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شناسانهفراهستۀمدخلی بر یک مسئل

رسد که فارابی به سادگی در این کتاب چنین به نظر میدر ابتدافارابی با ساختاري ویژه؛الحروفکتاب
این عرصه است، اما اگرچه کم براي مبتدیان، دستلیف فرهنگ اصطالحات تخصصی فلسفهأتدرصدد

، تا حدودي بر این )Δ(رسد وي در این کتاب، آنچنان که ارسطو در کتاب پنجم مابعدالطبیعهبه نظر می
توان به شکلی پر رنگ در این کتاب دنبال کرد اي فلسفی را می، با این حال ایده1امر همت گماشته است

بیان دیگر زبان لزوما با زبان طبیعی همخوانی ندارد، بهو آن اینکه مابعدالطبیعه نیازمند زبانی است که 
که در این مقال به کوشیممیما . ا دارا نیستهاي مابعدالطبیعی چنین ظرفیتی رطبیعی براي بیان اندیشه

.تفصیل به این معنا بپردازیم
یا مسائلی که زند، به عبارتی مسئله قدم می2شناختیدر فضایی فراهستالحروفنظر ما فارابی در به

دوم ناظر به موضوع ۀشناختی بلکه مسائلی مرتبکند نه از سنخ مسائلی هستدنبال میالحروففارابی در 
اخیر این شاخه از فلسفه ادبیاتی تثبیت شده یافته و البته هایدر سال. فلسفی استۀو روش این شاخ

با این حالما در . 3ینه داشته استمند را مشغول موضوعات مختلفی در این زممساعی فیلسوفان عالقه
پردازیممیمسئلهدر خصوص نسبت زبان و مابعدالطبیعه به این الحروفاینجا به فراخور بحث فارابی در 

.پردازیمگنجد، میشناختی میمسائل فراهستةکه امروزه در حوز
جهان 4ه هست، تمثلجهان آنچنان کنۀگادر قالب پیوند دادن سهسعی بر آن است که بیان مسئله را 

گانه هنگامی معنادار است که ما بپذیریم جهان مستقال و به حسب خود داراي این سه. و زبان طرح کنیم
عنوان امري که فرض جهان به. یابندساختاري است و امور جهان در این ساختار هستند که تعین می

به . مثل آن براي من را نیز در پی داردتامکانمستقل از اندیشه داراي ساختاري معین است خود به خود 
چه ) تمثل یافته است(از جهان براي من نمودار شده استآنچهتوان پرسید عبارتی اینجاست که می

به دیگر . شودنسبتی با جهان آنچنان که هست دارد؟ با این حال نمود تمثل جهان، در قالب زبان بیان می
پس . در جهان چگونه برقرار استاوضاع امورکنیم ه بیان میسخن، به واسطه زبان و ساختار آن است ک

شود و از آن براي من متمثل میآنچهدر اینجا با جهانی روبروییم که فی حد نفسه چیزي است مستقل از 
. شودنیز زبانی که در قالب آن، تمثالت من از جهان بیان می

از برنامه کانت در نقد عقل محض اشاره براي تقریب مسئله به ذهن بگذارید به درکی سطحی و کلی 
پذیرفت که جهان آنچنان که هست، مستقل از رسد که با طرح مفهوم نومن میکانت به نظر می. کنیم

گریخت خصوص ساختار آن میاندیشه براي خود چیزي است، اما با این حال از فحص مابعدالطبیعی در 
فارغ به عبارتی. یابدشود و ساختار میچگونه متمثل میجهان در اندیشهبیان این بود کهدرصددو بیشتر 

شود و ساختار چه فرایندي متعین میاز اینکه جهان چگونه است باید دید که جهان چگونه و به واسطۀ
اهمیت دارد و از سوي دیگر به نظر براي فیلسوفانی چون ارسطو ساختار جهان آنچنان که هست، . یابدمی

.در خصوص کشف ساختار جهان آنچنان که هستاستفلسفیمابعدالطبیعه صناعتی
کنند و به تعبیري چیزي فراتر از خود را نشان نحوي حکایت از واقعیت میهساختار کلمات و جمالت ب
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نحوي متفاوت توسط زبان بازنمایانده هتوان فرض کرد واقعیت نه چنانکه هست بلکه بدهند، حال میمی
گوید اگر امور برقرار هستند، به چه نحو و در اش به ما میاسطه کارکرد تمثلیبه عبارتی زبان به و.شود

. عبارتی زبان حامل لوازمی در خصوص نحوه صدق امور در جهان استبه. قالب چه ساختاري برقرارند
بگذارید نام این لوازم زبانی در خصوص صدق امور در جهان را لوازم سمانتیکی یا به طور مختصر 

صدق امور در جهان ةسمانتیک در حقیقت به همین ادعاهاي زبان در خصوص نحو. بگذاریمسمانتیک 
.پردازدمی

گوییم، ساختار گزاره یا اي که ما با آن سخن میدر زبان طبیعی. کنیممنظور خود را با مثالی روشن می
اینکه . ستشود، مبتنی بر موضوع و محمول اآن اوضاع امور در جهان بیان میطۀبه واسآنچه

محمولی بیان کرد متضمن یک داللت سمانتیکی -توان اوضاع امور را در جهان در قالب موضوعتنها می
حداقلاي است که چنین سمانتیکی، مابعدالطبیعهمۀبه عبارتی الز. در خصوص ساختار جهان نیز هست

ن نیاز به چیز دیگري یک ساحت، اموري است که براي بودن در جها. جهانی دو ساحتی را فرض بگیرد
ندارند و دیگري ساحت اموري که همواره براي بودن در جهان نیازمند امور دیگري هستند که البته 

توان به گفتیم حداقل، چون براي این مابعدالطبیعه می. اندآن امور دیگر خود از این نظر مستقل
دیگري از این سنخ عۀهر مابعدالطبیمثل افالطونی یا -عرض ارسطویی، یا قابل-هایی چون جوهردوگانه

.متوسل شد
هایی که توان در چنین زبانحال اگر جهان از ساختاري دو ساحتی برخوردار نبود چه؟ به نظر دیگر نمی

اي در خصوص ساختار جهان دارند، در خصوص جهان آنچنان که هست هاي سمانتیکیچنین داللت
از این رو نیاز به زبانی بنیادین است که جهان را . بودسخن گفت و به عبارتی متعاطی مابعدالطبیعه

طلبد، و بر این زبان به تبع سمانتیک خاص خود، نحو خاصی را نیز می. آنچنان که هست متمثل سازد
.5فیلسوف است که در حین تعاطی مابعدالطبیعی خود به منطق خاص آن مابعدالطبیعه نیز بپردازد

آل یا بنیادین آنچنان که جهان را آنچنان که هست، توصیف نماید و ایدهزبانیةمثالی گویا از طرح اید
اش متعهد به وجود اموري زائد در جهان نکند، مقاله هاي سمانتیکیدر عین حال ما را به سبب داللت

پادشاه «هاي معینی چون راسل در آنجا درگیر با وصف. برتراند راسل است» در باب داللت«ساز دوران
کند و است که اگرچه جایگاه سمانتیکی آنان در جمله داللت بر حضور آنان در جهان می» رانسهکنونی ف

ما حاوي این داللت ةزبان روزمر. عبارتی نقشی ارجاعی در جمله دارند، اما در عین حال واقعی نیستندبه
ان ارجاع کند تا سمانتیکی است که هر ترکیبی که در جایگاه ارجاع باشد ضرورتا باید به چیزي در جه

» پادشاه کنونی فرانسه«کوشد ارجاعی بودن ترکیباتی چون راسل در این مقاله می. دار باشدجمله ما معنی
شود که زبان روزمره در بطن خود صورت را منحل کند و براي این منظور متوسل به این ایده می

، 6کندا آنچنان که هست متمثل میاي را دارا است که این صورت پایه و زیرین است که جهان رمنطقی
ةشود که صورت منطقی زبان که بازنمایانندشناسانه میفراهستةبه عبارتی راسل متوسل به این اید

.جهان آنچنان که هست، است متمایز از صورت گرامري آن است
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طبیعی در هاي سمانتیکی زبان توان چنین نتیجه گرفت که اگر بخواهیم به داللتمی7از مباحث اخیر
خصوص ساختار جهان ملتزم نباشیم و در عین حال مشتاق تعاطی مابعدالطبیعی در خصوص جهان 

، متفاوت از زبان طبیعی براي جعل کنیمییم تا زبانی خاصآآنچنان که هست باشیم، باید درصدد بر
.کندنفسه را براي ما توصیف میاي که جهان فیمابعدالطبیعه

با این حال . زندآنچنان که نشان خواهیم داد، در چنین فضایی قدم میالحروففارابی در،به گمان ما
طور قابل این مسیر را دنبال کرده است، بلکه بهالحروفدر پی این هم نیستیم که فارابی در خط به خط 

ترین فرازهاي براي این منظور از یکی از مهم. تشخیص دادالحروفتوان چنین خطی را در قبولی می
.کنیمپردازد، آغاز میمی» موجود«که به موضوع لحروفا

منطق موجود

هاي فارابی بر آن است که زبان82در بند نخست؛ .با دو مسئله روبرو است» موجود«فارابی در بخش 
کند، بی آنکه چیزي چیزها داللت میمۀ ها بر هن را در خود دارند که لفظی در آنغیر از عربی این امکا

ها هست، که داللت به همه چیز عبارتی لفظی در تمام زبانبه. دیگر در آن داللت استثنا کندرا بر چیز
کاربرد . و آن ربط محمول به موضوع استنیز دارد ياین لفظ در کنار این کابرد، استعمال دیگر. کندمی

فظ را در فارسی فارابی معادل این ل. نامیممیکاربرد ربطیو کاربرد دوم را کاربرد مطلقنخست را 
ها نیز لفظی با این کاربردهاي کند که در سایر زبانکید میأگیرد و تمی»استین«و در یونانی »هست«

لفظ مزبور آن است که از چیز دیگري هاي نوعاز ویژگی). 111: 1970فارابی، (شودگفته یافت میپیش
آن باشند تا از آن مصدري ساخته شود و چنانچه بر پذیرد مشتق نشده است و تصریف اشتقاقی نیز نمی

در چنین مواردي اگر در سایر الفاظ، مصدر .با آن همچون اسم برخورد کرد و از اسم مصدر ساختباید
اسم صورت نخستین است و مصدر از آن اشتقاق موردآنان است، در این) مثال اول(صورت نخستین

. 8شودساخته می»انسانیۀ«مصدر »انسان«همچنان که از .یابدمی
را » هست«ها غیر از عربی معادل لفظی چون زبانکند؛ در سایر طرح میاي را در اینجا فارابی مسئله

که مشخصا در اینجا به (هایی اساسی در منطق و علوم نظريتوان یافت، از این رو براي بیان اندیشهمی
با مشکلی روبرو نیستیم، اما در عربی چنین شونداین لفظ بیان میکه به واسطۀ)مابعدالطبیعه اشاره دارد
هاي اساسی ما در منطق و بنابراین زبان طبیعی در این حوزه قادر به بیان اندیشه. لفظی را سراغ نداریم

). 112: 1970فارابی،(مابعدالطبیعه نیست
ز بدفهمی کهناشی اپردازدمیايبه توضیح معضل اساسی83و 84فارابی در بندهاي : مسئله دوم

زند، که نخستین بدفهمی درخصوص آن به این باز را مثال می» موجود«فارابی مورد. ها استترجمه
است و این ممکن است به ظاهر وجودبه لحاظ دستوري ترکیبی اشتقاقی از مصدر موجودگردد کهمی

که است، همچنانشده موجود ،وجوديمندي از بهرهۀاست به واسطموجودچنین بنماید که چیزي که 
عبارتی به. سفید هستند) بیاض(مندي از سفیديهستند، به واسطۀ بهره)أبیض(چیزهایی که سفید
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مندي از مصدر ساختار کلمات اشتقاقی متضمن این معناست که موضوعی وجود دارد که به واسطۀ بهره
ون عرضی است که به دیگر سخن مصدر با این نگاه همچ. اندآن مشتق، متصف به آن مشتق شده

دارد تا روشن سازد مطابق با هر کدام از معانی این مسئله فارابی را بر آن می. شودعارض بر موضوع می
ند؟ موجودي متمایز از ذاتشان است که وجودمندي از ند، به واسطۀ بهرهموجودموجود آیا چیزهایی که 

. اي متمایز از ذاتشان، سفید هستنديمندي از سفیدهایی که سفیدند به واسطۀ بهرهکه چیزهمچنان
نماید، اما فارابی آن را یک خطاي اساسی در زبان عربی چنین چیزي را القا میموجودساختار اشتقاقی 
دومین بدفهمی . بر طرف سازدموجودکوشد آن را با بررسی هر کدام از معانی داند، و میمابعدالطبیعی می
یافتنآن نیز فعلی است که به معناي است و گرفته شده»وجود«ه از از آنجا ک»موجود«نیز این است که 
آید به یافت انسان در مییافتنفعل طۀنیز ناظر به چیزي است که به واس» موجود«زند از انسان سر می

.است که انسان آن را بیابد» موجود«توان گفت چیزي با توجه به این معنا میو
آل به منظور تعاطی مابعدالطبیعی پیوند داد، این ن با لزوم زبانی ایدهتوانخست را میۀمسئلبه نظر 

کوشد نامیم، و فارابی میمی» نحويِ موجود«لۀگردد را ما مساکه در حقیقت به نحو زبان باز میمسئله
دوم به نوعی اشاره به ۀمسئلدر همین راستا . حل کندموجودبا طراحی نحوي صوري براي مسئلهاین 

را مسئلهاین . کندشناختی میاي ما را متعهد به لوازمی هستهاي سمانتیکی زبان دارد که به گونهداللت
کوشد سمانتیکی میΔ7نامیم و فارابی در پاسخْ با نظر به نظرِ ارسطو در می» سمانتیکی موجود«ۀمسئل

منطق منقحی را دموجوبه نظر فارابی با طرح نحو و سمانتیکی مشخص براي . طرح کندموجودبراي 
.خواهیم کوشید به این منطق بپردازیمبراي این مفهوم پایه مابعدالطبیعی وضع کرده است، در ادامه 

نحو موجود

در اینجا مجال آن را . به نبود معادلی براي فعل ربط در زبان عربی اشاره داشتموجودنحوي ۀمسئل
حائز اهمیت آن است که در ۀبپردازیم، اما نکتنداریم که به تفصیل به معادل فعل ربط در زبان عربی 

. خاستگاه فعل ربط نیست-es*اروپایی یک ریشه مشخص چون - هاي هندزبان عربی بر خالف زبان
ي اسمیه است، که در آن حرفی معین که نشانگر ربط ربط در عربی جملهةبیان کنندۀترین جملايپایه

خبري این جمله متضمن ربط میان موضوع و محمول - ر اسمیاي ساختاباشد بروز ندارد، بلکه به گونه
اي آیند به گونهي اسمیه میشاید تنها هنگامی که نواسخ بر سر جمله. »علی عادلٌ«است، براي نمونه 

، و فعل ناقص »أنَّ«، »إنَّ«ها حروفی چون آنها را نشانگر فعل ربط دانست، اما در میانبتوان آن
تنها براي بیان فعل »أنَّ«و »إنَّ«. کنندع و محمول را بدون قید خاصی بیان میربط میان موضو»کان«

از این رو . هم در بیان ربط کاربرد دارد و هم در بیان مطلقِ بودنِ چیزي»کان«روند اما ربط به کار می
کان اهللاُ و لم «، چونکان تامهو » کان اهللاُ غفوراً«، چونکان ناقصهکنند؛ را به دو نوع تقسیم می»کان«

یکن معه شیء«)Shehadi, 1969(.
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ها از اساس وابسته به الفاظی چون آناي که بیان هاي منطقی و مابعدالطبیعیحال براي نقل اندیشه
. در یونانی است، به ناچار باید دست به گسترش و امتداد زبان طبیعی زد»استین«فارسی و در»هست«
اند و یا د که یا اساسا در زبان طبیعی مقصد، نظیري نداشتهکرعبارتی الفاظی را براي این منظور جعل به

و صورت ممکن است؛ مورد اخیر نیز به د. ها تعریف نموداگرچه نظیري دارند اما کارکرد دیگري براي آن
. ها براي منظور خود بسازیمیا الفاظی را در زبان طبیعی عینا به کار بگیریم و یا ترکیبات جدیدي از آن

.اندها براي این منظور بهره بردهاین گزینهۀن از هماشواهد موید آن است که مترجم
: اند که عبارتند ازاستفاده کردهمتفاوت ۀاز شش ریشto einaiو مصدر آن to onن براي معادل امترجم
بود که در طول تاریخ موجوداما در این میان این . 9الموجودو الهویۀ، اإلثبات، الکینونۀ، اإلنّیۀ، اإلیسیۀ

از این . که معرّف موضوع مابعدالطبیعه است برگزیده شدto onعنوان معادلفلسفه در جهان اسالم به
ن بر آن اگوید برخی از مترجمفارابی می. استموجودو هوکند ذکر میالحروفمیان آنچه فارابی در 

رود، به کار برند، به کار می»هست«و در فارسی »استین«را آنجا که در یونانی » هو«شدند که لفظ 
لفظ »هو«برخی از مترجمان جاي اند و را برساخته» الهویۀ«و از آن مصدر » زید هو عادلٌ«مانند 

). 113: 1970فارابی، (به کار بردندرا»موجود«
مطلق یا ربطی ةزمان فعل ربط یا استفاددار یا بیدر زبان عربی براي بیان فعل ربط بسته به بیان زمان

إنّ زیداً : مانند(»إنّ«: شود، از این قبیلهاي مختلف استفاده میاز حروف و کلمات متفاوتی با ریشهاز آن،
یکون عالماً یا در کاربرد مطلق آن: ندمان(»کان«؛ مشتقات )عالم عالماً یا زید هو«؛)»کان اهللاُ«کان زید «

این در حالی است که در زبان ). زید عالم: مانند(؛ یا بدون استفاده از هیچ حرفی)زید هو العالم: مانند(
، زماندار، بینو آن هم براي تمامی موارد زما) εἶναι(یونانی براي بیان فعلِ ربط تنها از یک ریشه

معین ۀوجود چنین مشکالتی مترجمان را بر آن داشت تا از یک ریش. شودربطی، و مطلق استفاده می
براي »وجود«ۀاي که بدان رسیدند استفاده از ریشبراي بیان فعل ربط استفاده کنند و دست آخر گزینه

جاي آنکه بگوییم ، به»الف ب بود«به این صورت که چنانچه بخواهیم بگوییم، . بیان این منظور بود
جاي آنکه به»الف ب خواهد بود«، و چنانچه بخواهیم بگوییم »الف وجِد ب«گوییممی»الف کان ب«

جاي آنکه ، به»الف ب است«، و براي آنکه بگوییم »الف یوجد ب«گوییم می»الف یکون ب«بگوییم 
هاي دو موضعی بود اما براي بیان راي بیان گزارهاین ب. »الف موجود ب«گوییم می»الف ب«بگوییم 

»الف بود«است؛ از این رو براي آنکه بگوییم تر و البته طبیعیضعی کار بسیار سادههاي تک موگزاره
الف «و براي »الف یوجد«گوییم می»الف خواهد بود«، و براي آنکه بگوییم »الف وجِد«گوییم می

کاري، ترجمه چنینةترین فایدگونه که گفته شد مهمهمان. 10)همو(»الفموجود«خواهیم گفت »هست
یکسان در ي واحد و همچنین به کار بردن اصطالحات زمان با کلماتی با ریشهدار و بیفعل ربط زمان

.هاي دو موضعی و تک موضعی استگزاره
کند، این است هاد میمهمی که در نحوي که فارابی براي تعاطی مابعدالطبیعی مد نظرش پیشنۀنکت

به هر چیزي قابل اطالق موجودبه عبارتی در عین اینکه . هم کاربرد مطلق دارد و هم ربطیموجودکه 
موجودبه عبارتیفارابی تفاوتی میان کاربرد ربطی و مطلق . است عینا نشانگر ربط در حمل نیز هست
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تمایز در تاریخ فلسفه اهمیت زیادي یافته شود که بدانیم از قضا ایناین موضوع وقتی مهم می. بیندنمی
.است

به معناي )to be(بودنتقسیم کالسیک میان کند وجان استوارت میل به این مهم اشاره می
را در کتاب منطق )to be something(» معناي چیزي بودن«به بودنو )to exist(» وجود داشتن«

تاریخ مابعدالطبیعه در اثر خلط میان این دو معنی در کند و معتقد است که سراسر بندي میخود صورت
,Mill(اي از ابهام فرورفته استهاله 1974: نخست باید به این نکته تفطن یافت که تمایز میان .11)79

به معناي وجود داشتن در هست، در مقابل هستبه معناي چیزي بودن، به عبارتی معناي ربطی هست
کاربرده صورت مطلق بهیا بههستست در سطح نحوي؛ در چنین سطحی نخ:بررسی استدو سطح قابل

چنین تمایزي در زبان . »سقراط آتنی هست«صورت حملی، چون ، و یا به»سقراط هست«شود چون، می
کنیم در بدو امر ي سمانتیکی واکاوي میکه این تمایز را از سویهمشاهده است؛ اما هنگامییونانی قابل

، بیانگر نسبت دادن یک ویژگی به موضوع خود است، هسترسد که کاربرد حملی یچنین به نظر م
توان آن را از کلی میمحمولی مستقل دارد، که به- که کاربرد مطلق اشاره به یک ساختار موضوعدرحالی

این موضوع اگرچه در مصداق فارسی آن نمود چندانی ندارد اما در مصداق . ساختار حملی جدا دانست
شود سقراطُ موجود و در انگلیسی در زبان عربی گفته می. شودتر متبلور میاش روشنو انگلیسیعربی

Socrates exists یافته و به شکل حملی بروز کرده است، چنانکه ، البته ساختار عربی در فارسی هم راه
توان ن جمالت را میي ایحائز اهمیت آنکه همهۀنکت. »سقراط موجود است یا وجود دارد«شود گفته می

نحوي متفاوت آن خود -هاي زبانیمند از یک نوع ساخت دانست، اما مصداقبه لحاظ صوري بهره
از . هاي مابعدالطبیعی ما اثرگذار باشندتوانند در تحلیلهاي سمانتیکی متفاوتی هستند که میحامل داللت

قشه سابق الذکر میل را معتبر ندانسته این جهت ظاهراً فارابی با وضع نحو خاص خود براي موجود منا
. 12است

کهشناسد و درصدد است اینکه فارابی تمایز مرسوم میان فعل ربط و فعل وجود را به رسمیت نمی
ۀمسئللیف کند تا این تمایز در آن منحل شود، ریشه در فهم دقیقی دارد که او از أمنطقی را تينحو

ۀبراي فهم این معنا ما به نظری. نحوي و مابعدالطبیعی دارددر فلسفه یونان به لحاظموجودو وجود
.یازیمگشتاري چارلز کان دست می

موجود / ، هست»موجود«نظیر (آنچنان که گفته شد، نظر مشهور بر آن است که افعال وجودي را 
. ماردو مستقل از آن بش)»is«و »است«همچون (در مقابل فعل ربط )»exsist(s)«وجود دارد و / است

اي که براي هر کدام مثال در ثیر گذاشته به گونهأاین دیدگاه در شکل صوري این افعال در زبان نیز ت
در صدد 14تحلیل گشتاري چارلز کانۀرینظ13.انداي جدا فعل ساختهزبان فارسی و انگلیسی از ریشه

ي میان فعل ربط و فعل است با تحلیل گشتاري فعل ربط در زبان یونانی توضیح دهد که تمایز ظاهر
تر میان نقش نحوي فعل به عنوان فعل ربط ریشه در تمایزي بنیاديeinaiیا کاربرد ربطی و مطلق وجود

ایستایی در برون«شناختی یا به تعبیري گر واقعیتی فرازبانبیانفعل به عنوان اداتی کهسمانتیکیو نقش 
16براي موضوعات، مصداق یافتن15ایستاییمل برونشاسمانتیکیدر اینجا کاربرد . است، دارد»جهان
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عبارتی بر خالف تحلیل سنتی که به. براي جمله به عنوان یک کل است17براي محموالت و صدق
محوریت دارد و آنچهگوید کان میۀپنداشت نظریکاربرد مطلق و وجودي را مستقل از کاربرد ربطی می

هاي وجودي و مصداقی و صدقی د کاربرد ربطی است و کاربردشواول از فعل محسوب میۀکاربرد مرتب
به دیگر سخن این کاربردها همگی لوازم . شونداز کاربرد ربطی ناشی میسمانتیکی- به نحوي گشتاري

. سمانتیکی کاربرد ربطی هستند
»شدي رضا بردهکیف به وسیله«مراد ما از گشتار در اینجا این است که همانگونه که این جمله که 

» سقراط سفید است«اي مانند شود، جملهبه نحو گشتاري گرفته می» رضا کیف را برد«پایه ۀجملاز
» سقراط سفید است«ایستایانه یا وجودي؛نخست گشتار برون19.است18سمانتیکیمتضمن سه گشتار 

یا وجودي توان کاربرد مطلق و از این جمله می» سقراطی هست که سفید است«متضمن این است که 
/ سقراط هست«:داریماین جمله راپیروِ حملی نتیجه گرفت، در این صورتۀفعل را با حذف جمل

متضمن این است » سقراط سفید است«، دوم گشتار مصداقی؛ این جمله که »وجود دارد/ موجود است
کند، ل وضع میضوعی مصداق یافته است و از این رو این گشتار واقعیت را براي محموکه محمول در مو

» سقراطِ سفید«مزبور این ادعا را دارد که وضعی از امور مطابق با ۀ؛ جملو سوم گشتار صدقی
ما با یک در ابتدابندي کرد که گشتاري کان را چنین جمعۀتوان نظریدر مجموع می. شودیافت می

سمانتیکی این نخست و به لحاظۀربطی در سطحی نحوي روبرو هستیم که در مرتب-حملیۀجمل
یافت اي جمله گوید امر واقعی مطابق با محتواي گزارهجمله حامل یک ادعاي صدق است که می

این ادعا این است که موضوعی مطابق با موضوع جمله در خارج ۀ، الزم)گشتار صدقی(شودمی
,Kahn()گشتار مصداقی(که محمول در آن مصداق یافته باشد ) ایستایانهگشتار برون(باشد 2004:

402-3( .
سمانتیکی آن با تمایز صوري ۀگانبا جایگزینی تمایز فعل ربط در سطح نحوي با گشتارها و لوازم سه

ربطی آن در نظر گرفت و ۀتوان فعل وجودي را مستقل از زمینمیان فعل ربط و فعل وجودي، دیگر نمی
. ی خواهد داشتجایگزینی البته پیامدهاي مابعدالطبیعی مهمی را در پاین

بخشد و نخست آن محوریت میۀحملی فعل را به عنوان کاربرد مرتب- تحلیل کان کاربرد ربطی
ۀدوم از کاربرد مرتبۀاي که در مرتبعنوان گشتارهاي سمانتیکیایستایانه را بهنکاربردهاي صدقی و برو

گشتار، گشتار مصداقی نیز قرار دارد البته در کنار این دو. کنداند، معرفی میحملی گرفته شده-ول ربطیا
ۀربطی فعل است که در فلسف-این کارکرد بنیادین حملی.که نشانگر وقوع محمول در موضوع است

همین ساختار زیرین حملی فعل ةمقوالت عشر ارسطو نشان دهندۀیونان مرکزیت دارد، براي نمونه نظری
شود و در تمام مقوالت نحوِ فعل گوناگون گفته میبه انحاي einaiدهد چگونه میاست که به ما نشان

موضوع چه هست؟ به چه اندازه هست؟ از چه کیفی هست؟ به چه وضعی (استحملی- به صورت ربطی
افلوطین واحدتر نظریه بساطت مقوالت عشر ارسطو جالبۀاما از نظری...). هست؟ در چه جایی هست؟ و 

ایستایانه تواند به معناي بروننمیالقاعده در این معنا علیهستی.آن استبه)ousia(هستیو عدم تعلّق 
هستیبلکه . نباشد، چیز دیگري هم نخواهد بودواحدو وجودي آن باشد، چرا که براي افلوطین اگر 
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که در غیر این )هست(نداشتن واحد در اینجا به معناي نداشتن ساختار حملی که مستلزم ترکّب آن است
,Kahn(دشوحالت بساطت خارج شده و کثیر میصورت واحد از  2009: 3( .

در یونانی به خوبی مبینِ نبودِ تمایز مرسوم میان فعل ربط و فعل وجود در ساخت einaiتبیین کان از 
کند اما به دلیل بان بروز میاگرچه بود و نبود این تمایز بدوا در ساخت نحوي ز. نحوي زبان یونانی است

این اي را درتواند مسائل مابعدالطبیعیهاي سمانتیکی ساخت نحوي در خصوص ساختار جهان، میداللت
گر اهمیت این جان استوارت میل که در این خصوص از او نقل شد روشنۀدغدغ. خصوص به بار بیاورد

متعاقبا لزوم زبانی که . هزینه فلسفی به بار آوردتواند براي مااست، که تا چه حد ساخت نحوي میمسئله
. شودبار نیاورد فهمیده میجهان را آنچنان که هست توصیف کند و در عین حال مسائل غیر اصیلی را به

.پردازدمیموجودبه تدقیق نحو الحروف، در ، البته در فضایی محلیمسئلهفارابی با درك این 

20سمانتیک موجود

أآن با مبدۀآنچه فارابی در خصوص مشتق و رابطرسیم؛میموجودسئله سمانتیکی از اینجا به م
هاي گیرينحوي وجود در عربی بر جهت- زبانیثیر مصداقأگوید دقیقا ناظر به همین تاشتقاق می

جهت ممکن است که فارغ از هرگونه استدالل فلسفی و متأثر از ساختار نحوي ازاین.مابعدالطبیعی است
، موجود بودنبه این نتیجه برسیم که » exist(s)/موجود/موجود است«هاي در قالبهستمطلق ردکارب
-اي است که چنانچه موضوع جمله در خارج از آن بهرهآید، ویژگیمیسان که از ساختار نحوي آن برآن

وانیک محمول عنجهت موجود را یکسره بهتوان آن را محمول موضوع قرار داد و از این مند باشد می
فارابی نخستین گام را براي دفع این . کندمیپرهیزبرداشتی که فارابی به شدت نسبت به آن . دانست

عنوان یک اسم برخورد کرد و نه صفتی که بهموجودتوهم با این توضیح برداشت که نخست باید با 
معمول نحوي ۀبر خالف رویشود و دوم در نسبت میان موجود و مصدر آن وجود چیزي از آن برخودار می

در همین راستا . شودگیرد و این اسم است که مبداء است و مصدر از آن ساخته میمصدر مبداء قرار نمی
موجودهاي مابعدالطبیعی مناسب است، به سمانتیک پس از پرداختن به نحو خاصی که براي بیان اندیشه

.پردازدها وضع کرده است میکه براي آنو مدلوالت مابعدالطبیعی نحوي وجودتر و از آن مهم
به حسبِ خودبودنِدر خصوص معناي Δ7یادآور نظر ارسطو در ،88: سخن فارابی در ابتداي الف

هاي حمل درست به شمار چیزهایی که صورتبه حسبِ خودبودنِ«در آنجا ارسطو بر آن بود که . است
,Metaph)»شودها دالل دارند، گفته میبر آن 1017a22-23) اینجا نیز فارابی درصدد است تا این ،

ها نیز که آن(مقوالتۀموجود لفظ مشترکی است که به هم«:گویددر این راستا می. معنا را توضیح دهد
چه در موضوع مشار الیهیو بر هر . شودگفته می)شوندگفته می) اینیک(مشار إلیهخود به یک ۀبه نوب

.)115: 1970فارابی،(»شودد گفته میباشد و چه در موضوع نباش
طور عام است، البته که در عمدتا به معناي محموالت به»مقوالت«الحروفباید در نظر داشت در 

یعنی اجناس عالی ختم ،نهایت محموالت در سلسله مراتب مقولی به مقوالت به معناي خاص آن
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اما . ها مشترك استد اما تنها در لفظ میان آنشوگفته میمقوالتۀدر این معنا بر همدموجو. شوندمی
کند، بهتر آن است که براي چنین اطالقی، آن را داللتی بر ذات و مفهومی معین نمیاز آنجا که این اسم 

و به تبع این (شودبه اشتراك لفظ گفته میچون اسمی در نظر گرفت که به هر یک از اجناس عالی
در هر موجود از این روي. )آنان قرار دارد به اشتراك معنوي و تواطؤاطالق به هر آنچه تحت هر یک از 

شود و به همان معنا به اي به معناي آن مقوله است و نخست به جنس عالی آن مقوله گفته میمقوله
در عربی که به خودي خود هیچ داللتی »عین«لفظ براي نمونه . گیرندانواعی که تحت آن مقوله قرار می

شود، به آن اطالق می»عین«ذاتی معین ندارد و تنها هنگامی که به هر یک از انواعی که بر مفهوم و
نیز چنین است و در اصل بودنیا موجود . شودبه معناي آن نوع، متعین می»عین«، معناي اطالق گردد
ن نیز در هر معنایی از مقوالت به معناي آن مقوله متعیچیزي بودناست و چیزي بودنبه معناي 

موجود در این معنا، همانطور که ذکر شد، به تنهایی معناي محصلی ندارد و در هر مقوله معناي .شودمی
در اینجا وجود هر موجودي در هر مقوله جنس مافوق آن است تا به جنس عالی . همان مقوله را دارد

21.ها یکی استبرسد که بسیط است و لذا وجود و موجود در آن

مراد از آن این است که آنچه در نفس تصور یا . شودعناي صادق به کار برده میبه مموجودگاهی 
این معنا اعم از این است که . در خارج نیز یافت شودبعینهگیرد، شود و یا معقول نفس قرار میتخیل می
منظور آن شودها اطالق میدر این معنا به گزارهموجودوقتی . ها تعلق گیرد یا به مفاهیم مفردبه گزاره

در خصوص مفاهیم . در نفس استشود که مطابق با آن گزاره است که در خارج وضعی از امور یافت می
براي . شوددر این معنا به معناي آن است که مطابقی براي آن مفهوم در خارج یافت میموجودنیز اطالق 

.در خارج اسب هستیعنی ،»الفرس موجود«نمونه 
. شودمیدر خارج باشد، گفته بعینهن معنا به کل قضیه یا مفهوم، هنگامی که در ایموجودبنابراین 

مقوالت به اشتراك معنوي به تمامیبه معناي صادق موجود. همان اندو صادق در اینجا اینموجود
.ندموجودهاي سلبی نیز به این معنا هاي سلبی، چراکه گزارهشود و همین طور به گزارهاطالق می

آنچهومیان امر معقولاستايرابطه و اضافه،صادق استآنچهوجودِ، موجودمعنایی از در چنین 
وجودباشد یا موجودبه دیگر سخن معناي اینکه چیزي صادق باشد یا به این معنا . خارج از ذهن است

مول در اینجا محوجودمهم آنکه ۀنکت. در خارج مصداق یافته باشدمفهومیداشته باشد این است که 
.استمعقول ثانیدر این معنا یک وجودبه تعبیر خود فارابی . یک مفهوم است نه یک چیز خارجی

ها یا معقوالت شود، از این رو چیزي است که بر اندیشهعبارتی مفهومی که به دیگر مفاهیم اطالق میبه
. ، جاي آنکه مستقیما بر چیزهاي خارجی حمل شودشودحمل میذهندر 

آن چیزي است که از امر شود، آید و معقول مینخستین چیزي که به فهم در میگوید یفارابی م
پس از آنکه این معقوالت در نفس تقرر یافتند از ) 64: 1970فارابی، (آیدمحسوس خارجی به فهم در می

گردند که به حسب آن عوارض برخی جنس و برخی این جهت که در نفس هستند معروض عوارضی می
، به دیگر سخن معقوالت اول از آن جهت )64: 1970فارابی، (ندابرخی موضوع و برخی محمولنوع و 

گیرند، قواعد شوند و به اعتبار آنکه موضوع مطلق فکر قرار میکه در نفس هستند، با یکدیگر سنجیده می
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د، از شوارض میها عبر آن.... و ساز و کارهاي مفهوم سازي در ذهن نظیر ترکیب، نسبت، سلب، اندراج و 
در ذهن ها نیز از آنجا که خود،اد که آن ویژگیهایی را به معقوالت اول نسبت دتوان ویژگیاین نظر می

که معقول لدر خارج از نفس است باشد، بآنچهشوند اما نه معقولی که معقول هستند معقول نامیده می
.شودمیدر نفس است، هست و به این سبب معقول ثانی نامیدهآنچه

اي است که به معقوالت اول تعلق در این معنا اضافهوجودفارابی که ۀبنابراین با در نظر داشت گفت
به هر در این معناموجود. استثانیدوم یا یک معقولۀمعناي صادق مفهومی مرتبهبموجودگیرد، می

دن مطابقی براي آن قضیه یا و معناي آن نیز بوشودمیقضیه و مفهومی به نحو اشتراك معنوي گفته 
.مفهوم در ذهن، در خارج است

حاضر ۀبه معناي صادق یک معقول ثانی فلسفی است که به مفهوم یا قضیموجودنتیجه آنکه 
در چنین . گیرددر ذهن، به منظور بیان مصداق داشتن عینی آن مفهوم یا قضیه در خارج، تعلق می

شود، چرا که مفاهیم بر مفهوم یا قضیه در ذهن عارض میچیزي است که وجود، موجودمعنایی از 
به خودي خود حامل صدق خود نیستند بلکه این شخص است که با ادراك حسی مطابق آن و قضایا 
بر آن بیان موجودکند و این را با حمل یا قضیه، حکم به داشتن مصداق عینی آن در خارج میمفهوم 

.داردمی
آن چیز در «خوانده شود و مراد از آن، این باشد که موجودست که چیزي آن اموجودمعناي دیگر 

»ي ماهیتی متفرّد شده است، حال چه در نفس تصور شود و چه نشودخارج نفس به واسطه
که ما آن را اینجا به تفرّد - شی استاین معناي از موجود که ناظر به انحیاز. )114: 1970فارابی، ا(

ي این وحدت و به واسطهشیء گردد، کهحدت و تشخص هرشیء در خارج باز میبه و- ایمبرگردانده
هویت شیء با عینیت، وحدت، تشخّص و وجود منفرد التعلیقات در . 22شودتشخص از غیر خود متمایز می

بودن در موجودتوان از این رو می). 1392:42فارابی، (آن که قابل اشتراك نیست یکی دانسته شده است
است، مراد آن است که موجودشود کهمیاین چنین فهمید که اگر به چیزي به این معنا گفته معنا را این 
و جوهر بودن براي آن به این معناست که به حسب یک ذات، شیء آنی شیء یا یک جوهر استآن

ه آنکه بۀاست که هست و غیر خود نیست و از این جهت وحدت دارد و یا همچون اعراض به واسط
گردد و پس از آن و به جوهري تعلق دارد تفرّد یافته است، چراکه تفرّد و تشخص اوال به جوهر باز می

.آن به چیزهایی که به جوهر تعلق دارندۀواسط
ذوات و . استذات یا ماهیت دو گونه است یا مرکب و به تعبیر فارابی منقسم و یا بسیط و غیر منقسم

، که بر کل آن داللت دارد؛ نام آن ذاتۀد، نخست؛ به واسطتوان بیان کرجواهر مرکب را به سه گونه می
ۀاجزاي آن ذات که به واسطۀدوم؛ کلی. که بر نوع یا یک فرد از آن داللت دارد»انسان«براي نمونه نام 

سوم؛ یکی از که شامل جنس و فصل قریبش است وشیءیابد، به دیگر سخن حد قوام میشیء آن
تنها به نام شیء که داللت بر کل آن دارد گفته موجوددر این مورد . در حد شیء مذکور استاجزایی که 

شیء، وجود. انسان را منظور داریمجوهر بودن، و از آن »االنسانُ موجود«گوییم شود؛ براي نمونه میمی
البته در . شاره داردکه در این معنا به جوهر و حقیقت شیء که شامل حد یا یکی از اجزاي حد آن است، ا

یعنی به لحاظ تقدم و تاخّر، آنچه از حد شیء شایستگی ؛شیء مقول به تشکیک استوجوداین مقام 
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یا ذات و جوهر آن خوانده شود، آن چیزي است که شیء به حسب آن تشخّص وجودبیشتري دارد که 
.بنامیمیءشوجودتر است به اینکه آن را و بدین جهت فصل اخیر شایستهدیابمی

امور بسیط نیز بر دوگونه هستند، اجزاي ماهیت ذوات مرکب چنانچه قابل تقسیم باشند، این تقسیم تا 
. یابد که دیگر جزئی قابل تقسیم نباشد، که این اجزا یا فصل اخیر است و یا اجناس عالیجایی ادامه می

بلکه موضوع اعراضی هم قرار اي هستند که نه فقط خود در موضوعی نیستند فردياز سویی جواهر 
ها به در آنوجودو موجوددر هر دو مورد . گیرند، که آنان عبارتند از مجردات که اموري بسیط هستندنمی

.شان یکی استتسبب بساط
را به دو معنا تقلیل موجوداي معانی با ذکر نکتهموجودفوق از معانی ۀگانبندي سهفارابی پس از تقسیم

اش در شود، پیش از آنکه به حسب ماهیت خارجیگفته میاینمحموالتی که به یکتمامی. دهدمی
، نفس معقول گردد، در خارج از نفس به حسب یک جوهر یا ذاتی متفرد است و بعد از آنکه معقول گردید

بدین سبب از دو جهت به این امور. شود، چراکه عینا معقولِ مطابق خود در خارج استصادق خوانده می
گفت؛ یکی از آن جهت که در خارج از نفس به حسب ذاتی متفرّد هستند و دیگر موجودتوان خارجی می

. گیردها تعلق میشان صدق به آنشوند و از جهت مطابقتاز آن جهت که عینا در نفس معقول می
متفرد بودن به معناي به حسب یک ذاتی در خارج موجودشوند؛ نخست دو گونه میموجودبنابراین معانی

).117: 1970فارابی، (به معناي صادقموجودو دیگري 

شناختی الحروففراهستۀبرنام

فارابی . یک فیلسوف استۀشناسانهاي فراهستخوبی از تحلیلۀنمونموجودراهبرد فارابی در تحلیل 
نظام هاي سمانتیکی موجود در کند به داللتدر عین اینکه نحو خاصی را براي موجود وضع می

ها در اي از این دست تحلیلتنها نمونهبا این حال به نظر ما این . کندمابعدالطبیعی مطبوعش اشاره می
توان در این راستا خطی پررنگ را در این کتاب تر اشاره شد میطور که پیشنیست، بلکه همانالحروف

. تشخیص داد
نویس محسوب ثار مفصل این فیلسوف موجزترین آثار فارابی است و از جمله آاز مهمکتاب الحروف

. به چاپ رسید) 1926-2007(م توسط فارابی شناس معاصر محسن مهدي.1970متن کتاب در . شودمی
احلروف و : از سه باب شکل یافته است که به ترتیب تصحیح مهدي عبارتند از، باب اولالحروفکتاب

. حروف السوال: ّة و امللة و باب سومحدوث األلفاظ و الفلسف: أسامء املقوالت، باب دوم
ترتیب ابواب را آورده ،اي که در دست داشته به همان صورت که گفته شدمهدي با توجه به نسخه

حدوث االلفاظ و «کند که باب دوم یعنی در این خصوص تردید دارد و پیشنهاد میمِن است، اما 
عد از آن به ترتیب باب اول و سوم قرار داشته و ببودهالحروف، در اصل باب اول »ّالفلسفة و امللة

,Menn)است 2008a: آید چون فارابی در باب دوم از چگونگی به نظر سخن مِن صائب می. (64-65
و بعد ) هالملّ(هاگیري آیینآن و همین طور شکلۀها به واسطتکوین زبان بشري و کیفیت تعامل انسان
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اي چون اي چون شعر و خطابه و پس از آن صنایع قیاسیگیري صنایع یا هنرهاي عامیانهشکلاز آن 
فارابی به جعل اصطالحات فلسفی و دوران ترجمه متون یونانی در آخر . پردازدمیسفسطهجدل، فلسفه و 

متون فلسفی ۀدر ترجم) هالمعانی العامی(هاي برگرفته از زبان طبیعیو به خطراتی که معادل سازي
ي و کند و سخن خود را در این باب با توضیح در خصوص اشتراك معنوتواند داشته باشد اشاره میمی

محتواي مزبور به نظر چندان ربطی به مباحث . بردها به پایان میها و تواطی و تشکیک آنلفظی نام
در ماندمیتمهیدي شود ندارد، بلکه بیشتر به اي که در باب اول و سوم بیان میمنطقی و مابعدالطبیعی
.23ها اشاره خواهد شدکه بعدتر به آنخصوص مباحث زبانی

توضیح سیر تکون آن درصدد است ۀین فصل محوریت زبان است، که فارابی به واسطنکته برجسته ا
از نظر فارابی غایت فلسفه دست یافتن به حق است و فلسفه آنچه را . تمایز فلسفه را با دین معلوم کند

حق در متون اولیه فلسفه اسالمی به معناي صدق و آنچه صادق است، است و از 24کندحق است بیان می
توان نتیجه گرفت که فلسفه از نظر فارابی به توصیف و تبیین جهان آنچنان که هست این رو می

که آن استملّۀۀوظیف. شوداي خادم فلسفه تلقی میقرار دارد که به گونهملّۀدر کنار فلسفه، . پردازدمی
تخیل ۀدازد به واسطپرامور نظري داخل در فلسفه را که به توصیف و تبیین جهان آنچنان که هست می

آن ملّۀیند بازتعبیر زبانی است که واضع آدو گونه فرتخیل و اقناع به نوعی . و اقناع به جمهور منتقل کند
هاي زبانی که ها و استعاره، امور نظري داخل در فلسفه را به واسطه مثالوي با تخیل. دهدرا انجام می

کند و با اقناع با توسل به فهم عرفی و بدوي از خیالی میبراي مخاطب عام خود قابل درك باشد بازتعبیر 
نامد، سعی در تفهیم امور نظري داخل در فلسفه به می» هبادئ الرأي المشترک«ها که فارابی آن را پدیده

اصلی یک متکلّم آن است ۀدارد، مشخصدر کنار ملّۀ، صناعت کالم قرار . دارد) جمهور(مردم ۀعام
عبارتی از نظر او زبان دین دیگر زبانی هانگارد، بجهان آنچنان که هست میةمایانندکهزبان دین را بازن

متکلم که این امور مثالی و از این رو. کندبلکه جهان را آنچنان که هست توصیف می،تخیلی نیست
. آیدها بر میپندارد، درصدد اثبات و تبیین آناقناعی در ملّۀ را حق می

، اما این ایده کند که زبان فلسفه متمایز از زبان عرفی استاحت به این اشاره نمیاگرچه فارابی به صر
پردازد اکه اگر فلسفه به امور نظري میچر. شودتکرار میالحروفبه طور ضمنی در سرتاسر این بخش از 
فهیم مردم مفهوم نیست و به منظور تۀو این زبان براي عامکندو جهان را آنچنان که هست توصیف می

یکی زبان :هستیمآن باید دست به باز تعبیر اقناعی و تخیلی آن زد، بنابراین به روشنی با دو زبان روبرو
فهمند و دیگري زبانی که خواص، جهان را آنچنان که عرفی و طبیعی که عوام امور عرفی را با آن می

.کنندآن توصیف میۀهست به وسیل
تفاوت کسانی که در یک .گیردست که فارابی آن را به کار میاخواصجالب در اینجا اصطالح ۀنکت

صناعت خاص مهارت دارند نسبت به افراد بیرون از آن صناعت در این است که آنان به برررسی امور 
کنند، بلکه درصدد شود اکتفا نمیمربوط به صناعت خود در سطحی عرفی و آنچنان که بدوا پدیدار می

در آن تعقیب بادئ الرأي المشترکۀها هستند، کاري که فارابی به آن پدیدهجویی علل و مبادي آنپی
ها از آن در امان مانند صناعت طب که به علل و مبادي خطر و ضرري که انسان. گویدحوزه خاص می
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نظرمهم اهل یک صناعت خاص با دیگران در آن است که آنان با در عین حال تفاوت. پردازدنیستند می
فارابی، (گویندهاي مربوط به آن سخن میو در خصوص پدیدهنگرندخاص به آن صناعت مییزبانو 

از . شوند، خواص محسوب میخودة از این جهت اهل هر صناعتی نسبت به خارج از دایر. )4-133: 1970
.گفتخواصتوان به آنانمیطور مطلقنظر فارابی تنها فالسفه هستند که به

حدس زد در توانکند، اما میروشنی اطالق خواص براي فالسفه را تبیین نمیاینجا بهاگرچه فارابی در 
علم الحروفکم در سطح مابعدالطبیعه براي فارابی دست. اندیشدامتداد یک سنت ارسطویی چرا چنین می

ت که امور و خود مقوالت، و تبیین امور تحت مقوله از آن جه) مقولهفرا(معرفت به امور خارج از مقوالت
آنچه از موجودات به لحاظ عرفی و بدوي در ). 69: 1970فارابی، (فرامقوله علت آنان هستند، است

دسترس است همان امور تحت مقوالت است، فارابی خود اشاره دارد که مقوالت به امورِ محسوسِ ناظر 
پردازد خارج از مقوالت میو مابعدالطبیعه که به امور ) 64: 1970فارابی، (شوداطالق می» این«به یک 

اگرچه از سویی . از آن جهت که علل و مبادي امور تحت مقوله هستنداستمترصد معرفت به این امور
پردازد و از این جهت اهل آن هر صناعتی به علل و مبادي بخشی از موجودات و امور تحت مقوالت می

بعدالطبیعه که به علل و مبادي همه ن ماشوند، اما متعاطیاطور نسبی خواص محسوب میصناعت به
.خواص محسوب شوندمطلقاالقاعده باید پردازند علیموجودات می

طور عام به این سبب که از جهتی به. طلبدنتیجه آنکه مابعدالطبیعه از دو جهت زبان خاص خود را می
تر از این جهت که مهماز این. گونه که گفته شد زبان خاص خود را داراستصناعتی خاص است و همان

که خارج از مقوله هستند، این در حالی است که زبان عرفی ناظر به گوید در خصوص اموري سخن می
امور تحت مقوله است، و براي سخن گفتن از امور خارج مقوله و نسبت آن با امور تحت مقوله نیاز به 

.زبانی خاص و متفاوت از زبان عرفی است
کلی زبان فلسفه و مابعدالطبیعه بود، اما فارابی در انتهاي ۀشد ناظر به مسئلآنچه تا به اینجا تحلیل 

معانی فلسفه یونانی به زبان انتقالۀکند و آن مسئلاي محلی نیز اشاره میبه مسئلهالحروفاین فصل از 
. کندعربی است و در این خصوص احتماالت مختلفی که ممکن است با آن روبرو شویم را مطرح می

فارابی این است که براي ۀتوصی. فلسفی در زبان عربی استۀکل اساسی در این خصوص، عدم زمینمش
اي که به معانی فلسفی انتقال مفاهیم فلسفی از یونانی به عربی ارجح آن است که نخست به معانی عرفی

آخر این ردبا این حال . شودمد نظر شباهت دارند، متوسل شویم چون مسیر تفهیم مخاطب تسهیل می
ها توان معانی فلسفی را بدون داللت لفظی خاص در زبان عرفی بر آنکند که میامکان را هم مطرح می

، فارغ از اینکه از چه زبانی باشد، براي آن وضع کردیم باید مراقب بود به کار گرفت یا اگر لفظی خاص
با این حال خطر خلط این . ط نشودشود خلها افاده میاي که در زبان مقصد از آنکه با معانی عرفی

معانی با معانی عرفی برخی را بر این داشته که الفاظی را براي آنان جعل کنند که هیچ نظیري در زبانی 
تر به لزوم زبان خاص فلسفه و در عین اي روشنفارابی در این موضع نیز به شیوه. خاص نداشته باشد

. کندهاي فلسفی اشاره میهحال عدم کفایت زبان طبیعی براي نقل اندیش
او نه . شناسانه فارابی استفراهستغۀتا به اینجا گفته شد به گمان ما به روشنی دلیلی بر دغدآنچه
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، موجودو وجودمسئلهکند، بلکه در مواضعی چون این دغدغه را صریح و ضمنی بیان میالحروفتنها در 
طور که نشان دادیم، فارابی نحو مزبور همانۀمسئلر د. عمل بپوشاندۀها جامسعی دارد به این دغدغه

هاي سمانتیکی زبان ثیر داللتأتکند تا تحتدر فلسفه وضع میوجودخاصی را براي سخن گفتن از 
با این حال در مسیر پرداختن منطقی براي سخن گفتن از . مسائل حشو در فلسفه نیفتیمۀعرفی به ورط

پرداختن ۀرا نیز به وسیلموجودجه ندارد بلکه سمانتیک خاص منطق هاي صوري توتنها به جنبهموجود
دقیقا به چه وجودو موجودکند، تا بگوید در منطق و زبان مد نظر وي وضع میوجودو موجودبه معانی 

. چیزي داللت دارد
آل مابعدالطبیعه به این مورد خاص ختمشناسانه فارابی در خصوص زبان ایدهفراهستۀاما دغدغ

در خصوص زبان خاص مابعدالطبیعه و تمایز آن از زبان شود بلکه با توجه به مبانی مابعدالطبیعی خودنمی
شاید بدوا با توضیحات پیش گفته چنین به دید آید . کنداي را مطرح میمالت نظريأطبیعی مشخصا ت

ماند و فارابی خود باقی میوفالحرآل براي مابعدالطبیعه، تنها در سطح آرمانی خام در که طرح زبانی ایده
ۀتفسیري بدیع از برناممِناستیفندر خصوص ماهیت این زبان سخنی ندارد، اما در میان فارابی پژوهان 

از نظر وي فارابی با محوریت . در خصوص زبان مابعدالطبیعه داردالحروفشناختی فارابی در فراهست
در خصوص ماهیت زبان کند در عمل نیز ب میاي که از این کتاوتفسیر ویژهΔدادن به کتاب 

.مابعدالطبیعه سخن گفته است
تعلق گرفته است یا معانی 25هاي دوم و سوم یا مستقیما به یک حرف نحويدر بابالحروفمداخل 

وابسته است؛ مطابق تقسیمات نحوي قدیم کلمه ) »ما«همچون (به یک حرف نحوي )همچون جوهر(آن
فعل و حرف؛ در این میان حرف بر خالف اسم و فعل معناي مستقلی ندارد و در اسم، :بر سه قسم است

کتابی در خصوص مطلق حروف الحروفبا این حال . 26معناي خود تابع وجود معناي دیگري استةافاد
ارسطو در آنچهپردازد و به این معنا نیست بلکه مشابهتی بین آنچه در مداخل باب اول فارابی به آن می

ذیل Δکه ارسطو در رامن فارابی آنچهةبه عقید. شودطرح کرده است دیده میمابعدالطبیعهدر Δکتاب 
چنین راهبردي از بصیرتی . کندکند، در باب اول ذیل عناوینی حرفی بحث میعناوینی اسمی بیان می

به کار گرفته مابعدالطبیعههاي مطرح در تبیین اندیشهشناختی حکایت دارد که فارابی برايفراهست
.بپردازیممابعدالطبیعهدر Δبراي درك بهتر این راهبرد شایسته است به جایگاه . است

را Δاندیشد نه تنها ارسطو می» 27"هست"ارسطو درباب معانی متعدد «دیگري با عنوان ۀمِن در مقال
ΕوΓوصلی میان ۀقبه عنوان حلΔمنظور داشته است، بلکه جایگاه مابعدالطبیعهبه عنوان بخشی از 

از آن جهت هست28نیاز به پژوهش در خصوص مبادي، علل و عناصرΓ1. شودنمایان می) اپسیلون(
در کند که کید میأبر این نکته تΓ2و در کندآن را مطرح می29به حسبِ خود، و متعلّقات هستکه 

انی مختلف به کار ، در معنیز، هستاز آن جهت کههستبه حسبِ خودمتعلّقات،هستکنار 
، و کدام یک از معانی در نسبت با سایرین روندها به چه معنایی به کار میاینکه هر کدام ازاین. رودمی
موضوع [ها بدینسان باید تشخیص داد که هر یک از این«. است، کار دانش فلسفه است» نخستین«

روند؛ و در چند معنا به کار می] آنخودبه حسبِ و متعلّقات ) هست، از آن جهت که هست(مابعدالطبیعه
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یعنی نخستین معنا وداللتی که [همچنین، باید نشان دهیم در نسبت با آنچه در هر حملی نخستین است
,.Metaph(»با آن در پیونداند] سایر معانی[چگونه ] هستندآنسایر معانی در نسبت با  1004a28-29( .

به کار گیریم و » ضد«و » دیگر«، »همان«د در خصوص گوید چنین پژوهشی را بایارسطو سپس می
دهد که ها را کاوید ارائه میدر انتهاي این فصل فهرستی از اصطالحاتی که باید به این صورت آن

,.Metaph(»دیگر«، »همان«، »موجود«، »واحد«، »کامل«، »ضد«شامل 1005a12(»مقدم« ،
,.Metaph(»زهاي دیگر از این قبیلچی«و » جزء«، »کلّ«، »نوع«، »جنس«، »مؤخر« 1005a: 16-18(

. است
اي است که ارسطو در طور مجزا و به تفصیل متکفل چنان وظیفهبهمابعدالطبیعهتنها کتابی که در 

گفت چرا که در آن به هر یک از اصطالحات پیش. استΔگاما براي دانش فلسفه تعیین کرده است، 
گفت توان از این رو می. کندها بحث میصوص معانی گوناگون آنفصلی اختصاص داده است و در خ

که ارسطو براي حکمت ترسیم نموده است، در ايي پژوهشیبه لحاظ ساختار و برنامهΔکه 
یابد و آن هم به در مابعدالطبیعه اهمیتی ویژه میΔاز این جهت .گنجدمیΓو پس از مابعدالطبیعه 

بازي هستکهاز آن جهتهستمعناي مابعدالطبیعی عوارض ذاتیه سبب نقشی است که در راستاي
,Menn(کندمی 2008b: 2-5(.

داند که نشانگر را جدا کردن مدلول الفاظی میΔبرنامه و غرض از االغراضاز سوي دیگر فارابی در 
وارض ذاتیه بنابراین از آنجا که از نظر فارابی ع. )154- 5: 1393،یفاراب(موضوعات این علم هستند

این الحروفاند، جزء موضوعات مابعدالطبیعه است و از سوي دیگر موجوداز آن جهت که موجودات
، و بر خالف امور تحت مقوله که فارابی بر آن است که 30کندموضوعات را اموري فرامقوله معرفی می

از نظر فارابی تیجه گرفتتوان نکند، پس میها اشاره میحرف به آنطۀ، به واس31مدلوالت اسم هستند
است، از سنخ حرف است و نه همچون امور هاالطبیعه در پی فحص آنماهیت زبانی اموري که مابعد
. تحت مقوله اموري از سنخ اسم

دارد و جالب آنکه فارابی آنچه Δپوشانی قابل توجهی با همالحروفکتاببخش نخستمِنةبه عقید
اسمی در خصوص آن سخن گفته است، فارابی تحت یک حرف مورد با عناوینیΔرا که ارسطو در 

کند در زبان، این موضوعات را متمثل میآنچهفارابی نشانگر این است که بصیرت. 32دهدبررسی قرار می
به دیگر سخن فارابی در تنظیم . حروف نحوي است و از این جهت مدلول آنان نیز معنایی حرفی دارد

از نظر . گیردبعدالطبیعه حروف را جایگزین معادل زبانی و منطقی موضوعات آن میآل براي مازبانی ایده
عنوان کتابی که به معانی حروف نحوي را بهΔتوان چنین فهمید که او این بصیرت فارابی را میمِن
پرداختن به مدلول الفاظی بود که داللت به موضوعات این Δو از سویی غرض از فهمدپردازد میمی
بی به تحدید مرز شوند و از این جهت فاراآل با حروف بیان میم دارند و این الفاظ در زبان ایدهعل

خود معتقد است که معناي حرفی بخشیدن به موضوعات مابعدالطبیعه را مِن. پردازدمابعدالطبیعه نیز می
,Menn(آل برابر گرفتطور سردستی با ثوابت منطقی در یک زبان منطقی ایدهتوان بهمی 2008a:
اي تحدید مابعدالطبیعه به علم معانی حرفی و یا گونهبهالحروفکتابتفسیر مِن از پروژه فارابی در ).68
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.33آل استمدلوالت ثوابت منطقی در یک زبان منطقی ایدهمِنبه تعبیر 

گیرينتیجه

جهان ساکت نیست و ساختار زبان نسبت به ساختار . شناسانه آغاز کردیماي فراهستمسئلهکار را با 
مسئلهبا این حال . گفتیمهاي سمانتیکی زبانآن ادعایی در خصوص ساختار جهان دارد که به آن داللت

این موضوع ،ساختار جهان آنچنان که هست را داردۀآنجایی است که یک متعاطی مابعدالطبیعه که دغدغ
از . یی ساختار جهان آنچنان که هست را نداردکه ساختار زبان در دسترسش کفایت بازنمارا بفهمد که

تعبیر منطقی براي مابعدالطبیعه خود وضع این رو باید دست به وضع نحو و سمانتیکی مطلوب بزند و به
. کند

موجودووجودانیمنسبتخصوصدر. دارديابرنامهنیچنالحروفکتابدریفارابماگمانبه
یمنطقوضعبهرایفارابیعربزباندرمفهومنیاکیسمانتوحونازآمدهبرمسائلکهشدمشاهده
برنامهازمِنریتفسکمکبهنبودالحروفدرکارتمامنیااما. واداشتموجودعهیمابعدالطبيبرامطلوب

بایفاراب. میبفهمیشناختفراهستیچارچوبدرکتابنیاازرايوغرضمیتوانستالحروف،دریفاراب
اوباوربه. داردنظردرعهیمابعدالطبيبرارایخاصمنطقیعیمابعدالطبمیمفاهيبراحروفندادقرار

بهکههستندحروفنیاوفرامقولهیسنخازوهستندیحرفيایمعانعه،یمابعدالطبموضوعاتِمدلوالتِ
یمنطقثوابتبارایبفارارتیبصنیااستلیمامِن. کنندمتمثلراآنانتوانندیمزباندرينحولحاظ

ساختارۀواسطبهو»یسردست«طوربهبتوانيریتفسنیچنازشیپدیشااماکند،سهیمقامنطقدر
و توجه به کارکرد ربطی حروف نحوي، به محوریت مفهوم ربط در مابعدالطبیعه فارابی الحروفکتاب
این . یافتبود دیگر جهانی تعین نمیوالت مضابطه از مدلول موضوعات و محاگر جهان انبانی بی. رسید

شود است که جهان را آنچنان که ربط و نسبتی که میان اشیا و اوصافشان یا امور تحت مقوله بر قرار می
اند و کنند از سنخ مقوالت نیستند بلکه فرامقولهاز این جهت اموري که جهان را متعین می. کندهست می

.شودحروف متمثل میۀشان در زبان به واسطاکارکرد ربطی
اي در این خصوص با توجه به فضاي انتقال علوم فلسفی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگري که زمینه

ن درخصوص انتقال معانی نظري در قالب زبان عربی چنین اویژه مشکالت مترجمو بهنداشته است
ن اسالم به نظر فلسفه در جهااما در طول تاریخ . رسداي طبیعی به نظر میشناسانههاي فراهستدغدغه

شاید تثبیت زبان و منطق تفکر مابعدالطبیعی . یابدها با فارابی شروع و با همو نیز پایان میاین دغدغه
.شدست هایی از این داندیشهموجب عدم توجه بهتوسط دستگاه تفکر سینوي 

هانوشتپی

دم شاهد چنین سنتی هستیم که هاي متقدر طول تاریخ فلسفه در جهان اسالم خصوصا دوره. 1
. اندزدهلیف آثاري این چنینی میأفیلسوفان براي آشنایی مخاطبان با اصطالحات تخصصی دست به ت
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توان از جابر بن از میان حدود نویسان می. شودیاد می» الحدود«ها با عنوان عموما از این گونه کتاب
).1989األعسم، : (در این خصوص بنگرید به.سینا، خوارزمی و غزالی نام بردحیان، کندي، ابن

2. meta-ontological

Berto(توانید بنگرید بهبراي آشنایی با ادبیات این بحث می. 3 & Plebani, ، برتو آغاز این )2015
ترین اما از مهم. گرداندآل باز میي زبان ایدهراسل و طرح ایده» در باب داللت«بحث را به مقاله 

براي آشنایی با این بحث بنگرید ؛شناسی استکواین در خصوص هستـبحث نزاع کارنپهايخاستگاه
,.Ibid(: به § 2 & ,Tahko(و نیز )5 2016: § هاي براي آشنایی با ادبیات، فیلسوفان و گرایش. )2

,Chalmers(: کالسیک بحث بنگرید به Manley, and Wasserman, 2009(.
4. representation

,Hofweber(ص مباحث مطرح درخصوص نسبت میان زبان، جهان و منطق بنگرید بهدر خصو. 5
.4.5§خصوصا ) 2014

Berto(شناسانه از آن بنگرید به ، همچنین براي خوانشی فراهست)1395راسل، (بنگرید به . 6 &
Plebani 2015: 15-22(.

ساختن وي با مسائل و اصولی از داند از دکتر داود حسینی به سبب آشنامؤلف دوم مقاله الزم می. 7
ها بسیار بهره بردیم تشکر بحثهاي مربوط به سمانتیک زبان و فراهست شناختی که در مقاله حاضر از آن

.نماید
نظر به اسم، در عربی فصیح مرسوم نبوده و بههاي این چنینی از سازيمصدرافنان معتقد است، . 8
هاي مترجمان مصدرها نخست در ترجمه- اسم.رده استمترجمان از فارسی به عربی رسوخ کۀوسیل

).1389:70افنان، (خورندمتقدم نظیر اسطاث به چشم می
افنان، : (هاي فعل ربط در یونانی به پژوهش مهم افنان در دو اثر مجزا مراجعه کنیدمعادلةدربار. 9

).1986افنان، (و ) 1389
فارسی آن معادلتی براي معادل تک موضعی نیست، ما از از آنجا که در زبان عربی معادل سر راس. 10

.استفاده کردیم
,Kahn(: چارلز کان با این قول میل آشنا شد؛ بنگرید بهۀنویسنده به واسط. 11 1966: 247(.
کوشد به آن متذکر شود، این است که میموجوداز دقایقی که فارابی به لحاظ نحوي در وضع نحو . 12

گیرد، بلکه در اینجا ي معمول نحوي مصدر مبداء قرار نمیبرخالف رویهوجودو ودموجدر نسبت میان 
حکمت این جعل در این است که در . یابداز آن اشتقاق مییک اسم است که مبداء واقع شده و مصدر 

برخوردار شده وجوديشود از موجودهم این توهم که هر چه متصف به صورتی که مصدر مبداء باشد باز
.کنداما فارابی با مبداء قرار دادن اسم اساسا زمینه چنین وهمی را منحل می. آیدمیپیش
شود و براي بیان کاربرد ، استفاده می»is«و » است«در فارسی و انگلیسی براي بیان فعل ربط از . 13

.»exists«و » موجود است/ وجود دارد«مطلق فعل از 
14. Charles Kahn
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15.existence
16. instantiation
17. truth

مربوط ۀشناختی اجزا یا کل جمله در یک دامنمطابق فرا زباندر اینجا وضع»سمانتیکی«مراد از . 18
چراکه لزوما چنین وضعی در جهان برقرار نیست، براي »مربوط سخنۀدامن«گوییم می. سخن است

ۀندارد، به هر روي در یک دامناگرچه در جهان عینی مطابقی» شرلوك هولمز باهوش است«نمونه 
. شونداي وضع میمربوط سخن اجزاي چنین جمله

البته باید توجه داشت که در اولی با گشتاري صوري و نحوي روبروییم اما در دومی با گشتاري . 19
.ضمنی و سمانتیکی است

در این .صورت گرفته استالحروفدر موجودهایی در خصوص سمانتیک پیش از این پژوهش.20
و معلوم داشتن موقع و مقام آن در تاریخ فلسفه، الحروفکتابو در تحلیل غرضترمیان از همه برجسته

Menn)الحروفکتابخصوصاً از حیث مسئلۀ وجود، آثار استیفن مِن، باالخص مقالۀ وي در باب
2008a)ابعدالطبیعه در عالم طور کلی تاریخ م، نقطۀ عطفی در تحقیقات جدید در خصوص فارابی و به

وي در این تحقیق عالمانه ). و مقاله حاضر نیز دین بسیاري به تحقیقات وي دارد(اسالمی است -عربی
اي واحد دهد چگونه فارابی در این کتاب که بظاهر فصولی نامرتبط و عنوانی مبهم دارد، مسئلهنشان می

فارابی تفسیري بدیع از رأي ارسطو در باب . ترا بدان داده اس» الحروف«کند و چرا عنوان را دنبال می
آنالوطیقاي ، و مقاله دوم Ζ17و Δ7وجود و تحقیق مابعدالطبیعی دارد و این کار را با مرتبط ساختن 

کند چگونه فارابی براي نخستین بار در تاریخ مابعدالطبیعۀ این تحقیق مِن معلوم می. دهدانجام میثانیه
در یکی از معانیش معقول ثانی است و بر خالف خلفش، ابن سینا، وجود را از قول را مطرح کرد که وجود

مستفید الحروفکتابسینا و در دفاع از رأيِ حکیم یونان از رشد در نقد ابنماهیت جدا نکرد و چگونه ابن
. ر ساخترشد این تعالیم به حکماي التین انتقال یافت و توماس آکویناس را متأثّبوده است و از طریقابن

Menn: در خصوص تحقیق مِن عالوه بر مقاله فوق الذکر به این مقاالت رجوع کنید( 2006; 2012;
2013.(
علی أنّه اسم لجنسه العالی ] أي من األجناس[علی کلّ ما تحت کلّ واحد منها]الوجود[یقال . 21

فإنّ الوجود و الموجود فیها فالموجود المقول علی جنس جنس من األجناس العالیۀ؛)115: 1970فارابی، (
.)117: 1970فارابی، .( معنی واحد بعینه

و ان احد معانی الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ینحاز کل موجود عما سواه، هی التی بها یقال . 22
و یقال الواحد علی ؛ ) 1959:30فارابی، (لکل موجود واحد من جهۀ ما هو موجود الوجود الذي یخصه

شهیدي، : (براي تدقیق در معناي انحیاز و این معنا از موجود بنگرید به. )1990:51، همو...(اهیۀمنحاز بم
1393 :61-59.(
اي از آن به براي توضیح بیشتر در خصوص این باب خصوصا پیوند دین و فلسفه که بخش عمده. 23

.)1392علمی سوال و ساالري خرّم، . (ك.این موضوع اختصاص دارد ر
. توان چنین استنباط کردروشنی میابی تصریحی بر این معنا ندارد، اما از میان سخنان او بهفار. 24
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آمیزد و صناعت در نظر فارابی آراء مطرح در فلسفه را براي فهم عوام با صور خیالیه در هم می» ملّۀ«
ینبنابرا. گیردمی) حقّ الیقین(ملّۀ است آرائی که در ملّۀ گفته شده است را عین واقع کالم که خادم 

ملّۀ براي فهم عوام به آن صورت خیالی کند، اما توان استنباط کرد که فلسفه عین واقع را بیان میمی
).131-2: 1970فارابی، (کندبخشد، و صناعت کالم آن صور خیالیه را عین واقع تلقّی میمی

25. syncategorematic term

فارابی . کندکلمه را به سه قسم اسم، فعل و حرف تقسیم میتابالکدر ) ق.ه180-140(سیبویه. 26
. به کار می برد»کلمه«و براي فعل »لفظ«ۀنیز از این تقسیم بندي تبعیت کرده است، اما براي کلم

ثم، : کند اما غیر از اسم و فعل است، ماننداي است که معنایی را افاده میحرف نزد نحویان لفظ یا کلمه
الزم به ذکر است ).28: مهديۀ، مقدم1970فارابی، .(قسم، الم اضافه و چیزهایی از این قبیلسوف، واو 

و «: آمده استالعبارةفیدر ابتداي فصل سوم . معنی فعل استعمال کرده استبهراکلمهةارسطو نیز واژ
» ه یدلّ علی إنفرادهعلی زمان و لیس واحد من أجزائ-مع ما تدلّ علیه-فهی ما یدلّ) ῥημα(أما الکلمۀ 

).6- 5أ16، کتاب العبارة(
27. “Aristotle on many senses of being”
28. στοιχεῖα/stoikheia
29. τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ/ta huparkhonta auto

مادي گرفته است و از این امور فرامقوله را به معناي امور غیر) 75: 1393خواه، کیان(خواه در کیان. 30
چون عقول اي هممه مابعدالطبیعه بررسی امور تحت مقوله از آن جهت که جواهر غیر ماديجهت برنا

اما مِن امور فرامقوله را به معناي معقوالت ثانیه فلسفی و به طور کلی عوارض . شودعلت آنان هستند، می
ن م رأي مآوردیاألغراضبا توجه به نقلی که از . گیرداست میموجوداز آن جهت که موجودذاتیه 
.تر استمقبول
لک (و ینبغی : کندمیهگیرد اشاربه مقوالت تعلق میاسمفارابی در بخشی به انحاي مختلفی که . 31

تلک المقوالت أن تکون قد عرفت المتّفقۀ أسماؤها؛ و المتواطئۀ أسماؤها؛ و ) إن أردت أن تعرف
.)19: 1970فارابی، ال(المتوسطۀ بین المتّفقۀ أسماؤها و بین المتواطئۀ أسماؤها

نیز دارد؛ ارسطو مفاهیم متعددي Δبه نظر مِن فارابی براي این بصیرت خود شاهدي استقرایی از . 32
اي به معانی متعدد آورد یا به گونهکند علی االغلب یا ذیل یک عنوان حرفی میرا که در آنجا بحث می

,Menn(کندیک حرف مربوط می 2008a: 69-70( .
با ثوابت )syncategorematic(چه مِن به خام و سردستی بودن معادل گرفتن معانی حرفیاگر. 33

عنوان یک گزینه براي این تعبیر از ثوابت منطقی، با اینکه بهمنطقی معترف است اما باید توجه داشت که 
. کندمینحوي زبان - ماهیت آنان مطرح است، اما به شدت این مفهوم منطقی را وابسته به ساخت صوري

از این رو ممکن است با این تعبیر اداتی در یک زبان ثابت منطقی باشد و در زبان دیگر نه و همین طور 
,MacFarlane(: بالعکس؛ بنگرید به 2015(.
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