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 چکیده
ترین آثار متافیزیکی در تاریخ فلسفۀ اسالمی است  فارابی از مهم کتاب الحروف
دهد تفکّر فلسفی در عالم اسالم، در ابتدای راه خود چه نسبتی با  که نشان می

اندیشۀ ارسطویی دارد. در این اثر، ضمن توضیح اصطالحات مختلف فلسفی و 
لسفی مهم و اقتضائات مختلف این اصطالحات در زبان و جامعۀ عربی، مباحث ف

عالوه بر این، حاوی مباحث مختلفی در باب  الحروفاست.   بدیعی طرح شده
پیدایش زبان، فلسفه، دین، سیاست و اجتماع است که باعث شده مورد توجّه 

های مختلف علوم انسانی قرار گیرد. این اثر را نخستین بار  محقّقان در شاخه
بر اساس تنها یک نسخۀ موجود در دانشگاه تهران  0791محسن مهدی در سال 
ر نمود. اشکاالت فراوان نسخۀ چاپی که ناشی از ضعیف بودن تصحیح و منتش

باشد تصحیح مجدّد آن را  نسخۀ خطی و پیچیدگی و سخت فهمی متن اثر می
که -ضروری کرده است.  در این مقاله، متن اوّلین مبحث طرح شده در این اثر 

ر اساس ب -نامید« و جایگاه آن در علوم و صنایع‘ مقوله’اصطالح  »توان آن را  می
هایی  چهار نسخۀ خطی و یک نسخۀ چاپی تصحیح و در موارد لزوم، حاشیه

 جهت توضیح و تبیین مطالب آورده شده است.  
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مقدمه
الحروفاهمیتکتاب

بنـدی   دهد کـه در طبقـه   میوضوح نشان  فارابی به کتاب الحروفبررسی اجمالی محتوای 
تواند ذیل آثار مابعدالطبیعی قرار گیرد. هرچند در این کتاب  این اثر تنها می ،علوم و صنایع

اصطالحات فلسفی، نسبت  ۀهای ترجم به مباحث مربوط به پیدایش و اصالح زبان، شیوه
رسی ، بخش اعظم کتاب به براست شده دین و فلسفه و برخی مباحث منطقی نیز پرداخته

کدام  اصطالحات فلسفی از یک منظر متافیزیکی اختصاص دارد. این در حالی است که هیچ
هـای منطقـی    فارابی این ویژگی را ندارند. آثار او یا شـروح و تلخـی   مسلّم از دیگر آثار 

شناسانه و  ه خالی از آرای جهانکه البتّ _عملی و سیاسی  ۀفلسف ۀهستند یا تألیفاتی در حوز
 م.   فی آثار فیلسوفان متقدّمات آثار فلسفی و معرّو یا مقدّ _یعی هم نیستندمابعدالطب
شـود کـه از ایـن اثـر ارسـطو       می یادآورارسطو  غراض مابعدالطبیعهأ ۀفارابی در رسال 

کتـاب   امسطیوس بـر ثجز شرح اسکندر افرودیسی و    _شرحی همچون شروح آثار منطقی 
دهد  این نشان می (.041 :0979)فارابی، 0نرسیده است قان زمان خودشدست محقّ هب-_«المبدا»

ت ارسطویی یا سنّ شارحانشروح و تفاسیر از راه از این اثر ارسطو مسلمان که فهم متفکران 
به آثـار   شارحان های این و اگر هم چیزی از اندیشه است؛ نوافالطونی و اسکندرانی نبوده

دیگر علوم متون مناسبت در  که بهبوده  ا نکاتی، از طریق تعالیم شفاهی یباشد آنان راه یافته
ـ  جهان. در خودِ است و صنایع ذکر شده ۀ لی در حـوز اسالم نیز تا پیش از فارابی اثر مفصّ

کتـاب  تـوان   رساند که می مات فوق ما را به این نتیجه میمتافیزیک نگاشته نشده بود. مقدّ
و  ،در عالم اسالم دانست _  ا تلخینه شرح ی ی اثر تألیفی مابعدالطبیع نخستینرا  الحروف

 دهد. ه پژوهشگران این حوزه را به این اثر نشان میهمین امر لزوم توجّ
ارسطو و نـارر بـه    مابعدالطبیعهرا شرح کتاب الحروف شناسان معاصر  برخی از فارابی 

آورند در جای خود  دالیلی که آنان در این خصوص می 2.دانند پنجم( می فصلکتاب دلتا )
کـه در بـاب    بسـیار جمله مباحـث   از الحروفبرخی مطالب در ذکر ولی  ،ل استمّأقابل ت
 مابعدالطبیعههایی که در آنها نسبت به مطالب ارسطو در  و یا نوآوریشود  طرح می« زبان»

ای در  طور قطع فارابی مانند هر اهل فلسفه ه؛ هرچند بسازد میدارد ما را از این فرض دور 
کند و بنـابراین در    می ورزی فلسفهافالطون و ارسطو  ۀش از آن در سایدوران خودش و پی

از خورد.  با آنها به چشم می ء اوهر موضوعی که وارد شود وامدار آنان است و شباهت آرا
کـه    شهرت داشته و یـا ایـن  « الحروف»ارسطو در آن زمان به  مابعدالطبیعهکه  این رو،  این
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دهد، و یا  مصطلحات فلسفی را شرح می مابعدالطبیعه ی«تادل»فارابی در این کتاب همچون 
های ارسطو شباهت دارد،  دالیل کافی  که شرح برخی از این اصطالحات به گفته  ی اینحتّ

 .، نیستندبدانیم مابعدالطبیعهشرح  برای اینکه این اثر را صرفاً

درمیانآثارفارابیکتابالحروفجایگاه
 ؛دارنـد  کتاب الحروفلیفات منطقی او بیشترین قرابت را با مطالب أدر میان آثار فارابی، ت 
انـد در آن آثـار معنـا     کار رفته هب کتاب الحروفنحوی که بسیاری از اصطالحاتی که در  به
از خود فارابی نیز در چند جا از کتاب خواننده را برای بحث بیشتر به آثار منطقی  9.اند شده
ایـن نشـان    4.دهـد  و ... ارجاع می «کتاب القیاس»مینیاس( و ار  )باری «کتاب العبارة»جمله 

هایی نزدیک به هم نگاشته است. این قرابت از  این آثار را در زمان ۀاو مجموع که دهد می
و اغلب استخراج  ،ش متفاوت استا این جهت اهمیت دارد که آرای فارابی در آثار مختلف

 آنها ممکن نیست.   ۀی واحد از همأیک ر
برخی اصطالحات و مفاهیم که در این کتاب طرح شده و توضـیح داده   ،بر این عالوه
که « موجود»اصطالح  ،اند. برای نمونه کار رفته هاند در دیگر آثار فارابی به همین معنا ب شده
 ما»به  الحروفدر 

ٍ
-50)ص الواحد والوحدة ۀرسال، در (001-001 )صمعنا شده « منحاز بامهّیة

چنین توجه به معنـای   به همین معنا استفاده شده است. هم (45-44)ص املدنیةسیاسة و  (59
موجب فهم عباراتی از دیگر  ،مورد نظر فارابی برای برخی اصطالحات فلسفی در این کتاب

 اوتوان این اثر از فـارابی را جـزو آثـار پایـانی      در عین اینکه نمی ،شود. بنابراین می  آثارش
 .انگاشتاو  ۀپختاتوان آن را از آثار ابتدایی و در نتیجه ن میراحتی نیز ن هدانست، ب

کتابالحروفتصحیحبازضرورت
اسالمی،  ۀم فلسفدر میان آثار فارابی و دیگر آثار متقدّ کتاب الحروف خاصوجود جایگاه  با

ـ 0791 انتشار اوّلین نسخۀ چاپی در سال در دوران معاصر تا پیش از ه ، محافل فلسفی توجّ
ـ کـ _ نداشتند. در این سال، محسن مهدی پژوهشـگر عـرب   این کتابچندانی به  ه ه توجّ
 ۀتصحیحی از این اثر را به چاپ رسانید و زمین_ دهای فاربی دار ای به آثار و اندیشه ویژه

شناسی، دین شناسی، علوم سیاسی و ...  های مختلف فلسفه، منطق، زبان طرح آن را در حوزه
 . ساختفراهم 

ی این خطّ ۀتنها به یک نسخ نهایتاً بسیار،جستجوهای  با وجود گوید می  مهدی محسن
دانشگاه تهران اهداء شده بود، دست یافته و  ۀکه به کتابخان مشکوةمرحوم  ۀکتاب در کتابخان
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نسخه بودن تصحیح،  کا به همین یک نسخه به انجام رسیده است. تکتصحیح اثر تنها با اتّ
 کرده است.  رو روبه بسیارهای  االت و دشواریمحصول کار را با اشک

ـ   ما پس از جستجو در فهرست هـا و مراکـز علمـی و     ی دانشـگاه های جدید نسـخ خطّ
اقل دو ری که در خصوص آثار فارابی انجام شده، بـه وجـود حـدّ   چنین تحقیقات متأخّ هم
مبنـای کـار    ( کهمشکوة 997دانشگاه تهران )به شماره  ۀجز نسخ هب.ــ دیگر این اثر ۀنسخ

ـ پی بردیم و در صدد دست یافتن به آنها برآمدیم. این دو نسخه یکی در .مهدی بوده است ـ
مجلـس شـورای    ۀ( و دیگـری در کتابخانـ  211مرعشی نجفی )به شـماره   آیة اهلل ۀکتابخان

 ۀنسـخ  شـد  آشـکار لیـه  اوّ های مقابله. پس از شوند داری می نگه( 9771اسالمی )به شماره 
پـذیر   توجیـه پوشـی از آنهـا    های فراوانی دارد که چشم فتادگیاو  اشتباهاتران دانشگاه ته
مهدی نشان داد با وجود  به دستتصحیح شده  ۀتر نسخ دقیق ۀ، مطالعافزون بر ایننیست. 
تصـحیح،   فنّدر  ی نامأنوسها ، استفاده از شیوهداشته او در این کار ارزشمندی کهتالش 
که گـاه بـه     ـ نابجاهای  حذف و اضافهنیز و  ها بندی پاراگرافو  ها گذاری دقّتی در نشانه کم

فهم درسـت    ـدان نسخه انجام شده کمبودهایمتن و گاه برای جبران  خوانی درستدلیل نا
. مجموع شرایط، در کنار اقبـال  ساخته استبرای خوانندگان بسیار دشوار را مطالب کتاب 

آن  ای از تازهاقدام به تصحیح  ،انسانی به این کتابهای مختلف علوم  قان حوزهمحقّ ۀسابق بی
د و کامل عزم بر تصحیح مجدّ نمود. ضروری میرا  سودمندترو  تر ای صحیح نسخه ۀو ارائ

 جا آغاز شد. این اثر و رفع اشکاالت مختلف آن )تا قدر ممکن( از همین
عنـوان  تحـت   کتاب الحـروف دیگری از  ۀبه وجود نسختصحیح جدید  کارِ میانۀدر 
فرهنگستان علوم آذربایجان )بـه   ۀی کتابخاننسخ خطّ ۀدر گنجین« لفاظ والحروفکتاب األ»

هـای   ه  شد نسبت به نسخمشخّ ،نسخه ۀبردیم که پس از تهیّ  ( پیB 74 21472شماره 
قبلی  ۀبا متن تصحیح شد این نسخه به تطبیق ،تر است؛ از همین رو تر و دقیق صحیح پیشین

  5.پرداختیمو اصالح آن 

کتابالحروفشدهازیافتهایبررسینسخه
 1:ند ازا عبارت اند که در این تصحیح به کار رفته کتاب الحروفاز  شده یافتهای  نسخه
 : «(دا»نوشت  )با کوته دانشگاه تهران ۀنسخ .0

محسن مهـدی اسـت کـه طبـق گـزارش او در یـک        ۀمورد استفاد ۀاین نسخه همان نسخ
 .فـارابی اسـت   تعلیقاتناقصی از  ۀآن نسخ ۀآخرین رسال وورقی قرار دارد  099 ۀمجموع
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و تا 0ناسخ بخش اول مجموعه ) مهدی( 51مهدی، ص ۀ محسنم، مقدّالحروفکتاب نک: )
 است گزارش کردهو ناسخ باقی آن را ناشناس « یالحسین نصیرالدین حسین الحرّ»و( را 001

که از  9ورق( نگاشته شده 50صفحه ) 010در  الحروف ،در این مجموعه .(50-51)همان، 
 1.خـط تیییـر کـرده اسـت     گذاری شده( دست شماره 20 هکه در نسخ 07)ورق  91 ۀصفح
در  و نیسـت  خط آن خوش ولی بخش اول ؛نستعلیق است هر دو بخش شکسته خطّ دست
 و نقطه ندارند که بیشتر کلمات اصالًای  گونه به است، اهمال زیادی شده ی آنها گذاری نقطه

ولـی بـا تیییـر     .خـوان اسـت   سـخت  ،پذیر نیست و در مجموع تمییز کلمات مشابه امکان
هـر صـفحه    ،لشـود. در بخـش اوّ   می  تمامی این معایب برطرفدر بخش دوم، خط  دست

ب است. مورّ صورتسطر )سطور بیشتر یا کمتر در صفحات مختلف( به  41دارای حدود 
شده و باالی کلمات ابتدایی عبارات مهم خـط   نوشته این بخش هامش  طالب درمعناوین 

ۀ ب است. در حاشیسطر مورّ 29هر صفحه دارای حدود  ،بخش دومدر کشیده شده است. 
ها اشاره نشده و باال یا زیر سطور خط کشیده نشده  به عنوان ،جز یکی دو مورد این بخش،

 شـده  نوشته 91جمادی الثانی 9شنبه  تاریخ سه ،(52است. در پایان متن رساله )پشت ورق 
  7است.
 : «(مر»نوشت  )با کوته مرعشی نجفی آیة اهلل ۀکتابخان ۀنسخ .2

 ( قرار گرفته، به خط221ّتا  044 ۀای )از صفح صفحه 449 ۀاین نسخه که در یک مجموع
سـطر اسـت. در برخـی     29نستعلیق خوانا نوشته شده است و هر صـفحه حـاوی    شکسته
عبارات مهم با رنگ قرمز خط کشیده شده و در موارد معدودی نیز عناوین  باالی ،صفحات
اسـت. نـام ناسـخ یـا تـاریخ        متن و با همان رنگ قرمز نوشته شـده  ۀی مطالب در حاشیکلّ

 برداری در ابتدا و انتهای رساله ثبت نشده است.  نسخه
 :«(مج»نوشت  )با کوته مجلس شورای اسالمی ۀنسخ .9

صفحه تنظیم شده است. در ابتدای  001نستعلیق نوشته و در  شکسته خطّ این نسخه نیز به
 0099تمّتـه   ]؟[ملّـا الیـا...    صاحب و مالک فتّاح ابـن »آغازین آمده:  ۀنسخه و قبل از صفح

دسـت   بـه  وجود دارد که نشان از دسـت  ترقیمهو  ییابتدا ۀعبارات زیادی در صفح«. ]؟[...
در  50و تا صفحه  استهر صفحه مشتمل بر بیست سطر شدن آن میان افراد مختلف دارد. 

تا  52 ۀتفصیل برای موضوعات مورد بحث عناوینی نوشته شده ولی از صفح  متن به ۀحاشی
فاق افتاده است. در تمـامی نسـخه گـاهی بـاالی     ندرت اتّ نویسی به پایان نسخه این عنوان

 عبارات مهم خط کشیده شده است.
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 : «(کو»نوشت  )با کوته اکوفرهنگستان علوم ب ۀنسخ .4

فارابی اسـت. بـه    حصاء العلومإو  األلفاظ والحروفاین نسخه نیز در یک مجموعه شامل 
از ایـن   نخسـت  ۀ)رسـال  کتاب الحروفترقیمۀ زیبا و خوانای نسخ نگاشته شده و در  خطّ

وآلهه مجععه  متّت الرسالة بعون اهلل وتوفیقه وصّلی اهلل علی حمّمد : »است آمدهچنین مجموعه( 

صـفحات   ۀسطر است و در حاشی 07هر صفحه دارای «. 0091 ، سنةواحلمد هلل رّب العامل 

 مدوّ ۀرسـال  ترقیمـۀ ها و یا عناوین موضوعات بحث آمده است. در  بدل نسخه ضبطگاهی 
فی شـده اسـت.   د تقی مشهدی معرّو ناسخ محمّنوشته  0099 تاریخ اتمام (،احصاء العلوم)

 ۀچنین دفتر نهم از مجلـ  و هم)ص ج(  المنطقیات للفارابیل از جلد اوّ ۀممقدّ پژوه در دانش
. او در وجود این نسخه را اطالع داده است (299-291)ص ی دانشگاه تهرانهای خطّ نسخه
ی هشتم از همین نشریه ضـمن گـزارش سـفر خـود بـه بـاکو و بررسـی نسـخ خّطـ          دفتر

 ۀآن را برای کتابخانـ  ۀهایی که تهیّ نسخه ۀمجموعتی از فهرسفرهنگستان علوم آذربایجان 
از آنها خواهش  ضمناً»افزاید:  دانسته ارائه داده است. او در پایان می دانشگاه تهران الزم می

األلفـاظ   ۀمجموعـ  -0زیـر میکروفیلمـی بفرسـتند:     ۀام که اگر ممکن است از دو نسخ کرده
 74در شـهر مشـهد شـماره     0099ته در دو از فـارابی و نوشـ   هر حصاء العلومإو  والحروف

   (05)ص «.(21472)
 : «(مه»نوشت  )با کوته تصحیح محسن مهدیچاپی به  ۀنسخ .5

 ۀشده است. تنهـا نسـخ   و منتشر پچایروت بدر  0791سال برای نخستین بار این نسخه 
مرکـزی   ۀبـه کتابخانـ   مشهکوةاست که از جانب مرحوم « دا» ۀح نسخمصحّ ۀمورد استفاد

صـفحه و   41جامع مهدی حـدود   تفصیلی و نسبتاً ۀمدانشگاه تهران اهداء شده است. مقدّ
هایی ارجاعات مفیدی به آثار ابن  نوشتاصفحه است. در پایان طی پ 015متن تصحیح شده 

مهـدی در  محسـن  رشد، دیگر آثار فارابی یا مطالب مرتبط در همین اثر داده شـده اسـت.   
 ۀدر مجموعـ  کتاب الحـروف عبری فلقیرا از برخی عبارات  ۀه ترجمهایی از کتاب ب بخش

نیز مراجعه و از آن برای انتخاب کلمات در تصحیح خود اسـتفاده کـرده    01راشیت حکمة

 است. 

هابایکدیگرنسخهسۀمقای
های بسـیاری دیگـر از آثـار او قـدمت      موجود از این اثر فارابی همچون نسخه های هنسخ

 4کدام از  و از این جهت هیچ ،هجری قمری است 02و  00ق به قرون علّچندانی ندارد و مت
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ری نسبت به دیگران ندارد؛ ولی وجوه دیگری برای ترجیح ه و مؤثّنسخه برتری قابل توجّ
هـای دیگـری نیـز     بـه نسـخه  « کـو » ۀناسخ نسخکه است  آشکار ،وجود دارد. برای نمونه
خود را با آنها تطبیق داده و در برخی موارد اختالفی، عبارات نسخه  ۀدسترسی داشته و نوشت
ن انسخه، ناسخ 4رسد از میان  نظر می به افزون بر این،متن آورده است.  ۀبدل را در حاشی

اند و بنابراین  آشنایی بیشتری با اصطالحات و مفاهیم فلسفی داشته« دا» ۀو نسخ« کو» ۀنسخ
، «مـج » ۀاند؛ از ایـن لحـاظ نسـخ    ر از دیگران ضبط کردهت فلسفی را صحیح کلمات خاصّ
پشتوانۀ همـین آشـنایی در    به« کو»البته ناسخ نسخۀ  شود. ترین نسخه محسوب می ضعیف

 موارد متعدّد به صالحدیدِ خود تیییراتی را در کلمات و حتّی عبـارات انجـام داده اسـت.   
ی جا افتادن چند سطر ا دارند و حتّها ر بیشترین افتادگی« رم» ۀو پس از آن نسخ« دا» ۀنسخ

بهترین نسخه است. از نظر « کو» ۀفاق افتاده است؛ از این لحاظ نسخپیاپی بارها در آنها اتّ
تـرین   ضـعیف « دا» ۀل نسـخ اوّ ۀبهترین و نیم« کو» ۀالخط و وضوح کلمات نیز نسخ رسم

هت در خطاها های فراوان در ضبط عبارات و حتی شبا به جهت شباهت باری،نسخه است. 
 ۀواسطه از روی نسخ با واسطه یا بی« مج»و « دا» ۀرسد دو نسخ نظر می ها به و برخی افتادگی
موجود را به این ترتیب  ۀنسخ 4توان در مجموع  ترتیب می اند. بدین شده  واحدی نگاشته

  ۀنسخ چهارم ،«دا» ۀم نسخدوّ ۀنیم سوّم ،«رم» ۀنسخدوّم ، «کو»نسخه  اوّل بندی کرد: اولویت
 دسـت  بـه شـده   ما در این مجموعه، تصحیح چاپ«. دا» ۀل نسخاوّ ۀو در نهایت نیم« مج»

ایم که به دلیل  بررسی کرده ها همحسن مهدی را نیز به عنوان یک نسخه در کنار دیگر نسخ
ضـعف   سـبب که بیش از همه بـه   کمبودهایی ۀبا وجود هم   _ هات عالمانهها و توجّ تدقّ
 قرار داد.« کو» ۀنسخ ۀرد توان آن را هم می _راه یافته استه در کار او لیاوّ ۀنسخ

کتابالحروفموضوعبحثدربخشمنتخباز
ـ  ۀصورت یـک کتـاب یـا رسـال     موجود به های هفارابی در نسخ الحروفهرچند  ل و مفصّ

های مختلف آن تا حدودی مستقل از هم  مطالب بخش ،پیوسته با ترتیب یکسان ضبط شده
ر مطالب نیز اطمینان چندانی به صورت فعلی م و تأخّچنین تقدّ هستند. در کامل بودن و هم

ـ  المزهرمهدی مطلبی که سیوطی در محسن که طبق گزارش  چنان ؛کتاب نیست ق بـه  متعلّ
چنین  (. او هم40-41)صهای موجود است  دانسته، در اواسط نسخه کتاب الحروفابتدای 

فعلی است ناق   ۀدر ابتدای نسخ «متی»و  «إنّ»داند مطالبی که به عنوان حروف  محتمل می
است. در مورد ترتیـب ابـواب     تری باشد که مفقود شده لو بخش کوتاهی از مطلب مفصّ

)بـرای   کتاب نیز نظرات مختلفی ارهار شده و برای هرکدام دالیلی ذکر شده اسـت  ۀگان سه
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 (.Menn, p66و  40مه مهدی، صمقدّنک: نمونه، 
رو به پایان است، جدا کردن  الحروفبا نظر به این مطلب و با وجود آنکه تصحیح متن 

هـم   ،پذیر دیدیم. بدین ترتیب ای اختصاص یافته امکان بخشی از آن را که به مطلب ویژه
شود و هم بـا عنایـت بـه     یکی از مباحث مورد نظر فارابی در این اثر تا حدودی تبیین می

ثیری که این اقدام أت ۀهای تصحیح فعلی با آنچه توسط مهدی انجام شده و مشاهد تفاوت
کید دوباره أیید و تأت الحروفۀ تازگذارد، لزوم اتمام و انتشار تصحیح  بر فهم بهتر متن می

 شد. خواهد
محسن مهدی(  ۀتصحیح شد ۀبند ابتدایی )مطابق نسخ هجدهدر نظر داریم  مقالهدر این 

ـ  ۀنسخ چهار) یادشده ۀنسخ پنج تصحیح تازه بر پایۀرا با  الحروفکتاب از  ی و یـک  خطّ
 . فزاییمبیرا در بیان مطلب و در موارد لزوم توضیحاتی  بیاوریمی( چاپّ ۀنسخ

و « مقوله»آن دانست اصطالح ۀ درباراز کتاب را  توان مطالب این بخش موضوعی که می
در علوم و صنایع است. در این بخش، فارابی پیش از ورود به بحـث از  « مقوالت»جایگاه 
گـذاری مطلوبـات فلسـفی سـخن      نـام  ۀمه، در مورد نحوو به عنوان مقدّ« مقوله»اصطالح 
در « سؤاالت فلسفی»که  در متون فارابی به معنای اموری است« مطلوبات فلسفی»گوید.  می

 یا این مطلوبات -: اولشود انجام می گونهگذاری به دو  . این نامگیرد صورت میطلب آنها 
یـا بـه نـامی مشـتق از آن      ؛«أین»و  «متی»مانند  ،شود به نام همان حروف سؤال نامیده می

حرف سـؤال  به نامی غیر از نیز در موارد نادری  -دوم .«مائیّت»و « تکیفیّ»مانند  ،حروف
 «إنّیّت»، «تهلیّ»یا « هل»جای  هکه ب« هل»مانند مطلوب حرف سؤال  شود؛ نامیده می مربوط

و « متی»و « تإنّیّ» ۀگذاری، دو نمون گونه نام این ۀاز توضیح قاعد پیش. او شود خوانده می
دهد که در این میان توضیحات او در بـاب اصـطالح    معنای اصطالحی آنها را توضیح می

را وثاقت در وجود و  «أنّ»و  «إنّ»طلبد. او معنای عرفی  ل بیشتری را میتأمّ« تإنّیّ»و « إنّ»
عبارت است از وجود کامل « تإنّیّ»داند که در پی آن، معنای منقول فلسفی  علم به شیء می

و به تعبیر دیگر از وجود و « تإنّیّ»از « هل»در فلسفه با سؤال  ،ت شیء. بدین ترتیبو ماهیّ
توان با یک سؤال هم از وجود شـیء   شود. دانستن اینکه چگونه می ت شیء سؤال مییّماه

ـ »و  «وجـود »ت آن، تنها با بررسی معنای دو اصطالح پرسش کرد و هم از ماهیّ و  «تماهیّ
 شود. اجماالً پذیر می امکان کتاب الحروفویژه در  هفارابی و ب ۀبا هم در فلسف دو نسبت آن
ـ    فارابی در این اثر خود بهکه باید بدانیم  دانـد و نظـام    ت مـی تصریح وجـود را عـین ماهیّ

بـر تمـایز وجـود از     _شا مسلّمیک از آثار  نه در این اثر و نه در هیچ_متافیزیکی خود را 
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 کند.   ت بنا نمیماهیّ
است. این عنوان، نامی است « مقوله»اصطالح  الحروفا بحث اصلی در این بخش از امّ

شود.  لیه توصیف و شناخته میإوجهی از وجوه اشیاء مشار ،ی معقولی که با آنبرای هر معنا
« مقوله»فلسفی اصطالح   ۀ، وجه تسمی«مقول»لفظ   ۀگان برشمردن معانی عرفی هفت بافارابی 

در معنای اصطالحی  یادشدهاز نظر فارابی تمامی معانی عرفی  دهد. راهراً را نیز توضیح می
   00.دارند حضور« مقوله»و فلسفی 
 مذکوراز جهت وجه نفسانی و _« مقول»در برخی معانی « معقول»دلیل ذکر اصطالح ه ب

بیند توضیحاتی راجع به همین اصـطالح   الزم می _در آن معانی« مقول»امر  در نفس بودنِ
معقول »ارائه دهد. در ضمن این توضیحات، فارابی تفکیک میان دو گونه امر معقول یعنی 

محسوسات و مستند به  کند. معقوالت اوّل در نفس مثالِ را طرح می« قول ثانیمع»و  02«لاوّ
که معقوالت ثانی اموری هستند  حالی در _مانند انسان، حیوان، سفید، زیبا و ... _آنها هستند 

که استنادشان نه به امور محسوسِ بیرون از نفس بلکه به امور موجود در نفس و ملحقات 
)از  یا نوع )از آن جهت که جنس است( مانند جنس_ند هست که در نفس روآنهاست از آن 

 و ... . ، عام یا خاص، تعریفآن جهت که نوع است(
تکرار معقوالت ثانی و ملحقات آنها و تداوم  ۀلی را دربارپس از این فارابی بحث مفصّ

بـه   شـدن کشیده در راهر به دلیل که این تکرار ممکن است  چه کشد؛ پیش میاین تکرار 
، جنسی )از آن جهت که جنس است(نهایت، محال دانسته شود؛ مانند اینکه جنس  سمت بی

ا از نظر فارابی این تکرار، چون دارد، و جنس آن هم جنسی دارد و آن هم جنسی و ... . امّ
نهایـت نیسـت و بنـابراین     افتد مستلزم شناخت بی فاق میدر تمامی مراحل به یک معنی اتّ

ق.م(  915-445)حدود  04او توضیح خود را پاسخ به قول انطستانس 09.ندارد محالی در پی
 05.داند که تعریف اشیاء را ناممکن دانسته است س مکتب کلبیون میسوفیست و مؤسّ

در علوم  _با این تعریف  _« مقوالت»جایگاه  الحروفبحث اصلی دیگر در این بخش از 
علوم )اعم از  ۀو موضوعات هم« مقوالت»ن را هما« لمعقوالت اوّ»و صنایع است. فارابی 

ـ  ی صـنایعی همچـون جـدل و    منطق، علم طبیعی، علم مدنی، علم تعالیم ، مابعدالطبیعه حتّ
ـ   میالطه( می ی، موضـوع،  داند؛ با این توضیح که در منطق این مقوالت از آن جهت کـه کلّ

در علوم دیگر از  گیرند ولی ف و ... هستند مورد بررسی قرار میمحمول، جنس، نوع، معرّ
از   09.( هستند01محسوسناآن جهت که معقوالتِ امور خارج از نفس )اعم از محسوس و 

گیرند  آیند در علم مدنی مورد نظر قرار می انسان پدید می ۀمقوالتی که از اراد ،دیگر جهت
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 آیند در علم طبیعی. انسان پدید نمی ۀو آنها که از اراد
از ـ  ت این اشیاء استی ماهیّاکه مقتض ای اشیاء مشار الیه و هر مقوله ۀعلم طبیعی در هم

و هر  کند؛ درمقابل، علم تعالیم در کمّ نظر می ـتت این اشیاء اسی ماهیّاجهت که مقتض  آن
نظر از آنچـه ایـن انـواع الحـق آنهـا       صرف ـ ست ا ات انواع کمّی ماهیّاای که مقتض مقوله
شـود در علـم طبیعـی از آن     آنچه در علم تعالیم بررسی مـی  ،براینکند. بنا نظر میـ ـاند شده

لیـه محسـوس و   إگیرد ولی مشـار   لیه است مورد نظر قرار میإجهت که الحق شیء مشار
ا کدام در علم تعالیم مورد نظر نیستند. امّ هیچ ـکند که علم طبیعی به آنها نظر میـماهوی آن 

ت مقوالت را برای این علم موضوعیّ ۀینکه بتواند نحوبرای ا فارابی  ،در مورد مابعدالطبیعه
 دهد.  ئه میاث دیگری در باب محتوای علوم اربح توضیح دهد
لیه إیک یا چند سبب از اسباب اشیاء مشار تبیین ل فارابی، هر یک از علوم متکفّ در نظر
کنـد. علـم    او در این بحث نیز ابتدا علم طبیعی و علم تعالیم را با هم مقایسه می 01.هستند
اعـم از مـاذاهو )علـت صـوری(،      ــکه در آنها نظر دارد را اشیائی  ۀاسباب هم ۀطبیعی هم

در  07؛کند دنبال می ـ عمّاذاهو )علت مادی(، بماذاهو )علت فاعلی( و لماذاهو )علت غایی(
علم تعالیم در پیگیری  21.ی موضوعات خود است«ماذاهو»دنبال ه نها بحالی که علم تعالیم ت

نحوی  پردازد که به ماذاهوی اشیاء، نظری به امور خارج از مقوالت ندارد و تنها به اسبابی می
گیرند. علم طبیعی در پیگیری خود از انحای اسبابِ اسبابِ اشیاء بـه   ذیل مقوالت قرار می

این امور خارج از مقوله، یا  ند.بعدی، اموری خارج از مقوالت اترسد که مطلوب ای می نقطه
اسـباب فـاعلی و غـایی پیگیـری      ۀهستند )مانند آنچه در نهایتِ سلسـل هم مفارق از شیء 

اجزای ماهوی شیء پیگیری  ۀشود( یا مفارق از شیء نیستند )مانند آنچه در نهایتِ سلسل می
ای  رسد و نحـوه  در اشیاء به نهایت خود میشوند(. در همین نقطه است که نظر طبیعی  می

 شود.  وارد عرصه می« مابعدالطبیعه»دیگر از نظر با نام 
جـا کـه    از آن 20.پس مابعدالطبیعه معرفت به اسباب و امـور خـارج از مقـوالت اسـت    

شوند که فارغ از مـاده باشـند،    دانیم در علم الهی آن علل و اسبابی جستجو و اثبات می می
اموری خـارج از مقولـه    و در این بحث دات )مفارقات( در نظر فارابیمجرّ شود روشن می

که علم طبیعـی و حتـی علـم     پردازد  میهمان اشیاء و مقوالتی  بههستند. پس این علم نیز 
ند. داراز آن جهت که این امور اسبابی خارج از مقوالت اند ولی  پرداختهتعالیم و علم مدنی 
ختلف مقوالت در انواع مختلف علوم نظری )علم تعالیم، علم های م با اتمام  بررسی علت

 رسد.  رسند و نوبت به صنایع می طبیعیات و علم مابعدالطبیعه( این علوم به پایان می
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 تچنـین صـنایع عملـی نیـز مقـوال      های جدل، میالطه، خطابه، شعر و هـم  در صناعت
لیه نیز موضوع إعر، مشار موضوع هستند؛ با این تفاوت که در صنایع عملی و خطابه و ش

روند و  نمی تر پیشبررسی و فعل است در حالی که جدل، میالطه و فلسفه از انواع مقوالت 
 لیه سر و کاری ندارند. إبا مشار 
رسد فارابی در این نگاه به اقسام علوم و  نچه در برخی موارد اشاره شد، به نظر میاچن

ارسـطو نظـر دارد؛ در    متافیزیـک  ی«کاپـا »و  «اپسیلون»های  صنایع، بیش از همه به کتاب
طرح بحث ایـن دو فیلسـوف وجـود دارد. از     ۀهای چشمگیری میان نحو حال تفاوت عین
بـه عنـوان   « موجود بما هـو موجـود  »ای به  ترین آنها این است که فارابی اشاره مهم ۀجمل

مبادی مفارق » میان زا «کاپا»ویژه در  هکه ارسطو ب در حالی ،موضوع علم مابعدالطبیعه ندارد
اصـلی   ألۀرا بـه عنـوان موضـوع و مسـ     کدام هیچ« موجود بما هو موجود»و  «موجودات

وجه طرح ایـن تقسـیم از علـوم و     افزون بر این،دهد.  ترجیح نمی دیگریمابعدالطبیعه بر 
ی منطق و شان به مقوالت به نحوی که حتّ پرداختن ۀیعنی تقسیم آنها بر اساس نحو ،صنایع
در آثار ارسطو سابقه ندارد. در هر حال  ،و صنایع عملی نیز ذیل این تقسیم قرار گیرند علوم

را از موضـوعی کـه   « مقوالت»ت دارد اهمیّ قصدرسد فارابی با طرح این بحث  به نظر می
 همۀی گسترش دهد که موضوعی برای ا گونه ق دارد بهبه منطق یا مابعدالطبیعه تعلّ صرفاً

 محسوب شود. علوم و صنایع بشری

هانوشتپی
 

همـین مطلـب را تکـرار      همابعدالطبیعـ  خود بـر  از تفسیرِ «المبدا»رشد نیز در ابتدای شرح کتاب  ابن. 0
 (.0979، ص9، جتفسری مابعدالطبیعةکند ) می
 .99ـ90، ص الحروفمحسن مهدی بر  ۀممقدّ ، نک:برای نمونه. 2
 للفـارابی  منطقیـات ال ۀدر مجموعـ  «کتاب العبارة»( در 90انواع اسامی مقوالت )ص  ،برای نمونه. 9
« هـل »( و 012ـ011)ص« ما»( و یا حروف سؤال 72، ص0تفصیل مورد بحث قرار گرفته است )ج به
 البته از یک منظر منطقی. _( 51ـ49)ص األلفاظ املستعملة يف املنطق( در 204ـ201)ص
 .029و  021ص  ، نک:برای نمونه. 4
اصالحات  ۀو در مرحل است موجود به پایان رسیده های هه و کامل متن با نسخلیّاوّ ۀمقابلاکنون . 5

 بندی اثر هستیم. تکمیلی، ویرایش و فصل

نسخ موجود از این اثر چنین  ۀدربار المنطقیات للفاربیل از جلد اوّ مقدمۀپژوه در  محمد تقی دانش. 1
کوشش همین اسـتاد در   همنطقى پیوستگى تنگاتنگى دارد ب ۀابى هم که با اندیشفار الحروف»گوید:  می

با بهترین روشى چاپ شـده اسـت.    0111 ۀدانشگاه نوشت 997 ۀشمار ۀاز روى نسخ 0711بیروت در 
هاى  با عنوان 9771دیگر هم از آن هست: در مجلس تهران شماره  ۀپس از این دانسته شده که سه نسخ
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( از 901: 0مرعشـى در قـم )   211/ 21 ۀو شـمار  00و  01 ۀ( از سـد 2201: 01گسترده )مطالب بسیار 
مشهدى  د تقىمحمّ ۀفرهنگستان باکو در اران نوشت B 94/1 (20492) ۀو شمار 0195و  0192تاریخ 
حصاء إ( که دومى آن 291: 7هامش )نشریه   هاى مطالب در پ با آوردن عنوان71 -پ0برگ  0099در 
 .، دیباچه، ج(0، جالمنطقیات« )بى استفارا العلوم
این مجموعه قرار  52تا ورق  9از ورق  الحروف ۀرسالگذاری که در نسخه انجام شده  طبق شماره. 9

 لین رساالت در این مجموعه است.گرفته است؛ بنابراین جزو اوّ
تاده. بنابراین به اتفاق اف 001خط غیر از تیییری است که طبق گزارش مهدی در ورق  این تیییر دست. 1

« نصیر الدین حسین الحرّ الحسـینی »از این مجموعه را همان  رساله الحروفرسد مهدی ناسخ  نظر می
کند ولی توضـیحی در مـورد    هرچند به تیییر خط اشاره می رساله الحروفداند. مهدی در توضیح  می

 دهد. امکان عوض شدن ناسخ نمی
الـدین   و نصـیر  001 -و 0کتـب األوراق  »کنـد:   مجموعه ذکر میدی را برای های متعدّ مهدی تاریخ. 7

ظ( و شهر جمـادى األوّل سـنۀ    52الورقة ه ) 0191 عادى الثاين سنة 9ریخ اته حسین الحرّ الحسینیّ ب
املجموعة فقد کتبتها ید مجخرى جمهولة يف شهر ظ إلى آخر  001و(. أمّا األوراق من  001الورقة ه ) 0191

مهدی، ص  ۀم، مقدّالحروف« )ظ(. 029)الورقۀ ه يف املشهد املقّدس الرضوّي  0111  ةعادى األّول سن
51-50)  
 طور آمده است: ( این299)ص کتاب الحروفشناختی این اثر در فهرست مراجع  اطالعات کتاب. 01

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

)مواضعی دارد که باید در جای خود  «جوهر علی اإلطالق»ای به اصطالح  این بحث اشاره نۀدر میا. 00
 توضیح داده شود.آمده( « جوهر علی االطالق»و « جوهر»که معانی مختلف 

 ۀیا اموری که هم« بدیهیات»نامی است برای « معقول اوّل» اید دقت شود که در برخی آثار فارابی. ب02
عقل هیـوالنی   از فاق نظر دارند. اینها اموری هستند که در اوّلین مرحله پسآن اتّ رها در علم ب انسان

 شوند.  برای انسان حاصل می
رشح »، 2، جللفـارابی  منطقیـات ال نـک:  آیـد  اینکه از تکرار معقوالت ثانی محالی الزم نمی. دربارۀ 09

جا به نحوی است که گویا تنها مرجع این ادعا، سخنان خودِ اوست و  )بیان او در این 99، ص «العبارة
 است(.  نکته نشده آنر پیش از او کسی متذکّ

14. Antisthenes 
د شد. ابتدا شاگرد گرگیاس بود و بعـدها هـوادار   او از پدری آتنی و مادری از بردگان تراکیه متولّ. 05
ت سقراط بود نه آرای حکمیش.ارسطو از ه ارادت او به سقراط به سبب استقالل شخصیّط شد. البتّسقرا

توفی مکند ولی در تاریخ تأسیس این مکتب به دیوجنس سینوپی ) کلبیان با نام پیروان آنطستنس یاد می
فقط  ودمثل بود بدین صورت که معتقد ب ۀ( نسبت داده شده است. انطستانس مخالف نظری924حدود 

تـوانیم   مـا مـی   کار برد: مثالً هافراد وجود دارند. او معتقد بود برای هر شیء فقط نام خود آن را باید ب
« انسـان خـوب اسـت   »تـوانیم بگـوییم    ولـی نمـی  « خوب خوب است»یا « انسان انسان است»بگوییم 
 (.042-040، ص0، ج0911 ،تاریخ فلسفه )کاپلستون،

ی انطستانس در خصوص ناممکن بـودن تعریـف اشـاره دارد    أبه راز متافیزیک ارسطو در دو موضع 
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( و در هر دو موضع تکیه بر این است که او چون تعریف 99-24ب 0149الف و 0125 -90ب0124)
داند. افالطون  ات را نیز محال مییّئب از آن جزدانسته، تعریف امر مرکّ ب را ناممکن میات امر مرکّجزئیّ
وس در باب امکان شناخت و تعریف بحث تب(، جایی که میان سقراط و تئت250یست )سوف لهدر رسا
جـا نـامی از انطسـتانس     کنـد. البتـه در ایـن    شود، به رأی او در باب انکار امکان شناخت اشاره می می
 شود. صراحت برده نمی به
محسوس هم استناد نار اینکه مقوالت یا معقوالت اوّل تنها مستند به امور محسوس هستند یا به امو. 01

شود. او گاهی بر محسوس بودن تصریح دارد و  دارند یا خیر از کالم فارابی با صراحت استخراج نمی
 برد. کار می هطور عام ب هگاهی نیز امور خارج از نفس را ب

 است.  به تفصیل و روشنی آمده الحروفتفاوت معقوالت اوّل و ثانی تنها در همین عبارات . 09
فلسهفة  فارابی، شوند در قوالت اوّل، با دو جهت مختلف موضوع علم منطق و علوم دیگر میاینکه مع

 همـو،  ؛00-01م، ص ، مقالـه اوّل، فصـل دوّ  الهیـات شـفا   سـینا،  ابن ؛92و ص 11ص  ،مجرسطوطالیس
تلخهی  رشـد،   ابـن ، 515-512(، صيف موضهو  املنطهق) 707، تصـحیح موسـویان، شـماره    تعلیقات

کید بیشتر بر این است أرشد ت سینا و ابن البته در آثار ابنآمده است.  57-51، مقاله دوّم، ص مابعدالطبیعة
 .که موضوع علم منطق معقوالت ثانیه هستند

در هر یک از علـوم  « هل»و در جایی که به معنای سؤال  الحروفکه در پایان  ای است نکته ،این. 01
 کند: پردازد نیز اشاره می می
عىل املعنى الذي یسهتعمل يف « هل هو»من الصنائع العلمیّة استعمل فیها السؤال بحرف و کّل صناعة »

الصنائع العلمیّة فإّنه ینبغي مجن یفهم منه طلب تلك األسباب التي تعطیها تلك الصناعة يف األشیاء التي فیها 

 .(201)ص« تنظر
ای و  طور کلی هر دانش اندیشـه  هو ب»گوید:  می «اپسیلون»فصل اول از کتاب  متافیزیک ارسطو نیز در

خواه به روشی با دقت هرچه تمامتر، خواه به روشی  _ای هست  عقلی و هرچه که اندیشه را در آن بهره
کند:  را با این مطلب آغاز می «کاپا»و فصل هفتم از کتاب « ها و مبادی است در پیرامون علت  _هساد
ریک از چیزهای شناختنی متعلق بـه آن ]دانـش[   هایی برای ه هر دانشی در جستجوی مبادی و علت»

 .(919، صمتافیزیک« )است
شـود   در علم طبیعی بار دیگر تاکید می« هل»کار بردن سؤال  هب ۀتوضیح نحوهنگام این مطلب . بر 07
چیزهایی  ۀدانش طبیعت شناس دربار: »گوید در همین مورد می(. ارسطو نیز 209ص، کتاب الحروف)

 .(914، صمتافیزیک« )ا در خودشان دارنداست که مبدأ حرکت ر
 .(209-201شود )ص این مطلب نیز بار دیگر در اواخر کتاب الحروف تکرار می. 21
بررسـی و  ». برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع علم مابعدالطبیعه نزد فارابی نک: لـیال کیـانخواه،   20

، فلسهفة مجرسهطوطالیس ،حتصهیل السهعادةهای  تعریف مابعد الطبیعه از دیدگاه فاربی )بر اساس کتاب
بر اساس  مابعد الطبیعةتعریف »و همو،  52، شماره 0979، حکمت سینوی، («فصول منتزعةو  الحروف

 .74، بهار آئینه معرفت، «موجود بما هو موجود از دیدگاه فارابی
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منابع
های قرآنی،  )از آغاز تا عصر صفوی(، ترجمه تاریخ ترجمه از عربی به فارسیآذرنوش، آذرتاش،  -

 ش.0995سروش، چاپ اول، 
 تهـران،  ،انتشـارات حکمـت  ، ، چاپ اولتفسری مابعد الطبیعةرشد، محمد ابن احمد ابن رشد،  ابن -

 ش.0999
ـــــ -  ش.0999، ، تهران، تحقیق و مقدّمه: عثمان امین، انتشارات حکمتتلخی  مابعد الطبیعة،  ــ
، مقدّمه، تحقیق و تصحیح سیّد حسین موسویان، چـاپ اوّل،  التعلیقاتسینا، حسین بن عبداهلل،  ابن -

 ش.0970، ، تهرانمؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اهلیئة ، مقدمه ابراهیم مدکور، تحقیق األب قنواتی و سعید زاید، الهیّات شفاسینا، حسین بن عبداهلل،  ابن -

 م.0711، ، مصر، قاهرهاملرصّیة
(، ترجمه شرف الدین خراسانی، چاپ سوم، انتشارات حکمت، بهار مابعد الطبیعة) متافیزیکارسطو،  -

 ش.0914
 ش.0951های خطی دانشگاه تهران، دفتر هشتم و نهم،  پژوه، محمّد تقی، نشریه نسخه دانش -
 ش.0911پاییز و زمستان ، 10، شناخت، شماره «معنای ماهیّت در آثار فارابی»شهیدی، فاطمه،  -
 بهار و تابسـتان  25، جاویدان خرد، شماره «فارابی کتاب الحروفموجود و وجود در »ـ ، ــــــ -

 .    ش0979
(، حقّقه و قدّم له و علق علیه فوزی متری الملقب بمبادی الموجودات) السیاسة املدنیةفارابی، ابونصر،  -

  ش. 0911تهران، پاییز ار، چاپ اول، انتشارات الزهرا، نجّ
 .ه0414 دوم الزهرا، چاپ مهدی، انتشارات محسن تعلیق مقدمه و تحقیق و ،األلفاظ املستعملة فی املنطق،  ــــــ -
 م. 0710، تحقیق و مقدمه و تعلیق: محسن مهدی، دار مجلۀ شعر، فلسفة مجرسطوطالیسـ ، ـــــ -

 م.0711، تحقیق و مقدمه و تصحیح مهدی، محسن، بیروت، کتاب الحروفـ ، ـــــ -
، مقدمه و تحقیق و تعلیق از محسن مهدى، دار توبقال للنشر، الدار کتاب الواحد و الوحدةـ ، ـــــ -

 م.0771البیضاء 
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حیم وبه نستعنی محن الره بسم اّلله الره
1

  

احلمد ّلله ربه العاملنی والسالم
2

 علی نبیهه وآله أمجعنی 

ل: تسمیة   األشیاء املطلوبة يف الفلسفة[]الفصل األوه

 ] ل: انه  ]النموذج األوه

«انّ »[ مجّما بعد، فإّن معنهى 0]
(0)

الثبها  والهدواو والکهامل والوةاقهة يف الوجهود ويف العلهم  

يف عیع األلسنة بّ ؛ وههو يف الفارسهّیة« مجنّ »و« إنّ »وموضع  (2).ء باليش
9
«کهاف» 

4
مکسهورة  

، وکالمها تأکید؛ إّّل «اون»و« ُان»ومجظهر من ذلك يف الیونانّیة  (9).مفتوحة حینًا« کاف»حینًا و

الثانیة مجشّد « اون»مجّن 
5
،توکیًدا 

1
فإّنه دلیل عىل األکمل واألةبت واألدوو. فلذلك یسّمون اهللّ  

ممدود الواو، وهم« اون»به
9
؛خيّصون به اهللّ 

1
فإذا جعلوه لغری اهللّ، قالوا 

7
«ُان»به 

01
مقصهورة.  

«إّنّیة»ولذلك تسّمي الفالسفة الوجود الکامل 
00
؛، وهو بعینهه ماهّیتهه«ء اليش 

02
ویقولهون   

یعنون« ء؟ وما إّنّیة اليش»
09
،«ما وجهوده األکمهل؟» 

04
.وههو ماهّیتهه 

05
« إنّ »إّّل مجّن حهرف  

 (4).ّل یستعمل إّّل يف اإلخبار فقّط دون السؤال« مجنّ »و

 

 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مر: نسعي/ مج: ثقیت. 1
 . کو: الصلوة. 2
 . کو: العربیة. 3
 . مر: اکن / کو: اکنت. 4
 أ شد. -. مر، مج:  5
 . دا، مه: تأ کیًدا. 6
 . کو: وهذه. 7
 . کو: + تع. 8
 . دا: + ما / مه: قالوها. 9
 . کو: ابّن. 10
 . مر: أ نیة. 11
 ماهیة.. مر، مج:  12
 . کو: ویعنون. 13
 مر: ال لک. 14. 
 مر، مج، دا: ماهیة.  15.
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 ]النموذج الثانی: متی[ 

«متى»وحرف 01[2] 
(5)

<عن>یستعمل سؤاًّل  
09
احلادث 

01
من نسبته إىل الزمهان املحهدود 

07
 

املعلوو املنطبق علیه، وعن هنایتي
21
ذلهك الزمهان املنطبقته  

20
عهىل هنهایتي 

22
وجهود ذلهك  

بعد مجن یکون متحّرًکا مجو سهاکنًا، مجو يف سهاکن مجو يف _احلادث، جساًم کان ذلك مجو غری جسم 

ء متحّرك. ولیس يش
29
من املوجودا  حيتها  إىل زمهان یلتهئم بهه وجهوده مجو یکهون 

24
سهبًبا  

لوجود موجود مجصاًل. فإّن الزمان مًتى ما عارٌض باضطرار عن احلرکة، وإّنام ههو عهّدة عهّدها 

العقل حّتى حييص به ویقّدر وجود ما هو متحّرك مجو ساکن. ولیس احلال فیهه مثهل احلهال يف 

 جة إىل األمکنة رضورًة يف األشیاء التي مجحصاها من قبل.املکان، فإّن مجنوا  األجساو حمتا

 ]طریقة تسمیة املطلوبات الفلسفیة[

والذي ینبغي مجن یعلم مجّن مجکثر األشیاء املطلوبة25[9] 
21
هبذه احلروف 

(1)
وما ینبغهي مجن اهاب  

به فیها فیسّمیها
29
الفالسفة باسم تلك احلروف مجو باسٍم مشتّق منهها. وکهّل مها سهبیله 

21
مجن  

<بلفظة>یسّمونه  _لإذا استعم_« متى»ب به يف جواب حرف اا
27
وما«. متى» 

91
سهبیله 

90
 

یسّمونه بلفظة« مجین»مجن ااب به عن سؤال 
92
« کیهف»ومها سهبیله مجن اهاب بهه يف «. مجیهن» 

یسّمونه بلفظة
99
یسهّمونه « کهّم »و کذلك ما سهبیله مجن اهاب بهه يف «. الکیفّیة»و به« کیف» 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ... ]؟[ / کو: + منه. +. دا:  16
 . مر، مج، دا، کو: عام. 17
 . مر، کو: + حادث. 18
 . دا: احملدوده. 19
 دا: هنایت.ے / . مج: هنایـ 20
 . مر: منطقنی / مج: منطبقینی / دا: املٮطٮڡٮن. 21
 عیل هنایيت. -. دا:  22
 مه: بيشء..  23
 یکون / مه: لیکون. -. دا:  24
 . مر، مج، کو: + ومنه / دا: + ... ]؟[.  25
 . مر: املطلق به. 26
 . مج، دا، مه: فیسمی. 27
 . مر: س بهل. 28
 / کو: بلفظ. طـلڡى. مج: لفظة / دا:  29
 . دا: ما. 30
 . مر: س بهل. 31
 . مج، کو: لفظ. 32
 . کو: بلفظ. 33
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بلفظة
94
«کّم » 

95
ومها «. مجّي »بلفظهة « مجّي »ویسّمون ما سبیله مجن اهاب بهه يف «. الکّمّیة»و به 

.«املائّیة»و« ما»یسّمونه بلفظة « ما»ااب به يف 
91
غری مجهّنم لیس یسّمون ما 

99
سبیله مجن اهاب  

به يف حرف
91
.ء اليش« إنّ »، ولکن یسّمونه «هل»بلفظة « هل» 

(9)
 

 «[املقولة»]الفصل الثاين: اصطالح 

 «[املقولة»]مدلوالت لفظة 

وکّل 97[4]
41
معنى معقول 

40
یدّل علیه لفظ 

42
ء من ههذه املشهار إلیهها فإّنها  ّما یوصف به يش 

<«مقولة»>نسّمیه 
49

. فبعضها
44
یعّرفنا ما هو 

(1)
هذا املشار إلیه، وبعضها یعّرفنا 

45
کهم ههو،  

مجو کهان مجو  وبعضها یعّرفنا کیف هو، وبعضها یعّرفنا مجیهن ههو، وبعضهها یعّرفنها متهى ههو

وبعضها یعّرفنا مجّنه مضاف، وبعضها یعّرفنا (7)،یکون
41
مجّنهه موضهو  فهأّن لهه 

49
وضهٌع مها،  

وبعضها یعّرفنا
41
مجّن له عىل سطحه شیًئا ما یتغّشاه 

47
، وبعضها یعّرفنا
51
مجّنه یفعل 

50
وبعضهها  

.مجّنه ینفعل
52
 

 (10)]يف املشار إلیه املحسوس[

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . کو: بلفظ. 34
 کو: المک.. مر، مج،  35
 . مه: واملاهیة.  36
 ـام، مما ]؟[.ى. دا:  37
 . دا: حروف. 38
 . دا: + ... ]؟[ / کو: + ومنه. 39
  . دا، کو: لک. 40
 . دا: مفعول. 41
 . دا، مه: لفظة.  42
 . مر، مج،ت، کو: معقوةل. 43
 فبعضها / مه: + واملقوالت بعضها. -دا، مه:  44. 
 یعرفنا. -. مر، مج، دا: 45

 یعّرفنا. -، دا، مه: مر، مج  46.
 . مر، مج، دا: فأ نّه )= فأ ّن هل(/ مه: وأ نّه )= فأ ّن هل(. 47
 یعّرفنا. -. مر، مج، دا، مه:  48

 دا: یتغشا. 49. 
 یعّرفنا. -. مر، مج، دا، مه:  50
 . مر، مج، دا، مه: ینفعل. 51
 . مر، مج، دا، مه: یفعل. 52
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ء مجصهاًل إّّل  إلیه املحسوس الذي ّل یوصف به يشوقد جر  العادة مجن یسّمى هذا املشار  [5]

بطریق العرض وعىل غری جمرى
59
الطبع 

54
اجلهوهر عهىل »وما یعهّرف مهاهو ههذا املشهار إلیهه  

ء  ء ههو ذا  اليشه وألّن معنى جهوهر اليشه«. الذا  عىل اإلطالق»، کام یسّمونه «اإلطالق

ء مجصهاًل ههو جهوهر عهىل  ًتا ليشوماهّیته وجزء ماهّیته، فالذي هو ذا  يف نفسه ولیس هو ذا

ء. ومها یعهّرف  ء مجو یقّید بيش اإلطالق، کام هو ذا  عىل اإلطالق، من غری مجن یضاف إىل يش

.ماهو هذا املشار إلیه هو جوهر هذا املشار إلیه
55
ء آخر محهاًل  وألّنه لیس حيمل عىل يش 

51
غهری  

محل ماهو صهار مجیًضها جهوهًرا
59
بهإطالق ّل مقّیهد 

51
ء بيشه 

57
<ّنههأل>آخهر،  

11
مهن 

10
کهّل  

.جوهر لکّل ما حيمل علیه
(02)

ومجّما 
12
سائر املحموّل  

19
عىل هذا املشهار إلیهه، فإّنهه لهیس 

14
 

ء آخر؛ فلذلك هو بجوهر له، وإن کان جوهًرا ليش
15
،جوهر باإلضافة وبتقیید 

11
وعهرض يف  

.املشار إلیه
(09)

 

 «[املقوالت»]سبب تسمیة املقوالت بـ

قد« املقول»و [1] 
19
یعنى به ما کان ملفوًظا به، کان داّلا مجو 

11
غری داّل؛ فإّن القول قد ُیعنی به  

؛ فإّن القول _ عىل املعنى األعّم _ کّل لفظ، کان داّلا مجو غری داّل. وقد ُیعنی به ملفوًظا به داّلا

عىل املعنى_قد ُیعنی به 
17
کّل لفظ داّل، کان_ األخّ   

91
اساًم مجو کلمة مجو مجداة. وقهد یعنهى  

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مه: اجملری. 53
 . مر، مج، دا، مه: الطبیعة. 54
لیه. -. مر:  55  هو جوهر هذا املشار  ا 
 . دا: مجل. 56
 . مر، مج، دا: جوهر. 57
 . دا، مه: یقیدا. 58
 . دا: اليشء. 59
 . مر، مج، دا، کو: ل ن. 60
 . دا: منه. 61
 . مر، مج: وما. 62
 . مج: للمحموالت. 63
 . مه: + واحد مهنا. 64
 . مر: + هو. 65
 ـقید. ٮ. مر، مج: ویتقید / دا: ویـ 66
 وقد / مه: فقد.. دا:  67
 أ و. -. دا:  68
 . دا: + الامع لک ... عیل املعین )تکرار(. 69
 . دا: اکف. 70
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به
90
 ما. وقد یعنى به حمموًّل عىل يش 

ٍ
 ما. وقد یعنى بهه معقهوًّل  مدلوًّل علیه بلفظ

ٍ
؛ء

92
فهإّن  

عىل القول املذکور  القول قد یدّل 
99
.يف النفس. وقد یعنى به حمدوًدا؛ فإّن احلّد هو قهوٌل مها 

94
 

وقد یعنى به مرسوًما؛ فإّن الرسهم مجیًضها ههو
95
قهوٌل مها. وهبهذه علهة 

91
سهّمیت املقهوّل   

؛ ألّن کّل واحد منها اجتمع فیه مجن کان مدلوًّل علیه بلفهظ، وکهان حممهوًّل عهىل «مقوّل »

 مشار إلیه حمسهوس ومثهاًّل لهه  يش
ٍ
 ما مشار إلیه حمسوس، وکان مجیًضا مع ذلك معقوَل يشء

ٍ
ء

  ومستنًدا إلیه.

 ]املعقوالت األولی واملعقوالت الثانیة[

َول؛  [9]  إذوهذه مجیًضا ههي املعقهوّل  األُ
99
کانهت معقهوّل  حاصهلة فهی الهنفس عهن  

املحسوسا ، وکان
91
وإن کانهت توجهد _مجّول معقول حيصل إّنام حيصهل معقهوُل حمسهوٍس  

معقوّل 
97
حاصلة ّل عن حمسوسا ، فلذلك 

11
؛ وکانت مجیًضا _رلیس بّینًا لنا منذ مجّول األم 

.مفردة، واملفردة تتقّدو املرّکبا 
(04)

 

الکائنة يف النفسومجیًضا فإّن هذه املعقوّل   [1]
10
<عهن> 

12
املحسوسها  إذا حصهلت  

يف النفس، حلقها من حیث هي يف النفس لواحق یصری
19
هبا بعضها جنًسها، وبعضهها نوًعها،  

ومعّرًفا بعضها
14
مجّنهه حممهول عهىل  وههو_ ببعض. فإّن املعنى الذي به صار جنًسها مجو نوًعها 

کثریین
.و معنى یلحق املعقول من حیث ههو يف الهنفسه _15

(05)
وکهذلك اإلضهافا  التهي  

 تلحقها مهن حیهث 
ٍ
تلحقها من مجّن بعضها مجخّ  من بعض مجو مجعّم من بعض هي مجیًضا معان

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ملفوظا ... یعین به. -. مر:  71
 . دا: محموال. 72
 . مه: املرکوز. 73
 ما. -. دا:  74
 هو. -. کو:  75
 مجةل. -. مر، مج، دا، مه:  76
 . مر: أ و. 77
 أ یًضا مع ذكل ... واکن. -. دا، مه:  78
 دا، مه: + معقوالت. . 79
 . مر، کو، مه: فذكل. 80
 دا: والنفس )= يف النفس(.  81.
 . مر، مج، دا، کو: أ عين. 82
 . کو: یصرب. 83
 . دا، مه: بعض. 84
 . مر: کثری میت / مج: + میت. 85
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هي يف النفس. وکذلك تعریف بعضها ببعض هي مجیًضا مجحوال ومجمهور تلحقهها مهن حیهث 

هي
11
هي مجشهیاء تلحقهها مهن « إهّنا معقولة»و« إهّنا معلومة »يف النفس. وکذلك قولنا فیها  

يف النفس. وهذه التي تلحقها بعد مجن حتصل يف الهنفس ههي مجیًضها مجمهور معقولهة، حیث هي 

لکنّها لیست هي معقولة حاصهلة يف الهنفس عهىل مجهّنها مثهاّل 
19
 مجو تسهتند إىل  

ٍ
حمسوسها 

 (01).«املعقوّل  الثواين»حمسوسا  مجو معقوّل  مجشیاء خار  النفس، وهي تسّمى 

 واجلواب عنها[]شبهة التسلسل يف املعقوالت الثانیة 

مجن تعود علیها تلك األحهوال التهي حلقهت  _ إذ کانت معقوّل_وهي مجیًضا ّل یمتنع  [7]

املعقوّل  األُول، فیلحقها ما یلحق
11
األُول من مجن تصری مجیًضها مجنواًعها ومججناًسها ومعّرفهة  

ء إذا حصهل يف  بعضها ببعض وغری ذلك؛ حّتى یصری العلم نفسهه الهذي ههو ّلحهق لليشه

یکون معلوًما مجیًضا، واملعلوو مجیًضا النفس مجن
17
نفسه یکون معلوًما؛ ویصری املعقول معقهوًّل  

؛مجیًضا
71
والعلم الذي بمعنى العلم مجیًضها معلوًمها، وذلهك بعلهم 

70
آخهر، وهکهذا إىل غهری  

؛النّهایة
72
حّتى یکون للجنس مجیًضا جنس، ولذلك اجلنس 

79
مجیًضا جنس آخهر 

74
کهذلك، إىل  

.غری النهایة
(09)

 

عىل مثال ما توجد علیه األلفاظ وذلك [01]
75
يف الوضع الثاين، فإهّنا مجیًضها یلحقهها مها  

مثاًل مجیًضا مرفوًعها برفهع، « الرفع»یلحق األلفاظ التي يف الوضع األّول من اإلعراب. فیکون 

.یکون مجیًضا منصوًبا بنصب، ةّم هکذا إىل غری النهایة« النصب»و
71
غری مجّن التي متهّر إىل غهری  

النهایة
79
ا کانت کّلها من نو ملّ  

71
واحد، صار حال الواحد منها هو حال اجلمیهع وصهار مجّي  

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مر، مج، دا، مه: ويه )= من حیث يه(.  86
 . دا: مثالالٮ. 87
 . مر، مج، کو: حلق. 88
 أ یًضا. -. کو:  89
 دا: + ایضا / مه: + و املعقول ایضا معقوال. . 90
 . دا، مه: لعمل. 91
 . دا، کو: هنایه. 92
 اجلنس. -. مر، مج، دا، مه:  93
 جنس أ خر. -. مر، مج، دا، مه:  94
 . مر، مج: + توضع / دا، مه: + اليت توضع. 95
 . کو: هنایة. 96
 . کو: هنایة. 97
 . دا: انواع )الف اول خط خورده: نواع(. 98
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.واحد منها مجخذ هو باحلال التي یوجد علیها اآلخر
(01)

فإذا کان ذلك کذلك، فهال فهرق به   

احلال التي توجد للمعقول
77
األّول وب  التي توجد للمعقول 

011
الثاين؛ کام ّل فرق ب  الرفع  

الذي هو لفظ يف الوضع األّول وب  الرفع الهذي یرفهع« اإلنسان»و« زید»الذي یعرب به 
010
 

الذي هو يف الوضع الثاين، فاحلال التهي یکهون علیهها إعهراب مها يف الوضهع « الرفع»به لفظ 

األّول من األلفاظ بتلك احلال یکون إعراب ما يف الوضع الثاين منها. کذلك یوجهد األمهر يف 

؛املعقوّل 
012
فإّنه باحلال 

019
توجد علیه املعقوّل  األُول يف هذه اللواحق ههي بعینهها  التي 

،احلال التي توجد علیها املعقوّل  الثواين يف هذه اللواحق بأعیاهنا
014
فالذي یعّمها مهن کهّل  

ء ّلحق يش
015
واحد بعینه. فمعرفة ذلك الواحد هي معرفة اجلمیع، کانهت متناهیهة مجو غهری  

<معرفة>متناهیة؛ کام مجّن 
011
والذي یلحقه من حیث هو ذلهك املعنهی ههي « اإلنسان»معنی  

معرفة عیع الناس وعیع ما
019
هو إنسان، کانوا متناه  مجو غری متناه . فإذن ّل حّجة تلحق  

من مجن تکون غری متناهیة؛ إذ کانت معرفتنا لواحد
011
منها ههي معرفهة اجلمیهع، إذ کنّها إّنهام  

نعرف ما یعّم اجلمیع
017
 الذي هو غری متناهي العدد.  

يف حّد اإلنسان وحهّد احلهّد وحهّد حهّد احلهّد  001(07) ولذلك صار سؤال مجنطسثانس [00]

الصائر إىل غری النهایة_
ًطا؛ إذ کان لیس هناك نصریغل_ 000

002
،باملعرفهة إىل غهری النهایهة 

009
 

وّل حاجة بنا إىل مجن نعرف ما ّل هنایة له، حّتى إذا عجزنا
004
عن 

005
إحصائه وعن معرفة کّل  

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دا: للمفعول..  99
 . دا: للمفعول. 100
 .  مه: یعرب. 101
 . دا: املفعوالٮ. 102
 . کو: احلال. 103
 يف هذه اللواحق بأ عیاهنا. -. دا، مه:  104
 . مر: الیشء. 105
 معرفة. -. مر، مج، دا، کو:  106
 . کو: من. 107
 . مر، مج، کو: معرفة الواحد )= معرفتنا لواحد(.  108
 . مر، مج: امجلع. 109
 / مر: انطیاس / مج، کو: انطیناس. سىاٮدا: دنط .110
 . کو: هنایة. 111
 . کو: مرض. 112
 . کو: هنایة. 113
 . مر، مج، دا: جعز. 114
 عن. -. دا:  115
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هاواحد عىل حیاله  تکون املعرفة قد بطلت. إذ کان معنى احلّد معنهى واحهًدا بعینهه کّلیا
001
يف  

،عیع احلدود
009
ههو « زیهد»ورفهع « الرفهع»کانت متناهیة مجو غری متناهیة؛ کام مجّن معنى رفع  

بمعنى واحد کّلّ 
001
.، الصهائر إىل غهری النهایهة«رفع الرفهع»يف هذین ويف رفع  

007
وکهذلك  

.نس اجلنس، الصائر إىل غری النهایةالسؤال عن جنس اجلنس وجنس ج
021
وعىل ذلك املثهال  

علم
020
العلم بأّنه 

022
.علم علم العلم، الصائر إىل غری النهایة 

029
وکذلك السؤال عن الشهبیه  

وهل هو شبیه شبیه آخر مجو مغایر له،
024
وهل معنى الغری غری لغری آخر مجو شبیه 

025
به  فیکون  

الغری شبیًها بام هو غری
021
ا بام هو شبیه؛ مجو یکون الغری غرًیا لغری آخر وغری ویکون الشبیه غریً  

الغری
029
بغری 

021
آخر غرًیا لکّل واحد من األمرین، وغرًیا لغهری 

027
غهری مهن آخهرین، وغهری  

غری
091
،الغری غری آلخر 

090
.هکذا إىل غری النهایة 

092
وکذلك شبیه الشبیه بشبیه آخر له شهبیه  

مجیًضا بشبیه  آخرین،
099
.وذلك إىل غری النهایة 

094
السؤاّل  کّلها من جهنس واحهد،  فهذه 

وإّنام هي کّلها يف املعقوّل  الثواين. واجلواب عنها کّلها جواب واحد، وهو عىل مثال
095
مها  

.خلّصناه يف تلك األخر
091
 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . دا: لکنا. 116
 . مر، مج، دا: احلد و. 117
 . دا: کام. 118
 . کو: هنایة. 119
 . کو: هنایة. 120
 . دا: اعمل. 121
 . کو: + عمل العمل وکذا. 122
 . کو: هنایة. 123
 عن الش به هل هو مش به بش به أ خر ومغایر هل )= عن الشبیه ... أ و مغایر هل(.. کو:  124
 . کو: ش به. 125
 )زائد( ابالی لکامت[.« ز». کو: + ویکون الشبیه مبا هو غری ]اب نشانة  126
 . کو: + غری. 127
 . کو: لغری. 128
 . مر، مج، دا، مه: بغرییّة. 129
 غری. -. مر، مج، دا، مه:  130
 غری ل خر. - . مر، مج، دا، مه: 131
 . کو: هنایة. 132
 . کو: وکذكل ش به ش به یش به أ خر هل ش به أ یًضا یش به شبهینی أ خرین )= وکذكل شبیه ... بشبهینی أ خرین(. 133
 . کو: هنایة. 134
 مثال. -. کو:  135
 . دا: الاجر. 136
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 ]الفصل الثالث: املقوالت هي املوضوعات األَُول جلمیع العلوم والصنائع[

الثانیهة[ وهذه املعقوّل  هي األُول باإلضافة إىل ههذه 02]
099
کّلهها. واأللفهاظ األُول إّنهام  

توضع مجّوًّل للدّللة عىل هذه وعىل املرّکبا  من هذه. وهذه هي املوضوعا  األُول لصهناعة 

املنطق والعلم
091
الطبیعّي والعلم 

097
املديّن والتعالیم 

041
.ولعلم ما بعد الطبیعة 

(21)
 

 ]آ. حیثیهة وقوع املقوالت موضوًعا للمنطق[

هي مدلول علیها بألفاظ ومن حیث هي کّلّیة ومن حیهث ههي حممولهة  [ فإهّنا من حیث09]

وموضوعة ومن حیث هي معّرفة بعضها ببعض ومن حیث هي مسؤول عنها ومهن حیهث 

تؤخذ
040
مججوبًة يف السؤال عنها 

042
.هي منطقّیة 

049
فیأخذها وینظر يف مجصناف ترکیب بعضها  

إىل بعض من حیث
044
تلحقها هذه التي ُذکر  ويف مجحوال بعضها من بعض إذا رّکبت، مهن  

حیث یلحقها هذه األشیاء ويف مجحوال
045
.املرّکبا  منها بعد مجن ترّکبت 

041
فإّن املرّکبا  منها  

إّنام تصری آّل  تسّدد العقل نحو الصواب يف املعقوّل  وحترزه عن
049
اخلطأ يف مها ّل یهؤمن  

 ا کانت املفردا  التي منها رّکبت مأخوذة هبذه األحوال.مجن یغّلط فیه من املعقوّل  إذ

 ]ب. حیثیهة وقوع املعقوالت األول موضوًعا للعلوم[

[ ومجّما يف سائر العلوو، فإّنام04]
041
تؤخذ 

047
من حیث ههي معقهوّل  األشهیاء 

051
اخلارجهة  

التهي  الذهن جمّردة عن مجلفاظها الداّلة علیها ومن سائر ما یلحقهها يف الهذهن مهن العهوارض

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مر، مج، دا، کو:  الثلثة. 137
 . کو: وللعمل. 138
 . کو: ولعمل. 139
 التعالمی )= والتعالمی(.. مر، مج، کو: ولعمل  140
 . مر: یوجد / مج، دا، کو: توجد. 141
 ـی.ٮ. دا: عـ 142
 ـطقه.ٮ. مر: منقطقة / مج: منطققة / دا: مـ 143
ذا رکبت من حیث. 144  . مر: + ا 
 بعضها من بعض ... أ حوال. -. دا، مه:  145
 . مر، مج، کو: یرکب. 146
 . کو: من. 147
 . کو: فاهنا. 148
 .وحدى. مر، مج: یوجد / دا:  149
 . مر، مج، دا: وال ش یاء. 150
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.ذکر 
(20)

إّّل مجّن اإلنسان یضطّر إىل مجن یأخذها بتلك األحهوال لتصهری 
050
هبها إىل مجن حتصهل  

 جمهّردة عنهها. ویضهطّره
ٍ
معلومة؛ وإذا حصلت معلومة، مجخذها حینئذ

052
إىل مجخهذها بتلهك  

األحوال حاجته إلی تعلیمها وامتحان الصهواب فهیام یهتعّلم؛ إذ کانهت إّنهام یصهری بعضهها 

مقّدما  وآّل 
059
للذهن بتلك األحوال 

054
ویصری ما یطلب 

055
علمهه منهها نتهائت بتلهك  

األحوال، حّتى إذا فرغ من تعّلمها مجزیلت عنها تلك األحوال مجو اعهل املقصهد
051
منهها مجن  

تؤخذ
059
ّل من جهة ما هلا 

051
.تلك األحوال وإن کانت ّل تنفّك منها 

(22)
 

وما حتتوي علیه املقوّل  [05]
(29)

بعضها کائن وموجود عهن إرادة اإلنسهان، وبعضهها  

کائن ّل عن إرادة اإلنسان. فام کان منها کائنًا عن إرادة اإلنسان نظر فیه
057
العلم املهديّن، ومها  

کان منها
011
ّل عن إرادة اإلنسان نظر فیه 

010
 العلم الطبیعّي. 

 ]املقولة التي هي موضوع علم التعالیم[

[ ومجّما علم01]
012

ه إّنامالتعالیم، فإنّ 
019

ینظر من هذه يف مجصناف ما هو کّم وفیام کانت ماهّیا  

تلك األنوا  من الکّم توجب مجن یوجد
014
فیها من سائر املقهوّل ، بعهد مجن اّردهها يف ذهنهه  

وخيّلصها
015

عن سائر األشیاء التي تلحقهها وتعهرض
011
هلها، سهواء کانهت تلهك عهن إرادة  

اإلنسان مجو غری
019
يف املشار إلیه املحسوس الذي ّل حيمل عهىل إرادته. وّل ینظر من املقوّل   

ء مجصاًل وّل بوجه من الوجوه، وّل يف ماهو هذا املشار إلیه؛ وّل ینظر يف مجنهوا  الکهّم مهن  يش

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ر]؟[ / دا، مه: لیصری.ٮ. مر، مج: لترص ، لتصـ 151
 . مه: ویضطر. 152
 . کو: أ الت ومقدمات )= مقدمات وأ الت(. 153
 حاجته ... بتكل الاحوال. -. دا، مه:  154
 ـطلب.ى. مر، مج: بطلت / دا:  155
 . کو: املقصود. 156
 ـوجد.ى. مر: یوجد / دا:  157
 . مر: هبا. 158
 ـه.ٮـطرڡــىمر: بطرفیه )= نظر فیه( / دا: .  159
 . کو: + اکئنا. 160
 ـه/ کو: ینظر فیه.ٮـطرڡــى. مر: بطرفیه )= نظر فیه( / دا:  161
 . دا: العمل. 162
منا. -. کو:  163  ا 
 ـوجد.ى. مر، مج: یؤخذ / دا:  164
 . مر، مج، دا: ویلحقها / کو: ویلّخصها. 165
 . مج: ولعرض.  166
 . مه: ال عن. 167
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حیث هي ّلحقة وعارضة هلذا
011
املشار إلیه؛ وّل ملاهو 

017
هذا 

091
املشهار إلیهه؛ بهل یأخهذ 

090
 

تلك
092
األنوا  يف ذهنه جمّردًة عن هذا املشار إلیه وعاّمهو هذا 

099
 املشار إلیه. 

 ]حیثیهة وقوع املقوالت موضوًعا للعلم الطبیعي[

[ ومجّما العلم الطبیعّي، فإّنه ینظر يف09]
094
ء من ههذا ء يش عیع ما هو يش 

095
املشهار إلیهه، 

(24)
 

ويف سائر املقوّل  التي توجب ماهّیة مجنوا 
091
شهار إلیهه مجن توجهد هلها. وینظهر ماهو ههذا امل 

مجیًضا فیام
099
توجهب  _ابهل عیعهه_ینظر فیه التعالیم من حیث هي هبذه احلال، فهإّن جّلهها  

ماهّیة مجنوا  ما هو هذا املشار إلیه مجن توجد هلا. فالتعالیم ینظر
(25)

فیها خمّلصًة عن عیهع مجنهوا   

ماهو هذا املشار إلیه، والعلم الطبیعّي ینظر فیها من حیهث ههي
091
مجنهوا  مهاهو ههذا املشهار  

.إلیه
097
 

 ]حیثیهة وقوع املقوالت موضوًعا لعلم ما بعد الطبیعة[

[ والتعالیم یقترص ب 01]
011
مجسباب هذه عىل ماذاهو کّل واحد منها؛ والعلم الطبیعّي یعطي  

سباب کّل ما ینظر فیه، فإّنه یلتمس مجن یعطهي يف کهّل واحهد منهها مهاذاهو وعاّمذاههو عیع مج

وبامذاهو وملاذاهو. والتعالیم ّل یأخذ
010
يف ماذاهو 

012
کّل واحد ممّها یعطهي ماهّیتهه مجمهوًرا 

019
 

خارجة عن املقوّل  مجصاًل؛ ومجّما العلم الطبیعّي، فإّنه یعطي مجیًضا يف مجسباب کّل ما یعطي
014
 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دا: لهذه. . مج، 168
 . مه: ملاذاهو )= ملاهو (. 169
 . مج، دا: هذه. 170
 . کو: یؤخذ. 171
 ـكل.ى. مر، مج، مه: كل / دا:  172
 هذا. -. مر، مج، دا، مه:  173
 . دا: ما ىه ىٮطرف ، ىٮطر فیه ]؟[ )= فا نّه ینظر يف(. 174
 . دا: هذه ا. 175
 . دا: الانواع. 176
 . دا: فهیا. 177
 . کو: + يف. 178
 توجد لها ... هذا املشار الیه.أ ن  -. مر:  179
 . کو: من. 180
 . کو: یؤخذ. 181
 . دا: ڡٮامدا )= يف ماذاهو( / مر: يف ماذا )= يف ماذاهو(. 182
 . مج، دا: أ مور. 183
 أ س باب لّک ما یعطی. -. دا، مه:  184
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ًرا غریمجسبابه مجمو
015
.خارجة عن املقوّل  

(21)
فإّنه یعطهي 

011
يف األمکنهة التهي 

019
سهبیله مجن  

یعطي فیها
011
الفاعل فاعاًل غری 

017
خهار  

071
،عهن املقهوّل  

070
مجو 

072
یرقهى إىل مجن یعطهي  

الفاعل وفاعل فاعل الفاعل حّتی یروو املصری إلی حصهول مجسهباب املقهوّل  الفاعلهة، مجو 

یرقی إلی مجن یعطي
079
غایة الغایة، وغایة غایة الغایة، حّتى یروو املصری إىل حصول الغایا   

واألغراض
074
التي 

075
هلا 

071
<تشتمل علیه>کون ما  

079
 املقوّل .  

فإذا التمس مجن یعطي ماهو کّل واحد من مججزاء مججزاء املاهّیة حّتى یعطي مجقىص مها  [07]

 عىل
ٍ
مجشیاء  یمکن مجن یوجد يف ماهّیاهتا، هجم حینئذ

071
خارجة عهن املقهوّل  وعهىل  معقولة 

<من>مجمور 
077
مججزاء ماهّیته هي خارجة عن املقوّل ، فهجم عىل مجمور هي فاعلة خارجهة  

 
ٍ
عن املقوّل  وعىل مجمور یعلم مجهّنا غایا  إّّل مجهّنا خارجة عن املقوّل ؛ إّّل مجهّنا مججزاء ماهّیهة

ألشیاء
211
بعهض یکهون ذلهك  ممّا يف املقوّل ، وهي مججزاء بالتئامهها وترکیهب بعضهها إىل 

ء اليشه
210
ء ممّهها يف  الهذي ههو مههن املقهوّل ، إّّل مجّن تلهك األجهزاء و تکههن موصهوفة بيشه 

املقوّل 
212
إّّل مجهّنا 

219
ء الذي هو مجحد مها يف املقهوّل ، کهان يف  إذا کانت مججزاء ماهّیة اليش 

.ء هو يف ذلك اليش علة ما
214
ء هو املشار إلیه، وکانت تلهك األشهیاء  فإّنه إن کان ذلك اليش 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مه: غریها. 185
 يف اس باب ... فا نه یعطی. -. مر:  186
 اليت. -. مر:  187
 . دا: فامی. 188
 غریه.. مه:  189
 . مر، مج: خارجة / دا: حارحه / مه: خارًجا. 190
 . دا، مه: + الفاعةل. 191
اّل أ نّه )= أ و(. 192  . مر، مج، کو: ا 
 فاعل الفاعل و ... أ ن یعطی. -. دا، مه:  193
 . مر، دا: والاعراض. 194
 . دا: ایل. 195
 هبا / کو: هبا. -. مر، مج، دا:  196
 علیه(.. مر، مج، دا، کو: تس تعمل )= یش متل  197
 ـه / مه: اس بابه.ى. دا: اس با 198
 . مر، کو: يه / مج: ... ]؟[ / دا: هن  199
 . مر، مج، دا، مه: الاش یاء. 200
 . دا: ایل. 201
 . مر، مج: مما يف )= ممّا يف املقوالت( / دا: منایف )= ممّا يف املقوالت( / مه: مفارق )= ممّا يف املقوالت(. 202
اّل أ هّنا(. 203  . مه: ل هنا )= ا 
یل. 204  . دا: ا 
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 ذلهك 215]من[مججزاء ماهّیته، کان غری خار  عن ماهو ذلك املشار إلیه وّل مفارًقا له؛ فیکون 

الوجه
211
داخاًل يف املقوّل . إّّل مجهّنا عهىل کهّل حهال تکهون غهری مفارقهة لاشهیاء التهي يف  

 مفارق لتلك اجلملة. ومجّمها الفاعهل والغایهة، فقهد یکهون ء غری املقوّل ، إذ کان علة اليش

ء ومفارًقا خار  اليش
219
مجي مها >_ء  له. فإذا کان کذلك، فقد مجعطى مجقىص ما به مهاذا اليشه 

<هو
211
ء الذي یلتمس إعطهاء غری مفارق لليش 

217
ماهّیتهه 

201
مهن 

200
مجنهوا  

202
_  املقهوّل 

مومجقىص فاعل یکون مفارًقا له، وکذلك مجقىص غایة له. فالعل
209
الطبیعّي هيجم إذن 

204
عنهد  

نظره يف املقوّل 
205
<مفارقهة>عىل مجشیاء خارجة عن املقوّل  غری  

201
هلها بهل ههي منهها،  

وعىل مجشیاء خارجة عنها ومفارقة هلا. فعند
209
 هذه یتناهى النظر الطبیعّي. 

<وینبغي>[ 21] 
201
بعد ذلك مجن ینظر يف األشهیاء اخلارجهة عهن املقهوّل  بصهناعة 

207
 

ا بعد الطبیعّیا . فإهّنا تنظر يف تلهك وتستقيصه معرفتهها، وتنظهر يف مها مجخرى، وهي علم م

حتتوي علیه املقوّل  من
221
جهة ما 

220
،تلك األمور مجسباهبا 

222
حّتى 

229
يف مها حتتهوي علیهه  

التعالیم منها والعلم املديّن وما یشتمل علیه املديّن من الصنائع العملّیة. وعنهد ذلهك تتنهاهى 

 العلوو النظرّیة.

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 من  -. مر، مج، دا، کو، مه:  205
 الوجه. -: دا، مه.  206
 )زائد( ابالی لکمه[.« ز»/ مر، مج، دا: + هی / کو: + يه ]اب نشانۀ . مر، مج: ومفرق/  کو: ومفارق 207
یل ما  208 یل أ ن یکون )=  أ ي ما هو( / دا: ا   کون )= أ ي ما هو(.ى. مر، مج، کو: ا 
 . م : + ما فتنب. 209
 کو: + فیه..  210
 ماهیّته من. -. مر:  211
 . دا: الانواع. 212
 . مر، مج، دا: ابلعمل. 213
ذا. 214  . مر، مج، دا: ا 
 . دا: املعڡوالٮ. 215
 . مر، مج، دا، کو: مفارق. 216
 . مر، مج، دا: فعنده. 217
 ـعی.ىٮٮ/ دا: و. مر، مج، دا، کو: ویبقی 218
 . مر، مج، کو: لصناعة. 219
 . دا، کو: یف. 220
 . کو )ل(: + تکون.  221
 ـها.ىـاٮـاسـى/ دا: . مر، مج، کو: ابس باهبا 222
 . مر، مج: حنی. 223
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 حیثیهة وقوع املقوالت موضوًعا للصنائع[]ج. 

[ واملقههوّل  هههي مجیًضهها موضههوعة لصههناعة اجلههدل والسوفسههطائّیة20]
224
ولصههناعة  

اخلطابههة
225
ولصههناعة الشههعر، ةههّم للصههنائع العملّیههة. واملشههار إلیههه الههذي إلیههه تقههاس  

عطیهه املقوّل  کّلها هو املوضو  للصنائع العملّیهة. فبعضهها یعطیهه کّمّیهًة مها، وبعضهها ی

،کیفّیًة ما، وبعضها مجینًا ما، وبعضها وضًعا مها
221
 مها،  

ٍ
وبعضهها یعطیهه مجن یکهون يف وقهت

وبعضهها یعطیهه مها یتغّشهى سههطحه، وبعضهها مجن یفعهل، وبعضهها مجن ینفعهل، وبعضههها 

یعطیه اةن 
229
من هذه، وبعضها 

221
ةالةهة مهن ههذه، وبعضهها مجکثهر مهن ذلهك. فإّنهك إذا  

تأّملت موضو  صناعة صناعة من الصنائع العملّیهة، وجدتهه شهیًئا مها مشهاًرا إلیهه
227
مهن  

املشههار إلیههه
291
الههذ  

290
إلیههه 

292
تقههاس املقههوّل  

299
. إّّل مجّن مهها

294
یتصههّور 

295
صههاحب  

ه ذلهك النهو  الصناعة يف نفسه من ذلك هو نوعه؛ فإذا فعل، فعل يف مشار إلیهه حيمهل علیه

 محل ماهو. 

فإّن الصناعة التي يف نفس إنسان إنسان إّنام تلتئم من مجنوا  موضوعها ومهن مجنهوا   [22]

األشیاء التي تعطي ذلك املوضو  وتفعل فیه؛ فإذا فعلت، فعلهت يف مشهاٍر إلیهه مهن النهو  

.املعقول
291
وذلك بصناعة 

299
اخلطابة وصناعة الشعر وفیام ختتّصان بهه، دون السوفسهطائّیة  

<واحهدة>واجلدل والفلسفة؛ فإّن کّل 
291
مهنهام إّنهام تهتکّلم وختاطهب حه  

297
مها تهتکّلم  

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . مج: والویسطانیة. 224
 ـه.ىٮ. مج: خطابیه / مر: اخلطابیه / دا: اخلطا 225
 ما / مه: + و بعضها اضافة ما. -. دا:  226
 . مر، مج، دا، کو: اثنان. 227
 . مر، مج، کو: + یعطیه. 228
لیه.. مر، مج، دا: م 229  شار ا 
 من املشار الیه. -. دا:  230
 من املشار الیه اذلی. -. مه:  231
 الیه. -. دا:  232
 . دا: املعڡوالت. 233
 . مج: أ ناّم )= ا ال أ ن ما( / دا: أ ناّم )= ان ما(. 234
 . مج، دا: بتصور. 235
 . مر، مج، کو: املفعول. 236
 . مر، کو: صناعة. 237
 . مر، مج، دا، کو: واحد. 238
 . دا: حیت. 239
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وختاطب يف املشار
241
إلیهه مهن 

240
التهي إلیهها تقهاس املقهوّل  وتعهّرف 

242
شهیًئا 

249
ممّها يف  

املقوّل . ومجّما اخلطابة
244

مجنّ ، فإهّنا تلتمس مجن تقنع  
245
فیه شیًئا ّما 

241
ممّا يف املقهوّل . ومجّمها  

الشعر، فیلتمس مجن خيّیل بأنّ 
249
.فیه شیًئا ّما ممّا يف املقوّل  

241
ومها 

247
يف نفهس اخلطیهب 

251
 

<واحدة>والشاعر من کّل 
250
منهام 

252
فإّنام 

259
یلتئم من نو  نهو  مهن مجنهوا  موضهوعاهتا،  

ومن نو  نو  من مجنوا  مها یلهتمس اخلطیهب مجن یقنهع
254
املوضهو مجّنهه يف  

255
ویلهتمس  

251
 

مجن خيّیل به
259
مجّنه يف املوضو  

251
. فاخلطابة

257
إّنام تلتئم من نو  مها فیهه تقنهع ومهن نهو  مها  

تقنع، والشعر
210
یلتئم من 

212
نو  ما فیه خيّیل 

219
<إّیهاه>ومن نو  مها  

214
خيّیهل. والفلسهفة  

واجلدل والسوفسطائّیة
215
فإهّنا ّل تعدو 

211
األنوا  وّل تنحّط  

219
 شار إلیه.إىل امل 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

در « نا»از  ،گوید ، در جایی که در باب رابط موضوع و محمول سخن میکتاب العبارةفارابی در . (0)
روند یاد  به عنوان عباراتی که برای ربط موضوع و محمول بکار می« موجود»و « وجد»و « یوجد»کنار 
لهیس ههو  ‘وجد’و ‘یوجد’و ‘موجود’و ‘إن ’(: »95، صرشح کتاب العبارة، 2، جالمنطقیاتکند ) می

 «....وحده داّلا علی يشء، لکن إّنام یدّل علی ترکیب ما
واحلوايش ههي مجصهناف » گوید: چنین می األلفاظ املستعملة يف املنطقدر کتاب « إنّ »معنای  ۀ(. دربار(2

ء ةابت الوجود وموةوق بصّحته، مثل قولنا   ء فتدّل عىل مجّن ذلك اليش کثریة. منها احلروف التي تقرن باليش

 إّن العاو »و« إّن اهللّ واحد»[ قولنا   مشّددة النون. ]ومثال ذلك« إنّ »
ٍ
ء  فلذلك رّبام سّمي وجود اليش«. متناه

إّنیّة »إّنیّته. فإّنا کثرًیا ما نستعمل قولنا    ء یسّمى ء إّنیّته. وکذلك مجیًضا جوهر اليش إّنیّته، ویسّمى ذا  اليش

وب  مجن نقول  « ما جوهر هذا الثوب»، فنرى مجّنه ّل فرق ب  مجن نقول  «ء[ جوهر ]اليش»بدل قولنا  « ء اليش

 (.45)ص« لکّن هذه لیست مشهورة مثل تلك عند اجلمهور، ومجصحاب العلوو یستعملوهنا کثرًیا«. إّنیّتهما »
های فارسی قرآن کریم مربوط به اواسط قرن چهارم هجری  . یک شاهد بر این سخن فارابی ترجمه(9)

مشکل زبان  به بعد است. برخی محقّقان جمالت عربی دارای این حروف تأکید را از جملۀ ساختارهای
است )تاریخ ترجمه از عربـی بـه فارسـی، ص     داده  اند که مترجمان را در تنگنا قرار می عربی برشمرده

-290اند )همـان، ص   ترجمه شده« که»، این حروف به «إنّ»و « أنّ»(. در اغلب آیات دارای 250-252
وف بـه ترجمـۀ تفسـیر    (. برای نمونه بنا بر گزارش آذرتاش آذرنوش در ترجمۀ معر900-919و  291

 گوید  گفت که او می(: » 11)بقره/ ﴿قال إّنه یقول إهّنا بقرة﴾ اند: طبری، آیات زیر بدین نحو ترجمه شده
که خـدای  (: »029، 005)بقره/ ﴿إّنك مجنت السمیع العلیم﴾ ﴿إّن اهلل واسع علیم﴾، یا ؛«گاویست آن که
کـه قـوّت خـدای    (: »015)بقره/ مجّن القّوة هللّ عیعًا﴾﴿ یا ؛«دانا و شنوا توئی که» ،«دانا و است کار فراخ

 تان خورید ... و چرانید چهارپایان(: »54)طه/ ﴿کلوا وارعوا مجنعامکم إّن يف  ذلك آلیا ﴾؛ یا «راست همه
مترس کتو )= که تو( تویی برتـر و  » (:11)طه/ ﴿ّل ختف إّنك مجنت األعلی﴾ یا «نشانهاست اندران که
 )همانجا(.  « تر غالب
های قرآن کریم بـه زبـان فارسـی اسـت و      ترین و تأثیرگذارترین ترجمه این ترجمۀ قرآن از ابتدایی   

 های پس از آن قرار گرفته است. ها و سده الگوی بسیاری دیگر از مترجمان قرآن در سال
ـ دانسته که همـان ما شیء است و آن را وجود کامل  آورده «تنیّإ»تعریفی که در این بند از . (4) ت هیّ
سـازگار  داند  شیء میت که آن را همان ماهیّ« وجود»مطالب کتاب در باب معنای دیگر  است، باشیء 

 کید کردهأمعنایی ت و بر این هم برده ت بکار به معنای وجود و ماهیّرا  «تیّنّإ»هم  220است. در صفحه 
هل اإلنسان وجوده و إنیّته هي تلك ’یعني  ‘هل اإلنسان موجود إنساًنا؟’... مجو مجن یقال  إّن قولنا  »: است

 ‘الذا  املسؤول عنها ولیس له ذا  غری تلك الواحدة التی مجخذناها موضوًعا وهي غری منقسمة الوجود؟

معنای »در نظر فارابی ر.ک: فاطمه شهیدی، « ماهیّت»و « وجود»برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ معانی  ...«.
موجـود و وجـود در کتـاب    »؛ همـو،  10، شماره 11و زمستان ، شناخت، پاییز «ماهیّت در آثار فارابی
  .   25، شماره 79، جاویدان خرد، بهار و تابستان «الحروف فارابی
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واحلوايش هي مجصناف : »گونه توضیح داده شده است این مسأله این األلفاظ املستعملة يف املنطق . در(5)

 .(41)ص «‘متی’وجوده، مثل قولنا  کثریة ... ومنها ما یدّل علی مجّنه مطلوب معرفة زمان 
لفـاظ  األ است. بـا مراجعـه بـه کتـاب    « متی»و « إن»در اینجا دو حرف « هذه احلروف»مقصود از . (1)

مرکب »)معادل فعل در نحو عربی(، « کلمه»، «اسم»را به  بینیم که فارابی لفظ دالّ می املستعملة يف املنطق
شود که هرچند حـرف اصـناف مختلـف     می یادآورکند. او سپس  تقسیم می« حرف»و « از اسم و کلمه

. با توجه به اینکه برخی اختصاص داده نشده است صنافاین ا های ب دارد، در نحو عربی تا کنون اسامی
کنند دارای اقسام  از حروف در دستور زبان عربی بر حسب اعرابی که بر کلمات بعدی خود اعمال می

خ  است فارابی گونۀ دیگری از تقسیم حرف را مـدّ نظـر دارد. بـه    جرّ و نصب و جزم هستند، مش
تقسیم حرف در دستور زبان یونانی را بدون ذکر هیچ توضیح و مالکی  اومنظور پر کردن خأل مذکور، 

کـدام را   هـر  نامـد و پـس از آن، مصـادیق    کند و هر قسم را به ترجمـۀ اسـم یونـانی آن مـی     بیان می
حروفی که  همۀ«. روابط»و « حواشی»، «واسطۀ»، «واصالت»، «خوالف»بارتند از شمارد. این اقسام ع می بر

و « یّأ»، «ما»، «کیف»، «أین»، «متی»، «إنّ»یعنی _کند  مطرح میفارابی در این عبارات از کتاب الحروف 
 از مصادیق حروف حواشی هستند.  _ «هل»

ت قرار داده درست نباشد و دلیـل آن  که محسن مهدی برای این قسم« مقوالت»رسد عنوان  به نظر می
در بین آنهاست که بیان کننده هیچیک از مقوالت نیستند. آنچه « یّأ»و « ما»، «هل»حرف  سههم وجود 

 األلفاظشوند و اسامی آنها آورده در  هایی که با این حروف طرح می فارابی در اینجا دربارۀ پاسخ پرسش
واألمر الذي یستعمله املجیب يف إفهادة السهائل مطلوبهه یسهّمى باسهم » است:شده  توضیح داده نیز عیناً

احلروف التي یستعملها السائل يف الطلب مجو باسم مشتّق من اسم احلروف التي یستعملها السائل. واألمر 

السائل عن   وهو مشتّق من احلرف الذي یستعمله ،‘کّمیّة’ء یسّمى  الذي یستعمله املجیب يف إفادة مقدار اليش

ا من احلرف  ،‘متى’ء یسّمى  ء. والذي یستعمله املجیب يف إفادة زمان اليش مقدار اليش وهو اسم لیس مشتقا

املستعمل يف الطلب، لکن نقل إلیه احلرف بعینه فسّمي به. واألمر الذي یستعمله املجیب يف إفهادة مکهان 

سائل عىل جهة النقل ّل عهىل جههة وهو مسّمى باسم احلرف الذي یستعمله ال ،‘مجین’یسّمى   ء فإّنه اليش

 .(49، صلفاظاأل« )اّلشتقاق
ـ   « إنّ»را « هـل »اینکه جواب سـؤال  . (9) ه اسـت. ایـن امـر را بایـد در کنـار مطـالبی کـه او در        نامیـده جالـب توجّ

شـود و همچنـین بنـد اول همـین      ء سـؤال مـی  یشـ « وجـود »و اینکـه بـا آن از   « هـل »انتهای کتاب در باب سـؤال  
ـ آن انّکتـاب کـه در    ـ  یت شـ یّ فـارابی ذیـل مبحـث حــرف    . قـرار داد ت و وجـود آن دانسـته اسـت،    ء را همـان ماهیّ

باشـد و   )هـل بسـیط(   «هـل الـف موجـود   »صـورت  ه چـه بـ  « هل»سؤال  نویسد کهمی کتاب در همین« هل»سؤال 
 ییـا بـه تعبیـر    «ءیمـات درونـی شـ   مقوّ»سـؤال از  همـان   )هـل مرکـب(،   «هـل الـف موجـود ب   »صـورت  ه چه ب
ـ انّ فـارابی  آیـد کـه نـزد    درمجموع به نظر می .است «ءیات شاتیّذ» ـ انّ اوولـی   ،ت و وجـود یـک معنـا دارنـد    یّ ت را یّ

 هر سه بر یک معنا داللت دارند.     «تماهیّ»و  «تیّانّ»، «وجود»او بلکه از نظر داند؛  نمیت وجودِ در مقابل ماهیّ
و طبق توضیحات فارابی ذیل اصطالح  ،دارددر اینجا نقش رابط بین موضوع و محمول را « هو». (1)
یا « کان»یا « موجود»توان به جای آن  می کتاب العبارةهمچنین در شرح  نیز ودر همین کتاب « موجود»
بـه قرینـه   « هذا المشار إلیه»همین نقش را دارد و « هو»قرار داد. در تمامی سؤاالت بعدی نیز « یکون»

 حذف شده است.
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به عنوان رابط بین موضوع و محمول « موجود» ،دهد می «کتاب العبارةشرح »ر طبق توضیحی که د .(7)
دارند، تنها با این تفاوت که بر زمان خاصی داللت « یکون»و « کان» ۀهمان نقشی را دارد که افعال ناقص

تصـریح  « موجود»ه به اینکه در توضیح اصطالح . با توجّ(91-99، ص 2، جالمنطقیّات للفارابی) ندارد
تری برای رابـط موضـوع و محمـول )مثـل      را جایگزین مناسب« هو»که برخی در زبان عربی  کند می
مشـخ   « متـی »برای سؤال « یکون»و « کان»در کنار  «هو»قرار گرفتن دلیل دانند،  فارسی( می« است»
 های مختلف پرسش نمود. توان از زمان می« متی»کید بر این است که با أت ،درواقعد. شو می

 19 بنـد شـود. فـارابی در    مـی  از همین کتاب بهتـر فهمیـده   19با مراجعه به بند  بندمطالب این . (01)
ف ماهوی این مشار هر محمولی که معرّ ـ2لیه ال فی موضوع، إ مشارـ 0جوهر سه معنا دارد: : گوید می
لیه و هـر  إتک انواع این مشار  ف تکو یا معرّ (از نوع و جنس و فصل لیه ال فی موضوع باشد )اعمّإ

لیهی از هر کدام از إف ماهوی هر مشار معرّـ 9لیه ال فی موضوع به آنهاست. إت و قوام مشار آنچه ماهیّ
لیه است؛ به نحوی که با إمقوالت )ال فی موضوع یا فی موضوع( و آنچه موجب قوام ذات آن مشار 

گوید:  توضیح این معانی میمش تعقل شود. فارابی در ل آن، شیء به نحو تفصیلی و با اجزای مقوّتعقّ
ء؛ و لیس یقال  إّنه جوهر عىل اإلطالق،  فإّن هذا املعنى الثالث من معاين اجلوهر جوهر مضاف ومقیّد بيش»

ء ّما. ومجّما املعنى األّول، فإّنه یقال  إّنه جوهر عىل اإلطالق. واملعنى الثاين یقال  وإّنام یقال  إّنه جوهر ليش

ء  ء هو اليش إلطالق؛ إذ کان معقول املشار إلیه الذي ّل يف موضو ، ومعقول اليشمجیًضا  إّنه جوهر عىل ا

ء هو ذلك املعقول من حیث هو خار   ء من حیث هو يف النفس، واليش بعینه؛ إّّل مجّن معقوله هو ذلك اليش

در باب جوهر  فلسفة مجرسطوطالیس از همین کتاب و« ما»مباحث مربوط به سؤال  همچنین در«. النفس
 (17-11است )ص علی االطالق و معنای آن توضیح داده

 بیان کننده هیچ وجه عرضی از شیء نیست.« لیهإف ماهوی مشار معرّ»مقصود از این قید این است که . (00)
ت مشار همه اجزای ماهیّ ۀبرگیرند در« لیهإف ماهوی مشار معرّ»مقصود از این قید این است که  .(02)

 الیه است.
گونـه کـه گفتــه شـد در مـورد جــوهر علـی االطـالق و جـوهر مضــاف در دو موضـع دیگـر از ایــن            همـان  .(09)

 «.ما»و دیگر هنگام توضیح راجع به حرف سؤال « جوهر»کند. یکی هنگام توضیح اصطالح  کتاب بحث می
ل برشمرده اسـت. یکـی اینکـه آنهـا اوّلـین      نامیدن معقوالت اوّ« اوّل». بدین ترتیب دو وجه برای (04)

 معقوالت از محسوسات خارج از ذهن هستند و دیگر اینکه مقدّم بر مرکّباتند. 
از آن  _جنس، نوع و دیگر معقوالت ثانی هم بر معقوالت اوّل  ،کند که در بند بعد تاکید می چنان(. (05

 ثانی. شود و هم بر خودِ معقوالت اطالق می _جهت که در ذهن هستند
نـد از  ا است معقـوالت اولـی عبـارت    ل و ثانی آوردهطبق آنچه در این بند در تعریف معقول اوّ. (01)

این معقوالت  همعقوالت ابتدائی از شیء خارجی که متنارر با مقوالت عشر هستند و معقوالت ثانی، ب
تعریف و ... . بنـابراین  ، شوند مانند نوع، جنس، معلوم اولی از آن جهت که در نفس هستند ملحق می

اشیاء خارج از نفس نیستند. بدین جهت شاید بتوان آنهـا را معـادل    واسطۀ بی معقوالت ثانی معقوالتِ
 معقول ثانی منطقی در تقسیمات بعدی در تاریخ فلسفه دانست.

وان نیست که مثال در حیوان ناطق، حی امر باشیم این مطلب در صدد توضیح این ت داشتهباید دقّ(. (09
که جنس است جنسی )جسم نامی( دارد و آن جنس هم جنسی )جسم( دارد و ... که نامتناهی بودن آن 
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بـه  « از آن جهـت کـه جـنس اسـت    جـنس  »منجر به غیر ممکن بودن تعریـف شـود. بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه        
ــانی جنسـی دارد و جــنس آن هـم جنســی دارد      ــ   ،عنـوان یــک مفهـوم و معقــول ث ا بــی و ایــن مسـیر حتــی اگـر ت

   شبیه هم است محالی در پی ندارد.« جنس داشتن»اینها در  ۀنهایت هم پیش رود به جهت اینکه حکم هم
)به عنوان رابط موضوع و محمول( و افعال رابـط کـه   « موجود»در توضیح « رشح العبهارة»در (. (01

اين. ولیس بمحهال وّل إذ کان معنی الرابط هاهنا من املعقوّل  الثو»... : گوید مستلزم تکرار هستند می

ممتنع مجن متّر املعقوّل  الثوانی إلی غری النهایة، علی ما سمعتنی مراًرا کثریة مجقوله  وعلی ما کتبت. غری مجّن 

املتکّرر فیام ار  إلی غری هنایة من املعقوّل  الثوانی إذا کانت مجشیاء واحدة بأعیاهنا. فإن مجخذنا ما یعّم 

« ه، فالوجه مجن تفعل کذلك. وإن و تفعل وآةر  مجن تکّرره، فلیس یرّضكاجلمیع یغنی عن التکریر ویقطع
لعبارة،، 2، جالمنطقیات للفارابی)  (.99ص رشح ا
(07 .)’ «‘Antisthenes       پـیش   911تـا   455، شاگرد گرگیاس سوفیسـت؛ و سـپس شـاگرد سـقراط، کـه از حـدود

گونـه تعریـف از    سـینیک هـا( بـوده اسـت و وی هـر     زیسته، و بنیانگذار مکتب کلبیـان )کونیکـوی یـا     از میالد می
ــک    اشــیاء را منکــر بــوده ــه عقیــده او بــرای هــر چیــزی ی ــود دارد، و  oikeios logosاســت. ب )واژۀ ویــژه( وج

بـرد. در نتیجـه تعریـف جـامع و مـانع از هـیچ        تـک نـام   ب نیز باید اجـزاء آنهـا را تـک   بنابراین دربارۀ چیزهای مرکّ
، ‘از سـقراط تـا ارسـطو   ’هم وجـود نـدارد. نگـاه کنیـد بـه اثـر متـرجم ایـن کتـاب:           چیز ممکن نیست. پس تناقض

، Cاو، ‘ محــاوره سوفیســتس’. و D212تــا  210Dاثــر افالطـون  ‘ تئــایتتوس’بــه بعــد؛ نیـز بــه   94چـاپ دوم، ص  
B250 ».(0پاورقی شماره ، 011ص، دکتر شرف الدین خراسانی ۀترجم، متافیزیک ارسطو) 

بنابراین نظر آنتیسثنس ابلهانه است ]که بر این عقیده »... کند:  دو مرتبه از او یاد میارسطو در متافیزیک 
آن: یعنی یک نام برای یک چیز. و از ‘ واژۀ ویژۀ’است که[ تعریف هیچ چیز شایسته نیست جز از راه 

هیچ گونه خطایی ممکن نیست. اما  شود که تناقض گویی وجود ندارد، و تقریباً آن این نتیجه گرفته می
توان نه تنها بوسیله مفهوم خود آن، بلکه از راه مفهوم چیز دیگری بیان  واقع هر یک از چیزها را می در

 الف( 0125 -90ب0124...« )ای راستین.  ای کامال دروغین، اما همچنین به گونه کرد؛ آن هم بگونه
انـد کـه تـا     و بـه همـین سـان ناآموختگـان دیگـری، بـه میـان آورده       له دشواری کـه آنتیسـتنس،   أاز اینجاست مس» و

را تعریـف کــرد )زیـرا حــد یــا   ‘ چئــی’(؛ و آن ]دشــواری[ ایـن اســت کـه نمــی تـوان    25ای حــق اسـت )  انـدازه 
شـود تعریـف کـرد و آموزانـد. چنانکـه دربـاره        چیـزی را مـی  ‘ چگـونگی ’تعریف گفتاری دراز است(، بلکه تنهـا  

تـوان گفـت کـه ماننـد قلـع اسـت. بنـابراین تعریـف و مفهـوم بـرای جـوهر             یسـت، امـا مـی   توان گفت چ نقره نمی
ـ     معیّ (؛ امـا بـرای نخسـتین    91ب، خـواه محسـوس باشـد خـواه معقـول )     نی ممکن اسـت؛ مـثال بـرای جـوهر مرکّ

( بـر چیــزی  ho logos ho horistikosآن ممکـن نیســت؛ چـون مفهـوم و تعریـف کننــده )     ۀاجـزاء ترکیـب کننـد   
 (99-24ب 0149...« )زی داللت دارد، و یکی باید چونان ماده و دیگری چونان صورت باشد. برای چی
هم موضوع علم منطق  ،دهد به اینکه معقوالت اولی آید توجه می در اینجا و مطلبی که در ادامه می(. (21

برخـی   از نظـر مختلف. یعنی ایـن معقـوالت   از جهات البته  _ منطق هستند و هم موضوع علوم دیگر
شوند ولی از حیـث اینکـه    ی، موضوع، محمول و ... هستند در منطق بررسی میاینکه کلّ مثلملحقات 

 فلسفة مجرسطوطالیسمعقوالتِ امور خارج از ذهن هستند در دیگر علوم. فارابی به این نکته در کتاب 
یشتمالن علی موجودا   _ دومها العلم الطبیعي والعلم اإلرا_وملّا کان ذنك العلامن » کند: نیز اشاره می

هي واحدة باجلنس، وکان علم املنطق إّنام قصده مجّوًّل مجن یعطي هذه األشیاء يف املوجودا  التي یشتمل علیها 
 



 0979، بهار و تابستان 99جاویدان خرد، شماره  292
 

 

 

العلم الطبیعي والعلم اإلرادي، رمج  مجّن املواّد واملوضوعا  للعلوو الثالةة موضوعا  واحدة باجلنس. ... 

ه ممّا حيتا  إلیه يف هذین العلم  يف املوضوعا  التي هلذین العلم . فعلم وصناعة املنطق إّنام تعطي َمن تعطی

 (27)ص...« املنطق مشارك لذینك العلم  يف املوضوعا  واملواّد األُول التي هلا 
فلاّم مجکمل هذه رش  بعد ذلك يف العلم الطبیعي. فعاد إلی تلك املوجودا  التي کان مجحصاها يف »و مهچن   

ّل ، فأخذها وجعل وجودها هو الوجود الذي یشهد له احلّس علی النحو الذي ... وههذه کتاب املقو

األحوال التي جعلناها عالما  هلا هي مجحوال منطقیّة ... فإهّنا مجخذ  يف املنطق ّل علی مجهّنا طبائع جمردة عن 

هذه األحوال مجحد جزئي  هذه وهذه عالماهتا يف مجّول األمر، بل مجخذ  علی مجهّنا موجودة هبذه احلال وعلی مجنّ 

   .(11)ص« وجودها من حیث هي منطقیّة
اینکـه   _ل اوّ جهـت از  :گیرنـد  بررسی قرار می و مورد بحث جهتل از دو بنابراین معقوالت اوّ(. (20

اشـیاء   اینکه معقوالتِ_دوم  جهتولی از  ،گیرند علم منطق قرار می ۀدر حوز_ مفاهیمی ذهنی هستند
 موضوعات علوم دیگر هستند. _دخارج از ذهن هستن

(، سه گانه ای را 09تا  4در بیان فارابی در تعریف مقوله و همچنین انواع معقوالت )شماره های  (22).
لیه خارجی، معنای معقول از این شیء و لفظ دال بر این معنـای  إشیء مشار   ۀگان سه :کنیم مشاهده می

و معقوالت ثانی محموالت بر معقـوالت   ،م هستندل همگی از گونه دوّمعقول. مقوالت و معقوالت اوّ
 ۀبودن گون گانه  یا به تعبیر بهتر چهارگانه )به جهت دو شقّ ل ولی از جهت در نفس بودنشان. این سهاوّ

 ی دقت دارد کهو حتّا .نظر دارد دوم( برای فارابی اهمیت فراوان دارد و در تمامی کتاب تمایز آنها را مدّ
 گوید. در کدام مقام سخن می   کنددر بیانش مشخّ

ل هسـتند کـه از آن جهـت کـه معقـوالتِ      معقـوالت اوّ  نطبق توضیحات قبل، مقـوالت همـا  (. (29
 اند. شده محسوسات خارج از ذهن هستند در نظر گرفته

ةّم رش  بعد ذلك يف النظر فیها. فوجد »گوید:  در باره آغاز علم طبیعی می فلسفة مجرسطوطالیسدر  (.(24

ا يف اجلها  کّلها، ذا طول وعرض وعمق. فساّمها بام توصف به  ‘جوهًرا’کل واحد من هذه التي ساّمها  ممتدا

 (70)ص ...«حینًا.  ‘جوهًرا جسامنیّة’حینًا و ‘مججساًما’من مجهّنا ممتّدة إلی اجلها  کلها 
، برای آن از فعل «تعلیم»اینجا علم ریاضی است نه جمع کلمه  در« تعالیم»(. از آنجا که مقصود از (25

 شود. مفرد استفاده می
در این باب  در پایان بحث از مبادی و اسباب حرکت موجودات طبیعی فلسفة مجرسطوطالیسدر   (.(21
و ّل ةّم فح  عن املبادئ املحّرکة لاجساو التي تتحّرك حرکة مستدیرة بالطبع  هل هي اجساو مج»گوید:  می

وهل هي ذوا  غری جسامنیّة غری مجهّنا يف ماّدة وجسم. فلاّم مجمعن يف الفح  عن ذلك، ظهر له مجّن الذي یعطي 

تلك األجساو التي يف األقصی احلرکة املستدیرة هو موجود ّما من املوجودا  ّل یمکن مجن یکون طبیعة وّل 

مجنه ینبغي مجن ینظر فیه بفح  آخر ونظر آخر غهری طبیعیاا وّل جساًم وّل يف جسم وّل يف مادة مجصاًل مجبًدا، و

 .(79)ص« الفح  والنظر الطبیعي

 


