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  مقدمه

 استفاده كرد؛ زيرا به »دانشي نوپا«توان از اصطالح  شناسي نمي ظاهراً ديگر براي معرفي دانش زبان
آموزاني كه به  ستادان و درس، اپردازند لحاظ تعداد پژوهشگراني كه در اين حوزه به تحقيق مي

 آن ةاي كه به توسع آموزش و فراگيري اين علم اشتغال دارند و نهادهاي دانشگاهي و فرهنگي
انتشار روزافزون كتب و مقاالت . شناسي جايگاهي استوار يافته است اند، زبان اختصاص يافته

 كاربردي اين علم و هاي رنگ شدن جنبهي مرتبط علمي از يكسو و پرها نشستشناختي و  زبان
چه بيشتر اهميت اين علم و جايگاه مستحكم آن را در دهايش براي علوم و فنون ديگر، هردستاور

  . نماياند  علمي در مقياسي جهاني ميةساختار نگرش عامالن توسع
شناسي نوين در تمايز ميان   بنيانگذار زبان١با به عاريت گرفتن اصطالحاتي كه سوسور  
 ةرسد كه وضعيت هر شاخ نظر مي  چنين به،٤گيرد كار مي زبان به ٣زماني  و در٢ همزمانيةمطالع

به همين . علمي به لحاظ همزماني همواره بر تحوالت و دستاوردهاي در زمانِي آن متكي است
ي سنتي نسبت به ها شناسي در تقابل با نگرش چه زبانتوان مدعي شد، اگر ترديد مي دليل بي
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 پيدايش يافته و ،يابد ولي با تكيه بر دستاوردهاي اين دسته از مطالعات  زبان هويت ميةمطالع
هاي  هاي مطالعات زباني در ميان بررسي كاويدن سرچشمهبر اين اساس، باز. استشكوفا شده 

ي مطرح در ها انجامد، گاه براي برخي پرسش سنتي، گاه به كشف ابزارهاي تحليلي جديد مي
وجود  ي آتي بهها دهد، گاه جرقه فكري جديدي براي پژوهش دست مي مباحث امروزي پاسخ به

  . افزايد ترديد بر وسعت و ژرفاي نگرش مي آورد و در نهايت بي مي
با توجه به آنچه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت، در اين مختصر سعي خواهد شد تا از   

شناسي در ميان آراي  يمعنهاي دانش  شناسي، در پي بازكاويدن سرچشمه هاي زبان ميان شاخه
 پيش از ورود به بحث اصلي جا دارد تعريف كوتاهي از اينكه .هندي باشيم انديشمندان ايراني و

 و ٦كار برد هشناسي را ب اصطالح معني ٥آلبراي نخستين بار، بر. شناسي چيست ارائه دهيم معني
احدهاي زباني شناسي به حساب آمد كه به بررسي معني و اي از زبان شناسي شاخه معني

اين سه شاخه عبارتند . شكل كنوني آن در سه شاخه قابل مطالعه است شناسي به  معني٧.دپرداز مي
حكم بخشي از  شناسي فلسفي در  بخشي از منطق رياضي؛ معنيةشناسي منطقي، به مثاب معني: از

  ٨.شناسي  بخشي از زبانةبه منزل] شناختي زبان[شناسي زباني   فلسفه زبان و معنيةمطالع
در اين مرحله جا دارد به طرح اين پرسش بپردازيم كه مطالعات سنتي انديشمنداِن ايراني   
شكل كنوني آن متبلور شده است؟ همچنين جا دارد از   چگونه در قالب اين علم به، معنيةدربار

وع  ميان اين دو نة تطبيقي ميان آراي انديشمندان ايراني و هندي به مقايسةرهگذر يك مطالع
ي ها اي خواهد توانست تأثيرگذاري دو نمونه از كانون نگرش بپردازيم؛ احتماالً چنين مقايسه

  . شناسي بنماياند گيري دانش معني اصلي تفكر شرق را بر شكل
 معني نزد انديشمندان هندي، ةدليل تقدم تاريخي سنت مطالع با توجه به آنچه گفته شد، به  

  . دهيم  پژوهشگران هندي ادامه مياين گزارش را با مروري بر آراي
  

   معني نزد انديشمندان هندي ةبررسي سنت مطالع

 مطالعات زباني نزد انديشمندان هندي با پرداختن به آراي پانيني ة پيشينةهرگونه بررسي دربار
  . گردد آغاز مي) قرن پنجم قبل از ميالد(
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. ي و صرفي سنسكريت پرداخت، به تحليل واج١٠)هشت كتاب (٩اشتادياييش پانيني با نگار  
سوي  بنياد زبان از ة تحليل قاعد١٢. است١١» دستوريةقاعد«هزار  دستور پانيني مشتمل بر چهار

طور  يي كه بهها ي بشري، حتي آن دسته از فعاليتها گيرد كه فعاليت ت ميئپانيني از اين باور نش
بر مبناي   اشتاديايي١٣.اند يلگيرند، در قالب نظامي از قواعد قابل تحل ناخودآگاه صورت مي

 در زمان حيات پانيني تدوين شده، ولي به ١٤ گفتاري زبانةدست آمده از گون هاي به داده
 اين دستور در چهار .پردازد كاربردهاي زباني در متون ِودايي و برخي تنوعات گويشي نيز مي

  : بخش به شرح زير سازمان يافته است
  ؛ دستورية نظامي از چهار هزار قاعد-الف
   ؛ها  فهرست واج-ب
  ؛هاي صرفي و نحوي  فعلي به همراه مختصهة فهرست دو هزار ريش-پ
  ١٥.قاعده  فهرستي از عناصر واژگاني بي-ت

توان دريافت  ارائه شد، به روشني مياشتاديايي بندِي   سازمانةبا شرح مختصري كه دربار  
 صرف زبان سنسكريت است ولي از آنجا شناسي و هاي واج كانون توجه در دستور پانيني، حوزه

گيرد، در بررسي  ي بعدي از سوي شارحين قرار ميها مبنايي براي طرح شرح و بسطاشتاديايي كه 
  .توان آن را ناديده گرفت  معني نميةسنت مطالع

را اشتاديايي قواعد دستورِي معرفي شده در ) قرن سوم قبل از ميالد (١٦پس از پانيني، كاتيايانا  
 به بررسي مجدد قواعد ١٩مهابهاشيادر ) قرن دوم قبل از ميالد (١٨ پاتنجالي١٧.د بازنگري قرار دادمور

دستوري معرفي شده از سوي پانيني پرداخت؛ همچنين به مباحث معنايي و فلسفي زبان توجه 
  ٢٠.نشان داد

. في كرد مطالعات معنايي معرة را در حوز٢١»اسپوتا«پاتنجالي براي نخستين بار اصطالح   
 ٢٣.گردد  قرار دارد كه به كاربرد واقعي كلمه باز مي٢٢اسپوتا جوهر كلمه است و در تقابل با ِدواني

شناسي، اسپوتا همان الگوي واجِي زيربنايِي كلمه است كه عناصر  در قالِب اصطالحات نوين زبان
  ٢٤.اش در توالي قرار دارند تشكيل دهنده
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بهارتراري در . به شكوفايي رسيد) قرن هفتم ميالدي (٢٥ريبهارترامطالعات معنايي در آراي 
 به اعتقاد وي ٢٧.و به اسپوتا پرداخت] Pada [ »معني كلمه «، ]Vakya [»معني جمله« به ٢٦واكياپاديا

بهارتراري به دريافت معني بر مبناي شم . قانون هستي، همان قانون زبان است؛ نظمي ازلي و ابدي
معني كلمه و از سوي ديگر به بررسي معني جمله توجه نشان  ه از يكسو بوي.  معتقد بود٢٨زباني

به اعتقاد وي معني . داند  البته او بررسي معني جمله را نسبت به بررسي معني كلمه مقدم مي٢٩.داد
 اسپوتا در قالب آراي ة انديش٣٠. آن استةدهند بيش از مجموع معانِي كلمات تشكيلجمله، چيزي 

قابل تجزيه در ذهن سخنگوي  اساس، اسپوتا كليتي منسجم و غيراين بر. ش يافتبهارتراري گستر
اي از اجزا قابل تحليل است، ولي فقط زماني  صورت توالي شود به وقتي اسپوتا ادا مي. زبان است

اسپوتا در .  كليتي منسجم، معنِي واحدي را القا كندةگردد كه به مثاب از سوي شنونده درك مي
. توان تفكيك كرد راري، كليتي يكپارچه و تغييرناپذير است كه عناصر آن را نمي بهارتةانديش

. يابد برقراري ارتباط انتقال ميبه دليل ميل سخنگو  اش و نيز به اسپوتا به سبب انرژي دروني
 بهارتراري معتقد است فرآيند ٣٢.گردد شود و درك مي شكل يك كليت صادر مي به ۳۱گفتار پاره

پذيرد؛ وقتي آخرين كلمه درك شد، معني  شنيدن آن از آغاز تا پايان صورت ميدرك جمله با 
 ٣٣در ارتباط با معني كلمه، بهارتراري داللت كلمه بر معني را محصول قرارداد. گردد برداشت مي

مقصود وي از قرارداد كاربرد رايج كلمه است؛ و كاربرد رايج با توجه به سنت پيشينيان . داند مي
شود زيرا  اي نمي  البته به اين مسئله كه نخستين قرارداد چگونه تعيين شده، اشاره٣٤.گردد تعيين مي

  . شود آغاز محسوب مي در قالب اين تفكر، سنسكريت مقدس و بي
 در ارتباط با معنِي نحوي ٣٥شناختِي ميمامسا ي معنيها هاي بهارتراري، نگرش پس از انديشه  

 ٣٦اي است كه ميان اجزايش ارتباط نحوي دار، جمله  معنية، جملبر اين اساس. نمايد قابل توجه مي
اي است كه امروزه در   ظاهراً اين همان مسئله٣٨. بيابد٣٧برقرار باشد و به لحاظ معنايي، امكان وقوع

 مورد اشاره ٤٠اختي معناييس و خوش ٣٩اختي نحويس شناسي به كمك اصطالحاِت خوش زبان
  . گيرد قرار مي

توان نوعي ديدگاه كاربردشناسانه را  هاي متفاوت معنايي مي د، در ميان نگرش بعةمرحل در  
ماند، در  بر اين اساس، عليرغم اينكه قابليت ارجاع كلمات ثابت مي.  بازشناختمعني بهنسبت 
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 و در نهايت در سنت ٤٢؛تواند متحول شود ، معني مي٤١ساخت جمله، بسته به مقصود گوينده
ها تمايز نهاده  واژه ٤٣شمندان هندي، ميان معنِي اوليه و معنِي ثانويه يا استعارِي معني نزد انديةمطالع

٤٤.شود مي
   

  
   معني ةبررسي تطبيقي سنت مطالع

 بررسي معني ارائه شد، ةترين دستاوردهاي انديشمندان هندي در زمين گزارش مختصري كه از مهم
آورد تا ميزان توجه انديشمندان ايراني را به مباحث ياد شده مورد سنجش  امكان آن را فراهم مي

  .قرار دهيم
هند مورد توجه قرار گرفت، از سوي  گونه كه در نگرش ميمامسا در  معنِي نحوي آنةمسئل  

اژگان  وبه بررسي ارتباط معني و دو سطِحالكتاب  سيبويه در ٤٥.اهميت يافت) ققرن دوم (سيبويه 
 در معنِي »قبيح«نحوي و ِ  ساخت معني خوش  در»حسن« سيبويه از اصطالح ٤٦.ردازدپ و نحو مي

 به قابل فهم بودن »محال « و »مستقيم«اصطالحات   در مقابل، ٤٧.جويد بدساخت نحوي بهره مي
 سخنگو از برقراري ارتباط و انتقال پيام ناتوان »مستقيم«در كالم . كنند كالم براي شنونده داللت مي

 ٤٩.معني در نظر گرفت دار و محال را معادل بي  را معادل معني»مستقيم« شايد بتوان ٤٨.ماند مي
  ٥٠. توجه دارد»معاني النحو«به الكشّاف نيز در ) ققرن ششم (زمخشري 

 صورت و معني معتقد ةخالف بهارتراري به طبيعي بودن رابطبر) ققرن سوم (جني  ابن  
را ] q[ رخوت و ةكنندرا القا ]x[مثالً وي آواي . پردازد اها مياست و به تأثيرات رواني برخي آو

  ٥١.داند متضمن معني سختي مي
معرفي شده، نزد ايرانيان ه  مقصود گويندآنچه در قالب آراي انديشمندان هندي با اصطالِح  

. يردگ مورد اشاره قرار ميالعلوم  مفتاحدر ) ققرن هفتم (ابد و از سوي سكاكي ي مفهوم متناظري مي
به  » المعاني علم« ٥٢. معاني و بيان تقسيم كردةسكاكي به تبعيت از زمخشري بالغت را به دو حوز

هاي  موقعيت كالم و برآوردن نيازهاي ارتباطي در گفتارها در ي ساختار پارهها بررسِي ويژگي
  ٥٣.گردد شناسِي كاربردي توجه مي معني بهل مربوط ئاين حوزه به مسا در. مختلف اختصاص دارد
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. گيرد تفاوت ميان معنِي اوليه و معني ثانويه يا استعاري نيز نزد ايرانيان مورد توجه قرار مي  
 ٥٤.پردازد به استعماالت حقيقي، مجازي و استعارِي واژه مي) ققرن چهارم (سينا  براي نمونه، ابن

 مجاز و كنايه پرداخته  ،دهند؛ او به استعاره را به سكاكي نسبت مي » المعاني  علم«وضع اصطالحات 
  ٥٥.است

. رسد به اوج مي) ققرن پنجم (ر قالب آراي جرجاني هاي معنايي نزد ايرانيان د بررسي  
اي معين ساخت و نظم نيابند و  شود چنانچه الفاظ به شيوه يادآور مياسرارالبالغه جرجاني در 

  ٥٦.كنند  معني نميةهماهنگ نشوند، افاد
گويد، اگر الفاظ موجود در يك بيت شعر را از هم  ضوع ميجرجاني در روشن كردن مو  

شايد بتوان ادعا كرد كه . دست نخواهد آمد جدا كنيم و ساختار شعر را فرو پاشيم، از آن معنايي به
نگرش جرجاني در اين ارتباط به اسپوتاي جمله شباهت دارد كه از سوي بهارتراري مورد توجه 

 در ارتباط با توالي عناصر در ساختار اسپوتا مورد توجه قرار آنچه بهارتراري. قرار گرفته است
 جرجاني شبيه است؛ جرجاني معتقد است براي اينكه الفاظ معني بدهند بايد در ةدهد به انديش مي

  ٥٧.الگوي خاصي از ساخت قرار گيرند؛ از ترتيب معيني تبعيت كنند و آرايشي ويژه بيابند
 ساختار معني و ساختار واژه ة جمله، جرجاني به دو اليدر ارتباط با معني كلمه و معني  

اند بنابراين ساختشان هم  الفاظ حامل معني). آيد وجود مي ها به هزيرا جمله نيز از واژ(كند  اشاره مي
 ة اين همان تقابلي است كه پاتنجالي ميان اسپوتا به منزل٥٨؛بايد با ساخت معني در انطباق باشد

 و سرانجام آنچه نزد انديشمندان ؛دهد  كاربرد واقعِي آن قرار ميةاني به مثابجوهر اصلي كلمه و ِدو
گردد و با اصطالح معني  بندي مي  طبقهمعني بهي كاربردشناختي ها هندي تحت عنوان نگرش

يابد كه خبر و معني كالم  گونه امكان طرح مي  جرجاني اينةشود، در انديش گوينده معرفي مي
انديشد و با قلبش  كند، به آن مي سازد، با عقلش مالحظه مي ر ذهن ميمعنايي است كه فرد د

٥٩.كند ي مخاطب در قبال آن فكر ميها و به واكنش) يناجي بها قلبه(كند  زمزمه مي
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  پايان سخن 

هاي مطالعات معنايي نزد انديشمندان ايراني و هندي،  مختصر حاضر به هدف بازيابي سرچشمه
در اين بررسي، آراي پانيني، . شكل كنوني آن تدوين شد شناسي به انپيش از پيدايش دانش زب

سينا، جرجاني در ايران و هند و سيبويه، زمخشري، سكاكي، ابن  كاتيايانا، پاتنجالي و بهارتراري در
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