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دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسي ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

چکيده
مقالة حاضر با بررسي مقولة «نهي» و معاني ثانوی آن در بالغت عربي و فارسي به اين حقيقت دست يافته است که نتاايج بررساي و
حتّي گاهي شاهد مثالهای بسياری از آثار تأليفشده در اين زمينه تکراری ميباشد؛ بهگوناهای کاه ساا از عما بنادی و حاف
موارد تکراری به اين نتيجه ميرسيم که معاني ثانوی در کتب بالغي عربي در  91عنوان مشترک و در کتب بالغاي فارساي در 91
عنوان مشترک مطرح شدهاند و از ميان نويسندگان معاصر فارسي ،تنهاا رضاانداد باا افا ودن  22عناوان ديگار باه عنااوين سيشاينيان
توانسته است تعداد معاني ثانوی نهي را به  31عنوان (با حف عناوين مشاابه و تکاراری 33 ،عناوان) افا اي

دهاد ايان در حاالي

است که در ديد نخست ،ميتوان با لحاظ نمودن دستهبندی موضوعي ،معاني ثانوی مورد اشارة ايان آثاار را باه ساه موضاو نهاي
ارشادی ،نهي تحفيری و نهي دعايي دستهبندی کرد و سپا با دقّت بيشتر ميتوان به تعداد اين عناوين و معاني اف ود و در نهايات،
ضمن رعايت اسلوب عنوانگفاری علمي و بامسمّي به ارائة عنوانهای عديد و تعريف آنها سرداخت
واژگان کليدی :بالغت ،معاني ،طلب ،معاني ثانوی ،نهي ،تحفير ،زيباييشناسي

 9تاريخ دريافت9311/2/21 :
 2رايانامة نويسندة مسئولdr.maalmir@gmail.com :
 3رايانامهfarshid.vazileh@gmail.com :
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 .5پيشگفتار
 .5-5تعریف موضوع

کالم ادبي ،نوعي ارتباط است کاه دانا هاايي مانناد زبانشناساي ،دساتور ،معنااشناساي ،بالغات و آن را از
زوايای گوناگون مورد بررسي و توصايف قارار دادهاناد؛ در بالغات ،علام معااني باه بررساي کلماه و کاالم
ميسردازد که با بسط ظرافتها و تکميل و تدقيق زاوية نگرش اين علم ميتوان به نتايجي بارای نقاد و تحليال
محتوا و زيباييهای معنايي و هرمنوتيکي و ماورای زبااني متاون دسات يافات و بخشاي از ايان ظرافاتهاا باا
بررسي «معاني ثانوی و مجازی مقولههای علم معاني» قابل طرح و شرح برای مخاطب است
گوينده از رهگفر شناخت و در نظر داشتن وعوه و قابليّاتهاای مختلاف معناايي باا توعّاه باه اقتااائات
حالي و مقام ميتواند ارتباط مناسب و تأثيرگفاری با مخاطب برقرار کند و در انتقال معاني ،تجربيّاات روحاي
و عاطفي و با استفاده از زيباييهای انعطافي و شگردهای بالغي موفّاقتار عمال کناد؛ از ساوی ديگار عادم
اطّال مخاطب بر اين معاني ،موعب برداشت سطحي او از کالم و عدم درک معاني بااطني و محتاوايي ورای
آن ميشود؛ امّا با درک معاني ثانوی و در نتيجه سي بردن به وعوه ايهاامي و چندالياهای هناری کاالم ،ضامن
برخورداری از لفّت روحي ،به زوايای سنهان شخصيّت ،افکار و خواستهاای موعاود در اثار و در نهايات باه
ساخت معنايي متن و افق فکری گوينده ن ديکتر ميشود
 .2-5ضرورت ،اهمّيّت و هدف

دان

معاني به داليل مختلف آنگونه که شايسته است باه مانناد سااير علاوم بالغاي ،ماورد توعّاه و بررساي

صاحبنظران علم بالغت قرار نگرفته است؛ از اين رو تا مدّتها نه باهطاور مساتقل ،بلکاه باهمانناد موضاوعي
فرعي در کنار دان

بيان و بادي و آنهام باه گوناهای کلّاي و باا ديادگاههاايي همساو و همانناد باه رئاو

موضوعات آن سرداخته شده و کمتر به بررسي و تبياين مقولاههاای آن سرداختاه شاده اسات و در ايان زميناه،
کتابها و مقالههای چنداني به رشتة تحريار درنياماده و آنچاه موعاود اسات بيشاتر ،مباحاو و ديادگاههاايي
تکراری بوده و دارای رويکرد انتقادی نيستند
يکي از مقولههای قابل توعّه و بررسي در دان

معاني« ،معاني ثانوی نهي» است که اين مهم ني باه عناوان

موضوعي فرعي و مختصر ،با عناويني معدود در کتابهای بالغي کهان در دو زباان عرباي و فارساي مطارح
گرديده و معاصران ني اگرچه متوعّه اهمّيّت ايان بحاو در علام معااني باوده و ساعي داشاتهاناد باه گوناهای
تفصيليتر به آن بپردازند ،امّا همچنان راه تقليد را سيموده و ع در اف ودن مواردی معدود باه ايان عنااوين ،در

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 919/

عرصة نظريهسردازی و بازنماياندن ارتباط معنايي ،دستهبندی موضوعي و تعريف اين معاني اقدام قابال تاوعّهي
نکردهاند ،حال آنکه اين اغراض ،متنوّ تر باوده و محادود باه ماوارد مطارح در کتاابهاای بالغات عرباي و
فارسي نيستند
در اين مقاله ،ميکوشيم ضمن بررسي معاني ثاانوی نهاي در منااب بالغاي عرباي و فارساي و دساتهبنادی
موضوعي آنها ،با ارائة تعريف ،عناويني عديد را در سه موضو اصلي نهي ارشاادی ،نهاي تحافيری و نهاي
دعايي مطرح و در اين مقاله به فراخور مجاال باه بررساي معااني ثاانوی و مجاازی «نهاي تحافيری» بپاردازيم
(ر ک :عدول شمارة )9
 .9-5پرسشهای پژوهش

 9معاني ثانوی نهي در کتب بالغي فارسي چه اشتراکاتي با عناوين مطرحشده در کتب بالغي عربي دارند؟
 2آيا معاني ثانوی مطرحشده در کتب بالغي عرباي و فارساي را مايتاوان دساتهبنادی موضاوعي کارد و باه
عناوين بيشتری دست يافت؟
 .3-5پيشينة پژوهش

موضو «معاني ثانوی مقولههای دان

معاني» از مباحو ديرين بالغي اسات و صااحبنظاران بالغات کهان؛

مانند زمخشری ،تفتازاني ،سکّاکي و ديگران در آثار خود به آن سرداختهاند و اين مباحاو از طرياق ترعماه و
شرح به کتابهای بالغت فارسي راه يافته و گاهي اديبان و نويسندگان ادب فارسي ني شاهدی فارساي بارای
آنها آوردهاند ،امّا به ندرت به دستهبندیهای مرسوم سيشين چي ی اف ودهاند
در مفتاح العلوم (سکّاکي )322 :9021 ،و اإليااح (ق ويني ،بيتا )903 :بسيار به اختصار باه معااني ثاانوی
نهي سرداخته شده است در مختصر المعاني تفتازاني و شرحهاای آن (شايرازی( ،)922 :9312 ،عرفاان:9312 ،
 )302ني همينگونه است
موضو معاني ثانوی ،در کتابهای بالغي معاصر عربي اگرچه بيشتر ماورد توعّاه واقا شاده اسات ،امّاا
عناوين يادشدة آنها ني معدود و بيشتر آنها تکراری هستند؛ در کتابهای بالغي معاصر فارسي ني تقريباا باه
همين شيوه به معاني ثانوی نهي سرداخته شده است
همچنين با بررسي به عمل آمده ،به مقاالتي با موضو معاني ثاانوی سااال ،امار و نهاي دسات ياافتيم کاه
اگرچه آنها ني به نامحدود بودن معاني مجازی اين مقولهها تأکيد داشتهاند ،امّا تعاداد اغاراض ثاانوی مطارح
شده در آنها برگرفته از کتابهای بالغي موعود بوده و به تعداد آنها نيف ودهاند و در نهايت فقط مثاالهاای
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عديدی بارای آن عنااوين آوردهاناد (بارای نموناه رک« :رضاايي« »9322 ،طااهری« »9321 ،محمّادبيگي،
« »9321ساارا زاده« ،»9312 ،تااا بخ « ،»9312 ،محمّاادی« »9312 ،خورسااندی« »9319 ،اباان الرسااول،
« »9319آقا حسيني)»9312 ،
در ساياننامههای دانشگاهي که به بررسي معاني ثانوی مقولاههاای معااني سرداختاهاناد ،باا توعّاه باه ساطح
آموزشي آنها ،فقط به معاني ثانوی امر و نهي ،آنهم به گونهای مختصار و مقادماتي سرداختاه شاده کاه البتّاه
خود ميتوانند به عنوان مقدّمهای برای اين مقالاه ماورد اساتفاده قارار گيرناد( :حساينساور سامنگاني»9312 ،
«خالقي« »9319 ،مسلمي سطرودی)»9312 ،
 .1-5روش پژوهش و چارچوب نظری

در اين سدوه

تالش شده است باا بهارهگياری از روش توصايفي  -تحليلاي و مبتناي بار مکتاب آمريکاايي

ادبيات تطبيقي با نفي تفاوت زباني و ضرورت ارتباط تاريخي ،به نقد و بررسي همانندیهاای زباان فارساي در
مقولة «نهي» بپردازيم آنچه در اين مکتب ،به عنوان مباني نظری اصالت دارد ،اصال تشاابه و هماننادی اسات
(ر ک :سيّدی )2 :9312 ،از نظر سدوهشاگران ايان مکتاب سديادههاای ادباي ،عرياانهاای ادباي و مکاتاب و
گونههای ادبي محدود به زبان و مکان نيستند؛ آثار بسيار ارزشمند بسيار مشابهي در زبانها يا انوا ادباي راياج
در عهان وعود دارند که با يکديگر سيوند تاريخي ندارند (ر ک :المناصره)901 :9120 ،
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .5-2تعریف نهی در دستور زبان و علم معانی

موضو فعل «نهي» مانند مباحو ديگری از علم معاني با دستور زبان در سيوند است دستورنويساان در تعرياف
نهي ،آن را يکي از وعوه فعل دانسته و وعه فعل را داللت آن بر وقو يا عدم وقو عمال باه شاکل اخباار ياا
احتمال يا امر تعريف کردهاند؛ در اين تعريفها ،وعاه اماری ،وقاو ياا عادم وقاو عمال را طلاب مايکناد
(ر ک :خيامپور)20 :9321 ،؛ فعل امر اگر مثبت باشد «امر» و اگر منفاي باشاد «نهاي» نامياده مايشاود (ر ک:
همان)22 :؛ به عبارت ديگر ميتوان گفت« :صورت منفي فعل امر ،نهي خوانده ميشود؛ نهاي يعناي کساي را
از کاری بازداشتن» (ناتل خانلری)921 :9311 ،
امّا همانگونه که صاحبنظران بهدرستي گفتهاند ،هرچند علم معاني و دساتور زباان در ساارهای از عهاات
با يکديگر در ارتباطاند ،امّا کاربرد و هد اين دو با يکديگر متفاوت است ،بادين معناا کاه معااني ،نااظر بار
مسائل هنری است« :دستور بيشتر بحاو تشاخيب بايادهاسات اماا معااني بيشاتر بحاو کااربردهاای هناری و

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 913/

شايدهاست (شايستهترها) » (شميسا)21 :9311 ،؛ به عبارت ديگر «در بالغت يا علم معااني ،ساخن از مساائل و
مواردی است که معموال در دستور زبان مسکوت است؛ مثال در علم معاني عمدتا کاربرد مجاازی عماالت و
معاني ثانوی آنها مطرح است و سخن از عدول از مقصد و هنجار عادی و اصلي عماالت مايرود » (هماان:
 )20به عنوان مثال هر کلمه و عملهای يک استفادة معماول و راياج دارد کاه در دساتور زباان باه آن سرداختاه
شده است؛ مثال عمله خبری خبر ميدهد ،امّا در عر و ني در متون ادبي اين عمله ممکن اسات باه اقتااای
حاالت مختلف ،به اغراض ديگری همچون :اعجاب ،تفخيم و به کار برود کاه علام معااني باه بررساي ايان
اغراض ثانوی و مجازی و تأثيرگفاری آنها بر مخاطب ميسردازد
در علم بالغت« ،نهي» يکي از اقسام انشاء طلبي است که در آن گوينده از موضا اساتعالء و الا ام (مانناد
برتری گوينده در فعل امر) مخاطب را از عملي بازميدارد (الکفّ عن الفعال) (ر ک :تفتاازاني)933 :9099 ،
در برخي آثار ادب عربي ،نهي با «انفار» و «تحفير» متراد آماده و باه هام عطاف شادهاناد (ر ک :العقيلاي،
 322 :3 ،9021و البکری)10 :9 ،9091 ،
در کتابهای بالغي فارسي که از مناب عربي تاأثير سفيرفتاه اسات ،تقريباا ترعماة هماين تعااريف آورده
شده است« :نهي ،همان طلب است و درخواست ،منتها نه درخواست فعال ياکچي  ،بلکاه درخواسات تارک
آن؛ در واق  ،نهي همان امر است ،امّا امر وارونه و معکو ؛ بنابراين ،بسياری از خصوصايات و خاوا

آن را

ميسفيرد و از معني اصلي خود به معاني فرعي کشايده مايشاود » (تجليال« )21 :9312 ،نهاي در اصال طلاب
«نکردن» و تحريم است » (شميسا )922 :9311 ،تعريف نهي در ساير مناب بالغاي فارساي نسابت باه تعااريف
مفکور تفاوت چنداني ندارد؛ وعه اشتراک اين تعريفها ،تأکيد بر دو مفهوم «برتری موضا گويناده نسابت
به مخاطب» و «بازداشتن مخاطب از عمل و درخواست ترک آن» است
 .2-2مراتب نهی و تطوّر آن در کتب بالغی

سکّاکي در مفتاح العلوم به معاني التما  ،دعا ،اباحه و تهديد اشااره کارده (ر ک )322 :9021 :و ق ويناي در
اإليااح في علوم البالغه ،معاني تهديد ،دعا ،التماا  ،ارشااد ،تمنّاي ،تاوبيخ و تحقيار را مطارح نماوده اسات
(ر ک :بيتا)22 :
ميتوان گفت :با تأليف مختصر المعاني ،علم معاني به صورت عدّی مطرح ميگاردد؛ البتّاه در ايان اثار و
شرحهای آن بسيار به اختصار به معاني ثانوی نهي سرداخته شده است؛ بهگوناهای کاه در ايان کتااب ،فقاط باه
سه غرض تهديد ،دعا و التما اشاره شده اسات (ر ک :شايرازی )922 :9312 ،و در سااورقي شارح فارساي

 /910کاوشنامة ادبيّات تطبيقي ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 9311

آن! به اغراض ثانوی ديگری اشاره شده است :کراهيت ،ارشاد ،تسويه ،احتقار و تقليل ،ياأ و اهانات (ر ک:
عرفان)302 :9312 ،
در کتابهای بالغي عربي معاصر ،بيشتر عناوين و مثالها تکراری و معموال منب آنها قارآن کاريم اسات
که گاهي يک آيه مشترک به عنوان مثال کتابهاای مختلاف بياان مايشاود؛ ساا از عما بنادی و حاف
عناوين تکراری اين مناب  ،به اين نتيجه ميرسيم که معااني ثاانوی ماورد بحاو آنهاا در  91عناوان مشاترک
مطرح شدهاند 1 :تهديد  2دعا  3التماا  0تمنّاي  1ارشااد  1دوام  1تاوبيخ  2تيئايا  1تحقيار  92بياان
عاقبت  99کراهت  92تهويل  93ائتنا  90حوّ عان فعال  91اباحاه  91تساويه  91اعتباار  92تساليت و
صبر  91تعجي
در کتابهای بالغي معاصر فارسي ني نتايج بررسي و حتّي مثالهای بيشتر آنهاا تکاراری اسات؛ ساا از
عم بندی و حف موارد تکراری به اين نتيجه ميرسيم که اين معااني ثاانوی در  91عناوان مشاترک مطارح
شدهاند؛ ضمن اينکه ،در اين آثار به دستهبندی موضوعي و رعايت اسلوب عنوانگفاری و وعاه تساميه بارای
عناوين سرداخته و به ندرت آن عناوين را تعريف کردهاند 9 :دعا  2التماا  3ارشااد  0دوام  1بياان عاقبات
 1مأيو

نمودن  1تهديد  2تمنّي  1کراهات  92تاوبيخ  99اناا  92تحقيار  93تشاويق  90تساليت 91

استرحام  91تحفير
از ميان کتابهای بالغي معاصر ،رضانداد توانسته است  22عنوان ديگر به عنوانهای مطارح شاده بيف اياد
و تعداد معاني ثانوی نهي را به  31عنوان (با حف عناوين مشابه 33 ،عنوان) اف اي

بدهد؛ البتّاه ايشاان نيا باه

مانند ديگران ارتباط معنايي اين عناوين باا يکاديگر ،تعرياف و دساتهبنادی موضاوعي و نامگافاری علماي و
اصطالحي آنها را در نظر نداشته است
 .9-2نازکاندیشی در تشخيص معانی ثانوی

در علم معاني ،بخ

عمدهای از درک معاني سخن و سيامهای موعود در آن به عهدة مخاطاب و برخاساته از

حال اوست؛ و اين همان موضو «عدم قطعيت معني» در هرمنوتيک عديد است که بهويده در آراء گاادامر و
آي ر ،فيلسوفان آلماني ،مطرح گرديد کاه خوانناده را آزاد مطلاق و بادون هايو محادوديت دانساتند و اصال
قطعيت معنا را رد کرده و معنا را وابسته به قرائت خواننده دانستند (ر ک :شميسا)221 :9322 ،
بنابراين ،به طور مطلق نميتوان يک يا چند معني ثانوی را به يک فعال نهاي نسابت داد ياا تحميال کارد؛
زيرا تالش در اين مرزبندی ني نوعي داوری شخصي است که نتيجة آن ممکن است با واقعيات فاصاله داشاته

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 911/

باشد و يا به تشخيب مخاطبي ديگر ،آن معنا وعههای نداشته باشد و ياا اينکاه چناد غارض ثاانوی بانماياهای
مشترک داشته و در کل مکمّل يکديگر باشند از آنجا که کاربردهاای زيبااييشناساي ماورد بررساي در ايان
دان  ،بسيار دروني و نهاني هستند ،برای يافتن ،استخرا و نشاان دادن آنهاا باه مخاطاب ،باه ر نگاری و
تأمّل و نازکانديشي نياز است؛ بنابراين ،چه محقّق و چه مخاطب او اغلب اوقات به گماان مايافتناد کاه آياا
شاهد مورد نظر را ميتوان دارای ارزش زيباييشناسي دانست يا نه؛ البتّه اين خاصيّت خود برخاساته از ماهيات
«ادب» است که بازشناختن مرز آن با «زبان» امری ظريف و نغ است بنابراين گااهي فارگ گفاشاتن باين ايان
معاني ني ظريف است ،برای نمونه بسياری به معناای «تهدياد» اشااره کاردهاناد ،اماا کمتار معناای «تحافير» را
آوردهاند و بعاي ني گويي بين اين دو معناي تمااي قائال نباوده و آن دو را باه هام عطاف کاردهاناد (ر ک:
شميسا910 :9311 ،؛ اشر زاده)12 :9322 ،
بنابراين ،در انتساب همة اين معاني ثانوی بايستي به اين نکات توعّه داشت:
در امر و نهي ،گوينده در موض «استعالء» و «ال ام» قرار دارد؛ لفا نهي حقيقي دو ويدگاي دارد :نخسات آنکاه
در آن شأن گوينده از شأن مخاطب باالتر است (استعالء)؛ ديگر آنکه ،گويناده از موضا «الا ام» و «تکلياف»
عدم انجام کاری را از مخاطب طلب ميکند؛ لفا اگر نهي واعد يکي از دو ويدگي «ال ام» و «اساتعالء» نباشاد
در معنای حقيقي استعمال نشده و با قرينه مفيد معنای مجازی است (ر ک :محسني)11 :9312 ،
همچنين ،همانگونه که اشاره شد ،ميتوان از يک فعال نهاي چناد غارض را تو ماان و چاه بساا متفااوت
برداشت کرد بنابراين ،در کتابهای بالغي و شرحهای مربوطه ،اغلب به اين نکته تأکيد داشتهاند که باا قريناه
و از سياگ کالم و استعداد سخن ميتوان معاني ثانوی متعدّدی را استنباط نمود
نکتة ديگر اينکه ،در برشمردن اين معاني ضروری است به سانخيت موضاوعي و ارتبااط معناايي آنهاا باا
يکديگر و در نتيجه دستهبندی موضوعي آنها توعّه داشات کاه از ايان منظار تماامي اغاراض ثاانوی نهاي را
ميتوان به چند دسته (بنمايه) اصلي تقسيم و سپا در هار معناای ثاانوی اصالي ،شااخههاای (معااني ثاانوی)
فرعي را استنباط کرد که بنا به استعداد و حال و هوای خواننده ،غرضي از اين اغراض ثانوی يا چند غارض باا
يکديگر برداشت ميشود
 .3-2معانی ثانوی نهی تحذیری

با توعّه به اينکه سرداختن به هر سه موضو دستهبندی شدة نهي مورد نظر اين مقاله و مثاالهاای آنهاا در ايان
گفتار نميگنجد ،لفا به بحو و بررسي دربارة «نهي تحفيری» ميسردازيم در کتاابهاای بالغاي موعاود ،از
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«تحفير» به عنوان يکي از معاني ثانوی نهي ياد شده و گاهي آن را به «تهديد» عطف کردهاناد (ر ک :شميساا،
910 :9311؛ اشر زاده)12 :9322 ،؛ در حالي که در دستهبنادی موضاوعي ايان مقالاه ،تحافير يکاي از ساه
موضو زيرمجموعة نهي است که خود دارای  29معنای ثانوی زيرمجموعه است و بار ايان اساا  92عناوان
از معاني ثانوی مطرح شده در کتب بالغي عربي و  93عناوان از معااني ثاانوی مطارح شاده در کتاب بالغاي
فارسي (با مرع قرار دادن کتاب اصول علم بالغت در زبان فارسي که بيشاترين معااني ثاانوی نهاي را مطارح
کرده است) را ني ميتوان به عنوان زيرمجموعة معاني ثانوی نهي تحفيری قرار داد (عدول شمارة )9
از آنجا که شعر و زبان حافظ بي

از هر شاعری اين استعداد را دارد که ميتوان چند غارض را از افعاال نهاي

مورد کاربرد او برداشت کرد (همان اعجازی که حافظ در خلق «ايهام» دارد) ،مثالهای فارساي را از دياوان او
و مثالهای عربي را از آثار مختلف انتخاب کرده و برای سرهي از اطالة مقاله باه ککار ياک نموناه از هار ياک
بسنده ميکنيم؛ امّا قبل از سرداختن به اين معاني ،توعّه به چند نکته بايسته است:
نخست اينکه با توعّاه باه ماهيات دانا

معااني کاه در آن موضاوعاتي از قبيال :حاال و مقاام ،اقتااای حاال

مخاطب ،زاوية ديد و موضوعاتي از اين قبيل نق

تعيينکننده در برداشت معااني ثاانوی دارناد ،بادون شاک

تقسيمات و عناوين اين مقاله ني قابل نقد و بررسي و کاستن و اف ودن است
ديگر اينکه ،مالک اصلي در اين تقسيم سهگانه اين است که ،اگرچه در ديد نخست در هار ساه موضاو
ناهي از مخاطب طلب عدم انجام کاری را دارد ،امّا در بعاي از افعال نهي ،ناهي در مقام فرودسات قارار دارد
که آن را «نهي دعايي» ميناميم و در آن دسته از افعال نهي که ناهي در مقام باالتر است باا «نهاي تحافيری» و
«نهي ارشادی» مواعهيم
امّا مالک تماي نهي تحفيری و نهي ارشاادی چيسات؟ باه نظار مايرساد در نهاي تحافيری و معااني ثاانوی
زيرمجموعة آن ،هد غايي گوينده ،من است و بر حفر داشتن مخاطب از انجام فعلي ،سپا ساير اغاراض؛
يا به عبارت ديگر ،ابرام بر تحفير و من است با نوعي تحکّم که مايخاواهيم آن عمال انجاام نشاود؛ باه تعبيار
ساده ،به مخاطب ميگوييم« :اين کار را نکن!» امّا در نهي ارشاادی و زيرمجموعاههای آن ،اگرچاه مخاطاب
را تحفير ميکنيم امّا ابرامي بر «نکردن» نداريم ،بلکه هد غايي ما در اين نهي نوعي ارشاد ،معرفت و کماال
اف ايي مخاطب است نه صر تحفير و من ؛ يعني از مخاطب ميخاواهيم کاه «ايان کاار را نکان ،آن کاار را
بکن!» به اين دو بيت توعّه کنيد:

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 911/

مباش بىماى و مطارب کاه زيار طااگ ساپهر

باادين ترانااه غاام از دل باادر تااوانى کاارد
(حافظ)900 :9322 ،

ال مباااااش چنااااين هرزهگاااارد و هرعااااايي

کااه هاايو کااار ز دسااتت باادين هناار ناارود
(همان)223 :

در هر دو بيت ،تحفير مخاطب نهفته است ،امّا در بيات نخسات هاد از نهاي ،صار تحافير نيسات ،بلکاه
گوينده ميخواهد مخاطب خود را «تحريض» کند به برخورداری از مي و مطرب (نهاي ارشاادی تحريااي)؛
امّا در بيت دوّم ،تأکيد صر گوينده بر اين است که «هرزهگارد نبااش!» و ضامن آن مخاطاب را نيا تاوبيخ
ميکند (نهي تحفيری توبيخي)؛ اينک معاني ثانوی نهي تحفيری:
 .5-3-2نهی تحذیری تعليلی  -توجيهی

در اين نو نهي به اعتبار معنای لغاوی «تعليال» ،تأکياد بار روی علّات اسات و گويناده علّات خاود را از منا
مخاطب از عملي يا انديشهای توعيه ميکند ،در عمالتاي کاه ايان ناو نهاي باه کاار رفتاه اسات معماوال از
وا ههايي که بيانگر علّت هستند استفاده شده است؛ مانند کاه ،چراکاه ،چاو؛ ياا در معناي بيات ايان وا ههاا را
ميتوان لحاظ کرد
در بيت زير ،حافظ با آوردن دليل و توعيه خود در مصرا دوّم (بهتر بودن سيب زنخ معشوگ از تماام بوساتان
بهشت) زاهد را از دعوتکردن او به بهشت نهي ميکند:
بااااه خالاااادم دعااااوت ای زاهااااد ماااافرما

کااااه ايااان سااايب زناااخ زان بوساااتان بااااه
()022 :9322

در اين بيت ني شاعر عرب علّت من لهو و لعب را اينگونه بيان ميکند:
للَّـه ُ ُ ُُيََعُ ُ ُنََاللَلاهُ ُ ُ ُ ََجُ ُ ُُلَةَ
َولَََُ ُ ُ َ َ اَ

فُهُ ُ ُ ُُزلَالَََّـه ُ ُ ُ ُُيَجُ ُ ُ ُدَُّنَف ُ ُ ُُدَ ُ ُ ُ ُ اَدةَ َ
(فرغاين)933َ:1931َ،

 .2-3-2نهی تحذیری اجتنابی

در اين نو نهي به اعتبار معنای لغوی «اعتناب» ،گوينده با ابرام از مخاطب ميخواهد قبل از انجام عمل يا
انديشهای از آن سرهي کند در بيت زير ،معشوگ از عاشق ميخواهد تا آنگاه که وقت مناسب برای لطف و
آشتي فرانرسيده است ،از گفتن اين موضو با اغيار خودداری کند:
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گفااتم دل رحيماات کااى ع ا م صاالح دارد

گفتااا مگااو بااا کااا تااا وقاات آن درآيااد
(حافظ)231 :9322 ،

همچنين در اين بيت شاعر از مخاطب ميخواهد از عيبعويي ديگران بپرهي د:
لََََُُ ُ ُُاقَبََع ُ ُ َُلَیَنق ُ ُ ُُصَاللطبُ ُ ُاعَأخُ ُ ُُاَ

سُ ُ ُ ُُا ََ َََُ ُ ُ ُ ُطََکَمَي ُُ ُ ََُُّ
ف ُ ُ ُإَ اَنَب ُ ُ ُدرََالل اَ
(اللي سيَ،1041َ،جَ)221َ:1

عناوين «من از کاری» و «دوام کار» درکتاب «اصول علم بالغت در زبان فارسي» را با توعّه به مثالهای آن
ميتوان در اين نو نهي تحفيری قرار داد (رضانداد)322-329 :9311 ،
 .9-2-3نهی تحذیری تعجيزی

در اين نو نهي به اعتبار معنای لغوی «تعجي » ،گوينده مايخواهاد هام عجا او را از انجاام عمال ماورد نظار
متفکّر شود ،به عبارت ديگر به او ميگويد تو در انجام اين کار ناتواني و هم مايخواهاد او را در انجاام عمال
عاع کند گوينده در اين بيت ،مخاطب را از تکيه بر سرهي گاری خود نهاي مايکناد؛ چاراکاه در لشاکرگاه
خوبان که قلعهای را با يک سوار ميگيرند ،هيوکا تاب مقاومت ندارد:
قااوّت بااازو سرهياا بااه خوبااان مفااروش

کاه دريان خيالحصاار باه ساوار گيرناد
(حافظ)921 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر ب رگي و بخشندگي را منحصر به ممدوح خود مايداناد و مخاطاب را از ياافتن کريماي
ديگر عاع ميداند:

لَََطلب ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اَنَكرمي ُ ُ ُ ُ ُ ُُاَبَُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُدَر ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ

إ اَنَاللكُ ُُ ُ ُ ُرا َ َسخَُُ ُ ُ ُُاـه َ ُُ ُ ُ ُداَ خ مُ ُ ُ ُ ا
(اللطاللقاين)15َ:5831َ،

عناوين «يأ و قط امّيد» و «تنبّه از کار و انديشة بيهوده» در کتاب «اصول علم بالغات در زباان فارساي» را باا
توعّه به مثالهای آن ميتاوان در ايان ناو نهاي تحافيری قارار داد (رضاانداد )320-322 :9311 ،همچناين،
عنوان «التيئيا» را ني  -که در بيشتر کتابهای بالغي عربي مورد مطالعه ککر شده است  -ميتاوان کيال ايان
عنوان قرار داد
 .3-3-2نهی تحذیری توبيخی -عتابی

در اين نو نهي ،گوينده با لحني عتابآلود از مخاطب ميخواهد باه انجاام عملاي نپاردازد و ياا آن را تارک
کند ،اگرنه مالمت او يا سرزن

ديگران را در سي خواهد داشت؛ اين ناو نهاي اغلاب باا الفااظ نادا ،قسام و

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 911/

شبه عمالتي اينگونه مخاطب را مورد عتاب قرار ميدهد؛ الفاظي مانند زنهار ،هان ،الفاظ قسم در ايان بيات،
ندای درون حافظ را مالمت ميکند و ميگويد :تو که به اسرار خدايي آگاه نيستي چرا شکايت ميکني؟!:
مکاااان حااااافظ از عااااور دوران شااااکايت

چاااه داناااى تاااو ا بناااده کاااار خاااااادايى
()011 :9322

در بيت زير ني شاعر مخاطب را سرزن

ميکند تا ديگران را از رفتاری که خود دارد ،من نکند:

لََُنُ ُ ُ ُ ُ ََع ُ ُ ُ ُُنََخُ ُ ُ ُ ُُل ََوَتَ ُ ُ ُ ُُيََمثُ ُ ُ ُ ُُل َ

ع ُ ُ ُ ُ ُُارََعُليُ ُ ُ ُ ُ ُ ََإذاَفَُل ُ ُ ُ ُ ُ ََعظيُ ُ ُ ُ ُ ُ َ

(اللَسکريَ،5543َ،جَ)272َ:5

عنوان «توبيخ و سرزن » در کتاب «اصول علام بالغات در زباان فارساي» را مايتاوان در ايان ناو نهاي
تحفيری قرار داد (رضانداد )322 :9311 ،همچنين ،در بيشتر کتب بالغي عربي ماورد مطالعاه عناوان «تاوبيخ»
ککر شده است
 .1-3-2نهی تحذیری تهدیدی

در اين نو نهي ،مخاطب از عواقب ناخوشايند انديشه يا عمل مورد نظر بر حفر داشته شده و تهدياد مايشاود
که در صورت ارتکاب عمل مجازات خواهد شد گوينده در اين بيت ،با بيان قدرت معشوگ که سان

خاارا

در دست او مانند موم نرم است ،به مخاطب ميگويد اگر تو ني در برابر او سرکشي کني ،بر اثر تعصاب تاو را
ني مانند شم خواهد سوزاند:
سرک

مشو که چون شام از غيرتات بساوزد

دلباار کااه در کااف او مومساات ساان

خااارا

(حافظ)1 :9322 ،
رضانداد از اين نو نهي با عنوان «ترساندن و تهديد» ناام بارده اسات (رضاانداد )321 :9311 ،در بيشاتر منااب

بالغي عربي مورد مطالعه ،عنوان «تهديد» ککر شده است ،اما عملة تکراری «لَتََثُلََامُر » را مثاال زدهاناد! در

حاليکه با مطالعة اشعار عربي شواهد ديگری برای آن ميتوان يافت؛ برای نمونه در بيت زيار شااعر مخاطاب
را از نتيجة ظلم در روز ع ا مي ترساند:

لََک ُُنَ الُ ُاَولََ ُ َُرضَ َلل َظُّلُ ُ َ َوانَک ُُرََبَکُ ُلَمُ ُاََُسُ َُطاعَ َ

ُ ُ ُ ُ ََيِتَالَس ُ ُُا ََم ُ ُُاَللَظَلُ ُ ُ َم ُ ُُنَََح ُ ُُي َََولَش ُ ُُفي َََُط ُ ُُاعَ َ

(ـهامشي)883َ:5521َ،
 .2-3-2نهی تحذیری انقطاعی

در اين نو نهي به اعتبار معنای لغوی «انقطا » ،از مخاطب خواسته ميشود عمل و انديشة حال حاضر خاود را
قط و ديگر تکرار ننمايد در اين بيت ،لفظ «ديگر» بيانگر اين مطلب اسات کاه مخاطاب تاا کناون ،حاافظ را
نکتهدان تلقي نموده است؛ حال گوينده از او ميخواهد از اين سا ،اين تلقي خود را کنار بگفارد:
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مگاااو ديگااار کاااه حاااافظ نکتاااه دانسااات

کاااه مااا دياااديم و محکااام عاااهلى باااود
()292 :9322

در بيت زير ني شاعر ،مخاطب را از ادامه دادن به شکوه و ناله من ميکند:
لَتُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُزع انَ،فُلسَُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َأ اولََمغُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُرَ

فُ ك ُ ُ ُ ُ َبُ ُ ُ ُ َاللُ جن ُ ُ ُ ُُا َوَاألحُ ُ ُ ُُدا َ
(الم يَ،1041َ،جَ)001َ:1

 .1-3-2نهی تحذیری تحکّمی

در اين نو نهي ،گوينده با اطمينان و تأکيد و ال ام ،حکم به نهي از عمل ميکند و اغلاب باا الفااظي (در لفاظ
يا معنا) مانند ع  ،بهع  ،با ،انديشه و عمل مخاطب را ني محدود ميکند؛ ضامن اينکاه مقاام برتار نااهي در
سخن محسو تر است در اين بيت ،ندای درون گوينده ازآنجاکه خود به اين معرفت دست يافته کاه اظهاار
ارادت به زاهدان ريايي خطاست ،با تأکيد از او ميخواهد عا بوسايدن لاب معشاوگ و مايگسااری باه کاار
ديگری نپردازد:
مبااو ع ا لااب ساااقيّ و عااام مااي حااافظ

کااه دساات زهدفروشااان خطاساات بوساايدن
(حافظ)310 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر تأکيد ميکند که مخاطب تا زمانيکه شعر خود را سالوده نکرده است ،آن را ارائه نکند:
لَََ ُُ ُ ُ ُُر انَعَل ُ ُ ُ ُُیَاللُ ُ ُ ُ َُُّرواةََقَصي ُ ُ ُ ُ ُُدَةَ

م ُ ُ ُ ُاَ َََکَُ ُ ُ ُ ُُنََ للغ ُ ُ ُ ُ َف ُ ُ ُ ُُیَتَيذُبُ ُ ُ ُ ُُهَا

(ـهامشي)823َ:5521َ،
 .8-3-2نهی تحذیری تنزیهی

در اين نو نهي به اعتبار معنای لغوی «تن يه» ،گوينده ضمن ابرام بر ترک فعل يا انديشه توسط مخاطب ،مقاام
و من لت ساک و برتر موضو موردنظر (گوينده ،مخاطب ،عمل يا انديشه) را ني متفکّر ميشود در ايان بيات
شاعر از مخاطب ميخواهد که دربارة او گماان باد نکناد؛ چاراکاه ،اگارچاه وی درردناوش ميخاناههاسات و
خرقهاش به شراب آلوده گشته است امّا دامن

به گناه آلوده نشده است:

در شااأن ماان بااه دردکشااى ظاانّ بااد مبااااار

کااادلوده گشااات عاماااه ولاااى سااااکدامنم
(حافظ)302 :9322 ،

در شرح نهج البالغه دربارة آية شريفه «لََقُر َـهُيذةَاللجُ رة» نقل شده که اين نهي ،نهي تن يه است ناه نهاي
تحريم ،زيرا انبياء مجاز به گناه و خطا ،چه صغيره و چه کبياره ،نيساتند (ر ک :ابان اباي الحدياد:9 ،9092 ،
923؛ حسيني 11 :1 ،9313 ،و قرشي)130 :9 ،9311 ،

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 229/

 .3-3-2نهی تحذیری ترهيبی

در اين نو نهي ،گوينده سعي دارد با ايجاد وحشت و هارا در دل مخاطاب ،او را از فعال ياا انديشاهای بار
حفر دارد تفاوت اين نو نهي با نهي تحافيری تهديادی در ايان اسات کاه در تهدياد ،مخاطاب تهدياد باه
مجازات ميشود امّا در اين نهي ،ايجاد هرا مطرح است گوينده در اين بيت ،با بيان عاقبت عشاق کاه عاان
باختن و فناست ،در دل خود هرا

ايجاد ميکند تا او را از اين کار من کند:
ساارها بريااده بينااى بااىعاارم و بااىعناياات

در زلف چون کمندش ا دل مپيو کانجا

(حافظ)10 :9322 ،
همچنين در اين بيت ،مخاطب از دشمنيهای سنهان در قالب دوست برحفر داشته شده است:
فَ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََُُّ َُغُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َررکَاللسَنُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُةَََرطَُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُا َ

بَطُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُائَنَُهَ انَأکَبُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُا َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ا َ
(األماسيَالنفي)213َ:5528َ،

عنوان «ندامت» در کتاب «اصول علم بالغت در زبان فارسي» را با توعّه به مثال آن مايتاوان در ايان ناو

نهي تحفيری قرار داد (رضانداد )321 :9311 ،همچنين ميتوان عنوان «تهويل» که در کتابهاای البالغاه  2و
آموزش علم معاني به آنها اشاره شده است را کيل اين عنوان عای داد
 .51-3-2نهی تحذیری کراهتی

در اين نو نهي ،ضمن سافشاری بر ترک فعل يا انديشهای ،بر کراهت و ناخوشايندی آن ني اشاره ميشود
شاعر در اين بيت ،به همای سعادت ميگويد :ناسسند است عايي که قدر و من لت انسانهای شريف سايينتر
از انسانهای فرومايه است ،سايه بيفکند:
هماااای گاااو مفکااان سااااية شااار هرگااا

در آن ديااار کااه طااوطي کاام از زغاان باشااد
(حافظ)912 :9322 ،

همچنين شاعر در بيت زير از کراهت سرداختن به امور خال

نظر عموم قوم سخن ميگويد:

َولََُ ُ ُ ُ ُ ََفيمُ ُ ُ ُ ُاَُكُ ُ ُ ُ ُرهََاللَقُ ُ ُ ُ ُ ََسُ ُ ُ ُ ُاعياَ َ َولَمس ُ ُ ُ ُرجاََفََنَص ُ ُ ُ ُرََغ ُ ُ ُ ُريكََ،ملَ مُ ُ ُ ُُاَ

(مَر َ،ال س عةَاللجَرُةَ )233َ:
در کتابهای الخالصه في علوم البالغه ،آماوزش علام معااني ،سبکشناساي اعجااز بالغاي قارآن باه عناوان
«کراهت» اشاره شده است
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 .55-3-2نهی تحذیری تحقيری

گوينده در اين نو نهي ،يا مخاطب را در انديشهای يا انجام عملي ،خوار و حقير ميداند ياا موضاو  ،فعال ياا
انديشهای را حقير ميداند شاعر در اين بيت ،خود را کوچکتر از آن ميداناد عاايي کاه خساروان از اسارار
ملک سخن ميگويند ،اظهارنظر کند:
رماااوز مصااالحت ملاااک خساااروان دانناااد

گاادا گوشهنشااينى تااو حافظااا مخااروش
(حافظ)221 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر از کوتاهي عمر سخن ميگويد:

رضانداد از اين نو نهي با عنوان «تحقير و توهين» نام برده است ( )322 :9311در بيشتر مناب بالغي عربي
مورد مطالعه ني عنوان «تحقير» ککر شده است
 .52-3-2نهی تحذیری تکریمی

در اين نو نهي ،هد

غايي ،آگاه کردن مخاطب به ارزش و عظمت خود يا موضوعي است در اين بيت،

ندای ،درون از حافظ ميخواهد که خود را گرامي بدارد و به عای ابراز نياز به سفلگان ،به درگاه خداوند
روی بياورد:
حافظ آب رخ خاود بار در هار سفلاااه مريا

حاعت آن باه که بار قاضاي حاعااات برياام
()313 :9322

در بيت زير ني شاعر راه و روش خود را سسنديده و قابل تکريم و سيروی ميداند:

عنوان «تلقين مناعت و ب رگمنشي» در کتاب «اصول علم بالغت در زباان فارساي» را مايتاوان در ايان ناو
نهي تحفيری قرار داد (رضانداد)321 :9311 ،
 .59-3-2نهی تحذیری تأسّفی  -ندامتی

در اين نو نهي ،بر اين نکته تأکيد ميشود که انديشاه ياا فعال ماورد نظار ،موعاب درياه ،انادوه و سشايماني
گوينده يا مخاطب ميشود حافظ در اين بيت ،مدّعي را که با او به مناظره درآمده است ،از اين کار بار حافر

مقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و عربي (مطالعة موردی :معاني ثانوية نهي تحفيری) 223/

ميدارد؛ چراکه زبان و بيان او اگر به سخن بيايند کسي تااب مقاومات در برابارش نادارد و موعاب سشايماني
مدّعي ميشوند:
کالااااک مااااا نيااا زبااااانىّ و بيااااانى دارد

م ادّعى گااو لغ ا و نکتااه ب اه حااافظ مفااروش

()921 :9322
در بيت زير ني شاعر اندوه و تأسّف خود از عمل گفشته که قابل عبران نيست را بيان ميکند:
يََنَُف ُُدَُ َ،رباََعَل ُىَم ُاَك ُانََ،م ُنََوجَ ُ ُ َ َ
َ

لَََُطلَبُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اَنَشَفُ ُ ُ ُ ُ ُ ُاءََاللبُ ُ ُ ُ ُ ُ ُثََ،بَُاللناُ ُ ُ ُ ُ ُ ُدَ َ َ
َ

(األخفشَاأل غرَ )755َ:5524َ،
 .53-3-2نهی تحذیری تحریمی

در اين نو نهي ،گوينده با تأکيد بر حرمت انديشه يا فعل مورد نظر ،مخاطب را از آن منا مايکناد رضاانداد
منظور از نهي در اصطالح فقيهان و دانشمندان اصول را بيشتر هماين معناي دانساته اسات ( )321 :9311شااعر
در اين بيت ،با آوردن لفظ «صنم» ،عمالسرستي را گناه و حرام ميداند:
گفااتم صنمسرساات مشااو بااا صاامد نشااين

گفتااا بااه کااو عشااق همااين و همااان کننااد
(حافظ)912 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر به حرام بودن دستاندازی به مال يتيم اشاره ميکند:
َولََُقَُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُرب اَمُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُالَالليَ ي ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ،إش ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُارةََ َ للک ُ ُ ُ ُُفَُُ ُ ُ ُُدَ ُ ُ ُ ُ ُ اد ََللَ ُ ُ ُ ُ ُ َإذَََصُ ُ ُ ُ ُ اد َ َ
(فرغاين)544َ:5833َ،

عنوان «حرمت و کراهت» در کتاب «اصول علم بالغت در زبان فارسي» را ميتوان در اين نو نهاي تحافيری
قرار داد (رضانداد)321 :9311 ،
 .51-3-2نهی تحذیری انکساری

در اين نو نهي ،هد ثانوی از نهي ،ايجاد رقّت قلب برای خود گوينده و يا شکستن ابهت و غرور مخاطاب
است در اين بيت ،ندای درون ،حافظ را به تواض فراميخواند و او را از عواقب غرور بر حفر ميدارد:
حااافظ افتااادگى از دساات مااده زانکااه حسااود

عرض و مال و دل و ديان در سار مغارور کارد

()902 :9322
در بيت زير ني شاعر اندوه و دلشکستگي خود از عواني ازدسترفته را بيان ميکند:
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جبُ ُ ُُا ََفَُإنان ُ ُ ُي
فَ ُ ُ ََُُّ َُنُ ُ ُديبَعَن ُ ُ َُدَيَالل اَ

بَُُكائُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُيَعَلي ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َََوح ُ ُ ُ ُ ُ ُُدهَ َونَيُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
(شرُفَر یَ،ال س عةَاللجَرُة)513َ:

 .52-3-2نهی تحذیری استبعادی

در اين نو نهي ،داشتن انديشه يا انجاام عمال ماورد نظار توساط مخاطاب دور از انتظاار اسات و آن را بعياد
ميداند شاعر ،در اين بيت ،به صبر و قرار رسيدن دلي که با سر زلف معشوگ سيمان بساته اسات را بعياد و دور
از انتظار ميداند:
دلاااى کاااه باااا سااار زلفياااااان او قااارار داد

گماااان مبااار کاااه بااادان دل قااارار بازآياااد
(حافظ)232 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر عهدشکني را از سوی خود امری بعيد ميداند:
لََظ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اَنَاللَبََُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُا ََيَل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََعَهُ ُ ُ ُ ُ ُُدي

أوَتَُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اَلَاألُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُا ََعق ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُدََو ا ي
(حليَ،بیات)531َ:

عنوان «خودداری از کار بيهوده» در کتاب «اصول علم بالغت در زبان فارسي» را مايتاوان در ايان ناو نهاي
تحفيری قرارداد (رضانداد)321 :9311 ،
 .51-3-2نهی تحذیری تنبّهی  -تذکّری

در اين نو نهي ،هد غايي گوينده آگاه کردن مخاطاب ،هشادار باه او و متافکّر شادن نکتاهای اسات باه
عبارت ديگر :آگاهي و سند گرفتن او از چي ی را ميخواهد شاعر در اين بيات ،باا ياادآوری از دسات رفاتن
قدرت عمشيد ،مخاطب را سند ميدهد و او را از دل بستن بر اسباب دنيوی بر حفر ميدارد:
عمشاايد عاا حکاياات عااام از عهااان نباارد

زنهاااار دل مبناااااد بااار اسبااااااب دنياااااو
(حافظ)022 :9322 ،

در بيت زير ني شاعر ل وم حفظ هوشياری را به مخاطب گوش د ميکند:

لَُُ ُ ُ ُُلَافَُق ُ ُ ُ ََ،يَلفُ ُ ُ ُ َالل َظاُ ُ ُ َُُّ ََبُ ُ ُ ُ َ َواَللُ ُ ُ ُ ُزََمُُ ُ ُ ُکان ََلََََلُ ُ ُ ُُلََبُ ُ ُ ُ َاَللکُ ُ ُ ُ ُدرَ َ
(ـهامشي)37َ:5521َ،

عنوان «تنبّه و آگاهي» که رضانداد از آن يادکرده است ( )320 :9311را با توعّه باه مثاالآن مايتاوان در ايان
نو نهي قرار داد
عناوين «اعتبار» و «بيان عاقبت» که در بيشتر کتب بالغي عربي به آنهاا اشااره شاده را نيا مايتاوان کيال ايان
عنوان عای داد
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 .58-3-2نهی تحذیری تنصيصی

اين نو نهي به اعتبار معنای لغوی «منصو » که «به ثبوت رسانيده شده ،آنچه از آيت صريح غيار محتاا باه
تأويل يا از حديو صريح به ثبوت رسانيده شده» است (دهخدا)91933 :93 ،9312 ،؛ تأکيد بار تحاريم تاام
است و تفاوت آن با نهي تحفيری تحريمي در اين است که در اين نهاي احتماال ،تأويال ،شاک و تبصارهای
وعود ندارد؛ ديگر اينکه ،نهي تحريمي کلّي است که گاهي کماال و حرمات آن چيا اعاازة ارتکااب آن را
نميدهد و گاهي قبح آن کار اعازه نميدهد؛ امّا نهي تنصيصي تنها مربوط به قباحت يا حرمت نيسات و بارای
آن نب هم داريم:
گااوشکاان سنااد ا سساار وز بهاار دنيااا غاام مخااور

گفتمت چون در حديثى گر تاوانى داشات هاوش

(حافظ)220 :9322 ،
«قالَ(ص)َمنَأ بحَحزُناَعلىَا ُّللدنُياَأ بحَساخطاَعلىَاّللاَ» (قطب الدّين الرّاوندی)911 :9021 ،
َولَکَُ ُ ُ ُُيذَ َ َ
لَتَلف ُ ُ ُ انَعَُ ُ ُ ُُلیَ ُ ُ ُ ُُدَ َ

فَم ُ ُ ُ ُ ُُاََُفيُ ُ ُ ُ ُ ُدکَإلَالَأَثَ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََالَلَُ ُ ُ ُ ُ ُُفَ
(ـهامشيَ )35َ:5521َ،

َاّللَقُُدَنُهُُىَعُُنَذلل ُ َفُقُُالََلَتَل ُ ا
َاّللَعَقُُالَ:لَتلف ُ اَ اّللَ ُُا ق َوَلَكُُاذب َفُُإ ان ا
«عُُنَأيبَعبُُد ا
اَاّللَعر ُُةَألميُُانك »َ
(األشَر َ )11َ:1041َ،
 .53-3-2نهی تحذیری تجویزی

در عمالتي که از اين نهي استفاده ميشود ،گوينده سا از فعل نهي با آوردن فعل امر (تأويال باه امار) اعاازة
تغيير انديشه و يا رفتار ديگری را به مخاطب ميدهد گوينده در اين بيت ،دل خود را از ناليدن من و «تحمّال»
را به او تجوي ميکند:
ا دل اناادر بنااد زلفاا

از سريشااانى منااال

مرغ زيرک چون به دام افتاد تحمّال بايادش
(حافظ)211 :9322 ،

در اين بيت ني شاعر مخاطب را از سنهانکردن عشق خود من ميکند و او را به آشکار ساختن آن ترغيب
ميکند:

لَُ ُ ُ ُ ُُفَم ُ ُ ُُاَ نَُ ُ ُ ُ ُ َبُ ُ ُ ُ َاألشُ ُ ُ ُ ُ ا َ َ واشُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُُرحََـهُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ اكََفكلُّنُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُاَع ا
جُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُا َ َ
(الم َيَ،5547َ،جَ)555َ:5
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 .21-3-2نهی تحذیری تعریضی

در اين نو نهي ،گوينده به طور غيرمساتقيم و باا ناوعي کناياه و گا ش مخاطاب را از انديشاه ياا عملاي منا
ميکند حافظ در اين بيت ،ضمن من مخاطب از رياکاری ،به زاهدان رياکاار کاه قارآن را دام فاريفتن عاوام
کردهاند ني تعريض دارد:
حافظا مى خور و رند کن و خوش باش ولى

دام تا ويار ماکان چاون دگاران قاارآن را

(حافظ)1 :9322 ،
در بيت زير ني شاعر بهکنايه از گنهکاری مخاطب و فشار قبر بر او سخن ميگويد:
لَُ ُُ ُ ُ ُُفََ،فاللَمَم ُ ُ ُ ُُا ََلليُ ُ ُ ُ ُُدَ ُ ُ ُ ُ ُ ُاحَ َ

مَنُ ُ ُ ُ َإلَم ُ ُُاَََجَ ُ ُ ُُکیَم ُ ُُنَعَ ُ ُ ُُيذا َ َ
َ(اللدس قيَ،5525َ،جَ)841َ:2

از بين مناب بالغي مورد بررسي در اين مقاله ،فقط کتااب اللبَّغُةَ َواللَحليُلَاأل يب باه ايان عناوان سرداختاه اسات
(اب حاقة)11َ:1023َ،
 .25-3-2نهی تحذیری توجّهی

گوينده در اين نو نهي ،سعي دارد مخاطب را به کاری ،موضوعي و نکتاهای کاه مغفاول اوسات متوعّاه
کند؛ به عبارت ديگر :آگاهي سيدا کردن او به چي ی را مايخواهاد در ايان بيات گويناده مخاطاب را از
قااوت ظاهری در احوال او من ميکند و تقاضای شناخت باطني از خود را دارد
تاااو خانقااااه و خراباااات در مياناااه مباااين

خاادا گااواه کااه هرعااا کااه هساات بااا اوي ام
(حافظ)329 :9322 ،

در اين بيت ني شاعر مخاطب را از قااوت ظاهری من ميکند و به توعّه به باطن او فرا ميخواند
عُ ُ ُ ُ ُ ُُلَميَ ُ ُ ُ ُ ُ ُحيحَََوحُ ُ ُ ُ ُ ُُايَقُ ُ ُ ُ ُ ُدَََُكَيذَبَُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ

ف ُ ُ ُ ُ ُ ُُانَظَرََإىلَاَلل َلَ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ََلَ َُنَظ ُ ُ ُ ُ ُ ُرََإىلَالُ ُ ُ ُ ُ ُ ُالَ َ
(ابنَعربیَ،ال س عةَاللجَرُة)241َ:

عنوان «در معني خطا» در کتاب «اصول علام بالغات در زباان فارساي» را باه مثاال آن مايتاوان در ايان نهاي
تحفيری عای داد (رضانداد)320 :9311 ،
 .9نتيجه
 9معاني ثانوی و مجازی نهي در کتابهای بالغي ،ماورد بررساي هماهعانباه قارار نگرفتاه و اغلاب باه طارح عنااوين
تکراری سرداختهاند و در آنها به دستهبندی موضوعي معاني توعّه نشده است و صرفا گااهي برحساب ناو تشاخيب
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خود به تعداد آنها اف ودهاند؛ بنابراين ،به کهن سپردن و يادگيری آنها به دليل سراکندگي و عدم برخورداری از تاوالي
معنايي ،برای فراگيران دشوار است
 2سا از حف عناوين تکراری مطرح شده در کتابهای بالغي عربي ،اين معاني ثانوی در  91عناوان مشاترک و در
کتابهای بالغي فارسي  31عنوان (در هر سه موضو مد نظر اين مقاله) مطرح گرديده است (از اين تعداد  91عناوان
آنها در مناب بالغي مختلف مطرح شده و تنها در کتاب اصول علم بالغت در زبان فارساي  22عناوان ديگار (ساا از
حف عناوين مشابه و تکراری 91 ،عنوان) به آنها اف وده شده است)
 3با دقّت در معاني ثانوی نهي و توعّه به ارتباط معنايي عناوين ،در نگاه نخست ميتوان آنها را در سه موضو اصالي
نهي ارشادی ،نهي تحفيری و نهي دعايي دستهبندی کرد
 0با دقّت در نتايج يافته شدة قبلي و نقد و بررسي آنها و لحاظ نمودن ارتباط معنايي عنااوين ،مايتاوان معااني ثاانوی
مطرح شدة آنها را در اين دستهبندی موضوعي عديد قرار داد به اين ترتيب از مجمو  31عنوان ماورد اشاارة آنهاا،
 91عنوان در نهي ارشادی 93 ،عنوان در نهي تحفيری و  2عنوان در نهي دعايي قابل دستهبندی و نامگفاری هستند
 1با عم بندی عناوين نهي ارشادی ،نهي دعايي و نهي تحفيری ميتوان در کال باي

از  12معناي ثاانوی بارای نهاي

برشمرد که با توعّه به حوصلة مقاله ،در اين تحقيق با ککر نمونههايي از شعر حافظ و شواهد عرباي باه موضاو ثاانوی
نهي تحفيری سرداخته و به  29عنوان برای آن دست يافتهايم
 1علم معاني و مقولههای آن قابليت بررسي و دستاوردهای نهفتة کوقي بسياری است که نيازمند ر نگری و ديادگاه
انتقادی است که در اين صورت و با دستهبندی عديد ميتوان به ارتقاء نرماف اری دان

معاني در مقولاههاای مختلاف

سرداخت و آن را از ايستايي رها ساخت
 1بيشتر مناب عربي در سرداختن به معاني ثانوی به قرآن کريم نظر داشتهاناد ،باه هماين عهات عنااوين آنهاا معادود و
اغلب شاهد مثالها ني همانند هستند؛ در حاليکه با تعمّق در دواوين شعری (عربي و فارسي) و به تناسب حال و هاوای
گوينده و مخاطب و آزادی کوگ و انديشة مخاطب در تحليل متون ،ميتوان به معاني ثانوی و شاهد مثالهاای بيشاتری
دست يافت
جدول شمارة  .5معانی ثانوی نهی تحذیری از دیدگاه مقالة حاضر

معاني ثاانوی نهاي تحافيری بار اساا دساتهبنادی  9تعليلي-توعيهي  2اعتنابي  3تعجي ی  0توبيخي-عتابي  1تهديادی
موضوعي در مقالة حاضر

 1انقطاعي  1تحکّمي  2تن يهي  1ترهيباي  92کراهتاي  99تحقياری
 92تکريمي  93تأسّفي  90تحريماي  91انکسااری  91اساتبعادی 91
تنبّهي-تفکّری  92تنصيصي  91تجوي ی  22تعرياي  29توعّهي
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معاني ثانوی ککر شده در کتب بالغي عرباي کاه از  9تهديد  2تاوبيخ  3تحقيار  0تهکّام و اهانات  1تيئايا  1تعجيا 1
منظر اين مقالاه قابال دساتهبنادی در نهاي تحافيری کراهات  2تهويال  1اعتباار  92بياان عاقبات  99دوام  92التعااريض و
هستند

الهجاء

معاني ثانوی ککر شده در کتب بالغي فارسي که از  9تحقير و توهين  2تحفير  3دوام کار  0توبيخ و سارزن

 1ياأ و

منظر ايان مقالاه قابال دساتهبندی در نهاي تحافيری قط اميّد  1بيان غايت  1تنبّاه از کاار و انديشاة بيهاوده  2خاودداری از
هستند

کااار بيهااوده  1ناادامت  92ترساااندن و تهديااد  99تلقااين مناعاات و
ب رگمنشي  92من از کاری  93حرمت و کراهت

کتابنامه
الف :کتابها

 .1ابو حاقه ،امحد ()4192؛ اللبَّغةَوَالل حليلَاأل يب ،الطّبعة الثانية ،بريوت :دار العلم للماليني.

حممند
حممند ()4141؛ شُرحَهنُ َاللبَّغُ َ،الطّبعنة األوىل ،حتقين ّ :
حممد بنن ّ
 .2أيب احلديد املدائين ،أبو حامد عز ّّال ّدين بن هبة هللا بن ّ
عبد الكرمي النمري ،بريوت :دار الكتب العلمية.

 .3األخفش األصغر ()4191؛ ک ا َاإلخ يارُن ،حم ّق  :فخر ال ّدين قباوه ،الطّبعة األوىل ،دمش  :دارالفکر.
 0اشر زاده ،رضا ،علوی مقدّم ،محمّد ()9322؛ معانی و بيان ،چاپ نهم ،تهران :سمت

نح  :مدرسننه امننا مهنند عليننه السننال  ،الطّبعننة األوىل ،قننم:
حممنند بننن عيسن ()1041؛ اللنُ ا ر ،حمقن  /مصن ّ
 .5اشنعر قمن  ،امحنند بننن ّ
الشريف)
مدرسة اإلما املهدي ( َّ
عجل اهلل تعاىل فرجه ّ
حممد بن قاسم بن يعقوب ،حميي الن ّدين ،ابنن اخلطينب قاسنم ()1021؛ روضَاألخيُارَالن خُبَمُنَربيُ َاألبُرار،
 .6األماسي احلنفيّ ،
الطّبعة األوىل ،حلب :دار القلم العريب.

حممد ()4141؛َاللآليَفَشُرحَأمُايَاللقُايَ،الطّبعنة األوىل ،حتقين  :عبند العزينز امليمنين ،بنريوت:
 .7البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز بن ّ
دار الكتب العلمية.
 2تجليل ،عليل ()9312؛ معانی و بيان ،چاپ سنجم ،تهران :مرک نشر دانشگاهي
 .9التفتازان  ،سعد ال ّدين ()1011؛ خم صرَالَاين ،الطّبعة األول  ،قم :دار الفکر.
 92حافظ ،شما الدّين محمّد ()9322؛ دیوان اشعار ،تصحيح بهاءالدّين خرّمشاهي ،چاپ چهارم ،تهران :دوستان
 99حسينىشاهعبدالعظيمى ،حسين بن احمد ()9313؛ تفسير اثنا عشرى ،چاپ اوّل ،تهران :ميقات
 .12احللّي ،صفي ال ّدين (يبات)؛ ُ انَ،بريوت :دار صادر.

 .43احلمننوي األزراري ،تقنني ال ن ّدين أيب بكننر علنني بننن عبنند هللا ()4111؛ خزانُُةَاأل َوغاُُُةَاألر  ،حتقي ن  :عصننا شننعيتو ،الطّبعننة
األوىل ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل.
 90خيامپور ،عبدالرسول ()9321؛ دستور زبان فارسی ،چاپ سان دهم ،تبري  :ستوده
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الدسوق  ،عمر ()4191؛ فَاأل َالدُث ،الطّبعة الثانية ،يبجا :دار الفکر
ّ .15
 91دهخدا ،علياکبر ()9312؛ لغت نامه ،چاپ اول از دورة عديد ،تهران :دانشگاه تهران
 91رضانداد (نوشين) ،غالمحسين ()9311؛ اصول علم بالغت در زبان فارسی ،انتشارات ال هرا

 .11س ّکاک  ،ابويعقوب يوسف بن اب بکر ()1047؛ مف احَاللَل  ،الطّبعة الثّانية ،ضبطه نعيم زرزور ،بريوت :دار الکتب العلمية.
 .19الشحود ،علي بن انيف ،اخلَّ ةَفَعل َاللبَّغةَ(غري مواف للطبع) ،نر افزار مکتبة الشاملة ،اإلصدار .1661
 22شميسا ،سيرو ()9311؛ بيان و معانی ،چاپ ششم ،تهران :فردو
)9322( ----------- 29؛ نقد ادبی ،چاپ دوّم ،تهران :فردو
 22شيرازی ،احمد امين ()9312؛ آئين بالغت (شرح فارسی مختصر المعانی) ،چاپ سوّم ،قم :دفتر تبليغات اسالمي

 .21الطالقاين ،إمساعيل بن عباد بن العبنا ،،املشنهور ابلصناحب بنن عبناد ()1115؛ األمثُالَاللسُائرةَمُنَشَُرَال نُ  ،احملقن  :الشني
حممد حسن آل ايسني ،الطّبعة األوىل ،بغداد :مكتبة النهضة.
ّ
 20عرفان ،حسن ()9312؛ کرانهها (ترجمه و شرح مختصر المعانی) ،قم :هجرت
)9322( --------- 21؛ ترجمه و شرح جواهر البالغه (علد اول :معاني) قم :نشر بالغت

حممد أبنو الفضنل إبنراهيم و عبند اجمليند قطنامش ،الطّبعنة
 .92العسكري ،حسن بن عبد هللا بن سهل)4111( ،؛ جهرةَاألمثال ،حتقي ّ :
الثانية ،بريوت :دارالفکر.
حممند حميني الن ّدين عبند
 .91العقيلي املصري اهلمنااين ،انا الن ّدين عبند هللا بنن عقينل ()4115؛َشُرحَإبُنَعقيُلَ،الطّبعنة الثّانينة ،حتقين ّ :
احلميد ،دمش  :دار الفكر.
 .91فرغاين ،سيف ال ّدين سعيد ()4321؛ مجار َاللدرار  ،حتقي دکرت آشتيان  ،هتران :اجنمن فلسفه و عرفان اسالم .
 21قرشى ،سيدعلىاکبر ()9311؛ تفسير احسن الحدیث ،چاپ سوّم ،تهران :بنياد بعثت

 .14القزوين  ،سعد ال ّدين بن عمر (ب ات)؛ الُضاحَفیَعل َاللبَّغة ،اعتن به و راجعه عمناد بسنيون زغلنول ،الطّبعنة الثالثنة ،بنريوت:
مؤسسة کتب الثقافيه.
عجننل اهلل تعنناىل فرجننه
 .11قطننب الن ّدين ّالراوننند  ،سننعيد بننن هبننة اهلل ()1047؛ اللُُدع ا  ،الطّبعننة األوىل ،قننم :مدرسننة اإلمننا املهنندي ( َّ
الشريف).
ّ
حممد کرمي ()4312؛ سب َشناسیَاع ازَبَّغیَقرآن ،ترمجه سيد حسني سيد  ،هتران :سخن.
الکوازّ ،
ّ .39
 33محسني ،علي اکبر ()9312؛ آموزش دانش معانی ،چاپ اوّل ،کرمانشاه :انتشارات دانشگاه رازی
 .31مناهج جامعة املدينة العاملية ،اللبَّغةََ–َ2الَاين ،نر افزار مکتبة الشاملة .اإلصدار 1661
 31ناتل خانلری ،سروي ()9311؛ دستور زبان فارسی ،چاپ شان دهم ،تهران :تو

 .32اهلامشي ،أمحد بن إبراهيم بن مصطف ()1025؛ ج اـهرَاللبَّغةَفَالَاينَواللبيانَواللبدُ  ،الطّبعة األوىل ،قم :امساعيليان
حممنند األخضننر،
حممنند حجنني ،د ّ
حممنند ()4114؛ زـهُُرَاألك ُ َفَاألمثُُالَوالك ُ  ،احملق ن  :د ّ
 .31اليوسنني ،احلسننن بننن مسننعود بننن ّ
الطّبعة األوىل ،املغرب :الدار البيضا

 /292کاوشنامة ادبيّات تطبيقي ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 9311

ب :مجالّت
 32آقاحسيني ،حسين و معصومه محمّدی ()9312؛ «مقايساه و بررساي انشاای غيرطلباي در بالغات فارساي و عرباي»،
ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،شمارة  ،2صب 22-9
 31ابن الرسول ،سيّد محمّدرضا ()9319؛ «معاني غير مستقيم عمالت سرسشي از ديدگاه کاربرد شناسي زبان و بالغات
عربي» ،فصلنامة پژوهشهای زبان و ادبيّات تطبيقی ،دورة سوم ،شمارة  ،3صب 21-9
 02تا بخ  ،اسماعيل ()9312؛ «معاني ثانوی عمالت خبری در آياتي از سورة بقاره» سراج منيـر ،ساال اوّل ،شامارة
 ،0صب 933-922
 09خورسندی ،محمود ()9319؛ «اسلوب استفهام و اغراض فرعي آن در قرآن کاريم» ،مطالعـات بالغـی ،ساال ساوّم،
شمارة  ،1صب 922-23
 02رضايي ،والي ()9322؛ «کاربرد شناسي عمله های سرسشي در زبان فارساي» ،مجلّة زبانشناسـی ،ساال  ،92شامارة ،2
صب 12-11
 03سرا زاده ،حسن ()9312؛ «انشائات طلبي و چگونگي فهم گ اره های اخالقي قرآن» ،فصـلنامة االـالق ،ساال اول،
شمارة  ،0صب 12-03
00

سيّدی ،سيّدحسين ()9312؛ «چيستي ادبيات تطبيقي» ،فصلنامة لسانالمبين دانشـگاه بـينالمللـی امـام المينـی (ره)

قزوین ،شمارة  ،1صب 22-9
 01طاهری ،حميد ()9321؛ «ساال و اغراض ثاانوی آن در غ

لياات حاافظ» ،فصـلنامة علمـی پژوهشـی علـوم انسـانی

دانشگاه الزهرا ،سال هفدهم و هيجدهم ،شمارة  12و  ،11صب 992-21
01

محمّدبيگي ،شاهرخ ()9321؛ «تحليل ادبي آيات سرسشي مجاازی در گساترة کاالم الهاي» ،دانشـگاه شـهيد بـاهنر

کرمان ،مجلة سدوهشهای اسالمي ،سال اوّل ،شمارة  ،9صب 229-221
 01محمّدی ،معصومه ()9312؛ «بررسي و تحليل نق

امر و نهي در آثار عاين القااات هماداني» ،دانشاگاه اصافهان،

فنون ادبی ،سال سوم ،شمارة  ،2صب 912-931
 02المناصره ،ع

ّالدّين ()9120؛ «بيان األدب المقارن ،الشکايات الحدود» ،ارائه در نخستين نشست پژوهشـگران ادبيـات

تطبيقی عرب ،شمارة  ،9صب 912-902

ج :پایاننامهها
 01حسين سور سمنگاني ،ليال ()9312؛ بررسی و تحليل اغراض ثـانوی نهـی در اشـعار فيـاض الهيجـی ،دانشاگاه آزاد
اسالمي واحد تويسرکان ،سايان نامه کارشناسي ارشد ،اساتاد راهنماا :دکتار حسان قهاری ،اساتاد مشااور :دکتار فاطماه
کالهچيان
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 12خالقي ،زهرا ()9319؛ بررسی و تحليل اغراض ثانوی نهی در شعر نظامی ،دانشگاه آزاد اساالمي واحاد تويسارکان،
سايان نامه کارشناسي ارشد ،استاد راهنما :دکتر فاطمه کالهچيان ،استاد مشاور :دکتر محمّد ابراهيم مالمير
 19مسلمي سطرودی ،ام البناين ()9312؛ بررسی معانی ثانوی امر و نهی در اشـعار طالـب آملـی ،دانشاگاه آزاد اساالمي
واحد تويسرکان ،سايان نامه کارشناسي ارشد ،استاد راهنما :دکتر محمّد اباراهيم ماالمير ،اساتاد مشااور :دکتار غالمرضاا
سيروز

حب ثَفَاأل َالقارنَ(فصليةَعلميةََ-حمكمة)

کليةَاآل ا َواللَل َاإلنسانيةَ،جامَةَرازيَکرمانجاه َ

اللسنةَاللسا سةَ،اللَد َ َ،22يفََ5831ـهَُ.شَ5587َ/ـهُ َ، َ2454َ/ َ.صََ 252-533

َم ازنةَ َو راسةَاإلنجاءَاللطَل َفَاللبَّغ َاللفارسيَةَواللَربية
(علیَأساسَالَاينَاللثَان ُةَلللنهيَالل حيذُر

)5
َمالري9

حممدَابراـهي
أستاذ مشارک يف قسم اللّغة الفارسيّة وآدااا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إيران
فرشيدَوزُل

َ3

طالب ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة الفارسيّة وآدااا ،جامعة رازي ،کرمانشاه ،إيران
اللخص
عل سبيل املثال تعاجل هاه املقالة إحد من مقوالت علم املعاين ،أي النّهي ،حتن ينتتّضن لننا نتنائج الدراسنة وأحيناان أمثلنة کثنرين منن هناه
املتکررن نصل إل أ ّن هناه املعنان الثانويّنة ذکنرت يف الکتنب البالغيّنة العربيّنة تسنعة عشنر
کررن ،مبا أنّنا بعد التّحليل وحاف األمثلة ّ
اآلاثر مت ّ
عنواان مشرتکا ويف الکتب البالغيّة الفارسية ستّة عشنر عننواان مشنرتکا وفقنت يسنتطيع رضنانزاد منن بنني أداب الفارسنيني املعاصنرين منع إضنافة

عش نرين عن نواان آخننر إل ن عننناوين سننائر األداب أن أرب ن عنندد املعننان الثانويّننة للنّه ن سننتة وثالثننني عن نواان  -مننع حنناف العننناوين املتشننابه
واملتکنّنررن .ميکننن أن نقسننم املعننان الثانوينّنة للنّهن يف هنناه اآلاثر إلن النهن الننثالد :للرشنناد ،للتحنناير وللن ّدعا ؛ وإبمکاننننا أن نضننيف إلن
تعداد هاه العناوين واملعان بعد ال ّدراسنة والنّظرينّة وأن نتنناول إلن اسنتعراض العنناوين ادديندن وتعرينف هلنا منع رعاينة أسنلوب وضنع العنناوين
املسمية.
العلمية و ّ
اللکلما َاللدَلليليةَ:البالغة ،املعاين ،الطّلب ،املعاين الثّانويّة ،النّهي ،التّحاير.
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