
  1 در شرق  معنی  مطالعه  چند درباره  نکاتی

 
  زاده  خسروي  پروانه

  شناسی دانشگاه تهران دانشجوي دورة دکتري زبان

  :  چکیده

  صـورت   بـه   زبـان   شناسـی  ومعنی  طور عام  به  زبانی  در مطالعات  شرق  سهم  که  آنگاه،  جهان  شناسی معتبر زبان  در منابع

  تـا دهـم    دوم  قـرون   طـی   اسـالمی   اندیشـمندان   شـناختی  زبان هاي مختصر بر بررسی  مروري تنها، شود می  مطرح  خاص

  تـوان  مـی  لحاظ منطقی  آیا به -1  که  است  بوده  مطرح  سئوال  این  سطور همواره  این  ةنگارند براي. گیرد می  صورت  جريه

و   تـاریخ   از طول  خاص  تنها در مقطعی،  پر رمز و راز زبان  دهدر مورد پدی  کنکاش  شوق،  شرقی  ملل  در میان  که  پذیرفت

  دلیلـی   و چـه   آغاز آن  براي  اي انگیزه  چه،  است  اگر چنین -2؟ و  است شده  برانگیخته  اسالمی  اندیشمندان  در میان اصرف

 ؟  یافت  توان می  هجري  دهم  از قرن  پس  مطالعات  این نیافتن  ادامه  براي

 .  نوین  شناسی زبان،  اسالمی  اندیشمندان، میمامسا  مکتب،  پانینی،  زرتشت:  ها ید واژهکل

 

 :  مقدمه

  نسـبت   خارج  از خود و جهان  انسان  آغاز شناخت  به  توان می  عمده  دو دلیل  را به  زبان  ةدپدی  به  مبدا توجه

،  جهان  ناختش به  نیل  در جهت  قوي  ابزاري  همچون،  بانتا از ز  درصدد بوده  همواره  انسان  آنکه  نخست. داد

  سـنتی   از مطالعات  اي شاخه ،رو نیگیرد واز ا خود بهره  فلسفی  تسئواال  به  وییو جوابگ  راز و رمزآن  کشف

جـاد ارتبـاط   و ای  اندیشـه   انتقال اصلی ابزار  زبان  آنکه  دوم.  است  شده  دنبال  یفلسف  با هدفی  معنی  پیرامون

انگیزه اي بوده است تا مطالعات سنتی زبـان  ،  بر مخاطب  مؤثرتر مقصود و تأثیرگذاري  هرچه  و القاي  است

  در قالـب   آن  منـد و علمـی   نظام  شکل،  گرویده  و اجتماعی  فرديبه سمت نقش کاربردي آن در ارتباطات 

  پیرامـون   سنتی  مطالعات  ۀبر پیشین  مروري، رو این از. گردد متجلی  و سخنوري  خطابه  فن،  یبالغ  مطالعات

 . رادربرگیرد  آن  و زبانی  باید دو بعد فلسفی  معنی

 

  »معنی  در باب  باستان  ةورد  متفکرین  مطالعات  ةاردر ب  نکاتی« – 1

خـود    رامـون پی جهـان   درصدد شناخت  همواره  و در سراسر گیتی  تاریخ  طول  در تمامی  انسان  است  بدیهی

  افالطون،  باستان در یونان  چنانکه.  است  یافته  رشد و تعالی  فلسفی  هاي نظریه  ۀایبرپ،  شناختی  و چنین  بوده

  مکاتـب ،  اوان در همـان . پـردازد  مـی   مثـل   نظریـه   طـرح   به، خود  فلسفی  سئواالت  پاسخ  به  دستیابی  براي

نـد  کن مـی   ارائـه  ار  و شـاکتی   شـیوه   ۀفلسف،  و خلقتوجود ،  هستی  شناخت  در راستاي در هند  غیرودایی

                                                
را   شپایان بی  شناسند و سخاوت می  را همه  دانشش  کران بی  وسعت  که  است دریادلی،  صفوي  استاد دکتر کورش. کرد  شاگرد تمام  بر گردن  استادي  حق  که  است  مردي از افکار بزرگ  دریافتی، مختصر  این ١

 .  سطور است  این  نگارنده  عهده  فا بهصر  خطایی  هرگونه  مسئولیت  است  بدیهی.  گرفت نمی  شکل  ایشان  چاپ  در دست از کتاب  گیري حاضر جز با بهره  نوشته.  مکتب  مریدان
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گیـرد و در   مـی  شـکل   پیتري  هند مفهوم  ودایی  در مکاتب. )385  - 394( ص،  جلد اول، 1367  کریشنان(

  هاي نظام  این  زمانی هم. پردازد برترمی  در عالم 1یا فروهر  فروشی  معرفی  به  تزرتش  آئین،  روزگاران  آن  ایران

  هایی واره  اما طرح  است  و بازنگري  تامل ۀنماید و شایست می  خود عجیب،  انباست  در دوران  فلسفی  ۀبرجست

، گیرد خود می  به  شناسی معنی  مند را درمطالعات نظام نشیند و شکلی بار می  به  در تفکر یونانی  دست  از این

  کریشـنان (مانـد   مـی   بـاقی   و دیـن   فلسفه  در چارچوب  دیدگاه این، و تفکر هند  زرتشت  در آئین  درحالیکه

 . )  5 - 7ص ، جلد دوم، 1367

  شـباهت  هنـد   در وداهـاي   پیتري  و مفهوم  زرتشت  در آئین  فروشی  با مفهوم هرچند،  افالطون  مثل  ۀرینظ

یابـد و   مـی  زبـانی   و سـوئی   اما سـمت ، دخوان می  اصلی  هاي از نمونه  ها را تنها تصاویري بسیار دارد و پدیده

  مـنعکس  هـا را  مثـال   جاودانی  طبیعت  داند که می  اي پرداخته  از پیش  معینِ  معانی  را داراي  زبان  هاي واژه

 . کنند می

  درآئـین . 2 برخـوردار اسـت    پیچیـده   مفهـومی  و  خاص  از تقدسی “ کلمه”   یادشده  فلسفی  نظام  هر سه رد

یا   همظهر اراد،  مقدس  و اسپنتامینو یا روح  است  حکیم  یا خداي  حکمت  خداي  معنی  اهورامزدا به ، زرتشت

   ذاتی  و آن  است یکی  با کلمه  حکمت ”; که  آمده  چنین  سلیمان  کمتح  در کتاب.  اهورامزداست  ۀاندیش

  فعـال   عامـل   همچـون  یا کلمه  لوگوس. برد سر می  به از خدا و در جوار او  مستقل  صورت  به  که  ست خدایی

  . ) 4و3ص، جلد دوم، 1367،  کریشنان(  “درکاراست،  خداوند درجهان

  درجسـم   خفته  صورت  به  که  است  کلمه  یا ذات  روح  معناي  به “برهمن  شبده ” ،  و شاکتی  شیوه  ۀدر فلسف

  تشـکیل )بینـدو (  و مـاده )  شـکتی (  الهی  قدرت، )شیوا(  را جوهرالهی  شیوه  آئین  اصل  سه. دارد  جاي  انسان

یـا    آگـاهی  ماهیت  هر دو داراي،  بوده  غیرمادي،  مقدس  تثلیث  این  ۀاولی  دو رکن،  میان  از این  دهند که می

 . )432 - 4  ص،  جلد اول، 1367  کریشنان(خالصند   دانش

 “ لوگوس ”ةژاو،  “آثیوس ته ”  ۀدر رسال. دارد  عابیر متفاوتییز تن  افالطون  و دیدگاه  در تفکر یونانی  “لوگوس ”

و   جملـه ، بنـد ،  عبـارت ،  اسـتدالل ، تصور،  طبیعت  چون  دیگري  در مفاهیم “ کلمه”   بر مفهوم  جز داللت  به

 ,Dinneen(  یافت“ اندیشه ”  ةدر واژ  وانت آنها را می  امیتم  معنایی  مختصات  گردد که نیز تفسیر می  گزاره

1967( . 

  در تفکرغیرودایـی  “ شـکتی  ”و   نیدر تفکر یونا “ لوگوس ”،  در تفکر زرتشتی “اسپنتامینو ”،  ترتیب  این  به

  به،  بوده  خالص و دانش  آگاهی  ماهیت  داراي  که  است  غیرمادي  و ابزاري  خدایی  ذاتی،  و آن  است  هند یکی

                                                
1. Fravarti 

خاسـتگاه نظریـه هـاي    ”  ۀایرانی و یونانی در مقال, مشترك میان سه تفکر هنديبرخی از مباحث فلسفی , آنچه در ارتباط با مفهوم کلمه در این بخش مطرح شده -2

  . )1383,خسروي زاده. ك. ر(است“ شرق یا غرب؟ , زبانی
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منشاء و  ”  و چامسکی  دکارت،  افالطون  نچهآ  در مفهوم،  همه  وجود دارد و این  در جهان  فعال  عاملی  عنوان

 . )1383،  هداز خسروي(شود  می متجلی، نامند می “ دانش  ماهیت

  تصویري،  زمینی  موجودات  ۀو هم  آسمانی  از حقایق  هایی سایه  مادي  عالم  اشیاء گوناگون،  زرتشت  یندر آی

  داراي دارد  تعلقخیرقلمرو   به  هرآنچه،  دیدگاه  در این. بدورند  و زمینیان  از زمین  اند که ملیکا  از موجودات

انـد   مجرد مشخصی  مفاهیم ها یفروش. شود می  یا فروهر خوانده  فروشی  که  است  و جاویدان  کامل  حقیقتی

  فلسـفی   دیـدگاه   ۀنیـز برپایـ    افالطون. )5  ص،  دومجلد، 1367  کریشنان(کنند می لیخدا را متج  قدرت  که

  کـه   مـادي   هـاي  پدیـده   بـرخالف ،  معتقدست وي. پندارد می  اصلی  هاي از نمونه  ها را تصاویري پدیده، خود

و در   اسـت   وجـود غیرحسـی    نوعی،  مثال،  از نظرافالطون. اند ها جاودان یا مثال  اصلی  هاي نمونه فناپذیرند

 . قرار دارد  محسوس  برتر ازعالم  عالمی

 

  عصر ودایی

از   اوان اند و یـا در همـان   زیسته می  با هم  و هندي  ایرانی  آریاهاي  شود که می  اطالق  اي دوره  به  عصر ودایی

و   سـال  4000تـا  4500از   را هنـدیان   آن  قدمت  که“ ودا”   کتاب  نام  عصر به  این. بودند  یکدیگر جدا شده

مشـکور  (  اسـت   شـده  نامیده زنند می  تخمین  از میالد مسیح  قبل  سال 1000تا  1400از   یاروپای  محققان

 . )433  ص، 1378

از   قبـل 1500حـدود    ودا بـه   سـرودهاي   و قدمت  است “ دانش”  معنی  به  سانسکریت  در زبان 1“ ودا” لفظ 

  برسـرودهاي   تفسـیرهایی ، از میالد  پیش 500تا  800  هاي سال  میان  ۀدر فاصل. گردد باز می  یالد مسیحم

  دینی  هاي از رساله اي مجموعه، ها2“اوپانیشاد”   عنوان  تفسیرها تحت  این  ینهای  هاي بخش. شد  نوشته  ودایی

تعـداد  ، هرچنـد . گردند می تلقی “ جهان  معنی  کشف  ها براي برهمن  تالش”   اند که در عصر ودایی  و فلسفی

  دوم  تـا قـرن   اسـناد موجـود    براساس رسد ولی می 200حدود   به  امروز در اختیار ماست  که  اوپانیشادهایی

  . )432-6 ص، 1378مشکور (  است  اوپانیشاد وجود داشته  تنها ده، از میالد  پیش

 

   پانینی

ودا   سرودهاي  ةژوی  سانسکریت  زبان  براي  جامع  از دستورهاي  وسیعی  ۀمجموع ,از میالد  پیش  پنجم در قرن

  تـرین  برجسـته ، 3 پانینی. اند داشته  تعلق  ندارهو گ  پنجاب  ۀناحی  دستورنویسان  اکثر آنها به  که  شده  نگاشته

  شـرقی   از ایـاالت ،  گنـداره  ۀدر ناحی، از میالد  قبل 350  سالحدود ،  شناسی زبان  تاریخ  طول  دستور نویس

از   پیش  دستورنویس  ده  در اثرخود به  وي.  است  زیسته  در شهر شاالتور میو احتماال  هخامنشی  دوره  ایران

                                                
1 Veda  

2 Upanishad 
3 Panini 
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احتمـاال در    کنـد کـه   می  نقل1“یاسکا” نام  به  را از دستورنویسی  لبیمطا،  میان  کند و در این می  خود اشاره

  سانسکریت  دستور زبان  ۀمطالع  دهد که می نشان  نکته  ینا.  است  زیسته از میالد می  پیش 500  حدود سال

 . )21  ك -  زیر چاپ،  صفوي(  است  بوده  آگاه زبان  این  بر روي  مطالعه  ۀو او از پیشین  آغاز نشده  با پانینی

 ] کتـاب   هشـت = [ 2 اشتادهیایی  که  آن  بخش  ترین اصلی.  است  عمده  از چهار بخش  متشکل  دستور پانینی

  زبـان   معنـی  ۀمطالعـ   بـه   ویـژه   بـه   آن  و هشـتم   دوم  و فصـل   است  فصل  هشت  خود شامل، شود می  نامیده

  اختصـاص   شـان  نحوي  با یکدیگر و حاالت  نشینی ها در هم اسم  بررسی  به  دوم  فصل  که طوري به، پردازد می

 . ) همان،  صفوي(پردازد می  ها در جمله واژه  بررسی  به  هشتم  دارد و فصل

  متکـی  اصـل   شود و بر ایـن  می  نامیده ]ها واژه  در باب  نوشته[= “ شابدانوشاسانا”  پانینی  ویسیدستورن  روش

، سـو   ازیـک  کنـد  مـی   مطرح  یدر اشتادهیای  پانینی  آنچه. یابند می  اشتقاق  از افعال  اسامی  تمامی  که  است

  میان  ۀرابط  ۀمسئل  را به  وي  توجه، دیگر  يد و از سواننمای را می  زبان  صوري  در ساخت  وي  دقیق  موشکافی

در دستور   معنایی  نحوي تحلیل  روش  عنوان  تحت  آنچه، رسد نظر می  به. دهد می  نشان  زبان  و معنی  صورت

در   واژگانی  واحدهاي  با تغییر صوري  در رابطه  پانینی آراي  ۀافتی  تکامل  شکل رددگ می  فیلمور مطرح 3 التح

  دوم  در فصـل ،  از ایـن   پـیش   دو هـزار و چهارصدسـال   آن  ةطرحـوار   کـه   اسـت   نحـوي   مختلف  يها لتحا

  هاي حالت  از این  هر یک  نامیدن  براي 4“کاراکاي”  خود ازاصطالح،  و پانینی  است  شده  ترسیم  اشتادهیایی

 . ) همان،  صفوي( است  کرده  استفاده  معنایی  نحوي

 

 سااممیم  مکتب

  دنبـال  بـه   که  از میالد است  پیش  و دوم  سوم  هاي در حدود قرن  هندي  فلسفی  از مکاتب، 5میمامسا  مکتب

  محـدود بـه  ،  مکتـب   این  فلسفی  امروز ما از مباحث  شناخت.  است  ودا بوده  سرودهاي  فلسفی  مبانی  کشف

در .  است  کرده  ارائه 7“واکیاپادیا” در کتاب  میالدي  پنجم  دود قرندر ح 6 راري  بهارت  که  است  هایی گزارش

  جمـع   حاصل،  جمله  معنی،  نخست  دردیدگاه. وجوددارد  جمله  معنی  ةدربار  متفاوت  دو دیدگاه  مکتب  این

  بـه .  اسـت   آمـده   حسـاب   واحد تفکر به،  وجمله  شده  درنظر گرفته  جمله  آن  ةدهند تشکیل  هاي واژه  معنی

  اسـت   درك  قابل  زمانی،  هر جمله  گیرد و معنی می شکل  جمله  در قالب  اندیشه،  دیدگاه  این  عتقاد پیروانا

اعتقادنـد    بر این  دوم  دیدگاه  اما پیروان. گردد  معلوم درستی  به  جمله  آن  ةدهند تشکیل  واحدهاي  معنی  که

از یکـدیگر    زمـانی ،  دو واژه  معنـی ، دیگـر   بیـان   به.  است درك  قابل  جمله  معنی  از طریق  هر واژه  معنی  که

                                                
1 Yaska 
2 Astadhyayi 
3 Case grammar 
4 Karaka 
5 Mimamsa 
6 Bhartrhari 
7 Vakyapadiya 
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،  صـفوي (شـود   معلوم  بر مخاطب  دو جمله  تمایز میان ها واژه جایگزینی  ۀرابط  برحسب  گردند که متمایز می

 . ) همان

یـاد   ور را بـه سـط   ایـن   ةنگارنـد ، شود می  از میالد مطرح  پیش  و دوم  سوم  میمامسا در قرن  در مکتب  آنچه

رسد  نظرمی  به  چنین. اندازد می  و محور جانشینی  نشینی در مورد محور هم  وي  سوسور و طرح  هاي دیدگاه

درنظـر    را واژه معنی  ۀواحد مطالع،  بیستم  در قرن  وینن  شناسی زبان  گذار علم بنیان، 1دوسوسور  ردینانف  که

در .  اسـت   سوسـور واردشـده    بر دیـدگاه ،  از وي  پس  شناسان زبان  ياز سو  که  است  انتقادي  گیرد و این می

  پیـروان   میـان   ویاجمله  واژه  از طریق  معنی  انتقال  درخصوص  فلسفی  میمامسا مباحثات  در مکتب  حالیکه

 .  است  بوده  مطرح  مکتب  این

  شناسـی  ومعنـی  2 روابط مفهـومی   عنوان  تحت  روزهام  را که  آنچه، سطور  این  ةنگارند  زعم  به، دیگر  از سوي

  ةمیمامسـا در دور  مکتـب   از آراي  يتـر  و تخصصی  یافته  تعمیم  مباحث  توان می، شود می  مطرح 3 ساختاري

 .  دانست  باستان

.  اسـت   بوده  دوجنبه  ايدار  و جمله  واژه، 5تکواژ، 4جاز وا  اعم،  زبان  حدهاياز وا  هر یک، میمامسا  در مکتب

.  اسـت   شده  خواندهsphota  و مجرد که  شد و گوهر اصلی می  نامیده dhvani  که  و ملموس  صوري  ۀجنب

 sphota  سطح،  نخست.  است  سطح  در گرو گذر از سه  جمله  یک  نمود صوري،  مکتب  این  اعتقاد پیروان  به

  سـطح ،  دوم.  اسـت   مطـرح  جملـه   آن  ر معنـایی تنهـا جـوه  ،  سطح  در این  که  ملهو مجرد ج  یا گوهر اصلی

sphota سـطح   دهـد و سـوم   مـی   هـا راتشـکیل   واج  و اصـلی   انتزاعـی   صورت  که  جمله  آن  هاي واج  براي  

dhvani تلفـظ    فردي  هاي تفاوت  ۀمسئل،  سوم  سطح  در این.  جمله  آن  هاي واج  و صوري  ملموس  یا سطح

 . ) همان،  صفوي(دگرد می  مطرح  جمله  یک

بـا    بسـیاري  شـباهت ، نمایـد  مـی   خـود طـرح   7گلوسـماتیک   در نظریه 6 فللمزی  لوئی  آنچه، رسد نظر می  به

 . دارد  خصوص  میمامسا در این  مکتب  هاي دیدگاه

،  عتقداستکند و م استناد می  پانینی  آراي  به “واکیاپادیا”   در کتاب“  راري  بهارت” ،  میالدي  پنجم  در قرن

  معنـی ،  نیست درك  قابل  آن  ةدهند تشکیل  آواهاي  تک تک  رفتنقرار گ  از کنار هم  واژه  معناي  که  همانگونه

  بـه   شدن  قایل،  راري اعتقادبهارت  به. تنیس  آن  ةددهن تشکیل  هاي واژه  از معناي  اي نیز مجموعه  جمله  یک

  بـراي   آینـد کـه    حسـاب  بـه   دستوري  ابزارهاییتوانند  تنها می،  و جز آنوند ،  ریشه،  واژه  چون  اصطالحاتی

                                                
1 Ferdinand de Saussure 
2 semantic relations 
3 structural semantics  
4 phoneme 
5 morpheme 
6 Louis Hjelmslev 
7 glossematic 
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  پذیر نیسـت  خود تقطیع  کلی  ماهیت در  زبانی  اما معنی. اند قرار گرفته  اندراختیار دستورنویس  زبان  لتحلی

 . ) همان،  صفوي(

  تفکیک، دهند می  نسبت  رواقیون  بهرا   آن  قدمت  که  شناسی  معنی  هاي در بررسی  مطرح  از موضوعات  یکی

از   هک  است  چیزي هر آن  در نظر رواقیون  مدلول.  است  در زبان  و مدلول  دال  و جدایی  و مفهوم  ارجاع  میان

  تـرین  عـالی   به  نگرش این. پدید آید  وي  در ذهن  زبانی  اي پاره  و با شنیدن  زبان  ةدربار  شنونده  دانش  طریق

  یـاافزایش   تمایز با حذف این  و نیز سانسکریت  اوستایی  در زبان. یابد می  سوسور تجلی  در دیدگاه  آن  شکل

سـپنتامینو و    هـاي  درواژه  چنانکـه . شـود  مـی   داده  هـا نشـان   واژه  آغـازین   هجـاي   به "æ" و "e"  دو واکه

،  دست  از این  هایی واژه  به  آغازین ۀواک  افزایش، ودش می  دیده  نادهو ا  اسپنتامینو یا هورمزد و اهورامزدا یا ناده

و   واج  ز میانتمای،  سانسکریت  در زبان، دیگر از سوي. کند می  تبدیل  ملموس  ارجاعی  را به  انتزاعی  مفهومی

-422  ص، 1376  کریشـنان (  اسـت   شده  بیان  وشاکتی شیوه  ۀدر فلسف “ واچکه” و “  واچیه”   آوا با دو واژه

442( . 

 

  گارين  فرهنگ

،  تاریخ  درطول  و شرق  است  زبان  واژگان  معناي  و بررسی  دیگر بشر در شناخت  تالش،  نگاري  فرهنگ  سنت

 . دارد  زمینه  در این  طوالنی  اي سابقه

و   یتـی ه  لـووي ، ياکـد   هیتی  ۀاندوزب  هاي نامه واژه،  میانرودانی  ۀانچهارزب  و حتی  سه، دو،  یک  هاي فرهنگ

  آرامی  ۀدوزبان  هاي فرهنگ،  میتانی  قواماز ا assussanni  ۀرسال،  بابلی  کاسی  ۀدوزبان  ۀنام واژه،  هیتی  حوري

  مانوي  سغدي  ۀدوزبان  هاي نامه و واژه  سکایی هاي نامه واژه، ) اویم  فرهنگ(  پهلوي  و اوستایی)  پهلویگ(  پهلوي

  انـواع   به  توان ها را می فرهنگ  اینگونه.  است  میانه  ةودور  باستان  ةدور  در شرق  ارينگ  نگآثار فره  از جمله

  المعارفی دایره  معناي  صورت  به ها واژه  معناي  ها گاه فرهنگ در این. کرد  تقسیم  و آمیخته  موضوعی،  الفبایی

  . )27-17  ص، 1380  بختیاري(  است  شدهذکر   هایی مترادف هر واژه  براي  اند و گاه شده  ارائه

   

  

 

   و بیان  معانی

مقاصد  به  نیل  دلیل  به  ثانوي  در معنی  کاربرد جمالت،  باستان  ةدر دور  شناسی  معنی  گر مطالعاتاما بعد دی

  قـدیم   تمـدن م دنیـاي   علوم  در میان  زبان  ۀاز مطالع  بخش  این.  است  مخاطببیشتر بر   وتأثیرگذاري  بالغی

  تـاریخ   با قدمت  پایه هم  توان را می  آن  نماید و قدمت می  بسیار برجسته  هند وایران،  روم، مصر،  یونان  یعنی

سـقراط و    مکالمـات ، بـودا  کـالم ،  گفتار زرتشـت ، مزامیرداود،  عهد عتیق  اخبار و احکام.  بشر دانست  تمدن

در   عمیـق   هـایی  ریشـه   سخنوري و فن  خطابه  موضوع  که  است  آن مؤید  ارسطو همگی  و نیز آراي  افالطون
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خورد  می چشم به فراوان  زرتشت درگاثاهاي  بالغی  و علوم  و بیان  معانی  از صنعت  گیري بهره. دارد  تاریخ  طول

 .  یافت مقدس  سرودهاي دراین  توان را نیزمی  وکاربرداستعاره

  ازمیـان ،  گذشـته   تـاریخ   در طول  شرقی  بر ملل  که  بسیاري  براثر حوادث،  وباز آثار مکت  بسیاري  متأسفانه

  و بیان  معانی از صنایع  گیري بهره  که  است  از آن  شود حاکی استنباط می  مانده  از آثار برجاي  آنچه. اند رفته

  در حالیکه،  است  شده پنداشته 1عیو موضو  بدیهی  اصول  رتصو  به،  بوده  ذاتی  امري  در شرق  بالغی  و علوم

  وجود دو فرض  به  توان می رابطه  در این. نماید می  ارسطو رخ  ۀخطاب  فن  در کتاب  آن  منسجم  لاصو  تدوین

  که بوده  نظري  هاي بر پیشینه  تنیمب،  از شرق  مانده  جاي  بهدرآثار  یاد شده  کاربرد صنایع نکهآ یکی. شد  قائل

،  و بیـان   معانی  از صنعت  استفاده  آنکه  اندو دوم رفته  میاناز  تاریخ دیگر درطول  ازآثار مدون  یاريبس همچون

 .  است  داشته  کاربردي  جنبه فاو صر  بوده ذاتی  هنري،  باستان  در شرق  ادبی  و صنایع  بالغی  علوم

در  باسـتان   در شـرق   زبـان   شـناختی   معنی  لعاتمطا  که  است  قرار گیرد این  توجه  باید در کانون  اما آنچه

از   شـرق  تأثیرپـذیري   و فـرض   بسـیار برخـوردار اسـت     و دقتی  طوالنی  یادشده از قدمتی  هاي شاخه  تمامی

 . رسد نظر نمی  به  منطقی  چندان،  باستان  در دوره  الاقل،  غرب  شناختی زبان  مطالعات

  

   فرهنگی  تبادل

  و تبـادل  ارتباط فرهنگـی ،  بوده  یکپارچه  سرزمینی، امروز  جغرافیایی  هاي دور از مرزبندي  به،  باستان  شرق

  هنوز جدایی که گردد ازمیالد برمی  پیش  چهاردهم  قرن  به، بغازکوي  ۀاستناد کتیب  به  آن  مردم  یانم  فکري

در   و کـاوس   فریـدون ، جمشید  چون  پادشاهانی  ذکر نام. بود  نپیوسته  وقوع  به  هندوایران  هاي آریایی  میان

  اما یونانیان.  است  باستان  ةدردور  سرزمین  این  بر یکپارچگی  دیگري  اوستا دلیل  ودا و نیز کتاب  سرودهاي

  چهارم  در قرن. آشنا شدند  شرق  مردم با فرهنگ  مدیترانه  دریاي  هاي کرانه  به  کورش  لشکرکشی  هنگام  به

ارسـطو  ،  الئرتیـوس   دیوگنس  ۀگفت  برد و به می نام  از زرتشت  آلیسبیادس  در کتاب  افالطون، از میالد  پیش

  باورند که  نیز بر این  اروپایی  از محققین  برخی. خواند می مقدم  مصریان  را بر حکمت  زرتشتی  مغان  حکمت

  چـون   حکیمـانی   ر آرايد  و آثـار آن   یافتـه   راه  انباسـت   یونـان  بـه  سـقراط   از زمان  پیش  حتی  افکار ایرانی

 . )1378مشکور (  است  مانده  بر جاي 4 وهراکلتیوس 3 فیثاغورس، 2 فرکودس

اکثـر  ،  قـرار گرفتـه    فراموشی  ۀدر بوت  باستان  شرق  شناختی  نیمع  هاي بررسی  هرچند امروزه،  هر جهت  به

را در   باسـتان  یونـان   فلسفی  آراي  دانند و رد پاي می  غرب  ۀثر از فلسفرا متأ  تفکر شرق،  انجه  علمی  منابع

  پایـه   از مبانی  رسدبسیاري نظر می  به،  فوق  ةاستناد موارد یاد شد  اما به، جویند می  شرق  علمی  هاي بررسی

 .  است  از تفکر شرقی  ملهم،  زبانی  هاي در بررسی

                                                
1 axioms(axiomatic principles) 
2 Pherecydes 
3 Pythagoras 
4 Heraclitus 
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  بـه   درایـران   مهمـی   ادبـی   انقالب،  ساسانی  حکومت  آغازین  هاي الد تا سالاز می  پیش  چهارم  از اواخر قرن

و   ادبیـات ،  زبـان ،  تمـدن   کهشد   او باعث  سلوکی  جانشینان  واستیالي  اسکندر مقدونی  ۀغلب.  پیوست  وقوع

  درایـن ، رسـد  نظرمـی   به. )235  ص، 1378مشکور (یابد   نفوذ کند و رواج  درایران  تدریج  به  یونانی  ۀفلسف

 . شد  گم  غرب  فلسفی  هاي در دیدگاه  تفکر شرق  ۀر مایخمی  بود که  دوران

  پیرامـون   نظـري  مطالعات،  دوران  در این.  است  مقارن  اسالم  ةبا آغاز دور  در ایران  ساسانیان  اواخر حکومت

  قوي  اي انگیزه،  بر آن مترتب  و معانی  و صنایع  قرآن  آسمانی  کتاب  بررسی.  دیگر یافت  و سوئی  سمت،  زبان

  شکوهمند اندیشمندان  درخشش،  قرن  هشت  در طول  وجود آورد که  به  زبان  شناختی  معنی  مطالعات  براي

  این  بعدي  بخش. )1376  و دیگران  بواس( در برداشت  زبان  شناسی مند معنی نظام  هاي را در بررسی  اسالمی

  . پردازد می  هجري  تا دهم  دوم  قرون طی  اسالمی  اندیشمندان  نظري  مطالعات  بررسی  به نوشتار

  “  معنی  ةدر بار  اسالمی  شمنداناندی  سنتی  بر مطالعات  نگاهی”  -2

در   منطـق ،  نقد ادبی  مطالعات،  بالغی  علوم  در قالب  معنی  پیرامون  اسالمی  اندیشمندان  سنتی  هاي بررسی

  اللغـه  فقـه  و آواشناختی هاي آواها در بررسی  رسان معنی  نقش،  اي گزاره  و منطق  لفظ بر معنی  داللت  حوزه

و   معـانی .  اسـت   و بدیع  بیان علم،  معانی  علم  خود شامل،  بالغی  علوم.  است  گرفته  صورت  آن  عام  مفهوم در

  منشاء مطالعـات ،  دارد و ازمنظر تاریخ  کهن  اي ذکر شد تاریخچه  چنانکه  که  است  ادبی  قدیم  از فنون  بیان

 . )1376  و دیگران  بواس( گردد برمی  باستان  یونان  به  آن  مدون

،  زمخشـري ، عبـدالقاهر جرجـانی  ،  عسگري  وهاللاب، سینا  ابن،  ابونصر فارابی،  جنی  ابن،  فارس  ابن،  سیبویه

  داندیشـمن ان  ازجمله  قتیبه و نیز جاحظ و ابن  و سیوطی  تفتازانی،  طوسی  لدیننصیرا خواجه،  سکاکی،  رازي

از   بسـیاري . انـد  کـرده  ارائـه   اي ارزنـده  مند و نظام  اتمطالع، زبان  شناسی معنی  ۀدر زمین  کهدان اسالم  جهان

  زاده خسـروي (  اسـت  افتـاده مـؤثر    زبـان   دانـش   در رشد و تعالی دبع  هاي در دوره،  اندیشمندان  این  نظرات

  . )1378  افراشی(و ) 1378

   بویهسی

 .  الکتاب  نام  به  از سیبویه  است  اثري، اسالم  در جهان  دستوري  لۀرسا  اولین

  زبـان ازچنـان    در قالـب   وي  هـاي  بررسـی   ةدانند اما حـوز  صورتگرا می  حویونرا اصوال از ن  هرچند سیبویه

  شناسـی  نحـو ومعنـی  ،  صـرف  ,  از آواشناسـی  را شناسـی  زبـان   هاي شاخه  تمامی  که  برخوردار است  وسعتی

  شـامل ، آن عـام   و در معنـاي شـد    نامیده  اللغه فقه  نهاد که  را بنیان  علمی  وي، دیگر  از سوي. گیرد دربرمی

،  زبـانی  هـاي  و گونـه   فصـیح   زبـان   پیـدایش ، بـا یکـدیگر    گونـاگون   هاي زبان  آمیزش،  زبان  پیدایش  ۀمطالع

و نیـز    جملـه هـادر   واژه  میان  روابط دستوري، ها واژه  تطبیقی  تاریخی  هاي ویژگی، الفاظ  داللت،  آواشناسی

  اختصـاص   عربـی   زبـان  نحو و آواشناسی،  صرف  بررسی  به  اثر سیبویه  اعظم  بخش مسلما. بود  شناسی سبک

 . پردازد و نحو نیزمی  واژگان  در دو سطح  معنی  سیبرر  به  رساله  در این  دارد اما وي
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  بـین  لفظـی   و اشـتراك   معنـایی   اشتراك  کند و به می  اشاره  آوا و معنی  میان  ۀرابط  به  واژگان  در سطح  وي

  وایـی آ  هـاي  وجودصـورت ، سازد می  مطرح  معنایی  اشتراك  عنوان  تحت  وي  آنچه.  معتقد است  زبان  واژگان

،  سـیبویه   از دیدگاه،  لفظی دهد و اشتراك می  را نشان ] معنایی یا هم  ترادف  یعنی[  یکسان  با معانی  تفاوتم

 . اند شده  مطرح  گی نویسه هم آوا  هم  عنوان  تحت،  شناسی معنی  هاي در نظریه  که  است  چیزي  همان

  دیدگاه. پردازد نحومی  ةدر حوز  معنی  انتقال  ونگیچگ  هب، بزرگتر از واژه  واحدهاي  بررسی  در سطح  سیبویه

  و بـد سـاخت    سـاخت  خـوش   در مورد جمـالت   چامسکی  با دیدگاه  طرز چشمگیري  به، ارتباط  در این  وي

 . دارد  مطابقت  معنی بی  دار و دستوري معنی  غیردستوري  و نیز جمالت  دستوري

  داري معنـی   در تعیـین   تـأثیري ، کـالم   و سـقم   صـحت   د کـه کنـ  مـی   خود تصریح  کتاب  ششم  درباب  وي

 . کند  معنی  القاي، باشد  ساخت  خوش  آنکه تواند بی می  ندارد و کالم  آن  معنایی یابی

 

    ارسف  ابن

 395 متـوفی (زکریا   بن  فارس بناحمد  ابوحسین  تألیف، آن  عام  مفهوم  به  اللغه فقه  ۀدر زمین  کتاب  نخستین

بـر    عـالوه  کتـاب   در ایـن   فارس  ابن. دارد  نام “کالمها فی  العرب و سنن  اللغه هفق فی  الصاحبی” و   است)  ق. ه

و   وقیـاس  عربـی  زبـان   جغرافیـایی   هاي گونه،  عربی  زبان  هاي ویژگی،  زبان  پیدایش  درخصوص  مسائلی  طرح

  وي. پـردازد  مـی  عربـی   هـاي  از نام  برخی  شناسی ها و ریشه واژه  و چند معنایی  معنایی هم بررسی به،  اشتقاق

 . )1367  عبدالتواب(شود می  نیز محسوب)  نحت(  واژآمیزي  ةپدید به معتقدان  پیشواي

 

   قتیبه  جاحظ و ابن

. ه 276( قتیبـه  و ابن ) ق. ه 254(جاحظ : وجود دارد  اسالم  در جهان  برجسته  ةردو چه،  نقد ادبی  ۀدر زمین

.  اسـت  پرداختـه   لفـظ و معنـی    میـان   ۀرابطـ   و بررسی  بحث  خود به “ والتبیین  بیان”   جاحظ در کتاب. ) ق

  کسـی   اولـین  جـاحظ ، رسد نظر می  به. اند اثر تأثیر پذیرفته  از این  زمینه  اخیر در این  از تحقیقات  بسیاري

 .  است  کرده  استفاده  قرآن  آسمانی  با کتاب  در رابطه  نظم  ةاز واژ  که  است

خودمـدار   ۀزمینـ   یـک   مثابـه   به  نقد ادبی  پیرامون  بحث  در جهت  وي  که  باید گفت  قتیبه  ا ابندر ارتباط ب

 ةو اراد  برنیـت   تـب متر  معانی  هب  نهد که را بنا می  موضوعی  ةشالود  وي.  است  برداشته  اي زهتا  گام،  تحقیقی

ارتبـاط    رادر ایـن   شـناختی  شـود و ابعـاد روان   دیگر مربوط می  از سوي  سو و انتظار مخاطبان  شاعر از یک

 . سازد می  مطرح

  ارائه  ادبی متون  را براي  جامعی  بندي طبقه  نظام، “قواعد و شعر” خود  رنیز در اثر مشهو)  ق. ه 291(  ثعلب

 . کند می

  هجـري   سـوم   قـرن   هـاي  سـال   نخسـتین   بـه   مسـلمانان   ادبـی   هـاي  پژوهش،  و بیان  معانی  علم  ۀدر زمین

،  الرمـانی ، جعفر  بن  قدامه، معتز  ابن، المبرد،  قتیبه  ابن،  المثنی، الفراء  چون  اندیشمندانی. گردد برمی قمري

نظر   به. اند پرداخته  بر آن  مترتب  و معانی  قرآن  آسمانی  کتاب  بررسی  به  و عبدالقاهر جرجانی  رضی  شریف
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  بـوده   وبیـان   معانی  در ارتباط با مبحث  یادشده  نویسندگان  ساز فکري و زمینه  پیشاهنگ  سیبویه، رسد می

  .  است

  

  جنی  ابن

،  آوایی هم،  اییمعن  هم  چون  مباحثی  به “ الخصایص”   در کتاب)  ق. ه 392  متوفی(  جنی  بن  عثمان  ابوالفتح

  هـاي  ومشخصـه   و ارتباط صـورت   لفظ و معنی  میان  ۀطراب  به  وي. پردازد می  و اشتقاق  نامی هم،  نویسی هم

  :  است  شده از دو جزء تشکیل  هر واژه،  کند و معتقد است می  آنها اشاره  ها با معانی واژه  آواشناختی

 .  آن  موسیقایی  یا وزن  ئتهی.  آن  ةدهند تشکیل  هاي یا واج  ماده 

  نـوعی ، انـد  شده  ساخته  و جریان  ضربان،  غلیان،  نوسان  بر وزن  که  هایی واژه  در تمامی،  جنی  اعتقاد ابن  به

معتقـد  کنـدو   مـی   هـا اشـاره   واژه  چند معنایی  به  وي، دیگر  از سوي.  مشهود است  روانی  و تحرك  اضطراب

،  آوایـی   برشـباهت   عـالوه ،  پوسـت   معناي  به“  مسک” و   مشک  معنی  به “ مسک”   ونچ  هایی در واژه،  است

 . اند) قبض(  و گیرندگی  گیرایی  ۀمشخص  ز وجود دارد و هر دو داراينی  معنایی  نزدیکی

 

  فارابی

  امهنگـ  وي.  اسـت   نیثـا   معلم  به  و ملقب  اسالم  بسیار مشهور جهان  هاي از چهره)  ق. ه 339(  ابونصر فارابی

آنهـا   و داللـت   واژگـان   بنـدي  تقسـیم   بـه   منطقـی   با رویکـردي  “ احصاءالعلوم”   در کتاب  زبان  علم  توصیف

 . پردازد می

 

 سینا  ابوعلی

لفـظ    داللـت   مبحـث   بـه  “ وتنبیهـات   اشـارات ” و “  عالیی  نشنامهدا”   هاي در کتاب)  ق. ه 370(سینا   ابن

 لحـاظ   را بـه   کند و شرایط خطابـه  می  تقسیم  و بدیع  بیان،  معانی  انواع  را به  بالغت  وي. ردازدپ می  برمعنی

 ۀبرپای  گاه که  اوست  گزینی اژهسینا و ابن  خاص  هاي از ویژگی. دهد قرار می  مورد بحث، ایجاز و اختصار رعایت

  کمیت  بیان  براي“  چونی” و “  چندي”   هاي ز واژها  گیري بهره  همچون، موجود  از پیش  اي واژه  بسط معنایی

”   چـون   هـایی  واژه ابـداع   همچـون ،  فارسـی   درزبـان   و اشـتقاق   از فرایند ترکیـب   با استفاده  گاه،  و کیفیت

  قرضی  فرایند آمیزش براساس  و گاه  ذات  به  قائم  در مفهوم “خود  هب  ایستاده” و   ارادي  در مفهوم“  بخواست

  بـه ، حـداکبر و حداصـغر   در مفهـوم  “ حدکهین” و “  حدمهین”   همچون،  و عربی  فارسی  هاي ژهوا  و ترکیب

 . پردازد موردنظر خود می  هاي واژه  ساخت
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  انسان  همچون  کلی ۀطبق  یک  الفاظ رابه  وي.  است  رأي  با ارسطوهم وجزئی  کلی الفاظ به  سینا درتقسیم  ابن

  و یـک   آنهاست  رديف هاي ویژگی  درنظر گرفتن  بدون،  ها و حیوانات انسان  تمامی  ةدر برگیرند  که  یا حیوان

 . 1ار رودک  نیز به ویژه  تواند در معنایی می  هر لفظ کلی،  کند و معتقد است می  تقسیم  جزئی  ۀطبق

 

  عسگري  ابوهالل

،  گفـتن  سـخن   صـنعت ، “ الصـناعتین ”   در کتاب  الغیب  مسائل هب  ختنبا پردا)  ق. ه 395(  عسگري  ابوهالل

را   وفصـاحت   بالغـت   و تمایز میـان   تشبیه،  سجع،  ایجاز و اطناب،  سبک  حسن،  بیان  حسن،  اقتباس  حسن

در ،  معتقـد اسـت  ،  پرداختـه   ترادف  ۀمسئل  به “ اللغویه فروق”   در کتاب  وي، دیگر  از سوي.  است  داده  شرح

  بلکـه ،  تنها ترادف  نه وي.  زاید است  از دو واژه  یکی،  حالتی  وجود ندارد و در چنین  کامل  معنایی  هم،  زبان

توانـد بیـانگر دو    لفظ نمی یک  که  همانگونه، اعتقاد او  به. داند را نیز مردود می  عربی  در زبان  لفظی  اشتراك

ثمر در  وبی  رویه بی  گسترش  امرباعث  زیرا این، کنند  داللت  معنی  توانند بر یک دو لفظ نیز نمی، باشد  معنی

 . )1376  عبدالتواب(خواهد شد   زبان

 

  جرجانی

  در سـیرتاریخی .  اسـت   و بیـان   معانی  علم  گذاران توانمند و از بنیان  ادیبی)  ق. ه 474(  عبدالقاهر جرجانی

دو را   این  ولی،  است  شده  المعتز و عبدالقاهر نهاده از ابن  پیش  مبانی  گرچه،  و بیان  معانی  علوم  گیري شکل

  استعاره  معرفی  براي شناسان  معنی  در میان  آنچه،  صفوي  ۀگفت  به. آورند شمار می  به  یانو ب  معانی  مؤسس

ــاکنون ــداول  ت ــوده  مت ــت  ب ــزي،  اس ــیش  چی ــ  ب ــانی   ۀاز گفت ــدالقاهر جرج ــتن  عب ــاً و  یس ــان دقیق  هم

  بـه   اي نشـانه  انتخاب  یعنی. دهد می  دست  به  عملکرداستعاره چگونگی معرفی  نیزبراي یاکوبسن که است اي کتهن 

 . )1379  صفوي(  تشابه  و برحسب  محور جانشینی  دیگر از روي  اي نشانه  جاي

ـ   اصل، ارسطو  برخالف  وي. داند شعر نمی  را تنها مختص  کاربرد استعاره  جرجانی گـذارد و   مـی  ر تشـبیه را ب

برخـوردار    ویژگـی  دیگر از ایـن   درآیند وبرخی  استعاره  صورت  توانند به می  از تشبیهات  برخی،  معتقد است

  کـه   مفهـومی ،  اعتقاد وي به. خواند می  تعبیر ذهنی  در بیان  شخصی  تالش  عبدالقاهر شعر را نوعی. نیستند

  ارائـه   متـداول   باعبـارات ، اثـر   خـالق   یاز پنـدار ذهنـ    نحویون  که  میکند با مفهو می  ارائه  شاعر در شعرش

  شـعري   ترکیبـات   چگونگیدهـد  می  رمزگونه  شعر حالتی  به  آنچه،  معتقد است  وي.  است  متفاوت دهند می

  متفـاوت ، موجود در نثر  با معانی آفریند که را در شعر می  مختلفی  معانی، شاعر  شخصی  تالش  وگویی  است

                                                
نظرات ابن سینا را با نظریه “ اشاره اي به نظریه هاي زبان شناختی ابوعلی سینا” ابوالقاسم سهیلی در مقاله اي تحت عنوان  ١

معنی شناسی تعبیري کتز و فودور در طرح اولیه دستور گشتاري مقایسه می کند و شباهت این دودیدگاه به یکدیگر را مورد 

 . بررسی قرار می دهد
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  تقویت  ۀالفاظ را مای  ترکیب  و چگونگی هدانست  ارجح  زبان  نحوي  را بر صورت  معنی  عبدالقاهر همواره.  است

 .  است  بوده  بر نحو واقف  معنی  رازتقدم به  سیبویه  که  باور است  بر این  وي. آورد شمارمی  به  معنی

 

  زمخشري

  تحقیق ، متون  و بررسی  معانی  ۀدر زمین  که  است  عالمی  رگترینبز)  ق .ه 539(  زمخشري،  نیاز جرجا  پس

  درتحقیقات  معنوي  دستاوردهاي  ترین از مهم  یکی “ الکشاف”   با عنوان  کریم  از قرآن  ر ويتفسی.  است  کرده

و کاربرد   کاربرد خاص یانم،  در هر مدخل “ البالغه  اساس”   نام  به خود  لغات  در فرهنگ  وي.  است  اسالمی

 .  است  شده  تمایز قائل  واژه  مجازي

ۀ دانشمندبرجسـت   ایـن  شهرت.  است جريه هفتم قرن اوائل شناس وزبان  ادیب،  رازي قیس محمدبن الدین شمس

 .  است  داده  انجام  بدیع و نیز علم  و قافیه  عروض  ۀدر زمین  وي  که است هایی ربررسید اسالم 

 

  سکاکی

  تـدوین “  العلـوم  مفتاح”   نام  به  المعارف دایره  نوعی، هجري  هفتم  در قرن، سکاکی  ابوبکر یوسف  الدین سراج

،  بالغـت ، دسـتور ،  شناسـی  واژه،  آواشناسـی   همچـون ، شناسـی  زبان  علم  مختلف  هاي جنبه  به  کرد و در آن

.  اسـت   ادبی  بالغت ۀ آثار موجود در زمین  ترین ا ارزشباز   یکی، اثر  این.  پرداخت  منطقی  و استدالل  عروض

از   دقیقی  بندي کندو طبقه می  تقسیم  مکمل  تحقیقی  ۀدو زمین  را به  بالغت،  زمخشري از  تبعیت  به  سکاکی

  و ارزشیابی  گفتارها در کالم پاره ساختاري  هاي ویژگی  بررسی  به  معانی  علم،  وي  از دیدگاه. دهد می  ارائه  آن

.  اسـت   ارتباطی  ها و نیازهاي موقعیت  پرهیز از خطاهابراساس،  بررسی  از این  یابد و هدف می  آنها اختصاص

قرار   و بررسی  مورد بحث  و کاربردشناسی  دستوري شناسی معنی  مربوط به  از مسائل  بسیاري،  حیطه  دراین

 . گیرند می

و   مختلف هاي شیوه  به  خاص معنی  یک  بیان  چگونگی  به  که  توصیفی  است  ینظام،  بیان  علم، دیگر  از سوي

 . پردازد می  متفاوت  وضوح  درجات

،  نظام این  نقش. شود می  خوانده  بدیع  علم  افزاید که می  تحقیقی  ۀدو زمین  این  را به  سومی  نظام  اما سکاکی

یـا    معنـایی  از ابزارهـاي   گیـري  بـا بهـره  ،  مـتن   وسط آنها پردازشت  که  است  هایی ها و تکنیک شیوه  بررسی

و   التـزام ،  برمعنـی  لفـظ   داللـت ،  کنایه، مجاز،  استعاره  به  وي. گیرد می  صورت  وساختاري  صوري  ابزارهاي

 .  است  نیز پرداخته  و تفسیر جمالت  و تأویل  و متشابهات  محکمات،  تضمن

  ةحـوز   رابه  منطق، بار  نخستین  يو برا  داده  اختصاص  استدالل  را به  مبحثی،  العلوم مفتاح  در کتاب  سکاکی

  .  است  وارد کرده  بالغی  علوم

 

  طوسی  نصیرالدین  خواجه
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از . پـردازد  مـی  منطـق   مباحـث   لفظی  اصول  به، االقتباس  اساس  درکتاب، محمدطوسی  ابوجعفر نصیرالدین

  و ترکیبات  حرف،  فعل ۀ مقول  داند و آنها را به نمی  اسم  را مختص  و ترادف  اشتراك  ممفاهی  وي، دیگر  سوي

 . دهد می  نیز تعمیم

  :کند می  بندي طبقه  متفاوت  ۀگون  سه  را به  لفظ بر معنی  لتنصیر دال  خواجه

   معنی  لفظ بر یک  یک  داللت

   لفظ بر چند معنی  یک  داللت

   معنی  بر یکچند لفظ   داللت

الفـاظ   وصـیف در ت. پـردازد  مـی   و الفـاظ مشـترکه    تجانس،  تباین،  ترادف  و معنایی  روابط واژگانی  به  سپس

  را به  کهمشتر الفاظ  آورد و آنگاه می  را نمونه  آفتاب ۀو چشم  آب  ۀدر چشم “ چشمه”   ةحضور واژ،  مشترکه

  دلیـل   گـردد امابـه   مـی   وضـع   معنـی   یک  براي  که  است  لفظی  هلفظ متفق. کند می  تقسیم  ومتفقه  متشابه

یـا    معنـایی  دلیل  تواند به می اما کاربرد لفظ متشابه. رود کار می  دیگر نیز به  بر معانی  داللت  براي،  مشابهت

  اي درمشخصـه   كاشـترا   دلیـل   کاربرد به این، هباشد و گا  یا غیرتام  تواند تام می  مشابهت. باشد  غیرمعنایی

امـا  ، آیـد  شمار می لفظ به  و سرشمشیر مشابهت  در سر حیوان “سر”   ةواژ،  مثال  براي. دهد می  وير  خاص

 .  است  اي در مشخصه  دو ماده  این  اشتراك  دلیل  به، و پنیر  بر ماست  لفظ لبنی  داللت

  چـون  هـایی  واژه  را در جفـت   پـردازد و آن  می  ییمعنا  هاي تقابل  انواع  بررسی  به  طوسی  نصیرالدین  خواجه

  دانـدو برخـی   مـی   تقابلی  جفت  را داراي  از الفاظ متشابه  برخی  وي. گذارد می  بحث  شوهر به/ مرد و زن/ زن

  “جفـت   ”ةبـاواژ   فرد را در تقابـل   معناي  به“  طاق”   ةواژ،  طور مثال  به. خواند می  متقابل  دیگر را فاقد جفت

، دیگر  از سوي وي. داند می  تقابلی  را فاقد جفت  سقف  معنی  به “ طاق”   متشابه  واژه  درحالیکه، دهد یقرار م

  بـه   وي،  نمونـه  يبـرا .  اسـت  بینی پیش  هاقابل واژه  نشینی درهم  وقوعشان  که  است  قائل  هایی وجود تقابل  به

  . کند می  ارهاش “تیز  چاقوي” و “ آوازتیز”   میان  تقابل

  

  تفتازانی

از   دربسیاري  تفتازانی.  است  عربی  و بدیع  و بیان  معانی  در باب  کتاب  ترین معروف  تفتازانی  “المطول  ”کتاب

  تحقیقـی  بـه   طـول الم  در کتـاب   وي. دهـد  می  ارائه  مستقل  آید و نظري شمار می  گر به ابداع  بالغی  مسائل

اسناد ،  مسند ومسندالیه  شامل  دستوري  معناي  چون  مباحثی  و به  زده دست  بالغت  نفنو نۀفراگیر در زمی

  وجمله فعل متعلقات،  مطلق مفعول به  لتقید فع،  عطف،  اوصاف،  اضافه،  اشاره،  موصول، ضمیر  تعاریف،  خبري

،  اسـتعاره ،  ومجـازي  حقیقـی  عـانی م  به دیگري در بخش  سپس.  است  پرداخته  المعانی علم  درمبحث  آن وانواع

  کتـاب   بخـش   در آخرین،  آنگاه. پردازد می  بیان مجاز در ارتباط با علم  واطالق استعارات شرایط حسن،  کنایه

 . زند می  دست  مطابقه  از طریق  معنی  بررسی  به، خود
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  سیوطی

  ریخیتا شناسی معنی  لحاظ بررسی  به  که  است  هجري  دهم  قرن  ۀبرجست  رنویسدستو)  ق. ه 911(  سیوطی

  اشـتراك   ةپـردازد ودربـار   مـی   زمان  در طول  متضاد و معرف،  مترادف  هاي واژه  ۀمطالع  به  وي. دارد  شهرت

  از دو معنـی  بـر دو یـا بـیش     زبـان   در نظر اهل  که  است  لفظی،  لفظ مشترك  که  اعتقاد است  بر این  لفظی

 . کند می  و برابر داللت  نطور یکسا هب  مختلف

، جایز باشـد  دو معنی  لفظ براي  یک  اگر وضع، نویسد می  لفظی  اشتراك  ةبار در  درستویه  از ابن  نقل  به  وي

  یـا از دوزبـان   شوند می  الفاظ یافت  از این  که  نادري  هاي یابد و نمونه می  افزایش  در زبان  و پیچیدگی  ابهام

یـا    حـذف   دلیـل  انـد و چـون   شده  شبیه  هم  به،  و اختصار در زبان  حذف  سبب  اند و یا به وارد شده  مختلف

 . شود می  آفرین آنها مشکل  معانی  تشخیص،  نیست  روشن  فعلی  زبان  بر اهل اختصار

  کتـاب  در ایـن  . است  زبانی  گوناگون  از پژوهشهاي  آکنده  سیوطی  ي“و انواعها  اللغه علوم المزهر فی”   کتاب

  توافق،  ومهمل  مستعمل،  غریب،  فصیح،  ساختگی  هاي زبان، زبانها  در پیدایش  بحث  چون  مباحثی، دوجلدي

 . اند شده  مطرح) واژ آمیزي(  و نحت  قلب،  ابدال، تضاد،  اشتراك،  ترادف،  اشتقاق، زبانها  تداخل، زبانها

  مسلمانان در بین هجري  دوم  قرن  هاي از نیمه،  مند ادبی نظام  هاي پژوهش،  گفت  توان می  کلی  نگاه  در یک

 . آغاز شد

  مسلمانان زبانی  هاي بررسی  به، هجري  سوم  قرن  از اوائل آنها  علمی  مفاهیم  و ارائه  انو بی  معانی  اصطالحات

جـاحظ    ۀوسـیل  به،  در شرط صدق  هاد گویندخبر و تأثیر اعتق  و کذب  صدق  ۀئلمس  پیرامون  بحث.  یافت  راه

 . شد  نهاده  بنیان

  اشـتراك  با مفاهیم  ارتباط در  نظراتی  ۀارائ  و به  پرداخت  لفظ بر معنی  داللت  ۀمسئل  بار به  نخستین  سیبویه

  عنـایی بار م  تفاوت ثعلب. زد  دست معنی  دستور و انتقال  و ارتباط میان  کالم  و کذب  صدق،  ترادف،  معنایی

  را مطـرح   متفاوت  معانی آوا و القاي  میان  ۀرابط  جنی  قرار داد و ابن  توجه  را در کانون  مترادف  هاي در واژه

  المعتـز بـه  .  منـد گرفـت   نظـام  سـینا شـکلی   و ابـن   در آثار فـارابی   لفظ بر معنی  داللت  پیرامون  بحث. کرد

در نثـر و    معنی  هاي و پیچیدگی ابهامات  و جرجانی  پرداخت  بالغت  ةدر حوز  اصطالحات  برخی  بندي قهطب

  و سـکاکی  کـرد   تفکیـک   آن  ها را از کاربرداستعاري واژه  کاربرد خاص  زمخشري. شعر را موردنظر قرار داد

  انواع  علمی  بررسی  به  طوسی  نصیرالدین  خواجه. کرد  را تألیف  عربی  در زبان  بالغت  ۀاثر در زمین  ترین مهم

در   جـامع   تحقیقی  به  تفتازانی. نمود  ارزشمند مطرح  را با ذکرجزئیاتی  معنایی  هاي و تقابل  پرداخت  داللت

و   استعارات  شرایط حسن،  کنایه،  استعاره،  و مجازي  حقیقی  معانی،  دستوري  زد و معانی  دست  بالغت  علوم

و   تـاریخی   شناسـی  معنـی   بـه   سـیوطی ،  قرار داد و در نهایت  ررسیرامورد ب  مطابقه  از طریق  معنی  بررسی

 .  پرداخت عربی  هاي واژه  ریشه  شناخت
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  شناسـی  زبـان   ةتا آغـازدور   هجري  دهم  از قرن  شناختی معنی  مطالعات  ةدربار  چند نکته”  -3 

 “ نوین

  رفیعی از جایگاه، قمري  هجري  تا دهم  دوم  قرون  طی  شناختی زبان  هاي در بررسی  مسلمانان  دستاوردهاي

ــت  ــوردار اس ــاتی.  برخ ــه  اطالع ــوي  ک ــلمانان  از س ــه  مس ــان  ب ــیش زب ــال  ناس ــت  انتق ــردور  یاف ة دراواخ

  پیداکرد و تأثیر بسزایی  اروپا راه  به  عبري  بانز، آن  تبع  و به  عربی  زبان ۀ اسپانیاو بامطالع ازطریق وسطی ونقر 

 . ) زیر چاپ،  صفوي(  گذاشت  بر جاي  غرب  شناختی  زبان  در مطالعات

  اسالمی اندیشمندان  و در میان  زمین  در مشرق  زبانی  مطالعات  عصر درخشان،  هجري  دهم  از قرن  اما پس

 .  گذاشت  افول  رو به

  هایی کنکاش خود را به  ايج،  داده  اساسی  تغییر ماهیتی، معنی  پیرامون  فلسفی  هاي پرسش،  دوران  در این

  از محققـین  بسیاري  بود که  از آن  گرفته  خود نشأت، تغییر ماهیتی  چنین. داد  و تشیع  فقه  در مورد اصول

  و تفکرهند بر مهاجران  کردند و تأثیر فرهنگ  هند مهاجرت  به،  حاکم  شرایط سیاسی  دلیل  به،  زبانی  علوم

و   سـمت ،  زبـانی   العـات قرارگیرد ومط  توجه  در کانون  شعر و شاعري  شد که  اعثب، و مسلمان  االصل ایرانی

 . خود گیرد  به  ادبی  صرفاً سویی

و   تشـبیه  از صنایع  گیري بهره  به خود ۀاندیش  بیان  براي،  دوران  این  و اندیشمندان  متفکرین، دیگر  از سوي

،  در زبان  معنایی از ابزارهاي  و استفاده  زبانی  کاربرد معنی،  ترتیب  ینبد. آوردند  روي  و کنایه  و ایهام  استعاره

را   دوران  نایدرهنـد  شـناختی  معنـی   هـاي  فعالیت  ترین عمده. شد  نظري  و مطالعات  پردازي نظریه  جایگزین

 . کرد  دنبال  ادبی  و مطالعات  نویسی فرهنگ  ۀدر دو شاخ  توان می

 . اند مدون  هاي فرهنگ  از این  هایی نمونه  قاطع  و برهان  رشیدي  هنگفر،  آنندراج  فرهنگ

  الحقیرتـألیف  تحفـه   کتـاب . دارد  بسزایی  سهم  بدرالدوهللا  قاضی  خاندان، در هند  ادبی  مطالعات  اما در قالب

و   صـنایع   مباحـث   که  است خاندان  این  از آثار مکتوب  اي نمونه، ) ق . ه 1043(  مرتضوي  الدین رضی  قاضی

  . گیرد را دربرمی  و ظرایف  و لطایف  حکایات،  سخن  اصناف،  بدایع

 

 :  سخن  پایان

  هـاي  بادیـدگاه   نـوین   شناسـی  زبـان   هاي در بررسی  پایه  از مبانی  بود تا برخی  بر آن  سعی، مختصر  در این

شـد و    بندي طبقه زمانی  ۀبره  در سه  تالش  این  حاصل. دگرد  مقایسه،  تاکنون  باستان  شرق  مذهبی  فلسفی

 . گردید  مطرح  زبانی  نوین  در مطالعات  شرق  از سهم  اي گوشه،  در هر برهه

  نگريموردبـاز   باسـتان   دوران  فلسفی  ۀبرجست  هاي در نظام  مشترك  اصل چند،  نخست  در بخش، رو از این

  باستان  درشرق  شناختی معنی  مطالعات دهند می  نشان  استناد شد که  ديموار  به  میان  در این.  قرار گرفت

  سـنتی   هـاي  گـذرا بربررسـی    مـروري ،  دوم  در بخـش .  بسـیار برخـوردار اسـت     و دقتـی   طوالنی  از قدمتی

  هـاي  در بررسـی   مسلمانان از دستاوردهاي  و برخی  گرفت  صورت  زبانی  معنی  پیرامون اسالمی  اندیشمندان
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در   زبـانی   معنـی   بـه   ایرانـی  محققان  تغییر نگرش، نوشتار  این  سوم  در بخش. گردید  معرفی  شناختی  زبان

  سـئواالت   تغییـر ماهیـت   ۀدرنتیجـ   رویکـردي   چنـین ، رسد ر مینظ  به. شد  مطرح  قمري  هجري  دوم ةهزار

 . باشد  دوران  در این  فلسفی

 
  :  منابع

،  دوم  چـاپ ،  فرهنگـی  و مطالعـات   انسـانی   علـوم   پژوهشگاه، هند  به  ایرانیان  تاریخی  مهاجرت) 1379(  فرهنگ، ارشاد -1

  .  تهران

  چاپخانـه ،  هستی فصلنامه، “خرد  به  گراینده  و اندیشه  راقاش  به  گراینده  اندیشه” ) 1374(  محمدعلی،  ندوشن  سالمیا -2

  .  تهران،  بهمن

  دفتـر تبلیغـات   مرکـز انتشـارات  ،  محمـودي   ابوالفضـل   ترجمـه ،  فلسفی  سنت  سه) 1378(  دیگران و  نینیان،  اسمارت -3

  .  تهران،  اول  چاپ،  اسالمی

 .  نشده چاپ، “ معنی  در باره  اسالمی  یشمنداناند  سنتی  مطالعات  پیشنه  به  نگاهی” ) 1378(آزیتا ،  افراشی- 4

پـاییز و  ،  دوم  شماره،  اول  سال،  باستان  ایران  نامه  مجله، “ باستان  در ایران  نگاري  رهنگف” ) 1380(  رمانآ،  بختیاري – 5

 .  تهران، 1380  زمستان

  ترجمـه ،  عربی  شناسی زبان و دیرینه  اسالم  درجهان  شناسی سیر زبان) 1376(  کولوگیلی. ا.  و ج  یام گی بی.  جی.  بواس - 6

 .  تهران،  اول  چاپ، رهنما  تشاراتان،  میرعمادي  سیدعلی

  .  تهران،  اول  چاپ،  سخن  انتشارات،  از اسالم  پیش  ایران  ادبیات  تاریخ) 1375(احمد ،  تفضلی -7

،  اول  چـاپ ، فروهر  انتشارات،  آن  به  وابسته  و سرودهاي  آشوزرتشت  هاي گات،  یسن  ستوت) 1359(اکبر  علی،  جعفري -8

 .  تهران

 .  تهران،  اول  چاپ،  کومش  انتشارات،  ایرانی  و فلسفه  علوم  تاریخ، )1372(  عبدالرفیع،  حقیقت -9

آزاد   دانشـگاه ، ارشـد  کارشناسـی   نامـه  پایـان ،  شناسـی  معنـی   تاریخچه  گذرا به  نگاهی) 1378(  پروانه،  زاده  خسروي -10

 .  تهران،  همگانی  شناسی زبان  رشته،  اسالمی

،  اول  شـماره ،  اول سـال ، پازنـد   فصـلنامه ، “ ؟یا غرب  شرق ; زبانی  هاي نظریه  خاستگاه” ) 1383(  پروانه،  زاده  خسروي -11

 .  تهران

 .  تهران،  نهم  چاپ،  اقبال  انتشارات،  ایران  کامل  تاریخ) 1371(  عبداهللا،  رازي -12

،  اقبـال   انتشـارات ، مادهـا  آریاها تا انقراض  از پیدایش،  جلد اول،  ایران  الههزارس ده  تاریخ) 1368(  عبدالعظیم،  رضایی -13

  .  تهران،  دوم  چاپ

، نشر مرکز  به  مادوابسته  انتشارات،  شناس محمد حق علی  ترجمه،  شناسی  مختصر زبان  تاریخ) 1373(  اچ. آر، زروبین -14

  .  تهران،  دوم  چاپ

، 3  شـماره  و ادب زبـان   فصـلنامه ، “سینا ابن  شناختی و زبان  زبانی  هاي ها و نگرش پژوهش”  )1377(فرهاد ،  ساسانی -15

  .  تهران،  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  انتشارات،  دوم  سال

 .  تهران،  ایران  ومترجمان  مؤلفان  شرکت،  اسالمی  معارف  فرهنگ ,سیدجعفر،  سجادي -16

، 1  شـماره ،  هـزوارش  ۀ و فلسف  ادبیات،  زبان  فصلنامه، “ استعاره  مطالعات  پیشینه  به  اهینگ” ) 1384(فرهاد ،  شمس -17

 .  تهران، دانشجو  فرهنگ  نشر خانه،  اول  سال



  
  
  

 نکاتی چند دربارة مطالعۀ معنی در شرق 

 ٣٧

 .  تهران،  اول  چاپ،  نشر چشمه،  نظم:  جلد اول،  ادبیات  به  شناسی  از زبان) 1373(  کورش،  صفوي -18

 .  تهران،  اول  چاپ،  و هنر اسالمی  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات،  شناسی بر معنی  درآمدي) 1379(  کورش،  صفوي -19

 .  تهران،  اول  چاپ،  همشهري  انتشارات،  کاربردي  شناسی  معنی) 1382(  کورش،  صفوي -20

 . سعاد:   تهران،  شناسی زبان  با تاریخ  آشنایی)  زیر چاپ(  کورش،  صفوي -21

  زبـان   رشـته ،  آزاد اسـالمی   دانشـگاه ، ارشـد   کارشناسـی   نامـه  پایان،  نوین  شناسی  و زبان  سیبویه) 1376(  پیام،  طه -22
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