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 از. کند روشن فنون این پیدایش فرایند در را آن اهمیت و بپردازد بدیعی فنون برخی در اراده

 و تفکیک با هم و شود تبیین صحیح طوربه بالغت بزرگان سخنان هم شده سعی رهگذر، این

 این آفرینش روند از تریروشن و ترکامل تصویر اراده، مفهوم برمبنای بدیعی فنون تجزیة

. آید فراهم مخاطب، توسط خوانش و دریافت مرحلة تا متکلم نزد در پیدایش مرحلة از فنون،

 اسلوب مدح، به شبیه ذم و ذم به شبیه مدح مشاکله، بدیعی فن شش اینمونه بررسی نتایج

 فنون آفرینش در اراده مفهوم که است آن از حاکی مبالغه و کالمی مذهب توجیه، حکیم،

 و ارزش مذکور، فنون در مفهوم این نظرداشت عدم کهچنان داشته؛ اساسی نقشی مذکور

 فنون بودن غیرارادی بر بالغیون سخنان حمل همچنین .کندمی مخدوش ازاساس را ماهیتشان

 بلکه ،«اراده» مفهوم با سنگهم نه سخنان گونهاین در «قصد» و بوده غیرموجه امری بدیعی

 .است رفته کاربه «طبع» دربرابر و «تکلف و تصنع» مفهوم ذیل

 

 . بدیعی فنون اراده، مفهوم قصدگرایی، زبان، کاربردشناسی :کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1

 برخی که بدانجا تا رود؛می شماربه 4زبان کاربردشناسی در بنیادین مفهومی 8قصدگرایی

 در قصدگرایی اهمیت. کنندمی یاد نیز« منظورشناسی» عنوان با رویکرد این از

 و کاربرد حین زبان مطالعة به که معاصر شناسیزبان از ایشاخه عنوانبه کاربردشناسی،

 قصد، که روست این از ،(808: 4559 بوجادی،) پردازدمی سخنوران میان ارتباط در

 ار ارتباطی تواننمی آن نظرداشت بدون اساساً و است تعاملی و ارتباط هر جوهرة

 و لغوی عناصر براساس بتواند مخاطب که یابدمی تحقق زمانی ارتباط زیرا شد؛ متصور

 (.462: 4550 بحیری،) دریابد را متکلم قصد غیرلغوی،

 مَدرَسی فالسفة توسط وسطیقرون در که است فلسفی مفهومی اصالتاً قصدگرایی

 و اهتمام حلم پدیدارشناسان، ویژهبه معاصر، فالسفة میان در و یافته ظهور

 بر خود، فلسفی خاستگاه منظر از مفهوم این. است گرفته قرار فراوانی وگوهایگفت
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 به(. 808: 4558 إسماعیل،) دارد داللت شانبازنمایی و اشیا به توجه در ذهن توانایی

 هایواقعیت و خارج جهان با آدمی ذهن و ذات که ارتباطی هرگونه دیگر، سخن

 براساس(. 848: 4588 سیرل،) است قصدگرایی از شکلی کند،یم برقرار خود پیرامونی

 آرزوها، مقاصد، امیال، اعتقادات، ازجمله آدمی، درونی حاالت تمام تعریف، این

 قصدگرایی قلمروی در ترس، و نفرت محبت، همچون احساساتی نیز و حسی ادراکات

 است ییقصدگرا مصادیق از یکی تنها آن، لغوی معنایبه قصد و گرفته جای

 (. جاهمان)

  0گرایس، پل 2آستین، جان 9متأخر، ویتگنشتاین همچون زبان کاربردشناسی فالسفة

 و متکلم برای محوری جایگاهی گرایان،فرم برخالف که 8سرل جان و 6استراوسن پیتر

 قصدگرایی اصل طرح به هستند، قائل آن معنایی هایفرایند و کالم روند در مقاصدش

 اندگفته سخن زبانی مباحث در آن بسیار ضرورت و اهمیت از و هپرداخت زبان در

 و 1هوسرل ادموند از الهام با را اصل این آستین جان کهچنان ؛(88: 4550 إسماعیل،)

 گرفت کاربه زبانی هایعبارت تحلیل و متکلم کالم فهم منظوربه پدیدارشناسان دیگر

 این کاربست به ایویژه بسیار جهتو نیز سرل جان شاگردش و( 85: 4550 صحراوی،)

 ارکان از مفهوم این که جایی تا است؛ داشته مبذول زبانی مسائل بررسی در مفهوم

 .رودمی شماربه زبان فیلسوف دو این به متعلق 9گفتاری هایکنش نظریة

 سخن هنگام متکلم که است استوار باور این بر معاصر شناسیزبان در قصدگرایی

 وی که معنا بدین سازد؛ محقق را معیّنی شیء خود، کالم مجرای از تا کوشدمی گفتن

 را متکلم کالم تواندمی زمانی فقط مخاطب و کندمی قصد را چیزی خود کالم ایراد از

 بیش لَغویاتی قصد از عاری تعابیر اساس، این بر. گردد وی قصد متوجه که بفهمد

 رو همین از ؛(41: 4559 بنانی، لحکیم) است نهفته قصد در زبان ارزش اساساً و نبوده

 ملموس ایاندیشه بیانگر که دارد معنا دلیل این به فقط زبانی ادعای هر گرایس، باوربه
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 بیان را گزاره یک اینکه نه است، برده کاربه را زبانی عبارت آن که است فردی قصد یا

 . (865 :8990 الیکن،) کندمی

 و نیات نظرداشت بدون معنا فهم و شناخت که باورند این بر قصدگرایان همچنین

 از کالم حرفی معنای تفکیک با گرایس دلیل همین به است؛ ناممکن متکلم مقاصد

 سخن 85متکلم معنای عنوان با است، کرده اراده خود کالم ورای در متکلم که قصدی

 از آن تبیین درواقع جست؛ متکلم ذهن در باید را جمله معنای وی، باوربه. گویدمی

 (. 869: 8992 صفوی،) است پذیرامکان متکلم ذهنی وضع طریق

 بررسی و مطالعه اساسی جنبة دو از معموالً زبانی هایپژوهش در قصد مسئلة

 و قصد میان گاهی البته. کالم معنای مفهوم به قصد. 4 اراده؛ مفهوم به قصد. 8: شودمی

 الشهری،: ک. ر) شودمی رادها نیز هدف مفهوم قصد از و است شده خلط نیز هدف

 بر است ممکن زبانی مباحث در قصد گفت توانمی کلی طوربه بنابراین ؛(829: 4552

 . باشد داشته داللت «هدف و معنا اراده،» مفهوم سه از یکی

 بپردازیم اراده، مفهوم به قصد یعنی نخست، جنبة بررسی به تا برآنیم حاضر پژوهش در

 خواهد این پرسش نخستین راستا، این در. کنیم نمایان بدیعی نفنو در را آن جایگاه و

 و بوده غیرارادی یا هستند متکلم قصد از برخاسته و ارادی بدیعی فنون آیا که بود

 .  شوندمی جاری زبان بر ناآگاهانه

 بستر اسالمی، بالغت استوانة تریناصلی ،(ق288) جرجانی عبدالقاهر از سخنی

 «جناس» فن دربارة أسرارالبالغه کتاب در وی. است پرسشی نچنی طرح برای مناسبی

 ما وقع من غير قصدٍكان أَحْلَى تجنيس تسمَعُه وأعاله، وأحقُّه بالحُسْن وأوالهُ، : »نویسدمی

 بالغی کهچنان(. 88 :8998 الجرجانی،) 88«تأهُّب لطلبهمن المتكلم إلى اجتالبه، و

 «طباق» فن دربارة و داشته این شبیه خنیس نیز( ق266) خفاجی سنانابن معاصرش،

وَقَع غيرَ  وهذا البابُ يَجرى مَجرى المجانس وال يُستحسَن منهُ إال ما قلَّ و»: است آورده

« استطراد» فن معرفی در نیز( ق012) منقذ بنمةأسا(. 455: 8914 الخفاجی،) 84«مَقصودٍ
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 شعر از افصح متقدم رانشاع شعر که فرضپیش این با و گرفته درپیش را روش همین

هو أن تَمدَحَ شيئًا أو تَذُمَّه، ثم تأتي في آخر الكالم »: نوشته چنین است، متأخر شاعران

وهو في أشعار المتأخرين بالقصد، وفي أشعار المُتقدمين بشيءٍ هو غرضُك في أوله، 

 (.   80: 8965 منقذ،ابن) 31«بالطبع

 ما باور ،«است بدیعی فنون بودن یرارادیغ» معنای محتمل سخنان این ظاهر بااینکه

 و باشد برخاسته متکلم ارادة از که است بایسته و شایسته بدیعی فنون که است این

 آگاهانة و ارادی کاربست کهچنان رود؛ کاربه وی خاص اهداف به پاسخ در و آگاهانه

 خواهیم رو این از. برشمرد متکلم باالی ذهنی قدرت و نبوغ نشانة باید را فنون این

 متکلم ارادة کارکرد و جایگاه تبیین به بدیعی، فنون از هایینمونه بررسی با تا کوشید

 مفهوم گرفتن نادیده و داشتن نظر پیامدهای نیز و بپردازیم فنون این پیدایش فرایند در

 میان موجود تناقض هم بتوانیم رهگذر این از تا شویم متذکر را فرایندها این در مذکور

 بدیعی فنون تجزیة و تفکیک با اینکه هم و کنیم رفع را خویش باور و سخنان این

 مرحلة از فنون، این آفرینش روند از تریروشن و ترکامل تصویر اراده، مفهوم برمبنای

  .آوریم فراهم مخاطب، توسط خوانش و دریافت مرحلة تا متکلم نزد در پیدایش

 بر تکیه با و گرفته درپیش را ناختیکاربردش رویکرد پژوهش، اهداف تحقق جهت

 مفهوم ابتدا که سانبدین ایم؛نگاشته بخش چند در را پژوهش تحلیلی ـ توصیفی روش

 و فقه اصول، نحو، همچون زبانی هایدانش میان در را آن جایگاه و اهمیت نیز و اراده

 بررسی با و شده پژوهش اصلی بخش وارد سپس و کرده بررسی اسالمی احکام

 فنون این پیدایش در اراده مفهوم جایگاه عملی تبیین به بدیعی فنون از منتخب اردیمو

 برخی ظاهر از که« بدیعی فنون بودن غیرارادی» شبهة رفع به ادامه در. ایمپرداخته

 نتایج ترینمهم نیز پایان در و گماشته همت شود،می فهمیده بالغت بزرگان سخنان

 . ایمکرده ارائه را پژوهش
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   تحقیق پیشینة. 1ـ1

معنای محتملی است که از ظاهر برخی « غیرارادی بودن فنون بدیعی»که گذشت، چنان

پژوهان به بررسی شود. در این راستا، برخی بالغتپژوهان فهمیده میسخنان بالغت

 ند از: اشان عبارتتریناند که مهمها پرداختهو به تبیین آن این سخنان اهتمام داشته

: 8990)قضية الطبع و التکلف في التراث النقدي والبالغي قراءة جديدة در کتاب ید بلبعع

( کتاب خود را به بحث درباب مسئلة طبع و تکلف در علم بدیع اختصاص 809ـ809

گونه سخنان از بزرگان بالغت را در راستای مذموم بودن تکلف دانسته داده و این

 است. 

: 8999) البالغة و التطبيق در کتاب خود با عنوان صيرأحمد مطلوب و کامل حسن الب

( با اشاره به سخنان عبدالقاهر جرجانی دربارة فنون بدیعی، شروط 289ـ281

اند؛ ازجمله آنکه این فنون باید برخاسته از ای را از سخنان وی استنباط نمودهچهارگانه

 طبع و به دور از تصنع و تکلف باشد.

برده و پژوهش حاضر در آن است که سخنان مذکور را بر ناموجه اشتراک میان آثار 

دستانه راه گونه پیشحمل نموده و بدین« مذموم بودن تصنع و تکلف در فنون بدیعی»

« غیرارادی بودن فنون بدیعی»اند بر کسانی که بخواهند این سخنان را حمل بر را بسته

ارادی بودن فنون »ح موضوع یک از این آثار طرکنند. اما گفتنی است که هدف هیچ

« تحمیل و مقدم کردن فنون بدیعی بر معنا»اند عیب نبوده؛ بلکه صرفاً خواسته« بدیعی

را متذکر شوند. بنابرین وجه تمایز پژوهش حاضر با دیگر آثار در آن است که جدای 

ه اهتمام ورزید« ارادی بودن فنون بدیعی»پژوهان، به طرح موضوع از تبیین مراد بالغت

بدیعی پرداخته و تبیینی نو از این فنون و با تکیه بر مفهوم اراده، به تجزیه و تحلیل 

 فنون ارائه داده است که این امر در نوع خود نظیر نداشته و کامالً نوآورانه است.
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هایی های دیگری همچون نحو، اصول و تفسیر، پژوهششایان ذکر است در حوزه

منظور شناخت بیین جایگاه آن صورت گرفته است که بهبا هدف معرفی مفهوم اراده و ت

 شود: ها اشاره میترین آنهای زبانی، به مهمبیشتر جایگاه مذکور در دانش

ترین کتابی مهم (4552) عبدالهادي الشهري اثر مقاربة لغوية تداولية ـ استراتيجيات الخطاب

اراده در کالم پرداخته است. است که با اتخاذ رویکرد کاربردشناختی به مطالعة مفهوم 

طور ویژه از مفهوم اراده سخن گفته و با اشاره به برخی مظاهر آن در علومی وی به

همچون اصول و نحو، آن را عنصری اساسی در کالم معرفی کرده است )الشهری، 

(. شایان ذکر است که این کتاب سر منشأ آثار دیگر قرار گرفته؛ 890ـ819: 4552

های این کتاب پرداخته و تقریباً ویسندگان دیگر غالباً به تکرار نوشتهطوری که نبه

 اند.   مطلب جدیدی بدان نیفزوده

حمادة عنوان کتابی است از  القصدية في التراث األصولي في ضوء علم اللغة النصي

ها و تأثیر که به بررسی مفهوم اراده نزد اصولی (311ـ42: 4132) أحمد محمد إسماعيل

های علم اصول نظر داشته است. نتایج این پژوهش حاکی از توجه فهوم در دادهاین م

دهد که آنان همواره ها به مفهوم اراده در مباحث اصولی بوده و نشان میویژة اصولی

 اند.مباحثی همچون انواع و درجات اراده را در آرای خود لحاظ کرده

( است که در 4580) دالل وشن رسالة دکتری القصدية في الموروث اللساني العربي

های آن در میراث زبان عربی را واکاوی کرده است. ویژه جلوهآن، نظریة قصدگرایی به

: 4580های الشهری دربارة مفهوم اراده را تکرار کرده است )وشن، وی دراقع گفته

 (.62ـ68

ای است از الهعنوان مق« ارادة المتکلم و مقاصد الکالم في کتاب سيبويه مقاربة تداولية»

به بررسی ارادة متکلم و نقش و تأثیر آن  ( که در آن4132) بن محمد شبيربن موسیعلي

 الکتابدر ساختارهای نحوی همچون تقدیم، تأخیر، ذکر، حذف، الغاء، اعمال و... در 
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سیبویه پرداخته و از عنایت و توجه خاص سیبویه به تأثیر ارادة متکلم در ساختارهای 

 برداشته است. نحوی پرده

   زبانی هایدانش در آن جایگاه و مفهوم: اراده. 2

 را وی که است آدمی درون در گرایشی و شوق بیانگر» اراده فلسفی، تعریفی بنابر 

 سربه نیز گرایش و شوق آن فعل، تحقق با که طوری انگیزد؛برمی کاری انجام برای

 روی از که فعلی اساس، همین بر. (08/ 8: 8914 صلیبا،« )شودمی حاصل مراد و آمده

 غیرارادی را آن صورت، این غیر در و است ارادی فعل شود،می انجام آدمی ارادة

 . نامندمی

 تلفظ هنگامبه متکلم ارادة تحقق و حصول» زبانی، هایدانش در مفهوم این از مراد

 برمبنای را دخو کالم متکلم که معنا بدین ؛(829: 4552 الشهری،« )است کالم ایراد و

 حقیقتاً متکلم که شود محرز باید مفهوم، این براساس. کند ایراد اشآگاهانه خواست

 جنون، مستی، خواب، همچون غیرهشیارانه، حاالتی در و داشته را کالم آن ایراد قصد

 . است نبوده غفلت، و سهو

 عریفت در اراده مفهوم به قصد اساسی مدخلیت بر هانحوی از بسیاری بنابراین

( ق815) سیبویه کهچنان. اندداشته تصریح جمله و قول اصطالح دو با آن تمایز و کالم

 السیوطی،: ک. ر) انددانسته شرط کالم تحقق در را قصد وجود نحو علمای جمهور و

 که داندمی (298: 8998) «القول المفيد بالقصد» را کالم( ق868) هشامابن(. 29: 8919

 خوابیده شخص سخن از احتراز منظوربه تعریف این در «بالقصد» دقی شارحان، باوربه

 (. 0/ 4: 4584 الشمنی،) است شده آورده است، قصد از عاری سخنش که آن مانند یا

 ضمن و بوده برخوردار زیادی بسیار بسامد از مفهوم این نیز، هااصولی میان در 

 شهید کهچنان است؛ گرفته رقرا توجه مورد بسیار الفاظ، ازجمله گوناگونی، مباحث

 نکته این در را تصوریه داللت و استعمال میان  تمایز وجه الفاظ، مبحث ضمن  صدر
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 الهاشمی: ک. ر) است اصلی شرط «متکلم بیانی ارادة» استعمال، در که داندمی

 شودمی تصوریه داللت مرحلة از عبور سبب آنچه یعنی ؛(898/ 8: 8288 الشاهرودی،

 با اراده این تحقق از وی. است کالم ایراد بر متکلم ارادة دهد،می شکل را استعمال و

 آن از است؛ لفظ به تلفظ ارادة استعمالیه ارادة: »است کرده یاد استعمالیه ارادة عنوان

 خصوصیتی(. جاهمان« )دارد را مخاطب ذهن در معنا ایجاد صالحیت لفظ که جهت

 آستین جان که است همان دقیقاً کند،می ذکر( تصوریه داللت) دربارة صدر شهید که

 واژگانی بیان مفهوم، دو هر در چراکه است؛ کرده لحاظ 82بیانی/ لفظی کنش برای

 ؛898: 4552 الشهری،: ک. ر) است شده لحاظ متکلم ارادة نظرداشت بدون معنادار

 مالاستع مرحلة به تصوری داللت از متکلم عبور سبب آنچه(. 864: 4586 الحسناوی،

 کنش مرحلة در آستین، نزد در که است متکلم ارادة گردد،می استعمالی ارادة درواقع و

 . شودمی مطرح 80بیانی ضمن/ منظوری

 هایرهاورده عرصة که نیز فقهی احکام و آرا در مبنا این قلمداد و پذیرش شکبی

 یلذ( 05ـ1: 8919) سیوطی کهچنان داد؛ خواهد نشان خودی است، اصولی تفکر

 و قصد را فقهی احکام مبنایی قاعدة پنج از قاعده نخستین بمقاصدها، األمور عنوان

 وی که است آن جالب. است کرده مطرح آن برای گوناگونی جوانب و شمردهبر اراده

 حیوانات توسط السجدهواجب آیات تالوت مسئلة به خود کالم از قسمتی در

 چنین وقوع درصورت که است گفته و کرده اشاره گوسخن طوطی همچون آموزدست

 قصد و اراده روی از پرنده تالوت چراکه نیست؛ واجب شنونده بر سجده امری،

  (.05 همان،) گیردنمی صورت

    زبانی هایارتباط ساززمینه و اساس: اراده. 3

  : کندمی تداعی را اساسی نکتة دو حداقل کردیم، ذکر اراده مفهوم دربارة تاکنون آنچه
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 آگاه متکلم که معنا بدین است؛ متکلم آگاهی و علم مقتضیِ کالم در اراده تحقق. 8

 دارای که بگوید سخنی متکلم است ممکن گاهی. گویدمی چرا و چه که بداند و باشد

 نحوی هایقالب در و بوده صحیح صرفی ساختار و مشخص قاموسی معانی با واژگانی

 چون ولی دارد، کاملی ساختاری معنای نسخ آن بااینکه. شود ریخته نیز صحیحی

: 4552 الشهری،: ک. ر) دهدنمی صورت کنشی است، متکلم ارادة و قصد از عاری

 یا خورد قسمی خواب، همچون غیرهشیارانه، حاالت در شخصی اگر رو این از ؛(898

 چون ـ باشد روشنی و کامل مفهوم و معنا دارای وی سخن هرچند ـ پذیرفت را عهدی

 بر حکمی و گیردنمی صورت نیز( عهد/ قسم) کنشی بوده، متلکم ارادة از اریع سخن

 .   شودنمی مترتب آن

 وجود زیرا خورد؛می گره مخاطب وجود ضرورت با کالم در اراده تحقق. 4

 توجه قصد فرد که زمانی تا. انگیزدبرمی کالم خلق برای را فرد ارادة که است مخاطب

 محقق نیز حقیقی کالم باشد، نداشته را دیگری سویبه سخن کردن روانه و غیر به

 آن گفتة اگر حتی کرد؛ نخواهد صدق فرد آن بر نیز متکلم صفت آن تبعبه و نگردیده

 دانست؛ حقیقی مخاطب را او تواننمی رسید، دیگری فرد گوش به تصادفی طوربه فرد

 قصد به را خود گفتة ممتکل که کرد اطالق وی بر را مخاطب صفت توانمی زمانی زیرا

 (. 489: 8991 عبدالرحمن،: ک. ر) باشد کرده ایراد او

 مفهوم، این در قصد که گرفت نتیجه چنین توانمی نکته دو این نهادن هم کنار با

 دو یا رکن دو وجود مستلزم ارتباط چراکه است؛ ارتباط گیریشکل ساززمینه و مبنا

 و فرستدمی دیگران برای را پیامی یازشن براساس که( متکلم) گوینده: است قطب

 نخست نکتة(. 98: 8919 نیا،قائمی) کندمی کدخوانی را آن پیام، فهم برای که مخاطب

 تولید را هدفمندی سخن دیگری، به توجه ضمن که است فردی وجود ضرورت بیانگر

 سویبه هدفمند سخنی که است فردی وجود ضرورت نشانگر نیز دوم نکتة و کندمی
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 و است ارتباطی فرایند هر اساس اراده بنابراین شود؛می خوانش او نزد و شده روانه او

 . گیردنمی شکل نیز ارتباطی لوازم آن، تحقق بدون

 ها. بررسی و تحلیل نمونه5

 و ذم به شبیه مدح مشاکله، بدیعیِ فن شش کاربردشناختی، هایداده بر تکیه با ادامه در

 ارادة مفهوم ذیل را مبالغه و کالمی مذهب توجیه، حکیم، اسلوب مدح، به شبیه ذم

 اینمونه ذکر و بدیعی فن هر طرح از پس که سانبدین ایم؛کرده تحلیل و تجزیه متکلم

 درنظر نتایج پایان در و بررسی فن آن گیریشکل در را اراده جایگاه و نقش آن، برای

 . ایمکرده بیان هانمونه در را اراده مفهوم گرفتن نادیده و داشتن

 مشاکله فن. 1ـ5

 بلکه خود؛ مخصوص لفظ شکل در نه معنا، بیان از است عبارت بدیع علم اصطالح در

 گرکانی، ؛621: 4589 التفتازانی،: ک. ر) است آمده اشهمسایگی در که لفظی شکل در

 رقمعالابی که اندآورده فن این شواهد اندر(. 894:  8919 همایی، ؛945ـ989:  8988

 روز یک در نداشت، سرما از جانش حفظ برای مناسبی لباس و بود فقیری مرد که

 دلخواهش غذای دربارة او از و دعوت دوستانش سوی از صبحانه صرف به سرد،

 :شد سؤال

 قصححححدُوا الصَّححححبُوحَ بسححححـحرةٍ   أصحححححابُنا

 

 و أتحححححى رسحححححولُهُمُ إلحححححـيَّ خصيـصحححححـاً 

 

 خَحححهُ طب  قحححالوا اقتحححـرح شيئحححـاً نُـجحححد لحححك  

 

 قُلححححطُ أطبخُححححوا لححححي جُبَّححححةً و قَـميصححححاً   

 

 (945ـ989:  8988 گرکانی، ؛621: 4589 التفتازانی،) 

 طوربه آنان فرستادة .داشتند بامدادى در را صبحانه خوردن آهنگ ما یاران: ترجمه)

 پاسخ در .بپزیم خوب تو براى که کن پیشنهاد را چیزى: اندگفته که آمد من پیش ویژه

 .( بپزید پیراهنی و جبّه من براى: گفتم
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 گفته ،«وقمیصاً جبةًلی  خیطوا: »بگوید اینکه جایبه خود دوستان به پاسخ در الرقمعابی

 چه و غلط معنایی سطح در جمله این که نیست شکی«. لي جبةً وقميصاً أطبخوا» :است

 فعل تیجةدرن لباس که کندمی ادعایی چنین نه عاقلی فرد هیچ زیرا است؛ مضحک بسا

 شده سبب چیزی چه پس. پذیردمی کسی از را آن نه و شودمی حاصل پختن و طبخ

 نیک را وی ادعای این نیز دیگران آنکه ترجالب و کند ادعایی چنین الرقمعابی تا

 حل برای روشن پاسخی نتواند شناسیمعنا اگر نکنند؟ وی عقلی بی بر حمل و شمارند

 معنای رویکرد این چراکه است؛ کار این به قادر دشناسیکاربر کند، ارائه مسئله این

 فهم نیز و معنا آفرینش در را مخاطب و متکلم و کرده جووجست آن بافت در را کالم

 .  داندمی دخیل آن

 استوار کالم اجزای میان نشینیجا و نشینیهم روابط بر فن این گفت باید نخست   

 که شده نشینهم و قمیصاً جبةً کلمات با سویی از أطبخوا واژة مذکور، بیت در. است

 واژة با دیگر سویی از و نیست میانشان مناسبتی هیچ معناشناختی، اصول برمبنای و ظاهراً

 در موجود واژة تنها بگوییم است بهتر و دارد معنایی تناسب آن با که شده نشینهم طبخ

 فن نام با را آن ـ که ما الرقمعابی کار. دارد مناسبت آن با که است کالم درونی بافت

 و کالم اجزای میان جانشینی و نشینیهم روابط همین به توجه ـ شناسیممی مشاکله

 مطلوب هدف تحقق جهت وی. است بوده آن امکانات از زیرکانه و سودمندانه استفادة

 راربرق پیوند دوستانش و خود متفاوتِ واژگانی ـ فکری فضای دو میان تا دیده نیاز خود

 و جبةً کلمات و دوستانش واژگانی ـ فکری فضای از را أطبخوا واژة منظور بدین. کند

 تهیة مسئلة توانسته زیرکیبه و برگزیده خویش واژگانی  ـ فکری فضای از را قمیصاً

 توجه مرکز در که خوراک تهیة مسئلة جایبه اوست، خود توجه کانون در که را پوشاک

 جبةً نامتناسب کلمة دو و أطبخوا واژة میان امر، همین به اتکا با و بنشاند است، دوستانش

 .کند برقرار قبول قابل نسبتی قمیصاً و
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 . فرایند فن مشاکله در مثال ذکرشده1شکل 

نشینی و جانشینی اجزای کالم تا اینجا، تحلیل ما از فن مشاکله مبتنی بر روابط هم

تمرکز داشت؛ ولی این تحلیل بدون توجه به جنبة بوده و بیشتر بر بافت درونی کالم 

 ویژه نظرداشت متکلم و مخاطب، ابتر خواهد بود.  دیگر، یعنی بافت بیرونی کالم به

نقش ارادة متکلم در آفرینش و کاربست فن مشاکله اهمیت دارد. درواقع وی 

کامالً آگاهانه  نکرده؛ بلکه این عمل او خيطوارا جانشین  أطبخوااشتباه یا غفلت واژة به

که در تحلیل پیشین آمد، وی و عامدانه بوده و از ارادة جدی وی برخاسته است. چنان

نشینی و جانشینی اجزای کالم آگاهی و توجه کامل داشته و با هوشمندی به روابط هم

تمام توانسته این فن را بیافریند. دربارة مخاطب نیز باید گفت که از سویی متکلم 

( به کالم وی چنگ زده و آن را مبنایی برای کالم خود قرار داده که اگر الرقمع)ابی

ای بیابیم و سخن وی را توجیه کنیم و از سوی دیگر توانستیم قرینهشد، نمیچنین نمی

این مخاطب است که متوجه ارادة متکلم مبنی بر جانشینی لفظی از لفظی دیگر شده و 

شد و مخاطب متوجه ارادة متکلم گر چنین نمیفرایند فن مشاکله را تکمیل کرده که ا

 الرقمع محکوم به خطا و شکست بود.گرفت و سخن ابیای نیز شکل نمینبود، مشاکله

فن بدیعی بپذیریم و بسیار نیک مثابة شود مشاکله را بهطور کلی آنچه سبب میبه

تکلم و فهم ویژه نظرداشت ارادة مبدانیم، نظرداشت بافت درونی و بیرونی کالم، به

دانیم که متوجه ارادة مخاطب از آن، است. درواقع زمانی این کالم را درست و نیک می
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متکلم بوده و دریابیم که وی عامدانه و آگاهانه از اصول معناشناختی گریخته و چنین 

ویژه ارادة متکلم، را از عمل هنجارگریزی را مرتکب شده است. حال اگر بافت کالم، به

شاکله جدا کنیم، نتیجه این خواهد بود که متکلم در کالم خود دچار لغزش شاکلة فن م

شده است. بنابراین فن مشاکله ـ یکی از فنون معنوی علم بدیع ـ کامالً متکی بر ارادة 

  .متکلم بوده و درواقع شرط اساسی آفرینش و پذیرش آن، نظرداشت ارادة متکلم است

 ه مدح . فن مدح شبیه به ذم و ذم شبیه ب2ـ5

اما برخالف انتظار به ستایش  ؛ی نکوهشی داردارظاهر ساختبهکالم  ،نخستدر فن 

ی ارظاهر ساختبه دهد؛ یعنی کالم. در فن دوم، عکس این ماجرا رخ میشودختم می

: 4589)ر.  ک: التفتازانی،  شودختم می نکوهشاما برخالف انتظار به  ؛دارد ستایشی

عنوان نمونه شاعر در به (.852ـ858: 8988گرکانی،  ؛98: 8964؛ وطواط، 686ـ684

ابتدای بیت زیر قوم ممدوح خود را از هرگونه عیبی منزه دانسته و در ادامه برخالف 

قوانین اسلوب استثنا عمل نموده و صفت ستودة جنگاوری و دالوری را برای آنان 

 اثبات کرده است:   

 وال عيححححبَ فححححيهم غيححححرَ أنَّ سُححححيُوفَهم

 

 نَّ فُلُححححولن ـمححححن ـقححححرَاـ  الكَتَا ححححـبـبـهحححح 

 

 )همان منابع( 

مگر اینکه شمشیرهایشان از درگیرى و برخورد سپاهیان  ،عیبى در آنان نیست)ترجمه: 

 (شکستگى دارد.

وجه در متکلم پایان نیافته؛ بلکه هیچشایان ذکر است که فرایند تکامل این فن به

کند؛ از همین رو بسیاری از می آفرینیمخاطب نیز ضرورتاً در روند آن نقش

کامیار، اند )ر. ک: وحیدیانگیری مخاطب دانستهنگاران مبنای این فن را غافلبدیع

(؛ اما دربارة 449: 4580؛ فیود، 18: 8999؛ الشین، 885: 8996؛ عقدایی، 12: 8992

 اند.گیری سخن چندانی نگفتهچگونگی این غافل
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شود: یکی، آنجایی است گیر میر دو نقطة اساسی غافلباور ما، مخاطب در این فن دبه 

شود و دیگری، جایی است که عبارت پس از ادات استثنا که ادات استثنا وارد سخن می

( ممدوح خود را عاری غیرآید. در بیت مذکور، متکلم تا قبل از آوردن ادات استثنا )می

ه و این امر مخاطب را از = ال نفی جنس( معرفی کرد وال عيب فيهماز هرگونه عیب )

برائت مطلق ممدوح مطمئن کرده است. اما ناگهان با آمدن ادات استثنا این کاخ اطمینان 

ریزد. اکنون وی منتظر است هم میپاشد و تصورات مخاطب از ممدوح بهمیازهم 

صفات ذمیمة ممدوح را از دهان متکلم بشنود که ناگهان این تصور وی نیز نقش بر آب 

شنود. اکنون وی به برائت ممدوح اطمینان آمیز دربارة ممدوح میود و عبارتی مدحشمی

ای را برای ممدوح اثبات تنها هیچ صفت ذمیمهبیشتری یافته است؛ چراکه متکلم نه

 ای را نیز برای او متذکر شده است.نکرده، بلکه صفت حسنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فرایند فن مدح شبیه ذم در مثال مذکور 2شکل 

دیدیم که متکلم چگونه مخاطب خود را وارد فضاهای ضدونقیضی کرده، 
های متعارف یا کند. او برای تحقق این امر بر نقض تضمنرو میوتصوراتش را زیر

تمرکز کرده است. تضمن دراصل فرایند درک معنای ضمنی است؛ یعنی  86قراردادی
: 8998شود درک کرد )الینز، ی میگفتارهای ما وجود ندارد، ولمعنایی که در ظاهر پاره

های بارزی از افزونی پیام بر کالم هستند )یول، ها نمونه(. به سخن دیگر، تضمن995
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های متعارف یا شود: تضمن(. گرایس میان دو نوع تضمن تمایز قائل می09: 8999
فرق جوهری میان این دو نوع تضمن در آن است  88ای.های مکالمهقراردادی و تضمن

که نوع نخست مبتنی بر آن معانی وضعی و قراردادی است که اهل زبان برای برخی 
ها و ساختارهای گوناگون، دستخوش اند و با وجود قرار گرفتن در بافتواژگان قائل

های گوناگونی که در آن . حال آنکه در نوع دوم، معانی براساس بافتشوندتغییر نمی
(. ادوات استثنا را 10: 4559 ،ةبوقرگردند )ر. ک: گیرند، دستخوش تغییر میقرار می

اسلوب  ارساختهای متعارف، دانست؛ چراکه ها، یعنی تضمنباید از نوع نخست تضمن
از آن  یشرا از حکم پ یزیکه فرد پس از ذکر ادات استثنا چ کندیم یجابا یناسثتنا چن

گونه ه به این. درواقع با حمل(426 / 4: 8998حسن، ر. ک: د )کنادات خارج 
که گذشت، قوانین گیر کند. چنانهاست که شاعر توانسته مخاطبش را غافلتضمن

دهند؛ زیرا ادات استثنا این معنا را در خود نهادینه دارد ای به وی نمیزبانی چنین اجازه
که آنچه پس از آن آمده، از حکم آنچه پیش از آن قرار گرفته، خارج شود. در مثال 

کند پس از آن، صفتی از صفات قراردادی ادات استثنای غیر ایجاب می مذکور، تضمن
ای برای وی اثبات گردد؛ اما چنین گونه صفت ذمیمهحسنة ممدوح خارج شود و بدین

های متعارف و نادیده انگاشتن قوانین زبانی نشد. چه چیزی او را مجاز به نقض تضمن
تکلم جست. این ارادة متکلم است که به کرده است؟ پاسخ این سؤال را باید در ارادة م

وی اجازة هنجارشکنی داده است. شرح سخن این است که در فرایند این دو فن 
آورد. تسخیر درمی چربد و زبان را بهبدیعی، ارادة متکلم بر سلطة قوانین زبانی می

 ای را ازمخاطب نیز براساس نظرداشت و فهم همین ارادة متکلم است که چنین جمله
شمارد. حال آنکه اگر این اراده و عمل عمدی متکلم درنظر وی پسندیده و نیک می

تبع آن غیرفصیح دانست و آن را نباشد، ناگزیر باید گفتة متکلم را غیردستوری و به
 مردود شمارد. 

 . فن اسلوب حکیم  3ـ5
رها کنیم سان که سؤال او را کالمی است غیرمنتظرانه در مواجهه با کالم مخاطب؛ بدین

و به پرسشی که اصالً نپرسیده است، پاسخ دهیم، با این منظور که شایسته بود این 
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سؤال را بپرسد. یا اینکه سخن او را بر غیر آنچه قصد کرده است، حمل کنیم، با این 

؛ گرکانی، 492: 4589منظور که شایسته بود این معنا را قصد کند )ر. ک: التفتازانی، 

ی، ثقف یوسفبن حجاجاند که روزی شواهد این فن چنین آورده(. اندر 999: 8988

 یاهس ): تو را به زنجیر «علی األدهم ألحملنّک» کرد و گفت: تهدیدقبعثرى را بنا

):  «واألشهب مثل األمير يحمل علی األدهم»: در پاسخ وی گفتقبعثرى بنکشم(. ایم

 یبرا) حجاج ید!(.روانه نما یدسف و یاهافراد را با اسب س یدبا یرمانند امالبته شخصی 

)دوباره  قبعثرىابن. «است( نهآ)أدهم، حدید مرادم از »گفت:  (خود یح منظورتوض

اگر آن اسب، ):  «من أن يکون بليداً ألن يکون حديداً خير: »تغافل کرد( چنین پاسخ داد

 بهتر از آن است که کندرو باشد( )همان منابع(.  ،تندرو باشد یاسب

داند. های زبانی و تبادل کالم میان افراد متصور میگرایس اصلی کلی را در تعاملپل    

گونه مکالمه، آن در را سهم خودباور وی، هریک از طرفین تعامل زبانی باید بکوشند تا به

(. او از این 00: 8999خوبی ادا کنند )ر. ک: یول، کند، بهکه هدف آن تعامل ایجاب می

، 89، کیفیت81یاد کرده و ذیل آن چهار اصل فرعی کمیت« همکاری اصل»اصل با عنوان 

 را به شرح نمودار زیر بیان کرده است. 48و شیوه 45ربط
 

 

 

 

 

 

 

 

 . اصل همکاری گرایس3شکل 
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قبعثری اصل فرعی یابیم که ابندرمی قبعثرىابن وگوی حجاج وبا نگاهی به گفت

وگوی معقول، ر گرایس، در هر گفتباوسوم، یعنی اصل ربط، را نقض کرده است. به

دانند. با هریک از طرفین خود را ملزم به رعایت اصل همکاری و اصول فرعی آن می

منظور صورت ظاهری برخی از این اصول فرعی را بهاین حال، گاهی عامدانه و به

 نهدنام می 44ایهای مکالمهکنند که گرایس آن را تضمنآفرینش معانی اضافی نقض می

حجاج  ی منظورقبعثر(. شکی نیست که ابن98: 4589 ،الخليفة؛ 01و  09ر. ک: همان، )

ی برا یول ؛کندیم تهدیددانست که او را به زندان یو م کرده بود درک یخوبرا به

 نه و فهمیدهرا  ، اسب سیاه«أدهم»مشترک  ةکه از واژ هوانمود کرد ینچن از خطر رهایی

، «حديد»دانست که مراد حجاج از خوبی میدوم وی به همچنین در پاسخ! یاهس یرزنج

حمل « اسب تندرو»آهن است؛ ولی دوباره تغافل کرده و آن را بر معنای دیگرش یعنی 

کرده و چنین تظاهر نموده که گویا قرار است حجاج به او اسبی تندرو هدیه دهد. از 

تحقق هدفی معیّن صورت منظور قبعثری عامدانه و ارادی و بهآنجایی که این عمل ابن

بلکه او را  ،نکرده در بندرا  یتنها ونه گرفته، حجاج  نیز سخن وی را نیک شمرده و

   ستوده و پاداش داده است. اشیزبان واکنشن یا دلیلبه

توان فهمید، اساس فن اسلوب حکیم بر نقض عامدانة که از ضمن مطالب میچنان

صورت ارادی است؛ یعنی فرد عامدانه و به یکی از اصول فرعی اصل همکاری استوار

زند. حال اگر عنصر ارادة متکلم را از این فرایند حذف میاز رعایت آن اصل سر باز 

کنیم، دیگر با سخنی معقول و عادی مواجه نخواهیم بود. در ماجرای مذکور اگر فرض 

ه و عامدانه در ای مبنی بر تصرف آگاهانقبعثری عاری از چنین ارادهکنیم که عمل ابن

معنای مورد نظر حجاج از کالمش و حمل آن بر معنای مطلوب خود بوده است، باید 

همراه نداشته، بلکه ی بهرافتتنها هیچ زیبایی و ظقبعثری نههای ابنبگوییم که پاسخ

اساساً وی از فهم کالم حجاج عاجز بوده است؛ بنابراین هویداست که فن اسلوب 
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ارادة متکلم استوار بوده و اساساً بدون نظرداشت آن به منصة ظهور حکیم برپایة مفهوم 

 رسد.نمی

 . فن توجیه5ـ5

طور برابر دارای دو معنای در اصطالح فن بدیع عبارت است از گفتن سخنی که به

مختلف )متضاد( همچون نکوهش و ستایش، و دعا و نفرین باشد )ر. ک: التفتازانی، 

(. اندر شواهد این فن، حکایت 450: 8919؛ همایی، 96: 8964؛ وطواط، 681: 4589

نام عمرو، بشاربن برد را به دوختن لباسی برای او چشم بهاست که روزی خیاطی تک

وعده داد که مشخص نباشد قبا است یا دواج. بشار نیز درمقابل وی را به سرودن 

که گفته بود شعری وعده داد که معلوم نباشد در دعای اوست یا نفرینش. خیاط چنان

  کرد و بشار نیز بیت زیر را برای وی سرود:

 خحححححححححـا  لحححححححححي عمحححححححححرو قبحححححححححاء  

 

   ليححححححححححححط عينيححححححححححححه سـححححححححححححـواء     

 

 همان منابع()

 ( بود.همسان عمرو براى من قبایى دوخت، کاش دو چشم او : )ترجمه

بشار در مصراع دوم چنین آرزو کرده که هر دو چشم آن خیاط که یکی بینا و 

رابر شوند؛ اما مشخص نیست که مرادش این بوده که چشم بینایش دیگری نابینا بود، ب

همچون چشم دیگرش نابینا گردد )نفرین( یا اینکه چشم نابینایش همچون چشم 

دیگرش بینا شود )دعا(. اگر این کالم بشار را ذیل قواعد مربوط به فصاحت کالم برده 

سخنی غیرفصیح و درنتیجه و براساس آن قوانین بسنجیم، نتیجه این خواهد بود که وی 

غیربلیغ گفته است؛ زیرا از شروط فصاحت ـ طبق نظر بالغیون ـ اجتناب از تعقید 

(. همچنین رعایت اصل همکاری گرایس، 828: 4589معنوی است )ر. ک: التفتازانی، 

گویی بپرهیزیم سازد که در کالم خود از مبهمویژه اصل فرعی شیوه، ما را ملزم میبه

منظور تحقق هدفی خاص (. مگر اینکه نقض این اصل، عامدانه و به00: 8999)یول، 

باشد. بشار برآن بوده تا مخاطبش نتواند مراد او را بفهمد؛ از این رو عامدانه شرط 
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فصاحت علم بالغت و نیز اصل همکاری گرایس را نقض کرده است. نقض عامدانة 

تواند تری میی حساسهایس، در موقعیتگرا یاصل همکار یزشرط فصاحت و ن

که در ماجرای مشهور میان نمایش بگذارد. چنانها و فواید بیشتری از آن را بهارزش

بن ابیطالب )ع( که معاویه از ایشان خواست بر باالی منبر رفته، برادرش معاویه و عقیل

 أيها الناس قد أمرني أن ألعن علي بن»حضرت علی )ع( را لعن کند، وی با بیان جملة: 

ای مردم،  )ترجمه: «أبي طالب أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان فالعنوه لعنة اهلل عليه

بن ابیطالب را لعن کنم؛ پس لعن کنید او را که لعنت خدا معاویه مرا فرمان داده تا علی

( توانسته در قالب فن توجیه و با نقض ارادی و 82/  4: 8969)المدنی، ( بر او باد

 شرط فصاحت و اصل همکاری گرایس، جان خود را از خطر نجات دهد.      عامدانة

. در این فن نیز، فرد نه از روی گفته استکاربرد فن توجیه نیز شبیه فنون پیش

دهندة تصادفی بودن آن باشد، بلکه از غفلت و سهو و هر دلیل و عامل دیگری که نشان

رد مذکور زده و توانسته است روی ارادة خود و هشیاری تمام دست به نقض موا

دهد که عمل بشار و نیز سخنی مقبول و مطلوب ایراد کند. بافت و سیاق کالم نشان می

ها از این عمل، انگاشتن این شروط زبانی، ارادی و عامدانه بوده و آنعقیل در نادیده 

شت ارادة است که فن توجیه نیز با نظردا اند. نتیجه آناستراتژی خاصی را دنبال کرده

توجهی به این مفهوم، متکلم به منصة ظهور رسیده و کالم ذووجهین درصورت بی

 کالمی غیربلیغ خواهد بود.

 . فن مذهب کالمی 4ـ5

بدین شرح است که متکلم در راستای صحت ادعای خود، دلیل قاطعی را ارائه کند که 

یش را اثبات کند نزد مخاطب مسلّم و مقبول است و با تمسک به آن دلیل، صحت ادعا

(. اندر شواهد این 988: 8988؛ گرکانی، 668: 4589التفتازانی،  ؛906/ 2)ر. ک: همان، 

فن، چنین حکایت است که معتصم عباسی هنگامی که شهر عموریه را به محاصرة 
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خود درآورد، منجمان او را از جنگ و درگیری در آن روز برحذر داشتند. هنگامی که 

هیان رسید، فردی متدین نزد معتصم آمد و با استدالل به سیرة این خبر به گوش سپا

پیامبر )ص( و اصحابش مبنی بر نهی از اعتقاد به نقش ستارگان در سرنوشت آدمی، او 

 را به اقدام در آن روز ترغیب کرد: 

 دـ  النجحححححومَ ـلطرفحححححيّ يعحححححي ُ بهحححححا     

 

 وبححححالعِا ـم فححححانهَ  أيححححـُّها المَـلـححححـكُ    

 

 بَ النبحححححيا نهحححححوا إن النبحححححيَّ وأصححححححا 

 

  عحححن النجحححوـم وقحححد أبصحححرتَ محححا ملكحححوا  
 

 (968/ 2: 8969)المدنی، 

کار خود را  هو اراد یممنجمان و کاهنان واگذار و با تصم به را هاستاره)ترجمه: 

ستارگان در سرنوشت  یرثأهمواره از اعتقاد به ت را )ص( اصحابش یامبرببر. همانا پ یشپ

 (.اندداشته یبزرگ یکه چه دستاوردها بینییم ،حال ینبا ا کردند؛یم ینه یآدم

مخاطب در این ابیات بر این باور است که ستارگان در سرنوشت آدمی مؤثر بوده و 

زنند؛ از این رو به توصیة منجمان دست به حمله های او را رقم میها و شکستپیروزی

نین باوری است، سراغ برد تا مبادا شکست بخورد. اما شاعر که مخالف چو هجوم نمی

کند رود و استداللی را به شرح زیر برای وی ترسیم میمسلّمات و مقبوالت مخاطب می

 .نمایدو با بطالن باور مذکور، او را به حمله مجاب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فرایند فن مذهب کالمی در مثال مذکور5شکل 
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ه از آن با عنوان فن گیری از فرایند استداللی در کالم ـ کدر واقع شاعر با بهره

رأی خویش کند. این مخاطب خود را قانع و همتوانسته مذهب کالمی نام بردیم ـ 

با عنوان نظریة حِجاج یا  42یتیکاو ت 49پرلمانفرایند نمونة بارزی است از تجلی آنچه که 

آن را  48و انسکومبر 46دوکروتدر فلسفة زبان پیش کشیدند و سپس  40های زبانیبرهان

 هایکمطالعة تکنیة مذکور موضوع و هدف نظرمباحث کاربردشناسی زبان کردند.  وارد

بر درجة  یا ردوادا شدگییمکه اذهان را به تسل کالم استموجود در  یو سازوکارها

(. 850: 4559، ة؛ بوقر61: 4551یفزاید )ر. ک: شارودو و دومینیک، ب اششدگییمتسل

منزلة آورد که برخی به، اقوالی را از پی هم میهنگام حِجاجبنا بر این نظریه، فرد 

: 4585ها هستند )العزاوی، مثابة نتایج آن حجتهای زبانی و برخی دیگر نیز بهحجت

که که در نمونة مذکور مشاهده کردیم، شاعر به همین ابزار زبانی توسل (. چنان08/  8

 کار گرفته است.  ود بهسازی وی با خجسته و آن را برای تأثیر در مخاطب و همراه

ناگفته پیداست که چنین فرایندی کامالً متکی بر عملیاتی ذهنی بوده و متکلم باید 

بکوشد تا براساس روند منطقی و استداللی، نتیجة مطلوب و موافق با ادعای خود را 

بیافریند؛ از این رو ضرورت تحقق ارادة متکلم در آفرینش این فن بدیعی نیز 

 است.انکارناپذیر 

 . فن مبالغه 1ـ5

 یااز شدت  یامرتبه یادعا در اصطالح علم بدیع آن است که متکلم دربارة صفتی

)ر. ک: التفتازانی،  محال و ممتنع یاباشد  یدو بع یبغر یاکه آن مرتبه  کند ضعف

(. بالغیون این فن را مشتمل بر سه 882ـ889: 8969؛ کاشفی سبزواری، 660: 4589

و در عقالً و عادتاً ممکن اند که وقوع مدعا در قسم اول دانسته و غلو اغراق یغ،تبلقسم 

 )هماناست  عقالً و عادتاً محالو در قسم سوم  عادتاً ممتنع یعقالً ممکن ولقسم دوم 
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کند که چیزی منابع(. برای نمونه در بیت ذیل که از شواهد غلو است، شاعر ادعا می

 سوی دشمنان تیراندازی کنند:ها بدون تیرانداز بهنمانده تا کمان

 تكحححححححاد قسحححححححيه محححححححن غيحححححححر رامٍ   

 

 تُمكاحححححححنُ فحححححححي قلحححححححوبهم النابحححححححاال  

 

 (. 495/ 2: 8969)المدنی،  

 بنشانند.( دشمنان هایرا بر قلب یرهات تیرانداز، بدون هااست کمان یکنزد)ترجمه: 

ان دربارة یابد تا بتوتردید چنین امری محال بوده و عقالً مجالی برای وقوع نمیبی

وقوعش از حیث عادت بحث کرد؛ از همین رو پیدایش این فن در کالم سبب بحث و 

سان که برخی آن را کذب و از عیوب سنجان شده است؛ بدینهایی میان سخنجدل

ای آن را در اعلی درجات فصاحت کالم برشمرده و شدیداً به تقبیح آن پرداخته، عده

اند و برخی دیگر نیز روشی میانه را درپیش دفاع کردهکالم نشانده و سرسختانه  از آن 

 (.60ـ62/  9: 4554؛  العلوی، 485ـ458اند )ر. ک: همان، گرفته

رسد با تکیه بر اندیشة گرایس دربارة معنا و آنچه وی آن را معنای متکلم ینظر مبه

باور گرایس، از هحل مناسبی برای پایان دادن به این نزاع ارائه داد. بنامد، بتوان راهمی

آنجا که مراد گویندگان همواره معنای معمول جمالت در زبان نیست، وی معنای مورد 

(. در 865: 8990کند )الیکن، نظر گوینده را از معنای استاندة خودِ جمله متمایز می

ای مفروض در نگاه گرایس، معنای متکلم معنایی است که متکلم ضمن اظهار جمله

 (.815دارد به مخاطب انتقال دهد )همان،  موقعیتی خاص قصد

باور ما این است که فن مبالغه در هر سه قسم آن، براساس معنای مورد نظر متکلم 

یابد، نه معنای استانده از ظاهر جمالت آن؛ از این رو هنگام کاربست فنون ظهور می

است و یا  ای که یا محالمبالغه از سوی متکلم باید دید که وی از گفتن چنین جمله

الوقوع، چه چیزی را اراده کرده است، نه آنکه صرفاً به معنای دستوری جمالت بعید

فرض عنوان یک شرط مبنایی باید این پیشبسنده و برمبنای آن داوری کنیم. بنابراین به

میان متکلم و مخاطب وجود داشته باشد که هنگام کاربست فنون مبالغه، باید به معنایی 
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ه متکلم ضمن فنون مبالغه قصد کرده، نه معنایی که صرفاً از ظاهر جمالت توجه کنیم ک

توانیم بیت مورد بحث را از قلمروی کذب خارج آید. براساس این باور، زمانی میبرمی

عنوان یک فن بدیعیِ مقبول با عنوان فن مبالغه بپذیریم که معنای مورد نظر کنیم و به

انگیز ممدوح باشد؛ در غیر و دالوری شگفت شاعر، معنایی ضمنی همچون جنگاوری

های تنها زیبا نیست، بلکه از رذیلتاین صورت، سخن دروغینی ایراد شده است که نه

 رود. شمار میاخالقی نیز به
تواند مالک و معیاری برای تمیز و تشخیص میان که ارادة متکلم مینتیجه آن است 

سان که در چنین سخنانی اگر فرد رد؛ بدینآمیز و سخنان کذب قرار گیسخنان مبالغه
معنای ظاهری آنچه را که گفته، اراده کرده باشد، چون سخنانش منطبق با واقعیت 
نیست، سخن کذب گفته است. اما اگر مراد وی نه معنای ظاهری، بلکه معنای ضمنی 
کالم یعنی تأکید و تقویت مضمون کالم باشد، سخنش از اقسام مبالغه و مطلوب 

 اهد بود.خو
تواند گیری فن مبالغه نیز میبر این نکته، توجه به بُعد دیگری از روند شکلعالوه

مبیّن ضرورت تحقق ارادة متکلم در آفرینش این فن بدیعی باشد و آن این است که در 
که تر از حد واقعی خود نشان داده شود. چنانتر یا کوچکاین فن بناست صفتی بزرگ

ستلزم آن است که فرد ابتدا به آن صفت توجه داشته و از حد و پیداست، این امر م
اندازة معمول آن آگاه باشد و سپس در گام بعدی، آن صفت را از حد واقعی خود 

نشانش دهد. ناگفته پیداست متکلم چنین اعمالی را  تریا کوچک ترخارج کند و بزرگ
دقت و توجه آگاهانه، و به وجهی هد؛ بلکه نیازمند دغیرارادی و ناآگاهانه انجام نمی

  تر، تحقق ارادة اوست.دقیق

 از سخنان بزرگان بالغت« غیرارادی بودن فنون بدیعی». رفع شبهة 4

حمل سخنان بزرگان بالغت بر غیرارادی بودن فنون بدیعی امری غیرموجه است؛ 

تصنع »هوم ، بلکه ذیل مف«اراده»سنگ با مفهوم گونه سخنان نه همدر این« قصد»چراکه 

کار رفته است؛ بدین معنا که این فنون نباید بذاته و به« طبع»و دربرابر « و تکلف
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نحوی که فرد خود را خود مورد قصد قرار گیرند و بر کالم تحمیل شوند، بهخودیبه

ملزم و مقید به کاربست این فنون بداند و در کاربستشان خود را به زحمت و مشقت 

؛ 801: 8990کار روند )ر. ک: بلبع، به اقتضای معنا و نیاز کالم بهبیندازد؛ بلکه باید 

گونه سخنان درواقع (. این99ـ94: 4585؛ قصاب، 289: 8999مطلوب و البصیر، 

پردازی واکنشی اعتراضی به عملکرد افرادی بوده است که به تصنع و تکلف در بدیع

ا، بلکه اظهار فن و هنرنمایی روی آورده و هدفشان از کاربست این فنون نه اظهار معن

؛ 69/  4: 8909األثیر، اند )ر. ک: ابنکردهبوده است؛ تا بدانجا که معنا را فدای لفظ می

که جرجانی (. چنان404: 8910؛ أبوالسعد، 01ـ00: 8969؛ موسی، 9: 8998 جانی،الجر

 نویسد: در این زمینه می

شود که شیفتگی و میل یدر کالم برخی شعرای متأخر کنونی چنین مشاهده م

شدید نسبت به بدیع سبب شده تا آنان فراموش کنند که هدف از سخن گفتن، 

فهماندن است. آنان با گردآوری اقسام گوناگون بدیعی در یک بیت، معنای 

ای از ابهام فروبرده و شنونده را دچار سردرگمی نموده و مقصودشان را در هاله

سازند. حقیقت این است که افراد د و تباه میسبب تکلف زیاد، معنا را فاسبه

آورند که از سالمت معنا اطمینان یابند سنج زمانی به این فنون روی میسخن

(8998 :9). 

گویی نیست؛ چراکه معنای ارتجال و بداههشایان ذکر است که طبع نیز هرگز به

 و تصنع است کالم مطبوع نیز به پردازش و ویرایش نیاز دارد که این غیر از تکلف

(. از همین رو 066: 8969، ة؛ هدار92: 4585قصاب،  ؛402: 8910أبوالسعد، )ر. ک:  

نیز سخن گفته و آن را الزمة کالم « صنعت»همواره از مسئلة « طبع»این بزرگان در کنار 

؛ 289و  88: 8916؛ القاضی الجرجانی، 82/ 8: 8249اند )ر. ک: الجاحظ، ادبی دانسته

 (.   482ـ489: 8918القرطاجنی، 
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اصلی محوری در علم بالغت با عنوان اختیار الفاظ، فرد  مطابق، همین راستا در

گزیند و بر هنگام سخن گفتن، از میان واژگان و ساختارهای کالمی چیزهایی را برمیبه

کند که گویای معانی و اغراض مورد نظرش باشد. جرجانی در این باره زبان جاری می

تر باشد و ای ادا شود که برای بیان مطلب صحیحگونهعنای کالم باید بهم»نویسد: می

اختصاص بیشتری دارد و آن را ای را برگزینند که به آن معنا برای آن معنا واژه

 (. 29: 8994« )تر استدارد و در داللت بر آن معنا کاملتر بیان میروشن

ارة بالغت و فصاحت کالم همچنین رعایت بسیاری از شروطی که این بزرگان درب

اند، همچون اجتناب از تعقید لفظی، تعقید معنوی، کراهت در سمع و غرابت برشمرده

(، مستلزم آگاهی فرد به گفتة خود و نیز توجه 88ـ80: 4589ی، ک: التفتازان ر.استعمال )

به دیگری است )= اصل رعایت حال مخاطب( که این امر بدون تحقق ارادة متکلم 

تنها مخلّ صورت ارادی و آگاهانه، نهنقض این شروط بههمچنین  ست.میسر نی

 .(99و  94: 8919فصاحت کالم نبوده، بلکه عین فصاحت است )ر. ک: کزازی، 

 . نتیجه1

ایِ شش فن بدیعی مشاکله، مدح شبیه به ذم و ذم شبیه به مدح، اسلوب بررسی نمونه

که مفهوم اراده در فرایند آفرینش فنون حکیم، توجیه، مذهب کالمی و مبالغه نشان داد 

که درنظر نگرفتن ارادة متکلم در این مذکور مدخلیت و نقشی اساسی دارد؛ چنان

دهد و فرد را با فرایند، ارزش و ماهیت فنون مذکور را ازاساس محل تردید قرار می

و  . بیشتر این فنون بر هنجارگریزیکندها مواجه میاشکاالتی جدی در کاربست آن

انگاری و گریز از هنجارهای شک این نادیدهنقض برخی قواعد زبانی استوارند که بی

افتد که عامدانه و هدفمندانه صورت گرفته زبانی تنها زمانی برای مخاطب مقبول می

که شده باشد؛ در غیر این صورت، لَغویاتی بیش نبوده و ارزشی نخواهد داشت. چنان
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نشینند که این امر نیز ثمر مییری کامالً استداللی بهبرخی فنون، پس از پیمایش مس

 بدون نظرداشت ارادة متکلم ناممکن است. 

همچنین حمل سخنان مذکور از بزرگان بالغت بر غیرارادی بودن فنون بدیعی 

، بلکه «اراده»سنگ با مفهوم گونه سخنان نه همدر این« قصد»امری غیرموجه بوده و 

 کار رفته است.به« طبع»و دربرابر « تصنع و تکلف»ذیل مفهوم 

 هانوشتپی
8. intentionality 

2. pragmatism 

3. Ludwig Wittgenstein 

4. John Austin 

5. Paul Grice 

6. Peter Strawson 

7. John Searle 

8. Edmoond Hauserl 

9. acts speech 
10. utterer`s meaning 

در آوردن آن و بدون کوشش در طلب آن ایراد گردد، . تجنیسی که بدون آمادگی و قصد قبلی 88

 ترین نوع آن است.بهترین و عالی

شود که اندک بوده . این باب )طباق( جاری مجرای باب جناس است و تنها زمانی نیکو شمرده می84

 و بدون قصد و تکلف در کالم واقع شود.

س در پایان کالم چیزی بیاوری که . استطراد آن است که به ستایش یا نکوهش چیزی بپردازی؛ سپ89

حال آنکه بوده؛ برخاسته از قصد  ینشعار متأخرادر  ای و آن )استطراد(در اول کالم غرض داشته

 .از طبع بوده استآمده بر اندر أشعار متقدم
14. locutionary act 

15. illocutionary act 
16. conventional implicature 
17. conversational implicature 

18. quantity 
19. quality 
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20. relation 
21. manner 

22. conversational implicature 

23. Chaim Perelman 

24. Olbrechtstyteca 

25. argumentation theory 

26. Aszwaldducrot 

27. Jean-Claudanscombre 

 منابع

و  أحمحد الححوفي   قيحق . تحوالشحاعر  المثل السحا ر فحي أدب الكاتحب     (.3212) الديناألثير، ضياءابن 

 مكتبة نهضة مصر.بدوي طبانة. د. . مصر: 

حامحد عبحد المجيحد. القحاهرة:     و  . تحقيق أحمحد بحدوي  البديع في نقد الشعر(. 3221منقذ، أسامة )ابن

 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. 

الحدين  د محيحي . تحقيحق محمح  . مغنحي اللبيحب عحن کتحب األعاريحب     (3223الحدين ) هشام، جمحال ابن

 بيروت: المکتبة العصرية.  ـ  عبدالحميد. صيدا

 . القاهرة: دارالمعارف. مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي(. 3291أبوالسعد، عبدالرؤوف )

. القصدية في التراث األصحولي فحي ضحوء علحم اللغحة النصحي      (. 4132إسماعيل، حمادة أحمد محمد )

 .اآلفاق العربيةالقاهرة: دار

. الكويحط: حوليحات اآلداب   النظريحة القصحدية فحي المعنحي عنحد جحرايس      (. 4111إسماعيل، صالح )

 . 411. الرسالة 41والعلوم االجتماعية. الحولية 

. القاهرة: دار قباء الحديثحة للنشحر   فلسفة العقل: دراسة في فلسفة جون سيرل(. 4112ـ )ــــــــــــــــــ

 و التوزيع. 

. القحاهرة: مکتبحة   دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بحين البنيحة والداللحة   (. 4111بحيري، سعيد حسن )

 اآلداب. 

. القححاهرة: قضحية الطبححع و التکلحف فححي التححراث النقحدي والبالغححي قحراءة جديححدة    (. 3221بلبحع، عيححد ) 

 دارالوفاء.
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. ربحي القحديم  في اللسحانيات التداوليحة محع محاولحة تأصحيلية فحي الحدرس الع       (. 4112بوجادي، خليفة )

 الجِا ر: بيط الحکمة للنشر و التوزيع. 

األردن: ـ    . عمحان المصطلحات األساسية في لسانيات النص و تحليل الخطحاب  (.4112بوقرة، نعمان )

  لکتاب العالمي. جدارا

الکتحب  اوي. الطبعة الثالثة. بيروت: دار. تحقيق عبدالحميد هندالمطول(. 4131التفتازاني، سعدالدين )

 مية. العل

 . د. . بيروت: دار ومكتبة الهالل. البيان والتبيين(. 3241الجاحظ، عمروبن بحر )

جحدة: مطبعحة     ـ   . تحقيق محمود محمحد شحاکر. القحاهرة   البالغةرأسرا(. 3223الجرجاني، عبدالقاهر )

 المدني.

جحدة:  ـ  الثة. القاهرة. تحقيق محمود محمد شاکر. الطبعة الثاإلعجازدال ل(. 3224ــــــــــــــــــــــ )

 مطبعة المدني.

. المجلحد  النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعحة و الحيحاة اللغويحة المتجحددة    (. 3123حسن، عباس )

 المجتبی. قم: دار .الثاني

. بيحروت:  األبعاد التداولية عند األصوليين: مدرسة النجف الحديثة أنموذجاً(. 4132الحسناوي، فضاء )

 لتنمية الفکر اإلسالمي.  مرکِ الحضارة

 الكتب العلمية.. بيروت: دارالفصاحةسرّ(. 3294سنان )الخفاجي، ابن

 . بيروت: مکتبة لبنان ناشرون.نظرية التلويح الحواري(. 4131الخليفة ، هشام عبداهلل )

العامة صالح إسماعيل. القاهرة: الهيئة المصرية  . ترجمةالعقل و اللغة و المجتمع(. 4133سيرل، جون )

 للکتاب.

. بيحروت: دارالکتحب   األشباه والنظا ر في قواعد وفرو  فقحه الشحافعية  (. 3291الدين )السيوطي، جالل

 العلمية.

 و . ترجمحة عبحدالقاهر المهيحري   معجم تحليل الخطحاب (. 4119منغنو دومينيک ) و شارودو، باتريک

    حمادي صمود. تونس: دار سيناترا.

مقاربحة   هيبويرادة المتکلم و مقاصحد الکحالم فحي کتحاب سح     إ» (.4132مد )مح بنیبن موس شبير، علي

 الرياض.  العدد الرابع. .مجلة اللسانيات العربية .«تداولية
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. تحقيق محمد المنصف من الكالم علی مغني ابن هشام(. 4134) الدين أحمدبن محمدالشمني، تقي

 . الكتب العلميةبيروت: دار. السيد عثمان. المجلد الثاني

. بيححروت: مقاربححة لغويححة تداوليححةـ    إسححتراتيجيات الخطححاب(. 4112بححن فححافر )الشححهري، عبححدالهادي

 الکتاب الجديدة المتحدة. دار

 . بيروت: دارالطليعة للطباعة و النشر. التداولية عند علماءالعرب(. 4111صحراوي، مسعود )

 .  همشهری :تهران. 1. چشناسی کاربردیمعنی(. 3122) صفوی، کوروش

 مكتبة المدرسة. ـ  . بيروت: دارالكتاب اللبنانيالمعجم الفلسفي(. 3294صليبا، جميل )

 . بيروت: المرکِ الثقافي العربي. اللسان و الميِان أو التکوثر العقلي(. 3229عبدالرحمن، طه )

 . المغرب: الدار البيضاء.اللغة و الحجاج(. 4112العِاوي، أبوبکر )

 . تهران: مرکِ نشر دانشگاهی.  بديع در شعر فارسی (.3122عقدايی، تورج )

. تحقيحق عبدالحميحد   الطراز ألسرار البالغة وعلحوم حقحا ق اإلعجحاز   (. 4114بن حمِة )العلوي، يحيى

 بيروت: المكتبة العنصرية.  ـ  صيدا. هنداوي. المجلد الثالث

 رة: مؤسسة المختار للنشر و التوزيع. . الطبعة الرابعة. القاهعلم البديع(. 4131فيود، بسيوني عبدالفتاح )

. تحقيحق محمحد   الوسحاطة بحين المتنبحي و خصحومه    (. 3192بحن عبحدالعِيِ )  القاضي الجرجاني، علحي 

 علي البجاوي. د. . بيروت: دارالقلم. ـ  أبوالفضل إبراهيم

 ه. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشبیولوژی نص(. 8919نیا، علیرضا )قائمی

 اسالمی. 

. تحقيق محمد الحبيب بحن الخوجحة. الطبعحة    منهاج البلغاء و سراج األدباء(. 3293القرطاجني، حازم )

  بيروت: دارالغرب اإلسالمي. .الثانية

   . دمشق: دارالفکر.قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم(. 4131قصاب، وليد إبراهيم )

الدین . ویرایش میرجاللبدایع االفکار فی صنایع األشعار(. 8969ن )یالدکاشفی سبزواری، کمال

 هران: معراج.تکزازی. 

 تهران: کتاب ماد.. 8. چبدیع 9زبیاشناسی سخن پارسی (. 8919الدین )کزازی، میرجالل

 . تحقيق حسين جعفری. تبريِ: احرار.ابد  البدايع(. 3122) گرکانی، محمدحسين

  . القاهرة: دارالفکر العربي.ي ضوء أساليب القرآنالبديع ف(. 3222الشين، عبدالفتاح )
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تهـران:  . 9میـثم محمـد امینـی. چ    ة. ترجمزبان ةدرآمدی بر فلسف(. 8990الیکن، ویلیام جی. )

 هرمس. 

 کوروش صفوی. تهران: علمی. ة. ترجمدرآمدی بر معناشناسی زبان(. 8998الینز، جان )

. سفة اللغة تطور مباحث الداللة في الفلسفة النمسحاوية الظاهراتية وفل(. 4111العرب )ِلحکيم بناني، ع

 المغرب: الدارالبيضاء. 

. تحقيق شاکر هادي شکر. المجلد الثحاني و  أنوار الربيع في أنوا  البديع(. 3222معصوم )المدني، ابن

 النجف األشرف: مطبعة النعمان.. الرابع

. الطبعة الثانيحة. عحراق: وزارة التعلحيم    طبيقالبالغة و الت(. 3222البصير، کامل حسن )و  مطلوب، أحمد

 العالي و البحث العلمي.

. د. . القحاهرة: دارالکاتحب العربحي    الصبغ البحديعي فحي اللغحة العربيحة    (. 3222موسی، أحمد إبراهيم )

 للطباعة و النشر.

 تهران: سمت.  . 8. چشناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(. 8992کامیار، تقی )وحیدیان

 بسكرة: جامعة محمد خيضر. ـ  . الجِا رالقصدية في الموروث اللساني العربي(. 4131)وشن، دالل 

. تصحيح عباس اقبال. تهحران: کتابخانحه   ق الشعر ق السحر فی دقا حدا(. 3124وطوا ، رشيدالدين )

 طهوری.ـ  یيسنا

. 1چ. 3. جبحوث في علم األصحول )محمحد بحاقر صحدر(    (. 3232الهاشمي الشاهرودي، سيدمحمود )

 معارف الفقه االسالمي. القم: مؤسسة دا رة 

 . تهران: اهورا.فنون بالغت و صناعات ادبی(. 8919الدین )همایی، جالل 

د. . القحاهرة:   اتجاهحات الشحعر العربحي فحي القحرن الثحاني الهجحري.       (. 3221هدارة، محمد مصطفی )

 دارالمعارف.

تهران: . 6عموزاده و منوچهر توانگر. چمحمد  ة. ترجمکاربردشناسی زبان(. 8999یول، جورج )

 سمت.  
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 05 / شمارة 89 سال                                                                                    82

 Ibn Monqez, Osamat (1960). Al-Badi' fi Naqd al-She'r. Tahqiq Ahmad 

Badwi-Hāmed Abd al-Majid. al-Qāherat: Wezārat al-Thaqafat wa al-

Ershād al-Qumi. [in Arabic] 

 Ibn Hesham, Jamal al-Din (1991). Moqni al-Labib 'an Kotob al-A'ārib. 

Tahqiq Mohammad Mohyi al-Din Abd al-Hamid. Saydā-Beyrut: al-

Maktabat al-'asriyat. [in Arabic] 

 Abu al-Sa'd, Abd al-Ra'uf (1985). Mafhum al-She'r fi Zau' Nazariyāt al-

Naqd al-'arabi. al-Tab'at al-Oulā. al-Qaherat: Dār al-Ma'aref. [in 

Arabic] 

 Isma'il, Hamadat Ahmad Mohmmad (2014). Al-Qasdiyyat fi al-Torāth 

al-usuli fi Zau' Elm al-loqat al-nassi. al-Tab'at al-Oulā. al-Qāherat: Dār 

al-'āfaq al-Arabiyat. [in Arabic] 

 Isma'il, Salah (2005). Al-Nazariyat al-Qasdiyat fi al-Ma'nā Enda Grice. 

al-Koveyt: Hauliyyāt al- Ādāb wa al-'ulum al-Ejtemā'iyyat. Al-

Hauliyyat 25. al-Resālat 230. [in Arabic] 

 Isma'il, Salah (2007). Falsafat al-Aql: Derāsat fi Falsafat John Searle. 

al-Tab'at al-Oulā. al-Qāherat: Dār Qabā' al-Hadithat le al-Nashr wa al- 

Tauzi'. [in Arabic] 

 Bohayri, Sa'id Hasan (2005). Derāsāt Loqawiyyat Tatbiqiyyat fi al-

'alālaqat Bayna al-Bonyat wa al-Dalālat. al-Tab'at al-Oulā. al-Qaherat: 

Maktabat al-Ādāb. [in Arabic] 

 Balba', 'Id (1995). Qaziyyat al-Tab' wa al- Takallof  fi al-Torāth al-

Naqdi wa al-Balāqi Qera'āt Jadidat. al-Tab'at al-Oulā. al-Qaherat: Dar 

al-Wafa'. [in Arabic] 

 Bujadi, Khalifat (2009). Fi al-Lesaniyyat al-Tadawoliyyat Ma'a 

Mohawalat Ta'siliyyat fi al-Dars al-'arabi al-Qadim . al-Tab'at al-Oulā. 

al-Jaza'er: Bayt al-Hekmat le al-Nashr wa al-Tauzi'. [in Arabic] 

 Buqarat, No'man (2009). Al-Mostalahāt al-Asāsiyyat fi Lesāniyyāt āl-

Nas wa Tahlil al-Khetāb. 'Ammān- al-Ordon: Jedārā le al-Ketāb al-

'ālami. [in Arabic] 

 Al-Taftazani, Sa'd Al-Din (2013). Al-Motawwal. Tahqiq 'abd al-Hamid 

Hendāwi. al-Tab'at al-Thālethat. Beyrut: Dār al-Kotob al- 'elmiyat. [in 

Arabic] 

 Al-Jahez, 'Amr Ibn Bahr (2002). Al-Bayān wa al-Tabyin. Beyrut: Dār 

wa Maktabat al-Helāl. [in Arabic] 

 Al-Jorjani, 'Abd Al-Qaher (1991). 'Asrār al-Balāqat. Tahqiq Mahmud 

Mohammad Shāker. al-Qāherat-Jaddat: Matba'at al-Madani. [in Arabic] 



 44          ... جایگاه و کارکرد آن در فرایندهای بدیعی«: اراده»مفهوم               05/ شمارة 89سال 

 Al-Jorjani, 'Abd Al-Qahe (1992). Dalā'el al-'e'jāz. Tahqiq: Mahmud 

Mohammad Shāker. al-Tab'at al-Thālethat.  al-Qāherat-Jaddat: Matba'at 

al-Madani. [in Arabic] 

 Hasan, 'Abbas (2012). Al-Nahw al-Wāfi Ma'a Rabtehi be al-Asālib al-

Rafi'at wa al-Hayāt al-Loqawiyyat al-Motajadedat. al-Mojallad al-

Thāni. al-Tab'at al-Oulā. Qom: Dār al-Mojtabā. [in Arabic] 

 Al-Hasnawi, Faza' (2016). Al-'ab'ād al-Tadāwoliyyat 'enda al-

'Usuliyyin: Madrasat al-Najaf al-Hadithat 'onmuzajan. al-Tab'at al-

Oulā. Beyrut: Markaz al-Hezārat le Tanmiyat al-Fekr al-Eslāmi. [in 

Arabic] 

 Al-Khfaji, Ibn Sanan (1982). Ser al-Fasāhat. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: 

Dār al-Kotob al-'elmiyat. [in Arabic] 

 al-Khalifat, Hesham 'Abd Allah (2013). Nazariyyat al-Talwih al-

Hewāri. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: Maktabat Lobnān Nāsherun. [in 

Arabic] 

 Searle, John (2011). Al-'aql wa al-Loqat wa al-Mojtama'. Tarjamat: 

Salāh Ismā'il. al-Tab'at al-Oulā. al-Qāherat: al-Hey'at al-Mesriyat al-

'āmmat le al-Kottāb. [in Arabic] 

 Al-Soyuti, Jalal Al-Din (1983). Al-Ashbāh wa al-Nazā'er fi Qawā'ed wa 

Foru' Feqh al-SHāfe'iyyat. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: Dār al-Kotob al-

'elmiyyat. [in Arabic] 

 Charaudeau, Patrick & Maingueneau, Dominique (2008). Mo'jam Tahlil 

al-Khetāb. Tarjamat: 'abd al-Qāher al-Moheyri-Hammādi Sammud. 

Tunes: Dār Sinātrā. [in Arabic] 

 Shobeyr, Ali Ibn Mousā Ibn Mohammad (2016). Erādat al-Motakallem 

wa Maqāsed al-Kalām fi Ketāb Sibawayh Moqārabat Tadāwoliyyat. Al-

Riyāz: majallat al-Lesāniyāt al-Arabiyyat, al-'adad al-Rābe'. [in Arabic] 

 Al-Shemeni, Taqi Al-din Ahmad Ibn Mohammad (2012). Al-Monsef 

men al-Kalām 'alā Moqni Ibn Heshām. Tahqiq: Mohammad al-Sayyed 

'othmān. al-Mojallad al-Thāni. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: Dār al-Kotob 

al-'elmiyyat. [in Arabic] 

 Al-Shahri, 'abd Al-Hadi Ibn Zafer (2004). Esterātijiyyāt al-Khetāb 

Moqārabat Loqawiyyat Tadāwoliyyat. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: dār al-

Ketāb al-Jadidat al-Mottahedat. [in Arabic] 

 Sahrawi, Mas'ud (2005). Al-Tadāwoliyyat 'enda al-'arab. al-Tab'at al-

Oulā. Beyrut: Dār al-Tali'at le al-Tebā'at wa al-Nashr. [in Arabic] 

 Safawi, Kurosh (2015). Ma'nā Shenāsi Kārbordi. Chāp-e Sevvom. 

Tehrān: Enteshārāt-e Hamshahri. [in Persian] 



 05 / شمارة 89 سال                                                                                    86

 Saliba, Jamil (1982). Al-Mo'jam al-Falsafi. Beyrut: Dār al-Ketāb al-

Lobnāni- Maktabat al-Madrasat. [in Arabic] 

 'Abd al-Rahman, Taha (1998). Al-Lesān wa al-Mizān 'au al-Takauthar 

al-'aqli. al-Tab'at al-Oulā. Beyrut: al-Markaz al-Thaqāfi al-'arabi. [in 

Arabic] 

 Al-'azzawi, Abubakr (2006). Al-Loqat wa al-Hejāj. al-Tab'at al-Oulā. al-

Maqreb: al-Dār al-Bayzā'. [in Arabic] 

 'Aqdayi, Turaj (2017). Badi' Dar She'r-e Fārsi. Chāp-e Awwal. Tehrān: 

Markaz-e Nashr-e Dāneshgāhi. [in Persian] 

 Al-'alawi, Yahya Ibn Hamzat (2002). Al-Tarāz le Asrār al-Balāqat wa 

'olum Haqā'eq al-'e'jāz. Tahqiq 'abd al-Hamid Hendāwi. al-Mojallad al-

Thāleth. al-Tab'at al-oulā. Saydā- Beyrut: al-Maktabat al-'onsoriyyat. [in 

Arabic] 

 Fayyud, Basyuni 'abd Al-Fattah (2015). 'Elm al-Badi'. al-Tab'at al-

Rābe'at. al-Qāherat: Mo'assesat al-Mokhtār le al-Nashr wa al-Tauzi'. [in 

Arabic] 

 Al-Qazi al-Jorjani, 'Ali Ibn 'abd Al-'aziz (2007). Al -Wasātat bayn al-

Motanabbi wa Khosumehi. Tahqiq Mohammad Abo al-Fazl Ibrāhim- 

'ali al-Bajāwi. Beyrut: Dār al-Qalam. [in Arabic] 

 Qa'emi Niya, 'Alireza (2010). Biyuloji Nas. Chāp-e Awwal. Tehran: 

Sāzman-e Enteshārāt-e Pajuheshgāh-e Farhang wa Andisheh Eslāmi. [in 

Persian] 

 Al-Qartajenni, Hazem (1981). Menhāj al-Bolaqā' wa Serāj al-Odabā'. 

Tahqiq Mohammad al-Habib Ibn al-Khujet. al-Tab'at al-Thāniyat. 

Beyrut: Dār al-Qarb al-Eslāmi. [in Arabic] 

 Qassab, Walid Ibrahim (2010). Qaziyyat 'amud al-She'r fi al-Naqd al-

'arabi al-Qadim. al-Tab'at al-Oulā. Demashq: Dār al-Fekr. [in Arabic] 

 Kashefi Sabzevari, Kamal Al-Din (1990). Badāye' al-Afkār fi Sanāye' 

al-Ash'ār. Virāyesh: Mir Jalāl al-Din Kazāzi. Chāp-e Awwal. Tehrān: 

Me'rāj. [in Persian] 

 Kazzazi, Mir Jalal Al-Din (2010). Zibā Shenāsi Sokhan-e Pārsi 3 Badi'. 

Chāp-e Haftom. Tehran: Ketāb-e Mād. [in Persian] 

 Gorkani, Mohammad Hosein (1998). Abda' al-badāye'. Tahqiq Hosein 

Ja'fari. Chāp-e Awwal. Tabriz: Ahrā'. [in Persian] 

 Lashin, 'abd Al-Fattah (1999). Al-Badi' fi Zau' asālib al-Qorā'n. al-

Qāherat: Dār al-Fekr al-'arabi. [in Arabic] 

 Lycan, William G. (2016). Dar āmadi bar Falsafe-e Zabān. Tarjome: 

Meysam Mohammad Amini. Chāp-e Sewwom. Tehran: Hermes. [in 

Persian] 



 44          ... جایگاه و کارکرد آن در فرایندهای بدیعی«: اراده»مفهوم               05/ شمارة 89سال 

 Lyons, John (2012). Dar āmadi bar Ma'nā Shenāsi-e Zabān. Tarjome:  

Kurosh Safavi. Chāp-e Awwal. Tehrān: Nashr-e 'elmi. [in Persian] 

 Lahkim Banani, 'Ez al-'arab (2003). Al-Zaheratiyat wa Falsafat al-

Loqat Tatawwor Mabāheth al-Dalālat fi al-Falsafat al-Namsāwiyat. al-

Maqreb: al-Dār al-Bayzā'. [in Arabic] 

 Al-Madani, Ibn Ma'sum (1969). Anwār al-Rabi' fi 'anwā' al-Badi'. 

Tahqiq Shāker Hādi Shokr. al-Mojallad al-Thāni wa al-Rābe'. al-Tab'at 

al-Oulā. Al-Najaf al-Ashraf: Matba'at al-No'man. [in Arabic] 

 Matlub, Ahmad Al-Basir, Kamel Hasan (1999). Al-Balāqat wa al-

Tatbiq. al-Tab'at al-Thāniyat. 'arāq: Wezārat al-Ta'lim al-'āli wa al-

Bahth al-'elmi. [in Arabic] 

 Musa, Ahmad Ibrahim (1969). Al-Sebaq al-Badi'i fi al-Loqat al-

'arabiyat. al-Qāherat: Dār al-Kāteb al-'arabi le al-Tabā'at wa al-Nashr. 

[in Arabic] 

 Vahidiyan Kamyar, Taqi (2015). Badi' az Didgāh-e Zibāyi Shenāsi. 

Chāp-e Haftom. Tehran: Samt. [in Persian] 

 Washan, Dalal (2015). al-Qasdiyyat fi al-Moruth al-Lesāni al-Arabi. 

Al-Jazā'er- Baskarat: Jāme'at Mohammad Kheyzar. [in Arabic] 

 Watwat, Rashid Al-Din (1983). Hadāyeq al-Se'hr fi Daqāyeq al-She'r. 

Tashih: 'abbās Eqbāl. Tehran: ketābkhāne-e Sanā'i-Tahuri. [in Persian] 

 Al-Hashemi Al-Shahrudi, Sayyed Mahmud (1417). Bohuth fi 'elm al-

'osul (Mohammad Bāqer Sadr). Jeld-e Awwal. Chāp-e Sewwom. Qom: 

Mo'asesat Dā'erat Ma'āref al-Feqh al-Eslāmi. [in Persian] 

 Homayi, Jalal Al-Din (2010). Fonun Balāqat wa Sanā'āt-e Adabi. 

Chāp-e Awwal. Tehran: Ahurā. [in Persian]  

 Haddarat, Mohammad Mostafa (1963). Ettejāhāt al-She'r al-'arabi fi al-

Qarn al-Thāni al-Hejri. al-Qāherat: dār al-Ma'āref. [in Arabic] 

 Yule, George (2014). Kārbord Shenāsi-e Zabān. Tarjome: Mohammad 

'amu Zāde va Manuchehr Tavāngar. Chāp-e Sheshom. Tehran: Samt. [in 

Persian]  

 



 

ة  
نام

صل
ف

ی 
لم

ع
– 

بی
 اد

قد
ی ن

هش
ژو

پ
س

 .
9

ش
 .

90 
ییز

پا
 

89
90

 

 Year.13, No. 50,  Summer 2020                        Abstracts                                      78 

 

The Concept of "Determination": 

 A Pragmatic Analysis of Rhetorical Devices  
 

Hassan Rahmani 1, Qasem  Mokhtari* 2, Mohammad Jorfi3, 

Ebrahim Anari Bozchalooi4, Mahmoud Shahbazi5 

1. Ph.D. Student of Arabic Language and Literature, Arak University 

2. Associate Professor of Arabic Language and Literature, Arak University 

3. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Arak University 

4. Associate Professor of Arabic Language and Literature, Arak University 

5. Associate Professor of Arabic Language and Literature, Arak University  

 
Received: 15/12/2019  Accepted: 08/06/2020 

Abstract 

Determination is an inner drive that motivates one to do something. In 

linguistics, this concept refers to the fulfillment of the prolocutor will 

when delivering the speech. In other words, the speech is delivered 

consciously and it is not out of sleepiness, drunkenness, insanity and 

alike. It may appear that rhetoricians’ use of rhetorical devices is 

unintentional. The present study seeks to explore the concept of 

determination in rhetorical devices, by employing a pragmatic 

approach and descriptive-analytic methodology. Therefore, the speech 

of well-known rhetoricians was studied and rhetorical devices were 

analyzed in terms of determination and will. The analysis included the 

production and reception stage. Upon analysis of six rhetorical 

devices, it became evident that determination played a role in the use 

of these devices to the extent that overlooking determination might 

hinder our understanding of these devices. In conclusion, the use of 

rhetorical devices in rhetoricians’ speech is by no mean unintentional 

and the concept of “intent” in their speech is not equal to 

determination, rather a kind of pretension.  

Keywords: pragmatics, intentionalism, the concept of determination, 

rhetorical devices 
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