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تصحیحوتحقیقآغازۀکتابالحروففارابی 
درباب«مقوله»وجایگاهآندرعلوموصنایع



فاطمهشهیدی
سیدحسینموسویان

سیدمحمودیوسفثانی


چکیده
کتاب الحروف فارابی از مهمترین آثار متافیزیکی در تاریخ فلسفۀ اسالمی است کت
نشان میدهد تفکّر فلسفی در عالم اسالم ،در ابتدای راه خود چ نستتتی بتا اندیشتۀ
ارسطویی دارد .در این اثر ،ضمن توضیح اصطالحات مختلف فلستفی و اتتاتاتات
مختلف این اصطالحات در زبان و جامعۀ عربی ،متاحث فلسفی مهم و بدیعی طتر
شده اس  .الحروف عالوه بر این ،حاوی متاحث مختلفتی در بتاب دیتدایب زبتان،
فلسف  ،دین ،سیاست و اجتمتاا است کت باعتث شتده متورد توجقت مح ّ تان در
شاخ های مختلف علوم انسانی ترار گیرد .این اثر را نخستین بار محستن مهتدی در
سال  1970بر اساس تنها یک نسخۀ موجتود در دانشتهاه تهتران تحتحیح و منتشتر
نمو د .اشکاالت فراوان نستخۀ چتادی کت ناشتی از ضتعیف بتودن نستخۀ خطتی و
دیچیدگی و سخ فهمی متن اثر میباشد تححیح مجدقد آن را ضروری کرده است .
در این م ال  ،متن اوقلین متحث طر شده در این اثر -ک متیتتوان آن را «اصتطال
’م ول ‘ و جایهاه آن در علوم و صنایع» نامید -بر اساس چهار نستخۀ خطتی و یتک
نسخۀ چادی تححیح و در موارد لزوم ،حاشی هایی جه توضتیح و تتیتین مطالت
آورده شده اس .
واژگانکلیدی :کتاب الحروف ،فارابی ،م والت ،مع والت اول ،مع والت ثانی.
 عاو هیأت علمی مؤسس دزوهشی حکم و فلسف ایران .رایانام shahidi@irip.ir :
 عاو هیأت علمی مؤسس دزوهشی حکم و فلسف ایران .رایانام sh.mousavian@gmail.com :
 عاو هیأت علمی مؤسس دزوهشی حکم و فلسف ایران .رایانام yosefsani@yahoo.com :

تاریخ دریاف 1397/2/5 :

تاریخ دذیرش1397/2/30 :
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مقدمه 
اهمیتکتابالحروف 
بررسی اجمالی محتوای کتاب الحروف فارابی ب وضو نشتان متیدهتد کت در طت ت بنتدی
علوم و صنایع ،این اثر تنها میتواند ذیل آثار مابعدالطتیعی ترار گیرد .هرچنتد در ایتن کتتاب
ب متاحث مربوط ب دیدایب و اصال زبان ،شیوههای ترجمۀ اصتطالحات فلستفی ،نستت
دین و فلسف و برخی متاحث منط ی نیز درداخت شده اس  ،بخب اعظم کتتاب بت بررستی
اصطالحات فلسفی از یک منظر متافیزیکی اختحاص دارد .این در حالی اس ک هتی کتدام
از دیهر آثار مسلّم فارابی این ویژگی را ندارند .آثتار او یتا شترو و تلختی هتای منط تی
هستند یا تألیفاتی در حوزﮤ فلسفۀ عملی و سیاسی _ک التتّ ختالی از آرای جهتانشناستان و
مابعدالطتیعی هم نیستند_ و یا م دقمات آثار فلسفی و معرّفی آثار فیلسوفان مت دقم.
فارابی در رسالۀ أغراض مابعدالطتیع ارسطو یتادآور متیشتود کت از ایتن اثتر ارستطو
شرحی همچون شرو آثار منط ی _جز شر اسکندر افرودیستی و ثامستطیوس بتر کتتاب
«المتدا»_-ب دس مح ّ ان زمان خودش نرسیده اس (1فارابی .)148 :1393 ،این نشان میدهتد
ک فهم متفکران مسلمان از این اثر ارسطو از راه شرو و تفاسیر شارحان سنّ ارسطویی یتا
نوافالطونی و اسکندرانی نتوده اس ؛ و اگر هم چیزی از اندیش های ایتن شتارحان بت آثتار
آنان راه یافت باشد ،از طریق تعالیم شفاهی یا نکاتی بوده ک ب مناست در متتون دیهتر علتوم
و صنایع ذکر شده اس  .در خودِ جهان اسالم نیز تا دتیب از فتارابی اثتر مفحقتلی در حتوزﮤ
متافیزیک نهاشت نشده بود .م دقمات فوق ما را ب این نتیج میرستاند کت متیتتوان کتتاب
الحروف را نخستین اثر تألیفی مابعدالطتیعی ن شر یا تلخی _در عالم استالم دانست  ،و
همین امر لزوم توجق دژوهشهران این حوزه را ب این اثر نشان میدهد.
برخی از فارابیشناسان معاصر کتاب الحروف را شر مابعدالطتیعت ارستطو و نتا ر بت
کتاب دلتا (فحل دنجم) میدانند 2.دالیلی ک آنان در این خحوص میآورند در جتای ختود
تابل تأمقل اس  ،ولی ذکر برخی مطال در الحتروف از جملت متاحتث بستیار کت در بتاب
«زبان» طر میشود و یا نوآوریهایی ک در آنها نست ب مطالت ارستطو در مابعدالطتیعت
دارد ما را از این فرض دور میسازد؛ هرچند ب طور تطع فارابی مانند هتر اهتل فلستف ای در
دوران خودش و دیب از آن در سایۀ افالطون و ارسطو فلستف ورزی متیکنتد و بنتابراین در
هر موضوعی ک وارد شود وامدار آنان اس و شتاه آراء او با آنها ب چشم متیختورد .از
این رو ،اینک مابعدالطتیع ارسطو در آن زمان ب «الحتروف» شتهرت داشتت و یتا ایتن کت
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فارابی در این کتاب همچون «دلتا»ی مابعدالطتیع محطلحات فلسفی را شر میدهتد ،و یتا
حتّی این ک شر برخی از این اصطالحات ب گفت های ارسطو شتاه دارد ،دالیتل کتافی
برای اینک این اثر را صرفاً شر مابعدالطتیع بدانیم ،نیستند.
جایگاهکتابالحروفدرمیانآثارفارابی 
در میان آثار فارابی ،تألیفات منط ی او بیشترین تراب را با مطالت کتتاب الحتروف دارنتد؛
ب نحوی ک بسیاری از اصطالحاتی ک در کتاب الحروف بت کتار رفتت انتد در آن آثتار معنتا
شدهاند 3.خود فارابی نیز در چند جا از کتاب خواننده را برای بحث بیشتر ب آثتار منط تی از
جمل «کتاب العبارة» (باری ارمینیاس) و «کتاب ال یاس» و  ...ارجتاا متیدهتد 4.ایتن نشتان
از

میدهد ک او مجموعۀ این آثار را در زمانهایی نزدیک ب هم نهاشت است  .ایتن ترابت
این جه اهمی دارد ک آرای فارابی در آثار مختلفاش متفاوت اس  ،و اغلت استتخرا
یک رأی واحد از همۀ آنها ممکن نیس .
عالوه بر این ،برخی اصطالحات و مفاهیم ک در این کتتاب طتر شتده و توضتیح داده
شدهاند در دیهر آثار فارابی ب همین معنا ب کار رفت اند .برای نمون  ،اصتطال «موجتود» کت
در الحروف ب «منحاز بامه ّی ٍة ما» معنا شده (ص  ،)118-116در رسالۀ الواحد والوحددة (ص-51
 )53و سیاسة املدنیة (ص )45-44ب همین معنا استفاده شده اس  .همچنتین توجت بت معنتای

مورد نظر فارابی برای برخی اصطالحات فلسفی در این کتاب ،موج فهم عتاراتی از دیهتر
آثارش میشود .بنابراین ،در عین اینک نمیتوان ایتن اثتر از فتارابی را جتزو آثتار دایتانی او
دانس  ،ب راحتی نیز نمیتوان آن را از آثار ابتدایی و در نتیج نادختۀ او انهاش .
ضرورتبازتصحیحکتابالحروف 
با وجود جایهاه خاص کتاب الحروف در میان آثار فارابی و دیهر آثار مت دقم فلسفۀ استالمی،
در دوران معاصر تا دیب از انتشار اوقلین نسخۀ چادی در سال  ،1970محافتل فلستفی توجقت
چندانی ب این کتاب نداشتند .در این ستال ،محستن مهتدی دژوهشتهر عترب _کت توجقت
ویژهای ب آثار و اندیش های فاربی دارد_ تححیحی از این اثر را بت چتار رستانید و زمینتۀ
طر آن را در حوزههای مختلف فلسف  ،منطق ،زبانشناسی ،دین شناسی ،علوم سیاستی و ...
فراهم ساخ .
محسن مهدی میگوید با وجود جستجوهای بسیار ،نهایتاً تنها ب یک نستخۀ خطّتی ایتن
کتاب در کتابخانۀ مرحوم مشکوة ک ب کتابخانۀ دانشهاه تهران اهداء شده بود ،دس

یافتت و
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تححیح اثر تنها با اتّکا ب همین یک نسخ ب انجام رسیده اس  .تکنستخ بتودن تحتحیح،
مححول کار را با اشکاالت و دشواریهای بسیار روب رو کرده اس .
ما دس از جستجو در فهرس هتای جدیتد نستخ خطّتی دانشتهاههتا و مراکتز علمتی و
همچنین تح ی ات متأخّری ک در خحوص آثار فارابی انجتام شتده ،بت وجتود حتدقاتل دو
نسخۀ دیهر این اثر تت.ب جز نسخۀ دانشهاه تهران (ب شتماره  339مشدکوة) کت متنتای کتار

مهدی بوده اس .تت دی بردیم و در صدد دس

یافتن ب آنها برآمدیم .این دو نسخ یکتی در

کتابخانۀ آیة اهلل مرعشتی نجفتی (بت شتماره  )286و دیهتری در کتابخانتۀ مجلتس شتورای

اسالمی (ب شماره  )3998نه داری میشوند .دس از م ابلت هتای اوقلیت آشتکار شتد نستخۀ
دانشهاه تهران اشتتاهات و افتادگیهای فراوانتی دارد کت چشتمدوشتی از آنهتا توجیت دتذیر
نیس  .افزون بر این ،مطالعۀ دتیقتر نسخۀ تححیح شده ب دس مهدی نشان داد بتا وجتود
تالش ارزشمندی ک او در این کار داشت  ،استفاده از شتیوههتای نامتأنوس در فتنّ تحتحیح،
ــکت گتاه بت
کمدتّتی در نشان گذاریها و داراگرافبندیها و نیز حذف و اضاف های نابجتا 
دلیل نادرس خوانی متن و گاه برای جتران کمتودهای نسخ انجام شدهانتدــ فهتم درست
مطال کتاب را برای خوانندگان بسیار دشوار ساخت اس  .مجمتوا شترای  ،در کنتار اتتتال
بیساب ۀ مح ّ ان حوزههای مختلف علوم انسانی ب این کتاب ،اتدام ب تححیح تتازهای از آن
و اراتۀ نسخ ای صحیحتر و سودمندتر را ضروری مینمود .عزم بر تحتحیح مجتدقد و کامتل
این اثر و رفع اشکاالت مختلف آن (تا تدر ممکن) از همینجا آغاز شد.
در میانۀ کارِ تححیح جدید ب وجود نستخۀ دیهتری از کتتاب الحتروف تحت عنتوان
«کتاب األلفاظ والحروف» در گنجینۀ نسخ خطّی کتابخانۀ فرهنهستتان علتوم آذربایجتان (بت
شماره  )94 B 20492دی بردیم ک دس از تهیقۀ نسخ  ،مشخّ شد نستت بت نستخ هتای
دیشین صحیحتر و دتیقتر اس ؛ از همین رو ،ب تطتیق این نسخ با متن تححیح شدﮤ تتلتی
5
و اصال آن درداختیم.
یافتشدهازکتابالحروف 
خههای 
بررسینس 
6
نسخ های یاف شده از کتاب الحروف ک در این تححیح ب کار رفت اند عتارتاند از:
1ت نسخۀ دانشهاه تهران (با کوت نوش «دا»):
این نسخ همان نسخۀ مورد استتفادﮤ محستن مهتدی است کت طتتق گتزارش او در یتک
مجموعۀ  133ورتی ترار دارد و آخرین رسالۀ آن نسخۀ ناتحتی از تعلی تات فتارابی است .
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(نک :کتاب الحروف ،م دقمۀ محسن مهدی ،ص )50مهدی ناسخ بخب اول مجموع (1و تتا
118و) را «نحیرالدین حسین الحرّ الحسینی» و ناسخ باتی آن را ناشناس گزارش کرده است
(همان .)51-50 ،در این مجموع  ،الحروف در  101صفح ( 51ورق) نهاشت شتده 7کت از
8
صفحۀ ( 36ورق  19ک در نسخ  21شمارهگذاری شتده) دست خت تیییتر کترده است .
دس خ ّ هر دو بخب شکست نستعلیق اس ؛ ولی بخب اول آن ختوشخت نیست و در
ن ط گذاریهای آن اهمال زیادی شده اس  ،ب گون ای ک بیشتر کلمات اصالً ن ط ندارنتد و
تمییز کلمات مشاب امکاندتذیر نیست و در مجمتوا ،ستخ ختوان است  .ولتی بتا تیییتر
دس خ در بخب دوم ،تمامی این معای برطترف متیشتود .در بختب اوقل ،هتر صتفح
دارای حدود  40سطر (سطور بیشتر یا کمتر در صفحات مختلف) ب صورت متورقب است .
عناوین مطال در هامب این بخب نوشت شده و باالی کلمات ابتتدایی عتتارات مهتم خت
کشیده شده اس  .در بخب دوم ،هر صفح دارای حدود  27سطر مورقب است  .در حاشتیۀ
این بخب ،جز یکی دو مورد ،ب عنوانها اشاره نشده و باال یا زیر سطور خ کشتیده نشتده
اس  .در دایان متن رسال (دش ورق  ،)52تاریخ س شنت  7جمادی الثانی  76نوشتت شتده
9
اس .

2ت نسخۀ کتابخانۀ آیة اهلل مرعشی نجفی (با کوت نوش

«مر»):

این نسخ ک در یک مجموعۀ  447صفح ای (از صفحۀ  144تا  )226ترار گرفتت  ،بت خت ّ
شکست نستعلیق خوانا نوشت شده است و هتر صتفح حتاوی  27ستطر است  .در برختی
صفحات ،باالی عتارات مهم با رنگ ترمز خ کشیده شده و در موارد معدودی نیتز عنتاوین
کلّی مطال در حاشیۀ متن و با همان رنگ ترمتز نوشتت شتده است  .نتام ناستخ یتا تتاریخ
نسخ برداری در ابتدا و انتهای رسال ثت نشده اس .
3ت نسخۀ مجلس شورای اسالمی (با کوت نوش «مج»):
این نسخ نیز ب خ ّ شکست نستعلیق نوشت و در  116صفح تنظیم شتده است  .در ابتتدای
نسخ و تتل از صفحۀ آغازین آمده« :صتاح و مالتک فتّتا ابتنملّتا الیتا[...؟] تمقتت 1133
[...؟]» .عتارات زیادی در صفحۀ ابتدایی و ترتیم وجود دارد کت نشتان از دست بت دست
شدن آن میان افراد مختلف دارد .هر صفح مشتمل بر بیس سطر اس و تتا صتفح  51در
حاشیۀ متن ب تفحیل برای موضوعات مورد بحث عناوینی نوشت شده ولی از صفحۀ  52تتا
دایان نسخ این عنواننویسی ب ندرت اتّ فتاق افتتاده است  .در تمتامی نستخ گتاهی بتاالی
عتارات مهم خ کشیده شده اس .
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4ت نسخۀ فرهنهستان علوم باکو (با کوت نوش

«کو»):

این نسخ نیز در یک مجموع شامل األلفاظ والحروف و إححتاء العلتوم فتارابی است  .بت
خ ّ زیتا و خوانای نسخ نهاشت شده و در ترتیمۀ کتتاب الحتروف (رستالۀ نخست از ایتن
حممدد وآلده عنیعد
مجموع ) چنین آمده اس « :متّت الرسالة بعون اهلل وتوفیقه وص ّلی اهلل علی ّ

رب العامل  ،سنة  .»1130هر صفح دارای  19سطر است
واحلمد هلل ّ
گاهی ضت نسخ بدلها و یا عناوین موضوعات بحتث آمتده است  .در ترتیمتۀ رستالۀ دوقم
(اححاء العلوم) ،تاریخ اتمام  1133نوشت و ناسخ محمقد ت ی مشتهدی معرّفتی شتده است .
دانبدژوه در م دقمۀ جلد اوقل از المنط یات للفارابی (ص ) و همچنین دفتتر نهتم از مجلتۀ
نسخ های خطّی دانشهاه تهران (ص )237-236وجود این نسخ را اطالا داده است  .او در
دفتر هشتم از همتین نشتری ضتمن گتزارش ستفر ختود بت بتاکو و بررستی نستخ خطّتی
فرهنهستان علوم آذربایجان فهرستی از مجموعۀ نسخ هتایی کت تهیقتۀ آن را بترای کتابخانتۀ
دانشهاه تهران الزم میدانست ارات داده اس  .او در دایان میافزاید« :ضتمناً از آنهتا ختواهب
کردهام ک اگر ممکن اس از دو نستخۀ زیتر میکروفیلمتی بفرستتند -1 :مجموعتۀ األلفتاظ
والحروف و إححاء العلوم هر دو از فتارابی و نوشتت در  1133در شتهر مشتهد شتماره 94
(( ».)20492ص)15
5ت نسخۀ چادی ب تححیح محسن مهدی (با کوت نوش «م »):
این نسخ برای نخستین بار سال  1970در بیروت چار و منتشتر شتده است  .تنهتا نستخۀ
و در حاشتیۀ صتفحات

مورد استفادﮤ مححقح نسخۀ «دا» اس

کت از جانت

مرحتوم مشدکوة بت کتابخانتۀ مرکتزی

دانشهاه تهران اهداء شده اس  .م دقمۀ تفحیلی و نستتتاً جتامع مهتدی حتدود  40صتفح و
متن تححیح شده  165صفح اس  .در دایان طی دانوش هایی ارجاعات مفیدی ب آثار ابتن
رشد ،دیهر آثار فارابی یا مطال مرتت در همتین اثتر داده شتده است  .محستن مهتدی در
بخبهایی از کتاب ب ترجمۀ عتری فل یرا از برختی عتتارات کتتاب الحتروف در مجموعتۀ
راشیت حکمة 10نیز مراجع و از آن برای انتخاب کلمتات در تحتحیح ختود استتفاده کترده

اس .
نسخههابایکدیگر 
مقایسۀ 
نسخ های موجود از این اثر فارابی همچتون نستخ هتای بستیاری دیهتر از آثتار او تتدم
چندانی ندارد و متعلّق ب ترون  11و  12هجری تمری اس  ،و از این جه هی کتدام از 4
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نسخ برتری تابل توجق و مؤثّری نست ب دیهران ندارد؛ ولی وجوه دیهتری بترای تترجیح
وجود دارد .برای نمون  ،آشکار اس کت ناستخ نستخۀ «کتو» بت نستخ هتای دیهتری نیتز
دسترسی داشت و نوشتۀ خود را با آنها تطتیق داده و در برخی موارد اختالفی ،عتارات نستخ
بدل را در حاشیۀ متن آورده اس  .افزون بر این ،ب نظر میرسد از میتان  4نستخ  ،ناستخان
نسخۀ «کو» و نسخۀ «دا» آشنایی بیشتری با اصطالحات و مفاهیم فلسفی داشت اند و بنتابراین
کلمات خاصق فلسفی را صحیحتر از دیهران ضتت کتردهانتد؛ از ایتن لحتاظ نستخۀ «متج»،
ضعیفترین نسخ محسوب میشود .التت ناسخ نسخۀ «کتو» بت دشتتوانۀ همتین آشتنایی در
موارد متعدقد ب صالحدیدِ خود تیییراتتی را در کلمتات و حتّتی عتتارات انجتام داده است .
نسخۀ «دا» و دس از آن نسخۀ «مر» بیشترین افتادگیها را دارند و حتّی جا افتادن چنتد ستطر
دیادی بارها در آنها اتّفاق افتاده اس ؛ از این لحاظ نسخۀ «کو» بهتترین نستخ است  .از نظتر
رسمالخ و وضو کلمات نیز نسخۀ «کتو» بهتترین و نیمتۀ اوقل نستخۀ «دا» ضتعیفتترین
نسخ اس  .باری ،ب جه شتاه های فراوان در ضت عتارات و حتی شتاه در خطاهتا
و برخی افتادگیها ب نظر میرسد دو نسخۀ «دا» و «مج» با واسط یا بیواسط از روی نستخۀ
واحدی نهاشت شدهاند .بدینترتی میتوان در مجموا  4نسخۀ موجتود را بت ایتن ترتیت
اولوی بندی کرد :اوقل نسخ «کو» ،دوقم نسخۀ «مر» ،سوقم نیمۀ دوقم نسخۀ «دا» ،چهارم نستخۀ
«مج» و در نهای نیمۀ اوقل نسخۀ «دا» .ما در این مجموعت  ،تحتحیح چتار شتده بت دست
محسن مهدی را نیز ب عنوان یک نسخ در کنار دیهر نسخ ها بررسی کردهایم کت بت دلیتل
دتّ ها و توجقهات عالمان _ با وجود همۀ کمتودهایی کت بتیب از همت بت ستت ضتعف
نسخۀ اوقلی در کار او راه یافت اس _ میتوان آن را همردﮤ نسخۀ «کو» ترار داد.
موضوعبحثدربخشمنتخبازکتابالحروف 
هرچند الحروف فارابی در نسخ های موجتود بت صتورت یتک کتتاب یتا رستالۀ مفحقتل و
دیوست با ترتی یکسان ضت شده ،مطال بخبهای مختلف آن تا حدودی مستت ل از هتم
هستند .در کامل بودن و همچنین ت دقم و تأخّر مطال نیز اطمینان چندانی ب صتورت فعلتی
کتاب نیس ؛ چنانک طتق گزارش محسن مهدی مطلتی کت ستیوطی در المزهتر متعلّتق بت
ابتدای کتاب الحروف دانست  ،در اواس نسخ های موجود اس (ص .)41-40او هتمچنتین
محتمل میداند مطالتی ک ب عنوان حروف «إنّ» و «متی» در ابتدای نسخۀ فعلی اس نتات
و بخب کوتاهی از مطل مفحقلتری باشد ک مف ود شتده است  .در متورد ترتیت ابتواب
س گانۀ کتاب نیز نظرات مختلفی ا هار شده و برای هرکدام دالیلتی ذکتر شتده است (بترای
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نمون  ،نک :م دقم مهدی ،ص 41و .)Menn, p66

با نظر ب این مطل و با وجود آنک تححیح متن الحروف رو ب دایان اس  ،جدا کتردن
بخشی از آن را ک ب مطل ویژهای اختحاص یافت امکاندتذیر دیتدیم .بتدین ترتیت  ،هتم
یکی از متاحث مورد نظر فارابی در این اثر تا حدودی تتیین متیشتود و هتم بتا عنایت بت
تفاوتهای تححیح فعلی با آنچ توس مهدی انجام شده و مشاهدﮤ تتأثیری کت ایتن اتتدام
بر فهم بهتر متن میگذارد ،لزوم اتمام و انتشار تححیح تازﮤ الحتروف تأییتد و تأکیتد دوبتاره
خواهد شد.
در این م ال در نظر داریم هجده بند ابتدایی (مطابق نسخۀ تححیح شدﮤ محسن مهتدی)
از کتاب الحروف را با تححیح تازه بر دایۀ دنج نسخۀ یادشتده (چهتار نستخۀ خطّتی و یتک
نسخۀ چادقی) بیاوریم و در موارد لزوم توضیحاتی را در بیان مطل بیفزاییم.
موضوعی ک میتوان مطال این بخب از کتاب را دربارﮤ آن دانس اصطال «م ولت » و
جایهاه «م والت» در علوم و صنایع اس  .در این بخب ،فارابی دتیب از ورود بت بحتث از
اصطال «م ول » و ب عنوان م دقمت  ،در متورد نحتوﮤ نتامگتذاری مطلوبتات فلستفی ستخن
میگوید« .مطلوبات فلسفی» در متون فارابی ب معنای اموری اس ک «ستؤاالت فلستفی» در
طل آنها صورت میگیرد .این نامگذاری ب دو گون انجام میشود :اول -ایتن مطلوبتات یتا
ب نام همان حروف سؤال نامیده میشود ،ماننتد «متتی» و «أیتن»؛ یتا بت نتامی مشتتق از آن
حروف ،مانند «کیفیق » و «ماتیق » .دوم -در موارد نادری نیز بت نتامی غیتر از حترف ستؤال
مربوط نامیده میشود؛ مانند مطلوب حرف سؤال «هل» ک ب جای «هل» یا «هلیقت »« ،إنّیقت »
خوانده میشود .او دیب از توضیح تاعدﮤ اینگون نامگتذاری ،دو نمونتۀ «إنّیقت » و «متتی» و
معنای اصطالحی آنها را توضیح میدهد ک در ایتن میتان توضتیحات او در بتاب اصتطال
«إنّ» و «إنّیق » تأمقل بیشتری را میطلتد .او معنای عرفتی «إنّ» و «أنّ» را وثاتت در وجتود و
علم ب شیء میداند ک در دی آن ،معنای من ول فلسفی «إنّیق » عتارت اس از وجود کامتل
و ماهیق شیء .بدین ترتی  ،در فلسف با سؤال «هل» از «إنّیق » و ب تعتیر دیهر از وجتود و
ماهیق شیء سؤال میشود .دانستن اینک چهون میتوان با یک ستؤال هتم از وجتود شتیء
درسب کرد و هم از ماهیق آن ،تنها با بررستی معنتای دو اصتطال «وجتود» و «ماهیقت » و
نست آن دو با هم در فلسفۀ فارابی و ب ویژه در کتاب الحروف امکاندذیر میشتود .اجمتاالً
باید بدانیم ک فارابی در این اثر ختود بت تحتریح وجتود را عتین ماهیقت متیدانتد و نظتام
متافیزیکی خود را _ن در این اثر و ن در هتی یتک از آثتار مستلّمب_ بتر تمتایز وجتود از
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ماهیق بنا نمیکند.
امقا بحث اصلی در این بخب از الحروف اصطال «م ول » اس  .این عنوان ،نتامی است
برای هر معنای مع ولی ک با آن ،وجهی از وجوه اشیاء مشارإلی توصیف و شناخت میشتود.
فارابی با برشمردن معانی عرفی هف گانۀ لفظ «م ول» ،وج تسمیۀ فلسفی اصطال «م ولت »
را نیز توضیح میدهد .اهراً از نظر فارابی تمامی معانی عرفی یادشده در معنتای اصتطالحی
11
و فلسفی «م ول » حاور دارند.
ب دلیل ذکر اصطال «مع ول» در برخی معانی «م ول» _از جه وج نفسانی و متذکور
در نفس بودنِ امر «م ول» در آن معانی_ الزم میبیند توضیحاتی راجتع بت همتین اصتطال
ارات دهد .در ضمن این توضیحات ،فارابی تفکیک میان دو گون امر مع تول یعنتی «مع تول
اوقل» 12و «مع ول ثانی» را طر میکند .مع والت اوقل در نفس مثالِ محسوسات و مستند بت
آنها هستند _مانند انسان ،حیوان ،سفید ،زیتا و  _...در حالی ک مع والت ثانی اموری هستتند
ک استنادشان ن ب امور محسوسِ بیرون از نفس بلک ب امور موجتود در نفتس و ملح تات
آنهاس از آن رو ک در نفس هستند _مانند جنس (از آن جه ک جنس اس ) یا نتوا (از
آن جه ک نوا اس ) ،عام یا خاص ،تعریف و . ...
دس از این فارابی بحث مفحقلی را دربارﮤ تکرار مع والت ثانی و ملح تات آنهتا و تتداوم
این تکرار دیب میکشد؛ چ ممکن اس ک این تکرار در اهر بت دلیتل کشتیده شتدن بت
سم بینهای  ،محال دانست شود؛ مانند اینک جنس (از آن جه ک جنس اس ) ،جنستی
دارد ،و جنس آن هم جنسی دارد و آن هم جنسی و  . ...امقا از نظر فارابی این تکترار ،چتون
در تمامی مراحل ب یک معنی اتّفاق میافتد مستتلزم شتناخ بتینهایت نیست و بنتابراین
محالی در دی ندارد 13.او توضیح خود را داسخ ب تول انطستانس( 14حتدود  365-445ق.م)
15
سوفیس و مؤسقس مکت کلتیون میداند ک تعریف اشیاء را ناممکن دانست اس .
بحث اصلی دیهر در این بخب از الحروف جایهاه «م والت» _با این تعریف_ در علتوم
و صنایع اس  .فارابی «مع والت اوقل» را همان «م والت» و موضوعات همتۀ علتوم (اعتم از
منطق ،علم طتیعی ،علم مدنی ،علم تعتالیم  ،مابعدالطتیعت حتّتی صتنایعی همچتون جتدل و
میالط ) میداند؛ با این توضیح ک در منطق ایتن م توالت از آن جهت کت کلّتی ،موضتوا،
محمول ،جنس ،نوا ،معرّف و  ...هستند مورد بررسی ترار میگیرند ولتی در علتوم دیهتر از
آن جه ک مع والتِ امور خار از نفس (اعم از محسوس و نامحستوس )16هستتند 17.از
جه دیهر ،م والتی ک از ارادﮤ انسان ددید میآیند در علم مدنی مورد نظر تترار متیگیرنتد
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و آنها ک از ارادﮤ انسان ددید نمیآیند در علم طتیعی.
علم طتیعی در همۀ اشیاء مشار الی و هر م ول ای ک م تاای ماهیق این اشیاء است تاز
آن جه ک م تاای ماهیق این اشیاء اس ـ نظر میکند؛ درم ابل ،علم تعالیم در کتمق و هتر
م ول ای ک م تاای ماهیقات انواا کمق اس ــصترف نظتر از آنچت ایتن انتواا الحتق آنهتا
شدهاندـتنظر میکند .بنابراین ،آنچ در علم تعتالیم بررستی متیشتود در علتم طتیعتی از آن
جه ک الحق شیء مشارإلی اس مورد نظر ترار متیگیترد ولتی مشتار إلیت محستوس و
ماهوی آن ـک علم طتیعی ب آنها نظر میکندـ هی کدام در علم تعالیم مورد نظر نیستتند .امقتا
در مورد مابعدالطتیع  ،فارابی برای اینک بتواند نحوﮤ موضوعیق م توالت را بترای ایتن علتم
توضیح دهد بحث دیهری در باب محتوای علوم ارات میدهد.
در نظر فارابی ،هر یک از علوم متکفّل تتیین یک یا چند ست از استاب اشیاء مشتار إلیت
هستند 18.او در این بحث نیز ابتدا علم طتیعی و علم تعالیم را با هتم م ایست متیکنتد .علتم
طتیعی همۀ استاب همۀ اشیاتی را ک در آنهتا نظتر دارد ــاعتم از متاذاهو (علت صتوری)،
عمقاذاهو (عل مادی) ،بماذاهو (عل فاعلی) و لماذاهو (عل غایی)ـ دنتتال متیکنتد؛ 19در
حالی ک علم تعالیم تنها ب دنتال «ماذاهو»ی موضوعات خود اس  20.علم تعالیم در دیهیتری
ماذاهوی اشیاء ،نظری ب امور خار از م والت ندارد و تنها ب استابی میدردازد ک ب نحتوی
ذیل م والت ترار میگیرند .علم طتیعی در دیهیری خود از انحای استتابِ استتابِ اشتیاء بت
ن ط ای میرسد ک مطلوبات بعدی ،اموری خار از م والتند .این امور ختار از م ولت  ،یتا
مفارق از شیء هم هستند (مانند آنچت در نهایت ِ سلستلۀ استتاب فتاعلی و غتایی دیهیتری
میشود) یا مفارق از شیء نیستند (مانند آنچ در نهای ِ سلسلۀ اجزای ماهوی شیء دیهیتری
میشوند) .در همین ن ط اس ک نظر طتیعی در اشیاء ب نهای ختود متیرستد و نحتوهای
دیهر از نظر با نام «مابعدالطتیع » وارد عرص میشود.
21
دس مابعدالطتیع معرف بت استتاب و امتور ختار از م توالت است  .از آنجتا کت
میدانیم در علم الهی آن علل و استابی جستجو و اثتات میشتوند کت فتارز از متاده باشتند،
روشن میشود مجرّدات (مفارتات) در نظر فارابی و در این بحتث امتوری ختار از م ولت
هستند .دس این علم نیز ب همان اشیاء و م والتی میدردازد کت علتم طتیعتی و حتتی علتم
تعالیم و علم مدنی درداخت اند ولی از آن جه ک این امور استابی خار از م توالت دارنتد.
با اتمام بررسی عل های مختلف م والت در انواا مختلف علوم نظری (علتم تعتالیم ،علتم
طتیعیات و علم مابعدالطتیع ) این علوم ب دایان میرسند و نوب ب صنایع میرسد.
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در صناع های جدل ،میالط  ،خطابت  ،شتعر و هتمچنتین صتنایع عملتی نیتز م توالت
موضوا هستند؛ با این تفاوت ک در صنایع عملی و خطاب و شعر ،مشتار إلیت نیتز موضتوا
بررسی و فعل اس در حالی ک جدل ،میالط و فلسف از انواا م والت دیبتر نمیرونتد و
با مشار إلی سر و کاری ندارند.
چنانچ در برخی موارد اشاره شد ،ب نظر میرسد فارابی در این نهاه بت اتستام علتوم و
صنایع ،بیب از هم ب کتتابهتای «ادستیلون» و «کادتا»ی متافیزیتک ارستطو نظتر دارد؛ در
عینحال تفاوتهای چشمهیری میان نحوﮤ طتر بحتث ایتن دو فیلستوف وجتود دارد .از
جملۀ مهمترین آنها این اس ک فارابی اشارهای بت «موجتود بمتا هتو موجتود» بت عنتوان
موضوا علم مابعدالطتیع ندارد ،در حالی ک ارسطو ب ویژه در «کادا» از میتان «متتادی مفتارق
موجودات» و «موجود بما هتو موجتود» هتی کتدام را بت عنتوان موضتوا و مستألۀ اصتلی
مابعدالطتیع بر دیهری ترجیح نمیدهد .افزون بر ایتن ،وجت طتر ایتن ت ستیم از علتوم و
صنایع ،یعنی ت سیم آنها بر اساس نحوﮤ درداختنشان ب م والت ب نحوی ک حتّتی منطتق و
علوم و صنایع عملی نیز ذیل این ت سیم ترار گیرند ،در آثار ارسطو ساب ندارد .در هر حتال
ب نظر میرسد فارابی با طر این بحث تحتد دارد اهمیقت «م توالت» را از موضتوعی کت
صرفاً ب منطق یا مابعدالطتیع تعلّق دارد ب گون ای گسترش دهتد کت موضتوعی بترای همتۀ
علوم و صنایع بشری محسوب شود.

وشتها
پین 

 .1ابنرشد نیز در ابتدای شر کتاب «المتدا» از تفسیرِ ختود بتر مابعدالطتیعت همتین مطلت
میکند (تفسری مابعدالطبیعة ،3 ،ص.)1393
 .2برای نمون  ،نک :م دقمۀ محسن مهدی بر الحروف ،ص 31ت.33
 .3برای نمون  ،انواا استامی م توالت (ص  )71در «کتداب العبدارة» در مجموعتۀ المنط یتات للفتارابی
ب تفحیل مورد بحث ترار گرفت اس (  ،1ص )92و یا حروف سؤال «متا» (ص166تت )182و «هتل»
(ص210ت )214در األلفاظ املستعملة يف املنطق (ص47ت_ )50التت از یک منظر منط ی.
 .4برای نمون  ،نک :ص  120و .127
 .5اکنون م ابلۀ اوقلیق و کامل متن با نسخ های موجود ب دایان رسیده اس و در مرحلۀ اصالحات
تکمیلی ،ویرایب و فحلبندی اثر هستیم.
 .6محمد ت ی دانبدژوه در م دمۀ جلد اوقل از المنط یات للفاربی دربارﮤ نسخ موجود از این اثتر چنتین
میگوید« :الحروف فارابى هم ک با اندیشۀ منط ى دیوستهى تنهاتنهى دارد ب کوشتب همتین استتاد در
بیروت در  1986از روى نسخۀ شمارﮤ  339دانشهاه نوشتۀ  1066با بهترین روشى چتار شتده است .
دس از این دانست شده ک س نسخۀ دیهر هم از آن هس  :در مجلس تهران شماره  3998با عنوانهاى
را تکترار
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مطال بسیار گسترده ( )2216 :10از ستدﮤ  10و  11و شتمارﮤ  286 /28مرعشتى در تتم ( )318 :1از
تاریخ  1072و  1075و شمارﮤ  (20492) B 94/1فرهنهستان باکو در اران نوشتۀ محمقد ت تى مشتهدى
در  1133برگ 1ر90 -ر با آوردن عنوانهاى مطال در هامب (نشری  )236 :9ک دومى آن إححاء
العلوم فارابى اس » (المنط یات ،1 ،دیتاچ .) ،
 .7طتق شمارهگذاری ک در نسخ انجام شده رسالۀ الحروف از ورق  3تا ورق  52این مجموعت تترار
گرفت اس ؛ بنابراین جزو اوقلین رساالت در این مجموع اس .
 .8این تیییر دس خ غیر از تیییری اس ک طتق گزارش مهدی در ورق  118اتفاق افتاده .بنابراین ب
نظر می رسد مهدی ناسخ رسال الحروف از این مجموع را همان «نحیر الدین حسین الحترّ الحستینی»
میداند .مهدی در توضیح رسال الحروف هرچند ب تیییر خ اشاره میکنتد ولتی توضتیحی در متورد
امکان عوض شدن ناسخ نمیدهد.
 .9مهدی تاریخهای متعدقدی را برای مجموع ذکر متیکنتد« :کتت األوراق  1و 118 -و نحتیرالتدین
حسین الحرّ الحسینیق ب تاریخ  7جمادى الثانی سنۀ  1076ه (الورقة  52ظ) و شهر جمتادى األوقل ستنۀ

 1076ه (الورقة  118و) .أمقا األوراق من  118ظ إلى آخر املجموعة فقد کتبتها ید عخرى جمهولدة يف شدهر

الرضوي (الورتتۀ  123ظ)( ».الحتروف ،م دقمتۀ مهتدی ،ص
األول سنة  1086ه يف املشهد املقدّ س
ّ
نیادى ّ
)51-50
 .10اطالعات کتابشناختی این اثر در فهرس مراجع کتاب الحروف (ص )237اینطور آمده اس :

MORITZ DAVID, ed., Schemtob ben Josef ibn Falaqueras Propädeutik der
)Wissenschaften: Reschith Chokmah (Berlin, 1902

 .11در میانۀ این بحث اشارهای ب اصطال «جوهر علی اإلطالق» دارد ک باید در جای خود (مواضعی
ک معانی مختلف «جوهر» و «جوهر علی االطالق» آمده) توضیح داده شود.
 .12باید دت شود ک در برخی آثار فارابی «مع ول اوقل» نامی اس برای «بدیهیات» یا اموری ک همتۀ
انسانها در علم بر آن اتّفاق نظر دارند .اینها اموری هستند ک در اوقلین مرحلت دتس از ع تل هیتوالنی
برای انسان حاصل میشوند.
 .13دربارﮤ اینک از تکرار مع والت ثانی محتالی الزم نمتیآیتد نتک :المنط یتات للفتارابی« ،2 ،رشح

العبارة» ،ص ( 37بیان او در اینجا ب نحوی اس
دیب از او کسی متذکّر آن نکت نشده اس ).

ک گویا تنها مرجع این ادعا ،سخنان ختودِ اوست

و

14. Antisthenes

 .15او از ددری آتنی و مادری از بردگان تراکی متولّد شد .ابتدا شاگرد گرگیتاس بتود و بعتدها هتوادار
س راط شد .التتّ ارادت او ب س راط ب ست است الل شخحیق س راط بود ن آرای حکمیب.ارسطو از
کلتیان با نام دیروان آنطستنس یاد میکند ولی در تاریخ تأسیس این مکت ب دیوجنس سینودی (متتوفی
حدود  )324نست داده شده اس  .انطستانس مخالف نظریۀ مثل بود بدین صورت ک معت د بود ف ت
افراد وجود دارند .او معت د بود برای هر شیء ف نام خود آن را باید ب کار بترد :متثالً متا متیتتوانیم
بهوییم «انسان انسان اس » یا «خوب خوب است » ولتی نمتیتتوانیم بهتوییم «انستان ختوب است »
(کادلستون ،تاریخ فلسف  ،1 ،1368 ،ص.)142-141
ارسطو در دو موضع از متافیزیک ب رأی انطستانس در خحتوص نتاممکن بتودن تعریتف اشتاره دارد
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(1024ب1025 -31الف و 1043ب  )33-24و در هر دو موضع تکی بر این اس ک او چون تعریتف
جزتیقات امر مرکّ را ناممکن میدانست  ،تعریف امر مرکّ از آن جزتیقات را نیز محال میداند .افالطون
در رسال سوفیس (251ب) ،جایی ک میان س راط و تئتتوس در باب امکان شناخ و تعریف بحتث
میشود ،ب رأی او در باب انکار امکان شناخ اشتاره متیکنتد .التتت در ایتنجتا نتامی از انطستتانس
ب صراح برده نمیشود.
 .16اینک م والت یا مع والت اوقل تنها مستند ب امور محسوس هستند یا ب امور نامحسوس هم استناد
دارند یا خیر از کالم فارابی با صراح استخرا نمیشود .او گاهی بر محسوس بتودن تحتریح دارد و
گاهی نیز امور خار از نفس را ب طور عام ب کار میبرد.
 .17تفاوت مع والت اوقل و ثانی تنها در همین عتارات الحروف ب تفحیل و روشنی آمدهاس .
اینک مع والت اوقل ،با دو جه مختلف موضوا علم منطق و علوم دیهر میشتوند در فتارابی ،فلسدفة
عرسطوطالیس ،ص  68و ص72؛ ابتنستینا ،الهیتات شتفا ،م الت اوقل ،فحتل دوقم ،ص 11-10؛ همتو،

تعلی تتات ،تحتتحیح موستتویان ،شتتماره ( 919يف موضددوا املنطددق) ،ص ،505-502ابتتنرشتتد ،تلخددی
مابعدالطبیعة ،م ال دوقم ،ص  59-58آمده اس  .التت در آثار ابنسینا و ابنرشد تأکید بیشتر بر این اس

ک موضوا علم منطق مع والت ثانی هستند.
 .18این ،نکت ای اس ک در دایان الحروف و در جایی ک ب معنای سؤال «هل» در هتر یتک از علتوم
میدردازد نیز اشاره میکند:
«و ّ
کل صناعة من الصنائع العلم ّیة استعمل فیها السؤال بحدر «هدل هدو» عدى املعند الد ي یسدتعمل يف
الصنائع العلم ّیة فإنّه ینبغي عن یفهم منه طلب تلك األسباب التي تعطیها تلك الصناعة يف األشیاء التدي فیهدا

تنظر» (ص)216
ارسطو نیز در متافیزیک فحل اول از کتاب «ادسیلون» میگوید« :و ب طور کلی هتر دانتب اندیشت ای و
ع لی و هرچ ک اندیش را در آن بهرهای هس _خواه ب روشی با دت هرچ تمامتر ،خواه ب روشی
ساده_ در دیرامون عل ها و متادی اس » و فحل هفتم از کتاب «کادا» را با این مطل آغتاز متیکنتد:
«هر دانشی در جستجوی متادی و عل هایی برای هریک از چیزهای شتناختنی متعلتق بت آن [دانتب]
اس » (متافیزیک ،ص)363
 .19بر این مطل هنهام توضیح نحوﮤ ب کار بردن سؤال «هل» در علم طتیعی بار دیهر تاکیتد متیشتود
(کتاب الحروف ،ص .)217ارسطو نیز در همین مورد میگوید« :دانب طتیع شناس دربتارﮤ چیزهتایی
اس ک متدأ حرک را در خودشان دارند» (متافیزیک ،ص)364
 .20این مطل نیز بار دیهر در اواخر کتاب الحروف تکرار میشود (ص)217-216
 .21برای مطالع بیشتر در مورد موضوا علم مابعدالطتیع نزد فتارابی نتک :لتیال کیتانخواه« ،بررستی و
تعریف مابعد الطتیع از دیدگاه فاربی (بر اساس کتتابهتای حتصدیل السدعادة ،فلسدفة عرسدطوطالیس،
الحروف و فصول منتزعة)» ،حکم سینوی ،1393 ،شماره  52و همو« ،تعریف مابعد الطبیعة بر اساس
موجود بما هو موجود از دیدگاه فارابی» ،آتین معرف  ،بهار 94
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1

رب العاملنی والسالم 2علی نب هیه وآله أمجعنی
احلمد ّلله ه
األول :تسمیة األشیاء املطلوبة يف الفلسفة]
[الفصل ه
ان]
األول :ه
[النموذج ه
فإن معند « ّ
[ ]1ع ّما بعدّ ،
ان» الثبدا والددواو والکدامل والوةاقدة يف الوجدود ويف العلدم
()1

إن» و« ّ
باليشء )2(.وموضع « ّ
عن» يف نییع األلسنة ب ّ ؛ وهو يف الفارسد ّیة« 3کدا » 4مکسدورة
حینًا و«کا » مفتوحة حینًا )3(.وعظهر من ذلك يف الیونان ّیة « ُان» و«اون» ،وکالمها تأکید؛ ّإّل

ّ
یسدمون اهللّ
عن «اون» الثانیة عشدّ  5توکیدً ا 6،فإنّه دلیل عى األکمل واألةبت واألدوو .فل لك
ّ
7
خيصون به اهللّ؛ 8فإذا جعلوه لغری اهللّ ،قالوا 9بدد« ُان» 10مقصدورة.
بد«اون» ممدود الواو ،وهم ّ

تسمي الفالسفة الوجود الکامل «إ ّن ّیة» 11اليشء» ،وهدو بعینده ماه ّیتده؛ 12ویقولدون
ول لك ّ
عن حدر « ّ
«وما إ ّن ّیة اليشء؟» یعنون« 13مدا وجدوده األکمدل؟» 14،وهدو ماه ّیتدهّ 15.إّل ّ
إن»
عن» ّل یستعمل ّإّل يف اإلخبار ّ
و« ّ
فقط دون السؤال.

()4

[النموذج الثانی :متی]
ً
سؤاّل <عن> 17احلادث 18من نسبته إىل الزمدان املحددود
[16]2وحر «مت »( )5یستعمل

19

املعلوو املنطبق علیه ،وعن هندایتي 20ذلدك الزمدان املنطبقتد  21عدى هندایتي 22وجدود ذلدك
 .1مر :نسعي /مج :ثقیت.
 .2کو :الصلوة.
 .3کو :العربیة.
 .4مر :اکن  /کو :اکنت.
 .5مر ،مج - :أشد.
 .6دا ،مه :تأکیدً ا.
 .7کو :وهذه.
 .8کو + :تع.
 .9دا + :ما  /مه :قالوها.
ابن.
 .10کوّ :
 .11مر :أنیة.
 .12مر ،مج :ماهیة.
 .13کو :ویعنون.
 .14مر :اللک.
 .15مر ،مج ،دا :ماهیة.
 .16دا[ ... + :؟]  /کو + :منه.
 .17مر ،مج ،دا ،کو :عام.
 .18مر ،کو + :حادث.
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متحرکًدا عو سداکنًا ،عو يف سداکن عو يف
_بعد عن یکون
جسام کان ذلك عو غری جسم 
ّ
احلادثً ،
متحرك .ولیس يشء 23من املوجودا حيتدا إىل زمدان یلتدئم بده وجدوده عو یکدون 24سدب ًبا
ّ
عصالّ .
لوجود موجود ً
عارض باضطرار عن احلرکة ،وإنّام هو عددّ ة عددّ ها
فإن الزمان م ًت ما
ٌ
متحرك عو ساکن .ولیس احلدال فیده مثدل احلدال يف
العقل ح ّت حييص به ویقدّ ر وجود ما هو
ّ
املکانّ ،
فإن عنواا األجساو حمتاجة إىل األمکنة رضور ًة يف األشیاء التي عحصاها من قبل.
[طریقة تسمیة املطلوبات الفلسفیة]
[25]3وال ي ینبغي عن یعلم ّ
عن عکثر األشیاء املطلوبة هب ه احلرو
26

()6

وما ینبغدي عن اداب

مشدتق منهداّ .
وکدل مدا سدبیله 28عن
فیسمیها 27الفالسفة باسم تلك احلرو عو باس ٍم
به فیها
ّ
ّ
یسمونه <بلفظة>« 29مت » .وما 30سدبیله
ااب به يف جواب حر «مت » 
_إذا استعمل_ ّ

31

یسمونه بلفظدة« 32عیدن» .ومدا سدبیله عن اداب بده يف «کیدف»
عن ااب به عن سؤال «عین» ّ
33
یسدمونه
کدم»
ّ
یسمونه بلفظة «کیف» و بد«الکیف ّیة» .و ک لك مدا سدبیله عن اداب بده يف « ّ
ّ
35
34
عي» .ومدا
الکم ّیة».
عي» بلفظدة « ّ
ویسمون ما سدبیله عن اداب بده يف « ّ
ّ
کم» و بد« ّ
بلفظة « ّ
36
یسمون ما 37سدبیله عن اداب
یسمونه بلفظة «ما» و«املائ ّیة» .غری ّعهنم لیس ّ
ااب به يف «ما» ّ
38
یسمونه « ّ
إن» اليشء.
به يف حر
«هل» بلفظة «هل» ،ولکن ّ

()7

 .19دا :احملدوده.
 .20مج :هنایـﮯ  /دا :هنایت.
 .21مر :منطقنی  /مج :منطبقینی  /دا :املٮطٮڡٮن.
 .22دا - :عیل هنایيت.
 .23مه :بيشء.
 .24دا - :یکون  /مه :لیکون.
 .25مر ،مج ،کو + :ومنه  /دا[ ... + :؟].
 .26مر :املطلق به.
 .27مج ،دا ،مه :فیسمی.
 .28مر :س بهل.
 .29مج :لفظة  /دا :ﯨـلڡط  /کو :بلفظ.
 .30دا :ما.
 .31مر :س بهل.
 .32مج ،کو :لفظ.
 .33کو :بلفظ.
 .34کو :بلفظ.
 .35مر ،مج ،کو :المک.
 .36مه :واملاهیة.
 .37دا :ﯨـام ،مما [؟].
 .38دا :حروف.
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[الفصل الثاين :اصطالح «املقولة»]
[مدلوالت لفظة «املقولة»]
وکل 40معن معقولّ 41
[ّ 39]4
یدل علیه لفظّ 42ما یوصف به يشء من هد ه املشدار إلیهدا فإنّدا
()8
44
یعرفندا 45کدم هدو،
نسمیه <«مقولة»> .43فبعضها
یعرفنا ما هو ه ا املشار إلیه ،وبعضها ّ
ّ
ّ

یعرفندا متد هدو عو کدان عو
یعرفندا عیدن هدو ،وبعضدها ّ
یعرفنا کیف هو ،وبعضدها ّ
وبعضها ّ
47
()9
یعرفندا 46عنّده موضدوا ّ
وضدع مدا،
فدأن لده
ٌ
یعرفنا عنّه مضا  ،وبعضها ّ
یکون ،وبعضها ّ

49
یعرفناّ 48
عن له عى سطحه شیئًا ما ّ
یعرفنا 50عنّه یفعدل 51وبعضدها
یتغشاه  ،وبعضها ّ
وبعضها ّ

عنّه ینفعل.

52

[يف املشار إلیه املحسوس]

()10

ً
عصدال ّإّل
یسم ه ا املشار إلیه املحسوس ال ي ّل یوصف به يشء
[ ]5وقد جر العادة عن ّ
54
53
یعر مداهو هد ا املشدار إلیده «اجلدوهر عدى
بطریق العرض وعى غری جمرى الطبع وما ّ
ّ
وألن معن جدوهر اليشدء هدو ذا اليشدء
یسمونه «ال ا عى اإلطالق».
اإلطالق» ،کام ّ
ً
عصدال هدو جدوهر عدى
وماه ّیته وجزء ماه ّیته ،فال ي هو ذا يف نفسه ولیس هو ذاتًا ليشء
یعدر
اإلطالق ،کام هو ذا عى اإلطالق ،من غری عن یضا إىل يشء عو یق ّید بيشدء .ومدا ّ
ماهو ه ا املشار إلیه هو جوهر ه ا املشار إلیه 55.وألنّه لیس حيمل عى يشء آخر ً
محال 56غدری
 .39دا[ ... + :؟]  /کو + :ومنه.
 .40دا ،کو :لک.
 .41دا :مفعول.
 .42دا ،مه :لفظة.
 .43مر ،مج،ت ،کو :معقوةل.
 .44دا ،مه - :فبعضها  /مه + :واملقوالت بعضها.
 .45مر ،مج ،دا - :یعرفنا.
یعرفنا.
 .46مر ،مج ،دا ،مهّ - :
 .47مر ،مج ،دا :فأن ّه (= فأ ّن هل) /مه :وأن ّه (= فأ ّن هل).
یعرفنا.
 .48مر ،مج ،دا ،مهّ - :
 .49دا :یتغشا.
یعرفنا.
 .50مر ،مج ،دا ،مهّ - :
 .51مر ،مج ،دا ،مه :ینفعل.
 .52مر ،مج ،دا ،مه :یفعل.
 .53مه :اجملری.
 .54مر ،مج ،دا ،مه :الطبیعة.
 .55مر - :هو جوهر هذا املشار الیه.
 .56دا :مجل.
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جدوهرا 57بدإطالق ّل مق ّیدد 58بيشدء 59آخدر< ،ألنّده> 60مدنّ 61
کدل
عیضدا
محل ماهو صدار ً
ً
جوهر ّ
لکل ما حيمل علیه )12(.وع ّما 62سائر املحموّل  63عى ه ا املشدار إلیده ،فإنّده لدیس

64

جوهرا ليشء آخر؛ فل لك هو 65جوهر باإلضافة وبتقیید ،66وعدرض يف
بجوهر له ،وإن کان
ً
املشار إلیه.

()13

[سبب تسمیة املقوالت بـ«املقوالت»]
داّل عو 68غری ّ
[ ]6و«املقول» قد 67یعن به ما کان ملفو ًظا به ،کان ا
دال؛ ّ
فإن القول قد ُیعنی به

دال .وقد ُیعنی به ملفو ًظا به ا
داّل عو غری ّ
کل لفظ ،کان ا
األعم_ ّ
داّل؛ ّ
فإن القدول
_عى املعن
ّ
70
کل لفظ ّ
قد ُیعنی به _عى املعن  69األخ ّ _ ّ
اسدام عو کلمدة عو عداة .وقدد یعند
دال ،کان
ً
71
ٍ
ً
ً
حمموّل عى يش ٍء ما .وقدد یعند بده معقدو ًّل؛ّ 72
فدإن
بلفظ ما .وقد یعن به
مدلوّل علیه
به

فإن احلدّ هو ٌ
القول قد ّ
یدل عى القول امل کور 73يف النفس .وقد یعن به حمدو ًدا؛ ّ
قدول مدا.

74

76
عیضدا هدوٌ 75
وقد یعن به مرسو ًما؛ ّ
سدمیت املقدوّل
قدول مدا .وهبد ه نیلدة
فإن الرسدم ً
ّ

ً
ً
ألن ّ
«مقوّل »؛ ّ
حممدوّل عدى
مدلوّل علیده بلفدظ ،وکدان
کل واحد منها اجتمع فیه عن کان
معقول ٍ
ً
َ
ومثداّل لده
يشء مشار إلیه حمسدوس
عیضا مع ذلك
يش ٍء ما مشار إلیه حمسوس ،وکان ً
ومستندً ا إلیه.
 .57مر ،مج ،دا :جوهر.
 .58دا ،مه :یقیدا.
 .59دا :اليشء.
 .60مر ،مج ،دا ،کو :لن.
 .61دا :منه.
 .62مر ،مج :وما.
 .63مج :للمحموالت.
 .64مه + :واحد مهنا.
 .65مر + :هو.
 .66مر ،مج :ویتقید  /دا :ویـٮـقید.
 .67دا :وقد  /مه :فقد.
 .68دا - :أو.
 .69دا + :الامع لک  ...عیل املعین (تکرار).
 .70دا :اکف.
 .71مر - :ملفوظا  ...یعین به.
 .72دا :محموال.
 .73مه :املرکوز.
 .74دا - :ما.
 .75کو - :هو.
 .76مر ،مج ،دا ،مه - :مجةل.
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[املعقوالت األولی واملعقوالت الثانیة]
عیضدا هدي املعقدوّل األُ َول؛ إذ 77کاندت معقدوّل حاصدلة فدی الدنفس عدن
[ ]7وه ه ً
ٍ
ُ
حمسدوس _وإن کاندت توجدد
معقدول
املحسوسا  ،وکانّ 78عول معقول حيصل إنّام حيصدل
دد؛ وکاندت
معقوّل  79حاصلة ّل عن حمسوسا  ،فل لك 80لیس ب ّینًا لندا مند ّعول األمدر_ 
عیضا مفردة ،واملفردة تتقدّ و املرکّبا .
ً

()14

وعیضا ّ
فإن ه ه املعقوّل الکائنة يف النفس< 81عدن> 82املحسوسدا إذا حصدلت
[ً ]8

83
جنسدا ،وبعضدها نوعً دا،
يف النفس ،حلقها من حیث هي يف النفس لواحق یصری هبا بعضها ً

ومعر ًفا بعضها 84ببعضّ .
جنسدا عو نوعً دا _وهدو عنّده حممدول عدى
فإن املعن ال ي به صدار ً
ّ
 _85هو معن یلحق املعقول من حیث هدو يف الدنفس )15(.وکد لك اإلضدافا التدي
کثریین 
ٍ
تلحقها من ّ
معان تلحقهدا مدن حیدث
عیضا
ععم من بعض هي ً
عن بعضها عخ ّ من بعض عو ّ
عیضا عحدوال وعمدور تلحقهدا مدن حیدث
هي يف النفس .وک لك تعریف بعضها ببعض هي ً
هي 86يف النفس .وک لك قولنا فیها « ّإهنا معلومة» و« ّإهنا معقولة» هدي عشدیاء تلحقهدا مدن
عیضدا عمدور معقولدة،
حیث هي يف النفس .وه ه التي تلحقها بعد عن حتصل يف الدنفس هدي ً
لکنّها لیست هي معقولة حاصدلة يف الدنفس عدى ّعهندا مثداّل  87حمسوسدا ٍ عو تسدتند إىل
()16
تسم «املعقوّل الثواين».
حمسوسا عو معقوّل عشیاء خار النفس ،وهي ّ
[شبهة التسلسل يف املعقوالت الثانیة واجلواب عنها]
عیضا ّل یمتنع _إذ کانت معقوّل _ عن تعود علیهدا تلدك األحدوال التدي حلقدت
[ ]9وهي ً
ومعرفدة
وعجناسدا
عیضدا عنواعً دا
املعقوّل األُول ،فیلحقها ما یلحق 88األُول من عن تصدری ً
ّ
ً
 .77مر :أو.
 .78دا ،مه - :أیضً ا مع ذكل  ...واکن.
 .79دا ،مه + :معقوالت.
 .80مر ،کو ،مه :فذكل.
 .81دا :والنفس (= يف النفس).
 .82مر ،مج ،دا ،کو :أعين.
 .83کو :یصرب.
 .84دا ،مه :بعض.
 .85مر :کثری میت  /مج + :میت.
 .86مر ،مج ،دا ،مه :ويه (= من حیث يه).
 .87دا :مثالالٮ.
 .88مر ،مج ،کو :حلق.
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بعضها ببعض وغری ذلك؛ ح ّت یصری العلدم نفسده الد ي هدو ّلحدق لليشدء إذا حصدل يف
ً
معقدوّل
عیضا 89نفسه یکون معلو ًما؛ ویصری املعقول
عیضا ،واملعلوو ً
النفس عن یکون معلو ًما ً
90
عیضدا معلو ًمدا ،وذلدك بعلدم 91آخدر ،وهکد ا إىل غدری
عیضا؛ والعلم ال ي بمعند العلدم ً
ً
93
92
عیضا جنس آخدر 94کد لك ،إىل
عیضا جنس ،ول لك اجلنس
ً
النّهایة؛ ح ّت یکون للجنس ً

غری النهایة.

()17

95
عیضدا یلحقهدا مدا
فإهندا ً
[ ]10وذلك عى مثال ما توجد علیه األلفاظ يف الوضع الثاينّ ،

األول من اإلعراب .فیکون «الرفع» ً
عیضا مرفوعًا برفدع،
مثال ً
یلحق األلفاظ التي يف الوضع ّ
ةم هک ا إىل غری النهایة 96.غری ّ
متدر إىل غدری
و«النصب» یکون ً
عن التدي ّ
عیضا منصو ًبا بنصبّ ،
98
97
عي
النهایة ّملا کانت ک ّلها من نوا واحد ،صار حال الواحد منها هو حدال اجلمیدع وصدار ّ

واحد منها عخ هو باحلال التي یوجد علیها اآلخر )18(.فإذا کان ذلك ک لك ،فدال فدرق بد
99
األول وب التي توجد للمعقول 100الثاين؛ کام ّل فرق ب الرفع
احلال التي توجد للمعقول
ّ

األول وب الرفع الد ي یرفدع
ال ي یعرب به «زید» و«اإلنسان» ال ي هو لفظ يف الوضع ّ

101

به لفظ «الرفع» ال ي هو يف الوضع الثاين ،فاحلال التي یکدون علیهدا إعدراب مدا يف الوضدع
األول من األلفاظ بتلك احلال یکون إعراب ما يف الوضع الثاين منها .ک لك یوجد األمدر يف
ّ
املعقوّل ؛ 102فإنّه باحلال 103التي توجد علیه املعقوّل األُول يف ه ه اللواحق هدي بعینهدا
104
یعمها مدن ّ
کدل
احلال التي توجد علیها املعقوّل الثواين يف ه ه اللواحق بأعیاهنا ،فال ي ّ

 .89کو - :أیضً ا.
 .90دا + :ایضا  /مه + :و املعقول ایضا معقوال.
 .91دا ،مه :لعمل.
 .92دا ،کو :هنایه.
 .93مر ،مج ،دا ،مه - :اجلنس.
 .94مر ،مج ،دا ،مه - :جنس أخر.
 .95مر ،مج + :توضع  /دا ،مه + :اليت توضع.
 .96کو :هنایة.
 .97کو :هنایة.
 .98دا :انواع (الف اول خط خورده :نواع).
 .99دا :للمفعول.
 .100دا :للمفعول.
 .101مه :یعرب.
 .102دا :املفعوالٮ.
 .103کو :احلال.
 .104دا ،مه - :يف هذه اللواحق بأعیاهنا.
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ّلحق يشء 105واحد بعینه .فمعرفة ذلك الواحد هي معرفة اجلمیدع ،کاندت متناهیدة عو غدری
متناهیة؛ کام ّ
عن <معرفة> 106معنی «اإلنسان» وال ي یلحقه من حیث هو ذلدك املعندی هدي
107
حجة تلحق
معرفة نییع الناس ونییع ما هو إنسان ،کانوا متناه عو غری متناه  .فإذن ّل ّ

من عن تکون غری متناهیة؛ إذ کانت معرفتنا لواحد 108منهدا هدي معرفدة اجلمیدع ،إذ کنّدا إنّدام
یعم اجلمیع 109ال ي هو غری متناهي العدد.
نعر ما ّ
[ ]11ول لك صار سؤال عنطسثانس ( 110)19يف حدّ اإلنسان وحدّ احلددّ وحددّ حددّ احلددّ

 _111غل ًطا؛ إذ کان لیس هناك نصدری 112باملعرفدة إىل غدری النهایدة،
_الصائر إىل غری النهایة 


113

وّل حاجة بنا إىل عن نعر ما ّل هنایة له ،ح ّت إذا عجزنا 114عن 115إحصائه وعن معرفة ّ
کدل
واحد عى حیاله تکون املعرفة قد بطلت .إذ کان معن احلددّ معند واحددً ا بعینده ک ّل ایدا 116يف
نییع احلدود 117،کانت متناهیة عو غری متناهیة؛ کام ّ
عن معن رفع «الرفدع» ورفدع «زیدد» هدو
کل 118يف ه ین ويف رفع «رفدع الرفدع» ،الصدائر إىل غدری النهایدة 119.وکد لك
بمعن واحد ّ ّ
السؤال عن جنس اجلنس وجنس جنس اجلنس ،الصائر إىل غری النهایة 120.وعى ذلك املثدال
علم 121العلم بأنّه 122علم علم العلم ،الصائر إىل غری النهایة 123.وک لك السؤال عدن الشدبیه
وهل هو شبیه شبیه آخر عو مغایر له 124،وهل معن الغری غری لغری آخر عو شبیه 125به فیکون
 .105مر :الیشء.
 .106مر ،مج ،دا ،کو - :معرفة.
 .107کو :من.
 .108مر ،مج ،کو :معرفة الواحد (= معرفتنا لواحد).
 .109مر ،مج :امجلع.
 .110دا :دنطٮاﯨس  /مر :انطیاس  /مج ،کو :انطیناس.
 .111کو :هنایة.
 .112کو :مرض.
 .113کو :هنایة.
 .114مر ،مج ،دا :جعز.
 .115دا - :عن.
 .116دا :لکنا.
 .117مر ،مج ،دا :احلد و.
 .118دا :کام.
 .119کو :هنایة.
 .120کو :هنایة.
 .121دا :اعمل.
 .122کو + :عمل العمل وکذا.
 .123کو :هنایة.
 .124کو :عن الش به هل هو مش به بش به أخر ومغایر هل (= عن الشبیه  ...أو مغایر هل).
 .125کو :ش به.
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126
غریا لغری آخر وغری
الغری ً
غریا بام هو شبیه؛ عو یکون الغری ً
شبیها بام هو غری ویکون الشبیه ً

128
127
غریا ّ
وغدریا لغدری 129غدری مدن آخدرین ،وغدری
لکل واحد من األمرین،
ً
الغری بغری آخر ً

غری 130الغری غری آلخر 131،هک ا إىل غری النهایة 132.وک لك شبیه الشبیه بشبیه آخر لده شدبیه
عیضا بشبیه آخرین 133،وذلك إىل غری النهایة 134.فه ه السؤاّل ک ّلها مدن جدنس واحدد،
ً
وإنّام هي ک ّلها يف املعقوّل الثواين .واجلواب عنها ک ّلها جواب واحد ،وهو عى مثال 135مدا
خلّصناه يف تلك األخر.

136

[الفصل الثالث :املقوالت هي املوضوعات األُ َول جلمیع العلوم والصنائع]
[ ]12وه ه املعقوّل هي األُول باإلضدافة إىل هد ه الثانیدة 137ک ّلهدا .واأللفداظ األُول إنّدام
توضع ّعو ًّل للدّللة عى ه ه وعى املرکّبا من ه ه .وه ه هي املوضوعا األُول لصدناعة
139
138
املدين والتعالیم 140ولعلم ما بعد الطبیعة.
الطبیعي والعلم
املنطق والعلم
ّ
ّ

()20

موضوعا للمنطق]
[آ .حیث هیة وقوع املقوالت
ً
فإهنا من حیث هي مدلول علیها بألفاظ ومن حیث هي ک ّل ّیة ومن حیدث هدي حممولدة
[ّ ]13

معرفة بعضها ببعض ومن حیث هي مسدؤول عنهدا ومدن حیدث
وموضوعة ومن حیث هي ّ
141
ً
عجوبة يف السؤال عنها 142هي منطق ّیة 143.فیأخ ها وینظر يف عصنا ترکیب بعضها
تؤخ

 .126کو + :ویکون الشبیه مبا هو غری [اب نشانة «ز» (زائد) ابالی لکامت].
 .127کو + :غری.
 .128کو :لغری.
 .129مر ،مج ،دا ،مه :بغرییّة.
 .130مر ،مج ،دا ،مه - :غری.
 .131مر ،مج ،دا ،مه - :غری لخر.
 .132کو :هنایة.
 .133کو :وکذكل ش به ش به یش به أخر هل ش به أیضً ا یش به شبهینی أخرین (= وکذكل شبیه  ...بشبهینی أخرین).
 .134کو :هنایة.
 .135کو - :مثال.
 .136دا :الاجر.
 .137مر ،مج ،دا ،کو :الثلثة.
 .138کو :وللعمل.
 .139کو :ولعمل.
 .140مر ،مج ،کو :ولعمل التعالمی (= والتعالمی).
 .141مر :یوجد  /مج ،دا ،کو :توجد.
 .142دا :عـٮـی.
 .143مر :منقطقة  /مج :منطققة  /دا :مـٮـطقه.
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إىل بعض من حیث 144تلحقها ه ه التي ُذکر ويف عحوال بعضها من بعض إذا رکّبت ،مدن
حیث یلحقها ه ه األشیاء ويف عحوال 145املرکّبا منها بعد عن ترکّبتّ 146.
فإن املرکّبا منها
إنّام تصری آّل تسدّ د العقل نحو الصواب يف املعقوّل وحترزه عن 147اخلطأ يف ما ّل یدؤمن
عن یغ ّلط فیه من املعقوّل إذا کانت املفردا التي منها رکّبت مأخوذة هب ه األحوال.
موضوعا للعلوم]
[ب .حیث هیة وقوع املعقوالت األول
ً
[ ]14وع ّما يف سائر العلوو ،فإنّام 148تؤخ  149من حیث هدي معقدوّل األشدیاء 150اخلارجدة

جمردة عن علفاظها الدا ّلة علیها ومن سائر ما یلحقهدا يف الد هن مدن العدوارض التدي
ال هن ّ

ذکر ّ )21(.إّل ّ
یضطر إىل عن یأخ ها بتلك األحوال لتصدری 151هبدا إىل عن حتصدل
عن اإلنسان
ّ
معلومة؛ وإذا حصلت معلومة ،عخ ها حینئد ٍ
ویضدطره 152إىل عخد ها بتلدك
جمدردة عنهدا.
ّ
ّ
األحوال حاجته إلی تعلیمها وامتحدان الصدواب فدیام یدتع ّلم؛ إذ کاندت إنّدام یصدری بعضدها
مقدّ ما وآّل  153لل هن بتلك األحوال 154ویصری ما یطلدب 155علمده منهدا نتدائت بتلدك
األحوال ،ح ّت إذا فرغ من تع ّلمها عزیلت عنها تلك األحدوال عو اعدل املقصدد 156منهدا عن
تؤخ ّ 157ل من جهة ما هلا 158تلك األحوال وإن کانت ّل ّ
تنفك منها.

()22

[ ]15وما حتتوي علیه املقوّل ( )23بعضها کائن وموجود عدن إرادة اإلنسدان ،وبعضدها

املددين ،ومدا
کائن ّل عن إرادة اإلنسان .فام کان منها کائنًا عن إرادة اإلنسان نظر فیه 159العلم
ّ
الطبیعي.
کان منهاّ 160ل عن إرادة اإلنسان نظر فیه 161العلم
ّ
 .144مر + :اذا رکبت من حیث.
 .145دا ،مه - :بعضها من بعض  ...أحوال.
 .146مر ،مج ،کو :یرکب.
 .147کو :من.
 .148کو :فاهنا.
 .149مر ،مج :یوجد  /دا :ﯨوحد.
 .150مر ،مج ،دا :والش یاء.
 .151مر ،مج :لترص  ،لتصـٮر[؟]  /دا ،مه :لیصری.
 .152مه :ویضطر.
 .153کو :أالت ومقدمات (= مقدمات وأالت).
 .154دا ،مه - :حاجته  ...بتكل الاحوال.
 .155مر ،مج :بطلت  /دا :ﯨـطلب.
 .156کو :املقصود.
 .157مر :یوجد  /دا :ﯨـوجد.
 .158مر :هبا.
 .159مر :بطرفیه (= نظر فیه)  /دا :ﯨـطرڡــٮـه.
 .160کو + :اکئنا.
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[املقولة التي هي موضوع علم التعالیم]
163
162
کم وفیام کانت ماه ّیا
[ ]16وع ّما علم التعالیم ،فإنّه إنّام ینظر من ه ه يف عصنا ما هو ّ

164
اردهدا يف ذهنده
الکم توجب عن یوجد فیها من سائر املقوّل  ،بعدد عن ّ
تلك األنواا من ّ

وخي ّلصها165عن سائر األشیاء التي تلحقهدا وتعدرض 166هلدا ،سدواء کاندت تلدك عدن إرادة
اإلنسان عو غری 167إرادته .وّل ینظر من املقوّل يف املشار إلیه املحسوس ال ي ّل حيمل عدى
يشء ً
الکدم مدن
عصال وّل بوجه من الوجوه ،وّل يف ماهو ه ا املشار إلیه؛ وّل ینظر يف عندواا
ّ
حیث هي ّلحقة وعارضة هل ا 168املشار إلیه؛ وّل ملاهو 169ه ا 170املشدار إلیده؛ بدل یأخد

171

172
وعامهو ه ا 173املشار إلیه.
جمرد ًة عن ه ا املشار إلیه ّ
تلك األنواا يف ذهنه ّ

[حیث هیة وقوع املقوالت موضو ًعا للعلم الطبیعي]
الطبیعي ،فإنّه ینظر يف 174نییع ما هو يشء يشء من هد ا 175املشدار إلیده،
[ ]17وع ّما العلم
ّ

()24

ويف سائر املقوّل التي توجب ماه ّیة عنواا 176ماهو ه ا املشدار إلیده عن توجدد هلدا .وینظدر
عیضا فیام 177ینظر فیه التعالیم من حیث هي هب ه احلدالّ ،
فدإن ج ّلهدا _بدل نییعهدا_ توجدب
ً
ماه ّیة عنواا ما هو ه ا املشار إلیه عن توجد هلا .فالتعالیم ینظر( )25فیها خم ّل ً
صة عن نییع عندواا
الطبیعي ینظر فیها من حیدث هدي 178عندواا مداهو هد ا املشدار
ماهو ه ا املشار إلیه ،والعلم
ّ
إلیه.

179

 .161مر :بطرفیه (= نظر فیه)  /دا :ﯨـطرڡــٮـه /کو :ینظر فیه.
 .162دا :العمل.
 .163کو - :امنا.
 .164مر ،مج :یؤخذ  /دا :ﯨـوجد.
 .165مر ،مج ،دا :ویلحقها  /کو :ویلخّصها.
 .166مج :ولعرض.
 .167مه :ال عن.
 .168مج ،دا :لهذه.
 .169مه :ملاذاهو (= ملاهو ).
 .170مج ،دا :هذه.
 .171کو :یؤخذ.
 .172مر ،مج ،مه :كل  /دا :ﯨـكل.
 .173مر ،مج ،دا ،مه - :هذا.
 .174دا :ما ﯨه ﯨٮطرف  ،ﯨٮطر فیه [؟] (= فان ّه ینظر يف).
 .175دا :هذه ا.
 .176دا :الانواع.
 .177دا :فهیا.
 .178کو + :يف.
 .179مر - :أن توجد لها  ...هذا املشار الیه.
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[حیث هیة وقوع املقوالت موضو ًعا لعلم ما بعد الطبیعة]
[ ]18والتعالیم یقترص ب  180عسباب ه ه عى ماذاهو ّ
الطبیعي یعطي
کل واحد منها؛ والعلم
ّ
کل ما ینظر فیه ،فإنّه یلدتمس عن یعطدي يف ّ
نییع عسباب ّ
وعامذاهدو
کدل واحدد منهدا مداذاهو ّ
وبامذاهو وملاذاهو .والتعالیم ّل یأخ  181يف ماذاهوّ 182
عمدورا
کل واحد ممّدا یعطدي ماه ّیتده
ً

183

عیضا يف عسباب ّ
ً
کل ما یعطي
عصال؛ وع ّما العلم
خارجة عن املقوّل
الطبیعي ،فإنّه یعطي ً
ّ

184

عمورا غری 185خارجة عن املقوّل  )26(.فإنّه یعطدي 186يف األمکندة التدي 187سدبیله عن
عسبابه ً
یعطي فیها 188الفاعل ً
فاعال غدری 189خدار  190عدن املقدوّل  191،عو 192یرقد إىل عن یعطدي
الفاعل وفاعل فاعل الفاعل حتّی یروو املصری إلدی حصدول عسدباب املقدوّل الفاعلدة ،عو
یرقی إلی عن یعطي 193غایة الغایة ،وغایة غایة الغایة ،ح ّت یروو املصری إىل حصول الغایدا
واألغراض 194التي 195هلا 196کون ما <تشتمل علیه> 197املقوّل .
[ ]19فإذا التمس عن یعطي ماهو ّ
کل واحد من عجزاء عجزاء املاه ّیة ح ّت یعطي عقصد مدا
یمکن عن یوجد يف ماه ّیاهتا ،هجم حینئ ٍ عى عشیاء 198معقولة خارجة عدن املقدوّل وعدى
عمور <من> 199عجزاء ماه ّیته هي خارجة عن املقوّل  ،فهجم عى عمور هي فاعلدة خارجدة
عن املقوّل وعى عمور یعلم عهنا غایا ّإّل عهنا خارجة عن املقوّل ؛ ّإّل عهنا عجزاء ماهی ٍ
دة
ّ
ّ
ّ
ّ
 .180کو :من.
 .181کو :یؤخذ.
 .182دا :ڡٮامدا (= يف ماذاهو)  /مر :يف ماذا (= يف ماذاهو).
 .183مج ،دا :أمور.
 .184دا ،مه - :أس باب ّ
لک ما یعطی.
 .185مه :غریها.
 .186مر - :يف اس باب  ...فانه یعطی.
 .187مر - :اليت.
 .188دا :فامی.
 .189مه :غریه.
 .190مر ،مج :خارجة  /دا :حارحه  /مه :خار ًجا.
 .191دا ،مه + :الفاعةل.
 .192مر ،مج ،کو :ا ّال أن ّه (= أو).
 .193دا ،مه - :فاعل الفاعل و  ...أن یعطی.
 .194مر ،دا :والاعراض.
 .195دا :ایل.
 .196مر ،مج ،دا - :هبا  /کو :هبا.
 .197مر ،مج ،دا ،کو :تس تعمل (= یش متل علیه).
 .198دا :اس باﯨـه  /مه :اس بابه.
 .199مر ،کو :يه  /مج[ ... :؟]  /دا :هن

224
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ألشیاء 200ممّا يف املقوّل  ،وهي عجدزاء بالتئامهدا وترکیدب بعضدها إىل بعدض یکدون ذلدك
اليشدء 201الد ي هددو مددن املقددوّل ّ ،إّل ّ
عن تلددك األجددزاء تکددن موصددوفة بيشدء ممّددا يف
املقوّل ّ 202إّل ّعهنا 203إذا کانت عجزاء ماه ّیة اليشء ال ي هو عحد مدا يف املقدوّل  ،کدان يف
نیلة ما هو يف ذلك اليشء 204.فإنّه إن کان ذلك اليشء هو املشار إلیه ،وکاندت تلدك األشدیاء
عجزاء ماه ّیته ،کان غری خار عن ماهو ذلك املشار إلیه وّل مفار ًقا له؛ فیکون [من] 205ذلدك
206
داخال يف املقوّل ّ .إّل ّعهنا عدى ّ
ً
کدل حدال تکدون غدری مفارقدة لاشدیاء التدي يف
الوجه

املقوّل  ،إذ کان نیلة اليشء غری مفارق لتلك اجلملدة .وع ّمدا الفاعدل والغایدة ،فقدد یکدون
خار اليشء ومفار ًقا 207له .فإذا کان ک لك ،فقد ععط عقص ما بده مداذا اليشدء _<عي مدا
هو> 208غری مفارق لليشء ال ي یلتمس إعطداء 209ماه ّیتده 210مدن 211عندواا 212املقدوّل _
213
الطبیعي هيجدم إذن 214عندد
وعقص فاعل یکون مفار ًقا له ،وک لك عقص غایة له .فالعلم
ّ

نظره يف املقوّل  215عى عشیاء خارجة عن املقوّل غری <مفارقدة> 216هلدا بدل هدي منهدا،
الطبیعي.
وعى عشیاء خارجة عنها ومفارقة هلا .فعند 217ه ه یتناه النظر
ّ
[< ]20وینبغي> 218بعد ذلك عن ینظر يف األشدیاء اخلارجدة عدن املقدوّل بصدناعة

219

فإهنا تنظر يف تلدك وتستقيصد معرفتهدا ،وتنظدر يف مدا
عخرى ،وهي علم ما بعد الطبیع ّیا ّ .

 .200مر ،مج ،دا ،مه :الاش یاء.
 .201دا :ایل.
 .202مر ،مج :مما يف (= ممّا يف املقوالت)  /دا :منایف (= ممّا يف املقوالت)  /مه :مفارق (= ممّا يف املقوالت).
 .203مه :لهنا (= ا ّال أهنّ ا).
 .204دا :ایل.
 .205مر ،مج ،دا ،کو ،مه - :من
 .206دا ،مه - :الوجه.
 .207مر ،مج :ومفرق  /کو :ومفارق  /مر ،مج ،دا + :هی  /کو + :يه [اب نشانۀ «ز» (زائد) ابالی لکمه].
 .208مر ،مج ،کو :ایل أن یکون (= أي ما هو)  /دا :ایل ما ﯨکون (= أي ما هو).
 .209م  + :ما فتنب.
 .210کو + :فیه.
 .211مر - :ماه ّیته من.
 .212دا :الانواع.
 .213مر ،مج ،دا :ابلعمل.
 .214مر ،مج ،دا :اذا.
 .215دا :املعڡوالٮ.
 .216مر ،مج ،دا ،کو :مفارق.
 .217مر ،مج ،دا :فعنده.
 .218مر ،مج ،دا ،کو :ویبقی  /دا :وﯨٮٮـعی.
 .219مر ،مج ،کو :لصناعة.
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حتتوي علیه املقوّل من 220جهة ما 221تلك األمور عسباهبا ،222ح ّت  223يف مدا حتتدوي علیده
املدين من الصنائع العمل ّیة .وعندد ذلدك تتنداه
املدين وما یشتمل علیه
التعالیم منها والعلم
ّ
ّ
العلوو النظر ّیة.

[ج .حیث هیة وقوع املقوالت موضو ًعا للصنائع]
عیضا موضوعة لصناعة اجلدل والسوفسطائ ّیة 224ولصدناعة اخلطابدة
[ ]21واملقوّل هي ً

225

ةم للصنائع العمل ّیة .واملشار إلیده الد ي إلیده تقداس املقدوّل ک ّلهدا هدو
ولصناعة الشعرّ ،

کم ّی ًة ما ،وبعضها یعطیه کیف ّی ًة ما ،وبعضها عینًا ما،
املوضوا للصنائع العمل ّیة .فبعضها یعطیه ّ
ٍ
وقدت مدا ،وبعضدها یعطیده مدا ّ
یتغشد
وبعضها وض ًعا ما 226،وبعضها یعطیده عن یکدون يف
سطحه ،وبعضها عن یفعل ،وبعضها عن ینفعل ،وبعضها یعطیه اةن  227من ه ه ،وبعضها
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ةالةة من ه ه ،وبعضها عکثر من ذلك .فإنّك إذا تأ ّملت موضوا صناعة صناعة من الصدنائع
مشارا إلیه 229من املشار إلیه 230ال ی 231إلیه 232تقاس املقدوّل .233
العمل ّیة ،وجدته شیئًا ما
ً
234
ّإّل ّ
یتصور 235صاحب الصناعة يف نفسه من ذلك هو نوعه؛ فإذا فعل ،فعل يف مشدار
عن ما
ّ

إلیه حيمل علیه ذلك النوا محل ماهو.
[ّ ]22
فإن الصناعة التي يف نفس إنسان إنسان إنّام تلتئم من عنواا موضدوعها ومدن عندواا
ٍ
مشدار إلیده مدن الندوا
األشیاء التي تعطي ذلك املوضوا وتفعل فیه؛ فإذا فعلت ،فعلدت يف
237
236
ختتصدان بده ،دون السوفسدطائ ّیة
املعقول .وذلك بصناعة اخلطابة وصناعة الشعر وفیام ّ

 .220دا ،کو :یف.
 .221کو (ل) + :تکون.
 .222مر ،مج ،کو :ابس باهبا  /دا :ﯨـاسـٮـاﯨـها.
 .223مر ،مج :حنی.
 .224مج :والویسطانیة.
 .225مج :خطابیه  /مر :اخلطابیه  /دا :اخلطاﯨٮـه.
 .226دا - :ما  /مه + :و بعضها اضافة ما.
 .227مر ،مج ،دا ،کو :اثنان.
 .228مر ،مج ،کو + :یعطیه.
 .229مر ،مج ،دا :مشار الیه.
 .230دا - :من املشار الیه.
 .231مه - :من املشار الیه اذلی.
 .232دا - :الیه.
 .233دا :املعڡوالت.
 .234مج :أنّام (= اال أن ما)  /دا :أنّام (= ان ما).
 .235مج ،دا :بتصور.
 .236مر ،مج ،کو :املفعول.
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فإن ّ
واجلدل والفلسفة؛ ّ
کدل <واحددة> 238مدنهام إنّدام تدتک ّلم وختاطدب حد  239مدا تدتک ّلم
وتعدر  242شدیئًا 243ممّدا يف
وختاطب يف املشار 240إلیده مدن 241التدي إلیهدا تقداس املقدوّل
ّ
244
فإهنا تلتمس عن تقنع ّ
عن 245فیه شیئًا ّما 246ممّا يف املقدوّل  .وع ّمدا
املقوّل  .وع ّما اخلطابة ّ ،
الشعر ،فیلتمس عن خي ّیل ّ
بأن 247فیه شیئًا ّما ممّا يف املقوّل  248.ومدا 249يف نفدس اخلطیدب

250

والشاعر من ّ
کل <واحدة> 251منهام 252فإنّام 253یلتئم من ندوا ندوا مدن عندواا موضدوعاهتا،
ومن نوا نوا من عنواا ما یلتمس اخلطیب عن یقنع 254عنّه يف املوضوا

255

ویلتمس 256الشاعر

عن خي ّیل به 257عنّه يف املوضوا .258فاخلطابة 259إنّام تلتئم من ندوا مدا فیده تقندع ومدن ندوا مدا
تقنع ،والشعر 261یلتئم من 262نوا ما فیه خي ّیل 263ومن ندوا مدا <إ ّیداه> 264خي ّیدل .والفلسدفة
265
ّ
تنحط 267إىل املشار إلیه.
فإهنا ّل تعدو 266األنواا وّل
واجلدل والسوفسطائ ّیة
ّ

 .237مر ،کو :صناعة.
 .238مر ،مج ،دا ،کو :واحد.
 .239دا :حیت.
 .240کو :مشار.
 .241دا :ڡی.
 .242مر ،کو + :فهیا.
 .243مه :ابش یاء.
 .244دا :احلطاﯨٮـه.
 .245دا ،کو - :أ ّن  /مه :بأ ّن.
 .246دا - :ما.
ابن.
 .247دا :حٮٮلٮان (= خییل ابن)  /کوّ - :
 .248مر - :و أما الشعر  ...يف املقوالت.
 .249مج :اما (= وما).
 .250دا :اخلطب.
 .251مر ،مج ،دا ،کو :واحد.
 .252مر ،مج ،کو :مهنا.
 .253کو :فاهنا.
 .254مه + :به.
 .255دا :املوضع.
 .256مر :یلمتس.
 .257مر ،مج ،دا ،کو :هل.
 .258دا :املوضع.
 .259دا ،مه :واخلطابة.
 .260مر ،مج :ااته  /دا :اﯨـاه  /کو :اانه.
 .261مر ،مج ،دا ،کو :والشاعر.
 .262مر ،مج ،دا :یلمتس (= یلتمئ من).
 .263مج ،دا :وخییل.
 .264مر ،مج ،دا ،کو :ااته.
 .265مج :والسوفسطانیة.
 .266مر :یعده  /مج :یعدو  /دا :ﯨـعدد  /کو :تعد.
 .267کو :ختط.
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نوشتها 


پی

) .(1فارابی در کتاب العبدارة ،در جایی ک در باب راب موضوا و محمول سخن متیگویتد ،از «ان» در
کنار «یوجد» و «وجد» و «موجود» ب عنوان عتاراتی ک برای رب موضوا و محمول بکار میرونتد یتاد
میکند (المنط یات ،2 ،رشح کتاب العبارة ،ص ’« :)35إن‘ و’موجدود‘ و’یوجدد‘ و’وجدد‘ لدیس هدو
داّل علی يشء ،لکن إنّام ّ
وحده ا
یدل علی ترکیب ما.»...

) .)2دربارﮤ معنای « ّ
إن» در کتاب األلفاظ املستعملة يف املنطق چنین متیگویتد« :واحلدوايش هدي عصدنا
کثریة .منها احلرو التي تقرن باليشء ّ
فتدل عى ّ
بصحته ،مثدل قولندا
عن ذلك اليشء ةابت الوجود وموةوق
ّ
ٍ
إن اهللّ واحد» و« ّ
إن» مشدّ دة النون[ .ومثال ذلك] قولنا « ّ
« ّ
سدمي وجدود اليشدء
إن العا متناه» .فل لك ر ّبام ّ
کثریا مدا نسدتعمل قولندا «إ ّن ّیدة
إ ّن ّیته،
ویسم ذا اليشء إ ّن ّیته .وک لك ً
عیضا جوهر اليشء ّ
ّ
یسم إ ّن ّیته .فإنّا ً
اليشء» بدل قولنا «جوهر [اليشء]» ،فنرى عنّه ّل فرق ب عن نقول «ما جوهر ه ا الثوب» وبد عن نقدول

کثریا» (ص.)45
«ما إ ّن ّیته» .لک ّن ه ه لیست مشهورة مثل تلك عند اجلمهور ،وعصحاب العلوو یستعملوهنا ً
) .(3یک شاهد بر این سخن فارابی ترجم های فارسی ترآن کریم مربوط ب اواس ترن چهارم هجتری
ب بعد اس  .برخی مح ّ ان جمالت عربی دارای این حروف تأکید را از جملۀ ساختارهای مشکل زبان
عربی برشمردهاند ک مترجمان را در تنهنا ترار میداده اس (تاریخ ترجمت از عربتی بت فارستی ،ص
 .)252-251در اغل آیات دارای «أنّ» و «إنّ» ،این حروف ب «ک » ترجم شدهانتد (همتان ،ص -271
 276و  .) 311-307برای نمون بنا بر گزارش آذرتاش آذرنوش در ترجمۀ معتروف بت ترجمتۀ تفستیر
طتری ،آیات زیر بدین نحو ترجم شدهاند﴿ :قال إنّه یقول ّإهنا بقرة﴾ (ب ره « :)68/گف ک او میگویتد
ک آن گاویس »؛ یا ّ
﴿إن اهلل واسع علیم﴾﴿ ،إنّك عنت السمیع العلیم﴾ (ب تره« :)127 ،115/کت ختدای
فراخکار اس و دانا»« ،ک توتی شنوا و دانا»؛ یا ّ
القدوة هللّ نییعد ًا﴾ (ب تره« :)165/کت تتوقت ختدای
﴿عن ّ
راس هم »؛ یا ﴿کلوا وارعوا عنعامکم ّ
إن يف ذلك آلیا ﴾ (ط « :)54/خورید  ...و چرانید چهاردایانتان

ک اندران نشانهاس » یا ﴿ّل ختف إنّك عنت األعلدی﴾ (ط « :)68/مترس کتو (= کت تتو) تتویی برتتر و
غال تر» (همانجا).
این ترجمۀ ترآن از ابتداییترین و تأثیرگذارترین ترجم های تترآن کتریم بت زبتان فارستی است و
الهوی بسیاری دیهر از مترجمان ترآن در سالها و سدههای دس از آن ترار گرفت اس .
) .(4تعریفی ک در این بند از «إنیق » آورده اس و آن را وجود کامل شیء دانستت کت همتان ماهیقت
شیء اس  ،با دیهر مطال کتاب در باب معنای «وجود» ک آن را همان ماهیق شیء میدانتد ستازگار
اس  .در صفح  221هم «إنّیق » را ب معنای وجود و ماهیق بکار برده و بر این هممعنایی تأکید کرده
اس  ...« :عو عن یقال ّ
إن قولنا ’هل اإلنسان موجود إنسانًا؟‘ یعني ’هل اإلنسان وجوده و إن ّیته هدي تلدك
ال ا املسؤول عنها ولیس له ذا غری تلك الواحدة التی عخ ناها موضو ًعا وهي غدری منقسدمة الوجدود؟‘

 .»...برای مطالعۀ بیشتر دربارﮤ معانی «وجود» و «ماهیق » در نظر فارابی ر.ک :فاطم شتهیدی« ،معنتای
ماهیق در آثار فارابی» ،شناخ  ،داییز و زمستتان  ،88شتماره 61؛ همتو« ،موجتود و وجتود در کتتاب
الحروف فارابی» ،جاویدان خرد ،بهار و تابستان  ،93شماره .25
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) .(5در األلفاظ املستعملة يف املنطق این مسأل اینگون توضیح داده شده اس « :واحلدوايش هدي عصدنا
کثریة  ...ومنها ما ّ
یدل علی عنّه مطلوب معرفة زمان وجوده ،مثل قولنا ’متی‘» (ص.)46

) .(6م حود از «ه ه احلرو » در اینجا دو حرف «إن» و «متتی» است  .بتا مراجعت بت کتتاب األلفتاظ
املستعملة يف املنطق میبینیم ک فارابی لفظ دالّ را ب «اسم»« ،کلم » (معادل فعل در نحو عربی)« ،مرکت

از اسم و کلم » و «حرف» ت سیم میکند .او سپس یادآور میشود ک هرچنتد حترف اصتناف مختلتف
دارد ،در نحو عربی تا کنون اسامیای ب این اصناف اختحاص داده نشده اس  .با توج ب اینک برختی
از حروف در دستور زبان عربی بر حس اعرابی ک بر کلمات بعدی خود اعمال میکنند دارای اتستام
جرّ و نح و جزم هستند ،مشخ اس فارابی گونۀ دیهری از ت ستیم حترف را متدق نظتر دارد .بت
منظور در کردن خأل مذکور ،او ت سیم حرف در دستور زبان یونانی را بدون ذکر هی توضیح و مالکتی
بیان می کند و هر تستم را بت ترجمتۀ استم یونتانی آن متینامتد و دتس از آن ،محتادیق هتر کتدام را
برمیشمارد .این اتسام عتارتند از «خوالف»« ،واصالت»« ،واسطۀ»« ،حواشی» و «رواب » .همۀ حروفی ک
فارابی در این عتارات از کتاب الحروف مطر میکند _یعنی «إنّ»« ،متی»« ،أین»« ،کیف»« ،متا»« ،أیق» و
«هل»_ از محادیق حروف حواشی هستند.
ب نظر میرسد عنوان «م والت» ک محسن مهدی برای این تسم ترار داده درس نتاشتد و دلیتل آن
هم وجود س حرف «هل»« ،ما» و «أیق» در بین آنهاس ک بیان کننده هیچیک از م والت نیستند .آنچت
فارابی در اینجا دربارﮤ داسخ درسبهایی ک با این حروف طر میشوند و اسامی آنها آورده در األلفاظ
یسدم باسدم
نیز عیناً توضیح داده شده اس « :واألمر الد ي یسدتعمله املجیدب يف إفدادة السدائل مطلوبده
ّ

مشتق من اسم احلرو التدي یسدتعملها السدائل .واألمدر
ّ
احلرو التي یستعملها السائل يف الطلب عو باسم
مشتق من احلر ال ي یستعمله السائل عن
ّ
کم ّیة‘ ،وهو
یسم ’ ّ
ال ي یستعمله املجیب يف إفادة مقدار اليشء ّ
یسم ’مت ‘ ،وهو اسم لیس مشت اقا مدن احلدر
مقدار اليشء .وال ي یستعمله املجیب يف إفادة زمان اليشء ّ

فسمي به .واألمدر الد ي یسدتعمله املجیدب يف إفدادة مکدان
املستعمل يف الطلب ،لکن نقل إلیه احلر بعینه ّ
مسم باسم احلر الد ي یسدتعمله السدائل عدى جهدة النقدل ّل عدى جهدة
یسم ’عین‘ ،وهو ّ
اليشء فإنّه ّ
اّلشتقاق» (األلفاظ ،ص.)47
) .(7اینک جواب سؤال «هل» را «إنّ» نامیده جال توجق اس  .این امر را باید در کنار مطالتی ک او در
انتهای کتاب در باب سؤال «هل» و اینک با آن از «وجود» شیء سؤال میشود و همچنین بند اول همین
کتاب ک در آن انّیق شیء را همان ماهیق و وجود آن دانست اس  ،ترار داد .فارابی ذیل متحث حرف
سؤال «هل» در همین کتاب مینویسد ک سؤال «هل» چ ب صورت «هل التف موجتود» (هتل بستی )
باشد و چ ب صورت «هل الف موجود ب» (هل مرک ) ،همان سؤال از «م وقمات درونی شیء» یا بت
تعتیری «ذاتیقات شیء» اس  .درمجموا ب نظر میآید ک نزد فارابی انّیق و وجود یک معنا دارند ،ولتی
او انّیق را وجودِ در م ابل ماهیق نمیداند؛ بلک از نظر او «وجود»« ،انّیق » و «ماهیق » هر س بتر یتک
معنا دالل دارند.
)« .(8هو» در اینجا ن ب راب بین موضوا و محمول را دارد ،و طتق توضیحات فتارابی ذیتل اصتطال
«موجود» در همین کتاب و نیز همچنین در شر کتاب العبارة میتوان ب جای آن «موجود» یا «کان» یتا
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«یکون» ترار داد .در تمامی سؤاالت بعدی نیز «هو» همین ن ب را دارد و «هذا المشتار إلیت » بت ترینت
حذف شده اس .
) .(9طتق توضیحی ک در «شر کتاب العبارة» میدهد« ،موجود» ب عنوان راب بین موضوا و محمول
همان ن شی را دارد ک افعال ناتحۀ «کان» و «یکون» دارند ،تنها با این تفاوت ک بر زمان خاصی دالل
ندارد (المنط یقات للفارابی ،2 ،ص  .)38-37با توجق ب اینک در توضیح اصتطال «موجتود» تحتریح
میکند ک برخی در زبان عربی «هو» را جایهزین مناس تتری بترای رابت موضتوا و محمتول (مثتل
«اس » فارسی) میدانند ،دلیل ترار گرفتن «هو» در کنار «کان» و «یکون» برای ستؤال «متتی» مشتخ
میشود .درواتع ،تأکید بر این اس ک با «متی» میتوان از زمانهای مختلف درسب نمود.
) .(10مطال این بند با مراجع ب بند  67از همین کتتاب بهتتر فهمیتده متیشتود .فتارابی در بنتد 67
میگوید :جوهر س معنا دارد1 :ت مشار إلی ال فی موضوا2 ،ت هر محمولی ک معرّف ماهوی این مشتار
إلی ال فی موضوا باشد (اعمق از نوا و جنس و فحل) و یا معرّف تکتک انواا ایتن مشتار إلیت و هتر
آنچ ماهیق و توام مشار إلی ال فی موضوا ب آنهاس 3 .ت معرّف ماهوی هر مشار إلیهی از هر کدام از
م والت (ال فی موضوا یا فی موضوا) و آنچ موج توام ذات آن مشار إلی اس ؛ ب نحتوی کت بتا
تع ّل آن ،شیء ب نحو تفحیلی و با اجزای م وقمب تع ل شود .فارابی در توضیح این معانی متیگویتد:
« ّ
فإن ه ا املعن الثالث من معاين اجلوهر جوهر مضا ومق ّید بيشء؛ و لیس یقال إنّه جوهر عى اإلطدالق،

األول ،فإنّه یقال إنّه جوهر عدى اإلطدالق .واملعند الثداين یقدال
وإنّام یقال إنّه جوهر ليشء ّما .وع ّما املعن
ّ
عیضا إنّه جوهر عى اإلطالق؛ إذ کان معقول املشار إلیه ال ي ّل يف موضدوا ،ومعقدول اليشدء هدو اليشدء
ً
بعینه؛ إ ّّل ّ
عن معقوله هو ذلك اليشء من حیث هو يف النفس ،واليشء هو ذلك املعقول من حیدث هدو خدار

النفس» .همچنین در متاحث مربوط ب سؤال «ما» از همین کتاب و فلسفة عرسطوطالیس در باب جتوهر
علی االطالق و معنای آن توضیح داده اس (ص)89-88
) .(11م حود از این تید این اس ک «معرّف ماهوی مشار إلی » بیان کننده هی وج عرضتی از شتیء
نیس .
) .(12م حود از این تید این اس ک «معرّف ماهوی مشار إلی » دربرگیرندﮤ هم اجزای ماهیقت مشتار
الی اس .
) .(13همانگون ک گفت شد در مورد جوهر علی االطالق و جوهر مااف در دو موضع دیهتر از ایتن
کتاب بحث میکند .یکی هنهام توضیح اصطال «جوهر» و دیهر هنهام توضیح راجع ب حترف ستؤال
«ما».
) .(14بدین ترتی دو وج برای «اوقل» نامیدن مع والت اوقل برشمرده است  .یکتی اینکت آنهتا اوقلتین
مع والت از محسوسات خار از ذهن هستند و دیهر اینک م دقم بر مرکّتاتند.
) .)15چنانک در بند بعد تاکید میکند ،جنس ،نوا و دیهر مع والت ثانی هم بر مع توالت اوقل _از آن
جه ک در ذهن هستند_ اطالق میشود و هم بر خودِ مع والت ثانی.
) .(16طتق آنچ در این بند در تعریف مع ول اوقل و ثتانی آوردهاست مع توالت اولتی عتتارتانتد از
مع والت ابتداتی از شیء خارجی ک متنا ر با م والت عشر هستند و مع والت ثانی ،ب ایتن مع توالت
اولی از آن جه ک در نفس هستند ملحق میشوند مانند نوا ،جنس ،معلتوم ،تعریتف و  . ...بنتابراین
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مع والت ثانی مع والتِ بیواسطۀ اشیاء خار از نفس نیستند .بدین جه
مع ول ثانی منط ی در ت سیمات بعدی در تاریخ فلسف دانس .
) .)17باید دتّ داشت باشیم این مطل در صدد توضیح این امر نیس ک مثال در حیوان ناطق ،حیوان
ک جنس اس جنسی (جسم نامی) دارد و آن جنس هم جنسی (جسم) دارد و  ...ک نامتناهی بودن آن
منجر ب غیر ممکن بودن تعریف شود .بلک منظور این اس ک «جنس از آن جه ک جنس اس » ب
عنوان یک مفهوم و مع ول ثانی جنسی دارد و جنس آن هم جنسی دارد ،و این مسیر حتی اگتر تتا بتی
نهای هم دیب رود ب جه اینک حکم همۀ اینها در «جنس داشتن» شتی هتم است محتالی در دتی
ندارد.
) .)18در «رشح العبارة» در توضیح «موجود» (ب عنوان رابت موضتوا و محمتول) و افعتال رابت کت

مستلزم تکرار هستند میگوید ...« :إذ کان معنی الرابط هاهنا من املعقدوّل الثدواين .ولدیس بمحدال وّل
مرارا کثریة عقوله وعلدی مدا کتبدت .غدری ّ
عن
متر املعقوّل الثوانی إلی غری النهایة ،علی ما سمعتنی ً
ممتنع عن ّ

یعدم
تکرر فیام اری إلی غری هنایة من املعقوّل الثوانی إذا کانت عشیاء واحددة بأعیاهندا .فدإن عخد نا مدا ّ
امل ّ
تکدرره ،فلدیس ی ّ دك»
اجلمیع یغنی عن التکریر ویقطعه ،فالوجه عن تفعل ک لك .وإن تفعل وآةدر عن ّ
(المنط یات للفارابی ،2 ،رشح العبارة ،ص.)37
( ،‘Antisthenes’ « .)19شاگرد گرگیاس سوفیس ؛ و سپس شاگرد س راط ،ک از حتدود  455تتا 366
دیب از میالد میزیست  ،و بنیانهذار مکت کلتیان (کونیکوی یا سینیک ها) بوده است و وی هتر گونت
تعریف از اشیاء را منکر بوده اس  .ب ع یده او برای هر چیزی یک ( oikeios logosواژﮤ ویژه) وجتود
دارد ،و بنابراین دربارﮤ چیزهای مرکّ نیز باید اجزاء آنها را تکتک نام برد .در نتیج تعریتف جتامع و
مانع از هی چیز ممکن نیس  .دس تناتض هم وجود ندارد .نهاه کنید بت اثتر متترجم ایتن کتتاب’ :از
س راط تا ارسطو‘ ،چار دوم ،ص  74ب بعد؛ نیز ب ’تئایتتوس‘ اثر افالطون  D201تا  .202Dو ’محاوره
سوفیستس‘ او( ».251B ،C ،متافیزیک ارسطو ،ترجمۀ دکتر شترف التدین خراستانی ،ص ،188دتاورتی
شماره )1
ارسطو در متافیزیک دو مرتت از او یاد میکند ...« :بنابراین نظر آنتیسثنس ابلهان اس [ک بر این ع یده
اس ک ] تعریف هی چیز شایست نیس جز از راه ’واژﮤ ویژﮤ‘ آن :یعنی یک نام برای یتک چیتز .و از
آن این نتیج گرفت میشود ک تناتض گویی وجود ندارد ،و ت ریتاً هی گون خطایی ممکن نیس  .امتا
در واتع هر یک از چیزها را میتوان ن تنها بوسیل مفهوم خود آن ،بلک از راه مفهوم چیز دیهری بیتان
کرد؛ آن هم بهون ای کامال دروغین ،اما همچنین ب گون ای راستین1024( »... .ب1025 -31الف)
و «از اینجاس مسأل دشواری ک آنتیستنس ،و ب همین سان ناآموختهان دیهری ،ب میان آوردهاند کت
تا اندازهای حق اس ()25؛ و آن [دشواری] این اس ک نمی توان ’چئی‘ را تعریف کرد (زیرا حد یتا
تعریف گفتاری دراز اس ) ،بلک تنها ’چهونهی‘ چیزی را میشتود تعریتف کترد و آموزانتد .چنانکت
درباره ن ره نمیتوان گف چیس  ،اما می توان گف ک مانند تلع اس  .بنابراین تعریف و مفهوم بترای
جوهر معیقنی ممکن اس ؛ مثال برای جوهر مرکّ  ،خواه محسوس باشد خواه مع تول ()30؛ امتا بترای
نخستین اجزاء ترکی کنندﮤ آن ممکن نیس ؛ چون مفهوم و تعریف کننتده ()ho logos ho horistikos

تححیح و تح یق آغازﮤ کتاب الحروف فارابی در باب «م ول » و ...
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دارد ،و یکی باید چونان ماده و دیهری چونان صورت باشد1043( »... .ب

بر چیزی برای چیزی دالل
)33-24
) .)20در اینجا و مطلتی ک در ادام میآید توج میدهد ب اینک مع توالت اولتی ،هتم موضتوا علتم
منطق هستند و هم موضوا علوم دیهر _التت از جهات مختلتف .یعنتی ایتن مع توالت از نظتر برختی
ملح ات مثل اینک کلّی ،موضوا ،محمول و  ...هستند در منطق بررسی میشوند ولتی از حیتث اینکت
مع والتِ امور خار از ذهن هستند در دیهر علوم .فارابی ب این نکت در کتاب فلسدفة عرسدطوطالیس
نیز اشاره میکند« :و ّملا کان ذنك العلامن _ومها العلم الطبیعي والعلم اإلرادی_ یشتمالن علدی موجدودا
هي واحدة باجلنس ،وکان علم املنطق إنّام قصده ّعو ًّل عن یعطي ه ه األشیاء يف املوجودا التي یشتمل علیها
العلم الطبیعي والعلم اإلرادي ،رعی ّ
عن املوا ّد واملوضوعا للعلوو الثالةة موضوعا واحددة بداجلنس... .
وصناعة املنطق إنّام تعطي َمن تعطیه ممّا حيتا إلیه يف ه ین العلم يف املوضوعا التي هل ین العلم  .فعلم
املنطق مشارك ل ینك العلم يف املوضوعا واملوا ّد األُول التي هلا ( »...ص)72
و مهچن

فلام عکمل ه ه رشا بعد ذلك يف العلم الطبیعي .فعاد إلی تلك املوجودا التي کان عحصداها يف
« ّ

احلدس علدی النحدو الد ي  ...وهد ه
کتاب املقوّل  ،فأخ ها وجعل وجودها هو الوجود ال ي یشدهد لده
ّ
فإهنا عخ يف املنطق ّل علی ّعهنا طبائع جمردة عدن
األحوال التي جعلناها عالما هلا هي عحوال منطق ّیة ّ ...
ه ه وه ه عالماهتا يف ّعول األمر ،بل عخ علی ّعهنا موجودة هب ه احلال وعلی ّ
عن ه ه األحوال عحد جزئي
وجودها من حیث هي منطق ّیة» (ص.)86
) .)21بنابراین مع والت اوقل از دو جه مورد بحث و بررسی ترار متیگیرنتد :از جهت اوقل _اینکت
مفاهیمی ذهنی هستند_ در حوزﮤ علم منطق ترار میگیرند ،ولی از جه دوم _اینکت مع توالتِ اشتیاء
خار از ذهن هستند_ موضوعات علوم دیهر هستند.
) .(22در بیان فارابی در تعریف م ول و همچنین انواا مع والت (شماره های  4تا  ،)13س گان ای را
مشاهده میکنیم :س گانۀ شیء مشار إلی خارجی ،معنای مع ول از این شیء و لفظ دال بتر ایتن معنتای
مع ول .م والت و مع والت اوقل همهی از گون دوقم هستند ،و مع والت ثانی محموالت بتر مع توالت
اوقل ولی از جه در نفس بودنشان .این س گان یا ب تعتیر بهتر چهارگان (ب جه دو شقّ بودن گونۀ
دوم) برای فارابی اهمی فراوان دارد و در تمامی کتاب تمایز آنها را مدق نظر دارد .او حتّی دت دارد ک
در بیانب مشخّ کند در کدام م ام سخن میگوید.
) .)23طتق توضتیحات تتتل ،م توالت همتان مع توالت اوقل هستتند کت از آن جهت کت مع توالتِ
محسوسات خار از ذهن هستند در نظر گرفت شدهاند.
ةم رشا بعد ذلك يف النظر فیها .فوجدد
) .)24در فلسفة عرسطوطالیس در باره آغاز علم طتیعی میگویدّ « :
فسامها بام توصف بده
سامها ’
جوهرا‘ ممتدا ا يف اجلها ک ّلها ،ذا طول وعرض وعمقّ .
ً
کل واحد من ه ه التي ّ
جوهرا جسامن ّیة‘ حینًا( »... .ص)91
من ّعهنا ممتدّ ة إلی اجلها کلها ’عجسا ًما‘ حینًا و’
ً
) .)25از آنجا ک م حود از «تعالیم» در اینجا علم ریاضی اس ن جمع کلم «تعلیم» ،برای آن از فعتل
مفرد استفاده میشود.
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) .)26در فلسفة عرسطوطالیس در دایان بحث از متادی و استاب حرک

موجودات طتیعی در این بتاب

تتحرك حرکة مستدیرة بالطبع هل هي اجسداو عو ّل
املحرکة لاجساو التي ّ
ةم فح عن املبادئ ّ
میگویدّ « :
فلام عمعن يف الفح عن ذلك ،ظهر له ّ
عن ال ي یعطي
وهل هي ذوا غری جسامن ّیة غری ّعهنا يف ما ّدة وجسمّ .
تلك األجساو التي يف األقصی احلرکة املستدیرة هو موجود ّما من املوجودا ّل یمکن عن یکدون طبیعدة وّل
جسام وّل يف جسم وّل يف مادة ً
عصال عبدً ا ،وعنه ینبغي عن ینظر فیه بفحد آخدر ونظدر آخدر غدری
طبیع ایا وّل ً
الفح

والنظر الطبیعي» (ص.)97

