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 چکیده
قیقی یک اثر برتری یا ارزش ح ،اش هنظریبراساس یون معروف ایرانی است که عبدالقاهر جرجانی از بالغ

گییرد و   میی  کل ساختار یک متن را در بر ،از دید اوظم نداند.   موجود در آن می «نظم» ادبی را برخاسته از

بیه زیبیایی نظیم و     ،از دیید وی  برتری سینن  شود.  و معنایی در متن و اثر می م لفظیسبب ایجاد انسجا

ای منسجم از روابط نحوی و آگاهی گوینده از جایگاه صحیح کلمات در   حسن همجواری کلمات در شبکه

هیای    توان ارزش  می ،عد این نظریه در متون گوناگونبا بررسی و تحلیل اصول و قوا .است ترکیب مربوط

 و کارکردهای بالغی موجود در متون را کشف کیرد و بیه دلییل توانیایی و برتیری نویسیندگان و      ادبی 

غزلی  در شناسی زبانهای  کنار دیگر نظریه چنانکه با تحلیل این نظریه در شاعران این متون دست یافت؛

کارکردهیای هرییک، بیا    غیی و  با علوم بال ،ی توانمند و آگاهشاعردر مقام که حافظ  یابیم  درمی ،از حافظ

معنیایی را   و یلفظای از انسجام و پیوستگی   زنجیره ،جا و مناسب از ابزارهای بالغت و فصاحتبۀ استفاد

کند   آگاه میای   از وجود معانی ثانویه امناطبان ر آن، موجود درۀ های ثانوی  در غزل ایجاد کرده و با دللت

 .گیرد  ل میبافت شک براساسها  آن که درک
 

 .، نظریه گرایسمتنیت لیدی، نظریۀگرای ه  نقشۀ ل حافظ، نظریغز، نظریۀ نظم جرجانی :های کلیدی واژه
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 مقدمه . 1

کنید و بیر ایین      مطیر  میی  قرآن  تحلیل دلیل اعجاز خود را باۀ عبدالقاهر جرجانی نظری

در تبیین وی کند.   تبیین می ،یک متندر جایگاه را قرآن  دلیل ماندگاری و برتری ،اساس

انسیجامی  گوید که در ارتباط با کیل اثیر و میتن اسیت و       ، از نظمی سنن میاین مسائل

نظیم یعنیی   » گوید:  در تعریف نظم می (19: 1131)جرجانی بنشد.   درونی و برونی به اثر می

واقی  نظیم از دیید     در ،بر گفتیۀ نیوروزی  بنیا  .«بین کلمیات کردن مقاصد نحیوی فیمیا   منظور

هایی است کیه ییک نویسینده ییا شیاعر در  هین         ترتیب معانی افکار و اندیشهر، قاهعبدال

آنچیه سیبب    ،از دیید وی  به کیار ببیرد.  را در قالب گفتار ها  آن از آنکهپیش  ،خویش دارد

بسیتگی بیه مییزان متیارت      ،دشو  دیگر می بر نویسنده و متن برتری یک نویسنده و متن

 ،فتیوحی ) در ترکیب کیالم اسیت  هریک  الغینویسنده در تشنیص ابزارها و کارکردهای ب

، گوید: منظور از علم معانی نحیو   نامیده و می« النحو  معان»جرجانی علم معانی را  .(9: 1141

 ،تیحالگاهی نویسنده و شاعر از کاربردهای نحوی زبان است و اینکه هر ساختاری در چه آ

اییم   کیرده حاضیر سیعی   ۀ در مقال .(11: 1174، )شفیعی کدکنی تواند داشته باشد  چه نقشی می

نظیم جرجیانی در ارتبیاط آن بیا نظرییات      ۀ شده از نظریی  ول و قواعد استنراجاص براساس

شیاعری برتیر در   در مقیام  را متارت حیافظ   ،در غزلی از حافظها  آن تبیینو  سیشنا زبان

هایش برای ایجاد   در غزلبا یکدیگر ها  آن و ترکیب صحیح اجزای کالمتشنیص مواض  

 .دهیمنشان  ،پیوستگی در کل اثر انسجام و

 «هائیه»ۀ قصید براساس نظمۀ نظری های  ویژگی معرفی. 0

های متمیی    نظریهپیدایش منجر به  ،تفسیر و تعلیل فصاحت وقرآن  وجه اعجازۀ بحث دربار

جرجیانی در   عبیدالقاهر جرجیانی اسیت.   « نظیم  ۀنظریی »ها،  آنیکی از ، که در این زمینه شد

نیز  ،اسرارالبالغهاین نظریه به تفصیل سنن گفته و در کتاب دیگرش، ۀ دربار اإلعجاز دلئل

ۀ آن اسیت کیه نقطی    همیت این نظرییه در ا ،گوید چنانکه نوروزی می. است کردهن اشاره داب

آیید؛ زییرا پییش از      بالغیت و نقید بیه شیمار میی     ر علم طوعطف و تحول عظیمی در سیر ت

 ،معطوف به اجزای منفیرد کیالم بیود    ،عبدالقاهر، نظرگاه و تفکر غالب در ارزیابی متون ادبی

و برای دید  میپیوسته  هم به یک کلِرا اثر ادبی  ی  غالب برخالف این دیدگاهِ ی ولی عبدالقاهر

 ،فتیوحی ) کالم درآید، وزن و ارزشی قائیل نبیود  اجزای کالم، پیش از آنکه به ترکیب و تألیف 
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لیف بالغت در حسن تأ»که  است کردهبه روشنی اشاره  اإلعجاز دلئلکه خود در چنان .(7: 1141

وی در اثیر متیم خیود     .(91: 1131 جرجیانی، ) «است و در اجزای منفرد کیالم نیسیت  اجزای کالم 

در این قصیده کیه مشیتمل   . است دادهرا توضیح  اش هنظری ،«هائیه»ۀ در قصید (اإلعجاز دلئل)

. منظور جرجانی در کند تبیین میبا قواعد نحوی را نظریۀ نظم و ارتباط آن  ،بیت است 01 بر

جرجیانی در   ،و اثبات معجیزۀ آن اسیت. در واقی    قرآن  بیان مطالبی دربارۀ نظم ،این قصیده

 اإلعجیاز  دلئیل کتیاب   به صورت مفصل و در قصیدۀ هائییه در مقدمیۀ   اإلعجاز دلئلکتاب 

 .(57: 1113)مشرف،  است دادهسازی را شر    برخی از قواعد نحو و جمله

 اصول و قواعد .1

اصیول و   ،گرفته در تبیین این نظرییه  هائیه و دیگر تحقیقات صورتۀ قصید براساسحال 

 کنیم:  وار  کر می    را فترستها  آن و ایم را استنراج کردهنظم ۀ قواعد مربوط به نظری

بلکه باید بالغت را در حُسن تألیف اجیزای   ،بالغت در اجزای منفرد کالم نیست. 1ی1

 .کالم جست

میا  فَ)بییت سیوم:    آیید   راده و قصد معانی نحو به دست نمیجز با ا ،این حُسن نظم. 0ی1

: و قد علمنیا بیأن الینظم    بیت پانزدهمو ) (0معنی سوی حکم اعراب تزجیه الم انت ناظمهکَ ظمِنَلِ

 .(1حکم من النحو نمضی فی توخیه لیس سوی

تِ عرابی و بررسی حداقل شیرایط صیح  از نحو، مفتومی فراتر از ظواهر اِ مقصود. 1ی1

 .سنن است

ظم و ترتییب معیانی   سنن به میان آورده، ندر بیت سوم  نظمی که عبدالقاهر از آن .9ی1

 .الفاظ درآیدۀ پیش از آنکه به جام ،یا شاعر استها در  هن و ضمیر نویسنده   افکار و اندیشه

 ،ر آگاهی از معانی وضعی لغات نیسیت دیگر، دۀ گویندر ای ب  گوینده معیار برتری .5ی1

در  مواضی ِ صیحیح کلمیات    تشینیص  متارت گوینده در زانبلکه این معیار را باید در می

بک سَ و گزینش الفاظ و سنن را باید در استواری وزنتری امتیاز و بر .کالم جست ترکیب

 .جستو لطافت الفاظ  تو بافت نیکوی کالم، و جذابی

                                                           
 دهی.  عرابی است که کالم را بدان سوق میهمان حکم اِ ،کنی  مقصود از نظم در کالمی که تو آن را مرتب می .1

کنیم و کالم را  که در کالم آن را منظور می ای از نحو  که ما دانستیم نظم چیزی نیست جز حکم و قاعده درحالی .0

 دهیم.  ن سوق میبه سوی آ
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کیه فصیاحت و آنچیه    فشیرده  بر این نکته پای  اإلعجاز دلئلعبدالقاهر بارها در  .3ی1

گردد، نه به لفظ؛ ولی مقصودش  شود، به معنا برمی  سننی دیگر می سبب برتری سننی بر

 .ه از ساختار نحوی و نظم سنن استمعنا، معنای برخاستاز 

 شدهشود که سنن برای آن ایراد   ای سنن، غرض کلی و اصلی اراده میگاه از معن .7ی1

ی و و گاهی مقصود از معنا، معنای ثانوی و معانی اعرابی و نحوی است که از ساختار دستور

 .ی کالمغیر از مضمون و مراد کل چیزی استآید و این   ترتیب و نظم بالغی کالم برمی

شیود    میشامل از مسائل علم معانی و بیان و نحو را  ای  مجموعه ،جرجانیۀ نظری. 1ی1

 .که در کار سامان یافتن اسلوب کالم مؤثر است

الم و چییزی فراتیر از صیحت کیالم     نظم، به بیان هنری کی ۀ عبدالقاهر در نظری .4ی1

ظمیی کیه از روی فکیر و    ن ؛گوید: نظم دو گونیه اسیت    می اإلعجاز دلئلاندیشد. او در   می

فکر و روش چندانی را به  ،پذیرد و دیگری، نظمی که گوینده در ورای آن  روش صورت می

 .(39: 1131، جرجانی) دهد  بلکه به کلماتش نظم می ،برد  نمی کار

و کلمیات در معیانی وضیعی     ،اسیت  شیده بییان  هائییه  ۀ قصید طور که در  همان. 11ی1

 .شان همچون مواد خامی در اختیار صنعتگر و هنرمند هستند  قاموسی

کیل و تیألیف اجیزای   امتیاز و برتری گوینده در توانایی و متارت او در حُسن تشی  .11ی1

ف آن تصر شود. او از طریق همین ترکیب و اسلوب کالم، در کلمات و معانی  کالم معلوم می

 .(1: 1141 ،فتوحی) ناحیه را باید به او منسوب کردکند و هر ویژگی برخاسته از این   می

ۀ تیوخیی و اراد »بیه  در بییت پیانزدهم   که از آن  ی اهردر مفتوم نظم نزد عبدالق. 10ی1

سنن آن نظمی که عبدالقاهر از  توجه کرد: باید به چند نکته ،است کردهتعبیر « معانی نحو

 ش،وینده را ببینیم و در سیامان دادنی  گۀ است که در ورای آن، قصد و اراد گوید، نظمی  می

باید بین نظیم در حیروف کلمیه و نظیم کلمیات در ییک       ؛ فکر و اندیشه به کار رفته باشد

نظم و ترتیب در حروف کلمه چیزی جز توالی در ؛ ائل شدترکیب اسنادی و جمله تفاوت ق

دهنیده    نظما نیست و نظمی است که به اقتضای معن ،نظرِ عبدالقاهرنظم مورد .تلفظ نیست

نظیم و حسین   برتری و امتییاز سینن بیه زیبیایی     ؛ ای را به کار نبسته است  در آن اندیشه

تنیده از روابط نحیوی و آگیاهی گوینیده از     ای منسجم و درهم  همجواری کلمات در شبکه

 .جایگاه صحیح کلمات در ترکیب مربوط است
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معنای ثیانوی   ،، مقصوداست دادهگوییم عبدالقاهر جانب معنا را ترجیح   وقتی می. 11ی1

ر بیرای آن نقشیی د   ،اغراض کلی و اصل میراد باشید  « معنا»و اضافی است. اگر منظور از 

ادبی خود مطر  ۀ میان آنچه عبدالقاهر در نظری .(همان) فصاحت و زیبایی کالم قائل نیست

تیوان    میی  ویژه فردینیان دو سوسیور،    به ،یدشناسان در عصر جد زبان و مطالعات است کرده

لفظ و » خود از سه دیدگاه اساسیِۀ ظریجرجانی در ن .های همسان و مشترکی یافت  اندیشه

امسکی نیز امروزه با ایین دیید   که افرادی چون سوسور و چ هنگاه کرد به آثار« معنا و نحو

 .(97: 1113 مشرف،) کنند  آثار را بررسی و تحلیل می

 هلیدیۀ نظری .9

و بیه  کنید   میتبیین را ها و معناهای همگانی زبان، بافت موقعیتی   با توجه به نقش هلیدی

. او داند میل از سه بنش زبان، بافت موقعیتی را متشکۀ گان  های سه  نحوی متناظر با نقش

ۀ مینش سینن و شییو    و سینن  ۀگستر ،ای موقعیت را به ترتیب  نظام نشانهۀ این سه ساز

 .(4ی5 :1140روحی، و  نیا  )صالحینامد  می سنن

جایگاه استقرار عناصر محتوایی بند است و بر چگیونگی   ،ساخت متنیکه ناگفته نماند 

اند. هلیدی   که در بند آمدهاستوار است ای   نی و بینافردیترتیب و آرایش اطالعات اندیشگا

و  ،«سیاخت اطالعیاتی  »و « آوییزه ی   ساخت آغازه» متمایزِ ساخت متنی بند را به دو ساختِ

که میا در بررسیی غیزل     )همان( است کردهتقسیم « انسجام»یک بنش غیرساختاری یعنی 

ای از   متشیکل از مجموعیه   ،کند که هیر متنیی    بیان می هلیدی. ایم کردهبدان توجه حافظ 

 .پسیایند  و پیشیایند  :اسیت   از دو بنش تشکیل شدهخود ها   از این بندهریک  بندهاست که

 خبیر  همیان  ،شود و پسیایند   نامیده می است که مبتدا خبر در جملهبنش آغازین پیشایند، 

گوینیده از  ۀ بستگی بیه انگییز   باشد،عنصر آغازین خبر در جمله  ،است. اینکه چه عنصری

 ،میوارد ایین   براسیاس ایجاد آن بند دارد و ترتیب و نحو آرایش عناصیر جملیه را گوینیده    

اهمیت کدام ب(  شود؛  موضوع اصلی پیام را شامل می ،کدام عنصرالف(  :سازد میمشنص 

اطالع نو  ،گوینده کدام عنصر را از دید مناطبج(  ؛نده بیشتر استبنش از پیام برای گوی

گیرای   سیستمی و نقیش ۀ لیدی براساس نظریه .(17: )همانو کدام را اطالع کتنه داند  می

 خبیری ی   سیاخت مبتیدا   کنید:   ساخت متنی بند را به دو ساخت متمیایز تقسییم میی    ،خود

(thematic structure)  ساخت اطالعاتیو (Information structure). 
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 خبریی  ساخت مبتدا. 1ی9

 چیه مطلبیی  دهید تیا تشینیص دهید، گوینیده دربیارۀ         این ساخت به مناطب امکان می

این  شود. در    های گوینده مطر  می  عالیق و نظریه ،سنن بگوید. در این ساختخواهد  می

بعد از آن آید، خبر اسیت. بیر ایین اسیاس،     هرچه  ست و، هرچه ننست بیاید، مبتداساخت

بگیرد. اگر فاعل  بر را دراند انواع مقولت دستوری چون فعل و فاعل و مفعول تو مبتدا می

شیود و در واقی  جملیه      نامیده میی « نشان  بی»ه مبتدای بند قرار بگیرد، بند و نتاد در جایگا

« دار  نشان»اما اگر مقولت دیگر جایگاه مبتدا را اشغال کنند، جمله  ،معمولی است متعارف و

 .(41: 1115 )شمیسا، یابد ساختی بالغی و هنری می ،است و در چنین صورتی است که جمله

 ساخت اطالعاتی .0ی9

همیان   است. اطالع نیو « الع کتنهاط»و  «اطالع نو»دو عنصر کارکردی  دارای این ساخت

 ونده ناشناخته و نادانسته است و اطالع کتنهبرای شن کند  چیزی است که گوینده تصور می

کند مناطب از آن آگیاه و بیاخبر اسیت. اطیالع       چیزی است که گوینده فکر می در مقابلِ

 کننید. بیدین    ای است که از آن برای درک و استنباط اطالع نیو اسیتفاده میی     کتنه وسیله

گییرد نیه میتکلم؛      مناطب است که شکل می براساس ،بودن اطالعات، نو و کتنه ترتیب

 دو سیاخت اطالعیاتیِ   بنیابراین هیر   ،کتنیه اسیت   ،که هر اطالع و خبری برای متکلمچرا

 ،و خبیر  است اطالع کتنه ،مبتدا .است (addressee oriented) محور لیدی، مناطبه

کتنه و بعد اطیالع نیو    است که ابتدا اطالع توزی  این دو بدین ترتیبۀ اطالع جدید. نحو

امیا اگیر    است، نشان  بر اطالع نو باشد، جمله عادی و بی گوینده در جملهۀ آید. اگر تکی  می

 .(40: )همان است دار  نشانع کتنه باشد، جمله بالغی و بر اطال تأکید

 متنیت و متن نظریۀ. 5

منظیور از   .است، بحث متن و متنیت استسی شنا زبانیکی دیگر از مباحثی که مربوط به 

ای از   شیود تیا زنجییره     چه چییزی سیبب میی    دریابیمآن است که  ،(textuality) متنیت

هیا در کنیار     ای از جمله  متن را شکل دهند. هرگاه مجموعه ،ها در ترکیب با یکدیگر  نشانه

شیود. پیس متنییت      نامیده می متن ،شود  حاصل می نشینی هم، آنچه از این گیرندهم قرار 

داری ییا    ، مفتیوم ند از: انسجام، پیوستگیا عبارت هایی وابسته است، که  یک متن به مالک

 .(110ی111: 1141 )صفوی،هدفمندی، پیامداری 
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 انسجام .1ی5

متنی را  میان واحدهای واژگانی درونۀ شود بتوانیم رابط  مالکی است که سبب می ،انسجام

 ،از طریق یکدیگر دریافت شیود متنی  دورن اگر ارتباط بین واحدهای واژگانیدریابیم. پس 

اسیت کیه مییان عناصیر و      ای . انسیجام، روابیط معنیایی   (114: )همانآن متن انسجام دارد 

 ،شیوند   میی  های یک متن وجود دارد و این عوامل با عواملی که سبب ساخت جملیه   سازه

ای با هم ارتباط داشیته    جمالت یک متن به گونهشوند   متفاوت است. این عوامل باعث می

متفاوت باشند. عوامل منتلفیی   ،آیند باشند که با جمالت دیگری که تصادفی کنار هم می

های موجود در میتن را    جمالت و واژه یعنی شود،  وجود دارد که سبب انسجام یک متن می

 از: ارجیاع  انید  عبیارت شیود    سازد. عواملی که سبب انسجام متن می  به یکدیگر مربوط می

(reference)، حیییییذف (ellipsis) و جانشیییییینی (substitution) ادات ربیییییط ، 

(conjunction)  ،انسجام واژگانی (cohesion )(11ی17: 1111، )ستراب. 

 ارجاع .1ی1ی5

حسیب واحید دیگیری    یند تعبیر مفتوم یک واحد زبیان بر شناسی کاربردی، به فرا  در معنی

شید؛   میادر میریم وارد اتیاق پیذیرایی    » زبانی حضیور دارد:  درون در بافت شود که  گفته می

« اش  صبحانه»در « ش  ی»و « جا همان»تعبیر مفتوم  .«اش را خورد  جا نشست و صبحانه همان

منجر به ابتام در  ،ارجاعندادن گردد. نباید فراموش کرد که تشنیص   میباز« مادر مریم»به 

  .(3 :1119)صفوی، شود   جمله می

 حذف و جانشینی .0ی1ی5

شود و ایین سیبب    جانشین یک جمله می ،یا حتی یک کلمه گاهی یک عبارت یا اصطال 

م شنا را دوسیت دارد، علیی هیم    مری» :(17: 1111 )ستراب،شود   ایجاد پیوستگی در متن می

 .است شده «شنا را دوست دارد»جایگزین  «طور همین»در این جمله، «. طور همین

 ادات ربط .1ی1ی5

 میان اجیزای  اند که سبب ایجاد ارتباط و انسجام و پیوستگی  عوامل مؤثریجزو ادات ربط 

 شرط و شر  و بسط و آوردن دلیل و ایجاد توضیح و. (141: 1115 )شمیسا، شوند جمالت می

از وظایف ادات ربط است کیه مناطیب را در    ،در جمله و ارتباط آن با جمالت دیگرغیره 

 رساند.  درک جمالت یاری می
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 انسجام واژگانی .9ی1ی5

واحدهای واژگانی زبان به لحیاظ معنیایی و محتیوایی بیا یکیدیگر       ،انسجاماز این نوع  در

 میان انواع گوناگونی دارد و به نوعی همان روابط مفتومی ،. این نوع از انسجامدارند ارتباط

 است کیه ایین   (synonymy) معنایی روابط مفتومی، همست. یکی از این کالم ا واژگان

 واژگانیو  (denotational synonymy) معنایی ضمنی معنایی خود انواعی چون هم هم

(lexical synonymy) بیییییافتی و (analytic synonymy)  تحلیلییییییو 

(connotational synonymy) .ها را به دو نوع   میان واژهۀ رفته انواع رابط هم روی دارد

تضیاد معنیایی کیه    معنایی ییا شیباهت معنیایی، و دیگیری      یکی همتوان تقسیم کرد:   می

 .(071ی034: 1141 صفوی،)گیرد  می بر نظیر و تضاد را در  هایی چون مراعات  بحث

 پیوستگی .0ی5

میتن  ۀ حسیب اطالعیات گیرنید   یک متن را برۀ مالکی است که ارتباط میان اجزای سازند

ده بیا  رنی دارد که مناطیب ییا گی   (coherence) یک متن زمانی پیوستگی کند.  معلوم می

اما اگر درنیابد که متن در  ،تمام اجزا و پیام و منظور متن را درک کند خواندن یا شنیدنش،

 .(111: )همان ، باید گفت که متن پیوستگی نداردچه مورد و موضوعی است

 (intentionality) مفتومداری یا هدفمندی .1ی5

آن عالوه بر صدق و کیذب ییک    شود که در  ای گفته می  به حوزه ،شناسی منطقی  عنیدر م

 .(111: 1119 )صیفوی، شیود    به رفتار تعبیری یا شناختی آن جملیه نییز پرداختیه میی     ،جمله

پیام برای انتقال منظور خیود هیدف و مفتیوم    ۀ فرستند یابیم که این مالک درمی براساس

، آن متن هدفمند است و کندمناطب درک را نظر دارد. اگر این مفتوم خاص در خاصی را 

 ،همیان ) آید متن به حساب نمی ،اما اگر آن هدف خاص درک نشود ،آید  متن به حساب می

 .(111ی111: 1141

 داری  پیام .9ی5

 هیآن هر متن باید پیامی داشیته باشید کی    براساسه یکداری است   مالک آخر متنیت، پیام

دانسیته را   ود قرار دهد و یا اطالعیات ازپییش  را در اختیار مناطب خ اطالعات تازه و نویی

 .(110 :)همانآن احساس رضایت کند  کند که مناطب از درک طوری بیان
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 گرایس یۀنظر. 3

فتمیید کیه   توان   آن می براساسکه  سازد  خود اصل متمی را مطر  میۀ در نظری گرایس

 کنید کیه رعاییت      جمله را استنباط کرد. وی چتار اصیل را  کیر میی    چگونه معنای ثانویۀ

 .معنای ثانوی داشته باشد کالمْ ،شود  سبب مینکردنشان 

 (maxim of quality)یا کیفیت  اصل صداقت. 1ی3

 بگویند.مناطب صادقانه سنن لی که در آن باید هم گوینده و هم اص

 (maxim of quality)یا کمیت  اصل کفایت .0ی3

 ن سنن باید مناسب و متعادل باشد.آاصلی که در 

 (relevance) اصل ربط .1ی3

 به موضوع باشد. ینده باید مربوطهر سنن و کالم گو

 (maxim of manner) روش اصل رعایت عرف و .9ی3

 منتصییرنباشیید؛ همچنییین  (ambiguous) دوپتلییو و (obscure) سیینن در آن مییبتم

(brief) و منظم (orderly) (51: 1115 )شمیسا، گفته شود. 

 تحلیل و بررسی غزل حافظ. 7

 ،«دسیت آرد دل میا را  ه اگر آن ترک شییرازی بی  »را با مطل   (147ی143: 1110)غزل حافظ 

 کرد:تحلیل  گونه یندتوان ب  می ،شده مطر قواعد اصول و نظریات و  براساس

 به عنوان واحد بالغی جمله( )نه بر بیت و تک بر بافت تأکید .1ی7

بافت  ،جرجانیۀ نظری براساسما ا ،واحد بررسی متون است ، بیت و جمله،ت سنتیدر بالغ

نمونیه از  گوید: هر   لیدی در تعریف متن میچنانکه ه رود.  واحد بالغی به شمار می ،سنن

هیویتی معنیایی    و میتنْ  ،متن است زبان زنده که نقشی در بافت موقعیت داشته باشد یک

متن  شود. یک پذیر شود تا ارتباط  اری میجمالت و اجزای کالم رمزگذ که این معنا دردارد 

ای کیه در محییط و    یعنی واحد معنایی ،زمانی متن است که دارای یک واحد معنایی باشد

چه در این غزل و چه ی اگر به غزل حافظ  .(7: 1140 )ایشانی، کاری را انجام دهدبافت خود، 

کاررفتیه در غیزل در    ای بهه  که واژهشویم  میمتوجه  ،ندازیمی نگاهی بیدیگر   های در غزل

در بافیت خیاص   هیر واژه  که  ای  گونه ند، بها  تناسب معنایی و لفظی قرار گرفته نوانی وهم

ییک واحید معنیایی را ایجیاد      ،ها در یک بافت منسیجم   و تمام واژه است شدهخود استفاده 
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رک، عشیق،  تُی »هایی چیون    ژهد وارکه کارب دارد در وصف عشق بافتی ،این غزل اند.  کرده

را هایی   واژه ،یعنی گوینده ؛متناسب با بافت است« لولی، خال و خط، لب لعل، حُسن ساقی،

هیای    از واژه میثالا  اسیت؛  به کار نبرده ،بر مدلول نامتناسب با این بافت داشته باشد که دالی

تی اگیر  یا ح ،است کردهمی استفاده نیعبارات مربوط به بافت تعل متعلق به بافت حماسی یا

کلمات موجود در سه بیت  مانندی  تواند در بافت تعلیمی بگنجد  کار رفته که میکلماتی به 

 است. را در بافت غنایی گنجاندهها  آن حافظ با دقت پایانی ی

 و جانشینی نشینی هممتن در محور ۀ جانب همهارتباط  .0ی7

فراتیر از مفتیوم رایین آن در     مقصود عبیدالقاهر از نحیو، مفتیومی    ،بنا بر دیدگاه نوروزی

علم معانی و بییان  و  یای از قوانین نحو  حو به مجموعههای نحو است. در نگاه او، ن کتاب

. (10: 1141 ،فتیوحی ) مؤثر است ،شود که در تولید معانی برخاسته از ساختار کالم  اطالق می

جانبیه در   بیر ارتبیاط همیه    است و این دالی ی بر ابیات دیگر آمدهتأکیدراستای  هر بیت در

کلیی و انسیجام    کل شعر در گیرو درک  معانی ثانویۀاست.  «و جانشینی نشینی هم»محور 

بیا   (ی استمستغنعشق ناتمام ما جمال یار  ز) چتارمبیت  ،برای نمونه ؛ت با یکدیگر استاابی

 ...(گر نفرین)اگر دشنام فرمایی و  بیت ششمیا  ...(من از آن روز حسن افزون)از خود ابیات بعد 

 .ارتباط معنایی دارد ...(جانا نصیحت گوش کن) بعد خود با بیت

 مناسب گوینده از حروف در تناسب با ساختار کل کالمۀ استفاد .1ی7

فراوانیی  ( اسرار بالغی ا و...، الیی ، انما، لنیاِ) و شرط تأکید :جرجانی معتقد است حروفی مانند

بینییم کیه     غزل میهای نحوی این   . بر این اساس ما در ساختار(391: 1131 جرجیانی، ) دارند

. اسیت  کردهاستفاده در بیت ششم  «و»ول، ، در مصرع ا«اگر» :و حروفی چونحافظ از ادات 

 ،را در ظیاهر دارد « تردیید »ی معنیای  «اگیر »اینکه در کنار  ،ننستها در بیت   استفاده از این

به خواننده منتقل در مصرع دوم را « یقین و قطعیت» معنای ،درست آن کاربردن بهبا  حافظ

 بیت ششم ریا د «.بنشم  هندوی یار می را را به خالسمرقند و بنامن قطعا » کند؛ یعنی  می

ها   آرامش خاطر را در کنار دیگر واژهاطمینان و و تسویه،  ،تردید و شک نیز دوباره برعکس

 کند.   به خواننده منتقل می

 صنای  علم معانی: فصل و وصلۀ انمند  دللتکاربرد  .9ی7

؛ بالغی اسیت  کارکردهایاستفاده از  ،شیدهبننظم خاصی به غزل حافظ مورد دیگری که 
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به طور گسترده از وصل  ،غزل حافظ در این جا و مناسب.ب فصل و وصلِ کاربردن به :مانند

 .است کردهو فصل در جای متناسب خود استفاده 

 وصل. 1ی9ی7

 وبیه آب  »؛ «گلگشت مصیال را  ود باآ کنار آب رکن»؛ «بنارا را وبه خال هندویش بنشم سمرقند »

حدیث از »؛ «دعا گویم گر نفرین واگر دشنام فرمایی » ؛«خط چه حاجت روی زیبا را وخال  ورنگ 

غیزل  »؛ «نگشاید به حکمت این معما را وکه کس نگشود »؛ «راز دهر کمتر جو و می گو ومطرب 

 .«خوش بنوان حافظ ودر سفتی بیا  وگفتی 

کیه منجیر بیه ایجیاد     بینیم  میای از حروف ربط را   کاربرد گستردهبال،  های مصراعدر 

 ،ربیط  «واو»بیا آوردن   ،ششیم در مورد  ،برای نمونه ؛است شدهای از غزل   انسجام در شبکه

 «راز دهیر کمتیر جیو   »و  «حدیث از مطرب و میی گیو  »رت ارتباط معنایی و فلسفی بین دو عبا

 . است کردهایجاد 

 فصل. 0ی9ی7

 کمال اتصال . شبه1ی0ی9ی7

اگیر دشینام   » :اول اسیت ۀ حکم پاسخ پرسشی نتانی بیرای جملی   دوم درۀ وع، جملن در این

 .«را خالب لعل شکر زیبد  واب تلخ میج (زیرا) )چرا؟( دعا گویمگر نفرین  فرمایی و

 . کمال انقطاع0ی0ی9ی7

اگر آن ترک شیرازی بیه دسیت آرد   » :استدیگر خبری ۀ ای انشایی و جمل  جملهدر این نوع، 

اتمیام میا   ز عشیق ن » . ییا: «)خبری( به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را /)شرطی( دل ما را

)انشیایی؛   و خیط چیه حاجیت روی زیبیا را     به آب و رنگ و خال/ )خبری( جمال یار مستغنی است

 «.استفتام انکاری(

 ایجاز در غزلحذف و کاربرد واو  . 5ی7

اگیر تیو دشینام     این مصرع به این معناسیت کیه   .«اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گیویم »

. ایین  هستممن دعاگوی تو بازهم  ،هم کنینفرین  حتی اگرکه آگاه باش  ، بدان وفرمایی

 .واو ایجاز باشدتواند   میواو، 

 ایجاز و اطناب و مساوات یمند  دللت .3ی7

هیا بتیره    در جیای خیود از آن  حیافظ  واردی است که از دیگر م ،ایجاز و مساوات اطناب و
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داند ی به ساختار کلی  میکل متن را که واحد بالغی ی نظر جرجانی  براساساگر  است. برده

در کیل   ،اسیت  شناختی و بالغی یافته  هنری و زیباییۀ کنیم، مساوات را که جنبغزل نگاه 

ایجیاز و هیم   هیم   ،بینیم که حیافظ   می ،بیات نگاه کنیمتک ا  به تکاما اگر  بینیم،  غزل می

 ایجاز مناسب را در پی دارد. ،جا در کلیت غزلب واق  حذف دراست.  اطناب را به کار برده

 ایجاز در سطح بیت. 1ی3ی7

عصمت برون آرد ۀ که عشق از پرد/ ن روزافزون که یوسف داشت دانستم من از آن حس» در بیت

و زلینیا را در   )ع(یوسیف حضرت ماجرای طولنی چون  ینی مضامیحافظ به خوب ،«زلینا را

 است. یک بیت گنجانده

 . اطناب در سطح بیت0ی 3ی7

و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبیا   به آب/ ست تمام ما جمال یار مستغنی از عشق نا»در 

ای از   توانید نمونیه    واژگانی با تکرار حروف ربط یکسان، میۀ ز یک حوزکاربرد کلمات ا ،«را

و  تأکیید ۀ توانید معنیای ثانویی     این اطناب از دید حافظ می .باشداطناب در سطح یک بیت 

 حافظ از دو اصل کمیت با ایجیاز و  ،توان گفت  گرایس می نظریۀ براساس برساند.یید را تأ

 ،ایجیاز  کیاربرد  است. از جمله میواردِ  ای را در نظر داشته  اطناب عدول کرده و معانی ثانویه

تکیرار   ،وارد کاربرد اطنیاب یکی از م. شود مینظر مناطب  جلبکه سبب است  تأکیداصل 

در  و به نوعی اغیراق  تأکیدبعد از عام است که در اینجا حافظ جتت تکرار و  جتت خاص

 است. زیبایی یار آورده بیان تجسمی جمال و

 بیان و (معنوی )لفظی وصنای  بدی   کاربردن به .7ی7

عاره و کنایه را از مظاهر است و هایی چون مجاز  عبدالقاهر جرجانی مقوله ،از دیدگاه نوروزی

 دانند،  ستعاره را تحولی در قلمرو لفظ میعلمای بالغت که اۀ داند. او برخالف هم  نظم می

پییش از  خوانید.    معنا میی ۀ ناحیداند و جمال را برخاسته از   آن را تغییر و انتقالی معنوی می

اسیت و قبیل از آنکیه     صورت گرفته« مدلول»ۀ صورت پذیرد، در ناحی «دالی»ۀ آنکه در ناحی

 ،)فتیوحی  شیود   نای اسمی برای شیء دیگری ادعا میدیگری منتقل شود، معاسمی به اسم 

معنای  که در آن گوینده یکی دیگر از مباحث مربوط به نظم، بحث کنایه است .(11: 1141

این صینای   کاربرد توان نتیجه گرفت که   می ،نیجرجاۀ نظری براساس. داردر ونظثانویه را م

 چیون  صینایعی  تارت گوینیده باشید. حیافظ از   حاکی از متواند   بالغی در جای مناسب می
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اسیتفاده کیرده    ، استعاره، کنایهتکرار جناس،المثل،   تناسب، تلمیح، اغراق، ارسال ایی،آر  واج

 .است شدهسننش  بالغتباعث که 

نصیحت گوش کن جانیا  » :؛ تکرار«وبآشترفغان کین لولیان شوخ شیرین کار ش» آرایی:  واج

مین از آن حسین   » تلمییح:  ؛«به آب و رنگ و خیال و خیط  » تناسب:؛ «تر دارند  که از جان دوست

کیه  » استعاره: ؛«آرد زلینا راعصمت برون ۀ که عشق از پرد/  که یوسف داشت دانستمروزافزون 

؛ «که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثرییا را » اغراق: ؛«کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

/ جنت ننیواهی یافیت    ردبده ساقی می باقی که »؛ «را راسمرقند و بنا بنشمبه خال هندویش »

نصییحت گیوش کین جانیا کیه از جیان       » المثیل:   ؛ ارسیال «باد و گلگشت مصال راآ کنکنار آب ر

بییا و خیوش   در سیفتی  غزل گفتیی و  » کنایه:؛ «جوانان سعادتمند پند پیر دانا را/  تر دارند تدوس

موجیود بیر مبنیای    ۀ کنایی کیه   «کمتر جو و راز دهر می گو طرب وم حدیث از»؛ «بنوان حافظ

حیافظ بیا    تیوان گفیت    فوق میی  و صنای عبارات  براساس. است شدهبیان  تشبیه و استعاره

او مباحیث   ،برای مثال کند؛  ای را به خواننده منتقل می  معانی ثانویه ،صنای این  کاربردن به

چنیین  . او هماست کردهبیان  «معما راز و»ۀ کنایاستعاره و استفاده از کالمی و فلسفی را با 

ۀ در کنار این دو آراییه از واژ  ،البرای مث ؛است داشتهعبارات نیز توجه  نشینی همبه تناسب 

برتر بودن خود نسبت به دیگر »ۀ نویمعنای ثا ،اغراقیا دربارۀ  ،است کردهاستفاده  «حکمت»

 است. را مطر  ساخته «شعرا

 اصول و قواعد گرایس .1ی7

 (کیفیت)صداقت اصل . 1ی1ی7

ای بیه    ثانوییه  از این اصل عدول کرده و در پیی القیای معنیای    ،اغراق کاربردن بهحافظ با 

برده  شنص به کارمحور کالمی م در راستای یک را ابیاتتمام حافظ  است. دهمناطب بو

مشینص  ۀ یک مسئلۀ دربارگونه نیست که در یک بیت  این ،این غزلدر  که است، درحالی

 .سنن بگوید یردیگ مسئلۀۀ و بیتی دیگر دربار

 )کمیت(. اصل کفایت 0ی1ی7

 داده،مفید تشنیص  ،مشنص که برای خوانندهۀ غزلش از اطناب و ایجاز به اندازحافظ در 

کیه   اسیت  ای نبیوده   از این عناصر بالغی به گونیه هریک  یعنی کاربرد ؛است کردهاستفاده 

 زدگی خواننده بشود.  ماللبه منجر 
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 انسجام .4ی7

گردد که در واق  همان   نظم، فصاحت کالم به ساختار و اسلوب کالم برمیۀ نظری براساس

معانی نحوی است. این معیار را باید در میزان متارت گوینیده در تشینیص مواضی     ۀ اراد

مناسیب و   بردراز دیگر میواردی کیه کیا    .کاربرد کلمات و حسن تألیف اجزای کالم جست

و هیم   «انسیجام لغیوی  »هیم   ،است. حیافظ  «انسجام»، زند  آن در این غزل موج می بجای

 .است بستهرا به کار « انسجام معنایی»

 انسجام لفظی .1ی4ی7

 می، ساقی، حسن، عشق، مطرب، ترک، لولی،؛ لب لعل، خط، روی، گوش، آب خال، رنگ،

، دهر، فلک؛ جوان؛ عصمت، پرده، نصیحت، پند، پیر، آباد ، مصال، رکنشیراز، گلگشت؛ شوخ

بینیم که گوینیده زنجییری از     می ها  انسجامطبق این  .، بنوان، گفتنغزل، نظم؛ عقد ثریا

 .است دادهکلمات مرتبط را به یکدیگر پیوند 

 انسجام معنایی .0ی4ی7

کلی غزل که مضمون رنگ و  به نوعی بر پی ،در کل ابیاتانسجام معنایی و پیوند عمودی 

شیود    گرفتن این نوع انسجام سبب می در برحاکم است.  عشق و عرفان را در هم آمینته،

 از گسستگی ساختاری به دور باشد. متن

 ارجاع .1ی4ی7

همیین  را دارد.  «تیرک شییرازی  » یعنی ج  قبل خودمر «هندویش»در « ش»کاربرد ضمیر 

مرجی  و  کیردن ییا نکیردن    .  کر است« حافظ»که مرجعش در بیت پایانی  «تو»طور است 

ایین  . دشیو   نیایی در بافیت و موقعییت میتن میی     سبب ایجاد ارتباط مع ،الیه با ضمیر  مرج 

 اند.  ایجاد کردهمشنصی از کلمات ۀ زنجیر ،ارجاعات

 حذف و جانشینی. 9ی4ی7

و  اسیت  شدهحذف  «بردند»فعل  (صبر از دل که ترکان خوان یغما راچنان بردند ) در بیت سوم

 «.فرمایی»فعل  )اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم( در بیت ششم

گیرند که مالک شناخت یک متن را   انسجام کلی متن قرار میۀ ر حوزاین موارد د تمام

ایین   ،داد. در واقی   وان تشنیصت  در آن می جام و پیوستگینسبا وجود افقط  ،از غیر متن

کنید و   ده و مناطب منتقل میی العات و پیامی را به خواننمتنی است که اطهمچون شعر 
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 ؛دکن  ن درک میابزارهای موجود در آ براساسز متن و اطالعات نتفته در آن را مناطب نی

داری   دارای مفتوم ،توان گفت این شعر حافظ  میمتنیت که مطر  شد،  نظریۀ براساسپس 

 د.شو  خود سبب پیوستگی کل متن میداری است که   و پیام

 دار  نشانجمالت  .11ی7

ود جمیالت موجی   توان گفت بیشتر  می ،لیدیگرای ه  نقش ریۀبنش دیگری از نظ براساس

و کارکردی ادبی و بالغی دارنید و ایین بیدان    است  دار  نشاناز نوع جمالت  ،در این غزل

 ،کنار عامل وزنی در دار  نشاناین  بلکه تند،ساولیه نی یانتقال معنابرای  ست که صرفاامعنا

بیه ییک    اکی از دللیت ییک دالی  ، حی دار  نشانجمالت ثانویه است.  وجود معنایۀ رسانند

از  انید کیه    معناییلیگی و چنید بر چنید  بلکه دالی ،رسیدن از لفظ به معنی نیستند مدلول و

خبر در جایگیاه  ای است که مبتدا و   به گونه ساختار جمالت رسند.  می دیگر معنی به معنیِ

پیس بیه   . اسیت  شیده کردن متن ی عامل متمی در بالغی دار  نشانند و ا  خود به کار نرفته

کاربرد جمیالت   ،ادبیۀ های یک گون  توان اشاره کرد که از ویژگی  هلیدی می کمک نظریۀ

اند.   نشان از نوع بی غالبااجمالت  ،که در یک گونۀ علمی و زبان علم درحالی است، دار  نشان

ادبیی بیه شیمار     ، متنیی از گونیۀ  ها  و دیگر ویژگی دار  نشاناین غزل در کنار این جمالت 

نصیحت گوش کن جانیا  » ،«که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را» ،«بده ساقی می باقی»آید:   می

شیکرخا   زیبد لب لعیل   جواب تلخ می» ،«نا راند پیر دا/ جوانان سعاتمند پ تر دارند تکه از جان دوس

 .«به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را» ،«را

 لحن  .11ی7

ۀ نظریی  براسیاس یعنی  ،است کردهده حافظ در این شعر از لحن متناسب با بافت غزل استفا

 براساستوان گفت که   یه مگون یا این است؛ متناسب با بافت کالم به کار بردهلحن را  ،نظم

مقتضیای موقعییت را رعاییت     و ی مناطیب مقتضیا  مقتضیای کیالم و  حافظ  ی،علم معان

محور کلیی   براساسحافظ دو نوع لحن موجود، لحن موضعی و کلی،  براساس. است کرده

 است. ن کلی غنایی را به تناسب برگزیدهلحی که غزل است ی متن 

 در ساختار کالم لیف کلمات و نحوأحسن ت .10ی7

کالم استفاده ۀ در سطح رویفقط زبان فارسی تور مباحث مربوط به علم نحو و دسحافظ از 

« لیهمسندا تقدیم و تأخیر مسند یا» دقت ویژه و فراوان به مباحثی چونبلکه با  ،است کردهن
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اربردهیا خللیی در   ککه این  ای  گونه به ،است هپرداختنظر خود موردۀ برای القای معانی ثانوی

 کند.  خاصی را تداعی می یغرض بالغها  آن حافظ به کمکو  ،وزن ایجاد نکرده

 ی تقدیم مسند بر مسندالیهمند  دللت .1ی10ی7

شعر بر ایین  ساختار نظمی . «از دل که ترکان خوان یغما را چنان بردند صبر» و «بده ساقی می باقی»

 .کند  می تأکید« مسند»ی مند  دللتو  حافظ با این موارد بر اهمیتاما  ،ثیر نیستتأ  موادر بی

 تقدیم مسندالیه بر مسندی مند  دللت .0ی10ی7

که  ،است کردههمان قواعد و ساختار دستور زبان رعایت  براساساین اصل دستوری را حافظ 

که عشیق  / وزافزون که یوسف داشت دانستم من از آن حسن ر»ن در بیت اتو  را میبارزش ۀ نمون

تیوان دلییل     مسیندالیه میی  که برای تقیدیم   مشنص کرد، «عصمت برون آرد زلینا راۀ از پرد

چون شیکوه   ای یا به معانی ،را نام بردتثبیت در  هن مناطب  ن بداهت ویی بسیای چومعنا

 آید. میدست ه ب )حسن روزافزون( د در کالمیا تعظیم اشاره کرد که آن را از صفات موجو

  مقتضای حال و بافت براساس موسیقی کالمرعایت  .11ی7

د، موسییقی  شیو   باعث افزایش ارزش زیباشناختی یک میتن میی  یکی از دیگر مواردی که 

اسیت کیه موسییقی    جزو شاعرانی آهنگی الفاظ موجود در متن است. حافظ  کالم و خوش

مفاعیلن مفاعیلن »کند. وزن این غزل   هایش به خوبی و شیوایی رعایت می کالم را در غزل

ادبیات ها در  پرکاربردترین بحرها و وزنیکی از که است  «هزج»در بحر « مفاعیلن مفاعیلن

کنید    در پایان هر رکنی، درنگی ایجاد میی  ،حافظ با انتناب مناسب این وزناست. فارسی 

بیا بافیت و    ییکنیواخت  شیود طنیین    و سبب میی  خواند که خواننده را به تأمل و تدبر فرامی

ی شعر نیز متیم  وزن عمود ،از طرفی. مناطب و موقعیت به وجود آیدمقتضای موضوع و 

خیود   و اعتال و شکوه است که بیانگر نوعی عظمت ،در پایان ابیات« ا» وجود هجای؛ است

 افزاید.  بر زیبایی موسیقایی کالم می

 کالمرعایت فصاحت و شیوایی  .19ی7

عییوب منیل   و میواردی را   اسیت مطیر    فصیاحت  عنیوان با بحثی  ،در کتب علم معانی

 ،لیفأضیعف تی   ،منالفیت بیا قییاس    ،غرابت استعمال از: اند عبارتکه  اند، شمردهفصاحت 

ییک از ایین عییوب را     کیه هیی    ؛تنیافر حیروف   ،کراهت در سم  ،تعقیید لفظی و معنوی

تری   دهی شعر را در سطح گسترده و این خود انسجام و نظم توان در غزل حافظ یافت  نمی
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تنتا در سطح الفاظ و کلمات غزل، بلکه  کشد و بیانگر آن است که فصاحت نه  به تصویر می

ه از این شگردهای منتلیف بالغییِ   استفاددر سطح جمله و ساختار کل غزل جاری است. 

 به حساب آید.گذار ثیراثر و متنی بالغی و تأ ،جا و مناسب سبب شده شعر حافظب

   نتیجه. 1
گییری    توانیم نتیجه  می ،سیشنا زبانشدۀ و دیگر نظریات  کر نظم جرجانیۀ نظری براساس

ت یعنیی هیم در سیاح    ی  چنین در ساختار کلی غزلتک ابیات و هم کنیم که حافظ در تک

مقتضای بافت و موضوع  براساسنظم و انسجام را  معنایی و هم در ساحت نحوی کالم ی 

 است. ، به دقت به کار بردهکالم و مقتضای مناطب

هرییک   و بیرای کیردیم  و تحلییل  بررسی براساس نظریۀ نظم جرجانی  کهرا مواردی 

 از: است  عبارت، حافظ یافتیمدر غزل  یایه  نمونه

 .رعایت فصاحت و شیوایی کالم در سطح الفاظ و معانی و جمله. 1ی1

یف لحسین تیأ   ؛رعایت موسیقی کالم متناسب با بافت و مقتضای محتوایی غیزل . 0ی1

 .(ی تقدیم و تأخیر اجزای جملهمند  دللت داشاره به مواردی مانن)در ساختار کالم  کلمات و نحو

وجیود عوامیل   و  (انسجام لفظی و معنیایی  مانندانواع انسجام )وجود انسجام در متن . 1ی1

 مانند ارجاع و حذف و جانشینی.بنش در متن غزل   انسجام

 .رعایت و کاربرد لحن متناسب با محتوا و مقتضای غزل. 9ی1

 در اشیاره بیه معیانی ثانوییه    ها  آن یمند دللترایس و گۀ اصول چتارگان کاربرد. 5ی1

 .(روشاصل رعایت عرف و  د اصل کمیت، اصل کیفیت، اصل ربط،)مانن

 ،اغراق )مانند و بیان )لفظی و معنوی(بدی  ی و نعلم معاصنای  ۀ انمند  دللتکاربرد . 3ی1

چگونه ایین عناصیر و صینای     شان دادیم که ن (آرایی، تلمیح، تناسب، تضاد  کنایه، استعاره، واج

 اند.  گر شدن نظم و انسجام در غزل شده  محل تجلی و جلوه ،بدیعی

 .در غزل ی ایجاز و اطناب و مساواتمند  دللت. 7ی1

که از اصول متم نظم  غیبه عنوان واحد بال جمله( )نه بر بیت و تکبر بافت  تأکید .1ی1

 .جرجانی است

 .و جانشینی نشینی هممتن در محور ۀ جانب ارتباط همه .4ی1

 .مناسب گوینده از حروف در تناسب با ساختار کل کالمۀ استفاد. 11ی1
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 .دار  نشانکاربرد فراوان جمالت . 11ی1

 .چندمعنایی و چندلیگی متن. 10ی1

 .، نه لفظ بر معنیدللت معنی بر معنی. 11ی1

لیف اجیزای  کلمات و حسن تیأ مواض  کاربرد  ،حافظبا بررسی موارد فوق دریافتیم که 

ای از قوانین نحو و علم معانی و بیان را درست و   تشنیص داده و مجموعه درستکالم را 

ای از انسجام و   زنجیره ،این موارد در کنار یکدیگر است که تمام ردی در غزل گنجاندهکارب

هر  .است  بی کردهو از طرفی متن را تبدیل به متن اد،   پیوستگی را در متن غزل ایجاد کرده

موجود در  هن گوینده ۀ ثانوی معانی ،خودۀ مندان تلکاربرد دل براساساز این عناصر، کدام 

 کند.  القا می مناطببه را  (حافظ)

 مناب 
صف بیا رویکیرد    بررسی انسجام و پیوستگی در سورۀ»(، 1140ره و معصومه نعمتی قزوینی )ایشانی، طاه

 .45ی35صص  ،07 ، شمارۀانجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، مجلۀ«گرا  سی نقششنا زبان

نویسی سید محمد رادمینش،   ، ترجمه و حاشیهالکریمقرآن  فی اإلعجاز دلئل (،1131جرجانی، عبدالقاهر )

 قدس رضوی.آستان  مشتد،

و  محمید قزوینیی   اهتمامبا  ،الدین محمد حافظ شیرازی  دیوان خواجه شمس (،1110الدین )  حافظ، شمس

 .زوارتتران:  وم،سچاپ  ،البیات از رحیم  والنور  مقدمه، مقابله و کشف ،قاسم غنی

ادبیات دانشیگاه  ۀ دانشکددر  دکتریۀ نام پایان ،سیشنا زبانعلم معانی از دیدگاه  (،1111ستراب، الیزابت )

 طباطبایی. عالمه

 آگاه. ، تتران،موسیقی شعر (،1174شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 میترا. ، تتران،معانی (،1115سیروس )شمیسا، 

« سیسیتمی ی نقشیی هلییدی    ۀ بررسیی انتقیادی کیاربرد نظریی    » (،1140یم و زهرا روحیی ) نیا، مر  صالحی

 .15ی1صص  ،فصلنامۀ علمی ی پژوهشی نقد ادبی ،بنیاد( سی متنشنا زبان)

 علمی. ، تتران،سی در مطالعات ادب فارسیشنا زبانآشنایی با  (،1141)کورش  صفوی،

 .فرهنگ معاصر تتران، ،شناسی فرهنگ توصیفی ی معنی(، 1119یییییی )

مجموعه مقالت ننستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی  ،«نظم واکاوی نظریۀ»(، 1141فتوحی، محمود )

  کتاب. خانۀ ،تتران ،ایران در

 ،59 ، شیمارۀ علیوم انسیانی   پژوهشنامۀ ،«نظم و ساختار در نظریۀ بالغت جرجانی»(، 1113مشرف، مریم )

 .31ی97صص 


