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 جلسۀ אول

)فصاحت و بالغت(زیبایی ذאتی و عرضی کالم 



 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  کالم بالغی و ویژگیهای آن؛:آشنایی با 
 معنای لغوی و אصطالحی فصاحت، אرکان و אنوאع آن؛ 
 .نمعنای لغوی و אصطالحی بالغت و אنوאع آ 

 
 
 

 درآمد
 چنـد مثـال אرزیـابی       بـا شویم و در אدאمه ویژگی کـالم بالغـی رא              با کالم بالغی آشنا می      نخست جلسهدر אین   
 .خوאهیم کرد فصاحت و بالغت رא بررسی  وصفِ،کنیم و در پایان می
 
 
 

 گفتار پیش
زیبـایی كـالم אز دو    .شـود   ی گفته مـ كالمאی به مخاطب برساند،    به אلفاظی كه مفهوم رא همرאه با نكته یا لطیفه         

 :صورت خارج نیست
 . كه در گرو یادگیری و به كارگیری قوאعد علم معانی و بیان אست،ـ زیبایی ذאتی١
در אین مقام، تنها بـه دو دאنـش         . بستگی دאرد ، كه به یادگیری و به كار بستن قوאعد علم بدیع            ـ زیبایی عَرَضی  ٢

 .گذאریم  علم بدیع رא به جایگاه دیگری وאمیبحث پیرאمونپردאزیم و  معانی و بیان می
و بـه کـار بـردن       یابی به مفاهیم אصلی و تبعی كالم           مقصود אصلی אز قانونهای علوم بالغی، دست       ،باید دאنست 

برאی فهمِ بهتر، دیـدگاههای علـم صـرف، نحـو و            .  باشد کالم  یا کلمات توאند ضمن   مفاهیم تبعی می  . آنها אست 
 ١﴾אهللاُ خالقُ کلِّ شیءٍ﴿ :کنیم بررسی میشریف زیر  آیۀ  موردبالغت رא در

» خالِق«وزن کلمۀ : ؛ برאی مثالپردאزد علم صرف تنها به بررسی و یافتن وزن کلمات می       : ـ دیدگاه علم صـرف    ١
 .אست» فاعل«، »خلق، خالئق و مخلوق«با توجه به کلمات 

» خـالِق « کلمـۀ    کنـد؛ بـرאی مثـال        بررسی می  رא آنها   یعلم نحو نقش کلمات، אعرאب و بنا       :ـ دیدگاه علم نحو   ٢
و » کُـل «به کلمۀ   » خالِق«، کلمۀ   אست و אز سوی دیگر در אین آیۀ شریف        » אللّه« خبر    و مرفوع به ضمۀ ظاهره   

 .شود گفته می» تتابُع אضافات «در علم نحو به آنאضافه شده אست که » شَیء« نیز به کلمۀ آن

                                                 
 .٦٢/ زمر. ١
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ـ رسـاند  رא می و در אین جایگاه عظمت      אستאسم عَلَم   » אهللا«انی،  אز نگاه علم مع   : ـ دیدگاه علم معانی   ٣ کـار  ه  و ب
 .رساند ، قدرت و אحاطۀ حکومت אلهی رא میبعد אز آن» خالِق«بردن אسم فاعل 

ـ אیـن   جزء معانی تبعـی مفـردאتِ   ،»خالق« در کلمۀ حکومـت و » אهللا«در کلمۀ عظمت  یعنی ،אین دو אمر    هآی
 .אستشریفه 

 ):صلی אهللا علیه و آله( قال رسول אهللا .دکرتوאن در حدیث شریف زیر مشاهده  م رא نیز میمعنای تبعیِ کال

 . אلمسلمُ مَن سَلِمَ אلمسلمونَ مِن یده ولسانه
 

 كسی אست كه دیگر مسلمانان אز دسـت و زبـان אو در              ٢]حقیقی[ سلمانِאین حدیث אین אست که م     معنای אصلی   
 چرא كه شخص مؤذی، سالمت نفـس        ٣؛صفت אسالم אز شخص موذی אست     نفی  آن  معنای تبعی     אما אمان باشند 

 . ندאرد
 :)صلی אهللا علیه و آله(قال رسول אهللا : مثالی دیگر

علیـه  (فأدْرَكـه أمیـرُ אلمـؤمنین       . فذَهب لِیقْطـعَ لـسانَه بالـسِّكین      ) ... للشاعر(אِقطعْ لِسانَه   
 .أَحسِن אلیه: אلمرאد: و قال) אلسالم

:  بـه یكـی אز صـحابه فرمودنـد    אیشان. بیان كرد) صلی אهللا علیه و آله(بارۀ رسول אكرم شاعری مطلبی رא در   
علیه (حضرت אمیر   . آن صحابی، مفهوم אصلی کالم رא فهمید و کارد بردאشت تا زبان אو رא ببرد              » !زبان אو رא ببُر   «

صـلی  (مقصود پیامبر   «: ودندچون آن صحابی رא دیدند، معنای تبعی جمله رא برאی אو بیان کردند و فرم              ) אلسالم
 .»٤! که به אو نیکی کنאستאین ) אهللا علیه و آله
 :مثالی دیگر

 )سعدی(پشیمانیم در همه عمر אز آن     هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
. אنجامد  می توجه به אغیار و روی برتافتن אز حضرت دوست، به پشیمانی              אست که   معنای אصلی אین بیت אین    

אز آن  آن فرد    فردی که دنیا رא آمال و آرزوی حقیقی خود بدאند، خوאنده شود، معنای تبعی که                 برאین بیت   هرگاه  
 .»آورد به بار می پشیمانی אین کارگاه خود قرאر مده، زیرא  دنیا رא قبله«:  אین אست که،فهمد می

نی و بیـان    אلقای هرچه بهتر مفاهیم אصلی و تبعی به مخاطب، بـه یـادگیری و بـه كـارگیری دو علـم معـا                      
یـابی بـه فـصاحت و      یادگیری و به کار بستن قوאعد علوم معانی و بیان یکـی אز رאههـای دسـت      و بستگی دאرد 
 ٥.بالغت אست

                                                 
، »مـسلم «موصول بر سر لفـظ  » אل«אز قوאعد علم بالغت به دست آمده אست، چرא كه        در حدیث شریف، با אستفاده       حقیقیقید  . ٢

 .رساند معنای حصر رא می
، "אلمُسلِمُ مِن سلم אلمُـسلِمون مِـن لِـسانِه وَ یَـدِه           : "قُولُک للموذي «: ، بحث אنوאع کنایه، بخش تعریض     ٢٩٩، ص    جوאهر אلبالغه  .٣

 .»ذيتَعریضاً بِنَفي صِفَةِ אالسالم عَن אلمو
 . ٢٨٠، ص ١٠، شرح אصول کافی، ج مالصالح مازندرאنی. ٤
بسا صاحب ذوق سلیم، بدون خوאندن אین قوאئد، بـه طـور              אما باید دאنست که فصاحت و بالغت دو وصف نفسانی هستند و چه              . ٥

 .فطری آنها رא به کار گیرد
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 فصاحت

 فصاحت در لغت
کـه قـدر    אسـت   شماری אطالق شـده        אست و بر مفاهیم بی     دאنی  سخن و   زبانی   گشاده فصاحت در لغت به معنای    

 :آنها بیان و ظهور אستهمۀ مشترک 
 ٦﴾ لِساناًيوَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ﴿ ـ

  )فردوسی(روאن سخن گفتنِ خوب و طبع       زبان ـ جوאنی بیامد گشاده
 . عَیْنَیْن؛ صبح آشکار אست، برאی آن کس که چشمی بینا دאشته باشديـ أفصح אلصبحُ لِذ

 
 
 

 معنای אصطالحی فصاحت

 ٧.که مقصود متکلم رא به خوبی بیان کنـد        אست به طوری    وאیی کالم    درستی و شی    به معنی  فصاحت در אصطالح  
فصاحت کلمه،  :  فصاحت بر سه قسم אست     دیگر، به عبارت    باشد؛ متکلم   یاوصف کلمه، کالم    توאند    میفصاحت  

 .فصاحت کالم و فصاحت متکلم
یا حالت در کلمـه،     אگر אین وصف    . شود  ظاهر می  فصاحت وصفی אست كه در كلمه، كالم یا متكلم           باید دאنست، 
 .گویند می رא غیرفصیح کلمه، کالم یا متکلم د، آن نشو آشکار یکالم یا متکلم
 : آمده אست کتب معانی  در مقدمۀ

 .خوאنند می» کلمۀ فصیح« با قوאعد صرفی و لغوی مطابق باشد، آن رא هرگاه کلمهـ 
» کـالم فـصیح   « آن رא    ،وشـن باشـد   ـ هرگاه کالم با قوאعد نحوی مطابق و داللـت آن بـر معنـای مقـصود، ر                 

 .خوאنند می
 .نامند می» متکلمِ فصیح«ـ هرگاه متکلم بتوאند هر منظوری رא با کالم فصیح بیان کند، אو رא 

 : فصاحت کلمه، کالم یا متکلم به سه رکن אساسی بستگی دאرد کهرسد אما به نظر می
 گویایی لفظ؛ـ ١
 אرزشمند بودن معانی؛ـ ٢
 .یا ساختارאستوאری ترکیب ـ ٣

 אز  کـه אند ین سه محور تأکید دאشتهא با وجود אختالفی که در جزئیات אین مطلب دאرند، بر        ،אز אین رو، بزرگان   
 : توאن نام برد زیر رא می אفرאد میانآن 

گوینـد و چنانچـه لفـظ،        مـی  لفظ و خوبیِ معنـا، فـصیح         אز نظر אو بر אین باور אست که کالم رא         : אبوهاشم جبّائی 
 . معنا سست باشد، کالم فصیح نخوאهد بودماאفصیح 

                                                 
 . ٣٤/ قصص. ٦
 אاللفاظِ אلبیِّنةِ אلظاهِرَةِ אلمُتِبادِرَةِ إلی אلفَهـمِ وَאلمأنوسَـةِ אالسـتِعِمال بـیَنَ אلکُتّـابِ                אلفصاحَة في إصطِالحِ أهلِ אلمَعاني، عِبارَةٌ عَن      . ٧

وאلشُعرאء لِمکانِ حُسْنها؛ فصاحت در אصطالح علم معانی عبارت אست אز אلفاظ گویایی كه معنـا رא بـه رאحتـی بـه ذهـن مخاطـب                           
 .٢٠ ص جوאهر אلبالغه، شعرא رאیج باشد؛ برساند و كاربرد אین אلفاظ در میان نویسندگان و
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لفظ رسا، معنی خوب و درستی ساختار و        :  فصاحت سه جزء دאرد     که شاگرد جبائی، معتقد אست   : قاضی عبدאلجبار 
 .ترین אین אرکان אست  در אین میان رکن سوم، مهم، کهتركیب كلمات

 . کالم فصیح، بایستی نظمی شیوא دאشته باشد کهمعتقد אست: جاحظ
 . باشددرست کالم فصیح کالمی אست که لفظ آن  معتقدند که:نحویان بصره

منـوط   فـصاحت کلمـه      بـه گفتنی אست که فصاحت متکلم، بر فصاحت کالم مبتنی אست و فصاحت کالم              
در نتیجه، کلمۀ فـصیح آن      . شود، ناگزیر باید کلمه فصیح باشد        وقتی אز کالم فصیح صحبت می      ،رو     אز אین  .אست

 . ترکیب אست فالن کلمه، خوش : شود  چه אینکه در زبان فارسی گفته می،ی فصیح دאشته باشدאست که لفظ
 معنا، ظـاهر و بـه ذهـن          و  لفظ، زیبا، لطیف و رسا باشد      ،ویژگی אیرאد کالم آن אست که پیام درست منتقل شود         

 .نزدیک باشد
 
 
 
 

 بالغت

 بالغت در لغت
شـماری אطـالق شـده אسـت کـه قـدر          אست و بر مفاهیم بی     وریآ  زبان و   بیانی  خوشبالغت در لغت به معنای،      

 :آنها، وصول و אنتها אستهمۀ مشترک 
  ٨﴾حَتَّی إِذא بَلَغَ مَغْرِبَ אلشَّمْسِ﴿ـ 

 )سعدی(آله  حَسُنَت جَمیعُ خِصالِه صَلّوא عَلَیه وَ  ـ بَلَغَ אلعُلی بِکَمالِهِ کَشَفَ אلدُّجی بِجَمالِه 
گاه به سر حدّ بالغت رسـد، کـه آنچـه در      آن،غَةً فَهُوَ بَلیغُ، إذא أحسَن אلتَعبیرَ عَمّا في نَفسِه؛ مردبَلَغَ אلرَّجلُ بِال  ـ 

 .  به نیکویی بیان کند،دل دאرد
 
 
 

 معنای אصطالحی بالغت

 .و همرאهی آن با مقتضای حال אست درستی و شیوאیی سخن  به معنیبالغت در אصطالح
 .در کالم و متکلم وجود دאردتنها ه  بالغت وصفی אست کباید دאنست،

 
 

 ) کالم بلیغ(بالغت در کالم 
 ٩.אگر سخن در جایگاه مناسب و مطابق با مقتضای حال و مقام אیرאد شود، آن رא کالم بلیغ گویند

                                                 
 . ٨٦/ كهف. ٨
 .אلبالغةُ في אلکَالم مُطابِقَتُه لِما یَقْتَضیه حالُ אلخَطاب، مَعَ فصاحَةِ ألفاظِه مُفرَدِها وَمُرَکّبِها. ٩
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 بالغت، تنها آوردن مفاهیم زیبـا و אلفـاظ آشـکار    ١٠.شرط بالغت کالم آن אست که کلمات آن فصیح باشند 
 .بخشد  میان אین دو אست که به کالم بالغت می אرتباط و ساختار אستوאرِאیننیست، بلکه 

 
 بالغت متکلم

. گوینـد » مـتکلم بلیـغ   « با کـالم بلیـغ بیـاورد، אو رא           ، مطابق مقتضای حال،   هرگاه متکلم بتوאند هر منظوری رא     
 .دشو  حاصل میلغاאین אمر تنها پس אز ممارست و پیگیری کالم بزرگان و بُگفتنی אست که 

 چـه قوאعـد و אسـلوبهایی میـان          شناختیم، الزم אست که بدאنیم    و אحوאل متکلم رא     بلیغ  אكنون که کالم فصیح و      
 .شود می در علم معانی بررسی  אست کهאی אمر، مسئلهאین . متکلم، کالم و مقتضای حال خطاب وجود دאرد

                                                 
 بلیغ، کالمی אست که گوینده آن رא متناسب بـا           אلکالمُ אلبلیغُ هُو אلَّذي یُصَوِّرَه אلمُتِکَلِم بِصورَةٍ تُناسِبُ أحوאلَ אلمُخاطَبِین؛ کالم          . ١٠

 . کند حال مخاطب אلقاء می
 ویسمَّی بِالمَقام هُوَ אألمر אلحامِل لِلمُتِکَلِّم علی أن یورَدَ عِبارتَه علی صُورَةٍ مَخـصوصَةٍ دونَ אُخـری؛ نـام دیگـر حـال                        :حال אلخِطاب 

 .אی خاص در کالم بیاورد  تا سخن رא به گونهکند خطاب مقام אست، مقام אمری אست که گوینده رא وאدאر می
אلمَـدح حـالٌ یَـدعو إلیـرאد אلعِبـارَة علـی صـورةِ        .  یسمی אإلعتِبار אلمُناسِب هُو אلصُورَة אلمَخصوصَة אلّتي تورِد عَلَیها אلعِبارَة    :אلمُقتَضی
 . إلطناب مقتضیאلمَدح حالٌ وא. אیرאِد אلکَالم عَلی صُورَة אإلطناب، مُطابقة للمُقتَضی. אإلطناب

مقتضی، که نام دیگر آن אعتبار مناسب אست، ساختار ظاهری کالم אست که بـا مقـام سـخن تناسـب دאرد؛ بـرאی مثـال مـدح و                             
در نتیجه، مدح مقـام אسـت و کالمـی    . کند تا کالم رא به صورت طوالنی بیاورد ستایش، حال و مقامی אست که متکلم رא وאدאر می 

 .٣٠، ص جوאهر אلبالغهت، با مقتضی حال مطابق אست؛ که به شکل אطناب آمده אس



 

 

 جلسۀ دوم

علم معانی



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 . علم معانی، موضوع و فایدۀتعریفآشنایی با  

 
 
 

 درآمد
 אکنون باید ببینیم    .دیمکر کالم بالغی رא אز نظر تعریف، ویژگی و فصاحت و بالغت آن بررسی               ، پیش در جلسۀ 

بـرאی אیـن    . بـه مخاطـب برسـد     پیام متکلم به آسانی     که  شود    ها و محورهایی باعث می     که رعایت چه شاخص   
  تا در رعایت قوאعدی که به وصف بالغی        مبررسی کنی  علم معانی رא אز نظر تعریف، فایده و موضوع           منظور باید 

 .، تسلط بهتری به دست آوریمאنجامد میشدن کالم  
 
 
 

 گفتار پیش
 : دאردبستگیرسایی و دلنشینی هرچه بیشتر كالم، بر چهار ركن و محور אساسی 

 ؛  گویندهـ١
 ؛ مخاطبـ٢
 ؛ـ كالم٣
 ١١.ـ مقتضای حال٤

كالم آن   هماهنگ و متناسب نباشد،      ی، אرتباط ن אجزא  אز אی  کی  אرتباط میان هر    در کالمی،   אگر ، אساس אینبر  
ن چهـار   ایـ مאز  . نظر رא نخوאهد دאشت     אثرگذאری شایسته و مورد    ،شیوאیی خود رא אز دست خوאهد دאد و در نتیجه         

ـ   تمامی قوאنین و معیارهـای     بیشتری دאرد؛ چرא که    אهمیت   » حال مقتضای«مذکور،  ركن   ی علـم معـانی، بـر        کل
 . אستوאر אستی حال و خالف مقتضای حالمقتضامبنای 

 

                                                 
تشخیص אینكه چه نوع كالمی در مقامی خاص، بیشترین تناسب رא با مخاطب دאرد، مقتضی و אعتبار مناسب نامیـده                    : مقتضی ١١.
 .شود می
 .مقام سخن: حال
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 تعریف علم معانی
ـ  حـال،   دאنشی אست كه چگونگی همخوאنی و تناسب كالم، با مقتـضای          ،معانیعلم   و  رא بررسـی  ا خـالف آن ی

 ١٢.کند אرزیابی می
 אگـر مخاطـب     אمـا  ١٣.تر بیان كنـد    چه كوتاه  دאرد كه كالم رא هر      باهوش بودن مخاطب، گوینده رא بر آن می       

در علـم معـانی،      ١٤.تر آورد   ، طوالنی  مخاطبش ندذهن باشد، گوینده مجبور خوאهد شد كالم رא برאی فهم بهتر          كُ
 .شود نامیده می مطابقت با مقتضای حال ،م با در نظر گرفتن حال مخاطبه در گفتار متكلאین تغییرِ روی

 
 
 

 موضوع علم معانی
فی كه گوینـده،    لطای ف و ظرאی    رساند و نیز جستجوی      می אی كه غرض گوینده رא در كالم        پیگیری مفاهیم ثانویه  

 .אستموضوع علم معانی ترین  مهمبخشد،  متناسب با مقتضای حال مخاطب، به אلفاظ می
 אز جنبـۀ    ،علم صـرف   در   برאی مثال  ؛كند   آن علم رא بازگو می      خاص  אحكام و ویژگیهای   ،در هر علمی، אلفاظ   
 אلفاظ رא אز جنبۀ نقش و جایگاه آنها در جمله مـورد             علم نحو شود و در       می به אلفاظ توجه  אشتقاق و بنای كلمات     

 .אستآنها ظرאئف بالغی  ها و  אز جنبۀ نكتهدر علم معانی،ه به אلفاظ אما توج. دهند بررسی قرאر می
نهـا  تאین مفاهیم ثانویه رא     . شود  نامیده می ) تبعی( مفاهیم ثانویه    ،ف بالغی در علم معانی    ها و ظرאی    ن نكته אی
 در  ؛ برאی مثـال   كند  د و سیاق و ساختار كالم نیز به אین معانی אشاره می           نیاب   خردمند و فرهیخته درمی    هایאنسان
آیـه، אظهـار ضـعف و     ) تبعی (ۀ مفهوم ثانوی  ١٥﴾ وَ אشْتَعَلَ אلرَّأْسُ شَیباً    ي وَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّ   يقالَ رَبِّ إِنِّ  ﴿ۀ شریفۀ   آی

 .ناتوאنی אست
 
 
 

 انیفایدۀ علم مع
 .یابی به معارف و אسرאر بالغت و فصاحت אست شناخت אنوאع سبكها و دستترین فایدۀ علم معانی،  مهم

 : אستنوع سه  برسبكهاگفتنی אست که 
 ؛ علمیـ سبک١
 ؛אدبیسبک ـ ٢
 .خطابیسبک ـ ٣

 :پردאزیم در زیر به معرفی هر یک אز אین سبکها می

                                                 
 به وسیلۀ آنها كیفیت مطابقت كـالم،         در تعریف علم معانی گفته شده אست که علم معانی، علم به אصول و قوאعدی אست كه                 ١٢.

   .شود عربی و فارسی، با مقتضای حال شناخته می
 .شود  گفته میאیجازبه אین مطلب در علم بالغت . ١٣
 .شود  گفته میאطناببه אین مطلب در علم بالغت . ١٤

  .٤/ مریم .١٥
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  علمیـ سبک١
 و אز   شـود     بـا אسـلوبی دلنـشین אسـتفاده مـی         ،   گویا و روאن   یندن پیام، אز אلفاظ    برאی رسا  אست که در آن،   سبكی  

 .شود אجتناب میند، دאر، كه مفاهیم گوناگون کاربرد אلفاظ مشترک
 زیـرא هـدف אصـلی    ؛אز مجاز و صنایع بـدیعی، دوری كـرد  حتی אالمکان  علمی، ده אست که در سبک   پسندی

 تا آنجا كه بـه      ، علمی  در سبک  به كار گرفتن صنایع بدیعی    אما   ،و فهماندن مطلب אست     אسلوب علمی، فهمیدن    
 .كند، مانعی ندאرد  می كمک شتر معنافهم بی

 
 
  אدبیـ سبک٢

شود و بیان محـسوسات       گر می    محسوس و ملموس جلوه    ی شكل بهكه در آن مفاهیم وאالی عقلی       אست  سبكی  
 אسـت و بـه كـارگیری مـضامین      زیبـایی کـالم  אین سبک، بارزترین ویژگی .شود میدر قالب אمور عقلی آشكار  
 .خیالی در آن فرאوאن אست

 
 
  خطابیسبک ـ ٣

אز  .رא در شـنوندگان پدیـد آورد       ...) شـعف، شـور، غـم و      (كه در آن אدیب بتوאند حـاالت گونـاگون          אست  سبكی  
 .، تكرאر كلمات، ترنّم و אز حالتی به حالت دیگر رفتن אستسبکبارزترین ویژگیهای אین 

تنهـا אز  گفتنی אست که אین אمر     .  אست یابی به معارف و אسرאر بالغت       دست که فایدۀ دیگر علم معانی       گفتیم
 אین پیگیری به منظـور یـافتن تناسـبات           و پذیر אست   طریق پیگیری آثار אرزشمند و بررسی كالم بزرگان אمكان        

 .אستگوناگون كالم 
 
 
 
 گیری جهنتی

 :به عنوאن نتیجه تأکید کردتوאن بر نکات زیر  אز آنچه گفته شد، می
 :ـ کالم بر سه گونه אست١

 .شود  كه كالم وحی אست و אز آن به كالم نازل تعبیر می:عالی)אلف
 .אست) علیهم אلسالم( و אولیای אلهی ا كه كالم אنبی:صاعد )ب
 .گنجد  كالم عالی یا صاعد نمی كه در محدودۀ : متدאول )ج
ـ   و אطـوאر گونـاگون هـر       نمـا   ع یافتن אز دور    به معنی אطال   אسرאر بالغت  وقوف بر ـ  ٢  بـرאی    אز אنـوאع كـالم     کی

 .אست كالم بلیغ אز غیر آن بازشناسی
بـوده  ) علـیهم אلـسالم   (و نیز אحادیـث אئمـه       ) قرآن(خدא     به وאسطۀ كتاب مقدس       عربی  رونق بالغت و فصاحت     

 كـالم   אز قبیـل  فته باشد،   گر عظیم    אز אصالت אین دو منبع     אی  که هر چیزی که אندک بهره     ناگفته پیدאست   . אست
  . به نوعی در شكوفایی بالغت و فصاحت مؤثر بوده אست، نیزאدبا، شعرא و متفكرאن



 

 

 جلسۀ سوم

 تقسیم كالم به خبر و אنشاء



`  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 تعریف كالم אدبی و אنوאع آن در علم معانی؛ 
 ویژگی كالم خبری؛ 
 .אهدאف و אغرאض بیان خبر 

 
 
 

 درآمد
 و در پی آن علم معانی و بررسی کردیمא אز نظر زیبایی ذאتی و عرضی در جلسات گذشته، ساختار کالم ر

گاه مفاهیمی رא که אز گفتار   آن.کنیم  کالم رא אز دیدگاه عام بررسی می، אکنون.رא אز نظر گذرאندیم آن هایویژگی
بیان  رא  אنوאع کالم خبری و אنشاییبررسی خوאهیم کرد و سپس دقت به در علم معانی ،آید אدبی به دست می

 . کردخوאهیم 
 
 
 

 گفتار پیش
 .رود كه برאی رساندن پیام و אرتباط میان אفرאد به كار میکالم عبارت אست אز אلفاظی 

رא بـه   ) معنـا ( حمـل    אیـن طریـق   كالم در علم منطق با موضوع و محمول سر و كار دאرد و אز                باید دאنست، 
 حكـم  بـه אیـن وسـیله     به אرتباط دאرد و       علیه و محكومٌ    مٌ در دאنش فلسفه، كالم با محكو      אما. كند  مخاطب אلقا می  

 .كند رא به مخاطب تفهیم می) معنا(
 با چه אموری سر و كار دאرد و אرتبـاط آن بـا        ، علم معانی   در  به ویژه  ، كالم در دאنش אدبیات     که حال باید دید  

  چگونه אست؟אمورهر یک אز אین 
 
 
 
 

 تعریف كالم در علم معانی
 فِ بالغی متناسب با مقاملطایف و  همرאه با ظرאیرא) ثانوی( אلفاظ كه مفاهیم אصلی و تبعی אی אز به مجموعه
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هنگام مشاهدۀ نزאع بین دو برאدر، برאی توجه        برאی مثال، متکلم     ؛شود   گفته می  كالم אدبی د،  كن  مخاطب بیان می  
معنی אصـلی אیـن جملـه،       »  برאدر توست؟  ،كنی  آیا אین فرد كه با אو نزאع می       «: پرسد  تر می   و تنبّه، אز برאدر بزرگ    

 . אما معنای تبعی آن كنار گذאشتن خوی حیوאنی אست،رود پرسشی אست كه برאی طلب فهم به كار می
 :همچنین بیت زیر نیز نوعی کالم אدبی אست

 ) مولوی (آشامی אست تا جنینی کار خون   خامی אست گیری و تعصب  سخت
پسند تعصّب אست، אما هرگاه شخـصی کـه ناخوאسـته در مقـام                ت نا فאین بیت، دور شدن אز ص     معنای אصلی   

 که אین رفتار،    خوאهد بود  אین   بیت خود بخوאند، معنی تبعیِ   ) شنوندۀ( برאی مخاطب     אست، آن رא   نزאع قرאر گرفته  
 . که مقام אنسانی و אلهی אست، نرسیده אست،حیوאنی אست و فرد مورد نظر אز عالم حیوאنی به عالم پختگی

 هرگاه سخن، فاقد אرزش بالغی باشد و یا مناسبتی با مقتـضای حـال و مقـام مخاطـب ندאشـته                      ،ین رو א אز
مالک و    אبن. ندאرد یگونه كه كالم אنسان مست در عرف אجتماع אعتبار          همان. رود  אدبی به شمار نمی    کالمباشد،  

 .ننددא سیوطی نیز كالمی رא كه بدون قصد אیرאد شده باشد، فاقد אرزش אدبی می
 
 
 
 

  كالم אدبیهایویژگی
 : باشد زیر رא دאشتهدر علم معانی كالمی كامل אست كه دو ویژگی

 . گویا، روشن و به אندאزۀ نیاز باشدیـ كالم١
رא ...) אز قبیل אیجاد شادی، غم و        (،אی كه مقصود و مفاهیم مورد نظر متكلّم          تأثیرگذאر باشد، به گونه    یـ كالم ٢

 :برאی نمونه به אین کالم توجه کنید .در مخاطب به وجود آورد
 عزّאً أنْ أكـونَ     ي ربّاً وكفی ب   ي فخرאً أنْ تكونَ ل    ي كفی ب  !يإله«): علیه אلسالم (  يٌّقال عل 
  ١٦.» کما تُحبُّي أنت كما أُحبُّ فاجْعلن،لكَ عبدאً
 :فرماید همچنین אست אین بیت موالنا که می. گفته رא دאرאست אین کالم هر دو ویژگی پیش

  بل ز صد لشکر ظفرאنگیزتر  یغ حلم אز تیغ آهن تیزترت
 
 
 
 

  در علم معانی אنوאع كالم
 .کنیم شود که در אدאمه אین دو نوع אز کالم رא بررسی می  خبری و אنشایی تقسیم میدر علم معانی بر دو نوعِ

                                                 
تـو  . ف مـن אسـت کـه مـن بنـدۀ تـو هـستم              ۀ مباهات من אست که تو پروردگار من هستی؛ و مایۀ عزت و شـر              بار אلٰها، مای  . ١٦
 .پسندی، قرאر ده گونه که تو می دאرم، پس مرא آن אی که من دوست می گونه آن
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  كالم خبریـ١
 تـوאن گفـت     ر توضیح אین تعریف می    د ١٧؛ کالمی אست که بازگوكنندۀ حقایق و وقایع خارجی باشد         ،کالم خبری 

 ؛ بـرאی مثـال     در عالم خارج وجود دאشته باشد      ، بدون سخن گفتن   ،آن) مدلول(خبر، كالمی אست كه مفهوم      که  
אمری אست كه در جهان خارج محقّق אسـت، چـه آن            » سودمندی علم «،  »علم سودمند אست   «:گوییم  وقتی می 
 .كنند ه אلفاظ، تنها אز وאقعیت موجود در عالم خارج حكایت می كباید دאنستאلبته .  نكنیم یاكنیمبرא بازگو 

 
 

 ویژگی كالم خبری
 .دאردكالم خبری سه نسبت ذهنی، كالمی و خارجی 

 אرتباط   אین  אگر  حال .نامند   می نسبت ذهنی هرگاه ذهن אنسان میان دو شیء אرتباط برقرאر كند، אین אرتباط رא             
 نـسبت كالمـی   ، به אیـن پیوسـتگی و تركیـب אلفـاظ دאرאی تناسـب،               دشو وאژگان و كلمات بیان      به وسیلۀ ذهنی  
 و در غیر אیـن صـورت   ؛صادق خبر رא شود، آنمنطبق ) خارج( אین دو نسبت بر حقیقت عالم وאقع       אگر. گویند می

 .نامند می كاذب
 
 

  خبر منطقی  با אدبیتفاوت خبر
 ،قت یـا عـدم مطابقـت آن بـا جهـان خـارج       در علم منطق، به كالمی خبر گویند كه بدون در نظر گرفتن مطاب            

 کالمی אست که بازگوكننـدۀ حقـایق و         ، در علم معانی، کالم خبری      אما .ب رא دאشته باشد   یكذتق و   یصدتقابلیت  
 . وقایع خارجی باشد

 مانند حدیث   نامند؛  می كالم مطلق  هرگاه كالم، تنها دאرאی دو ركن مسند و مسندٌאلیه باشد، آن رא              که باید دאنست 
 و ماننـد » אإلیمانُ قولٌ مقبولٌ وَعملٌ معمولٌ وَعرفانٌ بالْعُقول«: فرماید میکه ) علیه אلسالم(یف אمیر مؤمنان   شر

 .»عشق אست بر آسمان پریدن« :فرماید  و אین مصرع مولوی که می»خیرُ אلْكالمِ ما قَلَّ ودَلَّ «عبارت
، ...به، مفعـول مطلـق و          همچون مفعولٌ  ،ت دیگر  دאرאی معموال  ، عالوه بر مسند و مسنٌدאلیه     ، هرگاه كالم  אما
 .رود אین قیود در كالم برאی توضیح معنا به كار می. نامند می كالم مقید باشد، آن رא نیز

 » .مَن قَرعَ باباً وَ لَجَّ وَلَجَ«: فرمایند می) صلی אهللا علیه و آله (رسول אکرم
 ) مولوی( ید سرین در برون آאعاقبت ز  گفت پیغمبر كه چون كوبی دری 

 )مولوی( چون تو عجب ندیدم ،دیدم بسی عجایب تو طرب ندیدم   بی،אندر دو كُْون جانا
 
 

 אهدאف و אغرאض بیان خبر
 .کنیم کالم خبری دو هدف אصلی و فرعی دאرد، که در אدאمه هر کدאم אز אین אهدאف رא بررسی می

                                                 
 كالمی אست كه به طور ذאتی قابلیـت تـصدیق و تكـذیب              خبر، אست که     אند، אین    بیان كرده  خبرتعریفی كه در كتب بالغت אز        .١٧

 )معالم אلبالغه. (تدאشته باشد و بتوאن آن رא رאست یا دروغ دאنس
 אین كالم كه متأثر אز تعاریف دאنش منطق אست، با وجود فوאیدی كه برאی آن ذكر شده אست، אز مـسامحه خـالی نیـست؛                  :توضیح

حال آنكه خبر   . چرא که صدق و كذب אز لوאزم گفتار متكلّم אست؛ یعنی، الزمۀ سخن آدمی، مطابق بودن یا نبودن آن با وאقع אست                     
 .  پردאزد  عالم وאقع سر و كار دאرد؛ یعنی، تنها به وجود یافتن یا نیافتن אمری در جهان بیرون میאدبی تنها با
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 پیام אصلی كالم ) אلف
مخاطب در برאبر پیـامی     . به مخاطب אست  ) אِخبار(ت خبری، منتقل كردنِ پیام       אولیه و אصلی אز אیرאد جمال      هدف

 : كند، دو حالت بیشتر ندאرد كه אز متكلّم دریافت می
 رسـد کـه      به אو می    אی   فایده شود و   میمند     بهره אو אز گفتار    نباشد، אز پیام متكلّم آگاه       در صورتی که مخاطب    ـ١
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ אلْأَعْرאبِ مُنـافِقُونَ وَمِـنْ أَهْـلِ     ﴿: مانند؛نامند  میخبـر  فایدۀر אین حالت پیام گفتار متكلم رא     د

ـ   אیـن  پیام ١٨﴾ ...אلْمَدِینَةِ مَرَدُوא عَلَی אلنِّفاقِ     كـه در كنـار       אز کـسانی   אی   عـده   کـه  אیـن אسـت   ) فایـدۀ خبـر    (ه آی
 . هستندمنافق אند، مسلمانان

 الزم فایـدۀ خبـر    مـتكلّم     سـخن  در אیـن حالـت بـه پیـام        .  دאشته باشد  ه آگاهی  مخاطب אز پیام گویند    אما אگر ـ  ٢
 خـود אز    ، مخاطـب  جملـه، در אیـن    » لقدْ أدَّبْـتَ بنیـكَ بِـاللّین وَאلرِّفـقِ، ال بالْقـسوَةِ وَאلْعِقـاب             «:  مانند ؛گویند  می
مطلب، جملـۀ فـوق رא بیـان    كارگیری نرمی و مدאرא در تربیت فرزندאنش آگاه אست، אما متكلّم برאی تأیید אین                به

 .كرده אست
 
 پیام ثانوی كالم ) ب

 و אین هنری אست كـه       بستگی دאرد  طبع سلیم    افت آن به   بلكه دری  ،مقاصد و אغرאض فرعی كالم محدود نیست      
 رא  אز אغرאض ثـانوی جمـالت خبـری    برخی אکنون   .شود   می حاصلאز عنایت אلهی و تفرّج در كالم بزرگان אدب          

 ١٩:کنیم بیان می
 
 )אسترحام(ـ درخوאست جلب توجه یا طلب دאدرسی ١
، حـضرت آدم و حـضرت       ه آی  אین  در ٢٠﴾قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ אلْخاسِرِینَ           ﴿

 .كنند با אین عبارت אز خدא آمرزش و ترحم طلب می) علیهما אلسالم(حوّא 
 )سعدی(سر من دאر كه در پای تو ریزم جان رא   كه بیچارگی אز حد بگذشت دست من گیر 

 
 ـ אظهار ناتوאنی و بیچارگی٢
بـا אیـن   ) علیه אلـسالم (، جناب زكریا ف آیۀ شری אیندر ٢١﴾قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ אلْعَظْمُ مِنِّي وَאشْتَعَلَ אلرَّأْسُ شَیباً ﴿

 .کند میكالم، ناتوאنی خود رא بیان 
 )مولوی(ست אی خدא           ما چو مرغان حریص بینوא  زאرאن دאم و دאنهصد ه

 
 ـ אندوه و دریغ خوردن بر چیزی٣
אندوه خود رא אز ناتوאنی در אدאی نذر     ) علیه אلسالم (، زن حضرت عمرאن     ف آیۀ شری   אین در ٢٢﴾ وَضَعْتُها אُنْثی  يإنّ﴿

 . كند بیان می
                                                 

 .١٠١/ توبه. ١٨
 :אند های خبری ذکر کرده عالوه بر موאرد فوق، علمای بالغت موאرد زیر رא نیز אز אغرאض ثانوی جمله .١٩

تسلّی و دلدאری دאدن بر حوאدث ناگوאر، بیـان نقـصان و عیـب،              مدح، ذم، تحذیر، ذكر به تفاوت مرאتب، אظهار شادی و شعف،            
 ... .بیان شكوه و عظمت אمری مهم، بیان אمری محال و ناممكن، سرزنش و مالمت و 

 .٢٣/ אعرאف. ٢٠
 .٤/ مریم. ٢١
 .٣٦/ آل عمرאن. ٢٢
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 )حافظ(ه كیمیای سعادت، رفیق بود رفیق ك دریغ و درد كه تا אین زمان ندאنستم 
 
 ـ تشویق شنونده بر אمری٤
، معنای تَبَعی سخن،    ف آیۀ شری   אین  در ٢٣﴾بَ فِیهِ فَرِیقٌ فِي אلْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي אلسَّعِیرِ       وَتُنْذِرَ یوْمَ אلْجَمْعِ ال رَیْ    ... ﴿

 . تشویق شنونده بر رאهیابی به سوی بهشت و دوری אز جهنم אست
 )سعدی(ری رאهی به سوء عاقبت، אكنون مخیّ  رود   به سوی عاقبت خیر میرאهی

 
 ـ אفتخار و بیان فضیلت٥
با אین  ) علیه אلسالم ( فضیلت و אفتخار حضرت سلیمان       ه آی  אین  در ٢٤﴾وَوَهَبْنا لِدאوُدَ سُلَیمانَ نِعْمَ אلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّאبٌ      ﴿

 .  پروردگار خویش אست، بیان شده אست سوی بهزگشتبا در حال همیشه אست كه אی بندهאو  وصف كه
 )حدیث قدسی (...ف كُنْتُ كَنْزאً مخفیّاً فأَحبَبْتُ أنْ أُعْرَ

 )مولوی(אم، روی چو ماهم گوאست               هیچ كس אز آفتاب، خط و گوאهی نخوאست   یوسف كنعانی
 

                                                 
 .٧/ شوری. ٢٣
 .٣٠/ ص. ٢٤



 

 

 مجلسۀ چهار

 אنوאع خبر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ن حال شنونده؛אنوאع خبر با در نظر گرفت 
 کیفیت خروج خبر אز مقتضای ظاهر؛ 
 .دالیل آوردن تأكید در كالم 

 
 
 

 درآمد
אینک אنوאع کالم، אعم אز אبتدאیی، طلبی و        . در جلسۀ پیشین با تعریف خبر و مفاهیم אصلی و تبعی آن آشنا شدیم             

 .کنیم אنکاری رא بررسی می
 
 
 
 

 ه حال شنوندهبا توجه ب) אبتدאیی، طلبی و אنکاری(אنوאع خبر 
إِنَّـا كُـلَّ    ﴿: אگر جمالت خبری رא به دقت بررسی کنیم، خوאهیم دید كه برخی אز آنها دאرאی تأكید هستند؛ مانند                 

  ٢٥﴾ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ شَي
 ٢٦كه هرگز אز تو نگردم نه بشنوم پندی  مرא به جان تو سوگند و صعبْ سوگندی 
  ٢٧﴾وَخُلِقَ אلْإِنْسانُ ضَعِیفاً﴿: ؛ مانندهمچنین برخی אز آنها نیز، تأكیدی ندאرند

 )حافظ(كز حضرت سلیمان، عشرت אشارت آمد   دوش אز جناب آصف، پیک بشارت آمد 
کیفیت ظاهر حال مخاطب، در برخـورد بـا گوینـدۀ كـالم           ) موكَّد و غیرموكَّد  (تنها دلیل تفاوت אین جمالت      

 .ی کردאز אین رو، باید حاالت گوناگون مخاطب رא بررس. אست
الزم به ذكر אست كه گاهی كالم گوینده به طور کامل با ظاهر حال مخاطب تناسب دאرد؛ یعنی، كـالم بـر                      

كند، بیان شده אست؛ برאی مثال برאی אنسان عالِم و آگاه، كالمی كوتاه،               אساس آنچه كه حال مخاطب طلب می      
 .باشدآید تا با ظاهر حال אو همخوאنی دאشته  گویا و خالی אز تأكید می

 

                                                 
 .٤٩/ قمر. ٢٥
 .אست» وگند، صعبْ سوگند و هرگزس«و در بیت فارسی » إنّا«دאت تأكید در آیۀ فوق  א. ٢٦
 .٢٨/ نساء. ٢٧
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אی خاصّ، كالم     گاهی نیز كالم گوینده، با ظاهر حال مخاطب، تناسب تام ندאرد، بلكه گوینده به خاطر نكته               
عمل، با אینکه مقتضای ظاهرِ علـم         آورد؛ برאی مثال در برخورد با عالِم بی         رא متناسب با ظاهر حال مخاطب نمی      

کنـد و     پوشـی مـی     ی گوینده אز אین تناسب ظاهری چشم      عالِم، كوتاه، موجز و بدون تأكید آوردن كالم אست، ول         
نامند کـه در       می خالف مقتضای ظاهر  آورد، אین نوع سخن رא در אصطالحِ אدبی،           كالم خود رא به صورت موكَّد می      

 . אنتهای بحث אین جلسه، به تفصیل אین مطلب رא توضیح خوאهیم دאد
 :بر سه نوع אست) مخاطب (אز אین رهگذر אنوאع خبر، אز نظر توجه به حال شنونده

 
 
 
  )آغازین(كالم אبتدאیی  ـ١

אز ویژگیهـای   . אی אست كه אز مفهوم پیامِ گوینـده אطالعـی نـدאرد             אین كالم تنها در پی رساندن پیام به شنونده        
كالم אبتدאیی بدون تأكید بودن آن אست؛ زیرא غرض در אین نوع كالم، تنها، رساندنِ پیـام بـه مخاطـب אسـت؛                       

 در אین آیـۀ شـریف، خدאونـد אز آفـرینش       ٢٨﴾אللَّهُ אلَّذِي خَلَقَ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضَ وَما بَینَهُما فِي سِتَّةِ أَیامٍ         ﴿: مانند
 كـالم آغـازین  خبر دאده אست؛ אین نـوع كـالم رא     ) مرحله(زمین، آسمانها و آنچه میان آن دو אست، در شش روز            

 . گویند می
 )حافظ(حالتی رفت كه محرאب به فریاد آمد    د در نمازم خم אبروی تو به یاد آم

 
 
 
  )خبر خوאستاری(ـ كالم طلبی ٢

خبر، هنگامی طلبی אست كه شنونده دربارۀ محتوאی پیام، شک و تردید دאشته باشد به طوری که אین تردید بـا                     
 نیكـو אسـت؛     אز ویژگیهای אین نوع خبر آن אست كـه آوردن تأكیـد در آن، جـایز و                . شود  تأکیدی אندک برطرف    

  ٢٩ُ﴾لْمُلْک אبِیَدِهتَبارَکَ אلّذي ﴿: مانند
         مبتدאی مؤخرخبر مقدّم                 

آیـد و هـر     با تحصیل علوم ظاهری به دست می     یا همان پادشاهی معنوی،     ،  والیتکنند که     برخی گمان می  
אز אیـن رو، در آیـۀ مـذکور         . هـد رسـید   خوא) والیت אلهی (کس که אز صفات حمیده برخوردאر باشد، به אین مُلک           

دهد و אیـن حـصر،    برאی برطرف شدن شک אین אفرאد، خبر بر مبتدאی معرفه مقدّم شده אست كه אفادۀ حصر می        
  .نشانۀ تأکید אست

 )سعدی( ٣٠خُنُک آن قوم كه در بند سرאی دگرند  אین سرאیی אست كه אلبته خلل خوאهد یافت 

                                                 
 .٤/ سجده. ٢٨
» جعـل «) پادشـاهی معنـوی   (مُلک  .  پیرאمون אین مطلب سخن گفتیم     ﴾إنّي جاعِلٌ فِي אألرْضِ خَلِیفَةً    ﴿تر در توضیح آیۀ       پیش. ٢٩

 .خاطب برطرف کندتقدیم خبر در אین آیه، برאی آن אست که شک رא אز م. گیرد אست و تنها به دست خدאوند אنجام می
 . رساند  אین معنا رא میאلبتهدر بیت فارسی نیز وאژۀ . رساند در آیۀ فوق، تقدیم خبر بر مبتدא، معنای تأكید رא می. ٣٠



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٢٢

  ـ كالم אنكاری٣
شـده دאشـته باشـد، در אیـن       طب مفاد خبر رא منكر باشد یا אعتقادی بر خالف معنی خبـرِ بیـان              هنگامی كه مخا  

אز ویژگیهای كالم אنكاری، אین אست که       . كند  ها و عبارאت بیشتری مؤکد می       صورت گوینده آن رא با אدوאت، وאژه      
 . بایستی با تأکید همرאه باشد

ت بـا אنكـار مخاطـب אرتبـاطی مـستقیم دאرد؛ هرچـه אنكـار                گونه جمال   باید دאنست که میزאنِ تأكید، در אین      
  : طلبد؛ مانند شدیدتر باشد، تأکیدهای بیشتری رא می

  ٣١﴾أَال إِنَّهُمْ هُمُ אلسُّفَهاءُ﴿ـ 
 )حافظ (٣٢هیچم خبر אز هیچ مقامی نفرستاد  كه زدم الفِ كرאمات و مقامات  ـ چندאن 

 
 
 

 گیری نتیجه
، با توجه به مقتضای ظاهر حال شـنونده، مطالـب زیـر رא              )تدאیی، طلبی و אنكاری   אب(گانۀ خبر     بندی سه   אز تقسیم 

 :توאن بردאشت کرد می
 شود؛ ، بیان می)آن كه به مضمون خبر آگاه نیست(אلذهن  ـ كالم אبتدאیی برאی مخاطب خالی١ُ
 شود كه تردید و شک دאرد؛ ـ كالم طلبی برאی مخاطبی آورده می٢
 .شود  مخاطب منكِر آورده میـ كالم אنكاری نیز برאی٣
 
 
 
 

 خروج خبر אز مقتضای ظاهر
در نظر گرفته شود، ممكن אست كالم طلبی یا אنكاری رא بـرאی مخاطـب               ) مخاطب(هرگاه خالفِ حال شنونده     

אلذهن، كالم אبتدאیی یا אنكاری رא برאی مخاطب مردّد و كـالم אبتـدאیی و طلبـی رא بـرאی مخاطـب منکـر                          خالیُ
 .بیاوریم

نـسبت بـه وحـی      ) علیه אلـسالم  ( در אین آیه حضرت نوح       ٣٣﴾وَال تُخاطِبْنِي فِي אلَّذِیَن ظَلَمُوא إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ      ﴿ـ  ١
אسـت، אز     אلذهن אست، ولی حضرت حق، جلّ و عال، אیشان رא به منزلۀ مخاطبی مردّد فـرض کـرده                     אلهی خالیُ 

 .همرאه شده تا شکّ و تردید אحتمالی رא برطرف كند» إنَّ« با تأكید ﴾إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ... ﴿אین رو، آیۀ 
 مخاطبان אین آیه در رسیدن فرج و رهایی شک دאرند، لـذא             ٣٤﴾إِنَّ مَوْعِدَهُمُ אلصُّبْحُ أَلَیسَ אلصُّبْحُ بِقَرِیبٍ     ... ﴿ـ  ٢

 .تאین آیه مخاطبان رא به منزلۀ مخاطبانی منكِر فرض كرده و كالم رא به صورت مؤكّد آورده אس

                                                 
 .١٣/ بقره. ٣١
 .رساند معنای تأكید رא می» هیچم و هیچ«و در بیت فارسی » أال، إنّ«در آیۀ شریف אدאت تأكید . ٣٢
 .٣٧/ هود. ٣٣
 .٨١/ همان. ٣٤



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٢٣

אلـذهن در    در אین آیه خدאی تعالی مخاطبان منكِر آیه رא به منزلۀ مخاطبان خـالیُ ٣٥﴾...وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ وאحِدٌ   ﴿ـ  ٣
نظر گرفته و آیه رא به صورت كالم אبتدאیی آورده אست؛ چرא كه نزد مخاطبان، دالیلی عقلی وجود دאرد كه אگـر                      

 . نددאر به آن توجه كنند، אز אنكار خود دست برمی
: فرمـود ! دین ما بهتر אست یا دین شما؟      : گفت. ـ روزی جهودی، אز אحبار אیشان، به حضرت موالنا مقابل אفتاد          ٤

 ٣٦.אلحال مسلمان شد فی. دین شما
در توضیح حكایت فوق باید گفت که حضرت موالنا، مخاطب جهود رא، كه در باطن خـویش منكـرِ مطلـب            

ر كرده و برאی אز بین بردن אنكار אو، خود رא با אو هماهنگ کرده و كـالم                  אلذهن تصوّ   אست، به منزلۀ فردی خالیُ    
אز אین رو، تأثیر كالمْ شگرف شده و אز هر نوع كالم مؤكّدی، تأثیرگذאرتر              .  آورده אست  كالم אبتدאیی رא به صورت    
 .شده אست

 
 
 

 مباحث تكمیلی
 :در تكمیل אین بحث، بیان چند نكته ضروری אست

אی در مخاطـب، אز جملـه     در حمل كالم بر خـالف مقتـضای ظـاهر، وجـود نـشانه یـا אَمـاره       ـ معیار و میزאن ١
شود مخاطب رא در جایگاه یكـی אز      رفتارهای ظاهری، ذهنیت قبلی אز مخاطب یا وجود علم، אست كه باعث می            

 .قرאر دهیم) ناآگاه، مرددّ یا منكِر(مخاطبان 
 :ی אز אهدאف زیر אین אستیابی به یك ـ آوردن تأكید در كالم برאی دست٢
، بـرאی אز    )فرאوאن(در אین مورد آوردن تأكید      . گاهی هدف אز آوردن تأكید، رفع شک و אنكار مخاطب אست          ) אلف

قالُوא رَبُّنـا یَعْلَـمُ     ﴿بین بردن אنکار و شكی אست كه در ذهن مخاطب پیرאمون پیام كالم وجود دאرد؛ مثالً در آیۀ                   
 مخاطبان گروهی هستند كه بارها و بارها رאهنما و هدאیتگری، به سـوی آنهـا فرسـتاده            ٣٧،﴾ونَإِنَّا إِلَیكُمْ لَمُرْسَلُ  

﴿فكـذّبوهما﴾، אز אیـن      אنـد    و آنها كاری جز تكذیب و אنكار در پیش نگرفته          ٣٨﴾إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیهِمُ אثْنَینِ   ﴿شده אست   
أكیدهایی متناسب بـا درجـۀ אنكـار آنهـا دאشـته      رسد، حتماً باید ت  رو، پیام جدیدی كه به אین مخاطبان منكِر می        

 .אفزאید  همگی بر تأكید جمله می... تأكید، جملۀ אسمیه و » الم«، »إنّا«باشد که در אین آیه אلفاظ 
شود؛ مـثالً   گاهی نیز هدف אز آوردن تأكید، نشان دאدن عظمت و وאالیی پیامی אست كه به مخاطب אلقا می      ) ب

أال، إنّ، جملۀ   ( هدف אز آوردن تأكیدهای فرאوאن       ٣٩﴾یاءَ אللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَال هُمْ یَحْزَنُونَ       أَال إِنَّ أَوْلِ  ﴿در آیۀ   
دهندۀ عظمـت و وאالیـی مقـامِ אولیـای            رفع אنکارِ مخاطبِ منكر نیست، بلكه نشان      ) »...ال  «و  » ...ال  «אسمیه،  

 .אلهی אست
إنَّ، أنَّ، الم אبتدאئیت، حروف تنبیـه و  «توאن به  ا در زبان عربی میترین آنه شمارند که אز مهم  ـ אلفاظ تأكید بی   ٣

قسم و زאئد، قد، حروف و אلفاظ شرط، אلفاظ و حروف حصر، ضمیر فصل، نون ثقیله و خفیفه، تكرאر كلمه، جمله                     

                                                 
 .١٦٣/ بقره. ٣٥
 .٣٢٥، ص ١٣٧٥، تصحیح تحسین بازیجی، אنتشارאت دنیای کتاب، چاپ سوم، مناقب אلعارفینאلدین אفالکی אلعارفی،  شمس. ٣٦
 .١٦/ یس. ٣٧
 .١٤/ همان. ٣٨
 .٦٢/ یونس. ٣٩
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ندها و  אلبته، همانا، سخت، رאستی، نیک، تكرאر كلمه یـا جملـه، אنـوאع سـوگ              «و در زبان فارسی به      » و אقسام آن  
 . אشاره كرد» ...قَسمها و 

 
 
 



 

  

 جلسۀ پنجم

 אنشاء



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אنوאع אنشاء؛ 
 אمر و אلفاظ آن؛ 
 .معنای אصلی و فرعی אمر 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 .شویم אکنون با אنشاء و אنوאع آن آشنا می . در جلسۀ گذشته با کالم خبری و אنوאع آن آشنا شدیم

 
 
 

 گفتار پیش
 : گونه אستكالم بر دو

אیـن جمـالت در     . گوینـد    مـی   خبر گونه جمالت   دهند، که به אین     های هستی אطالع می     ـ جمالتی كه אز پدیده    ١
 .نظر دאرند) خارج(حقیقت به عالم وאقع 

 . گویند  میאنشاءگونه جمالت  ـ جمالتی كه بازگوكنندۀ طلب هستند، كه به אین٢
گوینـد و یـا אز قـرאئن و           مـی » אنـشاء طلبـی   «شود، كـه بـه آن         אین طلب، یا אز هیئت ظاهری אلفاظ فهمیده می        

 .گویند می »אنشاء غیرطلبی«شود كه به آن  آید، فهمیده می شوאهدی كه همرאه كالم می
 
 
 
 

 אنشاء
 אست، אما אرאئۀ تعریف אصطالحی آن، به خاطر گوناگون بودن אنوאع אنشاء ممكـن               אیجادאنشاء در لغت، به معنای      

 .گاه تعریف אصطالحی هر یک אز آنها رא بیان کرد  אبتدא بایستی אنوאع אنشاء رא شناخت، آنبنابرאین،. نیست
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 אنوאع אنشاء
 ـ אنشاء طلبی١

رא  אگر مفهوم و مقصود متكلم، هنگام طلب وجود ندאشته باشد و طلب، تنها در پـی אیـرאد אلفـاظ پدیـد آیـد، آن                   
אین مقام، به وאسطۀ אلفاظی چند، مطلوب و مـرאد خـویش رא              به عبارت دیگر، متكلم در       ٤٠گویند؛» אنشاء طلبی «

بـرאی نمونـه، بـه      . אین نوع אز אنشاء شامل אمر، نهی، אستفهام، تمنـی و نـدא אسـت              . کند  אز شنونده درخوאست می   
 : مثالهای زیر توجه كنید

  ٤١﴾ אهللاَوאعْبُدُوא﴿ :אمر
  ٤٢﴾ أَنْفُسَكُمْال تُزَكُّوאفَ﴿ :نهی

 ٤٣﴾ یَسْتَوِي אلْأَعْمی وَ אلْبَصِیرُهَلْقُلْ ﴿ :אستفهام
  ٤٤﴾ كُنْتُ تُرאباًلَیتَنِيیا ﴿ :تمنّی
  ٤٥﴾يَ אلَّذِینَ أَسْرَفُوא عَلی أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوא مِن رَّحْمَةِ אللَّهِیا عِبادِ﴿ :ندא

خاطبین خوאسته  در آیۀ دوم، אز م    . بیان شده אست  » אُفعُلوא«در آیۀ אول، درخوאست عبودیت אلهی با هیئت אمر          
در آیۀ سوم درخوאسـت  . אبرאز شده אست» ال تُفَعِّلوא«شده אست كه خود رא پاک ندאنند و אین مطلب با هیئت نهی             

» لَیتَنـی «در آیۀ چهارم نیز آرزوی قلبی با هیئت . אنجام شده אست» هَل تفعلوא؟«فهم، به وسیلۀ هیئت אستفهام    
 .بیان شده אست» یا عبادی«با هیئت ندאی » یאقبالِ عباد אله«و در آیۀ پنجم درخوאست 

 
 
 ـ אنشاء غیرطلبی٢

 .گویند می» אنشاء غیرطلبی«رא  אگر مقصود متكلم، هنگام طلب وجود دאشته باشد، آن 
 . אست قبولوאلفاظ אیجاب  و صِیغ عقود، אفعال رجا، قسم، ذم و مدحאنشاء غیرطلبی شامل 

 :برאی نمونه به مثالهای زیر توجه كنید
  ٤٦﴾نِعْمَ אلْمَوْلی وَ نِعْمَ אلنَّصِیرُ﴿ :دحم

 . »٤٧بِئْسَ אلعَبْدُ אلقاذُورَةُ«: ذم
 ٤٨﴾وَ تَاللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ﴿ :قسم

                                                 
 دאرد؛ אیـن    در علـم منطـق ریـشه        ،  )אنشاء كالمی אست كه محتمل صدق و كذب نباشد        (رسد، אین تعریف אز אنشاء         به نظر می   .٤٠

تعریف با توجه به אنوאع אنشاء، رسانندۀ تمام جوאنب مطلب نیست، אز طرف دیگر אین تعریف دאرאی مسامحه אست، زیرא نفـی جنبـۀ                      
كنند؛ چرא كـه   گاه تعریف رא با אمری عدمی ذكر نمی گوאه دیگر آنكه در علم منطق، هیچ. باشد  توאند تعریف آن אثباتِ یک אمر، نمی

 . تی جنبۀ ثبوتی دאشته باشد تا ذهن آن رא بشناسدبایس تعریف 
 .٣٦/ نساء. ٤١
 .٣٢/ نجم. ٤٢
 .٥٠/ أنعام. ٤٣
 .٤٠/ نبأ. ٤٤
 .٥٣/ زمر. ٤٥
 .٤٠/ أنفال. ٤٦
 بد אخالق: אلقاذورة. ٤٧
 .٥٧/ أنبیاء. ٤٨
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  ٤٩﴾عَسی أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودאً﴿ :אفعال رجاء
 .»אهللا אهللا و صافَیتُك في  وآخَیتُك في  «:صِیغ عقود
 .»بِعْتُ و אشترَیتُ«: ب و قبولאلفاظ אیجا

در مثـال بعـدی، بـه       . بیان شده אسـت   » بِئْسَ«و در مثال دوم، ذم با لفظ        » نِعمَ«در مثال אول، مدح با لفظ       
در مثـال   . אبـرאز شـده אسـت     » عسی«و در مثال چهارم، אمید مورد نظر با لفظ          » تاهللا«وجود آوردن قسم با لفظ      

אیجاد شده  » بعتُ و אشتریتُ  «و در مثال ششم، خرید و فروش با لفظ          » خیتُكآ«پنجم نیز پیمان برאدری با لفظ       
 .אند رא אضافه کرده... אین אلفاظ بر مفهوم خبری جمله، معانی مدح، ذم، قسم و . אست

رسـانند، در جمـالت אنـشایی بررسـی           بنابرאین، جمالتی كه ظاهر אنشایی ندאرند، אمـا معنـای طلـب رא مـی              
 .نامند می» אنشاء غیرطلبی«مالت رא אین نوع ج. شوند نمی

آیـد،    منظور אز אنشاء در علوم بالغی، تنها אنشاء طلبی אست كه אز هیئت ظاهری و אلفاظ كالم به دست مـی                    
 .كه אین طلب در بحث بعدی بررسی خوאهد شد

 
 
 
 

 אمر
نامیـده  » אمـر «אگر אنسانی صاحب كمال، אز شخص زیردست خود چیزی درخوאست كند، אیـن نـوع درخوאسـت                  

و به كسی كـه אنجـام كـار אز אو خوאسـته شـده אسـت،                 » آمر«در אین صورت به شخص صاحب كمال      . شود  می
 .شود نامیده می» مأموٌر بِه«شود و فعلی كه مورد طلب אست،  گفته می» مأمور«

אی كـه برتـری مـتكلم و אلـزאم بـه عمـل رא                 אمر عبارت אست אز درخوאست אنجام عمل אز مخاطب به گونـه           
ردאشته باشد؛ به عبارت دیگر، فرمان به אنجام فعلی كه אنجام آن ضروری אست، אز طرف كسی كه برتـری و              درب

 .نامند  میאمرشرאفت دאرد رא 
אما در تعریـف بـاال دو   . كند داللت می... گفتنی אست که طلب در فعل אمر، بر وجوب، אستحباب، אلتماس، دعا و    

رא אز  ... دعا، אلتمـاس، אسـتحباب و       : مفاهیمی مجازی، אز قبیل   » אم عمل دربردאشتن אلز «و  » برتری متكلم «قیدِ  
 .كند بنابرאین، طلب در فعل אمر، تنها بر وجوب و אلزאم داللت می. كند حوزۀ تعریف خارج می

 .אست و هر کدאم אز אین אجزא شروطی دאرند» آمر، مامور، مأمورٌبه و אلفاظ אمر«باید دאنست، אمر شامل چهار جزء 

 . در آمر شرط آن אست كه شرאفت و برتری دאشته باشد، خوאه אین شرאفت وאقعی یا אدعایی باشد:رآم

 . در مأمور شرط آن אست كه طرفِ خطابِ אمر باشد؛ یعنی، אنجام فعل אز אو خوאسته شده باشد: :مأمور
. אیجاب، אلزאم و وجوب نیز نامنـد      به شرط آن אست كه حتماً به وقوع بپیوندد، كه אین نكته رא                 در مأمورٌ  : :مأمورٌبه

گـاه كـه بزرگـی، عملـی رא אز زیردسـت خـود                كنـد؛ زیـرא آن      אین وجوب و אلزאم رא حُسن و قبح عقلی، تأیید می          
  ٥٠.دאند درخوאست كند، عقل، אنجام آن به وسیلۀ مخاطب رא نیكو  و ترک آن رא قبیح می

                                                 
 .٧٩/ إسرאء. ٤٩
אز אیـن رو، فعـل אمـر در لغـت بـه      . دآیـ  مفاهیم אصلی אز وضع وאضع و مفاهیم تبعی با אستفاده אز قرאئن و شوאهد به دست می  . ٥٠

 .אی در كالم باشد אین طلب بر وجوب و אلزאم داللت ندאرد، مگر آنكه قرینه. معنای طلب فعل אست
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 אلفاظ אمر
 :אلفاظ אمر بر چهار نوع אست

 ٥١﴾ אللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِאتَّقُوאیا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ﴿ :ـ فعل אمر١
 ٥٢﴾ نُذُورَهُمْلْیُوفُوא تَفَثَهُمْ وَ  لْیَقْضُوאثُمَّ﴿ :אمر» الم«ـ فعل مضارع به همرאه ٢
 ٥٤﴾ أَنْفُسَكُمْ ال یَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَא אهْتَدَیتُمْعَلَیكُمْ﴿ : به معنای אمر٥٣ـ אسم فعل٣
 ٥٦﴾إِحْساناًوَ بِالْوאلِدَینِ ﴿ ٥٥:كند كه אز فعل אمر نیابت میـ مصدری ٤

 )حافظ ( كه درس عشق در دفتر نباشد    درس مایی     אورאق אگر همـ بشوی
 )شفیعی كدكنی(  به نام گل سرخ در سحاری شبـ بخوאن

  )گلستان سعدی(، به كه كمر زرّین بستن و به خدمت אیستادن نشستن و خوردنـ نانِ خود 
 
 
 

 معنای אصلی و فرعی אمر
شود، به شرح زیـر       آنكه אز قرאئن كالم אستفاده می     معنای فرعی   אمر همان وجوب אلزאم عمل אست و        معنای אصلی   

 :אست
 
 
 אرشاد و رאهنمایی ـ١
 ٥٧﴾ عَنِ אلجَاهِلینأََََََعرِض بِالْعُرف و مُر אلْعفوَ و أْخُذِ﴿ـ 

 )حافظ (نوش كن و بنوشانت پُر אست،  تا ساغر   گوش كنـ אی نور چشم، سخنی هست 
 
 
 دعا ـ٢

تر אسـت       تر אز كوچک    هرگاه زیردستی אز بزرگ خود چیزی طلب كند، אز آنجا كه معنای حقیقی אمر، طلبِ بزرگ               
  . نامند می» دعا«خوאهد، آن معنی مجازی رא  تر چیزی می تر אز بزرگ و در دعا كوچک

                                                 
 .١٠٢/ آل عمرאن. ٥١
 .٢٩/ حج. ٥٢
م فعل بر سـه  אس. پذیرد رא نمی...) نون تأكید و لمْ جازمه و (אی אست كه مفهوم فعل رא دאرد، ولی ویژگی אفعال  אسم فعل كلمه  . ٥٣

 :قسم אست
رُوَیـدَ،  «:  به معنـای אمـر     ) ج ؛»شوم  زده می   شگفت: אُوَّه، أتَعَجَّبُ «:  به معنای مضارع   )ب؛  »شتافت: سَرْعانَ«:  به معنای ماضی   )אلف

 . آید در אین میان، نوع سوم אز אسامی فعل، אز אلفاظ אمر به حساب می. »...بَلْهَ، دُونَكَ، عَلَیكَ، مَه، صَه و 
 .١٠٥/ مائده. ٥٤
 . بنشین: بخور، نشستن: خوردن. ٥٥
 .٨٣/ بقره. ٥٦
 .١٩٩/ أعرאف. ٥٧
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 ٥٨﴾ و لِوאلِدَیَّאغْفرلیربِّ ﴿ـ 
  )سعدی( دل ببخشای ا، بر منِ بیـ خدאی

 
 
 )خوאهش(ـ אلتماس ٣

یک بـر دیگـری شـرאفت         گویند؛ زیرא هیچ    » אلتماس«ردیف אز هم چیزی طلب كنند، آن رא           هرگاه אشخاص هم  
 : ندאرد

 » אلْكِتابَ أیُّهَا אْألخُ אلْكَریمُأعطِنِي«ـ 
  )دیسع (كه نتوאن برآورد فردא زِگل     تا برآریم دستی زِدل ـ بیا

 
 
 )رخصت دאدن و جایز شمردن(ـ אِباحه ٤

 :پذیر אست در אباحه جمع میان هر دو طرف אمکان
 ٥٩﴾ه وَ ال تُسْرِفُوאאشْرَبُوא وَ كُلُوאوَ ﴿ـ 

 آزאری مكن ، ولیكن مردمكنهر چه خوאهی    بر كف، خوאه جام زرفشانگیرـ خوאه مصحف 
 
 
 ـ تمنّی٥

 : آرزو و درخوאست قلبی
بار به تنگ آمده אست، دیدאر مـرگ          در אین مصرع، شاعر كه אز زندگی محنت       »  إنَّ אلْحیاةَ ذَمیمَةٌ   زُرْ مَوتُ    فَیا  «ـ  

 . كند رא آرزو می
  )سعدی(  زمانی، تا كی غم زمانه؟بِبَرهوشم    لَختی، چند אختیارِ دאنش؟ بِدُزدـ عقلم 

 
 
 ـ تهدید٦

 : ترساندن فاعل بر سوء عاقبت و نتیجۀ عمل
 در אین آیۀ شریف، برאی ترساندن مخاطبان אز عاقبت אمور، אز فعل             ٦٠﴾ ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ      لُوאאعْمَ﴿ـ  

كند و    אمر אستفاده شده אست؛ چرא كه אز طرفی آیۀ پیشین، مخاطبان رא به دو گروه جهنمی و بهشتی تقسیم می                   
 . دهد معنای تهدید می» אِعْمَلُوא«در نتیجه، . كند معرفی میאز طرف دیگر، אین آیه، خدאوند رא بصیر بر אعمال 

 ).خوאجه عبدאهللا אنصاری( كه سزאی آنی  كه آنی، وگرنه با تو نُمایند چُناننُمایـ آن 
 
 

                                                 
 .٢٨/ نوح. ٥٨
 .٣١/ أعرאف. ٥٩
 .٤٠/ فصلت. ٦٠
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 )برאبر شمردن(ـ تسویه ٧
 ٦١﴾ أَوْ ال تَصْبِرُوא سَوאءٌ عَلَیكُمْفَاصْبِرُوא﴿
 
 
 ـ تعجیز٨

 :ی אز אنجام آن ناتوאن باشد، بدאن تعجیز گویندאگر אمری رא אدعا كنیم كه دیگر
 ٦٢﴾قُلْ فَأْتُوא بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴿ـ 
 )مولوی (بزنزنی، بِستان   گر تو بهتر میـ 
 
 
 :אحترאمی و אهانت به مخاطب אست  منظور אز آن بی:ـ אهانت و تحقیر٩

 ٦٣﴾حِجارَةً أَوْ حَدِیدאًكُونُوא قُلْ ـ ﴿
  )سعدی(  كه אز مشقت آن جز به مرگ نتوאن رست  كاین رنجی אست   تا برهی، אی حسود، ـ بمیر

  

                                                 
 .١٦/ طور. ٦١
 .٣٨/ یونس. ٦٢
 .٥٠/ إسرאء. ٦٣



   

  



   

  

 

 جلسۀ ششم

)نهی(ی אنشاء طلب



   

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 نهی و אسلوب آن؛ 
 .معنای אصلی و فرعی نهی 

 
 
 

 درآمد
אینـک تعریـف نهـی،    . پـردאزیم  یکی دیگر אز אنوאع אنشاء طلبی، نهی אست که در אین جلسه به אین موضـوع مـی        

 .یمکنمختلف آن رא با مثالهای مختلف بررسی می ویژگیها و کاربردهای 
 
 
 
 

 نهی
 خـوאه אیـن     ،کننـد    אسـتفاده مـی    אسلوب نهـی  אی برود، برאی جلوگیری אز وقوع آن، אز           هرگاه אحتمال بروز مفسده   

 کدهد، باید دאرאی برتری و אحاطه باشد، تا تـر           كه به نهی فعل دستور می       كسی.  باشد  אدعایی یابازدאشتن وאقعی   
 . زیردستان حتمی گرددعمل بر
كه برتـری      بزرگی طرف فعل، אز    ک فرمان بر تر    به در אصطالح  و    אست بازدאشتن به معنای    ،نهی در لغت  : تعریف

 .شود میאطالق  دאرد،و شرאفت 
 :به شرح زیر، دאرد ، چهار جزء אصلی אسلوب نهی

 .אفت و אحاطه אستهای ناهی برتری، شریאز ویژگ. دهد  فعل فرمان میکكه بر تر كسی: ـ ناهی١
 زیرא فعـل نهـی بـه אو         ؛شود و بر אوست كه אز عمل خوددאری كند           فعل אز אو خوאسته می     کِكه تر   كسی: نهی مَ ـ٢

 .تعلق گرفته אست
 .شود  آن אز مخاطب خوאسته میکفعلی كه تر: عنه   ـ منهی٣ٌ
 فعـل مـضارع     به وسیلۀ  تنها   نهی،אسلوب  . دشو  فعل به وאسطۀ آن אیجاد می      ک אسلوبی كه طلب تر    :ـ لفظ نهی  ٤

 .دشو  میאیجادهمرאه با الی نهی 
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 خدאونـد عزوجـل אسـت كـه دאرאی شـرאفت و             ناهی ،در אین آیۀ شریف    ٦٤﴾یال تَقْرَبُوא אلصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكار     ﴿ـ  
عمـوم אنـسانها هـستند كـه مـورد        نیـز منهـی  . پردאختن به نماز در هنگام مستی אست  ،عنه ٌ  منهیبرتری אست و    

 .شده אستمقّید  »یأنتم سُكار« ۀ حالیۀجملبا  אست كه »ال تقربوא «،لفظ نهی  وندهستخطاب حق تعالی 
 )مولوی(به یوغ دیو درאفتی دریغ آن باشد       دریغ دریغ مگِریْ و مگوبرאی من ـ 
 
 
 

 معنای אصلی و فرعی نهی
 ٦٥. یا بازدאشتن אز عمل אستکمعنی אصلی نهی همان طلب تر

אشاره زیر  توאن به موאرد      آید، می   دست می ه   كه אز قرאئن حالیه و روش كالم ب        ،ین معانی فرعی نهی   تر  אز مهم 
 :کرد
 ؛)تیئیس( אمیدی  ناـ٦       ؛  دعاـ١
 ؛ تهدیدـ٧       ؛ אلتماسـ٢
 ؛ تحقیرـ٨        ؛ تمنّیـ٣
 ؛ دوאم و אستمرאرـ٩        ؛ אرشادـ٤
 ٦٦. אنسـ١٠       ؛ توبیخـ٥
 
 
 ـ دعا ١

 .نامند درخوאست زیردست אز مهتر خود رא دعا می
  ٦٧﴾ אلَّذِینَ مِنْ قَبْلِنای إِن نَّسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَینا إِصْرאً كَما حَمَلْتَهُ عَلَال تُؤאخِذْنارَبَّنا ﴿ـ 
 سرخوشان عشق رא ناالن مكن     مكن אین وصل رא هجرאن ،אی خدאـ 

                                                 
 .٤٣/ نساء. ٦٤
فرאگیرتر אز معنـای    ) ترک فعل (الزم به ذكر אست كه معنای حرمت، אز علم אصول، به אدبیات وאرد شده אست، אما معنای אدبی                   . ٦٥

 .אصولی آن אست
 :برאی مثال. توאن فهمید باید دאنست که مفاهیم عقلی متنوع دیگری אز صیغۀ نهی می٦٦. 

 معنای درنگ و تأمل

 )طالب آملی(אینقدر باش كه صبحم نفسی تازه كند    ـ אی شب هجر گلوگیر زمانی مشتاب 
 معنای אمعان نظر

 )سعدی(نظر مباش، كه در سنگ گوهر אست  كوته   رـ در چشمت אر حقیر بود صورت فقی
 معنای تحریک بر אنجام كار

 )سعدی(قدم زِ رفتن و پرسیدنش دریغ مدאر    ـ چو رنج بر نتوאنی گرفتن אز رنجور 
 معنای تنبّه و آگاهی

 )سعدی(جهان مبند كه با كس وفا نكرد  دل بر   ـ دאنی كه بر نگین سلیمان چه نقش بود؟ 
یگر אز قبیل بیان خطا، توجه به مطلوب، تنبّه אز كار و אندیشۀ بیهوده، برאنگیختن به شـكیب، אغتنـام فرصـت، بـث                        و معانی د  

 ... .شكوی، تلقین مناعت و 
  . به بعد٣١٧، ص אصول علم بالغت در زبان فارسی، )نوشین(حسین رضانژאد  غالم: ک.ر
 . ٢٨٦/ بقره. ٦٧



   

http://vu.hadith.ac.ir  ٣٦

 )ولویم (هرچه خوאهی كن ولیكن آن مكن   تر  هجرאن تلخ  عالم زنیست درـ 
 
 
 )خوאهش( ـ אلتماس٢

 .شأن אز یکدیگر رא אلتماس گویند درخوאست دو هم
 )متنبی (٦٨.قشتَذْكَرُ لَهُ אلطَّعْنُ یَ ما أقُولُ فَإنّهُ شُجاعٌ مَتی یُغاهُفَال تُبلِـ 
 )غمای جندقیی(ری بنوشندت كه جامی، یا ببوسندت كه یایا   ، كاین حریفانمگذرآفتابا אز در میخانه ـ 

 در بیت عربی، شاعر برאی خود دو مصاحب و دو همرאه در نظر گرفته و آنان رא אز אینكه گفتـار            که باید گفت 
אین אز منش شعرאی عـرب אسـت كـه جـسم و جـان خـویش رא       . دאرد برحذر می ،אلدوله نقل كنند אو رא نزد سیف  
 .دאنند ش میمرאه خویمصاحب و ه

 
 
 ـ تمنّی٣

 .آرزوی قلبی، به معنای
 ٦٩.یضنقَال تَنس، یا لیلةَ אألـ 
 אی كه بادۀ مهرش به كام رفت گمگشته   نصیحت حافظ كه در אزل مگودیگر ـ 
 
 
 )אندرز(ـ אرشاد ٤
 ٧٠﴾ أَمْوאلَكُمْ بَینَكُمْ بِالْباطِلِال تَأْكُلُوאوَ ﴿ـ 
 )ظحاف( ه هست گوش دلش محرم پیام سروشك    ورد ضمیرنسازبه جز ثنای جاللش ـ 
 
 
 )سرزنش(ـ توبیخ ٥
 ٧١﴾ی صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ אلْأَذال تُبْطِلُوא﴿ـ 
  ٧٢پرست آزאر باشید و یزدאن كم    دست دور دאریدزچیز كسان ـ 

                                                 
كنند،  אو نرسانید؛ چرא كه אو مرد شجاعی אست كه هرگاه جنگ رא برאیش توصیف می           گویم، به گوش      آنچه אز شجاعت وی می    . ٦٨

 .شود برאنگیخته و به جنگ مشتاق می
  .אی شب آشنایی، سپری مشو. ٦٩
 .١٨٨/ بقره. ٧٠
 .٢٦٤/ بقره. ٧١
ست، بلكه مقصود אز آن نفـی  بنابرאین، مرאد אز אین كالم قیدِ مقدאر نی.  אستآزאر بـی  به معنای آزאر  كم در مكتب شعر خرאسان،    .٧٢

 .کلی آزאر مردمان אست



   

http://vu.hadith.ac.ir  ٣٧

 )تیئیس( ـ ناאمیدی٦
 ٧٣﴾ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِكُمْال تَعْتَذِرُوא﴿ـ 
 אمید خیر مدאردگر אز وی      אدبی  شد به بیهر كه مشهورـ 
  )سعدی ( چه هزאر،אی چه به دستی، چه نیزه    گذشت، در جیحون  آب كز سرـ 
 
 
 ـ تهدید٧
 .»ي أمرعْطِتُال «: مكخادِقولك لِكَـ 
  )صائب(אی كه بود، در كمان نِهَم  هر تیر ناله   كه رو به در آسمان نِهَم كاری مكنـ 
 
 
 ـ تحقیر٨
 ٧٤. אلْبالمَ مستریحاً ناعِ و عِشْبٌعْصَ ، إنّ אلْمجدَ سُلَّمُهدَجْ אلْمَبلُطْال تَـ 

 )مولوی(אی  با چنین خرسی مرو در بیشه   אی لرزدم ز ِאندیشه ـ بر تو دل می
 
 
 ـ دوאم و אستمرאر٩
 ٧٥﴾نْ لَّا تَشْعُرُونَ سَبِیلِ אللَّهِ أَمْوאتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَلكِيقْتَلُ فِ لِمَنْ یُوَ ال تَقُولُوא﴿ـ 
  )حافظ ( به אسباب دنیویدل مبندزنهار   جمشید جز حكایت جام אز جهان نبرد ـ 
 
 

 ـ אنس١٠
 ٧٦﴾ إِنَّ אللَّهَ مَعَناال تَحْزَنْ﴿ ـ 
 )مولوی (در אین سرאب فنا چشمۀ حیات منم     آنجا كه آشنات منم مرو نگفتمتـ

                                                 
 .٦٦/ توبه. ٧٣

 در توضیح بیت عربی باید گفت كه غرض אز آن تحقیر و אهانت مخاطب אست و אین معنا برאی بیان אین نکتـه אسـت کـه אو                             ٧٤.
 .אهلیت و شایستگی سیادت رא ندאرد

 .١٥٤/ بقره. ٧٥
 .٤٠/ توبه. ٧٦



  

  



  

  

 جلسۀ هفتم

 )١) (אستفهام(אنشاء طلبی 



  

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

  אركان و אلفاظ آن؛אستفهام، 
 .حروف אستفهام 

 
 
 

 درآمد
 گستردگی و عمیق بودن אین بحـث         خاطر بهکه  گفتنی אست   . אست) پرسش(بحث אین جلسه אستفهام     موضوع  

در אین جلسه پیرאمون حروف אستفهام، ویژگیهـا و کاربردهـای           . یمא  هتقسیم کرد حرف و אسم    آن رא به دو بخش      
 .عام و خاص هر یک بحث خوאهیم کرد

 
 
 
 گفتار شیپ
؛ بـرאی  شـوند  ی مطرح مـ ی گوناگونیها نهی در زمها پرسش.  به مطلوب، پرسش אستیابی  دست ی אز رאهها  یكی

ـ  ی مهای مختلف رא  به طور کلی پرسش    .ت وقوع فعل  ی پرسش אز زمان، مكان و ماه      مثال ی توאن در دو قالب كلّ
 شـخص  كـه    باشـد  یزیـ ن چ یـی ، درخوאستِ تع  لسؤא مورد   گرא،  گر سخن یبه د . بندی کرد   دسته قیتصد و   تصوّر
در . نامند ی متـصوّر  آن رא ،ان كندیببه صورت مشخص و معین   رא   سؤאلد مورد   یبا آنگو در مقام پاسخ به      پاسخ
ـ  »یآر«توאن آن رא با       یخوאهد و نم    یا و مشخص م   ی گو ی אز تصوّر، جوאب   سؤאلجه،  ینت ؛  پاسـخ گفـت    »ریـ خ«ا  ی

 :مانند
 ) ندبهیدعا(» אכَ تَرאنَا وَنَریمَت«ـ 
 )حافظ( همان كنند ییهرچه تو گو! به چشم: گفتا  אم دهان و لبت كامرאن كنند یكِ: گفتمـ 

ن نـوع   ی، א آن نسبت پرسش کند   ا אثبات   ی ی نف אزد دאشته باشد و     یتردیک نسبت    یا نف ی شخص در ثبوت     אما אگر 
 . אستی كاف»ریخ«ا ی »یآر«وאژۀ نامند كه در جوאب آن  ی مقیتصد אز پرسشسؤאل رא 
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 אستفهام
گر نسبت به אمری جاهل باشد و به منظورِ فهم مطلـب             هرگاه پرسش . لغت به معنای فهمیدن אست    אستفهام در   

 .گویند  میאستفهام حقیقیسؤאل كند، در אصطالح آن رא 
 زی אسـت كـه א     زیـ ا چ ی ی عبارت אز خوאستن كار    ی אستفهام در علم معان     که د گفت ین مطلب با  یدر توضیح א  

ا كسب خبـر אز  یافتن ی ی آگاهیبرאباشد؛ به بیان دیگر אستفهام مجهول بر خوאهان » یقیا تصد ی یتصور«نظر  
 :؛ مانندودر یگر به كار می دیشخص

 ٧٧﴾نْفِقُونَیُسْئَلُونَكَ ماذא یَ﴿ـ 
ـ  אیكاشك«: یگفتم» م؟یا سید یبا یאت م  جامهمگر؟ ی دلتنگچرא «٧٨:گفتندی ـ به خُردكی مرא ـ  ز یـ ه نن جامـ ی

  )یزیشمس تبر(» !ینددكه دאرم بست
 )یمولو( !؟یא  بودهكجاجانِ جهان دوش ـ 

 
 
 
 

 אركان אستفهام
 : אستی چهار ركن אساسیهر אستفهام دאرא

 ؛)گر پرسش(سائل ) אلف
 ؛)پاسخگو(مسئول ) ب
 ؛)سؤאلمورد ، مطلوب(عنه  مسئولٌ) ج
 .אلفاظ אستفهام) د
 
 
 
 

  אلفاظ אستفهام
گـر  ی د ی و برخ  »هَلْ، همزه «:  مانند ؛ אز آنها حرف هستند    یبرخ: אستدو گونه   بر   یאز جنبۀ ظاهر  אلفاظ אستفهام   
 .» كَمْی ونَ، أنَّیف، أَیانَ، كَی، أیمَنْ، ما، مَت«: ؛ مثلאسم هستند

 .»می אستفهاماאس«و » אستفهامحروف  «:אزאند  بنابرאین، אلفاظ אستفهام عبارت

                                                 
 .٢١٥/ بقره. ٧٧
 .كودكی: خردكی. ٧٨
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 حروف אستفهام) אلف
 . هستند»هَلْ« و »همزه«وف אستفهام ن حریتر مهم

 
 
 همزۀ אستفهامـ ١

 .رود یكار مه ق بیتصدهم برאی  تصوّر یبرאهمزۀ אستفهام هم 
در אیـن صـورت     . شـود   یشه بعـد אز همـزۀ אسـتفهام وאقـع مـ           یـ هم) سؤאلمورد  (عنه     אز تصوّر، مسئولٌ   سؤאلدر  

 :مثال ؛باشد، جز نسبتبه  كالم، ی אجزאی همۀ كلز و به طورییه، حال، تمیمسند، مسندٌאل توאند یعنه م مسئولٌ
 ).אست »أخوכ«ا ی »أنت«: ، مبتدאسؤאلمورد (ـ أأنت مسافرٌ أم أخوכ؟ ١
 ). אست»بائع«ا ی »مشترٍ« :، خبرسؤאلمورد (ـ أمشترٍ أنت أم بائع؟ ٢
 ). אست»قُمحاً«ا ی »شعیرאً« :ٌٌبه ، مفعولسؤאلمورد (رאً زرعتَ أم قمحاً؟ یـ أشع٣
 ). אست»ماشیاً«ا ی »رאكباً« :، حالسؤאلمورد (اً؟ یرאكباً جئت أم ماشـ أ٤
 ). אست»یوم אألحد«ا ی »אلجمعةوم ی« :هیف ، مفعولٌسؤאلمورد (وم אألحد؟ یحُ אلعمّال أم یستریوم אلجمعة یـ أ٥

 אست؛ تصوّر   دهندۀ  ن تكرאر، خود نشان   یتكرאر شده אست و א    ) سؤאلمورد  (عنه     باال، مسئولٌ  ی مثالها یدر تمام 
 ٧٩».أخوכَ مسافرٌ«: شود ی گفته مאول سؤאلِدر پاسخ به برאی مثال 
 : مثالאست؛  كالم یان אجزאی، אِسناد و אرتباط م)عنه مسئولٌ (سؤאلق مورد یدر تصد

 تُبه؟نْتَ تَكْ كُی أفرَغْتَ مِن אلكتاب אلّذـ١
 قُك؟یـ أقادمٌ صد٢

 سـؤאل » خـودِ نـسبت   « אز   אز אین رو،  .  سخن مردّد אست   ی و نف  در ثبوت ) ندهیگو(گونه مثالها، متكلم     نیدر א 
 .دیآ ی م»نَعَمْ أوْ ال« یا »ریا خی یآر«ت سؤאالن یكند و در پاسخ א یم
 
 
  هَل אستفهام ـ٢

 :مثال؛ رود یكار مه  ب»قیتصد« یتنها برא
 ؟حابٍ سَرِیغَرٌ بِطَ مَیرتَجیُل ـ ه١َ
 ر جُناح؟ی بغی אلْبازضُنهَیَـ هل ٢
  شاعرٌ؟یٌّلِعَـ هل ٣
 !دٌ؟ی زَتَبَـ هل ك٤َ

 .دیآ ی م»ال«ا ی »نَعَم«אست و در پاسخ آن تنها ) نسبت و אسناد( عنه ن مثالها مسئولٌیدر א

                                                 
) ؟......أم  ....... أ  (چنین    در جمالتی كه אسلوبی אین    . مورد سؤאل، تصوّر אست   ) أمشترٍ أنت أم بائع؟   (باید دאنست که در مثال دوم       . ٧٩

 .دאرند، مورد سؤאل می توאند هر یک אز אجزאی كالم، حتی فعل، باشد
در אین مثال مورد سؤאل تنها فعل אست و אرتباط بین فعل و فاعـل               ) أستَكبرتَ= אِستكبرتَ  + أ   (﴾أْستَكْبَرْتَ أمْ كُنتَ مِنَ אلْعَالِینَ    ﴿

 .ناگفته پیدא אست که فعل یكی אز אنوאع كلمه و كلمۀ مفرد אست. مورد سؤאل نبوده אست
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  باید دאنست
 : بر دو گونه אست» هَلْ«ـ ١

 در  »وجـود؟ هَل אلْعنقاء م  «: مثل؛  شود  ی م سؤאل) وجود و عدم آن   (ء  یا نبودِ ش  ین مورد، אز بود     یدر א  :بسیطه) אلف
 .گریز دیشود و نه چ ی مسؤאلمرغ یا ندאشتن سین مثال אز وجود دאشتن یא

فهـم  یهـل   «: ؛ مثـل  شـود   ی مـ  سـؤאل ،  دאردء تعلـق    ی كـه بـه شـ      ین مورد אز عوאرض و حاالت     ی در א  :مركّبه )ب
ـ אست و نه وجود دאشـتن       » فهمِ دوست  «سؤאل مورد    که در آن   »قك؟یصد كـه فهـم،    ی  در حـال  . ا ندאشـتن אو   ی
 . رض بر وجود אستعا
 ءِیان دو شـ یـ  אست كه معطفیكه حرف ـ  »م متصلهأَ«ن אست كه پس אز آن      یא» هَلْ «یهایژگیאز و  یکی   ـ٢

ـ شود یمرتبط به هم آورده م ـ  ز؛هـوده אسـت  ی بی كالمـ »دٌ؟یهل سعدٌ قامَ أم سع« بنابرאین،. دیآ ی نم  رא وجـود  ی
» أمْ«كنـد و      ی م سؤאلאز نسبت مجهول    » هلْ«كه   ؛ چرא  ندאرد ی تناسب و سازگار   »أم متصله « با   »هَل مركّبه «

 .ن عقالً محال אستیضیدهد و אجتماع نق یאز تصوّر خبر م
ـ ه אسـت، شا یانگر ثبوت نسبتِ كالم یم معمولِ فعل، ب   ی كه تقد  یدر جمالت » هلْ« به كار بردن  ـ  ٣  ؛ستیـ سته نی

كرאم، محقق بـوده و  אِ كه אستن אمر یانگر א یال، ب ن مث یبه در א    م مفعولٌ یكه تقد   چرא »الً أكرمتَ؟ یهلْ خل «: مانند
 .كند یدא نمی پی موردسؤאل كه نسبت، معلوم باشد، یوقت



   

  



   

  

 جلسۀ هشتم

)٢) (אستفهام(אنشاء طلبی 



   

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אسامی אستفهام؛ 
 معنای مجازی אستفهام؛ 
 .ترتیب طبیعی پرسش 

 
 
 

 درآمد
پـس אز   . شـویم    אست، آشنا مـی    فهامאسامی אست  که   ،אستفهاممباحث مربوط به     با بخش دیگری אز      جلسهدر אین   

چیـنش  ترین نکتۀ אسـتفهام رא کـه           و مفاهیم אصلی و تبعی، محوری      אسامی אستفهام بررسی کاربردهای مختلف    

 .گویند می پرسش طبیعیبه آن در אصطالح  كه کنیم  אست، تبیین میمنطقی پرسش
 
 
 
 
 אسامی אستفهام) ب

تمامی אین אسامی بـرאی      . هستند אسموجود دאرند که همگی     » لْهَ« و   »همزه«دیگری جز    برאی پرسش، אلفاظ  
 אما مفاهیم جزئـیِ .  مشخص باشد و معینیپاسخبه طور حتم باید که پاسخ آنها  روند می به کار    تـصور  سؤאل אز 

 :پردאزیم  که در אدאمه به شرح هر یک אز آنها میمتفاوت אست هر یک אز אین אدوאت אستفهام با دیگری
 
 

  مَنْ
 :  مانندאست؛صاحبان عقل » مَن אستفهامیه«אل در مورد سؤ

 . هذא؟ هذא علیٌّمَنْـ 
 )مولوی(در حلقه ناگاه آمده    אین کیست אین، אین کیست אینـ 
 
 
 امَ

 :رود  منظور به کار میدو  بیانبرאی
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 :؛ مانندکنند تعبیر می»  אالسمرحُشَ«آن به  برאی فهم معنای لغوی کلمات، که אز) אلف
 . دٌ؟ هو ذهبٌ عسجماـ 
 :؛ مانند حقیقی آنها ماهیت אشیا و شناختِبرאی طلبِ) ب
 . ناطقٌنسانُ حیوאنٌإنسانُ؟ אلْ אإلماـ 
 )حافظ( زیدنسروی گُخُ در کوی אو گدאیی بر   دولت؟ دیدאر یار دیدنچیستدאنی که ـ 

 .دنور  به کار مینیز برאی אستفهامکه در אین صورت شوند  ترکیب می» ذא«گاهی با » ما«  و»مَنْ «:نكته
  قام؟ ذאنْمَـ 
 ٨٠﴾نْفِقُونَی ماذא﴿ـ 
 
 
  تیمَ

 :؛ مانند אست، אعم אز گذشته و آینده زمان،»یتمَ« در) مورد سؤאل(عنه  مسئولٌ
 ٨١﴾نَی هذَא אلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِیمَتقُولُونَ ی وَ﴿ـ 
 )یمولو(ل ی אو دلدی بر نورِ خورشیدكه بُ   ؟!لی ذلی אی ستاره حاجت אَستیكـ 
 
 

  أیانَ
کـاربرد   »هـول و هـرאس     «میدر مفاه  أیان بیشتر    .نده אست یتنها زمان آ  ن مورد،   یدر א ) مورد سؤאل (عنه   مسئولٌ

 :دאرد؛ مانند
 ٨٢﴾ی مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّانَیأَسْئَلُونَكَ عَنِ אلسَّاعَةِ یَ﴿ـ 

 ) مولوی(شدی آن لطف مطلق قهرجو کی   ـ گر ندیدی سود אو در قهر אو
 
 

  کَیْفَ
 :؛ مانندرود برאی پرسش אز چگونگی و حاالت شیء به کار می

 . أصبحتَ؟ أصبحتُ موقناًکَیْفَـ 
 )فردوسی(نگین سعادت به کام تو شد     کردی که دَرَّنده، رאم تو شدچهـ 
 
 

 أینَ 
 :؛ مانندرود برאی پرسش אز مکانِ شیء به کار می

 ٨٣﴾ تَذْهَبُونَنَیأَفَ﴿ـ 

                                                 
 .٢١٥/  بقره.٨٠
 .٣٨/  אنبیا.٨١
 .١٨٧/  אعرאف.٨٢
 .٢٦/  تكویر.٨٣



   

http://vu.hadith.ac.ir  ٤٨

 )حافظ(؟ کجاستش عیار کُ منزل آن مه عاشق  ؟کجاستאی نسیمِ سحر آرאمگه یار ـ 
 
 

 أنَّی
 ،توאند حالـت   می»أنَّی« در  مورد سؤאل، به دیگر سخن؛رود  به کار می  » مَتی« و   »أینَ   مِنْ«،  »کَیفَ«در مفاهیم   

 :؛ مانند باشدشیءچگونگی، مکان یا زمانِ 
 אیـن رא پـس אز   چگونـه  خدאوند  : گفت ٨٤؛﴾ هذِهِ אللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها    ییحْی یأَنَّقالَ  ﴿: »کَیْفَ«در معنای    »أنَّی«) אلف

 کند؟ مرگش زنده می
  برאی تو آمده אست؟کجاאز ] طعام[ن یא ٨٥؛﴾ لَكِ هذאیأَنَّ﴿: »أین مِن« در معنای »أنَّی«) ب
 אیشان رא تـذکر خوאهـد       چه وقت  ٨٦؛﴾نٌیبِ وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُّ    یر لَهُمُ אلذِّكْ  یأَنَّ﴿ :»مَتی« در معنای    »أنَّی«) ج

 .که رسولی آشکار بر אیشان آمد بود، در حالی
 
 

 کَم
 :؛ مانندرود برאی تعیین عدد به کار می

 ٨٧﴾ یَومٍوْماً أَوْ بَعْضَی لَبِثْتُمْ قالُوא لَبِثْنا مْكَ﴿ـ 
 )مولوی(  شبی بیدאر شو، دولت بگیریک            شبها خوאب رא بودی אسیر؟چندـ 
 
 

 أیُّ
 :אست؛ مانندتعیین یکی אز دو شریک، در אمری خاص همیشه   أیُّمورد سؤאل

 ٨٨﴾أَيُّ אلْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقاماً﴿ـ 
 هر یک אز אدوאت     نشینتوאند جا   زیرא می دאرد؛  אی     جایگاه ویژه  »أیُّ«در میان אدوאت אستفهام،     گفتنی אست که    

  :شود؛ برאی مثال ی آشكار م»یأ« אلیهِ  با در نظر گرفتن مضافٌگوناگونאین معانی . دشو אستفهام
 : ؛ ماننـد   بـرאی سـؤאل אز زمـان خوאهـد بـود           »أیُّ«אلیـه دربردאرنـدۀ مفهـوم زمـان باشـد،             هرگـاه مـضافٌ   ) אلف

 » تُسافِر؟أیَّ یومٍ«
ـ  »أیُّ«دאرنـدۀ مفهـوم مکـان باشـد،          بـر  אلیه در  هرگاه مضافٌ ) ب   :؛ ماننـد  رאی سـؤאل אز مکـان خوאهـد بـود          ب
 » تُصَلّی؟أیَّ مکانٍ«
 » جاء؟ شخصٍأیُّ«: ؛ مانندخوאهد بود» مَن אستفهامیه« به معنای »أیُّ«אلیه شخص باشد،  هرگاه مضافٌ) ج
 » ترید؟شیءٍأیَّ «: ؛ مانندخوאهد بود»  אستفهامیهیمَا« به معنای »أیُّ«אلیه شیء باشد،  هرگاه مضافٌ) د

                                                 
 .٢٥٩/  بقره.٨٤
 .٣٧/  آل عمرאن.٨٥
 .١٣/  دخان.٨٦
 .١٩/  كهف.٨٧
 .٧٣/ مریم .٨٨
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  مجازی אستفهامعانیِم
ن و אسـلوبِ    ی به وسیلۀ قـرא    אما אگر ،  رود  می، در معنای حقیقی به كار       بیایدهرگاه אلفاظ אستفهام برאی طلبِ فهم       
ن صـورت אلفـاظ אسـتفهام در معنـای مجـازی آن بـه کـار                 ی شود، در א   قاکالم، معانی دیگری نیز به مخاطب אل      

 .رود می
 אز آن    کـه  یستند بلکه به درک صحیح و ذوق سلیم بـستگی دאرنـد            محدود به عدد خاصی ن     ،م مجازی یمفاه
 :برشمرد  رא زیرتوאن موאرد یجمله م

 
 

 אقرאر) אلف
 :؛ مانند خاصیگرفتن بر אمر אعترאف و אقرאر

 ٨٩﴾نِی إِلهَی وَأُمِّیأَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ אتَّخِذُونِ﴿ـ 
  زَنَد؟ی אز هستیאند با وجودش الفكس تو  ست אو ی אبخشِ هر هست ی، آن دאرد كه هستیهستـ 
 
 
 توبیخ) ب

   :شود؛ مانند می فاعل مالمت  به وאسطۀ آن، وآید میسرزنش و مالمت کردن، که پس אز همزۀ אستفهام 
 ٩٠﴾رَ אللَّهِ تَدْعُونَیأَغَ﴿ـ 
 )سعدی(אین بود وفادאری و عهد تو ندیده؟   אی یار جفاکردۀ پیوند بریده ـ 
 
 
 אنکار אبطالی) ج
  : مانندست؛  א و مدّعی آن دروغگوشود می همزه وאقع پس אزعنه  ئولٌمس
  ٩١﴾نَ وَאتَّخَذَ مِنَ אلْمَالئِكَةِ إِناثاًیفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِأَ﴿ـ 

 .شود  معنای جمله مثبت میشود،אین אستفهام هرگاه با کالم منفی همرאه 
  ٩٢؛﴾نِینَیهُ عَأَلَمْ نَجْعَل لَّ﴿ـ 
 )سعدی(خوאهی אمروز فریادرس  که می  ی رسیدی به فریاد کس؟تو روزـ 
 
 
  تهکّم) د

  :؛ مانندمسخره کردن

                                                 
 .١١٦/  مائده.٨٩
 .٤٠/ אنعام .٩٠
אید که پروردگارتان شما رא بر دאشتن پسر مفتخر كرده و خود، دخترאنی אز مالئكـه                  آیا پندאشته «: ؛ ترجمۀ آیۀ شریفه   ٤٠/ אسرאء. ٩١

 .»رא برگزیده אست
 .٨/  بلد.٩٢
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 ٩٣﴾عْبُدُ آباؤُنایَصَالتُكَ تَأْمُرُכَ أَنْ نَتْرُכَ ما أَ﴿ـ 
 :و کافورאًهجُب یَאلطیِّ بوأقال ـ 

 )یمتنبّ( ٩٤جَلَم؟ وאلا کافورُی مُحاجِ אلمُنَیأ   אلکَرَم؟ثلکَأتی مِیَ قِرُ אلطُّةِیَّمِن أ
 )سعدی(طاقت وعظ نباشد سر سودאئی رא    الאبالی چه کند دفتر دאنائی رא؟ـ 
 
 
 אستبطاء) ه

  :؛ مانند تأنّی و درنگ،אمهال
 ٩٥﴾نَ آمَنُوא أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ אللَّهِیأْنِ لِلَّذِیَأَلَمْ ﴿ـ 
 شه؟ ان رسد چه میی به پاشب هجر אگر شه؟ یאگر درد من به درمان رسد چه مـ 
 
 
  وعید) و
 :؛ مانندد و ترساندنیتهد
 ٩٦﴾لِیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ אلْفِیأَلَمْ تَرَ كَ﴿ـ 
 )فردوسی(ست؟ یسرت رא که خوאهد گر تنِ بی   ست؟یبدو گفت رستم که نام تو چـ 
 
 
 אُنس) ز
 :؛ مانندلفتאُ

 ٩٧﴾یا مُوسینِكَ یمِیَوَما تِلْكَ بِ﴿ـ 
 )حافظ(ف אست ز خوبی که بود عاشق زشتی یح   !ای دنی אی دل دאنایکی غم دنتا ـ 
 
 
 
 

 پرسشعی یب طبیترت
 :سته אست که مرאتبِ پرسش، ترتیبی منطقی دאشته باشدیشا
 رود؛ میکه برאی سؤאل אز معنای لغوی به کار » مای شارحه«آوردن  )אلف
 کند؛ عدمِ شیء سؤאل می یا نبود و وجود یاكه אز بود  »طهیهَل بس «آوردن )ب

                                                 
 .٨٧/  هود.٩٣
آیـد؟     و بزرگوאری אز چه رאهی به سوی کسی مانند تـو مـی             אی کافور، کرم  «: گوید   אبوطیب در هجو شخصی به نام کافور می        .٩٤
 .»زنی کجاست؟ های حجامت و نیشترهای رگ کاسه
 .١٦/  حدید.٩٥
 .١/  فیل.٩٦
 .١٧/  طه.٩٧
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 ؛کند یات شیء سؤאل میکه אز ذאتیات و ماه» هیقیمای حق «آوردن )ج
 .کند كه אز عوאرض و حاالت شیء سؤאل می» هَل مرکبه «آوردن )د

 :ـ برאی مثال
 ؛انٌینس أو نس هُوَ أُ←نسان؟  ما אإل): مای شارحه( شرح אالسم )אلف
 ؛م نَعَ←نسان موجود؟ هَل אإل: طهی هَل بس)ب
 ؛وאنٌ ناطقٌی ح←نسان؟ ما אإل: هیقی مای حق)ج
 . نَعَم← نسان متعجِّب؟هل אإل:  هَل مرکبه)د
 
 
 

 باید دאنست
 .مورد אست ا عدمِ آن بیی نباشد، سؤאل אز وجود آگاهزی یکسی אز معنای لغوی چزمانی که ـ تا ١
 .ستی آن معقول نقتِی نباشد، پرسش אز حقآگاهئی یا عدم شیکسی אز وجود زمانی که ـ تا ٢
 .توאند אز عوאرض و حاالت آن سؤאل کند زی آگاه نباشد، نمییقت چیکسی אز حقزمانی که ـ تا ٣
 
 
 



   

  



   

  

 جلسۀ نهم

)تمنّی(אنشاء طلبی 



   

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 تمنّی و אلفاظ אصلی و فرعی آن؛ 
 ترجّی و אلفاظ آن؛ 
 .تشخیص تمنّی אز ترجّی 

 
 
 

 درآمد
نخست . یکی دیگر אز אنوאع אنشاء طلبی אست، بررسی خوאهیم کرد         در אین جلسه، مباحث مربوط به تمنّی رא، که          

های بالغی رא با مثالهایی       شویم و در אدאمه، برخی دیگر אز نکته         با אلفاظ تمنّی و معانی אصلی و تبعی آن آشنا می          
و لفظ تمنّـی   ) مورد آرزو (، متمنّیٰ   )آرزوكننده(در پایان هم با אجزאی تمنّی شامل متمنِّی         . کنیم  کاربردی بیان می  
 .آشنا خوאهیم شد

 
 
 
 

 تمنّی
محـال بـودن یـا      . گاه محال و گاه دشوאر אست     ) متمنّیٰٰٰٰٰ(رسیدن به مورد آرزو     . تمنّی به معنای آرزو كردن אست     

یابی به مورد آرزو، یا אز ناحیۀ عقل אست؛ مانند אینكه فردی آرزو كند، خدא باشد، و یـا بـه جهـت                         دشوאری دست 
 .خوאهد قهرمان دو شود، אما پا ندאرد باب و علل تحقق آن אست؛ مانند كسی كه میفرאهم نبودن אس

 
 
 

 تعریف تمنّی
 :تمنی عبارت אز خوאستنِ مطلوبی אست كه به دست آوردن آن دشوאر یا محال אست؛ مانند

 ٩٨﴾یا لَیتَنِی كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزאً عَظِیماً﴿ـ 
 )خیام( چون سبزه אمیدِ بر دمیدن بودی  خاک  كاش אز پی صد هزאر سال אز دلِـ 

  .אست) لَیْتَ(و لفظ تمنّی ) مورد آرزو(، مُتمنّیٰ )آرزوکننده(אجزאی تمنّی شامل مُتمنّی 
                                                 

 .٧٣/  نساء.٩٨
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 אلفاظ تمنّی
نیـز کـاربرد    » لَعَـلَّ «و  » لَو«،  »هَلْ«אست که در کنار آن، אلفاظ فرعی        » لَیتَ«در زبان عربی، لفظ אصلی تمنّی       

אز אلفاظ تمنّی به شـمار      ... كه و     ، باشد، אندی  زبان فارسی نیز אلفاظی مانند كاشكی، אی كاش، بوكه، بُوَد         در  . دאرد
 .روند می

هایی بالغی    روند كه دאرאی نكته      كه אلفاظ فرعی تمنّی، تنها هنگامی در معنای تمنّی به كار می            باید دאنست 
 .باشند

 אست، אما هرگاه متكلّم بخوאهد مـورد آرزو رא          ١٠٠در ترجّی » لعلّ« و   ٩٩در אستفهام » هَل«مورد אصلی كاربرد    
» لَعـلّ «و » هَل«در موאردی كه . كند אستفاده می» لَعلّ«و » هَلْ«یافتنی بیان كند، אز   در هیئت و صورتی دست    

 فَیـشْفَعُوא    لَّنـا مِـنْ شُـفَعاءَ      فَهَل﴿ :رود، متكلّم، عنایتی خاص و شوقی فرאوאن به متمنّیٰ دאرد           در تمنّی به كار می    
 ١٠١﴾لَنا

אمیدی بـه نـصرت و   ) علیه אلسالم(با وجود آنكه אمام حسین »  مِن ناصرٍ یَنْصُرُنی هَلْ«برאی مثال، در جملۀ     
 .אند كننده دאشته یاری كافرאن ندאشتند، אما توجهی فرאوאن به یاری

 ١٠٢؟»د هَوَیتُ أطیرُ إلی مَن قَلَعلِّی  أسِربَ אلقَطا هَل مَنْ یُعیرُ جَناحَه «: همچنین در بیت
پنـدאرد، مـورد آرزو رא بـا          عاشقی كه در آرزوی دیدאر محبوب אست و آن رא به خـاطر دوری رאه محـال مـی                  

همچنین عنایت و אشـتیاق فـرאوאن مـتكلّم رא بـه مـورد آرزو               آورده אست تا به آن صورتِ אمكان دهد و          » لعلّ«
 .کند بیان می) دیدאر محبوب(

 .، אشاره به عزت و نادر بودن مورد آرزو אست»لَو«نكتۀ بالغی در كاربردِ 
 ١٠٣»وَلَّی אلشَّبابُ حَمیدَةً أیّامُه لَو كانَ ذلكَ یُشتَرَی أو یَرجِعُ«ـ 

 )حافظ (آیا بُوَد كه گوشۀ چشمی به ما كنند   ـ آنان كه خاک رא به نظر كیمیا كنند 
یابی به آن وجود ندאرد، یـا ذאتـاً    ه אمید دستك) مورد آرزو( که در تمامی אین موאرد، אمر محبوب        باید دאنـست  

 .نماید یابی به آن دشوאر می محال אست و یا دست
 
 
 
 

 ترجّی
 . نامندترجّییابی به אمری محبوب وجود دאشته باشد، آن رא  هرگاه אمیدِ دست

                                                 
 .طلب فهم. ٩٩
 .אمیدوאری. ١٠٠
ت، אز אسـتفهام معنـی      אز אین رو، متناسب با موقعیـ      . ؛ چون نبودن شفیع، حتمی אست، کاربرد حقیقی ممتنع אست         ٥٣/  أعرאف .١٠١

 .אست) كننده شفاعت(אز سوی دیگر، بیانگر אشتیاق فرאوאن متكلم به مورد آرزو . تمنّی بردאشت شده אست
دهد تا به وسیلۀ آن به سـوی آن كـسی كـه عاشـقش                 آیا كسی אز شما بالش رא به من אمانت می         » قطا« אی گروه پرندگان     .١٠٢

 هستم پروאز كنم؟
 .شد آن رא خرید و یا خود بازگشتی دאشت אی كاش می. وده بود، بر ما پشت كرد جوאنی كه روزگاری ست.١٠٣
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 אلفاظ ترجّی
 :אست؛ مانند» عَسی«و » لعلّ«אلفاظ אصلی در ترجّی 

 ١٠٤﴾بُّكَ مَقاماً مَّحْمُودאًعَسی أَنْ یَبْعَثَكَ رَ﴿ـ 
 ١٠٥﴾ال تَدْرِی لَعَلَّ אللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرאً﴿ـ 
 )حافظ(شاید كه چو وאبینی خیر تو در אین باشد  غمناک نباید بود אز طعن حسود אی دل ـ 

 .אی بالغی با آن همرאه باشد אست، به شرط آنكه نكته» لیتَ«لفظ فرعی در ترجّی 
، آشکار کردن אمر پسندیده به صـورت محـال אسـت؛            »ترجی«در معنای   » لیتَ«هنگام کاربرد   نکتۀ بالغی   

 :مانند
 ١٠٦»مِن אلْبُعدِ ما بَینی وبینَ אلْمصائب فَیا لیتَ ما بَینی وبین أحِبَّتی «ـ 

 بدیدندی! رویت אی دلستان ـ كاش آنان كه عیب من گویند 
 )سعدی(دی خبر، دستها بریدن بی  تا به جای ترنج در نظرت
بنـابرאین، هنگـامی    . رود  در אصلِ وضع، برאی אمور دشوאر و محال به كار می          » لَیتَ«אین אمر بدאن دلیل אست كه       

بریم، محال بودن אمرِ پسندیده و موردِ آرزو رא به ذهن مخاطب אلقا               به كار می  » ترجّی«رא در جایگاه    » لَیتَ«كه  
   .كنیم می

                                                 
 .٧٩/  אسرאء.١٠٤
 .١/  طالق.١٠٥
אی كـاش אیـن   «یـا  » .دאشت  אی كاش אین فاصلۀ دوری كه میان من و دوستانم وجود دאرد، میان من و مصائب وجود می                  «.١٠٦

 . »ستانم بودكه میان من و مصائب אست، میان من و دو) نزدیكی(بُعد אندک 
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 جلسۀ دهم

)ندא(طلبی  אنشاء
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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ندא و אلفاظ آن؛ 
 در אلفاظ ندא؛) یا خالف آن(مقتضای ظاهر  
 .معنای حقیقی و مجازی ندא 

 
 
 

 درآمد
های بالغـی אسـت کـه אز          نماید، نکته   אید، אما آنچه که در אینجا مهم می         با مبحث منادא در دروس نحو آشنا شده       
 . کنیم دא رא با مثالهایی کاربردی بیان میدر אین جلسه، مفاهیم بالغی منا. آید کاربردهای אنوאع منادא به دست می

 
 
 
 

 ندא
شوند، אز خبر به      آغاز می » ...أدْعُو، أطْلب، أُنادی و     «هرگاه بخوאهیم جمالت فعلیۀ خبری رא، كه با كلماتی مانند           

» ! محمّـدُ یـا «كه در حالت ندא به » أدْعُو محمّدאً«: كنیم؛ مانند بیان می » ندא«אنشاء تبدیل كنیم، آنها رא در قالب        
هـای بالغـی؛ همچـون        كند، نكته   אین تبدیل عالوه بر אیجاز و אختصاری كه در كالم אیجاد می           . شود  تبدیل می 

یـا أَیهَـا    ﴿ و وصفی אز אوصاف مخاطب رא در آیۀ شریف           ١٠٧﴾یا عِبادِی ﴿ رא در آیۀ شریف   » ...אُنس، عظمت و    «
 .كند  بیان می١٠٨﴾אلَّذِینَ آمَنُوא

» نـدא «אسـت،  ...  توسط حروف ندא رא، كه دربردאرندۀ معنای أدعو، أطلُـب، أُنـادی و   ١٠٩البنابرאین، درخوאست אقب  
 .نامند می
 
 
 
 

                                                 
 .٥٣/  زمر.١٠٧
 .١٣٦/  نساء.١٠٨
 توجه و رویكرد مخاطب. ١٠٩
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 אلفاظ ندא
، »أیـا «: و در زبـان فارسـی  » وא«و » هَیا«، »أیا«، »آی«، »آ«، »یاء«، »أی«،  »همزه«אلفاظ ندא در زبان عربی      

 ١١٠.אست» אلف در پایان برخی אسمها«و » یا«
 :شود دو دستۀ אلفاظ منادאی قریب و אلفاظ منادאی بعید تقسیم میאلفاظ ندא به 

 
 

 אلفاظ منادאی قریب) אلف
 :كنند؛ مانند אستفاده می» أیْ«یا » همزه«در بیشتر موאرد برאی אین نوع ندא אز 

 . אغْفر لیأی ربِّـ 
  هَلْ تَنْصُرُنی؟!أسعیدُـ 

 )فخار شیرאزی(باده و هم جام تویی هم ساغر و هم  ـ אی آن كه هم آغاز و هم אنجام تویی 
 
 
 אلفاظ منادאی بعید) ب

 :شود؛ مانند אستفاده می» وא«و » هیا«، »أیا«، »یا«، »آی«، »آ«در بیشتر موאرد برאی אین نوع ندא אز 
 )متنبی( فَلَم یَنهَض بإحسانِك אلشُّكرُ إلَیَّ  قَد أحسَنتَ عَودאً وبَدأَةً أیا ربِّـ 
 )أبونوאس(فَلَقَد عَلِمْتُ بأنَّ عَفوَכَ أعظَمُ  تْ ذُنُوبی كِثرَةً  إنْ عَظُمَیا ربِّـ 

 ١١١.در אنوאع منادא، אعم אز אصلی، مندوب و مستغاث، کاربرد دאرد» یا« که حرف ندאی باید دאنست
گونه كه در مثالهای باال تبیین شد، گاهی با مقتضای ظاهر هماهنگی دאرند و گاهی هم بـر                    אلفاظ ندא همان  

دאشت عالِم، در حالی كـه نزدیـک     برאی مثال به خاطر عظمت و بزرگ  ١١٢روند؛   مقتضای ظاهر به كار می     خالف
 !»یا عالِمُ«: کنند אست، אو رא با حرف ندאی بعید، خطاب می

 
 
 

 معنای حقیقی و مجازی ندא
 معنای حقیقی 

 :معنای حقیقی ندא همان אقبال مخاطب אست كه در تعریف به آن אشاره شد؛ مانند
 كلُّ ما حَصَّلْتُموه وَسوَسةٌ  אلقَومُ אلّذی فِی אلمَدرَسَة هاأیُّـ 

 )شیخ بهایی(ال لَكُم فی نَشأةِ אألُخرَی نصیبٌ  ـ ذِكْرُكُم إن كانَ فی غیرِ אلحَبیبِ 

                                                 
 :آید رساند، می ندא در پایان برخی אسمهای فارسی كه مفهوم ندא رא می» אلف«حرف . ١١٠
 ) فردوسی(فلک پایگه مشتری پیكرא   ! جهان دאورא! شهریارא! شها
 .کنیم خوددאری می به جهت نحوی بودن אین موאرد، אز تعریف و بیان אحكام آن .١١١
אین جانشینی رא در    . نامند  آن رא خالف مقتضای ظاهر می     ) در بحث ندא  (هرگاه منادאی قریب و بعید به جای هم به كار روند،            . ١١٢

 . نامند» نازل منزل شیء«אصطالح، 
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 معانی مجازی
ور کامل بیان توאن مفاهیم مجازی آن رא به ط אز אین رو، نمی. مفاهیم مجازی ندא به موقعیت منادא بستگی دאرد

 ١١٣:کنیم در אینجا تنها برخی אز آنها رא بیان می. کرد
 

 زجر) אلف
 :منع كردن، رאندن؛ مانند

 متی تَتَنبَّه؟! یا غافلُـ 
 عیبها برگرفته زیر بغل  گرفته بر كف دست אی هنرهاـ 

 )سعدی(روز درماندگی به سیم دغل  ! אی مغرورتا چه خوאهی خریدن 
 
 تحسّر و توجّع) ب
 :ر درد و حسرت و אَلم؛ مانندאظها

 ١١٤﴾ عَلَی אلْعِبادِ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوא بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَیا حَسْرَةً﴿ـ 
 )حافظ(چون بشد دلبر و با یار وفادאر چه كرد    كه غم عشق دگر بار چه كرد אی دلـ دیدی 

 
 אغتنام فرصت) ج
 )شیخ بهایی(قد صَرفْتَ אلْعُمرَ فی قیلٍ وقال   قُم فقد ضاقَ אلمجالُ ! یا ندیمیـ 
 )حافظ(مایۀ نقد بقا رא كه ضمان خوאهد شد؟   אر عشرت אمروز به فردא فكنی אی دلـ 
 
 مدح و ستایش) د
 ة بالْعَطِیَّیا باسِطَ אلْیَدَینِ  ة  عَلَی אلْبَریَّیا دאئِمَ אلْفَضلِـ 
 خور دאری هگبر و ترسا وظیف  كه אز خزאنۀ غیب אی كریمیـ 

 )سعدی(تو كه با دشمن אین نظر دאری  دوستان رא كجا كنی محروم 
 
 ندبه) ه

كنـد؛   אگر شخصی، عزیزی رא אز دست دهد یا אمری ناگوאر برאی אو پیش آید، تألّم و تأثّر خاطر رא با ندبه بیان می    
 : مانند

 ١١٥!وא مُصیبَتاهـ 
 )حزین الهیجی(ده باشد، صیاد رفته باشد در دאم مان   بر אسیری كز یاد رفته باشد אی وאیـ 

                                                 
 . نیز אشاره کرد... یم و نهی، همدردی، אشتیاق، אنصرאف אز كار، پند و אندرز، تفخ: توאن به אز دیگر مفاهیم مجازی ندא می. ١١٣
 .٣٠/  یس.١١٤
 . אین جمله بر عظمت مصیبت داللت دאرد؛ به دیگر سخن، خود مصیبت بایستی در אین مقام سوگوאر باشد. ١١٥
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 ١١٦אختصاص) و

 .هستند» تُهاأیَّ«و » هاأیُّ«אلفاظ مختصّ ندאی אختصاص، . شود در אین مورد حرف ندא حذف می
 .همان متكلم אست» אلرَّجلها أیُّ«منظور אز . »ها אلرَّجُلُأیُّأنا أفعلُ كذא «ـ 
 

                                                 
آیـد؛    مـی » أیتهـا «و  » أیُّ«אسم ظاهر پس אز     ) آید؛ ب   אسم ظاهر پس אز ضمیر می     ) אلف: کاربرد אختصاص بر دو گونه אست      .١١٦

אسم ظـاهر אسـت و بعـد אز         » أهل אلبیت «،  )٧٣/ هود (﴾رحمة אهللا وبركاته علیكم أهل אلبیت إنه حمید مجید        ﴿ مثالً در آیۀ شریف   
 . چه كسانی هستند» علیكم«فهمیم كه مقصود אز ضمیر  می» أهل אلبیت«ما به وسیلۀ . آمده אست تا آن رא تفسیر كند» علیكم«

אز אیـن رو، در אختـصاص       . א مقصود אز آن، همان ضـمیر مـتكلم אسـت          شكل אختصاص، همانند شكل ندא אست ولی ندא نیست؛ زیر         
 .توאن حرف ندא رא ظاهر ساخت  نمی



  

 



  

 

 جلسۀ یازدهم

 )قَصْر(حَصْر 



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אی آن؛ حصر و אجز 
 فیه در هر یک אز آنها؛ روشهای حصر و جایگاه مقصورٌ 
 .אنوאع حصر 

 
 
 

 درآمد
خوאهیم پردאخت و بـا     ) حقیقی و אضافی، موصوف بر صفت و بالعکس       (در אین جلسه به بررسی حصر و אنوאع آن          

 .کاربردهای متناوب حصر در אسلوبها و ساختارهای مشخص آشنا خوאهیم شد
 
 
 
 

 )قصر(حصر 
گیریم؛ به بیـان دیگـر אنحـصار یـک            بهره می  )قصر(حصر   بخوאهیم حكمی رא در چیزی منحصر كنیم، אز       هرگاه  

 .نامند حکم در یک فرد یا شیء خاص رא قصر یا حصر می
 :سه جزء ثابت دאرد) قصر(حصر 

 ؛ )محصور(مقصور ) אلف
 ؛)حصر(אلفاظ قصر ) ب
 ).محصورٌفیه(مقصورٌعلیه ) ج
  تٍ نَسْجُهُ مِن عَنْكَبوتٍكَبَیْ אلدُّنیا إنَّماـ 

 אدאت حصر  محصور    محصورٌفیه

 )مولوی( كه هزאر آفرین بر غم باد غم جز   یاد نكرد هیچ كسیـ دیدی كه مرא 
  محصورٌفیه         אدאت حصر  محصور 

 
 
 

 )قصر(تعریف حصر 
بر» مقصور«ه معنای אختصاصِ     ب אصطالحِِِِِِ عالمان אدب   به معنای حبس و كوتاه كردن و در          لغتدر  ) قصر(حصر  
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 :به روشی خاص אست؛ مانند» مقصورٌعلیه«
 ١١٧﴾وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا אللَّهُ وَ אلرَّאسِخُونَ فِی אلْعِلْمِ﴿ـ 

در אیـن آیـه   . مقصورٌعلیه אست» אللَّهُ وَ אلرَّאسِخُونَ  «لفظ אستثنا و    » إلّا«مقصور،  » تَأْوِیلَهُ«در אین آیۀ شریف     
 .אستفاده אز אسلوب حصر، تأویل قرآن تنها در خدא و رאسخانِ در علم منحصر شده אستبا 

 )مولوی(نیست بالغ جز رهیده אز هوא    خدא  مستِאند، جز ـ خلق אطفال
مقـصورٌعلیه אسـت؛ یعنـی،      » مستِ خدא «لفظ قصر و    » جز«مقصور،  » كامل نبودنِِِِِِِ خلق  «در بیت فارسی    

 .صاف تنها مختص אولیای אلهی אستكمال و كامل بودن در אو
 
 
 
 

 روشهای حصر
 ١١٨:روشهای حصر بر چهار گونه אست

 .»ال إلَهَ إلّا אهللاُ«: نفی و אستثنا؛ مانند) אلف
 ١١٩﴾إِنَّما یَخْشَی אللَّهَ مِنْ عِبادِهِ אلْعُلَماءُ﴿: ؛ مانند»إنَّما«حصر به ) ب
 .پذیر אست אمكان» لكن«و » بل«،  »ال«אین گونه אز حصر تنها با حروف : حصر به عطف) ج

 :توجه كنید» حصر به عطف«به אین مثالها در مورد 
 .ـ یُنْتَصَرُ אلحَقُّ ال אلبَاطِل١ُ
 .ـ ما אألرضُ ثابِتَةٌ بَلْ مُتَحَرِّكَة٢ٌ
 .ـ ما אألرضُ ثابتةٌ لَكِنْ مُتَحَرِّكَة٣ٌ
 ١٢٠﴾ نَسْتَعِینُإِیَّاכَ وَ  نَعْبُدُإِیَّاכَ﴿: تقدیم معمولی كه باید مؤخّر باشد؛ مانند) د
 
 
 

 جایگاه مقصورٌفیه در روش حصر
در » אهللا«: شود؛ مانند   وאقع می » إلّا«، جزئی אست كه پس אز لفظ        »نفی و אستثنا  «در  ) محصورٌعلیه(ـ مقصورٌفیه   

 .»ال إلهَ إلّا אهللاُ«

                                                 
 .٧/ آل عمرאن. ١١٧
جنس، حرف » אلف و المِ«توאن به ضمیر فصل،  شمار אست، که אز آن میان عالوه بر چهار روش فوق، می            روشهای حصر بی  . ١١٨

 .نیز אشاره کرد... و » لیس «یا» وحده«، تکرאر אِسناد، ضمیر شأن، لفظ »إنّ«
 .٢٨/ فاطر. ١١٩
 .٥/ فاتحه. ١٢٠
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در » אلعُلَماء«:  مانند ١٢١؛دهد  אر می قر» محصورٌفیه« رא در مقام      كند و آن    جزء אخیر رא در جمله حصر می      » إنّما«ـ  
 .﴾إِنَّما یَخْشَی אللَّهَ مِِنْ عِبادِهِ אلْعُلَماءُ﴿آیۀ 

. گیرد و با مابعد آن تقابـل دאرد         قرאر می » الی عاطفه «אی אست كه پیش אز          ، وאژه »الی عاطفه «ـ مقصورٌفیه با    
 .تقابل دאرد» אلباطل«אست كه با كلمۀ » אلحق«مقصورٌعلیه، وאژۀ » یُنتَصَرُ אلحَقُّ ال אلباطلُ«در عبارت 

و ) ٢(آیـد؛ بـرאی مثـال در دو نمونـۀ             ، مقصورٌعلیه پس אز אدאت حصر می      »لَكِنْ«و  » بَلْ«در حالت کاربرد    
 .مقصورٌعلیه אست» مُتَحَرِّكَةٌ«، وאژۀ )٣(

 . مقدم و مقصورٌعلیه אست، مفعول »إیَّاכَ« وאژۀ ﴾ نَسْتَعِینُإِیَّاכَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاכَ﴿ـ در آیۀ شریف 
 
 
 
 

 אنوאع حصر
 حصر حقیقی و אضافی) אلف

 . حقیقی و אضافی: حصر بر دو گونه אست
 
 
 ـ حصر حقیقی١

 : كند؛ مانند شود و حكم آن به دیگری سرאیت نمی منحصر می» محصورٌفیه«در » محصور«در حصر حقیقی، 
 ١٢٢﴾وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا אللَّهُ﴿ـ 

 )هاتف אصفهانی(وَحدَهُ ال إلهَ إلّا هُو   یچ نیست جز אو ـ كه یكی هست و ه
در אین آیۀ شریف و بیت فارسی، אلوهیت تنها به خدאوند אختصاص دאرد و אیـن معنـا توאنـایی سـرאیت بـه                        

 ١٢٣.אمری دیگر رא ندאرد
 
 
 ـ حصر אضافی٢

صرهای אضافی بـه אیـن      אنوאع ح . فرضها و حالتهای مخاطب بستگی دאرد       אین حصر بر سه گونه אست و به پیش        
 :شرح אست

 

                                                 
إنّمـا  «אز  » إنَّمَا אلشُّجاعُ عَلِیٌّ  «: تر אست؛ برאی نمونه     ، حصرِ صفت بر موصوف אز حصرِ موصوف بر صفت بلیغ          »إنَّمَا«در حصر   . ١٢١

تنها فرد شجاع אست، بر خـالف جملـۀ دوم كـه            فهماند كه علی      به ما می  ) אلف: אین אمر دو دلیل دאرد    . تر אست   بلیغ» علیٌّ אلشّجاعُ 
كند، بر خالف جملۀ دوم كه تنها صفت    صفات مثبت دیگر رא אز علی نفی نمی       ) ممكن אست فرد دیگری نیز شجاع فرض شود؛ ب        

 .كند كند و صفات خوب دیگر رא برאی وی אثبات نمی شجاعت رא برאی علی אثبات می
 .٦٢/ آل عمرאن. ١٢٢
 .شود و تقریباً در حصرِ موصوف بر صفت دیده نشده אست  متجلی میصفت بر موصوف ر حصرِحصر حقیقی بیشتر د. ١٢٣
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 قلب) אلف
وَ مـا مُحَمَّـدٌ إِلَّـا    ﴿: کننـد؛ ماننـد   هرگاه مخاطب، پندאری نادرست دאشته باشد، گمان אو رא با حصر تصحیح مـی            

خدאونـد  . فرسـتادۀ خدאونـد نیـست     ) صلی אهللا علیه و آلـه     (پندאشتند كه حضرت رسول        مشركان می  ١٢٤.﴾رَسُولٌ
 אسـت،   رא در رسالت אلهی منحـصر كـرده    ) صلی אهللا علیه و آله    (، وظیفۀ حضرت رسول     متعال در אین آیۀ شریف    

אلبته אین אمر بدאن معنا نیست كه אیشان אوصاف دیگری ندאرند، بلكـه אیـن حـصر تنهـا بـرאی تـصحیح گمـان                         
 .مشركان صورت گرفته אست

 
 אِفرאد) ب

אند، متكلم אین پندאر رא با حـصر تـصحیح     دאدههرگاه مخاطب گمان كند که چند نفر فعل وאحدی رא با هم אنجام 
ما سَعَی فی حاجَتِكَ    «: كند؛ مانند   אین نوع אز حصر، گمان אشترאک در حكم رא به چیزی معین تبدیل می             . كند  می

אند، אما متكلم با حـصر، بـرآورده          كرده אست كه نیازش رא دو نفر برآورده         در אین مثال، مخاطب گمان می     . »إلّا أنا 
 .حاجت אو رא تنها در خودش منحصر کرده אستکردن 

 
 تعیین) ج

گیرد كه مخاطب در تعیین مقصورٌعلیه حیرאن و در אنتخاب میان چند نفر در                אین نوع אز حصر زمانی صورت می      
، در אیـن    »ما سَعَی فِی حاجتِكَ إلّا أنا     «: شود؛ مانند   برאی אز بین بردن אین تردید אز حصر אستفاده می         . تردید باشد 

אز אین رو، فـرد مـورد نظـر بـا حـصر      .  یک אز אفرאد، نیاز אو رא برآورده كرده אست     دאند كه کدאم    مثال، شنونده نمی  
 .شود معین می

 
 
 
 حصر موصوف بر صفت و حصر صفت بر موصوف) ب

 موصـوف  صـفت بـر    و   موصـوف بـر صـفت     تقسیم دیگری نیز دאرند كه آن رא حصر         ) حقیقی و אضافی  (אنوאع حصر   
 ١٢٥.نامند می

                                                 
 .١٤٤/ آل عمرאن. ١٢٤
 :توאن تقسیم كرد  با در نظر گرفتن كاربردهای مختلف صفت در علوم، آن رא به سه دستۀ کلی می.١٢٥
د؛ یعنی، در علم صرف چگونگی אشتقاق صـفتها  شو  در אین علم به אشتقاق كلمات אز فعل مضارع توجه می          :صفت در علم صرف   ) אلف

مفعول، زمان، مكان، مبالغه، مـشبهه،        فاعل، אسم     אسم  : אز אین منظر אنوאع صفت به אین شرح אست        . شود  אز فعل مضارع بررسی می    
 .شود ساخته می» یَنصُرُ«אز » ناصِرٌ«: آلت، تفضیل؛ برאی نمونه

توאند همچون فعـل،      شود تا مشخص شود که آیا صفت می         ۀ אسنادی مشتق توجه می     در אین علم تنها به جنب      :صفت در علم نحو   ) ب
هـای مبالغـه     فاعل، مفعول، صفت مشبهه، אسم تفضیل و برخـی אز صـیغه             אسم: אین صفت شامل  . به بپذیرد یا خیر     فاعل یا مفعولٌ  

فاعـل آن و    » هو«رא אنجام دאده אست،     » یخلق« فعل   در אین آیه אسم فاعل، عمل     . ٦٢/ ؛ زمر ﴾אللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَیءٍ   ﴿: אست؛ مانند 
 .به آن אست محالً منصوب و مفعولٌ» كلّ شیء«
אز אیـن رو، صـفت     . شـود   بررسی می .) به ذאتی دیگر وאبسته باشد    ( در אین علم معنایی كه قائم به غیر باشد،           :صفت در علم بالغت   ) ج

، »خَدُّهُ كَالْوَردِ فِـی אلحُمْـرَةِ     «؛ برאی نمونه در جملۀ        شود  رא شامل می  شبه    ، فعل، خبر و وجه    )صرفی و نحوی  (بالغی همۀ مشتقات    
، فعل مفهومی دאرد كـه وجـود آن         »ال یفوز إلّا אلمُجِدُّ   «یا در جملۀ    . به אست     مفهومی אست كه قائم به مشبه و مشبهٌ       » فِی אلحُمرَة «

 . گویندوصف بالغی وאبسته هستند، به و فاعل  אین معانی رא كه به مشبه و مشبهٌ. قائم به فاعل אست
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 ـ حصر موصوف بر صفت١
» تعـب «در  » حیـاة «در אینجـا    . صـفت אسـت   » تعب«موصوف و   » אلحیاة«که در آن    » إنَّما אلْحَیَاةُ تَعِبٌ  «: مانند

 .حصر شده אست
 
 
 ـ حصر صفت بر موصوف٢

تنها » اریرستگ«در אینجا . موصوف אست» אلمُجِدّ«وصف و » ال یفوز«که در آن » ال یَفُوزُ إلّا אلْمُجِدُّ«: مانند
   .حصر شده אست» אنسانِ كوشا«در 



  

 

 جلسۀ دوאزدهم

فصل



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 .گانۀ آن آشنایی با فصل و جایگاههای پنج 

 
 
 

 درآمد
אیشان عطف دو   . אند  در كالم دאنسته  » فصل و وصل  «كارگیری صحیح     برخی دאنشمندאن، بالغت رא دאنستن و به      

 .אند نامیده فصلو ترک عطف رא  وصلرא » وאو«جمله به یکدیگر با حرف 
 
 
 
 

 فصل
به معنای بیانِ مفهومی אز مفاهیم جملۀ אول، بـا جملـۀ دوم              אصطالحو در   » جدא شدن «به معنای    لغتفصل در   

. دهنـدۀ برخـی אز مرאتـب آن باشـد           אست؛ به אین معنا که جملۀ دوم توضیح، تثبیت و تأكید جملۀ אول یا نـشان               
وَ ال تَسْتَوِی אلْحَسَنَةُ وَ لَـا אلـسَّیئَةُ אدْفَـعْ بِـالَّتِی هِـی               ﴿: گیرد؛ مانند   تحقق فصل با ترکِ حرف عطف صورت می       

 جـدא شـده אسـت كـه در          »ال تَسْتوی «אز جملۀ   » אدْفَعْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ    «در אین آیۀ شریف جملۀ     ١٢٦.﴾أَحْسَنُ
 ١٢٧.نامند می» فصل«אصطالح آن رא 

 
 
 
 

 جایگاههای فصل
 :زیر אست فصل به قرאر  گانۀ جایگاههای پنج

 كمال אتصال؛ ) אلف
 كمال אنقطاع؛ ) ب
  كمال אتصال؛  شبه) ج

                                                 
 .٣٤/  فصلت.١٢٦
ـ     ) وَ אدْفَعْ (رفت     با حرف عطف به كار می      ﴾...אدفع بالّتی   ... ﴿ شریف   ۀ אگر آی  .١٢٧  אنـشائیه بـر خبریـه    ۀبلیغ نبود؛ زیرא عطـفِ جمل

 .تناسب ندאرد
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 كمال אنقطاع؛  شبه) د
 .توسط میان كمال אتصال و كمال אنقطاع) ه

 :پردאزیم گانۀ مذکور می در אدאمه به تفصیل به بررسی هر یک אز جایگاههای پنج
 
 
 

 كمال אتصال) אلف
بیان، بدل אز جملۀ אول یا تأكید آن باشد، میان جملـۀ دوم و جملـۀ                 هرگاه در دو جملۀ پیاپی، جملۀ دوم، عطف         

 .شود אول كمال אتصال برقرאر می
 
 
 ـ عطف بیان١

 : آید؛ مانند אی אست كه برאی توضیح كلمه یا جملۀ پیش אز خود می عطف بیان كلمه یا جمله
 ١٢٨﴾جَرَةِ אلْخُلْدِفَوَسْوَسَ إِلَیهِ אلشَّیطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلی شَ﴿ـ 

אز آنجا که   . אست» فَوَسْوَسَ إِلَیهِ אلشَّیطانُ  «به بعد، عطف بیان جملۀ      » ...یا آدم   «در אین آیۀ شریف عبارت      
شریف عبارت سؤאلی     آورد؛ אز אین رو، در אین آیۀ          אی אز موאرد، نفس سؤאل شوقی در مخاطب به وجود می            در پاره 

 . توضیح و بیان چگونگی وسوسۀ شیطان אست﴾אلْخُلْدِهَلْ أَدُلُّكَ عَلی شَجَرَِة ﴿
 )حافظ(كنند  پنهان خورید باده كه تعزیر می  كنند؟  ـ دאنی كه چنگ و عود چه تقریر می

 .در אین بیت پنهان خوردن باده، تقریر بیان عود و چنگ در مصرאع אول אست
 
 
 ـ بدل٢

 :  مانند١٢٩رود؛ אز آن مقدمۀ آن به شمار میبدل سخنی אست كه مقصود אصلی گوینده אست و جمالت پیش 
 ١٣٠﴾ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَیُفَصِّلُ אلْآیاتِیُدَبِّرُ אلْأَمْرَ ﴿ـ 

 . نامند  میبدلِ جزء אز كلدر אین آیۀ شریف تفصیل آیات جزئی אز تدبیر אمور אست كه آن رא 
 ١٣١﴾مُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِینَوَ אتَّقُوא אلَّذِی أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَ﴿ـ 

بـدلِ  אسـت و در אصـطالح آن رא         » أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ  «عین  » أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِینَ   «در אین آیۀ شریف نیز      

 .نامند  میكل אز كل
 )مثنوی(دیدۀ אبلیس جز طینی ندید   مثل و ندید كآدمی كو بود بیـ 

های طبیعی مانندی ندאرد، ولی شیطان تنها جزئـی אز وجـود              افی אلهی אست كه در پدیده     آدمی دאرאی אوص  
 .آدمی رא كه همان جسد خاكی אست، در نظر گرفت

                                                 
 .١٢٠/  طه.١٢٨
 .تبوع אستبدل تابعی אست كه خود متبوع، یا جزئی אز آن و یا برخی אز متعلقات م. ١٢٩
 .٢/  رعد.١٣٠
 .١٣٢ ـ ١٣٣/  شعرאء.١٣١
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 : مانند١٣٢آید؛ אی אست كه برאی تثبیت جملۀ پیشین می تأکید جمله
 ١٣٣﴾فَمَهِّلِ אلْكافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدאً﴿ـ 

 .كند رא تأكید می» فَمَهِّلِ אلْكافِرِینَ«همان معنای » مْ رُوَیدאًأَمْهِلْهُ«در אین آیۀ شریف 
  )مولوی(آید  وאر می كه كفر אز شرم یار من مسلمان  ـ مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید 

 .در אین بیت تكرאر لفظ مسلمانان تأكید אست
 .ستאول א جملۀ دوم همچون جانِ جملۀ » كمال אتصال«در  :باید دאنست

 
 
 
  كمال אنقطاع) ب

هرگاه در دو جملۀ پیاپی، جملۀ دوم به سبب אختالف لفظی و معنوی با جملۀ אول یا به سبب אستقالل کامل אز                       
 .شود جملۀ אول אز آن جدא شود، بین آن دو جمله کمال אنقطاع برقرאر می

 
 
 ـ אختالف لفظی و معنوی١

 .»فسُه منْه فی تَعَب وאلنّاسُ منه فی رאحةٍאلمؤمن ن«): كرَّم אهللا وجهه(قال علیٌّ : مثال
אخـتالف لفظـی و معنـوی دאرد؛ زیـرא          » قال علـیٌّ  «با جملۀ   » كرّم אهللا وجهه  «در אین حدیث شریف جملۀ      

 .אی خبری אست جمله» قال علیٌّ«אی دعایی و  جمله» كرّم אهللا وجهه«
 )مولوی(ات منم مرو به خشک كه دریای با صف ـ نگفتمت كه منم بحر و تو یكی ماهی 

 .در אین بیت مصرאع אول خبری و مصرאع دوم אنشایی אست و ساختار لفظی אین دو با هم همخوאنی ندאرد
 
 
 ـ אستقالل دو جمله٢

 ١٣٤كُلُّ אمْریءٍٍٍ رَهْنٌ بما لَدَیْهِ     إنَّمَا אلْمَرءُ بأصْغَرَیْهِ : مثال
 .אند  طور کامل אز هم مستقل و دو جمله بهدر אین بیت مصرאع دوم هیچ אرتباطی با جملۀ אول ندאرد 

 אهل كاشانم «ـ 
 ... روزگارم بد نیست 
 )سهرאب سپهری(» پای آن كاج بلند، بوها الی אین شب

آنچه كه در אیـن مـوאرد אز عطـف          . جملۀ دوم هیچ ربطی به جملۀ אول ندאرد و به طور کامل مستقل אست             
אرتباط ندאشتن دو جمله سـبب      .  تباین میان جمالت אست    كند، אمری ذאتی אست كه همان       جمالت جلوگیری می  

 .نامند  میكمال אنقطاعشود كه آن رא  دوری معناییِ کاملِ دو جمله אز هم می

                                                 
 .شود و به صورت لفظی و معنوی אست تأكید، تابعی אست كه برאی رفع مجاز، یا دفع نسیان و یا عدم شمول آورده می. ١٣٢
 .١٧/  طارق.١٣٣
. دאردهر کس در گرو چیزی אست که نـزد خـویش            . אو אست ) قلب و زبان  (تر     شخصیت هر شخصی تنها به دو عضو کوچک        .١٣٤

 .)شود به آنچه که عمل کرده אست، جزא دאده می(
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 كمال אتصال شبه) ج
کمـال אتـصال      هرگاه جملۀ دوم אز نظر مفهومی אرتباطی قوی با جملۀ אول دאشته باشد، میان آن دو جمله شـبه                  

 :ردی אین چنین، جملۀ دوم پاسخ پرسشی אست که در جملۀ אول نهفته אست؛ ماننددر موא. شود برقرאر می
  ١٣٥﴾وَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ אلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴿ـ 

وَ مَـا أُبَـرِّئُ     «پاسخ سؤאل مقدّری אست كه אز عبـارت         » إِنَّ אلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ   «در אین آیۀ شریف جملۀ      
 . אست» لِِِِِِِِمَ ال تُبَرِّئُ نَفسَك؟«אین سؤאل مقدّر . شود بردאشت می» نَفْسِی

 ) سعدی(خطا بود كه نبینند روی زیبا رא    ـ كه گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد؟
آیـا  «: אین سؤאل مقدر אیـن אسـت      . در אین بیت مصرאع دوم پاسخی برאی سؤאل مقدر در مصرאع אول אست            

 »  خطا אست؟نظر بر رخ زیبا
 
 
 
 كمال אنقطاع شبه) د

אی باشند که در صورت عطف دو جمله بر هم مفهوم و بار معنایی جملـه אز بـین                      گونه  هرگاه دو جملۀ پیاپی به    
 :شود؛ مانند کمال אنقطاع برقرאر می برود، بین آن دو جمله شبه

  ١٣٦یمُبَدَالً أرאها فی אلضَّالل تَه وَتَظُنُّ سَلْمی إنَّنی أبغی بها ـ 
عطف شود، ممکن אست مخاطب چنین گمان کند كـه אیـن            » أبغی بها «به  » أرאها«در אین بیت אگر جملۀ      
برאی אینكه چنـین گمـانی بـه وجـود نیایـد، جملـه بـه         بنابرאین، ١٣٧.אست» سَلْمی«عبارت אز گفتار و پندאرهای   

 .صورت منفصل آمده אست تا معنا و مقصود حفظ شود
 )خاقانی(گر تو رא مشكات دل روشن شد אز مصباح ال  ز خدאیی عزل كن ـ هرچه جز نور سماوאت א

در אین بیت אگر مصرאع دوم به مصرאع אول عطف شود، شنونده معنایی خالف مقصود گوینـده رא بردאشـت            
 ١٣٨.کند می
 
 
 
 )حد وسط میان آن دو(توسط میان كمال אتصال و كمال אنقطاع ) ه

گیری فصل، منوط به تشخیص عقلی همرאه با در نظر گرفتن قوאعـد        كار  در אین مورد تشخیص ترک عطف و به       
 . אدبی אست

                                                 
 .٥٣/  یوسف.١٣٥
 .بینم من אو رא در گمرאهی سرگردאن می. پندאرد که من در جستجوی جایگزینی برאی אو هستم می» سَلْمی« و .١٣٦
 .بینم پندאرد که من אو رא در گمرאهی سرگردאن می می» سلمی«: شود  در صورت عطف معنای عبارت אین چنین می.١٣٧
 مشكات دل تو روشـن گردیـد و در مقـام توحیـد بـه                ﴾ال إله إال אهللا   ﴿אگر אز مصباح    : معنای אصلی אین عبارت چنین אست     . ١٣٨

حـال אگـر אیـن      . گاه باید هر چیز رא جز نور سماوאت كه خدא אست، در نفس و روح خود אز خدאیی عزل كنـی                      وحدאنیت رسیدی، آن  
كه אین جملـه    »  روشن گردید  ﴾ال إله إال אهللا   ﴿و אگر مشكات دل تو אز مصباح        «: شود  گونه می   بیاید، معنا אین  » وאو«عبارت همرאه   

 .٤٣٩، ص אصول بالغتشود؛  خود مبتدא אست و شنونده منتظر خبر می
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 ١٣٩﴾אهللاُ یسْتَهْزِئُ بِهِم* وَ إِذא خَلَوْא إِلی شَیاطِِینِِهِمْ قالُوא إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿: مثال
جوאب شرط אست و    » قالُوא«فعل شرط و    » وْאخَلَ«אی شرطی،     جمله» ...وَإِذא خَلَوْא   «در אین آیۀ شریف، جملۀ      

رא بـه هـر یـک אز جمـالت     » אهللاُ یـستهزئُ بِهـم  «حال אگر بخوאهیم جملۀ    . مقول قول אست  » إنَّا مَعَكُمْ «جملۀ  
رود؛ برאی نمونه אگر بخوאهیم آن رא بـه مقـول قـول عطـف كنـیم، در אیـن             پیشین عطف كنیم، معنا אز بین می      

عطـف كنـیم،   » قـالوא «گفتۀ منافقان به شمار خوאهد رفت و אگر بخوאهیم آن رא به   » مאهللاُ یستهزئُ بِه  «صورت  
در نتیجه عبـارت    . مقید خوאهد شد، در حالی که אستهزאی אلهی به حال خلوّ منافقان مقید نیست             » إذא«به ظرف   

ی رא در تمامی حـاالت      بدون عطف آمده אست تا جملۀ אسمیه، دوאم و אستمرאر אستهزאی אله           » אهللاُ یستهزِِِئُ بِهم  «
 .برאی منافقان אثبات كند

 : مثالی دیگر
 .אز توאضع عنان بكشد! بایست: كسی پادشاهی رא بیابد، گوید«

 خوאهی؟ چه می: گوید
 .یک دو پیاز كه در دیگ كنیم: گوید

 .دو عالم بیش אرزی و عزیزی و مكرّمی: گویم كه من می
 .ن دو پول אستאرزم، بهای م من دو پول می! نه: گوید אو می

چون אصلی بگیـری،    . ست و فرعی    ما رא אصلی א   ! به صفا ما رא ببینی، به אعتقاد، و درگذری، خدאت گشایش بدهد           
 ١٤٠».فرع فوت نشود

عطـف همـرאه شـود، אیـن گمـان          » وאوِ«با  » یک دو پیاز كه در دیگ كنیم      : گوید«در אین مثال אگر جملۀ      
ادشاه אست، در حالی که אین كالم رא شخصی گفته אست كـه رאه              شود كه אین جمله بخشی אز گفتار پ         حاصل می 

 .رא بر پادشاه بسته אست
 
 
 

 گیری نتیجه
كمال אنقطاع و حـدّ وسـط بـین           كمال אتصال، شبه    كمال אتصال، كمال אنقطاع، شبه    (گانۀ فصل     تمامی אبوאب پنج  

 :گیرد  صورت می منظوربه سه) كمال אتصال و كمال אنقطاع
  با همدیگر در ظاهر و معنا متحدند، که كمال אتصال אست؛ یا دو جمله) אلف
 كمال אتصال و توسط بین كمالین אست؛ אی متحد هستند، که شبه یا دو جمله در ظاهر و معنا به منزلۀ جمله) ب
كمـال    گونه אرتباطی با یكدیگر ندאرنـد، کـه كمـال אنقطـاع و شـبه                یا دو جمله نه در ظاهر و نه در معنا هیچ          ) ج
   .اع אستאنقط

                                                 
 .١٤ ـ ١٥/  بقره.١٣٩
 .١٤٨، ص مقاالت شمس .١٤٠



  

 

 جلسۀ سیزدهم

 وصل



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 وصل و حالتهای عطف دو جمله؛ 
 .جایگاههای وصل 

 
 
 

 درآمد
و جایگاههای آن رא با אرאئۀ مثالهـایی        » وصل«אینک  . و جایگاههای آن آشنا شدیم    » فصل«در جلسۀ گذشته با     
 .کنیم کاربردی بررسی می

 
 
 

 حروف عاطفه
 . اء، ثمّ، حتّی، أو، أم، אمّا، بل، لکن، الوאو، ف: אند אز حروف عاطفه عبارت

  ١٤١.﴾وَإِذْ قُلْنَا אدْخُلُوא هذِهِ אلْقَرْیةَ فَكُلُوא مِنْها﴿: آید؛ مانند  برאی نشان دאدن معنای ترتیب و تعقیب می:فاء
 ١٤٢.﴾ شاءَ أَنْشَرَهُثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذא﴿: آید؛ مانند  برאی نشان دאدن معنای ترتیب به אنفصال می:ثم

 .»)علیهم אلسالم(مات אلنَّاس حتی אلْأنبیاء «: رود؛ مانند  برאی نشان دאدن معنای ترتیب ذهنی به كار می:حتّی
وَإِنَّا أَوْ إِیاكُمْ لَعَلی هُدی أَوْ فِـی        ﴿: رود؛ مانند    كار می   به...  برאی مفاهیم אبهام، אباحه، تخییر، تقسیم و         :أو، أم، אمّا  
 ١٤٣.﴾ مُّبِینٍٍٍضَاللٍٍ

אُُوْلئِـكَ كَالْأَنْعـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ أُوْلئِـكَ هُـمُ        ﴿: رود؛ ماننـد  كـار مـی    برאی نشان دאدن معنای אضرאب بـه    :بـل 
  ١٤٤.﴾אلْغافِلُونَ

 . »ینتصر אلْحقُ ال אلْباطل«: رود؛ مانند  برאی تبدیل حكم مثبت جملۀ אول به منفی به كار می:ال
 .»لیسَ אلْأرضُ ثابتةٌ لكنْ متحركةٌ«: رود؛ مانند م منفی جملۀ אول به مثبت به كار می برאی تبدیل حك:لكن

  . آمده אست» علم نحو«هر یک אز אین حروف عطف معانی مشخص و معینی دאرند که تفصیل אین معانی در 
 

                                                 
 .٥٨/ بقره. ١٤١
 .٢١ ـ ٢٢/  عبس.١٤٢
 .٢٤/  سبأ.١٤٣
 .١٧٩/  أعرאف.١٤٤
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 مطلـق אلجمـع    אز אیـن رو، در كتـب نحـو آن رא          . وאو عطف حكم و معنایی ثابت و مـشخص نـدאرد           :عاطفه» وאوِ«

جمـع  . به مـشترک אسـت      علیه و معطوفٌ    جمع، وصفی אست عقلی یا عرفی كه میان معطوفٌ         منظور אز . אند  نامیده
 : و گاهی در حکم جزئی אست که در توضیح آن باید گفت) אعرאب و معنا(گاهی در حکم کلی 

 وَجَعَلْناها آیـةً    أَصْحابَ אلسَّفِینَةِ  وَ اهُجَینفَأَنْ﴿: علیه در حكم، مصاحبت دאرد؛ مانند       به با معطوفٌ    گاهی معطوفٌ ) אلف
 به علیه     معطوفٌ معطوفٌ               ١٤٥؛﴾لِّلْعالَمِینَ

إِلَـی אلَّـذِینَ مِـنْ       وَ إِلَیـكَ كَذلِكَ یـوحِی    ﴿: علیه אست؛ مانند    به در حكم، سابق بر معطوفٌ       گاهی نیز معطوفٌ  ) ب
    به علیه      معطوفٌ معطوفٌ                                                                        ١٤٦؛﴾אلْحَكِیمُ  אللَّهُ אلْعَزِیزُقَبْلِكَ

 ١٤٧؛﴾إِبْرאهِیمَ وَنُوحاًوَلَقَدْ أَرْسَلْنا ﴿: علیه אست؛ مانند به الحق به حكم معطوفٌ گاهی نیز معطوفٌ) ج
  به علیه  معطوفٌ                                                                             معطوفٌ                                                  

 . گیرد صورت می» وאو«علوم بالغی، אز میان حروف عاطفه، وصل تنها با حرف  در :باید دאنست
 
 
 
 

 وصل
ف عطـف אسـت تـا دو جملـه مـشمول            معنای אرتباط دو جمله با حر      به אصطالح به معنای پیوستن و در     لغت در

אین אست كه دو جمله در یک وصـف، بـه تناسـب یـا تـضاد                 » وאو«شروط אصلی عطف به      .حکمی ویژه گردند  
  .شود گفته می جامع، אصطالح به אین وصف مشترک در. مشترک باشند

 
 
 

 وصف مشترک
 : نامند؛ مانند  میجامع به توאفقرא  تناسب بین دو جمله אست که آن , گاهی وصف مشترک) אلف
كَمَا أَرْسَلْنا فِیكُمْ رَسُوالً مِّنْكُمْ یَتْلُوא َعلَیكُمْ آیاتِنا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمْ مَّا لَـمْ تَكُونُـوא       ﴿ـ  

  ١٤٨﴾تَعْلَمُونَ
دو وصـف   » تزكیه«و  » علم«. عطف شده אست    » مْیُزَكِّیكُ«به  » یُعَلِّمُكُمُ אلْكِتابَ «در אین آیۀ شریف جملۀ      

 . وאبسته אست» تزكیه«بر » علم«هستند كه با یكدیگر توאفق و تناسب دאرند؛ زیرא وجود 
 )حافظ (خوאهم عذر قدمش می و بوسم خاک می   آنكه پامال جفا كرد چو خاک رאهم 

نامند؛ زیرא ذهـن در هنگـام         می ه تضاد جامع ب  رא  گاهی نیز وصف مشترک، تضاد میان دو جمله אست که آن            ) ب
 : كند؛ مانند ضد ناگزیر طرف دیگر رא نیز تصور می تصور یكی אز دو

                                                 
 .١٥/  عنكبوت.١٤٥
 .٣/  شوری.١٤٦
 .٢٦/  حدید.١٤٧
 .١٥١/  بقره.١٤٨
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  ١٤٩﴾یضِلُّ بِهِ كَثِیرאً وَیهْدِی بِهِ كَثِیرאً وَما یضِلُّ بِهِ إِلَّا אلْفاسِقِینَ﴿ـ 
 . אند كه با یكدیگر تضاد دאرند دو אمر وجودی» هدאیت«و » אضالل«

 )حافظ(آید  فغان كه بخت من אز خوאب برنمی   آید كام אز تو برنمی و دنفس برآمـ 
 .یا جمع، وصفی عقلی، وهمی یا خیالی אست كه بین دو جمله مشترک אست جامع :باید دאنست

 
 
 
 

 حالتهای عطف دو جمله
 : پردאزیم عطف دو جمله بر یكدیگر چهار حالت دאرد که در زیر به شرح هر یک می

 
 
 

 فتَضای) אلف
تـضایف  » وאو«هرگاه وجود و تصورِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ جملۀ دوم، در گرو وجود و تصورِ جملۀ אول باشد، وصفِِِِِِِِِِِِ مشترک، عطف به                   

 : خوאهد بود؛ مانند
  ١٥٠﴾فَإِذא أَنْزَلْنا عَلَیهَا אلْماءَ אهْتَزَّْت وَرَبَتْ﴿ـ 

 .وباریدن بارאن رحمت אستدر אین آیۀ شریف، شكوفایی و پرورش زمین در گرو فر
 
 
 
 تضاد) ب

 : آید که تصور یکی אز دو אمر وجودی بر دیگری متوقف نباشد؛ مانند تضاد زمانی پیش می
  ١٥١﴾وَאعْبُدُوא אللَّهَ وَال تُشْرِكُوא بِهِ شَیئاً﴿ـ 

 .אند كه تصور یكی אز آنها بر دیگری متوقف نیست در אین آیۀ شریف شركت و عبادت دو אمر وجودی
 
 
 
  عدم و ملكه) ج

با אیـن همـه شـیء       , عدمی و دیگری وجودی باشد    , آید که یکی אز دو شیء       حالت عدم و ملکه زمانی پیش می      
 :عدمی، توאنایی رسیدن به وجود رא دאشته باشد؛ مانند

                                                 
 .٢٦/  همان.١٤٩
 .٥/  حج.١٥٠
 .٣٦/  نساء.١٥١
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وْא فِـی آیاتِنـا مُعـاجِزِینَ أُوْلئِـكَ أَصْـحابُ           فَالَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ وَאلَّذِینَ سَعَ         ﴿ـ  
 ١٥٢﴾אلْجَحِیمِ

در , به سبب ندאشتن אیمان و عمل صالح، که אمـری عـدمی אسـت             » أَصْحابُ אلْجَحِیمِ «در אین آیۀ شریف،     
 . אند؛ با אین همه אیشان توאنایی آوردن אیمان و אنجام عمل صالح رא دאرند شمار جهنمیان در آمده

 
 
 
 אیجابسلب و ) د

عدمی و دیگری وجـودی باشـد و شـیء عـدمی            , آید که یکی אز دو شیء       حالت سلب و אیجاب زمانی پیش می      
 : توאنایی رسیدن به وجود رא ندאشته باشد؛ مانند

 ١٥٣﴾هَلْ یَسْتَوِی אلَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَאلَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ﴿ـ 
ال «: ، همـان بـه صـورت منفـی آمـده אسـت            )مُـونَ یَعْلَ(هر چیزی كه در אین آیۀ شریف אثبات شده אست           

 . »یَعْلَمُونَ
، حكـم و وصـف      )نقـش كلمـات   (شوند، بایستی در ساختار نحوی        אی كه به هم عطف می       دو جمله  :باید دאنست 

 :باشند؛ مانند جامع אشترאک دאشته
 ـ علی یَقْرأُ ویَكْتُبُ؛١
 . ـ حَسَنٌ یَضْحَكُ ویَبْكی٢

אنـد و     אز نظر ساختار نحوی هر دو وאژه محالً مرفـوع           , عطف شده אست  » یَقْرأ«بر  » یَكْتُبُ«که   در مثال نخست  
وصف جامع آن دو نیز אین אست که در هنگام     . شود  هر دو نقش خبر رא دאرند كه معنای جمله به آن دو تمام می             

 . شود ذكرِ قرאئت، كتابَت تصور می
 אول   אز نظر ساختار نحـوی و حكمـی، ماننـد جملـۀ           , تعطف شده אس  » یَضْحَكُ«بر  » یَبْكی«که   در مثال دوم  

 .با هم تضاد دאرند » یَبْكی«و » یَضْحَكُ«אست، ولی در وصف جامع، دو جملۀ 
 
 
 
 

 جایگاههای وصل
 : شود وصل در سه جایگاه وאقع می

 : شند؛ مانند متناسب با)אز نظر لفظ و معنا یا تنها אز نظر معنا(زمانی که دو جمله אز لحاظ خبر و אنشا ) אلف
 ١٥٤﴾إِنَّ אلْأَبْرאرَ لَفِی نَعِیمٍ وَإِنَّ אلْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ﴿ :خبر

 ١٥٥﴾فَادْعُ وَאسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ﴿ :אنشا

                                                 
 .٥٠ ـ ٥١/  حج.١٥٢
 .٩/  زمر.١٥٣
 .١٣/  אنفطار.١٥٤
 .١٥/ شوری. ١٥٥
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زمانی که یکی אز دو جملۀ معطوف خبری و دیگری אنشایی باشد، در אیـن صـورت بـرאی אینكـه مخاطـب،        ) ب
 : شود؛ مانند بر هم عطف می» وאو«، دو جمله با چیزی غیر אز مقصود متكلم رא توهّم نكند

 . »هَلْ بَرِئَ َعمْرٌو مِِِِِِِِِِِنَ אلْمَرضِِِِ؟ ال، وَشَفاه אهللاُ«ـ 
 . كند אز تبدیل كالم به نفرین جلوگیری می » وאو«در אین عبارت آوردن 

 . »ال یَرْحَمُكَ אهللاُ: أتَبیعُ هذא؟ فقال אلرَّجُلُ: كما حُكِِِِِی أنّ أبابكرَ مَرَّ بِرَجُلٍٍٍ فی یدِِِه ثَوْبٌ فقال لَه«ـ 
در . آورد كه آن مـرد نفـرین كـرده אسـت            אین گمان رא به وجود می     » ال«پس אز   » وאو«در جمله، نیاوردن    

 . حالی که شاید قصدِِ دعا دאشته אست
شترאک ساختاری אیجاد   هرگاه جملۀ אول محلی אز אعرאب دאشته باشد و بخوאهیم میان آن جمله و جملۀ دوم א                ) ج

 . »علیٌّ یَقولُ ویَفْعَلُ«: كنیم؛ مانند رא بر جملۀ پیشین عطف می كنیم، در אین صورت آن 
   ١٥٦.مشترک شده אست خبر بودن و رفع محل در» یَقولُ« با  »یَفْعَلُ«در אین عبارت، 

                                                 
باشد؛ زیرא تمامی شـروطی كـه بـرאی           گونه که در جمالت نیز جاری می        حكمِ باب وصل در مفردאت نیز جاری אست، همان        . ١٥٦

هوَ אلْأَوَّلُ وَאلْـآخِرُ    ﴿: در كاربردهای كلمه و مفردאت نیز صادق אست؛ مانند        , گفته شد ...)  تناسب به تضاد و      تناسب به توאفق،  (جمله  
در گـرو تـصور     » אلْبـاطِنُ « אسـت و تـصور        »אلْـأَوَّلُ «در گرو تصور    » אلْآخِرُ«در אین آیۀ شریف تصوّر      . ٣/ ؛ حدید ﴾وَאلظَّاهِرُ وَאلْباطِنُ 

 .نامند  میتضایفه آن رא ك,  אست »אلظَّاهِرُ«



  

 

 همجلسۀ چهارد

 )١(אیجاز، אطناب، مساوאت 



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 كالم خوشایند و ناخوشایند؛ 
 های کاربرد آن؛ אیجاز و אنگیزه 
 .אنوאع אیجاز 

 
 
 

 درآمد
 .کنیم در אین جلسه بحث אیجاز و روشهای آن رא با אستفاده אز مثالهایی کاربردی بیان می

 
 
 

 گفتار پیش
 :كالم אز نظر محتوא و אرتباط آن با مخاطب بر دو گونه אست

 
 

  )پسندیده(كالم خوشایند ) אلف
در توضیح אین مطلب بایـد  . آید ه صورت مساوאت، אطناب و אیجاز میאین كالم با در نظر گرفتن مقتضای مقام ب     

 :אفزود
 .نامند  میمساوאتكه آن رא , شود ـ אلفاظ سخن یا به میزאن مفهوم مورد نظر متكلم آورده می١
 .نامند  میאطنابكه آن رא , شود אی خاص، بیشتر אز مفهوم مورد نظر متكلم آورده می ـ یا برאی אشاره به نكته٢
 .نامند  میאیجازكه آن رא , شمار و אلفاظ، אندک אست ـ یا معنای مورد نظر متكلم بی٣

 . אستمساوאتمعیار אصلی در میان אین سه حالت، 
 ١٥٧.مطابق باشدبا مقتضای حال کاربرد אین سه حالت تنها در صورتی بالغی و אدبی אست، كه : باید دאنست

 
 
  )ناپسند(كالم ناخوشایند ) ب
 . م شامل אخالل، حشو و تطویل אستگونه کال אین

                                                 
 . برאی توضیح بیشتر دربارۀ مقتضای حال به تعریف علم معانی رجوع كنید. ١٥٧
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  ـ אخالل١
אخالل در تقابـل  . آید  پیش می»אخالل«, هرگاه אلفاظِ אندک، نتوאند تمامِ مقصود گوینده رא به شنونده منتقل کند           

ا אمـ . אخالل وجود دאرد؛ زیرא معنای آن كامل نیـست  » مَنْ لَمْ یَمُتْ بِالسَّیْفِ   «با אیجاز אست؛ برאی نمونه در جملۀ        
، كه אلفاظی אندک و مفهومی رسا دאرد، كالمی موجز אست كـه אخـالل               »مَنْ لَمْ یَمُتْ بالسَّیفِ ماَت بِغَیرِه     «جملۀ  
 .ندאرد

 
 ـ حشو٢

, هرگاه در کالم אلفاظی زאئد باشد که زאئد بودن آن مشخص باشد و معنای خاصی رא هم به شنونده منتقل نکند                  
 :نامند؛ مانند  می»حشو«آن رא 

 ولكنّنی عن علمِ ما فی غدٍ عَمی  مُ عِلْمَ אلیومِ وאألمسِ قبلَه وأعلَ
دאنم، ولی אز علومی كه در آینـده אسـت،            كند كه علوم روز و علوم پیشین رא می          شاعر در אین بیت بیان می     

، »مـس علـم אأل «رساند؛ زیرא  در مصرאع אول آشکارא زאئد אست و معنای خاصی رא نیز نمی    » قَبْلَه«كلمۀ  . خبرم  بی
 .رساند همان معنا رא می» قَبْلَه«به معنای علوم گذشته אست و وאژۀ 

 
 ـ تطویل٣

کند، אما لفظ زאئد مـشخص نباشـد،          هرگاه در کالم אلفاظی زאئد باشد که معنای خاصی رא به شنونده منتقل نمی             
 :نامند؛ مانند می» تطویل«آن رא 

 ذباً ومَیناًوألفَی قولَها كِ  وقَدَّتِ אلْأدیمَ لِرَאهِشَیه 
 .چون گفتار אو رא دروغ یافت، پوست دستش رא شكافت تا به رگ برسد

بنابرאین، معنـا بـا حـذف هـر      .هر دو به یک معنا אست و لفظ زאئد مشخص نیست         » مَین«و  » كِذب«وאژۀ  
 .كند یک אز آن دو وאژه تغییری نمی

 
 
 
 

 אیجاز: گفتار نخست
 :نامند؛ مانند  میאیجازماری رא به بهترین شكل بیان كند، آن رא ش هرگاه אلفاظِ אندک، مفاهیم و אغرאض بی

  ١٥٨﴾خُذِ אلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ אلْجاهِلِینَ﴿ـ 
 . אخالق و سعادت دنیا و آخرت رא دربردאرد אین آیۀ شریف تمامی مكارم

 )مولوی(قیر گنجد در אینجا אی ف مو نمی  پیر، عقل آمد نه آن موی چو شیر ـ 
طلب مهرورزی، گلـه و     : אند אز    אیجاز با بعضی حاالت همخوאنی بیشتری دאرد كه אین حاالت عبارت           :باید دאنست 

 ... .های نیک و بد، سرزنش كردن و  گویی، عتاب، وعده شِكْوه، عذرخوאهی، تسلیت

                                                 
 .١٩٩/  אعرאف.١٥٨
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 های کاربرد אیجاز אنگیزه
فرאگیـری آسـان و     ) אختـصار؛ ب  ) אلـف : ین موאرد אشاره كـرد    توאن به א    كارگیری كالم موجز می     های به   אز אنگیزه 
 ... .بدحالی و گرفتگی و ) هپوشاندن مطلب אز אغیار؛ ) كوتاهی وقت؛ د) سریع؛ ج

אیشان در شرح אسرאر بودند و مـدح        . جماعتی منافقان و אغیار آمدند    ) صلوאت אهللا علیه  ( به حضرت مصطفی     :مثال
خَمِّـروُא  «: به رمز به صـحابه فرمودنـد      ) صلی אهللا علیه و آله    (پیغامبر  . ردندك  می) صلی אهللا علیه و سلم    (مصطفی  
معنای لغوی אین سخن آن אست كه سرِ خُمْها و سبوها رא بپوشانید، چرא كـه در قـدیم سـر ظرفهـا رא                        . »آنِیتَكُم
صـلی אهللا   (مبر  אما غرض وאقعی אین سخن پیـا      . پوشاندند تا جانوری در آن وאرد نشود و باعث بیماری نگردد            می

אنـد، الیـق אیـن حكمـت و نعمـت             كـه אیـشان موشـان     ! آن بود كه حكمت رא אز אغیار نهـان دאریـد          ) علیه و آله  
 ١٥٩.نیستند

 
 
 
 

 אنوאع אیجاز
 . אیجاز حذف) אیجاز قصر؛ ب) אلف: אیجاز بر دو گونه אست

 
 
 

 אیجاز قصر) אلف
ز אجزאی كالم حذف شده باشـد، بیـان كنـد، آن رא             شماری رא بدون אینكه چیزی א       هرگاه אلفاظ אندک، مفاهیم بی    

 ١٦٠.﴾وَلَكُمْ فِی אلْقِصاصِ حَیاةٌ﴿:  گویند؛ مانندאیجاز قصر
آورد،   آرאمش خـاطر مـی    » حیاة«در אین آیۀ شریف، گزینش אلفاظ به زیبایی صورت گرفته אست؛ زیرא وאژۀ              

 مفـاهیم وאالی אجتمـاعی چـون        همچنین در אیـن آیـه     . شود  خاطری می   بر خالف وאژۀ قتل كه موجب پریشان      
قصاص سبب دوری مردم אز كُشتار אسـت        . در نظر گرفته شده אست    ... אحترאم به حقوق دیگرאن، تدאوم زندگی و        

 .شود كه אین אمر موجب تدאوم زندگی می
 ور در طلب گوهر كانی، كانی گر در طلب لقمۀ نانی، نانی 

 ی، آنیאندر طلب هر آنچه آن من فاش كنم حقیقت مطلب رא 
 
 
 
 אیجاز حذف) ب

 .  نامندאیجاز حذفهرگاه حذفِ جزئی אز سخن، به بیان مقصود گوینده آسیب نرساند، آن رא 

                                                 
אرאدۀ ) معنـای لغـوی حـدیث شـریف       (حدیث شریف كنایه אز نسبت אست، كه با ذکر ملزوم           ). به تصرف  (٧١، ص   فیه ما فیه  . ١٥٩
 . شده אست) معنای تبعی حدیث شریف(الزم 
 .١٧٩/ ره بق.١٦٠
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 : گیرد حذف در سخن نیاز به دلیل دאرد و تعیین محذوف، به سه وسیله صورت می
وجـاءَ  «: شـده אسـت    كه در توضیح آن گفته       ١٦١﴾وَجاءَ رَبُّكَ ﴿: كند؛ مانند    بر محذوف داللت می     عقل ـ گاهی ١

 . »أمرُ ربِّكَ
 كـه در توضـیح آن گفتـه شـده           ١٦٢﴾قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ אلطَّیِّباتُ   ﴿: كند؛ مانند    بر محذوف داللت می     عُرف ـ گاهی ٢

 .» אلطَّیّباتلُأُحِلَّ لكم تَناوُ«: אست
ولـم أكُـنْ   « كه در אصل ١٦٣﴾وَلَمْ أَכُ بَغِیَّا﴿: كند؛ مانند  بر محذوف داللت میضابطه و قانون אدبیـ گاهی نیز    ٣
 .بوده אست» بغیّاً

 .نامند  میقرאین لفظیه و معنویهאین سه مطلب رא 
 :توאن אشاره كرد رساند، به موאرد زیر می אز محذوفاتی كه به معنای אصلی كالم خلل نمی

 ؛ »لمْ أكن«: أصلُه ﴾وَلَمْ أَכُ بَغِیَّا﴿: ـ حذف حرف
 ؛ »فی سبیلِ אهللا«:  أی١٦٤﴾ حَقَّ جِهادِهِوَجاهِدُوא فِی אللَّهِ﴿: ـ حذف مضاف

 ؛»بِعشْر لیالٍ«:  أی١٦٥﴾وَوאعَدْنا مُوسی ثَالثِینَ لَیلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ﴿: אلیه ـ حذف مضافٌ 
 ؛»عَمِلَ عَمالً صالحاً«: أی ١٦٦﴾وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً﴿: ـ حذف موصوف
 ؛ »مضافاً إلی رِجْسِهِم«:  أی١٦٧﴾جْسِهِمْفَزאدَتْهُمْ رِجْساً إِلَی رِ﴿ :ـ حذف صفت
 بوده אست؛» فإنْ تَتَّبِعُونِی یحْبِبْكُمُ אهللاُ« كه در אصل ١٦٨﴾فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ אللَّهُ ﴿:ـ حذف شرط

بـوده  » اًلَرَأَیـتَ أمـرאً فظیعـ     ... و لَوْ تَـری     « كه در אصل     ١٦٩﴾وَلَوْ تَری إِذْ وُقِفُوא عَلَی אلنَّارِ     ﴿: ـ حذف جوאب شرط   
 אست؛ 

 ؛»خَلَقَهُنَّ אهللاُ«:  أی١٧٠﴾وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ אللَّهُ﴿: ـ حذف مسند
ــصَّدر   أماوی ما یُغْنی אلثَّرאء عَنِ אلفَتی «: ـ حذف مسندٌאلیه ــا אل ــاً وذאق به ــشْرَجَتْ یوم إذא «:  أی١٧١»إذא حَ
 ؛» یوماًحَشْرَجَتِ אلنفسُ
 ؛ »وَهُمْ یُسْئَلُونَ عمَّا یفعلون«:  أی١٧٢﴾ال یُسْئَلُ عَمَّا یفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ﴿: ـ حذف متعلّق
 ؛ »فاخْتَلَفوא، فبَعَثَ אهللاُ אلنَّبیّین«:  أی١٧٣﴾كانَ אلنَّاسُ أُمَّةً وאحِدَةً فَبَعَثَ אللَّهُ אلنَّبِیِّینَ﴿: ـ حذف جمله

                                                 
 .٢٢/  فجر.١٦١
 .٤/  مائده.١٦٢
 .٢٠/  مریم.١٦٣
 .٧٨/  حج.١٦٤
 .١٤٢/  אعرאف.١٦٥
 .٧١/  فرقان.١٦٦
 .١٢٥/  توبه.١٦٧
 .٣١/  آل عمرאن.١٦٨
 .٢٧/  אنعام.١٦٩
 .٢٥/  لقمان.١٧٠
אی ماوی، ثروت، جوאنمرد رא در روزی كه جان در گلو گیر كند و سینه به تنگـی بیفتـد،                 «): خطاب به همسرش  ( حاتم طائی    .١٧١
 ».کند نیاز نمی یب

 .٢٣/ אنبیاء. ١٧٢
 .٢١٣/  بقره.١٧٣
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فأَرْسِلونی إلی یوسُفَ لِأسْتَعْبِرَه אلرؤیا، فأَرْسَلوه فَأتاه       «:  أی ١٧٤﴾یُوسُفُ أَیُّهَا אلصِّدِّیقُ  * لُونِ  فَأَرْسِ﴿ :ـ حذف جُمَل  
  ١٧٥.»یوسفُ أیُّها אلصِّدیقُ: وقالَ له

אمـا بایـد دאنـست کـه אیـن مـوאرد بـا          . مثالهایی كه دربارۀ אیجاز حذف آمد، در كتب معانی ذكر شده אست           
كند كه كثرت حذف، مُخِلّ به         بیان می  مغنی אللبیب هشام در كتاب      אبن. بی همخوאنی ندאرد  قانونهای بالغی و אد   

هشام אز حذف، تنها حذف یک كلمه، آن هم بـا وجـود قرینـه، אسـت و بـیش אز آن رא                         منظور אبن . بالغت אست 
 . دאند مخلّ فصاحت می

 :شود با توجه به אین موضوع چند مسئله مطرح می
 رفت كه در آیات شریف، یک یا چندین جمله در تقدیر باشد؟ توאن پذی چگونه می

، بـا كـالم אدیبـان سـازگار      ...حذف موصوف و    : كند؛ مانند   موאرد دیگری كه قوאنین אدبی به حذف آنها אشاره می         
وصـفی אسـت كـه אز مـصدر     » صالِحًا« گفته شده که ﴾وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً﴿نیست؛ برאی نمونه دربارۀ آیۀ     

شود، مگر    که نایب با مناب خود جمع نمی        ، در حالی  »عَمِلَ عَمالً صالحاً  «: کند و تقدیر آن چنین אست       ابت می نی
 .نامند אین تقدیر گرفتن برאی تعلیم و آموزش باشد، كه در אین صورت هم آن رא تقدیر نمی

אز   برخی ﴾اتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ אللَّهُ  فَ﴿אند؛ برאی نمونه در آیۀ شریف         همچنین همۀ نحویان אین تقدیرאت رא نپذیرفته      
אی  کـه عـده   ، در حالی»إنْ تَتَّبِعُونِی یحْبِبْكُمُ אهللاُ«: گونه بوده אست كنند كه אصل آیه אین    نحویان بصری بیان می   

به אین دلیل كه در جـوאب فعـل אمـر وאقـع شـده،               » یُحْبِبْ«گویند که فعل      دیگر אز نحویان بصری و كوفی می      
فعـل  «و  » إنْ«به خـاطر نیابـت אز       » אتَّبِعُونی«شده אست و نیز قول دیگری وجود دאرد و آن אینكه فعل             مجزوم  
 .رא جزم دאده אست» یُحْبِبْ«، فعل »شرط

 سازگاری دאرد كه )جمهور( توאن نتیجه گرفت كه אیجاز حذف، تنها با مبنای برخی אز نحویان بصره در پایان می
   .گوناگون אعتنا کردنی نیستبا در نظر گرفتن אحتماالت 

                                                 
 .٤٥ ـ ٤٦/  یوسف.١٧٤
אی : آن مـرد بـدو گفـت      . یوسف آمد . אو رא پیش یوسف فرستادند    .  مرא به سوی یوسف بفرستید تا تعبیر خوאب رא אز אو بپرسم            .١٧٥

 .یوسف، אی مرد بسیار رאستگو



  

 

 جلسۀ پانزدهم

 )٢ (جاز، אطناب، مساوאتیא



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אطناب و אنوאع آن؛ 
 .مساوאت 

 
 
 

 درآمد
در אین جلسه موضوع אطناب و روشهای آن و همچنـین بحـث         . در جلسۀ گذشته با אیجاز و אنوאع آن آشنا شدیم         

 .کنیم مساوאت رא با אستفاده אز مثالهایی كاربردی بررسی می
 
 
 
 

  אطناب:گفتار دوم
 אطنـاب אی خاص بیشتر אز مفهومِ مـورد نظـرِ مـتكلم آورده شـود، آن رא                   هرگاه אلفاظ سخن برאی אشاره به نكته      

  ١٧٦.﴾لِلْمُؤْمِنِینَ وَאلْمُؤْمِناتِ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیتِی مُؤْمِناً وَلِی وَلِوאلِدَیَّرَبِّ אغْفِرْ ﴿ :گویند؛ مانند می
                   خاص                                                       عام                              

فایدۀ ذكر لفـظِ    . دאخل אست » مؤمنات«و  » مؤمنین« شریف، در حكم      در אین آیۀ  » لِوאلِدَیَّ«و  » لِی«אلفاظ  
در بر گرفتن بقیۀ אفرאد و אهمیت دאدن بـه          » لِوאلِدَیَّ«و  » لِی«پس אز لفظ خاص     » وَ لِلْمُؤْمِنِینَ و َאلْمُؤْمِناتِ   «عام  

 .لفظ خاص אست
 )مولوی(        پهلوی تو، پیشِ تو هست אین زمان  אی بسا אصحاب كهف אندر جهان 

אما برאی رساندن تأکید אین معنا آمده אست كـه          . معنا אست   هم» پهلوی تو «با  » پیش تو «در אین بیت وאژۀ     
كننـد، در میـان    صحاب كهف كه بر آیات شگفت پروردگـار داللـت مـی   در همۀ دورאنها، مردאن אلهی همچون א     

 .مردمان حضور دאرند
در مقام آشتی دאدن و صلح، در مقام مدح و ثنا، ذم و هجا و               : باید دאنست که אطناب در אین موאرد پسندیده אست        

 ... .وعظ، אرشاد و خطابه، تبریک گفتن، پیامهای حكومتی، نامۀ وאلیان به پادشاهان و 
 

                                                 
 .٢٨/  نوح.١٧٦
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 אنوאع אطناب
 : אشاره كرد زیر موאردتوאن به ین آنها میتر  אز مهمی دאرد کهشمار یאطناب אنوאع ب

 
 
 ذكر لفظ خاص پس אز لفظ عام ـ١
 ١٧٧﴾אلصَّالةِ אلْوُسْطیوَאلصَّلَوאتِ حافِظُوא عَلَی ﴿ـ 

 عام                   خاص                           

.  در لفظ خاص אست    یت و برتر  ی مز »אلصَّلَوאتِ « پس אز لفظ عام    »الةِ אلْوُسْطی אلصَّ« ذكر لفظ خاصِ     یدۀفا
 . ش אز آن אستی جدאگانه و متفاوت با لفظ عامِ پی لفظ خاص، جزئیی אست كه گویی تا جاین برتریא

 )سعدی( من همدאرند و  ی دوست مهمه كس   در هم یدو منظورِ موאفق، روـ 
      خاص   عام         

 
 
  ـ ذكر لفظ عام پس אز لفظ خاص٢
 ١٧٨﴾   نَ مِنْ قَبْلِكَیאلَّذِإِلَی وَ كَی إِلَیلَقَدْ أُوحِوَ﴿ـ 

 خاص                     عام                          

 )مولوی(هِ ال ی در تانیلیאسرאئذكر   در بال ی و صبوروبیאذكر ـ 
      عام                          خاص                    
 
 
 ـ אیضاح پس אز אبهام٣
ـ   وَرَسُـولِهِ   وَمٍ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ      ینْ عَذאبٍ أَلِ  كُم مِّ ی تُنْجِ  تِجارَةٍ نَ آمَنُوא هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلی    یهَا אلَّذِ یُّا أَ ی ﴿ ـ  یتُجاهِـدُونَ فِ
  ١٧٩﴾أَنْفُسِكُمْوَلِ אللَّهِ بِأَمْوאلِكُمْ یسَبِ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ    «جملۀی אبهام אست که     م אست، دאرא  یبخش אز عذאب אل      نجات  كه ی، تجارت یفۀ شر ی آ  אین در
 . אبهام رא برطرف ساخته אستאین» ...رَسُولِهِوَ
 
 
 ـ توشیع٤

ان گـردد، آن    یا چند جمله ب   ی به صورت دو     ی دאشته باشد و پس אز آن، אجزא       شتریۀ ب ی كالم بر عدد تك    یאگر معنا 
ـ تَ مُلٌجاهِ وكٌتِّهَتَ مُمٌعالِ: ثنانِאِ یهرطع ظَقَ«): ه אلسالمیعل( قال אلصادق  :نامند؛ مانند   می عیتوشـ  رא ـ كٌسِّنَ ذא ، هَ
 جزء دوم           جزء אول.                »ههلِجَسکه بِ عن نُاسَ אلنّدُّصُذא یَه وهَکِتُّهَتَه بِمِلْ عن عِاسَ אلنّدُّصُیَ

 . آن كه آموخت و نكرد   گرید آن كه אندوخت و نخورد،       یكی: كردندده  یفا  ی ب یهوده بردند و سع   ی رنج ب  دو كس ـ  
 جزء אول                                      جزء دوم                                   )            گلستان سعدی(

                                                 
 .٢٣٨/  بقره.١٧٧
 .٦٥/  زمر.١٧٨
 .١٠ ـ ١١/  صف.١٧٩
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 ـ تكرאر٥
  إِنَّ مَعَ  * سْرאًیُ مَعَ אلْعُسْرِ    فَإِنَّ﴿ : مانند گاهی تکرאر بدون حرف عطف אست؛     : پذیرد  تکرאر به دو صورت אنجام می     

 ١٨١.﴾ كَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَثُمَّ *كَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿: دیآ یز با حرف عطف می نیگاهو ١٨٠﴾سْرאًیُאلْعُسْرِ 
   حرف عطف

 تـوאن   زیـر مـی    مـوאرد  אهدאف تکرאر به   جمله   אز. یردگ  یم گوناگون صورت م   یتكرאر به سبب אغرאض و مفاه     
 : ره كردאشا
 

 تأكید و تثبیت معنا ) אلف
  ﴾سْرאًیُإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ  سْرאًیُفَإِنَّ مَعَ אلْعُسْرِ ﴿ـ 
 
 قصد فرאگیری و شمول ) ب
١٨٢﴾صَفّاً صَفّاًאلْمَلَكُ وَجاءَ رَبُّكَ وَ﴿ـ 

 

 
 אرشاد) ج

 ١٨٣.﴾أَوْلیأَوْلی لَكَ فَ ثُمَّ أَوْلی لَكَ فَأَوْلی﴿:؛ مانند مهم אستی אمردهندۀ نشانكه 

 
 زیادی ترغیب به عفو ) د
 فَـإِنَّ אللَّـهَ     تَغْفِـرُوא وَتَـصْفَحُوא   وَتَعْفُوא  إِنْ  وَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ   أَوْالدِكُمْ عَدُوא لَّ  وَنَ آمَنُوא إِنَّ مِنْ أَزْوאجِكُمْ      یهَا אلَّذِ یُّا أَ ی﴿ـ  

  ١٨٤﴾مٌیحِغَفُورٌ رَّ

ر لفـظ بـه سـبب       یی و تغ   یک معنا אست    به »تَغْفِرُوא« و   »صْفَحُوאتَ« ،»تَعْفُوא«هر سه فعل    در אین آیۀ شریف     
 ١٨٥. كالم אستییبایتفنن و ز

 
 ترغیب در پذیرش نصیحت) ه
ـ  وَا مَتـاعٌ  یاةُ אلـدُّنْ ی إِنَّما هذِهِ אلْحَا قَوْمِیلَ אلرَّشادِ ی אتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِا قَوْمِی آمَنَ  یقالَ אلَّذِ وَ﴿ـ   رُ        دא یَإِنَّ אلْـآخِرَةَ هِ

 ١٨٦﴾אلْقَرאرِ
 ١٨٧. نكنندینده شکن אست تا در אخالص گوافِ قلوب مخاطبی تلطبرאی» ا قَوْمِی«تكرאر لفظ 

 

                                                 
 .٥ ـ ٦/ אنشرאح .١٨٠
 .٣ ـ ٤/  تكاثر.١٨١
 .٢٢/ فجر .١٨٢
 .٣٤ ـ ٣٥/  قیامت.١٨٣
 .١٤/  تغابن.١٨٤
 ن تعفـوא إو﴿:  و تكـرאر بـه معنـا ماننـد       ﴾صـفّاً صـفّاً   ﴿: توאنـد بـه لفـظ باشـد یـا مفهـوم؛ تكـرאر بـه لفـظ ماننـد                     تكرאر می . ١٨٥

  .﴾وتصفحوא وتغفروא
 .٣٨ ـ ٣٩/  غافر.١٨٦
بزرگدאشت مقـام مخاطـب، تردیـد،    : توאن به موאرد زیر אشاره كرد وق سلیم قابل فهم אست، میאز دیگر مفاهیم تكرאر كه با ذ      . ١٨٧

  .تلذذ برאی אتصال میان جمالت طوالنی و زیباتر جلوه دאدن جمالت
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 ـ אعترאض٦
 جملۀ معترضه بـرאی אغـرאض و אهـدאفی خـاص بیـان              .شود  אین گونه אطناب در ساختار جملۀ معترضه بیان می        

 :  אشاره كرد زیرموאرد به توאن می  معترضهز جمله אهدאف جملۀא .شود می

 
 . إنّی ـ حَفَظَك אهللاُ ـ مریضٌ: مانند؛ دعا) אلف

 אز אعرאب ندאرد و تنها      ی وאقع شده אست و محل     »إنّ«خبر   ان אسم و  ی م » אهللاُ حَفَظَك«جملۀ  در אین عبارت    
 .  شده אستذکر مخاطب یبه قصد دعا برא

 
 ١٨٨رאلُّ ما قُدِّ كُیأتیَ وفَأنْ سَ  نفَعُه ـ یَ رءِلْمُ אلْمَعِ ـ فَمْلَאعْوَ :مانند علم؛ توجه دאدن بر برتری) ب

 سـوف   أنْ«بـه آن       و مفعولٌ  »ملَعْאِ« فعل אمر    و میان  معترضه אست    »نفعهیفعلم אلمرء   «جملۀ  در אین بیت    
  ١٨٩. شده אستی علم ذکران برتری بی قرאر گرفته و تنها برא»یأتیَ

 
 
 ال غـ אی٧

 آن تمـام אسـت، بـه        ی كه معنـا   ی كالم  به معنای אین אست که     אصطالحن و در     دور شد  ی به معنا  لغتدر  אیغال  
  ١٩٠.﴾رِ حِسابٍیبِغَشاءُ یَرْزُقُ مَنْ یَאللَّهُ وَ ...﴿ :شود؛ مانند نامیده می الیغא אین نكته. ختم گرددخاص  یא نكته

 אیغال          
 . אستی مبالغه آمده برא»رِ حِسابٍیبِغَ«عبارت  معنا كامل אست و نظر אز »شاءُیَرْزُقُ مَنْ یَאللَّهُ  وَ«جملۀ 

 
 
  ـ تذییل٨

ـ א. نـد یگو مـی  لییتـذ  باشد، آن رא     امعن  د و با آنها هم    یایگر ب ی جمالت د  ی در پ  یא  אگر جمله  د یـ  تأك بـرאی ن אمـر    ی
قُـلْ جـاءَ    وَ﴿ :یـد؛ ماننـد   آ  ین مـ  یشیا مفهوم جمالت پ   ی) . אست چیزی كه لفظ آن در عبارت، ذكر شده       ( منطوق
١٩١.﴾إِنَّ אلْباطِلَ كانَ زَهُوقاًزَهَقَ אلْباطِلُ وَقُّ אلْحَ

  
 تذییل                                 

  . د آمده אستیكأ تی אست و برא»زَهَقَ אلْباطِلُ«  همانمنطوق نظر אز »إِنَّ אلْباطِلَ كانَ زَهُوقاً«جملۀ 
 :ل بر دو قسم אستییتذ
  :אند گشته )אلمثل  ضرب(» رل سائِمَثَ « مستقل،ی كه به جهت دאرא بودن معنای جمالت)אلف

 ١٩٢ةحَارِالبَةَ بِلَی אللَهَبَما أشْ   ب لَعْ أروَغُ مِنْ ثَمکُكلُّ
  مثل سائر                                                            

                                                 
 . رسد بخشد، كه آنچه مقدر אست به زودی می  بدאن، و دאنش شخص به אو سود می.١٨٨
אیجـاد  (، تهویـل    )مهربـانی (تنزیه، زیادی تأكید، אسـتعطاف      : אین موאرد אشاره كرد   توאن به     אز دیگر אغرאض جملۀ معترضه می     . ١٨٩
 ).هرאس
 .٢١٢/  بقره.١٩٠
 .٨١/ אسرאء .١٩١
 .بازتر אز روباه بودید، چقدر אمشب به شب گذشته شبیه אست  همۀ شما نیرنگ.١٩٢
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אلمثـل درآمـده אسـت و         صورت ضرب ه   در كالم عرب ب    »یلةَ بالبارحه ما أشبه אلل  «مصرאع دوم   در אین بیت    
 .  دאردی مستقلیمعنا
امـده  ی درن نیـز אلمثـل    و به شكل ضـرب دאرد نی مستقلی جمالت كه معنایات و بعضی אب یمصرאع دوم برخ  ) ب
 .אست

 ١٩٣لٍأَمَ الا بِینبُ אلدُّحَ أصْینِكتَرَتَ   هُلُؤمِّئاً أُی شَیכ لِودُ جُقِبْیَ مْلَ
  . אستقالل معنایی ندאردمصرאع دوم تأكید برאی مصرאع אول אست و

 
 
 ـ אحترאس٩

 .كنـد   یری پندאر نادرست در ذهن مخاطـب جلـوگ        گیری  شکل كه אز    ی אست ا لفظ ی نكته   אحترאس عبارت אز بیان   
 ١٩٤.﴾عَلی حُبِّهِطْعِمُونَ אلطَّعامَ وَیُ﴿ :شود؛ مانند گاهی به אحترאس تکمیل نیز گفته می

 »عَلی حُبِّـهِ  «د  ی ق .אند  دهیل به غذא آن رא بخش     ی با وجود تما   د אین אفرא   كه  אست  אشاره شده  یفۀ شر ی آ  אین در
 .دאرد یم، بازאند  به غذא ندאشتهییشان אعتنایكه א אین پندאر نادرست مخاطب رא אز

  ١٩٥یمِهْةٌ تَمَیع ودِیب אلرَّوبُصَ   دهاسِفْرَ مُیغارَכ ی دیَقسَفَ
 .  אز ذهن مخاطب زدوده אست»مُفْسِدهارَ یغ« رא با لفظ یل و خرאبی سشاعر در مصرאع אول، گمانِ

 
 

 ـ تتمیم١٠
مـا  وَ﴿: گردد؛ مانند  ی معنا ناتمام م   ،ود حذف شود  ی كه אگر ق   یא  نتِ معنا به گونه   ی ز ی در كالم برא   ییدهایآوردن ق 

١٩٦﴾نَیالعِبِنَهُما یما بَوَאلْأَرْضَ وَخَلَقْنَا אلسَّماوאتِ 
   

 .شود ینادرست م جمله ی معنا، حذف گردد»نَیبِالعِ«د یقאگر 
 
 
 
 

 مساوאت: گفتار سوم

ـ  یگـر یبـر د   یـک    چی كه ه  یא   به گونه  باشد، هماهنگ   ی متناسب و   با אلفاظ و אلفاظ با معان      یگاه معان    هر ی  فزون
 ١٩٧.﴾رٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ אللَّهِیما تُقَدِّمُوא لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَوَ﴿ :نامند؛ مانند می مساوאت آن رא ندאشته باشد،

                                                 
كه بدون آرزو در دنیا زنـدگی         در حالی تو مرא وאنهادی    .  بخشش تو برאی من چیزی كه آرزو دאشته باشم، باقی نگذאشته אست            .١٩٣
 .كنم می
 .٨/  אنسان.١٩٤
 .كه زیانبار نباشد، سیرאب كند بارد، در حالی درپی می  سرزمین تو رא بارאن بهاری و بارאنی كه پی.١٩٥
 .٣٨/  دخان.١٩٦
 .١١٠/  بقره.١٩٧
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 ی تعـال ی آن رא نزد خـدא ،دیفرست یش میشتن پی خوی برא یكی آنچه אز ن   یف آن אست كه   ۀ شر ی آ م אین مفهو
 .  و مساوאت دאردیجزء با آن هماهنگ ، جزءبهین مفهوم آمده אستان אی بی كه برאیאلفاظ. افتید یخوאه

  :چند مثال دیگر
 ش فرست یارد زپس، زپیكس ن ش فرست ی به گور خویشیبرگ ع

١٩٨﴾نَةیفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِكُلُّ نَ﴿
 

١٩٩﴾نا تُرْجَعُونَیكُلُّ نَفْسٍ ذאئِقَةُ אلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَ﴿
 

 ) مولوی( رنگ אوست ن همیقی ینۀ صافیآ    رنگ אوست   پسر همیא یک مرگ هر
ـ  دאرنـد و א ی و برאبریقاً با هم هماهنگی، אلفاظ و معنا دق    אست ان شده ی مساوאت ب  ین مثالها كه برא   یدر א  ن ی

אنجـام   אگر حـذف     ین موאرد یدر چن . دتوאن حذف کر   ی אز אلفاظ كالم رא نم      یک چیتناسب تا آن אندאزه אست كه ه      
  .دیآ ی، در كالم אخالل به وجود مشود

 . אستمساوאت »یجازمساوאت، אطناب و א« אز سه حالت یار אصلی مع:د دאنستیبا
 

                                                 
 .٣٨/  مدثر.١٩٨
 .٥٧/  عنكبوت.١٩٩


