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چکیده
چامسکی و جرجانی ،در تعریف زبان ،بر لزوم اسناد و انطباق مجموعه واژگان بر قواعد نحـوی
تأکید میکنند .ازسویی ،زبان در نظر هردو ،نه نظام صوری دسـتور زبـان بلکـه قواعـد تولیـد و
درک گفتار در ذهن اهل زبان است؛ بنابراین ،توقع وجود رابطه میان خصوصیات ذاتی ذهـن و
مشخصههای زبانی بسیار طبیعی مینمایـد .ایـن ارتبـاط در نظـرات جرجـانی ،بـه نحـوة تولیـد و
ادراک گفتار در ذهن محدود میشود امّا چامسکی ،بهدنبـال شـناخت ماهیـت ذهـن ،بـهعنـوان
استعدادی ذاتی و منحصر به نوع ،از طریق نیـروی نظـمدهنـده در زبـان اسـت .بـا وجـود توجـه
جرجانی به نظام معنایی ذهنی و قواعد درونیشدة نحو ،وی قواعد گشتاری یـا دسـتور ذهنـی را
مشخصاً از دستور صوری زبان جدا نمیکند امّا در بررسی فرایند ادراک و تحلیل جملـه ،قائـل
به برخی عناصرگشتاری در ذهن اهل زبان است .چامسکی برای تبیین نظریة زبانشناسـی خـود،
زبان را در سه ساحت لفظ ،معنا و قواعد نحوی بررسی میکند .جرجانی ،همـین تفکیـک را در
جهت تبیین علل مزیّت کالم میآورد .جرجانی برخالف چامسـکی کـه تنهـا بـه ذهـن از منظـر
زبان ارجاعی مینگرد ،زبان را در سطح کالم برتر و تعاملش با ذهن نیز بررسی میکنـد .درک
زیبایی ،حرکتی ذهنی است زیرا درمحیط معانی صورت میگیرد و حرکـت از معنـی بـه معنـی
شمردهمیشود .حرکت ذهن در مواجهه با مجاز ،حرکتی باواسطه یا بامانع است.
واژهها

کلید  :عبدالقاهر جرجانی ،چامسکی ،ذهن ،زبان ،ساختارگرایی ،دستورگشتاری.

 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورودbahmanikobra@yahoo.com :
 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)nasrinfaghih@yahoo.com :
تاریخ پذیرش1393/8/4 :
تاریخ دریافت مقاله1393/1/25 :
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 -1مقدما
عبدالقاهر بن عبدالرحمان ابوبکر جرجانی ،زبانشناس و ادیب ایرانی قـرن پـنجم اسـت.
نحو را نزد ابوالحسن محمّد بن حسن فارسی آموخت .جرجانی ،پدر علم بالغت ،در کتـاب
«دالئل اعجاز» ،نظریة نظم را مطرح میکند و با نگاهی متفاوت ،به بررسی علل مزیّت کـالم
در قرآن میپـردازد .زیربنـا و اسـاس شـیوة جرجـانی ،بـر نگـاه و تفسـیر او از ذهـن و زبـان
نهادهشدهاست .ارتباط بین ذهن ،زبان و تفکر ،جرجانی را از قواعد صوری نحو و فصـاحتی
که با واژه تعریفمیشود ،فراترمیبرد .او قائل به قواعد انتزاعی ،نظم و سـنجیدگی معنـا در
ذهن است .نمیتوان نظرات جرجانی را بدون توجه به ذهنگرایی وی تحلیـلکـرد ،چـه در
باب معنا و چه در باب نحو؛ از اینرو ،زیربنای فکری جرجـانی بـه زبـانشناسـان دکـارتی و
بویژه چامسکی ،بسیار نزدیک میشود.
نوآم چامسکی ( )Noam chomskyزبانشناس ،فیلسـوف و نظریـهپـرداز آمریکـایی
است .از او بهعنوان پدر زبانشناسی مدرن یاد میشود؛ کسی که برای اولین بار ،مهمترین و
انسجامیافتهترین نظریةزبانی ،یعنی دسـتور گشـتاری -زایشـی را بـه جهانیـان معرفـی نمـود.
(باطنی )111 :1382،ریشههای دستورگشتاری -زایشی ،همـانطورکـه چامسـکی در کتـاب
«زبانشناسی دکارتی» آوردهاست ،به قرن هفدهم و هجدهم برمیگردد .چامسکی ،مناسـب
ترین چارچوب کلی برای بررسی مسائل زبان و ذهن را نظام آرایی میداند که

بـهعنـوان

بخشی از روانشناسی خردگرا در این دو قرن شکل گرفتهاند .براساس این برداشـت سـنتی،
عالوه بر تحقق نشانههای فیزیکی بهصورت جمله ،نظام قضایای بیـانکننـدة معنـی جملـه در
ذهن بهوجودمیآید .این دو ازطریق عملیات صـوری خاصـی کـه بـه اصـطالح گشـتارهای
دستوری نامیدهمیشوند ،به هم مرتبطمیشوند (ن.ک :چامسکی.)44-45 : 1379 ،
 -1-1بیان مسئلا
در مقالة پیش رو ،با توجه به شباهت بین زیربنای فکـری چامسـکی و جرجـانی ،بـرآنیم
این اصل فکری را بـه همـراه پیامـدهایی کـه در سـایر نظـرات آنهـا بـه همـراه داشـتهاسـت،
بررسیکنیم .ذهنگرایی چامسکی و جرجانی ،آنها را با وجود تفاوتی که در زمینـة فعالیـت
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علمی دارند ،به این معنا که یکی نگاهی دستوری دارد و دیگری نگاهی زیباشناسی ،تـا چـه
حد و در چه مقولههایی به یکدیگر نزدیک کردهاست؟
 -2-1ضرورت و اهمی

تحقیق

این پژوهش و پژوهشهای مشابه در مورد علمای بالغت و مقایسة آنها با نظریهپـردازان
جدید ،تالشی در جهت تبارشناسی نقد و نظریه و ذکـر آنهـا در پیشـینههـا اسـت .بـیشـک
تبارشناسی نقد و نظریه در دورة معاصر ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
-3-1پیشینة تحقیق
جرجانی را با برخی نظریهپردازان غربی مقایسهکـردهانـد.کتاب «صـور خیـال در نظریـة
جرجانی» از کمال ابودیب ،شرح نظرات وی و مقایسة آنها با تئوریهای جدید ادبی اسـت.
عــالوه بــر آن ،مقالــة «نظــم و ســاختار درنظریــة جرجــانی» ،بــه مقایســة دیــدگاه وی بــا
ساختارگرایان پرداختهاست امّـا تـاکنون پژوهشـی دربـارة ارتبـاط ذهـن و زبـان در نظـرات
جرجانی و مقایسة آن با چامسکی انجام نشدهاست.
 -2بحث
چامسکی در تعریف نحوی خود از زبان ،زبان را به «مجموعة نامحدود جملـههـایی کـه
دستور زبان میتواند بزایاند یا تولیدکند» (باطنی ،)133 : 1382،اطالق میکند؛ لذا ،زبـان در
جمله تحققمییابد و جمله ،حاصل پیوند آوا و معنی است.
«جمالت زبان از معنایی درونی و تعیینشده از طریق قواعد نحوی برخوردارنـد و فـرد
مسلط بر زبان ،به طریقی ،نظام قواعدی را درونی کردهاست که هم شـکل آوایـی جملـه و
هم محتوای معنایی و درونی آن را تعیینمیکند( ».چامسکی)163 : 1379 ،

بنابراین ،زبان «توانش زبانی» گوینده -شنوندهای آرمانی برای پیوند آوا و معناست و در
انطباق کامل با قواعد زبانی است .کنش زبانی ،بازنمود تواناییهـای ذهنـی اسـت .مسـئلهای
که تعریف مذکور را به نظرات جرجانی نزدیک میکنـد ،نقـش قواعـد نحـوی در تعریـف
زبان است .از این منظر ،زبان بدون قواعد نحوی شکلنمیگیرد زیرا فکر ،به کلمات مجـرد
تعلق نمییابد.
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«تصورنشود فکر ،به معانی کلمات بهصورتی که کلمـات جـدا جـدا و مجـزا از قواعـد
نحوی فرض شوند ،اتصال و ارتباط مـییابـد .درهـیچ تصـوری و در هـیچ عقلـی ،درسـت
نمیآید که شخص ،در معنی فعلی تفکر کند بیآنکه اعمال آن فعل را در اسمی منظورِنظر
داشتهباشد یا در معنی اسمی بیندیشد ،بـیآنکـه اعمـال فعلـی را در آن اسـم قصـد نمایـد».
(جرجانی)488 :1368،

از ویژگیهای زبان انسان ،خاصیت گزارهایبودن آن است .جرجانی تأکید میکند کـه
اساس اولیة کالم ،خبر است« .کالم ،ناگزیر باید مسند و مسندالیه داشـته باشـد( ».جرجـانی،
 )33 :1368آنچه چامسکی آن را «هستة ثابت» مینامد و بر لزوم ذاتیبودن این «هستة ثابت»
که درواقع ساختار زبان اسـت ،تأکیـد مـیکنـد و آن را دسـتاورد هـوش مـیدانـد( .ن.ک:
توفیق)100-101 :1390 ،
بهطورکلی ،زبان در آثار جرجانی ،بهصورت مشخص تعریف نمیشود بلکـه از فحـوای
کالم ،تأکیـدها و تکرارهـای وی اسـتنباط مـیشـود .در آرای وی ،منظـور از زبـان ،جملـه،
کلگرایی منسجم و قواعد نحوی است زیرا جمله است که حامل مقاصـد نحـوی اسـت .از
سویی ،زبان در نظر هردو ،جدای از نظام صوریِ دستور زبان اسـت؛ نظـام دسـتوریای کـه
سخنگو برای تولید جمالت تازه ،ملزم بـه یـادگیری نحـوی کـه نحویـون تنظـیم کـردهانـد،
نیست زیرا او قواعد تولید و درک گفتار را در ذهن دارد .قواعد نحوی ،نظامی درونـیانـد.
فردی که دانش زبان را فراگرفته ،نظام قواعدی را درونی خود ساختهاسـت کـه آوا و معنـی
را به شیوهای خاص ،به یکدیگر مرتبط میسازد .زبانشناس نیز با تدوین دستور زبان ،عمـالً
سعی در ارائة فرضیهای دربارة این نظام درونیشـده دارد .فرضـیة زبـانشـناس ،بـا توجـه بـه
پارهگفتارهای سخنگویان بومی ،دارای پیامدهای تجربی مشخص است( .ن.ک :چامسـکی،
 )42 :1379جرجانی در پاسخ به معترضی که از فصاحت عرب بیابانی بـدون اطـالع از نحـو
سخنمیگوید ،دقیقاً همین توجیه را مـیآورد :قواعـد نحـوی ذهنـیانـد( .ن.ک :جرجـانی،
)76 :1368
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 -1-2ارتباط ذهن و زبان
«توقع وجود نوعی رابطه میان خصوصـیات ذاتـی ذهـن و مشخصـههـای زبـانی ،بسـیار
طبیعی مینماید زیرا زبان به هرحال جدا از نمود ذهنیاش موجودیت نمییابد .خصوصیات
زبان هرچه باشند ،همانهایی هستند که از طریق فرایندهای ذهنی و ذاتی انداموارهای به آن
دادهشدهاند که آن را پدید آوردهاست .زبان به همین دلیل باید روشنگرترین ابـزار تحقیـق
برای کشف سازمانبندی فرایندهای ذهنی باشد( ».چامسکی)135 :1379 ،

کارکرد ذهن برای شناخت بهترِ جهان پیرامون ،برقراری ارتباط بین اشـیا اسـت .بـر ایـن
اساس ،زبان از طریق اِسناد منعکسکنندة این کارکرد ذهنی است .جرجانی ،معانی کلمـات
را تماماً معناهایی میداند که مابین دو شیء تصورمیشود( .ن.ک :جرجانی)620: 1368،
چامسکی به قدرت پردازشکننـدگی ذهـن توجـه مـیکنـد؛ قـدرتی کـه سـاختمندی و
تحلیل ،دریافت و شـناخت محـیط پیرامـون را در حـواس مختلـف ،از جملـه بینـایی محقـق
میسازد .قدرت پردازش ذهن ،نظام عملیای را سامان میدهد که در تولیـد و ادراک زبـان
بهاجرا درمیآید .چامسکی از طریق ماهیت زبان ،میخواهد به ذهن دسـتیابـد« .چامسـکی
بهجای شروع بحث از ذهن برای رسیدن به زبان ،استدالل و بحث را از ماهیت زبـان شـروع
کرد تا به بحث دربارة ماهیت ذهن برسد( ».اسمیت و ویلسون)9 :1374 ،
از نظر جرجانی ،انسان بـه هـر موضـوعی کـه فکرکنـد ،همـان را قالـبریـزیمـیکنـد.
همانطور که بنّا نمیتواند در موضوع ریسندگی فکرکند و بدان وسیله بنایی از آجر بسـازد.
الفاظ آنگونه که در ذهن ما اقتضامیکنند ،در گفتار قرارمیگیرند؛ بنابراین ،تقدم با ذهن و
معانیای است که در ذهن شکلمیگیرند« .وقتی معنایی اقتضایش این بـود کـه در ذهـن مـا
ابتدا قرارگیرد ،لفظ دال بر آن هم ایجاب میکند کـه در بیـان اول قرارگیـرد( ».همـان)92 :
جرجانی ،مفصّل به بحث تقدم معانی بر الفاظ میپـردازد .وی قائـل بـه جسـتوجـوی لفـظ
نیست .تصور یافتن لفظ بهصورت جداگانه بعد از معنی ،تصوری محال است.
« وکیف یتَصوشر أن یصعبا حارام اللفظ بسبب المعنی ،وأنت إن أردت الحـقَّ التَطلُـب اللفـظ
بحال ،وإنما تطلب المعنی ،و إِذاءا ناظرک؟ وإنما کان یتَصشور أَن یصعب مارام الفظ من أجـل
ت إذا طلبت المعنـی فحصشـلته ،احتجـب إلـی أن تطلـب اللفـظ علـی حِـدةٍ.
المعنی ،أن لَو کن ا
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وذلک محال( ».جرجانی )62 :2004،زیرا با زبان میاندیشیم و «کلمات بهسبب ترتّب معانی
در نفس مرتبمیشوند وروشن میگردد که ترتّب کلمات در بیان وگفتار ،به حسب ترتـب
معانی آنها درنفس است( ».همان )97:جرجانی ،شنیدن صـدای سـخنگوی ذهنـی را موهـوم
میداند .وی حتـی فصـل و وصـل در کـالم را بـر مـدار ارتبـاط معنـی در نفـس مـیدانـد و
معتقداست که انسان در نفس خود ،با معانی الفـاظ فکرمـیکنـد؛ شـنیدن الفـاظی کـه بـا آن
فکرمیکنیم ،توهم است« .فکر انسان تماماً فکری اسـت در امـور معلـوم و معقـول زائـد بـر
لفظ ».اگر فکر از طریق الفاظ میبود ،وقوع هرفکری را از غیرعربی که معانی الفـاظ عربـی
را اصالً نمیداند ،باید جایزبشماریم( .ن.ک :همان« )493-492:علم به موقعیـتهـای معـانی
در نفس ما ،علمی است به موقعیتهای الفاظ دال بر آن معانی( ».همان )92:فرامـوشنکنـیم
که منظور جرجانی از معانی ،ترتب کلمات براساس مقاصد نحوی است .فکر ،ترتیب الفـاظ
را دربرنمیگیرد زیرا الفاظ در خدمت معانی و تابع و ملحق به آنهـا هسـتند .از سـویی ،اگـر
الفاظ از معانی مربوطشان خالیشوند ،بهطوریکه فقط صوت باشند ،هـیچ ارتبـاط درونـی و
ذهنی شکلنمیگیرد( .ن.ک :همان)97:
ارتبــاط ذهــن و زبــان در نظــرات جرجــانی ،بــه نحــوة تولی ـد و ادراک گفتــار در ذهــن
محدودمیشود امّا چامسـکی ،بـهدنبـال شـناخت ماهیّـت ذهـن بـهعنـوان اسـتعدادی ذاتـی و
منحصر به نوع از طریق نیروی نظمدهنده در زبان است.
به غیر از تقدم ذهنی ،بـازنمود ذهـن در گفتـار و تحقـق تفکـر از طریـق زبـان در ذهـن،
ارتباط فکر و زبان نیروی مولدی است که با ابزار محدود واژگان و قواعد زبـانی دسـت بـه
تولیدی نامحدود میزند؛ آنچه چامسکی جنبة زایایی زبان میداند و در بخش جنبة خالقانـة
کاربرد زبانف در کنار نظرات جرجانی ،به آن میپردازیم.
 -2-2مايگاه ذهن در دستور گشتار
چامسکی برای تبیین نظریة زبانشناسی خود ،زبان را در سه ساحت لفـظ ،معنـا و قواعـد
نحوی بررسی میکند .جرجانی همین تفکیک را در جهت اثبـات نظریـة بالغـی خـود و بـه
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منظور تبیین اعجاز قرآن میآورد .در نظرات چامسکی ،دستور در دو معنـای متفـاوت ولـی
مربوط به هم بهکاربردهشدهاست:
«یکی به مفهوم مجموعه قواعدی که اهل زبان در ذهن خود فراگرفتهانـد و بـه کمـک آن
میتوانند جملههای تازهای در زبان خود بگویند و جملههای تازة دیگران را درک نماینـد.
دوم ،توصیف صوری این قواعد ذهنی است که زبانشـناس روی کاغـذ تصـویر مـیکنـد.
تمایزنهادن میان این دو ،بسیار مهم است( ».باطنی)134 :1382 ،

چامسکی زمانی که دستور زبان خاص (زبان انگلیسی) را در کتاب سـاختهـای نحـوی
خود بررسیمیکند ،آن را در سه بخش مورد مداقه قرارمیدهد :ساخت تکـواژی -واجـی،
ساخت گروهی و قواعد گشتاری (نحو) (ن.ک :چامسکی )162 :1374 ،امّا وی معتقد است
که باید بهدنبال »آن نظریة زبانشناسی باشیم که صورت «انتزاعی»تری داشـتهباشـد» (همـان:
)30؛ یعنی ،دستور عمومی یا اصول همگانی ساختار زبان .نظریة همگـانی ،شـرایط و قواعـد
زبان را در سه حوزه مطالعه میکند:
 -1شرایط حاکم بر طبقة نمودهای آوایی قابلقبول.
 -2نمودهای معنایی قابلقبول.
 -3نظامهای قواعدی که جفتهای به هم پیوستة نمودهای آوایی و معنـایی را تولیـدمی
کند( .ن.ک :چامسکی )164 :1379 ،چامسکی استداللمیکند که کافی نیست که دسـتور
زبان بتواند بهخوبی از عهدة توصیف واقعیات زبانی برآید و فقط به نشانههـا و روابـط عینـی
بپردازد بلکه باید به کشف روابـط نهفتـهای کـه در زیربنـای جملـههـای عینـی وجـوددارد،
توجهکند( .ن.ک :باطنی)114 :1382،
بنابراین ،زبان آشکارا دو جنبه مییابد :درونی و بیرونی .جمله را یا مـیتـوان از دیـدگاه
چگونگی بیان یک تفکر و تجلـی معنـایی آن بررسـیکـرد یـا از دیـدگاه شـکل فیزیکـی و
نمایش آوایی؛ لذا جمله دارای ژرفساخت یـا نمـود معنـایی و روسـاخت یـا نمـود آوایـی
است .ژرفساخت ،ساختار انتزاعی و بنیادینی است که تجلی معنایی جمله را رقم میزنـد و
روساخت ،ساختار ظاهری واحدهایی است که صورت آوایی جمله را مشـخصمـیکننـد و
مربوط به شکل فیزیکی گفتار است .آنچه روساخت است ،به شکلی محدود ولـی مهـم ،در
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تعیین معنایی ژرفساخت نقش دارد ولی الزاماً منطبق بر ژرفساخت نیسـت .ژرفسـاخت
نظام ذهنی ،ثابت و نامتغیر فرایندهای زیربنایی ذهن است« .ازسـویی ژرفسـاخت جملـه از
راه تعداد محدودی قاعده که آنها را قواعدگشتاری مینامد ،به روسـاخت تبـدیلمـیشـود.
قواعد گشتاری از راه حذف ،تعـویض ،افـزایش یـا جابـهجـایی ،روابـط ژرفسـاخت را بـه
روابطی روساختی تبدیلمینمایند( ».باطنی)114 :1382 ،
اکنون همین سه ساحت را در نظرات جرجانی دنبالمیکنیم .جرجانی در جهـت هـدف
مورد نظر خود ،یعنی تبیین علل مزیّت کالم ،به بررسی زبـان مـیپـردازد .از نظـر وی ،لفـظ
صوتی است مسموع .حروفی که در نطق دنبال یکـدیگر مـیآینـد و بذاتـه نازیبـا و دلنشـین
نیستند( .ن.ک :جرجانی )90 :1368،معنا در نظر جرجانی ،نظام معنایی کلمات است کـه در
کالم از طریق وابستگی کلماتی به کلمات دیگر براساس قواعد نحوی ایجادمیشود« .مـراد
از ضــم کلمــهای بــه کلمــه دیگــر ،منظــورکردن معنــایی از معــانی نحــوی اســت فیمــابین
کلمات(».همان )474 :ازسویی ،سنجش معنـا در ذهـن و فکـر رخ مـیدهـد .معنـا از قواعـد
نحوی جداییپذیر نیست و در تولید کـالم ،بـر الفـاظ تقـدم دارد زیـرا ابتـدا ،ترتـب ذهنـی
معانی است که شکل میگیرد ،پس از آن نمود آوایی مییابد .از این لحـاظ ،معنـا ،انتزاعـی
اســت و بــا ژرفســاخت در دســتور گشــتاری یکــی اســت« .در نظریــة دستورگشــتاری،
ژرفساخت ،انتزاعی است از روابط نحوی که تعیینکنندة معنی جملـه مـیباشـد( ».بـاطنی،
)124 : 1382
معانی که در ذهن شکلمیگیرند و نحوة تفکر انسان که بـا زبـان صـورتمـیگیـرد ،از
طریق ترکیب و ضّمی است که مقاصد نحوی در واژهها ایجاد میکنند و در بـازنمود عینـی
آن ،بهصورت دستور زبانی خاص ،تجلی مییابند .جرجـانی از ایـن طریـق ،بـدون آنکـه دو
دستور زبان را ازیکدیگر متمایزکند و به جنبههای همگـانی نظریـة زبـان راهیابـد ،در بخـش
ارزش معنا ،به مقاصد نحوی ذهن و در بخـش نحـو و نقـد عملـیای کـه برشـعرعربی دارد،
نحوموجود در دستور زبان خاص ،یعنـی عربـی را بـا درنظرگـرفتن مبـانی زیباشناسـیِکـالم
بررسیمیکند.
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 -3-2ارتباط معنا و نحو
سازمانیافتگی ،انسجام و اساساً تولید و دریافت محتوا ،براساس قواعد نحـوی اسـت .در
نظرجرجانی ،نحو تعیـینکننـدة معناسـت .چامسـکی نیـز معتقـد اسـت کـه معنـای درونـی و
تعیینشدة جمالت در هر زبـانی ،از طریـق قواعـد نحـوی اسـت .همبسـتگیهـای متعـدد و
مهمی ،آن هم به وجهی بسیار طبیعی ،بین سـاختهـای نحـوی و معنـی وجـوددارد( .ن.ک:
چامسکی  )164 :1374 ،جرجـانی ،سـاختار را باعـث تولیـد معنـا مـیدانـد« .مقاصـد کـالم،
پوشــیده در الفــاظ اســت و اعــراب اسـت کــه ایــن مقاصــد را از الفــاظ خــارج مــیســازد».
(جرجانی)67 :1368 ،
از نظر چامسکی ،دستور یک زبان معلوم باید نشان دهد که ساختهای انتزاعی چگونـه
در زبان مورد بحث تحقق مییابند .از نظر جرجانی ،مزیّت کـالم و برتـریهـای زیباشناسـی
یک کالم ادبی باید از طریق نحو آن زبان دریافت شـود .جرجـانی از طریـق نحـو ،سـاخت
های انتزاعی را دنبال نمیکند زیرا وی ،عالم بالغی اسـت و بـرای وی ،چـارچوب نحـوی،
اعجاز کالم را تبیینمیکند و با پسوپیشکردن نقشهای نحوی دربارة گوینـدهای خـاص،
برای بیان معانی ذهـن داوری مـیکنـد .درحـالیکـه چامسـکی از طریـق مـالک قـراردادن
الگوهای نحوی ذهنی ،خواهان داوری دربارة نظریههای صوری دسـتوری از روی توانـایی
آنها در توضیحدادن و روشنساختن انواعی از واقعیـات مربـوط بـه کـاربرد و فهـم جملـه-
هاست( .ن.ک :همان )155-156:از بررسی و ارتباط معنا و نحو ،قواعد گشـتاری اسـتخراج
میشوند .قواعد گشتاری ،عملکردهای کامالً ذهنیاند و روشهایی را نشان میدهنـد کـه
در آنها ،تعابیر معنایی عبارات زبانی ،از طریق اجزایی که بهلحاظ دستوری در ارتباط با آنهـا
قراردارند ،تعیینمیشوند .از طرفی همة عملکردهای ذهنی کشف نشـدهانـد« .تعبیـر معنـایی
یک جمله ،از طریق روابط دستوری خاصی تعیین میگردد که به هیچوجه شـفاف نیسـتند».
(چامسکی )174 :1379،فرد مسلط به زبان ،نظـام قواعـد را درونـی کـردهاسـت .ایـن نظـام،
صورتی یکسان در ذهن شنونده و گوینده دارد و شرط تعامل و ارتباط بین سخنگویان یـک
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زبان است؛ به همینخاطر «ژرفساخت ،به همان ترتیبی که گفتار شـنیده یـا تولیـدمیشـود،
در ذهن بازنمایی میشود( ».چامسکی)174 :1378 ،
جرجانی ،قواعد گشتاری یا دستور ذهنی را مشخصاً از دستور صـوری زبـان ،جـدا نمـی
دانــد امّ ـا در بررســی فراینــد ادراک جملــه و تحلیــل جملــههــای نمونــه ،قائــل بــه برخــی
عناصرگشتاری ،از جمله حذف ،جابهجـایی و...در جملـه اسـت و معتقـد اسـت کـه قواعـد
گشــتاری را ذهــن ســخنگو یــا شــنوندة اهــل زبــان بــهآســانی درمــییابــد« :وقتــی از مــا
پرسیدهمیشود :مافَعالَ زیدا؟ و ما جوابمیدهیم :خرج ،محال است در ذهن شنونده ازکلمـة
«خرج» ،معنایی حاصل شود بیآنکه ضمیر زید را در نیت بگیرد زیرا خبر ،معنائی است کـه
متصوّر نیست ،مگر میان دو شیء( ».جرجانی)616 :1368،
در اینجا ،یک قاعدة عام ،تعبیر معنایی را که جانشـین اصـل محـذوفسـازی اسـت ،بـه
کارمیبرد و آن را بسیار بدیهی میداند یا در مثالهایی که از فعل مضمر در منادا مـیدهـد،
به همین طریق به بازسازی جمله در ذهن شنونده میپردازد زیرا مضمربودن ،به معنـای نبـودِ
آوایی واژه در کالم و حضورش در ذهن است.
مفهوم حذف ،ابزاری برای تعبیر متن بهشمارمیآید .برای بیان معنـی حقیقـی یـک مـتن
ادبی ،باید آن را در بسیاری از مواقع ،گونهای مؤخر و محذوف به قرینه از تفسـیری مفصـل
تر درنظرگرفت( .ن.ک :چامسکی )31 :1379 ،جرجانی ،با مثالی از قرآن ،توجه مخاطب را
به کالم محذوف در آیه معطوف میکند و میگوید که اگر مراد ظاهر کالم باشد ،کالم از
معنی اصلی خارج و به شرک منتهی میشود( .ن.ک :جرجانی )457 :1368،برای رسیدن به
ژرفساخت کالم ،معنا را از طریق بازگرداندن کالم محذوف بایـد بازسـازیکـرد .وی در
فصل تقدیم و تأخیر در باب مفعول ،جارو مجرور ،خبـر و ،...قواعـد گشـتاری را در ارکـان
جمله و معنایی که از این طریق استنباط میشود ،با توجه به تأثیری که بر زیبایی و فصـاحت
کالم دارنـد ،بررسـی مـیکنـد .در بررسـی نمونـههـای کـالم عربـی ،نویسـنده بـا دقـت در
روساخت جملهها بهدنبال دستیابی به «غرض اصلی» گوینده است.
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 -4-2رابطة لفظ و نحو
جرجانی معتقد به ارزش لفظ در نظام نحوی جمله است .کلمه را مستقالً و قبـل از آنکـه
در نظم جمله داخل شود و معنایی یابد ،قابل بررسـی نمـیدانـد ،چـرا کـه لفـظ را خـارج از
جمله ،تنها آوا میداند .از نظر چامسکی ،جدای از تأکید بر نحو ،برای توصیف معنایی یک
واژه ،غالبــاً مفیــد اســت کــه بــه چــارچوب نحــویای کــه ایــن واژه معمــوالً درون آن
جایمیگیرد ،رجوعکنیم( .ن.ک :چامسـکی )158 :1374 ،فکـر نیـز بـه معـانی کلمـات در
چارچوب مقاصد نحوی اتصال مییابـد ،نـه کلمـات مفـرد( .ن.ک :جرجـانی)477 :1368،
بــرای تولیــد و درک گفتــار ،کلمــات در چینشــی کــه از نظــام نحــوی تبعیــت مــیکنــد،
قرارمیگیرند و تنها با این شرط ،ارتباط بین گوینده و شنونده برقرار میشود« .شـکل زبـان،
ساختی نظاممند دارد و شامل عناصر مفرد ،بهعنوان اجزای جـدای از یکـدیگر نیسـت بلکـه
آنها را تا آنجا که «روشهای زبانپروری» اجازه مـیدهـد ،بـا یکـدیگر ترکیـب مـیکنـد».
(چامسکی )25 :1378 ،جرجانی معتقد است که رابطة علت و معلولی میـان کلمـات ،باعـث
نظم کالم است ومنظورش از رابطة علت و معلولی ،همان نحو است« .مقصود از نظم کـالم،
این است که اساس کالم را آنگونـه کـه قواعـد علـم نحـو اقتضـامیکنـد ،بنیـان گـذاریم».
(همان)121،97 :
از میـان زبــانشناسـان دکــارتی ،دیــدگاه هومبولـت بــه نظریـة نظـم نزدیــک اســت؛ وی
میگوید« :زبـان را نمـیتـوان مجموعـهای از عناصـر منفـرد درنظرگرفـت بلکـه بایـد آن را
«سازوارهای» دانست که در آن ،تمام اجزا به هم مربوط هستند و نقش هرجزء ،برپایة ارتباط
آن با فرایندهای زایشی که سازندة شکل اولیه است ،مشخص میشـود( ».چامسـکی:1378 ،
 )31بنابراین ،زبان کلیتی سازمانیافته است زیرا براساس واژه بنا نهادهنشده و بـر جملـههـای
زایای دستوری یا اسنادکالمی اطالق میشود و از سویی ،تابع ترتیب خـاص اسـت؛ ترتیبـی
که منشأ و الگوی آن ذهنـی اسـت« .نظـم معـانی ،اولیّـت و ارجحیّـت دارد بـر نظـم الفـاظ»
(جرجانی)91 :1368،؛ لذا آنگونه که ذهن نظامی سازماندهنده است ،زبان نیزکه فراینـدی
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ذهنی است ،ازنظم و ترتیب تبعیت میکند« .برای دریافت گفتار و تشـخیص اندیشـه ،ذهـن
باید ابتدا روابط بین کلمات جمله ،یعنی نحو آن را کشف کند( ».چامسکی )53 :1378،
ذهن ،ایجادکنندة نظم است .ازنظر جرجانی ،معانی به وجهی که عقل حکم میکنـد ،بـه
یکدیگر مربوطمیشوند( .ن.ک :جرجانی )91 :1368،منظـور ازحکـم عقـل ،همـان قواعـد
گشتاری و ذهنی است ،نه چیزی مربوط به ماهیـتهـای غیرِزبـانی .ازدیـد وی ،نظـم ،ذاتـی
انسان است« .ذوق به این مطلب که هرکاری در مسـیر خـودش قرارگیـرد وهرچیـزی جـای
خــودش نهــادهشــود و...در سرشــت آدمــی محفــوظ اســت( ».جرجــانی )76 :1368،از دیــد
زبانشناسان دکارتی نیز «ذهن ،مفهومی را درک نمیکند ،مگر مفهـومی کـه براسـاس نظـم
وترتیب ایجاد شدهباشد( ».چامسکی)53 :1378،
قواعد نحوی ،همبستگی ارگانیک زبان را بهوجودمیآورند زیرا با سازماندهـی ،کلیـت
و انسجام همراهاند .چامسکی دراینباره میگوید :زبان انسان ،نحوی اسـت زیـرا یـک پـارة
گفتار کنشی است با سازماندهی درونی ،ساخت و انسـجام( .ن.ک :چامسـکی)99 :1379 ،
کلیت وانسجام دستاورد نظریة نظم اسـت .واژههـا یـک کـل را تشـکیلمـیدهنـد .دریافـت
محتوا ،وابسته به درک رابطة اجزا با یکدیگر است و ذهن از این طریق ،کـل مجموعـه را بـا
هم درکمیکند؛ لذا «اگر از لحاظ ذهنی ،واژههایی را که با یکدیگر رابطهای دارند ،با هـم
درنظرنگیریم ،اصوالً چیزی از موضوع نمیفهمیم و این ،کاری اسـت کـه نمـیتـوان انجـام
داد ،مگر زمانی که تمام جمله را شنیدهباشیم( ».چامسکی )54 :1378 ،صورت تعریـفشـدة
هر زبان یا به عبارتی دستور زایشی آن« ،وحدت ارگانیکی» پدید میآورد که عناصر اصـلی
زبان را به هم پیوند مـیدهـد و مبنـای تجلـیهـای نامحـدود و خـارج از شـمار زبـان اسـت.
(ن.ک :همان)34 :
جرجانی نیز انسجام را زادة نحو میداند و معتقد اسـت کـه قواعـد نحـوی ،میـان معـانی
الفاظ همبستگی و ارتباط ایجاد میکند( .ن.ک :جرجانی )87 :1368،از نظـر وی ،اتحـاد در
معانی کلمات محقق میشود( .ن.ک :همان )491:عـالوه بـر ایـن ،وحـدت زیبـاییشناسـانة
کالم را نیز حاصل قواعد نحوی و خیال میداند .اجزای کالم ،وحدتی را تشکیل مـیدهنـد
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ودر یکــدیگر داخــل مــیشــوند و جــزء دوم کــالم ،بــا جــزء اول ارتبــاط محکــم مــییابــد؛
بهطوریکه اجزای کالم را در ذهن خودتان ،بایستی بهصورت واحدی وضعکنید .قواعـدی
مثل شرط وجزای شرط ،تقسیم و ...متن را منسجم میکنند( .ن.ک :همان)150-152 :
 -5-2ادراک
فعالیت ذهن در ادراک گفتار ،شبیه به فرایند تولید گفتار است زیرا «ادراک گفتار ،نیـاز
به تولید درونی و بازنمایی نشانه و نیز محتوای معنایی همراه با آن دارد( ».چامسـکی:1378 ،
 )79همینطور جرجانی می گوید :الفاظ با زبان بیان میشوند .تعابیر معنایی بهوسـیلة عقـل و
اندیشه ،ادراک میشوند( .ن.ک :جرجانی)597 :1368،
دکارت از شباهت ادراک و تولید در ذهن شنونده وگوینده ،بـه وجـود ماهیـت یکسـان
زبان و ذهن در نوع انسان میرسد .پژوهشهای معاصر دربـارة ادراک ،بـه نقـش الگوهـای
بازنماییشدة درونـی معطـوف شـدهاسـت .در ادراک صـرفاً مجموعـهای از الگوهـا دخیـل
نیستند بلکـه نظـامی از قواعـد ثابـت ،بـرای تولیـد چنـین الگوهـایی دخالـت دارنـد (ن.ک:
چامسکی)79 :1378 ،؛ لذا ،مفهوم «فهم یک جمله» بعضاً باید به عبارات دسـتوری تجزیـه و
تحلیل شـود (چامسـکی )163 :1374 ،زیـرا «فهـم یـک جملـه» در ذهـن شـنونده ،از همـان
عملکردهای ذهنی و گشتاری تعیینمیشود که در تولید جمله وجوددارد .چامسکی «مفهوم
ساخت» را که «اتویسپرسن» معتقد بود در ذهن سخنگو وجـوددارد ،زبـان درونـی مـینامـد؛
بنابراین ،زبان درونی ،عنصری از ذهن کسی است که زبـان را مـیدانـد( .ن.ک :چامسـکی،
 )46 :1380از این منظر ،سخن جرجانی نوعی عالی از تحلیل کارکرد ذهنـی شـنونده اسـت
که با بیانی متفاوت ،بر ادراک نحوی ذهن تأکیدمیکند« :نبایستی تصّـورکرد کـه معـانی در
نفس شنونده ،پس از وقوع الفاظ در گوش او جایمیگیرند و در نتیجه ،معانی در ترتیـب و
نظمشان ،تابع الفاظاند .این ،گمانی باطل و نادرست است( ».جرجانی)451 :1368،
چامسکی ،معتقد است که مجموعه قواعدی که اهل زبـان در ذهـن خـود فراگرفتـهانـد،
آنها را قادر میسازد که هم بتوانند جملههای تازه در زبان خود بگویند و هم جملههای تازة
دیگران را ادراک نمایند و (ن.ک :باطنی )134 :1382 ،از نظر چامسکی ،فرایند فهم جملـه،
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دستوری است امّا این فرایند با وجود یکسانیِ کنش و تولید ،آنچنان که چامسـکی و سـایر
زبانشناسان دکارتی اعتقاد دارند ،در قلمرو و شیوهای کامالً نامتعیّن عمل میکند.
نکتة دیگر در ادراک یک زبان ،دانش فرازبانی اهل زبان اسـت .چامسـکی ،آن را «شـمِّ
زبانی» گویندگان می داند( .ن.ک :اسمیت و ویلسون )58 :1374،همین دیـدگاه در نظـرات
م زبـانی
جرجانی نیـز وجـوددارد زیـرا وی در بحـث از معـانی در زبـان عربـی ،قائـل بـه شـ ِّ
گویندگان عرب زبان است و معتقد است که پردهها ،تنها برای اینـان کنـار زدهشـده و تنهـا
اینان ،توانایی درک نکات زیباییشناسی در کالم عرب را دارند.
 -6-2منبة خالقانة کاربرد زبان
چامسکی ،بهتبع دکارت ،بر روی جنبة خالقانة کاربرد زبان و تفـاوت اصـولیای کـه از
این طریق میان زبان انسان از یک سـو و دسـتگاههـای ارتبـاطی و کـارکردی و انگیـزهبنیـادِ
حیوانات از سویی دیگر ایجادمیشود ،تأکید میکنـد .از نظـر دکـارت ،زبـان ،آشـکارترین
تمایز میان انسان و حیوان است و مشخصاً این تمایز ،به توانـاییهـای انسـان در خلـق گفتـار
جدیدی برمیگردد که فکر تازهای را بیان میکنـد؛ خصیصـهای کـه محـدودیت نـدارد ،از
هرگونه محرکی آزاد است و منشـأ آن ،قابلیـت سـازماندهـی ذهنـی نـوع انسـان اسـت ،بـه
گونــهای کــه تجلــی آن را مــیتــوان «جنب ـة خــالق کــاربرد روزان ـة زبــان» دانســت( .ن.ک:
چامسکی)9-15 :1378 ،
در نظرات جرجانی ،قابلیت سازماندهی ذهـن ،بـا نظریـة نظـم توضـیح دادهشـدهاسـت.
نخست اینکه ذهن ،سازماندهنده است و نظم ،ویژگی ذاتـی ذهـن انسـان اسـت .دوم اینکـه
این سازماندهی ،در ذهن شکلمیگیرد زیرا به گفتة جرجانی ،الفاظ تابع معانیاند .براساس
اینکه ذهن سازمانگر ،ترتیبدهنده و پـردازشکننـدة فعالیـتهـای زبـانی اسـت ،هـرکنش
زبانی ،خالقانه قلمداد میشود .از نظر جرجانی ،قواعد نحوی در بازنمایی نظاممند و منسجم
شــکل زبــان ،ســخنگو را قــادرمیســازند تــا گســترهای نامحــدود از کــنشهــای گفتــاری را
تولیدکند که با شرایط اعمالشده بهوسیلة فراینـد تفکـر منطبـقانـد .از ایـن زاویـه ،خالقیـت
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کاربرد زبانی که متناظر با فرایند تفکر و ترتّب ذهنی اسـت ،نامحـدود و تقلیدناپـذیر اسـت؛
لذا ازچنین منظری ،بحث سرقتهای ادبی ،به بینامتنیت درادبیات منجر میشود.
« وجمله الحدیثَ أنَّا نَعلم ضرورهً أنه الیاتَأتَّی لَنا أن نَنظِم کالماً من غیر راوِیشهو و فِکرٍ ،فإن
کان راوِی الشعر و منشِده یحکی نَظما الشاعر علی حقیقتِه ،فینبغی أن الیتأتَّی له روایه شعرِه
إالّ بِرَوِیشه ،وإالّ بأن ینظر فی جمیع ما نظر فیه الشاعر من أمر« النظم» .وهذا ما الَیابقَی معه
موضع عذر للشَّاکاّ( ».جرجانی)360 :2004،

راوی ،مانند زرگری است که تالشمیکند تا انگشـتری شـبیه بـه زرگـر دیگـر بسـازد.
تقلید و مشابهگویی ،از حدود الفاظ تجاوز نمیکند و محال است که تقلید ،به نظم و ترتیب
کالم وارد شود( .ن.ک :جرجانی )439 :1386،از سویی ،لفظ ،صفتی ندارد که بخـواهیم بـا
فکر استنباط کنیم و به وسیلة فکر ،بر آن صفت استعانت جوییم ،مگر مقصود تألیف نغمههـا
و آهنگ باشد که به موضوع ارتباطیندارد( .ن.ک :همان)474 :
چامسکی ،موقعیتهای مشابه را برانگیزانندة کاربردهای زبانی مشابه میدانـد .تشـابه در
کاربردهای زبانی ،جنبة خالقانه را مخدوشنمیکند:
«کاربرد زبان ،افکاری را در شنونده برمیانگیزد که او احتماالً آنها را در همان
موقعیتها ،به گونههای مشابهی بیانکردهاست؛ بنابراین ،درگفتار عادی ،انسان صرفاً آنچه
را شنیدهاست ،تکرار نمیکند بلکه صورتهای زبانی جدیدی را تولید میکند که اغلب
در تجربة یک فرد و یا در تاریخ آن زبان ،جدید بودهاست و هیچ محدودیتی برای این
نوآوریها وجودندارد .به عالوه ،چنین کالمی ،رشتهای از الفاظ بدون ترتیب نیست بلکه
مناسب موقعیتی است که آن را برمیانگیزد(».چامسکی)17 :1377 ،

 -7-2کالم ادبی
جرجانی برخالف چامسکی که تنها به ذهن از منظر زبان ارجاعی میپردازد ،زبـان را در
سطح کالم برتر و تعاملش با ذهن نیز بررسی میکند .در آراءِ جرجانی ،نوعی کالم فراتر از
صحت دستوری تحلیلمیشود و نکات و ظرایف بیانی آن ،با توجه به معیارهـای نقـد ادبـی
سنجیدهمیشود زیرا وی معتقد است که محل مزیّت و برتری را در کالم بایـد توضـیحداد.
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فصــاحت و بالغــت ،خصوصـــیتی اســت کـــه توصــیف و مشـــخص مــیشـــود( .ن.ک:
جرجانی)77 :1368،
جرجانی کالم را دو گونه میدانـد :کالمـی کـه غـرض اصـلی از طریـق عبـارت منتقـل
میشود و کالمی که ممکن نیست نیّت گوینده را از طریق فحوای مستقیم عبارت دریافـت.
کالم ادبی ،مزیّتی افزون بر کالم معمولی دارد و این فضیلت و مزیّـت بعـد از مصـونمانـدن
کالم از اشتباه لفظـی و خطـای کلمـات ثابـت مـیشـود( .ن.ک :همـان )478 :جرجـانی در
جواب این سوال پرسندة خیالی که آیا درستی جملهبندی که بـه حـد نهـایی رسـد ،فضـیلت
بهشمارنمیآید؟ میگوید :در اینجا ما در مقام احتراز از غلط در تلفظ و اجتناب از انحـراف
در اعراب نیستیم بلکه بحث ما ،در امـوری اسـت کـه بـا اندیشـة لطیـف ادراک مـیشـوند؛
بنابراین ،دستیافتن به کالم صحیح در این بحث ،وقتی ممکـن اسـت کـه کـالم شـرافت و
مقامش را بیابد و این کار سهلالوصول نباشد( .ن.ک :همان )155 :گمـاردن اندیشـة لطیـف
در ادراک این نوع کالم ،مرز بین حقیقت و مجاز یا به بیانی ،زبان ارجاعی و عاطفی اسـت.
در اینجا ،کالم ،در ساحتی فراتر از انتقال دانش بشری و کـارکرد روزانـه متجلـی مـیشـود.
وضع واضع نخسـتین را بـرهممـیزنـد و از واژه ،در بـافتی مشـخص ،معنـایی متفـاوت اراده
میکنـد .جرجـانی ،در تعریـف حقیقـت و مجـاز مـیگویـد« :هرکلمـهای کـه از آن ،معنـی
وضعکنندة قراردادی آن اراده بشود؛ بیآنکه به غیراین معنی داللتکنـد ،حقیقـت اسـت و
ایــن تعبیــر ،شــامل وضــع نخســتین کلمــه و نیــز وضــعهــای بعــدی آن کلمــه اســت».
(جرجانی )286 :1389،درحالیکه مجاز ،نقل کلمه از معنی اصلی است و نقـل لفـظ نیسـت
بلکه مجاز ،در معنی لفظ تحققمـییابـد( .ن.ک :همـان )287:گریـز از هنجارهـای معنـایی،
تصویرگری و تخیل درکالم ادبی ،با شیوهای غیرِمستقیم و با اشاره به معنایی فراتر از معنـای
صریح خود عمل میکند.
جرجانی ،مزیّت کالم را یا در نوعی کالم مـیدانـد کـه در آن اسـتعاره رخنمـیدهـد و
برجستگی ،بهخاطر ساخت است و یا در نوعی کالم که استعاره در آن وجوددارد .با وجـود
این ،در اینجا نیز فصاحت را ناشی از ساخت و شیوهای میداند که طـیِّ آن ،واژه بـا بـافتش
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ارتباط مییابد؛ مثل تحلیلی که از آیة «اشتعل الرَّأس شـیباً» دارد .ازنظـر جرجـانی ،مخاطـب
گاه منحصراً در برابر شگردهای نحوی منفعل میشود؛ یعنی ،وجوه مختلفی را مـورد توجـه
قرارمیدهد که علم نحو اقتضا میکنـد( .ن.ک :جرجـانی )132 :1368 ،جرجـانی از طریـق
جابهجایی و تغییـرات نحـوی ،ایجـاب را درآرایـش واژگـانی نشـان مـیدهـد؛ ایجـابی کـه
ضرورتاً عامل اصلی مزیّـت کـالم بـهشـمارمیآیـد( .ن.ک :جرجـانی )244 :1368،علـم بـه
قواعد نحوی در بررسی اعجاز که در میان همة اعراب مشترک است ،علـت مزیّـت نیسـت
بلکه «تنها موضوعی که به آن نیازمیافتد ،علم به آن امری است که فاعلیـت را بـرای کلمـه
ایجابمیکند ،هنگامی که این ایجاب ازطریق مجاز است؛ یعنی ،اموری که یـک کلمـه را
براســاس تــأویلی کــه دقیــق و حســاس اســت و از بــاب لطیــفگــویی اســت ،مــثالً فاعــل
قرارمیدهند و این مسئله هم مربوط به علم اعراب نیست بلکه علم به آن ،وصفی اسـت کـه
موجب اعـراب اسـت» (همـان )474:زیـرا علـم بـه اعـراب ،در ناخودآگـاه هرعـرب زبـانی
وجوددارد و فکر را نمیطلبد( .ن.ک :همان )474:مقاصـد نحـوی و وجـوه اشـکال کالمـی
که مقاصد نحوی در آن تحقق مییابد ،فینفسه و بهطـور مطلـق موجـب مزیّـت نمـیشـوند
بلکه مزیّت ،بهسبب اغراضی است که کالم بهسبب آن منظم میگردد وهمچنـین ،موقعیـت
هریک ازمقاصد نحوی ،نسبت به دیگری و بهکاربردن بعضی مقاصد نحوی همراه با بعضـی
دیگر( .ن.ک :همان)140:
بخشی از اهتزاز نفس ،بهخاطر نبـود صـراحت در کـالم اسـت« .ندانسـتهای کـه کنایـه و
تعریض ،در عقول اثری دارد که ایضاح و تصریح ،آن اثر را دارا نیست( ».جرجـانی:1368 ،
 )232بنابراین ،نوع دیگرکالم ،کالمی است که مزیّتش بهخاطر صورتهـای مختلـف ادای
معانی (استعاره،کنایه و )...است .در اینجا ،معنا با پوشیدگی و ظرافت همـراه اسـت زیـرا در
مجاز ،معنایی که مالزم و ردف لفظ است ،اراده میشود وکلماتی غیر از صفت صـریح ،بـه
صورت پوشیده بر آن صفت داللتمیکنند؛ لذا القـا بـهصـورت کنایـه و اشـاره بـه شـنوندة
کالم دارای مزیّت است و از این طریق ،مطلب اجماالً با لطافتی خاص به هدف ،یعنی اثبات
صفت ،متصل میشود (ن.ک :همان)381:؛ پوشیدگیای که فکر را به میان میکشـاند و در
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اثبات صفت وادعا ،قویتر از هرنوع سخن آشکاری است ،دالیل برتری مجـاز بـر حقیقـت
شمردهمیشود« .مزیّتی را که ما برای کنایه ،استعاره و مجاز اثبات میکنـیم ،بـه جهـت ذات
معانی آنها نیست بلکـه بـه لحـاظ اثبـاتی اسـت کـه بـرای آن معنـی مـیشـود( ».همـان)115:
جرجانی با توجه بـه نگـاه ذهـنگرایـی کـه دارد ،در کـالم ادبـی مزیّـت را از جهـت معنـی
میداند« .مزیّت وحسن ،هردو اثبات معنایی است که بهوسیلة آن مـیخـواهیم اسـم مـذکور
در جملهای را وصـف کنـیم و از آن اخبـار نمـاییم و چـون ایـن مطلـب ثابـت شـد ،محقّـق
میشود که اثبات هم ،به نوعی ،معنی است زیرا حصول مزیّت و حسن در چیزی کـه معنـی
نیست ،محال اسـت( ».همـان )631:موضـوع مزیّـت کـالم ،ارتبـاطی بـه وزن نـدارد .از نظـر
جرجانی ،ارزش شعر در مجاز است نه در وزن (ن.ک :همان)46:؛ بنابراین ،سـاحت لفظـی،
چه درکالم حقیقی و چه درکالم مجازی ،جایگاه چندانی ندارد.
 -8-2منشأ کالم ادبی /خیال
خیال ،مجموعه تصرفات بیانی ومجازی در شعر اسـت؛ شـیوة تصـرف گوینـده در ادای
معانی( .ن.ک :شفیعی )16 :1380 ،از مهمترین جنبههای تحلیلـی کـه جرجـانی از آفـرینش
صورخیال ارائهمیدهد ،برداشت او از قوّه یا فعالیتی است که صـور خیـال را تولیـدمیکنـد.
جرجانی ،فعالیت شعری را نتیجة قوای متمـایزی مـی دانـد کـه در یـک پیوسـتگی و کلیـت
دست به آفرینش میزنند .کلیتی «که در آن ،عناصر تجربه شعری بهواسطة وجـودی خـالق
که خود بخش جداییناپـذیر از آن کـل اسـت ،شـکل مـیگیرنـد( ».ابودیـب)292 :1384،
جرجانی با دید کلنگرانهای که در همة مباحث دالئل اعجاز دارد ،فعالیت تخییلی را نتیجـه
نیرویی خاص نمیداند .وی ممیزة فعالیت تخییلی را درکنارهمآیی شباهتهـا و رابطـههـای
فیزیکی با تجربة شعری و احساسات شاعرانه میداند«.تخیل ،تصویری میآفریند کـه در آن
چیزهای مورد نظر نهتنها شباهت فیزیکی دارند بلکه حـاالت تشـابه وجـودی و احساسـی را
برمیانگیزند یا آشکار میکنند( ».همان )320:ازنظرجرجـانی ،در کـالم ادبـی ،شـباهت بـین
پدیدههای هستی کشف میشود؛ لذا شناخت انسان ،از شـناخت حسـی فراتـر مـیرود و در
آفرینش ادبی ،بر شناختی عقالنی از هستی متمرکز میشود .در کنار ایـن شـناخت عقالنـی،
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عنصر نیرومند عاطفه قرارمیگیرد و نتیجتاً بافت سخن را با رنگهـا و نقـشهـای گونـاگون
میآراید و گوهر لفظ را به شکلهای زیبا درمیآورد( .ن.ک :جرجانی)40 :1368 ،
-9-2کوشش ذهنی
فرایند تخییلی مبتنی بـر معنـای معناسـت .حـوزة داللـت وجـوه اشـکال ادبـی ،از معنـای
بالفصل فراتر میرود و شنونده با فهم معنای بیانشده توسط واژهها ،به معنای دوم و پوشیده
دست مییابد« .الفاظ به لحاظ خودشان مقصود نمیباشند بلکه از آن جهت مقصود قرارمـی
گیرند که دلیلهایی بر معناها میگردند( ».جرجانی )613 :1368،کالم ادبی ،عرصة تالش و
کوشش ذهن است .فصاحت ،صفتی است معقول کـه بـهوسـیلة قلـب و فهـم بـدان معرفـت
حاصل میگردد« :کالم ما دربارة فصاحتی است که برای لفظ ثابت میشـود ،نـه بـه جهـت
امری که داخل در نطق میگردد بلکه به لحاظ لطایفی است که بهوسیلة عقل و فهم ادراک
میگـردد( ».همـان )477:جرجـانی ،قائـل بـه ضـرورت مشـارکت قـوای تخیـل و تعقـل در
دریافت شعر است.
جرجانی در تأکید بر حرکت از معنی به معنی و تبیین کالم بلیـغ ،بـهعنـوان کالمـی کـه
معنای آن بر لفظش و لفـظ آن بـر معنـایش سـبقت جویـد و لفـظ آن بـه گـوش شـنونده از
معنایش به قلب او جلوتر وارد گردد ،میگوید:
«مفاهیم الفاظ را اهل لغت تعیینمیکنند و اعمال فکر در آنها مورد ندارد؛ بنابراین،
مدار بالغت ،بر داللت معانی بر معانی است و علمای فن هم خواستهاند بگویند :شرط
بالغت ،این است که معنای اول را که برای معنی دوم دلیل قرارمیدهیم ،در داللت توانا و
در رسالتش مستقل باشد و به بهترین وجهی وساطتکند؛ به گونهای که تصورکنیم معنای
دوم را از حاقّ لفظ فهمیدهایم تا معنی منظور نافذتر و سریعتر به ذهن ما داخل شود».
(همان)335:

بنابراین ،دو حرکت ذهنی از نظـرات جرجـانی اسـتنباطمـیشـود :حرکتـی بـرای تولیـد
برمبنای توانش زبانی زیرا نخست ،معانی درذهن ایجادمیشوند ،آنگاه الفاظ بهدنبال معنـا در
برابر چشم قرارمیگیرند .دوم ،حرکت برای کشف شباهت بین پدیدهها از سوی گوینـده و
حرکت برای درک زیبایی و مزیّت کالم از سـوی شـنونده .درک زیبـایی ،حرکتـی ذهنـی
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است زیرا در محیط معانی است و بهوسیلة فکر و قلب دریافت میشود .توضیح ایـن زیبـایی
برای شنونده دشوار است( .ن.ک :همان)107 :
همانطور که نظم ذاتی انسان است ،حـظ از فعالیـتهـای ذهنـی نیـز در سرشـت انسـان
نهفتهاست:
«ذوق به این مطلب که هر کاری در مسیر خودش قرارگیرد و هرچیزی جای خودش
نهادهشود و نیز ذوق به بیانکردن مطالبی که مشکل مینماید و گشودن مسائل مهم و
پیچیده ...اینها همه مطالبی است که در سرشت آدمی محفوظ است( ».همان)76:

جرجانی دربارة نوعی تمثیل سخنمیگوید که معنای آن پس از یک احتجاج فکـری و
برانگیختن خاطر و همتگماشتن به کاوش آن روشـن مـیشـود و هرچـه معنـی باریـکتـر
باشــد ،از رســیدن بــه ذهــن بیشــتر خــودداری مــیکنــد و ایــن خــودداری ،آشــکارتر و
پردگیبودنش بیشتر است؛ این امر ،طبیعـی و دلپـذیر اسـت( .ن.ک :جرجـانی)106 :1389،
«در بیان مجازی ،شوقی هست برای جستوجو و طلب مفهـوم تـازهتـر و ایـن ،یـک عامـل
روانی است که تأثیر و نفوذ سخن را بیشتر مـیکنـد( ».شـفیعی کـدکنی )106 :1380،همـین
فعالیت ذهنی و لذت کشف را جرجانی در اسرارالبالغه ،به شکستن صدف تشـبیه مـیکنـد.
البته بین این پیچیدگی و تعقید فرق میگذارد؛ «تعقید ،معنی کالم را به کلـی مسـتهلک مـی
سازد( ».جرجانی )345 :1368 ،و از آن رو ناپسند نیست که دریافت آن ،محتاج فکـر باشـد
بلکه از اینرو ناپسند است که گوینده ،تو را در قلمرو اندیشة خود بـه لغـزش انداختـه و راه
رسیدن به معنی را پرخار و ناهموار ساختهاسـت و بسـا فکـر را پـارهپـاره مـینمایـد( .ن.ک:
جرجانی)113 :1389 ،
روابط عقالنی در صورتهای خیالی برای اثبات و قرابت رابطهای ،مبتنی بـر کوشـش و
پویایی ذهن است .از سویی ،ذهـن در مسـیر ایـن کوشـش ،نیازمنـد بـه شـناختی نزدیـک از
ارزشهــای فرهنگــی ،اجتمــاعی و ...موجــود در ورای صــورخیال اســت« .کـارکرد معنــایی
صورت خیالی بهواسطة مشارکت شنونده با دانش دقیقش از بافت زبانی از یک سو و بافـت
فرهنگی گستردهتر از سوی دیگر بهدستمیآید( ».ابودیب )93 :1384،عالوه برآن ،بخشـی
از خیال ،کشف عقالنی شباهت است که در کنار احساس و عاطفه قرارمیگیـرد .جرجـانی،
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در ســاختار جملــه ،حالــت گوینــده ،وضــعیت روانــی و شــدت واکــنشهــای عــاطفیاش را
تعیینکننده میداند .فرایند آفرینش ادبی ،فرایند آشکارسازی حالت روانـی گوینـده اسـت؛
بنابراین« ،خبر» و تمام «معانی کالم» معناهایی است که فرد در ذهـنش مـیسـازد ،بـا عقلـش
مالحظهمیکند ،به آن میاندیشد و با قلبش زمزمه میکند و به واکنشهـایش در قبـال آنهـا
فکر میکند .این فرایند ،با حالت روانی بین گوینـده و گیرنـده تعیـین مـیشـود و بخشـی از
تجربه و تعامـل فـردی و فرهنگـی بـین ایـن دوسـت( .ن.ک :ابودیـب )46 -45 :1384 ،بـار
عاطفی و نگاه جامعه بر جایگاه واژهها ،درآرایش کالم تأثیر میگذارد.
در مجموع ،کوشش ذهنی در کنار تعامل عاطفی بین گوینده -شنونده و بافت فرهنگـی
و اجتماعی یکسان ،فرایند عقالنیِ کشف صور خیال را ممکن میسازد .این فرایند عقالنـی،
هم در تولید گفتار ادبـی دخیـل اسـت و هـم در خـوانش آن؛ لـذا ،کـنش عقالنـی وذهنـیِ
صورخیال از دو جنبة تولید و ادراک بررسی میشود.
حرکت ذهن در مواجهه با مجاز ،حرکتی باواسطه یا بامـانع اسـت؛ حرکـت از معنـی بـه
معنی است .غرض کالم ،از لفظ مجرد اراده نمیشود بلکه لفظ کالم ،نخست بر معنایی کـه
ظاهرلفظ آن معنی را ایجاب میکند ،داللت مینماید و سپس ،شنونده از طریق ایـن معنـی،
بر سبیل استدالل ،معنی دوم را که غـرض اصـلی گوینـده اسـت ،ادراک مـیکنـد( .ن.ک:
جرجانی )331 :1386 ،جرجانی ،نه تنها معتقد است کـه شـنونده از طریـق اسـتدالل و شـیوة
عقلی به معنا میرسد بلکه «شباهت ،به اعتقاد او ،تنها برای خرد و بصیرت قابل فهـم اسـت و
شباهتی فیزیکی نیست که چشم و حواس دریابند( ».ابودیب)88 :1384،
در کار برقراری پیوند ،باید شباهت ظـاهری رعایـت شـود ،چنـدانکـه اخـتالف آن دو
چیز ،ازنظر چشم و حس ،به همان اندازه روشن و آشکار باشد که ارتباط و ائـتالف آنهـا از
نظر عقل و حدس .در غیراینصورت ،اضطراب در پیوند و تألیف است و میگوید :تصـویر
مضطرب خواهدبود( .ن.ک :شفیعی کدکنی)121 :1380،
از نظرجرجانی ،استعاره ،فرایندی ذهنی است و ربطی به لفظ مسموع ندارد بلکه صـفات
و خصوصیات را انتزاع میکند؛ لذا ،در استعاره ،نام و عنوان اصلی را جـدا مـیکننـد« :مثـل
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این است که دیگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قراردادهایم و تشبیه که قصد اصلی ما
بوده ،در خاطر پنهان شده ولی درظاهر چنان است که گویی این ،همان چیزی است کـه در
زبان ،این نام بر او نهادهشدهاست( ».همان)109:
ذهن شنونده و گوینده کامالً بر الیـههـای زیـرین آن واقـف اسـت و از ایـن جهـت ،بـا
گشتارهای ذهنی به تشبیه میرسد و از کشف تالوم وشباهت لذت میبرد.
استعاره ،گونهای از تشبیه و صورتی از تمثیل است و تشبیه ،خود قیاس است و قیـاس در
همان چیزی اسـت کـه دل و عقـل آن را مـیفهمـد (ن.ک :ابودیـب )85 :1384،و شـباهت
الزمة قیاس است .عبدالقاهر ،هرتمثیلـی را تشـبیه مـیدانـد( .ن.ک :شـفیعی)79-81 :1380،
وی عالوه بر کشف عقالنی در کالم ادبی ،با تأکید بـر دل ،بـه نـوعی شـهود در آفـرینش و
درک کالم ادبی باور دارد زیرا دل ،مظهر شهود است و عقل ،استدالل .در جایی میگوید:
شعر ،باغی است که میوههای ذهن و قلب را باید در آن چید( .ن.ک :جرجانی)12 :1368 ،
جرجانی به ساختار ،کلیت و انسجام شعری در ادراک ،توجه بسیار دارد .حرکـت ذهـن
برای دستیابی به معنا ،حرکتـی تفصـیلی اسـت ،هرچنـد اجمـال سـریع بـر دل مـیگـذرد.
«توصیف اجمالی یک چیز را با نظر اول درمییابی ،آنگاه در بازبینی خود آن را بـا تفصـیل
میبینی( ».جرجانی )123 :1389 ،برای رسـیدن بـه واقعیـت هرچیـزی و رسـیدن حـواس بـه
تفصیل آن ،باید تکرارشود .تفصیل با اعمال تفکر و اندیشه همـراه اسـت .اجمـال را همیشـه
مقدم بر هر چیزی در اوهام و تصورات مییابی و پیش از همـه ،در خـاطرت جـایگزین مـی
شود ،درحالی که تفصیل ،در میان اجمال پوشیده است و با اعمـال تفکـر و اندیشـه و تـذکر
در خاطر حاضرمیشود( .ن.ک :همان )124:امّا «در درک جزئیـات ،یـک فعالیـت انتخـابی
دخالت دارد که یک خصیصـه یـا وجـه جزئـی را از میـان گروهـی ازخصیصـههـای دیگـر
انتخابمیکند ،درحالیکه در درک کلیت چنین فعالیتی دخالـت نـدارد( ».ابودیـب:1384،
 )305این ،همان نکتهای است که جرجانی در تحلیل صورخیال بر آن تأکیـدمیکنـد .شـیوة
ذهن بر حرکت از سطور است و بعد بازگشـتن و کشـف نکـات و ظرایـف؛ لـذا اگرچـه در
تحلیل جملهها ،روابط مجاورت و هم نشینیهای نحوی ،اصول کلنگرانه بر نگاه جرجـانی
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حاکم است ،این نگـاه کلـی ،بـا بازگشـت و دقـت بـر جزئیـات تکمیـل و قـادر بـه توضـیح
فصاحت متن میشود؛ لذا ،برای قیاسهای شعری باید معیارهای ساختاری را مدِنظر داشت.
در مباحث صور خیال نیز شبه در مجاز را از کل مجموعه اخذ میکنـد؛ لـذا ،نمـیتـوان
بهجای واژه ،مفهوم مجازی آن را جایگزینکرد؛ مثالً در اطولکن یـدا ،مـراد از یـد ،سـخا و
جود است .هرگاه بخـواهی بـهجـای کلمـة «یـد» ،همـان چیـزی را کـه از کـالم اراده شـده
بگذاری ،از قلمرو مفهوم عاقالنه بیرون رفتهای زیرا شبه در اینجا ،از مجموع طول و یـد کـه
اولی به دومی اضافه شده ،گرفتهشده است؛ به عبارتی ،مفهوم بخشندگی یا قدرت ،از کلمـة
دست ،همراه کلمات دیگـر انتـزاع مـیشـود ،نـه بـهتنهـایی( .ن.ک :جرجـانی)292 :1389،
«جرجانی ،شعر را به این دلیل میستاید که میتواند بهگونهای خالق ،عناصـر مختلـف یـک
موقعیت شـعری را در یـک کـل واحـد ،یـکپارچـه کنـد( ».ابودیـب )292 :1384،زیبـایی
شعری ،در یکپارچگی و قدرت وحدتبخش نیروی تخیل و تعامـل اجـزای کـالم اسـت.
(ن.ک :جرجانی )141 :1368،از سویی ،تصویرپردازیها ،دارای ارزشهای ذاتـی نیسـتند و
به نظر جرجانی ،شعر را باید برحسب ساختار که هماهنگکنندة معناهاسـت ،توصـیفکـرد
زیرا هیچ زیبایی و تمایزی وجودندارد ،مگر با ارجاع به بافت.

 -3نتیجاگیر
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از نظر چامسکی و جرجانی ،قواعد تولید و ادراک گفتار ،در ذهن اهل زبان موجود است و
اساساً زبان جدای از نمـود ذهنـیاش موجودیـت نمـییابـد .زبـان در «جملـه» یـا بـهعبـارتی
«اسناد» ،قدرت تعامل مییابد؛ بنابراین ،زبان با لزوم وانطباق قواعد نحوی تعریف مـیشـود.
ذهن جرجانی و چامسکی ،ذهنی ساختارگراست کـه بـه کلیـتهـا توجـه مـیکنـد .در ایـن
مقاله ،به جنبههای مختلف تعریف هردو از ذهن و زبان و تأثیر این تعریـف بـر رویکردهـای
عملی هر دو در بررسـی زبـان و مـتن ادبـی پـرداختیم .ایـن مقالـه ،تالشـی اسـت در جهـت
نشاندادن افکار پیشرو ،ذهن منسجم و علمی جرجـانی و انطبـاق آن بـا نظریـههـای جدیـد.
بیشک ،دیدگاههای وی با نظرات جدید دیگری در بین نظریهپردازان معاصر قابل سـنجش
است .بخشی از این کار را کمـال ابودیـب ،بـا تمرکـز بـر نظـرات وی دربـاب صـورخیال،
انجامدادهاست امّا هنوز جای بحث بیشتر است .با توجه بـه اینکـه اسـاس ذهـن جرجـانی بـر
ساختارگرایی است ،آیا میتوان نشانههای از ساختارگرایی مکتب پاریس را با درنظرگرفتن
فرایندهای شناختی ،حسی-ادراکـی ،نقـش گفتـهپـرداز در تولیـد گفتـه و غیـره در نظـرات
جرجانی یافت؟ اصوالً فرایند درک کالم ادبی که در نظرات جرجانی با مقایسـه ،تشـابه و...
نشاندادهشدهاست ،با معیارهای این مکتب قابلانطباق است؟
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