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(براساس الجمع بين رأيي الحكيمين ،البرهان ،إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة
و تعليقات)
ليال کيانخواه



فارابي در آثار خود داراي سه ديدگاه در ارائة تعريف مابعدالطبيعه است كه دو
ديدگاه وي بر اساس موجود بماهوموجود ارائه شده و در اين مقاله بررسي شده
است .فارابي در ديدگاهي كه مبتني بر دو كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين و
البرهان است ،موجود بماهوموجود را موضوع فلسفه يا حكمت ميداند كه مشتمل بر
الهيات ،طبيعيات ،رياضيات و علم سياست يا علم اخالق است .اين ديدگاه كه در
بردارندة نوعي تفسير ابتدايي از اصطالح موجود بماهوموجود است ،ريشه در
نظريات اسكندر افروديسي در شرح مابعدالطبيعه دارد .اسكندر نيز در شرح
مابعدالطبيعه با وجودي كه به نظر ميرسد كه در برخي موارد ،تفسير دقيقي از
موجود بماهوموجود ارائه ميكند ولي در نهايت ،حكمت با موضوع موجود
بماهوموجود را مشتمل بر اقسامي ميداند كه حكمت به معناي دقيق كلمه با
موضوعيت موجودات الهي و نيز طبيعيات با موضوعيت موجودات طبيعي از جمله
اين اقساماند.
ديدگاه نهايي فارابي در تعريف بر اساس موجود بماهوموجود بااندكي تفاوت ،در
سه اثر إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعه و تعليقات متمركز است .فارابي در إحصاء
 عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران

leilakiankhah@gmail.com

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان «تعريف و موضوع مابعدالطبيعه نزد فارابي و ابن سينا» در مؤسسة پژوهشي
حكمت و فلسفه ايران است.
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العلوم كه هر چند به پختگي دو اثر ديگر نيست ،برخالف كتاب الجمع و البرهان
تشخيص ميدهد كه مباحث موجود بماهوموجود متعلق به دانشي در عرض
طبيعيات ،رياضيات و علم مدني است و در رسالة أغراض كه به طور اختصاصي در
آن به شرح و تبيين تعريف مابعدالطبيعه بر اساس موجود بماهوموجود و موضوع و
بخشهايي ميپردازد ،اين ديدگاه را به اوج خود ميرساند .وي در تعليقات،
هماهنگ با رسالة أغراض ،به تعريف و موضوع مابعدالطبيعه پرداخته و تبيين و تفسير
دقيقتري را از اصطالح موجود بماهوموجود ارائه ميدهد.
فارابي ،مابعدالطبيعه ،الهيات ،فلسفه ،البرهان ،الجمع بين رأيي
الحكيمين ،إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات.
مقدمه

مسئلة اصلي اين مقاله ،همانگونه كه در مقالة «بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه
فارابي» (كيانخواه )3131 ،نيز ذكر شد ،شناخت و تحليل دقيق تعريف مابعدالطبيعه در
آثار فارابي و يافتن پاسخ به اين پرسش است كه آيا فارابي ،در آثار خود داراي وحدت
رويه بوده و مابعدالطبيعه را بر سياق تعريف ميكند يا داراي ديدگاههاي متفاوتي در اين
باب بوده و در حقيقت ،پس از انجام كندوكاوهاي فلسفي و در طي زمان به رأي نهايي
خود دست يافته است .عالوه بر اين ،در اين پژوهش ،نسبت تعريف يا تعاريف فارابي با
تعاريف ارسطو و تعريف مختار ابنسينا يعني علم موجود بماهوموجود بررسي خواهد
شد 3.همانگونه كه در مقالة «بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي»(همانجا)
خاطر نشان شد ،پژوهش در آثار فارابي نشان ميدهد كه فارابي در ارائة تعريف
مابعدالطبيعه داراي وحدت رويه نبوده و به طور كلي آراء او را در اين باب ميتوان به سه
دستة اصلي تقسيم كرد .3 :او در برخي از آثار خود يك تبيين و تحليل ابتدايي از
اصطالح موجود بماهوموجود ارائه داده و فلسفه و مابعدالطبيعه را بر اساس اين تحليل
تعريف ميكند ( البرهان و كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين)؛  .2در برخي ديگر از آثار
خود كه حجم زيادي از آثار او را تشكيل ميدهد ،با نظر به تعريف ارسطو در كتابهاي
آلفاي بزرگ و اپسيلن ،تعريفي متفاوت ارائه ميدهد كه البته مورد اقبال ابنسينا واقع
نميشود( تحصيل السعادة ،فلسفة أرسطوطاليس ،الحروف و فصول منتزعـة)؛  .1در نهايت
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در برخي ديگر از آثار خود ،تبيين نهايي خود را از اصطالح موجود بماهوموجود و
تعريف مابعدالطبيعه ارائه ميدهد( إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات) ابنسينا
اين رأي اخير را به طور كامل پذيرفته و آراء اخير فارابي را در بسياري از آثار خود ذكر
2

ميكند.

با توجه به حجم گستردة پژوهش در حوزة تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي،
آنچه در مقالة حاضر بررسي خواهد شد ،تحليل و بررسي تعريف فارابي بر اساس موجود

بماهوموجود است كه در كتابهاي البرهان ،كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ،إحصاء
العلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات مطرح شده است.
تحليل و بررسي اين آثار نشان ميدهد كه فارابي در اين آثار ،به تعريف مابعدالطبيعه
در كتابهاي گاما و اپسيلن نظر داشته و تا حدي سعي در جمع اين دو ديدگاه دارد .در
بخش نخست اين مقاله ،البرهان ،كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين و در بخش دوم
إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات بررسي خواهند شد.
بخش اول :تحليل ابتدايي موجود بماهوموجود

هر چند كه فارابي در اين دو اثر ،مابعدالطبيعه را بر اساس كتاب گاما يعني با محوريت
موجود بماهوموجود و موجود مطلق تعريف كرده ولي تبيين او از اين اصطالح ،يك
تبيين ابتدايي و خام است.
تعريف مابعدالطبيعه در کتاب الجمع بين رأيي الحكيمين

فارابي انگيزة خود را از نگارش كتاب الجمع ،وجود اختالف نظر و نزاع در بين علما و
متعلمان هم عصرش ميداند .او در اين كتاب ،با اعتقاد به اينكه اختالفات موجود ميان
آراء افالطون و ارسطو ظاهري بوده ،تالش ميكند تا با جمع بين اهم آراء افالطون و
ارسطو ،اين اختالف نظرات و شبهات را مرتفع سازد(فارابي ،3041،ص.)93
فارابي پس از اينكه در مقدمة اين كتاب ،افالطون و ارسطو را حكيم ميخواند ،ابتدا
فلسفه را تعريف كرده و پس از ارائة تعريف فلسفه ،افالطون و ارسطو را مبدعان فلسفه
معرفي ميكند و معتقد است كه اين دو حكيم ،اوايل و اصول فلسفه را ايجاد كرده و نيز
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اواخر و فروع آن را به اتمام رسانيدهاند .فارابي حد و ماهيت فلسفه را «علم به موجودات
از آن جهت كه موجودند» 1ميداند و در نهايت اثبات ميكند كه اگر اختالف نظري در
آراء اين دو حكيم وجود دارد ،به اين دليل است كه افرادي كه معتقد به وجود اختالف
در آراء اين دو حكيم هستند دچار اشتباه شدهاند ( 0همان ،ص.)04
فارابي معتقد است كه حد فلسفه ،يعني علم به موجودات از آن جهت كه موجودند،
حد صحيحي است كه با صناعت فلسفه مطابقت دارد .مطابقت اين حد با صناعت فلسفه
از استقراء جزئياتِ اين صناعت آشكار ميشود .چرا كه موضوعات علوم و مواد آنها ،از
پنج حال خارج نيستند؛ يعني الهي ،طبيعي ،منطقي ،رياضي و يا سياسي هستند 1و صناعت
فلسفه ،صناعت استنباط اين امور و اخراج كنندة نتايج آنها بوده تا جايي كه همة
موجودات عالم را دربرميگيرد؛ چرا كه شيئي از موجودات عالم وجود ندارد مگر اينكه
يا فلسفه در آن مدخلي دارد يا آن را غرض خود قرار ميدهد يا از آنها ،علميبه قدر
طاقت انسان حاصل ميكند(همانجا) .از ديدگاه وي ،روش تقسيم كه مختص افالطون
است ،بر اين مطلب تصريح دارد؛ چرا كه در روش تقسيم سعي بر اين است كه هيچ
موجودي از حيطة تقسيم خارج نشود و در حقيقت اگر روش تقسيم افالطون نبود،
ارسطو نميتوانست اين راه را ادامه دهد و چون ارسطو مشاهده كرد كه ،افالطون اين
تقسيم را به نحو درست و كامل و متقن بيان كرده ،به ابداع روش قياس و برهان اهتمام
ورزيد .گويا كه او روش تقسيم افالطون را پيروي نموده و با روش قياس به پايان رسانده
است( همان ،ص .)03از ديدگاه فارابي هر متعلميكه علم منطق را فرا گيرد و سپس علم
آداب اخالقي را در خويش استوار سازد و به علم طبيعيات و الهيات بپردازد و كتابهاي
اين دو حكيم را فراگيرد ،اين سخن را تصديق ميكند كه قصد افالطون و ارسطو تدوين
علوميبراي شناخت موجودات عالم و تالش براي توضيح احوال آنها از آن جهت كه
موجودند 6بوده است و هر كدام از آن دو ،بر اساس توانايي و وسعشان سهم خود را ادا
كردهاند(همانجا) .بنابراين حد فلسفه «علم به موجودات از آن جهت كه موجودند» بوده و
افالطون و ارسطو هم به حق فيلسوف خوانده ميشوند چرا كه هم و غمشان شناخت
موجودات عالم و بيان احواالت آنها ،آن چنان كه هستند بوده است.
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بنابراين ،همانگونه كه مالحظه ميشود ،فارابي بر اين مطلب تصريح دارد كه ،علوم
الهيات ،طبيعيات ،منطق ،رياضيات و سياست جزئي از صناعت فلسفه هستند(همان،
ص .)04عالوه بر اين ،در چند سطر قبل از اين مطلب هم ميگويد كه در بسياري از انواع
فلسفه بين افالطون و ارسطو اختالف نظر وجود دارد( 9همانجا) و سپس در ادامة رساله،
به بيان اختالف نظرات آن دو در مباحثي در حوزههاي منطق ،طبيعيات ،اخالق و ...
پرداخته و به جمع نظريات آن دو ميپردازد .بنابراين با نظر به تمامي اين عبارات روشن
است كه در اين رساله ،منظور فارابي از فلسفه با موضوعيت موجود بماهوموجود،
علمياست مشتمل بر تماميعلوم كه حداقل بر اساس تقسيم استقرايي فارابي در اين اثر،
داراي انواع الهيات ،طبيعيات ،منطق ،رياضيات و سياست است.
با توجه به اين مطالب ،ميتوان گفت كه در اين رساله هنوز تفسير دقيقي از موجود
بماهوموجود در ذهن فارابي وجود نداشته و همين امر موجب شده تا او در اين اثر،
تعريف مابعدالطبيعه در كتاب گاما را بر فلسفه به معناي عام يعني مقسم فلسفههاي نظري
و عملي اطالق كند .بنابراين اين تعريف بر اساس موجود بماهوموجود هرچند كه به ظاهر
منطبق با تعريف ابنسينا و ديدگاه مشهور فالسفة اسالمياست ،در حقيقت فاصلة زيادي
با آنها دارد.
ذکر نام مابعدالطبيعه در کتاب الجمع

فارابي در اين اثر ،سه بار نام مابعدالطبيعه را در مواضعي كه برخي از اقوال ارسطو را به
كتاب الحروف فيمابعدالطبيعه ارجاع ميدهد ،ذكر ميكند:
...في الحرف ألذي يتكلم فيه علي توفيـة الحدود من كتبه فيمابعدالطبيعه( ...همان،
ص)06؛
 ...وأيضا فإن حروف ارسطوطاليس فيمابعدالطبيعه إنما يترقي فيها من الباري ،جل
جالله ،في حرف الالم(...همان ،ص)342؛
و ارسطو ذكر في حروفه فيمابعدالطبيعه كالما شنع فيه علي القائلين بالمثل و
الصور(...همان ،ص.)341

روشن است كه فارابي در اين عبارات ،مابعدالطبيعه را نه صرفا نام يك كتاب ،بلكه
دانشي ميداند كه كتاب الحروف 0مشتمل بر آن است .عالوه بر اين عبارات ،در يك
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موضع به طور مستقيم از فلسفهاي سخن ميگويد كه پس از طبيعيات ميآيد؛ يعني علم
مابعدالطبيعه« :زمانيكه ذهن متعلم بر فلسفهاي كه پس از طبيعيات ميآيد استوار گشت
تصور آنچه كه افالطون و ارسطو و پيروان آن دو گفتهاند ،ميسر خواهد شد(همان،
ص 3)346به نظر ميرسد كه فارابي در اين اثر ،الهيات را معادل دانش مابعدالطبيعه به كار
ميبرد؛ چرا كه دانش الهيات را كه در كنار علوم طبيعيات ،منطق ،رياضيات و سياست،
جزئي از فلسفه است ،به عنوان دانشي كه متعلم بايد پس از طبيعيات بياموزد به كار برده
34

است(همان ،ص.)03

جالب توجه است كه فارابي در اين رساله ،دانش مابعدالطبيعه را به معناي علم به
موجودات الهي به افالطون هم منتسب ميكند؛ او در جايي كه به رفع اختالف ظاهري
افالطون و ارسطو در مباحث جوهرميپردازد ،معتقد است از آن جايي كه از ديدگاه
افالطون ،جواهر همان كليات هستند ،وي اين مباحث را در مابعدالطبيعه و اقوال الهي
خود مطرح ميكند33؛ يعني مواضعي كه در آن موجودات بسيط و باقي كه دگرگوني و
زوال نمييابند ،بررسي ميكند .ولي ارسطو از آن جايي كه ،جوهر را همان اشخاص
جواهر ميداند ،مباحث جوهر را در صناعات منطق و سمع الكيان بررسي كرده است
يعني مواضعي كه در آنها به احوال موجوداتِ نزديك به محسوسات كه همة مفاهيم از
آنها اخذ ميشوند ،ميپردازد(همان ،ص.)06
در اين رساله ،موضوع دانش مابعدالطبيعه و الهيات به طور صريح ذكر نشده است.
فارابي تنها در يك موضع ،مواد الهي را به عنوان موضوع الهيات قرار ميدهد ولي روشن
نميكند كه مقصود او از مواد الهي چيست .ولي بر اساس عبارات مذكور در مورد
مباحث مابعدالطبيعي افالطون ،ميتوان گفت كه در اين رساله ،مابعدالطبيعه دانشي در
مورد موجودات الهي؛ يعني موجوداتي بسيط ،نا متحرك و ازلي است.
بنابراين ،از ديدگاه فارابي ،مابعدالطبيعه كه نام يك دانش است و نه صرفاً عنوان يك
كتاب ،الهيات و يا علم به موجودات الهي بوده و همانگونه كه از نامش پيداست ،پس از
طبيعيات ،فراگرفته ميشود(همان ،ص )04-03و به مباحثي اختصاص دارد كه با عقل
درك ميشود(همان ،ص .)340دانش مابعدالطبيعه يا الهيات ،جزئي از صناعت فلسفه با
موضوعيت موجود بماهوموجود بوده(همان ،ص )04و كتاب الحروفِ ارسطو به مباحثي
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در اين حوزه اختصاص دارد(همان ،ص 06و  )341و حرفي از آن كتاب يعني حرف الم،
مختص به بحث از باري تعالي است(همان ،ص32.)341عالوه بر اين ،افالطون نيز مواضعي
از آثار خود را به بحث از مابعدالطبيعه اختصاص داده است.

بنابراين ،در مجموع ميتوان گفت كه فارابي در اين رساله به تعاريف كتابهاي گاما
و اپسيلن اشاره ميكند ،ولي آنها را بر هم منطبق نميداند .مابعدالطبيعه را بر اساس
كتاب اپسيلن ،الهيات ناميده و آنرا جزئي از فلسفه ميداند .در عين حال ،علم فلسفه كه
در بردارندة تماميعلوم است را بر اساس كتاب گاما علم موجود بماهوموجود ميداند.
نكتة قابل توجه در اين رساله تفسير فارابي از موجود بماهوموجود است؛ چرا كه او علم
موجود بماهوموجود را علميميداند كه ،با همة موجودات عالم سر و كار داشته باشد و
در مجموع موضوعات همه علوم را دربرگيرد(همان ،ص.)04
کتاب برهان

فارابي در كتاب برهان كه در تعريف مابعدالطبيعه شباهت قابلتوجهي با كتاب الجمع
دارد ،پس از تقسيم صنايع به صنايع عملي و صنايع نظري ،31صنايع نظري را صنايعي
ميداند كه به اقامة برهان نيازمند بوده و مشتمل بر سه ركن اساسيِ موضوعات ،مسائل و
مبادي دانسته(همو،3040 ،ج ،3ص )149و در ادامه صنايع نظري 30را از جهت موضوع به
دو دسته تقسيم ميكند .گروهي از صنايع نظري ،صنايعي هستند كه موضوعاتشان اموري
كلي همانند شيء ،واحد ،كثير يا موجود علياإلطالق است؛ و گروهي ديگر ،صنايعي
هستند كه موضوعات آنها موجودات اخص است؛ همانند عدد .فارابي حكمت يا فلسفة
اولي را در زمرة صنايع نظريِ گروه نخست قرارداده و سپس به بيان ويژگيهاي آن
ميپردازد .از ديدگاه فارابي ،مقدمات حكمت ،امور يقيني بوده و روش پژوهش در آن،
بررسي يك شيء از تمام جهات است 31و ميزان معرفت آن ،رسيدن به باالترين درجهاي
از معرفت طبيعت شيء است كه انسان توانايي دستيابي به آن را دارد؛ يعني شناخت
اسباب قصواي همة موجودات(همان ،ص .)134فارابي در ادامه ،علم تعاليم ،علم طبيعي،
علم الهي و علم اخالق را در زمرة علوم جزئي قرار داده و بر اين باور است كه جملة
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36

علوم جزئي تحت فلسفة اولي و موضوعاتشان تحت موجود علي اإلطالق مندرجاند
(همان ،ص.)133-130

فارابي معتقد است كه هر علميكه مبادي را در اختيار ساير علوم قرار دهد علم رئيسي
ناميده ميشود(همان ،ص .)124بنابراين از آنجايي كه مبادي علوم جزئي مسائلي هستند
كه در فلسفة اولي به اثبات ميرسند(همان ،ص )131و نيز عالوه بر آن مبادي فلسفة
اولي ،مقدمات كليِ صادقِ يقينيِ اول بوده(همان ،ص 134و  ) 191و از علم ديگري اخذ
نميشود ،فلسفة اولي علم رئيسي علياإلطالق ناميده ميشود.

39

بيانات فارابي در اين اثر تفاوت مهمي با بيانات مشهور ابنسينا دارد؛ چرا كه وي علم
الهيات را در كنار علوميهمانند رياضيات و طبيعيات ،علوم جزئي ميخواند و همگي
آنها را تحت فلسفة اولي با موضوعيت موجود مطلق قرار ميدهد .در حاليكه ابنسينا،
مبدئيت را از جمله عوارض ذاتي موجود بماهوموجود ميداند و در نتيجه بحث از
موجودات الهي و مبادي موجود را در زمرة مسائل علم موجود بماهوموجود قرار
ميدهد(ابنسينا ،3040 ،ص .)30-31بنابراين وي بر خالف فارابي هيچ انفكاكي ميان
فلسفه اولي و علم الهي قائل نيست.
همانگونه كه مالحظه ميشود ،فهم فارابي از اصطالح موجود بماهوموجود در اين دو
اثر ناقص و ابتدايي بوده و با مقصود اصلي ارسطو و فهم رايج فالسفة اسالمي فاصلة
زيادي دارد .اما چه امري باعث شده تا فارابي چنين تفسير غريبي را از اصطالح موجود
بماهوموجود ارائه دهد؟ آيا در اين ديدگاه متأثر از منبع خاصي است يا بر اساس تأمالت
خود به چنين نظرياتي دست يافته است؟ كليد حل اين معما را ميتوان در آثار اسكندر
افروديسي يافت .اسكندر در شرح كتاب گاما نه تنها همين ديدگاه را مطرح ميكند؛
بلكه به تبيين و تشريح اين ديدگاه نيز ميپردازد .بنابراين ميتوان گفت كه فارابي در
تأليف دو اثر فوق تا حد زيادي از سنت تفسيري يوناني به ويژه شرح اسكندر افروديسي
بر مابعدالطبيعه ،متأثر بوده است.
شرح اسكندر افروديسي هم در نگاه اول هيچ تعارضي با تفسير مشهور موجود
بماهوموجود ندارد ولي بررسي دقيقتر عبارات حاكي از اين است كه اسكندر به فهم
دقيقي از اصطالح موجود بماهوموجود دست نيافته است .در ادامة اين نوشتار ،به منظور
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شناخت مبانيِ ديدگاههاي فارابي در دو اثر مذكور ،به اجمال به تبيين ديدگاه اسكندر در
اين خصوص ميپردازيم.
91

تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه اسكندر افروديسي

شرح اسكندر بر كتاب آلفاي بزرگ و گاما حاوي نكات مهم و ارزشمندي است كه با
بررسي آن ميتوان تا حد زيادي به ديدگاه اسكندر در مورد تعريف و موضوع
مابعدالطبيعه دست يافت؛ البته اگر شرح اسكندر بر اپسيلن نيز موجود بود ،فهم ما نسبت
به اين مسئله كاملتر ميشد.
اسكندر قبل از ورود به بحث و شرح كتاب گاما به ذكر مقدمهاي پرداخته و در آن به
رئوس مطالب كتاب گاما اشاره ميكند .با توجه به اينكه مطالب اين مقدمه ناظر به كتاب
گاماست ،وجوه اشتراك زيادي با رسالـة أغراض مابعدالطبيعه فارابي دارد .از ديدگاه
اسكندر ،مابعدالطبيعه موجود بماهوموجود را بررسي ميكند ،هرچند كه ارسطو آنرا
حكمت و فلسفة اولي ناميده ولي نام الهيات براي آن مرسوم شده است .عالوه بر اين ،اين
علم ،اصول نخستين و علل را نيزمورد بررسي قرار ميدهد؛ زيرا علل و اصول نخستين،
موجودات در باالترين درجه

هستند)(Alexander of Aphrodisias, 1993, p. 11

روشن

است كه اسكندر از همان ابتداي شرح گاما در صدد منطبق ساختن تعريف آلفاي بزرگ
و گاما است .چرا كه اوال ،علميرا كه در كتاب گاما از آن بحث ميشود را همانند
آلفاي بزرگ حكمت ناميده و ثانيا ،وظيفة حكمت را هم بررسي موجود بماهوموجود
ميداند(تقرير گاما) و هم بررسي علل و مبادي نخستين(تقرير آلفاي بزرگ).
اسكندر درادامة مقدمة خود ،به رئوس مطالب كتاب گاما اشاره ميكند:
 .3ارسطو در اين كتاب نشان ميدهد كه حكمت ،با موجود كلي سر و كار دارد) (ibid؛

 .2عالوه بر آن ،واحد را هم بهاندازة موجود به عنوان موضوع مورد بررسي قرار ميدهد؛
چرا كه حكمت با آنچه ذيل واحد قرار ميگيرد هم مرتبط است؛ مثل همانندي،
تساوي و شباهت) (ibid؛

 .1حكمت عالوه بر واحد با هر آنچه كه با واحد تقابل دارد هم مرتبط است؛ مثل كثرت.
زيرا مطالعة اشياي متقابل كار يك علم واحد است) (ibid؛
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 .0بررسي همة متقابالت با حكمت مرتبط است؛ چرا كه همة متقابالت ذيل غيريت و
غيريت نيز ذيل كثرت مندرج ميشود و در نهايت كثير و واحد متقابلند؛ و از آنجايي
كه بررسي همة متقابالت كار حكمت است ،بنابراين حكمت با تماميموجودات سر و
كار دارد؛ زيرا همة موجودات يا با هم در تقابلند و يا از متقابالت مشتق ميشوند (ibid,
؛)p.12

 .1از آنجايي كه حكمت با همة موجودات سر و كار دارد ،بنابراين همة اشيايي را كه
ذاتاً به موجود بماهوموجود مرتبطند نيز مورد مطالعه قرار ميدهد .اصول بديهي اموري
از اين قبيل هستند كه در ميان آنها كليترين و بديهيترين اصل ،اصل امتناع اجتماع
نقيضين است ) (ibid؛

 .6با وجود اينكه ،موجود به گونههاي بسيار گفته ميشود ،ولي علم موجود بماهوموجود،
واحد است .به همين دليل است كه اين علم ،علم نخستين و علم به معناي دقيق كلمه
علم است ) (ibid؛

 .9در پايان ،ارسطو با تبيين اصل امتناع اجتماع نقيضين به بيان تمايز فيلسوف و
سوفسطايي ميپردازد ). (ibid

اسكندر در ادامه به تمايز علم موجود بماهوموجود با علوم جزئي پرداخته و ارتباط دو
مبحث موجود بماهوموجود و مبحث بررسي اصول و مبادي نخستين را در علم حكمت
روشن ميكند .او معتقد است كه حكمت از همة دانشهاي ديگر متمايز است؛ چراكه
همة علومِ جزئي با بخشي از موجودات و اعراض ذاتي آنها سر و كار دارند؛ ولي
مابعدالطبيعه دانشي است كه با نوع خاصي از موجودات سر و كار ندارد بلكه موجود از
آن جهت كه موجود است را مورد بررسي قرار ميدهد .در حقيقت ،مابعدالطبيعه
وجودي كه به واسطة آن موجودات ديگر موجودند را ،به عنوان موضوع ،مورد مطالعه
قرار ميدهد 33.عالوه بر اين ،اسكندر بر اساس سخنان ارسطو 24معتقد است كه مرد
حكيم هم موجود بماهوموجود و هم علل و مبادي نخستين را را مورد بررسي قرار
ميدهد و در ادامه اثبات ميكند كه علل و مبادي نخستين ،علل و مبادي موجود
بماهوموجودند و نه علل و مبادي موضوعات علوم جزئي) . (ibid, p.12-13اين عبارات و
نيز عباراتي از شرح كتاب آلفاي بزرگ 23،حاكي از اين است كه هر چند ارسطو در
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مورد اصطالح موجود بماهوموجود به تشريح و تبيين نپرداخته ،ولي اسكندر تا حدي
مفهوم آن را درك كرده است .اما بهرغم اين عبارات كه در آنها اصطالح موجود
بماهوموجود تشريح و تبيين ميشود ،در ادامه و در ذيل مبحث وحدت علمِ موجود
بماهوموجود ،مطالبي بيان ميشود كه حاكي از عدم دقت اسكندر و وجود نوعي
دوگانگي در تفسير موجود بماهوموجود است.
از ديدگاه اسكندر ،ارسطو با وجود اينكه موضوع فلسفه را موجود بماهوموجود دانسته
و حمل موجود را بر مصاديقش بنابر اشتراك معنوي نميداند؛ ولي معتقد است كه يك
دانش است كه موجود بماهوموجود را بررسي ميكند .اسكندر علت وحدت مابعدالطبيعه
را سه گانه بودن حمل از ديدگاه ارسطو ميداند .3 :مشترك لفظي(اشياي مشترك لفظي
نام مشترك دارند ولي داراي يك طبيعت و نيز علل و اصول مشترك نبوده و يك علم
واحد نميتواند عهدهدار بحث و بررسي آنها باشد)؛  .2مشترك معنوي(حمل معني
واحد بر اشياي كثيري كه يك علم واحد عهدهدار بحث از آنها است)؛  .1آنچه كه
اسكندر حمل ميانه مينامد؛ يعني حمل يك معني بر اشيايي كه از يك چيز مشتق
ميشوند و يا به يك شيء رجوع دارند .اسكندر معتقد است كه از ديدگاه ارسطو ،حمل
موجود بر مصاديقش نه مشترك لفظي است و نه مشترك معنوي بلكه واسطهاي ميان
آن دو است .در نظر اسكندر هرچند كه به نظر ميرسد كه ارسطو ،حمل ميانه را نوعي از
حمل مشترك لفظي بداند؛ ولي اين دو نوع حمل تفاوت مهميدارند و آن اين است كه
اشيا در اشتراك لفظي تنها بر اساس تصادف ،نام مشترك دارند ،ولي اشيا در حمل ميانه
به دليل خاصي داراي اين نام مشترك هستند؛ چرا كه همگي آنها از يك چيز مشتق
شده و يا رابطهاي با آن دارند). (ibid, p.14-16

حال بر اساس نظرية فوق يعني نوع حمل موجود بر مصاديقش كه اسكندر آنرا حمل
ميانه ناميده و شارحان ارسطو آنرا تشابه ناميدهاند ،اسكندر تعريف مابعدالطبيعه و نيز
بخشهاي آنرا مورد بررسي قرار ميدهد .از ديدگاه اسكندر ،در هرعلمي ،به خصوص
علوميكه موضوع آنها بر اساس حمل ميانه بر مصاديقشان حمل ميشود ،يك امرِ
نخستين موجود است كه ساير اشيا مطرح شده در آن علم ،يا از آن مشتق شدهاند و يا به
آن بازگشت دارند .علميكه با آن امر نخستين مرتبط است ،ساير اشيا را نيز دربرميگيرد.
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چنين علميبه معناي دقيق علم است و در باالترين درجه قرار دارد .بر اين اساس ،بررسي
موجود بماهوموجود متعلق به يك دانش واحد يعني فلسفة كلي است كه از آن جهت
كه ساير دانشها با نوعي از موجود سر و كار دارند ،از ساير دانشها متمايز است.
اسكندر بر اساس بيانات ارسطو ،در عبارات پيچيدهاي فلسفه و حكمت را داراي اقسام
مختلفي دانسته و اقسام آن را متناظر با اقسام و انواع موجود ميداند .از ديدگاه اسكندر،
فلسفه با موضوعيت موجود بماهوموجود داراي اين اقسام است:
 .3فلسفة اولي كه حكمت به معناي دقيق هم خوانده ميشود و علم به اشياي ابدي،
نامتحرك و الهي است؛ در حاليكه حكمت كلي و نخستين بوده و با موجود
بماهوموجود سر و كار دارد و نه نوع خاصي از موجود؛  .2فلسفة طبيعي كه با
اشياء طبيعي مرتبط است كه حركت و تغير در آنها واقع ميشود؛  .1اخالق (ibid, p.
18-21).

اسكندر در سطور بعدي ،با ارائة توضيح دقيقتر و با بيان مقدمات ذيل ،رابطة اقسام
فلسفه با اقسام موجود را تبيين نموده و در نهايت تقسيم ديگري را براي فلسفه ذكر
ميكند :از آنجايي كه:
 .3در ميان موجودات ،يك نوعِ موجود ،موجود به معناي دقيق و موجود بالذات است و
ساير انواع موجود ،موجود بالعرض هستند؛
 .2جوهر به معناي دقيق موجود بالذات است ،وساير موجودات به جوهر بازگشت دارند؛
 .1در ميان انواع اشيايي كه چنين ترنيبي دارند ،علم به معناي دقيق كلمه ،علم به اشياي
نخستين است كه ساير اشيا به آن وابستهاند ،و بر اساس آن است كه آنها هم موجود
خوانده ميشوند؛
 .0فلسفه با موجود سر و كار دارد ،در نتيجه ،فلسفه به معناي دقيق ،دانشي است كه با
جوهر سر و كار دارد زيرا موجود به معناي دقيق كلمه جوهر است .و از آن جايي كه
برخي جواهر نخستين هستند و برخي ثانوي ،بر اساس ترتيب جواهر ،فلسفه هم مشتمل
بر فلسفه نخستين و ثانوي و  ...است .فلسفة اولي با جواهري سر و كار دارد كه كائن و
فاسد نميشوند و جواهر نخستين هستند؛ فلسفة ثانوي فلسفهاي است كه با جواهر ابدي
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ولي متحرك سر و كار دارد و فلسفة ثالث عهدهدار بحث از جواهري است كه كون و
فساد دارند).(ibid, p. 26-27
همانگونه كه مالحظه ميشود ،تقسيمبندي اخير اسكندر از بخشهاي علم حكمت
مغاير با تقسيمبندي نخست او است؛ ولي به هر روي ،در هر دوي اين تقسيمبنديها علم
به اشياي الهي يعني الهيات و نيز طبيعيات بخشهايي از علم موجود بماهوموجودند.
واضح است كه مطالب اخير فاصلة زيادي با تفسير مشهور علم موجود بماهوموجود ارائه
داده است .به نظر ميرسد هرچند كه از ديدگاه اسكندر ،موجود بماهوموجود به معناي
بررسي موجودات از حيث موجود بودن است و نه از جهت ديگر؛ ولي خود علمِ موجود
بماهوموجود داراي اقساميبوده و هر قسميموجودات خاصي را از حيث موجود بودن
مورد بررسي قرار ميدهد .به عنوان مثال ،فلسفه به معناي دقيق يا الهيات ،موجودات
نامتحرك و ابدي را از حيث موجود بودن بررسي ميكند و فلسفة طبيعي ،موجودات
متحرك و فناپذير را از جهت موجود بودن مورد بررسي قرار ميدهد .به عبارت ديگر
هرچندكه از ظاهر عبارات اسكندر چنين بر ميآيد كه معناي اصطالح موجود
بماهوموجود را درك كرده ،اما در بيان تقسيمات فلسفه اصطالح «از آن جهت كه» را
كامالً ناديده گرفته و فلسفه را دانش شناخت موجودات عالم دانسته و نه شناخت
موجودات از آن جهت كه موجودند.
بخش دوم :تحليل نهايي موجود بماهوموجود

ديدگاه نهايي فارابي و تفسير دقيق او از اصطالح موجود بماهوموجود ،بر سه اثرِ
إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات مبتني است كه در ادامة اين نوشتار ،آنها
را مورد بررسي قرار ميدهيم.
تعريف مابعدالطبيعه در کتاب إحصاء العلوم

مطالب موجود در كتاب إحصاء العلوم ،را ميتوان از جملة اقوال نهايي فارابي در مورد
تعريف مابعدالطبيعه دانست .فارابي در اين كتاب به طبقهبندي واضح و روشني از تمام
علوم مشهور در عصر خويش پرداخته و توضيح مختصري در مورد هر كدام از آنها
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ارائه ميدهد .اين كتاب در پنج فصل ارائه شده است .فصل اول اختصاص به علم زبان،
فصل دوم به علم منطق ،فصل سوم به علوم التعاليم ،فصل چهارم به علوم طبيعي و علم
الهي و در نهايت فصل آخر به علم مدني ،علم فقه و علم كالم اختصاص دارد (فارابي،
ص.)31-36
همان گونه كه خود او در ابتداي اين كتاب ميگويد ،درصدد تقسيم علوم مشهور
زمان خود است و علوم مشهور را مقسم قرار ميدهد 22.فارابي در اين رساله نامياز
فلسفه نبرده و با وجودي كه علم مدني را در زمرة علوم قرار ميدهد ،هيچ تقسيمبندي
براي فلسفة نظري و عملي ارائه نميكند .از سوي ديگر ،منطق ،علمفقه ،علماللسان و
كالم را هم به اقسام علوم اضافه كرده است.
تعريف علم الهي

همان گونه كه ذكر شد ،فارابي فصل سوم را به علومالتعاليم و فصل چهارم را به علم
طبيعي و اجزاي آن و نيز علم الهي و اجزاي آن اختصاص داده است و البته اين مطلب
روشن نيست كه چرا علومالتعاليم در يك فصل مجزا ارائه شده ولي تنها يك فصل به
علم طبيعي و علم الهي اختصاص دارد.
فارابي در فصل چهارم پس از معرفي علم طبيعي و اجزاي آن ،به سراغ علم الهي
ميرود و بدون ارائة هيچ توضيحي در مورد علم الهي ،آن را به سه بخش تقسيم ميكند:
 .3بخش اول اختصاص به مباحث وجودشناسي دارد و در مورد موجودات و اعراض
آنها از آن جهت كه موجودند بحث ميشود(21همان ،ص.)91
 .2در بخش دوم از مبادي برهانها و نيز تعريف جوهرها(حدود اوليه) و خواص آنها در
علوم نظري جزئي بحث ميشود(همان ،ص.)91-96
 .1در آخرين بخش علم الهي ،از موجوداتي بحث ميشود كه نه جسمند و نه جسماني .به
عبارت ديگر ،اين بخش اختصاص به بررسي موجودات مفارق دارد .فارابي در ادامه،
رئوس كلي اين بخش را ذكر ميكند :اثبات وجود موجودات مفارق ،اثبات كثرت
موجودات مفارق ،اثبات تناهي موجودات مفارق ،اثبات اينكه اين موجودات داراي
مراتب متفاوتِ كمالي هستند ،اثبات اينكه اين موجودات در يك سلسله از نقص به
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كمال مرتب شدهاند و اين سلسله در نهايت به موجودي ختم ميشود كه كاملترين
موجودات بوده و هيچ نقصي در وجود او راه ندارد .او واحد و موجود و حقيقتي است
كه همة موجودات عالم ،وجود و وحدت و حقيقتِ خود را از او گرفتهاند .اين
موجود ،همان است كه بايد در مورد او اعتقاد داشت كه «اللّه جل جالله» است ،بحث
از ساير صفات خداوند ،بحث در كيفيت ايجاد موجودات از خداوند ،بحث از مراتب
موجودات و كيفيت حصول اين مراتب ،بحث از كيفيت ارتباط موجودات با يكديگر
و كيفيت انتظام آنها ،بحث از افعال خداوند و اينكه هيچ خلل و سوء نظام و ظلم و
جوري در فعل او راه ندارد و در نهايت ابطال گمانهاي فاسد در مورد افعال الهي از
طريق براهين يقيني كه هيچ شكي در آنها راه ندارد(همان ،ص.)96-93
نكتة قابل توجهي كه اين كتاب را از بسياري از آثار فارابي متمايز ميسازد اين است
كه فارابي در تشريح علم الهي ،در مقام جمع بين آراء ارسطو در كتاب گاما و اپسيلن،
هم به علم موجود بماهوموجود اشاره ميكند كه منطبق بر تعريف كتاب گاما است و هم
همگام با كتاب اپسيلن ،به تشريح بحث از موجودات مفارق پرداخته و هر دوي اين
مباحث يعني بحث از موجود بماهوموجود و نيز بحث از مفارقات را بخشهايي از علم
الهي ميداند .اما نكتة بسيار مهم اين است كه وي قدر جامعي بين سه بخش علم الهي
ذكر نكرده و به بيان ارتباط ميان آنها نميپردازد .حتي اگر بتوان بخش سوم را هم به
نحوي به مباحث وجود شناسي مرتبط دانست و آن را بحث از نوع خاصي از موجودات
دانست ،ولي نميتوان ارتباط بخش دوم را با مباحث علم موجود بماهوموجود دريافت.
مشيء فارابي در احصاء العلوم شباهت زيادي با بيانات آمونيوس در شرح كتاب
مابعدالطبيعه ارسطو دارد و به نظر ميرسد كه فارابي در ذكر بخشهاي مختلف علم الهي
در اين كتاب ،از او متأثر باشد 20.آمونيوس در شرح مابعدالطبيعه ،اغراض يا مطالب اصلي
كتاب مابعدالطبيعـة ارسطو را مشتمل بر مباحث خداشناسي ،مباحث موجود بماهوموجود
و بحث در مورد اصول اوليه ميداند

21

(Ammonius/Asclepius, 1888 ,1-2 quoted by

 Bertolacci, p. 80-81).البته بايد توجه داشت كه آمونيوس نيز تنها به ذكر اين بخشها
اكتفا كرده و به بيان ارتباط ميان آنها نميپردازد.
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تعريف مابعدالطبيعه در رسالة أغراض مابعدالطبيعـة

رسالة أغراض مابعدالطبيعـة فارابي ،اوج انديشة فارابي در ارائة تعريف مابعدالطبيعه و
تبيين موضوع آن است .او در اين رساله كه در آن به طور اختصاصي به بيان تعريف
مابعدالطبيعه و موضوع آن ميپردازد ،به طور دقيق علم مابعدالطبيعه را تشريح كرده و
دقيق ترين و كاملترين تفسير تعريف مابعدالطبيعه در كتاب گاماي ارسطو را پس از
حدود هزار و دويست و پنجاه سال ،ارائه ميكند .رسالة أغراض مابعدالطبيعـة از چنان
استواري و دقتي برخوردار است كه به حق ميتوان فهم ابنسينا ،نابغة تاريخ را از كتاب
26

مابعدالطبيعـة ،مديون آن دانست.

فارابي در ابتداي اين رساله ،مقدمهاي را ذكر ميكند و سپس به بيان ويژگيهاي علم
مابعدالطبيعه ميپردازد .در انتهاي رساله نيز ،گزارش مختصري در مورد اهم مطالب
بخشهاي كتاب مابعدالطبيعـة ارائه ميكند(فارابي ،3034،ص .)10-10فارابي در مقدمه،
يكي از انگيزههاي خود براي نگارش اين رساله را ،جو فكري حاكم برانديشة متفكران
آن دوره در يكي دانستن مابعدالطبيعه و علم الهي(همان ،ص )10يعني ترجيح تعريف

كتابهاي آلفاي

بزرگ()983a5-10

و اپسيلن

)(1026a19-32

ميداند كه البته اين

جوفكري ،بسياري از آثار خود فارابي را نيز تحت تأثير قرار داده بودند .بنابراين ،رسالة
أغراض را ميتوان نقطة عطفي در تعريف مابعدالطبيعه و ارائة تبيين دقيق آن دانست.
فارابي در بخش بعدي اين رساله ،اقدام به تعريف علم مابعدالطبيعه و تبيين موضوع آن
و بررسي ويژگيهاي آن كرده و آنرا هم «علم مابعدالطبيعه» و هم «علم كلي» مينامد
(همان ،ص .)11او در اين بخش كامالً بر كتاب گاما متمركز بوده و از عباراتي شبيه به
فصول اول و دوم كتاب گاما استفاده ميكند .در اين بخش ،مابعدالطبيعه همانند كتاب
گاما علم كلي ناميده شده ) (1003a18-30كه در مقابل آن علوم جزئي قرار دارند .از
ديدگاه فارابي علوم جزئي با برخي از موجودات و برخي از موهومات و عوارض مختص
به آنها سروكار دارند؛ در حاليكه موضوع علم كلي بررسي اموري است كه همة
موجودات عالم را دربرميگيرد؛ همانند وجود و وحدت .فارابي در نهايت موضوع اول
مابعدالطبيعه را موجود مطلق و امر مساوق با آن ،يعني واحد دانسته و به تبع آنها بحث از

تعريف مابعدالطبيعه بر اساس موجود بما هو موجود 22
___________________________________________________________________________________

متقابالت آنها و همچنين بررسي اقسام و لواحق و مبادي هر كدام از آنها را نيز وظيفة
مابعدالطبيعه ميداند.
بر اساس رسالة أغراض ،مهمترين بخشهاي مابعدالطبيعه عبارتاند از:
 .3بحث از موجود مطلق و واحد و نيز اعراض ذاتي آنها؛
 .2بحث از متقابالت موجود و واحد يعني عدم و كثير؛
 .1بحث از مبدء موجود مطلق(علم الهي)؛
 .0بحث از انواع موجود و انواع واحد و نيز اقسام هر كدام از آنها؛
 .1بحث از انواع عدم و كثير؛
 .6بحث از لواحق موجود و واحد؛
 .9بحث از لواحق عدم و كثير؛
 .0بحث از مبادي هر كدام از امور مورد بحث؛
 .3بحث از مبادي علوم جزئي و حدود موضوعات آنها(همان ،ص.)10-16
همانگونه كه مالحظه ميشود ،فارابي در اين رساله همانند رسالة إحصاءالعلوم ،سه
وظيفة مابعدالطبيعه را كه آمونيوس در مقدمهاش بر شرح مابعدالطبيعه ذكر كرده بود ،در
زمرة مباحث مابعدالطبيعه قرار ميدهد .ولي وجه تمايز اين رساله در اين است كه فارابي
تنها به ذكر اين مباحث اكتفا نكرده و به بيان دقيق ارتباط آنها ميپردازد .از ديدگاه
فارابي ،مابعدالطبيعه با محوريت موجود مطلق ،در بردارندة علم الهي(با موضوعيت
موجود مطلق) است؛ چرا كه بحث از مبادي موضوع در زمرة مباحث يك علم است و
خدا مبدأ موجود مطلق است .بنابراين مباحث خداشناسي در زمرة مباحث مابعدالطبيعه
قرار گرفته و در نتيجه الهيات مساوي با مابعدالطبيعه نيست و از آنجاييكه خداوند مبدأ
مشترك همة موجودات است ،علم الهي بخشي از علم مابعدالطبيعه با محوريت موجود
مطلق محسوب ميشود .بنابراين فارابي در اين رساله تأكيد دارد كه موضوع مابعدالطبيعه
تنها محدود به موجودات الهي نبوده و همة موجودات عالم را دربرميگيرد(همان،
ص .)11بنابراين در اين رساله ،نه تنها تقرير كتاب گاما محور قرار گرفته است؛ بلكه
ارتباط تعريف كتاب گاما و اپسيلن نيز به خوبي تبيين شده است .همانگونه كه مالحظه
ميشود ،بر خالف رسالة إحصاء العلوم كه علم به موجودات الهي در كنار علم موجود
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بماهوموجود بخشهايي از علم الهي قرار داده شده ،در اين رساله ،موضوع مابعدالطبيعه
يا علم كلي ،موجود مطلق است كه علم الهي(علم خداشناسي) بر بخشي از آن اطالق
ميشود.
عالوه بر ارتباط مباحث موجود مطلق و خداشناسي ،فارابي ارتباط بحث موجود مطلق
را با بحث مبادي علوم جزئي نيز روشن ميسازد .در نظر او ،بحث از مبادي علوم جزئي
از منشعبات و تقسيمات موضوعات مابعدالطبيعه بوده و در واقع مرز نهايي بررسي
تقسيمات موضوع مابعدالطبيعه به شمار ميروند؛ بدين معني كه بحث از انواع موضوعات
مابعدالطبيعه و بررسي تقسيمات آنها تا جايي ادامه پيدا ميكند كه به يكي از موضوعات
علوم جزئي منتهي شود .در اينجا تقسيمبندي متوقف شده و بحث از موضوعات علوم
جزئي مرز نهايي مباحث مابعدالطبيعي محسوب ميشوند(همان ،ص.)16
با وجودي كه فارابي ساختار اصلي اين رساله را بر اساس فصول اول و دوم گاما تنظيم
كرده و مابعدالطبيعه را مطابق با آن علم كلي مينامد ولي روشن نيست كه چرا بر خالف
بسياري از آثار خود ،از اصطالح «موجود بماهوموجود» بهره نبرده و اصطالح «موجود
مطلق» را جايگزين آن كرده است .وي با وجود اينكه در بيان موضوعات علوم جزئي
اصطالح «از آن جهت كه» را براي موضوع علوم طبيعيات ،هندسه و طب به كار ميبرد
ولي از به كار بردن اين اصطالح براي موضوع مابعدالطبيعه صرف نظر ميكند.
شايد بتوان گفت كه فارابي در اين رساله ،ماحصل تأمالت خود در مورد فهم دقيق
اصطالح موجود بماهوموجود را در اختيار متعلمان قرار ميدهد .از اين رو ،او
مابعدالطبيعه را نظر در وجود و وحدت ميداند كه دربرگيرندة همة موجودات عالم و
صفت مشترك ميان آنها است ،دانسته و موضوع مابعدالطبيعه را موجود مطلق و مساوق
آن قرار ميدهد(همانجا).
تعريف مابعدالطبيعه در کتاب تعليقات

همان گونه كه قبالً ذكر شد ،ارسطو در چند موضع از كتاب مابعدالطبيعه ،موضوع علم
كلي (يا همان علم مابعدالطبيعه) را موجود بماهوموجود ميداند و البته توضيح خاصي در
مورد آن ارائه نميدهد .اين امر موجب شده تا مفسران و شارحان كهن آثار وي همچون
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اسكندر افروديسي ،معناي عبارات او را به درستي درك نكنند .پس از مطالعة اين اثر
فارابي ،به وضوح ميتوان دريافت كه مطالب موجود در اين رساله ،نسبت به ساير آثار
فارابي عالمانهتر بوده و تا حد زيادي به بيانات ابنسينا نزديكتر است .عليرغم اين كه
تاريخ تأليف اين اثر روشن نيست ،ولي ميتوان گفت كه ،گويي فارابي در سير صعودي
حيات فلسفي خود ،با نگاشتن اين رسالة فاخر به آخرين مراحل تفكر فلسفياش نزديك
ميشود .فارابي در اين كتاب به تبيين دقيق موضوع علم مابعدالطبيعه كه البته در اين
كتاب ،هم آنرا علم مابعدالطبيعه (همو ،3132 ،ص )01و هم علم الهي (همان،
ص )03-14مينامد ،ميپردازد .موضوع علم طبيعي كه تمام علومِ زير مجموعة علم
طبيعي را دربرميگيرد ،جسم از حيث حركت يا سكون و نيز اعراض الحق بر آن از اين
جهت خاص است .بنابراين بحث از اين جسم يا آن جسم خاص در طبيعيات راه ندارد؛
بلكه موضوع طبيعيات جسم مطلق است؛ در حاليكه علوميكه تحت علم طبيعي مندرج
هستند ،جسم خاص مثل جسم فلكي و يا جسم اسطقسي را بررسي ميكنند .فارابي معتقد
است ،اين علوم كه بخشهاي علم طبيعي محسوب ميشوند ،با نظري اخص از نظر علم
طبيعي به بررسي موجودات ميپردازند(همان ،ص .)01-00او در ادامه و پس از ارائه
توضيحاتي در مورد زير شاخههاي علم طبيعي ،به بررسي نكتة بسيار مهمي ميپردازد .از
ديدگاه فارابي ،علم طبيعي ،جسم را از آن جهت كه متحرك و ساكن است بررسي
ميكند؛ ولي بررسي اينكه آيا جسم متشكل از اجزاء است يا اينكه متناهي است يا
نامتناهي ،اختصاص به علم مابعدالطبيعه دارد؛ چرا كه بحث در مورد تركيب جسم از
اجزاي اليتجزي يا تناهي و عدم تناهيِ جسم ،از احواالت جسم از آن جهت كه موجود
است محسوب ميشود و نه از آن جهت كه متغير است(همان ،ص .)01-06فارابي در
ادامه با بيان شيوايي به توضيح در مورد موضوع مابعدالطبيعه ميپردازد .از ديدگاه او،
بررسي موجود بماهوموجود در مابعدالطبيعه ،به معني بررسي نحوة وجود خاصي كه به
يك شيء اختصاص دارد و نوع وجودي است كه هر شيئي داراي آن است.
...وهو البحث عن نحو وجوده الذي يخصّه؛ و هو أنّه أيّ وجودٍ يخصّه ،و هل هو
جوهر أو عرض(...همو ،ص.)01
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فارابي در انتهاي كتاب تعليقات باز هم به ارائه توضيحي در مورد مابعدالطبيعه
ميپردازد و البته اين بار آنرا علم الهي و الهيات مينامد .به نظر فارابي ،صورت جسماني
مبدأ محسوسات بوده و از آنجايي كه قوامش به محسوسات نيست جزء محسوسات به
شمار نميرود؛ بنابراين از عوارض موجود بماهوموجود بوده و در مابعدالطبيعه بررسي
ميشود(همان ،ص. )03-14
نتيجه

پس از تبيين و تحليل ديدگاه فارابي در مجموع اين آثار ،نتايج زير قابل استخراج است:
 .3در كتاب الجمعِ فارابي ،فلسفه مشتمل بر الهيات ،طبيعيات ،رياضيات ،منطق و سياست
بوده و تعريف آن بر اساس استقراء اجزاي آن ،علم موجود بماهوموجود است .فارابي

در كتابالجمع ،هر دو تعريف كتاب گاما و اپسيلن را ذكر ميكند .تعريف كتاب گاما
را بر فلسفه كه مقسم علوم جزئيِ فوق است ،اطالق كرده و يكي از اقسام فلسفه يعني
الهيات يا مابعدالطبيعه را بر اساس كتاب اپسيلن ،علم به موجودات الهي ميداند.
فارابي در كتاب البرهان نيز ،ديدگاهي شبيه به كتاب الجمع را ارائه ميكند .او در
اين كتاب ،حكمت يا فلسفة اولي را علم به موجود علياالطالق ميداند و علم تعاليم،
علم طبيعي ،علم الهي و اخالق را در ذيل آن قرار ميدهد.
فارابي در اين دو اثر ،يك تبيين ابتدايي از اصطالح موجود بماهوموجود ارائه ميكند
كه با تفسير مشهور فالسفة اسالمي به ويژه ابنسينا فاصله زيادي دارد؛ اينكه گستره علم
موجود بماهوموجود ،همة موجودات عالم را در برگيرد و به مطالعة در مورد آنها
بپردازد ،تفسيري دقيق است ولي اينكه علم موجود بماهوموجود ،در بردارندة تمام
علوم جزئي باشد يعني همة علوميكه تنها با بخشي از موجودات عالم سروكار دارند،
بخشهايي از علم موجود بماهوموجود باشند ،تفسيري ابتدايي و نادرست محسوب
ميشود.
 .2بررسي شرح اسكندر افروديسي بر مابعدالطبيعه حاكي از وجود شباهت اين تفسير
فارابي با بيانات اسكندر است .اسكندر در شرح گاما با وجود اين كه در عبارات
مختلفي به تبيين اصطالح موجود بماهوموجود ميپردازد ،ولي در مواضع ديگري ،بر
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اساس اينكه حمل موجود را بر مصاديقش از قبيل حمل ميانه ميداند ،علم حكمت يا
فلسفة اولي با موضوعيت موجود بماهوموجود را ،علم واحدي ميداند كه البته بر
اساس انواع موجود داراي انواع متعدد است .بر اين اساس ،اسكندر علم موجود
بماهوموجود را در طي دو تقسيمبندي مشتمل بر علومي ميداند كه علم حكمت به
معناي دقيق با موضوعيت جواهر الهي و علم طبيعيات با موضوعيت جواهر متحرك در
هر دوي اين تقسيم بنديها مشترك هستند .اسكندر در ضمن اين مباحث ،اثبات
ميكند كه علم موجود بماهوموجود در حقيقت علم به جواهر بوده و اجزاء آن ،علم به
اقسام جواهر هستند .بنابراين هرچند كه در بيانات اسكندر ميتوان تفاسير درستي را از
اصطالح موجود بماهوموجود يافت ولي بيان اين تقسيم بنديها حاكي از عدم
دسترسي او به تبيين دقيق اين اصطالح است.

 .1تفسير دقيق و نهايي فارابي از اصطالح موجود بماهوموجود ،در سه اثر إحصاءالعلوم،
أغراض مابعدالطبيعه و تعليقات ،ارائه شده است .فارابي در احصاء العلوم ،علم الهي را
در كنار علم طبيعي و رياضي و ساير علوميكه در اين كتاب ذكر شده قرار داده و
آنرا مشتمل بر چند بخشميداند كه مباحث موجود بماهوموجود و مباحث موجودات
مفارق از جمله آنها است .فارابي در اين اثر ،ارتباط ميان بخشهاي مختلف علم الهي
را روشن نميسازد.
فارابي در اين كتاب هيچ تحليلي از موجود بماهوموجود ارائه نميدهد ولي نكته
مهميكه اين اثر را از دو اثر پيشين مجزا كرده ،قرار دادن دانش موجود بماهوموجود به
عنوان بخشي از علم الهي است كه در عرض علوم رياضي ،طبيعي و اخالقي است و نه
مشتمل بر آنها .بنابراين ميتوان گفت كه فارابي در اين رساله معناي موجود
بماهوموجود و مباحث مشتمل بر آن را تا حد زيادي درك كرده است .فارابي در اين
اثر ،نام علم الهي را از كتاب اپسيلن اخذ كرده و دانش كتاب گاما و دانش كتاب
اپسيلن را بخشهايي از علم الهي ميداند.
 .0فارابي در دو رساله أغراض و تعليقات ،بهترين و دقيقترين تبيين را از اصطالح موجود
بماهوموجود ارائه داده و مابعدالطبيعه را بر اين اساس تعريف ميكند .او در رساله
أغراض ،مابعدالطبيعه را علم موجود مطلق دانسته و آنرا مشتمل بر طبيعيات و

فصلنامة علمي – پژوهشي آينة معرفت ،سال پانزدهم ،شمارة چهل و دوم ،بهار49
___________________________________________________________________________________

رياضيات نميداند؛ چرا كه معتقد است كه اساساً اين علوم داراي موضوعات متغايري
هستند .به عنوان مثال ،موضوع علم طبيعيات جسم است از آن جهت كه متغير و ثابت
است در حاليكه موضوع علم مابعدالطبيعه بررسي صفات مشترك همه اشياء يعني
وجود و وحدت است و يا به عبارت ديگر ،مابعدالطبيعه ،علم بررسي موجود مطلق
بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص هر كدام از موجودات است .فارابي در اين اثر،
براي مابعدالطبيعه بخشهاي مختلفي را ذكر ميكند كه البته محور همه اين مباحث را
موجود مطلق دانسته و بر اين اساس ارتباط دقيق همه اين بخشها را روشن ميسازد.
در نظر وي ،يكي از بخشهاي مهم مابعدالطبيعه ،علم الهي يعني مباحث خداشناسي
است .بنابراين فارابي در اين اثر ،علميرا كه در كتاب اپسيلن تعريف شده است را زير
مجموعه علميميداند كه در كتاب گاما تعريف شده است.
فارابي در تعليقات ،مطالبي را هماهنگ با رساله أغراض در مورد تعريف و موضوع
مابعدالطبيعه ذكر كرده و عالوه بر آن به كاملترين وجه به تبيين اصطالح موجود
بماهوموجود ميپردازد و البته بر خالف رساله أغراض ،علم موجود بماهوموجود را
عالوه بر مابعدالطبيعه ،علم الهي هم مينامد.
 .1در مجموع ،مطالب اين مقاله و مقاله «بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي»،
مؤيد اين مطلب است كه فارابي در طول حيات فلسفي خود داراي وحدت رويه نبوده
و در آثار مختلف ،داراي آراء متعدد و گاهي متعارض است .در حقيقت ،فارابي در
آغاز ،تصور واضحي و دقيقي از بسياري اصطالحات و آراء فلسفي نداشته و با طي
مراحل مختلف آموزشي و نيز كند و كاوهاي فلسفي ،در يك سير تاريخي به آراء و
نظريات نهايي خود دست يافته است .اما بر خالف فارابي ،ابنسينا اين امتياز را داشته
كه از همان ابتدا با آراء ناب فارابي آشنا شده و فلسفه را از جايي شروع كرده كه
فارابي در طول يك عمر تالش براي فهم فلسفة يوناني و تأسيس فلسفهاي مطابق با
مباني فكري خودش بدان نائل شده است.
بنابراين هرچند كه تاريخ تأليف آثار فارابي روشن نيست ولي با بررسي تطور آراء
فلسفي در آثار او ميتوان به يك سير تاريخي احتمالي دست يافت .از اين رو ،يكي از
نتايج مهم اين پژوهش ،گمانه زني در مورد سير تاريخي هفت اثر مورد بررسي است .بر
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اساس اين پژوهش ،فارابي داراي سه ديدگاه مختلف در مورد تعريف و موضوع
مابعدالطبيعه است:

 .3ديدگاه موجود در كتاب الجمع و رساله البرهان؛
 .2ديدگاه موجود در تحصيل السعاده ،فلسفة أرسطوطاليس ،الحروف و فصول منتزعه؛

 .1ديدگاه موجود در أغراض مابعدالطبيعه و تعليقات.
بررسي ديدگاه اول نشان ميدهد كه كتاب الجمع و رساله البرهان متعلق به دوره
واحدي بوده و ميتوان آنها را متعلق به دورة اول حيات فلسفي فارابي دانست .بر همين
اساس ،كتب ديگري كه حاوي مطالبي شبيه اين آثار هستند از قبيل بسياري از شروح
منطقي فارابي را نيز ميتوان متعلق به همين دورة فكري دانست.
بررسي چهار اثر تحصيل السعاده ،فلسفة أرسطوطاليس ،الحروف و فصول منتزعه نيز
نشان ميدهد كه اين آثار ،متعلق به دورة فكري واحدي بوده و از آنجايي كه بر اساس
اسناد تاريخي روشن است كه كتابالحروف در بغداد و قبل از عزيمت به شام تأليف
شده ،ميتوان اين آثار را متعلق به حدود سال  124هجري قمري دانست؛ چرا كه شواهد
تاريخي نشان ميدهد ،كتاب الحروف،اندكي بعد از مناظره بين ابو سعيد سيرافي و ابو
بشر متي در تاريخ  124هجري در بغداد و در خالل سالهاي اقامت فارابي در بغداد
تأليف شده و محسن مهدي احتمال ميدهد كه فارابي اين كتاب را پس از بسياري از آثار
و شروح منطقي خود و البته قبل از كتب مشهوري مانند كتاب آراء اهل مدينه الفاضله و

السياسه المدنيه نگاشته باشد(فارابي ،3306،ص .)01-03بنابراين تأليف سه اثر تحصيل
السعاده ،فلسفة أرسطوطاليس و فصول منتزعه را نيز ميتوان متعلق به همين دوره از حيات
فارابي يعني در حدود سن  64سالگي او دانست.
فارابي در دو رساله أغراض مابعدالطبيعه و تعليقات و تا حد زيادي در إحصاء العلوم ،به
دقيقترين تفسير موجود بماهوموجود نائل شده و به تبيين آن ميپردازد .بنابراين ميتوان
گفت كه فارابي اين سه اثر را نيز در زمانهاي نزديك به هم تأليف كرده است .ابنسينا
از ميان اين سه ديدگاه ،ديدگاه سوم را پذيرفته و آن را مبناي مابعدالطبيعه خود قرار
ميدهد.
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در مورد تقدم ديدگاه اول بر دو ديدگاه اخير شكي وجود ندارد چرا كه واضح است
كه فارابي در ديدگاه اول ،از آراء شارحان يوناني ارسطو منفعل بوده و داراي آراء خام و
ابتدايي در برخي مباحث فلسفي است؛ ولي به راحتي نميتوان در مورد تقدم و يا تأخر
دو ديدگاه بعدي قضاوت كرد .اگر رساله تعليقات را بتوان به دليل دارا بودن مفاهيم عالي
فلسفي متعلق به اواخر حيات فارابي دانست ،ميتوان گفت كه ديدگاه دوم بر ديدگاه
سوم مقدم است كه البته اين بحث تحقيق مفصل ديگري را ميطلبد.
يادداشتها

 .3مقالة «بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي»(كيانخواه )3131 ،و مقالة حاضر،
دو بخش از يك پژوهش در باب موضوع و تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي
است .در اين پژوهش ،تماميآثار فارابي به دقت مطالعه و بررسي شده و از ميان آنها،
آثاري كه فارابي در آنها به طور مستقيم يا ضمني به تعريف مابعدالطبيعه ميپردازد به
عنوان منابع اصلي قرار گرفتهاند .با توجه به حجم گستردة آن ،تحليل و بررسي تعريف
فارابي در تحصيل السعادة ،فلسفـة أرسطوطاليس ،الحروف و فصول منتزعـة در مقالة

«بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي» ارائه شده و ديدگاه فارابي در البرهان،
الجمع بين رأيي الحكيمين ،إحصاءالعلوم ،أغراض مابعدالطبيعـة و تعليقات ،در اين مقاله
بررسي ميشود.
 .2ابنسينا در فصل دوم مقالة اول الهيات شفاء و نيز ابتداي الهيات نجات عباراتي ناظر به
رسالـة أغراض را ذكر كرده و گاهي عين عبارات فارابي را به كار ميبرد (ابنسينا،
 ،3040ص39-24؛ ،3193ص.)031-036
 .1إذ الفلسفـة ،حدها و ماهيتها ،أنّها العلم بالموجودات بما هي موجودة(فارابي، 3041 ،
ص.)04
 .0فارابي معتقد است كه وجود اختالف در آراء اين دو فيلسوف ،يا به اين دليل است كه
تعريف و حد فلسفه نادرست است يا به دليل است كه افالطون و ارسطو به خطا
فيلسوف خوانده شدهاند يا به اين دليل است كه ظن كساني كه قائل به وجود اختالف
در آراء اين دو فيلسوفاند نادرست است .فارابي پس از ابطال دو شق اول صحت شق
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سوم را اثبات ميكند .شق اول به اين دليل باطل است كه از ديدگاه فارابي ،فلسفه
صناعتي است كه به نحوي با تماميموجودات عالم سروكار دارد .دليل ابطال شق دوم
هم اين است كه فارابي چنين فرضي را بسيار بعيد و دور از ذهن ميداند؛ چرا كه معتقد
است كه افراد زيادي بر تقدم اين دو حكيم گواهي دادهاند و تفلسف آن دو را
ضربالمثل ساختهاند و از آن جايي كه اجماع عقول مختلف بر يك امر ،يقيني است،
بنابراين نميتوان گفت كه افالطون و ارسطو فيلسوف نبودهاند(فارابي ،3041 ،ص.)04
 ... .1و ذلك يتبين من إستقراء جزئياتِ هذه الصناعـة .و ذلك أن موضوعات العلوم و
موادها ال تخلو من أن تكون :إما إلهيـة ،و إما طبيعيـة ،وإما منطقيـة ،وإما سياسيـة (فارابي،
 ،3041ص.)04
... .6قد قصدا تدوين العلوم بموجودات العالم ،واجتهدوا في ايضاح أحوالها علي ما هي
عليه .
 .9ثم كان بين هذين الحكيمين ،في كثيرٍ من انواع الفلسفـة ،خالفً(فارابي،3041 ،
ص. )04
 .0رسالـة الحروف اشاره به عنوان ديگر كتاب مابعدالطبيعـة ارسطو است كه به آن نيز
مشهور بوده است .ابننديم در الفهرست از كتاب مابعدالطبيعـة ارسطو با همين عنوان
ياد ميكند(ابننديم ،ص.)013
 .3ومهما استحكم هذاالمعني و تمكن من ذهن المتعلم للفلسفه التي بعدالطبيعيات ،سهل
عليه تصور ما يقوله افالطون و ارسطوطاليس و من سلك سبيلهما(فارابي،3041،
ص. )346
 .34فارابي در مواضع ديگري نيز به علم الهيات اشاره دارد :يكي در جايي كه فراگيري
الهيات و شناخت خداوند را كار شريفترين جزء نفس يعني عقل ميداند« :العقل علي
ما بينه ارسطو...هو أشرف أجزاء النفس ،وأنه هي بالفعل ناجزة ،و به تعلم االلهيات ،و
يعرف الباري»(فارابي ،3041،ص )340و ديگري در جايي است كه انتساب قدم عالم
به ارسطو را ابطال ميكند« :إذ قد تقدم فبين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعيـة
واإللهيـة»(فارابي ،3041،ص.)343
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... .33فإنه إنما جعل ذلك فيمابعدالطبيعـة و في أقاويله اإللهيـة( ...فارابي ،3041،ص.)06
 .32البته فارابي به دليل اينكه اثولوجيا را اثري متعلق به ارسطو ميدانسته ،معتقد است كه
عالوه بر كتابالالم ،ارسطو در اثولوجيا نيز از مباحث خداشناسي و ربوبي بحث
ميكند (فارابي ،3041،ص.)341
 .31صنايع عملي صنايعي هستند كه علم به آنها به همراه طلب اعمال آنها و انجام افعال
آن صنايع ايجاد ميشود؛ همانند صناعت نجاري و كتابت .در مقابل صنايع نظري
صنايعي هستند كه علم به آنها از طريق طلب افعال آنها ايجاد نميشود و انسان در
آنها محتاج استعمال براهين است(فارابي،3040 ،ج ،3ص.)149
 .30فارابي در اين عبارت مقسم را كل صنايع و علوم قرار ميدهد:
«و الصنــائع و العلـوم صنفـان :صنـف موضـوعاته أمـور كليّـة  ...و صنـف موضوعاته
موجودات أخص ...و هذه تسميالصنايع البرهانيـة الجزئيـة»(فارابي ،3040 ،ج،3
ص.)134
اما به قرينة عبارات متقدم يعني جايي كه فارابي وجود سه ركن موضوع ،مسئله و
مبادي را تنها براي صنايع نظري ضروري ميداند(فارابي ،3040 ،ج ،3ص )149و نيز
ادامة همين عبارت يعني نامگذاري قسم دوم به صنايع برهاني جزئي حاكي از اين
است كه مقسم اين تقسيم بندي صنايع نظري يا برهاني است.
 .31نحو نظرها ،تأمل الشيء من كل الجهات(فارابي ،3040 ،ج ،3ص.)134
 .36فارابي در كتاب مدخل نيز همگام با كتاب برهان ،علم الهي را تعريف كرده و البته
در آنجا اشارهاي به موضوعيت موجود مطلق يا موجود بماهوموجود نميكند .وي در
مدخل ،فلسفه را كه از اقسام علوم قياسي است مشتمل بر علم تعاليم ،علم طبيعي ،علم
مدني و علم الهي دانسته و علم الهي را علم به اموري كه جسم و جسماني نيستند و نيز
نظر در اسباب قصواي همة آنچه كه علوم ديگر مشتمل بر آن هستند ،ميداند (فارابي،
،3040ج ،3ص.)31
 .39آمونيوس براي نخستين بار در تاريخ فلسفه ،در شرح كتاب مابعدالطبيعـة ارسطو،
يكي از وظايف علميكه اين كتاب را مشتمل بر آن است( كه آنرا الهيات نيز
مينامد) ،اثبات اصول علوم ديگر دانسته و بدين سبب آنرا فلسفة اولي نيز مينامد
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) .(Ammonius/Asclepius,1888 ,2 quoted by Bertolacci, 2006,81به نظر ميرسد كه
فارابي در اين عبارات از وي متأثر باشد با اين تفاوت كه فارابي فلسفة اولي را متفاوت
از علم الهي و به عنوان مقسم علوم جزئي از جمله علم الهي قرار ميدهد.
 .30اسكندر افروديسي ،يكي از بزرگترين فيلسوفان و مفسران مشايي در اواخر قرن دوم
و اوايل قرن سوم ميالدي است .برخي از آثار او شروحي بر آثار ارسطو و برخي ديگر
نوشتههايي بر اساس آراء شخصي خود اوست .شواهد تاريخي حاكي از آن است كه
اسكندر تمام آثار نظري ارسطو را شرح كرده؛ اگرچه كه تنها تعداد اندكي از آنها
باقي مانده

است)(Zalta,2012

شروح و آثار اسكندر افروديسي همواره مورد توجه

فالسفة اسالميبوده است؛ چرا كه شروح او بسياري از غوامض بيانات ارسطو را روشن
ساخته و برخي از آثار او نيز دربردارندة نكات ابداعي و ابتكاري فراواني است .ابن
نديم شروح فراواني را منسوب به اسكندر ميداند(ابننديم ،3103 ،ص .)063شروح

موجود از اسكندر افروديسي بر كتاب مابعدالطبيعـة مشتمل بر شرح پنج كتاب آلفاي
بزرگ ،آلفاي كوچك ،بتا ،گاما و دلتاست؛ ولي بر طبق گزارش فارابي ،اسكندر
افروديسي كل كتاب مابعدالطبيعـة را شرح داده است(فارابي ،3034،ص.)10
19.The being through which particular beings are beings.

 .24ارسطو در فصل اول كتاب گاما ميگويد« :اما از آن جايي كه ما به دنبال مبادي و
برترين علتها هستيم ،واضح است كه اينها متعلق به طبيعتي هستند كه داراي وجود
بذاته است .اكنون اگر كساني كه در جستجوي عناصر موجودات بودهاند ،درست
همين مبادي را جستجو ميكردهاند ،پس به حكم ضرورت اينها عناصر موجود بالعرض
نيستند ،بلكه عناصر موجود بماهوموجوداند .بنابراين ما هم بايد نخستين علتهاي
موجود بماهوموجود را دريابيم» ).(1003a27-31

 .23اسكندر افروديسي در شرح كتاب آلفاي بزرگ ،در ضمن تفسير بيانات ارسطو،
تالش ميكند تا اين عبارات را به تعريف مابعدالطبيعه در كتاب گاما نزديك كند .او
در شرح آلفاي بزرگ توضيح ميدهد كه حكمت كه در باالترين درجه كليست،
دانشيست در مورد اشياء از آن جهت كه موجودند؛ زيرا موجود در ميان همة اشيائي
كه موجودند ،مشترك است). (Alexander of Aphrodisias, 1989,p.29
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 .22فارابي صناعات عملي و مهارتها همچون طب ،كشاورزي و تجارت را در
تقسيمبندي اين كتاب وارد نكرده و آنها را در زمرة علوم مشهور قرار نميدهد يا به
عبارت ديگر آنها را علم نميداند وي در كتاب التنبيه علي سبيل السعادة ،اموري كه
انسان بايد به آنها علم پيدا كند ،را بر دو نوع ميداند .3:نوعي از معارف كه شأنشان اين
است كه انسان تنها بايد به آنها علم پيدا كند ،ولي الزم نيست كه به آنها عمل كند؛
همانند علم ما به اينكه عالم حادث است و اينكه خداوند واحد است؛  .2نوع دوم
اموري است كه هم بايد به آنها علم پيدا كرد و هم به آنها عمل كرد؛ همانند علم ما
به اينكه نيكي به پدر و مادر حسن است و اينكه خيانت قبيح است .حصول هر يك از
اين معارف يعني علميكه تنها بايد به آن علم پيدا كرد و علميكه هم بايد به آن علم
پيدا كرد و هم به آن عمل كرد ،از طريق صنائعي است كه با آن علوم تناسب دارند.
بنابراين صنائع را هم ميتوان به دو دسته تقسيم كرد .3 :صنائعي كه ما را به
علميميرساند كه تنها بايد به آن علم پيداكرد؛  .2صنائعي كه علم مقرون به عمل را
براي ما حاصل ميكند كه خود به دو دسته تقسيم ميشود :گروهي مربوط به تصرف
انسان در شهرها و جوامع است؛ همانند پزشكي ،تجارت و كشاورزي؛ و گروهي ديگر
مربوط به امور اخالقياند و بوسيلة آنها ميتوان اعمال نيكو و صالح را تشخيص داد.
اين تقسيمبندي اولين تقسيمبندي است كه فارابي در اين كتاب براي صنائع ارائه
ميكند (فارابي ،3193،ص.)61-60
 .21أحدها يفحص فيه عن الموجودات و األشياء التي تعرض لها بما هي موجودات
(فارابي ،3336 ،ص.)91
 .20شرح مابعدالطبيعـة ارسطو توسط آمونيوس تدريس ميشده و توسط آسكلپيوس،
شاگرد آمونيوس به رشتة تحرير درآمده و مشتمل بر تفاسير كتابهاي آلفاي بزرگ تا
زتا است كه البته هيچ گزارشي از ترجمة عربي اين اثر ثبت نشده است .اين كتاب
برخالف بسياري از تفاسير موجود بر مابعدالطبيعـة ارسطو ،دربردارندة مقدمهاي در

آغاز كتاب است .آموس برتوالچي با بررسي اين مقدمه و مقايسة آن با رسالة أغراض
مابعدالطبيعـة فارابي ،اين فرضيه را مطرح كرده كه اين اثر و به ويژه مقدمة آن،
برانديشة فارابي و ابنسينا مؤثر بوده

است)(Bertolacci,2006, p. 80

با توجه به عدم
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دسترسي به نسخة يوناني و ترجمة التيني اين اثر ،تنها از طريق ترجمة انگليسي
برتوالچي به مطالب مقدمة آمونيوس دسترسي حاصل شده است.
 .21آمونيوس براي نخستين بار در تاريخ فلسفه ،بحث از مبادي و اصول علوم جزئي را
در زمرة مباحث مابعدالطبيعي قرار داده و وجه تسمية آنرا به فلسفة اولي بدين جهت
ميداند). (Bertolacci, 2006, p. 81
 .26مراجعه كنيد به زندگي نامه خودنوشت ابنسينا).(Avicenna, 1974, p.34
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