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Abstract
Linguist and literary theorist Abdul Qahir Jarjani is one of the greatest thinkers in the

history of Arabic literature; his theories of rhetoric have been so elaborate that for centuries

it has been used by researchers in this field as the most powerful and practical source of this

science. Research studies conducted by contemporary Arab scholars in examining his

views and theories show that his rhetorical ideas, especially those of order, are rooted in the

legacy of Arab literature and Abdel Qahir is influenced by former scholars. In addition, the

theory of order has overlaps with those raised by western scholars. However, western

theories enjoy more complete and comprehensive forms.
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چکیده
نظم اسـت؛  ۀو واضع نظری،پرداز علم بالغتشناس و ادیب، نظریهعبدالقاهر جرجانی زبان

کـه از  ايگونـه بـه ؛اسـت هاي او درباب علم بالغت از دقت و ظرافتی باال برخوردارنظریه
گران این حـوزه  پژوهشةعنوان منبعی معتبر براي این علم مورداستفادکنون بهها پیش تارنق

گـران معاصـر عـرب در بررسـی آرا و نظریـات      قرار گرفته است. تحقیقـاتی کـه پـژوهش   
اي کـه دربـاب نظـم    نظریـه ویـژه بـه ،دهد آراي بالغی وياند نشان میجرجانی انجام داده

پـیش  داناتثیر اسـ أتر میراث ادبیات عرب دارد و عبدالقاهر تحتد، ریشهاستمطرح کرده
دیگـر،  از خود بدین نظریه دست یافته و صورتی کامل و جامع بدان بخشیده است. ازسويِ

نظم با بسیاري از مباحثی که امروزه توسط اندیشمندان غربـی مطـرح و بـا نـام آنـان      ۀنظری
هـاي معاصـر غربـی صـورتی     کـه نظریـه  وتتفـا بـااین ؛پوشانی داردشناخته شده است هم

هاي عبدالقاهر دارد.تر از نظریهتر و گاه جامعمندقاعده
نحـو  عبـدالقاهر جرجـانی،  شناسـی، سـاختارگرایی، سـبک  بینامتنیـت، ،بافـت ها:کلیدواژه
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مقدمه. 1
تضـارب  ۀدر سـای ،سپس.یابندها پیوسته در گذر زمان بسترهایی براي رشد و نمو میاندیشه

هـاي  دار است که وجود آن بـه مـدت  اي ریشهاندیشهنظمۀرسند. نظریو توالد به پختگی می
ـ از عبدالقاهر جرجانی بازمیپیشمدید  ملی در آثـار بالغـی اسـالمی و غیراسـالمی     أگردد. ت

هـاي  و بـه روش اسـت  ها نقل محافل ادبی بوده ي این اندیشه مدتهادهد که ریشهنشان می
که در عصـر عبـدالقاهر بـا زبـان     تا ایننیان بیان شده بودیمانده از پیشجايبهگوناگون در آثار 

روز متبلـور  یافت و پس از آن تا عصر حاضر روزبهو تعریفی جامعنمودي ویژهويگویاي 
هـاي  شناسـان معاصـر در حـوزه   زبـان آرايیـابی  ریشه،ازسوییو بر پختگی آن افزوده شد.

ۀپیشـین ... درو،شناسـی زبـان  جامعـه شناسی، ساختارگرایی، توجه به بافـت ون سبکگوناگ
ها در بسیاري مـوارد بـا   جنبههمۀاین نظریات اگر نه در همۀ دهد که فرهنگ عربی نشان می

ــ  ــانی و نظری ــدالقاهر جرج ــمۀآراي عب ــم وي ه ــ نظ ــین مس ــت. هم ــیاري از ئسوس له، بس
آراي عبـدالقاهر بـا نظریـات    ۀتـا بـه مقایسـ   اسـت  شـته  زبان را بـر آن دا گران عربپژوهش

ایـن  در نظرهاي آنان را بررسی کنند.شناسان معاصر بپردازند و وجوه اشتراك و اختالفزبان
هـاي بالغـی گذشـته و خاصـه در اثبـات      به اهمیتی که نظریۀ نظم در بحثاتوجهب،پژوهش
شناسـان معاصـر   در نظریـات زبـان  پـاي آن را دارد و اشاره بـه مفـاهیمی کـه رد   قرآناعجاز 

امـل  عو،از ظهـور عبـدالقاهر  پـیش ایـن نظریـه  هاي تاریخی ریشهبه بررسی ،توان یافتمی
. شـایان ذکـر اسـت    خته شده اسـت پرداو نیز نقاط اشتراك آن با برخی مباحث جدید، تبلور

سـیار و  شناسـان معاصـر ب  شده درخصوص اشتراك آراي عبدالقاهر و زبانهاي انجامپژوهش
بـه  باتوجـه گارنـدگان، ن،روازایـن .این مقـال خـارج اسـت   ۀها از حوصلآنۀپرداختن به هم

آمـده  دسـت شده در این راستا و نتایج بههاي انجامبخشی از پژوهش،هاي موجودیتدمحدو
.دنکناز آن را بررسی می

تحقیقۀ. اهداف و پیشین2
دسـت ناقـدان و   اسـت کـه بـه   هـایی پژوهشنگاهی بهشودمیمقاله ارائه نیچه در اآن
شـمندان یانداتیـ و امتـداد آن تـا نظر  شـه ینظریۀ نظم و ربارةزبان درعربسندگانینو

مواردي همۀبحث شامل ۀو پیشینمقاله نوشته شده ای،نامهانیصورت کتاب، پامعاصر به
ل در نظریـۀ  صـور خیـا  باید به کتـاب  ،برآننامه ذکر شده است. عالوهاست که در کتاب

از کمال ابودیب اشاره کرد که در یک فصل از هفت فصل آن اشاراتی گذرا بـه  جرجانی
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به زبان هاي بسیاريپژوهشجرجانی و نظریۀ نظم وي، بارةنظریۀ نظم نیز شده است. در
کار این مقاله نیست و به همـین  ۀدر حیط،رغم کثرت، بهاست کهشدهانجامنیز یفارس

گرفتـه  انجـام هـاي  اي نشده است. نظر بـه وسـعت پـژوهش   عه یا اشارهسبب بدان مراج
هاي حاکم بـر  هاي معاصر و محدودیتدرخصوص تطبیق نظریۀ نظم عبدالقاهر با نظریه

شـود تـا   ها در این مقاله نقد و بررسی مـی برخی از این پژوهشفقط، هنگارش این مقال
:اده شودپاسخ دها پرسشبدین 
اي نزد اندیشمندان پیش از عبدالقاهر داشته است؟قهآیا نظریۀ نظم سابـ
پوشانی دارد؟هاي معاصر همبا نظریهآیا این نظریه کامالًـ

نظم. نظریۀ 3
هـاي گونـاگون و بـا توضـیحات و تشـبیهات مختلـف در       عبدالقاهر نظریۀ نظم را بـه شـیوه  

ها سخن را گـاه بـه   کتابشرح داده است. او در اینسرار البالغۀاو دالئل اإلعجازهاي کتاب
کـه بـه شـکل و    ی گـام نهو گاه به تاروپود پارچه تشبیه کرده است کـه تـا   ،گاه به نقره،طال

ی کـه بـه   هنگـام امـا  خـود ندارنـد،   ۀند و ارزشی جز مواد اولیـ اساختی خاص درنیایند خام
ـ  بند یا لباسـی زیبـا درآینـد، داراي ارزش مـی    اشکالی چون انگشتري و دست زان شـوند و می

مـرتبط  هاریزي و ساخت مواد آنو نوع قالبهاآنةنیز با میزان ابداع سازندهاارزشمندي آن
شـود کـه نویسـنده بـا     است. بر این اساس، میزان ارزشمندي سخن نیز زمانی مشـخص مـی  

نظـم درآورد و  ها تناسب برقرار کند و واژگان را بـه قدرت ابداع خود بین واژگان و معانی آن
یکـی از ارکـان   ایجاد تناسب بـین لفـظ و معنـی   زیرا،اري خاص در کنار هم بچیندبا ساخت

نظریۀ نظم است.
دار نظریـۀ  محـوري و برخـی طـرف   دار نظریـۀ لفـظ  در بین ناقدان قـدیم برخـی طـرف   

اش اولویـت  در نظریـه نهـد و گام را از این مرحله فراتر میعبدالقاهر اما،محوري بودندمعنی
که الفـاظ از پـیش   جاازآن،نظمنظریۀبراساس. دهدمیناسب بین لفظ و معنی لیف و تأرا به ت

بلکه مهم این است کـه لفـظ را در   اند، انتخاب لفظ مهم نیست.براي معانی معینی وضع شده
کار ببري تا معنـاي مقصـود را از درون بافـت بـه مخاطـب برسـانی. ازنظـر        چه ساختاري به

بودن فضیلتی ندارنـد، بلکـه فضـیلت    امعانی ازجهت معنو بودن الفاظ ازجهت لفظ،القاهرعبد
. عبـدالقاهر نظـم را ایجـاد تناسـب     )46: 1992از آن تناسب الفاظ و معانی است (الجرجانی 

شـکلی  نظـم «دانـد: هم به بهترین صورت ممکن میبین لفظ و معنی و چینش الفاظ در کنار
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شـمار  و گویاترین شکل چینش براي آن بهخاص از ترتیب معانی در ذهن است که زیباترین 
ارتبـاط عبـارات در   «و نیـز » رود و ترتیب الفاظ بر زبان نیز تابع ترتیب معنا در ذهن استمی

ارتبـاط کلمـات   او.)466: همان» (که برخی را علت برخی دیگر قرار دهیکالم به هم و این
اط اسم با اسم و فعل با اسـم را در  تقسیم کرده و ارتبناپیوستهوپیوستهبا هم را به دو بخش 
نظـم  .همـان) ها با فعل یا حرف با حرف را از نوع دوم دانسته اسـت ( نوع اول و ارتباط فعل

نظـم جـز ایـن نیسـت کـه کـالم را در       «:عمیق داردیارتباطنیزنحوعلم درنظر عبدالقاهر با 
نین و اصـول آن عمـل   قـوا براساسکه کند و ایناقتضا می“علم نحو”موضعی قرار دهی که 

براسـاس تعریفـات فـوق، مقصـود     .)81همـان: » (هـاي آن منحـرف نشـوي   کنی و از شیوه
به مقتضاي علم نحـو بـراي ایجـاد بهتـرین     عبدالقاهر از نظم ایجاد ارتباط بین واژگان باتوجه

تناسب بین لفظ و معناست.

یابی نظریۀ نظمریشه. 4
منابع غیراسالمی1.4

ثیرپـذیري  أهرچنـد ت .انـد کـرده جـو  وۀ نظم را در آثار غیراسـالمی جسـت  نظریۀبرخی ریش
ایـن گـروه در   ذهن است، اشاره به آن خـالی از فایـده نیسـت.   عبدالقاهر از این منابع دور از
هـا اشـاره   انـد کـه در ذیـل بـه آن    نظم به دو منبع اشـاره کـرده  شرح منابع غیراسالمی نظریۀ

خواهیم کرد:
ةحـوز وارد بسیاري از آرا و نظریات ،که منابع یونانی ترجمه شد،مهیونان: در عصر ترج

ثیر فراوانـی در ادبیـات عـرب گذاشـت     أعلوم اسالمی شد. ازجمله آثاري که ترجمه شد و ت
هـاي  ارسـطو در کتـاب  انـد کـه  برآن) 5: 1979گران (الضامن آثار ارسطو بود. برخی پژوهش

بـارة درفـن الشـعر  در ،مـثالً .ریۀ نظـم داشـته اسـت   خود اشاراتی به نظشعرالفن و الخطابه
گفتـه اسـت  هـا سـخن   حـروف و نقـش آن  ،اصـوات ،اختالفات موجود بـین اقسـام کـالم   

زیباشناسی سـبک و روابـط بـین    بارةدرالخطابهدر کتاب چنینهموي). 55: 1953رسطوا(
).185: 1959ارسطو (مطالبی ذکر کرده استعبارات 

انـد و دلیـل آن   نظم داشـته ها توجهی به نظریۀکه هندياندبرآنن گراهند: برخی پژوهش
شناسـی و  اصـول سـبک  بـارة است که در آن مطـالبی در هنديۀصحیفبارةسخن جاحظ در

هـایی اسـت   تـالش بارةسخن ابوریحان بیرونی درچنینهمو است هاي خطیب آمده ویژگی
.)52: 1986اند (خلیل خود انجام دادهاعجاز در کتاب دینی ۀکه هندیان در ارتباط با قضی
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منابع اسالمی2.4
نظـم  ۀرا در تبلـور اندیشـ  قرآن کریمنظریۀ نظم را در آثار اسالمی جسته و ۀاي نیز ریشعده

نقشـی بـس   قـرآن کـریم  نظـم  اند: در میان عوامل مؤثر در نضـج نظریـۀ  و گفتهثر دانستهؤم
اعجـاز  ةو مشـاهد قـرآن کـریم  می بعد از ظهـور  اساسی داشته است. ادبا و اندیشمندان اسال

هـاي  ادبی آن پیوسته درصدد کشف زوایاي مختلف اعجاز ادبی این کتاب و بررسـی زیبـایی  
پرداختنـد.  نیز مـی قرآنبه مباحث زیباشناختی ،هاي تفسیر و لغتدرضمن کتاب،آن بودند و

شـد و  قـرآن ص بـه اعجـاز   هایی مخصـو رفته باعث نوشتن کتابرفتهقرآناین نوع نگاه به 
تبـع آن  و بـه قـرآن زیباشناسـی در  گردید که هدف از آن صرفاًگیري علومیساز شکلزمینه

القـاهر  که در قـرن چهـارم و پـنجم علـم بالغـت تـدوین و عبـد       متون ادبی دیگر بود تا این
.شـد اولین واضعان علم بالغت (معانی و بیان) شـناخته  وکریم جزقرآنجرجانی با تکیه بر 

و ازجملـه عبـدالقاهر را   کـریم قـرآن مندان به اعجـاز  ترین موضوعاتی که عالقهیکی از مهم
هـاي  صورت ابتدایی قبل از عبدالقاهر در کتـاب خود کرد نظریۀ نظم بود؛ این نظریه بهۀشیفت

) در ق384رمـانی ( ونظـم القـرآن  ) در کتاب ق255ازجمله جاحظ (قرآنمربوط به اعجاز 
) در ق403بـاقالنی ( وبیـان إعجـاز القـرآن   ) در ق388(خطـابی وإعجاز القرآنالنکت فی

آمده بود. اما عبدالقاهر با الهـام از گذشـتگان و بـا تکیـه بـر اعجـاز قرآنـی در        إعجاز القرآن
این نظریه را متبلور ساخت.ۀالبالغاسرار و اإلعجازدالئلهاي کتاب

صـورت  نظـم نوشـته و بـه   یابی نظریـۀ ریشهبارةدرنظمنظریۀ النام حاتم الضامن کتابی با 
هـاي نظریـۀ نظـم    آوري نشـانه جمـع ،هاي این نظریه را بررسی کرده است. البتـه کامل زمینه

این نظریـه  ويکسانی که قبل از همۀاین نیست که عبدالقاهر از گربیانتوسط حاتم الضامن 
ایـن نظریـه از قـرن    ۀکند که زمزممشخص میوضوحاما به.ثیر گرفته استأاند ترا ذکر کرده

صورت جدي در محافل ادبی موردمناقشه قـرار گرفـت تـا    دوم شروع شد و در قرن سوم به
منـد عرضـه کـرد. حـاتم     اي جدیـد و روش که عبدالقاهر در قـرن پـنجم آن را در چهـره   این

نظـر  انـد. امـا بـه   اختـه نظم پردشخصیت را قبل از عبدالقاهر نام برده که به نظریۀ22الضامن 
منـد عمـل   صـورت هـدف  در پرداختن به این نظریه بهکسانی که نام برده لزوماًۀرسد هممی

ـ الًاند. مثداشتهکه ارتباط کمی با این نظریهاند یا ایننکرده چـون  کـه برخـی هـم   رف ایـن ، ص
ه که به دست ما نیـز  لیف کردأتنظم القرآنکتابی با نام »ابن االخشید«احمد بن علی ملقب به 

شـاید مفهـوم نظـم در    زیـرا سازان این نظریه برشمرد، توان او را از مقدمهنمی،استنرسیده
عنـوان  نظم عبدالقاهر باشد. کسانی را که حاتم الضامن بـه این کتاب موهوم متفاوت از نظریۀ

بندي کرد:تهتوان در دو بخش ضعیف و قوي دسمیاست نظم ذکر کرده سازان نظریۀزمینه
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احتمال تأثیرپذیري عبـدالقاهر از آنـان   اما،اندنویسندگانی که اشاراتی به نظریۀ نظم داشته
عبـاراتی دارد حـاکی از   ادب الصـغیر در که :)ق142دمقفع (ابناند از: عبارتضعیف است

بایسـت زیـورآالت را در جـاي مناسـب     چون زرگري است که میکه صاحب سخن هماین
داللـت آن  ،بخش استمقفع اگرچه الهام). این سخن ابن8- 6: 1911المقفع شاند (ابنخود بن

بـن  سخنی کـه از بشـر  ): عمدهق210د(بن معتمربشرو بر نظریۀ نظم بسیار ضعیف است
هـا گریـزان   اي در چیـنش بـین کلمـات دیگـر از آن    معتمر نقل شده این است که نباید کلمه

گونـه  از ایـن ).130، 1: ج1423قیقـی خـود بنشـیند (الجـاحظ     بلکه باید در جـاي ح ،باشد
در کتـاب  )ق220د(کلثـوم بـن عمـرو عتـابی    چـون  هایی همت در سخنان شخصیتااشار

ـ ابـن (تأویل مشکل القـرآن در )ق276دقتیبه (ابنو )161: 1419(العسکري الصناعتین ۀقتیب
و )17تـا: بـی المدبر(ابنراءذالرسالۀ العدر )ق279د(ابراهیم بن مدبرو ) 23: تاالدینوري بی

دیگران نیز آمده است.
نظـم بسـیار اسـت از    نویسندگانی که احتمال تأثیرپـذیري عبـدالقاهر از آنـان در نظریـۀ    

زیرند:قرار
وضـوح از لـزوم   به،استخود استفاده نکردهيسیبویه: اگرچه سیبویه از لفظ نظم در آرا

ها با هم سـخن گفتـه اسـت.    بخش آنلیف دقیق و معنیأر کالم و تتناسب عبارات و الفاظ د
: 1988(سـیبویه  »هذا باب االستقامۀ من الکالم واإلحالـۀ «به نام خود عنوانی داردکتاباو در

ـ   انبی) و فحواي کالم او در این باب 1،25ج لیف أگر این است که محور اساسـی در کـالم ت
اي در جـاي خـود   اي در جایگاه خود اسـت و اگـر کلمـه   عبارات با هم و قراردادن هر کلمه

.شودفساد کالم میۀقرار نگیرد، مای
ت در عبـارات او مشـخص   نظم با قوجاحظ از کسانی است که نظریۀ): ق255جاحظ (
تنـافر  «لیف در کالم اشاره کرده و در عنوانی به نامأت تدر سخنانش به لزوم قواست. او اوالً

ام شـعري  بهترین شعري که دیده«گوید: و میاست لیف کالم پرداخته أبه ت» فاأللفاظ والحرو
است که اجزاي آن درهم تنیده و مخـارج الفـاظ آن آسـان و داراي سـبکی واحـد اسـت و       

،1ج:1423(الجـاحظ  » شـود راحتی بر زبـان جـاري مـی   ال است) بهچون روغن (که سیهم
بـه  نداشـتن  رسـی  با وجود دست،کهاست لیف کرده أتقرآنجاحظ کتابی در نظم ،ثانیاً؛)75
کتـابم درمـورد   «توان از تصریح خودش به این مطلب فهمید: نظم را میداللتش بر نظریۀ،آن

.)11، 1ج : 1424(الجاحظ » لیف شگفت و ترکیب بدیع آنأو تقرآنعلت نظم 
و لیفـه أتی نظمـه و اعجاز القرآن ف): او کتابی دارد به نام ق306(د واسطیمحمد بن یزی

عنـوان آن بسـیار   اما اهمیت ایـن کتـاب در ایـن اسـت کـه اوالً     ،این کتاب در دست نیست



333)   شوبفرضیفرشتهو نژادمهدي محمدي(...عبدالقاهر جرجانیخوانش ناقدان عرب از نظریۀ نظم

که البتـه در  است بار این کتاب را شرح کرده عبدالقاهر دونظم است و ثانیاًۀمتناسب با نظری
یم.ت تأثیر آن در عبدالقاهر پی ببرتوانستیم به قومی،دست نیست و اگر در دست بود

تـر و شـکوفاتر   نظم نزد سیرافی از پیشینیان وي واضـح ): نظریۀق358ابوسعید سیرافی (
کنـد کـه منظـور از نحـو فقـط      گویش با یونس بن متی تصـریح مـی  وظاهر شد. او در گفت

). او 68: 1424حرکات و اعراب نیست، بلکه جایگاه و ترتیب کلمات نیز هست (التوحیـدي 
مقتضـی هـاي  جایگاهدرحروف قراردادن لفظ وسکناتحرکات وبهعانی نحو م«گوید: می

بـه هـدف دوري از خطـا صـحیح     تـأخیر و تقدیم وکالم باگردآوري وخود مربوط است
.)96همان: » (است

قـرآن نظر او این است کـه  درکریمقرآن): علت اعجاز ق388الخطابی حمد بن محمد (
ـ بهترین الفاظ را در بهترین نظم و صحیح او .)27: 1968رین معنـی آورده اسـت (الخطـابی   ت

» نخواهی یافـت قرآننظم تر ازشکلنوا و همو همتألیفهیچ نظمی زیباتر از نظر «گوید: می
.)29: همان(

حسـن الـنظم وجـودة الرّصـف     «عنـوان  بـا ): او در کتابش بابی ق395ابوهالل عسکري (
گوید:و میدارد»والسبک وخالف ذلک
حـذف و وتـأخیر تقـدیم و این است که الفاظ را در جاي خود بگذاري و چینش نیکو

فساد کالم نشود و معنی را مـبهم ننمایـد و هـر    ۀکه مایاضافه نیکو نیست جز درصورتی
.)161: 1419ي(العسکرلفظی را به لفظ متناسب خود اضافه کنی

در حـروف آن  آنقـر ): باقالنی تصـریح کـرده اسـت کـه اعجـاز      ق403ابوبکر باقالنی (
.)37: 1964(الباقالنی هاست و چینش آن،ترتیب،بلکه از نظم،نیست

هـا بـا ترتیـب    گـردآوري کلمـات و جملـه   «نظم در اصطالح ): ق740شریف جرجانی (
.)242: 1983(الجرجانی است»معانی و تناسب مفاهیم بر وفق عقل

ي از خـود نشـان   تـر بیشاحتنظم صردر پرداختن به نظریۀ): ق415(قاضی عبدالجبار
نظـم  بـارة را در،ییابوهاشـم جبـا  ،هم نظر استاد خودمغنیبه نام در کتاب خوداو . دهدمی

،خاص خود دربرابر اسـتادش را ذکـر کـرده اسـت. او از قـول اسـتادش      هم نظریۀوآورده
،سـت کند که فصاحت کالم به معناي برتري ادیب بر ادیب دیگـر در نظـم نی  نقل می،ییجبا

.)16،197: ج تـا بـی بلکه در لفظ محکم و معناي متین آن است و نه غیر (قاضی عبـدالجبار 
تـک  فصـاحت را در تـک  «گویـد:  و مـی اسـت  عبدالجبار این بیان استادش را ناقص دانسـته  

به روشـی مخصـوص   دیگریکبلکه باید آن را در انضمام کلمات به ،توان یافتکلمات نمی
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کـالم) را درنظـر   تـألیف طور کلـی  ت و حروف و نقش کلمات (بهجو کرد و حرکاوجست
.)199، 16: ج همان(»گرفت

هـاي  وهشژهاي پیش از خود دارد، با نظریات و پـ که ریشه در نوشتهچناننظریۀ نظم هم
پرداختن به وجـوه اشـتراك ایـن نظریـه بـا نظریـات       ،روازاین.غربی معاصر نیز انطباق دارد

بـه  هاي کشورهاي عربی تبـدیل شـده اسـت. باتوجـه    از ارکان پژوهشمعاصر غربی به یکی
ـ در گرفته است، انجامهایی که در این زمینه گستردگی پژوهش حاضـر فقـط بـه چنـد     ۀمقال

.شودخته میپردازمینه شده در این هاي انجامپژوهشترینمهمنمونه از

شناسیسبک. 5
هـاي ادبـی یـا    بـه تحلیـل و واکـاوي سـبک    شناسی است کـه  اي از زبانشناسی شاخهسبک

ایـن علـم   . ازددپـر هاي ادبی و غیرادبی میوران و نویسندگان در زمینهاختیارات زبانی سخن
ةشناسـی زاییـد  سـبک ،دیگرسـخن شناسی در ارتباط است؛ بهازلحاظ تاریخی با پیدایش زبان

علـم معرفـی کـرد و در    که زبان را یـک  ،یعنی قبل از فردینان دو سوسور؛شناسی استزبان
شناسـی  شناسی نیز وجود نداشت. سـبک عنوان سبکمشخص قرار داد، علمی بهیچوبچهار
دیدگاه به قواعـد و قـوانین حـاکم بـر     یکاین علم از«توان از دو دیدگاه تعریف کرد:را می

فـرد یـک اثـر ادبـی     هاي خاص و منحصـربه به تعیین ویژگی،دیگرپردازد و ازسوییمتن می
.)29: 2009جیرو(»پردازدمی

هـاي  رود و سـایر نظریـه  شمار مـی شناسی بهشارل بالی، از شاگردان سوسور، مبدع سبک
گویـد: سـبک  وجود آمده است. وي میتأثیر نظریات وي بهوي و تحتاز شناسی بعد سبک

د و گـذار اي از عناصر زبانی است که ازنظر احساسی و عاطفی بر مخاطب تأثیر مـی مجموعه
.)31:همـان (»پـردازد شناسی به بررسی ارزش تأثیري آن مجموعه از عناصر زبانی مـی سبک

»و یـا زوال نیسـت  ،تغییـر، انتقـال  قابل،سبک همان نویسنده است. بنابراین«گوید:بوفون می
معیار بررسی متن ادبی را باید در درون خـود مـتن   «گوید:ریفاتر می.)67- 66: 2006(الکواز 
هـاي زبـانی متفـاوت    زیرا متن ادبی یک پیام زبانی است که با سایر پیـام ،جو کردوجست
توان بدون فهم . وي معتقد است سبک قبل از هر چیز یک روش زبانی است و نمی»است

هـا،  جز از خالل خود متن (مفرادت، ترکیـب کهچنانمتنی پیام متن را فهمید. همروابط بین
؛15: 2003الحربـی  گـذاري کـرد (  تـوان آن را ارزش ) نمـی متنـی ارتباط بین عناصر درون

.)38- 37تا: بیراغب
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شناسیمبانی سبک1.5
.و چیـنش اسـت  ،سه محور اساسـی دارد کـه شـامل گـزینش، هنجـارگریزي     شناسیسبک
زبـانی خـود واژگـان    ۀصـورت آگاهانـه از پشـتوان   لف یا مبدع بهؤمکه ندابرآنشناسان سبک

گـزینش توانـد بـا   لـف مـی  ؤبر این اساس، م.گزیندمقصود خویش برمیمعینی را براي بیان
،که در پس انتخاب وي نهفتـه اسـت  ،رانمایش بگذارد و زیبایی خاصی قدرت خویش را به

نشان دهد. محور دوم هنجارگریزي است که در تعریف سبک نیز بدان اشاره شـد و مقصـود   
است کـه مقصـود از   چینشسومین محوراز آن خروج از معیارهاي دستوري و زبانی است. 

چیـنش و ایجاد ارتبـاط بـین لفـظ و معناسـت؛     دیگریکآن چگونگی چینش الفاظ در کنار 
درحقیقت، معادل نظریۀ نظم جرجانی است.

گزینش1.1.5
هـا گـزینش   شود که اولین آنتر اشاره شد، سبک در سه ویژگی خالصه میطورکه پیشهمان
عنـوان  هاي گوناگون ابالغ پیام یکی را بـه ر است بین شیوهسنده مخیبدین معنی که نوی؛است

ـ     ها میبهترین انتخاب کند. از این شیوه خیر، مجـاز، کنایـه،   أتوان بـه ذکـر، حـذف، تقـدیم، ت
.. اشاره کرد..و،استعاره

در ،صورت معاصر دور اسـت شناسی بهعبدالقاهر هرچند در کتاب خود از تعریف سبک
آشنایی وي بـا مبحـث سـبک و    ۀبرد که نشانکار میخود الفاظ و تعابیري بهجاي کتابجاي

ــارةشناســی اســت. وي درســبک ــد:کــالم مــیب مشــخص اســت کــه راه ســخن راه «گوی
»تصـیاغ «واژگـان تصـویر و   .)254: 1992ی(الجرجـان »ریزي اسـت تصویرپردازي و قالب

همان مفهومی است کـه امـروزه بـا    گربیاندر کالم وي ریزي یا زرگري)دهی و قالب(شکل
سـی را تحـت عنـوان    شناسـبک اصـول شود. وي بسیاري از مبانی و از آن یاد می»سبک«نام
کـه کلمـه بایـد فصـیح باشـد و غرابـت       ماننـد ایـن  ،کنددر کتاب خود مطرح می»صیاغت«

شـد و بایـد   استعمال و تنافر حروف نداشته باشد؛ کالم باید با مقتضاي حال شنونده مطابق با
این مـوارد آگـاه   ۀشاعر باید از هم؛درستی استفاده شود.. به.و،خیرأت،تقدیم،ذکر،از حذف
.)62: 2012- 2011هاملی(دست باشدکارگیري آن چیرهو در به

کنـد، زیـرا   (گفتـار) اسـتفاده مـی   » کالم«ة(لفظ مفرد) از واژ» لغۀ«ةعبدالقاهر به جاي واژ
نمـایش بگـذارد:  هاي خود را بـه تواند اولویتنتخاب فردي دارد و میلف در کالم امکان اؤم
بیان معنی باشد و براي آن لفظـی انتخـاب کنـد    ةترین شیوشکلی بیاورد که درستمعنا را به«
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:همـان (»ین وضوح را داشته باشـد تربیشترین باشد و کاملترین وکه براي آن معنی خاص
که شکل خاصـی  الفاظ مفید معنا نیست مگر این:گویدمیۀغاسرار البالکه در چنانهم.)180
و ترکیـب تـألیف هـاي  براي آن انتخاب شود و نویسنده آن شکل را بر سایر شـیوه تألیفاز 

دادن بـه خصوصـیات   اهمیـت گـر بیـان سخن این .)4تا: (الجرجانی بی(چینش) برتري دهد
ۀلئنیـز بـر مسـ   »ع خاصی از نوشتارنو«کید وي بر أفردي نویسنده در تعیین سبک اوست و ت

کند. عبدالقاهر در بیان اهمیت انتخـاب الفـاظ و   سی داللت میشناسبکانتخاب و گزینش در 
پردازد:ها میآنۀآورد و به مقایسنوع چینش آن دو مثال می

ــه ال یطمــع المــرء أن یجتــاب جبتَ
بالقولِ مـا لَـم یکُـن جسـراً لـه العمـلُ      

ــی  ظمــا الع ــم نرَه ــۀِ فلَ ــرِب بالراح یض
ــالُ إال علَــی  ــرٍتنَ مــن التَّعــبِ جِس

جـایی نیسـت و   انتخاب درسـت و بـه  »جسر«ةگوید در بیت اول، انتخاب واژو می
بـا کلمـات   »جسر«در بیت دوم لفظاماتوان معنا را به خواننده منتقل کرد. بدون آن نیز می

کـرده و در جایگـاه خـوبی قـرار گرفتـه اسـت      پیش و پس از خود ترکیب درستی ایجـاد  
.)1992:78الجرجانی (

ــوق ب  ــت ف ــدالقاهر از دو بی ــل عب ــنش کلمــات اســت؛ تحلی ــب و چی راســاس ترکی
باورند که زیبایی به رازي در چگونگی انتخاب و چیـنش الفـاظ   نیز بر اینشناسان سبک
سـی دیگـر بپیونـدد:    اساۀلئرود تا به دو مسـ گردد و از صحت نحوي جمله فراتر میبرمی

هـاي  . ایـن دو سـتون  (هنجـارگریزي) اول گزینش و دوم خـروج از معیارهـاي مشـخص   
.روندشمار میسی بهشناسبک

هنجارگریزي2.1.5
هاي ایـن گـزینش و   درست است. اما جلوهگویند سبک امري گزینشی است کامالًکه میاین

،روکنـد. ازایـن  نمـود پیـدا مـی   هاي گونـاگون هنجـارگریزي در مـتن    انتخاب ازطریق شیوه
سـی متـون مختلـف    شناسبکترین مواردي است که ازطریق آن به هنجارگریزي یکی از مهم

هاي یک سبک بـا تکیـه بـر میـزان انحـراف آن از      پردازند. هر پژوهشی براي فهم ویژگیمی
ریـف  اي سبک را خـروج از زبـان معیـار یـا قواعـد زبـانی تع      عده.شودزبان معیار انجام می

اگر سبک را بـه انحـراف   «گوید:جان کوهن با این تعریف موافق نیست. وي میاما،کنندمی
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ایم که در آن نیست و نـه چیـزي کـه    از زبان معیار تعریف کنیم، آن را به چیزي تعریف کرده
.)19: 2009ۀبودوخ(»هست

با واژگـانی چـون  اند، نکردهاز هنجارگریزي ارائهتعریفی بالغیون عرب هرچند مستقیماً
اگـر هرگونـه خـروج از نظـام     امـا  ، اندله یاد کردهئاز این مس»انحراف«و ،»عدول«، »انتهاك«

گویـد: زبانی معیار باشد، پس معیار چیزي پیچیده و نامعین است. ریفاتر در این خصوص می
کـه کـاربرد فعلـی زبـان آن را مشـخص      تواند چیزي خارج از مـتن باشـد  معیارِ سبکی می«
آن نیز ارتبـاطی خـاص وجـود    ة زیرا هر سخن مکانی دارد و بین هر سخن و گویند،کندیم

هـاي  خواند و ضرورت تولیـد سـبک  بافت است که به خروج از هنجار فرامی،دارد. بنابراین
). عبدالقاهر نیز عناصـر فعـال در   119: 2007فازیۀ(طلبدجدید و متفاوت با زبان معیار را می

زیـرا بافـت اسـت کـه بـه      ،دانـد نحومداري و عدم اهمال در نقش بافت میهنجارگریزي را 
معـانی  «یـا  »معنـی المعنـی  «هـا را  کـه وي آن ايمعـانی ؛دهدکلمات معانی جدید ثانوي می

.)263: 1992نامیده است (الجرجانی »ثانوي
است که هنجـارگریزي در بر آنداند و معیار هنجارگریزي را زبان شعري میکوهنجان

آن ،گیرد و اگر بخواهیم بین سبک نثر و سـبک شـعر خطـی فرضـی بکشـیم     میانجامشعر 
اما در آن سوي دیگر هنجارگریزي بـه  ،سویی که نثر وجود دارد خالی از هنجارگریزي است

تورودوف ایـن برداشـت از مفهـوم    اما.)23- 14: 1996رسد (کوهن باالترین حد خود می
صورت نظـم بیـان   مقصود از شعر سخن ادبی است چه به«گوید:کند و میشعر را نفی می

گـاهی ممکـن اسـت ایـن صـفت بـر آثـار منثـور اطـالق شـود          ،بنـابراین .شود چه نثـر 
ی خاص است کـه در شـعر و   تألیفنظم که است بر آنعبدالقاهر نیز .)24: 1987(تورودوف
وم خروج از نُـرم و  بین دیدگاه او و تورودوف و کوهن درخصوص مفهاما،شودنثر واقع می

سـان معاصـر از هنجـارگریزي،    شناسبکمقصود زیرا،هایی اساسی وجود داردهنجار تفاوت
عبـدالقاهر در  اماایجاد حد فاصل بین زبان ادبی و زبان غیرادبی است. ،بیان شدطورکههمان

سـائلی  شود و ماین خصوص بین انواع کالم ازنظر عاطفی و ادبی یا غیر آن تفاوتی قائل نمی
دانـد. وي  ازلحاظ تولید معانی ثانویه ارزشمند مـی فقطو حذف را ،ذکر،خیرأت،چون تقدیم

و کنایـه) و سـطح ترکیبـی (تقـدیم و     ،تشبیه،ر را در دو سطح داللی (استعارهعدول از هنجا
(جایگـاه) »رتبـه «باکند و سطح ترکیبی را ) تعریف می، ذکر و حذف، تعریف و تنکیرتأخیر
عـدول از هنجـار   بارةدراو ).134تا:بیۀعطی(داندمیري هر کلمه در جمله در ارتباطقرارگی

مثـل  ،تـأخیر گوید: تقدیم بر دو صورت است: تقدیم به نیت میتأخیردرخصوص تقدیم و 
ر نقـش نحـوي کلمـه    دتقدیم خبر بر مبتدا یا مفعول بر فعل. در این حالت، تقـدیم تـأثیري   
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نقـش نحـوي   »زیـد «بـر  »عمراً«. در این نوع، با وجود تقدیم »اً زیدضرب عمر«مانند ،ندارد
تـأخیر کند و نوع دوم تقـدیم کـه بـه نیـت     چنان مفعول است و تغییري نمیهم»عمر«ۀکلم

و»زیـد المنطلـق  «ماننـد دو عبـارت  ،شـود نیست و موجب تغییر حکـم نحـوي کلمـه مـی    
کـه در مثـال دوم   حکم مبتداست؛ درحالی(زید)در مثال اول حکم اسم مقدم.»المنطلق زید«

.)2002:137الجرجـانی  که مقدم شده است، نقش مبتـدایی دارد ( اینۀواسطبه»منطلق«ۀ کلم
زیـرا  ،تقدیم گفت گاهی مفید است و گاهی نیسـت ۀلئمسبارةتوان دردهد نمیوي شرح می

فایـده همیشـه در صـورت    معنایی وجود داشته باشد، این ةاگر در تقدیم مفعول بر فعل فاید
،طورکـه پیداسـت  همـان رود. خرشدن مفعول از بـین مـی  ؤتقدیم باقی است و در صورت م

ـ   معنـاي ثانویـه   ۀعبدالقاهر نگاهی به زبان ادبی و شاعرانه ندارد و خروج از هنجـار را در ارائ
داند.حائز اهمیت می

(ترکیب)چینش3.1.5
و مسـائل  ،تـأخیر ،ترکیب لغـوي (تقـدیم  :ر دارندناقدان عرب به دو نوع ترکیب در کالم باو

لـف از آن اسـتفاده   ؤهاي بالغی اسـت کـه م  نحوي) و ترکیب بالغی که مقصود از آن سبک
رود کـه  شـمار مـی  کند. بدین ترتیب، ترکیب یکی از اصـول اساسـی تولیـدات ادبـی بـه     می

له را از نظـر دور  ئسـ ایـن م دالئـل اإلعجـاز  نـد. عبـدالقاهر در   اسان نیز بدان معترفشناسبک
هـاي مختلـف   نداشته است. وي در نظریۀ نظم خود اساس را بر ارتباط لفظ و معنی با چینش

وي در این نظریـه بـه   شود. معنایی خاصی را موجب میقرار داده است که هر چینش داللت
، بلکـه مقصـود نظـم    نیسـت پشت سـر هـم   الفاظ از آنمقصود کند که توالی الفاظ اشاره می

توانـد براسـاس قواعـد    توجه آن است که مؤلف میقابلۀنایی بین الفاظ مجاور است. نکتمع
چینش یکی از عوامل مهم سـبکی اسـت کـه    ،رونحوي دست به تغییر در چینش بزند. ازاین

اي لهئمسـ ؛مخاطب را دارا خواهد بـود ردشکل درستی انجام گیرد، قدرت تأثیرگذاري اگر به
.)74- 73: 2012- 2011هاملی(ارتباط بین مؤلف و مخاطب است ایجادآن که هدف اصلی 

ساختارگرایی. 6
عنوان یک علـم ماهیـت   شناسی جدید، اولین کسی است که به زبان بهگام زبانپیش،سوسور

گرایی گره خورده اسـت، زیـرا وي مطالعـات زبـانی را     بخشید؛ نام سوسور با مبحث ساختار
زبـان و روابـط   ةدهنـد یعنی بررسی عناصر تشکیل؛ق دادسمت بررسی ساختاري زبان سوبه

زبـانی  یابی بـه قواعـد ثابـت و دائمـی در روابـط میـان عناصـر       که موجب دستهامیان آن
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ـ هاي سـاختار . بین اندیشهشودمی هـاي او درخصـوص زبـان بـا     سوسـور و دیـدگاه  ۀگرایان
ازیم:پردعبدالقاهر درخصوص زبان اشتراکاتی وجود دارد که بدان می

دال و مدلول1.6
کننـد  ها زمانی معنا پیـدا مـی  نشانهکه است بر آنداند و ها میزبان را نظامی از نشانهسوسور

بـین دال و مـدلول را نیـز نـوعی نشـانه      ۀکه بر معنا و مفهومی معین داللت کننـد. وي رابطـ  
وشـتاري) اسـت و   (در گفتار شفاهی) یـا بصـريِ واژه (در مـتن ن   داند. دال صورت آواییمی

گیـرد مـدلول آن اسـت   مفهومی که پـس از شـنیدن واژه یـا دیـدن آن در ذهـن شـکل مـی       
(ماننـد انسـان) یـا    مدلول ممکن اسـت مصـداق خـارجی داشـته باشـد     .)16: 2011(زروق

انتزاعـی و ذهنـی   مدلول مفهومی کامالً،(مانند عدالت). بنابراینمصداق خارجی نداشته باشد
چیزي خارج از ذهن باشد. ارتباط بین دال و مدلول نیز ارتبـاطی وجـودي   تواند است و نمی

مانند دو روي سـکه کـه   ،یک بدون دیگري وجودي قائل شدتوان براي هیچاست، یعنی نمی
ناپذیر نیسـت.  اجتنابايمیان دال و مدلول رابطهۀحال، رابطمعنا ندارند. باایندیگریکبدون 

بلکـه ایـن رابطـه    ،اي میان دال و مدلول وجـود نـدارد  هیچ رابطهطور طبیعی بدین معنا که به
(خـواهر) و مـدلول آن   » األخت«ۀبین صورت آوایی کلمکهچنان؛ قراردادي و اختیاري است

نشـینی  است کـه کلمـات در اثـر هـم    بر آنسوسور .)84: 2004ارتباطی نیست (یونس علی 
در کنـار هـم آمـدن    ،آفریننـد. مـثالً  دد میآیند و معناهاي متعوجود میحروف در کنار هم به

،آفرینـد کـه بـا ج. د. ر. متفـاوت اسـت. بنـابراین      به همین ترتیب لفظی می.حروف د. ر. ج
شـود.  مـی منجر جایی الفاظ به تولید جمالت متعدد جایی حروف به تولید الفاظ و جابهجابه

کیـدي بـر   أتلف نیـز خـود ت  هاي مخها براي داللت بر یک مدلول ذهنی در زباناختالف دال
.)24: 1999میان دال و مدلول است (عباس ۀرابطبودن قراردادي

نحویـون و  ۀبـا اندیشـ  سوسـور هايدیدگاهند که آرا و اگران معاصر عرب برآنپژوهش
خـوانی دارد.  بـودن معنـا هـم   بالغیون عرب و خاصـه عبـدالقاهر جرجـانی دربـاب انتزاعـی     

و الفـاظ رمزگـانی بـراي    انـد فهـم هیم بدون وضع الفاظ نیز قابلمفاکه است بر آن عبدالقاهر 
هاي ذهنی است. محمد منـدور  اشاره به یک مفهوم مشخص ذهنی و تمییز آن از سایر مفهوم

شناسـان معاصـر اسـت؛    زبـان آرايگـام بـا   نظریات عبدالقاهر همگوید:در این خصوص می
،هاسـت اظ نیست، بلکه نظامی از نشـانه اي از الفگوید زبان مجموعهخصوص جایی که میبه

گوید:و میتوي تفکر زبانی و هنري خود را بر این اساس بنا نهاده اس
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اگر گمان کنیم هدف از وضع لفظ آن است که بـر معنـاي خـود لفـظ داللـت کنـد، بـه        
کـه  کند. مثل اینیید میأشود که هر عاقلی عدم صحت و امکان آن را تاي منجر مینتیجه
ها به این دلیل براي اشیا وضع شده است که بر همان اشیا داللـت کنـد؛ گویـا    م نامبگویی

فهمیـدیم. یـا اگـر   ها را نمـی شد، معانی آنوضع نمی»خانه«، »اسب«، »مرد«اگر کلمات
را »افعـل «دادیـم و یـا اگـر    گفتند، جمالت خبري را تشخیص نمـی را نمی» فعل یفعل«

اي مجهـول نـامی   ... محال است براي کلمـه دادیمنمیامر را تشخیصۀگفتند، صیغنمی
ایـن  »آن را بـردار «اگـر بگـویی   ،کردن است. مـثالً نهادن چون اشارهزیرا نام،وضع شود

گیـرد، بلکـه مقصـود    الیه بـه مخاطـب صـورت نمـی    رٍاشاره بـه قصـد شناسـاندن مشـا    
ت به مـدلول نیـز   بینی. حکم لفظ نسبمتمایزساختن آن شیء از سایر اشیایی است که می

گونه است و کیست که تردید داشته باشد معناي مفرداتی چون اسـب و مـرد را از   همین
»زیـد «بایست بتوانیم با شنیدن لفظ اگر چنین چیزي معقول بود، می.ایمالفاظ آن درنیافته

که مسمی (یعنی خود زید را) بشناسیم یا چیـزي درمـورد وي   وي را بشناسیم؛ بدون آن
).416: 2005اشیم (الجرجانی شنیده ب

رسـانی و ایجـاد ارتبـاط    دهد عبدالقاهر هدف از دانستن زبـان را پیـام  این جمالت نشان می
.)201: 1988نظر دارند (مندور داند و اساس این امر نیز واژگانی است که مردم بر آن اتفاقمی

رتبـاط خطـی بـین    ارتباط طبیعی بین لفظ و معنا و معنادارشدن اصوات براسـاس ا فقدان 
رود. شـمار مـی  هاي مشترك بـین عبـدالقاهر و سوسـور بـه    نشینی) نیز از دیدگاه(همحروف

جـاي  اگر واضـع زبـان از ابتـدا بـه    که کندگونه تبیین میله را در مثالی اینئعبدالقاهر این مس
گوید:و نیز میآمدوجود نمیکرد، مشکلی در زبان بهاستفاده می»ربض«از »ضرب«

حتی اگر بخواهیم ؛توان گفت یک لفظ در داللت بر معنا گویاتر از لفظی دیگر استمین
تـوانیم  نمـی ،اند انجام دهیماین مقایسه را درمورد دو لفظ که براي یک معنی وضع شده

دارد و اگـر  »اسـد «ي از لفظتربیشمعلوم داللت ةبر آن حیوان درند»لیث«بگوییم لفظ
بر معنـاي خـود در   »رجل«توانیم بگوییم لفظنمی،بان انجام دهیماین مقایسه را در دو ز

.)12: 2005الجرجانی (ي داردتربیشدر فارسی داللت »آدم«عربی از لفظ

کند.وي با این توضیحات وجود ارتباط طبیعی بین دال و مدلول را نفی می

زبان و گفتار2.6
گفتار استوار اسـت. وي بـین واژگـانِ    يابررسی اجزۀزبان برپایبارةهاي سوسور درپژوهش

،گذارد. ازدیدگاه او(سخن) فرق میاي از لغات) و گفتارنطق) و زبان (مجموعهۀزبان (وسیل
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رود؛ یعنی زبان نمود اجتمـاعی  شمار میجزء اساسی گفتار بهاما،زبان از گفتار متفاوت است
گیري آن دخالـت  نسان در شکلنظام دستوري و گفتار عملی شخصی است که اراده و عقل ا

که شامل روشـی اسـت کـه فـرد از     (گفتار) دو ویژگی دارد: اول ایندارد. این عمل شخصی
و دوم، داراي سازوکاري روانی ؛گیردخالل آن از زبان براي بیان افکار شخصی خود بهره می

: 1999(عبـاس کندبخشیدن به این روش به گوینده کمک میو فیزیکی است که براي تحقق
صورت مسـتقل  توان زبان را بهزبان از گفتار از این جهت که می«گوید:سوسور می.)17- 16

ۀلئاجتماعی اسـت، امـا گفتـار یـک مسـ     ۀلئکه زبان یک مسبررسی کرد متفاوت است و این
باید تمام توجـه خـود را بـه میـدان زبـانی      «گوید:میچنینهم. وي »فردي و شخصی است

.)355: 1985ر ی(سوسـ » را براي داوري گفتارهاي دیگر اصل قـرار دهـیم  معطوف کنیم و آن
در اسـت  کـه بـین دو واژه انجـام داده    اياین تعریف سوسور از زبان و گفتـار و جداسـازي  

کند:میتأکیدکه وي بر گفتار تفاوت، بااینخوردچشم میسخنان عبدالقاهر نیز به
گفتـار دچـار نقـص    درخصـوص نباشـد،  زبان دچار نقـص ۀتا زمانی که کسی در زمین

داند رازها و نکات ظریفی هست کـه  کسی که دچار نقص در گفتار است نمی.شودنمی
اي وجـود دارد کـه   هاي معنـایی راه رسیدن به آن اندیشه و تفکر و تعقل است و ویژگی

ها و آن معانی برداشته شده است و به ایـن نآگروه خاصی بدان راه یافته و حجاب بین 
سبب است که تفاوت در گفتار وجود دارد و بایـد برخـی از گفتارهـا بـر برخـی دیگـر       

.)22: 2005(الجرجانی یابندبرتري 
اسـت؛  شود که عبدالقاهر نیز بین زبان و گفتار فرق نهاده از این عبارات مشخص می

نامیـد  (وضـع لغـوي)   عـد تطبیقـی  ) و گفتـار را از ب اللغۀ(علم وي زبان را از بعد نظري
.)18: 1999(عباس 

کارگیري زبان را سبب برتري گفتـاري بـر گفتـار    بهچگونگیعبدالقاهر نیز مانند سوسور 
گوید:داند. وي میدیگر می

دانیم تـا ایـن مزیـت را بـه زبـان نسـبت       هاي مختلف زبان را مزیت نمیما علم به اسلوب
بینـیم. آگـاهی از   را الزم مـی ها و چگونگی کاربرد درست آن دهیم. ولی علم بدان اسلوب

کـار  بـراي تراخـی بـه   »ثُـم «براي تعقیـب بـدون تراخـی و   »فاء«براي جمع و »واو«که این
اي نظم درآوردي یا رسالهرود هنر نیست. بلکه هنرمندي در آن است که اگر کالمی را بهمی

.)415: 2005ها را بدانی (الجرجانی درست انتخاب کنی و جایگاه هریک از آن،نوشتی
دانـد کـه واژگـان و    اشتراك دیگر بین این دو در آن است که سوسور زبان را کلیتـی مـی  

اي زبان مجموعـه ،ازدیدگاه ما«گوید:اند و میجمالت در آن به هدفی در کنار هم چیده شده
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»یابـد (ارتباط) میهاي زبانی است که گوینده ازطریق آن قدرت فهماندن و فهمیدناز عادت
آن ينگـرد کـه تفکیـک اجـزا    عنوان کلیتی میعبدالقاهر نیز به زبان به.)123: 1985ر یس(سو

بـارة سـاختن مخاطـب اسـت. وي در   درست نیست و هدف از آن نیز ایجاد ارتبـاط و آگـاه  
و روابط متقابـل موجـود بـین عناصـر     ،شودمیمنجر که به ساخت جمله ،روابط بین کلمات

زبان را براسـاس اهـدافی چـون خبـر،     ۀوظیفود سخن گفته کالم در نظریۀ نظم خوةسازند
و فهمیدن و فهماندن دانسته و معتقد است رسـیدن بـه   ،نهی، استفهام و تعجب، ایجاد ارتباط

خود به ایـن مهـم   ۀنقادانۀوي با اندیش.یک از این اهداف جز ازطریق نظم ممکن نیستهیچ
تنهـایی (و بـدون   اسـت و کلمـات بـه   که هدف از وضع لغـت ایجـاد ارتبـاط    است پی برده 

منظـور  الفاظ بـدین «گوید:قرارگرفتن در نظام جمله) مفید معنا نیستند و در این خصوص می
که در کنـار  اند وضع شدهمنظور اند که بر معنايِ خود لفظ داللت کنند، بلکه بدینوضع نشده

اي کــه در نکتــه.)416: 2005(الجرجــانی » چیــده شــوند و معنــایی را برســاننددیگــریــک
وي بـر نظـم اسـت کـه ابـداعِ      تأکیـد خورد چشم میصورت بارز بههاي عبدالقاهر بهاندیشه
به عامل یا عواملی خارج از آن نیز توجـه دارد  ،بر متنعالوه،رود؛ یعنی اومیشماربهمؤلف 

ی را اوسـت کـه معنـای   زیـرا ،سزا قائل استهو حتی براي مخاطب نیز در این زمینه سهمی ب
.)290: (همانزندباز میپذیرد یا از آن سرمی

ارتباط فکر و اندیشه با زبان3.6
نامـد و در ایـن   داند و عبدالقاهر لفظ را ظـرف معنـا مـی   سوسور لفظ را رمزي براي معنا می

گوید:دهد و میراستا معنا را به فکر و اندیشه ارتباط می
، باید براي محل قرارگیري خـود نیـز از معنـا    اگر الفاظ براي معانی درحکم ظرف باشند

اگر معنایی ازلحاظ احساسات روحی گوینده الزم باشد که اول بیایـد، لفـظ   .تبعیت کنند
کنی نظم و ترتیـب اول در الفـاظ   آن نیز باید به هنگام نطق اول گفته شود؛ اگر گمان می

شـدن  فـاظ بعـد از مرتـب   بخشیدن بـه ال که فکر نظمگیرد و بعد در معنا، یا اینشکل می
.)43: همان(ايگمان باطل بردهکند،معانی به ذهن خطور می

گشتاريـنحو زایشی. 7
گویـد در وراي  گذار نظریۀ گشتاري زایشی در نحو است. چامسـکی مـی  نوام چامسکی بنیان

یند عقالنی ژرفی وجود دارد کـه در خودآگـاه یـا حتـی     اشود فرسخنی که بر زبان جاري می
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شـود  زبانی از دو بخش تشکیل مـی فرایندهر ،یچامسکازنگاه خودآگاه متکلم پنهان است. نا
دانش زبانی هر فرد اسـت  مقصود از توانش.کندیاد می»کنش«و»توانش«که از آن با عنوان 
86: 2004(یـونس علـی   کارگیري آن دانش در دنیـاي خـارجی اسـت   بهو منظور از کنش(.
توانش است. وي بر این اسـاس بـراي جمـالت بـه دو نـوع      ةکنندمنعکسدرحقیقت، کنش

سـاخت سـاخت   نامـد. ژرف ساخت و روساخت میها را ژرفساخت قائل است که آن
بررسـی  ،. بنـابراین اسـت ذهنی جمالت و عبارات و روساخت ساخت عینـی جمـالت  

سـاخت  سـطح لفـظ) و بررسـی ژرف   (درهمان تفسیر آوایی زباندرحقیقتروساخت 
گوید: هر زباننحو گشتاري می.)115(الراجحی د.ت: تفسیر معنایی و داللی زبان است

تـوان  قواعدي است که با انطباق آن قواعد بر تعداد محدودي از آواها میمجموعهشامل 
تـوان صـحت سـاختار    تعداد محدود یا نامحدودي جمله تولید کرد و با این قواعـد مـی  

دیگـر، نحـو  ازسـویی .)85: 2011(زروق وصیف و تبیین کردجمله را از لحاظ نحوي ت
هاي عقلـی  فرضیهتکیه بر با را به روساختساختژرفشدن گشتاري چگونگی تبدیل

روش گشتاري براي هر جمله دو ساختار قائل است: یک ساختار ،بنابراین.کندتبیین می
هـاي  پـژوهش .نـد ابطمرتدیگریکبا قواعدي خاصیک ساختار باطنی که با وظاهري

اند کـه از قـرار   هایی یافتههاي چامسکی و عبدالقاهر جرجانی شباهتمعاصر بین دیدگاه
زیر است:

گرایش عقلی1.7
ي عقلی در وراي سخن است کـه بـه   فرایندگفته شد، چامسکی معتقد به وجود طورکههمان

نحـو گشـتاري   ،نبنـابرای .شـود مـی منجـر  به روساخت (کالم ظـاهري)  ساختژرفتبدیل 
اي ذهنـی و  لهئچینش آن را مسةعبدالقاهر نیز ترتیب معانی در ذهن و نحو.محور استذهن

ثر از ترتیب معانی در ذهـن  أگوید ترتیب الفاظ در ظاهر جمله متمیکهچنان؛داندعقالنی می
ـ  فراینددرك صحیح عبدالقاهر از گربیانله ئاین مس؛است دیل فکري و ذهنی است کـه در تب
زدن ترتیـب الفـاظ و شـکلی    هـم گوید بـه گذارد. وي میبه روساخت تأثیر میساختژرف

معنا و فهم شنونده مربـوط اسـت و بیتـی از فـرزدق را بـر      ۀمسئلجدید بدان بخشیدن به دو 
کند:همین اساس نقد می

و مـــا مثلُـــه فـــی النـــاسِ اال مملَّکـــا
أبــــو أمــــه حــــی أبــــوه یقارِبــــه
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اي غریـب یـا   خاطر حروف آن است؟ یا کلمـه پسندي بهکه الفاظ این بیت را نمیاینآیا
براسـاس اي؟ (خیر) بلکه، علت ناپسندي این الفاظ آن است کـه  مبتذل و بازاري در آن یافته

اجزا متوجه غـرض بیـت   تأخیراند و شنونده جز با تقدیم و ترتیب معنا در ذهن مرتب نشده
.)86: 2005(الجرجانی شودنمی

را با تعریف چامسـکی از  دیگریکمحمد عباس نیز تعریف جرجانی از روابط کلمات با 
کند:کند. وي به این قول جرجانی استشهاد مینحو مقابله و آن را در یک راستا ارزیابی می

کلمـات بـر سـه    .نیسـت دیگـر یکواضح است که نظم چیزي جز وابستگی کلمات به 
هاي مشخصی دارد کـه  نیز راهدیگریکها به و وابستگی آن؛حرفو،: اسم، فعلاندقسم

. و تعلق حرف بـه اسـم یـا فعـل    ،از قرار زیر است: تعلق اسم به اسم، تعلق اسم به فعل
تواند خـارج  نظر دارند که یک سخن نمیهاي زبانی معاصر نیز بر این قول اتفاقپژوهش

اي بی روابط نحوي از همان سـه دسـته  روابط نحوي بیان شود و در زبان عرةاز محدود
زیـد منطلـق و   ــ گوییم: زید ینطلـق میکهچنانرود. کند فراتر نمیکه عبدالقاهر بیان می

.)29- 28: 1999انطلق زید (عباس 

براسـاس توانـد  داند که متکلم مـی احساسی میـعبدالقاهر نظم کالم را تابع روشی عقلی
مبتـدا و  بارةکار گیرد. این سخن وي درف آن را بههاي مختلارچوب علم نحو به شیوههچ

مبتدا بـه ایـن دلیـل    «کالم باشد: تألیفمیزان اهمیت تفکر و تعقل در گربیانتواند خبر می
آید مبتدا نام نگرفته و خبر به این دلیل که بعد از مبتـدا آمـده خبـر نـام نگرفتـه      که اول می

ـ ااست؛ مبتدا به این دلیل مبتداست که مسند »شـود اثبـات مـی  آنۀوسـیل هلیه است و معنا ب
گوید:عباس می.)121- 120: 2005(الجرجانی

گشتاري چامسکی نزدیـک شـده اسـت؛    ـجرجانی با این جمالت به نظریۀ نحو زایشی
هم معنـا را در  ،کندو روساخت اشاره میساختژرفکوتاه هم به در این جمالتزیرا 

اندیشه و عقالنیتی که مـتکلم  به بیند و هم تأثیرگذار میتقدیم و ترتیب و چینش کلمات 
تقـدیم را بـه دو   کهچنان؛ کنددهد اشاره میرا به انتخاب نوع خاصی از چینش سوق می

کنـد؛  اسم دوم و تقدیم بدون نیت تقدیم اسم دوم تقسـیم مـی  تأخیرنوع تقدیم به نیت 
ري اسـت کـه چامسـکی بـدان     همان قواعد گشتاتأخیرنوع دوم یعنی تقدیم بدون نیت 

).29: 1999(عباس معتقد است

توجـه نیـز  با وجود اشتراکاتی که میان دیدگاه عبدالقاهر و چامسکی هست، تفاوتی قابـل 
(سـخن ملفـوظ) را از   »کـنش «در آراي این دو وجود دارد و آن ایـن اسـت کـه عبـدالقاهر     
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تجلـی  شـود عینـاً  بان جاري میسخنی که بر زکه است ر آنبداند و جدا نمی»توانش زبانی«
امـا  برابرنـد.  »کـنش «و »تـوانش «، بنابراین.شوداي است که در ذهن ساخته میهمان اندیشه

چـه شـکل   اسـت و آن شـدنی موضوع زبان فقط در ذهـن بررسـی  که است بر آن چامسکی 
شـناختی) خـارج از زبـان    روانــ (اجتماعیتأثیر عوامل دیگريگیرد تحتسخن به خود می

ـ با توانش سروکار دارفقطکنش جدا از توانش است و قواعد گشتاري ،بنابراین.قرار دارد د ن
.)1392(رحیم العزاوي دندههاي خود قرار میو آن را موضوع بررسی

و روساختساختژرف2.7
جملـه  کـه  اسـت  بر آنداند و دار اساس تحلیل زبانی میچامسکی جمله را یک واحد معنی

ــ ــتداراي دو وج ــاخت)  :ه اس ــکار (روس ــارجی آش ــطح خ ــق وس ــی عمی ــطح درون س
و ، تـأخیر حـذف، تقـدیم و   ). عناصر گشتار مواردي چـون ترتیـب، افـزایش،   ساختژرف(

د و هـر گشـتار   نشـو که در سطح روساخت نشان داده مـی دنشوعالمت اعراب را شامل می
ایـن  ود. شـ بررسـی مـی  سـاخت ژرفشود که در سـطح  موجب ایجاد یک معناي جدید می

.اندهاي نحوي عربی نیز بیان شدهموارد در کتاب
عالمان نحوي وجود داشته است. آنان سـطح  ۀگشتاري در اندیشـهاي نحو زایشیبنیان

که معـادل روسـاخت اسـت و نیـز سـطح عمیـق کـالم را کـه معـادل          ،ظاهري کالم را
رسـاند،  مـی انـد و بـا عبـاراتی کـه همـین مفـاهیم را       شـناخته اسـت، مـی  سـاخت ژرف

(گشتار) سـخن  به روساختساختژرفه و نیز چگونگی تبدیل مسئلاین درخصوص
.)54، 25: 1990(عبداللطیف اندگفته

گوید:عبدالقاهر میکهچنان
شوند نیازمنـد چیـز دیگـري    آن دسته از معانی که توسط داللت وضعی الفاظ فهمیده می

مقصـود گوینـده معـانی    دریابـد و قطعـاً  هستند تا شنونده بدان وسیله مقصود گوینده را
صورت و شـکلی خـاص درنیاینـد، مفیـد معنـا      زیرا تا زمانی که کلمات به،الفاظ نیست

).28: 1992الجرجانینخواهند بود (
رود. مقصـود  میشماربه»تألیف«است که اساس »تعلیق«جرجانی از این سخنان مقصود

ارچوب علـم نحـو   هدر ساختار جمله و در چدیگریکاز تعلیق وابستگی و ارتباط کلمات با 
است کـه  دیگریکنوع چینش کلمات در کنار تألیفشود و میمنجر است که به تولید کالم 

شود.میمنجر به نظم در کالم 
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عامل لفظی و عامل معنـوي کـه زبـان    :اندبدان که عوامل دو دسته«گوید:عبدالقاهر می
وي بـا  .)213، 1ج : 2007(الجرجانی »آن استةکنندبیانهیچ تأثیري بر آن ندارد و فقط 

ساخت است و نیز سـطح لفـظ کـه    که همان ژرف،این عبارت بین معنی و عامل معنوي
کند و عقالنیتی که این دو سطح را به هم مرتبط ارتباط برقرار می،همان روساخت است

معمـولی وجـود نـدارد   گویـد تـا وقتـی عامـل نباشـد      میکهچناندهد. کند شرح میمی
سبب رفـع مبتـدا و خبـر    «گوید:خبر میيرفع و مبتدادرخصوصوي .)305- 303:(همان

و این خـود عـاملی   )423: 1991الجرجانی (» استآن است که هیچ عاملی بر آن وارد نشده
چنـین هـم وي ساخت وجود دارد.در ژرفاما،شودمعنوي است که در روساخت ظاهر نمی

گوید:بودن فعل مضارع میمعربعلت درخصوص
انـد  ها شباهت دارند این شایستگی را پیـدا کـرده  بدان این افعال از این جهت که به اسم

هـا  اسـم طورکـه همـان ؛ها با تغییر عوامل تغییر کندکه اعراب بر آن وارد شود و آخر آن
نـد. عامـل   هاي اعراب از رفع و نصب و جر عواملی دارکنند. هریک از عالمتتغییر می

،افتد که فعل درجایگاه اسم قـرار بگیـرد  رفع فعل مضارع معنوي است و زمانی اتفاق می
تـوان  درجایگاه اسم قرار گرفته است، زیـرا مـی  »یکتب«. در این مثال »زید یکتب«مانند

چیـزي کـه   ،بنابراین.تر از صورت فعلی است. و صورت اسمی قوي»زید کاتب«گفت: 
ایـم و ایـن   است که ذکـر کـرده  ويعنعامل مع شده است همین موجب رفع فعل مضار

لفظـی  »ضـرَب زیـد  «و »إنَّ زیـدا منطلـق  «هـاي  در مثال»ضرَب«و »إنَّ«چون عامل هم
.)121- 120، 1ج :2007نیست (الجرجانی 

کـه چنـان ؛و روساخت اسـت ساختژرفدرك کامل او از گربیاناین سخنان عبدالقاهر 
هللاُ لزید: یعنی خداوند زید را بیامرزد. لفظ جمله خبـري و معنـاي آن دعـایی    غفَر ا«گوید:می

و معنـاي آن  ییانشـا زید چه کریم است، لفـظ جملـه   :“أکرِم بزید”ۀدر جملکهچنان؛است
.)377- 376: (همان»خبري است

و،زیـادت ،حـذف ،تأخیر،بالغیون عرب و خاصه عبدالقاهر با بیان مباحثی چون تقدیم
نـد کـه نظریـات    ااي نیـز بـرآن  انـد. عـده  . به مفهوم گشتار اشاره کرده و با آن آشنایی داشته..

هـاي  زیـرا وي زبـان  ،نحوي چامسکی برخاسته از میراث عربی و خاصه آثار عبدالقاهر است
سامی را نزد مستشرقی به نام فرانز روزنتال فراگرفـت کـه بـا زبـان عربـی آشـنایی داشـت.        

بیراه نیست اگـر  ،ر دانشگاه پنسیلوانیا نحو عربی را فراگرفته بود. بنابراینچامسکی خود نیز د
.)282- 207: 2007افکار و نظریات وي را برخاسته از میراث عربی بدانیم (معوض
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بینامتنیت. 8
هـاي  س پـژوهش أگرایی در ردر قرن بیستم توجه ناقدان از نویسنده به متن منتقل شد و متن

ی از نظریاتی که در همین دوره دراثر توجه به متن پدید آمـد بینامتنیـت   ادبی قرار گرفت؛ یک
شناسـی و  نشـانه ةمدرنیسـم در حـوز  هـاي پسـت  عنـوان یکـی از نظریـه   است. بینامتنیت بـه 

که در آن توجه به مؤلف جاي خود را به توجه به تولیـد ادبـی داد.   شد ساختارگرایی پدیدار 
ژولیـا شـود و پـس از آن   شلوفسکی و بـاختین دیـده مـی   هاي این نظریه در آثاراولین جرقه

مـتن را  ،دکـر وي در مقاالتی که در این خصوص منتشـر  .پردازدتفصیل به آن میا بهوکریست
.)136: 2003(جمعهمرکز اصلی توجه قرار داد و خواننده را به کناري نهاد

متعـددي دارد و  شـده در دوران معاصـر، تعـاریف   نظریـات مطـرح  همۀمانند ،بینامتنیت
است کـه  بر آنا وکریستنظر وجود ندارد. ژولیارو در یک تعریف خاص براي آن اتفاقازاین

ـ     بینامتنیت فعل و انفعـالی اسـت کـه در یـک مـتن اتفـاق مـی        ۀافتـد؛ گویـا هـر مـتن، نمون
طـور عـام   او بـه .)84: 1969کریسـتیفیا (شده از متنی دیگر اسـت یافته و دگرگونتغییرشکل

ۀهر متنی را خالصـ ،این فکربراساس.تأثیر فکر ارسطویی است که قائل به تقلید استتحت
اسـت کـه   بـر آن او .آنان تأثیر پذیرفتـه اسـت  ۀاز همزیراداند، شماري از متون میتعداد بی

ابزارهـاي تولیـد نوشـتاري هـر مـتن اسـت کـه آگاهانـه یـا          مجموعـه ،درحقیقتامتنیت، نبی
،بنـابراین .)15: 2000سـدي  (األاي گذشته و معاصر خود در ارتباط استهغیرآگاهانه با متن

بدین معنا که هر مـتن چکیـده   ؛کندا بینامتنیت را به کنش متقابل میان متون تفسیر میوکریست
هـاي  صـورت توان مفهوم یک شعر را بـه میکهچنان؛متون دیگر استۀیافتو صورت تحول

.)214: 1997د (فوکو کرهستند بیان نیزردیگیکنثري دیگري که متفاوت از 
، »تلمـیح «، »تضـمین «، »اسـتمداد «، »اقتبـاس «هایی چـون  را با نامفرهنگ عربی بینامتنیت 

دانســتآن را از انــواع ســرقت ادبــی مــیۀشــناخت و همــمــی»عقــد و حــل«و ،»توالــد«
ثبتـی نداشـتند و آن   بینامتنیت دیـد م ۀمسئلناقدان عرب به ،به همین دلیل؛)28: 1956ۀطبان(

آوردند.میشماررا نوعی سرقت به
بینامتنیت توجه نشـان داد  ۀمسئلاست که بهترین ناقدان عرب عبدالقاهر از بزرگاما 

آنـان  «اند گفتـه اسـت:  ناقدانی که انواع بینامتنیت را سرقت دانستهۀاندیشدرخصوصو 
»خـود شـئ را دیـده اسـت    پنـدارد بیند و میچون کسی هستند که خیال یک شئ را می

سرقت را بـه سـه دسـته    بارةعبدالقاهر نظر علماي پیش از خود در.)467: 2000الجرجانی(
دیگر همـان معنـا را   يشود و شاعرکه معنایی با شکلی خاص بیان میکند: اول اینتقسیم می
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کـرده  گوینـد: نیکـو عمـل   درمورد یکی می.کندبه همان شکل و بدون ایجاد تغییر تکرار می
تغییـري  اساسـاً زیـرا ،است و درمورد دیگري بد عمل کرده است. این اقوال صحیح نیسـت 

گویند بیتی شبیه بیتی دیگـر و نظیـر آن اسـت. ایـن نیـز      میکهدوم این.وجود نیامده استبه
گوینـد:  درمورد یکـی مـی  کهمحال است شیئی نظیر خودش باشد و سوم اینزیرا،خطاست

امـا  ،گویند: سرقت کـرد و این سرقت را آشکار کرد و درمورد دیگري میمعنا را سرقت کرد
،کـردن آن محـال اسـت   آن را مخفی کرد. اگر معنا به همان شکل پیشین مطرح شود، مخفـی 

(که در این صـورت  که شکل و چینش آن تغییر کندمگر اینکند؛لفظ معنا را مخفی نمیزیرا
.)509: همان(از مصادیق سرقت نیست)

ل ئـ هاي خود توانست بین انواع سـرقت ادبـی و بینامتنیـت تمییـز قا    پژوهشيدر اثنااو 
دیگـر یـک دادن بر اعمال ادبی کـه بـا   هنگام حکم،این پدیده ننهادوي هرچند نامی بر.شود

استفاده نکرد و بیان معنـاي تکـراري   »سرقت«داراي وجه اشتراك داللی یا لفظی بودند از نام 
دیگـر یـک ه براي تقلیـد توسـط شـاعران از    ید و شکلی بدیع را دلیلی موجدر قالب لفظ جد

شاعري معنایی را در سـبک و  «:کندگونه تعریف میسرقت را اینعبدالقاهر.)همان(دانست
شاعري دیگر همان معنا را بـا اسـلوبی شـبیه بـه شـاعر پیشـین       ،سپس.کندخود بیان ۀطریق

اگـر شـاعري بـر یـک معنـا      امـا .»گرفته استانجامت در این حالت گویند سرق.تکرار کند
ازجانب خود لباس نظم بپوشاند و آن را در قالب الفاظی شایسته بیـان کنـد، سـرقت نکـرده     

.)478- 469:است (همان
ــون از   ــذیري مت ــدالقاهر درخــالل ســخن از تأثیرپ ــکعب ــت  دیگــری ــوع بینامتنی ــه دو ن ب

کند:میاشاره
کـه  اول این:شودمعنا گفته باشند به دو قسمت تقسیم مییکةشعري که دو شاعر دربار

شـکلی بـدیع و   کند و شاعر دوم همان معنا را بـه صورتی ساده بیان میشاعر معنایی را به
کـه شـاعر   شکلی بیان کنند که با تصـویري که هرکدام معنا را بهدوم این؛کندمیبیان زیبا 

.)508- 489:(هماندیگر از همان معنا ارائه داده متفاوت است

او معیار داوري و تشـخیص سـرقت از بینامتنیـت را ویژگـی خاصـی در نظـم عبـارات        
اي کـه از  عنـوان لفـظ و کلمـه   گوید: واضح است که اگر به الفاظ و واژگـان بـه  داند و میمی

اگـر نظـم در آن رعایـت    امـا  ،متعلق به شخص خاصی نیسـت ،شود بنگریمدهان خارج می
با اظهار شـگفتی از داوري  ،به شخص خاصی تعلق خواهد داشت. ويشود، در آن صورت

شـمارند،  راحتی یک کالم یا یک بیـت را سـرقتی از بیـت یـا کـالم دیگـر مـی       ناقدانی که به
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توان متصور شد که معنایی از لفظ دال خود جدا باشد؟ آیا عاقالنه است کـه  آیا می«گوید:می
مقصـود  «.)484- 483:(همان؟»لفظی وضع کندکسی براي بیان معنایی خاص ازجانب خود

بلکه ویژگی و خصوصیتی است که در معنـی  ،زیبایی الفاظ نیستاز حسن و زیبایی عبارت
نیسـت کـه   کردنیشنیداري. زیرا تصورةدهد و راه دریافت آن نیز عقل است و نه قورخ می

وي .)487- 486: مـان (ه» باشـد دیگـر یکشکل یک معنی در دو بیت یا دو عبارت شبیه به 
کنـد  خوانند با این اسـتدالل رد مـی  انواع بسیاري از تقلیدهایی را که دیگران آن را سرقت می

ابـداع خـود بـدان شـکلی جدیـد      گیرد و با قـدرت شاعر معنایی را از شاعري دیگر می«که 
» یده بـود رساند که پیش از آن نرسکارگیري رمزهاي متعدد آن را به افقی میبخشد و با بهمی

»انفجـار زبـانی  «این توضیحات معادل چیزي است که ناقدان معاصر بر آن نام .)509:همان(
کـه  حال آن؛)1998اند چنین مفهومی را دریابند (الشنطی نیان نتوانستهیپیشاند کهبرآنو نهاده

ی صراحت بدان اشاره کرده است. وي براي هر نویسنده یا شـاعري روش خاصـ  عبدالقاهر به
عبدالقاهر نظم است کـه از شخصـی   این روش خاص همان سبک و در اصطالحِ؛قائل است

توان بر برتري متنی بر متن دیگر حکـم داد و  آن میبراساس، به شخص دیگر متفاوت است
سرقت خارج است.ةاز دایر

محوريمتن1.8
تـی از خـود   اي شفاف اسـت کـه وي را ح  گونهمحوري بهمتندرخصوصدیدگاه عبدالقاهر 

جـاي  دهـد و بـه  . او متن را اصل قـرار مـی  کندتر میبینامتنیت نزدیکۀمسئلا به وا کریستژولی
دانـد و بینامتنیـت را   ، نویسنده را منتسـب بـه مـتن مـی    کندکه متن را به نویسنده منتسب این

ورت صـ یا بهتسلط یک متن بر متن دیگر از نوع مشابهت فرهنگی یا فراخوانی (به انواع آن) 
بـه ایـن دلیـل    ،دهـیم اگر ما شعري را به شاعري نسـبت مـی  «گوید:داند و میمیناخودآگاه 

خـاطر نظمـی اسـت کـه بـه      نیست که وي واژگان را براي آن کلمات وضع کرده، بلکـه بـه  
ةبـه ایـن دلیـل بـه نویسـنده اجـاز      فقـط او.)362: 2000(الجرجانی »کلمات بخشیده است

تا زمانی کـه کسـی نباشـد کـه     «داند:متن الزم میۀرا براي ارائدهد که وجود وي حضور می
خبر را برساند، خبري وجود نخواهد داشـت کـه بتـوان آن خبـر را بـدان شـخص منتسـب        

بلکـه  ،است که نباید متن را بـه نویسـنده نسـبت داد   بر آنعبدالقاهر .)528:(همان»دانست
بایـد دلیلـی   ،عري را به شاعري نسبت دهیمباید نویسنده را به متن نسبت داد؛ اگر بخوایم ش

ایـن  زیـرا ،) اسـت (نظم و نوع چینش کلماتسبک شاعربراي این انتساب بیابیم و آن دلیل
.شود(نظم) معنادار میخاطر نوع چینش کلماتبهفقط انتساب 
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ازجهت نوع چینش معانی (و به دنبال آن الفـاظ)  فقطیابیم که شعر اگر دقت کنیم، درمی
خـاطر نـوع ابریشـم    دیبا کـه بـه  ۀپارچکهچنان؛کندنار هم به شاعر انتساب پیدا میدر ک

فته در آن بـه زرگـر   رکارخاطر مواد بهیابد و طال بهبه بافنده انتساب نمینکاررفته در آبه
خاطر الفـاظ و کلمـات بـه شـاعر     شایسته است که گمان نشود شعر به،یابدانتساب نمی

.)362:ان(همیابداختصاص می

بافت موقعیت2.8
گیرد و این ساختار در فهـم  معناي ساختاري است که کلمه در درون آن قرار میبافت به

ترکیبـی اسـت کـه عناصـري فراتـر از      منظور از بافـت ،است. بنابراینمؤثرمعناي کلمه 
دهد. اولین کسی کـه بـه تعریـف بافـت پرداخـت مالینوفسـکی       جمله را مدنظر قرار می

: 1984(عیـاد  »شـود موقعیتی است که سخن در آن بیان مـی بافت«گوید:وي می.است
بافت مـتن را مطـرح کـرد و گفـت:    ۀنظری،فندرس،). پس از وي دانشمند فرانسوي56

توان گفت یک کلمه در یک زمان واحد چندین معنا دارد؛ زیـرا بافـت مـتن فقـط     نمی«
»گیـرد و سـایر معـانی از ذهـن فاصـله مـی     کنـد یکی از چند معنا را به ذهن متبادر مـی 

عنـوان اولـین کسـی کـه یـک نظریـۀ کامـل زبـانی را         فـرث بـه  .)228: 1950(فندرس
بـر آن  وي .دهـد ه را موردتوجـه قـرار مـی   مسئلبافت مطرح کرد نیز همین درخصوص

: 1982عمـر شـود (مختـار  هاي متعدد مشـخص مـی  معنا با قرارگیري در بافتکه است 
معنـی  بـه هـم  »عین«ۀکلم،مثالً.تواند بر چند معنا داللت کندیک واژه میکهچنان.)68

کـارگیري  چه مقصـود گوینـده را از بـه   آن، اما »جاسوس«معنی بههم است»آبۀچشم«
بافـت  :کنـد تقسـیم مـی  کند بافت جمله است. وي بافت را به دو نوعواژه مشخص می

ت کلمه در ساختار جملـه و ارتبـاط آن بـا    زبانی و بافت موقعیت. بافت زبانی به موقعی
بافت موقعیت نیز بـه فضـاي   .نشین) اشاره دارد(کلمات همکلمات پس و پیش از خود

متن ازشود. فضاي خارجشود اطالق میمتن و محیطی که کالم در آن بیان میاز خارج 
را یکـی از  گیرد. وي توجه به بافت... را دربر میو،شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

سـطوح تحلیـل   بـه ر تحلیل درونی مـتن زبـانی   داند و دهاي مهم دریافت معنا میشیوه
: 1957(فـرث  کنـد توجه میو تحلیل موقعیتی ،آوایی، تحلیل واژگانی، تحلیل دستوري

ۀتوانـد تولیـد یـک لحظـ    داند کـه نمـی  اي میتنیدهروابط درهمۀفرث معنا را نتیج.)19
شـوند و  رو مـی شرایطی است که اشخاص در جامعه با آن روبهۀجخاص باشد، بلکه نتی

.)82: 1980کنند (احمـد درنهایت، جمالت معانی خود را از بافت موقعیت دریافت می
صورت جزئـی  د و بار دیگر بهشوصورت کلی بررسی گوید: زبان یک بار باید بهوي می
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هـا در  شکل که معـانی آن بدین؛ و جمالت،ازطریق بررسی روابط بین کلمات، اصوات
د. وي در نظریـۀ بافـت خـود بـه مـواردي چـون       نباید بررسـی شـو  دیگریکارتباط با 

شخصیت گوینده، سخنان گوینده، شخصیت شنونده، رفتارهایی که از شنونده و گوینـده  
گو هستند و میزان ارتبـاط  وزند، شخصیت فرهنگی آن دو، افرادي که شاهد گفتسر می

و سخنانی که آنان بـر  ،گووتعیین میزان نقش شهود بر روند گفت،زبانیآنان با اسلوب 
کند. پـس از آن، مکـان اداي سـخن، زمـان آن، اوضـاع سیاسـی،       رانند توجه میزبان می

افتـد و تـأثیر سـخن بـر     گفـتن اتفـاق مـی   سـخن ياثنـا چه درو هر آن،مسائل اجتماعی
دهـد و ایـن مـوارد را    مـدنظر قـرار مـی   و ... را،شنوندگان از اقناع، خنده، درد، تشویق

محـیط کـالم بایـد    کـه  اسـت  بـر آن چنـین هـم وي .شـمرد اساس بافت موقعیت برمی
ها و سطح سـخن نیـز بایـد    حتی اختالف لهجهشود؛صورت دقیق مشخص و بررسی به

پس از آن محیط اجتمـاعی و فرهنگـی   .دست آیدمشخص شود تا نتایج حاصله دقیق به
توان بافت فرهنگـی نامیـد کـه در    ه باید مشخص شود. این مرحله را میزبان موردمطالع

اسـت  مؤثرو زبان نثر ،شعرنتعیین سطوح زبانی چون زبان فرهیختگان، زبان عوام، زبا
.)338-337: 1973(حسان

مند مسـائلی اسـت کـه جرجـانی پراکنـده بـدان       بندي روشجمعدرحقیقتنظریۀ بافت 
ور کتاب خود با عناوینی چون اقتضاي حال متکلم و مخاطـب جرجانی د.اشاره کرده است

یکـی از موضـوعات مهـم در نظریـۀ    مقام و شرایط القاي کالم از بافت سـخن گفتـه اسـت.    
گـران غربـی معاصـر بـه    یا معناي ثـانوي اسـت کـه نـزد پـژوهش     »معنی المعنی«عبدالقاهر 

»meaning of meaning «  ـ ارت دو نـوع معنـی وجـود    معروف است. ازنظر عبـدالقاهر در عب
بافـت نقـش   رسـد و دوم معنـایی کـه   ذهن مـی اول بهۀیکی معناي الفاظ که در وهل:دارد

رسـد و عبـدالقاهر اسـم    عقل و ادراك به آن میةقومهمی در فهم آن دارد و ذهن ازطریق 
گذارد و این معانی ثانوي است کـه مظهـر جمـال ادبـی در متـون      می»معنی المعنی«آن را 

ـ ترتیب جاري«گوید:عبدالقاهر می). 263: 1992(الجرجانی ستا ثر أشدن کلمات بر زبان مت
ۀو ایجـاد رابطـ  دیگریکاز ترتیب معانی در ذهن است. نظم چیزي جز وابستگی کلمات به 

همـان چیـزي   دیگـر یـک وابستگی کلمات بـه  .)55:همان(» ها نیستی و معلولی بین آنعلّ
گوید:نامد. نیز میمی»ت درون زبانیباف«است که فرث آن را 

دیگـر یکبخشیدن کلمات بر بدون توجه به بافتی که جمله در آن ارائه شده است برتري
توان گمان کرد دو واژه بدون توجه به جایگاهی که در چیـنش  هیچ معنایی ندارد. آیا می

بـه جایگـاه واژه   کـه شود بدون اینند؟ آیا کسی پیدا میشوجمله دارند مقایسه تألیفو 
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نشـین را  جوار آن واژه با واژگـان هـم  در ساختار نظم نظري بیفکند و هماهنگی و حسنِ
.)45(همان: مدنظر قرار دهد بگوید این واژه فصیح است؟

توان اجزاي لغوي آن را جـدا از حـال   گیرد که نمیرسانی را امري کلی درنظر میوي پیام
کنـد.  بین بافت زبانی و بافت موقعیت ارتباط برقـرار مـی  و مقام درنظر گرفت و بدین ترتیب 

هـاي  پـردازد و آن را بـه شـیوه   ه مـی مسـئل بـه ایـن   دالئل اإلعجازجرجانی بارها و بارها در 
ما براي یک واژه جدا از ساختار کالمی که در آن قـرار گرفتـه حکـم    «دهد:مختلف شرح می
آن واژه بـا سـایر واژگـان و وابسـتگی     دهیم، بلکه این حکـم را در ارتبـاط   بر فصاحت نمی

وي بر این اساس چنین اسـتنتاج  .)41(همان: » کنیمنشین آن بیان میمعنایی آن با کلمات هم
ترین عنصر معنادار نام نهاد، زیرا داللت واژه بر یـک معنـا   توان واژه را کوچککند که نمیمی

شـود، بلکـه از   اژه حاصل نمـی باشد و معنی از یک وکردنیچیزي نیست که تجزیه و تحلیل
ۀاین اندیشـ .)43(همان: آیددست مییعنی جمله بهدیگریکمجموع چند واژه در ارتباط با 

کـه زبـان را مجموعـه روابـط     ،راگران معاصر ازجمله فرثجرجانی نظریات برخی پژوهش
کند.یید میأکنند، تبین کلمات توصیف می

گیري. نتیجه9
شـمار بـه شده در ساحت ادب و بالغـت عربـی   هاي ارائهترین نظریههمنظریۀ نظم یکی از م

عنـوان واضـع   حق بـه هرچند، نام او به؛رود که با نام عبدالقاهر جرجانی گره خورده استمی
؛گـردد تـر از او برمـی  هایی بسیار پیشاین نظریه به زمانۀپیشین،نظریۀ نظم مطرح شده است

ها و آثار مختلف بیان شده اسـت؛ هرچنـد   این نظریه در کتاباشارات و تعریفاتی ازکهچنان
یقـین در  پیش از خود در این زمینه آگاه بوده است، بـه يآراهمۀتوان گفت عبدالقاهر از نمی

و ،قاضـی عبـدالجبار  ،سیبویه،دار نویسندگانی چون جاحظساخت و پرداخت این نظریه وام
کـه در  را هـایی  تعریف عبدالقاهر از نظم و مثـال بتنی دیگر از اندیشمندان است. ناقدان عر

انـد  و ادعا کردهراستا دانستههاي معاصر هما برخی نظریهباست تبیین این نظریه مطرح کرده 
ی یـ هـا و آرا یافتـه از اندیشـه  مند و توسعهشناسی معاصر هرکدام شکلی روشهاي زباننظریه

مطـرح کـرده   دالئـل اإلعجـاز  درخاصـه هاي خودی در کتابیصورت ابتدااست که وي به
،دربـاب نظـم  خصوصـاً ، در پژوهش حاضر نشان داده شد، نظریات عبدالقاهرکهچناناست. 

شناسـی، سـاختارگرایی، نحـو گشـتاري،     هاي اندیشمندان غربی چون سـبک هرچند با نظریه
:اردهایی نیز دتفاوتهابا آن،هایی مشترك داردو نظریۀ بافت ریشه،بینامتنیت



353)   شوبفرضیفرشتهو نژادمهدي محمدي(...عبدالقاهر جرجانیخوانش ناقدان عرب از نظریۀ نظم

ریـزي و  عبدالقاهر با تشبیه واژگان به طال و نقره و تشبیه نوع چینش واژگان به قالـب ـ
دهی فلزات به تعریفی ابتدایی از سبک دست یافته است که ویژگی خاص یـک  شکل

کند. او با بیان ایـن مطلـب کـه مؤلـف بایـد     به سخنان دیگر را تداعی میسخن نسبت
بیـان معنـی باشـد و بـراي آن لفظـی      ةتـرین شـیو  تشکلی بیاورد که درسـ معنا را به«

که از اصـول  ،به گزینش»ترین باشدکاملترین وانتخاب کند که براي آن معنی خاص
بـا بیـانِ اختیـار مؤلـف در     ،سـپس .کنـد اشاره مـی ،رودمیشماربهشناسی علم سبک

هنجـار را  نوعی خـروج از  الیه بهجاي ذکر و مسند به جاي مسندگزینی حذف بهجاي
تبیین و درنهایت با تعریف نظریۀ نظم به ارتباط و وابستگی کلمات با کلمـات مجـاور   

باید دقـت داشـت   ،پردازد. البتهکه چینش است، می،سیشناسبکخود به عنصر سوم 
امـا  ،به زبان ادبـی نظـر دارنـد   عادتاً،هاي آنسبک و مؤلفهدرخصوصسان، شناسبک

متوجـه دریافـت معـانی ثانویـه اسـت کـه       تربیشصوص دیدگاه عبدالقاهر در این خ
؛آن را داردۀمؤلف با گزینش و چینش خاص خود قصد ارائ

رو آنان در ایـن  که سوسور نماینده و پیش،هاي عبدالقاهر و ساختارگرایانبین دیدگاهـ
اصـوات  هایی وجود دارد که از قرار زیـر اسـت:   نیز مشابهت،استهشدمقاله بررسی 

، نـد امعنـاي د، بـی نند) تا زمانی که بر معنا و مدلولی داللت نکناالفاظةدهند(که تشکیل
. اسـت »اعتبـاطی «قـول عبـدالقاهر  یا بـه داللت لفظ بر معنا یک قرارداد اجتماعیزیرا 

کـه الفـاظ آن   داننـد تـرین واحـد معنـادار را جملـه مـی     عبدالقاهر و سوسور کوچک
کـه زبـان از   شوند و بر ایـن کنار هم چیده میگزیند درترتیبی که مؤلف برمیبراساس

قواعـدي اجتمـاعی اسـت کـه     مجموعـه نظر دارند، زیرا زبـان  گفتار متمایز است اتفاق
»لغـۀ «رود کـه عبـدالقاهر آن را   مـی شـمار بـه فراگیري آن جزئی ضروري براي گفتار 

کـارگیري آن مهـارت زبـانی اسـت.     نامد و گفتار سبک خاص هر شـخص در بـه  می
کنـد؛  میتأکیدآن هاي خود بسیار براز گفتار یاد و در بررسی»کالم«القاهر با لفظ عبد

یافتن به معنـا از  تفاوت بارز عبدالقاهر با ساختارگرایان در آن است که وي براي دست
عنـوان عناصـري مهـم در    رود و به مؤلف و مخاطب بهشکل و ساخت متن فراتر می
؛دهددریافت معنی توجه نشان می

نیـز اشـتراکات و   ،گشتاري اسـت ـکه مبدع نظریۀ نحو زایشی،چامسکیبا عبدالقاهر ـ
اسـت  واحد زبانیترینکوچکجملهکه هایی در آرا و عقاید دارد؛ ازجمله اینتفاوت
گیـرد و ترتیـب   قرار میو روساخت اساس تحلیل زبانی ساختژرفدو سطح که در 

اسـت و چگـونگی تبـدیل    سـاخت ژرفالفاظ همان روساخت و ترتیب معانی همان
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انجـام عقـل و اندیشـه   ةي ذهنی اسـت و بـا قـو   فرایندبه روساخت که ساختژرف
هـاي  این تفاوت وجود دارد که عبدالقاهر در بررسی،البتههمان گشتار است.گیردمی

صورت گفتار توجـه نشـان داده   هاي ذهنی هم به تجلی آن بهفرایندزبانی خود هم به 
؛دشوتنهایی و درسطح توانش باید مطالعه است که زبان بهبر آنچامسکی اما،است

ي أرا هـم وکریسـت ژولیـا بـا  نیـز دیگـر یکتأثیرپذیري متون از درخصوصعبدالقاهر ـ
گویـد هـر معنـایی کـه بـا      شود و میو بین بینامتنیت و سرقت تفاوت قائل میا.است

و معیار تمییـز دو مـتن   شودمیباب سرقت خارج صورتی بدیع و جدید بیان شود از
آراي دانـد. بـین   مـی دیگریکمشابه را در نوع چینش و نظم و وابستگی کلمات آن با 

که در لباسی نـو و  را عبدالقاهر و کریستوا این تفاوت وجود دارد که وي معنایی کهنه 
تقلیـد  طور عـام قائـل بـه    کریستوا بهاما ،داندتقلید نمیةدایربدیع بیان شود داخل در
؛داندشماري از متون میتعداد بیۀاست و هر متن را نتیج

خـوانی دارد. فـرث معنـا را    نظریۀ نظم عبدالقاعر با نظریۀ بافت فرث نیز از جهاتی همـ
دانـد. عبـدالقاهر نیـز در نظریـۀ     بین کلمات و برآمده از بافت مـی ةروابط پیچیدۀنتیج

ایجـاد معنـی سـخن گفتـه و بـا      تأثیر روابط میـان کلمـات در  درخصوصنظم خود 
همان نـوع خـاص   »تعلیق«از آن یاد کرده است؛»تعلیق الکلم ببعضها ببعض«عبارت

نشـین  ارتباط خاص بین کلمات همۀروابط میان واژگان است. این دو نفر معنا را نتیج
بافـت  «دانند. ازاین رو، معنا برآمده از روابط میان الفاظ است. فرث ایـن روابـط را   می

فرث براي بافـت موقعیـت در فهـم معنـا نیـز      ،دیگرنامیده است. ازسوي»زبانیدرون
و شـرایط  ،شنونده،گویندهۀمسئلجایگاهی ویژه قائل است. عبدالقاهر نیز با اهتمام به 

بـه همـین مهـم اشـاره     ،نامـد مـی »مقـام «که آن را ،متنتألیفحاکم بر القاي کالم یا 
شود.کننده در دریافت معنا قائل میکند و براي آن نقشی تعیینمی
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