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چکیده
در اهور نظرره نظم عبی القاهر جرجانی ،دانشمنیان و نحوران زرادی مثل :سیبوره ،جاحظ ،مبرد ،ابدو هدالل عسدکری و
غیره تأثیرگذار بودهانی .عبی القاهر نحو را از طررق کتابهای ابو علی فارسی آموخت .ارن موضوع فرضیه تأثیر ابو علدی را
بیشتر از هر دانشمنی درگری در اهور ارن نظرره مطرح میکنی .دالرلی وجود دارد که نشان میدهی ابو علی فارسدی بدر
جرجانی تأثیر گذاشته و آران او نقش مستقیمی در تکامل نظررة نظم داشته است .در مقاله حاضر تالش میشود با تکیده
بر روش توصیفی -تحلیلی تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی و جارگاه او در نظرردة نظدم از جنبدههدای مختلدف بده وردژه
نحوی ،لغوی و سیاقی بررسی و تبیین شود .نتارج پژوهش نشان میدهی ابو علی فارسی تأثیر غیر قابل انکداری بدر عبدی
القاهر گذاشته و جارگاه واالری در اهور و پختگی نظررة نظم جرجانی دارد .نظدم در دردیگاه ابدو علدی عبدارت اسدت از
تألیف کالم و الحاق الفاظ به رکیرگر بر اساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی که به قصی مدتکلم و هدیف او منتهدی
شود .ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کاربردی و در قالب بافت کالم بهکار برد و جرجانی نیدز
ادامهدهنیه و تکمیلکننیه همین راه بود و آن را در قالب نظررة نظم نشان داد.

کلید واژهها:

امللخص

قرآن کررم ،نظررة نظم ،عبی القاهر جرجانی ،ابو علی فارسی ،نحو.

أثر أبی علی التفارسی فی نظرية النظم للجرجانی حنوايْ ولغوايْ وسياقياْ

لرينظ يهريريملي نشريريجب يأ ضريريليوإ ريريني مل ريرينيبري ي لک يريريجبتي سري خ منيلنقريريلي لغريريرضيأوي سريريىن ي قري يکريريجب يل س ري يمري ي لن ريريمل ي
مثريلي"سريعبمل ه"يو"جريجبيظ"يو"مريرب "يورريفه ي ثريفيکبريفي ريحميههريملقي لنظر رينيو ري ي ري ي جلرجريجبنحم يولکري يأل ّ يوبري لقجبهريتسّري ي
لن مليم يخإليک بيأبحميو حمي ي إ يهک ي ألمري یرقي رضعني ثريفي ل جبقسريحمي ريحميههريملقينظر ريني لرينظ يأکثريريمري يرريفهيمري ي
لن ريمل يهنريجب يأسريبجببيو يعريني عقريرينيتري ليو ري يأ يهنريجب ي ثريريفيکبريفيألبريحميو ريحمي ريريحمي جلرجريجبنحميکيريجبيأ يهريکهي ألسريريبجببي
 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:يarabisajad@gmail.com
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ريجبنحمي
تشفي ىلي وقيمبجبشريلهي حمينضجينظر ني لنظ ينسس يم يخإلي لملق ني ىليتبع ي ثفيأبحميو حمي ل جبقسحميو ري ي جلرج
وممل سريريهيمري يهريريکهي لنظر ريرينيو ريريحمي ريرينهجي لمليري حمي ل ع ريريحم ييع ري يأههريريرتي لن ريريجبئجي ل ريريأثفي لکبريريفيألبريريحميو ريريحمي ل جبقسريريحمي ريريحمي
جملهرينظر ني لنظ يونضجهجبيم يت في جلمل نب ي ملضعيأبمليو حمي ل جبقسحمي جري ألسجبسيلنظر ني لنظ يم يخإليآق ئريهي
لن مل ريريني ل عقريرينيو س ري ي ةيم ري ي نیريريحميو ل س ري ن ي لريرينظ يون ري يأبريريحميو ريريحمي ل جبقسريريحمي سنريريحميتکريريمل ي لکريريإميوقبريريطي ريرير تي
ببسضريريهجبي لريريبس ي ريريحمي ط ري جبقيأس ري ملبيف ري يوثع ري ي ن هريريحمي ىلي ري ي ري ک ي يأخريريرجيأبريريملو حمي ل جبقسريريحمي لن ريريمليم ري ي سريريجبنحمي
لملضسعنيو سجيعرينيو سري خ مهي ريحمي طريجبقي لرتکعريبيونسريعجي لکريإمي ريأأزيوبري لقجب قي سريفيوأکي ريهييري"يأههريرين سريهي ريحمي
شکلينظر ريني لرينظ يکيريجبيضکري يت سريفيهريک ي ل ريأثفيمري يججبنريبي لبنعريني لن مل رينيو لبنعريني سجيعرينيوسريعجبقي لکريإمي ريحميت ريفي
جملإت.

نظر ني لنظ يوب لقجبهري جلرججبين يأبملو ي ل جبقس ي لن مل
لقرآ ي لکيرمی ي ي
الکلمات املتفتايية :ي
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مقدمه
-1
«عبی القاهر جرجانی» را واضع علم معانی عربی میداننی که با دردیگاههدای نحدوی و بالغدی خدود
تحولی شگرف در علوم عربی ارجداد کدرد .دردیگاههدای منحصدر بده فدرد او باعدث اهدور نظرردات
تأثیرگذاری در حوزة علوم بالغت و معانی و بیان عربی و نقی ادبی شی؛ نظرراتی که با گذر زمدان نده
تنها غبار فرسودگی نمیگیرنی ،بلکه بدر اهمیدت آنهدا روز بده روز افدزوده مدیگدردد .رکدی از اردن
نظررات« ،نظررة نظم» است که با تکیه بر علوم مختلفی مطرح شی .عبی القاهر جرجانی توانسدت بدا
استمیاد از دریگاه های دانشمنیان سابق خود و با تلفیق علم نحو و بالغت ،ارن نظرره را مطرح کنی.
او در ارن نظرره ،دریگاههای پیش از خود را به چالش کشیی و قائل به نظمی بود که تنها از طرردق
ارجاد ارتباط و هماهنگی میان لفظ و معنا بروز میکندی .بیشدتر انیرشدمنیان و منتقدیان کهدن بده
جیاری لفظ و معنا اعتقاد داشتنی و اصالت را برای لفظ قائل میشینی ،اما جرجدانی اردن اردیه را بدا
طرح نظررة نظم به چالش کشیی و تأکیی کرد که لفظ و معنا را نمیتدوان از همدیرگر جدیا کدرد .او
اساس کار خود را در طرح ارن نظرره ،علم نحو قرار داد و براساس دریگاههدای نحدوی خدود کده از
دانشمنیان سابق آموخته بود ،چنین نظررهای را وارد علوم عربی کرد .هرچنی در کتدابهدا و آثداری
که درباره عبی القاهر جرجانی نوشته شیه ،صراحتا به مذهب نحوی وی اشاره نشیه است ،اما دالرلی
وجود دارد که نشان میدهی وی به مکتب بصره بیشدتر تماردل داشدته و علدم نحدو را از «ابدو علدی
فارسی» آموخته است.
نظررة نظم همچون درگر نظررهها به صورت ناگهانی اهور نکرد .بیون شک جرجانی بده عندوان
پارهگذار ارن نظرره برای طرح آن از نظررهپردازان و دانشمنیان پیش از خود بدینیداز نبدوده اسدت.
رگههاری از ارن نظرره را می توان در آثار دانشمنیان پیش از جرجانی اعم از دانشمنیان علوم بالغی
و نحوی مشداهیه کدرد .در طدرح اردن نظررده تدأثیر نحوردان ،صداحبنظدران و دانشدمنیانی نظیدر
«سیبوره»« ،جاحظ»« ،مبرد»« ،ابوهالل عسکری» و  ...هوریاست .رکی از اصلیتررن نحو دانانی که
نامش در ارتباط با ارن نظرره از قلم افتاده« ،ابو علی فارسی» است؛ ابدو علدی در طدرح دردیگاههای
نحوی خود ،به آرات قرآنی و قرائتهای هفتگانه بسیار زراد استناد کرده و تالش کرده است با طدرح
نظرات مختلف ،بهتررن و منطقیتررن دریگاه را به مخاطدب خدود معرفدی کندی؛ بده همدین دلیدل
بررسی جارگاه او نسبت به نظرره تأثیرگذار نظم بیش از پیش ضرورت پییا میکندی .دربداره مدذهب
ابو علی در نحو که به شیت به سیبوره نزدرک است ،دریگاههای متفاوتی وجدود دارد؛ برخدی وی را
پیرو مذهب بغیاد میداننی (ضیف )7 :2008 ،و برخی درگر پیرو مذهب بصره (شلبی1989 ،م ،)105 :ولی
در هر صورت ارن نحوی اررانی پیشوای عبی القاهر جرجانی در علم نحو و راهگشای او در ارن زمینه
بوده است.
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103را
از همین رهگذر دالرل زرادی نظیر تلمذ عبی القاهر جرجانی نزد ابو علی فارسی که علم نحدو
از کتب نحوی او آموخت و همچنین اهتمام باالی او به آثار نحوی ابو علی ،باعدث مدیشدود فرضدیه
تأثیر ورژة ابو علی بر جرجانی و نقش اثرگذار او در طرح نظررة نظم توسدط جرجدانی مطدرح شدود؛
زررا پارههای اولیه علم نحو توسط خواهرزاده ابو علی فارسی با تکیه بر دریگاههای نحدوی خدود ابدو
علی در وجود جرجانی بنیان نهاده شی و پ از آن بود که چنین نظررهای موجودرت پییا کدرد .بدر
همین اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زرر است:
 .1دریگاه ابو علی فارسی درباره نظررة نظم چیست؟
 .2تأثیرات ابو علی بر نظرره جرجانی از جنبههای نحوی ،لغوی و بافت کالم کیامنی؟
 -1-1اهمیت و لزوم تحقیق
نظررة نظم عب ی القاهر جرجانی تحولی شگرف در علوم بالغی و موضوع اعجاز قرآن کررم ارجاد کرد.
با توجه به ارتباط ارن نظرره با قرآن کررم و لزوم معرفی هر چه بیشتر آن ،اهمیت و ضرورت انجدام
تحقیق از همین موضوع نشات میگیرد .آشناری با ابو علی فارسی و دریگاههای نحوی و بالغدی او و
ج ارگاه او در ادبیات و علوم عربی از درگر دالرلی است که لزوم انجام تحقیق حاضدر را توجیده مدی-
کنی.
 -2-1پیشینه تحقیق

نظررة نظم از جمله نظررات بنیادرن بالغی است که عبی القاهر جرجدانی آن را در دو کتداب «دالفـل
اإلعجاز» و «أسرار البالغة» مطرح کرده است .عالوه بر دو کتداب مدذکور ،تحقیقدات و آثدار زردادی
درباره نظررة نظم عبی القاهر جرجانی انجام گرفته است که در آنها به بررسی زواردای مختلدف اردن
نظرره پرداخته شیه است ،از آن میان به چنی مورد که با تحقیق حاضر قرابت بیشدتری دارد ،اشداره
میشود:
«درورش الجنیی» در سال  1960میالدی در پژوهشی تحت عنوان «نظرية عبدالقاُر ِف الـنظم»
اشاره می کنی که نظررة نظم در نظر عبی القاهر دعوت آشکار به بررسی نحدو بده شدیوه ای جیردی و
مبتنی بر ح و ذوق و حسن اختیار به جای روش سدنتی اسدت کده بده اعدراب اهتمدام مدیورزد

(الجنددیی1960 ،م« .)122 :البحــث البالغــي عنــد أيب علــي التفارســي وأثــره ِف الدراســات البالغيــة» اتليــف
«فوزي السعيد عبد ربـه عيـد» در سال  1989میالدی که در آن به موضوع تاثیر ابو علدی فارسدی بدر
عبی القاهر جرجانی و دریگاههای بالغی او اشارهای گذرا کرده ،اما به جزئیات بیشتر در ارن خصوص
اشارهای نکرده است .از درگر تحقیقات مهم انجام شیه در ارتباط با موضوع حاضر ،پاراننامه دکترای

«وبري ل جبقي طجبوعريريليشري » تحددت عنددوان «أبــوعلی التفارســي يياتــه ومکانتــه بــني أفمــةيالتتفســْي العربيــة
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وآاثره ِف القـرا ات والنحـو» در سال 1989م است که نورسنیه در آن بده طدور کامدل و بده تفصدیل
درباره تمامی زوارای زنیگی و آثار ابو علی و دریگاههای نحوی او سخن رانیه ،اما درباره ارتبداط وی
با عبی القاهر و را نظررة نظم وی سخنی به میان نیاورده و تنها به برخی نظرردات بالغدی وی اشداره

کرده است .اثر مهم درگر در ارن زمینه پاراننامه کارشناسی ارشی با عندوان «وإ ريني لري قسي لن ريمليي
ال قسي لبإر يونري يوبري ي لقريجبهري جلرجريجبين» (رابطة نحو با بالغت از نگاه عبی القاهر جرجانی) نوشدته

«عبود خلیفه» در سال  2010میالدی است که نورسنیه در آن نگداه عبدی القداهر بده علدم نحدو را
بازتاب می دهی؛ در ارن کتاب به تلمذ غیر مستقیم عبی القاهر نزد ابو علی فارسی و مطالعه آثدار وی
از سوی عبی القاهر اشاره میشود و نتیجه میگیرد که اساس نظرردة نظدم را دردیگاههدای نحوردان

تشددکیل مددیدهنددی« .نظريــة الــنظم عنــد عبــد القــاُر اجلرجــاين ،ومتفــاُيم البنيــة ِف االصــطالْ النقــدي
البنيوي» نوشته «ْسية اَلـادي» از الجزارر است که نورسنیه در آن چنین مینورسی« :نظرردة نظدم بدا
کنار هم قرار دادن علم بالغت و علم نحو توانست استمرار پییا کنی» (الهادی2014 ،م. .)369 :
«أسس حنوية ولغوية ِف التتفکْي البالغي عند عبد القاُر اجلرجاين» (ارکان نحوی و لغدوی انیرشده-
های بالغی عبیالقاهر جرجانی) مقالدهای نوشدته «ابتسدام احمدی حمدیان» در شدماره سدوم مجلده
«دراسات فی اللغة العربیة وآدابها» در سال  2010میالدی هست که در آن اشاره میکنی بده ارنکده
نظررة نظم به دلیل برخورداری عبی القاهر از نوعی مهارت زبانی و نحوی مبتنی بر نگرشدی صدحیح
شکل گرفت (حمیان2010 ،م« .)21 :بازخوانی نظرردة نظدم عبدیالقاهر جرجدانی» نوشدتة «فالحتدی و
اشرف» (مجلة مطالعات تاررخی قرآن و حیرث ،شمارة 1392 ،54ش) که در آن به استفادة باالی عبدی القداهر
جرجانی از آرای ابوهالل در طرح ارن نظرره اشاره کرده است.
«واکاوی نظررة نظم عبی القاهر جرجانی» مقالة درگدری نوشدتة «علدی ندوروزی» در نخسدتین
همارش ملی نظررة و نقی ادب در 2011م است کده نورسدنیه در آن آورده اسدت« :عبدی القداهر در
تبیین فصاحت کالم نظرره ای را مطرح کرد که در سخنان پیشینیان همچون جاحظ و عبدی الجبدار
معتزلی هم اشاراتی گذرا و موجز به آن را میتوان رافت» .بنابر آنچه گفتده شدی و بدا وجدود کثدرت
تحقیقات صورت گرفته درباره نظررة نظم عبی القاهر جرجانی ،نگارنیگان در بررسیهدای خدود ،بده
پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی تاثیر ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبی القداهر جرجدانی و
جارگاه او در ارن خصوص پرداخته باشی ،دست نیافتنی؛ لذا ،تحقیق حاضر برخالف درگدر تحقیقدات
انجام شیه درباره تاثیر ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و نظرردة نظدم وی ،تحقیقدی مسدتقل
است و با ذکر مثال و به طور مفصل زوارای مختلف ارن تاثیرگدذاری و جارگداه او در اردن نظررده را
بررسی و تشررح میکنی.
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روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و استنباطی است .در ابتیا مطالب مرتبط با
موضوع تحقیق گردآوی شیه و سپ ذرل عناورن اصلی و فرعی و با ذکر مثال تبیین شیه است .بر
ارن اساس ابتیا کلیات مرتبط با تحقیق ذکر شیه و سپ تأثیرگذاری ابو علی فارسی بر نظررة نظم
عبی القاهر جرجانی در حوزهها و زمینههای مختلف و با ذکر مثال تشررح و تحلیل شیه و در نهاردت
نیز نتارج حاصل شیه ارائه ،و به سواالت تحقیق پاسخ داده شیه است.
 -2چارچوب نظری
 -1-2نظریة نظم
نحوران سهم بزرگی در زمینه بررسی کالم و جمله و بررسی دقیق آنها دارنی .سیبوره از قیرمیتررن
کسانی محسوب میشود که به موضوع کالم و موضوعات مرتبط با آن از قبیل تقیرم و تأخیر ،حذف
و ذکر و فصل و وصل پرداخته است و نحوران و بالغیان و ناقیان از نظررات او در ارن زمینه استفاده
کردهانی ،اما نه سیبوره و نه هیچ رک از ارن نحوران ارن موضوع را نظم نامگذاری نکردنی ،بلکده آنهدا
را قواعیی که اعراب در سخنان و سخن گفتن از آن پیروی میکننی ،ندامگدذاری کردندی« .نظدم در
لغت به معنای فراهم آوردن وپیونی دادن دو را چنی چیز با رکیرگر است» (مصطفی و درگران1410 ،هدد:
ذرل «ن ظ م») ،ارن واژه به معنای «به رشته کشیین دانههای مروارری نیز بده کدار بدرده مدی شدود»
(همان منبع) .خود جرجانی در کتاب دالئل االعجاز نظررة نظم را ارنگونه تعررف میکنی« :بدیان کده
نظم آن است که کالمت را براساس علم نحو ادا کنی و براساس قدوانین و اصدول آن عمدل کدرده و
روشهارش را بشناسی و برخالف آن اقیام نکنی» (جرجانی1984 ،م.)77 :
جرجانی با ارن دریگاه ،نظررة نظم را که اساس آن را علم بالغت و نحدو قدرار داده بدود ،مطدرح
کرد .به گفته عبیالقاهر ،نظم مراعات قواعی کالم و نظم دستوری و عقلی ناشی از آن و عدیم خدروج
از قواعی دستوری و معناری است« .برخی از محققان ،جرجانی را به عندوان اولدین شخصدی معرفدی
میکننی که پ از قاضی عبیالجبار تفسیر منطقی از نظررة نظم ارائه کرده و آن را با معدانی ثانورده
جمله در ارتباط دانسته و نام «معنی املعنـی» را برای آن برگزریه است» (ابولیل1427 ،هد .)163 :منظدور
جرجانی از معنا در واقع مفهوم ااهری لفظ است که بیون نیاز به واسدطه دررافدت مدیشدود ،ولدی
معنای معنا آن بخش از معنای لفظ است که با تأمل در آن دررافت میشود و مخاطب را از راههاری
ماننی کناره و تشبیه از رک معنا به معنای درگر سوق مدیدهدی (همدان .)164 :نظدم در واقدع تدألیف
کلمات در جمله براساس معانی آن است و از آنجاری که ارن موضوع در علم نحو بررسی مدیشدود و
نحو خود اسامی مورد استفاده در آن را تعیین میکنی ،زبان پژوهان عربدی ،ندام «معدانی النحدو» را
برآن اطالق کردهانی (مصطفی2007 ،م.)233 :
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 -1-3دالیل اولیه تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی
دالرل اولیه و ملموسی وجود دارد که اثبات میکنی عبی القاهر جرجانی از جمله کسانی بدوده اسدت
که بیش از درگران ،تحت تأثیر ابو علی فارسی بوده است .ارن تأثیرات در شخصیت وی تجلی رافت.
میتوان مهمتررن نشانهها ودالرل ابتیاری ارن تأثیر را در موارد زرر خالصه کرد:
جرجانی نحو را از «ابوالحسین محمی بن الحسین بن عبیالوار فارسدی» خدواهرزاده ابدو علدی
ف ارسی آموخت و در کالس درس هیچ فرد درگری در نحو حاضر نشی و چه بسدا همدین ارتبداط در
اهور تأثیر ابو علی بر جرجانی سهیم باشی؛ موضوعی که باعث شی پ از مرگ ابو علی به آثدار وی
اهتمام ورزد و آثار او را مطالعه کنی.
اهتمام جرجانی به آثار ابو علی فارسی و شرح ،توضیح و تلخدیص آنهدا؛ بدرای مثدال وی کتداب
االرضاح در نحو را در کتابی به نام «املغِن ِف شرْ االيضـاْ» خالصه کرده است .جرجدانی همچندین

کتاب االرضاح را در کتابی با عنوان « ماجيجبز» خالصه کرده است.

شرح کتاب «التکملة» نوشته ابو علی فارسی با عنوان «املقتصد ِف شـرْ التکملـة» کده در آن بده
موضوعات لغوی و صرفی پرداخته است.
جرجانی در آثار خورش از آرای نحوی ابو علی فارسی استفاده و آنها را تأریی کرده اسدت .کمتدر
پیش میآری که وی از آرای ابو علی انتقاد ،و را آنها را رد کنی (معاشی2012 ،م.)293 - 291 :
بنابرارن ،شالودة علم نحو توسط آرا و دریگاههای نحوی ابو علدی فارسدی در عبدی القداهر بنیدان
نهاده شی و به نظر میرسی جرجانی مسیر خود برای نامگذاری نظرره نظم را از آرای ابدو علدی آغداز
کرده است .پارههای اولیة علم نحو در نزد جرجانی به واسطة ابدو علدی فارسدی نهادرنده شدی کده از
طررق خواهرزادة وی و به صورت غیرمستقیم بوده است .ارن موضوع از رک طرف نشان میدهی کده
عبی القاهر در علم نحو آرای ابو علی را میپسنیریه و به دریگاههارش نزدرکتر بوده است و از طرف
درگر میتوانی بیانگر ارن موضوع باشی که پارهگذار دریگاههدای اولیده او بدرای طدرح نظرردة نظدم-
حیاقل در نحو -بیشتر از هر دانشمنی درگری ابو علی بوده است .عدالوه بدرارن اهتمدام بداالی عبدی
القاهر به آثار ابو علی فارسی که به شرح و تلخیص شماری از آنهدا نیدز اقدیام کدرد ،رکدی درگدر از
دالرلی است که از اثرگذاری آرای ابو علی و تأثیر باالی او روی عبدی القداهر و نظرردة نظدم حکاردت
دارد؛ چرا که او آر ای درگر دانشمنیان پیش از خود را نیز مطالعه کرده بود ،اما تا ارن انیازه به آرای
آنها اهتمام نورزریه بود.
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 -2-3اثر ابو علی فارسی بر نظریة نظم

بیون شک اهور علم نحو تحول بزرگی در علوم عربی ارجاد کرد و باعث شی تدا زبدان از اشدتباهات
لفظی و معنوی در امان بمانی و ترکیب کالم عرب ،ورژگی روشمنی و فصیح و روشن به خود بگیرد.
به همین دلیل بود که منتقیان همواره نورسنیگان و ادبا را به شناخت زبدان و علدم نحدو توصدیه ،و
آنها را به مراعات اعراب ملزم کردهانی (الخندین2007 ،م .)13 :همین علم بود که پارهگذار اهور نظررات
تأثیرگذری نظیر نظررة نظم در بالغت و نقی ادبی عربی گردری و عبی القاهر جرجدانی را در کشدف و
بسط ارن مفهوم و نامگذاری آن راری رسانی .جرجانی به خوبی علدم نحدو را آمدوزش دردیه و ملکده

ذهنش شیه بود؛ به گونهای که وی را در بیان آرای نقیی راری میکدرد؛ در کتداب «نزُـة االداب ِف
طبقـات االداب » نوشته ابن انباری از عبی القاهر به عنوان رکی از بزرگان علدم نحدو رداد شدیه اسدت
استناد مدیکندی (القفطدی1986 ،م:

(االنباری ،بی تا .)363 :او در موارد زرادی به ابو علی فارسی و آرای او
 .)188/2از همین منظر میتوان چنین نتیجهای نیز گرفت که تأثیر نحوی ابو علدی بدر عبدی القداهر،
باعث تأثیر آرای نقیی ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و در نهارت اهور نظررة نظم مدیشدود
و او را در ابراز دریگاههای نحوی و نقیی در ادبیات عربی راری میرسانی.
 -3-3ارتباط و قرابت ابو علی به رمانی دلیل تأثیر او بر نظریة نظم
«ابوالحسن علی بن عیسی الرمانی» (386ه) از راران و دوستان نزدرک ابو علی فارسدی بدود کده بده
همراه وی در راه تحصیل علم تالش میکرد و همان راه دشواری را پیمود که ابدو علدی فارسدی نیدز
طی کرد .در تحقیقات مختلف آمیه است 1که رمانی از مهمتررن کسانی بوده است که پیش از عبدی
القاهر جرجانی به نظررة نظم اشاره کرده است و بیون شک حضدور او در کندار ابدو علدی و نزدردک
بودنش به ابو علی می توانی تأثیر بسزاری در طرح ارن مسأله از سوی او داشته باشی .ذکر اردن نکتده
ضروری است که رمانی در علوم عربی پیشرو بود و در طبقه ابو علی فارسی و سیرافی به شمار مدی-
رفت .او نحو را با منطق درهم میآمیخت .رمانی کتاب سیبوره در نحو را شدرح نمدود و کتدابهدای
زرادی تالیف کرد 2و در سال  384هد نیز درگذشت.

قسجبتي ل غمل ن ،صص 27-25و احمی سیی

 -1برای نمونه ر،ا :ولیی محمی مراد ،نظر ني لنظ يو عي هجبي لس يعنيني ل
محمی عمار ،نظر ني ماوججبزي لقرآينيوآاثقهجبيني لنق ي أل ي لسر ي لق می ،ص 132وسلطان منیر ،وججبزي لقرآ يب ي
س زلنيو ألشجبورة ،ص . 77 – 75
 -2از مهمتددررن آثددار رمددانی مددیتددوان بدده « لنُ عکري يني وجريريجبزي لقريريرآ » « ،ألل ريريجب ي رت ريرين» ي« صشري قجبقي لکبريريف»يوي
« خلإ يب يسعبمل هيو رب »ياشاره کرد .ي
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108اشاره های رمانی به نظررة نظم که از راران نزدرک ابو علی فارسی نیدز بدوده اسدت ،قطعدا تدأثیر
بسزاری در طرح نهاری ارن نظرره از سوی عبی القاهر جرجانی داشته اسدت .رمدانی در بحدث قضدیه
«اعجاز» از نظم سخن به میان آورده است؛ وی در رسداله «النکـت ِف اعجـاز القـرآن» چندین اشداره
میکنی« :بالغت ده قسم است :ارجاز ،تشبیه ،استعاره ،تدالمم ،فواصدل ،تجدان  ،تصدررف ،تضدمین،
مبالغه و حسن بیان» (الرمانی1956 ،م .)76 :رمانی شرح هررک از ارن اقسام را همراه با تعاررف کوتاه و
مثالها و شواهی مربوطه ذکر میکنی و درباره باب «الـتالؤع» که او قضیه نظم را در آن مطرح کدرده،
به تفصیل توضح نمیدهی و تناسب و سازگاری مورد نظر وی به انسجام حدروف کلمده و گدوشندواز
بودن آن حروف منحصر میشود و در ارن باره چنین آورده است« :سبب تدالمم و تناسدب ،در واقدع
تنظیم و منظم آوردن حروف در تالیف است و هرچه حروف منظمتر در کنار رکدیرگر قدرار گیرندی،
سازگاری و تناسب بیشتری بین آنها وجود دارد .اما دلیل تنافر حروف همان طدور کده الخلیدل نیدز
گفته است ،دوری شیری را نزدرکی شیری بین آنها است» (الرمانی1956 ،م .)96 :هر چنی سخن رمدانی
درباره نظم اشارهای گذرا بیش نیست ،اما بیون شک همین اشاره در عبی القاهر جرجانی تأثیر خدود
را برجای گذاشت و در اهور ارن نظرره از سوی وی سهم داشت ،و از آنجا که وی در کنار ابدو علدی
فارسی در رک طبقه قرار گرفته و ه مواره همراه وی در درس اساتیی مختلف حضور داشته؛ لذا می-
توان تاثیر ابو علی بر جرجانی را از ارن ناحیه نیز نتیجه گرفت.
 -4-3تاکید بر دالیل عقلی
رکی از اصلیتررن ورژگیها در نظررة نظم عبی القاهر که خود در کتداب دالئدل االعجداز نیدز بده آن
اشاره کرده ،نحوه چینش واژگان و ترکیبها در کنار رکیرگر به شیوهای است که عقدل سدلیم آن را
بپذررد؛ موضوعی که ابو علی فارسی در آثار خود نیز بر آن تاکیی فراوان داشدته اسدت .وی در جدای
جای کتاب خود به دالرل عقلی استناد میجوری و معتقی است که هر حکمی که صادر می شود باری
دالرل عقلی در پشت آن وجود داشته باشی و در ارن باره چنین میگوری« :خالصه چیزی که من در
پی بیان آن هستم ،ارن است که هر کالم و لفظ نیکدو و پسدنیریهای الجدرم باردی دلیلدی معلدوم و
معقول داشته باشی و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم» (الجرجدانی1984 ،م .)41 :براسداس اردن
موضوع ،عنصر عقل و منطق از عناصر اساسی در نظررة نظم به شمار میرود؛ چرا که هر نظمی باردی
از نظر عقلی و منطقی تأریی شود؛ بنابرارن ،میتوان نظررة او را رک نظررة صرفار عقلی دانسدت؛ اردن
موضوع از گرارش نحوی وی به مذهب بصری نیز سرچشمه میگیرد؛ مذهبی که ابو علی فارسی نیز
به آن گرارش داشته است.
در سوی درگر ابو علی در قیاس عقلی شهره خاص و عام بوده و به واسطه قیاسهارش شدناخته
شیه است .ابن جنی در ارن باره میگوری« :ابو علی در مورد اهمیت قیاس به من گفت« :من اگدر در
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صی مسأله سماع ،دچار اشتباه شوم ،چنیان برارم سخت نیست ،اما هرگز نمیتوانم قبول کنم که
رک قیاس دچار اشتباه شوم» (ابن جنی1957 ،م .)88 /2 :از سوی درگدر گدرارش ابدو علدی فارسدی بده
معتزله و اعتقاد او به جارگاه عقل و آزاد بودن انیرشه ،ارن مجال را به او میداد تا برخالف نحوردانی
چون «ابوسعیی سیرافی» (368ه) که بر پیروی از قیما و ترا اجتهاد و تغییر اصرار میورزرینی ،بده
اجتهاد و تجیری و نوآوری در زبان بپردازد .از نظر او که به حق ،پیشوای مکتب قیاس در نحو اسدت،
زبان مقیس نیست و می توان به تصحیح اشتباهات و نواقص آن پرداخت و آن را همپدا بدا تحدوالت
زمان و شرارط نو وفق داد (هالل2006 ،م.)437 -436 :
عالوه بر ارن از نظر عبی القاهر جرجانی ،نظم صنعتی است که بدا نیروهدای درا کنندیه انسدان
بورژه عقل ارتباط نزدرک داشته باشی و نظم واحیهای زبانی ،در سداختار منطقدی آن بازتدابی بدرای
مضمون باشی (صمو1981 ،م .)506 :ارن عقل گراری ابدو علدی فارسدی را در جدای جدای کتداب دالئدل
االعجاز عبی القاهر جرجانی که نظررة نظم در آن مطرح میشود ،نیز میتوان دری؛ از آن جمله است
آنجا که میگوری« :هیف از نظم سخنان ارن نیست که الفاظ آن در نطق پشت سر هم قدرار گیرندی،
بلکه هیف از نظم ارن است که معنای آن هماهنگ باشی و معانی به شیوه ای بیاری که عقدل اقتضدا
میکنی» (الجرجدانی .)49 :1984 ،ارن موضوع نشان مدیدهدی کده جرجدانی در بررسدی ارتبداط اجدزان
تشکیل دهنیة کالم و شکلگیری بافت کالم تابع دریگاههای ابو علی فارسی و علم نحوی بدوده کده
جزئیات آن را از او آموخته است؛ چرا که همین شیوه پرداختن به اجزان کالم و شکلگیدری سدخن
فصیح که ابو علی از آن در زمان خود به «جمله» نام میبُرد ،از سوی جرجانی با عبارت نظم خود را
نشان می دهی .بنابرارن اصرار باالی عبی القاهر جرجانی بر دالرل عقلی در طرح نظررة نظم و چینش
کلمات ،میتوانی از گرارش او به ابو علی فارسدی و روشهدای عقلدی او در تبیدین مسدائل نحدوی و
قرائت های قرآنی نشأت گرفته باشی و هرچنی او به صراحت به پیروی از ابو علی در آثار خدود اشداره
نکرده ،اما اشارههای مکرر او به موضوع ودالرل عقلی در نظم کالم و چینش واژگدان و شدکلگیدری
عبارتی که بیانگر نظررة نظم باشی ،رادآور شیوة ابو علی در تحلیل متون مختلدف اسدت و مدیتواندی
دلیل درگری برای اثبات نقش ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبدی القداهر جرجدانی باشدی؛ چدرا کده
جرجانی در آثار خود بورژه دالئل االعجاز در صید آن است تا با دالرل عقلی و منطقی –که شدباهت
زرادی به نحوه تفسیرهای ابو علی در کتب نحوی او دارد -راز اعجاز سدخن و نظدم کدالم را تبیدین
کنی.
 -5-3قرائتهای قرآنی بین ابو علی و جرجانی
در ابتیا چنین به نظر میرسی که نظررة نظم عبی القاهر با تعید قرائتهای قرآنی سنخیتی ندیارد و
با دریگاههای جرجانی درباره ارن نظرره در تضاد است؛ چرا که در نظررة نظدم تنهدا بده ردک معندا
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 110میشود در حالی که قرائتهای قرآنی معانی مختلف را ارجاب مدیکندی .1جرجدانی در کتداب
اشاره
الیالئل به بیش از صی و پنجاه آره استشهاد کرده است که چهل تای آنها حاوی قرائتهای مختلدف
است و بقیه رعنی صی و پنج آره درگر خالی از قرائتهای قرآنی است .ارن تعیاد غیر از آرداتی اسدت
که در مقیمه کتاب آورده است؛ زررا به آنها در مسأله نظم استناد نمیکنی (جمعده و موسدی.)9 :2011 ،
اما استناد عبی القاهر جرجانی به قرائتهای قرآنی مورد تأریی ابو علی فارسی کده در تشدررح مزردت
رک قرائت بر قرائت درگر تلورحا به نظررة نظم اشاره میکنی ،از درگر نشدانههدای رد پدای ابدو علدی
فارسی در نظرره «نظم» است.
اگرچه جرجانی برخالف استاد خود ابو علی فارسی به تعید قرائتهای قرآنی توجهی نمدیکندی،
اما در برخی اوقات قرائت مورد تأریی او را به کار میبرد .در اولین موردی که ردک قرائدت قرآندی در
کتاب جرجانی مطرح میشود ،او با دریگاه ابو علی فارسی متفدق اسدت و قرائدت وی را بدر درگدری
ـدع» بین نصب «میتة» بنابر لغو عمل «إن» به دلیل
ترجیح میدهی .در آره «إمنا َي ارَع عليکم امليتةَ وال َ

«مای کافه» و رفع «ميتـةُ» بنابر خبدر «إن» بده تأوردل«إن الاـني يـ ارع الِل علَـي ُكم ِمـن املط ِ
ـاعم امليتـةُ»،
َ َ ََ

نصب را ترجیح میدهی .ابو علی در کتاب جنيل قرير تي لسريبع قرائت الزجاج با نصب را انتخداب ،و
جرجانی نیز همین دریگاه ابو علی را تأریی میکنی (جرجانی1984 ،م .)252 :از طرفی درگر اهتمدام ابدو
علی فارسی به موضوع قرائتهای قرآنی که در کتاب «اَجه لقـرا ات السـبع» به وضوح تشررح شیه،
خود بیانگر موضوع مهم درگری است که از سوی عبی القاهر در نظررة نظم مطرح شدیه اسدت و آن
هم موضوع بررسی ساختارها و شیوههای مختلف ارراد کالم به هیف دستیابی به بهتررن و مناسدب-
تررن عبارت است .عبیالقاهر در ارن باره چنین میگوری« :ما هدیفی را کده نداام (منظدور از نداام
کسی که در پی نظم کالم است) از طررق نظم به دنبال آن است نمیدانیم جز ارنکه او بده وجدوه
مختلف هرباب نگاه میکنی و بهتررن عبارت را که به هیفش نزدرک است بدر مدیگزرندی ،مدثال بده

وجوه مختلف «زيد منطل حق» ي«زيد ينطلق» ي«ينطلق زيـد» ي«منطلـق زيـ حد» ي«زيـد منطلـق» ي«املنطلـق
زيد» ي«زيد ُو منطل حق» يوي«زيد ُو املنطلق» نگاه میکندی و بهتدررن عبدارت را در هدیفی کده بده

دنبال آن است انتخاب میکنی .در شرط و جزان نیز به وجههاری که در سخن وجود دارد ،نگاه مدی-
کنی (الجرجانی .)81 :1984 ،موضوع بررسی وجههای مختلف رک عبارت و رک سدخن همدان نکتدهای
است که در بررسی قرائتهای قرآنی از سوی ابو علی نیز می نظر قرار گرفته اسدت ،بدرای مثدال بده

اختالف قران در کلمه «نُ ِ
نس َـها» (بقدره )106 /اشداره کدرده و پد

از بررسدی وجدوه مختلدف و معدانی

مختلف ،بهتررن گزرنه برای سیاق کالم را انتخاب کرده است(الفارسی2007 ،م .)43-30/2 :ارن موضدوع
 -1منظور قرائت هاری است که معنای متن قرآنی را بیون ارجاد اختالف و تضاد تغییر میدهی نه قرائتهاری که معنا را
تغییر نمیدهی.
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به وضوح به قضیه نظم در قرآن کررم و موضوع اعجاز نیز اشاره دارد که نشان میدهدی نظدم 111
قدرآن
کررم ارجاب میکنی بهتررن گزرنه برای سیاق هر کالم انتخاب شود.
بنابرارن ،میتوان چنین نتیجه گرفت که قرائتهای قرآنی نیز میتوانی رکی درگر از دالرلی باشی
که تأثیر ابو علی فارسی بر نظررة نظم عبی القاهر را نشان میدهی؛ زررا نه تنهدا نحدوه پدرداختن ابدو
علی به قرائت های قرآنی و انتخاب بهتررن قرائت خود به نحوی بیانگر زوارای نظررة نظم است ،بلکه
عبی القاهر در کتاب دالئل االعجاز که آن را به طرح نظررة نظدم اختصداص داده ،از همدان شدیوهای
پیروی کرده که ابو علی فارسی نیز در تبیین قرائتهای قرآنی و انتخاب مناسبتررن قرائدت دنبدال
کرده است؛ چه آنکه روش جرجانی نیز در ارن کتاب طرح شیوههای بیانی مختلف ،تکدرار مسدأله و
انتخاب مناسبتررن عبارت با ذکر دالرل قاطع و مبرهن و اقناع خواننیه است؛ موضوعی که به وفدور
میتوان آن را در آثار ابو علی بورژه الحجة للقران السبعة مالحظه کرد.
 -6-3شالوده نظریة نظم در آثار ابو علی
ابو علی فارسی تأثیری غیر قابل انکار بر بالغت برجای گذاشدت؛ آثدار ارزشدمنی او در سداخت کداخ
عظیم بالغی تأثیر بسزاری داشت و بر غنای آن افزود که قابل انکار نیست .اگدر چده کتدابی مسدتقل
درباره بالغت و مطالعات بالغی از خود برجای نگذاشت ،اما آرای او کده در کتدب مخدتلفش مطدرح
شیه است؛ بر ارن موضوع صحه میگذارد .از سوی درگر دو شخصیت نظیر ابو الفتح عثمان بن جنی
(ت 392هد) و عبی القاهر جرجانی(ت 471هد) در مکتدب او تلمدذ کدرده بودندی کده دارای انیرشده
بالغی ممتازی بودنی.
نظم از نگاه ابو علی« ،تالیف کالم و پیوستن کلماتش به رکیرگر به شیوهای مخصدوص و روشدی
است که به قصی متکلم منتهی شود» (الفارسی1969 ،م .)9 :به نظر میرسی ارن تعررف ،اسداس نظرردة
نظمی را تشکیل می دهی که عبیالقاهر جرجانی مطرح کرده است؛ چرا که نظیدر همدین موضدوع را
عبی القاهر جرجانی در دالئل االعجاز در تشررح «نظم» مطرح کرده و چنین آورده است« :نظم جدز
ارن نیست که سخنت را به گونهای بیان کنی که علم نحو اقتضا میکنی .نظم در واقع رعارت قوانین
و اصول علم نحو ،دانستن روشهای آن و عدیم عدیول از آن اسدت» (الجرجدانی1984 ،م .)64 :موضدوع
نظم در نگاه ابو علی فارسی بر همین معنا مبتنی است؛ میتوان گفت عبدی القداهر در طدرح نظرردة
نظم از آنچه ابو علی فارسی مطرح کرده بود ،خارج نشی فقط در ترتیب اصول اردن نظررده ،بسدط و
توضیح آن و محوررت دادن به آن در بالغت پا را فراتر گذاشت .کما ارنکه میبینیم موضدوع ارتبداط
اعراب به نظم ترکیبها از ابو علی فارسی به روشنی روارت شیه است و ارن ارتباط با اهیاف مدتکلم
روشن و واضح است .اما اساسی که ارن نظرره بر آن بنا شی را به روشنی نزد ابو علدی فارسدی مدی-
بینیم .ارن موضوع را به وضوح میتوان در بررسی رک متن و بیان روابط میان الفاظ آن از سوی ابدو
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112مشاهیه کرد (عبی ربه1989 ،م .)123 :برای مثال ابو علی فارسی در تشررح رکدی از ابیدات فدرزدق
علی
درباره امام سجاد (علیه السالم) همین موضوع را مطرح میکنی که بی ارتباط با نظررة نظم نیست:

ـاد میُْ ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه عرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َن رايتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِ
لم
رك ـ ـ ـ ـ ـ ُن اَطـ ـ ـ ـ ــيم إذا مـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــا يَ ْسـ ـ ـ ـ ــت ُ

(الفرزدق1987 ،م)512 :

ابو علی فارسی در تشررح نحوی ارن شعر میگوری« :شارسته است عرفان را مفعدول لده و رکدن
الحطیم را فاعل رمسک قرار دهیم و بگوریم :يکاد میسکه رکـن اَطـيم (نزدرک است رکن حطیم او را
نزد خود نگه دارد) و مصیر را به مفعول اضافه و فاعل را حذف کنیم رعنی عرفان الرکن راحتده کده

فاعل حذف شیه است .هماننی حذفی که در سدخن بس ِ
ـدال نَـ ْع َجتِـ
ُ

رخ داده اسدت و اردن در معندا

روشنتر است» (الفارسی1985 ،م .)343 :ابو علی سپ به خوانشهای درگر بیدت اشداره مدیکندی و در
ادامه همین متن میآورد« :و اگر بخواهی میتوانی ارن را نیز بگوری :رمسکه عرفان راحتده ،رکدن و
عرفان را فاعل رمسک قرار دهی و مصیر را به فاعل (رايـة) اضافه کنی و الرکن را به عنوان مفعدول،
منصوب گردانی؛ به طوریکه گورا ارن معنا او را میگیرد نه رکن ،همدانطور کده در وجده اول آورده
شی رعنی نزدرک است او را در ارن مکان نگه دارد و او را نسبت به درگران سزاوارتر قرار دهی و اردن
اقیام پسنیریه ای است اگر با دستش بیشتر رکن را لم کنی؛ رعنی بدا کثدرت لمد آن ،دسدتش
رکن را میشناسی که در ارن صورت معرفت به دست نسدبت داده شدیه اسدت هرچندی در حقیقدت
منسوب به آن نباشی ،بلکه به انسان نسبت داده میشدود» (همدان منبدع) .در ادامده بداز هدم سداختار
درگری را مطرح میکنی و مهمتررن ورژگی موجود در نظررة نظم رعندی تلفیدق لفدظ و معندا را بده
بهتررن شکل رادآوری میکنی و در ادامه همین مطلب آورده است« :جارز اسدت گفتده شدود :رکداد
رمسکه عرفان راحته رکن رعنی عرفان فاعل رمسک و راحته مفعول و الرکن فاعل عرفدان محسدوب
گردد که با ارن معنا قابل تفسیر است :يکاد میسکه أن عرف الرکن رايته (نزدرک است شناختن رکن
دست او ،او را در بر بگیرد) .ارن وجه در لفظ به وجه اول نزدرکتر و در معنا به وجه دوم نزدردکتدر
است» (همان.)344 :
چنانکه در متن فوق مشخص میشود ،ابو علی با تشررح روابط میدان الفداظ و معدانی بیدت ،بده
موضوع نظم اشاره ضمنی میکنی و سخن وی بیانگر همان اصول اساسی نظررة نظم است کده عبدی
القاهر آنها را «نظم»« ،ترتیب»« ،موقعیت»« ،تعلیق» و «صیاغة» معرفی کرده است؛ به درگر بیدان،
عبی القاهر جرجانی در اوارل کتاب «دالئل االعجاز» که در آن درباره نظررة نظم بده تفصدیل سدخن
میگوری ،تعررفی از ارن نظرره ارائه میکنی که بیانگر همین مطالبی است که ابو علی در آثدار خدود
بارها مطرح کرده و بین لفظ و معنا با درنظر گرفتن موقعیدت عبدارتهدا و ارتبداط میدان آنهدا و در
نهارت انتخاب بهتررن معنا و عبارت ارتباط ناگسستنی برقرار کرده است .عبدیالقاهر در آغداز کتداب
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دالئل االعجاز با اشاره به همین موضوع چنین مینورسی« :معلوم است کده نظدم کدالم چیدزی113
جدز
وابسته کردن کلمات به کلمات درگر نیست .کلمات سه قسمانی :اسم و فعدل و حدرف .و نیدز معلدوم
است که برای ارتباط دادن میان کلمات ،راهها و قوانین مخصوصی وجود دارد و آن نیز از سده قسدم
بیرون نیست .1 :ارتباط رک اسم به اسم درگر .2 ،ارتباط رک اسم با رک فعل  .3ارتباط حرف با رک
اسم و رک فعل (جرجانی1984 ،م .)30 :ابو علی در کتاب «االيضـاْ العضـدي» هم به همین موضدوع را
بازتاب داده است بیون ارنکه نامی از «نظم» به میان بیاورد .او در ارن بداره در بدابی تحدت عندوان
«باب آنچه از ارن سه کلمه تشکیل شود ،کالمی مستقل را شکل میدهی» مینورسی« :اسم بدا اسدم

ريروي
جمع بسته میشود و کالم مفییی را تشکیل میدهی مانندی اردن سدخن مدا کده مدیگدوریم :وي ٌ
أخريمل يوبش ٌريرييريجبيب  .فعل با اسم ائتالف میکندی و کالمدی مفیدی را رقدم مدیزندی مانندی :کتـب

ِ
بکر .جمله زي حد ِف الـدا ِر نیز از همین قبیل است .و حرف بر هدر ردک از اردن دو جملده
عب ُدالِلُ ،
وس ِر ح

داخل میشود و کالمی مستقل را تشکیل میدهی ماننی ارن سخن ما که میگوریم :إن عمـراْ أخـوک،
ِ
بكر ،ولع ال زيداْ ِف الدا ِر» (الفارسی1969 ،م.)9 :
ومابشر صايبك ،وُل كتب عب ُدالِل ،وما ُس ار ح
ح
همانطور که پییاست ابو علی فارسی تا حیودی و هر چنی به صورتی ساده پیش از عبدی القداهر
جرجانی به موضوع نظم اشاره کرده است ،اما در هیچ رک از نوشدتههدارش ندامی از نظدم بده میدان
نیاورده و اصطالح نظم را برای آن به کار نبرده است .روشن است که اساس کار ابو علی در طرح آن
مطالب ،دالرل عقلی و منطقی و وجود هماهنگی بین اجزای ساختار کدالم اسدت کده بده وضدوح از
سوی جرجانی در نظررة نظم مطرح شیه است؛ جاری که هیف از نظم سخنان را نه فقط توالی آنهدا
دانسته ،بلکه هماهنگی میان آنها براساس شیوهای عقلی است.

 -7-3خروج نحو از معانی قاموسی به معانی کاربردی و نقش ابو علی
از البه الی کتب ابو علی چنین برمیآری که او از طرردق گذشدتگانی نظیدر سدیبوره ،ابدن مجاهدی و
الزجاجی مفهوم نظم را درا کرد و نظم از نظر او تألیف کالم و الحاق کلماتش به رکیرگر به روشی
مخصوص و با نظم و ترتیبی است که به قصی متکلم و هیف او منتهی شود .در واقع تا پدیش از ابدو
علی فارسی ،نحو کمتر در قالب بافت کالم مطرح میشی و کمتر بحث کاربردی آن مطرح بود ،اما با
اهور ابو علی فارسی و کتابش "اَجـة للقـرا السـبعة" که در آن به بررسی وجوه قرائتهای ذکر شیه
در کتاب ابن مجاهی پرداخته ،جنبه کاربردی و تفسیر آن در قالب بافت کالم و به صورت جملدههدا
مطرح شی؛ موضوعی که عبی القاهر جرجانی نیز بر آن اصدرار داشدت و در قالدب نظرردة نظدم آن را
مطرح کرد؛ بنابرارن ،میتوان گفت که جرقه اهور ارن نظررده از اردن حیدث نیدز در آرای ابدو علدی
فارسی زده شیه بود .خود جرجانی در کتاب دالئل االعجاز به همین موضدوع صدراحتار اشداره کدرده
است« :بیان که نظم آن است که کالمت را براساس علم نحو ادا کنی و بر اساس قوانین و اصول آن

114

تأثیر ابو علی فارسی بر نظررة «نظم» جرجانی از جنبههای نحوی ،لغوی و بافت کالم

 114کرده و روشهارش را بشناسی و برخالف آن اقیام نکنی» (جرجانی1984 ،م .)77 :عدالوه بدر اردن
عمل
چنین برداشت میشود که منظور از نظم از دریگاه ابدو علدی ،تفداوتهدای ارردف در معدانی میدان
ورژگیهای ترکیبها است« .وی نظم را به موقعیتی که کالم برای آن سوق داده شیه ،ربط میدهدی
و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است .توضیح میلول کالم بر اساس اعراب و نظم
کالم نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد میشود» (عیی1989 ،م :ص  .)114به ارن معندا کده از نگداه
ابو علی فارسی ،نظم ارتباط تنگاتنگی با اعراب دارد و جمالت و کلماتی که اعرابشان قیاسدی باشدی،
فصیح خواهی بود و درغیر ارن صورت راهی به سوی فصاحت نخواهنی داشت؛ همین موضوع را عبدی
القاهر در کتاب «دالئل االعجاز» در شرح ابیاتی به آن اشاره کرده و به تفصدیل در مدورد آن سدخن
گفته است:

ـت أختفي ـ ـ ـ ـ ـ ــه
إين أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـول مق ـ ـ ـ ـ ـ ــاالْ لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
م ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــبيل إِل إثب ـ ـ ـ ـ ِ
ـات معج ـ ـ ـ ــزة

فَم ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـنظم کـ ـ ـ ـ ـ ــالع أن ـ ـ ـ ـ ـ َ
َّنامـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ـت ُ
ِ
نق ـ ـ ــول :م ـ ـ ــن أي ـ ـ ـ َـن أن ال نظ ـ ـ ـ َـم يُشـ ـ ـ ـبِههُ
ِ
ـنظم ل ـ ـ ــيس ِس ـ ـ ــوي
وق ـ ـ ــد َعلمن ـ ـ ــا ان ال ـ ـ ـ َ

ـب خص ـ ـ ــماْ إن ب ـ ـ ــدا في ـ ـ ـ ِـه
ولس ـ ـ ـ ُ
ـت أرُ ـ ـ ـ ُ
ـبحت أبديـ ـ ـ ـ ـ ِـه
ِف ال ـ ـ ـ ـ ـنظم إال ِبـ ـ ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ـ ـ ُ

معـ ـ ـ ــِن سـ ـ ـ ــوي يکـ ـ ـ ـ ِـم إع ـ ـ ـ ـراب تُزجيـ ـ ـ ـ ِـه
ـيس ِمـ ـ ـ ـ ـن َمنط ـ ـ ـ ــق ِف ذاَ َُيکي ـ ـ ـ ــه؟
ول ـ ـ ـ ـ َ
يک ـ ـ ــم م ـ ـ ــن النح ـ ـ ــو َمن ِ
ض ـ ـ ــي ِف تَـ َو ِخي ـ ـ ـ ِـه
ُ

(الجرجانی9 :1984 ،و)10

عبی القاهر در ارن ابیات به مفهوم نظم اشاره کرده و هماننی ابو علدی ،اعدراب را در اردن نظررده
کلییی برای ورود به باب فصاحت کالم دانسته و معتقی است که کالم فقط از طررق مبادی و اصول
نحو امکان پذرر است .او حتی پا را فراتر از ارن گذاشته و تحقیرکننیگان نحو را به بداد انتقداد مدی-
گیرد و در نقی آنها می گوری« :تحقیر نحو توسط آنها ،بیشدتر بده روی گرداندی از کتداب خیاوندی و
شناخت معانی آن شباهت دارد؛ چون چارهای نیارنی که اعتدراف کنندی در کتداب خدیا بده آن نیداز
دارنی؛ زررا معلوم شیه است که الفاظ بر معانی قفل شدیهاندی و اعدراب کلیدی آن اسدت و اهدیاف در
الفاظ پنهان شیه انی که اعراب آنها را خارج می کنی (همان .)27 :جرجانی در تعررف و تمجیی نحو و
اعراب به همین حی اکتفا نکرده و در ادامه سخن خود آورده است« :اعراب معیاری است که نقصدان
و رجحان کالم به واسطه آن مشخص می شود و مقیاسی است که مرجع صحت و سقم کالم به آن
بر می گردد و ارن موضوع را تنها کسانی انکار میکننی که احساس خود را انکار مدیکنندی؛ کسدانی
که چیزی از حقارق نف خود نمیداننی» (همان.)28 :
هنگامی که عبی القاهر به بررسی و شرح نظررة نظم در متون می پردازد ،چه متون قرآنی و چده
غیر قرآنی ،روح ابو علی و فکر او را به خوبی درمیرابیم .در طرح مسائل مرتبط بدا نظرردة نظدم کده
جرجانی براساس آرات قرآنی ارن موضوع را دنبال میکنی ،دالرل و دریگاههای نحدوی و بالغدی ابدو
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علی فارسی هوریا میشود که به دلیل مضیقه نمیتوان در ارن چنی صفحه به تشررح آن 115
پرداخدت.
برای مثال ،عبی القاهر هنگامی که به تبیین نظررة نظم قرآنی در سوره «فاتحة الکتاب» می پدردازد،
به وضوح می توان رد پای ابو علی را در آن مالحظه کرد(همان 452 :و  .)453زررا جرجانی در تشدررح
ارن آره و تفسیر آن عینار از شیوه ابو علی پیروی میکنی و مطالعة آرای جرجدانی در اردن خصدوص،
خواننیه را به سمت تحلیلها و تفسیرهای ابو علی در کتبش به ورژه «الحجه للقران السدبعة» سدوق
میدهی (الفارسی2007 ،م.)103 :
بنابرارن ،از البه الی ارن مطالب در چنیرن نکته اصلی میتوان رگههای نظررة نظم عبیللقاهر را
در آرای نحوی ابو علی پییا کرد :مورد اول ارنکه در نظررة نظم ،موضوع اصلی ترکیب کالم ونظدم و
ترتیب آن براساس قوانینی است که نحو مطرح میکنی؛ به ارن معنا که در واقع به جرأت مدیتدوان
گفت که ابو علی جزو اولین نحودانانی بود که نحو را از معانی وضعی و قاموسی خدارج و بده صدورت
کاربردی و در قالب بافت کالم به کار برد و عبیالقادر جرجدانی نیدز ادمده دهندیه و تکمیدل کنندیه
همین راه بود که در قالب نظررة نظم خود را نشان داد .مورد دوم ،موضوع اعراب است کده از سدوی
عبیالقاهر به شاه کلیی در نظررة نظم م عرفی شیه است در حدالی کده ابدو علدی در آثدار خدود اردن
موضوع را مطرح و برآن تأکیی کرده است .1از نظر ابو علی زمانی که اعراب جملهها براساس قدوانین
عقلی باشی ،در آن صورت جملهها فصیح و براساس زبان صحیح عرب خواهدی بدود ،امدا اگدر چندین
نباشی ،اثری از فصاحت در آن نیست و کالمی نادر به حساب میآردی؛ موضدوعی کده در مثدال ذکدر
شیه به وضوح مشخص شیه است.
از سوی درگر ابو علی در تشررح و تعررف «اعراب» به موضوعی اشاره کرده کده در نظرردة نظدم
عبی القاهر نیز قابل درا است و به وضوح میتوان مفهوم آن را از عبارتهای عبی القداهر در کتداب
«دالئل االعجاز» مالحظه کرد .آنجا که میگوری« :اعراب عبارتسدت از آشدکار شدین معناهداری کده
اختالف آخر کلمات بیانگر آن است» (الفارسی1969 ،م .)11 :در ارن تعرردف نیدز مفهدومی قابدل درا
است که در طرح نظررة نظم از سوی جرجانی نیز دریه میشود و آن هم ارن است که رسدالت نحدو
در بیان و توضیح اعراب آخر کلمات خالصه نمیشود ،بلکه اعراب تنها اختالف آخر کلمات است که
معانی را آشکار میکنی و به سخن معنا میدهی .عبی القاهر در باب کسانی کده علدم نحدو را تحقیدر
میکننی ،به چنین مفهومی نیز به وضوح اشاره کرده و آورده است« :آری ارن رک حقیقت است کده
درهای معنا تنها با کلیی اعراب به روی الفاظ گشوده میشود .اغراض در الفاظ پنهاننی و اعراب مدی-
توانی روزنه نوری برای آنها باشی .اعراب معیاری است که نقصان و رجحان سخن تنها با آن سنجییه

 .1برای مثال ر،ا :ابوعلی الفارسی ،سجبئلي لسسکرايتيني لن ملي لسر

 ،ص.109
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شود و صحت و سقم سخن تنها براساس آن قیاس میشود و تنها کسی آن را انکار میکننی کده
می
حواس خود را انکار کنی و حقارق را نپذررد (الجرجانی.)28 :1984 ،
به نظر میرسی که اشارهای کوتاه از ابو علی فارسی برای عبی القاهر کافی است تدا مفهدومی کده
در نظررة نظم به دنبال آن است را دررافت کنی .به عبارتی درگر ،اشاراتی از نظررة نظم در آرای ابدو
علی فارسی دریه میشود که جرجانی آنها را به سرمنزل مقصودی که ابو علی شاری تاحیودی به آن
پی برده باشی ،میرسانی وباعث میشود نظررهای به نام نظم اهور کنی .رگههای نظررة نظم را مدی-
توان در درگر سخنان ابو علی در جای جای کتاب «االرضاح» هم مشاهیه کرد .برای مثدال ،در بداب
«ابتیا به اسمهای موصول» به مفهومی اشاره میکنی که بیانگر سخنان عبیالقاهر در دالئل االعجداز
است (ر،ا :الفارسی.)55 :1969 ،
سخنان ابو علی در ارن زمینه رادآور سخنان عبی القاهر در دالئل االعجاز اسدت کده در آنهدا بده
ارتباط میان بخشهای رک کالم منظم و ارتباط عقلی میان اجزان آن اشاره میکنی و معتقدی اسدت
تازمانی که اجزای سخن زنجیره وار و مستیل به هم وصل نباشنی ،کالمی که مؤری نظم است ،اهور
نمیکنی و از سوی درگر موری موضوع درگری است که به اشاره عبدی القداهر بده صدورتهای مختلدف
اسالیب و فروق آنها برمیگردد و برارن باور است که هیف ناام ارن است که در صدورتهای مختلدف
تأمل کنی و مناسبتررن صورت را برای معنای مورد نظر خود برگزرنی ،امدا بده هدیچ وجده پختگدی
موجود در سخنان عبی القاهر را نمیتوان در سخنان ابو علی مشاهیه کرد .عبی القداهر در اردن بداب
معتقی است که بررسی فروق و صورتهای گوناگون ارن اسالیب در علم نحو از ارن منظر نیست کده
علم نحو علم اعراب است و را مجموعهای از اصول و قواعی است که باری حفظ شود ،بلکه ارن بررسی
ها در معانی عبارتها و به قصی فهم و تشخیص فرقها و تمارزهای دقیقی صورت مدیگیدرد کده در
میان ساختارهای مخلف کالم وجود دارد.1
 -8-3الفاظ مفرد و جمله از نگاه ابو علی و جرجانی
عبی القاهر جرجانی در نظررة نظم برای کلمات و واژگان مفرد ارزشی قائل نیست و بر ارن باور است
که نظم در واقع زمانی نظم است که کلمات براساس معانی مورد نظر و به شیوهای کدامال مدنظم در
کنار همیرگر چییه شونی تا بیانگر معناری باشنی که مخاطب اراده کرده اسدت؛ بده عبدارتی درگدر از
نظر او اجزای منفرد کالم فاقی بالغت است و زمانی میتوان از بالغت کالم سخن به میدان آورد کده
براساس زرباری شناختی اجزای آن ترکیب شیه باشنی .در واقع او معتقی است کده الفداظ در حالدت
انفراد هیچ معناری نیارنی و ارن معنا در زمانی است که در بافت نیکوی کالم قدرار گیدرد؛ موضدوعی
که می توان در آثار ابو علی فارسی هم مشاهیه کرد و به ارن نتیجه رسیی که دریگاههای عبدیالقاهر
 -1برای نمونه ر.ا :عبی القاهر الجرجانی ،دالئل االعجاز 81 :و  82و .83
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در ارن زمینه هم از آثار و دریگاههای ابو علی نشأت میگیرد و سرچشدمة آنهدا را باردی در آرای117
ابدو
علی جستجو کرد .ابو علی فارسی در همین راستا در ابتیای کتاب «اإلرضاح» ذرل تشدررح «کدالم»
پ از آنکه به تعررف آن میپردازد ،در حاشیه ارن مطلب چندین مدینورسدی« :کدالم عبارتسدت از
صیاهاری که از حروف گوشنواز متمارز مرتب شیه و به رشته درآمدیه اسدت؛ صدیاهاری کده مفیدی
فاریه بوده و سکو ت بر آن پسنیریه باشی و ارن همان چیزی است که نحوران «جملده» مدینامندی»
(الفارسی .)9 :1969 ،ابو علی عالوه بر ارنکه به کالم با کلیت آن به عندوان کالمدی مفیدی عقیدیه دارد،
مفیی فاریه بودن اجزای تشکیل دهنیة آن را نیز از ورژگیهای اساسی در ترکیب کالم و شکلگیری
جمله میدانی و معتقی است که نظم کالم زمانی خود را نشان میدهی که ارن نظم خود را از جزئی-
تررن عناصر تشکیل دهنیة کالم رعنی حروف نشان دهی ،ولی در هدر حدال اردن اجدزان بده تنهداری
نمیتوانی اثری از فصاحت در آن باشی .او حتی حال مخاطب و جنبه زرباریشدناختی آن را نیدز مدی
نظر قرار داده است.
از سوی درگر عبی القاهر در تبیین نظررة نظم هم همین تلقدی را مطدرح کدرده و در اردن بداره
اشاره میکنی که الفاظ در حال انفراد نشانههاری بیش نیستنی و با کندار هدم قدرار دادن آنهدا البتده
براساس دالرل عقلی و منطقی ،میتوان به هیف مورد نظر دست رافدت .او در «دالئدل االعجداز» بده
همین موضوع اشاره کرده و به نقل از عشماوی آورده است« :الفاظ در حال انفدراد -کده بدر سداخته
قراردادهای لغوی هستنی -به ارن هیف ساخته نشیهانی که وسیله باشنی برای شناخت معانیای کده
برآنها داللت دارنی ،بلکه هیف از وضع الفاظ مفرد ،ترکیب و کنار هم قرار گرفتن آنهاست تدا از اردن
طررق بتوان به فواری و اغراض مورد نظر رسیی» (جرجانی.)74 - 73 :1385 ،
نگاه ابو علی به انفراد و ترکیب در بررسی فعل و تشررح مسنی و مسنی الیده نیدز خدود را نشدان
میدهی؛ از نظر او فعل زمانی نقش اسنادرت خود را میتوانی به خوبی ارفا کنی ،که مسنیالیه هدم بدا
آن سنخیت داشته باشی و به همراه آن ترکیب اریهآلی را بسازنی .او در مطالب مختلدف بده تشدررح
کالم و مفیی بودن آن می پردازد و موضوعی را مطرح میکنی که به وضوح در سدخنان عبدی القداهر
درباره نظررة نظم نیز قابل درا است .آنجا که میگوری« :امدا فعدل آن چیدزی اسدت کده بده چیدز

درگری اسناد شیه و چیزی به آن اسدناد نشدیه اسدت .مثدال آن« :خـرج عبـ ُد ِ
ـق بک حـر» و
الِل» و «ينطل ُ

« اهريب» و «صتضريرب» .هررک از افعال «خـرج» و «ينطلـق» به اسمی که بعدی از آنهدا آمدیه ،نسدبت
داده شیه است و «اذُـب» و «التضـرب» نیز همین طور است که فعل در آنهدا بده ضدمیر مخاطدب
نسبت داده شیه و مستتر است .اما اگر به فعل ،فعدل درگدری اسدناد داده شدود ،مدثال گفتده شدود:

« ح

خرج» و را «کتب ينطلق» و ماننی آن ،کالم محسوب نمیشود» (همان .)10 :ابو علی در اردن

عبارت ها به وضوح موضوع ترتیب نحوی و معانی نحوی در بافت کالم را مطرح کرده و ردادآور شدیه
است که بیون در نظرگرفتن چنین امری ،نمیتوان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیی فاریه باشی.
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بنابرارن ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در ارن زمینه نیز عبی القاهر در نظررة نظم تحت تدأثیر ابدو
علی فارسی بوده است؛ به عبارتی درگر در موضوع فاقی معنا بودن لفظ مفرد و لزوم چیدنش نیکدوی
آنها در کنار رکیرگر که رکی درگر از مؤلفهها و مشخصههای اساسی در نظررة نظدم اسدت ،رد پدای
ابو علی فارسی به وضوح دریه میشود و نمونههای ذکر شیه مؤری ارن موضدوع اسدت .اردن موضدوع
هرچنی به صورت بسیط اما در آرای ابو علی فارسی مطرح شیه بود.
 -4نتایج بحث
بنابر آنچه گفته شی میتوان نتارج مقاله را در موارد زرر خالصه کدرد :در اردن مقالده فرضدیة تدأثیر
بیشتر ابو علی فارسی بر عبی القاهر جرجانی و اهور نظررة نظم نسبت به درگدر دانشدمنیان اثبدات
شی و نتارج نشان داد که ابو علی بیشتر از هر نحوی درگری روی عبیالقاهر جرجانی تأثیرگذار بدوده
است .از طرف درگر اثبات چنین تأثیری باعث میشود تا دروازه جیریی بده روی نظرردة تأثیرگدذار
نظم و تحقیقات مرتبط با آن گشوده شود.
ابو علی فارسی در اهور نظررة نظم ،نقش اساسی را ارفا کرد و راه را بدرای عبدیالقاهر در طدرح
ارن نظرره هموار نمود .بنابرارن ،رگههای برخی از دریگاههای نحوی ابو علی فارسی را مدیتدوان در
نظررة نظم عبیالقاهر مالحظه کرد؛ چرا که نظم در دریگاههدای ابدو علدی ،تدالیف کدالم و پیوسدتن
کلمات آن به رکیرگر به شیوهای مخصوص و روشی است که به قصدی مدتکلم و معندای مدورد نظدر
منتهی شود؛ موضوعی که میتوان از آن به شالوده نظرره «نظم» نزد عبدی القداهر نیدز تعبیدر کدرد.
ع ناصر اصلی تشکیل دهنیة نظررة نظم ،تألیف ،ترکیب ،ترتیب ،نظام و نسق اسدت کده ابدو علدی در
آرای نحوی و بالغی به همة ارن عناصر چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم اشاره کرده است.
از نظر عبی القاهر هر کالم و لفظ نیکو و پسنیریهای الجرم باری دلیلی معلدوم و معقدول داشدته
باشی و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم .نظم صنعتی است که به عقل ارتباط نزدرک داشدته
باشی و نظم واحیهای زبانی ،در ساختار منطقی آن بازتابی برای مضمون باشی از طرف درگر ابو علی
در قیاس عقلی شهره خاص و عام است و به واسطه قیاسهارش شناخته میشود و معتقی است کده
تنها زمانی که دالرل عقلی پشت رک ترکیب باشی ،آن ترکیب میتوانی در نظر مخاطدب زربدا جلدوه
کنی .قرائتهای قرآنی خود بیانگر جلوههای درگری از نظررة نظم است؛ چرا موضوع اردن قرائدتهدا
بررسی ساختارها و شیوه های مختلف ارراد کالم براسداس قواعدی دسدتوری بده هدیف دسدتیابی بده
بهتررن و مناسبتررن عبارت است .جرجانی نیز در نظررة نظم بر سازگاری کالم با قواعدی دسدتوری
ناار بر جنبه بافت درونزبانی تاکیی دارد؛ با ارن تفاوت که ابو علی بیشتر بر بافدت مدوقعیتی اشداره
دارد که به همان بساطت و سادگی موجود در دریگاههارش برمیگردد .نظم در دریگاههای ابو علدی
فارسی تالیف کالم و الحاق الفاظ به رکیرگر براساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی معندا مدی-
شود که به قصی متکلم و هیف او منتهی شود .منظور از نظم از دریگاه ابو علی ،تفاوتهدای ارردف

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 119 1401
در معانی میان ورژگیهای ترکیبها است .وی نظم را به موقعیتی که کالم برای آن سوق داده 119
شیه،
ربط می دهی و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است توضیح میلول کالم بر اسداس
اعراب و نظم کالم نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد مدیشدود؛ همدین مفهدوم در نظرردة نظدم
جرجانی هم مطرح شیه است .ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کداربردی
و در قالب بافت کالم به کار برد و عبی القادر جرجانی نیز ادمه دهنیه و تکمیل کننیه همین راه بود
که در قالب نظررة نظم خود را نشان داد .ابو علی هماننی جرجانی ،به وضوح موضوع ترتیب نحوی و
معانی نحوی در بافت کالم را مطرح کرده و رادآور شیه است که بیون در نظرگرفتن چندین امدری،
نمیتوان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیی فاریه باشی.
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