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 سپاسگزاری

 استادانپایان بر تمامی با سپاس و درود بیو  مهربان پروردگار سپاسشکر و  با مکن می آغاز

 ایشان از .بود ام زندگی در مانند بی فرصتی یک هر محضر از برخورداری که مارجمند بسیار

 .«کنم تحریر که است محال نامه یکی در» حافظ حضرت قول به که را آنچه ،آموختم بسیار

 .ساخت هموار برایم را اندوزی دانش مسیر دشواری که بود ایشان سخنان شیوایی و گیرایی

. بود اندیشمند منتقد یک نگرش ،همواره ،دادند می آموزش که آنچه به نسبت ایشان نگرش

 این از تا ،های تاریخ علمی ایران هدایت نمودبه سمت مطالعة اندیشه مرا که بود نگرش همین

 .بود خواسته که مبیاب را پاسخی و بود بایسته که بشنوم را درسی رهگذار

عهده  بر را نامه پایان این مشاورة و راهنمایی که ارجمندی بسیار استادان از دگرباره سپاسی و 

 جنابمقدم و  دبیر محمد دکتر آقای جناب عاصی، مصطفیسید  دکتر آقای جناب ،داشتند

 شدن چیره در بزرگواران این ارزشمند های راهنمایی و نظریات. تهرانیمدرسی یحیی دکتر آقای

مطالعة  تاریخ به نسبت ایشان نگرش و داشته بسیار نقش پژوهش این اساسی های دشواری بر

 .ه استداد شکل را نامه پایان این کلی قالب و اصلی مفاهیم است که دانش زبان در ایران

عهده داشتند، سرکار خانم  نامه را برارجمندی که داوری این پایان بسیار از استادان ،همچنین

 محصل بسیار سپاسگزارم. زاده و جناب آقای دکتر محمدتقی راشددکتر شهین نعمت

از  ،اندبوده من آموزگاران نخستین که ارجمندم و عزیز بسیار مادر و پدر ازو سپاسی صمیمانه 

 که نازنینم بسیار دختراز  و امیدبخش زندگی است ایشانهمراهی که  گرامیم بسیار همسر

ه دنیا را برایم این دوستان و یاران صمیمی است ک لطف و صفای .ه استبود من همگام همواره

 زیباتر کرده است. 

 درک در که فرزاد عبدالحسین دکتر آقای جناب و کاشانی ناجیه دکتر خانم سرکار از ،همچنین

 و شناسی زبان حوزة اندیشمندان و استادان تمامی از نمودند، یاری را نگارنده عربی متن

 این بر را تحقیق مسیر پیمودن خویش های سخنرانی و کتاب نشر با که وابسته های حوزه

محترم  کارمندانتمامی  از نیز و خوبم بسیار های کالسی هم و دوستان از نمودند، ممکن نگارنده

 از. نمایم می سپاسگزاری صمیمانه فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه مختلف هایبخش

  .خواستارم را ها بهترین سرزمینم خوبان یتمام برای متعال پروردگار
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 چکیده

 دانشنامة عالییفارابی،  ابونصر احصاءالعلوم :سه اثر تاریخی شامل ازای گزیده ،رساله این در

از این  ههای برگزیدبخشگیرد. قرار میمفهومی وتحلیل تجزیه مورد هسیبوی الکتابو  ،سیناابن

منطق ظ مفرد از دانش لف مبحث، احصاءالعلوم های اول و دوم ازفصلند از: اعبارتترتیب بهآثار 

مطالعة زبان  لسیر تحوّ ، بررسیپژوهش این در. الکتابنخست از  فصلو شش  ،دانشنامة عالیی

و  ،، ابزارهاها مؤلفه ای از مجموعه به دستیابی هدف بلکه ،نیست نظرمورد تاریخی  در این آثارِ

 این موجود در فکری تسنّیا  مبانی نظری مطالعة زبانبتواند است که  توصیف زبانالگوهای 

 : است بخش سه شامل پژوهش این .توضیح دهد ،است مستترکه در این آثار  ،زمینه را

 در فارابی ابونصر. گیرد می وتحلیل قرارمورد تجزیه احصاءالعلومابتدای  از فصل دو ،اول بخش در

 های آنخشو ب مطالعة دانش زبان بندی دسته این در. پردازدمی ها دانش بندی دسته به این اثر

 مبحث با که گیرد می قرار منطق دانش ،آن از پس .شود می معرفی ی است کهدانش نخستین

ازنظر دهد که نشان می احصاءالعلومبررسی . شود می آغاززبان  های()همگانی اصول مشترک

 . و هم بخشی از دانش زبان ه استهم مقدمات منطق بود ،زبان هایهمگانی ابونصر فارابی

یعنی های منطقی همین دوران )سرآغاز رساله در که مفاهیمی از آگاهی منظوربه ،دوم بخش در

 منطق از بخشی ،ه استشدمی معرفی اصول مشترک زبان عنوانبه ،های نخست هجری(قرن

 زبانیِ مشترک اصول از برخی ،بررسی این در. گیردوتحلیل قرار میمورد تجزیه عالیی دانشنامة

 نظریة از ای خالصه ،همچنین بخش این در. شودبازگو می دانشنامة عالیی در شده مطرح

کار به معناشناسیهای همگانی شرحدر  دانشنامة عالییکه در  ،«خیال نظریة» عنوان با سیناابن

  .شود می داده توضیح، ه استرفت

 ریهجهای نخست قرن نظری رویکردهای و فکری فضای حدودی تا که ،بخش دو این از پس

 از) الکتاب نخست فصل ششدر بخش سوم،  دهد، می شرح زبان دانش مطالعة پیرامون را

 ،در این بررسی .شودمی بررسی( شده نامیده رساله مجموعاً که ،اثر ابتدای فصل هفت مجموع

متن اثر مورد  ،پس از آن ؛شودمی ترجمه فارسی به فصل شش این عربی متن ،نخست

بر اصطالحات  با تمرکز آن نظری های مؤلفه و لگوهای توصیفیرد و اگیوتحلیل قرار میتجزیه

دو  در شده های نظری ارائهمؤلفه از ،الکتابوتحلیل متن تجزیه شود. در می شرح دادهی متن فنّ

استفاده ( دانشنامة عالییو  احصاءالعلومهای مربوط به بررسی بخشمنظور پیش )بخش 

 زایشی دستور وهلیدی  مند نظام گرای نقش دستور نظری یابزارها از آن، بر عالوهشود. می

با رویکردی تطبیقی  نیز مباحث از برخی در .دشوها استفاده میتحلیلوتجزیه ارائة در چامسکی



 خ

 

. شودمی انجامتی و هم معاصر( )هم سنّمذکور  نظریات و الکتاب نظری مبانی میان هاییمقایسه

  .گیردمی قرار ارزیابی مورد ایرانی کهن های فلسفه با بالکتا ارتباط ،همچنیناین بخش  در

 

 .احصاءالعلوم ،عالیی دانشنامة ،الکتاب فارابی، سینا،ابن سیبویه،:  ها واژه کلید
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  شاول : کلیات پژوه فصل
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. 
 .دباغ ما در طرف سایة دانایی بو

 مقدمه .١ـ١

 :مثالًهای گوناگون مطالعة زبان )هحوزامروزه در که  هاییبه مجموعه دانش ،از دیرباز ،ایرانیان

 هایی نوشتهسنگ ةمشاهد. اندنشان داده هتوج گیردمیقرار  و مانند آنها( ،شناسی، ادبیات، ترجمهزبان

 زبان است. اهمیتایرانیان به  توجهنمایانگر  رسد به چندین هزار سال می آنهاکه قدمت بسیاری از 

های های مختلف و یا دورهترجمه میان زبان ،سرودهای باستانی ،مشاهدة سیر مراحل تکامل خط

 یخیتار وجود از شواهدی همگی سازیواژهو  ،های لغتتهیه و تدوین فرهنگ ،مختلف زبان فارسی

  .است ١زبان دانش درزمینة درخشان

 که دهدمی نشان ،اکنونتا همهای دور از گذشته ،فارسی بررسی سیر مراحل تغییر و تکامل خطّ

ی زبان آواهاو یا  هجاهاشناخت  ،مثالً ،یعنی دانش مربوط به آن خط و نگارش و اهمیتبه  ایرانیان

اوستایی  الفبای خطّ تدوین یا واز الفبای اکدی  استانمیخی فارسی ب تدوین الفبای خطّ .اندآگاه بوده

که  ،الفبای فارسی باستان کهه گفته شد .است عاادّ ی بر اینتأیید از روی الفبای پهلویِ کتابی و زبوری

 ه استبود [o],[e],[a] ت کوتاهِسه مصوّ نمایشدارای سه نشانه برای  ،است بودهیک الفبای هجایی 

 ه استاز آواهای اوستایی یک نشانه داشت یک برای هر نیز اوستایی الفبای خطّ .(۵: ١٣۷٣)ابوالقاسمی، 

و نیز به موضوع شناخت آواها ایرانیان  توجهرد گویای امو ی ایندو هر. (١۷: ١٣۷۴)ابوالقاسمی، 

  .ستا زبان یاهواجگونه

                                                      
 به مطالعة زبان است که امروزه هرهای مربوط که در این رساله کاربرد بسیار دارد، مجموعه شاخه ،منظور از اصطالح دانش زبان ١

گیرد. ار میو مانند آنها مورد بررسی قر ،نگاریشناسی، آموزش زبان، ترجمه، فرهنگادبیات، زبان :مختلفی چونهای ک در رشتهی

 (.2-2-۴ابونصر فارابی است )نک احصاءالعلوم گرفته از این اصطالحِ پوششی بر
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 کاربرد یا و (٣٣)همان:  ،که منظوم به نظم هجایی است ،در سرودهای گاهان شعر کاربرد زبان

های دور، از گذشته ،که ایرانیان است نشانة آن انتزعی در اوستامفاهیم انتقال برای  هاستعار تشبیه و

مثال، در بخشی از  عنوانهاند. بداشته توجه نیز آنهای هنری کاربرد ارتباطی زبان، به جنبه بر عالوه

  خوانیم:سرودهای گاهان می

  ازینمادی آغ آری آن دو گوهر غیر

 [اشاره به دو موجود مثالی]و آشکار شدند  حال تجرد و رؤیا بودند پدیدار در که با هم

 در اندیشه و گفتار و کردار، یکی نیک و دیگری بد است

)ساسانفر، ام()یسنا/هات سی زینند و نه زیانکارانگدو نیکوکاران هستند که شیوة درست را برمی ناز ای

١٣٩۰ :١٨۵) 

رشدیافتگی زبان و نیز  یکتکامل و غنای نمایانگر انتزاعی با زبان شعر و استعاره اهیم شرح این نوع مف

  است. بعد معناشناسی آن

که به سه زبان  ،کتیبة داریوش بر کوه بیستون ،های کهن به چندین زبان مثالًترجمة کتیبه

ایرانیان به مسئلة  کهدهد مینشان  ،(١٨: ١٣۷۴)ابوالقاسمی، و عیالمی است  ،فارسی باستان، اکدی

قابل بحث و  ،از همین دورة تاریخی ،و سنت ترجمه اندداده اهمیتنیز ها و موضوع ترجمه تفاوت زبان

و عربی و نیز ترجمة آثاری  ،های هندی، فارسی، یونانیترجمة آثار متعدد میان زبان. بررسی است

به فارسی  ١ترجمه و تفسیر اوستااست.  عادّاتأییدی بر این  مختلف زبان فارسیتاریخی های میان دوره

های مانوی به فارسی میانه ترجمة کتاب زبور و نوشتهو یا  ،)متون زند( در سدة هشتم میالدی ،میانه

آثاری از زبان سنسکریت به  ةترجم .هاستهایی از این ترجمهنمونه (22-2١)همان:  در همین دوران

، )اسکندرنامهپهلوی به فارسی  ارسطو(؛ منطقونانی به پهلوی )ی (؛نامهکلیله و دمنه، طوطی) پهلوی

  ؛۷۵ -۷2، ١: ج١٣۷2مالیری، )محمدی (هانامهآیین، هانامهتاج ،نامهخدای) و پهلوی به عربی ؛(ارسمک عی

 است. زمینه این درهایی دیگر مثال (١۰٨، ١: ج١٣۵١صفا، ؛ ١٦۴-١۴٩: ١٣۷۴

 ،اندهای متأخر گردآوری شدهکه البته در دوره ،رهنگ پهلویفو  اویم ایوکوجود دو فرهنگ لغت 

نشان ترین کتاب لغت در زبان عربی است، که قدیمی ،فراهیدی احمدابنخلیل العینِو یا کتاب 

نشان داده و بدانها  توجه های کامالً متفاوت مطالعات زبانیحقیقتاً به حوزهایرانیان دهد که می

                                                      
اوستا ساخته شده است. بنابراین، در این های قدیمی و منسوخ برابر واژه های فراوانی دربرای ترجمة اوستا به فارسی میانه واژه ١

گفتارهای تاریخ توجه شده است )راشدمحصل، درس ،که در مطالعات زبانی دارای جایگاه ویژه است ،سازیترجمه به موضوع واژه

 مطالعات دانشمندان ایرانی(.
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سیر مراحل تکامل  ،کلی طوربهها و نگارش آن و دالیل روشها و گانواع فرهن .اندپرداخته

 بررسی است. دارای تاریخی مشخص و قابلخود نویسی در ایران فرهنگ

به دانش  ایرانیان اهمیت گویای دستور زبانتدوین های آواشناسی و  به آثار هندیان درزمینه توجه

که  ه استگفته شد. ستات دیرپای هندوایرانی انتقال یک سنو نیز گویای  هازبان نزد دیگر ملّت

زمینه آثاری هم پدید  این شناختی هندی آشنا شده و در ها پیش از اروپائیان با دانش زبان ایرانیان قرن

 .اند آورده

های دانش و ابتکاری که درزمینة مطالعة دانش زبان حاصل نوآوری ،های نخست هجریقرندر 

، در ه استویژه یونان و هند بودبه هاتبرخورد و تماس آنان با دیگر ملّاندیشة ایرانیان و نیز حاصل 

مخارج سیبویه،  الکتاب :مانندآثاری  ،دوراناین  در .دهدمیزبان عربی به رشد و بالندگی خود ادامه 

که همگی آنها در زمرة آثار  آیدمیپدید  احمد فراهیدیابنخلیل العروضو  العین ،سیناابن الحروف

مطالعة دانش زبان پیشرفت در این دوران که  ه استگفته شد ١.السیک ایران و جهان قرار دارندک

 .ه استسریعی داشت

تا ابتدای  ،یعنی هشت قرن پس از سیبویه ،١٦ابتدای قرن ] ،که در دورة پیش از عصر نوزایی زمان آن

دقت به د داشت، مسلمانان بهانی زبان تأکیهای الیزال و آسمشناسی در غرب بر جنبهزبان [2۰قرن 

 یهجنب یهمحققان اروپایی... زمانی به مطالعپرداختند. جهانی زبان می این های فیزیکی وبررسی جنبه

شناختی مسلمانان در قرون  آرای زبان صوری زبان روآوردند که دیگر برای مسلمانان تازگی نداشت...

و  زبان عبری به اروپا راه یافت یهودیان دربارمستقیم و از طریق مطالعات یهصورت غیر به ،وسطی

 قمحی اسحاقبنیوسفدر اسپانیا ساکن بودند. بود که  2قمحی ی میان خانواده عامل دراین ترین مهم

 را مسلمانان آواشناسی روش [سیناابن از پس قرن نیم و سیبویه از پس قرن چهار] (.م١١۷۰ -١١۰۵)

 سیبویه الکتاب یهبرپای( .م ١١٩۰ متوفی) قمحی موسی پسرش .بست کار  به عبری زبان ةمطالع در

 و ترین مهم ،(.م١2٣۵ -١١٦۰) قمحی داود دیگرش پسر و کرد تدوین عبری زبان برای دستوری

 صراحت به کتاب این در او. درآورد تحریر یرشته به کمال نام به را عبری زبان دستور کتاب مشهورترین

 (.١22-١2١: ١٣٨۵ صفوی،) کند می کیدتأ عربی نزبا محققان از الگوگیری بر

دستور، آواشناسی، معانی و  مختلفی چون قواعدِ یهای که توسط اندیشمندان ایرانی در حوزهآثار

های مربوط به مطالعة و دیگر حوزه ،نویسیهای فرهنگعروض و نظام وزنی، انواع روشبدیع، بیان، 

شناسی و گویای تاریخی درخشان در حوزة زبان ه استآمددر ادوار مختلف تاریخی پدید  دانش زبان

                                                      
زمینة تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی درهای راشدمحصل گفتاریای از درسآنچه از آغاز تا این بخش از بحث ارائه شد، گزیده ١

 است.
2 Qimhi 
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 نک) نداشته شناسیزبان تاریخ مطالعات در مناسبی جایگاه هرگز که تاریخی وابسته است؛علوم 

ت سنّ"با بازخوانی این متون آشنایی  اهمیتحقیقتاً نیازمند بازخوانی است.  و (١٣٨۷ ؛ ١٣۷۰ شناس،حق

 نیز و آن لسیر تحوّشناخت  و در دورة مذکور اندیشمندان ایران (٦٣-٦2: ١٣٨۵ مجتهدی،) "فکری

بلکه  ،این شناخت نه ابزاری برای تفاخر فرهنگی .ستااین سنت ی هاها و نداشتهداشتهشناخت 

  زمینه است. این ای در پژوهش حاضر نمونهپشبرد دانش معاصر است. خودشناسی و مسیری برای 

 

 ت آنو ضرور مورد پژوهش ةمسئل .2ـ١

دانش اما  ،مطالعة دانش زبان در ایران از قدمت بسیار برخوردار استکه شرح داده شد، چنان

دهد و شرح نمیبا مطالعة دانش زبان توسط اندیشمندان ایرانی  را هیچ ارتباطی شناسی زبانمعاصر 

الیل این مسئله شاید یکی از د .دشومی گرجلوه بومی غیرمستقل و کامالً دانش یک صورت هنفسه بفی

شناسی نامیده  که دانش نوین زبان که ارتباط و تناسب میان دستاوردهای گذشتگان ما و آنچه است آن

آنگاه بازخوانی کیفی متون  ،اگر این سخن صحیح باشد .ه استدرستی شناخته نشدهشود هنوز بمی

متون گذشته  بازخوانی ،ورتص آن در ؛شرح دهددو را  گذشته باید بتواند ارتباط و تناسب میان این

دانش معاصر  سازی بومی ،یعنیـ  سازی دانش معاصر بیابد و این مطلب تواند سهمی در بومی می

ای است که در پژوهش حاضر مسئله ـ شناسی از طریق بازخوانی تاریخ مطالعة این دانش در ایران زبان

  .ه استقرار گرفت توجهمورد 

است.  و شرح ساختار آن ورت پیشبرد مطالعة زبان فارسیضر ضرورت پرداختن به این مسئله

هنوز شناخت جامع و کاملی از شود، می معرفیمطالعة علمی زبان عنوان هبکه  ،شناسی معاصرزبان

جامع و بدون مطالعة  ،انش و پیشبرد آند یککسب اما . ه استدست نیاورد هپیشینة تاریخی خود ب

زبان  حوی بهنههنگامی که این پیشینه ب تواند داشته باشد؟یچه معنایی م ،کامل تاریخ آن دانش

  نقش بیشتری در مطالعة آن خواهد داشت. ،فارسی مربوط باشد

 ،آمریکا و انگلستان های دانشگاه شناسی و شرق شناسی در مراکز اسالم در پنجاه سال اخیر،

تاریخ "ی کل عنوانتحت  ـ گر کشورهاو البته دی ـ شناسی ایرانهای تاریخی زبانیتصبرخی از آثار شخ

 این عنوان خودصحت انتخاب . اگرچه ه استمورد بررسی و مطالعه قرار گرفت "شناسی عربزبان

، صورت کتاب و مقالههب یوردهایدستا هااین پژوهش ،هرحالهب لیکن ،است بررسی نیازمندموضوعی 

و  ایرانی به این موضوع پژوهشگر توجه ضرورت این مطلب خود گویای. ه استداشت ،در حجم انبوه

شناسان  مطالعات شرقنگاه منتقدانه به  ،امروزه .شده با رویکرد انتقادی است بررسی مطالعات انجام
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به خواسته و ناخواسته را  مخاطبنهایت  در شناسانشرق مطالعات که برخی معتقدند ضرورت یافته و

شناسی روسی و  شناسی آمریکایی، شرق سی انگلیسی، شرقشنا شرق ،غرب است آفریدة"که  رساندمیشرقی 

 ها در تاریختگیری از دسترنج دیگر ملّسابقة استعمار و بهره وجود. (١١: ١٣٦١)سعید،  "فرانسوی و پرتغالی

و اهداف  شناسیهای شرقهای پژوهشیافته ارزیابی دقیقِ ضرورتخود بیانگر  کشورهای مذکور تمامی

 ست.آنها

های غنای هر زمینة غنای زبان فارسی است. یکی از روشتالش در این پژوهش ضرورت دیگر

مطالعة  و یک زبان موجود است است که دربومی  و فهرست اصطالحات ،ها تعریف ،مفاهیم زبان احیای

 «ردخِ» مفهومبه  توانمی ،زمینه این دری مثال عنوانهب .را ایفا کند نقشیتواند چنین علمی می تاریخ

اصلی دو از مبانی  )هر ١«گراییتجربه»برابر  در «خردگرایی»در اصطالح که  ،. کلمة خردره کرداشا

 .است مشخص ایپیشینهمعنا و دارای نیز در فرهنگ ایرانی  ،رودمیار ک هب (شناسی معاصرزبان

 معنوی کتاب این سرآغاز ،یعنی یکم، بند ،گاهان یکم سروداز  در خوانش یا تفسیری مثال، عنوانبه

  :که است آمده

 مزدا ای برافراشته، های دست و نیایش با

 کنم می درخواست را( پاک گوهر) مئیینیو سپنتا پشتیبانی و یاری نخست

 ساسانفر،))گاتاها/سرود یکم( باشد 2(کل خرد) وهومن و( راستی) اشا با هماهنگ کردارم و کارها ةهم که

١٣٩۰ :۵۵) 

 : که سته اآمد شاهنامهدر سرآغاز  و یا

 خورد د ارج خرد/ بدین جایگه گفتن اندرکنون ای خردمن

 (۴: ١٣٨٦)فردوسی، خرد بهتر از هرچه ایزدت داد/ ستایش خرد را به از راه داد 

به معنایی متفاوت از  ،ه استکار رفت هب یا تفاسیر آنها در این نوع آثار کالسیک که ،اصطالح خردآیا 

در  نقشی ؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این معنای متفاوتیا خیر رداصطالح خرد در خردگرایی اشاره دا

نقشی  بومی مفاهیم احیایتواند از طریق ها میپاسخ به این نوع پرسش ؟خواهد داشتزبان  توصیف

 در غنای زبان فارسی داشته باشد.

 

                                                      
1 rationalism vs. empiricism 
2 xratum 
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 پژوهشمکانی  زمانی وقلمرو  .٣ـ١

 است. هجریپایان قرن چهارم تا  (م22۴- ٦۵١) ساسانی ةدوراواخر  قلمرو زمانی پژوهش حاضر

 ایرانبخش مهمی از تاریخ علمی  ،است یانایرانبه  اعراب حملةزمان با همکه  ،این دورة تاریخیدر 

های فارسی و عربی در علوم مختلف پدید آمده و نیز متون آثار متعددی به زبان ؛ه استخوردرقم 

 هاییشخصیت ،. در این دورانه استونانی ترجمه شدو ی ،های فارسی، عربیعلمی متعددی میان زبان

  محافل علمی ایران و جهان رواج دارد. اکنون هم درآنان همزمینة آثار و افکار اند که پژوهش درزیسته

مورد  ت تسلط دولت مرکزی ایران در دورة تاریخیهای تحسرزمین این پژوهشقلمرو مکانی 

هناورتر بسیار پایران در اوج شکوه و قدرت دولت ساسانی ایی جغرافیکه قلمرو دانیم  می .است بررسی

حکومت ای پایانی ه بوده و در سالقلمرو پهنه وسیعی از آسیای باختری این . ه استاز ایران امروز بود

. پایتخت ایران در این دوره شهر ه استداشتای نزدیک به امپراتوری هخامنشی  گسترهساسانی 

 .ه استبود ،در نزدیکی بغداد ،)به عربی مدائن(تیسفون 

   

 و اهداف آن موضوع پژوهش .۴ـ١

 مبانی نظریِیی است که بتواند هامؤلفهها یا سازه همجموعبازشناسی و شرح  پژوهشموضوع این 

و زمانی  ةگستردر  ،آشکار است که .نماید معرفی ،امکان حدّ در ،راایران دانش زبان در مطالعة سنت 

از  یک رح و بررسی هرددی وجود دارد که شآثار متعشد،  اشاره بدان (٣-١) پیش بخشدر که مکانی 

 های مشخصی از سه اثر متفاوت بخشآثار، میان این  ازموضوع باشد.  ای برای ایننمونهتواند می آنها

های و بخشسه اثر  این .گیردمورد بررسی قرار می ،صورت تطبیقیبه ،و انتخاب شده نمونه عنوانبه

  ند از:اعبارت یک هر ه ازدبرگزی

، صفحات دو فصل نخست) (م٩۵۰- ٨۷۰ با برابر ق٣٣٨ -2۵۷)ابونصر فارابی  اثر ،احصاءالعلوم  .١

 ؛(١٣٨٩)فارابی،  (۷۴تا  ١

از ) (م١۰٣۷-٩٨۰ با برابر ق۴2٨ -٣۷۰سینا )بن عبداهللبن حسیناثر ، عالیی ةمنطق دانشنام .2

 ؛(١٣٨٣سینا، )ابن (٣2تا  ١ فحاتص، پایان مبحث لفظ مفردتا اثر آغاز 

 (٨تا  ١، صفحات شش فصل نخست) (م ۷٩٦ -۷٦۰ برابر با ق١٨۰-١۴۰) اثر سیبویه، الکتاب .٣

 .ق(١٣١٦)سیبویه، 
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است، بیش از دو اثر دیگر مورد  شناسیزبانکه یک متن تخصصی  ،الکتاب ،در بررسی این سه اثر

ها و ابزارهای نظری متعددی قطعاً مؤلفه الکتابر که د است سبب گرفت. این بدانتأکید قرار خواهد 

های رویکرد مؤلفهها یا سازهوجود دارد که مربوط به حوزة توصیف زبان است. بنابراین، بازشناسی 

 دهد. را شرح  مورد نظرسنت مبانی ی از توجهتواند بخش قابل می ،زبانی سیبویه، احتماالً

 : از نداعبارتاختصار هباهداف این پژوهش 

 ؛های سنت فکری اندیشمندان ایران در حوزة مطالعة دانش زباندستیابی به مؤلفه .١

 معاصر. شناسی  زبانهای  یافتهاین سنت و میان شرح ارتباط  منظورهبسنت فکری این احیای  .2

 

  آنی نوع پژوهش و کاربردها .۵ـ١

شناسی دانش زبانیخ تار متون مربوط بهاز  ای پیکرهکه به بررسی  بسب انبد ،تحقیقاین 

یک تحقیق  ،است این علمتاریخ های و در جستجوی شناخت حقایق مربوط به پژوهش پردازد می

که  داشته باشدنیز تواند کاربردهای خاص خود را این پژوهش می ،البتهشود. بنیادی محسوب می

تواند مطالب نوع آثار میاین  وردنآ پدید ؛است زمینه این کتاب دریا ر مقاله و نش مورد آن ترین مهم

 قرار دهد. ،در ایران ،شناسیرشتة زبان پژوهشگراندر اختیار  آموزشی()عمومی و یا  خواندنی بومی

زمینة در های متعددی در آمریکا و انگلستانپژوهش اخیراً ،تر اشاره شدکه پیشآن، چنان بر عالوه

ها به این پژوهشبرخی از  .ه استنجام شدا «جهان شناسیهای ایرانی در تاریخ زبانشخصیت معرفی»

انجام  ،بنابراین ؛است های خاصدارای سوگیری ـ بحث نیست اینجا موضوع ه درک ـ گوناگوندالیل 

آورد و را فراهم می هاتحقیقاین نوع ارزیابی و نقد  مکانا ،در ایران ،زمینه این در بنیادیهای پژوهش

  هایی است.این یکی از کاربردهای چنین پژوهش

از طریق زنده شدن  ،این مهماست.  غنای زبان فارسیکاربرد دیگر این پژوهش نقش آن در 

و ؛ فارسی کارگیری این الگوها در توصیف زبانِ به؛ توصیف زبانسنتی و الگوهای  ،هاتعریف ،مفاهیم

 .استپذیر امکانشناسی معاصر های زباناین موارد با مفاهیم و الگوتطبیق نیز 

 

  پژوهش هایو فرضیه ها پرسش. ٦ـ١

 از: نداعبارت ه استمطرح شداین پژوهش که در  ییهاها و فرضیه پرسش
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 بررسی مورد متون از برگزیده هایبخش در زبان دانش مطالعة به مربوط هایمؤلفه پراکندگی .١

 است؟ چگونه

 با مطالعة ارتباط درهای متعددی  شامل مؤلفه تون مورد بررسیهای برگزیده از م فرضیه: بخش

 دانش زبان است.

 یا همسویی ارتباطکه گویای  وجود داردشناختی زبان چه شواهد، الکتاباز برگزیده  در بخش .2

 ؟استبا حکمت ایران باستان  اثراین 

این  یا همسویی تباطکه ار وجود داردشناختی زبانشواهد ، الکتاباز برگزیده در بخش فرضیه: 

 دهد.را با حکمت ایران باستان نشان می اثر

و  الکتاب ازبخش برگزیده  در( منطقی هایزیرساخت)های زبانی همگانیمیان  تفاوتیچه  .٣

  ؟شودمشاهده می ییونانتون منطقی مدر آنها مشابه  موارد

 با الکتاب ازبرگزیده بخش  درمنطقی(  یهاساخت)زیرهای زبانی فرضیه: تفاوتی میان همگانی

 . شودمینشاهده م مشابه در متون منطق یونان موارد

 ،معرف سنت فکری سیبویه باشدانحصاراً که بتواند  ،های مربوط به مطالعة دانش زبان مؤلفه .۴

  کدام است؟

 ،ی مربوط به مطالعة دانش زبان وجود دارد کهیها مؤلفه الکتابدر بخش برگزیده از فرضیه: 

 سیبویه است. معرف سنت فکری ،انحصاراً

 

 پژوهشساختار  .۷ـ١

 متون مورد بررسیارتباط میان . ١ـ۷ـ١

 و ،احصاءالعلوم، منطق دانشنامة عالییهای رساله ،میان آثار برگزیده برای این پژوهش یعنی

ای که برای این پژوهش نخستین رساله، اثرسه  در میان این. ارتباط مشخصی وجود دارد الکتاب

 نگاشته فارسی زبان بهاست. این رساله  (١٣٨٣ سینا،ابن) عالیی دانشنامة منطق رسالة ه استاب شدانتخ

با یک بحث  ،به موضوع منطق اختصاص دارد ،که از نام آن مشخص استچنان که ،این اثر. ه استشد

شناسی آغاز بانکلی ز بحث را با یکمنطقی  ةرسال سینا اینابنچرا اما، شود. ی آغاز میشناسکلی زبان
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های در بسیاری از رساله ـ با مباحث کلی زبانشناسی شدن منطق آغاز ،یعنی ـ ؟ این مطلبه استنمود

یا  و (١٩٨2 سینا،ابن) ١المشرقیین منطقرسالة  ،مثال عنوانقابل مشاهده است. به نیز منطقی این دوران

با  این دوران های منطقیاری از دیگر رسالهو بسی (١٣٨٨)فارابی،  فی المنطق االلفاظ المستعملهرسالة 

 اینو  ؟اندشناسی آغاز شدهها با بحث زبانچرا این رسالهاما،  شوند.ی آغاز میسشنامباحث کلی زبان

  ؟اندقیاس قابل شناسیزبان نوین دانش از بخش کدام با مباحث

البی است که ابونصر فارابی مط یافت توان میها برای این پرسش که هایی پاسخ ترین صریح از یکی

 ابتدای در ،(٦۰- ۵٩: ١٣٨٩) فارابی. ه استبیان داشت احصاءالعلوم رسالة آغازین های فصلدر 

 زبانی مباحث بررسی و طرح به مستقیماً که منطقی مباحث آن بخش از که دهد می شرح ،احصاءالعلوم

 منطق دانش مقدماتهم  ،مفاهیم نای و است( یزبان های همگانی) زبان مشترک اصول شرح پردازدمی

 دانشنامة منطقآغاز  در چرا»: که پرسشدو  این پاسخ ،بنابراین .و هم بخشی از دانش زبان است

 نوین دانش از بخش کدام با مباحث این و ه استشد پرداخته شناختی زبان مسائل به عالیی

 شناسی زبان های همگانی ثمبح با برابر بخش این. شود می مشخص «است؟ قیاس قابل شناسیزبان

 انتخاب میانِ ارتباط ،ترتیب بدین. ه استشدمیشناخته  منطق مقدمات عنوانبه ،در گذشته ،که است

منطق بخشی از » :و آن اینکه شود می مشخص (منطق دانشنامة عالیی واحصاءالعلوم ) اثر دو این

 در و ،ه استارسی نوشته شدکه به زبان ف ،شناسی استیک متن تاریخی زبان دانشنامة عالیی

قرار تأیید را مورد  برداشتصحت این که  ه استمطالبی مطرح شد ابونصر فارابی احصاءالعلوم

در  این نوع آثار منطقیشرحی در مورد جایگاه و نقش تاریخی  ،همچنین ،احصاءالعلومدر «. دهدمی

 .ه استارائه شدپیکرة مطالعات زبانی  کلّ

 (ق١٣١٦) سیبویه الکتاب گرفته قرار بررسی مورد ،آن ازی بخش ،نامهایاناثر دیگری که در این پ

ی است که ارتباط ه استشد انتخاب پژوهش این برای که دیگری اثر دو و الکتاب میان ارتباط. است

به  دانشنامة عالیی منطقکه شرح داده شد، چنان وجود دارد. منطق و ،فلسفه ،زبان مطالعة میان

دانش " چیستیِ ،احصاءالعلومفصل نخست در  و اختصاص دارد های زبانهمگانیح شرو  موضوع منطق

سینا به دلیل فارابی و ابن ،دیگر سوی زاشود. توضیح داده می دو میان آنو ارتباط  "دانش منطق" و "زبان

میان ای پرسید: چه رابطه بایدحال  .و نه مطالعة زبان نظریات خود در حوزة فلسفه بسیار شهرت دارند

های خود های معناداری از پژوهشکه این دو اندیشمند بخش فلسفه وجود داردو  ،منطق، زبانمطالعة 

                                                      
 سایر ؛است اثر این از بازمانده بخش تنهاشناختی بسیار حائز اهمیت است، که از منظر مطالعات زبان ،المشرقیین منطق رسالة ١

  .ه استرفت میان از های این رساله بخش
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در قالب اصطالحات و  ،این پرسشپاسخی برای  ارائة آیا ؟اندرا به مطالعة زبان اختصاص داده

 ممکن است یا خیر؟ ،شناسیهای زبانتوصیف

 ،عنوان سومین اثربه ،الکتاببخشی از متن  این پژوهشاست که در هپرسشگونه در پاسخ به این

مطالعة زبان است که یک متن تخصصی  الکتابگیرد. وتحلیل قرار میانتخاب شده و مورد تجزیه

 و فلسفه را نه در قالب ،ان، منطقارتباط میان زب الکتاب. دهدارائه می زبان از منطقیـ  فلسفی توصیفی

ترتیب،  بدین دهد.شناسانه توضیح میلکه در قالب اصطالحات زبانب ،اصطالحات منطقی و فلسفی

 گردد.ارتباط منطقی میان آثار برگزیده برای این پژوهش مشخص می

 

 سبک نگارشمطالبی پیرامون . 2ـ۷ـ١

 .نمایدمیضروری آن در این بخش که شرح  ه استدر نگارش این رساله موارد خاصی رعایت شد

 پژوهش این کهاست. ازآنجایی در متن رساله های عربی و انگلیسیاز معادل تکرار برخی ،نخست موردِ

رفته در متون کهن و  کار هایی میان اصطالحات بهپیوسته مقایسه ،است بنابرایندارای رویکرد تطبیقی 

ی متفاوت شود. گاهی یک اصطالح سنتی دارای چندین معناشناسی معاصر انجام میزباناصطالحات 

اصطالح سنتی برای شرح مفاهیمی وجود دارد که در و گاهی چندین  حرف( و کالم ،است )مثالً

این مسئله باعث  .نشینی(هممعنای  موقع و موضع به ،)مثالًد نشناسی معاصر تنها یک معادل دارزبان

ها و متن رساله ذکر در پانوشت ،صورت تکراریبه ،های انگلیسی و عربیشود که بسیاری از معادلمی

مثالً تا دقیقاً مشخص شود که کدام معنای یک اصطالح مورد بحث و بررسی است و چه معادلی  ،گردد

 تحقیقدیگر، در این  سوی در زبان انگلیسی یا در ترجمة فارسی در برابر آن قرار گرفته است. از

 ؛أنوس استهای تاریخی بوده و برای مخاطب امروز نامکار رفته است که مربوط به متن اصطالحاتی به

بررسی پیشگیری نموده و  ناشی از این مسئله از ایجاد ابهام تواندمی های مختلفبنابراین، تکرار معادل

انگلیسی  یهابرخی از معادلهنگامی که افزود که  این نکته را نیز باید ،کند. البتهتر تطبیقی را ساده

ها مطالعة تطبیقی متندر هایی را اشکال ،گیردقرار می رایج در فارسی عربی هایبرابر اصطالح در

در  اصطالح اما معنای آن ،رودمیار ک به در زبان فارسی عربی اصطالح یک گاهی ،مثالً ؛کندایجاد می

، به نظر گونه موارد. در اینعربی یکسان نیست در زبان همان اصطالحدقیقاً با معنای  زبان فارسی

قرار گرفتن  ،مثالً) چنین نیست کهدرحالی ،است اب شدهانتخ نادرست معادل انگلیسیرسد که می

معنای  که لفظ در زبان فارسی به [لفظعربی ] اصطالحِ برابر در ”pronunciation“اصطالح انگلیسی 


