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 چکیده
کاودوبالغتسخنوکالمراهایپنهانیزبانرامیهایانشایییکیازمباحثمهمدرعلممعانیاست.علمیکهالیهگزاره

هایخبریمطرحوآنهایانشاییرادربرابرگزارهسازد.علممعانی،دانشادبیاتزباناست.دربالغتسنّتیگزارهافزونمی
هایامریونهی،پرسشی،تمنّیوندداودعدااسدت.کنندکهانشایطلبیشاملگزارهیرطلبیتقسیممیرابهانشایطلبیوغ

آورنددوحداوومقداممخاطدمومو دو ،هایبلیغرویمدیسنجینکتهۀسخنوراندرگذارخودازدستورونحو،بهحوز
ومعنیِمعنیآنکههمانکدارکردبالغدیکدالماسدتهایانشاییازظاهردستوریخودعدووکندشودکهگزارهموجممی

هایموسیدرمثنویمولدویتحلیدلوبررسدیشدد.بدابررسدیوارههایانشاییداستانگزاره،چشمگیرشود.دراینپژوهش
مقالدهمدیونگفتگواست.درایدنحیاتاصلیزبانشود؛زیراهادرجمالت،معانینهفتهدرکالمچندینبرابربیشترمیگفتمان

مولویازکارکردهایترغیبیوهمدلیزبانبسیاربهرهبردهاستگفتگوهایموسیدرمثنویازنظرجمالتانشاییبررسیشد.
ترومؤثّرترکند.هایامریونداییونیزپرسشینمودیافتهاستتاشیوۀخطابیومنبریخودرابلیغکهدرگزاره


 هایموسیوارهعلممعانی،کارکردبالغی،مثنویمولوی،داستانهایانشایی،گزاره:واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

نجدومبدهآنعلمفقاهدتوطبابدتورکناتقسیمعلومدرچهارعلوممهمیاستکهدانشمنداندریکیاز،بالغت
وصدووولغتبدهمعندایبالغتدر.فرصتوحسناشارتعبارتاستازو وحداللت،انتهازدوانردهکاشاره
فنبالغتدرارسطو(2591:1زیباییلفظ)ابوهالوعسگری،روشنیمعنیودراصطالحعبارتاستاز.انتهاست
جرجدانی(.519خاصتعریفنمود)آبرامز:موردهرالزمدرابزارهایترغیبیۀهنرکشفهم،گفتمانبالغیرا،خود
برتریکالمدیبدرکالمدروبشناسیمراه،مقاموشأنبالغترااینکنیمکهدربرایآنمطالعهمیشعردر»گوید:می
.دانستنکارکردهایبالغیکالم،الزمهتجزیدهوتحلیدلکدالماسدت.(2631:95«)نمونهآوریمآنراشاهدودیگر

طتوس2559در(implicature)ثبتاصطالحفحوایکالممطالعاتادبی،باکاربردکنونیتجزیهوتحلیلکالمدر
فحدوای دمنیبدودن،ایگرفدت.ایدناصدطالحجانتازه (speech act)«گفتاریکنش»گرایسفیلسوفتئوری

(illocutionary force)تواننیدرویمنظدوریدهدچگونهمیکندوبراینمونهتو یحمیتوجیهمیگفتمانرا
تدوانایدنحقیقدتراگونهمدیاینرویچمشخصکرد.از،قصدفحواییآنیکسخنرابدونمعرفصریحیاز

فرمساختاریپرسشیبرخورداراستوگویندهآناگرچهاز«بهمنبدهی؟توانینمکرامی»ۀتوجیهنمودکهجمل
بهعنواندرخواستیمؤدّباندهدر کنددکند،ممکناستشنوندهبهصراحتآنرارابهعنواندرخواستمطرحمی

.(203)آبرامز:
آناحدواولفدظۀکهبهواسدطداندسکاکیعلممعانیراقواعدیمیهایمهمبالغتاست.ازبخشعلممعانییکی

ادبیداتدر.(2616:650 دیف،شود؛احوالیکهبهسبمآنهالفظبدامقتادایحداوبرابدریکند)شدوقیشناختهمی
دنیدایجویددوواردهمدیبهدر-هدایطبیعدیزبداناسدتجملدهتوانداییکهاز-هایچندگانهداللتاز،آفرینندگی
نیمهمبهموناآشنایند،،هاییخیالیداللتچندگانهنداشت،عوالممقاوادبیکهجهان،زبانشود.اگرتریمیگسترده

وبدهایدناعتبدار،رودمیفراتر،ایقاعدههراز،ناآگاهانهآگاهانهیا،(زبانادبی2659:1شد)داوری،هرگزآفریدهنمی
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بدهمعناهدای،یدکمعنداراگدذرازشعرانقالبمداومخواندوازاقتدارزبانوبهمعنایگریزدبیاترابتواناشاید
هایپرسشی،عداطفی،امدریوخبدریوازکارکردهایبالغیگزاره،(اینعلم2656:159دانست)احمدی،،شماربی

کند.یبامقتاایحاو)تأثیرسخن(بحثمیهایآنهابهمنظورهماهنگدگرگونی
غیرمطابق)=صدقوکدذب(آنراخارجیداشتهباشد،مطابقبامرکماسنادیاگر»انشاءآمدهاستوتعریفخبردر

شود.عالمههماییاقسامشاملطلبیوغیرطلبیمی،(جمالتانشایی2655:52همایی،«)گویندخبروگرنهانشاءمی
ایدنۀ(درپیشدین2655:200عقدود،دعدا)ۀداند:تعجم،مدح،ذم،قسم،ترجدی،صدیغانشاءغیرطلبیراهفتنو می

خطیمقزوینیمفهومانشداءاووطلمتقسیمکردهبود؛اماپسازبایدگفتکهسکاکیانوا جملهرابهخبر،بحث
شاملانشایغیرطلبییعنیافعداومددحوبندیمذکورکهتقسیمکندگونهکاریمیکندوبدینخبرمطرحمیرابرابر

نظدر(انشاءدر2616:531 یف،هانیزشود)شوقیورُبَّوکمخبریهوامثاوآنقسمولعلّهایعقودوذموصیغه
بهطلبدیانشاءوانشاءراوبهخبربندی،کالمراقسیمتگویابرایاستحکامبیشترسکاکیمقابلطلمبودهاست؛اما

آرزو،،یدانهدیطرحکداریبدهصدورتامدرسخنیاستکهباایرادآن،اندیشهو،انشاء.کندوغیرطلبیتقسیممی
وقو اسدتویداۀشودکهدرآستانرحمیدنکوهش،استفهام،نداونفرینایجادومطحسرت،سوگند،ستایش،ذمو

معدر رتواندددنمدی،سخنیچندین،است؛بنابراینسرتبیروننرفتهددحریمآرزوودحتحققآنازکههنوزآن
نیدزغیرمؤکددبیایددو(اسنادانشاییممکناستیابهصورتمؤکدویدا2619:25قرارگیرد)تجلیل،،صدقوکذب

یااندوا فعلباشداسمیا،نیزممکناستمسندآنیامحذوفیامعرفهونکرهباشدوتواندمسندٌالیهآنمذکورمی
داشدتهوجدودنیدزانشداییقصدرۀباشددویداممکدناسدتدرجملدمفعوودرجملدهانشداییبرفعدلمقددمشدده

(.2616:535 یف،باشد)شوقی
داندد:امدر،نهدی،اسدتفهام،ندداوپدن قسدممدیانشدایطلبدیاسدت.سدکّاکیطلدمرازسدخنا،علممعدانیدر
،معدانیبیدان56صمختصدرالمعانینیدز)،هدایبالغدیبرخدیکتدابدر،(بدهتبدااو2616:505 یف،نی)شوقیتم

هدایاندد.جملدهطلبیرا؛همانپن ندو دانسدته-هایانشایی(انوا جمله262صجواهرالبالغه،91مقدمصعلوی
برخدیاسدت.درطلبدیآوردهشددهگدروهجمدالتانشدایی(در13)صآیینسخنهاییچونکتابدرنیز،دعایی

برخدینیدزاند.کفایتکرده،نامآن(بهمبحثتمنیونداودعانپرداختهوفقطبهذکر15-2611:51کتم)محمدی،
نموندهدوذکدرمبحثدعاونفدرینبدادانندکهالبتهدرهایانشاییطلبیمیعالوهبرمواردباال،نفرینراجزوجمله

مو و علممعانیکدهجمدالتانشداییطلبدیۀ(شمیساوهماییدربار2619:19است)تجلیل،کردهرهامبحثرا
علممعدانی،انشدایدربحثانشاکهمرادازاندگفته،کتمسنتیمعانیدر»است،انتقادیبهکتممعانیسنتیدارند:

معدانیمجدازیخدودامریدرپرسشیوجمالتخبریوصحیحنیست؛زیرابسیاریاز،طلبیاست؛امااینسخن
(.2655:202()نیز:2651:105«)شوندتبدیلبهانشاءغیرطلبی)تعجم،مدح،ذم،ترجی،دعا(می

:2635شدیرازی،کدذباسدت)امینوصددقمدۀالزنیز،ساختجمالتانشاییآمدهاستکهژرفمختصرالمعانیدر
حکمنیسدت.انشاءاقسامحکماستوایجابوسلمازشود؛زیراسلمنمیانشاءوصفاًمتصفبهایجابو(:»55

معندیانشداءایجدابوسدلماسدت؛زیدراۀ؛ولیالزمد«الوجودایجادُالمعنیبلفظٍیُقارنهُفی»ستازاانشاءعبارت
اینکالمایجابیاستونیزالتاربُآنالاّربُالمطلوباستوۀا ربزیداًطلم ربازمخاطماستوالزم

هدایانشداییلیسالاربُبِمطلوباست.جملده،اینمعنیۀمخاطموالزممعنایشطلمعدم رباستاززیداً
نسدبتمطدابقبدا،اشکنددکدهنسدبتکالمدیمدیمتکلمقصد،کالمخبریکهدر،اند؛ولیبااینفرقداراینسبت

خارجندارندوبههمیندلیل،ایانشاییهمتکلّمچنینقصدیندارد؛زیرانسبت،کالمانشاییخارجیباشد؛ولیدر
قصدد،نسدبتبدههدم،نیزنسبتخارجیاست؛ولیمطابقتایدندو،انشاءانشاءصدقوکذبوجودندارد.دردر

درایخواهدانتغییدرجمالتانشایی،بهگونهۀدهدکهگویند(ایننکتهنشانمی2635:200شیرازی،است)امیننشده
علممعانیکدهمعرفدتادبیداتکهدرسازندمی،هاییدلخواهنسبت،درونذهنخودازوهایخارجیهستندنسبت

شوند.میبررسیزباناست،
جملده؛حسدینشددهاسدتازهدایانشدایی،خبدریو...نوشدتههایبسیاریدربارهکارکردهایبالغیگدزارهمقاله

غزلیداتدرآنثدانویاغدرا وسدواو»طداهرید(،حمی2611«)هایبالغیدرشعرناصرخسروشیوه»آقاحسینی،
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القاداتآثدارعدینبررسدیوتحلیدلنقدشپرسدشدر»فردومعصومهمحمدیاصغرمیرباقری(،علی2613«)حافظ
(،مدریم2651)«پدورکارکرداسدتفهامبالغدیدرشدعرقیصدرامین»منش(،فاطمهمقیمیومهدینیک2615«)همدانی
ذاکدری(،فاطمهصدالحیواحمدد2656«)سبکتعلیمیناصرخسرویخبروانشادربررسیاغرا بالغ»محمودی

«گرایهلیدیحکایتتمثیلیپادشاهوکنیز موالناومقایسهآنبادستورنقشبررسیاغرا ثانویخبروانشادر»
(2659«)شیریننظامیهایتعلیمیخسرووجایگاهخبروانشایطلبیدرانتقاواندیشه»(،سیدمریمر اییان2655)

هدای(و...نقدهایینیزبرعلممعانیسنتیوکتداب2659«)المصدورهایانشاییدرنفثهگزاره»دارلومحمدعلیخزانه
(و...امداتداکنون2615قوروجداهددایتی)حسدناکبدریبیدر«نقدۀعلممعانیسنتیدربوت»معانیشدهاستچون؛

ندو خدود،توانگفتکهایدنپدژوهشدراستومیمثنویبررسینشدهدرهایانشاییدرگفتگوهایموسیگزاره
نماید.پژوهشینومی

هداوشدگردهایازشدیوهشودایناستکهباتوجهبهمنبریبودنمولوی،آیاتوانسدتهاسدتپرسشیکهمطرحمی
هدایانشداییاسدتوکددامزگزارهاست،بیشتردرکدامیکابهرهگرفتهترغیموتشویقبهخوبیبهرهبَرَد؟واگر

هایانشدایی؛پرسدش،امدر،دراینپژوهش،گزارهاست.هایارتباطیرابرایتأثیردرمخاطمخودبهکاربردهنقش
هدایواژهونظماست،جایگداهۀعلممعانینظری،شودوازآنجاییکهنهی،ندا،دعاوتمنیوشبهجملهبررسیمی

هدا،بافتکالممثنویدرتشخیصکارکردهایبالغیمنظوراسدت.گزینشندو کلمدات،جملدههایکالمیدرقرینه
تأثیرگذاریبرنقشمهمیدرتواندخیاوو...هرکداممیموسیقی،قدرتوتأثیرپذیریازگیریازطرزبیان،شیوهبهره

بالغدیکهداستانوجملهکدارکردمعلومشوداییافتتاقرینهاغرا مجازیوبالغیبایدمخاطمداشتهباشد.در
روندد،بحدثلفظدیدرمعندایخدودبدهکدارنمدیۀهاییکهبدونقرینگزارهگویددرعلممعانیازدارد.شمیسامی

هدای(؛اگرمعانیراصرفاًعلمخطابهوسخنرانیبددانیمکدهمخاطدمحادورداردوبداقرینده221؛2651شود)می
ایالزمنیسدت؛بدهایوکالمیو...مخاطمهدفاصلیمتکلمرادریابدد،قریندهارههایاشمعنویچونلحن،نشانه

ای)لفظییامعندوی(درکدالموبافدتآنیافدتتداکدارکردلفظی.امادربحثازمتون،حتمابایدقرینهۀویژهقرین
د،اینگونهاست.کنهادرنظمیکهجرجانیمطرحمیآشکارشود.بحثاعجازواژه،بالغیسخننویسنده
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 پرسش الف.-1

اسدتفهاماتسخنگفتهاستوغر بالغیبرخدیاز،اغرا مجازیاستفهامزمخشرینخستینکسیاستکهاز
ازاغرا مجدازی،تفصیلیویتفتازانیوبحثتوانازاومی(پساز2616:656 یف،است)شوقیذکرکردهقرآنرا

دهددوبدهمدیسمتوسوراشعرۀگاهیطرحیکپرسششکلوشیویادکرد.،پرسشبهخصوصاداتاستفهام
،گفتگوهاییکهمیانخداونددوموسدیمثنویدر.شودهمینپرسشبنامیبرساختمتنوشعرژرفعبارتدیگر

خوبیازاینعندوان،بدرایگفتگوهدایاوبدابه،استومولوی،اهللبالغیدارد.موسیکلیمۀگیرد،همهجنبمیشکل
بسیاریازحکایاتاسدت.بسدیاریۀ،شالودمثنویکند.پرسشدرحقاستفادهمیهایاوازویژهپرسشخداوندوبه
تدرینسدخناناید،درحقیقت،بالغینمایجابیمی،ظاهردر،گرددکهاگرچهپرسشمیمحوربرمثنویهایازداستان
زانکهنیمِعلمآمدایدنسدؤاو »گیرد.پرسشدرنظرمولوی،نیمیازداناییاست:هاشکلمیبسترپرسشمولوی،در

همچندانکدههمسؤاوازعلمخیزدهدمجدواب »هابایدعالمانهباشد:(پرسش5 6001«)هربرونیرانباشدآنمجاو
اسدت اینچراگفتنسؤاوازفایدده»ایداشتهباشد:فایده(پرسشوچراگفتنباید5 6005«)خاروگلازخا وآب

 (:6003-6006هایموسیازخدابسیارملموسوصمیمانهاست)(پرسش1553«)جزبرایاین،چراگفتنبداست

گفددتحددقدانددمکددهایددنپرسددشتددورا
ورنددددهتأدیددددموعتابددددتکردمددددی

خدددواهیکدددهدرافعددداومدددالیدددکمدددی
اازآنواقدددفکندددیمدددرعدددامراتددد

 

نیسددتازانکدداروغفلددتوزهددوا 
بهددرایددنپرسددشتددوراآزردمددی
بددازجددوییحکمددتواسددرارمددا
پختددهگردانددیبدددینمددرخددامرا
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هابرایلذّتاستوهدفیجزمکالمهباکسیکدهدوسدتشداری،درآننهفتدهنیسدت.هددف،لدذّتگاهیپرسش
 5اشراببدرد)صدایبلندبگویدکدهگدوشهدمبهدرهشنیدناست.ساقیعالوهبرنوشاندنبادهبایدنامشرانیزبا

ایدنمگدرباشددزحدمّ جدوییمقداو؟مدیبینیچهچونکهمی ایحسامالدّین یاءذوالجالو(:1051_1055
بدردکدهسازیبهرهمدیمولویدرگفتگوهایخداباموسی،بارهاازشگردنادان.اسقَنیخَمراًوقُللیانّها مشتهی

یابددوبداهایوارستهاست؛زیرامخاطدمنیدزمجداواظهدارنظرمیهایتعلیمیوتربیتیانسانترینشیوهازپسندیده
شودوهممرتبۀفهماشدخاصواحدواوروحیشدانهمابعادتاریکمسألهروشنمیهایمخاطبان،یدگاهنیوشیدند
بدهندادانیزدنوبدهراتجاهلالعارفآمیختنشکبهیقیناسدت؛یعندیخدود(2611:155گردد)زمانی،آشکارمی

اداتشدکو(»929ی،صشدود)ر.جالصناعتین،ترجمۀنصدیرصحتودرستیآنتأکیددرتاصورتشکاظهارکند
اند کارامجانوانسدووندوررحمتمحضآفریدهزاینانمگرکند:انشاییمینیزجملهرامگروشایدتردیدمانند؛

افکنی)نادانسازی(دارد.(زیرااداتشکوتردیدجنبۀپرسشیوشبهه2651:103شمیسا،«)اند)سعدی(دیده
فلسفۀپرسدشاوآگداهاسدت؛امداداندکدهخدداهمازدرگفتگویمیانموسیوخدا،پرسندهخودواقفاستومی

زند.دراینمیان،هدفپرسشکهبیدانحکمدتپرسد.مخاطمپرسشنیزکهخدااستخودرابهندانستنمیبازمی
تاعجمیانراکنددزیدن میشدآنکلیممستفیداعج(:6026-6021 5استبرایعواممردم،بهزیباییحاصلشود)

سدازدوخداوندخودرااعجمدیمدی.ماهمازویاعجمیسازیمخویشپاسخشآریمچونبیگانهپیش سرعلیم
زننددشود.همموسیوهمخداوندنقابندانستنبهچهرهمیدهد.نمایشیزیبااجرامیمستقیماًپاسخموسیرانمی
ایدانسانعادیدیگریامنکرانمعادداشتهباشند،پاسخیقاناکنندهدهندد.خددابدهموسدیتابرپرسشیمقدرکهش

-6029 5نشدیند)مثنوی،دفتدرکندتاکشتشبهبارمیکندتاتخمیدرزمینبکاردوآنرابپرورد.موسیچنینمیامرمی
(:6010-6025 5رسد)بُرد.نداازغیمدرگوششمیداردوآنهارامی(پسداسبرمی6025

پدددروریوکندددیچدددراکشدددتیکددده
این یدافتی؟ازکیتددودانشگفت:
خداایدادیتددوتمییدزمگفت

بددری؟رامددیآنیافددتکمددالیچددون
برسداختی؟بیددریدانشبهکه
نبودمرا؟تمییدزچونپسگفت

کهمولویخواهآگاهاندهویداناآگداه،حتداشوددرگفتگووپرسشوپاسخموسیوخداوندآنقدرصمیمیتدیدهمی
اسدت،دقیقداًدریدکرکدنو«خداوندد»استودرمصر دیگر«موسی»رانیزکهدریکمصر «تو»های میرتقابل

عامدلمهدمِتدأثیرهجایعرو ینهادهاستواینشگردهایخاصمولویاستکهدرتأکیدهدفبالغدیِمنداظره
برایدفامالومستمانیسدت؛بلکدهنداظربدهمثنوی رنیست.حکایتوداستاندربرمخاطبیاستکهدرمکانحا

کنددودرسداختهایمقدّررادرابتدایداستانبهزیبداییمطدرحمدیرفااشکاومخاطماست.مولویایناشکاو
منداباهداییکدهدرکندد.برخدیازحکایدتپرسش،باطرحاشکاووسؤاو،مخاطمراباخودهمدراهوهمسدومدی

تدرینپرورانددومهدمروحاسدت؛امّدامولدویبداشدگردگفتگو،آنهدارامدیبیدیگرپیشازمولویآمدهاستبسیار
اسدرارنامۀدرمثندوینیزپرسشوپاسخاست.براینمونهدرحکایتاستادوشاگرددوبینکدهپدیشازعنصرگفتگو
آوردازنظدرتأثیربرمخاطدم،کهمولویدرداستانمیشودباپرسشیمطرحمیاسرارنامهاست.پرسشیکهدرعطارآمده

 2)مثندوی(امّدادر55؛2610)پورنامداریان،«بینمقرابهمنچهتدبیر؟میبرِاستادآمدگفت:ایپیر دو»متفاوتاست:
است:(آمده615-661

گفتاحوو:زاندوشیشدهمدنکددام
گفددتاسددتاد:آندوشیشددهنیسددترو

ندددهمدددزنگفدددت:ایاُسدددتامدددراطع
 

پدددیشتدددوآرم؟بکدددنشدددرحتمدددام 
احددولیبگددذاروافددزونبددینمشددو
گفددتاسددتا:زاندویددکرادرشددکن

 
داندکهدوبیناست؛امّاپرسشیکهمولویاززبانشاگردداردقطعاًنُمایانکهدرسخنعطّار،گوییشاگردخودشمی

اسدتوبیددارکردنایدنمنکدرانبدهمراتدمکندکهشاگردازدوبینیخودناآگاهاسدتودچدارجهدلمرکّدممی
دشواراست.
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هدایپرسشحقیقیوایجابیکهباتوجهبهفحدوایکدالموبافدتداسدتانکارکردهای پرسش در مثنوی: -2
واندروتخمفسداد نادانسازیشکلگرفتهاست.کهچهمقصوداستنقشیساختنمثنوی،بیشتربراساس

.2121 1انداختن؟
برایساماندهیبهترواینکهبسیاریازاهدافبالغیبسیارنزدیکبههمهسدتند،اهددافآنهدارادراینپژوهش
هایجزئیدیگردراینسهمجموعۀاصدلیجدایآوریمکههدفمیبیانمطلم،بازدارندگی،ترغیبی؛درسهکارکرد

گیرد.می

 کارکرد ترغیبی . 1الف.-2

گویندهخداونداستومخاطمموسی.خداوندمکالمهباموسیرادوسدتدارد.کدارکرد:درنمونۀزیر،امرمؤدبانه
کندد:بالغیدرایناستکهلزومًاخدابایداستعالییباموسیحرفبزندد؛امداتدوبیخرابسدیارمهرباناندهبیدانمدی

 .«سیدیپربایدمی»یعنی.1219 1چوننپرسیدیتوازرویکرم؟ بازفرمودشکهدررنجوریم

رسداندوازآنجداییمسندٌالیهکهبراداتپرسشمقدمشدهاست،نهایتآرزومندیومشتاقیشبانرامیبیان اشتیاق:
اسدت.دربیدتزیدر،اشدتیاقکهدربیانشوق،درطلممحبوبهستیم،اشتیاقزیرمجموعۀکارکردترغیبیبیانشدده

درآغازبیتآمدهاستودرادامده«تو»یابدکهمحبوبیمیگیردوبرکارکرددستوریپرسشبرترهنگامیاوجمی
کدنمشدانهچارقدتدوزم کجداییتاشدوممدنچداکرت؟تددو:«تامنچداکرتشدوم»مندعلتپرسشرابیانمی

.(2512 1سرت؟)
چدونسدفرکردمکندد:پرسندهخواهانتوجهمخاطماستواوراترغیمبهتوجهنمودنمی اظهارحسرت واندوه:

بدنشدانی اینچدهآشدوباسدتوحداو؟گفت:خیرست (2105 1آوردمچهبود؟)زینسفرکردنره مرارهآزمود
.(501 6منحوسساو)دهدمی

 .2531 1چهغمارغواصراپاچیلهنیست؟ دردرونکعبهرسمقبلهنیست:شادباش؛زیرادعوت به شادی:
اینکارکردبالغیدرمعانی،معموالًهمانامربدیهیدربدیامعنویاستکهازفدرو تادمّندرپرسش تشریکی:

(بااینتفاوتکهدراینجا،هدفمتکلمتشویقمخاطماستبهتقریرمطلدم201؛2651روشایهاماست)شمیسا،
وهدفینداردجزهمراهکدردنمخاطدمگویداو.موالنادربسیاریمواردپسازبیانپرسش،بالفاصلهپاسخراهممی

توانگرفتوهدمزیرمجموعدۀبیدانمطلدم.درگوندۀمیدرپاسخ.البتهپرسشتشریکیراهمزیرمجموعۀترغیم
کدالموخواهدکهدرپاسخشدریکشدودودرندو دوم،انتظدارداردکدهمخاطدم،هدمنخستپرسندهازمخاطممی

ریگاندرچشمچدهافزایدد؟عما) زماماچنانآمدازاینسزیدوتأکیدکند:تقریرراهماهنگباپرسندهشودسخناو
1 2135).

گفدت:(2350 5پرسدتاازمخاطمبرایعجزخودکمکطلبدواوراترغیمبدهیداریکندد:)پرسندهمیاظهارعجز:
.چونکنمکاینخلقراتمییزنیست؟ ستسحرهمحیرانکنیموسی:

 (6953 5«)تابدانداصلراآنفر کش/بشنومیامندهمهمخدعهاش؟»کسب اجازه:
 
 بازدارندگی. 2الف.-2

اینچهژاژاستوچهکفرسدتودرنهیکالمصرفاًبازدارندهاستومعموالًقراینتأکیدیوتوبیخیندارد: نهی:
مربوطبهجایگاهاداتپرسشدیوندو آنگاهیتأکیددرکالمپرسشی.2511 1ییاندردهانخودفشارپنبه فشار؟

(کدهادات2531 1«)ومجاز؟ سوزخواهمسوزبداآنسوزسدازازینالفاظوا مارچند»است.براینمونهدربیت:
ا دماروالفاظهایکند.همچنین،پیدرپیآوردنواژهدرصدربیت،تأکیدوبازدارندگیراافزونمیچندپرسشی

هایکالماستکهعلممعانیرابانظمواغرا یدتأثیرنهادهاست.جرجانیبراساساینزیبایینیزدرتأکمجازو
،برایتأکیددرپرسش،چنداداتپرسشدیدرجملدهوجدوددارد:مثنویهادرداند.دربسیارینمونهالنحویکیمی

هانیزنهدیمؤدباندهاسدت؛برخینمونه(در2539 6«)کجا؟قبادیرستهازخوفورجا چندگردیچندجوییتاکی»
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پوشدیرابدهپسبگفتیتاکنونبدودیخدیو بنددهگدردیژندده»ترازمخاطمدارد:هنگامیکهگویندهمقامیپایین
پندموسدینشدنویشدوخیکندی؟ »ایمرکم،مفیددنهدیاسدت:(گاهینیزپرسشهمراهبااستعاره2156 5«)دیو؟

(6612 6«)خویشتنبرتیغپوالدیزنی؟
(گویندهباپرسشیمفیدد6655 6«)یطعام قیچهسودتداردایبدبختخام؟استنههیاهشورشمرگ» نفی:

 .کندگویدکهقیکردنسودینداردواعتقادمخاطمرانفیمینفی،بهمخاطممی
درکارکردتوبیخ،شدتبازدارندگیافزوناست.اینشدت،گاهیباقیدهایتأکیدیهمراهاسدت:توبیخ ونکوهش:

دهندۀتأکیددهادربیتنشانگاهیتعدادپرسشو  (2592 1«)ازبهربریدنآمدی؟خودتوبرایوصلکردنآمدی یا»
آنهدمبدالحندیپرسشدی،بددوندرتوبیخونکوهشاست.دراینبیت،آوردنسهگزارۀپرسشیدریکبیتکه

گدویی؟تدوایدنبداعدموخداو؟جسدموحاجدتدرصدفاتباکدهمدیکند:اداتپرسشاست،توبیخرامؤکّدمی
-1059 1رسداند:)گاهیبااداتپرسشیچوندرچندبیتپدیدرپدی،تدوبیخرابدهاوجمدی(2569 1)ذوالجالو؟
1055)

چوننبودیبدگمداندرحدقاو؟
تزویددراو؟ازامدددچددونخیالددتن
کهباشددایسدگان؟سامرییخود

چوندرینتزویراویکدوشددی؟
خداییرابهالفشایدگاومی

رو؟چدوننهددادیسددرچنانایزشددت
سدددحراحمدددقگیدددراو؟فسدددادوز

جهان؟درکهخداییبرتراشد
هدداعاطددلشدددی؟وزهمددهاشددکاو

رسولیچونمنیصداختالف؟در
(2016 6«)فالن؟توایتریعاقلجهان ازهمهاهلاندبخریدهمرمرا»تحقیر: 
(1096 1همهرغبتشگفت؟)زرینبانگکردآخرچهگفت؟ کاحمقانرااینگاو»توهین:
آوردتداهایپیدرپیمیگیرد،برایتأثیردرمخاطم،پرسش:مولویهنگامیکهزمامسخنرابهدستمیتمسخر

 وشومومکاریدخوارانیدطبل کرام؟وافعاویاریبوداین کارخامووآبرورفتماوبازدارندگیرامؤکدترسازد:
.(519-516 6)ونجوم؟فرهنگوبوداینرایتان

صدهزارانمداروکُدهحیدران کوهاندرمارحیرانچونشود؟/ستچونمفتونشود؟آدمیکوهیتذکربرگمراهی:
(.2001-555 6)ستوماردوست؟اوچراحیرانشده اوست

بیان مطلب:  . 9الف.-2

گیدردوگداهیازکندد؛گاهیازکدارکرداسدتفهامانکداریمدددمدیدربیانمطلم،گویندهحرفخودرااثبداتمدی
 .تقریرتأکیدیوگاهیازاستبعادوگاهینیزازتعجم

زآنکدهگویدد:مدی«هرگدز»و«نده»پاسدخسوییبداگویندده،دردراستفهامانکاری،مخاطم،درهماستفهام انکاری:
ازدهانغیرکیکردیگناه؟ازدهدانغیدربرخدوان 1093 1گاوسویشیرنرکیرونهد؟ هرجنسیربایدجنسخود

کند،برایتأثیردرمخاطم،ابتدادوامرمتادادویدادورهایپرسشیکهمولویمطرحمیدرگزاره.211 6کایاله
ایددتردیددهزانعجدم»خواهدکهخودپاسخرادهدد.نمونده:دهد،سپسازمخاطممیارمیازهمرابرابرهمقر

باندگ».یدادرنموندۀدیگدر:مقدارخسبیوحق(تقابلمیان1095 1«)هرخسی؟کیپذیردحقراازمنبسی لیک
رفعدتودینوسحر(تقابلمیان2353 5«)تشتسحرجزلعنتچهماند؟ بانگتشتدینبهجزرفعتچهماند؟

هایدیگر:.نمونهلعنتو
لیکحیوانیکدهچوپدانشخداسدت

اوغنیاستوجزاوجملهفقیر
2255 6امیددورهکجاسدت؟گرگراآنجا

6695 6دکهگیر؟عو گویکیفقیریبی
درتفاوتمیاناستبعادوانکاربایدگفتکهدراستبعاد،امکانتحققمو دو وجدوددارد؛امدابسدیاردور استبعاد:

گرجهانفرعونگیردشدرقوغرب سدرنگونآیدد،خددا»است؛ولیدرانکار،تحقّقمو و بهکلیناممکناست:
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خدابجنگد؟بعیداست؛امااتفداقافتدادهاسدت.یدادرنموندۀدیگدر:شودکسیبا(مگرمی2250 6«)گاهحرب؟آن
(6692 6«)دستکیجنبدبهایثاروعمل؟ تانبینددادهراجانشبدو؟»

هرگاهپاسخمخاطمبهپرسشبالغیمثبتوتأییدیباشد،مفیدتقریراسدت.درایدنابیداتاگرچدهپرسدشتقریر:
(:6015-6016 5أکیددارد)نماید؛هدفبالغیتقریروتحقیقیمی

یافتی؟ازکیتددودانشگفت:این
خداایدادیتددوتمییدزمگفت

بیددرداندشبدهکه  برسداختی؟ی
مرا؟نبودچونتمییدزپسگفت

ساحرانرانیکهفرعون»هاییاستکهنشانگرهدفبالغیتقریروتأکیداست.یا:ازقرینهپسهایفوق،واژۀدربیت
(2512 6«)سیاستبرزمین؟لعین کردتهدید

ابیاتزیردربیانمولویپرسشیحقیقیاست؛امااززبانفرعوندرداستانمفیدتعجماست: تعجب:
شاهازآنهیبتبدرونجسدتآنزمدان

استوغریو؟ازسویمیدانچهبانگ
هاسددت؟هددان؟برهنددهکددینچددهغلغددلپددا

151-152 6جنّیودیو؟رسدکزنهیبشمی
اند؛امداخدودرابدهتعجدموعمرانهمازماجراآگاهاستکهپیشگویان،خبرِبستهشدننطفۀموسیرااعالمکرده

(درنمونۀدیگر،عمراناز505 6«)نخفت؟راندعمرانجانممیدانوگفت اینچهغلغلبودشاهنشه»زندوباز:می
خواباندرشبشبرجهانیدشز لبشآنبوسیدوافتاداوبرزنکند:حاورهمسرخوددرشمممنوعهتعجّممی

(.112-110 6)ازشوقوقاایایزدیگفت: اینزمانچونآمدی؟گفتعمران: 


 *بسامد ادات پرسشی درابیات بررسی شده:
ادات
پرسشی

کی)چهچونچه
وقت(

کی)چهکجاچندچوننلح
کسی(

چهکدامچرا
)چرا(

کو

19102125255533111تعداد
 

 *بسامد ادات پرسشی ازنظرجایگاه:
صدرمصر 2صدرمصر جایگاه

1
حشومصر 

2
پایددددددان1حشومصر 

2مصر 
پایددددددان
1مصر 

هددددددردو
مصر 

21311115522تعداد
 

 باسایرجمالت انشایی:*بسامد پرسش 
نددددددو 

ابیات
پرسدددشبددده

تنهایی
بداپرسشهمراهباندا پرسشهمراه

امر
پرسشهمراهباندداو

امر
55529تعداد

گیرد.*شگردپرسشدرنزدمولویآنقدرقویاستکهجزاند مواردی،بهتنهاییهدفتأثیربرنفوسرابهعهدهمی
(25ترغیبی)(63بیانمطلم)(65بازدارندگی)کارکردبالغی

25نهیتعداد
21توبیخونکوهش

5نفی
6تمسخروتوهین
1تذکربرگمراهی

2تحقیر

15انکاری
5تعجم
6استبعاد
1تقریر

9پرسشتشریکی
6بیاناشتیاق

1حسرتواندوه
2امرمؤدبانه

2دعوتبهشادی
2اظهارعجز
2کسماجازه
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 ب. امر:-2

هاییدستوریهستندوحالتاستعالییدارند؛اگرازکارکردامرنخستینخودخدارجشدوند،گزارههایامریگزاره
شوند.براینمونه؛یکیازاهدافبالغدیامدر،دعدااسدت.چونمعندییابندودرعلممعانیبحثمیهدفیبالغیمی

،آنرامعنددیمجددازیخواهدددبزرگترچیددزیمددیدعدداکددوچکترازحقیقددیامددر،طلددمبزرگتددرازکوچکتراسددتودر
امدادرابیداتبالغیمعموالًمعنایثانویجمدالتامدریونهدیارشداداسدت؛درآثار(2655:202گویند)همایی،می

درجایگداهمعندایاصدلیوحقیقدیجملدهاسدت،بهتدراسدتارشدادتعلیمیکههدفاصلیمتکلمتعلیموارشداد
مخاطماست؛اماباایناوصداف،جایگداهگوینددهوارشاددرنظرگرفتهشود؛زیراهدفاصلیهمۀجمالتتعلیمی

جنبدۀبالغدیمقامباالبهپاییناست،بنابراینارشادامر،دستورازکههدفاصلیازاینلحاظشود.باشنوندههمباید
ابیشود؛براینمونههنگامیکهسعدیخطاببهپادشاهانوحاکمانامرونهیخطدوجزواهدافبالغیمییابدمی

اندد.سدخننگفتده«امرِبدونمخاطم»هایبدیعیازایتحذیریاست.درکتابدارد،هدفدستورنیست؛بلکهشیوه
تواندرکارکردتشویقیوترغیبیجایداد.هایانشاییامریرامیبراینمونهدرابیاتزیرگزاره

کدددهروبددددفکدددررابایددددحیرتدددی
موسددیوفرعددوندرهسددتیتوسددت

کهاصلشزآنسراستبایددانشی

2223 6راوذکددددررافکددددرخددددوردهحیددددرت
2196 6درخددویشجسددتایددندوخصددمرابایددد

2215 6زانکههرفرعیبهاصلشرهبراست
حدق.6113 6دراختیارآندسدتاوبرگشا توبدهبایستاوگفتیزدان::بسیاریازگزارههایامریحقیقیهستند

مکرهدااوتاسدگالد اینچهلروزشبدهمهلتبهطو  متّسامهراسازآنمهلتشده زمانتعالیوحیکردشدر
2056-2051 6نو نو 
 .کارکرد ترغیبی:1ب.-2

 تشویق:
 هدارویددازجمادیعالمجدان -2

 روحخدددداالتیأسدددواگفدددت:از
 ستهینهرکهاواینماهزاییده

 2012 6غلغددلاجددزایعددالمبشددنوید-9 
 515 6سدوبدهکدردهپسدرروسدوهمچوگم
 556 6شددداهمکدددینازگیریددددهددداگدددن 

 ج
هداییدرکدالم،دردر کدارکردهایانشاییدرکلیتنوعیمجازمفهومیهستند،وجدودقریندهازآنجاییکهگزاره

چونسدپردیتدنبده مشتریشوجانپسریا ترابه:6655-6653 6بالغیآنمهماست.براینمونهدربیت
«ایکامیدار»،«بدهجدان»هدایکهواژه.کایکامیارسربنهشکرانهده اختیارورریا تآیدتبی خدمتجانبری

طمدانشدنیدهامازبدیسازد.یادرابیدات:کندوفعلامررابهتشویقنزدیکمیذهنراازامراستعالییمنصرفمی
.6630 6خانهخانهجابدهجداوکوبدهکدو بجوجزسالمحقهینآنرا منسالمیایبرادروالسالم خاصوعام
-1901 5کندد)نیزابیدات:ومصر چهارم،کارکردتشدویقیرابدارزترمدی«هین»وشبهجملۀ«ایبرادر»کهمنادای
آنیقدین»کندد:تدرمدیو...(گاهیاینقرینه،عدووازسخنپیشیناستکهبارتشدویقرابرجسدته2151 5 1905
2111 1«جوشکننهن حرصرویتگویدمگویدم:خاموشکمی
توانجایداد؛زیرابهتحریکواداشتنمخداطبیاسدتکدهازهایانشاییمیدعارانیزدرکارکردترغیبیگزاره دعا:

-6616 6گویندهباالتراستکهگاهیقرینۀمعنویشأنمخاطماستوگاهیقراینلفظیچونمنادا.براینمونده)
 سدحرآندرمناجداتآمددموسی:افزایندهایامریونهیبایکدیگربیایند،تأثیرسخنرامیگزاره(وهرگاه6615
گداهیکدارکردبالغدی.غلدووروییوخیرهسهوکرد اوکهبخشابروکنپادشاهی مبرازومستانایمانخداکای

ایتوخداصالخداصدرگداه راعفوخواهمجرمشاهیمما:(2165 6شود)هایامری،بامناداافزونمیدعاییگزاره
.اله

530-595 6باویرسانمروسپیدراتومن دیدرفکندرنیلشوکناعتمامیدواری:
لمبجنبانهینشأنباشد.دربیتنمونه،فرعونازموسیمیخواهدکه:التماسهنگامیاستکهامرازهمالتماس:

.6955 5آتشیندهانۀاینببنددتا امینایرحمتبه
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بدیمحابدارو ایمعافیفعلاهللمایشاء/ 2515 1خواهددوتنگتبگوهرچهمی/ترتیبیمجوهیچآدابیوتخییر:
 .2513 1زبانرابرگشا

افزاید،درمنادااست.هنگامیکهعمرانبدههمسدرشارشدادهایکالمیکهکارکردبالغیتأنیسرامیقرینه تأنیس:
.113 6فسوسمکنبرماماآنمداناز دانایعروسازشاهمیماتوبرد:«ایعروس»کند،ازقرینۀمی

هداطلدم«گه»طلمدوامرابرجستهودربیتدیگر،باتکرار«طلمغیژ،میمی»گاهیباافعاواستمراریطلب دوام:
6 512-510کند:مدامراتداعیمی

 ادبلنگولدو وخفتدهشدکلوبدی
 گهبهخاموشیوگهبهگفتوگه

 مددیطلددماوراومددیغیددژسددویاو 
 بویکردنگیرهرسوبویشه

درداستانموسیوشبان،پسازعتابخداوندباموسیکهچرابندهراازاودورکرد،هنگامیکهخدااظهارشادی:
سخنبگوید،موسیازشادیاینخبر،لحنکالمشخواهدهرگونهدلشمیگویدبروبهشبانبگوکهبهموسیمی

کندد.نفسنفسزدنوشتابراآینگدیمدیدهومژدهبهدنباوهمآمدن. سازدنیزشتابوخوشحالیرانمایانمی
گفت:مدژده بدیدوراعاقبتدریافتاوکند:لکنتزباندرمواقاشادیبسیاررانیزنمایانمی«د»حتاتکرارحرف

2512 1دهکهدستوریرسید
 بیان مطلب:  . 2ب.-2

کنددکدهقراینیازجمله؛واگوییعلت،بیاناهمیتمو و وگاهینیزترس،کارکردبالغدیراافدزونمدیارشاد:
باندگمحتالیدتنگیدردتدا محتاجدانبندوشبانگدرویشانوشود:ترسوتحذیردرمبحثبازدارندگیمطرحمی

گاهیتأکیدهمراهبدا.کندآوردوطعمتلخارشادرامتعادومیدرایننمونه،درمصر دومدلیلمی.(136 6گوش)
طبدارا رحمبرعیسیکنوبرخدرمکنکندوگاهینیزهمراهباتکرار:تقابلامرونهیاستکهارشادرابارزترمی

.551 6تا دایحکیم دبویبراز کلایکریمجزوتابویبراز 2196 1مکنسروربرعقلخود
داردودار،دان،شناسو...مخاطمرابهتدبّروامیاندریاب،هوشبدان،ببین،هایامریکهباافعاوبنگر،گزارهتدبّر:

کارکردامریندارد:
گفدددت:آریبنددددۀخددداصگدددزین

جمارفتنیدکزمدانیکبدستاز
اوگریزانیدددددمددددالشراولیددددک

انددددیدددهآنهدداراکددهآخددربنگددر


1232 1ببددینگشددترنجددوراومنمنیکددو
1233 1بدددانمکرشددیطانباشدددایددننیکددو

6665 6نیدکاندریابریختراخونخود
2350 5انددهاورشکدیدهحسرتجان



کلیاست.فرقیکهعبرتوتدبّردارد،ایناستکهعبرتمربوطبهوقایاپیشیناست؛اماتدبّرعبرت:
عدددزتآناوسدددتوآنبنددددگانش

ازتاریخگوییکحکایتبشنو
2010 6خدواننشدانزآدموابلیسبرمی

553 6سرپوشیدهبویبریزینرازتا
اینفعلامر،باتوجّهبهقرینۀمصر دوم،محصورشدهاست؛یعنیصرفاًازخدابطلم؛نهازکسدیگدر: انحصار:

(6152 6«)زدانطلم نهازکتابوازمقاووحرفولمعبرتوبیداریازی»
 کارکرد بازدارندگی: . 9الف.-2

وازمردستشدهپنهانمحکچون/ 2199 5منرساندیدستیسالمازگرتو/منندیدمجزشقاوتدرلئامتمسخر:
 2355 5زنالفواکنونقلمایآدرصف زن

   تحذیر:
 گفتموسی:روحذرکنزینهدوس
خیزفرعونددداکدددهمددداآننیسدددتیم

 خرقۀمارابدردوزندههست

 6135 6کددینخطددرداردبسددیدرپددیشوپددس 
بدددانگیوغدددولیبیسددددتیمکدددهبدددههدددر

2555-2556 6بهستتررابرهنهماورنهخود
2511 1ییاندردهانخودفشارپنبه اینچهژاژاستوچهکفرستوفشار؟توبیخ:
هایدوم،امربرنهیاست.هایزیر،درمصر دهد.درنمونهامری،معناینهیمیگاهیگزارۀانشایینهی:
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ایدنمالمدتکدمکنیددگفتموسی:
نهددادنددینددیمهلتددیبایدددگفددت:

ماتزراوایمنشوماتکناو

2535 6آفتدددابومددداهراکدددمرهزنیدددد
2052 6هاکمدهتوکمپیمایبادعشوه

2095 6 الورحمکمکننیستاوزاهل
 .6605 6گفتسگ:کردیتوبرماظلمرو/درربودآنراخروسیچونگروبیان بیزاری:

 های امری *بسامد کارکرد بالغی گزاره
(10کارکردبازدارندگی)(61بیانمطلم)(53کارکردترغیبی)امرحقیقیکارکردبالغی

23تشویق11تعداد
21دعا

3امیدواری
5التماس
6تخییر
1تأنیس

1طلمدوام
2بیانشادی

25ارشاد
23تدبر

1عبرت
2امرانحصاری

5تمسخر
3تحذیر
6توبیخ
1نهی
1بیزاری

 
 های امری ازنظرجایگاه *بسامدگزاره

صدرمصر جایگاه
2

صدرمصر 
1

حشددددددو
2مصر 

حشددددددو
1مصر 

آخددددددر
2مصر 

آخرمصددر 
1

درهردومصر  تکرار

566011252956تعداد
 

های انشایی دیگر های امری همراه با گزاره *بسامدگزاره
هدددایگدددزاره
دیگر

امر+پرسشامر+شبهجملهامر+نهیامر+نداامربهتنهایی

501526225تعداد
دراینبررسی،امرپربسامدترینگزارهانشاییاستکهگاهیحتادریکبیتهردومصر افعاوامردارد.


 ندا:   ج.-2
تواندرموردجمالتیکهمشدتملبرحدرفنداسدتومعانیمجازیهرسهنو جملهرامیحکممخصوصینداردندا

القاعدهمقدماسدتهایامریندا)اداتندا،منادا(علیهایپرسشیوامریاست.درجملهمعموالدرجملهذکرکرد.ندا
ترینمناداهدایکدالممولدویدرپایدان(بیشد2651:109سازیاست)شمیسا،جهتتأکیدوبرجستهواگرمؤخرشود،

درنظریۀارتباطییاکوبسننقشترغیبیزبانحاصلجمالتامریمصر اوواستوبعدازآن،درآخرمصر دوم.
ونداییاست؛دربررسیابیاتاینپژوهشنیزهمبسامدامرباجمالتنداییبیشترازبقیهاست.هرگاهکلمدۀنددا

شدمردهمعانیمجدازیندداجزءکاربردهشود،حقیقتاستوچونازمعنایاصلیخارجشد،بهدرمعنیاصلیخود
ای»هایعاطفیاسدت:درجمله«چه»مفیدمعنایکثرتوتعظیمومعادو«یاء»و«ای»شود.گاهیاداتنداازقبیلمی

بیشدترکاربردهای(2651:109)شمیسدا،«یافدتمدرامراجست ویبختکهآنطدرّۀطدرّارمژدهکهآنغمزۀغمّاز
هایانشاییآناست.هایخبریهمراهباشدوکارکردبالغیآنهمراهباگزارهگزارهحقیقینداهنگامیاستکهبا

کارکردهای حقیقی ندا:
 امایموسددیازآنبگذشددتهگفددت:
 موسدییدکشدبانیرابدهراهدید

 2515 1اممنکنوندرخدوندوآغشدته 
 2510 1ایگزیننددهالدهکوهمیگفدت:



 11/         مولویهای انشایی درمثنوی  بررسی کارکرد بالغی گزاره 

 2551 1جانمسوختیوزپشیمانیتو ایموسیدهانمدوختیگفت:
توانتقسدیمکرد:کدهالبتدهدرمیبازدارندگیوعاطفییادآوری،هاینداییرابهسهبخشکارکردهایبالغیگزاره

هایدیگرنیزمهماست.هایگزارهبندینگاهبهقرینهاینتقسیم
ایاستکدهبدرایگوینددهمهدماسدتوگاهینداصرفاًجهتیادآوریوتذکّرمخاطمبرمسأله یادآوری:. 1ج.-2

ایکُده تدوازینسدووآنسدوچونگدداشود:ممکناستمخاطمآنرافراموشکردهباشدکهباندا،یادآوریمی
مندادا.2533 6زمدین؟جدوییآسماناچنددمی آنِتوباتوستوتوواقفبراین 2265 6جوییصدا؟معنیچهمی

گویدفراموشنکندودربیتدیگرهمبااستعارهبهاومیرادهدکهعظمتخوداستعارهاستوبهمخاطمتذکرمی
کندکدهتدوآورد.دربیتزیرنیزبهانسانیادآوریمیکهتوآسمانهستیدنباوزمیننگرد.کهعظمتآنهارایادمی

دربیدتدیگدرنیزمندادارا.2191 6اختالفمومنوگبدروجهدود تایمغزوجودازنظرگاهاسمغزوجودهستی:
دعدوتراههددایتخدارجنشدود:شودکهمواظمباشددازداندوبهاویادآورمییافتهوهدایتشدهمیانسانرشد

اندیشهاسدتودربیتدیگر،درمصر اوونیازمندظرافت.136 6ازمکرشیطانایرشیدالحذر مکارشاناندرکشید
توایمخاطمیادتباشدکهتواندیشهورزهستی.منادانیزمتناسمباجملۀخیریدرمصر نخستاستکهمفیدد

 آخدرونالسّدابقونبداشایظریدف:شدودامریآمدهاستمفیدتشویقهممدییادآوریاست؛البتهچونباجملۀ
.2215 6یطریفمیوهبرشجرسابقبود


 کارکرد ترغیبی: .2ج.-2

ای ایفدایتوهمهبزهدایمدنهایندایی،ایجادالفتوانساست؛نهصرفاًندا::کههدفازگزارهالفت و تأنیس
.115-111 6رسدیدایندازنینهداچدونعالمدت ایدنآثدارشدودعاقبتپیدا 2515 1بهیادتهیهیوهیهایمن
بردودرصدربیتبعدیتکرارشدهاست.گوییمولویازاینتکرارلذّتمیبیتوبالفاصلهدرابیاتزیرمنادادرعجُز

آوردوبدانیزهماهندگمدی«ایرسوومدا»رادر«مصطفا»خواهدگوششمستشود.حتامصوّتپایانیدرواژۀمی
ذکّروگوندههدمگفدتکدهتدتواناینکند.دربیتدوممیتداعیمیبهمنادا،تأنیسرامااختصاص میراختصاصی

تاقیامتباقیشداریدم:دهدکهتورسووخودمانهستیوآسودهباشکهپیروزیازآنتوستیادآوریبهرسوومی
.2101-2105 6خرقۀموسیستیصادقیهم جادونیستیایرسووماتو نسخدینایمصطفاتومترساز ما

گونهایسدتبرد.اینلذتازناممخاطمبهمنادالذتمیپرسشهمراهاست،پرسندهازنامدردوبیتمتوالیزیرکهبا
جهانبدیاندرکهنبود چونیایعیسیعیسیدمزرن ؟:«عیسیِعیسیدم»گزیندنیزازجنسنامبرمیکهصفترا

.2131-2136 1چونیاییوسفزمکارحسود؟ دیدارجهود؟چونیایعیسیز گن مار
تدابیابددهرکسدیچیدزیکده هینزندانامسداواقبداوشماسدت:بارزترکردهاستهینکهنداراباقرینۀترغیم:
 552 6خواست

 2159 1وفاایجفایتونکوتراز/صفاراهامرآسمانایزتوتعظیم:

 زیدانسدبحاناتوپداکیازگفت::هایانشایی،مفیددعاومناجاتاستهایگزارهگاهینداباکمکدیگقرینه دعا:
.1295-1291رویکرم؟چوننپرسیدیتواز رنجوریمبازفرمودشکهدر اینچهرمزست؟اینبکنیارببیان


 بازدارندگی:. 9ج.-2

 :تمسخروتوهین و توبیخ
 طالاعیسیاستعلمومعرفدت

 شبانآنگفتمیبیهودهنمطاین
 ایسگان؟کهباشدسامرییخود

2192 1طدددالاخرنیسدددتایتوخرصدددفت 
2519 1فالن؟ایهستیباکهموسی:گفت

 1059 1درجهان؟کهخداییبرتراشد
حالدتفرعوندادرآدرنمونۀزیر،کارکردبالغیتهدیداستکهالبتهتداعیوموسیقیمصدوتبلنددتهدید و انذار:

 .2556 6کهبههربانگیوغولیبیستیم/خیزفرعوناکهماآننیستیم:کندخیزشرانیزتداعیمی
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رافدالندرنمونۀزیر،سخناززبانفرعوناستبهموسی.شایدادبشرعیرارعایتکردهاستوموصدوفتحقیر:
تدریعاقلازهمه جهاناهلاندبخریدهمرمرا:(2015-2016 6نیاوردهاستوآنرادرناممبهمفالنذکرکردهاست)

 .مشوخودغرهبهبینکمخویشتن بروهینخریدیراخودموسیا فالن؟توای
 2551 6داستانآندقوقیرابگو/اینسخنپایاننداردایعموبی تفاوتی:

بسامدندا
ازنظرکارکردبالغی

ندددددددای
حقیقی

ندادرهدف
(19)کارکردترغیبی

ندادرکارکرد
بازدارندگی

ندادرکدارکرد
تذکار

ایجاداندسوالفدت51تعداد
25
5دعا

5تعظیم
2ترغیم

21توهین
6تحقیر
1توبیخ

2تهدیدوانذار
2تفاوتیبی

21


منادامحددددذوفوصددددفتمنادایاسمبسامدساختاریمنادا

جانشینآن
مندددادامحدددذوفجملددده

جانشینآن
منددددادااسددددم

وصفت
956555تعداد


حذفاداتنداذکراداتندابسامدذکروحذفاداتندا
2209تعداد


ایایاالفدرآخرواژهایبسامدنو اداتندا
512152تعداد


جایگا
همنادا

درصدرمصر 
2

درصدرمصر 
1

درحشومصر 
2

درحشومصر 
1

درآخرمصر 
2

درآخرمصر 
1

ومصرد
 

232219563159تعداد


بسددامدندددا
بدددددددددددا
سایرجمالت

انشایی

منددادابدده
تنهایی

)بیشددتربا
هایگزاره
خبری(

نددددا
همراه
بدددددا
امر

همراه ندا
باپرسش

همدراه ندا
بانهی

با همراه ندا
دعا

ندددابدداتلفیددقهرسدده
هایانشاییگزاره

)امر،نهی،پرسددش،دعددا
و...(

9060265529تعداد
 
:د. نهی-2

بازداشتنکسیاستازکاریوباحفظهمینمعناممکناستبرایتمنی،اسدترحام،تدوبیخ،تهدیددوتحدذیرنیدز
وتحریماسدت؛امداگداهیهددفازآن«نکردن»(نهی،فعلامرمنفیاستدراصلبرایِطلم15ِ؛2656آید)صفا،

سدتۀحقیقی)ارشدادی(،عداطفیوبازدارنددگیهاینهیرابهسهد(.گزاره253؛2651مطلمدیگریاست)شمیسا،
کنیم:تقسیممی
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 کارکرد حقیقی)ارشاد(:  . 1د.-2
بیشترکارکردنهی،همانکارکردحقیقیونخستینادبتعلیمیاست.البتهگداهینهدی،اسدتعالیینیسدتوبدازهم

هدابدااسدت.درهمدۀنهدییابد.فرقنهیصرفبانهیهمراهباارشاددرشددتوخشدونتآنکارکردارشادیمی
شود؛امااگرمخاطممنکرباشد،اینکارکردارشدادیترمیتروتاثیرآنبرمخاطمافزونکارکردارشادی،نهیلطیف

شود.براینمونهدربیتزیر،نهیبسیارلطیفشدهاستوحکدماسدتعالیینددارد.بداترمیبهبازدارندگینزدیک
ایگرزعیسیگشدتهآورد:رامی«اورامهل»کندوسپسگزارۀنهیمراتلطیفمیکال«همازوصحترسد»قرینۀ

.2132 1مهلاورااوصحترسدهماز رنجوردو
کندتادرمصدر دوم،مخاطدمچیندوسخنرابادلیلتلطیفمیایمیدرمصر نخستقرینه2155 1یادربیت

یابددوهددفسدخنورراکدهتدأثیردرگیرااستکهحکمالتماسوخواهشمیرانهیکند.البتهایننهیبهقدری
.سازد:جزبهشمجلوهنباشدماهرا جزبهدرددومجودلخواهرامخاطماست،فراهممی

دارد.ترازمخاطمیامساویبااوداشتهباشد،کارکردالتماس،هاینهی،گویندهمقامیپایینهرگاهدرگزاره التماس:
بداز.6956 5منبدهعدزتخدوگرمسدختممگیدر پارهکردمتفرمانپذیرپارهگوید:درنمونه،فرعونبهموسیمی
.6656 6مرمرادرسرمزندررومماو زاریکردکاینیکوخصاو


 کارکردهای عاطفی:. 2د.-2

آورد،بدهوقصریکهدرمصر دوممیدهدواوراباحصردرنمونۀزیر،خداموسیرامخاطمقرارمیامیدواری:
/گرچدهچدوندریدابرآوردنددکف:ترساختهاسدتسازد.گزارۀنهیدرپایانبیت،تأکیدراافزونپیروزیامیدوارمی

 .2351 5موسیاتوغالمآییالتَخَف
2515 1«خواهددوتنگتبگوهیچآدابیوترتیبیمجو هرچهمی»تخییر:
کنددوتوصدیهبدهداندوباگزارۀنهی،کوچکشمردنآنرانهدیمدیعشقجانانرابزرگمیدرایننمونه،تعظیم:

 (.2535 6«)ارزدبدان عشقجانانکممدانازعشقنانرومیعنینمیمی»بزرگداشتعشقجاناندارد:
خوانددوبهالفتفرامیمخاطمراآورد،دهدودلیلیراکهدرمصر نخستمیهاییکهدرمنادامیباقرینهتأنیس:

مکدنبرمدامدادانایعروس آنمددانازماتوبردازشاهمی»کند:گزارۀنهیراکامالًخنثیکردهوایجادانسمی
 (113 6«)فسوس

 
 کارکرد بازدارندگی:. 9د.-2

غدرهمشدوکشتوبددان.1906 5سدتبدازکهزبخشایشدرتوبده هینمکنزینپسفراگیراحترازتحذیر و تهدید:
 .2056 6دردوخلقانهراسانداختی ساختی

 های انشایی نهی ازنظرکارکرد بالغی *بسامدگزاره
کارکردبازدارندگیکارکردعاطفیحقیقیکارکردبالغی

23ارشادتعداد


1امیدواری
5التماس
2تخییر
2تأنیس
2تعظیم

1تهدید
1تحذیر

 جایگاه:های انشایی نهی ازنظر  *بسامد گزاره

صدددددددرجایگاه
2مصر 

چندددددددددین1آخرمصر 2آخرمصر 1حشومصر 2حشومصر 1صدرمصر 
باردریکبیت

بیت00935120تعدادبیت
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 های انشایی های انشایی نهی به همراه دیگرگزاره *بسامد گزاره
نهدددیبدددههاگزاره

تنهایی
پرسشنهیونهیوامروندانهیوندانهیوامروشبهجمله

2625992تعداد
 
 دعا:و. -2

هایزبدانی،کدالمدرمقامدعاودرخواستحاجت،بهاطنابنیازمندیموایناطنابباگرهخوردگیبادیگرزیبایی
هایامریدانست؛هرگداهامدرازتوانجزوگزارهساختوروساختدعارامیکند.امروزهژرفرابلیغومؤثّرمی

.6655 6الجدزاناسدزایمراتدودهحسدن ازمدنآنآمددکدهبدودمناسدزابهبداالباشدد،مفیدددعاسدت:مقامپایین
یابدد.باشدکهکارکردبالغیمدیهایدعایی،گاهیگویندهمقامیبرترداردوهدفازدعاچیزیجزدعامیدرگزاره

انکهعاشقاستدربرابرموسیکهعاقلاستبراینمونهدرمکالمۀشبانباموسی،اگرفر رابربرتریمقامشب
آفدرینبردسدتو محدرمناسدوتمداالهدوتبدادبدانیم،دعایشبان،عالوهبردعایظاهری،اظهارشادیاسدت:

درگذشته،ساختفعلدعاییمتفاوتبود:مبیناد،مماناد،بداداو...سداختفعلدیمتفداوت.2550 1بربازوتباد
(درهرحاومخاطمدعاهدرکدهباشدد،در156 6«)شادتوازاندعمرباد قوماسرائیلیاناهماراگفتعمران:ش»بود:

(درکتداب2655:200دانندد)همایی،اصلرویسخنباخداونداسدت.کسدانیدعداراجدزوانشداءغیدرطلبدیمدی
زیدراداند؛راجزوانشاءطلبیمیکتابشان،دعا200آمدهاستکهمطابقبانظراستادهماییدرصفحۀشمیسابیانمعانی
 .است(اماهماییدعاراجزوقسمهفتمازانشاءغیرطلبیآورده2651:105شود)آن،چیزیخواستهمیبا
 
 تمنی: ه. -2

دهددوآنرامخصدوصشمیسابحثتمنی)آرزویمحاو(وترجی)آرزویممکن(رادرزبانفارسیجایگاهینمدی
شدودوترجدیبده(تمنیغالبداًبدهامورنداممکن)لیتَ:کاشدکی(مربدوطمدی2651:103)داندبالغتزبانعربیمی

محاوبودنتمندیدانستکهدشواربودنیا(باید2655:200شود)همایی،امورممکن)عسی:شاید،امیداست(مربوطمی
کنددییدادیگدریدشدواریامحاوتصدورمبندابراینهرچیدزیراکدهگوینددهبدرایخدودبستهبهحاوشخصاست؛

.(201-2655:205آورند.کاشکی باشدکه آیا اندیکده...)همایی،منیمیهرچنددرواقامحاووممتنانباشد،کلمۀت
دربحثازکارکردبالغیتمنیبایدگفتکهاگرسخنوریاگویندهآرزویمحاوراآرزوکردوآنراممکنفدر 

نماید؛برایفردیدشوارومحاواستوبرایدیگریآسانمیشود؛چهبساامریکرد،درکارکردبالغیبررسیمی
هایبالغیپارسیازمبحدثاند.دربسیاریازکتابدرکتمبالغیمانیزبانمونۀعربیآنبحثتمنیرابررسیکرده

آنرامعندیبهمعندایلعدلباشدد،لیتَاند.هرگاهکلمۀاندوبهذکرنمونۀعربیبسندهکردهتمنیبسیارسادهعبورکرده
یاهامانُإبنِلیصدرحاًلَعلدیلبلدغ»قرآنازقووفرعونکهبهوزیرشهامانگفت:مثاوازآیۀگویند.مجازیتمنیمی

(وتحلیلوبررسیدقیدقکده2655:201همایی،«)هاراهبیابم(األسباب)ایهامانبرایمنقصربلندیبسازتابهآسمان
غیپارسیخالیاست.درنهایتبایدگفتکده:امدورغیرممکنومحداورابداهایبالبکاود،درکتابجوانمبحثرا

بالغیتمنیاست.درنمونۀزیر،خا کنیمکهاینکارکردانشاییخاصوباالفاظیبرتر،برایخودممکنفر می
آنراشدنبرایانسانناممکناست)نهسرشتآغازینونهداییانسدان(؛امداگوینددهآرزویخدا بدودنداردو

حسدرتا/ذهداباممندرواپسرفتهگفت:کند:داند؛ظاهراًتمنیاست؛امادرواقاتحسرشدیدرابیانمیممکنمی
(اگدر2102 1«)درسجودتکداشروگردانیدی معندیسدبحانربدیدانیدی»یادربیت:.2105 1یالیتنیکنتُتراب

.«گونهنیستیاتاینافسوسکهتودرسجده»گوید:میمخاطممنکرانباشند،کارکردبالغیحسرتداردو

 شبه جمله: ی. -2

هایانشاییطلبیباشد؛تواندجزءگزارهجملهمیساختشبههایانشاییاست.ژرفهانیزگزارهجملهزیربنایشبه
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دربررسدیتأثیربرمخاطدمازساختدعاونفدریندارد.دهدوگاهیژرفکندوهشدارمیزیرایادعوتبهتدبّرمی
تفداوتگذشدت.هاکهاغلمباگزارههایامرونهیونداهمراهندونقشتأکیدیدارند،نبایدبیجملهنقشمهمشبه

هدینزندان»رسداند:هایدیگراستکهگاهیدرکارکردترغیبدی،تشدویقرامدیکنندۀگزارهجملهنوعیتکمیلشبه
آییدگرفزون گفت:هینایسابقانبعدازآنمی(یا:552 6«)کسیچیزیکهخواستامساواقباوشماست تابیابدهر

وگداهیکارکردبازدارنددگیدارد.2155-2151 6کهبدرّدپردۀجودوسخا چندانعطابرفشانمبرشما امتحاناندر
(یدا:6151 6«)اجدلسدرمایهنسدتاندعمل هینکهتداشدچونکهقدرترفتکاسد»وبرایتحذیروهشداراست:

شُدهبدرآن»دربرخیمواردکدارکردنفدریندارد:(136 6)«الحذرازمکرشیطانایرشیددعوتمکّارشاناندرکشید »
(درنمونۀدیگدر،کدارکردتدوبیخیدارد:1091 1«)کشتنسزاستعقلوگزینشکهتوراست چونتوکانجهلرا

هابیانمطلدمجملهسومینکارکردشبه(.2515 1«)کافرشدیبسمدبرشدی خودمسلمانناشدههایگفتموسی:»
هددانوهددانگرحمدددگوییگرسددپاس همچونافرجددامآنچوپددان»اسددتکددهگدداهیبددرایتدددبّردرامددریاسددت:

(551 6«)نادانیخلقاینتمارگیرازبهرحیرانیخلق مارگیرد»(وگاهیبرایتعجّم:2555 1«)شناس


هینبسیاراستفادهکردهاستوبیشتردرمصر نخستواغلمدرآغازمصر است.جملۀ*مولویازشبه
آغازمصدر جایگاه

2
آغدددددداز
1مصر 

درهردومصر 1آخرمصر 2آخرمصر 1حشومصر 2حشومصر 

20031100تعداد
 جمله ازنظرکارکرد *بسامد شبه

کارکردهدددددددددای
جملهشبه

مطلمبیانکارکردبازدارندگیکارکردترغیبی

5تحذیروهشدار22تشویقتعداد
6نفرین
2توبیخ

6تدبر
2تعجم

 
 های مورد بررسی: های انشای طلبی در علم معانی به تفکیک کتاب انواع گزاره

نفریندعاندااستفهامتمنینهیامرنامکتاببهترتیمساو
------*****سکاکی

------*****مختصرالمعانی
---------****2630معانیبیان)آهنی(
---******2656آیینسخن)صفا(
------*****2655معانیبیان)همایی(

---***---**2653معانیبیان)علویمقدم(
---******2651معانیبیان)شمیسا(

------*****2610پور(تلخیصجواهرالبالغه)قلی
---*---****2611آشناییباعلومبالغی)محمدی(

*******2616معانیبیان)تجلیل(
---******2611معانیبیانتطبیقی)قاسمی(

 
 آورد پژوهش دست

زباندرفرایندارتباطیخودغالباًگرایشبهمعناداردوافرادوبهویژهمتکلمان،متأثّرازبافتوموقعیتفردیو
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هدایکنند.گزارههایزبانیبرایانتقاومعانیوتأثیربرمخاطماستفادهمیاجتماعیخود،بااشکاوگوناگونیازنقش
هایانشایی،بیشدترنظدربدهکدارکردهمددلیوهنرترغیموتشویقاست.مولویدرگزارهمثنویانشاییطلبیدر

هداینهدیوهایپرسشیوامریونداییاسدت.کدارکردگدزارهترغیبیداردکهبرگرفتهازکارکردهایبالغیگزاره
است،طبیعتاًبایدتلخیزبانتمنیودعابازتابکمتریدارد.درخطابهوشیوهمنبریکهمو و اصلیکالممولوی

هایپرسشدیوندداییوامدری،تلخدیموعظدهراکمتدروبازدارندگیآنبیشترباشد؛امامولویبااستفادهازگزاره
افزایددوگداهینیدزمقتادایحداومخاطدمِمنکدرخدود،کدارکردکندوبرنقشترغیبیوهمدلیزبدانشمدیمی

هایپرسشیدرمثنوی،باهدفجلمتوجهمخاطماستتدامعلدومشدودد.گزارهسازبازدارندگیزبانرابیشترمی
بدارزترمثندویهایامدریوندداییدردهد؟پسازجمالتپرسشی،نقشجملهمخاطمبهسخنگویندهگوشمی

هدااهواژهوبدهتدأثیرجایگدگیدردهابهرهمیمولویدرزنجیرهنظمکالمیخودآگاهانهازتقدیموتأخیرواژه.است
اشرافدارد.
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