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كـرده   اصطالحات را از يك منظر مشترك و با يك هدف مشترك بررسيست و اين ا
ك اتفـاق  هاي مختلف آن در امت عرب ي گويد طرح علم فلسفه و شاخه است. او مي

ر مراحل است و مباحث منطقي و فلسفي بدون طي مقدمات و رعايت ترتيب د عيبد
توضـيح داده) وارد ايـن    كتاب الحروفآن مقدمات (مقدماتي كه آنها را در فصل دوم 

يـك   فلسفي در ميان يونانيان طيامت شده است. او معتقد است الفاظ و اصطالحات 
بـا   ٢انـد.  راه يافتـه براي داللت بر معاني فلسفي به فلسفه  عرفيمسير طبيعي از معاني 

ابتـدايي   عرفـي معـاني  م، الزم است اهل فلسفه با نظر به آن ورود فلسفه به عالم اسال
تـرين الفـاظ و    (در زبان يوناني) و يافتن معادل يا مشابه آنها در زبـان عربـي مناسـب   

اصطالحات را براي داللت بر معاني فلسفي بيابند تا بتوانند فلسفه را به بهتـرين نحـو   
طرح كرده اسـت (اعـم از مباحـث    مباحثي كه فارابي در اين كتاب  بيان كنند. مجموع

اصـطالحات فلسـفي در دو بـاب ديگـر كتـاب)      در باب دوم و همچنين شرح  يزبان
      .كار است در صدد انجام اين كتاب الحروفدهد كه او در  نشان مي

انـد دو اصـطالح    در ميان همه اصطالحات فلسفي كه در اين كتاب بررسـي شـده  
اي هستند و او به كرات و به داليـل   يگاه ويژهوجود و موجود از نظر فارابي داراي جا

كتاب  از محتواي ٣مختلف و حتي گاهي ذيل اصطالحات ديگر به آنها پرداخته است.
توان براي توجه ويژه فارابي به ايـن امـر برشـمرد. دليـل اول      دو دليل را مي الحروف

لطبيعه دارنـد.  ويژه مابعدا اي است كه اين دو اصطالح در علوم نظري و به جايگاه ويژه
موجود و به بياني ديگر وجود از زمان ارسطو صـريحاً موضـوع مابعدالطبيعـه دانسـته     

و بيشترين مباحث را در اين ) ٣٠- ٢٠الف، ١٠٠٣، ١گاما، فصل ،١٣٨٤ارسطو، (رك: شده بود 
شاخه از فلسفه به خود اختصاص داده بود. طبيعي است كـه انتقـال ايـن علـم بـدون      

امكان پذير نبود. دليل ديگر اينكه » وجود«و » موجود«اصطالح شناخت درست از دو 
اي بوده كه معادل معني اين دو اصطالح  (به بيان فارابي) زبان عربي در ابتدا فاقد كلمه

در زبـان يونـاني (و برخـي     ي آنهـا هـا  نقشهمه در عين حال زبان يوناني باشد و در 
اينكـه   ان مسـلمانِ عـرب زبـان بـراي    فيلسوفدر واقع داشته باشد.  راهاي ديگر)  زبان

و عادي اين دو لفظ  عرفيمعاني  فلسفي را بيان كنند، بربتوانند بخش مهمي از معاني 
در » موجـود « اند. بنابراين اند و سپس آنها را به فلسفه منتقل كرده در زبان عربي افزوده



  ١٣٩٣، بهار و تابستان ٢٥جاويدان خرد، شماره   ٥٦
   

 

    زبان عربي پيش از ترجمه آثار فلسفي چنين كاربردهايي را نداشته است.
   موجود يمعان

و چـون ايـن    دانـد  مـي  همابعدالطبيعرا موضـوع  » موجود بما هو موجـود «ارسطو 
شـمارد   را بـر مـي  » موجـود «اصطالح معاني مختلفي دارد در آثار خود مكـرر معـاني   

او  و...). ١٠ب، ١٠١٧- ٧الـف،  ١٠١٧، ٧و دلتا، فصـل  ٢٠الف، ١٠٠٥- ب١٠٠٤، ٢گاما، فصل ،همان(
در كـدام معنـي خـود موضـوع     » موجود«اين معاني مختلف، دهد از ميان  توضيح مي

مابعدالطبيعه و مورد بحث در فلسفه است و چرا برخي از آنها خارج از حوزه فلسـفه  
، ٧و دلتا، فصـل  ٢٩الف ١٠٢٧- ٣٣ب  ١٠٢٦، ٢، اپسيلون، فصلهمان(يا هر علم ديگري هستند 

  . )٣٥ب-  ٣٤،الف ١٠٥١، ١٠و ثتا، فصل ١٠، ب١٠١٧ _ ٢٣الف ١٠١٧
در مجموع چهـار معنـا دارد. يكـي موجـود بـالعرض و      » موجود«در نظر ارسطو 

اتفاقي، دوم موجود به عنوان صادق، سوم موجود به عنـوان يكـي از مقـوالت يـا بـه      
عبارتي همه مقوالت، و در آخر موجود به عنوان بالقوه و بالفعل. موجـود بـه معنـاي    

تواند متعلَّق هيچ دانشي قرار گيـرد.   مياول از آنجا كه نه هميشگي است و نه اكثري ن
توانـد   موجود به معناي صادق نيز وصف اشياء بيرون از ذهـن نيسـت بنـابراين نمـي    

و  ٦، الـف ١٠٢٨ _ ٣٣، ب١٠٢٦، ٢اپسيلون، فصـل  ،همان( موضوع بحث در فلسفه اولي باشد
يعـه مـورد   توانند در مابعدالطب هر يك با وجهي مي ،اما موجود به دو معناي ديگر ٤...).

آنهـا  نظر باشند. در عين حال او براي اينكه اين دو معنا را داخل در مابعدالطبيعه بداند 
  كند. دهد و تمايزشان را حفظ مي نمي معاني كمتر تقليلتعداد ا به ر

» هسـتي «هـا (مـثالً    در زبان يوناني و برخي ديگر از زبان» موجود«اصطالح معادل 
ترين  هاي نحوي خاصي است. مهم اي ويژگيخود داردر زبان فارسي) در معناي عام 

تواننـد   ها از نظر فارابي اين است كه خود اين لفظ يا فعل مشتق از آن مـي  اين ويژگي
» كلمـه وجوديـه  «در جمله حمليه به عنوان رابط بين موضوع و محمول و به عبـارتي  

رونـد   به كار مي كار روند. ويژگي ديگر آن اين است كه براي همه اشياء به يك نحو به
هرچنـد زبـان عربـي در    ). ١١١ :١٩٨٦فارابي، ( ٥و همچنين غير مشتق و مثال اول هستند

ابتدا فاقد لفظي داراي هر سه ويژگي نحوي مـذكور بـوده اسـت؛ ولـي فـارابي لفـظ       
دهد. او  را براي داللت بر معاني فلسفي مورد نظر خود مناسب تشخيص مي» موجود«
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ويد اين لفظ هرچند در ظاهر مشتق است، در عـين حـال از   گ در توجيه نظر خود مي
(همـان:  جمله الفاظ مثال اولي است كه شكل مشتق دارند ولي معنـاي مشـتق ندارنـد    

ريشـه مشـترك   » موجـود «كه بـا  » يوجد«و » وجد«هاي  عالوه بر اين فعل ).١١٤- ١١٣
كار رونـد.   يه بهتوانند به عنوان افعال وجودي (افعال ناقصه) در جمالت حمل دارند مي

بـه عنـوان رابـط موضـوع و     » موجـود «كار بردن خود لفـظ   او اين كاربرد را مجوز به
داند كه در آنها در نسبت موضوع به محمول، زمـان   اي مي محمول در جمالت حمليه

 ١٩٦٠:٧و همـو،  ١١٣- ١١٢(همان،  ٦ها داللت داشته باشد مورد توجه نباشد يا بر همه زمان
هـاي الفـاظ معـادل آن در     را داراي همـه ويژگـي  » موجـود «او لفظ  بدين ترتيب). ٤٦

كند و راه را براي اسـتفاده از آن بـه عنـوان اصـطالح خـاص       هاي ديگر بيان مي زبان
  كند. فلسفي باز مي
معـاني  پس از ذكـر مقـدماتي در خصـوص سـاختار و      كتاب الحروففارابي در 

پـردازد و در عـين    آن در فلسفه مـي  در زبان عربي به بيان معاني» موجود«لفظ  عرفي 
اينكه معاني مورد نظر ارسطو در متافيزيك و همچنين لوازم كاربرد جديد ايـن كلمـه   

  اندازد.   (در زبان عربي) را مورد نظر دارد، طرح جديدي براي مقصود خود در مي
  اند از: شمارد كه عبارت ميبر» موجود«او سه معنا براي 

مقوالت يا بـراي هـر مشـاراليهي اعـم از اينكـه فـي        اول: لفظ مشتركي براي همه
كنـد و   در تعبير ديگري كه براي همين معنا ذكر مي موضوع باشد يا ال في موضوع. او

داند، موجود را بـا ايـن معنـا قابـل اطـالق بـر تمـام         حتي آن را بهتر از تعبير قبل مي
و اجنـاس عـالي آن   بر تمام انواع و اجناس » موجود«داند؛ به نحوي كه  موجودات مي

بر همه اين امور به نحو متـواطي  » موجود«شود و اطالق اسم  ميموجودات نيز اطالق 
كند كه  مي روشن» نيع«را با مثال  يمقصود خود از متواط او). ١١٥: ١٩٨٦(همـو،   ٨است

رسد اين دقيقاً همـان   به نظر مي جا). (همان انواع متكثر است يبه نحو مشترك، اسم برا
ومي است كه ارسطو نيز براي موجود گفتـه بـود و نشـأت گرفتـه از كـابرد      معناي س

  شود. است كه براي همه اشياء به يك نحو گفته مي آن عرفي
گونه كه فهم شده اسـت خـارج از    هر قضيه كه مفهوم آن همان دوم: صادق. يعني

در  گونـه كـه   همـان  نـاً يكه ع يا معقوليل يا متخيهر متصور  طور كلي نفس باشد و به
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اين معنا نيز در تقسيم بندي ارسـطو جـاي    ).١١٦(همان:  ن هم باشديدر ع ،نفس است
 انحصـار صـدق در  رسد فارابي با اين بيان بسيار كوتـاه،   دارد. در عين حال به نظر مي

  داند.   تصديقات را رد كرده است و تصورات را نيز مشمول صدق و كذب مي
ا « كنـد:  گونـه بيـان مـي    ين: فارابي سومين معنا از موجود را اسوم ة م منحاز بماهي

ر في النفس أو لم يتصور بـراي فهـم بهتـر مقصـود      (همانجـا).  »خارج النفس سواء تصّوِ
  اهميت دارد.» منحاز«و » ماهيت«توجه به دو اصطالح » موجود«فارابي از اين معناي 

كـه هـر شـيء     اسـت » چـه هسـتي شـيء   «يا » ما هو الشيء«ماهيت براي فارابي 
سـينا بـه بعـد در زبـان      اين معنـا از ابـن   ٩اسطه آن خودش و غير از ديگران است.و به

اخـص  «و فـارابي آن را گـاهي    داردشـهرت  » ما به الشيء هو هـو «فلسفي به عنوان 
 ٢٠٥و  ١٩٨(همان: دانسته است » موجب فعليت شيء«و گاهي نيز » اسباب وجود شيء

نها در ذهن باشند يا در خارج هم باشـند،  همه اشياء و امور عالم اعم از آنكه ت). ٢١٧و 
از وجود است كه اختصاص بـه آنهـا    واقع آن سهميماهيتي دارند كه اين ماهيت در 

 كنـد. ايـن   و آنها را همان چيز كه هسـتند و متمـايز از غيـر مـي     )٥١: ١٩٩٠(همو، دارد 
است ماهيت در برخي اشياء، بسيط و بدون اجزاء و در برخي ديگر مركب از اجزائي 

در » حـد شـيء  «كه قوام ماهيت به آنهاست. مفهومي كه در قالب يك لفظ و با عنوان 
بر اين ماهيت است و نه خود آن و اگـر   دالآيد  پاسخ به سؤال ماهو از يك شيء مي

  ١٠شود به تسامح است. آن هم گاهي ماهيت خوانده مي
ر ارتبـاط بـا   خصـوص د  از مصدر انحياز نيز در آثـار فـارابي بـه   » منحاز«اصطالح 

دو نكته از ديگر  ١١اصطالحات وجود، موجود و ماهيت داراي اهميت ويژه اي است.
  به ما در فهم بهتر اين اصطالح ياري كند.   تواند آثار فارابي مي

اول عباراتي در بخش ايساغوجي منطقيات كه فصل را بـرخالف جـنس موجـب    
جـا   با توضيحاتي كه در همين .)٣٢: ١، ج١٤٠٨(همو، داند  يك نوع از غيرش مي» انحياز«

دهـد و آن را متمـايز    و جاهاي ديگر در باب فصل مـي  كتاب الحروفو همچنين در 
شـود مقصـود او از انحيـاز، تمـايز      كند، معلوم مـي  كننده نوع از انواع ديگر معرفي مي

اي نيـاز بـه سـبب را در     كه چون انحياز بر وزن انفعال است نحـوه  است؛ با اين دقت
  كند. مي از غيررد. بنابراين منحاز امري است كه سببي آن را متمايز خود دا
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نيـز عبـاراتي دارد كـه وجـه ديگـري از معنـاي ايـن        » الواحد و الوحدة«در رساله 
شمارد  مي را بر» واحد«ابتدا معاني مختلف  كند. او در اين رساله اصطالح را روشن مي
فهوم مقابـل آنهـا را نيـز توضـيح     تر شدن هريك از اين معاني، م و سپس براي روشن

است. فارابي در توضـيح   ١٢»منحاز بماهيته«دهد. يكي از معاني واحد در اين رساله  مي
گويد اين معناي از واحد در مقابل كثيـر نيسـت    به اين معني مي» واحد«مفهوم مقابل 

بـه  » انحيـاز «يعني نفي آن (غير منحاز بماهيته) مستلزم كثـرت نيسـت بلكـه موجـب     
بنابراين انحياز يا تمايز مـورد   ).٥٨: ١٩٩٠(همو: يت ديگري اعم از ماهيت اول است ماه

نظر فارابي نافي امكان اطالق بر امور كثير و مستلزم جزئيت نيست و موجود بودن يـا  
بـه   ١٣(كه اين تعبير دوم هم در آثار فـارابي شـاهد دارد)  » وجود داشتن«به تعبير ديگر 

 ولي به معناي نفي اشتراك بـا غيـر  دن شيء را در خود دارد اين معنا هرچند متمايز بو
  نيست.  

آنچه ماهيتش آن را خارج از بنابراين موجود در معناي سوم خود عبارت است از 
نظر از اينكـه مـا در نفسـمان تصـوري از آن شـيء       ، صرفكند نفس متمايز از غير مي

كـه  » موجـود « يمجموعـه معـان  به  يسوم را فاراب ين معنايا ظاهراًداشته باشيم يا نه. 
شود كه اين معنا اخـص از   سطو آنها را ذكر كرده بود افزوده است. فارابي متذكر ميار
ةمنحاز « اي  هـاي ذهنـي   تواند شامل صورت ؛ چرا كه نمياست» ما علي االطالق بماهي

 مطابقت ندارند و در نتيجـه  شانما بازاءشود كه هيچ ما بازايي در خارج ندارند و يا با 
را اعـم از  » شـيء «به همين جهت است كه او مفهوم  ).١١٨: ١٩٨٦(همو، كاذب هستند 

  گويد: داند و در توضيح آن مي مفهوم موجود مي
شود كه ماهيتي دارد، به هر صورتي كه باشـد چـه    شيء به هر آن چيزي گفته مي«

چـه غيـر    ،چه از هر جهتي متصور باشـد و چـه منقسـم باشـد     ،خارج از نفس باشد
  .)١٢٨(همان: » قسممن

بـه   تعبيـر  - هسـت » يءشـ «هرچنـد  -  ماهيـت متصـور دارد   فقطآنچه از بنابراين 
  جا).   (همان ١٤شود نمي »موجود«

آنچه نـه  دو چيز است؛ از اعم » وجودما ليس بم«موجود يعني  مقابل اين مفهوم از
و آنچه ماهيت متصـوري در نفـس دارد كـه     ، در نفس ماهيتي دارد نه خارج از نفس
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  ).١٢١: (هماناين ماهيت خارج از نفس نيست و بنابراين كاذب است 
فارابي در باب اين معناي از موجود (آنچه مـاهيتي خـارج از نفـس دارد) متـذكر     

شود اشياء در اطالق موجـود بـه ايـن معنـا بـر آنهـا يكسـان نيسـتند بلكـه داراي           مي
اهر نيز جـواهر بسـيط   اند؛ به نحوي كه جواهر نسبت به اعراض و در ميان جو مراتب

توان گفت ماهيـت   طور كلي مي اند و به نسبت به جواهر مركب در موجود بودن مقدم
تر اسـت.   هرچه كامل تر و به ماهيت ديگر بي نياز تر باشد، براي موجود بودن شايسته

رسد كه نه تنها هيچ سـببي از ميـان    اين ترتب در باالترين مرتبه خود به موجودي مي
(همـان:  نداشته باشد بلكه خود سبب همه ماهيات و مقوالت ديگر باشد  ماهيات ديگر

    ).٩٥:  ١، ج١٤٠٨و همو،  ١١٩- ١١٨
نيـز  » الواحد و والوحدة«معناي مذكور از موجود با اختالف قابل تـأملي در رسـاله   

و » منحاز بماهيتـه «را » واحد«مورد توجه بوده است. او در اين رساله چهارمين معناي 
دانسته است، اعم از اينكه اين ماهيت منقسم باشد يا غير منقسـم؛ و  » وجودم«مساوق 

). ٥١: ١٩٩٠(همـو،   ١٥طور اعم از اينكه خارج از نفس باشد يـا متصـور در نفـس    همين
كـه در  » في الخـارج «به دليل رهايي از قيد » موجود«ناگفته پيداست كه اين معناي از 

هرچند اضافه شـدن قيـد   (همانجا).  ١٦شود هم مي» شيء«آمده، مساوق  كتاب الحروف
ناشي از نقطـه نظـر خاصـي اسـت، ولـي       كتاب الحروفبه اين معنا در » في الخارج«

ة الفاضلة«فارابي در برخي ديگر از آثارش مـثالً   ة«و  »آراء اهل المدين » السياسة المدني
(ب): ١٩٩٦(همـو،  را أخذ و استفاده كـرده اسـت    »الواحد و الوحدة«معناي مورد نظر در 

  ).٣٥: ١٩٩٥و  ٤١١٧
و براي تحكيم جايگاه ايـن اصـطالح در   » موجود«فارغ از سه معناي مذكور براي 

دليـل رايـج    شود كـه بـه   فلسفه، فارابي نحوه خاصي از استعمال اين لفظ را متذكر مي
گويـد در گـزاره    نبودنش در زبان عربي توضيح در مورد آن ضـروري اسـت. او مـي   

طـور   تواند به عنوان رابط موضوع و محمول و گـاهي بـه   مي» دموجو«جازمه موجبه، 
دال بـر  » موجـود « ين قـول ي. در چنـ كار رود هب خاص رابط ماهيت موضوع و محمول

دال بر سلب است. ايـن معنـا از   » غير موجود«است و به اين ترتيب در سالبه، ايجاب 
ش يو معنـا وند ش كه برخي موجودات با هم تركيب مي نمايد موجود در جايي رخ مي
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نكـه  يفـارغ از ا  ماهيت محمول، اضافه و نسبتي با ماهيت موضـوع دارد، ن است كه يا
  ).  ١٢٧- ١٢٥: ١٩٨٦(همو،  ماهيت آنها در خارج باشد يا نه

» موجـود «همانگونه كه قبالً نيز اشاره شد در اينجا فارابي معنا و كاربردي را براي 
كه در زمان او وجود نداشـته   داند مي عربي كند و مورد استفاه و جايز در زبان ذكر مي

است. اصرار فارابي براي جا دادن اين معنا از موجود در زبـان عربـي، بـيش از همـه     
خصـوص   هاي غير عربي (بـه  براي نزديك كردن جايگاه آن به معناي موجود در زبان

    ١٨به عنوان رابط بين موضوع و محمول) است كه پيشتر در مورد آن توضيح داده شد.
ارة شرحاو در  (باري ارمينياس) ارسطو نيز صريحاً به اين نحـو اسـتفاده    کتاب العب

ارة غرض ارسطو در«دارد: اشاره » موجود«از  اب العب سـخن گفـتن در بـاب قـول      کت
اش .... و اينكـه قـول    جازم حملي بسيط است از جهت تأليفش و نه از جهـت مـاده  

اند و چه چيزي آنهـا را   گونه تركيب شدهجازم از چه چيزهايي تشكيل شده و اينها چ
اند كـه توسـط معنـاي     به هم مرتبط كرده است. اين اقوال از اسم و كلمه تشكيل شده

و الفاظي كه بر ايـن معنـاي    تا قول جازم حاصل شود؛ شوند به هم مرتبط مي» وجود«
، وجد، يوجـد، كـان، يكـون و الفـاظ ديگـري كـه       موجودداللت دارند مانند » وجود«
  ).١٧: ١٩٦٠(همو،  »شوند لمات وجودي خوانده ميك

گويد گاهي نيز اقوال جازمه از اسم و كلمه علي االطالق (كلمـه علـي    در ادامه مي
شوند. در اينگونـه قضـايا    االطالق يعني هر فعلي و نه صرفاً فعل وجودي) تشكيل مي

تبـاط بـا   آيد در خودش داللت بر معنـاي وجـود و ار   كلمه كه در جايگاه محمول مي
او اقـوال جازمـه   همـين دليـل   موضوع را دارد و نيازي به ذكر صريح آن نيسـت. بـه   

    جا). (همان١٩ثنائي و ثالثي ؛داند موجبه را دو گونه مي
اب شرح طور خاص در   البته در منطق و به ارةکت در اغلب موارد براي توضيح  العب

همين جايگاه و به عنـوان   در» وجد يوجد«چگونگي انواع تقابل در قضاياي ثالثي از 
رسد اين كاربرد طبق دسـتور زبـان عربـي اسـتعمال      به نظر مي ٢٠كند. رابط استفاده مي

خواهـد همـه معـاني و كاربردهـاي      كه مـي  كتاب الحروفتري باشد ولي در  درست
  كند.   استفاده مي» موجود« را يك جا داشته باشد از» موجود«فلسفي 
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  گريكديا ب» موجود«مختلف  ياط معانبتار
توضيح فارابي درخصوص سه معناي اول موجود در جهت نزديك كردن آنها بـه  

از موجود تلقي نشوند. او در يـك   متمايزيكديگر است، به نحوي كه اينها سه معناي 
دهد؛ يكي صادق و ديگـري آنچـه مـاهيتي     مرحله اين سه معنا را به دو معنا تقليل مي

يگر اين دو معنـاي بـاقي مانـده را داراي نسـبت     اي د خارج از نفس دارد و در مرحله
  داند.   عام و خاص مي
گويد [مدلولِ] هريك از مقوالت كه محمولي براي يك امر مشار  ميفارابي ابتدا 

 ).١١٧ :١٩٨٦همو، (اليه است پيش از هر چيز در خارج ممتاز (منحاز) به ماهيتي است 
مقوله «شرط » هيت متمايز داشتندر خارج ما«شود كه  از اين بيان چنين برداشت مي

است و تا اين امتياز (انحياز) نباشد اشاره و حمل امكان پذير نيست. به نظر » بودن
رسد از همين نقطه نظر، فارابي در ميان اين دو معني از ماهيت برخالف ارسطو  مي

به عنوان موضوع مابعدالطبيعه دانسته بود، » موجود«كه مقوله بودن را معناي اصلي 
واقع او با دقت نظر و توجه به  در ٢١داند. را اصل مي» منحاز بماهية ما في الخارج«

تمايز و ارتباط ميان عين و ذهن، مالك و معناي موجود بودن شيء را كه سبب طرح 
آن در مباحث نظري و فلسفي است در اصل به انحياز ماهيت آن در عين، و مقول يا 

  ياز دانسته است.محمول بودن را امري به تبع اين انح
فـي  «و برخـي ديگـر از آثـارش قيـد      الواحد و الوحدةچنانكه گفته شد فارابي در 

ترين پيامد ايـن اخـتالف    در اين معناي از موجود را برداشته است. شايد مهم» الخارج
دانسـته  » مقـوالت «توانـد مسـاوي    ديگر نمي» موجود«معنا آن است كه معناي جديد 

كـه هـيچ مابـازائي در     اي هاي ذهنـي  شامل صورت؛ چون  شود بلكه اعم از آن است
    .مي شودهاي كاذب  صورتخارج ندارند و حتي 

گويـد از آنجـا    مي» موجود«فارابي در مرحله ديگري از بيان ارتباط سه معناي اول 
، معقولِ يك پس از تعقل و تصور» منحاز بماهية ما في الخارج«به معناي » موجود«كه 

(همـان:  است، [اگر مطابق آن امر خارج از نفس باشد] صادق است امر خارج از نفس 
دانـد و در يـك    مي مانده را عموم و خصوصاو نسبت ميان اين دو معناي باقي ). ١١٧

طور كذب) تنها از اضافه امـر   گويد: با توجه به اينكه صدق (و همين توضيح كوتاه مي
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رج از نفـس داراي  شـود، هـر تصـور صـادقي خـا      متصور به امر خارجي حاصل مي
ماهيتي است و دليل صدقش مطابقت با آن ماهيت خـارجي اسـت؛ ولـي عكـس آن     
صحيح نيست. يعني چنين نيست كه هر آنچه در خـارج مـاهيتي دارد صـادق باشـد،     
چرا كه بسياري امور خارج از نفس ممكن است وجود داشته باشـند كـه نفـس هـيچ     

غير منطبق و كاذب) از آنها نداشته  صورت خيالي يا عقلي (چه منطبق و صادق و چه
و بنـابراين موجـود    )١١٨- ١١٧(همـان:   باشد و يا اينكه تصوير كاذبي از آنها داشته باشد

اعم از موجود به معني صادق اسـت. البتـه فـارابي    ما في الخارج  بماهيةبه معني منحاز 
عمـوم و   در جاي ديگري از همين كتاب عباراتي دارد كه در آنها خالف ايـن رابطـه  

ها خارج از معناي منحاز  كند و معناي صادق را در برخي نمونه خصوص را اثبات مي
ی الخارج گويد چنين نيست كه هر آنچه موجـود بـه معنـي     داند. او مي مي بماهية ما ف

ذات و  ـ گونه كـه در نفـس اسـت، در خـارج هـم هسـت       يعني همان  ـ صادق است  
گويد عـدم   آن مي بارهزند و در ميرا مثال » عدم«وم در آنجا مفه ماهيتي داشته باشد. او

شـود، در خـارج هـم     گونه كه در نفس تصور مي يك معناي قابل فهم است كه همان
تـوانيم بـا    نهايتـاً مـا نمـي   ). ٢١٨(همـان:  هست؛ ولي در عين حال ذات و ماهيتي ندارد 

و برخـي   اظهـار كنـيم  ماهيـت  قطعيت رأي فارابي را در مورد نسبت اين دو معنـاي  
گيري و پيشبرد تحقيقشان به انتخاب يكي از اين دو طرف  هم كه براي نتيجه محققين

 :p,٢٠٠٨ ,Menn(نياز داشته اند، مرجح قابل قبولي براي انتخاب خود ذكـر نكـرده انـد    
آنچه در اين پژوهش اهميت دارد اين است كه فارابي در همه مواردي كه از ايـن   ).٨٠

ة (صـادق و  كند، دو معناي نهايي مذكور  تفاده ميتقسيم معاني ماهيت اس منحاز بماهي
  دارد. را در عرض هم نگاه مي )ما فی الخارج

قابـل ذكـر    كتـاب الحـروف  در » موجـود «نكته ديگري كه در باب اين سه معناي 
را كـه ارسـطو يكـي از معـاني موجـود      » بالفعل«و » بالقوه«است اين است كه فارابي 

ي الخارج«از موجود به معناي دانسته بود، دو نحوه  ا ف دانسـته اسـت   » منحاز بماهية م
و به همين دليل نيازي به طرح مستقل آن به عنوان يكـي از معـاني    )١١٩: ١٩٨٦(فارابي، 

  موجود نديده است.
با كاربرد آن به عنوان رابط موضوع و » موجود«فارابي در باب ارتباط معاني نهايي 
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ولي آنچه در بـاب معـاني    اظهار نظر صريحي ندارد.محمول در قضيه حمليه موجبه، 
آيـد كـه موضـوع و     اي مي ويژه وقتي هل بر سر قضيه گويد (به مي» هل«حرف سؤال 

انـد) حكايـت از ارتبـاط وثيـق ايـن       م ربط داده شدهبه ه» موجود«محمول آن با لفظ 
    با معاني آن دارد.» موجود«كاربرد 

  ت فلسفهيو غا سؤال هل
تن به مباحث مربوط به سؤال هل و به منظور فهم بهتـر كاربردهـاي   پيش از پرداخ

 ؛ضـروري اسـت  » وجـود «و » موجـود «آن در بيان فارابي، توجه به نسبت دو مفهـوم  
» هل هو موجـود؟ «، با دو سؤال »هل«چراكه طبق توضيحات فارابي ذيل حرف سؤال 

آنچـه  «ارتي آن شـيء يـا بـه عبـ    » وجـود «از هـر شـيء، از   » ؟هل هو موجود كذا«و 
  شود. پرسش مي» موجوديتش به آن است

اي ارتباط با هم دارند كـه بـر    آيد موجود و وجود گونه چنانكه از ظاهر لفظ بر مي
» وجـود «كند  فارابي تالش مي ٢٢آن است.» وجود«اساس آن موجوديت هر موجود به 

ةرا در هر دو معناي نهايي آن (يعني صادق و منحاز  اي  گونـه  بـه ما في الخارج)  بماهي
بندي نهـايي كـه بـراي     معنا كند كه اين ارتباط حفظ شود. در واقع او متناظر با تقسيم

در جـايي كـه   دارد. او » وجـود «اي هم براي معاني  دارد، تقسيم بندي» موجود«معاني 
و «گويد:  مي متناظر با آن» وجود« فهوممتوضيح  است، درصادق  ي معنابه ، »موجود«

  ).١١٧: ١٩٨٦(همو،  »ما هو خارج النفس یة ما للمعقوالت إلفهو اضافوجود ما هو صادق 
و بدين ترتيب وجود را در اين معنـاي موجـود، نفـسِ اضـافه معقـول بـه شـيء        

متناظر با معناي ديگرِ » وجود«داند. اما معين كردن مفهوم  مي» صدق«خارجي يا همان 
  موجود مستلزم طرح مقدمات بيشتري است.     

دو گونـه ماهيـت را    ،ما فـي الخـارج   بماهيةاي موجود به معناي منحاز فارابي بر  
شمارد: ماهيت منقسم (مركب از جنس و فصل يا ماده و صورت) و ماهيت غير  برمي

شـود، يكـي    گفته مي» ذات«يا » ماهيت«منقسم (بسيط). در ماهيات منقسم به سه چيز 
» نـوع «ماهيـت و مـدلول    كل آن ماهيت به نحو غير تفصيلي كه اين، همـان اسـم آن  

است (مانند انسان)، ديگري همه اجزاي مقوم آن ماهيت به نحـو تفصـيلي يـا همـان     
ماهيت (مانند حيوان ناطق) و در آخر هم تك تك اجزاي مقوم آن ماهيـت بـه   » حد«
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نحو جداگانه، يعني هريك از جنس يا فصل يا ماده يا صورت (مانند حيوان يـا نـاطق   
شود اين است كـه همـه    ه اينكه به هر سه اينها ماهيت گفته ميهريك به تنهايي). وج

  ).١١٦(همان: ذكر كرد » ماهو«توان در پاسخ به سؤال  آنها را مي
اسـت و  » موجـود «غير از » وجود« ،گويد در ماهيات منقسم پس از اين فارابي مي

  گويد: در توضيح نحوه اين غيريت مي
  .)١١٧(همان: ...» إما جنسه و إما فصله الوجود هو ماهية ذلک الشيء الملخصة أو جزء جزء من أجزاء الجملة و  -و هي ذات الماهية-و الوجود يختلفان فيه، فيکون الموجود هو بالجملة خص تلک الجملة، فإن الموجود و أما ما ينقسم حتي تکون له جملة و مل«

اسـت،  بـودن شـيء بـه تمـام ماهيـت      » موجود«يعني در اشيائي با چنين ماهياتي 
عبارت است از ماهيت ملخص (مفصل) يـا هـر يـك از اجـزاي     » وجود«كه  درحالي

و » ذاتـي «، »وجـود «مقوم اين ماهيت به تنهايي. به عبارت ديگر در اينگونـه ماهيـات،   
(اعم از مجموعه ذاتيات و يا هريك از آنها به تنهايي) يك معنـا   ٢٣»مقوم دروني ذات«

  گونه امور شبيه نسبت جزء به كل است: دارند. نسبت وجود و موجود در اين
(همان: » الجملة غير الجملة) جزء( و) الكلّ  غير( الكلّ  جزء يكون ما على ما، بوجه غيره موجود به هو الذي وجوده فإنّ  وجوده ينقسم ما و« ٢١٩.(  

توجه به تمايزي كه فارابي در اينجا ميان دو اصطالح موجود و وجود قائل شده و 
كه او بر يكي بودن وجود و ذاتيات شيء دارد، در فهم نقطه نظـر او  همچنين تأكيدي 

دهد ماهيت شـيء يعنـي آنچـه در     در اين اثر بسيار راهگشاست. اين مطالب نشان مي
شود و موجود بودن شيء نيز به آن است، چيزي  پاسخ به سؤال ماهو از شيء بيان مي

  باشد. كه عيناً همان ذاتيات آن است نمي ش»وجود«جز 
در مقابل، حكم ماهيات غير منقسم و بسيط خالف ايـن اسـت و در آنهـا معنـاي     

  ). ٢١٩و  ١١٧(همان: وجود و موجود عيناً يكي است 
بدين ترتيب در معناي دوم موجود، وجود متناظر با آن، چيزي نيست جز ذات يـا  

  ٢٤ اجزاي ذات شيء كه شيء به آن موجود است.
  ٢٥ بپردازيم.» هل«ث از حرف سؤال توانيم به بح پس از اين مقدمه مي

شـمارد و در   مـي بر كتـاب الحـروف  از مجموع حروف سؤال كه فارابي آنها را در 
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دهد (ما، أي، هل، لم، كيف، كم، أين و متـي) حـروف    مورد برخي نيز توضيحاتي مي
دانـد و در فلسـفه    ما، هل و لم را در علوم برهاني و يقينـي داراي اهميـت ويـژه مـي    

يعني لماذا، بمـاذا و عـن   » ماذا«در مورد حروف هل و تركيبات مختلف طور خاص  به
دانـد چـون    را مقدم بر همه مي» هل«كند. او در اين ميان سؤال با حرف  ماذا بحث مي

اين سه هركدام به نحوي سؤال از اسباب وجود شيء هستند و بعد از علم بـه وجـود   
 ٢٦شـوند  شـود، طـرح مـي    يشيء كه در يكي از كاربردهاي حرف هل از آن سؤال مـ 

اين حرف در معناي مشهور و عاميانه خود و پيش از نقل به معنـاي   ).٢١٣- ٢١٢(همان: 
فلسفي و حتي در كاربردهاي جدلي، خطابي، شعري و مغالطي معـادل حـرف سـؤال    

مقرون به دو طرف مقابل (مصـرح يـا مضـمر) و بـراي علـم بـه       » أليس«و گاهي » أ«
و  ٢١١- ٢٠٦و  ٢٠٤- ٢٠٠(همـان:   رفتـه اسـت    به كار مـي تحصل يكي از دو طرف سؤال 

  ).٤٨- ٤٧:  ١٤٠٤همو، 
اي كه در  آورد جز با توجه كامل به معاني فهم دقيق آنچه فارابي در اين مبحث مي

ويـژه   ميسر نيست. بـه  ،آورده» وجود«و در ذيل آن » موجود«اين كتاب براي اصطالح 
حامل ايـن  ديگر از آثار خود او برخي  آنكه اين دو اصطالح پس از فارابي و حتي در

  معاني نيست و بنابراين مستعد فهم نادرست است.   
شـود، اول   و به دو گونه طرح مي» موجود«سؤال با حرف هل در فلسفه مقرون به 

محمول باشـد و موضـوعش يـك امـر منفـرد باشـد و دوم آنكـه        » موجود«كه  حالتي
در جـاي كلمـه وجـودي (فعـل      - شـد چنانكه در كاربرد خاص آن گفته - » موجود«

باشد. هريك از اين دو كـاربرد  وجودي) قرار گيرد و رابط ماهيت موضوع و محمول 
ي «و » صـادق «به دو معنا يعني » موجود«تقليل سه معناي اول بنابر  ا ف ة م منحاز بماهي

مفيد دو معنـا   تواند  مي(چنانكه در بحث از معاني اصطالح موجود گفته شد) » الخارج
» هـل «بنابراين در مجموع در فلسفه از هر شيء (الف) چهار سؤال با حـرف   ٢٧شد.با

شود كه بنابر تأكيدات فارابي رعايت ترتيب در آنها ضروري است. بحـث   پرسيده مي
 كتاب الحروفدر » هل«مهم و مفصلي كه فارابي در باب كاربرد فلسفي حرف سؤال 

  گونه بيان كرد: صوري اين طور خالصه و تا حدي توان به آورده است را مي
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  »هل الف موجود؟«اول: 
صـادق و از  » موجود«منظور از » هل«در اولين سؤال فلسفي از وجود يك شيء با 

اين است كـه آيـا الـف    » هل الف موجود«صدق است. بنابراين معناي سؤال » وجود«
آنگونه كه در نفس است با خارج مطابقت دارد؟ به عبـارت ديگـر آيـا الـف صـادق      

  ).٢١٤- ٢١٣: ١٩٨٦(همو، ست؟ ا
چنانكه پيشتر گفته شد فارابي برخالف ارسـطو، صـدق و كـذب را تنهـا وصـف      

  شمارد. داند و اتصاف هر صورت ذهني را به اين دو وصف جايز مي حكم نمي
  »هل الف موجود [أم ال]؟«دوم: 

 تفـاوت بـا آن م ولـي در معنـا   سؤال دوم هرچند در ظاهر مشابه سؤال اول اسـت  
به پرسش اول و در نتيجة علم به صدق آن طـرح  » نعم«اين سؤال بعد از پاسخ  .است

در آن لحـاظ شـده اسـت. معنـاي ايـن      » موجود«شود و بنابراين معناي ديگري از  مي
سؤال با توجه به آنچه فارابي در باب معناي دوم موجود (از دو معنـاي نهـايي يعنـي    

ی الخارجصادق  و  اختالف معناي وجـود و موجـود در    )و همچنينمنحازبماهية ما ف
هـاي درونـي    ماهيات منقسم گفته بود اين است كه آيا الف داراي وجود يعنـي مقـوم  

هست يا نه؟ و باز به تعبير ديگر آيا الف در درونِ خود سببي دارد كـه قـوام ذاتـي آن    
هيـات  البته با توجه به اينكه پيشتر گفتـيم در ما  . )٢١٨و ٢١٤(همان: به اين سبب باشد؟ 

بسيط و غير منقسم موجود و وجود و ماهيت به يك معنا هستند، معنـاي ايـن سـؤال    
 ٢٨تواند اين باشد كه آيا الف ذات دارد يا به عبارتي آيا الف منحاز بـه ذات اسـت؟   مي

گونـه سـببيت    اهميت اين نكته از اين جهت است كه در امور بسيط و اموري كه هيچ
ويژه در ارتباط با خداوند، سـؤال دوم بـا هـل     ابند و بهت بر نميغير و قوام به غيري را 

  ).  ٢١٨(همان:  تواند شايسته و مجاز باشد تنها با اين معنا مي
اگر پاسخ اين سؤال نيز مثبت بود آنگاه راه براي پرسش از اين اسـباب يـا همـان    

و لم ه«، »ماهو«، »ما وجوده«هاي مختلف مانند  شود كه به صورت ذاتيات شيء باز مي
اين سؤاالت كه فارابي آنهـا را   ).٢١٤(همان: شوند  طرح مي» ما ذلك السبب«و » موجود

آورد نشان دهنده نسبت موجود و وجود است كه پيشـتر گفتـه    عبارت اخراي هم مي
شد. البته سؤال از مقومات شيء به نحو ديگري هم امكان طـرح دارد كـه در ادامـه و    
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  آيد. مي» هل«در گونه دوم سؤال با 
  الف موجود ب؟ : هلمسو

به عنوان رابط بين موضـوع  » موجود«، اصطالح »هل«در گونه دوم سؤال با حرف 
» موجـود «كار رفته است. در اينجا نيز همچون گونه اول، معناي ابتـدايي   و محمول به

است. بنابراين منظور از سؤال مذكور عبارت است از اينكـه آيـا ب   » صادق«در سؤال 
در اينجا وجود تنها به معناي صـدق و  ). ٢١٥- ٢١٤ :(همانست يا نه؟ بودن الف صادق ا

مطابقت با خارج مورد سؤال قرار گرفته است و نه بيشتر. يعني اين سـؤاالت كـه آيـا    
ذاتي اسـت الزمـه ذات اسـت يـا     ذاتي است يا غيرذاتي و اگر غير ب بودن براي الف

  خير؟ در آن منظور نيست.
طـرح  » موجـود «و مقرون بـه  » هل«وبات سؤاالتي كه با تا اينجا از نظر فارابي مطل

چرا كه سائل هنوز در جسـتجوي اسـباب وجـود شـيء نبـوده       شدند، برهاني نبودند
هل الـف موجـود   «است. اما پس از پاسخ مثبت به اين سؤال و در معناي ديگر سؤال 

  ).٢١٥(همان: گيرند  مطلوبات برهاني مورد توجه قرار مي» ب
  موجود ب؟چهارم: هل الف 

شـود. اول اينكـه    اين سؤال در اين مرحله به دو معناي نزديك به هم اسـتفاده مـي  
» آيا وجود الف مقتضي ب است؟«يا » آيا قوام و ماهيت الف اين است كه ب باشد؟«

آيـا ب الزم  «يا به تعبيـري  » آيا وجود الف مقتضي اتصاف به ب است؟«و دوم اينكه 
شود كه ب ماهيت، جـزء ماهيـت و    ؤال مشخص ميبا اين دو س ٢٩».ذات الف است؟
  ).٢٢٠- ٢١٩و  ٢١٥(همان:  .الف هست يا نهيا الزمه ماهيت 

از نظر فارابي پس از اين دو سؤال از شيء (و قطعاً پس از علـم بـه همـه اسـباب     
آيد و ديگر جايي براي سـؤال بـا هـل     شيء) علم اقصي و اكمل به شيء به دست مي

آن كـه شـامل تعـاليم، طبيعيـات و     فلسـفه (بـه معنـاي عـام      نمي ماند. او غايتباقي 
كه در هر بخشـي از   داند الطبيعه است) را چنين علمي به تك تك موجودات مي مابعد

شود. در علم تعاليم آن اسبابي از شـيء   آن اسباب خاص مرتبط با آن بخش طلب مي
م مـدني همـه   شوند كه شيء بواسطه آنها بالفعل است، در علم طبيعي و علـ  طلب مي
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جـز   اسباب شيء (اعم از مادي، صوري، فاعلي و غايي) و در علم الهي همه اسباب به
  ).  ٢١٧- ٢١٦(همان:  ٣٠شوند طلب يا به عبارتي اعطا مي ،سبب مادي

   جهينت
شـود كـه هـر دو     پرسيده مي» موجود«مقرون به » هل«در فلسفه چهار سؤال با حرف 

انـد   فاوت دارند. دو سؤال اول در ظاهر عبـارت تاي آنها ظاهري مشابه ولي معنايي مت
فارابي آغـاز فلسـفه را   ». هل الف موجود ب؟«و دو سؤال دوم » هل الف موجود؟«از 

هـل  «به يك معناي آن و كمال آن را هم پاسـخ بـه   » هل الف موجود«پاسخ به سؤال 
سفي با داند. بنابراين براي فهم معاني سؤاالت فل مي يك معناي آنبه » الف موجود ب

» موجـود «اين حرف و در نتيجه درك بهتر چيستي فلسفه نـاگزير از دانسـتن معـاني    
كنـد.   سه معنا و يك كابرد خاص ذكـر مـي  » موجود«هستيم. او براي اصطالح فلسفي 

مـا فـي    بماهية منحاز«و » صادق«، »همه مقوالت«اند از  سه معناي مورد نظر او عبارت
 غيربدون اينكه ماهيتي آن را خارج از نفس متمايز از او مقوله بودن شيء را ». الخارج

آورد و صـدق را نيـز    داند و آن را تابع اطالق معناي سوم به شمار مـي  كند جايز نمي
مطابقت صورت ذهني با امري كه ماهيتش آن را در خارج متمايز از غير كـرده اسـت   

ر گـرفتن آن در  كنـد امكـان قـرا    وجود ذكـر مـي  مداند. كاربرد خاصي كه او براي  مي
را » وجـود «و » موجـود «جايگاه رابط بين موضوع و محمول است. از سوي ديگـر او  

در  غيـر از هـم و  ما في الخارج كه داراي ماهيـت منقسـم اسـت    بماهية  در امر منحاز
داند. در ماهيات منقسم موجود بودن شيء به تمـام ماهيـت آن    ماهيات بسيط يكي مي

باب درونـي شـيء اسـت كـه قـوام ذات موجـود بـه        معادل ذاتيات و اسـ » وجود«و 
» هـل الـف موجـود؟   «آنهاست. بدين ترتيب دو سؤال اول با حرف هـل كـه هـر دو    

هستند، اولي سؤال از صدق است و دومي سؤال از اينكه آيا موضوع (الـف) در درون  
خود مقومات ذاتي دارد يا نه. همچنين در دو سؤال دوم (هـل الـف موجـود ب) كـه     

سـؤال از صـدق اسـت و دومـي      محمول است، اولير آنها رابط موضوع و موجود د
همـة  سؤال از مقوم ذات بودن محمول براي موضوع. هرگاه در پاسخ به اين سؤاالت، 

ترين نحوه علـم بـه    غايت فلسفه كه حصول كامل مقومات همة موجودات اعطا شود،
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  موجودات است، حاصل شده است.
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  ها نوشت پي
 

 ها دكتر فنا و دكتر و همكاران بزرگوار خانم دانم از لطف و توجه اساتيد در اينجا بر خود الزم مي .١ 
نويس اين مقاله را مطالعه نموده و ايرادات و  خواه و جناب آقاي دكتر يوسف ثاني كه پيش كيان

ين از استاد گرامي جناب آقاي دكتر حكمت نمطالب بسيار مفيدي را تذكر دادند، تشكر كنم. همچ
كتاب در ويژه  بهـ راجع به آراي فارابي من  هاي دغدغه بسياري از منشأكه سپاسگزارم چرا 

 .است بوده) متافيزيك ابن سيناها و كتاب ايشان ( مباحث كالس ـ  الحروف
کتاب ، ١، ج١٤٠٨فارابي، ( شود ياد مي» الفاظ منقول«منطق، از آنها با عنوان  در مباحث الفاظ در  .٢

 ).٩١: العبارة
 »ءيش«در اصطالحات  )١٢٨-١١٠: ١٩٨٦(فارابي، ود ل اصطالح موجيجز ذ فارابي در اين كتاب   .٣

(همان:  »هل«و  )٢٠٦-٢٠٥(همان: و ماذا  )١٧١-١٦٩(همان: » ما«حروف سؤال  )،١٢٩-١٢٨(همان: 
 را روشن كرده است.» موجود« ياز معنا يز وجوهين) ٢١٩- ٢١٣

، »موجود« يانحا، اقسام و يه ارسطو درباره معانينظر«شتر ر.ك فنا، فاطمه، يمطالعه ب يبرا  .٤
ن يمطالعه مبسوط در ا ين برايهمچن ).٩٦- ٧٢صص، ٢٢، شماره ١٣٨٢، مهر و آبان ينويحكمت س(

 Franz Brentano, "On the Several Senses of Being in Aristotle", universityارتباط ر.ك 
of California press, ن كتاب (يدر فصل اول ا. ١٩٧٥Brentano, ١٩٧٥,p: ي معان ) همه٥-٣

 ن چهار معنا آمده است.ياز ا يكير يح و تفسيتوض يك از فصول بعديو در هر  »موجود«
و االسم المشتق هو أن دهد:  مي حيگونه توض نيدر باب لفظ مشتق و مثال اول ا العبارةكتاب در   .٥

يرا يدل بذلك ء ما مجّردا عن كّل ما يمكن أن يقترن به من خارج، فيغيّر تغي يؤخذ االسم الدال على شى
ء؛ بموضوع لم يصرح به ما هو. فاسمه الدال على ذاته مجّردا من  التغيير على اقتران ذلك الشى

موضوع هو المثال األول، و اسمه المغيّر الدال بالتغيير على موضوع لم يصّرح به هو اسمه المشتق 
  .)٩٣: ١، ج١٤٠٨(فارابي، من المثال األول

ا مصدر است ير مشتق و لفظ مشتق يا غيا مشتق هستند يلفاظ مفرد د: ايگو يم احصاء العلومدر   
   ). ٢١-٢٠(الف): ١٩٩٦(فارابي، ر مصدر يا غيشود)  مي از آن فعل ساخته يعني(
ون در زمان خود يبه تبع نحو احتماالً يم كه فارابيشو ين بحث متذكر ميتر شدن ا روشن يبرا 

شود)  ياز آنها فعل ساخته م يعنيند (ا ا متصرفيوف كند: حر يم يبند مين گونه تقسيالفاظ را بد
هستند  يا مشتق از الفاظير متصرف يشود) و الفاظ غ ير متصرف (كه از آنها فعل ساخته نميا غيو 

 يستند و بالقوه در معانيا مشتق نينها هستند و آ يكه بر آنها داللت دارند و به مثابه مثال اول برا
 ).٥١-٥٠: ١٩٩٧(عفيفي،مانند  يم يخود باق

است كه داللت بر زمان حال  يفاقد فعل ربط يد زبان عربيگو يارسطو م العبارةاو در شرح كتاب   .٦
 ).٤٢و  ٤٧: ١٩٦٠(فارابي،را دارند  ين فعليگر چنيد يها كه همه زبان يداشته باشد درحال

شرح «عنوان  تحت به طور مستقلم ١٩٦٠در سال ك بار ي ارسطو العبارةكتاب بر  يشرح فاراب  .٧
گر از يد يبرخكنار  ه در١٤٠٩ ك بار دريو روت يدر ب» العبارة يس فيلکتاب ارسطوطال يالفاراب

توسط » يات للفارابيالمنطق«ارسطو تحت عنوان  يمنطق رساالت برشروح او  و يفاراب يآثار منطق
صص  جلد دومدر م( ينجف يمرعش ياهللا العظمة يآدانش پژوه در انتشارات كتابخانه  يمحمد تق

ن مقاله در مورارد لزوم به نسخه اول ارجاع داده شده يدر متن اده است. يبه چاپ رس )٢٥٩- ١
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(و نه شرح بر  يخود فارب يآثار منطق يات للفارابيالمنطقالزم به ذكر است در مجلد اول  است. 
 از آنهاست. يكي» کتاب العبارة«را دارند و  يج ابواب منطقيرا يشده كه اسام يارسطو) جمع آور

دانسته  ين معنا را به نحو مشترك لفظياطالق موجود به ا يشود كه برخ ينجا متذكر ميدر ا يفاراب  .٨
 رفته است.يرا پذ» يتواط«اند كه با توجه به لوازم نادرست آن، او 

و حرف » هو«از دو بحث اصطالح  يتوان با جمع بند يت را مين معنا از ماهيا كتاب الحروفدر   .٩
ة مشتق از آن را يو هو» موجود«معادل  قاًيرا دق» هو«ك سو ياز  يدست آورد. فاراب هب» ما«ال سؤ

كه پس از علم به  يرا درصورت» ما«به سؤال  يگر هر پاسخيد يداند. و از سو يم» وجود«معادل 
 ).١٧١-١٦٥و  ١١٧-١١٠: ١٩٨٦(فارابي، داند  يء ميت شيآن باشد دال بر ماه يوجود خارج

ت در آثار يماه يمعنا«ر.ك  يت از نظر فارابياصطالح ماه يشتر راجع به معنايمطالعه ب يابر  .١٠
 .١٣٨٨ز و زمستان يي، پا١/٦١، شناخت، شماره يدي، نصراهللا حكمت، فاطمه شه»يفاراب

ة يمنحاز بنها«در خصوص اجسام است كه آنها را » منحاز«از اصطالح  يگر استفاده فارابيموارد د  .١١
 ).٥١-٤٤: ١٩٩٠(فارابي، دانسته است » منحاز بمكان خاص«ا ي »خاص

 د.يآ يم يح مختصرياست در ادامه توض» ءيش«و » موجود«كه مساوق » واحد« ين معنايدر باب ا  .١٢
ء يبهذا الطلب هل لذلک الش يفإنما نعن» هل هو موجود أم ال««د: يگو يسؤال هل م ياز معان يكيدر   .١٣

به  يء الذيبه الش يعقل منه بالنفس إنما نعنيعلم أن ما يء بعد أن يوجود الش ه. فإنيما به قوامه و هو ف
نقسم و أن له جزئا به يأعنی أنه «د: يگو مي گريد يا در جايو  )٢١٤: ١٩٨٦فارابي،(» هيقوامه و هو ف

 »» ...له وجود«و » إنه موجود«ضا يه أيقال فيجزئه، أليس  يقال في يوجوده. فإن کان کذلک، فما الذ
 )٢١٩(همان: 

ن يتنها در ارتباط با همكتاب الحروف  در» ءيش«و » موجود«ان ين نسبت عام و خاص ميالبته ا  .١٤
ن موضوع و محمول يطور ربط ب نيصادق و هم يعنيگر يد يمعنااال ق شده است ويتلف يمعنا

 ستند.ين» ءيش«چ وجه مدلول اصطالح يد) به هيآ مي (كه در ادامه
محتمل دانسته را كه  يه محسن مهديتوان فرض يم ،يختالف نه چندان جزئن ايبر اساس هم  .١٥

د يترد ، مورد)٤٣-٤٢: ١٩٨٦و  ٢٥: ١٩٩٠فارابي،(باشد  كتاب الحروفاز  يبخش الواحد و الوحدة
 دانست.

منحاز بما له من قسط « يكيكند  ين اصطالح ذكر ميا يگر هم برايد ينجا دو معنايدر ا يبافار  .١٦
   ».منحاز بقسطه من الوجود« يگريو د» الوجود

 كند يذكر م ياول تعال يرا برا »واحد«مختلف صفت  يكه معان ييو در جا ةياسة المدنيالسدر   .١٧
الوحدة هو الوجود الخاص  يذاته. فإن أحد معان يازه عما سواه بوحدة هيکون انحيفلذلک «د: يگو مي
قال لکل موجود واحد من جهة ما هو موجود ي بها يالت ينحاز کل موجود عن ما سواه، و هيبه  يالذ

ن ين ايع). ٤١(ب): ١٩٩٦(فارابي، » ساوق الموجوديه يمن معان يخصه، و هذا المعني يالوجود الذ
 ).٣٥، ١٩٩٥(همو،  ز آمده استين نة الفاضلةيآراء اهل المدعبارات در 

کل قول جازم أن  يورة فجب ضريوقد «سد: ينو ياز قول ارسطو م کتاب العبارةدر شرح  يفاراب  .١٨
ن جمله باعث يو هم) ٥٥: ١٩٦٠(فارابي،» ف الکلمةيف من تصاريکون جازما عن کلمة، أو عن تصري
ن يربط مصرح ب يو دارا يز سه جزئيرا ن يه در زبان عربيشود او تالش كند جمالت حمل يم

وجد در آنها ي كون و وجديمثل كان  يكه افعال وجود يموضوع محمول بداند و عالوه بر جمالت
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 يكه با آن زمان خاص يرا به عنوان اسم وجود» موجود«نقش ربط موضوع و محمول را دارند،  
 كند. يشود معرف ين ربط ملحوظ نميا يبرا

فانا نجد فيها كلما وجودية دالة على الزمان «د: يگو ين مين كتاب چنياز هم يگرياو در عبارت د  .١٩
لى الزمان الماضى. و بحد فيها اسما مشتقا من مصدر الكلمة الحاضر و على الزمان المستقبل و ع

الوجودية مثل ساير األسماء المشتقة ال تدل على زمان تستعمل ايضا رابطا فى القضايا التي محموالتها 
است، «و هو بالفارسيّة: ». اون«و » استين«اسماء، لفظ ذلك بالعربية قولنا: موجود. و هو باليونانيه 

ى ساير االلسنة. و تستعمل هذه االلفاظ روابط من غير ان يدل بها على زمان محصل، و كذلك ف» هست
ى الموضوع رباطا مطلقا، اما ال فى زمان او فى زمان عل  بل يدل بها على ارتباط االسم المحمول باالسم

     .)٤٦: ١٩٦٠(فارابي،» االطالق
 .١٦٧-١٦٦، صبارةالع يس فيلکتاب ارطوطال يشرح الفارابنمونه ر.ك  يبرا  .٢٠
٢١.  Stephen Menn عنوان  تحت يا در مقالهAl-Farabi's Kitab Al-Horouf and His Analysis of 

the Senses of Beingيرا معنا» مقوله بودن« ،نجايدر ا يح فارابيح صري، بدون توجه به توض 
ش كرده الب تين ترتيو بد )٧٧ :p,٢٠٠٨ ,Menn( موجود دانسته است يبرا يده فارابيبرگز

  موجود برقرار كند. يو ارسطو از معان يم فارابيان تقسين مطابقت را ميشتريب
 ديكأن نكته تيبر ا بودن شيء با حرف هل» موجود«ز ا سؤال يمعاناز  يكيز در خالل ين يفاراب  .٢٢

ء بعد أن يالش» وجود«فإن «د يگو يم» هل فالن موجود«دوم سؤال  يح معنايكند. او در توض مي
ه .... يبه قوامه و هو ف يء الذيبه الش ينه خارج النفس إنّما نعنيعقل منه بالنفس هو بعيأّن ما  علمي

آنچه  يعنيء يش» وجود«سؤال از  ).٢١٤ :١٩٨٦فارابي، (» فتکون قوة هذا السؤال قوة ِلَم هو موجود
داشته  ييچه معنا» وجود«نكه يبسته به ا» هل هو موجود«ء به آن است در قالب يت شيموجود

   ح داده خواهد شد.يباشد متفاوت خواهد بود كه در ادامه توض
را » هل هو موجود«سؤال  يك معنايبرد. در واقع  مي كار در سؤال هل به يا فارابر رين تعبيا  .٢٣

 ).٢١٨: ١٩٨٦(فارابي،  »ه؟يء له وجود به قوامه و هو فيهل الش«دهد:  يح ميگونه توض نيا
 يارياست و بس يدر حوزه فلسفه اسالم يفلسف يها يت جزء نوآوريماه ز وجود ازيهرچند تما  .٢٤

نمونه ر.ك  ي(برا دانسته اند يشه ابونصر فارابينا محصول انديش از ابن سيفلسفه آن را پ نيمحقق
 يانيو م ييحداقل در آثار ابتدا، و ...) ٢٦٩:  ١٣٨٩و نصراهللا حكمت،  ٧٠: ١٣٧٧، ياردكان يرضا داور

ن يچنانكه در اوجود ندارد.  ين اصل فلسفيبه ا يحياشاره صر كتاب الحروفله من جم يفاراب
ز وجود از موجود يتما ،تيز وجود از ماهيش از تمايب كتاب الحروفدر ز مشهود است يمطالب ن

گر يز ديش از هر چيب كتاب الحروفن توجه در ياست. امورد توجه ات مركب يژه در ماهيو هب
در باب وجود و موجود اثبات  ييدگاه ارسطوين اثرش را به ديل] در ا[حداق يقرابت نظر فاراب

زه ارسطو و ي) اساساً انگStephen Mennن مطلب آنچنان مشهود است كه استفن من (يا كند. يم
 يز واقعياز تما ي، مقابله با هرگونه تصور»موجود« يم معانيگونه تقس نيرا از ا يبه تبع فاراب

در عين حال برخي محققين ديگر فارابي را  ).٧٧-٧٦ :pp,٢٠٠٨ ,Menn(داند  ت مييوجود از ماه
اين رأي  ).١٣٦- ١٣٥: ١٣٨٤زاده،  (كماليدانند  در همين اثرش نيز قائل به تمايز وجود از ماهيت مي

 مطابق شواهدي كه در طول مقاله حاضر ذكر شده، درست نيست.
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مچنين انواع سؤال هل مقرون به موجود در و ه» موجود«با معاني » وجود«توجه به تناظر معاني   .٢٥ 
اي دارد.  فارابي اهميت ويژه كتاب الحروفدر » وجود«و » موجود«دانستن جوانب مختلف معناي 

 ).١٣٨٤زاده،  (براي نمونه رك: كمالي اند در عين حال برخي ديگر از محققين اين توجه را نداشته
ه داشت يا ژهيگاه ويز در فلسفه جاين» ماهو« يارتا به عبي» ما«رسد حرف سؤال  مي هرچند به نظر  .٢٦

خود و در  يل آن (چنانكه در جايدل آورد. احتماالً يبه شمار نم نجايآن را در ا يفاراب يباشد، ول
 يزيچ» ماهو«پاسخ سؤال  ،ءيش از علم به موجود بودن شين است كه پيآورده) ا» ماهو«ح يتوض

 ييتنها حاصل آن، تصور معنا ندارد و يفلسفه ارزشست. شرح االسم در يش از شرح االسم نيب
هر اگر در ظا يحت- شود ده يء پرسياگر بعد از علم به وجود ش ما هو فقطجواب  در ذهن است.

است  آن يمقومات درونء و يحد شانگر يب - وجود نداشته باشدش از علم به يبا پاسخ پ يتفاوت
» هل«حرف  يكاربردها يمانند برخ ؛ده شونديستوانند پر يز مين يگريد ين مقومات به انحايكه ا

 ).٤٩-٤٨: ١٤٠٤و همو،  ١٧١-١٧٠: ١٩٨٦(فارابي، ن ماذا و لماذا و ... يو همچن
 يينها يتوانند هر دو معنا -  مي نكه هر دو گونه سؤال با هليبر ا- را  يد فارابيكأن تيا »استفن من«  .٢٧

موجود به عه يمابعدالطب رسد ارسطو در يظر من جهت دانسته كه به نيبه ا - موجود را داشته باشند
ز يجا» هل الف موجود ب«گر را تنها در يد يو معنا» هل الف موجود«صادق را تنها در  يمعنا

 ).٧٨-٧٧ :pp,٢٠٠٨ ,Menn( دانسته است
م و يكن ياول از آنها سؤال م يكه با هل به معنا ياز امور يد برخيگو ين مطلب ميح ايدر توض  .٢٨

ن حال ذات يدر ع يدر خارج هست ول ناًيشود ع يآنچه از آنها تعقل م ،ن مثبت استپاسخ به آ
  )٨٠ :p,٢٠٠٨ ,Menn. و براي مطالعه بيشتر ر.ك ٢١٨: ١٩٨٦(فارابي،عدم  يندارند مثل معنا

در سؤال از اعراض  ين سؤال حتيپاسخ ا د كهيگو يسخن م يدر ادامه بحث به گونه ا يفاراب  .٢٩
 ستيء نيات شيتنها در ذات» موجود«مثبت باشد چراكه كاربرد اصطالح ء هم ممكن است يش

و در باقي بحث  ستيكتاب سازگار ن يدر باق شداتيكأن اشاره او با تيالبته ا ).٢١٦: ١٩٨٦ (فارابي،
   .هم به آن نمي پردازد

 يگريد يد معنايگو ياز خدا (هل اإلله موجود) سخن م» هل«سؤال  در موردكه  يدر بخش يفاراب  .٣٠
گونه از سؤال  نيدر ا يد گاهيگو يدر نظر دارد. او م» هل«و حرف سؤال » موجود«اصطالح  يبرا

ز ياالطالق ن يموجود عل ياست؟ و معنا» االطالق يموجود عل«ا خدا ين است كه آيامقصود 
 .قوامش تنها به ذات خود است يعني ،رهيبغوجود است كه تنها وجود بنفسه دارد و نه  يموجود

شود كه در  يالخارج آنجا آشكار م يما ف ةيبماه منحاز ياز موجود با معنا ين معنايتفاوت ا
از موجود  ما في الخارج بماهيةمنحاز  يپاسخ براساس معنا» هل االنسان موجود؟«مانند  يسؤال

ب ين ترتيبد ).٢١٩: ١٩٨٦فارابي،(خواهد بود  ياالطالق منف يموجود عل يمثبت و براساس معنا
ا وجود خدا كه به آن موجود ين است كه آيمقصود ا» هل االله موجود عقالً«مانند  يسؤاالتدر 

  )٢٢٠ :(هماناست؟  اون عقل بودن يع اوت خاص يماه يا به عبارتياست 
  
  
  
  
  

 



  ٧٥  فارابيكتاب الحروف در » وجود«و  »موجود«
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 ١١٨ - ٧٧، صفحات ١٣٩٣، بهار و تابستان ٢٥، شماره خرد جاويدان

   مقالة في الشكل الرابع
١اسداهللا فالحي  الصالح الهمداني أبوالفتوح ابن

*   
  چكيده

سـينا   ابوالفتوح احمد بن محمد بن صالح همداني، كه يك سده پـس از ابـن  
هاي منتج و عقيم شكل  دان مسلمان است كه ضرب زيسته، نخستين منطق مي

ي «را به تفصيل برشمرده و اثبات كرده است. رسالة او با نـام   چهارم ة ف مقال
وب إل الينوس یالشكل الرابع من أشكال القياس الحملي و هو الشكل المنس » ج

م. به صورت عكسي چاپ و يك سال پس از آن بـا تصـحيح   ١٩٦٥در سال 
 نسبتاً ضعيفي از سوي نيكالس رشر در آمريكا منتشر شده است. ايـن مقالـه  
ــحيحي و     ــاي تص ــاله، اصــالح خطاه ــن رس ــق مجــدد اي ــحيح و تحقي تص

اي از  چيني، و افزودن نكاتي محتوايي در پانوشت به همراه تاريخچـه  حروف
  است.قياس  شكل چهارم

  
صـالح همـداني، شـكل چهـارم، جـالينوس، دنحـاي        : ابـن كليدي هاي واژه
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