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مقدمه
بالغت یا رطوریقزا ( )Rhetoricدر ادب اسزالمی

منتق ان معاصر بهره زسزت و آنهزا را بزا شزیوهها و
مالکهای علمی سنجی ؟

بهویژه شاخه علم معانی ،عالوه بر پیشینه مشزترک بزا
بالغت غربی ،در بسیاری از مباحث و زمینهها نیز بزا

بززا توزززه بززه پرسززشهای ذکززر ش ز ه م زیتززوان
فرضیههای این پژوهش را اینگونه بیان کرد:

دانش زبانشناسی و به تبآ آن نيریزههای نقز نزوین

الف) علم معانی -بزه عنزوان یکزی از شزاخههای

ادبی مشابهتهای فراوانی دارد .در ایزن مقالزه ضزمن

بالغت اسالمی -عالوه بر پیشینه مشترک ،در بسیاری

معرفی مختصر علم معانی و برخی از مباحث آن نيیر

از زمینهها و مباحث دیگر نی با دانزش زبانشناسزی و

اسناد خبری ،انشاء ،اغراض ثانوی کزالم و ...و نيریزه

به تبآ آن نيریههای نق ادبی نوین بهویژه زبانشناسی

ارتبار یاکوبسن (4392ز 4931م- ).بهعنزوان یکزی از

صززورتگرا و سززاختارگرا و در نهایززت سبکشناسززیِ

ب رگتززرین زبانشناسززان و نيریززهپردازان نق ز ادب زی

زبانشناختی مشابهتهای فراوانی دارد .بزا بررسزی و

معاصززر و پایهگززذار «حلقززه زبانشناسززی مسززکو» و

تف ززص در آثززار بالغیززون زهززان اسززالم ،میتززوان

«مکتززز زبانشناسززی پززراگ» -و همچنززین معرفززی

نشززانههایی از نقزز و ت لی هززای ادبززی مشززابه بززا

نقشهای ششگانه زبان ،با تکیه بر آیات قرآن کریم به

نيریههای مختلف زبانشناسی و نق ادبزی معاصزر را

بررسی مشترکات و مشابهتهای موززود میزان علزم

در آرای آنان مشاه ه نمود .از دانشمن انی که در آثزار

معانی و نيریه ارتبار یاکوبسن پرداخته میشود.

خود بزه مبزاح ی بزه مبزاح ی از ایزن قبیز اشزاراتی

پژوهش حاضر در ص د پاسخگویی به پرسشزهای
زیر است:
الف) آیا میان بالغت اسالمی بهویژه «علم معزانی»

داشتهان  ،میتوان به ابنسینا ،فارابی ،سزیبویه ،شزم
قزی

رازی ،خوازززه نصززیرال ین طوسززی ،عبز القاهر

زرزانی و ...اشاره کرد.

با پیشینهای چن ص ساله و مباحزث موززود در علزم

ب) با دقت در مباحث موزود در سه شاخه اصلی

نوپای زبانشناسی و نيریههای نق ادبی نوین مشابهتها

علزززم زبانشناسزززی یعنزززی واج شناسزززی ،ن زززو و

و وزوه اشتراکی وزود دارد؟

معنیشناسی و نی نيریههای نق ادبی معاصر میتزوان

ب) چنانچززه میززان بالغززت اسززالمی و علززم

شباهت ،همپوشانی و ارتبار بسیار زیاد این مباحث را

زبانشناسی و نيریههای نق نوین ادبی مشابهتهزایی

با موضوعات مختلف بالغت اسزالمی بزهویژه دانزش

وزود داشته باش  ،ک امیک از این مشترکات در حوزه

معانی دریافت ،مباح ی نيیر فصزاحت کزالم ،عیزوب

«علم معانی» قرار میگیرد؟

مخ فصاحت ،اغراض و معزانی ثزانوی کزالم ،خبزر،

ج) با کشف مشزابهتهای موززود میزان بالغزت
اسالمی و علم زبانشناسی و نيریههای نق ادبی نوین

انشاء ،حال و مقام و مقتضای آن ،زابزهزایی ازز ای
کالم ،ایجاز ،اطناب و...

آیا میتوان میان ادبیات سنتی و این علوم آشتی برقرار

ج) شیوهها ،موازین و مالکهای علمزی مطالعزه و

کرد تا ب انجا که در مطالعه و بررسی ادبیات سزنتی و

بررسی زبان و آثار ادبزی -کزه دسزتاورد زباشناسزان،

متززون کهززن بتززوان از دسززتاوردهای نيری زهپردازان و

ناق ان و نيریهپردازان معاصر است -تنهزا بزه نيزم و
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ن ر و ادبیات معاصر اختصاص ن ارد ،بلکه در مطالعزه

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

و بررسی ادبیات سنتی و متون کهزن نیز مزیتزوان از

و «انشززاء» در علززم معززانی اسززت .وی شززش ززز ء

دسززتاوردهای زبانشناسزان و نيریزهپردازان و ناقز ان

تشزکی دهن ه ارتبزار را تعیینکننز ه نقشهزای زبززان

ادبی معاصر بهره زست و این متزون را بزا شزیوهها و

دانسته و آرای خزود را ت زت عنزوان نيریزه ارتبزار

موازین علمی آنان سنجی .

( )Communicative Theoryارائه میکن .
یاکوبسن در توضیح طبیعت ابالغ و کزارکرد ادبزی

 -1علم معانی چيست

زبان ،ابت ا یادآور میشود کزه در هزر گفتزاری وززود

علم معانی علم به اصول و قواع ی اسزت کزه بزه

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

یاری آنها کیفیت مطابقه کالم با مقتضای حال و مقزام

پیام ،زمینه داللتزی پیزام ،رمز  ،مجزرای ارتبزاطی؛ وی

شناخته میشود( .ق وینی1 :4902 ،؛ تفتزازانی:4940 ،

معتق است در کنش ارتباطی نخست فرسزتن ه پیزامی

97؛ هاشمی ،بی تا11 :؛ صفا41 :4913 ،؛ دبیرسزیاقی،

را برای گیرن ه میفرست  ،این پیام برای آن که بتوانز

1 :4917؛ تقززززوی20 :4919 ،؛ همززززایی99 :4979 ،؛

مؤثر باش بای به موضوعی یزا بزه اصزطالحی کزم و

آهنزی3 :4910 ،؛ رزززایی24 :4939 ،؛ تجلی ز :4971 ،

بیش مبهم یا به مص اقی اشاره کن  .موضوع بای برای

 )4موضوع آن الفاظی است که رسانن ه مقصود متکلم
باش و فای ه آن آگاهی بر اسرار بالغت است در نيم
و ن ر .علم معزانی از هشزت بزاب تشزکی شز ه کزه
عبارتن از )4 :اسناد خبزری )2 ،احزوال مسزن الیه)9 ،
احوال مسن  )1 ،احوال متعلقزات فعز  )3 ،قصزر)1 ،
انشززاء )7 ،فصزز و وصزز  )9 ،ایجززاز و اطنززاب و
مساوات.

گیرن ه قاب درک باش و بهصورت کالمی بیان گزردد
تززا بتوانز در قالززز کززالم بیزان شززود .در ایزن میزان
رم نگاری نی مورد نیاز است که بای برای فرستن ه و
گیرن ه یا بهعبارت دیگر برای رم گزذار و رم گزردان
پیام – بهطور کام یا دست کزم تزا حز ی -شزناخته
ش ه باش  .سرانجام به مجزرای ارتبزاطی نیزاز اسزت،
مجرایی فی یکزی و پیونز ی روانزی میزان فرسزتن ه و
گیرن ه پیام که به هر دوی آنان امکزان مزیدهز میزان

 -2یاکوبسن ،نظریه ارتباط و نقشهای زبان
یاکوبسزن ( )R. Jakobsonیکزی از نيریزهپردازان
حوزه زبان و زبانشناسی است که دی گاههای وی در
بررسی نقشهای ششگانه زبان بسیار شبیه به نکزات

خود ،ارتباطی کالمی برقرار کنن و آن را ادامه دهنز .
(یاکوبسن34 :4990 ،؛ سل ن41 :4972 ،؛ ساغروانیان،
)31 -39 :4913

زمينه ()context
پيام ()text

گيرنده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 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 فرستنده
()Addresseer
مجراي ارتباطي ()medium
()Addressee
رمز ()code
شکل  :1نمودار نظريه ارتباط ياكوبسن
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 .4-3نقش فرازبانی()metalingustic

 -3نقشهای زبان
بززه اعتقززاد یاکوبسززن ( )71 -94 :4913تأکیز بززر

هرگاه گوین ه یا مخاطز احساگ کنن الزم اسزت

هریک از شش عام مؤثر در کنش ارتباطی (گوینز ه،

از مشترک بودن رم ی کزه اسزتفاده میکننز اطمینزان

مخاطززز ،پیززام ،زمینززه داللتززی پیززام ،رم ز و مجززرای

حاص نماین  ،گفتار حول م ور رم تمرکز مییابز .

ارتبززاطی)؛ میتوانزز بززه ظهززور یکززی از کززارکرد

در چنین شرایطی زبان برای ص بت درباره خود زبان

(نقش)های زبان بینجام :

بززهکار م زیرود و واژگززان مززورد اسززتفاده شززر داده
م زیشززود .از نقززش فرازبززانی بیشززتر در فرهن هززای

 .1-3نقش عاطفی()emotive
در این کارکرد که در واقزآ «زبزان حزال» گوینز ه

توصیفی استفاده میشود؛ بهعنوان نمونه زملهای نيیر
«عمو یعنی برادر پ ر» نشان دهن ه کاربردی فرازبزانی
است.

است ،زهتگیری پیام بهسزوی مخاطزز اسزت ،ایزن
نقززش تززأثیری از احسززاگ خززاص گوین ز ه بززهوزود

 .5-3نقش همدلی()phatic

میآورد ،خواه گوینز ه حقیقتزاآ آن احسزاگ را داشزته

در این نقزش ،زهزتگیری پیزام بهسزوی مجزرای

باش یا خواه وانمزود کنز کزه چنزان احساسزی دارد.

ارتباطی است ،ه ف اصلی برخی از پیامها این اسزت

نقش عاطفی زبان در حروف ن ا تياهر مییاب  ،مانن :

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

«ای وای» یا حتی اصواتی نيیر «نُچ نُچ».

بعضی دیگر عمز تاآ بزرای حصزول اطمینزان از عمز
مجرای ارتباطی است مانن ایزن زملزه در مکالمزات

 .2-3نقش ترغيبی()conative
در این کارکرد ،زهتگیری پیام بهسزوی مخاطزز
است ،در این نقش صز

و کزذب سزاختهزا قابز

سنجش نیست .زمالت امری را میتوان نمونزه بزارز
نقززش ترغیبزی زبززان دانسززت ،ماننز « :ایززن کتززاب را
بخوان».

تلفنی« :الو ص ایم را میشنوی؟» که ه ف گوینز ه از
بیان آن ،اطمینان یزافتن از عملکزرد مجزرای ارتبزاطی
است.
 .6-3نقش ادبی
در این کارکرد ،زهتگیری پیام بهسوی خود پیزام
است ،وقتی که ارتبار کالمی صرفاآ بهسوی پیزام میز
کن  ،یعنی زمانی که پیام ،به خودی خود ،کانون توزّه

 .3-3نقش ارجاعی()referential
در این نقش ،زهتگیری پیام بهسوی موضوع پیام
است؛ تعیین ص

و کذب اینگونه زملهها به دلیز

قرار گیرد .در ایزن کزارکرد توززه مخاطزز بیشزتر از
آنکه زذب م توا شود ،زذب شک پیزام مزیگزردد.
زبانشناسان در این نکته متفقالقولن که زبزان در گزام

اخباری بودنشان از طریق م زی امکانپزذیر اسزت،

نخست اب ار ایجاد ارتبار است ،در هر فراین ارتبزار

مانن « :باران میبارد».

پیامی از سوی گوین ه به مخاطز ارسال میشود ،ایزن
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پیام به کمک مجموعهای از واژههای یک زبان کزه بزر

اصززوالآ نقززش شززعری یززا نقززش ادبززی را یکززی از

روی م ور همنشینی قرار گرفتهانز انتقزال مزییابز .

کارکردهای ششگانه زبان بهشمار میآورد .نکتزه دوم

همنشینی واژهها بزر روی ایزن م زور تزابآ قواعز ی

این که او در مورد معنای شعر معتق است کزه بزرای

است و حاص این همنشینی باری اطالعی اسزت کزه

درک درونمایه شزعر بایز از زبزان شزعر آغزاز کزرد

از طریق پیام انتقزال مزییابز و از طریزق گ ارههزای

بهگونهای که معنی نی ز ئی از زبان شزعر بهحسزاب

انباشته در ذهن مخاطز م ک زده میشود .حال اگزر

آی  .یکی دیگر از نيریههایی کزه یاکوبسزن در زمینزه

به هر طریق پیام به شکلی انتقزال یابز کزه ارزش آن

شعر ابراز داشته ،همان نيریه معروف عام مسزل -

بیش از بار اطالعیاش باش  ،توزه به سمت خود پیام

عنصر غالز -شعر است .او معتق است که این عام

معطوف خواه شز  ،در چنزین شزرایطی بزه قلمزرو

عالوه بر یک اثر میتوان در یک دوره نیز تشزخیص

«نقش ادبی زبان» پای نهادهایم( .صزفوی-91 :4990 ،

داده شود( .م رسی )379 :4930 ،یاکوبسن زبان شزعر

)94

یا نقش ادبی زبان را در چارچوب زبانشناسی بررسی

زبان ادبی کاربرد خاصی از زبان اسزت کزه در آن

میکن و میکوش تا بزا ت لیز زبانشناسزیک ،زبزان

عام مسل  ،کارکرد زیباییشناسیک زبان است .یعنزی

ویژه شعر را بیاب که از معناشناسی متعارف هزر روزه

در ادبیات زهتگیری پیام بهسوی خود پیام است نزه

ز است.

موضززوعی خززارج از آن کززه در ای زن صززورت زنبززه

گفتیم که تأکی بر هر یک از شش عامز مزؤثر در

زیباییشناختی ادبیت یا گوهر پیزام مطزر مزیشزود.

کنش ارتباطی (گوین ه ،مخاطز ،پیزام ،زمینزه داللتزی

کارکرد ادبزی یگانزه کزارکرد هنزر زبزانی نیسزت ،امزا

پیام ،رم و مجرای ارتباطی)؛ میتوان به ظهزور یکزی

کارکرد مسل و تعیین کنن ه آن است .این کزارکرد بزا

از کارکرد (نقش)های زبان بینجام  .بای توزه داشزت

اهمیت دادن به نشانهها ،دو شزاخه اصزلی نشزانهها و

که مشک میتوان پیزام کالمزی را یافزت کزه تنهزا در

موضززوع را بهگونززهای کامزز تر و ژرفتززر نمایززان

قالز یکی از نقشهای قاب طر باش  .تعیزین انزواع

میسازد .بر این پایه میتوان گفت کزه کزارکرد ادبزی

پیامهای کالمی بر این پایه ت قق مییاب که هر پیام از

روشنگر مسائ ساختاری زبانشناختی اسزت .اسزاگ

چه زایگاهی در سلسله مراتز این نقشها برخزوردار

نيریه یاکوبسن درباره شعر از این واقعیت کلزی زبزان

است .اگرچه ه ف اصلی بسیاری از پیامها ارزاع بزه

شناختی آغاز میشود که نشزانه بزا مصز ا و دال بزا

مص ا یعنی به موضوع است .بزا اینکزه بسزیاری از

م لول متفاوت است( .مق ادی)141 :4979 ،

پیامها از نقش به اصطال ارزاعی صریح یا شزناختی

نيریه یاکوبسزن دربزاره زبزان شزعر بزر دو نکتزه

برخوردارن ولی زبانشناگ هوشیار بای بزه عملکزرد

اساسی تکیه دارد؛ نکته اول توزه او به مسزلله ادبیزت

سایر نقشهای زبان نی در این دسته از پیامهزا توززه

است ،او معتق است موضوع علم ادبزی ،نزه ادبیزات،

داشته باش ( .یاکوبسن)32 :4990 ،

بلکه ادبی بودن یعنی ادبیت متون است .او زبان شزعر

فرمالیستهای روسی در نيریه ادبی خزود عقیز ه

را در چارچوب زبانشناسی قاب بررسزی مزیدانز و

داشتن که زبان روزمره زبانی اسزت خودکزار شز ه و
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نقش هنر و زبان ادبی این است که این خودکارش گی

بلکه در آثار مربور به یک دوره هنری نیز مزیتزوان

را از راه فراین ی به نام آشزناییزدایزی از بزین ببرنز .

تشخیص داد .عام مسل در هنر رنسان  ،نقاشزی و

رفته رفته فرمالیستها دریافتن که خزود تکنیکهزای

عام مسل در ادبیات رمانتیک ،هنر موسیقی و نيزایر

آشناییزدایی نی خودکار میشزون و حالزت غرابزت

آن بوده است( .یاکوبسن)10 :4971 ،

خود را از دست میدهن  ،از ایزن رو توززه آنهزا بزه

زبان ادبی کاربرد خاصی از زبان اسزت کزه در آن

مسزززلله دیگزززری زلزززز شززز کزززه آن را فراینززز

عام مسل کارکرد زیباییشناسزیک اسزت ،یعنزی در

برزستهسازی نامی ن  ،بز ین معنزی کزه اثزر ادبزی را

ادبیات ،زهتگیری پیام بهسوی خزود پیزام اسزت نزه

سزززازوکاری منسزززجم و دارای وحززز ت ارگانیزززک

موضززوعی خززارج از آن .ت ییراتزی کززه در سززبکهای

مززیدانسززتن کززه در آن عناصززر سززازن ه در بززافتی

مختلف پ ی میآی  ،تصادفی نیسزتن بلکزه ناشزی از

زمینززه و

ت ییر عام مسل ان  .در واقآ هر مکتز ادبی ز ی ی

بخشهززایی در پززیش زمینززه دارد .ایززن بخشهززای

میکوش تا بزا برزستهسزازی یکزی از ازز ای کزنش

برزسته ش ه بهوسیله تکنیکهزای مختلزف در پزیش

ارتباطی که قزبالآ در پز

زمینزه قرارگرفتهبودهاسزت،

زمینه قرار میگیرن که شام تکنیک هنجارگری ی نی

عامززز مسزززل را ت ییزززر دهززز و در نتیجزززه ایزززن

مزیشززود( .مق ز ادی )121 :4979 ،یاکوبسززن در ای زن

آشناییزدایی ،اثری ادبزی بیافرینز ( .مقز ادی:4979 ،

مقوله ،مفهوم عام مسل را معرفی میکنز  .بزه بیزان

)123

زززایگ ین شز هان کززه بخشهززایی در پز

یاکوبسن عام مسزل  ،م تزوای متمرکز اثزر هنزری
است که حاکم ،مسل و دگرگونکنن ه سزایر عناصزر

نمودار زیر تلفیقزی از عناصزر بزه وززود آورنز ه
ارتبار و نقشهای ششگانه زبان است:

است .بهعقی ه او عام مسزل را نزهتنها در یزک اثزر،

شکل  :2تلفیقی از عناصر به وجودآورنده ارتباط و نقشهای ششگانه زبان
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بای دانست که کمتر زملهای را میتوان یافت که

در اسناد این فع از ظاهر کالم استفاده شود( ».آهنزی،

بهطور مطلق تنها از یکی از نقشهای زبان استفاده

 )49 :4910مانن قول باری تعالی« :وَاللَّزهُ ََنببَزتَکُمب مِزنَ

کرده باش ؛ در واقآ در اک ر زملهها دو یا چن نقش

البأَربضِ نَبَاتآا» (نو )47 :؛ (و خ ا شما را چون نباتی از

زبان بهطور هم مان حضور دارن و حتی در برخی

زمین رویانی  ).که در این آیه فاع  ،کلمه زاللزه «اهلل»

موارد ،تفکیک نقشهای زبان از یک یگر دشوار است.

اسززت و اسززناد «انبززت» بززر خ ز ای تعززالی« ،اسززنادی

یاکوبسن تأکی میکن که نقش ادبی زبان تنها م

ود

حقیقی» است.

به شعر نیست .آنچه باعث تمای پیامهای مختلف از
یک یگر میشود ،غلبه یکی از کارکردهای زبان بر
دیگر
نقشهاست( .مق ادی)129 :4979 ،

 .2-4اسناد مجازی (مجاز عقلی)
کززه آن را مجززاز حکمزی یززا مجززاز در اسززناد نیز
میگوین  ،عبارتاست از «اسناد فع یا شزبه فعز بزه

نيریه ارتبار یاکوبسن از زهات بسزیاری بزا علزم

فاع غیرحقیقی یا غیر مَزن هُزو لَزه از روی تأویز و

معززانی انطبززا و همپوشززانی دارد ،در ادامززه ضززمن

دقت معنوی( ».آهنی )41 :4910 ،ایزن نزوع از اسزناد

معرف زی برخ زی از مباحززث علززم معززانی ،بززه بررس زی

مخصززوص زبززان ادبززی اسززت و بیززنش و برداشززت

مشترکات و مشابهتهای موزود میان آنهزا خزواهیم

شاعرانه آن را توزیه میکن  ،مانن « :اَنبَتَ الرَّبیآ نَباتزاآ»

پرداخت:

(بهار گیاه را رویانی  ).در این زمله فعز «انبزت» بزه
فاع غیرحقیقی «الربیآ» اسزناد داده ش هاسزت .اسزناد

 -4اسناد خبری

مجازی در قرآن نمونههای فراوان دارد ،از زمله« :واذا

اسناد در اصطال علمزای معزانی عبارتاسزت از

تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناآ» (انفال( )2 :هنگامیکه

«نسبت دادن چی ی به چی ی دیگزر بزه طریزق کلمزه

آیات خ اون بر آنان خوان ه میشزود ،بزر ایمانشزان

خواه به وزه اثبات باش  ،خواه به وزه سزلبی .اسزناد

م زیاف ای ز « ،).یززذبّح ابنززائهم» (قصززص( )1 :فرعززون

یا نسبت ،ناچار مابین دو چی واقآ میشود که یکی را

پسرانشززان را م زیکشززت« ،).ین ز ع عنهمززا لباسززهما»

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

(اعززراف( )27 :شزیطان زامززه از تنشززان برگرفززت،).

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

«یوما یجعز الولز ان شزیبا» (م مز ( )47 :روزی کزه

گوین ( ».همایی 30 :4979 ،و  )32اسزناد بزر دو نزوع

کودکان را پیر میکنز « ،).و اخرززت االرض اثقالهزا»

است :حقیقی و مجازی.

(زلزز ال( )2 :زمززین بارهززای گززران خززود را بیززرون
میآورد).

 .1-4اسناد حقيقی (حقيقت عقلی)
عبارتاست از «اسناد فع یا شبه فعز بزه فاعز ،
به اعتقاد متکلم و به حسز ظاهر کالم ،بزهطوری کزه

شایان ذکر است که اسناد حقیقی به زبان عزادی و
علم زی و روزمززره اختصززاص دارد و اسززناد مجززازی
مخصوص زبان ادبی است.
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وامی تا م تی معیّن به یک یگر دهی  ،آن را بنویسی و

 -5خبر
«خبر یا کالم خبری زملهای است که ذاتاآ احتمزال

الزم اسززت کززه در بززین شززما کززاتبی باشز کززه آن را

و کذب داشزته باشز و بتزوانیم مضزمون آن را

بهدرستی بنویس  ).چنانکه مالحيه میکنیم هز ف از

راست یا دروغ و گوین هاش را راسزتگو یزا دروغگزو

این آیه تنها آگاه ساختن مخاطز است از اینروسزت

کالم ،مطابق بزودن مضزمون

که آیه ب ون ادات تأکیز بیزان شز ه اسزت چزرا کزه

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

مخاطز نسبت به مضمون خبر خزالیالزذهن بزوده و

است( ».همایی)32 :4979 ،

نسبت به م تزوای آن تردیز نز ارد و منکزر آن هزم

ص

بخوانیم ،منيور از ص

نیست.
 .1-5فایده خبر و الزم فایده خبر
هرگاه به مخاطبی خبری داده شود که او از آن بزی

 .2-2-5خبر طلبی

اطالع و خالیالذهن باش  ،این خبزر را «فایز ه خبزر»

گاه مخاطز از مضزمون خبزر آگزاه اسزت امزا در

نامن اما اگر مخاطز از خبزر آگزاهی داشزته باشز و

قبول یا رد آن تردی دارد که در ایزن صزورت ممکزن

خالیالزذهن نباشز و مزتکلم بخواهز تنهزا از آنچزه

است از متکلم سؤال کن  ،بزه ایزن گونزه خبزر ،خبزر

مخاطز میدان  ،اظهار اطالع نمای  ،آن را «الزم فای ه

طلبی میگوینز  ،در اینگونزه مزوارد بهتزر اسزت کزه

خبر» خوانن .

متکلم ،کالم خزویش را بزا ادات تأکیز مؤکز سزازد،

 .2-5اقسام خبر از جهت حال مخاطب

مانن « :یَا ََیُّهَا النَّاگُ إِنب کُنبتُمب فِی رَیبزإ مِنَ الببَعبزثِ فَِِنَّزا
خَلَقبنَاکُمب مِنب تُرَابإ ثُمَّ مِنب نُطبفَةإ» (حج)3 :؛ (ای مزردم،

کالم خبری با توزه به حالزت اعتقزادی مخاطزز،

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

یعنی خالیالذهن بودن ،تردی و انکزار بزه سزه قسزم

خاک و سپ

از نطفه بیافری هایم ).چنانکزه مشزاه ه

تقسیم میشود:

میکنیم این آیزه بزا یکزی از ادوات تأکیز یعنزی «انّ»

 .1-2-5خبر ابتدایی
گاه مخاطز نسبت به مضمون خبزر خزالیالزذهن
است ،به این معنی که نسبت به م توای کزالم تردیز
ن ارد و منکر آن نیسزت .در ایزن صزورت نیزازی بزه

مؤک ش ه تا از ذهن مخزاطبی کزه منکزر نیسزت امزا
گرفتار شک و تردی است ،رفآ تردی گردد.
 .3-2-5خبر انکاری

آوردن ادات تاکی نیست و کزالم بزه شزکلی سزاده و

گاه مخاطز نسبت بزه مضزمون و م تزوای خبزر

صرفاآ زهت آگاهی و اطالع مخاطزز بیزان مزیشزود.

منکر است که در این صورت متکلم بایز خبزر را بزا

اینگونه خبر را خبر ابتز ایی مزیگوینز  ،ماننز قزول

ادات تأکی  ،مؤک سازد و اگر الزم باش  ،سوگن هزم

باریتعالی« :یَا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَز َایَنبتُمب بِز َیبنإ إِلَز

یاد کن  ،به این نوع خبر ،خبر انکاری میگوین  .مانن :

ََزَ إ مُسَمًّ فَزاکبتُبُوهُ وَلبیَکبتُززب بَیبزنَکُمب کَاتِززٌ بِالبعَز بلِ»

«وَالبعَصب زرِ /إِنَّ البِِنبسَ زانَ لَفِززی خُسب زرإ» (عصززر 4 :و )2؛

(بقره)292 :؛ (ای کسانی کزه ایمزان آوردهایز  ،چزون

(سوگن به این زمان که آدمی در خسران اسزت ).کزه
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این آیه با «واو قسم» مورد تأکی واقآ ش ه است زیزرا
مخاطبان این آیه کسانی هستن که از ایمزان بزه خز ا
روی برگردان هان و در انکار بهسر میبرن .

یاکوبسن میتوان به نتایج ذی دست یافت:
مب ث خبر و زمالت خبری از زهاتی بزا ب زث
«نقش ارزاعی» در نيریه ارتبار یاکوبسن همپوشزانی
دارد؛ در تعریف خبر خوان یم که خبزر کالمزی اسزت

 -6حال و مقام و مقتضای آن
حززال و مقززام ،حززالتی اسززت کززه گوینز ه را وادار
میسازد تزا سزخن و کزالم خزود را بزر اسزاگ و بزه

که ذاتاآ م تمز صز

و کزذب باشز بزهطوری کزه

بتوانیم مضمون آن را راست یا دروغ و گوینز هاش را
راستگو یا دروغگو بخوانیم.

مقتضای وضعیت روحی و حالت مخاطز و موضزوع

از این نوع کزالم بیشزتر بزرای تفهزیم و تفزاهم و

سخن ادا نمای  .به بیان دیگر هرگاه متکلم ،مخاطز را

اطالعرسانی استفاده میشود؛ در نتیجه از آنجا کزه در

آنگونه که هست فرض کرده و سخن را مطابق حزال

«نقش ارزاعی» زبزان نیز زهزتگیری پیزام بهسزوی

وی آورد ،گوین که کالم به مقتضای ظاهر ایراد شز ه

موضوع پیام بوده تعیین ص

و کذب گفتزههایی کزه

است .برای م ال وقتزی کزه بزا دوسزت خزود گفتگزو

در آنهززا نقززش ارزززاعی مسززل اسززت امکززان پززذیر

مزیکنیز مقتضزی اسزت کزه سزخن شزما طززوالنی و

میباش  ،این دو مب ث بزا یکز یگر برابزری و توافزق

صمیمانه باش ؛ بنابراین مکالمه با دوسزت را «حزال و

دارن  .شایان ذکر است که زبان ارززاعی (خبزری) در

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

مقاب زبان ادبی (انشایی) قرار دارد و گوین ه از زبزان

(همایی93-10 :4979 ،؛ آهنی)44 :4910 ،

ارزاعی بزرای برقزراری ارتبزار بزا دیگزران اسزتفاده
میکن .

 .1-6خالف مقتضای ظاهر

مب ث اسناد خبری نی اشتراکات زیادی با برخزی

هرگاه متلکم بنابزه غرضزی مخاطزز را بزرخالف

از نقشهای نيریه ارتبزار یاکوبسزن از زملزه نقزش

آنچه که هسزت فزرض نمزوده و سزخنش را برطبزق

عززاطفی و بززه تبززآ آن نقززش ادب زی دارد .چنانکززه در

مفروضات خود بیان کن  ،م الآ خالیالذّهن را بهمن لزه

تعریف اسناد مجازی خوان یم ،اسناد مجزازی نسزبت

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

دادن کارها به فاعلی است که به حقیقت فاعز نبزوده

خالیالذّهن فرض کرده ،سخن را بز ون تأکیز ایزراد

است .این نوع از اسناد مخصوص زبان ادبزی اسزت و

کنزز  ،میگوینزز بززرخالف مقتضززای ظززاهر سززخن

بینش و برداشت شاعرانه آن را توزیزه مزیکنز و بزه

گفتهاست .مانن قول خ ای تعالی« :لَا رَیبزَ فِیهِ» (بقره:

همین دلی است که بیشتر اسنادها در عرصه ادبیزات،

)2؛ ([آن کتابیاست که] شک در آن راه ن ارد) کزه در

مجازیان و غیرقاب ص

و کذب .در معرفی نقزش

آن ،منکر ،غیرمنکر فرض ش ه و از اینرو کالم بز ون

عاطفی زبان نی گفتیم که این کزارکرد زبزانی ،بیزانگر

تأکی بیان ش هاست.

نگرش و احساگ درونی گوین ه نسبت به موضزوعی

با دقت در باب اسناد خبری و به دنبال بیان
مشابهتها و مشترکات علم معانی و نيریه ارتبار

است که درباره آن سزخن مزیگویز  ،خزواه گوینز ه
حقیقتاآ این احساگ را داشته باش  ،خواه وانمزود کنز
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که چنین احساسی دارد .چنانکزه مزیدانزیم اینگونزه

میگیرد .گفتگزو در مفهزوم اصزلی و دقیزق خزود بزا

خبرها نسبت خارزیه ن ارنز و مزیتزوان گفزت کزه

حضززور دو طززرف گفتگززو و بززا نشززانههای آوای زی و

اصوالآ مربور به عالم واقآ نیسزتن  ،از ایزنرو در ایزن

شنی اری زبان انجام میپذیرد ،اما در مفهزوم وسزیآتر

زا زمله خبری ،حکزم زملزه انشزایی پیز ا کزرده و

هر نوع ارتبار کالمی را در غیزاب یکزی از دو طزرف

تب ی به زمله عاطفی میگزردد کزه بزر ایزن اسزاگ

گفتگو از طریزق نشزانههای نوشزتاری و دیز اری کزه

میتوان بزین مب زث اسزناد مجزازی و نقزش عزاطفی

نماین ه نشزانههای شزنی اری و آوایزیانز نیز شزام

مشابهتها و همپوشانیهایی را یافت.

میشود .وقتی نویسن ه در غیاب مخاطزز یزا گیرنز ه

مب ث حال و مقام و مقتضای آن نی به نزوعی بزا

پیام ،مینویس  ،در واقآ با مخاطبی فرضی بزه گفتگزو

نيریه ارتبار یاکوبسن همپوشانی دارد؛ چرا که هر زا

میپردازد؛ حتی در انت اعیترین شزعرهای غنزایی کزه

سخن از ارتبزار در میزان باشز ب زث بافزت سزخن

تولی کنن ه اثر ،مخاطبی را در نير نز ارد مخاطزز را

(- )Contextکه در واقآ همزان مب زث حزال و مقزام

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

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

خود گفتگو میکن  .وقتی هم مخاطز یا خواننز ه در

کززه هززر مضززمون و عاطفززهای زبززان خززاص خززود را

غیاب متکلم با متن تنها میمان در حقیقت گفتگزویی

میطلب و نی برحسزز حزال و شخصزیت مخاطزز،

را با متن آغزاز مزیکنز و از طریزق آن بزا مزتکلم یزا

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

فرستن ه به گفتگو میپردازد.

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

ارتبار کالمی یا گفتگو بزرای آنکزه ت قزق پزذیرد

زبان مناسز با حال مخاطز و مضمون سخن ،گزاه از

حزز اق نیازمنزز سززه عامزز مززتکلم (،)Addresser

روی شعور و اراده متکلم بلیغ صورت میگیرد و گزاه

مخاطز ( )Addresseeو پیام ( )Messageاست .سزه

خودبهخود و ناشی از صمیمیت عاطفی گوین ه نسبت
به حال و هوای روحی خویش است .تسزل گوینز ه
بر زبان ،خزواه زبزان گفتزار و خزواه زبزان نوشزتار ،و
شززناخت اسززتع ادها و ظرفیتهززای گونززاگون زبززان،
گوین ه را در ت قق هماهنگی و همسازی زبان با حال
مخاطزز و حزال مقزال یزاری مزیکنز  .همززاهنگی و

عام دیگری که یاکوبسن به ایزن سزه عامز افز وده
است یعنی زمینه ( ،)Contextرمز ( )Codeو تمزاگ
( ،)Contactپیش شررهای ت قق ارتباران  .بنزابراین
اگر این پیش فرضها یعنی آشنایی دو طرف با زمینزه
گفتگو ،آشنایی بزا زبزان گفتگزو و سزالم بزودن انز ام

تالئمی که مخاطز میان زبان و مایه و مضزمون شزعر

شنوایی و گویایی حاص باش  ،گفتگو مبتنی بر وزود

چه آگاهانه و چه ناآگاهانزه احسزاگ مزیکنز سزبز

آن سه عام اصلی است .گفتگوی گوین ه با مخاطزز

احساگ زیبایی در مخاطز و تش ی تأثیرپزذیری وی

فرضی از طریق متن بر اساگ اطالعاتی کزه او فزرض

میگردد( .پورنام اریان)939 :4971 ،

میکن مخاطز فرضزی او مزیدانز و اطالعزاتی کزه

میدانیم که هر سزخن گفتنزی بزهمنيور برقزراری
ارتباطی کالمی میان فرستن ه پیام و گیرن ه آن صورت

نمزیدان ز بززه پززیش م زیرود؛ گوین ز ه بززا اسززتفاده از
اطالعززاتی کززه فززرض م زیکن ز مخاطززز فرض زیاش
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میدان  ،اطالعاتی را کزه فزرض مزیکنز مخاطزز او

خاص ایراد کن و منيور از مقتضای حزال یزا اعتبزار

نمیدان به وی عرضه میکن  .گوین ه هنگام گفتگوی

مناسز طرز بیان خاصی است که سزخن بزه آن طزرز

بززا مخاطززز از طریززق مززتن بززه پرسززشهای فرض زی

ایراد میشود و ایراد کالم بهصورت اطناب ،ایجزاز یزا

مخاطز بر اساگ اطالعات دانسته او پاسخ مزیدهز ؛

مساوات مطابقت کالم با مقتضای حال است.

اطالعات ز ی ی که متکلم به مخاطزز مزیدهز بزه
م ض بیان ش ن ،خود تب ی بزه اطالعزات معلزوم و
دانسته میگردد و راه را برای ابزالغ اطالعزات ز یز
بع ی هموار میسازد؛ بنابراین گفتگو زریزان مسزتمر
تب ی اطالعات ز ی و نامعلوم به اطالعزات کهنزه و
معلوم برای مخاطز اسزت .اگزر گوینز ه در ارزیزابی
اطالعات مخاطز فرضی خود دچار اشتباه شود مزتن
را برای مخاطز یا ماللآور یا غیرقاب ادراک میکنز .

 -7اغراض و معانی ثانوی خبر
غالباآ مقصود از کالم ،افاده مضمون زمله است بزه
مخاطز؛ اما گاه ممکزن اسزت کزه در زملزه مقاصز
دیگری دنبال شود کزه آنهزا را معزانی ثزانوی زملزه
میتوان نامی  .بهعبارتدیگر هر نوع زمله یک مزورد
استفاده اصلی و رایج دارد کزه در دسزتور زبزان ذکزر
ش ه است؛ م الآ با زمله خبری ،خبر میدهن  ،اما گزاه
از زمله خبری مقاص دیگری افاده میشود که آنها را

متن برای مخاطز وقتی ماللآور میشود کزه گوینز ه

اغراض ثانوی یا معانی مجازی زمله خبری مزیتزوان

اطالعززات معلززوم و دانسززته مخاطززز را نززامعلوم و

نامی  .در ادامه با تکیه بر آیاتی چن از قرآن کزریم بزه

نادانسته فرض میکن و وقتی غیرقاب ادراک میگردد

مواردی از اغراض ثانوی خبر میپردازیم:

که اطالعات نامعلوم و نادانسزته مخاطزز را معلزوم و
دانسته تلقی میکن  .بالغت در مفهوم ق یمی و سزنتی

 .1-7اظهار ضعف و ناتوانی

آن ،چی ی ز همین گفتگوی گوین ه با مخاطزز بزه

گاه متکلم از آن زهت خبری را میده که اظهزار

اقتضای اطالعزات وی نیسزت( .پورنامز اریان:4990 ،

ضعف و ناتوانی خزود را بیزان نمایز  ،بزهعنوان م زال

)19
گفتیم که بالغیون ،بالغت را کیفیت مطابقت کالم
با مقتضای حال خطزاب ،مزیداننز ؛ بنزابراین از ایزن
دی گاه کالم بلیغ کالمی است که متکلم آن را متناسز
با حال مخاطزز بیزان مزیکنز  ،نیز مزتکلم بلیزغ بزه

حضرت زکریا در آیه «قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ البعَيبزمُ مِنِّزی
َاش زتَعَ َ ال زرََّبگُ شَ زیببآا» (مززریم)1 :؛ ([زکری زا] گفززت:
و ب
پروردگارا! به راستی استخوانم سست شز ه و [مزویِ]
سرم از پیری سپی گشته است ).قص خبررسزانی بزه
مخاطز را ن ارد ،بلکه با بیان زمله ای خبری درواقآ
بهنوعی ضعف و ناتوانی خویش را اظهار میدارد.

متکلمی گفته میشود کزه بزه سزبز کسزز ملکزهای
نفسانی ،بر تألیف کالمِ مطابق با اقتضای حال مخاطز

 .2-7اظهار تأسف و اندوه و حسرت

قادر باش  .حال مخاطز یا حال خطزاب مقزام ،امزری

گاه متکلم به زهت اظهار تأسف و ان وه خبری را

است که متکلم را وا می دارد تا کالمش را به شیوهای

بیان میکن  ،مانن آیه شریفه «فَلَمَّا وَضَعَتبهَا قَالَزتب رَبِّ
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إِنِّی وَضَعبتُهَا َُنب َ » (آل عمران)91 :؛ (زمزانی کزه او را

تهی ستی و فقر می ترسان و شما را بهکار زشت امزر

زایی  ،گفت :پروردگارا! به راستی دختری زاییز م ).از

میکن  ).که غزرض از خبزر در آن ،ت زذیر مخاطزز

قول زن عمران که منتير پسر بود امزا دختزر زاییز و

است .خ اون در ایزن آیزه انسزان را از وسوسزههای

برای اظهار تأسف و ان وه این زمله را گفت ،بزهبیان

شیطان که یکی از موانآ مهزم در زمینزه انفزا اسزت،

دیگر انگی ه وی از بیان این زمله خبری ،اطالعرسانی

برحذر میدارد.

نبوده بلکه با این زمله از زایی ن دختر اظهزار تأسزف
و ان وه نمودهاست.
 .3-7اظهار شادی و مسرت
گاه متکلم خبری را بهزهت بیان شادی و مسزرت
به دیگری میده  ،مانن آیه شریفه «زَاءَ الب َقُّ وَزَهَزقَ
الببَاطِ ُ إِنَّ الببَاطِ َ کَانَ زَهُوقآا» (بنی اسرائی )94 :؛ (حق
آم و باط نابود ش ؛ بی تردیز باطز نزابود شز نی
است ).کزه غزرض از خبزر در آن اظهزار شزادمانی و
مسرت است .خ اون در این آیه به رسول خ ا (ص)
وحی میکن که ظهور حق را به همه اعالم نمای .

 .6-7استرحام
گاه خبر برای برانگیختن رحم و شزفقت مخاطزز
است ،یعنی گوین ه ب ین زهت خبری را بیان میکنز
که میخواه عطوفت و دلسوزی دیگران را بزه خزود
زلز کن  ،مانن این آیه شریفه از قزول موسزی« :رَبِّ
إِنِّی لِمَا ََنب َلبتَ إِلَزیَّ مِزنب خَیبزرإ فَقِیزرٌ» (القصزص)21 :؛
(پروردگارا! به آنچه از خیر بزر مزن نزازل مزی کنزی،
نیازمن م ).که غرض از آن اسزترحام و زلزز شزفقت
خ اون است.
 .7-7تشویق و ترغيب
گاه خبر برای برانگیختن و تشویق مخاطز اسزت

 .4-7هشدار

بززه انجززام کززاری ،مانن ز آی زه شززریفه« :وَفَضَّ ز َ اللَّ زهُ

گاه غرض متکلم از بیزان زملزه خبزری ،هشز ار

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

دادن به مخاطز است ،مانن آیه شریفه «وَال تَ ِرُ وَازِرَةٌ

(و خ اون زهادکنن گان را بر خانهنشینانِ [بیعُذر] به

وِزبرَ َُخبرَى» (انعام)411 :؛ (هزیچ گناهکزاری بزار گنزاه

پاداشی ب رگ برتری دادهاسزت ).کزه غزرض از بیزان

دیگری را بزر دوش نمزیکشز  ).کزه در آن خ اونز

زمله خبری در این آیزه تشزویق و ترغیزز مخاطزز

بهوسیله «خبزر» مخاطزز را هشز ار مزیدهز و او را

است به زهاد در راه خ ا.

ارشاد میکن .
 .8-7اظهار خوف و خشيت
 .5-7تحذیر

گاه غرض از خبر اظهار خزوف و خشزیت اسزت،

گاه غرض متکلم از بیزان زملزه خبزری ،برحزذر

مانن این آیزه شزریفه« :إِنَّزکَ مَزنب تُز بخِ ِ النَّزارَ فَقَز ب

داشتن مخاطز از امری معلوم است ،مانن آیه شزریفه

بصزارإ» (آل عمزران)432 :؛
ََخب َیبتَهُ وَمَا لِليَّالِمِینَ مِزنب ََن َ

بش زاءِ» (بقززره:
الشزیبطَانُ یَعِ ز ُکُمُ البفَقب زرَ وَیَزأبمُرُکُمب بِالبفَ َ
« َّ

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

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

و رسوایش کزردهای ،و بزرای سزتمکاران هزیچ یزاری
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وزود ن ارد ).که غزرض از ایزن آیزه در واقزآ اظهزار

نقش ادبی در نيریه ارتبار یاکوبسن دارای مشزترکات

خوف و خشیت بن ه است بزه درگزاه خ اونز تزا از

و شباهتهای فراوانی ان .
عالوه بر این ،گاه زمالت خبزری اغراضزی نيیزر

رسوایی مصون بمان .
با دقت در مب ث اغراض ثانوی خبزر ،درمییزابیم

تشویق و ترغیز و ارشاد و ...را دنبال میکنن که این

که این مب ث از زهاتی با برخی از نقشهای زبان در

امر نمایانگر تطابق و همپوشانی کام مب ث اغزراض

نيریه ارتبار یاکوبسن نيیر نقش عاطفی ،نقزش ادبزی

ثانوی خبر با «نقش ترغیبزی» زبزان در نيریزه ارتبزار

و نقش ترغیبی ارتبار و انطبا و همپوشانی دارد؛ در

یاکوبسن است .زیرا چنانکه پیشتر نی اشاره ش نقش

معرفی نقش عاطفی زبان گفتیم که این کارکرد زبزانی

ترغیبی زمانی ت قق مییاب که اوالآ زهزتگیری پیزام

بیانگر نگرش و احسزاگ درونزی گوینز ه نسزبت بزه

به سمت گیرن ه (مخاطز) متمرک باش و ثانیاآ ه ف

موضوعی است که درباره آن سخن میگوی  .در واقآ

از کززالم زلززز مشززارکت گیرنزز ه (مخاطززز) یززا

گوین ز ه در مرک ز نقززش عززاطفی قززرار دارد .در ای زن

برانگیختن وی باش که هزر دوی ایزن مزوارد هزم در

کارکرد به کارگیری زبان برای بیان حزاالت عزاطفی و

اغراض ثانوی خبر و هزم در نقزش ترغیبزی زبزان بزه

احساسات درونی صزورت مزیگیزرد و ایزن کزارکرد

وضو مشهود است.

نمایانگر احساگ مستقیم گوین ه نسبت به موضزوعی
است که درباره اش سخن مزیگویز  ،خزواه گوینز ه
حقیقتاآ این احساگ را داشته باش  ،خواه وانمزود کنز
که چنین احساسی دارد.

 -8انشاء
انشاء در مقاب خبر «کالمیاست که بزهدلی آنکزه
بززا خززارج نسززبتی ن ز ارد ،قاب ز تص ز یق و تکززذیز

چنانکه میدانیم مب ث معانی ثانوی کزالم نیز در

نیست(».رزایی )24 :4910 ،انشاء بر دو قسزم اسزت:

مواردی با بیزان احساسزات و عواطزف گوینز ه تزوَم

انشای طلبی و انشای غیرطلبی .انشای طلبی «خواستن

است بزا ایزن توضزیح کزه هز ف از «خبزر» همزواره

چی ی است به ایجاب یا سلز که به عقی ه گوین ه در

آگاهیبخشی و اطالعرسانی نیست بلکه آن گونزه کزه

وقت طلز ،حاص نیست( ».شمیسا )209 :4973 ،که

گفتیم گاه ممکن اسزت کزه خبزر اغزراض دیگزری را

اقسززام آن را امززر ،نهززی ،اسززتفهام ،ن ز ا و تمنّززی ذکززر

دنبال کن ؛ اغراضی نيیر اظهار شادی ،تأسف ،ت سزر،

کردهان و انشای غیرطلبی کزه در آن چیز ی خواسزته

و کذب نیستن زیزرا

 ،ذم ،قسزم،

تعجز ،ان وه و ...که قاب ص

اینگونه خبرها نسبت خارزیه ن ارن و میتوان گفت

نمیشود و انواع آن عبارتاسزت از مز
ترزی ،دعا و صی ه عقود.

که اصوالآ مربور به عالم واقآ نیستن  ،ازاینرو در این

شزایان ذکزر اسززت کزه در علززم معزانی از انشززای

زا زمله خبزری حکزم زملزه انشزایی پیز ا کزرده و

غیرطلبی و انواع آن کمتر از انشای طلبی ب ث ش ه و

تب ی به زمله عاطفی میگردد.

بالغیون کمتر آن را در حوزه مباحث ادبی شزمردهان ،

در نتیجه چنانکه مالحيه گردیز اغزراض ثزانوی

در نتیجه از آنزا که برخی از تقسیمات ایزن قسزم از

خبر در علم معانی و نقش عاطفی زبزان و بزه تبزآ آن

انشاء کاربرد ادبی ن ارد از ب ث در باب آن خودداری
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نموده و تنها به بررسی اقسام انشای طلبزی و اغزراض

و گذشت را پیشزه کزن ،و بزه نیکزی فرمزان ده ،و از

ثانوی آنها میپردازیم.

نادانان روی بگردان ).که چنانکه مشاه ه میکنیم امزر
در این آیه در خ مت ارشاد و ه ایت مخاطز بزهکار

 -9اغراض و معانی ثانوی انشاء

گرفته شز ه اسزت و غزرض از آن راهنمزایی هرچزه
بیشتر مخاطز است.

 .1-9امر
امر یکی از انواع انشای طلبی است به معنی «طلز
فع بر سبی استعالء»( .تقزوی409 :4919 ،؛ رززایی،
« )419 :4910فرمان به انجزام کزاری یزا طلزز فعلزی
اسززت از موضززعی برتززر و واالتززر( ».علززوی مق ز م و

ب نیست ب انیم که فع «خُذ» بزه نزوعی در خزود
معنای مالزمت و ترک نکردن را به همزراه دارد ،پز
معنای سخن باری تعالی که میفرمایز « :خُزذِ البعَفبزوَ»
این است که همواره ب یهای کسزانی را کزه در حزق

اشرفزاده )39 :4979 ،اما گاه امر در اغراض دیگزری

تو ب ی میکنن  ،بپوشان و از انتقام صزرفنير کزن و

به کار میرود از زمله:

هیچوقت این رویه را تزرک مکزن .چنانکزه مشزاه ه

اشزرَ ب لِزی
الف) دعا؛ مانن آیه شریفه « :قَالَ رَبِّ ب
ِسزانِی»
صَ برِی وَ یَسِّرب لِی ََمبرِی وَ احبلُز ب عُقبز َةآ مِزنب ل َ
(طه)23-27 :؛ (پروردگارا! سینهام را گشاده گزردان و
کارم را برایم آسان ساز و گره از زبزانم بگشزای ).کزه
در این آیه غرض از بیان زمله امری دعا و نیایش بزه
درگاه خ اون است نه امر و دستوری که فرادست بزه
فرودستش میده  .در دعا حز

خضزوع ،خشزوع و

افتادگی وزود دارد در حالی که در امر چنزین حسزی
وزود ن ارد .در این آیه موسی خاشعانه  -و نه آمرانه
 از پروردگار میخواه که برای ح مشکالت سعهص ر به او ب ه تا ت ملش زیاد شزود و م نتهزایی
که رسالتش برایش به بار مزیآورد و شز ائ ی کزه در
مسیر دعوت در پیش روی دارد ،آسزان گزردد ،نیز از
خ ا میخواه که امر خطیر و عيیم رسالت را برایش
آسان گردان و عق ه زبانش را نی بگشای .

میکنیم «امر» در این آیه بزهزهت ارشزاد بزهکار رفتزه
است.
ج) تهدید؛ مانن این آیه شریفه« :اعبمَلُوا مَزا ِشزلبتُمب
َصززیرٌ» (فصززلت)10 :؛ (هرچززه
إِنَّززهُ بِمَززا تَعبمَلُززونَ ب ِ
میخواهی  ،بکنی  ،بی تردی او (خ ا) به آنچزه انجزام
میدهی  ،بیناست ).که چنانکه میبینیم غزرض از امزر
در این آیه ته ی مخاطز است .خ اون در ایزن آیزه
به ته ی مل

ان پرداختزه تزا بلکزه از ایزن طریزق از

خواب غفلت بی ار ش ه و ه ایت شون .
د) تعجيز :گاه از امزر بزرای بیزان عجز مخاطزز
استفاده میکنن  ،به این نوع امزر« ،امزر تعجیز ی» نیز
گوین  ،مانن آیه «وَإِنب کُنبتُمب فِی رَیبززإ مِمَّزا نَ َّلبنَزا عَلَز
عَبب ِنَا فَأبتُوا بِسُورَةإ مِزنب مِ بلِزهِ» (بقزره)29 :؛ (و اگزر در
آنچه ما بر بن ه خود [م مّ (صزلی اهلل علیزه وآلزه)]
نازل کرده ایم ،شک داریز  ،پز

سزورهای ماننز آن

ب) ارشاد؛ مانن آیزه شزریفه« :خُزذِ البعَفبزوَ وََبمُزرب

بیاوری  ).که در این آیه خ اون به وسیله امر ،کزافران

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

و معان ان را به تعجیز وا مزیدارد تزا بزه همزه آنزان
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بفهمان که قرآن معج ه است و هیچ بشری نمیتوانز

بهوسیله امر ،مبا بودن فعلی به مخاطز تفهزیم شز ه

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

است .به بیان دیگر در ایزن آیزه بزا کمزک گزرفتن از

ش ه و در آن هیچ شکی نیست.

«امر» ،مبا بودن عملی م

خزوردن یزا آشزامی ن در

شزهای ماه صیام پیش از آشکار ش ن سفی ی شفق،
هـ) تعجب؛ مانن آیه شریفه «انبيُرب کَیبزفَ یَفبتَزرُونَ

برای مخاطز روشن ش ه است.

عَلَ اللَّهِ البکَذِبَ» (نساء)30 :؛ (بنگر چگونزه بزر خز ا

از دیگر اغراض ثانوی امر میتوان بزه ایزن مزوارد

دروغ می بن ن !) که در آن ،امر بزرای اظهزار تعجزز

اشاره کزرد :تعزریض ،ترغیزز ،اسزته ا ،آرزو ،تمنزی،

بهکار رفتهاست .با توزه به معنای ک آیه ،این زملزه

عبرت آموزی و. ...

بیان میدارد که خودستایی یهود و اینکه خود را پسر
خ ا و دوست او و ولی او میخوانن  ،افترایزی اسزت
که به خ ای تعالی میبن ن  ،چون خ ای تعالی چنزین
چی ی برای آنها قرار ن اده است.

 .2-9نهی
«طلززز تززرک فعلززی اسززت بززر وزززه اسززتعالء»
(مازنزز رانی )99 :4971 ،نهززی در بعضززی مواقززآ بززا
اغراضی همراه است از زمله:

َصزبِرُوا
و) تسویه؛ مانن آیه شریفه «فَاصببِرُوا ََوب لَا ت ب

الف) دعا؛ مانن قول باری تعالی« :رَبَّنَا لَا تُؤَاخِزذبنَا

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

َسزینَا ََوب ََخبطَأبنَززا» (بقززره)291 :؛ (پروردگززارا! اگززر
إِنب ن ِ

نکنی  ،برای شما برابر است ).که غرض از امر در ایزن

فراموش کردیم یا مرتکز اشتباه ش یم ،ما را مؤاخزذه

آیه برابزر شزمردن دو نسزبت اسزت ،بزه بیزان دیگزر

مکن ).که در این آیه چنانکه مشاه ه مزیکنزیم نهزی

خ اون در این آیه خواسته که به مخاطز بفهمان که

مفی معنی دعاست .توضیح این که مؤمنان در این آیه

صبر کردن و صبر نکزردن شزما یکسزان اسزت .و بزه

از خ ای تعالی میخواهن تا به ایشان رحم کنز و بزا

همین زهت به دنبال این زمله صری اآ فرموده اسزت:

ایشان آن معامله را نکن که بزا امتهزای گذشزته کزرد،

«سواء علیکم» ،یعنی چشزی ن آتزش برایتزان حتمزی

زیرا میدانن که هیچ چی زز رحمزت او آدمزیرا از

است و از شما ز اش نی نیست ،چزه صزبر بکنیز و

خطا و نسیان حفظ نمیکن .

چه صبر نکنی  ،نه این کزه صزبر کزردن ،عزذاب را از
شما بر میدارد و یا آن را تخفیف میده  ،و نزه ایزن
که بی صبری و ز ع و ف ع سودی به حالتان دارد.

ب) ارشاد؛ مانن آیه شریفه« :یَا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا
َسزؤبکُمب» (مائز ه)404 :؛
تَسبأَلُوا عَنب ََشبیَاءَ إِنب تُبب َ لَکُزمب ت ُ
(ای کسانی که ایمان آوردهایز  ،از چی هزایی کزه اگزر

ز) اباحه؛ مانن آیه «کُلُوا وَاشبرَبُوا حَتَّ یَتَبَیَّنَ لَکُزمُ

برای شما آشکار شود ،غمگینتان کن  ،مپرسزی  ).کزه

البخَیب ُ البأَببیَضُ مِنَ البخَزیب ِ البأ بَسزوَدِ مِزنَ البفَجبزرِ» (بقزره:

در این آیه غزرض از نهزی در واقزآ ارشزاد مخاطزز

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

است ،به بیان دیگزر در ایزن آیزه ،مخاطزز بزه قصز

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

ارشاد ،از پرسزش دربزاره امزوری کزه خز ای تعزالی
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دریچه علم به آنها را با اسزباب عزادی بسزته اسزت،

زملززه از قززول کززافران اسززت کززه در مقززام تعجززز

نهی ش ه است.

میگفتن این چزه پیزامبری اسزت کزه ماننز مزا غزذا
میخورد و در بازارها راه میرود! که مرادشان از ایزن

ِسزوا الب َزقَّ
ج) توبيخ و سرزنش؛ ماننز « :وَلَزا تَلبب ُ

استفهام این بوده که رسالت با غذا خوردن و راه رفتن

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

در بین مردم و کاسبی کردن بزرای معزاش همخزوانی

را به باط میامی ی و بزا آنکزه حقیقزت را مزیدانیز ،

ن ارد.

کتمانش مکنی  ).کزه غزرض از نهزی در اینجزا تزوبیخ
کسززانی اسززت کززه عالم زاآ و عام ز اآ حززق را ب زا باط ز
آمیختهان .

ب) تمنی و آرزو؛ مانن آیه شریفه «فَهَ ب لَنَزا مِزنب
شُفَعَاءَ فَیَشبفَعُوا لَنَا» (اعراف)39 :؛ (پ

آیزا [در چنزین

روزی] شزفاعتکنن گانی بززرای مزا هسززت کزه مززا را
د) تسلی بخشيدن؛ مانن آیه شریفه« :لَا تَ بز َنب إِنَّ

شفاعت کنن ؟) که در آن غرض از استفهام ،پی ا کردن

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

زواب نیست ،بلکه ه ف متکلم از مطر کردن چنین

ماست ).که غرض متکلم از نهزی در ایزن آیزه تسزلی

پرسشی ،بیان تمنی و آرزوی ناشی از ت سر اسزت در

بخشی ن و آرامش دادن به مخاطز است.

روز قیامت.

دیگززر اغززراض ثززانوی نهززی عبارتنزز از :تقریززر،
تجاه  ،ته ی  ،استرحام ،سرزنش ،آرزو ،هش ار ،تنبیه
و...

ج) نهی؛ مانن آیه شریفه «ََتَخبشَوبنَهُمب فَاللَّزهُ ََحَزقُّ
ََنب تَخبشَوبهُ» (توبه)49 :؛ (آیا از آنها میترسی  ،و حزال

 .3-9استفهام
«به معنی پرسزی ن اسزت در مزوردی کزه گوینز ه
زاهز بزه امزری باشز ( ».همزایی )403 :4979 ،گززاه
استفهام در مفاهیمی غیر از پرسش بزه کزار مزیرود و
همزین امززر زنبززه ادبزی و بالغزی فراوانزی بززه کززالم
میبخش  .اغراض بالغی استفهام عبارتن از:

آنکه اگر ایمان آورده باشی س اوارتر است که از خ ا
بترسی و ب ؟) که در واقآ استفهام در اینجزا مفهزوم
«نهی» دارد یعنی نیای که بترسی  .به بیان دیگر غرض
از استفهام در این بیت نهی کسانی است که از فرمزان
زهاد واهمه دارن .
د) امر؛ مانن آیه شریفه «ََفَلَزا یَنبيُزرُونَ إِلَز البِِبِز ِ

الف) تعجب و شگفتی؛ مانن آیه شریفه« :وَقَزالُوا

کَیبفَ خُلِقَزتب» (غاشزیه)47 :؛ (آیزا بزا تأمز بزه شزتر

بشزی فِزی البأ بَسزوَا ِ»
مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یَأبکُ ُ الطَّعَزامَ وَیَم ِ

نمینگرن که چگونه آفری ه شز ه اسزت؟) کزه در آن

(فرقان)7 :؛ (و گفتن  :این چه پیامبریاسزت کزه غزذا

غرض از استفهام ،امر است ،در واقآ خ اون در ایزن

میخورد و در بازارها راه میرود؟) کزه در آن غزرض

آیه از طریق اسزتفهام ،منکزران را امزر مزیکنز تزا در

از استفهام ،اظهار تعجز اسزت .توضزیح اینکزه ایزن

کیفیت خلقت شتر دقت کنن .
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هـ) انکار :گزاه مقصزود از اسزتفهام وادار نمزودن

از استفهام ،تذکر و تنبیه مخاطزز اسزت .در ایزن آیزه

مخاطززز بززه انکززار اسززت ،اینگونززه از اسززتفهام را

خ اون با یادآوری ن زوه خلقزت انسزان از نطفزهای

«استفهام انکاری» گوین  ،مانن آیه شزریفه «ََغَیبزرَ اللَّزهِ

بیارزش ،او را هش ار داده و نسزبت بزه معزاد تزذکر

تَ بعُونَ» (انعام)10 :؛ (آیا غیر خ ا را می خوانی ؟) کزه

میده .

در آن ،اسززتفهام ،انکززار را بززه دنبززال دارد .در واقززآ
خ اون در این آیه چنزین پرسشزی را از مشزرکان در

ط) وعيد و بيم دادن؛ مانن آیزه شزریفه «ََلَزمب تَزرَ

حال عذاب میپرس تا به آنها بفهمانز کزه زز خز ا

کَیبزفَ فَعَ ز َ رَبُّزکَ بِأَصب ز َابِ البفِیز ِ» (فی ز )4 :؛ (آیززا

کسی به داد آنان نخواه رسی .

ن ی های که پروردگارت با اص اب فی چه کرد؟) که
در آن غرض از استفهام بیم دادن بزه مخاطزز اسزت.

و) تقریر :گاه مقصزود از اسزتفهام ایزن اسزت کزه

خ اون در این آیه با یادآوری داستان اص اب فیز و

مخاطز را به اقرار و یزا تأییز مطلبزی وادارنز  ،ایزن

سرنوشت شوم آنان ،به مخاطز هشز ار داده و وی را

گونه از استفهام را «استفهام تقریری» گوین  ،مانن آیزه

از خشم خ اون بیم میده .

صز برَکَ» (انشزرا )4 :؛ (آیزا
َشزرَ ب لَزکَ َ
شریفه «ََلَمب ن ب
سینهات را گشاده نکردیم؟) که در آن ،استفهام تقریزر

ی) تهکم و استهزاء؛ مانن آیزه شزریفه «قَزالُوا یَزا

را به دنبال دارد .توضیح این که در این آیه خ اون بزا

شُعَیبزُ ََصَلَاتُکَ تَأبمُرُکَ ََنب نَتبرُکَ مَا یَعببُز ُ آبَاُُنَزا ََوب ََنب

ل نی آمیخته بزا لطزف و م بزت فو العزاده و بزرای

نَفبعَ َ فِی ََمبوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّزکَ لَأَنبزتَ الب َلِزیمُ الر َِّشزی ُ»

تسلی و دل اری پی مبر اکرم (ص) از وی مزیپرسز :

(هود)97 :؛ (گفتن  :ای شُعیز ،آیا نمازت به تو فرمان

آیا ما سینهات را گشاده نکردیم؟

میده که ما آنچه را پ رانمان مزیپرسزتی ن تزرک
گوییم ،یا در اموال خود آنچنان که خود مزیخزواهیم

بسزانِ
ز) نفی؛ مانن این آیه شریفه« :هَ ب زَ َاءُ البِِح َ

تصرف نکنیم؟ بهراستی تو مزردی بردبزار و خردمنز

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

هسززتی ).کززه در آن غززرض از اسززتفهام ریشززخن و

نیکی است؟) که در واقآ مقصود گوین ه این است که

استه اء است .در ایزن آیزه معانز ان بزا طزر چنزین

ز ای احسان را بای با احسان داد .پ

لفظ «ه » در

سؤالی به استه اء شعیز میپردازن .

معنی نفزی بزه کزار رفتزه اسزت ،در نتیجزه غزرض از
استفهام در این آیه در اص «نفی» بوده است.

ک) تهدید؛ مانن آیه شریفه «ََلَزمب نُهبلِزکِ البزأَوَّلِینَ»
(مرسالت)41 :؛ (آیا پیشینیان را هالک نکزردیم؟) کزه

ح) تنبيه و تذکر و هشـدار؛ ماننز آیزه شزریفه «

غرض گوین ه از مطر کردن سزؤال در آن یزادآوری

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

سرگذشت پیشینیان به مخاطز و در نتیجزه ته یز و

آن را میآفرینی یا ما آفرینن هایم؟) کزه در آن غزرض

انذار وی است ،باش که رستگار شود.
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ل) تسویه؛ مانن آیه شریفه «سَوَاءٌ عَلَیبهِمب ََََنبزذَربتَهُمب

ن ا فریزادخواهی اسزت .در ایزن آیزه ه ایتشز گان

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

عاز انه خ ا را مورد خطاب قرار داده و از وی یزاری

بترسانی یا نترسانی تفاوتشزان نکنز  ،ایمزان نخواهنز

میطلبن  ،زیرا این ترگ را دارن که خز ا دلهاشزان را

آورد ).که در آن غرض از اسزتفهام تسزویه اسزت .در

بعزز از رسززوم علززم من ززرف سززازد ،ازایززنرو بززه

این آیه بهوسیله استفهام به مخاطز فهمان ه مزیشزود

پروردگار خود پناه میبرن و درخواست میکننز کزه

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

آنها را در سیر بر صرار مستقیمِ ه ایت ،کمک کن .

برایشان یکسان اسزت و ایمزان نخواهنز آورد زیزرا
همانگونززه کززه در همزین سززوره نیز آمز ه خز ا بززر

ب) اظهار حسرت و درد؛ مانن این آیه «وَیَقُزولُ

دلهاشان مهر زده و بر گوش و چشمهاشزان پزردهای

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

است.

کاش من خزاک بزودم!) کزه در آن کزافران از شز ت
عذاب روز قیامت و به زهت اظهزار درد و حسزرت،

م) استيناس؛ یعنی به مخاطز مأنوگ شز ن و در
ص بت را با او باز کردن ،مانن قول خ ای تعالی« :مَزا

خ ا را مورد خطاب قرار داده و آرزو میکننز کزه ای
کاش خاک بودن و اینگونه مجازات نمیش ن .

ُوسزی» (طززه( )47 :ای موسزی در
تِلبزکَ بِیَمِینِزکَ یَززا م َ
دستت چیست؟) که استفهام در اینجا بهزهت دریافت

ج) زجر و تحذیر و منع نمودن؛ مانن آیه شزریفه

پاسخ از زانز موسی نیست ،بلکه پرسزش بزه قصز

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

مأنوگ ش ن و هم لی صورت گرفته است.

(بقززره)211 :؛ (ای کسززانی کززه ایمززان آوردهایزز ،

از دیگر معانی مجازی استفهام میتوان به تعيزیم،
تکریم ،ارشاد ،استرحام و ...اشاره کرد.

ص قههای خویش را با منّزت نهزادن و آزار رسزانی ن
باط مکنی  ).که در آن غزرض از نز ا ت زذیر اسزت.
متکلم در این آیه افراد با ایمان را از اینکه انفا هزای

 .4-9ندا
«آن اسززت کززه کسززی را بخواننزز و توزززه او را

خود را بهخاطر منت و آزار ،باطز و بزیاثزر سزازن ،
ت ذیر میکن .

بهسززوی خززویش زلززز نماینزز ( ».علززوی مقزز م و
اشززرفزاده )11 :4979 ،امززا گززاه مقاص ز و اغززراض
دیگری در ن ا دی ه میشود:

د) تذکر و یادآوری؛ ماننز آیزه شزریفه «یَزا بَنِزی
إِسبزرَائِی َ اذبکُزرُوا نِعبمَتِزیَ الَّتِززی ََنبعَمبزتُ عَلَزیبکُمب وَََنِّززی

الف) اسـتااثه و فریـادخواهی؛ ماننز ایزن آیزه

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

شریفه« :رَبَّنَا لَا تُ ِغب قُلُوبَنَا بَعب َ إِذب هَ َیبتَنَا وَهَزب لَنَزا مِزنب

نعمتهای مرا که به شما عطا کردم و اینکزه شزما را

لَ ُنبکَ رَحبمَةآ» (آل عمران)9 :؛ (پروردگارا! دلهامان را

بر زهانیان برتری دادم ،یاد کنی  ).کزه در آن خ اونز

پ

از آنکه ه ایتمان فرمزودی من زرف مکزن و از

سوی خود رحمتی برما ببخش ).کزه در آن غزرض از

بنی اسرائی را مورد خطاب قرار داده و نعمتهایی را
که ب یشان عرضه داشته یادآور میشود.
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هـ) تهکم و استهزاء؛ مانن آیزه شزریفه «قَزالُوا یَزا

باش که ،آیزا و نيزایر آن تمنزی مزیکننز ( ».رززایی،

شُعَیبزُ ََصَلَاتُکَ تَأبمُرُکَ ََنب نَتبرُکَ مَا یَعببُز ُ آبَاُُنَزا ََوب ََنب

 )491 :4939این نوع انشاء چنانچه احیانزاآ در آرزوی

نَفبعَ َ فِی ََمبوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّزکَ لَأَنبزتَ الب َلِزیمُ الر َِّشزی ُ»

چی ی که دست یافتن ب ان امکان پذیر است ،صورت

(هود)97 :؛ (گفتن  :ای شُعیز ،آیا نمازت به تو فرمان

گیرد «ترزّی» نامی ه میشود .لفظ مخصوص تمنی در

میده که ما آنچه را پز رانمان مزیپرسزتی ن تزرک

عربی «لیت» و لفظ مخصوص ترزی «لع » اسزت امزا

گوییم ،یا در اموال خود آنچنان که خود مزیخزواهیم

گاه بهوسیله ه  ،لو و ...نی تمنی صورت میگیرد.

تصرف نکنیم؟ بهراستی تو مزردی بردبزار و خردمنز

بنا به تعریفی که از تمنی ارائه ش  ،معانی مجزازی

هستی ).که در آن مورد خطاب قرار گرفتن شزعیز از

تمنی تا ح ودی مشخص میشود؛ زیرا هرگزاه الفزا

سوی منکران بهزهت تهکم و استه اء است.

مخصززوص تمنزی (آرزوی م ززال) و ترززی (آرزوی
ممکن) را مجازاآ بهزای هم استعمال کنن بهگونزه ای

و) اظهار خوف وخشيت؛ مانن آیه شزریفه «رَبَّنَزا

که مقصود ،فهمان ن لطیفهای از لطایف ادبی باش  ،آن

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

را معنی مجازی تمنی توان نامی  ،مانن « :یَا هامَانُ اببزنِ

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

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

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

برای من بنایی بسزیار بلنز بسزاز شزای بزه وسزایلی

کردهای ،و برای ستمکاران هیچ یاری وززود نز ارد).

برسم ).که در آیه م بور ،لفظ مخصوص ترزی (لع )

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

مجازاآ به زای لفظ مخصوص تمنی (لیزت) اسزتعمال

داده و ضززمن اظهززار خشززیت بززه درگززاه او از او

ش ه ،زیرا فرعزون آرزوی م زال را ممکزن الوصزول

میخواه که یاریش نمایز و از رسزوایی رهزاییاش

پن اشته است.

بخش .

بززاب انشززاء از زهززات بسززیاری بززا بسززیاری از

از دیگر اغراض ن ا میتوان به ایزن مزوارد اشزاره

نقشهای نيریه ارتبزار یاکوبسزن بزهویژه نقشهزای

نمود :ت قیزر ،اظهزار نز امت ،تزوبیخ ،ته یز  ،اغزراء،

«عززاطفی»« ،ترغیب زی»« ،هم ز لی» و «ادب زی» ارتبززار و

اغرا و. ...

همپوشانی دارد:
در مب ث نقش عاطفی زبان خوان یم کزه در ایزن

 .5-9تمنی
«تمنی طلز امری است که م بوب مزتکلم باشز

کارکرد زهتگیری پیام بهسوی گوین ه اسزت و ایزن
نقش در واقآ زبان حال گوینز ه و بیزانگر احساسزات

ولی متکلم را امی ی به حصول آن نباش و ایزن عز م

درونی وی نسبت به موضزوعی اسزت کزه دربزاره آن

امی واری یا بهخاطر این است که متمنی امزری اسزت

سخن میگوی خواه گوین ه حقیقتزاآ ایزن احسزاگ را

م ال یا این که امری است ممکن لیکن مزتکلم چزون

داشته باش  ،خواه وانمود کن که چنین احساسی دارد.

توقآ و طمعی به حصول آن ن ارد آن را ادعای م زال

در حقیقت این همان نقشی است که مارتینه با انز کی

میپن ارد .در فارسی با واژههای کاش ،کاشکی ،بوکه،

گسترش آن را «ح یث نف » مزینامز  .از سزویی در
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تعریف انشاء خوان یم که انشاء در مقاب خبر ،کالمی

بهعالوه مب ث انشاء با نقش هم لی یاکوبسن نیز

و کزذب آن قابز سزنجش نیسزت.

قاب مقایسه است؛ در نقش هم لی ،که زهت¬گیزری

بهعالوه از زملههای انشایی زمالتی عاطفیان که بزا

پیام بهسوی مجرای ارتباطی است ،گوین ه یا مخاطزز

آنها احساساتی نيیر مسزرت ،انز وه ،تعجزز ،دعزا،

تنها میخواه که ارتبار را شزروع کزرده ،ادامزه داده،

تمنی و ...منتق میشود .پ  :انشا اوالآ بهدلی اینکزه

قطآ نموده و یا از عملکرد مجرای ارتبار مطملن شود

بیزانگر احساسززات و عواطززف گوینز ه اسززت (یعنزی

که این امر معموالآ با زمالت پرسشی انجام میگیزرد،

زهتگیری پیام بهسوی خود گوین ه است).

مز الآ« :الززو صز ایم را مزیشززنوی؟» چنانکززه پیشتززر

است کزه صز

ثانیا بهزهت قابز صز

و کزذب نبزودن در دنیزای

خارج ،با نقش عاطفی زبزان قابز مقایسزه و انطبزا
است و این مقایسه زمانی به اوج خزود مزیرسز کزه
ب ث اغراض ثانوی زمالت انشایی به میان مزیآیز ؛
زیرا گوین ه با انواع انشاء یعنی امر و نهی و استفهام و
ن ا و تمنی به انتقال احساسزات و عواطزف و احزوال

خوان یم مب زث پرسزش یزا اسزتفهام یکزی از انزواع
انشای طلبی است که در بزاب انشزاء مزورد ب زث و
بررسی قرار میگیرد و به مانن انواع دیگر انشاء ،گزاه
در مقاص و اغراض دیگری به کار میرود.
یکی از این اغراض «استیناگ» (مأنوگ شز ن بزه
مخاطز و در ص بت را با او باز کردن) است کزه بزا
نقش هم لی یاکوبسن کامالآ مطابق و منطبق میباشز ،

درونی خویش پرداخته (م الآ آن هنگام کزه امزر را در

زیزرا در هززر دو مززورد غززرض از پرسززش دریافززت و

معنای ثانوی دعا و است اثه به کزار مزیگیزرد و یزا آن

شنی ن زواب نیست بلکه قص متکلم از بیزان سزؤال،

هنگام که از ن ا در زهت استرحام بهزره مزیزویز )،

شروع ارتبار و مأنوگ ش ن با مخاطز است.

ح یث نف

میگوی .

انشاء با نقش ادبی زبان نی مشزابهتهای فراوانزی

عالوه بر این ،گاه زمالت انشایی اغراضزی نيیزر

دارد؛ توضیح اینکه در نقش ادبزی زبزان ،زهزتگیری

تشویق و ترغیز و ارشاد و ...را دنبال میکنن که این

پیام بهسوی خود پیام است یعنی کزه توززه مخاطزز

امر نمایانگر تطابق و همپوشانی کام مب ث اغزراض
ثانوی انشاء با «نقش ترغیبی» زبزان در نيریزه ارتبزار
یاکوبسن است .زیرا چنانکه پیشتزر نیز اشزاره شز
نقش ترغیبی زمانی ت قق مییاب که اوالآ زهزتگیری
پیام به سمت گیرن ه (مخاطز) متمرک باشز و ثانیزاآ

بیشتر از آنکه زلز م تزوا باشز زلزز شزک گیری
پیززام اسززت؛ توزززه بززه خززود پیززام نیزز نتیجززهاش،
آشناییزدایی یا بیگانهسازی زبان خواه بود که از آن
طریق میتوان زبان ادبی را از زبان هنجار و طبیعزی و
ارزززاعی متمززای سززاخت؛ گوینزز ه ،زبززان ارزززاعی
(خبری) را بهکار میگیرد تا ب ان وسزیله بزا مخاطزز

ه ف از کالم زلز مشارکت گیرنز ه (مخاطزز) یزا

ارتبار برقرار کن  ،اما زبان ادبی ،زبان عاطفی است که

برانگیختن وی باش که هزر دوی ایزن مزوارد هزم در

بهوسیله آن ،عواطف و احساسات منتق میشزود؛ در

اغراض ثانوی خبر و هزم در نقزش ترغیبزی زبزان بزه

زبززان ادب زی سززاختارهای غیرمتعززارف وزززود دارد و

وضو مشهود است.

معموالآ هنجارهای عادی زبان رعایت نمیشود.

بررسی مشابهتهای علم معانی (به عنوان یکی از شاخههای بالغت اسالمی)و نيریه ارتبار یاکوبسن با تکیه بر آیات قرآن کریم 24

بنابراین زبان ادبی (انشایی) برخالف زبان ارزاعی

زبان ادبی کاربرد خاصی از زبان اسزت کزه در آن

و کذب نیست .کالم انشایی از

عام مسل  ،کارکرد زیباییشناسیک اسزت ،یعنزی در

و کزذب نیسزت و بیشزتر

ادبیات ،زهتگیری پیام بهسوی خزود پیزام اسزت نزه

برای بیان احساسات به کار گرفته مزیشزود بزا نقزش

موضززوعی خززارج از آن .ت ییراتزی کززه در سززبکهای

ادبی زبان همپوشانی دارد؛ شایان ذکر است تمنّی ،ن ا،

مختلف پ ی میآی  ،تصادفی نیسزتن بلکزه ناشزی از

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

ت ییر عام مسل ان  .در واقآ هر مکتز ادبی ز ی ی

وی عواطف و احساسات خویش را بیشتر بهصزورت

میکوش تا بزا برزستهسزازی یکزی از ازز ای کزنش

زمالت ن ایی ،تعجبی ،امری و  ...با توزه بزه معنزای

ارتباطی که قبالآ در پ زمینه قرار گرفتزه بزوده اسزت،

ثانوی آنها بروز میده خواه چنان احساسزی داشزته

عامززز مسزززل را ت ییزززر دهززز و در نتیجزززه ایزززن

(خبری) م تم ص
آن زهت که م تم ص

باش خواه ن اشته باش ..

نتیجهگیری
یاکوبسززن یک زی از نيریززهپردازان حززوزه زبززان و
زبانشناس زی اسززت کززه دی ز گاههای وی در بررس زی
نقشهای ششگانه زبان بسیار شبیه به نکزات مطزر
شز ه در مب ززث «خبززر»« ،انشززاء»« ،مقتضززای حززال و

آشناییزدایی ،اثری ادبی بیافرین .
با دقت در بابهای مختلف علم معزانی و نيریزه
ارتبار یاکوبسن میتزوان مشزابهتها و مشزترکاتی را
می زان آن دو تشززخیص داد :مب ززث خبززر و زمززالت
خبری و بهتبآ آنها ب ث ص

و کذب و درگیر بودن

با دنیای خزارج از زهزات بسزیاری بزا ب زث «نقزش
ارزاعی» در نيریه ارتبار یاکوبسن همپوشزانی دارد و

مقام»« ،اغراض ثانوی کالم» و ...در علم معانی اسزت.

مقوله اسناد مجازی به دلیز عز م دارا بزودن قابلیزت

یاکوبسن در توضزیح طبیعزت ابزالغ و کزارکرد ادبزی

تص یق و تکذیز با نقشهزای عزاطفی و ادبزی زبزان

زبان ،ابت ا یادآور میشود کزه در هزر گفتزاری وززود

توافزق دارد .همچنزین بززاب انشززاء و اغززراض ثززانوی

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

زمالت انشایی در علزم معزانی بزهزهت سزر و کزار

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

داشززتن بززا احساسززات و عواطززف درونززی و نیزز

باش تا مفهوم پیام را دریاب ز رمز ز کزه گوینز ه و

ترغیزگونه بودن با نقشهایی نيیزر نقزش عزاطفی و

مخاطز هر دو بای آن را بشناسن تا یکی بتوان پیزام

نقش ترغیبی در نيریزه ارتبزار یاکوبسزن مطابقزت و

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

همپوشانی کام دارد.

کشف کن  -و سرانجام ان امی در گوینز ه و شزنون ه
که بتوان بهواسطه آنها ارتبار برقزرار کزرد .تأکیز بزر
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