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Abstract
The science of meanings that has come to light under
the influence of ancient Greek scholars and flourished
in the light of the Qur'an, among the various
techniques of rhetoric, speaks of the most intrinsic
aesthetic and elegant methods of the influence of the
word. Among the rhetorical abilities of this
knowledge, one can analyze and explain the speaker's
thoughts and worldviews, expressing the requirements
of the present and the position of the audience and
developing the language, pointing out that the topic of
"secondary aims of news and creation", as one of the
most important pillars of this science , Has an effective
and special role in this field. However, in the books of
meanings, there is no independent and detailed
discussion of it, but in two parts; the following are the
following news stories, and the following types of
essays are devoted to the second, second, second,
second, second, second, second, third, fourth, fifth,
and thirty issues. Regarding the importance of this
discussion and its role in the study of the word and the
observance of the audience's present necessity and its
benefits in literary criticism, stylistics and the
understanding of the ancient and the new texts, it is
necessary to review this research after research in
some of the rhetorical books. Is.
The results of the review of the function of the
secondary meanings of the sentence, along with the
tables for each, indicate important content such as: the
type and number of reasons, the difference and
diversity, and the significant difference in the mention
of these secondary intentions.
Keywords: science of meanings, secondary aims of
sentence, news, types of essays

چکیده
علم معانی كه تحت تأثیر فن خطابة یونان باستان پدید آمده و
 در میان فنون مختلف،در پرتو قرآن كریم شکوفا شده است
بالغی از درونی ترین مسایل زیبایی شناختی و ظریف ترین
 از جمله قابلیت های.شیوه های تأثیر كالم سخن می گوید
 می توان به تحلیل و تبیین اندیشه و جهان،بالغی این دانش
، بیان مقتضیات حال و مقام مخاطب و توسّع زبان،بینی گوینده
 به عنوان یکی،»اشاره كرد كه مبحث «مقاصد ثانوی خبر و انشا
 نقشی كارآمد و ویژه در این زمینه،از مهمترین اركان این علم
 با این حال در كتاب های معانی بحث مستقل و.ایفا می كند
 در دو بخش؛ اسناد،مفصلی به آن اختصاص نیافته است بلکه
 و انواع انشا ذیل اغراض ثانوی،خبری ذیل اغراض ثانوی خبر
 نظر به اهمیّت. نهی و ندا به این مبحث پرداخته اند، امر،پرسش
این بحث و نقش آن در بررسی كالم و رعایت اقتضای حال
 سبکشناسی و فهم متون كهن،مخاطب و فوائد آن در نقد ادبی
 بازبینی آن ضرورت می یابد كه پژوهش حاضر پس،و جدید
.از تحقیق در امهات كتب بالغی بدان پرداخته است
نتایج حاصل از بررسی كاركرد اغراض ثانوی جمله به همراه
: بیانگر مطالب درخور توجّهی نظیر،جداول مربوط به هریک
 تفاوت و تنوّع آن و اختالف معنی دار در،نوع و تعداد اغراض
.ذكر این مقاصد ثانوی است

، خبر، مقاصد ثانوی جمله، علم معانی:کلیدواژهها
انواع انشا
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بیان مساله پژوهش

این سخن بدان معنا نیست كشه نبایشد از نظریشه هشای

نقش علوم بالغی و جایگاه آن ،در گسترة دانش های

نوین زبانشناسی استفاده كرد بلکه الزم است در مسیر

ادبی و تحلیل مبانی محتوایی و ساختاری این دانشش،

این تحقیقات ضمن حفش اصشالت و هویشت دانشش

باید بر حسب ذوق هنری ش ادبشی ،مخاطشب شناسشی،

معشانی فارسششی و احتششراز از هشم پوشششی و آمیختگششی

دركی از تاریخ تحول زبان ،ادبیشات و مقتضشیات هشر

حدود و تعاریف هر یشک ،از دانشش هشای بالغشی –

عصر ،نیازهای بومی فارسشی زبانشان و البتشه بشر پایشة

زبانی جدید بهره مند شد .زیشرا بشیم آن مشی رود كشه

الگوها و نظریه های قابل انطباق ارائشه گشردد .فقشدان

كودک نوپای فن معانی فارسشی در مسشیر اسشتقالل و

نظریه هشای ادبشی بشومی و بشی تشوجهی بشه گفتمشان

بالندگی ،هویت اصلی خود را هم از دسشت داده و در

شناسی گوینده و مخاطب معاصر فارسی زبان ،زایایی

فراوانی نظریه های زبانشناسی ،از كسوتی كهشن ولشی

و پویایی اولیه این علوم را از آن گرفته است.

آشنا در آمده به هیأتی جدید اما بیگانه در آیشد .حشال

-

اشکال اساسی علوم بالغی و منابع آن ،بشی

آنکه نباید این حقیقت را نادیشده گرفشت كشه زبشان و

توجهی به عوامل مذكور ،رونویسی و تکشرار مباحشث

بالغت عرب سنخیت و هم گونگی بیشتری بشا زبشان

قدما و عدم نقد و بازبینی آن است .بر پایة آنچه ذكشر

فارسی داشته و اعجشاز بالغشی قشرآن همشواره سشبب

شد ،در بررسی های آسیب شناسانة فن معانی نیش بشا

شکوفایی بالغت فارسی بوده است .بر ایشن اسشاو و

مسائلی مواجه هستیم كه حوزة این دانش را محشدود

با توجه به جایگاه دانشش معشانی در بررسشی و ارائشة

و آن را دچار نوعی سکون و تکراركرده است .برخی

شیوه های سخن گفتن به مقتضشای حشال مخاطشب و

از این مشکالت عبشارت اسشت از :ترجمشة صشرف و

تأثیر گذاری هر چه بیشتر ،فواید و كارایی ویژة آن در

رونویسی منابع سنتّی و تکرارهایی كه نشانه هایی از

نقد ادبی ،سبک شناسی و فهشم متشون و نیش اهمیشت

آن در آثار معاصران هم مشهود است ،عشدم اقبشال بشه

ویژة ارتباط و گفتمان های بششری در دنیشای امشروز،

نقد آرای پیشینیان ،فقدان پژوهشهایی با محور بازبینی

ضششرورت بششازبینی و تبیششین علمششی و متناسششب بششا

و تکمیششل معششانی سششنتی و عششدم انطبششاق و كششاربرد

اقتضائات گوینده و مخاطب معاصشر ،در حشوزة ایشن

اب ارهای بالغی آن در پیام رسانی .البته در سال هشای

دانش ،امری بدیهی به شمار می آید .بر ایشن اسشاو،

اخیر شاهد پدیده ای در حوزة مطالعه و پژوهش علم

بازبینی مباحث علم معانی می توانشد گشامی مشؤثّر در

معانی هستیم كه می تواند اششکال دیگشری بشه ششمار

تبیین اصولی جایگاه ایشن دانشش در تحقیقشات ادبشی

آید .توضیح آنکه؛ برخی محققشان و علمشای بالغشت،

باشد.

گاه برای پیوستن به موج جدید مطالعات زبانی نشوین

یکی از مباحث پركاربرد و مهم فن معانی كه بررسشی

و گاه در جهت احیای علم معانی فارسی كشه تشا حشد

و بازبینی آن ضرورت دارد؛ «مقششولة اغشراض ثشانوی

زیادی وامدار بالغت عرب است ،با رویکشرد و اقبشال

خبر و انشا» است كه پژوهش حاضر به بررسی ابعشاد

شتاب ده و گاه بشی وجشه بشه اصشول بالغشت و مبشانی

مختلف آن در منابع بالغی متقشدم و متشأخر پرداختشه

فلسفة غرب ،نظریه هشای زبانشناسشی غربشی را –كشه

است .بر اساو آنچه بیان شد ،ابعاد مختلشف مبحشث

خاستگاه اغلب آنها در مبانی فن معانی فارسی است-

«مقاصد ثانوی جمله» هم دارای مصادیق قابشل نقشدی

بر كاركرد اب ارهای بالغی این علم رجحان نهاده انشد.
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است كه در اثنای طرح بحث بشدان پرداختشه خواهشد
شد .پیشینة پژوهش
در باب موضوع پژوهش حاضر برج رت ر بالغر
حوزه معان  ،هیچ اث درخور تامل یافت نشد.
بحث و بررسی
در تع یف اغ اض ثرانو ملرج در علر معران بایرد
گفت؛ همان گونج ج مجاز قسم از فنّ بیان است و
گوینده ب ا ابالغ و تبیین مقاصرد خرویش از معران
حقیق یعن «ما وضر هرج» در مر گردرد و معران
مجاز یا بج تعبی معان ثانو واژه ها را بج خدمت
م گی د ،در عل معان نیت مقاصد ثرانو ملرج هرا
مانند معان مجاز واژه ها رارب د خاصر دارد .ایرن
مقاصد ثانو با عناوین چون؛ «معان مجاز ملج»
ii
( iهمای « ،)7914731،انگیرته هرا گونرج گرون»
(ع فان« ،)7337 7939،اغ اض ادب و زیبا شرناخ »
iii
(علو مقدم« ،)7937791،مقاصد و اهداف دیگر »
(هاشم  )69:1389،بج تع یف این مبحر پ داخ رج
اند .ناگف ج آشکار است ج از دالیل ام یازِ معان ثانو
ارب د و تأثی آن در ق آن مجید و پیام رسران رالم
اهه است ج در این زمینج ب رس های هر صرور
iv
گ ف ج است.
ب اساس ب رس و مطاهعج مناب بالغ آشکار شد ،ج
قدما باب خاص را بج آن اخ صاص ندادهاند و در هیچ
یک از اب ها معان  ،بحر مسر قل م بروه برج
اغ اض ثانو خب و انشرا دیرده نمر شرود .تنهرا در
بخش اسناد خبر پرا از تع یرف «فایرد خبر » و
«الزم فاید خب » و در بح انواع انشرا ییرل اغر اض
ثانو پ سش ،ام  ،نه و ندا این مبح مرورد اشراره
ق ار گ ف ج است .ایرن در حراه اسرت رج ،رارب د و
اهمیت ویژ این ابتار بالغ عل معان در ای اد سرخن
تأثی گدار ،بلیغ و بج مق ضا حال مخاط از یکسو و
امکان دریافت اندیشج و پیام گوینده از سو دیگ بر
اهل فن پوشیده نیست .تنها تع یف مس قل و گویرا
این مبح در معاه اهبالغج آمده ج بج نظ م رسرد،
دقیق ت ین تع یف علما بالغت از معن ثانو رالم

باشد v.الم ج محلّ تو ج و مع ن بج اهل بالغرت
باشد ،همواره دو معن در ب دارد؛ یک معن هغو یا
ع ف ج الم از حی هفظ و ت ی بج حس وضر
ب آن دالهت دارد .این معن را معن اصل یرا معنر
اول الم گوینرد ،دیگر معنرای رج مر کلّ در نظر
گ ف ج و الم را بج خاط افاد آن معن بر هطرایف و
خصوصیات ج با مق ضا حرال باشرد مشر مل مر
گ داند .این معن را نظر برج اینکرج مردهول رالم در
م تبة ثان است معن دوم گوینرد» (ر رای 77933 ،
)17
همانطور ج پیش بیان شد ،ایگراه «مقاصرد ثرانو
ملج» یا معان دوم ج در مناب بالغ از موضروعا
هن زبان بج شمار م آید ،ام وزه در عل زبانشناسر
ه مورد تو ج ق ار گ ف ج اسرت .ابعراد مخ لرف ایرن
مبح را م توان در شاخج ها « ارب د شناسر یرا
منظور شناس زبان»« ،vi 7نظ یة ارگفت یا نشها
گفتاری» و «سمان یک یا معنا شناس »

vi i

س جو

نمود .در ه یک از این علوم و نظ یج هرا ،معران دوم
زبان بج نوع مورد ب رس ق ار م گی د .اگ بپردی ی
ج « ،لما وسایل اند ج انسان ب ا من قل ر دن
افکارش بج ار م بر د و زبران نهای راب ابرتار یهنی ر
انگاش ج م شود ج از و ود چیت ج بج آن فک م
شود رامالب داسرت( ».پراهم  )1197 7934 ،ایگراه
ویژ معان ثانو الم در دانش ها زبان تو یج م
یابد .توضیح و اع قراد زبانشناسران در ایرن حروزه آن
است ج؛ ه ملج یک معن وضع و اوهیج دارد و در
یک بافت خاص م تواند ،معنرا دومر هر داشر ج
vi i i
باشد .بج طور مثال ،در نظ یة نش ها گف رار
9
در دو قاه نش غی بیان یا نش منظرور و نیرت
«کنش گفتاری غیر مستقیم» گوینده با بیران یرک
گف ار در صدد اهقا معنای غی از معنا بیران شرده
است .در واق میان معنا قصد شده گوینده و معنا
ملج مطابق و ود ندارد( .یول)27:1383،

Pragmatics.
Speech Act Theory.
Illocutionary Act.
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با یک ب رس ا ماه آشکار م شود؛ «سرنت هرا
معنای مخ لف در فلسفة زبان ،معماها و تناقض هرا
ف اوان را ط ق ن ها انباش ج اند ج تق یباب بسیار از
این مسایل با رو آوردن بج « ارب دشناس » در قر ن
بیس  ،حل ،یا بج ل محرو شرده انرد و یرا از سرو
فیلسرروفان مخ لفر چررون وی گنشر این ،اس اوسررن،
دونالن ،گ ایا و هامب ماس تسهیل شده و مورد دفاع
ق ار گ ف ج اند( ».مردینا i x)53 77933،در بسریار از
موارد ارب د شناس  xمطاهعة معنا غی قابل رؤیرت
است .معنای ج شنونده قادر بج شناسای آن بروده و
از ط یق بافت تعبی م شود .مسئلة اصل مطر در
این حوزه آن اسرت رج چگونرج شرنونده بر ا فهر
منظور گوینده بج اس نباطهای از الم و دست مر
زند و چگونج بخرش بترگر از ناگف رج هرا رتو پیرام
محسوب مر شرود .در معناشناسر زبانشناسرانج ،در
حقیقت ،معنا نام ئ مورد راوش قر ار مر گیر د.
(پاهم )41 77955،
ناگف ج آشکار است ج ،ایرن تعراریف و ب رسر هرا ،از
ه مر تب و از سروی مجرتّا از مبحر «مقاصرد
ثانو ملج» در علر معران اسرت .برج تعبیر دیگر
اصاهت ،اهمیت و ف اگی این قابلیت زبان در حروز
بالغررت فارسرر  ،سررب تحقیقررا ارزشررمند در
زبانشناس نوین شده است .گرواه قردمت و دی ینگر
بالغت و معان فارس  ،نظ یا عبرداهقاه گ گران از
ط فداران اوهویت معن اسرت .و را برج حرق بایرد از
پیشرر وان ژرف انرردیش مبحرر معرران دانسررت .و
فصاحت و بالغت را مب ن ب معن م داند نرج هفرظ.
 (xiان  )903 77953،اهب ج ایرن «عقیرده برج ایرن
معن نیست ج عبداهقاه بج زبان ب اع نا باشد بلکرج
در این زمینج نظ یة خاص دارد ج بدان نظ یة نظر
م گویند( ».فضیلت)93 77933،
اغ اض بالغ و معران مجراز ملرج ،ویژگر یاتر
زبان بج شمار م آید و قابلیت و اسر عداد ا سراب
نیست رج ادبرا یرا ع فرا از سر یوم سرلی و ق یحرة
شاع انج خود بج آن پ داخ ج باشند یرا علمرا بالغرت
عناوین را بج آن اخ صاص داده باشند .تأیید و اثبرا

این مطل با ب رس اغ اض ثانو رالم در محراوره و
گف گوهررررررررررا روزمرررررررررر ه پدیرررررررررردار
م شود .تنوع مقاصد ثانو خبر و انشرا ،نشران مر
دهد ج گوینده ،ازاین ط یق به و مؤثّ ت م توانرد
پیام خود را ابالغ و اندیشج هرا خرود را اهقرا نمایرد.
اهب ّج نم تروان ایرن حقیقرت را نادیرده گ فرت رج،
گتینش آگاهانج و تص فّا بالغ سرخنور ،در پر ورده
شدن این اس عداد یات تأثی بج ستای دارد.
نظ بج اهمیت مبح اغ اض ثانو در ابها معان
و نقش آن در تحلیل و تبیین اندیشج ها مؤهّف ،نقرد
و بازبین آن ،ام ض ور اسرت .همچنرین مطاهعرة
دول اغ اض ثانو خب و انشا ،بیانگ حقایق مهر و
درخور تو ه نظی ؛ نروع و تعرداد اغر اض ،تفراو و
تنوع آن واخ الف معن دار در ی این مقاصد ثرانو
است ج باید مورد تأمل و بازنگ ق ار گی د.
.1

مبحث «خبـر» و مقاصد ثـاویی نن رر

علم معـاوی
ملج ج در حوز عل معان وچک ین واحرد قابرل
تحلیل است ،بج دو گونة خب و انشا تقسی م شرود.
در ابها بالغ خب این گونج تع یف شرده اسرت7
« الم ج قابل تصدیق و تکدی باشد یرا برج تعبیر
دیگ ملج ا را ج اح مال درس یرا نادرسر آن
و ود داش ج باشد خبر گوینرد(».همرای 31 77914،؛
ر ای « )19 77940،اهخبر ؛ رالم یح مرل اهصردم و
اهکدب هداتج »(هاشم  )397 7937 ،همانطور ج بیان
الم است ج یاتاب قابل تصردیق و
شد ،ملة خب
تکدی باشد .باید دانسرت رج ایرن اح مرال صردم و
دب در خب  ،بدون درنظ گ ف ن ویژگیها گوینرده،
خصوصرریا مخاط ر ومخ صررا نفررا خبر اسررت.
( ماه  )45:1386،هر از ایرن روسرت رج علمرا
بالغت تع یف خب را بج واژ گان نظی یاتراب ،باهردّا و
ف حد یاتج مقید ده اند(.معراه اهبالغرج ،درراالدب،
واه اهبالغج ،مخ صر اهمعان ) دراینجرا بر ا تفهری
بیش مطل توضیح ج اس اد همرای ییرل عنروان
خب بیان نموده آورده م شود؛ «در اح مال صردم و
دب (خبرر ) بایرد از خصوصریا و قر این خرار
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ص ف نظ د؛ چج ممکن است ،بعض ق این در رار
باشد ج بج واسطة آن ملج را دروغ محض یا راسرت
محض بدانی  .مثل اینکج قضیج اس داله باشد یرا برج
گوینده اش نهایت اع ماد و اطمینان را داش ج باشری ؛
معهرردا ملررة خب ر یات راب ،یعن ر بررا قط ر نظ ر از
خصوصیا حال خبر و مخبر قابرل صردم و ردب
است ».همای در قاه یک مثال بج تبیین نظر خرود
م پ دازد؛ «ممکن است ملج ا را از س بشنوی
ج همیشج دروغ بگوید و این ملج را ه دروغ گف رج
است؛ اما با قط نظ ازاین خصوصیت باز مر گروئی 7
ملة خب یة یاتاب قابل صدم و دب است( ».همرای ،
 )31 77914همانطور ج پیش از این بج تفصیل بیران
شد؛ مقصود اصل خبر  ،آگراه دادن برج مخاطر و
مطّل ساخ ن او از حکمر اسرت چنانکرج مخاطر ،
اطالع از آن حک نداش ج باشد (فایرد خبر ) و گراه
اظهرررار و ابررر از اطرررالّع گوینرررده اسرررت از آنچرررج
م داند (الزم فاید خب ) ،اما گاه اغر اض و معران
خاص دیگ ب ا خب تصور م شود ج از قر این و
ساخ ار الم اس فاده شده ( xi iهاشرم  )537 7933،و
نبج بالغ و ادب دارد .در این حاهت ،گوینده ضرمن
ج م دهد نج در صدد افاده حکم است و نج
خب
در صدد اظهار اطالع خود از ام مورد وقوف مخاطر ؛

بلکج مفاهی و مقاصد دیگ را در بیان ملة خبر
دنبال م ند ج این مفاهی و معران تحرت عنروان
«مقاصد ثانو خب » در دانرش معران مرورد ب رسر
ق ار م گی د .بج عبار به  ،مر اد از معران در ایرن
عل  ،معان ثانو و مقاصد بالغ است ج گوینده ،بج
خاط اهقا آن ،ساخ ار خب یا انشای خاص بر ا
الم خرود بر مر گتینرد .ایرن مقاصرد ثرانو گراه
احساسات نظیر شرادمان  ،انردوه ،حسر و فر اغ و
آرامررش ،گرراه اعمرراه نظیر ترروبی  ،مالمررت ،مررد و
س ایش ،تشویق و ت غی و گاه حراالت نظیر اظهرار
ضعف و بیچارگ  ،تفاخ  ،طل و اسر حام اسرت .برج
طور مثال در ملة «هیچ چیت نتدیک عقال در موازنرة
دوسرر ان مخلررا نیایررد ،و در مقابلررة یرراران یکرردل
ننشرریند ( ».لیلررج و دمنررج،7939،ص )7337مقصررود
گوینده خب رسان ص ف دربار موضروع مرورد بحر
نیست بلکج غ ض ثانو ملج ،یعن ؛«بیان عظمرت و
ارزش» دوس ان مخلا و یاران یکدل مورد نظ است.

نیت در این بیت از غتهیا شما« 7برار دگر آن دهبر
عیار م ا یافت * س مست همر گشرت برج برازار مر ا
یافت(».غتهیا شما77931،ص )133دراصل غر ض
موالنررا« ،بیرران شرراد و مس ر » خررویش اسررت نررج
خب رسان ص ف دربار س جو دهب عیار در بازار.

جدول شمارة ( )1اغراض ثاویی خبـر رر کتاب های معاوی و بیان قدیم و جدید
معران

واه اهبالغج

مخ ص اهمعان

معاه اهبالغج

م -همای

اصول بالغت

م -شمیسا

م -علو مقدم

اغ اض ثانو
ضعف و ناتوان

*

*

*

اس حرام

*

*

*

تحسر

*

*

توبیر و مالمت

*

تح یررررک همررررت
مخاط

*

*

فخر

*

*

تحردی

*

*

تشویق

*

اظهار شاد

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

اظهار اندوه

*

*

بشار

*
*

آسودگ
آگررراه ازحقیقرررت
ام
ل تو ج

*
*
*

تحقی
با شکوه

وقوع ام

*

اظهار شکایت

*

ندامت

*

تفاو م ات دو ار

*

اظهار ف وتن

*

مژده ب وقوع ام

*

.7

اوشـا ،اویاع و مقاصــد ثـاویی نن رر

علم معـاوی
همانطور ج بیان شد« ،انشا» یک از و روه ملرج در
حوز عل معان محسوب م شود .ملج ها انشای
دارا انواع چندگانج ا است ج ه یک ،قابلیت ها
بالغ ویژه ا را در خود نهف ج دارد و از ایرن هرت،
گس دگ خاص بج زبان م بخشد .بج طور لّ انواع
انشا؛ ابتار است ج با تقویت حضور مخاط و بیران
احساس م کلّ  ،گوینده را در تفهی اندیشج ها خود
یار م دهد .اوهین نمونرج هرا تع یرف انشرا را در
مناب بالغت عر ب مر تروان یافرت .در اینجرا برج دو
نمونج از تعاریف امها بالغت اشاره م شود؛
«ان أَالنشاء قد یَطلق عل نفرا اهکَرالم اَهردّ هریا
هنسررب ج خررارا تطابقررج أَو ال تطابقررج( ».تف ررازان ،
)71377477
«أَالنشاء هغج االیجاد و اصطالحاب 7الم ال یح مل صدقاب
وال دباب»( .هاشم )1377933 ،
انشا الم است ج بج دهیل نسبت نداش ن با
خارا (ر ای  )1777940،یا بج تعبی دیگ  ،عدم
تحققّ در عاه واق  ،قابل تصدیق و تکدی نیست.
(علو مقدم77937 ،ص )33یعن نم توان آن را
دروغ یا راست پنداشت .ب خ بیان احساسا و

عواطف درون از ط یق انشا را ،نشانة مح مل صدم و
دب نبودن آن م دانند(.شمیسا)5377919،
«انشا الم است ج مضمون و معنا آن پدید نم
آید و در خارا محقق نم شود مگ آنکج آن را ب
زبان بیاور  .بناب این خواس ن یک ار در فعل ام و
درخواست خوددار از انجام یک ام در نه و
خواس ن محبوب در تمن و طل فه و دریافت
مطلب در اس فهام و خواس ن تو ج و رو آور
مخاط در ندا ،همج این ها ( ج معنا انشای اند ،بج
و ود نم آیند مگ با خود صیغج های ج ب زبان
ار م شود( ».هاشم )337 7933،
انشا بج دو گونة طلب و غی طلب تقسی م شود7
اهف) انشا غی طلب  7این نوع انشا شامل موارد
چون؛ قس  ،صیغج ها مد و یم و عقود ،صیغة
است .نک ة در خور تو ج آنکج
تعج و افعال ت
این نوع انشا ،بج تقلید از علما بالغت ع ب  ،فاقد
ارزش و ارب د بالغ توصیف شده است .اگ چج با
تو ج بج ظ ایف و دقایق آن در گس ادب فارس و
قابلیت ها ژرف ج در معان ثانو این قس از انشا
م توان یافت ،نظ علما بالغت قابل نقد و بازبین
است.
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ام ؛ یک از انواع انشا طلب است بج معنر «طلر
حصررررول فعررررل ،برررر سرررربیل اسرررر عالء».
(ر ررای  )74377940،معنررا اصررل امر  ،ف مرران بررج
تحققّ ام یا انجام رار اسرت ،برج ط یرق ایجراب
(علو مقدم )3377937،اما گاه ملة ام در معران
و مقاصد دیگ نیت بج ار م رود رج تحرت عنروان
«مقاصد ثانو ام » مطر مر شرود« .صریغج هرا
ر دن و الزم
ام ،گاه از معنا اصل خود ج وا
رج از ریخرت رالم،
نمودن است برج معران دیگر
اسررر فاده مررر شرررود اسررر عمال مررر گررر دد».
(هاشم  )377 7933،مهم ین نمونج ها این اغ اض
بالغت ی شده در ردول شرمار
ثانو ج در
( )1آمده است.

ب) انشا طلب  7انشا در عل معان  ،دارا اقسام
پنجگانة پ سش ،ام  ،نه  ،ندا و تمنّ است .ه یک از
این انواع انشا غی از معن حقیق خود دارا معان و
مقاصد ثانو است ج در خدمت اهقا اندیشج ها
م کلّ ق ار م گی د.
مهم ین انواع انشا طلب ج در اب ها معان
از منظ مقاصد ثانو مورد اشاره و ب رس ق ار گ ف ج،
عبار است از« 7ام  ،نه  ،پ سش و ندا» .در ادامج،
تع یف ه یک از این انواع انشای ملج آورده شده و
سپا اغ اض ثانو آن ب اساس مهم ین اب ها
معان  ،در قاه دوه ارائج م گ دد.

xi i i

 .1-امـر و مقـاصد ثاویی نن رر علم معـاوی

جدول شمارة ( ) اغراض ثاویی امـر رر کتاب های معاوی و بیان قدیم و جدید
اصول بالغت

م-
شمیسا

م -علو
مقدم

دعرا

*

*

*

*

*

*

*

اه مراس

*

*

*

*

*

ارشرراد

*

کتب معـاوی

واه اهبالغج

مخ ص اهمعان

معاه اهبالغج

م -همای

اغراض ثاویی

*

*

*

*

تهدید

*

*

*

*

*

*

*

تعجیت

*

*

*

*

*

*

*

اباحج

*

*

*

*

*

تسرویج

*

*

*

*

*

ام نان(منت نهادن)

*

ا ام

*

*
*

تحدی
دوام و ثبا

*

تمنرّ و آرزو

*

آموز

*

عبر

ا رازه دادن

*

تخیی

*

تعج

*

تع یض
اس هرتاء

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*
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اهانت وتحقیر

*

*

*

*

بشرار

*

تشرویق

*

اغ نام ف صت

*

اس حرام

*

نهر

*
*

*

*

تسخیر
کتب معـاوی
اغراض ثاویی
رعـا
التمـاس
ارشــار
تهدید
روام
مأییس ومیرن
بیـان عاقبت
کراهت
تیبیخ
تمنـّی
ایجـار اوس
تنبّه
تشییق
امـر
استرحـام
تحـذیر
اغتنام فرصت
ودامت
تیهین وتحقیـر

*
جدول شمارة ( )3اغراض ثاویی وهـی رر کتاب های معاوی و بیان قدیم و جدید
م-
اصیل
م-
معالم
جیاهرالبالغه مختصرالمعاوی
شمیسا
بالغت
همایی
البالغه
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*

جدول شمارة ( )4اغراض ثاویی پرسش رر کتاب های معاوی و بیان قدیم و جدید
م-
اصول
م -همای
معاه
واه اهبالغج مخ ص اهمعان
کتب معـاوی
شمیسا
بالغت
اهبالغج
اغراض ثاویی
*
*
*
امر
*
*
*
نهر
*
تسرویج
*
*
نفر
*
*
*
*
انکرار
*
*
تشرویق
*
*
*
ایجراد انا
*
*
*
*
*
تقر یر
*
*
تهرویل
*
*
*
*
اس برعاد
*
*
تعظیر

م -علیی
مقدم
*
*
*

*

*
*

م -علو
مقدم

*

*
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تحقیر
تعج
تهکّر (تمسخ )
وعیرد(تهدید)
اس بطراء
تد ّ ب گم اه
تحسر
اظهرار شراد
اظهرار اندوه
تأ یدو ل تو ج
س زنش و توبی
بیران ثر
شمرول حک
تمنّ و آرزو

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

  .وهـی و مقاصـد ثاویی نن رر علم معـاویاز ار
بازداش ن
معن
بج
نه
است(.همای  )70477914،و درآن عدم تحقّق ام
در خواست م شود .در حقیقت ام است منف ج
درآن انجام ندادن ار طل م شود( .علو
مقدم )5777937،بج گونج ا ج این طل از ان
 .3پرسش و مقاصـد ثاویی نن رر علم معـاویپ سش ،در نخس ین دس ج بنرد  ،م علرق برج حروز
دس ور زبان فارس و سپا بج هت دارا بودن مقاصد
بالغ  ،م بوه بج فنّ معان است .پ سش یا اسر فهام،
طل آگاه و دانش ب ام است ج ب ا خواهنرده
مجهررررول اسررررت (ر ررررای  ،79577940،علررررو
مقدم )5177937ج آن را در اصطال «سوال ایجاب »
م نامند.
در یک نگاه لّ م توان اغل پ سرش هرا م رون
ادب را دارا قابلیت بالغ شدن دانست .دهیرل ایرن
ام را باید در تأثی گدار و تأ یرد بیشر در مفهروم
مال پ سش س جو د .گوینرده بر ا ترأثی و
تمکّن مقصود خود در یهن و اندیشرة مخاطر  ،ایرن
قاه را ب م گتیند و از این ط یق ،در ایجاد آمادگ
یهن ب ا فه مطاه و مفاهی او را یار م نرد.
در حقیقت برا طر یرک پ سرش یهرن مخاطر را

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

مقام عاه ت و هم اه اهتام باشد( .هاشم )357 7933،
اما درعل معان فعل نه غی از معن بازداش ن گاه
در معنا و مقصود دیگ بج ار م رود ج نبة
ادب و بالغ دارد و «از سیام الم و ق این حاهیج
فهمیده م شود(».همان)
ب انگیخ ج و بج تکاپو وا مر دارد رج در ایرن حاهرت،
پ سش و نبة بالغ پیدا م ند.
پ سش در دس ج بند اقسرام ملرج ،رتو
ملرج هرا انشرای اسرت و سراخ مان آن در زبران
فارس بج یک از دو شکل زی دیده م شود7
اهف) اس فاده از ادا پ سرش ویرژ مقاصرد مخ لفر
چون زمان ،مکان ،ماهیت ،علّت ،ج ب خ از این ادا
عبار است از« 7چج ،جا ،دام ،چیست ،یست ،ر
 ،آیا ،چند ،چ ا»7
«آن را ج در گوش آواز وح «قرل» اسرت ،او را چرج
ا پ وا آواز دهل اسرت (مجراها سربعج77953،
)51
«چون تو ه گت راه نشناس ز چاه ب
عصا ش توان ب د راه »(منطق اهطی 7934،
)9097
ب) بدون ادا پ سش 7در این شیوه ،ملة پ سش با
ت اخ الف هحن و آهنگ تفاوت ندارد7
ملة خب

*
*
*
*
*
*
*
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«نج ه ق انشان بین در رساهت و مجد و ب یاء نبر
و صرردیق و صرراهح و شررهید » (عبه اهعاشررقین7955،
)137
مطاهعا نوع شناس زبان و مبح مقاصد ثانو خب
و انشا در عل معان  ،بیرانگ ایرن حقیقرت اسرت رج
گاه میان ساخ ار دس ور ملرج هرا پ سشر و
مفهوم آن رابطج ا مسر قی دیرده نمر شرود .ایرن
سخن بدان معناست رج ،مفهروم پ سرش ،مطرابق برا
رساهت اصل آن یعن «طل فه یک امر مجهرول»
نیست .نمونج ها ف اوان در م ون ادبر و ع فران و
ح ّ در زبان روزم ه دیده م شود ج پ سرش دارا
معرران بالغرر یررا «مقاصررد ثررانو » ،اسررت و آن را
«اس فهام مجاز »« ،اس فهام توهید » و یا «سرواال
بالغ ر » م ر نامنررد( .ر ررای  )74177940،پ سشررگ
نم پ سد تا بداند بلکج هدف اصل الم او؛ شرگف ،
توبی  ،س زنش ،اسر حام ،اظهرار شراد یرا انردوه و
تمنّ است.
تنوع مقاصد ثانو پ سش نشان م دهد ج گوینرده،
ازاین ط یق به و بیش م تواند پیام خود را ابرالغ،
و اندیشج ها خود را اهقا نرد .ایرن ب سر گ از دو
منظ مط م شود ،ج یک ؛ قابلیرت هرا ویرژه و
گسر د اسررلوب پ سررش در لیررة زبانهررا و دیگر ؛
اغ اض ثانو م نوع و م عدد پ سش است.
دارد ،رویکر د
آنچج در م رون ادبر رارب د بیشر
بالغ ر و غی ر ایجرراب پ سررش اسررت .بسررامد انررد
سواال ایجاب در م ون ،در واق بج علّت رویک د ادب
و غی علم آن است .موارد بسیار در م ون ادبر و
ع فان دیده م شود ج پ سش ادبر همر اه پاسر
خود م آید .اما نم توان آن را سؤاه ایجاب دانست
بلکج پ سش بالغ بج شمار م آید7
آن مرال تو چیست مس تو
و آن سپند تو چیست هس تو (روزبهان7955،
)337
سائل معلوم از مخاطب مشخا سرواه نپ سریده و
من ظ پاس آن بماند یا واب خرود را بشرنود .بلکرج
ده و پاس آن را خرود
روزبهان پ سشهای را مط

در تکمیل و تأ ید مقصرود ثرانو پ سرش بیران مر
ند .این نروع پ سرش در م رون ع فران برا رویکر د
تعلیم بسامد قابل تو ه دارد .در مقایسة این گونج
پ سش با سواالت از قبیل« 7نامت چیست » یا « جرا
زندگ م ن » ،بج سادگ م توان دریافت ج بج
رغ ظاه ایجراب  ،ایرن سرؤاال نقشر بالغر دارد.
( ماه )9377933،
یک ر از و رروه سرروال ایجرراب در م ررون وآثررار ادب ر
پ سشها ضمن داس ان است ج در قاه گف گوهرا و
پ سش و پاسر شخصری ها طر مر شرود .در ایرن
زمینج نک ة قابل تو ج ،ورود پ سشها بالغ بج ایرن
حوزه و بسامد باال آن اسرت .ایرن رارب د در م رون
دارد .بج طور ج بیش ایرن
ع فان بازتاب بیش
پ سش ها بج ظاه ایجراب  ،و رج بالغر دارد... « :
گفت 7یا اباهفضل ،اندر تو چج وی گفرت« 7همران
ج تو اندر ت و  ».گفرت«7پرا خرالف چ اسرت
گف ا« 7خالف تو م بین ج از من مر بپ سر رج
چج م وی  ( »....شف اهمحجوب)1347 7935،
 .4ودا و مقاصـد ثاویی نن رر علم معـاوی«ندا» در همة اب ها بالغرت ع بر و فارسر  ،از
انواع انشا طلب محسوب شده و ب این اساس دارا
احوال و اغ اض است ،نظی آنچج در پ سرش ،نهر و
ام ب شم ده اند .ب پایة تعاریف علما بالغرت عر ب،
منادا از هحاظ نحو نائ مناب فعل «ادعوا» محسوب
م شود .از سوی « ،ادعوا» نسبت تامج اسرت .برا ایرن
وصف مبح ندا در حوز عل بالغت موضروعیت مر
یابد .ب خ از مهم ر ین و روه

رج نقرد و برازبین

مبح ندا و اغ اض ثانو آن را ض ور م بخشد در
زی م آید7
 .7مقوهة «ندا» دارا ماهی

چند بعد است ج آن

را از انحصار بالغت فارس خارا م
حوزه ها ط

نرد .مهم ر ین

ایرن مبحر  ،بالغرت ع بر  ،بالغرت

فارس  ،دس ور زبان فارس و زبانشناس است .ب ایرن
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اسراس بر ا شناسررای

ایگرراه نرردا در ادب فارسر ،

ب رس دقیق و عمیق تعاریف آن در حوزه ها ادب و

تعاریف ندا در بالغت قدما ،امالب با سراخ ار و رار د
آن در زبان ع بر مطابقرت دارد« 7اهنِرداء ،،هروَ طلر
علیج بح ف نائ

مناب أُناد

زبان ض ور است.

اهم کلِ إقبال اهمخاط

 .1ب رس نمونج ها مس خ ا از م ون ادب فارس و

اهمنقول من اهخب إه االنشاء و ادواتج اههمته ،أ و یا

تطبیررق آن بررا معیارهررا دس ر ور زبرران ،بیررانگ ایررن

وآ و أیا و هَیا و وا»(هاشم  )703 77933،تع یف ایرن

حقیقت است ج ،ندا اقسام دارد ج نم توان همرة

قابلیت نحرو  -بالغر زبران ،در بیشر

آنها را مشمول حکم واحد دانست .بج طور مثال مر

بالغت فارس  ،همان ت مة تعاریف مناب ع ب است7

توان بج تفاو ح وف ندا ،ایجاد نردا از ط یرق هحرن و

«ن دا طلر

آهنگ یا انرواع منرادا «صر یح ،نرای و محردوف»

ح وف

اشاره د(.خیامپور)9377934،

 )703ح ّ در ب خ مناب  ،ادا ندا ع ب نیت ی ر

 .9شیو غاه

اقبرال و تو رج دیگر

راب هرا

اسرت برج وسریلة

ج م ضمن لمج ادعو باشد( ».همای 77910،

علما بالغت در ان قال قواعد و اصرول

شده است( .ر رای  )73177940،اهب ّرج گراه در نرار

عل معان  ،ت مج و تک ار مباحر  ،بردون تحقیرق و

ادا ع ب ندا بج ح وف ندا فارس ه اشراره شرده

تأمل و ص فاب ان قال آرا پیشینیان بوده اسرت .مقوهرة

است« 7و در فارس ؛ ا  ،ایا و ح ف اهف رج در آخر

ندا ه از این قاعده مسر ثن نیسرت .تصرور ماهیرت

لمة منادا بیاید(».آم اوه  )31 77919،اما تع یف ندا

بالغ ص ف ب ا این مبح نحو  -بالغ ِ زبان و بر

در

شم دن اغ اض ثانو آن ا تأمل دارد.

«ندا در هغت برج معنر ف اخوانردن و در اصرطال آن

ب اساس آنچرج گدشرت؛ مبحر نردا دارا

بالغ

دید با اند

تعدیل ،این گونج است7

است ج س را بخوانند و تو ج او را بج سرو خرود

ابعرراد درخررور تو ررج و قابررل نقررد در بالغررت ،زبرران

ل نمایند .اهب ّج ندا مخصوص انسان است و اگ غی

شناس و دس ور زبران فارسر اسرت .بر ا تبیرین و

انسان مورد ندا ق ار گیر د در اصرل نروع شخصریت

تحلیل دقیق و امل این ویژگر زبران  -بالغر  ،الزم

دادن بررج آن اسررت ررج دارا ارزش بالغرر و ادبرر

است تا ه یک از این ابعاد سج گانج مورد ب رس قر ار

است( ».علو مقدم )5577937،در اینجا ب ا تکمیل

گ ف ج و اس دالل و اس ن اا ها نادرسرت ،برازبین و

بح و پیش از نقد این مبح  ،بج ا مرال ،مهم ر ین

اصال گ دد .ایرن ،خرود نیازمنرد مجراه گسر ده و

اغ اض ثانو

پژوهش مجتّا است .اما در این بخرش از پرژوهش برج

 .7اغر اء 7آن است ج مخاطر

اق ضا مقام سخن برج ب خر از مهم ر ین ابعراد آن

ام

شایس ج ب انگیتند.

پ داخ ج م شود .ب ا این ار اب دا الزم است تع یف

 .1اس غراثج 7خواندن سر بر ا ف یادرسر و یرار

«ندا» در حوز بالغت از آغاز تا نون مورد اشاره ق ار

ب ا دف بال و مشق

است.

گی د .سپا برج ا مرال ایگراه آن در دسر ور زبران

 .9تعج  7گاه نردا بیرانگ شرگف

فارس و زبانشناس ب رس شده و در نهایت «اغر اض

است.

ثانو ندا» در اب ها معان مورد نقد ق ار گی د.

 .4تعظیر  7ایرن غر ض ثرانو نردا زمران اسرت رج

جایگاه «وـدا» رر علم معاوی

سخنور در صدد بیان عظمرت و بترگداشرت مخاطر

ب اساس آنچج بیان شد ،مبح ندا ،یک دیگ از انواع

است.

انشا طلب در راب هرا بالغر اسرت .نخسر ین

ندا آورده م شود7
را برج وسریلة نردا برج

و تعجر گوینرده
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 .3تحقیر  7گاه سخنور ،مخراطب حقیر و مردموم را
مورد ندا ق ار م دهد ج دراینجا ندا ب ا بیان تحقی
اوست.
 .5حسر

ملج ها خب
آن تغیی

و انرردوه 7اینجررا منظررورازح ف نرردا ،نرردا

حقیق نیست ،بلکج این ت ی
اندوه م

خاص خود را بج مخاط من قل ند و هم اه ندا برا
یا انشای پرا از خرود ،در معنرا

ایجاد نم

ند.

جایگاه وـدا رر علم زبان شناسی

افاد معنر تحسر و

ند.

بج دهیل تفاو اساس ماهیت ندا در حوز زبانشناس
ج آن را بج عنوان « ملرج» مرورد ب رسر قر ار مر

 .1تد ّ و ارشراد 7دراین نوع از نردا مقصرود گوینرده
بیان ارشاد و اندرز و عب

آموز است.

 .3نکوهش و هشدار 7سخنور بج وسیلة ندا مخاط
هشدار داده و س زنش م

دهد ،حقیقت ندا در مباحر زبانشناسر برا آنچرج در
بالغت فارس مط

را

ند.

جایگاه «وـدا» رر رستیر زبان فارسی

م شود ،دیگ گون است.

در اینجا الزم است ایگاه ندا در این عل برج صرور
تی ت

تبیین گ دد؛ بج طور لّ  ،در زبانشناسر ،

ندا همان بیان احساسا گوینده است« .ه زبان ب ا

منادا ،در دس ور زبان فارس  ،معموالب بج عنوان یک از

بیان احساسا درون اع از؛ حی

نقررش هررا م علررق بررج اس ر محسرروب شررده (پررن

تحقی  ،ت س ،آرزو ،انت ار ،ت دیرد ،تعجر و حسر

اس اد 4477913،و انرور -گیرو  )71077913،یرا در

دو وسیلج در اخ یار دارد 7یکر ؛ اسر فاده از اصروا و

مقوهة اصوا و شبج ملج ها (شر یعت 99777913،و

،

خرررانل

 )1177931،و گررراه در بحررر حررر وف

(خیامپور )71577934،مط

شده است .بج طور لّر

 ،تأسف ،تحسین،

لما فاقد معنا هغو مانند آخ ،آه ،اوه! و دیگر

،

اسرر فاده از اهفرراظ دارا معرران مشررخا و نمررودار
احساسا مانند آف ین! احسنت وبرار

ا  ،خوشرا ،

دس ور نویسان فارس مع قدند« 7منادا اسم است ج

دریغا( ».شفای  )793 77959 ،از منظر زبانشناسران،

مورد ندا ق ار م گیر د و نشرانة هفظر آن صرو یرا

شیو نخست ج در آن ،لمرا فاقرد معنرا هغرو

پسوند نداست .صو ها ندا عبارتند از 7ا  ،یا  ،ایا ،و

بوده و صو نام دارد ،همان «ندا» اسرت و شریو دوم

پسوند ندا «ا» است .مانند 7ا م د ،خداونردا ،یرارب ،

ج در آن اهفاظ بج ایفا نقش مر پر دازد « ،لمرج-

(ف شیدورد )1947 7931 ،و نشانة دیگر شرناخت آن

ملة ندای » بج شمار م آید .سپا در بخرش نحرو،

تغیی آهنگ و هحن الم است .ب اساس این تعراریف،

این لمج -ملج ها را ملة ساده محسوب ده و برج

منادا بودن اس مانند مفعرول ،مر م یرا مسرند اهیرج

دهیل آن ج بیان نند احساسا و هیجانا گوینده

بودن آن ،یک نقش است .بدیه است ،در این حاهرت،

است « ،ملة ندای » م نامند .با این توصیف ،آشرکار

نقش نحو اس ماهیتِ مس قلّ ب ا آن ایجاد نمر
ند و نم توان مانند یک ملة مجرتّا برج ب رسر و

است ج مال

نام گردار

مرال نردای در حروز

زبان شناس با آنچج در بال غت فارس  ،ملرة نردای

تحلیل آن پ داخت .ب این اسراس ،مر تروان ن یجرج

خوانده م شو د و نیت آنچج در دس ور بج عنوان نردا و

گ فت؛ ندا و منادا از نقش ها نحو اس و انشرین

منادا مورد بح ق ار م گی د ،تفاوت اساس دارد.

ها اسم است .ح ف ندا ه ب س اس ظراه مر

وقد مبحث «مقـاصد ثاویی وـدا» رر علم معاوی

شود .با این وصف اس قالل ندا امالب مح ز م گر دد.
بج تعبی ساده ت ؛ ملج ا
شود ملة دیگ

ج پا از منادا ی ر مر

است ج هم اه منادا آمده تا غ ض

یک از مباح عل معران

رج ب رسر و برازبین آن

ض ور دارد؛ «مقروهة اغ اض ثانو ندا» اسرت .بر ا
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ب رس و تبیین مبح

ندا در راب هرا بالغر برا

مثال ها و تعاریف روب و م شوی

ج در اصرل بیران

ویژگرر هررا زبرران ع برر اسررت و در ادب فارسرر
ارب د ندارد .توضیح آنکج؛ ع ب ،منادا را نائ مناب
فعل «ادعوا» م داند .بناب این منادا در نحو و بالغرت
ملج ا است ج مر تروان بر ا آن

ع ب  ،نمایند

یا مؤهّف با ف اخواندن س تو ج او را بج سرو خرود
ده و و را با خود هم اه م

ل

ند تا در اهقرا

مؤثّ و مفید اندیشج هایش مؤفّق عمرل نرد .در غیر
این حاهت ،دو اشکال د بج تع یف قدما وارد است7
اهف) «ادعروا» فعل ع بر اسرت و در فارسر

رارب د

ندارد.

و ج مقدر را در نظر گ فرت .بردیه اسرت چنرین

ب) .شاید ب وان معادل فارس این فعرل یعنر ؛ فعرل

ملج ا  ،در مباح عل بالغت قابل ب رس است .اما

مقدر «م خوان » را ایگتین نمود ،اما در این حاهت

همان طور ج بیان شد ،تنها در حروز زبران شناسر
است ج ندا بج عنوان ملج مط

م شود و در زبان

ه  ،ملج ا خب

خواهی داشرت نرج ملرج ا از

اقسام انشا طلب .

فارس منادا ت حاهت و نقش دس ور ِ اس  ،ماهیرت

 .4در اب ها بالغت ،ص ف اسر فاده از حر ف نردا

ندارد .در ن یجرج ملرج نیسرت و

یا انشرای همر اه آن ،نروع انشرای نردا

قابل ب رس دیگ

ملة خب

نم توان بج عنوان یک از انواع ملة انشای  ،برج آن

نامیده شده و ب ا آن غ ض ثانو ب شم ده اند .ایرن

رج در حقیقرت

تسامح عالوه ب تقلیرد صر ف از منراب بالغر ع بر ،

م بوه بج ملة مسر قل پرا از آن اسرت ،را برج آن

ناش از فقدان دقّت نظ در شناخت م زبند  ،ماهیت

نسبت داد .اهب ّج مطابق با قابلیت ها مو ود درحوز

و اصاهت ملج هاسرت .برج بیران دیگر نسربت دادن

بالغت فارس  ،تصور معان ثرانو بر ا «منرادا» نرج

مقاصد ثانو مخ لف بج ندا و منادا بج دهیرل آن اسرت

تنها اشکاه ندارد ج گاه الزم بج نظ م رسد .زی ا

ج م ز میان آن و ملج ها مجاور در هر آمیخ رج

در ب خ آثار نظی م ون ع فان مقاصد ثرانو نهف رج

است .این در حاهیسرت رج ملرج هرا بسریار در

در مناداها ،ایگاه ویژه و در خرور ترأمل را برج خرود

م ون دیده م شود ج ح وف ندا یرا منرادا محردوف

اخ صاص داده اسرت .ن رای حاصرل از ب رسر ابعراد

است اما اس قالل ملج حفرظ شرده و برج معنرا آن

گوناگون ندا در موارد زی خالصج م شود7

خلل وارد نیست.

 .7ندا و منادا نقش تعیین ننده ا در معنا اصرل

وقـد و تحلیل وجیه مغفیل مقاصد ثاویی جمله

پ داخت و ب این اساس غ ض ثانوی

یا اغ اض ثانو

مال ندارد .بردیه اسرت ،در ایرن

حاهت ،نقش نحرو اسر ماهیرت مسر قل بر ا آن
ایجاد نم

ند و نم توان مانند یک ملة مجرتّا برج

ب رس و تحلیل آن پ داخت.
 .1مالت

ج پا از ندا م آید ،مس قل بوده و مر

رر علم معاوی
پا از ب رس و مطاهعة مبح اغ اض ثانو

ملج در

ابها معان  ،آشکار شرد؛ ب خر از ابعراد و ویژگر
ها این مبح  -با و ود نمونج هرای از رار د آن
در سخن سخنوران و صاحبان آثار ،-مورد تو رج قر ار

تواند در معنا حقیق یا ثانو بج ار رود.

نگ ف ج است .در اینجا ب خ از و وه شاخا آن مورد

 .9ب اساس تع یف ندا در اب هرا بالغرت فارسر

اشاره و تحلیل ق ار م گی د.

ج آن را« 7طل اقبال و تو ج مخاط » دانسر ج انرد،
تنها غ ض بالغ قابرل اثبرا در مبحر نردا ،لر
تو ج و تم ت مخاط

است .بج تعبی ساده ت ،گوینده

 .1معـــاوی ثــاویی شــباه ای از مفــاهیم
گستـرره است.
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ملج ها ،معنای ف ات از یک معن دوم

مقاصد ثانو

پاس آنکج؛ در این موارد چند حاهت پدیدار اسرت رج

یا مفهوم مجاز دارد .این ابتار بالغ زبران در واقر ،

ب اساس ه دام و ج م ح مشخا م گ دد7

مفاهی م عدد گس ده ا است ج در ه م آمیرتد

الف) دو یا چند مقصود ثانو  ،همپا هر در ان قرال

ان قال دهرد.

مفاهی و اندیشج هرا سرخنور رارب د دارد؛ در ایرن

ب رس اغ اض بالغ یک اث را م توان به ین شیوه

حاهت ه یک از اغ اض را بج اس ناد قر این مو رود در

تا اندیشة پ ورده و روشن را بج مخاط
ب ا در

مفهوم الم گوینده و تأویل اندیشة مجمل

و دانست.

الم م توان دریافرت و ب گتیرد .در ن یجرج؛ معنرا
نهای حاصل از ملج ،ت یب از تمام اغ اض ثانو

 .1مقـــاصد ثــاویی جملــه بــه نو ــه رر

مس

در ملج است« 7هیچ مال برج رابین گر ان

کتابهای معاوی ذکر شده محـدور ومـی

نشود .ان چج ند ج در س

شیر.

نامج )9347 7911،این ملة پ سش
ملة خب

رعایررت مق ضررا حررال مخاطبرران مخ لررف از سررو
گوینده ،مقاصد ثانو م فراوت را ایجراب مر

نرد.

گاه در م ون فارس اع ازمنظوم و منثرور ،اغر اض
اب ها معان
اساس ،اغ اض

ج در ابهرا ی ر شرده در بسریار

رج در تکمیرل

است ،م تواند با غ ض ثانو «تأ یرد»

آمده باشد یا بج نوع «امر » محسروب گر دد « 7ران
باید در س

انان شود» یا م تواند بج مفهوم «تحقی

ان» و یا ح ّ «تعظری

ثانوی دیده مر شرود رج مصردام و معرادل آن در
دید و قدی پدیدار نیست .ب ایرن

انان نشود » (محبت

مقدار باید فدای
یا بج تعبی

انران» باشرد « 7ران بر

انان بترگوار و با عظمرت شرود ».و

دیگ م تواند «بیان عجت» بر ا

ران

موارد با ارب د خب و انشا در پرژوهش بالغر م رون

باشد « 7ان چاره ا

م فاو است .بج طور مثال م توان بج یک از اغ اض

این معان در اهقا معن نهرای دارا ارزش اسرت و

فعل نه اشاره

د« 7مپندار ج ایرن درد را حاصرل

ت فدا شدن ندارد ».ه ردام از

در حقیقت همة این مفاهی ثرانو مکمرل یکردیگ و

اسرررت ،یرررا در آن رنرررگ مرررا را منتهررر اسرررت».

تداع

(روزبهرران )337 7955،مقصررود ثررانو فعررل نهرر

خوا ج عبدا

«مپندار» در این نمونج« ،نف » یا «اس بعاد» است ج

معشوم بلند م تبج گ دد و چاره ا

در م ون نمونج ها زیاد دارد اما در مقاصرد ثرانو

ب) یک از اغ اض ثانو ب دیگ اغ اض ر حان مر

نه دیده نم شود.

یابد .این ان خاب بج اس ناد ق این مو ود در الم است

 .3گاه رر یک جملة واحد ،اغراض ثـاویی
متعدّر ریده می شیر.
در ب خ مروارد ،ملرج خبر

یرا انشرای  ،همتمران

نند یک مفهوم امل و واحد یعنر مقصرود
است « 7ران بر مقردار بایرد فردای
ت این ندارد».

و بدون ق ینج و دهیل نم توان یک را ب معان دیگر
ت یح داد« 7بنگ

ج اهل مع فت را چج داله

اسرت

در عشق حق ،عشق دوس انش و محبرت بنردگانش».

نند چند مقصود ثانو است .مقاصرد ثرانو

(روزبهان )177 7955،در این سرخن روزبهران ،ملرة

م عدد در یک ملج گاه م فاو از ه و گاه م تب

ام

نند اغ اضر چرون7

و در هت تکمیل مفهروم یکردیگ ظراه مر شرود.

« ل

تداع

پ سش

ج در این حاهت مط

چنین ملج های

م شود ایرن رج در

دام غ ض ثانو را بایرد ب گتیرد

همتمان م تواند تداع

تو ج و تم رت مخاطر »« ،تنبرج و آگراه »،

«ارشاد و راهنمای »« ،ت غی

و ب انگیخ ن برج امر

مطلوب» و «تعظی » باشد .اما با تو ج بج مفهوم ملج
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ها بعد و مقصود مؤهّف ،آشکار است ج غ ض ثانو

مجاز ق این دالّ ب اراد معن غی حقیق از سرو

ب ا بیان حقیق

مال هر نشرانج هرای

و « ل

تو ج و تم ت مخاط

مه » است.

گوینده دارد ،اغ اض ثانو
دارد ج یهن مخاط
مؤهّف نتدیک م

 .4گاه رر عبارات یک متن ،وشـاوه هـایی
پدیدار است که رر وقش قرینـة معنای

است از فضا

را بج دریافت درس

ند .ب خ از این ق ینج هرا عبرار
ل

رالم ،ملرج هرا قبرل و بعرد و

اس فاده از واژگان دالّ ب مفهوم مورد نظ
گوینده را مؤ ّد م

ثاویی جمله ظاهر می شیر.

از مقصود

ج مقصود

ند .بج طور مثال در عبرار زیر

آنچج مسل است و م توان آن را برج عنروان یکر از

از روزبهان بقل ،در اب دا و بدون در نظ گ ف ن «نردا و

ر د؛ آنکرج در

منادا» ،غ ض ثانو نه « ،توبی » یا «تحردی » اسرت

معان  ،بیش بج تک بیت هرا برج عنروان شراهد

اما با ق ینج ق ار دادن «ندا» رج خطراب برج معشروم

مصادیق آسی

شناس بالغت مطر

رج سرب

مثال تو ج شده و غاهباب شر ای و ق اینر

ایجاد معن دوم م شود ،مغفرول مانرده اسرت .ایرن
شیوه خود سب شده اهمیت ق این از نظ علما عل
بالغت دور بماند .معموالب معنرا ثرانو

ملرج وق ر

اس فاده شده در م یابی

ج مقصود عرارف ،اغ اضر

نظی ؛ تمنّ یا اسر حام اسرت« 7بردخوی مکرن ،ا
ت

رعنرا! چرون مجمر عرود فعرل خراص در رو

تست( ».روزبهان)537 7955،

قابل فه و دریافت م شرود رج گوینرده و شرنونده

معن دوم بیش در م ن عبرارا و سرخنان گوینرده

زمینررة یهن ر هماننررد داش ر ج باشررند و از ط یررق

واق م شرود .زیر ا در ایرن حاهرت مفراهی و معران

شبکجها تداع معان

ج در یهن دارند برا یکردیگ

مجاز  ،میان بافت الم و بج مق ضرا حرال ،پر ورده

ایجاد ارتباه نند تا ف آیند ان قال پیام صور پدی د.

م شود .نقش این ملج ها در تأویل سخن و دریافرت

در این سطح است ج گوینده و مخاط یک شرده و

غ ض ثانو آن اهمیت دارد و گاه و ود واژه هرای

مفهوم ثانو م ن بر وز و ظهرور مر یابرد .برج گف رة

دالّ بر غر ض ثررانو  ، ،قر این آشررکارت

ال ان؛ «آن ج ناخودآگاه یک م ن را م خواند گام

دریافت درست و امل آن در اخ یار مخاط ق ار م

بج سو فهمیدن زبان آن دیگ

رج در درون خرود

دهد .در مثاه دیگ وق

در هررت

ع اق مر گویرد« 7عجر

دارد ،ب م دارد .موضروع تحلیرل دیگر نرج نویسرنده

ار ! من چون همج معشروم شردم عاشرق یسرت

است و نج خواننده ،بلکج نش خواندن است .شا ش

(همعا  )33 77917،واژ «عج » ق ینة شاخصر در

میان خواندن و م ن ،همة توانمند ها م ن را ب ا
خوانده شدن فعال م

ند و م ن برا هر برار خوانرده

هت اهقا مقصرود ثرانو پ سرش یعنر « تحیر و
تعج » است.
ملرج ارتبراه

شررردن برررج معناهرررا ترررازه ا راه مررر دهرررد».

بدیه است ،این ار د اغ اض ثانو

(یاور  )5977935،ب این اساس ،م ر مر تروان در

تنگاتنگ با انسرجام مر ن دارد .برا ایرن توضریح رج

یک تک بیت و بدون ایجاد زمینرج و شرناخت ق ینرج،

ب رس اغ اض ثانو

معنا ثانو درست و دقیق م ن را دریافت.

نمایانگ نوع و میرتان انسرجام در «بافرت مر ن»

با تو ج بج آنکج مقاصد ثانو
نرروع

ملرج هرا برج

ررارب د مجرراز مفرراهی اسررت ،و ه ر ررارب د

ملج از ایرن منظر  ،برج خروب
xi v

و

«پیوس گ » آن است .ب خ از انرواع انسرجام ،ماننرد؛
تک ار ،پ در پ آمدن و انسرجام پیونرد

xv

در یرک

م ن از زاویة ب رسر اغر اض ثرانو و ارتبراه آن برا
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 )747م دانند (راز  ،ب تا( )790/77همان )357اشاره

مفهوم ملج ها مجراور در آن مر ن ،شرناخ ج مر
شود .در این زمینج ،زبانشناسان مانند هاهیرد  xviو

د.

حسرن مع قدنرد؛ در یرک مر ن میران عناصر روابر

نک ة آخ آنکرج در ایرن زمینرج آن اسرت رج؛ ب خر

معنای و ود دارد و این انسرجام اسرت رج آن را برج

مع قدنررد ،معنرر دوم بیشرر اوقررا تنهررا در مرر ن

عنوان م ن مشخا م

ند .انسجام هنگام رخ م

دهد ج تعبی و تفسی عنصر
تعبی و تفسی عنص

مکاهما و داسر انهرا واقر مر شرود زیر ا تنهرا در

در مر ن وابسر ج برج

دیگ باشد یعن یک دیگر

ت تیبرر ر پرر ر ورده مرر ر شررررود ررررج مررررال

را پیش ف ض ق ار دهد .اهب ج ایرن نظ یرة زبانشناسر
ریشج در مصادر و مناب
طور

م توانند معنر دوم داشر ج باشرند .اهب رج ب رسر و

هرن زبران فارسر دارد .برج

ج اساس آن را باید در تأهیفا دانشمند بترگ

ای ان  ،عبداهقاه

ان

داس ان و مکاهمج است ج بافت یا مق ضرا حرال برج

تحلیل دقیق این نظ مجال دیگ
چارچوب نظ

س جو نمود .و در قاهر
آن

م داند« .بج دیگ عبار  ،فصاحت و بالغت اهفاظ ،برج
نظ و ویژگ ها نهف ج در نظر

این پژوهش خارا است.

xvi i i

 .5میان غرض ثاویی جمله و مفهیم اصلی

«نظ یة نظ »؛ فصاحت و بالغت رالم را ب خاسر ج از
ت یبا سخن ،فیا نظ و ویژگ ها تعبیر

را م طلبد ج از

رالم ارتبراه دارد.

کالم پییستگی تام پدیدار است.
گاه غ ض ثانو

ملج با مفهوم اصل

مس قی دارد .بج طور

الم ،ارتبراه

ج اگر برج را آن صرور

تأویل شده یعن همان غر ض ثرانو قر ار گیر د ،در

معنا این سخن آن است ج صفا یاد شده ،صرفا

سیام صرحیح رالم اشرکاه ایجراد نشرده و مفهروم

هفظ بما هو هفظ ،نیس ند ،بلکج صفات هس ند رج در

رسای اهقا م شود« 7آنکج درعین مما است در و

حین ت ی و تأهیف ،و بج واسرطة دقرایق بالغر  -و

چج بشار اسرت این اشرار اسرت( ».محبرت نامرج،

ق این هم اه الم در سیام عبار  -ب آنها عارض مر

 )95377911مقصود ثانو این پ سش «نفر » اسرت

شود( ».ضیف)173 77939،

ج در هت تداع مفهوم ل

ملج اسر فاده شرده.

ام وزه م توان واژ «بافت» را اهب ج با در نظ گ ف ن

در اصل پ سش بج این صور تأویل م شرود« 7آنکرج

تسامحات  ،معادل «نظ یة نظر » عبرداهقاه دانسرت.

در عین مما اسرت ،در و بشرار نیسرت ،اشرار

ب خرر مع قدنررد« ،اندیشررمندان معاصرر عرر ب واژ

است».

«سیام» را بج عنوان معادل بافت ب گتیده اند .در واق
واژ سیام بج نوع

لیت مفهوم بافت را تداع مر

ثاویی جمله

ند .نشانج های از این واژه را با ت یر هرای نظیر
«سیام اهکالم»« ،مسام اهکالم» و «سوم اهکالم» مر
توان در آثار علما زبان و بالغت س جو نمود.

xvi i

».

(صانع پور)31 77930،
از دیگ واژگان

 .6جایگاه گیینـده و مخابـب رر مقاصـد
ایگاه گوینده و مخاط در مقاصرد ثرانو

ملرج ،از

محورها مه پژوهش ها عل معان است .برا ایرن
توضیح ج
اوال؛ اغر اض ثررانو بیرانگ سررطو پنهران شخصرریت

ج بج مفهوم بافت اشاره دارد باید برج

گوینده یا مؤهّف است و در ثان ؛ ارتباه میران اغر اض

واژ «ق ینج» و «مق ضیا احروال» رج ب خر آن را

ثانو

ملج و ایگاه مخاط  ،نقش مهم در ان قرال

اساس عل بالغرت یرا بالغرت رالم (تف رازان 7477،

اندیشررج هررا گوینررده و دریافررت آن دارد .ب اسرراس

نقـد و تحلیل اغراض ثانوی خبـر و انشـا در علم معـانی 111/

اغرررررررر اض ثررررررررانو دریررررررررک اثرررررررر

بج

ایگاه اغ اض ثانو

م توان بسیار از زوایا ظ یف و پنهان صراح آن
اث را شناخت .ب رس این ابتار بالغ علر معران در
الم اع از م ن یا گف مان ،م تواند شراخا یفر
ارآمد ب ا شرناخت ویژگر هرا ژرف روحر و
شخصی

اث باشد .بج طور مثال ،بسامد باال

صاح

ملج در زبان ع فران ،اشراره

د.
سراخ ار و مح روای از

م ون ع فان با تأثی پدی

ق آن ،دارا مم ازت ین مرال بالغر و ظ یف ر ین
ارب دها خب و انشاست ج از ط یق تبیین دقرایق
معنای  ،اهگوی در هت شناختِ یهن و زبان عرارف

اغ اض نظی تمنر  ،اسر حام ،تعظری و امثرال آن،

ارائج م دهد.

شاخا مناس و گویای است تا مخاطر برا روحیرة

از آنجا ج ع فان زبان دل و بیان ان است ،ه لمرج

هطیف گوینده آشنا شود و تأثّ ا شخصر و انگیرتش

قابلیت آن را ندارد ج تداع

ها عاطف و را دریابد و یا و ود اغ اضر چرون،

باشد .اهمیت ار گویند عارف این است ج مفراهی

ارشاد و تهدیرد و تحردی  ،شخصریت گوینرده ا

رج

نند معران و مفراهی

روحان و ف ازبان را بج شکل قابل فهر و محسروس
م مکّن سازد .بناب این ابهام

دغدغة و تنها آمروخ ن اسرت و م ر تحرت ترأثی

در یهن و ضمی مخاط

انگیتش ها عراطف و احساسر اسرت را ،مخاطر

و دی یاب زبان ع فران از یرک سرو و ترالش ع فرا در

نشان م دهد .همچنرین بر مبنرا بسرامد اغر اض

هت مفهوم و محسوس نمودن الم و اندیشة خود و

ثانو م تروان مخاطر اصرل گوینرده را شرناخت.

تبیین معرارف شرهود از سروی دیگر  ،اسر فاده از

اینکج آیا مخاطر عرام در رالم او محوریرت دارد یرا

ابتارهررا درونرر و تأویررل گرر زبرران را ضرر ور

معشوم و محبوب خاص.

م بخشد .یک از ط حها موفق

عالوه ب م کل  ،شناخت ایگاه مخاط نیت با مقاصرد

در شناخت زبان ع فران و فهر م رون ع فران یرار

ثانو

ج م تواند ما را

ملج ها ارتباه مس قیم دارد .ب ا مثرال ،در

ند ،ب رس و تحلیل این آثار از منظ ب رس مقاصد

خطاب با منک ان مقاصد ثانو توبی  ،تق ی  ،مالمت و

ثانو

مال است .بج ویرژه آنکرج تأویرل و دریافرت

س زنش ،اهانت و تحقی و مانند آن دیرده مر شرود.

معنا حقیق  ،در پا هر هفرظ ،همرواره از دغدغرج

وه در ب اب معشوم ،اغ اض نظیر  7آرزو ،اسر حام ،
شکایت ،تعظی و اظهار ب تاب

ارب د دارد .و خطاب

بج نادان ،اغ اض 7توبی  ،تنبیج یا س زنش اس فاده مر
شود .در یک دس ج بند

لّ م توان مخاط م ون

و آثار ادب را؛ محبوب ،مخاط

خاص و مخاط عرام

دانسرت .مرروارد فر اوان دیگر

در ایرن زمینررج قابررل

ب رس و تحلیل است ج نیازمنرد تحقیقرا مجرتّا و
مفصل دیگر

اسرت .بردیه اسرت برا ایرن رویکر دِ

ها

د عارف بوده است.

xi x

وتیجـه
مقدمة پژوهش حاض بج ب رس آسی
معان و ط

شناسرانة فرن

ابعاد قابل نقرد آن پ داخ رج و ب خر از

این و وه نظیر ؛ ت مرة صر ف و رونویسر
سررن ّ و تک ارهررای

منراب

ررج نشررانج هررای از آن در آثررار

معاص ان ه مشهود است ،عردم اقبرال برج نقرد آرا
پیشررینیان ،فقرردان پژوهشررهای بررا محررور بررازبین و

اغ اض ثانو  ،م توان تمام آثار ادب را مورد ب رسر

تکمیل معان سن

و تحلیل ق ار داد.

بالغ آن در پیام رسان و اقبرال شر ابتده و گراه بر

ب اساس آنچج بیان شد و در زمینة رارب د ایرن ابرتار

و ج بج اصول بالغت و مبران فلسرفة غر ب در قاهر

بالغ از سو گویندگان حوزه ها مخ لف م تروان

مبان زبانشناس

و عدم انطبام و ارب د ابتارهرا

دید ،مورد اشراره قر ار گ فرت .در
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این زمینج آشکار شد ج مبح مقاصد ثرانو خبر و

سب تحقیقا ارزشمند در زبانشناس نروین شرده

انشررا یکرر از مهم رر ین ار رران علرر معرران و از

است.

ارآمدت ین ابتارها بالغ این فن است .اهمیت ایرن

در م ن اصل پژوهش مقاصد ثانو خب و انواع انشرا

فن و ایگاه آن در ب رس و ارائة شریوه هرا سرخن

ب رس و تبیین گ دید و نمونج ها مشرهود در ر

گف ن بج مق ضا حال مخاط و تأثی گدار ه چج

معان قدی و دید از مخ ص اهمعان و واه اهبالغرج

بیش  ،نقش آن در ارزیراب

رالم و رعایرت اق ضرا

حال مخاط و فوائد آن در نقد ادب  ،سبکشناسر و
فه م ون ،نیت اهمیت ویرژ ارتبراه و گف مران هرا
بش

در دنیا ام وز ،مع فر  ،برازبین و نقرد ابعراد

تا معان شمیسا و علو مقدم ،در قاه

داوه ارائرج

شررررررررررد .رررررررررردول هررررررررررا بررررررررررج
گونج ا است ج در یرک شرما

لر نروع و تعرداد

اغ اض ،تفاو و تنوع آن و اخ الف معن دار در ی ر

مخ لف آن را ض ور م بخشد.

مقاصد ه یک از انواع انشا و خب را نمایش م دهرد.

ب اساس ن ای حاصل آشکار شد ج قدما باب خاصر

در زی بج صور خالصج نمونج ها شاخا ه بخش

را بج مبح

اغ اض ثانو خب و انشا اخ صاص نداده-

اند .بج طور
بح

ج در هیچ یرک از راب هرا معران ،

ی م شود7

 .7مقاصرد ثانو خبر  7ضعف و ناتوان  ،اس حرام ،توبیر و مالمت ،تح

مس قل در این باب دیده نمر شرود .تنهرا در

بخش اسناد خبر

پرا از تع یرف «فایرد خبر » و

اظهار شاد  ،بشار  ،ل تو ج
 .1انشرا ،انرواع و مقاصررد ثرانو آن در علر

«الزم فاید خب » ،اغ اض ثانو خب مورد اشاره قر ار
گ ف ج و در بح

معران

انواع انشا ییل اغ اض ثانو پ سش،

 .7-1مقراصد ثانو امر  7دعرا اه مراس ارشرراد تهدید تعجیت تسرویج ام نان(م

ام  ،نه و ندا معان ثانو ه یک از نمونج ها انشرا

آموز ا رازه دادن تخیی تعج اس هرتاء اهانت وتحقیر بشرار تشرویق اغ

بیان شده اسرت .ایرن در حراه اسرت رج ،رارب د و

 .1-1مقاصرد ثانو نهر  7دعرا اه مراس ارشرراد تهدید دوام بیران عاقبت

اهمیت ویژ این ابتار بالغ عل معان در ای اد سرخن

اس حرام تحردی ندامت اغ نام ف صت توهین وتحقیر

تأثی گدار و برج مق ضرا حرال مخاطر

از یکسرو و

امکان دریافت اندیشج و پیام گوینده از سو دیگ بر
اهل فن پوشیده نیست.

 .9-1مقاصرد ثانو پ سش 7امر  ،نهر  ،تسرویج ،نفر  ،تشرویق ،تقر یر  ،اس ب
شراد  ،اظهرار اندوه ،تأ ید و ل تو ج ،س زنش و توبی  ،شمرول حک  ،تمنّ
 .4- 1مقاصرد ثانو نردا 7اغرر اء ،اس غرراثج ،تعجر ،

در زمینة تبیین ایگاه مقاصد ثانو خبر و انشرا در

تعظیر  ،تحقیرر  ،حسر

عل معان بج بازتاب آن در حروز زبانشناسر اشراره

نکوهش و هشدار

شد و ابعاد مخ لف این مبح در شاخج ها « رارب د

در این بخش بج دهیل ابعاد قابل نقد اغ اض ثانو نردا

شناس یا منظور شناس زبان»« ،نظ یة ارگفرت یرا

بج تبیین و تحلیل ایگاه آن در عل زبران شناسر و

نشها گفتاری» و «سرمان یک یرا معنرا شناسر »

و انردوه ،ترد ّ و ارشرراد،

دس ور زبان فارس پ داخ ج شد .ب اساس این ب رس

مورد ب رس گ فت .اهب رج بیران شرد رج برا در نظر

مشخا شد؛ در دس ور زبان ندا و منادا از نقش هرا

داش ن دی ینگ نظ یا دانشمندان چون عبرداهقاه

نحو اس و انشین ها اسم محسوب م شود و

گ گان  ،م تروان ن یجرج گ فرت؛ اصراهت ،اهمیرت و

ح ف ندا ه ب س اس ظاه م شود .با ایرن وصرف

این قابلیت زبان در حروز بالغرت فارسر ،

اس قالل ندا امالب مح ز م گ دد .بج تعبی سراده تر ؛

ف اگی

اه

ملج ا

ج پا از منادا ی م شود ملة دیگر

نقـد و تحلیل اغراض ثانوی خبـر و انشـا در علم معـانی 111/

است ج هم اه منادا آمده تا غ ض خراص خرود را برج
مخاط
خب

من قل نرد و هم اهر نردا برا ملرج هرا

اس فاده از واژگان دالّ ب مفهوم مورد نظ
گوینده را مؤ ّد م

یا انشای پا از خرود ،در معنرا آن تغییر

ایجاد نم

حوز زبانشناس بج عنوان « ملج» مط

ند.

 -میان غر ض ثرانو

ند .همچنین آشرکار شرد مبحر نردا در

ج مقصود

ملرج و مفهروم اصرل

الم پیوس گ تام پدیدار است.

م شرود و

ایگاه گوینده و مخاط در مقاصرد ثرانو

-

ملج

ب این اساس با نمود آن در بالغت فارسر  ،دیگ گرون
است.

در مصادیق مقاصد ثانو در مناب بالغ  ،هیچ اشراره

بخش دوم پژوهش حاضر برج نقررد و تحلیرل و روه

ا بج احوال گوینده یا مخاط  ،نشده اسرت .در واقر

ملرج در علر معران پ داخ رج

مغفول مقاصد ثانو

است .با این توضیح ج برا ب رسر و مطاهعرة مبحر
اغ اض ثانو

ملج در ابهرا معران  ،آشرکار شرد؛

علما این عل بیش بج تک بیتهای تو ج دهانرد
ج تنها زبان حال شاع است و غاهبرا از شر ایط
ایجاد موقعی

م

رج

ند رج ملرج ب وانرد معنر دوم

ب خ از ابعاد و ویژگ هرا ایرن مبحر  -برا و رود

داش ج باشد ب بهر ه اسرت.برج عبرار سراده تر ایرن

نمونررج هررای از ررار د آن در سررخن سررخنوران و

اغ اض بالغ خب و انشا ج م تواند شاخا گویای

صاحبان آثار -مورد تو ج ق ار نگ ف رج اسرت .بر ایرن

ب ا بیان حاال مخ لف و ترأثّ ا شخصر مؤهّرف و

امال تحلیل و وه شراخا آن

بوده و بیانگ پویای یرا بسر ج

اساس ،و با رویک د

یفیّت حضور مخاط

مورد ب رس و تبیین ق ار گ فت ج برج ا مرال بیران

بودن م ن باشد ،تنها بج بیان ب خ مقاصد مؤهّف مر

م شود7

پ دازد .بناب این با تو ج بج آنکج ،از سوی  ،ار ان مهر

 معران ثانو شبکج ا از مفاهی گس ر دهاست.

مخاطرر (گی نررده) اسررت و هتومرراب تبیررین ررار د

 -مقراصد ثانو

ملج برج آنچرج در ابهرا

معان ی شده محدود نم شود.

انگیتش

الم از این ط یق تحقّق م یابد و از سرو

دیگ  ،معان ثانو

 گرراه در یررک ملررة واحررد ،اغ ر اض ثررانوم عدد دیده م شود.
است ج در نقش ق ینرة معنا ثانو

ملج

ظاه م شود.

ملرج هرا ،شراخا مهمر بر ا

ب رس حضور ه یک در م ن و بیرانگ ارتبراه میران
آنهاست ،ب رس

 -گاه در عبارا یک م ن ،نشانج های پدیدار

این منظ  ،ام

ایگاه م کلّ (مؤهرف) و مخاطر

از

الزم و روشنگ است.

ب اساس آنچج در این بخش مورد بیان شد مر تروان
ن یجج گ فت؛ ایگراه گوینرده و مخاطر در مقاصرد

با تو ج بج آنکج مقاصد ثانو
نرروع

یک ارتباه گف ار یا نوش ار ؛ مر کلّ (ف سر نده) و

ملرج هرا برج

ررارب د مجرراز مفرراهی اسررت ،و ه ر ررارب د

ثانو

ملج ،از محورهرا مهر پرژوهش هرا علر

معان است .برا ایرن توضریح رج اوال؛ اغر اض ثرانو

مجاز ق این دالّ ب اراد معن غی حقیق از سرو

بیانگ سطو پنهان شخصیت گوینده یا مؤهّف است و

مال هر نشرانج هرای

ملرج و ایگراه

گوینده دارد ،اغ اض ثانو
دارد ج یهن مخاط
مؤهّف نتدیک م
است از فضا

را بج دریافت درس

از مقصود

ند .ب خ از این ق ینج هرا عبرار
ل

رالم ،ملرج هرا قبرل و بعرد و

در ثان ؛ ارتباه میان اغر اض ثرانو

مخاط  ،نقش مهم در ان قال اندیشج ها گوینده و
دریافت آن دارد.
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منـابع و مآخـذ
ق آن ی
آم اوه  ،حسام اهعلما ،7945 ،درراالدب در فن معران
بیان و بدی  ،شی از 7مع فت
آهن  ،غالمحسین ،7950،معان و بیان ،ته ان 7بنیراد
ق آن
احمد  ،بابک ،7910 ،سراخ ار و تأویرل مر ن ،چرا
اول ،ا ،7ته ان ،نش م ت
امررین شرری از  ،احمررد ،7919 ،آیررین بالغررت (شر
فارس مخ ص اهمعان ) ،ب ا ،ب نا
انور  -احمد گیو  ،حسن -حسن ،7913 ،دسر ور
زبان فارس  ،چا سیتده  ،ا دوم ،ته ان7فاطم
بقل شی از  ،روزبهان ،7955 ،عبه اهعاشقین ،انجمن
ای انشناس ف انسج در ای ان
بهار ،محمد تق  ،7991،سبک شناسر  ،ا ،7تهر ان،
امی بی
پاهم  ،ریچارد ا ،7934،عل ه منوتیک،ت مة محمرد
سعید حنای اشان ،چا سوم ،ته ان 7ه ما
پرراهم  ،ف انررک،ر ،7955،نگرراه تررازه بررج معنرر
شناس ،ت مج وروش صفو  ،ته ان 7نش م ت
تجلیل ،لیرل ،7910 ،معران و بیران ،چرا پرنج ،
ته ان ،م ت نش دانشگاه
تف ازان  ،عالمج سعداهدین ،،ش اهسعدمع وف بج
مخ ص اهمعان ؛ چا اول،ق  7ان شارا سیداهشهدا
خوردچش  ،ا ب «،
تف ازان  ،سعداهدین ،7403 ،ش اهسرعد معر وف برج
مخ ص اهمعان  ،چا اول ،ق  ،ان شارا سیداهشهدا
تف ازان  ،سرید میر شر یف ،7403 ،راب اهمطرول،
ته ان 7ان شارا داور 
تقررو  ،نصرر اهلّج ،7959 ،هنجارگف ررار ،چررا دوم،
اصفهان ،ف هنگس ا اصفهان
ان ،عبداهقاه  ،7953،دالیل االعجاز فر اهقر آن،
ت مج محمد رادمنش ،مشهد7آس ان قدس رضو

ماه  ،فاطمرج ،7933 ،مقاهرة « اهمیرت پرر سش و
ایگاه آن در م ون ع فان » ،مجلرج علمر -پژوهشر
اوش نامج،
ماه  ،فاطمج ،7935 ،مقاهرة «مبحر خبر در علر
معرران » ،مجموعررج مقرراال سررومین همررایش علمر
انجمن ت وی زبان و ادب فارس
خطی رهبر  ،خلیرل ،7937 ،دسر ور زبران فارسر ،
چا اول ،ته ان 7مه اب
خوا ج عبدا انصار  ،7911 ،مجموعج رسائل فارس
خوا ج عبدا انصار  ،چا اول ،ته ان ،توس
خوا ج عبدا انصار  ،7911،محبت نامج ،بج تصحیح
و مقابلة محمد س ور موالی  ،چا اول ،ته ان7توس
خیامپور ،عبداه سرول ،7935 ،دسر ور زبران فارسر ،
چا سیتده  ،تب یت ،س وده
دیچت،دیوید ،7933 ،شریوه هرا نقرد ادبر  ،ت مرة
محمد تقر صردقیان و غالمحسرین یوسرف  ،چرا
شش ،ته ان7ان شارا علم
راز ،محمررد تق ،برر تا،هدایررج اهمس شرردین ،قرر 7
موسسج اهنش االسالم
ر ای  ،محمد خلیرل ،7940 ،معراه اهبالغرج درعلر
معان و بیان و بدی  ،ان شارا دانشگاه شی از
رضا نژاد (نوشین) ،غالمحسرین ،7951،اصرول بالغرت
در زبان فارس  ،ته ان ،ان شارا اهته اء
روزبهرران بقل ر  ،7955 ،عبه اهعاشررقین ،بررج تصررحیح
ر بن ،محمررد معررین ،چررا سرروم ،ته ر ان7
هن ر
ان شارا منوچه
زاهررد  ،زیررن اهرردین ( عف ر ) ،7945 ،روش گف ررار،
مشهد ،چاپخانج دانشگاه
ساسان ،ف هاد ،7933،معنرا راو  ،چرا اول،تهر ان7
نش عل 
سعد  ،7917 ،لیا سعد  ،تصرحیح محمرد علر
ف وغ  ،چا چهارم ،ته ان 7ان شارا ققنوس
سکا ،ابویعقوب ،7971 ،مف ا اهعلوم ،ق  7ابخانرج
ارومیج
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سررنای غتنررو  ،ابواهمجررد مجرردود بررن آدم،7933 ،
حدیقج اهحقیقج ،تصحیح و تحشیة مدرس رضو  ،بر
چا ،ته ان 7دانشگاه ته ان
ش یعت ،محمد رواد ،7913 ،دسر ور زبران فارسر ،
چا هف  ،ته ان 7ان شارا اساطی 
شمیسا ،سی وس ،7919،معان  ،چا اول ،ته ان،نشر
مینو 
شوق  ،ضیف ،7934 ،تاری عل بالغت ،ت مج محمد
رضا ت

 ،چا اول ،ته ان ،ان شارا سمت

صررانع پررور ،محمررد حسررن ،7930 ،مبرران تحلیررل
ارگف

در ق آن

ی ،چرا اول ،تهر ان 7ان شرارا

دانشگاه امام صادم (ع)
صفو  ،وروش ،7931 ،در آمد ب معنر شناسر ،
چا سوم ،ته ان 7ان شارا سور مه
طاه

 ،حمید ،7931 ،نقد و ب رسر بالغرت و فرن
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ع اق  ،فخ اهدین ،7917 ،همعرا  ،مقدمرج و تصرحیح
محمد خوا و  ،چا دوم،ته ان 7ان شارا موه
فارس
انج ها (ش
ع فان،حسن،7939،
مخ ص اهمعان ) ،چا چهارم ،ق  7ان شارا هج
فارس
انج ها (ش
ع فان،حسن،7939،
مخ ص اهمعان ) ،چا چهارم ،ق  7ان شارا هج
عین اهقضا  ،ابواهمعاه عبدا برن محمرد (بر ترا)،
تمهیدا  ،با مقدمج و تصرحیح عفیرف عسر ان ،چرا
دوم ،ته ان 7طهور
ف شیدورد ،خس و ،7910 ،دس ور مفصل ام وز ،چرا
دوم ،ته ان 7ان شارا سخن
فضیلت،محمود ،7933،معنا شناس و معان در زبران
و ادبیا ،چا اول ،مانشاه7ان شارا دانشگاه راز
تاز  ،می رالل اهردین ،7914،زیباشناسر سرخن
پارس ( 7 )7معان  ،چا چهارم ،ته ان  ،نش م ت
مدینا،خوسج ،7933،زبان مفاهی بنیراد در فلسرفج،
ت مج محمود یم ،چرا اول ،تهر ان 7پژوهشرکد
مطاهعا ف هنگ

موالنا ،الل اهدین ،7953،مجاها سبعج ،تصحیح و
توضیحا توفیق سبحان  ،چا اول ،ان شارا یهان
موهو  ،الل اهدین ،7914،مثنو شر یف ،ت مرج و
توضیح توفیق ه .سبحان  ،چا دوم ،تهر ان 7سرازمان
چا و ان شارا وزار ف هنگ و ارشاد اسالم
ناتل خانل  ،پ ویت ،7931 ،دس ور زبان فارس  ،چا
نوزده  ،ته ان 7توس
نج اهردین راز  ،ابروبک  ،7931 ،عشرق و عقرل ،برج
اه مام تق تفضل  ،چا دوم ،ته ان ،بنگاه ت مرج و
نش اب
نج ر اهرردین راز  ،ابرروبک  ،7930 ،م صرراداهعباد ،بررج
اه مام محمد امین ریاح  ،چرا نهر  ،تهر ان ،نشر
علم ف هنگ
نج اهدین راز  ،7931،عشق و عقل ،بج اه مام تقر
تفضل  ،چا دوم ،ته ان 7بنگاه ت مج و نش اب
منش ،ابواهمعاه  ،7939،لیلج و دمنج،
نص ا
تصحیح و توضیح مج ب مینو ،چا بیست و پنج ،
ته ان 7ان شارا امی بی
هاشم  ،احمد ،7937 ،واه اهبالغرج ،ت مرج اسر اد
حسن ع فان،چا سوم ،ق  7نش بالغت
هجوی  ،عل بن عثمان ،7935 ،شرف اهمحجروب،
تصحیح محمود عابد  ،چا سوم ،ته ان ،س وش 
همای  ،الل اهدین ،7914،معان و بیان ،چا سوم،
ته ان ،نش هما
همدان  ،عین اهقضاه ،7910،تمهیدا  ،تصحیح عفیف
عسی ان ،چا سوم،ته ان 7ان شارا منوچه
یاور  ،حورا ،7935 ،روانکراو و ادبیرا  ،چرا دوم،
ته ان 7سخن
یول ،ا ،7939،ارب د شناس زبان ،ت مج 7محمد
 ،منوچه توانگ  ،ته ان 7سمت
عموزاده مهدی
i

 .همایی در تعریف بخش اسناد خبری چنین می آورد«:غالباً مقصود از

كالم افادة مضمون جمله است به مخاطب ،اما گاه است كه در جملة
خبریه
مقاصد دیگری افاده می شود كه آنها را «معانی مجازی جملة خبریه»
می توان نامید».
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ii

 ...« .و اال فالجمله الخبریه كثیراً مّا»(تفتازانی )11: 1111،یعنی اگر

قصد خبردهی نباشد چه بسا جمله به انگی ه های گونه گون آورده می
شود.

iii

« .و قد یخرج الخبر  ...الی اغراضِ اخری ( »....تفتازانی)95: 1111،

xiii

« .االمر ،هو طلب حصول الفعل من المخاطب علی وجه االستعال

مع االل ام( ».هاشمی)11:1590 ،
xiv

 .منظور از «بافت متن» ،آن روابط و پیوندهای میان جمله ای درون

یک متن است كه به آن نوعی وحدت وانسجام می بخشد.

 . ivرجوع شود به مقالة «عوامل مؤثر در معانی بالغی استفهام و بالغت

 .xvاز مهمترین عواملی كه میان جمله های یک متن پیوند معنایی و

اسالیب استفهام در آیات قرآن كریم» از سوسن طباطبایی :ندای

منطقی ایجاد می كند ،ارتباط توضیحی و تمثیلی و ارتباط سببی و

صادق،سال ،2شماره 11و11

منطقی است.

 . vرجایی در زیرنویس صفحة بیست و یک معالم البالغه این تعریشف

)[. M.A.K.Halliday and Ruqaiya Hasan(1976 ]1986

را آورده است.

Cohesion in english.London: Longman
مایکل هالیدی و همسرش رقیه حسن از نخستین كسانی هستند كه

 . viمنظور شناسی یا همان شاخه پراگماتیکس :علمی است كه معانی
دوم زبان را بررسی میكند .توضیح آنکه هر جمله یک معنی اصلی و
وضعی و اولیه دارد جمله در یک بافت خاص میتواند معنای دومی

هم داشته باشد.

vii

 .مطالعة شبکة روابطی كه بین صورت زبان و پدیده های جهان

xvi

اصطالح انسجام ( (Cohesionرا به این معنی به كار برده اند و
گسترش داده اند.

xvii

 .بابی با عنوان «الصنف الذی یبین سیاقه المعنا» در «الرساله» اثر

محمد بن ادریس شافعی ،صص 1-95
 . xviiiنگارنده در حال تدوین پژوهش دیگری با همین موضوع است

خارج و مفاهیم ذهنی ما وجود دارد(.ر.ک :معنا شناسی و معانی) با این

كه مقاصد ثانوی جمله را در ادبیات داستانی مورد بررسی و تحلیل قرار

وصف آشکار است كه محور اصلی مورد بحث در این علم ،واژه است

داده است.

نه جمله.

 .xixاین مبحث به طور كامل در رسالة دكتری نگارنده با عنوان «تبیین

 .viiiكنشهای گفتاری در بیان یک پاره گفتار ،به وسیلة چهار نوع مفهوم

و تحلیل جایگاه علم معانی در متون منثور عرفانی» بررسی و تحلیل

خبری ،امری ،پرسشی و درخواستی ،منتقل می شود .معشانی سشه گانشة

شده است.

پاره گفتار:
.1

كنش بیانی یشا لفظشی: (Locutionary Act) :همشان معنشای
تحت الفظی

.5

كنش غیر بیانی یا كشنش منظشوری(Illocutionary Act) :
گوینده از بیان یک گفتار معنایی را دنبال می كند.

.1

كنش تأثیری یا كنش پس از بیان(Perlocutionary Act) :
واكنش مخاطب یا شنونده بر كنش غیر بیانی را گویند.

كنش گفتار مستقیم :هرگاه میان معنای جملشه و معنشای قصشد ششده
گوینده مطابقت وجود داشته باشد.
كنش گفتاری غیر مستقیم :مطابقتی میان معنای قصد شده گوینشده و
ix

معنای جمله وجود ندارد( .ر.ک :درآمدی بر نظریه های زبانشناسی)
 .برای مطالعه بیشتر؛ ر.ک :فصل « 5زبان مفاهیم بنیادی در فلسفه» اثر

خوسه مدینا تحت عنوان« :معنا،مفهوم و تفسیر»
« . xاین مبحث شامل اعتقادات گوینده و مراتشب درک وی از جملشه و
دانش او از نحوة استفاده از زبان برای تبادل اطالعات است .بنابراین در
كاربرد شناسی زبان معنای یک جمله در بافت مورد نظر اسشت .كششف
این معنانی مربوط به پیش فرضهایی است كه در ذهن گوینده و شنونده
موجود است».

xi

« .اینکه می گوییم فصاحت در معنی است ،مقصود آن است كه

م یّتی كه لف به سبب آن س اوار وصف فصیح می شود در حقیقت به
معنی باز می گردد نه لف ( ».جرجانی)1191:105،

xii

« .و قد یخرج الخبر عن الغرضین السابقین الی اغراضِ اخری تستفاد

بالقراین و من سیاق الکالم».

