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Critical Reading of the book: 

Function and functionalism in Arabic rhetoric 

Ali Qahramani *, Ali Mostafa Nejad*  

Abstract 

Critical analysis of different books, if in accordance with scientific principles, is a desirable and 
valuable activity. In the light of critical thinking and relying on scientific principles and 
foundations, growth and development will be achieved in various fields. Accordingly, the 
critical analysis of the book "Function and functionalism in Arabic rhetoric" by Alireza 
Mohammad Rezaei and Mehran Gholamalizadeh through close reading and adaptation to 
Jacobsen's theory and with the aim of providing a correct and useful critique in the light of cash 
and linguistic sources, Has been selected as the main issue of this research. Despite writing the 
book from the dissertation, this work has not benefited much from the advantages of being a 
dissertation and its professors and judges.The research findings show that the contents of the 
book are manifestations of Jacobsen's theory of linguistic communication in the Qur'an and 
some poetry and prose; Jacobsen himself is a great absentee of the form and content of the 
book. Although, the authors sought to present a new form of Arabic linguistic and rhetorical 
research; In practice and in adapting the examples to the theory, explanation and definition of 
different functions using reliable sources, they have acted in a rudimentary and superficial way 
and have not achieved much success. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 061- 001، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 گرایی در بالغت عربینقش و نقش خوانشی انتقادی از کتاب

  *علی قهرمانی

  **نژادعلی مصطفی

 چكیده
های مختلف در صورت انطباق با اصول علمی، فعالیتی مطلوب و ارزشمند تحلیل انتقادی کتاب

دگی علمی، رشد و بالن مبانیشود. در پرتو اندیشۀ انتقادی و با تکیه بر اصول و محسوب می
نقش و اساس، تحلیل انتقادی کتاب های مختلف حاصل خواهد شد. بر این در عرصه

زاده، از طریق قرائت اثر علیرضا محمدرضایی و مهران غالمعلیگرایی در بالغت عربی نقش
یاکوبسن و با هدف ارائۀ نقدی صحیح و سودمند در پرتو منابع  تنگاتنگ و تطبیق با نظریۀ

از  رغم تألیف کتابمنزلۀ مسئلۀ اصلی این پژوهش انتخاب شده است. علینقدی و زبانی، به
نامه بودن و استادان و داوران آن بهرۀ چندانی نبرده است. اثر از امتیازات پایاننامه، این پایان
دهد مطالب کتاب، تجلیاتی از نظریۀ ارتباط زبانی یاکوبسن در قرآن های پژوهش نشان مییافته

و اندکی شعر و نثر است که خود یاکوبسن غایب بزرگِ شکل و محتوای کتاب است. با وجود 
در عمل و در  tاندهای زبانی و بالغی عربی بودهاینکه مؤلفان درپی ارائۀ شکلی نو در پژوهش

ل ین و تعریف کارکردهای مختلف با استفاده از منابع معتبر، به شکها با نظریه، تبیتطبیق نمونه
 اند.ابتدایی و سطحی عمل کرده و به توفیق چندانی دست نیافته

 گرایی، بالغت، یاکوبسن، تحلیل انتقادی.ارتباط کالمی، نقشها: کلیدواژه
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 . مقدمه0
زبان و ادبیات در کشور ما،  هاینامهها و پایانها، پژوهشهای اخیر، سویۀ تحقیقدر سال

ای نهاده است. از این متأخر از کشورهای دیگر، تغییر آغاز کرده و گام در مسیر تازه
بیقی، شناسی، نقد ادبی، ادبیات تطسمت زبانهای زبان و ادبیات عربی نیز بهحیث، پژوهش

هم  عربیگرایی در بالغت نقش و نقشرود. کتاب ای میرشتهمطالعات فرهنگی و بین
نی شناسی و ارتباطات؛ یعمجال، درپی خوانش انتقادی آن هستیم، در زمینۀ زبانکه در این 

 کارکردهای زبانی در برقراری ارتباط به رشتۀ تحریر درآمده است.
 اطبرا مخ کسی همواره نوشتن، هنگام نویسنده و است دیگری با وگونوشتن، گفت

 اثری و گیردمی دست به قلم کسی (. اگر21، ص. 2912)اسالمی،  دهدمی قرار خود
 هر تۀنوش به اعتناییبی چراکه شود، خوانده اشنوشته که امیدوار است کند،می منتشر

 ثرشا انتظار دارد که کسی دیگر، سوی از. به اوست توهین تریندرواقع بزرگ نویسنده،
 لیدهم او و دالیل مدعیات با دلیلیبه خواننده که بدهد احتمال منطقاً باید شود، خوانده
 ود،ش منعکس مخالفتاین  ممکن است که جاستاین. نشود سازدم او با و باشد نداشته

مَن »ه ک اندگفته درستیقدیم به از سبب،همین  به. نامیممی نقد را آن صورت،این  در که
 وانتمی ترتیب،این  داد(. به قرار آماج را خود کرد، تصنیفی کس )هر «:صَنَّفَ، استَهدَفَ

( و به قول 11)همان، ص.  نوشته است پژواک نقد، و نقد به دعوت نوشتن، که گفت
، ص. 2901)سعدی، « متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صالح نپذیرد»سعدی: 

211.) 
 ،های انتقادینگارش سازیغنی با که است سودمندی اطالعاتی نیز، قالب 2مقاله ـ نقد

 اطالعاتی نیاز تواندو می دهدمی ارائه علمی ایحوزه با رابطه در تریوسیع اطالعات
 پوشش مطالعاتی متعدد هایعلمی حوزه مبانی شناخت برای را موضوعی متخصصان

 و است خود خاص هایسودمندی و ساختار، کاربرد ها،ویژگی دارای مقاله ـ نقد. دهد
 یسوی از. آیدمی در تحریر رشتۀ به مخاطبان ارتقای دانش برای اطالعاتی، قالب این

منزلۀ به مدون، ایمقاله چارچوب ارائۀ با دیگر سوی از و دارد معتبر را نقد هایویژگی
 (. 202، ص. 2912است )درودی،  شده ظاهر اطالعاتی فضای در ارزشمند اطالعاتی فقرۀ

یری کوشیم بر هر تعبخواه طرفدار نظریۀ مرگ مؤلف باشیم و خواه ب»در تحلیل متون، 
حال هنگام تحلیل ادبی  از قدرت و صدای خاص نویسنده تأکید بگذاریم، در هر
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بایست توجه داشته باشیم که معانی متون ادبی، از برهم کنش تفسیرهای خوانندگان و می
 (.01، ص. 2911)کوش، « آیندشده توسط نویسندگان برمیمتون نوشته
طور های نحوی و بالغی و بهمحلی برای پژوهششناسی جدید، های زبانپژوهش

 ای هترین نظریهمنزلۀ یکی از مهمکلی زبانی است. نظریۀ ارتباطی یاکوبسن نیز به

ئم بر ای از مفاهیم قااعتبار بنا شده است که زبان شبکه شناسی جدید، برپایۀ اینزبان
 کارکردهاست. 

ست. اگر هم ادبیات را ذاتاً تجاوز از شود ناگزیر زبان هم هآنچه ادبیات نامیده می
زبان بدانیم، به هر حال باید بپذیریم که بیرون از زبان، ادبیاتی نیست. پس ادبیات 
همان زبان است به اضافۀ )یا منهای( چیز دیگر؛ و برای شناخت این چیز دیگر، 

 (.92، ص. 2901ناچار باید نخست زبان را شناخت )سارتر، 

گرایی نقش و نقشدر پژوهش حاضر، برآنیم با خوانشی تنگاتنگ و انتقادی از کتاب 
و استناد به نظریۀ ارتباطی یاکوبسن، با استفاده از منابع معتبر و اصلی، به  در بالغت عربی

سوی تبیین نظریۀ ارتباط زبانی یاکوبسن، میزان مشابهت و انطباق آن با بالغت، میزان 
وۀ در تحلیل ادبی، شی»شده گام برداریم. های ارائهبا محتوا و نمونهتناسب عنوان کتاب 

حوالت رغم تغییر و تنامیم. بهمی« قرائت تنگاتنگ»تفسیر جزئیات زبانی را اصطالحاً 
فراوان در حوزۀ مطالعات ادبی، از اوایل قرن بیستم به این سو، قرائت تنگاتنگ پایه و 

نوع قرائت  راستی این(. آیا به11، ص. 2911)کوش، « اساس تحلیل متون ادبی بوده است
تنگاتنگ برای تحلیل متون ادبی ضرورت دارد؟ در پاسخ باید گفت بله، مطلقاً ضروری 

 (.12است )همان، ص. 
این  شده درمنظور بررسی مطالب مطرحای است بهاین مقاله ـ نقد کوشش متواضعانه

و  ۀ نقدی صحیح و سودمند در پرتو منابع نقدیکتاب، تطبیق آن با نظریۀ یاکوبسن و ارائ
 یل، صحتدل و مدعا بین متن اثر، میزان تناسب از روشن تصویری زبانی تا ضمن نمایاندن

ها و ارجاعات را سنجش و بررسی کند و در راستای گیریخالف، وام استنادها، موارد
 ارد.کمک به پدیدآوری اثری نوین و یاری نویسنده و خواننده، گام برد

 . پیشینۀ پژوهش2
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های زیادی به عربی و فارسی برای کتاب، تاکنون پژوهش خالف ادعای مؤلفان این
شناساندن و تطبیق نظریۀ ارتباط زبانی یاکوبسن انجام شده است که برای نمونه به برخی 

الهدای در مؤسسۀ آموزش عالی بنت 2919کنیم: فاطمه صفورایی در سال ها اشاره میاز آن
ع دفا زبان آموزش در آن کاربرد و قرآن در زبان هاینقشی خود را با عنوان نامهم، پایانق

د رسد در تدوین کتاب مورنظر مینام منتشر شده است و بهکرده که در کتابی به همین 
را گشناسی نقشبحث، از این اثر استفاده شده است. احمد متوکل آثاری در زمینۀ زبان

که  لوظیفیةاقضایا اللغةالعربیة فی اللسانیات و التداولیة فی اللغةالعربیةالوظائفدارد؛ از جمله: 

تفصیل درمورد کارکردهای زبانی سخن گفته است. سلیم حمدان در سال ها بهدر آن
سی به برر یأشکال التواصل فی التراث البالغی العربنامۀ خود با عنوان ، در پایان1001

گیری عناصر آن در بالغت عربی اقدام کرده است. شیرزاده و کلشمفهوم ارتباط و نحوۀ 
العالقة بین الوظیفة و البنیة فی طریقة النظم، دراسة فی التقدیم  ای با عنوانهمکاران، در مقاله
های زبانی، دیدگاه جرجانی دربارۀ نظم و ارتباط را مطرح کرده ، نقشو التاخیر و النظم

 عنوان)به معانی علم هایمشابهت بررسی»ای با عنوان هاست. صالحی و ذاکری در مقال
، «کریم رآنق آیات بر تکیه با یاکوبسن ارتباط نظریۀ اسالمی( و بالغت هایشاخه از یکی

 نظریۀ ارتباطی و معانی علم میان موجود هایمشابهت و هاپوشانیمشابه همین کتاب، هم
سن بررسی نظریۀ ارتباط کالمی یاکوب»مقالۀ  اند. الله جهاد نیز دریاکوبسن را بررسی کرده

به شکلی مطلوب به نحوۀ ارتباط، مشابهت و کارکرد ابواب علم معانی در « در علم معانی
 های زبانی پرداخته است. نظریۀ نقش

 . نظریۀ ارتباط کالمی یاکوبسن3
ه تا گرفتشناسی ها شده، از زبانهای علمی و پژوهشی که یاکوبسن وارد آندر کلِ عرصه

تر کتابی است که فصلی یا حتی زیرفصلی از آن، به شناسی و ادبیات و جز آن، کمنشانه
های یاکوبسن و ترسیم نمایی هر چند اجمالی از شخصیت طرح و توصیف آراء و نظریه

 (. همچنین، 15، ص. 2915شناس، علمی و فرهنگی او اختصاص داده شده باشد )حق
من ای که رواند، نظریهکه تاکنون دربارۀ ارتباط ارائه شده های گوناگونیمیان نظریه

وان تیاکوبسن دربارۀ ارتباط کالمی پیش کشیده است، و شکل موجز بیان آن را می
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ت ترین بحث اساو یافت، سودمندترین و کامل« شناسی و نظریۀ ادبیزبان»در مقالۀ 
 (.291، ص. 2911)احمدی، 

در مطالب کتاب و داوری خوانندگان، نظریۀ ارتباط شدن مطلب و تدقیق برای روشن 
ی آوریم: براساس نظریۀ ارتباطی یاکوبسن، فرستنده پیامزبانی یاکوبسن را به اختصار می

فرستد. این پیام برای آنکه بتواند مؤثر باشد، باید به موضوعی یا به را به گیرنده می
باید برای گیرنده قابل درک  وبیش مبهم، به مصداقی اشاره کند. موضوعاصطالحی کم

ز میان، رمزگانی نیز مورد نیا باشد و به صورت کالمی یا در قالب کالم بیان شود. در این
است. باید برای فرستنده و گیرنده یا به عبارت دیگر برای رمزگذار و رمزگردان پیام، 

یاز تباطی نکم تا حدی، شناخته شده باشد و سرانجام به مجرای ارطور کامل یا دستبه
است؛ مجرایی فیزیکی و پیوندی روانی میان فرستنده و گیرندۀ پیام که به هر دوی آنان 

دهد میان خود، ارتباطی کالمی برقرار کنند و آن را ادامه دهند. هر یک از این امکان می
ندۀ نقش کنعامل )فرستنده، گیرنده، موضوع، پیام، مجرای ارتباطی و رمزگان( تعیینشش 

(. یاکوبسن با توجه به عطف پیام 15ـ10، صص. 2910وتی از زبان است. )یاکوبسن، متفا
گیرد )صفوی، نقش مختلف برای زبان درنظر میعامل، شش به هر یک از این شش 

د از: انترتیب عناصر ارتباطی عبارتگانه بههای شش(. این نقش201ـ 11، صص. 2910
 . ادبی.1دلی، . هم5فرازبانی، . 0. ارجاعی، 9. ترغیبی، 1. عاطفی، 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 های زبانگانۀ ارتباط و نقش: تلفیق عناصر شش0شكل 

عنصر ارتباط، موجد کارکردی ویژۀ خویش است. البته اگر ما وجود هر یک از شش 
توانیم یگاه دشوار مویژه ارتباط زبانی بپذیریم، آنجنبۀ اصلی را در ارتباط و بهاین شش 

(. 11، ص. 2910جنبه مرتبط شود )احمدی، پیامی بیابیم که صرفاً به یکی از این شش 

 رمز )نقش فرازبانی(

 دلی(         مخاطب )نقش ترغیبی(گوینده )نقش عاطفی(        مجرای ارتباطی )نقش هم

 پیام )نقش ادبی(

 موضوع )نقش ارجاعی(
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ها، یکی از ای از رابطهگیرد و در پارهجای میهر رابطه در چارچوب این شش کارکرد، 
 یابد )همان(. این کارکردها سلطه می

 بندی. عنوان کتاب و بخش0
( در 2911زاده )اثر محمدرضایی و غالمعلی گرایی در بالغت عربینقش و نقشکتاب 

صفحه به چاپ رسیده است. شمارگان نوبت  201انتشارات دانشگاه تهران، قطع وزیری و 
ر شناسی ملی اثصورت سیاه و سفید است. شمارۀ کتابنسخه و چاپ آن به 100ول آن ا

هزار ریال درج شده است. عنوان کتاب و نام نویسندگان در  100و قیمت آن  5105092
روی جلد به فارسی و پشت جلد، به انگلیسی درج شده است. نکتۀ قابل توجه، ترجمۀ 

 Roles and)اللفظی افزاری و تحتصورت نرمبه انگلیسی عنوان کتاب است که احتماالً

Role Oriented in the Arabic Applicable)  ترجمه شده است که ترجمۀ اصطالحی و
است. نشان دانشگاه تهران  «Function and functionalism in Arabic rhetoric»آن معادل 

در روی جلد، در قسمت باال و گوشۀ چپ و در پشت جلد، گوشۀ راست قرار گرفته 
است. در معرفی محمد رضایی در روی جلد و داخل پرانتز آمده عضو هیئت علمی 
پردیس فارابی دانشگاه تهران، ولی در صفحۀ اول داخل کتاب، عضو هیئت علمی دانشگاه 

زاده هم در روی جلد معرفی نشده، ولی داخل کتاب، ست. غالمعلیتهران درج شده ا
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی قید شده است. در صفحۀ دوم، مشخصات کامل 

از انتشار(  نویسی پیشالمللی فیپا )فهرستکتاب بر مبنای ضوابط و استانداردهای بین
ل فصحاوی مقدمه، و شش ارائه شده است. صفحۀ سوم شامل فهرست مطالب است که 

ر اختیار نامه بوده که مالکیتش دگیری است. با توجه به اینکه کتاب، مأخوذ از پایانو نتیجه
سئله مدانشگاه است، شایسته بود در ابتدای کتاب، مطابق قوانین نشر دانشگاه تهران به این 

 شد.اشاره می

 . بررسی شكلی1
رغم وجود واننده و نقش آن در آموزش، علیبا توجه به اهمیت محتوای کتاب برای خ

توای پژوهش بر محخطاهای تایپی، نگارشی و ویرایشی در متن کتاب، تمرکز اصلی این 
اثر بوده و از پرداختن بر خطاهای شکلی پرهیز و تنها به ذکر چند نمونه بسنده شده است: 
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 آمده« ر و نثرکارکرد نقش ارجاعی در قرآن کریم، شع»در فصل ششم در مقدمۀ بخش 
، چند مثال 51است. در صفحۀ « نجَحتَ»که صحیح آن، « أنت نجهت فی اإلمتحان»است: 

قَالَتْ یَا وَیْلَتَى أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِی شَیْخًا إِنََّ هَذَا لَشَیْءٌ * قَالُوا أَ » آمده، ازجمله:
 (. 19ـ11)هود:  «هِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللََّهِ رَحْمَتُ اللََّ

 19است و در پایان آیۀ « لَشیءٌ عجیبٌ»افتاده که صحیحِ آن، « عَجیبٌ»، کلمۀ 11در آیۀ 

 اند.طور کامل آوردهآن را به اند؛ درحالی که ترجمۀرا ننوشته« إِنََّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ»نیز 

 دیل»شناس دیگری به نام بعد از رومن یاکوبسن، زبان»اند: نوشته 201در صفحۀ 
پا به این عرصه گذاشته و با بررسی زبان، الگوی جدیدی را مطرح کرد که به نام « هیمس

 «. وی یعنی الگوی هیمس معروف است
توان فهمید که نویسندگان از می« دیل هیمس»از ترجمۀ سطحی کلمه با تلفظ عربی 

 زبان با بررسی به بیشتر»است. که « دِل هایمز»اند، زیرا نام وی کردهمتن عربی، ترجمه 

 مورد انزوا در و اجتماع از جدا نباید زبان بود که پردازد. وی معتقدمی نگارانهقوم ارتباط

 (. 21، ص. 2911قدم و فیروزیان، )پیش« قرار گیرد بررسی

 . نقد و بررسی محتوایی6
 با محتوا . میزان تناسب عنوان کتاب0ـ6

های کلیدی در نقد منابع اطالعاتی، مشخص کردن میزان یکی از معیارهای مهم و نکته
عنوان کتاب در جذب »شده است. ارتباط میان عنوان کتاب با مطالب و مباحث ارائه

کند. همچنان که نگارش سرخط بدیل ایفا میمخاطب و نفوذ در دنیای نشر، نقشی بی
 «شودعالیت تخصصی است که موجب توجه و جذب مخاطب میها، خود نوعی فروزنامه

 (. 211، ص. 2911)درودی، 
ظر ن، عنوانی بسیار کلی و مبهم به«گرایی در بالغت عربینقش و نقش»عنوان کتاب 

رسد نقش دستوری است، ولی درحقیقت چیزی که به ذهن میرسد. در ابتدا اولین می
کردی است که یک عنصر پیام، در برقراری ارتباط های زبانی یا کارمنظور از نقش، نقش

کند. با اینکه تمامی مطالب و مباحث این کتاب برپایۀ نظریۀ یاکوبسن انجام شده، ایفا می
گرایان جا که نقشخورد. همچنین، از آنولی نامی از او در عنوان کتاب به چشم نمی
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بدالقاهر جرجانی و دیگران، تر و غیر از یاکوبسن ازجمله هلیدی، بوهلر، عدیگری پیش
 شاند. کاند، چنین عنوانی، مخاطب را به تردید و اشتباه میزمینه داشتهآرا و نظراتی در این 

و عنوانی با چنین عمومیت و گستردگی، دور از دسترس و « بالغت عربی»اطالق 
داشته  لیغاتیتبرسد بیشتر جنبۀ نظر میحجم و مختصات است و بهظرفیت کتابی با این

های علمی، باید اظهار داشت که دربارۀ کتاب»و برای جلب توجه به کار رفته است. 
نگ رکند، زیرا اعتبار علمی خود را با انتخاب نابجا کمروش تکیه میتر به این نویسنده کم

 (.211)همان، ص. « سازدمی
 200ها از قرآن )آنبینیم بیشترِ های کتاب، میها و نمونهدر بررسی آماریِ شاهد مثال

نمونه( است و تمرکز نویسندگان، بیشتر روی قرآن بوده  50تر از شعر و نثر )نمونه( و کم
کند؛ لذا عنوان کتاب، به جای است که عدم تناسب عنوان با محتوا را به ذهن متبادر می

 شد.می« در قرآن»باید « در بالغت عربی»
لم معانی بیش از بقیه، با زبان عادی مردم همچنین باید گفت از میان علوم بالغی، ع

گونه که علم بیان نیز مختص زبان ادبی ارتباط دارد و مختص زبان ادبی نیست؛ همان
های کتاب، حضور شواهد کمی (. بنابراین، یکی از عیب212، ص. 2911نیست )شعبانلو، 

مخاطب )گیرندۀ  از بخش معانی است. از آنجا که علم معانی، علم مطابقت کالم با احوال
 پیام( است، ارتباط باالیی بین علم معانی و نظریۀ ارتباطی یاکوبسن وجود دارد. 

 . میزان تناسب مدعا و دلیل2ـ 6
، که «از جنبۀ کاربردی بالغت در حوزۀ ارتباط پرده برداریم»در مقدمۀ کتاب آمده است: 

ن، اند و همیا برمال کردهادعای بزرگی است، به این معنی که فقط نویسندگان، این مهم ر
کند بالغت، این ای است که در پایان مقدمه آمده است که تأیید میمتناقض با جمله

انچه علم بالغت چن»اند: برداری نکردهکارکرد را داشته و نویسندگان این کتاب، آن را پرده
 «(.س»)مقدمه، « رسانی دارداز نامش پیداست، کارکردی پیام

دادن قدرت ادراکی و  ارائۀ الگویی برای افزایش»مقدمه آمده است:  در پاراگراف دوم
زجمله ای، ارشتهپژوهان بینهای فنی پژوهشگران و دانشتحلیل و باال بردن سطح مهارت

 «. هایی استاهداف نگارش چنین کتاب
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اوالً ادعای ارائۀ الگو، ادعای قابل تأملی است، زیرا اگر الگویی هم ارائه شده، از 
ای هکتاب، تطبیق آن را در بعضی از شاهد مثال جانب یاکوبسن بوده و نویسندگان این

هم کار آسانی نیست « های فنی پژوهشگرانباال بردن سطح مهارت»اند. بالغی انجام داده
گهی، وجود آید. وانهایی از علم بالغت بههای یک نظریه، با نمونهکه با پیدا کردن مشابهت

درج شده  ایرشتهها مورد بررسی قرار گرفته که عبارت بینبین کدام رشتهها این پژوهش
 شناسی مورد بررسیمطالب، جزو مسائل زبانی است که در زیر عنوان زباناست؟ همۀ این

 گیرند. و مطالعه قرار می

 . بررسی ارجاعات3ـ6
 . ارجاع به منابع فرعی  0ـ 3ـ6

ارتباطی فقط یک ارجاع، آن هم برای نقش های مقدمه، در توضیح نقش« ز»در صفحۀ 
ها را خود یاکوبسن در است؛ در حالی که نظریه« هالیدی»ادبی وجود دارد که مربوط به 

ثار وی بایست از آمقاالتش توضیح داده، لذا برای تبیین و توضیح نقش و کارکردها می
 شد.استفاده می

(، به جای 11ـ  19ت )صص.اس« نقش ادبی زبان»در فصل چهارم نیز که با عنوان 
تعریف هر کدام از کارکردها از دید یاکوبسن، آن را از نگاه دیگران و یا خود، تعریف 

 و چند پاراگراف به مقاالت ایرانی« گیرو»اند. مانند همین نقش ادبی، که چند سطر به کرده
 اند.ارجاع داده

 . عدم ارجاع ابیات و عبارات2ـ 3ـ 6
و نوشته شده است:  «أستعذ باهلل من شرار الناس»ین جمله آمده: ( ا25در فصل اول )ص. 

که ارجاعی ...« دهد به اینکه بهترین پناهگاه خداست و گوینده مخاطب را سوق می»
آمده، از وصایای لقمان است  الفرید العقدطور که در کتاب موجود نیست. این جمله همان

 (.69ق، ص. 4141)ابن عبد ربه،  به پسرش
إن الکریم ابن الکریمِ ابنِ الکریمِ ابنِ الکریمِ یُوسفُ »اند: ( نوشته01فصل دوم )ص. در 

 ص()اند. این سخن، حدیث پیامبر اکرم که ارجاعی نداده «بنُ یَعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهیمَ
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کتاب،  ( که در این110، ص. 2911است )قمی،  )ع(درمورد حضرت یعقوب و یوسف 
 گیری شده است: ( چنین نتیجه51زائد است. در فصل سوم )ص.  در اول آن «إنَّ»

.. دلی مطرح کردیم، .های مختلفی که در رابطه با همبه طور کلی با توجه به نظریه»
دلی، یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را )حتی زمانی که باید گفت: مهارت هم

بخشد ... ابط اجتماعی را بهبود میدلی رودر آن شرایط قرار ندارد( درک کند؛ ... هم
 های اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کند. شود تا سطح آگاهیو سبب می

 رحبایست از قول نویسندگان مطبخش، طبیعتاً میمنزلۀ نتیجۀ این کل پاراگراف، به
تیجه ن، به این چنین است. ولی در بررسیالظاهر شد که با توجه به عدم ارجاع نیز، علیمی

ک نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم تربیتی است که یمطلب برگرفته از پایانرسیدیم این 
 (.91، ص. 2910منتشر شده است )محمدجانی،  زن در جامعهمقاله از آن نیز در نشریۀ 

 . ارجاع ابیات به غیر3ـ 3ـ 6
به  هرالبالغهجواسبب اخذ از کتاب خورد که بهدر متن کتاب، ابیات زیادی به چشم می

اند. برای نمونه ها، افراد دیگری بودهاحمد الهاشمی ارجاع داده شده؛ درحالی که شاعر آن
که  «وَ كیفَ أَخافُ الفقرَ أو أحرم الغنى/ وَ رأىُ أمیرِالمؤمنینَ جَمیلُ» آمده: 21در صفحۀ 

حۀ ( یا در صف920، ص. 1002شاعر بیت، اسحاق بن ابراهیم موصلی است )الشافعی، 
که در بررسی، به انتساباتی  ،«إنَّ القُلوبَ إذا تَنافَر وُدّها/ مِثل الزُّجاجة كَسرها الیُجبَر»: 11

برخوردیم. یک منبع نیز، آن را به صالح بن عبدالقدوس نسبت داده است  )ع(به امام علی 
 (.291، ص. 2111)محفوظ، 

 اند که شعر منسوب به امامدر فصل پنجم نیز بیتی را آورده و به ثعالبی ارجاع داده
میبدی، ) «إنَّمَا الدُّنیا فَناءٌ لَیسَ لِلدُّنیا ثُبوتُ/ إنَّمَا الدُّنیا كَبَیتٍ نَسَجَتهُ العَنکَبوتُ»است:  )ع(علی 

 (.221 ق، ص.2022

 . ارجاع بالمحل0ـ 3ـ 6
ت. سآورده شده که منتسب به یاکوبسن ا نظریۀ زبانیدر پاراگراف سوم مقدمه، نام کتاب 

فرض هنام مشاهده نکردیم. بهای یاکوبسن، چنین کتابی را به این ما در بررسی آثار و کتاب
 ی. شد نه اینکه ترجمۀ عربی، بعد فارسوجود نیز، بهتر بود از ترجمۀ فارسی آن استفاده می
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عنوان مقالۀ یاکوبسن ذکر شده به« شناسی و شعرشناسیزبان»مقدمه، « ذ»در صفحه 
تاب این ک ،«فاطمة الطبال»یقاً نقض گفتۀ قبلی است. در ادامه ذکر شده که که این دق

ه در است ک «فاطمه الطبال بركة»یاکوبسن را به عربی ترجمه کرده است. نام کامل وی 

ه رسد مؤلفان از منابع باواسطصورت ناقص ذکر شده است و به نظر میبخش منابع هم به
النظریة األلسنیة عند رومان در کتابش که عنوان کامل آن « الطبال»اند. استفاده کرده

 شناسی یاکوبسن را بررسی کردهاست؛ مبانی نظریات زبان جاكوبسون، دراسة و نصوص

 است. 

 . عدم رعایت امانت در ارجاعات1ـ 3ـ 6
« طالبیان و سروری»مؤلفان در ابتدای فصل چهارم، مطلبی را آورده و کل پاراگراف را به 

 اند: دادهارجاع 
ناسی شهای بدیع و بیان، بر جنبۀ زیباییاین نقش با استفاده از الگوهای آوایی، آرایه

کند. الگوهای آوایی و بیانی افزاید و توجه خواننده را به خود اثر جلب میزبان می
زند و برخالف عملکرد شاعرانۀ زبان، رابطۀ معمول میان نشانه و مصداق را به هم می

عنوان ارتباطی، که در آن مصداق، ارزش دارد، در این عملکرد زبانی، نشانه بهزبان 
یابد که به خودی خود دارای ارزش است )طالبیان و سروری موضوعی استقالل می

 (. 221، ص. 2911

نتهای تا ا« عملکرد شاعرانۀ زبان»کنیم از عبارت در بررسی منبع اطالعاتی، مشاهده می
اب کت مربوطه اخذ شده، ولی جمالت قبل از آن، نظر نویسندگان این پاراگراف، از مقالۀ

، این 11مقاله ارجاع داده شده است. در صفحۀ است؛ یعنی نظر نویسندگان نیز به آن 
 خوانیم: پاراگراف را می

« اهللحقوق»و « الناسحقوق»ترین اموری که اسالم در یکی از دو رکن یکی از بزرگ
سازد، داده و به طرق و انحای گوناگون، مردم را به آن وادار میمورد اهتمام قرار 

ای از انفاقات ازقبیل زکات، خمس، کفارات مالی و اقسام فدیه را انفاق است. پاره
العمر ای از صدقات و اموری ازقبیل: وقف، سکنی دادن مادامواجب نموده و پاره

 ست. ها و غیر آن را مستحب نموده اها، بخششکسی، وصیت
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های خود، ضمیمه کرده و ارجاعی مؤلفان تمامی این مطالب را به سه سطر از گفته
، 2911)طباطبایی،  تفسیر المیزاناند. در حالی که تمامی مطالب فوق عیناً از ترجمۀ نداده
 ( برداشته شده است. 511ص. 

و  ارسیفصور خیال در شعر بینیم از دو منبع از شفیعی کدکنی )در منابع پایانی می
یامده، در ن صور خیال( استفاده شده که عالوه بر اینکه سال انتشار کتاب موسیقی شعر

بسنده شده است. در حالی که « 201-201شفیعی کدکنی، »ارجاع داخل متنی نیز تنها به 
معلوم نیست به کدام کتاب وی ارجاع داده شده است؛ و ما در بررسی این منبع اطالعاتی 

، ارجاع داده شده است. شفیعی کدکنی صور خیال در شعر فارسیکتاب  دریافتیم که به
زیات، دفاع عن »( در پاورقی این پاراگراف نوشته: 291، ص. 2915)شفیعی کدکنی، 

یعنی منبعی که خود شفیعی باواسطه « 479، به نقل از بدوی طبانه در البیان، 431البالغة، 

های هسطر از گفتکتاب با افزودن یک  نویسندگان اینبرداشته و به آن ارجاع داده است، 
 اند، که جای تأمل دارد. خود، به شفیعی ارجاع داده

 سوی مفهوم دلخواه. انحراف از موضوع و سوق کالم به1
در فصل اول، به تعریف نقش ترغیبی از زبان یاکوبسن اشاره شده، ولی در صفحات 

ترغیب و یا نقش تشویق در ایجاد انگیزه، بعدی، رفتن به معنای لغوی و اصطالحی 
مل صفحه از کتاب را شاهای مادی و معنوی، که چندین پرداختن به انواع تشویق، تشویق

طور واضح گفته شده ــ و شده، صرفاً انحراف از معنای اصلی نقش ترغیبی ــ که به
 سوی معنای دلخواه است. نوعی بدفهمی و بردن معنا به

در ادبیات یا وارد کردن معانی دلبخواهانه به متون ادبی هنگام  عندی تفسیر من
تحلیلشان، آن مجازاتی را به دنبال ندارد که تفسیر خودسرانۀ متون دینی درپی دارد. 

م، خواهیبا این حال در تحلیل ادبی نیز مجاز نیستیم متن را هر طور که خودمان می
 (. 01، ص. 2911تفسیر کنیم )کوش، 

نقش یا به دنبال فعل امر، نهی، دعا و ندا بود  ف نقش ترغیبی، باید در اینمطابق تعری
هند، دها یا ابیاتی که معنای طلبی میسوی مخاطب است و یا درپی جملهکه جهتشان به

شود. همچنین، با توجه سبب که گاهی، از جمالت خبری نیز معنای طلبی اراده میبدین
سمت شنونده و مخاطب است و در آن، از گیری پیام بهبه اینکه در نقش ترغیبی، جهت
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ت بایسشود که نوعی انشای طلبی هستند، میهای امری، نهی و دعایی استفاده میجمله
کردند و نویسندگان مطالبی درخصوص انشا در بالغت، علم معانی و انواع آن ذکر می

 آوردند. ها میشواهدی برای هرکدام از آن
مطلبی از فرکالف در تأیید نقش ارجاعی زبان آمده  201صفحۀ در پاراگراف اول 

 است: 
خش، در این ب»کند و معتقد است که فرکالف نیز از این نقش توصیفی زبان یاد می

شناسی، نحو، ساخت شناختی اعم از آواشناسی، واجهای زبانمتن بر اساس مشخصه
د توصیف و تحلیل قرار واژه یا صرف و معناشناسی و تا حدودی کاربردشناسی مور

 «. گیردمی

نظر فرکالف درمورد کارکرد ارجاعی نبوده، بلکه بینیم که این در بررسی منبع می
ف، سطح تحلیل است: سطح توصیدرخصوص تحلیل گفتمان انتقادی است که دارای سه 

شخیص سطح برای این نوع تحلیل گفتمان، قابل تسطح تفسیر و سطح تبیین. پس این سه 
 (.21، ص. 2911زاده، است )آقاگل

(، انحراف از موضوع اصلی )کارکرد ارجاعی زبان(، ادامه 201در ادامۀ بحث )ص.
، سمت هر چه توصیف استنقش، حالت توصیفی نیز دارد، بحث بهیابد و چون این می

 شود:کشانده می
ر است: زیهای گر این نقش زبانی نیز در تحلیل خود به دنبال پاسخ پرسشتحلیل 

های بیانی ای هستند؟/ کلمات واجد کدام ارزشهای رابطهکلمات واجد کدام ارزش
ای ههستند؟/ جمالت معلوم هسند یا مجهول؟/ جمالت مثبت هستند یا منفی؟/ فعل

 استفاده شده بیشتر به کدام زمان تعلق دارند )گذشته، حال و یا آینده(؟
ای هرۀ تحلیل انتقادی گفتمان دارد. جملههایی دربانورمن فرکالف مقاالت و کتاب

ست. او ا تحلیل انتقادی گفتمانهایی گزینشی از کتاب کتاب، جملهپرسشی فوق در این 
ند کمنزلۀ الگوی تحلیل متن معرفی میصورت مفصل، بهها و بسیاری دیگر را بهجملهاین 

 (.212ـ 212، صص.2911)فرکالف، 

 . آشفتگی و عدم انسجام8
مقدمه، چند سطری توضیح آمده که پررنگ شده است و موارد نامفهوم « س»حۀ در صف
 تأملی دارد: و قابل
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ناسی شهای مجهول و مبهم این بحث آن است که بالغت تاکنون با رویکرد زبانجنبه
های بالغی را از زاویۀ گرا ارزیابی نشده است. در این اثر برآنیم که اسلوبنقش

شناسی معاصر مربوط است، بررسی و گرایی که به حوزۀ زبانهای نقشتمامی حوزه
 بندی کنیم.دسته

نشدن بالغت، جنبۀ مجهول و مبهم است؟ اگر هست، جنبۀ مبهم چه آیا ارزیابی 
فاده کردند. استچیزی است؟ همچنین، ضروری بود اسلوب و اسلوب بالغی را تعریف می

آمده  مقدمه« د»تخصصی نیست. در صفحۀ دوبار پشت سر هم، ادیبانه و « حوزه»از کلمۀ 
 است:

شاید برخی بر این باور بودند که تنها کاربرد زبان، برقرار کردن ارتباط بین دو یا چند 
من شناس معروف، روفرد باشد. اما این ارتباط تنها کاربرد نیست، بلکه از نظر زبان

،  2119)یاکوبسن، « ترین و اولین وظایف زبان، ایجاد ارتباط استاز مهم»یاکوبسن 
 شود.( که این ارتباط به دو شکل شفاهی یا نوشتار ایجاد می01

سطر دوم، دقیقاً تأیید سطر اول است، درصورتی که برای مخالفت با سطر اول آورده 
شده است. در سطر سوم نیز )شفاهی یا نوشتار(، شفاهی در مقابل کتبی و نوشتار در 

 جا استفاده نشده است. بهمقابل گفتار است که در اینجا، 
(، 11ـ22. )صص« نقش ترغیبی زبان در قرآن کریم، شعر و نثر»بندی بخش در تقسیم

ها و اینکه گذاری نشده و پیدا کردن عنواناند که اوالً شمارهعنوان چند بخش را آورده
 پژوهش بر روی جا که اینمربوط به کجا هستند، کمی سخت است. از سوی دیگر، از آن

الغی انجام های بها براساس تقسیم کتاببندی بخشبالغت انجام شده، بهتر بود تقسیم
مبحث را هایی از کتب بالغی مربوط به این معنی که مؤلفان بخششد. به این می
 دادند. آوردند و تطبیق میمی

در بالغت، کالم به خبر و انشا تقسیم شده است که اغراضی غیر از معنای اصلی هم 
توان در بعضی از کارکردهای زبانی اغراض را می( و آن 55، ص. 2111دارند )الهاشمی، 

انشای  بینیم. انشا نیز به طلبی و غیرطلبی وتطبیق داد، که چنین عملی را در این کتاب نمی
( که 10مر، نهی، استفهام، تمنی و ندا تقسیم شده است )همان، ص. طلبی به پنج بخش: ا

های انشای طلبی را در نقش ترغیبی، بررسی کرد و با آن توان تقریباً تمامی زیرگروهمی
 ها جهت پیام به سمت مخاطب )گیرنده( است. تطبیق داد، زیرا در آن
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رج شده و در اغراض اش خاصیغۀ امر، نهی، استفهام و ندا گاهی از معنای اصلی
ن، بریم. همچنیمعانی پی می ها و سیاق کالم، به آنرود که از روی قرینهکار میدیگری به

صورت ( که در این 11)همان، ص. « آیدگاهی خبر هم در موضع انشا و یا برعکس می»
 هم، نقش ترغیبی زبان قابل بررسی است.

 . ناسازگاری نظریه و متن9
یاکوبسن معتقد است که نقش صرفاً عاطفی زبان در حروف »آمده:  (90در فصل دوم )ص.

، 2919)صفوی، « یابد، مانند ای وای، یا حتی اصواتی نظیر نچ نچ و جز آنندا نمود می
کند، مطابق طور که قبالً گفته شد، آنچه در حروف ندا نمود پیدا می(. همان119ص. 

رسد اشتباهی ( و به نظر می11، ص. 2910نظریۀ یاکوبسن، نقش ترغیبی است )یاکوبسن، 
ت نقش صرفاً عاطفی زبان در عبارا»صورت گرفته است، چون طبق تعریف نقش عاطفی، 

این نقش، »(. در ادامۀ همین مطلب آمده است: 11)همان، ص. « یابدتعجبی تجلی می
ه، ردبار نقش عاطفی را مطرح نکولی وی نخستین«. بار توسط مارتینه مطرح شدنخستین

اصطالح پیشنهادی مارتینه، یعنی عاطفی بر احساسی ارجح »بلکه مطابق قول یاکوبسن 
 (.11)همان، ص. « است

فصل سوم، دو بیت از قصیدۀ احمد « دلیکارکرد اسلوب استفهام در هم»در بخش 
عٍ// یَکیدُ بَعضُکُمُ لِبَ إالمَ الخُلفُ بَینَکُمُ إاِلما/ وَ هَذی الضَجَّةُ الکُبرى عاَلما/ وَ فیمَ»شوقی آمده است: 

  .«وَ تُبدونَ العَداوَةَ وَ الخِصاما

سمت مخاطب )گیرنده( است. درواقع، شوقی طور که معلوم است، جهت پیام بههمان
کند ها را به اتحاد ملی دعوت میتوزی نهی و آنمخاطب را از اختالف، دشمنی و کینه

 (.222، ص. 1020)بن عیاد الثبیتی، 
( است. 15)ص. « کارکرد نقش ادبی زبان در تشبیه»فصل چهارم، با عنوان بخش اول 

های این بخش، ها، توجیهی ندارد. مثالآیی آنکارکرد، در اینجا به معنی نقش است و هم
د، گیری کارکرد ادبی زبان در )فرستنده، گیرنده و پیام( بپردازنبیشتر از آنکه به نحوۀ شکل
یم در تشبیه نیز اند. باید بگوی، به نوع تشبیه و نحوۀ آن پرداختهبا استفاده از کتب تفسیری

به را ششود و گیرنده باید وجهپیامی از متلکم یا فرستنده به مخاطب و گیرنده ارسال می
شبه نیز گاهی مذکور است و گاهی طور صحیح برقرار شود؛ وجهبشناسد تا ارتباط به
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-بیا قری»شود: شبه، جهت درک، متصور میوجه وجه را برای متلقّیِمخفی. جرجانی سه 
شود؛ یا مقداری نیاز به تأمل دارد؛ و آسانی دریافت میلوصول است و بهاالمأخذ و سهل

 (.19، ص. 2112)جرجانی، « طلبدیا دقت، وسعت دید و عمق فکری بیشتری را می
کارکرد  (، در تعریف مجاز و11)ص. « کارکرد نقش ادبی زبان در مجاز»در بخش 

 کنیم: ها اشاره ارتباطی آن، جای مطالبی خالی است که الزم است به آن
ای را دال بر عدم ارادۀ معنای حقیقی مشروط علمای بالغت در مجاز، ذکر قرینه

الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، فی »کنند: گونه تعریف میاند؛ و مجاز را اینکرده
(. 511، ص. 2112)تفتازانی،  «یصح مع قرینة عدم إرادته اصطالح به التخاطب علی وجه

همد. کند تا متلقی یا گیرنده، منظور گوینده را بفپس متکلم، قرینه را برای متلقی، ذکر می
قصد  اش و خالفصورت حقیقیای نباشد، قطعاً گیرنده، کالم را بهبرای اینکه اگر قرینه

ن بریم که همیمی اط، قطع خواهد شد. لذا پیگوینده دریافت خواهد کرد و درنتیجه ارتب
اند فتهکند. به همین سبب، بالغیون گقرینه، نقش ارتباطی را میان متکلم و متلقی بازی می

نین پژوهش انتظار تحریر چکه قرینه باید نزد گیرنده یا مخاطب نیز واضح باشد. در این 
ن اط زبانی واضح شود و صرفاً آوردرفت، تا نقش مجاز در ارتباط و نظریۀ ارتبمطالبی می

های مجاز، صحبتی از یک از مثالعلمی باشد. در حالی که در هیچمثال، کاری شاید نیمه
 میان نیامده است.قرینه به

است که تنها به تعریف استعاره و فایدۀ آن بسنده « استعاره»بخش دیگر فصل چهارم، 
اره پرداخته نشده است. اینکه استعاره به شده و به نحوۀ ایفای کارکرد ارتباطی در استع

توانیم آن را مشاهده شود و در کدام کارکردها میچه نحوی در نظریۀ ارتباطی مطرح می
کنیم، موضوع اصلی این کتاب است که متأسفانه بدان پرداخته نشده است. با نگاهی به 

گیرنده و مخاطب را  جهت که استعاره، تأمل و تحرکیابیم از آن های بالغی، درمیکتاب
ند. کانگیزد، کارکرد شعری یا ادبی زبان را محقق میآفریند برمیوسیلۀ زیبایی که میبه

 (.00ـ 90، صص. 2112)برای آگاهی بیشتر، نک: جرجانی، 

 . انتخاب شواهد نادرست01
 آیه آمده، این «کارکرد همدالنۀ زبان در قرآن کریم، شعر و نثر»در فصل سوم در بخش 

آیه شاهدی برای اطمینان از ارتباط یا (. در این 201)شعرا:  «إِنَِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ»است: 
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یام به گیری پجهت»بینیم. اما با توجه به اینکه دلی نمیادامه و یا قطع آن، یعنی نقش هم
ل صدق نقش برخوردارند و قابسمت موضوع است و جمالت اخباری هم معموالً از این 

 (، نقش ارجاعی، بیشتر با پیام سازگاری دارد.1، ص. 2910)صفوی، « و کذب هستند
ر، مثال ذکر شده است که بیشت)کارکرد نقش ادبی زبان در استعاره( پنج  11در صفحۀ 

نیم. در مثال بیهای زبانی، غیر از نقش ادبی زبان را میتببین و توضیح استعاره و یا نقش
گونه خاتمه توضیحات این «فَبَشَِّرْهُمْ بِعَذَاب/ أَلِیم/»... عمران سورۀ آل 12 دوم با آوردن آیۀ

 یابد: می
آورده شده است؛ نیز میزان و شدت « انذار»کلمۀ بشارت که در آیه، استعاره از کلمۀ 
به کافران را به تصویر کشیده و در بردارندۀ خشم و استهزا و تهدید خداوند نسبت

 است.نقش عاطفی زبان 
اند که این مثال دربردارندۀ نقش عاطفی است و صحبتی نتیجه رسیدهمؤلفان در پایان به این 

 اند.از نقش ادبی نکرده

یَا مَنْ »شود: عبارت آمده است که ارجاعی دیده نمی(، این 12در مثال سوم )ص. 
(. در 910، ص. 2911که از دعای عرفه برداشته شده است )قمی،  «أَیَادِیهِ عِنْدِی لَاتُحْصی

طریق باور و اعتقادش را مجسم ساخته و آنچه اینکه گوینده به این »خوانیم: ذیل آن می
ای قائل بوده بر دیگری ترجیح داده، گویای نقش عاطفی به آن اهمیت ویژهرا که نسبت

ست، امثال، بیانگر نقش عاطفی زبان اند که این نتیجه رسیدهدرنهایت به این «. زبان است
 اند.درحالی که مثال را برای نقش ادبی آورده

 . بدفهمی نظریۀ یاکوبسن00
 ها اشاره دارد،نقش ادبی و فرازبانی )رمزی( که یاکوبسن به آن»آمده است:  12در صفحۀ 

ی که درحال«. دارای مشترکاتی هستند که این دو نقش را بسیار به هم نزدیک کرده است
ینیم. او بنزدیکی را میان نقش ارجاعی و فرازبانی بیشتر می با توجه به نظریۀ یاکوبسن،

شان اطمینان بودن رمزگانوقتی فرستنده یا گوینده نیاز داشته باشد تا از مشترک »گوید: می
انی( زبگیرد و نقش فرازبانی )یعنی درونحاصل کند، گفتار به سمت رمزگان جهت می

فان در منطق جدید میان دو سطح زبان (. مؤل11، ص. 2910)یاکوبسن، « خواهد داشت
که استفاده از زبان برای صحبت دربارۀ موضوعات خارج « ارجاع زبان»اند: تمایز قائل شده
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که کاربرد زبان برای صحبت دربارۀ خود زبان است )همان، « فرازبان»از زبان است؛ و 
 (.11ص. 

کار ج از زبان بهزمانی است که در ارجاع موضوعات خار« ارجاع زبان»منظور از 
 گوید. در چارچوب موضوعات سخن می زبانی است که دربارۀ« فرازبان»رود؛ می

زمانی مطرح است که از زبان برای صحبت دربارۀ خود زبان استفاده « فرازبان»شناسی، زبان
. رشت یکی از 2را با یکدیگر مقایسه کرد:  1و  2های توان نمونهمورد می شود. در این

تشکیل شده است. در « ت»و « ش»، «ر». رشت از سه حرف 1ی ایران است.  شهرها
توان بر همین اساس، می«. فرازبان»، 1زبان موردنظر است و در نمونۀ « ارجاع» 2نمونۀ 

پی برد و این دو را از یکدیگر متمایز ساخت « فرازبانی»و « ارجاعی»به دو نقش 
فرازبانی درمورد موضوعات خودِ زبان، (. بنابراین، نقش 205، ص. 2910)یاکوبسن، 

ها را از توان آنگوید. نقش ارجاعی و فرازبانی نزدیک به هم هستند، ولی میسخن می
 یکدیگر تمییز داد. 

گیری پیام به سوی رمزگان است، الجرم باید هم در نقش فرازبانی، چون جهت
ود شدر صورتی برقرار می فرستنده و هم گیرنده از رمزگان آگاهی داشته باشند و ارتباط

قش نبه رمزگان مطلع باشند. درنتیجه، این نسبت (،إلیهالمُرسل و المُرسل)که طرفین ارتباط 

 (.10، ص. 2119گیرد و دایرۀ آن محدودتر است )الطبال، در محدودۀ کوچکی شکل می
 به معنایجا، رمز به معنی رمزگان است؛ نه نکته اذعان داشت که در این باید به این

 ار رفتهکسمت کد یا رمزگان بهبه ،گیری پیامسمبول، نماد و نمادگرایی. یعنی اگر جهت
ن، فرازبانی زباو کارکرد نقش  ،توضیح رمزگان بپردازد تبیین وگوینده به  وباشد،  در آن
ا إِنََّمَ»پردازد: می «سیءنَ» ۀخداوند به توضیح واژ ،توبه ۀسور 91 ۀدر آی المثبرای  .است

دََّةَ مَا عِ النََّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلَُّ بِهِ الََّذِینَ كَفَرُوا یُحِلَُّونَهُ عَامًا وَ یُحَرَِّمُونَهُ عَامًا لِیُوَاطِئُوا
  «.الْکَافِرِینَحَرََّمَ اللََّهُ فَیُحِلَُّوا مَا حَرََّمَ اللََّهُ زُیَِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللََّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ 

ده های مختلف ارائه شهایی که از کارکرد فرازبانی زبان در کتاببا توجه به تعریف
ده سمت کد یا رمزگان مشترکی باشد که بین فرستنگیری پیام بهاست، بدین معنا که جهت

تاب، کهای این رسد نمونهنظر میهایی که آوردیم، بهو گیرندۀ پیام وجود دارد؛ و نیز مثال
ارتباط چندانی با موضوع نقش فرازبانی ندارند، زیرا رمزگان با نماد و سمبول تفاوت 

گیری پیام به سمت کد و رمزگان است، دو طرف پیام از دارد. در نقش فرازبانی که جهت



 611   گرایی در بالغت عربینقش و نقشخوانشی انتقادی از کتاب 

آن آگاهی هرچند جزئی دارند، ولی در سمبولیسم ممکن است فقط گوینده از آن آگاهی 
 ( 2910شود )اکبری و پورنامداریان، صورت ارتباط برقرار نمیاین باشد، که در داشته 

 گیری کتاب. بخش نتیجه02
گیری معمول نیست، ولی از آنجایی که های انتشاریافته، نوشتن نتیجههر چند در کتاب

توان یاند که مگیری را هم آوردهنامه است، نویسندگان، نتیجهکتاب برگرفته از پایاناین
 « گیرینتیجه»(. در ابتدای 210ـ 211ای دیگر است )صص.تعریف و مقدمهگفت باز

 خوانیم: می
ا و هعنوان یک علم، مستلزم شناخت هر چه بیشتر فرمولنگاه جدید به ادبیات به

وان تهای حاکم بر آن است. نتیجۀ نوشتار مذکور این خواهد بود که میابزارها و قانون
گانۀ زبان است، در علم بالغت عربی های ششبر نقشنظریۀ یاکوبسن را که مبتنی 

 کار گرفت.به

بررسی نظریۀ ارتباط کالمی یاکوبسن »ی با عنوان ادر مقاله 2911الله جهاد در سال 
 کتاب قرار گیرد ــتوانست الگویی برای ترسیم مباحث این ــ که می« در علم معانی

 گیری کرده است: چنین نتیجه
بزارها ها و اعنوان یک علم، مستلزم شناخت هر چه بیشتر فرمولادبیات بهنگاه جدید به 

توان علم معانی را نیز این است که می نوشتارو قوانین حاکم بر آن است. نتیجۀ این 
توان نظریۀ های علوم ادبی، از نگاه علمی بررسی کرد. همچنین، میهمچون شاخه

زبان است، در معانی به کار گرفت )جهاد،  گانههای ششیاکوبسن را که مبتنی بر نقش
 (. 22، ص. 2911

ی است انامه و مقاله، معموالً از قول خود نویسنده و نتیجهگیری در پایانقسمت نتیجه
که از پژوهش گرفته است و اخذ نتیجۀ پژوهش دیگران، کار شایسته و علمی نیست. 

های زبانی را توضیح مجدداً نقش، با آوردن جمالت تیتروار و خبری، مؤلفان در ادامه
ان شود، بلکه همتنها نتیجۀ مرتبط با موضوع کتاب و بالغت مشاهده نمیاند که نهداده

 های گزیدۀ متن کتاب است.تکرار مکررات و تعریف
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 . نتیجه03
نویسندگان به هدف طور کلی باید اذعان کرد پژوهش، بههای این با توجه به یافته
 ایپژوهش مسئله رغم ادعای نویسندگان، در اینعلیاند و دمه نرسیدهذکرشده در مق

ای وجود نداشته است. از مسائل بالغت حل نشده است یا شاید اصالً از ابتدا مسئله
بدفهمی نظریه، تعبیر متفاوت و دلخواه، استفاده از مطالب دیگران بدون ارجاع، ارجاع 

ا، هها، اطناب و تفصیل در خیلی از نمونهنمونه اشتباه، ارجاع به غیر، اشتباه در گزیش
ها، ارتباط کم موضوع با بالغت، بیان ضعیف نبودن شاهدی از بالغت در بسیاری از مثال
صورت کالژهایی از جاهای مختلف برداشته و عدم انسجام متن، طوری که گویی که به

ز بودن اسجاوندی و خالیو پیش هم گذاشته شده است؛ استفاده کم و نابجا از عالئم 
فهرست آیات، اعالم و اشعار؛ عدم انسجام کافی و مطالب پراکنده مخصوصاً در مقدمۀ 

تاب ک کتاب، ازجمله مواردی است که نگارندگان مقاله در بررسی و خوانش تنگاتنگ این
 ها دست یافتند.با نظریه، به آن

دیدی نیست، بلکه تنها به تنها مطلب جکاری که در این کتاب انجام شده است نه
وان تاساس می تر شعر و نثر بسنده شده است. بر همینهایی از قرآن و کمآوردن نمونه

گرایی در بالغت عربی براساس نظریۀ ارتباط کالمی تجلیات نقش و نقش»عنوان کتاب را 
های فتهانامید. در تحلیل این کتاب بیشتر بر نقد محتوایی اثر تمرکز کردیم و ی« یاکوبسن

 دهد.های آن ازجمله موارد فوق را نشان میتحقیق، روند معتنابهی درمورد کاستی

 . پیشنهادات00
 ها و مقاالت مربوط به آن،. نظریۀ ارتباط کالمی یاکوبسن از منابع مختلف، کتاب2

 مورد مطالعۀ مجدد قرار گیرد.
ا انجام ها و شاهد مثاله. بازنویسی کتاب با تغییرات اساسی در متن کتاب و نمونه1
 شود.
. اگر عنوان کتاب همین باقی بماند، ضروری است ضمن بازنگری در مقدمه و 9
 شناسان عربی بررسی کنند.گرایی را فقط از دیدگاه علما و زبانهای کتاب، نقشفصل



 615   گرایی در بالغت عربینقش و نقشخوانشی انتقادی از کتاب 

ش و نق». در صورتی که بخواهند در عنوان کتاب، نام یاکوبسن نیز بیاید؛ یعنی 0
محتوا  باشد، بازنگری« در بالغت عربی براساس نظریۀ )یا الگوی( یاکوبسنگرایی نقش

 یاکوبسن ضروری است.  و تطبیق آن با نظریۀ
توان بررسی کرد، عنوان این کتاب . از آنجایی که کالم را یا در نحو یا در بالغت می5

اساس برگرایی در زبان عربی نقش و نقش»تواند به: با بازنگری و تکمیل مباحث می
تغییر یابد تا بتوان مواردی از صرف و نحو که مشابهت با « نظریۀ ارتباط کالمی یاکوبسن

 نظریه و یا تأثیر در برقراری ارتباط دارد، مطرح کرد.
. با توجه به اینکه بخش معانی که مطابقت کالم با مقتضای حال است، بیشتر به 1

یز ویژه معانی و نوی بالغت عربی بهتر رنظریۀ ارتباطی مربوط است، به مطالعۀ دقیق
 اسلوب التفات توجه شود.

 نوشتپی
1. Article-review 

 منابع
 .کریم قرآن

 .11ـ 21 ،2، پژوهیادب(. تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات. 2911زاده، ف. )آقاگل
-ژوهشپگانۀ زبان با تکیه بر یکی از قصاید سنایی. های شش(. نقش2911آهی، م.، و فیضی، م. )

 .121ـ 211، 10،  نامۀ ادبیات تعلیمی
 .بیروت: دارالکتب العلمیة .تحقیق عبدالمجید الترحینی .العقد الفریدق(. 2000) ا.ابن عبدربه، 

 تهران: نشرمرکز. .ساختار و تأویل متن(. 2910احمدی، ب. )

 تهران: خانۀ کتاب. .اخالق و آیین نقد(. 2912اسالمی، س.ح. )
رشد آموزش زبان و (. رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه. 2910اکبری، ف.، و پورنامداریان، ت. )

 .10ـ 50، 9، ادبیات فارسی
 .کارشناسی ارشد ۀنامپایان .مقدمة القصیدة عند شعراء المدرسةاإلحیاء(. 1020) ع.عیادالثبیتی، بن

 القری.دانشگاه أم
 تهران: علمی و فرهنگی. .های رمزی در ادب فارسیداستانرمز و (. 2911پورنامداریان، ت. )
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 کاربردهای پیرامون شناختیجامعه (. تأملی2911قدم، ر.، و فیروزیان پوراصفهانی، آ. )پیش

، 91، ارتباطات ـ مطالعات فرهنگ هایمز.  الگوی پرتو در فارسی زبان در« دانمنمی»گفتمانی 
 .95ـ 1

 .دارالکتب العلمیةبیروت:  .المطول(. 2112) س.تفتازانی، 

 جده: دارالمدنی. .محمد شاکر م.تعلیق  .أسرارالبالغة (.2112) ع.جرجانی، 
، 25 ،کتاب ماه ادبیات(. بررسی نظریۀ ارتباط کالمی یاکوبسن در علم معانی. 2911جهاد، ل. )

 .22ـ 5
 .10ـ  10 ،1، نامۀ فرهنگستان(. یاکوبسن، وجودی حاضر و غایب. 2915شناس، ع.م. )حق

 .210ـ 219، 15، کتاب .عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب(. 2911درودی، ف. )

 تهران: خانۀ کتاب.  .نقد منابع اطالعاتی(. 2912درودی، ف. )
 ترجمۀ ا. نجفی و م. رحیمی. تهران: زمان. ادبیات چیست؟.(. 2901سارتر، ژ.پ. )

 تهران: امیر. .گلستان سعدی(. 2901سعدی، م. )
 (. تهران: انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.2911) سینما از نگاه اندیشه

 بیروت: دارالفکر.. العمروی م.تحقیق  .تاریخ مدینة دمشق(. 1002) ع.الشافعی، 
های علوم نامۀ انتقادی متون و برنامهپژوهش)معانی(.  2(. نقد کتاب بالغت2911شعبانلو، ع.ر. )

 .211ـ 219، 1، انسانی
 تهران: آگاه. .صور خیال در شعر فارسی(. 2915شفیعی کدکنی، م.ر. )

پژوهش زبان های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانی. (. نقش2911صادقی، ل. )
 .122ـ 211، 21، و ادبیات فارسی

 تهران: سورۀ مهر. )نظم(. 2ج .شناسی به ادبیاتاز زبان(. 2910صفوی، ک. )

 تهران: علمی. .شناسی در ادبیاتآشنایی با نشانه(. 2919صفوی، ک. )
(. مدایح سبک خراسانی و گرایش به قطب مجازی 2911طالبیان، ی.، و حسینی سروری، ن. )
 .292ـ 229، 12، های ادبیپژوهشزبان با استناد به شعر منوچهری. 

 ترجمۀ م.ب. موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسالمی.  .تفسیر المیزان(. 2911طباطبایی، م.ح. )

سة مؤسبیروت:  .النظریة األلسنیة عند رومان جاكبسون، دراسة و نصوص(. 2119) ف.الطبال برکۀ، 
 الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.

ارسی ادبیات پ (. هنجارگریزی در مجموعه شعر از این اوستا.2910طغیانی، ا.، و صادقیان، س. )
 .11 -12، 2، معاصر
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ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: وزارت فرهنگ و  .تحلیل انتقادی گفتمان(. 2911فرکالف، ن. )
 ارشاد اسالمی.

 قم: دفتر عقل. .های قرآنشناسی هنری در داستانزیبایی(. 2911فروردین، ع. )

 تهران: مشعر. .الجنانمفاتیح(. 2911قمی، ع. )

 محقق ح. درگاهی. تهران: چاپ و نشر ارشاد. .كنزالدقائق و بحرالغرائب(. 2911قمی، م. )

 ترجمۀ ح. پاینده. تهران: مروارید. .تحلیل متون ادبی(. 2911کوش، س. )

 قاهره: داراالعتصام. .هدایةالمرشدین إلی طرق الوعظ والخطابة(. 2111) ش.محفوظ، 

 . اردن:للشاعر بلند حیدری، دراسة اسلوبیةاللغوی المعجم(. 1001) ه.محمد ابراهیم الخطیب، 
 الجامعة الهاشمیة.
 ۀآموزان دختر پایمیزان برخورداری کتب مطالعات اجتماعی و دانش(. 2910محمدجانی، ص. )

نامۀ کارشناسی ارشد. پایان. های شهروندیشهر شیراز از مهارت 0ۀ نظری ناحی ۀسوم متوسط
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

تهران:  .گرایی در بالغت عربینقش و نقش(. 2911زاده، م. )محمدرضایی، ع.ر.، و غالمعلی
 دانشگاه تهران.

 .دار نداءاإلسالم للنشرقم:  .دیوان امیرالمؤمنین)ع(ق(. 2022)ح. میبدی، 

 .بیروت: المکتبةالعصریة .جواهرالبالغة فی المعانی و البیان و البدیع( 2111) ا.الهاشمی، 

ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: سورۀ  .شناسی و شعرشناسیزبان(. 2910یاکوبسن، ر. )
 مهر.
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