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 ةة للمقوالت األرسطي  الشروح اإلسالمي  

 حممود حيدر

 ة، الفالسفة املسلمني، صيغ احملموالت.أرسطو، مبحث املقوالت، الفلسفة اإلسالمي  مفتاحية: الكلمات ال

 مةمقد  

 يعترب هذا املقال حماولة إلعادة النظر يف مبحث املقوالت عند الفالسفة املسلمني.

ننتقل إىل احلديث عن ترمجة  ة وغريها، ث  خمتصر للنقول والشروح العربي   عن تاريخ اًل سنبدأ باحلديث أو  
 ،حني ترمجة دديدة تراع  املعا ي اوأوىل للمصطلحت ة ذلك، مقة، وعن صح  ة إىل العربي  املصطلح من اليوناني  

تراع  ما  اقتاح صيغ دديدة هلا، ستشمل الدراسة نقد صيغ املقوالت وتعاريفها عند الفالسفة، وسيتم   ث  
ة حنملها على أشياء الودود"، وأثناء احلديث نراه أقرب إىل التعبري عن حقيقة املقوالت، فه : "معان كوني  

عن التعاريف استنبطنا اوأبعاد اليت اعتربوها يف تعريفاهتم، وه  البعد املعنوي، والبعد الكو ي، والبعد 
للمقوالت، فه   قيق   ودعلنا البعد املعنوي البعد احل العرض ، والبعد الشيئ . وقد فاضلنا بني هذه اوأبعاد

 ر أن  آخر، هو البعد اللغوي، وهو الذي به نتذك   اا. وأضفنا بعدً أو أعراضً  امعان قبل أن تكون أكوانً 
 نة.أن تصاغ داخل لغة معي   احملموالت ال بد  

ة مضافة ي   أن تكون هذه الكل  ال  ة، إي  ا ليس  كل  ويف اوأخري خلصنا إىل نتيجة حبقيقة املقوالت، وه  أن  
 إىل عامل من عوامل الفلسفة املمكنة.

 تاريخ شروح المقوالت -1

وضمنها تردم كتاب املقوالت. وقد صاحب الفهرس   ،ةة إىل العربي  كتب الفلسفة اليوناني    تُرمج  أهم  
ل صاحب كشف الظنون وفص   ،(1)ني بن إسحاق"نة هو "حُ ناقل الكتاب إىل العربي   وهو "ابن الندمي" أن  

ة إىل ة من اليوناني  أن ترمجوا املقوالت اوأرسطي   (3)وقد سبق للروم ،(2)ةالنقل كان من الرومي   بتنبيهه على أن  
                                                 

 .309، الصفحة الفهرستابن الندمي،  (1)

 . 2/1810 كشف الظنوننظر اأي الالتينية،  (2)
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مو القرون واعتمد متكل   ا،، وقد صنع له شرحً ( امليالدي  6بذلك يف )ق  Boèceقام بويس  ،لغتهم
عن مصري الكتاب  ،Abèlardوشرح أبيالر  ،ني مها: شرح بويس هذاالوسطى وفالسفتهم على شرح  

بعض  Simpliciusوقد ذكر مسبلسيوس  ،اتدت الشروحعندهم. وقد سبق أن شرح اليونان الكتاب وتعد  
 ،وبويطوس ،وماكسيم ،وهريمينوس ،واإلسكندر اوأفروديس  ،وفورفوريوس ،أمساء الشر اح: ثامسطيوس

فمنهم من قصد  ،نب ه على غاياهتم من تلك الشروحو  ،(4)وديكسيب ،ودامبليك ،ونيكوستات ،ونسيوس
وال ننسى شرح  ،والبعض اآلخر اقتاح اجلديد كما فعل أفلوطني ،والبعض االعتاض ،الشرح واالختصار

ن قال: "فمم   ،ة منها ما ذكرناه فوقة ورومي  مسبليسيوس. وقد ذكر صاحب الفهرس  أمساء أخرى يوناني  
 ،ثاوفرسطس ،ثامسطيوس ،أمونيوس ،حيىي النحوي ،اللينس ،اإلسكندرياصطفن  ،ره فرفوريوسشرحه وفس  

قال الشيخ  ،سنبليقوس ولردل يعرف بثاون سريا ي وعريب... ومن غريب التفاسري قطعة تضاف إلمليخس
 .(5)إىل أمليخس" زكرياء: يوشك أن يكون هذا منحواًل أبو 

قال صاحب  ،الكتاب أو اختصاره قام  مجاعة أخرى من الفالسفة بشرح ،ويف العهد اإلسالم   
وهلذا الكتاب خمتصرات ودوامع  ،وأبو بشر مت   ،ن فس ر هذا الكتاب: أبو نصر الفارايبالفهرس : "وم  

ب أمحد بن الطي   ،إسحاق بن حنني ،بن هبريز الكندي ،عجلماعة منهم ابن املقف   ،رةرة وغري مشج  مشج  
املقوالت أصبح   وال خيفى أن   ،وابن رشد ،ابن سينان شرحه من الفالسفة كذلك: . وم  (6)الرازي"

                                                                                                                                                
 الالتني. اطلق عليه أحيانً سنستعمل اللفظ القدمي للداللة على ما يُ  (3)

 يل:ة كالتاأمساؤهم بالفرنسي   (4)

Thémistius، Porphyre، Alexandre d'aphrodise، Herminos، Maxime، Boèthose  ،  Lucius، 
Nicostrate، Jamblique، Dexippe. 

 ،نظرا

Commentaire sur les catégories les pages (3،4،5،6،7،8). 

 .309، الصفحة الفهرستابن الندمي،  (5)

 الصفحة نفسها. ،مصدر سابق (6)
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دمج احلديث عنها وشرحها وتعريفها منذ أن ابتدأ  ر؛ فقد ت  من موضوعات علم الكالم املتأخ   اموضوعً 
 كمعيار العلم ومقاصد الفالسفة.  ،ق للحديث عن املقوالت يف كتبهفهو اآلخر تطر   ،ذلك أبو حامد الغزايل

 تهاة وصح  لى العربي  ترجمة المقوالت إ -2

 ،ةحنني بن إسحاق تردم الكتاب من الرومي   وقد رأينا أن   ،ة عرب وسائطترمجة الكلمة اليوناني   لقد ت  
  منه الفعل الذي اشتق   ني؟ إن  فما العالقة بني الكلمت   ،ة باملقوالتوقد كان  النتيجة ترمجة الكلمة اليوناني  

 . وقد يطل  accuser"(7)" و"attribuerني مها: "ني اثن  يعين معني  "؛ categoreinة هو "الكلمة اإلغريقي  
 كل    ي  املقوالت "مقوالت"؛ وأن  قال الفارايب: "مس   ،من بعض أقوال الفالسفة املعىن الثا ي الذي هو احلمل

 وال شك   ،(8)على ش ء مشار إليه حمسوس" وكان حممواًل  ،عليه بلفظ حد منها ادتمع فيه إن كان مدلواًل وا
وفيه من اإلهبام الذي كان  ،ةاستعماله بإضافة "على" ال ودود له يف العربي    أن  إال   ،للقول صلة باحلمل أن  

واقتاح بديل أقرب إىل التعبري عن معىن  ،ا إىل إعادة ترمجة الكلمةأفال حيتاج اوأمر من   ،ينبغ  تفاديه
 " يدل  categoreinملوضوع؟ قد رأينا أن فعل "وأددر أن يبني سبيل الفكر يف حقيقة ا ،اهتاالكلمات ومشتق  
 ،من الداللة عليهما اقريبً  ، وقد وددنا فعاًل attribuer"(9)ومعىن الفعل " ،"accuserعلى معىن الفعل "
يقتب الفعل من  ،فيقال: "محل على" ،" وبإضافة علىL'attributionفاحلمل هو " ،هو فعل "محل"

فقد حيمل على شخص بتهمة. وهبذا اندفعنا إىل اقتاح ترمجة الكلمة  ،ةالداللة على معىن الفعل باليوناني  
ة على والتاء هنا "دال   ،واحدهتا حممولة ،ترمجتها باحملموالت ،ة اليت ترمج  من قبل باملقوالتاليوناني  
كلمة   ن يوقع فيهما استعمالياه ال يوقع يف اللبس واخلطأ اللذ  وترمجة الكلمة مبا اقتحن ،(10)املبالغة"

                                                 
 انظر، (7)

Ce qu'est et comment se détermine la question II، p 199. 

 .66إىل  53، الصفحات فصول منتزعةنظر ا (8)

 نظر مقال هليددرا،   منه املقولة نسبة إىل احلمل بتهمة على شخص يف املكان العام  الذي اشتق   (9)

“Ce qu'est et comment se détermine la question II ». 

 .3/1211للتهانوي،  اف اصطالحات الفنونكش  نظر ا (10)
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واستعمال "محل على"  ،"مقولة"؛ فاللبس واخلطأ ينتج كالمها من استعمال "على" باإلضافة إىل القول
 للكلمة. ل واوأصل   حيافظ على بيان العبارة ويذكِّر باملعىن اوأو  

 صيغ المحموالت المترجمة وتعاريفها -3

 وابن رشد. ،والغزايل ،وابن سينا ،وه  لفالسفة أربع هم: الفارايب ،لقد اختنا أربعة مناذج للدراسة

 صيغ المحموالت  3-1

 ابن رشد الغزالي ابن سينا الفارابي

 اجلوهر اجلوهر اجلوهر اجلوهر

 الكم   ةي  الكم   الكم   الكم  

 ةالكيفي   ةالكيفي   الكيف ةالكيفي  

 اإلضافة اإلضافة اإلضافة اإلضافة

 مت مت مت مت

 أين اوأين اوأين أين

 الوضع الوضع الوضع الوضع

 له ةاجلد   امللك له

 ينفعل أن ينفعل االنفعال أن ينفعل

 يفعل أن يفعل الفعل أن يفعل

ة على احملموالت احملمولة على أشياء يف استعماهلم لأللفاظ الدال   لقد اختلف الفالسفة املسلمون
ومنها  ،نها االسم "اجلوهر"فمقد تنو ع  صيغ هذه احملموالت؛ ف ،وكما يظهر من اجلدول أعاله ،الودود

 ،أن يفعل( ،ومنها ما يكاد يكون مجلة؛ كـ )أن ينفعل ،ة(اجلد   ،امللك ،الفعل ،االنفعال ،املصدر )اإلضافة
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ومنها شبه اجلملة؛ كـ "له". ومن هذه الصيغ ما ُأخذ من أمساء االستفهام املسؤولة عن ظهور احملمولة؛ كـ 
ومل ترد  ،و"اوأين" ،"فأصبح  هبذا الشكل: "الكم   ،التعريف ايانً ، و"أين". وقد أضيف إليها أح"كم"

  ُمعرففة هكذا "الكيف"."كيف" إال  

و"اإلضافة"  ،على تسمية بعض احملموالت باوألفاظ نفسها؛ كـ "اجلوهر" اولقد أمجع الفالسفة أحيانً 
 االسمب و ثالثة على التسميةاثنان أ فقاحملموالت؛ فقد يت   قي ةيف تسمية بواختلفوا  ،و"مت" ،و"الوضع"

فق الفارايب وابن سينا وابن رشد على استعمال لفظ م ال مجمعون على اسم واحد؛ فقد ات   أن  إال   ،نفسه
فق الفارايب والغزايل وابن رشد على استعمال لفظ وات   ،ة"ي  وفارقهم الغزايل فاستعمل لفظ "الكم   ،""الكم  
فق الفارايب وابن رشد على استعمال "أين" وات   ،ال لفظ "الكيف"وفارقهم ابن سينا باستعم ،ة""الكيفي  
فق الفارايب والغزايل على استعمال "أن يفعل" و"أن وات   ،وابن سينا والغزايل على استعمال "اوأين" ،و"له"
وابن  ،فسم امها ابن سينا "الفعل" و"االنفعال" ،من ابن سينا وابن رشد يف تسميتهما وتفر د كل   ،ينفعل"

 شد "يفعل" و"ينفعل".ر 

 ا، وقد وضعنا سل مً ة احملموالت عند هؤالء الفالسفةه  اضطراب صرفي   ،ة اليت تالحظواملالحظة العام  
 وهو كالتايل: ،القتاح الئحة حمموالت تراع  هذا التتيب ا، متهيدً يرتب قيمة الصيغ

أعلى قيمة من فـ "أن ينفعل"  ،ترفع قيمة ما يكاد يكون مجلة على اجلملة املبتورة .1
 وكذلك "أن يفعل" من "يفعل". ،"ينفعل"

وترفع قيمة املصدر على ما يكاد يكون مجلة؛ فتفع قيمة "الفعل" على "أن  .2
 و"االنفعال" على "أن ينفعل". ،يفعل"

ة أفضل من قيمة املصدر على شبه اجلملة؛ فامللك أو اجلد   ،من باب أوىل ،وترفع .3
 التعبري بـ "له".

ة على احملمولة اليت أُبقي  على صيغة اسم االستفهام؛ مولة اإلمسي  وترفع قيمة احمل .4
" على حساب "كيف" و"أين" من "الكيف" و"اوأين" و"الكم   فتفع قيمة كل  

 و"كم".
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ة" من "الكيفي   وترفع قيمة احملمولة املصدر على احملمولة االسم؛ فتفع قيمة كل   .5
 ".ة" على "الكيف" و"الكم  ي  و"الكم  

 التفضيل من صيغ احملموالت: ما يستحق   من ترتيب تقييمنا هذا ددول جنمع فيه كل   وحيصل لنا

 االنفعال. ،الفعل ،ةامللك أو اجلد   ،الوضع ،اوأين ،مت ،اإلضافة ،ةالكيفي   ،ةي  والكم   ،اجلوهر

 معني  وه  الداللة على محل  ،حممولة هو اوأقرب إىل التعبري عن وظيفة كل   ومل ا كان املصدر الصناع   
وهذا  ا،ا نعين كون الودود كيفً إمن   ،ة الودودفحينما نقول كيفي   ،أو كون من اوأكوان ،أو معىن ،على الودود

 ،وتعي نه خارج الذهن ،بانفصال الودود ا،، لكونه امسً بشرط استبدال لفظ الودود بلفظ املودود الذي يوهم
اختنا  ،قيق   ر عن الودود احلتصو   فهوم  وأي  فهو ينب ه على البعد الذهين وامل ،وهو مصدر ،عكس الودود
 ،ة على االستفهام كـ "كيف"ص من اوألفاظ الدال  وأن نتخل   ،احملموالت على هذه الصيغة أن نصوغ كل  

 ة للمحموالت:وهذا ددول نقتح فيه الصيغة النهائي   ،و"أين" ،و"مت"

 ة.اجلوهري   .1

 ة.املقداري   .2

 ة.احلالي   .3

 ة.اإلضافي   .4

 ة.الزماني   .5

 ة.املكاني   .6

 ة.الوضعي   .7

 ة.امللكي   .8

 ة.الفعلي   .9

 ة.االنفعالي   .10
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 تعريف الفالسفة للمحموالت  3-2

سنعرض تعريفات  ،عند الفالسفة اوأربعة غ اليت صيغ  هبا احملموالت العشركما قمنا بعرض الصي
 ،ن أخرىة دو ومستنتجني اوأبعاد اليت اعتربت يف اختيارهم لصيغ تعريفي   ،الفالسفة هلا مقارنني بينها

 وتعاريفهم هذه معروضة كاملة قصد تسهيل املالحظة والدراسة.

 ابن رشد الغزايل    /ابن سينا الفارابي

  اجلوهر 

ما هو على موضوع ال يف 
 موضوع

  

 

 ،ةا على الكوني  وإم   ،ةا على الشيئي  ة إم  تعريف استعمال نوع من أنواع الكلمات الدال   جند يف بداية كل  
أو  ،أو البعد العرض  ،التنبيه على البعد الشيئ  للمحموالت إذ يتم   ،ةا على املعنوي  وإم   ،ةعرضي  ا على الوإم  

صفة بصفتها؛ املت   (15)ميكن ربط احملمولة مبا يقع حتتها من املودودات ،لفباعتبار البعد اوأو   ،البعد املعنوي
وحت  حممولة "اجلوهر" تقع  ،شياءفف  حممولة "الكيف" تقع "اوألوان" وهيئات النفس وغريها من اوأ
وباعتبار البعد  ،و"شجر" ،و"حيوان" ،املودودات احلاملة لصفة عدم الودود يف موضوع؛ كـ: "إنسان"

ه  كون الودود  ،، فاإلضافة مثاًل تأكيد املعىن الودودي للمحمولة؛ فه  نوع من أنواع الكون يتم   ،الكو ي
، ذ ميكن النظر إىل احملمولة من زاوية كونا معىن حنمله على اوأشياءالبعد املعنوي؛ إ ،وقريب من هذا ،إضافة

وه  "اجلوهر". ويف  ،فيتول د من ربط احملموالت التسع باحملمولة اوأساس ،أم البعد الع ر ض  ؛أو نسقطه عليها
د م  استعمال نوع من أنواع الكلمات عنوه  اليت حت   ،ما يل  رسم يعرض مجلة اوأبعاد اليت ذكرناها

 الفالسفة املستشهد بتعاريفهم:

                                                 
إن  تغيري صيغة املقوالت، أو باوأحرى احملموالت، لن يؤث ر يف تصنيف املودودات، بل بتصنيف املعا ي اليت حنملها  (15)

ا ، وعلى كل  حال، فإن  املشكل يعود إىل السؤال: معلى الودود. وما نعتربه مودودات لن يكون سوى آثار للحمل املعنوي  
 عويص. اوأصل؟ االسم أم املصدر وهو مشكل حنوي  
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 الودود                             البعد الكو ي                                           

 المحمولة في ارتباطها بـ 

 اجلوهر                                البعد الع رض                                           

    ة                          البعد الشيئ   املودودي                                               

 بنفسها أو                           البعد املعنوي                                             

 بنفس من حيملها                                             

 بعد من اوأبعاد اوأربعة: من التعريفات السابقة على كل   ولنعِط مثااًل 

وتعريف ابن سينا  ،وتعريف "مت" و"أين" و"اجلدة" ،ل: ما قاله الغزايل يف تعريف "أن يفعل"املثال اوأو  
 من "الوضع". والفارايب لكل   ،من "مت" و"أين" و"امللك" و"الوضع" لكل  

 ة واإلضافة.ي  الكم   ومثال البعد الثا ي: ما عر ف به الغزايل

 ،" و"الكيف"وابن سينا "اجلوهر" و"الكم   ،ةومثال البعد الثالث: ما عر ف به الفارايب اجلوهر والكيفي  
 ة" و"اإلضافة".وابن رشد "اجلوهر" و"الكيفي  

ة ويف استعمال الفارايب وابن سينا لكلم ،ةوالغزايل للكيفي   ،ومثال البعد الرابع: تعريف ابن سينا لإلضافة
 .بار ما عر فوه من احملموالت معانالنسبة اقتاب من اعت

ة أو ما هو التتيب الصحيح لقيمة االعتبارات اوأربعة؟ هل ميكن اعتبار احملموالت حقائق ودودي  
احملموالت سوى معاٍن   ل ما مجب أن يُعترب البعد املعنوي؛ إذ ليسأو   ة؟ نرى أن  ة أو عرضي  ة أو شيئي  معنوي  

ة على الودود الذي ال يعين سوى إسقاط معىن اجلوهري   ا، فاعتبار الودود دوهرً املودودات حنملها على
بسبب ما  ا، فهو معترب ثانيً ا البعد الكو يوكذلك اوأمر مع سائر احملموالت. أم   ،قيق   ال الودود احل ،رهنتصو  

كاد تنفصل عن ت اعا ي أكوانً ميكن افتاض هذه امل وبعده ،الودود له معانٍ  ن  أافتضناه من  ما سبق أن  
د من التقسيم الذي قس منا به الودود فيتول   ،ا البعد العرض   يف ودود خارج الذهن. أم   الودود الذهين لتحىي

فهذا  ،ةهو اجلوهري   ،ة معىن يقع يف معىن آخر. وعلى هذا ستكون العرضي  اوعرضً  ا، فاعتربناه دوهرً ل اوأمرأو  
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عاء ملا فيه من اد   ا،، فهو أبعد االعتبارات اعتبارً ا االعتبار الشيئ عن االعتبار. أم  االعتبار بعيد بدردة ثالثة 
  ترتيب قيمة اوأبعاد اوأربعة:ويف ما يل  رسم يبني   ،ة وانفصاهلا عن اوأذهانة املعا ي اإلنساني  شيئي  

 

 

 البعد المعنوي                    

 

 

 

ل ؛ فاالرتباط اوأو  آخر من اوأبعاد اليت مجب اعتبارها وهو البعد اللغوي   اولقد نس  الفالسفة بعدً 
 ،ذات تاريخ ،مها اإلنسانواللغة اليت يتكل   ،وليس ارتباطه باخلارج ،هو ارتباط اإلنسان باللغة قيق   احل

 : اعتبار البعد اللغوي  وهذا رسم يبني   ،نة تسبق ارتباطه خباردهاوحاملة وأشكال معي  

 الودود                                  

 البعد اللغوي   ←اللغة  ← البعد املعنوي   ←احملمولة                      اجلوهر 

 ةاملودودي                                      

 

 ة المقوالتي  خالصة وخاتمة: حدود كل  

ة؛ يسهل احلديث عن عدم ضرورة اختيار الئحة من احملموالت النهائي   ،بانسياقنا للحديث عن البعد اللغوي  
والكلمات والعبارات هلا  ،فكيف واحلمل سيل ال يتوق    ،اختيار خيفق يف إصابة احلمل النهائ    أي   ذلك أن  
، سواء أكان هذا التكيب ةة والتكيبي  وداللتها املعنوي   ،ر بداللة شكلها الصريف  استعمال كلمة يتأث  ف ،أعمار
على محل عال غري مأمون العاقبة؛  واختيار كلمة تدل   ،يف مجلة كربى اا هلا يف مجلة صغرى أم تركيبً تركيبً 

 

 الودود                       

 احملمولة              اجلوهر

                        

 ةاملودودي                             
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داخلها طول أو قصر الزمن الذي استعمل  د املعا ي وتويتبع تعق   ،رة باجلمل اليت وردت فيهافالكلمة متأث  
فكيف ميكن ختليص كلمة من سيل  ا،د والتداخل كبريً كان التعق    ،ما كان الزمن طوياًل فيه الكلمة؛ فكل  

وه  ال حتمل معىن من املعا ي  ،وكيف ميكن توحيد معناها ومتييزه ،املعا ي اليت محل  هبا يف عمر استعماهلا
وال تسلم احملموالت العليا اليت يراد حصرها يف  ،اليت داورهتا يف زمن استعماهلاة الكلمات قي   بنصرة بإال  

 لغة سيقوم داخلها وال مجد من أراد االختيار واحلصر أمامه إال   ،أو يف عدد آخر من هذا القانون ،عشر
ا بلغ  لغته أن مل ،ةبل إىل املعا ي اوأساسي   ،قيق   ة للودود احلوسينته  ال إىل املعا ي اوأساسي   ،بالعمل

اقب على وصف ما يسمح فاللغات ه  ودهات نظر خمتلفة تتع ،رتسمح به من وصف ودود متصو  
ة وأكوان ذهني   ،دةرات وأوصاف متعد  فينتج عن ذلك متصو   ،قيق   ف الودود احلدون توق   ابوصفه دائمً 

ة؛ فقد نتج   إىل العربي  حني ترمج ،خمتلفة. وقد ظهرت بوضوح عدم ضرورة ما اختاره أرسطو من حمموالت
ة اختزال عاؤه من عدم إمكاني  اد   فانتقض ما ت   ،عن اختالف ودهات النظر اختالل يف التعريف والتمثيل

مبا يناسبها يف احملمولة  ،نةوانتقض إمكان وصل ما كان عند اإلغريق يف حممولة معي   ،حممولة يف أخرى
 ذاهتا اوأشكال ، ولكن ال نعثر علىف هبا أشياء الودوداحملموالت أشكال أوصاف توص ذلك أن   ،ةالعربي  

 يف مجيع اللغات.
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