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   نوشتار بر گفتار از ديدگاه قلقشنديقدمت

*

   

اهللا عباسي حبيب
 *   

  خوارزمي دانشگاه  زبان و ادبيات فارسي،استاد

  صديقه پوراكبر كسمايي

   فارسياتيكارشناس ارشد زبان و ادب

  

  چكيده

پـس از رنـسانس در      » تفوق نوشتار بر گفتار   « كه نشان دهيم اگرچه انديشة       يم برآن هاين مقال  در

كـه   - و سرانجام در پايان دهة شصت و آغاز دهة هفتاد سـدة بيـستم مـيالدي                 شد اروپا مطرح 

ـ       -شكني كرد  هاي دوگانة محوري فرهنگ غرب را شالوده      دريدا تقابل  گ  وجـه غالـب آن فرهن

 نقطـة عطفـي در تبـديل        -سرچـشمة اصـلي آن تمـدن          -قرآن كـريم   در فرهنگ اسالمي،     ؛شد

بنيـادي بـه    سـاز گـذار از گفتار        زمينـه  ،تعبيـري   شفاهي به فرهنگ مكتـوب بـود يـا بـه           فرهنگ

صراحت   گفتاربنيادي غالب بوده و كمتر كسي به       چنانها، هم    در برخي حوزه   .نوشتاربنيادي شد 

 ةنوشـت   االنشاء ��� االعشي في صنا    صبححدودي كتاب    تا . گفته است  سخناز برتري نثر بر شعر      

، بـه   مختـصر قلقـشندي و آثـارش       پـس از معرفـي       ،روايناز. قلقشندي در اين ميان استثناست    

تـرين دقـايق آن را برشـمرده و           مهـم   پرداختـه و    دربارة برتري و اولويت نثر      او  ديدگاه بررسي

  . ايم  كردهتبيين

  .  نوشتار ،گفتار،  قلقشندي،االعشي بحص :هاي كليدي واژه

                                                 
 abbasiborgan@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 17/5/1391: تاريخ پذيرش    12/2/1391: تاريخ دريافت
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  درآمد

 وجه غالب فرهنگ عربي و ايراني فقطفرهنگ شفاهي يا گفتاربنيادي
1

؛ بوده است ن

.  قديم يونان نيز مانند سقراط چندان اعتقادي به نوشتار نداشتندانفوسليكه بيشتر فبل

هاي  د تا با گفتهكردن پرداختند و تالش مي  با ديگران به بحث و جدل مي،رو ازهمين

ها را با فكرشان كشف  د و تناقضنتر بينديش ها را وادارند تا در امور جهان دقيق خود آن

  : برخي محققان معتقدند.كنند

ريشة كالم محوري غربي يا متافيزيك حضور به تخطئة نوشتار در رسالة فايدروس 

 كه در نوشتار در اين رساله، افالطون دقيقاً به اين دليل. گردد افالطون برمي

افتد، نوشتار را شكل   جدا مي- از پدر-لوگوس يا كالم از مكان تكوين خود

  .)234: 1385مكاريك، (داند  برآشوبنده و نامشروع ارتباط مي

نوشتن را كنشي «دانست و   نوشتار برتر ميبر  رامانند استاد خويش گفتاررو،  ازاين

ولي او همين حكم ؛ ري به حافظة انسان استاش يا خواند كه يگانه بهره پديدارانه مي بي

ترين نويسندگان تاريخ  اش را نوشت و يكي از بزرگ و بسياري از ديگر احكام فلسفي

 فيلسوفان هاي طوالني  قرن تقريباَ طي اين،وجود با.)13: 1385احمدي، (» . شدفلسفه

 نمادهاي ريهاي گفتا واژه«: اين حكم ارسطوغرب و شرق تحت تأثير همين باور و نيز 

 )67: 1387ارسطو، (» هاي گفتاري  نمادهاي واژههاي نوشتاري اند و واژه هاي نفس انفعال

چنان گفتار بر نوشتار مقدم بود يا به عبارت ديگر، نوشتار حكم ار داشتند و همقر

 .طفيلي گفتار را داشت

حدودي تاپس از عصر رنسانس يا نوزايي اروپا در سدة شانزدهم ميالدي، 

 رهاورد اين تفوق را در تحوالت و .اربنيادي جاي گفتاربنيادي را گرفتنوشت

 اما .توان مشاهده كرد پديد آمد ميهاي مختلف جهان غرب  هايي كه در حوزه دگرديسي

وسيلة برخي فيلسوفان از نيمة سدة بيستم مطرح شد؛  مسئلة تفوق نوشتار بر گفتار به

ها   برخي از آن.فلسفة قديم يونان عصيان كردندهاي دوگانة  ويژه آنان كه عليه تقابل به

را و تقابلي بنيان نهاده گ اي دوگانه پاية نگرهبر متافيزيك غربي  معتقدند دريداجملهاز

شناسي غرب را  هاي مختلف معرفت  عرصهگرا اي كه اين نگاه ثنويت گونه شده است؛ به

 در ترجيح طبيعت بر كه اين نگرش ثنويي  چنانشدت تحت تأثير قرار داده است؛ به
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نوشتاري لوي اشتروس و  /، فرهنگ شفاهيجدهمي قرن هتمدن در انديشة روسوي

/ زماني  محور هم وجانشيني،/ نشيني گفتار، محور هم /اي زبان هاي دوگانه تقابل

، از درون  هميناساساو بر. يابد  در نظام زباني سوسور در قرن بيستم ادامه ميدرزماني

جايي كه .  كرد دوگانگي ميان نوشتار و گفتار معطوف جدي رايچالشاين شبكة تقابلي 

 بر زبان نوشتار ) ويژگي حضورسبب به(زبان گفتار ل تاريخ تفكر غرب، طورهمواره د

برپايه چنين .  استشده تر انگاشته مي  و باارزشي داشته برتر)علت ويژگي غياب به(

 و هر شوند ل ميده مدام به هم تبديفرضي، در فرايند گفتارشفاهي، گوينده و شنون پيش

امكان انتقال   وشود رف ميگوي ديالكتيكي برطو نوع ابهام يا بدفهمي در اين گفت

با  غياب گوينده، اين امكان دليل  متن نوشتاري بهحال آنكه در. آيد كامل معنا فراهم مي

  .نمايد  ميبسا نايافتني ترديد و ابهام همراه است و چه

   به تبيين مناسبات گفتار و نوشتار پرداخت و درربارة نوشتارشناسيد كتابدريدا در 

او . فتار بر نوشتار اولويت داشته استآن يادآور شد كه در متافيزيك غربي، پيوسته گ

شناسي   نظرية زبان و كندنحوي انگارة گفتار را واژگون  تا به استدر اين اثر كوشيده

. دهدنوشتار پيشنهادپاية اي را بر تازه
2

   

 و دريدا اين برتري كالم گفتاري به كالم نوشتاري، يعني بنيان آوامحوري

او به اين بنيان فكري كه معنا در گفتار حضور دارد و . محوري را باور ندارد كالم

 يعني اين ؛مورد مقابل را هم نپذيرفته است. در نوشتار پنهان است، انتقاد دارد

او اين باور را . ست و معنا در آن حاضر استديدگاه را كه نوشتار از گفتار برتر ا

. ناميده و تأكيد كرده كه معنا در متن نوشتاري نيز غايب است» محوري نوشته«

نايي را از  دريدا برتري حضور به غياب را قبول ندارد و سوية مستقيم مع،خالصه

 و اساس تمايز گفتار نيز بر،گمانش به. داند نميگري برتر سوية نمايندگي و بيان

  فاصله ساخته شده است و از اين نظر تفاوتي با نوشتار ندارد

   .)137: 1370احمدي، ( 

محوري در اين   كالم است،صلي تمدن اسالمي قرآن كريم بودهكه سرچشمة ابا آن

قرآن ضمن آنكه . غالب بوده است وجه دليل چيرگي فرهنگ شعري در آن، تمدن نيز به

 دست داد، ها به  آناي از  تازهخوانشنگريست و ي به انسان و جهان  جديدديدگاهاز
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 با جاهليت  را پيوند جامعه نهاد كه هم در سطح شناختينچنان نوشتاري را بنيا

 ساز گذار از گفتاربنيادي به نوشتاربنيادي و  بياني زمينهلحاظ شكلِگسست و هم از

دي از سيطرة حدوقرآن تا. شد ارتجال به فرهنگ تفكر و تأمل  از فرهنگ بديهه وگذار

  البته رويكردي كه قرآن مطرح.شد كاست وانده ميفرهنگ شعري كه ديوان عرب خ

ي بود؛ اگرچه در  مياني بلكه رويكرد؛محور  نه نوشتهمحور صرف بود م نه كال،كرد

 بالغت اسالمي بيش از ،براي مثال.  داشت چيرگيچنان گفتاربنياديها هم برخي حوزه

ز بالغت و  كه دربارة راهايي  اغلب بالغي.ارمحور بود نوشتارمحور باشد، گفتكهآن

اه خويش به  براي اثبات و تأييد ديدگ،اند  نوشتهشناسي قرآن بحث كرده و كتاب زيبايي

جمله ابوعبيده در از. اند  آورده و شواهد شعري مختلفي از آن كردهشعر جاهلي استناد

 فرّاء در ؛ررسي كرده است را در زبان قرآن بهاي كاربرد مجاز  شيوهمجازالقرآن

 جاحظ نيز  كمك گرفته است؛ براي تأييد نظر خود از شواهد شعر جاهليالقرآن معاني

 كند ست، وقتي از نظم قرآن بحث مي مثلث بالغت جهان اسالم اهاي عكه يكي از ضل

عنوان شاهد سخن   از شعر بهالقرآن مشكل در  نيزقتيبه  ابنبرد؛ عر جاهلي بهره مياز ش

 زالنكت في اعجا رماني نيز در كتاب ه است؛آورد رة مجاز متن قرآن نمونه درباخود 

 ضمن  فقط باقالني.اند كردهنيز بر همان شيوه عمل  اعجازالقرآن بيان و خطّابي در القرآن

 نظم ،وانظر ؛ زيرا از كرده است بيت شعري را رد مقايسة ميان آيه و،بررسي بيان قرآني

.ماند عرب نمي كه به هيچ روي به كالم  استبيان در اي  ويژهقرآن نوع
3

   

شكل غيرمستقيم عامل گشودن  مثابة نفي شعر تلقي شد، به ني بهاگرچه متن قرآ

 بود كه  از اين رهگذر.ريزي نقد آن شد اني بر شعر و پيهايي ناشناخته و بيكر افق

  والبالغهاسراروسيلة عبدالقاهر جرجاني در دو كتاب  بوطيقاي نوشتاربنيادي به

 االعشي صبح  ماننددر اثر شگرفياده شد تا اوج آن را در سدة نهم بنيان نه االعجاز دالئل

  .شاهد باشيم

؛ اما از بردند ي نيز از نثر بهره ميپردازان و مروجان نظرية نوشتاربنياد همين نظريه

لب  اغچنان در و همكردند  چندان دفاع نمي- كه يكي از سه قالب رايج زبان بود-نثر

درجة دوم اهميت قرار داشت و كمتر كسي نوشتاربنيادي در آثار بالغي و ادبي، نثر يا 

در آثار منثور فارسي از موارد بسيار  .گفت  ميصراحت از برتري نثر بر شعر سخن به
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الدين بديع  بن احمد منتجب بينيم، كالم علي ادري كه در آن برتري نثر بر شعر را مين

شعر  داند، آن را بر آنجا كه قرآن را كالم منثور مي از او . استلكتبها ����جويني صاحب 

ح دانسته استمرج :  

كالم ايزد تعالي و ه ست ب امنظوم تقدم و مزيت شرف تشبه و سخن منثور را بر

 سخن و است و نظم ترين فضايل و مفاخر تجانس بزرگ تقدس و اين تشابه و

تر نمايد و ضبط آن  اند تا آراسته  كردهجهت آن ابداعتلفيق آن در عقد قوافي از

  ).2: 1384بديع جويني، ( تر باشد و بر زبان خلق سايرتر آسان

 . استثنا باشد قلقشندي در اين ميانةنوشت االنشاء ��االعشي في صنا صبحكتاب ايد ش

 دربارة برتري وا ديدگاه  بهي مختصر شرح حال و آثار قلقشندي،، پس از معرفرو ازاين

  .كنيم شماريم و تبيين ميترين دقايق آن را برمي  و مهمپردازيم  مييت نثرو اولو

  احوال و آثار قلقشندي

 ي روستاي، در قلقشندهق756اي به سال بن احمد نزاري قلقشندي قاهره احمدبن علي

ادب آموخت و سرآمد  فقه و در قاهرهاو  . در خانوادة اهل علم متولد شد،نزديك قاهره

.  بيشتر ايام عمر خويش را به تدريس و تأليف مشغول بودقلقشندي. زمانة خويش شد

 در همين زمان . سرزمين مصر بوديدار ديوان انشا  مدتي عهده قمريدر آغاز سدة نهم

ق 814پرداخت و در شوال سال االعشي  صبح  يعنيبود كه به تأليف اثر شگرف خويش

ضوء  : آثار ديگري هم تأليف كردبر اين كتاب قلقشندي عالوه.  رساندپايان هآن را ب

الغيوث الهوامع في شرح  ؛االعشي صبح خالصة كتاب الصبح المسفر و جني الدوح المثمر

 �� األرب في معر��نها ؛در علم فقه شافعي جامع المختصرات و مختصرات الجوامع

. در علم انسابقالئد الجمان في قبائل العرب ؛ در علم انسابالقبائل العرب
4

ي قلقشند 

اآلخر سال  چنان به تعليم و تأليف مشغول بود تا سرانجام روز شنبه دهم جماديهم

 . درگذشتگي سال65  درق821

  االعشي صبح

المعارف ادبي، تاريخي و اجتماعي فرهنگ  �ترين داير ترين و گسترده  جامعاالعشي صبح

  اين اثر شگرف.  نيمة سدة نهم هجري است يعنيعربي در روزگار تأليف آن
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م به 1920 تا 1910هاي   طي سالبار  براي نخستين  صفحههزار7  و حدودد جل14 در 

  . اميرية قاهره منتشر شدچاپخانةهمت 

 و  پنج باب،بادي و اصول نگارش مبارةاي مبسوط در  مشتمل بر مقدمهاالعشي صبح

  : استمقاله به شرح زير  ده

امور علمي و امور  :اب دو ب شامل در نگارش و تاريخ ديوان انشاء ومقالة اول

  .عملي است

شرح :  چهار باب است دربردارندةهاي مختلف آن و  در جغرافيا و شاخهمقالة دوم

هاي   سرزمين و، ذكر ديار مصري و مضافات آن،ي آن ذكر خالفت و خالفازمين،

  .مملكت مصر از چهار جهت محيط بر

 ها و كاغذهاي بياض و قلمها ها و مقدار قطع ورق ها و لقب  در ذكر كنيهمقالة سوم

  . و هر باب داراي دو فصل است داردچهار باب  واست

 مشتمل بر اين مقاله. ة كتاب استترين مقال ترين و گسترده  مهممقالة چهارم

 همراه بهمصطلحات موجود در مكاتبات ميان حاكمان شرق و غرب از آغاز اسالم است 

 اين مقاله همچنين،. ناصبمن هاي حاكمان و صاحب  فرهنگي لقبهاي فهرست

هاي مهم مانند نامة جواد ايوبي به فرانك پادشاه  دربرگيرندة برخي از نوادر نامه

 الدين به بردويل پنجم وون و صالحقال هاي ابوالحسن مريني و ابن المقدس و نامه بيت

 باب نخست آن دو  كه است در دو باب نوشته شدهاين مقاله.  استالمقدس پادشاه بيت

  . دارد و باب دوم هشت فصلفصل

هاي ها و دربردارندة بسياري از نصوص و فرمان ها و پيمان  در بيعتمقالة پنجم

جز باب چهارم كه   به دارد،ل دو فصمشتمل بر چهار باب و هر بابتاريخي است و 

  .داراي سه فصل است

و هر  دارد و چهار باب ستها ها و عفونامه  طرخان،هاي ديني  در وصيتمقالة ششم

  .  است دو فصل شاملباب

هايي از آن و داراي دو باب و هر باب   در اقطاعات و احكام آن و نمونهمقالة هفتم

  .دو فصل است
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دو  است و شامل ها و سوگند هر ملت و كيش نواع آن در سوگندها و امقالة هشتم

  .فصلي استباب دو

هاي مختلف و   و دينها ها با ملتنگي انعقاد آننامه و چگو  در امانمقالة نهم

  .داردفصلي باب دو   پنجهاي صلح و انواع آن است و نپيما

 رسائل و ، مانند مقامات؛د در انواع نگارشي است كه ارتباطي با انشاء ندارمقالة دهم

 و باب دوم فصل   باب نخست آن داراي شش:اين مقاله در دو باب تنظيم شده. هزليات

  .  استدو فصل

 مانند بريد ؛اند   كه به انشاء مرتبط شدهامور و مسائلي سخن گفته از  كتابدر خاتمة

 خاتمه نيز مشتمل بر چهار اين. هاي بريد مثل كبوتران و چارپايان و تاريخ آن و پيك

فصلي استباب دو
 

  ).33-11/ 1 ،قلقشندي(

آيد، اين اثر   كتاب برمي محتويات و موضوعات ازكه از همين گزارش مختصر چنان

 تا اسناد ديوان انشاءدليل اشتمال آن بر  نخست به. فرد است بهجهات منحصراز برخي 

ي رياست آن را  مدتد نويسنده در آغاز سدة نهمويژه كه خو  به،زمان خود مؤلف

هاي ارزندة ادبي، تاريخي و   برخي رسائل و نامه دربرداشتنِچنيندار بود و هم عهده

هاي   گفتمان اينكه اين كتاب دربردارندة؛ ديگرعلمي مانند رسالة مفاخره ميان علوم

 2500 بيش از شاملگانه و مقدمه و خاتمة آن   اين مقاالت دهاي كه گونه  است؛ بهمتعدد

 پژوهشگر. شود ل و بعد از آن كمتر يافت ميهاي قب اصطالحي است كه در ديگر كتاب

اين يف  به گردآوري و تعراالعشي حالتعرف بمصطلحات صب در ،مصري، محمد قنديل

  . پرداخته استاصطالحات

الب ارزندة ديگر كتاب الشعاع مط حدودي تحت بسيار مهم اين اثر كه تانكتة ظريف

ه وجه غالب و عنصر مسلط در آن ، مقولة نگارش و كتابت آن است كقرار گرفته

رو صناعت انشاء  همين از؛ستا   نگارش مرتبط اغلب مطالب آن به زيراآيد؛ شمار مي به

آنچه كه  دربارة نگارش، شده  نوشته از ميان انبوه مطالب.ن كتاب هم آمده استدر عنوا

 تأكيد نويسنده بر نوشتار و ترجيح پيدا و پنهان ، استتر  اين مقاله مهمگانازنظر نگارند

  . آشكار استاين مهم بيشتر در بخش مقدمه و مقالة نخست كتاب. آن بر گفتار است
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 يه كه در زبان عربي در قلمرو نثر نگارشي اول انقالب،كه پيشتر ذكر شد چنان

 نگارش جهان را ازلحاظ اين نوع.  گفتار و شعر پديد آمد، نگارش قرآن بودبرابرِدر

 به تعبير ديگر، رؤيايِ . كرد در يك نظام زباني متبلوراواقعي و غيبي، صورت و معن

 اگر.  و نه نثر كرد كه نه شعر استعرضهاي در چنان كسوت بياني ويژهخاصِ آن را 

 شعري است نه مانند شعر و نثري گوييم را شعر يا نثر بخوانيم، ميهم روا باشد آن 

 اي رود و نوع تازه گر فراتر مي، قرآن از انواع ادبي دي نظراز اين.  نثر ماننداست نه

 اي از جهان است  حاصل رؤياي تازه فقطآفريند؛ اما اين نوع نگارشي جديد مي

 اين نگارش چنان اساس و بنيادي نهاد كه هرگونه نگارشي پس .)19/ 4 :2002دونيس، أ(

اي  از آن، زماني درست است كه از اصول و قواعد معمول بيرون جهد و قواعد تازه

  .ايجاد كند

اگرچه اين فن پيش از قرآن در . مثابة يك پيشه، با تدوين قرآن آغاز شد نگارش به

هاي فنيقي، بابلي و  در زبانه و پيشتر از آن نيزي سابقه داشتهاي سرياني و آرامزبان

 در دست ني به زبان عربي پيش از آنب مدو كتا،شده بود سومري اين اصطالح شناخته

 يياكننده يا ناسخ است و اين همان معني نخستين كاتب در عربي، تدوينا معن.نيست

 مؤلف /آن كه نويسنده ي دوما بود؛ اما معن شانزده رايجاست كه در اروپاي  قبل از سدة

اول ( شايع شد و در زبان عربي نيز از سدة هفتم  شانزدهاروپاي پس از سدةاست، در 

.در دمشق) هجري
5

 نقل يا تصنيف همچنان ادامه ،نوان حرفه، تدوينع نگارش به 

 نفّري  مانندمعناي جديد آن در قرن دوم پديد آمد و با صوفياني اما نگارش به. داشت

ي ا در معن.)جا همان ( بااليي از پختگي و تنوع رسيدة توحيدي به مرتبو) ق354 .ف(

  بلكه؛شودكند اطالق نمي فرد فرهيخته و كسي كه تأليف ميه ب فقطنويسندهجديد، 

نويسد يا  شكل خاص و ممتازي مي مند باشد و به  موهبت نگارش بهره كه از استكسي

نگارش باشد كه به او صداي خاص  داراي چنان سبك و شخصيتي در ،به عبارت ديگر

يعني داراي رؤياي  ؛ديتي كه او را از غير متمايز كندو ويژگي ممتازي ببخشد و چنان فر

  . خاص از جهان باشد و نيز سبكي ويژه براي بيان اين رؤيا

گيري آن با تكامل  شكل.  شعر و جداي از آن پديد آمد- خطابهاين نگارش در كنار 

 گفتار و ماننداين گسستگي . صورت گسسته بود  بلكه به؛ نبودو پيشرفت گفتار همراه
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 شعر امري فطري است كه بر - خطابه. شعر در درجه و مرتبه نبود؛ بلكه در نوع بود

بداهه استوار است؛ اما نگارش امري اكتسابي است كه با تحمل مشقت و رنج بسيار 

  . ع استف و تصنّدور از هرگونه تكلّ  و،همراه

 در اهميت هابرخي از عرب گفته است، قشندي در مقدمة مفصل كتابكه قل چنان

انگاشتند كه زندگي جديدشان   كه آن را صناعتي ميحدي تااندنگارش مبالغه كرده

ست كسي كه ننويسد، دست را «:گويد بن عاص مي ازجمله سعيد؛ايجاب كرده است

ستي ننويسد، آن وقتي د «:گويد  مي همزائدبن  و معن» وي حكم دست چپ را دارد

».اي نيستنويسد، ديه دستي را كه نمي «اند  نيز آورده.»دست حكم پا را دارد
 

 ،قلقشندي(

36(.
 

ده از  باشد، پس منزلت و مرتبت نويسني داشتهاهميتن وقتي صناعت نگارش چني

نويسندگان حكم پادشاهان را دارند و «: گويد بن بكار ميزبير. ديگر مردم بيشتر است

مردم به نويسندگان  «: هم نوشته استمقفع ابن).43 ،همان(» .الناسعوامكم ديگران ح

   .)جا همان(» .بيشتر نياز دارند تا نويسندگان به پادشاهان

 جديدي ة پديددادند و مانند  برتري مي نثر را بر شعرها اينكه برخي از آنبا

گيرد؛ اما آنان به  رار ميكند و در جايگاه آن ق  شعر رقابت مي-انگاشتند كه با خطابه مي

گيري و استحكام   از شكلپس. نتايج مترتب بر آن پي نبردندمعناي ژرف نگارش و به 

شعر و نگارش؛ يعني گفتار و نوشتار به : نگارش، منتقدان از دو نوع كالم سخن گفتند

  عسكري كتاب خود راروست كه ايناز. اين اعتبار كه خطابه همزاد شعر است

المثل السائر في ادب الكاتب و اثير اثر خود را  نامد و ابن  ميالشعر  و��لكتاالصناعتين، ا

اي آن نيست؛ بلكه بعد   مقصود از كاتب، بعد صناعت و حرفهدر اينجا. خواند  ميالشاعر

  .)61 -58  همان،ك.ر( ؛ يعني ابتكار اسلوب نو و معاني جديد آن منظور استانشائي

 دربارة مبادي و ،كه مشتمل بر پنج باب است االعشيصبحقلقشندي در مقدمة 

 هاي نكته پرهيز از اطالة سخن به ذكر جا برايدر اين. اصول نگارش بحث كرده است

  : همخواني دارده كه با موضوع اين مقالپردازيم  ميمهمي

تكتّبت ": گويند  مي.ي آن گردآوري استا و معن..."بكت" كتابت در لغت، مصدر«. 1

 و خط را ...اند  گفته"كتيبه"گروه اسبان را نيز  م جمع شدند و؛ يعني مرد"القوم
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  ».آورد كه برخي حروف را با حروف ديگر فراهم ميرو كتابت خوانده ازآن

   .)51 ،همان( 

ام «كريمة  در» يكتبون«كه  ي دانش است، چنانامعن كتابت به: االعرابي گفتهابن. 2

چنين و هم. است) دانند مي(عملون ي يامعن به) 41: 52(» عندهم الغيب فهم يكتبون

با معاذ و همراهانش به اهل يمن ) ص( اي كه حضرت رسول در نامه» كاتباً«كلمة 

 الحديث غريباثير در  ابن.»اني بعثت اليكم كاتباً«: گسيل داشت به همين معناست

يرا غالباً اند؛ ز عالم را كاتب ناميده. آن حضرت از كاتباً، عالماً اراده فرمود«: گويد مي

 دانسته كه علم و معرفتي داشته است و كاتب نزد آنان، نادر و كسي كتابت مي

».كمياب بود
 

  .)جا همان(

كند كه از رهگذر  اي تعبير مي»صناعت روحاني« از آن به البيان مواداما صاحب . 3

 اما در .توان به مراد و مقصود خويش عينيت بخشيد و آن را تبيين نمودآن مي

كند و همچنين تصويرهاي  مي لفاظي كه كاتب تخيل  اگر، روحانيت را بهجاي دي

كند كه اين الفاظ و تصاوير با خطي كه قلم و تصريح مي. باطني تفسير كرده است

آيد؛ چه پس از حضور تصوير عقلي و باطني،  كند به قيد كتابت درمي ترسيم مي

.)52-51، همان( شود تصوير حسي آشكار مي
  

جا كه از آن فقط ه صناعت انشاء اختصاص داشت تا آن لفظ نگارش بته،در گذش«. 4

ي اگفتند، از آن، تنها معن وقتي به كسي كاتب ميشد؛ لذا  اراده مي» كتابت انشاء«

 كه نوعي - تركيب كتابت انشاء اما در.)52 ،همان(» ... .كردند نويسنده را اراده مي

و آن   اضافه شده- ل موضوع استكه اص -  نگارش به انشاء-  تخصيصي است ةاضاف

كه از نمونه يا آن يزي را آفريد و اختراع كرد بياست؛ يعني چ» انشأ الشيء«مصدر 

  . الگوي خاصي تقليد و پيروي كند

 چون نيازمند تصرف در ... كتابت انشاء، اشراف بر هر نوع نگارش است الزمة. 5

 ةوسيل ها به كه استعمال آني با الفاظي معاني معمول است، و همچنين بيان آن معان

كنندة اين ه تجربهالبته مشقّتي غيرقابل پنهان متوج. فردي مسبوق به سابقه نباشد

كارگيري   جويد و در به رتريويژه وقتي كاتب بخواهد بر كسي ب صناعت است، به

اي گام نهد تا انتحال  فن نگارش از ديگران سبقت گيرد، يا جاي پاي افراد برجسته

 با رعايت جزالت لفظ و حالوت دهد ان كند و آن را در جايگاهش قرار آن كالم 
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آنچه براي تحصيل اين مهم بدان نيازمند است، ابداع . اش و بالغت بايستهامعن

 در نگارش آن كس قبالً معاني بكر براي امور جديدي كه مانند آن گفته نشده و هيچ

. شناسد ارد و حد و مرزي نميپيشي نجسته باشد؛ چه اين حوادث و وقايع پايان ند

 را مذمت كرده و خوار مقامات حريري، الساير المثلبن االثير در   رو، ضياءالدين اين از

هايي با آغاز   حكايت داشته است، به اين دليل كه مقامات تصوير قراردادي در قالب

  پايان و انجام آن سخت غيرقابلبرعكس نگارش كه معموالً. و پاياني همسان است

نويسد، آگاه باشد،  اگر نويسنده به آنچه كه در بدترين زماني مي. بيني استپيش

   .)55، همان(اش در اين حالت بيشتر به مقامات شبيه است نوشته

، به الفاظ ابر شكل و معن اي محصور است كه شاعر، عالوه فيهدر وزن و قا«شعر . 6

كند،   ضرورت شعري ايجاب ميها و آنچه  خير و قصر و حصر آنأبسيار و تقديم و ت

 انخست آنكه معن:  دو چيز استشامل معاني تابع الفاظ بودنِ .)58، همان(» .دارد نياز

اهميت  در آن كماذاتاً محدود است، معن آنچه. د به الفاظ است؛ يعني به شكلمحدو

ديگر  . نيست؛ بلكه بر لفظ استايل در شعر، اصرار و تأكيد بر معن دله ايناست و ب

  پر،جهت وزنياز الفاظ سازگار با اين قالب، از قالب شعري است و بايد كه بيتآن

اي هستند و به اين سبب  پيش آماده كه الفاظ ذاتاً تابع قالب ازه معناستاين ب. شود

 و نيز غنا بخشيدن به ها ا در انتخاب الفاظ و تعداد آنشاعر در آغاز، آزادي خود ر

شود؛ زيرا ي آن محدود و مشخص ميا معننه است كه؛ اين گودهدت مي از دسمعنا

لحاظ نقش الفاظ و شمار   قالبي كه به؛ودي ريخته شده استدر قالب معين و محد

 نيازمند نيست و الفاظ در سخن منثور به اين چيزها« درحالي كه .ها محدود است آن

  :كه امري است  الفاظ تابع معاني بودنِ.)جا همان(» .آن تابع معاني هستند

متناسب و ) ها ها و ساخت الفاظ، تركيب(ن آزادي ابتدايي در انتخاب شكل متضم

هاي قوي و  محصول تجربهازيرا اين معن؛ ي تازه و نامسبوق استاسازگار با معن

گيرد، شكل آن  از تجربة نامتناهي سرچشمه ميارو كه اين معنآن از. نامتناهي است

/ 4: 2002، دونيسأ(  هستند ظ نيز تابع اين معانيبه همين دليل، الفا. نامتناهي است

24-26(.  

كه  حال آن؛نويسد ي خاصي دارد، ميا معنش چيزي را كه در دروننويسنده فقط. 7

هاي معيني را با الفاظ مشخصي پر كند، بدون اينكه  تواند قالبشاعر در هر لحظه مي
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 كه مسبوق به سابقه است ا بر آنچهاي بگويد؛ يعني چيزي ر بتواند ضرورتاً چيز تازه

شود و چگونه  يابيم كه چگونه شعر دچار تقليد و تكرار مي  درمي،سانبدين. فزايدبي

 و ميزان ارزش  منحصر كنند به تقليد و تكرار شعر رااند بعضي منتقدان تالش كرده

 بودن شعر است كه شايد قالبي.  پيوند دهندآن را به ميزان مطابقت آن با نمونه و الگو

  در كتاب تادارد مي  عسكري را وا مانند صناعتي كه منتقدي؛كند ناعتش را آسان ميص

 بر هركسي از عوام و ود و متاع آنوقتي شعر بسيار گفته ش«: دبنويس صناعتين

ويژه  رود كه بر بازي شطرنج رفته است، به فرومايگان عرضه گردد، بر شعر همان مي

 كند تالش مي صناعتين  صاحب.)61/ 1 ،نديقلقش(» .آن زمان كه در دست همه بيفتد

همه،  با اين«: نويسد  پس مي؛ا شعر و نگارش سازگاري ايجاد كندميان گفتار ي

كه  هاي خطيب و نويسنده آن است كه هر دو شاعر باشند، چنانترين ويژگي كامل

».ترين صفات شاعر آن است كه هم خطيب و هم نويسنده باشد كامل
 

 .)جا همان(

  يريگ نتيجه

 غ نوشتاربنيادي بوده،آيد كه اگرچه قرآن و دين اسالم مبلّ چنين برمي بحث شداز آنچه

  بايد، همچنين. گرفته است سنت شفاهي يا گفتاربنيادي قرارالشعاع حدودي تحتتا

طور مستقيم تأثير  هاي اجتماعي و فكري جامعه بهيسي نوشتار در دگردياد داشت به

 آنچه مهم است اما. دانندامدهاي نوشتار ميهي را يكي از پي گمرانهد؛ اگرچه برخينمي

 نگارش كند؛كه نگارش با مردم چه ميكنند نه ايناين است كه مردم با نوشتار چه مي

  هرگزوسيلة گفتار كند كه به امكانات و تمهيدات بسياري براي انسان فراهم مي

ي است كه به انسان فرصت ابه عبارت ديگر، نگارش پيشه و حرفه.  نيستپذير امكان

 ها را براي او فراهمدهد تا به انجام امور بسياري قيام كند يا امكان اقدام و اجراي آنمي

  . تا بتواند اهداف خويش را محقق كندآورد

 دريافتيم كه ترجيح گفتار بر نوشتار در فرهنگ اسالمي و ايراني، تداوم ،همچنين

ها سخت   فرهنگ بوده كه در رگ و پي آنگفتمان مسلط پيش از اسالم در اين دو

محوري  مسنت شفاهي و كال. ريشه دوانده تا جايي كه صبغة عقيدتي پيدا كرده است

ها درطول تاريخ  چنين باوري بوده و گفتمان مسلط اين فرهنگفرزند خلف و ثمرة
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ت كه بسياري از آثار شفاهي كه شده اس  آن مي ازشايد همين امر مانع. شده است

 است  نكتة آخر اين.شده، در قالب نوشتار درآيدل ميسينه نق به صورت روايي و سينه به

 برتري نوشتار بر گفتار آشكارا سخن گفته باشند  ازكهطور كلي كم بودند افرادي  كه به

  .حدي كه قلشقندي در اين ميان استثناستتا

  ها نوشت پي

  :نويسد باره مي آموزگار در اين. 1

دليـل اهميتـي      شود و به    داده مي ) يعني گفتار مقدس  (دليل تقدسي كه به منثره        نيز به در اساطير ايران    

، در دنيـاي  ل بر كالم مقدس كه دهمين آفريـدة مينـوي اورمـزد اسـت         كه ايزد مانسرسپند، ايزد موكّ    

. شود  يابد و هرگز قدرت آن همپاي نيروي جادويي سخن نمي            خط مقامي نمي   فراسويي ايران دارد؛  

اي ديـوي و هنـري    ها ايزد موكل بر نگارش نداريم؛ بلكه در فرهنگ كهن ايراني خـط پديـده      تن  ما نه 
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. بود؛ اما به دست ما نرسـيده اسـت        » مثالب«اند اول كسي كه كتابي تصنيف كرد، زيادبن ابيه در             گفته. 5

بـن شـربه       تـأليف عبيـد    اخبـاراالمم الماضـيه   اولين كتابي كه به دست ما رسيده و چاپ هم شـده،             

اين كتاب در حيدرآباد به سـال       . ندبه دمشق فراخوا  ) يمن(الجرهمي است كه معاويه او را از صنعا         
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