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  مقدمه -1
انقالبی خود  ةشناسی عرب و فراتر از آن در جریان نقد ادبی دور جرجانی در تاریخ زبان

نحو و درحقیقت تحلیل گفتمانی دستور زبان  ۀررسی معناگرایان، بکرد و این انقالبپا   به
نحو و معنـا متکـی اسـت، یـک      ۀرویکرد او در تحلیل متن که به بررسی رابط. بودمتن 

  اگر این ویژگی همگانی. کار برد ها به زبان ۀتوان آن را در هم رویکرد همگانی است که می
حـق یـک    توانیم اثر او را بـه  و بیفزاییم، میبودن را به جامعیت و انسجام نسبی نظرات ا

شناسـی دیگـري در    گوید، هیچ اثر زبـان  می )185: 1996(ه مندور کچنان .نظریه بنامیم
  .کار بندد شناسی را مطرح کند و به زبان ۀعربی وجود ندارد که به این وضوح یک نظری

او به شکلی  اکنون پس از گذشت هشت قرن از انقالب جرجانی در نقد ادبی، میراث
. است هاي معانی در انزوا فرورفته و بدون کاربرد مانده اي در کتاب نایافته و کلیشه تکامل

زبان  ۀشناسی و فلسف ها و ابزارهایی که زبان در عوض ما در تحلیل متون، ناچار به شیوه
ل ابزار گاه همان شک  آنکه بدانیم این بی ،شویم ل میسمعاصر غرب به آن دست یافته متو

همان میراث ارسطو اسـت   ،ابزارهاي سنتی ماست؛ به بیان دیگر وزشدة ر  جالخورده و به
اسـت و   تاریخی متفاوت داشته و دو ظهور متفاوت یافته ةکه در غرب و شرق، دو زنجیر

البته پـس از  . کار روند، باید در کنار هم دیده شوند جاي هم به  پیش از اینکه به  دو،این 
حیاي تفکر علمی اسالمی، تالشی گسترده در جستجوي مشترکات گیري حرکت ا شکل

» نظـم  ۀنظریـ «امروزه اهمیـت  و  شناسی مدرن آغاز شد نظري و عملی جرجانی با زبان
گرا، شناسی ساختارگرا و نقش زبان چونهاي مختلفی  در این است که با شاخه جرجانی

  . مشترك داردشناسی، نقد ادبی و تحلیل کاربردي و گفتمانی مرزهاي  سبک
  

  سابقۀ پژوهش -2
محمد مندور، احسان عباس، بدوي طبانه و سید قطب از اولین کسانی هسـتند کـه بـه    

فـی  کتـاب   محمد مندور در دو. کنند شناسی جدید اشاره می مشترکات جرجانی و زبان
 نظـرات جرجـانی را بـا آراء   ) 1996( النقد المنهجی عندالعربو  )1988( المیزان الجدید

کتاب در  )1383( بیابود دگاهید. کند مقایسه می  ب فردینان دوسوسور و آنتوان میهمکت
 الیمدرن دربارة صورخ يها دگاهیاز د ياریاست که بس نیبر ا یجرجان الیصورخ ۀینظر

بـا   یجرجـان دیـدگاه   يهـا  همانندي افتنیاو در . است طرح شده یتوسط جرجان شتریپ
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خصـوص در اشـاره بـه     بـه  و دهییو به تکلف گرا مودهیگاه راه افراط پهاي مدرن، دیدگاه
  . مشهود است شیها قیاند، تکلف تطب داشته یمانند جرجان یکه روش یشناسان روان

و چـه در  ) 1995( یالحداثه عند عبدالقاهر الجرجـان  ایقضاعبدالمطلب چه در  محمد
 یو نقد ادبـ  یاسشن را به سبک ینظم جرجان ۀینظر کوشد یم) 1994( ةبیو االسلو غةالبال

 سـه یمقا  یچامسـک  دگاهیـ را بـا د  یجرجـان نحوي  دگاهید گر،ید ياو از سو. بزند وندیپ
 ؛اسـت  یدفاع از بالغت سنت يتالش او برا ییبازنما قتیحقدر طلبآثار عبدالم. کند یم

 غةالبال یالنظم و بناء االسلوب ف یعنی )2006( دیس عیکه پس از او در کتاب شف یتالش
 اتیو االسلوب ةبیالعر غةبال یفدر ) 2006(مصلوح  زیسعد عبدالعز. شود یم دهید زین هیالعرب
 یشناسـ  ارتبـاط بالغـت بـا سـبک     یبـه بررسـ   شـتر یل بیبا تفصـ  ،هدیآفاق جد ةنیاللسا
در  تـوان  یخصوص مـ  او را به قیتحق یتازگ. پردازد یاشکاالت آن م انیو ب یشناخت زبان

به  قرآنرا در ترجمۀ  ریخأو ت میبالغت تقد کوشد یمبحث دوم کتابش مشاهده کرد که م
 محمد عبـاس نیـز در کتـاب   . کند سهیو مقا یبررس یو روس یسیو انگل یسه زبان عرب

نظریات جرجـانی   ۀبه مقایس )1387( هاي نوین در نقد ادبیعبدالقاهر جرجانی و دیدگاه
  .پردازد با ساختارگرایان می

 :ثیالحد یالنقد العرب یف یعبدالقاهر الجرجان در )2002( عبدالرزاق عبدالغفار محمد
 کیرا با هرمنوت یجرجان ءاارتباط آر ينو و انتقاد یدگاهیبا د ،لیوأالت ةیااشکال یف ةسدرا

 اتیـ کـردن نظر  يباور است کـه تنهـا راه کـاربرد    نیاو بر ا. کند یم یبررس لیو علم تأو
  .اثر است یاتیاله کردن آن از چارچوب خارج ،»متن لیتأو«دربارة  یجرجان
گرایـان مکتـب   صـورت  ءهاي جرجانی تاکنون بیش از همه با آرا طور کلی دیدگاه به

زبـان و   ۀنظرات فالسـف به مقایسۀ آن با تر و کماست  مقایسه شدهپراگ و ساختارگرایان 
هاي تطبیقی، مقالۀ سلوا کامل در دانشگاه مصر،  در میان بررسی. اندپرداختهگرایان نقش
به دست آمد که بیشـتر   1گراییدیدگاه جرجانی و نقش ۀتحقیقی بود که در مقایس تنها

  . )2006، 2کامل. نک( است  محدود به ساخت اطالعی جمله
کاربردشناسی زبان  باجرجانی  ءآراهاي  دهد همانندي رو سعی دارد نشان  پیشِ ۀمقال
 ةشـیو . ساختارگرایان استدیدگاه با  آنهاي  تر از همانندي حتی گسترده ،گراییو نقش

                                                
1. Functionalism 
2. kamel  
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گیرد  گرایی محض فاصله مینحو است که از صورت در 1کار جرجانی نوعی کاربردشناسی
خصوص پس از  زبان و به ۀگرفتن کاربردشناسی توسط فالسف امروزه بعد از شکل و اتفاقاً

  . طرفداران زیادي دارد ،گرایانهاي نقش یافته
کـه   یچامسـک  یشـ یزا یشناس زبان معاصر باشناسان شناسان و جامعهبعضی از زبان

اند؛ زیرا ایـن  مخالفت کرده ،کند یم یمستقل و خودبسنده بررس یعنوان نظام زبان را به
برقـرار   یارتبـاط  یو بـا مسـائل اجتمـاع    ردنـدا  یشناسـ  ییبـا یز يارهایمع شناسیزبان

 اتیـ ادب انققـ عنـوان مح به یعرب و جرجان انیدستور نیب ناًیمجادله ع نیا )1(.کند ینم
 یبه کسـان  ،ی برخالف بسیاري از دستوریان پیش از خودجرجان. وجود داشت کیکالس

آور و  را مـالل  )یو جمـع و مثنـ   نیمثل صرف فعل و نون عوض تنـو ( فیکه قواعد تصر
محض  يدستور نیباور است که پرداختن به قوان نیبر او  دهد یحق م ،دانند یم دهیفا یب

 کـرد یبـدون داشـتن رو   ،نـو  انیـ بـه ب  ایـ معنـا،   جـاد یر در ابدون توجه به نقـش دسـتو  
جهـت بـه نظـر     نیهم هب .)29-30: 1984جرجانی، . نک( ندارد چندانی سود ،انهیکاربردگرا

  .دارد انیکاربردگرا یعنی یبا منتقدان چامسک يشتریشباهت ب یجرجان وةیش رسد یم
ی هسـتند کـه   شناسـ  گرایـی هلیـدي دو شـاخه از زبـان    کابردشناسی زبان و نقـش 

. شـمار آورد مکمل بـه  ۀتوان آنها را دو شاخ هاي بسیاري با هم دارند و حتی می شباهت
و نیـز توجـه بـه معنـاي زبـان،       3زبان، توجه به بافت مـوقعیتی  2نقش /توجه به کارکرد

شناسی است که با رویکـرد جرجـانی بـه زبـان      هاي مشترك این دو شاخه از زبان جنبه
  . گیرد مقاله مورد بررسی قرار می شباهت دارد و در این

  
  کاربردشناسی باجرجانی  ءآراهاي  همانندي -3

  طور خاص فالسـفۀ  پیشینۀ فلسفی کاربردشناسی را باید در دیدگاه فالسفۀ تحلیلی و به
. الفاظ است ندةیمعنا و مقصد گو انینسبت م یبررس کردشانیکه رو زبان جستجو کرد

که  اند یلسوفانیف نیتر مهمو سرل در زمرة  سی، گرانیست، آ)دورة دومدر ( نیتگنشتایو
 یعنـ ی ،یشناسـ  محـورِ زبـان   بافـت  يهـا  فلسفۀ زبـان بـر شـاخه    .دارند يکردیرو نیچن

  .است گذاشته ریزبان تأث یشناس گفتمان و جامعه لیتحل ،یکاربردشناس
                                                
1. Pragmatics 
2. Function 
3. Context of Situation 
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 که 2»دستور زبان عمقی«و  1»دستور زبان ظاهري«بین  )1951-1889(ویتگنشتاین 
. گذارد فرق می 4و منظور 3که بین معنا گذارد؛ همچنان به منظور ما نزدیک است، فرق می

براي درك منظور یک جمله باید به بافت و فراتر از آن، به آنچه گوینده در ذهن از نظر او 
هـاي   پـژوهش از این حیث، کتـاب   .)253و  299: 1389 ویتگنشـتاین، . کن(دارد، توجه کرد 

تـوان آغـاز کاربردشناسـی زبـان دانسـت کـه مقابـل         را می) 1953( نویتگنشتای فلسفی
  . گیردمعناشناسی زایشی قرار 

 کیـ در . زبـان اسـت   یکارکرد گفتمـان  ایو » زبان در کاربرد«دانش  ،یکاربردشناس
. دهد یمثلث م کی لیتشک یدر کنار نحو و معناشناس یکاربردشناس ،یسنت يبند میتقس

کـه   یدرحـال  ،هاسـت  نشـانه  گـر یبـا د  یزبـان  ۀنشـان  کیـ  ارتباطات يصور ۀنحو، مطالع
و  کند یجهان خارج را مطالعه م يها موضوع ای ایاش اب یزبان يها روابط نشانه یمعناشناس

  . کند یم یبررس) و شنونده ندهیگو(ها را با کاربران زبان  ارتباط نشانه یکاربردشناس
دیده  و کاربردگرایان یانجرجدیدگاه شباهت آشکاري میان  ی،شناخت به لحاظ روش

 ،يددر چنـین رویکـر  . اسـت   نهفتـه آن مقاصد  کالم وبالغت در نظم از نظر او  .شود می
 یدرسـت  ياو فقط برادرواقع . یابد میاهمیت ها  جملهصرف  يمعنابیش از کاربرد زبان 

و زبان را بر  ردیگ یرا هم در نظر م یکنش کالم تیفیبلکه ک ست،یساخت ارزش قائل ن
مقاله  ۀطور که در ادام همان - تر به بیان امروزي .کند یم ریتفس اش ینقش ارتباط حسب

در درك  نـده یگو تیـ کـالم و قصـد و ن  » بافت«در دیدگاه جرجانی  -روشن خواهد شد
تـر  گرا صـورت  انیدسـتور  وخـود  میان  به همین سبب او دارد؛ يادیز ریثأبالغت متن ت

 ۀدر مطالعـ  او« ،گویـد  می 5که هالدن همچنان )2(.گذارد فاصله می ،هیبویس نظیر ،پیشین
را در  یعلم معـان  دارد و اساساً انهیکاربردگرا یدگاهیآن، د يدستور ۀیو نظر یزبان عرب

   ). 680: 2005هالدن، ( »کند  یم يگذار هیآن پا يها ارتباط با کاربرد زبان و کنش
فصـاحتش را از لفـظ   کالمی که  :کند به دو دسته تقسیم میکالم فصیح را  جرجانی

و کالمی که فصاحت خود را از  -استعاره و کنایه است  و منظور او از لفظ مثالً -گیرد  می

                                                
1. Surface Grammar 
2. Deep Grammar 
3. Meaning 
4. Intention 
5. Halldén  



١١٦  

  

  

  
 

 اهللا هاديلیال سیدقاسم و دکتر روح دکتر
  

 1393، تابستان  28  شمارة     

تکرارشدنی و  ،کند که نظم کالم تصریح می سپس او). 108: 1984جرجانی، (د گیر نظم می
واقع او معناي هـر گفتـار را همچـون نظـم آن تکرارناپـذیر و یکتـا       در ؛پذیر نیست تقلید

دانـد و اشـاره    به همین دلیل است که متن ادبی را از سرقت ادبی مصون می. شمارد یم
کالم از مرز الفاظ و آهنگ حـروف   دیتقل و ستیدر نظم کالم ممکن ن دیتقلکند که  می

دلیل این تقلیدناپذیري، نظم اثر است که بنا بـر مقتضـاي حـال شـکل     . کند تجاوز نمی
   )3(.)359: همان( گیرد می

بـاختین   ءآرا دیدگاه جرجانی شباهت قابـل تـوجهی بـه    ،ان متخصصان ادبی روساز می
وجهی که از خـود زبـان   : کالم دو وجه دارد )1875 - 1985(باختین میخائیل از دیدگاه . دارد

او ایـن وجـه دوم   . آید و یگانه است آید و تکرارپذیر است و وجهی که از بافت می وجود می  به
رارنشـدنی  گوید گفتار، کلیتی تک او می. نامدمی شناسی فرازبانعد بدد، گر را که به بافت برمی

ـ ( نـد ا هاي زبانی بازآفریـدنی  موجودیتفرد است، اما  و از نظر تاریخی، منحصربه  تـودوروف، . کن
عد تکرارناپذیري وجـود  در گفتار ب گیرد مینتیجه  یباختین مثل جرجانواقع در). 102: 1377

  . اید به بافت میان گوینده و شنونده رجوع کرددارد که براي درك آن ب
بـه مخالفـت   ) یاز سوسـور تـا بـال   ( انیگرا هم با طرفداران محتوا و هم با صورت نیباخت

 تیوضـع  نیهمـ  دیشا. کرد بیدو قطب را با هم ترک دیکه با دیرس جهینت نیبرخاست و به ا
از  شیپـ  انیدستور ،سو کیاز او . است محتوا داشته انیو حام انیدر مقابل دستور یرا جرجان

محتـوا را   گـر ید يو از سـو  کنـد  ینقد مـ  رند،یگ یدر نظر نمرا خود را که ارتباط نحو با معنا 
او در جـواب کسـانی کـه شـعر را بـه       .گذارد یکنار م در نقد شعر و آن را داند یشعر نم یذات

عقیـد دارد   ،دکننـ  جهت بیهوده و هزل یا هجو و ناسزا و کذب بودن محتواي آن مذمت مـی 
گیـرد و   کننـدة حـال ایـراد و عیـب نمـی      کند و کسی بر حکایـت  شاعر حکایت حال می که

بنابراین باید به آن هدفی توجـه داشـت   . است سخنانی از کفار نقل کرده قرآنخداوند هم در 
 اياز سوي دیگـر ممکـن اسـت کـالم هزلـی وسـیله      . است که شعر براي آن منظور نقل شده

   .)11- 14: 1984جرجانی، . نک( بی جدي شود و برعکسبراي اظهار مطل
  

  گرایی هلیدينقش باجرجانی آراي هاي  همانندي -4
عنـوان نظـامی از   شناسی است که زبان را به اي از زبان کارکردگرایی، شاخه /گرایینقش
هـاي زبـانی    تـرین هماننـدي   ترین و معقول نزدیک. گیرد هاي اجتماعی در نظر می نشانه
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، )1925(خصوص مایکـل هلیـدي    به ،شناسان کارکردگرا توان در آثار زبان را میجرجانی 
کـارکرد  هلیدي زبان را از مجراي نقش ارتباطی و  )4(.شناس انگلیسی، جستجو کرد زبان

که همچون چامسکی، براي نظام صـوري زبـان اهمیـت قائـل     کند و با این آن بررسی می
از نظر او  .داند نقش ارتباطی و کارکرد زبان می است، برخالف او، این نظام صوري را تابع

هـاي   هماننـدي . هاي زبانی را تبیین کند شناس این است که کارکرد صورت وظیفۀ زبان
تئوریک و عملی سطح  توان در دو شناسی کارکردگراي هلیدي را می زبان باجرجانی  ءآرا

  : بررسی کردو در مباحث زیر 
        :یکسطح تئور

  ؛)بافت موقعیتی و نقش گوینده و شنونده(نقش  /رکرداهمیت کا -1
معنا و نحو در نظریۀ نظـم جرجـانی و رابطـۀ معنـا و دسـتور در دسـتور        ۀرابط -2

  .کارکردگراي هلیدي
 :سطح عملی

خیر و معرفه و نکره در نظریۀ نظم جرجانی و ساخت اطالع در دستور أتقدیم و ت -1
  ؛کارکردگراي هلیدي

نظریۀ نظم جرجانی و سـطح انسـجام در دسـتور کـارکردگراي      فصل و وصل در -2
  .هلیدي

  
  اهمیت کارکرد  -4-1

اندیشـه تنظـیم     کـه بـراي انتقـال   هر جمله عـالوه بـر آن  جرجانی و هلیدي، گاه در دید
دهـی  نویسنده و دانش مشترك بین آنهـا نیـز سـازمان    /، بنابر خواست گویندهگردد می
کنـد کـه فراتـر از     دهی ارتباطی منتقـل مـی  ین سازمانشود و اطالعاتی را از خالل ا می

گیرد، باور   ت میر که از دیدگاه کارکردگرایانه نشأنقطۀ اشتراك دیگ. محتواي جمله است
شناسـی بـا مطالعـات     هـاي زبـان   اهمیت بافت در تحلیل. محور بودن کالم است به بافت

ویـژه    بردگرایـان و بـه  شناسی مالینفسکی آشـکار شـد و پـس از او در دیـدگاه کار     مردم
گیري کالم و حتی معیاري  هلیدي بافت را از عوامل مهم شکل. کارکردگرایان ادامه یافت
عنصر بافت را  ،جرجانی نیز در تحلیل جمله. داند هاي زبانی می براي صحت و سقم گزاره

 : گوید  او می )5(.کندمیدقت بررسی  به
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است، چنین نیست که  و براي شما نغز و لطیف شده اي را به صورت نکره آورده وقتی شاعر کلمه
همچنین وقتی لفظی را که فاعلش . بگویید نکره آوردن همیشه و در هر مورد لطیف و زیباست

زیرا در آن صورت الزم  ؛طور است جا همین توان گفت که همه شمارید، نمی  ذکر نشده زیبا می
مین زیبایی و لطافت را به آن کالم بدهد، در آید که این لفظ را در هر کالمی که ببینید، ه  می

مگر به لحاظ آن موضع و موقعیت  ،آري هیچ فضل و مزیتی وجود ندارد. که چنین نیست حالی
  ).87: 1984 جرجانی،( کنید  می خاص و به حسب اغراض و مقاصدي که شما در کالم خود منظور

بر محـور جانشـینی یـا     شناسی مدرن، تمرکز هاي بسیار مهم در زبان یکی از ممیزه
گوید تقابل  هلیدي می .نشینی است که الزم است در دیدگاه جرجانی نیز تبیین شود هم

  هاي دستوري کـه بـر محـور     تقابلی است میان نظریه بیستم،دستورهاي نیمۀ دوم قرن 
و ) دارنـد دستورهاي صوري که ریشه در منطق و فلسـفه  (زنند  نشینی زبان تکیه میهم

دسـتورهاي  (انـد   اساس محور جانشـینی زبـان شـکل گرفتـه    دستوري که بر هاي نظریه
  ). 13: 1376 مهاجر و نبوي،( )نگاري دارند کارکردگرا که ریشه در رتوریک و قوم

رود که هم  تر محور جانشینی به کار می در معناي عام 1در نظریۀ زبانی هلیدي، نظام
 -هاي واژي اي از نظام زبان، شبکه. دشو انتخاب واژگانی و هم انتخاب نحوي را شامل می
براي مثال . کنیم زنیم و معنا تولید می دستوري است که ما در آنها دست به انتخاب می

خبري و التزامی (ها  کنیم؛ از میان انواع وجهمیبراي خلق یک جمله چندین بار گزینش 
گزینیم؛ از  را برمی کنیم؛ از میان انواع واژگان یک واژه یک وجه را انتخاب می) و پرسشی

یـک  ) یعنی انواع مبتـداها (توانیم جمله را با آن شروع کنیم  میان انواع عناصري که می
ملزومات خود، به  ها، همراه با مجموعۀ گزینه... . کنیم و را گزینش می -فعل  مثالً - عنصر

را تشکیل نظام وجه زبان » خبر، التزام و پرسش«گزینۀ   سه مثالً. نظام هستند منزلۀ یک
سازیم کـه صـورت    هاي مختلف، نهایتاً ساختار زبان را می ما با انتخاب از نظام. دهند می

  . است  نهایی و ظاهري جمله
در زبـان   نشـینی ساختار، ترتیب هـم . تر از ساختار است طور طبیعی انتزاعی نظام به

ر زبـان  برعکس، ترتیـب جانشـینی د   ،نظام. آید یعنی چه چیزي با چه چیزي می ؛است
   ).23: 2004 2،هلیدي و متیسن( تواند جاي چه چیزي بیاید یعنی چه چیزي می ؛است

                                                
1. system 
2. Halliday  
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محمد دهد؟  اما جرجانی در نظریۀ نظم کدام محور زبان را بیشتر مورد توجه قرار می
: 1387 عبـاس، ( داند یسوسور م »ینینشهم«را معادل  یجرجان »فیتأل«عباس اصطالح 

متعددي که نظم را توضـیح داده، بـر    يها در بخشرجانی ج دیگو یطارق نعمان م). 51
: 1994 النعمان،( است کرده هیتک ینجانشی محور از بیشتر) تعلیق/  تالیف( ینینشمحور هم

در متن  ینیو جانش ینینشابوزید معتقد است هم ).85: 2002، ، نقل از عبدالغفار294و  317
نظم را به محور  تینها در جرجانی ؛ندکن یعمل م» طراز مستقل و هم«شکل   جرجانی به

به محور ) طرح شده سرارالبالغهدر ا شتریکه ب(گرداند و معنی المعنی را  نشینی برمیهم
را  ینیمحور جانش تقریباً سه محققهر که خالصه آن .)1999:180 ،حامد ابوزیـد (  جانشینی

  .دانند  یم اثر ینظم ب ۀیدر نظر
که این است که تئوري نظم بیش از آن مغفول مانده، فوقاي که از نگاه محققان  نکته

نشـینی  در محـور هـم  » هـاي نحـوي   جانشینی«ثیرات أبه ت ،نشینی بپردازدبه محور هم
کنـد،    طرح مـی  االعجاز دالئلاي که جرجانی در  هریک از چهار مبحث عمده. پردازد  می

 ،»حـذف و ذکـر  «و » فصـل و وصـل  «، »معرفـه و نکـره  «، »خیرأو ت  تقدیم«یعنی بحث 
گیـري معنـایی    ها بـه شـکل   اي هستند که انتخاب در این مجموعه گزینهاي دو  مجموعه

ثیر آنها را در أکند و ت  هاي نحوي بحث می این انتخاب ةجرجانی دربار. انجامد  خاص می
طور کـه   همان. این روش شباهت بسیاري به روش هلیدي دارد )6(.گوید نظم کالم بازمی
جاي آنکه ساختار نهایی جمله را محور بررسـی قـرار دهـد،     هلیدي به ،پیشتر گفته شد

شـود روش   همین عامـل سـبب مـی   . سنجد هاي مختلف از نظام دستوري را می گزینش
  .تر باشد تا به ساختارگرایان جرجانی به کارکردگرایان نزدیک

محور  گذار آن است، همچون علم بیان بیشتر بر علم معانی که جرجانی بنیان اساساً
بیـان در شـبکۀ   : تکیـه دارد ) در معناي عام خـود، نـه در معنـاي سوسـوري    (جانشینی 

علم  ،دیگر عبارتهاي نحوي؛ به  کند و معانی در شبکۀ نظام هاي واژگانی عمل می نظام
جرجانی . کند و علم معانی در سطح گفتمان یا کالم بیان غالباً در سطح مفردات اثر می

ان را به شکل نامحسوسی بـه تمـایز دو سـطح واژگـان و نحـو      خود نیز فرق معانی و بی
معناي (یا فصاحت آن به لفظ آن است : قسم است گوید کالم فصیح دو  گرداند و می بازمی

یعنـی   ،استعاره و اقسـام مجـاز  ). 429: 1984 جرجانی،( و یا به نظم آن) لفظ، نه خود لفظ
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در دیـدگاه  . م معانی به نوع دوم کالمگردد و عل به نوع اول کالم برمی ،مباحث علم بیان
توجـه نیسـت،    هـا مـورد   جرجانی و هلیدي، دستوري بودن یا غیردستوري بودن جملـه 

  .توجه است پذیرش یا عدم پذیرش جمله در بافت معین مورد
  

  معنا و دستور -4-2
منظور از معنا در ایـن دسـتور   . استا یک دستور معناگر 1د،من دستور کارکردگراي نظام

چیز در این یعنی همه ؛نفسۀ الفاظ اي کاربردي و معطوف به بافت است، نه معناي فیمعن
اما در هر حـال بـراي   . است دستور براي جستجوي معناهاي کاربردي متن طراحی شده

وقتـی  . اي نـداریم  یافتن معنا جز استفاده از صـورت زبـان و تفسـیر و تأویـل آن چـاره     
ایـن    کنـیم، بـه   گرایانه تفسیر مـی  نقش /ا به صورت کارکردگرایانهدستور ر گوییم که می

همـین  . دهـیم  عنوان منبع ساخت معنا مورد توجه قـرار مـی  معناست که نقش آن را به
نیز وجود دارد و جرجانی نیز دستور و معنـا را بـه هـم     النحو معانیمیزان معناگرایی در 

  : گوید زند و می پیوند می
اگر شما تنها به الفاظ توجه کنیـد و   .ز منظور کردن مقاصد نحوي میان کلماتنظم معنایی ندارد ج

 ،آنکه در آنها مقاصـد نحـوي را تعقیـب و منظـور نماییـد     بی ،بعضی را در پی بعض دیگر قرار دهید
    )370: همان(لف و ناظم کالمی هستند ؤاید تا به جهت آن ادعا کنید که م کاري انجام نداده

 معنـاي  - 1: استنباط کرد که جرجانی براي هر جمله دو معنا قائل است طور توان این می
معنـاي   - 2؛ گیـرد  از راه قواعد دسـتوري شـکل مـی     الفاظ و معانی ااي یا منطقی که ب گزاره

هـایی مثـل    گیـرد؛ ویژگـی   هاي دستوري شکل می کارکردي و بالغی که از راه بعضی ویژگی
او رسـالت خـود را مطالعـۀ سـطح دوم معنـا       .ها در جملـه و تقـدیم و تأخرشـان    جایگاه واژه

هلیـدي دسـتور را واحـد    . توان آن را معناي کارکردي یا معناي بالغی نامیـد  داند که می می
گویـد در هـر زبـانی الزم اسـت کـه       او مـی . داند  د معنا میان و موتور مولّمرکزي پردازش زب

 ۀکه واژگان براي انتقال همـ د یا در دستور گنجانده شوند؛ چرابعضی از معناها دستوري شون
دسـتور زبـان، کـارکرد خاصـی دارد و      .)46و  21: 2004 هلیدي و متیسن،( معانی کافی نیستند

فراکـارکرد متنـی   به این کارکرد، . بندي کالم مرتبط است زمانکند که با سا معنایی خلق می
  .گویند شده معناي متنی میو به معناي ایجاد

                                                
1. Systemic Functional Grammar 
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  ارمبتداي نشاند -خیرأتقدیم و ت -4-3
  :کند را به سه قسمت تقسیم می 1فراکارکرد متنی هلیدي
تنظـیم   یعنی به خواسـت گوینـده   ،محور استخبري که گوینده -ساخت مبتدا -1

  ؛شود می
 ؛شود محور است و بنابر نگاه او آشکار می ساخت اطالعاتی که شنونده -2
  .انسجام -3

خبري و  -سو با ساخت مبتدا توان از یک خیر در نظریۀ نظم جرجانی را میأتقدیم و ت
 2از سوي دیگر با ساخت اطالعی مقایسه کرد؛ چراکه این دو ساخت به آرایـش واژگـانی  

در مکتب پراگ بین ساخت . از نظر جرجانی سهم زیادي در خلق معنا دارد اند که مربوط
عنصري کـه در ابتـداي بنـد قـرار     . اند خبري تفاوتی قائل شده -اطالعی و ساخت مبتدا

این . آید  مبتداست و بقیۀ جمله خبر به شمار می -هر نقش نحوي که داشته باشد -بگیرد
سـاخت  . د جمله را با چه چیزي شروع کنـد گیر گوینده یا نویسنده است که تصمیم می
 یاطالع کهنه بخش. گردد  میاز نظر خواننده باز 3اطالعاتی نیز به کهنه و نو بودن اطالعات

 داند یاست که او نم یاز آن مطلع است و اطالع نو بخش شتریاز جمله است که مخاطب پ
ي خواننده کهنه به شمار که کدام بخش جمله برااین .بخواند ایتا بشنود  کشد یو انتظار م

مبتدا را از اطالع  بر این اساس، گوینده معموالً. گردد می به اطالعات پیشین او باز ،آید می
ایـن دو  درواقـع  . چنین نیسـت  کند، هرچند الزاماً کهنه و خبر را از اطالع نو انتخاب می

ر دهـد،  که عنصري واقعی به بند اضافه کند یـا عنصـري واقعـی را تغییـ    ساخت بدون آن
گویـد تقـدیم و    جرجانی هم می. کند تا معناي متفاوتی خلق شود شرایطی را فراهم می

: 1984 جرجانی،(دهد  معناي آن را تغییر می ،که چیزي به جمله اضافه کندأخیر بدون اینت
و » تومـانی اسـت   تـرین اسـکناس ایرانـی ده    کوچـک « ۀجملدو براي مثال تفاوت . )288

جملـه   يتنها به پیش و پس شدن اجزا ،»اسکناس ایرانی استترین  تومانی کوچک ده«
شوند و این آرایش،  بافت برانگیخته می ۀوسیل هاي آرایش واژگانی به گزینه«. گردد بازمی

  ).106: 2006کامل، ( »دهد تمایالت نویسنده یا گوینده را نشان می
                                                
1. Textual Metafunction 
2. word order 
3. old information & new information 
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او . گذارد ه میخیرها صحأو ت  ثیر بالغی این تقدیمأهلیدي نیز همچون جرجانی بر ت
خبري و ساخت  -مبتدا ساخت از استفاده تواند با می در هرموقعیتی، سخنران«: گوید می

توان از این دو نظام براي تحقیر  می انگیزي تولید کند؛ مثالً ثیر بالغی شگفتأاطالعاتی، ت
  ). 93: 2004 هلیدي و متیسن،( »دیگري یا ایجاد حس گناه در او و امثال این استفاده کرد

تـوان در   خیر در دیدگاه جرجانی را با در نظر داشتن دو تفاوت میأمبحث تقدیم و ت
که جرجـانی، هـم   نخست این. طالعی هلیدي دنبال کردخبري و ساخت ا -ساخت مبتدا

که  دهد؛ در حالی یش واژگانی نشان میکید جمله را با بررسی آراأاطالعِ کهنه و نو و هم ت
ایـن تفـاوت از آرایـش     )7( .جویـد   تکیه و آهنگ کـالم مـی  هلیدي ساخت اطالعی را در 

واقع در. شود در زبان انگلیسی ناشی میواژگانی آزاد در زبان عربی و آرایش واژگانی ثابت 
کنند؛ نظـام   جرجانی و هلیدي با رویکردي یکسان بر یک بخش از نظام زبان تمرکز می

ان، بیشتر ن عربی کارکرد ارتباطی زبدر زبا. زبانی عربی و انگلیسی که با هم متفاوت است
است، اما زبان انگلیسی کارکرد ارتباطی خود را بیشـتر در تکیـه    در ترتیب واژگان نهفته

  .دهد نشان می
که بیشتر جنبۀ اصطالحی دارد، این است  در دیدگاه جرجانی و هلیدي تفاوت دیگر

. هلیدي متفاوت اسـت خبر در نظریۀ جرجانی با معادل لفظی آن در دستور  -که مبتدا 
» اسـناد «بلکـه بـه رابطـۀ     ،مبتدا و خبر در نظر جرجانی وابسته به جایگاه خود نیستند

مبتـدا بـه خـاطر     ،بـه بیـان دیگـر   . هاي اصلی دستور عربی است گردند که از پایه بازمی
مسندالیه بودن مبتداست، حتی اگر در پایان جمله قرار بگیرد و خبر بـه خـاطر مسـند    

ست، حتی اگر ابتداي جمله بیاید؛ یعنی تغییر جایگاه، از مبتدا و خبر سلب بودن خبر ا
خیر از آن أاي به همراه دارد که جرجانی در تقدیم و ت کند، تنها معناي اضافه ماهیت نمی

پردازد که در انـواع   گیرد و به این می هلیدي آغازي بودن مبتدا را فرض می. کند یاد می
در  نشیند و می) مبتدا( ام مقوالت دستوري در جایگاه آغازينشان، کد جمله در حالت بی

به بیان دیگر، آنچه جرجانی در . گیرند دار کدام مقوالت جاي مبتدا قرار می حالت نشان
  . کند عنوان می» دار مبتداهاي نشان«جوید، هلیدي زیر عنوان  خیر میأمبحث تقدیم و ت

تر  ساده. تر از هلیدي استمراتب بیش بهخیر أتوجه جرجانی به علت و انگیزة تقدیم و ت
دار  عصر بودند، جرجانی همان اشکالی را بـه بحـث مبتـداي نشـان     که اگر این دو هماین
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گوید سیبویه هم به ایـن   جرجانی می. است کرد که به سیبویه وارد کرده هلیدي وارد می
بتـداي آن  است که جزئـی از جملـه کـه بیشـترین اهمیـت را دارد در ا      نکته اشاره کرده

پس، از نظر جرجـانی فقـط ایـن مهـم     . است اما به تحلیل و تفسیر آن نپرداخته ،آید  می
تر این است که دلیل اهمیت آن را  مهم ،جمله را تشخیص دهیم ترین جزء نیست که مهم

منظور او   ). 108: 1984 جرجانی،. کن(با دقت در بافت جمله و اغراض گوینده کشف کنیم 
شناسی، اطالع  شترین اهمیت را دارد، غالباً همان چیزي است که در زباناز جزئی که بی

  . شود  نو و یا گاهی کانون خوانده می
عنـوان مکمـل مبحـث    جرجانی بحث معرفه و نکره را به طرزي بسیار هوشمندانه به

واقع به کمک این دو بحث ساخت اطالعی یـا سـاخت   کند و در  أخیر طرح میتقدیم و ت
گوید در انواع جمله،  او می )8( .دهد  طور کامل مورد توجه قرار می ر زبان را بهمحو خواننده

عین (کنیم که پرسش راجع به خود فاعل باشد  تنها زمانی فاعلِ نکره را بر فعل مقدم می
اسم نکره، اطالع نو  ،اي به بیان دیگر در چنین جمله. نه راجع به انجام فعل ،)یا جنس آن

از آن انجـام آن بـاخبر    آید، اطالع کهنه است که خواننده قبالً ن میو فعلی که پس از آ
آید، غالباً به این معنی است  کند که وقتی خبر معرفه می او همچنین بحث می. استبوده

به بیان دیگر خبر معرفه، . شناسد که مخاطب از وقوع آن باخبر بوده، ولی فاعل آن را نمی
  .)42-45: همان .کن( )9( آید ع نو به شمار میاطالع کهنه است و مبتداي آن، اطال

  
  انسجام -4-4

چراکه الزمـۀ تشـکیل مـتن بـه شـمار       ،انسجام از مفاهیم کلیدي تحلیل گفتمان است
شناسان اجتماعی مدرن ماننـد فـاولر و هلیـدي     شناسان و زبانبسیاري از سبک. آید می

  .اند انسجام متنی را مورد توجه قرار داده
والی چند جمله یک متن تشکیل دهد، عالوه بر ساخت داخلی هر جمله، که تبراي این

هلیدي منابع خارجی تولید متن . ها نیز ارتباط خارجی روشنی برقرار باشد باید بین جمله
هلیدي  ).579: 2004، و متیسن هلیدي( دهد توضیح می» انسجام«یا گفتمان را ذیل عنوان 

روابـط  ( و سـاخت اطالعـی  ) ط غیرسـاختاري روابـ (و حسن بر این باورنـد کـه انسـجام    
  . )524: 2004هلیدي و متیسن، ( کنند در کنار هم به ایجاد متن کمک می) ساختاري
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ارجاع، جانشینی و : دهد هلیدي منابع انسجام متن را با بررسی چهار عنصر نشان می
کنند  ري میگذا این عناصر، ساختار زبان را نشانه )10( .حذف، ادات ربط و انسجام واژگانی

هلیدي بین حروف ربط با دیگر . و در کنار آن ابزاري براي تزئین سبکی و معنایی هستند
ها یک انتقال بالغـی ایجـاد    چراکه حروف ربط بین جمله ،گذارد عناصر انسجام فرق می

تواند  تنهایی نمی او همچنین بر این باور است که یک عنصر به ).537-538: همان( کنند می
مگر وقتی که در کل، یک گفتمان یکپارچه  ،شود ارتباط روشن نمی. ا نشان دهدانسجام ر

  ). 174: 1380ترسک، . کن(» حتی گاهی حتماً باید به بافت هم توجه کرد«. بررسی شود
و » حـذف «بـر   ،جرجانی از میان چهار عنصري که در انسجام متن دخیـل هسـتند  

داند و بر  ذف را عجیب و شبیه به سحر میثیر حأتاو براي مثال . کید داردأت» ادات ربط«
او ). 146: 1984جرجانی، . نک( تر است این باور است که گاه نیاوردن لفظی از ذکرش فصیح

» ارتبـاط «در توضیح نظریۀ نظم، براي اشاره به وحدت و اتصال در گفتمان از اصـطالح  
به عناصر انسجامی » ....ارض ابلعیو قیل یا «ۀ کند و براي مثال در تحلیل آی استفاده می

  :مثل حروف ربط نظر دارد 
بینید، همچـون اجـزاي رنـگ کـه بـا هـم         نوعی کالم است که مزیت را در نظم زیباي آن می

و این زیبایی به حدي است که بسیار جالب و . اند اند و به یکدیگر پیوسته و منضم شده درآمیخته
شمارید و از این جهت  کالم را بزرگ نمیاما شما به این لحاظ مقام صاحب . کننده است خیره

کنید؛ مگر هنگامی که تمام آن قطعه را کامالً بررسی نمایید  دستی و قدرت او نمی حکم به چیره
  ).88: همان( در تعدادي از ابیات مشاهده کنید و مهارت نویسنده را مثالً

غیرمنسجم  توان متن منسجم را از متن که مییکی این :ریح جرجانی دو معنا داردتص
  . هایش که گفتمان باید در کلیت خود تحلیل شود، نه در بخشتشخیص داد و دیگري این

او از میـان عناصـر انسـجام    . اردجرجانی به جایگزینی و انسجام واژگانی توجهی نـد 
تـوان    دهد که می  را به فصل و وصل اختصاص می االعجاز دالئلطور خاص دو فصل از  به

نیز » حذف«از سوي دیگر . ط در عناصر انسجامی هلیدي دانستآن را معادل حروف رب
آید، از نظـر جرجـانی از    که در دیدگاه هلیدي یکی از عناصر انسجامی متن به شمار می

که، مفهوم نظم در نظر جرجانی به آنچه هلیدي آن را نتیجه آن. ة نظم استعناصر سازند
  .نامد، نزدیک است  می 1بودگی متنیت یا متن

                                                
1. Textuality 
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عدي از فرایند حذف دارد و تنها بر ب برخالف اهل بالغت، تحلیلی ساده و تکهلیدي 
که در کتب معانی عربی و فارسی، پرهیز از  حالی در ،کند ثیر انسجامی حذف تکیه میأت

 ةهاي بالغیون دربـار  نتیجه نظیر تحلیلدر. ه، تنها یکی از اغرض حذف استتکرار بیهود
  . تحلیلگران گفتمان پیدا کرد حذف را شاید تنها بتوان در آثار

جرجانی قبل . کنند  بندي می جرجانی و هلیدي حروف ربط را از حیث معنایی تقسیم
کننـد، مجـزا     از آن، ابتدا حروف ربطی را که نقش دستوري را به جملۀ بعد منتقـل مـی  

حروف  ۀکه بقی درحالی ،جز معنی اشتراك معناي دیگري ندارد» و«حرف ربط . کند  می
ترتیـب بـا   » ثم«ترتیب بدون فاصله و » فا« مثالً. کنند  معناي دیگري هم ایجاد می ربط

 .)202-203 :همـان (رود   نیـز بـراي بیـان تردیـد بـه کـار مـی       » أو«. رسـاند   فاصله را مـی 
او حروف ربط را بـه سـه    ؛همراه است یاز حروف ربط با دقت خاص يدیهل يبند میتقس
  :زند  یم تر یجزئ يها يبند میدست به تقس زیدسته ن و در هر کند  یم میتقس یکل ۀدست

  ؛...خالصه و ژه،یو مثال، درهرحال، به يبرا گر،ید انیمثل به ب ؛یلیحروف ربط تفص -
  ؛...هرچند و  ا،ی گر،ید يمثل اما، از سو ؛یحروف ربط گسترش -
 )11(. ...و  گریبار د ،يزود مثل آنگاه، سپس، به ؛يحروف ربط امتداد -

  
  گیريتیجهن -5
را در خلق نظم ) مثل عناصر انسجام(جرجانی شماري از عناصر فرانحوي و گفتمانی  -1
 .گرا یافتشناسی نقش توان در ساخت متنی زبان  آن را می ۀداند که نمون ثر میؤم

نتیجه متن ادبـی را تکرارناپـذیر و یکتـا    نظم و معناي ناشی از آن و در جرجانی -2
او همچنین در طیفی . پردازد  شناسی اثر می فرازبانبعد دعایش به شمارد و در اثبات ا می

جایگـاهی میانـه    ،یگر آن هسـتند گرایان یک سر آن و طرفداران محتوا سر د که صورت
کند و این وجـه    نفسه رد میگزیند و پرداختن به نحو صوري یا محتواي شعر را فی برمی

 .اشتراك او با باختین است
خـود مـورد   » کـاربرد «داند و آن را در  برقراري رابطه می ۀوسیلجرجانی زبان را  -3

ل گوینده و شنونده، حالت روحی آنها، دانش عناصر بافت مث ۀاو هم. دهد  بررسی قرار می
را بـه  ... ن، موقعیت گفتمان، نیـت گوینـده و  ها، غرض از متمشترك میان آن) اطالعات(
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اتصـال او بـه   حلقـۀ  دهـد و ایـن     تناسب در تحلیـل نظـم کـالم مـورد توجـه قـرار مـی       
 . گرایی و تحلیل گفتمان استکاربردشناسی، نقش

طور خاص ترتیب واژگانی را با توجه به وضـعیت گوینـده و شـنونده     بهجرجانی  -4
ورزد که معادل   کید میأگیري ترتیب واژگانی ت کند و بر نقش شنونده در شکل  تحلیل می

گراي شناسی نقش ري و ساخت اطالعی زبانخب -ا توان در ساخت مبتد  اش را می امروزي
  .هلیدي مشخص کرد

کنـد    رض میخود را سیستم هایی ف ۀهاي دستوري مورد مطالع جرجانی ویژگی -5
گونـه   تـوان ایـن    هـا را مـی   این سیستم. زند  ها دست به انتخاب میکه گوینده از میان آن

نه او هرگو... . و  امر /خبر /ستفهامخیر، اأت /وصل، تقدیم /نکره، فصل/ معرفه :مشخص کرد
 ةایـن شـیوه بـه شـیو    . داند  شده را باعث خلق معنا میهاي ذکر انتخاب از میان سیستم

  .اش نزدیک است هلیدي در دستور سیستمی

  :پی نوشت
 یجانب يفقط دستاوردها یاگر طبق گفتۀ چامسک: دیگو یم )2009-1927( مزیها« -1

از دو هـزار   شیکنش زبان دانست، در مورد بـ  يها یرسرا بتوان بر یشیدستور زبان زا
 قاتیتحق نیو همچن) فن شعر( قایو بوط) انیو ب یمعان( قایطوریر يها دانش ۀسال سابق

 ر،یوماین(» گفت؟ توان یچه م یو رفتار فرهنگ یجتماعراجع به کاربرد زبان در تعامالت ا
1378 :94.(  

سـیبویه همچـون جرجـانی    . کنـد  نقد مـی جرجانی به سخن سیبویه اشاره و آن را  -2
آیـد؛ امـا بـه      در ابتـداي آن مـی   ،است جزئی از جمله که بیشترین اهمیت را دارد گفته

، توجهی به تحلیل ساختار صـوري جملـه   همین بی. است تحلیل و تفسیر آن نپرداخته
  :کند سیبویه را از جرجانی متمایز می

ألن ذکره أهم من غیر أن  إنه قدم للعنایۀ وقد وقع فی ظنون الناس أنه یکفی أن یقال  و
 لتخیلهم ذلک قد صغر أمر التقـدیم و  بم کان أهم و یذکر من أین کانت تلک العنایۀ و

النظر فیه  هونوا الخطب فیه حتى إنک لترى أکثرهم یرى تتبعه و التأخیر فی نفوسهم و
 ).108: 1984 ،یانجرج( شبهه لم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا و ضربا من التکلف و

نظـم و ترتیـب کـالم     ةگوید اگر تصور کنیم تقلید کالم وارد حوز جاي دیگر میاو  -3
القیس در معـانی و ترتیـب   ؤکنندة شعر امرانشاد اش این است که مثالً نتیجه ،شود می
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 القیس عمـل کـرده باشـد   ؤمعانی و در استخراج نتایج و فواید شعرش درست مانند امر
  ).359: 1984جرجانی، (
منتشر شد و  اي بر نحو کاربرديمقدمه در کتاب1985بار در سال  این نظریه اولین -4

براي آشنایی با شکل (ویرایش دوم و سوم آن به چاپ رسید  2004و  1994هاي  در سال
 ).37-44: 1387  دبیر مقدم،. ؛ و براي آگاهی بیشتر نک1385باطنی،  نکنظریه، این ابتدایی 

جـا کـه   از آن دیـ گو یم »دیز یقتل خارج« ۀمفعول در جمل میتقد لیر تحلمثال د يبرا - 5
خبر قتـل او هسـتند و    دنیتنها خواستار شن ،اند در رنج »یخارج« يمردم از فساد و آزارها

اسـت   لیـ دل نیدارد؛ به هم يترکم تیاهم ،رساند  یرا به قتل م »یخارج« یکه چه کسنیا
 يبـرا  یجرجـان  ،مثال روشن است نیطور که در ا انهم. است دهکه مفعول بر فاعل مقدم ش

 ).108: 1984، جرجانی( کند  یرجوع م تیالنحو به بافت موقع یمعان لیتحل
 /معرفه( يدوعضو ینیمجموعه جانش ای ستمیس کینکره بودن،  ایمثال معرفه  يبرا -6

م دارد کـال  يدر معنا يریثأت ستمیس نیا يها نهیانتخاب هرکدام از گز. سازد یم) نکره
 یو لکـم فـ  « هیـ انتخاب نکره در آ مثالً .شود  یم نییاثر تب ۀنیکه با توجه به بافت و زم

 .است معنادار کامالً یانتخاب »هایالقصاص ح
نماید و از آنجاکه  گ کالم و تکیه میاطالع نو و کهنه، خود را با آهن: گوید هلیدي می -7

هاي زبـان   ، ساخت اطالعاتی از ویژگیدهند خود را در نوشتار نشان نمی آهنگ و تکیه
طور  همان ،که در زبان عربی حالی در ؛)131-132: 2004 هلیدي و متیسن،( گفتاري است

ثیر أخیر یعنی تغییر در آرایش واژگانی بیشترین تأتقدیم و ت ،کند که جرجانی بحث می
 .را در ساخت اطالعی جمله دارد

گردد و  نمینی همواره به ساخت اطالعی بازرجاگرچه باید تذکر داد که نکره نزد ج -8
و لکـم فـی   « ۀتـوان در تحلیـل جرجـانی از آیـ     کاربردهاي دیگري نیز دارد؛ این را می

 .)290-1984:289جرجانی، . نک( مشاهده کرد» القصاص حیاه
 .نـک (از نظر جرجانی خبرِ معرفه کاربردهاي دیگـر ماننـد قصـر و حصـر نیـز دارد       -9

   ).116-117: 1984 جرجانی،
 ایـ شـناختن نقـش خواننـده     تیمبحث بـه رسـم   نیاز طرح ا یهدف جرجان قتیحقدر    

. دهـد   یاو را نشـان مـ   یمعتزلـ  شیمتن است کـه گـرا   یبر سرشت ارتباط دیکأشنونده و ت
 انیـ م یچنـدان  زیشده بود که تمـا  يبند به دست معتزله صورت اساساً یمفهوم نظم جرجان

و عقـل و   یکالم اله نیآن بود که ب یدر پ انیتزلمع«. نبودند لیقا يو کالم بشر یکالم اله
 يمطـابق بـا قراردادهـا    یکردند که کالم اله یم دیکأآنها ت. ندیبگشا يمعبر يبشر شۀیاند
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و  ریبـودن تفسـ   يو بشـر  قـرآن بـودن    یالهـ  نیب یتناقض چیه. است نازل شده یزبان انسان
 ). 35و  264: 1999 د،یابوز( »است امیپ اساساً قرآنوجود ندارد، چون  لیوأت

درخـت بـا سـرو و      ۀمثـل رابطـ  ( یشمول ۀرابط، ییمعناشامل هم یانسجام واژگان -10
 ییآ ، هم)از درخت هستند یو برگ که جزئ شهیمثل ساقه و ر(جزء و کل  ۀ، رابط)بلوط

  ).532: 2004 هلیدي و متیسن،. نک(است  و تکرار) یو ساق الهیمثل شراب و پ(
   .541: 2004 ،سنیو مت يدیهل .نک مطالعۀ بیشتر در این زمینه، براي -11
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