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چکیده
عبدالقاهر جرجانی از بالغیون معروف ایرانی است که براساس نظریهاش ،برتری یا ارزش حقیقی یک اثر
ادبی را برخاسته از «نظم» موجود در آن میداند .نظم از دید او ،کل ساختار یک متن را در بر مییگییرد و
سبب ایجاد انسجام لفظی و معنایی در متن و اثر میشود .برتری سینن از دیید وی ،بیه زیبیایی نظیم و
حسن همجواری کلمات در شبکهای منسجم از روابط نحوی و آگاهی گوینده از جایگاه صحیح کلمات در
ترکیب مربوط است .با بررسی و تحلیل اصول و قواعد این نظریه در متون گوناگون ،میتوان ارزشهیای
ادبی و کارکردهای بالغی موجود در متون را کشف کیرد و بیه دلییل توانیایی و برتیری نویسیندگان و
شاعران این متون دست یافت؛ چنانکه با تحلیل این نظریه در کنار دیگر نظریههای زبانشناسی در غزلی
از حافظ ،درمییابیم که حافظ در مقام شاعری توانمند و آگاه ،با علوم بالغیی و کارکردهیای هرییک ،بیا
استفادۀ بجا و مناسب از ابزارهای بالغت و فصاحت ،زنجیرهای از انسجام و پیوستگی لفظی و معنیایی را
در غزل ایجاد کرده و با دللتهای ثانویۀ موجود در آن ،مناطبان را از وجود معانی ثانویهای آگاه میکند
که درک آنها براساس بافت شکل میگیرد.
واژههای کلیدی :نظریۀ نظم جرجانی ،غزل حافظ ،نظریۀ نقشگرای هلیدی ،نظریۀ متنیت ،نظریه گرایس.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

agababaisomaye@yahoo.com
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 .1مقدمه
عبدالقاهر جرجانی نظریۀ خود را با تحلیل دلیل اعجاز قرآن مطیر مییکنید و بیر ایین
اساس ،دلیل ماندگاری و برتری قرآن را در جایگاه یک متن ،تبیین میکند .وی در تبیین
این مسائل ،از نظمی سنن میگوید که در ارتباط با کیل اثیر و میتن اسیت و انسیجامی
درونی و برونی به اثر میبنشد .جرجانی ( )19 :1131در تعریف نظم میگوید« :نظیم یعنیی

منظور کردن مقاصد نحیوی فیمیابین کلمیات» .بنیابر گفتیۀ نیوروزی ،در واقی نظیم از دیید
عبدالقاهر ،ترتیب معانی افکار و اندیشههایی است کیه ییک نویسینده ییا شیاعر در هین
خویش دارد ،پیش از آنکه آنها را در قالب گفتار به کیار ببیرد .از دیید وی ،آنچیه سیبب
برتری یک نویسنده و متن بر نویسنده و متن دیگر میشود ،بسیتگی بیه مییزان متیارت
نویسنده در تشنیص ابزارها و کارکردهای بالغی هریک در ترکیب کیالم اسیت (فتیوحی،

 .)9 :1141جرجانی علم معانی را «معانالنحو» نامیده و میگوید :منظور از علم معانی نحیو،
آگاهی نویسنده و شاعر از کاربردهای نحوی زبان است و اینکه هر ساختاری در چه حالتی،
چه نقشی میتواند داشته باشد (شفیعی کدکنی .)11 :1174 ،در مقالۀ حاضیر سیعی کیردهاییم
براساس اصول و قواعد استنراجشده از نظرییۀ نظیم جرجیانی در ارتبیاط آن بیا نظرییات
زبانشناسی و تبیین آنها در غزلی از حافظ ،متارت حیافظ را در مقیام شیاعری برتیر در
تشنیص مواض صحیح اجزای کالم و ترکیب آنها با یکدیگر در غزلهایش برای ایجاد
انسجام و پیوستگی در کل اثر ،نشان دهیم.
 .0معرفی ویژگیهای نظریۀ نظم براساس قصیدۀ «هائیه»
بحث دربارۀ وجه اعجاز قرآن و تفسیر و تعلیل فصاحت ،منجر به پیدایش نظریههای متمیی
در این زمینه شد ،که یکی از آنها« ،نظرییۀ نظیم» عبیدالقاهر جرجیانی اسیت .جرجیانی در
دلئلاإلعجاز دربارۀ این نظریه به تفصیل سنن گفته و در کتاب دیگرش ،اسرارالبالغه ،نیز
بدان اشاره کردهاست .چنانکه نوروزی میگوید ،اهمیت این نظرییه در آن اسیت کیه نقطیۀ
عطف و تحول عظیمی در سیر تطور علم بالغیت و نقید بیه شیمار مییآیید؛ زییرا پییش از
عبدالقاهر ،نظرگاه و تفکر غالب در ارزیابی متون ادبی ،معطوف به اجزای منفیرد کیالم بیود،
ولی عبدالقاهر ی برخالف این دیدگاهِ غالب ی اثر ادبی را یک کلِ بههمپیوسته میدید و برای
اجزای کالم ،پیش از آنکه به ترکیب و تألیف کالم درآید ،وزن و ارزشی قائیل نبیود (فتیوحی،
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 .)7 :1141چنانکه خود در دلئلاإلعجاز به روشنی اشاره کردهاست که «بالغت در حسن تألیف

اجزای کالم است و در اجزای منفرد کیالم نیسیت» (جرجیانی .)91 :1131 ،وی در اثیر متیم خیود
(دلئلاإلعجاز) در قصیدۀ «هائیه» ،نظریهاش را توضیح دادهاست .در این قصیده کیه مشیتمل
بر  01بیت است ،نظریۀ نظم و ارتباط آن را با قواعد نحوی تبیین میکند .منظور جرجانی در
این قصیده ،بیان مطالبی دربارۀ نظم قرآن و اثبات معجیزۀ آن اسیت .در واقی  ،جرجیانی در

کتاب دلئلاإلعجاز به صورت مفصل و در قصیدۀ هائییه در مقدمیۀ کتیاب دلئیلاإلعجیاز
برخی از قواعد نحو و جملهسازی را شر دادهاست (مشرف.)57 :1113 ،
 .1اصول و قواعد
حال براساس قصیدۀ هائیه و دیگر تحقیقات صورتگرفته در تبیین این نظرییه ،اصیول و
قواعد مربوط به نظریۀ نظم را استنراج کردهایم و آنها را فترستوار کر میکنیم:
1ی .1بالغت در اجزای منفرد کالم نیست ،بلکه باید بالغت را در حُسن تألیف اجیزای
کالم جست.
1ی .0این حُسن نظم ،جز با اراده و قصد معانی نحو به دست نمیآیید (بییت سیوم :فَمیا
لِنَظمِ کَالم انت ناظمه معنی سوی حکم اعراب تزجیه( )0و بیت پانزدهم :و قد علمنیا بیأن الینظم
لیس سوی حکم من النحو نمضی فی توخیه.)1

1ی .1مقصود از نحو ،مفتومی فراتر از ظواهر اِعرابی و بررسی حداقل شیرایط صیحتِ
سنن است.
1ی .9نظمی که عبدالقاهر از آن در بیت سوم سنن به میان آورده ،نظم و ترتییب معیانی
افکار و اندیشهها در هن و ضمیر نویسنده یا شاعر است ،پیش از آنکه به جامۀ الفاظ درآید.
1ی .5معیار برتری گویندهای بر گویندۀ دیگر ،در آگاهی از معانی وضعی لغات نیسیت،
بلکه این معیار را باید در میزان متارت گوینده در تشینیص مواضی ِ صیحیح کلمیات در
ترکیب کالم جست .امتیاز و برتری سنن را باید در استواری وزن و گزینش الفاظ و سَبک
و بافت نیکوی کالم ،و جذابیت و لطافت الفاظ جست.
 .1مقصود از نظم در کالمی که تو آن را مرتب میکنی ،همان حکم اِعرابی است که کالم را بدان سوق میدهی.
 .0درحالیکه ما دانستیم نظم چیزی نیست جز حکم و قاعدهای از نحو که در کالم آن را منظور میکنیم و کالم را
به سوی آن سوق میدهیم.
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1ی .3عبدالقاهر بارها در دلئلاإلعجاز بر این نکته پای فشیرده کیه فصیاحت و آنچیه
سبب برتری سننی بر سننی دیگر میشود ،به معنا برمیگردد ،نه به لفظ؛ ولی مقصودش
از معنا ،معنای برخاسته از ساختار نحوی و نظم سنن است.
1ی .7گاه از معنای سنن ،غرض کلی و اصلی اراده میشود که سنن برای آن ایراد شده
و گاهی مقصود از معنا ،معنای ثانوی و معانی اعرابی و نحوی است که از ساختار دستوری و
ترتیب و نظم بالغی کالم برمیآید و این چیزی است غیر از مضمون و مراد کلی کالم.
1ی .1نظریۀ جرجانی ،مجموعهای از مسائل علم معانی و بیان و نحو را شامل میشیود
که در کار سامان یافتن اسلوب کالم مؤثر است.
1ی .4عبدالقاهر در نظریۀ نظم ،به بیان هنری کیالم و چییزی فراتیر از صیحت کیالم
میاندیشد .او در دلئلاإلعجاز میگوید :نظم دو گونیه اسیت؛ نظمیی کیه از روی فکیر و
روش صورت میپذیرد و دیگری ،نظمی که گوینده در ورای آن ،فکر و روش چندانی را به
کار نمیبرد ،بلکه به کلماتش نظم میدهد (جرجانی.)39 :1131 ،
1ی .11همانطور که در قصیدۀ هائییه بییان شیدهاسیت ،کلمیات در معیانی وضیعی و
قاموسیشان همچون مواد خامی در اختیار صنعتگر و هنرمند هستند.
1ی .11امتیاز و برتری گوینده در توانایی و متارت او در حُسن تشیکیل و تیألیف اجیزای
کالم معلوم میشود .او از طریق همین ترکیب و اسلوب کالم ،در کلمات و معانی آن تصرف
میکند و هر ویژگی برخاسته از این ناحیه را باید به او منسوب کرد (فتوحی.)1 :1141 ،
1ی .10در مفتوم نظم نزد عبدالقاهر ی که از آن در بییت پیانزدهم بیه «تیوخیی و ارادۀ
معانی نحو» تعبیر کردهاست ،باید به چند نکته توجه کرد :نظمی که عبدالقاهر از آن سنن
میگوید ،نظمی است که در ورای آن ،قصد و ارادۀ گوینده را ببینیم و در سیامان دادنیش،
فکر و اندیشه به کار رفته باشد؛ باید بین نظیم در حیروف کلمیه و نظیم کلمیات در ییک
ترکیب اسنادی و جمله تفاوت قائل شد؛ نظم و ترتیب در حروف کلمه چیزی جز توالی در
تلفظ نیست .نظم موردنظرِ عبدالقاهر ،نظمی است که به اقتضای معنا نیست و نظمدهنیده
در آن اندیشهای را به کار نبسته است؛ برتری و امتییاز سینن بیه زیبیایی نظیم و حسین
همجواری کلمات در شبکهای منسجم و درهمتنیده از روابط نحیوی و آگیاهی گوینیده از
جایگاه صحیح کلمات در ترکیب مربوط است.
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1ی .11وقتی میگوییم عبدالقاهر جانب معنا را ترجیح دادهاست ،مقصود ،معنای ثیانوی
و اضافی است .اگر منظور از «معنا» اغراض کلی و اصل میراد باشید ،بیرای آن نقشیی در
فصاحت و زیبایی کالم قائل نیست (همان) .میان آنچه عبدالقاهر در نظریۀ ادبی خود مطر
کردهاست و مطالعات زبانشناسان در عصر جدید ،بهویژه فردینیان دو سوسیور ،مییتیوان
اندیشههای همسان و مشترکی یافت .جرجانی در نظریۀ خود از سه دیدگاه اساسیِ «لفظ و
معنا و نحو» به آثار نگاه کرده که افرادی چون سوسور و چامسکی نیز امروزه با ایین دیید
آثار را بررسی و تحلیل میکنند (مشرف.)97 :1113 ،
 .9نظریۀ هلیدی
هلیدی با توجه به نقشها و معناهای همگانی زبان ،بافت موقعیتی را تبیین میکنید و بیه
نحوی متناظر با نقشهای سهگانۀ زبان ،بافت موقعیتی را متشکل از سه بنش میداند .او
این سه سازۀ نظام نشانهای موقعیت را به ترتیب ،گسترۀ سینن و مینش سینن و شییوۀ
سنن مینامد (صالحینیا و روحی5 :1140 ،ی.)4
ناگفته نماند که ساخت متنی ،جایگاه استقرار عناصر محتوایی بند است و بر چگیونگی
ترتیب و آرایش اطالعات اندیشگانی و بینافردیای استوار است که در بند آمدهاند .هلیدی
ساخت متنی بند را به دو ساختِ متمایزِ «ساخت آغازه ی آوییزه» و «سیاخت اطالعیاتی» ،و
یک بنش غیرساختاری یعنی «انسجام» تقسیم کردهاست (همان) که میا در بررسیی غیزل
حافظ بدان توجه کردهایم .هلیدی بیان میکند که هیر متنیی ،متشیکل از مجموعیهای از
بندهاست که هریک از این بندها خود از دو بنش تشکیل شدهاسیت :پیشیایند و پسیایند.
پیشایند ،بنش آغازین خبر در جمله است که مبتدا نامیده میشود و پسیایند ،همیان خبیر
است .اینکه چه عنصری ،عنصر آغازین خبر در جمله باشد ،بستگی بیه انگییزۀ گوینیده از
ایجاد آن بند دارد و ترتیب و نحو آرایش عناصیر جملیه را گوینیده براسیاس ایین میوارد،
مشنص میسازد :الف) کدام عنصر ،موضوع اصلی پیام را شامل میشود؛ ب) اهمیت کدام
بنش از پیام برای گوینده بیشتر است؛ ج) گوینده کدام عنصر را از دید مناطب ،اطالع نو
میداند و کدام را اطالع کتنه (همان .)17 :هلیدی براساس نظریۀ سیستمی و نقیشگیرای
خود ،ساخت متنی بند را به دو ساخت متمیایز تقسییم مییکنید :سیاخت مبتیدا ی خبیری
( )thematic structureو ساخت اطالعاتی (.)Information structure
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9ی .1ساخت مبتدا ی خبری
این ساخت به مناطب امکان میدهید تیا تشینیص دهید ،گوینیده دربیارۀ چیه مطلبیی
میخواهد سنن بگوید .در این ساخت ،عالیق و نظریههای گوینده مطر میشود .در این
ساخت ،هرچه ننست بیاید ،مبتداست و هرچه بعد از آن آید ،خبر اسیت .بیر ایین اسیاس،
مبتدا میتواند انواع مقولت دستوری چون فعل و فاعل و مفعول را در بر بگیرد .اگر فاعل
و نتاد در جایگاه مبتدای بند قرار بگیرد ،بند «بینشان» نامیده مییشیود و در واقی جملیه
متعارف و معمولی است ،اما اگر مقولت دیگر جایگاه مبتدا را اشغال کنند ،جمله «نشاندار»
است و در چنین صورتی است که جمله ،ساختی بالغی و هنری مییابد (شمیسا.)41 :1115 ،
9ی .0ساخت اطالعاتی
این ساخت دارای دو عنصر کارکردی «اطالع نو» و «اطالع کتنه» است .اطالع نیو همیان
چیزی است که گوینده تصور میکند برای شنونده ناشناخته و نادانسته است و اطالع کتنه
در مقابلِ چیزی است که گوینده فکر میکند مناطب از آن آگیاه و بیاخبر اسیت .اطیالع
کتنه وسیلهای است که از آن برای درک و استنباط اطالع نیو اسیتفاده مییکننید .بیدین
ترتیب ،نو و کتنه بودن اطالعات ،براساس مناطب است که شکل میگییرد نیه میتکلم؛
چراکه هر اطالع و خبری برای متکلم ،کتنیه اسیت ،بنیابراین هیر دو سیاخت اطالعیاتیِ
هلیدی ،مناطبمحور ( )addressee orientedاست .مبتدا ،اطالع کتنه است و خبیر،
اطالع جدید .نحوۀ توزی این دو بدین ترتیب است که ابتدا اطالع کتنه و بعد اطیالع نیو
میآید .اگر تکیۀ گوینده در جمله بر اطالع نو باشد ،جمله عادی و بینشان است ،امیا اگیر
تأکید بر اطالع کتنه باشد ،جمله بالغی و نشاندار است (همان.)40 :
 .5نظریۀ متنیت و متن
یکی دیگر از مباحثی که مربوط به زبانشناسی است ،بحث متن و متنیت است .منظیور از
متنیت ( ،)textualityآن است که دریابیم چه چییزی سیبب مییشیود تیا زنجییرهای از
نشانهها در ترکیب با یکدیگر ،متن را شکل دهند .هرگاه مجموعهای از جملههیا در کنیار
هم قرار گیرند ،آنچه از این همنشینی حاصل میشود ،متن نامیده میشیود .پیس متنییت
یک متن به مالکهایی وابسته است ،که عبارتاند از :انسجام ،پیوستگی ،مفتیومداری ییا
هدفمندی ،پیامداری (صفوی111 :1141 ،ی.)110
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5ی .1انسجام
انسجام ،مالکی است که سبب میشود بتوانیم رابطۀ میان واحدهای واژگانی درونمتنی را
دریابیم .پس اگر ارتباط بین واحدهای واژگانی دورنمتنی از طریق یکدیگر دریافت شیود،
آن متن انسجام دارد (همان .)114 :انسیجام ،روابیط معنیاییای اسیت کیه مییان عناصیر و
سازههای یک متن وجود دارد و این عوامل با عواملی که سبب ساخت جملیه مییشیوند،
متفاوت است .این عوامل باعث میشوند جمالت یک متن به گونهای با هم ارتباط داشیته
باشند که با جمالت دیگری که تصادفی کنار هم میآیند ،متفاوت باشند .عوامل منتلفیی
وجود دارد که سبب انسجام یک متن میشود ،یعنی جمالت و واژههای موجود در میتن را
به یکدیگر مربوط میسازد .عواملی که سبب انسجام متن میشیود عبیارتانید از :ارجیاع
( ،)referenceحیییییذف ( )ellipsisو جانشیییییینی ( ، )substitutionادات ربیییییط
( ، )conjunctionانسجام واژگانی (( )cohesionستراب17 :1111 ،ی.)11
5ی1ی .1ارجاع
در معنیشناسی کاربردی ،به فرایند تعبیر مفتوم یک واحد زبیان برحسیب واحید دیگیری
گفته میشود که در بافت درونزبانی حضیور دارد« :میادر میریم وارد اتیاق پیذیرایی شید؛
همانجا نشست و صبحانهاش را خورد» .تعبیر مفتوم «همانجا» و «یش» در «صبحانهاش»
به «مادر مریم» بازمیگردد .نباید فراموش کرد که تشنیص ندادن ارجاع ،منجر به ابتام در
جمله میشود (صفوی.)3 :1119 ،
5ی1ی .0حذف و جانشینی
گاهی یک عبارت یا اصطال یا حتی یک کلمه ،جانشین یک جمله میشود و ایین سیبب
ایجاد پیوستگی در متن میشود (ستراب« :)17 :1111 ،مریم شنا را دوسیت دارد ،علیی هیم
همینطور» .در این جمله« ،همینطور» جایگزین «شنا را دوست دارد» شدهاست.
5ی1ی .1ادات ربط
ادات ربط جزو عوامل مؤثریاند که سبب ایجاد ارتباط و انسجام و پیوستگی میان اجیزای
جمالت میشوند (شمیسا .)141 :1115 ،ایجاد توضیح و شرط و شر و بسط و آوردن دلیل و
غیره در جمله و ارتباط آن با جمالت دیگر ،از وظایف ادات ربط است کیه مناطیب را در
درک جمالت یاری میرساند.
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5ی1ی .9انسجام واژگانی
در این نوع از انسجام ،واحدهای واژگانی زبان به لحیاظ معنیایی و محتیوایی بیا یکیدیگر
ارتباط دارند .این نوع از انسجام ،انواع گوناگونی دارد و به نوعی همان روابط مفتومی میان
واژگان کالم است .یکی از این روابط مفتومی ،هممعنایی ( )synonymyاست کیه ایین
هممعنایی خود انواعی چون هممعنایی ضمنی ( )denotational synonymyو واژگانی
(synonymy

 )lexicalو بیییییافتی (synonymy

 )analyticو تحلیلیییییی

( )connotational synonymyدارد .رویهمرفته انواع رابطۀ میان واژهها را به دو نوع
میتوان تقسیم کرد :یکی هممعنایی ییا شیباهت معنیایی ،و دیگیری تضیاد معنیایی کیه
بحثهایی چون مراعاتنظیر و تضاد را در بر میگیرد (صفوی034 :1141 ،ی.)071
5ی .0پیوستگی
مالکی است که ارتباط میان اجزای سازندۀ یک متن را برحسیب اطالعیات گیرنیدۀ میتن
معلوم میکند .یک متن زمانی پیوستگی ( )coherenceدارد که مناطیب ییا گیرنیده بیا
خواندن یا شنیدنش ،تمام اجزا و پیام و منظور متن را درک کند ،اما اگر درنیابد که متن در
چه مورد و موضوعی است ،باید گفت که متن پیوستگی ندارد (همان.)111 :
5ی .1مفتومداری یا هدفمندی ()intentionality

در معنیشناسی منطقی ،به حوزهای گفته میشود که در آن عالوه بر صدق و کیذب ییک
جمله ،به رفتار تعبیری یا شناختی آن جملیه نییز پرداختیه مییشیود (صیفوی.)111 :1119 ،
براساس این مالک درمییابیم که فرستندۀ پیام برای انتقال منظور خیود هیدف و مفتیوم
خاصی را در نظر دارد .اگر این مفتوم خاص را مناطب درک کند ،آن متن هدفمند است و
متن به حساب میآید ،اما اگر آن هدف خاص درک نشود ،متن به حساب نمیآید (همیان،

111 :1141ی.)111
5ی .9پیامداری
مالک آخر متنیت ،پیامداری است کیه براساس آن هر متن باید پیامی داشیته باشید کییه
اطالعات تازه و نویی را در اختیار مناطب خود قرار دهد و یا اطالعیات ازپییشدانسیته را
طوری بیان کند که مناطب از درک آن احساس رضایت کند (همان.)110 :
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 .3نظریۀ گرایس
گرایس در نظریۀ خود اصل متمی را مطر میسازد که براساس آن میتوان فتمیید کیه
چگونه معنای ثانویۀ جمله را استنباط کرد .وی چتار اصیل را کیر مییکنید کیه رعاییت
نکردنشان سبب میشود ،کالمْ معنای ثانوی داشته باشد.
3ی .1اصل صداقت یا کیفیت ()maxim of quality

اصلی که در آن باید هم گوینده و هم مناطب صادقانه سنن بگویند.
3ی .0اصل کفایت یا کمیت ()maxim of quality

اصلی که در آن سنن باید مناسب و متعادل باشد.
3ی .1اصل ربط ()relevance

هر سنن و کالم گوینده باید مربوط به موضوع باشد.
3ی .9اصل رعایت عرف و روش ()maxim of manner

سیینن در آن مییبتم ( )obscureو دوپتلییو ( )ambiguousنباشیید؛ همچنییین منتصییر
( )briefو منظم ( )orderlyگفته شود (شمیسا.)51 :1115 ،
 .7تحلیل و بررسی غزل حافظ
غزل حافظ (143 :1110ی )147را با مطل «اگر آن ترک شییرازی بیه دسیت آرد دل میا را»،
براساس نظریات و اصول و قواعد مطر شده ،میتوان بدینگونه تحلیل کرد:
7ی .1تأکید بر بافت (نه بر بیت و تکجمله) به عنوان واحد بالغی
در بالغت سنتی ،بیت و جمله ،واحد بررسی متون است ،اما براساس نظریۀ جرجانی ،بافت
سنن ،واحد بالغی به شمار میرود .چنانکه هلیدی در تعریف متن میگوید :هر نمونیه از
زبان زنده که نقشی در بافت موقعیت داشته باشد یک متن است ،و میتنْ هیویتی معنیایی
دارد که این معنا در جمالت و اجزای کالم رمزگذاری میشود تا ارتباطپذیر شود .یک متن
زمانی متن است که دارای یک واحد معنایی باشد ،یعنی واحد معناییای کیه در محییط و
بافت خود ،کاری را انجام دهد (ایشانی .)7 :1140 ،اگر به غزل حافظ ی چه در این غزل و چه
در غزلهای دیگر ی نگاهی بیندازیم ،متوجه میشویم که واژههای بهکاررفتیه در غیزل در
همنوانی و تناسب معنایی و لفظی قرار گرفتهاند ،بهگونهایکه هیر واژه در بافیت خیاص
خود استفاده شدهاست و تمام واژهها در یک بافت منسیجم ،ییک واحید معنیایی را ایجیاد
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کردهاند .این غزل ،بافتی در وصف عشق دارد که کاربرد واژههایی چیون «تُیرک ،عشیق،
ساقی ،لولی ،خال و خط ،لب لعل ،حُسن» متناسب با بافت است؛ یعنی گوینده ،واژههایی را
که دالی بر مدلول نامتناسب با این بافت داشته باشد ،به کار نبردهاسیت؛ میثالا از واژههیای
متعلق به بافت حماسی یا عبارات مربوط به بافت تعلیمی استفاده نکردهاست ،یا حتی اگیر
کلماتی به کار رفته که میتواند در بافت تعلیمی بگنجد ی مانند کلمات موجود در سه بیت
پایانی ی حافظ با دقت آنها را در بافت غنایی گنجاندهاست.
7ی .0ارتباط همهجانبۀ متن در محور همنشینی و جانشینی
بنا بر دیدگاه نوروزی ،مقصود عبیدالقاهر از نحیو ،مفتیومی فراتیر از مفتیوم رایین آن در
کتابهای نحو است .در نگاه او ،نحو به مجموعهای از قوانین نحوی و علم معانی و بییان
اطالق میشود که در تولید معانی برخاسته از ساختار کالم ،مؤثر است (فتیوحی.)10 :1141 ،
هر بیت در راستای تأکیدی بر ابیات دیگر آمدهاست و این دالی بیر ارتبیاط همیهجانبیه در
محور «همنشینی و جانشینی» است .معانی ثانویۀ کل شعر در گیرو درک کلیی و انسیجام
ابیات با یکدیگر است؛ برای نمونه ،بیت چتارم (ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است) بیا
ابیات بعد از خود (من از آن روز حسن افزون )...یا بیت ششم (اگر دشنام فرمایی و گر نفرین)...

با بیت بعد خود (نصیحت گوش کن جانا )...ارتباط معنایی دارد.
7ی .1استفادۀ مناسب گوینده از حروف در تناسب با ساختار کل کالم
جرجانی معتقد است حروفی مانند :تأکید و شرط (اِنی ،انما ،ل ،الییا و )...اسرار بالغی فراوانیی
دارند (جرجیانی .)391 :1131 ،بر این اساس ما در ساختارهای نحوی این غزل میبینییم کیه
حافظ از ادات و حروفی چون« :اگر» ،در مصرع اول« ،و» در بیت ششم استفاده کردهاسیت.
استفاده از اینها در بیت ننست ،در کنار اینکه «اگیر» معنیایی «تردیید» را در ظیاهر دارد،
حافظ با بهکاربردن درست آن ،معنای «یقین و قطعیت» را در مصرع دوم به خواننده منتقل
میکند؛ یعنی «من قطعا سمرقند و بنارا را به خال هندوی یار میبنشم» .یا در بیت ششم
نیز دوباره برعکس تردید و شک ،و تسویه ،اطمینان و آرامش خاطر را در کنار دیگر واژهها
به خواننده منتقل میکند.
7ی .9کاربرد دللتمندانۀ صنای علم معانی :فصل و وصل
مورد دیگری که نظم خاصی به غزل حافظ بنشیده ،استفاده از کارکردهای بالغی اسیت؛
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مانند :بهکاربردن فصل و وصلِ بجا و مناسب .حافظ در این غزل ،به طور گسترده از وصل
و فصل در جای متناسب خود استفاده کردهاست.
7ی9ی .1وصل
«به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را»؛ «کنار آب رکنآباد و گلگشت مصیال را»؛ «بیه آب و
رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را»؛ «اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم»؛ «حدیث از
مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو»؛ «که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را»؛ «غیزل
گفتی و در سفتی بیا و خوش بنوان حافظ».

در مصراعهای بال ،کاربرد گستردهای از حروف ربط را میبینیم کیه منجیر بیه ایجیاد
انسجام در شبکهای از غزل شدهاست؛ برای نمونه ،در مورد ششیم ،بیا آوردن «واو» ربیط،
ارتباط معنایی و فلسفی بین دو عبارت «حدیث از مطرب و میی گیو» و «راز دهیر کمتیر جیو»

ایجاد کردهاست.
7ی9ی .0فصل
7ی9ی0ی .1شبهکمال اتصال
در این نوع ،جملۀ دوم در حکم پاسخ پرسشی نتانی بیرای جملیۀ اول اسیت« :اگیر دشینام
فرمایی و گر نفرین دعا گویم (چرا؟) (زیرا) جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را».

7ی9ی0ی .0کمال انقطاع
در این نوع ،جملهای انشایی و جملۀ دیگر خبری است« :اگر آن ترک شیرازی بیه دسیت آرد
دل ما را (شرطی) /به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را (خبری)» .ییا« :ز عشیق ناتمیام میا
جمال یار مستغنی است (خبری) /به آب و رنگ و خال و خیط چیه حاجیت روی زیبیا را (انشیایی؛
استفتام انکاری)».

7ی .5کاربرد واو حذف و ایجاز در غزل
«اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گیویم» .این مصرع به این معناسیت کیه اگیر تیو دشینام
فرمایی ،بدان و آگاه باش که حتی اگر نفرین هم کنی ،بازهم من دعاگوی تو هستم .ایین
واو ،میتواند واو ایجاز باشد.
7ی .3دللتمندی ایجاز و اطناب و مساوات
اطناب و ایجاز و مساوات ،از دیگر مواردی است که حیافظ در جیای خیود از آنهیا بتیره
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بردهاست .اگر براساس نظر جرجانی ی که واحد بالغی را کل متن میداند ی به ساختار کلی
غزل نگاه کنیم ،مساوات را که جنبۀ هنری و زیباییشناختی و بالغی یافتهاسیت ،در کیل
غزل میبینیم ،اما اگر به تکتک ابیات نگاه کنیم ،میبینیم که حیافظ ،هیم ایجیاز و هیم
اطناب را به کار بردهاست .در واق حذف بجا در کلیت غزل ،ایجاز مناسب را در پی دارد.
7ی3ی .1ایجاز در سطح بیت
در بیت «من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم  /که عشق از پردۀ عصمت برون آرد

زلینا را» ،حافظ به خوبی مضامینی چون ماجرای طولنی حضرت یوسیف(ع) و زلینیا را در
یک بیت گنجاندهاست.
7ی3ی .0اطناب در سطح بیت
در «ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است  /به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبیا

را» ،کاربرد کلمات از یک حوزۀ واژگانی با تکرار حروف ربط یکسان ،میتوانید نمونیهای از
اطناب در سطح یک بیت باشد .این اطناب از دید حافظ میتوانید معنیای ثانوییۀ تأکیید و
تأیید را برساند .براساس نظریۀ گرایس میتوان گفت ،حافظ از دو اصل کمیت با ایجیاز و
اطناب عدول کرده و معانی ثانویهای را در نظر داشتهاست .از جمله میواردِ کیاربرد ایجیاز،
اصل تأکید است که سبب جلبنظر مناطب میشود .یکی از موارد کاربرد اطنیاب ،تکیرار
جتت خاص بعد از عام است که در اینجا حافظ جتت تکرار و تأکید و به نوعی اغیراق در
بیان تجسمی جمال و زیبایی یار آوردهاست.
7ی .7بهکاربردن صنای بدی (لفظی و معنوی) و بیان
از دیدگاه نوروزی ،عبدالقاهر جرجانی مقولههایی چون مجاز و استعاره و کنایه را از مظاهر
نظم میداند .او برخالف همۀ علمای بالغت که استعاره را تحولی در قلمرو لفظ میدانند،
آن را تغییر و انتقالی معنوی میداند و جمال را برخاسته از ناحیۀ معنا مییخوانید .پییش از
آنکه در ناحیۀ «دالی» صورت پذیرد ،در ناحیۀ «مدلول» صورت گرفتهاسیت و قبیل از آنکیه
اسمی به اسم دیگری منتقل شود ،معنای اسمی برای شیء دیگری ادعا میشیود (فتیوحی،

 .)11 :1141یکی دیگر از مباحث مربوط به نظم ،بحث کنایه است که در آن گوینده معنای
ثانویه را منظور دارد .براساس نظریۀ جرجانی ،میتوان نتیجه گرفت که کاربرد این صینای
بالغی در جای مناسب میتواند حاکی از متارت گوینیده باشید .حیافظ از صینایعی چیون
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واجآرایی ،تناسب ،تلمیح ،اغراق ،ارسالالمثل ،جناس ،تکرار ،کنایه ،استعاره اسیتفاده کیرده
که باعث بالغت سننش شدهاست.
واجآرایی« :فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شترآشوب»؛ تکرار« :نصیحت گوش کن جانیا
که از جان دوستتر دارند»؛ تناسب« :به آب و رنگ و خیال و خیط»؛ تلمییح« :مین از آن حسین
روزافزون که یوسف داشت دانستم  /که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلینا را»؛ استعاره« :کیه

کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را»؛ اغراق« :که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثرییا را»؛
«به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را»؛ «بده ساقی می باقی که در جنت ننیواهی یافیت /
کنار آب رکنآباد و گلگشت مصال را»؛ ارسیالالمثیل« :نصییحت گیوش کین جانیا کیه از جیان
دوستتر دارند  /جوانان سعادتمند پند پیر دانا را»؛ کنایه« :غزل گفتیی و در سیفتی بییا و خیوش

بنوان حافظ»؛ «حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو» کیه کناییۀ موجیود بیر مبنیای
تشبیه و استعاره بیان شدهاست .براساس عبارات و صنای فوق مییتیوان گفیت حیافظ بیا
بهکاربردن این صنای  ،معانی ثانویهای را به خواننده منتقل میکند؛ برای مثال ،او مباحیث
کالمی و فلسفی را با استفاده از استعاره و کنایۀ «راز و معما» بیان کردهاست .او همچنیین
به تناسب همنشینی عبارات نیز توجه داشتهاست؛ برای مثال ،در کنار این دو آراییه از واژۀ
«حکمت» استفاده کردهاست ،یا دربارۀ اغراق ،معنای ثانویۀ «برتر بودن خود نسبت به دیگر
شعرا» را مطر ساختهاست.
7ی .1اصول و قواعد گرایس
7ی1ی .1اصل صداقت (کیفیت)

حافظ با بهکاربردن اغراق ،از این اصل عدول کرده و در پیی القیای معنیای ثانوییهای بیه
مناطب بودهاست .حافظ تمام ابیات را در راستای یک محور کالمی مشنص به کار برده
است ،درحالیکه در این غزل ،اینگونه نیست که در یک بیت دربارۀ یک مسئلۀ مشینص
و بیتی دیگر دربارۀ مسئلۀ دیگری سنن بگوید.
7ی1ی .0اصل کفایت (کمیت)

حافظ در غزلش از اطناب و ایجاز به اندازۀ مشنص که برای خواننده ،مفید تشنیص داده،
استفاده کردهاست؛ یعنی کاربرد هریک از این عناصر بالغی به گونیهای نبیودهاسیت کیه
منجر به ماللزدگی خواننده بشود.
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7ی .4انسجام
براساس نظریۀ نظم ،فصاحت کالم به ساختار و اسلوب کالم برمیگردد که در واق همان
ارادۀ معانی نحوی است .این معیار را باید در میزان متارت گوینیده در تشینیص مواضی
کاربرد کلمات و حسن تألیف اجزای کالم جست .از دیگر میواردی کیه کیاربرد مناسیب و
بجای آن در این غزل موج میزند« ،انسجام» است .حیافظ ،هیم «انسیجام لغیوی» و هیم
«انسجام معنایی» را به کار بستهاست.
7ی4ی .1انسجام لفظی
خال ،رنگ ،لب لعل ،خط ،روی ،گوش ،آب؛ می ،ساقی ،حسن ،عشق ،مطرب ،ترک ،لولی،
شوخ؛ شیراز ،گلگشت ،مصال ،رکنآباد؛ عصمت ،پرده ،نصیحت ،پند ،پیر ،جوان؛ فلک ،دهر،
عقد ثریا؛ غزل ،نظم ،بنوان ،گفتن .طبق این انسجامها میبینیم که گوینیده زنجییری از
کلمات مرتبط را به یکدیگر پیوند دادهاست.
7ی4ی .0انسجام معنایی
انسجام معنایی و پیوند عمودی در کل ابیات ،به نوعی بر پیرنگ و مضمون کلی غزل که
عشق و عرفان را در هم آمینته ،حاکم است .در بر گرفتن این نوع انسجام سبب میشیود
متن از گسستگی ساختاری به دور باشد.
7ی4ی .1ارجاع
کاربرد ضمیر «ش» در «هندویش» مرج قبل خود یعنی «تیرک شییرازی» را دارد .همیین
طور است «تو» در بیت پایانی که مرجعش «حافظ» است .کر کیردن ییا نکیردن مرجی و
مرج الیه با ضمیر ،سبب ایجاد ارتباط معنیایی در بافیت و موقعییت میتن مییشیود .ایین
ارجاعات ،زنجیرۀ مشنصی از کلمات ایجاد کردهاند.
7ی4ی .9حذف و جانشینی
در بیت سوم (چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را) فعل «بردند» حذف شدهاسیت و
در بیت ششم (اگر دشنام فرمایی و گر نفرین ،دعا گویم) فعل «فرمایی».
تمام این موارد در حوزۀ انسجام کلی متن قرار میگیرند که مالک شناخت یک متن را
از غیر متن ،فقط با وجود انسجام و پیوستگی در آن میتوان تشنیص داد .در واقی  ،ایین
شعر همچون متنی است که اطالعات و پیامی را به خواننده و مناطب منتقل مییکنید و
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مناطب نیز متن و اطالعات نتفته در آن را براساس ابزارهای موجود در آن درک میکند؛
پس براساس نظریۀ متنیت که مطر شد ،میتوان گفت این شعر حافظ ،دارای مفتومداری
و پیامداری است که خود سبب پیوستگی کل متن میشود.
7ی .11جمالت نشاندار
براساس بنش دیگری از نظریۀ نقشگرای هلیدی ،میتوان گفت بیشتر جمیالت موجیود
در این غزل ،از نوع جمالت نشان دار است و کارکردی ادبی و بالغی دارنید و ایین بیدان
معناست که صرفاا برای انتقال معنای اولیه نیستند ،بلکه این نشانداری در کنار عامل وزن،
رسانندۀ وجود معنای ثانویه است .جمالت نشان دار ،حیاکی از دللیت ییک دالی بیه ییک
مدلول و رسیدن از لفظ به معنی نیستند ،بلکه دالی بر چنیدلیگی و چنیدمعناییانید کیه از
معنی به معنیِ دیگر میرسند .ساختار جمالت به گونهای است که مبتدا و خبر در جایگیاه
خود به کار نرفتهاند و نشانداری عامل متمی در بالغی کردن متن شیدهاسیت .پیس بیه
کمک نظریۀ هلیدی میتوان اشاره کرد که از ویژگیهای یک گونۀ ادبی ،کاربرد جمیالت
نشاندار است ،درحالیکه در یک گونۀ علمی و زبان علم ،جمالت غالباا از نوع بینشاناند.
این غزل در کنار این جمالت نشان دار و دیگر ویژگیها ،متنیی از گونیۀ ادبیی بیه شیمار
میآید« :بده ساقی می باقی»« ،که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را»« ،نصیحت گوش کن جانیا
که از جان دوستتر دارند  /جوانان سعاتمند پند پیر دانا را»« ،جواب تلخ میزیبد لب لعیل شیکرخا
را»« ،به خال هندویش بنشم سمرقند و بنارا را».

7ی .11لحن
حافظ در این شعر از لحن متناسب با بافت غزل استفاده کردهاست ،یعنی براسیاس نظرییۀ
نظم ،لحن را متناسب با بافت کالم به کار بردهاست؛ یا اینگونه میتوان گفت که براساس
علم معانی ،حافظ مقتضیای کیالم و مقتضیای مناطیب و مقتضیای موقعییت را رعاییت
کردهاست .براساس دو نوع لحن موجود ،لحن موضعی و کلی ،حافظ براساس محور کلیی
متن ی که غزل است ی لحن کلی غنایی را به تناسب برگزیدهاست.
7ی .10حسن تألیف کلمات و نحو در ساختار کالم
حافظ از مباحث مربوط به علم نحو و دستور زبان فارسی فقط در سطح رویۀ کالم استفاده
نکردهاست ،بلکه با دقت ویژه و فراوان به مباحثی چون «تقدیم و تأخیر مسند یا مسندالیه»
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برای القای معانی ثانویۀ موردنظر خود پرداختهاست ،بهگونهایکه این کاربردهیا خللیی در
وزن ایجاد نکرده ،و حافظ به کمک آنها غرض بالغی خاصی را تداعی میکند.
7ی10ی .1دللتمندی تقدیم مسند بر مسندالیه
«بده ساقی می باقی» و «چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را» .ساختار نظمی شعر بر ایین
موادر بیتأثیر نیست ،اما حافظ با این موارد بر اهمیت و دللتمندی «مسند» تأکید میکند.
7ی10ی .0دللتمندی تقدیم مسندالیه بر مسند
این اصل دستوری را حافظ براساس همان قواعد و ساختار دستور زبان رعایت کردهاست ،که
نمونۀ بارزش را میتوان در بیت «من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم  /که عشیق

از پردۀ عصمت برون آرد زلینا را» مشنص کرد ،که برای تقیدیم مسیندالیه مییتیوان دلییل
معنایی بسیای چون بداهت و تثبیت در هن مناطب را نام برد ،یا به معانیای چون شیکوه
یا تعظیم اشاره کرد که آن را از صفات موجود در کالم (حسن روزافزون) به دست میآید.
7ی .11رعایت موسیقی کالم براساس مقتضای حال و بافت
یکی از دیگر مواردی که باعث افزایش ارزش زیباشناختی یک میتن مییشیود ،موسییقی
کالم و خوشآهنگی الفاظ موجود در متن است .حافظ جزو شاعرانی اسیت کیه موسییقی
کالم را در غزلهایش به خوبی و شیوایی رعایت میکند .وزن این غزل «مفاعیلن مفاعیلن
مفاعیلن مفاعیلن» در بحر «هزج» است که یکی از پرکاربردترین بحرها و وزنها در ادبیات
فارسی است .حافظ با انتناب مناسب این وزن ،در پایان هر رکنی ،درنگی ایجاد مییکنید
که خواننده را به تأمل و تدبر فرامیخواند و سبب مییشیود طنیین یکنیواختی بیا بافیت و
مقتضای موضوع و مناطب و موقعیت به وجود آید .از طرفی ،وزن عمودی شعر نیز متیم
است؛ وجود هجای «ا» در پایان ابیات ،بیانگر نوعی عظمت و اعتال و شکوه است که خیود
بر زیبایی موسیقایی کالم میافزاید.
7ی .19رعایت فصاحت و شیوایی کالم
در کتب علم معانی ،بحثی با عنیوان فصیاحت مطیر اسیت و میواردی را عییوب منیل
فصاحت شمردهاند ،که عبارتاند از :غرابت استعمال ،منالفیت بیا قییاس ،ضیعف تیألیف،
تعقیید لفظی و معنوی ،کراهت در سم  ،تنیافر حیروف؛ کیه هیی ییک از ایین عییوب را
نمیتوان در غزل حافظ یافت و این خود انسجام و نظمدهی شعر را در سطح گستردهتری
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به تصویر میکشد و بیانگر آن است که فصاحت نهتنتا در سطح الفاظ و کلمات غزل ،بلکه
در سطح جمله و ساختار کل غزل جاری است .استفاده از این شگردهای منتلیف بالغییِ
بجا و مناسب سبب شده شعر حافظ ،اثر و متنی بالغی و تأثیرگذار به حساب آید.

 .1نتیجه
براساس نظریۀ نظم جرجانی و دیگر نظریات کرشدۀ زبانشناسی ،میتوانیم نتیجهگییری
کنیم که حافظ در تکتک ابیات و همچنین در ساختار کلی غزل ی یعنیی هیم در سیاحت
معنایی و هم در ساحت نحوی کالم ی نظم و انسجام را براساس مقتضای بافت و موضوع
کالم و مقتضای مناطب ،به دقت به کار بردهاست.
مواردی را که براساس نظریۀ نظم جرجانی بررسی و تحلییل کیردیم و بیرای هرییک
نمونههایی در غزل حافظ یافتیم ،عبارت است از:
1ی .1رعایت فصاحت و شیوایی کالم در سطح الفاظ و معانی و جمله.
1ی .0رعایت موسیقی کالم متناسب با بافت و مقتضای محتوایی غیزل؛ حسین تیألیف
کلمات و نحو در ساختار کالم (اشاره به مواردی مانند دللتمندی تقدیم و تأخیر اجزای جمله).
1ی .1وجود انسجام در متن (انواع انسجام مانند انسجام لفظی و معنیایی) و وجیود عوامیل
انسجامبنش در متن غزل مانند ارجاع و حذف و جانشینی.
1ی .9رعایت و کاربرد لحن متناسب با محتوا و مقتضای غزل.
1ی .5کاربرد اصول چتارگانۀ گرایس و دللتمندی آنها در اشیاره بیه معیانی ثانوییه
(مانند اصل کمیت ،اصل کیفیت ،اصل ربط ،اصل رعایت عرف و روش).
1ی .3کاربرد دللتمندانۀ صنای علم معانی و بدی (لفظی و معنوی) و بیان (مانند اغراق،

کنایه ،استعاره ،واجآرایی ،تلمیح ،تناسب ،تضاد) که نشان دادیم چگونه ایین عناصیر و صینای
بدیعی ،محل تجلی و جلوهگر شدن نظم و انسجام در غزل شدهاند.
1ی .7دللتمندی ایجاز و اطناب و مساوات در غزل.
1ی .1تأکید بر بافت (نه بر بیت و تکجمله) به عنوان واحد بالغی که از اصول متم نظم
جرجانی است.
1ی .4ارتباط همهجانبۀ متن در محور همنشینی و جانشینی.
1ی .11استفادۀ مناسب گوینده از حروف در تناسب با ساختار کل کالم.
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1ی .11کاربرد فراوان جمالت نشاندار.
1ی .10چندمعنایی و چندلیگی متن.
1ی .11دللت معنی بر معنی ،نه لفظ بر معنی.
با بررسی موارد فوق دریافتیم که حافظ ،مواض کاربرد کلمات و حسن تیألیف اجیزای
کالم را درست تشنیص داده و مجموعهای از قوانین نحو و علم معانی و بیان را درست و
کاربردی در غزل گنجاندهاست که تمام این موارد در کنار یکدیگر ،زنجیرهای از انسجام و
پیوستگی را در متن غزل ایجاد کرده ،و از طرفی متن را تبدیل به متن ادبی کردهاست .هر
کدام از این عناصر ،براساس کاربرد دللتمندانۀ خود ،معانی ثانویۀ موجود در هن گوینده
(حافظ) را به مناطب القا میکند.
مناب
ایشانی ،طاهره و معصومه نعمتی قزوینی (« ،)1140بررسی انسجام و پیوستگی در سورۀ صف بیا رویکیرد
زبانشناسی نقشگرا» ،مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،شمارۀ  ،07صص 35ی.45
جرجانی ،عبدالقاهر ( ،)1131دلئلاإلعجاز فی قرآن الکریم ،ترجمه و حاشیهنویسی سید محمد رادمینش،
مشتد ،آستان قدس رضوی.
حافظ ،شمسالدین ( ،)1110دیوان خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،با اهتمام محمید قزوینیی و
قاسم غنی ،مقدمه ،مقابله و کشفالبیات از رحیم والنور ،چاپ سوم ،تتران :زوار.
ستراب ،الیزابت ( ،)1111علم معانی از دیدگاه زبانشناسی ،پایاننامۀ دکتری در دانشکدۀ ادبیات دانشیگاه
عالمه طباطبایی.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1174موسیقی شعر ،تتران ،آگاه.
شمیسا ،سیروس ( ،)1115معانی ،تتران ،میترا.
صالحینیا ،مریم و زهرا روحیی (« ،)1140بررسیی انتقیادی کیاربرد نظرییۀ سیسیتمی ی نقشیی هلییدی»
(زبانشناسی متنبنیاد) ،فصلنامۀ علمی ی پژوهشی نقد ادبی ،صص 1ی.15
صفوی ،کورش ( ،)1141آشنایی با زبانشناسی در مطالعات ادب فارسی ،تتران ،علمی.
یییییی ( ،)1119فرهنگ توصیفی ی معنیشناسی ،تتران ،فرهنگ معاصر.

فتوحی ،محمود (« ،)1141واکاوی نظریۀ نظم» ،مجموعه مقالت ننستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی
در ایران ،تتران ،خانۀ کتاب.
مشرف ،مریم (« ،)1113نظم و ساختار در نظریۀ بالغت جرجانی» ،پژوهشنامۀ علیوم انسیانی ،شیمارۀ ،59
صص 97ی.31

