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  چكيده
گي و گستردگي آن امري دشوار است دليل پيچيد شناخت ماهيت و چيستي زبان به

بـا اطـالق    ،فـارابي  .و از ديرباز ذهن دانشمندان را به خـود مشـغول كـرده اسـت    
بار ترتيب علـوم زبـاني را در يـك نظـام      نخستين ،علوم زباني ةبر هم» اللسان  علم«

جايگـاه منطـق در   «: گويد فارابي در بيان جايگاه زبان و منطق مي .واحد فراهم كرد
در فصـل  . »ستور زبان است در ارتباط با زبانبا عقل چون مرتبه و جايگاه دارتباط 

مباحـث   .شناسي پرداخته شده است ل زبان و زبانئبه مسا ،العلوم احصاءاول كتاب 
اين  در .هاي زبان است و به زبان خاصي اشاره ندارد ناظر بر همگاني تر بيشفارابي 
ررسي ديـدگاه فـارابي در خصـوص    ضمن ب تانموده است نگارنده كوشش  مقاله،
او در  تـأثير نقـش و   نيز در تبيين اين موضوع بررسي و را جايگاه او ل زباني،ئمسا
  .كند مشخص را شناختي ل زبانئمسا

  .علم الفاظ هاي زبان، همگاني فارابي، زبان و منطق، :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

مبين ايـن  ) paleontology( سي زبانشنا يا ديرين) historical( شناسي تاريخي مطالعات زبان
و فالسـفه در   ،دانـان  ، منطـق گـران  پـژوهش شناسـان،   زبـان  ،در طـي قـرون   ،نكته است كه

 ،و رم ،هـاي اسـالمي، هنـد، چـين، يونـان      جمله ايـران و سـرزمين   از ،هاي مختلف سرزمين
عـاريف  اين امـر موجـب بيـان ت   . اند در تبيين معناي زبان تعريف خاصي ارائه كنند كوشيده

در تعريـف زبـان   ) Bloch & Trager( و تراگـر  كبـال . مختلف و متعدد از زبان شده است
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 ةآن اعضاي يك جامعـ  ةوسيل ي اختياري است كه بهيزبان نظامي از نمادهاي آوا«: گويند مي
در  ،قمـري  هجـري  391متولـد   ،جنّـي  ابـن  .)Lyons, 1984( »كننـد  زباني ارتباط برقرار مي

هـا و   ها و آواهايي كه هر قـومي هـدف   زبان عبارت است از صوت«: يدگو تعريف زبان مي
بـا اطـالق    ،فـارابي  .)4: 1379فهمي حجازي، ( »كند آن بيان مي ةوسيل هاي خود را به غرض

را در يـك نظـام واحـد     ترتيـب علـوم زبـاني   بار  بر همة علوم زباني، نخستين» اللسان  علم«
  .نمايد حوزه تقسيم و جايگاه زبان و منطق را تبيين مياللسان را به چند   او علم .فراهم كرد

اي اسـت از نـوع    منطـق وسـيله  « :انـد  دانان سنتي چنين تعريف كرده منطق را اما منطق
  با). 1: 1384محمدي،  دين( »كند قواعد كه مراعاتش ذهن را از خطاي در انديشه حفظ مي

جـا   چـه در ايـن   امـا آن . انـد  دهمنطق جديد را به صدق و درستي نيز تعريف كـر  ،حال  اين
  :گويد نظر است تعريف فارابي از منطق است كه مي  مد

باعث استواري خرد  ها آندهد كه پيروي از  دست مي طور كلي قوانيني به صناعت منطق به
در مواردي كه ممكن است در بعضي از معتقدات براي آدمي اشـتباهي رخ دهـد   . شود مي

  .)51: 1384فارابي، ( شود هنمون مياو را به راه درست و حقيقت ر

جايگاه منطق در ارتباط بـا عقـل چـون مرتبـه و     «: گويد و در بيان جايگاه زبان و منطق مي
  .»جايگاه دستور زبان است در ارتباط با زبان

گـراي   فيلسـوف علـم   ،)Fransis Bacon, 1561-1626( كه فرانسيس بـيكن  از زماني ،اما
ـ . تحوالت علمي در غرب شـتاب گرفـت   ،كردعلم را قدرت تعريف  ،انگليسي  ،عـالوه  هب

هاي جهـاني اول   جنگو چون انقالب صنعتي، انقالب فرانسه،  پيامدهاي وقايع جهاني، هم
ـ       ،و دوم  ،ورياموجب شد كه غرب از نظر علمـي، حـداقل در علـوم تجربـي و پديـدة فنّ

از  هـا  آنهـاي   برداشتشناسان و  مطالعات شرق البته. فاصلة زيادي با جهان شرق پيدا كند
جـرج سـارتن در   . را فـراهم آورد  هـا  آنعلمي و فرهنگي شرق موجبات پيشرفت  گنجينة
  :كند گونه بيان مي پذيري را اين تأثيراين  اي بر تاريخ علم مقدمه

راستي اين پنداري كودكانه است كه انسان چنان تصور كند كه علم با تاريخ يونان آغاز 
هـاي   النهرين و احتماالً سـرزمين  ارهاي علمي مصر و مردم بينشده است، زيرا سابقة ك

متقدم بوده و علم يوناني تجديد حيات داشـته تـا   » يونان ةمعجز« ديگر هزاران سال بر
اسـناد و مـدارك مربـوط بـه علـم در نـزد مصـريان و مـردم         ... . جنبة كشف اختـراع  

بـراي هنرمنـدان و فيلسـوفاني كـه     ... . تر است از اسـناد يونـاني    النهرين غالباً دقيق بين
اي وجـود نـدارد، يعنـي     گذشـته و آينـده   ،كنند چيز را از جنبة جاوداني بررسي مي همه
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انـد، در گذشـته زنـده     گونه كـه امـروز زنـده    و شكسپير همان ،مرهو ،فارابي، فردوسي
  ).4: 1357سارتن، ( ...اند  بوده

هاي مختلف  ها و تمدن ز ميان فرهنگقطار گسترش علم ا. فزاينده است علم ،حال  اين با
كـدام بـه    و فرهيختگاني كه هـر  ،ات دانشمندان، فالسفهيگذر كرده و از اقوال مختلف، نظر

  .پذيرفته است تأثيراند  ملتي و تمدني تعلق داشته
در  ،ايم به مسموعات و نوشـتارها متكـي باشـيم    عمدتاً عادت كرده ،در جهان شرق ،اما

هاي دانشمندان  به ابعاد متعدد انديشه ،كنيم هاي مختلف غور نمي نگانديشة فرهيختگان فره
بـا   ، و،شـويم  خبريم، مسحور ديگران مـي  توجهيم، از غناي علمي و فرهنگي خودمان بي بي

ژه در دوران ويـ  هب. مان هستيم و زباني ،گر تاراج ميراث فرهنگي، علمي تقليد و تسامح، نظاره
شـدن،   بـا گسـترش پديـدة جهـاني     ،و ،عات موسوم اسـت وري اطالامعاصر، كه به عصر فنّ

در چنين شرايطي، . اند داده  و ديني را هدف قرار ،هاي ملي، بومي فرهنگ هاي غالب فرهنگ
شود و نيـز مـانع تفـوق     هاي آنان موجب خودباوري مي آشنايي با مفاخر فرهنگي و انديشه

ابونصر فارابي، معروف به معلم . دبيني بيگانه بر زبان و فرهنگمان خواهد ش فرهنگ و جهان
بلكـه در   ،تنها در حـوزة فلسـفه   هاي او نه زمين است كه انديشه مفاخر ايران بزرگاناز  ،ثاني

همراه آورده است و جا دارد  گير به براي او شهرتي عالم... هاي زبان، منطق، موسيقي و  حوزه
 ،زبان و منطق هاي هژه در حوزوي ههاي مختلف دانش، ب حوزه در گران پژوهشكه متفكران و 

ها و نقـش او را در جهـان    به بررسي و كنكاش در آثار او بپردازند و اصالت انديشه تر بيش
  .خوبي تبيين نمايند هعلم ب
  

  ة تحقيقپيشين. 2
مگـر معرفـت بـه     ،در آغاز دوران اسالمي، اعراب به گسترش علم چندان توجهي نداشـتند 

پـس از سـقوط حكومـت امـوي و شـروع       ،اما. از داشتنداحكام اسالمي و طب كه بدان ني
بـه علـم    آنـان  توجـه  ،ويـژه ايرانيـان   هدليل ارتباط اعراب با ساير ملل، ب حكومت عباسي، به

از امور غريب كلي يكي اين است كه حامالن علـم در  «: گويد مي خلدون  ابن. شد جانبه همه
  .)88: 1356 صفا،( »اه در علوم عقليخواه در علوم شرعي و خو. اسالم غالباً از عجم بودند

 ، نحـو )phonology( شناسـي  واج ،)phonetics(شناسي هاي آوا در مطالعات زباني، حوزه
)syntax(، شناسي معنا )semantics(، شناسي و واژه )morphology(  ايـن  . شـود  مـي  بررسـي

از ميـان   .اسـت  شـده  بررسـي  و در جهان اسالم نيز مطالعـه  ،ي مختلفها هدر سد ،ها هحوز
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قـرن  (كسـائي  تـوان   مي ،دان هشناختي پرداخت كه به مطالعات زبان ،جهان اسالم گران پژوهش
احمد عسگري  ، ابو)چهارم هجري(جنّي   ، ابن)چهارم هجري(علي فارسي  ، ابو)دوم هجري

و ، )پـنجم هجـري  (، عبـدالقادر جرجـاني   )پـنجم هجـري  (سـينا    علـي  ، ابو)چهارم هجري(
هاي زبـاني جهـان    خاصي در پژوهش تأثيركدام  نام برد كه هررا  )ششم هجري(زمخشري 
نخستين تالش مفيد در ترتيب «: گويد ميفارس   فهمي حجازي به نقل از ابن. ندا هاسالم داشت

نـامي   مربوط بـه زبـانْ   گردد، كه بر همة علومِ مي علوم زباني در يك نظام واحد به فارابي بر
اللسان به نظر وي متشكل از چند حـوزه اسـت در برابـر      علم. اللسان نهاد  فراگير يعني علم

  .)70: 1379فهمي حجازي، ( »’علم واژگان مفرد‘
گسترش اسالم در ميان ساير ملل، ضرورت آشنايي با احكام الهي كـه از طريـق آيـات    

 ها با زبان عربي، نياز به يادگيري زبان عربي را در ميان آشنايي غير عربناو  ،ميسر بود قرآن
  .وجود آورده بود همسلمانان ب تازه

درست مثل وجود ديگر كتب مقدس، موجـب بـروز سـنتي شـد تـا در       ،نيز قرآنوجود 
شناختي بنويسـند و بـر آن شـرح و حاشـيه بيفزاينـد       ل زبانيفضاي آن كسان فراوان رسا

  ).212 :1356 صفا،(

ظهـور  دانشـمندان موجـب    يشـناختي اسـالمي و تفـاوت آرا    نگسترش مطالعات زبا
شـهرت   »بغـداد «و  ،»كوفه« ،»بصره«شناسي در جهان اسالم شد كه به مكاتب  مكاتب زبان

مكاتب بصره و كوفه از قرن اول هجري بـه پـژوهش در خصـوص     گران پژوهش. دان هيافت
 گـران  پـژوهش از  ،سـيبويه  ،واژگان و نحو عربي پرداختند؛ خليل بـن احمـد و شـاگردش   

  .مكتب بصره بودند
علمي كـه  (علوم معقول  ةاطالعات بشري را به دو دست ةكه مسلمانان هم ينديگر ا ةنكت

و آدمي آن را  شود كسب ميعلمي كه از راه نقل (و علوم منقول ) شود كسب مي از راه فكر
اما علوم منقول خود به علوم شرعي و علـوم ادبـي   . كردند ميتقسيم  ،)گيرد مياز واضع آن 

مختلف علوم شـرعي و ادبـي و حتـي منطـق در حـوزة      ي ها هبررسي شاخ. شود ميتقسيم 
شـناختي   وسيعي از مطالعات زبان ةچون علوم ادبي، گستر ،ها هعلوم عقلي و در بعضي حوز

  .گيرد ميبر  را در
ي در يو فـارابي نقـش بسـزا    ،بن احمد  سيبويه، خليل ازجمله شناسان جهان اسالم، زبان

فـارابي بررسـي    ي ابونصرها هآرا و انديش ،تاردر اين نوش .دان هگسترش مطالعات زباني داشت
كه عصر فارابي چرا  اول آن :پرسش پاسخ دادبايد به دو  ،او يپيش از طرح آرا ،اما. شود مي
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كـه فـارابي كـه     شهرت يافته است؟ و دوم اين) the age of Farabism( گري عصر فارابيبه 
كـه   از خود باقي گذاشـت؟ چـرا  ي مطالعات زباني ها هي در حوزتأثيربود؟ چه كرد؟ و چه 

  .دانند مياسالمي  ةفلسفه بر همگان آشكار است و او را آغازگر فلسف ةاو در حوز تأثير
  

  عصر فارابي. 3
و پيرواني كه تعاليمش را گسترش دادند يكـي از  ) معلم ثاني، پس از ارسطو(عصر فارابي 

كـه   ،اين عصر. بوده است اسالمي ةي ميانها هترين اعصار عقالني در توسعة تفكر سد غني
ان    ) م 870(شـود، از تولـد فـارابي     مـي گري شناخته  عصر فارابي نام به تـا وفـات ابوحيـ

اين عصر، از جهات سياسي و مـذهبي   در .گيرد ميبر  را در) م 1023در حدود (توحيدي 
گوني و تحـول عميـق بـوده اسـت      عصر دگر ، اين دورانواقع در ،و شدهپيشرفتي اساسي 

  ).22: 1381 نتون،(

و  ،دانشـمندان ايرانـي، هنـدي    تـأثير سراسر جهان اسالم تحـت   ،در قرن چهارم هجري
طريـق   تمـام علـوم آن روزگـار از    ،عباسـي  ةخليف ،به دستور مأمون ؛ زيرايوناني قرار داشت

بغداد منتقل شد و موجب گرديد كه مسلمانان با افكار تـازه و   دارالحكمةترجمه به عربي به 
منطـق   سان و بدين .مواجه شوند ،بخش روح و سازندة عقل و خرد است ه فيضك ،برجسته

بديهي است كه فـارابي نيـز   ). 9: 1351 هاشمي،(ارسطو در علوم نظري و ادبي ريشه دواند 
  . ارسطو و افالطون قرار بگيرد تأثيرتحت 

تا ثابت كند كند  ميتالش  الجمع بين رأي الحكمينكه معلوم است فارابي در رسالة  اما چنان
 مباني فلسفي افالطون و ارسطو يكي بوده و اختالف كلي بين ايشان وجـود نداشـته اسـت   

  ).1 :1384 فارابي،(

فارابي از آن . اسالمي است ةد و فارابي مؤسس فلسفان هگذار فلسف ارسطو و افالطون بنيان
طق متبحـر و  افضل حكماي بعد از ارسطو بوده و در من«جهت به معلم ثاني شهرت يافت كه 

چنـين   او هـم . صورت منقّحي به زبان عربي تدوين و مرتب كرده است استاد شده و آن را به
كه بر اثر اشتباه و قصور فهم مترجمان، مبهم و  ،يوناني را ةبسياري از مطالب و مضامين فلسف

ر ترتيب مؤسس حـوزة جديـدي د    اين  معني بوده است، اصالح و تفسير كرده و به احياناً بي
  .داند ميالبته داوري اين مطلب را كافي ن .)84: 1356 داوري،( »فلسفه شده است
گري اقتبـاس و طرحـي اسـت از     بسيار مصطلح فارابي ةواژ« :گويد مي نتون يان ريچارد

فلسـفي اسـت و بـه سـهم خـود ارزنـده و        يجريـان  دهندة  استفادة ابراهيم مدكور، كه نشان
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عنوان نسخة عين و تقليد صرف از تفكر يونـان باسـتان    ا بهتوان آن ر ميتوجه است و ن  قابل
  .)24: 1381نتون، ( »پنداشت

گـري   دهد و پديدة فارابي ميمجموعه را ارائه ) م 1023 -  870(هاي تاريخي  او شاخص
بر  چهار متفكر برجستة ديگر را نيز در ،جز فارابي ،كه كند ميرا در قالب و ساختاري بررسي 

متقابل داشته يا از تفكر معلم ثاني عميقاً متـأثر   تأثيرطريقي در ديگري  ك بهي گيرد، كه هر مي
  :ند ازا اين دانشمندان عبارت. دان هگشت
  ،)م 974 -  839/840(يحيي بن عدي  ـ
  ،)م 988 -  987 د(ابوسليمان سجستاني  ـ
  ،)م 992 د(ابوالحسن عامري  ـ
  .)م 1023 د(ابوحيان توحيدي  ـ

) م  950 -  870(و عقايد اين چهار دانشمند همراه با تفكرات فارابي  تجزيه و تحليل تفكر
نتـون  ). 22 ،21: همـان ( كند مياست كه يك جريان جهاني را با عنوان مكتب فارابي مطرح 

عصـر فـارابي دوران   . داده اسـت  اين موضوع را مورد بحث قرار فارابي و مكتبشدر كتاب 
  ).24: همان( رود ميشمار  ز بهانقالب شيعه و رشد و شكوفايي عقالني ني

  
  فارابي كه بود؟. 4

در فاراب از بالد ترك ) م 950 -  873/ ق 339 -  259( اوزلغ بن طرخان بن بن محمد  محمد
و  ،قفطي ،خلكان   ابن ،العبري   ابن. ايراني متولد شد اي هدر سرزمين خراسان بزرگ در خانواد

دهخدا بـه نقـل از    نامة لغتاما در  ،استد كه فاراب از شهرهاي ترك ان هياقوت حموي گفت
اصـيبعه   ابي  ابن. »فاراب شهري است از بالد ترك در سرزمين خراسان«: آمده است البالذري

 فارابي،) (وكان من سالله فارسيه(گويند كه ابونصر از نژاد ايراني بوده است  ميو شهرزوري 
اراب در قرن سـوم هجـري   پدرش قائدجيش از سران سپاه مرزنشين بود و ف و )24 :1384

جـا   عدة كثيري از ايرانيـان در آن  ،حد براي حفظ سر ،جزو كشور سامانيان و نه تركان بود و
  .شكي نيست كه ابونصر از نژاد ايراني است. مقيم بودند
هاي  زبان فارسي و بعضي زبان ؛ي را در فاراب به اتمام رساندابتداي علومتحصيل  ابونصر

بـه   ،در انـدك زمـاني  . گرفـت   ه بغداد رفت و زبان عربـي را فـرا  سپس ب ؛ديگر را آموخت
: 1381 متحـدين، (و يوناني تسلط كامل پيـدا كـرد    ،هاي فارسي، تركي، عربي، سرياني زبان
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البته نه به دربار خليفه وابسته شد و نه شغل ديواني . ماند فارابي مدت زيادي در بغداد ). 81
پس به حرّان رفـت و   .از ابوبشير متي بن يونس آموخت علم منطق را ،در بغداد. اختيار كرد

سپس به بغـداد بازگشـت و    .حاضر شد ،دانشمند نصراني ،بن حيالن  در حوزة درس يوحنا
با مطالعة آثار  ،گاه آن. گرفت و فلسفه را فرا ،رياضيات، فنون حكمت، طب، موسيقي، منطق

سـازد ثقافـت و    مير دانشمندان ممتاز چه فارابي را از ساي آن« .را درك كرد آراي او ،ارسطو
 »تمايل شديد او به زهد و تصوف اسـت  سرشار و وسيع او و ةزيركي و تيزهوشي و حافظ

  ).27: 1351  هاشمي،(
 ؛خدا او را رحمت كند: كند مياو را چنين توصيف  عيون االنباءاصيبعه خزرجي در  ابن ابي

. در رياضيات بر همگان سر بـود . در حكمت دستي توانا داشت. دانشمندي بس بزرگ بود
  ).16: 1381 نتون،(در ذكا و حدت ذهن نظير نداشت 

فارابي بر همة حكما «: گويد ميدر مقام او چنين  كتاب االممقاضي صاعد اندلسي نيز در 
غلبه كرد و فلسفة ارسطو را چنان تلخيص و تهذيب نمود كـه همـة علمـا بـه فضـيلت او      

  ).28 :1384 فارابي،( »ن ديگر واضح شدمعترف شدند و اغالط مترجما
ـ   ميابونصر به قناعت روزگار  ـ   هگذرانيد و با مناعت طبـع ب دك موجـود قـانع بـود و    ان

  .دانست ميسعادت را در ترك دنيا 
سبب حركت او به مصـر بـر اثـر يكـي از     «گويند كه  مي .ابونصر از بغداد به مصر رفت

ن نـا كه مركز آ ،بيم تكفير حنابله و متعصبان ديگرشايد ابونصر از . ي بغداد بوده استها هفتن
 ،الدوله حمداني به حلب رفته جا به دعوت سيف بغداد بود، به مصر فرار كرده است و از آن

  .)26: همان( »سپس به همراه او به دمشق رفته است
  .فارابي در دمشق وفات يافته است ،خلكان و گروهي ديگر از مورخان   ابن ةبه عقيد

  
  ي فارابيها و انديشه آرا. 5

، شـود  مراد اين نيست كه همة زواياي تفكـر ايـن دانشـمند بـزرگ بررسـي      ،در اين بخش
ـ  هاو را فيلسوف جهان اسالم خوانـد  چون ،اما. كه ميسور نيست چرا د و عقايـد فلسـفي او   ان
نيز اثر گذارده است، نخسـت اشـاراتي كوتـاه بـه      ها هشك در نگرش انسان بر ساير حوز بي
بـا معرفـي    در انديشـة او  سـپس موضـوع زبـان و منطـق     ،شـود  مـي ي فلسفي او ها هشاندي

  .شود يم بررسي العلوم احصاء
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، موضـوع انتسـاب فـارابي بـه فلسـفة      فارابي مؤسس فلسفة اسـالمي  كتابدر  ،داوري
  : گويد مي چنين اسالمي است و ةكند كه فارابي مؤسس فلسف مياسالمي را بررسي و اشاره 

د كه ارسطو واضع و مدون منطـق اسـت و علـوم را مرتـب و مـنظم كـرده و       اگر گفته شو
ايـم،   كـه تـاكنون نشـان داده     چنان هم ،موضوع و مسائل هريك را معين كرده است، فارابي

آورد، بلكه بر تمام  ميبندي خود  كند و علوم اسالمي را در طبقه ميبندي  تنها علوم را طبقه نه
البته فارابي در مورد علـوم اسـالمي جـز ايـن      .دهد ميي اين علوم صورت منطقي و برهان

او درواقع مسائل اين علوم را . گويد كه اين علوم بايد در ذيل فلسفه و تابع فلسفه باشد مين
آغـاز اسـتيالي صـورت بحثـي و نظـري را بـر        الحكم فصوصسازد و فقط در  ميمنحل ن

  .)86: 1356داوري، ( توان ديد ميتصوف 

اسـكندراني   ةي فلسـف هـا  هاي از حـوز  او را به شاخه ،فارابي و مسعودي بنا به قول خود
د كه آگاه نيستيم چگونه اين فلسفه به حـوزة اسـالمي رسـيد و در فلسـفة     ان همنتسب دانست

جا  فارابي به اين نتيجه رسيده بود كه فلسفه در همه ،حال  هر  به. اسالمي تجديد حيات كرد
نظر فارابي، تعقل بر اعتقاد   بنا به. حياتي دوباره يافته استولي در جهان اسالم  ،منسوخ شده

و ايمان ديني ارجح است؛ و فلسفه بر احكام وحي، كه اشخاص غير فيلسوف به كمـك آن  
 ، فـارابي البتـه  .)782: 1369 مدرس،( د، تقدم داردان هطريق مثاالت به حقيقت نزديك شد  از

  .ددان مياين تقدم را زماني  الحروفدر كتاب 
از شـاگردان   ،عـامري . شناسـي اسـت   فارابي، دانش و معرفـت  ةموضوع ديگر در انديش

گونه كه هست، دور از خطا  علم درك واقعي چيزي بدان«: گويد ميدر تعريف دانش  ،فارابي
علم واقعي آن است كه علت علوم را بيان نمايد و «: شود مياز اسكندر نقل  .»و لغزش است

قلب يا  دارد كه دانش ميعامري اعالم . »’سبب العلوم  العلم‘ت مشخص كند كه آن علت اس
 المعـارف  ةدائـر  وشـتة ن  بنا به .)134: 1381 نتون،( كمال دانش است مبدأ عمل است و عملْ

بندي  در تقسيم ،عامري. افالطوني و ارسطويي است نو ةفلسفة عامري آميخته به فلسف ،اسالم
و حـديث را در   ،كنـد و فقـه، كـالم    ميمذهبي تقسيم علم، دانش را به دو حوزة فلسفي و 

  .داند ميشناسي  حوزة مطالعات زبان
ي عميـق  تـأثير ي او هـا  هكه قبالً نيز اشاره شد، شاگردان فارابي از آرا و انديش  طور همان

تـوان   ميجا كه  كم تا آن دست ،شناسي فارابي بايد تأكيد كرد كه معرفت ،حال  اين  با .دان هتفاي
در  ،ديگـر   سـوي  از .همانا ارسـطوگرايي يونـاني اسـت    ،لحاظ وسعت و منابعش و به فهميد
بعـد افالطـوني    العلوم احصاءغافل شد كه فارابي در  يشناخت جا نبايد از محتواي معرفت اين



 71   حسين قُرشي محمد

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

ـ هـا  هشناسي فـارابي بـر پايـ    معرفت«: بنابراين بايد گفت. آن را ناديده گرفته است  ةي دوگان
 ).86 -  85: همان(» ريزي شده است گرايي افالطوني پايه و منفيگرايي ارسطويي  مثبت

  
  فارابي و علم و زبان. 6

نخستين تالش مفيد در ترتيب علوم زباني در يك نظم واحد به فارابي تر اشاره شد كه  پيش
 ،اللسان  علم. نهاد» اللسان  علم«گردد كه بر همة علوم مربوط به زبان، نامي فراگير يعني  مي بر
هـاي واژگـان    قـانون . »علم واژگـان مفـرد  «متشكل از چند حوزه است در برابر  ،نظر وي به

به بحث در آواها و ساختمان كلمـه و سـاختمان    ،»مركب«كه  باشند و وقتي» مفرد«كه   وقتي
 ،هاي ديگري را وارد كـرد  اللسان موضوع  اما فارابي در علم. پردازند ميطور متوالي  جمله به

يعني بررسي شعر و  ،دان هن مركبي كه خطيبان و شاعران آن را ساخته و پرداختجمله واژگا از
نـزد   ،ترتيـب  هاي اشـعار؛ و بـدين   هاي تصحيح كتابت و قرائت و قانون چنين قانون نثر، هم

  ).70: 1379فهمي حجازي، ( هاي لغوي پيوست اللسان به ديگر علوم و مهارت  فارابي، علم
ات زباني فـارابي  يكه آرا و نظر ،العلوم احصاء آن بخش از ابتدا ،شدن مطلب براي روشن

 بـارة ديدگاه فـارابي در  ،»علم زبان«در ذيل عنوان  ،سپس .شود مي بررسي ،شود شامل مي را
 .شود مياين موضوع روشن 

 
  العلوم احصاءمعرفي . 7

هنگ انتشارات بنياد فر 1348ترجمه كرده و در سال  حسين خديوجمرا  العلوم احصاءكتاب 
بـه   ،آن فصـول  پس از برشمردندر مقدمة اين كتاب،  ،فارابي. ايران آن را منتشر كرده است

: گويـد  ميكند و  مياي كه از آن حاصل خواهد شد اشاره  فوايد عمومي كتاب خود و نتيجه
گيرند نيك  خواهند فرا ميكند تا موضوع هر دانشي را كه  ميپژوهان را مدد  اين كتاب دانش«

 بخشد كه بتوانند ميان علوم مينيرويي  ها آنو به  ؛آن باخبر شوند ةو از فايده و نتيجبشناسند 
د و ميـان  نرا بازشناسـ  هـا  آنتـرين و اسـتوارترين    دار موازنه برقرار سازند تا برترين و ريشه

آن علـوم ادعـاي بصـيرت     زنمايي كه بدون مايه و دليـل در يكـي ا   دانشمند حقيقي و عالم
  .)4: 1384 فارابي،( »ل شوندئو تميز قاكند، فرق  مي

ل زبـان و  ئفصـل اول بـه مسـا   . به پـنج فصـل تقسـيم شـده اسـت      العلوم احصاءكتاب 
علم و فروع آن، يعني علم لغت، نحـو،   اين ابتدا فارابي ،در اين فصل. پردازد شناسي مي زبان
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وص خصـ   گـاه در  آن. و خوانـدن را مـورد بحـث قـرار داده اسـت      ،صرف، شعر، نوشـتن 
سـخن   ،هـا موجـود اسـت    مهم اركان علم زبان، كه در نزد تمام ملـت  ةگان هاي هفت بخش
 ،علم قوانين الفـاظ  ؛علم الفاظ مركب ؛علم الفاظ مفرد: شمرد ميرا چنين بر ها آنگويد و  مي
 ؛نوشـتن  قـوانين درسـت   ؛كه مركب باشند ميهنگا ،علم قوانين الفاظ ؛كه مفرد باشند ميهنگا

  .قوانين تصحيح اشعار و ؛واندنخ قوانين درست
است و به زبان ) language universals( هاي زبان ناظر به همگاني تر بيشمباحث فارابي 
  .البته شواهد و امثال او از زبان عربي است. خاصي اشاره ندارد

فارابي به ضرورت اسـتفاده از منطـق    ،در اين فصل. فصل دوم به منطق اختصاص دارد
كـه   را قضاياي مختلفي نيزو  را وه تشابه و تفاوت ميان منطق و علوم نحواشاره دارد و وج

  .كند ميبيان  شود ميكار گرفته  هدر منطق ب
كه خود بـه هفـت بخـش تقسـيم      اختصاص داردعلم تعاليم يا رياضيات  به فصل سوم

شـناخت   چگونگي از ،در آن كه، پردازد مي بخش پنجم اين فصل به علم موسيقي .شود مي
سازد  ميروشن  جا در اين وا. كند ميشود بحث  ميتأليف  ها آنچه الحان از  اع الحان و آنانو

و بـر چـه حـالي     ،چگونه بايد تأليف شوند ،شوند ميي تأليف يها كه الحان براي چه غرض
  .تر گردد نشين و دل تر بيش ها آن تأثيرتا  بايد بوده باشند

مـا   كه بررسـي آن از موضـوع بحـث    فصل چهارم شامل علم الهي و علم طبيعي است
  .خارج است

  . كند ميو علم فقه و كالم را بررسي ) اخالق و سياست(در فصل پنجم، علم مدني 
نـوعي فرهنـگ يـا     ،كتـاب كـوچكي اسـت    لحـاظ حجـم   چـه بـه   اگر ،را العلوم احصاء

  .دان هتلقي كرد المعارف ةدائر
. كار برد همند ب را براي اين اثر ارزش معارفال ةدائربار لفظ  اولين) M. Jasiri( ميخائيل غزيري

ديتريسـي، فـامر، بسـتاني، جرجـي      ، ازجملـه بسياري از محققان شرقي و غربي ،پس از او
سـنگ بنـاي    العلـوم  احصاء .دان هو عبدالرزاق پاشا از او پيروي كرد ،زيدان، اسكندر معلوف

لي دنياي اسالم اثر گذاشته تنها در زندگي عق هاي علمي اسالمي است كه نه نوعي از فرهنگ
مترجم اين كتاب شواهد فراوانـي دال  . جهان غرب نيز مؤثر واقع شده است دربلكه  ،است

كـار تمـام    در العلوم احصاءثابت كرده كه ) D. Baur( روجمله با از. بر اين مدعا آورده است
ر گذاشـته كـه   خصوصاً، چندان اث) Gundissalinus( گونديسالينوسو  ،التين عموماً ةفالسف
  ).15 :همان(اقتباس شده است  العلوم احصاءاو از  تقسيم فلسفةتوان گفت همة كتاب  مي
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  علم زبان.  8
دليل پيچيدگي و گسـتردگي آن امـري دشـوار     ماهيت و چيستي زبان به چه شناخت اگر

ولي از ديرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است و تعاريف متعـددي   ،است
 Out Line( درآمدي بر تحليل زبانيدر كتاب  و تراگربالك . زبان ارائه شده است براي

of Linguistic Analysis (دانند كه اعضـاي   ميي اختياري يزبان را نظامي از نمادهاي آوا
  .كنند ميآن ارتباط برقرار  ةوسيل زباني به ةيك جامع
ي تعريـف زبـان بـه تشـريح     جـا  شناسـان بـه   زبـان  تر بيش ،دليل ماهيت زبان به ،البته

زبـان را وسـيلة    )Andre Martinet( آندره مارتينه. دان هساختمان و نحوة كار زبان پرداخت
گونـة ديگـر تجزيـه      اساس آن تجربة هر آدمـي بـه    داند كه بر ميبشر  يارتباط ميان ابنا

 مداراي محتـواي معنـايي و صـورت صـوتي بـه نـا       و آيد ميشود و به واحدهايي در مي
شـود   ميتجزيه ديگر به واحدهاي مجزا و متوالي  اين صورت نيز بار شود؛ مي »واژ كت«

هـم در هـر    ها آندر هر زباني معين است و ماهيت و روابط  ها آنكه تعداد  »واج«به نام 
زبان را دسـتگاهي  ) Argon( ؛ اما آرگون)دوگانه ةتجزي(زباني با زبان ديگر تفاوت دارد 

فـارابي علـم زبـان را    . دانـد  مـي و معاني ذهن انسان  ،مفاهيم ،ياتبراي محتو ها هاز نشان
ـ   «: گويد ميو  ،الفاظ و شناخت قوانين الفاظ: داند ميشامل دو بخش  طـور   هعلـم زبـان ب

و  ،ملتـي داراي معناسـت   هر كه در نزد ،گرفتن الفاظ يكي ياد ؛كلي داراي دو قسم است
در ). 4 :1384 فارابي،( »ن اين الفاظديگر شناخت قواني ؛شناخت حدود داللت آن الفاظ
الفـاظ در ذيـل علـوم      بندي علوم اسالمي، علـم  در تقسيم :تبيين سخن فارابي بايد گفت

. و علم حرف است ،علم اشتقاق ،گيرد و شامل مخارج الحروف، علم لغت ميادبي قرار 
شناسـي   در زبـان . كند ميمعنا  يي از گفتار است كه القابه واحد فارابي به لفظْ ةاما اشار

واژ  ترين واحد زباني را كه داراي نقـش دسـتوري يـا معنـايي اسـت تـك       نوين، كوچك
واژ حاصـل   خوانند و واژه واحد آوايي مركبي است كه از تركيب يك يـا چنـد تـك    مي
زنجيـري   شود و داراي معنا و مفهومي مستقل است، و در آغاز و پايان آن واحد زبـر  مي

اي واحد است مركب از يك يـا   واژه زنجيره ،نظر آندره مارتينه  نا بهب. درنگ وجود دارد
گويد، الفاظ  ميبندي لفظ  فارابي در تقسيم .)Martinet, 1969: 126( واژ مستقل چند تك

  :مفرد و مركب ؛دار در زبان هر ملتي دو قسم است معني
  ؛و حيوان ،سفيدي، سياهي، انسان مانند ،مفرد

  .و عمرو سفيد است ،حيوان استانسان  مانند ،مركب
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 )morphology /lexicology( شناسي واژه. علم الفاظ مفرد معنادار اشاره به علم لغت دارد
است كه به مطالعه و تجزيه و تحليل واژگان زبان و بررسي معني و  شناسي زباناز  اي هشاخ

  :گويد ميفارابي در اين خصوص . پردازد ميتحول آن 
يك الفاظ مفرد  ار شامل علم لغت است، يعني شناخت حدود داللت يكد الفاظ معني  علم
و نيـز شـامل ضـبط و نقـل هريـك از       داللـت دارنـد   داري كه بر جنس و نوع اشيا معني

  .)ibid: 42( شود مياعم از اصيل يا دخيل يا غريب يا مشهور  ،كلمات

اژهـا و واژگـان   و بديهي است انتقال پيام زباني در صورتي ممكن است كه الفاظ و تك
 نشيني با هم قرار بگيرند، كه بدان نحو بر پاية قواعدي خاص در روي زنجيرة گفتار در هم

)syntax(  حاصل تركيب واژگان صـورت درسـتي از زبـان اسـت كـه بـدان       . شود ميگفته
. مراتبـي زبـان اسـت    ي سـاخت سلسـله  يبيان ديگر، جمله نتيجة غـا  به. شود ميگفته جمله 

شود كه علم الفاظ مركب در نـزد فـارابي    ميه، از سخن فارابي چنين مستفاد نظر نگارند به
وران بـوده   بودن جمالت نيز سـخن سـخن    ناظر به جمله است و معيار درست و نادرست

  :گويد ميخود او . است
صـورت مركـب    مركب عبارت است از علم به سخناني كـه در نـزد ملتـي بـه     الفاظ  علم

ـ  هوران و شـاعران يـك ملـت تركيـب كـرد      ي كه سـخن درآمده است، يعني كلمات يـا  . دان
چه بلنـد و چـه    ،ساختن آن تركيبات را نيز د و بازگوان هفصيحان و بليغانشان به زبان آورد

  ).ibid: 43( شود ميكوتاه، چه موزون باشد و چه غير موزون، شامل 

جملـه   از ،ي مختلفـي هـا  همشهود است كـه فـارابي در تبيـين كـاركرد لفـظ بـه حـوز       
ديگـري كـه در    ةنكت. ها نظر دارد و قوانين حاكم بر آن ،شناسي و نحو شناسي، واج واژگان

  .بودن قوانين ناظر بر علم زبان است  سخن او وجود دارد اشاره به كلي
در تحـت   ،كه ـ يعني قضاياي جامع ـ صناعت عبارت است از قضاياي كلي قوانين در هر

را فـرا   هـا  آنتنهـايي   ي از اموري كه ايـن صـناعت بـه   يك از اين قضاياي كلي، بسيار هر
اند يـا در   گيرد مندرج است، و از همين راه در تمام آن اموري كه موضوع اين صناعت مي
اين قوانين يا براي آن وضع شده كه همـة موضـوعاتي را كـه     .شود ميبحث  ها آن تر بيش

اين صـناعت در دايـرة    چه از چنان شود كه هر مخصوص اين صناعت است فرا گيرد، تا
شود، از دايرة اين احكام بيـرون   ميچه به اين صناعت مربوط  اين احكام وارد نشود، و هر

  .)41: 1384فارابي، ( نماند

تواند براي يكي  ميكه در صنعتي قانون شده  اي ههر قضي«: گويد ميبحث  ةو در ادام
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» اعـده و قـانون قـرار گيـرد    ق ــ  هـا  آناز  اي هيـا بـراي دسـت    ـ از مطالبي كه ذكر كرديم
)Martinet, 1969: 41-42(.  

هـا بسـيار بـا     زبان ظاهراً شود كه ميهاي موجود در جهان چنين استنباط  از بررسي زبان
اما واقع امر اين است كـه  . موجود نيست ها آنديگر تفاوت دارند و وجوه اشتراكي بين  يك

نظـر    كـه بنـا بـه     طـوري  بـه  ؛است تر بيشبسيار  ها آنوجوه افتراق  ازها  وجوه اشتراك زبان
 هاسـت  تـر از وجـوه اشـتراك آن    ها بسـيار كـم   وجوه اختالف زبان ،)Chomsky( يچامسك

). language universals( »هاي زبـان  همگاني«نظرية  ؛ يعني همان)544: 1369 ساغروانيان،(
 هاي از همگانيو مراد  ها مشترك است بخشي از دانش زباني بين انسان: گويد ميچامسكي 

كتـز و   .)Cook & Newson, 1997: 29( هاسـت  دانش زباني مشترك بين انسـان  همان زباني
يكـي   ؛د كه در توصيف هر زبان دو جنبه وجود داردان هاظهار داشت) Katz & Postal( پستال

كنـد و ديگـر    مـي هـاي ديگـر متمـايز     هايي است كه يك زبان را از زبان پرداختن به ويژگي
. دهند ميهاي زباني را تشكيل  همگاني ،واقع در ، كه،هاست ايي كه مشترك بين زبانه ويژگي

چـه مشـترك اسـت بـين      محتـواي آن (هاي بنيـادي   همگانيها را به دو نوع  سپس همگاني
  ).156: 1383دبيرمقدم، (د ان هتفكيك كرد) ساختار و شكل(هاي صوري  و همگاني) ها زبان

  :نزد هر ملتي داراي هفت بخش بزرگ است علم زبان در: گويد ميفارابي 
  ؛علم الفاظ مفرد .1
  ؛علم الفاظ مركب .2
  ؛علم قوانين الفاظ مفرد .3
  ؛علم قوانين الفاظ مركب .4
  ؛نوشتن علم قوانين درست .5
  ؛خواندن علم قوانين درست .6
  .علم قوانين اشعار .7

بودن قوانين زبـاني   كليدر خصوص  ،شود كه نظر او ميچنين استنباط  فارابياز سخنان 
موضـوع   تـر  بـيش بـراي تبيـين   . است هاي زباني ناظر به نظرية همگانيو تقسيم علم زبان، 

  :كنيم ميهريك از اين موضوعات را بررسي 
  

  دار علم الفاظ مفرد معني 1. 8
شناسي بررسـي صـورت واژگـان از نظـر كـاربرد و       واژه ،)Matthews( نظر متيوس  بنا به
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از  اي هعنـوان شـاخ   بـه  ،شناسـي  واژه ،تر اشـاره شـد   كه پيش  طور همان ،اما .ساختار است
بلكـه از نظـر معنـا     ،تنهـا از نظـر صـورت    به تجزيه و تحليل واژگان زبان نه ،شناسي زبان
شـناس معاصـر    زبـان  ،)Leonard Bloomfield( امـا واژه چيسـت؟ بلومفيلـد   . پـردازد  مي
. دو طـرف آن فاصـله باشـد   دانـد كـه هـر    مـي  اي هواژه را كلم مي از ديدگاه عل ،ييمريكاا

تر به تعريف آندره مارتينه و تعريف واژه از ديدگاه آواشناسي اشاره شد و گفتيم كه  پيش
انتقال پيـام زبـاني توسـط    . آيد مي پديدداري است كه از يك يا چند سازه  واژه لفظ معني

اسـاس قواعـد    بر) حور افقيم(نشيني  روي محور هم ها هزماني ميسر است كه واژ ها هواژ
  .خاصي در كنار هم قرار بگيرند

واژ مسـتقل حاصـل    واژه واحد آوايي مركبي است كه از يك يا چند تك ،بيان ديگر به
 يعالوه در بيـان واژه و القـا   هب. ي معنا و مفهوم مستقلي استاتنهايي دار واژه به. شود مي

زبـان حلقـة    ،بنا به نظـر سوسـور  . است معنا بين لفظ و معنا رابطة علت و معلولي برقرار
انتقال مفاهيم نيـز   .زبان وسيلة انتقال مفاهيم است ؛ يعنيارتباطي ميان لفظ و مفهوم است

 پيـر  بنـا بـه نظـر   . شود ميچه بدان نشانه گفته  آن ؛گيرد ميواسطة چيز ديگري صورت  به
بـه ايـن    ؛سيلة پيام اسـت و هكاركرد نشانه انتقال انديشه ب ،)Pierre Guiraud 1975 ,( گيرو

بـر پرنـدة خاصـي    » كبـوتر « ةواژ ،در زبـان فارسـي   الً،مث. معنا كه هر نشانه دو رويه دارد
آن است و آن پرنـدة زيبـا، كـه    ة يك روي» كبوتر«صورت ملفوظ و مكتوب . داللت دارد

و رويـة دوم  ) significant( روية نخست دال. رود ميشمار  روية دوم به ،مفهوم آن است
بيـان   بـه . شـود  ميخوانده ) signification( و رابطة بين آن دو داللت) signified( لولمد

داللـت گفتـه    )concept( يـا نشـانه و مفهـوم   ) thing( ءيبه رابطة بين نشانه و ش ،ديگر
نشيني معناي خاصـي   روي محور هم هر لفظ در ،معنايي ةبا توجه به گستر ،اما. شود مي

سـخن او در  . خصـوص علـم لغـت بيـان شـد       سخن فـارابي در تر  پيش. كند ميرا القا 
اشـاره   ،عـالوه  بـه . هاسـت  ت و حدود داللت آنابه شناخت لغ خصوص علم لغت ناظر

كـه بـر    لفظ مفرد يا عنوان امور عيني و خارجي است، مانند زيد و عمر، يـا آن «دارد كه 
هر لفظ مفردي . اهيو سي ،مانند انسان، حيوان، سفيدي ،كند ميداللت  جنس و نوع اشيا

ايـن   .»)حـرف  =( يـا ادات ) فعل =( كه بر جنس و نوع داللت كند يا اسم است يا كلمه
هر اسـم و فعلـي   . بندي ارسطو از اجزاي كالم مطابقت دارد بندي فارابي با تقسيم تقسيم
ولي زمان تنها مخصـوص فعـل اسـت و آن     ،شود ميو جمع  ،مثني ،مفرد ،مؤنث ،مذكر

  .و آينده ،گذشته، حالست از ا عبارت
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 الفاظ مركب  علم 2. 8
عمرو سـفيد  «و » انسان حيوان است«ت افارابي عبار ،كه در سطور قبل اشاره شد  طور همان
: گويـد  ميكند و در تعريف لفظ مركب  ميعنوان شاهد مثال بر لفظ مركب ارائه  را به» است

صورت مركب درآمده است،  هست از علم به سخناني كه در نزد ملتي با لفظ مركب عبارت«
در  كـه  ايـن با توجه بـه  » ... دان هوران و شاعران يك ملت تركيب كرد يعني كلماتي كه سخن

 و جمله ،)clause( ، بند)phrase( واژ، واژه، گروه گفتار واحدهاي متعددي مانند تك ةزنجير
)sentence (ةروي زنجير مراتبي عناصر در جمله حاصل ساخت سلسله ،واقع در. وجود دارد 

شود كه او به جمله نظر داشـته   مينظر نگارنده، از مثال فارابي چنين استنباط   به. گفتار است
وران و شاعران بـوده اسـت، امـا از     و معيار او هم سخن سخن ؛هم جملة درست  آن ،است

تـوان چنـين دريافـت كـه شـايد واحـدهاي زبـاني         مـي كنـد،   ميتعريفي كه از لفظ مركب 
  .ديگر نيز مد نظر بوده است ةدش پذيرفته

  
  الفاظ مفرد  علم قوانين 3. 8

  :گويد ميكه  چنان. نيز نظر دارد شناسي واژهبلكه به  ،شناسي تنها به واج فارابي نه ،در اين بخش
از تعداد حروف و مخرج هر حرف . پردازد ميحروف  ةاين علم نخست به بحث دربار

تركيـب   ،در آن زبـان  ،حروفي كـه  و حروف مصوت و غير مصوت و آن آالت صوت
يـك   ها آنترين حروفي كه از تركيب  شوند و حروفي كه قابل تركيب نيستند، و كم مي

ين حروفي كه ممكن است در يك لفـظ تركيـب   تر بيشآيد، و  ميدست  لفظ معنادار به
شود، و حروف اصلي كه در ساختمان كلمه، هنگام پيوستن بـه حـروف فرعـي، ماننـد     

و  كننـد  مـي و جمع و مذكر و مؤنث و اشـتقاق و غيـر آن بـدان، تغييـر ن     حروف تثنيه
 ،در هنگام تالقي ،و حروفي كه كنند ميتغيير  ها آنپيوستن لواحق به  محروفي كه هنگا

  .شوند ميبا هم ادغام 
كه  اي هي اوليها هاز ميان نمون ،دهد و ميدست  الفاظ مركب را به ةگاه شواهد و امثل آن

  .)44: 1384فارابي، ( كند ميكه مشتق هستند تفكيك  را هايي آن ،دان هنشد از چيزي مشتق

دهـد و   مـي سپس به انواع اشتقاق اشاره دارد و چگونگي اشتقاق فعل از مصدر را نشان 
 ،انـواع فعـل   گـاه  آن .كنـد  مـي در اين خصوص تغييرات مصدر در تبديل به فعل را بررسي 

بـه تغييـرات آوايـي     ،نهايـت  در ،كنـد و  مـي بررسـي   ها را و زمان ،تغييرات فعل، وجوه فعل
  .پردازد ميشده  هاي وضع صورت
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 الفاظ مركب  علم قوانين 4. 8
حـال    يكي قوانين اطراف اسم و فعـل اسـت كـه در    .الفاظ مركب دو نوع است  علم قوانين

و ديگر قوانيني است كه مخصوص احوال تركيب و ترتيب  آيد ميدست  تركيب يا ترتيب به
  ).45 :همان(كند  ميت، يعني قوانيني كه چگونگي تركيب و ترتيب را در آن زبان بيان اس

معنـاي نظـم و    يوناني است و بـه  اي هنحو كلم .علم قوانين اطراف همان علم نحو است
با هم تركيب  ها هاساس آن واژ  كند كه بر مييي را بررسي ها هنحو هر زبان شيو. يب استتتر

ه تـ نحـو بـه قواعـدي گف    ،بيان ديگر به. سازند ميتري مانند جمله را  شده و واحدهاي بزرگ
تـر   گفتـار و سـاختار واحـدهاي بـزرگ     ةواژها بر روي زنجيـر  نشيني تك شود كه از هم مي

  .كند ميگو و گفت
  :گويد ميفارابي 

آيند، سـپس بـراي    مي ة اول براي اسمادهد كه اطراف در درج ميعلم قوانين اطراف نشان 
» ماننـد الـف و الم  «آينـد   مـي دارد كه برخي از اطراف اسما در اول اسم  ميمعلوم و  ؛افعال

برخي ديگر . شود ميها جانشين آن  تعريف لغت عرب، يا حروف تعريفي كه در ديگر زبان
ها همان  شوند و اين مياز اطراف در اواخر اسم جاي دارند كه اطراف تأخير يا پاياني ناميده 

  ).ibid( ندا اعرابحروف 
 دربـارة  كنـد و  مـي فارابي نكات ديگري از نحو زبان عربـي را بررسـي    ،بحث ةدر ادام

  .كند مياطراف فعل، افعال غير متصرف، تفكيك اطراف اسم و فعل و ادات بحث 
شـود   مـي ابتدا بيان  ،در اين بخش. دهد ميدست  قوانين تركيب را به ، در بخش دوم ،اما

كـه   ميدر آن زبـان چگونـه اسـت و هنگـا     ها آنترتيب  و شوند ميكه الفاظ چگونه تركيب 
آن  دارد كه كدام تركيب و ترتيب در ميگاه بيان  آن. اند چند قسم ،آيند ميصورت جمله در به

  .تر است زبان فصيح
  
  نوشتن علم قوانين درست 5. 8

كند كه چه حروفي بايد نوشته شود، و چه حروفي نبايـد نوشـته    مياين علم ابتدا مشخص 
  .نگارش و حروفي كه بايد نوشته شود چگونه است ةدهد كه شيو ميگاه توضيح  ، آنشود

  
  خواندن علم قوانين درست 6. 8

براي حروفي  ـ كند و عالماتي را كه علماي اين فن ميرا معرفي  ها هقطنمحل  ،در اين علم
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هـايي   دارد كـه چـه عالمـت    مـي دهد و معلوم  ميد نشان ان هوضع كرد ـ شود ميكه نوشته ن
كنند و عالمت حروفي كـه در هنگـام برخـورد در     ميديگر جدا  شكل را از يك حروف هم

هايي كه علماي اين  شوند چه نوع است و عالمت ميديگر تفكيك  ديگر ادغام يا از يك يك
هاي مقاطع كوچك و  اين علم عالمت. چگونه است برند ميكار  به ها هفن براي مقاطع جمل

ي پيوسته ها هي نااستواري كلمات و جملها هكند و زمين ميمشخص  متوسط و بزرگ را نيز
كـه   ميكنند، مخصوصـاً هنگـا   مييك ديگري را نقض  و كلمات و جمالتي كه هر به هم را

  ).ibid: 47-48( دهد ميدست  به ،فاصله افتد ها آنميان 
  
  علم اشعار 7. 8

  :كند ميسه بخش بررسي فارابي آن را در . علم اشعار نيز با علم زبان شباهت دارد
  ؛بررسي اوزان شعري .1
  ؛بررسي اواخر ابيات .2
  .بررسي واژگان متناسب شعر .3

 بررسي اوزان شعري 1,7,8
فارابي اوزان شعري را بررسي كرده و آن را به اوزان بسيط يا مركب تقسيم  ،در اين بخش

تركيباتي كـه از هـر   شمرد،  ميرا بر) دار حروف نقطه(انواع تركيب حروف معجمه . كند مي
بب و      ميصنف و از هر وزن از اوزان حاصل  شود و همين است كه در نـزد عـرب بـه سـ

سـپس سـاير مسـائل اوزان شـعري را     . وتَد معروف است، و در نزد يونانيان مقطع و پايـه 
  .كند ميبررسي 

  اواخر ابيات بررسي 2,7,8
اشعار بر يـك وجـه و حالـت     يك از دهد كه كدام مينشان  ،در هر وزني كه باشد ،شعر

ـ ها كدام تمـام اسـت و كـدام زا    يك داراي وجوه بسيار است و از اين است و كدام د و ئ
فارابي در اين بخش قصيده و حروف محفـوظ در تمـام ابيـات قصـيده را     . كدام ناقص

  .كند ميبررسي 

  بررسي واژگان مناسب شعر 3,7,8
و است شاعران كدام واژه براي شعر مناسب نظر   كند كه به ميفارابي بررسي  ،در اين بخش

  .يك مناسب نيست كدام
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  گيري نتيجه. 9
قريـب صـد تعريـف از منطـق در     «: گويـد  مي) Charles Pierce, 1839-1914( چارلز پيرس
رانـدن    زبان معني بر ، بهاست نطق ةاز ريش منطقواژة ). 3: 1384 محمدي، دين(» دست است

منطق اسم اسـت   ،بيان ديگر به). 1343 ،ادهخد(هوم گردد حرفي يا سخني كه از آن معني مف
  : دان هدانان آن را چنين تعريف كرد در منطق سنتي، منطق. معني سخن و گفتار به

 .كنـد  مياست از نوع قواعد كه مراعاتش ذهن را از خطاي در انديشه حفظ  اي همنطق وسيل
كه منطق مقصود  زيرا ،ناميد ميخادم علوم سينا آن را   ابوعلي. دان همنطق را علم ميزان نيز ناميد

بلكه وسـيله اسـت بـراي دريافـت سـاير علـوم؛ و ابونصـر فـارابي آن را          ،به لذات نيست
  ).همان(علت نفاذ حكم آن در علوم  ناميد به ميالعلوم   رئيس

امـا  . شـود  مياو آغاز  ارغنونمنطق سنتي بر پاية نظريات ارسطو استوار است و با كتاب 
در منطق جديد، منطـق را بـه   . يد حاصل تلفيق منطق ارسطويي و رياضيات استمنطق جد

منطق دانش : شود ميگفته  »صدق«در تعريف منطق به . كنند ميتعريف  »درستي«و  »صدق«
و در تعريـف منطـق    .انـد  ي آن صادقها هبررسي آن ساختارهاي صوري است كه همة نمون

ي ها هآن ساختارهاي صوري است كه همة نمونمنطق دانش بررسي : شود ميدرستي گفته  به
  ).13 -  12، 9: 1384 محمدي، دين(هاي درستي هستند  استنتاج ها آن

  : آورده است را رساله بر منطق يحيي ةفارابي در مقدم گفتة يان ريچارد نتون
مقصود ما بررسي هنر منطق است، هنري كه شامل عواملي است كه قوة عاقله را در جـايي  

گـر پرهيـز از خطـا در     كنـد و بيـان   ميانديشي هدايت  خطا وجود دارد به درست كه امكان
جايگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جايگاه دستور زبان اسـت در  . هاست استدالل

اين  ها آنخاطر  زبان مردمي را كه به گونه كه علم دستور زبانِِْ درست همان ،و ؛ارتباط با زبان
 ،جايي كه احتمال خطا وجود دارد ،علم منطق نيز ،كند ميه است اصالح وجود آمد دستور به

ارتباط ميان علم دستور زبان نسبت به  ،ترتيب بدين. پندارد ميچه را درست است معقول  آن
گونه كه دسـتور زبـان    همان. علم منطق به عقل و معقوالت است ةزبان و بيان همانند رابط

هنر  ،مال خطا در ارتباط با معقوالت و مفاهيم وجود دارددر جايي كه احت ،معيار زبان است
رود، علم يقينـي از   ميكار  ههاي فلسفه ب وقتي در بخش ،وسيله و ابزاري است كه نيز منطق

آيد، و راهي بـراي اعتبـار و صـحت حقيقـت در هـر       ميدست  هنرهاي تئوري و علمي به
  ).83 :1381 ،نتون( شود جز فن منطق وجود ندارد ميموردي كه بررسي 

فراواني داشته  تأثيري او ها هدهد كه منطق در انديش ميات فارابي نشان يبررسي آرا و نظر
كـه    طور همان. كند ميفارابي با استفاده از ابزار منطقي در برابر حمالت نحويان دفاع . است
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روش . دارد مـي انسان را از اشتباه و لغزش و خطاي در معقـوالت بـاز    منطقْ ،اشارت رفت
  .است قياسي و هم غير قياسي هم فارابي در منطق روش خاص اوست كه

او  .دانـد  مـي گفتيم كه فارابي صناعت منطق را با صـناعت نحـو متناسـب     ،بر اين عالوه
  : چنين اشاره دارد كه هم

زيرا نسبت علم منطق به معقوالت مانند نسبت علم منطق با علم عروض نيز متناسب است، 
يعني تمام قوانيني را كه علم عروض در تعريـف اوزان شـعر    ؛زان شعرعروض است به او

  ).52 :1384 فارابي،(دهد  ميدست  را در معقوالت به ها آندهد، علم منطق نظاير  ميدست  به

در خصوص ارتبـاط منطـق و زبـان در     ،احصاءالعلومپس از معرفي  ،يان ريچارد نتون
صريح بر بررسي منطـق وجـود دارد كـه مطالعـة      جا تأكيد در اين«: گويد ميفارابي  ةانديش

 »منطق همراه با زبان پيش از ورود به بحـث دربـارة علـوم ديگـر الزم و ضـروري اسـت      
  ).83 :1381 نتون،(

ارتباط  ،فارابي وجود دارد و در بخش منطق نيز بدان اشاره شد يديگري كه در آرا ةنكت
  :آمده است احصاءالعلومصوص در در اين خ ؛استهاي زبان  نحو و منطق و بحث همگاني

دهد، از جهاتي با علم نحو مشاركت  ميدست  چون علم منطق مقداري از قوانين الفاظ را به
دسـت   دارد، ولي از آن جهت با علم نحو متفاوت و متباين است كه علم نحو قوانيني را بـه 

دست  ا بهولي منطق قوانين مشتركي ر. دهد كه مخصوص الفاظ و كلمات يك قوم است مي
چه در الفاظ حاالتي است كـه همـة   . گيرد ميبر  دهد كه الفاظ و كلمات تمام اقوام را در مي

بعضي از الفـاظ مفـرد و بعضـي     كه                  ديگر اشتراك دارند، مانند اين اقوام در آن حاالت با يك
كه  و اين) حرف =( ، ادات)فعل =( كه مفرد عبارت است از اسم، كلمه مركب هستند و اين

  .)52: 1384فارابي، ( ها برخي از الفاظ موزون هستند و برخي ديگر ناموزون و امثال اين

حـاالتي مخصـوص بـه همـان زبـان       ،در زبان هر قوم«و در جايي ديگر اشاره دارد كه 
كـه   ،اما آن اصول مشترك نحـوي را . ها مشترك است وجود دارد و حاالتي كه با ديگر زبان

جا كه موجـود بـوده آن را گرفتـه و در     مام اقوام موجود است، علماي نحو از هردر الفاظ ت
د، مانند گفتة نحويان عرب كه اقسام كلمه را كه در زبان عرب عبارت ان هنحو خود وارد كرد
ـ  هو حرف به زبان عربي وارد كرد ،است از اسم، فعل نحويـان يونـاني كـه     ةد كـه بـا گفتـ   ان

  .و ادات يكي است ،ند از اسم، كلمها رتگفتار عبا يگويند اجزا مي
: گويـد  مـي پردازد و  ميچنين فارابي در ارتباط زبان و منطق به بحث زبان و ذهن نيز  هم

  :نطق داراي سه معني است



  بررسي و تحليل زبان و منطق در انديشة ابونصر فارابي   82

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

چـه در ضـمير اسـت     شـود و از آن  مـي كالم بيروني است كه بـا صـوت ادا    ،اول
  .كند ميحكايت 
كه الفاظ بر  است آن عبارت از معقوالتي كالم دروني يا مركوز در ذهن است و، دوم

  .كنند ميداللت  ها آن
نفساني ذاتي انساني است، يعني همان نيرويي كه مخصوص انسان اسـت،   ةقو، سوم

همـان نيرويـي كـه فراگـرفتن     . شـود  مـي وسيلة آن از ديگر حيوانـات متمـايز    و آدمي به
اعث وجود فكـر و انديشـه   سازد و ب ميمعقوالت و علوم و صنايع را براي انسان ممكن 

 گـذارد  مـي شود، و با مدد همين نيروست كه آدمي ميـان كارهـاي نيـك و بـد فـرق       مي
  .)1381فارابي، (

طور كلي قوانين نطق بيروني و قوانين نطق دروني  هگيرد كه منطق ب ميو چنين نتيجه 
 ،نطق ةرحلآيد، سومين م ميدست  دهد و از قوانيني كه در اين دو مورد به ميدست  را به

كنـد كـه    مـي گيرد و انسان را چنان ورزيـده   ميقوام  ،كه بالفطره در انسان موجود است
  .ترين نمونه باشد كارش در آن دو مورد بهترين و كامل

كند و گفتار شـعري را   ميدر ادامة بحث زبان و منطق، فارابي انواع گفتار را بررسي 
البته فارابي سـاير اجـزاي   . كند ميه ايجاد داند كه حالتي از تخيل براي شنوند ميگفتاري 

دهد كه چون مـورد نظـر ايـن نوشـتار نبـود،       ميتفصيل مورد بحث قرار  منطق را نيز به
  .ها اشاره نشد بدان

ناپذير است و در  هاي زباني، ارتباطي اجتناب بنابراين ارتباط منطق و زبان در بررسي
  :گويد ميبريم كه  مي جا، اين نتيجه را با سخن الستون به پايان اين

 ةلئمنطق مسـ . يابد، منطق است ميديگر فلسفه كه در آن توجه به زبان اهميت ويژه  ةشاخ
تر كوشش دارد تا معيـاري بـراي    عبارت دقيق دهد و يا به مياستنتاج را مورد بررسي قرار 

جـاري  جا كه استدالل در زبـان   از آن. تميز صورت معتبر از استنتاجات معتبر فراهم سازد
صورت مقدمه و نتيجه ظـاهر   ست كه بهها هتحليل استنتاجات وابسته به تحليل گزار. است
كند كه اعتبار يا عدم اعتبار يـك اسـتنتاج    ميبررسي منطق اين واقعيت را آشكار . شود مي

سـازند و بـه اسـتناد آن صـورت      مـي و نتيجـه را   ها هيي است كه مقدمها هوابسته به گزار
  .)14: 1380الستون، ( دارا هستند ها هاست كه گزار معناي عناصري به

ويژه زبـان، بررسـي منطـق     هنظر فارابي، در بررسي علوم، ب به  كه بنا حاصل سخن اين
ل ئنيز به مسا الكبير موسيقيو  الحروفجمله در  فارابي در آثار مختلف از. ضرورت دارد
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زبـان را نيـز مـورد تحليـل قـرار      بودن زبان و خاستگاه  قراردادي ةلئمس. پردازد ميزباني 
تـر توسـط    معاصـر، پـيش   شناسـي  زبـان ات مطـرح در  يبنابراين بسياري از نظر. دهد مي
 يتـوجه  بـي دليـل   لكـن بـه  . شناسان ايراني و اسالمي مطرح و بررسي شـده اسـت   زبان
ي غربـي  هـا  هشدگي در برابر انديش شناسان معاصر ايراني و جهان اسالم، و مسحور زبان

شـناختي   كه در مطالعـات زبـان    و جا دارد اقي مانده استناشناخته ب ها هو انديشاين آرا 
ل نگاه كنند تـا جايگـاه   ئاسالمي به مسا ـ شناسان معاصر با رويكردي ايراني جديد، زبان

 زمخشري، سيبويه، سينا،  ويژه نقش دانشمنداني چون فارابي، ابن هايران در اين مقوله، و ب
  . خوبي تبيين گردد هشناختي ب حوزة مطالعات زبانجرجاني و ديگران در 
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