
 

 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 1398بهار و تابستان  /239شماره  /72سال 

 2676-6779/ شاپا الکترونیکی  7979-2251شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.irصفحه اصلی مجله: 

 های بیانیکالمی در به کارگیری آرایه نقش عوامل ارتباط
 1محبوبه همتیان

 دانشگاه اصفهان ی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار گروه زبان و ادبیات فارس1

 چکیده
ایراد معنی واحد به طرق مختلف با تفاوت در »بالغی، علم بیان  هایکتابدر 

های انتخاب این شیوه بلیغ بودن کالم، . الزمۀاست دهشتعریف « وضوح و خفا

های عواملی است که در ساخت یک توجه به شرایط و ویژگی با گوناگون بیانی

یتی و کالم از موقع متکلم، مخاطب، بافت کهاینبا توجه به  کالم نقش دارند.

ها های کالم با احوال آنبودن ویژگی کالمی است هماهنگ عوامل ایجاد ارتباط

در این پژوهش سعی شده است نقش اقتضای حال  شرط بالغت کالم خواهد بود.

این عوامل چهارگانه، در چگونگی و چرایی کاربرد مباحث مختلف علم بیان تبیین 

های آرایه کارگیریبه ۀهم در مرحل ،تضائاتشود و ضرورت در نظر گرفتن این اق

احوال این عوامل در ساختار  د.وها مشخص ششناخت آن ۀبالغی و هم در مرحل

ها نقش اساسی دارد. ها و وجوه تمایز آناقسام گوناگون تشبیهات، استعاره

 گیری و بهموقعیتی بستگی دارد و در شکل آفرینش کنایات نیز به شرایط بافت

 نمادها نیز مقتضیات ناشی از احوال این عوامل تأثیرگذار است. کارگیری

 .موقعیتی، کالم متکلم، مخاطب، بافت، های بیانیآرایه :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

و قواعدی که  است و بر اساس شروط آمده بالغی برای بالغت هایکتاببا توجه به تعاریفی که در 

 کهاین ۀدربارحال است.  مطابقت آن با اقتضایبلیغ کالم معیار سنجش  اندبیان کردهبلیغ  کالمبرای 

دارد مطلب منسجم و دقیقی در شرایط و ضوابطی  آنچهحال چیست و مطابقت با  مقصود از اقتضای

 هایکتاب بسیاری ازدر مبحث این  است. نشده نب آن تبیینجوا روشنیبهو  نیامدهبالغی  هایکتاب

در همچنین ، متکلم و کالم بلیغ تعریف ضمن تعریف بالغت،کتاب و مقدمات در  اًعمدتبالغی 

 .است شده مطرحمباحث علم معانی مقدمات 

 ازجمله هاآنبالغی متفاوت است و در برخی از  هایکتابلبته مواضع طرح این مبحث در ا

 هاکتاباین از  برخیاست و در  شده یک مبحث ذکرذیل  اًصرف البالغهمعالمو  سرّالفصاحهاإلتقان، 

 احال و لزوم مطابقت ب چندین مبحث از اقتضای در البالغهفنو  گفتار روشگفتار،  راز قبیل هنجا

 یا اغلب ۀضمن هم مختصرو  مطولو  خیصلالت ازجمله هاکتابا در بعضی از ام اندگفته سخن ،آن

کلی ذیل  صورتبه هاکتابگاهی نیز در برخی از  .اندکرده به این موضوع اشاره علم معانیمباحث 

است )اسعد احمد  شده ل و لزوم مطابقت با آن اشارهحا به موضوع اقتضای معانی علم مباحث ۀهم

 اند.نگفته یدر مباحث علم بیان از این موضوع سخن منبعی( اما در هیچ 1408علی، 

دو عامل متکلم و مخاطب در آفرینش هر کالمی چه نظم و چه نثر نقش اساسی دارند و کالم 

نیز حاصل برقراری ارتباط بین این دو است، اما عوامل دیگری نیز بر این فرایند تأثیرگذار است. 

کالم تأثیر دارد. از  گیریشکلزمان، مکان و فضاهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همه بر جریان 

 کرد. تعبیر« حالیه سیاق»یا « موقعیتی بافت»توان به ین عوامل میا

موقعیتی  و بافت حال متکلم، مخاطب، کالم از اقتضای صراحتبهبالغی  هایکتاباگرچه در 

حال مخاطب  بر مطابقت کالم با اقتضای صرفاًاین منابع رسد در می نظر و به است نشده سخنی گفته

مباحث  اساس بردهد می مرتبط با بالغت و منابع بالغی نشان هایکتاباست اما تأمل در  تأکید شده

ای از مجموعهعوامل  یک از این برای هرتوان است می شده مطرح هاکتابمختلفی که در این 

در برقراری ارتباط کالمی  که کندمی هریک اقتضائاتی را ایجاب . این احوالکرد احوال را استنباط

کنش و تعامل متقابل این عوامل یک عالوه بر این (. 72-53: 1393)ر.ک. همتیان،  تأثیرگذارند

های یک عامل بر احوال عامل دیگر تأثیر دارد تحول در ویژگی کهنحویبهدهد می چرخه را تشکیل

و مخاطب نیز از طریق تأثیر بر متکلم بر گذارد متکلم از طریق تأثیر بر کالم بر مخاطب تأثیر می الًمث
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موقعیتی )زمان، مکان، محیط( نیز با تأثیر بر مخاطب و  کالم تأثیر دارد. از سوی دیگر عوامل بافت

گرفتن عوامل مذکور  نظر در وبا بررسی یک کالم  (.112 :1392متکلم بر کالم مؤثر است )همتیان،

ثیر مستقیم در ساختار کالم و مفاهیم و موضوعات مندرج و با عنایت به این موضوع که این عوامل تأ

برد و حتی گاهی  توان تا حدودی به وجوه شخصیتی و اخالق و عقاید متکلم آن پیدر آن دارد، می

رافیایی را که این متن های محیط جغتوان فضای فرهنگی و اجتماعی و اوضاع سیاسی و ویژگیمی

 است تخمین زد. شده در آن خلق

های بالغی تأثیر البته احوال این عوامل چهارگانه همه در یک سطح در ساخت و فهم اقسام آرایه

های صارفه و شناسایی قرینه ۀموقعیتی در مرحل احوال کالم و بافت معموالًه مجاز در زمین مثالًندارد 

خی از اقسام های مجاز مؤثر است و احوال متکلم و مخاطب گاهی در ساخت و فهم براقسام عالقه

 مجاز تأثیر دارد.

 له پژوهشئتبیین مس -1-1

 -4 ،کالم -3مخاطب،  -2متکلم،  -1ار عامل کالمی یعنی چه عوامل مؤثر در ایجاد یک ارتباط

کالم تأثیر  گیریشکل در مرحلهای از احوال هستند که هم موقعیتی هر یک دارای شبکه فتبا

رعایت  .ندذارگمی تأثیر فرایندبر این  غیرمستقیم صورتبهتأثیر و تأثر متقابل هم با  ،مستقیم دارند

 از سوی دیگر با بررسی .شوداین عوامل موجب تحقق صفت بالغت در کالم می ۀاحوال هم ۀمجموع

گرفته  موقعیتی و شرایطی که کالم در آن شکل بافت و )متکلم(آن  ۀوال آفرینندتوان به احکالم می

 مخاطبان احتمالی خاص یا عام آن را شناخت. احوال وبرد  یپ

است به آن پاسخ  شده سعیله این مقادر شود که می هایی مطرحرسی این موضوع پرسشدر بر

 :شود داده

به علم معانی مرتبط است یا در علم بیان نیز  صرفاً عوامل چهارگانه حال آیا اقتضای -1

 جایگاهی دارد؟

 است؟ در علم بیان توجهی شده عواملاین  حال اقتضایتأثیر بالغی به  هایکتابآیا در -2

 ی یا تشخیصبیانهای پدید آمدن آرایهدر  کالمی ارتباط چهارگانه عوامل توجه بهآیا  -3

 در متن مؤثر است؟ هاآن

 پیشینه تحقیق -1-2
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 هاکتابدر این  کهاینبا  .است شده حال تألیف با محوریت موضوع اقتضای آثاریهای اخیر در سال

جایگاه این  ۀدربار سخنیخاص  صورتبه اما شودمی این موضوع مطرح ۀدربار مباحث جدیدی

المعانی با عنوان  کتابی را تواناین آثار می ازجملهاست.  دهبه میان نیاممباحث علم بیان  درموضوع 
مباحث علم  ۀجزءجزء ذیل هم صورتبهعلی نام برد که در آن  اسعد از احمد الحال و المقتضی

اقتضای به جایگاه نیز این کتاب در  البته .است دهش حال اشاره معانی به وجوه مطابقت آن با اقتضای

البالغه  الحال بین مقتضیهمچنین در کتاب دیگری با عنوان  است. هدشای ناشارهدر علم بیان  حال
سپس مباحث مشابه این  شدهنقلحال  اقتضای ۀهای قدما دربارابتدا دیدگاه القدیمه و النقد الحدیث

حال  . این کتاب نیز به جایگاه اقتضایاست کرده ادبی جدید بررسی های نقددر نظریهرا موضوع 

 است. دهکرن ایدر علم بیان اشاره

جایگاه »ای با عنوان مقاله ازجملهاست؛  شده حال نوشته اقتضای ۀنیز در زمین یهایمعدود مقاله

مروری بر » ۀمقال یاکوه  از اکبر صیاد« های ادبی سنتی و نوینحال مخاطب در نظریه رعایت اقتضای

 شدهداده  ضرورت توجه به موضوع تذکر صرفاًها این مقاله دراز حمید طاهری است. « حال اقتضای

ی مطلبحث در علم بیان اجایگاه این مب ۀدربارده و شن جدیدی مطرح ۀدیدگاه و شیواما هیچ  ستا

 .است نیامده

این مبحث،  ۀبار ضمن معرفی وجوه گسترد است برای نخستین شده در پژوهش حاضر سعی

مباحث گوناگون  چرایی کاربرد چگونگی و در کالمی عوامل چهارگانه ارتباطحال  جایگاه اقتضای

ساخت و  ۀهم در مرحل شود توجه به اقتضای حال مشخص شود تا نیتبی تفکیک بهعلم بیان 

 ضروری است.امری الزم و ، هاآنفهم  ۀهای بیانی در کالم )متن( هم در مرحلآرایه کارگیریبه

 علم بیانکالمی در  نقش عوامل ارتباط -2

بیان  بالغی در تعریف علم هایکتابدر  .مطلب استهای متفاوت بیان شیوه ،احوال کالم ازجملۀ

 ۀنکت (135: 1373)همایی،  «با تفاوت در وضوح و خفا ایراد معنی واحد به طرق مختلف»است:  آمده

گوینده یا شاعر  اًیناست که یق« طرق مختلف»کند ارتباط پیدا می این پژوهشموضوع که با  یمهم

. بنابراین متکلم گزیندبرمیحال، یک یا چند طریق را برای ادای معنی مدنظر خویش  بر اقتضای بنا

آن  اساس برباشد تا  کالمی را در نظر داشته ارتباط ۀعوامل چهارگان ۀبلیغ در این راه باید احوال هم

مهم دیگر در این تعریف موضوع  ۀ. نکتبرگزیندبهترین طریق را برای رساندن مقصود خویش 

یعنی  ؛است که این موضوع نیز باید با توجه به این عوامل ارتباطی نقش خود را بیابد« وضوح و خفا»
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 حالتی بین این دو ادا در ا پنهان یا احوال، سخن خویش را آشکارا ی ضیاتتمق بر بناشاعر یا نویسنده 

طرق این  درکاربی یک متن، برای فهم چرایی از سوی دیگر در بررسی و تحلیل بالغ کند.می

دارد و گاهی از نقش اساسی  ،آگاهی از شرایط و احوال این عوامل ،مختلف بیان یک مطلب

سنده برای بیان کالم ای که شاعر یا نوی. گاهی نیز در شیوهدهدمی بریسنده خروحیات شاعر یا نو

 کند کامالً می ای که متکلم در آن زندگیموقعیتی های تأثیر بافتکند نشانهمی خویش انتخاب

است مشروط به فهم  رفته کار ای که در کالم بهبیانی ۀحتی گاهی تشخیص نوع آرای مشهود است.

یک پدیده یا تصویر در متونی با رویکردها و موضوعات  مثالً  متکلم و مخاطب است. ،احوال کالم

یکی از  عنوانبهشود که این خود مؤید تأثیر موضوع کالم می وصیفهای مختلف تمتفاوت به شیوه

 ۀطلوع و غروب خورشید در دو منظوم ۀتوصیف صحن الً احوال آن در ساختار ظاهری آن است مث

طلوع خورشید است که  ۀابیات زیر توصیفات متعددی از صحن حماسی و غنایی متفاوت خواهد بود.

 است: شده لغات متناسب با آن فضا ترسیم ۀیربا فضای حماسی شاهنامه و با دا طابقم

 چو خورشید تیغ از میان برکشید

 

 شب تیره گشت از جهان ناپدید 

 (12: 4ج، 1376)فردوسی،                     

 چو خورشید تابان برآرد درفش

 

 چو زر آب گردد زمین بنفش 

 (412: 5ج)همان،                                 

 چو خورشید برزد ز گردون درفش

 

 دم شب شد از خنجر او بنفش 

 (            75: 4، جهمان)                                 

بود با واژگانی متناسب با  دیگر خواهد ایگونهبهطلوع در متنی غنایی  ۀهمین صحنتوصیف اما 

 متنی است:چنین  ۀفضا که معرف و نشانآن 

 چو دم برزد سپیدی دمسپیده

 هزاران نرگس از چرخ جهانگرد

 

 سیاهی خواند حرف ناامیدی 

 فروشد تا برآمد یک گل زرد

 (77: 1378، )نظامی                           

 سحرگه چون روان شد مهد خورشید

 

 جهان پوشید زیورهای جمشید 

 (355)همان:                                      
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 دوزچو شد دورانِ سنجابی وشق

 سر از البرز برزد جرم خورشید

 

 سمور شب نهفت از قاقم روز 

 جهان را تازه کرد آیین جمشید

 (59)همان:                                        

در شعر و  خیال صوردر ساخت  تأثیر محیطا نیز موضوع گرنقد بومیکی از مباحث اصلی در 

 دهندۀنشانها هم بیانگر و ها و مستعارمنهبهگرایی معتقدند مشبهدر نقد بوم نظرانصاحباست  داستان

دیگر در بحث اقتضای  بررسیقابلموضوع  .فضای ذهنی نویسنده است و هم با محیط تناسب دارد

کند که می هایی استفاده، تشبیهات و استعارهکلماتنویسنده از  معموالً حال این نکته است که

و حیوانات در توصیفات و  موجودات ،تعطبی هایگیری از ویژگیمتناسب با محیط است. این بهره

 ۀبیشتر به زادگاه یا محل سکونت نویسنده یا شاعر ارتباط دارد و حاصل تجرب معموالً هاتصویرسازی

بنابراین باید گفت  (121و  120: 1392طبیعت است )پارساپور،  ه با مظاهرهشخصی نویسنده در مواج

کالمی نقش خاص و مجزایی دارند که  ارتباطی در ایجاد ارتباط ۀهارگانهریک از این عوامل چ

 با هم مرتبط نیز هستند. نوعیبه

 متکلم  حال اقتضای -2-1

 سر شاعر یا نویسنده، محیط طبیعی و فضای فرهنگی و اجتماعی که در آن به بینیجهاناندیشه و 

و هم در ساختار ظاهری آن نمود و  ویژه دارد که هم در مضامین کالم بر کالم او تأثیری ،بردمی

هایی که از آن سطح و نوع دانش ازجملهشاعر یا نویسنده  خاصکند. در واقع احوال بروز پیدا می

، عقاید و افکار مذهبی یا مادی او و محیط بینیجهاناش، ت، روحیات و سالیق شخصیبرخوردار اس

همه از عواملی است که مقتضیاتی را در پی دارد و احوال خاصی  ،کندکه در آن زندگی می طبیعی

اطالعات شاعر از نجوم موجب ورود اصطالحات خاص این  کند. مثالًمی را در یک کالم ایجاد

ها ای در وصف باغ در فصل پاییز، میوهشود. قطران در قصیدهتشبیهات شعری او می ۀعلم به عرص

 کند:می توصیف گونهاینرا 

 کنون چون به باغ اندرون بگذری

 به هم ساخته سیب سرخ و سپید

 

 نار و سیب و بهی ننگری... جزبه 

 چو مریخ پیوسته با مشتری

  (512: 1362)قطران،                                 

 یا در این ابیات:
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 زرد چون زهره است عارض بهی و سیب

 

 سرخ چون مریخ روی نار و طبرخون  

 (491: 1370)ناصرخسرو،                             

دست من جوزا و کلکم حوت و معنی 

 سنبله

 

 سنبله زاید ز حوت از جنبش جوزای من  

 (324: 1378، )خاقانی                                

های این اجرام و در این ابیات، اطالع کامل شاعر را از ویژگی اصطالحات نجومینوع کاربرد 

 دهد.می های فلکی نشانصورت

توان به تأثیر احوال متکلم در انتخاب انواع طرفین حسی و عقلی در تشبیه قائل می که گونههمان

گرفتن فضای کلی کالم و  در نظربا کرد که یک متکلم بلیغ باید  بود، به این نکته نیز باید توجه

موضوع آن، امور محسوس و معقول را متناسب با فضای کالم خویش انتخاب کند. در این انتخاب 

باید احوال مخاطب را نیز در نظر بگیرد. گاهی یکی از عواملی که منجر به دشواری و دیریاب شدن 

 تخاب امور معقول و انتزاعی در ساختار تشبیهات است.همین ان ،شودمفاهیم شعری می

یک استعاره نقش اساسی دارد و تشخیص نوع آن  گیریشکلتأثیر احوال متکلم گاهی در 

طنز و  ،قصد متکلم از ساخت استعاره کهایناحوال است.  این گرفتن نظر وابسته به در استعاره صرفاً

 گیریشکلواقع  گیرد. درتمسخر باشد یا مزاح و شوخی، دو نوع متفاوت از استعاره شکل می

 به احوال متکلم و مخاطب و بافت ،مستقیم طوربه هاآنه و تمایز ه و تملیحیّ های تهکمیّاستعاره

 شود.می موقعیتی بستگی دارد که این اقسام استعاره متأثر از آن احوال و به اقتضای آن خلق

 حال مخاطب  اقتضای -2-2

ایجاد کالم است.  دومین عامل انسانی در و ارتباط کالمی ایجادمخاطب یکی از عوامل اصلی در 

 خاطبکردن به احوال یا خصوصیات م جهتو ،بالغی و تألیفات حوزه ارتباطات هایکتاب ۀدر هم

چه  ،چه خاص باشد و چه عاماست. مخاطب مهم کالم بسیار ضروری و  گیریشکلدر چگونگی 

های او اعم از  افکار و عقاید، سطح اطالعات و دانش، مقام ویژگی هررویبه ؛چه غایبحاضر باشد 

ها و و جایگاه اجتماعی، عواطف و احساسات و حاالت روحی و سالیق او و حتی ویژگی

کالم  گیریشکلدر چگونگی  دتواناحوالی است که میهمه  اوخصوصیات ظاهری و فیزیکی 

مؤثر است.  ،بر احوال کالم غیرمستقیم صورتبه ،کردن متکلم ها با متأثرتأثیرگذار باشد. این ویژگی
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بجا و مؤثر امکانات زبانی و ساختاری در کالمش باید  کارگیریبهبرای ساختن کالمی بلیغ و متکلم 

 ،قدما از اقتضای حال مقصود عمدتاً باشد.  مخاطب یا مخاطبان خود توجه داشتههای به تمام ویژگی

 حال مخاطب است. همین اقتضای

استعاره و کنایه نیازمند توجه به احوال  ،موضوعاتی همچون تشبیه کارگیریبهبنابراین متکلم در 

 مخاطب است.

خصوص مخاطب حاضر، زمانی ههای شعر پرتأثیر است. بنقش مخاطب در چگونگی ویژگی مثالً

حتی در ساختار ظاهری  ،در موضوع کالم )متن( تنهانه ،مستقیم با متکلم در ارتباط است صورتبهکه 

روش سخن گفتن متکلم را  هستند که باندر آن نیز مؤثر است. گاهی مخاط کاررفتهبههای و آرایه

ناسب بیان حکمت، مت الیالبهدر  پردازیداستان ۀدر مثنوی مولوی انتخاب شیو کنند؛ مثالً می تعیین

شان موجب توقف در بیان سخنان حال مخاطبان است. حتی گاهی ماللت و خستگی و به اقتضای

خود را به  ۀصوفی که بهیم»در داستان  مثالً  شود.یا حتی توقف در سرودن شعر می آمیزحکمت

مباحث  ۀدربار و مطالبی خارج از داستانمولوی در بخشی از داستان به مناسبت موضوع، « خانقاه برد

کنند و مخاطبان اظهار ماللت می ظاهراً ،اما در حین سخن گفتن ؛کندمی حکمت و معرفت بیان

 کند که:می به این موضوع اشاره گونهاینولوی داستان هستند. م ۀطالب شنیدن ادام

 مالل ،یک زمان بگذار ای همره

 این زمان بشنو چه مانع شد مگر

 خاطرش شد سوی صوفی قنق

 رفتن زین مقال باز الزم آمد

 

 تا بگویم وصف خالی زان جمال... 

 مستمع را رفت دل جایی دگر

 اندر آن سودا فروشد تا عنق

 سوی آن افسانه بهر وصف حال

 (187: 1373 )مولوی،                         

 داستان ۀحال مخاطبان و اشتیاق آنان به شنیدن ادام ،که در این ابیات مشخص است گونههمان

داستان را بیان  ۀو ادامدهد تن می هاآنبه خواست  ناچاربهدر روند سخنان مولوی مؤثر است و او 

 کند که:توصیه می هاآناما به  ؛کندمی

 بشنو اکنون صورت افسانه را

 

 ه جدا کن دانه رالیک هین از کَ 

 (جاهمان)                                        

 شمار مخاطبان اشعار، از حامیان و مشوقان شعرا به ،های تاریخ ادبیاتدر برخی از دوره

های مقتضیاتی را در شیوه ،های خاص این مخاطباناست ویژگی اند و همین امر باعث شدهآمدهمی
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سامانی را حاوی عناصر اشرافی  ۀشعر دور کهاینکند.  ایجاد هاآن، در کالم تبعبهبیان شاعران و 

 کهنحویبه ؛دانندتصاویر شعری در دورۀ غزنوی و قرن پنجم را متأثر از عناصر سپاهی می دانند یامی

همه ناشی از تأثیر مخاطبان شعر در این  ،کندپای معشوق مذکری جنگاور را به شعر پارسی باز می

های طبیعت نیز این عناصر لشکری ست. تا آنجا که حتی در قرن ششم در توصیف صحنههادوران

ها شود. مشوقان و مخاطبان درباری یا دوستداران زندگی اشرافی، شعر پارسی را مملو از واژهمی هدید

د. در قرن ششم نیز مخاطبانی که اهل جنگ و آشنا با نکنو تصاویر متناسب با زندگی اشرافی می

ه این ک ایگونهبه. شوندهای جنگی هستند باعث رواج تصاویر سپاهی و لشکری در شعر میسالح

، تیر نگاه و تیر غمزه ابروکمانماند. تعابیری چون های بعد نیز در شعر فارسی باقی میتصاویر تا دوره

 در وصف طبیعت نیز دیده ،بیر لشکریهمه یادگار این دوره است. این تعا ،یا ترک خواندن معشوق

 ،نوروز و نوبهار و امثال این ۀبودن تندر، طالی زنطبلشود. تعابیر لشکر زمستان، نفاط بودن برق و می

)ر.ک. شفیعی کدکنی،  مشوقان شاعران است نوعیبههمه یادگار این دوران و متأثر از مخاطبان و 

 (.313 -289همان: 

متن نیز فهم و دریافت وجوه تشبیهات مستلزم آگاهی  گرتحلیلاز سوی دیگر برای خواننده و 

گرفتن  نظر و احوال متکلم و خالق آن اثر است و بدون درموقعیتی  این شرایط محیطی و بافت ۀاز هم

گیرد. می شود و حتی اشتباه صورتگاه دشوار می ،درک مفاهیم متن ،ظاهر این احوال ظاهر و غیر

اصل موضوع  ،موقعیت نداشته باشد مناسبی از بافت هایبرداشتاگر خواننده یا شنونده »در حقیقت 

ها مشخصه و وجه تمایز ( همین ویژگی124: 1393حسن،  -)هالیدی« متن ممکن است از بین برود

همین  ۀشود و بسیاری از خصایص سبکی و وجوه تفاوت متون مختلف نتیجهای گوناگون میکالم

ی ها نقششبههاست. در تحلیل بالغی یک کالم شناخت این عوامل مؤثر در انتخاب وجهتفاوت

 دارد. کنندهتعیین

 مجاز بودن کالم یا یک واژه مشخص ،معنوی ۀدر آن دسته از مجازهایی که با قرینهمچنین  

واقع این  موقعیتی شرط فهم وجه مجازی کالم است. در آگاهی مخاطب از شرایط بافت ،شودمی

مخاطب است. از یک  حال و اقتضای موقعیتی بافتحال  به اقتضای ۀنوع مجازها از دو جنبه وابست

 گرفتن اقتضای در ساخت این مجازها نقش دارد و از سوی دیگر بدون در نظرموقعیتی  بافت طرف

 در بیت زیر:  مثالً  ؛شودنمی ها مشخصکالم گونهاینحال مخاطب و علم و آگاهی او، وجه مجازی 
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 گرد برآوردنه از الت و عزّی 

 

 که تورات و انجیل منسوخ کرد  

 (36: 1375، )سعدی                                

به آگاهی مخاطب از اسم خاص این « عزّی»و « الت» ۀمعنوی و وجه مجازی دو واژ ۀفهم قرین

 است.  رفته کار به پرستیبتبیت به معنی عام و مطلق بت و  دو بت بستگی دارد که در این

مجاز  ۀتوان قرینمی ،شود مجازها نیز اگر این ابیات در بافت کل شعر بررسی گونهاینالبته در 

ها را استعمال مجازی این واژه ،چون تأمل در بافت کلی کالم ؛کرد تلقیبودن آن را از نوع لفظی 

ها ضروری اما همچنان احوال مخاطب و آگاهی او نسبت به معنی حقیقی این واژه ؛کندمی مشخص

 ، مخاطب نیز جزئی از بافتهادیدگاهم وجه مجازی این الفاظ است. البته در برخی از و شرط فه

: ذیل 1388؛ مکاریک،  34، 1390)رستمیان و طباطبایی،  آیدمی شمار به حالیه یا سیاق موقعیتی

 .(366اصطالح نقد رتوریکی، 

 حال کالم  اقتضای -2-3

 -1: دو دسته بههای آن ویژگی .کالمی است ارتباطکالم یکی دیگر از عوامل اصلی برقراری 

یا همان احوال کالم  اصطالحبهها یا توجه به ویژگیشود. می تقسیمظاهر و ساختار  -2موضوع و 

کالمی است  و بروز احوال سایر عوامل ارتباط مقالیه از این نظر که کالم بستری برای ظهور سیاق

بالغی است ها و امکانات های ظاهری کالم اقسام آرایهویژگی ازجملهاست.  توجهقابلنیز مهم و 

 ۀو شرایط و چگونگی آن در دو مرحلشود. توجه به احوال کالم می گرفته کار که در سخن به

 ضروری است.  فهم کالم و نیز در زمانها و امکانات بالغی این آرایه یگیررکابهساخت کالم و 

به شبه و مشبهدر انتخاب وجه کنندهتعیینعاملی  است که تقریباً آن موضوع ،کالماحوال  ازجمله

توان معرف موضوعات وجوه تشبیه را می ممکن است بر چگونگی تشبیهات مؤثر باشد.است و 

تشبیهات در متون حماسی،  ،خاص صورتبهتصاویر و  کهنحویبه ؛کرد در یک متن تلقی شدهمطرح

متناسب با فضا و شرایط آن موضوع خاص  هرکدامغنایی، عرفانی یا تعلیمی با یکدیگر متفاوت و 

های بهمشبه شود که قطعاًهای متفاوتی را موجب میها مشبهاست و موضوعات متفاوت در این حوزه

 متناسب با آن را نیاز دارد. 

 ،در طرفین تشبیه ذکرشدهبرخی از امور ا معقول دانستن در تحلیل بالغی یک متن، محسوس ی

 ؛است رفته کاربه گرفتن فضا و بافت کلی کالمی است که این موضوعات در آن  نظر موکول به در

. اگر در یک به بافت کالم بستگی دارد هااینامثال حسی یا عقلی دانستن سیمرغ و کیمیا و  مثالً
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؛ یعنی اگر موجودی به این امور محسوس است ،مدّنظر باشد هاآنوجوه مادی و محسوس  ،کالم

اما اگر  بود. محسوس خواهد باشد قطعاً ی به اسم کیمیا وجود خارجی داشتهااسم سیمرغ یا ماده

 کهدرصورتی، «انسان» ۀهمچنین واژآید. می شمار باشد عقلی، وهمی و خیالی بهمقصود  هاآنمفهوم 

مدّنظر باشد محسوس است و  اومادی و ظاهری  ،اگر بُعد جسمانی ،دبگیر قراریکی از طرفین تشبیه 

های واژه ۀباید آن را معقول دانست. دربار ،روحی و معنوی او مقصود باشد ،اگر بعد شخصیتی

های کتاب اگر ظاهر جلد و کاغذ و ویژگی ؛نیز شرایط به همین صورت است «سخن»و  «کتاب»

ه معنوی و شود محسوس و اگر وج گرفته در نظر سخنیک شیء و ظاهر الفاظ و ساختار  عنوانبه

 را معقول دانست. آنمقصود باشد باید  ،فراتر از خصوصیات ظاهری ،جایگاه آن

گاهی تشخیص حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه در جمله، در درک مقصود شاعر یا نویسنده از 

 :بیتدر این  نقش اساسی دارد؛ مثالً فهوم عبارتکالم و فهم معنی و م

 وز قول یکی چو نیش تیز است

 

 در جان و یکی چو نرم مرهم  

 (148: 1370)ناصرخسرو،                   

در بلکه معنی و مفهوم سخن را  ؛ها نیستاصوات و واژه ،فقط ظاهر حروف «قول»مقصود از 

معنی و مفهوم سخن  قطعاً بیتاست. در این  کرده بودن به نیش تیز تشبیه تأثیرگذار و تلخ و گزنده

 است نه ظاهر الفاظ و کلمات آن را. همچنین است در این بیت:  تشبیه کرده گونهاینیا قول را 

 درختی پربارقول تو چو بار است و تو 

 

 آباد درختی که چو خرماست مقالش  

 (206: همان)                                 

مستلزم بررسی آن در بافت کلی  ،حتی اصل تشخیص تشبیه بودن یک تعبیر ،این مباحث فراتر از

در این بافت کالم و با توجه  در ابیات زیر صرفاً« باغ تو»یا « درخت تو»های ترکیب مثالً ؛کالم است

 :شود تشبیهی تلقی ۀتواند اضافبه سیاق مقالی این جمله می

 هنر بار درخت تو بود ،مکرمت سایه

 

 سخت تو بود  ۀمعرفت شاخ و نسب ریش 

 (544: 1345، فراهانی الممالکادیب)       

 بفشاریم شیره از شکر انگور باغ تو

 

 ها ز درخت جوان تو بفشانیم میوه 

 (846: 1384مولوی، )                               

توانست و سیاقی متفاوت می های دیگر با بافتها یا در جملهها خارج از این جملهاین ترکیب

 :ملکی باشد و درخت متعلق به تو یا باغ متعلق به تو معنی بدهد یا در بیت زیر ۀاضاف
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دانه است و من غواص و دریا عشق در 

 میکده

  برکنمبردم در آنجا تا کجا سر  سر فرو 

 (692: 1362، )حافظ                         

اما در  ؛باشد تعبیری متفاوت داشته توانست کامالً خارج از این بیت می «من غواص هستم»تعبیر 

 است. درکقابل خوبیبهتشبیهی بودن آن  ۀجنب ،سیاق مقالی این بیت

مبحث این ذیل  ،بالغت هایکتابدر  موضوعاتی که معموالً  ازجمله ،همچنین در بحث مجاز

آن را به دو  حقیقت و مجاز است و  معموالً که خط ممیزصارفه است  ۀموضوع قرین ،شودمی مطرح

 ۀقرین ازآنجاکه .(173: 1373)ر.ک. همایی،  کنندمی نوع لفظی یا مقالی و معنوی یا حالی تقسیم

توجه به بافت  ،در این نوع قرینه بنابراین ؛شودمی هایی است که در ظاهر کالم ذکرلفظی همان نشانه

در تشخیص مجاز بودن یک واژه نقش اساسی  ،آیدمی شمار مقالیه به سیاق ه همانکلی کالم ک

 اش است.در معنی غیر وضعی« می»دهد می ظاهر الفاظ جمله نشان ،در بیت زیر دارد. مثالً

 سرایان و مست درآمدبه مسجد 

 

  می اندر سر و ساتگینی به دست 

 (120: 1375)سعدی،                           

توان به کاربرد مجازی یک واژه لفظی و توجه به احوال بافت کلی کالم میهای از نشانه گاهی

 مقالیه در ساختار کالم است که تفاوت وجه مجاز های لفظی و سیاقهمین قرینه کهآنضمن  ،برد پی

کند. مانند معانی می یک واژه را در دو بافت کالمی متفاوت و دو کاربرد مختلف آشکار ۀگون

 در ابیات زیر: « آهن»مجازی 

 های بدش تعلیم کردندسخن -

 

 به زر وعده به آهن بیم کردند  

 (255: 1378)نظامی،                                  

 بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ -

 

 بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ  

 (234)همان:                                           

 ز سر تا به پایش به آهن ببست -

 

 بر و بازو و گردن و پا و دست  

 (33: 5: ج1376)فردوسی،                            

 به آهن سراسر بپوشید تن -

 

 بدان تا نداند کسش ز انجمن  

 (75: 1ج  )همان،                                     
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در دو بیت نخست از بافت کلی کالم مشخص است که آهن در این عبارت مقصود ابزار جنگی 

توان فهمید که مقصود از آهن مقالیه می اما در بیت بعدی از سیاق ؛یا همان خنجر یا شمشیر است

 زنجیر و زره است.

هایی که مالئمات صارفه و نشانه ۀقرین های مصرحه،در اغلب استعارهنیز در میان اقسام استعاره 

در همان ظاهر الفاظ جمله مشخص است و جزء احوال ظاهر  ،آیدمی شمار مستعارله و مستعارمنه به

 .آیدمی شمار بهجمله 

متناسب و منطبق با محتوا و مضمون  کامالً  هاآنو ظاهر الفاظ  هایهساختار کنا ،در متون ادبی   

متناسب با متون حماسی است که « عنان پیچیدن»و « عنان گرد کردن»تعابیری مانند  مثالً ؛آثار است

 شود:    های طلوع و غروب خورشید نیز با چنین کنایاتی به تصویر کشیده میحتی صحنه

 چو بگذشت شب گرد کرده عنان

 

 برآورد خورشید رخشان سِنان  

 (221: 6، ج1376)فردوسی،                     

 شود.های غنایی و عرفانی ادبیات نیز وارد میهمین اصطالحات لشکری بعدها در عرصه

فشرده و موجز  صورتبهمطلب  ۀهای بیانی برای ارائاز شیوهیکی نیز در مباحث علم بیان نماد 

-1: 1389اند )ر.ک.آقاحسینی و خسروی، کرده تلقی رسانیپیامنماد را نوعی از  .است شده دانسته

 شمار بخشی از فرهنگ یک ملت به نوعیبهکه گاهی خاص یک فرهنگ و جامعه است و ( 30

های نماد و وجوه یکی از شاخصه کهاینجهانی و همگانی دارد. اما با توجه به  ۀگاهی نیز جنب ؛آیدمی

معنای حقیقی ای که بر نیز قرینه ست و معموالًتمایز آن با مجاز و استعاره و تمثیل، گنگی ذاتی آن ا

به  ( پس فهم مفاهیم نهفته در نماد نیز کامال164ًوجود ندارد )فتوحی، همان:و دقیق آن داللت کند 

در  کاربردگیری نمادهای ادبی را برخی شرط شکلوابسته است.  کلی متن و بافت موقعیتی بافت

در  .کالم دانست آفرینش یک نماد را متأثر از بافتتوان شرایط می نوعیبهبنابراین  .دانندمتن می

کالم، مقتضیاتی را در ایجاد نمادها  موقعیتی و بافت احوال و شرایط بافت طبیعی طوربهاین صورت 

 شود. می موجب

 موقعیتی  حال بافت اقتضای -2-4

کند نیز از عوامل بیرونی زمان و مکانی که شاعر یا نویسنده در آن زندگی می ،محیط جغرافیایی

 ،گفتمان و ذیل مباحث نقد تحلیل هایکتابدر  کند.هایی را در کالم ایجاد میاست که ویژگی
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رود )ر.ک بلور، مریل و می کار به« موقعیتی بافت»کالمی و محیطی اصطالح  برای این عوامل برون

 هایکتاب، ذیل اصطالح نقد رتوریکی( همین عوامل در 1388و مکاریک،  1390توماس بلور، 

: 1390و طباطبایی، شود )ر.ک. رستمیانمی معرفی« حالیه سیاق»بوط به علم اصول با اصطالح مر

توان این می ،اردهای جزئی که در مصادیق سیاق و بافت وجود داز تفاوت نظرصرف( که 29-36

 کاربرد. دو اصطالح را مترادف و در کنار هم به

محیط و اقلیم محل  ۀبرخی معتقدند شعر هر شاعر باید نمایند ،شعر معاصر ۀخاص دربار صورتبه

است  کویرنشینشعر شاعری که در مناطق کوهستانی است با شعر شاعری که  اش باشد. مثالًزندگی

مشهود است  عر شاعران معاصر کامالًشتفاوت دارد. البته این تأثیر فضای طبیعی بر فضای شعر در 

 در شعر زیر از نیمامثالً  .(126: 1392)پارساپور، 

: 1373)نیما یوشیج،  ... اگر چون زورقی در آب اندازد جهان را از هر جای،/ سرریزاگر باران کند 

491) 

کند، در زمان بارش شدید باران، در یک محیطی که در آن زندگی میهای به تناسب ویژگی

است. یا در این شعر خلق  کرده که بر روی آب افتاده متفاوت، جهان را به زورقی تشبیه تصویرسازی

 :کندمی جوشنده تشبیه ۀرا به چشم

 اندجوشنده ۀخلق همان چشم

 

 انددر خویش خروشنده بیهُده 

                                                                                          (66: همان)                              

است که  متأثر از فضای فرهنگی و طبیعی بافتی ،به سرو قدبلندتشبیه فرد شجاع به شیر یا  یا مثالً

زیرا در این فرهنگ خاص و در باور این مخاطبان مشخص از  ؛شودمی این تشبیهات در آن ساخته

 میان تمام صفات شیر، شجاعت آن معروف است.

تر دارد. کم یشود؛ البته در داستان نمودمی در شعر بلکه در داستان هم دیده تنهانهاین حالت 

گیرد می کار را به خیالی آفریند، صوررا که در بافتی کویری می هاییداستانآن  آبادیدولت مثالً

 های طبیعتآورد ویژگیهایی که میعت کویر است و در توصیفات و واژهکه متناسب با فضا و طبی

با تناسبی که بین طبیعت  و نویسندگان شود. در حقیقت شاعرانمی و حشرات و حیوانات کویر دیده

خواهند می نوعیبهکنند می ایجادها، تصویرسازیها و توصیفات و از قبیل واژه ؛و ابزارهای کالمی

 (.121و  120: 1392تأثیر مطالب خود را بر خواننده بیشتر بکنند )پارساپور، 
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تصویرهای مشترک  تنهانهبرند می سر شاعران و نویسندگانی که در یک زمان و اقلیم مشترک به

ت که همواره هم در نیز به یکدیگر نزدیک است و این مطلبی اس هاآنهای بلکه اندیشه ؛دارند

(. 328: 1375است )شفیعی کدکنی،  شده نقد جدید به آن اذعان هایدیدگاهبالغت قدیم و هم در 

توسط شاعران و نویسندگان سواحل شمالی و  شدهخلقتصاویر همچنین در یک بررسی موردی بین 

حوزۀ جغرافیایی خصوص تشبیهات در این دو هها بتصویرسازیاست که  شده جنوبی ایران مشخص

)ر.ک.  آن است وهوایآبگیاهی و شرایط  منطبق با اقلیم خاص هر منطقه و پوشش متفاوت، کامالً

یکسان نیست. گاهی  هادوران ۀ(. البته این وضعیت در هم196-175: 1390خانی،هنوری و قر

حدت رویه و متفاوت، و ها و شرایط کامالًمشترکات کلی و عام در یک سطح وسیع با وجود اقلیم

های خاص هر منطقه که فراتر از ویژگی کندمی در بین شاعران و نویسندگان ایجادای یکسان شیوه

و شرایط جغرافیایی و اقلیمی  هاموقعیتسبک خراسانی، در شعر شاعران در  ۀدر دور است؛ مثالً

(. یا مشترکات و امور 326، 325متفاوت، تشبیهات یکسان و مشابه است )شفیعی کدکنی، همان: 

یکی از علل نزدیکی تصویرهای شعری و مضامین  ،مشابه در میان جوامع اسالمی معنوی تقریباً

به بعد(. البته گاهی  328است )ر.ک. همان:  و شاعران عرب شده زبانفارسیمشترک بین شاعران 

گیرد یا زمینه را برای بیان موضوعی دیگر در شعر می ت و عناصر آن خود موضوع شعر قرارطبیع

به وصف  و تشبیهات آغاز قصاید است که بعضاً هاتغزلمصادیق این حالت  ازجمله ؛کندمی فراهم

 آماده زمینه را برای بیان موضوعات دیگر پردازیمقدمهیابد و این می تصاصمظاهر طبیعت اخ

 به وصف طبیعت اختصاص یافته نوعیبههم  هاآنکه در است شعرهایی  ازجملهها کند. بهاریهمی

: 1392شود )پارساپور، می ص محل زندگی شاعر بر شعر او مشخصاست و هم تأثیر طبیعت خا

126.) 

متکلم، مخاطب  ازجملهمی کال عوامل ارتباطها احوال سایر گاهی در ساخت برخی از استعاره

مصرحه  ۀاستعار از اما در نوعی (شد که در ادامه به آن اشاره خواهد)تأثیر دارند  زموقعیتی نی و بافت

از مالئمات مستعارله و مستعارمنه در جمله  یکهیچگویند مطلقه می ۀکه در اصطالح به آن استعار

استعاره  گونهاینای از نمونه عنوانبه« عندی اسد» ۀجمل بالغی معموالً هایکتابشود. در نمی ذکر

 ۀرا در جمل« دریا» ۀ(. برخی نیز کلم297: 1376و مازندرانی،  234: 1383است )تفتازانی،  شده ذکر

: 1373اند )همایی، مصرحه مطلقه از مرد دانشمند یا بخشنده دانسته ۀاستعار عنوانبه« دریایی را دیدم»

های توان به وجه مجاز یا استعاره بودن واژهنمی رویهیچبه(. با توجه به ظاهر بافت این دو جمله 187
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تواند ذهن را به سمت معنای مجازی یا استعاری موقعیتی می توجه به بافتبرد و  پی« دریا»یا « اسد»

شود. بنابراین آگاهی از می در هر دو مثال معنی حقیقی و ظاهری جمله فهمیده وگرنهرهنمون باشد 

کند و  ها را آشکارجمله گونهاینموجود در  ۀتواند استعارای است که میمتکلم تنها نشانه شرایط

 .بستگی داردموقعیتی  مطلقه به آگاهی از بافت ۀهای مصرحتحقق استعاره در استعاره

های شنایی با ویژگیدرک مفهوم کنایی از یک عبارت به نحوی مشروط به آ کنایه نیز ۀدربار

ای برای صارفه ۀزیرا در کنایه قرین ؛رودمی کار ای است که کالم در آن بهموقعیتی فرهنگی و بافت

قابل  عبور از معنی حقیقی جمله و درک معنی کنایی آن وجود ندارد و معنی واقعی عبارت کامالً

به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی یا همان  دقیقاً ،تحقق و تصور است. خلق کنایات

های داخل یک جامعه یا در گویش هایفرهنگخردهبستگی دارد. حتی تحت تأثیر  موقعیتی بافت

ها نیز اقلیمی است و مشهود است. گاهی کنایه متفاوت در زبان، میزان و نوع تأثیر این عوامل کامالً

 ۀصنفی است و متناسب با شرایط آن طبق است و گاهی کامالًمختص به یک فرهنگ و شهر خاص 

امروزه در زبان محاوره  مثالً ؛شودهایی متناسب با آن فضا ساخته میبردن واژه کار خاص و با به

ل گُ»، «دقیقه نودی بودن»رود که برگرفته از زبان قشر خاصی است؛ کنایاتی مانند می کار کنایاتی به

 است. شده متأثر از بازی فوتبال ساخته کهآنو امثال  «زمین حریف بازی کردندر »، «به خودی زدن

در  هاهیک کشور ممکن است کنایفرهنگ و زبان مشترک در  ۀبنابراین حتی در حیط

های مختلف زبانی و حتی قشرهای گوناگون مردم متفاوت باشد. و گویش هافرهنگخرده

موقعیتی و  متأثر از شرایط بافت کامالً هاآنها و درک مقصود و مفهوم ساختار کنایه درهرصورت

 های متکلم و جایگاه اجتماعی او نیز هست.ویژگی نوعیبهمختص به هر جامعه و فرهنگی است که 

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آگاهی از شرایط زمان، مکان و محیط نمادها نیز ۀدربار

نماد مؤثر  ۀاست در فهم بهتر محتوای پنهان و ناشناخت رفته کار شرایط به در آنجغرافیایی که نماد 

: ذیل نماد 1393است )ر.ک. مقدادی،  شده در منابع مختلف اقسام گوناگونی برای نماد ذکر است.

ر، استعاری، تلمیحی و قدسی گ توان به نمادهای داللتاین اقسام می ازجملۀ( 189: 1385و فتوحی، 

یک از این اقسام اما هیچ ؛و اجتماعی در ارتباط است با تعامالت فرهنگی نوعیبهکرد که همه  اشاره

کند و با سایر اقسام نماد متفاوت می بلکه نماد ادبی در متن معنا پیدا؛ آیدنمی شمار نماد ادبی به لزوماً

های خود آن گیبرای درک مفاهیم نمادین در متن ضمن شناخت ویژ (.190است )فتوحی، همان: 

است نیز توجه  گرفته ای که متکلم در آن قرارموقعیتی باید به شرایط بافت )که پیشتر ذکر شد( متن
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نماد نیز  ۀکالمی حتی در انتخاب خود واژ موقعیتی و بافت های بافتزیرا اغلب ویژگی ؛شود

احوالی است  ازجملهتأثیرگذار است؛ موضوع و محتوای متن یا شرایط اقلیمی محل سکونت متکلم 

شعرهای نمادین و شعرهای  ازجملهدر شعر نیما که  نماد مؤثر باشد. مثالً ۀتواند در انتخاب واژکه می

رفته اغلب برگرفته از  ارک ( مظاهر به241است )فتوحی، همان: شده سمبولیک اجتماعی ایران دانسته

گرفتار غفلت و  ۀمظهر مردم جامع« جوی»در شعر زیر  مثالً  ؛محل زندگی اوست ۀطبیعت منطق

  خاموشی است:

 جوی است خموش و آسیاب افسرده 

 یک زن پس زانوش به غم سر برده

 

 هر بیش و کمی در آن به هم برخورده 

 است آسیابان مرده شدهه دانی چ

 (569: 1373)نیما یوشیج،                  

 :است دانستهرا مظهر استبداد و ظلم « سیل» یا در این شعر

 ای به لب آخر زمان کشدوقت است نعره

 چنینهممردم ز  ۀسیلی که ریخت خان

 

 نیلی در این صحیفه بر این دودمان کشد 

 اکنون سوی فرازگهی سر چنان کشد

 (295: همان)                                 

های نماد های ملی و اساطیری و دین و مذهب را خاستگاهطبیعت، آیین کهاینبا توجه به 

 توان به وجود آمدن نمادها را تحت تأثیر بافت( پس به عبارتی می191همان:فتوحی، اند )دانسته

 موقعیتی یک جامعه دانست.

 گیرینتیجه -3

امکانات زبانی و صوری است که متکلم  ازجملۀها و امکانات بالغی آرایه ،آنچه ذکر شد اساس بر

دهد. از سوی دیگر  اری و بالغت کالم خویش را افزایشتأثیرگذ هاآن کارگیریبهکند با می سعی

موقعیتی  های کالم )سخن(، احوال متکلم )گوینده( و مخاطب و شرایط و خصوصیات بافتویژگی

گیرد همه شرایط و عواملی است که خصوصیات و می در آن شکلیا جامعه و محیطی که کالم 

 کارگیریبهکنند. این دسته از احوال و شرایط بر چگونگی می کالمی را تعیین های ارتباطویژگی

استفاده از این  ۀها هم در مرحلاین امکانات زبانی در کالم مؤثر است. بنابراین توجه به این ویژگی

است. در مباحث مختلف  کنندهتعیینبسیار مؤثر و گاهی  هاآنفهم  ۀامکانات در کالم و هم در مرحل

دهد می بیان نشان مباحث علم تأمل دراین تأثیرگذاری مشهود است.  ،علم بیان نیز در مراحل مختلف
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نقش این مباحث و فهم  گیریشکلکالمی در  ارتباط ۀچهارگان اقتضائات احوال عوامل که توجه به

صورتی که درک وجوه تشبیه، چگونگی ساختار تشبیهات از جهات مختلف مانند  اساسی دارد. به

های خاص، همه تا حد بسیار زیادی منوط به بهکاربردن مشبهها و چرایی بهآندن حسی یا عقلی آور

موقعیتی و احوال متکلمی دارد که خالق آن  های بافتاحوال مخاطب، احوال کالم، ویژگی شناخت

 تشبیهات است. 

 معنی مجازی سوق سویبهدرک قراینی که ذهن را از معنی وضعی گاهی در مجاز و استعاره نیز 

احوال عوامل گوناگون کلی کالم و احوال آن بستگی دارد. مقالیه یا بافت  ال سیاقدهد به احومی

به نحوی در اقسام مختلف استعاره  هرکدامموقعیتی  ایط بافتاحوال متکلم، مخاطب و شر ازجمله

، نقش اساسی و تأثیرگذار فهم و کشف مفاهیم استعاری ۀمرحل درهم  و هاآنساخت  ۀدر مرحل هم

وابسته به احوال این  هاآنو علت آفرینش ها اهی ماهیت وجودی برخی از استعارهو حتی گ دارد

ای که کالم و استعاره موقعیتی آگاهی از شرایط و بافت ها صرفاًدر برخی از استعاره عوامل است.

 ،دهد و به سبب نبودن قرائن لفظی و معناییبه استعاره وجود و ماهیت می ،گیرددر آن شکل می

ه و تهکمیّ قرائن حالیه در تشخیص استعاره نقش اساسی دارد. حتی گاهی مرز بین اقسام استعاره

در چنین  واقع و قصد و نیت او وابسته است و در به احوال متکلم هاآنشدن  ه و ماهیت ساختهتملیحیّ

 نوع استعاره است. کنندۀتعیینشرایطی غرض متکلم 

وقعیتی که م های فرهنگی و بافتتمام هویت یک کنایه به زمینه طورکلیبهکنایه نیز  ۀدر زمین

 گیریشکلموقعیتی و فضای  متأثر از بافت کنایه کامالً و رود وابسته استمی کار کنایه در آن به

واقع هم ساختار ظاهری و الفاظ کنایه متأثر از این شرایط است و هم درک مفهوم  در آن است.

 .وابسته استو احوال متکلم  موقعیتی به آگاهی از شرایط بافت مدّنظر از یک کنایه کامالً

مفاهیمی گیرند و هم می نماد قرار هایی کههم واژه ؛شرایط به همین صورت است نماد نیز ۀدربار

موقعیتی و احوال یا  مستقیم از شرایط بافت صورتبهکنند همه ی که بر آن داللت مییننماد

، هاآنمتأثر است. حماسی، عرفانی یا غنایی بودن متون و در حقیقت موضوع کلی  های متنویژگی

به شناخت الً از سوی دیگر فهم مفاهیم نمادها نیز کامبا کاربرد نماد در آن متن ارتباط مستقیم دارد. 

  .موقعیتی بستگی دارد آن متن و شرایط بافت

در ساخت  کالمی عوامل ارتباطحال  توجه به موضوع اقتضای ی کهاتأثیرات گسترده با وجود

به نقش و تأثیر است و  شده بالغی کمتر به آن توجه هایکتابو فهم صنایع ادبی علم بیان دارد در 
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ی در بررسی اقسام استعاره و تشبیه و کنایه و نماد توجه هاآن و اقتضائات احوالاین عوامل احوال 

 اند.نداشته

 فهرست منابع
، 2، دورهبوستان ادب، «نماد و جایگاه آن در بالغت» ،(1389آقاحسینی، حسین و اشرف خسروی ) .1

 .30-1، ص58-1، پیاپی2شماره

 فروشیکتابو حواشی وحید دستگردی،  تصحیح و، تدوین دیوان ،(1345فراهانی ) الممالکادیب .2

 فروغی.

علی رحیمی و  ۀترجم ،قادیای بر روند تحلیل گفتمان انتمقدمه ،(1390) بلور مریل و توماس بلور .3

 اصفهان: جنگل.، امیرحسین شاه باال

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، (زیستمحیطگرا )ادبیات و نقد بوم ،(1392پارساپور، زهرا ) .4

 فرهنگی.

 .قم: انتشارات دارالفکرهشتم،  چ، مختصرالمعانی ،(1383تفتازانی، سعدالدین ) .5

دار احیاء  بیروت:شریف جرجانی،  سید ۀ، حاشیالمطولم(، 2004 -ه1425) ____________ .6

 .العربیالتراث

 .فرهنگسرای اصفهان انتشارات اصفهان:دوم،  چ، ارهنجار گفت ،(1363نصراله )تقوی، سید .7

 .خوارزمی تهران: انتشاراتچ دوم، ، تصحیح و توضیح ناتل خانلری، به دیوان ،(1362حافظ ) .8

انتشارات تهران: چ ششم، ، تصحیح و مقدمه و تعلیقات ضیاءالدین سجادی، دیوان ،(1378خاقانی ) .9

 زوّار.

، ضبط البالغه التلخیص فی علوم ،م(1932-ه1350) محمدبن عبدالرحمن الدینجاللنی، خطیب قزوی .10

 .العربی دارالفکرالطبعه الثانی، ن البرقوقی، و شرح عبدالرحم

و علق علیه:  صححه ،الفصاحه سرّ ،م(1953-ه1372سنان )ابی محمدبن الخفاجی الحلبی، امیر .11

 .علی صبیح و اوالده ه و مطبعه محمدمکتبمصر:  عبدالمتعال الصعیدی،

 .شیراز: دانشگاه شیرازدوم،  چ ،البالغه معالم ،(1353خلیل ) محمدرجایی،  .12

از دیدگاه  زبانی()برون موقعیتی بررسی تطبیقی بافت» ،(1390سیدکاظم طباطبایی ) ،ستمیان، مرضیهر .13

، 2، سالای قرآن کریمهای میان رشتهژوهشدوفصلنامه تخصصی پ «حالیه ث، هایمز و لوئیس با سیاقفر

 .36 -29 ،4شماره

 مشهد: دانشگاه مشهد. ،گفتار روش ،تا(الدین )بیاهدی، زینز .14



782-259ص ،98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  278 

 

 تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چ پنجم، تهران: انتشارات خوارزمی(، بوستان، 13سعدی ) .15

مهدی حائری ، به قلم سیدالقرآن االتقان فی علوم ۀترجم(، 1363من )الدین عبدالرحسیوطی، جالل .16

 .ات امیرکبیرتهران: انتشار ،2ابوالفضل ابراهیم، جلد قزوینی، تصحیح محمد

 نگاه.انتشارات تهران: چ ششم، ، خیال در شعر فارسی صور ،(1375شفیعی کدکنی، محمدرضا ) .17

مجله  ،«های ادبی سنتی و نویندر نظریه مخاطبحال  جایگاه رعایت اقتضای» ،(1385) صیادکوه، اکبر .18
 .132-117ص ،48، پیاپی3، شماره25ورهد، اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز علوم

-84، ص66و 65، شماره ات و فلسفهکتاب ماه ادبی ،«حال مروری بر اقتضای»، (1382) طاهری، حمید .19

87. 

 .عالم الکتبالطبعه الثانیه، ، البالغهفن ،م(1984.ه1405) در حسینعبدالقا .20

 .، تهران: انتشارات سخنتصویربالغت  ،(1386فتوحی، محمود ) .21

 تهران: نشر قطره.چ چهارم، ، ، به کوشش و زیر نظر سعید حمیدیانشاهنامه ،(1376فردوسی ) .22

 ، به سعی و اهتمام محمد نخجوانی، تهران: انتشارات ققنوس.دیوان ،(1362قطران تبریزی ) .23

میراث مکتوب تهران:  ،نژادبه کوشش: محمدعلی غالمی ،انوارالبالغه ،(1376هادی )مازندرانی، محمد .24

 و نشر قبله.

 .تهران: نشر چشمهچ اول، ، به امروزنقد ادبی از افالطون تا  دانشنامه ،(1393) ، بهراممقدادی .25

 رجمه مهران مهاجر، محمد نبوی، چ، تهای ادبی معاصردانشنامه نظریه ،(1388مکاریک، ایرناریما ) .26

 آگاه. انتشارات سوم، تهران:

الزمان  ، با تصحیحات و حواشی بدیعکلیات شمس تبریزی ، (1384الدین محمد )مولوی، جالل .27

 .امیرکبیرانتشارات تهران: چ هجدهم، فروزانفر، 

، به کوشش و اهتمام رینولد الین نیکلسون، مثنوی معنوی(، 1373) ____________________ .28

 چ پنجم، تهران: انتشارات بهزاد.

 تهران: دانشگاه تهران.چ چهارم، و مهدی محقق، ، به تصحیح مجتبی مینوی دیوان ،(1370) ناصرخسرو .29

، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید خسرو و شیرین ،(1378) نظامی .30

 تهران: نشر قطره.چ سوم،  حمیدیان،

امه زبان و پژوهشن، «های شمال و جنوب ایرانتشبیهات اقلیمی در داستان»، (1390خانی )نوری و قره .31
 . 196- 175، زمستان. 20، پیاپی4، شماره5سالادب فارسی )گوهر گویا(، 

 تهران:چ سوم، ، گردآوری و تدوین سیروس طاهباز، کامل اشعار ۀمجموع ،(1373نیما یوشیج ) .32

 نگاه. انتشارات



.../ همتیانژوهشی: نقش عوامل ارتباط کالمی در به کارگیریپ-مقاله علمی 279  

 

279 
 

ایشانی، زاده و طاهره ترجمه مجتبی منشی، زبان، بافت و متن ،(1393هالیدی، مایکل و رقیه حسن ) .33

 تهران: نشر علمی.

 .دوم، تهران: نشر هما چ ،به کوشش ماهدخت بانو همایی ،معانی و بیان ،(1373) الدینهمایی، جالل .34

نامه دکتری ، پایان«تحلیل مثنوی بر مبنای آن حال و بررسی و نقد اقتضای»(، 1392همتیان، محبوبه ) .35

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.

، 4، سالادب فارسی، «نقد و بررسی سیر بحث اقتضای حال» (،1393) حسین آقاحسینی محبوبه؛همتیان،  .36

 72-53، 1شماره


