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در توصيف يك زبان طبيعي اسـت كـه    ،)م  796 -  760 /ق  180 -  140(اثر سيبويه  ،الكتاب
ان دانش زبـان قـرار   گر پژوهشهاي مختلف تاريخ به داليل گوناگون مورد توجه  در دوره

ي نگارش دستور زبان عربي بـوده اسـت، در   كه همواره مبنايي برا ،كتاب اين. گرفته است
 ،بـه اروپـا راه يافتـه و    ،           ً                     يعني تقريبا  چهار قرن پس از نگارش ،ميالديدوازدهم اواخر قرن 

كند  دستوري براي زبان عبري تدوين مي ،آن بر پاية )M. Qimhi( در اسپانيا، موسي قمحي
  ).122 -  121: 1385صفوي، (
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گيرد و آن هنگامي است كه متن  توجه قرار مي اين كتاب بار ديگر در اروپا مورد
هـاي موجـود، در دو جلـد در     پس از مقابله و تصحيح از روي نسخه ،الكتابعربي 
 بـورگ  هارتويـگ درن  را اين اثـر  .شود در پاريس منتشر مي 1889و  1881هاي  سال

)H. Derenbourg, 1844-1908(، آوردهپديـد   ،شـناس متولـد پـاريس    شناس و اسالم شرق 
  .)Encyclopedia of Britannica, 1911( شهرت داردبورگ  درنو به ويراست  است

، گرامـر  شناس آلمـاني  عرب ، استاد)G. Jahn( يان. ، گ]بورگ پس از انتشار ويراست درن[
بورگ و همچنين شرح ابوسعيد السيرافي بـر   درن. ه را از روي نسخة چاپي  الكتابعربي 

توضـيحات و  و آن را بـا   ]كنـد  مـي [به زبان آلماني ترجمـه   كتاب سيبويه براي اولين دفعه
در ) ميالدي 1900و جلد دوم به سال  1894جلد اول، سال (تعليقات شخصي در دو جلد 

 ).229: 1354به نقل از گلشني،  30: 1389دبير مقدم، ( ]رساند مي[برلين به چاپ 

هـاي   ري از نـوآوري در پايان قرن نـوزدهم يعنـي زمـاني كـه هنـوز بسـيا       ،ترتيب بدين
بـه دسـت داده مـورد     زبـان  از ي كهتوصيف و الكتاب شناسي معاصر پديد نيامده است، زبان

 .گيرد قرار مي يياروپا برخي از محققان توجه و بررسي

بار ديگر در محافل علمي غرب مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه      الكتابهاي اخير،  در دهه
در معرفي جديدي از اين  امريكاشگاه جورج تاون ، استاد دان)S. Sara( سليمان سارا. است

. بورگ به زبان انگليسي ترجمه نموده است هايي از آن را بر مبناي ويراست درن اثر، بخش
و نظريات  الكتاباين ترجمه كه به صورت مجموعه مقاالتي منتشر شده شامل متن عربي 

ضـر، بـا اسـتفاده از    در پـژوهش حا . ها بيان شـده اسـت   سليمان ساراست كه در پانوشت
به فارسي ترجمه شده  الكتابفصل اول  )Sara, 2003: 35-52( نخستين مقالة اين مجموعه

، ترجمـة  )1316سـيبويه،  (چـاپ مصـر    الكتـاب در تنظيم اين ترجمه، مـتن عربـي   . است
بـه صـورت    )بـورگ  ويراسـت درن (انگليسي سليمان سارا و متن عربي مورد استفادة وي 

همچنين نظريات گويندة بومي و مدرس دسـتور زبـان عربـي    . شده استاي بررسي  مقابله
ائـة  در مورد مفاهيم متن عربي و شرح ابوسعيد سيرافي گردآوري شـده و مبنـايي بـراي ار   

  .ترجمة فارسي قرار گرفته است
  

          دانش كلمه  :       الكتاب        فصل اول    . 2
 .كتاب نامي نداشته استاند و پيش از آن  نامي است كه ديگران براي اين اثر برگزيده الكتاب

  . اين كتاب شرح و توصيف زبان عربي است كه در دو جلد نگاشته شده است
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پردازد، نـوعي مقدمـه در    كه به مسائل عمومي مي ،ابتداي كتاب) يا هفت باب(هفت فصل 
 ،سـت ا نظري در سطح عـالي  يكه مقدمات ،به راستي اين هفت فصل. نظر گرفته شده است

دانسـت؛   )The Epistle( تـوان آن را رسـاله   تمايز است كه با اطمينان ميچنان از باقي اثر م
سندي در . دادند آن را به سيبويه نسبت مي) هجري(رسالة كوتاهي كه نحويون قرن چهارم 

بـر مبنـاي    ،شده باشد امانشراين اثر به صورت جدا از كتاب ) نشان دهد(دست نيست كه 
اسـت كـه    هـايي  دماتي كتاب در اصل رساله، شكي نيست كه اين بخش مقموجودشواهد 

  ).Carter, 2004: 38-39( اند هاي بعد دربارة آن نظر داده نحويون دوره

 اكثـر  در بسـيار نمـادين   عددي )بخش مقدماتي اين هاي فصل تعداد يعني(هفت  عدد
هفــت در همــة دوازده و  يزمســمبول«: دكتــر اعــواني معتقــد اســت كــه. هاســت فرهنــگ
هفـت روز هفتـه، هفـت آسـمان و     ...  دارد يشهاز اسالم ر يشپ يباستان ينيد يها فرهنگ
هفـت خـوان رسـتم، هفـت شـهر عشـق و        ين،س هفت .)12: 1385 ي،اعوان(» ينهفت زم
 الكتـاب  .بـودن عـدد هفـت اسـت     يننماداز  ييها نمونه يهمگ 1گانة سلوك هفتمقامات 

  :شود كه آغاز ميترتيب  بدين
 2شبر بندگان) است(خداوند لطيف 

  او به نام خداوند بخشندة مهربان و طلب ياري از
  عربي چيست]  َ  ك ل م[هاي  كلمه) كه اين: (در دانش) است(اين فصلي 

جاء [آيد  مي) دادن يا رساندن(براي معني ) حرف. هستند(و حرف  3اسم و فعل ها كلمه
ديـوار   و]      فـرس  [و اسـب  ]    ٌرجل [مرد ) مانند(پس اسم . و نه فعل) است(اسم  ، نه]يلمعن

گرفته شده اسـت،  ] أحداث األسماء[ ها داد اسم                 هاي آن از لفظ  رخ و اما فعل، مثال].     ٌحائط [
اما هنـوز رخ نـداده    ،خواهد بود چه آنگذشته است و  چه آناند براي  ساخته شده) ها فعل(

 چه آن] بناء[پس اما ساختار . نشده است] ينقطع[موجود است و هنوز گسسته  چه آن. است
و سـپاس  ] مكـث [و مانـد  ] سـمع [و شـنيد  ] ذهب[؛ رفت )عبارت است از(ه است گذشت

سـت  ( هنوز به وقوع نپيوسته است همانا سخن تو چه آنو اما ساختار ].    ح مد[گزارده شد 
و ] اضـرب [و بـزن  ] اقتل[بكش  و] اذهب[برو ) گويي و مي(كه امركننده هستي ) در حالي

زنـد   و مي] يذهب[رود  و مي] قتل ي [كشد  مي) ييگو و مي(خبردهنده هستي ) در حالي كه(
و همين گونـه اسـت سـاختار      .[4   ي ضرب[شود  و زده مي]     ي قتل[شود  و كشته مي] يضرب[
                   هـا كـه از لفـظ      پس ايـن مثـال  . گسسته نشده و در هنگام خبردادن هنوز وجود دارد چه آن
و  ،5..ّ.           َ  شود، انشـا ا   داده مياند و ساختارهاي بسياري دارند توضيح  ها گرفته شده داد اسم رخ
  ].الحمد[و ستايش كردن ] القتل[و كشتن ] الضرب[زدن  دادها مانند؛ رخ

و ] ثم[پس مانند؛ سپس  ،آيد و اسم و فعل نيست معني مي) رساندن(براي  چه آنو اما 
  .)2 :1316 سيبويه،( و واو قسم و الم اضافه و مانند آن) نشان زمان آينده] (سوف[
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      كلمه     1.2
 يپس از نـام پروردگـار، بـا بررسـ     ،الكتاب ،كه از عنوان فصل نخست مشخص است چنان
حـوزه دانـش    يـن ا يـد ترد گونـه  هـيچ آغاز شده و بدون ها  كلمه يعني] كلم[به نام  يعنصر
 اصطالح آغاز شده است ينعنوان بلكه با هم ينبا ا ينه تنها با فصل الكتاب. شود يم يمعرف

  .ع معني و ارتباط آن با كلمه اشاره شده استو در همان ابتدا به موضو
الفاظ علم «زبان را با  دانشمطالعة  يزن احصاءالعلومدر كتاب  )43: 1389( يفاراب ابونصر

در . نمايـد  اين حوزه را يك دانـش معرفـي مـي    ،در آن بحث ،و نمودهآغاز  »دار معني 6مفرد
مفرد خوانند  چه آن«را با منطق مطالعة  )11: 1383( يناس  ابن يزن ييعال نامةدانش قمنط يابتدا
  .كند ميآغاز » ها معنيو ها  لفظاز 

از  يكـي  واسـم اسـت    ] َ  ـ  ك ل م ه  [ .است ] َ   ك ل م ه[براي  جمعصورت  يدر زبان عرب]  َ  ك ل م[
 اسـت  »جزء از كالم، سـخن و حـرف   يك، كلمه، دار يمعنلفظ « به معني ]  ْ  ك ل مه[ آن يمعان

. انـد  كـار رفتـه    بـه معنـا   يكبه  يدر زبان عرب]  َ ْ  ك ل مه[و ]  ْ  ل مه ك [. )»  ْ  ك ل مه«يل ذ:   1389  ي م،ق(
 يدابوسـع . اسـت نيامـده   ايـن فصـل  است كـه در   كلمات ديگر براي كلمه، جمع صورت

: اسـت كـه  گفتـه   باره ايندر  ،معروف است ياربس الكتاببر  يو يسينو يهحاشكه  يرافي،س
تـر   سـبك ]  َ ـ  ك ل م  [بـدان سـبب كـه     كلمات يدگو ينم) يبويهس(است اما ع كلمه جم]  َ  ك ل م[«

  ).2: 1316 يبويه،س( »است
  :در مورد معناي كلمه و كالم مطرح شده است كه

 يلغت در اصل بـه معنـ   ينو ااند  كرده يدااز لغت كلم اشتقاق پ يو كالم در زبان عرب كلمه
شـدن   يدهخراشـ داشت كـه در  توان  ينم يديترد. رفته استكار  به ‘شدن پوست يدهخراش’

 يزكالم ن يذات يها يژگيواز . از آن آشكار نبوده است يشكه پشود  يمآشكار  يزيچ پوست
از كالم ظاهر و آشكار نبـوده اسـت    يشپ يزكه آن چكند  يم كاررا آش يزياست كه چ ينا
   7.)3: 1389 يناني،د يميابراه(

 يلسـوف ف) Bhartrhari( يهـري بهرتر .اند كرده يسهمقا »نور«را با  كلمه يژگيو ينا يبرخ
  :گويد يم يهند

. سـازد  يرا ظـاهر مـ   يمعن يگريد كند، يخود را آشكار م يكي :دو قوت است يدارا كلمه
همـان بـه نقـل از    (پنهـان را   يزهـاي هـم چ  كنـد  يهمچون چراغ، كه هم خود را روشن م

  ).148 :1383 يي،مجتبا
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م كـال  يعنـي  يگـر د يبا واحـد  يمقرار است ارتباط مستق ييكه گوكلمه واحدي است 
) word(واژه اصطالح  الكتاب، انگليسي در ترجمة. اند ريشهزيرا هر دو از يك  داشته باشد

و  ،)discourse(گفتمـان   ،)speech(گفتـار   چـون  ياصطالحات رفته وكار  بهدر برابر كلمه 
 يـن از ا يـك هـر  امـا  . رودبـه كـار   در برابـر كـالم   نيز ممكن است ) utterance(گفتار  پاره

كـه   آنحـال   ،انـد  گرفتـه مختلـف بـه خـود     ينظر يها بافتدر  ني گوناگونيمعا ها معادل
چنـدين   يخـود دارا ) كـالم اصـطالح   از جملـه ( الكتـاب مهـم   يهـا  اصطالحاز  ياريبس

ايـن   تدرك و شـناخ كلمه و كالم عناصر بنياديني در توصيف زبـان هسـتند و    .معناست
با . اهميت بسيار برخوردار است از )41: 1389دبير مقدم، (» يبويهس نحلة«م در يهامفگونه 

، الكتـاب رسد كه براي شناخت ايـن نـوع اصـطالحات در     توجه به اين مسئله، به نظر مي
  . را حفظ نمودمتن  اتاصطالحيك روش آن است كه  در بخش رساله،خصوص  به

توانـد   يمـ  الكتابتن در مشناسي  زباناصطالحات معاصر كردن  به طور كلي جانشين
 يمانسـل  .فزايـد بيبـدان   يـا آن كاسته  ياز معنا ،اثر را دگرگون سازد ييمعنا بار و حوزة
نيـز   هـا  اصـطالح  ياللفظـ  تحت يمعان حفظدر  يدار امانت يتاهم به ينهزم ينسارا در ا

 يهـا  واژهاز  ياريو كـاربرد بسـ   يمعنـ  از سوي ديگـر، . )Sara, 2003: 35( كند مي اشاره
در طـول هـزار سـال    حـال   هر به) يزبان فارس و هم در يهم در خود زبان عرب( يعرب
 يـن ا يبررسـ  يها چالشاز  مطالب همگي ينداشته است كه ا ييدر حوزة معنا ييراتيتغ

  .ستها متننوع 
 ين،بنـابرا  ؛نـدارد  يگـذار  نقطه عالئم الكتابكه شود  يممشخص  ينآغاز يسطرها در

ه همـواره احتمـال خطـا    دهد كـه البتـ   يصمتن را تشخ يبند جملهنظام  يدبا دخوخواننده 
              ً     دو عامـل مجموعـا     ينكه ا نيز كامل نيست،كتاب  گذاري اعراب ،عالوه بر آن. وجود دارد

  .خواهد داشت يرا در پ يممختلف و اختالف نظر در برداشت مفاه يها نشخوااحتمال 
  

                               انواع كلمه در برابر اجزاي كالم   2 . 2
. اسـت  الكتـاب و  يبويهشناخت س ينةمعاصر در زمدورة  انگر پژوهش يناز نخستكارتر 

  :گويد مي يو
سـيبويه در  ... كند  ميپس از ارائة يك مقدمة نظري بنيادين، با نحو آغاز  ،را الكتابسيبويه 

يعنـي اسـم و فعـل و     )parts of speech( ، به سه دسته اجزاي كالمالكتاباولين سطرهاي 
  ).Carter, 2004:73(پردازد  ميدار  حرف معني
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با ارائة يك مقدمة نظري بنيادين و با نوعي نگرش بـه   الكتاب         ً كه حقيقتا  سد ر ميبه نظر 
خالف نظر كارتر، سيبويه در اولين برش سه دسته اجزاي كـالم  ه ب ،ليكنشود  ميزبان آغاز 
يـك  اكنون  هم ها آناگرچه هر دوي . كند ميبلكه سه نوع كلمه را معرفي كند  نميرا معرفي 

بحثي از كالم و اجزاي آن نيست بلكه بحث از كلمـه و انـواع    ،ر متند ،امارساند  ميمعنا را 
آن است كه عبـارت  تر  دقيقبنابراين . در اولي كالم محور است و در ديگري كلمه. آن است

ابوسعيد سيرافي . جايگزين نمود» طبقة كلمه«برده است با به كار را كه كارتر  »اجزاي كالم«
  :نويسد مي الكتابنويسي  حاشيهدر 

كالم، بدان سبب كـه  گويد  نميچيست و ) ها كلمه] ( َ  ك ل م[است كه ) اين) (سيبويه( سخن
پـس از دو   .اسم ذات است و كـالم مصـدر  ]  َ  ك ل م[و بدان سبب كه ... آن براي كثير است 

، يكي تبيين جنس و ديگري توجه آگاهانه به سوي اسم و فعل و حرف شود ميسو وارد 
اين كتابي اسـت  گويد  نمياين بابي است و گويد  ميي همين برا ؛و اين تمام عربي نيست

  ).2: 1316سيبويه، (

  :گويد ميآورده است  الكتابكه براي فصل اول اي  خالصهكارتر در 
كـه   ايـن اسـت و  ] كـالم [ )speech(گفتار  الكتابكه موضوع شود  ميدر فصل اول محقق 

  ).Carter, 2004: 65( دار معني؛ اسم و فعل و حروف اند دستهاجزاي كالم سه 

شـود   مـي زيرا چنـان كـه مشـاهده     ،از فصل اول برداشت نمودتوان  نمياين مطلب را 
بـه كـار   » اجزاي كـالم «نرفته اما در اصطالح به كار              ً                اصطالح كالم اصال  در متن فصل اول 

كـالم باشـد امـا    تواند  مي الكتابموضوع كه  آننتيجه . مالك باشدتواند  نميرفته است كه 
. پذيرفته نيست» اجزاي كالم«اشت اين مطلب از مفهوم اين فصل و با اتكا به اصطالح برد

بـه   )merio logou( يونـاني را ترجمـة نادرسـتي از عبـارت    » اجزاي كالم«هليدي عبارت 
 و معتقد است كه سوفسـطائيان داند  مي )parts of a sentence(» اجزاي يك جمله«معني 

)The Sophists(  طبقـة  «و با تر  تدريج دقيق بهاين عبارت  مفهوم اما بعدهااند  دهبوآغازگر آن
  ).Halliday and Matthiessen, 2004: 51( جايگزين شد )word class(» كلمه
  
              تأكيد بر اسم     3.2
از ساختمان شكوهمند زبـان   يشود و در يآغاز م يكل يبه صورت الكتابزبان در  يفتوص

 ينبحث به هم ينبندد كه چگونه ا يخواننده نقش م پرسش در ذهن ينگمان ا يب. يدگشا يم
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زبان را شرح خواهـد داد؟   يكموفق همة ساختمان  يصورت  خواهد رفت و به يشپ يبترت
زبـان   يدشـوار ين هم :استگفته كه هليدي در مورد آن  ،»زبان ارو دشو يچيدهساختمان پ«

  ).ibid: 5( كند يم يهها را توج يفبودن شرح و توص يچيدهپاست كه 
ي توصيف اتكا گر نمايانكه  ييها ارائة مثال بحث از دانش كلمه است با ،الكتابآغاز  در

تـوان از   يفعـل را مـ   يرازدارد،  خاص يگاهيدانش، اسم جا يندر شرح ا. به مشاهده است
 ي،اللفظـ  تحت يدر معنو  ،بنابراين اسم بر فعل. گرفت] سماءحداث األأ[ها  داد اسم لفظ رخ

گيرد  ماند حرف است كه در مقابل اسم قرار مي باقي مي چه آنيابد و  برتري مي ،نام بر عمل
  .شود برخوردار مي خاص يگاهيجااز  و به همين مناسبت حرف نيز

  : گويد يماين مورد كارتر در 
هسـتند برگرفتـه   8 ]حداثسماء األألفظ [ ‘دهادا اسم رخ يكه به معن ييها صورت’ها از  فعل

 يكمـ  يامـد كـه پ است  يمفهوماين  ،)شوند ميگرفته ( ها ديگر، از اسم به عبارت ؛شوند يم
 يمنطق يبرتر يبرا يزيدستاو ي،نحو يندآ يپ يها بحث يدارد اما برا) سيبويه(نحو او  يبرا
  ).Cartert, 2004: 74( دهد يبه دست مها  فعل و ها اسم

 يها از صورت يكي ،كار رفته است به] أحداث األسماء[كه در عبارت  ،]أسماء[اصطالح 
و  يـه تجز يبـرا  يمنظر تواند كه كاربرد اين اصطالح خاص مياست كلمة اسم  يجمع برا

كـار    به يزنابونصر فارابي  احصاءالعلومدر  ]سماءأ[اصطالح . كتاب باشديل اين فصل از تحل
  ).45: 1389 ي،فاراب( رفته است

نيـز   باسـتان  يـران و در فرهنـگ ا  يرانيانا يانآن در م يعرف يگاهنام و جا يتدر مورد اهم
فـراوان بـوده و اشـخاص     يتاهم ينام و مستوربودن اسم دارا حرمت«: گفته شده است كه

  ).227: 1389 يناني،د يميابراه( »اند كرده يو حفظ آن كوشش م يتآگاه در رعا
هـاي   به اين مسئله به مناسبت شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي در اثر جاويدان خود يعني

آن  يـدايش شدن با سـهراب و پ رو روبهرستم در هنگام  ] ًال مث[...  گوناگون اشاره كرده است
  ).225 :همان( سازد يبزرگ نام خود را آشكار نم يتراژد

  :دهد كه چنين شرح مي] أحداث األسماء[دربارة عبارت مجتبايي دكتر 
 يردركت فاعل انجام پـذ با ح چه آن’: شود يم يدهد ياننحو هند يها در كتاب... دربارة فعل 
 يـن و در ا ‘                     ُ                        و أما الفعل فأمثله  ا خذت  من لفظ أحداث األسـماء ’: يدگو يبويهس...  ‘فعل است

از  يگـر عبارت د  به ياسماء أكه از  يعبارت است از اعمال و حركات ‘أحداث األسماء’ تهگف
  ).118 -  117 :1383 يي،مجتبا(زند  يها سر م از فاعل يقتو در حق ‘سماءأاصحاب ’
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بـه   ،تـوان  يمـ  ينبنـابرا است نشده  يانب در متن    ًيما اصطالح فاعل مستق كه آنبا توجه به 
 يبررسـ  دربـارة ، بحـث  الكتـاب و  يبـودن نحـو هنـد    يشهر هم ياموازات بحث از شباهت 

  .مطرح نمود يزن دو را نيا يانم يها تفاوت
  
                       اهميت فلسفي اصطالح حرف     4.2

سه عنصر اسم و فعل و حرف  يتاهم مورد دهد كه در ميابراهيمي ديناني چنين شرح دكتر 
و بـزرگ   يلسـوف ف يـك در مقـام   يفـاراب  ابونصر«. وجود دارد يمختلف ياتدر سخن، نظر

و كتاب مهم و معتبـر   »شود يقائل م يتاز اسم و فعل اهم يشحرف ب يبرا ... شناس سخن
  . نامد يم 9الحروفخود را با عنوان  يفلسف

او در آن مطـرح   يفلسـف  يهـا  يشهاند ترين مهم كه ،خود را يدفتر فلسف يابونصر فاراب چرا
فلسفه در سخن شكل ... است؟ كلمة حروف جمع حرف است  يدهنام الحروفكتاب  ،شده

خود بـه اسـم و فعـل و     يتكلمه در ذات و ماه و شود يبا كلمه آغاز م يزسخن ن يرد،گ يم
 ]گوينـد  ميبرخوردارند  يتر بيش ييآشناكه با سخن از  يكسان[ .... است يرپذ يمتقس فحر

كه حروف وجود نداشته هر  جا آنو  يردپذ يهر گونه ربط و انتظام در پرتو حروف تحقق م
و البته معلوم است كه اگر رابطه در كالم نابود خواهد بود  يزاتصال در كالم ن و گونه رابطه

  . )  93  -    2 9  :  9   138   ،            اهيمي ديناني   ابر(نخواهد بود پذير  امكانوجود نداشته باشد انتقال معني 

 توان نتيجه گرفت كه حرف و حروف داراي جايگاه فلسفي خاص بيان شد مي چه آناز 
توانـد   به همين سبب بررسي حروف از منظر دانش زبان نيـز مـي  . نزد فارابي بوده است در

  .حائز اهميت باشد
وي اشاره دارد به معناي حروف نح ،طور مشخص  ، بهالكتابدر اين فصل از » حرف«

كارتر معتقد اسـت كـه   . رفته استكار  به به معاني ديگري هم  الكتاباما اين اصطالح در 
حـرف در   يـرا ز وجـود دارد،  يا بهـام قابـل مالحظـه   ا«: الكتـاب در مورد اين اصطالح در 

 »گفتة كامل يكآوا گرفته تا  يكاز  :گفته شده است هر اندازه و طولبا  يبه عناصر الكتاب
)Carter, 2004: 75.( گويد وي مي:  

 است كه يك اصطالح در بـيش از يـك  آن ويژگي برجستة اصطالحات تخصصي سيبويه 
 ينتر بيشحي كه اصطال. ه شده استبرد  كار  بهبيش از يك معنا  در و ياي شناس سطح زبان

اللفظـي آن ذره يـا    كـه معنـاي تحـت    است) particle( ‘حرف’يخته انتقاد را در غرب برانگ
  زبـان  از سطح يكبه  فقط را هكلماين همگان،  رغم ميل ، علييبويهس. اي از زبان است كهت
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مفهومي، آن را به هر  غرب، يننو يشناس قواعد زبان يتمام فبرخال: نداده است اختصاص
  ).ibid: 53( كند ياطالق م ،ها رفته تا جملهگاز حروف 

نزد  در و اهميت فلسفي آن ،واز يك س ،الكتابمقايسة چندمعنايي اصطالح حرف در 
اگـر  . باشـد  اين اثر اهميت مطالعة اين اصطالح در گر بيانتواند  مي ،از سوي ديگر ،فارابي

هايي است كه در بيش  از جمله اصطالح«: گويد كه كارتر مي  چنان الكتاباين اصطالح در 
 »كار رفته و در هـر سـطح داراي معنـاي خـاص خـود اسـت        شناسي به از يك سطح زبان

)ibid: 120, 53(. توانند ارتباط ميان سـطوح   مي ،هاي مشابه آن و اصطالح ،اين اصطالح پس
 الكتـاب در بين اصطالحاتي كـه در  . شناسي را در رويكرد سيبويه به زبان منعكس كنند زبان

 يفلسف يها و وزن آن در نگرش اهيگكه به جا ،»حرف«اصطالح  داراي معاني متعدد است،
بـر   بنـا  ،زيرا ؛است يبررس اين زمينه قابلدر ديگري از هر اصطالح  يشب ،اشاره شد يفاراب

  .برخوردار است) از يك آوا تا يك گفتة كامل(ين گسترة معنايي تر بيشاز  ،نظر كارتر
حـرف   كه يك تكواژ وابسـته اسـت يـك    ]l[الم اضافه در اين فصل  كه آن مطلب ديگر

هـم  توانـد   ، كلمه مـي الكتابدر : توان گفت بنابراين مي ،و در نتيجه يك كلمه است) ادات(
در  10.يك تكواژ وابسته باشد و هم ساختي باشد كه از بيش از يك تكواژ پديد آمده اسـت 

 .تكواژ باشـد  ياعنصر  يكاز  يشتواند ب يم نيز لفظ مفرد ييعال نامةدانشو در احصاءالعلوم 
 ينا،سـ   ابن(» دانا«و ) 42: 1389 ي،فاراب(» سفيدي، سياهي«هاي  مثالبه ترتيب  ،و اثردر اين د

  .اند لفظ مفرد معرفي شده عنوان به )11: 1383
  
                          كلمه و توصيف ساختار زبان     5.2

مند هليدي، واحد كلمه در توصيف ساختار زبان مورد توجه قرار  گراي نظام در دستور نقش
و  ،)verbals( ها ، فعلي)nominals( ها گروه اصلي يعني اسمي كلمه نخست در سه. گيرد مي

پس از آن، اين سه طبقه به هشت طبقه گسـترش  . شود بندي مي طبقه )adverbials( ها قيدي
  :يابد بدين نحو مي

  ؛)determiner( اسم، صفت، عدد، وابستة اسم: ها اسمي
  ؛فعل، حرف اضافه: ها فعلي
  ).Halliday and Matthiessen, 2004: 362( قيد، حرف ربط: ها قيدي
بخشـي   عنوان بهطبقة اصلي و اسم  عنوان بهگذاري بدان سبب است كه ميان اسم  اين نام

هايي از طبقة فعل به حـوزة   به ورود واژه ،بندي در اين دسته. از همان طبقه ابهام پديد نيايد
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 ساز طبقهيا نقش  )epithet( منظور از آن، فعل در نقش صفتي ،شود كه ها اشاره مي اسمي
)classifier( ست مانند؛ اa stopping train   يـاspoken language   سـاز  طبقـه در نقـش 
)ibid: 321.( بندي، حروف اضافه از حروف ربط مجزا شده و با فعـل در يـك    در اين دسته

وزن و بنـابراين   ،انـد  ها در جايگاه مقابل اسم و فعل قرار گرفتـه  قيدي. ندا گرفتهگروه قرار 
 ،شـود  به كل حروف داده مـي  ،بندي در مورد اين دسته ،جايگاهي را كه در رويكرد سيبويه

 ،گرايـي هليـدي   در نقـش . شـود  داده مـي ) و حروف ربـط (به قيد  ،گرايي هليدي در نقش
مختلـف  هـاي   نقـش و  هاي واژگاني برشمرده شـده  طبقه) دستوري و معنايي(هاي  ويژگي

در  ).ibid: 51-52, 320-362(گيـرد   مـي مـورد تأكيـد قـرار     گونـاگون هـاي   گـروه در  ها آن
) هـا  فرانقش(اي در زمينة معنا  ، بحث گستردهبندي دستهپيش از رسيدن به اين  ،گرايي نقش
  .گردد ميو سپس بحث از ساختار زبان آغاز ) ibid: 64-305( شود ميارائه 

از (اسـم و فعـل و حـرف    آن به سه گروه بندي  دستهو  الكتاببحث از كلمه در ابتداي 
، به معناي بحـث از سـاختار زبـان    )هليدي يعني با سه برچسب ساختاريگرايي  نقشمنظر 

 ؛دسـتور اسـت  ـ  و يا به معني آغاز بحث از سطح مياني زبان بشر يا واژگان )در مقابل معنا(
ز انسان را پيش ا«و يا كند  ميمتمايز  ارتباطيهاي   نظامهمان ويژگي كه زبان بشر را از ديگر 

دستور، كه در   ـ  بحث واژگان ).ibid: 25( »كند ميتبديل ) homo sapiens( به انسان هوشمند
كه با كند  مي، پيوستاري را طرح پردازد ميهليدي به توصيف ساختار زبان گراي  نقشدستور 

اين همان ساختاري است كه بازتاب معناست يا . شود ميواژگان آغاز شده و به دستور ختم 
 الكتـاب در . دهـد  مـي زبان در دستور هليدي شـرح  هاي  فرانقشمعنا را با استفاده از مفهوم 

كـه فصـل ششـم     آنبا توجـه بـه   . نيستارتباط  بيكه با واژگان گيرد  ميكلمه در آغاز قرار 
بـودن آن   دسـتوري بندي انواع كالم و درجـات   به دسته ،         ً                كه تقريبا  پايان رساله است ،الكتاب

سطح يا  الكتابها را مطرح كرد كه آيا در  اين پرسشتوان  مي، )8: 1316يبويه، س(پردازد  مي
ـ  در قياس با واژگان(از زبان به صورت پيوستاري ميان كلمه و كالم ) stratification( اي اليه

در  ،پيوستاري كه ميان كلمه و كالم مرزي قائـل نيسـت و   11يا خير؟گيرد  ميشكل ) دستور
 در كـالم  مفـاهيم  از ؟ آيا در آن صـورت يكـي  عكس بهكالم باشد و اند تو مييك كلمه  ،آن

 يازمنـد هـا ن  پرسـش  يـن بـه ا  ييگـو  پاسخ 12باشد؟ دستور تعريف با معادل تواند مي الكتاب
  .است الكتاب يقدق يشناخت و معرف

  :گويد مي الكتابكارتر در مورد ارتباط كلمه و كالم در 
هـا   كلمـه بخش اصلي سيبويه در رويكرد وي به  هامالبن احمد را   خليلتوانيم همچنين  مي
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 عنـوان  بهمنظور از اين سخن، شناخت كلمه ... بدانيم ) discourse( واحد گفتمان عنوان به
كامــل و مســتقل اســت كــه بــه لحــاظ صــوري بــا  )phonological( واجــييــك واحــد 

واژگـاني،  اي ه گروهبه  شده است و بسط اين نگرشدار  نشانآغازي و پاياني هاي  ويژگي
ماننـد سـاختارهاي    ؛حقيقت يك كلمة واحدند كه گويي دركنند  ميكه چنان ايفاي نقش 

 نـوين اسـت  شناسـي   زبـان بنيـادين در   ياصـل موضـوع  ايـن  . انضمام، موصولي و صفتي
)Carter, 2004: 31.( 

را نسبت به واحـدهاي يـاد    الكتابتاحدودي رويكرد پيوستاري در تواند  مياين تحليل 
  .تأييد نمايدشده 
  

                       ساختار فعل و شرح زمان   6 . 2
رفتـه  به كار ] بناء[فعل، اصطالح ساختار هاي  نمونه، براي اشاره به الكتابدر اين فصل از 

، سـاخته  هـا  فعـل . يـك سـاختار اسـت   شـود   مـي اسم گرفته     داد   رخ              فعل كه از لفظ  . است
 بـا  آينـده ( است پيوستهن وقوع به هنوز ،)گذشته( است گذشته چه آن :        ِبراي شرح شوند  مي
 حـال  كه مفهوم( است هنوز بوده و نگسسته خبردادن زمان ، در)اخباري و امري هاي مثال
شـود   مـي بنابراين مفهوم زمان مورد توجه قرار گرفته و مشخص ). شود مي برداشت آن از

ن، از منظر زبا ،نحوة تعريف زمان. كه ساختار فعل امكان شرح گذشته، آينده و حال را دارد
پيوند داشـته و   )بودن جهان حادثقديم يا (شناسي  هستيفلسفي و هاي  نگرشدر گذشته با 

 ميـان دو مدرسـة نحـوي بصـره و كوفـه بـوده اسـت       انگيـز   بحثنيز از جمله موارد بسيار 
  ).177 -  171: 1389ابراهيمي ديناني، (

 پوشي هم و زمان گانة سه بندي دسته به الكتاب از فصل اين در زمان شرح مورد در كارتر
در مـورد اصـطالح    وي .)Carter, 2004: 74-75( كنـد  مي اشاره آينده و حال هاي زمان ميان

بـراي   ،دهد اما رفته است توضيحي نميبه كار كه در اين فصل در مورد فعل  ]بناء[ساختار 
، )systematic(منـد   ، نظـام )system( نظـام  :چـون ، اصـطالحاتي  الكتـاب شرح مفاهيم متن 

اصول  ،)pattern(، الگو )building(، ساختمان )construction(، ساختار )structure(ت ساخ
)principles(، و قاعده )formula(  ًال مث. برد به كار ميرا :  

ها  يك نظام يا بهتر است بگوييم نظامي از نظام عنوان بهمفهومي گسترده از زبان  ]سيبويه[او 
ژه و نحو همگي با يك نظرية واحد نسبت به زبـان بـا   او ساخت نظام آوايي، دارد كه در آن

  ).ibid: 31( اند يكديگر ادغام شده
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و همچنين اصطالح قصد يـا  ] (بناء[بوهاس و همكاران در برخورد با اصطالح ساختار 
مشـكل اساسـي در ايـن زمينـة      عنـوان  بـه شناسي  به موضوع روش الكتاب،در ])     اراد [نيت 

  :گويند كنند و مي پژوهشي اشاره مي
 شـروع مجـدد   براي و استبديع عميق و  كارتر تفسيرهاي كه كرد انكار توان نمي اگرچه

 كـه  نمـاييم  اذعـان       ً  صـريحا   لـيكن بايـد   بسـيار مفيـد اسـت،   شناسي  هاي سيبويه پژوهش
 آن تا حـدودي  شناسي روش كنيم مي احساس كه آن ويژه به بپذيريم     ًكامال  را آن توانيم نمي

] مواضـع [نشيني  شود كه بگوييم هم براي مثال، چه چيزي سبب ميزيرا  ؛است دلبخواهي
بـه كـار   طور معمول توسط نحويون سـنتي هـم     كه به هر ترتيب، به( ]منازل[و جانشيني 
و قصـد  ] بناء[              ً        تر باشد تا مثال  ساختار  به رويكرد جهاني سيبويه به زبان مربوط) رفته است

توان در اين مـتن   چگونه مي... كار رفته است؟   بهبسيار پربسامد  الكتابكه در متن ]     اراد [
 شدن مطالـب تفـاوت گـذارد؟    روشنميان مفاهيم نظري معتبر و تكرارهاي معمولي براي 

)Bohas et al., 2006: 37.( 

ترين  اي تكرار شده است كه نه تنها مهم بارها كلمه الكتاببه هر حال، در متن فصل اول 
شناسي  ترين مكاتب زبان بلكه وجه تمايز يكي از مهم ،تشناسي سوسوري اس ورد زبانادست

  .است) گرايي يعني ساخت(معاصر 
براي توصيف زمان حـال بـه مفهـوم اسـتمرار      الكتابمجتبايي معتقد است كه در دكتر 

  :گويد وي مي. اشاره شده است
                                         ً                              كه سيبويه از فعل زمان حال آورده است عينا  همان سخني اسـت كـه شـارحان   اما تعريفي 

آورده  بـاره  ايـن او با عالمت رمزي خاص خـود در   اي كه دستورنامة پانيني در شرح قاعده
واقع شده و ادامه دارد  چه آن’: گويد پتنجلي در ذيل اين سوترا و شرح آن مي. اند است گفته

و در شرح معروف به كاشيكا نيز در ذيل همين سوترا اين تعريف به بياني  ‘زمان حال است
و هنـوز  (فعل زمان حال فعلي است كه آغاز شده و پايان نيافته است ’: شود ميمشابه ديده 
  ).126: 1383مجتبايي، ( ‘)ادامه دارد

و  ،داشـتن، آغازشـدن   ادامه هاي دستور پانيني، براي زمان حال، مفاهيم در شرح ،بنابراين
گسسـتگي در  ( ]        لم ي نقطع[نشدن  گسستهاصطالح  الكتابرفته است و در به كار نيافتن  پايان

كار رفته است كه شباهت وجود دارد اما در مورد يكسـاني اصـطالحات     به) برابر پيوستگي
در شرح زمـان، دو اصـطالح    ،يهاتاشارات و تنبدر كتاب  ،يناس  ابن .مطلبي بيان نشده است

به نقل از  78: 1389منفرد، (كار برده است  را به]      ي نقطعال [ يو ناگسستگ] اتصال[ يوستگيپ
  ).94: 1375 ينا،س  ابن
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           گانة كلمه         بندي سه            اهميت دسته   7 . 2
  :گويد مي ييمجتبادكتر  ،الكتابفصل از  يندر ا ،گانة كلمه سه يبند در مورد دسته
حـرف  ، اسـم، فعـل  (: كننـد  يم يم     ً                         معموال  كلمات را به چهار قسم تقس ،يتنحو سنسكر در

همـان سـه    يقتر قسم در حقچها ينا ،شود يمالحظه مكه  چنان. )عامل يرحرف غ ،عامل
جا حـروف عامـل و غيـر     در اينكه  اين، جز مورد نظر است ياست كه در نحو عرب يقسم

   ).107: 1383 يي،مجتبا( اند عامل از هم جدا در نظر گرفته شده

توانـد   مـي  كه است مشاهده يت قابلو نحو سنسكر الكتاب يانشباهت منيز  مورد ينا در
  .شود يمشاهده م يهر چند جزئ يباشد اما تفاوت يبند دسته يمبنابودن  يشهر هم يبرا يشاهد

  :گويند مي الكتابگانه در  بندي سه در بيان اهميت دسته بوهاس و همكاران
شناسي دقيق،  كالم يا در اصطالح ي               ً        هاي دستور معموال  به اجزا فصل نخست تمامي رساله

حقيقـت ايـن    در. تصـاص دارد اخ ،اسم و فعـل و حـرف  : از اند عبارتكه  ،به انواع كلمه
ـ (گيـر   اين يكپارچگي چشـم . ... گردد سيبويه باز مي الكتابسنت به  ثبـاتي   خـالف بـي   هب

تا حدودي با سادگي و عموميتي كه در ) زمين در برابر اين پرسش مغربسنت درازمدت 
هـايي كـه داراي    آسـاني بـه سـاير حـوزه         ً   كامال  به و آورد قابل توضيح است نظام پديد مي

مانند علم بديع و معاني بيـان، معناشناسـي   ) language oriented( اند ت و سوي زبانيسم
عالوه بر آن، اين  .قابل گسترش است و الهيات قرآننحوي و همچنين اصول فقه، تفسير 

با مجموعه روندهايي همراه شده است كـه ضـامن بسـندگي آن در برابـر     ) تايي سهنظام (
 منطـق تلفيقـي   چـه  آنكه بـا   ،اين روندها. ي تجربي استها چندگانگي و گوناگوني داده

)integrative logic( شود ارتباط نزديك دارد، سنت عربـي را از دوراهـي    قياس ناميده مي
زمين  شناسي مغرب رهاند كه از دورة باستان تاكنون در تفكر زبان مي) dilemma( دشواري

يـا   ،افـزايش عموميـت نظـام بكاهـد     ها را به منظـور  كه شمار مقوله اين: تكرار شده است
هاي تجربـي هماهنـگ    فزايد تا نظامي ترسيم شود كه بهتر با دادهبياين شمار را  ،برعكس

  ).Bohas et al., 2006: 50-51( گردد

هاي دستوري را عاملي بـراي   گانة كلمه در آغاز رساله بندي سه بوهاس و همكاران دسته
  .كنند بسط نظام آن معرفي مي

 عنـوان  بـه  )60: 1389(فـارابي  م احصاءالعلودر هم ) كلمه(گانة لفظ مفرد  ي سهبند دسته
: 1383 ينا،سـ   ابـن ( يـي عال نامةمنطق دانشاصل مشترك نحوي مطرح شده و هم در ابتداي 

گانة كلمـه در   بندي سه دسته. سه اثر است ينا يانم يادينبن يشباهت ينا. بيان شده است )29
هـاي   زيرا در رسـاله  ؛يكرد منطقي سيبويه در توصيف زبان استنمايي از رو الكتابابتداي 
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مخاطـب   ،ترتيب بدين. بندي به صورت يك اصل مبنا قرار گرفته است منطقي نيز اين دسته
زبان عربي نبوده بلكه منتظـر آغـاز    نحواز اي  ساده                 ً           در ادامة بحث صرفا  منتظر شرح  الكتاب

هاي زبان از طريـق توصـيف    بررسي همگانيمنطقي دربارة نحو يك زبان يا در اصل  يبحث
  .يك زبان خاص است

  

      گيري       نتيجه   . 3
 آغـاز : از انـد  عبـارت ها اشاره شد  بدان الكتابهايي كه در مطالعة فصل اول  مطالب و مؤلفه

با ارائة يك مقدمة نظري بنيادين، آغاز مقدمة نظري با دانش كلمه و علم ناميدن اين  الكتاب
اسـتداللي بـراي   (بندي كلمه به سه گروه اسم و فعـل و حـرف    دسته حوزه از مطالعة زبان،

اتكـا بـه   ، رويكرد توصيفي، )رويكرد منطقي در توصيف زبان و سادگي و عموميت در نظام
قرارگـرفتن حـرف در   اسم بر فعـل و   يبرتر، گرا تجربه يشناس روش يا يزبان يكرةشواهد پ

و  يندهگذشته، آ يمه به مفهوم زمان و مفاهار، اشساختار يك عنوان بهفعل  يمعرفمقابل اسم، 
هـاي تخصصـي در    كـاربرد اصـطالح  گسسـتگي،  ناشرح مفهوم حال از طريق مفهوم ، حال

  .و دستورهاي هندي الكتابي ميان ئهاي هر چند جز تفاوتتوصيف زبان، 
  

      نوشت    پي
 

      يـن  ا   ي        سـهرورد    .     اسـت                    ايرانيان باسـتان           گانة حكمت             از اصول سه     يكي          گانة سلوك             مقامات هفت   .1
              آن اسـت كـه         بـر    ي        سـهرورد   .      اسـت      يده   نام   » ي         حكمت فهلو «    يا   » ي           حكمت خسروان «        حكمت را 

      اسـت           يافتـه          انتقـال     ي                   مت بـه دورة اسـالم    حك    ين               مخصوص بوده كه ا   ي              باستان را حكمت         يرانيان ا
  . )  99  -     93  :     1385    ي،   خان   ي   عال (

        اي كـه                      بيان شده و در نسخه   ) 2   : 6   131        يبويه، س (        چاپ مصر         الكتاب   در   »               اهللا لطيف بعباده «      عبارت    .2
  .                                               سليمان سارا منتشر نموده اين عبارت بيان نشده است

                                  و براي اصـطالح فعـل، برابرنهـاد      ) name (                                                در ترجمة انگليسي، براي اصطالح اسم، برابرنهاد نام    .3
                                                                               به كار رفته است كه در ترجمـة فارسـي، بـراي پيشـگيري از تغييـرات معنـايي،         ) action (    كنش 

  .           حفظ شده است        الكتاب        اصطالحات 

   .   شود                       هاي بعد نيز مشاهده مي                                          هاي خطابي دوم شخص مفرد در متون فارسي قرن              كاربرد عبارت  . 4
                                                         و تسبيح پروردگار و بيان حكمت در متـون علمـي در گذشـته                    هاي دعايي، حمد              كاربرد عبارت  . 5

                                آفريدگار دانا و توانا كه نـامش   «  :            آمده است كه       قانون                  ً                     رايج بوده است؛ مثالً، در جلد اول از كتاب 
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هايي را مرعي داشته است كـه نصـيب سـاير     گرامي باد، در حفظ و رعايت وضع احشاء احتياط
  ).119: 1387 ينا،س  ابن(» ها نيست اندام

 .لفظ مفرد در منطق به معناي كلمه در نحو است .6

كـردن،   يزخمـ  مفهـوم در  ]كَلَّـم [ يـز كـردن و ن  كـردن و مجـروح   يدر مفهـوم زخمـ   ]كَلَـم [فعل  .7
 ).»و كَلَّم كَلَم« يلذ: 1389 يم،ق(كار رفته است  زدن به گفتن و حرف سخن يكردن و با كس مجروح

سليمان سارا در ترجمة . و نه برعكس آمده است] سماءحداث األأ[ عبارت متن اين فصلدر البته  .8
 .استفاده كرده است )events of the names( انگليسي از عبارت

 .انتشارات دارالمشرق: لبنان ـ يروتب). م  1986( الحروف .9

 ).Carter, 2004: 76(كارتر با مثالي ديگر به اين نكته اشاره نموده است  .10

ايـن  . واژه و نحو، مرز نـادقيق يـا همـان پيوسـتار اسـت      يوستاري مرز بين ساختدر رويكرد پ. 11
  ).گرايي گفتارهاي نقش دبير مقدم، درس(سويي دارد  هاي سنتي ايران هم رويكرد با ديدگاه

  : است كرده اشاره موارد اين به الكتاب در كالم معني براي كارتر .12
  ؛)speech) (Carter, 2004: 65(معناي گفتار  به
 )كالم و شعر است شده گفته نثر و نظم به جاي الكتاب در( شعر مقابل در )prose(نثر  معناي به

)(ibid: 44؛  
 ؛)utterance( )ibid: 142(گفتار  پاره معناي به

 بـه  و شـود  مي انجام شنونده و گوينده بافت در كه) social activity(اجتماعي  فعاليتي معناي به
 ؛)ibid: 56( انسان رفتارهاي ساير كه شود مي هدايت ياخالق اصول همان وسيلة

 ).ibid: 60(» گويي سخن طريق« عبارت در )way(طريق  و راه معناي به
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 داشـت  گمجموعـه مقـاالت بـزر   ، زائـر شـرق  ، »سـيري در آراي هـانري كـربن   «). 1385(اعواني، غالمرضا 
حكمت  يپژوهش ةمؤسس: تهران ي،شهرام پازوك ينو تدو ي، گردآوركربن يسال تولد هانر صدمين يك
  .يرانا ةفلسفو 

 .6 ، شمجلة دستور ،»شناس و دستورنويس سيبويه زبان«). 1389(دبير مقدم، محمد 
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  1392 اول، بهار و تابستانشمارة چهارم، سال ، شناخت زبان

 

  .                      المطبعه الكبري االميريه  :                        ، الجزء االول، بوالق، مصر      الكتاب   ).  ق      1316 (       سيبويه 

   .           پژواك كيوان  :        ، تهران     شناسي                      آشنايي با تاريخ زبان   ).     1385 (           صفوي، كورش 
    سال        صدمين    يك     داشت                    مجموعه مقاالت بزرگ           زائر شرق،  ،  »                حكمت گمشدة مغاني «   ).  5 8  13 (      بابك            عالي خاني،

   .    يران              حكمت و فلسفه ا   ي     پژوهش   ة    مؤسس  :      تهران    ي،           شهرام پازوك    ين     و تدو   ي        ، گردآور    كربن   ي         تولد هانر
   .           علمي فرهنگي  :                           ، ترجمة حسين خديوجم، تهران           احصاءالعلوم   ).     1389 (         نصر محمد            فارابي، ابو

   .           فرهنگ معاصر  :        ، تهران                      فرهنگ معاصر عربي فارسي   ).    ) 138   9            قيم، عبدالنبي 
                ، بـه اهتمـام                                             مقالـة تحقيقـي فارسـي دربـارة سـيبويه         25  ،  »                 سيبويه و مستشرقين «   ).     1354 (                 گلشني، عبدالكريم 

  .           نشگاه شيراز  دا  :                        محمدحسين اسكندري، شيراز

  .       كارنامه  :        ، تهران                   نحو هندي و نحو عربي   ).     1383 (   اهللا      فتح         مجتبايي، 

   .                 مؤسسة بوستان كتاب  :     ، قم                                        زمان در فلسفة صدرالمتألهين و سنت آگوستين   ).   89  13 (            منفرد، مهدي 
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