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ّچکیده

عالمان و متفكاران را باه  ۀهای آن از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن و اندیش و ویژگی« زبان»چیستی 

زباان و  ۀتفصیل به فلسف ش بهیخود مشغول داشته است. فارابی نخستین متفكر اسالمی است که در آثار خو

هاای  کاه پاژوهش-شناساِی فاارابی  زباان و زبان ۀنوشتار حاضار  باه فلساف امای پرداخته است. شناس زبان

اصلی آن  نقش و کاربرد زباان در معرفات یاا  ۀپردازد  بلكه مسئل نمی -مختلفی دربارۀ آن انجام شده است

راه دارد. از برای انساان باه هما یا شناختی طور کلی چه محصول معرفتی زبان به ۀشناخت است؛ اینكه مقول

و  یشاناخت یشناسا ویژه باید باه دو داناش توجاه کنایم: زبان دید متفكرین معاصر در پاسخ به این مسئله به

  باا ایان بودناد. البته باید توجه داشت که این دو دانش در زمان فارابی به وجود نیامده یشناخت یمعناشناس

برای زبان درنظر گرفتاه و  یتوجه یا شناختِی قابلن است که او کارکرد معرفتی ینوشتار حاضر ا یحال  مدعا

های او در ایان عرصاه اگرچاه ممكان  های مهمی از آن را برشمرده است. برهمین اساس یافته ابعاد و ویژگی

نقاش کاامالا تأسیسای او در ایان  اماابه نظر آیاد    است در قیاس با دستاوردهای اندیشمندان معاصر ناچیز

ای و  ها  کتابخاناه گردآوری داده ۀ. روش تحقیق در نوشتار حاضر  از جهت نحوغیرقابل انكار است  عرصه

 باشد. ها  عقلی می تحلیل داده ۀاز جهت نحو

   زبان  واژه  معنا  معرفت.یفاراب دی:یواژگانّکل
                                                      

  :۲0/07/1398تاریخ پذیرش:   ۲8/01/1398تاریخ دریافت 
 mehr_1777@yahoo.com        اسالمی ۀعضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیش .1
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ّطراّمسئله
مشاغول  را باه خاود اندیشامندانمتفكاران و  ۀهمواره ذهن و اندیش از دیربازهای  و ویژگی« 1زبان»چیستی 

و نظریاات  و  شادههای فراوانی برای پاسخ به آن در شر  و غرب انجام  داشته و در طول تاریخ بشری تالش
 های مختلفی نیز دربارۀ آن اظهار گشته است. دیدگاه

اناد  عبارتناد از:  هاای آن پدیاد آمده هایی که در ارتباط با مسئلۀ چیستی زباان و ویژگی ترین دانش مهم
ایان  7غیاره.و 6  معناشناساِی شاناختی5شاناختی شناساِی    زبان4  معناشناسای3فلسفۀ زباان  2شناسی زبان

م پدید آمده یا  گاهها  دانش این بدان معنا نیسات  امااند   در آنجا رشد کرده و بالیده طور عمده بهدر غرب عال 
فات. در ایان میاان  فاارابی ای یا توان برای آنها هایچ پیشاینه ویژه در جهان اسالم نمی بهو که در شر  عالم 

عرضه داشته اسات. در آثار مختلف خود شناختی بسیار مهمی را  های زبان دیدگاه« اسالمی ۀمؤسس فلسف»
بااره پیشاتر  كاه در ایان)چنانشناساِی فاارابی نیسات  زبان و زبان ۀبه فلسف دربارۀبا این حال  نوشتار حاضر 

اسات؛  9یاا شاناخت 8نقش و کاربرد زبان در معرفاتآن ی اصل ۀ؛ بلكه مسئلاند( به انجام رسیده یتحقیقات
 برای انسان به همراه دارد. یا شناختی طور کلی چه محصول معرفتی زبان به ۀیعنی اینكه مقول

ویژه بایاد باه دو داناش معاصار توجاه کنایم:  از دیاد اماروزی باه با در نظر گرفتن این تحدید موضاوع
تر  شیاست که ب یشناس از زبان یا شاخهی  شناخت شناسی . زبانیشناخت یو معناشناس یشناخت یشناس زبان

 ,Audi)ن محصاول یاتمرکاز دارد تاا خاود ا  کنند ید میکه محصول شناخت را تول یا یزبان یندهایبر فرآ

1995: p.129) ق یااز طر که است یپردازد و مدع یان زبان و ذهن انسان میم ۀرابط ین مبحث  به بررسیا
 برد. به ساختار ذهن و شناخت انسان پی توان یم یبانز یندهایفرآ یبررس

 طور خالصاه باه 10یاسات. معناشناسا یشناخت یشناس از زبان یا   شاخهیشناخت همچنین معناشناسی
و  واژه انیام کشاف رواباط ایاها )الفاظ و عبارات(  واژه و کاربرد یمعان فهمو  یبررس دانشعبارت است از 

ها( صارفاا  )واژه یزبان یها را نشانهیز است؛11یشناس نهنشا  اخص از یمختلف. معناشناس یها زبان در معنا
 ی  زبان را بخشیشناخت ی( معناشناس78-8۲و  38-۴۴ :1389ا  ین ی)قائم .ها هستند از اقسام نشانه یكی

 و معاانی هاا و کااربرد واژه یاست که زبان و فهام معاان معتقد رو از اینداند و  یانسان م یشناخت ییاز توانا
 .نمایندف یکنند  توص یر میگونه که مردم آن را تصو ن را آنتوانند جها یم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86


 
 

 کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی 

 31 

  باور یا اعتقاِد «موجه»است. مراد از « 13باور صاد  موجه»به دنبال  12شناسی دانیم که دانش معرفت می
شناسی شاناختی و معناشناسای  مستدل )استداللی( یا دارای شواهد معرفتِی قوی است. بر این اساس  زبان

  باور یا اعتقاِد معلوِل علل زبانی و معناایی «معلل»هستند. منظور از « باور صاد  معلل»ل شناختی به دنبا
 (77 :1398زاده   )عباس .دو )زبان و معنا( است نحوی برآمده از این یا به

شناسای شاناختی و معناشناسای شاناختی( دسترسای  دو دانش )زبان  البته روشن است که فارابی به این
گونه که پس از این نشان داده خواهاد  آن -. با این وجود معاصر هستندهایی  دانش  دو ایننداشته است؛ چه 

توجهی برای زبان درنظر گرفتاه  توان ادعا کرد که او در آثار خویش  کارکرد معرفتی یا شناختی قابل می -شد
کاه فاارابی نقاش  کناد ادعا نمیدر واقع  نوشتار حاضر  های مهمی از آن را برشمرده است. و ابعاد و ویژگی

نقاش  مبنی بارشناسِی شناختی را  مدعای زباننظر داشته و در شناسان امروزی را  شناختِی زبان به تعبیر زبان
هاای  ها برای زبان و واقعیت سازی و نقش واسطگی این مفهوم های خارجی موقعیت« سازی مفهوم»ذهن در 
فاارابی باه  توان ادعا کرد کاه صرفاا می ب این پژوهش. براساس نتایها پیش مطر  نموده است را قرن خارجی

او کارکرد  نقش زبان در معرفت یا شناخت پرداخته و از این حیث بر دیگر متفكران اسالمی فضل تقدم دارد.
 ۀ  رابطا«آماوزش  زباان و معرفات» ۀ  رابطا«منطق  زبان و معرفات» ۀمعرفتی زبان را از چهار جهت رابط

های فاارابی    توضیح داده و اگرچاه یافتاه«واژه  معنی  مصدا  و معرفت» ۀو رابط« واژه  داللت و معرفت»
نقاش  امااانگاشاته شاوند      ممكن است ناچیزشناسان امروزی زباندر این عرصه در قیاس با دستاوردهای 

 رسد. نظر می کامالا تأسیسی او در این عرصه غیرقابل انكار به

شناسای و فلسافۀ زباان   های فاارابی در حاوزۀ زبان درباارۀ دیادگاهوجو کارده   تا آنجا که نگارنده جسات
تارین  ویژه مقالۀ علمی به انجام رسیده که در در بخش مناابع و مخخاذ باه مهم هایی در قالب کتاب و به پژوهش

 آنها اشاره شده است  لیكن در باب کارکرد معرفتی یا شناختِی زبان از دیدگاه فارابی تا کنون پاژوهش مساتقل و
 های دیگر در این حوزه  باشد. جدی صورت نگرفته است و امید است نوشتار حاضر بتواند راهگشای پژوهش

ّشناسیّفارابیّ.ّفلسفۀّزبانّوّزبان1

کاه مسائلۀ اصالی نوشاتار حاضار  معرفت یا شناختو نسبت زبان موضوع برای ورود به مباحث فارابی در 
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فاارابی  .رساد مناساب و مفیاد باه نظار میفاارابی شناسای  زبانو زبان  ۀفلسفارائۀ تبیینی اجمالی از   است
در  ویژه بهشناسی به نحو مبسوط پرداخته است. او  زبان و زبان ۀنخستین متفكر عالم اسالم است که به فلسف

ایان مبحاث شاده؛  متعارض الحرحو و،فر المططر ةلفاظالمستعملاألاحصاءالعلوم،سه اثر مهم خویش: 
رسد از ایان حیاث  نظر می هایش نیز قدری به این مباحث پرداخته است و به یگر از رسالهاگرچه در برخی د

 بر دیگر متفكران شر  و غرب  فضل تقدم داشته باشد.

تعبیار و  هاای زباانی بخشایده ترتیاب و نظاام واحاد خاصای باه دانش  احصاءالعلروم ۀدر رسال یفاراب
هاای  مفارد  داناش واژه یهاا آن را به هفت بخش )داناش واژهها اطال  کرده   را بر این دانش« اللسان علم»

نویساای  قااوانین  هااای مرکااب  قااوانین درست هااای مفاارد  دانااش قااوانین واژه مرکااب  دانااش قااوانین واژه
هاای زباانی یاا  ت دانشباه کلّیا نیاز  گااه اسات. ویخوانی  و قوانین تصحیح اشعار( تقسیم نموده  درست

رشی   .و زبان خاصی را مدنظر قرار نداده استتوجه کرده  14های زبانی همگانی  (7۲و  ۶۴: 1391)ق 

ن یاز قاوان یبخشا  کاه منطاق کناد اظهار میمنطق و دستور زبان  ۀبه رابطبا اشاره  ین رساله  فارابیدر ا
ن جهات یادو از ا نیاا اماان جهت با دستور زباان )نحاو( مشاارکت دارد؛ یدهد و از ا یدست م واژگان را به

ح یفكرکاردن صاح یبارا یبشار یها زبان ۀعام در هم یقواعد دستور ۀدربردارند  ند که منطقتهس  متفاوت
ند. از باشا می خا  ناظر یها ك از زبانیدارد که به هر  یرا عرضه م ینیکه دستور زبان قوان یدر حال  است

ند رباط دساتور ن جهت مشابه دستور زبان است که ربط منطق به عقل و معقوالت  همانید او  منطق از اید
 یدر منطاق بارا یعبارات دارد  قاانون یکه دستور زبان برا یهر قانون یزبان به زبان و عبارات است و در ازا

ند  هسات   اگرچه منطق و دستور زبان دو دانش مساتقلید فارابیتوان گفت که از د یمعقوالت وجود دارد. م
ش یخو یها دگاهیان دیون و هم فالسفه در بیمنطقزبان است و هم  بارۀدر یمستقل یفلسف ۀمطالع  منطق اما

ط منطق و دساتور ابارت( 308 :1389)بالك   .نددار ازیخا   به دانش دستور زبان ن یها ك از زبانیدر هر
همانناد  یاسات. و نیز قرار گرفته 15یهمچون نوآم چامسك یا شناسان معاصر برجسته زبان  موردتوجه زبان

 .شاوند یم تلقاین حاال مارتبط یمستقل و در عا ۀنطق و دستور زبان  دو حوزح داده است که میتوض یفاراب
 (1۵1  :1393  یخاتونبان یان و نوری)مراد
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ن یمنطق و دستور زبان پرداختاه  در عا ارتباطن ییز به تبین  ف المطط ةلفاظالمستعملاأل ۀ در رسال یفاراب
 یواژگان منطق یبند د او  طبقهی. از دباشد می مستقل یرات مرسوِم دستوریحال معقتد است که منطق از تأث
 نیاز یونانیدر زبان  یات دستوریبه نظر رسد  بلكه نمیاساساا به مقصود  ی صرفاا از رهگذر دستور زبان عرب

ی معنایی ها منطق و داللت یواژگان تخصصبارۀ را در مفصلین رساله  بحث ین در ایاو همچن. )از استین
 (308-309مان: )ه آنها مطر  کرده است(

زباان  ۀو فلساف یشناس ل به زبانیتفص کامالا نوآورانه و به یا گونه ز بهین الححو ن در کتاب یهمچن یفاراب
از واژگاان  یاریمختلاف بسا یده اسات معاانیتوجه کرده و کوشا یو فلسف یژه به زبان منطقیو به و پرداخته

)حاد و رسام(  برهاان  وجاود و موجاود  ف یل جوهر  عرض  مقوالت عشر  تعاریاز قب یو فلسف یمنطق
ش و اشاتقا  آنهاا از یدایان کند و گاه منشأ پییف و تبیتوص یستگیشا را به غیرهء  حق )صد (  و یذات  ش

بودن زبان  یش و قراردادیدایپ ۀنحو دربارۀن یرا روشن سازد. او همچن یپارس یو حت ی  عربیونانی یها زبان
بحااث در  وی. بحاث کاارده اساات یو گسااترش آن در جوامااع بشااربساط  ۀو نحااو یطور کلاا و واژگاان بااه

ۀ منطق و فلسفه نسرداخته؛ بلكه گاه به زبان عاما یصرفا  به زبان تخصص یو فلسف یواژگان منطق یمعناشناس
ح نموده و بر مشاكالت یتشر را براساس استعمال عامه یو منطق یواژگان فلسف یمعانو  ز توجه کردهیمردم ن

 (9 :۲000)النفاد   .است نمودهد یها تأک عرصه نیزبان عامه در ا

تنااظر   اسات. در ایان رویكارد دسات یافتاه دساتور زباان فلسافی از یا گوناه بهن کتاب  یدر ا یفاراب
ویاژه برخاوردار  یتااز اهمیّ   های فلسفی در تبیین ایان تنااظر تحلیل ۀهای زبانی و معانی آنها و ارائ صورت

زبان و معنی  گونگی  بر مفهوم شمایل که باشد می شناسی فلسفی و منطقیاعنم نوعین کار در واقع  یا است.
یناد پارورش آداند و باه فر فارابی مبداا و منشأ زبان را ندا و سسس اشاره به اشیاء و تقلید می رایز ؛مبتنی است

رای بلكاه طرحای کلای با  شناسی زبان ویژه نیساتاشناسی او یک معنااست. معن معتقدزبان پس از تولید 
گو است. و بحثی گفتمانی در معرفی انواع گفتۀ ن دربردارندین کتاب همچنیا دهد. دست می ها به زبان ۀهم

گوی و و نیاز گفات یزباانرا شامل پرساش و پاساخ  آنکند و  معنایی وسیع اراده می  گوو گفتۀ واژفارابی از 
گوی علمای را حصاول و گفات د وکنا می و علمی تقسایم میگو را به دو قسم عموو گفت ویداند.  ذهنی می
 (1393. )داوری اردکانی  داند درمورد یک موضوع میانسان شناخت 
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 : زیر بررسی کرد را از چهار جهتاز دید فارابی زبان  یکارکرد معرفت توان پس از بیان این مقدمات  می

 ؛«منطق  زبان و معرفت» ۀرابط .1

 ؛«آموزش  زبان و معرفت» ۀرابط .۲

 ؛«و معرفتواژه  داللت » ۀرابط .3

 .«واژه  معنی  مصدا  و معرفت» ۀرابط .۴

ّ.ّمنطق،ّزبانّوّمعرفت2

شده  بالفاصله به بحاث از ذهان و « زبان»و « منطق»متعرض بحث از رابطۀ  احصاءالعلوم رسالۀ در یفاراب
ساه دارای  را« نطاق»و عناوان  دنسته ۀ منطق را مشتق از نطقواژکارکرد معرفتی این رابطه پرداخته است. او  

16ّپندارد: معنای زیر می
 کند؛ یعنی زبان. الضمیر انسان حكایت می شود و از مافی ا بیان میکه با صدبیرونی گفتار . 1

ها )الفاظ( بار آنهاا  واژه( که مفاهیم کلیمعقوالت ) یعنی گذرد  ه درون نفس یا ذهن انسان میک یگفتار. ۲
 داللت دارند.

 یا گونه آن به ۀ( که در فطرت انسان موجود است و انسان به واسطیذهندتر  یر جدی)به تعب ینفسان یا قوه. 3
هاا و  تاوان معقاوالت و دانش یآن م ۀکه باه واساط یا همان قوه یعنی  شود یوانات ممتاز میگر حیژه از دیو

ۀ ن قاوه در همایاعقال(. ا ۀص داد )قاویبا را تشاخیکرد و زشت و ز یها را به دست آورد و نظرورز صناعت
ل یااز قب یا گوناه نابسنده  در دیوانگان و مستان باهاندك و  یا گونه   در کودکان هرچند بها وجود دارده انسان
در  یها نهااده و در انساان ل چشاِم برهمیااز قب یا گوناه رفته باه خواب های به دوبین )احول(  در انسان چشِم 

بار آن عاارض شاده  ایان ماننادخاار و از ب یا که پرده یل چشمیاز قب یا گونه رفته( به حالت اغماء )ازهوش
 (3۶-37: 199۶)ر.ک: فارابی   .است

دهاد و از رهگاذر ایان دو   افزاید  منطق  قوانین کلی نطق بیرونی و نطق درونی را باه دسات می فارابی می
ا تواند کار خاویش ر رو انسان می گردد؛ از این طور فطری در انسان وجود دارد )عقل( استوار می نطق سوم که به

تر و بهتر پیش ببرد. بنابراین  واژۀ منطق  هر سه قسم نطاق را شاامل  ای نیكوتر و کامل در دو مورد پیشین به گونه
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تر شایساتۀ ناام منطاق  گذاری شده است؛ اگرچه یك مورد )مورد سوم(  بیش شود و به اعتبار این هر سه  نام می
ن یاا (37شاود. )هماان:  را باه صاواب رهنماون میاست؛ زیرا در همۀ اقسام نطق  نقش کلیدی دارد و انسان 

 و معرفت است. منطق  زبانق یرش رابطة عمیپذ ی  به معنافارابی داتیتأک

دسات  منطق  معیار صوری استنتاج و استدالل صحیح را به 17شناس معاصر ویلیام آلستون به تعبیر معرفت
ها و نتیجاه(  هاا )در قالاب مقدماه تحلیل گزارهرو منطق به  دهد و استدالل نیز در زبان  جاری است. از این می
 رسد که در فارابی در آثارش به این نكته توجه کامل داشته است. ( به نظر می8۲: 1380)آلستون   .پردازد می

: معناای کناد توجاه می این سه معنای نطق نزد فارابیبه شناس معاصر نیز به نحوی  نوآم چامسكی زبان
ناازد چامسااكی اساات. معنااای دوم  « حاصاال از زیرساااخت معناااییروساااخت آوایاای »نخساات  همااان 

اساباب ». معناای ساوم  یاادآور باشاد میچامساكی « زایشای -زیرساخت دستور گشتاری»مقایسه با  قابل
 (1۵۲-1۵۴ :1393)مرادیان و نوری خاتونبانی   .چامسكی است« فراگیری زبان )دستور زایشی یا جهانی(

ویژه معنای سوم نزد فاارابی  معتقاد اسات  ت زبان ناظر به سه معنای نطق و بههمچنین چامسكی در بحث از ماهی
ای از اعضا تصور شود؛ اعضایی مانند عضاو منطقای  عضاو ریاضایاتی   تواند به مثابه مجموعه که ذهن انسان می

ساتور زباان  مقایساه هساتند. د عضو عاقله و عضو زبانی. این اعضا یا قوا  با قوای حسی و حرکتی در انسان قابال
الانفس( اطاال   شناسای )علام توصیف عضو زبانی ذهن است. به عبارت دیگر  نظریۀ زبان  به آن بخش از روان

 (1۵3پردازد. )همان:  شود که به بحث و تشریح عضو زبانی یا زبان انسانی می می

خطاباه  و )برهاان  جادل  سفساطه  « گفتاار»بحث از ربط زبان و منطق  بحث اناواع  ۀدر ادام یفاراب
رشای   کناد. مطر  می -آورد پدید میل را نزد شنونده یاز تخ یکه حالت-را  یژه گفتار شعریو و به 18شعر( )ق 
کنناد و  هم رشاد میزبان فكر است و فكر و زبان با  قت یزبان نزد فارابی در حقتوضیح اینكه   (8۲: 1391

وگو و تفهیم و تفهم است. زبان  تمثیل و  زبان گفتتفكر ابتدایی   ۀابند. به نظر او  زبان در مرحلی یتوسعه م
خطابی  از طریق دخال و تصارف نیاروی تخیال در  ۀاقناع است و حد کمال آن خطابه نام دارد. همین مرتب
شعر اسات. پاس از آن  زباان   کامل آن که حّد یابد  میذهن و زبان و پیدایش تعابیر و زبان نو  صورتی تازه 

هنوز ایان زباان  اما  آید   سفسطه و مغالطه پدید مییابداز روش صحیحش انحراف که اگر  قرار داردجدلی 
 تاارساد.  تنظایم شاده اسات  نمی علّیتاز حیث صورت و مضمون تفكر  به زبان برهان که بر مبنای اصل 
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 اساتامار یقین و همین  مفیدِ ن  برها اماظن است   مفیدِ   اند. جدل اینجا هنوز خوا  از عوام ممتاز نشده
-۲8۴ :1381)داوری اردکانی   .سازد ( جدا مییاز زبان عوام )زبان عرف را( یکه زبان خوا  )زبان فلسف

۲81) 

کارآماد  یها و زبان به مثابه ابزار واژه ۀل موشكافانیه و تحلیبه تجز یفاراب ۀعالقشایان یادآوری است که 
 ییكایآمر -یسیانگل ۀمعاصر حوز ۀفلسف یكردهایمعرفت  به رو یابیارز یارهاین معییو تع یدر فهم فلسف

 ی  هنوز هم در منازعات فلسافهبود یکه مورد نظر فاراب یو زبان عرف یزبان فلسف ۀك است. رابطیار نزدیبس
 (3۲۶ :1389)بالك   .است یت خود باقبه قّو 

ّ.ّآموزش،ّزبانّوّمعرفت3

مختلاف آن  یها وهیو شا« آماوزش»ز ابتدا متعارض بحاث ا  ف المطط ةلفاظالمستعملاأل ۀدر رسال یفاراب
د او  یااز دّرد.یگ یآن درنظر م برای را یا مالحظه قابل یکارکرد معرفت و ( شدهی)زبان« یگفتار» ۀویژه شیو به

 رو زباانی( ی )و از ایانگفتاار یدن که کنشیشن ۀوی. در شیرویدن و پیشود: شن یوه انجام میآموزش به دو ش
 یا کاری یتواند آموزگار را در حالت یرنده می  فراگیرویدر پ امارد  یگ یبهره م( 19است  آموزگار از گفتار )قول

ش یدرك آن امار بارا یالزم بارا ۀساان اساتعداد و قاو نید و بدیاجو ند و در آن امور باه او تشابه یا جز آن ببی
ّ(8۶ :1۴0۴فارابی  ) .دیآ د یپد

و گاه فقاط و  ی گفتاریرویپ ۀلی: گاه به وسشود انجام میوه یخود به دو ش ۀگفتار  به نوب ۀلیآموزش به وس
از  یعادت ب  یت اسات و هار وضاعیرنده ضارورتاا واجاد ساه وضاعیگفتار. در قسم دوم  فراگ ۀلیفقط به وس

ده و یرا کاه از آموزگاار شان یگفتاار یکند و معنا ی. گفتار آموزگار را تصور م1تر است:  کامل یت قبلیوضع
ا فهام کارده یا. به وجود آنچه از گفتار آموزگاار تصاور ۲ ؛ابدی یدرم  ه استمقصود آموزگار از آن گفتار بود

 .کناد یاسات  در ذهانش حفاظ م نماودهق ی. آنچه را که تصور کرده و به آن تصد3 ؛کند یق میاست  تصد
 (87-8۶ :)همان

تر  ن آساانکاه فراگارفتن آ یفو   کارش را با مورد ۀویسه ش از میاند یآموزگار باهمچنین به نظر فارابی  
 (87 :)هماان .کند و سسس به ماوارد دشاوارتر برساد یآغاز م  توان آن را فراگرفت ین نحو میاست و به بهتر

ه  معناهایی کاه یاک یا تجزیم یه کند. در امر تقسیا تجزیم یتر تقس د امور دشوارتر را به امور سادهیآموزگار با
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رناده بخواهاد یكای از یوند. در این صورت  اگر فراگش نام واحد بر آنها داللت دارد  شمارش و استقصا می
تواند به جای این مفهوم  چیز دیگری را کاه  ل )تصور( کند  به جهت دشواری فهم آن  میاین معناها را تخیّ 

 شامارش  اشتراک دارناد  که در آن نامرا معناهایی  ۀفهمید  درنظر بگیرد. پس آموزگار هم توان از آن نام  می
ان آنهاا جادا کناد. یو معنای موردنظر را از م نمودهرنده بتواند آنها را در ذهن خویش تفكیک یگکند تا فرا می

رنده نیز سودمند است؛ زیرا با این کاار یسازی حفظ مطالب در ذهن فراگ م یا تجزیه  گاه برای آسانیامر تقس
 ( 9۲-93 :)همان .کردن چیزهای دارای عدد آسان است توان آن چیز را تحت عدد قرار داد و حفظ می

کیاتمام   و معرفت است. یق آموزش زبانیوث ۀاذعان به رابط منزلۀبه  فارابی داتین تأ

ّ.ّواژه،ّداللتّوّمعرفت4

و  )داللات لفاظ بار معنای(« داللات» و «واژه» رابطاۀبار آشكارا   التطبیهعل سبیلالسعادة ۀدر رسال یفاراب
هر چیزی »هایی مانند  ؛ گزارهیعقل ۀیل )اصول بدیهی اولی  اوایاز منظر و کند. یم آن تأکید یکارکرد معرفت

(  غیارهو « تر از جزء خودش است کل  بزرگ»  «شوند ی   باهم جمع نمیدو نق»  «خودش خودش است
نكاه انساان گااه باه آنچاه در یاند؛ جاز ا در ذهن انسان حاصل شده یزیوجود انسان و به نحو غر یاز ابتدا

اباد کاه ی ینكه واژه )لفِظ( دال بر آن را بشنود  درمایبه مح  ا اما  ندارد یگاهآ  ذهنش حاصل شده است
ل یگار تفصاید یبرخاایان اماور از از  یدر ذهن انسان برخ تا زمانی کهن یقبالا در ذهنش بوده است. همچن

 ۀواژکاه  گااه آن اماارد  یامساتقل درنظار بگطور  بهك را یتواند هر یاند  ذهن نم گرجدا نشدهیكدیافته و از ین
فاارابی  ) .کند یمجدا ه یز و از بقیمتما  ك را بشنود  بالفاصله آن را در ذهنش منفصلیمتناسب و دال بر هر

متناساب و  یهاا ( و واژهیاسب و دال بر هر امر معقول )مفهاوم کلانم ۀد واژیانسان باهمچنین  (7۲: 1371
حقیقت رد تا به ینحو مستقل در نظر بگ ا بهك ریکند و هر شمارش( را یم کلیدال بر اصناف معقوالت )مفاه

 (7۲-73 :)همان .ابدی آنها راه 

کنناد یاا در آنهاا شاك و  افرادی که به بسیاری از اوایل اعتاراف نمی گوید می نیز  الجدلرسالةفارابی در 
معاانی  . افرادی کاه1: شوند تقسیم میدو دسته بررسی و جستجو دربارۀ آنها هستند به  و درصدد کردهتردید 

اند در اماور خاویش از اوایال اساتفاده  . افرادی که تا این هنگام عادت داشته۲فهمد؛  های اوایل را نمی واژه
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آنها به چیزهای موجود استناد بارۀ شان را در ها و جزئیات آنها غفلت ورزیده و ذهن از نمونه رو از ایننكنند و 
آنچه در آن شاك و بارۀ درتوان  می در مورد آنها رو از اینند؛ العقل را ندار اند. این دو دسته  حكم ناقص نداده

هاا را  نخست  باید معانی ایان واژه ۀ. در مورد دستنمودتبیین  شان و مطلب را برای گفتتردید دارند  سخن 
هایی برگرفته از اشخا  و جزئیات و اماور موجاود را باه  دوم  باید نمونه ۀبرای آنان شر  داد و در مورد دست

کید بر نقش بی ۀ( این اظهارت فارابی به منزل۴۲۴ :الف؛1۴08)فارابی   .شد یادآورها نشان داد و آن بدیل  تأ
 های معنایی در شناخت حقیقت اصول عقلی و معقوالت است. زبان و داللت

ّ.ّواژه،ّمعنی،ّمصداقّوّمعرفت5

پرداختاه  بار نقاش و کاارکرد « مصادا »و « معنای»  «واژه»تفصیل به رابطاۀ  به  الححو در کتاب  یفاراب
شاتر باه یبارد  ب یکاار م آنها را به که انسان کند. از دید او الفاظی معرفتی زبان با توجه به این رابطه تأکید می

)فاارابی  خاارجی )مصاادیق(  ءه امور و اشایاتا بهستند   ذهن )مفاهیم و معانی( شبیهمعقوالِت موجود در 
 اند: د آمدهیپدادرسِت زیر در بین برخی افراد ن یباورها  ن جهتیبه هم( 7۶ :198۶

اند )و  ها بر آنها داللت دارند  انكار کرده ود یا صاد  بودن بسیاری از چیزهایی را که واژهجبرخی مو .1
م خاارج «درازی»و « سافیدی»دانناد(؛ مانناد  می  آنها را ذهنی و اعتباری   و آنچاه حقیقتااا در عاال 

 )همان( .«درازی»است نه « دراز»و « یدیسف»است نه « سفید»موجود است  

م خاارج موجاود « انسان»و « دراز»  «سفید»اند که  ی انكار کردهحتّ برخی دیگر  .۲ نیز حقیقتاا در عاال 
م خاارج هسات  نیز ذهنای و اعتبااری از نظر ایشان این امورباشند )بلكه  ند( و آنچاه حقیقتااا در عاال 

 )همان( .است« این انسان»و  «این دراز»  «این سفید»موجود است  صرفاا 

خارجی مدلوِل آنها هستند  بسیار و کثیر  ءاند که مفاهیم و معانی که اشیا برخی دیگر نیز انكار کرده .3
ز داللات یاك چیاتنها بار  بلكه به اعتقاد ایشان هر معنایی متفرد و جزئی است و) .دن( باشیکلیا )
اند.  ماردود دانساتهساره ر ذهان انساان( را یكاینان اساساا وجود معقوالت )مفاهیم کلای دکند(  یم

 (7۶-77)همان: 
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احسااس و مخاالف باا  یین باورهاایکاه چنا دارد به این باورهای نادرست  اظهاار مای در پاسخفارابی 
و به منزلۀ خاروج از  (او بوده )اوایل یا اصول بدیهی اولیة عقلی ِن یبا معارف نخست معارضانسان و  برداشت

 :آورد می لیدو دل وی برای اثبات گفتۀ خود (77)همان: و عاقل( است.  وان ناطقیح بهمثابه شئون انسان )

از د  فكر کند  استدالل کند و آموزش دهاد و یواژگان سخن گو ۀلیاست که به وسچنین طبع انسان  .1
؛ کنند دا مییپ)ذهنی( ر در ذهن او وجوِد معقول یناگز ن واژگان هستند  بهیق ایکه مصاد ءایاش رو این

 )همان(. ندهست   و مفاهیم چه واژگان  ناظر به معقوالت

کناد  مگار باه  ییهاای خاود شناساا ها و آموزش ها را در استدالل ست انسان بتواند اشتباهیممكن ن .۲
ر یادر غ ؛ندهسات   و مفاهیم ق واژگان که ناظر به معقوالتیفكرکردن  آموزش و فهماندن از طر ۀلیوس

 )همان( .اه و سنگ وجود نخواهد داشتیگ ن تفاوتی میان انسا ن صورت یا

شود در این دو استدالل  فارابی آشكارا باه کاارکرد معرفتای زباان و واژگاان از  مالحظه میهمانطور که 
 آوردن  آموزش و فهماندن )شناساندن( اشاره کرده است. گفتن  فكر کردن  استدالل   طریق سخن

گیرد که انسان را به شاناخت چیزهاای  ها و نمادهایی در نظر می نشانهمثابۀ  فارابی در همین کتاب  واژگان را به
روناد   کار می هاای بشاری باه هاایی کاه در زبان رساند. از منظار وی واژه دیگر )اشیاء خارجی و مفاهیم کلی( می

قارار  توان آنها را ماورد اشاارۀ حسای هایی برای چیزهایی دیگر هستند؛ ابتدا برای محسوسات خارجی که می نشانه
 (137شوند. )همان:  داد و سسس معقوالت ذهنی که به این محسوسات استناد دارند و از آنها انتزاع می

ژه یو ت زباان در شاناخت و باهبر اهمّیا کند و میفارابی سسس از داللت واژگان بر معانی فلسفی بحث 
درباارۀ معاانی و  زبان عامهکارگیری  از بهوی در بحث خود  .کند آموزش معانی و مفاهیم فلسفی تصریح می

 ند کاه گااه از آن جهات کاه معقاولهسات چناان یفلساف یگوید: معاان احتیاط سخن میمفاهیم فلسفی با 
و گاه داللت  نكردهبرند  بر آنها داللت  یکار م هر قومی( به مردم )از ۀهایی که عام ك از واژهی چیند  هباش می

همانناد  یفلساف یکه ایان معاانجا آنردم برای معانی فلسفی  از ۀ مهای عام واژه یریکارگ به امر درکنند.  یم
 یخلطایاد؛ زیارا گااه اید نیاپد یمراقب بود تا اشتباهبسیار د یلناس خواهند شد  باا امموجود نزد عو یمعان

لناس هستند ا امموجود نزد عو یناا و عدداا همان معانیع یفلسف یشود که معان مین توهم یو چن رفتهصورت گ
 یاناد کاه معاان دهین صاال  دیچنا ین جهت  گروهیند. به همهست  یكسانشان با آنها  های هت واژهکه از ج



 

 
 

 ۴0 

 1398سال چهارم  شمارۀ هفتم  بهار و تابستان 

آنها اختراع  یبرا هایی یر نكنند؛ بلكه نامان و تعبیلناس با امواژگان همانند و موجود نزد عو به وسیلۀ را یفلسف
ب یاولای از هماان حاروِف را  اند ه شادکارگرفته ن به یزیچ چیداللت بر ه یلناس براا امشتر نزد عویکنند که پ

توجاه د یابارو  از ایان. اند کار گرفته را بههستند که مردم آنها  یجیهای را اند و به شكل همان واژه افتهیب یترک
 یمبتد راِن یفراگ به ذهِن  یفلسف یب معانیتقر یو برا یمردم  در مسائل آموزش ۀکه اگرچه واژگان عام داشت

واژگاان را  زیارامشترك باود؛  یها نام یریکارگ دآمدن اشتباه در بهید مراقب پدین بالك  ار مناسب هستندیبس
رو ممكان اسات فهام معناای  . )و از ایانبرناد یگر به کار مید یاز معان یارینحو مشترك با بس مردم به ۀعام

 (1۵9-1۶0فلسفی را با مشكل مواجه سازند( )همان: 

مشاهور  یگر بار معاانیكادیآنهاا باا  یوگو مردم  هنگام گفات ۀامد: واژگان عیافزا یباره م نیدر ا یفاراب
هاا را از زباان عاماه  ن واژهیااند. انساان ا وضع شاده یآن معان یها اوالا و بالذات برا ن واژهیداللت دارند و ا

ناه معناا( و  یواژه برا یۀه )وضع اولینجا همان داللت اولیدر ا اماکند   یاطال  م یفلسف یرد و بر معانیگ  یم
ه یار و شابیبسا یها به معان ن داللتیها در ا را واژهی؛ زنظر دارد  در و موسع را ی  استعاریمجاز یها داللت

 یاریبسا یهاا واژه بناابراینکار گرفتاه شاوند.  ست در فلسافه باهیسته نیشایرند که گ یتعلق م یفلسف یمعان
جعال  یفلساف یمعاان یبارابعاد   شاوند یهستند  سسس به فلسافه منتقال م یعام یمعان یهستند که دارا

ه یکاه شاب یگارید یمردم آنهاا را باه معااناصناف گر یشاعران و د خطیبان  از یگروه در نهایتشوند و  یم
     )هماان  .دهناد یبه آنها م یو تسامح ی  مجازیا جهات استعاریرند یگ یکار م هستند به یفلسف یمعان

1۶۵) 

و  یمنطقا یها پرسش یبرا یحروف طور عمده بهکه « یالب علممط»تبیین ن کتاب  به یاۀ در ادام یفاراب
ی )بارا؛«ِلام  »ا؟(  یا)آ؛«هل»  «)چگونه؟؛«فیک»)کدام؟(  ؛«یأ»)چه؟(  ؛«ما»ل یهستند؛ از قب یفلسف

 یشناسان معاصر  بحث از مطالب علما یاز فاراب یبه باور برخ به بعد( 1۶۵: )همان .پردازد یم چه( و غیره
کااربرد آن اسات و  یشاناخت معرفت یامدهایو پ یشناس به زبان یفاراب ۀعالق ۀدهند ان  نشالححو در کتاب 

ن یااااز ایاان رو   (8۵: 1389)نتاون   .سااازد یان میارا نما یشناساا بااا مباحاث ادراك و روان ییدادوساتدها
 زبان  معنی و مصدا  است. ی رابطۀدال بر کارکرد معرفت یز همگین یدات فارابیتأک
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رومناد یوناد نیگذشته از دفاع از منطق  بر پ  الححو  در کتاب یفارابهستند که   معتقد برخی از محققان
تاوان  ینم یزبان یها بدون تتبعات و التفات یاسالم ۀکه در فلسف دهد می. او نشان داردد یزبان و فلسفه تأک

  یشناسا انن سه سااحت )زبیعه را مطر  کرد. ایمابعدالطبسسس را روشن ساخت و  یشناس جهات معرفت
 یورز شاهی  آغازگااه اندو واژگاان ند. زباانهست  یكدر ارتباط نزد شناسی و مابعدالطبیعه( با یكدیگر معرفت
-۲8۶: 1397تفكر و تعقل بوده است )پورحسن   ۀ. زبان از آغاز بر امور معقول داللت داشته و خانهستند

ورود بااه  ۀدرواز یشناساا و معرفت اساات یشناساا راه گااذار بااه معرفت یشناساا   زبانفااارابی یباارا( ۲8۵
رف نهاا ِصایا ق محدود کارد؛ چاهمنط یا حتّ یزبان  ۀد به حوزیرا نبا یفاراببا این حال  است.  یشناس یهست
 (۲9۲همان: ) .است« وجود»ت او ی  موضوع و غایلسوف است و مبادیك فیند. او باش می داتیتمه

شناساانه  فراهست ۀك مسائلیا الحرحو در کتااب  یند که فاارابهست ن باوریگر از محققان بر اید یبرخ
در ایان  .اسات زباان و مابعدالطبیعاهرا مطر  کارده و آن عباارت از نسابت شناسِی صرف(  )فراتر از هستی

 هستندو مستقل از ذهن انسان  یك ساختار واقعی یدارا  ن است که جهان خارج و امور آنیفرض امبحث  
 ۀشاود. زباان باه واساط یان میجهان در قالب زبان ب تمثِل  ابد و نمودِ ی ین ساختار در ذهن انسان تمثل میو ا

درخصاو   ی  زبان  حامال لاوازمیا به عبارتی کند  یان میرا ب یت خارجیّ اش  ساختار واقع یکارکرد تمثل
ر یاك تعبیا به اختصار سمانتی یكیتوان به لوازم سمانت ین لوازم میصد  امور واقع در جهان است. از ا ۀنحو

  سااختار یعایصد  امور واقع در جهان. در زباان طب ۀزبان درخصو  نحو یادعاها یعنیك یرد؛ سمانتک
ان اوضااع اماور جهاان در یابر موضوع و محمول است. ب یکند  مبتن یان میع امور جهان را باوضاگزاره که 

 درخصو  ساختار جهان است.  یكیك داللت سمانتی  متضمن یمحمول -قالب موضوع

ی اسات کاه یاك جهاان دوسااحتی را فارض ا عاهی  مابعدالطبیكین سامانتیچن ۀگر  الزمیت دبه عبار
ازمند امور مستقل هساتند. یکه ن یگر  امورین و مستقل هستند و ساحت دیادیك ساحت  امور بنی گیرد: می

ثال  -ا دو سااحت قابالیا  عارض ارساطویی -مبتنای بار دو سااحت جاوهر تواناد یعه مین مابعدالطبیا م 
را  یكین سامانتیتاوان چنا ینباشاد  نم یدوسااحت ن جهاِن ی. اگر ای باشدگریا هر دو ساحت دی  یطونافال

از به زبان خاا  ین رو از این. شدعه یمابعدالطب یا متعاطیکار گرفت  گونه که هست  به درخصو  جهان آن
ن یاان کناد. ایل سازد و بگونه که هست  متمث )متفاوت از زبان طبیعی( وجود دارد که جهان را آن ینیادیو بن
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 هنگاامد یالساوف بایطلباد و ف یرا م یخاّصا دساتور زباان )نحاو(خاود   ك خااّ  یزبان  به تباع سامانت
. فارابی در این کتاب  داشته باشدکافی ز توجه یعه نیخود  به منطق خا  آن مابعدالطب یپرداز عهیمابعدالطب

 (۴۴-۴۵ :139۶ خرم  یو ساالر ی)عسگردر چنین فضایی تنفس کرده است. 
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ّیّریگّجهینت

بارای زباان درنظار  تاوجهی قابل فارابی در آثار خویش  کارکرد معرفتی یا شناختی طور که بیان کردیم همان
زباان را از چهاار  ین راستا  کارکرد معرفتیآن را مشخص کرده است. او در ا مهم های ابعاد و ویژگی گرفته و
واژه  »  رابطاة «آماوزش  زباان و معرفات» ۀ  رابط«ن و معرفتمنطق  زبا» ۀح داده است: رابطیتوض جهت

   «.واژه  معنی  مصدا  و معرفت» ۀو رابط «داللت و معرفت

« نطاق»منطق  مشتق از نطق اسات و عناوان  ۀمعتقد است که واژ یفاراب «:منطق  زبان و معرفت» ۀ. رابط1
 یفطار ی(  و قاوة نفساانیم کلیا مفاهیالت )معقو ی)زبان(  گفتار درون یرونیاست: گفتار ب اسه معن یدارا
دهاد و از رهگاذر  را باه دسات می یو نطاق درونا یرونینطق ب ین کلیقوان منطق عقل(.  ۀانسان )قو ۀزیمم
رش یپذ منزلۀبه  تأکیدات نیگردد. ا یدر انسان وجود دارد )عقل( استوار م یفطرطور  بهدو  نطق سوم که  این

 رفت است.م و معیق زبان  مفاهیعم ۀرابط

دن و یشود: شان یوه انجام مین باور است که آموزش به دو شیبر ا یفاراب «:آموزش  زبان و معرفت» ۀ. رابط۲
 ۀلیرد. آماوزش باه وسایگ ی( است  آموزگار از گفتار بهره می)زبان یگفتار یدن که کنشیشنۀ وی. در شیرویپ

گفتاار ۀ لیاست و گاه فقط و فقط به وسا یگفتار یوریپ ۀلیباشد: گاه به وس یوه میخود به دو ش ۀگفتار  به نوب
تاوان آن را  ین نحاو میتر اسات و باه بهتار که فراگرفتن آن آسان یرا با مورد آموزگار باید کار خویش است.

د اماور دشاوارتر را باه اماور یان آموزگاار بایکند و سسس به موارد دشوارتر برساد. همچنا یآغاز م  فراگرفت
 و معرفت است. یق آموزش زبانیوث ۀاذعان به رابط ۀبه منزلتأکیدات نیز  نیه کند. ایا تجزیم یتر تقس ساده

 ی(  از ابتادایعقلیاۀل )اصاول بادیهی اولیادارد که اوا یاظهار م یفاراب «:واژه  داللت و معرفت» ۀ. رابط3
گایاند؛ جز ا در ذهن انسان حاصل شده یزیوجود انسان و به نحو غر به  اما  ندارد یهنكه انسان گاه به آنها آ

اباد کاه قابالا در ذهانش ی یا جدا کند  درمی دادهل یرا بشنود و آنها را ازهم تفص هادال بر آن ۀنكه واژیمح  ا
برآورد نماید و هریاك را باه نحاو متناسب و دال بر اصناف معقوالت را  یها د واژهی. انسان بااند وجود داشته

ک ۀبه منزلانیز ن اظهارات یابد. ای  یقت آنها راهرد تا به حقینظر بگ مستقل در ل زباان و یباد ید بار نقاش بیاتأ
 معقوالت است.مفاهیم و قت یدر شناخت حق ییمعنا یها داللت
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واژگان سخن  ۀلیطبع به وسبنابردهد که انسان  یح میتوض یفاراب «:واژه  معنی  مصدا  و معرفت» ۀرابط. ۴
ن واژگاان هساتند  یق ایکه مصاد ءایاشرو  ؛ از ایندهد یمکند و آموزش  میکند  استدالل  مید  فكر یگو می

ند. هسات   و مفااهیم کنند؛ چه واژگان  ناظر باه معقاوالت دا مییپ)ذهنی( ر در ذهن او وجوِد معقول یناگز به
 ۀلیکند  مگر باه وسا ییهای خود شناسا ها و آموزش را در استدالل تها ست که انسان بتواند اشتباهیممكن ن

واژگاان را باه  یند. فارابباش و مفاهیم می  ق واژگان که ناظر به معقوالتیوزش و فهماندن از طرفكرکردن  آم
و مفااهیم  ء خاارجیگیرد که انسان را به شناخت چیزهای دیگار )اشایا ها و نمادهایی درنظر می مثابه نشانه
 یو فلساف یمنطق یاه پرسش یبرا یحروف هعمد طور به که« یمطالب علم»ن به یرساند. او همچن کلی( می

کاربرد  یشناخت معرفت یامدهایو پ یشناس به زبان یفاراب ۀعالق ۀدهند ز نشانین بحث نیپردازد. ا یم  هستند
   زبان  معنی و مصدا  است. یآن و دال بر کارکرد معرفت

  زشناسان معاصر  نااچی های فارابی در این عرصه ممكن است در قیاس با دستاوردهای زبان اگرچه یافته
 نقش کامالا تأسیسی او در این عرصه غیرقابل انكار است. امانظر آیند   به
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هاّنوشتّپی

                                                      
1. Language 

2. linguistics 

3. Philosophy of language 

4. Semantics 

5. Cognitive linguistics 

6. Cognitive semantics 
تر به خود زباان  یی که بیشها های زبانی به نحو کلی تصریح کردیم؛ یعنی دانش . در اینجا صرفاا به برخی از دانش 7

بشاری ۀ های زنده یا مارد زبان ۀهم« جنس»مثابه   به عنوان یک امر یا یک مقوله )در کنار امور و مقوالت دیگر( یا به
های زبانِی خا  از قبیل دساتور زباان  پردازند. بنابراین  به دانش )از قبیل پارسی  انگلیسی  یونانی  التین و ...( می

هاای  شناسی  فن آموزش زبان )درک  مكالمه و نگاارش( یاا باه داناش شناسی  آواشناسی  واج اژه)صرف و نحو(  و
 های مختلف بشری اشاره نكردیم. مرتبط با هریک از زبان

8. Knowledge 
را  Cognitionو شاناخت یاا  Knowledgeتاوان در اینجاا معرفات یاا  و به لحاظ لغاوی می از باب تسامح.  9

های حاصل از تجربه یاا  ا به لحاظ اصطالحی  مراد از معرفت  حقایق  اطالعات و مهارتت؛ امّ معنا درنظر گرف هم
آمده از تجربه یا یک امر واقع یا یاک موقعیات  دست آموزش  فهم نظری یا عملی یک موضوع  و آگاهی یا آشنایی به

گااهی از طرۀ کنش یا پروس نیز منظور از شناخت .است  یاق تفكار  تجرباه و حاواسذهنِی کسب معرفت  فهام و آ
 یابی به معرفت است. شناخت و شناخت  فرآیند دست ۀمعرفت  در واقع  ثمره و نتیج باشد و می

10. Semantics 

11. Semiotics/Semiology 

12. Epistemology 

13. Justified true belief 

14. Language universals 

15. Noam Chomsky 
. 1شاود:  بر دو چیز اطال  می« نطق»اظهار داشته است که عنوان  یّسبیلّالسعادةالتنبیهّعل. اما فارابی در رسالۀ  16

. عامۀ ماردم نظام و تعبیار 2 ؛اند آید )عقل( را نطق نامیده قدما چیزی که ادراك انسان به واسطۀ آن برایش حاصل می
طق را باه هار دو معنای باه کاار اند. این معنای دوم نطق  مشهورتر است. اما منطقیون  ن زبانی )زبان( را نطق نامیده

شاود کاه او نااطق اسات   ا وقتی در مورد انسان گفتاه میکند. امّ  اند و هر انسانی نیز چنین چیزی را تصدیق می برده
کنندۀ کمال نطق اسات  منطاق نامیاده شاده  منظور قدما همان اطال  نخست است. از آنجاکه صناعت منطق  افاده

تعبیر درست زبانی است که این صناعت دستور زبان )نحو( است. جازء   کنندۀ کمال که افاده است؛ نه به واسطۀ این
 (69: 1371عاقله نیز به همین جهت  جزء ناطقه خوانده شده است. )فارابی  
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17. William Alston 

و  هساتند« قیاس»شود. این پنب مورد  اقسام  می« صناعات خمس». در منطق صوری  از این پنب مورد  تعبیر به  18
 یا استدالل است.« حجت»قیاس نیز یكی از اقسام 

هاا )الفااظ( ترکیاب یافتاه  اماا نطاق یاا تكلام  . طبق توضیح فارابی  قول غیار از نطاق اسات؛ چاه قاول از واژه 19
پردازی است. در واقع  انسان در راستای  ها و بیان آنها به وسیلۀ زبان و صوت گفتن( همانا به کاربستن آن واژه )سخن 

: 1986)فاارابی   .کناد گذرد  از نطق یا تكلم استفاده می ها بر آنچه در ضمیر خویش می داللت به وسیلۀ واژه طلب
کناد  قول عبارت است از واژه )لفظ( مرکبی که بر کل یك معنی داللت می»کند:  گونه تعریف می ( او قول را این163

« جزء آن بر جازء آن معنای داللات دارد»قید « لت دارد.و جزء آن  به نحو بالذات نه بالعرض  بر جزء آن معنی دال
که لقب یك شخص و « عبدالملك»رود مانند  کار می  برای تمییز قول از واژۀ مرکبی که بر معنای مفرد داللت دارد  به

جزء آن به نحو بالذات نه بالعرض داللت »کند. قید  یك واژۀ مرکب است  اما جزء آن بر جزء آن شخص داللت نمی
)به معناای بنادۀ یكای از پادشااهان( اسات. ایان مثاال دارای دو « الملك عبد»برای تمییز قول از القابی مانند « اردد

. صفت برای انسانی است. از جهت دوم  جزء آن بر جازء 2. لقب یك انسانی است و 1باشد:  جهت  نام )اسم( می
کناد؛ بلكاه چناین داللتای  ء معنای آن داللات نمیکند  اما از جهت اول  جزء آن بذاته بر جاز معنی آن داللت می

آید  اما از جهت اول  فقط قول باالعرض اسات.  بالعرض است. پس این مثال  از جهت دوم  قول بذاته به شمار می
قول بر دو قسم است: تام و غیرتام. قول تام بر پنب قسم است: قول جازم  امر )و نهای(  تضارع  طلاب و نادا. قاول 

« گازاره»باشد و این هماان  که بالذات  یا صاد  یا کاذب است  و مرکب از موضوع و محمول می جازم  قولی است
شود. چهار قسم دیگر صاد  یا کاذب نیساتند  مگار باه نحاو باالعرض. قاول  است که به سلبی و ایجابی تقسیم می

( در تعریفای 89-90: 1408  )فاارابی .گانۀ قاول تاام باشاد تواند جزء یكی از اقسام پنب غیرتام  قولی است که می
شاود و در آن باه چیازی از  دیگر  قول جازم یا گزاره  قولی است که در آن  به واسطۀ چیزی بر چیز دیگری حكام می

شود و آنچه از آن خبار داده شاده اسات  موضاوع. )فاارابی   شود. خبر  محمول نامیده می چیز دیگری خبر داده می
 عمده با قول جازم یا گزاره سروکار دارد. طور شناسی به ( معرفت116؛ب: 1408
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 کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی

ّمنابعّوّمآخذ
: انتشارات دانشگاه   مشهداول اپ  چیرین. جهانگ ۀ  ترجمفلسفۀّزبان  (1380) امیلیآلستون  و .1

 فردوسی.
ی ّفلسـف  (1389) بالك  ببورا إل .۲ ر نظار یاز  یه عاالماللا ترجماۀ رو   ؛ّفـارابیاسـالمیّۀتـار

انتشاارات : تهاران  ساوم اپچ  1 لدجاز مترجمان    یجمع ۀمن  ترجمیلور یالو  نصر نیحسدیس
 .حكمت

تّّ-خوانشیّنوّازّفلسـفةّفـارابی  (1397) پورحسن  قاسم .3 گسسـتّبنیـادینّمعرفتـیّازّسـن 
   تهران: انتشارات نقد فرهنگ.اول اپ  چیونانی

   چاپ سوم  تهران: نشر ساقی.بیّفیلسوفّفرهنگفارا  (1381) داوری اردکانی  رضا .۴
ـــناختّزبانّیآرا(  1393داوری اردکاااانی  نگاااار ) .۵ ـــارابّیش   مؤسساااة شاااهر کتااااب  یف

http://www.bookcity.org/detail/5689. 
فصـلنامۀّعلمـیّپژوهشـیّ  «معرفات و قلمارو آن ۀچیستی فلساف»  (1398ی )زاده  مهد عباس .۶

 .۵1-83صص   77 ۀاسالمی  سال بیستم  شمار ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش  ذهن
فصـلنامۀّ  «شناسای فارابی  الحاروف و فراهست»  (139۶) نایخرم  س یساالر ؛  احمد یعسگر .7

-۶۴ صص 1سال سیزدهم  شمارۀ   ییدانشگاه عالمه طباطبا  علمیّپژوهشیّحکمتّّوّفلسفه
۴3. 

اپ اول  بیاروت: مكتباة   چعلی بوملحم مقدمه و شر   إحصا ّالعلوم  (199۶)   ابونصریفاراب .8
 الهالل.

ق از محسان یاق و مقدماه و تعلیاتحق   فیّالمنطـقّةلفاظّالمستعملاّل ( 1۴0۴)  ________ .9
 .الزهراء: نشر تهران  اپ  دوم  چ مهدی

تعلیقاه و  مقدمهق و ی  تحقیةلسف: اربع رسائل فالتنبیهّعلیّسبیلّالسعادة ( 1371)  ________ .10
   تهران: انتشارات حكمت.اپ اولن  چیاسی جعفر آل از

ــدل  ؛الااف(1۴08)  ________ .11 ــارابی:ّّالج ــاتّللف ق و مقدمااه از یااتحق  1 جلااد   المنطقی
 .  الله المرعشی ةیآ ةمكتب: قم  اپ اول  چ پژوه محمدتقی دانش

http://www.bookcity.org/detail/5689
http://www.bookcity.org/detail/5689
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روت: یا  ب1  ط از محسان مهادی تعلیقاهق و یامقدماه و تحق  الحروف  ( 198۶)  ________ .1۲
 .دارالمشر 

ق و یاتحق  1  ج  المنطقیاتّللفارابی:ّّنولوطیقاّالولّوّهوّالقیاسأّ؛ب( 1۴08)  ________ .13
 . الله المرعشی ةیآ ةمكتب: قم  اپ اول  چ پژوه مقدمه از محمدتقی دانش

  ج ّلمنطقیـاتّللفـارابیاة:ّأرمینیاسّوّمعناهّالقولّفیّالعباّرّباری ؛ج( 1۴08)  ________ .1۴
 . الله المرعشی ةیآ ةمكتب: قم  اپ اول  چ پژوه ق و مقدمه از محمدتقی دانشیتحق  1

  تهاران: اپ اول  چارّقـرآنیوّتفسـّیشناسـّنشانهّ-نصّیولوّژیب  (1389) رضا یا  علین یقائم .1۵
 ی.اسالم ۀشیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

رشی  محمدحسین   .1۶ پژوهشـنامۀّ  «حلیلّزبانّوّمنطقّدرّاندیشةّابونصـرّفـارابیبررسیّوّت»ق 
پژوهشگاه علاوم انساانی و مطالعاات فرهنگای  ساال    هایّعلومّانسانیّانتقادیّمتونّوّبرنامه

 .۶3-8۴صص   1 ۀدوازدهم  شمار
منّالقرآنّالیّالفلسفة،ّاالسـانّالعربـیّوّتکـونّالقـاموسّالفلسـفیّ  (۲000) النفاد  جاك .17

 ة.الثقاف ة  دمشق: منشورات وزار1هه اسعد  ط یوج ه  ترجملدیّالفارابی
شاناختی  زبان -مقایسة نظریاات منطقای»  (1393ی )  علیخاتونبان یان  محمودرضا و نوریمراد .18

ی ّفلسـفه  «شناسی معاصر فارابی با اصول و نظریات زبان اد یابن  فصلنامۀّعلمیّپژوهشـیّتـار
 .137-1۵8ص ص  3 ۀصدرا  سال پنجم  شمار یحكمت اسالم

خاواه   ها و کوشا وطن رضا جمشیدی غالم ۀ  ترجمفارابیّوّمکتبّاو  (1389) نتون  ایان ریچارد .19
   تهران: انتشارات نور علم.اپ اولچ

20. Audi, Robert (1995), The Cambridge Dictionary of Philosophy, First 
published, Cambridge: Cambridge University Press. 


