
شناسیدکارتیزبان

 چکیده

شناسی دکارتی و نظریه ذهن که ریشه در آن دارد، پرداخته شده است. جنبه خالقانه کاربرد زبان که با  به زبان در این پژوهش
و  و زایشی ساخت و روساخت به قواعد گشتاری ذهن در ارتباط است، وجه تمایز انسان و حیوان است. در بحث از ژرف

گشتاری با جابجایی و حذف  ساخت دارای ساختاری انتزاعی و زیرساختی است. قواعد ژرف نحوه کارکرد آن پرداخته ایم.
با مسئله خالقیت در استفاده از زبان در  ساخت و روساخت مستقیماً گیرد. نظریه ژرف روی جمالت ساده انجام می و غیره

ایم. در بخش پایانی این مقاله، نگرش  به توصیف و تبیین معنی و آوا پرداخته شناسی دکارتی، از دیدگاه زبان ارتباط است.
 زبانشناسی دکارتی به مسئله فراگیری زبان و جهانیهای زبان و کاربرد آن را بررسی کردیم. 

   ساخت، روساخت، دستور گشتاری و زایشی، فراگیری و کاربرد زبان. زبانشناسی دکارتی، ژرف :هایکلیدیواژه
 

پیشگفتار
ی ترین تواناییها ساز فراگیری و استفاده از زبان باشد. عالی تواند زمینه درک ماهیت زبان و فرایندها و ساختارهای ذهنی می

توان از انواع زبانها کسب  شناسی نوین اطالعات وسیعی را می شود. به کمک زبان کار گرفته میذهنی هنگام استفاده از زبان ب
د و آیا ساختارهای زبانی درک ما را از کن زبانی در درک ساختارهای زیربنایی زبان ما را یاری میآیا اطالعات  کرد.

قادر است ای که  دهد، آیا این ویژگییها ما را به استنباطهایی درباره ماهیت سازواره ویژگیهای عمومی زبان انسان افزایش می
ای  های بدیع و مستقل به تدوین نظریهکند با روش تالش می شناسی نوین زبان سازد. کار ببرد رهنمون میبگیرید و ب زبان را فرا

 شناسی جدا کند.  های سنتی زبان زبان بپردازد و خود را از نظریه ةدربار
اما مطالعه درباره آثار قرون هفدهم و هجدهم و  ؛شناسی انجام نگرفته بود تا قرن نوزدهم مطالعات مهمی در زمینه زبان

ی شناس زبانبه توان از این میان  شناسی شد که می ق کالسیک منجر به طرح مسائل جدید در حیطه زبانبازگشت به عالئ
توان آن را دنباله رو  ای مشخص درباره ذهن همراه بود که می دکارتی اشاره کرد. در دوران بعد، ماهیت زبان با نظریه

ای عقلگراست.  واقع نظریهأکید دارد و درتفکر و اندیشه ت روداد کرد. زبانشناسی دکارتی بر محقلم شناسی دکارتی ن زبا
های گشتاری و زایشی زبان را باید در این نظریه جستجو کرد. سرمایه عظیم فکری پیش از دوران مدرن در  بنیانهای نظریه

   شود.   یافت میدستاوردهای نوین علمی بسیار ثمربخش است و راههایی برای استفاده از آنها در پیشبرد مطالعات زبانی 
کارکردها و رفتارهای  توان میبا دالیل مکانیستی بیان کرد هرچند که  را صرفاً هاآن توان نمیدارد که  هاییتواناییانسان 

 جسمانی انسان را تا حد بسیار زیادی براساس دالیل مکانیستی تبیین کرد. تمایز بین انسان و حیوان، در زبان انسان و مشخصاً
 . کند میرا بیان  ای تازهجدید است که فکر  های گفتهبه توانایی او در خلق  مربوط



یا  هااندامآن را وابسته به  توان نمییعنی دارای سازماندهی ذهنی خاصی است که  ؛انسان دارای قابلیتی منحصربفرد است
. دکارت نتیجه رد روزانه زبان دانستآن را جنبه خالق کارب توان میاست که  ای گونههوش عمومی او دانست، و تجلی آن به 

 .(۱۰، ص۱۳۷۸، طاهریان) جدید است های موقعیتبرای بیان آزادانه تفکر یا واکنشی مناسب در مقابل  ای وسیلهزبان  گیرد می
. روشن است این ماده مفروض نقش اصل اخالق را همراه با اصل مکانیکی باشد میبر جسم، دارای ذهن نیز  انسان عالوه

. دکارت به علت تنوع رفتارهای انسان و متناسب شدن این رفتار با شرایط کند می، ایفا آورد میکه اعمال جسمی را پدید 
 . داند میجدید و توانایی در خلق و نوآوری، او را دارای ذهن 

، گواهی است برای هریک از ما که دیگران رسد میکه در گفتگو با دیگر انسانها به ذهن نو  های اندیشه به قول کوردموا
 نیز مانند ما دارای ذهن هستند.

که  مادیبه موضوع موجود و  مستقیمی که دارند کامالً هایآگاهیاندیشه انتزاعی و فلسفی ندارند. حیوانات هیچگونه 
را و نظیر است و از آ العاده و بی فوق . انسان که دارای زبانیCordemoy, 1668, p.8)) را برمی انگیزد محدود است هاآنحواس 

بیان کند که معنی و  موصولیو ضمایر شخصی و  ها واژهخود را بدون  های گفته تواند نمیعقاید عالی نیز برخوردار است، 
و این همان است که  گیرد میزبان حیوانات در چهارچوب توضیحات مکانیکی قرار  را مشخص کند. هایش گفتهکاربرد 

 . گفتند میدکارت و کوردموا 
خارجی و شرایط فیزیولوژک داخلی است و همچون ابزاری همگانی برای تفکر و  هایمحرکزبان انسان فارغ از کنترل 

بر غریزه  که رفتار حیوان مبتنی کند میحیوان قائل است و استدالل . دکارت تفاوت بزرگی بین انسان و رود میخودبیانگری به کار 
. هوش درجاتی دارد دهد میاست و کمال و مشخصات خاص غرایز، تبیین رفتار حیوانات را در چهارچوب توصیف مکانیکی قرار 

 . شود میاز غرایزش کاسته  شود میو میان کمال غرایز و توانایی ذهنی رابطه معکوس قرار دارد. هرچه هوش فرد بیشتر 
آن را  توان نمیبرخاسته از احساسات فرق دارد و  هایآهنگکه زبان انسان نوعا با  کند میدر ماننده دکارت استدالل  هر

تولید آوا مربوط دانست، زبان مایملک طبیعی ذهن انسان است، اما طبیعت، انسان را با زبان غریزی یا  تر عالی های اندامبه 
. آزادی J. G. Herder, 1772, p. 99)) غریزی زبان و یا توانایی استدالل که زبان تجلی آن باشد، مجهز نساخته است توانایی

 توانست نمیحیوانی بود  هایمحرک. اگر انسان دارای نامیم میاساس چیزی است که ما تعقل انسانی  هامحرکاز یوغ غرایز و 
کشانند و  آن چنان نیروهای او را به تیرگی می ها محرک، چون این نامیم میآن چیزی را داشته باشد که ما اینک عقل 

 که دیگر آزادی تفکر و ادراک برای او مفهومی دربرنداشت.  کنند میاو را محدود  های توانایی
در تفکر و  حد و مرز و آزادانه و نیز مبنای تنوع بی آید میکار زاری همگانی که برای همه امور بدکارت تعقل انسان را اب

حیوان عاقل است  طبیعتاًمشخص. انسان  هایتواناییتا  داند میهردر و هریس عقالنیت را آزادی از سلطه غریزی . داند میعمل 
    معنا که از تسلط غرایز آزاد است.  بدین

ما امکان . زبان به (۱45ص  ،)زبان و بوطیقا داند انگیزترین قابلیت خلق ادبی یا شاعرانه انسان می ا. و. شلگل زبان را شگفت
ترین و خردترین  های عاطفی و احساسی خود را تجلی بخشیم و به کمک جنبه خالقانه آن به بزرگترین حالت دهد درونی می

دهیم. پس ویژگی زبان از نظر شلگل،  آورترین امور ناشنیده و حتی ناممکن و تصورناپذیر امکان بروز می چیزها، به شگفت
ز کنترل خارجی و یا هدف کاربردی است. شعر هنری است که پس از یک فعالیت خالقانه ذهنی شکل آزاد بودن آن ا

دهد. پس شعر همان استفاده خالقانه در زبان است. هر نوع خالقیت هنری به جنبه  گیرد که ابزار آن را زبان تشکیل می می
داند. زبان ما  بان انسان و حیوان را از هم متمایز میشود. شلگل نیز همچون روش دکارتی ز خالقانه کاربرد زبان مربوط می

  .رسد ای که خود به ادراک می زبانی است که هدف بنیادین آن حرکت اندام فکری است، یعنی رسانه



را  هاانساناز نظر هربرت مالک اصلی غریزه طبیعی همان رضایت همگانی است. رضایت همگانی که مفاهیم مشترک بین 
بینی آینده حال آنکه  منطقی ارضا کند، یعنی بدون پیشغیر صورتی بههیت غریزه طبیعی اینست که خود را . ماشود میشامل 

 .گیرد میبینی آینده بکار  منطق، فرایندی است که مفاهیم مشترک را تا آنجا که بتواند برای پیش
 هایواقعیتو به  دانند میفرضیه بنیاد  گرایانه و امروز از دستور فلسفی دو نقد وجود دارد. نخست آن را بیش از حد عقل

 تواند نمیکه دیگر  طوری هپرداخته است ب هاواقعیتاعتناست و دیگر اینکه دستور فلسفی بیش از حد به توصیف صرف  زبانی بی
ساختی که زیربنای شکل ظاهری آن است چیست و  دهنده ژرف منطقی باشد. دستوریان فلسفی کوشیدند برای هر مثال نشان

شناسی نوین برای نشان  تا اینجا توصیفی است. در زبان هاآنکدام است، کار  کند میروابط بین عناصر آن، که معنا را تعیین 
و روابط به لحاظ صوری مشخص  هاگروهدر  هاآندادن واحدهایی که سازنده روساخت گفتارهای مشخص هستند و آرایش 

 . شود میتوصیفی استفاده  صرفاً هایروشاز  هاآن
توان صرفاً با دالیل مکانیستی بیان کرد. تفاوت میان انسان و حیوان در زبان است. انسان  هایی دارد که نمیانسان توانایی

ت. ارتباط ذهن فردی است که با ذهن در ارتباط استازه دارد و دارای قابلیت منحصرب های جدید را با افکار توانایی خلق گفته
یا واکنشی ای برای بیان آزادانه تفکر  ای ایجاد کند. دکارت زبان را وسیله تواند در زبان جنبه خالقانه و زبان است که می

 داند. انسان از دید دکارت در رفتارهایش تنوع دارد و توانایی خلق و نوآوری او را نشان های جدید میمناسب در مقابل موقعیت
 داند.  ن میدهنده وجود ذه

بر  مشترک است، مبتنی هازبانعمومی ساختار دستوری که در همه  هایویژگیشناسی دکارتی اینست که  آموزه اصلی زبان
مل در باب دستور عمومی بجای دستور أاصلی ذهن است. همین امر است که دستوریان فلسفی را به ت های خصیصهبعضی 

 است. « دستور عمومی» کند میانسانی را تعیین  هایزبانکه شکل تمامی  همگانیطالعه واقعیات م یک زبان معین، واداشت.
خدا انسان را »یا « کند پیتر زندگی می»یند این است که ژرف ساخت جمالتی ماننده توریان پورت رویال میگوآنچه دس
)زندگی کردن، دوست داشتن ای است  کند و نیز دارای گزاره یید را بیان میأدارای یک فعل ربط است که ت« دوست دارد

کنند که  دهند و گشتاری بر آنها اعمال می را تشکیل میها  انسان( که به فاعل جمله مربوط است. افعال، مقوله فرعی گزاره
 آورد.  صورت یک کلمه در می ها را با فعل ربط بهآن

از به تمایز صریح بین نظریه ادراک و استوار فلسفه و روانشناسی عقلگرا درباره ساختار فطری ذهن دیگر نی هایفرضبا 
تردید میان فعال شدن اولیه ساختار  . بیکند میحواس را تفسیر  های دادهاز اصول فطری،  ای مجموعهنظریه یادگیری نیست. 

 تمایزی وجود دارد. رود میکار که برای تفسیر تجربه ب فطری استفاده از آن، هنگامی
ساخت  روابط بین کلمات جمله یعنی نحو آن را کشف کند و سپس با توجه به ژرف برای تشخیص اندیشه، ذهن باید ابتدا

گردد. جمله اصلی ممکن  دهد، معنی آشکار می آن متوجه معنی گردد. وقتی ذهن کلمات را به ترتیب در کنار هم قرار می
ود نداشته باشد، نین حالتی وجاست خود به خود ترتیب معنی داری داشته باشد که در این حالت ساختار ساده است. اگر چ

ای دارند با هم درنظر نگیریم،  هایی را که با یکدیگر رابطه های تحلیلی رو بیاورد. اگر از لحاظ ذهنی، واژهذهن باید به روش
ترین و  فهمیم مگر زمانی که تمام جمله را بخوانیم یا بشنویم. تجزیه جمله به ساختارساده مهم چیزی از موضوع نمی اصوالً

که ذهن به کمک افکار و عقاید فرعی  شوند، چرا اولین قدم در ادراک گفتار است. ساختارهایی که ساده نیستند درک نمی
کند، چنانکه گویی معنا به ترتیب جمله ساده  شود، بی نظمی را تصحیح می شنویم می خوانیم و می که موجب درک آنچه می

 بیان شده است. 



ندارند و وجود زبان حیوانات هیچگونه اندیشه انتزاعی و فلسفی در اما  ؛ز در همین نکته استتفاوت زبان انسان و حیوان نی
اند. انسان برای  توان در چهارچوب توضیحات مکانیکی آن را قرار داد و دکارت و کوردموا به این نکته پرداخته فقط می

نظیر است.  ولی نیاز دارد و این زبان زبانی بیها و ضمایر شخصی و موص هایش به واژه مشخص کردن معنی و کاربرد گفته
ها فارغ است و فقط نقش ارتباطی ندارد، بلکه ابزاری برای بیان آزادانه حاکمیت محرکزبان انسان در استفاده طبیعی خود از 

 تفکر و واکنش مناسب در شرایط جدید است. 
سخنگویی که  های شیوه» این است: کند میار زنده ک هایزبانروی  دستور پورت رویال برای کسی که توصیه همیشگی

«. گرایی زبان باشند، باید صحیح بشمار آیند تابع کاربردی عام و منسوخ ناشده هستند، حتی اگر مخالف با قواعد و سامان
کس به فرمانروایی آنکه ضرورت ایجاب کرده است اعتراضی ندارد و  در توصیف کاربرد زبان عقیده دارد که هیچ الیمی

زبان را تکامل ببخشد یا  خواست مییید کرده است. ویژگی مشخص دستور فلسفی این نبود که أایت عمومی افراد آن را ترض
 توضیح دهد. کند میخاصی که مشاهده  های پدیدهقواعد بنیادین آن را کشف کند و  خواست میپاک سازد، بلکه 

ای عینی و بیرونی مانند زنجیره  کند( و جنبه ارائه می ساختی که معنای آن را جمله یک جنبه ذهنی درونی دارد )ژرف
های صوری یا با  جزیه روساخت ممکن است نتواند ارتباط مهم ژرف ساخت را با نشانهت آوایی. در نظریه پورت رویال،

گردد.  شود که گفتار عینی تولید می ترتیب واقعی کلمات مشخص کند. ژرف ساخت همانگونه در ذهن بازنمایی می
های پیچیده( هستند. برای تولید یک جمله گزاره )به صورت مقوله و نه عبارت ـساخت به صورت نهاد  های سازنده ژرف گزاره

جایی و جایگزینی و حذف اعمال شوند.  به ساخت که دارای مفهوم جمله کامل باشد، الزم است قواعد گشتاری جا از ژرف
خداوند ناپیدا جهان »توان از جمله هم معنی آن یعنی  ، را می«پیداست آفریدخداوند که ناپیداست، جهانی را که »پس جمله 

تمییز داد، چون گشتار اختیاری جذف روی آن عمل کرده است. گشتاری که ضمیر موصولی را به نفع اسم « پیدا را آفرید
 دهد اجباری است. کند و سپس ضمیر را ارتقا می حذف می

اند و افعال نیز دارای فعل ربطی است که  دانسته« انسان برای خالصه کردن گفتار»ییده نیاز قیدها را زا در اغلب موارد مثالً
یید است و تمایل به مختصرسازی بیان واقعی تفکردارد. ممکن است در یک واژه فاعل و حرف ربط و صفت أدهنده ت نشان

 هر سه خالصه شوند. 
سازد و نظام گشتاری که آن را به صورت  که ژرف ساخت را میدر توصیف نحو دو نظام قواعد وجود دارد: نظام پایه 

سازد )قواعد بازنویسی  کند. نظام پایه دارای قواعدی است که روایط دستوری اولیه را با ترتیبی انتزاعی می روساخت ظاهر می
 دستور ساخت سازه( و نظام گشتاری شامل قوانین حذف، ادغام، بازآرایی و غیره است. 

شناسی دکارت شامل دستور  هم به آوا. زبان پردازد میشناسی دکارتی، دستور توصیفی هم به معنا  زباندر چهارچوب 
. دستور زبان که هدفش به دست دادن تصویری شود میساخت و روساخت  عمومی یعنی اصول همگانی ساختار زبان و ژرف

شمارد، اصلی که تغییرناپذیر و کاربردی جهانی  جایز می از اندیشه به یاری گفتار به زبان آمده یا مکتوب است دو نوع اصل را
دارد و اصل دیگر واقعیت فرضی و وابسته به قراردادهای اتفاقی و اختیاری، که تغییرپذیر است، اشاره دارد. اصل نوع اول، 

تور زبان خاص، گیرد. دس می خاص را دربر هایزباندستور زبان عمومی را و اصل نوع دوم، موضوع انواع گوناگون دستور 
کارگیری اصول تغییرناپذیر و عمومی زبان گفتاری یا نوشتاری در نهادهای اختیاری و متداول یک زبان خاص است. هنر ب

 ناپذیر و عمومی زبان ندارد.  دفی بجز بررسی عقالنی اصول تغییردستور زبان عمومی نوعی شناخت است و ه
پرداخته نشده است و هیچ  دهند میژرف ساخت را به روساخت ارتباط در دستور فلسفی به پیچیدگی سازوکارهایی که 

انجام نگرفته است. نیز ساختار  هاآنبررسی دقیقی درباره ماهیت قوانینی که در دستورها وجود دارد یا درباره شرایط صوری 



ساخت همان جمله است  رفانتزاعی و زیرساختی جمله از خود جمله متمایز نشده است. در نظریه نحو و ساختار دومارسه ژ
و قواعد گشتاری جابجایی و حذف وغیره که گستره وسیعی از جمالت واقعی را  تر طبیعیو با سازمانی  تر سادهاما به صورتی 

. در فرضیات دکارتی ژرف ساخت چیزی جز ترتیب جمالت ساده نیست. دستوریان همگانی قرون هفدهم و سازد می
و بر توضیح منطقی واقعیات  اند دادهنشان  وضوح بههیجدهم مسئله تغییر گرایش زبانشناسی را از تاریخ طبیعی به فلسفه طبیعی 

 .اند ورزیدهکید أزبانی ت
در اکثر اوقات پیش  هاآنو اینکه  شوند میان و منطق طبیعی به صورت ناآگاهانه شناخته شناسی دکارتی، اصول زب در زبان
آموزی را داشتن  فرض کلی است. کوردموا پیش فرض زبان آموزی هستند و نه نتیجه نهادینه شدن یا آموزش، پیش شرط زبان

است. محرک خارجی تنها برای شروع به ثیر چنین تعقل شگرفی أعنی روش یادگیری و سخنگویی، تی ،داند میتعقل کامل 
 سازوکارهای فطری ضروری است. کار

ای که به  شود و فکر یکپارچه پی بازنمایی می در در ساختارهای ساده، روابط نحوی مستقیما در پیوندهای میان کلمات پی
. اند دانسته هازبانشترک بین همه که آن را م شود میاز این بازنمایی زیرساختی گرفته  ، مستقیماًگردد میوسیله جمله بیان 

، گشتارهای بازآرایی و حذف هستند. اصل اساسی و کلی نحو این است که سازند میگشتارهایی که ساختارهای مجازی را 
بکار بست که بتوان ترتیب قطعی و  توان میرا به شرطی  هاآنبازآرایی و حذف در ذهن شنونده قابل بازیافت باشد، یعنی 

 شود.  به مسئله خالقیت در استفاده از زبان مربوط می ساخت مستقیماً مجرد ساختار ساده را بازیافت. نظریات روساخت و ژرف
ترین شهر اروپاست و انسان که فناپذیر است )عبارت  دو نوع جمله وجود دارد: تفسیری و تحدیدی. پاریس که بزرگ

گیرد، اما در بند  یید قرار میأدر بند تفسیری استنباط بنیادین مورد ت. و انسان متقی )عبارت تحدیدی( فاجسام شفاتفسیری( و 
شود، بلکه گزاره همراه با آن اسم،  یید نمیأآید ت دست میتعویض جایگاه ضمیر با مرجع آن بای که از  تحدیدی گزاره

 سازد.  مفهوم مرکب واحدی را می
نی وجود دارد: اظهاری، یعنی نشر نوعی دریافت، چه از طریق حواس و چه از راه ذهن و نشر اراده ماننده دو نوع کنش زبا

توان از دیدگاه چگونگی بیان یک تفکر یا از  ال، دستور، دعا یا آرزو. زبان دو جنبه درونی و بیرونی دارد. جمله را میؤس
ساخت، ساختار انتزاعی و بنیادی  ایش آوایی یا تجلی معنی. ژرفدیدگاه شکل فیزیکی آن بررسی کرد، یعنی از دیدگاه نم

زند و روساخت، ساخت ظاهری واحدهایی است که تجلی آوایی جمله را مشخص  است که تجلی معنایی جمله را رقم می
خت ساخت و روسا شناسی دکارت ژرف کنیم. در زبان کنند مربوط است به شکل فیزیکی گفتار یا شکلی که اراده می می

 سه استدالل در ذهن به« خداوند ناپیدا جهان پیدا را آفرید»لزوما یکسان نیستند و عناصرشان ترتیب یکسانی ندارند. در جمله 
جهان آشکار است. جمله اول فاعل و جمله دوم اسناد است. ( ۳ ؛او جهان را آفرید (2 ؛خداوند ناپیداست (۱آورد:  وجود می

خداوندی »گوییم:  تلویحی هستند و روساخت عبارت تنها شامل ساختار اسنادی است. وقتی میساخت  که این سه جمله ژرف
ایم. قواعد گشتاری  تر در روساخت نشان داده ساخت را به صورتی روشن ، ژرف«که ناپیداست، جهانی را که پیداست، آفرید

  های مختلف متفاوت است.کند، در زبان به روساخت تبدیل میساخت را  که ژرف
یشنهاد کرده است. نحو در انگیزند( پ ها برمی ای که واژه دومارسه دو واژه ساختار )ترتیب کلمات در گفتار( و نحو )معانی

خواهیم در ذهن افراد آشنا با آن زبان  ها همان مفهومی را برانگیزند که می شود که واژه ا وجود دارد و موجب میهنهمه زبا
 ساخت و ساختار همان روساخت است.  ژرفایجاد شود. نحو در حقیقت همان 

که به طور طبیعی متعلق به انسان است،  رسد میفلسفی، هرآنچه به نظر  تر اصیلزبان در انسان فطری است، یعنی به معنای 
 ظهور برسد.  باید از طریق فعالیت خود او به منصه



. هدف وژالس اند کردهی، نوشته وژالس، پیروی شناسی پورت رویال و اخالف آن از مالحظاتی در باب زبان فرانسو زبان
توصیف کاربرد زبان است. او فقط توصیف کننده زبان است ونه تجویزکننده. وی توصیف خود را به روساخت  صرفاً

از صورت واژه دریافت که واژه مفهوم معلوم یا مفهوم مجهول دارد یا به صورتی  توان نمیکه  دهد می. نشان کند نمیمحدود 
عبارت احترام « ببرید ای بهرهاحترام من در آن حدی نیست که شما بتوانید از آن »هر دو مفهوم را دارد. بنابراین در جمله  مبهم

به معنای « حرمت من ارتباطی به شما ندارد»که در جمله  را دارد، درحالی« شوم میاحترامی که من برای شما قائل »من مفهوم 
 «.برای من قائل شوند توانند مییا ارزشی که  شوم میل حرمتی است که من برای شما قائ»

شکل منطقی و واقعی جمله ممکن است کامال با شکل دستوری و ظاهری متفاوت باشد. برای مثال، آرنو اعتقاد داشت که 
طور  هب»، هرچند از نظر صورت مثبت است، در حقیقت «چوپانان کمی هستند که جانشان را فدای گوسفندانشان بکنند»جمله 

 «. ده جمله منفی )امروز بسیاری از چوپانان حاضرنیستند جانشان را فدای گوسفندانشان کنند( استنضمنی دربردار
ثابت در شرایط مناسب بیرونی است. عوامل درونی هستند که  نسبتاً هایتواناییفراگیری زبان مربوط به رشد و تکوین 

 انسانی است.  هایزبانو دلیل آن شباهت بنیادین تمامی  زنند میرقم  شود میصورت زبانی را که فراگرفته 
ها  گیرد. ساخت واژه و استفاده از واژه فرایند زایایی برای گفتار از طریق هویت یگانه نیروی مولد فکر و زبان انجام می

فکر و خودبیانگری است و نقشی جویانه و نیز بازتولید همان استعداد تشکیل و تکوین واژگان است. گفتار ابزار ت تولید کمال
بینی او و نیز در ارتباط فکری وی ایفا  ماندگار و سازنده در تعیین ماهیت فرایند شناختی انسان، نیروی خالق تفکر و جهان

زبان آدمی میانه انسان و طبیعت درونی و برونی تأثیرگذار جای دارد و هر زبانی دنیای ادراکی و دیدگاه منحصربفرد  کند. می
شود و دیدگاه  شناسی دکارتی دور می هومبولت با نسبت دادن چنین نقشی به زبان از دیدگاه زبان دهد. ود را ارائه میخ

 کند.   رومانتیک را اتخاذ می
الس بسیاری از نواقص زبانشناسی نظیر عدم شناسایی جنبه خالقانه استفاده از زبان را حل کرد. وی استفاده از کارهای وژ

 «.یابد میدر کاربرد معنا »که  داند میل عبارات و جمالتی زبان را شام
 هاایننشان داد  توان میخاص ارائه دهد تا آنجا که  هایزبانتوصیفی محدود از واقعیات  تواند میکشف اصول همگانی، 

 کوشد میاند. زبانشناسی دکارتی  کلی ساختار زبان هستند که دستور عمومی بیان شده هایویژگیمشخصی از  های نمونه صرفاً
 تنها عمومی بلکه منطقی نیز باشد.  دستوری ارائه کند که نه

سازند، عملکردهای  را می« )ی که هست( ناپیدا، جهان )ی که هست( پیدا را آفریدخداوند »گشتارهایی که جمالتی مثل 
 دهند.  ها انجام می های زیرساختی گزاره زینی و جابجایی و حذف را در نظاممتفاوتی مانند جایگ

مفهوم شکل ارگانیک زبان در منظر هومبولت با توجه به ارتباطی که بین خالقیت هنری و جنبه خالقانه استفاده از زبان 
شود  و از درون ظاهر می وجود دارد محصول طبیعی بحث درباره شکل مکانیکی و ارگانیک است. شکل ارگانیک ذاتیست

های خودانگیخته و خالق  کید هومبولت بر جنبهأرسد و به اصل زایایی زبان اشاره دارد. ت زمان با تکامل جسم به کمال می هم
تر ماهیت انسانی دارد. هومبولت نیز هماننده اخالف دکارتی و رمانتیک خود اعتقاد  استفاده از زبان، ریشه در مفهوم کلی

دهنده  های خالق ذهنی است و این شخصیت زبان است که نشانمعمولی زبان به طور عام شامل کنشاربرد داشت که ک
ا به آورد که عناصر اصلی آن زبان ر تر است. دستور زایشی زبان وحدتی ارگانیک پدید می خالقیت واقعی در مفهومی عالی

 شمار آن است. های نامحدود و خارج از دهد و مبنای هریک از تجلی هم پیوند می
در روان ما درست شده است. درک گفتار مستلزم  ءواژه تصویری از خود شی نیست، بلکه تصویری است که از آن شی

در تولید گفتار دارند و دستگاه زایشی را که در تولید  ای خالقانهتحلیل عالئم ورودی براساس عناصر بنیادینی است که نقش 



 هاانسانین نظام در ا . قانون زایشی زیرساختی باید در درک گفتار نیز نقش ایفا کند.سازد میل فعا کند میگفتار نیز نقشی ایفا 
 .    شود میمشترک است و به یکسان بودن سرشت انسانی منجر 

ها و ای دیگر ذهنی مثل آرزوها و فرمانهابه ذهن ما و نشاندهنده تمام کنشوصل و جدا کردن جمالت کاربردهای مش
ای یکسان پدید آورد.  ساخته ژرف تتوان با افزودن حرف اضافه، تعریف یا معکوس کردن ترتیب کلما هستند. میها  خواسته

 گزاره است.  ـهای کامل با ترکیب نهاد  ساخت، افزودن گزاره اما تنها راه گسترش ژرف
و  اند ضمنیناآگاهانه و  هانایکید بر اینکه أشرط تجربه و شناخت هستند و در ت هربرت به اصول تفسیری فطری که پیش

شناسی دکارتی نزدیک شده  برای فعال شدن یا آگاهانه شدن نیاز به محرک خارجی دارند، بیشتر به نظریه روانشناختی زبان
البته آنچه در ذهن حک  ؛داد دبه ما یا توان نمیدر ذهن خود نداشته باشیم  است. الیبنیتس عقیده دارد چیزی را که ما قبالً

 ت برای فعال شدنش نیاز به محرک خارجی دارد.شده اس
را همچون  هاآنکه ما  اند بستهکه بهضی اصول و مفاهیم در ذهن نقش  گوید میهربرت شربریانی، به نام در باب حقیقت 

ستره . غریزه طبیعی ما را درباره ماهیت و چگونگی و گرسانیم میموهبتی مستقیم از طبیعت، به عنوان غریزه طبیعی به عینیت 
 .کند میآنچه باید بیاموزیم و بدان امید ببندیم یا در جستجویش باشیم راهنمایی 

تر و تقلید  های عالیاز احساسات فرق دارد و به اندام های برخاستهرت معتقد است زبان انسان با آهنگدر همچون دکا هر
و محرکهاست. ضعف  پایه آزادی از یوغ غرایز از طبیعت مربوط نیست. زبان مایملک طبیعی ذهن انسان است. تعقل انسانی بر

هاست و از او این امتیاز طبیعی موجود در انسانندیشد و تعقل داشته باشد. تواند بی حیوانی است که انسان میهای غرایز و محرک
حد و  تنوع بیآید و نیز مبنای  زاری همگانی که برای همه امور بکار میسازد. دکارت تعقل انسان را اب موجودی عقلگرا می

ها را آزادی از سلطه محرک کند؛ بلکه آن داند. هردر تعقل را توانایی ذهنی محسوب نمی مرز و آزادانه درتفکر و عمل می
نامد و بین آن  داند. قبل از هردر، جیمز هریس نیز بر همین عقیده بود. او جوهر انسانی را عقل و جوهر حیوانی را غریزه می می

پذیر و مطیع است، اما جوهر حیوانی تک گونه،  . جوهر انسانی ذاتاً چندگونه، تعلیم نایافته، انعطافدو تفاوت قائل است
 پذیر و سرکش است.  هدفدار و در اکثر مواقع انعطاف

وسیله تفکر و خودبیانگری است و نه نظامی برای ارتباط، ماننده زبان حیوان،  گوید زبان اساساً هومبولت در آنجا که می
رود  تمامی امکانات زبان در شکل دهی یا تفسیر گفتار تنها در صورتی بکار می. ماند ارچوب اندیشه دکارتی باقی میدر چه

ها فقط  زیرا واژه ؛ها همراه با یک فعالیت درونی و به صورت یکجانبه و در خدمت یک هدف محدود استفاده نشوند که واژه
 شود.  بکار گرفته نمیدر مقام یک ابزار یا برای یک کاربرد ارجاعی 

داند  کند نه محصولی تولید شده و نیز آن را نوعی پدید آوری می هومبولت در نظریه خود زبان را نوعی فعالیت قلمداد می
ای مرده. زبان صورت و یک کار همیشگی و تکرارشونده روحی است که زیر بنای آن فعالیت روح است. گستره  نه فراورده

 . گیرد می برتصور را در چیز قابل ن است و هرزبان نامحدود و بیکرا
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