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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 173-199صص؛ م 2022

 جاحظ نقدی گرایی روسی در آراءصورترویکرد 
 نوع مقاله: پژوهشی

 ۲، حجت رسولی۱شلیر احمدی
 تهرانان، ایر، .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی۱

 هرانتران، ای.استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ۲

 18/04/1401: پذیرشتاریخ                  15/05/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده
ترین مبانی نقددی را نقد ذوقی صرف عبور کرده؛ مهم ، ازاز پیشاهنگان نقد ادبی قدیم ،ظجاح

 است. وی سمت نقد بالغیدبی به اقد دادن ن گذارترین ناقدان در سوقاز تأثیر و ساختهمطرح 

 آن شناختینی زیباییمبابه نظم و اثبات اعجاز قرآن  برایه ک ،متکلم معتزلیادیب عنوان یک به

ه در عصدر جداحظ تا بددانجا کد نیز به زیبایی شکلی توجه دارد در ارزیابی اثر ادبی، دپردازمی

 یسدتمبگر، از رویکردهای مهم نقدیِ اوایل قرن ی دیسو . ازادبیات و شعر صناعت خوانده شد

دانستند و اصولی  یوضوع علم ادبم ت متن راادبیّ گذاران آنپایه گرایی روسی است کهصورت

 ،ساس تحقیقات انجام شدهاسازندة فرم ادبی بنا نهادند. بر برای کشف قوانینبا روشی علمی را 

گرایی نیست و ای بسا کامالً با رویکرد ارتباط با رویکرد صورتبی ،های جاحظ در نقددیدگاه

مؤیدد  ینکه چه میزان آراء نقدی جاحظع و ااین موضو گرایی تطبیق داشته باشد، تبیینصورت

 ساسدابر ،کوشدددار آن اسدت و میت کده ایدن مقالده عهددهست موضوعی اسدچنین ادعایی

 التبیینالبیان ودر دو کتاب را  آراء مهم نقدی جاحظ ،روسی ترین اصول نقد فرمالیستیشاخص

مشدصص تدا  کنددبررسی  محتوایی حلیلت -با استفاده از روش توصیفیو  یابیریشه الحیوان و

بدا  ها هماهند نخسر جاحظ در زمینة نقد ادبی با کنار هم نهادن هایاندیشهگردد تا چه میزان 

آثدار جداحظ شدواهد مکفدی در  که درها نشان داد بررسی .گرایی روسی استرویکرد صورت

تدوان ایدن رویکدرد را از بدر ایدن اسداس میاثبات رویکرد فرمالیسدتی جداحظ وجدود دارد و 

 .دانستقدیم  ادبی عربیغالب نقد  رویکردهای

 ن.الحیوان، البیان والتبییاحظ، جروسی،  یگراینقد ادبی عربی قدیم، نقد صورتها: واژهکلید
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 مقدمه.۱
 یخ نقدد قددیم عربدینقطة عطفدی در تدار ، ناقد و ادیب قرن سوم هجری،ق(۲55)متوفی  جاحظ

نظدم اثدر ادبدی  بار به مسئلة برای اولیننقد معیاری سوق داد و سوی . وی نقد ذوقی را بهاست

ز خدود را نظریات ناقدان پیش اق( ۴۷۴)متوفی  پرداخت تا اینکه در قرن پنجم عبدالقاهر جرجانی

 ارائة نظریة نظم به تکامل رساند.با 
کده از آنجایی گیری علم بالغت داشدته وگیر در شکلنقشی چشماعجاز قرآن کریم  اندیشة

هدای ثسدمت بح هبد یمسدیر نقدد ادبد ،همحور اصلی بودآن های پرداختن به اسلوب و زیبایی

الدب مفهدوم غ صنعتکه طوریبه ،(۲6۲: م۱9۷9، العشماوي ؛ ۷۱)زغلول سالم، د.ت:  بالغی کشانده شد

 .(۱۴9 -۱۴۷: م۱955)اسدماعیل،  ودبالغت به معنای عدام آن بد بر و طور کلی بر ادبیاتشعر و بهبر 

در  (۴۷: م۱9۸۰، احلاصم ) تزالیهای ادبی و فکر اععنوان ادیب معتزلی با پیوند دادن بحثبه جاحظ

ؤسد  م وی را ضدیف شمقي  کهطوری قرار دارد، به سمت نقد بالغی رأس تغییر مسیر نقد ادبی

، جداحظ نقشدی مهدم در تسدلر نگدرة هدتاز ایدن ج .(5۸ -5۷)ضیف، د.ت:  ددانعلم بالغت می

الجداحظ، ا قبدل مد رةدر سده دو علدم بالغدت کدهبر نقد ادبی دارد، تا جایی های شکلیزیبایی

  .(۱6 -۱۴: م۱9۸۱)صمّو،  شودبررسی می بَعْد الجاحظ، ما اجلوحظ الحدث 
از جملده  ،م اسدتاز موضوعات مهد قدیم شناخت اصالت نقد قدیم عربی و رویکرد ناقدان

 از جمله رویکردهدایاز سوی دیگر، . دارد م در سرنوشت نقد ادبیجاحظ که نقشی مهرویکرد 

است کده ولدک بهتدرین دسدتاورد  قرن بیستماوایل محصول  ۱،گرایی روسیصورت ،نوین نقدی

. (۴6۴: ۷، جم۱۳۸۸)ولدک، داندد اثدر هندری می انسجامهای روس را احیای مفهوم قدیم فرمالیست

قددیم، چده داران نقدد ادبدی ، از طلیعدهجداحظآراء نقددی این است که مسئلة قابل طرح حال 

ی هداینظراظهار  ، برخی محققاندارد. در این خصوص روسی گراییصورتای با رویکرد رابطه

 و برخی های روسآراء فرمالیست با ت جاحظطور مشصص به شباهت نظریابه برخی اند؛کرده

الددین عزه جملاز . اندی بالغی اشاره کردههاگرایی یا گرایش وی به زیباییشکلکلی به  طوربه

رو، اسدت، از همدین کنندههای ظاهری شعر تعییندر عمل نقد قدیم زیباییگوید میکه  اسماعیل
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اتهدام میدراث ف . از طرفی، مصدطفی ناصد(م۱955)اسماعیل،  شوندگرایی متهم میناقدان به شکل

ارچوپ پدرداختن هبررسی بالغت باید از چ گویدمیکند و گرایی رد میبالغی عربی را به شکل

 .(م۲۰۰۰)ناصدف،  به صنایع بالغی خارج و در تعامل بدا اعمداق مسدائل فرهنگدی بررسدی شدود

 ویژه جرجدانی و جداحظ رابده مسدلمان کدکنی نگداه ادیبدانرضدا شدفیعیحمد، مدیگر سدو از

 صدورت گدذرا وار محققان بهآثاین موضوع در  اما ،(5۰: ش۱۳96کدکنی، شفیعی) بیندفرمالیستی می

مطرح است که آیا در آثدار جداحظ  مسئله ، ایناینبنابرمطرح شده است.  اندکبسیار شواهد  با

اسدتنباط  روسدی گراییاز آن رویکرد صدورت ، کهغیر مستقیم چهمستقیم و  چه ،شواهد مکفی

رویکرد غالدب بدر  تا چه میزان یا خیر،قابل استصراج است  وی گرا بودنصورتدر اثبات  ،شود

حاضدر پدژوهش  ،بده ایدن منظدور .گرایی روسی اسدتبا رویکرد صورت هماهن راء جاحظ آ

 ،نظراناستفاده از دیدگاه صداحبو با و استنباطی  تحلیل محتوایی -روش توصیفیبا  ،کوشدمی

در دو کتدداب  در آراء نقدددی جدداحظ را الیسددم روسددیفرم رویکددردترین اصددول شدداخص

مشدصص  این رویکرد علمیِ بر مبنای اصولتا  دبررسی کنو  یابیریشه الحیوانو  التبیینو البیان

 .دانست فرمالیستیتوان جاحظ را ان میچه میز گردد

 

 سؤاالت.۱-۱

 :صدد پاسصگویی به سؤاالت زیر استپژوهش حاضر در

نقددد اصددول زان بددا شناسددی مددتن چدده میدددر تشددصیص زیبایی نقدددی جدداحظ هددایمعیار -

 تناسب دارد؟گرایی روسی صورت

 شواهد موجود از آراء و نظرات جاحظ چه میزان مؤید رویکرد فرمالیستی اوست؟ -
 شود؟کجا نمایان می روسی گرایانهای صورتنظریهجاحظ با آراء  اشتراکاتها و تفاوت -

 

 

 پیشینه.۱-۲
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، امدا ریات جدیدد غربدی آثداری نگاشدته شددهاساس نظخوانی متون نقدی قدیم بربازدر زمینة 
طور کلدی اء وی و بدهآرم روسدی در سدفرمالی نظریدات ادبدی جدیدد و جاحظ و ردیابی دربارة
 ه شرح زیر است:بکه مرور برخی از آنها  شده به اشاراتی بسندهناقدان قدیم  گرا بودنشکل

در  نویسددمیم، ۱955، األسم  اجلاولةميف ا الد مل العم يدر بصشدی از کتداب  الدین اسماعیلعز
بده  قددیم ناقددان ،رواز همدین اسدت، کننددهشدعر تعیین ظداهری هدایزیباییقددیم عمل نقد 

امل مموسة   خددویش، در تحقیددق املسممل عبدالسددالم  .(م۱955، )اسددماعیل شددوندمددتهم می گراییشددکل
نظدم  بارةآراء جاحظ را در م،۱9۷6 ،التبةنی للجموح من خالل البةون ياألسلقبةيف ا الد ل األدي 

داود سلوم  .(م۱9۷6، املسمل ) ددانشناسی معاصر میشناسی و اسلوبآثار ادبی مطابق با نظریة زبان

کندد آراء نقدی جاحظ را بررسدی می ،م۱9۸۱ ،م والت ا اترسخ الد ل الع ي کتاب بصشی از در
)سدلوم،  معاصدر پیوندد زد ةبه معیارهای نقدی دور توانمی راجاحظ  نظریات نقدی نویسدمیو 

األدبةمميف ددممل البالغةمميف يالدظمم  ت اللسممووةيف ي در کتددابالبدممو  محمددد الصددغیر  .(۱۳۳ -۱۲۲: م۱9۸۱
پدردازد و می دیابی نظریة ارتباطی در آراء ویبه ر م،۱۹۸۳ ،التبةمنیاجلوح  ممن خمالل البةمون ي

نشدان  در آراء جداحظ نشینی و جانشینی را کده اسداس نظریدات یاکوبسدن اسدتدو محور هم

اتهدام میدراث م، ۲۰۰۰ ،الد مل العم يمصطفی ناصدف در کتداب  .(۴۴ -۴۳: م۲۰۱۷، اخلفموي ) دهدمی
دهندة عنوان شدکلبده بالغت، بررسی که کندبیان میکند و گرایی رد میبالغی عربی را به شکل

و در تعامل با مسدائل فرهنگدی و صنایع بالغی خارج ارچوپ پرداختن به هز چاباید  ،نقد قدیم

، در پدی م۲۰۰۱ ،املم ا  امل عم  در کتداب  محمقد عبددالعزیز  .م(۲۰۰۰)ناصف،  شوداجتماعی بررسی 
ادبدی دورة معاصدر شناسدی و زبانهای نظریدات نخبودن میراث بالغی و یدافتن سدر اثبات غنی
املعمو  »عبدارت معدروف در تحلیدل  ،هنگام صحبت از لفدظ و معندابه ،در بصشی از کتاب است.

 نددارد های روسدیآراء فرمالیستنظر جاحظ اختالف زیادی با  گویدمی در عبارتی ،«.مط يحميف..
آن زمدان کده از  ش،۱۳۸5 بالغدت تصدویر،محمود فتدوحی در کتداب  .(۲۷6 -۲۷5: م۲۰۰۱، محقد )

بالغدت قددیم سدصن  گاه دو قطبدی صدورت و معندا درتصویر در جهدان کالسیسدم و از دیدد
بده  در شداخة بددیع و بیدان گونه کده، بدینکندگرا معرفی میغت سنتی را صورتبال ،گویدمی

 .(۸۸: ش۱۳۸5)فتدوحی،  نشده اسدتعنایتی  عنای مو چندان به ساختارها شدهتوجه  صورت کالم
روسی نیست. مهدی محبتی در  یگرایمشصص صورت طورگرایی بهنویسنده از صورتود مقص
تحلیل تاریصی تکوین نقد ادبی در ادبیات کالسیک  هنگامش، به۱۳۸۸، از معنا تا صورتکتاب 
بنیاد نگاه مسدلمین در  صورت»را حاکم بوده و عنوان نقدی کابه گرانقد صورت گویدمیفارسی 

کدکنی در کتداب رضا شفیعیمحمد .(۷۷: ۱، جش۱۳۸۸)محبتی،  «خلق اثر ادبی و فهم آن بوده است
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در  ،یو .دانددمیدر دنیدای کهدن و ندو  بدیادجریدانی را فرمالیسم  ش،۱۳9۱ ،رستاخیز کلمات
نویسدد بیندد و میفرمالیسدتی می بدان راطدرح کلّدی نگداه ادی ،مسدلمانان دبیسنت ا بهاشساره 

محمدود کداظم  .(5۰: ش۱۳96کدکنی، شدفیعی) عیارند فرمالیستی کاملعبدالقاهر جرجانی و جاحظ 

بررسدی ا ب م،۲۰۱۷ ،«جاکبسون وظ سميفضوء  ارسائل الجاحظ  ا التواصلوظ سميف » مقالة موات در
تر از جداحظ وسدیع نویسددمین یاکوبسد یدةنظر اسداسبر جاحظ هایرساله در ارتباطی ةنظری

گرا بودن جداحظ صورتدر زمینة  ،های پیشینپژوهش در .(م۲۰۱۷)موات،  کندبحث می یاکوبسن
های رویکدرد اسداس پایدهآراء نقددی جداحظ بر بدا بررسدینوشتار در این ، حال ،اشاراتی شده
تدا  شدودقصد آن است مشصص  آراء جاحظدر  هایی از آنسرنخ و یافتنگرایی روسی صورت

 در آراء نقدی جاحظ است. ی غالبگرایی روسی رویکردچه میزان صورت
 

 گرایی روسیصورت.۲
که از گذشته تداکنون  ون مطرح شدای از شکل و مضمبا ظهور فرمالیسم روسی تعریف گسترده

اندد کده آن ده را کار بردهها چنان موسّدع بدهفرم را فرمالیست». ترین مبحث بوده استجوهری
کند. تقابل قددیم میدان شدکل و محتدوا از میدان رفتده نامند در خود جذب میمعموالً محتوا می

 رد. این رویکشروع شد دوم قرن بیستم ةدر ده فرمالیسم روسی .(۴6۳: ۷، جش۱۳۸۸)ولدک،  «است
یدد تأکها بررسدی کدرد، که آن را در پیوند با سایر رشدته ،در تقابل با سنت غالب مطالعة ادبیات

یدن اسداس ا بدر ،(۱9۸: ش۱۳9۰)مکاریدک،  دهندة ادبیدات گذاشدت های تمایزرا بر مشصصه خود
 ست:به شرح زیر انظریة آنان قابل استصراج از  هایترین مؤلفهمهم
 ادبیداتدبدی موضدوع علدم ا» :بیان کرد چنینرا  رویکردشانین اصل تریاکوبسن مهم :۱ت.ادبی۱ّ

: )همدان «کندداثر مشصص را به یک اثدر ادبدی بددل می ، عاملی که یکاست که ادبیتبل نیست،

: مندت  از دو عمدل اسدت طبق گفتة ولک که است فرم ادبیشکل و پ  مرکز توجه آنان  ،(۱99
امدا در  ،دگیدراتی است که در مصدال  صدورت میشکنی تغییردهی. شکلو سازمان ۲شکنیشکل

اعمال کرد، تا بتوانند تمامیت اثر هندری  صورتی روشمندباید بههر اثر اصیل هنری، صناعات را 

                                                                                                                   

 
1.Literariness 

هنگام خلدق اثدر هندری سداختار که شداعر بدهصورتهم ریصتن زبان عادی است، بدین شکنی برمقصود از شکل.۲

گیدرد، در کار میسداخت بدهکند، واژگان شداعرانه و یدا نوکند، آن را آهنگین مینحوی زبان عادی را دگرگون می

مندد ای نظامپردازد و پ  از دگرگون کدردن مدواد آنهدا را بده شدیوهحوزة معنا به دگرگون کردن استعارات و... می

 بصشد.و سامان می دهدچینش می
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ها را مایدههای روس نه فقر صناعات، بلکه کارکرد زیباشناختی درونفرمالیست .را تضمین کنند
 .(۴6۴: ش۱۳۸۸)ولک،  کردندنیز بررسی می

سددت کدده هاتددرین اصددول فرمالیستاز مهمزدایی آشددنایی :۲سننازیبرجستهو  ۱زداییآشنننایی.۲

معندای هندر در »اینکه  ،مطرح کرد ۳«مثابة صناعتهنر به»شکلوفسکی آن را در مقالة بار نصستین

: ش۱۳9۰)مکاریدک،  «ای نو نهفتده اسدتها به شیوهدادن آننشان زدایی از چیزها ووانایی آشناییت

گیرد. هر کددام از میصورت  صنایع ادبیو استفاده از  این از طریق عدول از زبان هنجار که( ۱۳

زدایی داشته باشد و ایدن بده نقدش صدنایع در صنایع ادبی ممکن است تأثیر آشناکننده یا آشنایی

بین عناصر ادبی که هر کددام نقدش . حال در و عامل اصلی آن تمایز است دل متن وابسته است

تدری کده بدا دیگدر عناصدر دارد دلیل تمدایز بیشبیگانه کردن متن را بر عهده دارد عنصدری بده

 .(66 -6۱: ش۱۳۸۲)برتنز،  سازی گویندکند که به این عمل برجستهر جلوه میتبرجسته

 آن را و آوردشمار مدییاکوبسن عنصر غالب را از مفاهیم مهم اواخر فرمالیسم به :4.وجه غالب۳

داند؛ عاملی که بر سایر اجدزای اثدر ، نقطة کانونی اثر هنری می«وجه غالب»ای با عنوان در مقاله

 .(۱۱۱: ش۱۳۸۸)سجودی، دهد می کند و یا تغییرآنها را مشصص می هنری حاکمیت دارد،
، عوامل پیرامتندی را بده بررسی ابزارهای ادبی با تأکید بر ،های روسیفرمالیست: 5.مرگ مؤلف4

نظریة مرگ مؤلف طدرح از سوی آنان بود که اولین بار از جمله شناخت مؤلف و  حاشیه راندند

شرایر زندگی و اندیشدة مؤلدف بدا اثدرش فاصدله  میانآنان معتقد بودند شود که اشاره میشد. 

 شناخت نیت مؤلدفتوان آثار مؤلف را از راه که نمی هتأکید کرد بر این قضیه تینیانوف و هست

ادبیدات را کامدل منفدک از کده آندان  و این بدین معنا نیسدت (۴6: ش۱۳9۲)احمدی،  شناخت و...

 .(6۳ -6۱: ش۱۳۸۲)برتنز،  دانندمی است وجود آمدهدنیایی که در آن به

                                                                                                                   

 
1.Defamiliarization 

2 .Foregrounding 
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5.The Death of the Author 
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بدار بدرای اولین« مثابدة صدناعتهندر به»طدور در مقالدة شکلوفسکی همین :۱مناسبات میان متنی.۵

 اغلدبِ نشدان داداش در مقالدهکندد. وی مطدرح میکده میدان متدون ادبدی وجدود دارد  روابطی را

تدر بده آرایدش تصداویر آنهدا بیش کنندد مشدترک اسدت وز آن اسدتفاده میتصاویری که شاعران ا

 .(5۴ -5۳: ش۱۳۸۸)سجودی،  است تر از آفرینش تصاویرمجدد آنها بسی مهم پردازند که آرایشمی

 از جملده ادبیّدت،ان دیدگاه آندترین اصول از ، شاخصروسی فرمالیسم رویکردبا نگاهی به 

 کنیم.می جاحظ ردیابیدر آراء  متنی راو مناسبات میان زدایی، وجه غالب، مرگ مؤلفآشنایی
 

 در آراء جاحظ گرایی روسیهای اصلی نقد صورتمؤلفه.۳
الل ذاشدته و در خدبه بحدث گ ،توجه آنهاست ةشعر، که کانون اولی ها دربارةنظریات فرمالیست

 آن آراء جاحظ تحلیل خواهد شد:

 

 شکل و فرم ادبی ،ادبیّت.۳-۱
ن بده سدمت های روس ادبیت متن است، یعنی توجه آناترین اصل از دیدگاه فرمالیستشاخص

تأکید بر گدوهر اصدلی و »های اصلی کار آنان که یکی از منشصورتشکل ادبی اثر است. بدین

کوشیدند تا اجزاء سازندة داللت معندایی مدتن گرفتند و میادبی متن بود، خود اثر را در نظر می

را از شکل و شالودة آن استنتاج کنند و به هدف شناخت آن ه در اثر بازتاب یافته اسدت دسدت 

آن را در نظدم قدرآن عنوان مدتکلم معتزلدی راز اعجداز قدربه . جاحظ(۴۳: ش۱۳9۲)احمدی، « یابند

شدناختی اثدر توجده ییو، از طرفی، در جایگاه ادیب به خود متن ادبی و مباحث زیبا تفسیر کرد

ــةا ط الوريــه يعرفجــا الع مــ   وو»اسدداس عبددارت معددروف وی: برداشددت.  العــر، ، املعــام رورٌو
، و[. واملدمي و]القروي، البدوي  وو ُ  ط إاارـةا الـ،ُ  ا الشـن كثـر  سـج،لة املرـر ، ]وختـر  اللظـ ، وإَّنم

ــبإ، فاَّنــا الشــعر صــ اعةا، وط صــةمة الويبــ  واملــاء[، و جــ  ا رــن َضــر م رــن ال مبــ ، وَجــ،َد  البم
ادبدی شدکل و فدرم ادبدی و  مهدم ندزد جداحظ در اثدر( ۱۳۲ -۱۳۱: ۳، جم۱965)الجاحظ، « التمصـ،ير

آن معنایی مهم است که ادیب با نظدم دادن بده جملده و  نزد وی طورمندی آن است، همیننظام

                                                                                                                   

 
1.intertextual relationship 
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بده نقدل از  ۱۲۰: م۲۰۱6، جبميف) شودو این معنا تنها از نظم آن اثر دریافت می کندتصویر آن را القا می

اعتقاد دارندد کده ادبیدات و هندر فدرم ها فرمالیستاین همان چیزی است که  .(۱۴۱: م۱9۸۳، دمو الب

شدویم دسدت آوریدم متوجده میخوانیم وقتی شدناخت عمیقدی از آن بهاست و آن ه محتوا می

 .(۲۱۱: ش۱۳96کدکنی، )شفیعی تواند باشدچیزی جز ساختار و فرم نمی

قصد جاحظ از الفاظ همدان اسدلوب »نویسد: ضیف دربارة عبارت مشهور جاحظ می شمقي 

تنهایی سدازندة که تصویر و خیال نیز در تشکیل آن دخالت دارد. معانی خوب بده عبارات است

که کالم همة مترجمانی کده معدانی دقیقدی از فالسدفة یوندان ذکدر طورنیست، همان کالمی بلیغ

ت. زیبایی نظم برخدوردار نیسد داراست، اما از حیحی رااند بلیغ نیست. کالم آنان معانی صکرده

 .(5۲)ضدیف، د.ت:  «اهمیدت نظدم در کدالم ادبدی اسدت...ظ بحدث در مدورد ن قصد جاحبنابرای

از نظر جداحظ . (5۸: ش۱۳۸۲)برتنز، کردند مند نگاه میای نظامگونهدبیات بهگرایان نیز به اصورت

ان معندا در در بیدد، بدون آنکه لفدظ دهمحکمی را شکل میدر پیوند با هم ساختار  لفظ و معنا»

: نویسددمیکده طورهمان ،(۲۱: م۱9۸6)سدلّوم،  «آنکه تطویل کالم اتفاق افتدد...ن تنگنا باشد و بدو

ُي ٌهم املعىنو» ـ الشـريرن َأراَغ رع ًی کرمیاً فليلتما   له لظظاً كرمیاً؛ فا )الجداحظ،  «...ريفف اللظـ   الشي

 ــا  يبــابَه رعغــة ٌتمــی ال يکــُ، الکــیم  يبــتةه اســَ  البی» گویددد:می طددورهمین ،(۱۳6: ۱، جم۱99۸
َُ لظظ ــه إلــی معــإ أســَبَه رــن رع ــا  إ   : ۱، جم۱99۸الجدداحظ، )« لبــإالظظَــه، ولظظ ــه  رع ــا ، فــی يکــ،

بدرای  بدین لفدظ و معندا ر اثدر ادبدیست که در سرتاسرابطة پویایی از این عبارت مقصود .(۱۱5

 سدازدمیشدعری را  یمتند آن ده اساس عبارت معدروف جداحظ،بر. ایجاد نظم در جریان است

کندد. ایدن عقیددة جداحظ صدورت صیاغت شکلی شعر است که معنایی متفداوت را منتقدل می

ازه محتدوای ت، شکلوفسکی معتقد بود شکل اندها ارائه دادهای است که فرمالیستابتداییِ نظریه

نگار را ونقش های پراگر این پرده کندفتوحی اشاره می .(5۳ -5۲: ش۱۳9۲)احمدی،  آفریندتازه می

« دهمعدانی در راه افتدا»ماند، به تعبیر جداحظ کنار بزنیم و تصاویر هنری را حذف کنیم آن ه می

ای است برای اجرای فرم. این سدبک ادعدای نصسدتین است... محتوای ساده در این سبک بهانه

ی فدرم و ای اسدت بدرای اجدراگویند: محتدوا بهاندهکند که میگرایان روسی را تأیید میصورت

 .(96 -95: ش۱۳۸5)فتوحی،  سازدمحتوای انسانی زمینه را برای عملکرد تمهیدات ادبی فراهم می
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ها شناخته شود هر نکتة ادبی از واژه تا سصن باید در پیوند با سایر نکتهها از نظر فرمالیست

: ش۱۳9۲ )احمددی، ترین جنبة پژوهش ادبدی اسدتو به این اعتبار شناخت شالودة اصلی اثر مهم

و این نظریة نظمی است که با عنوان سبک و بافت عبارات نیز بر زبان جاحظ جاری اسدت، ( 5۰

اـا  ...» که نشان از اهمیت انسجام ابیات نزد جاحظ دارد:« قِران ابیات»ویژه در بحث وی از به
لكـن لـي  لشـعر  و ]إنـيه يقـ، [بن رؤبة ي شد شعراً له أع بين. اا : فقا  رؤبة: نعـ رأيت  الي،م ع قبةَ 

ُا. ُا" التيشاب َه و.. ااَرا جاحظ در تأکیدد بدر  .(۲۰6 -۲۰5: ۱، جم۱99۸)الجاحظ،  «امل،افَقـةيريد بق،له "اارا

تدر ابیدات دلیل تناسدب بیشبن لجدأ بدهدهد، آنجا که عمدراین قضیه به روایتی دیگر استناد می

بن جلـن  لـبعا الش ـعراء: أش أشـعر ع َمـراـا  و» خواندد:اش با یکددیگر خدود را شداعرتر میشعری
ــهأنــت وقــ،   البيــَت وأخــا ، ومب ذاك؟ اــا : ِميا أاــ،   البيــَت ور ــإق اــا : و  .(۲۰6)همددان:  «ابــَن عميا

تک اجزای شعر تا به این حد اهمیت دارد و برای نشان دادن اهمیت این موضوع هماهنگی تک

أجـااء  البيـتا رـن كـللإ ٌـرو   الكـیم وو» :شدودهمین ب  که به ایدن عبدارت جداحظ اسدتناد 
ُي البيــَت وراهــا ســجلًة ليي ــة، و الشــعر،... َرط بــة ر َت،اويــة، سلابــَة ال ياظــام، خظيظــًة علــ  اللبــاُ؛ ٌــ  كــن

را  كلمةا واٌد ، و پد  از  و( 6۷ -66: ۱، جم۱99۸)الجاحظ،  «ٌ ي كنُ الكلمَة أبسرها ٌـر ا واٌـدأَبس 

در سط  عبارات و ابیدات و در نهایدت در  عناصربه محکم کردن  عناصر ادبی به تمامپرداختن 

أعـاد فيـه وَاف ع د كليا بيـت االـه، وإ كل  رن َج،مد ط مجي  شعر ، وكللو»: پردازدکل اثر ادبی می
ــراَ  أبيــاَد القصــيد  كليجــا ربــت،يًة  چنددین ایددن و  (۱۳، ۲م، ج۱99۸)الجدداحظ، « ط اجلــ،د ال مظَــر ٌــ  ج 

و در قدالبی  داند که تمام اجزای آن با یکدیگر متناسب باشددبهترین شعر را شعری میاست که 

وأج،د الشعر را رأيته رتیٌ  اِجااء سـجل املرـار  فـتعل  بـللإ أنـه اـد » :واحد ریصته شده باشد
، م۱99۸)الجداحظ،  «أفرغ إفراغاً واٌداً وسبإ سبكاً واٌداً فج، جيري عل  اللبـاُ كمـا جيـري الـدهاُ

فاَّنـا الشـعر »یابدد: میاز نظر جاحظ، شعر صنعتی است که قوانین آن در شکل حضدور  .(6۷: ۱ج
قصد جداحظ از  .(۱۳۲ -۱۳۱: ۳، جم۱965)الجاحظ،  «ج  ا رن التمصـ،يرَضر م رن ال مب ، وص اعةا، و

دهی آن در عباراتی پرمعندا و مدوزون اسدت. صناعت شعری ساخت یا هنر ترکیب کالم و شکل

طلبـت علـ  الشـعر »گویدد: کده میطورتمرکز جاحظ بر مباحث زیباشناسی فنی کالم است، همان
فلـ  ، ...ع د اِصمع  ف،جدوه ال حيبن إال غريبه، فرجعت إ  اِخظـ  ف،جدوـه ال يـتقن إال إعرابـه

، )ابددن رشددیق «بن عبــدامللإ الــا دحممــدأظظــر  ــا أردد إال ع ــد أدتء الكتــام كاوبــن ابــن وهــ  و
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از سیاق کالم پیداست که مطلوب جاحظ معرفت مصصوصدی اسدت کده بددان  .(۸۴: ۲، جق۱۴۰۱

کدوب، )زریند قواعد کلی را بتوان بر اشعار تطبیق نمدود و بده زشدتی و زیبدایی آنهدا حکدم کدر

 دون ابدن وهدب و هم ادیبدان داشدتند ت چنین نگاهی بده ادبیدات راپیداس و (۴6 -۴5: ش۱۳۸۳

نویسد که ابن رشیق نیز بعد از ذکر این عبارت میو  ادیبان آن دوره بودند زیات که ازال كدبملاملل

نظدر از  .(۸۴: ۲ق، ج۱۴۰۱ابدن رشدیق، ) شعری فرو رفته بود احظ در اعماق راز و رمزهای جمالج

کندد، زدایی میادبیت نتیجة صناعات منفک از هم نیست که از زبدان متعدارف آشدنایییاکوبسن 

بلکه نتیجة سازمان خاص زبان شعری است کده خدود را در جهتدی متفداوت از سدازمان دیگدر 

دهدد. ادبیدت حاصدل یدک اصدل سداختاری خداص اسدت، اصدل کاربردهای زبان سازمان می

جداحظ نیدز یدک اثدر را  .(۷۰: ش۱۳۸۲)برتندز،  ینی(ارزی( بر روی محور ترکیب)همنشدتشابه)هم

، نشدان داده شدد کده در شدواهد شدودبیند که عناصر در ارتباط بدا هدم سدنجیده میصنعتی می

هاسدت در کنده زمدانی کده روش اصدلی پدژوهش ادبدی از نظدر فرمالیستاین پژوهش همبنابر

 شود. نظریات جاحظ استنباط می
ای آن نتدای  ادبدی بدراستقالل پژوهش ادبی بدود و  ها تأکید براصلی فرمالیست دیگر تفکر

های نهدست آمده باشد و این بدین معنا بود که زمیشدند که از بررسی خود اثر بهاعتبار قائل می

د، حدذف کنند و... کلید راهیابی به دنیای ادبی متن نیست، نه اینکده آن مدوارد را علمی، تاریصی

رد جدداحظ از رویکدد ،در ایددن مددورد .(۴۴ -۴۳: ش۱۳9۲)احمدددی،  بلکدده در حاشددیه قددرار داشددت

هنگام بحدث از متندی نیسدت. مدثالً وی بدهتوجه به عوامل برونها دور نیست. وی بیفرمالیست

یر آن دهد و اینکه چه اثری موثق است با توجه به شدراویان را ارائه میاثری سند اثر و اخبار را

دهدد کده شدعر در آن دوره چده زمان که قضیة انتحال در میان بوده و با ذکر روایداتی نشدان می

و تأثیری کده  منمربينکه از قبیلة طورسازی و حاالت روانی دارد، همانتأثیری در مردم و فرهن 

ن عبيـد : كـاُ الرجـل  رـاـا  أب،»نویسدد: ی از آن قبیله داشته است چندین میهجای جریر بر مرد
:فما ه، إال أُ اا  ج له: ممن الرجل؟ اا : َّن ريي كما ورىق َّن ر إذا ايلبين  ريرا

َـــــــــــــــر ـــــــــــــــن َّن   فغ ـــــــــــــــام الومـــــــــــــــرَ  إنيـــــــــــــــَإ را
 

 ال كاـــــــــــــــــــــیتً فـــــــــــــــــــــی كعبـــــــــــــــــــــاً بلغ ـــــــــــــــــــــَت و
 

 .(۳5: ۴، جم۱99۸)الجداحظ،  «عـاررقممـن الرجـل؟ اـا : رـن بينَّنر إذا ايل لـه: ٌ ي صار الرجل رن بين

چشدم هنگام بحدث از اثدر ادبدی بههایش بدهالی گفتدهبدهدر ال مسائل تاریصی و اجتمداعی و...

هدای ادبدی اسدت؛ ویژگیی اثر ادبی تکیة جاحظ بر خورد، اما در حاشیه قرار دارد. در بررسمی
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کشد. هم نین، جداحظ تاریصی و اجتماعی را پیش نمیوی در خوب و بد دانستن اثری روش 

ای داند و یا برای شعر وظیفدهای برای تزکیه و تربیت نمیادبیات را در خدمت اجتماع یا وسیله

و  بینددنمی به رعایدت مبدانی اخالقدی ... قائل نیست و ادیب را مقیدرائة حقایق علمی وجهت ا

ـ،يا  فافَـَت، و»گوید: کند، چنانکه میمی اثر ادبی و لذت از آن را هدف اصلی تلقی  ٌ نظع ـه إُ هـ، 
لـي  رـن امل ـاف  اإلصـویٌيمة وليَ  تملبب،ط؛ وه، ي عد  رن اِدم املقص،ر، ورقص،ر  عل  أهله، و

اآلالد، فجـ  ر،جـ،داد ط هـل  الكتـ ا اِرفـا  وكل  ش ء  ط العامل رن الصـ اعاد وحبقيقة بييا ة؛ و
 َُ کتاب خداص خدود را دارد و پ  علوم طب و منطق و...  .(۸۰: ۱، جم۱965)الجاحظ،  «اِشعاردو

های شاعران مرجعی بدرای علدوم باشدد و ایدن تفکدرِ جداحظ بنیدان تفکدر واجب نیست دیوان

: م۱9۸6؛ ۱۲9 -۱۲۸: م۱9۸۱)سدلوم،  اسدت« الشدعر يمقد »این، مقیاس جاحظ بنابر .هاستفرمالیست

شدود هم نین، خوب بودن اثری در ارتباط با ادیب و زمان پدیدآمدن آن شدناخته نمی .(۴۲ -۴۰

ولـ، كـاُ لـه بصـرا لعـر  ر،ضـَ  »ها مانددگار خواهدد بدود: و اثری که جاودانه باشد در همة زمان
نظریات جاحظ در اصدول در نتیجه،  .(۱۳۰: ۳م، ج۱965)الجاحظ،  «ط أييا  راُ كـاُاجليياد مممن كاُ، و

 هاست.اساسی هماهن  با آراء فرمالیست
 

 سازیو برجسته زداییآشنایی.۳-۲
زدایی های مهم در آشدنایییکی از سویهزدایی است. ها آشناییاصول فرمالیست ترینمحوریاز 

ها گدوهر شکنی و ضدیت با قوانین هندری از نظدر فرمالیسدتاست. این عادت انی اثرغرابت زب

شکنی نظدم خواندده اسدت، اصلی هنر است. درک اثر هنری نیز جز به یاری آن ه یاکوبسن نظم

 کده اززمانیرتی از جداحظ توان چنین مفهدومی را در عبدامی .(۴9: ش۱۳9۲)احمدی،  امکان ندارد

کده داندد و معتقدد اسدت زمانیگوید یافت. وی شعر را قابل ترجمده نمیماهیت شعر سصن می

خوانندده را  زدگیشود و شدگفتهای شعر را موجب میییشود، تمام آن ه زیباشعر ترجمه می

وـم  رـ  ٌـ،يا  وقجيـ،  عليـه ال قـل؛ والي بـتوا  أُ يـمجَ ، والشـعر الو»رود: انگیزد، از بین میبرمی
ـــه و  .(۷5 -۷۴: ۱، جم۱965)الجددداحظ،  «...ســـقَم ر،ضـــ   التع ـــ ذهـــ  ٌبـــ  ه وبوـــل و نـ ــه، ونظم 

برانگیزی در بیدان جداحظ تعجدب ةکدکنی به خوبی به این موضوع اشاره کرده و بر نقطدشفیعی

 کنددآن متمرکدز می« برانگیزیعجبنقطة ت»شعر را در « شعریّت»جاحظ ، اینکه گذاشتهانگشت 
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در بیان جاحظ سدصنی کدکنی به اعتقاد شفیعیزدایی است. این بیان دیگری از مسئلة آشنایی که

برانگیزی که معیار جمالی در شعر نقطة تعجب پذیرفتهجود ندارد، ولی زدایی واز مفهوم آشنایی

فن هنر ایدن اسدت کده ...»شکلوفسکی این است که  ةگفتاصل  .(5۰: ش۱۳96کدکنی، )شفیعی است

اشیا را ناآشنا سازد، صور را دشوار گرداند، بر دشدواری و مددت ادراک بیفزایدد چراکده فرایندد 

: ش۱۳۸۸)سدجودی،  «شناختی است و بایدد طدوالنی شدودادراک به خودی خود یک هدف زیبایی

 بدوده و آن ارزشای که شکلوفسکی مطرح کدرده مقددم پیداست که جاحظ در اصل قضیه .(6۱

ُم » :نویسددشناختی اثر ادبی است، چنانکده میییترین اصلِ زیبااست که مهمبرانگیزی تعجب ِ
كليمـا كـاُ أبَعـَد ط الـ،ه  كـاُ كليما كاُ أغَرَم كاُ أب عَد ط ال،ه  ، والشي َء رن غر رعدنه أغرم، و

 -۸9: ۱، جم۱99۸)الجدداحظ،  «کلمــا کــاُ أع ــَ  كــاُ أبــد كليمــا كــاُ أط ــرَ  كــاُ أع ــ ، وأط ـَر ، و

را کده   تدازه بده خوانندده و ابدداع فندی های خودکار انتقال حفعال کردن هنرسازههمین  .(9۰

ومل يكـن » :خوانددمی« بدیع» در شعر . جاحظ چنین ویژگی راشودجوهر ادبیات است موجب می
ــار   شکلوفسددکی هنددر را بدده » .(5۲ -5۱: ۳ج ،م۱99۸)الجدداحظ، « ...ط امل،لمــدين أصــ،م  بــديعاً رــن بشم

کدی تدازه از موضدوع را ودکار ادراک دانست. یعنی هر تصدویر بایدد ادراة خمعنای ویرانی سوی

 «زدایینه اینکه معنایش را تکرار کند. پ  تصویر همواره مرتبر است بده آشدنایی دست دهد،به

کده وی بدر هنگامیشدود، ای از جداحظ دریافدت میاین مفهدوم از گفتده .(۴9: ش۱۳9۲)احمددی، 

گیرد، زیرا از نظدر جداحظ در ایراد می« الجفنابرز  » أبونواس در وصف برآمدگی چشم شیر به

شدود و وصدفی آشدنا این وصف تصویر جدیدی که درکی تازه از جهان ارائده دهدد دیدده نمی

اینگونده که چشدم شدیر را ستاید، زمانیرا می حمید األرقررود، اما در مقابل وصف شمار میبه

 ةنگددرد و ایددن همددان نقطددمی« جددوف حجددر»کنددد کدده گددویی ایددن حیددوان از توصددیف می

بق،لـه، ٌـ   ]نـ،ا  أت[عـاب، و»وجدود دارد:  حمیدد األرقدرشدعر  برانگیزی است کده درتعجب
َ اِسد تجلة،ظ، فقا :  وصف َع  

َـــــــــــــــــــــــــــــــا َعي   ـــــــــــــــــــــــــــــــه  إذا التجَبـــــــــــــــــــــــــــــــت    كَنَّنم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــ، ا   ترا ََ  اجلظ 
 

َُ عَ  اِسد تلغؤورا. اا  الرماجا:و ظ ،  ه    َيصا
ٌََ ر    كنَّنا يـَ  ظر  رن َج،  ا 
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جاحظ به ایدن امدر واقدف  .(۴5۷: ۴، جم۱965)الجاحظ،  «أشَعَر ر هر  هلا فاشم ال نعر  بـَع َد َبشمار  و...

که القا شدود چندین ای گونهی است، بهیان ادبهای ناشناخته در بنشانهر استفاده از هن ةبوده که وظیف

ده القدا سدی تدازه بده خواننددر این صورت ح ،هرگز در اشعار پیشینیان وجود نداشته است داللتی

را در اواخدر کارشدان  ها آنطرح است که فرمالیستمسازی نیز با این مثال، بحث برجسته شود.می

ودکدار خپیرامدون را  یزدااصر متنی آشدناییه عنسازی دارای این تأثیر است کارائه دادند. برجسته

 شدوددهد و باعدث میلشعاع قرار میادلیل نقش متمایزی که دارد دیگر عناصر را تحتکند و بهمی

کده  بیدتهمدین  . در( 66 -6۱ :ش۱۳۸۲)برتنز،  دتازگی خویش را تا حدی از دست ده عناصر دیگر

، (۲۲ -۲۱: ق۱۳۴6، البرم   ؛۱۱۸: م۱95۲، العسمر  ) استآن را از حمید األرقر دانسته  العسمر  أبوهالل 

 دلیل متمددایز بددودنش از دیگددر عناصددربددهو د ورکار مددیبددهمنظددری جدیددد از ری چنددین تصددوی

اسدتنباط ایجداد انگیدزش از ایدن عبدارت نیدز  عهدده دارد.سدازی را برنقدش برجسته زدایشناییآ

ــيت اِلظــاَظ و»: شددودمی عــن  حت،ملــت ط العيــُ،و رفيعــة،أ لببــت اِوصــاَ  الالكرمیــة، واملعــام إذا ك با
را را   ييا ت، ورقادير ص َ،رها، و : ۱، جم۱99۸لجداحظ، )ا «خرافـت   ٌََب ا رـا أر َبت  عل  ٌقائه أادارها، بَقد 

برجسدته خدود  ةبدر سداختارهای ویدژ آفرین است و با تکیهشکن و درن ادبی عادت سصن .(۲5۴

کند و موجب تمدایز زبدان ادبدی از زبدان هایش جلب میتوجه خواننده را به برجستگیشود و می

مدارانه، سصن گفتن از محتوا ابداً سصن گفتن از هنر نیسدت، از شود. از دیدگاه نقد شکلعادی می

سدت. اتجربه گفتن است. تفاوت بین محتوا، یا تجربه، و محتوای حاصل شده، یدا هندر، صدناعت 

ای است که نویسنده برای اکتشداف و تکامدل موضدوعش، انتقدال معندای آن و سیلهصناعت تنها و

ها و لیسدتبدرای یدافتن ارتبداط بدین فرما .(۸9: ش۱۳۸۰)گرین و همکاران،  ارزیابی آن در اختیار دارد

ادوه هلـلين اـد بلـم رـن اسـت  وعمرو الشيبامم  أش رأيت أتو»پردازیم: می الحیوانجاحظ به شاهدی از 
أش ا لـه. وارطاسـاً ٌـ م كتبجمـوحنـن ط املبـ د يـ،م اجلمعـة، أُ كلمـف رجـیً ٌـ  أٌةـر  دواً  البيت ا، و

ـعراً أبـداً. و ُم صاٌ  هـلين البيتـ  ال يقـ،  شا ـَل طأ ع  أ ُي عـا الظتـإ لاعباوكـ   لـ،ال أُ أدخا مـت أ
 مها ا،له:اب ه ال يق،  شعراً أبداً، و

ــــــــــــــــــیال حتَبــــــــــــــــــ م املــــــــــــــــــ،َد  َد الباَل  َرــــــــــــــــــ، 
، ولکاـــــــــــــــــــــــــــــنم َذا  کیمهـــــــــــــــــــــــــــــا رـــــــــــــــــــــــــــــ،دا

 

ــــــــــــــــــــؤا   الرياجــــــــــــــــــــا ا  ــــــــــــــــــــا املَــــــــــــــــــــ،د  س   فَاَّنم
ـــــــــــــــــؤا   «أفظَـــــــــــــــــَ  رـــــــــــــــــن ذاَك لـــــــــــــــــل يا الب 

 

 (۱۳۱: ۳، جم۱965)الجاحظ،  
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آیدد. جداحظ در شنود، از شنیدن آن بده وجدد میاین دو بیت را می الشةبو که در مسجد زمانی

گوید به گمان من سرایندة این دو بیت شداعر نیسدت و فقدر معندای می الشمةبو  مقابل واکنش

 ی از هندرخوبی را ذکر کرده است و زیبایی ادبی در آن وجود ندارد. جاحظ این دو بیت را خدال

داند که تنها دارای مضمون اخالقدی و بیند و آن را نظمی میشاعری و عناصر ابداعی شعری می

ذهـ  الشمـي   إ  و»: گویدددر ادامده می .م قابدل انتقدال اسدتبا بیانی عدادی هدخوبی است که 
ُا املعىن، و ـةا ط الوريـهاستةبا جـ  ا و رـن ال مبـ ، َضـر مو ، فاَّنـا الشـعر صـ اعةا،...املعام رورٌو

عنوان متندی ادبدی حظ آن ده شدعر را بدهاز نظر جا .(۱۳۲ -۱۳۱: ۳، جم۱965)الجاحظ،  «رن التمصـ،ير

دلیل آنکده شدعر بدهکنند کده ها نیز تصری  میکند همان برجستگی است و فرمالیستمتمایز می

گیدرد شدعر نیسدت، بلکده بده ایدن کار میوضعیت انسان به های ژرف را برای کاوشِمایهدرون

)برتندز،  کنددخود جلب می وجه را به تصنعت زدایی از زبانخاطر شعر است که در فرایند آشنایی

پسندد همان معنایی است کده در بیت را میدو  ،خاطر آنبه ،الشمةبو معنایی که  آن .(۴9: ش۱۳۸۲

ی جداحظ خدوب ا به دنیای شعری خود وارد نکرده اسدت.دنیای واقعی نزد همگان هست و ما ر

 وشود متفاوت اسدت یاما از نظر وی آن معنایی که از صنعت شعری القا م ،پذیردآن معنا را می

یابد. مهم شکل شعری است که ما را بده دنیدایی دیگدر جز با خود شعر موجودیت نمی آن معنا

ُي راهيـة الشـعر ...»گویدد: کده عداکوب میطور، همانانگیدزدمیرا بر خوانندده برد و تعجبِمی أ
ــه؛جــ،هر  أنيــه نظــاما لغــو ــه إال في ــه رعــىن ال وجــ،َد ل ، ي بعــه ع  ن هــل  املعــىن الشــعريي رــو ،يٌّ خــا،ٌّ

ن اید .(۱۳9: م۲۰۰۰کوب، عدا) «ال،ججة لي  املعىن امل وق ي العامي اللي حيصيله ال ـا  رـن خـ اد اويـا 

سدوی گیری بهآن جهدت ة، شعر شکلی از زبان است کده مشصصدگفتههمان است که یاکوبسن 

ای تدازه بده خدود زبدان را شکل خود است. شعر قبل از هر چیز به ما امکان نگریستن به شدیوه

دهد... اگر اثری هنری توجه را به شدکل خدود جلدب کندد، آنگداه آن شدکل بده بصشدی از می

 .(5۲ -5۱: ش۱۳۸۲)برتنز،  شودمی محتوای آن تبدیل

از طریدق داندد و آن میزدایی از زبان متعدارف راز ادبیت در شعر را در آشنایی شکلوفسکی

 اژگان در شدعر، کده بنیدان آنهمنشینی و(نظم و ۱: ای از صناعات استاز طیف گسترده استفاده

جداحظ شدعر  .(6۰ -59 :ش۱۳9۲)احمددی، (و... ۳. (مجازهای بیان شاعرانه۲ هاست...موسیقی واج

و پیوندد آنهدا در عبدارت،  موسیقی، انتصاب ترکیبدات داند که شگردهایی از جملهمی یرا صنعت



 *حجت رسولی                                                    گرایی روسی در آراء نقدی جاحظرویکرد صورت 

187 

 

ر.ک: ) آنندد ةدهند... تشدکیلصدنایع بددیعی و ،ز و...کار گدرفتن مجدابده کلمده، چیدمان حروف

ی تصدویر جاحظ، هم ندین شدعر را ندوع .(۲۴: ۴، جم۱99۸الجاحظ،  ؛۱۳۲ -۱۳۱: ۳، جم۱965الجاحظ، 

 عناصدر شدعری وجدود دارد تار محکم و حسن تألیفی اسدت کده میدانساخ مقصودداند که می

نیز جاحظ  ،دانندها در برجستگی شعر دخیل میدر نتیجه، آن ه فرمالیست .(۲۸9 :م۱99۲)عصدفور، 

 ها پرداخته است.بدان های زبان عربیژگیمتناسب با وی
 
 .وجه غالب۳-۳

داندد تة مرکزی بیان ادبی مییاکوبسن آن را هس ها وجه غالب است کهاز دیگر اصول فرمالیست

ابتی ات ثدادبی قطع عناصر. (۱۱۱: ش۱۳۸۸)سجودی،  کندکه انسجام ساختار اثر ادبی را تضمین می

ت نهدا بدا گذشد، زیرا ارزش آجا کردهصورت ارادی در بازی ادبی جابنیستند که بتوان آنها را به

هدای چده در اثدری ادبدی و چده در ادبیدات دورههمین عناصر ادبدی  جا خواهد شد.هجاب زمان

الدب تبددیل به عنصری غ اییزدآشنایی آنها در مصتلف براساس نقشی که دارند و میزان توانایی

کده عناصدر آن نظدامی اسدت بی ادزیرا اثر  ،(56 -55: ش۱۳۸۴سدلدن، )شوند یا به حاشیه رانده می

 ارچوب نظدام مشدصصهدرا در چ کارکردشدانیکدیگرند و رابطدة آنهدا بدا یکددیگر  وابسته به

دلیل ، بددهق(۱۲۱۳ -656)مغددول و عثمددانی دورةهم ددون ای که در دورهصددورتبدین ،کندددمی

 در اشدعار درگیدر تصدنعات اًرن  شد و غالبار کمی، فرهن ِ عقلی بسو... علمشدن مظاهر  نابود

وجه غالدب را گوید مییاکوبسن . را تحت سیطرة خود داشت لفظی بودند که تمام عناصر دیگر

ر دایدرة جو کدرد و هدم دوتوان در شعر یک شاعر یا قوانین مکتب شعری خاصی جستهم می

ات کهددن در مددثالً اگددر عنصددر خاصددی هم ددون اصددطالح .(۱۱۲ :ش۱۳۸۸)سددجودی،  تریوسددیع

یفدا انقدش غالدب را  کدهد آمد واهپیش خمثالً موسیقی ساختمان اثر محو شود، عناصر دیگری 

 .(56 -55: ش۱۳۸۴)سلدن،  کرد خواهد
گوناگونی در حدوزة تدم  وه غالبدر ادوار مصتلفِ شعر با ظهور وجگوید کدکنی میشفیعی

شدود، ذوق جامعده و شداعران عصدر را شویم که وقتدی وارد صدحنه مدیرو میبهو ساخت رو

الً در مدث .(۱5۷: ش۱۳96کدکنی، )شدفیعی شوددهد و تبدیل به معیار یک دوره میتأثیر قرار میتحت

در حدوزة  ،ایگیرد و در دورهوجه غالب به خود می نقشقالب غزل  ،ساخت در حوزة ،ایدوره

کندد تغییدر ذوق زیباشدناختی مدردم نکتة مهمی کده جداحظ بددان توجده می .زهد و عرفان ،تم
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شعری برتدری بدرای خدود ای الگوی عصرش در زمینة شعر است و معتقد است مردم هر دوره

 .(۱۴۷: م۲۰۰۰)عداکوب،  دارند و تغییر ذوقِ زیباشناختی شعر هماهن  بدا تحدوالت زمدانی اسدت

پسدند های خاصی مدورداشعاری با ویژگیای خاص دهد که در دورهای از جاحظ نشان میگفته

آن اشدعار را روایدت کنندد هم دون اشدعار  هدانسدتند کدشد و تنها کسانی را راوی میواقع می

لصـ،،ا َرـن مل يـروا أشـعار انيـان  واملاربـدييا  واـد أدركـت  رواَ  املبـ دييا  وو» ...:نسیب و عاشقان و
سدس ،  .(۲۳: ۴، جم۱99۸الجداحظ، )« ، فاهن  كان،ا ال يعديونه رن الروا ...نبيَ  اِعراماِعرام، و

وَاظـ،ا علـ  اصـار اوــديه مث اسـت دوا ذلـإ كلمـه و» :توجده نشدان دادندددهای کوتدداه و... بده گفتده
هددای نویسددد تمایددل شدددیدی نسددبت بدده غزلو در ادامدده جدداحظ می )همددان( «القصــائدو

لقـد و» رند  شدد:هدا نیدز کمتمایدل آنهدا بده آن غزل که بعدها دادندنشان می نفاح بنعباس
بن اٌِ ف، فمـا هـ، إال أُ أوَرَد علـيج  عل  نبي ا العبا را ه  عل  ش ء  أٌرَ، ر ج  شجدف   و

خلـفا اِرــر  نبـي  اِعــرام، فصـار   هــد ه  ط شـعر العبــا  بقـدر رغبــتج  ط نبـي  اِعــرام. مث 
، و ُ  البـنيا رأيت ج  ر ل س  يماد  ـَد ٌَ طبق ایدن گفتده  .)همان( «...را يَروى ع َده  نبيَ  اِعرام إال 

تغییدر دهندة نشدانشدک ایدن سند است و بیپموردای صورت و تم خاصی از شعر در هر دوره

 بدرایدن تحدوالت  پدذیرد، بدالعک ،الت جوامدع آن دوره تدأثیر میمردم است که از تحو ذوق

در ردم و در بسیاری مواقع شرایر و ذوق مگذار است نیز اثرطور کلی ادبیات و بهصورت و تم 

کنندده اسددت. تعیینای هددا در دورهسددویی دیگدر و یددا طدرد آنودادن شدداعران بده سمت سدوق

بدر قبیلده یدا گروهدی از طور در عبارتی دیگر از جاحظ نیز ذوق مردم و تأثیر شرایطی که همین

اـد حَي ظـ  و»: شدودآن نشدان داده میرن  بدودن کمحاکم بوده در پرورش قالبی از شعر یا مردم 
مل يتجيمـن مل ُت ـ َد  ابيلـةا ط اجلاهليمـة، رـن اـ ري ، كمـا ر ـدٌت  ـاوم. و. و..جر   آَخـرُوَش ا وتلشعر 

ــاهد و در  .(۳۸۲ -۳۸۱: ۴، جم۱965)الحیددوان،  «بــدراملثــل ملــاد  ط أٌــد  رــن العــرم، رــا فيمــن لبينرــن الشم

ای از شدعر مندی هدر قبیلده و مدردم هدر دورهمیزان بهره توان استنباط کرد کهعبارتی دیگر، می

بن کعب که دارای نسدب شدریفی بودندد الحارث، چنانکه قبیلة بنوبستگی به تغییرات دوره دارد

ب ـ،و»: در جاهلیت بهرة فراوانی از شعر نداشتند، اما در دورة اسدالمی شداعران بزرگدی داشدتند
، جيـــرُو اوـــاُر مل يكـــن ط اجلاهلييـــة ٌـــ ي كبـــر ط جمـــارَي رلـــ،ك الـــيمن...، وبن كعـــ  ابيـــلا شـــريفا

از آنجدا  ،با وجود ایدن واقعیدت .(۳۸۱: ۴، جم۱965الجاحظ، )«هل  ط اإلسیم شعراء رظلقـُ،الشعر. و
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تواندد در هدر عصدر و که هر شاعری در مضمون و سدبکی از شداعری قریحده دارد، پد  نمی

که فدرزدق طوررو هستیم، همانغالب در ادبیات روبه وجهای شاعری مطرح باشد، چون با دوره

سرایی و جالب آنکده فدرزدق شدیفتة زندان بدود و سرایی توانمند بود و جریر در غزلدر مدیحه

، شداعری سدرایی مهیاسدتکه شدرایر بدرای غزل ایو طبیعتاً در دوره جریر مردی پاکدامن بود

، كـاُ ربـتجَماً تل يابـاء، والظـر د  وهـلا و»: گیدردچون فرزدق در حاشیه قدرار می  ُ كـاُ  ايـَر غَـ،ا
هـ، رـ  جريـرا عظيـفا مل يـَع َشـه ارـرأً  اـمي، وو... ه، ط ذلإ لي  له بيتا واٌدا ط ال مبـي  رـلك،رو

عراً  ـاعر  نظبـه اـد ختتلـف و .لي  الظر د  ط طا،الاها أبشَعَر ر ه ط اصـار ..و ،ذلإ أغَا   ال يا ا شا الشي
نظر جاحظ در بحث از زیبدایی شدعر  از نویسدمی سلوم .(۲۰9 -۲۰۸: ۱، جم۱99۸)الجاحظ،  «وـ هٌاال

و بدالطبع بدر ادبیدات و معیارهدای تحوالت تاریصی و تمدنی بر انسدان های زمانی و دگرگونی

شدرایر و ایدن بددین معندا نیسدت کده جداحظ  (۱۲9: م۱9۸۱)سلوم،  گذاردشناختی اثر میزیبایی

دهد، بلکه قائل به تأثیر و تأثرات میان سلوکیات شاعر را در ارزیابی شعر دخالت می وپیرامونی 

در احظ بده تغییدر و تحدوالت ج دهدنشان می شواهد نتیجه آنکه بیرونی است. عواملادبیات و 

هدا رو هسدتیم و اینبهای با حاالت خاصی روقائل است و به دالیل مصتلف در هر دورهادبیات 

  نیست. های افکار فرمالیستهای علمپایه باارتباط است که بیهایی سرنخ
 

 مرگ مؤلف. ۳-4
معتقدد بودندد کده »آندان  ها بدان پایبند بودند، مدرگ مؤلدف بدود.از دیگر اصولی که فرمالیست

ثیری هدم در آفدرینش شدعرش داشدته أتحقیق در آثار ادبی ارتباطی به دنیای خالق ندارد... اگر ت

ها آن ه را فرمالیست .(5۴ -5۳ش: ۱۳۸۳)صدفوی،  «مطالعه و بررسی شعرش ندارد باشد، ارزشی در

که دیدیم، عنایدت طورهمانتوان ردیابی کرد، آراء جاحظ میکل اند در در این زمینه مطرح کرده

و عامدل دیگدری را دخالدت  اسدتو بددیع بدودن وی در ارزیابی اثر ادبی به شدکل اثدر ادبدی 

دهد و از تبدار قرار می شعر وی را مالک ، فقرهنگام ارزیابی شعر بشار بن بردبه ،مثالً .دهدنمی

قریحده  و و را بهتدرین شداعر در خالقیدت ادبدیگویدد و اسصن نمی گری ویشعوبیو  ایرانی

هم ندین،  .(۱۲۷ -۱۲6: ۳، جم۱965ر.ک: الجداحظ،  ؛5۰: ۱، جم۱99۸الجداحظ، )« وبشار أطـبعج »: داندمی

بهتدرین شداعران را شداعران عدرب  با وجدود آنکده ،خواندرا پیشوای شاعران محدث می بشار
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ر.ک:  ؛۷۴ :۱، جم۱965)الجداحظ،  «وفةـيلة الشـعر رقصـ،ر ا علـی العـرم»داندد: نشینان میویژه بادیهبه

إال أُ وإُ أترملـَت شـعَر  فةمـلَته ، »: نویسدچنین مینیز  در باب أبونواس .(۱۳۰ :۳، جم۱965جداحظ، ال
ُي امل،لـمدين ال يقـارب،هن  ط شـ ء. ، وأ و أبدا أشـعر  ُم أهَل البد   «..وعمض عليإ فيه العصبيية، أو ورى أ

مؤلف از دیدگاه جاحظ در بررسی متون ادبدی عنصدری غائدب اسدت،  .(۲۷: ۲، جم۱965)الجاحظ، 

اسداس خدود آورد و برنمدیمیان هنگام صحبت از متون ادبی سصنی از مؤلف بهبدین معنا که به

خالف آن ه بر نقد قدیم ما حاکم بوده که آغاز بررسدی متدون بدا شدناخت دهد، براثر حکم می

شدده اسدت بدا ایدن که اثر در نهایدت بده حاشدیه راندده میصورتبدین ،ادیب بوده ةنامزندگی

معندا را  ةماستدالل که اثر از ذهن نویسنده تراوش کرده و ریشده در زنددگی وی دارد، سرچشد

. در همیدت اسدتدانند. بنابراین، از نظر جاحظ خود اثر بدون عوامدل بیروندی دارای امؤلف می

انمندد بدود و سدرایی توفدرزدق در مدیحه جایی دیگر، جاحظ به فرزدق و جریر اشاره دارد کده

ر.ک: ) مدردی پاکددامن بدودزندان بدود و جریدر  ةفرزدق شیفتکه سرایی، در حالیجریر در غزل

ازد سدها رهنمدون میفرمالیسدت ةو این گفته ما را به سمت نظری (۲۰9 -۲۰۸: ۱، جم۱99۸الجاحظ، 

 .(۴6: ش۱۳9۲)احمدی،  «اثر از زندگی مؤلف جداست»که 

تدوان گنجاندد در دایرة چنین تفکری میآن را نیم که یبعبارتی از جاحظ می ،در جایی دیگر

ؤلياَظـه، رٌَبه، ويتقـدمم والكتام  اد يظةـل  صـا»نویسد: می آنجاکه ،ستنمردود ندا و چنین فکری را
ُي الكتــاَم ي قــرأ بكــليا ركــاُ،  ق الَمــه علــ  لبــاناه أبرــ،ر: ر جــا أ  لبــاُ، ا فيــه علــ  كــليا يظجــر  رــو ويــرجيا
كـي   وواـد يـله  ا.. .ِرصـاروي ،َجد ر  كـلي  رـاُ، علـ  وظـاو دا رـا بـَ  اِعصـار، ووباع ـدا رـا بـ  ا

يـ ا خلمـدد رـن ع و كتبجـا،   كتب ه، ويله  العقـل  ويبقـ  أهـر . ولـ،ال رـا أودعـت ل ـا اِوائـل طووبق   
ــَراها، ٌــ م شــاهدش هبــا رــا غــام ع مــا، ــه نكــمل وأدرك  ــا رــا ...ٌكمتجــا، ودومنــت رــن أنــ،ا ا سا إالي  ن ندرك 

در آراء جاحظ از اندیشة مرگ مؤلف  یهایسرنخ ،در نتیجه .(۸6-۸5: ۱، جم۱965)الجاحظ،  «...هبـ 

ثدرش را در خوب و یا بدد دانسدتن اعوامل فرامتنی نشان دهد جاحظ که  یشاهد وجود دارد و

 .ای را تضعیف کندندیشهداند یافت نشد که چنین ادخیل می

 

 متنیمناسبات میان.۳-۵
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« مناسدبات میدان متدون ادبدی»ها در بحث از شعر مطرح کردندد، مسائلی که فرمالیست دیگر از

هیچ دگرگدونی از تقریبداً بدی ،کار بدردهتصاویری که شداعری بدهشکلوفسکی مطرح کرد است. 

کنندد، . نوآوری شاعران نه در تصاویری که ترسدیم میاست گرفته شده اشعار شاعر دیگری وام

 شدگردهای بیدان ةاسداس شدیوگیرند یافتنی اسدت. اشدعار شداعران برمی کاربل در زبانی که به

های در فهدم مناسدبات متدون هماننددی شدوند.زبان از یکدیگر متمایز می ةویژ کاربرد و کالمی

ها و و نه تشابه مایده های زبانی اهمیت دارندهای روش بیان و نزدیکیشگردشناسیک و شباهت

)احمددی،  آیددو در پیوندد بدا آندان پدیدد میاثر هنری از آثار هنری پیشین  . در حقیقت،تصاویر

از عبدارات  د.دارارتبداط های ادبی در نقد قددیم عربدی سرقت اب مناسبات بینامتنی .(5۸: ش۱۳9۲

و در ارتباط بدا پذیری از هم که متون در تأثیر شودبرداشت می های ادبیجاحظ در زمینة سرقت

وی  ،در نتیجدهگیرندد. و شداعران از آثدار ادیبدان قبدل از خدویش بهدره میشدوند هم خلق می

ال ي علَـ   »داندد: ناپذیر میهای قبل از خود را امری طبیعی و اجتناباز متن ادبی پذیری متونتأثیر
ط اِرضا شاعرا وـََقدمَم ط وشـبيه  رصـي   ّمي وط رع ـًی غريـ   ع يـ  أو ط رع ـی شـريف کـر  أو ط 

ي   م  إال وکل  َرن جاَء رن الش عراء رن بَعد  أو رعـه إُ هـ، مل يـَع ـد  علـی لظظـه فيبـرَ  بعةـه أو بد
ر  فانه ال يـد   أُ يبـتعَ  تملع ـی وجيعـَل نظبـه شـريکاً فيـه، کـاملع ی الـلي وت ا ع ـه الشـعراء   يدمعيه أبس 

ها و چه در معنا که همان مایده (۳۱۱: ۳، جم۱965الجاحظ، ) «...رتلف  ألظاظج  وأعاريا  أشـعاره فت

ها و چده در الفداظ کده مقصدود نحدوة کداربرد زبدان اسدت و تصاویرند در اصطالح فرمالیست

توان سرقت هیچ ادیبی از این قضیه محفوظ نیست و نمی ها وجود دارد.اشتراکات و وام گرفتن

کده جداحظ ایدن امدر را شاعری از شاعر دیگری را اثبات کرد و آنان را متهم کدرد و پیداسدت 

دیگری از جاحظ نیز رهنمون ارتباط آثار ادبی بدا یکددیگر اسدت،  عبارت کند.ناپسند تلقی نمی

ـر رعـىًن شـريظاً وال »اشتراکات در لفظ و معنی بین ادبا وجدود دارد:  اینکه اـال،ا: مل يـدَ ا اِوي   لِخا
د کده شدعرش دارای خواندرا نوآور می شاعری ، اما(۳۲6: ۳، جم۱99۸)الجاحظ،  «لظظاً هبيياً إالي أَخَل 

سدساه  ای بین تعدادی از شداعرانی کده بده وصدف اسدب و، مثالً جاحظ موازنهابداعی فنی باشد

و ه برتدر دلیل ابداعی که در توصیفش داشدتنواس را بهو در نهایت أبو کنداند برقرار میپرداخته

حال نکتة مهدم  .(۱۲۷ -۱۲6: ۳، جم۱965 )الجاحظ،  هنگام توصیف مگیا عنتره را به داندآور مینو

ٌ کَ  املعـانی خـی   ٌکـ ا اِلظـاظ؛ ُِ  -ٌظاَظَإ اللي -مث اعل » :جاحظ ایراد کرده استآنکه  ُي  أ
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ـــلةا  املعـــاناَی رببـــ،طةا إلـــی غـــر غايـــة، وممتـــدي ا إلـــی غـــر هنايـــة، وأمـــاَء املعـــانی رقصـــ،ر ا رعـــدود ، وحمصم
، تواندد امتدداد یابددنهایدت میکه معانی تا بیصورتبدین ،(۷6: ۱، جم۱99۸)الجاحظ،  «حمـدود ...

طور قطعی مبدع معندایی دانسدت. توان کسی را بهها مشترک است، بنابراین نمیزیرا میان انسان

ها بدان معتقدند که هیچ اثدری منحصدراً از قلدم و فکدر نویسدنده این همان است که فرمالیست

بیان است  ةگیرند و در شیوران تصویرها را از شاعران ماقبل خود وام میکند و شاعتراوش نمی

این ابداع مطلق اگر بده کلدی نایداب نباشدد قطعداً کمیداب شوند، بنابرکه از دیگر ادبا متمایز می

داند و قصد او صرف الفاظ است نده صدنایعی می محدودرا الفاظ  است. از طرفی دیگر، جاحظ

نهایت بر روی آنها مانور داد. وی اعتقاد دارد که شاعران بایدد در الفداظ ندوآور توان تا بیکه می

ها کده فرمالیسدتطورهمانریصتده شدود،  باشند و تصاویر و معانی اشعار پیشین در بیانی جدید

الحصدری  أبدو اسدحقدانندد. دید کدابرد زبدان میج ةتکامل و دگرگونی شعر را وابسته به نحو

يهمق ذم ا سد م  دلمن الد مود ميفمو   اب  »... کند:عبارت اخیر جاحظ را چنین استنباط می القیروانی
االبتلاع ا املعىن، يل ده سغويل ا مو ور اللف  ألن األلف  حمصقر  من ييهيف وظ  اللغيف فحسم،، مممو ممن 

الشع  فه  ممتل  مىل غر هنوسيف يمبسقطيف مىل غر غوسيف، بصمقر  ميسمك ريامرا   ييهيف وظ  الصدعيف البلسعةيف يفن
ار ) «ممن املعممو ... ها را در نظددر جدداحظ فرمالیسددتایددن اصددل  این، ردپددایبنددابر .(۸9: م۱95۸، هملا

گیرند تشابهات لفظی و پذیری از هم شکل میکه متون در تأثیراز آنجایی اینکهتوان پیدا کرد می

ها دگرگدونی ر  سدازهشدود کده در هنرارزیابی می بدیع اما آن اثری ،معنایی امری طبیعی است

 شود.بدیع خوانده نمی گیرد اثر ادیبصورت و اگر در کابرد زبان اخذیداده باشد 

 

 نتیجه.4
 قد فرمالیستی روسدی،با ن ی جاحظدادن میزان تناسب معیارهای نقد برای نشانپژوهش حاضر 

، مدرگ مؤلدف و غالدب وجده زدایی،آشنایی ،از جمله ادبیتترین اصول نقد فرمالیستی شاخص

ردیدابی  الحیدوانو  التبیدینالبیدان ودر دو کتاب  جاحظنقدی و ادبی  آراءدر  متنیمناسبات میان

هماهند  بدا نقد ادبی در زمینة اء جاحظ دست آمد که آرنتیجه به این اساس آن اجماالًشد و بر

 اسدت و نقشیسازندة اثر ادبی  عناصر خود متن، تمرکز وی بر .های روسی استفرمالیستآراء 

کده قدوانین آن در  شدعر صدنعتی اسدت ،کند. در نگاه کلی ویهر کدام در متن ادبی ایفا می که
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از همه خود اثر ادبی تر نظم اثر ادبی است و مهم چگونگی پدید آمدن مهم. شودظاهر میشکل 

گداه وی شدعر دارای از نظرداندد. مت اجتماع و علوم دیگر نمیبیند و آن را در خدهدف میرا 

برانگیزی است که راز ادبیت شدعر اسدت برجستگی و نقطة تعجبای است و آن خصیصة ویژه

قدوی  ختار محکم و بافتسا از نظر وی،و تنها شکل شعری است که توانایی انتقال آن را دارد. 

از طرفی، تأثیر نددادن افکدار  .خواهد بودها در همة زمانماندگاری وی  اثر ادبی است که باعث

ثر ادبی نگاه فرمالیسدتی جداحظ را بدیش از پدیش تأییدد اشاعر و شرایر خاص وی در ارزیابی 

بدا ایدن  دهدد.های روسدی قدرار نمیکند و او را در مرگ مؤلف نیز مصدالف بدا فرمالیسدتمی

های زمانی سبک و مضمونی خداص بنا به دگرگونی دهدتفاصیل، در بسیاری از مواقع نشان می

تدأثیر و تدأثر میدان ادبیدات و عوامدل  نتیجده، در کندمی جلوه ای متفاوتگونهای بهدوره هردر 

متنی نشان داده شد که جاحظ قائدل بده با بررسی مناسبات میانهم نین،  .کندفرامتنی را رد نمی

ای طبیعی است، اما اثدر مبدعانده متون ادبی است و اشتراکات لفظی و معنایی پدیده میانروابر 

بایدد اشداره  از خویش متفاوت عمدل کندد.در روش بیان نسبت به آثار پیش  مبدعآن است که 

 ،که وجده ممیدزة ادبیدات اسدت ،که شکل و فرم ادبی بنیاد نظریات فرمالیستی این است کرد که

اصدل مهدم بدرای نشدان  های روسفرمالیسدت و شودامتنی بررسی میبدون توجه به عوامل فر

ها دیگدر آراء فرمالیسدتکده دانسدتند زدایی میرا آشدنایی دادن تفاوت زبان ادبی با زبان عدادی

های این اصدول را در آراء جداحظ ریشه چرخد وسازی میزدایی و برجستهیحول محور آشنای

متنی نیز در آثار جداحظ تأییددی بدر ایدن مدعاسدت. در و مناسبات میان توان به وضوح دیدمی

هایی ریشدهطور غیر مستقیم دال بر وجود که به هسترد وجه غالب و مرگ مؤلف شواهدی مو

 از این فکر در آراء جاحظ است و از طرفی شواهدی که این دو مؤلفه را رد کند وجدود نددارد.

ها در تضاد باشد. بایدد اشداره یم با این مؤلفهتقیم چه غیر مستقسه ملذا شواهدی وجود ندارد چ

کده این، از آنجاییبندابر نظران نیدز تبیدین شدده اسدت.دیدگاه صداحب هارد که در این بررسیک

 وی، و انددتدأثیر وی بودهتحتشدک بیان دیگر آغازگر دورة مهم نقد ادبی است و ناقدجاحظ 

 آراء تدوان گفدتمیطور کلدی ردی فرمالیستی به ادبیات داشدته و بدهرویک ،عالمناقدی عنوان به

بدر رویکدرد ناقددان قددیم ادب عربدی  گراییصدورت، نگاه فرمالیستی امتداد آراء جاحظ است

 .گرایی تناسب و ارتباط داشته استسیطره داشته و آراءشان با نقد صورت

 منابع
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 هاکتاب

 عربی
، 5عبدالحمید، ط الملسنحم ، تحقیق محمد نقـد آدابـه وط حماسن الشعر و  العمدق(، ۱۴۰۱، )ال ريا رشیق ابن

 الجیل.بیروت، دار
ر الفکد دار، مصدر، ۱، طوظبـر ورقارنـةواِس  اجلمالية ط ال قد العر،؛ عـرض م(، ۱955الدین، )اسماعیل، عز

 . الع ي

 ، مصر.۲، طأراجیز العربق(، ۱۳۴6، محمد توفیق، )الب   
خنل  البینان  عنند الجناحظ من اللبـانية والبیغيـة واِدبيـة  النظریاتم(، ۱9۸۳، محمد الصدغیر، )بدو 

 .اجلومعةيف، الجزائر، دیوان المطبوعات والتبیی 
، ۲، طتعلین د ومع نق إلی عصرنا الحاضرالبعثـة ال ب،يـة إعجاز القرآن م   فكر  م(،۱9۸۰، نعیم، )احلاص 

 مؤسسيف ال سوليف.بیروت، 
 ، المجلد ومل املع فميفدمسلسمليف ، الکویدت، نظريـة نقديـة عربيـة؛ نحنو املقعر  المرایام(، ۲۰۰۱، عبدالعزیز، )محمقد 

 والفنون واآلداب. القطين للا وفيف
، ۲طأجدزاء،  مثووةميفم محمد هارون، ، المحقق: عبدالسالاوي،اُم(، ۱965بن بحر، )عثمان عمروميالجاحظ، 

 أوالده بمصر.و البوي احلليب، مصطفی ال وه  
، ۷طأجزاء، مربعميف بدالسالم هارون، ، المحقق: عالبیان والتبیی م(، ۱99۸بن بحر، )عثمان عمرومي الجاحظ،

 .مرتبيف اخلوجن ، ال وه  
 صدر،، م۱، طرياهل ـإلى آخر القرن الرابع  العـر، تطور النقد ط أثر القرآنزغلول سالم، محمد، )د.ت(، 

 الشباب. م تبيف
 .الرشیددارو اإلعالمووفيف يزار  الا ، اجلاهقرسيف الع ايةيف، العر، تاریخ النقد طمقاالت م(، ۱9۸۱سلّوم، داود، )

 
 ، بیروت، عالم الکتب.۲، طعند الجاحظامل ج    النقدم(، ۱9۸6سلّوم، داود، )

اآلداب لةميف ک، عند العرب؛ أسسه وتطوّره إلی القرن السّناد البیغـ   التفکیرم(، ۱9۸۱صمّو، حمّادی، )

 .اجلومعيف التقوسةيف، تون ، ۲۱اآلداب، مجلدوالفلسفيف : السلسليف السودسيف، اإلوسووةيفالعلوم و
 المعارف.، دارال وه  ، 9، طتاریخ؛ تطور والبیغة ، )د.ت(،شقي ضیف، 

، بیروت، ۲ط، العـر،األدب  نظريةعند العرب؛ مدخل إلى ال قدي  التفکیرم(، ۲۰۰۰، )دلم عاکوب، عیسى 

 الفکر المعاصر.دار
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الفضدل محمد أبوو ي البجو محمد دل ، المحقق: الشعرو الكتابةالصناعتی ؛ م(، ۱95۲، أبوهالل، )عسر  ال

 .البوي احلليبإبراهیم، مصر، عیسى 
 .الدهضيف الع بةيفر اد ، بیروت،الحدیثبی  القدیم و اِدبیقضایا النقد م(، ۱9۷9، )زک  ، محمدالعشاوي 

الا موا المرکدز  ،روت، بید۳، طوالبیغـ  ع ـد العـرمالص،ر  الظ يـة ط الـماُ ال قـدي  م(،۱99۲عصفور، جابر، )
 .الع ي

، ۱۳لعدددا ، التبيـ  لل ـاٌاملقايي  اِسـل،بية ط ال قـد اِد، رـن خـی  البيـاُ وم(، ۱9۷6، عبدالسالم، )املسل 

 .۱۸۱ -۱۳۷، صصاجلومعيف التقوسةيفتون ، حولیات 

 للا وفميف المقطين، المجلد  سلسمليف دمومل املع فميف، الکویت، ال قد العر،؛ حنـ، نظريـة ینيـةم(، ۲۰۰۰ناصف، مصطفی، )

 والفنون واآلداب.
 

 فارسی
 ، تهران، مرکز.ساختار و تأویل مت ش(، ۱۳9۲احمدی، بابک، )

   دیگر.، مترجم: فرزان سجودی، تهران، آهنادبی)رقدراد( ه  نظريش(، ۱۳۸۲برتنز، یوهان  ویلم، )
 ست دوم، تهران، سصن.، ویرا۷، چبا نقد ادبیآشنایی  ش(،۱۳۸۳کوب، عبدالحسین، )زرین

 ، گدروهگرایی و مطالعنات ادبنیگرایی، پساساختساختش(، ۱۳۸۸(، )رندهسجودی، فرزان)گردآو

 سورة مهر. ، تهران،۲مترجمان، چ

یراست باس مصبر، و، مترجم: عراهنمای نظریة ادبی معاصرش(، ۱۳۸۴سلدن، رامان و پیتر ویدوسون، )

 طرح نو. ، تهران،۳سوم، چ
گفتارهنایی دربنارن نظرینة ادبنی رسنتاخیز کلمنات؛ در ش(، ۱۳96رضدا، )کدکنی، محمدشفیعی

 ، تهران، سصن.۳، چصورتگرایان رو 
 ران، سورة مهر.، ته۲، جلد دوم: شعر، چشناسی به ادبیاتاز زبانش(، ۱۳۸۳صفوی، کورش، )

 سصن. ،، تهران۱، چبلغت تصویر، (ش۱۳۸5)فتوحی، محمود، 

 ج، تهران، سصن.۲، از معنا تا صورتش(، ۱۳۸۸محبتی، مهدی، )

، متدرجم: مهدران مهداجر و محمدد نبدوی، های ادبینامة نظریهدانشش(، ۱۳9۰مکاریک، ایرنا ریمدا، )

 تهران، آگه.

: فرزانده ، متدرجممبانی نقد ادبنی ش(،۱۳۸۰گرین، ویلفرد و ارل لیبر و لی مورگان و جان ویلینگهم، )

 تهران، نیلوفر. ، ۲طاهری، چ
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 ج، تهران، نیلوفر.۸، مترجم: سعید ارباب شیرانی، یخ نقد جدیدتارش(، ۱۳۸۸ولک، رنه، )

 مجلت
، «املةتمموفةيي د والبعدد الدفسمم اللفددظ والمعنددی عنددد الجدداحظ وعالقتهددا بالبعددد  يضممةيف»م(، ۲۰۱6، )مزکةمميف، أ.جبميف

 .۱۲۱ -۱۱۸، ص۳5الجزائر، العدد اللغقسيف ا، مصبر الممارسات اللغ،يةالممارسات 
جملميف ، «نجاکبسدو وظ سميفضوء  ارسائل الجاحظ  االتواصل  وظ سميف»م(، ۲۰۱۷موات، محمود کاظم، )

 .۲۷۳ -۲۴۷، صص۳۷/۲، العدداجلومعيف الع ايةيف
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 ط آراء اجلاٌ  ال قدية «الشكینية الروسية» ُتظجراد
 أصيلة ن،  املقالة:

 ۲، ٌ ت رس،يل1شلر اردي
 ه انطمس ان،  سووةيف،العلقم اإلويف اآلدا  يکلة  يومعيف الشهةل ذشيت،آداذو، راه ا اللغيف الع بةيف ي.طولبيف دکتق ۱
 طه ان، مس ان، العلقم اإلوسووةيفدا  يکلةيف اآليومعيف الشهةل ذشيت،  آداذو، ا يس  اللغيف الع بةيف ي.مستوذ ۲

 
 صامللري 

ود  ل األدي دلممن يممحممويل من سضممك الد ممسعممل اجلمموح  مممن ريااد الد ممل األدي ال مملز المم   الممويز الد ممل االوطبممود  ي
ت ل  ريادظ  مدي يمم  ري لك له مسهوموت ابلغيف ا تقيةه الد ل األدي مىل القيهيف البالغةيف. هقمس  اثبتيف رصةديف ي

و  ل األدي ت قيمممريمم لك لممه مسمممهوموت ا ت ممقز العامموزه، يمعتممييل اهممت  بممدظ  ال ممم آن يمسسممه اجلاولةمميف إل بممموت مدجمم
تعممل امللرسمميف الشمم الوةيف الشممع  ا دصمم  اجلمموح  کممون سطلممع دلةممه صممدوديف. يشمم الوةو ، للريمميف من مفهممقم األد  ي

شمم له همم  لممدو يان مدبةمميف ال يسممةيف مممن مبمم ز االالوهمموت الد لسمميف ا ميالممل ال مم ن العشمم سن، حةمم  ادتمم  مؤسسممقهو م
دلممن األدي. ي هممو الشمم لالعلمم  األدي، يبط س مميف دلاةمميف، مسسممقا مبممودل الريتشممويت ال ممقاونی المميت ست ممقن مد مقضممقع

 ن آرا  اجلمموح مودممو ومم   مرغمم  مممن من البحممقب السمموب يف مشممورت مشممورات دمموب   مىل الشمم الوةيف ا آرا  اجلمموح  مال 
 ح  ممممك الدظ سممميفرا  اجلممموع فممميف ممممل  اوطبمممو  آرمبمممو ت مممقن متسممم يف اوم مممو ممممك الشممم الوةيف ال يسمممةيف.  مممويل اللراسممميف م

ق  املممدها القصممف  ي لةممل ا تممهمم  تعتاممل دلممن مبمم ز مبممودل الد ممل ددممل الشمم الوةيف ال يسممةيف يالشمم الوةيف ال يسممةيف ي
و: من آرا  اخاض البح  دن وتولا مده. ياحلةقاني التبةنیالبةون يال   ستتبك آرا  اجلوح  الد لسيف ا وميف ا ريتوبةه 

يف ا وهموت امل تشمفممن االال جلوح  مدطب يف دلن الش الوةيف ال يسةيف يبدو  دلن ه ا وستطةك من وعتم  هم ا االالموها
 الد ل األدي الع ي ال لز يل ن دلم مع فتهو انبك من يليف االصطالح آو اك.

 
 التبةنی.قان، البةون يحلةاوح ، دظ سيف الش الوةيف ال يسةيف، اجلال، الد ل األدي الع ي ال لز الكلماد الرئيبة:

 

                                                                                                                   

 
                        ال وت، املسؤيل.                                                      rasouli@sbu.ac.ir-h 
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Abstract 
Jahiz, one of the pioneers of ancient literary criticism, that has gone beyond 

mere verve criticism and introduced the most important principles of 

criticism, is one of the most influential critics in directing literary criticism 

towards rhetorical criticism. As a Adib and Mu'tazilite theologian, who pays 

attention to the order and aesthetic foundations of the Qur'an in order to 

prove its miracle; he also pays attention to the beauty of form in evaluating a 

literary work, to the extent that in Jahiz’s era, literature and poetry were 

called industries. On the other hand, one of the important critical approaches 

of the early twentieth century is Russian formalism, in which the founders 

considered the text’s literary nature to be the subject of literary science and, 

in a scientific way, they established principles for discovering the laws that 

make up the literary form. Based on the conducted researches, Jahiz's views 

on critique are not unrelated to the formalist approach and it even may be 

fully consistent with it. Explaining this issue and how much Jahiz's critical 

votes support such a claim is a matter for which this article is responsible 

and, based on the most prominent principles of Russian formalist critique, 

tries through descriptive-analytical method, to root out Jahiz's important cash 

votes in his two books, Al-Bayan wa Al-Tabyin and Al-Hayawan. Studies 

have shown that there is sufficient evidence in Jahiz's works to prove Jahiz's 

formalistic approach; based on which, this approach can be considered as one 

of the dominant approaches of ancient Arabic literary criticism. 

Keywords: Ancient Arabic Literary Criticism, The Russian Formalist Approach, 

Al-Jahiz, Al-Hayawan, Al-Bayan wa Al- tabyin. 
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