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Abstract
The question of this article is whether or not the term "Hū" implies the
copulative being in the Arabic language of the Quran's revelation period. For
this purpose, the works of Avicenna have been formulated as the most
prominent defender of the meaning of the word. This formulation shows that
his argument is a combination of logical and linguistic parts. The authors
first distinguish between these two approaches and critique the logical part
of his argument. Then the linguistic part of his argument is compared to
Farabi's historical account of the translation movement's dispute over the
translation of the concept of "being" into Arabic, and it has also been
rejected. Indeed, Farabi's report explains why and how the term was
translated by the translators of the translation movement from natural Arabic
before the translation movement into the scientific-philosophical language at
the same time as the movement and after it. The sum of the critiques and
Farabi's report is the key phrase of the article: The term "Hū" in Arabic at the
time of the Quran's revelation did not indicate the copulative being; Rather,
for the first time, translators of the translation movement considered such a
meaning for the term. This result has also helped to discover the historical
map for the implication of the term on the copulative being in the Arabic
language as a whole; perhaps it can be a companion for parallel research in
the field of discovering the original meanings of the Qur'an.

Keywords: Al-Farabi, Avicenna, Copulative Being, Term “Hū”, The
Arabic Language of the Revelation Period.
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چکیده
پرسش اين جستار از داللت يا عدم داللت واژة «هو» بر وجود رابط در زبان عربی عصر نزول قرآن است.
بدين منظور ،آثار ابن سینا به عنوان شاخصترين مدافع داللت واژه صورتبندی شده است .اين
صورتبندی نشان میدهد استدالل وی ترکیبى از دو بخش منطقی و زبانی است .نگارندگان در گام
نخست ،اين دو رويکرد را از يکديگر تفکیک کرده و بخش منطقی استدالل وی را نقد کردهاند .سپس
بخش زبانی استدالل او را برابر گزارش تاريخی فارابی از نزاع نهضت ترجمه بر سر برگردان مفهوم
«هستی» به زبان عربی نهاده و آن را نیز مردود شمردهاند .در واقع گزارش فارابی درصدد تبیین چرايی
و چگونگی جابهجايی اين واژه توسط مترجمان نهضت ترجمه از زبان عربی طبیعی پیش از نهضت
ترجمه به زبان علمی -فلسفیِ هنگامه و پس از آن است .مجموع نقدهای نوشتار و گزارش فارابی جملة
کلیدی جستار را به دست دادهاند :واژة «هو» در زبان عربی عصر نزول قرآن بر وجود رابط داللت نداشته
است؛ بلکه برای نخستینبار برگردانندههای نهضت ترجمه چنین داللتى برای واژه در نظر گرفتند .اين
برآيند به کشف نقشه اى تاريخی برای داللت واژه بر وجود رابط ،در کلیت زبان عربی نیز ياری رسانده
است؛ چهبسا بتواند همراهى برای پژوهشهای همراستا در حوزة کشف معانی اصیل قرآنی نیز باشد.
واژههای کلیدی :ابن سینا ،زبان عربی عصر نزول ،فارابی ،واژة هو ،وجود رابط.

* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدمه
تا پیش از يافتههای نوين زبانشناسی ،طرح پرسش از بود يا نبود مفهوم «هستی» در
يک زبان خاص ناموجه به نظر میرسید؛ اما آنها نشان میدهند که وجود اين مفهوم،
منحصر به زبانهای هندواروپايی است و زبانهای سامی از جمله زبان عربی فاقد آناند
( .)Graham, 1965: 223-231سوية مقابل اين يافتهها ،ديدگاه بیشتر فیلسوفان و عرفای
اسالمی است که صراحتاً به وجود مفهوم هستی در اين زبان اشاره کردهاند .فارغ از
تأثیراتى که اين تعارض بهطور خاص بر رشتههای زبانشناسی و فلسفه دارد ،آثار ژرف
آن به حوزههای ديگر ،بهويژه حوزههای مرتبط با قرآن نیز کشیده میشود .يکی از اين
تأثیرات بنیادی ،امکان احیای اين پرسش است که آيا مفهوم هستی در زبان عربی عصر
نزول قرآن وجود داشته است يا نه؟ همچنین اين پرسش که اگر اين مفهوم در آن دوره
از زبان عربی وجود نداشته و در پیِ آن ،قرآن نیز فاقد آن است ،چه بر سَرِ انبوهْتفاسیر
موجود با رويکرد فلسفی-عرفانی میآيد که واژة «وجود» ،شاخصترين معادل مفهوم
هستی ،در آنها چنین با اهمیت رخ نموده و چونان کاربرد فراوانی يافته است؟
اما واژة وجود ،تنها واژهاى نیست که منطقدانان و فیلسوفان اسالمی در زبان عربی
برابر مفهوم هستی نهادهاند؛ چراکه بهتنهايی از پس ايفای نقش همة کارکردهای رابط و
مستقل آن برنمیآيد ( .)Shehadi, 1969: 112-125آنها واژههای ديگرى مانند هو،
«کان» و «موجود» را نیز برابر کارکرد رابطِ مفهوم هستی و واژههايى مانند «هويّت» و
وجود را برابر کارکرد مستقل آن جعل يا وضع کرده و درخورِ نیاز ،از يک يا چندى از
آنها بهره گرفتهاند (فارابی .)115-111 :1990 ،تنها با درنظرگرفتن اين مسئله روشن
میشود رفع تناقض پیشگفته دربارة زبان عربی ،بهويژه عربیِ عصر نزول قرآن ،تنها با
بررسی داللت يا عدم داللت واژة وجود بر مفهوم هستی به دست نمیآيد؛ بلکه جستارى
دربارة يکايک اين واژهها بهطور جداگانه بايسته است .پرسش نگاشتة پیشرو نیز از
داللت يا عدم داللت واژة هو بر وجود رابط در زبان عربی عصر نزول قرآن است .بدين
منظور ،نگارنده آثار ابن سینا را به عنوان شاخصترين مدافع داللت واژة هو بر وجود
رابط در زبان عربی ،مورد خوانش انتقادی قرار داده است .از آن جهت که وی با
رويکردى منطقی -زبانی به موضوع مد نظر نگريسته ،نگارندگان نیز اين دو رويکرد را از
يکديگر تفکیک کرده و هريک را بهطور جداگانه بررسی کردهاند؛ بدين صورت که در گام
نخست ،گزارههای منطقی ابن سینا صورتبندی و سپس نقد منطقی شدهاند .انتظار
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داريم برآيند اين نقدها چنین رهنمون شود که گزارههای منطقی شیخ ،بر پاية
گزارشهای تاريخی -زبانی معتبری قرار نگرفته و از اينرو ،بايد ديگربار مورد تأمل قرار
گیرند .همچنین مقدمات استدالل وی به لحاظ منطقی دارای خَلط بوده و توانايی احراز
صدق را ندارند .نامعتبربودن گزارشهای تاريخی -زبانی شیخ ،از طريق ارائة گزارشهای
فارابی از نزاع نهضت ترجمه بر سر برگردان مفهوم هستی به زبان عربی اثبات شده است.
برآيند اين ارجاع نشان میدهد گزارشهای زبانی شیخ به علت فقدان نگاه تاريخی به
موضوع مد نظر ناتمام اند .در سوی مقابل ،حضور تأثیرگذار فارابی در نزاعهای عصر
نهضت ترجمه ،ديد جامع و کاملی دربارة مسئلة مد نظر به وی اعطا کرده است .تقابل
ايجادشده میان گزارشهای زبانی -تاريخی ابن سینا و فارابی ،امکان پیريزی مقدمات
نقشهاى تاريخی برای داللت واژة هو بر مفهوم وجود رابط را نیز فراهم آورده که
نگارندگان با توجه به تأخر زمانیاش نسبت به فارابی ،آن را بدين صورت تکمیل
کردهاند :واژة هو تا پیش از عصر نهضت ترجمه هیچ نسبتى با مفهوم وجود رابط برقرار
نمیکرده است؛ اما با توجه به نیاز مبرم مترجمان آن دوره به واژهاى برابرِ اين مفهوم،
تغییر يا گسترش معنايی پیدا کرده و حامل اين داللت شده است؛ گرچه تا پیش از اين،
هیچگاه چنین داللتى نداشته است .معنای ضمنی اين سخن ،جملة کلیدی جستار را به
دست میدهد :واژة هو ،يکى از واژههايى که در مظان احتمال داللت بر مفهوم وجود
رابط در زبان عربی عصر نزول قرآن قرار دارد ،بر اين مفهوم داللت ندارد.
به جز فارابی و ابن سینا ،ابن رشد نیز به نبود واژهاى دالّ بر وجود رابط در زبان
عربی اشاره کرده و دو واژة هو و موجود را نزديکترين واژههای ممکن به آن دانسته
است (.)50-49 :1978
جرجانی در شرح الرسالة الشمسیة نگاشتة عُمَر قزوينی ،رابط بودن واژة هو را رد
کرده است (زکی .)20-17 :1905 ،سَیالکوتی نیز که شرحى بر شرح جرجانی نگاشته،
ضمن تأيید اين سخن ،راويان منطق يونانی به زبان عربی را گشايندگان امکان داللت
اين واژه بر رابط معرفی کرده است (زکی.)18 :1905 ،
افنان سیر دگرگونی دو واژة «الهوهو» و «الهويّة» را که هر دو از واژة هو اقتباس
شدهاند ،پیگرفته و با اين کار ،راهى به سوی پژوهشهای متعددى گشوده است که
همه به نحوى وامدار پژوهش او هستند (.)Afnan, 1964: 121-124
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گراهام از واژة هو به مثابة ضمیر سومشخص ياد کرده و اين کارکرد واژه را همزمان
قابل داللت بر وجود رابط نیز دانسته است (.)Graham, 1965: 223-231
شِهادی دو کارکرد نحوی -منطقی واژة هو و سپس دو کارکرد طبیعی -فلسفی آن را
از يکديگر متمايز کرده است .از منظر وی ،داللت اين واژه بر وجود رابط در ساحت زبان
عربیِ طبیعی به مراتب کمکاربردتر از داللت آن در ساحت فلسفی اين زبان بوده است
(.)Shehadi, 1969: 112-125
جِهامی به نزاع عصر نهضت ترجمه بر سرِ برگردان مفهوم هستی به زبان عربی اشاره
کرده و بدين سبب نگاهى نیز به واژة هو انداخته است (.)141-139 :1994
شُکر برای بررسی نظرية «وجود رابط و مستقل در حکمت متعالیه» بهطور تفصیلی
به پیشینة آن پرداخته و در ادامه ،به سخنان فارابی و ابن سینا دربارة داللت واژة هو بر
وجود رابط نیز اشاره کرده است ( .)89-53 :1389هنگامى که منابع ارائهشده در اين
نگاشته به منابعى که پیشتر معرفی شد ،افزون شوند ،پیشینة بسندهاى از نظرية وجود
رابط و مستقل در زبان عربی به دست خواهند داد.
سرانجام ،نصراهلل حکمت در متافیزيک ابن سینا صورتبندی جديدى از استدالل
شیخ ارائه داده و سپس آن را به بوتة نقد کشید ه است .همچنین به گزارش فارابی از
نزاع نهضت ترجمه نیز اشاره کرده و پس از بحثهای بسیار ،چنین نتیجه گرفته که
فارابی ،برخالف ابن سینا ،در ارائة يک صورتبندی همهجانبه از داللت واژة هو بر وجود
رابط کامیاب بوده است (.)231-227 :1389
پیش از ورود به بدنة نوشتار ،مختصرى دربارة دو مفهوم «وجود رابط» و «وجود
مستقل» بیان میشود.
 .2وجود رابط و وجود مستقل
«کاربران زبانهايى چون پارسی ،سُريانی ،يونانی و سُغدی از واژهاى بهره میبرند که
بیآنکه شیئی را از ديگر اشیاء متمايز سازند ،بر همة اشیاء داللت میکند؛ همچنین از
آن ،به منظور داللت بر رابطة میان خبر و مُخبَرعنه [يا بنابر اصطالح منطقدانان« ،موضوع» و
«محمول»] نیز بهره میگیرند [( »]...فارابی .)111 :1990 ،واژههای «است» 1در پارسی
(دهخدا« :1377 ،است») و « )estin( »ἔστινدر يونانی ( )ἔστιν: 2020دارای چنین داللتى
هستند؛ اما اين تنها در صورتى است که گويندگان اين زبانها بخواهند رابطهاى نازمانمند
میان موضوع و محمول ايجاد کنند؛ لیکن در صورتی که بهطور زمانمند پیوندى میان
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آن دو برقرار سازند ،از نظر فارابی بايد از مشتقات فعلی اين واژهها يا «کلماتٌ وجودیٌّ=
فعلهای هستمندی» مانند «کان»« ،يکون»« ،سیکون» و يا «اآلن» بهره ببرند (فارابی،
.)111 :1990
2
در حالى که هر اسم يا فعلى در اين زبانها بر پاية مصدر ساخته شده ،آن دسته از
واژگانِ هستمندی که افزون بر رابطة میان خبر و مخبرعنه ،بر همة اشیاء نیز داللت
میکنند ،از هیچ مصدرى اقتباس نشدهاند؛ چنین است که اگر مصدرى برای اشاره به دو
معنای پیشگفته الزم آيد ،میبايد بهطور ساختگی بر پاية اين فعلها و اسمها بنا شود
(فارابی)111 :1990 ،؛ برای نمونه ،پارسی زبانها هنگام ساخت مصدر واژة «هست» ،حرف
«ياء» را به آن افزوده و واژة «هستی» را از آن مشتق میکنند (عمید« :1389 ،هست») .از
آن جهت که اين واژه در کنار محمول قرار میگیرد و بر پیوست آن با موضوع و در عین
حال بودنش برای آن داللت میکند (فارابی )177/3 :1408 ،و بهگونهاى نقش «میانجیِ»
موضوع و محمول را بر عهده دارد (فارابی ،)113 :1990 ،به تازی «الوجودُ الرّابط» 3خوانده
شده است( 4برای نمونه ← فارابی 127 ،81 :1990 ،و  36 ،28/2 :1408و .)38
قسم ديگر مفهوم هستی ،هستی خودپاست .اين مفهوم پس از پاسخ آری يا نه به
پرسش «هلِیّة بسیطة» پديدار شده است (سبزواری 252 :1379 ،و طوسی )68 :1367 ،و از
«وجودٌ فینفسه= هستیـدرـخودِ چیزى» 5خبر میدهد؛ مانند زمانى که پرسیده میشود:
«هل هو موجودٌ؟ = آيا او هست؟» و منظور از آن ،پرسش از بودن يا نبودن چیزى باشد
(نراقی 30 :1380 ،و شکر .)160-139 :1382 ،در زبان پارسیِ کنونی دو کارکرد میانجی و
خودپای مفهوم هستی بهروشنی از يکديگر تفکیک يافته و واژههای «است» و «هست»
به ترتیب ،بر اين دو معنا داللت میکنند (کاظمی)2-1 :2014 ،؛ اين در حالى است که بنا
بر نمونهای که فارابی ارئه داده است ،میتوان دريافت در پارسی زمانة وی هنوز اين
کارکردها بهوضوح از يکديگر جدا نشده بودند (حکمت.)317-316 :1389 ،
 .3صورتبندی استدالل ابن سینا
برخالف زبانهای يونانی و پارسی ،متکلمان زبان عربی برای ساخت گزارههای حملی در
زبان خود ،به «فعلهای هستمندی» 6نیاز مبرمى ندارند (ابن سینا ،)37/1 :1405 ،بلکه
میتوانند در موقعیتى از آنها بهره برده ،در موقعیت ديگر حذفشان کنند؛ اما اين
حذفشدن نمیتواند دلیلی بر نبود آن دسته از فعلها در واقعیت گزارههای آن زبان
باشد؛ چراکه ممکن است نقش آنها درون گزاره پنهان شده باشد .ابن سینا برای اثبات
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اين مطلب ،يک دلیل منطقی بر بايستگیِ وجودِ میانجی (رابط) در شکلگیری هر گزاره و
يک دلیل زبانی دال بر حضور آن برپا کرده و بدين ترتیب ،استداللى مرکّب از داليل
منطقی و زبانی ارائه داده است (همان .)44-37 :دلیل منطقی وی ،اقتضای «األمرُ فی
نفسه» 7و دلیل زبانی او ،بهکاررفتن واژة هو در برخی گزارههای حملی زبان عربی در
جايگاه میانجیاست.
األمر فی نفسه يا آن چنانکه از سیاق سخن برمیآيد ،واقعیت منطقی زبان نشان
میدهد که «گرچه گزارههای حملی زبان عربی در ظاهر ،بدون فعلهای هستمندی
ساخته و معنادار شدهاند ،اما چنین رويدادى در واقعیت ممکن نیست» (همان .)38 :شیخ
در تبیین واقعیت اخیر چنین میافزايد« :زبان ،تجلّی معانیِ جایگرفتة درون ذهن است
و در ذهن امکان ساخت يک گزاره ،بىآنکه معنای نسبت میان موضوع و محمول وجود
داشته باشد ،نیست» (همان) .با اين بیان روشن میشود اگر در ظاهرِ يک گزاره واژة دالّ
بر میانجی به ديده درنیايد ،هرگز نمیتوان آن را دلیل بر عدم وجود معنای میانجی در
گزاره دانست؛ بلکه بايد آن را بر پنهانشدگی آن حمل کرد؛ زيرا وجود میانجی برای
ساخت هر گزارهاى بايسته است.
دلیل دوم شیخ برخاسته از يک واقعیت زبانی است .آشکارگی واژة هو در جايگاهى
میان موضوع و محمول در برخى گزارههای حملی زبان عربی همانند «زيدٌ هو حیٌّ»
میتواند شاهدى بر هستیِ مستترانة میانجی درون گزاره باشد (همان)77 :؛ اما برای
چنین شهادتى ،پیش از هر چیز بايد داللتش را بر آن معنا به اثبات رساند .بدين منظور
الزم است دو احتمال نقیض خود ،يعنی موضوع يا محمولبودن را واپس زند؛ اما عملکرد
ابن سینا نشان از آن دارد که گويا برای او و همعصرانش میانجیبودن اين واژه بديهی
مینموده است؛ چراکه از مجموع دو احتمال ،از بررسی احتمال نخست سر باز زده و تنها
به احتمال دوم ،يعنی محمولبودن واژة هو اشاره کرده و همان را نیز بدون اقامة دلیلى
مردود شمرده است (همان) .اين ،نشان از وجود پیشفرضی ناگفته در سازة استدالل
شیخ دارد .وی در ادامة صورتبندی استداللش به اين پرسشها پاسخ میدهد که اگر
واژة دال بر میانجی نهان شده باشد ،چگونه و چرا نهان شده و پس از نهانشدن کجا
جای گرفته است؟
«[ ]...در زبان عربی گاهی میانجی ذکر شده و گاهی به دلیل بسندگی وجود آن در
ذهن[ ،به يکی از حالتهای لفظیاى که بر آن داللت میکند] ،واگذار شده است» (همان:
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 .)38گرچه شیخ در عبارت پیشین بهطور دقیق مصاديق اين حالتهای لفظی را تعیین
نمیکند ،لیکن پاسخ پرسش کجايی آنها را که بهطور ضمنی با ترکیب برآيند اول و
دوم نیز حاصل میشود ،داده است :معنای میانجی در قالب واژة هو ريخته شده ،آنگاه
خود را در حجاب فرو برده و سرانجام در حالتهای لفظی ديگرى تجلی کرده است .با
اين بیان ،تنها يک گام ديگر تا پايان صورتبندی استدالل شیخ باقی میماند.
«[ ]...واژة هو بدين سبب در عبارت إنّ اإلنسانَ هو عدلٌ داخل شده که نشان دهد
محمول برای موضوع هست و نه اينکه خود بهتنهايی محمول گزاره باشد» (همان.)77 :
مفهوم هستی که بهتازگى به صورتبندی استدالل شیخ افزوده شده و پیشتر از اين نیز
سخنى از آن به میان نیامده بود ،واژة هو را از میانجیبودن به «هستی میانجی» تبديل
کرده است .همچنین از آن جهت که گزارة شیخ به جهت ويژهاى منحصر نشده ،چنین
برآيندى به دست میدهد که پیش از اين نیز هرگاه از واژة هو به مثابة میانجی ياد شده،
چیزى فراتر از آن ،يعنی هستی میانجی مد نظر بوده است؛ به عبارت ديگر ،واپسین
قطعة سازة استدالل ابنسینا که به طور منطقی مکمل و حتی راهبر ديگر قطعههای آن
است ،در واپسین نقاط استدالل واقع شده است .اکنون سیر صورتبندی استدالل ابن
سینا پايان يافته و هنگامة نقد آن فرارسیده است.
 .4نقد استدالل ابن سینا
نقد اين نوشتار بر صورتبندی ارائهشده از استدالل ابن سینا ،حول محور خلط
يکیانگاری مفهوم میانجی با هستی میانجی در زبان عربی میچرخد .اين خلط بدين
شرح است که از ترکیب اين دو واقعیت زبانی و منطقی که در ادامه میآيد ،نمیتوان
چنین برآيندى حاصل کرد که برای ساخت هر گزارهاى در زبان وجود هستی میانجی
بايسته است .واقعیت نخست ،وجود واژهاى در برخى زبانهاست که توأمان نقش میانجی
و هستی میانجی را بازی میکند و واقعیت دوم ،بايستگی منطقی وجود میانجی برای
ساخت گزاره است؛ به ديگر سخن ،گرچه به لحاظ زبانی ،آن هم در زبانهايى نظیر
پارسی و يونانی ،میان واژة دال بر میانجی و هستی میانجی رابطة اينهمانی برقرار شده
است ،به لحاظ منطقی هیچ تالزمى میان آن دو وجود ندارد .اين خلط منطقی به نقاط
واپسین استدالل شیخ نفوذ کرده و بهرهوری از آن را تا پیش از اصالح ناممکن میسازد.
به اين جهت ،نوشتار پیشرو بر آن است تا پیش از هر چیز ،داللت واژة هو را به جايگاهِ
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پیش از اينهمانی ،يعنی میانجی بازگرداند تا بتواند برای نخستینبار ،هر جزء استدالل
8
شیخ را فارغ از خأل منطقیـ زبانیِ پیشگفته وارسی کند.
نخستین جزء استدالل ابن سینا ،گزارشی توصیفی از عدم نیاز مبرم گزارههای حملی
در زبان عربی به فعلهای هستمندی (ابن سینا )37/1 :1405 ،بود .به لحاظ منطقی ،اين
گزارش زبانی به دو گزارة ( )propositionخُرد منطقی بخش میشود که گزارة نخست بر
پاية گزارة دوم پی ريخته شده است؛ از سوی ديگر ،هر دو گزاره از لحاظ منطقی
بهظاهر ،خود را در معرض داوری صدق يا کذب قرار میدهند؛ اين در حالى است که از
يکسو با توجه به خلط منطقی پیشگفته ،قابل صدقبودن آنها به ارجاعيافتن به
مفهوم میانجی و نه هستی میانجی وابسته بوده و از سوی ديگر ،گزارة دوم که شالودة
گزارة نخست است ،در سازة صورت بندی استدالل شیخْ مفروض و از دامنة إثبات و رد،
بیرون پنداشته شده است .اين چنین است که قابلیت صدق و کذب هر دو گزاره و به
گونهاى سزاوارتر ،صدق و کذبشان ،تا زمان اثبات مقدمههايى که پیشفرض آنها قرار
گرفتهاند ،به تعلیق در میآيند .صورتبندی اين دو گزاره چنین است .1 :برای ساخت
يک گزارة حملی در زبان عربی گاهى به حضور فعل هستمندی نیاز هست و گاهى نه؛
9
 .2بنا بر گزارة نخست ،فعل هستمندی در زبان عربی وجود دارد.
همانگونه که ديده میشود ،قابلیّت صدق گزارة نخست بسته به آن است که مفهوم
هستی در زبان عربی وجود داشته باشد؛ در حالى که تنها پس از اثبات داللت واژة هو بر
میانجی و يکیانگاری آن با هستی میانجی است که میتوان شاهدى بر وجود مفهوم
هستی در زبان عربی برپا کرد .وانگهی تا پیش از وصال به اين مقام ،هیچيک از دو گزاره
را نمیتوان صادق يا کاذب پنداشت؛ بلکه میبايست آنها را به جايگاهى پیش از صدق
و کذب واگرداند .با بیرونآمدن اين دو گزاره از معرض قضاوت صدق و کذب ،کلیت سازة
استدالل شیخ نیز دچار لغزش می شود .به جز اين برآيند ،نتیجة ديگرى نیز از دامنة نقد
پیشگفته سر برمیآورد.
ابن سینا در پاسخ به پرسشهای چگونگی ،چرايی و کجايی نهانشدن واژة هو
گزارههايى ارائه داده که قابلیّت صدق و کذب آنها نیز به همان مقدّمات اثباتناشدة
پیشگفته وابسته است (همان .)38 :بدين ترتیب ،امکان بروز پرسشها و پاسخهای
بنیادیترى که میتوانسته است مطرح شود را نیز سلب کرده است .يکی از آن
پرسشهای بنیادی ،پرسش از اصل نهانشدگی يا نانهانشدگی واژة هو به مثابة هستی
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میانجی به جای پرسش از دلیل نهانشدگی آن است؛ به عبارت ديگر ،اين پرسش که آيا
اين واژه اصالً در گزاره هست تا بتواند نهان شود يا نیست و در نتیجه نهان نشده است،
با فرض پذيرش احتمال دوم ،میتوان به اين پرسش چنین پاسخ داد که گزارههای
حملی زبان عربی ،بدون حضور و حتی وجود واژهاى که بر هستی و میانجی داللت کند،
میتوانند ساخته و معنادار شوند (شکرانی .)10 :1391 ،در پاسخ به اين دو پرسش که چرا
نهان شده و پس از نهانشدن کجا جای گرفته است نیز میتوان همان پاسخ پیشین را
مطرح ساخت :اينکه اصالً نهان نشده است تا برای آن ،چرايیاى باشد و اصالً وجود
نداشته است تا بخواهد پس از نهانشدن ،در مکانى جای گیرد.
پیش از ارائة گزارش فارابی از نزاع نهضت ترجمه ،اندک انحرافی از مسیر جستار
بايسته به نظر میرسد .اگر گزارههای حملی زبان عربی ،بدون حضور و وجود واژهای که
به طور توأمان يا جداگانه بر هستی و میانجی داللت کند ،ساخته و معنادار میشوند
آنگاه میبايد گزارههای اين زبان را در قالبی مجزا از زبانهای مشتمل بر اين دو مفهوم
بررسی کرد؛ چراکه در اين صورت همة گزارههای زبان عربی دولَختی بوده و همواره از
دو قسم (و نه سه قسم) تشکیل میشوند .اين دقیقاً برخالف عملکرد ابنسینا بوده است که
گزارههای حملی زبان عربی را در قالب گزارههای حملی زبانهای هندواروپايی (همانند
پارسی و يونانی) نگريسته است.
همچنین از آنرو که مفهوم هستی ،به عنوان مهمترين و پايهایترين مفهوم
زبانهای هندواروپايی ،در زبانهای سامی نظیر عربی وجود ندارد (Graham, 1965: 223-
 ،)231میبايد بررسی ريختشناختی اين زبانها را بهطور کامل از يکديگر تفکیک کرد،
نه آنکه زبان عربی را در قالب زبان يونانی يا پارسی نگريست؛ معنای صريح اين سخن
آن است که حکمتی برخاسته از زبان و تفکری چون يونان که فلسفه ()Philosophy
نامیده میشود ( ،)Heidegger, 1984: 184-197بهطور کلی از حکمتِ برخاسته از زبان و
بصیرت وحیانی اسالمی -عربی که بهطور خاص «حکمت» نام دارد ،مجزاست.
البته اين برآيندها و انبوه برآيندهايی که بر پاية اين طرز تفکر تفکیکی شکل
میگیرند ،در صورتی صادقاند که نبود مفهوم هستی به طور عام و نبود مفهوم هستی
میانجی به طور خاص ،در زبان عربی اثبات شود که اين نوشتار ،بخشی از مأموريت دوم
را بر عهده گرفته است.
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تا اينجا بخش منطقی استدالل ابن سینا نقد و بررسی شد .در بخشهای پیشرو با
بازگويی گزارش زبانی فارابی از نزاع روزگار نهضت ترجمه بر سرِ برگردان مفهوم هستی
به زبان عربی و مقايسة آن با بخش زبانی استدالل شیخ ،فرصت آن فراهم میآيد تا اين
بخش از استدالل وی نیز وارسی شود .همچنین امکان پیريزی نقشهاى تاريخی فراهم
میآيد که داللت واژة هو بر هستی میانجی در زبان عربی را ترسیم میکند.
 .5گزارش تاریخی فارابی از نزاع روزگار نهضت ترجمه
پیش از ورود به اين بخش از نوشتار ،يادآوری اين نکته بايسته است که بخش زيادی از
زيرفصل پیش رو ،با مقاالت و کتب متعددی که دربارة گزارش تاريخی فارابی از نزاع
روزگار نهضت ترجمه نگاشته شده است ،همپوشانی دارد (برای مثال ← جهامی:1994 ،
141-139؛ کمالیزاده 161-133 :1384 ،و 148-121 :1388؛ حکمت231-227 :1389 ،؛ شهیدی،
76-55 :1393؛ عسگری و ساالریخرم 64-43 :1396 ،و )Menn, 2008: 59-97؛ به همین جهت
در ارائة گزارش وی نیز نهايت اختصار رعايت شده است.
معلّم ثانی در کتاب الحروف که شرحى بر معنای واژگان علمی -فلسفی روزگار
نهضت ترجمه در زبان عربی و ديگر زبانها و گزارشى از عملکرد مترجمان ،هنگام
برگردان اين اصطالحات از زبان يونانی و سريانی به زبان عربی بوده (فارابی ،مقدمة محسن
مهدی ،)27 :1990 ،به تبیین داللت يا عدم داللت واژة هو بر هستی میانجی پرداخته است
(فارابی .)115-110 :1990 ،وی با کاوش در زبانهايى نظیر پارسی ،يونانی و سُغدی
واژههايى دالّ بر اين مفهوم يافته است (همان .)112 :در زبان عربیِ پس از نهضت ترجمه
نیز واژة «موجود» برابر اين مفهوم قد عَلَم کرده؛ اما گزارش فارابی نشان میدهد در زبان
عربیِ پیش از نهضت ترجمه ،هیچ نشانى از اين داللتِ واژه يافت نشده است (همان).
مترجمان نهضت ترجمه نیز با وجود نیاز مبرمى که به برابرواژهاى درخورِ مفهوم
هستی در زبان عربی داشتند ،با دشوارة فقدان آن روبهرو بودند؛ گرچه با استفاده از
فنون خاص ترجمه توانستند به نحوى بر اين دشواره فائق آيند (همان .)112-111 :از آن
جهت که چیرگی يک برگرداننده هنگام بروز مشکل نقصان يا فقدان واژهاى که بتواند
درخورِ زبان مبدأ باشد ،از دو راهِ جعل واژه يا دگرگونی معنای واژههای هرچه نزديکتر
به آن مفهوم است (همان160-159 :؛ عسگری و ساالریخرم ،)64-43 :1396 ،راه حل مترجمان
نهضت ترجمه نیز در اين موردِ خاص ،بیرون از اين دو راه نبود .پارهاى واژة هو و پارهاى
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ديگر واژة موجود را با إعمال برخى دگرگونیها برابرِ واژههای زبان مبدأ قرار دادند
(فارابی.)112 :1990 ،
آن دسته از مترجمانى که واژة هو را معادل نسبتاً درخورى برای هستی میانجی
يافتند ،نه به کاربرد حداکثری آن يا کاربرد اسمی به مثابة ضمیر غايب ،که به کاربرد
حداقلی آن نگاه دوخته بودند ( .)Shehadi, 1969: 120-121فارابی در عبارت پیشرو،
توجیه اين گزينش مترجمان را تحرير میکند« :در عبارتهايى چون «هذا هو زيدٌ» واژة
هو میان موضوع و محمول قرار گرفته و بسیار بعید است که نقش کنايه [=کاربرد اسمی
به مثابة ضمیر] را ايفا کند» (فارابی.)112 :1990 ،
میتوان عبارت پیشین را چنین صورتبندی کرد که واژة «هذا» اسم اشاره است و
طبعاً به يک جوهر بازمیگردد .واژة «زيد» نیز از آن جهت که اسم خاص است ،به يک
جوهر واگشت میکند .اگر رجوع «هو» نیز به يک جوهر باشد ،عبارت پیشین به مکانى
حاوی سه جوهر بدل میشود و اين رويداد ،عبارت را از اصل خود که در حداکثر حالت
ممکن میتواند حامل دو جوهر باشد ،دور میکند 10.از سويى ديگر ،تمامیت معنايی
عبارت بديل آن ،يعنی «هذا زيدٌ» ،اين پرسش را بر میانگیزانَد که واژة هو به چه دلیلى
به عبارت پیشین افزوده شده است؟
پیش از دريافت پاسخ فارابی به پرسش اخیر ،توجه به تمايزی که خود ،به طور
پنه انی ارائه داده ،بايسته است .وی میان زبان عربیِ پیش از نهضت ترجمه ،به مثابة
زبانى طبیعی -حِکمی و زبان عربیِ هنگامه و پس از آن به مثابة زبانى علمی -فلسفی
تمايز قائل شده است (همان) .با اين تمايز ،میتوان داللت واژة هو بر هستی میانجی را
چنین تقرير کرد :در ساحت نخست ،هیچگاه واژهاى برابرِ اين مفهوم وجود نداشته است؛
اما در ساحت دوم ،دو واژة هو و موجود برای برگردان اين مفهوم ،گزينش شده و سپس
دگرگونی معنايی يافتهاند .همچنین اين تمايز نشان میدهد که فارابی از ابتدا درصدد
تبیین چگونگی داللت واژة هو بر هستی میانجی در زبان طبیعی -حِکمی عربی نبوده
است؛ بلکه به دنبال تبیین چرايی و چگونگی جابهجايی اين واژه توسط مترجمان نهضت
ترجمه از ساحت نخست به ساحت دوم بوده است.
با توجه به اين دو نکته ،پاسخ پرسشى که در دو بند پیشین مطرح شد نیز سر
برمیآورد .فارابی به اين دلیل در تبیین چیستی داللت واژة هو در اين کاربرد خاص
تعلّل کرده است که برای او و برگردانندههای نهضت ترجمه ،صِرف آگاهبودن و
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آگاهیدادن به عدم داللت اين واژه در اين دست از کاربردها بر ضمیر کفايت میکرده
است؛ به بیانى روشنتر ،تنها بايستگیِ يافت يا ساخت يک برابرواژه برای آنها حائز
اهمیت بوده است ،و نه تعیین معنای تاريخی واژة هو .بهراستی نیز تبیین چیستی
معنای اين واژه ،پژوهشى تاريخی-ريختشناختی میطلبد.
 .6مقابلة گزارشهای تاریخی ابن سینا و فارابی
همانگونه که پیشتر ديده شد ،گزارشهای تاريخی -زبانی ابن سینا و فارابی به دو
برآيند متفاوت منجر میشوند؛ ابن سینا واژة هو را دالّ بر هستی میانجی پنداشته و
فارابی آن را به ساحت علمی -فلسفیِ زبان عربی محدود کرده است .در صورتى که گزاره
های مرکزی ابن سینا و فارابی در اين باره ،بیرون از سیاق استداللشان بررسی شوند،
ممکن است به جز تفاوت ،رابطة تناقض نیز با يکديگر برقرار کنند؛ زيرا برآيند نگاه
نصراهلل حکمت نیز به کشف تناقض میان گزارههای مرکزی فارابی و ابن سینا منجر شده
است (حکمت .)331-227 :1389 ،منظور از گزارة مرکزی ابن سینا عبارت «چنین نیست
که [هستی] میانجی در زبان عربی نباشد» (ابن سینا )77/1 :1405 ،و منظور از گزارة
مرکزی فارابی عبارت «از ابتدای وضع زبان عربی هیچگاه واژهاى نبوده که برابر استِ
پارسی يا اِستین يونانی [ ]...قرار بگیرد» (فارابی )112 :1990 ،است.
رفع تفاوت يا تناقض يادشده تنها با نگاهى تاريخی به زبان عربی ممکن است .فارابی
با افزودن قید «از ابتدای وضع زبان عربی» صراحتاً ديد تاريخی خود را به موضوع نشان
میدهد؛ اما ابن سینا با سخنگفتن از زبان عربی ،بدون هیچ قیدى ،به نگاه کلنگر و
منطقی خود مهر تأيید میزند .با اصل قراردادن نگاه فارابی و پیوست نگاه ابن سینا به
آن ،تخمینى تاريخی حاصل میشود که بدين قرار است :داللت واژة هو بر هستی
میانجی پس از ورود به ساحت علمی -فلسفی زبان عربی ،تنها پس از گذر چند دهه
توانسته در ساحت طبیعی آن زبان نیز بهطور گسترده ايفای نقش کند .همین امر ابن
سینا را بر آن داشته تا از داللت واژة هو بر هستی میانجی در کلیت زبان عربی و نه در
ساحت علمی -فلسفی آن سخن گويد .تخمین پیشین همچنین امکان پیريزی نقشهاى
تاريخی برای داللت اين واژه بر هستی میانجی فراهم میآورد.
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 .7نقشة تاریخی داللت واژۀ هو بر هستی میانجی
با پذيرش گزارش تاريخی فارابی از عدم وجود واژهاى دالّ بر مفهوم هستی در زبان
عربی ،از آغاز وضع اين زبان تا عصر وی ،میتوان از وضعیّت «البشرط» واژة هو نسبت به
مفهوم هستی میانجی در اين بازة زمانی سخن گفت .همچنین با پذيرش بخشى از گزارة
کلی ابن سینا ،مبنی بر داللت واژة هو بر هستی میانجی در زبان عربی ،میتوان وضعیت
دوم داللت واژه را مثبت اعالم کرد .وضعیت سوم هنگامى پديدار میشود که دو وضعیت
پیشین با يکديگر ترکیب و مقايسه شوند .در اين هنگام روشن میشود تا پیش از
درگذشت فارابی در 339ق ،وضعیت ال بشرطِ واژه دگرگون شده و امکان داللت بر اين
مفهوم به واژه افزوده شده است .در خالل سالهای درگذشت فارابی و ابن سینا که
حدوداً هشت دهه است ،داللت واژه از حالت «امکان» به «تثبیت» در آمده است و
همین امر ابن سینا را بر آن داشته است تا از وجود اين مفهوم در کلیت زبان عربی
سخن گويد .از آنجايى که از هنگامة درگذشت ابن سینا تاکنون هیچ اقدامى برای حذف
اين داللت از واژه انجام نشده است ،بديهی مینمايد که روند داللت واژه بیش از ده سده
يکسان باقی مانده باشد .تصوير زير اين سه وضعیت داللی را نشان میدهد.
عدم داللت
گشودگی

ثبوت

و تثبیت
سدة 1
وضع زبان

هجری

عربی

شکل  .1سه وضعیت تاریخی داللت واژۀ هو بر هستی میانجی

 .8نتیجه
برای پاسخ به پرسش داللت يا عدم داللت واژة هو در زبان عربی عصر نزول قرآن بر
هستی میانجی ،به عنوان نخستینگام ،استدالل ابن سینا (شاخصترين مدافع اين
نظريه) صورتبندی شد .وی دلیل عدم وجود فعلهای هستمندی را در برخى
گزارههای حملی زبان عربی« ،نهانشدگی» يا «به ديده در نیامدن» آنها عنوان میکرد
و برای اثبات آن ،يک دلیل منطقی و يک گواه زبانی نیز برپا کرد؛ دلیل منطقی استدالل
او ،بايستگی وجود معنای میانجی در ساخت هر گزارهاى و دلیل زبانیاش آشکارشدن
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واژة هو در جايگاهى میان موضوع و محمول در برخى گزارههای حملی زبان عربی بود.
شیخ پس از ارائة اين داليل به توضیح چگونگی ،چرايی و کجايی مفهوم میانجی پس از
فرآيند نهانشدگی پرداخت .او بسندگی عربزبانها را به صِرف وجود معنای میانجی در
ذهن در پاسخ به دو پرسش نخست و حالتهای لفظیِ گزاره را در پاسخ به پرسش سوم
ارائه داد .در واپسینگام استدالل نیز که همزمان بنیادیترين گام آن به شمار میآمد،
قید هستی را به میانجی افزود و بدينترتیب ،کلیت استدالل را بر پاية هستی میانجیبودن
واژة هو ،نه صرفاً میانجیبودن آن ،پی ريخت.
نقد اين نگاشته به استدالل شیخ ،حول محور خلط منطقی يکیانگاری میانجی و
هستی میانجی در ساحت زبان میگشت .پس از ايراد اين نقدها ،اين پرسش بررسی شد
که آيا استدالل شیخ فارغ از اين خلط ،صادق است يا کاذب؟ آنچنان که نگريسته شد،
گزاره های منطقی شیخ قابلیت ارجاع به صدق و کذب را نداشتند؛ چه برسد به اينکه
صادق باشند يا کاذب .دلیل اين امر قرارگرفتن گزارههای منطقی شیخ بر پاية
پیشفرضهای ناتمام زبانی از جمله بداهت وجود مفهوم هستی در زبان عربی بود .پاسخ
وی به پرسشهای چگونگی ،چرايی و کجايی پنهانشدن میانجی نیز به همین خلط
دچار است .تا بدينجا تنها بخش منطقی استدالل ابن سینا نقد شده بود و در گام بعد
بايسته به نظر میرسید که بخش زبانی آن نیز وارسی شود .بدين منظور ،گزارش
تاريخی فارابی از نزاع نهضت ترجمه بر سرِ برگردان مفهوم هستی به زبان عربی بازخوانی
و با بخش زبانی استدالل شیخ مقابله شد .در بازخوانی گزارش فارابی نشان داده شد واژة
هو تا پیش از عصر ترجمه در هیچ ساحتى از زبان عربی بر مفهوم هستی میانجی داللت
نمیکرده است .اين مترجمانِ نهضت ترجمه بودند که برای نخستینبار اين داللت را به
ساحت علمی -فلسفیِ زبان عربی افزودند .با اين توصیف همچنین روشن میشود ادعای
ابن سینا مبنی بر داللت اين واژه بر هستی میانجی ،به دلیل تثبیت امکان آن در
سالهای میان گزارش فارابی و ابن سینا بوده است.
در گام واپسین نوشتار ،نقشهاى تاريخی برای داللت واژة هو بر هستی میانجی فراهم
شد .اين نقشه پاسخی برای پرسش اصلی اين نوشتار که از داللت يا عدم داللت واژة هو
در زبان عربی عصر نزول بر هستی میانجی بود ،به دست داد و جملة کلیدی جستار را
فراهم آورد :واژۀ هو نه پیش از عربی عصر نزول قرآن و نه پس از آن تا عصر ترجمه ،هیچگاه
بر هستی میانجی داللت نمیکرده است؛ بنابراين ،با درنظرگرفتن احتماالت ممکن ديگر،
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تنها دو واژة «کان» و «موجود» باقی میماند که امکان داللت در زبان عربی عصر نزول
بر اين مفهوم را دارند؛ اما با توجه بیشتر به استدالل اين نوشتار و گزارش قطعی فارابی
بر نبود واژهاى که بتواند بر مفهوم هستی میانجی داللت کند ،اين دو احتمال نیز از
ريشه بر کَنده میشوند؛ در نتیجه ،يکی از موضوعاتى که میتواند در آينده در ادامة اين
پژوهش انجام شود ،پرسش از معنای راستین واژههايى چون هو ،کان و موجود در زبان
عربی عصر نزول قرآن است .همچنین پرسش از چرايی نهانشدگی معنای راستین
هريک از واژههای پیشگفته نیز بسى حائز اهمیت است .اين پرسشها مسیر آتی جستار
دربارة وجود يا عدم وجود مفهوم هستی در قرآن را تعیین میکنند.
پینوشت
 .1فارابی در نگاشتهاش از واژة «هست» بهره برده که در پارسی امروزی بر «هستیِ خودـپا» داللت می-
کند .اين در حالىاست که توجه به ويژگیهای اين واژه نشان میدهد منظور از آن ،همان «است» در
پارسی امروزی است (حکمت.)317-316 :1389 ،
 .2فارابی «مصدر» را «مثال اول» نامیده است (.)111 :1990
 .3نگارندگان به جای اين ترکیب تازی ،زين پس از برابرواژة ابداعی خود ،يعنی «هستی میانجی»
استفاده میکنند؛ همانگونه که برابرِ «وجود مستقل» ،ترکیب «هستی خودپا» را وضع کرده ،آن را به
کار میبرد.
 .4قابل يادآوری است که طبق گفتة فارابی در الحروف (بند« ،)101موجود» به عنوان رابط موضوع و
محمول ،خارج از بحث معانی موجود (مقوالت ،صادق ،منحاز بماهیة ما خارج النفس) است و نبايد میان
اين دو موضوع خلط شود؛ از اينرو ،نبايد تصور شود آنجا که فارابی از «موجود رابط» که گاهی مسامحتاً
«وجود رابط» هم خوانده شده ،صحبت کرده است ،در حقیقت میخواهد موجودات (اشیاء) را به دو
دستة رابط و مستقل تقسیم کند؛ بلکه هدف او ،بررسی کاربردی از موجود است که خارج از معانی
فلسفی-متافیزيکی آن قرار دارد.
 .5دقیقاً بر عکس پاسخ پرسش «هلیَّةٌ مرکّبَةٌ» که تصديقى بر «وجودٌ لغیره= هستیـبرایـديگریِ» چیزى
است (نراقی.)30 :1380 ،
« .6کلمة وجودِيَّة» يا «فعل هستمندی» را بهطور مکرر فارابی (← فارابی 25/1 :1408 ،و :1990
 )115-110و ابن سینا استفاده کردهاند.
 .7فارغ از اينکه «األمرُ فی نفسه» در نظام فکری شیخالرئیس به چه معنا به کار رفته است و دقیقاً به
کدام پیشینة فلسفی باز میگردد ،در اين سیاق معنای ويژة خود ،يعنی «اللغة فی نفسه» را يافته است.
برای بهدستآوردن پیشزمینهاى از معنای «األمرُ /شیءٌ فینفسه» در سامانة فکری ابن سینا ،میتوان به
مقالة اسدی و اکبريان ( )20-1 :1392نظر داشت.
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 .8گرچه در صورت ارائة دلیل بر يگانگی منطقی میانجی و هستی میانجی ،جان تازهاى به اين نوشتار
افزون میشود تا اين بار ،دربارة رويدادهای ديگرى مربوط به تفوق ساحت علمی-فلسفی زبان عربی بر
ساحت طبیعی آن سخن گويد.
 .9در حالى که بنا بر پژوهش گراهام و پژوهشهايى که بر پاية آن شکل گرفتهاند ،فعل «هستن /استن»
( )to beکه هم به منزلة فعل رابط («الف ج است» )y is x /و هم به منزلة نشاندهندة وجود
( )existenceبه کار میرود ،تقريباً محدود به زبانهای هندواروپايی است (Graham, 1956: 223-
.)231
 .10فارابی در اين باره سخنی از چرايی استبعاد داللت واژة هو بر ضمیر نرانده است .به اين جهت
نگارندگان با پیوستکردن تبیین حکمت ( )1389به سخن فارابی تبیینى نو ارائه دادهاند.
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