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Arabic Translations of Greek Philosophical Books 
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Abstract 
Terminology is one of the necessities of any science, which, if done 
historically, would be doubly useful. Among the terms of practical 
philosophy, which although it is familiar and used extensively in the 
sciences of the Qur'an as well as in history and custom, as a 
philosophical expression, it has not been studied from a historical 
point of view, it is the word یمدن , which is the relational adjective of 

نةیمد . This term, which is widely used in the heritage of the Islamic 
world, is used in the title of the third branch of practical wisdom,  الفلسفة

ةیالمدن , and the infamous and fundamental term بالطبع یمدن  which is 
central to philosophical anthropology and philosophy of social 
sciences, is derived from it. Therefore, it is necessary to address it, 
especially studying it in civilization studies is also necessary; because 
the word civilization is also based on it. By examining the نةیمد  and 

یمدن  in the original dictionaries of the Arabic language such as Al-Ain, 
Mukhtar Al-Sahah, Tahzib Al-Loghah, as well as in books related to 
Quranic sciences, this article opens the way for its research in the 
Arabic reports/translations of Greek philosophical texts which by 
investigating them it seems that the unknown translator of Aristotle's 
Rhetoric is a pioneer in the use of نةیمد  and its derivatives in the Greek 
translation of πολις and its derivatives, and in the use of ینیمد  as a 
relational adjective is also unique and perhaps it is a sign of its 
antiquity. 

Keywords: Medina, Madani, Πολις, Nicomachean Ethics, Aristotle's 

Rhetoric.
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 یعرب یهادر گزارش یو مدن نةیمد یهابه واژه یخیتار ینگاه

 یونانی یفلسف یهاکتاب
 

 شناسی، تهران، ایرانشناسی، بنیاد ایرانایران کارشناسی ارشدآموختة دانش   یسجاد هجر
  

 چکیده
که اگر تاریخی انجام شود، سودش دوچندان  است یدانشهای هر شناسی از ضرورتگمان، اصطلاحبی

آشناست و در علوم قرآن و نیز تاریخ و عرف فراوان ی عملی که گر چه ناماست. در میان اصطلاحات فلسفه

که صفت  است یمدنی واژه با نگاه تاریخی بررسی نشده، ژهیوبهزدی فلسفی زبان عنوانبهرود؛ اما بكار می

ی حكمت ، در عنوان سومین شاخهپربسامد استنسبی مدینة است. این اصطلاح که در میراث جهان اسلام 

شناسی فلسفی و که در انسان« مدنی بالطبع»ور و بنیادین ، بكار رفته و اصطلاح نام«الفلسفة المدنیة»عملی، 

 ژهیوبه؛ است یضرور، پرداختن بدان رونیازاه شده است؛ ، از آن ساختمحور استی علوم اجتماعی فلسفه

ی تمدن نیز مبتنی بر آن است. این مقاله با بررسی بررسی آن در مطالعات تمدنی نیز لازم است؛ زیرا واژه

و نیز در برخی  تهذیب اللغة، مختار الصحاح، العینهای اصیل لغت تازی مانند مدینة و مدنی در فرهنگ

های فلسفی یونانی های عربی متنهای مرتبط با علوم قرآنی، راه را برای تحقیق آن در گزارشکتاب

ی ریکارگبهی ارسطو پیشگام در خطابهرسد که مترجم ناشناس می به نظرها گشاید که با پژوهش آنمی

صفت نسبی  عنوانبهر استعمال مدینی یونانی و مشتقاتش است و د πολιςی مدینة و مشتقات آن در ترجمه

ی وصف ریکارگبهو شاید نشان قدمت آن باشد. در این میان، گویا کندی در  فرد استمدینة نیز منحصر به 

، ست یاللفظتحت هرچندارسطو، مدینة و مشتقاتش را  اخلاقی مدنی مقدم است و نیز اسحاق در ترجمه

 ترجیراهای برگرفته از آن، بیش از سیاسة و مشتقاتش که در عربی هیونانی و واژ πολις برابر نهاد عنوانبه

 برد.پسندد و بهره می، میاست

 .ارسطو یخطابه کوماخوس،ی، اخلاق نπολις ،یمدن نة،یمد :هاواژهکلید
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 مقدمه 

قرآنی، نام یكی از دو شهر پرارج نزد مسلمانان است که با هجرت  ست یاواژهمدینة که 

شده؛ علیه وآله گره خورده؛ زیرا پیش از آن بدین نام خوانده نمی اللهیصل اللهرسول

شود. برند و در تاریخ اسلام بسیار از این واژه یاد می، آنان فراوان آن را بكار میرونیازا

ی مكی و مدنی مدنی که صفت نسبی آن است، کاربردهایی عرفی و علمی دارد و دوگانه

ی عملی است. این وصف در فلسفه« علوم قرآن»ها و آیات قرآن، از موضوعات مهم سوره

 هایشاخه از یكی که در العلم المدنی که نام؛ چنانپربسامد استنیز جایگاهی برین دارد و 

آشنای مدنی بالطبع ( و در اصطلاح نام821: 8691)فارابی، است  یعمل حكمت یسگانه

ی انسان که از موضوعات بنیادین آن است و امروزه، در ( درباره16: 8161)مسكویه رازی، 

« تمدن»ی پربسامد ار رفته است. آشكارا، واژهرود؛ بكنیز از آن سخن می« علوم اجتماعی»

تمدن نوین »هایی مانند ی ماست و عنوانای محوری در جامعهکه امروزه، کلیدواژه

کنند، آن را ها تأکید میکه بزرگان کشور بر آن« سازیتمدن»یا تعابیری چون « اسلامی

( و 88/15: 8111طفوی، )مص شدهبرگرفتهانتزاعی  طوربهی مدینة دربر دارند، از واژه

و جا دارد برای پژوهش  است یجعلو همانند مدنیت که مصدری  است یمدنی خانوادههم

پردازند و نیز بدان نامیده شدند، به که نهادهایی علمی بدان می« پژوهیتمدن»آن و در کل، 

داخت؛ ی لغوی و تاریخی مدینة، جمعش، مدن یا مدائن و نسبتش، مدنی یا مدینی پرپیشینه

ها را در فلسفه کاوید که برای این مهم نخست باید این اصطلاحات کاربردهای آن ژهیوبه

های فلسفی یونانی بررسی کرد. این مقاله با نگاهی تاریخی، های تازی کتابرا در گزارش

 طوربهکاود و سپس های اصیل لغت عربی مینخست مدینه و مشتقات آن را در فرهنگ

پژوهد و در ها و آیات قرآن کوتاه میوصف برخی سوره عنوانبهنی را ی مدویژه واژه

های یونانی بررسی های عربی کتابپایان نیز کاربردهای مدینة و مشتقاتش را در گزارش

 گشاید.کند و راه را برای تحقیق در معنای فلسفی آن در میراث فكری جهان اسلام میمی

 های عربیی مدینه در فرهنگواژه

بكار  قرآن حكیم؛ زیرا چهارده بار در است یقرآنای که در مقدمه یاد شد، مدینة واژهانچن
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ق( در  851تا  811ها مدینة الرسول است. خلیل بن احمد )رفته که گویا چهاریک از آن

داند؛ زیرا جمع آن مدائن بر وزن ی م د ن میمدینه را بر وزن فعیلة و از ریشه کتاب العین

 گر زاید بودن یاء در آن است:فعائل مهموز است که نشان

 در« ]یاء[ »حرف] زیرا گیرد؛می همزه« فعائل» در[ جمع، بهنگام] فعیلة 8[وزن بر] مدینة

[ آن در« ]یاء[ »حرف] زیرا شود؛نمی]بر وزن مفاعل،[ مهموز « معایش» و یاء زائدست[ آن

 (1/11: 8181 فراهیدی،) 2است یاصل

 نگارد:می مختار الصحاحق( در  999البته، محمد بن ابی بكر رازی )زنده در 

 اقامت از را آنکه : آنگفت پرسیدم، مدائن دربارۀ مهموز کردن قسوی ابوعلی از

اش با همزه بداند، ملک از را آنکه آن دهد( واش می)همزه نگاردشمی همزه با بداند،

 (211: 8619)رازی،  1کندنمی مهموز را معنایش کهچنان نگارد؛نمی

یک از آن دو ماده است، مهموز یا که از کدامو مدعی است که جمع مدینة بسته بدان

دانند، مداین است ی ن میدرود؛ یعنی جمع مدینه نزد آنان که آن را از نامهموز بكار می

 ی کرد آیا کسی آن را ضبط کرده است.بررسکه باید 

شناسی( ی )ریشهکه فرهنگ فقه اللغة مقاییس اللغةق( در  161تا  126ابن فارس )

 گوید:ی م د ن میهاست، در مادهواژه

 نیست باشد، فعیلة[ وزن] بر اگر مدینة جز ایواژه هیچ نون، و دال ،میحرفم سه در

 را( ]کردم شهر/شهراندم را شهری« )مدینة مدنت» و بندندمی جمع مدن[ با را آن] و/که

 (1/119: 8166فارس، )ابن 1[برندمیبكار 

برای بیان  مقاییس اللغةهای تر مدخلکه در بیش« أصل صحیح یدل علیه»و تعبیر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

که برای درستی یا روانی آن لازم  شدهافزودهعبارت درون چنگک )کروشه( در اصل متن عربی نیست و در ترجمه  8.

 است.

 الیاء أصلیةالمدینة فعیلة تهمز فی الفعائل لأن الیاء زائدۀ ولاتهمز یاء المعایش لأن  2.

سألت أبا علی القسوی عن همز مدائن فقال من جعله من الإقامة همزه ومن جعله من الملک لم یهمزه کما لایهمز  1.

 معایش

 مدینة ومدنت مدنا ویجمعون فعیلة علی کانت إن مدینة إلا فیه لیس والنون والدال المیم 1.
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دیگر  خلاف، به کتاب العینموضوع له الفاظ هست، درش نیامده و این ماده را مانند 

های مشتق از این ریشه را مدینه که جمعش مدن های تازی، معنا نكرده و تنها واژهفرهنگ

ی مدینة دخیل است و در تازی آن را است و تمدین دانسته که شاید نشان آن باشد که واژه

 .2(211: 8619)رازی،  8ش را م د ن بمعنای الإقامة پنداشتندافعیلة و سه حرف اصلی

آن را یا از م د ن یا از  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیق( در  688تا  111هودی )سم

کند و چون اگر از داند و هر یک از مَدَن )اقامت( و دان )اطاعت( را معنا میی ن مید

اعم  هرچندگر بر شهر )مدینة( از آن ریشه ی دلالتنخستین باشد، وجه وضع شدن واژه

 کند:توجیه مفهومی دومین را یاد می، تنها آشكار استاست، 

 از یا باشد،« گزید اقامت[ »به معنای] اگر است،« بالمكان مدن» از یا مدینة الرسول

 شهرها در پادشاه زیرا است؛ زائد میپسم باشد،« کند بریفرمان[ »معنای در] اگر است،« دان»

 روازآن یا 1برند()فرمانش می شود،می بپا برداریفرمان برایش هاآن در[ و] 1زید/باشدمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

خلق بأخلاق أهل المدینة وغیرهما فمن الاشتقاق الانتزاعی من نگارد: وأما مدنی بمعنی أقام وتمدن أی تمصطفوی می 8.

 کند.( و احتمال یادشده در متن را تأیید می88/15: 8111المدینة )مصطفوی، 

وصف نسبی مدینة نیاورده؟  عنوانبهجمع مدینه و نیز مدنی یا مدینی را  عنوانبهباید پرسید: چرا ابن فارس مدائن را  2.

« فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین)»یا مدینی در قرآن نیست؛ اما گویا در قرآن مدائن  ی مدنیواژه اگرچه

ی ارسطو آمده: خطابه( و در گزارش تازی کهن 88/11: 8111جمع مدینة آمده )مصطفوی،  عنوانبه(( 11)شعراء/

(؛ البته، راغب اصفهانی 852)همان: « إن الإروسات تنفع المدائن»( و 61: 8656)ارسطو، « إنک لست فتاح المدائن»

المدینة فعیلة عند قوم »جمع مدینة آورده:  عنوانبهتنها مدن را  المفردات فی غریب القرآنق( نیز در  112)متوفای 

ها رسد در متنای نكرده است. بنظر میجمع مدینة هیچ اشاره عنوانبهبه مدائن  ( و191: 8111)راغب، « وجمعها مدن

تر از مدائن برای مدینة بكار رفته و در آثار حكمت نیز همیشه، از مدن استفاده شده که بجز جمع مدن بسیار بسیار بیش

اما باید دقت کرد که جمع مكسر  عَلَم در مدائن کسری آمده؛ عنوانبهاش، شاید علتش آن باشد که مدائن کوتاهی

 اند.که صحف و صحائف جمع صحیفةفعیلة، هم فعائل است و هم فُُعل مانند آن

کار که در فارسی دری افغانستان بهچنان« باشنده»آمده و ازآنجاکه « لأن السلطان یسكن المدن»در عبارت تازی  1.

 ترجمه کرد.« باشدمی»صورت توان بهرا می« یسكن»مولوی(  -رود، به معنای ساکن است. )... ساکن و باشنده شدممی

توان جایگزین عبارتی در ترجمه کرد و گاه نیز ای دیگر میترجمه عنوانبهگاه عبارت درون کمانک )پرانتز( را  1.

ی ربارهتوان افزود و گاه توضیحی داست و گاه آن را برای روانی ترجمه می معادل عبارت ترجمه در متن اصلی عربی

 ترجمه است.
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 (8/11: 8122)سمهودی،  8شودمی برداریفرمان خدا آن در که

زید )چراکه پادشاه در شهرها می« هایفلأن السلطان یسكن المدن فتقام له الطاعة »که 

ی ن دی شود( در توجیه وضع لفظ مدینه از مادهبرداری )بپا( میو در آن )برایش( فرمان

، شهر استروا/پادشاه( را که از )فرمان« شهریار»ی فارسی ، بسیار رساست و واژه2برای شهر

؛ زیرا نهادهای سازگار استی شهر نیز با ذهنیت امروز درباره هیتسموجهآورد. این بیاد می

پذیری در شهر بسیار پررنگ و گذاری و قانوناصلی حكومتی/دولتی در شهراند و قانون

 .آشكار است

ی ن د، رازی احتمال دوم را از آشكار است مختار الصحاحاز نقل پیشین از که چنان

 گوید:چنین می بارهنیدراداند. او ی ملک میبه معنا

 (211: 8619قیل من دینت أی مُلَِكت )رازی، 

در سخن « من دینت أی ملكت»در کلام سمهودی با « من دان إذا أطاع»که آشكارا، 

 بری از لوازم ملكیت/دارایی است.ت/فرمان؛ زیرا اطاعسازگار استرازی 

لسان داند. او نخست از مدینة را افزوده می های دخیل در قرآن مجیدواژهجفری در 
( 159: 8152کند )جفری، ق( دو احتمال یادشده را طرح می 588تا  911ابن منظور ) العرب

 نگارد:و سپس می

؛ اما شدهگرفتهای که با دان خویشاوند است، حقیقت آن است که واژه از ریشه

 عربی نیست )همان( وجهچیهبهساخت واژه 

ی چگونگی این اخذ و انتقال . جفری درباره1پنداردو آن را برگرفته از آرامی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 الطاعة له فتقام المدن یسكن السلطان لأن زائدۀ فالمیم أطاع إذا دان من أو أقام إذا بالمكان مدن من الرسول مدینة 8.

 هایف یطاع تعالی الله لأن أو هایف

ی ن از مدین د( و در 2/211: 8186ی م د ن را نیاورده )زمخشری، ماده أساس البلاغةق( در  111زمخشری )متوفای  2.

( که شاید کسی 8/119و مدینة بمعنای عبد و أمة سخن گفته؛ اما مدینة بمعنای شهر را بحث نكرده است )همان: 

 داند.می« دخیل»پندارد و شاید آن را بگوید: او مدینة بمعنای شهر را بیرون از این دو ماده می

ی م د ن مانند تمدن و تمدین از های با ریشهداند و باور دارد واژهمصطفوی مدینة را برگرفته از عبری و سریانی می 1.

 (.88/15: 8111 آن بطور انتزاعی برگرفته شده )مصطفوی،
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 گوید:دهد؛ اما در پایان میشرحی نمی

 شده )همان(از آرامی واژه وارد زبان فارسی میانه 

کند که شاید واژه از فارسی میانه وارد تازی شده که اگر و این را به ذهن متبادر می

گیری پربسامد اندیشمندان ایرانی مانند فارابی و مسكویه از آن چنین باشد، بر چرایی بهره

 تاباند.نوری می

 های عربیصفت نسبی مدنی در فرهنگ

، جا دارد به دیگر رونیازاو این نوشته در مقام آن نیست؛  دشوار استداوری میان این آرا 

 نویسد:می بارهنیدرا کتاب العیناحكام مرتبط با مدینه پرداخت. خلیل در 

[ پس رود؛می بكار« ]مدینی کبوتر[ »ولی ؛] ست« مدنی» انسان، برای مدینه به نسبت و

 (1/11: 8181)فراهیدی،  8... است ی[ گوناگونمدینه به نسبت در] کبوتر و انسان میان

 زیبرانگتأملکه  2داندی انسان میو وصف مدنی را که منسوب به المدینه است، ویژه

)مختار مرید( است و « انسان»ی که درباره« حكمت عملی»ی مدنی در ؛ زیرا واژهاست

العلم »و  «العلم المدنی»ق(  116تا  291و فارابی ) پرکاربرد است، «سیاست مدن»در  ژهیوبه

 داند:را دو عنوان برای یک علم می« الإنسانی

 (19: 8661ثم بعد ذلک یشرع فی العلم الإنسانی ... وهذا هو العلم المدنی )فارابی، 

در  (ق 151 تا 212)ی یادشده از آن، نقل ازهری پیش از گزاره کتاب العینمصحح 

 های در دسترس نیست:آورد که گویا در نسخهاز آن را می تهذیب اللغة

: 8169؛ ازهری، 1/11: 8181السلام خاصة )فراهیدی، المدینة اسم مدینة الرسول علیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 والحمامة الإنسان بین فرق مدینیة وحمامة للإنسان مدنی المدینة إلی . والنسبة8

ی پرندگان و جانواران داند و گویی کاربرد مدینی را ویژهکاربرد مدنی، جامه را نیز مانند انسان می. ابن منظور در 2

( و باور دارد که جز 1898: تابی منظور، )ابن« فالرجل والثوب مدنی والطیر ونحوه مدینی لایقال غیرذلک»پندارد: می

والنسبة للإنسان مدنی فأما الطیر ونحوه فلایقال إلا مدینی »کند: گونه نقل میاین گفته نشده و نیز ازهری از لیث این

تهذیب ای از دوابرو )کنیز مدینی( در نسخه(، گر چه میان81/811: 8169)وجاریة مدینیة( )ازهری، « وحمامة مدینیة

 آمده است. اللغة
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81/811) 

کند که گویی خلیل تمایز دو وصف مدنی و مدینی را مانند ابن و به ذهن متبادر می

که گوید؛ چنانی مدینه الرسول می(، درباره1898: تابی منظور، )ابن لسان العربمنظور در 

از لیث بن  تهذیب اللغةمانند ازهری در  معجم البلدانق( در  929تا  151یاقوت حموی )

 کند:چنین نقل می 8مظفر )قرن دوم هجری(

 نسبت انسان برای و خداست پیامبر شهر برای نامی ویژه،طور به مدینه: گفت لیث و

 «مدینی» جز[ مدینه به نسبت وصف] مانندش، و کاروان[ در] اما ؛ست« مدنی[ »شهر بدان]

 (1/61تا: )یاقوت، بی 2شودنمی گفته

 نگارد:و نیز می

 طوربه) 1مطلقانه پیامبر، شهر به ]وصف[ نسبت که است این 1ما{ }نزد مشهور و

 برای[ گوناگونی تنها این که]ست مدینی شهرهای دیگر به و مدنی مطلق/همیشه(

 (1/61تا: )یاقوت، بی 1ندارد( دیگر ست و نه برای علتی دیگر )علتیگذاریفرق

را برای شهرهای دیگر  9و وصف مدنی را برای مدینة الرسول و وصف مدینی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ن اللغویین أن التأسیس المجمل فی ولم أر خلافا بی»نگارد: می تهذیب اللغةی در مقدمه کتاب العینی ازهری درباره 8.

)همان: « أول کتاب العین لأبی عبدالرحمن الخلیل بن أحمد وأن ابن المظفر أکمل الكتاب علیه بعد تلقفه إیاه عن فیه

 است. کتاب العینکند، از چه از لیث نقل میرو آن(؛ از این8/18

 مدینی إلا یقال فلا ونحوه العیر فأما مدنی للإنسان والنسبة خاصة الله رسول لمدینة اسم المدینة اللیث وقال 2.

است که نیازی بدان در ترجمة فارسی نیست، ولی  ی عبارتی در متن اصلی عربیعبارت درون ابرو )آکولاد( ترجمه 1.

 تواند خوانده شود.می

و تمییز )معمولاً، عمداً،  دار منصوب تازی مانند حالهای تنوینی بسیاری از واژههای ترجمهیكی از بهترین راه 1.

رود، کار میزبانان فراوان بهها که در نوشتار و گفتار فارسیدست واژهسازی )تفریس( اینلطفاً و ...( یا بتعبیری، فارسی

( است. )معمولانه، 811و  811: 8111)کلباسی، « آنه-»ساز و قیدساز ساز، صفتگیری از پسوند بسیار زایای اسمبهره

های عمد، لطفانه و ...( در بكارگیری این روش، میر شمس الدین ادیب سلطانی گوی سبقت را در ترجمههعمدانه/ب

 مانندش از همگان ربوده است.پرارج بی

: همان) أخری لعلة لا للفرق مدینی المدن من غیرها وإلیمطلقاً  مدنی الرسول مدینة إلی النسبة أن عندنا والمشهور 1.

1/61) 

ی ید کسی بگوید: اگر مدینة از م د ن باشد، موافق این قاعده که در جمع، نسبت و تصغیر واژه به مادهالبته، شا 9.
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که آمد، مدنی در آثار سیاست مدن فراوان زاست؛ زیرا چنانشمارد که این نیز اندیشهمی

های یونانی در مدنی در گزارش تازی کتابی رود و شاید آنان که از واژهبكار می

ویژه مدینة  طوربهاند و اند، بدین تفاوت در کاربرد آگاه بودهحكمت عملی بهره برده

 نویسد:ی نقل خود از لیث می؛ ولی ازهری در ادامه8اندالرسول را در ذهن داشته

ینه )شهر( است اش دژی( ساخته شود، مدوبارویی )میانهو هر زمینی که پیرامونش برج

 (81/811: 8169... )ازهری،  2ستو نسبت به آن مدنی

(. 1/11: 8181هست )فراهیدی،  کتاب العینهای در نسخه« فهی مدینة»که گویی تا 

« المشهور عندنا»)البته، این مدعا با تعبیر  1این نقل در نگاه نخست ناقض مدعای پیشین است

سان و کبوتر در وصف نسبت به المدینة که در طرح شده(؛ ولی با مدعای تمایز میان ان

؛ اما با توجه به تنها علت تمایز میان 1آمده، سازگارست و تهافتی در آن نیست کتاب العین

)للفرق لا لعلة  انشانیمگذاری ؛ یعنی برای فرقنسبتشانمدینة الرسول و دیگر شهرها در 

 پذیرند:اشتباه نشوند، این دو گویا جمع باهمکند، که ابن منظور نقل میأخری( تا چنان

                                                                                                                                        
 برانگیزست.ی ن باشد، نسبتش مدینی است که تأملدکند، نسبتش مدنی و اگر از اصلیش رجوع می

نویسان دانست و برای فرهنگی مدنی در آثار حكمت عملی را نافی این مدعای . شاید بتوان کاربرد پربسامد واژه8

 نویسان مدعاشان را محدود به مكان یا زمان یا هر دو کرد.توجیه کلام فرهنگ

است که واژۀ « ...مدنی إلیها والنسبة مدینة فهی أصطمتها فی حصن بها یبنی أرض وکل». اصل عربی این عبارت، 2

: 8619)حد( است، )رازی، « تیزی»به معنای « س ط م»( از ریشة 2/8558: 8169پوری، )صفی« أسطمة»همان « أصطمة»

( که اگر معنای نخست یا دوم 2/8558: 8169پوری، آمده و معظم دارد؛ )صفی( و معانی وسط/میانه، مجتمع/فراهم829

و اگر سومین باشد، سور/بارویی در پیرامون  ((2/8121: 8119دز )معین، دژ/قهن)کهنباشد، دژی در میان شهر است 

( را polis) πολιςکه حتا های شهر است؛ چنانکه گویی هر دو از نشانه ((2/8811: 8169 ،یپوری)ربض )صف آن

walled city ( دانستند )شهر دیوار/سوردار(Preus, 2015: 315.) 

: 8155داند )دهخدا، می« مضطرب»ی صفت نسبی مدنی را ها دربارهسابه. دهخدا اقوال صرفیان، لغویان و ن1

81/21111.) 

زیرا شاید انسان منسوب به مدینة الرسول را مدنی گویند و به هر چه جز آن اگر به مدینة الرسول نسبت داده شود و  1.

 نی گویند.دهند، مدیچه اعم از انسان و جز آن، به شهرهای دیگر نسبت میی آننیز به همه
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 و به مدینة نسبت دهی، مدنی گویی (او باد بر آفرین و درود) 8الرسول و اگر به مدینة

 هانسبت میان گذاریفرق مدائنی؛ برای کسری، مدائن به و مدینی 2المنصور، )شهر منصور(

 1(1898تا: منظور، بیابن) 1نشوند اشتباه باهم تا

 نویسد:می لسان العربکه ابن منظور در  است یگفتن

وکل أرض یبنی بها حصن فی أصطمنتها فهی مدینة والنسبة إلیها مدینی )همان: 

1898) 

ی مدینی آمده که در که بجای لفظ مدنی، واژهست؛ جز آنکه همان عبارت ازهری ا

 این صورت، تنافی یادشده در میان نیست.

 ت قرآن به مکی و مدنیها و آیاوصف مدنی در تقسیم سوره

آشناست؛ ولی هنوز در های قرآن به مكی و مدنی امروزه بسیار نامتقسیم آیات و سوره

اعتبار این تقسیم اختلاف و گفتگوست؛ اما باید بررسی کرد که این دو وصف عربی مكی 

 ها و آیات بكار رفته است.و مدنی کی پدید آمده و برای سوره

از محمد بن  تنزیل القرآن بمكة والمدینةها که این تقسیم را دارد، ترین کتاباز کهن

ق( است؛ ولی در این کتاب دو وصف مكی و مدنی بكار نرفته و  821تا  11مسلم زهری )

 چنین آمده:این

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تا: و یاقوت، بی 8/11: 8122( است )سمهودی، 51« )مدینة الرسول»های ( نامی از نام51« )المدینة». باید دانست که 8

ق(  211( و یعقوبی )متوفای 1/251: 8181 )فیروزآبادی،« مدینة النبی»ق(  185( که آن را فیروزآبادی )متوفای 1/61

 اند.( گفته818: 8122)یعقوبی، « مدینة رسول الله»

( ترکیبی اضافه از مدینة و نامی دیگرند؛ 1/61تا: . شهرهایی مانند مدینة جابر، مدینة محمد بن الغمر و ... )یاقوت، بی2

گذاری مدنی رو، منسوب بدان را برای تفاوتاما شاید المدینة )مدینة تنها( را فقط همان مدینة الرسول دانستند؛ از این

 کسی بگوید که الف و لام المدینة بدل از مضاف الیه الرسول است. گویند؛ البته شاید

 مدائنی کسری مدائن وإلی مدینی المنصور مدینة وإلی مدنی قلت والسلام الصلواۀ علیه الرسول مدینة إلی نسبت . وإذا1

 (1898: تابی منظور، ابن) یختلط لئلا النسب بین للفرق

والنسبة إلی مدینة النبی )ص( مدنی وإلی مدینة المنصور وأصفهان »نگارد: می القاموس المحیط. فیروزآبادی در 1

 (1/251: 8181)فیروزآبادی، « وغبرهما مدینی أو للإنسان مدنی والطائر ونحوه مدینی
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هذا کتاب تنزیل القرآن وما شاء الله أن یعلم الناس ما أنزل بمكة وما أنزل منه بالمدینة 

 (15: 8181زهری، )

 و نیز آمده:

 (15: 8181فأول ما أنزل الله بمكة )زهری، 

ثم یأتی ما أنزل بالمدینة ... وعدد ما أنزل بالمدینة ... وه ی هذه فأول ما أنزل بالمدینة 

 (18: 8181)زهری، 

 (12: 8181وکان إذا أنزلت سورۀ بمكة کتبت بمكة )زهری، 

الدین جعبری از برهان البرهان فی علوم القرآنق( در  561تا  511بدرالدین زرکشی )

 گوید:کند که میق( نقل می 512تا  911)

أو ... فهی مكیة ...  کلاًیا أیها الناس فقط أو  هایفقال علقمة عن عبدالله کل سورۀ 

 (8/816تا: فریضة أو حد فهی مدنیة )زرکشی، بی هایفوکل سورۀ 

ق( است؛ ولی از  12عبدالله بن مسعود )متوفای گویا مقصود از عبدالله در این نقل، 

هایی چون فهو بمكة و فهو بالمدینة آمده )زرکشی، های دیگر، عبارتجا که در نقلآن

 92توان اطمینان داشت که ابن مسعود یا علقمة بن قیس )متوفای (، نمی861و  8/816تا: بی

 اند.های مكی و مدنی را بكار بردهق( واژه

ق( در پرسشی از ابوعمرو بن العلاء  812تا  61آمده که یونس بن حبیب ) 8در خبری

کند که این های مكی و مدنی را بكار برده و او از ابوعمرو نقل میق(، واژه 811تا  91)

 91تا  1ق( کرده و مجاهد نیز آن را از ابن عباس ) 811تا  28پرسش را از مجاهد بن جبر )

رسد که مجاهد نیز در پرسش از ابن عباس، چنین به ذهن میق( پرسیده است. از این نقل 

 این دو وصف نسبی مكی و مدنی را آورده:

... سألت أبا عمرو عن تلخیص الآی المكی والمدنی من القرآن فقال أبوعمرو سألت 

و  11/111: 8111مجاهدا کما سألتنی فقال سألت ابن عباس ذلک فقال ... )مجلسی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

السلام خبری که نسبت مدنی در آن بكار رفته باشد، نقل وصف مدنی در قرآن نیامده و گویا از معصومان علیهم 8.

 است.نشده 
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 (16و  8/11تا: سیوطی، بی

ی الناسخ والمنسوخ از قتادۀ بن درباره (ق 891 تا 11) یحیی بن چه که همامدر آن

 ق( نقل کرده، آمده: 881تا  98دعامة )

 (12: 8111قال حدثنا همام عن قتادۀ ... قال هذا مدنی وسائر القرآن مكی )قتادۀ، 

 اند.که گویی قتادۀ یا همام از نسبت مدنی بهره برده

ی نخست هجری قمری وصف توان اطمینان داشت که در سدها نمیهبا این نقل

ها و آیات بكار رفته؛ زیرا )دور نیست که نقل به مضمون باشند و( نسبت مدنی برای سوره

ی آن را سادگبه، 8آمده نیز هانقل تربسیار و شاید بیش در کهتعبیری چون بالمدینة چنان

ها نقل شد، تر از آنی کهن لغت عربی که پیشهاو نیز آشكارا، در فرهنگ 2رساندهمی

که  روازآنشاید  ژهیوبههای قرآن نیامده، صفت آیات یا سوره عنوانبهی مدنی جا واژههیچ

 تاکنونچه پنداشتند؛ ولی با توجه بدانی انسان مینویسان، مدنی را ویژهلغویان و فرهنگ

و  حیوانات برای مدینی و( ثوب) جماد و نبات انسان، برای بتوان گفت که مدنی آمد، شاید

 برای مدنی که رواست پس شود؛ملحق بدان یا در حكم آن است، استعمال می آنچه

 جماد شوند،می کتابت یا تلفظ که خاطر بدان آنان یا زیرا رود؛ بكار قرآن آیات و هاسوره

 المكی الخط العربیة الخطوط فأول»: آمده نیز خط برای مدنی وصف کهچنان شدند؛ تلقی

 دانسته انسان به ملحق اند،الله کلام که روآن از یا و( 1: تابی ندیم، ابن) «المدنی وبعده

 عربی هایفرهنگ مدعای نقض آیات و هاسوره برای مدنی کاربرد شاید ولی اند؛شده

 محدود را شانیمدعا شد، اشاره ترپیش کهچنان هافرهنگ توجیه برای بتوان شاید اما باشد؛

 در و حكمت در) علمی دربرابر) عرفی یبه کاربردها محدود یا دو هر یا زمان یا مكان به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تا: )سیوطی، بی...« قال سألت أبی بن کعب عما نزل من القرآن بالمدینة »کند: از ابن عباس نقل می الإتقان. سیوطی در 8

 آمده است.« فی المدینة»( که 8/15تا: بی )سیوطی،« نزل فی المدینة من القرآن»کند: ( یا از قتادۀ نقل می8/11

که سه تفسیر برایش شده )زرکشی، ادگی تفسیرهایی گوناگون پذیرد؛ چنانتواند بس. باید دقت شود که مدنی می2

چنین نیست و شاید تفسیری که با بالمدینة (؛ ولی در بالمدینة یا فی المدینة این19و  8/11تا: ؛ سیوطی، بی8/815تا: بی

 و 8/11: تابی سیوطی، ؛8/815 :تابی )زرکشی،« أحدهما أن المكی ما نزل بمكة والمدنی ما نزل بالمدینة)»سازگارست 

 ((، متقدم باشد و وصف مدنی پس از طرح تفاسیر دیگر بكار رفته است.19



 702 |  یهجر؛  یونانی یفلسف یهاکتاب یعرب یهادر گزارش یو مدن نةیمد یهابه واژه یخیتار ینگاه

 

 .کرد(( قرآن نسبت

 های یونانی در عصر ترجمههای تازی کتابی مدینة و مدنی در گزارشواژه

 گزارش تازی کهن اسحاق بن حنین از اخلاق نیکوماخس ارسطو

ق(،  261تا  281) 8ارسطو که اسحاق بن حنین نیكوماخوساخلاق در گزارش تازی کهن 

و نسبتش، مدنی، برابر  ی مدینة، جمعش، مدنآن را به خامه کشیده، آشكارا، بارها واژه

 باتشانیترکها، بعضی که برخی از آن 1، بكار رفته2)شهر( πολιςهای یونانی برگرفته از واژه

ها و نیز دیگر الفاظ عربی برابر آن کلمات یونانی، در جدول زیر فهرست شده با دیگر واژه

 است:

 ی و عربیونانیدر  یو مدن نةیمد یواژه. 0جدول 

 عربی یونانی
1πόλεως ( 11ب/ 8161المدینة)1 

πόλεσι 

πόλεσιν 
 (11ب/ 8161؛ 11الف/ 8161المدن )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

به ترجمة آثار ارسطو عنایتی خاص »و « های فلسفی میل داشتدر ترجمه به کتاب»جا که اسحاق بن حنین از آن 8.

« کردایش، امانت و استواری را رعایت میهدر ترجمه»و « هایش به دقت و نیكی شهره استترجمه»و نیز « داشت

های مدینة و مدنی را ی مترجمان پیشینش دانست، این مقاله واژهتوان عصاره( و او را می851تا  891: 8165 )جمیلی،

ی اسحاق بررسی کرده؛ بویژه که این ترجمه، بسیار در جهان اسلام تأثیرگذار بوده ارسطو با ترجمه اخلاقنخست در 

 است.

کم، در یونان و در زبان یونانی سخن درازست که در این مجال نگنجد؛ ولی دست πολιςی ی تاریخ واژهدرباره 2.

( و فرهنگ تاریخی A Greek-English Lexiconور یونانی به انگلیسی لیدل و اسكات )ی نامنامهتوان به واژهمی

 Historical Dictionary of Ancient Greekی یونان باستان آنتونی پرئوس )در دسترس فلسفه

Dictionary.رجوع کرد ) 

و جمیلی،  191: 8118گویا چندان آشكار نیست که آن را از یونانی یا از سریانی به عربی درآورده )ابن ندیم،  1.

هایی را که اسحاق از (؛ ولی دور نیست که آن را از سریانی گزارش کرده باشد؛ زیرا کم نیست کتاب891: 8165

 ی سریانی بویژه پدرش به تازی برگردانده است.مهترج

 گونه که در متن یونانی اخلاق آمده، در جدول ذکر شده.دگرگونی، همانکاربردها بی 1.

 آید.ی گزارش اسحاق میی صفحهی آثار ارسطو و سپس شمارهدر دوابرو نخست نشانی استانده 1.
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 عربی یونانی

πολιτικὴ 

 (11الف/ 1094صناعة تدبیر المدن )

 (11ب/ 8161تدبیر المدن )

 (829الف/ 8889المدینة )

 (285الف/ 8818فن السیاسة )

 (286ب/ 8818الحكمة السیاسیة )

 (286/ب 8818السیاسی )

 (221ب/ 8818السیاسة )

 (262الف/ 8891الشرکة المدنیة )

πολιτικῇ κοινωνίᾳ ( 851ب/ 8826ترجمه نشده.) 

πολιτικὸς 

 (91ب/ 8161)صاحب تدبیر المنزل 

 (11الف/ 8812مدبر مدینة )

 (881ب/ 8882سائس المدینة )

 (112ب/ 8851المدنی )

πολιτικοῦ βίου 
 (91الف/ 8161السیرۀ المدنیة )

 (91/الف 8161سیرۀ صاحب تدبیر المدن )

φύσει πολιτικὸν ( 121ب/ 8896؛ 99ب/ 8165مدنی بالطبع) 

πολιτικῆς 

 (51ب/ 8166السیاسة )

 (19الف/ 8161المدن )تدبیر 

 (856ب/ 8811]صناعة السیاسة[ المدنیة )

 (198/الف 8818) المدنیة الصناعة

πολιτικὸν 
πολιτικῷ 

 (18الف/ 8812صاحب تدبیر المدن )

πολίτας 
 (11الف/ 8812أهل المدینة )

 (268الف/ 8891الذین من مدینة )

πολῖται 

πολιτικὰ 
 (826ب/ 8889؛ 829الف/ 8889أهل المدن )

ἀρχαίων πολιτειῶν ( 889الف/ 8881السیاسات القدیمة) 

ἄριστα πολιτεύοιντο ( 881الف/ 8882یسیرون سیرۀ فاضلة) 

πολίτῃ ( 856ب/ 8811ترجمه نشده.) 

πολιτείας 
 (192ب/ 8818؛ 856/ب 8811المدینة )

 (228/الف 8812) سیاسی

πολιτικὸν δίκαιον  (862ب/ 8811؛ 868الف/ 8811المدنی )العدل 
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 عربی یونانی

δίκαιον τὸ πολιτικόν 

πολιτικοῦ 
 (.862ب/ 8811ترجمه نشده )

 (118ب/ 8855فی المدینة )

πολιτεῖαι ( 861الف/ 8811سیر المدینة) 

πόλις ζημιοῖ ( )(211الف/ 8811العار المدنی )السیاسی 

πολιτικούς 
 (281ب/ 8811إدارۀ ... مدینة )

 (298ب/ 8818للمدن )

πολιτικὴν 

 (285الف/ 8818فن السیاسة )

 (218الف/ 8811التدبیر المدنی )

 (298ب/ 8812الفلسفة المدنیة )

 (262الف/ 8891المدنیة )

πολιτεύεσθαι ( 286ب/ 8818إدارۀ المدینة) 

πολιτικοὶ 
 (221الف/ 8812السیاسیون )

 .(198/الف 8818)ترجمه نشده 

πολιτικῆς 
πολιτείας 

πολιτικῇ 

 (111ب/ 8891؛ 262الف/ 8891) الهیئة المدنیة

πολιτεῖαι ( 261ب/ 8891الأنواع المدنیة) 

πολιτείαν 
πολιτείας 

 (261ب/ 8891؛ 261الف/ 8891السیرۀ )

πολιτεῖαι 
πολιτειῶν 

 (261الف/ 8898؛ 261ب/ 8891السیر )

πολιτικαὶ ( 265ب/ 8898المدنیة) 

πόλεως ( 266الف/ 8892المدینة) 

πολιτικόν  (266/الف 8892المدینة )فی 

πολιτείαις 
πολιτικὰ 

 (191ب/ 8811؛ 111ب/ 8891السیرۀ المدنیة )

πολίταις 
 (181الف/ 8891أهل مدینته )

 (118ب/ 8855المدنیین )

πολιτικὴ δὴ φιλία ( 181ب/ 8895محبة مدنیة) 

πολιτικῶς ( 126الف/ 8858نوع مدنی) 

πολιτικοῖς 
 (111ب/ 8855الأشیاء المدنیة )

 (118ب/ 8855]السیاسة[ المدنیة )
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 عربی یونانی

πράξεων αἱ πολιτικαὶ ( 118/ب 8855الأعمال المدنیة) 

πολιτευόμενοι ( 198الف/ 8818الأقاویل المدنیة) 

πολιτικῆς 
 (198/الف 8818مدنیا )

 (198/الف 8818المدنیة )

πολιτειῶν αἱ συναγωγαὶ ( 192ب/ 8818اجتماعات المدینة) 

πολιτείας ( 192ب/ 8818المدینة) 

πολιτειῶν 
πολιτεύονται 

πολιτεία 

 (192/ب 8818سیر )

 (192/ب 8818السیر )

ارسطو را سه  اخلاقدر  πολιςهای برگرفته از که اسحاق واژه آشكار استاز این کاربردها 

 گونه ترجمه کرده است:

 1شیهاخانوادههم و نهیمد .1

 شیهاخانوادههم و استیس .2

 شیهاخانوادههم و رهیس .1

معنای اصلی لغوی، با لفظ یونانی یكسان و همانند است؛  ازنظری نخست، که گونه

و نیز بسامدش بیش از آن دوست و از آغاز  اند« شهر»به معنای  πολιςزیرا هر دوی مدینة و 

 تا پایان کتاب بكار رفته است.

الف  8812ب و  8818ب استعمال شده؛ ولی در  8166بار در گروه دوم نخستین

برد؛ البته، این گروه الف بهره می 8882و اسحاق از گروه سوم نخست در  2پربسامد آمده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

راه هم πολιςی لفظی از یاسة و سیرۀ با مدینة یا مشتفاتش در ترجمهاسحاق تدبیر، إدارۀ، س اخلاق. در گزارش تازی 8

هایی مستقل ذکر های یونانی آمدند، در دستهجا که گاه جداگانه و بتنهایی برابر آن واژهشده. سومی و چهارمی از آن

 آیند.شدند؛ اما نخستین و دومی چون چنین نیستند، از همان گروه نخست بشمار می

ست؛ ولی چرا ناگهان در بخشی از گزارش گروه دوم را پربسامد بكار برده، جای پرسش و نیازمند بررسیکه این 2.

های گوناگون و اش که تدریجی در زمانگمان، مترجم چنان نیست که در برابریابی و برابرگذاری در طول ترجمهبی

تر بپسندد و آن را بكار ی را سزاوارتر بیابد و بیشای معادلست، یكسان بیندیشد و شاید در لحظهگاه با فواصلی طولانی

توان چندان نگاشتند، نمیگیرد؛ ولی پیش و پس از آن چنین نباشد و از مترجمان آن دوران که با قلم بر کاغذ می

شان را اعمال نمایند؛ بویژه اگر ی آن لحظهشده را دگرگون کنند و نظر یا سلیقههای ترجمهانتظار داشت که بخش
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 ب نیز پربسامد است. 8818تر، در آمیزش با گروه نخست بكار رفته و در پیش

های شرکة، هیأۀ، سیرۀ، و بسیار در ترکیب واژه 8در گزارش اسحاق، مدنی گاه تنها

گویا کاربردهای گروه نخست  اگرچهأعمال، أقوال، أشیاء، تدبیر، فلسفة، عار و ... آمده و 

رسد که اسحاق گروه نخست را بیش از دوم، سزاوار و می به نظرداند؛ اما و دوم را یكی می

یونانی دانسته؛  πολιςهای برگرفته از واژه ی بابرابر نهی در گزارش تازی و ریکارگبهشایان 

ی های فلسفی یونانی عصر ترجمه مانند ترجمههای تازی متنکه از برخی گزارشاما چنان

 :1ی ارسطومابعدالطبیعه 2عربی

بل لاتحمد کثرۀ الرؤساء  1وإن کانت مبادیء کثیرۀ لم توجد الهویات بخیر السیاسة

 الف( 1/8511/8159: 8611لكن الرئیس واحد )ابن رشد، 

 از برخی آثار ارسطو: حدود المنطقق( با نام  1و  2و گزارش تازی ابن بهریز )قرن 

 (888: 8115فمنه السیاسة العامة وسیاسة الخاصة وسیاسة المرء نفسه )ابن بهریز، 

 ق(: 121ی عربی ابی بشر متی بن یونس )متوفای ارسطو با ترجمه فن الشعرو نیز 

: 8611سیاسة والخطابة ... غیر ما یقولون علی مجری السیاسة )ارسطو، کما هو فعل ال

 ب( 66/8111

 :1ابن مقفع المنطقآشكارست و نیز از بعضی نوشتارهای حكمی عربی آن دوره مانند 

ثم القسم الثانی الذی هو العمل وهو التدبیر والسیاسة ثلاثة أقسام الرجل منها سیاسة 

                                                                                                                                        
 های دیگر نیز نادرست نباشد.معادل

جا نیز که بتنهایی آمده، موصوفش مضمر/مقدرست و گویا گاه إنسان )الإنسان المدنی( . مدنی وصف است و آن8

ست و احترازی نیست و است و شاید اگر مدنیت را برای انسان طبیعی و ضروری بدانیم، صفت مدنی برایش توضیحی

 وست که موصوف حذف شده است.رشاید بتوان گفت که از این

 (.12: 8116و افنان،  191: 8118کرده )ابن ندیم، . گویا گزارش تازی اسطاث است که برای کندی ترجمه می2

 (.8519و  1/8511: 8611ی السیاسة بهره برده )ابن رشد، ق( در شرح این بخش فقط از واژه 161تا  121ابن رشد ) 1

 است. πολιτεύεσθαιی . السیاسة ترجمه1

( و حتی 826: 8116 مقفع، (، جمعش، مدن )ابن219و  211: 8116ی مدینة )ابن مقفع، . ابن مقفع در آثارش واژه1

 ( را بكار برده؛ اما از صفت نسبی مدنی یا مدینی بهره نبرده است.181: 8116 مقفع، مدینة بمعنای مدینة الرسول )ابن
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والكور ومنها سیاسة الخاصة کسیاسة الرجل أهل بیته وسیاسة خاصة العامة کسیاسة الأمصار 

الخاصة کسیاسة الرجل علی أخلاقه وأعماله فإن علی الرجل سیاسة خاصة نفسه بأن یتشبه 

 (1و  1: 8115بسیاسة الملک القوی الحازم ... فمنتهی جمیع أمر السیاسة )ابن مقفع، 

 πολις برابر نهاد عنوانبهگروه دوم را  ، گویا دیگر مترجمان و نویسندگان،8پیداست

 219تا  811؛ اما در این میان، ابویوسف کندی )1و بكار بردند 2و مشتقاتش سزاوارتر یافتند

 :1ی سیاسة بارها بهره بردهاز واژه اگرچهق( 

 (196: 8196وهی کتبه فی الأخلاق أعنی أخلاق النفس وسیاستها )کندی، 

السیاسیة ... فی أخلاق النفس وسیاستها ... وقسم السیاسة وأما غرضه فی کتبه الخلقیة 

 (111: 8196)کندی، 

کمیة کتب أرسطوطالیس وما یحتاج إلیه فی تحصیل اما صفت نسبی مدنی را نیز در  
 نماید:استعمال می الفلسفة

وأما غرضه فی کتابه الثانی منها وهو المسمی بولیطیقی أی المدنی الذی کتبه إلی 

: 8196ففی مثل ما قال فی الأول وتكلم فیه أکثر علی السیاسة المدنیة )کندی،  بعض إخوانه

111) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

که بنادرست آن را از  السیاسة والفراسة فی تدبیر الرئاسةیا  سر الأسرارق( در  211. یحیی بن بطریق )متوفای حدود 8

(؛ ولی از گروه 99و  91تا: هایش را بكار برده )ابن بطریق، بیریشهی سیاسة و برخی همارسطو دانستند، بارها واژه

 نخست بهره نبرده است.

یا ترکیبی  السیاسةاند و کند که در آن عصر نگاشته یا ترجمه شدهق( از چندین کتاب یاد می 111. ابن ندیم )متوفای 2

( که نشان جاافتادگی و پربسامدی این واژه در آن 129و  212، 221، 281، 868: 8118از آن نام نام دارند )ابن ندیم، 

 است. دوره است؛ ولی هیچ کتابی را که وصف مدنی در آن باشد، نام نبرده

غرر و  نهج البلاغةالسلام )مانند ی آن )سائس و ...( در کلمات معصومان علیهمخانوادههای هم. سیاست و واژه1
نقل به »چه از ایشان نقل شده، ی آن( در معانی همانند کاربردهای حكمی پرشمار بكار رفته که اگر چه قاطبهالحكم

اند و شاید هایش را بكار بردهخانوادهت که معصومان لفظ سیاست و همگر آن اساست؛ اما این فراوانی نشان« مضمون

ی کهن استعمال این الفاظ در آن دست معانی حكمی پیش از عصر ترجمه باشد و کاربرد این کاربردها نشان پیشینه

 های برگرفته از آن، توجیه کند.و واژه πολιςپربسامد گروه دوم را در گزارش تازی 

: 8118)ابن ندیم،  فی سیاسة العامةو  الكبری فی السیاسةی سیاسة را دربر دارد: های او واژهاز کتاب. نام چندیک 1

151) 
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)سیاست( را که عنوان کتاب ارسطوست و  πολιτικάی یونانی که آشكارا، واژه

 یکسبولیطیقی معربش است، مدنی ترجمه کرده و شاید کسی بگوید: گویا او نخستین 

و شاید در میان مترجمان،  82هایش نهادهخانوادهو هم πολιςکه گروه نخست را برابر  است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 πολιτείαگویند و در یونانی ( میRepublic) جمهور/جمهوری/جمهوریتنام کتاب افلاطون را که امروزه  8.

(؛ ولی آن )گزارش 116: 8118اند )ابن ندیم، برگردانده السیاسةاست، در عصر ترجمه، به تازی  πολιςی خانوادههم

)گزارش حنین و یحیی بن عدی( او به دست ما نرسیده که بررسیم آیا  نوامیسحنین بن اسحاق( و نیز گزارش تازی 

πολιτεία (Politics )چنین نام کتاب و مشتقات آن از گروه نخست بهره برده یا نه و هم πολιςی در ترجمه

 کتاب فی وهذه»: آمده فارابی العلوم إحصاء از اینسخه که در( چنان111تا: شده )همو، بی السیاسةیز در عربی ن ارسطو

 سیاست فارابی که شودمی متبادر بذهن چنین که( 821: 8691 فارابی،) «لأرسطوطالیس السیاسة کتاب وهو بولیطیقی

 تازی به ارسطو سیاست از مقاله دو تنها ست،نقل کهچنان اما داشته؛ دسترس در را آن یترجمه بلكه خوانده را ارسطو

 وهو المدن تدبیر فی کتابه من یوجد ما إلا العربیة إلی ینقل فلم والمدن المنزل تدبیر فی کتبه وأما»: شده برگردانده

 نرسیده؛ نیز میانه فیلسوفان حتی و ما به دست که( 26: 8169 رازی، مسكویه) «مصنفاته فهرست فی ذکرتا وقد مقالتان

 منه الثانی الجزء یتضمن بینما»: نگاردمی عبیدی تازی گزارش مطابق افلاطون جمهوری تلخیص در رشد ابن کهچنان

 عربی گزارش برابر و( 95 و 99: عبیدی ،8661 رشد، ابن) «الآن أیدینا متداول فی لیس وهو لأرسطو السیاسیات کتاب

بكارگیری گروه  یدرباره رو،این از ؛(51: شحلان ابن رشد،) «أرسطو کتاب علی نحصل لم لأنا»: نویسدمی شحلان

 توان نظری داشت.و مشتقاتش در این گزارش نیز نمی πολιςی نخست در ترجمه

افلاطون به دست ما نرسیده؛ اما احمد بن یوسف  سیاستکه در پانوشت پیشین گفته شد، گزارش تازی اگر چه چنان 2.

ست که مدعیلأفلاطن وما انضاف إلیه « السیاسة»کتاب العهود الیونانیة المستخرجة من رموز کتاب  ق( در 266تا  221)

« انإلی سیاسة الأمن وإصلاح البلد»... ی سیاسة بهره برده: تر از واژهکه بیشافلاطون برگرفته، با آن سیاستآن از 

( و بسیار 12)همان: « وقد جری مجرانا فی تدبیر المدن»را نیز استفاده کرده: « تدبیر المدن»(، عبارت 12: 8611)بدوی، 

برانگیزست که فراوان اند؛ اما تأملبرد که در سراسر کتاب پراکندهیی بهره میهابتنی تدبیر و سیرۀ نیز از دو واژه

( که چونان جایگزینی برای 11)همان: « م أن أضر ما منیت به فی بلد من البلدانواعل»ی بلدان را بكار برده: واژه

( که مدینة را 11)همان: « وأنک شاغل لمحله من المملكة»ی مملكة را استعمال کرده: مدن/مدائن است و نیز بسیار واژه

افلاطون نیز باقی نمانده؛ اما  میسنوای عربی که در پانوشت پیشین اشاره شد که ترجمهچنین با آنکند. همتداعی می

بارها سیاسة و مشتقاتش را  تلخیص النوامیسبرد، در فارابی که با توجه به آثارش مدینة و مشتقاتش را بسیار بكار می

( و مدینة و 811: 8161)فارابی، « ثم صرح بأن تلک السیاسات ... فی جمیع ما یساس ... ومنهم سائسا»کند: استعمال می

( و بویژه از ترکیب أهل 812)همان: « ... والمدن الأخری هانفسهذا فی المدینة »آورد: را نیز بسیار می دنجمعش، م

( و یک بار نیز صفت نسبی مدنی را 819)همان: « إذ لیس لأهل المدینة سبیل إلی المقام»برد: المدینة فراوان بهره می

( و اگر فارابی در این تلخیص همان تعابیر 815)همان: « دنیینثم شرع فی ذکر أرزاق الم»بصورت جمع استفاده کرده: 

جا که او متأخر از ق( بهره برده، از آن 191تا  211ی یحیی بن عدی )ی عربی را بكار برده و از ترجمهترجمه
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ارسطو  اخلاق نیكوماخوسی را بیش از دیگران در گزارش تازی برابر نهاسحاق این 

 پسندیده و بكار برده است.

 ی ارسطو از مترجمی ناشناسگزارش کهن خطابه

عربی ( ارسطو به الخطابة یا ریطوریقا) ητορικήῬای کهن از که ترجمه است یگفتن

برجاست که در آن مدینة و وصف نسبی مدینی و نه مدنی )گروه نخست(، بارها بكار رفته 

 است:

... إلی أن یحفظ أهل مدینته ... فإن أمر المدینة إنما ... کم أنواع المدینیات ... أن 

 8(28: 8656المدینیة المحكمة ... وهو تدبیر المدینة )ارسطو،  هاکلمراتب التدبیر 

ی فیها خلاص آلتفقد ینبغی أن تؤخذ جمیع المدینیات أو التدبیرات ... والنافعة هی 

المدینیة ... تقسم علی حسب المدینیات فعلی قدر ما توجد المدینیات ... فالدمقراطیة فی 

المدینیة ... سمیت هذه المدینیة ... أعنی المدینیة ... کل واحدۀ من المدینیات )ارسطو، 

 (15و  19: 8656

ی گزارش درباره الفهرستگویا مترجم این گزارش تازی نامعلوم است. ابن ندیم در 

 نگارد:ی ارسطو چنین میالخطابهتازی 

الكلام فی ریطوریقا ومعناه الخطابة یصاب بنقل قدیم وقیل إن إسحاق نقله إلی العربیة 

                                                                                                                                        
( 291تا  861ی حنین بن اسحاق )گیری از گروه نخست ندارد و اگر فارابی از ترجمهست، فضل تقدمی در بهرهکندی

توان تشخیص داد که چه کسی آوردند و نمیست، استفاده کرده، حنین و کندی در این استعمال همعصر کندیکه هم

 گزارش ولی نرسیده؛ ما دست به که کرده تلخیص را افلاطون سیاست رشد که ابن است یگفتنست. مقدم بر دیگری

 دیگر بار و انگلیسیش یترجمه دو روی از السیاسة تلخیص امن با بار یک که باقیمانده یهودا بن شموئیل بقلم آن عبری

شده و در هر دو مدینة و مشتقاتش و بویژه وصف نسبی مدنی  برگردانده به عربی ،السیاسة فی الضروری نام با واسطهبی

ی را مبتنی بر ترجمه سیاستبكار رفته که شاید نشان آن باشد که در متن ابن رشد نیز استعمال شده و اگر ابن رشد 

 حنین تلخیص کرده باشد، شاید بتوان گفت در آن نیز مدینة و مشتقاتش بكار رفته است.

ی ( و ابن رشد آثارشان را درباره1و  1: 8659: ح؛ فارابی، 8656ست که فارابی )ارسطو، . اگر چه جای بررسی8

ی ارسطو، تلخیص الخطابهما در برای نمونه، ابن رشد در ی ارسطو پدید آوردند؛ اخطابهی خطابه مبتنی بر کدام ترجمه

 (.11تا: بجای أنواع المدینیات از أصناف السیاسات و بجای تدبیر المدینة از السیاسة بهره برده )ابن رشد، بی
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فسره الفارابی أبونصر رأیت بخط أحمد بن الطیب هذا الكتاب نحو  8ونقله إبراهیم بن عبدالله

 (116تا: مائه ورقة بنقل قدیم )ابن ندیم، بی

ی گروه نخست در این گزارش، نامنتظره ریکارگبهکه اگر اسحاق مترجم آن باشد، 

مقدم بر کندی و اسحاق  ازآنجاکهنیست؛ اما اگر ابراهیم بن عبدالله آن را ترجمه کرده، 

ی هاست؛ ولی بدوی این دو احتمال را باور ندارد؛ زیرا این ترجمه، شاید متأثر از آن2نیست

هایی ناآشنا بهره رفته که داند که در آن از واژهناپخته را ناراست، ناروان و نارسا می

 کند:دریافت متن را دشوار می

 معانی از[ ومده ]ازکاردرآ پرخطا متأسفانه، کنیم،می عرضه که ی عربیترجمه این و

 بد بلكه فهمیده، راآنچه  ناشناس مترجم و است فهمیده بد را آن وشده منحرف متن

 هاآن از گیریبهره راز و چرایی فهم که کرده تعبیر ناآشنا اصطلاحاتی و هاواژه با فهمیده،

 : و(8656... )ارسطو،  دشوار است

ای اند و چنین ترجمهدستفهم و چیره، مترجمانی خوش1و این دو، اسحاق و ابراهیم

 .دور استها بسیار از آن

را برایش بكار برده، متعلق به  1«نقل قدیم»بدوی این ترجمه را که ابن ندیم تعبیر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی و توان چنین برداشت کرد که این کتاب دو )فارابی و ابراهیم( یا سه بار )گزارش کهن، فاراباز این عبارت می 8.

 ابراهیم( به تازی ترجمه شده.

ی سریانی اسحاق به ی هشتم طوبیقای ارسطو را گویا از روی ترجمهگوید: ابراهیم بن عبدالله مقالهابن ندیم می 2.

الكلام فی طوبیقا نقل إسحاق هذا الكتاب إلی السریانی ونقل ابن عدی الذی »: ز(: 8656تازی درآورده است )ارسطو، 

 (116تا: )ابن ندیم، بی« ی العربی ونقل الدمشقی منه سبع مقالات ونقل إبراهیم بن عبدالله الثامنةنقله إسحاق إل

 (.1: 8659اش را پیش از وفات سوزانده است )فارابی، ی فارابی، باور دارد ابراهیم بن عبدالله ترجمهخطابهمصحح  1.

(، 116تا: )ابن ندیم، بی« وقد توجد بنقل قدیم»عبارت نقل قدیم را بكار برده:  الفهرستابن ندیم در چند بخش از  1.

کتاب »(، 111)همان: « کتاب العقل والمعقول بنقل قدیم»(، 116: )همان« یصاب بنقل قدیم ... نحو مائه ورقة بنقل قدیم»

( 111تا: بی ندیم، )ابن« ... بنقل قدیم مقالةرأیته بنقل قدیم »( و 159تا: بی ندیم، )ابن« المدخل إلی المجسطی بنقل قدیم

رسد که برخی مطلق و هایی چند در مقصود ابن ندیم از این تعبیر به ذهن میکه گویی اصطلاحی نزد اوست. احتمال

ی تازی کتاب است که در اوایل ترین یا نخستین ترجمهست؛ اما گویا مقصود ابن ندیم از آن، قدیمبعضی قیاسی/نسبی

کند: ی ترجمه را چنین معرفی میرجمه انجام شده. گوتاس در کتاب تفكر یونانی، فرهنگ عربی سه دورهعصر ت

های و ترجمه اشتر حنین و حلقههای شسته رفته(، دورۀ میانة ترجمهthe veteres« )قدیم»اللفظی های تحتترجمه»
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پندارد؛ ی سوم قمری، میق(، اوایل سده 291تا  861دوران پیش از عصر حنین بن اسحاق )

نیست و نیز درش  جاافتادهكار رفته، آن اصطلاحاتی که بعدها زدهایی که درش بزیرا زبان

که اگر چنین باشد، شاید بتوان این  8: ز(8656)ارسطو،  است اریبساشتباهات مفهومی 

و  πολιςبرابرنهاد  عنوانبهی م د ن ها از ریشهی گروه نخست واژهریکارگبهترجمه را در 

ی صفت مدنی ریکارگبهکندی در  همچنان؛ ولی گویا 2گام دانستهایش پیشخانوادههم

ی مدینی بكار رفته که آن نیز ی، واژهفردمنحصربه طوربهمقدم است؛ زیرا در این ترجمه، 

لغویان، مدنی برای مدینة الرسول و  به نظرکه آمد، ؛ ولی چناناست ینسبمانند مدنی صفت 

رعایت کرده که شاید گواهی بر کهن مدینی برای دیگر شهرهاست و مترجم این تمایز را 

لغویان در  اگرچهبودن این ترجمه و نشان آن است که از اسحاق و ابراهیم نیست؛ زیرا 

زمانی  ازنظر ژهیوبهها اشاره کردند؛ اما گویا رعایت آن ها بدان تفاوت تا سدهفرهنگ

 ن است.که گواهش کاربردهای فلسفی آ 1فراگیر نبوده یا متعلق به عرف عام بوده

 نتیجه

های و یكی از نام شهر استو شاید معرب باشد، به معنای  است یقرآنی مدینة که واژه

تر اند که نخستین، کاربردی افزونمدینة الرسول نیز است. جمع آن را مدن و مدائن گفته

اند که برخی نخستین را منسوب به مدینة الرسول و دارد. مدنی و مدینی هر دو وصف نسبت

                                                                                                                                        
به عبارت نقل « قدیم»( که گویا، وصف 211 :8118)گوتاس، ...« ( مكتب فلسفی بغداد the recentioresمتأخر )

 قدیم ابن ندیم اشاره دارد.

ق( دیده، گواهی بر این مدعا باشد؛ زیرا  219که ابن ندیم آن را به خط احمد بن الطیب سرخسی )متوفای . شاید این8

 او کمی مقدم بر اسحاق و ابراهیم است.

اللفظی( بوده؛ های لفظ بلفظ )تحتهای یونانی ترجمهابهای تازی آغازین کتکه بسیاری گفتند، گزارش. چنان2

( و آشكارا، گروه 211: 8118)گوتاس، « اللفظی آمدهای بدقواره و تحتنخست ترجمه»نگارد: که گوتاس میچنان

های هایش از نظر معنای لغوی یكسان و همانند است که با سبک گزارشریشهو هم πολιςکه یاد شد، با نخست چنان

 تواند گواهی بر مدعای بدوی باشد.ستین سازگارست که مینخ

که کاربردهای دوران خود را آورند و بررسند، کاربردهای کهن و اصیل را های تازی بیش از آن. این فرهنگ1

 دهند.هاشان انعكاس مییابند و در فرهنگمی
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 دیگری را منسوب به شهرهای دیگر دانستند و بعضی نیز اولی را برای انسان و دومی را

زمان و  ژهیوبهبرای حیوانات پنداشتند؛ اما گویا این دو تمایز فراگیر نبوده و محدود بقیودی 

ها و آیات قرآن نیز بكار اند. وصف مدنی برای سورهاند و گویا به عرف عام مرتبطمكان

 ژهیوبه. مدینة و مشتقاتش است یهجررود که گویا کاربردش متعلق به قرن دوم می

های در گزارش ژهیوبههای فلسفی بكار رفته؛ نسبتش، مدنی، در کتابجمعش، مدن و 

توان از می πολιςبرابرنهاد مشتقات  عنوانبههای فلسفی یونانی در عصر ترجمه تازی متن

به  πολιςمعنایند؛ زیرا هم مدینة و هم لغوی نیز هم طوربهها سراغ گرفت که آشكارا، آن

ی ارسطو که کهن و مترجمش خطابهی عربی ه ترجمهرسد کمی به نظرمعنای شهرند. 

و مشتقاتش است؛  πολιςی مدینة و مشتقاتش برای ریکارگبهگام در مجهول است، پیش

. کندی فرد استدر این گزارش قدیم، صفت نسبی مدینی بكار رفته که منحصر به  ژهیوبه

های یونانی بهره برده و شاید او نخستین کسی باشد نیز از مدینة و مشتقاتش برای آن واژه

سیاسة و که از وصف نسبی مدنی در متنی فلسفی برگرفته از آثار یونانی استفاده کرده. 

السلام نیز آنان را هایش نیز که در زبان تازی رایج بودند و حتی معصومان علیهمخانوادههم

های یونانی های تازی کتابو مشتقاتش در گزارش πολιςبرابرنهاد  عنوانبهبردند، كار میب

هاست؛ اما اسحاق بن اند و امروزه نیز غلبه با آنو نیز در تألیفات فیلسوفان اسلامی بكار رفته

های یونانی حنین مدینة و مشتقاتش را بیش از سیاسة و مشتقاتش برای برابرنهی با آن واژه

پسندیده و بكار برده است. جا دارد سیر تاریخی کاربرد مدینة و مشتقاتش در سنجش 

آثار فارابی، مسكویه و ابن سینا  ژهیوبههای فلسفی جهان اسلام سیاسة و مشتقاتش، در کتاب

 بررسی شود.

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID 
Sajjad Hejri  http://orcid.org/0000-0001-6180-8669 

http://orcid.org/0000-0001-6180-8669
http://orcid.org/0000-0001-6180-8669


 0000زمستان  | 82شماره | شانزدهم سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 772

 

 منابع
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 والنشر للطباعة الطلیعة بیروت: دار العبیدی، مجید حسن ،السیاسة تلخیص (.8661ابن رشد )

، عبدالسلام محمد هارون، بیروت: دار الفكر مقاییس اللغة (.8166ابن فارس، ابوالحسین احمد )

 للطباعة والنشر والتوزیع

 ، بیروت: دار الكتب العلمیةار ابن مقفعآث (.8116ابن مقفع، ابومحمد عبدالله )
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، محمد باسل عیون السود، بیروت: دار الكتب أساس البلاغة (.8186زمخشری، محمود بن عمر )

 العلمیة

، خاتم تنزیل القرآن بمكة أو المدینةویلیه الناسخ والمنسوخ ، (.8181زهری، محمد بن مسلم )
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ابراهیم السامرائی، بیروت: دار  ، مهدی المخزومی وکتاب العین (.8181فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ومكتبة الهلال

 ، بیروت: دار الكتب العلمیةالقاموس المحیط (.8181فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )
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