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 (یبالغت اسالم یهااز شاخه یکی)به عنوان  یعلم معان یهامشابهت یبررس

 میقرآن کر اتیبر آ هیو نظریه ارتباط یاکوبسن با تک
 **یاحمد ذاکر ،*یفاطمه صالح

 چکیده

از  یعالوه بر پیشینه مشترک، در بسیار -یبالغت اسالم یهااز شاخه یبه عنوان یک - یعلم معان

معاصزر  ینقز  ادبز یهاو بزه تبزآ آن نيریزه یشناسزها و مباحث دیگر نیز  بزا دانزش زبانزمینه

اسزت کزه  یشناسزپردازان حوزه زبزان و زباناز نيریه یدارد. یاکوبسن  یک یفراوان یهامشابهت

گانه زبان بسیار شبیه به نکات مطزر  شز ه در مب زث شش یهانقش یدر بررس یو یهای گاهد

دهن ه شزش زز ء تشزکی  یاسزت. و یدر علزم معزان« انشاء»و « خبر»و « حال و مقام یمقتضا»

خززود را ت ززت عنززوان نيریززه ارتبززار  یزبززان دانسززته و آرا یهززاکننزز ه نقشارتبززار را تعیین

(Communicative Theoryارائه م )کزه فنزون - میقزرآن کزر اتیبر آ هیا تک. مقاله حاضر بکن ی

و  یدر بررسز یسع -و ب یآ همگی مولود ن ول آن است بالغت اعم از صرف، ن و، معانی، بیان

 اکوبسزنیارتبزار  هیزو نير یعلم معان انیموزود م یو مشابهتها هایمشترکات، همپوشان ان نینما

 .دارد

 

  :های کلیدیواژه

 .حال و مقام، خبر، انشاء ینيریه ارتبار یاکوبسن، مقتضا ،یعلم معان م،یقرآن کر
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 مقدمه
 ی( در ادب اسزالمRhetoricبالغت یا رطوریقزا )

عالوه بر پیشینه مشزترک بزا  ،یویژه شاخه علم معانبه

ها نیز  بزا از مباحث و زمینه یدر بسیار ،یبالغت غرب

نقز  نزوین  یهاو به تبآ آن نيریزه یشناسدانش زبان

دارد. در ایزن مقالزه ضزمن  یفراوان یهامشابهت یادب

 ریاز مباحث آن ني یو برخ یمختصر علم معان یمعرف

کزالم و... و نيریزه  یانشاء، اغراض ثانو ،یاسناد خبر

از  ییکزبهعنزوان -م.( 4931ز 4392ارتبار یاکوبسن )

 یپردازان نقزز  ادبززشناسززان و نيریززهتززرین زبانب رگ

و « مسززکو یشناسززحلقززه زبان» هگززذاریمعاصززر و پا

 یمعرفزز نیو همچنزز -«پززراگ یشناسززمکتززز زبان»

به  میقرآن کر اتیبر آ هیزبان، با تک گانهشش ینقشها

علزم  انیزموززود م یهامشترکات و مشابهت یبررس

 . شودیپرداخته م اکوبسنیارتبار  هیو نير یمعان

 یبه پرسشزها ییحاضر در ص د پاسخگو پژوهش

 است: ریز

 «یعلم معزان» ژهیوبه یبالغت اسالم انیم ای( آالف

چن ص ساله و مباحزث موززود در علزم  ینهایشیبا پ

مشابهتها  نینو ینق  ادب یهاهیو نير یزبانشناس ینوپا

 وزود دارد؟ یو وزوه اشتراک

و علززم  یالمبالغززت اسزز انیززچززه م( چنانب

 ییهزامشابهت یادب نینق  نو یهاهیو نير یزبانشناس

مشترکات در حوزه  نیاز ا کیوزود داشته باش ، ک ام

 رد؟یگیقرار م «یعلم معان»

بالغزت  انیزموززود م یها( با کشف مشزابهتج

 نینو ینق  ادب یهاهیو نير یشناسو علم زبان یاسالم

برقرار  یعلوم آشت نیو ا یسنت اتیادب انیم توانیم ایآ

و  یسزنت اتیادب یکرد تا ب انجا که در مطالعه و بررس

و  پردازانهیززنير یمتززون کهززن بتززوان از دسززتاوردها

و  هاوهیهزا را بزا شززسزت و آن منتق ان معاصر بهره

  ؟یسنج یعلم یهامالک

 تززوانیذکززر شزز ه مزز یهاتوزززه بززه پرسززش بززا

 کرد: انیب گونهنیپژوهش را ا نیا یهاهیفرض

 یهااز شزاخه یبزه عنزوان یکز- ی( علم معانالف

 یعالوه بر پیشینه مشترک، در بسیار -یبالغت اسالم

و  یشناسزها و مباحث دیگر نی  با دانزش زباناز زمینه

 یشناسویژه زبانبه نینو ینق  ادب یهابه تبآ آن نيریه

 یِشناسززصززورتگرا و سززاختارگرا و در نهایززت سبک

دارد. بزا بررسزی و  یفراوان یهاتمشابه یشناختزبان

تززوان زهززان اسززالم، می ونیززتف ززص در آثززار بالغ

هززای ادبززی مشززابه بززا از نقزز  و ت لی  ییهانشززانه

معاصزر را  یو نق  ادبز یشناسمختلف زبان یهاهینير

که در آثزار  یآنان مشاه ه نمود. از دانشمن ان یدر آرا

اشزاراتی   یزقب نیزاز ا یبزه مبزاح  یخود بزه مبزاح 

سینا، فارابی، سزیبویه، شزم  توان به ابنمی ان ،شتهدا

قزی  رازی، خوازززه نصززیرال ین طوسززی، عبزز القاهر 

 زرزانی و... اشاره کرد.

 ی( با دقت در مباحث موزود در سه شاخه اصلب

ن زززو و  ،یواج شناسززز ییعنززز یشناسزززعلزززم زبان

 تزوانیمعاصر م ینق  ادب یهاهینير  یو ن یشناسیمعن

اد این مباحث را یو ارتبار بسیار ز یپوشاناهت، همشب

ویژه دانزش بزه یبا موضوعات مختلف بالغت اسزالم

عیزوب  م،فصزاحت کزال ریني یمباح  افت،یدر یمعان

کزالم، خبزر،  یثزانو یمخ  فصاحت، اغراض و معزان

 یازز ا ییزاآن، زابزه یانشاء، حال و مقام و مقتضا

 اطناب و...  جاز،یکالم، ا

مطالعزه و  یعلمز یهاو مالک نیمواز ،هاوهی( شج

کزه دسزتاورد زباشناسزان، - یزبان و آثار ادبز یبررس

تنهزا بزه نيزم و  -معاصر است پردازانهیناق ان و نير
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معاصر اختصاص ن ارد، بلکه در مطالعزه  اتین ر و ادب

از  تزوانیمز  یزو متون کهزن ن یسنت اتیادب یو بررس

و ناقزز ان  پردازانهیززو نير انشناسزززبان یدسززتاوردها

و  هاوهیمتزون را بزا شز نیمعاصر بهره زست و ا یادب

 . یآنان سنج یعلم نیمواز

 

 علم معانی چيست -1

اسزت کزه بزه  یعلم به اصول و قواع  یمعان علم

حال و مقزام  یمطابقه کالم با مقتضا تیفیآنها ک یاری

: 4940 ،ی؛ تفتزازان1: 4902 ،ینی. )ق وشودیشناخته م

 ،یاقیسزری؛ دب41: 4913؛ صفا، 11تا:  یب ،ی؛ هاشم97

؛ 99: 4979 ،یی؛ همززززا20: 4919 ،ی؛ تقززززو1: 4917

: 4971  ،یزز؛ تجل24: 4939 ،یی؛ رزززا3: 4910 ،یآهنزز

است که رسانن ه مقصود متکلم  ی( موضوع آن الفاظ4

بر اسرار بالغت است در نيم  یآن آگاه  هیباش  و فا

شز ه کزه و ن ر. علم معزانی از هشزت بزاب تشزکی  

( 9( احزوال مسزن الیه، 2( اسناد خبزری، 4عبارتن  از: 

( 1( قصزر، 3( احوال متعلقزات فعز ، 1احوال مسن ، 

( ایجززاز و اطنززاب و 9( فصزز  و وصزز ، 7انشززاء، 

 مساوات. 

 

 زبان یهاارتباط و نقش هینظر  اکوبسن،ی -2

پردازان از نيریزه ی( یکزR. Jakobson) یاکوبسزن

در  یو یهااست که دی گاه یشناسحوزه زبان و زبان

گانه زبان بسیار شبیه به نکزات شش یهانقش یبررس

« خبر»و « حال و مقام یمقتضا»مطر  ش ه در مب ث 

شززش ززز ء  یاسززت. و یدر علززم معززان« انشززاء»و 

زبززان  یهزاکننز ه نقشدهن ه ارتبزار را تعیینتشزکی 

خزود را ت زت عنزوان نيریزه ارتبزار  یدانسته و آرا

(Communicative  Theoryارائه م )کن ی. 

در توضیح طبیعت ابالغ و کزارکرد ادبزی  یاکوبسن

شود کزه در هزر گفتزاری وززود زبان، ابت ا یادآور می

شش عام  الزم است که عبارتن  از: گوین ه، مخاطز، 

 یو ؛یارتبزاط یپیام، زمینه داللتزی پیزام، رمز ، مجزرا

 یامیزنخست فرسزتن ه پ یمعتق  است در کنش ارتباط

آن که بتوانز   یبرا امین پیا فرست ،یم رن هیگ یرا برا

کزم و  یبزه اصزطالح ایز یبه موضوع  یمؤثر باش  با

 یبرا  یاشاره کن . موضوع با یبه مص اق ایمبهم  شیب

گزردد  انیب یصورت کالمقاب  درک باش  و به رن هیگ

 انیززم نیززشززود. در ا انیززتززا بتوانزز  در قالززز کززالم ب

و   هفرستن یبرا  یاست که با ازیمورد ن  ین ینگاررم 

رم گزذار و رم گزردان  یبرا گریعبارت دبه ای رن هیگ

شزناخته  -یدست کزم تزا حز  ای کام  طوربه – امیپ

اسزت،  ازیزن یارتبزاط یش ه باش . سرانجام به مجزرا

فرسزتن ه و  انیزم یروانز یونز یو پ یکزی یف ییمجرا

 انیزم دهز یآنان امکزان مز یکه به هر دو امیپ رن هیگ

کنن  و آن را ادامه دهنز .  راربرق یکالم یخود، ارتباط

 ان،ی؛ ساغروان41: 4972؛ سل ن، 34: 4990 اکوبسن،ی)

4913 :39- 31  ) 

 (context)زمينه                                                                  

 (text)پيام                                                                      

 فرستندهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  گيرنده                   

              (Addressee)                             مجراي ارتباطي(medium)                    (Addresseer) 

 (code)رمز                                                                   
 

ارتباط ياكوبسن نمودار نظريه: 1شکل 
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 زبان یهانقش -3

( تأکیزز  بززر 71 -94: 4913) اکوبسززنیاعتقززاد  بززه

)گوینز ه،  ییک از شش عام  مؤثر در کنش ارتباطهر

 یمخاطززز، پیززام، زمینززه داللتززی پیززام، رمزز  و مجززرا

توانزز  بززه ظهززور یکززی از کززارکرد (؛ مییارتبززاط

 های زبان بینجام : )نقش(

 

 (emotive. نقش عاطفی)3-1

 نز هیگو« زبزان حزال»در این کارکرد که در واقزآ 

سزوی مخاطزز اسزت، ایزن گیری پیام بهاست، زهت

وزود نزز ه بززهنقززش تززأثیری از احسززاگ خززاص گوی

آورد، خواه گوینز ه حقیقتزاآ آن احسزاگ را داشزته می

باش  یا خواه وانمزود کنز  کزه چنزان احساسزی دارد. 

مانن :  یاب ،ین ا تياهر م حروفزبان در  ینقش عاطف

 «.نُچ نُچ»نيیر  یاصوات ییا حت «یوا یا»

 

 (conative. نقش ترغيبی)3-2

خاطزز سزوی مگیری پیام بهدر این کارکرد، زهت

هزا قابز  است، در این نقش صز   و کزذب سزاخت

نمونزه بزارز  توانیرا م یسنجش نیست. زمالت امر

ایززن کتززاب را »زبززان دانسززت، ماننزز :  ینقززش ترغیبزز

 «.بخوان

 

 (referential. نقش ارجاعی)3-3

سوی موضوع پیام گیری پیام بهدر این نقش، زهت

ها به دلیز  گونه زملهص   و کذب این نییاست؛ تع

پزذیر اسزت، شان از طریق م زی  امکاناخباری بودن

 .«باردیباران م»مانن : 

 (metalingustic. نقش فرازبانی)3-4

هرگاه گوین ه یا مخاطز احساگ کنن  الزم اسزت 

کننز  اطمینزان از مشترک بودن رم ی کزه اسزتفاده می

یابز . رم  تمرکز  میحاص  نماین ، گفتار حول م ور 

ص بت درباره خود زبان  یزبان برا یدر چنین شرایط

 هو واژگززان مززورد اسززتفاده شززر  داد رودیکار مززبززه

 یهززابیشززتر در فرهن  ی. از نقززش فرازبززانشززودیمزز

نيیر  یاعنوان نمونه زملهبه شود؛یاستفاده م یتوصیف

 یفرازبزان ینشان دهن ه کاربرد« برادر پ ر یعمو یعن»

 است.

 

 (phatic. نقش همدلی)3-5

سزوی مجزرای گیری پیزام بهدر این نقزش، زهزت

ها این اسزت ارتباطی است، ه ف اصلی برخی از پیام

که ارتبار برقرار کنن ، ادامه دهن  یا آن را قطزآ کننز ، 

بعضی دیگر عمز تاآ بزرای حصزول اطمینزان از عمز  

مجرای ارتباطی است مانن  ایزن زملزه در مکالمزات 

که ه ف گوینز ه از « شنوی؟ص ایم را می وال»فنی: تل

 یارتبزاط یآن، اطمینان یزافتن از عملکزرد مجزرا انیب

 است.

 

 . نقش ادبی3-6

سوی خود پیزام گیری پیام بهدر این کارکرد، زهت

سوی پیزام میز  است، وقتی که ارتبار کالمی صرفاآ به

کن ، یعنی زمانی که پیام، به خودی خود، کانون توزّه 

قرار گیرد. در ایزن کزارکرد توززه مخاطزز بیشزتر از 

. گزرددیکه زذب م توا شود، زذب شک  پیزام مزآن

القولن  که زبزان در گزام این نکته متفق درشناسان زبان

نخست اب ار ایجاد ارتبار است، در هر فراین  ارتبزار 

ایزن  شود،یگوین ه به مخاطز ارسال م یاز سو یپیام
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یک زبان کزه بزر  یهااز واژه یاپیام به کمک مجموعه

. یابز یانز  انتقزال مزقرار گرفته یم ور همنشین یرو

 یم زور تزابآ قواعز  یزنا یها بزر روواژه یهمنشین

اسزت کزه  یاطالع یبار یاست و حاص  این همنشین

 یهزاو از طریزق گ اره یابز یاز طریق پیام انتقزال مز

. حال اگزر شودیانباشته در ذهن مخاطز م ک زده م

انتقزال یابز  کزه ارزش آن  یبه هر طریق پیام به شکل

اش باش ، توزه به سمت خود پیام بیش از بار اطالعی

بزه قلمزرو  یشز ، در چنزین شزرایط خواه معطوف 

-91: 4990 ،یایم. )صزفونهاده یپا« زبان ینقش ادب»

94  ) 

از زبان اسزت کزه در آن  یکاربرد خاص یادب زبان

 یعنزیزبان است.  کیشناسییبایعام  مسل ، کارکرد ز

است نزه  امیخود پ یسوبه امیپ یریگزهت اتیدر ادب

صززورت زنبززه  نیززخززارج از آن کززه در ا یموضززوع

. شزودیمطزر  مز امیزگوهر پ ای تیادب یشناختییبایز

امزا  سزت،ین یکزارکرد هنزر زبزان گانزهی یکارکرد ادبز

کزارکرد بزا  نیکنن ه آن است. ا نییکارکرد مسل  و تع

ها و نشزانه یها، دو شزاخه اصزلدادن به نشانه تیاهم

 انیززتززر نماتر و ژرفکامزز  یاگونززهموضززوع را به

 یگفت کزه کزارکرد ادبز توانیم هیپا نی. بر اسازدیم

اسزت. اسزاگ  یشناختزبان یروشنگر مسائ  ساختار

زبزان  یکلز تیواقع نیشعر از ا ربارهد اکوبسنی هینير

مصز ا  و دال بزا  که نشزانه بزا شودیآغاز م یشناخت

 (   141: 4979 ،یم لول متفاوت است. )مق اد

دربزاره زبزان شزعر بزر دو نکتزه  اکوبسزنی هینير

 تیزدارد؛ نکته اول توزه او به مسزلله ادب هیتک یاساس

 ات،یزنزه ادب ،یاست، او معتق  است موضوع علم ادبز

متون است. او زبان شزعر  تیادب یعنیبودن  یبلکه ادب

و  دانز یمز یقاب  بررسز یشناسرا در چارچوب زبان

از  یکززی را ینقززش ادبزز ایزز یاصززوالآ نقززش شززعر

. نکتزه دوم آوردیشمار مگانه زبان بهشش یکارکردها

 یشعر معتق  است کزه بزرا یکه او در مورد معنا نیا

از زبزان شزعر آغزاز کزرد   یزشزعر با هیمادرک درون

حسزاب از زبان شزعر به یز ئ  ین یکه معن یاگونهبه

 نزهیدر زم اکوبسزنیکزه  ییهاهیاز نير گرید یکی.  یآ

 -معروف عام  مسزل   هیهمان نير اشته،شعر ابراز د

عام   نیشعر است. او معتق  است که ا -عنصر غالز

 صیتشزخ  یزدوره ن کیدر  توان یاثر م کیعالوه بر 

زبان شزعر  اکوبسنی( 379: 4930 ،یداده شود. )م رس

 یبررس یشناسزبان را در چارچوب زبان ینقش ادب ای

زبزان  ک،یسزشنازبان  یزتا بزا ت ل کوش یو م کن یم

متعارف هزر روزه  یکه از معناشناس اب یشعر را ب ژهیو

 ز است. 

که تأکی  بر هر یک از شش عامز  مزؤثر در  میگفت

 )گوین ه، مخاطز، پیزام، زمینزه داللتزی یکنش ارتباط

توان  به ظهزور یکزی (؛ مییارتباط یپیام، رم  و مجرا

توزه داشزت   یهای زبان بینجام . بااز کارکرد )نقش(

کزه تنهزا در  افزتیرا  یکالمز امیزپ توانیکه مشک  م

انزواع  نیزیطر  باش . تع ب قا یهااز نقش یکیقالز 

از  امیکه هر پ اب ییت قق م هیپا نیبر ا یکالم یهاامیپ

ها برخزوردار نقش نیدر سلسله مراتز ا یگاهیچه زا

ارزاع بزه  هاامیاز پ یاریبس یاست. اگرچه ه ف اصل

از  یاریبسز نکزهیبه موضوع است. بزا  ا یعنیمص ا  

 یشزناخت ای حیصر یاز نقش به اصطال  ارزاع هاامیپ

بزه عملکزرد   یبا اریشناگ هوشزبان یبرخوردارن  ول

توززه  هزاامیاز پدسته  نیدر ا  یزبان ن یهانقش ریسا

 (32: 4990 اکوبسن،یداشته باش . )

  هیزخزود عق یادب هیدر نير یروس یهاستیفرمال

اسزت خودکزار شز ه و  یداشتن  که زبان روزمره زبان
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 یخودکارش گ نیاست که ا نیا ینقش هنر و زبان ادب

ببرنز .  نیاز بز یزیزداییبه نام آشزنا ین یرا از راه فرا

 یهزاکیکه خزود تکن افتن یدر هاستیرفته رفته فرمال

و حالزت غرابزت  شزون یخودکار م  ین ییزداییآشنا

رو توززه آنهزا بزه  نیزاز ا دهن ،یخود را از دست م

 نززز یزلزززز شززز  کزززه آن را فرا یگزززریمسزززلله د

را  یکزه اثزر ادبز یمعنز نیبز   ن ،ینام یسازبرزسته

 کیزززوحززز ت ارگان یمنسزززجم و دارا یسزززازوکار

 یناصززر سززازن ه در بززافتکززه در آن ع دانسززتن یمزز

و  نززهیپزز  زم رد ییهززاان  کززه بخششزز ه نیگ یزززا

 یهززابخش نیززدارد. ا نززهیزم شیدر پزز ییهززابخش

 شیمختلزف در پز یهزاکیتکن لهیوسبرزسته ش ه به

  ین ی یهنجارگر کیکه شام  تکن رن یگیقرار م نهیزم

 نیززدر ا اکوبسززنی( 121: 4979 ،ی. )مقزز ادشززودیمزز

 انیز. بزه بکنز یم یمقوله، مفهوم عام  مسل  را معرف

 یمتمرکز  اثزر هنزر ی تزواعام  مسزل ، م اکوبسنی

عناصزر  ریکنن ه سزااست که حاکم، مسل  و دگرگون

اثزر،  کیزتنها در او عام  مسزل  را نزه  هیعقاست. به

 تزوانیمز  یزن یدوره هنر کیبلکه در آثار مربور به 

و  ینر رنسان ، نقاشزداد. عام  مسل  در ه صیتشخ

 ریو نيزا یقیهنر موس ک،یرمانت اتیعام  مسل  در ادب

 (  10: 4971 اکوبسن،یآن بوده است. )

از زبان اسزت کزه در آن  یکاربرد خاص یادب زبان

در  یعنزیاسزت،  کیشناسزییبایعام  مسل  کارکرد ز

اسزت نزه  امیزخزود پ یسوبه امیپ یریگزهت ات،یادب

 یهاکززه در سززبک یراتززییخززارج از آن. ت  یموضززوع

از  یبلکزه ناشز سزتن ین یتصادف  ،یآیم  یمختلف پ 

 ی یز  یان . در واقآ هر مکتز ادبعام  مسل  رییت 

کزنش  یاز ازز ا یکزی یسزازتا بزا برزسته کوش یم

اسزت، بودهگرفتهقرار نزهیکه قزبالآ در پز  زم یارتباط

 نیزززا جزززهیدهززز  و در نت رییزززعامززز  مسزززل  را ت 

: 4979 ،ی. )مقز ادنز یافریب یادبز یاثر ،ییزداییآشنا

123) 

زیر تلفیقزی از عناصزر بزه وززود آورنز ه  نمودار

 گانه زبان است:  های ششارتبار و نقش
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یافت که  توانیرا م یادانست که کمتر زمله بای 

زبان استفاده  یهااز نقش یطور مطلق تنها از یکبه

ها دو یا چن  نقش کرده باش ؛ در واقآ در اک ر زمله

 یدر برخ یطور هم مان حضور دارن  و حتزبان به

زبان از یک یگر دشوار است.  یهاموارد، تفکیک نقش

زبان تنها م  ود  ینقش ادب هک کن ییاکوبسن تأکی  م

مختلف از  یهابه شعر نیست. آنچه باعث تمای  پیام

 زبان بر یاز کارکردها یغلبه یک شود،یم گریک ی

 دیگر

 (  129: 4979 ،یهاست. )مق ادنقش

بزا علزم  یاریاز زهات بسز اکوبسنیارتبار  نيریه

دارد، در ادامززه ضززمن  یپوشززانانطبززا  و هم یمعززان

 یبززه بررسزز ،یاز مباحززث علززم معززان یبرخزز یمعرفزز

 میهزا خزواهآن انیموزود م یهامشترکات و مشابهت

 پرداخت:

 

 یاسناد خبر -4

اسزت از عبارت یمعزان یدر اصطال  علمزا اسناد

دیگزر بزه طریزق کلمزه  یبه چی  ینسبت دادن چی »

. اسزناد یخواه به وزه اثبات باش ، خواه به وزه سزلب

را  یکه یک شودیواقآ م یا نسبت، ناچار مابین دو چی 

مسن الیه یا م کومٌ علیه )= موضوع، مبتز ا، فاعز ( و 

را مسن  یا م کومٌ به )= م مول، خبر، فعز (  یدیگر

( اسزناد بزر دو نزوع 32و  30: 4979 ،یی)هما« گوین .

 .یو مجاز یاست: حقیق

 

 (ی)حقيقت عقل یاسناد حقيق. 4-1

فاعز ، اسناد فع  یا شبه فعز  بزه »است از عبارت

کزه  یطوربه اعتقاد متکلم و به حسز ظاهر کالم، بزه

 ،ی)آهنز« در اسناد این فع  از ظاهر کالم استفاده شود.

وَاللَّزهُ ََنببَزتَکُمب مِزنَ : »یتعال ی( مانن  قول بار49: 4910

از  ی(؛ )و خ ا شما را چون نبات47: و )ن« البأَربضِ نَبَاتآا

« اهلل»، کلمه زاللزه فاع  هیآ نیزمین رویانی .( که در ا

 یاسززناد» ،یتعززال یبززر خزز ا« انبززت»اسززت و اسززناد 

 است. «یقیحق

 

 (ی)مجاز عقل یاسناد مجاز .4-2

یززا مجززاز در اسززناد نیزز   یکززه آن را مجززاز حکمزز

اسناد فع  یا شزبه فعز  بزه »است از عبارت گوین ،یم

تأویز  و  ییا غیر مَزن هُزو لَزه از رو یحقیقفاع  غیر

نزوع از اسزناد  نیز( ا41: 4910 ،ی)آهن.« یدقت معنو

و برداشززت  نشیززاسززت و ب یمخصززوص زبززان ادبزز

« نَباتزاآ آیاَنبَتَ الرَّب»مانن :  کن ،یم هیرا توز نشاعرانه آ

بزه « انبزت»زمله فعز   نی.( در ا یانیرا رو اهی)بهار گ

اسزت. اسزناد اسزناد داده ش ه «آیالرب» یقیحقریفاع  غ

واذا »فراوان دارد، از زمله:  یهادر قرآن نمونه یمجاز

که ی( )هنگام2)انفال: « تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناآ

 شزانمانیبزر ا شزود،یخ اون  بر آنان خوان ه م اتیآ

( )فرعززون 1)قصززص: « یززذبّح ابنززائهم».(،  یززاف ایمزز

« ینزز ع عنهمززا لباسززهما».(، کشززتیشززان را مززپسران

گرفززت.(، شززان برزامززه از تن طانی( )شزز27)اعززراف: 

کزه  ی( )روز47)م مز : « یوما یجعز  الولز ان شزیبا»

« و اخرززت االرض اثقالهزا».(، کنز یم ریکودکان را پ

 رونیززگززران خززود را ب یبارهززا نی( )زمزز2)زلزز ال: 

 .(آوردیم

و  یبه زبان عزاد یذکر است که اسناد حقیق انیشا

 یو روزمززره اختصززاص دارد و اسززناد مجززاز یعلمزز

 است.  یمخصوص زبان ادب
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 خبر -5

است که ذاتاآ احتمزال  یازمله یکالم خبر ای خبر»

مضزمون آن را  میص   و کذب داشزته باشز  و بتزوان

دروغگزو  ایزرا راسزتگو  اشن هیدروغ و گو ایراست 

منيور از ص   کالم، مطابق بزودن مضزمون  م،یبخوان

آن با واقآ و مقصود از کذب، مخالف بودن آن با واقآ 

 (  32: 4979 ،یی)هما« است.

 

 خبر دهیخبر و الزم فا دهیفا. 5-1

 یداده شود که او از آن بز یخبر یبه مخاطب هرگاه

« خبزر  هیزفا»خبزر را  نیباش ، ا الذهنیاطالع و خال

داشزته باشز  و  ینامن  اما اگر مخاطز از خبزر آگزاه

  و مزتکلم بخواهز  تنهزا از آنچزه نباشز الزذهنیخال

  هیالزم فا»آن را   ،یاظهار اطالع نما دان ،یمخاطز م

 خوانن . « خبر
 

 خبر از جهت حال مخاطب اقسام. 5-2

مخاطزز،  یبا توزه به حالزت اعتقزاد یخبر کالم

و انکزار بزه سزه قسزم   یبودن، ترد الذهنیخال یعنی

 :شودیم میتقس
 

 یی. خبر ابتدا5-2-1

 الزذهنیگاه مخاطز نسبت به مضمون خبزر خزال

  یزکزالم ترد یکه نسبت به م توا یمعن نیاست، به ا

بزه  یازیزصزورت ن نیز. در اسزتین ارد و منکر آن ن

سزاده و  یو کزالم بزه شزکل ستین  یآوردن ادات تاک

. شزودیمز انیزو اطالع مخاطزز ب یصرفاآ زهت آگاه

ماننز  قزول  نز ،یگویمز ییخبر را خبر ابتز ا گونهنیا

إِذَا تَز َایَنبتُمب بِز َیبنإ إِلَز   یَا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا: »یتعالیبار

« ََزَ إ مُسَمًّ  فَزاکبتُبُوهُ وَلبیَکبتُززب بَیبزنَکُمب کَاتِززٌ بِالبعَز بلِ

ایز ، چزون کزه ایمزان آورده یکسان ی(؛ )ا292)بقره: 

آن را بنویسی  و  ،معیّن به یک یگر دهی  یتا م ت یوام

باشزز  کززه آن را  یالزم اسززت کززه در بززین شززما کززاتب

هز ف از  میکنیکه مالحيه مبنویس .( چنان یستدربه

 روسزتنیتنها آگاه ساختن مخاطز است از ا هیآ نیا

شز ه اسزت چزرا کزه  انیزب  یزب ون ادات تأک هیکه آ

بزوده و  الزذهنیمخاطز نسبت به مضمون خبر خزال

نز ارد و منکزر آن هزم   یزترد نآ ینسبت به م تزوا

 .ستین
 

 ی. خبر طلب5-2-2

گاه مخاطز از مضزمون خبزر آگزاه اسزت امزا در 

صزورت ممکزن  نیزدارد که در ا  یرد آن ترد ایقبول 

گونزه خبزر، خبزر  نیزاست از متکلم سؤال کن ، بزه ا

مزوارد بهتزر اسزت کزه  گونزهنیدر ا نز ،یگویم یطلب

مؤکز  سزازد،   یزرا بزا ادات تأک شیمتکلم، کالم خزو

تُمب فِی رَیبزإ مِنَ الببَعبزثِ فَِِنَّزا إِنب کُنب اگُیَا ََیُّهَا النَّ»مانن : 

مزردم،  ی(؛ )ا3)حج: « خَلَقبنَاکُمب مِنب تُرَابإ ثُمَّ مِنب نُطبفَةإ

اگر از روز رستاخی  در تردی  هسزتی ، مزا شزما را از 

کزه مشزاه ه ایم.( چنانخاک و سپ  از نطفه بیافری ه

« انّ» یعنزی  یزاز ادوات تأک یکزیبزا  هیزآ نیا میکنیم

امزا  سزتیکزه منکزر ن یمؤک  ش ه تا از ذهن مخزاطب

 گردد.  یاست، رفآ ترد  یگرفتار شک و ترد

 

 ی. خبر انکار5-2-3

خبزر  یگاه مخاطز نسبت بزه مضزمون و م تزوا

خبزر را بزا   یزصورت متکلم با نیمنکر است که در ا

مؤک  سازد و اگر الزم باش ، سوگن  هزم   ،یادات تأک

. مانن : ن یگویم یع خبر، خبر انکارنو نیکن ، به ا ادی

رإ» انَ لَفِززی خُسززب رِ/ إِنَّ البِِنبسززَ (؛ 2و  4)عصززر: « وَالبعَصززب

در خسران اسزت.( کزه  ی)سوگن  به این زمان که آدم
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 رایزواقآ ش ه است ز  یمورد تأک« واو قسم»با  هیآ نیا

بزه خز ا  مزانیهستن  که از ا یکسان هیآ نیمخاطبان ا

 .برن یسر مان  و در انکار بهبرگردان ه یرو

 

 آن یحال و مقام و مقتضا -6

اسززت کززه گوینزز ه را وادار  یو مقززام، حززالت حززال

تزا سزخن و کزالم خزود را بزر اسزاگ و بزه  سازدیم

و حالت مخاطز و موضزوع  یوضعیت روح یمقتضا

هرگاه متکلم، مخاطز را  گرید انیسخن ادا نمای . به ب

رض کرده و سخن را مطابق حزال گونه که هست فآن

شز ه  رادیظاهر ا یکه کالم به مقتضا ن یآورد، گو یو

کزه بزا دوسزت خزود گفتگزو  یم ال وقتز یاست. برا

و  یاسزت کزه سزخن شزما طززوالن یمقتضز کنیز یمز

حزال و »باش ؛ بنابراین مکالمه با دوسزت را  مانهیصم

گوین . « حال و مقام یمقتضا»و اطناب سخن را « مقام

 (44: 4910 ،ی؛ آهن93-10: 4979 ،یی)هما

 

 مقتضای ظاهر خالف. 6-1

خالف مخاطزز را بزر یبزه غرضزمتلکم بنا گاههر

چه که هسزت فزرض نمزوده و سزخنش را برطبزق آن

من لزه الذّهن را بهکن ، م الآ خالی انیمفروضات خود ب

منکر قرار داده، سخن را مؤکز  بیزاورد و یزا منکزر را 

الذّهن فرض کرده، سخن را بز ون تأکیز  ایزراد خالی

سززخن  ظززاهرخالف مقتضززای گوینزز  بززرکنزز ، می

)بقره: « لَا رَیبزَ فِیهِ: »یتعال یاست. مانن  قول خ اگفته

ن راه ن ارد( کزه در است که[ شک در آ(؛ )]آن کتابی2

کالم بز ون  رونیفرض ش ه و از ا منکرریآن، منکر، غ

   است.ش ه انیب  یتأک

 انیو به دنبال ب یدقت در باب اسناد خبر با

 ارتبار  هینير  و یعلم معان مشترکات   و  هامشابهت

 :افتیدست   یذ جیبه نتا توانیم اکوبسنی

بزا ب زث  یاز زهات یخبر و زمالت خبر مب ث

 یپوشزاندر نيریه ارتبار یاکوبسن هم «ینقش ارزاع»

اسزت  یدارد؛ در تعریف خبر خوان یم که خبزر کالمز

کزه  یطورکه ذاتاآ م تمز  صز   و کزذب باشز  بزه

اش را بتوانیم مضمون آن را راست یا دروغ و گوینز ه

 راستگو یا دروغگو بخوانیم. 

و تفهزیم و تفزاهم  یبیشزتر بزرا الماز این نوع کز

در نتیجه از آنجا کزه در  شود؛یاستفاده م یرساناطالع

 یسزوپیزام به یگیرزبزان نیز  زهزت «ینقش ارزاع»

کزه  یهایموضوع پیام بوده تعیین ص   و کذب گفتزه

مسززل  اسززت امکززان پززذیر  یهززا نقززش ارزززاعدر آن

و توافزق  یاین دو مب ث بزا یکز یگر برابزر باش ،یم

( در ی)خبزر یارززاع. شایان ذکر است که زبان دارن 

( قرار دارد و گوین ه از زبزان ی)انشای یمقاب  زبان ادب

ارتبزار بزا دیگزران اسزتفاده  یبرقزرار یبزرا یارزاع

 .  کن یم

 یبا برخز یادیاشتراکات ز  ین یاسناد خبر مب ث

از زملزه نقزش  اکوبسزنیارتبزار  هینير یهااز نقش

کززه در دارد. چنان یو بززه تبززآ آن نقززش ادبزز یعززاطف

نسزبت  یاسناد مجزاز م،یخوان  یاسناد مجاز فیتعر

فاعز  نبزوده  قتیاست که به حق یدادن کارها به فاعل

اسزت و  یدبزنوع از اسناد مخصوص زبان ا نیاست. ا

و بزه  کنز یمز هیزو برداشت شاعرانه آن را توز نشیب

 ات،یزاسنادها در عرصه ادب شتریاست که ب  یدل نیهم

نقزش  یص   و کذب. در معرف رقاب یو غ ان یمجاز

 انگریزب ،یکزارکرد زبزان نیکه ا میگفت  یزبان ن یعاطف

 ینسبت به موضزوع ن هیگو ینگرش و احساگ درون

 نز هیخزواه گو  ،یزگویمز ناست که درباره آن سزخ

احساگ را داشته باش ، خواه وانمزود کنز   نیا قتاآیحق
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 گونزهنیا میدانزیکزه مزدارد. چنان یاحساس نیکه چن

گفزت کزه  تزوانین ارنز  و مز هیخبرها نسبت خارز

 نیزدر ا رونیزاز ا سزتن ،یاصوالآ مربور به عالم واقآ ن

کزرده و   ایزپ ییحکزم زملزه انشزا ،یزا زمله خبر

اسزاگ  نیزکزه بزر ا گزرددیم یبه زمله عاطف  ی تب

 یو نقزش عزاطف یمب زث اسزناد مجزاز نیبز توانیم

 .افتیرا  ییهایپوشانها و هممشابهت

بزا  یبه نزوع  یآن ن یحال و مقام و مقتضا مب ث

دارد؛ چرا که هر زا  یپوشاننيریه ارتبار یاکوبسن هم

سخن از ارتبزار در میزان باشز  ب زث بافزت سزخن 

(Context )-واقآ همزان مب زث حزال و مقزام  که در

نی  خواه ناخواه بر آن فضا حاکم است. گفتزیم  -است

زبززان خززاص خززود را  یاکززه هززر مضززمون و عاطفززه

حسزز حزال و شخصزیت مخاطزز، و نی  بر طلب یم

ل ن و کیفیت سخن، چه از حیث مفردات و ترکیبات 

بایز  ت ییزر کنز ، اختیزار  یو چه از حیث بافت ن و

زبان مناسز با حال مخاطز و مضمون سخن، گزاه از 

و گزاه  گیردیشعور و اراده متکلم بلیغ صورت م یرو

گوین ه نسبت  یعاطفز صمیمیت ا یخود و ناشبهخود

خویش است. تسزل  گوینز ه  یروح یبه حال و هوا

بر زبان، خزواه زبزان گفتزار و خزواه زبزان نوشزتار، و 

گونززاگون زبززان،  یهززاشززناخت اسززتع ادها و ظرفیت

زبان با حال  یسازو هم یگوین ه را در ت قق هماهنگ

و  ی. همززاهنگکنز یمز یمخاطزز و حزال مقزال یزار

خاطز میان زبان و مایه و مضزمون شزعر که م یتالئم

سزبز  کنز یچه آگاهانه و چه ناآگاهانزه احسزاگ مز

 یو یدر مخاطز و تش ی  تأثیرپزذیر یزیبای احساگ

 (  939: 4971 ان،ی. )پورنام ارگرددیم

 یمنيور برقزراربزه یکه هر سزخن گفتنز میدانیم

میان فرستن ه پیام و گیرن ه آن صورت  یکالم یارتباط

و دقیزق خزود بزا  یگفتگزو در مفهزوم اصزل .گیردیم

و  یآوایزز یهاحضززور دو طززرف گفتگززو و بززا نشززانه

تر اما در مفهزوم وسزیآ رد،یپذیزبان انجام م یشنی ار

از دو طزرف  ییکزرا در غیزاب  یهر نوع ارتبار کالم

کزه  یو دیز ار ینوشزتار یهاگفتگو از طریزق نشزانه

شزام   نیز  انز یو آوایز یشزنی ار یهانماین ه نشزانه

نویسن ه در غیاب مخاطزز یزا گیرنز ه  ی. وقتشودیم

بزه گفتگزو  یفرض یدر واقآ با مخاطب نویس ،یپیام، م

کزه  یغنزای یشزعرها ترینیدر انت اع یحت پردازد؛یم

را در نير نز ارد مخاطزز را  یتولی  کنن ه اثر، مخاطب

نویسن ه دانست که در این صورت او با « من» توانیم

هم مخاطز یا خواننز ه در  ی. وقتکن یخود گفتگو م

 یدر حقیقت گفتگزوی مان یغیاب متکلم با متن تنها م

و از طریزق آن بزا مزتکلم یزا  کنز یرا با متن آغزاز مز

 .  پردازدیفرستن ه به گفتگو م

آنکزه ت قزق پزذیرد  ییا گفتگو بزرا یکالم ارتبار

(، Addresserحزز اق  نیازمنزز  سززه عامزز  مززتکلم )

( است. سزه Message( و پیام )Addresseeمخاطز )

که یاکوبسن به ایزن سزه عامز  افز وده  یعام  دیگر

( و تمزاگ Code(، رمز  )Contextزمینه ) یاست یعن

(Contactپیش شرر ،)نزابراینان . بت قق ارتبار یها 

دو طرف با زمینزه  یآشنای یها یعناگر این پیش فرض

ودن انز ام بزا زبزان گفتگزو و سزالم بز یگفتگو، آشنای

بر وزود  یحاص  باش ، گفتگو مبتن یو گویای یشنوای

گوین ه با مخاطزز  یاست. گفتگو یآن سه عام  اصل

کزه او فزرض  یاز طریق متن بر اساگ اطالعات یفرض

کزه  یو اطالعزات دانز یاو مز یمخاطز فرضز کن یم

گوینزز ه بززا اسززتفاده از  رود؛یبززه پززیش مزز دانزز ینمزز

 اشیمخاطززز فرضزز کنزز یکززه فززرض مزز یاطالعززات
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مخاطزز او  کنز یرا کزه فزرض مز یاطالعات دان ،یم

 یهنگام گفتگو . گوین هکن یعرضه م یبه و دان ینم

 یفرضزز یهابززا مخاطززز از طریززق مززتن بززه پرسززش

 دهز ؛یمخاطز بر اساگ اطالعات دانسته او پاسخ مز

بزه  دهز یکه متکلم به مخاطزز مز یاطالعات ز ی 

م ض بیان ش ن، خود تب ی  بزه اطالعزات معلزوم و 

ابزالغ اطالعزات ز یز   یو راه را برا گرددیدانسته م

بنابراین گفتگو زریزان مسزتمر  سازد؛یهموار م یبع 

تب ی  اطالعات ز ی  و نامعلوم به اطالعزات کهنزه و 

 یمخاطز اسزت. اگزر گوینز ه در ارزیزاب یمعلوم برا

دچار اشتباه شود مزتن خود  یاطالعات مخاطز فرض

. کنز یقاب  ادراک مآور یا غیرمخاطز یا مالل یرا برا

کزه گوینز ه  شودیآور ممالل یمخاطز وقت یمتن برا

اطالعززات معلززوم و دانسززته مخاطززز را نززامعلوم و 

 گرددیادراک م  قابغیر یو وقت کن ینادانسته فرض م

 که اطالعات نامعلوم و نادانسزته مخاطزز را معلزوم و

 یو سزنت ی. بالغت در مفهوم ق یمکن یم یدانسته تلق

گوین ه با مخاطزز بزه  یز  همین گفتگو یآن، چی 

: 4990 ان،ینیسزت. )پورنامز ار یاطالعزات و یاقتضا

19) 

که بالغیون، بالغت را کیفیت مطابقت کالم  گفتیم

بنزابراین از ایزن  داننز ؛یحال خطزاب، مز یبا مقتضا

است که متکلم آن را متناسز  یدی گاه کالم بلیغ کالم

نیز  مزتکلم بلیزغ بزه  کنز ،یبا حال مخاطزز بیزان مز

 یاکزه بزه سزبز کسزز ملکزه شودیگفته م یمتکلم

حال مخاطز  یبر تألیف کالمِ مطابق با اقتضا ،ینفسان

 یقادر باش . حال مخاطز یا حال خطزاب مقزام، امزر

 یادارد تا کالمش را به شیوه یاست که متکلم را وا م

حزال یزا اعتبزار  یاص ایراد کن  و منيور از مقتضاخ

است که سزخن بزه آن طزرز  یمناسز طرز بیان خاص

صورت اطناب، ایجزاز یزا و ایراد کالم به شودیایراد م

 حال است.  یکالم با مقتضا مطابقتمساوات 

 

 خبر یثانو یاغراض و معان -7

مقصود از کالم، افاده مضمون زمله است بزه  غالباآ

اما گاه ممکزن اسزت کزه در زملزه مقاصز  مخاطز؛ 

زملزه  یثزانو یهزا را معزانشود کزه آندنبال  یدیگر

دیگر هر نوع زمله یک مزورد عبارتنامی . به توانیم

و رایج دارد کزه در دسزتور زبزان ذکزر  یاستفاده اصل

اما گزاه  دهن ،یخبر م ،یش ه است؛ م الآ با زمله خبر

که آنها را  شودیافاده م یاز زمله خبری مقاص  دیگر

 تزوانیمز یزمله خبر یمجاز یاغراض ثانوی یا معان

بزه  میچن  از قرآن کزر یاتیبر آ هینامی . در ادامه با تک

 :  پردازیمیخبر م یاز اغراض ثانو یموارد

 

 یاظهار ضعف و ناتوان .7-1

که اظهزار  ده یرا م یگاه متکلم از آن زهت خبر

عنوان م زال بزه  ،یزنما نایزخزود را ب یضعف و ناتوان

قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ البعَيبزمُ مِنِّزی » هیدر آ ایحضرت زکر

یببآا تَعَ َ الززرََّبگُ شززَ [ گفززت: ایزز(؛ )]زکر1: می)مززر« وَاشززب

سست شز ه و ]مزویِ[  ستخوانمپروردگارا! به راستی ا

بزه  یسرم از پیری سپی  گشته است.( قص  خبررسزان

واقآ در یخبر یزمله ا انیمخاطز را ن ارد، بلکه با ب

 .  داردیرا اظهار م شیخو یضعف و ناتوان ینوعبه

 

 اظهار تأسف و اندوه و حسرت .7-2

را  یگاه متکلم به زهت اظهار تأسف و ان وه خبر

فَلَمَّا وَضَعَتبهَا قَالَزتب رَبِّ » فهیشر هیمانن  آ کن ،یم انیب
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)زمزانی کزه او را  (؛91)آل عمران: « إِنِّی وَضَعبتُهَا َُنب َ 

زاییز م.( از  یدختر یزایی ، گفت: پروردگارا! به راست

و   ییزکه منتير پسر بود امزا دختزر زا عمرانقول زن 

 انیبزمله را گفت، بزه نیاظهار تأسف و ان وه ا یبرا

 یرساناطالع ،یزمله خبر نیا انیاز ب یو  هیانگ گرید

دختر اظهزار تأسزف   نییزمله از زا نینبوده بلکه با ا

 است.و ان وه نموده

 

 و مسرت یاظهار شاد .7-3

و مسزرت  یشاد انیزهت برا به یگاه متکلم خبر

زَاءَ الب َقُّ وَزَهَزقَ » فهیشر هیمانن  آ ده ،یم یگریبه د

(؛ )حق 94:  یاسرائ ی)بن« الببَاطِ ُ إِنَّ الببَاطِ َ کَانَ زَهُوقآا

باطز  نزابود شز نی  آم  و باط  نابود ش ؛ بی تردیز 

و  یآن اظهزار شزادمان راست.( کزه غزرض از خبزر د

مسرت است. خ اون  در این آیه به رسول خ ا )ص( 

 . یکه ظهور حق را به همه اعالم نما کن یم یوح

 

 هشدار .7-4

هشز ار  ،یزملزه خبزر انیزگاه غرض متکلم از ب

واَل تَ ِرُ وَازِرَةٌ » فهیشر هیدادن به مخاطز است، مانن  آ

بزار گنزاه  یکزار(؛ )هزیچ گناه411)انعام: « وِزبرَ َُخبرَى

.( کزه در آن خ اونز  کشز یدیگری را بزر دوش نمز

و او را  دهز یمخاطزز را هشز ار مز« خبزر» لهیوسبه

 کن . یارشاد م
 

 ریتحذ .7-5

برحزذر  ،یزملزه خبزر انیزگاه غرض متکلم از ب

 فهیشزر هیاست، مانن  آ معلوم یداشتن مخاطز از امر

اءِ» یبطَانُ یَعِزز ُکُمُ البفَقبززرَ وَیَززأبمُرُکُمب بِالبفَ بشززَ )بقززره: « الشززَّ

(؛ )شیطان، شزما را ]بزه هنگزام انفزا  مالتزان[ از 219

کار زشت امزر تهی ستی و فقر می ترسان  و شما را به

مخاطزز  ریکن .( که غزرض از خبزر در آن، ت زذمی

 یهاانسزان را از وسوسزه هیزآ نیزاست. خ اون  در ا

از موانآ مهزم در زمینزه انفزا  اسزت،  یکه یک طانیش

 .داردیبرحذر م
 

 استرحام .7-6

رحم و شزفقت مخاطزز  ختنیبرانگ یگاه خبر برا

 کنز یم انیرا ب یزهت خبر نیب  ن هیگو یعنیاست، 

را بزه خزود  گرانید یعطوفت و دلسوز خواه یکه م

رَبِّ : »یاز قزول موسز فهیشر هیآ نیزلز کن ، مانن  ا

(؛ 21)القصزص: « إِنِّی لِمَا ََنب َلبتَ إِلَزیَّ مِزنب خَیبزرإ فَقِیزرٌ

)پروردگارا! به آنچه از خیر بزر مزن نزازل مزی کنزی، 

نیازمن م.( که غرض از آن اسزترحام و زلزز شزفقت 

 خ اون  است.
 

 بيو ترغ قیتشو .7-7

مخاطز اسزت  قیو تشو ختنیبرانگ یگاه خبر برا

وَفَضززَّ َ اللَّززهُ : »فهیشززر هیززماننزز  آ ،یم کززاربززه انجززا

(؛ 33)نسزاء: « البمُجَاهِ ِینَ عَلَ  البقَاعِ ِینَ ََزبزرآا عَيِیمآزا

عُذر[ به نشینانِ ]بی)و خ اون  زهادکنن گان را بر خانه

 انیزاسزت.( کزه غزرض از بپاداشی ب رگ برتری داده

مخاطزز  زیزو ترغ قیتشزو هیزآ نیدر ا یزمله خبر

 زهاد در راه خ ا.است به 

 

 تياظهار خوف و خش .7-8

اسزت،  تیگاه غرض از خبر اظهار خزوف و خشز

إِنَّزکَ مَزنب تُز بخِ ِ النَّزارَ فَقَز ب : »فهیشزر هیزآ نیمانن  ا

ارإ (؛ 432)آل عمزران: « ََخب َیبتَهُ وَمَا لِليَّالِمِینَ مِزنب ََنبصزَ

)بی تردی  هر که را تو در آتش درآوری، قطعاآ خزوار 

کاران هزیچ یزاری سزتم یای، و بزرارسوایش کزردهو 
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در واقزآ اظهزار  هیزآ نیزوزود ن ارد.( که غزرض از ا

بن ه است بزه درگزاه خ اونز  تزا از  تیخوف و خش

 مصون بمان . ییرسوا

 میابیزیخبزر، درم یدقت در مب ث اغراض ثانو با

زبان در  یهااز نقش یبا برخ یمب ث از زهات نیکه ا

 ینقزش ادبز ،ینقش عاطف ریني بسناکویارتبار  هینير

دارد؛ در  یپوشانارتبار و انطبا  و هم یبیو نقش ترغ

 یکارکرد زبزان نیکه ا میزبان گفت ینقش عاطف یمعرف

نسزبت بزه  نز هیگو یونزنگرش و احسزاگ در انگریب

. در واقآ  یگویاست که درباره آن سخن م یموضوع

 نیززقززرار دارد. در ا یدر مرکزز  نقززش عززاطف نزز هیگو

و  یحزاالت عزاطف انیب یزبان برا یریکارکرد به کارگ

کزارکرد  نیزو ا ردیزگیصزورت مز یاحساسات درون

 ینسبت به موضزوع ن هیگو میاحساگ مستق انگرینما

 نز هیخزواه گو  ،یزگویمز خناست که درباره اش س

احساگ را داشته باش ، خواه وانمزود کنز   نیا قتاآیحق

 دارد.  یاحساس نیکه چن

در   یزکزالم ن یثانو یمب ث معان میدانیکه مچنان

تزوَم  نز هیاحساسزات و عواطزف گو انیزبا ب یموارد

همزواره « خبزر»کزه هز ف از  حیتوضز نیزاست بزا ا

آن گونزه کزه  هبلک ستین یرسانو اطالع یبخشیآگاه

را  یگزریگاه ممکن اسزت کزه خبزر اغزراض د میگفت

تأسف، ت سزر،  ،یاظهار شاد ریني یدنبال کن ؛ اغراض

 رایزز ستن ی، ان وه و... که قاب  ص   و کذب نتعجز

گفت  توانین ارن  و م هیخبرها نسبت خارز گونهنیا

 نیدر ا رونیازا ستن ،یکه اصوالآ مربور به عالم واقآ ن

کزرده و   ایزپ ییحکزم زملزه انشزا یزا زمله خبزر

 . گرددیم یبه زمله عاطف  یتب 

 یاغزراض ثزانو  یزکه مالحيه گردچنان جهیدر نت

زبزان و بزه تبزآ آن  یو نقش عاطف یخبر در علم معان

مشزترکات  یدارا اکوبسنیارتبار  هیدر نير ینقش ادب

 ان .  یفراوان یهاو شباهت

 ریزني یاغراضز یگاه زمالت خبزر ن،یبر ا عالوه

 نیکه ا کنن یو ارشاد و... را دنبال م زیو ترغ قیتشو

اض کام  مب ث اغزر یپوشانتطابق و هم انگریامر نما

ارتبزار  هیززبزان در نير «یبزینقش ترغ»خبر با  یثانو

اشاره ش  نقش   ین شتریکه پچنان رایاست. ز اکوبسنی

 امیزپ یریگکه اوالآ زهزت اب ییت قق م یزمان یبیترغ

ه ف  اآی)مخاطز( متمرک  باش  و ثان رن هیبه سمت گ

 ایزز)مخاطززز(  رنزز هیاز کززالم زلززز مشززارکت گ

مزوارد هزم در  نیزا یباش  که هزر دو یو ختنیبرانگ

زبزان بزه  یبزیخبر و هزم در نقزش ترغ یاغراض ثانو

 وضو  مشهود است.   

 

 انشاء -8

کزه آن  یدلکه بزه استیکالم»در مقاب  خبر  انشاء

 زیو تکززذ قینزز ارد، قابزز  تصزز  یبززا خززارج نسززبت

( انشاء بر دو قسزم اسزت: 24: 4910 ،ییرزا.«)ستین

خواستن » یطلب ی. انشایطلبغیر یو انشا یطلب یانشا

است به ایجاب یا سلز که به عقی ه گوین ه در  یچی 

( که 209: 4973 سا،ی)شم« وقت طلز، حاص  نیست.

اقسززام آن را امززر، نهززی، اسززتفهام، نزز ا و تمنّززی ذکززر 

خواسزته  یکزه در آن چیز  یطلبغیر یان  و انشاکرده

سزم، اسزت از مز  ، ذم، قو انواع آن عبارت شودینم

 دعا و صی ه عقود.  ،یترز

 یاز انشززا یذکزر اسززت کزه در علززم معزان انیشزا

ش ه و  ب ث یطلب یو انواع آن کمتر از انشا یطلبغیر

ان ، شزمرده یبالغیون کمتر آن را در حوزه مباحث ادب

قسزم از  نیزاز تقسیمات ا یزا که برخاز آن جهیدر نت

 یددارن ارد از ب ث در باب آن خو یانشاء کاربرد ادب
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و اغزراض  یطلبز یاقسام انشا ینموده و تنها به بررس

 .  میپردازیها مآن یثانو

 

 انشاء یثانو یاغراض و معان -9
 

 امر .9-1

طلز » یاست به معن یطلب یاز انواع انشا یکیامر 

 ،یی؛ رززا409: 4919 ،ی)تقزو«. استعالء  یفع  بر سب

 یطلزز فعلز ایز یفرمان به انجزام کزار( »419: 4910

مقزز م و  ی)علززو« برتززر و واالتززر. یاسززت از موضززع

 یگزری( اما گاه امر در اغراض د39: 4979زاده، اشرف

 رود از زمله: به کار می

رَ ب لِزی : » فهیشر هیمانن  آ ( دعا؛الف قَالَ رَبِّ اشزب

انِی « صَ برِی وَ یَسِّرب لِی ََمبرِی وَ احبلُز ب عُقبز َةآ مِزنب لِسزَ

ام را گشاده گزردان و )پروردگارا! سینه(؛ 23-27)طه: 

کارم را برایم آسان ساز و گره از زبزانم بگشزای.( کزه 

بزه  شیایدعا و ن یزمله امر انیغرض از ب هیآ نیدر ا

دست بزه که فرا یدرگاه خ اون  است نه امر و دستور

. در دعا حز  خضزوع، خشزوع و ده یدستش مفرو

 یحسز نیچنز که در امر یوزود دارد در حال یافتادگ

و نه آمرانه  -خاشعانه  یموس هیآ نیوزود ن ارد. در ا

ح  مشکالت سعه  یکه برا خواه یاز پروردگار م -

 یهزایزیاد شزود و م نت  ملشص ر به او ب ه  تا ت

کزه در  یو شز ائ  آوردیکه رسالتش برایش به بار مز

از   یزدعوت در پیش روی دارد، آسزان گزردد، ن ریمس

 شیامر خطیر و عيیم رسالت را برا که خواه یخ ا م

 . یبگشا  یآسان گردان  و عق ه زبانش را ن

 

خُزذِ البعَفبزوَ وََبمُزرب : »فهیشزر هیزمانن  آ ( ارشاد؛ب

(؛ )عفزو 433)اعراف: « بِالبعُربفِ وَََعبرِضب عَنِ البجَاهِلِینَ

فرمزان ده، و از  یکزیو گذشت را پیشزه کزن، و بزه ن

امزر  میکنیکه مشاه ه منادانان روی بگردان.( که چنان

کار مخاطز بزه تیدر خ مت ارشاد و ه ا هیآ نیدر ا

هرچزه  ییشز ه اسزت و غزرض از آن راهنمزا رفتهگ

 مخاطز است.  شتریب

در خزود  یبزه نزوع« خُذ»که فع   میب ان ستیب  ن

پز   مالزمت و ترک نکردن را به همزراه دارد، یمعنا

« خُزذِ البعَفبزوَ: » یزفرمایکه م یتعال یسخن بار یمعنا

را کزه در حزق  یکسزان یهایاین است که همواره ب 

نير کزن و بپوشان و از انتقام صزرف کنن ،یم یتو ب 

کزه مشزاه ه وقت این رویه را تزرک مکزن. چنانهیچ

کار رفتزه زهت ارشزاد بزهبزه هیآ نیدر ا« امر» میکنیم

 است.

 

لبتُمب : »فهیشر هیآ نیمانن  ا د؛ی( تهدج اعبمَلُوا مَزا شزِ

یرٌ چززه (؛ )هر10)فصززلت: « إِنَّززهُ بِمَززا تَعبمَلُززونَ بَصززِ

بی تردی  او )خ ا( به آنچزه انجزام   ،یخواهی ، بکنمی

غزرض از امزر  مینیبیکه مدهی ، بیناست.( که چنانمی

 هیزآ نیزمخاطز است. خ اون  در ا  یته  هیآ نیدر ا

از  قیزطر نیزمل  ان پرداختزه تزا بلکزه از ا  یبه ته 

 شون .  تیش ه و ه ا  اریخواب غفلت ب

 

عجز  مخاطزز  انیزب یگاه از امزر بزرا :زي( تعجد

  یزن «ی یزامزر تعج»نوع امزر،  نیبه ا کنن ،یاستفاده م

وَإِنب کُنبتُمب فِی رَیبززإ مِمَّزا نَ َّلبنَزا عَلَز  » هیمانن  آ ن ،یگو

(؛ )و اگزر در 29)بقزره: « عَبب ِنَا فَأبتُوا بِسُورَةإ مِزنب مِ بلِزهِ

اهلل علیزه وآلزه([  یآنچه ما بر بن ه خود ]م مّ  )صزل

ای ماننز  آن نازل کرده ایم، شک داریز ، پز  سزوره

، کزافران امر لهیخ اون  به وس هیآ نیبیاوری .( که در ا

تزا بزه همزه آنزان  داردیوا مز  یزو معان ان را به تعج
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 توانز ینم یبفهمان  که قرآن معج ه است و هیچ بشر

نيیرش را بیاورد و اینکه این کتاب از ناحیه خ ا نازل 

 نیست. یش ه و در آن هیچ شک

 

انبيُرب کَیبزفَ یَفبتَزرُونَ » فهیشر هیمانن  آ ( تعجب؛ـه

(؛ )بنگر چگونزه بزر خز ا 30)نساء: « بَعَلَ  اللَّهِ البکَذِ

اظهزار تعجزز  یدروغ می بن ن !( که در آن، امر بزرا

این زملزه  ه،یک  آ یاست. با توزه به معناکار رفتهبه

که خود را پسر یهود و این یکه خودستای داردیم انیب

اسزت  یافترایز خوانن ،یاو م یو دوست او و ول خ ا

چنزین  یتعال یچون خ ا بن ن ،یم یتعال یکه به خ ا

 ها قرار ن اده است. آن یبرا یچی 

 

بِرُوا » فهیشر هیمانن  آ ه؛ی( تسوو فَاصببِرُوا ََوب لَا تَصزب

(؛ )خواه صبر کنی  خواه صزبر 41)طور: « سَوَاءٌ عَلَیبکُمب

 نیزنکنی ، برای شما برابر است.( که غرض از امر در ا

 گزرید انیزبرابزر شزمردن دو نسزبت اسزت، بزه ب هیآ

خواسته که به مخاطز بفهمان  که  هیآ نیخ اون  در ا

صبر کردن و صبر نکزردن شزما یکسزان اسزت. و بزه 

همین زهت به دنبال این زمله صری اآ فرموده اسزت: 

 یتزان حتمزچشزی ن آتزش برای ی، یعن«سواء علیکم»

نیست، چزه صزبر بکنیز  و  یش ناست و از شما ز ا

چه صبر نکنی ، نه این کزه صزبر کزردن، عزذاب را از 

و نزه ایزن  ده ،یو یا آن را تخفیف م داردیشما بر م

 به حالتان دارد. یو ز ع و ف ع سود یصبر یکه ب

 

کُلُوا وَاشبرَبُوا حَتَّ  یَتَبَیَّنَ لَکُزمُ » هی؛ مانن  آ( اباحهز

وَدِ مِزنَ البفَجبزرِالبخَیب ُ البأَببیَضُ مِنَ الب )بقزره: « خَزیب ِ البأَسزب

(؛ )بخوری  و بیاشزامی  تزا رشزته سزپی  صزبح از 497

رشته سیاه شز برای شزما آشزکار شزود.( کزه در آن 

شز ه  میمخاطز تفهز هب یامر، مبا  بودن فعل لهیوسبه

بزا کمزک گزرفتن از  هیزآ نیزدر ا گرید انیاست. به ب

در   نیآشزام ایزم   خزوردن  ی، مبا  بودن عمل«امر»

شفق،  یاز آشکار ش ن سفی  شیپ امیماه ص یهاشز

 مخاطز روشن ش ه است. یبرا

مزوارد  نیزبزه ا توانیامر م یاغراض ثانو گرید از

 ،یاشاره کزرد: تعزریض، ترغیزز، اسزته ا، آرزو، تمنز

 .  و... یعبرت آموز

 

 . نهی9-2

« اسززت بززر وزززه اسززتعالء یطلززز تززرک فعلزز»

( نهززی در بعضززی مواقززآ بززا 99: 4971 ،ی)مازنزز ران

 همراه است از زمله: یاغراض

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِزذبنَا : »یتعال یمانن  قول بار ( دعا؛الف

ینَا ََوب ََخبطَأبنَززا (؛ )پروردگززارا! اگززر 291)بقززره: « إِنب نَسززِ

فراموش کردیم یا مرتکز اشتباه ش یم، ما را مؤاخزذه 

 ینهز میکنزیاه ه مزکه مشچنان هیآ نیمکن.( که در ا

 هیآ نیکه مؤمنان در ا نیا حیدعاست. توض یمعن  یمف

تا به ایشان رحم کنز  و بزا  خواهن یم یتعال یاز خ ا

گذشزته کزرد،  یایشان آن معامله را نکن  که بزا امتهزا

از  رایکه هیچ چی  زز  رحمزت او آدمز دانن یم رایز

 .کن یفظ نمخطا و نسیان ح

 

یَا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا : »فهیشر هی؛ مانن  آ( ارشادب

ؤبکُمب (؛ 404)مائز ه: « تَسبأَلُوا عَنب ََشبیَاءَ إِنب تُبب َ لَکُزمب تَسزُ

کزه اگزر  یی هزایاز چ  ،یزاآورده مانیکه ا یکسان ی)ا

تان کن ، مپرسزی .( کزه برای شما آشکار شود، غمگین

ارشزاد مخاطزز  قزآدر وا یغزرض از نهز هیآ نیدر ا

مخاطزز بزه قصز   ه،یزآ نیزدر ا گزرید انیاست، به ب

 یتعزال یکزه خز ا یارشاد، از پرسزش دربزاره امزور
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بسزته اسزت،  یها را با اسزباب عزاددریچه علم به آن

 ش ه است.  ینه
 

وا الب َزقَّ »؛ ماننز : و سرزنش خي( توبج وَلَزا تَلببِسزُ

(؛ )حق 12)بقره: « تَعبلَمُونَ بِالببَاطِ ِ وَتَکبتُمُوا الب َقَّ وَََنبتُمب

 دانیز ،یرا به باط  میامی ی  و بزا آنکزه حقیقزت را مز

 خیتزوب نجزایدر ا یکتمانش مکنی .( کزه غزرض از نهز

باطزز   ااسززت کززه عالمززاآ و عامزز اآ حززق را بزز یکسززان

 .ان ختهیآم

 

لَا تَ بز َنب إِنَّ : »فهیشر هیمانن  آ دن؛يبخش ی( تسلد

(؛ )ان وه به خود راه مز ه خز ا بزا 10)توبه: « اللَّهَ مَعَنَا

 یتسزل هیزآ نیزدر ا یماست.( که غرض متکلم از نهز

 و آرامش دادن به مخاطز است.   نیبخش

 ر،یززعبارتنزز  از: تقر ینهزز یاغززراض ثززانو گززرید

 هیاسترحام، سرزنش، آرزو، هش ار، تنب  ،یتجاه ، ته 

 و...
 

 . استفهام9-3

گوینز ه به معنی پرسزی ن اسزت در مزوردی کزه »

( گززاه 403: 4979 ،یی)همزا« زاهز  بزه امزری باشز .

و  رودیاز پرسش بزه کزار مز ریغ یمیاستفهام در مفاه

بززه کززالم  یفراوانزز یو بالغزز یامززر زنبززه ادبزز نیهمزز

 استفهام عبارتن  از: ی. اغراض بالغبخش یم
 

وَقَزالُوا : »فهیشر هیمانن  آ ؛ی( تعجب و شگفتالف

وَا ِمَالِ هَذَا الرَّسُولِ  ی فِزی البأَسزب « یَأبکُ ُ الطَّعَزامَ وَیَمبشزِ

اسزت کزه غزذا (؛ )و گفتن : این چه پیامبری7)فرقان: 

رود؟( کزه در آن غزرض خورد و در بازارها راه میمی

ن یزا کزهنیا حیاز استفهام، اظهار تعجز اسزت. توضز

زملززه از قززول کززافران اسززت کززه در مقززام تعجززز 

ه ماننز  مزا غزذا اسزت کز یامبریزچزه پ نیا گفتن یم

! که مرادشان از ایزن رودیو در بازارها راه م خوردیم

استفهام این بوده که رسالت با غذا خوردن و راه رفتن 

 یمعزاش همخزوان یکردن بزرا یدر بین مردم و کاسب

 ن ارد. 

 

فَهَ ب لَنَزا مِزنب » فهیشر هیمانن  آ و آرزو؛ ی( تمنب

(؛ )پ  آیزا ]در چنزین 39 )اعراف:« شُفَعَاءَ فَیَشبفَعُوا لَنَا

کنن گانی بززرای مزا هسززت کزه مززا را روزی[ شزفاعت

کردن   ایشفاعت کنن ؟( که در آن غرض از استفهام، پ

 نیبلکه ه ف متکلم از مطر  کردن چن ست،یزواب ن

از ت سر اسزت در  یناش یو آرزو یتمن انیب ،یپرسش

 .امتیروز ق

 

ََتَخبشَوبنَهُمب فَاللَّزهُ ََحَزقُّ » فهیشر هیمانن  آ ؛ی( نهج

و حزال  ترسی ،ی(؛ )آیا از آنها م49)توبه: « ََنب تَخبشَوبهُ

که اگر ایمان آورده باشی  س اوارتر است که از خ ا آن

مفهزوم  نجزایبترسی  و ب ؟( که در واقآ استفهام در ا

غرض  گرید انی. به ب یکه بترس  یاین یعنیدارد  «ینه»

است که از فرمزان  یکسان ینه تیب نیر ااز استفهام د

 زهاد واهمه دارن .

 

ََفَلَزا یَنبيُزرُونَ إِلَز  البِِبِز ِ » فهیشر هیمانن  آ ( امر؛د

(؛ )آیزا بزا تأمز  بزه شزتر 47: هی)غاشز« کَیبفَ خُلِقَزتب

نگرن  که چگونه آفری ه شز ه اسزت؟( کزه در آن نمی

 نیزغرض از استفهام، امر است، در واقآ خ اون  در ا

تزا در  کنز یاسزتفهام، منکزران را امزر مز قیاز طر هیآ

 کیفیت خلقت شتر دقت کنن .
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گزاه مقصزود از اسزتفهام وادار نمزودن  ( انکار:ـه

از اسززتفهام را  گونززهنیمخاطززز بززه انکززار اسززت، ا

ََغَیبزرَ اللَّزهِ » فهیشزر هیمانن  آ ن ،یگو «یاستفهام انکار»

خ ا را می خوانی ؟( کزه  ری(؛ )آیا غ10)انعام: « تَ بعُونَ

در آن، اسززتفهام، انکززار را بززه دنبززال دارد. در واقززآ 

را از مشزرکان در  یپرسشز نیچنز هیآ نیخ اون  در ا

تا به آنها بفهمانز  کزه زز  خز ا  پرس یحال عذاب م

 .   یبه داد آنان نخواه  رس یکس

 

اسزت کزه  نیزگاه مقصزود از اسزتفهام ا :ری( تقرو

 نیزوادارنز ، ا یمطلبز  ییزتأ ایزمخاطز را به اقرار و 

 هیزمانن  آ ن ،یگو «یریاستفهام تقر»گونه از استفهام را 

رَ ب لَزکَ صزَ برَکَ» فهیشر (؛ )آیزا 4)انشزرا : « ََلَمب نَشزب

 ریزات را گشاده نکردیم؟( که در آن، استفهام تقرسینه

خ اون  بزا  هیآ نیکه در ا نیا حیدارد. توض نبالرا به د

 یالعزاده و بزراآمیخته بزا لطزف و م بزت فو  یل ن

: پرسز یمز یپی مبر اکرم )ص( از و یو دل ار یتسل

 ات را گشاده نکردیم؟ آیا ما سینه

 

انِ : »فهیشر هیآ نیمانن  ا ؛ی( نفز هَ ب زَ َاءُ البِِحبسزَ

(؛ )آیزا پزاداش نیکزی زز  10)الزرحمن: « إِلَّا البِِحبسَانُ

است که  نیا ن هیگو نیکی است؟( که در واقآ مقصود

در « ه »با احسان داد. پ  لفظ   یاحسان را با یز ا

غزرض از  جزهیبزه کزار رفتزه اسزت، در نت ینفز یمعن

 بوده است. «ینف»در اص   هیآ نیاستفهام در ا

 

»  فهیشزر هیزماننز  آ و تذکر و هشـدار؛ هي( تنبح

(؛ )آیا شما 33)واقعه: « ََََنبتُمب تَخبلُقُونَهُ ََمب نَ بنُ البخَالِقُونَ

ایم؟( کزه در آن غزرض آفرینی  یا ما آفرینن هآن را می

 هیزآ نیزمخاطزز اسزت. در ا هیاز استفهام، تذکر و تنب

 یان زوه خلقزت انسزان از نطفزه یادآوریخ اون  با 

او را هش ار داده و نسزبت بزه معزاد تزذکر  ارزش،یب

 .ده یم

 

ََلَزمب تَزرَ » فهیشزر هیزمانن  آ دادن؛ ميو ب دي( وعط

(؛ )آیززا 4:  یزز)ف« کَیبززفَ فَعَزز َ رَبُّززکَ بِأَصززب َابِ البفِیزز ِ

که پروردگارت با اص اب فی  چه کرد؟( که  یان ی ه

دادن بزه مخاطزز اسزت.  میدر آن غرض از استفهام ب

و   یزداستان اص اب ف یادآوریبا  هیآ نیخ اون  در ا

 را یآنان، به مخاطز هشز ار داده و و مسرنوشت شو

 .ده یم میاز خشم خ اون  ب

 

قَزالُوا یَزا » فهیشزر هیزمانن  آ ( تهکم و استهزاء؛ی

شُعَیبزُ ََصَلَاتُکَ تَأبمُرُکَ ََنب نَتبرُکَ مَا یَعببُز ُ آبَاُُنَزا ََوب ََنب 

ی ُ « نَفبعَ َ فِی ََمبوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّزکَ لَأَنبزتَ الب َلِزیمُ الرَّشزِ

شُعیز، آیا نمازت به تو فرمان  ی(؛ )گفتن : ا97)هود: 

تزرک  پرسزتی ن یمان مزچه را پ رانکه ما آن ده یم

 خزواهیمیچنان که خود مزگوییم، یا در اموال خود آن

بردبزار و خردمنز   یتو مزرد یراستتصرف نکنیم؟ به

و  شززخن ی.( کززه در آن غززرض از اسززتفهام ریهسززت

 نیمعانز ان بزا طزر  چنز هیزآ نیزاسته اء است. در ا

 .پردازن یم زیبه استه اء شع یؤالس

 

« ََلَزمب نُهبلِزکِ البزأَوَّلِینَ» فهیشر هیمانن  آ د؛ی( تهدک

(؛ )آیا پیشینیان را هالک نکزردیم؟( کزه 41)مرسالت: 

 یادآوریزاز مطر  کردن سزؤال در آن  ن هیغرض گو

و   یزته  جزهیبه مخاطز و در نت انینیشیسرگذشت پ

 است، باش  که رستگار شود. یانذار و
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سَوَاءٌ عَلَیبهِمب ََََنبزذَربتَهُمب » فهیشر هیمانن  آ ه؛ی( تسول

(؛ )کزافران را خزواه 1)بقزره: « ََمب لَمب تُنبذِربهُمب لَا یُؤبمِنُونَ

نخواهنز   مزانیتفاوتشزان نکنز ، ا ییا نترسان یبترسان

اسزت. در  هیآورد.( که در آن غرض از اسزتفهام تسزو

 شزودیاستفهام به مخاطز فهمان ه مز لهیوسبه هیآ نیا

کزه کززافران چزه انزز رز شزون  و چززه انز رز نشززون ، 

 رایزاسزت و ایمزان نخواهنز  آورد ز کسانی شانیبرا

آمزز ه خزز ا بززر   یززسززوره ن نیگونززه کززه در همززهمان

ای هاشزان پزردههاشان مهر زده و بر گوش و چشمدل

 است.

 

به مخاطز مأنوگ شز ن و در  یعنی ناس؛ي( استم

مَزا : »یتعال یص بت را با او باز کردن، مانن  قول خ ا

در  یموسزز ی( )ا47)طززه:  «یتِلبززکَ بِیَمِینِززکَ یَززا مُوسززَ 

 افتیزهت دربه نجای( که استفهام در است؟یدستت چ

بلکه پرسزش بزه قصز   ست،ین یپاسخ از زانز موس

 است. فتهصورت گر یمأنوگ ش ن و هم ل

 م،یتوان به تعيزمعانی مجازی استفهام می دیگر از

 ارشاد، استرحام و... اشاره کرد. م،یتکر

 

 . ندا9-4

را بخواننزز  و توزززه او را  یآن اسززت کززه کسزز»

مقزز م و  ی)علززو.« نزز یزلززز نما شیخززو یسززوبه

( امززا گززاه مقاصزز  و اغززراض 11: 4979زاده، اشززرف

 :شودیم  هیدر ن ا د یگرید

 هیزآ نیزماننز  ا ؛یادخواهیـ( اسـتااثه و فرالف

رَبَّنَا لَا تُ ِغب قُلُوبَنَا بَعب َ إِذب هَ َیبتَنَا وَهَزب لَنَزا مِزنب : »فهیشر

هامان را (؛ )پروردگارا! دل9)آل عمران: « لَ ُنبکَ رَحبمَةآ

مان فرمزودی من زرف مکزن و از که ه ایتپ  از آن

غزرض از  آنسوی خود رحمتی برما ببخش.( کزه در 

 شز گانتیه ا هیزآ نیزاسزت. در ا یدخواهایزن ا فر

 یاریز یعاز انه خ ا را مورد خطاب قرار داده و از و

شزان را این ترگ را دارن  که خز ا دلها رایز طلبن ،یم

بززه  رونیززابعزز  از رسززوم علززم من ززرف سززازد، از

کزه  کننز یو درخواست م برن یپروردگار خود پناه م

 صرار مستقیمِ ه ایت، کمک کن .  برها را در سیر آن

 

وَیَقُزولُ » هیآ نیمانن  ا ( اظهار حسرت و درد؛ب

(؛ )و کافر گوی : ای 10)نبأ: « البکَافِرُ یَا لَیبتَنِی کُنبتُ تُرَابآا

کاش من خزاک بزودم!( کزه در آن کزافران از شز ت 

و به زهت اظهزار درد و حسزرت،  امتیعذاب روز ق

 یکزه ا کننز یه و آرزو مخ ا را مورد خطاب قرار داد

 .ش ن یمجازات نم گونهنیو ا ودن کاش خاک ب

 

 فهیشزر هیمانن  آ و منع نمودن؛ ری( زجر و تحذج

« یَا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُببطِلُوا صَ َقَاتِکُمب بِالبمَنِّ وَالبزأَذَى»

ایزز ، کززه ایمززان آورده یکسززان ی(؛ )ا211)بقززره: 

نهزادن و آزار رسزانی ن منّزت  خویش را با یهاص قه

اسزت.  ریباط  مکنی .( که در آن غزرض از نز ا ت زذ

 یهزاانفا  کهنیافراد با ایمان را از ا هیآ نیمتکلم در ا

سزازن ،  اثزریخاطر منت و آزار، باطز  و بزخود را به

 .کن یم ریت ذ

 

یَزا بَنِزی » فهیشزر هیزماننز  آ ؛یادآوری( تذکر و د

رَائِی َ اذبکُززرُوا نِعبمَتِززیَ الَّتِززی ََنبعَمبززتُ عَلَززیبکُمب وَََنِّززی  إِسززب

(؛ )ای بنی اسزرائی ! 17)بقره: « فَضَّلبتُکُمب عَلَ  البعَالَمِینَ

کزه شزما را های مرا که به شما عطا کردم و ایننعمت

کنی .( کزه در آن خ اونز   دبر زهانیان برتری دادم، یا

را  ییهای  را مورد خطاب قرار داده و نعمتاسرائ یبن

 .شودیعرضه داشته یادآور م شانیکه ب 



 
 

 43  میقرآن کر اتیبر آ هی(و نيریه ارتبار یاکوبسن با تکیبالغت اسالم یهااز شاخه یکی)به عنوان  یعلم معان یهامشابهت یبررس

 

 

قَزالُوا یَزا » فهیشزر هیزمانن  آ ( تهکم و استهزاء؛ـه

شُعَیبزُ ََصَلَاتُکَ تَأبمُرُکَ ََنب نَتبرُکَ مَا یَعببُز ُ آبَاُُنَزا ََوب ََنب 

ی ُنَفبعَ َ فِی ََمبوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّزکَ لَأَنبز « تَ الب َلِزیمُ الرَّشزِ

شُعیز، آیا نمازت به تو فرمان  ی(؛ )گفتن : ا97)هود: 

تزرک  پرسزتی ن یمان مزکه ما آنچه را پز ران ده یم

 خزواهیمیچنان که خود مزگوییم، یا در اموال خود آن

بردبزار و خردمنز   یتو مزرد یراستتصرف نکنیم؟ به

از  زیع.( که در آن مورد خطاب قرار گرفتن شزیهست

 زهت تهکم و استه اء است.منکران به یسو

 

رَبَّنَزا » فهیشزر هیمانن  آ ت؛ي( اظهار خوف وخشو

إِنَّکَ مَنب تُ بخِ ِ النَّارَ فَقَز ب ََخب َیبتَزهُ وَمَزا لِليَّزالِمِینَ مِزنب 

(؛ )پروردگارا! بی تردیز  هزر 432)آل عمران: « ََنبصَارإ

که را تو در آتش در آوری، قطعزاآ خزوار و رسزوایش 

نز ارد.(  ودای، و برای ستمکاران هیچ یاری وززکرده

 اون  را مورد خطاب قرار که در آن متکلم عاز انه خ

بززه درگززاه او از او  تیداده و ضززمن اظهززار خشزز

 اشییرهزا ییو از رسزوا  یزنما شیاریکه  خواه یم

 بخش .

مزوارد اشزاره  نیزبه ا توانیاغراض ن ا م گرید از

ته یز ، اغزراء،  خ،یاظهزار نز امت، تزوب ر،یزنمود: ت ق

 .  اغرا  و...

 

 ی. تمن9-5

است که م بوب مزتکلم باشز   یطلز امر یتمن»

عز م  نیزبه حصول آن نباش  و ا ی یمتکلم را ام یول

اسزت  یامزر یاست که متمن نیخاطر ابه ای ی واریام

مزتکلم چزون  کنیاست ممکن ل یکه امر نیا ایم ال 

م زال  یبه حصول آن ن ارد آن را ادعا یتوقآ و طمع

 بوکه، ،یکاش، کاشک یهاهبا واژ ی. در فارسپن اردیم

 ،یی)رززا.« کننز یمز یآن تمنز ریو نيزا ایزباش که، آ

 یدر آرزو انزاآیچه احنوع انشاء چنان نی( ا491: 4939

است، صورت  ریب ان امکان پذ افتنیکه دست  ی یچ

در  ی. لفظ مخصوص تمنشودیم  هینام «یترزّ» ردیگ

اسزت امزا « لع » یو لفظ مخصوص ترز «تیل» یعرب

 . ردیگیصورت م یتمن  یه ، لو و... ن لهیوسبهگاه 

 یمجزاز یارائه ش ، معان یکه از تمن یفیبه تعر بنا

هرگزاه الفزا   رایز شود؛یمشخص م یتا ح ود یتمن

 ی)آرزو یم ززال( و ترززز ی)آرزو یمخصززوص تمنزز

 یگونزه اهم استعمال کنن  به یزاممکن( را مجازاآ به

باش ، آن  یادب فیاز لطا یافهیکه مقصود، فهمان ن لط

یَا هامَانُ اببزنِ »مانن :   ،یتوان نام یتمن یمجاز یرا معن

(؛ )ای هامزان! 91)غافر: « لِی صَربحآا لَعَلِّی ََببلُغُ البأَسببَابَ

برای من بنایی بسزیار بلنز  بسزاز شزای  بزه وسزایلی 

)لع (  یم بور، لفظ مخصوص ترز هیبرسم.( که در آ

( اسزتعمال تیز)ل یلفظ مخصوص تمن یمجازاآ به زا

م زال را ممکزن الوصزول  یفرعزون آرزو رایش ه، ز

 پن اشته است.

از  یاریبززا بسزز یانشززاء از زهززات بسززیار بززاب 

 یهزاویژه نقشنيریه ارتبزار یاکوبسزن بزه یهانقش

ارتبززار و  «یادبزز»و  «یهمزز ل» ،«یترغیبزز» ،«یعززاطف»

 دارد: یپوشانهم

زبان خوان یم کزه در ایزن  یمب ث نقش عاطف در

 نیزاسزت و ا ن هیگو یسوبه امیپ یریگرد زهتکارک

نقش در واقآ زبان حال گوینز ه و بیزانگر احساسزات 

اسزت کزه دربزاره آن  ینسبت به موضزوع یو یدرون

احسزاگ را  نیزا قتزاآیحق ن هیخواه گو  یگویسخن م

 دارد. یاساحس نیداشته باش ، خواه وانمود کن  که چن

 یبا انز ک نهیاست که مارت یهمان نقش نیا قتیدر حق

در  یی. از سزونامز یمز« نف  ثیح »گسترش آن را 
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 یتعریف انشاء خوان یم که انشاء در مقاب  خبر، کالم

. سزتیاست کزه صز   و کزذب آن قابز  سزنجش ن

که بزا  ان یعاطف یزمالت یانشای یهاعالوه از زملهبه

مسزرت، انز وه، تعجزز، دعزا،  ریني یها  احساساتآن

 کزهنیا  یدل. پ : انشا اوالآ بهودشیو... منتق  م یتمن

 یعنززیاسززت ) نزز هیاحساسززات و عواطززف گو انگریززب

 .است( ن هیخود گو یسوبه امیپ یریگزهت

 یایززهت قابز  صز   و کزذب نبزودن در دنبه ایثان 

و انطبزا   سزهیزبزان قابز  مقا یخارج، با نقش عاطف

کزه  رسز یبه اوج خزود مز یزمان سهیمقا نیاست و ا

  ؛یزآیمز انیبه م ییزمالت انشا یب ث اغراض ثانو

و استفهام و  یامر و نه یعنیبا انواع انشاء  ن هیگو رایز

به انتقال احساسزات و عواطزف و احزوال  ین ا و تمن

پرداخته )م الآ آن هنگام کزه امزر را در  شیخو یدرون

آن  ایزو  ردیزگیمز اردعا و است اثه به کز یثانو یمعنا

(،  یززویهنگام که از ن ا در زهت استرحام بهزره مز

 .   یگوینف  م ثیح 

 ریزني یاغراضز ییگاه زمالت انشا ن،یبر ا عالوه

 نیکه ا کنن یو ارشاد و... را دنبال م زیو ترغ قیتشو

کام  مب ث اغزراض  یپوشانتطابق و هم انگریامر نما

ارتبزار  هیززبزان در نير «یبینقش ترغ»انشاء با  یثانو

اشزاره شز    یزن تزرشیکه پچنان رایاست. ز اکوبسنی

 یریگکه اوالآ زهزت اب ییم قت ق یزمان یبینقش ترغ

 اآیز)مخاطز( متمرک  باشز  و ثان رن هیبه سمت گ امیپ

 ایز)مخاطزز(  رنز هیه ف از کالم زلز مشارکت گ

مزوارد هزم در  نیزا یباش  که هزر دو یو ختنیبرانگ

زبزان بزه  یبزیخبر و هزم در نقزش ترغ یاغراض ثانو

 وضو  مشهود است.   

  یزن اکوبسنی یمب ث انشاء با نقش هم ل عالوهبه

 گیزری¬که زهت ،یاست؛ در نقش هم ل سهیقاب  مقا

 مخاطزز یا گوین ه است، ارتباطی مجرای سویبه پیام

که ارتبار را شزروع کزرده، ادامزه داده،  خواه یتنها م

ارتبار مطملن شود  یلکرد مجراقطآ نموده و یا از عم

 گیزرد،یانجام م یپرسش مالتکه این امر معموالآ با ز

 تززرشیکززه پچنان «؟یشززنویالززو صزز ایم را مزز»مز الآ: 

از انزواع  یمب زث پرسزش یزا اسزتفهام یکز میخوان 

است که در بزاب انشزاء مزورد ب زث و  یطلب یانشا

انشاء، گزاه  گریو به مانن  انواع د گیردیقرار م یبررس

 . رودیبه کار م یگریدر مقاص  و اغراض د

)مأنوگ شز ن بزه  «ناگیاست»اغراض  نیاز ا یکی

مخاطز و در ص بت را با او باز کردن( است کزه بزا 

 باشز ،یکامالآ مطابق و منطبق م اکوبسنی ینقش هم ل

و  افززتیدر هززر دو مززورد غززرض از پرسززش در رایززز

سزؤال،  انیزاز ببلکه قص  متکلم  ستیزواب ن  نیشن

 شروع ارتبار و مأنوگ ش ن با مخاطز است. 

 یفراوانز یهازبان نی  مشزابهت یبا نقش ادب انشاء

 یگیرزبزان، زهزت یدارد؛ توضیح اینکه در نقش ادبز

کزه توززه مخاطزز  یخود پیام است یعن یسوپیام به

 یگیرکه زلز م تزوا باشز  زلزز شزک بیشتر از آن

اش، م نیزز  نتیجززهپیززام اسززت؛ توزززه بززه خززود پیززا

بود که از آن   زبان خواه یسازیا بیگانه یزداییآشنای

و  یرا از زبان هنجار و طبیعز یزبان ادب توانیطریق م

 یمتمززای  سززاخت؛ گوینزز ه، زبززان ارزززاع یارزززاع

تا ب ان وسزیله بزا مخاطزز  گیردیکار م( را بهی)خبر

است که  یزبان عاطف ،یارتبار برقرار کن ، اما زبان ادب

در  شزود؛یوسیله آن، عواطف و احساسات منتق  مبه

متعززارف وزززود دارد و غیر یسززاختارها یادبزززبززان 

 .شودیزبان رعایت نم یعاد یمعموالآ هنجارها
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 ی( برخالف زبان ارزاعی)انشای یبنابراین زبان ادب

از  ی( م تم  ص   و کذب نیست. کالم انشایی)خبر

نیسزت و بیشزتر آن زهت که م تم  ص   و کزذب 

بزا نقزش  شزودیبیان احساسات به کار گرفته مز یبرا

ن ا،  ،یدارد؛ شایان ذکر است تمنّ یپوشانزبان هم یدبا

تعجّز و... بیانگر عواطف و احساسات گوین ه است؛ 

صزورت عواطف و احساسات خویش را بیشتر به یو

 یو ... با توزه بزه معنزا یامر ،یتعجب ،یزمالت ن ای

داشزته  یخواه چنان احساسز ده یبروز م هاآن یثانو

 ..باش  خواه ن اشته باش 

 

 گیرینتیجه

پردازان حززوزه زبززان و از نيریززه ییاکوبسززن یکزز

 یدر بررسزز یو یهااسززت کززه دیزز گاه یشناسزززبان

گانه زبان بسیار شبیه به نکزات مطزر  شش یهانقش

حززال و  یمقتضززا»، «انشززاء»، «خبززر»شزز ه در مب ززث 

اسزت.  یو... در علم معان« کالم یاغراض ثانو»، «مقام

 ادبزییاکوبسن در توضزیح طبیعزت ابزالغ و کزارکرد 

شود کزه در هزر گفتزاری وززود زبان، ابت ا یادآور می

شش عام  الزم است که عبارتن  از: گوین ه، مخاطز، 

پیام، زمینه داللتی پیام ز که مخاطز بایز  بزا آن آشزنا 

م پیام را دریاب  ز رمز  ز کزه گوینز ه و باش  تا مفهو

مخاطز هر دو بای  آن را بشناسن  تا یکی بتوان  پیزام 

به بیان درآورد و دیگری بتوان  از آن، پیزام را  نرا با آ

و سرانجام ان امی در گوینز ه و شزنون ه  -کشف کن  

واسطه آنها ارتبار برقزرار کزرد. تأکیز  بزر که بتوان به

توان  بزه ظهزور یکزی از م  مییک از این شش عاهر

 ،یبزیترغ ،یعزاطف ،یهای زبان )ارزاعکارکرد )نقش(

 ( بینجام . یو ادب یفرازبان ،یهم ل

از زبان اسزت کزه در آن  یکاربرد خاص یادب زبان

در  یعنزیاسزت،  کیشناسییبایعام  مسل ، کارکرد ز

اسزت نزه  امیزخزود پ یسوبه امیپ یریگزهت ات،یادب

 یهاکززه در سززبک یراتززییخززارج از آن. ت  یموضززوع

از  یبلکزه ناشز سزتن ین یتصادف  ،یآیم  یمختلف پ 

 ی یز  یادب زان . در واقآ هر مکتعام  مسل  رییت 

کزنش  یاز ازز ا یکزی یسزازتا بزا برزسته کوش یم

قرار گرفتزه بزوده اسزت،  نهیزمکه قبالآ در پ  یارتباط

 نیزززا جزززهیدهززز  و در نت رییزززعامززز  مسزززل  را ت 

 .ن یافریب یادب یاثر ،ییزداییآشنا

 هیزو نير یمختلف علم معزان یهادقت در باب با

را  یها و مشزترکاتمشزابهت تزوانیم اکوبسنیارتبار 

داد: مب ززث خبززر و زمززالت  صیآن دو تشززخ انیززم

بودن  ریتبآ آنها ب ث ص   و کذب و درگو به یخبر

نقزش »بزا ب زث  یاریخزارج از زهزات بسز یایبا دن

دارد و  یپوشزاندر نيریه ارتبار یاکوبسن هم «یزاعار

 تیزعز م دارا بزودن قابل  یزبه دل یمقوله اسناد مجاز

زبزان  یو ادبز یعزاطف یهزابا نقش زیو تکذ قیتص 

 یبززاب انشززاء و اغززراض ثززانو نیچنززتوافزق دارد. هم

زهت سزر و کزار بزه یدر علزم معزان ییزمالت انشا

  یززو ن یداشززتن بززا احساسززات و عواطززف درونزز

و  ینقزش عزاطف ریزني ییهابودن با نقش گونهزیترغ

مطابقزت و  اکوبسزنیارتبزار  هیزدر نير یبینقش ترغ

 .کام  دارد یپوشانهم

 منابع
 .قرآن کریم .4

، چزا  معزانی بیزان(، 4910غالم سزین ) آهنی، .2

 دوم، تهران: مؤسسه بنیاد قرآن.
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بالغت و گفتگزوی »(، 4990تقی ) پورنام اریان، .9

ضززمیمه مجلززه دانشززک ه ادبیززات و ، «بززا مززتن

انسانی دانشزگاه تربیزت معلزم، سزال نهزم، علوم

 .92شماره 

، چززا  اول، سززفر در مززه(، 4971) زززززززززززز .1

 تهران: انتشارات زمستان.

 چززا  معززانی و بیززان،(، 4913زلیزز  ) تجلیزز ، .3

 چهارم، تهران: مرک  نشر دانشگاهی.

(، 4940مسززعودبن عمززر ) نیسززع ال  ،یتفتززازان .1

 نا. یتا، ب ی، بولالمط

، هنجززار گفتززار(، 4919)  نصززراهللیس ،یتقززو .7

 اصفهان. یاصفهان: فرهنگسرا

معززانی و بیززان؛ (، 4971م مزز  ) دبیرسززیاقی، .9

، تهززران: ال مززان فروزانفززرتقریززرات اسززتاد بزز یآ

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارس

، البالغززهمعالم(، 4939م مزز  خلیزز  ) رزززایی، .3

 دانشگاه شیراز.: انتشارات رازیچا  دوم، ش

فرهنززز  (، 4913)  یززززل  یسززز ان،یسزززاغروان .40

 ،یفیتوصز -ی: موضزوعیشناسزاصطالحات زبان

 چا  اول، مشه : نما.

 یادبزز هیززنير یراهنمززا(، 4972) تززریپ سززل ن، .44

، ترزمه عباگ مخبر، چزا  اول، تهزران: معاصر

 طر  نو.

چزا   ،یبیزان و معزان(، 4973سیروگ ) شمیسا، .42

 ششم، تهران: انتشارات فردوگ.

، تهززران: آیززین سززخن(، 4913اهلل )ذبززیح صززفا، .49

 انتشارات ققنوگ.

بززه  یشناسززاز زبان(،  4990کززورش ) ،یصززفو .41
، زلزز  اول )نيززم(، چززا  دوم، تهززران: ادبیززات

 انتشارات حوزه هنری.

(، 4979زاده، رضزا )مق م، م م  و اشرف یعلو .43

 انتشارات سمت.، چا  دوم، تهران: و بیان یمعان

(، 4902م م  بن عبز اهلل ) نیزالل ال  ،ینیق و .41

 نا. یب روت،ی، بالمفتا  صیتلخ

بززن م مزز  صززالح  یم مزز  هززاد ،یمازنزز ران .47

، چزا  اول، تهزران: نشزر انوار البالغزه(، 4971)

 قبله.

نقز  و  یفیفرهن  توص(، 4930فاطمه ) ،یم رس .49
چزا  اول، تهزران: پژوهشزگاه  ،یادبز یهاهینير

 .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

فرهن  اصطالحات نقز  (، 4979بهرام ) ،یمق اد .43

، چزا  اول، از افالطزون تزا عصزر حاضزر یادب

 تهران: فکر روز.

، چا  معانی و بیان(، 4979ال ین )زالل همایی، .20

 دوم، تهران: نشر هما.

در  نیادیزبن یرونز ها(، 4971رومن ) اکوبسن،ی .24
چزا  اول،  ،ی، ترزمه کورش صزفودانش زبان

 تهران: هرم .

  یززویرومززن، فززالر، رازززر، الج، د اکوبسززن،ی .22

)مجموعززه  یو نقزز  ادبزز یشناسزززبان(، 4913)
 نز ه،یپا نیخوزان و حسز میترزمه مر مقاالت(،

 .یچا  اول، تهران: ن

 ،ییسززززاختگرا(، 4990رومززززن ) اکوبسززززن،ی .29

)مجموعززه  یو مطالعززات ادبزز ییپساسززاختگرا

 ،یفزرزان سزجود ی، ترزمه به سرپرسزتمقاالت(

 .یچا  اول، تهران: حوزه هنر
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