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 چکيده
امر اي برخوردار است. علت اين  ويژه اهمیّتنظرية نظم جرجاني از نظرياتي است که در بالغت عربي از 

ي هاي مختلف دستوري، معنايي و زيباشناخت نبهجبه  آنشمول و توجه  توان گستردگي ابعاد، را مي

 آنها، با بسیاري از شناسي معاصر شده در زباندانست. اين نظريه با وجود تقدّم زماني بر نظريات مطرح

يافت. يکي از  معاصربین اين نظريه و نظريات زيادي  توان نقاط مشترک مي يتأمل دارد و با اندکارتباط 

رويکردي تطبیقي،  دروهش حاضر پژ .دکرزباني است که فرث مطرح  موقعیّتنظرية بافت  ،اين نظريات

آشکار يک هرضعف و قوّت نقاط  ،تا از اين منظر کندبررسي مي آنها را اين دو نظريه و نقاط اشتراک

ادبي براي محققان  -کنند و در مطالعات بالغياين دو نظريه يکديگر را تکمیل  ،آن در پرتو وشود 

وان به اين موارد اشاره کرد: اهتمام هر دو نظريه به ت هاي اين پژوهش مي از يافته .سودمندتر واقع شوند

 موقعیّتت نظرية بافت فرث، جامعیّتقارب بین مفهوم سیاق نزد جرجاني و مفهوم بافت نزد  زباني، بافت

و موضوع اقتضاي حال و خطاب در  موقعیّتنظرية نظم جرجاني، شباهت نظرية بافت  در مقايسه با

 بالغت عربي.
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 . مقدمه1

)مصطفي و آوردن و پیونددادن دو يا چند چیز با يکديگر است نظم در لغت به معني فراهم

هاي مرواريد نیز به  به رشته کشیدن دانه . اين واژه در معنيِ«(م ظ ن»ذيل  :1410ديگران، 

 .)همان(شود  مي کار برده

به تعريف اصطالحي  ،اما مشابه ،علماي لغت پیش از عبدالقاهر، با عبارات مختلف

شايد بهترين تعريف از نظم را بتوان در آراء با وجود اين، اند.  م کردهواژة نظم اقدا

معتقد است نظم چیزي نیست جز قراردادن   ويجرجاني و نظرية معروف او يافت. 

بدان که نظم جز اين نیست که »با رعايت قواعد دستوريِ متعارف:  هاجزاي کالم در جمل

کند و اينکه بر اساس قوانین و اصول آن  اي ادا کني که علم نحو اقتضا مي کالم خود را به گونه

 .(77 :1995) «هايش را بشناسي و بر خالف آن عمل نکني عمل کرده و روش
رارگیري اجزاي جمله در کنار يکديگر مراد از نظم کالم، رعايت قواعد ق خالصه آنکه

شده از نظر دستوري و معنايي مورد قبول عموم اي که جملة ساخته گونه به ؛است

و  ودچنانچه منجر به ايجاد ابهام ش ،گويشوران زبان باشد و هر گونه تخلّف از نظم کالم

 .يا با ديگر قواعد دستوري منافات داشته باشد، از نظر گويشوران مردود است

کنند که پس از  برخي از محققان، جرجاني را به عنوان اولین شخصي معرفي مي

قاضي عبدالجبار، تفسیري منطقي از نظرية نظم ارائه کرده و آن را با معاني ثانوية جمله 

. (163 :1427)ابولیل، را براي آن برگزيده است  «معناي معني»در ارتباط دانسته و نام 

 ،شود هوم ظاهري لفظ است که بدون نیاز به واسطه دريافت ميمراد جرجاني از معنا، مف

شود و  ت ميآن بخش از معناي لفظ است که با تأمّل در آن درياف ،معناي معنا ولي

کند  از يک معنا به معناي ديگر منتقل مي ،ي مانند کنايه و تشبیههاي راهمخاطب را از 

وري، معنايي و زيباشناختي را جرجاني در اين نظريه سطوح مختلف دست .(164: )همان

ت دارد. عالوه بر اين، جرجاني در اين و نظرية او از اين جهت جامعیّ کندميبررسي 

و در واقع يکي از مواردي که در  اي براي بافت و سیاق قائل است ويژه اهمیّتنظريه 

نظرية وي قابل مشاهده است، توجه به بافت و سیاق کالم است که امروزه در 

 Context) موقعیّتاي جداگانه و با عنوان نظرية بافت  ناسي معاصر در قالب نظريهش زبان

of Situation  /Situational Context) توان به بررسي  مي ،ين روااز  ؛شود طرح ميم

شناس بريتانیايي، آر. جي. فرث  بانکه ز پرداخت موقعیّتتقارب نظرية وي و نظرية بافت 

(J. R. Firthم ) دکرطرح.  
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و  )دستور و واژگان(که بین صورت  ]است[شبکة روابطي » (،Context) مراد از بافت

)ساغروانیان، « دهد جهانِ بیرون وجود دارد و در حقیقت معنيِ خارجي زبان را تشکیل مي

 (،Verbal Contextزباني ) اند: بافت شمردهشناسان چهار نوع بافت را بر . زبان(425 :1369

 (.Culturalفرهنگي ) ( وEmotionalعاطفي ) ي،موقعیّت

است و  موقعیّتاساس هدف اصلي اين مقاله، مقايسة نظرية نظم و نظرية بافت  اينبر

 توان اين گونه مطرح کرد: شوند، مي هايي را که در اين راستا مطرح مي پرسش

فرث  موقعیّتجرجاني و نظرية بافت  هاي موجود بین نظرية نظم ها و تفاوت ـ شباهت

 ؟چیست

تا چه حد  فرث موقعیّتت نظرية نظم جرجاني در مقايسه با نظرية بافت ـ میزان جامعیّ

 است؟

شناسي کالسیک عربي  ي حال در زبانو موضوع مقتضا موقعیّتـ ارتباط نظرية بافت 

 چگونه است؟

را يک از اين نظريات ابتدا هر صدد آن است کهدر ،تطبیقيرويکردي  در اين مقاله با

يکديگر، به  او سپس با تطبیق دو نظريه ب ندجداگانه تعريف و بررسي ک هايي بخشدر 

 .بپردازدگیري  ها و نتیجه تحلیل داده

هاي  ويژة نظرية نظم در بالغت عربي، از گذشته تا کنون پژوهش اهمیّتبه دلیل 

ها  کتاباين توان به  ت اين موضوع صورت گرفته است که براي نمونه ميزيادي با محوريّ

 ه کرد:اشار

اثر علي  ،مجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم حبثاً عن طريقة لقراءة النص األديب القدمي .1

ت متون ادبي آيد، اين کتاب با محوريّ گونه که از نام کتاب بر مي که همان نجیب ابراهیم،

 پردازد. قديم، به مباحث زيباشناختي واژه در سیاق جمله مي

بررسي نظرية نظم از  ،که موضوع آن درويش اجلندياز   النظمنظرية عبدالقاهر يفکتاب  .2

  ديدگاه جرجاني است.

که با توجه به  تألیف سناء حمید بیاتي، ،قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم کتاب .3

 کند. نظرية نظم، قواعد نحو عربي را بازخواني مي

نظرية نظم، ارتباط آن را  که پس از شرح و بیان اثر حاتم الضامن ،نظرية النظم کتاب .4

 کند.  با علوم نحو، بالغت و نقد ادبي بررسي مي
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که به  نوشتة محمد عباس ،هاي نوين در نقد ادبي عبدالقاهر جرجاني و ديدگاهکتاب  .5

مانند چامسکي و دوسوسور  ،شناسان معاصر مقايسة نظرية نظم و نظريات برخي زبان

 پردازد. مي

بررسي تطبیقي مفهوم نظم در » ،استا نگاشته شده استاز جمله مقاالتي که در اين ر

هاي ديونیزيوس  با تأکید بر ديدگاهان و روم باستان و بالغت اسالمي؛ فن خطابة يون

که به مطالعه  است نوشتة داوود عمارتي ،(1391) «نيهالیکارناسوسي و عبدالقاهر جرجا

 پردازد. بالغت اسالمي ميهاي يونان و روم باستان و  و مقايسة مفهوم نظم در خطابه

 نوشتة مريم مشرف ،(1386)« جرجاني بالغت نظرية در ساختار و نظم»مقالة  همچنین

سکي را با يکديگر مقايسه ت نظرية نظم، آراء جرجاني و دوسوسور و چامبا محوريّ

 کند. مي

ند که پژوهش حاضر به اين نتیجه رسید هاي صورت گرفته، نگارندگان پس از بررسي

کنون نظرية وي با نظرية فرث که با تأکید بر بافت توجه ويژة جرجاني به بافت، تام به رغ

اين ، مقايسه نشده است و با توجه به ضرورت اين مقايسه، به تألیف شکل گرفته موقعیّت

 دند.کراقدام  در اين زمینه همقال

ظرية پژوهش حاضر سعي دارد که با بررسي نظرية نظم جرجاني و تطبیق آن با ن

بد و نقاط قوت و فرث، به موارد تشابه و تفاوت اين دو نظريه دست يا موقعیّتبافت 

اين دو نظريه يکديگر را تکمیل  ،آن دو را بررسي کند تا در پرتو يک از آنضعف هر

پس از راي محققان سودمندتر واقع شوند. و در مطالعات بالغي ـ ادبي ب نندک

و  موقعیّتند که عالوه بر مقايسة نظرية بافت دگان دريافتارنگرفته، نگهاي صورت بررسي

زبان و از جمله شناسان عربي توان به تشابهات اين نظريه با آنچه زبان نظرية نظم، مي

مراد از حال  ؛نیز اشاره کرد ،اند ياد کرده «اقتضاي حال و مقام»جرجاني از آن با عنوان 

و  کند ميبور مجبه انتخاب نوع خاصي از کالم  در بالغت عربي حالتي است که گوينده را

 واداربه انتخاب نوع خاصي از گفتار به فرآيند ساخت کالم بر اساس حال که گوينده را 

علم بالغت نیز عبارت است از  ،بر همین اساس. گويند مي «مقتضاي حال»نمايد،  مي

 . (13 :1426، القزويين)مطابقت کالم فصیح با مقتضاي حال 
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 بدالقاهر جرجاني و نظرية نظم. ع2

هاي خود به آن  شناسان پیش از جرجاني به نظم کلمات توجه داشته و در نوشته زبان

ولي  ،هاي ايشان ادامه يافت در پژوهش ، سیر تکاملي اين موضوع کهاند  اشاره کرده

  توان به صورت نظرية کامل نزد عبدالقاهر جرجاني مشاهده کرد. مجموع اين آراء را مي

در گرگان ديده به جهان گشود. بسیاري او را از اولین  هـ(471)عبدالقاهر جرجاني 

توان به دو  ترين تألیفات او در اين زمینه مي از مهم .دانند گذاران علم بالغت مي پايه

 آمده دالئل االعجازدر وي اشاره کرد که نظرية نظم  دالئل االعجازو  ةغاسرار البالکتاب 

نشان دادن اعجاز قرآن  ،از تألیف اين کتاب را توان انگیزة جرجاني واقع مي و در است

 کريم دانست.

لة معنا و پیوند آن با ساخت، وي را به تدوين نظرية ئتوجه خاص جرجاني به مس

اي برخوردار است؛ چه وي نظم را  ويژه اهمیّتنظم سوق داد. نظم از ديدگاه جرجاني از 

تعريفي از  جرجاني. (76 :1995)جرجاني،  داند خیمة آن ميقطب دايرة بالغت و ستون 

راستايي که جرجاني تر به آن اشاره شد و از ديگر تعاريف هم دهد که پیش نظم ارائه مي

ش از يک بار سازگاري آن با قواعد دستور زبان است که بی ،از اين واژه ارائه کرده است

ئًا غرَي توخِّي معاين هذا العلِم ]النحو[ ليس هو ]النظم[ َشي»... بدان توجه داده است: 
در عد و احکام علم نحو نظم به کارگیري قوا يعني ؛(79 :)همان« وأحكاِمه فيما بنَي الكِلمِ 

 ،مرادِ جرجاني از نظم، سازگاري کالم با قواعد دستوري است ،بنابراين کالم است.

کلمات که بر اساس  نشینيشت که طبق اين ديدگاه، هرگونه همهرچند بايد مدنظر دا

 .از امتیاز و زيبايي برخوردار نیست ،قواعد دستوري باشد

 «النحو  معاين  علم» ، وي تعبیر  به ؛است  معاني و نحو  علم  میان جرجاني معتقد به پیوند

شود  مي  بیان مقصود  اداي  براي  که  کلماتي  میان در  نحوي  روابط  بهترين  يافتن  يعني

 1.(«جرجاني»، ذيل: تا بي زرين، )قرباني

نظم در واقع تألیف کلمات در جمله بر اساس معاني آن است و از آنجايي که اين 

و نحو خود اسامي مورد استفاده در آن را تعیین  شودميموضوع در علم نحو بررسي 

 :2007)مصطفي،  اند را بر آن اطالق کرده «معاين النحو»پژوهان عربي، نام  کند، زبان مي

233). 
نحو در ديدگاه جرجاني، علم کشف معاني است و مراد از معاني، معاني نفسي گوناگوني 

يابیم. اين  ميديگر و کاربرد زبان توسط اديب دراست که از طريق روابط اجزاي کالم با يک
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اي است که از ارتباط اجزاي کالم با يکديگر بافتي زنده و متشکل از تصاوير و  کاربرد به گونه

 مراد»توان گفت:  در واقع مي .(308 :1979آورد )عشماوي،  را به وجود مي احساسات

و  جمله دربارة وي ديدگاه بلکه ،نیست دستوري احکام فقط نحو قانون از جرجاني

و  زير و زبرها تأثیر قوت آن و ؛است اين از تر ظريف و تر عمیق بسیار هم با کلمات ارتباط

« شود مي تعبیر کالم ذهني و نفسي عدبُ به آن از که است شنونده جان در جمله ظرايف

جايگاه  اهمیّتبه همین دلیل جرجاني در اين نظريه به نقش و ؛ (405 :1386)مشرف، 

نیز  ،کلمات در جمله و ارتباط آن با يکديگر و معنا و غرضي که گوينده از بیان آن دارد

نظم حبسب املوضع وحبسب فصل يف أن مزايا ال»توجه خاصي نشان داده و فصلي با عنوان 
دارد که  گونه بیان مي دهد و اين به اين موضوع اختصاص مي «املراد والغرض املقصود یاملعن

به  ،بر اساس معاني و اغراض آن و در درجة دوم ،نخست ،ت کاربرد واژگان در جملهمزيّ

واسطة جايگاه اين کلمات در جمله و طريقة استعمال آنها در کنار يکديگر مشخص 

حال آنکه نکره  ،اي مقبول است گاه نکره بودن يک واژه در جمله ،اساس  اين برشود.  مي

 .(82 :1995)جرجاني،  کاهد اي ديگر از بالغت آن جمله مي آوردن همین واژه در جمله

شیني ايي و بدون در نظر گرفتن روابط همنجرجاني معتقد است که يک کلمه به تنه

تي گونه برتري و مزيّ هیچ خودخوديبهابر احواالت مختلف، آن با ديگر کلمات مجاور و بن

 ،منظور از نظم کلمات، صرف پشت سر هم قرار گرفتن آنها نیست، بنابراين؛ (55)همان،  ندارد

هاي کالم، نسق و ترتیب واحدي داشته باشند و معاني آن  بلکه نظم در واقع اين است که داللت

. در واقع مقصود جرجاني از (45 :1387)عباس،  يگر بیايدبر اساس اقتضاي عقلي به دنبال يکد

کند،  توجه به بافت کالم است. مثالي که جرجاني در اين زمینه ارائه مي ،اين سخن

  گیرايي و شود مي گر جلوه ها رنگ ديگر کنار در آن در  رنگي هر  که  رنگرزي پارچه است

بايد  ،بنابراين 2.(202 :1995)جرجاني،   هاست رنگ  اين  انتظام و  مجموع در ،پارچه   يک

بلکه مراد وي از نظم،  ،نیست( Verseي به معني سخن موزون )گفت نظم در نگاه جرجان

 تر از وزن کالم در بردارد.  بافت کالم است که معنايي وسیع
 بلکه بالغت را از ،داند لفظ يا معنا نمي دو مقولة جرجاني علم بالغت را تنها قائم بر يکي از

در ارتباط اين کلمات و معاني  ،سو در ارتباط بین کلمات يک عبارت و از سوي ديگر يک

نظم در نگاه جرجاني چیزي ؛ (164 :1427لیل، )ابو نامد مي «نظم»داند و اين ارتباطات را  مي

اسم و فعل ) وي با اشاره به اقسام کلمات در زبان .به جز پیوستن کلمات به يکديگر نیست

داند: پیوند اسم  هاي پیوستن اين کلمات به يکديگر را از سه حالت خارج نمي هرا ،(و حرف

 . (13 :1995)جرجاني، يک از اسم و فعل وند اسم و فعل و پیوند حرف به هرو اسم، پی
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فصل و  و 3تقديم و تأخیر، حذف، فروقنظرية نظم جرجاني بر چهار رکن استوار است: 

. اساس نظرية نظم بر انسجام عناصر متن و (255 :2009و حمد شبیب،  ةجمع)شاکر  وصل

، اضمار و اظهار، معرفه و نکرهاستفاده از فرآيندهايي مانند تقديم و تأخیر، فصل و وصل، 

 ،موقعیّتحذف و تکرار در جاي مناسب خود است که اين امر با عنايت به عناصر بافت 

)جرجاني،  پذير است مکانا ،مانند مقتضاي حال گوينده و شنونده و مقتضاي حال خطاب

1995: 62). 

 گويد: آنجا که مي ؛جرجاني به مقتضاي حال گوينده و شنونده نیز توجه کرده است

که گوينده قصد رساندنش را دارد، بايد معنايي داشته باشد که  شکي نیست خبري

مخاطب از آن اطالعي ندارد و نیز معلوم است که قصد متکلم از ارادة خبر، رساندن 

ساندن معنايي است که کلمات در بلکه ر، تک واژگان آن نیستاي لغوي تکمعن

هاي  علت اينکه جرجاني گونه همچنین(. 385 :رسانند )همان نشیني با يکديگر ميهم

اين است که گويندة بلیغ با توجه به  ،دهد کردن خبر ارائه ميمختلفي براي بیان

 ند.يکي از اين انواع را برگزي ،مقتضاي حال مخاطب

نظم »و  «نظم حروف»آورد:  از دو نوع نظم سخن به میان مي دالئلجرجاني در 

آمدن آن در   هم سر  در توضیح اين دو نوع معتقد است که نظم حروف پشت ؛ او«کالم

ساختار يک کلمه و امري است قراردادي و عرفي که از هیچ منطق خاصي پیروي 

اساس نظم و ترتیب معاني در نفس گوينده حال آنکه در نظم کالم، کلمات بر  ؛کند نمي

بلکه سازگاري و تناسق آن بر  یست،شوند و مراد از آن توالي کلمات در جمله ن مرتب مي

واضح است که مراد جرجاني از نظم، نوع  .(56 :)همان اساس مقتضاي عقل انساني است

دادنِ سامان دوم آن و نظمي است که در وراي آن قصد و ارادة گوينده وجود دارد و در

مربوط به ساختمان واژه  ،ل نظم. نوع اوّ(237 :1390)نوروزي، آن انديشه به کار رفته است 

، لکن اين عدم توجه به اين معنا نیست که وي نیستتوجه جرجاني چندان موردو است 

منکر تأثیر موسیقايي لفظ است، بلکه به اين معني است که وي در درجة اول، زيبايي را 

داند.  که منوط به شیوة آرايش کالم بر اساس قانون نحو ميبل ،شمارد يِ واژه نميامر ذات

شناسي سخن کاربردي  در زيبايي ،خودخوديبه ،به اعتقاد وي اساس موسیقي مفردات

مگر اينکه آرايش کالم در جمله بر اساس استحکام کالم و قواعد معنايي و نحوي  ،ندارد

 .(408 :1386)مشرف،  زدچنین موسیقي لفظي را آشکار سا
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نظرية نظم جرجاني بر پنج پايه استوار است: تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام، نَسق 

دينامیکي است از ترکیب نحوي، ترتیب  ،. در واقع نظرية نظم تألیفي(94 :1387)عباس، 

 اين اختاري مبتني بر بالغت. برواژگاني، نظام معنايي، نسق زيباشناختي و تألیف س

خالف ترکیب ناظر بر جنبة معنايي کالم است، برتوان گفت که تألیف بیشتر  مي ،اساس 

گرفتن بندي، قرار ين دستهکه به زيبايي و هیئت لفظ نظر دارد. مراد از ترتیب در ا

واژگان در مکان مناسب و توجه به تقدّم و تأخّر آن در جمله است که گوينده بر اساس 

است. دو مقولة نظام و نسق نیز ناظر به ابعاد مقتضیات دستوري ملزم به رعايت آن 

 شناسي کالم است. زيبايي

 و  انديشه ساختارِ  میان  ارتباط  دادن نشان ، جرجاني  ابتکاري  هاي انديشه يکي از

داند  مي  ذهني  نظم  انعکاسي از را  معني و  لفظ  بین  انتظام  وي. بود  زبان ساختار

. در واقع مراد جرجاني از معاني، معاني نفسي است که در («رجانيج»ذيل  :تا زرين، بي )قرباني

توان گفت نظم کالم  اساس مي  اين بر. (166 :2007)معمیش،  گیرد ذهن گوينده شکل مي

اي بر  شدن کلمهتابع نظم معانيِ شکل گرفته در نفس و ذهن متکلم است و مقدم

یب آن در ذهن است و نه نتیجة نتیجة تفکر در معاني و ترت ،ديگري و يا مؤخرشدن آن

 .(58 :1995)جرجاني، تفکر در خودِ الفاظ 
سخني بر زبان  (مخلوق و خالق از اعم) کسکه هراين است مراد جرجاني از کالم نفسي 

 و کند مي نفس حديث انه آ با که يابد مي معاني اي ازرشته خود نفْس در قبل از ،کند جاري مي

 و آن معاني را «کالم حسي»اين الفاظ را  ؛دهد مي قرار آنها از کيحا را انشايي يا خبري الفاظ

 کالم اطالق و است نفسي کالم همان واقعي و حقیقي و کالم اند نامیده «نفسي کالم» يا «کالم»

 .(2/195 :تا )سبحاني، بي است مجاز ها نوعي جمله و الفاظ بر

 :نه خالصه کردگو اين را نظم نظرية کلي توان اصول بندي مي در يک جمع

 فکر و عقل در معني سنجیدن محصول ،نظام يعني لفظ؛ نه است معني بر ـ اصالت

 .آن است از تابعي لفظ و يافته در عقل استسنجش معنيِ بر اصالت، در واقع .است

 و روابط نحو در نتیجة نظم که از اين جهت است؛ آن به وابسته نظمِ و نحو کالم، محور ـ

 .است معني سنجیدگي محصول نیز آن که يابد مي حققت جمله اجزاي نحوي

مفردات  نه ،کالم اجزاي روابط چگونگي در ارتباط با است امري سخن زيبايي و ـ زشتي 

)مشرف، زند  مي رقم را زيبايي و زشتي ،نهايت در کالم اجزاي متقابل روابط زيرا آن؛

1386: 406). 
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د که در واقع همان ارادة معاني نحو از گرد ميحت کالم به ساختار و اسلوب آن برـ فصا

 . (240 :1390)نوروزي،  سوي گوينده است

توان آن را  مي لذا ؛ـ نظم به معني تألیف کلمات و نظام آن در جمله و عبارت است

ها وجود دارد؛ چه هر زباني براي  اي زباني دانست که بدون استثناء در تمام زبان پديده

اي خاص اتخاذ کرده است که گويشوران را  جمله، شیوه نظام و آرايش واژگان خود در

يکي از  ،سازد و نظم بر اين اساس قادر به رساندن مفاهیم موجود در ذهنشان مي

 .(247 :2007)مصطفي، و خطا در کالم است  موضوعات علم نحو و معیار آن درست

ا مورد توان به اين ملخص اضافه کرد و در بندهاي ديگر تنه موارد ديگري که مي

 اشارة غیر مستقیم بوده است از اين قرار است:

خالف نظم کلمه، کلمات بر اساس نظم و ترتیب معاني در نفْس گوينده ـ در نظم کالم بر

 شوند. مرتب مي

داشت  نظر ا قواعد دستوري است، لکن بايد مدسازگاري کالم ب ،ـ مراد جرجاني از نظم

از امتیاز  ،که بر اساس قواعد دستوري باشد نشیني کلماتگونه همکه در ديدگاه وي، هر

 و زيبايي برخوردار نیست.
 

 فرث موقعيّت. نظرية بافت 3

شناسان معاصر قابل مقايسه  هاي مختلف با نظريات زبان نظرية نظم جرجاني از جنبه

شناس بريتانیايي، آر. جي.  است که زبان موقعیّتاست. يکي از اين نظريات، نظرية بافت 

 د.کرفرث مطرح 
 ،شناسان بوده است و مراد از آن شناسي معاصر مورد توجه زبان موضوع سیاق در زبان

. به (212 :1370)اچسون،  «هاي متعدد و کاربردهاي تخصصي دروني زبان است سبک»

ا کند، امّ هر فرد به طور معمول تنها به يک لهجه صحبت مي»، شناسان اعتقاد زبان

گفتاري، سیاق سخن  موقعیّتبر  مسلط باشد که بنا احتمال دارد که بر چندين سیاق

 .)همان(« خود را تغییر دهد

 از بیشترکه ( Constructivist Linguistsست )گرا شناسان ساخت فرث يکي از زبان

 اثر( Malinowskyiملینوفسکي ) لهستاني،( Anthropologistشناس ) مردم افکار

 ر طبق آن:ب که داشت اي نظريه ملینوفسکي ؛بود پذيرفته
 به زباني پارة آن سازندة عبارات و کلمات معاني با همراه را زباني پارة هر معناي»

 موقعیتيِ هاي بافت در عبارات و کلمات همان و زباني پارة همان گوناگون هاي نقش
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 را رهیافت اين فرث بودند. رفته کار  به آنها در ،خود که دادند مي ارجاع مخصوصي

 به را شناختي زبان توصیف تمام لذا و. کاربرد  به خود زباني هاي يبررس در و برگرفت

 را معادله اين کاربرد دامنة کار اين با و درنظرآورد معاني بر ناظر احکام بیان مثابة

 هم مزبور معادلة مقصود بدين .«بافت در است نقش معني»گويد:  مي که داد گسترش

 چارچوب در را. شناختي واج تحلیل هم و گیرد ميفرا خود در را نحوي -صرفي تحلیل

 به تجربه، جهان با زبان رابطة مفهوم در يعني عاديش، مفهوم در بامعنا فرث، نظرية

 در جمالت و ها گروه و کلمات که شد مي برخورد معناشناختي هاي نقش مثابة

 نظر در فرث که موقعیّت بافت آن اما. کردند مي ايفا متفاوت هاي موقعیّت هاي بافت

 آن و گفت مي سخن آن از ملینوفسکي که بود يموقعیّت بافت از مجردتر طبیعتاً داشت،

روبینز « )انگاشت مي واقعي و مشهود هاي تخصوصیّ و ها ويژگي از متشکل را

(Robbins) ،1370: 447.) 

 چیز از معناشناسان که شد باعث آورد، وجود به معناشناسي در زمینة فرث که کاري»

 به را معنا اينکه از بپرهیزند و بگیرند فاصله [از شيء انگاري معنا] معنا انگاشتن

 واقع زبانِ در آن نمايندة «کلمه» و دارد وجود زبان از خارج که بگیرند چیزي سادگي

 بدان معناشناسان تا شد سبب برعکس، بلکه دهد؛ مي ارجاع بدان کلمه يا شود، مي

همان، ) «آورند شمار به زبان در کلمه نقش مثابة به را معنا که کنند گرايش پیدا

448). 

که وي به جاي جمله، متن زباني را در  بودتفاوت فرث با پیشینیان خود در اين 

به عنوان دادة واحد بررسي زبان در نظر گرفت و نیز بر تحلیل نوايي متن  موقعیّتبافت 

شناختي زبان است  تأکید داشت که اين موضوع ناظر بر جنبة واج )لحن بیان مطلب(

 .(31 :1390)رستمیان و طباطبائي، 

شناسي معاصر  بندي، بافت در زبان در توضیح اين نظريه بايد گفت که در يک تقسیم

جمله و در  نظام داخل در کلمه بر دو بخش است: بافت زباني که مراد از آن کاربرد

 ،شود مي حاصل زباني بافت که از معنايي و بدين ترتیب است لماتک نشیني با سايرهم

محدود تبديل به معنايي معین و  است ولغت متمايز   معناي واژگان در فرهنگ از

به محیط فرازباني ، تيزباني يا بافت موقعیّو بافت غیر (61 :2002)هلیدي، شود  مي

(Metalanguage )گفتار  که در آن پاره 4شوداطالق مي(Utterance )د. در گردمطرح مي

 Levelت )در محاوره، سطح رسمیّ کنندگان شرکتاين راستا، مفاهیمي همچون تعداد 

of Formality )ّت زباني، موضوع مورد بحث و... مورد توجه قرار ت فعالیّگفتار، ماهی     

 .(420 :2003)کريستال، گیرد مي
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تحلیل  :شود مي مطرح گونه اين فرث نظر از موقعیّتتحلیل زبان بر پاية بافت  مراحل

 زباني ساخت عناصر میان موجود نشینيهم زباني که در آن روابط متن دروني روابط

 روابط ند و در سطح بعدشو مي مشخص و تحلیل گوناگون سطوح در ،نظر مورد

 جايگزين يکديگر جاي به نظام در درون توانند مي که واحدهايي يا عناصر جانشیني

 دروني بايد روابط ،پس از آن .دشو مشخص آنها ارزش راه اين تا از ندگرد ررسيب شوند،

 عناصر با ارتباط در زباني متن بدين ترتیب که عناصر ؛شود مشخص موقعیّت بافت

 تحلیلي شوند، سپس روابط مشخص آن خالق و مؤثر هاي ويژگي توجه به با غیرزباني

 با عناصر و ها گروه واژها،تک ها، ژهوا مانند ،زباني متن هاي سنجش میان موجود

 نشان و رويدادها ها تشخصیّ اشخاص، ها، پديده مانند ،موقعیّت بافت هاي درون بخش

آنچه در اين نظريه تا حدودي با  .(31 ش:1390)رستمیان و طباطبايي، شوند  مي داده

 زيرا: شود، شباهت دارد؛ مطرح مي( Sociolinguisticsشناسي زبان ) مطالعات جامعه

شناسي زبان عنواني است که غالباً براي مطالعة اينکه چه کسي با چه کسي، چه  جامعه»

 ،به عبارت ديگر ؛رود به کار مي نويسد( )يا ميکند  وقت، کجا، چگونه و چرا صحبت مي

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي  شناسي زبان، مطالعة زبان طبیعي در تمام زمینه جامعه

شناسي زبان تا حدي مطالعة تمام  جامعه» . در واقع(9 :1373)پرايد،  «آن است

کنندگان از زبان و  هاي معنادار فرهنگي و اجتماعي است که در دسترس استفاده انتخاب

 .(10 :)همان« شده از سوي آنهاستيا ساخته

واقعة  هردر  را شناسي زبان بايد اجزاي مختلف ممکن الگوي ارتباطي جامعه هر

ارتباط در جامعه انجام  ،هاي خاص شرايطي که در آن کند و نیز نشانه ارتباطي مشخص

که   اي ند و کارهاي ويژهآور را پديد مي کنندگاني که اين شرايط گیرد، نقش شرکت مي

. شايد از (28)همان، رد تواند در اين شرايط داشته باشد، فراهم آوَ ارتباطات فردي مي

توصیف کامل وضع زبان در يک »عتقدند که شناسان م که برخي از زبانهمین روست 

علوم اجتماعي با کشور معیّن، مجموعة مهم و مفیدي از اطالعات را براي دانشمندان 

 .(85 :)همان« برداردعاليق متفاوت در

شود  ي به بافتي اطالق ميموقعیّتبافت  توان گفت که در واقع بندي کلي مي در جمع

گفتارها نه تنها از معناي  رود. معناي پارهبه کار ميگفتار يا متن در آن  که کلمه، پاره

يعني بافتي که آن کلمه در آن  آن،تي بلکه از بافت موقعیّ ،آيدميتک کلمات آن برتک

، اگرچه شنونده «اين را ببین»شود؛ مثالً در جملة نیز حاصل مي ،است به کار رفته
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براي درک کامل منظور  ،نددارا مي «ببین»و  «را»، «اين»هاي  تک واژهمعناي تک

ت دارد که در آن گوينده با اشاره به شیئي در همان موقعیّنیاز تي گوينده به بافت موقعیّ

تواند به میزي اشاره مي «اين»مثالً  ؛فهماند به شنونده مي «اين»منظور خود را از واژة 

 قع شده است.کند که در گوشة اتاقي که هم گوينده و هم شنونده در آن قرار دارند، وا

بافت »شود، چنین بافتي را که موجب درک کامل معنا و منظور گوينده از جمله مي

لزوم مطالعة  بر شناسان. زبان(117 :2002)ريچاردز و شمیت، نامند  مي «تي يا فیزيکيموقعیّ

معتقدند معناي کامل کالم از اين  زيرا؛ دارندتي آن تأکید با توجه به بافت موقعیّ زبان

 .(420 :2003)کريستال، شود حاصل مي طريق

و  موقعیّتگونه نتیجه گرفت که به اعتقاد پیروان اين نظريه، توان اين ميدر مجموع 

تواند  مينخود متن به تنهايي  کند و که معني را تعیین مي متن است جهان پیرامونِ

 Livingهاي زنده ) بررسي زبان تفاوتي بین ،باشد. بدين ترتیب نمايانگر معني

Languageو زبان ) ( هاي مردهDead Languages )آيد؛ چه در بررسي  به وجود مي

ي آن نیز دسترسي داشت؛ مثالً برخي کلمات رايج موقعیّتتوان به بافت  هاي زنده مي زبان

اين اختالف  در يک زبان در بین اقشار مختلف يک جامعة زباني کاربرد متفاوت دارد که

تن در متنِ آن جامعة زباني قابل درک است؛ چیزي که در بررسي گرفکاربرد تنها با قرار

 توان گفت معنا همان کاربرد است. لذا بر پاية اين نظريه مي؛ هاي مرده وجود ندارد زبان

است که در شاخة  عامليرويداد ارتباطي،  هرداليل انتخاب نوع واژگان در 

هايي تواند با شاخص يانتخاب م شناسي زبان به آن توجه شده است و در واقع اين جامعه

سن، جنس، نژاد، عضويت در يک طبقة اجتماعي، شغل يا میزان تحصیل فرستنده، چون 

 .(34 :1373)پرايد،  دشوگیرنده يا شنوندگان حاضر مشخص 

 تدهندة کالم را مانند شخصیّتمامي عناصر تشکیل ،موقعیّتفرث در نظرية بافت 

افرادي غیر از گوينده و شنونده  تشخصیّ ايشان، ت فرهنگيشخصیّ گوينده و شنونده،

گیرد و ارتباط  بررسي کالم در نظر مي براي ،)در صورت وجود(گو هستند وکه شاهد گفت

کننده در جتماعي مرتبط با زبان افراد شرکتبا اسلوب زباني و عوامل ا را اين موارد

آب و هواي مکان ايجاد ت گو، نیز وضعیّوگو، تأثیر عاطفي کالم بر طرفین گفتوگفت

 موقعیّتت سیاسي و چنین وضعیّو هم )در صورتي که بر کالم تأثیرگذار باشد(گو وگفت

 . (312ـ 310:تا )سعران، بي کندبررسي ميگو وجغرافیايي مکان گفت
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رويداد ارتباطي را تشکیل  هرکه  شود شناسي زبان از عواملي نام برده مي در جامعه

 کند، شباهت دارد: فرث مطرح ميآنچه  و تا حدودي با دهدمي
ت ت فرستندة پیام، هويّند از: هويّاعوامل بنیادين يک رويداد ارتباطي عبارت»

نظر پیام، آگاهي فرستنده از موانع يا گواهي به رويداد کننده يا گیرندة مورد دريافت

شکل  کنندگان، عنوان و محتواي معیّن پیام، ارتباطي، رمزهاي مشترک براي محاوره

 موقعیّتگردد،  شدة پیام، خصوصیات مجرايي که پیام از طريق آن منتقل مي رمزگشايي

اي که پیام در آن  کند و کار ويژه که پیام در آن نقشي بازي مي اي يا وضع اجتماعي

 (.29 :1373)پرايد، « شرايط دارد
 

 (موقعيّت)بافت  . مقايسة نظرية نظم و نظرية سياق4

 هاي که اين موضوع ناظر بر جنبهاست ، معنا نقش در بافت موقعیّتاساس نظرية بافت بر

 چنین پیروان اين نظريه عالوه بر تحلیل روابطشناسي است. هم صرفي، نحوي و واج

را نیز  موقعیّت بافت دروني و جانشیني، روابط نشیني، اعم از روابط هممتن دروني

 .کنندميبررسي 

نظم بر تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام و نسق  هاي پايه تر اشاره شد، که پیش چنان

توان گفت که جرجاني نیز مانند فرث، زبان را در دو  مي ،استوار است. بر اين اساس

هاي  زباني که ناظر بر جنبهکند: توجه وي به بافت درون مرحله تحلیل و بررسي مي

تیب در دو بخش ترکیب و تر و ني کلمات استینشدستوري و روابط جانشیني و هم

قابل مشاهده است. اين در حالي است که تألیف، نظام و نسق چیزي است که ناظر بر 

زباني تأکید بیشتري دارد و تعريف بر بافت درون ويهرچند  ،ي کالم استموقعیّتبافت 

زباني است و نه نظم در قالب سازگاري کالم با قواعد دستوري ناظر بر جنبة بافت درون

 ي.موقعیّتبافت 

زباني چیزي است که از نظر جرجاني معادل مَقام است و بافت درون وقعیّتمبافت 

به کند و مراد از معنا را همان تعلق معنايي کلمات  وي با عنوان تعلیق از آن ياد مي

 ؛(337 :1995)جرجاني،  آمدن آنها در گفتار  هم سر  داند و نه صِرف پشت يکديگر مي

 ،حو و معنا به تعلیق که مراد از آن روابط بافتي استجرجاني عالوه بر قواعد ن ،بنابراين

 بايد ،اين وجود با دهد. کند و مبناي نظرية خود را بر اين اصول قرار مي نیز توجه مي

 به تقريباً را دو اين گوينده و است دشوار بسیار ،فرآيند دو اين بین تمايز که پذيرفت

 دهد. مي انجام واحد فرآيندي صورت
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 ،شناسان سنتي دارد ية فرث بر نظرية جرجاني و حتي نظرات زبانتي که نظرمزيّ

ي کالم است؛ چه دانستیم وي عالوه بر موقعیّتهاي مختلف بافت  توجه او به تمامي جنبه

به مکان و جغرافیا و شرايط آب و هوايي  ،توجه به شرايط اجتماعي، سیاسي و فرهنگي

شناسي  هاي جامعه ر واقع به نوعي به حیطهکند و د نیز توجه مي )در صورت تأثیر در کالم(

شود و اين موضوعي است که در زبان عربي به طور کلي و اجمالي و در  زبان وارد مي

 .شود ث اقتضاي حال و مقام مطرح ميقالب مبح

الیه شامل ذکر و باحث مربوط به احوال مسند و مسندٌدر معربي شناسان زبان  زبان

دهندة کالم مانند  ... به برخي از عناصر تشکیلو نکره معرفه وحذف، تقديم و تأخیر، 

فوت وقت، ايجاد مسرّت در شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر گوينده، جلوگیري از 

د در واح ايهگاه به صورت نظري هرچند اين مباحث هیچ ،اند ... اشاره کردهمخاطب و

عناصري غیر از آن را به طور ، تمام اين عناصر و موقعیّتاما نظرية بافت  نیامده است،

گرفته توسط ا بر متن شکلنه کرده و در اين نظريه از تأثیر هريک از آکامل بررسي 

گو و درک وگوينده غافل نشده است که اين موضوع به دريافتي کامل از شرايط گفت

 شود. ميمنجر کامل معني کالم 

شناسي عربي  در زبانرا ام و موضوع اقتضاي حال و مق موقعیّتدر پايان، نظرية بافت 

که گوينده را به  ياساس حالته شد به فرآيند ساخت کالم برتر گفیم. پیشکن ميبررسي 

موضوعي که گويند.  د، مقتضاي حال ميکنميوادار انتخاب نوع خاصي از گفتار 

 ازآنچه  .اند، مصاديق مقتضاي حال است پژوهان زبان عربي کمتر بدان پرداخته بالغت

از مقتضاي حال، مقتضاي  شانمراددهد که نشان مي ،آيد هاي ايشان به دست مي نوشته

رعايت اين  ،بنابراين ؛مثل اشاره به مخاطب جاهل يا منکر يا مردّد ؛حال مخاطب است

مقتضا يکي از وظايف گوينده است که اين موضوع ناشي از تأثیر بالغت يوناني بر بالغت 

هرچند برخي از محققان عالوه بر مقتضاي حال . (70 :1390ک: فضیلت، )ر.عربي است 

اين موضوع  ،(66 :همانک: )ر.اند  مخاطب، به مقتضاي حال متکلم و خطاب نیز اشاره کرده

توان مصداق  مي موقعیّتهاي ايشان بسط نیافته است. با توجه به نظرية بافت  در نوشته

نوندة مورد نظر در نظر ديگر مقتضاي حال را رعايت مقتضاي حال شنوندگان غیر از ش

انواع مقتضاي حال ارائه داد: مقتضاي حال متکلم،  برايبندي را  گرفت و اين تقسیم

مقتضاي حال مخاطب، مقتضاي حال شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر متکلم و 

مقتضاي حال خطاب. بديهي است که در بسیاري از موارد، مقتضاي حال خطاب و 
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اي که سخنراني  مثالً گوينده ؛يکديگر ارتباط مستقیم دارندمقتضاي حال مخاطب با 

 برايبر عهده دارد،  «شناختي ادبیات فارسيبررسي زيبايي»با عنوان را  يآغازين همايش

اي در  رعايت مقتضاي حال خطاب و شنوندگاني که در جمع حضور دارند، بايد مقدمه

 م مهندسي ژنتیک!اي در ارتباط با عل ارائه دهد و نه مقدمه باره اين
 

 نتيجه. 5

فرث در اين  موقعیّتبا توجه به بررسي و مقايسة نظرية نظم جرجاني و نظرية بافت 

 آمد:مقاله، نتايج زير به دست 

، معنا همان نقش کاربردي کلمه در بافت است که اين موقعیّتاساس نظرية بافت بر .1

چنین پیروان اين نظريه هم شناسي است. هاي صرفي، نحوي و واج موضوع ناظر بر جنبه

 و جانشیني، روابط نشینياعم از روابط هم ،زباني متن دروني عالوه بر تحلیل روابط

 .کنندميرا نیز بررسي  موقعیّت بافت دروني

هاي نظرية نظم بر تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام و نسق استوار است. بر اين اساس  پايه

نیز مانند فرث، زبان را در دو مرحله  توان به اين شباهت دست يافت که جرجاني مي

هاي دستوري و  زباني که ناظر بر جنبه کند: توجه وي به بافت درون تحلیل و بررسي مي

در دو بخش ترکیب و ترتیب قابل مشاهده  و نیشني کلمات استروابط جانشیني و هم

 است.  ي کالمموقعیّتاست، حال آنکه تألیف، نظام و نسق چیزي است که ناظر بر بافت 

زباني تأکید بیشتري دارد و تعريف نظم در قالب سازگاري  جرجاني بر بافت درون .2

 ي.موقعیّتزباني است و نه بافت  کالم با قواعد دستوري ناظر بر جنبة بافت درون

و  استتعلیق  معادلزباني  از نظر جرجاني معادل مَقام و بافت درون موقعیّتبافت  .3

  و نه صِرف پشت کلمات به يکديگر است ان تعلق معناييهم در ديدگاه ويمراد از معنا 

 آمدن آنها در گفتار.  هم سر

دهندة کالم که در نظريات  عالوه بر تمامي عناصر تشکیل موقعیّتنظرية بافت  .4

کرده است و از  ، عناصري غیر از آن را نیز کامالً بررسياست بوده  شناسان عربي زبان

گرفته توسط گوينده غافل نیست که اين موضوع به  ها بر متن شکلتأثیر هريک از آن

شود. حال آنکه  ميمنجر گو و درک کامل معني کالم ودريافتي کامل از شرايط گفت

شناسان زبان عربي در مباحث بالغي تنها به برخي از عناصر مانند: شنوندگاني غیر  زبان

ر مخاطب و... اشاره از شنوندة موردنظر گوينده، جلوگیري از فوت وقت، ايجاد مسرّت د

  در نیامده است. يگاه به صورت نظرية واحداند، اما اين مباحث هیچ کرده
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تک واژگان آن از نظر جرجاني، قصد متکلم از ارادة خبر، رساندن معناي لغوي تک .5

رسانند و اين  نشیني با يکديگر مياست که کلمات در همنیست، بلکه رساندن معنايي 

گفتارها نه  به آن اشاره شد که معناي پاره موقعیّتظرية بافت همان چیزي است که در ن

بافتي به شود؛ يعني تي آن حاصل ميبلکه از بافت موقعیّ ،تک کلمات آناز معناي تک

 .شودنیز بايد توجه  است که آن کلمه در آن به کار رفته

، شناسان سنتي دارد تي که نظرية فرث بر نظرية جرجاني و حتي نظرات زبانمزيّ .6

ي کالم است؛ چه وي عالوه بر توجه به موقعیّتهاي مختلف بافت  توجه او به تمامي جنبه

شرايط اجتماعي، سیاسي و فرهنگي، به مکان و جغرافیا و شرايط آب و هوايي و... نیز 

تر در  اي کلي کند و اين موضوعي است که در زبان عربي و نزد جرجاني به گونه توجه مي

 شود. ل و مقام مطرح ميقالب مبحث اقتضاي حا

نیست، به  موقعیّتارتباط با نظرية بافت  که بينیز شناسي زبان  در علم جامعه .7

گیري يک رويداد ارتباطي اشاره شده است که در نظريات  موضوعاتي در شکل

شناسان عربي از جمله نظرية نظم جرجاني کمتر بدان پرداخته شده است. يکي از  زبان

تخاب نوع واژگان کاربردي در جريان ارتباط است که از جملة اين موضوعات داليل ان

توان به سن،  شمرَد، مي شناسي زبان براي اين موضوع بر مي مواردي که شاخة جامعه

جنس، نژاد، عضويت در يک طبقة اجتماعي، شغل يا میزان تحصیل اشخاص درگیر در 

ن انتخابي کمتر توجه گفتگو اشاره کرد. اين در حالي است که جرجاني به نوع واژگا

 نشان داده و توجه عمدة وي بر ارتباط و انتظام اين کلمات در سطح جمله است.

توان به تشابهات اين نظريه با  و نظرية نظم، مي موقعیّتعالوه بر مقايسة نظرية بافت  .8

اشاره  نیز ،اند شناسان زبان عربي از آن با عنوان اقتضاي حال و مقام ياد کرده آنچه زبان

پژوهان زبان  بالغت گويند. اساس حال را مقتضاي حال ميرد. فرآيند ساخت کالم برک

لکن ظاهراً مراد ايشان از  ،اند عربي به موضوع مصاديق مقتضاي حال کمتر پرداخته

حال  مقتضاي حال، مقتضاي حال مخاطب و رعايت اين مقتضا بر عهدة گوينده است.

توان مصداق ديگر مقتضاي حال را رعايت  يم موقعیّتآنکه با توجه به نظرية بافت 

بندي  تقسیم ،بنابراين ؛مقتضاي حال شنوندگان غیر از شنوندة مورد نظر در نظر گرفت

انواع مقتضاي حال به اين صورت است: مقتضاي حال متکلم، مقتضاي حال مخاطب، 

 مقتضاي حال شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر متکلم و مقتضاي حال خطاب.
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با مبحث تقديم و تأخیر بايد گفت که مفاهیم اين  موقعیّتبارة ارتباط مفهوم بافت در .9

تأثیر نیست؛ چه گاه عناصري خارج از زبان که  در تقديم و تأخیر اجزاي جمله بي هنظري

شود  مرتبط است، موجب مي ي کالم(موقعیّت)بافت گو ومکاني و زماني گفت موقعیّتبا 

ر موضوعي است بررسي اين نوع تقديم و تأخی .ه را مقدّم کندگوينده برخي از ارکان جمل

 کند. دهندة کالم از ديد فرث صدق مييک از عناصر تشکیلکه دربارة هر
 

 نوشتپي
، نیز قابل مشاهده است؛  معاصر، نظیر بلومفیلد و چامسکي  شناسان اي است که در آراء زبان اين نکته .1

 :اند )ر.ک اشاره کرده  نحو و بالغت  و پیوند میان  نحوي  ئلمسا  و نقش  جايگاه  چه ايشان نیز به

 (.4608، 5تا،  زرين، بي قرباني

و   نقاشي  را دربارة يک  مطلب  ، نیز همین (، نَقّاد معروفI.A, Richardsريچاردز )  آيور آرمسترانگ .2

.  است  ها و صداها دانسته آنها را در پیوند رنگ  بودن  و جاذب  و گیرايي  کرده  مطرح  قطعة موسیقي  يک

هر   ادبي  و برتري  فضیلت  گويد که ( ميUsage Theoryنظرية استعمال )  ريچاردز نیز در مبحث

  سخن  همان  و اين ؛آنها  و پیوند میان  و در سازگاري  است  واژگان  و مناسب  ، در کاربرد صحیح سخن

اي قضاوت  توان دربارة هیچ کلمه قیدة ريچاردز نمي(. به ع4608: 5تا،  زرين، بي است )قرباني  جرجاني

بلکه کلمه در بافت، در متن، در  ،کرد که خوب است يا بد، صحیح است يا غلط، زشت است يا زيبا

کند و در واقع معني جمله از معاني  ت و در پیوند و ارتباط متقابل با کلمات ديگر معني پیدا ميموقعیّ

 (.89 :1382)فتوحي، شود  جداگانة کلمات تشکیل نمي

طبق نظر نويسندگان مقاله، مراد جرجاني از فروق، فروق در خبر و به عبارتي خبر در معناي عام آن  .3

است که جرجاني اين عنوان عجیب را براي آن در نظر گرفته است )شاکر جمعه و حمد شبیب، 

2009 ،269.) 

شناسي  سروکار دارد، به فرازبانشناسي که با رابطة زبان و ديگر عوامل فرهنگ  بخشي از زبان .4

(Metalinguistics.معروف است ) 
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