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 5(تحذیری یمعانی ثانویة نه :موردی)مطالعة 

 2ابراهيم مالمير محمّد
 کرمانشاه، ایران دانشگاه رازی ،فارسي ادبيّاتگروه زبان و  دانشيار

 3فرشيد وزيله
 کرمانشاه، ایران دانشگاه رازی ،فارسي ادبيّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چکيده
و  يبررسا جينتاا دست يافته است که حقيقتين به ا و معاني ثانوی آن در بالغت عربي و فارسي« نهي»با بررسي مقولة  مقالة حاضر

و حاف   یبنادکاه ساا از عما  یاگوناهبه ؛باشديم یتکرار در اين زمينه شدهتأليف آثار بسياری از یهاشاهد مثالگاهي  حتّي

 91 ساي درکتب بالغاي فارعنوان مشترک و در  91کتب بالغي عربي در  دری ثانو يکه معان ميرسيم جهينت نيبه ا یموارد تکرار

 سيشاينيانعنااوين عناوان ديگار باه  22تنهاا رضاانداد باا افا ودن  ،يمعاصر فارساز ميان نويسندگان و  اندعنوان مشترک مطرح شده

 ايان در حاالي افا اي  دهاد  عناوان( 33عنوان )با حف  عناوين مشاابه و تکاراری،  31توانسته است تعداد معاني ثانوی نهي را به 

معاني ثانوی مورد اشارة ايان آثاار را باه ساه موضاو  نهاي  بندی موضوعي،با لحاظ نمودن دسته توانمي ،ست که در ديد نخستا

 نهايات، در معاني اف ود وعناوين و توان به تعداد اين يمبيشتر  بندی کرد و سپا با دقّتدسته نهي دعايي ارشادی، نهي تحفيری و

  سرداخت هاآن تعريف عديد و هایعنوان ارائة هبمسمّي گفاری علمي و بارعايت اسلوب عنوان ضمن

  يشناسزيبايي، تحفير ،ينه ،ثانوی يمعان طلب،معاني،  ،بالغت :یديکل گانواژ
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 پيشگفتار. 5

 تعریف موضوع. 5-5

آن را از     شناساي، بالغات وهاايي مانناد زبانشناساي، دساتور، معناانوعي ارتباط است کاه دانا  ،کالم ادبي

 اناد؛ در بالغات، علام معااني باه بررساي کلماه و کاالم ون مورد بررسي و توصايف قارار دادهزوايای گوناگ

توان به نتايجي بارای نقاد و تحليال ها و تکميل و تدقيق زاوية نگرش اين علم ميکه با بسط ظرافت سردازدمي

 بااهاا يان ظرافاتبخشاي از ا کي و ماورای زبااني متاون دسات يافات وهای معنايي و هرمنوتيمحتوا و زيبايي

 است  قابل طرح و شرح برای مخاطب« های علم معانيمعاني ثانوی و مجازی مقوله»بررسي 

باه اقتااائات  توعّاههاای مختلاف معناايي باا قابليّاتگوينده از رهگفر شناخت و در نظر داشتن وعوه و 

انتقال معاني، تجربيّاات روحاي  و در برقرار کندگفاری با مخاطب تواند ارتباط مناسب و تأثيرحالي و مقام مي

تار عمال کناد؛ از ساوی ديگار عادم موفّاق    های انعطافي و شگردهای بالغيو عاطفي و با استفاده از زيبايي

موعب برداشت سطحي او از کالم و عدم درک معاني بااطني و محتاوايي ورای  ،اطاّل  مخاطب بر اين معاني

هناری کاالم، ضامن  یاهياچندالبه وعوه ايهاامي و  بردن يسنتيجه  شود؛ امّا با درک معاني ثانوی و درآن مي

هاای موعاود در اثار و در نهايات باه ، افکار و خواستشخصيّتبرخورداری از لفّت روحي، به زوايای سنهان 

 شود تر ميساخت معنايي متن و افق فکری گوينده ن ديک

 و هدف ت. ضرورت، اهمّي5-2ّ

و بررساي  توعّاهکه شايسته است باه مانناد سااير علاوم بالغاي، ماورد  گونهنآدان  معاني به داليل مختلف 

مانناد موضاوعي طاور مساتقل، بلکاه باهها نه باهرو تا مدّت از اين علم بالغت قرار نگرفته است؛ نظرانصاحب

 رئاو هاايي همساو و همانناد باه ای کلّاي و باا ديادگاههام باه گوناهو بادي  و آن فرعي در کنار دان  بيان

 ،و در ايان زميناه ن سرداختاه شاده اساتهاای آموضوعات آن سرداخته شده و کمتر به بررسي و تبياين مقولاه

هاايي يشاتر، مباحاو و ديادگاهموعاود اسات ب آنچاهو  امادهيدرنبه رشتة تحريار  چنداني هایها و مقالهکتاب

  دارای رويکرد انتقادی نيستندتکراری بوده و 

باه عناوان  ني که اين مهم  است« معاني ثانوی نهي» ،و بررسي در دان  معاني توعّههای قابل يکي از مقوله

مطارح در دو زباان عرباي و فارساي  کهان يبالغهای تابک معدود در ينيبا عناو ،و مختصر يفرع يموضوع

 یااناد باه گوناهداشاته يو ساع باوده يبحاو در علام معاان نياا اهمّيّت توعّهاگرچه م  ين نامعاصر و گرديده

در  ن،يعنااو نيامعدود باه ا یو ع  در اف ودن موارد مودهيرا س ديآن بپردازند، امّا همچنان راه تقل تر بهيليصتف
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ي تاوعّهاقدام قابال  يمعان نيا و تعريف يموضوع یبنددسته ،ارتباط معنايي اندنيو بازنما یسردازهيعرصة نظر

و  يبالغات عربا یهاادر کتااب ماوارد مطارحباه محادود باوده و تر  متنوّ ،اغراض نيحال آنکه ا، انددهنکر

 نيستند  يفارس

بنادی دساته و غاي عرباي و فارسايبال در منااب  نهاي ثاانوی يمعان يضمن بررس ميکوشيم ،مقاله نيدر ا

 يو نها یريتحاف ينها ،یارشااد ينه يرا در سه موضو  اصل ديعد ينيعناو، با ارائة تعريف، هاآنموضوعي 

 ميبپارداز «تحافيری ينها» یو مجااز یثاانو يمعاان يبه فراخور مجاال باه بررسا الهدر اين مق مطرح و ييدعا

  (9ک: عدول شمارة  )ر

 های پژوهش. پرسش5-9

 دارند؟شده در کتب بالغي عربي عناوين مطرحچه اشتراکاتي با  بالغي فارسي بمعاني ثانوی نهي در کت  9

بنادی موضاوعي کارد و باه تاوان دساتهرساي را مايشده در کتب بالغي عرباي و فاآيا معاني ثانوی مطرح  2

 عناوين بيشتری دست يافت؟ 

 . پيشينة پژوهش5-3

 ؛نظاران بالغات کهاناز مباحو ديرين بالغي اسات و صااحب« های دان  معانيمعاني ثانوی مقوله»موضو  

از طرياق ترعماه و اند و اين مباحاو مانند زمخشری، تفتازاني، سکّاکي و ديگران در آثار خود به آن سرداخته

های بالغت فارسي راه يافته و گاهي اديبان و نويسندگان ادب فارسي ني  شاهدی فارساي بارای شرح به کتاب

 اند های مرسوم سيشين چي ی اف ودهبندیبه دسته به ندرتامّا اند، آورده هاآن

يار به اختصار باه معااني ثاانوی بس (903تا: ق ويني، بي) اإليااحو  (322: 9021)سکّاکي،  مفتاح العلومدر 

: 9312، )عرفاان، (922: 9312ی، رازيآن )شاهاای تفتازاني و شرح المعانيمختصر نهي سرداخته شده است  در 

 گونه است ني  همين (302

واقا  شاده اسات، امّاا  های بالغي معاصر عربي اگرچه بيشتر ماورد توعّاهموضو  معاني ثانوی، در کتاب

تقريباا  باه  معاصر فارسي ني  يبالغ هایتابکدر تکراری هستند؛  هاآنني  معدود و بيشتر  هاآنشدة عناوين ياد

  است سرداخته شده ينه یثانو يبه معان همين شيوه

 کاهدسات ياافتيم  ، امار و نهايسااال یثاانو يمعان تي با موضو مقاالبه  ،به عمل آمده يبا بررس نيهمچن

مطارح  ثاانوی تعاداد اغاراض اند، امّاها تأکيد داشتهعاني مجازی اين مقولهني  به نامحدود بودن م هاآناگرچه 

هاای فقط مثاال در نهايتاند و نيف وده هاآنبوده و به تعداد موعود  يبالغ هایابها برگرفته از کتشده در آن
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يگي، بمحمّاد«  »9321ی، طااهر«  »9322رضاايي، »بارای نموناه رک: ) انادعديدی بارای آن عنااوين آورده

 اباان الرسااول،«  »9319خورسااندی، » « 9312ی، محمّااد»، «9312، بخ تااا »، «9312زاده، ساارا «  »9321

 «( 9312حسيني،  آقا«  »9319

 طحاناد، باا توعّاه باه ساسرداختاه يمعاان هاایهمقولا یثانو يمعان يکه به بررس ی دانشگاهيهانامهانيدر سا

البتّاه سرداختاه شاده کاه  يمختصار و مقادمات یاهم به گونهآن ،يمر و نها یثانو يها، فقط به معانآنآموزشي 

«  9312ي، ساور سامنگاننيحسا: )رناديماورد اساتفاده قارار گ مقالاه نيا یبرا یامهتوانند به عنوان مقدّيخود م

 «( 9312ی، سطرود يمسلم»«  9319ي، خالق»

 پژوهش و چارچوب نظریروش . 5-1

تحليلاي و مبتناي بار مکتاب آمريکاايي  - گياری از روش توصايفيباا بهاره است شده در اين سدوه  تالش

ن فارساي در هاای زباابه نقد و بررسي همانندیوت زباني و ضرورت ارتباط تاريخي، ادبيات تطبيقي با نفي تفا

به عنوان مباني نظری اصالت دارد، اصال تشاابه و هماننادی اسات   ،بپردازيم  آنچه در اين مکتب« نهي»مقولة 

 هاای ادباي و مکاتاب و هاای ادباي، عريااناز نظر سدوهشاگران ايان مکتاب سدياده (2: 9312سيّدی، ر ک: )

ها يا انوا  ادباي راياج های ادبي محدود به زبان و مکان نيستند؛ آثار بسيار ارزشمند بسيار مشابهي در زبانگونه

 (901: 9120مناصره، الر ک: در عهان وعود دارند که با يکديگر سيوند تاريخي ندارند  )

 . پردازش تحليلی موضوع2

 تعریف نهی در دستور زبان و علم معانی. 2-5

نويساان در تعرياف دستور  ستبا دستور زبان در سيوند ا علم معانيمباحو ديگری از  مانند «نهي»فعل  موضو 

عمال باه شاکل اخباار ياا آن را يکي از وعوه فعل دانسته و وعه فعل را داللت آن بر وقو  يا عدم وقو   ،نهي

کناد وعاه اماری، وقاو  ياا عادم وقاو  عمال را طلاب ماي ها،در اين تعريف اند؛مر تعريف کردهاحتمال يا ا

ر ک: شاود )نامياده ماي« نهاي» و اگر منفاي باشاد« امر»فعل امر اگر مثبت باشد  (؛20: 9321، خيامپورر ک: )

نهاي يعناي کساي را  شود؛فعل امر، نهي خوانده مي صورت منفي» توان گفت:(؛ به عبارت ديگر مي22 همان:

 ( 921: 9311، ناتل خانلری« )از کاری بازداشتن

ای از عهاات اند، هرچند علم معاني و دساتور زباان در ساارهدرستي گفتهنظران بهگونه که صاحبا همانامّ

معااني، نااظر بار بادين معناا کاه  يکديگر متفاوت است،، امّا کاربرد و هد  اين دو با اندارتباطبا يکديگر در 

هاای هناری و هاسات اماا معااني بيشاتر بحاو کااربرددستور بيشتر بحاو تشاخيب باياد»مسائل هنری است: 
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در بالغت يا علم معااني، ساخن از مساائل و »به عبارت ديگر  (؛21: 9311، )شميسا«  ترها(شايستههاست )شايد

مثال  در علم معاني عمدتا  کاربرد مجاازی عماالت و  ست؛معموال  در دستور زبان مسکوت امواردی است که 

 )هماان:«  رودمطرح است و سخن از عدول از مقصد و هنجار عادی و اصلي عماالت ماي هاآنمعاني ثانوی 

آن سرداختاه راياج دارد کاه در دساتور زباان باه  معماول و ای يک استفادةثال هر کلمه و عمله( به عنوان م20

ا در عر  و ني  در متون ادبي اين عمله ممکن اسات باه اقتااای دهد، امّه خبری خبر ميشده است؛ مثال  عمل

به کار برود کاه علام معااني باه بررساي ايان  تفخيم و    حاالت مختلف، به اغراض ديگری همچون: اعجاب،

 سردازد بر مخاطب مي هاآناغراض ثانوی و مجازی و تأثيرگفاری 

)مانناد  گوينده از موضا  اساتعالء و الا ام در آنکه  است يقسام انشاء طلباز ا يکي «ينه»در علم بالغت، 

  (933: 9099، تفتاازانير ک: ) )الکفّ عن الفعال( دارديبازمبرتری گوينده در فعل امر( مخاطب را از عملي 

، لايالعقير ک: ) انادمتراد  آماده و باه هام عطاف شاده« تحفير»و « انفار»نهي با  ي آثار ادب عربي،در برخ

  (10 :9   ،9091، البکری و 322 :3   ،9021

آورده  فيتعاار نيهما ةترعما باا ياسات، تقر رفتاهيسف ريتاأث يکه از مناب  عرب يفارس يهای بالغدر کتاب

بلکاه درخواسات تارک  ، يچکيامنتها نه درخواست فعال  ،همان طلب است و درخواست ،ينه: »است شده

آن را  و خاوا  اتياز خصوصا اریيبس ،نيبنابرا ؛امر وارونه و معکو  اهمان امر است، امّي نه ،در واق  ؛آن

در اصال طلاب   ينها» (21: 9312، تجليال) « شاوديما دهيکشا يفرع يخود به معاني اصل يو از معن رديسفيم

 فينسابت باه تعاار يفارسا يمناب  بالغا ريدر سا ينه فيتعر (922: 9311، )شميسا«  است ميو تحر «نکردن»

نسابت  نادهيبرتری موضا  گو» بر دو مفهوم ديتأک ها،فيعرت نيا وعه اشتراک ؛ندارد يوت چندانمفکور تفا

 است  «بازداشتن مخاطب از عمل و درخواست ترک آن» و «به مخاطب

 مراتب نهی و تطوّر آن در کتب بالغی. 2-2

در  ينايق و ( و322: 9021 ر ک:به معاني التما ، دعا، اباحه و تهديد اشااره کارده ) مفتاح العلومسکّاکي در 

  را مطارح نماوده اسات رياو تحق خيتاوب ،يدعا، التماا ، ارشااد، تمنّا د،يتهد ي، معانعلوم البالغه يف ااحياإل

  (22: تابير ک: )

البتّاه در ايان اثار و  گاردد؛علم معاني به صورت عدّی مطرح مي ،المعاني مختصربا تأليف  :توان گفتمي

باه  فقاط ،در ايان کتااب ای کاهگوناهمعاني ثانوی نهي سرداخته شده است؛ بهبه  تصارهای آن بسيار به اخشرح

( و در سااورقي شارح فارساي 922: 9312، شايرازیر ک: شده اسات  ) اشارهسه غرض تهديد، دعا و التما  
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 ک: رتقليل، ياأ  و اهانات ) و کراهيت، ارشاد، تسويه، احتقار آن! به اغراض ثانوی ديگری اشاره شده است:

 ( 302: 9312، عرفان

اسات  ميقارآن کار هاآنو معموال  منب   یها تکرارمثالو  نيعناو بيشتر ،بالغي عربي معاصرهای در کتاب

و حاف   یبنادساا از عما  ؛شاودبياان مايمختلاف  یهاامشترک به عنوان مثال کتاب هيآ کي يکه گاه

مشاترک  نعناوا 91در  هااآنماورد بحاو  یثاانو يکه معاان ميرسيم جهينت نيمناب ، به ا نيا یتکرار عناوين

  بياان 92  تحقيار 1  تيئايا 2  تاوبيخ 1  دوام 1  ارشااد 1  تمنّاي 0  التماا  3  دعا 2  تهديد 1 :اندمطرح شده

  تساليت و 92  اعتباار 91  تساويه 91  اباحاه 91  حوّ عان فعال 90  ائتنا  93  تهويل 92  کراهت 99عاقبت 

     تعجي 91صبر 

ساا از  ؛اسات یتکارار هااآن بيشتر یهامثال حتّيو  يبررس جينتا بالغي معاصر فارسي ني  هایکتابدر  

عناوان مشاترک مطارح  91در  یثاانو يمعاان نيکه ا ميرسيم جهينت نيبه ا یو حف  موارد تکرار یبندعم 

 یبارا ی و وعاه تساميهگفاررعايت اسلوب عنوانو  ی موضوعيبندآثار به دسته نيدر ا نکه،يضمن ا ؛اندشده

عاقبات   بياان 1  دوام 0ارشااد   3التماا    2 دعا  9: اندکرده فيرا تعر نيو به ندرت آن عناو سرداخته نيعناو

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

     تحفير 91استرحام 

بيف اياد  مطارح شاده هایعنوانعنوان ديگر به  22نداد توانسته است غي معاصر، رضاهای بالاز ميان کتاب 

باه  ايشاان نيا عنوان( اف اي  بدهد؛ البتّاه  33ين مشابه، با حف  عناوعنوان ) 31معاني ثانوی نهي را به و تعداد 

علماي و  یگافارامنبنادی موضاوعي و ارتباط معنايي اين عناوين باا يکاديگر، تعرياف و دساته ديگرانمانند 

    را در نظر نداشته است هاآناصطالحي 

 معانی ثانوی در تشخيص یشیاندنازک. 2-9

های موعود در آن به عهدة مخاطاب و برخاساته از ای از درک معاني سخن و سيامدر علم معاني، بخ  عمده

يده در آراء گاادامر و ودر هرمنوتيک عديد است که به« عدم قطعيت معني»حال اوست؛ و اين همان موضو  

آي ر، فيلسوفان آلماني، مطرح گرديد کاه خوانناده را آزاد مطلاق و بادون هايو محادوديت دانساتند و اصال 

 ( 221: 9322شميسا، ر ک: ) قطعيت معنا را رد کرده و معنا را وابسته به قرائت خواننده دانستند

ياا تحميال کارد؛ به يک فعال نهاي نسابت داد توان يک يا چند معني ثانوی را به طور مطلق نمي ،بنابراين

آن ممکن است با واقعيات فاصاله داشاته  ني  نوعي داوری شخصي است که نتيجةتالش در اين مرزبندی  زيرا
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ای ماياهای نداشته باشد و ياا اينکاه چناد غارض ثاانوی بانوعهه معناآن  ،مخاطبي ديگر تشخيبباشد و يا به 

ماورد بررساي در ايان  شناساياز آنجا که کاربردهاای زيباايي ر باشند ل يکديگمکمّ مشترک داشته و در کل

نگاری و باه مخاطاب، باه  ر  هااآنبرای يافتن، استخرا  و نشاان دادن ، بسيار دروني و نهاني هستند ،دان 

افتناد کاه آياا ق و چه مخاطب او اغلب اوقات به گماان مايبنابراين، چه محقّ انديشي نياز است؛تأمّل و نازک

ت خود برخاساته از ماهيات البتّه اين خاصيّ دانست يا نه؛ شناسيتوان دارای ارزش زيباييميهد مورد نظر را شا

امری ظريف و نغ  است  بنابراين گااهي فارگ گفاشاتن باين ايان « زبان»است که بازشناختن مرز آن با « ادب»

را « تحافير» اناد، اماا کمتار معناایدهاشااره کار« تهدياد»ت، برای نمونه بسياری به معناای معاني ني  ظريف اس

ر ک: اناد )و بعاي ني  گويي بين اين دو معناي تمااي  قائال نباوده و آن دو را باه هام عطاف کارده اندآورده

  (12: 9322، زادهاشر  ؛910: 9311، شميسا

 داشت: توعّهاين معاني ثانوی بايستي به اين نکات  بنابراين، در انتساب همة

لفا نهي حقيقي دو ويدگاي دارد: نخسات آنکاه  ؛قرار دارد« ال ام»و « استعالء» ينده در موض در امر و نهي، گو

« تکلياف»و « الا ام»، گويناده از موضا  آنکه گريد ؛)استعالء( در آن شأن گوينده از شأن مخاطب باالتر است

نباشاد « اساتعالء»و « مال ا»لفا اگر نهي واعد يکي از دو ويدگي  ؛کندعدم انجام کاری را از مخاطب طلب مي

 ( 11: 9312، محسنير ک: ) استدر معنای حقيقي استعمال نشده و با قرينه مفيد معنای مجازی 

ت چاه بساا متفااو توان از يک فعال نهاي چناد غارض را تو ماان ومي ،گونه که اشاره شدهمان همچنين،

اند که باا قريناه ه اين نکته تأکيد داشتههای مربوطه، اغلب بهای بالغي و شرحبرداشت کرد  بنابراين، در کتاب

 ی را استنباط نمود تعدّدتوان معاني ثانوی مو از سياگ کالم و استعداد سخن مي

باا  هااآندر برشمردن اين معاني ضروری است به سانخيت موضاوعي و ارتبااط معناايي  ،نکتة ديگر اينکه

 اغاراض ثاانوی نهاي را  تماامياز ايان منظار  کاه داشات توعّه هاآنبندی موضوعي و در نتيجه دسته يکديگر

)معااني ثاانوی(  هاای( اصلي تقسيم و سپا در هار معناای ثاانوی اصالي، شااخههيمابن) توان به چند دستهمي

غرضي از اين اغراض ثانوی يا چند غارض باا  ،که بنا به استعداد و حال و هوای خواننده فرعي را استنباط کرد

 شود يکديگر برداشت مي

 تحذیریمعانی ثانوی نهی . 2-3

 نيادر ا هااآن هاایمثاالو  بندی شدة نهي مورد نظر اين مقالهسرداختن به هر سه موضو  دستهکه به اين توعّهبا 

بالغاي موعاود، از  هاایکتااب در  ميسردازيم «تحفيری ينه» ي دربارةلفا به بحو و بررس ،گنجدينم گفتار



 9311تابستان ، 22، شمارة ششمنامة ادبيّات تطبيقي، سال اوش/ ک911
 

، شميساار ک: اناد )عطف کرده« تهديد»آن را به  گاهي وی نهي ياد شده به عنوان يکي از معاني ثانو« تحفير»

بنادی موضاوعي ايان مقالاه، تحافير يکاي از ساه حالي که در دسته در (؛12: 9322، زادهاشر  ؛910: 9311

عناوان  92و بار ايان اساا   استمعنای ثانوی زيرمجموعه  29موضو  زيرمجموعة نهي است که خود دارای 

کتاب بالغاي عناوان از معااني ثاانوی مطارح شاده در  93 والغي عربي بوی مطرح شده در کتب از معاني ثان

با مرع  قرار دادن کتاب اصول علم بالغت در زبان فارسي که بيشاترين معااني ثاانوی نهاي را مطارح ) فارسي

 ( 9 ةارشممجموعة معاني ثانوی نهي تحفيری قرار داد )عدول توان به عنوان زيرکرده است( را ني  مي

 يتوان چند غارض را از افعاال نهاياستعداد را دارد که م نيا یاز هر شاعر  ياز آنجا که شعر و زبان حافظ ب

های فارساي را از دياوان او مثال، (دارد «هاميا»که حافظ در خلق  یهمان اعجاز) مورد کاربرد او برداشت کرد

 هار ياکاز  نموناه ياکی سرهي  از اطالة مقاله باه ککار برا و مختلف انتخاب کرده از آثارهای عربي را و مثال

 :استبه چند نکته بايسته  توعّهبه اين معاني،  سرداختن ازا قبل امّ؛ کنيمبسنده مي

باه ماهيات دانا  معااني کاه در آن موضاوعاتي از قبيال: حاال و مقاام، اقتااای حاال  توعّاهبا نخست اينکه 

بادون شاک  ،در برداشت معااني ثاانوی دارناد کنندهتعييننق   مخاطب، زاوية ديد و موضوعاتي از اين قبيل

  قابل نقد و بررسي و کاستن و اف ودن استتقسيمات و عناوين اين مقاله ني  

چه در ديد نخست در هار ساه موضاو  گانه اين است که، اگرديگر اينکه، مالک اصلي در اين تقسيم سه

مّا در بعاي از افعال نهي، ناهي در مقام فرودسات قارار دارد ا ،ناهي از مخاطب طلب عدم انجام کاری را دارد

و « تحافيری نهاي»ناميم و در آن دسته از افعال نهي که ناهي در مقام باالتر است باا مي« نهي دعايي»که آن را 

 مواعهيم « نهي ارشادی»

عااني ثاانوی رساد در نهاي تحافيری و مامّا مالک تماي  نهي تحفيری و نهي ارشاادی چيسات؟ باه نظار ماي

 ب از انجام فعلي، سپا ساير اغاراض؛داشتن مخاط حفر برمن  است و  ،زيرمجموعة آن، هد  غايي گوينده

باه تعبيار  خاواهيم آن عمال انجاام نشاود؛يا به عبارت ديگر، ابرام بر تحفير و من  است با نوعي تحکّم که ماي

اگرچاه مخاطاب  ،آن هایزيرمجموعاهارشاادی و ا در نهي امّ«  اين کار را نکن!» گوييم:ساده، به مخاطب مي

 کماال ونداريم، بلکه هد  غايي ما در اين نهي نوعي ارشاد، معرفت « نکردن»ا ابرامي بر کنيم امّرا تحفير مي

ايان کاار را نکان، آن کاار را »خاواهيم کاه از مخاطب مي ؛ يعنياف ايي مخاطب است نه صر  تحفير و من 

 کنيد: توعّهبه اين دو بيت « بکن!
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 ساپهر طااگ زيار کاه مطارب و ماىبى مباش
 

 کاارد تااوانى باادر دل از غاام ترانااه باادين 
 

 (900: 9322، حافظ)

 هرعاااااييو  گااااردهرزهال مباااااش چنااااين 
 

 کااه هاايو کااار ز دسااتت باادين هناار ناارود 
 

 (223)همان: 

بلکاه  ،تحفير مخاطب نهفته است، امّا در بيات نخسات هاد  از نهاي، صار  تحافير نيسات ،در هر دو بيت

ز مي و مطرب )نهاي ارشاادی تحريااي(؛ کند به برخورداری ا« تحريض»خواهد مخاطب خود را گوينده مي

 مخاطاب را نيا  تاوبيخو ضامن آن « نبااش! گاردهرزه»تأکيد صر  گوينده بر اين است که  ،مامّا در بيت دوّ

   اينک معاني ثانوی نهي تحفيری: (؛توبيخيکند )نهي تحفيری مي

 توجيهی - ی تحذیری تعليلینه. 2-3-5

، تأکياد بار روی علّات اسات و گويناده علّات خاود را از منا  «تعليال» لغاوی معنای اعتبار به نهي نو  اين در

 کاار رفتاه اسات معماوال  از  کند، در عمالتاي کاه ايان ناو  نهاي باهای توعيه ميمخاطب از عملي يا انديشه

 هاا را چراکاه، چاو؛ ياا در معناي بيات ايان وا ه کاه، ماننداست؛  هايي که بيانگر علّت هستند استفاده شدهوا ه

 توان لحاظ کرد مي

در بيت زير، حافظ با آوردن دليل و توعيه خود در مصرا  دوّم )بهتر بودن سيب زنخ معشوگ از تماام بوساتان 

 کند:کردن او به بهشت نهي ميبهشت( زاهد را از دعوت

 فرماامااا دعااااوت ای زاهااااد دمالااااخ هابااا
 

 هاناااخ زان بوساااتان باااه ايااان سااايب زاکااا 
 

(9322 :022) 

 کند:بيان مي گونهاينلعب را  و در اين بيت ني  شاعر عرب علّت من  لهو

َُُُُُُيَ ـهُ ُُُُُللَّاَََ ُُُُُ  َ َ ل َوَ  ُُ َ لَاللاَنَ ع  ُُُُ َُُُُُهُ  ةَ ُلَ ج 
 

 ُُُُُُُ َالَ فُ ه  َُُُُُُُُيـهُ َُُُُُُُّ َُزل  ُُدَادَُّنَ ج  ُُُُُُ    َ َةَ فُُُُُُُد 
 

 (1931َ:933َ،فرغاين)
 ری اجتنابینهی تحذی. 2-3-2

انجام عمل يا  قبل ازخواهد ، گوينده با ابرام از مخاطب مي«اعتناب»لغوی  معنای اعتبار به نهي نو  اين در 

خواهد تا آنگاه که وقت مناسب برای لطف و در بيت زير، معشوگ از عاشق مي  کند سرهي ای از آن انديشه

 داری کند:ودآشتي فرانرسيده است، از گفتن اين موضو  با اغيار خ
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 صاالح دارد عاا م گفااتم دل رحيماات کااى

 

 آياادگفتااا مگااو  بااا کااا تااا وقاات آن در 
 

 (231: 9322)حافظ، 

 عويي ديگران بپرهي د: خواهد از عيبدر اين بيت شاعر از مخاطب ميهمچنين 

ُُُُُل َ  َ َاللط  ب ُُُُُیَن قُ ُُُُُلَ عَُُُُُُ َبَ ُاقَ ََُ  ُُُُُُص  َأخ   ُاَ اع 

 

ُُا  َ اللسَاَدرَ ب َُُُُُُُنَاإَ ف ُُُُُُُ  ُُُُُُ َُ َ ُُُُُُُ َُ ََ کَ َُُ  ََُُّ مَ ط  ُُُُُُ  يُ

 

 (1َ:221َج،1041َ،َاللي سي)
های آن با توعّه به مثال را« اصول علم بالغت در زبان فارسي»کتاب در« دوام کار»و « من  از کاری»ن اويعن

 ( 322-329: 9311  )رضانداد، نهي تحفيری قرار دادتوان در اين نو  مي

 نهی تحذیری تعجيزی. 3-2-9

خواهاد هام عجا  او را از انجاام عمال ماورد نظار ، گوينده ماي«تعجي »لغوی  معنای راعتبا به نهي نو  اين در

اهاد او را در انجاام عمال خوو هم ماي گويد تو در انجام اين کار ناتوانيمتفکّر شود، به عبارت ديگر به او مي

 لشاکرگاهدر  کاهکناد؛ چاراگوينده در اين بيت، مخاطب را از تکيه بر سرهي گاری خود نهاي ماي عاع  کند 

 کا تاب مقاومت ندارد:گيرند، هيوای را با يک سوار ميخوبان که قلعه

 قااوّت بااازو  سرهياا  بااه خوبااان مفااروش
 

 باه ساوار  گيرناد حصاار  کاه دريان خيال 

 

 (921: 9322حافظ، )

 داناد و مخاطاب را از ياافتن کريمايدر بيت زير ني  شاعر ب رگي و بخشندگي را منحصر به ممدوح خود ماي

 :ددانديگر عاع  مي

ُُنَال َ ُُُُُُُُُُُ ُُ َ َََ ط ل بُ  ُُُُُُُُُُُ ُُد َر  ُ   ُُ ُُُُُُُُُُُ ُُ  َ بُ  ُُاَ   ك رميُُُُُُُُُُُ

 

 

ُُرا  َ  َ َإنَا ُُُُُُُ ُُ ُُاـه  َ سخَ اللك  ُُُُُُُ ُُُُُُُُ ا داَ ُ ُُُُُُُُ ُُ  خ   م 

 

 (5831َ:15،َ)اللطاللقاين
باا  را« اصول علم بالغات در زباان فارساي»در کتاب « کار و انديشة بيهوده تنبّه از»و « يأ  و قط  امّيد»ن عناوي

همچناين، (  320-322: 9311 تحافيری قارار داد )رضاانداد، تاوان در ايان ناو  نهايهای آن ميمثالتوعّه به 

ايان تاوان کيال مي -بالغي عربي مورد مطالعه ککر شده است  هایباکه در بيشتر کت -ني  را « ايئيالت»عنوان 

 عنوان قرار داد 

 عتابی -نهی تحذیری توبيخی. 2-3-3

جاام عملاي نپاردازد و ياا آن را تارک خواهد باه انآلود از مخاطب ميا لحني عتابنهي، گوينده ب نو  اين در
؛ اين ناو  نهاي اغلاب باا الفااظ نادا، قسام و داشت خواهد سي مالمت او يا سرزن  ديگران را در اگرنهکند، 



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

 

در ايان بيات،   زنهار، هان، الفاظ قسم ماننددهد؛ الفاظي مي مخاطب را مورد عتاب قرار گونهاينشبه عمالتي 
 :کني؟!گويد: تو که به اسرار خدايي آگاه نيستي چرا شکايت ميکند و ميندای درون حافظ را مالمت مي

 شااااکايت مکاااان حااااافظ از عااااور دوران

 

 ىيداااااااچاااه داناااى تاااو ا  بناااده کاااار خ 
 

(9322 :011) 
 :خود دارد، من  نکند کند تا ديگران را از رفتاری کهدر بيت زير ني  شاعر مخاطب را سرزن  مي

ُُ َ َل ُُنَ ََُ ن ُُُُُُُُ ُُُُُُُُ ُُل  َ َع  ُُُُُُُُ ُُيَ َخ  ُُل  َ َوَت  َ ُُُُُُُُ  م ث ُُُُُُُُ

 

ُُارَ   ُُ َ َع ُُُُُُُُُ َ ل ُُُُُُُُُُ َ َإ ذ اَع ُل ي ُُُُُُُُُ ُُ َ َفُ   ع ظ يُُُُُُُُُُ

 

 (5َ:272َج،5543َ،ََسکريالل)
تاوان در ايان ناو  نهاي را ماي« اصول علام بالغات در زباان فارساي»در کتاب « توبيخ و سرزن »عنوان  

« تاوبيخ»در بيشتر کتب بالغي عربي ماورد مطالعاه عناوان همچنين، (  322: 9311، تحفيری قرار داد )رضانداد
 ککر شده است 

 نهی تحذیری تهدیدی. 2-3-1
شاود داشته شده و تهدياد ماي حفر برخوشايند انديشه يا عمل مورد نظر مخاطب از عواقب نانهي،  نو  اين در

يت، با بيان قدرت معشوگ که سان  خاارا   گوينده در اين بکه در صورت ارتکاب عمل مجازات خواهد شد
گويد اگر تو ني  در برابر او سرکشي کني، بر اثر تعصاب تاو را در دست او مانند موم نرم است، به مخاطب مي

 ني  مانند شم  خواهد سوزاند:
 دم  از غيرتات بساوزشاکه چون  سرک  مشو

 

 دلباار کااه در کااف او مومساات ساان  خااارا 
 

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

 در !انادرا مثاال زده« امُر َلَ ث ُ َ لَت َ »ککر شده است، اما عملة تکراری « تهديد»عنوان  ،بالغي عربي مورد مطالعه
؛ برای نمونه در بيت زيار شااعر مخاطاب ن يافتتواکه با مطالعة اشعار عربي شواهد ديگری برای آن ميحالي

 :را از نتيجة ظلم در روز ع ا مي ترساند
ُُُنَ ال ُُُ ُُُلََ ک   َُ ولَ َ َ رَ اَ  ُُُب ََک ُُُرَ انَ وَ َلُُُ للظُّض  ُُُک  َم  ُُُاََُ ل   َطاعَ  َ س 

 

َالَ ُ ُُُُُ  ِت  ُُُُُاَللَ َسُُُُُا َ ُ   ََي  ُُُُُنَ ظَ م  َم  ُُُُُي َ َلُُُُُ    ُُُُُف ي َ وَ ََح   َطُُُُُاعَ ُ ََلَش 
 

 (5521َ:883َ،)ـهامشي
 یری انقطاعینهی تحذ. 2-3-2
خاود را  شود عمل و انديشة حال حاضرمي، از مخاطب خواسته «انقطا »لغوی  معنای اعتبار به نهي نو  اين در

بيانگر اين مطلب اسات کاه مخاطاب تاا کناون، حاافظ را « ديگر»در اين بيت، لفظ   تکرار ننمايد ديگرقط  و 
 :از اين سا، اين تلقي خود را کنار بگفاردخواهد ؛ حال گوينده از او مينموده استدان تلقي نکته
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 مگاااو ديگااار کاااه حاااافظ نکتاااه دانسااات

 

 وداباا عاااهلى ماديم و محکاااه مااا دياااکاا 

 

(9322 :292) 
 کند:در بيت زير ني  شاعر، مخاطب را از ادامه دادن به شکوه و ناله من  مي

َُُُُُُُُُُُُُل َأوالَ فُ ل سَ ُز ع نا،َت     ُُ ُُُُُُُُُُُُ ُُر  َ َُ ُُُُُُُُُُُُ  م غ

 

َب ُُُُُُُ  َا    ُُ ُُُُُُ َوفُ   ك  ُُا   ُُُُُُ نُ  ُُد ا َ َللُ  ج  ُُُُُُ  األ ح 

 

 (1َ:001جَ،1041َ،َ)الم ي
 نهی تحذیری تحکّمی. 2-3-1

در لفاظ ) الفااظيکند و اغلاب باا با اطمينان و تأکيد و ال ام، حکم به نهي از عمل مي گوينده نهي، نو  اين در
اينکاه مقاام برتار نااهي در کند؛ ضامن انديشه و عمل مخاطب را ني  محدود مي ، با،ع بهع ،  ماننديا معنا( 

که خود به اين معرفت دست يافته کاه اظهاار آنجادر اين بيت، ندای درون گوينده از تر است سخن محسو 
گسااری باه کاار خواهد عا  بوسايدن لاب معشاوگ و مايارادت به زاهدان ريايي خطاست، با تأکيد از او مي

 ديگری نپردازد:
 حااافظ مااي عااام و ساااقيّ لااب عاا  مبااو 

 

 بوساايدن خطاساات زهدفروشااان دساات کااه 

 

 (310: 9322حافظ، )
  :نکرده است، آن را ارائه نکند که شعر خود را سالودهکند که مخاطب تا زمانيدر بيت زير ني  شاعر تأکيد مي

ُُر   ناَعَ  ُُُُُُُُ َُ ُُدَ قَ َواةَ ُیَاللُُُُُُُُُرَُّل ُُُُُُُُُلََ  ُُُُُُُُ  ةَ صيُ
 

 ُُُُُُُُ ُُنَ کَ َ ََاَ  َ م  ُُُُُُُ ُُُُُُُُ لل غ َُُُُُُُُُ َف   اُهَ يذُبُ ُُُُُُُُُیَتَ   
 

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

، گوينده ضمن ابرام بر ترک فعل يا انديشه توسط مخاطب، مقاام «تن يه»لغوی  معنای اعتبار به نهي نو  اين در

در ايان بيات   شودگوينده، مخاطب، عمل يا انديشه( را ني  متفکّر مي) نظرمورد و من لت ساک و برتر موضو 

 هاسات و ناوش ميخاناهچاه وی درردکاه، اگاردربارة او گماان باد نکناد؛ چارا خواهد کهشاعر از مخاطب مي

 :اش به شراب آلوده گشته است امّا دامن  به گناه آلوده نشده استخرقه

 راااااماان بااه دردکشااى ظاانّ بااد مب شااأن در
 

 دامنمکااادلوده گشااات عاماااه ولاااى سااااک 

 

 (302: 9322حافظ، )

َـهُيذةَاللج ُ رة» شريفه دربارة آيةدر شرح نهج البالغه   نقل شده که اين نهي، نهي تن يه است ناه نهاي  «لََقُر  

 :9   ،9092، ابان اباي الحديادر ک: تحريم، زيرا انبياء مجاز به گناه و خطا، چه صغيره و چه کبياره، نيساتند )

  (130: 9  ، 9311قرشي،  و 11: 1  ، 9313حسيني،  ؛923
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 نهی تحذیری ترهيبی. 2-3-3

 بارای با ايجاد وحشت و هارا  در دل مخاطاب، او را از فعال ياا انديشاه دارد سعيگوينده  نهي، نو  اين در

دارد  تفاوت اين نو  نهي با نهي تحافيری تهديادی در ايان اسات کاه در تهدياد، مخاطاب تهدياد باه  حفر

کاه عاان  گوينده در اين بيت، با بيان عاقبت عشاق  شود امّا در اين نهي، ايجاد هرا  مطرح استمجازات مي

 :من  کندکند تا او را از اين کار باختن و فناست، در دل خود هرا  ايجاد مي

 عنايااتعاارم و بااىساارها بريااده بينااى بااى  در زلف چون کمندش ا  دل مپيو کانجا
 

 (10: 9322حافظ، )

 حفر داشته شده است:برهای سنهان در قالب دوست همچنين در اين بيت، مخاطب از دشمني

ُُا َ طَُ ر َ َُةَ نُُُ ُُُُُُُُُُُُُُک َاللس َ ر ر َغ ََََُُُُُُُُُُُُُُُُُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُفَ  ُُُُُُُُُُُُُُُ 
  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبَ  ُُا  َ َ ناَأکَ هَ نَُ ُائَ طُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُ   ُ ا َ ُ
 

 (5528َ:213َ،ي)األماسيَالنف
تاوان در ايان ناو  به مثال آن ماي توعّهرا با « اصول علم بالغت در زبان فارسي»در کتاب « ندامت»عنوان  

و  2 البالغاه هاایکتابکه در « تهويل»نوان توان ع(  همچنين مي321: 9311، نهي تحفيری قرار داد )رضانداد

 اشاره شده است را کيل اين عنوان عای داد  هاآنبه  آموزش علم معاني

 نهی تحذیری کراهتی. 2-3-51

شود  ای، بر کراهت و ناخوشايندی آن ني  اشاره ميبر ترک فعل يا انديشه سافشارینهي، ضمن  نو  اين در 

تر های شريف سايينگويد: ناسسند است عايي که قدر و من لت انساندت ميشاعر در اين بيت، به همای سعا

 های فرومايه است، سايه بيفکند:از انسان

 هماااای گاااو مفکااان سااااية شااار  هرگااا 

 

 در آن ديااار کااه طااوطي کاام از زغاان باشااد 

 

 (912: 9322حافظ، )

 گويد:سخن ميخال  نظر  عموم قوم  همچنين شاعر در بيت زير از کراهت سرداختن به امور

َُُُُُُُُُ َ َ َُُُُُُُُُلوَ  َُُُُُُُُُافيم  ُُُُُُُُُاللَ َر هَ ُك  َُُُُُُُُُ  َ ق  َاعياَ س 
 

َُُُُُُُُُلو َ  ََر جاَ م س  ُُُُُُُُُن ََف  مُُُُُُُُُاَ م لَ َ،ريكَ غ َُُُُُُُُُرَ ص     
 

َ(233ال س عةَاللج َرُ ة:ََ،مَر  )
اعجااز بالغاي قارآن باه عناوان  شناسايسبکهای الخالصه في علوم البالغه، آماوزش علام معااني، در کتاب

 اشاره شده است « کراهت»
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 ذیری تحقيرینهی تح. 2-3-55

داند ياا موضاو ، فعال ياا ، خوار و حقير ميای يا انجام عمليانديشهنهي، يا مخاطب را در  نو  اين درگوينده 

داناد عاايي کاه خساروان از اسارار تر از آن ميشاعر در اين بيت، خود را کوچک داند ای را حقير ميانديشه

 گويند، اظهارنظر کند:ملک سخن مي

 خساااروان داننااادرماااوز مصااالحت ملاااک 

 

 شومخاار نشااينى تااو حافظاااگاادا  گوشه 
 

 (221: 9322حافظ، )

 گويد:در بيت زير ني  شاعر از کوتاهي عمر سخن مي

ُُُُُُُبَ ت َ َل ُُُُُُُيَ َس   َ  كب ُُُُُُُ تَ فَ َط ُُُُُُُ لَ َذاَشَ الل

 

ُُا  ُُاَقُ ُُُر  َ َُُُ ُُُ   َ َ َ ع ن َُُُُبُ ُُ َ َمُُُ ُُُُو اللَ َالليُ   ُ ف لَ ك 

 

ّ َرُ ة،َشُرفَر ی)  (534:َال س عةَالل
بالغي عربي  مناب در بيشتر   (322: 9311نام برده است )« تحقير و توهين»اين نو  نهي با عنوان نداد از رضا

 ککر شده است « تحقير»عنوان  ني  مورد مطالعه

 نهی تحذیری تکریمی. 2-3-52

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

خواهد که خود را گرامي بدارد و به عای ابراز نياز به سفلگان، به درگاه خداوند حافظ مي ازندای، درون 

 :روی بياورد

 ه مريا اااحافظ آب رخ خاود بار در هار سفل
 

 ماات بريااحاعا يقاضا ه که بار احاعت آن ب 
 

(9322 :313) 

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

ََ ف ُُ َُُآاثرَ َُنَ ُُُُش َع َََُُُُّ  ُُُري َوَ س  َغُ يُُُاخ   ُش 

 

ُُارَ ُُُُُن َإ  َعَ اغَ  َوَ ُريَ غ َُُُُُثُُُ ُُن َطَ يَُ ُُُُُُش  قُُُُیُُُُ  ُر

 

 (5833َ:874،َ)فرغاين
تاوان در ايان ناو  را ماي« اصول علم بالغت در زباان فارساي»در کتاب « منشيتلقين مناعت و ب رگ»عنوان 

 (   321: 9311، نهي تحفيری قرار داد )رضانداد

 ندامتی - نهی تحذیری تأسّفی. 2-3-59

شود که انديشاه ياا فعال ماورد نظار، موعاب درياه، انادوه و سشايماني بر اين نکته تأکيد مي ،نهي نو  اين در

از اين کار بار حافر  ،  حافظ در اين بيت، مدّعي را که با او به مناظره درآمده استشودگوينده يا مخاطب مي
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که زبان و بيان او اگر به سخن بيايند کسي تااب مقاومات در برابارش نادارد و موعاب سشايماني رادارد؛ چمي

 شوند:مدّعي مي

 حااافظ مفااروشه ماادّعى گااو لغاا  و نکتااه باا
 

 انى دارداو بيااا انىّازبااا ا نيااا اک ماااالااااک 
 

(9322 :921) 

  کند:را بيان مي نيست که قابل عبران گفشته عمل در بيت زير ني  شاعر اندوه و تأسّف خود از

ُُُنَُ َيَ  َُُُ،ُدَ ف  َُُُىل ُُُعَ َرباَ    َُُُام  َُُُ،انَ ك  ُُ َ جَ وَ َنم  َُُُ
َ

ُُُُُُُُُُُُشَ َنَاُب ُُُُُُُُُُُُطلَ َُ ََل َ  َ َ دَ ُاللناُُُُُُُُُُُُُب ََ،ث َ ُاللب َُُُُُُُُُُُُاءَ ُف 
َ

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

  رضاانداد کنادمنا  مايآن با تأکيد بر حرمت انديشه يا فعل مورد نظر، مخاطب را از  گوينده نهي، نو  اين در

شااعر  ( 321: 9311) منظور از نهي در اصطالح فقيهان و دانشمندان اصول را بيشتر هماين معناي دانساته اسات

 داند:سرستي را گناه و حرام ميعمال ،«صنم»در اين بيت، با آوردن لفظ 

 نشااين صاامد سرساات مشااو باااگفااتم صنم

 

 گفتااا بااه کااو  عشااق همااين و همااان کننااد 

 

 (912: 9322فظ، حا)

 کند:اندازی به مال يتيم اشاره ميدر بيت زير ني  شاعر به حرام بودن دست

ُُُُُُُُُُُُُلََُ قَ وَ  َالليَ ُرَ ُ ُُال  ُُُُُُُُُُُُ ،َإشُُُُُُُُُُُُُارَ ب اَمُ   ُُ ُُُُُُُُُُُُ ََةَ  يُ
  

ُُدا َ  ُُُُُُُ َُ ُُُُُُُُد َ  ُ ُُف   ُُُُُُُ إذَ لل ََلل ک   َ ُُ ُُُُُُُ َُُُُُُُُُ َُدا ََ ص 
 

 (5833َ:544،َفرغاين)
توان در اين نو  نهاي تحافيری را مي« سياصول علم بالغت در زبان فار»در کتاب « حرمت و کراهت»عنوان 

  (321: 9311نداد، قرار داد )رضا

 نهی تحذیری انکساری. 2-3-51 

يا شکستن ابهت و غرور مخاطاب  نهي، هد  ثانوی از نهي، ايجاد رقّت قلب برای خود گوينده و نو  اين در

 دارد:از عواقب غرور بر حفر مي خواند و او راميدر اين بيت، ندای درون، حافظ را به تواض  فرا است 

 حااافظ افتااادگى از دساات مااده زانکااه حسااود
 

 کارد مغارور  رساعرض و مال و دل و ديان در  
 

(9322 :902) 

 کند:رفته را بيان ميدستعواني ازشکستگي خود از در بيت زير ني  شاعر اندوه و دل
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َُُّفَ  ُُا َ اللجَاَيدَ نَُُُُُُ عَ َد يبن ََُُُُُُُ َُُُُُ ُُفَ َبُُُُُ  يُإنانُُُُُ
 

ُُيبَُ   ُُُُُُُُُُُ ُُ َ عَ َُكائُ ُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُوَ َليُ ُُ نَ وَ َُد هح  ُُُُُُُُُُُ  ي

 

 (513:َال س عةَاللج َرُ ة،َشُرفَر ی)
 نهی تحذیری استبعادی. 2-3-52

 نهي، داشتن انديشه يا انجاام عمال ماورد نظار توساط مخاطاب دور از انتظاار اسات و آن را بعياد  نو  اين در

زلف معشوگ سيمان بساته اسات را بعياد و دور  شاعر، در اين بيت، به صبر و قرار رسيدن دلي که با سر داند مي

 داند:از انتظار مي

 او قااارار  داد ناااااازلفي دلاااى کاااه باااا سااار

 

 گماااان مبااار کاااه بااادان دل قااارار بازآياااد 

 

 (232: 9322حافظ، )

 داند:شکني را از سوی خود امری بعيد ميدر بيت زير ني  شاعر عهد
ُُا َ بَ اللَ َُنَاظ َُُُُُُُُُُُ ََل ُُُُُُُُُُ ََُُ َ ُُُُُُُُُُُعَ َُ َ ل ُُُُُُُُُُُي   ُديه 

 

ُُلَات َ َوأ  ُُا َ َُُُُُُُُُُُُُُُ  و  ا يَُدَ ع قُ َُُُُُُُُُُُُُُُُاألُُ ُُُُُُُُُُُُُُ

 

 (531ات:َ،َبی)حل ي
تاوان در ايان ناو  نهاي را ماي« اصول علم بالغت در زبان فارسي»در کتاب « بيهوده کار ازداری خود»عنوان 

  (321: 9311، تحفيری قرارداد )رضانداد

 تذکّری - نهی تحذیری تنّبهی. 2-3-51 

 باه  اسات اینکتاه شادن متافکّر و او باه هشادار آگاه کردن مخاطاب، يندهگو غايي هد  نهي، نو  اين در

آوری از دسات رفاتن شاعر در اين بيات، باا يااد  خواهدمي را چي ی از او گرفتن سندو  آگاهي: ديگر عبارت

 دارد:بر اسباب دنيوی بر حفر مي دل بستندهد و او را از قدرت عمشيد، مخاطب را سند مي

 نباارد عهااان از امعاا حکاياات عاا  عمشاايد

 

 دنياااااو  اسبااااااب بااار مبناااااد دل زنهاااار 

 

 (022: 9322حافظ، )

 کند:هوشياری را به مخاطب گوش د ميدر بيت زير ني  شاعر ل وم حفظ 

َا فَُ ل ُُل  ُُُُُُ ُ  َُُُُُُُُ ُُُُُُُ،َي َ  َ ق  ُُُُُُُ  َاللظَال ف  َ ب ََُُُُُُُُّ َ ُ
ُُاللَ وَ    ُُُُُُُ َُُُُُُُُز  َ ُ ُُُُُُُُلَ ََ َ ل ََکان  َ ُم  ُُُُُُُُ َاللَ ب َُُُُُُُُل  َد رَ ُک 

 

 (5521َ:37،َـهامشي)
تاوان در ايان ماي آنباه مثاال توعّه( را با 320: 9311کرده است )رضانداد از آن ياد که« تنبّه و آگاهي»عنوان 

 نهي قرار داد  نو 

تاوان کيال ايان اشااره شاده را نيا  ماي هااآنکه در بيشتر کتب بالغي عربي به « بيان عاقبت»و « اعتبار»عناوين 

 عنوان عای داد 



 221/ معاني ثانوية نهي تحفيری( :مطالعة موردی) يعربمقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و 

 

 صيصینهی تحذیری تن. 2-3-58

به ثبوت رسانيده شده، آنچه از آيت صريح غيار محتاا  باه » که «منصو » لغوی معنای اعتبار به نهي نو  اين

؛ تأکيد بار تحاريم تاام (91933 :93   ،9312 دهخدا،) است «تأويل يا از حديو صريح به ثبوت رسانيده شده

ای احتماال، تأويال، شاک و تبصارهاست و تفاوت آن با نهي تحفيری تحريمي در اين است که در اين نهاي 

وعود ندارد؛ ديگر اينکه، نهي تحريمي کلّي است که گاهي کماال و حرمات آن چيا  اعاازة ارتکااب آن را 

دهد؛ امّا نهي تنصيصي تنها مربوط به قباحت يا حرمت نيسات و بارای دهد و گاهي قبح آن کار اعازه نمينمي

 آن نب هم داريم:

 دنيااا غاام مخااور کاان سنااد ا  سساار وز بهاارگااوش
 

 گر تاوانى داشات هاوش گفتمت چون در حديثى 
 

 (220: 9322حافظ، )

«(َ ع ل ىَص(ق ال  ناَ  َأ   ب ح َح زُ  ع ل ىَاّللَاَم ن  طاَ   (911: 9021قطب الّدين الرّاوندی، ) «اللدُّنُ ي اَأ   ب ح َس اخ 

ُُُُُُُناَعَ لَت َ  ُُدَ ل ف  ُُُُُُ ُُ ُُلیَ   ُُُُُُ َوَ ُ ُُيذَ لَکَ    ُُُُُُ ُُ َ َ
 

ُُاََُ فَ   ُُُُُُُُ ُُمُ ُُُُُُُُ الَ فيُُ ُُ َ ث َأَ د ک َإلَ  ُُُُُُُُ ُُفَ لَ ال َ َُُ ُُُُُُُُ ُُ 
 

َ(35َ:5521،َـهامشي)
ُُن َذ لل ُُ» ُُىَع  َنُ ه  ق ُُد  ُُاذ ب   َف ُُإ ناَاّللاَ  َك  َل  ُُا  ق   َو  ُُ اَ  ّللا َ   َت  ل ف  :َل  َع ب ُُد َاّللا َعَق ُُال  ُُالَ ع ُُن َأ يب  َفُ ق  ُُان ك  َ   أل  مي  ُُةَ  ع ر    َ ل ُُ اَاّللاَ  «َلَت  

َ(1041َ:11)األشَر ،َ
 نهی تحذیری تجویزی. 2-3-53

، گوينده سا از فعل نهي با آوردن فعل امر )تأويال باه امار( اعاازة شوددر عمالتي که از اين نهي استفاده مي

« تحمّال»و  گوينده در اين بيت، دل خود را از ناليدن من  دهد تغيير انديشه و يا رفتار ديگری را به مخاطب مي

 کند:را به او تجوي  مي

 ا  دل اناادر بنااد زلفاا  از سريشااانى منااال

 

 چون به دام افتاد تحمّال بايادش زيرک مرغ 

 

 (211: 9322حافظ، )

کند و او را به آشکار ساختن آن ترغيب کردن عشق خود من  ميدر اين بيت ني  شاعر مخاطب را از سنهان

 کند:مي

ُُ ا َ  ُُُُُُ ُ َاأل ش  َب ُُُُُُُ     ُُ ُُُُُُ ُ َ َمُُُُُُُاَ  ن  ُُف  ُُُُُُ  ُ َلَُ 
  

ُُرَ  ُُُُُُُُُُُُ ُُ ُُُُُُُُُُُُُ  اكَ َحَ واش  ُُاَـه  ُُُُُُُُُُُُ ُُا َ َف ك لُّنُُ ُُُُُُُُُُُُ ُُ َع جا
 

 (5َ:555جَ،5547َ،َي)المَ 
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 نهی تحذیری تعریضی. 2-3-21

 مخاطاب را از انديشاه ياا عملاي منا  مساتقيم و باا ناوعي کناياه و گا ش نهي، گوينده به طور غير نو  اين در

ن را دام فاريفتن عاوام کاری، به زاهدان رياکاار کاه قارآدر اين بيت، ضمن من  مخاطب از ريا حافظ  کندمي

 اند ني  تعريض دارد:کرده

 کن و خوش باش ولى حافظا مى خور و رند 
 

 رآن راااران قاون دگان چاکام را ويات دام 
 

 (1: 9322حافظ، )

 گويد:کنايه از گنهکاری مخاطب و فشار قبر بر او سخن ميدر بيت زير ني  شاعر به

ُُفَ  ُُُُُُُُ ُ َُُمُُُُُُُُُا َ مَ ف اللَ ،َلَُ  ُُُُُُُُ ُُ   َ ُُُُُُُُُُد  َاحَ للي
 

َمُُُُُاَََ مَ   ُُُُُُ  َإل  ُُُُُنَعَ  ُ ُُُُُجَ نُُ ُُيذا َ ُکیَم  َُُُُُ
 

 (2َ:841جََ،5525،َاللدس  قي)َ

باه ايان عناوان سرداختاه اسات  حليُلَاأل يبالل َ اللبَّغُةََو بالغي مورد بررسي در اين مقاله، فقط کتااب مناب از بين 

 (1023َ:11،َحاق ة)اب 

 یتوجّهنهی تحذیری . 2-3-25

 توعّاهم اوسات مغفاول کاه اینکتاه و موضوعي کاری، به را مخاطب اردد سعي نهي، نو  اين در گوينده

در ايان بيات گويناده مخاطاب را از   خواهادماي را چي ی به او کردن سيدا آگاهي: ديگر عبارت به کند؛

 کند و تقاضای شناخت باطني از خود را دارد قااوت ظاهری در احوال او من  مي

 تاااو خانقااااه و خراباااات در مياناااه مباااين
 

 مياابااا اوخاادا گااواه کااه هرعااا کااه هساات  
 

 (329: 9322حافظ، )

   خواند کند و به توعّه به باطن او فرا ميدر اين بيت ني  شاعر مخاطب را از قااوت ظاهری من  مي

ُُُُُُُُُُُ ُُايوَ َحيحَ   َُُُُُُُُُُُميُلَ ع  َُُُُُُُُُُحُُُُُُُُُُ ُُب يَذَ كَ ُ ََدَ قُ  ُُُُُُُُُُُ َ
 

 ُُُُُُُُُُُ ُُلَ ََ اللَ َإىلَرَ ظَ ُانَ فُ  َالَ ُالَُُُُُُُُُُُُإىلَرَ ظُ ُُُُُُُُُُُنَ ََُ َلَ َ ُُُُُُُُُُُُ
 

 (241:َ عةَاللج َرُ ةال س،َابنَعربی)
تاوان در ايان نهاي ماي را باه مثاال آن« ان فارساياصول علام بالغات در زبا»در کتاب « خطا معني در» عنوان

 (320: 9311، رضاندادتحفيری عای داد  )

 يجهتن. 9
ن قارار نگرفتاه و اغلاب باه طارح عنااوي عانباههماهبررساي ماورد  ،بالغي هاینهي در کتاب معاني ثانوی و مجازی  9

ناو  تشاخيب  برحساب صرفا  گااهيو  نشده است توعّهمعاني  موضوعي بندیبه دسته هاآنو در  اندتکراری سرداخته



 221/ معاني ثانوية نهي تحفيری( :مطالعة موردی) يعربمقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و 

 

تاوالي به دليل سراکندگي و عدم برخورداری از  هاآنبنابراين، به کهن سپردن و يادگيری ؛ انداف وده هاآنتعداد خود به 

 ، برای فراگيران دشوار است معنايي

عناوان مشاترک و در  91 دری ثانو يمعان نيا، عربي های بالغيمطرح شده در کتابحف  عناوين تکراری سا از   2

 عناوان 91تعداد  از اين)  عنوان )در هر سه موضو  مد نظر اين مقاله( مطرح گرديده است 31 يفارسهای بالغي کتاب

)ساا از  عناوان ديگار 22فارساي غت در زبان در مناب  بالغي مختلف مطرح شده و تنها در کتاب اصول علم بال هاآن

  (اف وده شده است هاآنبه  عنوان( 91حف  عناوين مشابه و تکراری، 

را در سه موضو  اصالي  هاآنتوان ، در نگاه نخست ميبه ارتباط معنايي عناوين توعّهو  ت در معاني ثانوی نهيبا دقّ  3

 کرد  بندینهي ارشادی، نهي تحفيری و نهي دعايي دسته

تاوان معااني ثاانوی ، مايو لحاظ نمودن ارتباط معنايي عنااوين هاآن نقد و بررسي و نتايج يافته شدة قبليدقّت در با   0

، هااآنعنوان ماورد اشاارة  31از مجمو   به اين ترتيب بندی موضوعي عديد قرار داد دسته را در اين هاآنمطرح شدة 

  هستند یگفارنامبندی و يي قابل دستهعنوان در نهي دعا 2ر نهي تحفيری و عنوان د 93عنوان در نهي ارشادی،  91

معناي ثاانوی بارای نهاي  12توان در کال باي  از بندی عناوين نهي ارشادی، نهي دعايي و نهي تحفيری ميبا عم   1

موضاو  ثاانوی  باه عرباي و شواهد از شعر حافظ هايينمونهدر اين تحقيق با ککر به حوصلة مقاله،  توعّهبرشمرد که با 

 ايم برای آن دست يافتهعنوان  29به  سرداخته و تحفيرینهي 

و ديادگاه  ینگر ر آن قابليت بررسي و دستاوردهای نهفتة کوقي بسياری است که نيازمند های علم معاني و مقوله  1

هاای مختلاف دان  معاني در مقولاه یاف ارنرمتوان به ارتقاء بندی عديد ميکه در اين صورت و با دسته انتقادی است

 و آن را از ايستايي رها ساخت سرداخت 

معادود و  هااآناناد، باه هماين عهات عنااوين نظر داشته ميقرآن کربيشتر مناب  عربي در سرداختن به معاني ثانوی به   1

رسي( و به تناسب حال و هاوای عربي و فا) یشعرکه با تعمّق در دواوين ها ني  همانند هستند؛ در حالياغلب شاهد مثال

هاای بيشاتری توان به معاني ثانوی و شاهد مثالگوينده و مخاطب و آزادی کوگ و انديشة مخاطب در تحليل متون، مي

 دست يافت 

 معانی ثانوی نهی تحذیری از دیدگاه مقالة حاضر .5جدول شمارة 

 یبنادبار اساا  دساته تحافيری ينها یثاانو يمعان

 اضردر مقالة ح يموضوع

 تهديادی  1عتابي -توبيخي  0 تعجي ی  3 اعتنابي  2توعيهي -تعليلي  9

 تحقياری  99 کراهتاي  92 ترهيباي  1 تن يهي  2 تحکّمي  1 انقطاعي  1

  91 اساتبعادی  91 انکسااری  91 تحريماي  90 تأسّفي  93 تکريمي  92

 يتوعّه  29 تعرياي  22 تجوي ی  91 تنصيصي  92تفکّری -تنبّهي
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از  کاه ي عربايي ثانوی ککر شده در کتب بالغمعان

 تحافيری يدر نها یبنادمقالاه قابال دساته نيمنظر ا

 هستند

  1  ياتعج  1 تيئايا  1و اهانات  تهکّام  0 رياتحق  3 خيتاوب  2 ديتهد  9

و  ضيالتعاار  92 دوام  99عاقبات  انيااب  92 اعتباار  1 ليااتهو  2 کراهات

 الهجاء

از  که ي فارسيغمعاني ثانوی ککر شده در کتب بال

 تحافيری يدر نها بندیدساتهمقالاه قابال  نيامنظر ا

 هستند

و  ياأ   1و سارزن   توبيخ  0کار  دوام  3 تحفير  2و توهين  تحقير  9

از  خاودداری  2از کاار و انديشاة بيهاوده  تنبّاه  1غايت  بيان  1قط  اميّد 

مناعاات و  تلقااين  99و تهديااد  ترساااندن  92 ناادامت  1کااار بيهااوده 

 و کراهت حرمت  93از کاری  من   92 منشيب رگ

 هکتابنام

 هاالف: کتاب

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

الدّ  عز حامد أبواملدائين،  احلديد أيب. 2  حمّمند: األوىل، حتقين  الطّبعنةغُ ،َاللبََّهنُ َشُرح(؛ 4141) حمّمند بنن حمّمد بن هللا هبة بن ينّّ
 .ةالعلمي الكتب النمري، بريوت: دار الكرمي عبد
 الفکر.، دمش : داراألوىل الطّبعةالّدين قباوه،  حمّق : فخر، ک ا َاإلخ ياُرن(؛ 4191. األخفش األصغر )3

 مت ، چاپ نهم، تهران: سمعانی و بيان (؛9322) محمّد، رضا، علوی مقدّم، زادهاشر   0

: قننم األوىل، الطّبعننة السننال ، عليننه مهنند  امننا  مدرسننه: مصننّح / حمقنن  ،اللن ُُ ا ر ؛(1041) عيسنن  بننن حمّمنند بننن امحنند قمنن ، اشنعر . 5
 (الّشريف فرجه تعاىل اهلل عجَّل) املهدي اإلما  مدرسة

 ،األبُرارَربيُ َمُنَالن خُبَاألخيُارَروض ؛(1021) قاسنم اخلطينب ابنن ،النّدين حميي يعقوب، بن قاسم بن حمّمد احلنفي، األماسي. 6
 .العريب القلم دار: حلب األوىل، الطّبعة

امليمنين، بنريوت:  العزينز عبند: األوىل، حتقين  الطّبعنةاللقُاي،ََأمُايَشُرحَفَاللآلي(؛4141َ) حمّمد بن العزيز عبد بن اهلل البكري، عبد. 7
 .العلمية الكتب دار
 چاپ سنجم، تهران: مرک  نشر دانشگاهي  ،معانی و بيان(؛ 9312تجليل، عليل )  2

 ، قم: دار الفکر.األول  الطّبعة، خم صرَالَاين؛ (1011التفتازان ، سعد الّدين ). 9

 الدّين خرّمشاهي، چاپ چهارم، تهران: دوستان ، تصحيح بهاءدیوان اشعار(؛ 9322) محمّد الدّينحافظ، شما   92

 اوّل، تهران: ميقات  ، چاپعشرى اثنا تفسير(؛ 9313د )احم بن عبدالعظيمى، حسينشاهحسينى  99

 بريوت: دار صادر. ُ ان،َ؛ (اتيب)احلّلي، صفي الّدين . 12

 الطّبعنننةشنننعيتو،  عصنننا  :، حتقيننن األر َوغاُُُُةَاأل  َخزانُُُة(؛ 4111) هللا عبننند بنننن علننني بكنننر أيب ينالننندّ  األزراري، تقننني احلمنننوي. 43
 اهلالل. ومكتبة األوىل، بريوت: دار

 ، چاپ سان دهم، تبري : ستوده دستور زبان فارسی(؛ 9321خيامپور، عبدالرسول )  90



 221/ معاني ثانوية نهي تحفيری( :مطالعة موردی) يعربمقايسه و بررسي انشای طلبي در بالغت فارسي و 

 

 الفکر جا: دارالثانية، يب الطّبعة األ  َالدُث،َف(؛ 4191الدّسوق ، عمر ). 15

 دانشگاه تهران  تهران:، چاپ اول از دورة عديد، لغت نامه (؛9312اکبر )دهخدا، علي  91

 ، انتشارات ال هرا اصول علم بالغت در زبان فارسی(؛ 9311، غالمحسين )نوشين() رضانداد  91

 .العلميةالثّانية، ضبطه نعيم زرزور، بريوت: دار الکتب  الطّبعة، مف احَاللَل  (؛ 1047بويعقوب يوسف بن اب  بکر )سّکاک ، ا. 11

 .1661اإلصدار    افزار مکتبة الشاملة،غري مواف  للطبع(، نر )َاللبَّغةَعل  َفَاخلَّ ةانيف،  بن الشحود، علي. 19

 ، چاپ ششم، تهران: فردو  بيان و معانی(؛ 9311شميسا، سيرو  )  22

 چاپ دوّم، تهران: فردو   ،نقد ادبی ؛(9322) -----------  29

 مي ، چاپ سوّم، قم: دفتر تبليغات اسالشرح فارسی مختصر المعانی() بالغتآئين (؛ 9312شيرازی، احمد امين )  22

رَمُنَاللسُائرةَاألمثُال ؛(1115) عبناد بنن ابلصناحب املشنهور العبنا،، بن عباد بن إمساعيل الطالقاين،. 21  الشني : احملقن  ،ال نُ َشَُ
 .النهضة مكتبة: بغداد األوىل، الطّبعة ايسني، آل حسن حمّمد
 ، قم: هجرت ها )ترجمه و شرح مختصر المعانی(کرانه (؛9312عرفان، حسن )  20

  بالغت نشر: قم( معاني: اول علد) البالغه جواهر شرح و ترجمه (؛9322) ---------  21

 الطّبعنةقطنامش،  اجمليند عبند و إبنراهيم الفضنل أبنو حمّمد :حتقي ، األمثالَجهرة(؛ 4111العسكري، حسن بن عبد هللا بن سهل، ). 92
 الثانية، بريوت: دارالفکر.

 عبند النّدين حميني حمّمند: الثّانينة، حتقين  الطّبعنةعقيُل،ََإبُنَشُرحَ(؛4115عقينل ) بنن هللا عبند لنّدينا اهلمنااين، انا  املصري العقيلي. 91
 الفكر. احلميد، دمش : دار

 ، حتقي  دکرت آشتيان ، هتران: اجنمن فلسفه و عرفان اسالم .مجار َاللدرار  (؛4321سعيد ) الّدين، سيف فرغاين. 91
  بعثت بنياد: تهران سوّم، چاپ ،الحدیث احسن سيرتف ؛(9311) اکبرسيدعلى قرشى،  21  

 بنريوت: الثالثنة، الطّبعنة، اعتن  به و راجعه عمناد بسنيون  زغلنول، الُضاحَفیَعل  َاللبَّغةات(؛ بن عمر )ب  الّدينسعد   ،. القزوين14
 کتب الثقافيه.  مؤسسة

ننل) املهنندي اإلمننا  مدرسننة: قننم األوىل، طّبعننةال ،اللُُد ع ا  ؛(1047) اهلل هبننة بننن سننعيد الرّاوننند ، الننّدين قطننب. 11  فرجننه تعنناىل اهلل عجَّ
 .(الّشريف

 .، ترمجه سيد حسني سيد ، هتران: سخنسب َشناسیَاع ازَبَّغیَقرآن(؛ 4312کرمي )  حمّمدالکوّاز، . 39

 ، چاپ اوّل، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی آموزش دانش معانی(؛ 9312محسني، علي اکبر )  33

 1661اإلصدار  ، نر  افزار مکتبة الشاملة.الَاينَ–2ََاللبَّغةالعاملية،  جامعة املدينة مناهج .31

 ، چاپ شان دهم، تهران: تو  دستور زبان فارسی(؛ 9311ناتل خانلری، سروي  )  31

 ، قم: امساعيلياناألوىل بعةالطّ ، ج اـهرَاللبَّغةَفَالَاينَواللبيانَواللبدُ (؛ 1025اهلامشي، أمحد بن إبراهيم بن مصطف  ). 32

األخضنننر،  حمّمننندحجننني، د  حمّمننند، احملقننن : د زـهُُُرَاألكُُُ َفَاألمثُُُالَوالكُُُ (؛ 4114) حمّمنننداليوسننني، احلسنننن بنننن مسنننعود بنننن . 31
 األوىل، املغرب: الدار البيضا  الطّبعة
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 تب: مجالّ
 ،«ي در بالغات فارساي و عربايمقايساه و بررساي انشاای غيرطلبا» (؛9312ی )محمّدمعصومه  آقاحسيني، حسين و  32

  22-9، صب 2 مارة، شادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

معاني غير مستقيم عمالت سرسشي از ديدگاه کاربرد شناسي زبان و بالغات »(؛ 9319رضا )محمّدد ابن الرسول، سيّ  31

  21-9ب ، ص3 مارةش، دورة سوم، تطبيقی ادبيّاتهای زبان و فصلنامة پژوهش ،«عربي

 مارةشا، ساال اوّل، سراج منيـر«  معاني ثانوی عمالت خبری در آياتي از سورة بقاره» (؛9312بخ ، اسماعيل )  تا 02

  933-922، صب 0

م، ، ساال ساوّمطالعـات بالغـی، «اسلوب استفهام و اغراض فرعي آن در قرآن کاريم»(؛ 9319خورسندی، محمود )  09

  922-23، صب 1 مارةش

، 2 مارةشا، 92 ال، ساة زبانشناسـیمجلّ، «کاربرد شناسي عمله های سرسشي در زبان فارساي»(؛ 9322والي )رضايي،   02

  12-11صب 

، ساال اول، فصـلنامة االـالق ،«انشائات طلبي و چگونگي فهم گ اره های اخالقي قرآن»(؛ 9312زاده، حسن )  سرا 03

  12-03، صب 0مارة ش

المللـی امـام المينـی )ره( المبين دانشـگاه بـينفصلنامة لسان، «تي ادبيات تطبيقيچيس»(؛ 9312حسين )سيّدی، سيّد  00

  22-9 صب، 1، شمارة قزوین

فصـلنامة علمـی پژوهشـی علـوم انسـانی ، «ساال و اغراض ثاانوی آن در غ لياات حاافظ»(؛ 9321طاهری، حميد )  01

  992-21، صب 11 و 12 مارة، سال هفدهم و هيجدهم، شدانشگاه الزهرا

دانشـگاه شـهيد بـاهنر  ،«تحليل ادبي آيات سرسشي مجاازی در گساترة کاالم الهاي»(؛ 9321بيگي، شاهرخ )محمّد  01

  229-221، صب 9 مارةشل، ، مجلة سدوهشهای اسالمي، سال اوّکرمان

 ن،، دانشاگاه اصافها«بررسي و تحليل نق  امر و نهي در آثار عاين القااات هماداني»(؛ 9312ی، معصومه )محمّد  01

  912-931، صب 2 مارةشسوم،  ال، سفنون ادبی

ارائه در نخستين نشست پژوهشـگران ادبيـات ، «بيان األدب المقارن، الشکايات الحدود»(؛ 9120الدّين )المناصره، ع ّ  02

  912-902 ، صب9شمارة  ب،تطبيقی عر

 هانامهج: پایان
 آزاد دانشاگاه ،الهيجـی فيـاض اشـعار در نهـی ثـانوی اضاغر تحليل و بررسی ؛(9312) ليال سمنگاني، سور حسين  01

 فاطماه دکتار: مشااور اساتاد قهاری، حسان دکتار: راهنماا اساتاد ارشد، کارشناسي نامه سايان تويسرکان، واحد اسالمي

  کالهچيان
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رکان، تويسا واحاد اساالمي آزاد ، دانشگاهنظامی شعر در نهی ثانوی اغراض تحليل و بررسی؛ (9319)زهرا  خالقي،  12

  مالمير ابراهيم محمّد دکتر: مشاور استاد کالهچيان، فاطمه دکتر: راهنما استاد ارشد، کارشناسي نامه سايان

 اساالمي آزاد ، دانشاگاهآملـی طالـب اشـعار در نهی و امر ثانوی معانی بررسی ؛(9312) البناين ام سطرودی، مسلمي  19

 غالمرضاا دکتار: مشااور اساتاد ماالمير، اباراهيم محمّد دکتر: راهنما داستا ارشد، کارشناسي نامه سايان تويسرکان، واحد

  سيروز



 
 حمك مة(َ-حب ثَفَاأل  َالقارنَ)فصلي ةَعلمي ةَ

َکل ي ةَاآل ا َواللَل  َاإلنساني ة،َجامَةَرازيَکرمانجاه
252َ-533 ،َ ص2454ََـهُ.َ /5587ََـهُ.َش/5831ََ،َ يف22َاللس نةَاللس ا سة،َاللَد َ

 ةَواللَربي ةاللبَّغ  َاللفارسيَ َل َف راسةَاإلنجاءَاللطَ م ازنةََوَ

ةَلللن هياللثَ َ)علیَأساسَالَاين  5الل حيذُر (َانُ 

  9ابراـهي َمالريَحمم د
 ، إيراننشاها، کرمجامعة رازي ،آداااغة الفارسّية و قسم اللّ  يف مشارکستاذ أ

 3َفرشيدَوُزل 
 ، إيراننشاها، کرمجامعة رازي ،اآدااغة الفارسّية و اللّ  کتوراه يف فرعدّ الطالب 

 اللخ ص

أحيناان  أمثلنة کثنرين منن هناه حتن  ينتّتضن  لننا نتنائج الدراسنة و  ،هيالنّ  ، أيعل  سبيل املثال تعاجل هاه املقالة إحد  من مقوالت علم املعاين
الکتنب البالغيّنة العربيّنة تسنعة عشنر  الثانويّنة ذکنرت يفّن هناه املعنان  حاف األمثلة املتکّررن نصل إل  أکّررن، مبا أنّنا بعد الّتحليل و اآلاثر مت

نزاد منن بنني أداب  الفارسنيني املعاصنرين منع إضنافة ة عشنر عننواان  مشنرتکا  وفقنت يسنتطيع رضناالکتب البالغّية الفارسية ستّ  يفعنواان  مشرتکا  و 
منننع حننناف العنننناوين املتشنننابه  - ثالثنننني عننننواان  هننن  سنننتة و للنّ عشنننرين عننننواان  آخنننر إلننن  عنننناوين سنننائر األداب  أن أربننن  عننندد املعنننان  الثانويّنننة 

ن نضننيف إلنن  إبمکاننننا أو ؛عا للنندّ و  هنناه اآلاثر إلنن  النهنن  الننثالد: للرشنناد، للتحنناير نقسننم املعننان  الثانويّننة للّنهنن  يفميکننن أن . املتکننّررنو 
تعرينف  هلنا منع رعاينة أسنلوب وضنع العنناوين ن و راض العنناوين ادديندأن نتنناول إلن  اسنتعة و ظريّنالنّ تعداد هاه العناوين واملعان  بعد الّدراسنة و 

 املسّمية.و  العلمية

 حاير.، التّ هيانويّة، النّ الثّ  املعاينلب، الطّ ، البالغة، املعاينلليلي ة:َاللکلما َاللدَ  
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