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خبر و انشای  با استفاده از بافقی وحشی برین خلدبیان مضامین تعلیمی در 

 طلبی
 7طالبیان یحیی

 طباطبائی عالمه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استاد

 زهرا فاتحی
 یطباطبائ عالمه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دکتری دانشجوی

 (72/77/7939: مقاله رشیپذ خیتار ؛93/3/7939: مقاله افتیدر خیتار)

 چکیده
است کهه   و از سرآمدان مکتب وقوع یدهم هجر ۀسد انیسرا سخن نیتر برجستهاز  یکی یبافق یوحش
 بهر  از خهود  ی، اشهعار درخهور  ها لبقا نیا ۀو در هم است کرده ییآزما ، طبعیشعر مختلف یها قالبدر 
بهه   ،راه نیه و در ا کند یماشاره  یو اخالق یمیبه مسائل تعل برین خلد ۀاو در منظوماست.  گذاشته یجا

 و یبها اسهتفاده از علهم معهان     وحشهی . بهرد  یمبهره  یعلم معان ژهیو به ،یبالغ یاز ابزارها یمؤثر گونۀ
 میمفهاه  انتقال مؤثر، موفق به یها هویبه شی و پرسش یخبر ،یامرمانند جمالت  ،مناسب آن یابزارها
در مهتن  را حضور مخاطب  بدین شیوه ،حال نیو در ع است شدهها به مخاطب خود  آن میو تعل یاخالق

هها   آن ۀیه ثانو یدسته از جمهالت و معهان   نیا یبررس به ،پژوهش نی. در ااست دادهنشان  تر برجسته زین
 نیهز  و یو پرسشه  ی، خبهر یامرجمالت  یعنی ی،مبحث از علم معان سه فیو ظرا فیپرداخته شده، لطا

 .است شده نییتبشرح و  تعلیمیمتن  کیشاعر در  یمیتعل مضامین مؤثر ها در انتقال آن رینقش و تأث
 

 .خلد برین ،یعلم معان ،یمیتعل اتیادب ،خبر و انشاء وحشی بافقی، :یدیکل یها واژه
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 مقدمه .7
آمهوزش و   ،است کهه ههدآ آن   یانواع ادب نیتر کهنو  نیتر ماز مه یکی یمیتعل اتیادب
 ،ی، اجتماعیانتقاد ،یکمحِ ،یاخالق ،ینید یها نوشته تمام ،فیتعر نی. با اباشد یم میتعل
، جهزء  دهنهد  یمه  را آمهوزش  یفنه  ۀشاخ کیکه  یمتون یحتیا و پند و اندرزها و  یعلم
 توان یم ،فیتعر نیبر اساس ا .(2/11 :7997 انوشه،ر.ک؛ ) شوند یممحسوب  یمیتعل اتیادب

خهاص   یدر معنه  یمه یتعل اتیادب ه7 نمود: یبند میرا به دو دسته تقس یمیتعل یها کتاب
 اتیادب ه2. پردازد یمهنر  ایفن  کی است که به آموزش ییها دستورالعملخود که شامل 

ی اخالقه  مسهائل  ،ها آنکه موضوع  شود یمگفته  یعام آن که به آثار یدر معنا یمیتعل
. در (777: 7933 اریهان، نجّر.ک؛ ) .. اسهت .پند و اندرز، حکمت و ،یاجتماع ،یمذهب ،یعرفان

در  یمه یتعل اتیه و دوام ادب ییشهکوفا و باعث رونهق   که یاز عواملیکی  ،ادبیات فارسی
. عارفهان کهه فرهنهگ    اسهت  عرفان و تصهوآ بهوده   یریگ شکل ده،یگرد یرانیفرهنگ ا

و گذرا بودن  ایدنی داریرا به ناپا ها انسان پیوستهگرفته بودند،  شیرا پ ایاز دن یریگ کناره
 لیه از رذا یاریاز بسه  زیه پره ۀنه یزم ،تفکهر  نیه ا .کردند یمآن متوجه  یها غم و ها لذّت
 انیاز عارفان و شاعران ما در آثار خود به ب یاریبس سبب، نیهم به آورد. شیرا پ یاخالق
 نیه ا ۀجمله . از انهد  پرداختهه  .پند و انهدرز و..  ،یماعاجت ،یعرفان ،یاخالق ،یمذهب مسائل

 وهها جهز   آثار آن پس. دکر. اشاره .و. وحشی، ی، مولویسعد ،ییبه سنا توان یمشاعران 
 یوحشه  ،یز شاعران معروآ قهرن دههم هجهر   ا یکی. شوند یممحسوب  یمیتعل اتیادب
پهرداختن بهه    ،یشاشعار وح یتیو ترب یمیتعل ۀجنب نیتر برجستهو  نیتر مهم .است یبافق
 تیبه اهم یادب فارس ۀشاعران برجست گرید است. او مانند یاخالق یها آموزهو  میمفاه

 ه. به اسهت  کامالً واقهف  ها انسان یاجتماع یزندگ یموضوع و ارزش اخالق در سامانده
 یاخالق لیو نکوهش رذا لیفضا نیاز اشعار خود را به تحس یا عمدهبخش  دلیل، نیهم

 ،دیه صهرآ نام  یمه یبتهوان اثهر تعل  که آنچه را  ،یآثار وحش انیم . ازتاس دادهاختصاص 
 نظهامی  مخهزن اسسهرار  کتاب از  دیاست که به تقل نیبر خلد یو اخالق یکمحِ ۀمنظوم
 .است شدهسروده  یگنجو

 589و  باشد یم نظامی مخزن اسسرار ۀمنظوم هیشب زیاز نظر وزن و بحر ن خلد برین
. دارد مخهزن اسسهرار   بها  یادیه ز اشهتراکات  وهها   شباهت ه،کوتا ۀمنظوم نیا .دارد تیب
ژه و یه و کسهب  سهبب ه بهه  کاست  یاز شاعران مبرّز دوران صفو یکی یوحش دیترد یب

و احساسات  ها شهیانده کآن است  یت دارد. ارزش وحشیاهم یش در سخنوریخاص خو
به  یکساده و نزدار یبس یق را در زبانیدق ۀشاعران یها نکتهو  ها مضمون ،عواطف، کناز

 ییه گهو ک رسد یم یبه حدّ یکینزد و ین سادگیا یو گاه است کردهان یزبان محاوره ب
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 ۀنهد یزسل و زا ،کپا ۀشه در چشمیاو ر ۀشیان اندیب ۀویگفتار روزانه است. زبان و ش یک
در  هها  حهال ه سازها، سوزها، رازهها و  ک دیگو یمصادقانه سخن  قدر آنو  زبان گفتار دارد

هنرمندانهه بهه    یا وهیشه اثر خهود، بهه    نیدر ا وحشی .شوند یم گر جلوه یخوب هاو بالم ک
 یبالغه  یابزارهها  از. ابهد ی یمه  یاریبسه  قیراه از توف نیا و در پردازد یم یمیمسائل تعل

در وحشی  یاخالق یها امیپو ابالغ  یمیتعل یها شهیاند انیدر ب یا عمدهکارآمد که نقش 
 یها امیپدر انتقال  یمعان نقش علم ،پژوهش نیاست. در ا یعان، علم ماست داشتهاثر  نیا

در است  خواسته وحشیکه  یهنگام شود تا مشخص است شده یبررس ،خلد برین یمیتعل
و  اسهت  کردهاستفاده  ییها جملهاز چه نوع  ورد،آ یرو میبه پند و اندرز و تعل بیان مطالب
شکل به مخاطب منتقل  نید نظر به بهترمور نیمضام است تا کار برده ها را به چگونه آن
و  وحشهی  ۀشیشناخت اند یبرا ها آن ۀیثانو اغراض و دسته از جمالت نیا یشود. بررس
 یمیتعل اتیکار رفته در اب نوع جمالت به ی. با بررساست یضرور اریاو بس یمیاهداآ تعل

 نیه او در ا یمه یبا اهداآ تعل وحشیزبان  وندیپ یچگونگ ها، آن ۀیثانو یو اغراض و معان
 به روش وحشی ایکه آ شود یم پژوهش مشخص نیدر ا ،نی. همچنشود یم مشخص اثر

 شتریب ریتأث یبرا ای ،پرداخته میجمالت به موعظه و تعل یقیحق یو با کاربرد معان میمستق
 است. بهره برده هیثانو یو معان میرمستقیروش غ از
 پژوهش ۀنیشیپ .2

 اسهت  محدود ،صورت گرفته یمیتعل اتیدر ادب یلم معانع ریتأث بکه در با ییها پژوهش
 اشاره کرد. ریبه موارد ز توان یم ها آنکه از 

 القضهات  نیو نقش پرسش در آثار ع یبررس» ۀمقالدر  (7983) یمحمدو  فرد یرباقریمه 
 .اند کرده یالقضات بررس نیع یمیپرسش را در آثار تعل بحث ،«همدانی

 یمه یسهبک تعل  در ءخبهر و انشها   یاغهراض بالغه   یبررسه » ۀمقال ( در7939) یمحموده 
 .است کرده یمنظر بررس نیناصرخسرو را از ا اشعار ،«ناصرخسرو

به نقد « یدر علم معان ءخبر و انشا یاغراض ثانو لینقد و تحل» ۀدر مقال (،7935) یجماله 
 است. انشای طلبی پرداخته و تحلیل خبر و

 وحشی نخلد بریدر  یمیتعل اتیادب تیاهم .9
 یبهرا  یو علهم معهان   یبالغه  یهها  وهیشه توجهه بهه    ،یوحشه  شعر یها یژگیوجمله  از
 ،است یبالغت اسالم یها شاخهکه از  یبر مخاطب است. دانش معان شتریب یرگذاریتأث
 «حال یمطابقت با مقتضا نظراز  شود یم آن، احوال لفظ معلوم ۀواسط است که به یفنّ»

 نیز و ییانشا و یانواع جمالت خبر لیاز قب ،مطرح در آنو موضوعات  (87: 7971 )همایی،
 نهده یگو ۀشیاند یدرون یها هیسبا  میدر ارتباط مستق یها همگ آن ۀیثانو یکاربرد و معان
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 آثهار  ریو تهأث  ییبایاست که ز یدانش یمعان علم» ،فن یدر اصطالح علما ،نیاست. بنابرا
منظور که سخن بنها بهه    نیبد ،دهد یمر ساختمان کالم مورد بحث قرا دگاهیرا از د یادب

 «دگهرد  انیه شهنونده ب  کفههم و ادرا  زانیه متناسهب بها م   یعنی ،حال مخاطب یمقتضا
 .(57 :7977)صادقیان، 
 تیه ب 733 ت،یه ب 589از مجموع که مشخص شد  خلد برین ۀمنظوم اتیاب یبا بررس

 تعهداد  نیه ا ،علیمهی تاثهر در ژانهر    نیه دارد که با توجه به قرار داشتن ا یمیتعل ۀیدرونما
 شاعر است. یاثر برا یمیعد تعلو ارزش بُ تیاهم ۀدهند نشان

 خهود بهه   یمیتعل یها شهیاند انیب یبرا وحشیپژوهش،  جیبا توجه به نتا ،نیهمچن
 ،پژوهش نی. در ااست کردهاستفاده را  نیشتریب یو پرسش ی، امریاز جمالت خبر بیترت

در آن  جمهالت  ۀیه ثانو یمعان تیو اهم یانش معانبر د هیدسته از جمالت با تک نیتنها ا
 .شوند یم یبررس
 یئجمالت انشا .1
 کهه در ذات آن  میبهدان  یا جملهه است و اگهر خبهر را    «جادیا» یدر لغت به معنا «ءانشا»

 :دروغ پنداشهت  ایه آن را راسهت   توان یم ،یصدق و کذب وجود دارد و به عبارت احتمال
 .(75: 7973، یهاشم)« ستیتمل صدق و کذب نات محاست که بالذّ یکالم ءانشا»

 راسهت  ایه آن را دروغ  تهوان  ینم ،دهد ینمدر خارج خبر  یا واقعهاز  ءچون انشا ،نیبنابرا
 دانست:
در خهارج خبهر    یسوقوع امر ایاز وقوع  یخبر ۀمعناست که جمل نیدب یخارج تیمطابقت خبر با واقع»
و جهز بها    سهت یدر خارج ن یوقوع امرس ایاز وقوع  تیکاح ء،که مطابقت نداشتن انشا یدر حال ،دهد یم

 ایه  یدر لفظ بزن و طلب خوددار «زدن»طلب فعل  که چنان؛ شود ینمآن حاصل  ۀتلفظ به کلمات خاص
 .(237: 7997نژاد، رضا) «اردو کاش وجود د یا کاشک. طلب محبوب در لفظ تمنّاز آن در لفظ مزن ینه

در  یطلبه  یانشها  .شهود  یمه  میتقس یرطلبیو غ یبطل ۀبه دو گون ءانشا ،یبه طور کل
ابواب آن در علم  ۀدربار یلمفصّ یها بحثکه  یدارد، به طور اریبس تیاهم یبالغ منابع
، آن را خارج یطلبریغ یمبحث انشا تیاما در مقابل با وجود اهم ،است شده مطرحی معان
ا بهه اقسهام آن اشهاره    تنهه  ،یو در آثهار بالغه   اند کردهی تلق یبالغ یها یبررس ۀحوز از

 .است شده
 را یطلبه ریغ یاست و انشها  یطلب ی، انشاءمنظور از بحث انشا ،یآثار بالغ شتریب در
 یاز انشها  یرطلبه یغ یانشها  کیمهم تفک لیدل ی. بعضدانند ینم یبالغ یبررس موضوع

کهه مهورد طلهب حاصهل      ینکردن در وقت طلب» ای« نخواستن و طلب نکردن» را یطلب
 ایه  جهاب یاست به ا یزیچ خواستن ،یطلب یاما انشا .(792 :7953 رجایی،) اند هدانست« باشد

استفهام، نهدا و دعها    ،ینه امر، ،یشامل تمنّ ،و طبق نظر قدما ،یامر و نه یعنی ؛به سلب
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 یجمالت امر یعنی ،یطلب یدو دسته از جمالت انشا ،که وحشینی. با توجه به اشود یم
 نیه بهه ا  ،بخهش  نیه در ا ،است کردهاستفاده  یمیتعل یاه شهیاند انیب یرا برا یو پرسش

 .شود یم پرداخته مربوط اتیها در اب آن ۀیدسته از جمالت و اغراض ثانو
 یجمالت پرسش . 7. 1

 و یثهانو  یمعان رشیپذ لیاست که به دل یطلب یاز اقسام انشا یکیاستفهام  ای پرسش
ی از ابهواب مههم علهم معهان     انتقال مفهوم و عاطفهه بهه مخاطهب،    ۀدر نحو یرگذاریتأث

 که با توجه بهه  است شده ارائه یفیتعار زین یفارس یبالغ یها کتاب. در شود یم محسوب
 کهه بهه   یالفهاظ  یحتّه  ،یو در موارد اند کردهاستفهام مطرح  ۀدربار یمباحث ،یعرب منابع
رائه از پرسش ا ییهمااستاد که  یفیاست. تعر یعرب ،شده  یمعرف «استفهام الفاظ» عنوان

 یبهه معنها   ،قهت یاسهتفهام در حق » :رسهاتر اسهت   ،یمنابع فارسه  ریبه سا نسبت ،کند یم
 (.735: 7971 ،ییهما) «باشد یجاهل به امر ندهیکه گو یموارد است در دنیپرس

خهود   یقه یحق یکار رود، در معنا مجهول به ککه به قصد طلب در یپرسش تا زمان
 در ،پاسخ از مخاطب نداشته باشهد  دنیتظار شنان ندهیکه گو یو در صورت است رفته کار به

 ،یادب ،یهنر ،ینوع پرسش را پرسش بالغ نی. ااست شدهگرفته  کار بهخود  یثانو یمعنا
در » و (239: 7985 کزازی،ر.ک؛ ) نامند یم زین هیثانو یاستفهام در معنا ایو  یاستفهام مجاز

 خ،یتهوب  ،یشهگفت  ،کهالم او  یبلکهه ههدآ اصهل    ،تا بداند پرسد ینمپرسشگر  ،موارد نیا
کهه   دههد  یمه نشهان   پرسش یع مقاصد ثانو. تنوّاست یتمنّ ایسرزنش، استرحام، اندوه 

خهود را القها    یها شهیاند خود را ابالغ و امیپ تواند یم شتریبهتر و ب ،قیطر نیاز ا ندهیگو
 .(791: 7933ان، دیگرو  ینیآقاحس) «کند

نشان  زین خلد برین یمیتعل اتیبه اب مربوط یجمالت پرسش یبررس ،اساس نیبر هم
 پاسهخ  افتیدر یرفته، برا کار به یآثار به شکل پرسش نیکه در ا یجمالت شتریبدهد  می

 از یذهنه  گهرفتن  دییه تأ ینهوع  هها  پرسهش گونهه   نی. ااست شدهن انیمخاطب ب یاز سو
 :شود یممتذکر  فن خطابهاست که ارسطو در  یا وهیشهمان  ،قتیاست و در حق مخاطب

بهر مسهتمعان    ،برنهد  یمه  کهار  بهه  سانینو یکه سخنران یا وهیش باپرسش  راتیتأث یبرخ»
 پرسش .(279 :7977)ارسطو،  «برده باشد یا بهره گرانید یتا بتواند از آگاه شود یمگذاشته 

 اریبسه  نابها مخاطبه   متکلّمارتباط  جادیدر ا ،هیثانو یو چه در معنا یقیحق یچه در معنا
او را  و دهند یممخاطب را در مرکز توجه قرار  ماًیمستق یمالت پرسشج رایز ؛مؤثر است

 .کنند یم میدر گفتگو سه
 را یپاسهخ  افهت یکه انتظهار در آن یوحشی ب یگاه ،قیتحق ۀطیح یدر جمالت پرسش

 نیه ا او را دارد. در یاز سهو  دییه تأ یتنها تقاضها  ،باشد، با توجه به احوال مخاطب داشته
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 نیه ا نداشته باشد، وحشی با مثهال  زیاز موضوع ن یاطب اطالعاگر مخ یحت ،موارد گونه
 جلهوه ی هیو مطلب را چنان بد ردیگ یم یدرون دییاز مخاطب تأ یبه نوع ،ها پرسش گونه
وادار بهه   قیه طر نیه و او را از ا کنهد  یمه  ییمخاطب ناآگاه را راهنمها  ریکه ضم دهد یم
و از  کنهد  یمه کمهک   میزش و تعلآمو ندیاامر به فر نیا» و کند یمخود  ماتیتعل رشیپذ
)محمهودی،   «ابهد ی یمه  شیافهزا  زیه کالم ن ری، تأثشود یمکه حضور مخاطب احساس  جاآن

 یپرسشه  جمهالت  قیه از طر وحشهی  میتعله  ۀویش نیاز ا یا نمونه ریز تابیا .(259 :7939
 :است
 بخههت تههو بههر چیسههت چههه داری بگههو »
 

 «در چهههه شهههماری بگهههو   کیسهههتی و 
 .(737:  7992بافقی،  وحشی)                 

 نیکههی فکنههد  رِکههه گههذر بههر س هه   آن»
 

 «کههی رسههد از اهههل گزنههدش گزنههد     
 .(733:  7992وحشی بافقی، )              

خود همزمان با ذکر پرسش، پاسهخ   یمینکات تعل انیب یبرا وحشی یگاه ،نیهمچن
 یجو و تهالش ذهنه  جسهت کهه   شهود  یمه پرسش سبب  ۀویش نی. اکند یم انیب زین آن را

 ریه ز تیه شده تمرکهز کنهد. ب   انیپاسخ متوقف شود و تنها بر پاسخ ب افتنی یبرا مخاطب
 مخاطب را مهورد توجهه   ،ایت دنوحشی است که پس از مذمّ میتعل ۀویش نیاز ا یا نمونه
 :دیگو یمو خطاب به او  دهد یمقرار 
 پههذیر کیسههت در ایههن دیههر حههواد    »
 

 «گیههر د گوشهههو م مههی کههه بُهه غیههر خُهه 
 .(989:  7992وحشی بافقی، )           

 دست خود یمیبه اهداآ تعل یانکار یجمالت پرسش قیوحشی از طر زین یدر موارد
از  ،هها  آن نهفته در زیآم و با لحن تحکم یدسته از جمالت پرسش نیا یاری. او به ابدی یم

 نیه ا از ،گهر ید یو از سهو  دههد  یمه مخاطبان آگاه به مطلب را مورد توجهه قهرار    ییسو
هدآ . برد یماز مخاطبان ناآشنا بهره  یذهن دیأیگرفتن ت یبرا یصورت عامل الت بهجم
. شود میپرسش  از آن یاست که به شکل انکار یزیاثبات چ ،یانکار استفهام در یاصل
خهود بههره    یمه یتعل یها شهیاند انیب برای یرکیبا ز یابزار بالغ نیوحشی از ا ،نیبنابرا
بها   ،داشهته باشهد   خود ۀدیدر اثبات عق یسع میصورت مستق که بهنیاست و بدون ا گرفته

 :ابدی یمهدآ دست  نیبه ا یپرسش انکار
 کهههس چهههه کنهههد دشهههمنی زشهههتخو»
 

 «دشهههمن او بهههس عمهههل زشهههت او    
 .(738:  7992وحشی بافقی، )          

 پرسهش و در نظهر   انیه متفهاوت ب  یها وهیش ه،یبا اغراض ثانو یجمالت پرسش انیب
 ،اسهت   یمه یتعل یها امیپانتقال  برای یابزار بالغ نیب و استفاده از ااحوال مخاط گرفتن
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 و زنده بودن متن ییایبه پو ،وحشی با مخاطبان شده کیکه سبب ارتباط نزدنیبر ا عالوه
 ارشهاد  و در قالب یپ در یپ یمیگونه مطالب تعل نیاگر ا رایز ؛است کرده یانیکمک شا زین

 مخاطهب  یشهده بهود، بهرا    انیه احوال مخاطهب ب  بدون در نظر گرفتننیز و  حتیو نص
 لیکننهده تبهد   خشهک و خسهته   یدرزهانه ااز  یا مجموعهه نداشت و متن را به  یا جاذبه

 :کرد یم
 ۀیه کهه ما  ییهها  جملهدر  رایز ؛مؤثر است یا خوانندهارتباط با هر  جادیدر زنده کردن متن و ا وهیش نیا»
و  شود یمدر متن پررنگ  ،داند یمکه مطلب را  رواز آن  ندهیاوسً موضع برتر گو ،دارد هیامر و تنب خ،یتوب
 یو مطالهب آموزشه   میمفهاه  یبهه القها   ،جهیدر نت .دهد یمتوجه قرار  مخاطب را در مرکز ماًیمستق اًیثان

 .(759 :7983 ،و محمدی فرد )میرباقری« کند یمکمک 

امد در اغهراض  به ترتیب بس ،خلد برینرفته در ابیات تعلیمی  کار بهجمالت پرسشی 
 :اند رفته کار بهزیر 
 و مالمت: خیتوب 
 سههود رههها کههه سرشههک تههوایههن همههه دُ»
 ؟یکنههان از غههم دل تهها بههه کهه     هیههگر
 بکههوش ؟ینیل چنههد نشهه بههه گِهه  چیههه
 

 ؟چههه سههود ،مفههرح دلههت را چههو سههتین 
 ؟یل تهها بههه کههبههه گِهه یصههفت پهها سههبزه

 «بنههههوش یاریههههدر ره  ،زهههههر طلههههب
 .(931:  7992 وحشی بافقی،)                    

 بهههه رنهههج یدمهههت رفتهههه جههههان زِ یا»
 

 «سهههنجچنهههد تهههوان بهههود چهههو دم باد   
 .(737:  7992وحشی بافقی، )                    

 ؟همهه تهن حهرص و آز    یرا ا تهو  ستیچ»
 ؟سههتیبهها همههه کههس نخههوت زردار چ   

 

 «م زر دههههن از خنهههده بهههازهمچهههو خُههه 
 «؟سهت یچ نهار یجب از دو سه دهمه عُ نیا
 .(735:  7992وحشی بافقی، )                   

 یکنههه یمهههجهههور بهههه پهههاداش وفههها  »
 

 «؟!یکنههه یمهههچهههها  ،بهههاد تهههو را شهههرم 
 .(738:  7992وحشی بافقی، )                   

 استفهام انکاری: 
 فکنههد یکههین رِآن کههه گههذر بههر س هه  »
 

 «؟!رسههد از اهههل گزنههدش گزنههد   یکهه 
 .(733:  7992وحشی بافقی، )                  

 هنههر نیسههت غههرض نههام و بههس گههر زِ»
 

 «تو شهرت که دهد نام کس ه زِبِ 
 .(738:  7992وحشی بافقی، )                 

 بهههه همهههه عمهههر دم مههها کنهههد یکههه»
 

 «کنههد یسههیع مِم د د  کیههآنچههه بههه   
 .(989:  7992وحشی بافقی، )                  

 ل عمرکههاهیههن خههاک و گِهه ابگههذر از »
 

 «؟!اهیل سههههد ۀنههههیآ یچنههههد کنهههه  
 .(985:  7992وحشی بافقی، )                  
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 هشدار: 
 ؟دری سهود چیسهت   هبه وحشی از ایهن در »

 لبهههه گِههه یخانهههه بهههرآر رِه کهههه د بِههه
 

 ؟چیست از این مقصهد و مقصهود چیسهت    
 «کههههس منفعههههل  رِاز د  یتهههها نههههرو 
 .(985:  7992وحشی بافقی، )                   

 تأسف: 
 ؟از اینجهها پههریم ت کههه همّهه رِپ هه کههو»
 

 «رمنزل عنقههها بهههریمخهههت بهههه س ههه ر  
 .(987:  7992وحشی بافقی، )                  

 از شهتر یو مالمهت را ب  خیتوب ۀیثانو یوحشی معنا ،یبه هنگام کاربرد جمالت پرسش
مخاطب  داشتنو باز یاخالق میانتقال تعال یاو برا ،قتی. در حقاست برده کار بهموارد  ریسا

زبهان   با پرسش و ۀمقول قیاز طر است کرده یسع ،میمستق ینه ایامر  یبه جا از اشتباه،
 ا،یدل نبستن به دن ی. وحشی براابدیمهم دست  نیمالمت، به ا یمیساده و صم ،یعاطف
 و کند یمدسته از جمالت را استفاده  نیو... ا نشینی گوشه عزلت و طمع، حرص و خیتوب
 آگهاه کنهد و در راه   یانسان یارهایانندگان را از معپرسش خو یبا ابزار بالغ کند یم یسع
 دهد. یاریبه سعادت  دنیرس

 انکار هستند و وحشی از یدر معنا یجمالت پرسش نیشتریب ،و مالمت خیپس از توب
 خهود داشهته باشهد، بها     دهیه در اثبات عق یسع میصورت مستق که بهنیبدون ا قیطر نیا

 نهده یکهه در آن گو  یپرسش بالغ ،نیچن. همابدی یمهدآ دست  نیبه ا یانکار پرسش
 یسهاز  برجسهته  یمؤثر برا یها راهاز  یکیپاسخ ندارد،  افتیدر یبرا یانتظار گونه چیه
 پنهد و انهدرز،   میپرسش و بدون کاربرد روش مستق قیوحشی از طر ،نیاست. بنابرا امیپ
 .کند یمبه مخاطب منتقل  شتریب دیو تأک یمورد نظر خود را با برجستگ یاخالق امیپ
 یجمالت امر . 2. 1
 :است شده فیشکل تعر نیامر به ا ،البالغه معالمدر 

بهاستر   ۀکه طالب خود را در شأن و مرتبه  یدر حالت یعنی ؛استعال لیسب حصول فعل است بر ،امر طلب»
 یبلکه فقط به حسهب ادعها   ،نه ای ،باشد نیخواه در حق و واقع چن؛ کند یم طلب که از اوبداند  یاز کس

 .(713 :7953رجایی، ) «کنند ادب موصوآ ۀرا به اسائ طالب ،لذا در صورت دوم .الب باشدط

 کهار  بههم  یدر مقاصد مجاز اتیاما در ادب ،دستور است ایاز امر، تقاضا  یاصل غرض
 یمهمه  اریوحشی نقهش بسه   یمیتعل یها شهیانددسته از جمالت، در انتقال  نی. ارود یم

 دارند.

 یمیتعل اتیاما در اب ،است« ارشاد» ،یجمالت امر یثانو یمعنا سًمعمو یآثار بالغ در
 یمعنها  گاهیبهتر است ارشاد در جا ،و ارشاد مخاطب است میتعل ،متکلّم یاصل هدآ که
 ژهیو به ،یمیجمالت تعل ۀهم یاصل غرض رایز ؛جمله در نظر گرفته شود یقیو حق یاصل
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از  یاریبسه  ،نیریخسرو و ش یمیتعل اتیاب یبررس در ارشاد مخاطب است. ،یامر و نه در
امر را که نیاما وحشی عالوه بر ا ،اند رفته کار بهارشاد  قصد و به یقیحق یجمالت با معنا

 زیه ن یبهرده، در مهوارد   کار به ییارشاد و راهنما یو برا میمستق به طور یاریبس اتیدر اب
 انیه ب ریه ز ۀیه ثانو یانرا بها معه   یمه یتعل اتیاب ،ییو راهنما ارشادی عالوه بر غرض اصل

 :است کرده
 تشویق: 
 کنههههد یههههیفزا هیههههت اگههههر پاهمّهههه»

 جنبهههان شهههود  ت اگهههر سلسهههله همّههه
 

 کنههههد ییهمهههها بههههال یبهههه ۀپشهههه 
 «شهههود مانیمهههور توانهههد کهههه سهههل  

 .(933:  7992وحشی بافقی، )                  

 هشدار: 
 بهههه درشهههتان نظهههر فکنیو مههه زیهههخ»
 

 «زانکهههه زیهههان بصهههر اسهههت آن نظهههر 
 .(935:  7992وحشی بافقی، )                  

 توبیخ و مالمت: 
 مد سهههتوداگهههر کسهههت از راه خوشههه »

 مد مشههنو کههان خطاسههت حههرآ خوشهها
 

 نبایهههد شهههنود  ،چهههه نباشهههی تهههو  آن 
 «خلههق مشههو کههان بالسههت   ۀمضههحک

 .(732:  7992وحشی بافقی، )                  

 یمعان اما ،اند شده انید بارشا یقیحق یجمالت امر در معنا ،شود یممالحظه که  چنان
 ازوحشی است.  «قیتشو» ،ها آن نیتر مهمبرداشت کرد که  اتیاز اب توان یم زین یا هیثانو
 بیه ترغی و اهداآ متعهال  ها آرمانبه  دنیرس یمخاطب خود را برا یجمالت امر قیطر
خهود را بهه    مخاطب ق،یو تشو دنیبخش دیام قیدارد از طر یاول سع ۀو در درج کند یم
 نیشهتر یب ق،یتشهو  یبها معنها   یاز کاربرد جمهالت امهر   پس رهنمون کند. یکیو ن ریخ

دارد  یسع اتیاز اب یاری. وحشی در بساند رفته کار به هشدار ۀیثانو یبا معنا یجمالت امر
هشهدار   ۀورود به مقول یراه برا نیتر مناسبرا آگاه کند و  خود مخاطب ،هشدار قیاز طر
در  یجمالت امهر  تیّاز قابل ی. او با آگاهداند یم یامر جمالت از یریگ بهرهرا  ریو تحذ
اثر خود  یمناسب با فضا ،ها آن ۀیثانو یجمالت و معان نیاز ا متفاوت،یی معنا یها مقوله
مخاطب او  میرمستقیغ ای میطور مستق که به ییها بخشدر  ،مثال عنوان به ؛برد یمبهره 

پنهد و انهدرز   هها   آن ۀیه که درونما برد یمبهره  یاز جمالت امر ،هستند پادشاه و بزرگان
 یا گونهه بهه   قیه طر نیه را در خهود دارنهد تها از ا    بیو ترغ قیتشو ۀیثانو یو معنا است

 یمعنها  نیه ا ابه کهه   یکند. جمالت امر قیو عدالت تشو یکین به مخاطب را ،محترمانه
و بهر   کند یم تیهدا یشتریب یعد عاطفو بُ یسادگ یسو به را کالم ،همراه باشند هیثانو
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با تمام  وحشیسخن  یکه رو یاتیاز اب یاریدر بس ،نی. همچناست رگذارتریتأث نامخاطب
 قیه از طر کند یم یسع یویو دن ینیآگاه به مسائل د یمیحک مانند خود است، نامخاطب

 زین یکند. گاه تیمخاطب خود را ارشاد و هدا ،ریهشدار و تحذ یمعنا و با یجمالت امر
. ردیه گ یمه و مالمهت بههره    خیتوب ۀیثانو یبا معنا یاز جمالت امر اطبمخ دارشا یبرا

 میمستقریمخاطب خود را به طور غ ،معنا نیدر ا یکاربرد جمالت امر باوحشی  ،نیبنابرا
 .شود یمرهنمون  یخوب به و دارد یمباز یاز بد
 آن در تیه اهم انگریه ب ،هیه و ثانو یقه یحق ینادر مع یکاربرد جمالت امر ،مجموع در
خسهرو و   یمیتعل اتیاب انیدر م یجمالت امر یوحشی است. بسامد باس یمیتعل ۀشیاند
ارشهاد، هشهدار،    رایه ز؛ حضور مخاطب در مهتن دارد  یبرا متکلّم تینشان از اهم نیریش

او به حضور مخاطب  که معقول است متکلّم یاز سو یو مالمت در صورت خیتوب ،قیتشو
 اتیادب یرگذاریتأث یاز ارکان اصل یکی متن داشته باشد. در یکیارتباط نزدبا او و  ،اعتقاد
است  یو موفق کس اریهوش متکلّماست و  و مخاطب متکلّم انیارتباط م تیتقو ی،میتعل

 کهه بهه   یبهره ببرد. جمالت یارتباط کالم جادیا محور در مخاطب یعیطب یکه از ابزارها
 یارتبهاط کالمه   جهاد یا یعه یطب یابزارها دهند، مخاطب را مورد توجه قرار میطور مستق

 ۀو کاربرد گسترد یمیتعل اتیادب یژگیو نیبا شناخت ا وحشیکه  رسد یمهستند. به نظر 
مخاطهب را   ماًیکه مستق یپرسش جمالتنیز  و یجمالت امر و نه ،یطلب یجمالت خبر

 .است کرده انیمؤثر ب یوهایبه ش را خود یمیمطالب تعل ،دهند یممورد توجه قرار 
 یجمالت خبر . 9. 1

 :شوند یم میتقس یئو انشا یجمالت به خبر ،یدر علم معان
از گفتار وجود داشته باشهد. مقصهود    یاز ذهن( و جدا رونیدر خارج )ب آن مدلول است که یسخن ،خبر»
ناهماهنگ بهودن   ،است و مراد از دروغ بودن خبر قتیو حق تیآن با واقع یبودن خبر، هماهنگ راست از

 .(37: 7989، یهاشم) «است تیآن با واقع

 خهود دارد و بهه   تیه که صدق و کذب را ذاتهاً در ماه  استآن  یکالم خبر ،نیبنابرا
منتقهل   رنهده یرا به گ امیپ ه،فرستند یعنی ؛ردیگ یم صورتی رسان عمل اطالع ،آن ۀلیوس
امها در آثهار    ،خواننده است ایبه شنونده  امی، انتقال پیخبر ۀاز جمل یاصل غرض .کند یم
 ،سهت ین یرسان آن اطالع یو هدآ اصل شود یمابراز  یهنر یها زهیانگخبر با  غالباً ،یدبا

ی حال مخاطب، از اههداآ اصهل   یو بنا به مقتضا هیثانو یبا معان حیسخن فص رادیا بلکه
 ۀحکهم، افهاد   ۀرا به سه نوع افاد یخبر ۀجمل یاست. تفتازان یدر آثار ادب یخبر جمالت
 صاحب ،اساس نیبر هم .(73 :تا یب ،یتفتازانر.ک؛ ) کند یم میتقس گریحکم و اغراض د سزم

 :معتقد است هنجار گفتار
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 ایه منکر اسهت و معتقهد بهه خهالآ و      ایجاهل است و جاهل  ای ،عالم است به حکم کالم ای مخاطب»
مگهر   ،دکالم به او لغو خواهد بو یعالم است، القا اگر پس .هنالذّ یخال ایصدد سؤال و د است و درمتردّ
 .(27 :7999)تقوی،  «حکم ۀنه افاد باشد، یگرید که مقصود، غرضآن

 نیه ا ۀیه . پاکنند یم میتقس یانکار و ییابتدا ،یطلبرا به  یخبر ۀجمل ،یدر آثار بالغ
است که در کهالم   یطرآ مقابل ،مخاطب توجه به مخاطب است. منظور از ،یبند میتقس

 ۀخوانند ایمخاطب با شنونده  نی. اردیگ یم او شکل یوجود دارد و مؤکد بودن سخن برا
در کهالم   یو انکهار  ییابتهدا  ،یطلب یخبر یها جمله کالم تفاوت دارد. مخاطب یعموم

 کهار  بهه  ای دیعوامل تأک یریگکار بهسخن خود، با  نمودن مؤثر یبرا متکلّمحضور دارد و 
. کنهد  یم مینظمخاطب حاضر در سخن، کالم خود را ت تیها، با توجه به وضع نبستن آن
کهه   یدر خبهر طلبه   د،یتأک کاز تر متکلّم ،هن استالذّ یخال که مخاطب ییدر خبر ابتدا

که مخاطب منکر است، از وجهوب   یو در خبر انکار دیتأک سناز حُ ،مخاطب سائل است
 ایدر مقابل مخاطب سائل  دیعوامل تأک یریگکار به ،حال اما در هر ،ردیگ یمبهره  دیتأک

 است. مخاطب حال یبا اقتضامطابق  ،منکر
 :است آمدهچنین  مقاصد و اغراض ۀدربار ،یبالغ یها کتابدر  ،نیهمچن
شهنونده   ایه کهه بهه مخاطهب     یخبر است. زمان ۀدیسزم فا یگریو د دهیفا یکی خبر، مقاصد و اغراض»

 داشهته  یاگهر مخاطهب از خبهر آگهاه     یول ،ندیگو یمخبر  ۀدی، فارداشود که از آن اطالع ند داده یخبر
لوازم حکم است که  از یکی ،بلکه غرض او از خبر ،ستیدادن خبر تازه به شنونده ن نده،ی، هدآ گوباشد

 .(97 :7997نژاد،  انزابی) «ندیگو یمخبر  ۀدیبه آن سزم فا

 کارکرد خبر بر اساس حال مخاطب یبررس . 7. 9. 1
 میتقسه  یانکار ،یلبو ط ییخبر بر اساس احوال مخاطب به دو بخش ابتداکه شد  گفته

 لیه و تحل ی، بررسه کرد انواع خبر بهر اسهاس حهال مخاطهب    کار ،بخش نی. در اشود یم
 العمل مخاطب نسبت بهه کهالم دسلهت    عکس تیموضوع بر اهم نیطرح ا رایز ؛دشو یم

 در مخاطب و انعکاس آن یسطح آگاه ۀدربار متکلّم تیّذهن ۀدهند نشان تواند یمو  دارد
 د.مطلب باش انیب ۀنحو
 یخبر طلب . 7. 7. 9. 1

ی معنه  نیبد ؛کند منکر فرض اید را مردّ رمنکریکه شاعر مخاطب غ کند یماقتضا  یگاه
آورده  دیه مخاطبهان بهدون تأک   گونه  نیا یدر کالم آن است که کالم برا هیلاصل اوّ که
 کهالم را بها   ،ندارد، او را منکر فهرض کهرده   یو انکار دیکه مخاطب ترد یدر حال و شود
 .دآورن یممختلف  ؤکداتم

 نهده یگو یعنه ی ؛نهد یگو یمه  «حهال  یاقتضها »اصهطالحاً   حالت نیبه ا ،یعلم معان در
مطلهب آن   نیه علهت ا  .آورد یمه  دیو سخن خود را با تأک کند یم منکر فرض را مخاطب
، کارکرد و بسامد انواع خبهر  ،یمیتعل اتی. در ابکند ینماقرار  قتیبه حق مخاطب است که
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 در زبان شاعر است و توجه به احوال مخاطب و در نظر امیپ حیانتقال صر تیاهم دال بر
 اسهت. از آنجها   یاستفاده از انواع جمالت خبر زانیم ۀکنند نییاو تع یسطح آگاه گرفتن

 میانتقهال مهؤثرتر مفهاه    یبرا وحشی ،استوار است دیو آموزش بر تأک میتعل یاقتضا که
 .است بردهبهره  ییخبر ابتدااز  شتریب یطلب یاز جمالت خبر ،یاخالق

 انکهار  ای دیحالت ترد ژهیو به ،او با در نظر گرفتن احوال خوانندگان شعر خود ،نیبنابرا
 یو به شکل جمالت طلب شتریب دیرا با تأک یجمالت خبر کند یم یمخاطبان، سع یبرخ
 مخاطهب  بهه  تر قاطع یخود را به شکل یمیتعل یها شهیاندبتواند  ،سو کیتا از  ،کند انیب

 ،یکل طور  بهحضور فعال مخاطب را در اثر خود نشان دهد.  ،گرید یکند و از سو منتقل
 نشهان  یدیه و تأک ی، طلبه ییجمالت به خبهر ابتهدا   نیا میو تقس یجمالت خبر فیتعار
 ل و خهواه دوم و سهوم  اوّ ۀخواه درجه  ،جمالت بر وجود مخاطب نیا تیّکه ماه دهد یم

 اثبهات  در جمله و اصرار بر دی، آوردن تأکیام کاربرد خبر طلببه هنگ ژهیو به ،است استوار
 خهود  در مهتن  یکه او به حضور مخهاطب  خواهد بود یمنطق یشاعر، زمان یسخن از سو

 کی هر با کاربرد وحشی ،نینباشد. بنابرا دهیممکن است با او هم عق واعتقاد داشته باشد 
 یمهوارد  و در کنهد  یمه  دیه تأک بر حضور مخاطب یضمن طور  به یاز انواع جمالت خبر

 خبهر  جمهالت  ی. بسامد بهاس باشد هم میمنکر  ایمخاطب، مردد  نیکه ا دهد یمنشان 
 اسهت از  داشهته  یخود سع یمیتعل یها شهیاندانتقال  یشاعر براکه  دهد یمنشان  یطلب

 منکهر را  ایه مخاطب مردد  یدارند تا حتّ یشتریب تیو قاطع دیبهره ببرد که تأک یجمالت
بهه   تهوان  یمه  ،یو آوردن خبر طلب دیتأک یها وهیش نیتر مهم از کند. رشیوادار به پذ زین

 :کرد اشاره ریموارد ز
 سهاختار  نیه ا :ریو تحذ هیبا غرض امر مؤکد و در قالب تنب یاستفاده از جمالت خبر 
 .دیافزا یمجمله  یدیو بر بار تأک شود یمه مخاطب استفاده جلب توجّ یبرا
 بههه داغ یبسههوز چهههفشههان گر نههور»
 اگهههر سهههوخت، بسهههاز و بسهههوز  دیهههبا
 

 قاعههده را از چههراغ  نیههکههن ا کسههب 
 «فههههروزبر یکسهههه کیههههتار ۀخانهههه

 .(733:  7992وحشی بافقی، )                 

 در وصف همبالغ: 
 رغ کههه شههد تشههنه بههه خههون غههزالچ هه»
 

 «جنبهههان شهههود از زور بهههال   مروحهههه 
 .(931:  7992وحشی بافقی، )               

 استفاده از ضمیر مشترک: 
 یمههار کههه بههر دسههت خههودت جهها دههه »

 

 «یدسههت و بههه صههحرا بههر   یزود بههر 
 (.935:  7992وحشی بافقی، )                  



 795 /7937پاییز و زمستان  ،2ۀ شمار ،7 سال بالغت، و ادبی نقد ۀپژوهشنام

 

 همچهههو گهههل بوسهههتان یچنهههد شهههو»
 

 «سراسهههر زبهههان  شیدر صهههفت خهههو 
 (.737:  7992وحشی بافقی، )                  

 

 کاربرد ضمایر اشاره در ابتدای جمله: 
 اطلههس بههه دوش   ۀجامهه  یزان فکنهه »
 

 «پههوش پههرده تی ههشههود آن بههر خر  تهها 
 .(933:  7992وحشی بافقی، )                  

 کشهههورت نیهههآنکهههه فرسهههتاد بهههه ا»
 

 «جمههههع زرت یخلههههق نکههههرد از پهههه 
 .(739:  7992وحشی بافقی، )                  

 یکنهه یمهههنههرش  بیههآنکههه تههو ع »
 غههرض نههام و بههس سههتیهنههر ن گههر زِ
 شهههههود نامههههههدار  شیانهههههد هنر آن
 پرسهههت آتهههش ۀکهههه چهههو پروانههه  آن

 

 یکنههه یمههههمهههه جههها نهههامورش   در 
 تههو شهههرت کههه دهههد نههام کههس  ه زِبِهه

 شههعار یشههمار بیههع یتههو کنهه  کههش
 «گرد تهو گشهت از تهو در آتهش نشسهت     

 .(738:  7992وحشی بافقی، )                  

 تکرار کلمه: 
 دیههبههه جههز بههد ند ،کههرد یهههر کههه بههد»
 

 «دیه بهد کهه عهوض سهد ند     کیکرد که  
 .(738:  7992وحشی بافقی، )                  

 کههه خههدا را سههزد   یشههکر و سساسهه »
 

 «خههههالق مهههها، رازق مهههها را سههههزد    
 .(987 :7992وحشی بافقی، )                   

 خاک عهداوت فهن اسهت    نیهر که در ا»
 

 «شههود آخههر اگههر آهههن اسههت    خههاک 
 .(985:  7992وحشی بافقی، )                  

 کاربرد ادات تأکید: 
 مهههالیپا نیهمچهههو زمههه یتههها نشهههو»
 یبهههه مهههردم منمههها چهههون پهههر  یرو

 

 مثهههال از همهههه گهههردون  نیدور نشههه 
 «یتههها طلبنهههدت بهههه سهههد افسهههونگر 

 .(981:  7992وحشی بافقی، )                  

 تکرار ضمیر: 
 سههگالمداو خوش بیههتههو همههه تههن ع »
 

 «مثهههال ینهههام نههههادت بهههه هنهههر بههه  
 .(739:  7992وحشی بافقی، )                 

 خهود اسهت   یکبر و دماغش نه بهه جها  »
 

 «خههود اسههت یبههرا ،درمههش هسههت گههر 
 .(735:  7992وحشی بافقی، )                
 

 پرسهههت آتهههش ۀآنکهههه چهههو پروانههه »
 

 «گرد تهو گشهت از تهو در آتهش نشسهت      
 .(738:  7992وحشی بافقی، )                  
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  ادات قصر ۀبه وسیلتأکید: 
 پهها بکههش از صههحبت هههر بلهههوس    »
 

 «آر و بهههس  وفهههادار بهههه دسهههت  اریههه 
 .(935:  7992وحشی بافقی، )                  
 

 کههار مزرعههه شههد دانههه نیهههههر کههه در ا»
 

 «از آن دانهههه همهههان دانهههه بهههار    آرد 
 .(737:  7992وحشی بافقی، )                  

 مؤخر باشد دیآنچه با تقدیم: 
 مخاطب است که سبب ارتباط مؤثرتر با یزبان یتیقابل ،مؤخر باشد دیکه با ییاجزا میتقد
 اتیاب در ،عنوان مثال به ؛دارد یا ژهیو گاهیجا یمیدر متون تعل ،لیدل نیو به هم شود یم
 آغهاز  و خواننهده را در همهان   شهود  یمل جمله بر مفهوم کُ دیمسند، سبب تأک میتقد ریز

 :کند یم ییآن راهنما افتیو در امیپ تیجمله به اهم
 زیاسههت بههه راه سههت  زیههسههفله کههه ت »
 

 «زیههگر یاز و ،چههون دم خههدمت زنههد   
 .(931:  7992وحشی بافقی، )                  

 د بههر همههه شههکر و سههساس و فههرض بُهه»
 

 «اسیههق نههه بههه حههدّ  یشههکر و سساسهه  
 .(987:  7992وحشی بافقی، )                  

 شود یم زیکه موجب قصر کالم ن یوآ منفحر اب دیتأک: 
 دار ادیههد ر سههخن از اهههل خِهه   نیکهها»
 

 «دسههت مکههن بههاز بههه سههورا  مههار      
 .(931:  7992وحشی بافقی، )                  

 نید انگبههههو بُههههرا ن  یهههههر مگسهههه »
 

 «نیرو نشهههود شهههکرخهههود ینههه ههههر 
 .(935:  7992وحشی بافقی، )                  

 ه صههدآنُهه نیههزت اد همّههو گههر نبُهه »
 

 «کهههف مقصهههود کهههه آرد بهههه گهههوهر 
 .(987:  7992وحشی بافقی، )                  

 چههه سههود شههمعی ۀجامهه ،یا شههمع نههه»
 

 «دود زِ دیههههههایشههههههمع ن یروشههههههن 
 .(739:  7992وحشی بافقی، )                  

 یمیتعل اتیدر اب ییخبر ابتدا . 2. 7. 9. 1
 . درشهوند  یمه  دهیه نام «ییخبر ابتدا»باشند،  یخال دیکه از تأک یدسته از جمالت خبر آن
 انکهار  ایه خلق شده که در برابر خبر، حالهت شهک    متکلّمدر تصور  یمخاطب ،حالت نیا

ی میتعل یها شهیاند انیب یبرا یگاه، دبا در نظر گرفتن احوال مخاطب خو وحشی .ندارد
 منکر اید که مردّ یمخاطباز  ،قیطر نیو از ا برد یمبهره  ییاز جمالت خبر ابتدا یشخو
 یها آموزهو  شهینسبت به اند یو ذهن یدرون دییگرفتن تأ یبرا یصورت عامل به ،ستین

 :کند یمخود استفاده  یمیتعل
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 کههه خههدا را سههزد   یشههکر و سساسهه »
 کهههه بهههه خهههوان نعهههم   رازق مههها آن

 احسهههان او  ۀهسهههت جههههان سهههفر  
 

 خههههالق مهههها، رازق مهههها را سههههزد    
 مخوانههد جهههان را بههه وجههود از عهههد    

 «خهههور خهههوان او  اههههل جههههان زلهههه 
 .(987:  7992وحشی بافقی، )                  

 ،یثانو یو انتقال معان یمیتعل میمفاه رشیدر پذ یدسته از جمالت خبر نیا تیقابل
 یمه یتعل یها شهیاند ،جمالت نیا اتا ب است آوردهفراهم  وحشی برای یامکانات گوناگون

 یرگهذار یتأث زانیه م میبه هنگهام تعله   ،ی. به طور کلّکند انیب یخود را به شکل مؤثرتر
، هها  درنگ و ها هیتکمانند آهنگ کالم،  یدر گفتار عوامل رایز ؛نوشتار از گفتار کمتر است

 ندیآ یم متکلّم یاریمخاطب به  میحضور مستق ،تر مهمحاست دست و صورت و از همه 
نداشهتن   حضهور  سهبب بهه   ،یمه یلتع یها متندر  نابراین،مؤثرتر داشته باشد. ب یتا کالم
 یمعهان  علهم  ۀنه یدر زم مهتکلّم دانش و اطالعهات   م،یصورت مستق و مخاطب به متکلّم

 تیّه ظرف دانهش و  نیه بر ا هیاست که با تک یشاعروحشی کارگشا باشد.  اریبس تواند یم
 جبهران  یبهرا  ،خود یمیتعل یها شهیاند انیبه هنگام ب ه،یثانو یمعان رشیجمالت در پذ

 کهار  بهه  یثهانو  یمتفاوت و با معهان  یها وهیشرا با  ی، جمالت خبرینوشتار ۀویضعف ش
 هنگهام کهه   رسهد  یم. به نظر گذارد یم یشتریب ریبر مخاطب تأث ،قیطر نیو از ا برد یم
 نیهم به .اند بودهاثر در مد نظر شاعر  نیتمام خوانندگان ا ،یمیو تعل یاصول اخالق انیب
از  ،هها  آنبه  امیدسته از مخاطبان و انتقال پ نیبر ا شتریب یرگذاریتأث یبرا وحشی ،لیدل

 متنوع در کهاربرد خبهر   یها وهیش نی. ابرد یمخود بهره  انیب ۀویدر ش یعمتنوّ یها روش
 .است هشددر اثر مذکور  امیسبب انتقال بهتر پ ،ییابتدا
 همراه با اطناب ییخبر ابتدا انیب 

 دیهمهراه اسهت. شها    یبعهد  اتیه در اب شهرح  ب وبا اطنا یگاه خلد برین در ییخبر ابتدا
 عنوان به؛ اطناب و شرح باشد نیا لیدس از یکیاو  یبودن مخاطب و ناآگاه هنالذّ یخال

آورده نشهینی   گوشه عزلت و شیستا بد و یها انسانکه در مذمت  یاتیشاعر در اب ،مثال
 و از پهردازد  یمه ضهوع  مو نیبه ا ییو با استفاده از جمالت خبر ابتدا یمتوال تیب چند در
 و شهتر یب یرگهذار یباعهث تأث  ،آورد یمبه وجود  اتیاب یکه در محور عمود یاطناب قیطر

 :شود یمخود  یاخالق امیپ تر عیسر انتقال
 شمههههارو  ۀفههههیطا نیههههبگههههذر از ا»
 راهشهههان رِو منهههه پههها بهههه س ههه زیهههخ

 بهههه خهههاک یدر ره افعههه ینهههه یپههها
 مهههالیپا نیهمچهههو زمههه یتههها نشهههو

 وشبهههر صهههفت مهههار بهههه آزار خ ههه     
 گذرگاهشهههههان بشهههههنو و مگهههههذر زِ

 م فرصهههت ههههالک کننهههدت د  کیهههل
 مثهههال از همهههه گهههردون  نیدور نشههه



 خبر و انشای طلبی وحشی بافقی با استفاده از خلد برینبیان مضامین تعلیمی در  /798

 یچهههون پهههربهههه مهههردم منمههها  یرو
 ز همهههه در پهههرده بهههاش  ر  منمههها و 

 تهههو در دل گهههذار ادیهههتههها چهههو کنهههد 
 در پههههرده ۀفههههیطا نیههههبگههههذر از ا

 در اههههل جههههان سهههتیرسهههم وفههها ن
 لبههاش بههه عزلتگههه خههود پهها بههه گِهه   

 

 یه سهههد افسهههونگرتههها طلبنهههدت بههه 
 کرده بههههاشبههههر صههههفت روز گههههذر

 اریههههاخت یبهههه ۀیههههدهههههد گر یرو
 بهههاش چهههو نهههور بصهههر نینشههه پهههرده

 انیهههبکهههش از م یهمچهههو وفههها پههها
 «کههههس منفعههههل رِاز د  یتهههها نههههرو

 .(981:  7992وحشی بافقی، )                   

 یخبر ۀهمراه با جمل ییاستفاده از جمالت دعا 
جملهه و   یبار عهاطف  شیافزا یشاعر برا یگاهه ک شد مشخص یمیتعل اتیاب یدر بررس

 ییدعا ۀو همراه با جمل ییدر قالب خبر ابتدا را خود یاخالق امیبر مخاطب، پ شتریب ریتأث
 :است کرده انیب

 ر از نههههور بههههاددل کههههه پُهههه ۀنههههیآ»
 

 «دسن دور بهههههاد رهیهههههس تف هههههاز ن  
 .(989:  7992وحشی بافقی، )                  

 یدر جمالت اسناد «که» وندیپآ استفاده از حر 
 انیه ب ییخود را در قالب خبر ابتهدا  یمیتعل ۀشیشاعر اند اگرچه ،دسته از جمالت نیدر ا
و از  آورد یم یلیسخن خود دل یبرا یضمن طور  به «که» وندیپحرآ  قیاما از طر ،کند یم
 را «کهه »حرآ کاربرد  نیا ،ی. در علم معانشود یمباعث جلب توجه مخاطب  ،قیطر نیا
 :پس از اطناب دانست ضاحیااطناب و از نوع  ینوع توان یم

 بههه درشههتان نظههر  فکنیو مهه زیههخ»
 

 «بصههر اسههت آن نظههر انیههزانکههه ز 
 .(935:  7992وحشی بافقی، )             

 و منظور ناظر یمیتعل اتیخبر در اب ۀیمقاصد ثانو . 9. 7. 9. 1
 کهار  بهه  یقه یحق یخبهر در معنها   یمهوارد  در ،منظهور  و نهاظر  یمیتعل اتیکه در ابنیا با

 هیثانو ی. گفته شد که معاناست آمده هیثانو یدر معنا یجمالت خبر شتریاما ب ،است رفته
 و مهتکلّم ارتباط  میو تحک یآن در برقرار یرگذاریجمله و تأث یکارکرد هنر اءمنش ،خبر

 قیه ا او از طرارتبهاط به   تیبر مخاطب و تقو یرگذاریتأث ،گریبه عبارت د ؛است مخاطب
 هیاغراض ثانو نیشتریب، پژوهش ۀطیح اتیاب یدر بررس .شود یم سریخبر م یثانو مقاصد
 :از ندعبارت خبر
 :ابراز تأسف و اندوه 
 سههتیز دیههرنههج حسههد ام  زِ سههتین»
 

 «سههتیبههه جههان تههو عههالج تههو چ  یوا 
 .(737:  7992وحشی بافقی، )                 
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 تشویق: 
 لبههرآری بههه گِهه خانههه رِه کههه د بِهه»
 

 «کهههس منفعهههل رِتههها نهههروی از د  
 .(985:  7992وحشی بافقی، )              

 

 یرسه  ییکهه بهه جها    یبرآنه  تهو  گر»
 یرا بههه مقابههل گههرا   یدلهه صههاآ

 

 ظلمههت بههه صههفایی رسههی  رسههته زِ 
 «یزدا ظلمهههت نههههیتههها شهههودت زآ

 .(987:  7992وحشی بافقی، )             

 هشدار: 
 عهالم مخهور   یهمهه غهم از په    نیا»
 

 «غههم مخههور ،محنههت عههالم گههذرد  
 .(931:  7992وحشی بافقی، )              

 خشههمش جهههان ۀآنکههه زدی شههعل»
 

 «سآ وفههایی کههه زنههد مشههنو آن    
 .(931:  7992وحشی بافقی، )              

 لههب بههدران حههرص دهههن بههاز را  »
 بنههد یبههه غههم آب و علههف پهها  یا
 

 ز رابکهههش چشهههم بهههد آ   لیهههم 
 «نرسههاند گزنههد تفسههچههون سههگ ن 

 .(735:  7992وحشی بافقی، )              

 اسهت زر  یهی بال ،است یزر نه متاع»
 

 «الحههههذر ،طلبههههانزر یالحههههذر ا 
 .(739:  7992وحشی بافقی، )              

 توبیخ: 
 حسد با همه عهالم بهه جنهگ    ای زِ»

 رنههج حسههد امیههد زیسههت  نیسههت زِ
 

 زین عمل بهد همهه عهالم بهه تنهگ      
 «سهت یچ تهو عهالج تهو    به جان یوا
 .(777:  7992وحشی بافقی، )             

 خههوان لئیمههان مخههور   رِس هه نههانِ»
  آب بقهههها بههههاد بههههر او نههههاگوار  

 

 سبزی ههر خهوان مخهور    زهر خور و 
 «کههز پههی نههان اسههت سههگ داغههدار 

 .(731:  7992وحشی بافقی، )             

 بگهو  یچهه دار  ؟ستیبر چ بخت تو»
 ینهههک یمهههپهههدر  یبهههاس سآ زِ

 

 بگههو ،یدر چههه شههمار  و یسههتیک 
 «یکنهه یمههخههود بنمهها تهها چههه هنههر 

 .(737:  7992وحشی بافقی، )              

 هنِه  شیبهه لهب خهو    یخموشه  هرمُ»
 

 «هپسههتی خههود را نکنههی فههاش بِهه    
 .(937:  7992وحشی بافقی، )             

 اظهار ناتوانی و ضعف: 
 یکنههان از غههم دل تهها بههه کهه  هیههگر»

 بکههوش ینینههد نشههل چبههه گِهه یپهها
 

 ل تها بهه کهی   صفت پای بهه گِه   سبزه 
 «بنههوش یاریههزهههر طلههب در ره  

 .(931:  7992وحشی بافقی، )             



 خبر و انشای طلبی وحشی بافقی با استفاده از خلد برینبیان مضامین تعلیمی در  /773

 خبر یاغراض ثانو . 2. 9. 1
و  شوند یم به مخاطب( خارج امیخود )دادن پ یو اصل هیلاز قصد اوّ یجمالت خبر یگاه
 :7973 سها، یشمر.ک؛ ) ندیگو یم یثانو یانکه به آن مع روند یم کار به یگرید اغراض یبرا

بهه   یامیه پ انتقهال  یعنه ی ؛، اخبهار اسهت  یجمالت خبهر  رادیاز ا یو اصل هیقصد اول .(99
کهه در علهم    شهود  یمه  هم استفاده یگریاغراض د یبرا یاما از جمالت خبر .مخاطب

 الشهعاع  را تحهت  اخبهار ی عنی ،یاصل ۀفیوظ یگریمقاصد د ی. گاهشود یم یبررس یمعان
مهثالً   ؛از لوازم آن است یکی یخبر ۀجمل یثانو یکه معان یمعن نیدب ؛دهد یمخود قرار 
 ،اخبهار  نیاز لوازم ا یکیاست مقصود ما  ممکن ،«شدم ریمن پ»که  مییبگو یاگر به کس

حال و مقام  یمقتضا به یبستگ نینه خود نفس خبر و ا ،مثالً اظهار تأسف و اندوه باشد
 نیه . بهر ا شود یم دهیفهم احوال خبر با توجه به اوضاع و ایکالم  ،یدارد. پس در هر حال

 ،ها آنکه هدآ از  ییها جمله کرد. نخست میرا به دو دسته تقس ها جمله توان یم ،اساس
احساسات و عواطف اظهار  ها آن که در ی، جمالتگرید ۀآگاه کردن مخاطب است و دست

 یبدون در نظر داشهتن اقتضها   ،است رفقط اعالم خب متکلّمهدآ  ،. در نوع اولشود یم
و سخن خود  است داشتهدر نظر  را مخاطب سخن ندهیگو ،گریاما در نوع د .حال مخاطب

قصهد اخبهار و اعهالم     مهتکلّم  ،جمهالت  دسته از نی. در ااست دادهرا با توجه به او شکل 
. در دکن یمبه مخاطب منتقل  یخبر ۀجمل قیخود را از طر ۀبلکه احساس و عاطف ،ندارد

برجسهته کهردن موضهوع شهکل      قیه طر اول، ارتباط با مخاطب از ۀدست یجمالت خبر
فرستنده با  یعنی ؛فرستنده است یسو به امیپ یاصل یریگ جهت ،اما در نوع دوم ،ردیگ یم
 یژگیو نیا، قتیدر حقخود را اظهار کند. ی درون یها تیماهاز  یکی ،خواهد یمخبر  انیب

محسهوب   یعلهم معهان   یموضوعات اصل ازی کیبر است که خ ۀیثانو همان اغراض خبر
 قالبشاعر در  یمیتعل یها امیپاز  درصد 93 ،خلد برین یمیاشعار تعل یدر بررس .شود یم

 در دسهته از جمهالت   نیه ا تیه اهم ۀدهند امر نشان نیو ا است شده انیب یجمالت خبر
 ،دارنهد ی مه یتعل کردیکه رو یاتیگفت در اب توان یماثر است.  نیا یمیتعل یها امیپانتقال 
 یبهرا  وحشی ،لیدل نی. به همشود یممخاطب  یسرددلموجب  یدرپ یپ یها ینهامر و 

محور بههره   مخاطب یخبر یها جملهاز  شتریب است دهیکوش ،اشعار تعلیمی تیّحفظ جذاب
 یمه یدسته از جمالت بهه ههدآ تعل   نیدر ا دیمتفاوت تأک یها روش ببرد و با استفاده از

 یانواع خبر بر اساس حال مخاطب، جمالت خبر لیو تحل یبررس یبرا .ابدی خود دست
ی شهدند. بررسه   یاثهر بررسه   نیه در ا هیثانو اغراض نیزو  یانکار ،ییابتدا ،یطلب از نظر
 کسهطح ادرا  بهارۀ شهاعر را در  یر ذهنه که تصوّنیعالوه بر ا ،منظر نیاز ا یخبر جمالت
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 ،یثهانو  یو معهان  کنهد  یمه  نیهی تب لهب را مط انیه اههداآ او از ب  ،دهد یمنشان  مخاطب
 .دهد یمنشان  امیارتباط و انتقال پ یدر برقرارنیز خبر و کارکرد آن را  یها تیقابل
 جهینت .5

در  وحشهی  کهه  دههد  یماثر نشان  نیها در ا و بسامد آن خلد برین یمیتعل اتیاب یبررس
 ۀشه یبهر افکهار و اند   کنهد  یمه ی و سع کند ینماز حکمت و پند و اندرز غفلت  اشعار خود

از  اتیه اب نیه در ا یو خبهر  یئانشها ت بگذارد. بسامد کهاربرد جمهال   ریمخاطبان خود تأث
گوناگون با  یها وهیش بهی اخالق میارشاد مخاطب و انتقال مفاه یمؤثر او برا یها روش
 هشدار قیاز طررا  خود دارد مخاطب یسع اتیاز اب یاریوحشی در بس .است هیثانو یمعان

 جمهالت  از یریگ بهرهرا  ریهشدار و تحذ ۀورود به مقول یراه برا نیتر مناسبند و آگاه ک
از  متفاوت،یی معنا یها مقولهدر  پرسشیجمالت  تیاز قابل ی. او با آگاهداند یم پرسشی

به هنگام کاربرد  .برد یماثر خود بهره  یها مناسب با فضا آن ۀیثانو یجمالت و معان نیا
 کهار  بهه مهوارد   ریسها  از شهتر یو مالمت را ب خیتوب ۀیثانو یعناوحشی م ،یجمالت پرسش

مخاطهب از اشهتباه، بهه     داشهتن و باز یاخالق میانتقال تعال یاو برا ،قتی. در حقاست برده
ساده  ،یزبان عاطف با پرسش و ۀمقول قیاز طر است کرده یسع ،میمستق ینه ایامر  یجا

حهرص   خیتوب ا،یدل نبستن به دن ی. وحشی براابدیمهم دست  نیبه ا مالمت یمیو صم
 کند یم یسع و کند یمدسته از جمالت را استفاده  نیو... ا نشینی عزلت و گوشه طمع، و

بهه   دنیرسه  آگهاه کنهد و در راه   یانسان یارهایخوانندگان را از مع ،پرسش یبا ابزار بالغ
نکهار  ا یدر معنها  یجمالت پرسشه  نیشتریب ،و مالمت خیاز توب پس دهد. یاریسعادت 

مهورد   یاست که به شهکل انکهار   یزیاثبات چ ،یهدآ اصل ،یانکار هستند. در استفهام
 انیب یدر راستا یرکیبا ز زین یابزار بالغ نیوحشی از ا ،نی. بنابرااست پرسش قرار گرفته

در اثبات  یسع میمستق صورت  بهکه نیو بدون ا است گرفتهبهره  خودی میتعل یها شهیاند
که  ی. پرسش بالغابدی یمهدآ دست  نیبه ا یبا پرسش انکار ،باشد خود داشته ۀدیعق

 یمهؤثر بهرا   یها راهاز  یکی ،پاسخ ندارد افتیدر یبرا یانتظار گونه  چیه ندهیدر آن گو
 میپرسش و بدون کاربرد روش مستق قیوحشی از طر ،نی. بنابرااست امیپ یبرجسته ساز
به مخاطب منتقل  شتریب دیو تأک یا برجستگمورد نظر خود را ب یاخالق امیپند و اندرز، پ

در  امیه پ حیانتقال صهر  تیاهم ، دال بروحشی یمیتعل اتیبسامد انواع خبر در اب .کند یم
توجهه شهاعر بهه     ۀدهند نشان یاستفاده از انواع جمالت خبر ،نیاست. همچن شاعر زبان

 نیااست. از  یمیتعل یها شهیاند انیاو در ب یاحوال مخاطب و در نظر گرفتن سطح آگاه
 امیو انتقال پ انیب یبرا ،دارد یشتریب دیکه تأک ینخست از خبر طلب ۀدر درج وحشی ،رو

 گرید یکی. است کردهاستفاده  ثانویه یاز جمالت خبر ،و پس از آن است خود بهره گرفته
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دسهته   نیاست. ا یجمالت امر و نه کاربرد ،او بر مخاطب یرگذاریارشاد و تأث یها راهاز 
 انیه ارشهاد ب  یقه یحق یدر معنها  ،مهوارد  یاریبس در اتیاب یجمالت با توجه به محتوا از

 وبیخته  ،ها آن نیتر مهمبرداشت کرد که  اتیاب از توان یم زین یا هیثانو یاما معان .اند شده
و اهداآ  ها آرمانبه  دنیرس یخود را برا مخاطب ی،جمالت امر قیاز طر وحشی. است
 ق،یو تشهو  دنیبخشه  دیه ام قیه دارد از طر یسهع  اول ۀدر درجو  کند یم بیترغ یمتعال

 کند. رهنمونی کیو ن ریمخاطب خود را به خ
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