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Abstract 

What may raise the question at the outset as to what connection there may be between the 

Ferdinand de Saussure, a twentieth-century Swiss linguist, and Ibn Khaldun, an eighth- and 

ninth-century Tunisian ideologue and theorist, which led to this Writing, should the idea of 

comparing their views on language come to the writer.  

Louis Ferdinand de Saussure was the first to examine language as a grammatical and lexical 

element of syntax and vocabulary. In his view, linguistic constructivism is based on the duality 

of the signifier and signified in language; In other words, the structure of language has dual 

aspects in his view; One is the language that he considers to be a general mental system, and 

the other is speech that has a physical and objective aspect. Ferdinand de Saussure was a Swiss 

linguist who propounded language as a social structure or, in other words, "The Public 

Knowledge of language" and discussion about it as a system with two separate elements; 

language and speech and also two methods Diachronism and Synchronism approach; Louis 

Ferdinand Sosor for the first time in the contemporary age and considered as a unique theory. 

However, this theory, to some extent similar, was formed by "Abdurrahman ibn Khaldun" a 

Muslim luminary theorist who propounded "The theory of mechanic and organic versatility in 

sociology and the philosophy of society about developed and undeveloped societies before 

Emile Durkheim. 

First, this article wants to briefly propound some outstanding ideas in Sosor's theory and then 

assess their value according to Ibn Khaldun's words.  
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 سوسور یانگاره بنياد بر خلدون ابن زبانشناختي دیدگاه خوانش

 )پژوهشی(

 1 نویسنده مسئول( ایران، بهار صدیقی )استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،

 ایران.( گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،سید محمد باقر حسینی )استاد 

doi.org/10.22067/jall.v12.i1. .2103.1029 

 1-16صص:

 چکيده

قرن  یسیشناس سوئدو سوسور، زبان ناندیفرد انیم یوندیسؤال مطرح شود که چه رابطه و پ نیممکن است در آغاز ا

شد که سبب گشته وجود داشته با تواندیم یتبار قرن هشتم و نهم هجر یپرداز تونسو ابن خلدون، انگاره ساز و نظریه ستمیب

 متبادر گردد؟ سندهیزبان به ذهن نو یدو درباره نیا یهادگاهید یسهیمقا یشهینوشتار، اند نیدر ا

نظام با دو عنصر  کیآن به عنوان  یو بحث درباره «یجمع یدانش زبان»به عبارت بهتر،  ای یاجتماع ادنهکیعنوان به زبان

 synchronic)( ستای)ا یزمانو هم(diachronic approach) (یخی)تار یدر زمان افتیدو ره نیزبان و گفتار، همچن زیمتما

approach) دیو سوسور مطرح گردد ناندیفرد ی: لوئیسیشناس سوئمعاصر توّسط زبان یبار در دوره نینخست یدر زبان، برا 

 یهیدر نظر ترشیه پانگار نیاز ا ییهاآن است که جلوه قتیحق یمورد توجّه قرار گرفت؛ ول لیبدیب یاو به عنوان انگاره

 میاز دورکها شیپ زیاجتماع ن یو فلسفه یشناسجامعه یحوزه در که–مسلمان  یابن خلدون، انگاره ساز برجسته یزبان

 شده است.مشابه ارائه باًیتقر یاا شاکلهب -جوامع مختلف مطرح نمود یرا درباره «کیو ارگان کیمکان یهمبستگ یانگاره»

موجود در آن  یبرجسته یهادهیا یسوسور برخ یکوتاه انگاره یآن است تا در آغاز،پس از معرف یحاضر در پ یمقاله

 قرار دهد. یابیباره مورد ارز نیلدون در اها را بر اساس سخنان ابن خو سپس آن دیرا به شکل کوتاه مطرح نما

 کیبه عنوان  سوکیمانند دوسوسور، زبان را از  زیفرجامین جستار حاضر، حکایت از آن دارد که ابن خلدون ن افتیدر

زبان و  انیم زیتما قرار داده است و به یموردبررس ادینشانه بن یهانظام یر زمرهد ژهیونظام و کلّ منسجم و هماهنگ و به

مطرح  رییدر حال تغ یه عنوان موجودزبان، آن را ب ریپذ یدگرگون تیبا اشاره به ماه گرید یکرده است و از سوگفتار اشاره

 قرار داده است. یآن را موردمطالعه و بررس یزمانو هم یدرزمان یهاافتیساخته است و ره

 : زبان، گفتار، ابن خلدون، سوسورهادواژهیکل
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 مقدمه. 1

 و نحو قاموسی و دستوری عناصر به ناظر نظامی عنوان به را زبان که است کسی نخستین دوسوسور، فردیناند لوئی

 گریدعبارتبه ؛ است زبان در و مدلول دال دوگانگی بر مبتنی زبانی ساختگرایی او نظر از ؛قرارداد واکاوی مورد واژگان

 دیگر و است دانسته کلی ذهنی نظام و دستگاه یک را آن وی که زبان یکی است؛ دوگانه وجوهی دارای او ازنظر زبان ساختار

 :است عینی نمود دو دارای زبان اساس، این بر دارد، عینی و یکیزیف یجنبه که گفتار

 ملفوظ صورت یا صوتی نمود.1

 مکتوب صورت یا خطی نمود.2

 وی که است اندیشه و آوا میان رابط عبارتی به یا الفاظ و مفاهیم میان ارتباط یحلقه زبان، که است باور این بر سوسور

 زبانی ینشانه را دو این ارتباط از حاصل زبانی عنصر و است نامیده( signified) را اندیشه و(  significant) دال را آوا

 و مدلول یک میان پیوندی هیچ سوسور، نظر از و دارد هیدورو واژگانی زبانی یهر نشانه اساس این بر ؛( sign) عالمت یا

 .هستند قراردادی ها،نشانه زیرا ندارد وجود آن بر دال آواهای

 نامیده(system) سیستم را است وستهیپهمبه اجزای از متشکل که زبان دستگاه یا مجموعه ،برجسته شناسزباناین 

 مکتب را سوسور مکتب و برندمی کار به است ساخت معادل که را(  structure) یآن،واژه یجابه حاضر حال در که است

 شناسان، مردم که آمد پدید زمانی ،شودیم نامیده ،ساختگرایی امروز آنچه درواقع نامند؛می( structuralism) ساختگرایی

 بود هنگام این در و گیرند بهره خود کار الگوی عنوان به زبانشناسی از توانندمی که دریافتند اندیشمندان دیگر و ادبی منتقدان

 و نهاده بدان روی پیش هاسال سوسور  که است شناسینشانه طرح همان الگو این واقع در که بردند پی نکته این به آنان که

 (109:1386 کالر،. ) بود ساخته مطرح را آن

 و سوکی از دورکهایم و خلدون ابن هایاندیشه میان که است چیزی همان سوسور، و خلدون ابن پیوند یفلسفه

 !اجتماع یفلسفه: است کرده ایجاد رابطه دیگر سوی از سوسور و دورکهایم

 «ارگانیک و مکانیک به همبستگی یبندمیتقس» یانگاره که بود خلدون ابن این دورکهایم، از پیش که است آن حقیقت

 هایپژوهش نوع همین دستاورد به نظر با توانست سوسور دیگر سوی از و نمود مطرح گوناگون جوامع بررسی یحوزه در را

 آن یزمانهم و زمانی در هایرهیافت به و دهد قرار یموردبررس جمعی زبانی دانش یک عنوان به را زبان دورکهایم، اجتماعی

 شد گفته کهچنان ابعاد این ولی دهد قرار یموردبررس متمایز عنصر دو عنوان به خود یانگاره در را گفتار و زبان و برد پی

 !بود گردیده مطرح خلدون ابن ذهن در او از پیش
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 . پيشينه پژوهش1. 1

شناسی، تاریخ و سیاست، جستارهای بسیاری صورت گرفته است پیرامون ابن خلدون و نظریات وی در گستره جامعه

 اللغة اکتساب»توان به زبان میشناسی در میان پژوهشگران عربشناسی و جامعهگستره زبانها در ترین آنکه از برجسته

 علم» و مسلم صبریاثر « والفولکلور االجتماع علم بین خلدون ابن مقدمة»، فوزیةنگاشته قمقام « خلدون ابن عند وتعلیمها

اشاره کرد؛ در زبان فارسی نیز جستارهایی  الحی عبد محمدنوشته دکتر « خلدون ابن "مقدمة" فی قراءة: الخلدونی العمران

 مهدیو  جمشیدیها غالمرضااز « دورکیم امیل یشناختروش قواعد بر دیتأک با خلدون ابن بودن شناسجامعه بررسی»مانند 

 قاسم و قاسمی یارمحمدنوشته « سیاسی ی مدرنیته منظر از خلدون ابن چرخشی - ریزشی ی نظریه در تأملی»، میرزایی

شناسی و سیاست پرداخته است. وجه تمایز نوشتار حاضر با نیز به بررسی آراء ابن خلدون در گستره جامعه فردویی اویسی

ها و آراء زبانی دیگر جستارها پیرامون ابن خلدون در تمرکز آن بر بررسی نظریه زبانی فردیناند دوسوسور در پرتو  اندیشه

  است که در هیچ جستار عربی و فارسی بدین شکل مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. تبار مسلماناین اندیشمند تونسی

 اجتماع جایگاه به توانمی است ساخته مطرح هاآن اساس بر را خود یشناختزبان یهینظر سوسور، که مسائلی نیترمهم از

 زبان میان تمایز درزمانی، و یزمانهم هایرهیافت، جمعی زبانی دانش یک عنوان به زبان بررسی و زبانی رفتارهای در انسانی

 اشاره زبانی هایساخت در جانشینی و ینینشهم محورهای ساختن مطرح و ادینشانه بن نظامی عنوان به زبان بررسی ،و گفتار

 قرار واکاوی مورد بارهنیدرا خلدون ابن دیدگاه کنار در و جداگانه شکل به را هارهیافت این از یک هر کوشیممی ما که کرد

  .دهیم

 های بنيادین.  پرسش2. 1

 رو در پی روشن ساختن پاسخ آن بوده است عبارتند از:های بنیادینی که پژوهشگر در جستار پیشترین پرسشاز برجسته

 ؟شناختی ابن خلدون، قابل بازیابی استی زبانی زبانی فردیناند دوسوسور در نظریهها از انگارهکدام سویه -1 

 ی زبانی ابن خلدون خود نمود یافته است؟های مطرح در زبانشناسی نوین در نظریهها و رهیافتکدام شاخص -2

 نمایند نیز عبارتند از:های مطرح شده رخ میهایی کع در برابر پرسشانگاره

 بنیاد نشانه هاینظام یزمره در و هماهنگ و منسجم یسامانه یک عنوان به را زبان سو یک از دوسوسورابن خلدون مانند  -1

 .است کرده اشاره گفتار و زبان میان تمایز به دیگر سوی از و داده قرار بررسی مورد

 هایرهیافت ضمن بررسی ای متغیّر،باشندهدر جایگاه  زبان پذیر دگرگونی ماهیتی خود، با تمرکز بر در نظریه ابن خلدون -2

 کارکرد بررسی هنگام ،زبانی محیط و طبیعی محیط از آموززبان پذیریکنش و آن بودن اکتسابی و زبان همزمانی و زمانی در

 !است ساخته مطرح زبان در نیز را نشینی هم و جانشینی رویکرد ضمنی شکل به زبان، زایشی
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 زباني رفتارهای در انساني اجتماع جایگاه. 2

 از فراتر واقعیتی را ،زبان سبب همین به و بود دورکهایم یشناختجامعه یهینظر وتأثیر نفوذ زیر شدت به دوسوسور

 گفتار در افراد که دیآیم پیش تغییراتی متعاقب شودمی واقع زبان در که تغییراتی که بود باور این بر و دانستیم آدمی شخص

 (419:1384روبینز،.)آورندیم پدید خود

 یهاتیفعال از یامجموعه صرفاً  نه و دارد را اولیه واقعیتی حکم انسان، برای جامعه که بود معتقد دورکهایم مانند سوسور

 اجتماعی واقعیت یک فرض با تنها عینی توصیف هنگام به نیز انسانی زبانی رفتار لذا و ذهن اتفاقی تظاهرات یا فردی

 بر اجتماعی، یپدیده چون نیست اجتماعی ایپدیده ،ییتنهابه صدا تولید سوسور نظر از علت همین به و است ریپذامکان

 هاینظام مجموعه اساس بر گفتار و زبانی ،رفتار دیدگاه این طبق دارد؛ وقوع امکان فردی میان قراردادهای از نظامی اساس

 (84-82:1386کالر،.)اندکرده جذب ناخودآگاه یا خودآگاه افراد، که یابدمی تحقق اجتماعی

 چارچوب در تنها هاارزش از دستگاهی عنوان به را زبان که است باور این بر خویش زبانی یانگاره در سوسور یعنی 

 که دارد تأکید وی( 101: 1347 واترمن،. )قرارداد ارزیابی و موردمطالعه توانمی سازدمی آشکار را هاارزش آن که اجتماعی

 و زبانکی با شدن روبرو هنگام تنها دانش این بلکه ندارد وجود افتهیکمال شکل به کسچیه در که است جمعی دانشی زبان،

 به را دانش این تواندمی زبانی محیط یک در گرفتن قرار با تنها کودک یعنی گیردمی شکل زبانی محیط یک در گرفتن قرار با

 نمود کجا در و خلدون،چگونه ابن زبانی دیدگاه در ایده این که است این است اهمیت حائز نجایا در آنچه اما آورد؛ دست

 است؟ یافته

 «سماع» خلدون، ابن شد؛ آگاه امر این از بتوان زبان یدرباره او سوگیری با آشنایی و خلدون ابن سخنان واکاوی با شاید

 تمام اساس شنیدار:«اللسانیّة ابوالملکات والسّمع»: گویدمی باره این در و داندمی «زبانی توانش» اصلی یپایه را شنیدار یا

 و است کرده اعالم را زبان بودن اکتسابی روشن، بیانی با وی همچنین( 546/1: دت خلدون، ابن) است؛ زبانی های توانش

 :گویدمی چنین شنیدار،: «سماع» دادن قرار اساس بر عالوه باره این در

یظّن کثیٌر من المغفلین مّمن لم یعرف شأن  كفإّن الملکات إذا استقّرت و رسخت فی محاّلها ظهرت کأّنها طبیعة و جبلة لذلک المحّل و لذل»
ما تحمل الملکات أّن الّصواب للعرب فی لغتهم إعرابًا و بالغًة أمٌر طبیعیٌّ و یقول کانت العرب تنطق بالّطبع و لیس کذلك .... کما تقّدم إنّ 

 در هرکدام  انسان، هایتوانش که آنگاه» مه(.)ترج(562: همان) «بممارسته کالم العرب و تکّرره علی الّسمع و التفّطن لخواّص تراکیبه

 بسیاری رونیازا و است اندام آن طبیعت و سرشت جزء هاتوانمندی این که رسدمی نظر به چنین گرددمی استوار اصلیش اندام

 و طبیعی امری عربی، زبان در بالغت و إعراب درستی که پندارندمی خبرند،بی انسان هایتوانش حقیقت از که ناآگاه افراد از

 توانش- رفت ذکرش نیز تر پیش که چنان- آنکه حال است شده سرشته هاعرب وجود در سخنوری گویندمی و است غریزی

 پدید عرب گفتار ساختاری هایویژگی با آشنایی و مکرر هایشنیدن بر تکیه و ممارست و تمرین درپی نیز هاعرب در گفتار

 «.آیدمی
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 رانگویشو گفتار ساختاری هایویژگی دریافت و شنیداری تکرار و تمرین زبان، به نسبت خلدون ابن سوگیری این در

 برای معیارها این شکیب که اندقرارگرفته توجه مورد زبانی توانش آوردن دست به در اصلی معیارهای عنوان به آموزانزبان و

 از را سوسور،انسان و دورکهایم مانند که خلدون ابن دیدگاه در ژهیوبه طلبندمی را خاصّ زبانی اجتماع یک یافتن، تحقق

اإلجتماع اإلنسانّی ضروریٌّ و یعّبّر احلکماء عن هذا بقوهلم: اإلنسان مدنّی »: دیگویم بارهنیدرا و داندمی ناگزیر انسانی اجتماع یک ایجاد
 نیز دانشمندان و حکما و است گریزناپذیر امری ، انسانی اجتماع یک فرض».)ترجمه((41: همان)« ابلطبع أی البدَّ له من اجتماع.

 گریزی انسانی اجتماع یک ایجاد از را او و است شده سرشته مدنیت، به وابسته انسان،:که اندکرده بیان گونه این را حقیقت این

 «.نیست

 الملکة» زبانی توانش آوردن دست به فرآیند در آن بر تأکید و شنیدار: «سماع» ساختن مطرح با خلدون ابن دیگر سوی از

 تقابلی مدار به ظریفی شکل به و است داده قرار نظر مورد را سویه دو یرابطه یک زبان، کارگیری به رویکرد در ،«اللسانّیة

 .است کرده اشاره آن فردی میان ماهّیت و گفتار

 درزماني و همزماني هایرهيافت. 3

 مسلمان اندیشمندان آراء در سوسور درزماني و يزمانهم هایرهيافتنمود . 1. 3

 نیز و شدهتیتثب نظامی ،متضمن زبان لحظه، هر در که دارد تأکید نکته این بر صراحتبه خود، زبانی یهینظر در سوسور

 سخنان این از خواننده آنچه است؛ گذشته از محصولی و حال زمان در جاری نهادی زبان، لحظه، هر در است؛ تحول نوعی

 (98:1386کالر،.)وگفتار زبان یپدیده درزمانی و یزمانهم هایرهیافت مگر نیست چیزی یابد،درمی سوسور

 رهیافت و خودکفاست ارتباطی نظام یک یمنزله به زمان از برشی در زبان هر بررسی و واکاوی معنی به همزمانی رهیافت

 شناسیزبان تردقیق عبارت به ؛شودیم حادث زبان بر زمان گذار در که است تغییراتی تاریخی یمطالعه معنی به درزمانی

 (418:1384روبینز،.)تاریخی شناسیزبان معادل زمانی در شناسیزبان و است توصیفی شناسیزبان همان همزمانی

: القرطاجنی حازم و پنجم و چهارم قرن یبرجسته متکلّم و فقیه: اندلسی حزم ابن مانند اندیشمندانی که است توجه شایان

 .اند کرده اشاره گفتار و زبان بر طبیعی و زبانی محیط و اجتماع تأثیر به شکلی به یک هر نیز هفتم قرن دان بالغت و ناقد 

 اصواتی و آواها با متفاوت و آگاهی روی از و هدفمند ،آوردیم به وجود انسان آوایی دستگاه که را اصواتی و آواها حزم، ابن

و علی صعید آخر یفصح عن نوٍع من العالقات یربط »: است گفته چنین بارهنیدرا وی ؛کنندیم ایجاد حیوانات یا پرندگان که داندیم
یك الذی یدّل في الّصوت بالّداللة و یؤّسس ذلك علی مبدأین متعارفین هما الّطبع و القصد؛ فالصوت الذي یدّل علی معنی إّما أن یدّل بالطّبع کصوت الد  

 (:12: 1959 حزم، إبن) «علی الّسحر .... و إّما أن یدّل الصوت بالقصد و ذلك من خصوصیات اللغة اإلنسانّیة األغلب

 است شدهشناخته اصل دو بر روابط گونهنیا که شوندمی معنا و آوا میان پیوند یمایه که دارند وجود ،روابطی دیگر سطح در

 مانند است غریزه و سرشت یا باشدمی معنا یک بیانگر که آوایی خاستگاه زیرا هدفمندی و و طبع سرشت: از اندعبارت که
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 زبان هایویژگی از دوم نوع این که است هدفمندی از برخاسته آوا یا خواندمی سحر هنگام غریزه روی از که خروس صدای

 .    است انسان

 معنایب دیگری و آگاهی روی از و هدفمند ،معنادار یگونه دو به را آواها اوّل، یمرحله در حزم ابن سخنان، این در

 طبیعی را حیوانات و پرندگان اصوات و آواها و انسان آوایی دستگاه یشاخصه تنها را هدفمند آواهای ؛وی است کرده تقسیم

 این نیز آنان زیرا نیست معاصر شناسانزبان یهادگاهید به شباهتیب حزم ابن یبندمیتقس نوع این است؛ دانسته غریزی و

 است ممکن گفتن زیرا نه دهندمی پاسخ و است؟ گفتن همان زبان، آیا که کنندیم مطرح پرسش این طرح با را یبندمیتقس

 (97: 1347 واترمن،. )باشد داشته ارتباط مفهومی با باید باشد معنادار صدایی کهآن از پیش و باشد معنابی صداهای از امتدادی

 برای نیز وی که دهدیم نشان انسان، صوتی دستگاه از برآمده آواهای بودن هدفمند به حزم ابن یاشاره دیگر، سوی از

 جرجانی عبدالقاهر مانند که طورهمان است بوده آن گویشوران و محیط موجودات به نسبت اجتماعی رویکرد یک به قائل زبان

 در بلکه ییتنهابه نه را آوایی هر و است کردهاشاره گفتار گوناگون ساختارهای در واژگانی هایانسجام از نظامی وجود به نیز

من المتعارف أّنه الداللة للّصوت اللغوّی مفردًا إاّل إذا و »: است دانسته داللت دارای و معنادار آواها، دیگر کنار در و خاصّ چینشی
 تنهایی به زبانی آوای یک که است مشخص و معمول مری ا این(  :  12:1959حزم، ابن)التأم مع غیره فی بنیة لغوّیة داّلة بالوضع."

 .گیرد قرار معنا یک بیانگر زبانی ساخت یک در آواها دیگر با که این مگر ندارد معنایی

 یقریحه گیریشکل در مؤّثر عوامل از را زبانی محیط و طبیعی محیط -شد گفته چنانکه– القرطاجنی حازم همچنین

 «النشیء فی بقعة معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طّیبة المطاعم، أنیقة المناظر.»: دویگیم طبیعی محیط یدرباره و داندمی زبانی
 اندازهای چشم و گوارا های خوردنی و خوب موقعیت با وهوا آّب خوش ی منطقه یک در رشد(:40: 1966 القرطاجنی،)

 به را طبیعی محیط تا است آن بر سخنانش از بخش این در حازم است؛ برجسته شعری سرودن در مؤثر عوامل از نواز چشم

والترعرع بین »: گوید می نیز شاعر زبانی محیط یدرباره که چنان نماید مطرح طبع گیریشکل در تأثیرگذار عاملی عنوان
 (:همان)« الفصحاء األلسنة المستعملین لألناشید المقیمین لألوزان.

 پیشینیان هایسروده به که است سخنورانی یطبقه میان در شاعر بالیدن و رشد نیکو، شعر سرودن برای الزم شرایط از

 و زبانی توانش آموز، زبان زمانی او، باور در که دهدمی نشان سخنان این گیرند؛ می بهره وزن از خویش شعر ودر دارند نظر

 بر وی نماید؛ رشد شده یاد هایویژگی با زبانی محیط یک در که گیردمی فرا را واژگان بکارگیری و گفتار درست یشیوه

 فراهم برایش عوامل و عناصر این که جایی در تنها باشد بهرهبی الزم زبانی و محیطی شرایط از که شاعری که است باور این

 و باشد کرده رشد مناسب سرزمینی در که کندمی پیدا مهارت معانی بیان در شاعری تنها و بسراید شعر زیبا تواندمی گردد

 (42: همان. )باشد بالیده سخنور و فصیح امّتی میان در که گیردمی کار به نیکو را واژگان کسی
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  های ابن خلدونهای همزماني و درزماني سوسور در پرتو اندیشهخوانش رهيافت. 2. 3

 قابل یروشنبه نیز خلدون ابن زبانی دیدگاه در گفتار و زبان درزمانی و همزمانی هایرهیافت یدرباره سوسور یایده

 است نموده مطرح را رویکرد دو زبانی، توانش آوردن دست به فرآیند بررسی در خلدون ابن چراکه؛ است یابیو ارز واکاوی

 : از اندعبارت رویکرد دو آن هستند؛ زبان در رهیافت یک بیانگر خود ینوبهبه نیز هرکدام که

 .خاصّ زبانی محیط یک در گرفتن قرار و شنیدار دادن قرار مدار با زبانی توانش آوردن دست به-1

 .ملّت یک آثار بررسی و مطالعه و تکرار و تمرین برهیتک با زبانی توانش آوردن دست به-2

یسمع الصبّی استعمال »: دیگویم چنین خاصّ زبانی محیط یک در و شنیدار دادن قرار مدار با زبان فراگیری یدرباره وی
 «متکّلم.المفردات فی معانیها فیلقّنها اّواًل، ثّم یسمع التراکیب بعدها فلیقنها کذلك ثّم الیزال سماعهم لذلك یتجّدد فی کّل لحظة و من کّل 

 ادامه، آموزد،درمی را آنها بار نخستین برای و شنود می خاصی معانی در را واژگان کارگیری به کودک،( :555: همان)

 هر از و لحظه هر مرگ، زمان تا کودکی از انسان پیوسته، که است گونه این و گیردمی فرا و شنودمی را زبانی ساختارهای

 . گیردمی فرا را جدیدی گفتاری و زبانی ساختارهای و واژگان گویشور،

 از و دارد اشاره زبان محدودنا زایایی یعنی انسان زبان ویژگی نیترمهم به سو یک از خلدون ابن سخنان از بخش این

 است نموده درک نمایدمی ایجاد زبان در زمان گذشت که را تغییراتی و هادگرگونی وی که است نکته این بیانگر دیگر سوی

 «زبان درزمانی رهیافت» به حدودی تا است تغییر حال در لحظهبهلحظه و پیوسته که زنده  موجودی عنوان به زبان درک با و

 را( زبان درزمانی رهیافت) زبان مقطعی های ویژگی که چنان است برده پی ،گردندیم آشکار آن بستر در تغییرات این که

 مطالعه و تکرار و تمرین دادن قرار مدار با زبان فراگیری یدرباره سخنانش از دیگری بخش در و است داده قرار توجه مورد

 «التعلیم وجه» نام با آن از وی که دارد اشاره( زبان  همزمانی رهیافت)از او درک به ملّت یک آثار در رایج هایسبک بررسی و

 :است کرده یاد زبان آموزشی رویکرد یا

و وجه التعلیم ممن یبتغی هذه الملکة و یروم تحصیلها أن یأخذ نفسها بحفظ کالمهم القدیم الجارّی علی أسالیبهم من القرآن و الحدیث و »
 (:559: همان)« کالم الّسلف و مخاطبات فحول العرب فی أسجاعهم و أشعارهم.

 فراگیری با باید فرد و است اکتسابی است، گفتار بانیز توانش یادگیری یدر پ که کسی یدرباره زبان آموزشی بعد»)ترجمه(

 را آن است شعر و سجع در عرب بزرگان هایگفته و پیشینیان کالم و ثیو حد قرآن هایسبک بر مبتنی که پیشینیان سخنان

 «. آورد دست به

 توانش آوردن دست به پی در که افرادی برای را، زبان آموزش وی که است این اهمیّـت حائز ینکته سخنان، این در

 رهیافت وی یعنی است دانسته مناسب همزمانی رهیافت یک اساس بر و سنّتی آموزشی رویکرد یک یادامه در هستند زبانی
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 و است ساخته مطرح هستند زبانی توانش آوردن دست به پی در سنتی هایروش با که کسانی یدرباره نیز را زبان همزمانی

 .است فراخوانده گذشته زمانی مقطع در پیشینیان گفتارهای و حدیث و قرآنی هایسبک بر مبتنی سخنان فراگیری به را آنان

 «سماع» و است گردیده منشعب زبانی توانش آوردن دست به یدرباره خلدون ابن دیدگاه از که است رهیافتی دو هانیا

 خلدون ابن یعنی ؛باشدینم ریپذامکان ییتنهابه و انزوا در و طلبدیم را نفره دو حداقل زبانی اجتماع یک– شد گفته کهچنان

 .روندمی شمار به آموززبان برای زبان فراگیری در ازیموردن عوامل نیترمهم از محیط و اجتماع که است داشته یقین نیز

 ساخته متمایز آموززبان بر زبانی محیط و اجتماع تأثیر یدرباره حازم و حزم ابن اشارات از را خلدون ابن هایگفته آنچه

 اندننموده اشاره بدان حازم و حزم ابن که است زبانی رفتارهای در همزمانی و درزمانی رهیافت دو به او آشکار اشارات است،

إّنما هی ملکة فی ألسنتکم یأخذها اآلخر عن األّول کما تأخذ صبیاُننا لهذا العهد لغاتنا »: است گفته چنین آن یدرباره خلدون ابن ولی
ن المخالفات التی للمستعربین.  (:546/1: دت خلدون، ابن)« فلّما جاء اإلسالم و فارقوا الحجاز تغّیرت تلک الملکة بما ألقی إلیها الّسمع م 

 مسلط ما زبان به ،امروزه ما کودکان کهچنان رندیگیفرام پیشینیان از پسینیان که ددار وجود توانشی شما، هایزبان در»)ترجمه( 

 متفاوت هایشنیده از متأثر توانش، آن گفتند، ترک را ،آنجا حجاز اصلی ساکنان و شد ،پیروز اسالم کهآنگاه هرچند شوندمی

 «گشت دگرگونی دچار نمایان، عرب از

 انتقال فرایند یا فرهنگی انتقال فرآیند به گذرا ایاشاره بر عالوه خویش، سخنان از بخش این در خلدون ابن همچنین

 ولی است نموده تأکید نیز زبان ریپذ یدگرگون ماهیت بر( 33:1386یول،) دیگر نسل به نسلی از انسانی اجتماع یک در زبان

 زبان، در وراثت نقش یدرباره او سخنان و زبان اکتسابی و پذیرتغییر ماهیت یدرباره خلدون ابن سخنان این در دقّت با آنچه

 زبان داشتن ریشه یدرباره سوسور دو و خلدون ابن سخنان دادن قرار هم کنار با که است توهمی شبه ،کندیم توجّه جلب

 سخنانش از دیگری بخش در پذیرش، تغییر ماهیت و زبان بودن اکتسابی بر تأکید از پس خلدون ابن گردد؛می محو درگذشته

: همان) «والّلغات متوارثة فبقیت لغُة األعقاب علی حیال لغة األباء و إن فسدت احکامها بمخالطة األعجام شیئًا فشیئًا.»: است گفته چنین

 هرچند است پدرانشان زبان همانند جدید هاینسل زبان که  بینیم می ما و هستند میراث یمنزله به هازبان »)ترجمه( (379

 «.است گشته دگرگونی دچار هاغیرعرب با آمیختگی  خاطر به آرام آرام گذشتگان زبان قوانین

 چیزی آن پیداست توضیحاتش یادامه از که چنان عبارت این در «وراثت» از خلدون ابن مراد که است آن حقیقت ولی

 معادل خلدون ابن سخنان این بلکه است شده مطرح زبان ژنتیکی دانش( UG) عنوان تحت چامسکی ینظریه در که نیست

 زبان یهاشهیر که است این زبان یدرباره امر نیترمهم» که بود باور این بر نیز وی زیرا است زبان یدرباره سوسور سخنان

 ایم؛نداشته آن قبول جز ایچاره و میاداشته دریافت خود نیاکان از را آن ما است؛ مستقرشده گذشته دل در همیشه برای

 گذشته از محصولی و حال زمان در جاری زبان،نهادی ،هرلحظه در:دیگویم بارهنیدرا نیز دیگری جای در کهچنان

 (98:1386کالر،.)است
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  گفتار و زبان تمایز .4

 به گفتار، هایگوناگونی گرفتن نظر در و متفاوت هایموقعیت در زبان هر گوناگون هایصورت به توجه با سوسور

 افراد مغز در که داندمی ذهنی دستگاهی را زبان وی است؛ کردهاشاره(  parol) گفتار و(  langue) زبان میان تمایز و تفاوت

 روازآن و سازدمی آگاهشان سخنان، در لغزش از و دهدمی را یکدیگر گفتارهای دریافت و گفتار توان آنان به و بنددمی نقش

 که است زبان ذهنی نظام صوتی بازتاب یا آوایی نمود گفتار، امّا است دور به اشتباه از خود دارد را خطا تشخیص توانایی که

 زبان گفتار، دیگر به. باشدینم اشتباه از دوربه گویش هنگام به گویشور روانی هایحالت و حافظه هایاختالل تأثیر خاطر به

 روبینز،. )باشدمی عینی زدن حرف معادل گفتار، ولی دارد کمال سوی به رو که است آرمانی مفهوم یک سوسور، باور در

1384 :419-418) 

 اجتماعی چیزی وابسته، و فرعی از اصلی ایپدیده جداسازی سوسور، یانگاره در و گفتار زبان جداسازی حقیقت، در

 (93:1386کالر،.)است ذهنی ایپدیده از ذهنی یا روانی ایپدیده و فردیصرفاً  چیزی از

 مقام در( شنیدار) «سماع» یدرباره سخنانش از بخشی در نیز خلدون ابن را، گفتار و زبان بودن متفاوت یایده این

 است؛ دانسته گفتار هاینقصان و خطاها تشخیص به قادر را زبانی توانش و است ساخته مطرح زبانی توانش یپایه نیتریاصل

اعَلم أنَّ اللغات کّلها ملکات شبیهة بالّصناعة إذ هی ملکات فی اللسان للعبارة »: است گفته چنین بارهنیدرا سخنانش از بخشی در وی
)ترجمه( (: 544/1: دت خلدون، ابن) «عن المعانی وجودتها و قصورها ... و لیس ذلک بالّنظر إلی المفردات و إّنما هو بالنظر إلی التراکیب

 رفع یا هاآن ساختن نیکو و معانی بیان برای زبان که چرا زبان دستور به شبیه هستند هاییتوانمندی ها،زبان یهمه که بدان»

 نیست واژگان درنظرگرفتن با تنها( زبان در معانی بیان و گفتار یپدیده) امر این البته که است نیروهایی دارای هاآن در نقصان

 «.ساختارهاست به توجه با بلکه

 بیان هنگام هانقصان و هالغزش تصحیح و تشخیص در زبان توانش به سویی از سخنانش از بخش این در خلدون ابن

 دانسته  گفتار خطاهای تصحیح و تشخیص توانایی دارای را زبان سوسور، که گونههمان است کردهاشاره( گفتار زمان) معانی

 داشتن نظر در با تنها( گفتار خطاهای تصحیح و تشخیص توانایی) توانایی این که است داده توضیح دیگر سوی از و است

 یک عنوان به را زبان وی، یعنی دارد بستگی نیز متن در موجود ساختارهای گرفتن نظر در به بلکه باشدنمی ییتنهابه واژگان

 زبان مفهوم به تاریخش یمقدّمه از دیگری جای در خلدون ابن همچنین است؛ داشته ذهن در هماهنگ نظام و منسجم کلّ

 اختصاص خود به را خاصّی جای مغز، در و دارد کمال یسوبه رو که آرمانی مفهوم یک عنوان به یعنی آن سوسوری معنای در

فی أّن ملکة هذا اللسان غیر صناعة العربّیة مستغنیة » نام با مقّدمه یکم و چهل فصل یگذارنام در امر این و است کردهاشاره دهدمی
 ازینیب آن از آموزش و در است عربی زبان دستور از غیر چیزی، زبان این توانش کهنیا ی درباره فصلی «:عنها فی التعلیم

 اصول با گویشور زبانی توانش که است موضوع این بیان پی در اوّل یدرجه در یگذارنام این با وی که است آشکار است؛

 شناخت تنها «العربیّة صناعة» زبان دستور که است باور این بر وی زیرا است نیازبی هاآن از و متفاوت زبان، دستور قواعد و
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 آن معیارهای و زبانی توانش اصول شناخت خلدون، ابن دیدگاه از یعنی گویشوراست زبانی توانش به مربوط قواعد و اصول

 شناسزبان باطنی، محمدرضا دکتر را خلدون ابن سخنان این نظیر که( 560:همان. )باشدنمی توانش این از مندیبهره معنی به

 :دیگویم بارهنیدرا وی است، کرده بیان وار زمزمه نیز معاصر یبرجسته

 توصیف است قرار زبان دستور و اندفراگرفته ناآگاه طوربه زبان اهل که است قاعده محدودی یمجموعه زبان، دستور»

 خود، مادری زبان عادّی کاربرد در نخواند، زبان دستور مدرسه، در کسی اگر زیرا برعکس نه باشد؛ زبان اهل ناآگاه دانش این

 (41: 1375 باطنی،)« .نیست ناتوان الزاماً

 بنيادنشانه نظامي عنوان به زبان بررسي .5

 به را زبان و ساخت زبانشناسی یحوزه وارد را( signs) «نشانه» مفهوم خود، زبانشناسی هایتالش آخرین در سوسور

 مفاهیم انتقال که بود باور نیبرا و دانستمی مفاهیم انتقال یوسیله را زبان وی ؛قرارداد یموردبررس بنیادنشانه نظام یک عنوان

 رهگذر از که کندیم پیدا را صورتی حکم زبان، در آوا زیرا گیردمی صورت( صوت) آوا یواسطهبه اوّل، یدرجه در زبان در

 او، نظر از نشانه هر و است نامیده «نشانه» را مفهوم و آوایی صورت میان پیوند سوسور ؛گرددیم منتقل دیگران به مفاهیم آن،

 همان یا محتوا و صورت میان پیوند که( مدلول) محتوا یا مفهوم دیگری و( دال) صورت یکی: چهره دو با است واقعیتی

 اساس، این بر( 35-36: 1378 باقری، و 199: 1347 واترمن،. )است قردادی و اختیاری زبانی، یدرنشانه مدلول بر دالّ داللت

 یا عینی نمود ملفوظ، صورت-1:است نمود دو دارای-رفت ذکرش ترشیپ که چنان-سوسور نظر از زبان اینشانه نظام

 دیدگاه اساسبر انیم این در و( 192:1386صفوی،) خط یشناسنشانه یا خطی مکتوب،نمود صورت-2  لفظ یشناسنشانه

 شود، داده قرار متفاوتی هایصورت گوناگون، هایزبان در مفهوم یا محتوا یک برای که گردد می سبب چه آن سوسور

 هانشانه یهمه که است کرده اذعان خویش سخنان از بخشی در وی هرچند است؛ زبانی ینشانه بودن قراردادی و اختیاری

 مشخص معنایی بیان برای که اعمالی یطبقه در ذاتی هاییمحدودیت است ممکن که پذیرفت باید بلکه هستند اختیاری

 (107:1386کالر،.)باشد داشته وجود اندیافته ،اختصاص

 یک عنوان به همچنین و نظام یک عنوان به زبان بررسی دوسوسور، از ترشیپ هامّدت که است این توجه شایان ینکته

 زبانی دیدگاه در و سوّم قرن در جرجانی عبدالقاهر نظم ینظریه در ژهیوبه و مسلمان ناقدان یهادگاهید در بنیاد نشانه نظام

 نموده مطرح «ساختی زبانشناسی» نام با سوسور را آنچه که است آن حقیقت است؛ بوده مطرح هشتم قرن در خلدون ابن

 و اندیشگانی سطح دو ساختن مطرح و واژگان و معانی دوگانگی اساس بر خود نظم ینظریه در جرجانی عبدالقاهر است،

 و زبان تنهانه خلدون ابن عبدالقاهر، از پس همچنین( 132-133: 2003 الجرجانی،. )است نموده مطرح نظم، برای واژگانی

 که یترفیظر اینشانه هاینظام وجود به بلکه است داده قرار یموردبررس اینشانه نظام یک عنوان به را عربی زبان ژهیوبه

 اینشانه نظام بودن قراردادی و بودن اختیاری دیگر سوی از و است کردهاشاره نیز اندگرفته جای( عربی زبان) زبان این در
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 چهار خلدون ابن ،گریدعبارتبه یعنی است داده قرار توجّه مورد را هاهمخوان اینشانه نظام یعنی آن یرمجموعهیز و زبان

 :از اندعبارت که است داده قرار موردتوجه زبان نظام در را اساسی بعد

 هاهمخوان بنیاد نشانه نظام وجود-3بنیاد نشانه نظام این در و مکتوب ملفوظ صورت دو وجود-2 زبان نظام بودن بنیاد نشانه-1

 .زبان هر در بنیاد نشانه هاینظام بودن قراردادی و اختیاری-4زبان یرمجموعهیز عنوان به

 دیدگاه ابن خلدونزبان در  نظام بودن بنيادنشانه. 1. 5

إعلم أّن الّلغة فی المتعارف هی عبارة المتکّلم عن مقصوده و »: گوید می چنین خلدون ابن زبان، نظام بودن بنیاد نشانه یدرباره
کانت الملکة  تلك العبارة فعٌل لسانیٌّ فالبّد أن تصیر ملکة متقررة فی العضو الفاعل لها و هو الّلسان و هو فی کّل أّمة بحسب اصطالحاتهم و

ن الحاصلة للعرب أحسن الملکات و أوضحها إبانًة عن المقاصد لداللة غیر الکلمات فیها علی کثیر من المعانی فکّل معنی أو حال البّد له م
 (:546/1: دت خلدون، ابن)«ألفاظ تخّصه بالداللة

 زبانی رفتاری مطلوب، بیان این که است گوینده یلهیوسبه مطلوب یک بیان معمول، حالت در زبان که بدان»)ترجمه(

 میان در زبان گیرد؛ جای زبان در یعنی دهدمی انجام را عمل این که اندامی در استوار توانش یک شکل به باید ناگزیر و است

 ازنظر است توانش نوع ترینروشن و نیترکامل عرب، گفتاری توانش میان، این در و هاستآن اصطالحات بر مبتنی قومی هر

 پردازندمی معانی بیان به عربی زبان در نیز واژگان از غیر هایینشانه یا هادال که است آن در امر این خاستگاه و مقاصد بنیاد

 «دارد وجود باشد آن دال که خاصی واژگان حالتی، هر برای یا معنی هر برای حالنیدرع و

 خاصّی اصطالحات اساس بر مّلت هر میان در مراد و مقصود بیان که موضوع این به اشاره با خلدون ابن سخنان، این در

 قراردادی و اختیاری به دیگر سوی از و زبان نظام بودن بنیادنشانه به سوکی از است، شده وضع ملت آن افراد میان در که است

 دیگر از برتر را عربی زبان بنیاد نشانه نظام دیگر، سوی از ولی است کردهاشاره ملّت هر میان در و نظام این در هانشانه بودن

 هایینشانه هستند؛ معانی بیانگر که دارند وجود واژگان جزبه نیز دیگری هاینشانه عربی زبان در زیرا است دانسته هازبان

 .باشندمی عربی زبان به منحصر خلدون، ابن یگفته به بنا که.....  و مجرور مفعول، فاعل، حرکات مانند

 زبان در دیدگاه ابن خلدون مکتوب و ملفوظ صورت دو وجود. 2. 5

مقدمة : گویدمی چنین تاریخش یمقدمه در خلدون ابن گفتار، و زبان در مکتوب و ملفوظ صورت دو وجود یدرباره اما
بالخطاب...فاواًل داللة  اخری من التعلم هی معرفة االلفاظ وداللتها علی المعانی الذهنیة تزدها من مشافهة الرسوم بالکتاب ومشافهة اللسان

 (: 535:خلدون،دت ابن.)..الکتابة المرسومة علی األلفاظ المقولة علی المعانی المطلوبة ثم القوانین فی ترتیب المعانی

 ذهنی معانی بر هاآن داللت و واژگان و الفاظ شناختن: از است عبارت که دارد نیز دیگری یمقدمه آموختن،»)ترجمه( 

 نخست بنابراین شوند؛می وارد ذهن بر گفتار هنگام به ملفوظ صورت آوردن زبان بر و مکتوب صورت خواندن یوسیله به که

 «...مطلوب معانی بر ملفوظ صورت داللت سپس و شود دانسته گفتنی الفاظ بر مکتوب صورت داللت باید
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 نیز او دیدگاه از سخنوری و گفتار مطلوب یشیوه با آشنایی که دهدمی نشان خلدون، ابن سخنان از بخش این در دقت

 برای وی که است الفاظ بر مکتوب صورت و معانی بر ملفوظ صورت داللت ها،آن نیترمهم از که است مقدماتی نیازمند

 :گویدمی بارهدراین سخنانش از دیگری بخش در وی کهچناناست؛ کرده ذکر را خاصی قوانین نیز هرکدام

 به گفتن سخن راه از و گردندمی متمرکز روان و ذهن در که هستند مفاهیمی و معانی ترجمان یمنزلهبه و الفاظ واژگان

 شناختن راه از معانی حقیقت، در و هستند معانی میان پیوند یمنزلهبه و ذهن میان رابط و واسطه الفاظ، پیوندند؛می یکدیگر

 این کهیهنگام تا و دارند شفاهی الفاظ بر خاصی داللت نیز نوشتنی اشکال و...شوندمی استخراج الفاظ از لغوی هایداللت

 که هاییپرده گردد، توانمند خطی و لفظی هایداللت در فرد هرگاه ولی است دشوار عبارت به بردن پی نشود شناخته داللت

 ( 246-245همان،.) شودمی برافکنده است معانی و او میان

 نمودهای عنوان تحت خود زبانی یانگاره در دوسوسور ازآنچه روشن هاییجلوه دهد،می نشان خلدون ابن سخنان این

 یافته انعکاس( خود زمان به نسبت) علمی زبانی با خلدون ابن سخنان در او از ترشیپ دیرزمانی است ساخته مطرح زبان عینی

 .است

 زبان در دیدگاه ابن خلدون یرمجموعهیز عنوان به هاهمخوان بنيادنشانه نظام وجود. 3. 5

 عنوان به هاآن از ها،همخوان هایویژگی بیان ضمن زبان، یدرباره سخنانش از دیگری بخش در خلدون ابن همچنین

 بنیادنشانه نظام یرمجموعهیز را هاهمخوان وی دهدمی نشان امر این که است ادکردهی زبان هر در اختیاری بنیادنشانه نظام یک

إعَلم أّن الحروف فی النطق کما یأتی شرحه بعد هی کیفیات األصوات الخارجة من الحنجرة »: است دانسته آن هایویژگی دارای و زبان
یر تعرض من تقطیع الّصوت بقرع اللهاة و أطراف الّلسان مع الحنک و الحلق و األضراس أو بقرع الشفتین أیضًا فتغایر کیفّیات األصوات بتغا

ترّکب منها الکلمات للّداللة علی ما فی الضمایر و لیست األمم کّلها متساوّیًة فی النطق ذلک القرع و تجیء الحروف متمایزًة فی الّسمع و ت
 (:555: همان)« بتلک الحروف فقد یکون ألّمة من الحروف ما لیس ألّمة أخری

 است حنجره از خارج آوای کیفیت همان -آیدمی شرحش این از پس که چنان-گفتار در هاهمخوان که بدان»)ترجمه(

 برخورد یلهیوسبه آسیا هایدندان و نای و فک با زبان اطراف و کوچک زبان با برخورد هنگام آوا گسستن یا تقطیع از که

 شنیدار، هنگام و شده متفاوت کند،می برخورد کیکدام با زبان کهنیا به توجه با آواها کیفیت و آیدمی پدید هالب بازبان 

 پدید الضمیر فی ما بیان برای واژگان که هاستهمخوان همین از و شوندمی شنیده متمایزی و متفاوت شکل به هاهمخوان

 که بردمی بهره هاییهمخوان از قوم یک گاهی زیرا نیستند یکسان هاآن با گفتن سخن در اقوام و هاامت یهمه و آیندمی

    «.اندبهرهبی آن از دیگران

 دیگر با متفاوت و هستند اختیاری زبانی هر در معانی و هااندیشه بیانگر هاینشانه عنوان به واژگان که طورهمان یعنی

 گرفتن شکل و آواها ایجاد در آوایی هایدستگاه تفاوت به توجّه با نیز واژگان این یدهندهشکل هایهمخوان باشند،می هازبان
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 که است کردهاشاره نیز نکته این به حتّی وی است دیگر زبان با متفاوت زبانی هر در آوا، برونداد چگونگی در عادات برخی

 .ندارد وجود دیگر زبانی نظام در که باشد داشته وجود هاییهمخوان ملّت، یک زبانی نظام در است ممکن

 زبان در دیدگاه ابن خلدون بنيادنشانه هاینظام بودن قراردادی و اختياری. 4. 5

: است گفته چنین تاریخش یمقدّمه از بخشی در زبان، بنیاد نشانه نظام بودن قراردادی و اختیاری یدرباره خلدون ابن
مقصود ألنها إّن األلفاظ بأعیانها داّلة علی المعانی بأعیانها و کّل معنی البّد أن تکتنفه أحواٌل تخّصه فیجب أن تعتبر تلک األحوال فی تأدیة ال»

 (همان) «ما ُیَدّل علیها بألفاٍظ تخّصها بالوضع. صفاته و تلک األحوال في جمیع األلسن أکثر

 مطلوب و مقصود بیان در باید که دارد خود ی ویژه ،حاالتی ناگزیر معنی، هر و هستند معانی بیانگر واژگان،» )ترجمه(

 بیانگر که واژگانی بیشتر ها،زبان یهمه در و روندمی شمار به معنی آن صفات جزء هاحالت این زیرا گیرند قرار توجه ،مورد

 «.باشندمی قراردادی هستند، نظر مورد مقاصد و معانی

 شوندمی داده نشان واژگانی یبوسیله هازبان یهمه در است میان در هاآن بیان قصد که معانی از دسته آن هایحالت یعنی

 در که اینکته اما هستند؛ بنیادنشانه زبانی، هاینظام تمام که معناست بدان این و شوندمی وضع منظور این برای مخصوصاً که

 حالت در را زبانی هاینشانه اگرچه دوسوسور مانند نیز او که است است،این توجه شایان خلدون ابن سخنان از بخش این

 که است سبب همین به و داندنمی صادق ها نشانه و واژگان تمام یدرباره را امر این بلکه داندمی قراردادی و وضعی کلی،

 .شوندمی بیان اختیاری هاینشانه با معانی بیشتر.. علیها یدل ما اکثر گویدمی

 : در دیدگاه ابن خلدون زبان نظام جانشيني و نشينيهم روابط.خوانش 6

 را زبانی هایساخت یسازنده اجزای همان یا(  structural unit) ساختاری واحدهای میان پیوندهای سوسور

(  syntagmatic relation) نشینیهم پیوند: است کرده تقسیم نوع دو به را ساختاری پیوندهای و است داده قرار یموردبررس

 ( Paradigmatic relation)جانشینی پیوند و

 همنشینی روابط در اختالل و حاضرند ساخت یک در مستقیماً همگی که شودمی برقرار واحدهایی میان ینینشهم پیوند

 «خندید مادر» ساخت در «خندید» و «مادر» یواژه دو میان پیوند مانند گردد ناهماهنگ ساخت آن شودمی سبب هاآن میان

 ساخت یک در حاضر واحدهای میان جانشینی پیوند ولی اندقرارگرفته افقی محور یک روی بر خاص پیامی رساندن برای که

 دونقطه در جانشینی مذکور، یجمله در نمونه عنوان به گردد؛می برقرار دیگر سوی از آن در غایب واحدهای و سوکی از

 واژگانی از «خندید» یجابه و...  و محمد پزشک، برادر، پدر، مانند واژگانی از  «مادر» یجابه توانیم یعنی ردیگیم صورت

 کردیم تالش ما که ساختاری واحدهای میان پیوند یدرباره سوسور یاندیشه کرد؛ استفاده...  و رفت نشست، گریست، مانند

 مبتنی را زبان زایایی کروژفسکی، از پیروی با او که دهد می نشان نماییم ذهن به نزدیک را آن فهم ساده، ینمونه دو بیان با

 (17-19: 1385 یاکوبسن،. )است دانسته( همنشینی) چینش پیوند و( جانشینی) گزینش پیوند بر
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 یدرباره خویش سخنان از بخشی در خلدون ابن ؛اندقرارگرفته توجّه مورد نیز خلدون ابن زبانی دیدگاه در پیوند دو این

إعلم أّن اللغات کّلها ملکات شبیهة بالصناعة »: است گفته سخن گویشور زبانی هایسازه میان در پیوندها گونهنیا وجود از ها،زبان
هو  إذ هی ملکات فی الّلسان للعبارة عن المعانی و جودتها و قصورها بحسب تمام الملکة أو نقصانها و لیس ذلک بالنظر إلی المفردات و إّنما

المعانی المقصودة و مراعاة التألیف الذی یطبق الکالم بالنظر إلی التراکیب فإذا حصلت الملکة التاّمة فی ترکیب األلفاظ المفردة للتعبیر عن 
 (:554/1: دت خلدون، ابن)« علی مقتضی الحال َبَلَغ المتکّلم حینئٍذ الغایة من إفادة مقصوده للسامع

 ونیک و معانی بیان برای زبان چراکه ؛صناعت و زبان دستور به شبیه هستند هایی،توانمندیهازبان یهمه که بدان»)ترجمه( 

در  با ،تنها زبان در معانی بیان و گفتار یپدیده یعنی امر این البته که است نیروهایی دارای هاآن نقصان رفع یا هاآن ساختن

 جهت واژگان ینیو جانش همنشینی از اعم چینش توان کهآنگاه پس ساختارهاست به توجه با بلکه نیست واژگان گرفتن نظر

 شنونده به را خویش مقصود انتقال توان وی گشت، پدیدار درگویشور سخن ازیموردن ساخت به توجه با موردنظر معانی بیان

 «.داشت خواهد

ترکیب األلفاظ المفردة للتعبیر بها عن المعانی » نام با آن از او که است چیزی همان نشینی هم خلدون، ابن سخنان این در  
 چینش یا تألیف همان جانشینی و است ادکردهی باشند موردنظر معنای بیانگر که شکلی به واژگان چینش یعنی «المقصودة

 .باشد هماهنگ حال مقتضای با سخن کهینحوبه است واژگان

 است داده قرار توجّه مورد زبانی بافت در را واژگان ینینشهم و جانشینی همزمان، نیز سخنانش از دیگری بخش در وی

التراکیب بالُجمل و غیر الجمل إنشائّیة و خبرّیة اسمّیة و فعلّیة مّتفقة و غیر مّتفقة مفصولة و موصولة و تنتظم »: گویدمی چنین بارهنیدرا و
علی ما هو شأن التراکیب فی الکالم العربّی فی مکان کّل کلمة من األخری یعرفک فیه ما تستفیده باإلرتیاض فی أشعار العرب من القالب 

 (:572: همان) «یب المعّینة التی ینطبق ذلک القالب علی جمیعها.الکلّی المجّرد فی الذهن من التراک

 یا باشد اسمی خبری، یا باشد انشائی ساختی است ممکن نه؛ یا باشند جمله شکل به است ممکن سخن هایساخت

 زبان در هاساخت چگونگی برحسب امور این یهمه نه؛ یا باشند سازگار باهم معنایی ازنظر ساخت دو است ممکن فعلی؛

 هابدان اشعار، در تمرین و ممارست یجهیدرنت ما که( همنشینی)هاستواژه دیگر به نسبت واژه هر جایگاه بازشناختن و عربی

 یهمه بر قالب این که بنددمی نقش ذهن در معین هاییساخت از مجردی کلی قالب تمرین، همین یواسطهبه و بریممی پی

 ( جانشینی)گرددمی منطبق هاساخت آن

 به دیگری به نسبت واژه هر جای بازشناختن و بافت یک در یکدیگر به نسبت واژگان چینش چگونگی سخنان این در

 برای ذهن در فرضی طرح یک به یافتن دست و است زبانی ساخت یک در ینینشهم پیوند همان گرفتن نظر در معنای

 توانمی که ذهن در فرضی طرحی باشد؛می جانشینی معنای به دارند را طرح آن بر تطبیق قابلیت همگی که خاصّ  هاییچینش

 دو این وجود به سخنانش از بخش یک در تنها خلدون ابن البته کرد، دهیسامان آن اساس بر را ذهنی واژگان گفتار، از پیش

 در ژهیوبه است گفته سخن هاآن یدرباره گوناگون هایمناسبت به بلکه است نکرده اشاره زبانی هایساخت در پیوند یگونه
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رّبما یقال إّن من شرطه نسیاَن ذلک المحفوظ لُتمحی رسومُه الحرفّیة الظاهرة إذ هی صادرٌة »: سرودن شرایط یدرباره سخنانش از بخشی
: همان) «أمثالها من کلمات أخری.عن استعمالها بعینها فإذا نسیها و قد تکّیفت النفس بما انتقش األسلوب فیها کأنه منوال یؤخذ بالّنسج علیه ب

574:) 

 گردد محو ذهن از آن، ظاهری حرف محور هاینشانه تا است محفوظات بردن یاد از سرایندگی، دیگر شرط شود گفته بساچه

 ولی بردمی کار به را الفاظ همان شعر، سرودن هنگام باشد داشته جای وی ذهن در مزبور رسوم و هانشانه کهیهنگام تا زیرا

 که شودمی الگویی او برای بافنده نورد یمنزلهبه است بسته نقش ذهنش در هاآن قالب و اسلوب چون ببرد یاد از را هاآن اگر

 .بسراید قالب همان در تواندمی دیگر واژگانی یریکارگبه با او

 در که دیگری واژگان چینش نیست؟ جدید چینش یک در واژگان جانشینی از دیگری بیان خلدون، ابن سخنان این آیا

 است داشته وجود آموززبان ذهن در فرضشیپ شکل به آنچه با متفاوت ایاندیشه و معنا بیان برای ذهنی قالب و طرح همان

فملکة »: است گفته سخن زبان واژگانی نظام در جانشینی یدرباره دیگر بار سخنانش از دیگری بخش در او ،اندکاررفتهبه
 ( :562: همان) «البالغة فی الّلسان تهدی البلیغ إلی وجود النظم و حسن الموافق لترکیب العرب فی لغتهم و نظم کالمهم.

 سخنش در عرب گفتاری و زبانی هایساخت با متناسب هماهنگی و نظم ایجاد به را سخنور فرد سخنوری، توان پس

 پرسش و ذهنی باحالت متناسب واژگان نشینیهم یدرباره عمر بن عیسی از داستانی بیان با وی ؛چنانکه گرددیم رهنمون

 عربی زبان در جمله یک چینش در که گوناگونی هایحالت که داشته بیان و است گفته سخن نیز شنونده برای شدهمطرح

 زید مطمئناً: قائمٌ زیداً إنّ-2. است ایستاده زید:قائمٌ زیدٌ-1: هایعبارت کهچنان است متفاوتی معانی بیان پی در دارد وجود

 نخست یجمله به هاییهمخوان هاآن در بار هر که.است ایستاده زید شک بی که دارم یقین: لقائمٌ  زیداً إنَّ-3. است ایستاده

 بیان متفاوت ذهنی یهاباحالت هاییشنونده و مخاطبان برای بلکه شودنمی گفته شنونده و مخاطب یک برای شدهافزوده

 (556: همان. )شوندمی

 :نتيجه 

 بررسی با خویش زمان در او که دریافت توانمی زبان یدرباره خلدون ابن دیدگاه در شده مطرح أبعاد بررسی از پس

 دوسوسور دفردینان لوئی زبانی یانگاره به شباهتبی که است ساخته مطرح را خاّصی زبانی یانگاره زبان، گوناگون ابعاد

 سوکی از است؛ داده قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد از را زبان دوسوسور مانند نیز او -شد اشاره که چنان– زیرا باشدنمی

 از و است داده قرار یموردبررس بنیاد نشانه هاینظام یزمره در ژهیوبه و هماهنگ و منسجم کلّ و نظام یک عنوان به را آن

 عنوان به را آن زبان، پذیر دگرگونی ماهیت به اشاره با کهچنان است؛ کردهاشاره گفتار و زبان میان تمایز به دیگر سوی

 است؛ داده قرار بررسی و مطالعه مورد را زبان همزمانی و زمانی در یهاافتیره و است ساخته مطرح تغییر حال در موجودی

 هنگام کهچنان است کردهاشاره زبانی محیط و طبیعی محیط از آموززبان یریرپذیتأث و زبان بودن اکتسابی به وی همچنین

 !است ساخته مطرح زبان در نیز را ینینشهم و جانشینی رویکرد ضمنی شکل به زبان، زایشی کارکرد بررسی
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 شناسانیجامعه که است بوده پیشتاز سازی انگاره اجتماع، یفلسفه در که آن بر عالوه خلدون ابن که دهدمی نشان همه این

 نیز دوسوسور مانند فردی این بر عالوه اندبوده او افکار و هااندیشه وامدار خود یبرجسته هاینظریه در دورکهایم امیل مانند

 پی در است نموده مطرح زبانشناسی یحوزه در را جدید اینظریه دورکهایم، امیل اجتماعی هایپژوهش از گیریبهره با که

 عبدالقاهر از پس بگوییم اگر نیست گزاف ادّعایی و است خلدون ابن وامدار میرمستقیغ شکل به خویش یانگاره افکندن

 کسی نخستین خویش زمان تا «متن انسجام یانگاره» بهتر عبارت به یا «نظم ینظریه» ریزیپی با بار نخستین که– جرجانی

  سوسور، یانگاره در شده مطرح هایایده که است کسی ترینبرجسته خلدون ابن – نمود مطرح را ساختی شناسینزبا که بود

 . است یافته نمود زبان به نسبت او دیدگاه در هشتم قرن در و ترپیش هامدت

 کتابنامه

ة فی الشعر العراقی المعاصر(. 1982اطمیش، محسن) .1 ة للظواهر الفنیّ .العراق: منشورات وزارة الثقافة دیر المالک، دراسة نقدیّ
 لنشر.و اإلعالم، دار الرشید ل
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 فرهنگی.
گاه.درباره زبان(. 1375باطنی، محمد رضا ) .5  . چاپ چهارم. تهران: آ
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