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چکیده:

فارغ از باب دوم كتابالحروف كه به سير تکوين زبان و صنايع قياسي ميپردازد ،دو
باب اول و سوم عمدتا به توضيح در خصوص معاني حروف فلسفي اختصاص يافته
است .به نظر ميرسد اين ساختار اتفاقي نبوده و حکايت از برنامه فراهستشناختي
الحروف دارد .ابتدا با طرح مسولهای فراهستشناسانه در خصوص نسبت ميان جهان،
تمثل جهان و زبان ،نشان ميدهيم كه فارابي قائل به كفايت زبان طبيعي برای تمثل
انديشههای مابعدالطبيعي نيست ،اين بينش در مسوله نسبت ميان موجود و وجود پررنگ
ميشود و فارابي را بر آن ميدارد كه منطق خاصي برای موجود وضع كند .در آخر با
تکيه بر باب دوم الحروف روشن ميشود كه فارابي به نياز برای زباني مختص به
مابعدالطبيعه تصريح دارد؛ اما دغدغۀ او در سطح نظر باقي نميماند و منطقي خاص،
شامل نحو و سمانتيکي ويژه ،برای مابعدالطبيعه بسط ميدهد .او مابعدالطبيعه را علم به
امور فرامقوله ميداند .اگر بخواهيم اين امور مابعدالطبيعي را بهطريق درست تعبير كنيم،
به نظر فارابي بايد بهصورت حروف نحوی بيان شوند.
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مدخلی بر يک مسئلۀ فراهستشناسانه
كتابالحروف فارابي با ساختاری ويژه؛ در ابتدا چنين به نظر ميرسد كه فارابي به سادگي در اين كتاب
درصدد تأليف فرهنگ اصطالحات تخصصي فلسفه ،دستكم برای مبتديان اين عرصه است ،اما اگرچه
به نظر ميرسد وی در اين كتاب ،آنچنان كه ارسطو در كتاب پنجم مابعدالطبيعه( ،)Δتا حدودی بر اين
امر همت گماشته است ،1با اين حال ايدهای فلسفي را ميتوان به شکلي پر رنگ در اين كتاب دنبال كرد
و آن اينکه مابعدالطبيعه نيازمند زباني است كه لزوما با زبان طبيعي همخواني ندارد ،بهبيان ديگر زبان
طبيعي برای بيان انديشههای مابعدالطبيعي چنين ظرفيتي را دارا نيست .ما ميكوشيم كه در اين مقال به
تفصيل به اين معنا بپردازيم.
1
بهنظر ما فارابي در الحروف در فضايي فراهستشناختي قدم ميزند ،به عبارتي مسوله يا مسائلي كه
فارابي در الحروف دنبال ميكند نه از سنخ مسائلي هستشناختي بلکه مسائلي مرتبۀ دوم ناظر به موضوع
و روش اين شاخۀ فلسفي است .در سالهاياخير اين شاخه از فلسفه ادبياتي تثبيت شده يافته و البته
مساعي فيلسوفان عالقهمند را مشغول موضوعات مختلفي در اين زمينه داشته است .7با اين حالما در
اينجا به فراخور بحث فارابي در الحروف در خصوص نسبت زبان و مابعدالطبيعه به اين مسوله ميپردازيم
كه امروزه در حوزۀ مسائل فراهستشناختي ميگنجد ،ميپردازيم.
4
سعي بر آن است كه بيان مسوله را در قالب پيوند دادن سهگانۀ جهان آنچنان كه هست ،تمثل جهان
و زبان طرح كنيم .اين سهگانه هنگامي معنادار است كه ما بپذيريم جهان مستقال و به حسب خود دارای
ساختاری است و امور جهان در اين ساختار هستند كه تعين مييابند .فرض جهان بهعنوان امری كه
مستقل از انديشه دارای ساختاری معين است خود به خود امکان تمثل آن برای من را نيز در پي دارد .به
عبارتي اينجاست كه ميتوان پرسيد آنچه از جهان برای من نمودار شده است (تمثل يافته است) چه
نسبتي با جهان آنچنان كه هست دارد؟ با اين حال نمود تمثل جهان ،در قالب زبان بيان ميشود .به ديگر
سخن ،به واسطه زبان و ساختار آن است كه بيان ميكنيم اوضاع امور در جهان چگونه برقرار است .پس
در اينجا با جهاني روبروييم كه في حد نفسه چيزی است مستقل از آنچه از آن برای من متمثل ميشود و
نيز زباني كه در قالب آن ،تمثالت من از جهان بيان ميشود.
برای تقريب مسوله به ذهن بگذاريد به دركي سطحي و كلي از برنامه كانت در نقد عقل محض اشاره
كنيم .كانت به نظر ميرسد كه با طرح مفهوم نومن ميپذيرفت كه جهان آنچنان كه هست ،مستقل از
انديشه برای خود چيزی است ،اما با اين حال از فحص مابعدالطبيعي در خصوص ساختار آن ميگريخت
و بيشتر درصدد بيان اين بود كه جهان در انديشه چگونه متمثل ميشود و ساختار مييابد .به عبارتي فارغ
از اينکه جهان چگونه است بايد ديد كه جهان چگونه و به واسطۀ چه فرايندی متعين ميشود و ساختار
مييابد .از سوی ديگر به نظر برای فيلسوفاني چون ارسطو ساختار جهان آنچنان كه هست ،اهميت دارد و
مابعدالطبيعه صناعتي فلسفي است در خصوص كشف ساختار جهان آنچنان كه هست.
ساختار كلمات و جمالت بهنحوی حکايت از واقعيت ميكنند و به تعبيری چيزی فراتر از خود را نشان
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ميدهند ،حال ميتوان فرض كرد واقعيت نه چنانکه هست بلکه بهنحوی متفاوت توسط زبان بازنمايانده
شود.به عبارتي زبان به واسطه كاركرد تمثلياش به ما ميگويد اگر امور برقرار هستند ،به چه نحو و در
قالب چه ساختاری برقرارند .بهعبارتي زبان حامل لوازمي در خصوص نحوه صدق امور در جهان است.
بگذاريد نام اين لوازم زبا ني در خصوص صدق امور در جهان را لوازم سمانتيکي يا به طور مختصر
سمانتيك بگذاريم .سمانتيك در حقيقت به همين ادعاهای زبان در خصوص نحوۀ صدق امور در جهان
ميپردازد.
منظور خود را با مثالي روشن ميسازيم .در زبان طبيعيای كه ما با آن سخن ميگوييم ،ساختار گزاره
يا آنچه به واسطۀ آن اوضاع امور در جهان بيان ميشود ،مبتني بر موضوع و محمول است .اينکه
تنها ميتوان اوضاع امور را در جهان در قالب موضوع-محمولي بيان كرد متضمن يك داللت سمانتيکي
در خصوص ساختار جهان نيز هست .به عبارتي الزمۀ چنين سمانتيکي ،مابعدالطبيعهای است كه حداقل
جهاني دو ساحتي را فرض بگيرد .يك ساحت ،اموری است كه برای بودن در جهان نياز به چيز ديگری
ندارند و ديگری ساحت اموری كه همواره برای بودن در جهان نيازمند امور ديگری هستند كه البته
آن امور ديگر خود از اين نظر مستقلاند .گفتيم حداقل ،چون برای اين مابعدالطبيعه ميتوان به
دوگانههايي چون جوهر-عرض ارسطويي ،يا قابل-مثل افالطوني يا هر مابعدالطبيعۀ ديگری از اين سنخ
متوسل شد.
حال اگر جهان از ساختاری دو ساحتي برخوردار نبود چه؟ به نظر ديگر نميتوان در چنين زبانهايي كه
چنين داللتهای سمانتيکيای در خصوص ساختار جهان دارند ،در خصوص جهان آنچنان كه هست
سخن گفت و به عبارتي متعاطي مابعدالطبيعه بود .از اين رو نياز به زباني بنيادين است كه جهان را
آنچنان كه هست متمثل سازد .اين زبان به تبع سمانتيك خاص خود ،نحو خاصي را نيز ميطلبد ،و بر
فيلسوف است كه در حين تعاطي مابعدالطبيعي خود به منطق خاص آن مابعدالطبيعه نيز بپردازد.6
مثالي گويا از طرح ايدۀ زباني ايدهآل يا بنيادين آنچنان كه جهان را آنچنان كه هست ،توصيف نمايد و
در عين حال ما را به سبب داللتهای سمانتيکياش متعهد به وجود اموری زائد در جهان نکند ،مقاله
دورانساز «در باب داللت» برتراند راسل است .راسل در آنجا درگير با وصفهای معيني چون «پادشاه
كنوني فرانسه» است كه اگرچه جايگاه سمانتيکي آنان در جمله داللت بر حضور آنان در جهان ميكند و
بهعبارتي نقشي ارجاعي در جمله دارند ،اما در عين حال واقعي نيستند .زبان روزمرۀ ما حاوی اين داللت
سمان تيکي است كه هر تركيبي كه در جايگاه ارجاع باشد ضرورتا بايد به چيزی در جهان ارجاع كند تا
جمله ما معنيدار باشد .راسل در اين مقاله ميكوشد ارجاعي بودن تركيباتي چون «پادشاه كنوني فرانسه»
را منحل كند و برای اين منظور متوسل به اين ايده ميشود كه زبان روزمره در بطن خود صورت
منطقي ای را دارا است كه اين صورت پايه و زيرين است كه جهان را آنچنان كه هست متمثل ميكند،5
به عبارتي راسل متوسل به اين ايدۀ فراهستشناسانه ميشود كه صورت منطقي زبان كه بازنمايانندۀ
جهان آنچنان كه هست ،است متمايز از صورت گرامری آن است.
از مباحث اخير 3ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم به داللتهای سمانتيکي زبان طبيعي در
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خصوص ساختار جهان ملتزم نباشيم و در عين حال مشتاق تعاطي مابعدالطبيعي در خصوص جهان
آنچنان كه هست باشيم ،بايد درصدد برآييم تا زباني خاص جعل كنيم ،متفاوت از زبان طبيعي برای
مابعدالطبيعهای كه جهان فينفسه را برای ما توصيف ميكند.
به گمان ما ،فارابي در الحروف آنچنان كه نشان خواهيم داد ،در چنين فضايي قدم ميزند .با اين حال
در پي اين هم نيستيم كه فارابي در خط به خط الحروف اين مسير را دنبال كرده است ،بلکه بهطور قابل
قبولي ميتوان چنين خطي را در الحروف تشخيص داد .برای اين منظور از يکي از مهمترين فرازهای
الحروف كه به موضوع «موجود» ميپردازد ،آغاز ميكنيم.
منطق موجود
فارابي در بخش «موجود» با دو مسوله روبرو است .نخست؛ در بند  81فارابي بر آن است كه زبانهای
غير از عربي اين امکان را در خود دارند كه لفظي در آنها بر همۀ چيزها داللت ميكند ،بي آنکه چيزی
را بر چيز ديگر در آن داللت استثنا كند .بهعبارتي لفظي در تمام زبانها هست ،كه داللت به همه چيز
ميكند .اين لفظ در كنار اين كابرد ،استعمال ديگری نيز دارد و آن ربط محمول به موضوع است .كاربرد
نخست را كاربرد مطلق و كاربرد دوم را كاربرد ربطي ميناميم .فارابي معادل اين لفظ را در فارسي
«هست» و در يوناني «استين» ميگيرد و تأكيد ميكند كه در ساير زبانها نيز لفظي با اين كاربردهای
پيشگفته يافت ميشود(فارابي .)111 :1938 ،از ويژگيهای نوع لفظ مزبور آن است كه از چيز ديگری
مشتق نشده است و تصريف اشتقاقي نيز نميپذيرد و چنانچه بر آن باشند تا از آن مصدری ساخته شود
بايد با آن همچون اسم برخورد كرد و از اسم مصدر ساخت .در چنين مواردی اگر در ساير الفاظ ،مصدر
صورت نخستين(مثال اول) آنان است ،در اين مورد اسم صورت نخستين است و مصدر از آن اشتقاق
مييابد .همچنان كه از «انسان» مصدر «انسانيۀ» ساخته ميشود.8
در اينجا فارابي مسولهای را طرح ميكند؛ در ساير زبانها غير از عربي معادل لفظي چون «هست» را
ميتوان يافت ،از اين رو برای بيان انديشههايي اساسي در منطق و علوم نظری (كه مشخصا در اينجا به
مابعدالطبيعه اشاره دارد) كه به واسطۀ اين لفظ بيان ميشوند با مشکلي روبرو نيستيم ،اما در عربي چنين
لفظي را سراغ نداريم .بنابراين زبان طبيعي در اين حوزه قادر به بيان انديشههای اساسي ما در منطق و
مابعدالطبيعه نيست(فارابي.)111 :1938،
مسوله دوم :فارابي در بندهای  84و  87به توضيح معضل اساسيای ميپردازد كهناشي از بدفهمي
ترجمهها است .فارابي مورد «موجود» را مثال ميزند ،كه نخستين بدفهمي درخصوص آن به اين باز
ميگردد كه موجود به لحاظ دستوری تركيبي اشتقاقي از مصدر وجود است و اين ممکن است به ظاهر
چنين بنمايد كه چيزی كه موجود است به واسطۀ بهرهمندی از وجودی ،موجود شده است ،همچنانكه
چيزهايي كه سفيد (أبيض) هستند ،به واسطۀ بهرهمندی از سفيدی (بياض) سفيد هستند .بهعبارتي
ساختار كلمات اشتقاقي متضمن اين معناست كه موضوعي وجود دارد كه به واسطۀ بهرهمندی از مصدر
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آن مشتق ،متصف به آن مشتق شدهاند .به ديگر سخن مصدر با اين نگاه همچون عرضي است كه
عارض بر موضوع ميشود .اين مسوله فارابي را بر آن ميدارد تا روشن سازد مطابق با هر كدام از معاني
موجود آيا چيزهايي كه موجودند ،به واسطۀ بهرهمندی از وجودی متمايز از ذاتشان است كه موجودند؟
همچنانكه چيزهايي كه سفيدند به واسطۀ بهرهمندی از سفيدیای متمايز از ذاتشان ،سفيد هستند.
ساختار اشتقاقي موجود در زبان عربي چنين چيزی را القا مينمايد ،اما فارابي آن را يك خطای اساسي
مابعدالطبيعي ميداند ،و ميكوشد آن را با بررسي هر كدام از معاني موجود بر طرف سازد .دومين بدفهمي
نيز اين است كه «موجود» از آنجا كه از «وجود» گرفته شدهاست و آن نيز فعلي است كه به معنای يافتن
از انسان سر ميزند «موجود» نيز ناظر به چيزی است كه به واسطۀ فعل يافتن به يافت انسان در ميآيد
و با توجه به اين معنا ميتوان گفت چيزی «موجود» است كه انسان آن را بيابد.
به نظر مسولۀ نخست را ميتوان با لزوم زباني ايدهآل به منظور تعاطي مابعدالطبيعي پيوند داد ،اين
مسوله كه در حقيقت به نحو زبان باز ميگردد را ما مسالۀ «نحوی موجود» ميناميم ،و فارابي ميكوشد
اين مسوله با طراحي نحوی صوری برای موجود حل كند .در همين راستا مسولۀ دوم به نوعي اشاره به
داللتهای سمانتيکي زبان دارد كه به گونهای ما را متعهد به لوازمي هستشناختي ميكند .اين مسوله را
مسولۀ «سمانتيکي موجود» ميناميم و فارابي در پاسخ با نظر به نظر ارسطو در  Δ7ميكوشد سمانتيکي
برای موجود طرح كند .به نظر فارابي با طرح نحو و سمانتيکي مشخص برای موجود منطق منقحي را
برای اين مفهوم پايه مابعدالطبيعي وضع كرده است ،در ادامه خواهيم كوشيد به اين منطق بپردازيم.
نحو موجود
مسولۀ نحوی موجود به نبود معادلي برای فعل ربط در زبان عربي اشاره داشت .در اينجا مجال آن را
نداريم كه به تفصيل به معادل فعل ربط در زبان عربي بپردازيم ،اما نکتۀ حائز اهميت آن است كه در
زبان عربي بر خالف زبانهای هند-اروپايي يك ريشه مشخص چون  *es-خاستگاه فعل ربط نيست.
پايهایترين جملۀ بيان كنندۀ ربط در عربي جملهی اسميه است ،كه در آن حرفي معين كه نشانگر ربط
باشد بروز ندارد ،بلکه به گونهای ساختار اسمي-خبری اين جمله متضمن ربط ميان موضوع و محمول
است ،برای نمونه «علي عادل» .شايد تنها هنگامي كه نواسخ بر سر جملهی اسميه ميآيند به گونهای
بتوان آنها را نشانگر فعل ربط دانست ،اما در ميان آنها حروفي چون «إن»« ،أن» ،و فعل ناقص
«كان» ربط ميان موضوع و محمول را بدون قيد خاصي بيان ميكنند« .إن» و «أن» تنها برای بيان فعل
ربط به كار ميروند اما «كان» هم در بيان ربط كاربرد دارد و هم در بيان مطلق بودن چيزی .از اين رو
«كان» را به دو نوع تقسيم ميكنند؛ كان ناقصه ،چون«كان اهلل غفورا» و كان تامه ،چون «كان اهلل و لم
يکن معه شيء»(.)Shehadi, 1969
حال برای نقل انديشههای منطقي و مابعدالطبيعيای كه بيان آنها از اساس وابسته به الفاظي چون
«هست» در فارسي و «استين» در يوناني است ،به ناچار بايد دست به گسترش و امتداد زبان طبيعي زد.
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بهعبارتي الفاظي را برای اين منظور جعل كرد كه يا اساسا در زبان طبيعي مقصد ،نظيری نداشتهاند و يا
اگرچه نظيری دارند اما كاركرد ديگری برای آنها تعريف نمود .مورد اخير نيز به دو صورت ممکن است؛
يا الفاظي را در زبان طبيعي عينا به كار بگيريم و يا تركيبات جديدی از آنها برای منظور خود بسازيم.
شواهد مويد آن است كه مترجمان از همۀ اين گزينهها برای اين منظور بهره بردهاند.
مترجمان برای معادل  to onو مصدر آن  to einaiاز شش ريشۀ متفاوت استفاده كردهاند كه عبارتند از:
اإليسيۀ ،اإلنيۀ ،الکينونۀ ،اإلثبات ،الهويۀ و الموجود .9اما در اين ميان اين موجود بود كه در طول تاريخ
فلسفه در جهان اسالم بهعنوان معادل  to onكه معرف موضوع مابعدالطبيعه است برگزيده شد .از اين
ميان آنچه فارابي در الحروف ذكر ميكند هو و موجود است .فارابي ميگويد برخي از مترجمان بر آن
شدند كه لفظ «هو» را آنجا كه در يوناني «استين» و در فارسي «هست» به كار ميرود ،به كار برند،
مانند «زيد هو عادل» و از آن مصدر «الهويۀ» را برساختهاند و برخي از مترجمان جای «هو» لفظ
«موجود» را به كار بردند(فارابي.)117 :1938 ،
در زبان عربي برای بيان فعل ربط بسته به بيان زماندار يا بيزمان فعل ربط يا استفادۀ مطلق يا ربطي
از آن ،از حروف و كلمات متفاوتي با ريشههای مختلف استفاده ميشود ،از اين قبيل« :إن»(مانند :إن زيدا
عالم)؛ مشتقات «كان»(مانند :كان زيد عالما يا زيد يکون عالما يا در كاربرد مطلق آن«كان اهلل»)؛«هو»
(مانند :زيد هو العالم)؛ يا بدون استفاده از هيچ حرفي(مانند :زيد عالم) .اين در حالي است كه در زبان
يوناني برای بيان فعل ربط تنها از يك ريشه ( )εἶναιو آن هم برای تمامي موارد زماندار ،بيزمان،
ربطي ،و مطلق استفاده ميشود .وجود چنين مشکالتي مترجمان را بر آن داشت تا از يك ريشۀ معين
برای بيان فعل ربط استفاده كنند و دست آخر گزينهای كه بدان رسيدند استفاده از ريشۀ «وجود» برای
بيان اين منظور بود .به اين صورت كه چنانچه بخواهيم بگوييم« ،الف ب بود» ،بهجای آنکه بگوييم
«الف كان ب» ميگوييم «الف وجد ب» ،و چنانچه بخواهيم بگوييم «الف ب خواهد بود» بهجای آنکه
بگوييم «الف يکون ب» ميگوييم «الف يوجد ب» ،و برای آنکه بگوييم «الف ب است» ،بهجای آنکه
بگوييم «الف ب» ميگوييم «الف موجود ب» .اين برای بيان گزارههای دو موضعي بود اما برای بيان
گزارههای تك موضعي كار بسيار ساده و البته طبيعيتر است؛ از اين رو برای آنکه بگوييم «الف بود»
ميگوييم «الف وجد» ،و برای آنکه بگوييم «الف خواهد بود» ميگوييم «الف يوجد» و برای «الف
هست» خواهيم گفت «الفموجود»(همو) .10همانگونه كه گفته شد مهمترين فايدۀ چنين كاری ،ترجمه
فعل ربط زماندار و بيزمان با كلماتي با ريشهی واحد و همچنين به كار بردن اصطالحات يکسان در
گزارههای دو موضعي و تك موضعي است.
نکتۀ مهمي كه در نحوی كه فارابي برای تعاطي مابعدالطبيعي مد نظرش پيشنهاد ميكند ،اين است
كه موجود هم كاربرد مطلق دارد و هم ربطي .به عبارتي در عين اينکه موجود به هر چيزی قابل اطالق
است عينا نشانگر ربط در حمل نيز هست .به عبارتيفارابي تفاوتي ميان كاربرد ربطي و مطلق موجود
نميبيند .اين موضوع وقتي مهم ميشود كه بدانيم از قضا اين تمايز در تاريخ فلسفه اهميت زيادی يافته
است.
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جان استوارت ميل به اين مهم اشاره ميكند و تقسيم كالسيك ميان بودن ( )to beبه معنای
«وجود داشتن» ( )to existو بودن به «معنای چيزی بودن» ( )to be somethingرا در كتاب منطق
خود صورتبندی ميكند و معتقد است كه سراسر تاريخ مابعدالطبيعه در اثر خلط ميان اين دو معني در
هالهای از ابهام فرورفته است( .11 )Mill, 1974: 79نخست بايد به اين نکته تفطن يافت كه تمايز ميان
هست به معنای چيزی بودن ،به عبارتي معنای ربطي هست ،در مقابل هست به معنای وجود داشتن در
دو سطح قابلبررسي است :نخست در سطح نحوی؛ در چنين سطحي هست يا بهصورت مطلق بهكاربرده
ميشود چون« ،سقراط هست» ،و يا بهصورت حملي ،چون «سقراط آتني هست» .چنين تمايزی در زبان
يوناني قابل مشاهده است؛ اما هنگاميكه اين تمايز را از سويهی سمانتيکي واكاوی ميكنيم در بدو امر
چنين به نظر ميرسد كه كاربرد حملي هست ،بيانگر نسبت دادن يك ويژگي به موضوع خود است،
درحاليكه كاربرد مطلق اشاره به يك ساختار موضوع -محمولي مستقل دارد ،كه بهكلي ميتوان آن را از
ساختار حملي جدا دانست .اين موضوع اگرچه در مصداق فارسي آن نمود چنداني ندارد اما در مصداق
عربي و انگليسياش روشنتر متبلور ميشود .در زبان عربي گفته ميشود سقراط موجود و در انگليسي
 ،Socrates existsالبته ساختار عربي در فارسي هم راه يافته و به شکل حملي بروز كرده است ،چنانکه
گفته ميشود «سقراط موجود است يا وجود دارد» .نکتۀ حائز اهميت آنکه همهی اين جمالت را ميتوان
به لحاظ صوری بهرهمند از يك نوع ساخت دانست ،اما مصداقهای زباني-نحوی متفاوت آن خود
حامل داللتهای سمانتيکي متفاوتي هستند كه ميتوانند در تحليلهای مابعدالطبيعي ما اثرگذار باشند .از
اين جهت ظاهرا فارابي با وضع نحو خاص خود برای موجود مناقشه سابق الذكر ميل را معتبر ندانسته
است.11
اينکه فارابي تمايز مرسوم ميان فعل ربط و فعل وجود را به رسميت نميشناسد و درصدد است كه
نحوی منطقي را تأليف كند تا اين تمايز در آن منحل شود ،ريشه در فهم دقيقي دارد كه او از مسولۀ
وجود و موجود در فلسفه يونان به لحاظ نحوی و مابعدالطبيعي دارد .برای فهم اين معنا ما به نظريۀ
گشتاری چارلز كان دست مييازيم.
آنچنان كه گفته شد ،نظر مشهور بر آن است كه افعال وجودی را (نظير «موجود» ،هست /موجود
است /وجود دارد و «) )»exsist(sدر مقابل فعل ربط (همچون «است» و « )»isو مستقل از آن بشمارد.
اين ديدگاه در شکل صوری اين افعال در زبان نيز تأثير گذاشته به گونهای كه برای هر كدام مثال در
زبان فارسي و انگليسي از ريشهای جدا فعل ساختهاند 17.نظريۀ تحليل گشتاری چارلز كان 14در صدد
است با تحليل گشتاری فعل ربط در زبان يوناني توضيح دهد كه تمايز ظاهری ميان فعل ربط و فعل
وجود يا كاربرد ربطي و مطلق  einaiريشه در تمايزی بنيادیتر ميان نقش نحوی فعل به عنوان فعل ربط
و نقش سمانتيکي فعل به عنوان اداتي كه بيانگر واقعيتي فرازبانشناختي يا به تعبيری «برونايستايي در
15
جهان» است ،دارد .در اينجا كاربرد سمانتيکي شامل برونايستايي 16برای موضوعات ،مصداق يافتن
برای محموالت و صدق 13برای جمله به عنوان يك كل است .بهعبارتي بر خالف تحليل سنتي كه
كاربرد مطلق و وجودی را مستقل از كاربرد ربطي ميپنداشت نظريۀ كان ميگويد آنچه محوريت دارد و
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كاربرد مرتبۀ اول از فعل محسوب ميشود كاربرد ربطي است و كاربردهای وجودی و مصداقي و صدقي
به نحوی گشتاری-سمانتيکي از كاربرد ربطي ناشي ميشوند .به ديگر سخن اين كاربردها همگي لوازم
سمانتيکي كاربرد ربطي هستند.
مراد ما از گشتار در اينجا اين است كه همانگونه كه اين جمله كه «كيف به وسيلهی رضا برده شد»
از جملۀ پايه «رضا كيف را برد» به نحو گشتاری گرفته ميشود ،جملهای مانند «سقراط سفيد است»
متضمن سه گشتار سمانتيکي 18است 19.نخست گشتار برونايستايانه يا وجودی؛«سقراط سفيد است»
متضمن اين است كه «سقراطي هست كه سفيد است» و از اين جمله ميتوان كاربرد مطلق يا وجودی
فعل را با حذف جملۀ پيرو حملي نتيجه گرفت ،در اين صورت اين جمله را داريم« :سقراط هست/
موجود است /وجود دارد» ،دوم گشتار مصداقي؛ اين جمله كه «سقراط سفيد است» متضمن اين است
كه محمول در موضوعي مصداق يافته است و از اين رو اين گشتار واقعيت را برای محمول وضع ميكند،
و سوم گشتار صدقي؛ جملۀ مزبور اين ادعا را دارد كه وضعي از امور مطابق با «سقراط سفيد»
يافت ميشود .در مجموع ميتوان نظريۀ گشتاری كان را چنين جمعبندی كرد كه در ابتدا ما با يك
جملۀ حملي-ربطي در سطحي نحوی روبرو هستيم كه در مرتبۀ نخست و به لحاظ سمانتيکي اين
جمله حامل يك ادعای صدق است كه ميگويد امر واقعي مطابق با محتوای گزارهای جمله يافت
میشود (گشتار صدقي) ،الزمۀ اين ادعا اين است كه موضوعي مطابق با موضوع جمله در خارج
باشد (گشتار برونايستايانه) كه محمول در آن مصداق يافته باشد (گشتار مصداقي) ( Kahn, 2004:
.)402-3
با جايگزيني تمايز فعل ربط در سطح نحوی با گشتارها و لوازم سهگانۀ سمانتيکي آن با تمايز صوری
ميان فعل ربط و فعل وجودی ،ديگر نميتوان فعل وجودی را مستقل از زمينۀ ربطي آن در نظر گرفت و
اين جايگزيني البته پيامدهای مابعدالطبيعي مهمي را در پي خواهد داشت.
تحليل كان كاربرد ربطي-حملي فعل را به عنوان كاربرد مرتبۀ نخست آن محوريت ميبخشد و
كاربردهای صدقي و برونايستايانه را بهعنوان گشتارهای سمانتيکيای كه در مرتبۀ دوم از كاربرد مرتبۀ
اول ربطي-حملي گرفته شدهاند ،معرفي ميكند .البته در كنار اين دو گشتار ،گشتار مصداقي نيز قرار دارد
كه نشانگر وقوع محمول در موضوع است .اين كاركرد بنيادين حملي-ربطي فعل است كه در فلسفۀ
يونان مركزيت دارد ،برای نمونه نظريۀ مقوالت عشر ارسطو نشان دهندۀ همين ساختار زيرين حملي فعل
است كه به ما نشان ميدهد چگونه  einaiبه انحای گوناگون گفته ميشود و در تمام مقوالت نحو فعل
به صورت ربطي-حملي است (موضوع چه هست؟ به چه اندازه هست؟ از چه كيفي هست؟ به چه وضعي
هست؟ در چه جايي هست؟ و  .)...اما از نظريۀ مقوالت عشر ارسطو جالبتر نظريه بساطت واحد افلوطين
و عدم تعلق هستي ( )ousiaبه آن است .هستي در اين معنا عليالقاعده نميتواند به معنای برونايستايانه
و وجودی آن باشد ،چرا كه برای افلوطين اگر واحد نباشد ،چيز ديگری هم نخواهد بود .بلکه هستي
نداشتن واحد در اينجا به معنای نداشتن ساختار حملي كه مستلزم تركب آن است(هست) كه در غير اين
صورت واحد از حالت بساطت خارج شده و كثير ميشود (.)Kahn, 2009: 3
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تبيين كان از  einaiدر يوناني به خوبي مبين نبود تمايز مرسوم ميان فعل ربط و فعل وجود در ساخت
نحوی زبان يوناني است .اگرچه بود و نبود اين تمايز بدوا در ساخت نحوی زبان بروز ميكند اما به دليل
داللتهای سمانتيکي ساخت نحوی در خصوص ساختار جهان ،ميتواند مسائل مابعدالطبيعيای را در اين
خصوص به بار بياورد .دغدغۀ جان استوارت ميل كه در اين خصوص از او نقل شد روشنگر اهميت اين
مسوله است ،كه تا چه حد ساخت نحوی ميتواند برای ما هزينه فلسفي به بار آورد .متعاقبا لزوم زباني كه
جهان را آنچنان كه هست توصيف كند و در عين حال مسائل غير اصيلي را به بار نياورد فهميده ميشود.
فارابي با درک اين مسوله ،البته در فضايي محلي ،در الحروف به تدقيق نحو موجود ميپردازد.
34

سمانتیک موجود

از اينجا به مسوله سمانتيکي موجود ميرسيم؛ آنچه فارابي در خصوص مشتق و رابطۀ آن با مبدأ
اشتقاق ميگويد دقيقا ناظر به همين تأثير مصداق زباني-نحوی وجود در عربي بر جهتگيریهای
مابعدالطبيعي است .ازاينجهت ممکن است كه فارغ از هرگونه استدالل فلسفي و متأثر از ساختار نحوی
كاربرد مطلق هست در قالبهای «موجود است/موجود »exist(s)/به اين نتيجه برسيم كه موجود بودن،
آنسان كه از ساختار نحوی آن برميآيد ،ويژگيای است كه چنانچه موضوع جمله در خارج از آن بهره-
مند باشد ميتوان آن را محمول موضوع قرار داد و از اين جهت موجود را يکسره بهعنوانيك محمول
دانست .برداشتي كه فارابي به شدت نسبت به آن پرهيز ميكند .فارابي نخستين گام را برای دفع اين
توهم با اين توضيح برداشت كه نخست بايد با موجود بهعنوان يك اسم برخورد كرد و نه صفتي كه
چيزی از آن برخودار ميشود و دوم در نسبت ميان موجود و مصدر آن وجود بر خالف رويۀ معمول نحوی
مصدر مبداء قرار نميگيرد و اين اسم است كه مبداء است و مصدر از آن ساخته ميشود .در همين راستا
پس از پرداختن به نحو خاصي كه برای بيان انديشههای مابعدالطبيعي مناسب است ،به سمانتيك موجود
و از آن مهمتر وجود و مدلوالت مابعدالطبيعي نحوی كه برای آنها وضع كرده است ميپردازد.
سخن فارابي در ابتدای الف ،88 :يادآور نظر ارسطو در  Δ7در خصوص معنای بودن به حسب خود
است .در آنجا ارسطو بر آن بود كه «بودن به حسب خود درست به شمار چيزهايي كه صورتهای حمل
بر آنها دالل دارند ،گفته ميشود» ) ،(Metaph, 1017a22-23اينجا نيز فارابي درصدد است تا اين
معنا را توضيح دهد .در اين راستا ميگويد« :موجود لفظ مشتركي است كه به همۀ مقوالت(كه آنها نيز
به نوبۀ خود به يك مشار إليه (يك اين) گفته ميشوند) گفته ميشود .و بر هر مشار اليهي چه در موضوع
باشد و چه در موضوع نباشد گفته ميشود» (فارابي.)116 :1938،
بايد در نظر داشت در الحروف «مقوالت» عمدتا به معنای محموالت بهطور عام است ،البته كه در
نهايت محموالت در سلسله مراتب مقولي به مقوالت به معنای خاص آن ،يعني اجناس عالي ختم
ميشوند .موجود در اين معنا بر همۀ مقوالت گفته ميشود اما تنها در لفظ ميان آنها مشترک است .اما
از آنجا كه اين اسم داللتي بر ذات و مفهومي معين نميكند ،بهتر آن است كه برای چنين اطالقي ،آن را
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چون اسمي در نظر گرفت كه به هر يك از اجناس عالي به اشتراک لفظ گفته ميشود (و به تبع اين
اطالق به هر آنچه تحت هر يك از آنان قرار دارد به اشتراک معنوی و تواطؤ) .از اين روی موجود در هر
مقولهای به معنای آن مقوله است و نخست به جنس عالي آن مقوله گفته ميشود و به همان معنا به
انواعي كه تحت آن مقوله قرار ميگيرند .برای نمونه لفظ «عين» در عربي كه به خودی خود هيچ داللتي
بر مفهوم و ذاتي معين ندارد و تنها هنگامي كه به هر يك از انواعي كه «عين» به آن اطالق ميشود،
اطالق گردد ،معنای «عين» به معنای آن نوع ،متعين ميشود .موجود يا بودن نيز چنين است و در اصل
به معنای چيزی بودن است و چيزی بودن نيز در هر معنايي از مقوالت به معنای آن مقوله متعين
ميشود .موجود در اين معنا ،همانطور كه ذكر شد ،به تنهايي معنای محصلي ندارد و در هر مقوله معنای
همان مقوله را دارد .در اينجا وجود هر موجودی در هر مقوله جنس مافوق آن است تا به جنس عالي
11
برسد كه بسيط است و لذا وجود و موجود در آنها يکي است.
گاهي موجود به معنای صادق به كار برده ميشود .مراد از آن اين است كه آنچه در نفس تصور يا
تخيل ميشود و يا معقول نفس قرار ميگيرد ،بعينه در خارج نيز يافت شود .اين معنا اعم از اين است كه
به گزارهها تعلق گيرد يا به مفاهيم مفرد .وقتي موجود در اين معنا به گزارهها اطالق ميشود منظور آن
است كه در خارج وضعي از امور يافت ميشود كه مطابق با آن گزاره در نفس است .در خصوص مفاهيم
نيز اطالق موجود در اين معنا به معنای آن است كه مطابقي برای آن مفهوم در خارج يافت ميشود .برای
نمونه «الفرس موجود» ،يعني در خارج اسب هست.
بنابراين موجود در اين معنا به كل قضيه يا مفهوم ،هنگامي كه بعينه در خارج باشد ،گفته ميشود.
موجود و صادق در اينجا اينهمان اند .موجود به معنای صادق به اشتراک معنوی به تمامي مقوالت
اطالق ميشود و همين طور به گزارههای سلبي ،چراكه گزارههای سلبي نيز به اين معنا موجودند.
در چنين معنايي از موجود ،وجود آنچه صادق است ،رابطه و اضافهای است ميان امر معقول و آنچه
خارج از ذهن است .به ديگر سخن معنای اينکه چيزی صادق باشد يا به اين معنا موجود باشد يا وجود
داشته باشد اين است كه مفهومي در خارج مصداق يافته باشد .نکتۀ مهم آنکه وجود در اينجا محمول
يك مفهوم است نه يك چيز خارجي .به تعبير خود فارابي وجود در اين معنا يك معقول ثاني است.
بهعبارتي مفهومي كه به ديگر مفاهيم اطالق ميشود ،از اين رو چيزی است كه بر انديشهها يا معقوالت
در ذهن حمل ميشود ،جای آنکه مستقيما بر چيزهای خارجي حمل شود.
فارابي ميگويد نخستين چيزی كه به فهم در ميآيد و معقول ميشود ،آن چيزی است كه از امر
محسوس خارجي به فهم در ميآيد(فارابي )54 :1938 ،پس از آنکه اين معقوالت در نفس تقرر يافتند از
اين جهت كه در نفس هستند معروض عوارضي ميگردند كه به حسب آن عوارض برخي جنس و برخي
نوع و برخي موضوع و برخي محمول اند(فارابي ،)54 :1938 ،به ديگر سخن معقوالت اول از آن جهت
كه در نفس هستند ،با يکديگر سنجيده ميشوند و به اعتبار آنکه موضوع مطلق فکر قرار ميگيرند ،قواعد
و ساز و كارهای مفهوم سازی در ذهن نظير تركيب ،نسبت ،سلب ،اندراج و  ....بر آنها عارض ميشود ،از
اين نظر ميتوان ويژگيهايي را به معقوالت اول نسبت داد كه آن ويژگيها نيز از آنجا كه خود ،در ذهن
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هستند معقول ناميده ميشوند اما نه معقولي كه معقول آنچه در خارج از نفس است باشد ،بلکه معقول
آنچه در نفس است ،هست و به اين سبب معقول ثاني ناميده ميشود.
بنابراين با در نظر داشت گفتۀ فارابي كه وجود در اين معنا اضافهای است كه به معقوالت اول تعلق
ميگيرد ،موجود بهمعنای صادق مفهومي مرتبۀ دوم يا يك معقول ثاني است .موجود در اين معنا به هر
قضيه و مفهومي به نحو اشتراک معنوی گفته ميشود و معنای آن نيز بودن مطابقي برای آن قضيه يا
مفهوم در ذهن ،در خارج است.
نتيجه آنکه موجود به معنای صادق يك معقول ثاني فلسفي است كه به مفهوم يا قضيۀ حاضر
در ذهن ،به منظور بيان مصداق داشتن عيني آن مفهوم يا قضيه در خارج ،تعلق ميگيرد .در چنين معنايي
از موجود ،وجود چيزی است كه بر مفهوم يا قضيه در ذهن عارض ميشود ،چرا كه مفاهيم و قضايا
به خودی خود حامل صدق خود نيستند بلکه اين شخص است كه با ادراک حسي مطابق آن مفهوم
يا قضيه ،حکم به داشتن مصداق عيني آن در خارج ميكند و اين را با حمل موجود بر آن بيان
ميدارد.
معنای ديگر موجود آن است كه چيزی موجود خوانده شود و مراد از آن ،اين باشد كه «آن چيز در
خارج نفس به واسطهی ماهيتي متفرد شده است ،حال چه در نفس تصور شود و چه نشود»
(افارابي .)114 :1938 ،اين معنای از موجود كه ناظر به انحياز شي است -كه ما آن را اينجا به تفرد
برگرداندهايم -به وحدت و تشخص هرشيء در خارج باز ميگردد ،كهشيء به واسطهی اين وحدت و
تشخص از غير خود متمايز ميشود .11در التعليقات هويت شيء با عينيت ،وحدت ،تشخص و وجود منفرد
آن كه قابل اشتراک نيست يکي دانسته شده است (فارابي .)41 :1791 ،از اين رو ميتوان موجود بودن در
اين معنا را اين چنين فهميد كه اگر به چيزی به اين معنا گفته ميشود كه موجود است ،مراد آن است كه
آن شيء يا يك جوهر است و جوهر بودن برای آن به اين معناست كه به حسب يك ذات ،شيء آني
اس ت كه هست و غير خود نيست و از اين جهت وحدت دارد و يا همچون اعراض به واسطۀ آنکه به
جوهری تعلق دارد تفرد يافته است ،چراكه تفرد و تشخص اوال به جوهر باز ميگردد و پس از آن و به
واسطۀ آن به چيزهايي كه به جوهر تعلق دارند.
ذات يا ماهيت دو گونه است يا مركب و به تعبير فارابي منقسم و يا بسيط و غير منقسم است .ذوات و
جواهر مركب را به سه گونه ميتوان بيان كرد ،نخست؛ به واسطۀ نام آن ذات ،كه بر كل آن داللت دارد؛
برای نمونه نام «انسان» كه بر نوع يا يك فرد از آن داللت دارد .دوم؛ كليۀ اجزای آن ذات كه به واسطۀ
آن شيء قوام مييابد ،به ديگر سخن حد شيء كه شامل جنس و فصل قريبش است و سوم؛ يکي از
اجزايي كه در حد شيء مذكور است .در اين مورد موجود تنها به نام شيء كه داللت بر كل آن دارد گفته
ميشود؛ برای نمونه ميگوييم «االنسان موجود» ،و از آن جوهر بودن انسان را منظور داريم .وجود شيء،
كه در اين معنا به جوهر و حقيقت شيء كه شامل حد يا يکي از اجزای حد آن است ،اشاره دارد .البته در
اين مقام وجود شيء مقول به تشکيك است؛ يعني به لحاظ تقدم و تاخر ،آنچه از حد شيء شايستگي
بيشتری دارد كه وجود يا ذات و جوهر آن خوانده شود ،آن چيزی است كه شيء به حسب آن تشخص
مييابد و بدين جهت فصل اخير شايستهتر است به اينکه آن را وجود شيء بناميم.

13

احمد عسگری ،سینا ساالری خرم
)(Ahmad Asgari/ Sina Salari Khoram

امور بسيط نيز بر دوگونه هستند ،اجزای ماهيت ذوات مركب چنانچه قابل تقسيم باشند ،اين تقسيم تا
جايي ادامه مييابد كه ديگر جزئي قابل تقسيم نباشد ،كه اين اجزا يا فصل اخير است و يا اجناس عالي.
از سويي جواهر فردیای هستند كه نه فقط خود در موضوعي نيستند بلکه موضوع اعراضي هم قرار
نميگيرند ،كه آنان عبارتند از مجردات كه اموری بسيط هستند .در هر دو مورد موجود و وجود در آنها به
سبب بساطتشان يکي است.
فارابي پس از تقسيمبندی سهگانۀ فوق از معاني موجود با ذكر نکتهای معاني موجود را به دو معنا تقليل
ميدهد .تمامي محموالتي كه به يك اين گفته ميشود ،پيش از آنکه به حسب ماهيت خارجياش در
نفس معقول گردد ،در خارج از نفس به حسب يك جوهر يا ذاتي متفرد است و بعد از آنکه معقول گرديد،
صادق خوانده مي شود ،چراكه عينا معقول مطابق خود در خارج است .بدين سبب از دو جهت به اين امور
خارجي ميتوان موجود گفت؛ يکي از آن جهت كه در خارج از نفس به حسب ذاتي متفرد هستند و ديگر
از آن جهت كه عينا در نفس معقول ميشوند و از جهت مطابقتشان صدق به آنها تعلق ميگيرد.
بنابراين معاني موجود دو گونه ميشوند؛ نخست موجود به معنای به حسب يك ذاتي در خارج متفرد بودن
و ديگری موجود به معنای صادق (فارابي.)113 :1938 ،
برنامۀ فراهستشناختی الحروف
راهبرد فارابي در تحليل موجود نمونۀ خوبي از تحليلهای فراهستشناسانۀ يك فيلسوف است .فارابي
در عين اينکه نحو خاصي را برای موجود وضع ميكند به داللتهای سمانتيکي موجود در نظام
مابعدالطبيعي مطبوعش اشاره ميكند .با اين حال به نظر ما اين تنها نمونهای از اين دست تحليلها در
الحروف نيست ،بلکه همانطور كه پيشتر اشاره شد ميتوان در اين راستا خطي پررنگ را در اين كتاب
تشخيص داد.
كتاب الحروف از مهمترين آثار فارابي است و از جمله آثار مفصل اين فيلسوف موجزنويس محسوب
ميشود .متن كتاب در .1938م توسط فارابي شناس معاصر محسن مهدی ( )1915-1883به چاپ رسيد.
كتابالحروف از سه باب شکل يافته است كه به ترتيب تصحيح مهدی عبارتند از ،باب اول :احلروف و
أسامء املقوالت ،باب دوم :حدوث األلفاظ و الفلسفة و امللة و باب سوم :حروف السوال.
مهدی با توجه به نسخهای كه در دست داشته به همان صورت كه گفته شد ،ترتيب ابواب را آورده
است ،اما من در اين خصوص ترديد دارد و پيشنهاد ميكند كه باب دوم يعني «حدوث االلفاظ و
الفلسفة و امللة» ،در اصل باب اول الحروف بوده و بعد از آن به ترتيب باب اول و سوم قرار داشته
است) .(Menn, 2008a: 64-65به نظر سخن من صائب ميآيد چون فارابي در باب دوم از چگونگي
تکوين زبان بشری و كيفيت تعامل انسانها به واسطۀ آن و همين طور شکلگيری آيينها (المله) و بعد
از آن شکلگيری صنايع يا هنرهای عاميانهای چون شعر و خطابه و پس از آن صنايع قياسيای چون
جدل ،فلسفه و سفسطه ميپردازد .در آخر فارابي به جعل اصطالحات فلسفي و دوران ترجمه متون يوناني
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و به خطراتي كه معادل سازیهای برگرفته از زبان طبيعي (المعاني العاميه) در ترجمۀ متون فلسفي
ميتواند داشته باشد اشاره ميكند و سخن خود را در اين باب با توضيح در خصوص اشتراک معنوی و
لفظي نامها و تواطي و تشکيك آنها به پايان ميبرد .محتوای مزبور به نظر چندان ربطي به مباحث
منطقي و مابعدالطبيعيای كه در باب اول و سوم بيان ميشود ندارد ،بلکه بيشتر به تمهيدی ميماند در
خصوص مباحث زباني كه بعدتر به آنها اشاره خواهد شد.17
نکته برجسته اين فصل محوريت زبان است ،كه فارابي به واسطۀ توضيح سير تکون آن درصدد است
تمايز فلسفه را با دين معلوم كند .از نظر فارابي غايت فلسفه دست يافتن به حق است و فلسفه آنچه را
حق است بيان ميكند 14حق در متون اوليه فلسفه اسالمي به معنای صدق و آنچه صادق است ،است و از
اين رو مي توان نتيجه گرفت كه فلسفه از نظر فارابي به توصيف و تبيين جهان آنچنان كه هست
ميپردازد .در كنار فلسفه ،ملۀ قرار دارد كه به گونهای خادم فلسفه تلقي ميشود .وظيفۀ ملۀ آن است كه
امور نظری داخل در فلسفه را كه به توصيف و تبيين جهان آنچنان كه هست ميپردازد به واسطۀ تخيل
و اقناع به جمهور منتقل كند .تخيل و اقناع به نوعي دو گونه فرآيند بازتعبير زباني است كه واضع ملۀ آن
را انجام ميدهد .وی با تخيل ،امور نظری داخل در فلسفه را به واسطه مثالها و استعارههای زباني كه
برای مخاطب عام خود قابل درک باشد بازتعبير خيالي ميكند و با اقناع با توسل به فهم عرفي و بدوی از
پديدهها كه فارابي آن را «بادئ الرأی المشتركه» مينامد ،سعي در تفهيم امور نظری داخل در فلسفه به
عامۀ مردم (جمهور) دارد .در كنار ملۀ ،صناعت كالم قرار دارد ،مشخصۀ اصلي يك متکلم آن است
كهزبان دين را بازنمايانندۀ جهان آنچنان كه هست ميانگارد ،بهعبارتي از نظر او زبان دين ديگر زباني
تخيلي نيست ،بلکه جهان را آنچنان كه هست توصيف ميكند .از اين رو متکلم كه اين امور مثالي و
اقناعي در ملۀ را حق ميپندارد ،درصدد اثبات و تبيين آنها بر ميآيد.
اگرچه فارابي به صراحت به اين اشاره نميكند كه زبان فلسفه متمايز از زبان عرفي است ،اما اين ايده
به طور ضمني در سرتاسر اين بخش از الحروف تکرار ميشود .چراكه اگر فلسفه به امور نظری ميپردازد
و جهان را آنچنان كه هست توصيف ميكند و اين زبان برای عامۀ مردم مفهوم نيست و به منظور تفهيم
آن بايد دست به باز تعبير اقناعي و تخيلي آن زد ،بنابراين به روشني با دو زبان روبرو هستيم :يکي زبان
عرفي و طبيعي كه عوام امور عرفي را با آن ميفهمند و ديگری زباني كه خواص ،جهان را آنچنان كه
هست به وسيلۀ آن توصيف ميكنند.
نکتۀ جالب در اينجا اصطالح خواص است كه فارابي آن را به كار ميگيرد .تفاوت كساني كه در يك
صناعت خاص مهارت دارند نسبت به افراد بيرون از آن صناعت در اين است كه آنان به برررسي امور
مربوط به صناعت خود در سطحي عرفي و آنچنان كه بدوا پديدار ميشود اكتفا نميكنند ،بلکه درصدد
پيجويي علل و مبادی آن پديدهها هستند ،كاری كه فارابي به آن تعقيب بادئ الرأی المشتركۀ در آن
حوزه خاص ميگويد .مانند صناعت طب كه به علل و مبادی خطر و ضرری كه انسانها از آن در امان
نيستند ميپردازد .در عين حال تفاوت مهم اهل يك صناعت خاص با ديگران در آن است كه آنان با نظر
و زباني خاص به آن صناعت مينگرند و در خصوص پديدههای مربوط به آن سخن ميگويند(فارابي،
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 .)177-4 :1938از اين جهت اهل هر صناعتي نسبت به خارج از دايرۀ خود ،خواص محسوب ميشوند .از
نظر فارابي تنها فالسفه هستند كه بهطور مطلق ميتوان به آنان خواص گفت.
اگرچه فارابي در اينجا بهروشني اطالق خواص برای فالسفه را تبيين نميكند ،اما ميتوان حدس زد در
امتداد يك سنت ارسطويي چرا چنين ميانديشد .مابعدالطبيعه برای فارابي دستكم در سطح الحروف علم
معرفت به امور خارج از مقوالت (فرامقوله) و خود مقوالت ،و تبيين امور تحت مقوله از آن جهت كه امور
فرامقوله علت آنان هستند ،است(فارابي .)59 :1938 ،آنچه از موجودات به لحاظ عرفي و بدوی در
دسترس است همان امور تحت مقوالت است ،فارابي خود اشاره دارد كه مقوالت به امور محسوس ناظر
به يك «اين» اطالق ميشود (فارابي )54 :1938 ،و مابعدالطبيعه كه به امور خارج از مقوالت ميپردازد
مترصد معرفت به اين امور است از آن جهت كه علل و مبادی امور تحت مقوله هستند .اگرچه از سويي
هر صناعتي به علل و مبادی بخشي از موجودات و امور تحت مقوالت ميپردازد و از اين جهت اهل آن
صناعت بهطور نسبي خواص محسوب ميشوند ،اما متعاطيان مابعدالطبيعه كه به علل و مبادی همه
موجودات ميپردازند عليالقاعده بايد مطلقا خواص محسوب شوند.
نتيجه آنکه مابعدالطبيعه از دو جهت زبان خاص خود را ميطلبد .از جهتي بهطور عام به اين سبب كه
صناعتي خاص است و همانگونه كه گفته شد زبان خاص خود را داراست .از اين مهمتر از اين جهت كه
در خصوص اموری سخن ميگويد كه خارج از مقوله هستند ،اين در حالي است كه زبان عرفي ناظر به
امور تحت مقوله است ،و برای سخن گفتن از امور خارج مقوله و نسبت آن با امور تحت مقوله نياز به
زباني خاص و متفاوت از زبان عرفي است.
آنچه تا به اينجا تحليل شد ناظر به مسولۀ كلي زبان فلسفه و مابعدالطبيعه بود ،اما فارابي در انتهای
اين فصل از الحروف به مسولهای محلي نيز اشاره ميكند و آن مسولۀ انتقال معاني فلسفه يوناني به زبان
عربي است و در اين خصوص احتماالت مختلفي كه ممکن است با آن روبرو شويم را مطرح ميكند.
مشکل اساسي در اين خصوص ،عدم زمينۀ فلسفي در زبان عربي است .توصيۀ فارابي اين است كه برای
انتقال مفاهيم فلسفي از يوناني به عربي ارجح آن است كه نخست به معاني عرفيای كه به معاني فلسفي
مد نظر شباهت دارند ،متوسل شويم چون مسير تفهيم مخاطب تسهيل ميشود .با اين حال در آخر اين
امکان را هم مطرح ميكند كه ميتوان معاني فلسفي را بدون داللت لفظي خاص در زبان عرفي بر آنها
به كار گرفت يا اگر لفظي خاص ،فارغ از اينکه از چه زباني باشد ،برای آن وضع كرديم بايد مراقب بود
كه با معاني عرفيای كه در زبان مقصد از آنها افاده ميشود خلط نشود .با اين حال خطر خلط اين
معاني با معاني عرفي برخي را بر اين داشته كه الفاظي را برای آنان جعل كنند كه هيچ نظيری در زباني
خاص نداشته باشد .فارابي در اين موضع نيز به شيوهای روشنتر به لزوم زبان خاص فلسفه و در عين
حال عدم كفايت زبان طبيعي برای نقل انديشههای فلسفي اشاره ميكند.
آنچه تا به اينجا گفته شد به گمان ما به روشني دليلي بر دغدغۀ فراهستشناسانه فارابي است .او نه
تنها در الحروف اين دغدغه را صريح و ضمني بيان ميكند ،بلکه در مواضعي چون مسوله وجود و موجود،
سعي دارد به اين دغدغهها جامۀ عمل بپوشاند .در مسولۀ مزبور همانطور كه نشان داديم ،فارابي نحو
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خاصي را برای سخن گفتن از وجود در فلسفه وضع ميكند تا تحتتأثير داللتهای سمانتيکي زبان
عرفي به ورطۀ مسائل حشو در فلسفه نيفتيم .با اين حال در مسير پرداختن منطقي برای سخن گفتن از
موجود تنها به جنبههای صوری توجه ندارد بلکه سمانتيك خاص منطق موجود را نيز به وسيلۀ پرداختن
به معاني موجود و وجود وضع ميكند ،تا بگويد در منطق و زبان مد نظر وی موجود و وجود دقيقا به چه
چيزی داللت دارد.
اما دغدغۀ فراهستشناسانه فارابي در خصوص زبان ايدهآل مابعدالطبيعه به اين مورد خاص ختم
نميشود بلکه با توجه به مباني مابعدالطبيعي خود در خصوص زبان خاص مابعدالطبيعه و تمايز آن از زبان
طبيعي مشخصا تأمالت نظریای را مطرح ميكند .شايد بدوا با توضيحات پيش گفته چنين به ديد آيد
كه طرح زباني ايدهآل برای مابعدالطبيعه ،تنها در سطح آرماني خام در الحروف باقي ميماند و فارابي خود
در خصوص ماهيت اين زبان سخني ندارد ،اما در ميان فارابي پژوهان استيفن من تفسيری بديع از برنامۀ
فراهستشناختي فارابي در الحروف در خصوص زبان مابعدالطبيعه دارد .از نظر وی فارابي با محوريت
دادن به كتاب  Δوتفسير ويژهای كه از اين كتاب ميكند در عمل نيز در خصوص ماهيت زبان
مابعدالطبيعه سخن گفته است.
16
مداخل الحروف در بابهای دوم و سوم يا مستقيما به يك حرف نحوی تعلق گرفته است يا معاني
آن(همچون جوهر) به يك حرف نحوی (همچون «ما») وابسته است؛ مطابق تقسيمات نحوی قديم كلمه
بر سه قسم است :اسم  ،فعل و حرف؛ در اين ميان حرف بر خالف اسم و فعل معنای مستقلي ندارد و در
افادۀ معنای خود تابع وجود معنای ديگری است .15با اين حال الحروف كتابي در خصوص مطلق حروف
به اين معنا نيست بلکه مشابهتي بين آنچه در مداخل باب اول فارابي به آن ميپردازد و آنچه ارسطو در
كتاب  Δدر مابعدالطبيعه طرح كرده است ديده ميشود .به عقيدۀ من فارابي آنچه را كه ارسطو در  Δذيل
عناويني اسمي بيان ميكند ،در باب اول ذيل عناويني حرفي بحث ميكند .چنين راهبردی از بصيرتي
فراهستشناختي حکايت دارد كه فارابي برای تبيين انديشههای مطرح در مابعدالطبيعه به كار گرفته
است .برای درک بهتر اين راهبرد شايسته است به جايگاه  Δدر مابعدالطبيعه بپردازيم.
من در مقالۀ ديگری با عنوان «ارسطو درباب معاني متعدد "هست" »13ميانديشد نه تنها ارسطو  Δرا
به عنوان بخشي از مابعدالطبيعه منظور داشته است ،بلکه جايگاه  Δبه عنوان حلقۀ وصلي ميان  Γو Ε
(اپسيلون) نمايان ميشود Γ1 .نياز به پژوهش در خصوص مبادی ،علل و عناصر 18هست از آن جهت
كه هست ،و متعلقات به حسب خود 19آن را مطرح ميكند و در  Γ2بر اين نکته تأكيد ميكند كه در
كنار هست ،متعلقات به حسب خود هست از آن جهت كه هست ،نيز ،در معاني مختلف به كار
ميرود .اينكه هر كدام از اينها به چه معنايي به كار ميروند ،و كدام يك از معاني در نسبت با سايرين
«نخستين» است ،كار دانش فلسفه است« .بدينسان بايد تشخيص داد كه هر يك از اينها [موضوع
مابعدالطبيعه (هست ،از آن جهت كه هست) و متعلقات به حسب خود آن] در چند معنا به كار ميروند؛
و همچنين ،بايد نشان دهيم در نسبت با آنچه در هر حملي نخستين است[يعني نخستين معنا وداللتي كه
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ساير معاني در نسبت با آن هستند] چگونه [ساير معاني] با آن در پيونداند» (.)Metaph., 1004a28-29
ارسطو سپس ميگويد چنين پژوهشي را بايد در خصوص «همان»« ،ديگر» و «ضد» به كار گيريم و
در انتهای اين فصل فهرستي از اصطالحاتي كه بايد به اين صورت آنها را كاويد ارائه ميدهد كه
شامل «ضد»« ،كامل»« ،واحد»« ،موجود»« ،همان»« ،ديگر» (« )Metaph., 1005a12مقدم»،
«مؤخر»« ،جنس»« ،نوع»« ،كل»« ،جزء» و «چيزهای ديگر از اين قبيل» ()Metaph., 1005a: 16-18
است.
تنها كتابي كه در مابعدالطبيعه بهطور مجزا و به تفصيل متکفل چنان وظيفهای است كه ارسطو در
گاما برای دانش فلسفه تعيين كرده است Δ ،است .چرا كه در آن به هر يك از اصطالحات پيشگفت
فصلي اختصاص داده است و در خصوص معاني گوناگون آنها بحث ميكند .از اين رو ميتوان گفت
كه  Δبه لحاظ ساختار و برنامهی پژوهشيای كه ارسطو برای حکمت ترسيم نموده است ،در
مابعدالطبيعه و پس از  Γميگنجد .از اين جهت  Δدر مابعدالطبيعه اهميتي ويژه مييابد و آن هم به
سبب نقشي است كه در راستای معنای مابعدالطبيعي عوارض ذاتيه هست از آن جهت كه هست بازی
ميكند (.)Menn, 2008b: 2-5
از سوی ديگر فارابي در االغراض برنامه و غرض از  Δرا جدا كردن مدلول الفاظي ميداند كه نشانگر
موضوعات اين علم هستند (فارابي .)164-6 :1797 ،بنابراين از آنجا كه از نظر فارابي عوارض ذاتيه
موجودات از آن جهت كه موجوداند ،جزء موضوعات مابعدالطبيعه است و از سوی ديگر الحروف اين
موضوعات را اموری فرامقوله معرفي ميكند ،78و بر خالف امور تحت مقوله كه فارابي بر آن است كه
مدلوالت اسم هستند ،71به واسطۀ حرف به آنها اشاره ميكند ،پس ميتوان نتيجه گرفت از نظر فارابي
ماهيت زباني اموری كه مابعدالطبيعه در پي فحص آنها است ،از سنخ حرف است و نه همچون امور
تحت مقوله اموری از سنخ اسم.
به عقيدۀ من بخش نخست كتابالحروف همپوشاني قابل توجهي با  Δدارد و جالب آنکه فارابي آنچه
را كه ارسطو در  Δبا عناويني اسمي در خصوص آن سخن گفته است ،فارابي تحت يك حرف مورد
بررسي قرار ميدهد .71بصيرتفارابي نشانگر اين است كه آنچه در زبان ،اين موضوعات را متمثل ميكند
حروف نحوی است و از اين جهت مدلول آنان نيز معنايي حرفي دارد .به ديگر سخن فارابي در تنظيم
زباني ايدهآل برای مابعدالطبيعه حروف را جايگزين معادل زباني و منطقي موضوعات آن ميگيرد .از نظر
من اين بصيرت فارابي را ميتوان چنين فهميد كه او  Δرا بهعنوان كتابي كه به معاني حروف نحوی
ميپردازد ميفهمد و از سويي غرض از  Δپرداختن به مدلول الفاظي بود كه داللت به موضوعات اين
علم دارند و اين الفاظ در زبان ايدهآل با حروف بيان ميشوند و از اين جهت فارابي به تحديد مرز
مابعدالطبيعه نيز ميپردازد .من خود معتقد است كه معنای حرفي بخشيدن به موضوعات مابعدالطبيعه را
ميتوان بهطور سردستي با ثوابت منطقي در يك زبان منطقي ايدهآل برابر گرفت ( Menn, 2008a:
 .)68تفسير من از پروژه فارابي در كتابالحروف بهگونهای تحديد مابعدالطبيعه به علم معاني حرفي و يا
به تعبير من مدلوالت ثوابت منطقي در يك زبان منطقي ايدهآل است.77

فارابی ،الحروف و فراهستشناسی
)(Al-Farabi’s Kitab al-Horuf and Meta-Ontology

11

نتیجهگیری
كار را با مسولهای فراهستشناسانه آغاز كرديم .زبان نسبت به ساختار جهان ساكت نيست و ساختار
آن ادعايي در خصوص ساختار جهان دارد كه به آن داللتهای سمانتيکي زبان گفتيم .با اين حال مسوله
آنجايي است كه يك متعاطي مابعدالطبيعه كه دغدغۀ ساختار جهان آنچنان كه هست را دارد ،اين موضوع
را بفهمد كه كه ساختار زبان در دسترسش كفايت بازنمايي ساختار جهان آنچنان كه هست را ندارد .از
اين رو بايد دست به وضع نحو و سمانتيکي مطلوب بزند و بهتعبير منطقي برای مابعدالطبيعه خود وضع
كند.
به گمان ما فارابي در كتابالحروف چنين برنامهای دارد .در خصوص نسبت ميان وجود و موجود
مشاهده شد كه مسائل بر آمده از نحو و سمانتيك اين مفهوم در زبان عربي فارابي را به وضع منطقي
مطلوب برای مابعدالطبيعه موجود واداشت .اما اين تمام كار در الحروف نبود به كمك تفسير من از برنامه
فارابي در الحروف ،توانستيم غرض وی را از اين كتاب در چارچوبي فراهستشناختي بفهميم .فارابي با
قرار دادن حروف برای مفاهيم مابعدالطبيعي منطق خاصي را برای مابعدالطبيعه در نظر دارد .به باور او
مدلوالت موضوعات مابعدالطبيعه ،معانيای حرفي هستند و از سنخي فرامقوله و اين حروف هستند كه به
لحاظ نحوی در زبان ميتوانند آنان را متمثل كنند .من مايل است اين بصيرت فارابي را با ثوابت منطقي
در منطق مقايسه كند ،اما شايد پيش از چنين تفسيری بتوان بهطور «سردستي» و به واسطۀ ساختار
كتاب الحروف و توجه به كاركرد ربطي حروف نحوی ،به محوريت مفهوم ربط در مابعدالطبيعه فارابي
رسيد .اگر جهان انباني بيضابطه از مدلول موضوعات و محموالت بود ديگر جهاني تعين نمييافت .اين
ربط و نسبتي كه ميان اشيا و اوصافشان يا امور تحت مقوله بر قرار ميشود است كه جهان را آنچنان كه
هست ميكند .از اين جهت اموری كه جهان را متعين ميكنند از سنخ مقوالت نيستند بلکه فرامقولهاند و
كاركرد ربطياشان در زبان به واسطۀ حروف متمثل ميشود.
با توجه به فضای انتقال علوم فلسفي از يك فرهنگ به فرهنگ ديگری كه زمينهای در اين خصوص
نداشته است و بهويژه مشکالت مترجمان درخصوص انتقال معاني نظری در قالب زبان عربي چنين
دغدغههای فراهستشناسانهای طبيعي به نظر ميرسد .اما در طول تاريخ فلسفه در جهان اسالم به نظر
اين دغدغهها با فارابي شروع و با همو نيز پايان مييابد .شايد تثبيت زبان و منطق تفکر مابعدالطبيعي
توسط دستگاه تفکر سينوی موجب عدم توجه به انديشههايي از اين دست شد.
پینوشتها
 .1در طول تاريخ فلسفه در جهان اسالم خصوصا دورههای متقدم شاهد چنين سنتي هستيم كه
فيلسوفان برای آشنايي مخاطبان با اصطالحات تخصصي دست به تأليف آثاری اين چنيني ميزدهاند.
عموما از اين گونه كتابها با عنوان «الحدود» ياد ميشود .از ميان حدود نويسان ميتوان از جابر بن
حيان ،كندی ،ابنسينا ،خوارزمي و غزالي نام برد .در اين خصوص بنگريد به( :األعسم.)1989 ،
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2. meta-ontological

 .7برای آشنايي با ادبيات اين بحث ميتوانيد بنگريد به ( ،)Berto & Plebani, 2015برتو آغاز اين
بحث را به مقاله «در باب داللت» راسل و طرح ايدهی زبان ايدهآل باز ميگرداند .اما از مهمترين
خاستگاههای بحث نزاع كارنپـكواين در خصوص هستشناسي است؛ برای آشنايي با اين بحث بنگريد
به )Ibid., § 2 & 5( :و نيز ( .)Tahko, 2016: § 2برای آشنايي با ادبيات ،فيلسوفان و گرايشهای
كالسيك بحث بنگريد به.)Chalmers, Manley, and Wasserman, 2009( :
4. representation
 .6در خصوص مباحث مطرح درخصوص نسبت ميان زبان ،جهان و منطق بنگريد به ( Hofweber,

 )2014خصوصا .§4.5
 .5بنگريد به (راسل ،)1796 ،همچنين برای خوانشي فراهستشناسانه از آن بنگريد به ( & Berto
.)Plebani 2015: 15-22
 .3مؤلف دوم مقاله الزم ميداند از دكتر داود حسيني به سبب آشنا ساختن وی با مسائل و اصولي از
بحثهای مربوط به سمانتيك زبان و فراهست شناختي كه در مقاله حاضر از آنها بسيار بهره برديم تشکر
نمايد.
 .8افنان معتقد است ،مصدرسازیهای اين چنيني از اسم ،در عربي فصيح مرسوم نبوده و بهنظر به
وسيلۀ مترجمان از فارسي به عربي رسوخ كرده است .اسم-مصدرها نخست در ترجمههای مترجمان
متقدم نظير اسطاث به چشم ميخورند (افنان.)38 :1789 ،
 .9دربارۀ معادلهای فعل ربط در يوناني به پژوهش مهم افنان در دو اثر مجزا مراجعه كنيد( :افنان،
 )1789و (افنان.)1985 ،
 .18از آنجا كه در زبان عربي معادل سر راستي برای معادل تك موضعي نيست ،ما از معادل فارسي آن
استفاده كرديم.
 .11نويسنده به واسطۀ چارلز كان با اين قول ميل آشنا شد؛ بنگريد به.)Kahn, 1966: 247( :
 .11از دقايقي كه فارابي به لحاظ نحوی در وضع نحو موجود ميكوشد به آن متذكر شود ،اين است كه
در نسبت ميان موجود و وجود برخالف رويهی معمول نحوی مصدر مبداء قرار نميگيرد ،بلکه در اينجا
يك اسم است كه مبداء واقع شده و مصدر از آن اشتقاق مييابد .حکمت اين جعل در اين است كه در
صورتي كه مصدر مبداء باشد باز هم اين توهم كه هر چه متصف به موجود شود از وجودی برخوردار شده
پيش ميآيد .اما فارابي با مبداء قرار دادن اسم اساسا زمينه چنين وهمي را منحل ميكند.
 .17در فارسي و انگليسي برای بيان فعل ربط از «است» و « ،»isاستفاده ميشود و برای بيان كاربرد
مطلق فعل از «وجود دارد /موجود است» و «.»exists
14. Charles Kahn
15.existence
16. instantiation
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17. truth

 .18مراد از «سمانتيکي» در اينجا وضعمطابق فرا زبانشناختي اجزا يا كل جمله در يك دامنۀ مربوط
سخن است .ميگوييم «دامنۀ مربوط سخن» چراكه لزوما چنين وضعي در جهان برقرار نيست ،برای
نمونه «شرلوک هولمز باهوش است» اگرچه در جهان عيني مطابقي ندارد ،به هر روی در يك دامنۀ
مربوط سخن اجزای چنين جملهای وضع ميشوند.
 . 19البته بايد توجه داشت كه در اولي با گشتاری صوری و نحوی روبروييم اما در دومي با گشتاری
ضمني و سمانتيکي است.
 .18پيش از اين پژوهشهايي در خصوص سمانتيك موجود در الحروف صورت گرفته است .در اين
ميان از همه برجستهتر و در تحليل غرض كتابالحروف و معلوم داشتن موقع و مقام آن در تاريخ فلسفه،
خصوصا از حيث مسولۀ وجود ،آثار استيفن من ،باالخص مقالۀ وی در باب كتابالحروف (Menn
) ،2008aنقطۀ عطفي در تحقيقات جديد در خصوص فارابي و بهطور كلي تاريخ مابعدالطبيعه در عالم
عربي-اسالمي است (و مقاله حاضر نيز دين بسياری به تحقيقات وی دارد) .وی در اين تحقيق عالمانه
نشان ميدهد چگونه فارابي در اين كتاب كه بظاهر فصولي نامرتبط و عنواني مبهم دارد ،مسولهای واحد
را دنبال ميكند و چرا عنوان «الحروف» را بدان داده است .فارابي تفسيری بديع از رأی ارسطو در باب
وجود و تحقيق مابعدالطبيعي دارد و اين كار را با مرتبط ساختن  Δ7و  ،Ζ17و مقاله دوم آنالوطيقای
ثانيه انجام ميدهد .تحقيق من معلوم ميكند چگونه فارابي برای نخستين بار در تاريخ مابعدالطبيعۀ اين
قول را مطرح كرد كه وجود در يکي از معانيش معقول ثاني است و بر خالف خلفش ،ابن سينا ،وجود را از
ماهيت جدا نکرد و چگونه ابنرشد در نقد ابنسينا و در دفاع از رأی حکيم يونان از كتابالحروف مستفيد
بوده است و از طريقابنرشد اين تعاليم به حکمای التين انتقال يافت و توماس آكويناس را متأثر ساخت.
(در خصوص تحقيق من عالوه بر مقاله فوق الذكر به اين مقاالت رجوع كنيدMenn 2006; 2012; :
.)2013
 .11يقال [الوجود]علي كل ما تحت كل واحد منها[أی من األجناس] علي أنه اسم لجنسه العالي
(فارابي)116 :1938 ،؛ فالموجود المقول علي جنس جنس من األجناس العاليۀ فإن الوجود و الموجود فيها
معني واحد بعينه (.فارابي.) 113 :1938 ،
 . 11و ان احد معاني الوحدۀ هو الوجود الخاص الذی به ينحاز كل موجود عما سواه ،هي التي بها يقال
لکل موجود واحد من جهۀ ما هو موجود الوجود الذی يخصه(فارابي )78 :1969 ،؛ و يقال الواحد علي
منحاز بماهيۀ(...همو .)61 :1998 ،برای تدقيق در معنای انحياز و اين معنا از موجود بنگريد به( :شهيدی،
.)69-51 :1797
 .17برای توضيح بيشتر در خصوص اين باب خصوصا پيوند دين و فلسفه كه بخش عمدهای از آن به
اين موضوع اختصاص دارد ر.ک( .علمي سوال و ساالری خرم.)1791 ،
 .14فارابي تصريحي بر اين معنا ندارد ،اما از ميان سخنان او بهروشني ميتوان چنين استنباط كرد.
«ملۀ» در نظر فارابي آراء مطرح در فلسفه را برای فهم عوام با صور خياليه در هم ميآميزد و صناعت
كالم كه خادم ملۀ است آرائي كه در ملۀ گفته شده است را عين واقع (حق اليقين) ميگيرد .بنابراين
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ميتوان استنباط كرد كه فلسفه عين واقع را بيان ميكند ،اما ملۀ برای فهم عوام به آن صورت خيالي
ميبخشد ،و صناعت كالم آن صور خياليه را عين واقع تلقي ميكند(فارابي.)171-1 :1938 ،
25. syncategorematic term

 .15سيبويه( 188 - 148ه.ق) در الکتاب كلمه را به سه قسم اسم ،فعل و حرف تقسيم ميكند .فارابي
نيز از اين تقسيم بندی تبعيت كرده است ،اما برای كلمۀ «لفظ» و برای فعل «كلمه» به كار مي برد.
حرف نزد نحويان لفظ يا كلمهای است كه معنايي را افاده ميكند اما غير از اسم و فعل است ،مانند :ثم،
سوف ،واو قسم ،الم اضافه و چيزهايي از اين قبيل(.فارابي ،1938 ،مقدمۀ مهدی .)18 :الزم به ذكر است
ارسطو نيز واژۀ كلمه را به معني فعل استعمال كرده است .در ابتدای فصل سوم فيالعبارۀ آمده است« :و
أما الکلمۀ ( )ῥημαفهي ما يدل-مع ما تدل عليه -علي زمان و ليس واحد من أجزائه يدل علي إنفراده»
(كتاب العبارۀ15 ،أ.)5-6
”27. “Aristotle on many senses of being
28. στοιχεῖα/stoikheia
29. τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ/ta huparkhonta auto

 .78كيانخواه در (كيانخواه )36 :1797 ،امور فرامقوله را به معنای امور غيرمادی گرفته است و از اين
جهت برنامه مابعدالطبيعه بررسي امور تحت مقوله از آن جهت كه جواهر غير مادیای همچون عقول
علت آنان هستند ،ميشود .اما من امور فرامقوله را به معنای معقوالت ثانيه فلسفي و به طور كلي عوارض
ذاتيه موجود از آن جهت كه موجود است ميگيرد .با توجه به نقلي كه از األغراض آورديم رأی من
مقبولتر است.
 .71فارابي در بخشي به انحای مختلفي كه اسم به مقوالت تعلق ميگيرد اشاره ميكند :و ينبغي (لك
إن أردت أن تعرف) تلك المقوالت أن تکون قد عرفت المتفقۀ أسماؤها؛ و المتواطوۀ أسماؤها؛ و
المتوسطۀ بين المتفقۀ أسماؤها و بين المتواطوۀ أسماؤها(الفارابي.)19 :1938 ،
 .71به نظر من فارابي برای اين بصيرت خود شاهدی استقرايي از  Δنيز دارد؛ ارسطو مفاهيم متعددی
را كه در آنجا بحث ميكند علي االغلب يا ذيل يك عنوان حرفي ميآورد يا به گونهای به معاني متعدد
يك حرف مربوط ميكند (.)Menn, 2008a: 69-70
 .77اگرچه من به خام و سردستي بودن معادل گرفتن معاني حرفي ( )syncategorematicبا ثوابت
منطقي معترف است اما بايد توجه داشت كه اين تعبير از ثوابت منطقي ،با اينکه بهعنوان يك گزينه برای
ماهيت آنان مطرح است ،اما به شدت اين مفهوم منطقي را وابسته به ساخت صوری-نحوی زبان ميكند.
از اين رو ممکن است با اين تعبير اداتي در يك زبان ثابت منطقي باشد و در زبان ديگر نه و همين طور
بالعکس؛ بنگريد به.)MacFarlane, 2015( :
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