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ها و تبيين آنها دهد، طبيعي است كه مسلمانان از آغاز در پي تحليل پيام مي )1،/قلم(

متفاوتي داشته است. در آغاز  هايشكلحليل متون از آغاز تاكنون هاي تباشند. روش

ها شد و توضيح و تبيين آن مشكالت فهم متن تنها به مفردات غريب و نامانوس ختم مي

در فهم تركيب و عبارتي دچار ترديد  شارحان زد و اگر متن كنار مي پرده از چهرة

ن زندگي كرده بودند و ظرايف و شدند، مراجعه به همعصران متن و آنان كه با مت مي

توانست مشكل را از پيش روي مخاطبان بردارد، اما  بواطن آن را لمس نموده بودند، مي

هاي زماني ميان متن و خوانندگان، نياز به تدوين اصولي به  به تدريج و با ايجاد فاصله

هاي كتاب تهية تر معاني و اغراض صاحب سخن احساس شد. منظور دريافت دقيق

هاي بالغي متون،  يي به منظور دريافت لطائف و نكتههامختلف لغت، تدوين كتاب

بندي زبان عربي و ه منظور آشنايي با ساختار و نظامهاي صرف و نحو بتدوين كتاب

طريق همچنين تدوين اصولي به منظور راهيابي به مقصود و نيت صاحب سخن از 

و ... همه همه به  "علم الرجال"هاي كتاب و همچنين تأليف و تدوين "مباحث الفاظ"

قصد راهيابي به معناي اصلي متن و مقصود و غرض صاحب سخن انجام گرفت. اين 

اين  تبويبگرفت كه ديگران كمتر به فكر تهيه و تدوين و ها هنگامي انجام ميتالش

-امور بودند و اگر كارهايي هم صورت گرفته بود، به هيچ وجه قابل مقايسه با فعاليت

 هاي مسلمانان در اين زمينه نبوده است.

 

 عبدالقاهر جرجانيو هرمنوتيك 
علماي ادب در قرن  لرحمن، فرزند محمد جرجاني ازبزرگانابوبكر عبدالقاهر، پسر عبدا

) 48-44دالئل االعجاز، صص پنجم هجري است. وي ايراني و زادگاهش گرگان بود. (

ن شناساتوسط زبان امروزه ،ب توانا مطرح شدهشناسي از اين ادينظرياتي كه در بارة زبان

گيري  ما با بهره )31-13صص ، محمد(است.  ارائه شدهغربي به عنوان نظرياتي بديع و نو 

اي با اين نظريات آشنا شويم و دريابيم كه شيخ در مورد  خواهيم تا اندازه از آثار او مي

 چه نظري داشته است.از متن فرايند دريافت معني 
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 معنيلفظ و 
است. الفاظ هر كدام برحسب قرارداد با معنايي  متن تشكيل دهندةبارز عنصر ، لفظ

ند. عبدالقاهر در مورد الفاظ معتقد است كه لفظ به تنهايي و خارج از تركيب رابطه دار

الفاظ قرار ديگركه در كنار  لفظ هنگامي ارزش معنايي داردجمله هيچ ارزشي ندارد، 

 گويد: به هم پيوسته افاده كند. وي مي ين مجموعةگيرد و معنايي را در ا

آن  وسيلة هاند كه ب اند، براي اين وضع نشدهشده "وضع"ي كه در زبان الفاظ مفرد«

بتوان معاني آن الفاظ را استنباط نمود، بلكه براي اين است كه اين الفاظ در كنار هم 

 ي و فوائدي حاصل شود.معان ،قرار گيرند و از انضمام و كنار هم قرار گرفتن آنها

رود و دليل  و اين دانشي شريف و يكي از اصول اساسي در اين مبحث به شمار مي

ما بر اين مطالب اين است كه اگر خيال كنيم الفاظي كه براساس وضع لغوي وضع 

اين نگرش  .شان اين است كه معاني و مدلوالت خود را بشناسانند"وضع"اند علت  شده

كند و آن اين است كه  د كه هيچ عاقلي در محال بودنش شك نميشو منجر به چيزي مي

آنها  اند كه به وسيلة هايي را وضع كرده"دال"ها و يا براي مدلوالت و مسميات، اسم

رجل، "اي كه اگر الفاظي مانند  بتوانيم مدلوالت و مسميات آنها را دريابيم به گونه

مسماي اين الفاظ آگاهي و اطالعي شدند، ما از معني و مدلول و  وضع نمي "فرس، دار

نبود ما  "فعل، يفعل" هاي ماضي و مضارع يعني كرديم و يا اگر وضع صيغه پيدا نمي

نبود ما  "افعل"امر  فت كنيم و يا مثال اگر وضع صيغةي را دريا"خبر"توانستيم  نمي

 كرديم و يا اگر حروف وضع نداشتيم و چيزي از آن درك نمي "امر"مفهومي به نام 

ها و الفاظ "وضع"شدند ما از معاني آنها اطالعي نداشتيم و به طور كلي اگر اين  نمي

 توانستيم مفهوم نفي و نهي و استفهام و استثناء را درك كنيم. نبودند ما نمي

افتد مگر آن كه اتفاق نمي "وضع"الي كه چگونه چنين چيزي ممكن است در ح

ت يك اسم و يا غير اسم براي يك موضوع واضع نسبت به آن امر آگاه باشد. محال اس

همانند فرايند اشاره كردن  "وضع"و  "مواضعه"نامعين و نامشخص وضع شود. فرايند 
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براي  "اشاره"(آن را بگير) اين  "خذ ذلك"همان طور كه اگر بگويي  ؛به مشاراليه است

ي اين است كه آن نيست كه با اين اشاره از مشاراليه آگاهي و اطالع پيدا كنيم بلكه برا

 بينيم، تنها همين مشاراليه مشخص را مد نظر قرار دهيم. از ميان اشياء مختلف كه مي

الفاظ نيز داستان از همين قرار است! و كيست كه ترديدي داشته باشد  "وضع"در مورد 

ايم؛  هاي آنها در نيافتهرا از الفاظ و اسم "قتل"، "ضرب"، "فرس"، "رجل"كه ما معناي 

را  "زيد"آمد كه اگر كسي لفظ الزم مي دانست، نين چيزي را جايز ميچ اگر عقل

شنود، همين اسم، مسمي و مدلول را نيز بشناسد بدون آن كه او را قبال ديده باشد و  مي

 )495عبدالقاهر الجرجاني، ص ( »يا از او چيزي شنيده باشد!

 نتايجي كه از اين متن گرفته مي شود عبارتند از:

شناسيم سپس  ن كه لفظي را براي چيزي وضع كنيم، ابتدا آن را ميماقبل از آ -۱

كند، آن  به ذهن خطور مي "معني"آييم. نخست  لفظ براي آن برمي "وضع"در صدد 

 شود. گاه لفظي برايش نهاده مي

 .اي است براي اشاره به يك مفهوم لفظ، ابزار و نشانه -۲

عبارت واقع شود،  كه در يكنوان عنصر اساسي زبان، پيش از آنلفظ به ع -۳

معنايي را  در يك تركيب قرار گيرد و افادة بايدبلكه قابليت ارزش گذاري ندارد. 

توانيم در مورد ارزش و جايگاه و اهميت آن صحبت  بكند، بعد از اين مرحله مي

 كنيم.

عاملي كه موجب ارزش گذاري و اهتمام به الفاظ مي شود، سياق  ،در نگاه عبدالقاهر

ب آن است. بحث در مورد الفاظ، خارج از تركيب و سياق جمله امري جمله و تركي

خيزد كه معتقد است به جدايي اشيا از يكديگر و   عبث است و از يك نگاه سنتي بر مي

مانند موضوع لفظ و معني آن و  امكان بررسي هر شيء في نفسه بدون ارتباط با ديگران؛

الي كه در ديد عبدالقاهر امكان جدايي بررسي هر يك از آنها به صورت جداگانه. در ح

ميان اين دو وجود ندارد. لفظ را بايد با معناي خودش سنجيد و اين امر هم هنگامي محقق 
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شود كه آن را در جمله به حساب آوريم نه به صورت مجرد و غير مرتبط با الفاظ و  مي

 ).24-23دهمان،صص كلمات ديگر! (

توانند معاني  ها زماني مي نشانه هستند و اين نشانه عالئم و "الفاظ"در نظر عبدالقاهر 

خود را ظاهر كنند كه مخاطب، آنها را در جمله ببيند. اينجا است كه عالوه بر معاني 

كند، پديدار  تمامي احساس و نگرشي كه يك واژه با خود حمل مي ،اي لغت نامه

است. كاربردن از جايگاه به معناي جداناپذير بودن آ ،شود. عالمت و نشانه بودن واژه مي
 )34، ص همان(

 

 معني در نگاه عبدالقاهر
 اعتقاد دارد: "معني"عبدالقاهر به دو گونه 

 شود. آيد و براساس وضع لغت حاصل مي معنايي كه از داللت كالم به دست مي -1
 آيد. مي پديدليف كلمات ها و تأ تركيب واژه معنايي كه بر اثر نحوة -2

هر به دو معنايي كه حاصل برداشت خواننده از متن است عالوه بر اين دو، عبدالقا
كند؛ نخست معاني واال و حكيمانه و دوم معاني ساده و عادي. وي  نيز اشاره مي

 گويد: مي
كالم بر دو نوع است؛ يك نوع آن است كه تنها با داللت لفظ به مقصود و غرض "

رفتن زيد را به صورت كنيم به عنوان مثال زماني كه بخواهيم بيرون  دست پيدا مي
گوييم: خرج زيد و يا اگر بخواهيم از رفتن  حقيقي (و نه مجازي) خبر دهيم مي

نوع ديگر كالم آن است كه ما از طريق تنها  .گوييم: عمر و منطلق خبر دهيم مي "عمرو"
ابتدا ما را به معنايي كه براي آن وضع  "لفظ"يابيم بلكه  داللت لفظ به مقصود راه نمي

كنيم كه ما  كند سپس از آن معناي لفظي يك داللت ثانوي استنباط مي اهنمايي ميشده ر
كند. اين نوع از كالم بر كنايه و استعاره و تمثيل  را به مقصود و غرض اصلي راهبري مي

اش  گوييم: هو كثير رماد القدر (خاكستر ديگ آشپزي مثال زماني كه مي ..استوار است.
جاد (بند شمشيرش بلند است) و يا در مورد بعضي از زنان زياد است) و يا: طويل الن
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نؤوم الضحي (تا نزديك ظهر در خواب است) در تمامي اين مثالها ما از "گوييم:  مي
يابيم، بلكه لفظ ما را به  اراده و مقصود واقعي كالم رادر نمي ،طريق مجرد لفظ و واژه

معني از طريق تعقل و  كند و سپس مخاطب از آن معناي وضعي خود راهنمايي مي
كثير "يابد كه مثال مراد از  استدالل معني ثانوي را كه مقصود اصلي گوينده است درمي

شخص مهمان نواز است و مقصود از دومي انسان بلند قامت و از سومي زن  "الرماد
 "كنند ... اراني است كه كارهايش را ميثروتمند و مرفه است كه داراي خدمتگذ

 )272ص  جاني،عبدالقاهر جر(
 يك عبارت ممكن است در بردارندة از اين سخنان چنين مستفاد مي شود كه اوالً

از  ها واقف شود. ثانياًباشد كه خواننده بايد با مالحظة قواعد زبان بر آنچند معني 
است. از  "لف محورمؤ"ر موضوع دريافت معني، يابيم كه او د عبارات عبدالقاهر در مي

وظيفه دارد غرض گوينده را درك كند، و پيش از حصول اين درك، كار رو خواننده  اين
 به سرانجام نرسيده است. 

شود، داراي معناي مشخّص  عبارات و گفتارهايي كه از متكلم و يا مؤلّف صادر مي
كه همان غرض صاحب -و معيني هستند، و در قدرت مخاطب است كه بر اين مقصود 

ا اين كار به تالش ذهني و نيز لوازمي نياز دارد كه در دسترسي پيدا كند، ام -سخن است
 قسمت بعد از آن سخن خواهيم گفت.

 

 نظم نظرية
 نظم چنين مي گويد: عبدالقاهر خود در تشريح نظرية

 "علم نحو"چيزي جز اين نيست كه سخن خود را براساس آنچه  "نظم"بدان كه « 
سخن بگويي و سبكها و اسلوبهايي را كند بنا نهي و مطابق قوانين و اصول آن  اقتضا مي

كه وجود دارد بشناسي و از چارچوب حاكم بر آن تخطي نكني و ضوابطي را كه براي 
 اعتنايي نكني! تو تعيين شده پاس بداري و نسبت به آن كوتاهي و بي

كالم بايد به آن توجه كند آن است كه در اشكال و وجوه  كه نظم دهندةچيزي 
به تفاوتهاي موجود در هر يك از  "خبر"د. مثال در باب مختلف هر سخن دقت كن
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جمالت ذيل با دقت بنگرد: زيد منطلق، زيد ينطلق، ينطلق زيد، منطلق زيد، زيد 
المنطلق، المنطلق زيد، زيد هوالمنطلق، زيد هو منطلق و در موضوع شرط و جزا به 

جت خرجت، ان حالتها و فروق موجود در اين جمالت بنگرد: ان تخرج اخرج، ان خر
تخرج فانا خارج، انا خارج ان خرجت، انا ان خرجت خارج و يا در باب حال: جاءني 
زيد مسرعاً، جاءني يسرع في سرع، جاءني في و هو مسرع، جا في هو يسرع، جاءني قد 

داند و از هر كدام در  اسرع جا في و قد اسرع.ناظم سخن جايگاه هر اسلوب را مي
 )127، ص همان( »گيرد. ميجايگاه مناسب خود بهره 

تركيب و  ر غرض متكلم، ساختار جمله و نحوةدر ديدگاه عبدالقاهر، براي وقوف ب
به اعتقاد وي مقاصد كالم  زند. ها است كه حرف اول را مي گزينش و چينش واژه

ن تواند ما را به اين مقاصد رهنمون باشد، همي الفاظ است، آنچه مي ده در جامةپوشي
پذير نيست. براي  تركيب كلمات است. فهم عبارات بدون نحو، امكان و نحوة "نحو"

دستيابي بر معاني ثانوي عبارت بايد ساختار زبان را بشناسيم، به جايگاه كلمات و 
توانسته از لحاظ نحوي  ها با دقت توجه كنيم، شكلهاي مختلفي كه يك عبارت مي واژه

مورد نظر  م جملةتواني سه است كه ميداشته باشد با هم مقايسه كنيم، و در اين مقاي
، همانتر دريابيم و غرض صاحب سخن را بهتر تشخيص دهيم ( خويش را بهتر و دقيق

 ).128-127صص 
زماني تهيه و تدوين متن با خواننده  فاصلة ما در برخورد با عبارت، به ويژه وقتي

در وراي اين الفاظ  زياد باشد، از هدف مؤلف به راستي آگاهي نداريم، نمي دانيم كه او
تنظيم و چينش  توجه به نحوة ! راه خروج از اين سردرگمياست چه قصد و نيتي داشته

جاء "ها و كلمات است. متكلم اگر آگاه به زبان و زير و بم آن باشد اگر به جاي  واژه
حتما قصد و هدفي داشته، كاوش در ساختار  "جاء زيد يسرع"بگويد:  "زيد مسرعا
به كارگيري عبارات، خواننده را به نيت و قصد صاحب متن  در نحوة ريگي جمله و پي
نهد و  كند. عبدالقاهر مكانيسم فهم را بر توجه و اهتمام به ساختار جمله مي هدايت مي

 كند. هاي پنهان كالم را از اين طريق جستجو مي لطائف معني و ظرايف سخن و اليه
ي و دلبخواهي است اما قوانين نحو كه اين در نگاه عبدالقاهر، داللت الفاظ، قرارداد
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متكلم در اينجا اين  فةدهد، ثابت و تغيير ناپذيرند. وظي الفاظ را به يكديگر پيوند مي
 ،هاي مختلفبا توجه به موقعيت ،خواهد سخني را به مخاطب ارائه كند است كه اگر مي

هايي توجه به موقعيتكند با  دست به انتخاب و گزينش بزند و الفاظي را كه انتخاب مي
 كه در نظر گرفته، كنار هم قرار دهد.

ها استفاده بخواهد از عبارات و تركي در سخن آزاد است كه هرگونه مي گوينده
 .شود كند، اما اين آزادي در چهارچوب قواعد و قوانين زبان، جاري و ساري مي

تابع. وي  "الفاظ" عند ومتبو "معاني"معتقد است كه  "نظم" ةعبدالقاهر با توجه به نظري
آيد كه معاني در  وجود مي هگويد اگر به الفاظ و معاني آنها نگاه كنيم، اين توهم ب مي

شويم كه معاني  رو معتقد مي نشود و از اي ذهن سامع پس از شنيدن الفاظ حاصل مي
الفاظ نمود كه  محال مي ،گونه بود تابع الفاظند، در حالي كه اين اشتباه است، چه اگر اين

كنيم در معني  در سر جاي خود باقي باشند و معاني تغيير كند. زماني كه مالحظه مي
يابيم  تغيير حاصل شده بدون آن كه الفاظ دستخوش دگرگوني شوند، اين نكته را در مي

 ).359و  358، ص همانكه الفاظ، تابع و معاني، متبوعند (
 

 دريافت معني
ر پيوندهاي نحوي (العالقات النحويه) حتي اگر عبدالقاهر معتقد است كه اختالف د

فرق  "معني"و  "غرض"انجامد. وي ميان  ها تغيير نكند، به تغيير در معني مي واژه
زيد "ثر روابط جمله است. فرق ميان أثير و تحاصل تأ "معني"گذارد و معتقد است:  مي

د و آن تشبيه يكي باش "غرض"در معني است و چه بسا  "كأنّ زيداً اسد"و  "كاالسد
است كه موجب اختالف بيان يك عبارت با عبارت  "معني"زيد به اسد است. فرق در 

 )425-258ابوزيد، صص شود. ( ديگر مي
وي بر اين باور است كه در صنعت كالم، تقليد جايي ندارد. هر سخني براي خود 

جمله و  معنايي دارد كه سخن ديگر فاقد آن است. دارا بودن معنايي مشخص براي يك
تركيب كلمات و چگونگي به كارگيري  ن امر، به نحوةافزوده شدن و يا كم شدن اي

 )270، ص عبدالقاهر جرجانيگردد. ( ادوات بر مي
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به اعتقاد عبدالقاهر قواعد زبان همانند قواعد و قوانين بازي است كه عدول از آنها 
اي  ادرند به گونههاي شطرنج ق بازي هم مهره ن محدودةجايز نيست. اما در همي

متن الزم است در مواجهه با يك متن و  رو خوانندة نامتناهي حركت كنند. و از اين
به منظور استنتاج معني، صورت كالم و شكل و فرم متن را  ،هنگام درگير شدن با آن

ها با دقت و وسواس نظر كند. عبدالقاهر در نگاه خود  بشناسد و نسبت به چينش واژه
اصلي  فةو ساختارگرايان، كند و كاو در متن را وظي گرايانصورت به متن همانند

34Fداند. مخاطب مي

1 
و ن شالوده شكني در بينش عبدالقاهر بر خالف ديدگاه هرمنوتيك فلسفي و همچني

، مؤلف نمرده است! اوست كه بايد با خواننده صحبت كند جديد ادبي برخي از مكاتب
لف در مقابل ؤ. مدريابدآورد و پيام او را  دست هو خواننده تالش كند سخن او را ب

 چينش و گزينش تركيبات است. در نحوة خاضع است اما هنر او "وضع"قوانين 
خواهد مزيتي را به لفظ اضافه كند و لفظي  تواند به اسم اينكه مي آيا متكلم مي"

 فصيح انتخاب نمايد، از جانب خود چيزي را به لفظ بيفزايد كه در خود زبان وجود
 "لفظ"يابيم كه متكلم از سوي خود هيچ كاري با  نداشته باشد؟! اگر دقت كنيم در مي

اي را در لفظ ايجاد نمايد...! او اگر  تواند انجام دهد، او قادر نيست ويژگي نمي
كسي است  "متكلم"نبود! چرا كه  "متكلم"توانست چنين كاري بكند، ديگر نام او  مي

 )381 ،همان(! "بندد كه وضع شده به كار مي ها را بر همان اساسي كه واژه
سخن آخر عبدالقاهر در موضوع دريافت معني اين است كه يافتن معني و مراد 
متكلم، گذشته از آنكه نيازمند دقت در ساختار و نظم عبارت است، به ذوق و معرفت 

ارت، نيز نيازمند است. بايد در مقابل عبارات آن گونه باشيم كه دو ساختار و دو عب
اين كار نيازمند مطالعه و توجه  ).294، 239منبع سابق، صص گونه تاثير روي ما بگذارد ( و د

 به كالم بلغا و فصحا و مطالعه فراوان در متون و نوشتارهاي ادبي است. 
تالش گرانسنگ اديبان اين مرز و بوم در جهت تبيين  دهندةنظريات عبدالقاهر نشان 

                                                                                                                   
بنياديني هاي اما تفاوت ،هاي فراواني داردمشابهت يان و ساختارگراگرايان صورتنظريات عبدالقاهر با نگاه  -۱
 دارد كه پرداختن به آن نيازمند نوشتاري مستقل است. وجود نيز
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ربي است. توجه عبدالقاهر به ساختار زبان و بنا نهادن اساس يعني ع قرآنو تحليل زبان 
خود بر اين مبنا و هم چنين توجه به امور ثابت و متغير زبان و جدا نمودن اصول  ةنظري

براي چينش و  "گفتار"از متغيراتي كه قدرت اختيار متكلم را در  "زبان"ثابت حاكم بر 
يك بازي كه قواعد خاصي  به زبان به مثابهو كند و يا نگاه ا ها دو چندان مي گزينش واژه

بازي  كه در مرحلة كاربرد و عرصة هاي اين بازي تا زماني بر آن حكم فرما است و مهره
اين است كه چگونه  نشان دهندة معني خالي هستند و ... همگي از افادة وارد نشوند،

ظرياتي پرداخت كه ن بيانعبدالقاهر سالها پيش از سوسور و چامسكي و ويتگنشتاين به 
 هاي جديد مطرح نمودند. اينان قرنها بعد به عنوان آرا و انديشه

 

 ن و دريافت معنيانحوي
بررسي ديدگاه اولين تدوين كنندگان قواعد و ساختارهاي زبان عربي همچون سيبويه و 

 راهبري كند. "معني"نگاه اين گروه از اديبان به موضوع  تواند ما را به نحوة ديگران مي
شود، اين است كه اينان چگونه به  سؤاالتي كه در مواجهه با آثار اين علما مطرح مي

اند؟اين امر چه جايگاهي در نگرش و بررسيهاي آنها داشته  پرداخته مي "معني"موضوع 
كه به توضيح و تبويب و تدوين ساختارها و  اديبانياست؟ از آنجا كه بسياري از 
اند، لزوم اين توجه و اهميت يافتن  ند، غير عرب بودها ويژگيهاي زبان عربي پرداخته

تواند براي ما بسيار مفيد  مي "دريافت معني"نگرش و بينش اينان نسبت به موضوع 
اند؟ آيا در فرايند  آيا اينان سبك و اسلوبي براي رسيدن به مقصود متكلم داشته باشد.

اه كارهاي دستيابي به مقصود ؟ ر"مفسر محور"اند يا  بوده "مؤلّف محور"كار و پژوهش 
 و معناي متن از نگاه اينان چه چيزهايي است و ...؟

اين بزرگان را  از دستاوردهايهايي  كنيم گوشه در اينجا ما به اختصار تالش مي
در مسير تالشهاي خود  "معني"استخراج كنيم و نشان دهيم كه اينان چگونه به اهميت 

 از و كارهايي انديشيده بودند.برده و براي رسيدن به آن نيز س پي
 

 تعين معني
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 "نحو"آيد، اين است كه  دست مي هن باهاي نحوي اي كه در برخورد با نوشته اولين نكته
ابن جني  نك: دانستند ( را ابزار رسيدن به معني و مقصود كالم و مراد صاحب سخن مي

تجو براي پيدا كردن تا معنايي نباشد، جس ). 33 ،صمفتاح العلوم، سكاكي؛ 1/34خصائص 
مقصود كالم، امري عبث است. در نگاه اينان، متكلّم و يا مؤلّف به غرضي از اغراض، 

اين عبارات مي بايست با لحاظ كردن اصول  ا شنوندةخواننده و ي د وگوي سخني را مي
و ضوابط تحليل زباني، غرض او را دريابد. هدف مخاطب، يافتن مراد متكلم است آن 

اصول زبان شناختي و شناخت ساختارهاي عبارات و ... اين سخن هرچند  هم از مسير
هم از اين  انمطرح شد، اما معاصر مدون و منظمابتدا از زبان اديبان مسلمان به صورت 

 اند.  نكته غافل نبوده
 

 نقش خواننده
هر  كند، به تفسير عبارت بپردازد؛ تواند آن گونه كه خود دريافت ميمتن مي ا خوانندةآي

 چند اين دريافت با ساختار زباني مناسبتي نداشته باشد؟! آيا خواننده، در برخورد با متن
نقش منفعالنه دارد؟ استنباط و عقل در فرآيند معني از نگاه نحوي چگونه است؟ و ... 

شود كه تمامي تالش اينان  با تفحص در اقوال و مكتوبات نحويان اين نكته مبرهن مي
اي تبيين  ر جمله و شكلهاي مختلف تركيبات يك جمله را به گونهآن است كه ساختا

كنند كه متكلّم و يا مؤلّف بداند كه چگونه سخن بگويد و يا بنويسد و مخاطب هم 
 دريابد كه از اين ساختارها چه مفهومي را دريافت كند.

نواع ) پيرامون ا26-1/25سيبويه، ( "باب االستقامه من الكالم و االحاله"سيبويه در 
سخن يا مستقيم حسن است و يا محال. «گويد:  ساختارهاي ممكن در زبان عربي مي

شود. مستقيم حسن  مستقيم هم يا كذب است و يا قبيح. محال هم گاهي محال كذب مي
مس. (اول كالم به أتيك آتيتك غدا، سأ؛ مانند: "محال"تيك غدا.آمس، سأتيتك أمانند: 

مانند: حملت الجبل، شربت ماء البحر  "ستقيم كذبم"شود)  آخر كالم نقض مي لةوسي
؛ مانند: قد زيدا رأيت، كي زيد يأتيك و ... (لفظ را در غير جايگاه "مستقيم قبيح"و ...

 »مانند: سوف اشرب ماء البحر امس. "محال كذب" ")خود به كار ببري



 67   فرايند فهم متن  ...

 

، قبيح، حسن". اولي به "محال"است و يا  "مستقيم"بويه سخن يا يبنابراين از نظر س
هاي سيبويه معلوم . از مثال"محال، محال كذب"شود و دومي به  تقسيم مي "كذب

شود كه كالم درست، كالمي است كه هم از لحاظ نحوي درست باشد و هم از  مي
 لحاظ معنايي و داللي.

گونه صحبت كند و  چه بسا متكلم اين "مستقيم قيبح"ه در شايان ذكر است ك
دريابد، اما از لحاظ نظام و سازمان حاكم بر زبان، وي كلمات مخاطب هم مقصود او را 

براي  "مستقيم"را در جاي خود به كار نبرده باشد (قد +اسم+، كي+ اسم) اما صفت 
در اين دو مثال و عدم نقض اجزا جمله نسبت به  "معني"اين جمله به خاطر وجود 

بعدي در اين  نكتة )."تيك امسسآ"(همانند تناقض موجود در عبارت يكديگر است 
اوال از لحاظ نحوي مشكلي در عبارت  "مستقيم كذب"بندي آن است كه در  تقسيم

همان  "جبل"ثانيا به خاطر آنكه از لحاظ معنايي نيز اگر مراد متكلم از  وجود ندارد؛
امكان ندارد، لذا در حقيقت اين  "حملت"مصداق واقعي اين كلمه باشد، تحقق فعل 

است؛ مگر آنكه به نوع خاصي از اسناد قائل شويم كه در اين  اسناد دروغ و كذب
جا يكي از مواضعي است كه خواننده بايد نگشوده مي شود. و اي "مجاز"صورت باب 

دقت كند كه در اين ساختار و اسناد به كار برده شده آيا كلمات در جايگاه اصلي خود 
ي صورت گرفته و واژه از موضوع معن در نحوة افادة اند و يا دخل و تصرفي به كار رفته

 له حقيقي خود خارج شده است؟!
ن هم به نوعي دخالت مخاطب را به منظور در زبان نحويا "عامل"جه به موضوع تو

ن ه و اغلب نحويادهد. چنان كه سيبوي دقت و فراست بيشتر در قبال جمالت نشان مي
و تغييراتي چه از لحاظ  گيرند ها تحت تاثير عوامل قرار ميها و فعلمعتقدند: اسم

توجه به اين امر و يافت عامل  شود. ها حاصل ميآن ظاهري و چه از لحاظ معنايي براي
خوبي بهره  از قوة عاقلة كه اوالً استمخاطبي  در توان هاي جمله،معمول همة براي

 شود، عامل مناسب و بتواند در جاهايي كه به ظاهر، عاملي يافت نمي برده باشد و ثانياً
 دقيقي را براي معمول جمله پيدا كند.

از جمله  "عامل"خوانيم كه موضوع يافتن  در تاريخ پرفراز و نشيب نحو مي



 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مجله   68

 

موضوعاتي است كه مورد طعن مخالفان قرار گرفته است. به زعم اينان، متن خود به 
تنهايي روشن و واضح است و تنها ابزاري كه براي فهم متن مورد نياز است، آشنايي با 

حمل كالم بر غير ظاهر خودش و جستجو از عامل و تقدير و اضمار  ود زبان است.خ
، به نقل از : 92-91 /2ابن حزم، ،گرفتن، خالف اين اصل صريح (در نظر اهل ظاهر) است. (

. موضوع يافتن عامل در مباحثي مانند )3ص -3منبع سابق، ج -200اشكاليات القراءه و ...، ص 
درك و استنباط دارد، چيزي كه اهل  از به قوةمفعول معه و ... نيتنازع و اشتغال و يا 

 خوبي ندارند)! انةظاهر با آن مي
دريافت معني و مقصود نيز درك و استنباط مخاطب و  در باب قواعد و نحوة

عنوان مثال در باب  كند. به همچنين اطالعات جانبي مربوط به موضوع نيز دخالت مي
صحبت مي شود؛ اين نكته مطرح  "أو"ني مختلف جا كه از معاحروف عطف، آن

. در اولي جمع ميان دو شيء "اباحه"است و گاه  "تخيير"گاهي براي  "أو"گردد كه  مي
براي تخيير است و  "تزّوج هنداً او أختها"ممكن نيست برخالف دومي؛ به عنوان مثال 

داشته باشد كه در  را براي اباحه. خواننده بايد اين استنباط "جالس العلماء او الزهاد"
گردد، موجب شده  بر مي "هند"كه به  "ها"آن هم همراه ضمير  "اخت" مثال اول واژة

ديگري مانند  واژة "اختها "به حساب آوريم. اگر به جاي  "تخيير"را براي  "أو "كه 
 تجديد نظر كنيم. "أو "بود، مي توانستيم در نوعيت  "عمه، خاله و ... "

تمييز داشته باشد و از سوي ديگر  ةاز سويي الزم است قو در اينجا خواننده
اطالعات جنبي مربوط به اين موضوع را بداند؛ مثال اينكه ازدواج با دو خواهر در يك 

تواند براي اباحه باشد و ... متناسب با  نمي "أو"زمان از لحاظ شرعي اشكال دارد و لذا 
بيفتد و در استخراج حكم به كمك انسان نيز بايد به كار  قوة عاقلة هر موضوعي

 اطالعات زباني بيايد.
از جمله موارد ديگري كه مخاطب بايد نقش فعالي در دريافت معناي عبارت ايفا 

) 1/212 سيبويه،( "انّساع الكالم"كند، جمالتي است كه سيبويه آنها را تحت عنوان 
فطانت مخاطب كه اي با اعتماد به هوش و  آورده است. در اين گونه عبارات، كلمه

لعلم المخاطب "شود. سيبويه دليل اين حذف را  متوجه اين حذف خواهد شد، ذكر نمي
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 كند؛ مانند:  ) مطرح ميهمان( "بالمعني
 است. "اهل قريه". در اينجا مراد، سؤال از )82(يوسف  "و اسال القريه التي كنّافيها" -
اضافه شده در حالي كه  "نهار ليل و"به  "مكر"). 32 /(سبأ "بل مكر الليل و النهار" -

 واقع مي شود. "مكر"كنند، بلكه در اين دو  اين دو مكر نمي

ميان متكلم و مخاطب قراردادي وجود دارد كه قرارداد  گويي ،هادر اين گونه عبارت
زباني و قوانين و سازمان حاكم بر زبان آن را امضا كرده است كه مخاطب بايد خود 

و مخاطب هم در صورتي پي به اين محذوف خواهد برد كه  معني باشد افت كنندةدري
 اين امر در چهارچوب عرف زبان اتفاق افتاده باشد.

قيمتي از لحاظ ارزش گذاري ندارد. واژه بايد در كنار  ،تنها ن واژةادر ديدگاه نحوي
كلمات ديگر قرار گيرد و با آنها درگير شود تا بتواند سهمي در فرايند انتقال يك معني 

زماني كه لفظ در تركيب  و مفهوم كه هدف اصلي به كارگيري جمله است، داشته باشد.
به محض خارج شدن از دهان متكلم و يا قلم مؤلّف، خود به  رد،گي يك جمله قرار مي

در  ،كند. به عبارت ديگر هاي خويش را نيز به لحاظ معنايي و داللي طلب مي خود دنباله
ها را بدون توان نقش نمي و شود نقشهاي تركيبي زاييده ميهمراه  "معني"نگاه نحويون، 

 تصور نمود. "معني"لحاظ كردن 
ن بر موضوع اتاكيدي چند باره از سوي نحوي "معني" ن گونه نگرش به مقولةاي

ن معني و امكان دستيابي به آن از سوي مخاطب است. خواننده و مفسر متن، نقشي تعي
 .)109-65صص ؛ حماسه، 99-3/98ابن جني، ند. (در دگرگون نمودن اين وظيفه ندار

  

 تاثير سياق در كاركردهاي نحوي
تنها به يك  ،دهيم نحو تعليمي كه ما به طور سنتي در مراكز علمي خود آموزش مي

يعني تنها  ؛كند هاي جمله كه همان نقشهاي دستوري صرف باشد، توجه مي جنبه از جنبه
اي كه ميان آنها وجود دارد اكتفا  ل و ... و رابطهبه يافتن نقشهاي فاعل و مفعول و حا

نحو "مخاطبِ اين  گذار در معناي عبارت كاري ندارد؛رهاي تاثي كند و به جنبه مي
 نة؛ قريازقبيلگيرد كه هنگام برخورد با جمله بايد به قرائن جمله  ياد نمي "آموزشي
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ثالً متكلّم از لحاظ سنّي م دقت كند و دريابد كهمعنوي و ...  نةحال، قري نةمقام، قري
اداي عبارات از سوي  اد او و مسلك او چگونه است، نحوةبزرگ است يا كوچك، اعتق

متكلّم با مخاطب به چه  او چگونه است، رابطة او به چه صورتي است، منزلت اجتماعي
 –تاريخي  –صورتي است؛ دوستند، دشمنند و ... اين گفته در كدام شرايط اجتماعي 

 صادر شدن جمله چه بوده است و ...علت  ته شده؛سياسي گف
گذارد. به مثال ذيل كه در  اداي عبارت و معناي جمله اثر مي ها بر نحوةاين همة

تمامي كتب نحوي شايع است توجه كنيم: ضرب محمد علياً. يك نوع نگاه آن است كه 
آوريم؛ اما  تنها نقشهاي جمله را پيدا كنيم و يك معناي سطحي نيز از عبارت به دست

فعول موجود در جمله نگاه ديگري هم امكان دارد و آن اينكه در هر يك از فاعل و م
ميان محمد و علي چگونه بوده  م: رابطةداشته باشي توجهديگر نيز  به عوامل و مؤثرهاي

 "محمد"است؛ از لحاظ جسمي و قوت بدني اين دو در چه سطحي قرار داشته اند، آيا 
خشن و سنگدل بوده و مفعول (علي) خالف اين صفات را دارا بوده آدمي بد اخالق و 

 همةآيا فاعل، بچه بوده و مفعول، آدم بزرگ و مسن و يا برعكس و ...؟! بالعكس؟و يا 
خواهيم اين نكته را روشن  برداشت ما از جمله تاثيرگذار است. اكنون مي نها در نحوةاي

قواعد حاكم بر زبان عربي در قرن دوم  كنيم كه سيبويه خود در هنگام تدوين اصول و
هجري به اين نكات توجه داشته است. نقش محوري دادن به فهم مخاطب و حذف 

قسمتي از اين ديدگاه حاكم بر  ،پاره اي از اجزاء جمله با تكيه بر ذكاوت مخاطب
نگاه  معناي جمله تاثيرگذار است. هم در افادة تدوين نحو است كه عوامل بيرون متني

بويه در مورد اهميت دادن به عناصر غير زباني تا جايي است كه گاهي بر صحت سي
شود كه يك عبارت در يك وضعيت مهر  گذارد و موجب مي تركيب نحوي اثر مي

اي هم كه از  و اين جمله ؛صحت بخورد و در وضعيت و شرائط ديگر نادرست باشد
ه چيز در جاي خود آمده صوري ندارد؛هم از جنبة لحاظ نحوي نادرست است، مشكلي

و قواعد حاكم بر زبان هم رعايت شده، اما تنها در اينجا شرائط حاكم بر سخن است كه 
ن سيبويه براي اي زند. مهر بطالن را بر چنين عبارتي مي وبه عنوان داور نهايي است 

گويد: اگر ناطق اين عبارت  زند و مي را مثال مي "انا عبداهللا منطلقا" موضوع، جملة



 71   فرايند فهم متن  ...

 

شناسيم و او بخواهد از خودش خبر بدهد، محال است و  كسي باشد كه ما او را مي
دانيد كه او كيست؛ و لذا  اين جمله پشت در باشد و شما نمي ندةنادرست. اما اگر گوي

تعبير فرقي  دهد: انا عبداهللا منطلقا في حاجتك. پرسيد: من انت؟ و او جواب مي مي
بار نادرست. چيزي كه در اين دو جمله متفاوت  نكرده اما يك بار درست است و يك

است، شرايط و موقعيت حاكم بر اين دو جمله است كه در درستي و نادرستي عبارت 
 ).81-2/80سيبويه،تاثير گذاشته است (

نوعي ديگري از تاثيرگذاري در وظايف و كاركردهاي نحوي وجود دارد كه بر 
رت در تغيير وظايف و كاركردهاي اجزاء خالف نوع اول از بيرون متن نيست. خود عبا

كنند،  اين عناصر تعيين مي چهگذارد و در نهايت، معناي جمله مطابق آن جمله اثر مي
 ذيل توجه كنيم: ةكند؛ به عنوان مثال به آي تغيير مي

(پس نسبت  "فالتستعجلوه" ه جملةدر اين آي) 1-نحل ( "أتي أمراهللا فالتستعجلوه"
شود فعل ماضي  كند كه موجب مي لغوي عمل مي نةيك قري ه مثابةد) ببه آن عجله نكني

از داللت بر گذشته به مضارع تغيير كاركرد دهد. تغيير اين كاركرد موجب  "اتي"
شود كه فاعل جمله (امراهللا) نيز از لحاظ معنايي تغييراتي در آن صورت بگيرد. به  مي

 :نيستدر آيات ذيل  "امراهللا"همانند كاربرد  "امراهللا"عبارت ديگر معناي 
 )43 /(هود. "قال العاصم اليوم من امراهللا" -
 )37 /، احزاب47 /(نساء. "و كان امراهللا مفعوال" -

ي قيامت تفسير شده است و فعل هم به به برپاي "امراهللا ...  أتي" ةدر آي "أمراهللا"
ه، ماسحصورت ماضي به كار برده شده تا تحقّق و قرب وقوع آن به مخاطب القا شود (

 )117-116صص 
 

 تاثير معني در نقش هاي كلمات
از  ؛گردد شود، معين مي گاهي نقشهاي جمله با توجه به معنايي كه از عبارت مستفاد مي

كنند. از  رو نحويان براي تعيين نقش كلمات در جمله، به كاركرد داللي آنها توجه مي اين
را كه  "من"اسم منصوب، حرف جر گويند كه قبل از  مي "تمييز"جمله اينكه در تعيين 
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 توانيم در تقدير بگيريم. است مي "بيانيه"
، "هللا دره فارسا"، "فاهللا خير حافظا"در اين صورت ديگر ظاهر عباراتي مانند 

كند كه مثال در تعيين نقش كلمات ميان  ، ... خواننده را سرگردان نمي"سموت اديبا"
مخاطب با توجه به درايت و هوشي كه  .بودن دچار ترديد شود "تمييز"و يا  "حال"

مفهوم "دارد بايد در ذهن خود عملياتي را انجام دهد و مالحظه كند كه آيا اين كلمات 
(الحال وصف فضله منتصب مفهم في حال كفرداً اذهب. ابن مالك، بيت،  "في حال

 ا رفع كنندة، موضوع حال) هستند و هيئت و عرض اسم را معين مي كنند و ي332
 توان در تقدير گرفت؟ را مي "من"ابهامند و قبل از آن حرف 

اهللا اعلم حيث "و  )37 /(نور "يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و االبصار" ةو يا در آي
 "يوم"مخاطب بايد با توجه به معني متوجه شود كه در اينجا  )124/(انعام  "يجعل رسالته

معناي عبارت و  اند. عول به ظاهر شدهمفعول فيه نيستند بلكه در نقش مف "حيث"و 
را در  "ركضا"كند تا  دريافت مقصود و غرض گوينده است كه به مخاطب كمك مي

نمت ذهابك و رجوعك "را در  "ذهاب"آورد و  مفعول مطلق به شمار "جاء ركضا"
و  "جاءت النعم مطرا"را در  "بيوتا"و  "مطرا"مفعول فيه قلمداد كند و يا  "منها

چيزي به حساب آورد. ذكر اين موارد، بسيار بيش از آن  "حال" "الجبال بيوتاتنحتون "
است كه ما بخواهيم در اينجا از آن صحبت كنيم. در تمامي موضوعاتي كه به نحوي 

خواهيم نقش كلمه را معين كنيم، مانند مباحثي از قبيل اضافه، مصدر، عمل اسم فاعل،  مي
ع ... نقش مخاطب و عملكرد تاثيرگذار وي در تعيين مفعول معه، اعراب فعل مضارع، تواب

مصطفي غالييني، جامع الدروس العربيه، شرح ابن عقيل، ابن هشام، مغني نقش كلمه، كليدي است. (

 )اللبيب، عباس حسن، النحو الوافي، رضي استرآبادي، شرح الكافيه ابن الحاجب و ...
صاحبان  عيت است كه همتاين واق نشان دهندةبررسي كتب قدماي علماء نحو، 

اين علم در آغاز، يافتن معني و تالش در جهت كشف مراد صاحب سخن بوده است. 
ايم اگر قائل به اين باشيم كه سيبويه به عنوان اولين تدوين گر علم نحو،  به گزاف نگفته

عبدالقاهر جرجاني با اعتراف به اين نكته  شود. گذار علم بالغت نيز محسوب مي بنيان
مباحث بالغي كساني هستند كه پيش از او  ةقد است كه در حقيقت صاحبان اوليمعت
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طرح اين مباحث را آماده كردند اما اخالف آنها راه آنان را نپيمودند و مسير  نةزمي
 ).132-131، صص عبدالقاهر(ديگري را براي علم نحو گشودند 

 نتيجه
-ميراز الفاظ و عبارات  و دنياي پر رمز يرودورا  »متن« نحويون و اصحاب بالغت 

به  ،اعراض صاحب سخنفهم هاي بعدي و داللتراه رسيدن به اوليه  هايداللت دانند.
جايگاهي » سياق«و » متن«، »لفمؤ« ،متنفهم در فرايند  ،نگاه عبدالقاهر از. رودشمار مي

عامل  در كنار دو »خواننده«نقش  ،يابيمعنا جهت ،اما از نگاه نحويوندارد.  ايويژه
و  »متن« ،»نويسنده«مسلمان  انبادياز نگاه عالمان و  رواز ايناست.  نشدنيانكار ديگر

 در دهند وي مثلث معنايابي را تشكيل ميهر كدام به سهم خود، سه گوشه »خواننده«
، بلكه ضلعي از اضالع اين مسير پر خداوندگار متن نيست خواننده، فهم متن فرايند
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 علماء النحو والبالغة آراءفهم النص علی ضوء  ةعملي
 الجرجانی) عبدالقاهرو  هسيبوي( 

 رحاجیحميدرضا ميالدکتور 
 قسم اللغه العربية و داابا - العالمه الطباطبائی امعةجباذ مساعد است

 

 الملخص

ت ظـاهر عالئـم اللغـه، مـن هـواجس االنسـان ه استنتاج املعنی من النص و احلصول علی البواطن املستوره التـی لّفـتعد قضي

نـزول  ةيـ، فهم من بداةالظاهر  هذه سلمون خارجني عنکن املاَالن. و فی هذه املضمار مل ي حتیاملستمره منذ ظهور اللغه 

التزامن فبـ فـی هـذا الـال. ات حمداةالنص ليصلوا الی دلي حاولوا ان يکشفوا احلجب عن ظاهرة وحی قد اهتموا بذلك وال

ت  اسببت حتدي جمال فهم النص و املباحث الداللية فی دةقا فی الغرب، اخلت مواضيع جديمع توسع مباحث اهلرمنيوطي

ر املتلقـی و منزلـه السـياق و امهيـة فهـم نظـام و عدمـه، او  املعنـی اذلـك موضـوع تعـني ساط العلمية. مـن مجلـةکثرية فی االو 

  النص، تعدا املعنی و انواعه.فهم  ةفی عملي اللغة

 

 نظام اللغة النص، املتلقی،املعنی،  لية:ليّ الكلمات الدّ 
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	قال بغلٌ مُسْتَنير واعظاً بغلاً فتيا:/  يا فتی إصغِ إليّا/  إنما كانَ أبوك امرأَ سَوْءٍ /  و كذا أمُّك قد كانتْ بَغِيّا. /  أنت بغلٌ يا فتی … و البغل نَغْلٌ، /  حكمةُ اللهِ، لأمرٍ ما، أرادتْكَ غبيَّا /  فاقبلِ النُّصْحَ تَكُنْ بالنُّصحِ مرضياً رضيّا /...
	(قاطر روشنفکری، قاطر جوانی را پند میداد و میگفت: ای جوان به من گوش بده! پدرت انسان بدی بود و مادرت نيز انسان بدکارهای بود. ای جوان تو قاطری... و قاطر حرامزاده است، حکمت خدا چنين اراده کرده که کودن باشی. نصيحت پذير باش تا با نصيحت، راضي و خرسند شوی....
	شاعر در قصيده (الثور والحظيرة) موضع کشورهای عربی نسبت به پيمان صلح با اسرائيل را که انور سادات با دشمن صهيونيستی به امضا رساند سخن میگويد. همان پيمانی جهان عرب، پس از سادات، برای پيوستن به آمريکا و اسرائيل از يکديگر سبقت می گرفتند. او سادات را به گاو...
	مِحْقَان ... يغادر البلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يعود للبلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يجلس في الديوان/  مِحْقَان ... يمسك بالفنجان/  مِحْقَان ... يفرغ من قهوتـه/  مِحْقَان ... قام يبول الآن/  مِحْقَان ... عاد من المرحاض في رعاية الرحمن!/...
	(محقان با عنايت پروردگار کشور را ترک میکند! محقان با عنايت پروردگار به کشور باز میگردد! محقان در دربار (شاهنشاهی) مینشيند! محقان فنجان به دست میگيرد! محقان از خوردن قهوه فراغت میيابد! اکنون محقان شروع به ادرار میکند! محقان با عنايت پروردگار از ت...
	(پرادرار، فرزند پرخور گفت: گفته شده املاک و ثروت فراوان دارم؛ اين يک توهم بزرگ است! من تنها پنجاه قصر دارم که در آنها خودم را از گرما و سرما حفظ میکنم. از شلاق گرما و سرما کجا بروم؟!... پرواز کنم؟! سپردههای بانکی من چيزی جز بيست ميليارد نيست آيا زيا...
	7- مبالغه در تمسخر
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	أُعلِنَ الإضرابُ في دُورِ البِغاءْ/  البغايا قُلْنَ:/  لَمْ يبقَ لنا منْ شرفِ المِهنةِ إلاَّ الإدِّعاءْ !/ أبغايا نحنُ؟! كلَّا .. أصبحتْ مِهنتنا أَكْلَ هَواءْ!/  رَحِمَ اللهُ زماناً كانَ فيهِ الخيرُ مَوفوراً/  وكانَ العِهْرُ مَقصوراً على جِنْسِ النِسا...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	الأصوليون قومٌ لا يحبون المحبة !/  ملأوا الأوطان بالإرهاب/  حتى امتلأ الإرهاب رهبة!/  ويلهم ..من أين جاؤوا؟! كيف جاؤوا؟!/  قبلهم كانت حياة الناس رَحْبَةْ/  قبلهم ما كان للحاكم أن يعطسَ/  إلا حين يستأذن شعبه!/  وإذا داهمه العطس بلا إذنٍ/  تنحّى ورجا ال...
	(اصولگرايان مردمانی هستند که محبت را دوست ندارند! سرزمينها را پر از ترور کردهاند، به طوری که همه جا پر از ترور شده! وای بر آنها از کجا آمدند؟! چگونه آمدند؟! قبلا مردم در آسايش بودند. پيش از اين، حاکم قدرت عطسه زدن نداشت مگراينکه از مردمش اجازه میگرف...


