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چکيده
نظرية نظم جرجاني از نظرياتي است که در بالغت عربي از اهمیّت ويژهاي برخوردار است .علت اين امر
را ميتوان گستردگي ابعاد ،شمول و توجه آن به جنبههاي مختلف دستوري ،معنايي و زيباشناختي
دانست .اين نظريه با وجود تقدّم زماني بر نظريات مطرحشده در زبانشناسي معاصر ،با بسیاري از آنها
ارتباط دارد و با اندک تأملي ميتوان نقاط مشترک زيادي بین اين نظريه و نظريات معاصر يافت .يکي از
اين نظريات ،نظرية بافت موقعیّت زباني است که فرث مطرح کرد .پژوهش حاضر در رويکردي تطبیقي،
اين دو نظريه و نقاط اشتراک آنها را بررسي ميکند تا از اين منظر ،نقاط قوّت و ضعف هريک آشکار
شود و در پرتو آن ،اين دو نظريه يکديگر را تکمیل کنند و در مطالعات بالغي -ادبي براي محققان
سودمندتر واقع شوند .از يافتههاي اين پژوهش ميت وان به اين موارد اشاره کرد :اهتمام هر دو نظريه به
بافت زباني ،تقارب بین مفهوم سیاق نزد جرجاني و مفهوم بافت نزد فرث ،جامعیّت نظرية بافت موقعیّت
در مقايسه با نظرية نظم جرجاني ،شباهت نظرية بافت موقعیّت و موضوع اقتضاي حال و خطاب در
بالغت عربي.
واژههای کليدی :نظرية نظم ،نظرية بافت موقعیّت ،بافت و سیاق ،عبدالقاهر جرجاني ،جي .آر فرث.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

ibnorrasool@yahoo.com
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 .1مقدمه
نظم در لغت به معني فراهمآوردن و پیونددادن دو يا چند چیز با يکديگر است (مصطفي و

ديگران :1410 ،ذيل «نظم») .اين واژه در معنيِ به رشته کشیدن دانههاي مرواريد نیز به
کار برده ميشود (همان).
علماي لغت پیش از عبدالقاهر ،با عبارات مختلف ،اما مشابه ،به تعريف اصطالحي
واژة نظم اقدام کردهاند .با وجود اين ،شايد بهترين تعريف از نظم را بتوان در آراء
جرجاني و نظرية معروف او يافت .وي معتقد است نظم چیزي نیست جز قراردادن
اجزاي کالم در جمله با رعايت قواعد دستوريِ متعارف« :بدان که نظم جز اين نیست که
کالم خود را به گونهاي ادا کني که علم نحو اقتضا مي کند و اينکه بر اساس قوانین و اصول آن
عمل کرده و روشهايش را بشناسي و بر خالف آن عمل نکني» (.)77 :1995

خالصه آنکه مراد از نظم کالم ،رعايت قواعد قرارگیري اجزاي جمله در کنار يکديگر
است؛ به گونهاي که جملة ساختهشده از نظر دستوري و معنايي مورد قبول عموم
گويشوران زبان باشد و هر گونه تخلّف از نظم کالم ،چنانچه منجر به ايجاد ابهام شود و
يا با ديگر قواعد دستوري منافات داشته باشد ،از نظر گويشوران مردود است.
برخي از محققان ،جرجاني را به عنوان اولین شخصي معرفي ميکنند که پس از
قاضي عبدالجبار ،تفسیري منطقي از نظرية نظم ارائه کرده و آن را با معاني ثانوية جمله
در ارتباط دانسته و نام «معناي معني» را براي آن برگزيده است (ابولیل.)163 :1427 ،
مراد جرجاني از معنا ،مف هوم ظاهري لفظ است که بدون نیاز به واسطه دريافت ميشود،
ولي معناي معنا ،آن بخش از معناي لفظ است که با تأمّل در آن دريافت ميشود و
مخاطب را از راههايي مانند کنايه و تشبیه ،از يک معنا به معناي ديگر منتقل ميکند
(همان .)164 :جرجاني در اين نظريه سطوح مختلف دستوري ،معنايي و زيباشناختي را
بررسي ميکند و نظرية او از اين جهت جامعیّت دارد .عالوه بر اين ،جرجاني در اين
نظريه اهمیّت ويژهاي براي بافت و سیاق قائل است و در واقع يکي از مواردي که در
نظرية وي قابل مشاهده است ،توجه به بافت و سیاق کالم است که امروزه در
زبانشناسي معاصر در قالب نظريهاي جداگانه و با عنوان نظرية بافت موقعیّت ( Context
 )Situational Context / of Situationمطرح ميشود؛ از اين رو ،ميتوان به بررسي
تقارب نظرية وي و نظرية بافت موقعیّت پرداخت که زبانشناس بريتانیايي ،آر .جي .فرث
( )J. R. Firthمطرح کرد.
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مراد از بافت (« ،)Contextشبکة روابطي [است] که بین صورت (دستور و واژگان) و
جهانِ بیرون وجود دارد و در حقیقت معنيِ خارجي زبان را تشکیل ميدهد» (ساغروانیان،
 .)425 :1369زبانشناسان چهار نوع بافت را برشمردهاند :بافت زباني (،)Verbal Context
موقعیّتي ،عاطفي ( )Emotionalو فرهنگي (.)Cultural
برايناساس هدف اصلي اين مقاله ،مقايسة نظرية نظم و نظرية بافت موقعیّت است و
پرسشهايي را که در اين راستا مطرح ميشوند ،ميتوان اين گونه مطرح کرد:
ـ شباهتها و تفاوتهاي موجود بین نظرية نظم جرجاني و نظرية بافت موقعیّت فرث
چیست؟
ـ میزان جامعیّت نظرية نظم جرجاني در مقايسه با نظرية بافت موقعیّت فرث تا چه حد
است؟
ـ ارتباط نظرية بافت موقعیّت و موضوع مقتضاي حال در زبانشناسي کالسیک عربي
چگونه است؟
اين مقاله با در رويکردي تطبیقي ،درصدد آن است که ابتدا هريک از اين نظريات را
در بخشهايي جداگانه تعريف و بررسي کند و سپس با تطبیق دو نظريه با يکديگر ،به
تحلیل دادهها و نتیجهگیري بپردازد.
به دلیل اهمیّت ويژة نظرية نظم در بالغت عربي ،از گذشته تا کنون پژوهشهاي
زيادي با محوريّت اين موضوع صورت گرفته است که براي نمونه ميتوان به اين کتابها
اشاره کرد:

 .1مجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم حبثاً عن طريقة لقراءة النص األديب القدمي ،اثر علي
نجیب ابراهیم ،که همانگونه که از نام کتاب بر ميآيد ،اين کتاب با محوريّت متون ادبي
قديم ،به مباحث زيباشناختي واژه در سیاق جمله ميپردازد.

 .2کتاب نظرية عبدالقاهر يف النظم از درويش اجلندي که موضوع آن ،بررسي نظرية نظم از
ديدگاه جرجاني است.

 .3کتاب قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم ،تألیف سناء حمید بیاتي ،که با توجه به
نظرية نظم ،قواعد نحو عربي را بازخواني ميکند.

 .4کتاب نظرية النظم ،اثر حاتم الضامن که پس از شرح و بیان نظرية نظم ،ارتباط آن را
با علوم نحو ،بالغت و نقد ادبي بررسي ميکند.
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 .5کتاب عبدالقاهر جرجاني و ديدگاههاي نوين در نقد ادبي ،نوشتة محمد عباس که به
مقايسة نظرية نظم و نظريات برخي زبانشناسان معاصر ،مانند چامسکي و دوسوسور
ميپردازد.
از جمله مقاالتي که در اين راستا نگاشته شده است« ،بررسي تطبیقي مفهوم نظم در
فن خطابة يونان و روم باستان و بالغت اسالمي؛ با تأکید بر ديدگاههاي ديونیزيوس
هالیکارناسوسي و عبدالقاهر جرجاني» ( ،)1391نوشتة داوود عمارتي است که به مطالعه
و مقايسة مفهوم نظم در خطابههاي يونان و روم باستان و بالغت اسالمي ميپردازد.
همچنین مقالة «نظم و ساختار در نظرية بالغت جرجاني» ( ،)1386نوشتة مريم مشرف
با محوريّت نظرية نظم ،آراء جرجاني و دوسوسور و چامسکي را با يکديگر مقايسه
ميکند.
پس از بررسيهاي صورت گرفته ،نگارندگان پژوهش حاضر به اين نتیجه رسیدند که
به رغم توجه ويژة جرجاني به بافت ،تاکنون نظرية وي با نظرية فرث که با تأکید بر بافت
موقعیّت شکل گرفته  ،مقايسه نشده است و با توجه به ضرورت اين مقايسه ،به تألیف اين
مقاله در اين زمینه اقدام کردند.
پژوهش حاضر سعي دارد که با بررسي نظرية نظم جرجاني و تطبیق آن با نظرية
بافت موقعیّت فرث ،به موارد تشابه و تفاوت اين دو نظريه دست يابد و نقاط قوت و
ضعف هريک از آن دو را بررسي کند تا در پرتو آن ،اين دو نظريه يکديگر را تکمیل
کنند و در مطالعات بالغي ـ ادبي براي محققان سودمندتر واقع شوند .پس از
بررسيهاي صورتگرفته ،نگارندگان دريافتند که عالوه بر مقايسة نظرية بافت موقعیّت و
نظرية نظم ،ميتوان به تشابهات اين نظريه با آنچه زبانشناسان عربيزبان و از جمله
جرجاني از آن با عنوان «اقتضاي حال و مقام» ياد کردهاند ،نیز اشاره کرد؛ مراد از حال
در بالغت عربي حالتي است که گوينده را به انتخاب نوع خاصي از کالم مجبور ميکند و
به فرآيند ساخت کالم بر اساس حال که گوينده را به انتخاب نوع خاصي از گفتار وادار
مينمايد« ،مقتضاي حال» ميگويند .بر همین اساس ،علم بالغت نیز عبارت است از
مطابقت کالم فصیح با مقتضاي حال (القزويين.)13 :1426 ،
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 .2عبدالقاهر جرجاني و نظرية نظم
زبان شناسان پیش از جرجاني به نظم کلمات توجه داشته و در نوشتههاي خود به آن
اشاره کردهاند که سیر تکاملي اين موضوع ،در پژوهشهاي ايشان ادامه يافت ،ولي
مجموع اين آراء را ميتوان به صورت نظرية کامل نزد عبدالقاهر جرجاني مشاهده کرد.
عبدالقاهر جرجاني (471هـ) در گرگان ديده به جهان گشود .بسیاري او را از اولین
پايهگذاران علم بالغت ميدانند .از مهمترين تألیفات او در اين زمینه ميتوان به دو
کتاب اسرار البالغة و دالئل االعجاز اشاره کرد که نظرية نظم وي در دالئل االعجاز آمده
است و در واقع ميتوان انگیزة جرجاني را از تألیف اين کتاب ،نشان دادن اعجاز قرآن
کريم دانست.
توجه خاص جرجاني به مسئلة معنا و پیوند آن با ساخت ،وي را به تدوين نظرية
نظم سوق داد .نظم از ديدگاه جرجاني از اهمیّت ويژهاي برخوردار است؛ چه وي نظم را
قطب دايرة بالغت و ستون خیمة آن ميداند (جرجاني .)76 :1995 ،جرجاني تعريفي از
نظم ارائه ميدهد که پیشتر به آن اشاره شد و از ديگر تعاريف همراستايي که جرجاني
از اين واژه ارائه کرده است ،سازگاري آن با قواعد دستور زبان است که بیش از يک بار

توخي معاين هذا العل ِم [النحو]
غري ِّ
بدان توجه داده است ...« :ليس هو [النظم] َشيئاً َ
ِ
بني الكلِ ِم» (همان)79 :؛ يعني نظم به کارگیري قواعد و احکام علم نحو در
وأحكامه فيما َ

کالم است .بنابراين ،مرادِ جرجاني از نظم ،سازگاري کالم با قواعد دستوري است،
هرچند بايد مدنظر داشت که طبق اين ديدگاه ،هرگونه همنشیني کلمات که بر اساس
قواعد دستوري باشد ،از امتیاز و زيبايي برخوردار نیست.
جرجاني معتقد به پیوند میان علم نحو و معاني است؛ به تعبیر وي« ،علم معاين النحو»

يعني يافتن بهترين روابط نحوي در میان کلماتي که براي اداي مقصود بیان ميشود
1

(قربانيزرين ،بيتا ،ذيل« :جرجاني»).

نظم در واقع تألیف کلمات در جمله بر اساس معاني آن است و از آنجايي که اين
موضوع در علم نحو بررسي ميشود و نحو خود اسامي مورد استفاده در آن را تعیین

ميکند ،زبانپژوهان عربي ،نام «معاين

النحو» را بر آن اطالق کردهاند (مصطفي:2007 ،

.)233
نحو در ديدگاه جرجاني ،علم کشف معاني است و مراد از معاني ،معاني نفسي گوناگوني
است که از طريق روابط اجزاي کالم با يکديگر و کاربرد زبان توسط اديب درمييابیم .اين
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کاربرد به گونه اي است که از ارتباط اجزاي کالم با يکديگر بافتي زنده و متشکل از تصاوير و

احساسات را به وجود ميآورد (عشماوي .)308 :1979 ،در واقع ميتوان گفت« :مراد
جرجاني از قانون نحو فقط احکام دستوري نیست ،بلکه ديدگاه وي دربارة جمله و
ارتباط کلمات با هم بسیار عمیقتر و ظريفتر از اين است؛ و آن قوت تأثیر زير و زبرها و
ظرايف جمله در جان شنونده است که از آن به بُعد نفسي و ذهني کالم تعبیر ميشود»
(مشرف)405 :1386 ،؛ به همین دلیل جرجاني در اين نظريه به نقش و اهمیّت جايگاه
کلمات در جمله و ارتباط آن با يکديگر و معنا و غرضي که گوينده از بیان آن دارد ،نیز

توجه خاصي نشان داده و فصلي با عنوان «فصل يف أن مزايا النظم حبسب املوضع وحبسب
املعنی املراد والغرض املقصود» به اين موضوع اختصاص ميدهد و اينگونه بیان ميدارد که
مزيّت کاربرد واژگان در جمله ،نخست ،بر اساس معاني و اغراض آن و در درجة دوم ،به
واسطة جايگاه اين کلمات در جمله و طريقة استعمال آنها در کنار يکديگر مشخص
ميشود .بر اين اساس ،گاه نکره بودن يک واژه در جملهاي مقبول است ،حال آنکه نکره
آوردن همین واژه در جملهاي ديگر از بالغت آن جمله ميکاهد (جرجاني.)82 :1995 ،
جرجاني معتقد است که يک کلمه به تنهايي و بدون در نظر گرفتن روابط همنشیني
آن با ديگر کلمات مجاور و بنابر احواالت مختلف ،بهخوديخود هیچگونه برتري و مزيّتي
ندارد (همان)55 ،؛ بنابراين ،منظور از نظم کلمات ،صرف پشت سر هم قرار گرفتن آنها نیست،
بلکه نظم در واقع اين است که داللتهاي کالم ،نسق و ترتیب واحدي داشته باشند و معاني آن

بر اساس اقتضاي عقلي به دنبال يکديگر بیايد (عباس .)45 :1387 ،در واقع مقصود جرجاني از
اين سخن ،توجه به بافت کالم است .مثالي که جرجاني در اين زمینه ارائه ميکند،
رنگرزي پارچه است که هر رنگي در آن در کنار ديگر رنگها جلوهگر ميشود و گیرايي
يک پارچه ،در مجموع و انتظام اين رنگهاست (جرجاني 2.)202 :1995 ،بنابراين ،بايد
گفت نظم در نگاه جرجاني به معني سخن موزون ( )Verseنیست ،بلکه مراد وي از نظم،
بافت کالم است که معنايي وسیعتر از وزن کالم در بردارد.
جرجاني علم بالغت را تنها قائم بر يکي از دو مقولة لفظ يا معنا نميداند ،بلکه بالغت را از
يک سو در ارتباط بین کلمات يک عبارت و از سوي ديگر ،در ارتباط اين کلمات و معاني

ميداند و اين ارتباطات را «نظم» مينامد (ابولیل)164 :1427 ،؛ نظم در نگاه جرجاني چیزي
به جز پیوستن کلمات به يکديگر نیست .وي با اشاره به اقسام کلمات در زبان (اسم و فعل
و حرف) ،راههاي پیوستن اين کلمات به يکديگر را از سه حالت خارج نميداند :پیوند اسم
و اسم ،پیوند اسم و فعل و پیوند حرف به هريک از اسم و فعل (جرجاني.)13 :1995 ،
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نظرية نظم جرجاني بر چهار رکن استوار است :تقديم و تأخیر ،حذف ،فروق 3و فصل و

وصل (شاکر جمعة و حمد شبیب .)255 :2009 ،اساس نظرية نظم بر انسجام عناصر متن و
استفاده از فرآيندهايي مانند تقديم و تأخیر ،فصل و وصل ،معرفه و نکره ،اضمار و اظهار،
حذف و تکرار در جاي مناسب خود است که اين امر با عنايت به عناصر بافت موقعیّت،
مانند مقتضاي حال گوينده و شنونده و مقتضاي حال خطاب ،امکانپذير است (جرجاني،
.)62 :1995
جرجاني به مقتضاي حال گوينده و شنونده نیز توجه کرده است؛ آنجا که ميگويد:
شکي نیست خبري که گوينده قصد رساندنش را دارد ،بايد معنايي داشته باشد که
مخاطب از آن اطالعي ندارد و نیز معلوم است که قصد متکلم از ارادة خبر ،رساندن
معناي لغوي تکتک واژگان آن نیست ،بلکه رساندن معنايي است که کلمات در
همنشیني با يکديگر ميرسانند (همان .)385 :همچنین علت اينکه جرجاني گونههاي
مختلفي براي بیانکردن خبر ارائه ميدهد ،اين است که گويندة بلیغ با توجه به
مقتضاي حال مخاطب ،يکي از اين انواع را برگزيند.
جرجاني در دالئل از دو نوع نظم سخن به میان ميآورد« :نظم حروف» و «نظم
کالم»؛ او در توضیح اين دو نوع معتقد است که نظم حروف پشت سر هم آمدن آن در
ساختار يک کلمه و امري است قراردادي و عرفي که از هیچ منطق خاصي پیروي
نميکند؛ حال آنکه در نظم کالم ،کلمات بر اساس نظم و ترتیب معاني در نفس گوينده
مرتب ميشوند و مراد از آن توالي کلمات در جمله نیست ،بلکه سازگاري و تناسق آن بر
اساس مقتضاي عقل انساني است (همان .)56 :واضح است که مراد جرجاني از نظم ،نوع
دوم آن و نظمي است که در وراي آن قصد و ارادة گوينده وجود دارد و در ساماندادنِ
آن انديشه به کار رفته است (نوروزي .)237 :1390 ،نوع اوّل نظم ،مربوط به ساختمان واژه
است و چندان موردتوجه جرجاني نیست  ،لکن اين عدم توجه به اين معنا نیست که وي
منکر تأثیر موسیقايي لفظ است ،بلکه به اين معني است که وي در درجة اول ،زيبايي را
امر ذاتيِ واژه نميشمارد ،بلکه منوط به شیوة آرايش کالم بر اساس قانون نحو ميداند.
به اعتقاد وي اساس موسیقي مفردات ،بهخوديخود ،در زيباييشناسي سخن کاربردي
ندارد ،مگر اينکه آرايش کالم در جمله بر اساس استحکام کالم و قواعد معنايي و نحوي
چنین موسیقي لفظي را آشکار سازد (مشرف.)408 :1386 ،
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نظرية نظم جرجاني بر پنج پايه استوار است :تألیف ،ترکیب ،ترتیب ،نظام ،نَسق
(عباس .)94 :1387 ،در واقع نظرية نظم تألیفي ،دينامیکي است از ترکیب نحوي ،ترتیب
واژگاني ،نظام معنايي ،نسق زيباشناختي و تألیف ساختاري مبتني بر بالغت .بر اين
اساس ،ميتوان گفت که تألیف بیشتر ناظر بر جنبة معنايي کالم است ،برخالف ترکیب
که به زيبايي و هیئت لفظ نظر دارد .مراد از ترتیب در اين دستهبندي ،قرارگرفتن
واژگان در مکان مناسب و توجه به تقدّم و تأخّر آن در جمله است که گوينده بر اساس
مقتضیات دستوري ملزم به رعايت آن است .دو مقولة نظام و نسق نیز ناظر به ابعاد
زيباييشناسي کالم است.
يکي از انديشههاي ابتکاري جرجاني ،نشاندادن ارتباط میان ساختارِ انديشه و
ساختار زبان بود .وي انتظام بین لفظ و معني را انعکاسي از نظم ذهني ميداند
(قربانيزرين ،بيتا :ذيل «جرجاني»)  .در واقع مراد جرجاني از معاني ،معاني نفسي است که در
ذهن گوينده شکل ميگیرد (معمیش .)166 :2007 ،بر اين اساس ميتوان گفت نظم کالم
تابع نظم معانيِ شکل گرفته در نفس و ذهن متکلم است و مقدمشدن کلمهاي بر
ديگري و يا مؤخرشدن آن ،نتیجة تفکر در معاني و ترتیب آن در ذهن است و نه نتیجة
تفکر در خودِ الفاظ (جرجاني.)58 :1995 ،
مراد جرجاني از کالم نفسي اين است که هرکس (اعم از خالق و مخلوق) سخني بر زبان
جاري ميکند ،از قبل در نفْس خود رشتهاي از معاني مييابد که با آنها حديث نفس ميکند و
الفاظ خبري يا انشايي را حاکي از آنها قرار ميدهد؛ اين الفاظ را «کالم حسي» و آن معاني را
«کالم» يا «کالم نفسي» نامیدهاند و کالم حقیقي و واقعي همان کالم نفسي است و اطالق کالم

بر الفاظ و جملهها نوعي مجاز است (سبحاني ،بيتا.)195/2 :
در يک جمعبندي ميتوان اصول کلي نظرية نظم را اينگونه خالصه کرد:
ـ اصالت بر معني است نه لفظ؛ يعني نظام ،محصول سنجیدن معني در عقل و فکر
است .در واقع اصالت ،بر معنيِ سنجشيافته در عقل است و لفظ تابعي از آن است.
ـ محور کالم ،نحو و نظمِ وابسته به آن است؛ از اين جهت که نظم در نتیجة نحو و روابط
نحوي اجزاي جمله تحقق مييابد که آن نیز محصول سنجیدگي معني است.
ـ زشتي و زيبايي سخن امري است در ارتباط با چگونگي روابط اجزاي کالم ،نه مفردات
آن؛ زيرا روابط متقابل اجزاي کالم در نهايت ،زشتي و زيبايي را رقم ميزند (مشرف،
.)406 :1386
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ـ فصاحت کالم به ساختار و اسلوب آن برميگردد که در واقع همان ارادة معاني نحو از
سوي گوينده است (نوروزي.)240 :1390 ،
ـ نظم به معني تألیف کلمات و نظام آن در جمله و عبارت است؛ لذا ميتوان آن را
پديدهاي زباني دانست که بدون استثناء در تمام زبانها وجود دارد؛ چه هر زباني براي
نظام و آرايش واژگان خود در جمله ،شیوهاي خاص اتخاذ کرده است که گويشوران را
قادر به رساندن مفاهیم موجود در ذهنشان ميسازد و نظم بر اين اساس ،يکي از
موضوعات علم نحو و معیار آن درست و خطا در کالم است (مصطفي.)247 :2007 ،
موارد ديگري که ميتوان به اين ملخص اضافه کرد و در بندهاي ديگر تنها مورد
اشارة غیر مستقیم بوده است از اين قرار است:
ـ در نظم کالم برخالف نظم کلمه ،کلمات بر اساس نظم و ترتیب معاني در نفْس گوينده
مرتب ميشوند.
ـ مراد جرجاني از نظم ،سازگاري کالم با قواعد دستوري است ،لکن بايد مد نظر داشت
که در ديدگاه وي ،هرگونه همنشیني کلمات که بر اساس قواعد دستوري باشد ،از امتیاز
و زيبايي برخوردار نیست.
 .3نظرية بافت موقعيّت فرث
نظرية نظم جرجاني از جنبههاي مختلف با نظريات زبانشناسان معاصر قابل مقايسه
است .يکي از اين نظريات ،نظرية بافت موقعیّت است که زبانشناس بريتانیايي ،آر .جي.
فرث مطرح کرد.
موضوع سیاق در زبانشناسي معاصر مورد توجه زبانشناسان بوده است و مراد از آن،
«سبکهاي متعدد و کاربردهاي تخصصي دروني زبان است» (اچسون .)212 :1370 ،به
اعتقاد زبانشناسان« ،هر فرد به طور معمول تنها به يک لهجه صحبت ميکند ،امّا
احتمال دارد که بر چندين سیاق مسلط باشد که بنا بر موقعیّت گفتاري ،سیاق سخن
خود را تغییر دهد» (همان).
فرث يکي از زبانشناسان ساختگراست ( )Constructivist Linguistsکه بیشتر از
افکار مردمشناس ( )Anthropologistلهستاني ،ملینوفسکي ( )Malinowskyiاثر
پذيرفته بود؛ ملینوفسکي نظريهاي داشت که بر طبق آن:
«معناي هر پارةزباني را همراه با معاني کلمات و عبارات سازندة آن پارةزباني به
نقشهاي گوناگون همان پارةزباني و همان کلمات و عبارات در بافتهاي موقعیتيِ
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مخصوصي ارجاع ميدادند که خود ،در آنها به کار رفته بودند .فرث اين رهیافت را
برگرفت و در بررسيهاي زباني خود به کاربرد .و لذا تمام توصیف زبانشناختي را به
مثابة بیان احکام ناظر بر معاني درنظرآورد و با اين کار دامنة کاربرد اين معادله را
گسترش داد که ميگويد« :معني نقش است در بافت» .بدين مقصود معادلة مزبور هم
تحلیل صرفي -نحوي را در خود فراميگیرد و هم تحلیل واجشناختي را .در چارچوب
نظرية فرث ،بامعنا در مفهوم عاديش ،يعني در مفهوم رابطة زبان با جهان تجربه ،به
مثابة نقشهاي معناشناختي برخورد ميشد که کلمات و گروهها و جمالت در
بافتهاي موقعیّتهاي متفاوت ايفا ميکردند .اما آن بافت موقعیّت که فرث در نظر
داشت ،طبیعتاً مجردتر از بافت موقعیّتي بود که ملینوفسکي از آن سخن ميگفت و آن
را متشکل از ويژگيها و خصوصیّتهاي مشهود و واقعي ميانگاشت» (روبینز
(.)447 :1370 ،)Robbins
«کاري که فرث در زمینة معناشناسي به وجود آورد ،باعث شد که معناشناسان از چیز
انگاشتن معنا [از شيء انگاري معنا] فاصله بگیرند و بپرهیزند از اينکه معنا را به
سادگي چیزي بگیرند که خارج از زبان وجود دارد و «کلمه» نمايندة آن در زبانِ واقع
ميشود ،يا کلمه بدان ارجاع ميدهد؛ بلکه برعکس ،سبب شد تا معناشناسان بدان
گرايش پیدا کنند که معنا را به مثابة نقش کلمه در زبان به شمار آورند» (همان،
.)448

تفاوت فرث با پیشینیان خود در اين بود که وي به جاي جمله ،متن زباني را در
بافت موقعیّت به عنوان دادة واحد بررسي زبان در نظر گرفت و نیز بر تحلیل نوايي متن
(لحن بیان مطلب) تأکید داشت که اين موضوع ناظر بر جنبة واجشناختي زبان است
(رستمیان و طباطبائي.)31 :1390 ،
در توضیح اين نظريه بايد گفت که در يک تقسیمبندي ،بافت در زبانشناسي معاصر
بر دو بخش است :بافت زباني که مراد از آن کاربرد کلمه در داخل نظام جمله و در
همنشیني با ساير کلمات است و بدين ترتیب معنايي که از بافت زباني حاصل ميشود،
از معناي واژگان در فرهنگ لغت متمايز است و به معنايي معین و محدود تبديل
ميشود (هلیدي )61 :2002 ،و بافت غیرزباني يا بافت موقعیّتي ،به محیط فرازباني
( )Metalanguageاطالق ميشود 4که در آن پارهگفتار ( )Utteranceمطرح ميگردد .در
اين راستا ،مفاهیمي همچون تعداد شرکتکنندگان در محاوره ،سطح رسمیّت ( Level
 )of Formalityگفتار ،ماهیّت فعالیّ ت زباني ،موضوع مورد بحث و ...مورد توجه قرار
ميگیرد (کريستال.)420 :2003 ،
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مراحل تحلیل زبان بر پاية بافت موقعیّت از نظر فرث اينگونه مطرح ميشود :تحلیل
روابط دروني متن زباني که در آن روابط همنشیني موجود میان عناصر ساخت زباني
مورد نظر ،در سطوح گوناگون تحلیل و مشخص ميشوند و در سطح بعد روابط
جانشیني عناصر يا واحدهايي که ميتوانند در درون نظام به جاي يکديگر جايگزين
شوند ،بررسي گردند تا از اين راه ارزش آنها مشخص شود .پس از آن ،بايد روابط دروني
بافت موقعیّت مشخص شود؛ بدين ترتیب که عناصر متن زباني در ارتباط با عناصر
غیرزباني با توجه به ويژگيهاي مؤثر و خالق آن مشخص شوند ،سپس روابط تحلیلي
موجود میان سنجشهاي متن زباني ،مانند واژهها ،تکواژها ،گروهها و عناصر با
بخشهاي درون بافت موقعیّت ،مانند پديدهها ،اشخاص ،شخصیّتها و رويدادها نشان
داده ميشوند (رستمیان و طباطبايي1390 ،ش .)31 :اين نظريه تا حدودي با آنچه در
مطالعات جامعهشناسي زبان ( )Sociolinguisticsمطرح ميشود ،شباهت دارد؛ زيرا:
«جامعه شناسي زبان عنواني است که غالباً براي مطالعة اينکه چه کسي با چه کسي ،چه
وقت ،کجا ،چگونه و چرا صحبت ميکند (يا مينويسد) به کار ميرود؛ به عبارت ديگر،
جامعهشناسي زبان ،مطالعة زبان طبیعي در تمام زمینههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي
آن است» (پرايد .)9 :1373 ،در واقع «جامعهشناسي زبان تا حدي مطالعة تمام
انتخابهاي معنادار فرهنگي و اجتماعي است که در دسترس استفادهکنندگان از زبان و
يا ساختهشده از سوي آنهاست» (همان.)10 :
هر الگوي ارتباطي جامعهشناسي زبان بايد اجزاي مختلف ممکن را در هر واقعة
ارتباطي مشخص کند و نیز نشانههاي خاص شرايطي که در آن ،ارتباط در جامعه انجام
ميگیرد ،نقش شرکتکنندگاني که اين شرايط را پديد ميآورند و کارهاي ويژهاي که
ارتباطات فردي ميتواند در اين شرايط داشته باشد ،فراهم آوَرد (همان .)28 ،شايد از
همین روست که برخي از زبانشناسان معتقدند که «توصیف کامل وضع زبان در يک
کشور معیّن ،مجموعة مهم و مفیدي از اطالعات را براي دانشمندان علوم اجتماعي با
عاليق متفاوت دربردارد» (همان.)85 :
در جمعبندي کلي ميتوان گفت که در واقع بافت موقعیّتي به بافتي اطالق ميشود
که کلمه ،پارهگفتار يا متن در آن به کار ميرود .معناي پارهگفتارها نه تنها از معناي
تکتک کلمات آن برميآيد ،بلکه از بافت موقعیّتي آن ،يعني بافتي که آن کلمه در آن
به کار رفته است ،نیز حاصل ميشود؛ مثالً در جملة «اين را ببین» ،اگرچه شنونده
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معناي تکتک واژههاي «اين»« ،را» و «ببین» را ميداند ،براي درک کامل منظور
گوينده به بافت موقعیّتي نیاز دارد که در آن گوينده با اشاره به شیئي در همان موقعیّت
منظور خود را از واژة «اين» به شنونده ميفهماند؛ مثالً «اين» ميتواند به میزي اشاره
کند که در گوشة اتاقي که هم گوينده و هم شنونده در آن قرار دارند ،واقع شده است.
چنین بافتي را که موجب درک کامل معنا و منظور گوينده از جمله ميشود« ،بافت
موقعیّتي يا فیزيکي» مينامند (ريچاردز و شمیت .)117 :2002 ،زبانشناسان بر لزوم مطالعة
زبان با توجه به بافت موقعیّتي آن تأکید دارند؛ زيرا معتقدند معناي کامل کالم از اين
طريق حاصل ميشود (کريستال.)420 :2003 ،
در مجموع ميتوان اينگونه نتیجه گرفت که به اعتقاد پیروان اين نظريه ،موقعیّت و
جهان پیرامونِ متن است که معني را تعیین ميکند و خود متن به تنهايي نميتواند
نمايانگر معني باشد .بدين ترتیب ،تفاوتي بین بررسي زبانهاي زنده ( Living
 )Languageو زبانهاي مرده ( )Dead Languagesبه وجود ميآيد؛ چه در بررسي
زبانهاي زنده ميتوان به بافت موقعیّتي آن نیز دسترسي داشت؛ مثالً برخي کلمات رايج
در يک زبان در بین اقشار مختلف يک جامعة زباني کاربرد متفاوت دارد که اين اختالف
کاربرد تنها با قرارگرفتن در متنِ آن جامعة زباني قابل درک است؛ چیزي که در بررسي
زبانهاي مرده وجود ندارد؛ لذا بر پاية اين نظريه ميتوان گفت معنا همان کاربرد است.
داليل انتخاب نوع واژگان در هر رويداد ارتباطي ،عاملي است که در شاخة
جامعهشناسي زبان به آن توجه شده است و در واقع اين انتخاب ميتواند با شاخصهايي
چون سن ،جنس ،نژاد ،عضويت در يک طبقة اجتماعي ،شغل يا میزان تحصیل فرستنده،
گیرنده يا شنوندگان حاضر مشخص شود (پرايد.)34 :1373 ،
فرث در نظرية بافت موقعیّت ،تمامي عناصر تشکیلدهندة کالم را مانند شخصیّت
گوينده و شنونده ،شخصیّت فرهنگي ايشان ،شخصیّت افرادي غیر از گوينده و شنونده
که شاهد گفتوگو هستند (در صورت وجود) ،براي بررسي کالم در نظر ميگیرد و ارتباط
اين موارد را با اسلوب زباني و عوامل اجتماعي مرتبط با زبان افراد شرکتکننده در
گفتوگو ،تأثیر عاطفي کالم بر طرفین گفتوگو ،نیز وضعیّت آب و هواي مکان ايجاد
گفتوگو (در صورتي که بر کالم تأثیرگذار باشد) و همچنین وضعیّت سیاسي و موقعیّت
جغرافیايي مکان گفتوگو بررسي ميکند (سعران ،بيتا310:ـ .)312
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در جامعهشناسي زبان از عواملي نام برده ميشود که هر رويداد ارتباطي را تشکیل
ميدهد و تا حدودي با آنچه فرث مطرح ميکند ،شباهت دارد:
«عوامل بنیادين يک رويداد ارتباطي عبارتاند از :هويّت فرستندة پیام ،هويّت
دريافتکننده يا گیرندة موردنظر پیام ،آگاهي فرستنده از موانع يا گواهي به رويداد
ارتباطي ،رمزهاي مشترک براي محاورهکنندگان ،عنوان و محتواي معیّن پیام ،شکل
رمزگشاييشدة پیام ،خصوصیات مجرايي که پیام از طريق آن منتقل ميگردد ،موقعیّت
يا وضع اجتماعياي که پیام در آن نقشي بازي ميکند و کار ويژهاي که پیام در آن
شرايط دارد» (پرايد.)29 :1373 ،

 .4مقايسة نظرية نظم و نظرية سياق (بافت موقعيّت)
براساس نظرية بافت موقعیّت ،معنا نقش در بافت است که اين موضوع ناظر بر جنبههاي
صرفي ،نحوي و واجشناسي است .همچنین پیروان اين نظريه عالوه بر تحلیل روابط
دروني متن ،اعم از روابط همنشیني و جانشیني ،روابط دروني بافت موقعیّت را نیز
بررسي ميکنند.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،پايههاي نظم بر تألیف ،ترکیب ،ترتیب ،نظام و نسق
استوار است .بر اين اساس ،ميتوان گفت که جرجاني نیز مانند فرث ،زبان را در دو
مرحله تحلیل و بررسي ميکند :توجه وي به بافت درونزباني که ناظر بر جنبههاي
دستوري و روابط جانشیني و همنشیني کلمات است و در دو بخش ترکیب و ترتیب
قابل مشاهده است .اين در حالي است که تألیف ،نظام و نسق چیزي است که ناظر بر
بافت موقعیّتي کالم است ،هرچند وي بر بافت درونزباني تأکید بیشتري دارد و تعريف
نظم در قالب سازگاري کالم با قواعد دستوري ناظر بر جنبة بافت درونزباني است و نه
بافت موقعیّتي.
بافت موقعیّت از نظر جرجاني معادل مَقام است و بافت درونزباني چیزي است که
وي با عنوان تعلیق از آن ياد ميکند و مراد از معنا را همان تعلق معنايي کلمات به
يکديگر ميداند و نه صِرف پشت سر هم آمدن آنها در گفتار (جرجاني)337 :1995 ،؛
بنابراين ،جرجاني عالوه بر قواعد نحو و معنا به تعلیق که مراد از آن روابط بافتي است،
نیز توجه مي کند و مبناي نظرية خود را بر اين اصول قرار ميدهد .با وجود اين ،بايد
پذيرفت که تمايز بین اين دو فرآيند ،بسیار دشوار است و گوينده اين دو را تقريباً به
صورت فرآيندي واحد انجام ميدهد.
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مزيّتي که نظرية فرث بر نظرية جرجاني و حتي نظرات زبانشناسان سنتي دارد،
توجه او به تمامي جنبههاي مختلف بافت موقعیّتي کالم است؛ چه دانستیم وي عالوه بر
توجه به شرايط اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي ،به مکان و جغرافیا و شرايط آب و هوايي
(در صورت تأثیر در کالم) نیز توجه ميکند و در واقع به نوعي به حیطههاي جامعهشناسي
زبان وارد مي شود و اين موضوعي است که در زبان عربي به طور کلي و اجمالي و در
قالب مبحث اقتضاي حال و مقام مطرح ميشود.
زبانشناسان زبان عربي در مباحث مربوط به احوال مسند و مسندٌالیه شامل ذکر و
حذف ،تقديم و تأخیر ،معرفه و نکره و ...به برخي از عناصر تشکیلدهندة کالم مانند
شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر گوينده ،جلوگیري از فوت وقت ،ايجاد مسرّت در
مخاطب و ...اشاره کردهاند ،هرچند اين مباحث هیچگاه به صورت نظريهاي واحد در
نیامده است ،اما نظرية بافت موقعیّت ،تمام اين عناصر و عناصري غیر از آن را به طور
کامل بررسي کرده و در اين نظريه از تأثیر هريک از آنها بر متن شکلگرفته توسط
گوينده غافل نشده است که اين موضوع به دريافتي کامل از شرايط گفتوگو و درک
کامل معني کالم منجر ميشود.
در پايان ،نظرية بافت موقعیّت و موضوع اقتضاي حال و مقام را در زبانشناسي عربي
بررسي ميکنیم .پیشتر گفته شد به فرآيند ساخت کالم براساس حالي که گوينده را به
انتخاب نوع خاصي از گفتار وادار ميکند ،مقتضاي حال ميگويند .موضوعي که
بالغتپژوهان زبان عربي کمتر بدان پرداختهاند ،مصاديق مقتضاي حال است .آنچه از
نوشتههاي ايشان به دست ميآيد ،نشان ميدهد که مرادشان از مقتضاي حال ،مقتضاي
حال مخاطب است؛ مثل اشاره به مخاطب جاهل يا منکر يا مردّد؛ بنابراين ،رعايت اين
مقتضا يکي از وظايف گوينده است که اين موضوع ناشي از تأثیر بالغت يوناني بر بالغت
عربي است (ر.ک :فضیلت .)70 :1390 ،هرچند برخي از محققان عالوه بر مقتضاي حال
مخاطب ،به مقتضاي حال متکلم و خطاب نیز اشاره کردهاند (ر.ک :همان ،)66 :اين موضوع
در نوشتههاي ايشان بسط نیافته است .با توجه به نظرية بافت موقعیّت ميتوان مصداق
ديگر مقتضاي حال را رعايت مقتضاي حال شنوندگان غیر از شنوندة مورد نظر در نظر
گرفت و اين تقسیمبندي را براي انواع مقتضاي حال ارائه داد :مقتضاي حال متکلم،
مقتضاي حال مخاطب ،مقتضاي حال شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر متکلم و
مقتضاي حال خطاب .بديهي است که در بسیاري از موارد ،مقتضاي حال خطاب و
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مقتضاي حال مخاطب با يکديگر ارتباط مستقیم دارند؛ مثالً گويندهاي که سخنراني
آغازين همايشي را با عنوان «بررسي زيباييشناختي ادبیات فارسي» بر عهده دارد ،براي
رعايت مقتضاي حال خطاب و شنوندگاني که در جمع حضور دارند ،بايد مقدمهاي در
اين باره ارائه دهد و نه مقدمهاي در ارتباط با علم مهندسي ژنتیک!
 .5نتيجه
با توجه به بررسي و مقايسة نظرية نظم جرجاني و نظرية بافت موقعیّت فرث در اين
مقاله ،نتايج زير به دست آمد:
 .1براساس نظرية بافت موقعیّت ،معنا همان نقش کاربردي کلمه در بافت است که اين
موضوع ناظر بر جنبههاي صرفي ،نحوي و واجشناسي است .همچنین پیروان اين نظريه
عالوه بر تحلیل روابط دروني متن زباني ،اعم از روابط همنشیني و جانشیني ،روابط
دروني بافت موقعیّت را نیز بررسي ميکنند.
پايههاي نظرية نظم بر تألیف ،ترکیب ،ترتیب ،نظام و نسق استوار است .بر اين اساس
ميتوان به اين شباهت دست يافت که جرجاني نیز مانند فرث ،زبان را در دو مرحله
تحلیل و بررسي ميکند :توجه وي به بافت درونزباني که ناظر بر جنبههاي دستوري و
روابط جانشیني و همنیشني کلمات است و در دو بخش ترکیب و ترتیب قابل مشاهده
است ،حال آنکه تألیف ،نظام و نسق چیزي است که ناظر بر بافت موقعیّتي کالم است.
 .2جرجاني بر بافت درونزباني تأکید بیشتري دارد و تعريف نظم در قالب سازگاري
کالم با قواعد دستوري ناظر بر جنبة بافت درونزباني است و نه بافت موقعیّتي.
 .3بافت موقعیّت از نظر جرجاني معادل مَقام و بافت درونزباني معادل تعلیق است و
مراد از معنا در ديدگاه وي همان تعلق معنايي کلمات به يکديگر است و نه صِرف پشت
سر هم آمدن آنها در گفتار.
 .4نظرية بافت موقعیّت عالوه بر تمامي عناصر تشکیلدهندة کالم که در نظريات
زبانشناسان عربي بوده است  ،عناصري غیر از آن را نیز کامالً بررسي کرده است و از
تأثیر هريک از آنها بر متن شکلگرفته توسط گوينده غافل نیست که اين موضوع به
دريافتي کامل از شرايط گفتوگو و درک کامل معني کالم منجر ميشود .حال آنکه
زبان شناسان زبان عربي در مباحث بالغي تنها به برخي از عناصر مانند :شنوندگاني غیر
از شنوندة موردنظر گوينده ،جلوگیري از فوت وقت ،ايجاد مسرّت در مخاطب و ...اشاره
کردهاند ،اما اين مباحث هیچگاه به صورت نظرية واحدي در نیامده است.
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 .5از نظر جرجاني ،قصد متکلم از ارادة خبر ،رساندن معناي لغوي تکتک واژگان آن
نیست ،بلکه رساندن معنايي است که کلمات در همنشیني با يکديگر ميرسانند و اين
همان چیزي است که در نظرية بافت موقعیّت به آن اشاره شد که معناي پارهگفتارها نه
از معناي تکتک کلمات آن ،بلکه از بافت موقعیّتي آن حاصل ميشود؛ يعني به بافتي
که آن کلمه در آن به کار رفته است نیز بايد توجه شود.
 .6مزيّتي که نظرية فرث بر نظرية جرجاني و حتي نظرات زبانشناسان سنتي دارد،
توجه او به تمامي جنبههاي مختلف بافت موقعیّتي کالم است؛ چه وي عالوه بر توجه به
شرايط اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي ،به مکان و جغرافیا و شرايط آب و هوايي و ...نیز
توجه مي کند و اين موضوعي است که در زبان عربي و نزد جرجاني به گونهاي کليتر در
قالب مبحث اقتضاي حال و مقام مطرح ميشود.
 .7در علم جامعهشناسي زبان نیز که بيارتباط با نظرية بافت موقعیّت نیست ،به
موضوعاتي در شکل گیري يک رويداد ارتباطي اشاره شده است که در نظريات
زبان شناسان عربي از جمله نظرية نظم جرجاني کمتر بدان پرداخته شده است .يکي از
اين موضوعات داليل ان تخاب نوع واژگان کاربردي در جريان ارتباط است که از جملة
مواردي که شاخة جامعهشناسي زبان براي اين موضوع بر ميشمرَد ،ميتوان به سن،
جنس ،نژاد ،عضويت در يک طبقة اجتماعي ،شغل يا میزان تحصیل اشخاص درگیر در
گفتگو اشاره کرد .اين در حالي است که جرجاني به نوع واژگان انتخابي کمتر توجه
نشان داده و توجه عمدة وي بر ارتباط و انتظام اين کلمات در سطح جمله است.
 .8عالوه بر مقايسة نظرية بافت موقعیّت و نظرية نظم ،ميتوان به تشابهات اين نظريه با
آنچه زبان شناسان زبان عربي از آن با عنوان اقتضاي حال و مقام ياد کردهاند ،نیز اشاره
کرد .فرآيند ساخت کالم براساس حال را مقتضاي حال ميگويند .بالغتپژوهان زبان
عربي به موضوع مصاديق مقتضاي حال کمتر پرداختهاند ،لکن ظاهراً مراد ايشان از
مقتضاي حال ،مقتضاي حال مخاطب و رعايت اين مقتضا بر عهدة گوينده است .حال
آنکه با توجه به نظرية بافت موقعیّت ميتوان مصداق ديگر مقتضاي حال را رعايت
مقتضاي حال شنوندگان غیر از شنوندة مورد نظر در نظر گرفت؛ بنابراين ،تقسیمبندي
انواع مقتضاي حال به اين صورت است :مقتضاي حال متکلم ،مقتضاي حال مخاطب،
مقتضاي حال شنوندگاني غیر از شنوندة مورد نظر متکلم و مقتضاي حال خطاب.
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 .9دربارة ارتباط مفهوم بافت موقعیّت با مبحث تقديم و تأخیر بايد گفت که مفاهیم اين
نظريه در تقديم و تأخیر اجزاي جمله بيتأثیر نیست؛ چه گاه عناصري خارج از زبان که
با موقعیّت مکاني و زماني گفتوگو (بافت موقعیّتي کالم) مرتبط است ،موجب ميشود
گوينده برخي از ارکان جمله را مقدّم کند .بررسي اين نوع تقديم و تأخیر موضوعي است
که دربارة هريک از عناصر تشکیلدهندة کالم از ديد فرث صدق ميکند.
پينوشت
 .1اين نکتهاي است که در آراء زبانشناسان معاصر ،نظیر بلومفیلد و چامسکي ،نیز قابل مشاهده است؛
چه ايشان نیز به جايگاه و نقش مسائل نحوي و پیوند میان نحو و بالغت اشاره کردهاند (ر.ک:
قربانيزرين ،بيتا.)4608 ،5 ،
 .2آيور آرمسترانگ ريچاردز ( ،)I.A, Richardsنَقّاد معروف ،نیز همین مطلب را دربارة يک نقاشي و
يک قطعة موسیقي مطرح کرده و گیرايي و جاذب بودن آنها را در پیوند رنگها و صداها دانسته است.
ريچاردز نیز در مبحث نظرية استعمال ( )Usage Theoryميگويد که فضیلت و برتري ادبي هر
سخن ،در کاربرد صحیح و مناسب واژگان است و در سازگاري و پیوند میان آنها؛ و اين همان سخن
جرجاني است (قربانيزرين ،بيتا .)4608 :5 ،به عقیدة ريچاردز نميتوان دربارة هیچ کلمهاي قضاوت
کرد که خوب است يا بد ،صحیح است يا غلط ،زشت است يا زيبا ،بلکه کلمه در بافت ،در متن ،در
موقعیّ ت و در پیوند و ارتباط متقابل با کلمات ديگر معني پیدا ميکند و در واقع معني جمله از معاني
جداگانة کلمات تشکیل نميشود (فتوحي.)89 :1382 ،
 .3طبق نظر نويسندگان مقاله ،مراد جرجاني از فروق ،فروق در خبر و به عبارتي خبر در معناي عام آن
است که جرجاني اين عنوان عجیب را براي آن در نظر گرفته است (شاکر جمعه و حمد شبیب،
.)269 ،2009
 .4بخشي از زبانشناسي که با رابطة زبان و ديگر عوامل فرهنگ سروکار دارد ،به فرازبانشناسي
( )Metalinguisticsمعروف است.
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