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چکیده
حوزة پژوهش های زبانی سنتی یا بالغت ،با حووزة طااعاواز زبوا شوناتتی طااصو اراری ننوا رااطوا
رستورای رست که رز آ طیاور به بوطیقای رااطا یاا کو ا ریوب بوطیقوای رااطوا اا هو گونو رابوی،
طقتضای حال طتفاوای با گونه های ایگ اراا بالغت زبوا اا طننووی نیور بو پایو بوطیقوای «رااطوا -
ا غیب»ی شکل گ فته رست که اا یک سوی آ « ،بافت طتب» بوه نموم طوی توواا و اا سووی ایگو ،
عورطلی ار طیاور یافت که اورنش رااطاطی طننوی ب طخاطب و ورکنشهای پدید آطده ار رز جانب رو ااو
طوقایت یا بافتی طایب رازیابی طیکند به ریب ا ایب ،پنج نقش عمده اا ریب ناانوب رااطاطی طویاوور
امخیص ارا که ه یک اا حوزة زبا ع فا ویژگیهایی اراا ریب طقاعه ،اا صدا رست اا عالوه ب اطیویب
ساتتاا رااطا  -ا غیب اا طننوی ،کااک اهای ط اطط با ریب رعگو ار احلیل و جایگاه آ ار اا گون االیمی
طتب طننوی ام یح کند
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 -1مقدمه
پیوستگی خطابه و بالغت با موضوع ارتباط در ادبیات

یکی رز طهم ا یب آثاا اوجه علموای بالغوت بوه زی بناهوای طناقوی کوالل و شواعواههوای
رستدالعی و عقالنی آ  ،گست ش اویک اهای طخاطبطحوا و رااطا طحوا رست رگ هود
رز سخب ار نه ص فاً رقناع طخاطب که اأثی گذرای ب رو بوه شویوههوای گونواگو و بنوا بوه
رغ رض طختلف بدرنیم ،رهمیت ریب طوضوع بیمت ب ری طا قابل ااک تورهد بوا اا بخمی
رز زبا ع فا نیر که به «زبا عطااز» شه ز اراا ،آنچه نممگی ا رست ،نحووة کوااب ا
زبا اا ش ریط و سیاقهای عینی و عملی به طنظوا اأثی گذرای ه نه بیمت ب طخاطوب
رست؛ بناب ریب ،ض وای رست که ساتتااهای رستدالعی زبا اا ریب حوزه اجریه و احلیول
شوا اا رز ریب ط یق ،شیوههای ریجاا افک و یااگی ی کوه رسواه ه گونوه نظوال االویم و
ا بیت و بهویژه نظال االیم و ا بیت ع فانی رست ،اا قاعب ریب رعگو اطییب شوا
رغلب کتوب سونتی ،رااطوا ار اا نواانوب بالغوت اا یوف و بوا اکیوه بو رهودر و
ویژگی های بالغت آ ار اطییب طی کننود بو ریوب رسواه ،بالغوت ار «طاابقوت کوالل بوا
طقتضای حال (تااب)» طیارنند 1حال رگو اا ریوب اا یوف ،اأکیود ار بو نقوش طوتکلم
بپندرایم ،اا اا یف آ باید گفت طتکلم« ،سخنوای طاه رست که جمای ار طخاطب ق را
طی اهد اا اأثی ی اا آ ها بگذراا» (ایکسو  )4 :1831،بنا ب ریب اا یف ،نقوش طوتکلم اا
بالغت رسالطی با نقش تایب اا سنت بالغت یونا ب رب رست اا سنت بالغت یونانی به
جای بالغت ،رز تاابه اا نقد رابی نال ب اه طیشوا اا طجموع ،تاابه و بالغوت ،عطوااز
رست رز طهم ا یب شگ اهایی که نویسنده ب ری ب ق رای رااطا با تورننده به کاا طیگیو ا
و بهوسیل آ ها ،ورکنشهای تورننده ار ب طیرنگیرا و جهت طیاهد «رز ریب طنظو  ،ویوب
بوث ) (Wayne Boothاا ایطان کتاب توا بوا عنوور تاابوه اا قهوه رز ریوب ورهه بوه
طانی طااعا افهیلی ربرراهای نویسنده ب ری اسلط ب تورننده رستفااه طیکند» (هموا :
 )5طااعا ب تی رز ریب ربرراها ،بوه طوضووع کواا شواتهری رز علوم زبوا شناسوی بوه نوال
«کااب اشناسی زبانی» ااآطده رست؛ به همیب اعیل ،رز هن تاابه ،به عنوور هنو تووب
سخب گفتب و هن رستفااة بهینه رز ورههها یاا ک اهرنود باضوی رز علموای بالغوت ،نقموی
ورالا رز رقناع ار ب ری تاابه قائل شدهرند و طیگویند« :شاعواة جاطا بم ی ،سخب رسوت
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و رنسا عقالنیت توا ار با سخب بیا طیکند و عقالنیت رنسا بدو سوخب ،بوی زبوا و
بی تاصیت طیطاند» (هما )11:

راساو اا رعخاابه نظ توا ار اابااة طسئل رااطاطاز ننویب ککو طویکنود« :االنواا
الخطابیة ثالثة الن صفاف المستمعین ثالثة و الن عناصر المکانة لکل خطبة ثالثة و العناصر هی:
الخطیوو ا الماعووا ا السوواالا و الیااووة بووی الخطابووة اتعیووا بعنلوور االخیوور ا السوواال»
(راسااطاعیس )11 :1831،ب ریب رساه ،طیاور سه عنه رصلی (ف ستنده ،پیال و گی نوده) ار
اا ب ق رای رااطا زبانی امخیص ارا که اکب ثابت هم اااایفی به شماا طویاوا کوه اا
کتب بالغت سنتی -رسالطی اابااة اا یوف بالغوت آطوده رسوت ریوب نظ یوههوا اا اوار
طااص بهورسا رحیای سنت های بالغی راساویی اا جها غ ب رحیوا و سوطب شود کوه
ارنش رااطاطاز نویب ب پای آ شکل گی ا
هااوعد السول ) ،(Harold Laswellرز پایهگذرار نظ یههای رااطاطی ،ب عناص راساو
او عنه رفروا که عطااز رز «وسیله» و «اأثی پیال» بوا رز رعگوی السول پنج عنهو زیو
طتمایر طیشوا« :پیال اهنده ،پیال ،ربررا پیالاسانی ،گی ندة پیال ،نتیجه یا اوأثی » (السوول،
)111 :1143

نسطت وسیله با هد  ،یانی اأثی گذرای ب طخاطب و رقناع وی ،همچنیب رحتمال سوء
رستفااه رز اوشها و طهاازها ،همیمه براگا یب نقاه ضاف نظ ی تاابه بواه رست به
باوا راساو ،تاابه طکمل جدل رست رو طیکوشد ثابت کند که تاابوه نیور اقوت فکو ی
توا ار اراا و کم رز طناق نیست نویسندگا پیمیب با غفلت رز رنضطا فک ی و شکننده
نما ارا ِ تاابه ،توا و هن شا ار اا طا ض رنتقاا ق رااراه بواند راساو ب ریوب نظو
اأکید طی کند که فب تاابه ،طانند جودل ،بیموت رز رینکوه زینوت یوا افونب باشود ،اوش
رستدالل رست
با اوجه به آنچه اا اا یف تاابه (بوه عنوور شویوههوایی کوه طوتکلم بو ری اأثی گوذرای
ف رگی ا ب طخاطب اا کالل به کاا طیب ا و احدید حوزههای کااک ا و عمل آ اا سنت بالغوت

یونا ) گذشت ،طیاور گفت که تاابه اا یونا با بالغوت اا سونت ری رنوی -رسوالطی آ
ب رب رست رز عمدها یب االیل ریب شطاهت ،طیاور بوه رهودر  ،اناسوب طیوا رغو رض و
وسایل ،نگاه کااب ای به زبا و اا رندرزهری اطییب شوگ اها و ربوررا الزل بو ری احقوق ریوب
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رغ رض رشااه ک ا رز آنجا که بالغت اا رصل او به سوی طخاطب اراا ،ططیاوی رسوت کوه
بتور نمانی رز ر هدر ا بیتی اا آ یافت و رز آنجا کوه االویم و ا بیوت طسوتلرل اعایوت
رصوعی ب ری پ واش تالق و شکوفا و پی وی رز شطک طنظم فک ی و رستدالعی رست ،ایگ
جای شگفتی نخورهد بوا رگ اهوا کنیم بالغت نیر با تاابه ،نقاطی طمت ک اراا
اأثی ف رور تاابه اا رابیاز به علت نقمی بوا که اا نظوال آطوزشوی اوار باسوتا ،
سده های طیانه و اواة انسانس ریفا طی ک ا نظ به رینکه تاابه اا االیم و ا بیت همیمه
رهمیت طحوای ارشت ،رعررطاً اا هم رنورع رااطا  ،رز جمله گفتوگوی اوزط ه طؤث بوا
قدرطه بب جاف  ،رز بلغای رسالطی و صاحب کتواب نقود رعموا  ،اا اأییود نظو راسواو
اابااة هد تاابه اه یح طیکند که تاابه ب ری قانع ک ا ط

طقابل رست ،وعی شا

نه ب ری قانع ک ا شنونده رست و نه ب ری اهدیق ،بلکه بو ری اخییول رسوت (نوک :قدرطوه،

 )43 :1834عالوه ب ریب ،طیبینیم که راساو اا طدح و هجا رفو ر ار طویپسوندا ،رطوا اا
تاابه تورها ط رعاز رعتدرل رست
حازل رعق طواجنی (ل 334ه ق1135 /ل) رز آتو یب پیو ور ااواعیم فالسوف یونوا اا
زطین بالغت و شا  ،اا رث توا با عنور طنهاج رعطلغواء کوه رز ایودگاه اواایخی و نظو ی
کاطالً با سطک طؤعفا پیمیب طتفاوز رست ،طیکوشد نظاطی جها شمول ار ب پا اراا کوه
اا آ  ،رصاالحاز فنی بالغت ع بی به صواز ناانوبی طناقی ادویب شوا که رساساً بو
پای شا و بالغت به شیوة یونانی رستورا شده رست با وجوا ریب ،قهد رو آ رست که ریوب
ناانوب و قاعب ار طستقل رز طحیط طناقی و فلسوفی بواز بکواوا (بووآه )144: 1813 ،اا
طجموع ،نقش رو اا زطین گست ش جنطههای جدعی شا وسیعا و عمیقا رز پیموینیا
رست ریب اوجه به شاتهههای جدعی بالغت ،اا نهایت به رفرریش نوآوای و احکیم نقوش
آ اا زطین رااطاطاز و اااطالز کالطی اا حوزههای رابی و غی رابی طیرنجاطد
حازل ب او طفهول طحاکاز و اخییل ،به عنور او عاطل الزل و کوافی اا هو گفتموا
شا ی رص را اراا؛ رز ریباو ،اا بحث رز طقتضای حال ،طقتضویاز اخییول ار جوایگریب آ
ک اه و آ ها ار به رعتطاا اساعت و هد طتب اوصیف طیکند رو طیگوید:
«ه شا ی اساعتی اراا و اایافت آ اوسط گی ندة کوالل ،جور رز ط یوق طناسوب بووا
عنور ریب اساعت طیس نیست ،رطا ریب طناسطت و اناسب طحتواج قیووای رسوت کوه رز آ
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جمله یکی االق به وضایت و حال تااب رست و ایگ  ،ب رنگیختب طخاطب بوا رسوتفااه رز
عناص غ یب (هنجااگ یری) اا کالل طنظوا رز قید رول ،اعایت رقتضای حوال االعوتهوا و
ا کیبهای طوجوا اا کالل رست؛ یانی که شاع طوظف رست طاانی ار طناسب با غ ضی که
اا آ سخب طیگوید ،بیاواا همانند اخییل رطوا شاایبخش اا حال اهنیت و اخییل رطوا
رندوه بخش اا حال ط ثیت اناسب طانی با رقتضای حال و غ ضی که شا اا آ وراا شده
رست ،وجه اخییلی آ ار اقویت ک اه و هد رز اخییل ار که همانا اأث نفوس رز طقتضوای
حال کالل رست ،طحقق طیسازا» (بوطرب )34: 1001،

ریب طقاعه ب آ رست اا آ وجه رز ساتتااهای بالغی طننوی ار ب اسوی کنود کوه اا
ب ق رای رااطا با طخاطب ب جسوتهاو رسوت و هوم زطوا بوه اقویوت رباواا االیموی آ
طیرنجاطد سؤرل پژوهش حاض ریب رست که آیا طیاور با ا کیب رصول بالغی و تاوابی
اا نقد زبانی سنتی با رعگوهای رااطاطی جدید اا نقد رابی و زبوا شوناتتی ،سواتتااهای
رااطاطی ه یک رز طتو رابی و بهویژه طننوی ار که رز هما ربتدر ،به قهد رااطا س واه
شده رست ،به شکلی نظالطند اا یف ک ا؟ اا ریب صوواز ،نقوشهوای طو اطط بوا ریوب
ساتتاا رااطا رابی اراری نه طمخهههایی تورهد بوا و جایگاه ریب شوکل رز رااطوا اا
نوع االیمی طتب نگونه رست؟
 -4کاربردشناسی زبان عرفان :بوطیقای ارتباط در زبان عبارت
یکی رز طسائلی که رط وزه کهب طتفک ر و فیلسووفا ار بوه تووا طااوو ارشوته رسوت،
طوضوع زبا رست با آغاز سدة بیستم ،زبا به عنور طسوئل کوانونی ،بوه زطینو طااعاو
بسیاای رز طکااب فلسفی اطدیل شد به باوا ب تی رز فیلسوفا زبا « ،شو ریط زیسوتب اا
ه جهانی ،رز سویی انگ و بوی ویژة توا ار به زبا طیبخمد و رز ایگ سو ،انوع آ ها ار
سطب طیگ اا؛ رز ریباو ،اره ب ا به هافای عطاارز و ورهههوا و ااک آ هوا بو ری کسوانی
طمکب رست که آ زندگانی و زبا ار زیستهرند» (آشوای)11 :1811،

با ریب اوصیف ،زبا های طختلفی طانند زبا علم و زبوا ایوب ،رز اوشهوای طتفواوز
زندگی ب طیتیرند؛ آ گونه که ربب عاا طیگوید« :ه علمی ار بیانی رست و ه زبوانی ار
عطااای رست و ه عطااای ار ط یقی و ه ط یقی ار جمایرند طخهوص؛ پس ه که طیوا
ریب رحورل جدر اورند ک ا ،رو ار اسد که سخب گوید» (ربب عااء )111 :1831،؛ بناب ریب ،رگو
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کسی بخورهد طانای ورقای زبا ع فا ار بفهمد ،باید به جغ رفیوای اج بوه و شوهوا قودل
بگذراا
زبا اا قلم و ع فا  ،حاصل پیوند جدریی ناپذی عمل و نظ رست کوه ریوب هو او اا
رصل ،رز اج ب شهوای طستقیم س نممه طیگی ند رز ایدگاه زبا شناتتی ،زبا ع فا ،
گون تاصی رز کااب ا زبا تواکاا رست که بنا ب طقاصد و رغ رضوی کوه اراا ،رز ورهگوا ،
نحو و االعتهای زبانی به شیوهری نما ارا رستفااه طیکند انوع گونهها و الیههای زبوانی
طختلف اا حوزة ع فا  ،رز طقاصد و کااک اهای طتنوع و گاه ناهمگونی پو اه بو طویاراا
که اورنستهرند االعتهای زبانی ویژهری اوعید کنند که رز آ ها طیاور با نال «االعوتهوای
نما ارا ع فانی» یاا ک ا طنظوا رز عناص یا االعتهای نما ارا ،آ بخش رز عناص زبا
(رعم رز آورها ،ورهگا و نحو) رست که «غی عواای ،کیفیوتارا و پیچیوده باشوند اا طقابول،
عناص بینما ؛ سااه ،عاای ،تننی و همگانیرند و ب توال عناصو نموا ارا ،بوه بافوت
ف هنگی تاصی االق ندراند» (فتوحی)134 :1810،

ورههها و نحو نما ارا ،عالوه ب االعت ب طفهوطی طایب ،اا ب ارانودة طاوانی ضومنی و
طفاهیم رازشی نیر هستند کوه نگو ش و طو ز القوی نویسونده و گوینوده ار بوه طخاطوب
طناکس طیکنند؛ رعطته باید رفروا که ااج نما ارای اا هم ساوح زبا ع فا بوا هوم
ب رب نیست به ریب طنظوا ،ربتدر الزل رست به الیه ها و ساوح طختلف زبوا ع فوا رشوااه
شوا ریب ااهبندی زبانی ،اا آارء توا صوفیه ایمه اراا اا آنجا که بوه پیموین بحوث اا
ااایخ اهو باز طیگ اا ،رحمد غررعی ار طیاور به عنور نخستیب ف ای نال ب ا که ریوب
امایر ار اا قاعب افکیک اوگان زبا ع فا به «زبا رشااز» و «زبا عطااز» نموا اراه
رست به زعم وی زبا طااا و حقایق ،زبا عطااز رست و زبا رشااز ،آ طانی بواطنی
رست که زی کالل ظاه ی طستوا باشد (غررعی)1 :1851،

رز پژوهمگ ر طااص  ،پل نویا ) ،(Paul Nwyiaبه ریب اقسیمبندی رشااه ک اه رسوت و
اا اوضیح آ طیگوید:
« زبا عطااز ،زبانی رست ططیب و اوشب و زبا رشااز ،زبا رعقاء طاانی رست بودو گفوتب
آ ها اابااة زبا عطااز؛ یانی زبانی که ااو ار به بی و طنتقل طیکند و ططیب نیرهایی
رست که به اج به اایافت شده ،باید گفت که رصواعت آ  ،نموان نوو بووا اج بوه رسوت و
همیب نو بوا رست که طوجطاز ربدرع آ ار ف رهم آوااه رست» (نویا)5 :1818،
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بنا ب ریب اا یف ،نما ارای و رصاعت زبا ِ عطااز ار باید اا تالقیت طانوی عواا و
اج بههای ع فانی طنحه به ف ا رو جستوجو ک ا ریوب زبوا اراری تاصویتی راجواعی
رست و هد رصلی آ  ،رنتقال پیال هم ره با ریضاح و اطییب رست ب تال ریوب سواح رز
زبا  ،زبا رشااز نیری ار ربالغ یا اطییب نمیکند ،بلکه اا صدا رعقاء و رقناع رست
ریب امایر اوگانه ،هموراه طا ار ب ری امخیص گونهها و قاعب هوای زبوانی طتوو یواای
نمیاساند؛ زی ر زبا عطااز ،هما قدا طیاورند حاوی رشااز و رعقاء و رقناع باشد که زبوا
رشااز ،حاطل عطااز و ریضاح و اطییب رست ریب ویژگی ،بهویوژه اابوااة کالطوی همچوو
طننوی که به قهد رااطا با طخاطب شکل گ فته رست ،بیمت طهدرق طییابد با اوجه بوه
رینکه طننوی رث االیمی رست ،عمدااً آ ار اا کیل گون زبا ِ عطااز جوای طویاهنود؛ اا
حاعی که ریب ااهبندی ار اا طننوی ،آ ننا که اابااة طتوونی نوو کموفرعمحجووب،
اساع قمی یه ،رعللمع ،رعتا

 ،طهطاح رعهدریه و جر آ صدق طویکنود ،نمویاوور رعموال

ک ا ،حتی اا طیا ب تی رز ریب آثاا نیر طیاور به طوراای رشااه ک ا که طؤعوف اا بیوا
اا یفی رز یک رصاالح یا ش ح و اطییب آ  ،آنجا که طوضوع طاهیتاً اا یف ناپذی بواه ،بوه
زبا رشااز پناه آوااه رست
بناب ریب ،طیاور ریب گونه نتیجه گ فت که اا طتنی طانند طننوی که عهدهارا یوااگی ی
و آطوزش رز ط یق ف آیند رااطا گ وهی و طداَسی رست ،نمیاور اأی به اک باودی بووا
و کااک ا راجاعی اا آ ارا آنچه اا طننوی طماهده طیشووا ،ب توواا اوگانو گوینوده اا
بهکااگی ی هم رطکاناز زبانیری رست که ریب رااطا ار طؤث ا طیسازا رز یک طو

افکو

طناقی ،طقدطاز الزل ار ب ری رارئ طوضوعی نو ف رهم طیکند و به رندیموههوا و نگو شهوای
گوینده ساتتاا و نظمی رستدالعی و قابل قطول طیبخمد و رز ط

ایگو  ،اا ج یوا رقاطو

االیل و افهیل طالب ،افک نماایب پوا بوه ع صوه طویگوذراا اوا قوداز تالقیوت ،ااک و
پذی ش طخاطب ار رز ط یق اجسم تالق و نماایب طوضوع اا کهوب رو رفورریش اهود وجوه
رشت رکی که اا ه او ساح زبا ع فا وجوا اراا ،ب تاستب آ هوا رز اج بوه رسوت بودیب
ا ایب ،زبا نیر ورجد گرراهها و طؤعفههای اج بی (وجوای -رنفسی) تورهود شود کوه رز آ
طیا  ،طیاور به گ ریش فا ی ب ریِ شهوا ورقایت و ف آیند سی و سلوک نال ب ا
«گ ریش فا ی به شهوا ورقایت به طنرع نی وی طح کهری رست که ب ری سی به سوی ریب
شهوا ض وای رست و به توای توا هد طحسوب نمی شوا ف آیند سی و سلوک ع فانی
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نیر به طنرع ح کتی رست ب ری نیل به شهوا ورقایت؛ رگ نه طسی و طوضوع ریوب ح کوت،
نفس ساعک رست و ه اج بهری اا همیب طسی ورقع طیشوا ،رطا هم عحظوههوا و طقواطع
ریب سف  ،طالوب ساعک نیست آنچوه سواعک رز ریوب سوی پو فو رز و نمویب طویجویود،
عحظه های شهوا رست؛ بناب ریب ،اج ب ع فانی ورجد بیمت یب ش ریط ب ری شناتته شد به
عنور جوه ة ع فا رست» (طوحدیا عااا)411 :1833 ،

عاافانی نو طوعوی نیر اا رنتقال نگ شها و اج بیاز توا ،اا حوزة نظو و عمول ،رز
رطکاناز کهنی و زبانی یاای گ فتهرند اا بدیب وسیله ،پدیدهها ار به سخب ورارانود و آ هوا
ار به افک و ااقل بکمانند اا کهب تفت بم ار بیدرا و آگاه سوازند طوعووی طاتقود بوواه
رست که رز ط یق عفظ باید به طانی و طقهوا اسید و رگ اا جایی رز ظواه کوالل سوخب
طیگوید ،به طنظوا به ه گ فتب رز سخب ب ری ریجاا رااطا رست رو طیتورهد
«نمم تورننده ار به رفق های عاعم طانی بگماید و رو ار اا فهم طالب با توا هم ره کنود
رگ نه طوعوی اا رارئ طالب طخاطبزاه نیست و طخاطبگ ریی رو ار رز روجگیو ی سوخب
بازنمی اراا ،وعی جوه ة زبا  ،یانی رااطا  ،به ناگری پلی ار طیا وی و طخاططوانش ب قو را
طیکند جاکب ااو گ ریی و کالل طحوای رز یک سو و رااطا با طخاطوب رز سووی ایگو ،
جرا و طدّی ارئمی ار اا طننوی به وجوا آوااه رست» (فضیلت)10 :1810،

طوعوی به ریب نکته به توبی آگاه بواه رست که عقل و هوش ،انها ربررا شناتت نیست
به عالوه ،طحدوایت اا ظ فیت رااطاطی زبا  ،شاع ار به رستفااه رز عناصو ی رابوی طاننود
امطیه ،رستاااه ،امنیل و نظای آ ناگری طیکند:
ریب عطااز انگ و قاص ااطت رست

وا نه تسّ ار با رتصّ نه نسطت رست
(طننوی ،1813 ،ا)1044:1

رطا ریب ار هم طیارند که رگ نه طانی رز سنخ اج بهری بس طتااعی و طتفواوز رسوت،
به رندرزة فهم طخاططا باید با آ ها سخب گفت:
بیش رز ریب با تلوق گفوتب اوی نیسوت

بحوو ار گنجووایی رنوودا جوووی نیسووت

پسووت طوویگووویم بووه رنوودرزة عقووول

عیب نطوووا ریووب بووا کوواا اسوووول
(طننوی 1813 ،ا )133 :1

با اوجه به نموارا رااطاطی یاکوبسب ) (Jacobsonکه اا طجموع ،شاطل شوش کوااک ا
زبانی رست ،طیاور گفت که سه کااک ا راجاعی ،عاطفی و ا غیطی اا طننوی ب جسوتگی
بیمت ی اراا اا ریب سه کااک ا به ا ایب ،اکیه بو زطینوه و طوضووع پیوال ،ف سوتنده و
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گی ندة آ ق را اراا حال ،نظ ب صدق و کذبپذی ی گرراههوای راجواعی کوه عمودااً اا
وجه تط ی بیا طیشوند ،طی اور ریب طوضوع ار اابااة زبوا ع فوا کوه زبوا اج بوه و
شهوا رست ،انها اا آ حد پذی فتنی ارنست که اا ج یا االیم و یوااگی ی بوه افکو و
افتاا طخاطب جهت اهد و آ ار به کنت ل تووا ااآواا انهوا اا ریوب صوواز طویاوور
رنتظاا ارشت که ریب نوع یااگی ی و رااطا  ،به رصالح یا ریجواا افتواا و نگ شوی اوازه (اا
حوزة عمل و نظ ) اا طخاطب بینجاطد
با ریب همه ،آنچه اا ریب رااطا همانند ه رااطا ایگ ی رهمیت اراا ،اورنوایی آ اا
ریجاا ا غیب و امویق اا طخاطوب رسوت کوه بوا کوااک ا ا غیطوی اا نظ یو یاکوبسوو
طاابقت طیکند؛ بهویژه آ که راخاک اویک ای کااب اشناسانه بوه زبوا االویم نیور ،تووا
طستلرل ام کر ب او نیر رست :رول ،طانای طقهوا گوینده و اول ،نحووة کوااب ا زبوا اا
قاعب گفتما ریب اویک ا ،با اا یف زبا شناسا رز کااب اشناسی زبانی ااطیوق طوییابود
ریب شاته رز ارنش زبا شناسی ،عالوه ب طااعاه و ب اسوی طانوی طوواا نظو گوینوده اا
طقابل طانی ورهه یا جمله (یول ،)11 :1831،طیکوشد اا رعگوهای طوجوا اا کوااب ا زبوا ار
اا قاعب رااطاطاز بیناف ای بازکاوا اا حقیقت ،زبا اا ریب شاته رز علم« ،طجموعهری رز
نمانه های طیا ف ای رست که نحوة بهکااگی ی آ هوا اوسوط قورعودی تواص طموخص
طیشوا» (راطانگو)5 :1135 ،

رف را به ه علتی که با یکدیگ رااطا ب ق را کنند (رعم رز ارا رطالعاز ،اقاضای کموک،
استوا ارا  ،قول ارا  ،س گ طی ،بیا عقاید و یا به گفت وعت ب ری طخفوی نگوه ارشوتب عقایود

توا) ،سهم بیمت ریب رااطا ار ا غیب و امویق به توا رتتهواص طویاهود بسویاای رز
اااطالز بیب رنسا ها به ریب اعیل صواز طیگی ا که ایگ ی ار بوه اغییو گو ریشهوا یوا
شیوة افتااش ا غیب کند حال با فو ض وجووا ننویب «نواانوب رااطوا -ا غیوب» اا
طننوی ،باید گفت که اکب ثابت ریب رااطوا  ،عطوااز رز ف سوتنده ،گی نوده ،پیوال ،اسوانه
رااطاطی و طقهد یا اوأثی کوالل رسوت (طیلو  )183 :1833 ،افواوز ریوب نمووارا بوا نمووارا
رااطاطی ی اکوبسوب ،اا جوایگرینی طقهود و اوأثی کوالل بوه جوای اطور رسوت کوه عورول
آ  ،ظاه رً بدیهی ف ض شده رسوت غیو رز ریوب پونج طحووا کوه رز راکوا ثابوت رااطوا
بهشماا طیاوند ،الزل رست به شش ط حلهری رشااه ک ا که یوک شوخص پوس رز ا غیوب
شد به راخاک شیوههای جدید اا افتاا و نگ شهای توا پمت س طیگذراا
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قطل رز ه نیر ،رو باید اا ج یا رااطا ا غیطی رارئه شده ق را بگی ا؛ اا ط حلو اول،
الزل رست شخص طواا نظ به آ اوجه کنود؛ پوس رز اوجوه ،الزل رسوت طوضووع و پیوال
رااطا ار ااک کند و ننا نه رستداللهایی ار که اا جهت طورفقوت بوا طوضووع صوواز
طیگی ا ،ااک نمیکند ،استکم نتیجهگی ی آ ار بفهمد؛ نهاال رینکوه عوالوه بو ااک
طوضوع ،اایافتکننده باید آ ار بپذی ا و حدرقل اا حد زبانی ،طوضع جدیدی راخاک کند؛
عالوه ب آ  ،رگ جدر رز اأثی رز فوای به اأثی رز ایگ طوضوع پیال هم عالقوهطنود باشود،
وجوا ط حل پنجمی نیر الزل طیشوا؛ بدیب ا ایب که ریب پذی ش اا طدای پاب جوا بمانود
اا بتور اأثی رز حاصل ار رندرزهگی ی ک ا رگ عالقوهطنود بوه اوأثی رای باشود کوه کواطالً
ف رسوی ساح زبانی ق را طیگی ا ،ط حل شموم نیور ضو واز پیودر طویکنود کوه اا آ ،
شخص نه انها باید افتاا جدید ار ف ر گی ا ،بلکه باید به آ عمل کنود ریوب افتواا جدیود
باید طتناسب با هما هدفی باشد که رز ربتدر طد نظ ط بی و طموق رو بوواه رسوت (هموا :
)181-183

رعطته ریب نکته ار هم نطاید ف رطوش ک ا که طقهوا طوا رز رااطوا اا رینجوا ،رااطاطواز
اراری طاهیت کالطی رست بهعالوه ،ریب سواتتاا و رهودر اا یوف شودة ااو هو نظوال
االیمی رست که نقمی ااییبکننده اا ریجواا رعگوهوای کوااب ای کالطوی و سواتتااهای
زبانی آ ب عهده اراا؛ به همیب علت ،اا نظال االیمی ع فا رسوالطی و بوهویوژه رابیواز
ع فانی ،باید به س رغ ططاایری ب ویم که اا اکویب ریب ناانوب رااطاطی رهمیوت و نفووک
بیمت ی اراا رکنو طیکوشیم اا با ططنا ق راارا طحواهای رصلی گفوتوگوو کوه بوه آ
رشااه شد ،ربااا رااطاطی -زبانی طننوی ار به عنور طتنوی رابوی کوه اا طجو ری گفتموا
االیمی ع فانی پدید آطده رست ،ام یح کنیم
 -1چارچوب «ارتباط -ترغیب» در مثنوی
ساتتاا نظال ا بیتی اا ع فا که ب پای اقویت او باد عملی و نظ ی شکل گ فته رسوت،
طی طلطد که ساتتاا رااطاطی زبا ار نیور بوه گونوهری سواطا اهوی کنود کوه هوم عالقو
طخاططا توا ار به طوضوع و پیالِ جها شمول توا ب رنگیرا و هوم رینکوه بوا رسوتفااه رز
شیوة بیا و افهیم طااعب ،افتااها و نگ شهای آ ها ار اغیی اهود و اوأثی رای پایودرا ار
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ب ریما اقم زند به اطع ،ویژگی هوای شخهویتی طخاطوب و ف رگی نوده ،همچوو سواح
هوشیاای و سورا ،عرز نفس ،اورضع ،اکطو  ،عالقوهطنودی ،اج بوههوای قطلوی طو اطط بوا
طوضوع ،رحورل یا طقاطاز ساعکا  ،همگی طیاورند اا ریب رااطا طؤث رفتد
بالغت زبا اا طننوی نیر ب پای بوطیقای «رااطا  -ا غیب»ی شکل گ فته رست که
اا یک سوی آ  ،رغ رض گوینده ،کنشهای کالطی ،جهت گی یهای زبوانی ) (modalityو
نحوة حضوا رو اا الیههای گوناگو ورهگانی ،نحوی و سوطکی و بوه عطوااز ایگو « ،بافوت
طتب» ) ،(co-textبه نمم طیتواا و اا سوی ایگ  ،عورطلی ار طیاور یافوت کوه اوورنش
رااطاطی طننوی ار ب طخاطب و ورکنشهای پدید آطده رز جانب رو ااو طوقایت یا بوافتی
طایب رازیابی طیکند که رغلب بافتی شناتتی -رجتماعی رست
«رگ هنجاا سخب طوعوی ار اا غرعیاز و طننوی با هوم بسونجیم ،ااطوییوابیم کوه اا
س وا غرعیاز احت اأثی ابواگی و جذبه قو را اراا  ،رطوا اا سو ریش طننووی ،طوعووی
طیتورهد یک سلسله ااه های ع فوانی ار بوه طخاططوا رارئوه اهود» (طوؤکنی)4 :1813 ،؛
بناب ریب ،گویندة ریدهآعی که اا ش ریط ریدهآل به اوعید طتب طیپ ارزا ،جوای تووا ار بوه
گویندهری ورقای طیاهد که ااو یک طحیط رجتماعی ،ف هنگی و شوناتتی )(cognitive

ورقای و با اوجه به رغ رض و نیاای که اا طورجهه با طخاطب یوا طخاططوا تووا اراا ،بوه
جای طتب ،به ریجاا گفتمانی رااطا طحوا ططاااز طی کند ،رطا رز آنجوا کوه طوقایوت ریوب
گفتما اا عحظ پیدریش سپ ی شده رسوت و طوا نواگری یم طوتب ار اا غیواب طخاططوا
رصلی آ بخورنیم ،ااک طا رز طفهول طخاطوب اا طننووی بو رسواه احلیول سواتتااها و
امخیص رعگوهای رااطاطی آ رطکا پذی تورهد بوا؛ ب ری طنال« ،یکی رز ریوب سواتتااها
ادرعی های تاص طوالناست که طوضوعی ار که قوطالً بیوا کو اه رسوت ،بوه طجو ا طو ح
طالطی همانند ،رندیم توا ار بدر سو جووال طویاهود و ضومب پیونود ارا آ هوا بوا
یکدیگ  ،باا ایگ طخاطب ار به آ ها همدرا طیاهد» (هما )1 :

ناانوب رااطا  -ا غیب رز ط یق طااعا رعگوهای کااب ای گوینده ب ری جلب نظو و
طورفقت طخاطب ،به طا اا شناتت ویژگی های شخهیتی طخاططا رحتمواعی ریوب رااطوا
کمک طی کند؛ ب ری نمونه ،ارهط ا رااطا ا غیطی طمکب رست به صواز ریجابی یوا سولطی
ااآید؛ به ریب طانی که گوینده هم طی اورند طخاطب ار به شویوة احوذی  ،اووبیخ ،همودرا،

 /112پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،2شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1132

بیم ،طالطت و س زنش به رنجال ارا افتاا یا راخاک نگ شی تاص ا غیب کند و هوم قوااا
رست ریب کاا ار به شیوة ریجابی ،یانی رز ط یق امویق ،بموااز ،رطیودورای و ارهکااهوای
طنطتی طانند آ رنجال اهد
طیرر اأثی گذرای ه یوک رز آ هوا ،رااطوا طسوتقیمی بوا طقتضوای حوال طخاطوب،
اج بههای پیمیب یا تاعی رز اج به بوا و ااج رنکاا و طورفقت رو اراا؛ ب ری طنوال ،هو
رندرزه عرز نفس و ااج غ وا و اسلیمناپذی ی اا شخهیت ف رگی نده باالا باشد ،اوجوه
و عالق رو به طوضوع بیمت طیشوا ،وعی امایل رو ب ری پوذی ش سو یع آ کمتو تورهود
بوا؛ زی ر به هما نسطت که ف ا شخهیتی اسلیمناپذی و طسلط ارشوته باشود ،اورنوایی رو
ب ری به ناعش کمید ایدگاههای گوینده و نیر االیل وی ب ری ریب کاا بیمت طویشووا،
اا حاعی که ف رگی ندة کم اج به و سلیمرعنفس ،بوه آسوانی تووا ار اسولیم اأی گوینوده
تورهد ک ا ،رطا به هما طیرر که قابلیت پذی ندگی اا رو رفورریش یابود ،زطوا بیموت ی
الزل رست اا گوینده بتورند اوجه و فهم رو ار به ج یا رااطا و طقهوا رصولی آ طااوو
سازا
رز ایگ عورطل طؤث اا رقتضای حالِ ناانوبِ رااطا  -ا غیب اا طننوی ،هموا طووا
که پیشا نیر به آ به رجمال رشااه شد ،اناسب بیب زبا طوعوی با نحوة طایمت روسوت؛
ط را رز نحوة طایمت ،انها یوااآوای تواط رز اوزطو ه و زنودگیناطوهری رو نیسوت ،بلکوه
آشنایی با سلوک عملی و اج بیاای رسوت کوه انیوای وی ار رز انیوای اج بوههوای رفو را
ایگ ی طانند طتکلما  ،فقیها  ،ططیطا  ،فیلسوفا و جر ریما طتمایر طیسوازا طوعووی،
توا ،به ش

الزل ب ری آشنایی با ریب جها زیستنی رشااه ک اه رست و آ ار با عطووا رز

«حس انیا» به «حس اینی» و اطدیل حووره ظواه ی بوه حووره اوحوانی رطکوا پوذی
طیارند گاهی نیر رز ریب او ،با ااطی «حس ااّپاش» و «حس تفاش» یاا طیکند:
حوووس تفاشوووت سووووی طغوو ب اور

حوووس اپاّپاشوووت سووووی طموو ق اور

اره حووس اره توو ر رسووت ری سووورا

ری تووو ر ار اوووو طوووررحم شووو ل ارا

پنج حسی هست جور ریوب پونج حوس

آ نو زاّ س خ ،ویب حسهوا نوو طوس
(طننوی،1813 ،ا )113 :1

فاال شد ریب حوره اوحانی طوقو ااایلی طوقت حوره جسمانی رست؛ اا نتیج
ریب ااایلی رست که «نفس رز حاعت آگاهی ططیای حسی و عقلی که بوه طنرعو بیودرای
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ظاه رست ،رااقا طی یابد و به حاعت ف رآگاهی که به طنرع تورب و راارک اؤیا گونه رست»
(سلیمانیا  )150 :1831 ،نایل طیشوا
پنطوو آ گوووش سوو س گوووش سَوو رسووت

اا نگ اا ریوب کو آ بواطب کو رسوت

بی حس و بی گوش و بوی فکو ز شووید

اووووا تاوووواب راجاووووی ار بموووونوید

اوووا بوووه گفوووت و گووووی بیووودرای اای

اووو ز گفووت تووورب ،بووویی کووی ب و ی؟
(طننوی ،1813 ،ا )40 :1

با وجوا رینکه انیای زیستب عاافانه عمدااً اا عواعمی واری طووا عقول و طناوق قو را
اراا ،زطانی که هد  ،رنتقال ریب اجااب به شیوهری گیو ر و اأثی گوذرا بوه ایگو ر باشود،
ایگ بیا رشاازورا و زبا افک نماایب به انهایی کفایت نمیکند ،بلکوه اا کنواا اطور و
تیال و رشااز ،به بوطیقایی جدعی و تاابی هم نیاز رست اا طخاططانی ار که بوا اطور بوه
طانی اه نمیب ند ،سورا ب بال اعیل و رستدالل ک ا و بوه اودایج ،زطینو رقنواع و ا غیوب
آ ها ار ب ری یااگی ی جدید ف رهم آواا؛ رعطته ریب رعگوی طناقی الزط ه نووع رااطواطی
رست که آگاهانه بیب او ط

ریجاا شده باشد؛ با وجوا ریوب ،ضو واای نودراا کوه اهووا

کنیم طوعوی عاطدرنه رز هم گونه های افک طناقی ،همچو قیاه ،رستق رء یا امنیل سوا
جسته رست
با اا نظ گ فتب آ استه رز عورطل طؤث اا رقتضاء حال طتب که رز آ ها اا رینجا نوال
ب اه شد ،طیاور کااک اهای نندی ار اا زبا طننوی به ق را زی ب شم ا:
 -1کااک ا االیمی -ا بیتی (اأایطی)
 -1کااک ا بیا گفتوگو :که آ ار به او صواز طیاور اید :یکوی بوه ورسوا اعایوت
ناانوب «رااطا  -ا غیب» رست که اا آ  ،رااطا بنا به نیتی غی رز نفوسِ رااطوا صوواز
طیگی ا و جهت آ به سوی طخاطب رست و ایگ « ،عذز رااطا » که اا آ نفوسِ رااطوا ،
ص

نظ رز نیاز و رهدر بی و رز آ حائر رهمیت رسوت و ریوب ،رغلوب زطوانی رسوت کوه

طوعوی طحدواة رااطواطی تووا ار انوگاو طویکنود و آ ار رز عوال بوه تواص طویکمواند
گفتوگوهای رو با حسالرعدیب و ایگ یاار نرایکش ،نمونهری رز ریب کااک ا رااطاطی رست
 -8بیا طا فی رعضومی و اسوکیب اوح :کوه بوا نقوش «عواطفی» اا نمووارا رااطواطی
یاکوبسب هماهنگی اراا «ریب نقش زبانی ،اأثی ی رز رحساه تاص گوینوده ار بوه وجووا
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طیآواا؛ توره گوینده حقیقتاً ریب رحساه ار ارشته باشد و توره ورنمووا کنود کوه ننویب
رحساسی اراا» (صفوی)85 :1810،

 -4کااک ا شناتتی :عطااز رز زطینهسازی ب ری اشد رندیمه و جذب طا فت و امهیود
ش ریط فک ی و اوحی اا طتالم ب ری یااگی یهای آای رست
 -5کااک ا هستیشناتتی :زبا اا ریب حاعت ،رز ض وازهای نحوة زیستنی عاافانوه و
بیا کنندة سواحت وجووای طسوتقلی بو ری عواا رسوت بایود تواط نموا کنویم کوه
کااک اهای زبانی طننوی به همیب نند نمونوه طحودوا نمویشووا و بوا کنکواش بیموت
طیاور زوریای پیدر و ناپیدری ایگ ی رز آ ار به است آواا
 -4نتیجه
اا ریب طقاعه به پیمین رااطا اا طااعااز زبانی سنتی اا رسالل و غ ب و نیر به طوضووع
رااطا اا ناانوب نقد زبا شناسی نوویب پ ارتتوه شود و رز طجمووع ریوب آارء ،سواتتاا
رااطاطی طتب طننوی اا یوف و رز آ بوا عنوور رااطوا  -ا غیوب نوال بو اه شود سوپس،
طقتضیاز ننیب رااطاطی اا زطین زبا و جها بینوی ع فوانی بیوا و کااک اهوای آ اا
قاعب پنج نقش عمده ،شاطل االیم و ا بیت ،بیا گفتوگو ،بیا طا فی رعضمی و اسوکیب
اوح ،کااک ا طا فتشناتتی و کااک ا هستیشناتتی بازگو شد؛ بناب ریب ،سوؤرل احقیوق،
ططنی ب رطکا وجوا ساتتاا رااطاطی تاص اا ه طتب یا استکم ،اا هو گونوه و بافوت
رابی به رثطاز اسید و پیوند بیب ه شکل رااطاطی با نقش یا نقشهای گوناگو زبانی نیور
نما اراه شد؛ همچنا که اا ریب ساتتاا ا غیطی که طتناسوب بوا زبوا االویم ط رحوی
شده رست ،اوجه به طقتضای حال طخاطب و نحوة طایموت رو (رعوم رز طایموت رعتقواای و

رجتماعی) ،ارهکااهای گوینده ب ری رقناع وی و نیر اوجه بوه بافوت طوتب ،رز جملوه عورطول
طؤث اا طوفقیت اااطل گوینده با وی تورهد بوا
پینوشتها
 -1عالطه تایب قروینی اا کتاب الخیص رعمفتاح بالغت ار ننویب اا یوف طویکنود« :و رعطالغوه فوی
رعکالل طاابقته عمقتضی رعحال طع فهاحته و فی رعمتکلم طلکهٌ یقتدا بها علی ااعیف کالل بلیغ»
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