
  

  

  

  

  

  يشناختي خواجه نصيرالدين طوس نگاهي به آراء معني

  

  رضا احمدخانيمحمد

  شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي دانشجوي دكتري زبان

  
  

  مقدمه 

 انسان از ديگر موجودات از ةدهندي تمايزها ترين ويژگي ي از پيچيدهعنوان يك هبررسي زبان ب
سوي خود منعطف ساخته   توجه متفكران را به١ندويژه در يونان و ه هديرباز مورد توجه بوده و ب

  . است
 علمي معني ة زبان است، مطالعة آن به قدمت خود مطالعةي زبان كه مطالعها يكي از بخش  

 بين واژه و ة معني در زبان را مربوط به مبحث رابطةشايد بتوان اولين مطالع. واحدهاي زباني است
  .  مطرح شده است٣ و ارسطو٢دانست كه از سوي افالطون) مصداق(معني 

 ٧ و ليكاف٦الينز، ٥، فرگه)شناسي نوين گذار زبان پايه (٤در قرن حاضر افرادي چون سوسور  
 ايراني و مسلمان در ميان دانشمندان. روند شمار مي  اين شاخه از علم بهةگذاران و منابع عمد پايه

اما . اند  زبان پرداختهةتند كه به مطالع از جمله افرادي هس٩سيبويه  فارابي و،٨سينا افرادي چون ابن
شناسي خواجه نصيرالدين طوسي  آنچه كه نگارنده را به نگارش اين مقاله واداشت، آراء معني

امروزه اين دانشمند در علوم رياضي، فيزيك، نجوم و منطق مشهور و شناخته شده است اما . است
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هدف اين مقاله بررسي و . اخته استپردنشناسي وي  ي معنيها تاكنون كسي به معرفي ديدگاه

شناسي زبان است و ساير آراء   معنيةي خواجه نصيرالدين طوسي در زمينها معرفي آراء و ديدگاه
 مختصري، به ةپس از مقدم. طلبد اي ديگر مي وي در مورد صرف و نحو مجالي ديگر و مقاله

شناسي مطرح و   معنيةميني وي در زها ، سپس ديدگاه حال خواجه نصيرالدين طوسي اشارهشرح

  . شود گيري پرداخته مي در نهايت به نتيجه

  

  زندگينامه 

بخش  وتاز مغول روشنايي ريك عصر تاخت تيره و تا درخشاني در افِقة طوسي چون ستارةخواج

 ظلمت ةو عالم را به نور دانش و حكمت و تدبير خويش نوراني كرد و در آن دورجهان گرديد 
گري كرد و گيتي را در پرتو علم و   در بيم و هراس بودند، جلوهمغوالن يِركه مردم از ترس شمش

  .دانش خويش روشن و تاج علم و فضل را استوار ساخت
 مكني به ابوجعفر و ملقب به نصرالدين و مشهور به ،بن الحسن طوسيمحمدبن محمد  

 از وي پس. ق در طوس چشم به جهان گشود ٥٩٧ در سال ،محقق طوسي و خواجه طوسي

اصول به نيشابور عزيمت كرد و تحصيالت خود را در حكمت و  فراگرفتن علوم ادب و فقه و
  .الدين مصري تكميل نمود طب و اصول فقه در محضر استاداني چون فريدالدين داماد و قطب

 طوسي در ةخواج ق ٦٥٧در سال . وي مدتي را در قهستان و سپس در قالع اسماعيليه گذراند
 ق پس از ابتال به بيماري در ٦٧٢وي در .  عظيمي را بنا نهادةصدخانه و كتابخانشمال مراغه ر

  .بغداد درگذشت
 ةترين آنها اخالق ناصري، رسال  كتاب و مقاله برجاي گذاشته كه مهم١٥٨ طوسي ةخواج  

  . استمعينيه، شرح اشارات و اساس االقتباس 

  

  شناختي  آراء معني

شود از كتاب  دست داده مي هناسي خواجه طوسي بش از معنيدر اين بخش تصويري كه 

   .است ٩٣ -٩٨ از صفحات ١٠االقتباس اساس
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  داللت 

  : بندي داللت به دو نوع داللت كلي اشاره شده است در تقسيم
كنند كه  ازاء لفظ بر معني داللت ميه داللتي است كه در آن سخنگويان زبان ب: داللت تواطي. الف

  . از نوع وضعي است
داللتي است كه نه مربوط به سخنگويان زبان، بلكه داللت اصوات حيوانات به : اللت طبيعيد. ب

  . احوالشان است
  : بندي است تر، داللت تواطي به سه قسم قابل طبقه بندي جزئي در تقسيم

صورت قراردادي براي آن در نظر گرفته  كند كه به اي داللت مي لفظ به معني: داللت مطابقه: الف

  . تشده اس
، مانند حيوان كه جزئي از استاي است كه جزء آن لفظ  لفظ داراي معني: داللت تضمين: ب

  . معني انسان است
براي » دراز گوش«مانند .  آن لفظ استةكند كه الزم اي داللت مي لفظ به معني: داللت التزام: پ

داللت تضمين و التزام  بندي فوق تنها داللت مطابقه از نوع قراردادي صرف است و در طبقه. »خر«
  . از نوع قراردادي و عقلي هستند

  ) روابط معنايي(نسبت الفاظ با معاني 

  : لفظ با معني چهار نوع رابطه دارد

و » انسان«هاي  گويند، مانند واژه كنند كه به آن ترادف مي الفاظ بسيار بر يك معني داللت مي: الف
  . مترادف هستند» مردم«كه نسبت به » بشر«

  . دنكه هيچ اشتراكي ندار» انسان«و » خرس«مانند : كنند الفاظ بسيار بر معاني بسيار داللت مي: ب
  . الفاظ مشتق و الفاظ متجانس:  مشاكلتي بين الفاظ به دو گونه استةرابط

  .»منصور«و » نصير«، »ناصر«شكلي معني است؛ مانند  شكلي لفظ، تابع هم در الفاظ مشتق هم
  ).بشير(» بشر«و » بشر«شكلي معني نيست؛ مانند  شكلي لفظ تابع هم در الفاظ متجانس هم

: گويند كه خود به دو گونه است كند كه آن را متفقه مي معاني بسيار داللت مي يك لفظ بر: پ

  .اسماء متشابه و اسماء مشترك
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 لفظي چون گونه از اسماء، در اين. ن معاني الفاظ وجود دارددر اسماء متشابه مناسبت يا تشابهي بي

  .رود كار مي هب» مردم مصور«و هم براي » حيوان ناطق«بر » مردم«
، »چشمه آب«بر » چشم«در اسماء مشترك هيچ اولويتي در معاني الفاظ وجود ندارد؛ مانند اطالق 

  .»چشمه آفتاب«و » چشمه ترازو«

د، شو وانده ميخ» حقيقت«نوع اول كه در : شوند اسماء متشابه نيز خود به دو دسته تقسيم مي  
اي  شود، لفظ در معني در نوع دوم كه مجاز خوانده مي. رود كار مي هلفظ در معني اصلي خود ب

  .»نور بصيرت«و » نور باصره«، »نور آفتاب«رود؛ مانند اطالق نور بر  كار مي همشابه ب
ه تشبيه عبارتست از اطالق لفظ بر مصداق ب. شوند در اين مبحث تشبيه و مجاز مطرح مي  

و در مجاز لفظ در ظاهر بر چيزي اطالق » روي نيكو«بر » ماه«دليل شباهت، همچون اطالق 
  .كند كه هدف غير آن چيز است، برحسب قرائن عقلي و لفظي مي

در نوع اول، معني يا خاص : كند كه خود دو نوع است گاهي يك لفظ بر يك معني داللت مي: ت
 گوينده، مانند ة خاص، يا اطالق برحسب ارادبر فردي» زيد«يك شخص است، مانند اطالق 

  . »اين«ي همچون ا هضماير اشار
پذير  در نوع دوم، معني خاص يك شخص نيست، بلكه وجود معني در اشخاص بسيار امكان

  . ها بر انسان» مردم«است؛ مانند اطالق لفظ 

  انواع الفاظ 

 ي از لفظ برئالفاظ مفرد، جز  در.لفؤالفاظ مفرد و الفاظ م: شوند الفاظ به دو گونه تقسيم مي
ي از اين لفظ ئكه جز حالي دال است، در» مردم«كه بر » انسان«كند، مانند  ي از معني داللت نميئجز

ي از معني دال نيست، بلكه جزء اين لفظ كه در اين حالت جزء اين لفظ است، بر هيچ ئبر جز

  . چيز دال نيست
 در. »اين انسان«ي از معني آن داللت كند، مانند ئجز ي از آن برئلف آن است كه جزؤلفظ م  

نامند، مانند  لف باشد، آن لفظ را مركب ميمؤكه لفظ به اعتباري مفرد و به اعتباري  صورتي
لف محسوب ؤباشد، لفظ م» بنده خدا«معني   اسم خاص باشد لفظ مفرد و اگر بهكه اگر» عبداهللا«

  . شود مي
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  يئلفظ كلي و جز

» زيد«شود مانند  ي ناميده ميئند كه شركتي در آن نباشد، لفظ جزاي داللت ك وقتي لفظ به آن معني
معني يا مفهومي داللت كند كه در آن منع شركت نباشد،  اما اگر لفظ به. ه علمي مشخص استك

لي لفظ ك: شود لفظ كلي نيز خود به دو گونه تقسيم مي. »مردم«و » آفتاب«لفظ كلي است؛ مانند 
. »عنقا«لفظ كلي منطقي، لفظي است كه قابل وقوع شركت باشد، مانند . منطقي و لفظ كلي طبيعي

  .»انسان«دليل ماهيت خود صفت كلي بپذيرد، مانند  هتواند ب لفظ كلي طبيعي، لفظي است كه مي
  تقابل 

. م بيان كنندتقابل عبارت است از دو لفظ كه يك موضوع را در يك زمان نتوانند بالفعل در كنار ه
  .سلب و ايجاب، تضايف، تضاد، ملكه و عدم ملكه: تقابل انواع مختلفي دارد

 تقابل مفرد، ؛بندي است  به دو دسته قابل طبقهبتقابل سلب و ايجا:  تقابل سلب و ايجاب-الف

زيرا . »زيد فرس نيست«و » زيد فرس است«و تقابل مركب، مانند » الفرس«و » فرس«: مانند
  . دو معني براي يك لفظ در يك زمان محال استاطالق اين 

آيي اين دو نوع در يك  زيرا هم. و ديگر انواع مضاف» بنوت«و » ابوت«مانند :  تضايف-ب
  . موضوع به يك وجه در يك زمان محال است

و » سفيدي«و » سياهي«مانند . تضاد تقابلي است كه دو لفظ متضاد هم هستند:  تضاد-پ
  .»برودت«و » حرارت«

  .»بينايي«و » كوري«مانند : ملكه و عدم ملكه: ت
  اصناف داللت 

  .داللت لفظي و داللت كتبي: براي رسيدن به اصناف داللت، دو نوع لفظ را بايد مشخص نمود
در داللت لفظي اصوات با توجه به بلندي، پستي، كيفيت، مقاطع و مخارج : داللت لفظي: الف

  .كنند حروف به معاني داللت مي
  . كنند به معاني داللت مي  )حروف(در داللت كتبي، تصاوير : لت كتبيدال: ب

شود، به اين معني كه هر چيزي يك وجود عيني  عالوه بر اين، وجود نيز به دو قسم تقسيم مي
  . دارد و يك وجود ذهني
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نيز وجود عيني و وجود  با توجه به آنچه كه گفته شد، يعني وجود لفظي و وجود كتبي، و  

 و همچنين، سه نوع مدلول ،كتابت، عبارت و معني: توان متمايز ساخت سه نوع دال را ميذهني، 
  .عبارت، معني و عين: را

  :توان مشخص نمود به اين ترتيب، سه گونه داللت را مي  

  . داللت صور ذهني بر اعيان خارجي كه طبيعي است: الف
صور ذهني بر اعيان خارجي داللت الفاظ و عبارات منطقي بر صور ذهني و توسط آن، : ب

  . صورت وضعي به
صورت  داللت كتبي بر الفاظ و توسط آن بر صور ذهني و توسط آن بر اعيان خارجي به: پ

  .وضعي
  : صورت نمودار زير خالصه كرد  داللت را بهةتوان زنجير به اين ترتيب مي  

   وجود عيني← وجود ذهني ←) گفتار( آوا ←خط نوشتار 
  

  ) الوجود(عدم 

به اعتقاد خواجه طوسي به اين دليل كه هر حكمي جز چيزي ثابت و مقرر در ذهن صورت 

ها بايد در ذهن متصور باشد، به  بندد، چه حكم ايجابي باشد و چه سلبي، موضوع گزاره نمي
 حكم ايجابي، ذهني بودن موضوع كافي نيست و موضوع بايد اما براي. عبارت ديگر ذهني باشد

زماني كه . توان گفت كه در اصل موجود است زيرا اگر چيزي موجود نباشد، نمي. موجود باشد
بينا «و » زنده نيست» «زيد«و يا » بينا«است يا » زنده» «زيد«توان گفت كه  وجود ندارد، نمي» زيد«

  . »نيست

اي نظير   است كه به اعتقاد وي جمله١١ در تضاد با ديدگاه راسلاين ديدگاه خواجه نصير  
 همسو با خواجه ١٢اما برخالف راسل، استراوسون. ، كذب است»پادشاه فرانسه طاس است«

  . توان صدق و كذب چنين جمالتي را مطرح كرد طوسي، بر اين باور است كه نمي

  

  طبيعي   وضعي  وضعي
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  كالم آخر 

خير موجب آن شده است كه برخي در شرق، ي علمي و فني در غرب در قرون اها پيشرفت

اگرچه .  درخشان خود را به دست فراموشي سپرده و يكسره چشم به دستان غرب بدوزندةگذشت
رسد، اما در علوم بنظر  ولوژي و علوم فني تا حدي موجه بهممكن است اين موضوع در تكن

بازنگري به  ره بيراهه است، اسي چنين ديدگاهي يكسنش ويژه در ادبيات، فلسفه و زبان هانساني ب
ويژه  ه وظيفه هر دوستدار علم و دانش و ادب در مشرق زمين، ب،گذشته و دقت در آثار بزرگان

  . ايران زمين است
شناسي به بررسي مختصري در باب  نگارنده در اين مقاله بر آن بود كه در چارچوب زبان  

 طوسي، داللت ة پس از شرح زندگي خواجبه همين دليل. شناختي خواجه نصير بپردازد آراء معني
اقسام الفاظ . الفاظ مورد نظر قرار گرفتسپس روابط معنايي ميان .  شدتعريف و انواع آن برشمرده

در پايان نيز انواع تقابل و لفظ . ي بودن تعريف شدئلف بودن و كلي و جزؤبه لحاظ مفرد و م
  . الوجود مورد اشاره قرار گرفت

ي معناشناسي خواجه نصير بپردازد، ها نده بر آن نبود كه به تمامي ديدگاهدر اين مقاله نگار  
بلكه تنها به عناوين كلي پرداخته شد تا راه براي مطالعات بعدي در اين باب و نيز مطالعه تطبيقي 

  .  زبان هموار سازدشناسان و فيلسوفاِن بين آراء وي و ديگر زبان

  

  ها نوشت پي
  . ۱۳۷۳ ، سروش، تهران،شناس محمد حق  عليةترجم ،شناسي خ مختصر زبانتاري ،.اچ .روبينز، آر. ۱
  . ۱۳۷۹،  انتشارات علمي و فرهنگي، تهران،ترجمه فواد روحاني ،جمهور ،افالطون. ۲
  . ۱۳۷۹،  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي، تهران،در آمدي بر معني شناسيصفوي، كورش، . ۳
  . ۱۳۷۸  هرمس، تهران، كورش صفوية ترجم،شناسي عمومي  زباندوره ، فردينان دو،سوسور. ۴
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