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 از دیدگاه بررسی مقتضای حال و مقام در شعر

 و جفری لیچ جرجانی عبدالقاهر

 2مینا جیگاره ،1نسرین  تیموری

 چکیده 

منظور از تناسب مقتضای کالم با حال و مقام در بالغت  

سنتی مطابقت شکل با معنا و غرض است که در زبانشناسی 

محتوا نام دارد. بررسی این تناسب بر مبنای بافت  صورت و

، صرف واژگان معنایی -درون زبانی یعنی روابط نحوی

 موقعیت گفتار شرایط تولید و نظر از سیاق موقعیتی یعنی

کنایه  ،تصریح ،ایجاز گزینش شیوۀ اطناب، ممکن نیست.

هاست. سبب تنوع مقامه های کالم بو تعدد صورت ... و

-عادت افعال و رخداد، به اعتبار واحدهای واژگانیبررسی 

نویسنده که از عوامل تجارب عینی  های زندگی اجتماعی و

در کنار بافت متنی  خارج ذهن یا سیاق موقعیتی هستند،

واضح نبودن مسئله حال و مقام یا بافت  .بسیار اهمّیت دارد

هدف و ضرورت نگارش  ،و سیاق در بالغت سنتی

اه سنتی عبدالقاهر . بدین منظور دیدگپژوهش حاضر است

 -شناختی جفری لیچ  به روش توصیفیجرجانی و زبان

منظور  که دهدد. نتیجه پژوهش نشان میشتحلیلی مقایسه 

از تناسب مقتضای کالم با حال یا بافت درونی در پرتو 

شود. تنوع مقام عامل مؤثر مقام یا سیاق موقعیتی محقق می

از نظر  رود.شمار میه ل کالم بدر تغییر ساختار و شک

اقتضای عدول از نحو و ترکیب  سبک شعر، جرجانی و لیچ

معنای  -متعارف واژگان دارد که متناسب با غرض بالغی

از طریق صورت کالم دریافت  -معنا یا مفهوم کلی)محتوا(

 شود.می
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Abstract 
The purpose of conforming the form of the 

word to meaning and position in traditional 

rhetoric match shape with meaning and mental 

purpose which is called form and content 

linguistics. Analyze this conformance based on 

the verbal context, i.e., semantic relationships- 

syntactic words regardless of situational 

context, i.e., the conditions of production and 

speech reception are not possible. Choice of 

Pleonasm, brevity, outspokenness, allusive 

stile … and the plenty of form patterns is due 

to the variety of situations. Analysis of lexical 

compounds according to event, function and 

habits of social life and the author’s objective 

experiences are external factors or situational 

context, it is very important to the verbal 

context. The unclearness of the position and the 

context; is the reason and necessity of writing 

this article.in this regard, the traditional 

opinion of Abdul Qahir Jurjanii and leech’s 

linguistic was compared by descriptive-

analytical method .the research result shows 

that: The exact analysis of the corresponds to 

the form of speech with meaning or the verbal 

context is done through a purpose or situational 

context .The variation in the position of the 

factor influences the structure and form of 

speech.According to Jurjanii and Leech, The 

poetry style deserves a deviation form the 

syntax and the usual combination of 

vocabularies which corresponds to the 

rhetorical purpose, the content and the general 

concept, is understood through the form of 

speech. 
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 مقدمه

ت داللت متناسب با غرض ذهنی وضوح عبارت، دق

های کالم بلیغ است. کشف احوال و از ویژگی

م )وضع نحوی مناسبات درونی الفاظ در روساخت کال

هماهنگ با غرض متکلم در  (واژگان و ترکیب آنها

 عبدالقاهر جرجانیعلم معانی قابل بررسی است که 

آید. شمار میه گذار طرح نظری آن بپایه (.ق ـ.ه 5)

ردپای تفکر او، در مطالعات زبانشناسی و معناشناسی 

عصر معاصر مشهود است. طرح علمی معناشناسی 

با  شناس فرانسوی میشل برآلزباننخستین بار توسط 

 .(م1897) معنا هایی دربارۀپژوهش چاپ کتاب

دولف آ، ماکس وبر چونهمنی صورت گرفت و کسا

 استفان اولمان کاس تافستن و، کریستوفر نروپ، نورو

 یآن را ادامه داده و با طرح معنای معنا 1930 سال در

 ،وشنل )د. به اوج شکوفایی رسید اوگدن ریچاردز و

این علم به پشتوانۀ زبانی و معنایی  .(16-15م: 2006

 رفتارو برانگیختن تأثیرگذاری  ،انتقال اطالعاتغیر از 

مخاطب را به همراه دارد که وجه ممیّزۀ زبان  عاطفی

شعر از زبان عادی و روزمره است. کارل بولر 

برای  (1934) نظریۀ زبانروانشناس آلمانی در کتاب 

انتقال اطالعات توسط  زبان، سه کارکرد شناختی

و ابزاری  (انتقال احساس و نظر گوینده) بیانی(، زبان

-در نظر می (العمل اوان بر مخاطب و عکس)تأثیر زب

 (467: 1378، )مقدادی گیرد.

دریافت مفهوم و غرض یک اثر ادبی به حاالت      

روانی و سطح فکری گوینده و شرایط مکانی  -روحی

و  تاریخی و فرهنگی( –زمانی )محیط اجتماعی  -

احوال شنوندگان وابسته است. گوینده متناسب با معنا 

کند و غرض خود، صورت کالم را تنظیم می و

ه مخاطب از طریق همان روساخت یا ظاهر کالم ب

مایه این شود. بنژرف ساخت یا مضمون راهنمایی می

جانبه، آگاهی و شناخت هر دوی آنها نسبت ارتباط دو

به مفاهیم زبانی است که محصول تجربیات عینی از 

انی و واژگ-مصادیق جهان پیرامون و قواعد نحوی

معنایی زبان، به صورت نوشتار یا گفتار است و 

ش تعیین شدۀ مخاطب از طریق شناخت مفاهیم از پی

زبان و موقعیت ایجادشده به مفهوم یا غرض دست 

یابد. رعایت تناسب الفاظ با معنا و غرض مقصود می

در بالغت سنتی، با عنوان مقتضای حال و مقام و عامل 

یف جرجانی از نظم فصاحت و بالغت سخن در تعر

النظّم هو توخّی معانی النحو و أحکامه و »وجود دارد: 

، )الجرجانی« وجوهه و فروقه فیما بین معانی الَکلِم

نظم تکیه ِصرف بر قواعد صرفی واژگان  .(382 :1997

های زبانی زبان نیست، بلکه رابطۀ معنی سازهو نحو 

ابق و معنای دستوری است که با نام معانی نحو در تط

با حال گوینده و توخّی آن برحسب مقصود، یعنی 

که معنا و شود. از آنعرفی میمقتضای حال و مقام م

 یغرض، عامل تعیین کنندۀ موقعیت الفاظ و شیوۀ ادا

و اعلم آن مِن شأنِ الوجوهِ و الفروقِ أال » تعبیر است.

یزال یحدث بسببها و علی حسب األغراض و المعانی 

)همان:  «هائق و خفایا ال إلی حد ونهایالتی تقع فیها، دق

( این تناسب در میان زبانشناسان معاصر همچون 220

انگلیسی در کتاب  (1936-2014) جفری لیچ

(، با نام 1968) شناختی به شعر انگلیسیرهنمونی زبان

 بافت متنی و سیاق موقعیتی بر مبنای معنای تعاملی

 شود.)اجتماعی(، متن ارزیابی می

 ،در انگلیسی همان زمینۀ متن «بافت» ۀواژ     

یعنی کلمات و جمالت پیشین و پسین عبارت مورد 

دستوری است.  -نظر با روابط معنایی الگوهای واژی

جهان عینی  ادیقرابطه میان صورت الفاظ با مص»لیچ 
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رابطه میان صورت الفاظ  داللت برون زبانی ورا خارج 

تجربه جهان خارج ذهن ادیق مص مفهوم ذهنی که از با

درون  شده و در فرهنگ لغات جای دارد را داللت

که  ( 59 و 20: 1382 ،)صفوی «گیرددر نظر میزبانی 

متنی قابل بافت  موقعیتی وکالم در سیاق ، به تبع آن

 ارزیابی است.

( اصطالح بافت 1923-1935) الینوفسکیم

موقعیتی را برای بررسی محیط کالمی و موقعیت 

جمله مطرح کرد. منظور از آن محیط پیرامونی  گفتاری

فرهنگی مشارکان در تعامل  -یعنی بافت تاریخی ،متن

 است که برای درک شایسته متن ضروری است.

( مفهوم سیاق موقعیتی 1935) ایجی.آر.فرث در مقاله

ها( با کنش شخصیت) را با توجه به مشارکان موقعیت

 های موقعیتکالمی(، ویژگی)کالمی و غیر مشارکان

بط با آن( و تأثیرات کنش کالمی مرت )رخداد و اشیای

های مشارکان وضعیت از رهگذر گفته تغییر حالت و)

هلیدی و ) حاضر در موقعیت( به کار گرفته است.

( منظور از آن بر زبان آوردن 57-59: 1393، حسن

چیزی در زمانی خاصّ وابسته به نوع و ماهیت 

های اجتماعی خاص است. کارکرد، مرتبط با بافت

تنوع سیاق عامل تفاوت معنا و تفاوت صورت کالم 

 است.

گسترۀ »بافت موقعیتی مبتنی بر سه ویژگی 

 شود.توصیف می« شیوۀ سخنو  منش سخن، سخن

سخن: رخداد یا ماهیت کنش اجتماعی   گسترۀ

 پردازند.یا آنچه مشارکان به آن می

های منش سخن: ماهیت و موقعیت و نقش

 .ارکان به صورت دائمی یا موقتیمش

شفاهی یا هر دو(  -)کتبی شیوۀ سخن: نقش زبان

 (65)همان: . و وجه بالغی متن )ترغیب و تعلیم و...(

هماهنگ شدن منابع زبانی یعنی روابط معنایی 

ای که برگرفته از بینی شدهدرونی با انتظارات پیش

ت، منابع بیرونی یعنی بافت موقعیتی و فرهنگی اس

 (126)همان:  شود.وجب انسجام و پیوستگی متن میم

 

 لهئبیان مس

چون همای که امروزه پای برخی علوم ئلهمس

شناسی را به حیطۀ ، اجتماعی و مردمتاریخ، روانشناسی

تأثیراتی است که  ،ادبی باز کرده -های زبانیپژوهش

این علوم بر روند ارتباط طرفین و شیوۀ بیان کالم بر 

 چند افالطون فن شعر یکی از نظر از» گذارند.جای می

 -پرتو معیارهای اجتماعی  ای بود که باید درحیطه

: 1382 )هارلند، .«شدمتافیزیکی آزموده می و سیاسی

-ینش و چینش و موقعیت کلمات تعییننوع گز» (25

های گفتاری و منش و سبک گوینده و کننده گرایش

و الگوی فرهنگی و نیز متأثر از نوع کارکرد ارتباطی 

: 1378، )مقدادی. «اجتماعی است-شرایط تاریخی

همان که لیچ با عنوان سیاق موقعیتی در کنار  (187

احواالت نویسنده و شرایط حاکم بر زندگی او و از 

رتباطی بر شیوۀ تأثیر روابط اجتماعی و نوع کارکرد ا

کنندۀ رو که روابط تعیینکند؛ از آنبیان کالم یاد می

تحلیل و بررسی دقیق متون ادبی  .گفتار هستند نوع

چون شعر فقط از جنبه درونی و صرف نظر از تأثیرات 

؛ چرا که محیطی و احواالت نویسنده ممکن نیست

 ،رواین وصف حال زندگی شاعر است. از ،گاهی شعر

هر گونه تغییری در روبنای کالم از آهنگ  و وزن و 

ه و پاره گفتار و واژقافیه و سجع و یا تکرار در واج و 

کنندۀ احساسات و عواطف درونی حذف و... منعکس

دریافت مفاهیم استعاری و کنایی  و غرض شاعر است.

گاهی شعر با  محصول درک بافت موقعیتی است.
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 (موقعیتی )وابسته به زمان و مکان تجاوز از بافت

چه » مانند. گیردآمیز به خود میمفهومی کنایی یا طعنه

 .«در عصر یک روز طوفانی گیزی!عصر دل ان

(Leech, 1968: 170-173)   اما این شرایط حاکم بر

تولید و دریافت معنا یا سیاق موقعیتی در کنار بافت 

درون زبانی مطرح از دیدگاه لیچ به صراحت در 

بلکه تنها معیار  ؛اسالمی ذکر نشده است -بالغت سنتی

ال فصاحت و بالغت کالم را مطابقت با مقتضیات ح

کند و عمالً وجه تمایز یا تفکیکی و مقام معرفی می

های حال آنکه پژوهش .برای آن دو وجود ندارد

زبانشناسی و معناشناسی معاصر ریشه در اندیشۀ 

علمای بالغت و وامدار افکار عبدالقاهر جرجانی 

رو، پژوهش حاضر با مقایسه دیدگاه نظری است.از این

به سؤاالت زیر  جرجانی و لیچ در صدد پاسخگویی

 است:

 سؤاالت پژوهش:

 چه ارتباطی میان حال و مقام وجود دارد؟ .1

چه وجه مشترکی میان حال و مقام در بالغت سنتی  .2

و بافت درونی و موقعیتی زبانشناسی جدید  وجود 

 دارد؟

 

 پیشینه پژوهش

های بسیاری در زمینه اقتضای مقاالت پراکنده و کتاب

 ترین آنهاترین و جامعمهم خورد کهچشم میه حال ب

و النقد  یمةالقد غةمقتضی الحال بین بالکتاب . 1

-1428)ابراهیم محمد عبداهلل الخولی از  الحدیث

است که  (األولی هالطبع، : دارالبصائرهالقاهر، 2007

 اقتضائات حال را بر پایۀ نظریه عبدالقاهر جرجانی،

 السیاق لةدال. 2 ده است.کرسکاکی و قرطاجنی بررسی 

عربستان ، 1423)اهلل بن ضیف اهلل الطلحی  ةرداز 

است که به بررسی بافت ( الملک فهد همکتب سعودی:

در تبیین معنا پرداخته و از نظریات اهل بالغت قدیم 

السیاق و مقتضی الحال فی »مقالۀ  .3 سود جسته است.

 هجامع الجزائر:) بادیس لهویمل از «مفتاح العلوم

که اقتضای ( 2013 العدد التاسع:، مخبرال همجل ،ةبسکر

حال را با توجه به بافت در مفتاح العلوم سکاکی 

-وجوها نشان میبررسی کرده است. اما نتیجه جست

پژوهشی در زمینه حال و مقام بر مبنای نظریه که دهد 

جرجانی در مقایسه با بافت درون زبانی و سیاق 

 موقعیتی زبانشناسی لیچ صورت نگرفته است.

 

 مباحث نظری

 رابطه لفظ یا صورت صوتی، با معنا یا محتوا . 1

بررسی عناصر صوری سخن در تطابق با معنا و غرض 

 مدلول و ،دالّ چونهمواحدهایی  نیازمند»متکلم 

دالّ » و دستور زبان است. (27: 1379، )صفوی« داللت

ما  ای است که حاصل تصورپدیده صوتی، یا تصور

 جهان خارج و موجود در عینی نسبت به مصداق

ذهنی متعلق به نظام زبان   معنایی و مدلول تصور

 «دالّ» جرجانی (39)همان:  «هاستنسبت به مصداق

 موزون و نامفهوم و تاصواز ا یترکیبیا واژه را 

در  قرارداد زبان براساس وضع و ترتیب یافته حروفی

داند. از این بابت هیچ مزیّتی مترتب بر خدمت معنا می

 ناشی از پیوند با کلمات دیگر وتألیف  دردو لفظ جز 

 (35 :1383، قائل نیست )جرجانی ذهن معانی نحو در

سبب  در جمله است کهکلمات  وضعیتتغییر  و این

 سنگین وو زبان گوش  بریا کالم گی زیبند و یتجذاب

الکلمۀ تروقک أّنکَ تری »د: شومیموجب فساد سخن 

 تؤنسکَ فی موضعٍ ثمّ تراها بعینها تثقل علیک و و

پس  (38: 1997، الجرجانی)« توحشک فی موضع آخر
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بلکه در ترکیب و  ؛مفرد نیستکلمه فصاحت متوجه 

روابط گان با یکدیگر است که اساس نظم )رابطه واژ

شکل ترتیب و  ،آوردمعنایی( را فراهم می -نحوی

وساخت و جلوۀ هنری معنا و ترکیب واژگان جنبۀ ر

: همان) غرض است که در واقعیت جدا از هم نیستند

گوینده متناسب با معنا و غرض خود، به تنظیم  .(272

شکل ظاهری کالم و ترکیب واژگان در صورت و 

ه پردازد تا مخاطب از طریق آن، معنا و مقصود را بمی

 راحتی دریافت کند. در تولید و دریافت هر نوع کالم،

ها متناسب با ت اصول دستور زبان و انتخاب واژهرعای

معجمی، شرط الزم برای  -صَرف زبان و معنای لغوی

صحّت و سهولت پیام و پرهیز از دیرفهمی و کج فهمی 

مخاطب است. چنانچه مخاطب متوجه هدف و فهم 

 این اشکال متوجه گوینده خواهد بود. ،غرض نشود

ُتریهِ و ال یهتدی للذی فأما و صاحِبُکَ مَن الیری ما »

تهدِیهِ فأنت رامٍ معه فی غیر مرمیً ومُعَنٍّ نفسکَ فی 

 ( 396)همان: . «غیر َجدوی

جز با رابطه فیما  ،معانی کالم از نظر جرجانی

 «مخبر عنه»)صورت سمعی و عینی( و  «مخبر به» بین

)معنای ذهنی( و وجود شخصی که خبر از ناحیه او 

. آن باشد، قابل تصور نیستصادر شود یا وابسته به 

 ( 383 )همان:

باره یکصورت کالم، به  واسطهه بمخاطب       

کل اجزای بهم پیوسته بدون انفصال  معنایی واحد از

ذوب  ای طال راای که تکهسازنده بسان» .کندمیدرک 

دستبند یا پابندی از آن  قالبی ریخته و کرده سپس در

و  معنابن بُرد که  بشار تمثیلی ازمانند  سازد.خارج می

-حلقه چون الفاظ بهم پیوسته ازفاصله مفهوم کلی بال

دریافت  بیتاز ابتدا تا انتهای  زنجیر شدهبافته های

 : شودمی

أسیافنا لیل تهاوی  النقع فوق رؤوسنا/و کأنَّ مثار»

برخورد  کارزار و خاک برخاسته از و گرد /«کواکبه

است که گویی شبی  ،باالی سر شمشیرها در

 )جرجانی، افتند.زمین می ستارگانش پی درپی بر

1383 :317)  

در صورتی که هدف تبیین مفاهیم و اثبات مثبت  

و انتفای منفی به مخاطب باشد، هماهنگی با اعتقاد 

مخاطب و شناخت و تجربه عینی یا ذهنی او متناسب 

 جا( )همان فرهنگی او نیاز است. -با شرایط محیطی

تناسب میان  صورت  ،معنایی لیچ -ر زبانیدر تفک     

و محتوا یا تصور و مفهوم کلی برمبنای نحو روساخت 

 و ژرف ساخت در بافت درون زبانی و سیاق موقعیتی

)برون زبانی( قابل تحلیل است و شرط دریافت غرض 

( با )روساخت مقصود مقّید به تطبیق صورت کالم

ر را مخاطب محتوای اث»)ژرف ساخت( است.  محتوا

با کشف مناسبات درونی الفاظ یا شکل اثر دریافت 

 «.ناپذیرندرو شکل و محتوا تفکیکاز این. کندمی

و  لغوی( -( او بین معنا )شناختی44 :1380، )احمدی

از  معنا محتوا( تمایز قائل است. -مفهوم کلی) داللی

بافت درون زبانی )نحو 
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وزن و  واژه، نحو، )واج، و اجزای کالم (روساخت

شود و مفهوم و غرض از بافت قافیه و...( درک می

 .شودحاصل می )نحو ژرف ساخت( برون زبانی

 

 تمایز کارکرد عادی و ادبی زبان. 2

انتقال اندیشه و خبر  ،عنوان ابزار ارتباطه وظیفۀ زبان ب

در کارکرد  رسانی یا تأثیرگذاری و اقناع مخاطب است.

ی پیام یا مقصود ذهنی توجه صرفاً به معنا»عادی زبان 

اما در شعر تأکید بر ساختار پیام و شیوۀ ترکیب  ،است

زبان عادی در مقایسه با در ( 76-67)همان:  «.است

زبان ادبی که معانی بسیاری را با وجود محدودیت 

ن اطالعات منتقل شده کمتر میزا ،کندالفاظ همراه می

تر از ز نظر تأثیرگذاری به مراتب پایینتر و او سطحی

ه ال و مبالغـسبک ادبی است که قالبی زیبا بر مبنای خی

آل و استانداردهای و تصویر با تخطّی از شیوه ایده

-رمیرمزگذاری شده و رخداد مورد پذیرش زبان ب

ابهام معنایی جهت تأمل مخاطب در قیاس با  گزیند.

وضوح معنا در کارکرد عادی، امتیاز شعر محسوب 

پشت  یا وجود ندارد یا در معنای نهایی» شود.می

جرجانی  (68)همان: . «پنهان است شمارهای بیتأویل

نیدن مکث و عامل تحریک مخاطب به ش ۀابهام را زمین

: 1380، )جرجانی داند.مطالب و سبب اعتالی کالم می

( لیچ نیز ابهام معنایی و مکث مخاطب را از 170

بهام شعر با ا»کند. های برجسته شعر معرفی میویژگی

و چندبُعدی بودن معنا و ساختارهای غیر متعارف 

زیباشناختی -نحوی و شیوۀ متمایز بیانی با عناصر معنا

 .«مواجه است آوا ... موسیقی و وزن، نحو، چون واژه،

( نکته مهم در ایجاد مکث 66-72: 1377 مقدم،)علوی

-عدول از شیوۀ متعارف و گریز از محدودیت ،و ابهام

ی ه در بالغت سنتی عدول از مقتضاهای زبان است ک

عامل  گریزی نام دارد.ظاهر و در زبانشناسی لیچ هنجار

آوردن کالم بر مبنای اقتضای حال ، گزینش این شیوه

 و مقام وابسته به بافت و سیاق است. 

گانۀ هنجارگریزی )واژگانی، بندی هشتتقسیم 

گویشی و  نحوی، معنایی، آوایی، سبکی، تاریخی،

-مونۀ بارز تفکر وی در طرح برجستهن لیچ، نوشتاری(

امتعارف است که در دو سازی کالم بر مبنای ساختار ن

صنایع لفظی: توازن و تکرار در . 1: افزاییمحور قاعده

، ساخت اضافیمانند تکرار  ،واژگان/ نحو سطح آوا/

حذف حروف ابتدایی یا میانی یا انتهایی در سطح کلمه 

صنایع . 2و  کاهی. و قاعدهتأکید و.. و پاره گفتار،

با  جناس و... کنایه، استعاره، تشبیه، معنوی: مجاز،

ه شرط ب ،گیرداوز از قواعد نحو و معنا صورت میتج

 مند و هدفمند باشد.جهت مند،اینکه انتقال پیام نقش

یعنی پیام بیانگر مفهوم و مقصود گوینده بوده و در 

 :Leech, 1968) راحتی جای گیرد.ه ذهن مخاطب ب

42-52) 

کالمی متین و قاطع و  ،شعر» از نظر جرجانی

منطقی زیبا و بیانی روشن دارد و هم هنر بالغت و 

: 1383، )جرجانی .«منبع فصاحت و سخنوری است

 ،( پیچیدگی سبک و نوآوری و تصویرآفرینی25

کالمی هست » ویژگی شعر در برابر کالم معمول است:

مان شکل رایج و ه بهکه معنایی را ساده و نا مأنوس 

-و بدون تأثیرگذاری بیان میمعروف میان عموم مردم 

کند و کالمی هست که شخصی همان معنا را چون 

 ،و دقت در کارصنعتگری ماهر با نوآوری در ساخت 

. «کندپردازی میو صورتبه بهترین شکل ساخته 

( مبنای کالم ادبی 310-11: 1997، )الجرجانی

های نحوی اژگان و موقعیتشناخت خواصّ ترکیبی و

رعایت نحو متعارف  ،رواز این الفاظ در ذهن است.
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زبان  برای ساخت و بیان آن اهمیت چندانی ندارد 

مثالً نکره آوردن در جایی ُحسن و در جایی دیگر »

ناپسند است یا اضمار جایی خوب است که در آن 

اما کالم ، (38 و 61، 65 -66 )همان:« اظهار مفید نباشد

بلکه روند  ؛ادی نیازی به تغییر در نحو زبان نداردع

زبان، به معمول و ترتیب متعارف قواعد نحوی 

شاعر برتر در قیاس با  کند.سهولت پیام را منتقل می

تبحّر  ،شاعران دیگر، با تعیین موقعیت و ترکیب الفاظ

 و سبک منحصر به فرد و غیر قابل تقلید خود را در

قسمی » دهد:قرار می معرض دید و قضاوت مخاطب

ه دور از که یک شاعر معنایی را به شکل ساده و ب

ا در شکلی دهد و دیگری همان معنا رتکلف ارائه می

کند و قسمی که هر یک از پررونق و عجیب بیان می

ار برده و تصویرسازی که شاعران در معنا صنعتی زیبا ب

که  انگشتر و گوشواره ،اند. مانند ساخت دستبندکرده

ولی اَشکال متنوع  ،با وجود ماده و جنسی واحد از طال

که  (369-350 :1997 ،و متفاوت دارند. )الجرجانی

الضربُ » )االسلوب( واجد تعریف جرجانی از سبک

 و تأکید بر فردیّت سبک است: «مِنَ النّظمِ و الطّریقۀُ فیهِ

هر شاعری با وجود اشتراکات زبانی، واژگانی و 

مقّلد ِصرف شاعری  در غرض و...معنایی حتّی اگر 

یقطَعُ مِن أدیمِِه »دیگر باشد و پا جای پای او بگذارد 

باز هم روش ، «نعالً علی مثاِل نعٍل َقد َقطَعَها صاحبُها

خاّص خود را در ادای معنای ذهنی یا به عبارتی 

ها، ماده خامّ خواهد داشت. واژه«  توخّی  النظّم»

؛ وگرنه آنهاستدهی و مهم ساخت و شکل هستند

معنا فقط در کالم  ب، وزن، الفاظ وـالگوبرداری از ترتی

 رتری شعر نیست.ـت و عّلت بـعادی جاری اس

( لیچ تغییر در شیوۀ متعارف روابط 338-343)همان: 

سازی کالم معنایی واژگان را اساس برجسته -نحوی

در »سازی او ریشه کند. طرح برجستهمعرفی می

گری آثار سنجش ۀیافتی نظامهابندی سبکتقسیم

میانه و برجسته ، بالغت پس از ارسطو به سبک ساده

معنای ه )نه ب ( دارد که در تبیین فنون بالغت.م 1قرن )

های ویژه شکل اسب مخاطبان وـبه تن امروزی(

 ،وییـارت سخنگـمهدف ـا هـانگیزشی ب

روش آن  ظرایف و آموزش شگردها و ،متقاعدکنندگی

. «بوده استمطرح قضایی  سیاسی وهای حوزه در

هدف نفوذ و برجسته با  سبک واال (22 :1382، )هارلند

ی قوی ـعواطف م وـطالب زبانی فخی ،مخاطب در

طریق  خدمت جلب مخاطب از سبک میانه  در است.

سبک  و داردشیرین  روان و زبانی نرم و وهمدلی 

خدمت مجاب  آالیش دربی ساده طالب زبانی ساده و

بالغت  منظر از گو است.وطریق گفت شنونده ازکردن 

بلکه  ؛های یادشده نیستهیچ برتری خاصی بین سبک

 (19-20 )همان: ابزاری برای کاری جداگانه هستند.

 هذهنی  ب زاعی وـم انتـسبک برجسته شعری مفاهیدر 

های واع طرحوارهـ. انشوندنزدیک میمفاهیم عینی 

حروف اضافه کاربرد  با .دستوری.. معنایی و آوایی،

در  )با استفاده از حواس پنجگانه( ... به و، روی، در»

ه ـبن ـا نمادیـری یـاعی تصویـساختار نحوی با ارج

، در خدمت تبیین بیرونی انسان ت تجربی وـاخـشن

 به ف حافظهـد توصیـ. مانناندیـزاعـنتم اـمفاهی

جریان  قید به آرامی .گذردای که به آرامی میهـرودخان

 و حال گذر ها را بدون مکث درخاطره ن وـسیال ذه

 (Leech,1968 :29). «دهدرفتن نشان میپیش 

 تحلیل بحث

به  ذهن مخاطب را سخن اقناعی،: گویدگورگیاس می

کند میوادار  ،کرده شده است آنچه گفته و موافقت با

گونه که  هر انگیزش، ذهن را اتحاد میان سخن و و
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( 18-19: 1382، هارلند) دهد.میشکل  مایل است،

روش جاگیر کردن معنی و مقصود کالم در  ،هنر شاعر

که ای که مانع از این شود گونهه ب ،دل شنونده است

شنونده در بادئ امر معنایی غیر از معنای مقصود تصور 

: 1383، )جرجانی کند سپس به معنای منظور برگردد.

176  ) 

ایت مقتضای این تعریف در بالغت سنتی بر رع

 عنوان خاصّیت کالم بلیغ تأکید دارد.ه حال و مقام ب

مقتضیات مقام با کالم ت مناسب از( .ق ـ.ه 255جاحظ )

ی للمتکلم ینبغ»: گویداست، سخن می بالغی تیحالکه 

بین أقدار  یوازن بینها و ، وأن یعرف أقدار المعانی

، فیجعل لکل صیغۀ بین أقدار الحاالت ، والمستمعین

ذلک مقاماً حتى یقسم أقدار الکالم على أقدار من 

البیان ) .«یقسم المعانی على أقدار المقامات المعانی، و
وی اولین کسی بود که داللت بر ( 139 /1، و التبیین

کلما  و»: غرض را بر حسب مقام و مقتضی تبیین نمود

 ، کان أنْفَع وأنْوَر أبْیَن و ه، کانت اإلشارکانت أوضح

على المعنى الخفی هو البیان  ةالظاهر لةلدالا ، وأجْمَع

الذی سمعت اهلل عز وجل یمدحه ویدعوا إلیه، ویحث 

 .«بذلک تفاخرت العرب ، و. بذلک نطق القرآنعلیه

 (55)همان: 

اگر اقتضای حال و مقام را از مباحث مطرح در       

های ترکیب کالم علم معانی )شناخت روش و ویژگی

 معنای درست و پرهیز از خطا دربرای دستیابی به 

شیوۀ  شمار آوریم،ه ( بتطابق کالم با مقتضای حال

)پرهیز از خطا در  انتقال غرض از مباحث علم بیان

نیز در علم معانی  مطابقت کالم با مفهوم کلی ذهنی(

زیرا  هر دو با نحو و زبان در ارتباط  ؛گیردجای می

ن علم ترکیب عنواه بدین معنا که بین نحو ب متقابلند.

م معانی رابطه اجزای کالم برای ادای معانی و عل

علم معانی نوعی نحو جایگزین  .دوسویه برقرار است

عنوان علم ه در سطح کالم ادبی است و علم بیان ب

داللت ترکیبی یا معنای معنا به علم معانی و نحو در 

پس  شیوه ترکیب الفاظ برای انتقال معنا محتاج است.

ی حال و مقام همان معنا و مضمون کالم موضوع اقتضا

یری آن  است که در بافت و شیوه اداء و امکانات تعب

 .یابدعینیت می

وقتی الفاظ دالّ بر »گوید: عبدالقاهر جرجانی می

معانی هستند پس باید  چیزی را به همان شکلی که 

: 1997 )الجرجانی،. «نشان دهند ،هست و باید باشد

 -لزوم تطابق صورت صوتی این گفته گویای  (346

قصود است که اقتضای سمعی با صورت معنایی و م

جانب که شود و شاید تصور شود حال تعبیر می

را نگه داشته و ایجاز  )تساوی لفظ و معنا( «مساوات»

ِالمعنی مع  ة)کثر ة 
داللت الفاظ کم بر معانی  اللفظ = قلَّ

که   در حالی بسیار( و اطناب را از تعریف خارج سازد.

بر خالف تصور عموم که علت گزینش ایجاز و اطناب 

نظر  ،دانندرا توان ذهنی یا کند ذهنی مخاطبان می

؛ بلکه جرجانی بر روش کم و زیاد کردن معنا نیست

با ترکیب واژگان با »داند که ایجاز را ترفند متکلم می

به  و با داللت معنا برمعنا، همان معنای وضعی خود

خواست یابد که اگر با لفظ میفواید و نکاتی دست می

 (336 )همان:. «بودازمند الفاظ بسیار مینی ،به آن برسد

را پرهیز از  گویی(لیچ هدف از ایجاز )اختصار     

با داند که مورد در توصیف یا انتقال معنا میاطناب بی

سازی و تجاوز از ساخت صرفی مانند اضافه واژه

وند و پسوند به جزء معنادار یا ترکیب دو کردن پیش

   ”Un+child+ing“ مانند: .گیردواژه صورت می

؛ )عاشق موسیقی( music+lov+ing ؛()بدون بچه

 از museum+ room بازی و سرگرمی( اتاق)
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musey room و ساخت ترکیب( .Leech,1968: 

42-4)  

برخالف جرجانی که اطناب  و حشو، جز در      

لیچ کاربرد اطناب و حشو ، ضروری مطرود استموارد 

زائد را موجب افزونگی معنا و نوعی نبوغ شاعری و 

سمبل عاطفی و روشی توصیفی و متنوع برای اخفای 

 کنایه، تمسخر، احساسات و کمتر جلب توجه کردن،

غییر موضوع به چیزی خوشایند غلبه بر ترس با ت

م شکل یا ویژگی مه ،شمرد که گویای نوعبرمی

د توصیف اطنابی تاج در مانن موصوف است.

حلقه طالیی، حلقه همچون  های شکسپیرنمایشنامه

حلقه  حلقه فلزی پادشاهی بر سر من، افتخار من،

 .قدرت مطلق... 

اخفای احساس عاطفی: رفتن به آخرین  

 استراحت.

در  «آیدصبح می»جای بیان ساده ه و یا اطناب ب

 رومئو و ژولیت:

سوزند و روز روشن بر روی یهای شب مشمع

 ,Leech)ایستد. های بلند میسنگ قبرهای کوه

1968 :137-8) 

تناسب کالم با معنا و محتوا  از نظر جرجانی و 

در سطح زبانی  لیچ متوجه سطوح زبانی و بالغی است:

علم به ، ستا کاربرد لفظ در خدمت معنا و نشانه آن

که متمرکز  گیرده دنبال علم به معنا صورت میلفظ ب

بر رابطه الفاظ متناسب با معنای وضعی 

واژگان زبان و نحو بر حسب مقتضای اصل است که 

 چرا که ؛کندیاد می« موضع»جرجانی از آن با نام 

پیوستگی کلمات در زبان دارای رابطۀ تعلق یا هم »

: 1997، )الجرجانی «آیی یا علت وجودی هستند

 «موقع»اما موقعیت و رابطه الفاظ در ذهن به  ،(382

های علم به موقعیت (192-3شود. )همان: تعبیر می

 های معانی در ذهن،الفاظ در گفتار از علم به موقعیت

های شود که بیانگر لزوم تطابق داللتحاصل می

 خارجی با مدلوالت ذهنی است و بر همین اساس،

 . از آنکه متوجهودشکالم متّصف به حُسن  یا قُبح می

 انه ب ،که گوینده شودمیهای ثانوی غرض معانی و

 ، بلکه برسخنان بدون غرض های بدون معنا وواژه

جلب نظر مخاطب  مبنای ترکیب با شگرد هنرمندانه و

ناظر بر ساخت و  ،سطح ادبی پردازد.به اثبات آنها می

معنایی  -نظامی مرّکب از اجزای خاص زبانی 

نحو و مطابق با مقصود و تعبیر ذهنی  برحسب معانی

طوری که اگر نظام یک بیت شعر بر ه ب» شاعر است.

کلمات از آن ای از چیزی جز مجموعه هم زده شود،

( همین 304-307: 1391، )کدکنی«. باقی نخواهد ماند

ذهنی گوینده مقتضای حال تناسب کالم با مقصود 

همان شکل و شیوۀ بیان و  «مُقتَضَی» شود.معرفی می

مُقتَضِی، غرض و معناست که بر دو محور نحو و 

متناسب با معنای ذهنی  بالغت استوار است. متکلم،

کند که مقتضای حال تنظیم می خود صورت کالم را

معنایی واژگان آشکار  -و در روابط نحوی اوست

 تنکیر، تأکید، ذکر جایه بحذف کاربرد  مانند است.

جای ه بفصل  ،تأخیرجای ه بتقدیم ، یفتعرجای ه ب

 ،جزاء شرط و ،اطالقیا تقیید  ،اطنابیا ایجاز  ،وصل

 . قصر... و حصر
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را به اعتبار  «حال» ای کهبرخالف عده جرجانی

صل شنونده در نظر گرفته و ترتیب معانی مقصود را حا

را به  «حال» ،دانندترتیب الفاظ در گوش شنونده می

کالم و معانی مقصود او در نظر اعتبار واضع و مؤلف 

ینبغی أن یکون بحال الواضع  إن االعتبار» :گیردمی

إلی حال  الواجب أن ینظر المؤلف له و للکالم و

-281 و 307-8)همان:  .«المعانی معه ال مع السامع

280) 

های شرایط و موقعیت اما در تولید کالم،

زمانی گوینده و  -یت مکانیخارجی که فراخور موقع

ارتباط او با محیط اجتماعی و فرهنگ و... ، شرایط و 

ب نسبت به شناخت موضوع  ایجاد سطح درک مخاط

و  «مقام»اثرگذارند. این شرایط مصداق بارز  شود،می

بالغی بوده و آگاهانه یا نا آگاهانه  «غرض»عامل ایجاد 

ده و شکل در تغییر ساختار و موقعیت الفاظ ذهنی گوین

رین واژگان و گزینش بهت گذارد.یو نظم اثر تأثیر م

، متناسب با خِرَد مخاطب و توجه شیوۀ آرایش و تعبیر

به  ،گو )عوام و خواصّ(وبه موقعیت افراد در گفت

زبانی  -شود. در سطح نحویتعبیر می« مقتضای مقام»

مقام کالم نادیده  که فقط جنبه انتقال پیام مدّ نظر است،

ا در سطح بالغی، مقام به عنوان ام شود،ته میگرف

شود. با تنوع ف یا موقعیت مورد اعتبار واقع میموق

ها متحرک معانی نحو متفاوت و داللت، سیاق و مقام

]این  «من هذا» مثاًل عبارت و ناپایدار خواهند بود.

بسته به شرایط یا  عنوان یک سؤال نحوی،ه کیست[ ب

داللت تحقیر یا تعظیم یا تواند بافت خاصّ، می

گونه که شرایط اجتماعی به خود بگیرد. همان تفخیم...

آورندۀ غرض فخر حاکم بر ادبیات شعر جاهلی، فراهم

در شعر و خطابه  ، صلح، تشویق و...و نفرت، تهدید

چه قصد متکلم، درک غرض مقصود است. چنان

توسط مخاطب بوده و صرفًا بیان معنا نباشد، یعنی 

اهر رض بالغی یا  معنایی فراتر از معنای ظهدف غ

گیری در ذهن مخاطب و تفهیم یعنی اثبات معنا و جای

باید شکل ترکیب  ،غرض در شرایط خاص باشد

واژگان و شیوۀ بیان کالم گوینده متناسب با سطح 

آگاهی مخاطب و در نظر گرفتن شرایط محیطی، 

به ای باشد که مخاطب ه گونهفرهنگی و اجتماعی او ب

راحتی به مقصود وی پی ببرد. درک این اغراض در 

که خارج از بافت زبانی و متناسب با شناخت  مقام پرتو

ایط حاکم گوینده و مخاطب نسبت به موضوع و شر

گیرد. مانند درک مفهوم بر ارتباط است، صورت می

آیات قرآن از طریق شأن نزول یا سیاق کالم. این نوع 

، استعاره چون تشبیه، مجاز ور در صور بیانیبافت متص

 و اغراض ثانویه چون فخر، هجو و دعا... و کنایه و...

است. مصادیق مقام در ذهن خالق جرجانی ساز و 

خصوص قرآن ه کار مناسبی جهت تحلیل متن ادبی ب

دست داده است. او این فکر را در معنای معنا )معنی ه ب

هوم شیوۀ بیان و چگونگی انتقال غرض و مف ثانویه( و

 به مخاطب پیاده کرده است.

ی متنعم و مرفه بودن ثالً شاعر برای اثبات معنام

از  «نؤوم الضحی» ، توصیفی کناییکه غرض اوست

 خوابد ومی ظهر پیش از تااین زن که آورد زنی می

-اش رسیدگی میخانه خدمتکارانی دارد که به امور

رفه اگر اثبات معنای م( 68: 1383، )جرجانی. کنند

بی تردید مقام  ،بودن را غرض گوینده برشماریم

)بافت موقعیتی( متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه و 

سبقۀ ذهنی و تجربی مخاطب در محیط خارج زبان  

عامل انتخاب شیوۀ بیان کنایی و تغییر در ساختار الفاظ 

عه و اطالعاتی که است. شاعر با توجه به فرهنگ جام

ه وجود خدمتکار در خانه بر داند کمی ،در اختیار دارد
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 ،خوابدداللت دارد و وقتی زنی تا ظهر میمتنعم بودن 

 یعنی خدمتکارانی دارد که وظایف او را انجام دهند،

-ش غرض خود را به مخاطب انتقال میپس با این رو

را تمثیلی که بی نتیجه بودن کوشش فردی  دهد. یا

 علی تخطُّ أراکَ تنفح فی غیر فحمٍ و» .کندبیان می

روی  بر زغال می دمی و غیر بینم در)تو را می« الماء

وقتی هدف بیان ترغیب و انجام نویسی( یا آب خط می

تربانی ش او را چون ا باشد،مدار رفق و ابکاری سخت 

وار با حرکات آرام و نوازش  که کندتوصیف می

مازال یقتل فی » :کندرا رام می ،شتری سرکش ،دست

 کوهان و او بر)« حتی بلغ منه ما أرادالغارب  و ةالذرو

 ۀتابد تا به خواستمو می کرک و قدر خود آن پشت شتر

 (71-2 )همان: کردن شتر( دست یابد. )مهار خود

به غرض اثبات و انتقال  شاعر به شیوۀ تمثیلی،

مقصود از تجربۀ ملموس و عینی در ذهن  مخاطب و 

ی شناخته شدۀ جامعه محیط اجتماعی و فرهنگ

داند که برای یعنی مخاطب می گیرد.اطب کمک میمخ

با  ، باید تماس دست با پشت شتر،رام کردن شتر

پس ترغیب  .حرکتی آرام و نوازش وار توأم باشد

کردن کسی بر انجام کار، باید با رفق و مدارا همچون 

 رام کردن شتر باشد.

قام را بر مبنای نظم به جرجانی مقتضای حال و م

مدار نظم و » زند:نقاش پیوند می آمیزینحوۀ رنگ

ترکیب بر معانی نحو و وجوه و فروقی است که اقتضا 

و شایستگی آن را دارد و مزّیت و حُسن آنها به سبب 

و منزلت الفاظ  معانی و اغراضی است که  موقعیت

آمیزی که نقاش مانند شیوۀ رنگ کنند.کالم را تعیین می

ها ه انتخاب رنگها ببرای پدید آوردن تصاویر و نقش

ر و کیفیت ترکیب و ترتیب آنها ها و مقداو موقعیت

 آور ترسیم کنداندیشد تا طرحی زیبا و شگفتمی

ه موقعیت لفظ در چرا ک؛ (82: 1997، )الجرجانی

تقدیم  دهندۀ غرض گوینده است. مثالًترکیب  انتقال

انتظار « قتل الخارجیَّ زیدٌ»جمله  در« الخارجیّ»

از شرّ طغیانگر و  بر اینکه چه زمانیمخاطب مبنی 

 کند و مهم این، را برآورده میشودسرکش آسوده می

ولی قاتل او چه کسی  ،ست که باالخره او کشته شدها

بلکه اگر مهمّ خود قاتل بود  ؛بوده چندان اهمیتی ندارد

شد. یا مانند نشان مقّدم می« الخارجیّ » بر «زیدٌ» دبای

نسبت به امری با اسلوب  دادن شکّ و تردید مخاطب

طور مثال موقعیت اسم پس از همزه ه استفهام. ب

ت است و تقدیم متفاو استفهام با موقعیت فعل کامالً

ک مخاطب نسبت به دهنده شهریک از آنها نشان

دهنده یا انجام خود فعل یا عمل واقع شده است انجام

که برای او ناشناخته است نه چیزی که نسبت به آن 

یقین دارد. مگر اینکه سؤال از فاعل فعل خاصّی علم و 

مدنظر قرار بگیرد که فقط از ناحیه همان فاعل صادر 

چنانچه افعالی باشد که منحصر به یک فاعل  .شود

نباشد حق سؤال از چیز معین و شناخته شده جایز 

نیست جز به سبب اقرار مخاطب به انجام فعل متحقق 

 «تنا هذا یا ابراهیمأ أنتَ فعلتَ بآله» شده. مانند:

( غرض آیه، تردید در وقوع شکسته شدن 61/)انبیاء

بلکه تردید در وقوع عمل توسط  ،ها نیستبت

« أنت»مخاطب و غیر اوست از این جهت که تقدیم 

به سبب اقرار مخاطب به انجام عمل یا توبیخ یا انکار 

 (123-113: 1383، است )جرجانی

برای الفاظ، شده های ایجاددیگر موقعیت از

مانند . شودذف است که از غرض گوینده ناشی میح

 شعری از بحتری:

 وکَم ذُرتُ عنّی مِن َتحاملٍ حادثٍ 

 و سورۀ اّیامٍ َحزَزنَ إلی الَعظمِ       
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فرسا و چه شمشیرهای های طاقتچه گرفتاری

برید تو از من دور حوادثی که تا استخوان را می

 ساختی! 

حززن اللحم الی »در مصرع  «اللحم»علت حذف  

ست که شنونده درک کند بریدگی از ا این «العظم

ان رسیده است و اگر گوشت رد شده و به استخو

کرد که ، شنونده توهّم میگرفتحذف صورت نمی

بخشی از گوشت بریده شده نه تمام آن و هنوز به 

حال  ،بنابراین (176: )همان. «استخوان نرسیده است

 خاطب اقتضای حذف در کالم داردگوینده و مقام م

ا با جرجانی فصاحت و بالغت کالم و متکلم ر

علم بالغت » زند، چونمقتضای حال و مقام پیوند می

با وجود اینکه ذاتاً منشأ زبانی دارد، با متون ادبی از 

حیث ابتکار ادبی و ساخت زبانی و با علم کالم به 

انتقال  جهت دستیابی به فنون بیان و شیوۀ خطابه جهت

، )عشری زائد .«ع از افکار و عقاید در تعامل استو دفا

وی ساخت کالم را چون صیاغت  (15-13: 2008

( و راه بندیصورت) گری( و گاهی تصویر)ریخته

دهی و ترکیب طال و ل معنا را به شکلتعبیر و انتقا

-ر ساخت انگشتری و دستبند مثال مینقره با تنوع د

 یعنی با وجود ماده و جنس واحد ؛(197)همان:  «زند

اژگان ها و اَشکال متنوعی از معانی والفاظ(، صورت)

آید. اَشکال خطابی و شعر بر مدار معانی نحو پدید می

، از کالم بر مبنای معانی نحو و ترکیب خاص واژگان

صِرفاً تامّ بودن و وضوح داللت و »ای که عادی

 امر، ،هام، استفجذابیت شکل ظاهری بر اساس اخبار

-46: 1383، )جرجانی ،«تعجب را در نظر دارد نهی و

متمایز است. از نظر وی، تامّ بودن داللت و الفاظ  (45

بالغت و  ،زیبا و شکل ظاهری تنها معیار فصاحت

گونه که رعایت آید. همانه شمار نمیمزیّت شعر ب

قواعد نحو و شناخت فروق لغوی و نحوی و پیاده 

نوان مقیاس صحّت و سُقم کالم و عه ب ،کردن اِعراب

معیار فصاحت و بالغت  ،انتقال صحیح پیام به شنونده

-که فصاحت کالم از حُسن نظم بر میبل ؛کالم نیستند

خفت  ،و اوصاف ظاهری لفظ از جمله سهولتخیزد 

دوری  ، سالمت الفاظ از ثقل در سمع و زبان،حروف

سن موجب حُ، موافق با قانون ساخت واژگان از تعقید

( 342 و 379-381: 1383، شوند. )جرجانیلفظ نمی

ست در سن و فضیلت لفظ به سبب حُسن معناحُ

صورتی که با تغییر موقعیت لفظ با عدم فصاحت 

فصاحت متوجه روابط نحوی بنابراین، مواجه نشود. 

است که از ناحیۀ متکلم  و خاصیّت ترکیب واژگان

 تکلم درشود نه واضع لغت. بدین معنا که مصادر می

بلکه الفاظ را  ؛کندوضع لغوی کلمه تغییری ایجاد نمی

کند که حال طابق با معنای ذهنی خود ترکیب میم

شود و شرط رسانایی کالم مطابقت با نامیده می

ای محال است زمینهطوری که ه ب مقتضای حال است.

 که اگر این دشوآن برای افاده مقصود فراهم  از غیر

حیطه بنّایی  از بنّا هم خواهد توانست به غیر اشدطور ب

حُسن  (55 )همان: بافندگی بپردازد. ریسندگی وبه 

فصاحت ناشی از نظم و شیوۀ ترکیب و بیان تعبیر، 

، 367 متوجه صور مجازی و معنای معناست. )همان:

 سازی سبک،( که موجب برجسته5-384 و 375

. شودمزیّت شعر و اعتالی سخن خطیب می

اما وصف بالغت  (373 و 415: 1997، جرجانی)ال

، بر مبنای هدفی کالمی  موافق طبع، بیان نیک»متوجه 

واال و نزدیک ساختن معنا به ذهن مخاطب است و 

گوینده بلیغ ضمن رعایت این صفات کسی است که 

به ابداع و شگفت انگیزی کالم و معانی تازه و شیوۀ 

( که 292: 1383، )جرجانی، متنوع بیان دست زند
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همان رعایت مقتضای کالم با غرض و مقام گوینده 

است. از نگاه جرجانی، بنیاد کالم، بر نظم و تألیف 

الفاظ » الفاظ و اقتضای معنا و مقصود استوار است.

تابع  هستند، پس در مقام و موضع خود ظروف معانی

 در چه الفاظاند؛ چنانترتیب ذهنی و اقتضای معانی

-منظور حاصل نمی همان ،دنشودیگری نهاده محل 

تناسب بالغت نظم  مزیّت وو  (57و 54 )همان: شود

ست که گوینده ا و اغراض )مقام( مقاصدبا مقتضای 

و به کالم شکل  بودهالفاظ تأثیرگذار ساخت  و نحو بر

فعل، فاعل  کیفیت تقدیم طوری که درهمان. بخشدمی

معانی و  استفهام حاالت مختلفی از یا مفعول بر همزۀ

أنتَ بنیتَ الّدار؟ قصد  أ مانند: شود.می تصور اغراض

ابهام گوینده نسبت به فرد  ، تردید وسؤال گوینده از

گرفتن از مخاطب است  اقرار )أنت( و دهنده کارانجام

و گاهی  بدون اینکه شکّی متوجه انجام فعل باشد

اما تقدیم فعل  (120 )همان:. همان اقتضای انکار دارد

تگی فعل بر عمل و نفی شایستردید را متوجه  م وابها

 .کندفاعل یا مفعول می

های الفاظ و گزینش بهترین پیوستگی داللت

شیوۀ تعبیر، هنر و صنعتی برگرفته از بالغت متکلم 

)گوینده( و نقش  است. در اهمیت بالغت متکلم

جلب نظر مخاطب  مقاصد ذهنی او همین بس که برای

تر در کند که روشنگر معنا و کاملالفاظی انتخاب می

ای متناسب با معنا و غرض کالم، شیوهداللت باشند و 

کند تا برانگیز برای بیان فراهم میزیبا و تحسین

مخاطب با شنیدن مطلب به غرض و مکنونات قلبی 

 باره معنای آن را دریابد.سازنده کالم پی برده و به یک

را  ویندهگ غرض جرجانی (43-4 و 45-48)همان: 

استحکام  وحدت و پیاده کردن مقاصد نحوی و در

کند که با ه اجزاء کالم چون بنّایی تصور میبخشی ب

آن  همزمان با پردازد ومی دست راست به چینش آجر

ار خود قر نظر محلّ مورد دست چپ خود را در آجر

چهارم توجه  که به محلّ آجر سوم و حالی در؛ دهدمی

جای  هم در نها این آجرها راچینش آ پس از دارد و

 (99 )همان: دهد.می خود قرار

مهارت سازندۀ کالم و شناخت او از خواص 

-صورت ،گریریخته» ترکیبی الفاظ، چون صنعت

است. توجه به « آمیزیرنگ و نبافت ،آراستن ،گری

ادوات  ،وصل /، فصلذکر /، حذفتأخیر /تقدیم

 ،خبر وجوه، تنکیر تعریف/، اظهار/ اضمار ،تأکید

اشکال حال و انواع  ،جزاء های شرط وصورت

شناخت فروق و روابط نحوی و معنایی  ... وحروف و

میان اجزای کالم و چینش و تألیف شایسته از صفات 

(  که با 38و 86 )همان: بارز یک گوینده ماهر است.

-برانگیزی مخاطب میالقیت خود موجب تعجبخ

کنندگی خیره کالمی هست که مزیّت و»که شود. چنان

پیوستگی الفاظ چون تلفیق  آن به جهت زیبایی نظم و

 ؛شودهاست که موجب تعظیم گوینده کالم نمیرنگ

قط با بررسی برخی ابیات بلکه مهارت گوینده آن ف

اما کالمی هست که زیباییش ، پذیر استآن امکان

با همان  کرده و ها را پُرچشم دفعۀً افکار را احاطه و

 مهارت بیان و ب به فضیلت ویک بیت مخاط

این کالمیست بس  کند وخالقیت گوینده اعتراف می

 استادانی کارآزموده صادر عالی که فقط از ارزنده و

و  استعاره ساده ( مانند94-96 )همان:. شودمی

 وخاصّ استعاره در قیاس با  «رأیتُ أسداً» عامیانه

شتران چون  :«سالَت بأعناق المطیّ األباطحُ و»نادر 

های درّه  حرکت سرازیری هایی بودند که درسیالب

 با شدّت سرعت بستر درّه را نیز کردند گویی ازمی
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سرعت بر  که (77 همان:)، دادندخود حرکت می

 داللت دارد.سبکی تمام  عین نرمی و شتران در

نقّادی جرجانی  پررنگ شدن نقش متکلم در نگاه

از آنکه بیش از توجه  و لیچ نکته قابل توجهی است.

به حال و مقصود گوینده  به حال و شرایط مخاطب،

صرفاً آگاهی دادن و مخاطب  توجه به اندیشند.می

شناخت او نسبت به نویسنده، اثر و هدف ذهنی 

 حذف و... احساسات و تکرار وشیوۀ  شاعر با .اوست

شیوه،  کند.میعواطف درونی خود را به مخاطب القا 

موضوع، حال و غرض گوینده و درک مخاطب عامل 

 حقیقی و مجازی و استداللیشیوۀ بیان  سهانتخاب 

وضع معمول  به همان شکل و کالم گاهی» شود:می

پیچیده را با  گاهی مطالبی مهم و، شودخود بیان می

گشاید مخفی می راز و برداری از مطالب پر رمز وپرده

ی اعتقاد شنونده را با ادلّه گاهی برای توصیف مطلب و

 تحقیق و با رفع شبهات او را در برهان زیاد کرده و و

  (37 :همان) .«نمایدروشنی بیان یاری می

 مجسّم و رویابا تصو برهان گاه ادله  این

یا ایهام سطح دشواری سخن  گاه با ارتقای محسوس و

روش جرجانی در  شود. همانبیان می و ابهام معنا

 -قصد اثبات و اقناع و اقرار مخاطب هببافت خطابی 

ی )امر و معمول با اسلوب انشایسبک بر خالف 

با اسلوب شرط  -استفهام و ضمایر مخاطب و نداء ...(

)ضمیر حصر  وخبر معرفه به ال  استثناء، نفی و ،و قصر

و  خرد» است که ...تأکید،  حال، تمیز، شأن و فصل(،

برای پذیرش کالم  عواطف آنها را وندگان وشن توجّه

الزمۀ سبک  (75-7: 1366، رجانی)ج .«سازدمهیّا می

سخنی که » خطابی بیان مستدل و منطقی است. چون

علت  شرح واقعی با شیوه اثبات ادعا و با عّلت اصلی و

موجب اطمینان و پذیرش  و گویاتر ،همراه شود

اثبات صفت از راه  گونه که. همانشودمخاطب می

ست ا وجود آن اثبات دلیل آن صفت که شاهد در

اینکه معنا را به طور صریح  است از تربلیغ مؤکدتر و

عالمت با سادگی تمام آن را  بدون نشانه و بیاوریم و

دلیل صفت را وقتی ادّعا  زیرا شاهد و ؛اثبات کنیم

قطعی باشد  معروف و کنیم که خود مطلب واضح ومی

جانب  مجازگویی را از نه احتمال خطا وهرگو و

اثبات  مانند لطافتی که در وجوب و. گوینده  سلب کند

 «رأیتُ أسداً» مثال قطعی صفت شجاعت برای فرد در

 مقام شیر زیرا موقعیت فرد در ؛حذف مشبه است با

 حال اگر ،ستا مستلزم دارابودن شجاعت عظیم آن

اثبات  «رأیت رجالً کألسد»گفته شود  صریحتشبیه 

 و بودهتأمل گوینده همراه  شجاعت با نوعی تردید و

. «است وجوب این وصف سخنی گفته نشده در

پس مزیّت کالم ادبی در اثبات معنا  (74-76 همان:)

تأمل  بلکه طریقۀ اثبات معناست که با مکث و ؛نیست

صورت و برهان منطقی و استدالل معقول برای اقناع 

فهم معنای معنا و پی بردن از آن جایی که  .گیردمی

سیاق  مخاطب به غرض کلی گوینده از طریق مقام یا

معنا به میزان تنظیم  یابد.وارد شده بر کالم امکان می

 شنوندگان به اندازه حالدرک و فهم ها و قدرت مقام

 گوینده اهمیت دارد.

)درونی( متأثر از نحو،  از نظر لیچ بافت زبانی

هاست. چینش و نی واژهعنصر مهم در ترکیب و معا

از »گزینش الفاظ برمبنای نحو زبان و فرهنگ لغات 

 صورت ،واج و خط() طریق سه سطح، تحقق صوری

رسانی ، غیر از پیامشناختی() ها( و معنا)دستور و واژه

و انتقال معنای مقصود، نقش مهمی در ارزیابی سبک 

 (Leech, 1968: 23-4, 37) و نوآوری نویسنده دارد

ز بافت درونی برای رفع ابهام الفاظ شعر و تحلیل وی ا
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 عناصر درون متنی )لفظ، معنا، نحو، آوا، وزن و قافیه(

جان  رویکرد بافتی گیرد. او به تبعیت ازکمک می

بافت را متشکل از مجاورت  ،م(1960رابرت فرث )

داند که به سبب همبستگی آنها، می واحدهایی معنایی

 )د.مختار .ندهستتعیین  یا توصیفقابل  واحدها، نیمع

  (65: 1385، عمر

سنتی را معادل بافت در بالغت  «حال»اگر 

معنایی الفاظ در جمله(  –روابط نحوی درون زبانی )

را معادل سیاق موقعیتی )شرایط اثرگذار  «مقام»و 

درک معنا از  ،خارج زبان بر بیان مقصود( لیچ بدانیم

ه جمله و طریق همان بافت درون متن که محدود ب

در حالی که معنی المعنی  ؛شود، ممکن میعبارت است

غیر از بافت درون زبانی از طریق سیاق موقعیتی یا 

یط حاکم بر گفتار تحلیل بافت خارج از زبان یعنی شرا

لیچ در تمایز ( »360 :1383، )جرجانی شود.و درک می

 ،مفهوم را جدای از گوینده، شنونده ،معنا و مفهوم

قابل  تی و معنای ارتباطی )غرض مقصود(روابط باف

جنبۀ ذهن فردی،  ،داند. در این رویکردمطالعه نمی

. «ی، متنی و موقعیتی مورد توجه استاجتماع

( نویسنده با استفاده از بافت 61-2: 1389 ،)ساسانی

دنیایی تصوری از مردم و وقایع پیرامون با  ،موقعیت

-یا ضد ارزشها ارزش اراده ذهنی خود پدید آورده و

گیرد. بسیاری از ای یک جامعه را به باد انتقاد میه

از این دسته  هجو...، پارادوکس ،هاکنایات، مبالغه

 (Leech,1968:165). ندهست

-تأثیر تنوع مقام مقتضای حال تحت  ،رواز این

سه جنبه پیدا  -طب و سیاق کالم، مخااز جانب گوینده

 :کندمی

ت، چون مقام تشکر و شکای :برحسب گوینده. 1

، ترغیب و ترهیب ،مقام تهنیت و تعزیت، مدح و ذم

گوینده در مقام هزل و... در بالغت است. مثالً  جدّ و

گو باید شنوندگان را از شک و شبهه نسبت به مدحت

مدح دور سازد یا برای کسی که نسبت به انجام عملی 

که بل ؛شک دارد، نباید بنای جمله را بر اسم گذارد

-ظر قرار گیرد و اگر شک در انجامآوردن فعل  مدّن

 . باشد باید جمله با اسم آغاز شود دهنده

برحسب مخاطب: تفاوت حال گوینده در . 2

برابر شخص باهوش و نادان یا در برابر استخبار و 

شأن » طور مثال گوینده بایده ب انکار مخاطب است.

ن آن، مخاطبی را که نسبت به وفای به وعده و تضمی

شک داشته و نیازمند تأکید است در نظر گرفته و کالم 

 (114: 1997 )الجرجانی، «.را مطابق آن ابراز نماید

منظور میزان تناسب چینش و  برحسب سیاق:. 3

گزینش الفاظ با مقصود ذهنی و غرض گوینده در کنار 

مثالً  اگر غرض، تأثیرپذیری و ترغیب  بافت متن است.

ضمیر ، اشد گوینده از شیوه استداللو اقناع به کاری ب

 کند.متکلم و فعل امر استفاده می

این تنوع حال و مقام در بیان لیچ از صنعت  

خطاب و شعر واضح است. ویژگی متعارف صنعت 

کارگیری ه، بخطاب و سؤال خطابی در گفتار سنتی

یر مخاطب و ندا برای بیان الی، ضماؤجمالت امری، س

معمول حروف تعریف،  در خطاب هاست.خواسته

یا قید زمان و فعل ماضی که بر  ، ضمایراسماء اشاره

زمان مشخصی داللت دارند، مخاطب را به حضور در 

 اما در دنیای شعر،، خوانندوگو فرا میصحنه گفت

)مرده یا  بکاربرد ضمیر سوم شخص یا شخص غای

کند تا هیم را بهتر عرضه میمفا گویی(ناتوان در پاسخ

موقعیت ایجاد شده توسط شاعر  دو نفره. گویوگفت

نوعی آزادی از بلکه تابع دلیل منطقی و طبیعی نیست؛ 

هاست که در خطاب از زبان ها و موقعیتمحدودیت
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بی جان و انتزاعی و دنیای طبیعت و حیوانات  اشیای

زیرا با واسطه در  ؛تر استو فاقد زبان تکلم رایج

ش افکار م و نمایخدمت تولید و دریافت و انتقال پیا

خطاب غیرجاندار  .گیرندو احساسات درونی قرار می

)شکسپیر( و  «تو ای باد زمستانی! بوز بوز؛»مانند: 

 خطاب شخص مُرده: .انگیزپس ای غم نفرت انتزاعی:

 «کردی!میلتون! تو باید در این ساعت زندگی می»

قدرت تکلم:  خطاب سوم شخص یا فاقد )وردزورث(

شنوی؟ او یک ناقوس نمی خواند،زندگی مرا می»

. «خوانده سوی بهشت یا جهنم میاست که تو را ب

 )مکبث( 

برخالف روش  -در سؤال خطابی نامتعارف       

شود به مخاطب پاسخ داده می« بله و خیر» معمول که با

امه کالم از جانب گوینده گو و یا ادویا در تأیید گفت

-ب مخاطب  نمیانتظار جواب از جان -شودمطرح می

مانند سؤالی با شکل مثبت که در واقع حالت نفی  .رود

هیچ »؛ یعنی «کند؟چه کسی توجه می»انکار دارد:  و

طرح سؤال  بیانگر دیدگاه خاص «. کندکس توجه نمی

و تأکید همراه با و توان سخنوری شاعر به قصد اقرار 

از نظر لیچ برانگیزی مخاطب است. استدالل و تأمل

های استداللی چون ضمایر اول و دوم ژهوانقش

های اشاره و قید مکان و زمان و قید شخص و اسم

های استنباطی شعر و کشش حالت در ایجاد موقعیت

خواننده به حضور در صحنه فیزیکی و عاطفی بسیار 

زیرا عالوه بر ندا و امر و استفهام بیشترین  ؛اهمیت دارد

پس این » شقانه:مانند یک وداع عا کاربرد را دارند.

اما بسته به افراد  «.آخرین بوسه سوگواری را بشکن

 )عامه مردم یا افراد خاصّ( گووحاضر و مخاطب گفت

گوینده  کند. مثالًسبک گفتار تغییر می ،هاو موقعیت

گو ندارند وخود را در موقعیت افرادی که توانایی گفت

توجه یا خیالی هستند قرار داده و خطاب کالم را م

آیا این همان خنجر  مانند: ی(.ی)تک گو کندود میخ

ام؟ بیا اجازه بده ام و به دست گرفته دیدهاست که قبالً

  (Leech,1968:187-184) تو را در آغوش بگیرم.

جرجانی در تمایز میان سؤال خطابی متعارف از 

نامتعارف ادبی طرح سؤال را به دو شیوه ظاهر یا مقدّر 

مانند مواردی که در وصل  کند.و مضمر معرفی می

و سپس فصل حادث « او»وسیله حرف ه جمالت ب

شود گویا سؤالی در ذهن مخاطب مطرح می ،شودمی

و « واو»سپس جملۀ دیگری در مقام جواب بدون 

شود تا شنونده معنای منفصل از جمالت قبل بیان می

سؤالی ، دیگری استنباط نکند یا مواردی که در شعر

ی ابندد سپس جملهنده نقش میهن شنوفرضی در ذ

 مانند: شود.در معنای تصدیق و جواب بیان می

 

 زعمَ العَواذلُ أنّنی فی غَمرَۀٍ 

 صدقوا، ولکن غمرتی ال تنجلی       

ران خود حکایت کرده که تصور گشاعر از مالمت

ده است؛ گویا شنونده اند او در گردابی گرفتار شکرده

گوید؟ و شاعر در میه پرسد که خود چاز شاعر می

این  )صدقوا( آنها راست گفتند، ،جواب گفته: آری

« و صدقوا»که اگر گرفتاری من برطرف نخواهد شد 

شد و جمله ؤال مقدّری مطرح نمیشد سگفته می

 (240: 1383، )جرجانی اقتضای جواب نداشت.

 

 گیریبحث و نتیجه

رعایت تناسب کالم با مقتضای حال و مقام در بالغت 

سنتی جرجانی همان تناسب صورت با محتوا و 

)سیاق موقعیتی(  هماهنگی بافت درونی با برون زبانی

که « مقام» یا معنای مقصود گوینده و «حال» لیچ است.
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)مفهوم کلی(  عامل ایجاد غرض بالغی یا معنی المعنی

کند که روساخت و شیوۀ متمایز شعر است؛ ایجاب می

بر و انتقال معنا و غرض ، مخاطب را به دریافت خکالم

گوینده متناسب با ترتیب الفاظ  گوینده یاری رساند.

واژگان به چینش و در ذهن خود و خاصیّت ترکیب 

پردازد که از بافت درونی اجزای گزینش الفاظ می

ساختاری کالم قابل دریافت است حال آنکه مخاطب 

برای پی بردن  به معنا و غرض گوینده غیر از وضوح 

ت صورت کالم به بالغت متکلم و مقام یعنی و فصاح

 -شناخت دیدگاه و شرایط زندگی و موقعیت زمانی

مکانی گوینده و نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم 

شناخت متعارف  دیگر از طرفو بر زبان نیاز دارد 

گوینده نسبت به مفاهیم و موضوعات و روش بیان و 

تجاربی که   شود واهدافی که در ورای کالم دنبال می

او از محیط خارج کسب کرده برای تناسب با سطح 

فهم و شناخت مخاطب و انتقال مقصود ضرورت دارد. 

چنانچه شکل کالم، تناسب میان معنای ذهنی گوینده 

و درک مخاطب را به بهترین وجه برقرار سازد با 

شود که در زبانشناسی رو میهفصاحت و بالغت روب

یاق موقعیتی قابل بررسی لیچ در بافت درونی و س

سیاق یا بافت برون زبانی رابطه معانی نحو با  است.

وع مواقف غرض و مقام است که لزوم مطابقت آن با تن

وف بر محیط وق لیچشود. در صورت کالم سنجیده می

فرهنگ و روانشناسی را در  ،طبیعی، اجتماع، تاریخ

ه عنوان عوامل خارج ذهن در تعیین سیاق موقعیتی ب

و ایجاد سبک ، درک و تفهیم پیام متن تولید، انتقال

بیان معنا از شیوۀ متعارف  داند.متمایز بیان مؤثر می

حال آنکه  ،رودو روابط واژگانی زبان فراتر نمی نحو

گوینده  غرض ثانوی و مفهوم داللی )معنی المعنی(

متعارف نحو و ترکیب خاص واژگانی از گاه با شیوۀ نا

 ق موقعیتی یا مقام بر بافت درونیناحیۀ تأثیر سیا

 شود.)زبانی( و ساختار کالم حاصل می
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