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After the translation of logical and philosophical works of Greeks   in To Arabic, in the Islamic society, a serious conflict 
occurred between logic and Arabic grammar. The grammarians considered logic to be useless and irrelevant to their culture, 
and the logicians considered language just as a tool to convey the statements in the field of thought, and by the criteria of 
logic. This controversy is mainly represented within the famous debate between Abū Bishr Mattā ibn Yūnus and Abu Sa`īd 
Al-Sīrāfī, in which  one (Mattā) emphasizes the instrumentality of Arabic syntax, and denies its functionality in guidance 
and correctness of thought; while the other (al-Sirāfī) emphasizes the obsoleteness of logic and sufficiency of Arabic syntax 
to ensure the accuracy of thought. In this conflict, Farabi (as a logician) took a third position, despite logicians such as 
Ahmad ibn al-Tayyib al-Sarakhsī, Yaḥyá ibn ʿAdī and Abū Sulaymān Muhammad Sijistānī. In the usual linguistic 
discussions of the Islamic society, he adopted a new perspective by taking philosophical-linguistic issues relating to pre-
Islamic period into account. Afterward he would find different answers to the problems that had arisen. He believed in a 
kind of “science of language" ("Elm al-Lesān") common among all languages of all societies, which due to this 
commonality, would be considered equivalent to logic, and perhaps a part of that. Therefore, logic and grammar were 
considered to have the same component, which is common among all languages. According to Farabi, ideally  all special 
grammars in setting their partial rules, should follow the rules of this component, because in all societies the words of the 
language should be able to imitate  the meanings and the beings, and these logical rules can guarantee the imitation of 
relationships between meanings and categories that are derived from their beings in the Universe. Farabi's emphasis on the 
commonality of this kind of linguistic rules could be an evidence of his agreement on some sort of a universal grammar in 
which, the rules of utterances construction - specially the rules of construction of derivative words- plays the main role. 
Here is the evidence of Farabi's attention toward ancient traditions of linguistics, especially the ones influenced by 
Dionysius Thrax, Markus Terentius Varro and Priscianus Caesariensis. Dionysius Thrax wrote the first concise grammar 
of the Greek language influenced by Aristotelian thought. Varro  Brings to light two significant distinctions within the rules 
of language, which had never been considered before: one is the distinction between morphology (rules of word 
construction) and syntax (rules of phrase construction); and the other is the distinction between morphological changes and 
derivational changes in the words, as well as the distinction between their  features and rules. Also Priscianus is one of the 
first linguists whom in order to adapt the Latin grammar to the Greek grammar, considered the Aristotelian logic and 
categorization to be the criteria of the rules of the  language structures. The act of taking the rules of the Greek language, 
as a pattern for the Latin language rules reveals that he considered common general aspects among different  grammars. 
Farabi's  statement on the newfound problem of the relation - or better to say, the opposition - of grammar and logic, which 
due to the cultural and religious condition specified to the Islamic world, was proposed for the first time in the history of 
linguistics; he introduces rules equivalent to logic rules, for construction of the words in all languages grammar. These 
rules are common among all languages, and they guarantee the words imitation of implied meanings. Farabi's understanding 
of the characteristics of these signified meanings, which themselves were derived from the beings of the external world, 
was based on a philosophical perspective toward the world and the beings; and he believed that among all different language 
rules, the rules of derivation have the greatest capacity to signify the beings, in the same way that they are understood in 
philosophy. Al-Farabi in different parts of his works especially in the book of letters makes extensive use of the rules of 
three types of word structure, i.e. the words "possessive primitive words", "non-possessive primitive words" and "derivative 
words": For naming different levels of knowledge (including knowledge consisting of/ knowledge of referable and 
perceptible like white (abyadh); and an abstract and imperceptible independent knowledge like whiteness (bayādh) in all 
languages, the structure of words signifying to categories (including both substantial species and genuses, accidental 
species and genuses) in all languages; and also the characteristics of the word signifying to the most important philosophical 
concept in All languages (of course, except Arabic language), which exactly imitates the characteristics of this concept in 
philosophy. Considering these linguistic opinions of Farabi, furthermore the history of linguistics after this era, we could 
truly consider Farabi beliefs on the unity of modes of being, modes of undrestanding and modes of signification, as well 
as a belief in an universal grammar prior to the  Modists (the believers in speculative grammar); a Linguistic approach in 
the late Middle Ages, mostly influenced by Priscianus in the history of thoughts, which continued to the contemporary 
period. 
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 ها:  کلیدواژه
 

شناختی پیشین زبان-علمی جامعۀ اسالمی با لحاظ کردن مسائل فلسفیشناسانۀ رایج در محافل فارابی در مباحث زبان
زبان عربی پیشتر منظر جدیدی اتخاذ کرد و برای مسائل پدید آمده پاسخهایی فلسفی یافت. منازعۀ میان منطق و دستور

موضع سومی برگزید که    و در پی ترجمۀ آثار منطقی و فلسفی یونانیان در جامعۀ اسالمی درگرفته بود. فارابی در این نزاع
ویژه وارو و شناسانۀ دوران باستان و قرون وسطای متقدم پیش از دورۀ اسالمی بهاحتماال آن را با تأمل در مباحث زبان

ای علم اللسان مشترک میان همه امتها نظر داد که به دلیل این اشتراک،  پریسکیانوس اتخاذ کرده بود. او به وجود گونه
زبان دارای جزء مشترکی شدند که برای  رود. بدین ترتیب منطق و دستورشمار میبسا جزئی از آن به سنخ منطق و چههم

شود دال  ها مشترک است. قوانین این گونه از علم اللسان که بیش از همه در قواعد صرف و اشتقاق نمایانده میهمۀ زبان
زبانی توانند دستوررو میالم هستی هستند و از همینبر روابط معانی و مقوالتی است که خود برگرفته از موجودات ع

توان فارابی را در قول به وحدت وجوه هستی، وجوه معانی و وجوه داللت و  ترتیب میشمول را رقم بزنند. بدین جهان 
ش  شمول مقدم بر وجوهیان دانست؛ مشربی زبان شناختی در قرون وسطای متأخر که بی زبان جهان همچنین قول به دستور

 از همه در تاریخ اندیشه متأثر از پریسکیانوس هستند و تفکرشان تا دوران معاصر ادامه داشته است. 
       

زبان مثال اول و مشتق، مارکوس ترنتیوس وارو، پریسکیانوس، دستورالفاظ  منطق، دستور زبان، مناظرۀ مّتی و سیرافی،  
 ، وجوهیان. شمول جهان 

 .  1-20، 39، پیاپی  2، ش 20، دورۀ فلسفهزبان و منطق در نظر ابونصر فارابی«، (، »نسبت دستور2022: شهیدی، فاطمه ) استناد 
                                                                                                    https://doi.org/10.22059/jop.2022.347592.1006736 
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 . مقدمه1
که از قداست و محوریت ،  شناسانۀ مسلمانانهای زباناندیشه اسالمی در زمانی که فعالیتدر تاریخ  

گیری و رشد بود امر با قوت و شدت فراوان در حال شکل،  قرآن به عنوان سخن الهی نشأت گرفته بود
حوزه  تأسیس  با  شد.  پدیدار  و  نوظهوری  علمی  منابع  و  آثار  از  سیلی  جدید  علمی  مدارس  و  ها 

ی غیر عربی به جامعۀ اسالمی وارد شد که در این میان منابع یونانی  ها زبانتخصصی از جوامع و  
آنها گاه بطور  جایگاه ویژه  انتقال به  ای داشتند.  ی سریانی و فارسی به  هازبانمستقیم و گاه پس از 

تازه  علمی  حوزه محافل  و  کردند  پیدا  راه  مسلمانان  پدید  تأسیس  را  اندیشه  و  علم  از  جدیدی  های 
آوردند. اختالف زبان این منابع با زبان رسمی و رایج جامعۀ اسالمی و اقبال بسیاری از مجامع علمی  

بعات روی آوردن به ترجمه، مسائل و مباحث فراوانی را پدید آورد که بخشی از  به ترجمۀ این آثار و ت
آنها به دلیل اهمیت و قداست زبان عربی در امت اسالمی بود. این بخش از مسائل جدید در مسئلۀ  

»نحو«   علم  دو  نسبت  اصلی  زبان()دستوربنیادین  عنوان  و به  دوره  آن  در  زبان  به  مربوط  علم  ترین 
شده از یونان که داعیۀ معیار بودن برای سنجش و هدایت همۀ  ترین علم وارد عنوان مبنایی  »منطق« به

منطقی   مّتی  ابوبشر  میان  عباسی  دارالخالفۀ  در  مشهور  مناظرۀ  یافت.  تبلور  داشت،  را  دیگر  علوم 
که  زبان عربی در اوج بحران بحث مذکور عالوه بر این مسیحی، و ابوسعید سیرافی استاد بزرگ دستور

، دو سر طیف گستردۀ اقوال  کندمی درستی از فضا و مجادالت رایج میان متفکران این دوره حکایت  به
شناساند و مبانی و مدعیات آنها را نشان میدهد. از همین روست که در و آراء در این باب را به ما می 

که   شودمیمان یافت  در نظر اندیشمندان مسل  و اندیشه  زمانۀ ما کمتر پژوهشی راجع به نسبت زبان
شده در آن نداشته باشد. در این مناظره هر یک از دو طرف از  ای به این مناظره و مباحث مطرح اشاره 

دستور  و  منطق  نفی  میان  را  دیگری  لزوم  و  برگزیده  را  یکی  امروزی کندمی زبان،  محققان  برخی   .
شده در این جلسه و به نحوی رح شناسانۀ فارابی را عکس العملی در مقابل مباحث مطاظهارات زبان

رسد فارابی در طرح مباحث مربوط به زبان،  نظر میحال بهعیناند. دردفاع از ساحت منطق دانسته
 دارد. )منطق یا نحو(غایتی ورای جانبداری از یک طرف  

دستور  میان  منازعه  در  را  فارابی  ابونصر  نقش  و  رأی  داریم  قصد  مختصر  این  منطق در  و  زبان 
های  ها و جریانبندیدر دسته  توانمیسیم و بررسی کنیم. گمان ما بر این است که فارابی را نبشنا

های سنتی مربوط به مباحث زبان در تاریخ اندیشه بندی جریانرسمی و معروف آن دوره و حتی دسته
م یا در پی  گفت در زمانی که علما و متفکران عالم اسال  توانمیقرار داد. به جرأت    )پیش از اسالم(

)در نتیجه بی فایده بودن  بودند یا قائل به اصالت و اعتبار منطق    )بی ارزش بودن منطق(اثبات کفایت نحو  
آنها را  و یا در بهترین حالت ضمن به رسمیت شناختن هردو تالش می  نحو( کردند مرز جداکنندۀ 

مشترک و همچنین الزم و ملزوم  ای مزج میان این دو علم و تعریف بخشی تبیین کنند، فارابی با گونه
ی فلسفی راجع  هابحثانگاشتن آنها در عین ضروری دانستنشان برای همۀ علوم، باب جدیدی را در  
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امتیاز ویژۀ او از دیگر متفکران این دوران از عالم اسالمی آشنایی و بهره  مندیش از  به زبان گشود. 
نظری  نگری و بلندهور اسالم بود. این جامع زبانی در تاریخ اندیشه قبل از ظ-پیشینۀ مسائل فلسفی

نگاهی  فارابی باعث شد نقش مؤثری در مباحث مربوط به زبان در تاریخ اندیشه ایفا کند؛ نقشی که 
 . کندمیناپذیر  آثار مربوط به این حوزه در طول قرون وسطای متأخر و حتی دوران معاصر آن را انکار  به

شناسانه در طول تاریخ فلسفه پیش و پس از فارابی ین مباحث زبانترمهمدر این نوشتار ابتدا به  
میتوانمیکه   کنند  کمک  او   آرای  تبیین  به  مباحثات ند  از  اجمالی  تصویری  سپس  پردازیم. 
زمان با حیات علمی  هم  ویژه بهشناسانه در باب نسبت علم نحو و منطق در قرون اولیه اسالمی  زبان

کنیم جایگاه و نقش  نهایت با طرح و تبیین آرای فارابی در این باب تالش می. در  دهیممیفارابی ارائه  
ترتیب روشن کنیم که نظرات فارابی  او را در تاریخ پرتالطم هر دو بحث پیشین نشان دهیم و بدین

بهره  پشتوانهضمن  از  چارچوب  گیری  در  مذکور  جریان  دو  هر  فلسفی  و  فکری    کدام هیچهای 
ننمی پیدا  گنجد و حضور و  تاریخ کندمی قش مستقلی  در  آنکه دستوریان  از  پیش  فارابی  . درواقع 

توجه  مباحث زبان قواعد زبان  قواعد اندیشه و  میان  به تناظر  به عرصه بگذارند  پا  .  کندمی شناسانه 
منطق و زبان در یک معنای بنیادین و صرفنظر از اینکه بطور    فارابیبرای  گفت    توانمیبطور خالصه  

گرایانه، »قوانین در مجموع و در نگاهی وحدتفارابی »جا زاده شده باشند اتحاد دارند.  خاص در ک
. داندمیطبیعت«، »روابط معانی« و »قواعد زبان« را یکی، و اختالف آنها را اختالف در حیثیات  

درواقع او نسبت ساحت زبان با ساحت معنا و ساحت معنا با ساحت واقعیت را نسبت حکایتگری  
ای که زبان حاکی از معنا و معنا حاکی از عالم خارجی است و وثوق این حکایتگری  ، بگونهنددامی 

 . ( 114: 1400)شهیدی، منوط به انطباق قوانین این سه ساحت با یکدیگر است« 
 

 پژوهش  یشینهپ
  ی داده و فاراب  یلامروز را تشک   یمباحث فلسف  یعتریناز وس  یکیزبان    ۀو فلسف  یآنجا که زبانشناس  از

به   یفاراب  یو بحث کرده، نگاه فلسف  یشیدهمسلمان است که راجع به زبان اند  یلسوفانف  یناز اول نیز  
زبان، فلسفه و منطق    ۀفلسف  ی، شناسزبانمختلف    یاست توجه پژوهشگران حوزه ها  چند دههزبان  

وسط قرون  هم  خصوص به  یدر  به  است.  کرده  جلب  خود  به  را  اسالم  عالم  در  یل دل  ینفلسفه 
و مقاالت مختلف    هاکتابپژوهش آمده ممکن است در    ینمختلف آنچه در ا  یهابخش  موضوعات

 یددر پد  یگاه  یپژوهش مورد استفاده بوده و حت  ینآثار در ا  یناز ا  یمورد بحث قرار گرفته باشد. برخ 
ا آناصل  یدۀآمدن  بوده الهام    ِی  جمله  بخش  آن  از  ناد  توانمیاند.  از  مقاله  دو   Nadja)  گرمان  یابه 

Germann)    تحت عنوان  یکیاشاره کرد؛  « Imitation _ Ambiguity _ Discourse Some Remarks on al-

Farabi's Philosophy of Language»  (2015-2016)  د -Logos Without Words? Al »  عنوان  با  یگری و 

Farabi on the relation of language and thought»  (1397 )  پ ا  یشکه چند سال  به  او  در    یراندر سفر 
از آن وجود ندارد.   ینسخه چاپ  یچارائه شد و البته هنوز ه  یو مطالعات فرهنگ  یپژوهشگاه علوم انسان
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 با عنوان   (Kees Versteegh)یگ  ورست  یسفصل کدر مقاله م  یمربوط به فاراب  یهابخش  ینعالوه بر ا
« The Arabic Linguistic Tradition  »  ترجم دو  ابوالحسن  یفارس   ۀ)با  سال  زهرا  در  د  1391ی  ترجمۀ  و  یگری، 

  ینعابد تحت عناو  ی کتاب و مقاله از شکر  یکو    (1394یزی در سال  عز  یروس فرد و ساحمدرضا خواجه
Aristotelian Logic and the Arabic Language in Al-Farabi  (1991  )  »در جلد چهارم   (1383)و »زبان

  ( F. W. Zimmermann)و تفصیلی زیمرمان  و همچنین مقدمۀ عالمانه    یاسالم  ۀفلسف  یختار  ۀمجموع
  ۀمقال  یدۀدر پروروش ا  یخوب   بر ترجمۀ انگیسی دو رسالۀ العبارة و شرح العبارة فارابی راهنماهای

  برخی  مانندارتباط    یندر ا  یگری آثار د  ینآثار و همچن  ینا  ۀهم  یحال بررس  یناند. در عحاضر بوده
  یت غا ی، کل  یکرد تفاوت رو (Therese-Anne Druart) و دروآرت  (Deborah Block) بالک دبورا  مقاالت

.  یدهدارائه شده در آنها را نشان م یها   یدهمقاله با ا ین ا یاصل یدۀتفاوت ا ینبحث، و همچن یرو مس
ا  یبصورت خاص هرچند مقدم دانستن فاراب  ِی شناسزبانبر    شمول جهاندستور زبان    یدهدر طرح 

قابل   یها تفاوت تقدم  ینو مستندات اثبات ا یرهم مس یآثار طرح شده ول  یناز ا یاریمعاصر  در بس
با    یفاراب  ی متقدم و قرابت فکر  یبحث در قرون وسطا  ینا  یخیتار  یشینهدارد و هم اغلب به پ  یتوجه

و همچنین شباهت رای فارابی در مطابقت سه ساحت زبان، معنا    (یشیانوارو و پر  خصوصبه )آن    یابنا
  دستور  نسبت  محوری  بحث  در.  است  نشده  و وجود با آرای وجوهیان در دستور نظرپردازانه توجهی

  این  از  زیادی  استفاده  آنکه  با  نیز(  فارابی  نظر  در  خاص  هم بطور  و  اسالمی  ابتدایی  قرون  در)هم    منطق  و  زبان
 کلی  و  جزئی  یهاتفاوت   ولی  ( است  شده  مشخص  مقاله  ارجاعات  در   ممکن  جای  تا)که    شده  هاپژوهش
که مؤلف    یی. تا جایستمختصر ن  ین در ا  آنها  ذکر  جای  که  دارد   وجود  مطالب   ارائه   در  نیز  فراوانی

و   مقاالت  کرده  فارابی  یفارس  ی ها کتابجستجو  رأی  به  منطق    که  و  زبان  دستور  نسبت  مورد  در 
  آنها  در متفاوتی ایدۀ یا  مطلب  و  شد ذکر  که  است منابعی همین به  استنادشان اند نیز معموالا پرداخته
      1. نشد مشاهده

 

یخ فلسفه زبان با منطق و فلسفه( )دستوررابطۀ زبان با اندیشه . 2  در طول تار
ای را  مسائل زبان شاسانه  توانمیدر دوران باستان به ندرت    ویژه بههای تاریخ فلسفه  در تمامی دوره 

ند اهای تاریخی حاکی از اینها و مباحث فلسفی طرح شده باشند. گزارشیافت که مستقل از حوزه 
های فلسفی تناظر دارند. تقابل  شناسی اغلب با مکاتب و نحلههای مختلف زبانکه مکاتب و نحله

طبیعت قراردادمیان  و  و گرایی  افالطون  بزرگ،  فیلسوف  دو  اندیشۀ  اختالف  در  آن  ریشۀ  که  گرایی 
و   (anomalism)گریزی  شناسانۀ دیگری همچون تقابل میان سامانگرفت تقابالت زبانارسطو، شکل

 
، محمدحسین  (1391)  توان به این موارد اشاره کرد: »بررسی و تحلیل زبان و منطق در اندیشۀ ابونصر فارابی«.  برای نمونه می1

 ، رضا مرادصحرایی (1393) الزجاجی و فارابی«شناسی در جهان اسالم، مطالعۀ موردی قرشی و »نگاهی به جایگاه زبان
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  (formalism)گرایی  و صورت   ( ecologism)گرایی  یا تقابل مشابه آن یعنی بوم   (analogism)گرایی  سامان
 را رقم زد.  

 یاز فاراب  یشپ  یهادر فلسفه  هایییدگاهچه امکانات و د  یمنشان ده  یمما قصد دار در این پژوهش  
چه   یگرد  یزبان و منطق شده و از طرف او در مورد نسبت دستور  ۀشناسان زبان  یگرفتن آرا باعث شکل

  ۀشناسان مهم زبان  یآرا   یری گشکل  ینۀزم  توانمیرا    یفاراب  ۀدر فلسف  هایییدگاهامکانات خاص و د
 متأخر دانست.  یدر قرون وسطا ویژه بهپس از او 

ولی    شودمی  افالطون و ارسطو دانستهانه اندیشه و آثار  شناس زبانمباحث    بسیاری ازهرچند مبدأ  
و رشد و پختگی    نجامیدنیاین مباحث در زمان آنها به نظریات فلسفی دقیق یا جامع راجع به زبان  

پس از ارسطو تا   2اندیشمندان پس از دوران باستان است. تأمالت  این مباحث بیش از همه مرهون  
تدریج به ،گریز تفکیک محصلی پیدا کردندمانگرا و ساکه دو نحلۀ سامان،  پیش از میالد 50حدود 
)در اسکندرانی و رواقی  -شناسانه از هم جدا شدند و در دو حوزۀ مستقل ارسطوییهای زبانمشرب 
اسکندرانی بیشتر متوجه مسائل ادبی و صوری -جریان پیدا کردند. اهتمام حوزۀ ارسطویی  پرگاموم(

شدند دغدغۀ مباحث  زبان بود و در مقابل رواقیان که در این مباحث خلف افالطون محسوب می
 . (79و  73 :1370و روبینز،  69-68  :1392)سورن، فلسفی راجع به زبان را داشتند 

 

 رانیان رواقیان و اسکند. 2-1
های زبانی میان رواقیان و اسکندرانیان و تأثیر و  در جدال  شناسی دوران باستانزبانامهات مباحث  

، ارائه تعریفات  الفاظ یافته است. گسترش تقسیمات    ادامهتأثر آرای آنها بر یکدیگر تحصل، کمال و  
برای مقوالت دستوری از جملۀ فعالیتهای زبانی   )نسبت به آنچه ارسطو ذکر کرده بود(  ترو تبیینات دقیق 

و    استرواقیان   اسکندرانیان  تغییرات  اعمال  و  وساطت  با  سنت  زبان   ویژهبهکه  به  التین  شناسان 
. پیشتر افالطون و ارسطو هرکدام به نحوی (79- 72  : 1370)روبینز،  اروپایی وارد شد و ادامه پیدا کرد  

مه با تغییرات معنا اذعان داشتند اما رواقیان نه تنها به تبیینات  اجمالی و ضمنی بر تطبیق تغییرات کل
تری از این تطبیق دست زدند بلکه آن را از صرف تطبیق ساخت کلمات با معانیشان به تطبیق دقیق 

دادند   گسترش  آن  زیرساختی  معنای  صورت  با  جمله  برخالف    3. (43-40  : 1392)سورن،  ساخت 

 
و همچنین تقسیم کلمات به اسم و فعل   کراتیلوس. از اولین اظهارات فلسفی راجع به زبان بحث از نسبت لفظ و معنا در رسالۀ  2

راتی به  افالطون است. ارسطو نیز در برخی از رساالت خود اشا  سوفسطاییو تقسیم جمله به دو بخش اسمی و فعلی در رسالۀ  
( دارد. 4و    3های  ، فصلعبارتو    14، فصل  ابطالهای سوفیستی( و قواعد صرف اسامی و افعال )3، فصل  خطابهاجزای جمله )

دانند  همچنین در آثار هردو فیلسوف شواهدی وجود دارد که در بحث از »صدق«، امر ذهنی را واسطۀ میان امر واقعی و زبان می 
 (. 45-44: 1392و سورن،  72-69: 1370، روبینز  ←)برای مطالعۀ بیشتر  

دارد.  3 نظر  مطابقتی  چنین  لزوم  به  خود  آثار  برخی  در  نیز  فارابی  که  شد  خواهد  اشاره  ادامه  هیچ،  در  را ولی  آن  نتوانسته  گاه 
 بندی کند. صورت
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ی در میان آنان از ِقبل مباحث فلسفی اهمیت پیدا کرد و بنابراین هویت  شناخترواقیان که تأمالت زبان
زبان   ،داشتفلسفی   »آموزِش  علمِی  و  سیاسی  لزوم  دلیل  به  زبان  به  توجه  اسکندریه  مدارس  در 

یونانی« به عنوان یک زبان خارجی و در عین حال مهم _به دلیل انبوه منابع علمی به این زبان_ اتفاق 
ابتدای   از  به همین دلیل  تحلیل و توصیفافتاد.  در  امر  میان اسکندرانیان  در  و نحوی  های صرفی 

گرایانه یا تجویزی  زبان صورِی زبان یونانی آن هم از نوع سامانای استخراج و گسترش دستورراست
 .  (60: 1392)سورن، انجام گرفت 

آثار دستور نویسی زبان یونانی در مکتب اسکندرانی   از اولین  اثر دیونوسیوس   فن دستوریکی 
ندی و ساختار کلمات در زبان یونانی  باست؛ شرحی بسیار کوتاه از طبقه  (Dionysius Thrax)تراکیایی  

ی مختلف ترجمه و  ها زبان های پس از آن به  شناسی ماندگار شد و در تمامی دوره که در تاریخ زبان
زبان   گونه این.  (Thrax, 1874)تفسیر شد   به  راجع  فلسفی  بحث  هیچ  حاوی  در ظاهر  آثار هرچند 

های  بندیهای تأثیرپذیری آنها از اندیشۀ ارسطویی را هم در طبقهنشانه   توانمی وضوح  نیستند اما به
 افتن نظم صوری منطقی مشاهده کرد. الفاظ و هم در گرایش به سمت ی

زبا حول  دوره  این  در  زبان  به  مربوط  مباحث  اغلب  شکل  هرچند  یونانی  گاه    گیرد مین  ولی 
به تأمالت و آثار   توان می. از جملۀ آنها  شودمی های متفاوت و در عین حال مؤثری نیز دیده  تالش 

وارو   ترنتیوس  را    ق.م(  116-27)  (Markus Terentius Varro)مارکوس  او  کرد.  اولین   توانمیاشاره 
التینیزبان و  شناس  دارد  التین  زبان  در  دقیقی  بسیار  توجهات  که  دانست  بسیاری    برخالفزبان 

دهد بلکه صرفا از آن  اش قرار نمیشناسانهمتأخراِن خود زبان یونانی را معیار و الگوی مطالعات زبان
رچند در زمان خودش . وارو در مطالعاتش دو تمایز بسیار مهم را تشخیص داد که هکندمیاستفاده  

شناسی منشأ تحوالت بنیادینی شد.  چندان مورد توجه قرار نگرفت اما بعدها و در طول تاریخ زبان
یکی از اینها تفکیک میان صرف و نحو )قواعد ساخت الفاظ در مقابل قواعد ساخت جمله( و دیگری  

الفاظ یعنی تغییرات صرفی و تغییرات   اشتقاقی و قواعد آنهاست  تفکیک میان دو گونه تغییرات در 
 . (121-114: 1370)روبینز، 

 

 قرون وسطای التینی . 2-2
با آغاز گسترش دین مسیحیت و شروع دوران قرون وسطای التینی و اهمیت یافتن زبان التین به عنوان  

شناسانه و دستورزبانی از زبان یونانی به زبان های زبانها برای انتقال آموزه زبان دینی رسمی تالش 
قرون  در  وسیوس و وارونظرهای دیون دقت بعد ازشناسی . زبانبا توان بیشتری از سر گرفته شدالتینی 

به    میالدی(  6)اوایل سدۀ    (Priscianus Caesariensis)با آراء و آثار پریسکیانوس یا پریشیان    وسطای متقدم 
 اوج خود رسید. 

های او  دهد و همچنین از برخی دقت زبان یونانی را معیار قرار می پریشیان برخالف وارو دستور
اغلب محققان به کمال و    حالاینباازجمله تفکیک تغییرات اشتقاقی و صرفی الفاظ غافل است،  
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اذعان دارند. در رویکرد فلسفی به مباحث زبان در قیاس با آثار مشابه تا آن دوران    ویژه بهدقت آرای او  
چه در شانزده   ، (Institutes of Grammar)  مبانی دستوراو در اثر مبسوط هجده جلدِی خود با عنوان  

پرازد و چه در دو جلد نهایی که _برای اولین بار بطور مستقل_ به  بندی کلمات میجلدی که به طبقه
می جمله  ساخت  و  طبقهنحو  و  دارد  نظر  ارسطویی  فلسفۀ  به  تحلیل  بندیپردازد،  و  کلمات  های 

زبان . او در این راستا از دستورداندمیساخت جمله را با مقوالت ارسطویی و مابعدالطبیعۀ او منطبق  
استاندارد   در  )یونانی  دستورچنانکه  بود(  فن  آمده  اختصار  به  سعی    گیردمی الگو    دیونوسیوس   کندمیو 

مبانی  زبان تطبیق دهد. این رویکرد فلسفی پریسکیانوس باعث شد  زبان التینی را با این دستوردستور
مدتها پس از آن   ، ین نیاز روز خود بودترمهمکه    ، 4باوجوِد ناکارآمدی در آموزش زبان التینی   دستور

به   تبدیل  و  نو کشف  از  میالدی  نهم  تا  ترمهمیعنی سدۀ  شود،  دستوری  و  زبانی  تأمالت  منبع  ین 
را در حیطۀ زبانجایی او  با جایگاه ارسطو در حیطۀ  که برخی محققان جایگاه  قیاس  قابل  شناسی 

 .(82-78 : 1392و سورن،  145-126 :1370)روبینز، دانند فلسفه و منطق می
 

 قرون وسطای متأخر . 2-3
شناسی های زبانین مشرب ترمهمیکی از    (15تا    14و    13تا    11)قرون  در قرون وسطای میانی و متأخر  

وجوهیان   یا  وجه  اصحاب  نظری   (Modistaeیا    Modists)مشرب  دستوریاِن   Speculative)  یا 

grammarians)  به دستور قائلین  زبان  شمول جهانزبان  و  تاریخی  تمامی شواهد  است.  شناسی  بوده 
سورن،   ←)اند  حاکی از این است که وجوهیان از میان پیشینیان بیش از همه متأثر از پریشیان بوده

1392  :89) . 
به نگارش درآمد  1350تا   1200کنندۀ آن در حدود سالهای ین آثار بیانترمهمدستوِر نظری که 

شناسی فلسفی در مطالعات  شناسی و جهاناعطای نقشی اساسی به هستی  از  استدرواقع عبارت  
شناختی و  ای منظم میان مقوالت هستیزبانی و در بنیاد خود »تالشی است برای ایجاد رابطهدستور

هم ساختار جهان واقع، هم مقوالت ذهنی تفکر، هم مقوالت   انگاشتندمقوالت مابعدالطبیعی که می 
از   (86:  1392)سورن،  زبان را تشکیل میدهند.«  دستور این سه سطح از مقوالت  از  آنان برای تعبیر 

عینا در    (modes of beings)کنند و باور دارند »وجوه هستی«  اصطالح »وجه« یا »وجوه« استفاده می
اندیشه«   می  (modes of understanding)»وجوه  بهیافت  و  توسط »وجوه داللتهمینشود    « صورت 

(modes of signification)    ای پریشیان را پذیرفته واژه. دستوریان نظرپرداز دستگاه ساختشودمیبیان
انسان می از هستی و همچنین ذهن  آن را روگرفتی دقیق  وه هستی که در یک  دانستند. وجبودند و 

در نظر آنان همان   شودمیتقسیم  )تغییر(  و »شدن«  )دوام(  تقسیم کلی به دو وجه یا کیفیِت »بودن«  

 
توجهی به بسیاری تأمالت مهم پیش از  دلیل افراط در انطباق زبان یونانی و التینی و همچنین بی این ناکارآمدی به   .4

های تصریفی و صورتهای اشتقاقی که توسط  شناسانۀ رواقیان و یا تفکیکهایی مثل تفکیک صیغههای زبانآن مثال یافته 
   وارو انجام شده بود و ... اتفاق افتاد.
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خواص و کیفیات مختلف موجودات است که هنگام شناخِت آدمی وجوه ادراک منطبق با خود را  
آنها حکایت  تشکیل می از  - 175  :1370)روبینز،    کندمی دهد و زبان توسط کلمات با وجوه داللت 

، و آنها را به مثابۀ وجوه  کندمی. »در اصطالح وجوهیان، ذهن وجوه هستی را از اشیاء انتزاع  (177
ق وجوه چنین واقعیات انتزاعی از طریسازد تا اینآورد، و زبان امکان آن را فراهم میادراک در نظر می

یان  شدنبال تأثیرپذیری عمیق از دستور پریاصحاب وجه به  (198:  همان)داللت به دیگران منتقل شود«  
بندی کلمات  بندی مقوالت هستی در فلسفۀ ارسطویی و به تبع فلسفۀ مدرسی را مرجع طبقه طبقه

وه داللت ذاتی برای  کنند: وجدهند و بر اساس آن دو گونه از وجوه داللت را از هم تفکیک میقرار می
. در پی نشر و  (182: همان)تعریف انواع کلمه و وجوه داللت عرضی برای اعراض و تصریف کلمات  

زبان، این علم که پیشتر در کنار منطق شرط ورود به علوم  مقبولیت آرای وجوهیان در حوزۀ دستور
قلمداد می  فلسفه  از جمله  نظرِی خود  دیگر  مبانی  در بخش  نه بخشد،  ی هازبانش قواعد دستوری  )و 

واقع  خاص( وحدت  به  گرایش  طبیعی  نتیجۀ  گرفت.  قرار  آن  ذیل  و  شد  فلسفه  قلمرو  گرایانۀ  وارد 
بود،  شناسیهستی فلسفه حاکم  تاریخ  از  دوره  این  در  انگاشتن وجوه    ، که  یکسان  به  اذعان  پی  در 

« بود؛  شمول جهانزبان  داللت با وجوه اندیشه و هستی توسط اصحاب وجه، طرح وجود »دستور
و سورن،   172-170 :همان)ی منفرد هازبان زبانی مشترک و واحد به عنوان زیربنای تمامی دستوردستور
1392:  89) . 

 

 اولیه اسالمی تقابل اهل نحو و اهل منطق در قرون . 3
ی زبانی در دورۀ اسالمی به دلیل اهمیت واالی کالم خدا یعنی  هابحث چنانکه در مقدمه آمد، اولین  

از جانب پروردگار بر پیامبر اکرم نازل شده بود آغاز  قرآن به عنوان متن مقدس مسلمانان که مستقیماا 
این دوره حول زبان عربی  در  زبان  تمامی مباحث  بود  به زبان عربی  این متن مقدس  شد، و چون 

گرفت. گسترش جغرافیایی و فرهنگی جامعۀ اسالمی، نیاز همۀ مسلمانان به فهم وحی و کالم  شکل
انح  و  کالم  این  تحریف  از  جلوگیری  حکومت  الهی،  در  دیوانساالری  نیاز  همچنین  و  آن  از  راف 

و فرهنگی تبدیل کرد. لزوم آموزش    ، سیاسیاسالمی، آموزش زبان عربی را به یک ضرورت اجتماعی 
طبقه آمدن  پدید  باعث  عربی،  تمامی  زبان  در  که  شد  اسالمی  جامعه  در  زبان  علم  متولیان  از  ای 

قواعد دستور این    )تدوین(الفاظ عربی و تأسیس    ی مختلف علم زبان از جمله بیان معانیها بخش
زبان عربی  زبان به فعالیت پرداختند و چنان اهتمامی در این امر داشتند که اولین اثر جامع دستور

آثار مشابه در جوامع و _سیبویه    الکتابیعنی   با  که در جامعیت و دقت و تفصیل غیر قابل قیاس 
و در کمتر از دو قرن پس از ظهور دین اسالم به نحوی تدوین  بسیار زود هنگام    _ی دیگر بودهازبان

گفت تا حداقل هزار سال پس از آن موضوع و مطلب چندانی بر آن اضافه   توان میسختی  شد که به
. با توجه به اهمیت دینی  (51- 50  :1383و مجتبایی،    212:  1370روبینز،    ؛ 89:  1386)آذرنوش،  شده باشد  

های زبانی، متولیان علم زبان در جامعه  زبان عربی و همچنین موضوعیت داشتن متن قرآن در آموزش
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می محسوب  دینی  نحلهعالمان  و  نیز  شدند  کالمی  معنادار  اختالفات  اغلب  نحوی  مختلف  های 
 داشتند.  

های پیشیِن یونان و روم و  ظریهمتفاوت از جریان اصلی ن  کامالا شناسی عربی، سنتی  سنت زبان
قرون وسطای متقدم در باب زبان است. این سنت از قرن اول هجری قمری آغاز شد و مسائل زبانی  
جاری در آن ناظر بر مسائل جامعۀ اسالمی و گسترش فرهنگی و جغرافیایی اسالم بوده، نه ناظر به  

ای  زبانی که هیچ سابقه-این مسائل فکری ین  ترمهممسائل زبانی پیش از آن در جوامع دیگر. یکی از  
منطق و اصرار متولیان   با  )نحو(زبان عربی  پیش از دورۀ اسالمی نداشته است رقابت دو علم دستور

هرکدام از آنها به کفایت آن علم و بیهوده بودن دیگری است. هرچند پیش از این خارج از عالم اسالم  
زبان با منطق و فلسفه طرح شده بود، ولی بحث  ان دستورای از نسبت میتوسط وارو و پریشیان گونه

اسالم   عالم  میان    کامالا در  رقابت  مسئلۀ  شد.  انجام  دیگری  قصد  به  و  دیگر  منظر  از  و  متفاوت 
منطق یونانی با ادعای تعیین قواعد   ویژه بهزبان و نحو در عالم اسالمی در پی ورود علوم بیگانه  دستور

نطق   و  زبان  پدی   گویی()سخن فکر  اهل  خطِر  احساس  باعث  که  آمد  قبال   )نحویان(د  _که  مسلمان 
شدند_ از تاثیر و نفوذ منطق و در نتیجۀ آن شد اغلب از متکلمان زمان خود هم محسوب میگفته

شد. در این زمان زبان عربی از جانب اهل دین به  زدایی از آن  و تقدساهمیت شدن زبان عربی  بی
آمد و به همین دلیل هر تهدیدی  حساب میسات مورد اتفاق مسلمانان بهواسطۀ قداست قرآن، از مقد

برانگیخته میهاحساسیتشدن  موجب  دینی  از    وشد،  ی  یکی  منطق  جهت  این  این  ترمهماز  ین 
دربودتهدیدات   این  دوره .  هیچ  در  آن  از  پیش  تا  که  است  زبانحالی  مباحث  از  چنین  ای  شناسی 

منطق   از جانب  زبانی  برای هیتهدیدی  بنابراین چنانچ  و  بود  نشده  آن صورت   احساس  با  تقابلی 
 نگرفته بود.

  ، دان بزرگ آن زمانمنطق،  با ابوبشر مّتی،  نحوی و متکلم شهیر ،  مناظرۀ میان ابوسعید سیرافی
تقابل دو علم دستورتوانمی خوبی  به نمایانگر نحوۀ طرح  در قرن دوم و سوم  د  زبان عربی و منطق 

که همچون   کندمی ی در ابتدای این مناظره منطق را ابزاری از ابزارهای »کالم« معرفی  باشد. متّ هجری  
رود می  به کارصحیح  میزانی برای تشخیص کالم درست از نادرست و همچنین معنای صحیح از غیر

و منطق    مقابل معتقد است ارتباط نحو تابد و درسیرافی این تعریف را برنمی  5. (68:  1425)توحیدی،  
یا منطق عینا عبارت است از قوانین درست سخن گفتن و این چیزی نیست   ، از دو حال خارج نیست 

و در هر زبان اختصاص به همان زبان   شودمیجز همان قوانینی که در علم نحو از آن سخن گفته  
ای اختصاص به همان جامعه و زبان  چیزند که در هر جامعهیک  )منطق و نحو(دارد و بنابراین این دو  

 
أعنی به أنه آلة من آالت الکالم یعَرف بها صحیح الکالم من سقیمه، و فاسُد المعنی من صالحه، کالمیزان، فإنی أعرف به  . »5

 . الرجحان من النقصان، و الشائل من الجانح«
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گونه ارتباط و تداخلی با نحو ندارد و صرفا بیان کنندۀ  و یا اینکه منطق هیچ  (70 :همان)  6خاصش دارد
د  توان میای ندارد و عقل خودش قواعد و قوانینی مربوط به تعقل است که آن هم نیاز به علم جداگانه

:  همان)به فضل و عنایت الهی، آنها را دریابد و مالک صحت و سقمشان باشد  با تفکر و تفحص و  
آورد و آن اینکه  . ابوسعید به نمایندگی از جانب نحویان ایراد دیگری به اهل منطق وارد می(75-76

بیشتر از  شده در آثار یونانیان هستند که برای تبعیت هرچهدانان آنقدر مقهور قواعد و قوانین ذکرمنطق
برند. این خطا از نظر  می  به کارخالف قواعدی که در میان صاحبان آن رواج دارد  آنان زبان عربی را بر

)مانند سبب، آلت، سلب، افتد  بردن الفاظ در غیر معانی صحیحشان اتفاق می  به کاراو، هم به جهت  
غییر دادن برخی قواعد ، هم در رعایت نکردن و تو ...(  7ایجاب، موضوع و محمول، أینیت، ماهیت، هلیت 

قیاس  زبان  دستور انواع  در  که  قواعدی  برخی  کار)مانند  توضیح شاخه  رود(می  به  و  تعریف  در  های  و هم 
دانان عرب به دلیل رسد منطق از جانب زبان. به نظر می)مانند شعر و خطابه و ...(مختلف علم زبان  

رفته است. سیرافی در این  گونه خطا حقیقتا به عنوان تهدیدی برای زبان عربی به شمار میاین سه
های الزم  معنی نحو اعم است از حرکات و سکنات لفظ، گذاردن حروف در مکان  گویدمیخصوص  

و در همۀ اینها قصد رسیدن به صحت و    ، و ترکیب کالم به نحوی که تقدم و تأخر در آن رعایت شود
عد تخطی کند یا این است که ]تنها[ به  ااز خطا را دارد. و اگر در این میان چیزی از این قو  اجتناب

پذیر است و یا به جهت اینکه از طریقه عادت مردم _که این عادت بر  استعمال نادر و بعید امکان
اساس فطرت آنهاست_ خارج شده و مردود است. اما در اینجا منطقیون دچار غرور شده و تصور  

شوند. آنها متون این علم را به اند معانی جز با روش و نظر و تکلف آنها شناخته و روشن نمیکرده
ند. آنها پا را از این هم فراتر گذاشته و این  ااند که خودشان در آن ضعیف و ناقصزبانی ترجمه کرده

یند شما در کار  گواند، و به نحویون هم میروش ترجمه خود را در جایگاه یک صناعت قرار داده
گفت سیرافی   توانمیدر نهایت    ! (74  :همان)شوند  ترتیب مانع دخالت آنها میلفظید نه معنا و بدین

را  نه نحویان  برای  معنی  از  بودن بحث  عارضی  و حتی  منطقیان  به  قلمرو »معنی«  اختصاص  تنها 
بلکه  نمی ن  گویدمیپذیرد،  شکل  لفظ  قالب  در  جز  همین    گیرد میمعنی  به  باید و  منطقی  دلیل 

های مختلف نحوی را بشناسد تا معنی را تشخیص دهد. او فکر سالم را که تابع ترکیب درست  ترکیب
 داند نه منطقی. ت در شأن نحوی میکلمات اس

دستور پیروزی  از  که  است  مستنداتی  معدود  از  ابوسعید سیرافی  و  مّتی  ابوبشر  بر مناظره  زبان 
دهند رساالت مختلفی در نسبت میان منطق و های تاریخی نشان می گزارش.  کندمیمنطق حکایت 

شده است که البته اغلب توسط اهل منطق و طبیعتا در  زبان پیش و پس از این مناظره نگاشتهدستور
  دانست به را بتوان متعلق    )پیش از مناظرۀ مذکور(  این بابدفاع از منطق است. شاید اولین رساله در  
 

نی و ....کّلها من  . »ألّن الکالم والنطق واللغة واللفظ واإلفصاح واإلعراب واإلبانة والحدیث واإلخبار واالستخبار والعرض والتم6
 (. 70: 1425واد واحد بالمشاکلة والمماثلة« )توحیدی، 

 .(75: 1425برد )توحیدی، ها را عالوه بر موارد دیگر نام می. سیرافی همه این نمونه7
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هم مناهج این دو علم را مقایسه کرده و هم     که  طیب سرخسی از شاگردان کندی  بن  احمدمناظرۀ  
)در قیاس با نحو که اختصاص به جهت عقلی بودنش دارد  به منطق به دلیل عمومیتی که به  و  را اغراضشان  

پس از   .(196  :1383،  عابدو    347  : 1977اندرس،    ؛42  : 1997)عفیفی،  برتری داده است    زبان عربی دارد(
  ۀ در رسال و فارابی،  مذهب و از شاگردان مّتینصرانی یعقوبی م( 974)متوفی عدی بنیحیی ه نیزمناظر

العربي والنحو  الفلسفي  المنطق  صناعتي  بین  الفصل  تبیین  شاگردش    في  سجستانی  و  ابوسلیمان 
  عدی،  بن  )یحیی  داز یکدیگر را نشان دادن  شاناستقاللنحوۀ  حدود هرکدام از این دو علم  را معین و  

 .(79- 78 :1391و ورستیگ،  344-341  :1977اندرس، ؛ 414-424  :1988
 

 زبان و منطق فارابی در مقام بیان مسائل نظری در باب رابطۀ میان دستور. 4
فارابی از جمله   شودمی ی زبان عربی پرداخته  هاویژگی شناسی که به تاریخ و  در اغلب مطالعات زبان

به  ،  زبانکه در واکنش به منازعۀ مذکور میان منطق و دستور  شودمیدانانی برشمرده  فیلسوفان و منطق
ه زبان عربی در ویژه توجه به جایگازبان و به در عین حفظ شأن دستور   ، مّتی در آنجبران شکست  

در نگاه اول به مباحث زبانی فارابی هم به نظر   8جامعۀ اسالمی به حمایت از منطق برخاسته است. 
دانان را رفع  کند اتهامات سیرافی به منطق و منطقمیرسد او قصد دفاع از منطق را دارد و تالش می

 .  شده استاختصاصی رأی فارابی پرداخته های ویژگیدر عین حال در این مطالعات کمتر به کند. 
در  جامعۀ ما  جدیِد  مسئلۀ  این  بحث، طرح  این  در  فارابی  بدیع  ایدۀ  دهیم  نشان  داریم  قصد  اینجا 

پاسخی جهان یافتن  زبان و  در باب  پیشین  از اسالمی در کانتکست مباحث فلسفی  فراتر  شمول و 
زبان عربی است. م  ِصرف  این نوشتار توضیح  به مسئلۀ زمانهی درواقع در  فارابی  اش  دهیم هرچند 

یعنی نسبت میان دستور زبان با منطق یا به تعبیر بهتر رقابت آن دو باهم پرداخته است ولی برای پاسخ  
اش نکرده است. او این مسئلۀ  به این مسئله خود را محصور در مشهورات و مقبوالت جاری در جامعه

دار ای نداشته، به نحوی پاسخ داده که وام شین هیچ سابقهجدید فلسفی را که در میان فیلسوفان پی
که در چنان  )آنتأمالت فلسفی آنان راجع به زبان است. البته او نسبت به مباحث زبانی جامعۀ خودش  

داده شد(   مذکور توضیح  را جدی میبی مناظره  جدال  این  دو طرِف  تاکید هر  و  نیست  به  توجه  و  گیرد 
کند  ی در رأی خود به هر دو علم منطق و دستور زبان جایگاهی اعطاء میشناسد. فارابرسمیت می

 باالتر از آنچه مدعیانش برای آن قائل بودند. 
 
 
 
 

 
استفاده در این ها برای این نگاه، ورستیگ است که در مقالۀ مفصلی )که در نسخۀ ترجمه شدۀ مورد  ترین نمونهیکی از جالب.  8

زبان نامیده شده( با وجود تاکید بر بدیع بودن رای فارابی در تلفیق منطق و دستور  تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان  ،پژوهش
 (. 108: 1391داند )ورستیگ، موضع او را با متی و عدی یکی می
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 علم اللسان و قواعد مشترک زبان. 4-1
های فارابی در باب نسبت منطق و زبان در جایی است که با ذکر  گیری ترین موضعیکی از صریح

دهد. او در مورد موضوعات علم منطق  معانی مختلف »نطق« وجه تسمیه علم منطق را توضیح می
اعطا  :  گویدمی  قوانین  آنها  آن  شودمی»موضوعات منطق که در  از  از معقوالت  جهت که    عبارتند 

. سپس  (59  :2005)فارابی،    ظ از آن جهت که دال بر معقوالتند«مدلول الفاظ هستند و همچنین الفا
دهد ما در اثبات آراء و نظریات در نفس خودمان تنها نیاز به معقوالت داریم اما  در ادامه توضیح می 

به   آراء  همین  اثبات  این ها انسانبرای  از  که  الفاظی  هم  داریم  معقوالت  این  به  نیاز  هم  دیگر،  ی 
د. بدین منظور برای رسیدن به نتایج مطلوب در هر مورد هم خود این معقوالت معقوالت تعبیر کنن

شوند. لذا در منطق باید هم  هم چیده  کنار  و هم الفاظ دال بر آنها باید به تعداد و به نحو خاصی در
قوانین معقوالت و هم قوانین الفاظ دال بر این معقوالت بیان شوند. قدما هر دوی این موارد یعنی  

نامیدهم یا »نطق«  را »قول«  آنها  بر  الفاظ دال  یا نطق    ؛اندعقوالت و  قول  تفاوت که معقول،  این  با 
و    9شودمیدرونی و مرکوز در ذهن است و لفظ دال بر آن، قول و نطق بیرونی است که با صوت ادا  

اثبات   قیاس منطقی قول و نطقی است که با آن، یک رأی چه درون نفس باشد و چه بیرون نفس، 
دهد »نطق« به عنوان ریشۀ لفظ »منطق« دارای سه معناست:  . او توضیح می ( 60-59 :همان) شودمی 

)معقوالتی  ذهن  ، کالم درونی و مرکوز در  )تعبیر زبان از ما في الضمیر(  شودمیکالم بیرونی که با صوت ادا  
الفاظ هستند( و    که مدلول  باعث وجود فکر  دارد و  او  به  تنها اختصاص  انسان که  ذاتی  قوۀ نفسانی  و 

. منطق با ارائه قوانینی برای هر دو ساحت  شودمی اندیشه و فراگیری علوم و صنایع و تمییز نیک و بد  
ون با بیان و رعایت این دو گونه  ، چکند مینطق بیرونی و نطق درونی، نطق به معنای سوم را تقویت  

 10شودمیو تکمیل    گیرد می قوانین قوۀ نفسانی و ذاتی نطق که بالفطره در انسان موجود است قوام  
بیرونی قوانینی   نطقدر علم منطق، قوانین    گویدمی. فارابی در اینجا  ( 15-14  : /1  : 1408و    63-62  :همان)

همۀ   میان  که  ج  هازبان هستند  به  و  منطقمشترکند  جزء  که  است  اشتراکشان    محسوب  هت همین 

جزء منطق نیستند بلکه علم    دیگر  دارند،   اختصاص  خاص  یهازبان  به  که  قوانینی  درعوض،   شوند.می 
ی خاص  هازبان. تاکید فارابی بر تفکیک دستور(62  :2005)فارابی،  دهند  نحِو آن زبان را تشکیل می

از قوانین نطق بیرونی که در علم منطق طرح میشوند حتی درجایی که به امور و مباحث مشترکی  
ای از علم زبان یا بخشی از علم منطق است که به  ، حاکی از قول او به وجود گونهشودمیپرداخته  

فصل اول از   پردازد. این گونه از علم زبان پیشتر درمی  هازبانتقسیمات و قواعدی حاکم بر همۀ  
 

:  1380احتماالا مقصود فارابی از »قدما« هموست )افالطون،  . این دو مورد را افالطون در رسالۀ سوفسطائی ذکر کرده است و  9
 (. 1547-1542و  261-264

میان قول و نطق تمایز ظریفی قائل است و از آن    کتاب الحروفاین مطلب عینا در هر دو اثر فارابی ذکر شده است. البته در  .   10
 . «نطق » آید دو معنای اول مذکور در دیگر آثار مدلول واژۀ »قول« هستند و معنای سوم مدلول واژۀ بدست می
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برشمرده دیگر  علوم  تمامی  بر  مقدم  و  اللسان«  »علم  ذیِل  اثر  طبق  همین  که  علمی  است؛  شده 
یی با  هاتفاوت ها و  یی با علم منطق دارد و هم شباهتهاتفاوت ها و  توضیحات فارابی هم شباهت

را در نظر ندارد  علم نحو. تعبیرات او همه نمایانگر این است که از این شاخۀ علمی هیچ زبان خاصی  
با  هازبان؛ یعنی همه  گیرد میبر  ی خاص و منفرد را درها زبانتمامی    کندمیو آنچه ذکر   ی خاص 
شاید بتوان گفت فارابی در ارائه یشان مشمول این تعریفات و تقسیمات هستند.  هاتفاوت وجود همۀ  

تا   باشد  شده  گنجانده  آن  در  زبان  مباحث  همۀ  که  جامع  و  مختصر  از  تصویری  ملهم  حدی 
آنچه گاهی در الگوبرداری فارابی از   برخالفاست. اما    دستور  فن    ، دیونوسیوس و رسالۀ مشهور او

و فرض باور    (Zimmermann, 1981: xxxi)این رساله در برخی تقسیمات و تعاریف الفاظ اظهار شده  
  اللسان علم مباحث از  فارابی بندیتقسیم زبان یونانی را تقویت کرده است، دن دستوربوفارابی به ایده آل

بلکه  تقسیم  به  شباهتی  هیچ  العلوم احصاء  در ندارد،  دیونوسیوس  علم  ها بخشبندی  این  مختلف  ی 
و    بندیصورت   طوری معنا  بیان  در  با همۀ  شده که  انطباق  امکان  زبان که  علم  برای  تقسیمی عام 

 ها را داشته باشد بسیار موفق عمل کرده است. زبان
دو گونه است، در یک گونۀ آن الفاظ معنادار یک امت    )علم زبان(»علم اللسان«    گویدمی فارابی  

ای تنها شامل الفاظ مربوط به که طبیعتا در هر جامعه  شودمی و معنا و مدلول آنها مشخص و حفظ  
علم زبان    ندارد. گونۀ دیگرِ   هازبانمندی با سایر  و هیچ اشتراک نظام   شودمیزبان خاص آن جامعه  

ی مختلفی دارد  هابخشیک از این دو گونه علم زبان  حاکم بر این الفاظ است. هر  11علم به قوانین 
و در مجموع هفت بخش بزرگ علم اللسان    شودمیبندی  به همین صورت طبقه  هازباندر همۀ  که  

 دهد:را تشکیل می
: علم الفاظ مفرد، علم الفاظ مرکب، شودمیای به پنج بخش بزرگ تقسیم علم زبان نزد هر جامعه

درستی قرائت و   قوانین  قوانین درستی کتابت،  الفاظ مرکب،  قوانین  الفاظ مفرد، علم  قوانین  علم 
 .(47-46 :2005)فارابی،  12قوانین درستی اشعار

گونۀ اول علم زبان و پنج بخش بعدی، ذیل گونۀ دوم  از هفت بخش مذکور، دو بخش اول ذیل  
ی  هازبان د همۀ  توانمیاین علم به نحوی است که    بندیصورت شد،  علم زبان هستند. چنانکه گفته

پذیرای تعریف و تقسیمات علم زبان و حتی قواعد و   هازبان بر بگیرد. این یعنی تمامی مختلف را در
 

ّما تشتمل  أي جامعة، ینحصر في کّل واحد منها أشیاء کثیرة م  : »أقاویل کلیةطبق نظر فارابی »قوانین« در هر صناعتی عبارتند از.  11
کثرها« )فارابی،   (. 45:  2005علیه تلك الصناعة وحدها حتی یأتي علی جمیع األشیاء التي هي موضوعة للصناعة أو علی أ

دهد: قوانین الفاظ مفرد  برد و تا حدودی توضیح میهای مختلف هر کدام از این دو بخش را نام میدر ادامه فارابی بخش.   12
جمه، قوانین امثلۀ الفاظ مفرد )قوانین الفاظ مثال اول و مشتق(، مباحث مربوط به فعل ازجمله  ند از شناخت حروف مع ا عبارت

تبدیل مصدر به فعل، انواع فعل، ساخت فعل امر و نهی، اصناف افعال از جهت کمیت و کیفیت و تغییرات الفاظ به دلیل دشواری  
(. او  51-47:  2005فعل و ادات در جمله و قوانین ترکیب )فارابی،  ند از قوانین اطرف اسم و  ا تلفظ. قوانین الفاظ مرکب عبارت

 (. 52-51: همانشمارد ) قوانین درست نوشتن، درست خواندن و شعر را نیز به همین ترتیب برمی
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از الفاظ زبان   هامثالم آن هستند. در بیان فارابی نیز هرچند همۀ  ی گونۀ دو هابخشقوانین مذکور در  
ی علم زبان و هم توضیحات آنها شاهد بر  هابخشعربی است اما هم خود عناوین ذیل هرکدام از  

آنکه برخی توضیحات    خصوص بهمنحصر نبودن نظر فارابی در مورد این علم به زبان عربی است،  
از آن جمله    ؛زبان عربی ندارد ختلف علم اللسان معادلی در دستوری مهابخشاو در مورد مباحث  

مفرد«    توانمی  الفاظ  امثلۀ  »قوانین  نحو   وبه  به  فارابی  بنابراین  کرد.  اشاره  األطراف«  قوانین  »علم 
ی خاص را بر اساس  هازبانپیشینی و فارغ از زبان عربی یا هر زبان دیگری یک علم زبان فراتر از  

قسیمات و قوانینی ذکر تعریف، تبیین و برای موضوع و احکام آن ت  هازبانرک میان  ی مشتهاویژگی
 کرده است. 

ای که بتوان از بیان فارابی در مورد مراحل پیدایش زبان در یک جامعه از آغاز تا رسیدن به نقطه
استفاده   با عنوان علم زبان سخن گفت،  یا صناعت  که در هر جامعه    شودمیاز حصول یک علم 

صنفی با عنوان »واضعان زبان« متولی مدیریت و تدبیِر هر دو گونۀ علم زبان در جامعه هستند. در 
به منشأ طبیعی این بحث فارابی به نحوی هوشمندانه از دو رأی متقابل یعنی قول افالطونی_رواقی  

و رأی سومی   گیرد میبرای زبان و قول ارسطویی_اسکندرانی به وضعی و قراردادی بودن زبان بهره  
برمیگزیند که مطابق آن الفاظ زبان هر جامعه به دلیل اینکه گزینش اولیۀ حروف و اصواتشان منطبق 

ه ترکیب آنها با توافق میان بر طبیعت مشترک افراد جامعه است دارای منشأ طبیعی هستند و از آنجا ک 
دلبخواهی هم نیست و باید در    کامالا گویشوران زبان اتفاق می افتد وضعی، در عین حال این وضع  

آنها   آنها دیگر قراردادی نیستند و از روابط معانی و مدلوالت  از قواعد و قوانینی تبعیت کرد که  آن 
کید   « موظف است در مرحلۀ وضع الفاظ و کلمات  »واضع لسان  کندمیانتزاع میشوند. او از سویی تأ
ها را برگزیند و هم برای آنچه تاکنون لفظی وضع نشده به وضع  ترینهم از میان الفاظ پیشین مناسب

همین فرد باید بر رعایت قواعد و قوانین مشترک   کندمیالفاظ جدید بپردازد، و از سوی دیگر تصریح  
نیز نظارت داشته باشد تا در مراحل توسعه و رشد زبان از  در زبان خاص خود    هازبانحاکم بر همۀ  

گرایی در وضع (. او درواقع قائل به گونۀ خاصی از سامان139و    138:  1970،  فارابیآنها تخطی نشود )
مدلول آن الفاظ و بنابراین مشترک میان  الفاظ است که ضامن این سامان انطباق با معانی و موجودات  

. بدین ترتیب واضعان زبان در هر دو )در این مورد در ادامه توضیح خواهیم داد(ت  سهازبان همۀ جوامع و  
مشترک و از پیش معین عمل    گونۀ علم زبان دخیل هستند و مسئولیت دارند مطابق قواعد و قوانین

 کنند. 
نظر می و دستوربه  منطق  دو علم  نسبت  مورد  در  آثارش  از  در هرکجا  فارابی  زبان سخن  رسد 

زبان همین گونۀ دوم »علم اللسان« است. با توجه به این توضیحات  ، مقصودش از دستورگویدمی 
موضع فارابی را در منازعۀ دو علم نحو و منطق دریافت. او خود نیز در بحث از معانی »نطق«    توانمی 

به سؤالی مقّدر از جایگاه و وظیفۀ علم نحو در قبال قول و نطق بیرونی و مقایسۀ آن با وظیفۀ  در پاسخ  
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علم منطق، گریزی به نسبت میان دو علم منطق و نحو میزند و از این نسبت با عنوان »مشارکت« 
 :کندمیتعبیر 

تش با آن اینست که ای مشارکت دارد، و تفاومنطق از جهت اعطای برخی قوانین الفاظ با نحو گونه
که اختصاص به الفاظ یک جامعۀ خاص دارد و علم منطق قوانینی  کندمینحو تنها قوانینی را اعطا 

که اعم از الفاظ تمامی جوامع است؛ پس الفاظ احوالی دارند که تمامی جوامع در  کندمیرا اعطا  
و الفاظ مفرد اسم و کلمه )فعل(   آنها اشتراک دارند: مثل اینکه برخی از الفاظ مفرد و برخی مرکبند،

و ادات هستند، و اینکه برخی الفاظ موزون و برخی غیرموزونند و مشابه اینها. احوالی هم وجود 
دارند که اختصاص به یک زبان و نه زبان دیگری دارند: مثل اینکه فاعل مرفوع است و مفعوِل آن 

 . (61-60 : 2005)فارابی،  منصوب 
و آن را بخش    کندمی ذکر    هازبان، آنچه فارابی به عنوان مشترکات همۀ  شودمیچنانکه مالحظه  

همان موضوعات »علم اللسان« است. از جمع میان توضیحات    داندمیمشترک دو علم منطق و نحو  
و    حو()نزبان  رسد فارابی دو علم دستوربه نظر می  العلوم   احصاءفارابی ذیل دو علم زبان و منطق در  

همان   گونۀ دوم آن(  خصوصبه )که علم اللسان    داندمیمنطق را دارای نسبت عموم خصوص من وجه  
که این موضوعات مشترک در این    شودمیوجه مشترک این دو علم است. البته فارابی در ادامه متذکر  

مشترک    هازبانشوند؛ در علم منطق از آن جهت که میان همه  دو علم از دو جهت مختلف بررسی می 
است و در علم نحو از آن جهت که در یک زبان خاص محصل است. او به همین مثال تقسیم الفاظ  

 :گویدمیو  کندمیزبان به اسم و فعل و حرف اشاره 
موجود  هازبانبندی تنها به زبان عرب یا زبان یونانی اختصاص ندارد، بلکه در تمام  این نوع تقسیم

اند، و است، و نحویان عرب به واسطۀ آنکه در زبان عرب موجود بوده آن را برگزیده و اقتباس کرده 
اند ... ولی در مواردی های یونانی به واسطۀ آنکه در زبان یونانی وجود داشته آن را اختیار کرده نحوی

ها در آن پردازد که الفاظ تمام ملتدهد، تنها به بیان قوانینی می که منطق قوانین الفاظ را بدست می
، ترجمۀ  1381)فارابی،    گزیند ...مشترک است، یعنی منطق آن قوانین را به واسطۀ مشترک بودن برمی 

 .(61-60 :خدیوجم
 

 شباهت الفاظ و معانی . 4-2
به آن تصریح ندارد   احصاء العلوم ها که فارابی در  های مشترک میان همۀ زبان ترین ویژگییکی از مهم

گیری زبان هر امت آن را موجب کمال و حصول  بحث از مراحل شکلهنگام    الحروف  کتابولی در  
 ا:  »شباهت الفاظ با معانی« آنه از عبارت است  داندمیبیشترین فایده از زبان _در آن امت_ 

فإن کانت ِفَطُر تلك األّمة علی اعتدال وکانت أّمة مائلة إلی الذکاء والعلم، طلبوا بفطرهم _من غیر  
محاکاة المعاني وأن یجعلوها أقرب تجعل داّلة علی المعاني_  أن یتعّمدوا في تلك األلفاظ التي 

أللفاظ أن تنتظم  تلك ا، ونهضت أنفسهم بفطرها ألن >تتحّری< في  شبًها بالمعاني وبالموجود
علی أکثر ما تتأّتی لها في األلفاظ؛ ]فتجتهد[ في أن تقرب أحوالها في    بحسب انتظام المعاني

الشبه من أحوال المعاني. فإن لم یفعل ذلك من اّتفق منهم، فعل ذلك مدّبرو أمورهم في ألفاظهم  
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ا<   ا یطلب النظام في األلفاظ >تحّریا ن تکون العبارة عن معاٍن ما  ألالتي یشّرعونها ... وهکذا أبدا
 ( 140و  139-138 :1970)فارابی،  بألفاظ شبیهة بتلك المعاني

میان   مشترک  ویژگی  را    هازبان این  پرداخته  آن  به  فارابی  پیشینۀ   توان می که  تمامی  ماحصل 
میان الفاظ و معانی آنها، در  موردنظرش  در بیان شباهت    شناختی برای او دانست. او فلسفی_زبان

که هرچند ردپای تمامی    دهدای ارائه میهای بسیار جزئی نگرانهجای کتاب الحروف تحلیلجای
گیری است اما از ترکیب و تصویر کلی بدیعی  ها در مباحث زبانی مقدم بر او قابل پیاین تحلیل

ثال اول«  ها تقسیم دستور زبانِی الفاظ به »ماین تحلیلمهم ترین پشتوانۀ فارابی در  .  برخوردار است
در همۀ    کندمیی علم اللسان ذکر  هابخشو »مشتق« است. این تقسیم که فارابی آن را در یکی از  

به نحوی وجود دارد. توجه به ظرفیت این تقسیم از الفاظ در تحلیل ارتباط الفاظ و معانی  و    هازبان
جزئیات آن ریشه در تمامی  ای بدیع در باب نسبت دستور زبان و منطق در عین اینکه  نهایتا خلق ایده
ی پیش از دورۀ اسالمی دارد ولی در صورت کلی و رأی نهایی نوآوری فارابی شناسزبان تاریخ فلسفه و  

. چنانچه گفته شد رواقیان از پیشروان تحلیل و تبیین رأی تبعیت تغییرات الفاظ از  شودمیمحسوب  
میرسید و در یک سنت قدرتمند زبانی توسط تغییرات معانی بودند که پیشینۀ آن به افالطون و ارسطو  

پریسکیانوس به اوج خود رسیده بود. به نظر میرسد این بحث در کنار تفکیِک بدیع و دقیق دو گونه  
یعنی تفکیک    تر به آن اشاره شد()و پیشتغییرات در الفاظ که توسط مارکوس ترنتیوس وارو طرح شد  

فیلسوف نکته سنجی همچون فارابی بسیار الهام بخش    میان تغییرات صرفی و تغییرات اشتقاقی برای
را با عنوان »علم قوانین االطراف«   )اعم از اسامی و افعال(بوده است. او تمامی تغییرات صرفی الفاظ  

از   گونهاین و با دقت موضوع    داندمی ذیل »علم قوانین األلفاظ عندما ترّکب« بخشی از علم اللسان  
.  کندمیتقاقی الفاظ که آن هم بخش دیگری از علم اللسان است تفکیک  تغییرات را از تغییرات اش

الفاظ فارابی تنها تغییرات اشتقاقی را شایستۀ حکایتگری از تغییرات  از میان این دو نوع تغییرات در  
. او در تعریف الفاظ مشتق و مثال اول در  (257- 1/255:  1408فارابی،    ←)برای نمونه  داند  معانی می

د از لزوم نسبت میان تغییرات الفاظ با تغییرات معانی و  توانمی کتاب العبارة بیش از هرجای دیگر  
اسم مشتق از    گویدمیابتنای این نسبت بر تقسیم الفاظ به مثال اول و مشتق حکایت کند. فارابی  

)هر معنایی که عنای منفرد و مستقل از هر معنای دیگری  اسم دیگری گرفته می شود که این اسم بر م
. هرگاه این معنای منفرد به نحوی تغییر کند که کندمی داللت    بتواند در نقش موضوع آن را همراهی کند(

دیگر منفرد نباشد، بلکه موضوعی که این معنا بر آن وارد شده است را نیز همراهی کند لفِظ دال بر 
را )موضوع(  که بتواند حضور معنای اولیه و همراه شدن معنای جدید    کندمی ر  آن نیز به نحوی تغیی

نمایش دهد. در این توضیح فارابی لفظ دال بر معناِی منفرد اولیه را »مثال اول« و لفظ دال بر معنای 
را »لفظ مشتق«   اول(  دوم  مثال  از  این  (93/ 1  :1408)فارابی،  نامیده است  )مشتقِّ  بیشتر  برای شناخت   .

در بخش »قوانین امثلۀ الفاظ مفرد«   العلوم   احصاءتقسیم از الفاظ باید به دو اثر دیگر فارابی یعنی  
بطور خالصه  مراجعه کرد.    الحروف  کتابی مختلفی از شرح العبارة و  هابخشو  (  48:  2005)فارابی،  
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فاراب  توانمی  نظر  در  دسته  یگفت  دو  االفاظ  »مثال  معادل  اند:  اول  مثال  الفاظ  »مشتق«.  و  ول« 
  ها   آن  ی معادل برا   ینترد و درستن ندار  یخاص زمان فاراب  یهازباناز دستور  کدام هیچدر    یمشخص

و    یمصدرند که از آنها فعل و اسام  یا اند،  دو گونه  مشتقیرغ  یااست. الفاظ مثال اول    «مشتقیر»غ
 ی لفظ  یگرد  یو برخ   هستند  الفاظ مشتق  یمبدأ اشتقاق برا   یری و به تعب  شودمیساخته    یگراوصاف د

 یدانست. فاراب  یزبان فارسرا معادل الفاظ »جامد« در دستور  ها  آن   می توانو    شودمیاز آنها ساخته ن
کاربردهای این   نامد. یم «متصرف  یرمثال اول غ»و  «ف مثال اول متصّر »را الفاظ  یراخ ۀدو دست ینا

دال بر مراتب مختلف معرفت،    در بحث از اسامیبیش از همه    الحروف  کتابتقسیم از الفاظ در  
بر مقوالِت  دال  و    جوهری و عرضیاسامی  دو اصطالح »موجود« و »وجود«  و همچنین توضیح 

أکید دارد  . برای مثال او ت (129-108 :1400  شهیدی،  ←)  خورد نسبت آنها با هم در فلسفه به چشم می 
تمام  آینۀ  نیز  بتوانند حتی در ظاهِر خود  باید  به مفاهیم و »مقوالت«  نمای معانیشان  الفاظ مربوط 

ای باشند که بتوانند از معنایی  در ساختارشان به گونه  جوهرباشند؛ یعنی الفاظ مربوط به جنس و انواع  
بی وصفی  غیر موضوع()یعنی  از  غیر  نیاز  اول  و  مثال  الفاظ  با  تنها  امر  این  که  کنند،  حکایت  متغیر 
  ی مقوالت عرض حالیکه ساختار الفاظ دال بر معنای اجناس و انواع  پذیر است؛ درمتصرف امکانغیر

ی این دو معنا و نسبت آنها  هاویژگیوصفی باید بتوانند بر  چه در حالت وصفی و چه در حالت غیر
ین با استفاده از الفاظ مشتق برای حالت وصفی و الفاظ مثال اول متصرف یا  با هم داللت کنند، و ا

فارابی در مورد الفاظ دال بر   . ( 82-76  : 1970)فارابی،    شودمی وصفی مقدور  مصدر برای حالت غیر
)معرفت الفاظ دال بر دو گونه معرفت    داندمیمراتب مختلف معرفت نیز رأی مشابهی دارد و الزم  

از ارتباطی که میان آنها در عالم معنا هست    الیه(مجرد و منتزع از مشار  کامالا الیه و معرفت  رمشتمل بر مشا
، مثال اول متصرف  )مانند بیاض از مقوالت عرضی(که لفظ دال بر معرفت منتزع نحوید؛ بهنحکایت کن

. نکتۀ مهم و قابل توجه  )مانند ابیض(و مبدأ اشتقاق باشد برای لفظ دال بر معرفت مشتمل بر مشارالیه 
این است که در هر دو بحث مذکور و همینطور در بحث از دو اصطالح »موجود« و »وجود« تأکید 

عانی طرح کرده یک لزوم عقلی  فارابی بر این است که آنچه در مورد لزوم شباهت ساختار الفاظ با م
 .شده است گرفتهاست که از وجود دقیقا همین نوع ارتباط در عالم معنا بر

و درواقع از قواعد علم اللسان یا همان دستور زبان   هازباناین لزوم، وجه مشترک همۀ دستور  
نیز تا حدی متأثر   ی خاص است. شاید بتوان فارابی را در این رأیها زبان واحد و حاکم بر همۀ دستور  

افرادی همچون پریسکیانوس دانست. آنان هرچند در این    ویژهبهی زبانی پیشینیان  هابحثاز شیوۀ  
ی  هازباناند اما این الگو را قابل اعمال کردن بر دستوِر  بیان دستور زبان یونانی را به عنوان الگو پذیرفته 

ند  توانمی  هازبان خود نشان میدهد دستور    دیگر علی الخصوص دستور زبان التینی میدانند و این
پیشینیان و حتی معاصران   برخالفدارای وجوه کلی مشترک باشند. البته فارابی در این شیوه از بحث  

  )اعم از یونانی یا عربی( عرب زبان خود فیلسوفانه و فارغ از تقید و تعصب به یک دستور زبان خاص  
 کند.میورود 
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ی  هازباندر  مشترک است اما    هازباناز نظِر فارابی هرچند قواعِد علم اللسان میان همۀ دستور  
در   اقتضائات خاصی که  الفاظ _به دلیل    ی مختلف وجود دارد_هازبانخاص و در جریان وضع 

تعبیر    رعایت نشود.شباهت الفاظ با معانی    قاعده  ممکن است ترین  یکی از ظریف  اودر اینجا به 
و آن توجه به الفاظی است که ظاهر و معنای آنها با هم سازگار نیست و به   شودمیایق زبانی طرح دق

برای نمونه الفاظی که در ظاهر مشتق   هستند؛بدفهمی الفاظ و عبارات  خطر پدیدآورندۀ همین دلیل
ظی اکتفا به  هستند ولی در معنا مثال اولند یا در ظاهر مثال اول ولی در معنا مشتق؛ در چنین الفا

 د موجب خطا در فهم معنا شود: توانمیظاهر 
های اسامی متواطی را بشناسی و در این  های اسامی متفق و شکل و همچنین شایسته است شکل 

دهد. از جمله اینکه امر تالش زیادی هم نمایی، چراکه از مواضعی است که اشتباهات بزرگ رخ می
  مشتق داشته باشد یا شکل مثال اول و معنای مشتق ... لفظی شکل مشتق و معنای مثال اوِل غیر  

 .(71 :1970)فارابی، 
 مقوالت  و  مفاهیم  با  زبان  دستور  این  مطابقت  و  واحد  زبان  دستور  به  فارابی  قول   که  جاهایی  از

»موجود« است که درواقع    یمفهوم فلسف   مورد   در  او  یهابحث  آیدمی  چشم  به  همه  از  بیش  فلسفی
به    الحروف و العبارة او در توضیح این اصطالح در    .آیدمیبه حساب    یاصطالح فلسف  ینتریادیبن

روشنی نشان میدهد چطور ساختار دستوری این اصطالح یعنی ساختار »مثال اول غیر متصرف« و  
 محمول(  و  موضوع   رابط  جایگاه  در  همچنین  و  مقوالت  همۀ  برای  محمول   جایگاه  )درهمچنین نقش دوگانۀ نحوی  

ی  هاویژگیبا    ،ی اولیه برای بیان فلسفهها زبانطور خاص  هو بها،  زباند داشته باشد در همۀ  توانمیکه  
معنای منفرد   آیدبرمی   ها()در آن زبانمعنای آن مطابقت دارد. معنای این لفظ چنانکه از ظاهر لفظش  

و بنابراین قابلیت ضمیمه شدن به    کندمیو مستقل واحدی است بسیار صلب که هیچ تغییری پیدا ن
این معنا   ندارد. همچنین  به نحو  توانمیهیچ موضوعی را  تمامی مقوالت و  برای  به نحو مشترک  د 

ت آنها حکایت کند. از  رود و از ذات و ذاتیا  به کار متواطی برای اجناس و انواع ذیل هر یک از آنها  
البته  توانمیِقبل همین معنا   ایفا کند.  د نقش رابط ذاتیات یا عوارض ذات موضوع با موضوع را نیز 

یش معادل این لفظ هاویژگیکه در زبان عربی و به دلیل فقدان لفظی که در همۀ    کندمی فارابی تأکید  
از الفاظی استفاده شده که هرکدام به دلیل  ،  ناچار و به جهت تنگنای ترجمه های دیگر باشد،  زباندر  

باید  معنای اصطالحی خود  با  مطابقت  برای  آنچه  از  دارند غیر  ساختار دستوری خود خصائصی 
ین این الفاظ، اصطالح »موجود« است که به دلیل ساختار »مشتق« ترمهمداشته باشند. از جملۀ  

وصفی که توسط فاعلی وجود بخش بر   که از معنایی  شودمیباعث پدید آمدن این گمان نادرست  
موضوعی غیر از خود عارض شده حکایت دارد. همچنین به دلیل ساختار جمالت در زبان عربی  
قرار گرفتن »موجود« میان موضوع و محمول در جمالت اسمیه بدون اینکه در ظاهِر لفظ فعل باشد  

جیه و توضیح این ساختار تالش  برای تو  شودمیکه فارابی ناچار    شودمیساختار نامأنوسی حاصل  
 . (38-2/37  :1408و   127-125و 115- 113و  111:  1970)فارابی، زیادی مصروف دارد 
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تا اینجا مشخص شد فارابی تا چه اندازه در بحث از شباهت الفاظ و معانی که یکی از مبانی مهم 
انشناسی پیشین خود زب -رأی او در نسبت میان دو علم دستور زبان و منطق است مرهون سنت فلسفی

وارو و پریسکیانوس    ویژه بهدر تاریخ فلسفه است. آرای افالطون و ارسطو، رواقیان و اسکندرانیان و  
در رأی خاص او به هم پیوسته و ترکیب بدیعی را فراهم آورده است. اما جایگاه او در تاریخ مباحث  

از پژوهششناسزبان اند  گران معاصر نیز به آن پرداختهی به اینجا ختم نمی شود و چنانکه بسیاری 
آن بخشی از این سنت که در   ویژه بهی پس از او  شناسزبان-آرای فارابی در این زمینه در سنت فلسفی

میان مشارب مختلف زبانی بیش از همه متأثر از پریسکیانوس هستند _یعنی وجوهیان و قائلین به  
 شمول_ قابل پیگیری است. جهاندستور زبان 

چنانکه گفته شد پریسکیانوس طبقه بندیهای کلمات را با مقوالت ارسطویی و مابعد الطبیعۀ او  
بیش از همه در نحوۀ    نیزشباهت لفظ و معنا در آثار فارابی  . این در حالی است که  داندمیمنطبق  

ل بر  ؛ گاهی در تفکیک ساختار الفاظ دااست  داللت الفاظ دال بر »مقوالت« مورد بحث قرار گرفته
جوهر از الفاظ دال بر اعراض و گاهی در تفکیک ساختار الفاظ دال بر مقوالت هنگام اشتمال بر  

گفت فارابی قائل به طبقه  توانمیالیه. بنابراین الیه از الفاظ دال بر معانی مجرد و منفرد از مشارمشار
در ساحت معقوالت اول است  بندی مقوالت  ای در الفاِظ دال بر مقوالت دقیقا متناظر با طبقهبندی

 13و این در حالی است که از نظر او عالم معنا نیز خود برگرفته و منطبق با عالم خارج از عقل است: 
فتحدث حینئٍذ ألفاظ وتقّدر، ویقع تأّمل لها وإصالح وأن یتّم المحاکاة بها للمعقوالت، وتحدث به 

المعقوالت؛ فتحصل األلفاظ داّلة    أصناف األلفاظ، ویدّل بصنف صنف منها علی صنف صنف من
 (.76  :1970أّوالا علی ما في النفس، وما في النفس مثاالت ومحاکاة لّلتي خارج النفس )فارابی،  
با قوانین    زبان()دستور فارابی در توضیح شباهت الفاظ و معانیشان و در نتیجه انطباق قوانین زبان  

)اعم از ترکیباتی همچون شروط و تقییدها و ه الفاظ مرکب  تنها به الفاظ مفرد نظر ندارد بلک   )منطق(فکر  
 بایست ذیل این قاعده قرار گیرند: هم می ترکیبات مشتمل بر حکم یعنی قضایا(

ا بترکیب المعاني المرّکبة التي  ویجری ذلك بعینه في ترکیب األلفاظ، فیحصل ترکیب األلفاظ شبیها
في األلفاظ المرّکبة أشیاء تربط األلفاظ بعضها إلی بعض   ویجعل تدّل علیها تلك األلفاظ المرّکبة،  

متی کانت األلفاظ داّلة علی معاٍن مرّکبة مرتبط بعضها ببعض. ویتحّری أن یجعل ترتیب األلفاظ 
ا لترتیب المعاني في النفس )فارابی،   (.141- 140 :1970مساویا

توضیح روشن یا حتی  او  نحوۀهامثالکننده  بیان  برای  مدلوالتشان   یی  با  الفاظ مرکب  شباهت 
که وارو    یتوجه  علیرغم  شودمیخوانده    یز ن  یادبنجمله  یشناسکه زبان   یقدوم تطب  ۀگون  ینا.  دهدنمی
مبدل شد و تا    یشناختزبان-ی فلسف  یانجر  یکبه    یدبه آن داشتند تنها در دوران جد  یسکیانوسو پر

فارابی نیز شاید   قرار گرفته بود.  یمورد توجه جزئ  یختهگراز آن در طول قرون و اعصار تنها جسته  یشپ

 
حیث هو  ء من  ء بعینه؛ إاّل أّن معقوله هو ذلك الشيء هو الشي. »إذ کان معقول المشار إلیه الذي ال في موضوع، ومعقول الشي13

 ( 101:  1970من حیث هو خارج النفس« )فارابی،  ء هو ذلك المعقولفي النفس، والشي
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 توانسته ناشارات وارو و پریسکیانوس به این مسئله پرداخته ولی  ویژه بهبا تأسی به همین آرای پراکنده 
 . در این بحث توفیقی بدست آورد 

 

 . نتیجه 5
زبان دو سطح قواعد زبان وجود دارد. سطح اول که  گفت از نظر فارابی در دستور   توانمیدر نهایت  

ی  هاویژگیهای میان مفاهیم و مقوالت و حاکی از سطح بنیادی و اصلی است، تابع قواعد و نسبت
آنهاست. قواعد و قوانین این سطح همان است که در گونۀ دوم »علم اللسان« یا بخش قوانین مشترک 

ست  ها زبان. این یک حکم کلی و ضرورت عقلی برای تمامی  شودمیی از علم منطق ارائه  نطق بیرون
ای را داشته باشند و  باید چنین ویژگی  هازبانو اختصاص به زبان خاصی ندارد. از نظر فارابی همه  

زبان همین قواعد است که هرچند در شکل ظاهری در گفت حداقل بخش مهمی از دستور  توانمی 
ی مختلف تفاوت دارد ولی در بنیادهای خود میان همه مشترک است. پس، از نظر فارابی همه  هازبان
زبان مشترک و بنیادینی باشند که بتواند به بهترین نحو از روابط  ی مختلف باید دارای دستورهازبان

فارسی،  )مانند  زبان های محصل  میان معانی و مقوالت برگرفته از هستی تبعیت و حکایت کند. دستور
)... و  یونانی، سریانی  آمده   عربی،  پدید  منظور  به همین  به  همگی  مربوط  دوم که  ی  هازباناند. سطح 

خاص است هرچند باید در بنیاد خود تابع و ذیل سطح اول زبان باشد ولی چون وضع و قرارداد در  
حال عیندر  آن دخیل است ممکن است در عمل در بسیاری از جزئیات چنین تبعیتی نداشته باشد؛

آنها ایجاد ن الفاظ و مقوالت محکی عنه  و برای    کندمیاین، تغییری در واقعیِت معانی مدلوِل این 
 دوری از خطا باید به آن توجه داشت.

...    التحلیل ،  شرح العباره ،  العباره ،  الحروف  ویژه بهرسد فارابی در برخی از آثار خود  نظر می  به
در این  هم  قواعد  تدوین  همه دستورصدد  برای  الگویی  عنوان  به  بتواند  تا  است  مشترک  زبان 
واضح است  های موجود. البته پرزبانرود و هم در پی اصالح دستور به کاری مختلف ها زبان دستور

فکری عالم اسالم پس از نهضت   ۀ در اولین دور  ویژه بهدغدغۀ اول و اصلی فارابی زبان عربی است،  
خفته و مجال تأمل و تفکر در  های این نهضت تا حدودی فروا و آشفتگیه ترجمه و آنگاه که بحران

که اغلب به دلیلی  ،  شناسانۀ فارابیآمده است. ممکن است اصالحات و پیشنهادات زبانمورد آن پدید 
مساوی قول او به نقص و ضعف زبان عربی در مقابل ،  شد با موضوعیت زبان عربی طرح شدهکه گفته

فرض  شود و بنابراین با پیشزبان استاندارد دانستهعنوان یک دستورزبان یونانی بهقوت و کمال دستور
زبان قائل به  زبان یونانی از منطق ارسطویی فارابی در منازعۀ میان منطق و دستورپذیری دستورتاثیر 

گونگی حالی است که فارابی در بیان چشود که سیرافی به آن تاخته بود. این درهمان قولی دانسته
یک از زبان و منطق، نظر به هیچ زبان خاصی ندارد؛ یعنی او هیچتطابق قواعد زبان و معنا یا دستور

موفق این تطابق ندیده است. یک    کامالا ی عربی، یونانی، فارسی یا سریانی را معیار یا نمونۀ  هازبان
باید بتواند الفاظ مفرد و مرکب آن   فتاده(ای خاص اتفاقهازبان)فارغ از آنچه در هر یک از  آل  زبان ایده دستور
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کند که نمایندۀ تام و تمام معانی مفرد و مرکب مشترک همۀ جوامع    بندیصورت زبان را به نحوی  
 شمول جهانزبان عام، استاندارد و  ای دستورادعا کرد فارابی قائل به گونه  توانمیترتیب  باشد. بدین

ها منطبق  ی خاص است که در آن اصناف الفاظ و قواعد ساخت آنهازبان به عنوان الگوی تمامی  
 است با اصناف مقوالت یا معقوالت اول و به این واسطه منتزع از اصناف موجودات عالم هستی. 

د فارابی  زمانهبنابراین  منازعۀ مشهور  میان دستورر  در  اش  اسالمی  در جامعۀ  منطق که  و  زبان 
ارزش  از پذیرفتن مطلق نحو و زائد دانستن منطق تا پذیرفتن مطلق منطق و بی )ها را  جریان بود و طیفی از پاسخ

یشد اند. او از موضع یک فیلسوف مستقل، در مسئله میشودمی دریافت کرده بود، وارد    (دانستن نحو
. در این  کندمیمتفاوت و فراتر از یک فرهنگ و زبان خاص ارائه    کامالا   فلسفی  و برای آن پاسخی

تمامی   حضور  هابحثپاسخ  و  مجدد  حیات  فلسفه  تاریخ  در  او  از  پیش  زباِن  به  راجع  فلسفِی  ی 
بان عربی  ز  ویژهبهی مربوط به زبان و  هاحساسیتاو همچنین تمامی مسائل و    کنند.متفاوتی پیدا می 

  در جامعۀ اسالمی را به رسمیت می شناسد و در میان آنها دارای رأی منحصر به فردی است. بنابراین 
بار گویی آرای  عالوه بر افالطون و ارسطو که در کلیات تمامی آثار و آرای فارابی حضور دارند، این

پریشیان وارو و    ویژه بهون وسطا  شناسانۀ رواقیان و اسکندرانیان و همچنین فیلسوفان و متفکران قرزبان
اند. او در زمانی  آمده  کار  نیز دران معاصرش در جامعۀ اسالمی  شناسزبانو همچنین آرای منطقیان و  

نگرفته بود به لزوم  که هنوز آرای پریشیان در بستر فرهنگی و اجتماعی خودش مورد تأمل و توجه قرار 
و   معانی  از  الفاظ  برطبقه  ویژه بهتبعیت  الفاظ  طبقهبندی  از  اساس  استفاده  دارد.  نظر  معانی  بندی 

ای  است. تأمالت فارابی در این مسئله تا اندازه   ظرفیت قاعده زبانی اشتقاق ابتکار ویژه او در این بحث
از وجوهیان لزوم طبقه پیش  پیشروانه چند قرن  بر اساس طبقهاست که  الفاظ  بندی معانی و  بندی 

چگونگی این  کندمیبندی معانی از حاالت عرضی و جوهری موجودات را بیان و تالش انتزاع طبقه
زبانی که به دلیل وحدت عالم واقع  دستور  ؛زبان بیان کندتبعیت را در قواعدی از سنخ قواعد دستور

درستی  است که به  گونهاینمشترک باشد.    هازباناز آن، باید میان همۀ    ها انسانو برداشت مشترک  
شناسی به نام  که در تاریخ زبان،  شمولجهانزبان  فارابی را از اقدم فیلسوفان قائل به دستور  توانمی 
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