
 

 

209-181،صفحات1396پاییزوزمستان،32خرد،شمارهجاویدان

بر«موجود»بررسیچگونگیاطالق
ازدیدگاهفارابیموجودات

 خواه لیال کیان                                                                          

چکیده
، نه بر اساس اشتررا   «موجود»از ديدگاه ارسطو، موضوع مابعدالطبیعه يعني 

بتر  « نستب  بته زیت ی   »معنوی و نه بر اساس اشررا  لفظي بلکه به طريت   
ای يکستان   ، نه به گونته «موجود»گردد. به عبارت ديگر  موجودات اطالق مي

، «موجتود »شتود. اولتیا اطتالق     تأخر بر موجودات حمل مي بلکه به تقدم و
جوهر اس  و بقیه موجودات به جه  نسبري که با آن دارند موجود خوانده 

بتر  « موجود»دهد که فارابي در اطالق  شوند. تأمل در آثار فارابي نشان مي مي
موجودات به تشکیک سینوی دس  نیافره و به تبع ارسطو، اطالق موجود بر 

دانتد و نته بتر استاس اشتررا        ات را نه بر اساس اشررا  لفظي متي موجود
معنوی. از ديدگاه فارابي، موجود، به يک معنا و به طور يکسان بتر مقتو ت   

گردد. ايتا تقتدم و    شود؛ بلکه بنابر تقدم و تأخر بر آنها اطالق مي حمل نمي
بتر  تأخر بر اساس نیازمندی و يا اسرقالل مقو ت در وجتود است . عتالوه    

رسد فارابي در آثار خود از الگوی ارسطويي ايا نتوع حمتل    ايا، به نظر مي
را در ستطح طتولي     يعني حمل موجود در سطح مقو ت، فراتتر رفرته و آن  

يعني حمل موجود بر موجود اول و ثواني و سپس ساير مخلوقات نی  بیتان  
 کند. مي
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مقدمه
دانتد کته بتیا همت       را امور عامي مي« واحد»و مساوقات آن، از جمله « موجود»فارابي 

که سلسله مراتب گیرند. او با وجود اين ميدر بر موجودات مشرر  هسرند و هم  آنها را
 1دانتد  ها را از نظر کمال و نقص، يکستان نمتي  اضلي برای موجودات قائل اس  و آنمرف

کند؛ يعني هم موجود اول  موجودات اطالق مي را بر همه  آنو مساوقات « موجود»ولي 
تتريا   خواند و هم مادة اولي را که نتاقص  در با تريا مرتبه قرار دارد، موجود ميکه را 

کنتد   تأکید مي مابعدالطبيعة أغراضکند. او در رسال   موجودات اس ، موجود خطاب مي
که میان هم  موجودات عمومی  دارند؛ همانند وجود و وحدت که مابعدالطبیعه اموری 
 دهد: را مورد بررسي قرار مي

 ...«العمل اللكي فهو اذلي ينظر يف اليشء العاا  يعاا اجوداو اث مااو الوداو  و الو ا   وأ ما »
 (150-149 ،1393فارابي،)

 الوحدد  و الواحدد  ،(111: 1986)فتارابي،  الحترو  و در مواضع ديگری از آثار خود از قبیل 
نی  بر عمومی  ايا قبیل اسامي نسب  ( 50: 1366 )فارابي، ةّياملدن اسةيالس و (51: 1991)فارابي،

 به هم  موجودات تأکید دارد.
، تأکیتد  فصول  نتزعةو از سوی ديگر، فارابي در برخي از آثار خود از جمله کرتاب  

موجتود اول و بتر ستاير    بتر  « موجتود »کند کته اطتالق برختي از استامي از جملته       مي
 موجودات، تنها بر اساس اشررا  لفظ اس  و نه اشررا  در معني.

وأ ّن ودو ه ودو  أ خار ااا ع  اج وداو   ااور اجوداو اث وك واااً  وا ا ا  مىنهاا يف معا  »

ن اكنت ماج كل  الامس، وأ نّاال ك ن اج   الامس فقط ك يف اجع  اجفهو   ماا كة ففي  أ صال ، بو ا 

ّك وا  ا    ي ون  أ ن      .(53: 1405)فارابي،  «فقط وأ ناّل هو الوا   يف احلقيقة ا 
و امور مرراد  با آن همانند « موجود»سینا،  س عبارات فوق، فارابي همانند ابابر اسا

کند. اما نکر  بسیار مهم و کلیتدی، تفتاوت ايتا     را بر هم  موجودات اطالق مي« واحد»
س . شايد بروان گف  که به دلیل احاطت  اوتول   سینا اباق از ديدگاه فارابي و نوع اطال

نظام فکری سینوی بر فلسف  اسالمي، فهم زنیا اطالقي در غیر معنای سینوی آن، برای 
ستینا يعنتي    پیچیده اس . بر اساس ديتدگاه ابتا   مرعلمان فلسف  اسالمي، امری سخ  و
د يعنتي بته وتورت    به يک معنای واحت « موجود»ديدگاه مخرار غالب فالسف  اسالمي، 

ستینا معرقتد است  کته هتر       شود. ابتا  موجودات مخرلف اطالق ميمشرر  معنوی، بر 
مفهومي که بر مصاديقش به نحو اشررا  معنوی وتدق کنتد، يتا مشتکک است  و يتا       

شان يکسان اس   شان بر تمام مصادي  مرواطي. مفاهیم مرواطي مفاهیمي هسرند که ودق
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کنند. به عنوان مثتال، مفهتوم    به يک نحو ودق نمي شان ولي مفاهیم مشکک بر مصادي 
حیوان بر تمام مصاديقش از جمله انسان و اسب به طور يکسان وتدق متي کنتد ولتي     

کننتد؛ بلکته وتدق آنهتا بتر       يکسان وتدق نمتي  شان  مفاهیم وجود و سفید بر مصادي 
کند که وجود  ميسینا اثبات  ابا. (9-10:، مقتو ت 1406 سینا، )اباشان مرفاوت اس   مصادي 

و  (34 :1404؛ 58-62، مقتو ت: 1406 ستینا،  )ابتا  جنس نبوده و جت   ااتیتات شتي  نیست     
توانتد از جملته مفتاهیمي باشتد کته بتر        شتود. بنتابرايا، متي    عارض بر اات شي  متي 

شوند. يعني مفهوم وجود به يک معنا اما به نحتو   شان به نحو تشکیکي حمل مي مصادي 
 .(280 :1413؛ 34 :1404؛ 9-10:مقتو ت  ،1406 ستینا،  )ابا کند ق ميش ودمرفاوت بر مصاديق

سینا دارد.  ارابي فاول  زيادی با ديدگاه ابابر موجودات از ديدگاه ف «موجود»اما اطالق 
بتر  « موجتود »بر ايا اساس، مسأل  اوتلي ايتا مقالته، تبیتیا دقیت  زگتونگي اطتالق        

 موجودات از ديدگاه فارابي اس .
دهد که او در آثار مخرلف خود، در تشريح و تبییا ايتا   ارابي نشان ميبررسي آثار ف

رستد کته در    و و مفسران وی بوده و به نظر نمتي تح  تأثیر تفکرات ارسط ،نوع اطالق
که ديتدگاه  جا  ج شده باشد. بنابرايا، از آنبسیاری از موارد از زارزوب ارسطويي خار

ديتدگاه ارستطو دارد، در ابرتدا قبتل از تبیتیا آرا       فارابي در ايا زمینه، پیوند عمیقي با 
 فارابي  زم اس  تا به طور خالوه به آرا  ارسطو در ايا باب اشاره شود.

 
«موجود»ایبهدیدگاهارسطودراطالقاشاره

موجتودات   بتر تمتام  « واحد»و « موجود» اگرزهدهد که  توضیح مي براارسطو در کراب 
 شوند؛ اما موجود و واحد جنس مشرر  موجودات نیسرند؛ زرا که: اطالق مي

هتتا هستترند، بتته تواطتتؤ حمتتل   انتتواعي کتته منتتدرج در ايتتل آن  اجنتتاس بتتر .1
2شوند مي

(998b22-27).  
حمل موجود بر موجودات را مابعدالطبیعه، ارسطو در مواضع مخرلفي از کراب   .2

خر را در حمتل  ندانسره و نوعي تقدم و تتأ   معنوی بنابر تواطؤ يا همان اشررا
3مد نظر دارد« موجود»

(1003a33,1028a11).  
دارای معني واحدی نیست ، جتنس   « موجود»که  ايا، از ديدگاه ارسطو، از آنجابنابر

 شود. مشرر  اشیا  محسوب نمي
را بته عنتوان   « موجتود بمتا هتو موجتود    »، گامااما از سوی ديگر، ارسطو در کراب 

کیتد دارد کته   تأ برهانو در کراب (1003a23) کند ميموضوع دانش مابعدالطبیعه معرفي 
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 .(87a38) دهد را مورد بررسي قرار مي  وحدت هر علمي به وحدت جنسي اس  که آن
ه ل  مهمي در نظام فکری ارستطو شتد  گیری مسأ با يکديگر، موجب شکل ل ايا آرا  تقاب

را دارای   را موضوع مابعدالطبیعه دانس  و هتم آن « موجود»توان، هم  اس : زگونه مي
 توان دانش مابعدالطبیعه را واحد دانس ؟ معاني مرعدد دانس ؟ آيا با زنیا اووافي مي

را به عنتوان اولتیا     له به حدی اس  که سبب شده تا ارسطو، آنپیچیدگي ايا مسأ
-996a19)مطرح کند  براهای فهرس  شده در کراب  واری)آپوريا( در میان دش دشواری

996b25)  کته در فصتل اول،   فاوتله پتس از اين  بال - گامتا و سپس در فصل دوم کراب
کوشد تتا بته    مي -را به عنوان موضوع مابعدالطبیعه معرفي کرد« موجود بما هو موجود»

ای تتک   واژه دهد که موجتود  حل ايا دشواری بپردازد. ارسطو در ايا فصل توضیح مي
معنا نبوده و حمل موجود بر موجودات بنابر اشررا  معنوی نیس ؛ اما از ستوی ديگتر   

باشتد؛ يعنتي    (يتا اتفتاقي  )پذيرد که حمل موجود بر مقو ت، بنا بر اشررا  لفظتي   نمي
که ارتباطي با يکديگر داشره باشتند، تنهتا بتر    ي که در آن اشیا  مخرلف بدون ايناشرراک

 شوند.  امي واحد، نامیده ميحسب اتفاق به ن
دهد که اگر موجود، مشترر  لفظتي باشتد، يعنتي دارای      ارسطو در ادامه توضیح مي

معاني مرعددی باشد که هیچ ارتباطي با هم ندارند و در هر مصداقي به معنايي مرفتاوت  
شود؛ زترا کته    دالطبیعه واقععتواند موضوع ماب از مصادي  ديگر به کار رود، هرگ  نمي

تواند معاني مرعدد را مورد بررسي قرار دهد. از ديدگاه او دانتش   ش واحد هرگ  نميدان
يعني موضتوع  -ند ا که يا دارای مفهوم واحد مشرر کند  بررسي ميواحد تنها اموری را 

و يا موضتوع آن بتر استاس     -شود ها بر اساس اشررا  معنوی بر مصاديقش حمل ميآن
اشررا  لفظي اس  و نه اشررا  معنتوی، بتر مصتاديقش    نوع ديگری از اشررا ، که نه 

 شود: حمل مي
نه تنها اشیائي که معنای مشررکي دارند در يک علم واحد مورد بررستي واقتع   »

شوند، بلکه اشیائي که با يک طبیع  مشرر  نسب  دارند نی  در يتک علتم    مي
ارنتد.  شوند. زيرا حري ايا اشیا  نی  به يک معنا طبیعت  مشترر  د   بررسي مي

پس روشا اس  که کار يک دانش اس  کته بته مطالعت  موجتودات بمتا هتو       
موجود بپردازد. اما در همه جا، علم به طور عمده در مورد آنچته کته نخستریا    

ند و به جه  آن ا کند و سپس در مورد اشیائي که به آن منسوب اس  بحث مي
 رت فیلسو  بايدوو کنند؛ اگر ايا امر جوهر اس ، در ايا نام خود را اخذ مي

 .(1003a34-1003b18)«اوول و مبادی جوهر را ادرا  کند
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اس  که اگرزه ارسطو موجود را مشرر  معنتوی يعنتي واژة تتک    بنابرايا، واضح 
کند؛ زترا کته    تلقي نمي محض هم نام( )هممشرر  لفظيرا داند ولي هرگ  آن  معنا نمي

ا هتو موجتود را زيتر ستؤال     در ايا وورت وحدت مابعدالطبیعه يعني علم موجود بمت 
گونه که هر زی  تندرس  منسوب به تندرسري است  و   برد. از ديدگاه ارسطو، همان مي

مفهوم تندرسري هم بر يک زی  برای نگهداش  آن، و بر زی  ديگری برای ايجاد آن، و 
رود، و دانش واحد پ شکي اس  که  بر امر سومي برای د ل  بر تندرسري آن به کار مي

 ؛ن امور را از آن جه  که به تندرسري منسوب اس  مورد بررسي قرار متي دهتد  همه آ
ای بتاز   موجود هم دارای معاني مرعددی اس  که البره همت  آن معتاني بته اوتل يگانته     

ند، ا شوند زون جوهرند، برخي زون عوارض گردند. برخي زی ها موجود نامیده مي مي
ند، و يا زون کیفیات، يا ا و يا عدم سادفو بعضي زون راهي به سوی جواهرند، يا زون 

شتوند.   نامیتده متي   ،سازنده و مولد جوهر، يا زی هايي هسرند کته در پیونتد بتا جتوهر    
ها را مورد مطالعته قترار    گونه که يک دانش وجود دارد که همه تندرس  بنابرايا، همان

 مي دهد نگرش در موجودات زونتان موجتودات هتم کتار يتک دانتش واحتد است         
(1003a33-1003b12). 

فصل دوم کرتاب  ، (1003a33)گاماگونه که ارسطو در فصل دوم کراب  بنابرايا، همان
تأکیتد دارد، موجتود بنتابر طريت       (1028a10)زتتا و فصل اول کراب  (1026a33)اپسیلا

طريقي که نه مشرر  معنوی اس  و نه مشرر  لفظتي  ( pros hen) 4 «نسب  به زی ی»
 شود.  گفره ميمخرلف  ، بر اشیا محض

در مقو ت بحث « موجود»، در مورد گوناگوني معاني زتاارسطو در فصل اول کراب 
جوهر اس  و بقی  مقو ت به جه  انرستابي  « موجود»کرده و معرقد اس  که نخسریا 

 شوند. که به جوهر دارند، موجود خوانده مي
شتود. در يتک معنتا بته معنتي       به معاني مخرلفتي گفرته متي     (to on)موجود»
اس  و در معاني ديگر، کمی ، کیفی   (to de ti)« ايا»يا   (ti esti)«زیسري»

که موجتود همت  ايتا     شوند. در حالي و يا امور ديگری که بديا نحو حمل مي
چه نخسریا اس ، زیسري اس  که د ل  معاني را داراس ، روشا اس  که آن

زرا کته برختي از    شود هر شي  دارد... و به ساير اشیا  موجود گفره ميبر جو
ها کمی  آن زی ی هسرند که به معنای نخسریا موجود اس ، برخي کیفیات آن

آن هسرند، برخي منفعالت آن هسرند و برخي ديگر، ديگر تعینات آن هسرند... 
بته عنتوان   زیت ی مرعتیا    رسد که ايا امور واقعي هسرند، زترا کته   به نظر مي

که در زنیا محمولي به  .)يعني جوهر را شي  مرشخص(زيرنهاد آنها قرار دارد
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وهر( اس  که )ج آن اشاره شده اس ...پس روشا اس  که به جه  ايا مقوله
 .(1028a10-30)«ساير مقو ت موجودند

، در مقايسه با اشررا  «نسب  به زی ی»بیانات ارسطو در تعییا دقی  جايگاه طري  
 گیری شکلون ابهام نیس  و همیا امر زمین  و اشررا  معنوی، کامالً واضح و بد لفظي

گیری  تريا منابع در شکل ده که در کنار بیانات ارسطو، مهمتفاسیر مخرلفي را فراهم آور
 اس .« موجود»آرا  فالسف  اسالمي در باب حمل 

ای غیر از معاني  گونه، الفاظي که به جدلاسکندر افروديسي در شرح خود بر کراب 
و متتتتبهم  (omonuma)مشتتتترر  دارای معتتتتاني مرعتتتتدد هستتتترند را مشتتتترر   

به کار بردن ايا واژه توسط خواند. ولفسون معرقد اس  که  مى (amphibola))مشکک(
ستاز مبحتث حمتل     ، زمینه«تشکیک»توسط مررجمان به  اسکندر افروديسي و ترجم  آن

اسکندر در شرح ختود   .(467-468: 1353فسون، )ولتشکیکي در فلسف  اسالمي بوده اس  
ای میان مشرر  لفظي و مشرر  معنوی دانسره و  ايا نوع حمل را واسطه گامابر کراب 

الگوی اساسي و محوری موجودات اس  « جوهر»دهد که در ايا نوع حمل،  توضیح مي
 رنتد گی و بقیه موجودات در رابطه با نسبري کته بتا آن دارنتد متورد بررستي قترار متي       

(Alexander of Aphrodisias,1993,14-16).5 
در مقابل اسکندر افروديسي، مفسران ديگر همانند فرفوريوس ايا نوع حمل را زيتر  
مجموع  حمل اشررا  لفظي قرار داده و معرقدند که حمتل بتر دو نتوع است  و هتیچ      

 ايساغوجيدر کراب . فرفوريوس (Treiger,2012:336) ای بیا آن دو وجود ندارد واسطه
ها نبتوده و حمتل آن بتر مقتو ت     موجود، جنس مقو ت يعني ااتي آن کند که تأکید مي

دهگانه بنابر اشررا  لفظي اس  و نه اشررا  معنوی؛ زيرا تعريف ايا امور با يکتديگر  
 72-73: 1383)فرفوريتتوس، يکستتان نبتتوده و وتترفاً در نتتام بتتا يکتتديگر اشتتررا  دارنتتد 

  Treiger,2012: 337).6؛

ای میان مشرر  لفظي و مشرر  معنوی باشتد و   در هروورت ايا حمل زه واسطه
از ديتدگاه ارستطو بتر استاس ايتا حمتل، موضتوع         7،زه يکي از اقسام مشرر  لفظي

شتود و   مابعدالطبیعه يعني موجود، نه بنابر اشررا  لفظي محض بر مصاديقش حمل متي 
و به عبارت ديگر به تقدم و تأخر بر های مخرلف؛  نه بنابر اشررا  معنوی؛ بلکه به گونه

شود. مصداق اوليِ موجود، جوهر اس  و بقیه موجودات به جه   مصاديقش حمل مي
شوند. بنابرايا، هرزند موجود به طور يکستان   که با آن دارند موجود خوانده مي نسبري

شود و حمل آن بر جوهر مقدم اس ، اما همیا نتوع حمتل،    بر هم  مقو ت حمل نمي
تتريا   ديدگاه ارسطو، موجود و واحد، کليح وحدت دانش مابعدالطبیعه اس . از مصح
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کننتد و از ايتا    ای واحد ودق متي  محمو تي هسرند که بر هم  اشیا  و البره نه به گونه
 .(1053b16)8شوند جه  موضوع مابعدالطبیعه واقع مي

 
«موجود»9بررسیدیدگاهفارابیدرباباطالقاسم

در برخي از آثارش، به اطالق ايا نوع اسامي بته طتور مطلت ، اشتاره دارد و در     فارابي 
بتر  « موجتود »برخي ديگر از آثارش به طور خاص به ارائ  توضیح در مورد حمل استم  

وع حمل هتم در  دهد که ايا ن لبره مالحظ  آثار فارابي نشان ميا 10.پردازد موجودات مي
 11.لسل  مراتب طولي موجوداتشود و هم در سطح س سطح مقو ت مطرح مي

وضع نکرده  هر زند فارابي در ضما توضیح ايا حمل، اوطالح رايجي را برای آن
تتوان   بهره جسره، مي« تشکیک»که او در برخي از مواضع از اوطالح ولي با توجه به اين

حمل ايا نوع اسامي را حمل تشکیکي نامیتد؛ ولتي بايتد توجته داشتره داشت  حمتل        
 تماي ی اساسي با حمل تشکیکي سینوی دارد.تشکیکي فارابي 

پردازيم و سپس  در ادامه به تفکیکِ آثار، به تحلیل ايا نوع از حمل به طور مطل  مي
 به طور خاص، حمل موجود بر موجودات را مورد بررسي قرار خواهیم داد.

 
یکیبهطورعامازدیدگاهفارابیتبیینحملتشک

 :الحرو  کراب
، بحث استامي مشترر  را   «مقو ت»در آغازِ بحث از اسامي  الحرو ،فارابي در کراب 

 .(71: 1986)فتارابي،  دانتد   مي« اسما  مقو ت»فهم مبحث را مقدم بر   بیان کرده و فهم آن

هتا،  يح مقو ت و معنای هتر کتدام از آن  و قبل از تشر مقو تارسطو نی  در آغاز کراب 
نوع ديگری از اسامي مشرر  کته   مرواطي و نی بحثي را در مورد اسامي مرف  و اسامي 

 12.(1a1-15)کند طرح مينامد،  ها را اسامي مشر  ميآن
تر از بیانات ارستطو در   تر و مفصل  ، با بیاناتي کاملالحرو فارابي در ايا موضع از 

ها را به شش دسره تقسیم رلف اطالق اسامي اشاره کرده و آن، به انواع مخمقو تکراب 
( و اشدررا  لظيد   ) با  اجتّفقاة أ  اامؤها)كه  جتّفقة أ  امؤها، اجتواطئة أ  امؤها، اجتوّ طةاکند:  مي

 ( ا ت(، اجتبايناة أ  اامؤها، اجرتا فاة أ  اامؤها و اجاا تقّة أ  اامؤهااشرتاً معنوي) اجتواطئة أ  امؤها
 .(71: 1986 )فارابي،

ن أ   ث أ ن تعرف( تكل اجقوكث أ ن ت ون ق   رفت اجتّفقة أ  امؤها؛ واجتواطئاة » وينبغي )  ا 

و يه اليت تسّمى ابمس وا ا  و  -أ  امؤها؛ واجتوّ طة ب  اجتّفقة أ  امؤها و ب  اجتواطئة أ  امؤها
ىل أ ش عاء خمتلفة بيش لع تنسب ا  هاا ابمس ء متاابال مج غري أ ن تساّمى تاكل اش شا عاء الايت تنساب ا 



                                                             1396پايی  و زمسران ، 32جاويدان خرد، شماره 

 

 

188 

هذه )و( مج غري أ ن وسّمى كل  الوا   ابمس تكل اش ش عاء، و اليت/ تسّمى ابمس وا   و تنسب 
ء وا اا  مااج غااري أ ن وسااّمى كل  الوا اا  ابمس تااكل اش شاا عاء، والاايت تسااّمى ابمس وا اا   ا ىل يش

لعال تنسب، ماو  ما تّق مج امس اليش  اجا تّق ماج امس الطاّب، والايت تساّمى« الطّبّ »ء اذلي ا 
لعااال تنسااب ابمس وا اا  هااو بععنااال امس اليشاا ّمااا  -ء اذلي ا  ّمااا متساااو و ا  و لّك وا اا  مااج هااذه ا 

 .(71: 1986 )فارابي، « فة أ  امؤها؛ و اجا تقّة أ  امؤهامتفاضو؛ مّث اجتباينة أ  امؤها؛ و اجرتا
رستد مرتأثر از    که به نظر مي-شود، فارابي در ايا عبارات  گونه که مالحظه مي همان

کند که  را بیان مي املزلّسط نوعي از اسامي يعني اسامي  -تفاسیر اسکندر افروديسي باشد

را بته    آن، املزلّسوط  ای میان اشررا  لفظي و اشررا  معنوی اس . او در تشريح واسطه
شوند و با شي   اموری که همگي به اسم واحدی خوانده مي -1د:کن زند قسم تقسیم مي

شوند، و آن اشتیا  مخرلتف، استم ايتا شتي        مرشابهي، به اشیا  مخرلف نسب  داده مي
شوند ولي آن شي ، اسم  اموری که به شي  واحدی نسب  داده مي -2واحد را ندارند. 

 که مشتر  از استم آن شتي    حدی دارند اموری که همگي اسم وا -3ايا امور را ندارد. 
امتوری   -4شوند؛ مثل اسم طبي که مشر  از طب است .   اس  که به آن نسب  داده مي

 شوند. که اسم واحدی دارند که اسم همان زی ی اس  که به آن نسب  داده مي

بر اساس توضیحات فارابي، نتوعي از استاميِ مروستط وجتود دارنتد کته دارای دو       
شتوند و هتم    س حمل مروسط بر مصادي  خود حمل ميويژگي مهم هسرند: هم بر اسا

واحدی که به آن منستوب   أشان از مبد و نام دارنداسامي مشرقي هسرند که اسم واحدی 
رسد که ايا نوع اساميِ مشر ، مرفتاوت از   ؛ بنابرايا، به نظر مياس   هسرند، مشر  شده

و به نظتر  کند  ط اکر مياسامي مشرقي باشد که فارابي آن را به عنوان قسیم اسامي مروس
 ها اشرقاق از مثال اول اس .آن  رسد که تنها ويژگي مي

، ممکتا  نزلسو کید دارد که هم  اقستام استامي   رابي در ادامه بر ايا نکر  مهم تأفا
های مرساوی و يا مرفاضتل   ند، دارای نسب ا اس  در رابطه با آن شیئي که بدان منسوب

 .(71: 1986 )فارابي، باشند
کنتد و بته    ، مجدداً به ايتا بحتث اشتاره متي    الحرو او در موضع ديگری از کراب 

کند که نه به نحو اشررا  لفظي و نه به نحو اشررا  معنوی بلکه بته   ای اشاره مي معاني
شتوند.   شان حمتل متي   ، بر موضوعاتاملزّفق  أسامؤها و املزلاطئ  أسامؤها میاننحو واسطه 

 داند: ع از اسامي مشرر  را بر سه قسم ميفارابي در ايا موضع، ايا نو
 های آن اسم مشرر  هسرند. اموری که وف  -1
 های مرشابهي به اشیا  کثیر دارند. اموری که نسب  -2



 بر موجودات از ديدگاه فارابي «موجود»بررسي زگونگي اطالق 

 

 

 189 

اموری که با ترتیب خاوي به شي  واحدی منرسب هسرند، البره ممکتا است  کته    
موارد ديگر رتب  ايا امور نسب  به آن شي  واحد، در برخي موارد مرساوی و در برخي 

مرفاضل باشد؛ يعني نسب  به آن شي  واحد اقرب و يا ابعد باشند؛ و نی  ممکتا است    
فارابي  گذاری نشوند. گذاری شوند و يا نام که هر کدام از ايا امور، به آن شي  واحد نام

ايا حا ت، آن امر واحد، نسب  به هم  آن امور تقتدم دارد و   کند که در تمام تأکید مي
 ن تقدم، ممکا اس  در وجود و يا در معرف  باشد.البره آ

دهد که امر واحدی نسب  به  فارابي در ادامه، سلسل  اموری را مورد بررسي قرار مي
بقیه، در وجود اقدم باشد و عالوه بر ايا سبب وجود بقیه هتم باشتد. ايتا امتر واحتد      

ه میان تمتامي ايتا   نسب  به بقیه اسرحقاق بیشرری برای نامیده شدن به آن اسم واحد ک
تر شويم استرحقاق بته    زه که به آن امر واحد ن ديکامور مشرر  اس  دارد؛ سپس هر

 شود. تسمی  آن اسم بیشرر مي

نکر  قابل توجه ايا اس  که فارابي در ايا موضع، ايتا نتوع استامي را کته معرقتد      
هستترند، استتامي مشتتک ک  استتامي مشتترر  و استتامي مرتتواطيای میتتان  استت  واستتطه

 (.160-161: 1986)فارابي،13نامد مي
 
باریارمنیاس:کتاب

، ايا نوع حمل را در کنار اشررا  لفظي، از اقستام لفتظ   ارنتياس یبارفارابي در کراب 
 -1کنتد:   داند. او در ايا موضع، اسامي مشرر  را به پتن  قستم تقستیم متي     مشرر  مي

)اشتررا  لفظتي   شتوند مثتل استم عتیا      گوناگون حمل مياموری که به اتفاق بر اشیا  
شوند؛ نه به  ها با يکديگر حمل ميکه بر دو شي  به دلیل مشابه  آن اموری -2 .محض(

دلیل مشابهري که در معني دارند بلکه به دلیل مشابهري که در يک امر عرضتي میتان آن   
تصتوير استب در   شود؛ همانند اطالق حیوان بتر انستان و تصتوير استب.      دو ياف  مي

اموری که بتر اشتیائي کته     -3عرضي از اعراضش يعني شکلش به انسان شباه  دارد. 
شود؛ به عبارت ديگر، هتر کتدام    همگي به اشیا  مخرلفي نسب  يکسان دارند، حمل مي

نسبري دارند که شبیه نسب ِ ديگری میان دو شي  ديگتر است . ماننتد     ديگر ای به شي 
اشیائي کته   -4ر که شبیه نسب  قلب حیوان اس  به حیوان. نسب  اساس ديوار به ديوا
اشتیائي   -5ند مثل مرد جنگي و اسب جنگي و سالح جنگتي.  ا به غاي  واحدی مرتبط

اشیائي که به شتي    -6ند؛ همانند عالج طبي و اب ار طبي. ا که به فاعل واحدی منسوب
هاس  بلکته بته     هم  آنا دلیل که فاعل و يا غايشوند؛ نه به اي واحدی نسب  داده مي

ايا دلیل که به آن شي  واحد نسب  مخرلف دارند. مثل انگور شرابي و رنگ شرابي که 
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به دلیل مشابه  رنتگ، حمتل    که شراب غاي  آن اس  و در دوميلیل ايندر اولي به د
 .(92: باری ارمنیاس ،1ج ،1408)فارابي، شود  مي

شود، تنها قسم اول با تعريف اشررا  لفظي در ساير آثتار   گونه که مالحظه مي همان
است ؛   الحرو کند و توضیح ساير اقسام شبیه حمل مروسط در کراب  فارابي تطبی  مي

ای میان اشتررا  لفظتي و    واسطه الحرو  با ايا تفاوت که ايا نوع از حمل، در کراب
ا وساط  اشاره نشده اس . شايد بروان گف  کته  تواطؤ اس  ولي در ايا کراب، به اي

فارابي در ايا موضع، با قرار دادن ايا نوع از حمل در کنار مشرر  لفظي، ايا حمل را 
توان گف  که فارابي در ايا موضع به  به اشررا  لفظ ن ديک تر کرده اس . بنابرايا، مي

را توستع  معنتايي   مشترر    فوريوس، لفتظ فروس ن ديک شده و همانند يديدگاه فرفور
 داند. داده و آن را هم مشرمل بر اشررا  لفظي محض و هم بر ايا نوع از حمل مي

 
 :أغراض مابعدالطبيعةرسالة 

يعنتي   -گامتا هتای کرتاب    در ضما بیان سرفصتل  أغراض مابعدالطبيعة، رسالةفارابي در 
در متورد   های بسیار دانستره و  ش را به گونها جايي که ارسطو حمل موجود بر مصادي 

به اقسام استامي مشترر  و انتواع حمتل      -(1003b33)دهد ايا نوع از حمل توضیح مي
را بررسي نحوة اطالق هر کدام از الفتاِِ   گاماکند. او اغراض ارسطو در کراب  اشاره مي

داند. فارابي  شان مي )همانند موجود و واحد( بر مصادي  دال بر موضوعات مابعدالطبیعه
دانتد: مرتواطي، تشتکیکي و     لفاِ را از ديدگاه ارسطو بر سه نتوع متي  نحوة اطالق ايا ا

اشررا  حقیقي. در ايا عبارات، فارابي ايا سه نوع حمل را در عرض هم قترار داده و  
 نامد: اشررا  لفظي را نی  اشررا  حقیقي مي

وضاوعاث واجقاةل الرابعة تا متو عيل تفصعو ما ي ل علعاال لكاّ  وا ا  ماج اش لفااةل ايلاةل عايل م»

 «و ابلتااا يأ أ و ابك شااارتاً احلقيقااايهااذاالعمل وأ ناااواو موضاااوعاتال ولواوقهااا ابلتواطااا  اكنااات أ  
.(155-154: 1393)فارابي،

 14يف جواب مسائل سئل عنها رسالة

به نحو ديگری به تقسیم بندی انتواع حمتل    ،يف جواب مسائل سئل عنها رسالةفارابي در 
، بته اشتررا  معنتوی    بتاری ارمنیتاس  پردازد و حمل مورد بحث را بر خال  کراب  مي

ای کته بنتابر    استامي  -1دانتد:   کند. او در ايا موضع، اسامي را بر دو نوع مي ن ديک مي
اموری که از  -2شوند و  اند و اسامي مشرر ِ مرف  نامیده مي اتفاق به آن اسم نامیده شده

شود:  دو قسم تقسیم مي ها، معاني معلومي مد نظر بوده اس . ايا قسم خود بهتسمی  آن
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که در آن هیچ تقدم و تأخری در تسمیه به آن اسم مد نظر نبوده و اسامي قسمي  -1-1
قسمي که موضوعات، بر اساس تقتدم و تتأخر بته آن     -2-2شوند و  مرواطي نامیده مي
شوند. جوهر و عرض و قوه و فعل و نهي  ه و اسامي مشک ک نامیده مياسامي نامیده شد

 .(323-322: 1413)فارابي،اند  ايا اسامي يعني اسامي مشک ک و امر از قبیل
 ج اك مس اجا ّأ ما هو؟ فقال: اش  امء عىل رضب ؛ رضب مىنهام أ  امء مّسعت هبا أ مو      ئو»

اش  امء اجاارتكة اجتّفقاة. وال اب اش خار أ  اامء  یهو وا   معلو ؛   مل يقص  بتكل التسمعة مع 
تنقسا  أ يااا قسام : قسا  فياال أ  اامء  یص  بتكل التسمعة معان معلوماة؛ وهامّسعت هبا أ مو  ق

 ی  وك تتا  ّخر يف كل  اجعا ؛ وهاش مو  قص  بتكل التسمعة معان معلوماة، واجساّمعاث ك تتقا ّ 
  وتتا  ّخر اجتواطئة أ  امؤها. وقس  أ خر أ  امء ش مو  قص  ابلتسمعة معان معلومة واجسّمعاث تتق ّ 

اش  اامء اجاا ّ ة؛ مااو اراوهر و العارل و القاّو  والفعاو والنها ي  یتاكل اش  اامء، وها  حبسب

 .(322-321: 1413)فارابي، «واش مر وما أ ش بهها
کنتد   يتا استامي مشتک ک اضتافه متي     ه افارابي در زند سطر بعد، حرک  را هتم بت  

 .(330-329 :1413)فارابي،
  شود، فارابي در ايا اثر ايا حمتل را بته همتراه  اشتررا     گونه که مالحظه مي همان

دهد که خود قسیم اشررا  لفظي است  و بته ايتا     معنوی زير مجموعه قسمي قرار مي
کند و به ايا ترتیب  ميديک ترتیب در ايا اثر، ايا نوع از حمل را به اشررا  معنوی ن 

خود، قراب  بیشرری با ديدگاه توان گف  که فارابي در ايا رساله نسب  به ساير آثار  مي
تشتکیک در  »ستینا در زمینت     پردازی ابا رده و کم کم زمینه را برای نظريهسینا پیدا ک ابا

 فراهم ساخره اس .« وجود
 

فارابیدیدگاهبرموجوداتاز«موجود»بررسیچگونگیاطالق
فارابي در آثار خود به طور خاص به تشريح و توضیح در مورد زگونگي اطتالق استم   

، که قبالً در الحرو پردازد. او در عبارتي پیچیده از کراب  بر موجودات نی  مي« موجود»
به آن اشاره شد، نوع حمل موجود بتر مقتو ت را   « موجود»ضما بیان يکي از اطالقات

 کند. تشريح مي
لعاال یو ه -ا اجقوكثاجودو  لفظ مارًت يقال عىل مجع» ، و يقاال عاىل -اليت تقال عاىل مااا  ا 

نّاال امس رانج )(انج(  لعال، اكن يف موضوو أ و ك يف موضوو. و اش فاو أ ن )يقاال( ا  لّك ماا  ا 
 مج اش دىناس العالعة عىل أ ناّل ليست هل  كةل عىل كلاتال، مّث يقال عىل لّك ماا تات لّك وا ا  مىنهاا

نّاال امس ش ناواو  -عىل أ ناّل امس رنسال العايل، )و( يقال عىل مجعا أ نواعال بتواطا  مااو امس العا ، فا 
، مّث يقال عىل لّك ما تات ناوو ناوو بتواطا  عاىل أ نّاال امس أ ّول ذل  -كثري  و يقال علعها ابشرتاً

 .(116-115 :1986)فارابي،  «النوو، مث لّ  ما تت كل  النوو عىل أ ناّل يقال علعها بتواط 
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وجود بر مصاديقش را نیت   فارابي در ضما تشريح معنای اول موجود، نحوه حمل م
مقو ت گفره  بر تمامداند که  کند. او موجود را به معنای اول، لفظ مشررکي مي تبییا مي

اف ايد که، لفتظ موجتود در حقیقت  استمي بترای       شود. و در توضیح ايا مطلب مي مي
ها ندارد. ايا ديدگاه فارابي در نحتوة وتدق لفتظ    د لري بر اات آناجناس عالي بوده و 

موجود بر اجناس عالي مبرني بر ديدگاه ارسطو بوده و او هماهنگ با ارسطو، نوع حمل 
بر انواع هر مقوله و نی  اوتنا   « موجود»بر اجناس عالي را مشرر ، و ودق « موجود»

بته معنتای   « مشترر  »ايتا مترا، اوتطالح     دانتد. در  و افراد آن مقوله را بنابر تواطؤ مي
البرته بايتد توجته     15.به معنای مشرر  معنتوی است   « تواطؤ»مشرر  لفظي و اوطالح 

گونته   را به کار برده ولي همان« مشرر »داش  که هرزند در ايا مرا، فارابي اوطالح 
کنتد، اشتررا  لفظتيِ     بته آن اشتاره متي    الحرو که فارابي در عبارات ديگری از کراب 

بتا طريت     بستیار چه که مد نظر او اس ، شباه  او نبوده اس . بلکه آن مد نظر محض
 ارسطو دارد.« نسب  به زی ی»

نکر  حائ  اهمی  ديگری که از مرا فوق قابل اسرنباط اس  ايا اس  که، فارابي در 
ايا مرا، همانند ارسطو، موجود را به عنوان يکي از اجناس عالي قترار نتداده و همتان    

که موجتود را يکتي از   ری به آن اشاره دارد، در عیا اينکه خود او در مواضع ديگ گونه
داند، آن را در برگیرندة هم  مقو ت دانسره و البره معرقتد است  کته     مقو ت عشر نمي

 يتا  محتض لفظتي  موجود در هر مقوله معنای مرفاوتي دارد و بنابر اشررا  )نه اشتررا   
کیتد دارد کته   شود. او بتر ايتا نکرته تأ    ت حمل ميقو اشررا  اتفاقي( بر هر کدام از م

هتا نتدارد. ايتا عبتارت     اس عالي بوده و د لري بتر اات آن موجود، اسم هر کدام از اجن
رسطو در آن بر جنس دارد که ا تحلیالت ثانيفارابي، شباه  فراواني به بندی از کراب 

کدام از اشیا  نیست ؛   دهد که موجود، اات هیچ کید کرده و توضیح مينبودن موجود تأ
شتود ولتي، هتیچ برهتاني بتر اات اشتیا  اقامته         زرا که وجود اشیا  با برهان اثبات مي

 16.(98b13-15)شود نمي
وجود در هتر کتدام از   دهد که بر خال  معاني مرفاوت م فارابي در ادامه توضیح مي

د هر مقولته،  موجود بر انواع هر کدام از اجناس عالي و نی  اونا  و افرااجناس عالي، 
شود. فارابي برای توضیح بیشرر،  حمل مي هابوده و بنابر اشررا  معنوی بر آنبه يک معنا 

دارای معتاني مرعتددی   « عیا»گونه که لفظ  گويد، همان جويد و مي از مثال عیا بهره مي
، ودق عیا بر افراد زشم «زشم»اس  ولي در هر کدام از معاني، به عنوان مثال معنای 

 ه يک معنا اس .دقیقا ب
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در مقابل « العموم اشررا  علي»فارابي در ادامه در حیا طرح يک اشکال به اوطالح 
 کند: اشاره مي« يقال علیه بالخصوص»

ناّل امس يقال ابشرتاًو » عىل العمو  عىل مجعاا (انج (انج ماج اش دىنااس، مّث   ق  ن ج أ ن يقال ا 

ابخلصوص. و ق  تلز  هنا ش نعة ما، فذل  أ ثران كل  هو امس لوا    )وا  ( مّما تتال يقال علعال 

ّك أ ن ي ون بنوو مج اك ضافة  .(116-115: 1986)فارابي، «اش ّول، ا 
ستازد کته بتر استاس آن، موجتود بته طريت          فارابي در ايا بند فرضي را مطرح مي
شود ولي بر انواع هر کدام از اجناس عالي، بته   اشررا  معنوی بر اجناس عالي گفره مي

را قبیح و   شود. فارابي زنیا فرضي را مردود دانسره و آن طري  اشررا  لفظي اطالق مي
 داند. معني مي بي

در ضما تشريح اطالق سوم موجتود، توضتیح    الحرو فارابي در موضعي ديگر از 
، به طلر یکسان بر نلجلدات «ما خارج النظس ٌةيمنحاز مباه»دهد که موجود به معنای  مي

میان اموری که به ايا معنا موجودند، نوعي تقدم و تتأخر در وتدقِ    در کند. نميصدق 
تتر   چه که به لحاِ ماهی  کامتل شود. در میان ايا موجودات، آن ميمعنای موجود ياف  

بوده و برای حصول ماهیرش مسرغني از ساير ماهیات باشتد، و از ستوی ديگتر، ستاير     
که مورد تعقل قرار گیرند، به آن ينی اشان و نی  حري برا موجودات برای حصول ماهی 

تر اس  که موجود خوانده شود. بديا ترتیب فارابي، جوهر را بر  شايسره محراج باشند، 
داند. اما او در خودِ مقول  جوهر نی  قائل به تقدم  ساير موجودات يعني اعراض مقدم مي

بترای حصتول   چه که ر میان مصادي  مقول  جوهر، هر آنو تأخر اس . بديا طري  که د
تر از موجودی اس  کته   ز ايا مقوله و يا فصلي اس ، ناقصماهیرش محراج به جنسي ا

دهد که هرزه  شود. او در ادامه توضیح مي در ايا مقوله سبب حصول ماهیات ديگر مي
شوند تتا   تر مي در ايا مقوله؛ يعني مقول  جوهر به سم  با  حرک  کنیم، ماهیات کامل

بتوده و  تريا ماهیتات در آن مقولته    رسیم که کامل و يا ماهیاتي ميدر نهاي  به ماهی  
 .(119-118: 1986)فارابي، شود  تر از آنها ياف  نمي هیچ ماهیري کامل

ناّل يقال ابلتق مي والت  اري عىل ترتيب. وهاو أ ّن » ن اكن عاّما، فا  وما هل ماهّعة )ما( اا ع النفج، وا 

صو ماهّعة  ج ابقيها، وابقيها فيتتاع يف أ ن حيصو ماهّعاة ما اكن أ مكو ماهّعة ومس تغنعا  يف أ ن حي
ّّناا موداو   ماج ابقيهاا. مّث ماا اكن ماج  ىل هذه اجقوةل، يه أ ورى أ ن ت ون فيها ا  ويف أ ن يعقو ا 

فصو أ و (نج مج هذه اجقاوةل اكن أ نقام ماهّعاة ماج   هذه اجقوةل حمتاع يف أ ن حيصو ماهّعة ا ىل
 ابب ش ن حيصاو ماهّعاة. اكاا اكن مّماا يف هاذه اجقاوةل  اببا ش ن كل  اذلي هو مج هاذه اجقاوةل 

وسّمى مودو ا. وك يزال ه ذا يرتقاي يف   ء مىنها اكن أ مكو ماهّعة و أ ورى أ ن تصو بال ماهّعة يش
ىل أ ن حيصو فيهاا ماا هاو أ مكاو ماهّعاة وك يو(ا  يف هاذه  ىل اش مكو فاش مكو ماهّعة ا  هذه اجقوةل ا 
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ىنها، اكن كل  وا  ا أ و أ كرث مج وا  . في اون كل  الوا ا  وتاكل اش شا عاء اجقوةل ما هو أ مكو م

ناّل مودو »يه أ ورى أ ن يقال   .(119-118:  1986)فارابي،  «مج الباقية« ا 
شود، فارابي نه تنها حمتل موجتود بتر جتواهر و      گونه که مالحظه مي بنابرايا، همان

مقول  جوهر نیت  ايتا نتوع حمتل را     داند بلکه در خود  اعراض را به تقديم و تأخیر مي
زه بته ستم  بتا     ای از انواع جوهر، هر ر هر سلسلهکند. به ايا ترتیب که د دخیل مي

رويتم کته    تتری متي   حرک  کنیم از ترکب ماهیات کاسره شده و به سوی ماهیات کامل
ها مقدم اس . در نهاي ، در مقول  جتوهر بته يتک يتا زنتد جتوهر       حمل موجود بر آن

  17.تريا ماهیات را در میان جواهر دارا هسرند ه کاملرسیم ک مي
بر مقو ت را متورد بررستي قترار    نی  حمل موجود  باری ارمنیاس فارابي در کراب 

را  تکمیتل کننتدة بنتد متذکور از      بتاری ارمنیتاس  دهد و شايد بروان عبتارات او در   مي
دهد کته اجنتاس عالیته، استامي مررادفتي       دانس . او در ايا کراب توضیح مي الحرو 

گیرد و بر تمتامي   ها را در بر مي  و امر و واحد دارند که همگي آنهمانند موجود و شي
ها همگي از اسامي مشرر  هسرند که به ترتیتب و  شود؛ اين قو ت به اشررا  حمل ميم

 .(94باری ارمنیاس،  ،1ج  ،1408ابي، )فار شوند شان حمل مي تناسب بر مصادي 
واش دىناس العالعة العرش  لها أ  امء متبايناة، و  أ  اامؤها الايت وام وا ا  وا ا  مىنهاا وا ا ا »

وا  ا مج العرشا ، مااو اراوهر، و الّّّعاة، وال يفيّاة، وغاري كل . ولهاا أ  اامء مرتا فاة يعاّ  لّك 
ّن لّك وا ا  مىنهاا وساّمى  معاا ء، واش   وا   مىنها مجععها، و : اجودو ، والىش مر، والوا ا . فاا 

هذه اش  امء، ولّك وا   مج هاذه اش  اامء يقاال عاىل مجععهاا ابشارتاً، وهاو ماج أ صاناف اك مس 

 .(94 :باری ارمنیاس ،1،ج 1408)فارابي،  «اجارًت فيها يقال برتتيب وتنا ب
ايا عبارات فارابي تأيیدی بر ايا مطلب اس  که از ديدگاه او حمل ايا قبیل اسامي 
بر مقو ت، بنابر اشررا  لفظ محض نیس . او در ادامه، نوع حمل موجود بتر مقتو ت   

دهد و  اس ، توضیح مي مابعدالطبیعهرا در عباراتي که بسیار شبیه به عبارات ارسطو در 
ر بر تقدم و تأخر بر مقو ت اطالق شده و البره او ً بر جوهر کند که موجود بناب بیان مي

شود؛ زرا که جتوهر در وجتود مسترغني از اعتراض      و سپس بر ساير مقو ت حمل مي
انتد. پتس از جتوهر، ستاير مقتو ت       اس  ولي هم  اعراض در وجود به جوهر وابسره

از کمرتری بته   عرضي که در وجود وابسره به جوهرند، هرزقدر برای موجود شتدن نیت  
 نسب  به بقی  اعراض تقدم بیشرری برای حمل موجود دارند اعراض ديگر داشره باشند،

 (.95 :، باری ارمنیاس1ج  ،1408)فارابي، 
نی  اموری از قبیل واحد و موجود را در ضما اسامي مشکک  برهان فارابي در کراب

شتمرد.   د، بتر متي  شتون  ای که بر موضوعات خود به نحو تشکیکي حمل مي يعني اسامي
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بترد، اوتطالح    اوطالحي که او در ايا موضع برای ايتا قبیتل از استامي بته کتار متي      
 18.(297:، برهان1408)فارابي،  اس « کيمشّککات الراّمة الرشک»

 کنون در باب ايا حمل بیان شد، نکات ايل قابل اسرخراج اس :از آنچه که تا
و نته بنتابر اشتررا     محتض  ايا نوع از اسامي مشرر ، نه بنابر اشررا  لفظي  -1

 شوند. بر اشیا  حمل مي معنوی بلکه بر اساس نوع ديگری از حمل،
کنتد کتامالً واضتح و     ی اطالق ايا نوع از اسامي اکر مياقسامي که فارابي برا -2

بر مقتو ت عشتر   ق را حمل موجود روشا نیسرند؛ ولي او مثال مهمي از ايا نوع اطال
به تفصتیل بیشترری آن را    باری ارمنیاسمطرح کرده و در  الحرو داند که در کراب  مي

 کند. بررسي مي

، موجود بتر هتر کتدام از مقتو ت     الحرو اساس عبارات مذکور از کراب بر  -3
شود ولي بر افراد و اونا  هر کدام از انواع ايتل   عشر، بنابر اشررا  معنوی حمل نمي

، الحترو  شود. او در يتک موضتع از کرتاب     ، به اشررا  معنوی حمل مياجناس عالي
داند ولي در موضع ديگری از ايا  حمل موجود بر انواع يک مقوله را مشرر  معنوی مي

 داند. کراب، اطالق موجود بر انواع مقول  جوهر را نی  بر اساس نوعي تقدم و تأخر مي

موجود و مررادفات آن، بتر استاس   ، باری ارمنیاسبر اساس عبارات مذکور از  -4
شوند؛ بديا وورت که حمتل موجتود    یب و تناسب بر اجناس عالي حمل مينوعي ترت

ايا اس  که جوهر برای بر جوهر، نسب  به حمل موجود بر عرض تقدم دارد و عل  
که موجود باشد، مسرغني از عرض اس  ولي عرض برای موجود بتودن وابستره بته    اين

 جوهر اس .

ای میان استامي   در آثار خود، گاهي ايا نوع از اسامي مشرر  را واسطهفارابي  -5
  دهد، گاهي، آن )اشررا  معنوی( قرار مي مرواطي ( و اساميمحض)اشررا  لفظي  مرف 

را مرمايل بته مشتررا  معنتوی      کند و گاهي نی  آن را مرمايل به مشررا  لفظي تبییا مي
 داند.   مي

  
موجوداتدرسلسلهمراتبطولیبررسیاطالقموجودبر

دهد که هرزند فارابي به تشکیک سینوی دس  نیافره، ولي  بررسي آثار فارابي نشان مي
ه سطح مقو ت اس . عباراتي کته  توان پذيرف  که حمل تشکیکيِ فارابي محدود ب نمي
 هتا را بررستي کترده   تريگر نی  در مقاله خود تنهتا آن  کنون مورد بررسي قرار گرف  وتا

منطقي فارابي اس  کته وترفاً   در اغلب موارد يا برگرفره از آثار ، (Treiger, 2012)اس 
است  کته همتاهنگي     الحترو  دارندة مباحث منطقي اس  و يا مرختذ از کرتاب   در بر 
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را اثتری وترفاً     الحترو  تتوان  هرزنتد نمتي   اس .با آثار منطقي فارابي داشره  بسیاری
ه فارابي تنها در عبتارات بستیار محتدودی از ايتا     رسد ک منطقي دانس  ولي به نظر مي

 19.کراب، به مسائل مابعدالطبیعي و مسائلي مربوط به مجردات و موجود اول اشاره دارد
توان انرظار داش  که فارابي در ايا قبیل آثار به بحث از زگتونگي حمتل    بنابرايا، نمي

برختي ديگتر از    رستي موجود بر موجودات در سلسله طوليِ موجودات بپردازد. ولي بر
زند که او در اغلب موارد به طتور  دهد هرويژه آثار مرأخر وی نشان مي آثار فارابي و به

وريح و مسرقیم به تبییا ايا نوع حمتل در سلستل  طتولي موجتودات نپرداخرته ولتي       
زگونگي حمل موجود بر موجود اول و ساير موجودات در سلسل  طولي را نی  مد نظر 

 داشره اس . 
گونه که مالحظه شد، فارابي به تبع ارسطو، حمل موجود بر مقو ت را در آثار  نهما

آن را در عباراتي شبیه به عبارات ارسطو و البره نه منطب  با آن تبییا وخود مطرح کرده
دهتد کته او در مباحتث    کنتد. امتا در عتیا حتال، بررستي آثتار فتارابي نشتان متي          مي

رود و موجتود را منحصتر در مقتو ت    رسطو فراتتر متي  مابعدالطبیعي، از مابعدالطبیع  ا
:  1986 )فارابي، داند هي را موجودات فوق مقوله ميندانسره بلکه موجودات غیر مادی و ال

از سوی ديگر، او بر اساس نظري  فیض، برای عالم، سلسله مراتتب   .(130: 1961؛ 68-69
الهتي را علت  فتاعلي    نقص قائتل بتوده و موجتودات    طولي مشرمل بر مراتب کمال و 

داند. بنابرايا، بتر استاس ترستیم ايتا مابعدالطبیعت  جديتد، ستطح        موجودات ديگر مي
بتر سلستله مراتبتي از    « موجتود »شود؛ يعني حمل  مطرح مي ؛«موجود»ديگری از حمل 

 موجودات که با يکديگر رابط  فیض و فاعلی  وجودی دارند.
ر وريح به اطتالق موجتود بتر سلستله     فارابي تنها در دو موضع از آثار خود به طو

است    فصل  نتزعةو کند. موضع اول عبارتي کوتاه از کراب  مراتب موجودات اشاره مي
که تنها به عدم اشررا  معنوی اسامي مشرر  میان موجود اول و ساير موجودات اشاره 

اسدة  يالس کند؛ و موضع بعتدی، بنتدی از کرتاب    کرده و توضیحي در مورد آن ارائه نمي
جا به طور کامل نحوة اطالق اسامي مشرر  بر موجتود اول  اس  که فارابي در آن ةيملدنا

هتای حمتل    اما عالوه بتر ايتا دو موضتع، متال      کند. و ساير موجودات را تشريح مي
شود،  تشکیکيِ فارابي در تمام مروني که در آن به تشريح نظام طولي خلق  پرداخره مي

 قابل شناسايي اس ؛ هرزند که به طور وريح به ايا حمل اشاره نکرده اس . 
چه که در بخش پیش بیان شد، حمتل تشتکیکي از ديتدگاه فتارابي در     از مجموع آن

موجود بر هم  مقتو ت عشتر حمتل    -الف سطح مقو ت دارای سه مال  اولي اس :
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موجودي  يکسان نبوده و بر اساس نوعي تقدم و تتأخر   اجناس عالي در -شود، ب مي
موجود در حمل بر مقو ت، دارای معنای يکساني نبتوده و در نریجته    -ج موجودند، و

نوعي اسم مشرر  اس . اما از سويي اسم موجود، به جه  اسمي مرواطي نیس ؛ بلکه 
 شود.نمي هم محسوب محضنوعي ارتباط میان مصادي  آن، مشرر  لفظي  وجود

که فارابي در آن به طور مسرقیم حمتل استامي    ةياسة املدنيالسفارغ از بندی از کراب 
کند، اگر بروان در مرتون ديگتر وی، سته     مشرر  بر خدا و ساير موجودات را تبییا مي

  همانند واحد، بتر موجتود اول و   مال  فوق را در حمل موجود و ساير اسامي مشرر
تتوان وجتود حمتل تشتکیکي در سلستله       ساير موجودات مورد شناسايي قرار داد، متي 
 مراتب طولي موجودات را نی  اثبات کرد. 

دهد که او ضما بیان آرا  مابعدالطبیعي خود، ايتا سته    بررسي آثار فارابي نشان مي
ها را در قالب سه مبحث زير مورد آن لي نی  مد نظر داشره و عمدتاًمال  را در سطح طو
 توجه قرار داده اس :

 .شوند وقات آن بر هم  موجودات اطالق ميموجود و مسا  - 
 .موجوداتِ عالم به تفاضل و بر اساس سلسله مراتب عل ي موجودند -
 شود. موجود بنابر اشررا  اسم بر موجود اول و ساير موجودات حمل مي -  

هتا بتا سته متال      هر کدام از ايا مباحث و تطبیت  آن در ادامه به تفصیل، به بررسي 
 مذکور خواهیم پرداخ .

 
شوندتاطالقمیموجودومساوقاتآنبرهمهموجودا

ها را از نظر کمال و ي که برای موجودات قائل اس  و آنفارابي با وجود مراتب مرفاضل
قات آن را بتر همگتي موجتودات اطتالق     داند ولتي موجتود و مستاو    نقص يکسان نمي

خوانتد و هتم    کند. او هم موجود اول را که در با تريا مرتبه قرار دارد، موجود متي  مي
 کند.  تريا موجودات اس ، موجود خطاب مي مادة اولي را که ناقص

فارابي عالوه بر موجود، مستاوقات موجتود يعنتي واحتد و حت  را هتم بتر همت          
کند که وجودِ خاص هر شي  که بته وستیل  آن از   و تأکید ميکند. اموجودات حمل مي

شود، مساوق وحدت و حقیق  اس . از ديدگاه او، وحتدت   ساير موجودات مرماي  مي
معاني گوناگوني دارد و يکي از معاني وحدت، وجود خاوي اس  که هتر موجتود بته    

کنتد کته،    بیتان متي   الواحدد والوحدد    شود. او در کراب از ساير موجودات مرماي  مي ،آن
وحدت در يکي از معاني خود قابل اطالق بر هر موجودی اس  که به ماهیرش از ساير 
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 .(51: 1991)فتارابي،  اشیا  مرماي  شده و با وجود خاص خويش از سايريا منحتاز است   

بنابرايا، هر موجودی از آن جه  که دارای وجود خاوي اس  که از ساير موجتودات  
بر ايتا مطلتب تأکیتد     ةيالسياسة املدن گويند. او در کراب واحد مي شود، به آن منحاز مي

کرده و معرقد اس  که در ايا معنيِ واحد هم، خداونتد واحتد است  و احت  از همت       
 .(45: 1366)فارابي،ت اس  که به اسم واحد خوانده شود موجودا

و حقیق ِ از ديدگاه فارابي، حقیق  نی  در يکي از معاني خود به معنای وجود بوده 
 .(37: 1995)فارابي، دی اس  که به آن شي  اخرصاص داردهر شیئي به معنای وجو

عالوه بر ايا، فارابي بر ايا اول تأکید دارد که هم  موجودات، وجود خاص، يعني 
ود را از قسطي از وجود که دارای آن هسترند و نیت  وحتدت و حقیقت  و شتیئی ِ خت      

 .(54-53: 1405)فارابي، اند خداوند درياف  کرده
ونعمل ما كل  كعا  ا ا تفا   ناال  ااير اجوداو اث الوداو  والو ا   واحلقيقاة، وماا قساط لّك »

 «وا اا  مىنهااا مااج الودااو  واحلقيقااة والو اا   وكعاا  ا اا تفا   نااال  اااور اش شاا عاء الااا ع ية...
 .(54-53: 1405)فارابي،

 
 معلولیموجودند-موجوداتبراساسسلسلهمراتبعلّی

و توجیه « فیض»فارابي در بیشرر آثار خود به ويژه آثار مرأخرش، در ضما تبییا نظري  
کنتد. از   متي اول خلق ، بر وجود سلسله مراتب طولي میتان موجتودات عتالم تأکیتد     

، ديدگاه او موجود اول، اولیا و با تريا مرتب  خلق  اس  که بر اساس نظريت  فتیض  
ساير موجودات عالم نی  که وجود ختود   20کند. يوجود هم  موجودات عالم را افاضه م

شوند، در يتک مرتبت     اند و مخلوق و معلول او محسوب مي را از خداوند درياف  کرده
 48: 1995)فتارابي، انتد   شان دارای مراتتب مرفاضتل   وجودی قرار نداشره و با وجود کثرت

 .(77 :1996؛
برای موجتودات مجترد   فارابي عالوه بر خداوند که سبب اول هم  موجودات اس  

ديگر نی  علی  وجودی قائل اس  البره بايد توجه داش  که هر علري غیتر از خداونتد   
 1366)فتارابي،  21کند، خود در وجود وابسره به خداست   که موجودات ديگر را افاضه مي

او در مواضع مرعددی از آثارش بر رابط  وجودی میان عل  و معلتول تأکیتد    . (40؛ 31:
داند و تأکید مي کنتد کته    موجودات را در وجود وابسره به موجود اول ميکرده و هم  

؛ 47؛ 34: 1366؛ 37: 1986)فارابي، موجودِ اول، سبب اول برای وجود ساير موجودات اس 

از ديدگاه فارابي  (53: 1405)فارابي،مند از او هسرند  ت در وجود، بهرهو هم  موجودا ( 57
گیرد. آن نقتص   لم غیر از موجود اول را در بر مييک نقص عمومي، هم  موجودات عا
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 هاست  تتر از آن  از موجتودی است  کته کامتل     هتا افاضته شتده   ايا اس  کته وجتود آن  
 (:40: 1366)فارابي،

ها وودو ها بابا لودو  غريها ودواهرها مل تبل  ماج اللااامل وكللک أ ّن دواهرها مس تفا ه مج غري »

ا ىل ويث تلاتفی ب  نفسها  ج أ ن تس تفي  الودو   ج غريها بو ودو ها فائض علعها مّعا هو أ مكو 

      (37: 1366)فارابي،  «عّ  لّك مودو   وی اش ّوليودو ا  مىنها. وهذا نقم 
يک سلسل  طولي که بیا آنهتا رابطت     بنابرايا، از ديدگاه فارابي، هم  موجودات در

قرار اس ، موجودند و هر يک از اعضای سلسله در وجود وابسره بته  علی  وجودی بر
 خواندموجودات مافوق خود هسرند. فارابي هم  اعضای ايا سلسل  عل ي را موجود مي

تأکیتد   ه که بیان شد، او بارهتا گون کند. همان ها حمل ميو بنابرايا، موجود را بر همه آن
کند که موجودات در ايا سلسل  طولي مرفاضل هسرند و بر وجود تقدم و تأخر عل ي  مي

کند. او بر وجود کمال و نقص نی  در ايا سلسله تأکید کرده و معرقد  کید ميها تأمیان آن
رويم از نقص کمرر شتده و بتر کمتال     قدر در ايا سلسله طولي با تر مياس  که هرز

ريا عبارتي که به طور موج  تمام مقصتود فتارابي را در ايتا بتاب     شود. بهر اف وده مي
در ضتما بیتان برختي از رئتوس      احصا  العلومسازد، عباراتي بسیار شیوا از روشا مي

 مطالب دانش مابعدالطبیعه اس :
ىل اش مكاو » فيربهج أ ّّنا متفاضا  يف ال اامل، مث ياربهج أ ّّناا عاىل كرثتاا ترتقاي ماج  نا  أ نقصاها ا 

ىل اكماو ماا ك ن اج أ ن ي اون يش ىل أ ن تنتها ي يف أ خار كل  ا  ء هاو أ مكاو مىناال، وك  فاش مكو، ا 
ىل أ وّل ك ن ااج أ ن  ن ااج أ ن ي ااون يش ء هااو أ صااال  يف مرتبااة ودااو ه وك نظااري هل وك ضاا ، وا 

ىل متقّ   ك ن ج أ ن ي ون يش ىل موداو  ك ن اج أ ن ي اون  ي ون قبهل أ ول، وا  ء أ قا   مىناال، وا 
ء أ صال، وأ ّن كل  الوا   هو اش ول واجتق   عىل اك طالق و  ه، ويباّ     ودو ه  ج يشا  تفا

أ ن  اور اجودو اث مت  خر  نال يف الودو ، وأ نّاال هاو اجوداو  اش ول اذلي أ فاا  لك وا ا   اواه 
ء  اواه الو ا   وأ نّاال هاو احلاّق اذلي أ فاا  لك  الودو ، وأ ناّل هو الوا ا  اش ّول اذلي أ فاا  لك يش

ي وقيقة  واه احلقيقة وعاىل أ ّي ةاة أ فاا  كل ، وأ نّاال ك ن اج أ ن ي اون فياال كارث  أ صاال وك كل
ء يقاال فياال  بو(ال مج الودوه بو هو أ وّق ابمس الوا   ومعناه وابمس اجودو  ومعنااه ماج لّك يش

ناّل وا   أ و مودو  أ و وق  واه. مّث يبّ  أ ّن هاذا اذلي هاو هباذه الصافاث هاو اذلي ينبغاي أ ن  ا 

 .(77-76: 1996)فارابي،  «يعتق  فيال أ نال هو هللا
تتوان ن ديتک بته     را مي فارابي عباراتجا و بدون در نظر گرفرا مقدم  سوم،  تا ايا
سینا دانس ؛ ولي توجه به مطالب دال بر مقدم  بعتدی ستبب تمتاي  حمتل      ابا عبارات

موجب شتده تتا    شود. عدم توجه به ايا مطالب تشکیکي فارابي از نمون  سینوی آن مي
سینا در حمل تشتکیکي نداشتره    ی فارابي و ابابسیاری از محققان توجهي به تفاوت رأ

باشند.  
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شودموجوداولوسایرموجوداتحملمیبراشتراکاسمبرموجودبنا
که فارابي معرقد اس  که موجود و مررادفات آن، هم  موجودات عالم را در عالوه بر اين

کند کته وجتود خداونتد ختارج از      ارابي در برخي از آثارش تأکید ميگیرند ولي ف ميبر
و خداوند، هیچ مشارکري با ساير موجودات نتدارد و اگتر    اس وجود ساير موجودات 

اسمي هم بر موجودات و هم بر خداوند حمتل شتود، مشتارک  ختدا بتا موجتودات،       
 مشارک  در لفظ آن اسم اس  و نه مشارک  در معنيِ آن اسم.

ودو ه ودو  أ خار ااا ع  اج وداو   ااور اجوداو اث وك واااً  وا ا ا  مىنهاا يف معا   وأ نّ »

ن اكنت ماج كل  الامس، وأ نّاال ك ن اج   الامس فقط ك يف اجع  اجفهو   ماا كة ففي  أ صال ، بو ا 

ّك وا  ا    ي ون  أ ن      .(53: 1405)فارابي،  «فقط وأ ناّل هو الوا   يف احلقيقة ا 
دهد که ما در فلسف  فارابي با نوعي  نی  بیان شد، نکات فوق نشان مي قبالًگونه که  همان

موجتود اول و ستاير   تعارض مواجهیم: او از سويي موجود را بر همه موجودات اعم از 
وجودات را تنها اشتررا  در  کند و از سوی ديگر مشارک  خدا با م موجودات حمل مي

 داند و نه اشررا  در معني. اسم مي
ل ايا تعارض، فهم حمل تشکیکي فارابي در نظام طولي موجودات است  و  کلید ح

تواند به ايا  رای فارابي مطرح نبوده باشد، نمياساساً اگر حمل تشکیکي در نظام طولي ب
 تعارض پاسخ گويد.

برای رفع ايا ابهام بايد گف  که هرزند فارابي موجود و مساوقات آن را بتر همت    
در نت د  « دموجو»در ن د فارابي بسیار مرفاوت از « موجود»کند ولي  موجودات حمل مي

معنای « موجود»گونه که قبالً اشاره شد، ن د فارابي )همانند ارسطو(،  سینا اس . همان ابا
آن شي  و يا همتان  « وجود خاص»مسرقلي نداشره و موجود در هر موجودی به معنای 
را  ، آن«موجتود »ل و مسرقل بترای  ماهیرش اس . لذا او به دلیل عدم اعربار معنای محص

تواند به اشررا  معنوی موجتود يعنتي    داند و اساساً نمي ورفاً نامي برای موجودات مي
اشررا  موجودات در معنای واحدِ موجود اعرقاد داشره باشد. از سوی ديگر حرتي اگتر   

او استم  که موجود مد نظر دارد، به دلیل اين بپذيريم که فارابي نوعي معنای مسرقل برای
داند که به طور مساوی بر  )يا به تعبیر خود او اسم مرواطي( را اسمي مي مشرر  معنوی

معلتولي در نظتام طتولي     تتت  شود، با توجه به وجود رابط  عل ي همه مصاديقش حمل مي
توانتد بته حمتل موجتود بتر       خلق  و تفاوت مراتب موجودات در کمال و نقص، نمي

عرقاد داشره باشد و اسم واحدی را با معنايي واحد هم موجودات بنابر اشررا  معنوی ا
 بر موجود اول و هم بر ساير موجودات حمل کند.
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های حمل تشکیکي  توان گف  که مال  بنابرايا، پس از بررسي سه مقدم  فوق، مي
در سطح طولي نی  در آثار فارابي موجود اس . از ديدگاه فارابي، موجودات بر استاس  

شوند؛ بلکه موجتود، نتامي مشترر  بترای      اطؤ(، موجود خوانده نمي)تو اشررا  معنوی
ض )يا اشررا  اتفاقي( نیت  بتر   بر اشررا  لفظي مح موجودات اس  که البره ايا نام بنا

رسد که در ستطح طتولي،    شود؛ بلکه بر اساس مطالب مذکور، به نظر مي ها حمل نمين آ
شوند. ايا نسب ،  جود خوانده ميموجودات به جه  نسبري که با موجود اول دارند، مو

موجود اول با ساير موجودات و افاض  وجود از جانب موجود اول به « رابط  وجودیِ»
 ساير موجودات اس . 

پتردازد، مثتالي را    کي ميکه به بیان حمل تشکی الحرو فارابي در موضعي از کراب 
موجتودات در سلستله   رسد قراب  زيادی با  حمل موجود بر  کند که به نظر مي ارائه مي

مرناستب بتا   را  الحترو  که فارابي شأن کراب ه باشد. البره به دلیل اينمراتب طولي داشر
کند. فارابي در ايا  مصداق حقیقي ايا مثال اشاره نمي داند، به طرح مباحث الهیاتي نمي

پتردازد و آن را  گونه که قبالً نی  اکر شد، به شرح ايا نوع از حمتل متي   عبارات، همان
 خواند و سپس ايا مثال را مطرح مي کند:مي« حمل به تشکیک»

نّاال » كلا اكن فيها وا   هو أ ق   یف الودو  أ و اكن ما كللک  ببا  لودو  الباقيال فا  وعىل هذا اجثال ا 

ىل كللاک الوا ا ، مّث  أ وّق وأ وىل بذلک اك مس عىل اك طالق، مّث اكن ماا اكن أ قارب یف الوداو  ا 

(161-160: 1986)فارابي، «اك مس أ قرب فاش قرب، أ وّق بذلک

بر اساس ايا عبارات، اگر موجودی در میان موجودات باشد که در وجود، اقدم از ساير 
موجودات باشد و سببِ وجود ساير موجودات هم باشتد، آن موجتود در اطتالق استم     

زند که ايا عبارات مرتبط با اطتالق موجتود بتر    رر ، اح  و اولي از بقیه اس . هرمش
را در سلسل  طتولي موجتودات نیت       ولي شايد بروان به نحوی آن 22اس عالي اس اجن

جاری کرد. به ويژه که فارابي در ساير آثار خود تأکید دارد که موجود اول، عل   نهاييِ 
 وجود موجودات اس .

رسد به وورت تلويحي اشاره به حمل تشکیکي بر  عالوه بر ايا مثال که به نظر مي
به بررستي حمتل    ،عاةاج ن  ةالس عا لي موجودات دارد، فارابي در کراب سلسله مراتب طو
 پردازد. یان موجود اول و ساير موجودات مياسامي مشرر  م

ای که هم بر موجود اول و هتم بتر ستاير     دهد که اسامي او در ايا کراب توضیح مي
و يتا ايتا   گیرند  ند؛ يا هم  موجودات را در بر ميا شوند، بر دو نوع موجودات حمل مي

د. فتارابي استم موجتود و استم     نشتو که بر موجود اول و برخي از موجودات حمل مي
داند که میان موجود اول و هم  موجودات مشرر  است    ای مي واحد را در زمره اسامي
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دهد کته ايتا دو استم او ً بتر اات      گیرند. او توضیح مي و هم  موجودات را در بر مي
مرجتوهر از   «از آن جهت  کته  »س بتر ستاير موجتودات    موجود اول د ل  دارند و سپ

 (.50: 1366)فارابي،  کنند و مسرفاد از او هسرند، د ل  مي موجود اول و مقربس از او
واش  امء الیت وااً  اش ّول فيهاا غاريه، مىنهاا ماا يعاّ  مجعاا اجوداو اث؛ ومىنهاا ماا واارًت بعاض »

فيها غريه يتبّ  فياال أ ّن كل  اك مس يا ّل أ ّوك  عاىل اجودو اث فيها. وکثري مج اش  امء اليت وااً  
مس الوا ا .  کامهل هو مّث اثنعا  عىل غريه حبساب مرتبتاال ماج اش ّول يف الوداو ؛ مااو ا مس الوداو  وا 
ناّم ي ّل أ ّوك  عاىل ماا يتهاوهر باال اش ّول مّث يا ّكن عاىل  ااور اش شا عاء ماج ةاة أ ّّناا  ّن هذيج ا  فا 

  .(50: 1366)فارابي،  «ا مقتبسة  ج اش ّول ومس تفا    نالمتهوهر   ج اش ّول وأ ّنّ 
شود، مشترمل بتر   ايا مرا دقی  و ارزشمند که ج   مرون مرأخر فارابي محسوب مي

 های حمل تشکیکيِ در سطح طولي و عل ي موجودات اس :  تمامي مال 
 شود؛  اول و هم بر ساير موجودات حمل مياو ً، موجود و واحد هم بر موجود 
رونتد؛ بلکته بته     تمامي موجودات به کار نمتي  ثانیاً، موجود و واحد به يک معني بر

 شود؛  تقدم و تأخر بر آنها حمل مي
ثالثاً، بايد توجه داش  که اسم موجود و اسم واحد بنابر اشررا  لفظي و اتفاقي بتر  

گونه که فارابي در ايا مترا   شوند؛ بلکه همان موجود اول و ساير موجودات اطالق نمي
بر آن تأکید دارد، نوعي نسب  و ارتباط میان موجتود اول و ستاير    «نن جه »با عبارت 

اسامي وجود دارد که ايا اطالق را از حال  اشررا  لفظي موجودات در اطالق ايا نوع 
کند. ارتباط و نسب  میان موجود اول و ساير موجودات ايا اس  که  و اتفاقي خارج مي

هم  موجودات، مقربس و مسرفاد از اات موجود اول هسرند. بنابرايا، از آن جهت  کته   
داوند دانسره و رابط  خدا فارابي وجود خاص هر کدام از موجودات را اثر وادره از خ

تواند اسم موجود را بر موجودات بنابر اشتررا    داند، نمي با مخلوقات را رابط  عل ي مي
 لفظي اتفاقي و بدون هیچ ارتباطي با يکديگر اطالق کند.

توان اطالق اسم موجود و مساوقات آن بر موجود اول  با توجه به بیانات فارابي، مي
ل نظام طولي تعمیم داد و ايا نوع اسامي را به دلیل اخترال   و ساير موجودات را در ک

مرتب  ساير موجودات، بر مبنای همیا نوع حمل بر هر کدام از اعضای سلستله مراتتب   
 طولي اطالق نمود. 

گیریبندیونتیجهجمع
در باب حمل تشکیکيِ موجود از ديدگاه فتارابي نکتات ايتل     مطالب مذکوراز مجموع 

 س :قابل اسرنباط ا
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های مرعددی بترای حمتل تشتکیکي اکتر شتده و اقستام        در آثار فارابي مال  -1
رسد که حداقل يک قسم از اقسام آن، بر حمتل   مرعددی برای آن بیان شده و به نظر مي

 الحرو کند. ايا قسم از انواع حمل تشکیکي در کراب  موجود بر مصاديقش ودق مي
به خوبي تبییا شده اس . ايا قستم مشترمل بتر     ،الس عا ة اج نعاة و نی  باری ارمنیاسو 

اموری اس  که دارای اسم مشرر  بوده و با ترتیب خاوي به شتي  واحتدی منرستب    
 هسرند.  
فارابي در آثار خود، دو نمون  مهم را برای ايا قسم از حمتل تشتکیکي اکتر      -2
نی  به کند: نوع اول ايا نوع حمل، حمل موجود بر مقو ت اس  که در آثار ارسطو  مي

خورد و بر اساس آن، اسم موجود، به يک معنا و به طور يکسان بتر مقتو ت    زشم مي
شود. ايا تقدم  شود؛ بلکه اسم موجود بنابر تقدم و تأخر بر مقو ت اطالق مي حمل نمي

به عنوان مثال، جوهر و تأخر بر اساس نیازمندی و يا اسرقالل مقو ت در وجود اس . 
وجودي  به ساير اعراض محراج نیست ، در اطتالق استم موجتود     که برای مبه دلیل اين

)تواطؤ(  مرقدم بر ساير مقو ت اس . فارابي تأکید دارد که موجود بنابر اشررا  معنوی
 شود.  بر انواع هر مقوله حمل مي

نوع ديگر حمل تشکیکي، حمل موجود بر موجود اول و ثواني و سپس ستاير   -3
شود. البره ارسطو نی  مقولت  جتوهر را بته     حسوب ميمخلوقات اس  که ابرکار فارابي م

رسد که در میان انواع مخرلتف   جواهر مادی و غیر مادی تقسیم کرده و حري به نظر مي
ولي ابرکار فارابي يکتي در   23جوهر نی  در اطالق نام موجود قائل به تقدم و تأخر باشد

دهتد،   که جواهر غیر مادی را فراتر از مقتو ت قترار متي   ايا اس  که اساساً به دلیل اين
فوق مقو ت ندانسره و به وجود حمل تشکیکي ماحمل تشکیکي را محدود در مقو ت 

نظتام طتولي ترستیم     که فارابي موجودات فوق مقوله را در يکر ايننی  اعرقاد دارد؛ ديگ
ه ايا نتوع از حمتل را در   کند. در نریج ها رابط  علی  وجودی برقرار ميکرده و میان آن

برقترار   علی  يا همتان افاضت  وجتود   ها رابط  کند که بیا آن موجوداتي مطرح مي مورد
 اس . 
فارابي هم در سطح مقو ت و هتم در ستطح سلستله     گونه که اکر شد،  همان -4

داند؛ بلکه معرقد  مراتب طولي موجودات، اطالق اسم موجود را بنابر اشررا  اتفاقي نمي
د در هر دو سطح مذکور، دارای نوعي نسب  و ووجودات در اطالق نام موجاس  که م

ارتباط هسرند. ايا نسب  در سطح مقو ت، تقتدم و تتأخر هتر مقولته در اطتالق نتام       
موجود به دلیل اسرغنا  و يا نیازمندی در وجود بته ستاير مقتو ت است ؛ و در ستطح      

 ی  وجودی اس .طولي، ارتباط و نسب  موجودات با يکديگر، رابط  عل
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هتای فتارابي در حمتل تشتکیکي موجتود بتر موجتودات،         علیرغم وجود نتوآوری      
سینا مشرر  معنوی را به  را همان تشکیک سینوی دانس . ابا توان تشکیک فارابي نمي

کند و بر ايا نکره تأکید دارد که اسامي مشکک در  دو قسم مرواطي و مشکک تقسیم مي
شوند و در حمل بر موضوعات خود  معنا به کار برده مي تمامي موضوعات خود به يک

امي مشرر  معنوی قرار اما فارابي اسامي مشکک را ايل اس ؛تأخر هسرند دارای تقدم و
پذيرد. عل  ايا اس  که فتارابي معنتای    معنايي را در اطالق ايا اسامي نمي نداده و هم

ل يک شي  در خارج، قائمحصلي برای موجود غیر از وجود خاص و يا ماهی  منحاز 
سینا، موجود و وجود دارای معنايي محصل و مرمتاي  از   نیس . در مقابل، از ديدگاه ابا

و تشتکیکي  معنای ماهی  هسرند و موجود بنابر اشررا  معنوی و به يک معنا اما به نحت 
تحلیتل از  شود. ايا نوع  الوجود و ساير موجودات حمل مي بر موجودات اعم از واجب

شود. سینا محسوب مي کیکي، ابرکار اباحمل تش

 












هانوشتپی

 
 48، 1995به عنوان مثال برای تأکید وی بر سلسله مراتب مرفاضل موجودات بنگريد بته: )فتارابي،    .1
  .(76، 1996؛

نی  به ايا مطلب اشاره دارد که حمل جنس بر انواعش بنابر اشررا   جدل)طوبیقا(ارسطو در کراب  .2
 (109b5)  معنوی اس 

ناّم حيمو عىل اش نواو عاىل : »اوطالحات در ترجم  عربي مرا ارسطو جالب توجه اس  ... للاّج مجعا اش دىناس ا 

   .دمشقي(؛ ترجم  ابوعثمان 5ب109) «اش نواو تقبو ا مس اش دىناس وقولهاطريق التواط ؛ ش ّن 

، از ايا آرا  ارسطو اسرفاده کرده و اسرد لي را به شترح زيتر بتر    ايساغوجيفورفوريوس در کراب  -3
 کند:  اساس ايا مقدمات بنا مي

گويد، موجود جنس مشرر  هم  اشیا  نیس . زرا که ارسطو معرقد اس  کته   گونه که ارسطو مي همان
حري اگر هم  اشیا  موجود خوانده شوند، حمل موجود بر اشیا ، بر اساس اشررا  لفظي اس  و نه بر 

د بر اساس که اگر موجود، جنس مشرر  تمام اشیا  باشد، هم  اشیا  باي اساس اشررا  معنوی؛ در حالي
جايي که تعداد مقو ت ده تا اس ، مقو ت دهگانه تنها  اشررا  معنوی موجود خوانده شوند. اما از آن

 perphory,Isagoge,6.5-12 Quoted)ندارند.نام مشرر  دارند و در تعريف ايا نام، اشرراکي با هم 

by Hansen,2012,108) 
جنس بر انواعش بر اساس اشررا  معنوی  -1طو اس : ايا اسرالل دو مقدمه دارد که مرخد از آثار ارس

 شود. حمل مي

  (Hansen,2012,108-109 )شود. موجود بر اشیا  به نحو اشررا  معنوی حمل نمي .2
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 pros hen يا « نسب  به زی ی»، ايا طري  را، طري  «نظري  تشابه در يونان»دکرر ايلخاني در مقال  . 4

 .(79،  1385نامیده اس  )ايلخاني،
تشريح ديدگاه اسکندر افروديسي در باب ايا نوع حمل و ارتبتاط آن بتا وحتدت مابعدالطبیعته در      .5

  بخش اول مورد بررسي قرار گرفره اس .

برای فهم دقی  معنای اشررا  لفظي از ديدگاه فرفوريوس بايد به عبارات ديگر او مراجعه کترد. او   .6
کنتد: اشتررا  لفظتي بنتابر      را به زند قستم تقستیم متي    ، اشررا  لفظيمقو تدر شرح خود بر کراب 

که قستم اخیتر ختود بته      ؛(from thought)«انديشه»و اشررا  لفظي بر اساس  (by chance)«اتفاق»
از » ،(by analogy)«تشابه»بر اساس  ،(by similarity)«همانندی»شود: بر اساس  زهار قسم تقسیم مي

او معرقد اس  که اکثر  .(with reference to one goal)«در جه  غاي  واحد»و  (from one)«يک
را بته عنتوان واستطه ای میتان     « در جه  غاي  واحتد »و « از يک»مفسران، دو قسم آخر يعني حمل 
  (Treiger,2012,337-338)کنند. مشرر  لفظي و معنوی تلقي مي

توانتد مرضتما    ه نمتي کت  اشررا  لفظتي محتض ت    شود به: ت  در حال  دوم، اشررا  لفظي تقسیم مي .7
   ايا نوع از حمل که مرفاوت از اشررا  لفظي محض اس . وحدت علوم باشدت و، ت

البره بايد توجه داش  که مرون ارسطو در ايا زمینه واضح و روشا نیست  و در متورد آن شتروح     .8
شروح اشاره کترده  به برخي از ايا « نظري  تشابه در يونان»مرفاوتي وجود دارد. دکرر ايلخاني در مقال  

نسب  »( ايشان در ايا مقاله، در جمع بندی بیانات ارسطو در مورد طري  83-80،  1385اس .)ايلخاني،
ارسطو بیشرر، کثرت را در مسأل  موجود متد  »دهد که:  توضیح مي« موجود»در مبحث معاني « به زی ی

اس . ارسطو وجود شتي  را   نظر داشره تا وحدت. در حقیق  از ديدگاه ارسطو، بودن عیا اات شي 
دهد،  داند. يعني معرقد اس  که وورت شي  که اات يا ماهی  آن را تشکیل مي فعلی  وورت آن مي

همان موجودي  آن اس . در ن د ارسطو، تماي  وجود از ماهی  که در ن د فالسف  اسالمي مطرح شده 
. از ديتدگاه ارستطو،  معنتای    شتود  و  زم  آن محمول واقع شدن وجود )در خارج( اس ، ياف  نمتي 

و نه اشررا  لفظي اس  و نه اشررا  معنوی؛ بلکه وحدتي کانوني دارد و آن طور کته ختود ا  « موجود»
  .(84: 1385)ايلخاني،  «کند نسب  به يک زی  اس  اکر مي

 شود و موجودات مخرلف داند که بر موجودات اطالق مي را اسمي مي« موجود»فارابي در آثار خود  . 9
)د لت    شود(، يُدل  او برای شرح ايا مطالب، غالبا از اوطالحات يقال)گفره مي شوند. به آن نامیده مي

شود( اسرفاده کرده اس . در ايا نوشرار گاهي به منظور بیان اطالق موجود  شود( و يسمّي )نامیده مي مي
ا استرفاده شتده کته در    به طور کلي و به معنای اطالق شدن و گفتر « حمل»بر موجودات، از اوطالح 

 حقیق  مراد از حمل، اطالق نوعي اسم اس .
10 . Alexander Treiger  عنتوان  ای بتا   در مقالته "Avicenna's notion of transcendental 

modulation of existence"های تاريخي مفهوم تشکیک از ديدگاه ابا سینا پرداخره  به بررسي ريشه
مراجعه  (Treiger, 2012)های فارابي اخرصاص داده اس . بررسي ديدگاهو بخشي از مقال  خود را به 

به برخي از آثار فارابي با مالحظ  مقال  ايشان وورت پذيرفره اس  هر زند که بررسي آرا  فتارابي در  
 ايا زمینه محدود به ارجاعات وی نیس .
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طرح نکترده و همتیا امتر    فارابي در آثار خود به وراح  ايا نوع از حمل را در سلسل  طولي م. 11

موجب شده تا برخي از محققان، منکر تحق  ايا نوع در آثار فارابي باشند. الکساندر تريگتر در مقالت    
« تشکیک اسرعاليي»کند که نظري  تشکیک ابا سینا که آن را  ای از شواهد، اثبات مي خود، بر مبنای پاره

مطرح شده و ابا سینا مبدع ايتا نتوع تشتکیک    مي خواند، برای نخسریا بار در تاريخ فلسفه اسالمي 
اس . او در ضما بررسي آثار فارابي، حمل ايا نوع اسامي را در سطح طولي مورد توجه قرار نداده و 

 ,Treiger)دهد که ايا نوع حمل در سطح طولي برای فتارابي مطترح نبتوده است .      بیشرر احرمال مي

رزند تريگر در ايا که فارابي به تشکیک سینوی دس  دهد ه ولي بررسي آثار فارابي نشان مي  (2012
نیافره، بر ح  اس  ولي نمي توان پذيرف  که فارابي حمل تشکیکيِ خود را تنها در سطح عرضي يعني 

  در سطح مقو ت مطرح مي کند. 

، ايتا عبتارات را   «مقايس  آموزة جوهر در دو کرتاب مقتو ت و مرافی يتک ارستطو    »مؤلف مقال  . 12
تالیف شده اس . دلیتل او بتر    مابعدالطبیعهپس از کراب  مقو تداند که کراب  ر ايا مدعا ميشاهدی ب

به ايا مطلب بازگشت    مقو تايا مطلب ايا اس  که ارسطو پس از بیان ان سه ش ، در ادام  کراب 
کند. به دلیل ايا که تکلیف ايا مطلب قبالً در کراب  را به مبحث مقو ت روشا نمي نکرده و ارتباط آن

دهتد کته    در مواضع مرعددی توضتیح متي   مابعدالطبیعهروشا شده اس . ارسطو در کراب  مابعدالطبیعه
رود و در حقیق   عنا به کار نميموجود اسم مشرر  هم  مقو ت اس  ولي در هم  مقو ت به يک م

شود. او در ابرتدای   بر مبنای حملي که نه مشرر  لفظي اس  و نه مشرر  معنوی بر مقو ت حمل مي
شود. بر استاس   مجدداً به ايا نوع حمل اشاره دارد و بعد از آن، وارد مبحث مقو ت مي مقو تکراب 

ها به يک معنا نیست    هر زند که در هم  آن شود و ايا نوع از حمل، موجود بر هم  مقو ت حمل مي
اند. در میان مقو ت، جوهر به معنای اولي موجتود   ولي هم  ايا معاني از يک معنای اولي مشر  شده

اس  و اعراض به سبب نسبري که با جوهر دارند موجودند. به عبارت ديگر،  جتوهر بته يتک معنتای     
 .(163-162: 1388 )حسیني،جودند اعراض به معنای اشرقاقي مو اولي موجود اس  و

 «هام، وقد تسّمى املشّکک  أسامؤهاوهذه غري املزّفق  أسامؤها و غري املزلاطئ  أسامؤها، و هي نزلّسط  بيت». 13
 .(160-161: 1986 )فارابي،

 برخي محققان انرساب ايتا اثتر را بته فتارابي     انرساب ايا رساله به فارابي قطعي و مسلم نیس  و .14
. شتايد تفتاوت اساستي در    (Rashed, Marwan, 2008; 2009)اند. به عنتوان مثتال:     مشکو  دانسره

 شتاهدی بتر   ديدگاه فارابي در مورد اسامي مشکک و قترار دادن آن در کنتار استامي مشترر  معنتوی،      
  نادرسري انرساب ايا رساله باشد. 

واك مس اذلي »کنتد:   اسم مرواطي را زنیا تعريتف متي   فارابي در کراب باری ارمنیاس، اسم مشرر  و .15

يقال ابشرتاً: هو اذلي يقال مج أ ّول ما وضا عىل أ مو  كثري ، مج غري أ ن ي ّل عىل معا  وا ا  يعّمهاا، أ و ا مس وا ا  يقاال 
اش خار. واك مس اذلي  مج أ وّل ما وضا عىل أ مو  كثري ، و ّ  لّك وا   مهنا، اجساوية  كلتال يلكةل كل  الامس علعال، غاري  ا ّ 

يقال بتواط : هو اك مس الوا   اذلي يقال مج أ وّل ما وضا عىل أ ش عاء كثري ، وي ّل عىل مع  وا   يعّمها، أ و اذلي يقال عاىل 

( او در 91: 1408 )فتارابي،  «اك مس علعاال، هاو بععناال  اّ  اش خار أ مو  كثري ، و ّ  لّك مهنا، اجساوية  كلتاال يلكةل كل 

واك مس اذلي يقال بتواط  هاو اذلي يعا  أ شا عاء » گويد: ، نی  با عباراتي مشابه ولي موج  مياس الصغیرالقیکراب 
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ا مس اجااارًت هااو اذلي يعاّ  أ شاا عاء كثااري   «، وك ياا ّل عاىل معاا  وا اا  يعّمهاااكثاري ، و ياا ل عااىل معاا  وا ا  يعّمهااا. و اك 

 .(185: 1408 )فارابي،
توسط ابوبشر مري به عربي ترجمه شده اس . مرا عربي ايا بند که در برخي  تحلیالت ثانيکراب  .16

ومع  ما هو الانسان و مع  أ ناّل مودو  خمتلفان. »موارد، مرفاوت از مرا اولي ايا اثر اس ، به قرار زير اس : 

ناّم يقول أ ناّل يلز  أ ن يبّ  أ ناّل مودو  لّ  ما هو مودو  ابلربهان میت مل يلاج  الودو  دوهرا. وقولناا اجوداو  لايج هاو وأ ياا ا 
كلا  يلاون عىل أ ناّل موداو . وهاذا هاو اذلی  اري علعاال  كل اكن اجودو  ليج هو (نسا . فالربهان ا  دوهرا  لایء مج اش ش عاء، ا 

نّاال موداو  فياربهج لكرهااان... ناّم يقتاب اقتااااب عاىل مااكلا يا ّل اجثلّاث، وأ ّماا أ  رستطو،  ا«)اش ن العلو . وكللک أ ّن اجهن س ا 
.(443، 1980،  15-13ب 98
که قبل از ايتا بنتد متورد بررستي قترار گرفت  در        الحرو ايا سخا فارابي با بند ديگر کراب   .17

جا توضیح داد که موجود بر انواع يک جنس و نی  بتر اوتنا  و افتراد آن     تعارض اس . فارابي در آن
در بیا انواع مقول  جوهر را بنابر تشکیک « موجود»جا حري اطالق  شود ولي در ايا بنابر تواطؤ حمل مي

 داند. مي

ايا قبیل امور را از جه  فراگیری و حمل بر مصادي  مرعدد، نوعي جتنس   فارابي در ايا موضع، .18
زی ی که بر يکي از مقوّمات شي  د ل  دارد،  کند که از جنس مصطلح يعني آن نامد ولي تاکید مي مي

رسد که اورار فارابي بر توجیه جتنس بتودن ايتا     (. به نظر مي297: برهان، 1408)فارابي، مرماي  اس 
گونه که قبالً توضتیح داده شتد،    گردد؛ زرا که همان رعما ت ارسطو از اوطالح جنس بر ميامور به اس

کند که موجود و واحد جنس مقو ت نیسرند؛ ولي با ايا وجود هنوز ارسطو به جتای   ارسطو اثبات مي
اوطالح موضوع از اوطالح جتنس بترای علتوم استرفاده کترده و بنتابرايا، موجتود را جتنس دانتش          

 داند. طبیعه ميمابعدال
هم مشاهده مي شود که فارابي تنها به اشاره کوتاهي به موجتودات   الحرو در مواضعي ديگر از  .19

الهي بسنده کرده و وارد ايا مباحث نمي شود. از جمله زماني که در مبحث جوهر،  به موجودی اشاره 
اعراض هم واقع نمي شتود.  مي کند که نه تنها برای موجودي  نیازمند به موضوع نیس  بلکه موضوع 

ايا موجود بنابر توسع معنايي مفهوم جوهر، شايسره تر از ساير جواهر اس  که جوهر خوانتده شتود.   
ولي با وجود طرح ايا بحث فارابي وارد ج ئیات بحث از زنیا موجودی نمي شود و وجود آن را نی  

موجود اس  که فارابي ورفاً بته اشتاره    الحرو موارد مشابهي از ايا قبیل نی  در  مفروض مي انگارد.
 کوتاهي به مباحث مجردات بسنده مي کند.  

فارابي با اسرفاده از نظري  فیض و يا ودور که دارای مباني نوافالطتوني است ، آمتوزة خلقت  را      .20
  .(23-21: 1366، )فارابيکند. برای مطالع  بیشرر به عنوان نمونه مراجعه کنید به:  توجیه فلسفي مي

سبب اول در -1کند:   ، تمام مبادی عالم را به شش دسره تقسیم ميالسياس  املدني  فارابي در کراب . 21
اسباب ثواني در مرتب  دوم)منظور از اسباب ثواني عقول اس  که البره خود دارای مراتتب   -2مرتب  اول

عقل فعتال در مرتبت     -3علي معلولي بوده و هر کدام در وجود وابسره به وجود مقدم بر خود هسرند( 
ماده در مرتب  ششم. او معرقد اس  که سه  -6وورت در مرتب  پنجم  -5نفس در مرتب  زهارم  -4سوم 

مرتب  نخس ، جسم و جسماني نیسرند ولي سه مرتب  بعدی ااتا جستم نبتوده ولتي در اجستام يافت       
 .(31: 1366)فارابي،  شوند مي
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انسره و در نریجه  آن را در زمرة اسبابِ وجتود شتي  قترار    فارابي ماهی  را سببِ داخلي شي  د .22
دهد؛ بنابرايا، در هر موجودی اجناس و فصول مندرج در اات آن، سببِ وجود آن شي  هسترند و   مي

 1986)فارابي،  شوند در نریجه اجناس عالي ج   اسباب ِ وجود اشیا  مندرج تح  مقو ت محسوب مي
،205.)   

دانتد، شتواهدی نیت  در     عالوه بر ايا که ارسطو جوهر را برای موجود بودن مقدم بر اعراض متي . 23
رسد بر اساس آن ارسطو، جتواهر مفتارق و غیتر متادی را      وجود دارد که به نظر مي مابعدالطبیعهکراب 

متادی را  ، جواهر مفارق و غیتر  اپسیلامقدم بر جواهر غیر مادی بداند. به عنوان مثال ارسطو در کراب 
هتا را متورد بررستي قترار      های نظری يعني الهیتات آن  داند که با تريا شاخ  دانش با تريا جنس مي

غايي  أ)های( نامرحر  که مبد عالوه بر ايا ارسطو در میان جواهر مفارق، محر   (1026a20)دهد. مي
نخسریا بدون بیان  و در میان محر  های (1073a24)خواند حرکات عالم هسرند را نخسریا موجود مي

مرحر  نخسریا قرار نامد، محر  نا مي (theos)های نخسریا با يکديگر، يکي را که تئوس رابط  محر 
. علیرغم وجود زنیا شواهدی در آثار (1073b2-3)کند ولي وجه نخسریا بودن آن را اکر نمي دهد مي

و غیرمادی بر جواهر مادی را به  ارسطو، ايا شواهد به حدی نیسرند که بروان مقدم بودن جواهر مفارق
بترای مباحتث   توان منبع فکری خوبي  ولي عباراتي شبیه به ايا عبارات را ميوراح  به او نسب  داد 

 سینا دانس .  الهیاتي فارابي و ابا
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