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ـگونهـگونـواژهها در گفتار
ـتقي دانشـپژوه
محمد ِ
زبان ايراني و
در هر گفتاري سه گونه واژهي جدا از هم ميتوان باز شناخت که بنيا ِد
دستور ِ
ِ
هندي و يوناني بر آن استوار است .در اين زمينه ٬گويا نخستين بار ارسطو ٬در دفترهاي
فصل ـ (٥و شعر
)بخش ٬٣
)فصل  (٣ ٬٢و خطابه
عبارت
زبان يوناني
)فصل ـ ٬(٢٠براي
دستور ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نامهايي آورده که در ترجمههاي عربي عنوانهاي اسم ٬کلمه يا فعل ٬حرف واداة و رباط

تعريف فعل ميگذارند ٬زمان را در
برابر هنديان ٬که جنبش و حدوث را در
ِ
آمده است .او در ِ
تعريف آن گنجانده است.
ِ
زبان عبري و
در
زبان سامي است و بايد آن را همتاي ِ
زبان عربي ٬که بخشي از ِ
دستور ِ
ِ
دستور اين زبانها را بايد با هم فر اـگرفت و دربارهي آنها با هم بررسي
سرياني برـشمرد و
ِ
ثابت انصاري درگذشتهي ٦٦٦) ٤٥م(٬
ـکرد ٬اين سه گونه واژه هست .از اين روي ٬زيد بن ِ

ِ
دستور او سرياني آموخت )
وحي او ٬به
ياران پيامبر و نويسندهي
مربّ ِي گرو ِه
فهرست
ِ
ِ
ِ
ِ
سزگين٬ــ٬٤٠١
فهرست بروکلمن به آلماني ١ ٬ـ :ـ٥ـ ٬ترجمهي عربي ١ ٬ـ :ـ .(١٣٩ميگويند که

سرزمين عربي که برخي او
شناس
دستور زبان
ئلي بصري )٦٩-١٥ـهـ( ٬نخستين
ِ
ِ
ِ
ابواالسو ِد ُد ِ
دستور امام عليـ)ع( و
زبان عربي ميدانند ٬آن هم شايد به
را نخستين
دستور ـزبانـساز براي ِ
ِ
ِ
زيادـبن ابيه فرمانـرواي عراق ٬بدين کار دست يازيده است .من در اين باره در مجلهي
معارف )١ـ:ـ ١تاريخ  ٬١٣٦٣ص  (١٦٠-١٢١چيزي نوشتهام .دانشمندان ما اين سخن را از او
ِ
المسمي و
المسم ي ٬و الفعل ما انبأ عن حرکة
ميدانند که گفته است» :االسم ما انبأ عن
ّ
ّ

ِ
زبان عربي؛
منطق ارسطو در
دفتر مرکس دربارهي
دستور ِ
ِ
ِ
فهرست سزگين  ٩ـ :ـ٬٣ـ ٩دربارهي ِ
نحو ـاو(.
دستور ِ
زبان سرياني و ِ
ِ
کار ابواالسو ِد دئلي و ِ
ِ
زبان عربي ٬نخستين دفتري که داريم
در
الکتاب سيبوي ِه شيرازي )(١٨٠-١٤٠
دستور ِ
ِ
ِ
است )سزگين ٩ ٬ـ ١٩ :؛ دايرة
المعارف اسالم به فرانسه ٢ ٬ـ  ٩٦ :و  ٣ـ  (٢١٠ :و او گويا در اينجا به
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زبان يوناني بسيار نزديک ميباشد.
دستور ِ
ِ

١/١

روش هندي بسيار نزديک و
الحرف ما اوجد معني في غيره« )الفصول المختارة (٩١ ٬که به ِ
ِ
روش يوناني دور است )در
گفتار تروپو دربارهي پيروي از
دائرةـالمعارف اسالم ٧ـ:ــ٩١٣-٩٣
از ِ
ِ

٤٨

گونهـگونـواژهها در گفتار

دانشمند سدهي چهارم ٬خوارزمي ٬در مفاتيح العلوم )ص  (١٤٥ ٬٤٩ ٬٩از اسم و فعل و
ِ
دستور زبان
حرف و رباط و وجوه االعراب و حروف المعاني ياد ميکند و پيداست که وي به
ِ
يوناني بيشتر مينگرد.

دانشمند
ديگر ايراني شعيا ابن فريغون از سدهي چهارم در جوامع العلوم )ص  (١١ ٬١ياد
ِ
ِ
ميکند از »االدوات المأخوذة من نفس الحروف ٬و ادوات النداء واالستفهام و الشک و التأـکيد
و النفي والشک و الزمان« سپس ميگويد» :االداة لفظة تجتلب القامة معني من معاني الکالم
زبان يوناني بسيار نزديک ميباشد.
ليست بواصلة و ال موصوفة« .در اينجا او به
دستور ِ
ِ

ساروي مازندراني ٬در گذشتهي  ٥٨٨در ٩٩ـسالگي ٬در
ابن شهراشوب محمد بن علي
ِ
ِ
رجب ٥٧٠ـ ٬که از الحدود و
اعالمـالطرايق في الحدود و الحقائق ساختهي
الحقائق مرتضي
ِ
علم ـالهدي برگزيده است ٬مينويسد» :الحروف ما افاد فيغيره« که به نوشتهي فيلسوفان

بسيار نزديک است )شمارهي  ١٦٦٢بورسهي حسين چلبي ٬ص  ٬١١٦همان که در يادنامهي
هزارهي شيخ طوسي  ٧٢٣به شمارهي  ١١٨٤ياد شده است؛ اعالم الشيعه  ٦ ٬ـ :ـ.(٢٧٣
ِ
شناخت اسم و کلمه يا فعل چندان دشواري نيست٬
سخنان منطقيان برميآيد که در
از
ِ
ِ
ـگون
اين ادات يا حرف و رابطه است که بايد در
شناختن آن باريک بيني کرد و رشتههاي گونا ِ
ِ
آن را برشمرد و دريافت.

زبان يوناني و عربي و فارسي و اصوليان و آشنايان
اينجاست که
دانشمندان دستور ِ
ـشناس ِ
ِ
ساخت سخن و
هنر سخنوري و بالغت و خطيبان دربارهي آن دا ِد سخن دادهاند ٬چه آن در
ِ
به ِ
آميزش واژهها بسيار مؤثر است.
ِ
بصري معتزلي درگذشتهي ٤٣٦
الطيب
اصوليان پيشين ٬ابوالحسين محمد بن علي بن
از
ِ
ِ
ِ

را ميشناسيم که در المعتمد في اصول الفقه
)چاپ محمد حميد اهلل در دمشق در  ١٩٦٤ـ ٬
ِ
مجلد يکم( ميگويد که گفتار در داللت يا رسانْد اصالت دارد خواه با زمان
آغاز
ِ
صِ ٬١١

مانند حروف که معنيهاي اسم و فعل را
پيرو واژهي ديگري است
ِ
باشد يا بيـآن ٬و يا اين که ِ
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سخن او در اينجا بسيار به
دنبال آنها ميآورند.
دگرگون ميسازند و فايدههاي ديگري در
ِ
ِ
سخنان ارسطو نزديک است.
ِ
ِ
از نوشتههاي شيعي ميتوان از نهاية
االصول ابن المطهر عالمه حلّ ي ) (٧٢٤-٦٤٨ياد کرد
ـکه در آن در الفاظ از راههاي ديگري کاوش شده است.
مانند
اصوليان بازپسين هم٬
آخوند خر اساني در کفاية االصول  ٬از حروف و داللت آنها بر
ِ
ِ
ِ
داللت تصوري و تصديقي ياد کرده و آن را از فارابي
معاني ياد کردهاند .خر اساني از دو گونه
ِ
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شناسان يوناني دارند بسي دورند.
ابن سينا گرفته است ولي همهي اينان از دقتي که دستور
ِ
و ِ
اين است که فارابي در االلفاظ المستعملة في المنطق )صـ (٤٢ميگويد که تا اين روزگاران
زبان عربي دربارهي شاخه شاخههاي آن سخني نياوردند و به هريک از
آشنايان به
دستور ِ
ِ
شناسان يوناني دست دراز کرد ٬چه٬
دستور زبان
آنها نامي ندادند و در اين باره بايد به سوي
ِ
ِ

مانند خَ والف و واصالت و واسط و حواشي و
آنها هستند که به هريک نامي جداـگانه دادند
ِ
زبان
روابط و مانند اينها .فارابي در اينجا بسيار موشکافي کرده و ميرساند که از
دستور ِ
ِ
يوناني بسيار آـگاه است.
زبان عربي شاـگر ِد ابن السراج
دستور
باري ٬فارابي ) (٩٥٠-٨٧٠/٣٣٩-٢٥٩در
ِ
ِ
ِ
بغدادي ٬درگذشتهي  ٬٣١٦بوده و خو ِد او بدو منطق و موسيقي آموخته بود )سزگين ٩ ٬ـ :

ِ
٨٢ـ؛
فهرست دانشگاه ٣ ٬ـ .(١١ :

دانشمند ديرينهي ديگر هم ميشناسيم که دربارهي حروف کار کردهاند:
دو
ِ
اسحاق بغدادي ٬درگذشتهي  ٬٣٣٧پردازندهي الجمل في
 .١ابوالقاسم عبدـالرحمن بن
ِ

النحو که  ٤٩گزارش دارد و حرف المعاني و الصفات که اـکنون در دست است.

معتزلي منطقي ) (٣٨٤-٢٩٦گزينندهي از
بغدادي
رماني
 .٢ابوالحسن علي بن عيسي
ِ
ِ
ِ
دو آن اـکنون در دست است
الکتاب سيبويه و پردازندهي حدود النحو و معاني الحروف که هر ِ
)سزگين ٩ ٬ـ .(١١٢ ٬٤ :
زبان يوناني سخت آشناست.
فارابي فيلسوف ياد کرد که با
پس از اين ٬ميتوان از
دستور ِ
ِ
ِ
او ٬گذشته از عبارت و خطابه و شعر  ٬که آـگاهي او را به خوبي ميرساند ٬دو دفتر از خود به
يادگار گذارده است:
دانشمند دانشگا ِه هاروارد ٬محسن مهدي ٬آن را نخستين بار از
يکي الحروف که استا ِد
ِ
روي تنها نسخهي ش  ٣٣٩/٢دانشگا ِه تهران ٬نوشتهي  ٧ج ٬١٠٧٦/٢به خوبي چاپ کرده
است .وي سپس دانست که دو نسخهي ديگر از آن در ايران هست :يکي در کتابخانهي
مرعشي در قم به شمارهي ٧٦) ٢٨٦/١٤ر١١٧-ر( نوشتهي شاه مرا ِد فراهاني در  ١٠٧٢و
فهـرست آنجا
نستعليق ٬سدهي  ١١همراه بـا عنـوانهاي مطلبها در هامش کـه در
ِ
) ١٠ـ :ـ (٢٢١٦ياد شده است.
فرهنگستان باـکو به نسخهي ديگري برخوردم که در آن هم عنوانهاي مطلبها در
من در
ِ

١/١

نام آن االلفاظ و الحرو ف است و همراه است با
احصاءالعلوم فارابي به
ِ
هامش آمده است و ِ

ــــــــــــــــــــــــنامهي فرهنگستان

 ١٠٧٥ياد شده در
مجلس تهران ٬شـمارهي  ٣٩٩٨به
فهرست آنجا ) ١ـ :ـ (٣١٨ـ ؛ دومي در
ِ
ِ

٥٠

گونهـگونـواژهها در گفتار

تقي مشهدي در  ١١٣٣به نسخ ايراني نوشته و
شمارهي  B94ـ ) (2049ـ .اين دو را محمد ِ
ِ
الحروف در آن از برگ »١ـب« است تا »٩٠ـب« و من در نشريهي کتابخانهي مرکزي دانشگاه
) ٩ـ  (٢٣٦ :از آن ياد کردهام .من عکسي از اين براي دانشمند محسن مهدي فرستادم و
ميدانم به او رسيد و به من نوشت که ميخواهد آن را دوم بار از روي اين چهار نسخهي
ايراني به چاپ برساند.
زبان فارسي بهترين فهرستي که در دست داريم از
درـبارهي
دستور ِ
ِ

استوري Storey

است

مجلد سوم ِ
ادب فارسي )بهـانگليسي(ـِ خود گذارده )صـ (١٧٥-١٢٣و رويـهم از
ـکه وي در
ِ
ِ
نحو عربي است.
 ٢٨٩دفتر ياد کرده است و بسياري از آنها درـبارهي ِ
سنگي کتابخانهها هم به نام بسياري از آنها
چاپ
ِ
در فهرستهاي نسخههاي خطي و ِ

مقاالت فارسي و اروپايي هم از بسياري از گفتارها
فهرست
برـميخوريم .گذشته از اينها ٬در
ِ
ِ
و دفترها که در اين زمينه است ياد شده است .براي نمونه از برخي از آنها ياد ميکنيم:
ـکمال پاشازاده ٬در گذشتهي  ٬٩٤١قواعد فرس ساخته است .اين دفتر از کارهاي
دانشمندي است از
بيرون ايران )استوري ٣ ٬ـ .(١٢٣ :
ِ
ِ
در ديباچهي
روزگار شاه تهماسب ٬که آن
خوشنويس
فرهنگ ميرزا ابراهيم سپاهاني٬
ِ
ِ
ِ
زبان فارسي آمده است .من
را در  ٩٨٦يا  ٩٨٩ساخته است ٬پارهاي از کاوشهاي
دستور ِ
ِ
سازمان لغت نامهي دهخدا در نشريهي
خطي
فهرست نسخههاي
ـگويا نخستين بار در
ِ
ِ
ِ
فارسي
مرکزي دانشگا ِه تهران ) ٣ـ :ـ (٢٧از آن ياد کردهام )فهرست فرهنگهاي
ـکتابخانهي
ِ
ِ

فارسي ايراني ٬کـه پس از
فـرهنگ
دبيرـسياقيــ .(٨٣در اين
المعجم شمس قيس ساختهي
ِ
ِ
ِ
پس از  ٦٢٨نوشته شده ٬چنين کاوشهاي دستوري هست )استوري ٣ ٬ـ :ـ.(١٧٩
ِ
ِ
فرهنگ رشيدي سـاختهي  ١٠٤٦و در
آنچـه در
قاطع تـبريـزي ساختـهي ١٠٦٢
برهان ِ

فرهنگ ميرزا گرفته شده باشد© .
)دبيرـسياقي (٤٠ ٬١٥ ٬آمده است بايد از اين
ِ
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