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 چکیده
 ییانشا یهاجمله ،یاز مباحث مهم در علم معان یکی

 ی. انشاشودیم میتقس یرطلبیو غ یاست که به طلب
 ،ییتمنّا ،یپرسش ،یو نه یامر یهاشامل گزاره یطلب

حال  یمقتضا ةگان. بنا بر اصل سهباشدیندا و دعا م
 یهاگزاره یگاه سنده،یمخاطب و مقام او و هدف نو

 یِ خود عدول کرده و معن یاز ظاهر دستور ییانشا
 یشود. با بررس ریـ چشمگ یها ـ کارکرد بالغآن یمعن

 یپنهان یهاهیال توانیها، مگزاره نیا یمنظورشناخت
 یگفتگو، عنصر اصل کهییجازبان را کشف کرد. از آن

 یهاپژوهش، گزاره نیارتباط است، در ا یدر برقرار
 یمثنودر  یموس یهاوارها و داستاندر گفتگوه ییانشا
 یاز کارکردها ی. مولوشودیم یو بررس لیتحل یمولو
 ةلیتا به وس بردیبهره م اریزبان بس یو همدل یبیترغ
به هدف خود که اقناع و  ،یو منبر یخطاب ۀویش

. ابدیمخاطب است، دست  بیو ترغ یختگیبرانگ
در  زین یختگیو برانگ بیترغ نیا یهانمونه نیشتریب

 .استافتهینمود  یپرسش زیو ن ییداو ن یامر یهاگزاره

های انشایی، تحلیل بالغی، جمله :هاکلیدواژه
 .های موسیوارهمولوی، داستان مثنویمنظورشناختی، 
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Abstract 

Essential sentences are one of the important 

topics in Rhetorical figures are divided into 

demand and non-demanding. non-declarative 

sentences include propositions of command and 

prohibition, question, wish, and prayer. 

According to the threefold principle; Appropriate 

to the audience and his position and the purpose 

of the author, sometimes non-declarative 

sentences deviate from their grammatical 

appearance and the meaning of their meaning- 

rhetorical function- becomes striking. By 

examining the cognitive meaning of these 

propositions, hidden layers of language can be 

discovered. Because conversation is the key to 

communication, in this research, inventive 

sentences are analyzed in the dialogues and 

storytelling of Musa in Rumi's Masnavi. Rumi 

makes great use of the persuasive and mpathetic 

functions of language to achieve its goal- 

persuasion and motivation of the audience -

through rhetoric and pulpit. Most examples of 

this persuasion are evidenced in command and 

call and question sentences. 

Keywords: Non-declarative Sentences, 

Rhetorical Criticism, Speech-act, Stories of 
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 مقدمه. 1
 بالغت است.مباحث  ترینمهمعلم معانی از 

از این علم « اإلعجازدالیل» در کتابجرجانی 
دارترین کند و آن را ریشهیاد می علم نظمعنوان به

بنایی  زیر .(213: 1383ضیف، شوقیداند )دانش می
گذاری کرد، نظم پایه نظریةکه جرجانی از این 

موجب شد که پس از او دانشی مستقل به نام علم 
از اغراض علم، (. در این 253همان: ) ردیبگمعانی پا 

کاربرد کنونی تجزیه و  شود.اصلی کالم بحث می
تحلیل کالم در مطالعات ادبی، با ثبت اصطالح 

توسط گرایس  1975در  (implicature) فحوای کالم
جان  (speec act) «گفتاریکنش»فیلسوف تئوری 

ای گرفت. این اصطالح فحوای ضمنی بودن تازه
کند و برای نمونه توضیح گفتمان را توجیه می

توان نیروی منظوری دهد چگونه میمی
(illocutionary force)  یک سخن را بدون معرف

صریحی از قصد فحوایی آن مشخص کرد. از این 
که د کرتوان این حقیقت را توجیه روی چگونه می

اگرچه از « توانی نمک را به من بدهی؟می» ةجمل
آن  و گویندهفرم ساختاری پرسشی برخوردار است 

کند، ممکن است عنوان درخواست مطرح میرا به
شنونده به صراحت آن را به عنوان درخواستی 

در  .(Abrams, 2005: 106مؤدّبانه درک کند )
است که کارکردهای بالغی نیز معنیِ معنی کالم مهم 

 شود.در علم معانی از آن بحث می

ابزارهایی الزم است تا نویسنده و سخنران، در 
ها بهره گیرد تا بر مخاطب تأثیر نهد. ها از آنگفتمان

های ارسطو در فن بالغت خود این نوع گفتمان
 ابزارهای ترغیبی الزم درة کشف هم هنر»بالغی را 

گاهانه یا زبان ادبی آ تعریف نمود. «خاصمورد  هر
رود و به این ای فراتر میناآگاهانه از هر قاعده

اعتبار، شاید بتوان ادبیات را به معنای گریز از اقتدار 
زبان و انقالب مداوم خواند و شعر را گذر از یک 

: 1373احمدی، دانست )شمار معنا به معناهای بی

معانی، علم به اصول و قواعدی است که به  .(245
کالم با مقتضای حال و ة ونگی مطابقچگ هاآنیاری 

شود و موضوع آن الفاظی است که مقام شناخته می
 آن آگاهی برۀ مقصود متکلم باشد و فاید رسانندۀ

 .(13: 1373صفا، نثراست )اسرار بالغت در نظم و 
های پرسشی، گزارهبالغی، این علم از کارکردهای 

به  هاآنهای عاطفی، امری و خبری و دگرگونی
تأثیر سخن( بحث حال )ظور هماهنگی با مقتضای من

 آیین به مربوط در اساس معانی کند. علممی
 را علم این Rhetoric در کتاب ارسطو. بود سخنرانی

 هنرِ. است مؤثر نحو به گفتنرِ هن که کرد مطرح
 در بررسی که شد علمی بعدها ترغیب و تشویق
 هم مؤثر نحو به نوشتن یعنیانشا،  قوانین و اصول
 فنّ به مخصوصاً  سوفسطاییان. نظر قرارگرفت مطمح
. بسیارداشتند توجه هامغالطه و آن ظرایف و خطابه
 کرد دقیقی هایبحث درمورد خطابه افالطون بعدها

 شنونده روحیّات به باید با توجه خطابه» گفت:و 
 به معانی علم .(113: 1378شمیسا، ) «شودایراد 

درنزد  رتوریک مازعل ایگوشه فقط مصطلح صورت
 تأثیر از ابزار یکی زیرا شود؛می محسوب یونانیان
ثانوی  درمعانی غیرمستقیم صورتبه هاجمله کاربرد
. درعلم معانی از خبر و انشاء، (116: هماناست )

مسند الیه و مسند، قصر، وصل و فصل، ایجاز و 
 ندیگواطناب و مساوات، اطالق و تعقید سخن می

 .(48: 1382محمدی، )

مرکب »: استخبر و انشاء آمده در تعریف
واقع مطابق با ، خارجی داشته باشد اسنادی اگر

 «گویندرا خبر وگرنه انشاء می ( آن=صدق وکذب)
جمالت انشایی شامل طلبی  .(91: 1374، همایی)

شود. همایی اقسام انشاء غیرطلبی را و غیرطلبی می
، یترج، قسم، ذم، مدح، تعجب»داند: هفت نوع می

این  پیشینة در .(111: 1374) «دعا، قودغة عصی
که سکاکی انواع جمله را به خبر و  باید گفتبحث 

طلب تقسیم کرده بود؛ اما پس از او خطیب قزوینی 



 61 ییانشا یهادر جمله یو منظورشناخت یبالغ لیتحل

گونه کند و بدینمفهوم انشاء را برابر خبر مطرح می
بندی مذکور شامل انشای کند که تقسیمکاری می

های عقود صیغه غیرطلبی یعنی افعال مدح وذم و
ها نیز و کم خبریه و امثال آن و رُبَّعلّ وقسم و ل

انشا در نظر . (462: 1383، ضیفشوقیشود )
ست؛ اما گویا برای اسکاکی مقابل طلب بوده

و انشا خبر، کالم را به ، بندیاستحکام بیشترتقسیم
 .(468همان: کند )را به طلبی و غیرطلبی تقسیم می

، گوید که صرفاً درعلم معانیمی« اإلیضاح»او در 
نشاء سخنی است که با ا شود.انشای طلبی بحث می

صورت امر یا اندیشه و طرح کاری به، ایراد آن
ذم و ، ستایش، سوگند، حسرت، آرزونهی، 

ندا و نفرین ایجاد و مطرح ، استفهام، نکوهش
وقوع است یا آن که هنوز  آستانة شود که درمی

و حسرت بیرون تحقق آن از حریم آرزو 
در تواند است؛ بنابراین سخنی چنین نمینرفته

: 1385، تجلیل) ردیقرارگصدق و کذب  معرض
اسناد انشایی ممکن است به صورت مؤکد و . (19

تواند مسند الیهِ آن مذکور یا غیرمؤکد بیاید و نیز می
یا محذوف یا معرفه و نکره باشد و نیز ممکن 

در یا انواع مفعول  است مسند آن اسم یا فعل باشد
باشد و یا ممکن  انشایی بر فعل مقدم شده جملة

باشد وجود داشته  قصر نیزانشایی  جملةاست در 
طلب را پنج ، (. سکّاکی469 :1383، ضیفشوقی)

 یتمنندا و ، استفهام، نهی، داند: امرقسم می
های بالغی ( به تبع او دربرخی کتاب417همان:)
 :مقدمعلوی معانی بیان، 73 :مختصرالمعانی) زین

های ( انواع جمله131 :جواهرالبالغه، 58
های اند. جملههمان پنج نوع دانسته انشایی ِطلبی را

 «آیین سخن»چون  هاییدر کتابدعایی نیز 
جمالت انشاییِ طلبی آورده  در گروه( 26ص)

( 87ـ72: 1382، محمدیکتب )است. دربرخی شده
ذکر پرداخته و فقط به به مبحث تمنی و ندا و دعا ن

بر موارد اند. کسانی هم عالوهآن کفایت کرده نام

دانند های انشایی طلبی مینفرین را جزو جمله، باال
دعا و نفرین با ذکر دو نمونه  در مبحثکه البته 

( 25: 1385، تجلیلاست )مبحث را رها کرده
موضوع علم معانی که  دربارۀشمیسا و همایی 

انتقادی به کتب معانی ، طلبی استجمالت انشاییِ 
اند که مراد تب سنتی معانی گفتهک در»سنتی دارند: 

انشای طلبی است؛ اما ، از بحث انشا درعلم معانی
 از جمالتاین سخن صحیح نیست؛ زیرا بسیاری 

مجازی خود  در معانیخبری و پرسشی و امری 
، ترجی، ذم، مدح، تعجب) یرطلبیغتبدیل به انشاء 

 (.111: 1374؛ 214: 1378) «شوندی( مدعا
صدق و ة ساخت جمالت انشایی نیز الزمژرف

انشا وصفًا ( »99: 1369شیرازی، امیناست )کذب 
شود؛ زیرا ایجاب و متصف به ایجاب و سلب نمی

سلب از اقسام حکم است و انشاء حکم نیست. 
ایجاُد المعنی بلفٍظ یُقارنهُ » از:ست ا انشاء عبارت

انشاء ایجاب و سلب است؛  الزمةلی ؛ و«الوجودفی
زیرا معنی اضرب زیداً طلب ضرب از مخاطب است 

آن الضّربُ المطلوب است و این کالم ة و الزم
ایجابی است و نیز التضربُ زیداً معنایش طلب عدم 

این معنی لیس  الزمةضرب است از مخاطب و 
های انشایی دارای الضرُب بِمطلوب است. جمله

خبری متکلم  در کالمبا این فرق که اند؛ ولی نسبت
اش مطابق با نسبت کند که نسبت کالمیقصد می

انشایی متکلّم چنین  در کالمخارجی باشد؛ ولی 
های انشایی خارج ندارند قصدی ندارد؛ زیرا نسبت

و به همین دلیل درانشاء صدق و کذب وجود ندارد. 
انشا نیز نسبت خارجی است؛ ولی مطابقت این  در

این . (111)همان:  «استبت به هم قصد نشدهدو نس
جمالت انشایی به ۀ دهد گویندنکته نشان می

است، های خارجی ای خواهان تغییر در نسبتگونه
سازد می خواهدلهایی و از درون ذهن خود نسبت

که درعلم معانی که معرفت ادبیات زبان است 
 شوند.بررسی می
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 نقطة، مقتضای حال مخاطب و شرایط گفتمان
ممکن  .(4: 1385، تجلیلاست )مرکزی بالغت 

معنی مختلفی ، ای به حسب موارداست جمله
اگر از بزرگ به  بروداشته باشد. مثالً فعل امر 

 امر، کوچک برسبیل حکم و فرمان صادرشود
، قیقی است. اگر از مساوی به مساوی باشدح

دعا است؛ بنابراین ، التماس و از کوچک به بزرگ
ها و جهات کالم معانی به ویژگی شخیصدر تباید 

و احوال گوینده و شنونده توجه داشت تا 
شود تشخیص اهداف بالغی درست دانسته 

سکّاکی نیز مانند جرجانی  .(111: 1374، همایی)
کند که اهل بالغت گاهی به این نکته اشاره می
 الذهن تصوّرکرده ازخالیة شخص منکر را به منزل
مورد نظر ة کنند. گویی نکتتأکید سخن پرهیز می

امکان ندارد؛  انکار آنچنان بدیهی است که آن
الذهن را منکر گاهی نیز به عکس شخص خالی

( و 392: 1383، ضیفشوقیکنند )تلقی می
ها در نمایند. واژهگونه اهمیت کالم را مؤکد میاین

باشند. قابل بحث می، علم معانی اگر اعجاز کنند
عنی جزیی کالم م در، لمهای به کهرافزوده

ذکر مفعول  واسطةآورد؛ مثالً کالم به تغییرپدید می
مفعول داشت خارج  از معنایی که قبل از ذکر

شدن  آید و افزودهشود و به معنی دیگری درمیمی
معنای  غیر ازمعنای کالم را  در کالمهرکلمه 
. اغراض تقدیم کلمه درعلم خواهد کردپیشینش 
است.  بسیار مهماعجاز  و در بحثبالغت، 

و این که بعضی معتقدند گاه »گوید: جرجانی می
است و به  در لفظتقدیم کلمه به لحاظ تصرّف 

برای سجع و قافیه ، لحاظ آن است که گوینده
 «ارزش استای بیعقیده، میدان بیشتری بیابد

های بالغی این مورد از کتاب در .(163: 1988)
 باب حذف و در» :کندانتقاد میپیش از خود 

هیچ  فصل و وصل و نه در، ظهارا اضمار و، تکرار
 غیر ازنوع از انواع فروق و وجوه کالم و مطالبی 

تر و مهم قرار گیردکه بایستی مورد بحث  هااین
 «اندننموده و تأملیگونه دقت هیچ، تلقی گردد

رسند که می مثالً به اضمار و اظهار. (168)همان: 
ده به نظرش تقدیم مسندالیه مهم گوین» گویند:می

که چرا اهمیت زیادی اما این«. بوده است
 گیرد.ست اصالً مورد بررسی قرار نمیاداشته

 پیشینه و ضرورت پژوهش. 2
های هایی دربارۀ کارکردهای بالغی گزارهپژوهش
های بالغی شیوه» ازجمله:ست اشدهنوشته  انشایی

 سوال»، (1382، آقاحسینی) «خسرودر شعر ناصر 
، طاهری) «حافظ درغزلیات آن ثانوی اغراض و

بررسی و تحلیل نقش پرسش درآثار »، (1386
، فرد و محمدیمیرباقری) «القضات همدانیعین

کارکرد استفهام بالغی در شعر »، (1389
، (1392، منشمقیمی و نیک) «پورقیصرامین

بررسی اغراض بالغی خبر و انشا در سبک »
بررسی »، (1393، محمودی) «وتعلیمی ناصرخسر

حکایت تمثیلی  اغراض ثانوی خبر و انشا در
پادشاه و کنیزک موالنا و مقایسه آن با دستور 

، (1394، صالحی و ذاکری) «گرای هلیدینقش
های جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه»

، (1395، رضاییان) «تعلیمی خسرو و شیرین نظامی
، دارلوخزانه) المصدورر نفثههای انشایی دگزاره»

(. از آنجا که علم معانی با ذوق و حاالت 1395
روحی خواننده/ شنونده و گوینده/ نویسنده گره 

تشخیص و مرزبندی دقیق ، خورده است
کارکردهای بالغی دشوار است؛ بنابراین در این 

کارکردهای بالغی به سه کارکرد اصلی ، پژوهش
تقسیم  بیان مطلبو  قیتشوی ـ ترغیبی، بازدارندگی

کارکردهای ، شود و در ذیل هر کارکرد اصلیمی
شود پرسشی که مطرح می شود.ریزتر نیز تعیین می

آیا ، این است که با توجه به منبری بودن مولوی
ها و شگردهای ترغیب و توانسته است از شیوه
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، استتشویق به خوبی بهره بَرَد؟ اگربهره گرفته
های انشایی است و ز گزارهبیشتر در کدام یک ا

های ارتباطی را برای تأثیر در مخاطب کدام نقش
بندی اصولی و است. تاکنون دستهخود به کار برده

است که منظم از کارکردهای بالغی ارائه نشده
ای ها در بررسی نمونهبررسی و نظم بخشیدن آن

 مثنویهای انشایی درگفتگوهای موسی در گزاره
وثری در فهم بهتر کارکردهای بالغی تواند گام ممی

 متون ادبی شود.

 گذاری اهداف بالغینقدی بر نام. 3
داللت اصلی ، اإلعجازدالیلجرجانی در  عبدالقاهر

معنی کالم را معنی و داللت بیانی و فرعی را معنیِ
در  .(373: 1383، ضیفشوقیاست )خوانده

 یمختصرالمعان( و 31ص)جواهرالبالغه تلخیص 
معانی و اهداف ، (همایی) انیبمعانی ( و 1369)

است؛ نه معانی ثانوی. همایی بیان مجازی گفته
چه راجع به معانی مجازی انشاء گفته آن»کند: می
شود از طرفی مولود سبک و سیاق عبارت و می

 در غیراست نه از قبیل استعمال لفظ  طرز تعبیر
 ارکگویند و بهمعنی موضوع  له که آن را مجاز می

بردن اصطالح مجاز در این نوع معانی خود نوعی 
 در برخی .(111: 1374) «از مجاز و مسامحه است

لفظ معانی مجازی و هم  هر دوها نیز از کتاب
معانی  است و گاهیشده معنای ثانوی سخن گفته

( 74: 1382، محمدی) دیگواصلی و غیراصلی می
، در تکمیل بحث نامگذاری کارکردهای بالغی

 توان به سه الیه تقسیم کرد:های معانی را مییهال

دستور زبان دارد ة ریشه در الی معانی نخستین:

 سندهینوکالم است که برای  الیةترین و نمایان
مخاطب( واضح و یکسان خواننده )متکلم( و )

 است.

که مخاطبان هریک بنا  معانی فرعی و ثانوی:

 کنند.بر وضع و حال و برداشت خود درک می

هدف اصلی متکلم که دارای  معنی اصلی:

کارکردهای بالغی است و هدفش تأثیر در نفوس 
است و با توجه به فضا و حال مخاطب و متکلم و 

تشخیص آن مشکل و ظریف است؛ در ، بافت کالم
معنی است که مولوی به کارکرد ترغیبی  الیةاین 

توان گفت که کالم خود اشراف دارد و می
 گیرد تا تأثیر را بیشتر کند.یارمکشگردهایی به

برای اهداف بالغی  صلیا غیر معنای گذارینام 
ة نماید؛ زیرا هدف اصلی گوینده درالینادرست می

شود که مهارت درعلم معانی ظاهری زبان پنهان می
کند. شمیسا نیز برای نخستین بار آن را نمایان می

: 1378کند )ذکر می ثانوی را اغراض اصطالح
ونه گکه هدف اصلی دراینجاییاز آن .(111

همان کارکرد بالغی است نه کارکرد جمالت، 
باید  در نامگذاریبه نظر نگارنده ، دستوری زبان

 تر شویم.دقیق
، امر، پرسشانشایی، های گزاره، در این پژوهش

شود و جمله بررسی میدعا و تمنی و شبه، ندا، نهی
، است نظم نظریةه علم معانی کجاییآن از

های کالمی در بافت کالم های واژه و قرینهجایگاه
در تشخیص کارکردهای بالغی منظور  مثنوی

شیوۀ ، طرزبیان، هاجمله، است. گزینش نوع کلمات
قدرت و تأثیرپذیری ازخیال ، گیری ازموسیقیبهره

 تواند نقش مهمی درتأثیرگذاری برو... هرکدام می
زی و بالغی اغراض مجا مخاطب داشته باشد. در

داستان و  شود کهای یافت تا معلوم باید قرینه
در » گوید:میجمله کارکرد بالغی دارد. شمیسا 

لفظی در ة هایی که بدون قرینگزاره علم معانی از
: 1378) «شودمیبحث ، روندار نمیکمعنای خود به

اگر معانی را صرفاً علم خطابه و سخنرانی  .(112
های دارد و با قرینه که مخاطب حضوربدانیم، 

ای و کالمی و... های اشارهنشانه، معنوی چون لحن
ای الزم قرینه، مخاطب هدف اصلی متکلم را دریابد

، لفظی؛ اما در بحث از متونة ویژه قرینبه نیست
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فظی یا معنوی( در کالم و ل) یاحتما باید قرینه
بافت آن یافت تا کارکرد بالغی سخن نویسنده 

ها در نظمی که بحث اعجاز واژهآشکار شود. 
 گونه است.این، کندجرجانی مطرح می

های داستان های انشایی درگزاره کارکرد بالغی. 4
 مثنوی موسی در

 هایِ گزاره بالغیِ کارکردهایِدهیِ بهتر برای سامان
ترغیبی، » یاصلانشایی، هر گزاره به سه کارکرد 

و در هر است تقسیم شده «مطلببازدارندگی و بیان 
 .ایمکارکرد اصلی، کارکردهای ریزتر را بررسی کرده

 پرسش. 5ـ3
اغراض  زمخشری نخستین کسی است که از

است و غرض بالغی مجازی استفهام سخن گفته
است برخی از استفهامات قرآن را ذکر کرده

توان از پس از او می. (343: 1383، ضیفشوقی)
جازی تفتازانی و بحث تفصیلی وی از اغراض م

فن در  کرد. پرسش به خصوص ادات استفهام یاد
برخی تأثیرات »ست: اارسطو نیز آمدهة خطاب

کار نویسان بهای که سخنرانیپرسش توسط شیوه
از شود تا بتواند مستمعان گذاشته می برند برمی

گاهی نیز  .(213) «دیگران بهره برده باشد آگاهی
شعر را سمت و  شیوۀطرح یک پرسش شکل و 

ساخت متن و دهد و به عبارت دیگر ژرفسو می
: 1392، مقیمیشود )شعر بر همین پرسش بنا می

گفتگوهایی که میان خداوند و ، مثنویدر  .(127
بالغی دارد. موسی  جنبةهمه ، گیردمیموسی شکل 

برای ، عنوان از اینخوبی اهلل است و مولوی بهکلیم
از های او یژه پرسشوگفتگوهای او با خداوند و به

 شالودۀ، مثنویکند. پرسش در استفاده می حق
 هایحکایات است و بسیاری از داستان بسیاری از

در گردد که اگرچه بر محور پرسش می مثنوی
ترین درحقیقت بالغی، نمایدایجابی می ظاهر

ها شکل این پرسش در بستر، سخنان مولوی

نیمی از دانایی ، ولویم نظر گیرد. پرسش درمی
نکه نیمِ علم آمد این سؤال/ هر برونی را آز»است: 

ها باید عالمانه ( پرسش4/3118) «نباشد آن مجال
هم سؤال ازعلم خیزد هم جواب/ همچنان »باشد: 

( پرسش و 4/3119) «که خار و گل از خاک و آب
 چرا گفتناین »ای داشته باشد: باید فایده چرا گفتن

بد  چرا گفتن ،است/ جز برای اینسؤال از فایده 
بسیار  های موسی از خدا( پرسش4/2996) «است

( گاهی 3113/4ـ3116است )ملموس و صمیمانه 
مکالمه با  ست و هدفی جزاها برای لذّت پرسش

، هدف نهفته نیست. در آن، محبوب و معشوق
نوشاندن باده باید  برلذّتِ شنیدن است. ساقی عالوه

، گوش همنامش را نیز با صدای بلند بگوید که 
 (:2178ـ4/2177ببرد )اش را بهره

 الدّین ضیاء ذو الجاللای حسام
 جویی مقال؟بینی چه میچون که می

 این مگر باشد ز حبّ مشتهی
  اسقَنی خَمراً و قُل لی انّها

بارها از ، خدا با موسی در گفتگوهایمولوی 
ترین برد که ازپسندیدهسازی بهره میشگرد نادان

های وارسته است؛ ی و تربیتی انسانهای تعلیمشیوه
یابد و با زیرا مخاطب نیز مجال اظهارنظر می

هم ابعاد تاریک ، های مخاطباننیوشیدن دیدگاه
هم اشخاص و ة فشود و هم مرتبه روشن میئلمس

این  الزمة، گردد و نیزاحوال روحیشان آشکار می
فروتنی است و فروتنی نیز موجب تشویق  شیوه

 .(849 :1388، زمانیشود )ال او میمخاطب و انفع
، نامیدمی العارفتجاهلمعتز را ابن چهآنرشیق ابن

: 1383، ضیفشوقیسازد )به نام تشکیک ملقّب می
آمیختن شک به یقین است؛  العارفتجاهل .(19

 صورت شک اظهاریعنی خود را به نادانی زدن و به
ادات »کند تا در صحت و درستی آن تأکید شود. 

نیز جمله را مگر و شاید  مانندک و تردید ش
اینان مگر ز رحمت محض »کند: انشایی می
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 «انداند/ کآرام جان و انس دل و نور دیدهآفریده
( زیرا ادات شک و 216: 1378، شمیسا))سعدی(، 

 دارد. شبهه افکنیپرسشی و  جنبةتردید 
خود  پرسنده، میان موسی و خدا ر گفتگوی 

پرسش  فلسفةد که خدا هم از دانواقف است و می
نیز پرسد. مخاطب پرسش او آگاه است؛ اما باز می

 در اینزند. خدا است خود را به ندانستن می که
هدف پرسش که بیان حکمت است برای ، میان

شود به زیبایی حاصل ، عوام مردم
 (:3113ـ4/3112)

 مستفید اعجمی شد آن کلیم
 تا عجمیان را کند زین سر علیم

 از وی اعجمی سازیم خویشما هم 
 پاسخش آریم چون بیگانه پیش

سازد و مستقیماً خداوند خود را اعجمی می
شود. دهد. نمایشی زیبا اجرا میپاسخ موسی را نمی

هم موسی و هم خداوند نقابِ ندانستن به چهره 
زنند تا بر پرسشی مقدر که شاید انسان عادی یا می

انع کننده دهند. پاسخی ق، منکران معاد داشته باشند
بکارد  در زمینکند تا تخمی خدا به موسی امر می

کند تا کشتش به و آن را بپروراند. موسی چنین می
دارد ( پس داس برمی3117ـ4/3115) ندینشبارمی

رسد ُبرد. ندا از غیب به گوشش میرا می هاآنو 
 (:3121ـ4/3119)

 پروری و کنی چرا کِشتی که
 بری؟می را آن یافت کمالی چون

 یافتی؟ ازکی تو دانش این: گفت
 برساختی؟ بیدری دانش به که

 (3124ـ4/3119) گوید:می در پاسخموسی 
 خدا ای دادی تو تمییزم گفت

 مرا؟ نبود تمییز چون پس گفت
و پاسخ موسی و خداوند  و پرسش در گفتگو

شود که مولوی آگاهانه یا دیده می قدر صمیمیتآن
 در یکرا نیز که  «تو» ریضمی هاحتی تقابل، ناآگاه

، است« خداوند» گریدو درمصرع « موسی»مصرع 
ست و ارکن و هجای عروضی نهاده در یکدقیقاً 

تأکید  این شگردهای خاص مولوی است که در
مخاطبی  عامل مهمِ تأثیر بر هدف بالغیِ مناظره

 است که در مکان حاضرنیست.
برای دفع مالل  مثنوی حکایت و داستان در

مستمع نیست؛ بلکه ناظر به رفع اشکال مخاطب 
 در ابتدایهای مقدّر را است. مولوی این اشکال

کند و در ساخت داستان به زیبایی مطرح می
مخاطب را با خود ، با طرح اشکال و سؤال، پرسش

هایی که کند. برخی از حکایتهمراه و همسو می
است بسیار در منابع دیگر پیش از مولوی آمده

را  هاآن، گفتگو وح است؛ امّا مولوی با شگردربی
نیز پرسش و  عنصر گفتگوترین پروراند که مهممی

حکایت استاد و شاگرد  پاسخ است. برای نمونه در
 عطارة اسرارنامدر  مثنوی ین که پیش ازبدو
شود مطرح می اسرارنامهست. پرسشی که در امدهآ

نظر آورد از با پرسشی که مولوی در داستان می
گفت:  مدآ برِاستاد»متفاوت است: ، تأثیر بر مخاطب

 «بینم قرابه من چه تدبیر؟ای پیر/ دو می
 یمثنو ( امّا در99: 1381، پورنامداریان)
 است:( آمده332ـ1/327)

 گفت احول: زان دو شیشه من کدام
 پیش تو آرم؟ بکن شرح تمام

 گفت استاد: آن دو شیشه نیست رو
 ین مشوافزون بو احولی بگذار

 گفت: ای اُستا مرا طعنه مزن
 گفت استا: زان دو یک را در شکن

داند گویی شاگرد خودش می، که درسخن عطّار
که دوبین است؛ امّا پرسشی که مولوی از زبان 

کند که شاگرد از شاگرد دارد قطعاً نُمایان می
دوبینی خود ناآگاه است و دچار جهل مرکّب است 

 به مراتب دشواراست. این منکرانبیدار کردن و 
گاهی پرسش حقیقی و ایجابی وجود دارد که  
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، مثنویهای با توجه به فحوای کالم و بافت داستان
 است:سازی شکل گرفتهبیشتر براساس نادان

 که چه مقصود است نقشی ساختن
  و اندرو تخم فساد انداختن؟

(2/1818) 
ه کدر این پژوهش برای ساماندهی بهتر و این

از اهداف بالغی بسیار نزدیک به هم هستند، بسیاری 
ترغیبی، بازدارندگی، »را در سه کارکرد  هاآناهداف 

در های جزئی دیگر آوریم که هدفمی «مطلب بیان
 گیرد.اصلی جای می مجموعةسه  این

 کارکرد ترغیبی .5ـ5ـ3
گوینده خداوند است و ، زیرة در نمون مؤدبانه: امر

کالمه با موسی را دوست مخاطب موسی. خداوند م
دارد. کارکرد بالغی در این است که لزوماً خدا باید 
استعالیی با موسی حرف بزند؛ اما توبیخ را بسیار 

 کند:مهربانانه بیان می
 باز فرمودش که در رنجوریم

 چون نپرسیدی تو از روی کرم؟
(2/2125) 

 .«پرسیدیباید می»: یعنی

ات پرسش مقدم مسند الیه که بر اد بیان اشتیاق:

نهایت آرزومندی و مشتاقی شبان را ، ستاشده
 در طلب، شوق در بیان کهجاییآنرساند و از می

کارکرد ة اشتیاق زیر مجموع، محبوب هستیم
اشتیاق هنگامی ، است. در بیت زیرترغیبی بیان شده

گیرد و بر کارکرد دستوری پرسش برتری اوج می
است و بیت آمدهدر آغاز « تو»محبوب یابد که می

تا من »: کنددر ادامه علت پرسش را بیان می
 «.چاکرت شوم

 کجایی تا شوم من چاکرت؟ تـو
  چارقت دوزم کنم شانه سرت؟

(2/1721) 

گاهی با بیان اندوه  حسرت و اندوه: اظهار

خواهیم که مخاطب توجهش به سمت ما می، خود
بازگردد. پرسنده خواهان توجه مخاطب است و او 

 کند:انگیزاند تا به او توجه میرمیرا ب
 چون سفر کردم مرا ره آزمود

  آوردم چه بود؟زین سفرکردن ره
(2/1819) 

 حال؟ گفت: خیرست این چه آشوبست و
  دهد منحوس سالبد نشانی می

(3/918) 

، این کارکرد بالغی در معانی پرسش تشریکی:

معموالً همان امر بدیهی در بدیع معنوی است که از 
: 1378، شمیسااست )وع تضمّن در روش ایهام فر

هدف متکلم ، جابا این تفاوت که در این .(118
در تشویق مخاطب است به تقریر مطلب او. موالنا 

بالفاصله پاسخ ، موارد پس از بیان پرسش بسیاری
گوید و هدفی ندارد جز همراه کردن را هم می

مخاطب در پاسخ. البته پرسش تشریکی را هم زیر 
ة توان گرفت و هم زیر مجموعترغیب می جموعةم

پرسنده از مخاطب نخست،  در گونةبیان مطلب. 
، شریک شود و درنوع دوم در پاسخخواهد که می

کالم و هماهنگ با مه که مخاطب انتظار دارد
 :تأکید کندپرسنده شود سخن او را تقریر و 

 این سزید از ما چنان آمد ز ما
 عما ریگ اندرچشم چه افزاید؟

(2/1869) 

پرسد تا از مخاطب پرسنده می عجز: اظهار

کمک طلبد و او را ترغیب به یاری  خود برای عجز
ست/ چون گفت موسی: سحرهم حیران کنی» کند:

 (.4/1671) «کنم کاین خلق را تمییز نیست؟

 /اش؟بشنوم یا من دهم هم خدعه» کسب اجازه:

 (.4/3596« )تا بداند اصل را آن فرع کش

 بازدارندگی .3ـ5ـ3
در نهی کالم صرفاً بازدارنده است و معموالً  نهی:
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این چه ژاژ است » قراین تأکیدی و توبیخی ندارد:
یی اندردهان خود و چه کفرست و فشار؟/ پنبه

گاهی تأکید در کالم پرسشی  (2/1728) «فشار
مربوط به جایگاه ادات پرسشی و نوع آن است. 

ن الفاظ و اضمار و چند ازی»برای نمونه در بیت: 
 «خواهم سوز با آن سوز ساز مجاز؟/ سوز

، در صدر بیت چند( که ادات پرسشی 2/1762)
پی  کند. همچنینتأکید و بازدارندگی را افزون می

نیز  مجازو  اضمارو الفاظ های در پی آوردن واژه
ست. جرجانی بر اساس این ادر تأکید تأثیر نهاده

معانی را با نظم و  های کالم است که علمزیبایی
ها در داند. در بسیاری نمونهالنحو یکی میاغراض
چند ادات پرسشی ، برای تأکید در پرسش، مثنوی

قبادی رسته از خوف و  کی»در جمله وجود دارد: 
 .(3/1965) «رجا/ چندگردی چند جویی تا کجا؟

ها نیز نهی مؤدبانه است؛ هنگامی در برخی نمونه
پس »تر از مخاطب دارد: یینکه گوینده مقامی پا

پوشی بگفتی تاکنون بودی خدیو/ بنده گردی ژنده
( گاهی نیز پرسش همراه با 4/1243) «را به دیو؟

سی وم پند»مفید نهی است: ، ای مرکباستعاره
نشنوی شوخی کنی؟/ خویشتن برتیغ پوالدی 

 (.3/3381) «زنی؟
ی طعام/ قی است نه هیضه شورش مرگ» نفی:

( 3/3379) «ارد ای بدبختِ خام؟چه سودت د
گوید به مخاطب می، گوینده با پرسشی مفید نفی

که قی کردن سودی ندارد و اعتقاد مخاطب را نفی 
 .کندمی

شدت ، : در کارکرد توبیخنکوهش توبیخ و

اهی با گ بازدارندگی افزون است. این شدت
تو برای وصل کردن »قیدهای تأکیدی همراه است: 

( 2/1751) «بهر بریدن آمدی؟ از خودآمدی/ یا 
تأکید در  دهندۀنشانها در بیت گاهی تعداد پرسش

آوردن سه ، توبیخ و نکوهش است. در این بیت
پرسشی در یک بیت که آن هم با لحنی ۀ گزار

توبیخ را مؤکّد ، بدون ادات پرسش است، پرسشی
گویی؟ تو این با عم و خال؟/ با که می کند:می

 .(2/1735) «ذوالجالل؟ صفات جسم و حاجت در
در چند بیت پی در  چونگاهی با ادات پرسشی 

 (:2149ـ2/2145رساند )توبیخ را به اوج می، پی
 نبودی بد گمان در حق او؟ چون

 رو؟نهادی سر چنان ای زشت چون
 خیالت نامد از تزویر او؟ چون

 وز فساد سحر احمق گیر او
 سامریی خود که باشد ای سگان؟

 راشد در جهان؟که خدایی بر ت
 درین تزویر او یکدل شدی؟ چون

 عاطل شدی؟ هااشکالوز همه 
 شاید خدایی را به الفگاو می

 در رسولی چون منی صد اختالف؟

 ازهمه/ جهان اهل اندمرمرا بخریده: »تحقیر

 (.3/1183) «فالن؟ ای تو تریعاقل

گاو زرین بانگ کرد آخرچه گفت؟/ : »توهین

 (2/2153) «غبت شگفت؟همه ر کاحمقان را این

مولوی هنگامی که زمام سخن را  تمسخر:

، برای تأثیر در مخاطب، گیرددست میبه
آورد تا بازدارندگی را های پی در پی میپرسش

 :(925ـ 3/923سازد )مؤکدتر 
 کار خام و و آبرو رفت مال

 کرام؟ افعال و بود یاری این
 نجوم؟ و و فرهنگ بود این رایتان

 مکارید و شوم د وخوارانی طبل

ست چون آدمی کوهی» :گمراهی بر تذکر

کوه اندرمار حیران چون شود؟/  مفتون شود؟/
را حیران چ صدهزاران مار و کُه حیران اوست/ او

 (.1112ـ3/999) «دوست؟ ست و مارشده

 بیان مطلب .2ـ5ـ3

کند؛ گوینده حرف خود را اثبات می، در بیان مطلب
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گیرد و نکاری مدد میاستفهام ا از کارکردگاهی 
و گاهی از استبعاد و گاهی  تقریر تأکیدیگاهی از 

 نیز از تعجب.
سویی با مخاطب در هم، فهام انکاریاست در
زآنکه » گوید:می« هرگز»و « نه»، در پاسخ، گوینده

نر کی  هرجنسی رباید جنس خود/ گاو سوی شیر
کی کردی  از دهان غیر»، (2/2156) «رو نهد؟

در  (.3/182) «الههان غیر برخوان کای گناه؟/ از د
برای ، کندهای پرسشی که مولوی مطرح میگزاره

ابتدا دو امر متضاد و یا دور از ، تأثیر در مخاطب
سپس از مخاطب ، دهدهم را برابر هم قرار می

تر زان عجب»خواهد که خود پاسخ را دهد: می
حق را کی پذیرد  ید از من بسی/ لیکادیده

خس و  حق( تقابل میان 2/2154) «هرخسی؟
بانگ تشت سحرجز »دیگر:  نمونة . درمقداربی

لعنت چه ماند؟/ بانگ تشت دین به جز رفعت چه 
 رفعتو  دینو  سحر( تقابل میان 4/1676) «ماند؟

 های دیگر:. نمونهلعنتو 
 لیک حیوانی که چوپانش خداست

 گرگ را آنجا امید و ره کجاست؟ 
(3/1194) 

 و جز او جمله فقیراو غنی است 
 که گیر؟  عوض گویدکی فقیری بی

(3/3354) 
: در تفاوت میان بیان مطلب با کمک استبعاد

امکان ، استبعاد و انکار باید گفت که در استبعاد
تحقق موضوع وجود دارد؛ اما بسیار دور است؛ 

تحقّق موضوع به کلی ناممکن است: ، ولی در انکار
رب/ سرنگون جهان فرعون گیرد شرق و غ گر»

شود یم ( مگر3/1191) «گاه حرب؟خدا آن، آید
کسی با خدا بجنگد؟ بعید است؛ اما اتفاق 

دست کی جنبد به »دیگر: ة ست. در نموناافتاده
 «تا نبیند داده را جانش بدل؟/ ایثار و عمل؟

(3/3351). 

هرگاه پاسخ مخاطب به پرسش بالغی  تقریر:
 در اینست. مفید تقریر ا، مثبت و تأییدی باشد

هدف نماید، میاگرچه پرسش حقیقی ابیات، 
 (:3124ـ4/3123دارد )بالغی تقریر و تأکید 

 یافتی؟ ازکی تو دانش این: گفت
 برساختی؟ بیدری دانش به که

 خدا ای دادی تو زمتمیی گفت
 مرا؟ نبود تمییز چون پس گفت

هایی است از قرینه پس واژۀ، های باالبیت در
تأکید است. یا:  غی تقریر وکه نشانگر هدف بال

ساحران را نی که فرعون لعین/ کرد تهدید »
 (.3/1721) «سیاست بر زمین؟

در بیان مولوی پرسشی  : ابیات زیرتعجب
 حقیقی است؛ اما از زبان فرعون در داستان مفید

 تعجب است:
 شاه از آن هیبت برون جست آن زمان
 هاست؟ هان؟پا برهنه کین چه غلغل

 ان چه بانگ است و غریو؟از سوی مید
 رسد جنّی و دیو؟ نهیبش می کز

 (892ـ3/891)
، عمران هم از ماجرا آگاه است که پیشگویان

اند؛ اما موسی را اعالم کرده نطفةخبرِ بسته شدن 
راند عمران جانب میدان »زند: خود را به تعجب می

 «و گفت/ این چه غلغل بود شاهنشه نخفت؟
عمران از حضور همسر  ،دیگرة ( در نمون3/914)

زن بر او » کند:خود در شب ممنوعه تعجّب می
افتاد و بوسید آن لبش/ بر جهانیدش ز خواب اندر 

فت: گ شبش/ گفت عمران: این زمان چون آمدی؟/
 (.881ـ3/881) «ایزدیاز شوق و قضای 

و « چگونه() چون»، «چه»مولوی از ادات پرسش 
ها و این استفاده استبیشترین استفاده را کرده« کِی»

ابیات است که در لحن کالم،  نیز بیشتر در حشو
کند. پس از حالت شروع و اوج و فرود را تداعی می

حشو ابیات، بسامد بعدی ابتدای بیت است هنگامی 
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، مطلب مهمی را با حالت توبیخ بیان که پرسش
های پرسشی که در آن از ست. لحنااستفاده شده

ده باشد نیز در کالم مولوی ادات پرسشی استفاده نش
بسامد باالیی دارد که آن هم بیشتر کارکرد 

های بالغی مؤثرترین شگرد بازدارندگی دارد. پرسش
 مولوی در تأثیر بر نفوس است.

 امر .3ـ3

هایی دستوری هستند و حالت های امری گزارهگزاره
استعالیی دارند؛ اگر از کارکرد امری نخستین خود 

یابند و در علم معانی بالغی می خارج شوند، هدفی
شوند. برای نمونه یکی ازاهداف بالغی امر، بحث می

از  تربزرگدعا است. چون معنی حقیقی امر طلب 
چیزی  تربزرگاز  ترکوچکست و در دعا تر اکوچک

همایی، ) ندیگوخواهد، آن را معنی مجازی میمی
ا اما آن ر؛ گویداز الزام سخن میامر  .(111: 1374

دهد. الزام ممکن است اخالقی باشد مانند تفصیل نمی
اوامر معلمان و پندگویان و یا ممکن است دینی و 

قرآن و  در آیاتمانند اوامری که ، مذهبی باشد
 اگر الزامت. گاهی الزام اداری است. اساحادیث آمده

حالت الزام و استعال نگیرد، از کارکرد نخستین خود 
 عقیده سکّاکی. (21: 1385تجلیل، شود )خارج می

 خطیب اما کند؛می فور داللت امر بر که داشت
 نظر او به. کشدمی چالش به را عقیده این قزوینی
 وگرنه است؛ کالمی خاطر قرائنامر بر فور به داللت
 کهینا مگر کند؛نمی امر بر فور داللت صیغةخود 
امر را از  مفهوم ما این نگذارد کار باشد که در ایقرینه

 در آثار .(469: 1383ضیف، شوقی) میکن دریافت
بالغی معموالً معنای ثانوی جمالت امری و نهی، 
ارشاد است؛ اما در ابیات تعلیمی که هدف اصلی 

در متکلم تعلیم و ارشاد است، بهتر است ارشاد 
 درنظر گرفتهمعنای اصلی و حقیقی جمله  جایگاه

ارشاد جمالت تعلیمی  همةشود؛ زیرا هدف اصلی 
مخاطب است؛ اما با این اوصاف، جایگاه گوینده و 

که هدف اصلی از شنونده هم باید لحاظ شود. با این
امر، دستور از مقام باال به پایین است، بنابراین ارشاد 

شود؛ یابد و جزو اهداف بالغی میبالغی میة جنب
برای نمونه هنگامی که سعدی خطاب به پادشاهان و 

ی خطابی دارد، هدف دستور نیست؛ حاکمان امر و نه
از های بدیعی ای تحذیری است. در کتاببلکه شیوه

اند. برای نمونه در سخن نگفته« امرِ بدون مخاطب»
در توان های انشایی امری را میابیات زیر گزاره

 تشویقی و ترغیبی جای داد: کارکرد
 که روبد فکر را بایدحیرتی 

  خورده حیرت فکر را و ذکر را
(3/1116) 

 موسی و فرعون در هستی توست
 جست خویش  در خصم را دو اینباید 

(3/1253) 
 که اصلش ز آن سر است بایددانشی 

 است  زانکه هر فرعی به اصلش رهبر
(3/1124) 

 . کارکرد ترغیبی5ـ3ـ3
کارکردهای بالغی  ترغیب بیشترین بسامد را در

، دعا، دارد که تشویق مثنویهای امری در گزاره
تأنیس ، طلب دوام، تخییر، امیدواری، لتماسا

 کارکردهای ریزتر آن هستند:

 :تشویق 

 ها رویداز جمادی عالم جان
 غلغل اجزای عالم بشنوید 

(3/1121) 
 گفت: از روح خدا التیأسوا

 سو بهوکرده پسر رو سهمچو گم
(3/984) 

 ست هین که او این ماه زاییده هر
  ها گیرید از شاه مکینگنج

(3/943) 
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های انشایی در کلیت نوعی که گزارهجاییاز آن
، هایی در کالموجود قرینه، مجاز مفهومی هستند

در درک کارکرد بالغی آن مهم است. برای نمونه 
 :(3397ـ3/3396) در بیت

 شو مشتری جان پس ریاضت را به
 چون سپردی تن به خدمت جان بری

 ور ریاضت آیدت بی اختیار
 کای کامیار سر بنه شکرانه ده

ذهن را از امر « ای کامیار»، «به جان»های که واژه
کند و فعل امر را به تشویق استعالیی منصرف می

ام از طمع نشنیده بی» سازد. یا در ابیات:نزدیک می
خاص و عام/ من سالمی ای برادر والسالم/ جز 

و جا بهخانه جاسالم حق هین آن را بجو/ خانه
و « ای برادر» یمناداکه  (3/3361« )کوکوبه
کارکرد تشویقی ، و مصرع چهارم« هین» ةجملشبه

عدول از سخن ، کند. گاهی این قرینهرا بارزتر می
کند: تر میپیشین است که بار تشویق را برجسته

گویدم: خاموش کن/ حرص رویت آن یقین می»
 .(2/1822)« جوش کن نهگویدم 
های زارهترغیبی گ در کارکرد: دعا را نیز دعا

توان جای داد؛ زیرا به تحریک واداشتن انشایی می
مخاطبی است که از گوینده باالتر است که گاهی 

معنوی شأن مخاطب است و گاهی قراین ة قرین
( 3384ـ3/3383نمونه )لفظی چون منادا. برای 

، های امری و نهی با یکدیگر بیایندهرگاه گزاره
 افزایند:تأثیر سخن را می

 سحر آن در مناجات آمد موسی
 مبر ازو مستان خدا ایمان کای

 او که بخشا برو کن پادشاهی
 غلو و رویی خیره و سهو کرد

با ، های امریگاهی کارکرد بالغی دعایی گزاره
مجرم شاهیم ما را  (:3/1239شود )منادا افزون می

 عفو خواه/ ای تو خاص الخاص درگاه اله.
من  تماد/درفکن در نیلش و کن اع»: امیدواری

 (.3/959« )تو را باوی رسانم روسپید

: التماس هنگامی است که امر از التماس

فرعون از موسی ، شأن باشد. در بیت نمونههم
امین/  ای رحمت به لب بجنبان هین» خواهد که:می

 (.4/3594« )نآتشیة دهان این تا ببندد

هیچ آدابی و ترتیبی مجو/ هرچه » :بیان اختیار

ای معاف » (.2/1784« )بگوتنگت خواهد دل می
« برگشایفعل اهلل ما یشا/ بی محابا رو زبان را 

(2/1786.) 

های کالمی که کارکرد بالغی : قرینهتأنیس

در منادا است. هنگامی که ، افزایدتأنیس را می
ای » ةنیقراز ، کندعمران به همسرش ارشاد می

دان ای عروس/ آن مات و برد از شاه می»«: عروس
 (.3/886« )ما فسوس ن از ما مکن برمدا

، غیژمی» یاستمرار: گاهی با افعال طلب دوام

، طلب دوام را برجسته و در بیت دیگر« طلبمی
 کند:ها طلب مدام را تداعی می« گه»تکرار با 

 (981ـ3/981)
 لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب

 طلبمیو او را  غیژمیسوی او 
 گهو به خاموشی  گهبه گفت و  گه

 شه  بویِگیر سوی  کردنبوی 

 پس از، : در داستان موسی و شبانشادی ظهارا

عتاب خداوند با موسی که چرا بنده را از او دور 
گوید برو به هنگامی که خدا به موسی می، کرد

خواهد سخن شبان بگو که هر گونه دلش می
لحن کالمش نیز  موسی از شادی این خبر، بگوید

سازد. به دنبال هم را نمایان می شتاب و خوشحالی
نفس زدن و شتاب را آینگی نفس دهو  مژدهآمدن 

لکنت زبان در مواقع « د»تکرار حرف  حتیکند. می
کند: نفس زدن را نیز نمایان میشادی و نفس

عاقبت دریافت او را و بدید/ گفت مژدِه دِه که »
 .(2/1781) «رسیددستوری 
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 . بیان مطلب3ـ3ـ3
واگویی علت، بیان اهمیت  ینی از جملهقرا ارشاد:

موضوع و گاهی نیز ترس، کارکرد بالغی را افزون 
کند که ترس و تحذیر در مبحث بازدارندگی مطرح می
بانگ درویشان و محتاجان بنوش/ تا نگیرد » شود:می

در این نمونه، در (. 3/863) «گوشبانگ محتالیت 
ا متعادل آورد و طعم تلخ ارشاد ردلیل میدوم، مصرع 

کند. گاهی تأکید همراه با تقابل امر و نهی است که می
 کند و گاهی نیز همراه با تکرار:ارشاد را بارزتر می

 عیسی کن و بر خر مکن رحم بر
 طبع را بر عقل خود سرور مکن 

(2/1853) 
 بوی بر از جزو تا کل ای کریم

  بوی بر از ضد تا ضد ای حکیم
(3/992) 

، ببین، مری که با افعال بنگرهای ا: گزارهتدبّر
شناس و... مخاطب ، دان، دارهوش، اندریاب، بدان

 دارد و کارکرد امری ندارد:را به تدبّر وامی
 خاص گزین بندۀگفت: آری 

  ببینگشت رنجور او منم نیکو 
(2/2161) 

 او گریزانید مالش را و لیک
  کین اندریابخون خود را ریخت 

(3/3339) 
این است ، رت و تدّبر داردفرقی که عب عبرت:

اما تدبّر است، که عبرت مربوط به وقایع پیشین 
 کلی است:

 اوست و آن بندگانش آنعزت 
  خوان نشانز آدم و ابلیس بر می

(3/1181) 
 یزدان طلب/ نه از عبرت و بیداری از: »انحصار

(. با 3/3271) «کتاب و از مقال و حرف و لب
نه ، از خدا بطلبیعنی صرفاً ، توجّه به مصرع دوم

 از کس دیگر.

 . کارکرد بازدارندگی2ـ3ـ3
من ندیدم جز شقاوت در لئام/ گر تو » :تمسخر

 چون» (4/1255) «رساندیدستی سالم از من 
 ای آ زن/ درصف و از مرد ستشده پنهان محک
 (.4/1677« )زن الف اکنون و قلب

خیز فرعونا که ما آن نیستیم/ که به هر » تحذیر:
ما را بدر دوزنده هست/  خرقةولی بیستیم/ بانگی و غ

 .(1744ـ3/1743) «بهستتر ورنه خود مارا برهنه
این چه ژاژاست و چه کفرست و » توبیخ:

 (.2/1728) «فشاریی اندر دهان خود فشار؟/ پنبه
معنای نهی ، انشایی امری گزارۀ: گاهی نهی

امر ، های دوممصرع در، های زیردهد. در نمونهمی
 است:بر نهی 

 گفت موسی: این مالمت کم کنید
  کم ره زنیدآفتاب و ماه را 

(3/1967) 
 گفت: نی نی مهلتی باید نهاد

 تو کم پیمای باد  کم دهها عشوه
(3/1191) 

 و ایمن شو ز مات رامات کن او 
 نیست او ز اهل ضالل  رحم کم کن

(3/1159) 
ر ربود آن را خروسی چون گرو/ د» :بیان بیزاری

 (.3/3317) «روردی تو بر ما ظلم گفت سگ: ک
های انشایی امری مولوی از گزاره بهرۀبیشترین 

 شیوۀبرای کارکردهای ترغیبی و تشویقی است. 
و گاهی ابیات، گونه است که در حشو بیانش این

های امری دارد. این گزاره، در هر دو مصرع
 ؛ کهها در بسیاری موارد با ندا همراه استترغیب

 اطب بسیار مؤثر است.در ترغیب مخ

 ندا. 2ـ3
هر سه ندا حکم مخصوصی ندارد و معانی مجازی 

بر توان درمورد جمالتی که مشتمل نوع جمله را می
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های درجمله معموالً. ندا ذکر کردنداست  حرف
ادات ندا )های امری پرسشی و امری است. در جمله

القاعده مقدم است و اگر مؤخر شود، ندا، منادا( علی
: 1378شمیسا، است )سازی تأکید و برجستهجهت 

بیشترین مناداهای کالم مولوی در پایان مصرع  .(215
ة ن، در آخر مصرع دوم. در نظریآ اول است و بعد از

نقش ترغیبی زبان حاصل جمالت ، رتباطی یاکوبسنا
، در بررسی ابیات این پژوهش نیز است.امری و ندایی 

 تر از بقیه است.هم بسامد امر با جمالت ندایی بیش
رده ب کارمعنی اصلی خود به ندا درة هرگاه کلم

شود، حقیقت است و چون از معنای اصلی خارج شد، 
شود. گاهی ادات ندا معانی مجازی ندا شمرده می جزو
مفید معنای کثرت و تعظیم و « یاء»و « ای» لیاز قب

ای مژده که »عاطفی است:  هایدر جمله« چه»معادل 
از مرا جست/ وی بخت که آن طرّۀ طرّار غمّۀ آن غمز

کاربردهای حقیقی ندا  بیشتر .)همان(« مرا یافت
های خبری همراه باشد و هنگامی است که با گزاره

 های انشایی آن است.کارکرد بالغی آن همراه با گزاره

 . کارکردهای حقیقی ندا 5ـ2ـ3
های انشایی ندا در کارکرد حقیقی بیشترین گزاره

ام/ من گفت: ای موسی از آن بگذشته» خود است:
 (.2/1787) «امآغشتهدل  در خونکنون 

های ندایی را به سه کارکردهای بالغی گزاره
 «بازدارندگی و ترغیبیـ  عاطفی، یادآوری»بخش 

بندی نگاه به توان تقسیم کرد. البته در این تقسیممی
 های دیگر نیز مهم است.های گزارهقرینه

ندا صرفاً جهت یادآوری و  : گاهییادآوری

است که برای گوینده  ایمسئلهتذکّرمخاطب بر 
مهم است و ممکن است مخاطب آن را فراموش 

 شود:یادآوری می، کرده باشد که با ندا
 تو از ین سو و آن سو چون گدا

 جویی صدا؟ای کُه معنی چه می
(3/1139) 

 آنِ تو با توست و تو واقف بر این
 زمین؟ یجویمیآسمانا چند 

(3/1966) 
دهد منادا استعاره است و به مخاطب تذکر می

دیگر بیت  که عظمت خود را فراموش نکند و در
سمان هستی آ گوید که توبا استعاره به او می هم

آورد. در را یاد می هاآنعظمت  ؛ کهدنبال زمین نگرد
کند که تو مغز بیت زیر نیز به انسان یادآوری می

ظرگاه است ای مغز وجود/ از ن» وجود هستی:
در بیت  (.3/1258« )جهوداختالف مومن و گبر و 

شده منادا را انسان رشدیافته و هدایت، دیگر نیز
شود که مواظب باشد از داند و به او یادآور میمی

دعوت مکارشان » راه هدایت خارج نشود:
 (.3/863) «رشیداندرکشید/ الحذر از مکرشیطان ای 

 غیبی. کارکرد تر3ـ2ـ3
انشایی ندا از دیگر  گزارۀبسامد کارکرد ترغیبی 

 کارکردها بیشتر است.
های ندایی، : که هدف از گزارهالفت و تأنیس

عاقبت پیدا » نه صرفاً ندا:، ایجاد الفت و انس است
 «نازنینها رسید ای شود آثار این/ چون عالمت

زیر منادا درعجُز بیت و  در ابیات (.889ـ3/888)
. گویی استتکرار شدهبعدی  در صدر بیتبالفاصله 

خواهد گوشش برد و میمولوی ازاین تکرار لذّت می
را « مصطفا» ۀواژمست شود. حتی مصوّت پایانی در 

آورد و با اختصاص نیز هماهنگ می« ای رسول ما»در 
کند. به منادا، تأنیس را تداعی می «ما»ضمیراختصاصی 

گفت که تذکّر و گونه هم توان اینمیدوم، در بیت 
دهد که تو رسول خودمان هستی یادآوری به رسول می

 توست: از آنو آسوده باش که پیروزی 
 تا قیامت مصطفا باقیش داریم ما

 تو مترس از نسخ دین ای 
 ای رسول ما تو جادو نیستی

  یستیموس خرقةهمصادقی 
 (1218ـ3/1217)
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با پرسش همراه  زیر کهیت متوالی ب در دو
برد. این لذت از نده از نام منادا لذت میپرس، است

 از جنست که صفت را نیز یسگونهنام مخاطب به
 «:عیسیِ عیسی دم»: گزیندنام برمی

 چونی ای عیسی عیسی دم ز رنج؟
 که نبود اندر جهان بی مار گنج

 جهود؟ چونی ای عیسی ز دیدار
 حسود؟ چونی ای یوسف ز مکار

 (1862ـ2/1863)

تا  ن امسال اقبال شماست/هین زنا»: ترغیب 

که ندا ( 3/941) «خواستبیابد هرکسی چیزی که 
 است.بارزتر کرده« هین» قرینةرا با 

فای جها را صفا/ ای ای ز تو مر آسمان» :تعظیم

 (.1875/ 2) «وفاتو نکوتراز 

های قرینهر : گاهی ندا با کمک دیگدعا

 مفید دعا و مناجات است:، های انشاییگزاره
بحانا تو پاکی از زیان/ این چه رمزست؟ گفت: س»

رنجوریم/ ر این بکن یارب بیان/ باز فرمودش که د
 (.2159ـ2158) «چون نپرسیدی تواز روی کرم؟

 . بازدارندگی2ـ2ـ3

 توهین و توبیخ: و تمسخر
 طالع عیسی است علم و معرفت

 صفت طالع خر نیست ای تو خر 
(2/1851) 

 شبان آن گفتمی بیهوده نمط این
 فالن؟ ای هستی با که :موسی فتگ

(2/1725) 
 سامریی خود که باشد ای سگان؟

  که خدایی بر تراشد در جهان؟
(2/2145) 

کارکرد بالغی ، زیرة نمون : درتهدید و انذار

بلند تهدید است که البته تداعی و موسیقی مصوت 
 کند:خیزش را نیز تداعی می حالت« فرعونا»در  «آ»

نیستیم/ که به هر بانگی و  خیز فرعونا که ما آن»
 (.3/1743) «بیستیمغولی 

: سخن از زبان فرعون است به موسی. تحقیر
است و موصوف شاید ادب شرعی را رعایت کرده

 «فالن»مبهم  در نامرا نیاورده است و آن را  «فالن»
 (:1184ـ3/1183است )ذکرکرده

 جهان اهل اندمر مرا بخریده
 ؟فالن ای تو تریعاقل از همه

 برو هین خریدی را خود موسیا
 مشو غره خود به بین کم خویشتن

مولوی اصرار زیادی به کاربرد ادات ندا دارد. حرف 
های واژه در گزاره در آخرِ  «الف»و  «ای»ندای 

انشایی ندا بیشتر است. حذف ادات ندا قدرت 
کاهد و مولوی به خوبی بر این ابزار خطاب را می

در نیز، گاه ندا در ابیات کارآمد اشراف دارد. جای
ست که قدرت اکالم مولوی هوشمندانه گزینش شده

ها بیشترین افزاید. پایان مصرعتأثیر بر مخاطب را می
ۀ که با گزار جایگاه کاربرد ندا در کالم مولوی است

 انشایی امر نیز همراه است.

 نهی. 4ـ4
بازداشتن کسی است از کاری و با حفظ همین معنا 

تهدید و ، توبیخ، استرحام، رای تمنیممکن است ب
فعل امر ، هی. ن(27: 1373، صفا) دیآتحذیر نیز 

و تحریم « نکردن»طلبِ منفی است در اصل برایِ 
است است؛ اما گاهی هدف از آن مطلب دیگری 

های نهی را به سه گزاره (.196: 1378، شمیسا)
 «بازدارندگیعاطفی و ، ارشادی() یقیحق» ةدست

 .یمکنتقسیم می

 ارشاد() یقیحق. کارکرد 5ـ3ـ3
رکرد نهی همان کارکرد حقیقی و نخستین اک بیشتر

استعالیی نیست  ادب تعلیمی است. البته گاهی نهی
یابد. فرق نهیِ صرف و باز هم کارکرد ارشادی می

ت و خشونت آن دش در، با نهی همراه با ارشاد
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نهی ، ها با کارکرد ارشادینهیة است. در هم
شود؛ اما تر میافزون بر مخاطبو تاثیر آن تر لطیف

این کارکرد ارشادی به ، اگر مخاطب منکر باشد
شود. برای نمونه در بیت تر میبازدارندگی نزدیک

و حکم استعالیی  استشدهنهی بسیار لطیف ، زیر
کالم را « هم ازو صحت رسد» ةنیقرندارد. با 
 را« او را مهل» ینهۀ کند و سپس گزارتلطیف می

ای رنجور دل/ هم از گر ز عیسی گشته» آورد:می
 تیبدر  .(2/1861) «او صحت رسد او را مهل

چیند و ای میمصرع نخست قرینه (، در2/1849)
، کند تا در مصرع دومسخن را با دلیل تلطیف می

مخاطب را نهی کند. البته این نهی به قدری گیرا 
یابد و هدف است که حکم التماس و خواهش می

فراهم ، خنور را که تأثیر در مخاطب استس
جز به شب جلوه نباشد ماه را/ جز به »سازد: می

 .«رادرد دل مجو دلخواه 
نهی، گوینده مقامی  هایدرگزاره: هرگاه التماس

تر از مخاطب یا مساوی با او داشته باشد، کارکرد پایین
 گوید:نمونه، فرعون به موسی می دارد. در التماس

 کردمت فرمان پذیر پاره پاره
 من به عزت خوگرم سختم مگیر 

(4/3593) 
 باز زاری کرد کای نیکوخصال

 مزن در رو ممال  مر مرا در سر
(3/3373) 
 . کارکردهای عاطفی3ـ3ـ4

دهد و او را : خدا موسی را مخاطب قرار میامیدواری
آورد، به با حصر و قصری که در مصرع دوم می

پایان بیت،  نهی درۀ ارسازد. گزپیروزی امیدوار می
گرچه چون دریا » تر ساخته است:تأکید را افزون

 (.4/1672) «التَخَفبرآوردند کف/موسیا توغالب آیی 
عشق جانان را بزرگ ، در این نمونه :تعظیم

کوچک شمردن آن را نهی ، نهیۀ داند و با گزارمی
کند و توصیه به بزرگداشت عشق جانان دارد: می

ارزد بدان/ عشق جانان کم مدان یروم یعنی نممی»
 (.3/1969) «ازعشق نان
دهد و هایی که در منادا می: با قرینهتأنیس

مخاطب را ، آورددلیلی را که در مصرع نخست می
نهی را کامالً خنثی  گزارۀخواند و به الفت فرا می

مات و برد ازشاه »کند: کرده و ایجاد انس می
 «مکن برما فسوسدان ای عروس/ آن مدان ازما می

(3/886.) 

 . کارکرد بازدارندگی2ـ3ـ3
هین مکن زین پس فراگیر » :تحذیر و تهدید

، (4/2513) «بازست احتراز/ که ز بخشایش در توبه
تو بدان غره مشوکش ساختی/ دردل خلقان هراس »

 (.3/1173) «انداختی
 گزارۀدر کالم مولوی کارکردهای عاطفی 

کرد حقیقی آن یعنی انشایی نهی که همراه با کار
که شاید ذات ـ  از کارکرد بازدارندگی، ارشاد است
ها بیشتر است که بیشتر در پایان مصرعـ نهی باشد
 شود.دیده می

 دعا. 1ـ3
به اطناب ، در مقام دعا و درخواست حاجت

نیازمندیم و این اطناب با گره خوردگی با دیگر 
ند. ککالم را بلیغ و مؤثّر می، های زبانیزیبایی

توان ساخت و روساخت دعا را میامروزه ژرف
های امری دانست؛ هرگاه امر از مقام جزو گزاره

ازمن آن آمد که » مفید دعا ست:، پایین به باال باشد
 «الجزا بودم ناسزا/ نا سزایم را تو ده حسن

(3/3374.) 
گاهی گوینده مقامی برتر ، های دعاییگزاره در 

باشد که جز دعا میدارد و هدف از دعا چیزی 
شبان  مکالمةیابد. برای نمونه در کارکرد بالغی می

اگر فرض را بر برتری مقام شبان که ، با موسی
، عاشق است در برابر موسی که عاقل است بدانیم

اظهار شادی ، بر دعای ظاهریدعای شبان عالوه
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محرم ناسوت ما الهوت باد/ آفرین بر » است:
 (.2/1791) «باددست و بر بازوت 

ساخت فعل دعایی متفاوت بود: ، در گذشته
بادا و... ساخت فعلی متفاوت بود: ، مماناد، مبیناد

اند گفت عمران: شاه ما را عمرباد/ قوم اسرائیلیان»
در هر حال مخاطب دعا هر  .(3/893) «از تو شاد
در اصل روی سخن با خداوند است. ، که باشد

دانند یکسانی دعا را جزو انشاء غیر طلبی م
شمیسا  بیان معانی در کتاب .(111: 1374، همایی)

فحة ص استاد همایی در است که مطابق با نظرآمده
داند؛ زیرا دعا را جزو انشاء طلبی می، کتابشان 111

اما ، (217: 1378شود )چیزی خواسته می با آن
انشاء غیرطلبی  همایی دعا را جزو قسم هفتم از

 است.آورده

 تمنی .3ـ3
 یترجآرزوی محال( و ) یتمنمیسا بحث ش
آرزوی ممکن( را در زبان فارسی جایگاهی )

دهد و آن را مخصوص بالغت زبان عربی نمی
ناممکن تمنی غالباً به امور  .(216: 1378داند )می

شود و ترجی به ( مربوط مییکاشک لیتَ:)
شود امیداست( مربوط می، شاید عسی:امورممکن )

 دشوار بودنکه  ، باید دانست(111: 1374، همایی)
یا محال بودن تمنی بسته به حال شخص است؛ 

را که گوینده برای خود یا  هر چیزیبنابراین 
کند هرچند در دیگری دشوار یا محال تصور می

آورند. تمنی می کلمة، واقع محال و ممتنع نباشد
 :1374، همایی) کاشکی/ باشدکه/ آیا/ اندیکه...

ز کارکرد بالغی تمنی باید (. در بحث ا118ـ117
گفت که اگر سخنور یا گوینده آرزوی محال را 

در کارکرد ، آرزو کرد و آن را ممکن فرض کرد
شود؛ چه بسا امری برای فردی بالغی بررسی می

دشوار و محال است و برای دیگری آسان 
عربی آن  نمونةنماید؛ در کتب بالغی ما نیز با می

د. دربسیاری انبحث تمنی را بررسی کرده
بسیار های بالغی پارسی از مبحث تمنی ازکتاب

عربی بسنده  نمونةاند و به ذکر کرده عبور ساده
آن را ، به معنای لعلّ باشدلیتَ  کلمةاند. هرگاه کرده

از قرآن  از آیةگویند. مثال معنی مجازی تمنی می
یاهامانُ »فرعون که به وزیرش هامان گفت:  قول

ای هامان برای األسباب )علی أبلغ إبنِ لی صرحاً لَ
 «ها راه بیابم(تا به آسمان من قصربلندی بساز

( و تحلیل و بررسی دقیق که 118: 1374، همایی)
های بالغی پارسی درکتاب، جوانب بحث را بکاود

گفت که: امورغیرممکن  خالی است. در نهایت باید
برای ، و محال را با انشایی خاص و با الفاظی برتر

کنیم که این کارکرد بالغی ممکن فرض می خود
خاک شدن برای انسان ، زیر نمونةتمنی است. در 

نه سرشت آغازین و نهایی انسان(؛ است )ناممکن 
اما گوینده آرزوی خاک بودن دارد و آن را ممکن 

داند؛ ظاهراً تمنی است اما در واقع تحسر شدید می
ذهاب/ ام من درگفت: واپس رفته» کند:را بیان می

ر بیت: . د(2/1817) «ترابحسرتا یا لیتنی کنتُ 
درسجودت کاش روگردانیی/ معنی سبحان ربی »

، اگر مخاطب منکران باشند .(2/1811) «دانیی
افسوس »گوید: کارکرد بالغی حسرت دارد و می

 «.گونه نیستیات اینکه تو در سجده

 جملهیادآوری: شبه
انشایی است.  هایها نیز گزارهجملهزیربنای شبه

های گزارهو تواند جزجمله میساخت شبهژرف
کند و انشایی طلبی باشد؛ زیرا یا دعوت به تدبّر می

ساخت دعا و نفرین دهد و گاهی ژرفهشدار می
تأثیر بر مخاطب از نقش مهم  در بررسیدارد. 

های امر و نهی و ندا ها که اغلب با گزارهجملهشبه
تفاوت نباید بی، ارندهمراهند و نقش تأکیدی د

های گزارهۀ کنندجمله نوعی تکمیلگذشت. شبه
تشویق را ، ترغیبی دیگر است که گاهی در کارکرد
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هین زنان امسال اقبال شماست/ تا بیابد »رساند: می
 ( یا:3/941) «هرکسی چیزی که خواست

 گفت: هین ای سابقانبعد از آن می
 گر فزون آیید اندر امتحان

 شما چندان عطابرفشانم بر 
  جود و سخا پردۀکه بدرّد 

 (1249ـ3/1248)
دارد و برای تحذیر و  بازدارندگی هی کارکردگا و

چون که قدرت رفت کاسد شد »هشدار است: 
، (3/3298« )عمل/هین که تا سرمایه نستاند اجل

دعوت مکّارشان اندرکشید/ الحذراز مکر شیطان ای »
رد نفرین دارد: (. در برخی موارد کارک3/863« )رشید

شُه برآن عقل و گزینش که تو راست/ چون توکان »
دیگر،  نمونةدر . (2/2152« )جهل را کشتن سزاست

بس  هایگفت موسی: »کارکرد توبیخی دارد: 
« مدبرشدی/ خود مسلمان ناشده کافرشدی

 بیان مطلبها جمله(. سومین کارکرد شبه2/1727)
هان و » است که گاهی برای تدبّر در امری است:

سپاس/ همچو نافرجام آن  گویی گر حمد هان گر
گاهی برای تعجّب:  .(2/1794« )چوپان شناس

نادانی  اینتحیرانی خلق/ مارگیرد  مارگیر از بهر»
بسیار  «هین» جملةشبهمولوی از  .(3/998« )خلق

ست و بیشتر در مصرع نخست و ااستفاده کرده
گاهی اغلب درآغاز مصرع است که به یک اندازه 

 کارکرد ترغیبی دارد وگاهی بازدارنده است.

 گیرینتیجه

غالباً گرایش به معنا ، ارتباطی خود فرآیندزبان در 
متأثّر از بافت و ، ویژه متکلماندارد و افراد و به

با اشکال ، موقعیت فردی و اجتماعی خود
های زبانی برای انتقال معانی و گوناگونی از نقش

های انشایی گزاره کنند.ده میمخاطب استفا تأثیر بر
هنر ترغیب و تشویق است. مولوی  مثنویطلبی در 
بیشتر نظر به کارکرد همدلی ، های انشاییدر گزاره

و ترغیبی دارد که برگرفته از کارکردهای بالغی 
های پرسشی و امری و ندایی است. کارکرد گزاره
های نهی و تمنی و دعا بازتاب کمتری دارد. گزاره
منبری که موضوع اصلی کالم ۀ طابه و شیودر خ

طبیعتاً باید تلخی زبان و بازدارندگی ، مولوی است
های آن بیشتر باشد؛ اما مولوی با استفاده از گزاره

تلخی موعظه را کمتر ، پرسشی و ندایی و امری
کند و بر نقش ترغیبی و همدلی زبانش می
افزاید و گاهی نیز مقتضای حال مخاطبِ منکر می
سازد. کارکرد بازدارندگی زبان را بیشتر می، ودخ

با هدف جلب توجه ، مثنویهای پرسشی در گزاره
مخاطب است تا معلوم شود مخاطب به سخن 

، دهد؟ پس ازجمالت پرسشیگوینده گوش می
بارزتر  مثنویهای امری و ندایی در نقش جمله

آگاهانه خود، نظم کالمی  زنجیرۀاست. مولوی در 
گیرد و به تأثیر ها بهره میتأخیر واژه از تقدیم و
 ها اشراف کامل دارد.جایگاه واژه

 منابع
های بالغی در شعر شیوه(. »1382) حسین، آقاحسینی

 .26ـ7. صص2. ش8. سالپارسیةنام«. ناصر خسرو

توصیف و تبیین (. »1391) فردوس، زادهآقاگل
های زبانی ایدئولوژیک درتحلیل گفتمان ساخت
های زبان و ادبیات پژوهش نامةفصل«. انتقادی
 .19ـ1. صص11پیاپیمارۀ . شتطبیقی

تهران:  .ساختار و تأویل متن(. 1373) بابک، احمدی
 مرکز. چاپ چهارم.

پرخیده ملکی.  ترجمة .فن خطابه(. 1371) ارسطو
 تهران: اقبال.

شناسی و نقد و تحلیل جمال(. 1393) حنیف، افخمی
دکتری.  ةنام. پایانسیهای معانی در زبان فارکتاب

 ادبیات.ۀ پژوهشکد

آیین بالغت )شرح (. 1369) احمد، شیرازیامین
 نا. چاپ اول.تهران: بی مختصر المعانی(.

بازنگری مبانی علم معانی و (. »1388) محمدرضا، امینی
شناسی ادب متنة مجل«. های رایج آننقد برداشت



 11 ییانشا یهادر جمله یو منظورشناخت یبالغ لیتحل

 .3. ش فارسی

شعر ) آفتاب ایةسدر (. 1381) تقی، پورنامداریان
. تهران: شکنی در شعر مولوی(فارسی و ساخت

 سخن.

 . تهران: مرکزنشرمعانی و بیان(. 1385) جلیل، تجلیل
 دانشگاهی. ویراست دوم. چاپ اول.

اإلعجاز فی علم دالیل(. 1368) عبدالقاهر، جرجانی
. ترجمه و حواشی سید محمد رادمنش. المعانی

 .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

های انشایی در گزاره(. »1395) محمدعلی، دارلوخزانه
. 16. پیاپی3. ش8. سال ادبیفنون«. المصدورنفثه

 .118ـ113صص

ابهام نامفهومی و ایهام درزبان (. »1375) نگار، داوری
 .8. ش فرهنگستانة نام«. وادبیات فارسی

 در علمالبالغه معالم(. 1359) محمدخلیل، رجایی
. تهران: دانشگاه تهران. چاپ بدیع معانی و بیان و

 سوم.

جایگاه خبر و انشای (. »1395) سیدمریم، رضاییان
های تعلیمی خسرو و شیرین طلبی در انتقال اندیشه

. 31. ش8. سالادبیات تعلیمی نامةپژوهش«. نظامی
 .86ـ57صص

اساطیر. چاپ  . تهران: نشرمعانی (.1385) احمد، رنجبر
 اول.

. تهران: 1. جین سرّ(. 1386) ینعبدالحس، کوبزرّین
 انتشارات علمی. چاپ یازدهم.

. تهران: انتشارات کوزه در بحر(. 1386)ـــــــــ. 
 علمی.

. تهران: شرح جامع مثنوی مولوی(. 1388) کریم، زمانی
 .بیست و سوماطالعات. چاپ 

. تهران: بیان و معانی(. 1378) سیروس.، شمیسا
 فردوس. چاپ چهارم.

. تاریخ و تطورعلوم بالغت(. 1383) ضیفشوقی
 محمدرضا ترکی. تهران: سمت. ترجمة

بررسی (. »1394) فاطمه و احمد ذاکری، صالحی
حکایت تمثیلی  اغراض ثانوی خبر و انشا در

پادشاه و کنیزک موالنا و مقایسه آن با 
تحقیقات ة نامفصل«. گرای هلیدیدستورنقش

اه تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگ

. 25 پیاپی مارۀ. شواحد بوشهرآزاداسالمی 
 .44ـ13صص

معانی  سخن )مختصری در آیین(. 1373) اهللذبیح، صفا
 تهران: ققنوس. چاپ هجدهم. بیان فارسی(. و

 آن ثانوی اغراض و سؤال(. »1386) حمید، طاهری
 علوم پژوهشیعلمیة فصلنام. «حافظ درغزلیات

  .69و68ش .18و17 سال .الزّهرا دانشگاه انسانی
. تصحیح اسرارنامه (.1361) محمدفریدالّدین ، عطار

 فروشی زوّار.تهران: کتاب، صادق گوهرین

. تلخیص جواهرالبالغه(. 1381) مسلم، پورگیالنیقلی
 قم: انتشارات قم. چاپ اول.

(. 1376) محمدهادی بن محمدصالح، مازندرانی
(. به کوشش 11متن قدیمی قرن) انوارالبالغه

 قبله. چاپ اول. دعلی غالمی نژاد. تهران: نشرمحم

. قم: بالغی با علومآشنایی (. 1382) حمید، محمدی
 فرهنگی دارالذکر. چاپ چهارم. مؤسّسة

بررسی اغراض بالغی خبر و (. »1393) مریم، محمودی
ة نامفصل«. انشا درسبک تعلیمی ناصرخسرو

 )بهار و نثر فارسینظم  شناسیتخصصی سبک
 .266ـ251. صص24. پیاپی2. ش7. سالادب(

کارکرد (. »1392) منشفاطمه و مهدی نیک، مقیمی
جستارهای «. پورامین استفهام بالغی در شعر قیصر

 .144ـ121. صص181. ش46. سالادبی

(. 1389) اصغر و معصومه محمدیعلی، فردمیرباقری
القضات عین در آثاربررسی و تحلیل نقش پرسش »

. 7. سالای ادبیهپژوهش مجلة«. همدانی
 .166ـ149. صص31و29ش

«. نقش انشا در زبان عرفانی(. »1389)ـــــــــ. 
 .218ـ185. صص2. سال2. دورهبوستان ادب

 ای در)مقدمه معیارالبالغه(. 1372) محمدجواد، نصیری
تهران:  رجمة الصناعتین(.و تمباحث علوم بالغت 

 دانشگاه تهران.

. به کوشش و بیان معانی(. 1374) الدینجالل، همایی
 همایی. تهران: هما. چاپ سوم. ماهدخت بانو

. فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1371)ـــــــــ. 
 تهران: هما. چاپ هفتم.

Abrams, M. H.  and Geoffrey Galt, H. (2005). 
Aglossary of literary terms. Tehran: Rahnama 
Publishing. Ed c 8th. 




