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چکیده
گزارههایانشایییکیازمباحثمهمدرعلممعانیاست.علمیکهالیههایپنهانیزبانرامیکاودوبالغتسخنوکالمرا
هایانشاییرادربرابرگزارههایخبریمطرحوآن

افزونمیسازد.علممعانی،دانشادبیاتزباناست.دربالغتسنّتیگزاره
کنندکهانشایطلبیشاملگزارههایامریونهی،پرسشی،تمنّیوندداودعدااسدت.

رابهانشایطلبیوغیرطلبیتقسیممی
سخنوراندرگذارخودازدستورونحو،بهحوزۀنکتهسنجیهایبلیغرویمدیآورنددوحداوومقداممخاطدمومو دو ،
موجممیشودکهگزارههایانشاییازظاهردستوریخودعدووکندومعنیِمعنیآنکههمانکدارکردبالغدیکدالماسدت
چشمگیرشود.دراینپژوهش،گزارههایانشاییداستانوارههایموسیدرمثنویمولدویتحلیدلوبررسدیشدد.بدابررسدی
گفتمانهادرجمالت،معانینهفتهدرکالمچندینبرابربیشترمیشود؛زیراحیاتاصلیزبانمدیونگفتگواست.درایدنمقالده
گفتگوهایموسیدرمثنویازنظرجمالتانشاییبررسیشد.مولویازکارکردهایترغیبیوهمدلیزبانبسیاربهرهبردهاست
هایامریونداییونیزپرسشینمودیافتهاستتاشیوۀخطابیومنبریخودرابلیغترومؤثّرترکند .


کهدرگزاره

وارههایموسی
علممعانی،کارکردبالغی،مثنویمولوی،داستان 

گزارههایانشایی،
واژگان کلیدی :

 .1مقدمه
بالغت،یکیازچهارعلوممهمیاستکهدانشمنداندرتقسیمعلومدرکنارعلمفقاهدتوطبابدتونجدومبدهآن
اشارهکردهاندوعبارتاستازو وحداللت،انتهازفرصتوحسناشارت.بالغتدرلغتبدهمعندایوصدووو
انتهاست.دراصطالحعبارتاستازروشنیمعنیوزیباییلفظ(ابوهالوعسگری)1:2591،ارسطودرفنبالغت
خود،گفتمانبالغیرا،هنرکشفهمۀابزارهایترغیبیالزمدرهرموردخاصتعریفنمود(آبرامز.)519:جرجدانی
میگوید«:درشعربرایآنمطالعهمیکنیمکهدراینراه،مقاموشأنبالغترابشناسیمودربرتریکالمدیبدرکالم
دیگرآنراشاهدونمونهآوریم»(.)95:2631دانستنکارکردهایبالغیکالم،الزمهتجزیدهوتحلیدلکدالماسدت.
کاربردکنونیتجزیهوتحلیلکالمدرمطالعاتادبی،باثبتاصطالحفحوایکالم()implicatureدر2559توسط
جانتازهایگرفدت.ایدناصدطالح،فحدوای دمنیبدودن

کنشگفتاری» )(speech act
گرایسفیلسوفتئوری« 
دهدچگونهمیتواننیدرویمنظدوری()illocutionary force

توجیهمیکندوبراینمونهتو یحمی

گفتمانرا
یکسخنرابدونمعرفصریحیازقصدفحواییآن،مشخصکرد.ازاینرویچگونهمدیتدوانایدنحقیقدترا
توجیهنمودکهجملۀ«میتوانینمکرابهمنبدهی؟»اگرچهازفرمساختاریپرسشیبرخورداراستوگویندهآن
رابهعنواندرخواستمطرحمیکند،ممکناستشنوندهبهصراحتآنرابهعنواندرخواستیمؤدّباندهدر کندد
(آبرامز .)203:
علممعانییکیازبخشهایمهمبالغتاست.سکاکیعلممعانیراقواعدیمیداندکهبهواسدطۀآناحدواولفدظ
شناختهمیشود؛احوالیکهبهسبمآنهالفظبدامقتادایحداوبرابدریکند(شدوقی دیف.)650:2616،ادبیداتدر
آفرینندگی،ازداللتهایچندگانه-کهازجملدهتوانداییهدایطبیعدیزبداناسدت-بهدرهمدیجویددووارددنیدای
گستردهتریمیشود.اگرزبان،داللتچندگانهنداشت،عوالممقاوادبیکهجهانهاییخیالی،نیمهمبهموناآشنایند،
میرودوبدهایدناعتبدار،
هرگزآفریدهنمیشد(داوری)1:2659،زبانادبی،آگاهانهیاناآگاهانه،ازهرقاعدهای،فراتر 
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شایدبتوانادبیاترابهمعنایگریزازاقتدارزبانوانقالبمداومخواندوشعرراگدذرازیدکمعندا،بدهمعناهدای
ازکارکردهایبالغیگزارههایپرسشی،عداطفی،امدریوخبدریو

بیشمار،دانست(احمدی)159:2656،اینعلم،
یکند .
دگرگونیهایآنهابهمنظورهماهنگیبامقتاایحاو(تأثیرسخن)بحثم 

درتعریفخبروانشاءآمدهاست«مرکماسنادیاگرخارجیداشتهباشد،مطابقباغیرمطابق(=صدقوکدذب)آنرا
خبروگرنهانشاءمیگویند»(همایی)52:2655،جمالتانشایی،شاملطلبیوغیرطلبیمیشود.عالمههماییاقسام
انشاءغیرطلبیراهفتنو میداند:تعجم،مدح،ذم،قسم،ترجدی،صدیغۀعقدود،دعدا()200:2655درپیشدینۀایدن
بحث،بایدگفتکهسکاکیانوا جملهرابهخبروطلمتقسیمکردهبود؛اماپسازاوخطیمقزوینیمفهومانشداء
رابرابرخبرمطرحمیکندوبدینگونهکاریمیکندکهتقسیمبندیمذکورشاملانشایغیرطلبییعنیافعداومددحو
هانیزشود(شوقی یف)531:2616،انشاءدرنظدر

ذموصیغههایعقودوقسمولعلّورُبَّوکمخبریهوامثاوآن
سکاکیمقابلطلمبودهاست؛اماگویابرایاستحکامبیشترتقسیمبندی،کالمرابهخبروانشاءوانشاءرابهطلبدی
وغیرطلبیتقسیممیکند.انشاء،سخنیاستکهباایرادآن،اندیشهوطرحکداریبدهصدورتامدریدانهدی،آرزو،
حسرت،سوگند،ستایش،ذمونکوهش،استفهام،نداونفرینایجادومطدرحمیشودکهدرآستانۀوقو اسدتویدا
آنکههنوزتحققآنازحدریمآرزووحددسرتبیروننرفتهاست؛بنابراین،سخنیچندین،نمدیتواندددرمعدر 
صدقوکذب،قرارگیرد(تجلیل)25:2619،اسنادانشاییممکناستیابهصورتمؤکدویداغیرمؤکددبیایددونیدز
میتواندمسندٌالیهآنمذکوریامحذوفیامعرفهونکرهباشدونیزممکناستمسندآن،اسمیافعلباشدیااندوا 
مفعوودرجملدهانشداییبرفعدلمقددمشددهباشددویداممکدناسدتدرجملدۀانشداییقصدرنیدزوجدودداشدته
باشد(شوقی یف .)2616:535،


درعلممعدانی،سدخنازانشدایطلبدیاسدت.سدکّاکیطلدمراپدن قسدممدیداندد:امدر،نهدی،اسدتفهام،ندداو
تمنی(شوقی یف)2616:505،بدهتبدااو،دربرخدیکتدابهدایبالغدی،نیدز(مختصدرالمعانیص،56معدانیبیدان
علویمقدمص،91جواهرالبالغهص)262انوا جملههایانشایی-طلبیرا؛همانپن ندو دانسدتهاندد.جملدههدای
دعایی،نیزدرکتابهاییچونآیینسخن(ص)13درگدروهجمدالتانشداییطلبدیآوردهشددهاسدت.دربرخدی
کفایتکردهاند.برخدینیدز

کتم(محمدی)15-51:2611،بهمبحثتمنیونداودعانپرداختهوفقطبهذکرنامآن،
هایانشاییطلبیمیدانندکهالبتهدرمبحثدعاونفدرینبداذکدردونمونده


عالوهبرمواردباال،نفرینراجزوجمله
کردهاست(تجلیل)19:2619،شمیساوهماییدربارۀمو و علممعانیکدهجمدالتانشداییطلبدی
مبحثرارها 
گفتهاندکهمرادازبحثانشادرعلممعدانی،انشدای
است،انتقادیبهکتممعانیسنتیدارند«:درکتمسنتیمعانی ،
طلبیاست؛امااینسخن،صحیحنیست؛زیرابسیاریازجمالتخبریوپرسشیوامریدرمعدانیمجدازیخدود
تبدیلبهانشاءغیرطلبی(تعجم،مدح،ذم،ترجی،دعا)میشوند»(()105:2651نیز .)202:2655:

آمدهاستکهژرفساختجمالتانشایی،نیزالزمدۀصددقوکدذباسدت(امینشدیرازی:2635،

درمختصرالمعانی
«:)55انشاءوصفاًمتصفبهایجابوسلمنمیشود؛زیراایجابوسلمازاقسامحکماستوانشاءحکمنیسدت.
انشاءعبارتاستاز«ایجادُالمعنیبلفظٍیُقارنهُفیالوجود»؛ولیالزم دۀانشداءایجدابوسدلماسدت؛زیدرامعندی
ا ربزیداًطلم ربازمخاطماستوالزمۀآنالاّربُالمطلوباستواینکالمایجابیاستونیزالتاربُ
زیداًمعنایشطلمعدم رباستازمخاطموالزمۀاینمعنی،لیسالاربُبِمطلوباست.جملدههدایانشدایی
داراینسبتاند؛ولیبااینفرق،کهدرکالمخبری،متکلمقصدمدیکنددکدهنسدبتکالمدیاش،مطدابقبدانسدبت
خارجیباشد؛ولیدرکالمانشایی،متکلّمچنینقصدیندارد؛زیرانسبتهایانشایی،خارجندارندوبههمیندلیل
درانشاءصدقوکذبوجودندارد.درانشاء،نیزنسبتخارجیاست؛ولیمطابقتایدندو،نسدبتبدههدم،قصدد
نشدهاست(امینشیرازی)200:2635،ایننکتهنشانمیدهدکهگویندۀجمالتانشایی،بهگونهایخواهدانتغییدردر
میسازندکهدرعلممعانیکدهمعرفدتادبیدات
نسبتهاییدلخواه ،

نسبتهایخارجیهستندوازدرونذهنخود،
میشوند .
زباناست،بررسی 
مقالههایبسیاریدربارهکارکردهایبالغیگدزارههدایانشدایی،خبدریو...نوشدتهشددهاسدتازجملده؛حسدین
آقاحسینی«،شیوههایبالغیدرشعرناصرخسرو»(،)2611حمیدطداهری«سدواوواغدرا ثدانویآندرغزلیدات
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حافظ»(،)2613علیاصغرمیرباقریفردومعصومهمحمدی«بررسدیوتحلیدلنقدشپرسدشدرآثدارعدینالقادات
)،فاطمهمقیمیومهدینیکمنش«کارکرداسدتفهامبالغدیدرشدعرقیصدرامینپدور»(،)2651مدریم

همدانی»(2615
محمودی«بررسیاغرا بالغیخبروانشادرسبکتعلیمیناصرخسرو»(،)2656فاطمهصدالحیواحمددذاکدری
«بررسیاغرا ثانویخبروانشادرحکایتتمثیلیپادشاهوکنیز موالناومقایسهآنبادستورنقشگرایهلیدی»
(،)2655سیدمریمر اییان«جایگاهخبروانشایطلبیدرانتقاواندیشههایتعلیمیخسرووشیریننظامی»()2659
محمدعلیخزانهدارلو«گزارههایانشاییدرنفثهالمصدور»()2659و...نقدهایینیزبرعلممعانیسنتیوکتدابهدای
معانیشدهاستچون؛«علممعانیسنتیدربوتۀنقد»حسدناکبدریبیدرقوروجداهددایتی()2615و...امداتداکنون
گزارههایانشاییدرگفتگوهایموسیدرمثنویبررسینشدهاستومیتوانگفتکهایدنپدژوهشدرندو خدود،
پژوهشینومینماید .

پرسشیکهمطرحمیشودایناستکهباتوجهبهمنبریبودنمولوی،آیاتوانسدتهاسدتازشدیوههداوشدگردهای
ترغیموتشویقبهخوبیبهرهبَرَد؟واگربهرهگرفتهاست،بیشتردرکدامیکازگزارههدایانشداییاسدتوکددام
نقشهایارتباطیرابرایتأثیردرمخاطمخودبهکاربردهاست.دراینپژوهش،گزارههایانشدایی؛پرسدش،امدر،
نهی،ندا،دعاوتمنیوشبهجملهبررسیمیشودوازآنجاییکه،علممعانینظریۀنظماست،جایگداههدایواژهو

قرینههایکالمیدربافتکالممثنویدرتشخیصکارکردهایبالغیمنظوراسدت.گزینشندو کلمدات،جملدههدا،
طرزبیان،شیوهبهرهگیریازموسیقی،قدرتوتأثیرپذیریازخیاوو...هرکداممیتواندنقشمهمیدرتأثیرگذاریبر
مخاطمداشتهباشد.دراغرا مجازیوبالغیبایدقرینهاییافتتامعلومشودکهداستانوجملهکدارکردبالغدی
گزارههاییکهبدونقرینۀلفظدیدرمعندایخدودبدهکدارنمدیروندد،بحدث
دارد.شمیسامیگویددرعلممعانیاز 

میشود(2651؛)221؛اگرمعانیراصرفاًعلمخطابهوسخنرانیبددانیمکدهمخاطدمحادورداردوبداقریندههدای
معنویچونلحن،نشانههایاشارهایوکالمیو...مخاطمهدفاصلیمتکلمرادریابدد،قریندهایالزمنیسدت؛بده
لفظی.امادربحثازمتون،حتمابایدقرینهای(لفظییامعندوی)درکدالموبافدتآنیافدتتداکدارکرد

ویژهقرینۀ
هادرنظمیکهجرجانیمطرحمیکند،اینگونهاست .


آشکارشود.بحثاعجازواژه
بالغیسخننویسنده،

 .2کارکردبالغی گزارههای انشایی درداستانهای موسی درمثنوی
-1الف .پرسش
زمخشرینخستینکسیاستکهازاغرا مجازیاستفهام،سخنگفتهاستوغر بالغیبرخدیازاسدتفهامات
قرآنراذکرکردهاست(شوقی یف)656:2616،پسازاومیتوانازتفتازانیوبحثتفصیلیوی،ازاغرا مجدازی
پرسشبهخصوصاداتاستفهام،یادکرد.گاهیطرحیکپرسششکلوشیوۀشعرراسمتوسومدیدهددوبده
عبارتدیگرژرفساختمتنوشعربرهمینپرسشبنامیشود.درمثنوی،گفتگوهاییکهمیانخداونددوموسدی
شکلمیگیرد،همهجنبۀبالغیدارد.موسیکلیماهلل،استومولوی،بهخوبیازاینعندوان،بدرایگفتگوهدایاوبدا

خداوندوبهویژهپرسشهایاوازحقاستفادهمیکند.پرسشدرمثنوی،شالودۀبسیاریازحکایاتاسدت.بسدیاری
اید،درحقیقت،بالغیتدرینسدخنان

ازداستانهایمثنویبرمحورپرسشمیگرددکهاگرچه،درظاهر،ایجابیمینم
مولوی،دربسترپرسشهاشکلمیگیرد.پرسشدرنظرمولوی،نیمیازداناییاست«:زانکهنیمِعلمآمدایدنسدؤاو 
هربرونیرانباشدآنمجاو»()5 6001پرسشهابایدعالمانهباشد«:همسؤاوازعلمخیزدهدمجدوابهمچندانکده
خاروگلازخا وآب»()5 6005پرسشوچراگفتنبایدفایدهایداشتهباشد«:اینچراگفتنسؤاوازفایددهاسدت 
)پرسشهایموسیازخدابسیارملموسوصمیمانهاست(:)6003-6006

جزبرایاین،چراگفتنبداست»(1553
نیسددتازانکدداروغفلددتوزهددوا 
گفددتحددقدانددمکددهایددنپرسددشتددورا 
بهددرایددنپرسددشتددوراآزردمددی 
ورنددددهتأدیددددموعتابددددتکردمددددی 
بددازجددوییحکمددتواسددرارمددا 
لیدددکمدددیخدددواهیکدددهدرافعددداومدددا 
پختددهگردانددیبدددینمددرخددامرا 
تددداازآنواقدددفکندددیمدددرعدددامرا 

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

گاهیپرسشهابرایلذّتاستوهدفیجزمکالمهباکسیکدهدوسدتشداری،درآننهفتدهنیسدت.هددف،لدذّت
شنیدناست.ساقیعالوهبرنوشاندنبادهبایدنامشرانیزباصدایبلندبگویدکدهگدوشهدمبهدرهاشراببدرد( 5
:)1051_1055ایحسامالدّین یاءذوالجالو چونکهمیبینیچهمدیجدوییمقداو؟ ایدنمگدرباشددزحدمّ
مشتهی اسقَنیخَمراًوقُللیانّها.مولویدرگفتگوهایخداباموسی،بارهاازشگردنادانسازیبهرهمدیبدردکده
ازپسندیدهترینشیوههایتعلیمیوتربیتیانسانهایوارستهاست؛زیرامخاطدمنیدزمجداواظهدارنظرمییابددوبدا
نیوشیدندیدگاههایمخاطبان،همابعادتاریکمسألهروشنمیشودوهممرتبۀفهماشدخاصواحدواوروحیشدان
آشکارمیگردد(زمانی)155:2611،تجاهلالعارفآمیختنشکبهیقیناسدت؛یعندیخدودرابدهندادانیزدنوبده
صورتشکاظهارکندتادرصحتودرستیآنتأکیدشدود(ر.جالصناعتین،ترجمۀنصدیری،ص«)929اداتشدکو
رحمتمحضآفریدهاند کارامجانوانسدووندور

تردیدمانند؛شایدومگرنیزجملهراانشاییمیکند:اینانمگرز
)زیرااداتشکوتردیدجنبۀپرسشیوشبههافکنی(نادانسازی)دارد .

دیدهاند(سعدی)»(شمیسا103:2651،

درگفتگویمیانموسیوخدا،پرسندهخودواقفاستومیداندکدهخدداهمازفلسفۀپرسدشاوآگداهاسدت؛امدا


بازمیپرسد.مخاطمپرسشنیزکهخدااستخودرابهندانستنمیزند.دراینمیان،هدفپرسشکهبیدانحکمدت
استبرایعواممردم،بهزیباییحاصلشود(:)6026-6021 5مستفیداعجمیشدآنکلیم تاعجمیانراکنددزیدن
سرعلیم ماهمازویاعجمیسازیمخویشپاسخشآریمچونبیگانهپیش.خداوندخودرااعجمدیمدیسدازدو
شود.همموسیوهمخداوندنقابندانستنبهچهرهمیزنندد


دهد.نمایشیزیبااجرامی
مستقیماًپاسخموسیرانمی
تابرپرسشیمقدرکهش ایدانسانعادیدیگریامنکرانمعادداشتهباشند،پاسخیقاناکنندهدهندد.خددابدهموسدی
کندتاکشتشبهبارمینشدیند(مثنوی،دفتدر-6029 5


کندتاتخمیدرزمینبکاردوآنرابپرورد.موسیچنینمی
امرمی
داردوآنهارامیبُرد.نداازغیمدرگوششمیرسد( :)6010-6025 5


)پسداسبرمی
6025
کدددهچدددراکشدددتیکندددیوپدددروری   چددونکمددالییافددتآنرامددیبددری؟ 
کهبهدانشبیددریبرسداختی؟ 
گفت :ایندانشتددو ازکییدافتی؟ 
گفتپستمییدزچوننبودمرا؟ 
گفتتمییدزمتددودادیایخدا 
درگفتگووپرسشوپاسخموسیوخداوندآنقدرصمیمیتدیدهمیشودکهمولویخواهآگاهاندهویداناآگداه،حتدا
تقابلهای میر«تو»رانیزکهدریکمصر «موسی»استودرمصر دیگر«خداوندد»اسدت،دقیقداًدریدکرکدنو
هجایعرو ینهادهاستواینشگردهایخاصمولویاستکهدرتأکیدهدفبالغدیِمنداظرهعامدلمهدمِتدأثیر
برمخاطبیاستکهدرمکانحا رنیست.حکایتوداستاندرمثنویبرایدفامالومستمانیسدت؛بلکدهنداظربده
رفااشکاومخاطماست.مولویایناشکاوهایمقدّررادرابتدایداستانبهزیبداییمطدرحمدیکنددودرسداخت
پرسش،باطرحاشکاووسؤاو،مخاطمراباخودهمدراهوهمسدومدیکندد.برخدیازحکایدتهداییکدهدرمندابا
دیگرپیشازمولویآمدهاستبسیاربی روحاسدت؛امّدامولدویبداشدگردگفتگو،آنهدارامدیپرورانددومهدمتدرین
عنصرگفتگو نیزپرسشوپاسخاست.براینمونهدرحکایتاستادوشاگرددوبینکدهپدیشازمثندویدراسدرارنامۀ
عطارآمدهاست.پرسشیکهدراسرارنامهمطرحمیشودباپرسشیکهمولویدرداستانمیآوردازنظدرتأثیربرمخاطدم،
متفاوتاست«:برِاستادآمدگفت:ایپیر دومیبینمقرابهمنچهتدبیر؟»(پورنامداریان2610،؛)55امّدادرمثندوی( 2
)661-615آمدهاست :
پدددیشتدددوآرم؟بکدددنشدددرحتمدددام 
گفتاحوو:زاندوشیشدهمدنکددام 
احددولیبگددذاروافددزونبددینمشددو 
گفددتاسددتاد:آندوشیشددهنیسددترو 
گفددتاسددتا:زاندویددکرادرشددکن 
گفدددت:ایاُسدددتامدددراطعندددهمدددزن 
کهدرسخنعطّار،گوییشاگردخودشمی داندکهدوبیناست؛امّاپرسشیکهمولویاززبانشاگردداردقطعاًنُمایان
میکندکهشاگردازدوبینیخودناآگاهاسدتودچدارجهدلمرکّدماسدتوبیددارکردنایدنمنکدرانبدهمراتدم
دشواراست .
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 -2کارکردهای پرسش در مثنوی:پرسشحقیقیوایجابیکهباتوجهبهفحدوایکدالموبافدتداسدتانهدای
مثنوی،بیشتربراساسنادانسازیشکلگرفتهاست.کهچهمقصوداستنقشیساختن واندروتخمفسداد
انداختن؟ .2121 1
دراینپژوهش برایساماندهیبهترواینکهبسیاریازاهدافبالغیبسیارنزدیکبههمهسدتند،اهددافآنهدارا
درسهکارکرد؛ترغیبی،بازدارندگی،بیانمطلممیآوریمکههدفهایجزئیدیگردراینسهمجموعۀاصدلیجدای
میگیرد .


-2الف .1.کارکرد ترغیبی
امرمؤدبانه:درنمونۀزیر ،گویندهخداونداستومخاطمموسی.خداوندمکالمهباموسیرادوسدتدارد.کدارکرد
بالغیدرایناستکهلزوماًخدابایداستعالییباموسیحرفبزندد؛امداتدوبیخرابسدیارمهرباناندهبیدانمدیکندد:
بایدمیپرسیدی».

بازفرمودشکهدررنجوریم چوننپرسیدیتوازرویکرم؟.1219 1یعنی«
بیان اشتیاق:مسندٌالیهکهبراداتپرسشمقدمشدهاست،نهایتآرزومندیومشتاقیشبانرامیرسداندوازآنجدایی
کهدربیانشوق،درطلممحبوبهستیم،اشتیاقزیرمجموعۀکارکردترغیبیبیانشددهاسدت.دربیدتزیدر،اشدتیاق
هنگامیاوجمیگیردوبرکارکرددستوریپرسشبرتریمییابدکهمحبوب«تو»درآغازبیتآمدهاستودرادامده
علتپرسشرابیانمیمند«تامنچداکرتشدوم»:تددوکجداییتاشدوممدنچداکرت؟ چارقدتدوزمکدنمشدانه
سرت؟( .)2512 1
اظهارحسرت واندوه :پرسندهخواهانتوجهمخاطماستواوراترغیمبهتوجهنمودنمیکندد:چدونسدفرکردم
زینسفرکردنرهآوردمچهبود؟( )2105 1گفت:خیرستاینچدهآشدوباسدتوحداو؟ بدنشدانی

مرارهآزمود 
میدهدمنحوسساو( .)501 6

دعوت به شادی:شادباش؛زیرا:دردرونکعبهرسمقبلهنیست چهغمارغواصراپاچیلهنیست؟.2531 1
پرسش تشریکی :اینکارکردبالغیدرمعانی،معموالًهمانامربدیهیدربدیامعنویاستکهازفدرو تادمّندر
روشایهاماست(شمیسا2651،؛)201بااینتفاوتکهدراینجا،هدفمتکلمتشویقمخاطماستبهتقریرمطلدم
او.موالنادربسیاریمواردپسازبیانپرسش،بالفاصلهپاسخراهممیگویدوهدفینداردجزهمراهکدردنمخاطدم

درپاسخ.البتهپرسشتشریکیراهمزیرمجموعۀترغیممیتوانگرفتوهدمزیرمجموعدۀبیدانمطلدم.درگوندۀ
نخستپرسندهازمخاطممی خواهدکهدرپاسخشدریکشدودودرندو دوم،انتظدارداردکدهمخاطدم،هدمکدالمو
هماهنگباپرسندهشودسخناوراتقریروتأکیدکند:اینسزیدازماچنانآمدزما ریگاندرچشمچدهافزایدد؟عما(
 .)2135 1
اظهارعجز:پرسندهمیپرسدتاازمخاطمبرایعجزخودکمکطلبدواوراترغیمبدهیداریکندد:)2350 5(:گفدت
سحرهمحیرانکنیست چونکنمکاینخلقراتمییزنیست؟ .

موسی:
کسب اجازه«:بشنومیامندهمهمخدعهاش؟/تابدانداصلراآنفر کش»()6953 5
-2الف .2.بازدارندگی
نهی :درنهیکالمصرفاًبازدارندهاستومعموالًقراینتأکیدیوتوبیخیندارد:اینچهژاژاستوچهکفرسدتو
فشار؟ پنبهییاندردهانخودفشار.2511 1گاهیتأکیددرکالمپرسشیمربوطبهجایگاهاداتپرسشدیوندو آن
است.براینمونهدربیت«:چندازینالفاظوا مارومجاز؟ سوزخواهمسوزبداآنسوزسداز»()2531 1کدهادات
کند.همچنین،پیدرپیآوردنواژههایالفاظوا دمار


درصدربیت،تأکیدوبازدارندگیراافزونمی
پرسشیچند
ومجازنیزدرتأکیدتأثیرنهادهاست.جرجانیبراساساینزیباییهایکالماستکهعلممعانیرابانظمواغرا 
داند.دربسیارینمونههادرمثنوی ،برایتأکیددرپرسش،چنداداتپرسشدیدرجملدهوجدوددارد:

النحویکیمی
برخینمونههانیزنهدیمؤدباندهاسدت؛

«کیقبادیرستهازخوفورجا چندگردیچندجوییتاکجا؟»()2539 6در

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

هنگامیکهگویندهمقامیپایینترازمخاطمدارد«:پسبگفتیتاکنونبدودیخدیو بنددهگدردیژنددهپوشدیرابده
)گاهینیزپرسشهمراهبااستعارهایمرکم،مفیددنهدیاسدت«:پندموسدینشدنویشدوخیکندی؟ 

دیو؟»(2156 5
خویشتنبرتیغپوالدیزنی؟»( )6612 6
شورشمرگاستنههیاهیطعام قیچهسودتداردایبدبختخام؟»()6655 6گویندهباپرسشیمفیدد

نفی« :
گویدکهقیکردنسودینداردواعتقادمخاطمرانفیمیکند.


نفی،بهمخاطممی
توبیخ ونکوهش :درکارکردتوبیخ،شدتبازدارندگیافزوناست.اینشدت،گاهیباقیدهایتأکیدیهمراهاسدت:
هادربیتنشاندهندۀتأکیدد

«توبرایوصلکردنآمدی یاخودازبهربریدنآمدی؟»( )2592 1و گاهیتعدادپرسش
درتوبیخونکوهشاست.دراینبیت،آوردنسهگزارۀپرسشیدریکبیتکهآنهدمبدالحندیپرسشدی،بددون
اداتپرسشاست،توبیخرامؤکّدمیکند:باکدهمدی گدویی؟تدوایدنبداعدموخداو؟جسدموحاجدتدرصدفات
ذوالجالو؟( )2569 1گاهیبااداتپرسشیچوندرچندبیتپدیدرپدی،تدوبیخرابدهاوجمدیرسداند-1059 1(:
 )1055
چوننبودیبدگمداندرحدقاو؟   چدوننهددادیسددرچنانایزشدترو؟ 
وزفسدددادسدددحراحمدددقگیدددراو؟ 
چددونخیالددتنامدددازتزویددراو؟ 
کهخداییبرتراشددرجهان؟ 
سامرییخودکهباشددایسدگان؟ 
وزهمددهاشددکاوهدداعاطددلشدددی؟ 
چوندرینتزویراویکدوشددی؟ 
دررسولیچونمنیصداختالف؟ 
گاومیشایدخداییرابهالف 


عاقلتریتوایفالن؟»( )2016 6
بخریدهانداهلجهان ازهمه 

تحقیر« :مرمرا
توهین«:گاوزرینبانگکردآخرچهگفت؟ کاحمقانرااینهمهرغبتشگفت؟( )1096 1
هایپیدرپیمیآوردتدا


گیرد،برایتأثیردرمخاطم،پرسش
تمسخر:مولویهنگامیکهزمامسخنرابهدستمی
بازدارندگیرامؤکدترسازد:ماورفتوآبرووکارخام اینبودیاریوافعاوکرام؟  طبلخوارانیدومکاریدوشوم 
رایتاناینبودوفرهنگونجوم؟( .)519-516 6
تذکربرگمراهی:آدمیکوهیستچونمفتونشود؟/کوهاندرمارحیرانچونشود؟ صدهزارانمداروکُدهحیدران
اوچراحیرانشدهستوماردوست؟( .) 2001-555 6

اوست 

-2الف .9.بیان مطلب :
دربیانمطلم،گویندهحرفخودرااثبداتمدیکندد؛گاهیازکدارکرداسدتفهامانکداریمدددمدیگیدردوگداهیاز
تقریرتأکیدیوگاهیازاستبعادوگاهینیزازتعجم.
استفهام انکاری:دراستفهامانکاری،مخاطم،درهمسوییبداگویندده،درپاسدخ«نده»و«هرگدز»مدیگویدد:زآنکده
هرجنسیربایدجنسخود گاوسویشیرنرکیرونهد؟ 1093 1ازدهانغیرکیکردیگناه؟ازدهدانغیدربرخدوان
هایپرسشیکهمولویمطرحمیکند،برایتأثیردرمخاطم،ابتدادوامرمتادادویدادور

کایاله.211 6درگزاره
ازهمرابرابرهمقرارمیدهد،سپسازمخاطممیخواهدکهخودپاسخرادهدد.نمونده«:زانعجدمتردیددهایدد
خسبیمقدار.یدادرنموندۀدیگدر«:باندگ

ازمنبسی لیکحقراکیپذیردهرخسی؟»()1095 1تقابلمیانحقو
تشتسحرجزلعنتچهماند؟ بانگتشتدینبهجزرفعتچهماند؟»()2353 5تقابلمیانسحرودینورفعدت
.نمونههایدیگر :

ولعنت
لیکحیوانیکدهچوپدانشخداسدت   گرگراآنجاامیددورهکجاسدت؟ 2255 6
کیفقیریبیعو گویدکهگیر؟ 6695 6

اوغنیاستوجزاوجملهفقیر 
استبعاد :درتفاوتمیاناستبعادوانکاربایدگفتکهدراستبعاد،امکانتحققمو دو وجدوددارد؛امدابسدیاردور
است؛ولیدرانکار،تحقّقمو و بهکلیناممکناست«:گرجهانفرعونگیردشدرقوغرب سدرنگونآیدد،خددا
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آنگاهحرب؟»()2250 6مگرمیشودکسیباخدابجنگد؟بعیداست؛امااتفداقافتدادهاسدت.یدادرنموندۀدیگدر:
«دستکیجنبدبهایثاروعمل؟ تانبینددادهراجانشبدو؟»( )6692 6
تقریر:هرگاهپاسخمخاطمبهپرسشبالغیمثبتوتأییدیباشد،مفیدتقریراسدت.درایدنابیداتاگرچدهپرسدش
حقیقیمینماید؛هدفبالغیتقریروتأکیددارد( :)6015-6016 5

گفت:ایندانشتددوازکییافتی؟   کهبدهداندشبیددری  برسداختی؟
گفتپستمییدزچوننبودمرا؟ 
گفتتمییدزمتددودادیایخدا 
دربیتهایفوق،واژۀپسازقرینههاییاستکهنشانگرهدفبالغیتقریروتأکیداست.یا«:ساحرانرانیکهفرعون
لعین کردتهدیدسیاستبرزمین؟»( )2512 6
تعجب :ابیاتزیردربیانمولویپرسشیحقیقیاست؛امااززبانفرعوندرداستانمفیدتعجماست :
شاهازآنهیبتبدرونجسدتآنزمدان   پددابرهنددهکددینچددهغلغددلهاسددت؟هددان؟ 
کزنهیبشمیرسدجنّیودیو؟ 151-152 6

ازسویمیدانچهبانگاستوغریو؟ 
وعمرانهمازماجراآگاهاستکهپیشگویان،خبرِبستهشدننطفۀموسیرااعالمکردهاند؛امداخدودرابدهتعجدم
میزندوباز«:راندعمرانجانممیدانوگفت اینچهغلغلبودشاهنشهنخفت؟»()505 6درنمونۀدیگر،عمراناز
حاورهمسرخوددرشمممنوعهتعجّممیکند:زنبراوافتادوبوسیدآنلبش برجهانیدشزخواباندرشبش
گفتعمران:اینزمانچونآمدی؟ گفت:ازشوقوقاایایزدی( .)112-110 6

*بسامد ادات پرسشی درابیات بررسی شده:

ادات چه  چون  کی(چه لحن  چون  چند  کجا  کی(چه چرا  کدام  چه 
(چرا) 
کسی) 
وقت) 
پرسشی 
تعداد 

 21  10  19

 5  25  25

5

3

3

1

1

کو 
1

*بسامد ادات پرسشی ازنظرجایگاه:

جایگاه  صدرمصر   2صدرمصر  حشومصر  حشومصر   1پایددددددان پایددددددان هددددددردو
مصر   2مصر   1مصر 
2
1
 22
5
5
 11
 11
3
تعداد   21
*بسامد پرسش باسایرجمالت انشایی:

نددددددو  پرسدددشبددده پرسشهمراهباندا  پرسش همراه بدا پرسشهمراهباندداو
امر 
امر 
تنهایی 
ابیات 
9
2
5
 55
تعداد 
*شگردپرسشدرنزدمولویآنقدرقویاستکهجزاند مواردی،بهتنهاییهدفتأثیربرنفوسرابهعهدهمیگیرد .

کارکردبالغی 
تعداد 

بازدارندگی( )65
نهی 25
توبیخونکوهش 21
نفی 5
تمسخروتوهین 6
تذکربرگمراهی 1
تحقیر 2

بیانمطلم( )63
انکاری 15
تعجم 5
استبعاد 6
تقریر 1

ترغیبی( )25
پرسشتشریکی 9
بیاناشتیاق 6
حسرتواندوه 1
امرمؤدبانه 2
دعوتبهشادی 2
اظهارعجز 2
کسماجازه 2
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-2ب .امر:
گزارههایامریگزارههاییدستوریهستندوحالتاستعالییدارند؛اگرازکارکردامرنخستینخودخدارجشدوند،
یابندودرعلممعانیبحثمیشوند.براینمونه؛یکیازاهدافبالغدیامدر،دعدااسدت.چونمعندی

هدفیبالغیمی
حقیقددیامددر،طلددمبزرگتددرازکوچکتراسددتودردعدداکددوچکترازبزرگترچیددزیمددیخواهددد،آنرامعنددیمجددازی
میگویند(همایی)202:2655،درآثاربالغیمعموالًمعنایثانویجمدالتامدریونهدیارشداداسدت؛امدادرابیدات
تعلیمیکههدفاصلیمتکلمتعلیموارشداداسدت،بهتدراسدتارشداددرجایگداهمعندایاصدلیوحقیقدیجملده
درنظرگرفتهشود؛زیراهدفاصلیهمۀجمالتتعلیمیارشادمخاطماست؛اماباایناوصداف،جایگداهگوینددهو
شنوندههمبایدلحاظشود.بااینکههدفاصلیازامر،دستورازمقامباالبهپاییناست،بنابراینارشادجنبدۀبالغدی
مییابدوجزواهدافبالغیمیشود؛براینمونههنگامیکهسعدیخطاببهپادشاهانوحاکمانامرونهیخطدابی
ایتحذیریاست.درکتابهایبدیعیاز«امرِبدونمخاطم»سدخننگفتدهاندد.

دارد،هدفدستورنیست؛بلکهشیوه
هایانشاییامریرامیتواندرکارکردتشویقیوترغیبیجایداد .


براینمونهدرابیاتزیرگزاره
حیرتدددیبایددددکدددهروبددددفکدددررا   خددددوردهحیددددرتفکددددرراوذکددددررا 2223 6
بایدددایددندوخصددمرادرخددویشجسددت 2196 6
موسددیوفرعددوندرهسددتیتوسددت 
زانکههرفرعیبهاصلشرهبراست 2215 6
دانشیبایدکهاصلشزآنسراست 
بسیاریازگزارههایامریحقیقیهستند:گفتیزدان:توبدهبایستاو برگشادراختیارآندسدتاو.6113 6حدق
تعالیوحیکردشدرزمان مهلتشدهمتّسامهراسازآن اینچهلروزشبدهمهلتبهطو تاسدگالدمکرهدااو
نو نو  2056-2051 6
-2ب.1.کارکرد ترغیبی:
تشویق:
-9غلغددلاجددزایعددالمبشددنوید2012 6
 -2ازجمادیعالمجدانهدارویدد
همچوگمکدردهپسدرروسدوبده سدو515 6
گفدددت:ازروحخدددداالتیأسدددوا
گدددن هددداگیریددددازشددداهمکدددین556 6
هرکهاواینماهزاییدهستهین

ج

ازآنجاییکهگزارههایانشاییدرکلیتنوعیمجازمفهومیهستند،وجدودقریندههداییدرکدالم،دردر کدارکرد

بالغیآنمهماست.براینمونهدربیت:6655-6653 6پسریا ترابهجانشومشتری چونسدپردیتدنبده
خدمتجانبری ورریا تآیدتبیاختیار سربنهشکرانهدهکایکامیار.کهواژههدای«بدهجدان»«،ایکامیدار»
کندوفعلامررابهتشویقنزدیکمیسازد.یادرابیدات:بدیطمدانشدنیدهاماز


ذهنراازامراستعالییمنصرفمی
خاصوعام منسالمیایبرادروالسالم جزسالمحقهینآنرابجو خانهخانهجابدهجداوکوبدهکدو.6630 6
کهمنادای«ایبرادر»وشبهجملۀ«هین»ومصر چهارم،کارکردتشدویقیرابدارزترمدیکندد(نیزابیدات-1901 5:
 2151 5 1905و)...گاهیاینقرینه،عدووازسخنپیشیناستکهبارتشدویقرابرجسدتهتدرمدیکندد«:آنیقدین
میگویدم:خاموشکن حرصرویتگویدمنهجوشکن» 2111 1

دعا :دعارانیزدرکارکردترغیبیگزارههایانشاییمیتوانجایداد؛زیرابهتحریکواداشتنمخداطبیاسدتکدهاز
گویندهباالتراستکهگاهیقرینۀمعنویشأنمخاطماستوگاهیقراینلفظیچونمنادا.براینمونده(-6616 6
)6615وهرگاهگزارههایامریونهیبایکدیگربیایند،تأثیرسخنرامیافزایند:موسیآمدددرمناجداتآنسدحر 
کایخداایمانازومستانمبر پادشاهیکنبروبخشاکهاو سهوکردوخیرهروییوغلدو.گداهیکدارکردبالغدی
دعاییگزارههایامری،بامناداافزونمیشود(:)2165 6مجرمشاهیمماراعفوخواه ایتوخداصالخداصدرگداه
اله .
امیدواری:درفکندرنیلشوکناعتمید منتوراباویرسانمروسپید 530-595 6
التماس:التماسهنگامیاستکهامرازهمشأنباشد.دربیتنمونه،فرعونازموسیمیخواهدکه:هینبجنبانلم
بهرحمتایامین تاببنددایندهانۀآتشین .6955 5
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تخییر:هیچآدابیوترتیبیمجو/هرچهمیخواهددوتنگتبگو /2515 1ایمعافیفعلاهللمایشاء بدیمحابدارو
زبانرابرگشا.2513 1
تأنیس :قرینههایکالمیکهکارکردبالغیتأنیسرامیافزاید،درمنادااست.هنگامیکهعمرانبدههمسدرشارشداد
ازشاهمیدانایعروس آنمدانازمامکنبرمافسوس .113 6

میکند،ازقرینۀ«ایعروس»:ماتوبرد

غیژ،میطلم»طلمدوامرابرجستهودربیتدیگر،باتکرار«گه»هداطلدم

طلب دوام:گاهیباافعاواستمراری« 
می
مدامراتداعیمیکند 6 512-510:

سددویاومددیغیددژواورامددیطلددم
لنگولدو وخفتدهشدکلوبدیادب
بویکردنگیرهرسوبویشه
گهبهگفتوگهبهخاموشیوگه
اظهارشادی :درداستانموسیوشبان،پسازعتابخداوندباموسیکهچرابندهراازاودورکرد،هنگامیکهخدا
بهموسیمیگویدبروبهشبانبگوکههرگونهدلشمیخواهدسخنبگوید،موسیازشادیاینخبر،لحنکالمش
نیزشتابوخوشحالیرانمایانمیسازد .بهدنباوهمآمدنمژدهودهنفسنفسزدنوشتابراآینگدیمدیکندد.
لکنتزباندرمواقاشادیبسیاررانیزنمایانمیکند:عاقبتدریافتاوراوبدید گفت:مدژده

حتاتکرارحرف«د»
دهکهدستوریرسید 2512 1
-2ب .2.بیان مطلب:
ارشاد :قراینیازجمله؛واگوییعلت،بیاناهمیتمو و وگاهینیزترس،کارکردبالغدیراافدزونمدیکنددکده
ترسوتحذیردرمبحثبازدارندگیمطرحمیشود:بانگدرویشانومحتاجدانبندوش تدانگیدردباندگمحتالیدت
گوش(.)136 6درایننمونه،درمصر دومدلیلمیآوردوطعمتلخارشادرامتعادومیکند.گاهیتأکیدهمراهبدا
تقابلامرونهیاستکهارشادرابارزترمیکندوگاهینیزهمراهباتکرار:رحمبرعیسیکنوبرخدرمکن طبدارا
برعقلخودسرورمکن 2196 1بویبرازجزوتاکلایکریم بویبراز دتا دایحکیم .551 6
تدبّر:گزارههایامریکهباافعاوبنگر،ببین،بدان،اندریاب،هوشدار،دان،شناسو...مخاطمرابهتدبّروامیداردو
کارکردامریندارد :
گشددترنجددوراومنمنیکددوببددین 1232 1
گفدددت:آریبنددددۀخددداصگدددزین  
مکرشددیطانباشدددایددننیکددوبدددان 1233 1
یکبدستازجمارفتنیدکزمدان 
خونخودراریختاندریاب نیدک 6665 6
اوگریزانیدددددمددددالشراولیددددک 
حسرتجانهاورشکدیدهاندد 2350 5
دیدددهانددد 

بنگددرآنهدداراکددهآخددر
عبرت:فرقیکهعبرتوتدبّردارد،ایناستکهعبرتمربوطبهوقایاپیشیناست؛اماتدبّرکلیاست .
زآدموابلیسبرمیخدواننشدان 2010 6

عدددزتآناوسدددتوآنبنددددگانش  
تابریزینرازسرپوشیدهبوی 553 6
یکحکایتبشنوازتاریخگوی 
انحصار :اینفعلامر،باتوجّهبهقرینۀمصر دوم،محصورشدهاست؛یعنیصرفاًازخدابطلم؛نهازکسدیگدر:
«عبرتوبیداریازیزدانطلم نهازکتابوازمقاووحرفولم»( )6152 6
-2الف .9.کارکرد بازدارندگی:
تمسخر :منندیدمجزشقاوتدرلئام/گرتودیدستیسالمازمنرسان /2199 5چونمحکپنهانشدهستازمردو
زن درصفآایقلمواکنونالفزن2355 5
تحذیر:
کددینخطددرداردبسددیدرپددیشوپددس6135 6
گفتموسی:روحذرکنزینهدوس
خیزفرعونددداکدددهمددداآننیسدددتیم  کدددهبدددههدددربدددانگیوغدددولیبیسددددتیم 
رابرهنهتربهست 2555-2556 6

ورنهخودما
خرقۀمارابدردوزندههست
پنبهییاندردهانخودفشار 2511 1
توبیخ:اینچهژاژاستوچهکفرستوفشار؟  
دهد.درنمونههایزیر،درمصر هایدوم،امربرنهیاست .


امری،معناینهیمی
نهی:گاهیگزارۀانشایی
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گفتموسی:ایدنمالمدتکدمکنیدد   آفتدددابومددداهراکدددمرهزنیدددد 2535 6
عشوههاکمدهتوکمپیمایباد 2052 6

گفددت:نددینددیمهلتددیبایدددنهدداد 
رحمکمکننیستاوزاهل الو 2095 6
ماتکناوراوایمنشوزمات 
بیان بیزاری:درربودآنراخروسیچونگرو/گفتسگ:کردیتوبرماظلمرو.6605 6
*بسامد کارکرد بالغی گزارههای امری

کارکردبالغی  امرحقیقی 
 11
تعداد 

کارکردترغیبی( )53
تشویق 23
دعا 21
امیدواری 3
التماس 5
تخییر 6
تأنیس 1
طلمدوام 1
بیانشادی 2

بیانمطلم( )61
ارشاد 25
تدبر 23
عبرت 1
امرانحصاری 2

کارکردبازدارندگی( )10
تمسخر 5
تحذیر 3
توبیخ 6
نهی 1
بیزاری 1

*بسامدگزارههای امری ازنظرجایگاه

جایگاه  صدرمصر  صدرمصر  حشددددددو حشددددددو آخددددددر آخرمصددر  درهردومصر تکرار 
مصر   2مصر   1مصر  1  2
1
2
 56
 29
 25
 11
 60
6
تعداد   5
*بسامدگزارههای امری همراه با گزارههای انشایی دیگر 

امر+شبهجمله 

امر+پرسش 

گدددزارههدددای امربهتنهایی  امر+ندا  امر+نهی 

دیگر 
5
 22
 26
 15
 50
تعداد 
دراینبررسی،امرپربسامدترینگزارهانشاییاستکهگاهیحتادریکبیتهردومصر افعاوامردارد .

-2ج .ندا:
نداحکممخصوصینداردومعانیمجازیهرسهنو جملهرامیتواندرموردجمالتیکهمشدتملبرحدرفنداسدت
ذکرکرد.ندامعموالدرجملههایپرسشیوامریاست.درجملههایامریندا(اداتندا،منادا)علیالقاعدهمقدماسدت
واگرمؤخرشود،جهتتأکیدوبرجستهسازیاست(شمیسا)109:2651،بیشدترینمناداهدایکدالممولدویدرپایدان
مصر اوواستوبعدازآن،درآخرمصر دوم.درنظریۀارتباطییاکوبسننقشترغیبیزبانحاصلجمالتامری
ونداییاست؛دربررسیابیاتاینپژوهشنیزهمبسامدامرباجمالتنداییبیشترازبقیهاست.هرگاهکلمدۀنددا
درمعنیاصلیخودبهکاربردهشود،حقیقتاستوچونازمعنایاصلیخارجشد،جزءمعانیمجدازیندداشدمرده
درجملههایعاطفیاسدت«:ای

میشود.گاهیاداتنداازقبیل«ای»و«یاء»مفیدمعنایکثرتوتعظیمومعادو«چه»
مژدهکهآنغمزۀغمّازمراجست ویبختکهآنطدرّۀطدرّارمدرایافدت»(شمیسدا)109:2651،بیشدترکاربردهای
هایخبریهمراهباشدوکارکردبالغیآنهمراهباگزارههایانشاییآناست .

حقیقینداهنگامیاستکهبا 
گزاره
کارکردهای حقیقی ندا :
منکنوندرخدوندوآغشدتهام2515 1
ایموسددیازآنبگذشددتهام

گفددت:
کوهمیگفدت:ایگزیننددهالده2510 1
دیدموسدییدکشدبانیرابدهراه
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وزپشیمانیتوجانمسوختی2551 1
گفت:ایموسیدهانمدوختی
کارکردهایبالغیگزارههاینداییرابهسهبخشیادآوری،عاطفیوبازدارندگیمیتوانتقسدیمکرد:کدهالبتدهدر
هایگزارههایدیگرنیزمهماست .


بندینگاهبهقرینه

اینتقسیم
-2ج .1.یادآوری :گاهینداصرفاًجهتیادآوریوتذکّرمخاطمبرمسألهایاستکدهبدرایگوینددهمهدماسدتو
ممکناستمخاطمآنرافراموشکردهباشدکهباندا،یادآوریمیشود:تدوازینسدووآنسدوچونگددا ایکُده
معنیچهمیجوییصدا؟ 2265 6آنِتوباتوستوتوواقفبراین آسماناچنددمیجدوییزمدین؟.2533 6مندادا
استعارهاستوبهمخاطمتذکرمیدهدکهعظمتخودرافراموشنکندودربیتدیگرهمبااستعارهبهاومیگوید
آورد.دربیتزیرنیزبهانسانیادآوریمیکندکدهتدو

کهتوآسمانهستیدنباوزمیننگرد.کهعظمتآنهارایادمی
مغزوجودهستی:ازنظرگاهاستایمغزوجود اختالفمومنوگبدروجهدود.2191 6دربیدتدیگدرنیزمندادارا
انسانرشدیافتهوهدایتشدهمیداندوبهاویادآورمیشودکهمواظمباشددازراههددایتخدارجنشدود:دعدوت
مکارشاناندرکشید الحذرازمکرشیطانایرشید.136 6دربیتدیگر،درمصر اوونیازمندظرافتاندیشهاسدتو
توایمخاطمیادتباشدکهتواندیشهورزهستی.منادانیزمتناسمباجملۀخیریدرمصر نخستاستکهمفیدد
یادآوریاست؛البتهچونباجملۀامریآمدهاستمفیدتشویقهممدیشدود:آخدرونالسّدابقونبداشایظریدف 
میوهیطریف .2215 6
برشجرسابقبود 

-2ج .2.کارکرد ترغیبی:
الفت و تأنیس:کههدفازگزارههایندایی،ایجادالفتوانساست؛نهصرفاًندا:ایفدایتوهمهبزهدایمدن ای
بهیادتهیهیوهیهایمن 2515 1عاقبتپیداشدودآثدارایدن چدونعالمدتهدارسدیدایندازنین.115-111 6
درابیاتزیرمنادادرعجُزبیتوبالفاصلهدرصدربیتبعدیتکرارشدهاست.گوییمولویازاینتکرارلذّتمیبردو
میخواهدگوششمستشود.حتامصوّتپایانیدرواژۀ«مصطفا»رادر«ایرسوومدا»نیزهماهندگمدیآوردوبدا
تواناینگوندههدمگفدتکدهتدذکّرو


کند.دربیتدوممی

تداعیمی
اختصاص میراختصاصیمابهمنادا،تأنیسرا
یادآوریبهرسوومیدهدکهتورسووخودمانهستیوآسودهباشکهپیروزیازآنتوست:تاقیامتباقیشداریدم
صادقیهمخرقۀموسیستی .2101-2105 6

ما تومترسازنسخدینایمصطفا ایرسووماتوجادونیستی 
دردوبیتمتوالیزیرکهباپرسشهمراهاست،پرسندهازناممنادالذتمیبرد.اینلذتازناممخاطمبهگونهایسدت
کهصفترانیزازجنسنامبرمیگزیند«عیسیِعیسیدم»:چونیایعیسیعیسیدمزرن ؟ کهنبوداندرجهانبدی
مارگن چونیایعیسیزدیدارجهود؟ چونیاییوسفزمکارحسود؟ .2131-2136 1
ترغیم:کهنداراباقرینۀهینبارزترکردهاست:هینزندانامسداواقبداوشماسدت تدابیابددهرکسدیچیدزیکده
خواست552 6
مرآسمانهاراصفا/ایجفایتونکوترازوفا2159 1

تعظیم:ایزتو
هایگزارههایانشایی،مفیددعاومناجاتاست:گفت:سدبحاناتوپداکیاززیدان 


گاهینداباکمکدیگقرینه
دعا:
اینچهرمزست؟اینبکنیارببیان بازفرمودشکهدررنجوریم چوننپرسیدیتوازرویکرم؟ .1295-1291

-2ج .9.بازدارندگی:
تمسخروتوهین و توبیخ:
طدددالاخرنیسدددتایتوخرصدددفت 2192 1
طالاعیسیاستعلمومعرفدت
گفتموسی:باکههستیایفالن؟ 2519 1
ایننمطبیهودهمیگفتآنشبان
کهخداییبرتراشددرجهان؟1059 1
سامرییخودکهباشدایسگان؟
تهدید و انذار:درنمونۀزیر،کارکردبالغیتهدیداستکهالبتهتداعیوموسیقیمصدوتبلنددآدرفرعونداحالدت
خیزشرانیزتداعیمیکند:خیزفرعوناکهماآننیستیم/کهبههربانگیوغولیبیستیم.2556 6
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تحقیر:درنمونۀزیر،سخناززبانفرعوناستبهموسی.شایدادبشرعیرارعایتکردهاستوموصدوففدالنرا
نیاوردهاستوآنرادرناممبهمفالنذکرکردهاست(:)2015-2016 6مرمرابخریدهانداهلجهان ازهمهعاقلتدری
توایفالن؟ موسیاخودراخریدیهینبرو خویشتنکمبینبهخودغرهمشو.
بی تفاوتی:اینسخنپایاننداردایعمو/داستانآندقوقیرابگو2551 6
ندادرکدارکرد
ندادرکارکرد 
ندددددددای ندادرهدف 
بسامدندا 
تذکار 
(کارکردترغیبی  )19بازدارندگی 
ازنظرکارکردبالغی  حقیقی 
 21
ایجاداندسوالفدت توهین 21
 51
تعداد 
تحقیر 6
 25
توبیخ 1
دعا 5
تهدیدوانذار 2
تعظیم 5
بیتفاوتی 2

ترغیم 2

بسامدساختاریمنادا  منادایاسم  منادامحددددذوفوصددددفت مندددادامحدددذوفجملددده منددددادااسددددم
وصفت 
جانشینآن 
جانشینآن 
5
5
 65
 95
تعداد 

حذفاداتندا 
ذکراداتندا 
بسامدذکروحذفاداتندا 
9
 220
تعداد 

ایا 
یا 
الفدرآخرواژه 
بسامدنو اداتندا  ای 
2
5
 21
 51
تعداد 

جایگا درصدرمصر درصدرمصر درحشومصر درحشومصر درآخرمصر درآخرمصر دومصر

1
2
1
2
1
همنادا   2
9
 15
 63
5
 19
 22
تعداد   23

بسددامدندددا منددادابدده نددددا ندا همراه ندا همدراه ندا همراه با ندددابدداتلفیددقهرسدده
گزارههایانشایی 

دعا 
بدددددددددددا تنهایی  همراه باپرسش  بانهی 
(امر،نهی،پرسددش،دعددا
سایرجمالت (بیشددتربا بدددددا
و )...
گزارههای امر 
انشایی 
خبری) 
 29
5
5
 26  60
 90
تعداد 
-2د .نهی :
بازداشتنکسیاستازکاریوباحفظهمینمعناممکناستبرایتمنی،اسدترحام،تدوبیخ،تهدیددوتحدذیرنیدز
آید(صفا2656،؛)15نهی،فعلامرمنفیاستدراصلبرایِطلمِ«نکردن»وتحریماسدت؛امداگداهیهددفازآن
مطلمدیگریاست(شمیسا2651،؛.)253گزارههاینهیرابهسهدسدتۀحقیقی(ارشدادی)،عداطفیوبازدارنددگی
تقسیممیکنیم :
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-2د .1.کارکرد حقیقی(ارشاد):
بیشترکارکردنهی،همانکارکردحقیقیونخستینادبتعلیمیاست.البتهگداهینهدی،اسدتعالیینیسدتوبدازهم
کارکردارشادیمی یابد.فرقنهیصرفبانهیهمراهباارشاددرشددتوخشدونتآناسدت.درهمدۀنهدیهدابدا
ترمیشود؛امااگرمخاطممنکرباشد،اینکارکردارشدادی
کارکردارشادی،نهیلطیفتروتاثیرآنبرمخاطمافزون 
بهبازدارندگینزدیکترمی شود.براینمونهدربیتزیر،نهیبسیارلطیفشدهاستوحکدماسدتعالیینددارد.بدا
قرینۀ«همازوصحترسد»کالمراتلطیفمیکندوسپسگزارۀنهی«اورامهل»رامیآورد:گرزعیسیگشدتهای
رنجوردو همازاوصحترسداورامهل .2132 1
یادربیت2155 1درمصر نخستقرینهایمیچیندوسخنرابادلیلتلطیفمیکندتادرمصدر دوم،مخاطدم
رانهیکند.البتهایننهیبهقدریگیرااستکهحکمالتماسوخواهشمییابددوهددفسدخنورراکدهتدأثیردر
مخاطماست،فراهممیسازد:جزبهشمجلوهنباشدماهرا جزبهدرددومجودلخواهرا .

التماس :هرگاهدرگزارههاینهی،گویندهمقامیپایینترازمخاطمیامساویبااوداشتهباشد،کارکردالتماس،دارد.
پارهپارهکردمتفرمانپذیر منبدهعدزتخدوگرمسدختممگیدر.6956 5بداز
درنمونه،فرعونبهموسیمیگوید :
زاریکردکاینیکوخصاو مرمرادرسرمزندررومماو .6656 6

-2د .2.کارکردهای عاطفی:
امیدواری:درنمونۀزیر،خداموسیرامخاطمقرارمیدهدواوراباحصروقصریکهدرمصر دوممیآورد،بده
پیروزیامیدوارمیسازد.گزارۀنهیدرپایانبیت،تأکیدراافزونترساختهاسدت:گرچدهچدوندریدابرآوردنددکف/
موسیاتوغالمآییالتَخَف.2351 5
تخییر«:هیچآدابیوترتیبیمجو هرچهمیخواهددوتنگتبگو» 2515 1
عشقجانانرابزرگمیداندوباگزارۀنهی،کوچکشمردنآنرانهدیمدیکنددوتوصدیهبده

تعظیم:درایننمونه،
رومیعنینمیارزدبدان عشقجانانکممدانازعشقنان»(.)2535 6

بزرگداشتعشقجاناندارد «:
می
بهالفتفرامیخوانددو

هاییکهدرمنادامیدهدودلیلیراکهدرمصر نخستمیآورد،مخاطمرا


باقرینه
تأنیس:
ماتوبردازشاهمیدانایعروس آنمددانازمدامکدنبرمدا

گزارۀنهیراکامالًخنثیکردهوایجادانسمیکند«:
فسوس»()113 6
-2د .9.کارکرد بازدارندگی:
تحذیر و تهدید:هینمکنزینپسفراگیراحتراز کهزبخشایشدرتوبدهسدتبداز.1906 5توبددانغدرهمشدوکش
ساختی دردوخلقانهراسانداختی.2056 6
*بسامدگزارههای انشایی نهی ازنظرکارکرد بالغی

کارکردبالغی  حقیقی 
ارشاد 23
تعداد 


کارکردعاطفی 
امیدواری 1
التماس 5
تخییر 2
تأنیس 2
تعظیم 2

کارکردبازدارندگی 
تهدید 1
تحذیر 1

*بسامد گزارههای انشایی نهی ازنظر جایگاه:

جایگاه  صدددددددر صدرمصر   1حشومصر   2حشومصر   1آخرمصر   2آخرمصر   1چندددددددددین
باردریکبیت 
مصر  2
20بیت 
1
5
3
9
0
تعدادبیت   0
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*بسامد گزارههای انشایی نهی به همراه دیگرگزارههای انشایی

گزارهها  نهدددیبددده نهیوامروشبهجمله  نهیوندا 

تنهایی 
9
 25
تعداد   26

نهیوامروندا  نهیوپرسش 
9

2

-2و .دعا:
درمقامدعاودرخواستحاجت،بهاطنابنیازمندیموایناطنابباگرهخوردگیبادیگرزیباییهایزبدانی،کدالم

رابلیغومؤثّرمیکند.امروزهژرفساختوروساختدعارامیتوانجزوگزارههایامریدانست؛هرگداهامدراز
مقامپایینبهبداالباشدد،مفیدددعاسدت:ازمدنآنآمددکدهبدودمناسدزا ناسدزایمراتدودهحسدنالجدزا.6655 6
هایدعایی،گاهیگویندهمقامیبرترداردوهدفازدعاچیزیجزدعامیباشدکهکارکردبالغیمدییابدد.

درگزاره
براینمونهدرمکالمۀشبانباموسی،اگرفر رابربرتریمقامشبانکهعاشقاستدربرابرموسیکهعاقلاست
بدانیم،دعایشبان،عالوهبردعایظاهری،اظهارشادیاسدت:محدرمناسدوتمداالهدوتبداد آفدرینبردسدتو
بربازوتباد .2550 1درگذشته،ساختفعلدعاییمتفاوتبود:مبیناد،مماناد،بداداو...سداختفعلدیمتفداوت
بود«:گفتعمران:شاهماراعمرباد قوماسرائیلیاناندازتوشاد»()156 6درهرحاومخاطمدعاهدرکدهباشدد،در
اصلرویسخنباخداونداسدت.کسدانیدعداراجدزوانشداءغیدرطلبدیمدیدانندد(همایی)200:2655،درکتداب
معانیبیانشمیساآمدهاستکهمطابقبانظراستادهماییدرصفحۀ200کتابشان،دعاراجزوانشاءطلبیمیداند؛زیدرا
)اماهماییدعاراجزوقسمهفتمازانشاءغیرطلبیآوردهاست.

آن،چیزیخواستهمیشود(105:2651

با
-2ه .تمنی:
شمیسابحثتمنی(آرزویمحاو)وترجی(آرزویممکن)رادرزبانفارسیجایگاهینمدیدهددوآنرامخصدوص
بالغتزبانعربیمیداند()103:2651تمنیغالبداًبدهامورنداممکن(لیتَ:کاشدکی)مربدوطمدیشدودوترجدیبده
امورممکن(عسی:شاید،امیداست)مربوطمیشود(همایی)200:2655،بایددانستکهدشواربودنیامحاوبودنتمندی
بستهبهحاوشخصاست؛بندابراینهرچیدزیراکدهگوینددهبدرایخدودیدادیگدریدشدواریامحاوتصدورمیکندد
هرچنددرواقامحاووممتنانباشد،کلمۀتمنیمیآورند.کاشکی باشدکه آیا اندیکده(...همایی.)201-205:2655،
دربحثازکارکردبالغیتمنیبایدگفتکهاگرسخنوریاگویندهآرزویمحاوراآرزوکردوآنراممکنفدر 
کرد،درکارکردبالغیبررسیمیشود؛چهبساامریبرایفردیدشوارومحاواستوبرایدیگریآسانمینماید؛
درکتمبالغیمانیزبانمونۀعربیآنبحثتمنیرابررسیکردهاند.دربسیاریازکتابهایبالغیپارسیازمبحدث
اندوبهذکرنمونۀعربیبسندهکردهاند.هرگاهکلمۀلیتَبهمعندایلعدلباشدد،آنرامعندی

تمنیبسیارسادهعبورکرده
مجازیتمنیمیگویند.مثاوازآیۀقرآنازقووفرعونکهبهوزیرشهامانگفت«:یاهامانُإبنِلیصدرحاًلَعلدیلبلدغ
األسباب(ایهامانبرایمنقصربلندیبسازتابهآسمانهاراهبیابم)»(همایی)201:2655،وتحلیلوبررسیدقیدقکده

جوانمبحثرابکاود،درکتابهایبالغیپارسیخالیاست.درنهایتبایدگفتکده:امدورغیرممکنومحداورابدا
انشاییخاصوباالفاظیبرتر،برایخودممکنفر میکنیمکهاینکارکردبالغیتمنیاست.درنمونۀزیر،خا 
شدنبرایانسانناممکناست(نهسرشتآغازینونهداییانسدان)؛امداگوینددهآرزویخدا بدودنداردوآنرا
واپسرفتهاممندرذهداب/حسدرتا

ممکنمیداند؛ظاهراًتمنیاست؛امادرواقاتحسرشدیدرابیانمیکند:گفت:
یالیتنیکنتُتراب.2105 1یادربیت«:درسجودتکداشروگردانیدی معندیسدبحانربدیدانیدی»()2102 1اگدر
اتاینگونهنیستی» .


افسوسکهتودرسجده
میگوید«:
مخاطممنکرانباشند،کارکردبالغیحسرتداردو 

-2ی .شبه جمله:
تواندجزءگزارههایانشاییطلبیباشد؛ 


جملهمی

ساختشبه

هایانشاییاست.ژرف

هانیزگزاره
زیربنایشبه 
جمله
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دهدوگاهیژرفساختدعاونفدریندارد.دربررسدیتأثیربرمخاطدماز


کندوهشدارمی
زیرایادعوتبهتدبّرمی
هاکهاغلمباگزارههایامرونهیونداهمراهندونقشتأکیدیدارند،نبایدبیتفداوتگذشدت.

نقشمهمشبهجمله
شبهجملهنوعیتکمیلکنندۀگزارههایدیگراستکهگاهیدرکارکردترغیبدی،تشدویقرامدیرسداند«:هدینزندان
امساواقباوشماست تابیابدهرکسیچیزیکهخواست»()552 6یا:بعدازآنمیگفت:هینایسابقان گرفزونآیید
اندرامتحان برفشانمبرشماچندانعطا کهبدرّدپردۀجودوسخا.2155-2151 6وگداهیکارکردبازدارنددگیدارد
وبرایتحذیروهشداراست«:چونکهقدرترفتکاسدشدعمل هینکهتداسدرمایهنسدتانداجدل»()6151 6یدا:
«دعوتمکّارشاناندرکشید الحذرازمکرشیطانایرشید»()136 6دربرخیمواردکدارکردنفدریندارد«:شُدهبدرآن
عقلوگزینشکهتوراست چونتوکانجهلراکشتنسزاست»()1091 1درنمونۀدیگدر،کدارکردتدوبیخیدارد:
جملههابیانمطلدم
سومینکارکردشبه 

«گفتموسی:هایبسمدبرشدی خودمسلمانناشدهکافرشدی»(.)2515 1
اسددتکددهگدداهیبددرایتدددبّردرامددریاسددت«:هددانوهددانگرحمدددگوییگرسددپاس همچونافرجددامآنچوپددان
شناس»()2555 1وگاهیبرایتعجّم«:مارگیرازبهرحیرانیخلق مارگیرداینتنادانیخلق»( )551 6

*مولویازشبهجملۀهینبسیاراستفادهکردهاستوبیشتردرمصر نخستواغلمدرآغازمصر است .

جایگاه  آغازمصدر  آغدددددداز حشومصر   2حشومصر   1آخرمصر   2آخرمصر   1درهردومصر 
مصر  1
2
0
0
1
1
3
0
تعداد   20
*بسامد شبهجمله ازنظرکارکرد

کارکردهدددددددددای کارکردترغیبی 
شبهجمله 

تشویق 22
تعداد 

کارکردبازدارندگی 

بیانمطلم 

تحذیروهشدار 5
نفرین 6
توبیخ 2

تدبر 6
تعجم 2

انواع گزارههای انشای طلبی در علم معانی به تفکیک کتابهای مورد بررسی:

نامکتاببهترتیمساو 
سکاکی 
مختصرالمعانی 
معانیبیان(آهنی) 2630
آیینسخن(صفا) 2656
معانیبیان(همایی) 2655
معانیبیان(علویمقدم) 2653
معانیبیان(شمیسا) 2651
تلخیصجواهرالبالغه(قلیپور) 2610

آشناییباعلومبالغی(محمدی) 2611
معانیبیان(تجلیل) 2616
معانیبیانتطبیقی(قاسمی) 2611

امر 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

نهی 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

تمنی 
*
*
*
*
*
 --*
*
*
*
*

استفهام 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ندا 
*
*
 --*
*
*
*
*
 --*
*

دعا 
 -- -- --*
 --*
*
 --*
*
*

نفرین 
 -- -- -- -- -- -- -- -- --*
 ---

دستآورد پژوهش
زباندرفرایندارتباطیخودغالباًگرایشبهمعناداردوافرادوبهویژهمتکلمان،متأثّرازبافتوموقعیتفردیو 
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اجتماعیخود،بااشکاوگوناگونیازنقشهایزبانیبرایانتقاومعانیوتأثیربرمخاطماستفادهمیکنند.گزارههدای
انشاییطلبیدرمثنویهنرترغیموتشویقاست.مولویدرگزارههایانشایی،بیشدترنظدربدهکدارکردهمددلیو
ترغیبیداردکهبرگرفتهازکارکردهایبالغیگزارههایپرسشیوامریونداییاسدت.کدارکردگدزارههداینهدیو
تمنیودعابازتابکمتریدارد.درخطابهوشیوهمنبریکهمو و اصلیکالممولویاست،طبیعتاًبایدتلخیزبان
وبازدارندگیآنبیشترباشد؛امامولویبااستفادهازگزارههایپرسشدیوندداییوامدری،تلخدیموعظدهراکمتدر
میکندوبرنقشترغیبیوهمدلیزبدانشمدی افزایددوگداهینیدزمقتادایحداومخاطدمِمنکدرخدود،کدارکرد
بازدارندگیزبانرابیشترمیسازد.گزارههایپرسشیدرمثنوی،باهدفجلمتوجهمخاطماستتدامعلدومشدود
مخاطمبهسخنگویندهگوشمیدهد؟پسازجمالتپرسشی،نقشجملههایامدریوندداییدرمثندویبدارزتر
اهواژههدا

هابهرهمیگیدردوبدهتدأثیرجایگد

است.مولویدرزنجیرهنظمکالمیخودآگاهانهازتقدیموتأخیرواژه
اشرافدارد .
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