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 چکیده
نحـوی   بر لزوم اسناد و انطباق مجموعه واژگان بر قواعد ،در تعریف زبان ،چامسکی و جرجانی

بلکـه قواعـد تولیـد و     نه نظام صوری دسـتور زبـان   ،زبان در نظر هردو ،ازسویی کنند.می تأکید

توقع وجود رابطه میان خصوصیات ذاتی ذهـن و   ،درک گفتار در ذهن اهل زبان است؛ بنابراین

 تولیـد و  ةبـه نحـو   ،ایـن ارتبـاط در نظـرات جرجـانی    نمایـد.  های زبانی بسیار طبیعی میمشخصه

عنـوان  بـه  ،دنبـال شـناخت ماهیـت ذهـن    به ،ا چامسکیامّ شودمی ادراک گفتار در ذهن محدود

دهنـده در زبـان اسـت. بـا وجـود توجـه       از طریق نیـروی نظـم   ،استعدادی ذاتی و منحصر به نوع

قواعد گشتاری یـا دسـتور ذهنـی را     نحو، وی ةشدجرجانی به نظام معنایی ذهنی و قواعد درونی

قائـل   ،ا در بررسی فرایند ادراک و تحلیل جملـه امّ کندنمی از دستور صوری زبان جدا مشخصاً

شناسـی خـود،   زبان ةچامسکی برای تبیین نظری. استدر ذهن اهل زبان به برخی عناصرگشتاری 

همـین تفکیـک را در    ،جرجانیکند. می زبان را در سه ساحت لفظ، معنا و قواعد نحوی بررسی

ذهـن از منظـر   آورد. جرجانی برخالف چامسـکی کـه تنهـا بـه     کالم می مزیّتجهت تبیین علل 

کنـد. درک  می زبان را در سطح کالم برتر و تعاملش با ذهن نیز بررسی ،نگردزبان ارجاعی می

ی بـه معنـی   گیرد و حرکـت از معنـ  می زیرا درمحیط معانی صورت حرکتی ذهنی است ،زیبایی
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 مقدما -1

شناس و ادیب ایرانی قـرن پـنجم اسـت.    زبان ،عبدالقاهر بن عبدالرحمان ابوبکر جرجانی

 در کتـاب ، علم بالغت پدرانی، بن حسن فارسی آموخت. جرج محمّد ابوالحسن نحو را نزد

کـالم   مزیّتبه بررسی علل  ،کند و با نگاهی متفاوتمی نظم را مطرح ةنظری ،«زئل اعجادال»

   ن بـر نگـاه و تفسـیر او از ذهـن و زبـا      ،جرجـانی  ةیوپـردازد. زیربنـا و اسـاس شـ    در قرآن می

جرجانی را از قواعد صوری نحو و فصـاحتی   ،فکرین ذهن، زبان و تاست. ارتباط بشدهنهاده

برد. او قائل به قواعد انتزاعی، نظم و سـنجیدگی معنـا در   میشود، فراترمیتعریف که با واژه

چـه در   ،کـرد گرایی وی تحلیـل جرجانی را بدون توجه به ذهنتوان نظرات ذهن است. نمی

 و شناسـان دکـارتی  جرجـانی بـه زبـان    زیربنای فکری ،رواز این ؛باب معنا و چه در باب نحو

 شود. می بسیار نزدیک ،ویژه چامسکیب

پـرداز آمریکـایی   ظریـه شناس، فیلسـوف و ن زبان (Noam chomsky) نوآم چامسکی

ترین و مهم ،برای اولین بار کسی که ؛شودمی شناسی مدرن یادپدر زبانعنوان است. از او به

 .نمـود  ا بـه جهانیـان معرفـی   زایشـی ر  -، یعنی دسـتور گشـتاری  یزبانةنظریترین یافتهنسجاما

 کتـاب  طورکـه چامسـکی در  همـان  ،زایشی -گشتاریهای دستورریشه (111 :1382)باطنی،

مناسـب  ،. چامسکیگرددهجدهم برمی به قرن هفدهم و ،استآورده «شناسی دکارتیزبان»

عنـوان  بـه     داند که ذهن را نظام آرایی میترین چارچوب کلی برای بررسی مسائل زبان و 

 ،اند. براساس این برداشـت سـنتی  خردگرا در این دو قرن شکل گرفته شناسیبخشی از روان

معنـی جملـه در    ةکننـد ، نظام قضایای بیـان صورت جملههای فیزیکی بهق نشانهعالوه بر تحق

بـه اصـطالح گشـتارهای    ات صـوری خاصـی کـه    طریق عملی. این دو ازآیدمیوجودهن بهذ

 .(44-45:  1379چامسکی، ن.ک: ) شوندمیشوند، به هم مرتبطمیدستوری نامیده

 بیان مسئلا  -1-1

جرجـانی، بـرآنیم   فکـری چامسـکی و    با توجه به شباهت بین زیربنای ،پیش روة در مقال

، اسـت داشـته هـا بـه همـراه    نه پیامـدهایی کـه در سـایر نظـرات آ    این اصل فکری را بـه همـرا  

فعالیـت   ةکه در زمینـ ها را با وجود تفاوتی آن ،گرایی چامسکی و جرجانیکنیم. ذهنبررسی



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       چامسکی              نوآم و جرجانی عبدالقاهر آراءِ در زبان و ذهن ارتباط                                     

   
 

95 

تـا چـه    علمی دارند، به این معنا که یکی نگاهی دستوری دارد و دیگری نگاهی زیباشناسی،

 است؟به یکدیگر نزدیک کرده یهایحد و در چه مقوله

 تحقیق و اهمی  ضرورت -1-2
پـردازان  آنها با نظریه ةدر مورد علمای بالغت و مقایس مشابههای این پژوهش و پژوهش

شـک  بـی  هـا اسـت.  آنهـا در پیشـینه  جدید، تالشی در جهت تبارشناسی نقد و نظریه و ذکـر  

 ناپذیر است.ضرورتی اجتناب ،تبارشناسی نقد و نظریه در دورة معاصر

 پیشینة تحقیق-1-3
 ةنظریـ  صـور خیـال در  » انـد.کتاب کـرده قایسهازان غربی مپردجرجانی را با برخی نظریه

های جدید ادبی اسـت.  آنها با تئوریة شرح نظرات وی و مقایس ،دیباز کمال ابو« جرجانی

ــال ــر آنع ــ ،وه ب ــ ن»ة مقال ــاختار درنظری ــم و س ــانی ةظ ــه  ،«جرج ــب ــدگاه ةمقایس ــا  دی وی ب

و زبـان در نظـرات    تـاکنون پژوهشـی دربـارة ارتبـاط ذهـن      است امّـا هساختارگرایان پرداخت

 است.نشده آن با چامسکی انجام جرجانی و مقایسة

 بحث -2

ی کـه  یهـا حدود جملـه مجموعة نام» ف نحوی خود از زبان، زبان را بهچامسکی در تعری

زبـان در   ،لذا ؛کندمی اطالق ،(133:  1382باطنی،) «کندتولیدتواند بزایاند یا دستور زبان می

 حاصل پیوند آوا و معنی است. ،جملهیابد و میجمله تحقق

شده از طریق قواعد نحوی برخوردارنـد و فـرد   جمالت زبان از معنایی درونی و تعیین»

است که هم شـکل آوایـی جملـه و    مسلط بر زبان، به طریقی، نظام قواعدی را درونی کرده

 (163:  1379)چامسکی،  «کند.میهم محتوای معنایی و درونی آن را تعیین

ای آرمانی برای پیوند آوا و معناست و در شنونده -هگویند« توانش زبانی» زبان ،بنابراین

ای هئلمسـ . هـای ذهنـی اسـت   ، بازنمود تواناییانطباق کامل با قواعد زبانی است. کنش زبانی

نقـش قواعـد نحـوی در تعریـف      ،کنـد می را به نظرات جرجانی نزدیک که تعریف مذکور

به کلمات مجـرد   ،زیرا فکر گیردنمیان بدون قواعد نحوی شکلزب ،نظرزبان است. از این م

 یابد.نمی تعلق
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صورتی که کلمـات جـدا جـدا و مجـزا از قواعـد      نشود فکر، به معانی کلمات بهتصور»

 درسـت  ،یابـد. درهـیچ تصـوری و در هـیچ عقلـی     اتصال و ارتباط مـی  ،نحوی فرض شوند

نظر را در اسمی منظورِ که اعمال آن فعلآنکند بی در معنی فعلی تفکر ،آید که شخصنمی

 «آن اسـم قصـد نمایـد.    فعلـی را در کـه اعمـال   آنبـی  ،یا در معنی اسمی بیندیشد باشدداشته

 (488: 1368)جرجانی،

 کـه  کندمی . جرجانی تأکیدبودن آن استیاخاصیت گزاره ،سانهای زبان اناز ویژگی

)جرجـانی،   «ناگزیر باید مسند و مسندالیه داشـته باشـد.   ،کالم» ، خبر است.کالم ةاساس اولی

« ابتهستة ث» بودن ایننامد و بر لزوم ذاتیمی« هستة ثابت» چه چامسکی آن را( آن33: 1368

ن.ک: ) .دانـد مـی  کنـد و آن را دسـتاورد هـوش   مـی  ، تأکیـد واقع ساختار زبان اسـت که در

 (100-101: 1390توفیق، 

از فحـوای   بلکـه  شودنمی فصورت مشخص تعریبه ،جرجانیزبان در آثار  ،کلیرطوبه

   جملـه،  ،منظـور از زبـان   ،وی یشـود. در آرا مـی  و تکرارهـای وی اسـتنباط   أکیـدها کالم، ت

زیرا جمله است که حامل مقاصـد نحـوی اسـت. از     گرایی منسجم و قواعد نحوی استکل

ای کـه  نظـام دسـتوری   ؛جدای از نظام صوریِ دستور زبان اسـت  ،زبان در نظر هردو ،سویی

انـد،  کـرده م ی نحـوی کـه نحویـون تنظـی    سخنگو برای تولید جمالت تازه، ملزم بـه یـادگیر  

 انـد. نظامی درونـی  ،قواعد نحوی لید و درک گفتار را در ذهن دارد.زیرا او قواعد تو نیست

اسـت کـه آوا و معنـی    را درونی خود ساختهنظام قواعدی فردی که دانش زبان را فراگرفته، 

عمـالً   ،دستور زبانشناس نیز با تدوین سازد. زبانمی به یکدیگر مرتبط ،ای خاصه شیوهرا ب

بـا توجـه بـه     ،شـناس زبـان  ةفرضـی شـده دارد.  این نظام درونی ةدربارای فرضیهة سعی در ارائ

چامسـکی،  ن.ک: ) .مشخص استیامدهای تجربی گفتارهای سخنگویان بومی، دارای پپاره

نحـو  از یابانی بـدون اطـالع   که از فصاحت عرب ب جرجانی در پاسخ به معترضی (42: 1379

جرجـانی،  ن.ک: ) .انـد آورد: قواعـد نحـوی ذهنـی   گوید، دقیقاً همین توجیه را مـی میسخن

1368 :76) 
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 ارتباط ذهن و زبان -2-1
بسـیار   ،هـای زبـانی  ذهـن و مشخصـه  توقع وجود نوعی رابطه میان خصوصـیات ذاتـی   »

یابد. خصوصیات اش موجودیت نمینماید زیرا زبان به هرحال جدا از نمود ذهنیطبیعی می

ای به آن و ذاتی اندامواره هایی هستند که از طریق فرایندهای ذهنیزبان هرچه باشند، همان

وشنگرترین ابـزار تحقیـق   زبان به همین دلیل باید ر است.آورده اند که آن را پدیدشدهداده

 (135: 1379)چامسکی،  «بندی فرایندهای ذهنی باشد.برای کشف سازمان

ایـن   اسـت. بـر   یرامون، برقراری ارتباط بین اشـیا کارکرد ذهن برای شناخت بهترِ جهان پ

معانی کلمـات   ،این کارکرد ذهنی است. جرجانی ةکنندسناد منعکسزبان از طریق اِ ،اساس

 (620: 1368جرجانی،ن.ک: ) .شودمیو شیء تصورداند که مابین درا تماماً معناهایی می

قـدرتی کـه سـاختمندی و     ؛کنـد مـی  کننـدگی ذهـن توجـه   قدرت پردازش چامسکی به

 از جملـه بینـایی محقـق    ،تلـف تحلیل، دریافت و شـناخت محـیط پیرامـون را در حـواس مخ    

راک زبـان  دهد که در تولیـد و اد می ای را سامان، نظام عملیسازد. قدرت پردازش ذهنمی

مسـکی  چا» یابـد. خواهد به ذهن دسـت آید. چامسکی از طریق ماهیت زبان، میدرمی اجرابه

 الل و بحث را از ماهیت زبـان شـروع  جای شروع بحث از ذهن برای رسیدن به زبان، استدبه

 ( 9: 1374 و ویلسون، میتسا) «ماهیت ذهن برسد. ةه بحث دربارکرد تا ب

   کنـد.  مـی ریـزی همـان را قالـب   ،رکنـد انسان بـه هـر موضـوعی کـه فک     ،از نظر جرجانی

ی از آجر بسـازد.  یکند و بدان وسیله بناتواند در موضوع ریسندگی فکرا نمیطور که بنّهمان

ن و تقدم با ذه ،بنابراین ؛گیرندمی، در گفتار قرارکنندمیگونه که در ذهن ما اقتضاظ آنالفا

وقتی معنایی اقتضایش این بـود کـه در ذهـن مـا     » گیرند.میست که در ذهن شکلا ایمعانی

 (92)همـان:   «گیـرد. کند کـه در بیـان اول قرار  می آن هم ایجاب لفظ دال بر ،گیردابتدا قرار

جـوی لفـظ   وپـردازد. وی قائـل بـه جسـت    ل به بحث تقدم معانی بر الفاظ میمفصّ ،جرجانی

 صوری محال است.صورت جداگانه بعد از معنی، تست. تصور یافتن لفظ بهنی

وکیف ی تَصوشر أن یصع با حارام اللفظ بسبب المعنی، وأنت إن أردت الحـقَّ التَطلُـب اللفـظ    »

بحال، وإنما تطلب المعنی، و إِذاءا ناظرک؟ وإنما کان ی تَصشور أَن یصع ب مارام الفظ من أجـل  

المعنی، أن لَو کنتا إذا طلبت المعنـی فحصشـلته، احتجـب إلـی أن تطلـب اللفـظ علـی ِحـدٍة.         
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ب معانی سبب ترتّکلمات به» واندیشیم می با زبانزیرا  (62: 2004)جرجانی،.« وذلک محال 

ترتـب  حسب ه ب ،بیان وگفتار گردد که ترتّب کلمات درمی وروشن شوندمیدر نفس مرتب

شنیدن صـدای سـخنگوی ذهنـی را موهـوم      ،جرجانی (97)همان: «ها درنفس است.نآ معانی

دانـد و  وصـل در کـالم را بـر مـدار ارتبـاط معنـی در نفـس مـی        وی حتـی فصـل و   . داندمی

؛ شـنیدن الفـاظی کـه بـا آن     کنـد مـی با معانی الفـاظ فکر  ،س خودانسان در نفکه  استمعتقد

فکر انسان تماماً فکری اسـت در امـور معلـوم و معقـول زائـد بـر       » توهم است.، کنیممیفکر

وقوع هرفکری را از غیرعربی که معانی الفـاظ عربـی    ،بوداگر فکر از طریق الفاظ می «لفظ.

نی هـای معـا  علم به موقعیـت » (493-492همان:ن.ک: ) .بشماریمداند، باید جایزرا اصالً نمی

نکنـیم  ( فرامـوش 92)همان: «های الفاظ دال بر آن معانی.علمی است به موقعیت ،در نفس ما

ترتیب الفـاظ   ،فکراصد نحوی است. که منظور جرجانی از معانی، ترتب کلمات براساس مق

اگـر   ،. از سـویی هسـتند هـا  خدمت معانی و تابع و ملحق به آن زیرا الفاظ در گیردرا دربرنمی

هـیچ ارتبـاط درونـی و     ،که فقط صوت باشندطوریبه ،شوندشان خالیالفاظ از معانی مربوط

 (97همان:ن.ک: ) .گیردنمیذهنی شکل

د و ادراک گفتــار در ذهــن تولیــ ةبــه نحــو ،جرجــانیو زبــان در نظــرات ارتبــاط ذهــن 

ـ   بـه  ،ا چامسـکی امّ شودمحدودمی  عنـوان اسـتعدادی ذاتـی و   ت ذهـن بـه  دنبـال شـناخت ماهیّ

 دهنده در زبان است. منحصر به نوع از طریق نیروی نظم

به غیر از تقدم ذهنی، بـازنمود ذهـن در گفتـار و تحقـق تفکـر از طریـق زبـان در ذهـن،         

اعد زبـانی دسـت بـه    و زبان نیروی مولدی است که با ابزار محدود واژگان و قوارتباط فکر 

ة خالقانـ  ةو در بخش جنب داندزایایی زبان میة چه چامسکی جنبآن ؛زندمی تولیدی نامحدود

 پردازیم.به آن می ،در کنار نظرات جرجانی فنکاربرد زبا

 مايگاه ذهن در دستور گشتار  -2-2

لفـظ، معنـا و قواعـد    شناسی خود، زبان را در سه ساحت زبان ةنظریچامسکی برای تبیین 

و بـه   بالغـی خـود   ةهمین تفکیک را در جهت اثبـات نظریـ  کند. جرجانی می نحوی بررسی
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دستور در دو معنـای متفـاوت ولـی     ،آورد. در نظرات چامسکیمنظور تبیین اعجاز قرآن می

 :استشدهاربردهکبوط به هم بهمر
انـد و بـه کمـک آن    مفهوم مجموعه قواعدی که اهل زبان در ذهن خود فراگرفتهیکی به »

 نماینـد.  دیگران را درک ةهای تازو جمله زبان خود بگویند ای درهای تازهتوانند جملهمی

کنـد.  مـی  تصـویر  کاغـذ  رویس شـنا صوری این قواعد ذهنی است که زبانتوصیف  ،دوم

 (134: 1382)باطنی،  «است. بسیار مهم ،نهادن میان این دوتمایز

هـای نحـوی   سـاخت  را در کتاب (زبان انگلیسی) دستور زبان خاص چامسکی زمانی که

 ،واجـی  -ساخت تکـواژی  دهد:را در سه بخش مورد مداقه قرارمیکند، آن میخود بررسی

است  معتقد ا ویامّ (162: 1374چامسکی، ن.ک: ) )نحو( ساخت گروهی و قواعد گشتاری

همـان:  ) «باشـد تهتری داشـ «انتزاعی» شناسی باشیم که صورتنزبا ةآن نظری« دنبالبهباید که 

عـد  همگـانی، شـرایط و قوا   ةنظری اختار زبان.دستور عمومی یا اصول همگانی س ،یعنی ؛(30

 کند:می زبان را در سه حوزه مطالعه

 قبول.نمودهای آوایی قابل ةشرایط حاکم بر طبق  -1

 قبول.قابلنمودهای معنایی  -2

دهای آوایی و معنـایی را تولیـدمی  نموة های به هم پیوستواعدی که جفتهای قنظام -3

 ردسـتو یست که ن کند که  کافیمیچامسکی استدالل (164: 1379چامسکی، ن.ک: ) کند.

هـا و روابـط عینـی    هتوصیف واقعیات زبانی برآید و فقط به نشانة خوبی از عهدزبان بتواند به

هـای عینـی وجـوددارد،    ی کـه در زیربنـای جملـه   اف روابـط نهفتـه  بلکه باید به کش بپردازد

 (114: 1382باطنی،ن.ک: ) .کندتوجه

تـوان از دیـدگاه   : درونی و بیرونی. جمله را یا مـی یابدزبان آشکارا دو جنبه می ،بنابراین

و کـی  کـرد یـا از دیـدگاه شـکل فیزی    یک تفکر و تجلـی معنـایی آن بررسـی    چگونگی بیان

نمـود آوایـی   ساخت یـا نمـود معنـایی و روسـاخت یـا      جمله دارای ژرف؛ لذا نمایش آوایی

زنـد و  ایی جمله را رقم میساختار انتزاعی و بنیادینی است که تجلی معن ،ساختاست. ژرف

کننـد و  مـی ت که صورت آوایی جمله را مشـخص روساخت، ساختار ظاهری واحدهایی اس

در  ،به شکلی محدود ولـی مهـم   ،چه روساخت استست. آنا رربوط به شکل فیزیکی گفتام
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سـاخت  ژرف .نیسـت  ساختی الزاماً منطبق بر ژرفول ساخت نقش داردتعیین معنایی ژرف

سـاخت جملـه از   ازسـویی ژرف » دهای زیربنایی ذهن است.نظام ذهنی، ثابت و نامتغیر فراین

شـود.  مـی به روسـاخت تبـدیل   ،امدنراه تعداد محدودی قاعده که آنها را قواعدگشتاری می

سـاخت را بـه   روابـط ژرف ، جـایی هقواعد گشتاری از راه حذف، تعـویض، افـزایش یـا جابـ    

 (114: 1382)باطنی،  «نمایند.میروابطی روساختی تبدیل

جرجانی در جهـت هـدف    کنیم.میاحت را در نظرات جرجانی دنبالاکنون همین سه س

لفـظ   ،پـردازد. از نظـر وی  به بررسی زبـان مـی   ،کالم مزیّتعلل  نیظر خود، یعنی تبین مورد

و بذاتـه نازیبـا و دلنشـین     آینـد حروفی که در نطق دنبال یکـدیگر مـی  صوتی است مسموع. 

نظام معنایی کلمات است کـه در   ،معنا در نظر جرجانی (90: 1368جرجانی،ن.ک: ) .نیستند

مـراد  » شود.قواعد نحوی ایجادمی راساسکالم از طریق وابستگی کلماتی به کلمات دیگر ب

ــه کلمــه دیگــر از ضــم کلمــه ــامنظــور ،ای ب ــابین  یکردن معن ــانی نحــوی اســت فیم ی از مع

ا از قواعـد  دهـد. معنـ  مـی  در ذهـن و فکـر رخ  سنجش معنـا   ،سوییاز (474همان: «)کلمات.

ترتـب ذهنـی    ،ازیـرا ابتـد   بـر الفـاظ تقـدم دارد     ،مدر تولید کـال  و پذیر نیستنحوی جدایی

انتزاعـی   ،معنـا  ،از این لحـاظ  یابد.د آوایی میپس از آن نمو ،گیردمی معانی است که شکل

ــت  ــا ژرفاس ــتاری ی و ب ــتور گش ــاخت در دس ــت. س ــی اس ــ» ک ــتاریدستور ةدر نظری       ، گش

)بـاطنی،   «باشـد. کنندة معنی جملـه مـی  حوی که تعیینانتزاعی است از روابط ن ،ساختژرف

1382  :124) 

، از گیـرد مـی ان صـورت تفکر انسان که بـا زبـ  ة گیرند و نحومیذهن شکل معانی که در 

بـازنمود عینـی    درو  کنندمی ها ایجادنحوی در واژه مقاصد ضّمی است که طریق ترکیب و

کـه دو  بـدون آن  ،از ایـن طریـق  یابند. جرجـانی  می تجلی ،صورت دستور زبانی خاصبه ،آن

در بخـش   ،یابـد زبـان راه  ةریـ های همگـانی نظ به جنبه و مایزکندمت یکدیگرزبان را از دستور

 عربی دارد،رشـعر ای کـه ب ینقـد عملـ   و و در بخـش نحـو   نحوی ذهن به مقاصد ،معنا ارزش

کـالم  مبـانی زیباشناسـیِ   نظرگـرفتن در بـا  یعنـی عربـی را   ،زبان خاص دستور نحوموجود در

 کند.میبررسی
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 ارتباط معنا و نحو -2-3

براساس قواعد نحـوی اسـت. در    ،یافتگی، انسجام و اساساً تولید و دریافت محتواسازمان

  و  معنـای درونـی   کـه  معناسـت. چامسـکی نیـز معتقـد اسـت     ة کننـد نحو تعیـین  ،ظرجرجانین

و  هـای متعـدد  همبسـتگی  .ی اسـت از طریـق قواعـد نحـو     ،زبـانی  جمالت در هرة شدتعیین

ن.ک: ) .هـای نحـوی و معنـی وجـوددارد    بین سـاخت ، مهمی، آن هم به وجهی بسیار طبیعی

 ،مقاصـد کـالم  » دانـد. سـاختار را باعـث تولیـد معنـا مـی      ،جرجـانی ( 164: 1374چامسکی ، 

 «ســازد.مــی ت کــه ایــن مقاصــد را از الفــاظ خــارجو اعــراب  اســ پوشــیده در الفــاظ اســت

 (67: 1368)جرجانی، 

گونـه  های انتزاعی چدهد که ساخت بان معلوم باید نشاندستور یک ز ،از نظر چامسکی

هـای زیباشناسـی   کـالم و برتـری   مزیّت ،از نظر جرجانییابند. می در زبان مورد بحث تحقق

ختشـود. جرجـانی از طریـق نحـو، سـا      دریافت یک کالم ادبی باید از طریق نحو آن زبان

 ،چـارچوب نحـوی  ، بـرای وی  و عالم بالغی اسـت  ،زیرا وی کندنمی های انتزاعی را دنبال

، ای خـاص گوینـده  ةوی دربارهای نحکردن نقشپیشوکند و با پسمیاعجاز کالم را تبیین

دادن رقـرا کـه چامسـکی از طریـق مـالک     حـالی کنـد. در مـی  برای بیان معانی ذهـن داوری 

ی صوری دسـتوری از روی توانـایی   هانظریه رة ، خواهان داوری درباالگوهای نحوی ذهنی

-وط بـه  کـاربرد و فهـم جملـه    ساختن انواعی از واقعیـات مربـ  دادن و روشنحآنها در توضی

 ، قواعد گشـتاری اسـتخراج  از بررسی و ارتباط معنا و نحو (155-156همان:ن.ک: ) .هاست

کـه  دهنـد  می    را نشان یهایاند و روشعملکردهای کامالً ذهنی ،شوند. قواعد گشتاریمی

هـا  ی در ارتباط با آنلحاظ دستوراز طریق اجزایی که به ،تعابیر معنایی عبارات زبانی ،هاندر آ

تعبیـر معنـایی   » انـد. شـده ن عملکردهای ذهنی کشف ةشوند. از طرفی هممی، تعییندارندقرار

 «وجه شـفاف نیسـتند.  ه هیچگردد که بمی طریق روابط دستوری خاصی تعییناز  ،یک جمله

 ،اسـت. ایـن نظـام   را درونـی کـرده  نظـام قواعـد    ،فرد مسلط به زبان (174: 1379)چامسکی،

صورتی یکسان در ذهن شنونده و گوینده دارد و شرط تعامل و ارتباط بین سخنگویان یـک  
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شـود،  گفتار شـنیده یـا تولیـدمی   ساخت، به همان ترتیبی که ژرف» خاطرهمین به ؛ن استزبا

 (174: 1378)چامسکی،  «شود.می در ذهن بازنمایی

نمـی  ادجـ  ،ذهنی را مشخصاً از دستور صـوری زبـان   قواعد گشتاری یا دستور ،جانیجر

ــد ــ دان ــد ادراک جامّ ــه ا در بررســی فراین ــل جمل ــه و تحلی ــهمل ــه برخــی   ،هــای نمون ــل ب قائ

قواعـد  کـه  سـت  جـایی و...در جملـه اسـت و معتقـد ا    از جمله حذف، جابه ،گشتاریعناصر

ــتاری ــنوند   گش ــا ش ــخنگو ی ــن س ــل  ةرا ذه ــه اه ــان ب ــی زب ــانی درم ــد: آس ــا  »یاب ــی از م            وقت

 ةمحال است در ذهن شنونده ازکلمـ  ،دهیم: خرجمیلَ زیدا؟ و ما جوابشود: مافَعامیپرسیده

معنائی است کـه   ،زیرا خبر بگیرد نیت که ضمیر زید را درآنشود بی ی حاصلیمعنا ،«خرج»

 (616: 1368)جرجانی، «.دو شیء مگر میان ،نیست رمتصوّ

، بـه  سـازی اسـت  که جانشـین اصـل محـذوف   تعبیر معنایی را  ،عام ةقاعدیک  ،جادر این

دهـد،  که از فعل مضمر در منادا مـی  ییهاا در مثالی داندبرد و آن را بسیار بدیهی میمیکار

به معنـای نبـودِ    ،بودنزیرا مضمر پردازده در ذهن شنونده میبه همین طریق به بازسازی جمل

 آوایی واژه در کالم و حضورش در ذهن است.

آید. برای بیان معنـی حقیقـی یـک مـتن     شمارمیی برای تعبیر متن بهابزار ،مفهوم حذف

از تفسـیری مفصـل  خر و محذوف به قرینه ؤای م، گونهباید آن را در بسیاری از مواقع ،ادبی

ا توجه مخاطب ر ،مثالی از قرآنبا  ،جرجانی (31: 1379چامسکی، ن.ک: ) .تر درنظرگرفت

اگر مراد ظاهر کالم باشد، کالم از  که گویدکند و میمی به کالم محذوف در آیه معطوف

برای رسیدن به  (457: 1368جرجانی،ن.ک: ) .شودمی خارج و به شرک منتهیمعنی اصلی 

وی در  کـرد. بایـد بازسـازی  حذوف معنا را از طریق بازگرداندن کالم م، ساخت کالمژرف

را در ارکـان   گشـتاری قواعـد   ،...و مجرور، خبـر جارو دیم و تأخیر در باب مفعول، فصل تق

یی و فصـاحت  با توجه به تأثیری که بر زیبا ،شودمی استنباطکه از این طریق  یجمله و معنای

ه بـا دقـت در   هـای کـالم عربـی، نویسـند    کنـد. در بررسـی نمونـه   مـی  کالم دارنـد، بررسـی  

 گوینده است.   «غرض اصلی» یابی بهدنبال دستها بهت جملهروساخ
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 لفظ و نحو ةرابط -2-4

کـه  آن قبـل از  و جرجانی معتقد به ارزش لفظ در نظام نحوی جمله است. کلمه را مستقالً

چـرا کـه لفـظ را خـارج از      ،دانـد نمـی  بررسـی  ، قابلشود و معنایی یابد نظم جمله داخلدر 

توصیف معنایی یک  برایجدای از تأکید بر نحو،  ،داند. از نظر چامسکیتنها آوا می ،جمله

ــوی      ،واژه ــارچوب نح ــه چ ــه ب ــت ک ــد اس ــاً مفی ــن و  ایغالب ــه ای ــوالً درون آن ک              اژه معم

ت در لمـا بـه معـانی ک   نیـز  فکـر  (158: 1374چامسـکی،  ن.ک: ) .کنیمرجوع گیرد،میجای

 (477: 1368جرجـانی، ن.ک: ) .نـه کلمـات مفـرد    ،یابـد می چارچوب مقاصد نحوی اتصال

ــد ــرای تولی ــار ب ــات و درک گفت ــت در چینشــی کــه از ، کلم ــام نحــوی تبعی ــی نظ ــکم ، دن

 ،شـکل زبـان  » شود.می شنونده برقرارو  ارتباط بین گوینده ،گیرند و تنها با این شرطمیقرار

ای جـدای از یکـدیگر نیسـت بلکـه     عنوان اجزبه ،و شامل عناصر مفردمند دارد ساختی نظام

 «کنـد. مـی  کیـب دهـد، بـا یکـدیگر تر   مـی  اجازه «پروریهای زبانروش» ها را تا آنجا کهنآ

باعـث   ،علت و معلولی میـان کلمـات   ةرابط که جرجانی معتقد است (25: 1378، چامسکی)

 ،مقصود از نظم کـالم » همان نحو است. علت و معلولی، ةز رابطمنظورش او است نظم کالم

 «گـذاریم.  بنیـان  ،کنـد میونـه کـه قواعـد علـم نحـو اقتضـا      گاین است که اساس کالم را آن

 (121،97 همان:)

وی  نظـم نزدیــک اســت؛  ةدیــدگاه هومبولـت بــه نظریــ  شناسـان دکــارتی، میـان زبــان از 

 بلکـه بایـد آن را   عناصـر منفـرد درنظرگرفـت   ای از وعـه تـوان مجم زبـان را نمـی  » گوید:می

برپایة ارتباط ، نقش هرجزء و تمام اجزا به هم مربوط هستند ،دانست که در آن« ایسازواره»

: 1378)چامسـکی،   «شـود. می مشخص اولیه است، فرایندهای زایشی که سازندة شکل آن با

هـای  بـر جملـه   نشده ونهاده واژه بناس براسا زیرا یافته استزبان کلیتی سازمان ،اینبنابر (31

بـی  ترتی ؛ب خـاص اسـت  تابع ترتی ،از سویی و ودشمی طالقکالمی ازایای دستوری یا اسناد

ـ  ،نظـم معـانی  » و الگوی آن ذهنـی اسـت.   که منشأ  «نظـم الفـاظ   ت دارد بـر یّـ ت و ارجحاولیّ

که فراینـدی  نیز زبان ،دهنده استه که ذهن نظامی سازمانگونآن لذا ؛(91: 1368جرجانی،)
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ذهـن   ،تشـخیص اندیشـه   و گفتاربرای دریافت » کند.می ازنظم و ترتیب تبعیت ،هنی استذ

 (53: 1378)چامسکی ، .«کند کشف ن رایعنی نحو آ ،باید ابتدا روابط بین کلمات جمله

بـه   ،کنـد می معانی به وجهی که عقل حکم ،ازنظر جرجانی نظم است. ةایجادکنند ،ذهن

همـان قواعـد    ،حکـم عقـل  منظـور از  (91: 1368جرجانی،ن.ک: ) .شوندمییکدیگر مربوط

ذاتـی   ،نظـم  ،دیـد وی زبـانی. از هـای غیرِ نه چیزی مربوط به ماهیـت  ،ذهنی استگشتاری و 

وهرچیـزی جـای    که هرکاری در مسـیر خـودش قرارگیـرد   لب ذوق به این مط» انسان است.

   دیــد  از (76: 1368)جرجــانی، «آدمــی محفــوظ اســت.سرشــت  .درشــود و..خــودش نهــاده

مفهـومی کـه براسـاس نظـم      مگر ،کندنمی مفهومی را درک ،ذهن» شناسان دکارتی نیززبان

 ( 53: 1378)چامسکی، «باشد.شده وترتیب ایجاد

دهـی، کلیـت   با سازمان زیرا آورندمیوجودستگی ارگانیک زبان را بههمب ،قواعد نحوی

 ةزیـرا یـک پـار    نحوی اسـت  ،گوید: زبان انسانباره میایناند. چامسکی درانسجام همراه و

 (99: 1379چامسـکی،  ن.ک: ) .دهی درونی، ساخت و انسـجام سازمانگفتار کنشی است با 

دریافـت   دهنـد. مـی هـا یـک کـل را تشـکیل    . واژهنظم اسـت  ةورد نظریاوانسجام دست کلیت

کـل مجموعـه را بـا     ،طریق این ذهن از و ا با یکدیگر استاجز ةوابسته به درک رابط ،محتوا

با هـم   ،ای دارندهایی را که با یکدیگر رابطه، واژهاگر از لحاظ ذهنی»لذا  ؛کندمیهم درک

 تـوان انجـام  کاری اسـت کـه نمـی    ،فهمیم و اینوضوع نمینگیریم، اصوالً چیزی از مدرنظر

شـدة  فتعریـ صورت  (54: 1378)چامسکی،  «باشیم.زمانی که تمام جمله را شنیده مگر ،داد

اصـلی   آورد که عناصرمی پدید« یوحدت ارگانیک» ،زایشی آندستور عبارتی هر زبان یا به 

 اسـت.  زبـان  هـای نامحـدود و خـارج از شـمار    دهـد و مبنـای تجلـی   مـی  زبان را به هم پیوند

 (34: ن.ک: همان)

میـان معـانی    ،قواعـد نحـوی  کـه  اسـت   معتقدداند و نحو میة ز انسجام را زادجرجانی نی

 اتحـاد در  ،وی نظـر  از (87: 1368جرجانی،ن.ک: ) .کندمی تباط ایجادالفاظ همبستگی و ار

ة شناسـان یوحـدت زیبـای   ،ایـن   روه بـ عـال  (491همان:ن.ک: ) .شودمی محققمعانی کلمات 

 دهنـد مـی  تشکیل وحدتی را ،زای کالماج داند.کالم را نیز حاصل قواعد نحوی و خیال می
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           ؛ یابــدبــا جــزء اول ارتبــاط محکــم مــی ،جــزء دوم کــالم و شــوندمــی ودر یکــدیگر داخــل

واعـدی  ق کنید.ی وضعواحدصورت بایستی به ،ا در ذهن خودتانکه اجزای کالم رطوریبه

 (150-152همان: ن.ک: ) .کنندمی و ...متن را منسجم جزای شرط، تقسیممثل شرط و

 ادراک -2-5

نیـاز   ،ادراک گفتار» زیرا شبیه به فرایند تولید گفتار است ،فعالیت ذهن در ادراک گفتار

: 1378چامسـکی،  ) «به تولید درونی و بازنمایی نشانه و نیز محتوای معنایی همراه با آن دارد.

عقـل و   ةسـیل ومعنایی بهشوند. تعابیر گوید: الفاظ با زبان بیان میطور جرجانی می( همین79

 (597: 1368جرجانی،ن.ک: ) .شوندادراک می ،اندیشه

گوینده، بـه وجـود ماهیـت یکسـان     ت ادراک و تولید در ذهن شنونده ودکارت از شباه

ش الگوهـای  بـه نقـ   ،کادرا ةهای معاصر دربـار رسد. پژوهشذهن در نوع انسان می زبان و

ا دخیـل  ای از الگوهـ دراک صـرفاً مجموعـه  اسـت. در ا شـده  درونـی معطـوف  ة شدبازنمایی

ن.ک: ) دارنـد  دخالـت  بـرای تولیـد چنـین الگوهـایی     ،بلکـه نظـامی از قواعـد ثابـت     نیستند

 بعضاً باید به عبارات دسـتوری تجزیـه و  « فهم یک جمله» مفهوم ،لذا ؛(79: 1378چامسکی، 

ن از همـا  ،در ذهـن شـنونده   «فهـم یـک جملـه   » زیـرا  (163: 1374)چامسـکی،   تحلیل شـود 

مفهوم » در تولید جمله وجوددارد. چامسکیشود که میعملکردهای ذهنی و گشتاری تعیین

 ؛نامـد دارد، زبـان درونـی مـی   معتقد بود در ذهن سخنگو وجـود  «رسناتویسپ»را که « ساخت

چامسـکی،  ن.ک: ) .دانـد مـی عنصری از ذهن کسی است که زبـان را   ،زبان درونی ،بنابراین

سخن جرجانی نوعی عالی از تحلیل کارکرد ذهنـی شـنونده اسـت     ،ن منظراز ای (46: 1380

کرد کـه معـانی در   نبایستی تصّـور » کند:بر ادراک نحوی ذهن تأکیدمی ،که با بیانی متفاوت

تیـب و  معانی در تر ،و در نتیجه گیرندمیاز وقوع الفاظ در گوش او جای پس ،نفس شنونده

 ( 451: 1368)جرجانی، «ی باطل و نادرست است.گمان ،اند. اینتابع الفاظ ،نظمشان

انـد،  اگرفتـه بـان در ذهـن خـود فر   مجموعه قواعدی که اهل زکه معتقد است  ،چامسکی

 ةهای تاززه در زبان خود بگویند و هم جملههای تاهم بتوانند جمله که سازدمی را قادرها آن

 ،فرایند فهم جملـه  ،نظر چامسکیاز  (134: 1382باطنی، ن.ک: ) و نمایند دیگران را ادراک
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چنان که چامسـکی و سـایر   آن، کنش و تولید ا این فرایند با وجود یکسانیِامّ تدستوری اس

 کند.می ن عملنامتعیّ ای کامالً در قلمرو و شیوه، شناسان دکارتی اعتقاد دارندزبان

 شـمِّ » آن را ،بانی اهل زبان اسـت. چامسـکی  دیگر در ادراک یک زبان، دانش فراز ةنکت

مین دیـدگاه در نظـرات   ه (58: 1374و ویلسون، اسمیتن.ک: ). داندگویندگان می« یزبان

زبـانی   زیـرا وی در بحـث از معـانی در زبـان عربـی، قائـل بـه شـمِّ         داردوجـود نیـز  جرجانی 

شـده و تنهـا   تنها برای اینـان کنـار زده   ،هاپردهکه ن عرب زبان است و معتقد است گویندگا

 شناسی در کالم عرب را دارند.توانایی درک نکات زیبایی ،اینان

 کاربرد زبان ةخالقان ةمنب -2-6

ای کـه از  کاربرد زبان و تفـاوت اصـولی   ةقانخالة بر روی جنب ،تبع دکارتبه ،مسکیچا

بنیـادِ  هـای ارتبـاطی و کـارکردی و انگیـزه    یک سـو و دسـتگاه   یان زبان انسان ازاین طریق م

آشـکارترین   ،زبـان  ،کنـد. از نظـر دکـارت   می ، تأکیدشودمیدیگر ایجاد وانات از سوییحی

تـار  هـای انسـان در خلـق گف   به توانـایی  ،ت و مشخصاً این تمایزتمایز میان انسان و حیوان اس

نـدارد، از   ای کـه محـدودیت  خصیصـه  ؛کنـد می ای را بیانگردد که فکر تازهجدیدی برمی

  هبـ  ،دهـی ذهنـی نـوع انسـان اسـت     قابلیـت سـازمان   ،زاد است و منشـأ آن گونه محرکی آره

ن.ک: ) .دانســت« زبــان ةبرد روزانــخــالق کــار ةجنبــ» تــوانای کــه تجلــی آن را مــیگونــه

 (9-15: 1378چامسکی، 

اسـت.  شـده داده نظـم توضـیح   ةبـا نظریـ   ،دهی ذهـن قابلیت سازمان ،در نظرات جرجانی

کـه  ذهـن انسـان اسـت. دوم این    ویژگی ذاتـی  ،دهنده است و نظمسازمان ،که ذهننخست این

ساس برا. اندمعانی الفاظ تابع ،جرجانیة تگیرد زیرا به گفمیدر ذهن شکل ،دهیاین سازمان

هـرکنش   ،هـای زبـانی اسـت   فعالیـت  ة کننـد زشدهنده و پـردا ، ترتیبگرکه ذهن سازماناین

مند و منسجم قواعد نحوی در بازنمایی نظام ،انیاز نظر جرج د.شومی خالقانه قلمداد ،زبانی

هــای گفتــاری را ای نامحــدود از کــنشهتــا گســترســازند میســخنگو را قــادر ،شــکل زبــان

خالقیـت   ،از ایـن زاویـه   انـد. منطبـق  فراینـد تفکـر   ةوسیلبهشده شرایط اعمال تولیدکند که با
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 ؛و تقلیدناپـذیر اسـت  محـدود  نا ،ب ذهنی اسـت زبانی که متناظر با فرایند تفکر و ترتّکاربرد 

 شود.  می به بینامتنیت درادبیات منجر ،های ادبیبحث سرقت ،چنین منظریازلذا 
وجمله  الحدیثَ أنَّا نَعلم ضرورهً أنه الیاتَأتَّی لَنا أن نَنظِم کالماً من غیر راوِیشهو و فِکرٍ، فإن »

حقیقتِه، فینبغی أن الیتأتَّی له روایه  شعرِه کان راوِی الشعر و م نشِد ه یحکی نَظما الشاعر علی 

وهذا ما الَیابقَی معه «. النظم »إالّ بِرَوِیشه، وإالّ بأن ینظر فی جمیع ما نظر فیه الشاعر من أمر

 (360: 2004)جرجانی،.« موضع  ع ذر للشَّاکاّ

 .انگشـتری شـبیه بـه زرگـر دیگـر بسـازد       تا کندمیمانند زرگری است که تالش ،راوی 

به نظم و ترتیب  ،یدتقلکه است  محال و کندنمی از حدود الفاظ تجاوز ،ییگوبهمشا تقلید و

بـا  صفتی ندارد که بخـواهیم   ،لفظ ،وییاز س (439: 1386ن.ک: جرجانی،) .شود کالم وارد

هـا  مگر مقصود تألیف نغمه ،جوییم عانتبر آن صفت است ،فکر ةکنیم و به وسیل فکر استنباط

 (474همان: ن.ک: ) .نداردباشد که به موضوع ارتباطی و آهنگ

تشـابه در   دانـد. کاربردهای زبانی مشابه میة نندهای مشابه را برانگیزاموقعیت ،چامسکی

 :کندنمیخالقانه را مخدوشة جنب ،کاربردهای زبانی

انگیزد که او احتماالً آنها را در همان افکاری را در شنونده برمی ،کاربرد زبان»

چه ن، درگفتار عادی، انسان صرفاً آنبنابرای ؛استکردههای مشابهی بیانبه گونه ،هاموقعیت

کند که اغلب می را تولید های زبانی جدیدیبلکه صورت کندنمی تکرار ،استشنیدهرا 

است و هیچ محدودیتی برای این جدید بوده ،تاریخ آن زبانو یا در یک فرد  ةدر تجرب

بلکه  ای از الفاظ بدون ترتیب نیسترشته ،به عالوه، چنین کالمی ندارد.ها وجودنوآوری

 (17: 1377چامسکی، «).انگیزدمناسب موقعیتی است که آن را برمی

 کالم ادبی -2-7

پردازد، زبـان را در  ارجاعی می جرجانی برخالف چامسکی که تنها به ذهن از منظر زبان

م فراتر از نوعی کال ،جرجانی کند. در آراءِمی تر و تعاملش با ذهن نیز بررسیسطح کالم بر

به معیارهـای نقـد ادبـی     با توجه ،ف بیانی آنید و نکات و ظراشومیصحت دستوری تحلیل

داد. م بایـد توضـیح  و برتری را در کال مزیّتمحل که زیرا  وی معتقد است  شودمیسنجیده
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ن.ک: ) .شـــودمشـــخص مــی  خصوصـــیتی اســت کـــه توصــیف و   ،فصــاحت و بالغــت  

 (77: 1368جرجانی،

 از طریـق عبـارت منتقـل   لی دانـد: کالمـی کـه غـرض اصـ     جرجانی کالم را دو گونه می

ت گوینده را از طریق فحوای مستقیم عبارت دریافـت.  شود و کالمی که ممکن نیست نیّمی

مانـدن  از مصـون  بعـد  مزیّـت و این فضیلت و الم معمولی دارد ی افزون بر کمزیّت ،کالم ادبی

رجـانی در  ج (478همـان:  ن.ک: ) .شـود مـی  شتباه لفظـی و خطـای کلمـات ثابـت    کالم از ا

 فضـیلت   ،یی رسـد نهـا  بندی که بـه حـد  خیالی که آیا درستی جملهة جواب این سوال پرسند

ز انحـراف  احتراز از غلط در تلفظ و اجتناب ا مقام رجا ما ددر این گوید:می آید؟نمیشماربه

؛ شـوند مـی  لطیـف ادراک  ةاسـت کـه بـا اندیشـ     در امـوری  ،بلکه بحث ما در اعراب نیستیم

وقتی ممکـن اسـت کـه کـالم شـرافت و       ،یافتن به کالم صحیح در این بحثدست ،بنابراین

لطیـف   ةدیشـ گمـاردن ان  (155همان: ن.ک: ) .الوصول نباشدیابد و این کار سهلمقامش را ب

زبان ارجاعی و عاطفی اسـت.   ،در ادراک این نوع کالم، مرز بین حقیقت و مجاز یا به بیانی

شـود.  مـی  متجلـی  هکـارکرد روزانـ  در ساحتی فراتر از انتقال دانش بشری و  ،کالم ،جادر این

 ت ارادهودر بـافتی مشـخص، معنـایی متفـا     ،هزنـد و از واژ مـی وضع واضع نخسـتین را بـرهم  

  معنـی   ،ای کـه از آن هرکلمـه » گویـد: مـی  در تعریـف حقیقـت و مجـاز    ،جرجـانی کنـد.  می

کنـد، حقیقـت اسـت و    که به غیراین معنی داللتآنبی ؛اراده بشودآن  قراردادیة کنندوضع

ــر  ــن تعبی ــز وضــ     ،ای ــه و نی ــتین کلم ــع نخس ــامل وض ــه اســت.   عش ــدی آن کلم  «هــای بع

 نقـل لفـظ نیسـت   و  است از معنی اصلینقل کلمه  ،که مجازحالیدر (286: 1389،)جرجانی

هنجارهـای معنـایی،    گریـز از  (287همـان: ن.ک: ) .یابـد مـی معنی لفظ تحقق در ،بلکه مجاز

معنـای  مستقیم و با اشاره به معنایی فراتر از ای غیرِبا شیوه ،و تخیل درکالم ادبیتصویرگری 

 د.کنمی صریح خود عمل

دهـد و  نمـی دانـد کـه در آن اسـتعاره رخ   الم مـی کالم را یا در نوعی ک مزیّت ،جرجانی

دارد. با وجـود  ستعاره در آن وجودخاطر ساخت است و یا در نوعی کالم که ابه ،برجستگی

بـافتش  واژه بـا   ،آن داند که طـیِّ ای میحت را ناشی از ساخت و شیوهجا نیز فصادر این ،این
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مخاطـب   ،ازنظـر جرجـانی  دارد.  «اشتعل الرَّأس شـیباً » ةاز آی ی کهیابد؛ مثل تحلیلمی ارتباط

توجـه   وجوه مختلفی را مـورد  ،یعنی شود؛می در برابر شگردهای نحوی منفعل گاه منحصراً

جرجـانی از طریـق    (132: 1368جرجـانی،  ن.ک: ). کنـد می که علم نحو اقتضا دهدمیارقر

 ی کـه ایجـاب  ؛دهـد مـی  واژگـانی نشـان  یـش  آرادر نحـوی، ایجـاب را  جایی و تغییـرات  جابه

علـم بـه    (244 :1368جرجـانی، ن.ک: ) آیـد. میشـمار کـالم بـه   مزیّـت عامل اصلی  ضرورتاً

 نیسـت  مزیّـت اعراب مشترک است، علـت   ةکه در میان هم قواعد نحوی در بررسی اعجاز 

ی کلمـه  که فاعلیـت را بـرا  علم به آن امری است  ،افتدمیتنها موضوعی که به آن نیاز» هبلک

اموری که یـک کلمـه را    ،یعنی ؛طریق مجاز استهنگامی که این ایجاب از ،کندمیایجاب

ــق و حســاس اســت  ب ــأویلی کــه دقی ــاب ل راســاس ت ــثالً فاعــل  ،ی اســتیگــوطیــفو از ب م

ت کـه  وصفی اسـ  ،بلکه علم به آن ه هم مربوط به علم اعراب نیستئلدهند و این مسمیقرار

عـرب زبـانی   در ناخودآگـاه هر  ،را علـم بـه اعـراب   زیـ  (474)همـان:  «موجب اعـراب اسـت  

مـی  مقاصـد نحـوی و وجـوه اشـکال کال     (474همان:ن.ک: ) .طلبددارد و فکر را نمیوجود

 شـوند نمـی  مزیّـت مطلـق موجـب    طـور فسه و بهنفی ،یابدمی که مقاصد نحوی در آن تحقق

موقعیـت   ،وهمچنـین  گرددمنظم میسبب آن است که کالم به یسبب اغراضبه ،مزیّتبلکه 

نحوی همراه با بعضـی   ی مقاصدکاربردن بعضنسبت به دیگری و به ،نحوی هریک ازمقاصد

 (140همان:ن.ک: ) .دیگر

ای کـه کنایـه و   ندانسـته » کـالم اسـت.   در صـراحت نبـود  خاطر به ،بخشی از اهتزاز نفس

: 1368)جرجـانی،   «ارا نیست.آن اثر را د ،در عقول اثری دارد که ایضاح و تصریح ،تعریض

هـای مختلـف ادای   خاطر صورتش بهمزیّتکالمی است که ، نوع دیگرکالم ،بنابراین (232

در زیـرا   معنا با پوشیدگی و ظرافت همـراه اسـت   ،جااست. در این )استعاره،کنایه و...( معانی

بـه   ،صـریح  کلماتی غیر از صفتو شودمی اراده ،یی که مالزم و ردف لفظ استمعنا، مجاز

 ةصـورت کنایـه و اشـاره بـه شـنوند     بـه  کنند؛ لذا القـا میداللتبر آن صفت صورت پوشیده 

یعنی اثبات  ،ص به هدفمطلب اجماالً با لطافتی خا ،از این طریق و است مزیّت کالم دارای

کشـاند و در  می میان ای که فکر را بهگیوشیدپ ؛(381همان:ن.ک: ) ودشمی متصل ،صفت
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دالیل برتری مجـاز بـر حقیقـت    تر از هرنوع سخن آشکاری است، قوی ،ادعاصفت واثبات 

بـه جهـت ذات    ،کنـیم می اثبات ، استعاره و مجازی را که ما برای کنایهمزیّت» شود.میشمرده

 (115)همـان:  «شـود. لحـاظ اثبـاتی اسـت کـه بـرای آن معنـی مـی       ها نیست بلکـه بـه  نمعانی آ

را از جهـت معنـی    مزیّـت در کـالم ادبـی    ،گرایـی کـه دارد  جرجانی با توجه بـه نگـاه ذهـن   

خـواهیم اسـم مـذکور    آن مـی  ةوسیلی است که بهیحسن، هردو اثبات معناو مزیّت» داند.می

 محقّـق  ،لـب ثابـت شـد   و چـون ایـن مط   نمـاییم  ا وصـف کنـیم و از آن اخبـار   ای ردر جمله

و حسن در چیزی کـه معنـی    مزیّتزیرا حصول  عنی استم ،به نوعی ،شود که اثبات هممی

از نظـر   ارتبـاطی بـه وزن نـدارد.    ،کـالم  مزیّـت موضـوع   (631همـان: ) «محال اسـت.  ،نیست

 ،سـاحت لفظـی   ،بنابراین ؛(46همان:ن.ک: ) وزن در ارزش شعر در مجاز است نه ،انیجرج

 جایگاه چندانی ندارد. ،کالم مجازیچه درکالم حقیقی و چه در

 خیال   کالم ادبی/ منشأ -2-8

ای تصـرف گوینـده در اد  ة شـیو  ؛مجازی در شعر اسـت و خیال، مجموعه تصرفات بیانی

نش های تحلیلـی کـه جرجـانی از آفـری    ترین جنبهاز مهم (16: 1380شفیعی، ن.ک: ) .معانی

کنـد.  مییتی است که صـور خیـال را تولیـد   ه یا فعالبرداشت او از قوّ ،دهدمیصورخیال ارائه

دانـد کـه در یـک پیوسـتگی و کلیـت      قوای متمـایزی مـی  ة نتیجشعری را فعالیت  ،جرجانی

وجـودی خـالق   ة واسطعناصر تجربه شعری به ،در آنکه » زنند. کلیتیدست به آفرینش می

 (292: 1384)ابودیـب،  «گیرنـد. مـی  ، شـکل ناپـذیر از آن کـل اسـت   د بخش جداییکه خو

را نتیجـه   فعالیت تخییلی ،داردمباحث دالئل اعجاز ة ه در همای کنگرانهکل جرجانی با دید

هـای  هـا و رابطـه  آیی شباهتدرکنارهمفعالیت تخییلی را  ةممیز وی داند.نیرویی خاص نمی

یند کـه در آن  آفرتصویری می ،تخیل»داند.شعری و احساسات شاعرانه میة فیزیکی با تجرب

و احساسـی را  تنها شباهت فیزیکی دارند بلکه حـاالت تشـابه وجـودی    چیزهای مورد نظر نه

هت بـین  شـبا  ،کـالم ادبـی   در ،ازنظرجرجـانی  (320)همان: «کنند.می شکارانگیزند یا آبرمی

رود و در مـی  تـر از شـناخت حسـی فرا   ،لذا شناخت انسان ؛شودمی های هستی کشفپدیده

 ،قالنـی شود. در کنار ایـن شـناخت ع  می شناختی عقالنی از هستی متمرکزبر  ،آفرینش ادبی
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هـای گونـاگون   هـا و نقـش  با رنگ گیرد و نتیجتاً بافت سخن رامینیرومند عاطفه قرار عنصر

 (40: 1368جرجانی، ن.ک: ) .آوردهای زیبا درمیفظ را به شکلآراید و گوهر لمی

 کوشش ذهنی  -2-9

از معنـای   ،ل ادبـی داللـت وجـوه اشـکا    ةحـوز  فرایند تخییلی مبتنی بـر معنـای معناسـت.   

به معنای دوم و پوشیده  ،هاشده توسط واژهبا فهم معنای بیانرود و شنونده می بالفصل فراتر

مـی ند بلکه از آن جهت مقصود قرارباشالفاظ به لحاظ خودشان مقصود نمی» یابد.دست می

تالش و  ةعرص ،کالم ادبی (613: 1368)جرجانی، «گردند.ی بر معناها مییهاگیرند که دلیل

قلـب و فهـم بـدان معرفـت      ةوسـیل ه بـه صفتی است معقول کـ  ،فصاحت. ن استکوشش ذه

جهـت  نـه بـه    ،شـود فصاحتی است که برای لفظ ثابت می ةکالم ما دربار»: گرددحاصل می

عقل و فهم ادراک  ةوسیلفی است که بهیبلکه به لحاظ لطا گرددامری که داخل در نطق می

تعقـل در   وای تخیـل و قائـل بـه ضـرورت مشـارکت قـ      ،( جرجـانی 477)همـان:  «گـردد. می

 ت.دریافت شعر اس

عنـوان کالمـی کـه    بـه  ،ر تأکید بر حرکت از معنی به معنی و تبیین کالم بلیـغ جرجانی د

جویـد و لفـظ آن بـه گـوش شـنونده از       بر لفظش و لفـظ آن بـر معنـایش سـبقت    معنای آن 

 :گوید، میگردد جلوتر وارد معنایش به قلب او
 ،بنابراین ؛ها مورد نداردنکر در آو اعمال ف کنندمیالفاظ را اهل لغت تعیین مفاهیم»

اند بگویند: شرط و علمای فن هم خواسته بر داللت معانی بر معانی است ،مدار بالغت

لت توانا و در دال ،دهیماین است که معنای اول را که برای معنی دوم دلیل قرارمی ،بالغت

ی ای که تصورکنیم معناکند؛ به گونهبه بهترین وجهی وساطت و در رسالتش مستقل باشد

 «شود. تر به ذهن ما داخلنافذتر و سریعتا معنی منظور  ایمدوم را از حاقّ لفظ فهمیده

 (335)همان:

بـرای تولیـد   حرکتـی   شـود: مـی اسـتنباط دو حرکت ذهنی از نظـرات جرجـانی    ،بنابراین

دنبال معنـا در  گاه الفاظ بهآن ،شوندمعانی درذهن ایجادمی ،زیرا نخست مبنای توانش زبانیبر

ها از سوی گوینـده و  حرکت برای کشف شباهت بین پدیده ،مدو گیرند.برابر چشم قرارمی

حرکتـی ذهنـی    ،درک زیبـایی  کالم از سـوی شـنونده.   مزیّتبایی و حرکت برای درک زی
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شود. توضیح ایـن زیبـایی   می یافتفکر و قلب در ةوسیلاست زیرا در محیط معانی است و به

 (107همان: ن.ک: ) .ی شنونده دشوار استبرا

ای ذهنـی نیـز در سرشـت انسـان     هـ ظم ذاتی انسان است، حـظ از فعالیـت  طور که نهمان

 است:نهفته
ه هر کاری در مسیر خودش قرارگیرد و هرچیزی جای خودش ذوق به این مطلب ک»

و گشودن مسائل مهم و  نمایدمطالبی که مشکل میکردن انو نیز ذوق به بی شودنهاده

 (76)همان: «اینها همه مطالبی است که در سرشت آدمی محفوظ است. پیچیده...

پس از یک احتجاج فکـری و  آن ی گوید که معنامینوعی تمثیل سخن ةبارجرجانی در

ر تـ شـود و هرچـه معنـی باریـک    مـی  اشتن به کاوش آن روشـن گمو همتبرانگیختن خاطر 

ــد ــت   ،باش ــن بیش ــه ذه ــیدن ب ــودداریاز رس ــی ر خ ــودداری  م ــن خ ــد و ای ــکارتر و  ،کن         آش

 (106: 1389جرجـانی، ن.ک: ) .طبیعـی و دلپـذیر اسـت    ،این امر است؛بودنش بیشتر پردگی

یـک عامـل    ،تـر و ایـن  طلب مفهـوم تـازه   جو ووای جستدر بیان مجازی، شوقی هست بر»

همـین   (106 :1380)شـفیعی کـدکنی،   «.کنـد روانی است که تأثیر و نفوذ سخن را بیشتر مـی 

 کنـد. به شکستن صدف تشـبیه مـی   ،فعالیت ذهنی و لذت کشف را جرجانی در اسرارالبالغه

معنی کالم را به کلـی مسـتهلک مـی    ،تعقید» ؛گذاردمیفرق تعقید و  پیچیدگی این البته بین

محتاج فکـر باشـد    ،ت آنرو ناپسند نیست که دریاف و از آن (345: 1368)جرجانی،  «سازد.

خود بـه لغـزش انداختـه و راه     ةتو را در قلمرو اندیش ،رو ناپسند است که گویندهبلکه از این

ن.ک: ) .یـد نماپـاره مـی  اسـت و بسـا فکـر را پـاره    هساخت سیدن به معنی را پرخار و ناهموارر

 (113: 1389جرجانی، 

ی، مبتنی بـر کوشـش و   ابطههای خیالی برای اثبات و قرابت راروابط عقالنی در صورت

شـناختی نزدیـک از   نیازمنـد بـه    ،ایـن کوشـش  ذهـن در مسـیر    ،پویایی ذهن است. از سویی

ارکرد معنــایی کــ». ســتهــای فرهنگــی، اجتمــاعی و... موجــود در ورای صــورخیال اارزش

و بافـت   از یک سو مشارکت شنونده با دانش دقیقش از بافت زبانی ةواسطصورت خیالی به

بخشـی   ،عالوه برآن (93: 1384ابودیب،) «آید.میدستتر از سوی دیگر بهفرهنگی گسترده

 ،جرجـانی  گیـرد. میدر کنار احساس و عاطفه قرار از خیال، کشف عقالنی شباهت است که
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  را  اشهــای عــاطفیو شــدت واکــنش ، وضــعیت روانــیدر ســاختار جملــه، حالــت گوینــده

 ؛روانـی گوینـده اسـت    آفرینش ادبی، فرایند آشکارسازی حالت داند. فرایندکننده میتعیین

، بـا عقلـش   سـازد است که فرد در ذهـنش مـی   یمعناهای« معانی کالم» و تمام «خبر» ،بنابراین

هـایش در قبـال آنهـا    واکنشکند و به اندیشد و با قلبش زمزمه میکند، به آن میمیمالحظه

شـود و بخشـی از   مـی  ده و گیرنـده تعیـین  با حالت روانی بین گوینـ  ،کند. این فرایندمی فکر

بـار   (46 -45: 1384 ابودیـب، ن.ک: ) تجربه و تعامـل فـردی و فرهنگـی بـین ایـن دوسـت.      

 گذارد.می درآرایش کالم تأثیر ،هاواژهاه جایگ بره نگاه جامععاطفی و 

شنونده و بافت فرهنگـی   -کوشش ذهنی در کنار تعامل عاطفی بین گوینده ،در مجموع

 ،سازد. این فرایند عقالنـی می خیال را ممکن عقالنیِ کشف صور و اجتماعی یکسان، فرایند

ذهنـیِ  کـنش عقالنـی و   ،الـذ  ؛ادبـی دخیـل اسـت و هـم در خـوانش آن      هم در تولید گفتار

 شود.می یتولید و ادراک بررس ةدو جنب صورخیال از

حرکـت از معنـی بـه     ؛حرکتی باواسطه یا بامـانع اسـت   ،ه با مجازهحرکت ذهن در مواج

کـه   ییمعنا بلکه لفظ کالم، نخست بر شودنمی از لفظ مجرد اراده ،کالم معنی است. غرض

 ،شنونده از طریق ایـن معنـی   ،سپس و نمایدمی داللت ،کندمی را ایجاب آن معنی ظاهرلفظ

ن.ک: ) .کنـد مـی  ادراک ،که غـرض اصـلی گوینـده اسـت    بر سبیل استدالل، معنی دوم را 

 ةو شـیو شـنونده از طریـق اسـتدالل    کـه  نه تنها معتقد است  ،( جرجانی331: 1386جرجانی، 

تنها برای خرد و بصیرت قابل فهـم اسـت و    ،به اعتقاد او ،شباهت» بلکه رسدعقلی به معنا می

 ( 88: 1384)ابودیب، «شباهتی فیزیکی نیست که چشم و حواس دریابند.

 کـه اخـتالف آن دو  چنـدان  ،شـود رعایـت  باید شباهت ظـاهری   ،در کار برقراری پیوند

هـا از  نشکار باشد که ارتباط و ائـتالف آ به همان اندازه روشن و آ ،ازنظر چشم و حس ،چیز

ر گوید: تصـوی اضطراب در پیوند و تألیف است و می ،صورتایندر غیر عقل و حدس. نظر

 (121: 1380شفیعی کدکنی،ن.ک: ) .بودمضطرب خواهد

مسموع ندارد بلکه صـفات  ربطی به لفظ  و فرایندی ذهنی است ،استعاره ،جرجانیاز نظر

مثـل  »: کننـد مـی  نام و عنوان اصلی را جـدا  ،در استعاره ،لذا ؛کندمی خصوصیات را انتزاع و
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ایم و تشبیه که قصد اصلی ما این است که دیگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قرارداده

است کـه در   همان چیزی ،است که گویی این ولی درظاهر چنان شده بوده، در خاطر پنهان

 (109)همان: «است.شدهاین نام بر او نهاده ،زبان

بـا   ،ایـن جهـت   هـای زیـرین آن واقـف اسـت و از    بر الیـه  ونده و گوینده کامالًن شنذه

 برد.شباهت لذت مید و از کشف تالوم ورسگشتارهای ذهنی به تشبیه می

و قیـاس در   خود قیاس است ،ای از تشبیه و صورتی از تمثیل است و تشبیهگونه ،استعاره

و شـباهت  ( 85: 1384ابودیـب، ن.ک: ) فهمـد و عقـل آن را مـی  چیزی اسـت کـه دل   همان 

 (79-81: 1380شـفیعی، ن.ک: ) .دانـد تمثیلـی را تشـبیه مـی   هر ،عبدالقاهر قیاس است. ةالزم

فـرینش و  بـه نـوعی شـهود در آ    ،عالوه بر کشف عقالنی در کالم ادبی، با تأکید بـر دل وی 

گوید: ی میدر جای استدالل. ،مظهر شهود است و عقل ،زیرا دل درک کالم ادبی باور دارد

 (12: 1368جرجانی، ن.ک: ) .ید در آن چیدهای ذهن و قلب را باباغی است که میوه ،شعر

حرکـت ذهـن   توجه بسیار دارد.  ،جرجانی به ساختار، کلیت و انسجام شعری در ادراک

 گـذرد. هرچنـد اجمـال سـریع بـر دل مـی      ،حرکتـی تفصـیلی اسـت    ،یابی به معنادستبرای 

یابی، آنگاه در بازبینی خود آن را بـا تفصـیل   میل دررا با نظر او توصیف اجمالی یک چیز»

دن حـواس بـه   برای رسـیدن بـه واقعیـت هرچیـزی و رسـی      (123: 1389)جرجانی،  «بینی.می

اجمـال را همیشـه   . شود. تفصیل با اعمال تفکر و اندیشه همـراه اسـت  تفصیل آن، باید تکرار

در خـاطرت جـایگزین مـی    ،ی و پیش از همـه یابمقدم بر هر چیزی در اوهام و تصورات می

در میان اجمال پوشیده است و با اعمـال تفکـر و اندیشـه و تـذکر      ،حالی که تفصیلدر ،شود

یـک فعالیـت انتخـابی     ،در درک جزئیـات » اامّ (124همان:ن.ک: ) .شودمیر حاضردر خاط

 دیگـر هـای  وهـی ازخصیصـه  که یک خصیصـه یـا وجـه  جزئـی را از میـان گر      دخالت دارد

: 1384)ابودیـب،  «کلیت چنین فعالیتی دخالـت نـدارد.  درک  که درکند، درحالیمیانتخاب

 ةکنـد. شـیو  میدر تحلیل صورخیال بر آن تأکیـد ای است که جرجانی همان نکته ،این (305

لـذا اگرچـه در    ؛فیـ اذهن بر حرکت از سطور است و بعد بازگشـتن و کشـف نکـات و ظر   

رانه بر نگاه جرجـانی  نگکل ، اصول های نحویورت و هم نشینیوابط مجاها، رتحلیل جمله
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قـادر بـه توضـیح     وا بازگشـت و دقـت بـر جزئیـات تکمیـل      بـ  ،این نگـاه کلـی   ،حاکم است

 .داشت نظرباید معیارهای ساختاری را مدِ های شعریبرای قیاس ،لذا ؛شودفصاحت متن می

تـوان  نمـی  ،لـذا  ؛کنـد می مجموعه اخذشبه در مجاز را از کل در مباحث صور خیال نیز 

مـراد از یـد، سـخا و     ،اطولکن یـدا ر مثالً د ؛کردازی آن را جایگزینجای واژه، مفهوم مجبه

همـان چیـزی را کـه از کـالم اراده شـده       ،«یـد »ة جـای کلمـ  هرگاه بخـواهی بـه   جود است.

کـه  از مجموع طول و یـد   ،جاای زیرا شبه در اینلمرو مفهوم عاقالنه بیرون رفتهاز ق ،بگذاری

 ةاز کلمـ  ،مفهوم بخشندگی یا قدرت ،به عبارتی ت؛شده اسگرفته ،شده اولی به دومی اضافه

 (292: 1389جرجـانی، ن.ک: ) .تنهـایی نـه بـه   ،شـود مـی  یگـر انتـزاع  همراه کلمات د ،دست

ف یـک  مختلـ  عناصـر  ،ای خالقگونهبه تواندستاید که میشعر را به این دلیل می ،جرجانی»

یی ( زیبـا 292: 1384)ابودیـب،  .«کنـد  پارچـه کموقعیت شـعری را در یـک کـل واحـد، یـ     

 .کـالم اسـت   یوی تخیل و تعامـل اجـزا  بخش نیرپارچگی و قدرت وحدتدر یک ،شعری

 و های ذاتـی نیسـتند  دارای ارزش ،هاتصویرپردازی ،سوییاز  (141: 1368جرجانی،ن.ک: )

 کـرد ، توصـیف معناهاسـت  ةکننده هماهنگشعر را باید برحسب ساختار ک ،نظر جرجانیبه 

 مگر با ارجاع به بافت. ،نداردجودزیرا هیچ زیبایی و تمایزی و
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و در ذهن اهل زبان موجود است  ،قواعد تولید و ادراک گفتار ،از نظر چامسکی و جرجانی

 عبـارتی یـا بـه   «جملـه » زبـان در  یابـد. موجودیـت نمـی  اش اساساً زبان جدای از نمـود ذهنـی  

 شـود. مـی  ا لزوم وانطباق قواعد نحوی تعریفزبان ب ،یابد؛ بنابراین، قدرت تعامل می«اسناد»

در ایـن   د.کنـ مـی  هـا توجـه  بـه کلیـت   کـه  ذهن جرجانی و چامسکی، ذهنی ساختارگراست

تأثیر این تعریـف بـر رویکردهـای    های مختلف تعریف هردو از ذهن و زبان و به جنبه ،مقاله

   تالشـی اسـت در جهـت     ،مقالـه ایـن   عملی هر دو در بررسـی زبـان و مـتن ادبـی پـرداختیم.     

  جدیـد.  هـای  لمی جرجـانی و انطبـاق آن بـا نظریـه    دادن افکار پیشرو، ذهن منسجم و عنشان

سـنجش   بلپردازان معاصر قادر بین نظریها نظرات جدید دیگری های وی بدیدگاه ،شکبی

 ،بـا تمرکـز بـر نظـرات وی دربـاب  صـورخیال       ،است. بخشی از این کار را کمـال ابودیـب  

کـه اسـاس ذهـن جرجـانی بـر      با توجه بـه این . هنوز جای بحث بیشتر است اامّ استدادهانجام

گرفتن پاریس را با درنظرهای از ساختارگرایی مکتب توان نشانهست، آیا میساختارگرایی ا

در نظـرات  غیـره   و پـرداز در تولیـد گفتـه   نقـش گفتـه  ادراکـی،  -اختی، حسیفرایندهای شن

جانی با مقایسـه، تشـابه و...   اصوالً فرایند درک کالم ادبی که در نظرات جر جرجانی یافت؟

 انطباق است؟کتب قابلاین م یبا معیارها ،استشدهدادهنشان
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