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  مقدمه - 1
زبان اشـاره   هاي به نقش ،در سنت ما به انحاي مختلف و به تناسب موضوع و قلمرو بحث

ها شايستگي اين را دارند با طرحي تازه در گفتمـان مطالعـات   است كه هر كدام از آن شده
در . نگارنـدگان ايـن سـطور اسـت     ةهاي عمـد  اين يكي از دغدغه. زباني معاصر ورود يابند

ـ     گيري اين دغدغه، ناصرجهت پي طـور  ه خسرو را از معـدود انديشـمنداني يـافتيم كـه ب
اي كـه مباحـث    گونهبه )1(؛است ناختي به زبان پرداختهشمستقل و از لحاظ فلسفي و زبان

  .ويژه سوسور قابل مقايسه استهشناسان معاصر بزبانء شده توسط او، با آرا مطرح
گونـاگون   هـاي  تهاي سوسور و ناصرخسرو دربارة زبان و ماهيـت آن در سـاح  انديشه

ــل مقايســه اســت  ــ  . قاب ــير ت ــه در مس ــفأناصرخســرو فيلســوفي اســت ك  - يمالت فلس
  اش زبـان را بـه تناسـب و ضـرورت مـورد مالحظـه قـرار داده و سوسـور          شناختي معرفت

شناختي به طـور ضـمني و   اي از مطالعات زبان شناسي است كه براي طرح حوزة تازهزبان
اين مقاله به طور خاص بـه   .است بردهبه تناسب و ضرورت از روش و رويكرد فلسفي بهره 

تـرين امتيـازاتي كـه    يكي از مهم. پردازدهاي مختلف زبان ميتلقي آنها دربارة تحقق اليه
هـاي زبـاني   نشان دادن ايـن اليـه   ،شناسي جديد معرفي كردعنوان پدر زبانسوسور را به

  . اي ديگر در پي آن بودامري كه ناصرخسرو نيز به گونهبود، 
  

  ماهيت زبان از نظر سوسور - 2
  زبان از نظر سوسور ةگان ساحات سه - 1- 2

بـا تمايزگـذاري ميـان ايـن     . طور عـام سـاحات گونـاگوني دارد   كه زبان به سوسور دريافت
 1او از سه ساحت زباني  النگاژ،. توان وجود متكثر زبان را توصيف كرد ست كه ميها تساح
ادامه به اجمال مورد بررسـي   هريك از اين سه ساحت زباني را در. برد نام مي 3و پارول 2النگ

اما پيش از آن، قابل يادآوري است كه النگاژ آن قوة زباني ماست كه هنوز به . دقرار خواهيم دا
ةيافتـ  النـگ بـرخالف آن، وجـه تحقـق    . اسـت  ق در ساختاري اجتماعي نرسـيده ن و تحقّتعي 

  .اجتماعي النگاژ است و پارول، تحقق  النگ در قالب ساختار زباني ويژه و خاص است

                                                 
1. langage  
2. langue  
3. porole  
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بـا ايـن پرسـش بنيـادين آغـاز       شناسي عمومينگفتارهاي زبادرس فصل سوم كتابِ
بـه زعـم    )2(.)7: 2013 1سوسـور، ( »شناسـي چيسـت؟  ابژة فراگير و انضمامي زبان« :شود مي

 يـن او ادغدغة اصلي . سوسور براي يافتن پاسخ چنين پرسشي راه دشواري در پيش است
  . استشناسي  يك متعلق و ابژة علم زبان كدام ،است كه از ميان اين سه ساحت

  
  النگاژ - 2- 2

مراد سوسور از النگاژ چيست؟ سوسور در شرح بسيار مختصري كـه دربـارة النگـاژ ارائـه     
مشـخص و ملموسـي   ، بيان كند كـه النگـاژ هويـت زبـاني متحقـق     تا ست ابرآن ،دهد مي

ها و قواي فيزيكي، جسماني، ذهنـي و   اي از ويژگي رسد النگاژ مجموعه به نظر مي. نيست
   :بدون اينكه هويتي يكپارچه داشته باشد ،گيرد بر مي زباني را در

زمان بـه  هم ارتباطاز جهت . وجهي و ناهمگن استامري چند النگاژ به مثابة يك كل،
هم امري فردي اسـت   -  شناختي روان و شناختيجمله فيزيكي، زيستاز - چندين قلمرو 
تـوانيم   شود، ما نمي وف نميبه دليل اينكه يكپارچگي النگاژ براي ما مكش. و هم اجتماعي

  ). 9: همان( اي خاص از امور مربوط به انساني قرار دهيم آن را صرفاً طبقه
طـور عـام بـه لحـاظ     خواهد بيان كند كـه زبـان بـه    سوسور با كمك مفهوم النگاژ مي

بسـا زبـان در انسـان    چه. است شناختي به فرد انساني گره خوردهشناختي و معرفتهستي
اي از حيات خويش، به فعليت خود نرسد؛ اما بـا ايـن    موجود تاريخي در دورهيك  همثاببه

به عبـارت ديگـر، النگـاژ    . اي ذاتي برخوردار خواهد بودعنوان ويژگياز زبان به انسان حال
، النگاژ بـه  سوسور به زعم . ستا از تحقق اجتماعي و تاريخي آن فارغهويت زباني انسان 

تـرين سـاحت يـك     مهـم . شناسي باشدابژة بررسي علم زبانتواند  دليل عدم تحققش نمي
گردد  دنبال وجهي از زبان ميه از اين جهت سوسور ب. اش است ن يافتگيابژه، ساحت تعي

ن و متحقق شدن عزيمت كرده باشدكه از النگاژ به سمت متعي .يافتة تعيين وي اين وجه
  . نامد مي زبان را النگعامِ 

  
  النگ  - 3- 2

او اشاره . كند كه آن را نبايد با النگاژ اشتباه گرفت كيد ميأش از تعريف النگ تسوسور پي
توانـد در   يعني هويت زباني انسان مي. كند كه النگ تنها بخشي محدود از النگاژ است مي

                                                 
1. Saussure 
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اما با اين حال النگ، بخش بنيادين، ضروري و ذاتـي   ،ساحاتي گوناگون خود را بروز دهد
  ).9: مانه( و جوهري النگاژ است

كنـد تـا در    امر و ويژگـي، النگـاژ را متعـين مـي     كدامست كه ا اكنون مسألة مهم اين
النـگ ظهـور و بـروز اجتمـاعي     «كند كـه   ساحت النگ به ظهور برسد؟ سوسور اشاره مي

امري ضروري استقرار  همثاباي از قراردادهاست كه از طرف جامعه به مجموعه. النگاژ است
مـراد سوسـور از قراردادهـاي ضـروري     كـه  سـت  ا پرسـش ايـن  . )همـان ( »است پيدا كرده

شود قراردادها هم ضـروري باشـند؟ البتـه بـه ايـن مسـأله، در بحـث از         چيست؟ مگر مي
اي از  زعم سوسـور، النـگ مجموعـه   اما به. ماهيت و نسبت دال و مدلول خواهيم پرداخت

 .انـد اد انساني وضـع شـده  هاي قراردادي است؛ قراردادهايي كه در اجتماع توسط افر نشانه
بودن نشانه به اين معنا نيست كه هر فرد انساني به دلخواه خـود بتوانـد ماهيـت     قراردادي

هاي قراردادي  از اين جهت اين نشانه. يك نشانه و نسبت ميان دال و مدلول را تغيير دهد
  .اجتماع انساني است آن كه خاستگاه ندورداراز نوعي ضرورت برخ
رعكس، النگ يك كل ب«كند كه  ح تمايز ميان النگ و النگاژ بيان ميسوسور در تشري
كه مـا جايگـاه نخسـت را     همين. بندي استاي معيار و اصل براي طبقه خودبسنده و گونه

اي  يك نظم طبيعي درون توده ،در ميان عناصر موجود در النگاژ به النگ اختصاص دهيم
  ).همان( »ايم ايجاد كرده ،هدد  نميبندي ديگري تن در كه خود به هيچ طبقه

اي گنگ و درهم، از قوا و عناصر زبـاني اسـت كـه برطبـق      به بيان سوسور، النگاژ توده
سوسور  ةاشار. اند بندي نشده و عينيت و تحقق نيافتهگونه معيار و اصل مشخصي طبقه هيچ
اري كه ساخت ؛يك ساختار است همثابكيد بر هويت مستقل النگ بهأت ،»كل خودبسنده«به 

  .بندي استمايه، معطوف به طبقه اظ صورت و فرم و هم محتوا و درونهم به لح
. اسـت  ق پيدا نكـرده ن و متحقّهويتي متعي سوسور زبان به طور عام با النگاژ ةبه عقيد

 ،در ساحاتي نظير پارول، يا گفتار و نوشتار نيز، ما با تعينات متأخرتر زبان مواجه هسـتيم 
زبان ) يعني خاستگاه تقرر هويت زباني(شناختي  است كه به لحاظ پديده اما تنها در النگ

  .كند هويتي آغازين و مستقل پيدا مي
نفسـه خـود    براي سوسور مهم است كه نشان دهد اين هويت متحقق زباني النگ، في

سـاحات النگـاژ    ةآشـفت  بنـدي وضـع درهـم    تنها به طبقـه يعني النگ نه. بندي استطبقه
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بنـدي اشـيا از طريـق    لكه از اين مسير هويت ِشناختي ما نيز در قالب طبقـه ب ،پردازد مي
يعنـي   ،با توجه به اين نقش بنيادين النگ. شود بندي ميشناختي صورتهاي نشانه داللت
جاي  امري كه سوسور در جاي. شود بودن آن هويدا مي كردن، ماهيت اجتماعي بنديطبقه
و اي خنثي از واژگـان   زبان به طور عام صرفاً مجموعهورزد كه  كيد ميأهايش بر آن ت گفته
بلكـه هويـت شـناختي مـا در قالـب       ،ها نيسـت  اي خنثي براي انتقال مقاصد انسان رسانه

ه گرفته در اذهان ما، بمقاصد و حقايق شكل. كند وام پيدا ميق هويت زباني و اجتماعي ما
  .مين ساحت زباني استالنگ ه. طور ماهوي، زباني و به تبع آن اجتماعي هستند

  
  هاي آن با النگپارول و تفاوت - 4- 2

پـس از   ،شناسـي زبـان ة شناسي و سوژحقيقي براي علم زبان ةسوسور درجهت تعيين ابژ
 ةاز جملـ . رود نات زباني متأخرتر از النگ ميگذاري ميان النگاژ و النگ به سراغ تعيتمايز

كند با تمايزگذاري  صفحاتي چند تالش مي در او. اين تعينات متأخر، پارول يا گفتار است
. شناسي نبايد باشـد  اولي و حقيقي علم زبان ةميان النگ و پارول نشان دهد كه پارول ابژ
هـايي را بـراي پـارول بـر      خـويش، ويژگـي   ةدر اين جهت بـراي تبيـين و توجيـه عقيـد    

 :كنـد  هم جدا مـي  تر، النگ و پارول را از براي اين كار، برمبناي دو ويژگي عام. شمارد مي
ديگر اينكه النگ امري ذاتـي   ؛پارول امري فردي و يكي اينكه النگ امري اجتماعي است 

  :بيان سوسور چنين است. و ضروري است و پارول امري عرضي و تصادفي
  : توان النگ و پارول را از هم جدا كرد بناي دو ويژگي متمايز از يكديگر ميمپس بر

  ؛ز آنچه فردي استآنچه كه اجتماعي است ا - 1
  .)14: 2013سوسور، ( بيش تصادفي استو ه ذاتي است از آنچه عرضي و كمآنچه ك - 2

عرضي معياري براي / فردي و ذاتي/ ن دو ويژگي اجتماعيست كه چرا ايا پرسش اين
اساسـي   ةدغدغـ  ايـن هـر دو ويژگـي ريشـه در    . يـا پـارول اسـت    گالن بودن حقيقي ةابژ

وقتـي سوسـور ميـان    . ثبات و جامعيت يك ابژه :شناختي داردفيلسوفان به لحاظ معرفت
توانـد   زباني نمـي  ةكيد كند كه ابژأخواهد ت مي ،شود بودن تمايز قائل مي اجتماعي و فردي

وقتـي امـري تحقـق اجتمـاعي     . امري متكي بر فرد دچار تغيير و دگرگوني شـود  همثاببه
امعـه داراي ثبـات و تعـين اسـت و از     افـراد ج  ةامري عيني براي هم همثاببه ،داشته باشد

  . شود فردي به فرد ديگر دچار تغيير نمي
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اولين ساحت  ايندهد و  النگ ساحتي است كه زبان، وجه اجتماعي خويش را بروز مي
اين ساحت دقيقاً همان ساحت عامي است كـه  . تحقق و تعين و عينيت يافتگي زبان است

ماهيت اين سـاحت  . مورد بررسي قرار گيرد دشناختي بايمعرفت - به لحاظ پديده شناختي
. نه از اجتماعي بـه اجتمـاعي ديگـر    و كند اجتماعي زبان نه از فردي به فرد ديگر تغيير مي

كنـد و در مقابـل،    كيد ميو ثبات فراگير آن تأ ژگي اجتماعي بودن النگ بر عينيتپس وي
اما پارول . سازد شناسي دور ميانبودن علم زب  حقيقي و اولي ةبودن پارول، آن را از ابژ فردي

هاي ذاتـي و عرضـي را    ويژگي. شناسي باشدعلم زبان ةتواند ابژ در يك ساحت متأخرتر مي
توانـد امـري عرضـي و تصـادفي      شناختي نمـي معرفت ةابژ. نيز در همين جهت بايد فهميد

زعم سوسور النگ  جا بهدر اين. كننده داشته باشد نسبتي ذاتي با علم بررسي بايد بلكه ،باشد
  .شناسي استحقيقي و اولي علم زبان ةجهت ثبات و جامعيتش ابژ به

آيـد از پـيش در    كند كه شخص وقتـي بـه دنيـا مـي     از طرف ديگر، سوسور اشاره مي
 ةكنـد و از ايـن جهـت سـوژ     شـده ورود پيـدا مـي   بنـدي  اي با ساختار زباني صورت جامعه

تنهـا فعاليـت وي در اينجـا،    . عالنـه دارد سخنگو، نسبت به سـاختار زبـاني، موضـعي منف   
بنـابراين  . شده بر اوست هاي زباني عرضه بندي نشانهانديشيدني است كه معطوف به طبقه

النـگ كـاركردي از   . بخش النگ نيست؛ بلكه تابع آن استفرد سخنگو، باني، صانع و قوام
ـ     ،سخنگو نيست ةجانب سوژ فعالنـه  طـور من ه بلكه آن محصولي است كـه توسـط فـرد ب
ـ  (هـاي پيشـيني    النگ هرگز در تحقق به انديشـه . شود دريافت مي ) فـرد  ةپـيش از تجرب

هاي زباني از پيش موجـود   بندي نشانهبلكه انديشيدن تنها به جهت طبقه ،نيازمند نيست
كند كه النگ در تحقـق خـويش بـر     كيد ميبراي همين است كه سوسور تأ ).همـان ( است

اي با برخي اسـتلزامات ذهنـي و    گونهاما در مقابل پارول به ،توي وابسته نيس ةفرد و اراد
پس پارول، بـرعكس، مشـتمل بـر    « ،سوسوربه بيان . است فيزيكي فرد گره خورده - رواني

  ).همان(» عملي فردي ارادي و هوشمندانه است
  

  خسروناصر ةماهيت زبان در انديش - 3
اي كـه كمتـر    گونـه  هي دارد؛ بـه ادب فارسي جايگاهي ممتاز و شايست ةخسرو در پهنناصر

زمـان  ف كـه هـم  اشخصيتي جامع االطر ؛شخصيتي با وي از اين حيث قابل مقايسه است
هاي مختلف ادبي و فلسـفي   ناصرخسرو در حوزه .لهأهم اديب بود و هم فيلسوف و هم مت
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شعر، ديوان شـعر مسـتقل    ةاز يكسو در عرص. صاحب آثاري درخور تأمل و ارزشمند است
ييد و توضيح عقايد آثار درخشاني به بيان فلسفي در تأنثر  ةاز سوي ديگر در حيط دارد و

گشـايش و  ، زاد المسـافرين ، خـوان االخـوان  ، جـامع الحكمتـين  . اسـت  اسماعيلي نگاشته
. گيرنـد  ، در ايـن دسـته جـاي مـي    وجه ديـن و ) به نثر نامهروشنايي(شش فصل ، رهايش

  .است وان يك ژانر ادبي بديع به نثر نوشته شدهعناست كه به سفرنامهخالق  همچنين او
بـا   را )سـه سـالگي   و تـا چهـل  (پيش از انقالب روحـي و فكـري   ناصرخسرو ايام گرچه 

از همان ابتداي جواني در علوم يوناني از ارثمـاطيقي و  «اما  ،شادخواري و كامجويي گذراند
حساب و نجوم و اقليدس و طب و موسيقي و باالخص علم  ةمجسطي و بطلميوس و هندس

لهين تبحر پيـدا كـرده بـود و اساسـاً عنـوان      و همچنين در علم كالم و حكمت متأ فلسفه
در  سيناست و مخصوصـاً  ارسطو، افالطون، فارابي و ابن ةحكيم ناظر به آشنايي وي با فلسف

بـه ايـن مهـم اشـارات      ]الحكمتـين  جـامع [ نامـه  روشنايي و زادالمسافرينهايي چون  كتاب
روشـني   خسـرو بـه  آثـار منثـور ناصر  . )12 :1384، بـه نقـل از ناصرخسـرو    ،زادهتقـي ( »اسـت  رفته
ـ  اين واقعيت است كه با متفكري عميق و دقيـق  ةدهند نشان طـرح  . رو هسـتيم هالنظـر روب

بـا   عصـر از سوي متفكران و فيلسوفان پيشين يا هـم  مختلفي كه ءپرسش فلسفي، بيان آرا
 ءاسـت و سـپس نقـد و تحليـل آرا    آن بـاب مطـرح شـده   در  - ايرانـي  اعم از يوناني و - وي

جـاي آثـار    اي اسـت كـه در جـاي   خويش، طرحواره ةنهايت طرح نظر و ايدشده و در مطرح
تفكـرات فلسـفي وي چنـين     أمنشـ  ةفرهـاد دفتـري دربـار   . خـورد به چشم مي وي منثور
 :نويسد مي

هـاي ايرانـي،   وي در سرزمين توان در آثار داعيان پيش ازمنشأ تفكرات فلسفي ناصرخسرو را مي
نـو افالطـوني پيـروي     ةناصر مانند داعي سجستاني از نوعي فلسـف . ويژه داعي سجستاني، يافتبه
يونـاني، در   ةهاي عربي آثـار اصـيل ارسـطو و افلـوطين و ديگـر فالسـف      كند كه از راه ترجمهمي

فـاطمي،   ةتبـارِ دور يرانـي خسرو و ديگـر داعيـان ا  در آثار ناصر. ان قرار گرفته بوددسترس مسلمان
در نظـر ناصـر،   . جوانب مختلف مذهب، شرع و فلسفه را بايد همواره در كنار يكديگر بررسي كرد

 :1373دفتـري،  (دين و عقل نه تنها مغاير يكديگر نيستند، بلكه هـر دو مفسـر و مؤيـد يكديگرنـد     
183.(  

گشـايش و  ، االخـوان خوان، المسافرينزاد جمله درناصرخسرو در آثار گوناگون خود از
در ايـن ميـان كتـاب    . اسـت  از زبان و ماهيـت آن سـخن گفتـه    ،الحكمتين جامع، رهايش
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اي  شناسـي اهميـت و جايگـاه ويـژه    زبان ة، در طرح مفاهيم بديع در حوزالحكمتين جامع
بـه ايـن امـر     »اندر نطق و كالم و قول«با عنوان را اين كتاب از وي بخشي مستقل . دارد

آوري بـا  شوند كه به طـور شـگفت   در اين بخش مفاهيمي مطرح مي. است اختصاص داده
  .خواني دارندمفاهيم سوسور قابليت هم

  
  زبان از نظر ناصرخسرو ةساحات چهارگان - 1- 3

  كه پارسي يكي و معني اندرو بسيار؟  ميان كالم و قول چه فرق  ميان نطق و
  )184: 1363 ناصرخسرو،(                  

سرو نيز همچون سوسور دريافته بود كـه بـراي توصـيف فراگيـر ماهيـت زبـان       خناصر    
بيت  .كرد ست ساحات مختلف آن را الاقل در مقام اثبات و تحليل از هم متمايزا ضروري

 ،يعني مفاهيم نطق، كالم و قول گرچه به يك معنـا هسـتند   ؛حكايت از اين امر دارد فوق
  :اندرفتهبه كار اما براي توصيف وجوه متفاوتي از زبان 

. كنـد  نـگ و پـارول يـاد مـي    مالحظه كرديم كه سوسور از سه ساحت زباني النگاژ، ال
در ايـن  . بـرد  خسرو اما از چهار ساحت زباني نطق، نفس ناطقه، قول و كالم نـام مـي  ناصر

بخش ما برآنيم كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا اين تقسـيمات زبـاني بـا    
شـوند و در چـه    به هم نزديك مي كنند و يا الاقل در چه جاهايي مييق پيدا يكديگر تطب
نگاژ و النـگ نسـبت   هايي كه سوسور به ال ويژگي :ستا پرسش اصلي ما اين .جاهايي دور

  كند؟ خسرو مطابقت پيدا ميناصر ةيك از تقسيمات چهارگان با كدام ،دهد مي
تـوان   خسرو و النگاژ و النگ سوسـور مـي  آيد ميان نفس ناطقه و نطق ناصر يبه نظر م

خسـرو،  أمـل در مـتن ناصر  براي اين كار ضروري است تا با دقـت و ت . تناظري برقرار كرد
  :بررسي كنيمماهيت و نسبت نفس ناطقه و نطق را 

شدن ماهيـت النـگ در ابتـدا آن را بـا النگـاژ مقايسـه       ديديم كه سوسور براي آشكار
 آيـد به نظـر مـي   .پردازد تحديد ماهيت آن مي تبيين و كند و سپس در كنار پارول به مي
به همين كـار دسـت    ،حقيقي و اولي مطالعات زباني ةكردن ابژ خسرو نيز براي معلومناصر
دانـد و بـراي تعيـين ماهيـت و      وي نطق را وجه بنيادين زبان بـه طـور عـام مـي    . زند مي

آغـازين ايـن    ةو در جملـ خسـر ناصر. كند ناطقه و قول مقايسه ميآن را با نفس  ،حدودش
نطق هر نفس ناطقه را «كند كه  او بيان مي. پردازد مي بخش به نسبت نطق و نفس ناطقه
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. )همـان ( »صفتي جوهري است و آن مفهوم است و معقول، نه محسوس است و نـه مشـار  
اي است كه گويي نطق و نفس ناطقه با النـگ و النگـاژ سوسـور     گونه ساختار اين جمله به

  .كنيممي له را بررسيأتر اين مستر و دقيقطور جزئيدر ادامه به .شوند يمتناظر م
  

  نفس ناطقه - 2- 3
آيا ما مجازيم نفس ناطقه را با النگاژ يكي بدانيم؟ نفس ناطقه، در سنت ما به طور عام، به 

لوگـوس    واژه ةرسد اين اصطالح در ابتدا با ترجمـ  به نظر مي. عاقله اشاره دارد ةعقل و قو
از . خـواني دارد آوري با معاني لوگـوس هـم   طور شگفتبه ، زيرااست ناني در ارتباط بودهيو

 ،سـنت فلسـفي يونـاني   . كه لوگوس با خود دارد، عقـل و زبـان اسـت    ايترين معاني مهم
تعبيـر مشـهور ارسـطو در    . اسـت  لوگوس را به معناي عقـل گرفتـه   ،ويژه پس از ارسطو به

انسـان از حيـوان،    ةاشاره به ويژگي متمايزكنند ،»ق استانسان حيوان ناط«، يعني منطق
ة به تبعيت از سنت يوناني، سنت فلسـفي مـا نيـز از لوگـوس، قـو     . ناطقه دارد ةعقل و قو

اي اسـت كـه بـه كـار انديشـيدن       واقـع نفـس ناطقـه، همـان قـوه     در. اند عاقله مراد كرده
ت ما، امري مادي و فيزيكـي  زعم فيلسوفان سن اين وجهي از انسان است كه به. پردازد مي

  :است دهخدا در ذيل مفهوم نفس ناطقه، چنين آمده ةلغتنامدر . نيست
بـه قـول   . انسـان هـم نامنـد    ةنفس را در مرتبت كمال، نفس ناطقه گويند، و عقل و صورت نوعي

العالم العنصـري وال فـي    النفس، عندالحكيم عباره من جوهر عقلي وحدانيه ليس في علم: مالصدرا
كشـاف  ( ؛96، ص 4ج ، اسـفار  – فرهنگ علـوم عقلـي  (يتصور اال يدريك وحده الحق  لم الجسام لمعا

الغيـاث  (در اصطالح حكمـا، روح و جـان    .266ص  ،رسائل مالصدرا ؛39ص  ،الصطالحات الفنون
تقريـرات فاضـل   (روان  ؛)نـاظم االطبـا  (كند  روحي كه فهم و ادراك معاني مي ؛)آنندراج( ،اللغات
  .)22638 :1377هخدا، د( )توني

در جاهاي مختلف بـه تناسـب از نفـس ناطقـه سـخن       الحكمتين جامعدر ناصرخسرو 
وي در تمييز نفوس مختلف آدمي و لزوم پويايي هر يك از نفوس، نفس ناطقه  .است گفته

  : كند چنين توصيف مي را 
كـه  و هر... د دانا نشودگر معني نيابا - اگر ديدني باشد يا شنيدني - و نفس ناطقه از چيز يا كيفيت

كس مر نفس ناطقه علـم   اعتقاد چنان دارد كه چرايي و چگونگي آفرينش تفحص ببايد كردن آن
الهـي تـا همـه را بنـدگان خـويش      جوي را و نيز بر حيوانات زمينـي مسـلط اسـت بـه تسـليط      

ي اعنـ  - موكـل اسـت   . اسـت  و مردم نيز به اين نفس سزاوار خطاب خداي تعالي شده. است كرده
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و از مقـوالت كـه   . به توكيل الهي از آنچه بيند و شنود از مكيفات، كان چونست. نفس سخنگوي
  ). 10- 12 :1363ناصر خسرو، (معني آن چيست 

بـه نقـش مهـم و اساسـي نفـس ناطقــه در       73و  72خسـرو در صـفحات   البتـه ناصر 
نفـس  «ز عنوان براي توصيف آن ا و كند يها اشاره مسايي انسان و قوانين مربوط به آنشنا
خسرو، طبق سنت فلسفي يونـاني و اسـالمي بـه    ناصر. دگير بهره مي» شريف ةعاقل ةناطق

در فراينـد   ويامـا   ؛اسـت  انديشد تعبير كـرده  حتم نفس ناطقه را به معناي نفسي كه مي
كنـد   عنوان نفس سـخنگوي نيـز يـاد مـي    شمردن امتيازات نفس ناطقه، از اين نفس بهبر
  ).12: همان(

هـر دوي ايـن   . اين، نفس ناطقه و نفس سخنگوي هر دو ناظر بر يك قـوا هسـتند  بنابر
مفهوم  ةگانة وجوه دواين ارائ. تعابير، ناظر به آن قوايي است كه معطوف به تقرر معاني است

بـه   .لوگوس اشـاره دارد  ةگانله و سخنگوي، دقيقاً به معاني دوزمان به معناي عاقناطقه، هم
بلكـه بـه معنـاي     ،ت انسان تنها به معناي متفكـر بـودن او نيسـت   خسرو ناطقيتعبير ناصر

بنابراين دو وجه انديشه و زبان، توصيف تحليلي . صاحب زبان و سخنگو بودن وي نيز هست
داشتن آن قوا و ويژگي، انسـان   ةاي است كه انسان به واسط و ذهني امر متحقق و يكپارچه

حث دربـارة زبـان و وجـوه و تعينـات آن     ، بدر اين جهت، در خود عبارت ناصرخسرو .است
در نطق هر نفس ناطقه را صفتي جوهري هست و آن مفهوم اسـت و معقـول و نـه    « :است

نفس ناطقه و نفس سخنگوي بـراي   ،از طرف ديگر .)184 :همان( »محسوس است و نه مشار
ذيل  توان نتيجه گرفت كه ناصرخسرو در اينجا در بنابراين مي. امر واحدي است ناصرخسرو

  . خواهد وجه و قلمروي از زبان را توصيف كند مفهوم نفس ناطقه مي
  

  نطق - 3- 3
آيد نفس ناطقه همچون النگاژ سوسور از تعـين و عينيـت برخـوردار نيسـت و      به نظر مي

اي ذاتـي برخـوردار   نـامتحقق، از ويژگـي   ةاما اين قـو  ؛كند صرفاً در حد يك قوه عمل مي
كننـده و   ايـن وجـه زبـاني متعـين    . شود و متحقق مي تعينآن امري م ةواسطهاست كه ب

جـا  طـور عـام و مفـاهيم و معـاني در آن    هبخش نفس ناطقه ساحتي است كه زبان ب عينيت
نطـق  . نامد خسرو اين ساحت زباني را نطق ميناصر. شوند بندي مييابند و صورت تقرر مي

ه طور عـام زبانيـت زبـان    بشناسي، خاستگاهي است كه مفاهيم و معاني و به لحاظ پديده
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كنـد كـه نطـق     النگ سوسور، دقيقاً نقشي را براي النگاژ ايفا مـي . گيرد جا شكل ميدر آن
طـور  بنابراين نطق همچون جوهري اسـت بـراي نفـس ناطقـه كـه بـه      . براي نفس ناطقه

منـد اسـت و از طـرف ديگـر بـراي      ضروري نفس ناطقـه بـراي تقـرر خـويش بـدان نياز     
كـه   چنـان . شناسي را جستجو كنـد حقيقي و اولي علم زبان كه ابژة ناصرخسرو مهم است

  . سوسور نيز در پي همين امر بود
توانـد بـه جهـت نـامتعين و نـامتحقق       زعم سوسور، النگاژ نمـي  مالحظه كرديم كه به

تعينات متأخر زباني نظير پارول و نوشتار نيز بـه جهـت   . شناسي باشدعلم زبان ةبودن، ابژ
شناسـي را  بـودن علـم زبـان     حقيقي و اولـي  ةبودن شايستگي ابژ و متغّير بودن  محسوس

سوسور است اشـاره  خسرو نيز دقيقاً به همين ويژگي نطق كه متناظر با النگ ناصر. دنندار
يعنـي نطـق   . )همان(» مفهوم است و معقول، نه محسوس است نه مشار«كند كه نطق  مي

ن محسوسات كه همواره در حـال تغييـر و   اما نه امر متحققي همچو ،امري متحقق هست
بدين جهت نطق در بيرون از ذهن انسان به وجهي فيزيكـي مشخصـي   . دگرگوني هستند

  .بلكه جايگاه آن در كنه ذهن است ،اشاره نيست  مشار و قابل
  
  هاي آن بانطققول و تفاوت - 4- 3

ي ر پي تمايزگـذار كه سوسور د چنان ؛پردازد خسرو به تفاوت نطق و قول مياصردر ادامه ن
چه بيشتر ماهيـت النـگ بـه سـراغ تمايزگـذاري      ميان النگ و النگاژ براي آشكارشدن هر

بسـيار يـا    ،شـمرد  مـي هايي كه ناصرخسـرو از قـول بر   ويژگي. رود ارول ميميان النگ و پ
ن كند كـه قـول از تعـي    اشاره مي خسروة اول ناصردر وهل. هاي پارول همانند است ويژگي

قول هـم   ،تر نفس ناطقه استچه بيشن هراگر نطق تعي. آيد طق حاصل ميچه بيشتر نهر
شـده توسـط سوسـور     اين فرايند را در ساحات زباني مطرح. چه بيشتر نطق استتعين هر

پي يكديگر در تعينات ديالكتيكي و پي ،نوشتار و النگاژ، النگ، پارول. كنيم نيز مشاهده مي
ر خسرو دناصر. استاطقه، نطق و قول حاكم همين وضعيت و نسبت ميان نفس ن. هستند

كند كه نطق ساحتي زباني است و در سـاختار   كيد ميتبيين بيشتر ماهيت نطق و قول تأ
گفتار و نوشتار متحقق  حتي اگر اين ساحت زباني در قالب قول يا. ذهن انسان جاي دارد

آورد كـه   سان را ميان ةاو مثال كودك شيرخوار. شود اي وارد نمي به وجود آن لطمه ،نشود
كـس   اما همچنان داراي نطق اسـت و هـيچ   ،با اينكه هنوز زبان به سخن و گفتار نگشوده
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يعنـي   ؛حيوان صادق نيست ةدر حالي كه اين امر دربار ،له را منكر شودأتواند اين مس نمي
   :حيوان قادر به سخن گفتن نيست

آنـك ازو قـولي    بـي . را نطـق اسـت   نانك چو ما كودك خرد بينيم شيرخواره، گوييم كه مـر او چ
چنـد كـه هـر دو    گوييم كه مر اين را نطـق نيسـت هر   شنوده باشيم، البته و چون گوساله بينيم

گوي دارد كه گويـد مـر    كس را راست و عاقل مر آن. اند و نه اين سخن گفته باشد و نه آن حيوان
اگـر   زن شـمارد و  دروغ ،نطق است، و كسي را كه گويد گوساله را نطق اسـت را اين كودك خرد 

ناصرخسـرو  (خطـا گفتـه باشـد     »كالم است«يا  »اين را قول است«كسي مر كودكي خرد را گويد 
1363 :185 -184 .(  

حقيقـي و اولـي علـم     ةعنـوان ابـژ  هاي النگ براي سوسور به ترين ويژگي يكي از مهم
النـگ بـه   . سـت نبودن آن به زباني خاص و ويژه در جوامـع انسـاني ا   وابسته ،شناسيزبان

گيـري زبـاني خـاص نظيـر انگليسـي،       شناختي، ساحتي زباني پيش از شـكل لحاظ پديده
ساختار سوبژكتيو زبـاني وي   همثابالنگ منطوي در ذهن انسان، به. پارسي يا فرانسه است

. كنـد  سوسور دقيقاً براي همين امر است كه النگ و پـارول را از هـم تفكيـك مـي     .است
خسرو نيز با همين دقـت  ناصر. زبان در قالب صوت و آواست أخرترپارول تحقق ساحت مت

   :شود ائل مينظر ميان نطق و قول تمايز ق
نفـس   هـاء  پس نطق نه تازي است و نه پارسي و نه هندي و نه هيچ لغتي، بل قوتي است از قوت

ـ باواز و حـروف و قـول    - كه اندر ضمير او باشد - انساني كه مردم بدان قوت معني را  ديگـري  ه ب
انـد حكمـاي ديـن و فلسـفه     نطق گفتـه  - كين فعل ازو آيد - بتواند رسانيدن پس مر آن قوت را 

  ).185 :همان(

  :اسـت  نـده ال ديگري براي نگارندگان اين سطور بـاقي ما ؤدر اين مرحله از پژوهش، س
هايي كه سوسـور بـه النـگ نسـبت      ترين ويژگي خسرو  يكي از مهمآيا نطق در تلقي ناصر

كند كه در نطق  خسرو به اشاره بيان ميبودن را دارد؟ البته ناصر  يعني اجتماعي ؛دهد مي
كـه   كند كه كودك با اين ساحت زباني مستقل از آوا و آواز است و مثال كودك را بيان مي

توان به  همين مفهوم را مي. گويدمينطق برخوردار است در قالب آوا و آواز سخن ن ةاز قو
 امـا صـاحب نطـق    ،كه از سخن گفتن محروم هسـتند  ها نيز با اينآن. دادتسري  افراد الل
ـ     آيد ناصر ه نظر ميبنابراين ب. هستند يـك   هخسرو بر اين عقيده اسـت كـه نطـق بـه مثاب

كـه بـه آوا و صـوت نيـازي      بـدون ايـن   ،تواند در اجتماع به فعليت برسد ساختار زباني مي
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. شـود  تـر مـي   كامل خود نزديك ار به فعليتالبته با كمك آوا و صوت و نوشت. داشته باشد
   :كند اي به اين امر اشاره مي نهخسرو به گوناصر

اعني چـو   - پس نخست نطق است و آن مر نفس را جوهري است اندر حد قوت و چو به فعل آيد
نخست از او خلق باشد و آن ترتيب سـخن باشـد ازو بـه     - مردم تمام شود و چيزي خواهد گفتن

  ).186 :همان(اوآز بيرون آرد ه را به ب ، پس از آنك مر آنتدبير اندر نفس

نطـق كـه    ،كنـد  ست كه انسان وقتـي رشـد مـي   ا اين فوق خسرو در عبارتمراد ناصر
چو « :شود تر مي ديكفعليت خود نزه تدريج بهب ،ويژگي جوهري و ذاتي نفس ناطقه است

  ).همان( »مردم تمام شود چيزي خواهد گفتن
خـود و اجتمـاع    ةواسـط  هانسان ساختاريت ساختار زبان را ب ،»قنط«در مسير فعليت 

ــاني اجتمــاع  شــكل مــي ــوانين موجــود زب  ةترتيــب و نحــو ،دهــد و طبــق معيارهــا و ق
تدبير ه نخست ازو خلق باشد و آن ترتيب سخن باشد ازو ب« :يردگ ميرا فرا اش كارگيري هب

 را پس از آنك هـر آن « ،رسد ميبينيم كه قول در  مي پس از اين. )186 :همان( »اندر نفس
  ).همان( »آواز بيرون آورده ب

بـاور   - متنـاظر بـا النـگ سوسـور     - بودن نطـق   خسرو نيز به اجتماعيديديم كه ناصر
منطـوي در ذهـن بـه     نگ يك امر صلب و ازپيش آمـادة پس نطق همچون ال. است داشته

  .رسد ت مييند ديالكتيكي ِاجتماعي به فعليابلكه در يك فر ،طور فطري نيست
  

  كالم - 5- 3
كنـد و آن   فه ميها اضاة زبان، قسمي ديگر نيز به آنگان سيم سهقرغم اين تناصرخسرو علي

   :كند بيان مي چنينها  شمردن انواع قولو پس از برا. است »كالم«
يا ايـن را كـالم   . ها و به ترتيب آن گزارده نشود ها باشد كه معني جز بدان قول كالم مجموع قول

آواز گفته به ترتيب اندر او مجموع باشد و هر قولي را از آن معنيي باشـد و  ه هاي ب كه قول گويند
186: همان(آن معني حاصل نيايد  به مجموع آن معاني جزء.(  

سـاختار   خواهـد  خسرو با ذكر مثالي در قالب روايتي با روابطي علي و معلولي ميناصر
  :ن دهدطور ملموس و عيني به مخاطب نشاكالم را به

نباشد و  نخواسته پيش امير شوم صوابو انديشيدم اگر بار. ز به درگاه امير شدم و بارخواستمامرو
خواستم امير چو دانست من ادب نگاه داشتم، مرا پيش خواند و لطف كرد مرا خوار كند، و چو بار

  ).186 :همان(و حاجت من روا فرمود كردن 
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  گيرينتيجه - 4
اسـت كـه زبـان و سـاحات گونـاگون       ايـن سـطور ايـن بـوده     آغـازين نگارنـدگان   ةدغدغ
در ايـن  . شناختي آن را مورد پژوهش قرار دهنـد شناختي و ارزششناختي، معرفت هستي

معدود كساني يافتند  تاريخ فلسفه، سوسور را از شناسي وتاريخ زبانة راستا، در پي مطالع
ثيري عميـق و گسـترده بـر    أتـ است و  شناسي پيش از خود پرداختهكه به نقد عميق زبان

سـنت   ةبه موازات مطالع. است جا گذاشته شناسي و فلسفي پس از خود بههاي زبانجريان
خسـرو  رناص آثارخود، له در سنت فكري أزباني غربي درپي جستجوي همين مس - فلسفي

درسـتي   وي بـه . اسـت  را فيلسوفي يافتيم كه زبان را از حيث فلسفي مورد مداقه قرار داده
مگر اينكه سـاحات مختلـف آن را از هـم     ،يافته بود كه ماهيت زبان هويدا نخواهد شددر

 خسـرو ناصر .گيـرد يند تحقق زبان شكل مـي اساحاتي كه از مجموع آنها فر ؛متمايز كنيم
 .دانـد ناطقه، نطق، قول و كالم را ساحات ديالكتيكي تحقق زبان مـي ة قو ةساحات چارگان
ناصرخسـرو  . خواني داردهيم النگاژ، النگ و پارول سوسور همتقريب با مفامفاهيمي كه به

عنوان يك فيلسوف مراحل مختلف تكوين زبان را با مراحل مختلـف شـناخت متنـاظر    به
فلسـفي ناصرخسـرو،    ةبه جهت دغدغـ  .آن را داشت ةامري كه سوسور نيز دغدغ ؛داندمي

نهايت هم ناصرخسرو و هم راما د .اهميت خاص خود را دارداو تمامي ساحات زباني براي 
بـه   ،نظر از زباني خاص در جغرافيا و تاريخي خـاص  سوسور، ماهيت متحقق زبان را صرف

با تبيين درست اين سـاحت اسـت كـه سـاحت پيشـين و      . دانندترتيب نطق و النگ مي
  .يابند درستي روشني مي پسين آنها به

  
  :نوشتپي
به قول و كتابت اختصـاص داده كـه    را ينزادالمسافردو فصل از المثل ناصرخسرو في - 1

مـورد نقـد و   آن را دريـدا دربـاب گفتـار و نوشـتار      ءنگارندگان در نگاهي تطبيقي بـا آرا 
  ).1391 ،فرزاد بالو و خبازي كناري .كن(اند بررسي قرار داده

شناسـي   گفتارهاي زبـان درساز متن فرانسوي و متن فارسي  ،عالوه بر متن انگليسي - 2
  .است حاضر استفاده شده ةنيز در مقال سورسو عمومي
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