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  هاي بالغي فارسي نقد و تحليلي بر مبحث پرسش در كتاب

  *) پژوهشي–علمي (

  نيحسين آقاحسيدكتر                                                        

ات فارسي دانشگاه اصفهان  استاد گروه زبان و ادبي  

  الهام سيدان                                                            

ات فارسي دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبي  
  چكيده

هاي    نقدي است بر مطالبي كه پيرامون مبحث پرسش در كتاب          ،اين پژوهش 

يكي از انواع جمالتي كه در علـم معـاني از     . شود معاني مطرح مي  مربوط به علم    

اي برخوردار است، جمالت پرسشي و اغراض نهفته در آن است كه             جايگاه ويژه 

 طرح مفاهيم متعدد و متنوعي  برايدر ميان آثار ادبي نيز شواهد بسياري دارد و     

فهـم يـك امـر       پرسشي در پي طلـب       ةدر بسياري از موارد، جمل    . رود  به كار مي  

آيد بلكـه مقـصود ديگـري جـز فهـم         برنمي ،ناشناخته كه رسالت خاص آن است     

با وجود اهميتي كه جمالت پرسشي و مقاصد پنهان آن . كند مجهول را دنبال مي

هـاي بالغـي فارسـي بـا         در متون ادبي دارد، مباحث مربـوط بـه آن در كتـاب            

 بـا توجـه بـه       ، اين نوشتار   در ،به همين منظور  . ها و مشكالتي مواجه است     كاستي

 به نقد و بررسي     ،هاي مربوط به علم معاني     تعاريف و شواهد مطرح شده در كتاب      

 بررسي و   ، كتب مهم بالغي فارسي    ،در اين راستا  . شود مبحث پرسش پرداخته مي   

شود كه برخي از      آشكار مي  ،با بررسي شواهد و تعاريف مذكور     . شود ارزيابي مي 

 كه در اين    مشكالتياز جمله   . غي نيازمند بازنگري است   هاي بال  مباحث در كتاب  

  توجهي به  توان به تقليد صرف از مباحث بالغي عربي، بي ها وجود دارد مي كتاب
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تغيير معنايي برخي عناوين در فارسي و عربي، ناهماهنگي اغراض ذكـر شـده بـا                

شتن توجهي به گزينش عنوان مناسب، بدخواني شعر و احاطه ندا          شواهد آن، بي  

  .  برخي از بالغت نويسان بر مفهوم اشعار اشاره كرد

  .انشا، پرسش، پرسش ادبي، علم معاني، غرض ثانوي: هاي كليدي واژه

  مقدمه -1

دار بررسي هنر شاعري و نويسندگي و دقايق به كار   ابزاري است كه عهده،فنون بالغي
هاي نهفته در كالم ادبي  يي زيبا،به ياري علم معاني، بيان و بديع. رفته در متون ادبي است

شعرا . شود گيري از ابزارهاي بالغي سنجيده مي كاويده شده، هنر شاعر يا نويسنده در بهره
 در پي زيباتر جلوه دادن كالم خود ، فنون بالغيةو نويسندگان هم با كاربرد هنرمندان

د رنگ و جال  به كالم خو، با هنرمندي و مهارت خاص، سخنورةشاعر يا نويسند. آيند برمي
 علم معاني ،در بين علوم بالغي. كند دهد و مفهوم مورد نظر را با زباني متفاوت بيان مي مي

دار بررسي جمالت و معاني  علم معاني عهده. از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است
شود و معاني پنهان  هاي دروني جمالت كاويده مي  اليه،به ياري اين علم. هنري آن است

 جمالت و كاربردي است كه جمله در پيام رساني ،موضوع اين علم. گردد ار ميآن آشك
توان علم ارتباط دانست زيرا جمله در برقراري ارتباط و   علم معاني را مي، بنابراين؛دارد

:  دو طرف وجود دارد،در هر جمله،در واقع .  را بر عهده دارد  نقش اساسي،اداي مقصود
برقراري ارتباط . آيد پي برقراري ارتباط بين اين دو طرف برميجمله در . گوينده و مخاطب

دهد كه هميشه  ها نشان مي گيرد و بررسي و پيام رساني نيز با ابزارهاي مختلفي صورت مي
اي   پيام خود را به شيوه، سخنورةانتقال پيام به صورت صريح و مستقيم نيست و گاه گويند

كند و پيامي  اي خبري را مطرح مي جمله،گاه گوينده  ، به عنوان مثال؛كند متفاوت بيان مي
آنچه از نظر دستوري يك  «، بنابراين؛دارد...  امري، پرسشي و ةكند كه جنب را اراده مي

: 1366 پالمر، :ك.ر(» . يك جملة امري باشد،جملة خبري است، ممكن است از نظر معنايي
دستوري جمله تناسب ندارد، در معني معناي نهفته در جمله را كه به طور كامل با نقش  )68

اين معني پنهان در علم معاني، معناي  ؛)68: 1366پالمر، . ر(نامند  مي» معني تصوري «،شناسي
رساني به  شود كه پيام باعث مي،كاربرد جمالت در معناي ثانوي . شود  مي ثانوي ناميده

ستادي خاصي از ابزار  با مهارت و ا،صورت غير مستقيم صورت گيرد و شاعر يا نويسنده
  . زبان در راستاي مفهوم مورد نظر خود بهره ببرد
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يكي از اقسام جمالتي كه در بين آثار زبان فارسي كاربردي خاص و فراگير دارد، 
 ،پرسش يكي از اقسام انشاي طلبي است و در بسياري از موارد. جمالت پرسشي است

هايي كه در زبان ادبي   از پرسشبسياري.  نكات ادبي و ظرايف خاصي استةدربرگيرند
بندي   جمالت پرسشي را در يك تقسيم، بنابراين؛شود، متضمن معني ثانوي است مطرح مي
هاي  در پرسش. تقسيم كرد) غيربالغي(و غير ادبي ) بالغي(توان به دو نوع ادبي  كلي مي

 در پي ، آنشود و گوينده با طرح  مقصود كالم با صراحت تمام بيان مي،عادي و غيرادبي
 ،كند و با بيان آن  پرسشي مطرح مي، سخنورةآيد اما گاه گويند شنيدن پاسخ خود برمي

اي   انگيزه،در اين نوع پرسش بالغي يا ادبي.پروراند سر ميمقصودي پنهان جز پرسش را در
 با بررسي بيشتر اين جمالت ،در واقع. انگيزد جز دانستن، گوينده را به طرح پرسش برمي

 ابزارهايي است كه ، در حقيقت،ن به هنر شاعر يا نويسنده پي برد چراكه فنون بالغتتوا مي
تري  گيرد تا پيام رساني به طرز مطلوب هاي خويش به خدمت مي شاعر براي بيان انديشه

  . انجام پذيرد و سخن از تأثير بيشتري برخوردار گردد
. گيرد اگوني صورت مي با مقاصد گون،هاي بالغي در آثار ادبي فارسي طرح پرسش

دست نيست و برخي از شعرا و نويسندگان از اين   آثار ادبي يكةبسامد پرسش در بين هم
 در ، شاعر بزرگ اسماعيلي، ناصرخسرو، به عنوان مثال؛اند  بيشتري بردهةابزار بالغي بهر

ن وااي را در دي كمتر قصيده. برد راستاي تبيين مسائل اعتقادي خود از پرسش بهره مي
 ، چراكه تشكيك يك يا چند پرسش مطرح نشده باشدتوان يافت كه درآن، ناصرخسرو مي

در پي آن ،از مراحل دعوت اسماعيليه است و ناصرخسرو با استفاده از ابزار پرسش
راي پذيرش عقايد خود آماده كند و حس كنجكاوي او را آيد كه مخاطب را ب برمي

تواند  پرسش بيش از هر نوع جمله ديگري مي «)7-12: 1382آقاحسيني، :ك.ر (.برانگيزد
» . گوينده آماده سازدآمادگي ذهني در مخاطب پديد آورد و او را براي پذيرش سخنِ

  )10: همان(
 از ، عارفان سخنور، پرسش در متون عرفاني هم از بسامد بااليي برخوردار است و گاه

ارتباط بر گيرندة پيام ،رسش زيرا در پ«اند پرسش در راستاي تعليم و آموزش بهره برده
 بخصوص با در نظر ؛شود كاركرد انگيزشي پيام ممتاز مي،شود و به اين ترتيب  متمركز مي

 اهميت اين كاربرد مضاعف ،گرفتن غايب بودن طيف وسيعي از مخاطبان آثار عرفاني
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وزش هاي تعليم و آم  اساساً پرسش و پاسخ يكي از شيوه)158: 1390آقاحسيني، (» .شود مي
 فراگيرندگان را به تفكر دربارة مفاهيم جديد در درس دعوت ، معلم،در اين روش. است
 از معلومات ،هاي ذهني خود كند تا با كوشش  فراگيرنده نيز تالش مي،در اين شيوه. كند مي

شود چراكه   روش سقراطي نيز گفته مي،به اين روش تدريس«. پي به مجهوالت ببرد
داشت و آنان را قدم به قدم هدايت   افراد را به تفكر وامي،ي متواليها سقراط از راه پرسش

   )222: 1381پور مشكاتي،  علي(» .كرد تا جواب درست را كشف كنند مي
هاي مخصوص به   ويژگي،جمالت پرسشي در شعر شاعران  و نويسندگان ادوار مختلف

فكري و زباني شعر هاي  در شناخت ويژگي،خود را دارد كه بررسي و نقد آن بدون شك 
هاي  اي را در بررسي شيوه و الگوي تازه،و نثر هر دوره كارگشا خواهد بود و همچنين 

 ةامروزه برخي از محققين به نزديكي عميق اين دو شاخ. دهد شناختي به دست مي سبك
اند كه تمهيدات   بالغت و سبك شناسي تا آنجا در هم تنيدهةدو شاخ«: اند ادبي اذعان كرده

 سخن و نوشتار ،تمهيدات سبكي... امند ن غي و صناعات بديعي را تمهيدات سبكي نيز ميبال
نند تا توجه خواننده و شنونده را ك سازند و به نويسنده كمك مي تر مي را جذاب و سرزنده

 تا كنون به صورت ،همچنين در اين راستا )103: 1391فتوحي،(» .به سخن خويش جلب كند
 ةتوان به مقال  ميها آنةر غالب مقاله صورت گرفته است كه از جملهايي د متفرقه پژوهش

هاي معنايي  نقش «،)131-160: 1390آقاحسيني و ديگران، (» اهيمت پرسش در متون عرفاني«
 )17-34: 1381رحيميان و شكري احمدآبادي، (» منظوري جمالت پرسشي در غزليات حافظ

 با ، بنابراين؛اشاره كرد) 7-26: 1382سيني، آقاح(» هاي بالغي در شعر ناصرخسرو شيوه«و 
هاي بالغي مشاهده  ايي كه در كتابه توجه به اهميت بحث پرسش در علم معاني و كاستي

هاي بالغي فارسي ضروري به نظر  ود، بررسي و نقد مباحث مربوط به آن در كتابش مي
  .  در اين زمينه پژوهشي صورت نگرفته است،رسد اما تا كنون مي

هاي بالغي به تفصيل مطرح   در كتاب،ت پرسشي و اغراض ثانوي نهفته در آنجمال
دست  هاي مختلف بالغي يك به پرسش و دقايق آن در كتابمباحث مربوط . شده است

تا بيست و ) المعاني مختصر( از هشت ،هاي مختلف كتابمقاصد ثانوي پرسش را در . نيست
 38 بالغي به هاي باراض ثانوي در كتتعداد كل اغ. اند برشمرده) شميسا(هفت غرض 

هاي بالغي  به نسبت كتاب ، بالغي فارسي هاي تاباغراض در كرسد و البته اين  مورد مي
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البته مسلم است كه تعدد و تنوع اغراض .  شاخ و برگ و گستره بيشتري يافته است،عربي
اني نيست و هاي علم مع  محدود به اغراض ياد شده در كتاب،پنهان در جمالت پرسشي

در بين . توان حد مشخص و محدودي را در نظر گرفت اساساً براي اغراض ثانوي نمي
هاي بالغي ياد نشده  شويم كه در كتاب اي مواجه مي  گاه با اغراض ثانوي،شواهد ادبي

و اعتراض اشاره كرد  و مفاخره، استرحام، حصر، تخييرتوان به   ميها آنةكه از جملاست 
صرف نظر .  مجالي ديگر نياز دارد به اين نوشتار خارج است وة از حوز،به آنالبته پرداختن 

با محك   و دسته تقسيم 8در اينجا به  ،فارسيهاي بالغي  از مورد مذكور، مشكالت كتاب
  . شود نقد سنجيده مي

  بحث -2
   معناي ثانوي يا معناي مجازي.2-1

جارهـاي عـادي زبـان را در هـم     شويم كـه هن  در متون ادبي با جمالت بسياري مواجه مي  
آيد كه با زبان هنـري و بـه          گونه جمالت در پي آن برمي        در اين  ،شاعر يا نويسنده  . شكند  مي

 عمـق و    ،جمـالت در سـاختار زبـان ادبـي        .  به اداي مقـصود خـود بپـردازد        ،ي متفاوت ا  شيوه
ن را كنـار زد و   ظاهري زباةيابد و براي فهم معناي نهفته در آن بايد روي     نظيري مي    بي ةگستر

اي كـه در متـون         در بسياري از جمـالت پرسـشي      .  چشم شاعر يا نويسنده نگريست     ةاز دريچ 
در .  بيان پرسش به منظور شنيدن پاسخ مورد نظـر نيـست        ،ادبي مطرح شده است، قصد شاعر     

. كنـد   مقصودي پنهان را دنبال مـي      ،شاعر يا نويسنده با طرح يك پرسش      ،اين گونه جمالت    
 پنهان در جمله را ـ كه البته مراد اصـلي شـاعر يـا نويـسنده      ة اين انگيز،تب بالغيدر غالب ك

 گـاهي  )74: 1376 مازنـدراني،   و105: 1373 همـايي،  .ك.ر(. انـد  ناميده» معناي مجازي«است ـ  
پرسـش  « و يـا     )142: 1353رجـايي،   (» اسـتفهام توليـدي   « تحت عنوان    ،گونه پرسش   هم از اين  

   ).206: 1385زازي، ك(ياد شده است » هنري
گونـه   ايـن اسـت كـه آيـا ايـن     ، قابل توجهي كه در ابتداي امر بايد به آن توجه كرد      ةنكت

كـه در معنـي مجـازي بـه كـار         رمستقيمي را در بر دارد و يا اين       جمالت تنها معناي پنهان و غي     
 واژگان يـا جمالتـي اسـت    ،شود و موضوع آن بحث مجاز در علم بيان مطرح مي. رفته است 

ي اسـت كـه بـين معنـاي     ا ، رابطـه  عالقـه . رود   در معني ديگري به كار مي      ،ه با وجود عالقه   ك
 الزم و ، براي فهـم معنـاي مجـازي وجـود قرينـه          ،در مجاز . شود  اصلي و مجازي مشاهده مي    
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همچنـين  . شـود   كاربرد مجاز بدون وجود عالقه و قرينه محقق نمـي         ،ضروري است؛ بنابراين    
  . يقي ممكن نيست تصور معناي حق،در مجاز

 بـه يـاري قـرائن محقـق      ،گونـه جمـالت پرسـشي      تفتازاني بر آن اسـت كـه كـاربرد ايـن          
و آن را داراي غـرض   كنـد  را براي اين مـورد ذكـر مـي   » كم دعوتك؟«وي جملة . شود مي

 بـا اينكـه وي از وجـود قرينـه در ايـن              ).137: 1383 تفتازاني،   :ك.ر( .داند   مي» استبطاء«ثانوي  
 در بـسياري  ،بـه پيـروي از وي   . كند  دهد، به صراحت به قرائن كالم اشاره نمي         ميجمله خبر   
گـاهي  «: گونه جمالت اشاره شـده اسـت         به وجود قرائن در اين     ،هاي بالغي فارسي    از كتاب 

 به معونـت     و  خارج   ،ادوات استفهام از معناي حقيقي خود كه طلب علم به امر مجهول باشد            
 نكتـه  )142: 1353رجايي، (» .معاني ديگر كه مناسب با مقام است در ،شوند  قرائن استعمال مي  

اي    قرينـه  ، آن است كه هميشه به صراحت      ،شود  قابل توجهي كه در اين جمالت مشاهده مي       
كه ما را از معني اصلي منصرف كند، وجود ندارد و اين جمالت در معني اصـلي خـود هـم                     

الً پنهـان، معنـا و غـرض ديگـري را در            به صورت كام  ،شاعر يا نويسنده    . قابل برداشت است  
فهم اين معنـاي نهفتـه      . شود   از جمله برداشت نمي    ،دل پرسش گنجانده است كه به صراحت      

 به ياري قرائن كـالم      ،گاهي نيز مقصود پنهان در جمله     .  نيازمند تفكر و تأمل است     ،در جمله 
اري نيـز موقعيـت يـا     در زبـان گفتـ    . شـود  و جمالت قبل يا بعد از جمله مورد نظر آشكار مي          

كند امـا ايـن     ما را به مقصد ثانوي راهنمايي مي  ،به عنوان قرائن پنهان   ،آشنايي با شرايط زبان     
 ، ممكـن اسـت برخـي از جمـالت         ،همچنين. كند ذهن را از معني اصلي منصرف نمي      ،  قرائن

رفاً بـه   صـ ، در معني ثانوي فهميده شود و اين امـر ، به سبب آشنايي اهل آن زبان    ،در هر زبان  
 پنهـان يـا   ة نـوعي قرينـ  ، ايـن آشـنايي  ،دليل آشنايي و عادت اهل آن زبان است كه در واقـع         

 هميشه قرينـه    ،گونه جمالت  كه در اين   با توجه به اين    ، بنابراين ؛شود  معنوي محسوب مي   ةقرين
 عالقـه و    ،شود و بـين معنـاي ظـاهري و غـرض پنهـان در آن                نمي  صريحي در جمله مشاهده   

 داراي مقـصود پنهـان يـا         گونـه جمـالت را      ي وجود ندارد، بهتر است كـه ايـن         صريح ةرابط
 وجـود قرينـه و عالقـه ضـروري     ، در مجـاز زيـرا    غرض ثانوي بدانيم،هنري و به تعبير ديگر  

 امـا در ايـن گونـه         شـود   معني ظاهري از كالم برداشـت نمـي        ، در مجاز  ،عالوه بر اين  . است
كـه  ، بيش از آن    كاربرد اين جمالت   ، در واقع  ؛ است  معني ظاهري هم قابل برداشت     ،جمالت

 بـا كلمـات يـا       ،در كنايـه  . شـود   به بحث مجاز نزديك باشد، بـه مبحـث كنايـه نزديـك مـي              
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 در  ،هاي فرهنگـي    جمالتي سر و كار داريم كه بدون وجود عالقه يا قرينه و با توجه به زمينه               
 معنـي پنهـاني مـورد    ،هاي ادبـي  سش در كنايه و نيز پر، بنابراين؛رود معني ديگري به كار مي    

هاي فرهنگي و اجتماعي وجـود      زمينه ، با اين تفاوت كه در كنايه       نظر شاعر يا نويسنده است    
 فرهنگـي   ة زمينـ  ، امـا در پرسـش هنـري        شـود    فهم معنا ميسر مي    ،ها  دارد و به ياري اين زمينه     

.  مقاصـد ثـانوي را دريـابيم       تـوانيم  هاي زباني مي      هرچند گاهي با توجه به زمينه      ،وجود ندارد 
گاهي هم تأمل در جمله و توجه به بافت كالم است كـه خواننـده را در جهـت فهـم غـرض               

رسـد كـه كـاربرد معنـاي مجـازي بـراي         بـه نظـر مـي      ، بنـابراين  ؛رساند  نهفته در آن ياري مي    
  .گونه جمالت چندان پذيرفتني نباشد اين
  تقليد صرف از مباحث بالغي عربي.2-2

 فهم و درك رموز اعجـاز قـرآن كـريم و اسـرار     ،يدايش علوم بالغي در آغاز  هدف از پ  
گذار نظريـة دو علـم معـاني و           را پايه  »عبدالقاهر جرجاني «. فصاحت و بالغت آن بوده است     

 علم معـاني و شـرح آن اختـصاص         ة را به بيان نظري    »دالئل اإلعجاز «وي كتاب   . دانند بيان مي 
كنـد و اعجـاز قـرآن كـريم را       ياد مي » علم نظم «اني با عنوان    عبدالقاهر از علم مع   . داده است 

 اولـين كـسي اسـت كـه اعجـاز قـرآن را بـه                »جاحظ«داند؛ البته     آن مي  ةبرخاسته از نظم ويژ   
 اعجاز قـرآن را فراتـر از زيبـايي لفـظ و جمـال               ،عبدالقاهر.  نظم آن تبيين كرده است     ةواسط

وي معتقـد   . ر نظم و اسلوب قرآن وجـود دارد       داند كه د    هايي مي   معني و برخاسته از ويژگي    
اي اسـت كـه در كـالم        وابسته به معـاني اضـافي      ،است كه فصاحت و بالغت و زيبايي سخن       

اي است كه در قرآن بـه فراوانـي           همان معاني ثانويه   ، در واقع  ، اين معاني اضافي   ؛وجود دارد 
 بـه طـور كامـل تبيـين          علم معـاني را    ، بر اساس آن   ،مطرح شده است و عالمان بعدي بالغت      

و از اين ابزار بالغي براي شناخت ميـزان ذوق  ) 253ــ  212: 1383 شوقي ضيف، .ك.ر(كردند  
به زبان عربي تـدوين    ،هاي بالغي      اولين كتاب  ، بنابراين ؛و هنر شعرا و نويسندگان بهره بردند      
كـه  پـس از اين .  از بالغـت عربـي دانـست   تـوان برگرفتـه    شده است و بالغـت فارسـي را مـي         

تدريج بـه بيـان شـواهدي     ههايي در اين فن به زبان فارسي تدوين شد، بالغت نويسان ب        كتاب
هـاي خاصـي را بـر      نكات و ظرافـت   ،از متون فارسي در آثار خود پرداختند و در طول زمان          

  . آن افزودند
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آن است كـه اگرچـه   ، قابل توجهي كه در باب بالغت فارسي بايد به آن توجه كرد    ةنكت
بايد با زبـان فارسـي و         م، مباني و اصول اوليه خود را از زبان عربي اتخاذ كرده است،              اين عل 
 بدون در نظر گرفتن اين نكته مباحـث و      ،نويسان برخي بالغت . هاي آن سازگار شود     ويژگي

انـد    غافل بـوده ،اند و از ياد اين نكته     هاي خود نقل كرده     حتي شواهد زبان عربي را در كتاب      
هاي سرشار متون نظم و نثـر   بايد با در نظر گرفتن گنجينه وط به اين علم را ميكه مباحث مرب 

فارسي بررسي كرد و از يادكرد تعاريف غيرقابـل انطبـاق بـا متـون فارسـي و طـرح مباحـث            
،  اسـت هـاي بالغـي عربـي بـه بالغـت  فارسـي راه يافتـه                تكراري كه غالباً به تقليد از كتـاب       

 در بـسياري    ،ويسان براي تبيين معاني ثانوي جمالت پرسشي       بالغت ن  ،همچنين .اجتناب كرد 
ي اسـت كـه متـون نثـر     اند و ايـن در حـال   ها و شواهد زبان عربي استناد كرده از موارد به مثال   
گيـرد و     باارزشي از معاني شايان اهميت را در برمـي         ة گنجين ،ويژه متون عرفاني  زبان فارسي ب  

 اما استناد چنداني به ايـن متـون در    شود مراه مي با ظرايف و دقايق خاصي ه،جمالت در آن 
توجـه بـه ايـن آثـار و اسـتفاده از جمـالت آن بـه                . شود بين كتب بالغي فارسي مشاهده نمي     

ي را بـه همـراه     ا  افزايـد و نكـات و ظرايـف تـازه          عنوان شاهد، نه تنها به غناي آثار بالغي مي        
هـاي زبـان عربـي باشـد كـه بـه              مثـال  تواند جايگزين مناسبي بـراي بـسياري از        دارد بلكه مي  

  . در آثار بالغي فارسي راه يافته است،صورت تقليدي 
 و شـواهد آن بـدون سـازگاري و           هـا   هاي بالغي عربي و نقل مثـال       تقليد صرف از كتاب   

 ،همچنـين . شـود  هاي بالغي فارسي مشاهده مـي  وفور در ميان كتاب  به ،تناسب با زبان فارسي   
اند كه شواهد زبان فارسي را بـا برخـي قواعـد زبـان عربـي                 برآمدهبرخي محققين در پي آن      

در ميـان   .  تناسبي با موضـوعات عربـي نـدارد        ،سازگار كنند در حالي كه شواهد مطرح شده       
شود كه بيشتر بـه صـرف و نحـو زبـان عربـي مـرتبط           مباحثي مشاهده مي   ، بالغي عربي   كتب

 ادوات ، بـه عنـوان نمونـه   ؛يـده نيـست   مفيـد فا ،هاي بالغي فارسي    است و طرح آن در كتاب     
  :استفهام در زبان عربي به سه دسته تقسيم شده است

تصديق .  استفهامةهمز:  مانند؛رود    آنچه كه براي طلب تصور و يا تصديق به كار مي.1«
 به وقوع نسبت تام بين دو شئ و تصور، ادراك غير ،عبارت است از انقياد ذهن و اذعان آن

گوينده انتظار دارد كه در پاسخ ،در اينجا » أ قام زيد؟«: طلب تصديق: ثال م؛از نسبت است
قصد او تنها ادراك واقع شدن يا واقع نشدن عمل ،بگويند و در واقع » خير«يا » بله «،او
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عالم به ، شخص ،در اين پرسش» أ دبس في االناء أم عسل؟«: طلب تصور هم مانند. است
» عسل«يا » دبس« يعني ،تنها خواهان تعيين نوع آنحصول و وقوع شئ در ظرف است و 

  .است
  .هل:  مانند؛رود آنچه كه تنها براي طلب تصديق به كار مي.2
 يعني باقي ادوات استفهام به غير از ؛رود  آنچه كه تنها براي طلب تصور به كار مي.3

  )132ـ 131: 1383تفتازاني،(» .هل و همزه
 ،بالغي فارسي راه يافته است و حتّي گاهيهاي  مباحث فوق در بسياري از كتاب

 شواهد ذكر شده با ،اند كه در بيشتر موارد شواهدي از شعر فارسي براي آن ذكر كرده
 در طلب تصور مسند چنين ، به عنوان مثال؛موضوع مطرح شده هيچ گونه سازگاري ندارد

  : اند آورده
 كه زيد محكوم به بـودن در يكـي از دو مكـان    داند اَ فِي الدارِ زيد اَم في السوقِ؟ متكلم مي       «

 طلب تعيين محكوم به است و بـر همـين وجـه اسـت            ،غرضش از استفهام  . است خانه يا بازار   
  :قول سعدي

  بــدو گفــتم كــه مــشكي يــا عبيــري
  

  كـــه از بـــوي دالويـــز تـــو مـــستم   
  :و نيز 

  چو در بسته باشـد چـه دانـد كـسي          
  

  »ور  كه گـوهرفروش اسـت يـا پيلـه          
  )137: 1353، رجايي( 

آن است كه متكلم بـه خبـر جملـة    » اَ فِي الدارِ زيد اَم في السوقِ؟ «ةغرض از پرسش در جمل   
» فـي الـسوق  «يـا  » فـي الـدار  «اي كه شخص متوقِّع است در  پاسـخ او   اسميه پي ببرد، به گونه  

 ذكـر   ،خ اما آيا غرض متكلم در بيت سعدي هم از اين نوع است؟ بـراي يـافتن پاسـ                   بگويند
  :رسد تمامي ابيات قطعة سعدي ضروري به نظر مي

  گلــي خوشــبوي در حمــام روزي  
  بــدو گفــتم كــه مــشكي يــا عبيــري
ــودم   ــاچيز بـ ــي نـ ــن گلـ ــا مـ   بگفتـ
ــرد   ــر ك ــن اث ــشين در م ــال همن   كم

  

  رسيد از دست محبوبي به دستم  
  كه از بوي دالويز تو مستم
  وليكن مدتي با گل نشستم
  وگرنه من همان خاكم كه هستم

  )51: 1377سعدي، ( 
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رسد و شـخص بـا    ت شخصي مي در حمام از دست عزيزي به دس    ،روزي گلي خوشبوي  
تـو مـشكي    : گويد  داند چيزي جز ِگل در دست ندارد، از سر تعجب بدو مي             كه مي وجود اين 

يا عبير كه از بوي دالويز تو چنين مستم؟ مـسلّم اسـت كـه مـتكلم بـه دنبـال چنـين پاسـخي                         
پس غرض از پرسش، طلب تصور مـسند  . »من عبير هستم«يا اينكه » تممشك هسمن  «: نيست

 همراه با اظهـار تعجـب   ،العارف نيست و بايد غرض ديگري در كار باشد و آن نوعي تجاهل          
در نظـر  » استفهام انكاري«توان   غرض از پرسش را مي ،همچنين در بيت زير   . و شگفتي است  

  : نه تصور مسند،گرفت
  ه داند كسيچو در بسته باشد چ

  
  ور كه گوهرفروش است يا پيله  

 هاي بالغي فارسي براي طلب تصور و تصديق ذكر شده كه با اشعار فراواني در كتاب 
هاي زبان عربي   بدون توجه به تفاوت، بالغت نويسان سازگاري ندارد وموضوع مورد نظر

ي و قواعد زباني آن هاي عرب اند كه اشعار فارسي را با مثال  سعي بر آن داشته،و فارسي
و ذكر  شود ها مشاهده نمي هماهنگي الزم ميان آن،كه البته در بسياري از موارد تطبيق دهند

  .كشد  در اينجا به درازا ميها آنةهم
  هاي فارسي راه هاي بالغي عربي به كتاب يكي ديگر از مباحثي كه به تقليد از كتاب

 تنبيه علي الضالل، تنبيه علي الخطا و تنبيه ةدست به سه ،بندي غرض ثانوي تنبيه  تقسيم،يافته
 از جمله ،يكي از اغراض ثانوي استفهام كه در كتب بالغي عربي. علي الباطل است

به معناي تنبيه و آگاهي دادن بر گمراهي و » التنبيه علي الضالل« ذكر شده، ،مختصرالمعاني
 يعني كجا ،أين تذهبونف«:  مثالي براي اين مورد ذكر شده است؛ضاللت مخاطب است

  )90: 1368:امين شيرازي(» . به تركستان است،روي رويد؟ كنايه از اينكه اين ره كه تو مي مي
التنبيه علي «، »التنبيه علي ضالل الطريق« عالوه بر ،»درراألدب« و »جواهر البالغه«در 
  :استنيز به عنوان اغراض ثانوي پرسش ذكر شده » التنبيه علي الباطل«و » الخطأ

) 61: بقره( �أَتستَبدِلُونَ اّلذي هو أدني باّلذي هو خيرٌ�:  مثال:ـ التنبيه علي الخطأ
  : بيت زير به عنوان شاهد ذكر شده است، در درراألدب).95: ق1410هاشمي، (

  چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا؟   ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد
  )50: 1373آق اولي،  (
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 ، در اين بيت مشهود نيست و غرض از پرسش در مصراع اول،اهي دادن مخاطبتنبيه و آگ
  .  استبعاد است،اظهار مخالفت و بيان عجز و در مصراع دوم

 )40: زخرف( �أفأنت تسمع الصم أو تهدِي العمي�:  مثال:ـ التنبيه علي الباطل
  :ده است بيت زير براي اين غرض ذكر ش،در درراألدب).95: ق1410هاشمي، (

  كــي بــر هــواي عــالم روحانيــان پــري؟   اي مرغ پاي بـسته بـه دام هـواي نفـس           
  )50: 1373آق اولي،  (

شــاعر ، در واقـع  ؛شــود  هــشدار و تنبيهـي از پرسـش مــذكور دريافـت مـي    ،در ايـن بيـت  
گويد مراقب باش و حواست را جمع كن چراكه تازماني كه تو پـاي بـسته بـه دام هـواي                    مي

 .  تواني به هواي عالم روحانيان پرواز كني نفس هستي، نمي

التنبيه علي الضالل، التنبيه علـي الخطـأ، التنبيـه علـي            (هر چند بين اغراض ثانوي ياد شده        
 تمايز آشكاري بين ضالل     ،شود، از آنجا كه در زبان فارسي        هايي مشاهده مي    تفاوت) الباطل

هد آن امـري دشـوار اسـت، بهتـر     شود و تفاوت گذاشتن بين شوا و خطا و باطل مشاهده نمي 
 اين سه غـرض تحـت عنـوان تنبيـه و تـذكر و هـشدار بررسـي         ،است در كتب بالغي فارسي    

 .ك.ر(يـاد شـده اسـت       » تنبه و عبـرت   « از اين غرض با عنوان       ،در يكي از كتب بالغي    . شود  
ه شـدن   از آنجا كه تنبه مصدر باب تفعل و به معناي هشيار شـدن و آگـا            ؛)141: 1386شميسا،  

است و در شواهد مذكور غرض از پرسش آگاه كردن مخاطب است، بهتر است لفـظ تنبيـه               
  .   براي اين غرض به كار رود،كه مصدر باب تفعيل و به معناي آگاه كردن است 

  توجهي به تغيير معنايي برخي عناوين اغراض در فارسي و عربي بي. 2-3

 برگرفته از بالغت عربـي  ،بالغت فارسي ةگونه كه پيش از اين گذشت، اصول اولي       همان
هاي بالغي ناديده انگاشته شده، آن است كـه      قابل توجهي كه در برخي كتاب      ةاست اما نكت  

 ة جامـ   و  تغييـر معنـا داده     ، پس از ورود به ساحت زبان و بالغت فارسي         ،برخي عناوين عربي  
انـد و     توجـه بـوده     ير معنا بي   گاه به اين تغي    ،نويسان فارسي   بالغت. اند  زبان فارسي بر تن كرده    

 يكـي   ، به عنوان مثـال    ؛هاي بالغي فارسي راه پيدا كند      اين امر باعث شده مشكالتي به كتاب      
. اسـت » انكـار « آمـده،  ) از جملـه مختـصر  (هاي بالغـي عربـي   از اغراض ثانوي كه در كتاب     

  .نفي.2زشت شمردن . 1: هاي بالغي عربي به دو معنا به كار رفته است انكار در كتاب
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 يعني به دليل اينكه غيـر  ؛براي اين غرض ذكر شده است» تدعون؟.. أ غير ا   «، در مختصر 
 )137: 1383تفتـازاني،   (» .دهنـد   هـا را مـورد مالمـت و سـرزنش قـرار مـي             ، آن خدا را خواندند  

 معنايي نزديك به غرض ،اين غرض در عربي  .  انكار است  ،غرض ثانوي پرسش در اين مثال     
 به سه گروه انكار فعل، فاعل و مفعول         ، انكار ،در مختصر . ر فارسي دارد  سرزنش و مالمت د   

 �اَ ليس اهللاُ بكاف عبـده �آية . كه با بالغت فارسي مطابقت چنداني ندارد     است  تقسيم شده   
 در  ).137: 1383 تفتـازاني،    .ك.ر(نيز در مختصر براي اين غرض ذكر شـده اسـت            ) 36: زمر(

 ،همزه براي انكار آمده و معني انكار      «: ر چنين آمده است   در شرح مختص  ،توضيح اين شاهد    
 ، يعني خداونـد   ؛دهد   معني اثبات مي   ،پس هر گاه داخل بر نفي شود، نفي در نفي         ؛  نفي است 
 همزه براي تقريـر از مابعـد نفـي     كهاند بعضي در اين آيه گفته  .  بنده خود است   ةكنند  كفايت
ود است؟ تقرير از نفي نيست زيرا معنـي فاسـد    بنده خ ةكنند  كفايت، يعني آيا خداوند     ؛است
. نيز معني تقريـر و انكـار را دارنـد   » اَلم نشرَح لك صدرك«و » اَلست بربكم«آيات  . شود  مي

 بـا انـدك   ،ضمناً بايد دانست كه تقرير از مابعد نفي با معنـي انكـار نفـي هـر دو يكـي اسـت        
تـوان داراي     آيـات مـذكور را مـي       ،هرچند در عربـي    )94: 2، ج 1368امين شيرازي،   (» .تفاوت

 اين موضوع با بالغت فارسي سازگاري ندارد و بهتر است ترجمـة ايـن         ،غرض انكار دانست  
هـاي بالغـي      غرض انكار، بـه تقليـد از كتـاب        . آيات را داراي غرض استفهام تقريري بدانيم      

 آن اسـت كـه انكـار در زبـان فارسـي      ، قابـل توجـه  ةنكت. عربي به زبان فارسي راه يافته است  
رود در حالي كه معني اصلي آن در زبـان عربـي، زشـت     غالباً به معني نفي كردن به كار مي       ،

 دو بيت فارسي از سعدي به عنـوان شـاهد بـراي ايـن مـورد      ،»البالغه معالم«در  . شمردن است 
  :آمده است

  تــو روزي رســيدي بــه فريــاد كــس    
 

  خــواهي امــروز فريــادرس؟   كــه مــي  
 استفهام انكاري همراه با سرزنش است؛ يعني تو ، اگر غرضي متصور شويم،در اين بيت 

  . روزي به فرياد كسي نرسيدي و امروز مستحق آن هستي كه فريادرسي نداشته باشي
اي كه چه سختي رسد به حال  نديده
  كسي

  كنند دنداني؟ كه از دهانش بدر مي 
  )147: 1353رجايي، ( 

 جلب توجه مخاطب و نوعي هشدار يا تنبيه ، كه غرض از پرسش در اين بيترسد به نظر مي
  .خورد در آن به چشم نمي، به معني نفي و زشت شمردن ،است و انكار
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 مانند مختصر و نيز به تبع آن در برخي ،هاي بالغي عربي كتاب، انكار درهمچنين
ر توبيخي و انكار ابطالي يا  انكاة به دو دست،هاي بالغي فارسي مانند معالم البالغه كتاب

 شواهدي از شعر فارسي براي انكار توبيخي ،در معالم البالغه. تكذيبي تقسيم شده است
  : مانند بيت زير از سعدي؛ذكر شده است

  اي يار جفا كرده و پيوند بريده
 

  اين بود وفاداري و عهد تو بديده؟ 
  )148: 1353رجايي، ( 

 است، بهتر است كه غرض ثانوي آن را اظهار گله چون اين بيت سعدي خطاب به معشوق
 و حتي اگر هم آن را داراي غرض سرزنش و توبيخ  و شكايت دانست نه توبيخ و سرزنش

طور در  همين. درست نيست) نفي كردن( باز هم گنجاندن آن تحت عنوان انكار ،بدانيم
  :ابيات زير از نظامي

  اين بود بلندي كالهت؟
  ت؟اين بود حساب زورمندي

 

  شمشير كشيدن سپاهت؟ 
  اين بود فسون ديوبنديت؟

  )148: 1353رجايي، (   
رود، بهتر است  شمردن به كار نمي كه انكار در زبان فارسي به معناي زشت به دليل آن

  .شواهد مذكور را نيز داراي غرض مالمت و سرزنش دانست
   همخواني نداشتن عنوان غرض با شواهد ذكر شده.2-4

رو اسـت     هاي بسياري روبـه     ي جمالت پرسشي در كتب بالغي با پراكندگي       اغراض ثانو 
هرچـه يـك    . و البته بسياري از اين اختالف نظرها را بايد ناشي از ماهيت آثار ادبـي دانـست                

متن ادبي بازتر باشد، قابليت برداشت مفاهيم بيشتري را دارد و خوانندگان تعابير مختلفـي را                
 ايـن نكتـه را نبايـد از      ،كنند اما در بررسي معـاني جمـالت         از جمالت گوناگون برداشت مي    

هـاي     به معني ايجاد هـرج و مـرج و پراكنـدگي           ،نظر دور داشت كه نسبي بودن برخي تعابير       
 بـا انـدكي     ، مراد شاعر يا نويسنده    ،در بسياري از موارد    ازير  نيستدر تفسير متون ادبي     نابجا  

 به ،توجهي به مفاهيم مورد نظر شاعر يا نويسنده         يشود و ب    تأمل از كالم مورد نظر آشكار مي      
اين مسئله در باب جمالت پرسـشي و اغـراض ثـانوي آن هـم صـدق               . هيچ وجه جايز نيست   

 عناويني كه براي شواهد مختلف ذكر شـده اسـت،       ،هاي بالغي  در بسياري از كتاب   . كند  مي
نظـران علـوم     گـاه صـاحب    ، در واقـع    و با معاني مورد نظر شاعر يا نويسنده همخـواني نـدارد          
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 مورد نظـر  ةاند كه به هيچ عنوان از جمل  اغراضي را براي شواهد مورد نظر ذكر كرده        ،بالغي
 خواننده را در فهم كالم شاعر يا نويـسنده بـا            ،هاي نابجا   گونه برداشت  اين. شود  برداشت نمي 

 بـه نظـر    ضـروري ،هـاي بالغـي فارسـي    كند و بازبيني اين موارد در كتـاب    مشكل مواجه مي  
  .رسد مي

 بيت زير براي غرض ثانوي طنز و تمسخر و تحقيـر         ،هاي بالغي فارسي   در يكي از كتاب   
  : ياد شده است

  آ بر ديگران نوحه گري ديده
 

  گري مدتي بنشين و بر خود مي 
  )139: 1386شميسا، (  

دن كني؟ نوحه كـر      آيا بر ديگران نوحه مي     :گويد   خطاب به ديده مي    ،موالنا در اين بيت   
 موالنا در پـي تمـسخر و تحقيـر          ،در واقع . بر ديگران را رها كن و به حال خود گريه سر بده           

در ابيات بعد هـم موالنـا نقـش         .  آگاه كردن مخاطب است    ،آيد بلكه قصد او به نوعي       برنمي
  :شود گريه را در تكامل انسان يادآور مي

  ز ابر گريان شاخ سبز و تر شود
 

  تر شود زان كه شمع از گريه روشن 
  )29: 2، ج1384مولوي، (  

بلكه در پي تنبيـه و آگـاه         قصد شاعر از طرح اين پرسش تحقير و تمسخر نيست         ،بنابراين
  .توان نهي همراه با تنبيه دانست  البته غرض از پرسش را مي؛آيد كردن برمي

  :اند بيت زير را هم براي غرض ثانوي استبطاء ذكر كرده
ــق    ــشتي توفيـ ــو اي كـ ــم تـ ــر حلـ لنگـ
  كجاســــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ 

  ايم كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده        
  ) 50: 1373آق اولي، (  

 پرسشي است و غرضـي كـه بـراي ايـن مـورد ذكـر                ة متضمن جمل  ،مصراع اول اين بيت   
 بـه   ،پـردازيم   بـه بررسـي آن مـي       هاستبطاء چنانچه در ادام   .  با مفهوم جمله تناسب ندارد     ،شده

 كندي و تأخيري    ،اينجا براي كشتي توفيق الهي    در  . معناي كند شمردن كسي يا چيزي است      
قابل تصور نيست و بهتر است اين جملـه را داراي غـرض ثـانوي اظهـار آرزومنـدي و اميـد                      

  .  بدانيم
 بـا مفهـوم آن      ،دهد كه غرض ذكر شده براي اين پرسـش         تأمل در بيت زير هم نشان مي      

  :ذّكر و هشدار ذكر شده است اين بيت به عنوان شاهد براي غرض تنبيه و ت؛همخواني ندارد
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ــين مـــستحق هجراننـــد  الف عــشق و گلــه از يــار؟ زهــي الف    عـــشقبازان چنـ
  )65: 1384علوي مقدم و اشرف زاده، (

. شـود  پرسشي مطرح شده كه مفهوم تنبيه و هشدار از آن برداشـت نمـي             ،در مصراع اول    
. شـود   است، مربوط مي    خبري ة به مصراع دوم كه يك جمل      ،اگر هم هشداري متصور شويم    
 مالمـت و سـرزنش اسـت، البتـه اسـتبعادي هـم از پرسـش                 ،غرض از پرسش در مصراع اول     

 بــا هــم تناســب و ،يعني الف عــشق زدن و گلــه داشــتن از يــار؛شــود مــذكور برداشــت مــي
  .كند كند، هرگز از يار گله نمي سازگاري ندارد و كسي كه ادعاي عاشقي مي

  :ذكر شده است» به هول انداختن«ي غرض بيت زير هم در درراألدب برا
صراط راست كه داند در آن جهان 

  رفتن؟
كسي كه خو كند اينجا به راست  

  )48: 1373آق اولي، (  رفتاري
اي براي پرسش در اين بيت متصور شـويم، تـشويق اسـت نـه تهويـل و              اگر غرض ثانويه  

يت مطرح نيست و شـاعر مخاطـب        دادني در اين ب      زيراكه هيچ گونه ترساندن و بيم       ترساندن
توان جلب توجـه      غرض از پرسش را مي     ،در عين حال  . كند را به راست كرداري دعوت مي     

 چون پرسشي در مـصراع اول        مخاطب و واداشتن او به تفكر و تأمل در باب آخرت دانست           
توانـست از     شـاعر مـي    ، در واقـع   ؛شـود  شود و در مصراع دوم به آن پاسخ داده مي          مطرح مي 

 مخاطـب را    ، اما با ذكر يك پرسـش        سخن خود را بدون طرح پرسش نيز مطرح كند         ،غازآ
  .كند ، تأثير كالم را دو چندان مي است و اينبه تفكر واداشته

 بيت زير را براي غرض توبيخ و مالمـت و سـرزنش       ،نظران علوم بالغي   برخي از صاحب  
  :اند مثال زده

  كه گفتت برو دست رستم ببند
 

  دست، چرخ بلندنبندد مرا  
  )65: 1384زاده،  علوي مقدم و اشرف و 136: 1386شميسا، ( 

يـابيم كـه سرزنـشي در كـار       داستان در اين بيت فردوسي دقت كنيم، درمـي ةاگر به زمين 
 او را پـيش كيكـاوس    ،خواهد كه دست بسته    آيد و از او مي     اسفنديار به نزد رستم مي    . نيست
چه كسي به تو گفته دست مرا ببندي؟ حتي         : گويد شخند مي رستم با حالت استهزا و ري     . ببرد

 رستم در پـي سـرزنش كـردن و        ، در واقع  ؛ در بند آورد   كند و تواند مرا اسير     آسمان هم نمي  
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 اسـفنديار اسـت كـه قـدرت         يمالمت كردن اسفنديار نيست بلكه قصد او تمسخر و اسـتهزا          
  .انجام چنين كاري را ندارد

  :اند ض ثانوي تسويه ذكر كردههمچنين بيت زير را براي غر
  به سيه دل چه سود خواندن وعظ

 

  نرود ميخ آهنين در سنگ 
  )47: 1373آق اولي، ( 

: شـود    چنـين مـي    ،اگر مصراع اول را بـه صـورت يـك جملـة اخبـاري بازنويـسي كنـيم                 
 استفهام انكاري است و     ،غرض از پرسش در اين بيت     . دل سودي ندارد    خواندن وعظ به سيه   

  . يكسان بودن دو طرف مطرح نيستتساوي و 
دهـد گـاهي بالغـت نويـسان در اسـتنباط             خروار اسـت كـه نـشان مـي         ة مشتي نمون  ،اينها

انـد و اصـوالً غرضـي را بـراي پرسـش ذكـر        اغراض ثانوي جمـالت پرسـشي بـه خطـا رفتـه         
  .شود اند كه از آن برداشت نمي كرده

  توجهي به گزينش عنوان مناسب  بي.2-5

 هاي بالغي انتخاب شده  بيان اغراض ثانوي جمالت پرسشي در كتابعنواني كه براي
يكي از اغراض ، به عنوان مثال ؛ به مقصود نيستة، گاهي چندان دقيق و رساننداست
 به معني كند ، در لغت،استبطاء. اي كه در كتب بالغي عربي ذكر شده، استبطاء است ثانوي

 و كند رفتار و كند عمل )ذيل بطأ: 1378ف، هـ و معلو1408ابن منظور، (و بطئ شمردن چيزي 
، ذيل 1384:آذرنوش( .است) براي كسي(و دير زماني منتظر شدن ) كسي يا چيزي را(يافتن 
 به معني ،»كَم دعوُتك«:  مثال زير براي اين مورد ذكر شده است، در مختصرالمعاني)بُطؤَ
 در جواهر )137: 1383تفتازاني( .دهي كه دير جواب مينكه چقدر تو را بخوانم؛ يعني اينآ

 ،هاي عربي  مثال)95: هـ 1410هاشمي، ( .اند را براي آن مثال زده» متي نَصرُ اهللاِ«البالغه نيز 
  . هاي بالغي فارسي راه يافته است كتاب بهبدون تغيير 

» طلب كندي كردن و دير شمردن«، معني استبطاء ،هاي بالغي فارسي در يكي از كتاب
 در اين لغت مورد نظر نيست و ، حال آنكه طلبِ كندي،)107: 1373همايي، (است ذكر شده 

 در ،گاهي هم از اين غرض. اگر هم طلبي متصور شويم، طلب تعجيل است نه كندي
مثالي فارسي براي آن ذكر  و. ياد شده است» تابي اظهار بي«هاي بالغي با عنوان  كتاب
 و )142: 1386شميسا، (» رود؟ ، پس كي مي)وبوسدر صف ات(آيد؟  پس چرا نمي«: اند كرده
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اظهار «عنوان . گويند در كتب سنتي استبطاء مي،افزايد كه به اين وجه   چنين مي،سپس
تواند هر  رسد و اعم از استبطاء است زيرا مي  عنوان مناسبي به نظر نمي،در اين مورد» تابي بي

تواند در اثر عوامل مختلفي  طراب ميتابي و اض  بي،در واقع؛ تابي را شامل شود گونه بي
شايد .  جامع و مانع نيست،به وجود بيايد و عنوان در اين مورد... همچون ترس، اضطراب و 
ابهام موجود در عنوان برطرف ،» تابي از كند شمردن اظهار بي«با مقيد كردن آن و ذكر 

  .گردد
  شعار بدخواني شعر و احاطه نداشتن بالغت نويسان بر مفهوم ا.2-6

 ،هـاي بالغـي     هاي نادرست از آن در برخـي كتـاب          توجهي به معناي ابيات و برداشت       بي
 درك درستي از نكات بالغي ابيـات مـورد نظـر نداشـته              ،باعث شده است تا نويسندگان آن     

 در تشخيص ادات پرسش و تفاوت آن با حرف ربط يا صـفت              ،باشند و در بسياري از موارد     
در اثر بدخواني شعر و احاطه نداشتن بـر         ،ها    ياري از اين كژفهمي   بس. مبهم دچار اشتباه شوند   
 ،البالغـه   در معـالم  ، بـه عنـوان مثـال   ؛هاي بالغي فارسي راه يافته اسـت  مفهوم ابيات به كتاب   

  :بيتي از سعدي براي غرض ثانوي تعجب آمده است
اي   چه شب است يارب امشب كه ستاره      

ــد   برآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر مـاه   كه دگر نه عشق خورشيد و نه مهـ          

  )143: 1353رجايي،(  دارم
بـراي اظهـار    ،» چـه «آيد كه در بيـت مـذكور اصـالً پرسـشي مطـرح نيـست و                   به نظر مي  

همچنين در يكي ديگـر  .  جمله را به جملة عاطفي تبديل كرده است       و شگفتي و تعجب بوده   
  : بيت زير براي غرض دردمندي ذكر شده است،هاي بالغي از كتاب
   تـو روز آوردم   ها به غم روي     چند شب 

 

  اي  كه تو يك روزه نپرسـيده و ننواختـه         
  )31: 1376تجليل، ( 

وفايي يـار گلـه سـر     پردازد و از بي  شاعر به بيان غم و اندوه فراق مي ،هرچند در اين بيت   
 ة يك جملـ  ، مورد نظر  ة جمل ،در اينجا . گونه پرسشي در بيت مطرح نشده است        دهد، هيچ   مي

  .  قبل از اسم ذكر شده است،مي است كه به نشانة كثرت صفت مبه،»چند«خبري است و 
  : اما پرسشي در آن مشهود نيست بيت زير هم براي غرض ثانوي تسويه ذكر شده است

گر بيايي دهمت جان ور نيـايي كـشدم         
ــم   غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من كه بايست بميرم چه بيايي چه نيايي        
  )47: 1373آق اولي، ( 



 33                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 

18

مـصراع  . اين جمله هم از نوع خبـري اسـت   حرف ربط براي تسويه است و  ،چه در اينجا  
صورت كامل جمله چنـين  . شود  معنوي در آن مشاهده مية ايجاز دارد و حذفي به قرين   ،دوم
  . كند  تفاوتي نمي، چه بيايي چه نيايي،من كه بايست بميرم: است

  :براي بيان كثرت است و نه پرسش» چه «،در بيت زير
ها بر سرم در اين غم  صبا بگو كه چه

  شقع
  ز آتش دل سوزان و برق آه رسيد 

  )50: 1373آق اولي، ( 
 تكثير هـم عنـوان مناسـبي    ةذكر شده است؛ البته واژ» تكثير« براي غرض ثانوي    ،اين بيت 

 ؛ اظهـار دردمنـدي و غـم اسـت    ،قصد حافظ از بيان اين جمله. براي غرض ثانوي بيت نيست    
  .رق آه بر سرم رسيدهايي كه از آتش دل سوزان و ب يعني چه بسيار رنج

اي  دهـد كـه پرسـشي در آن نيـست و اكـر غـرض ثانويـه        تأمل در بيت زير هم نشان مـي   
  : خبري استةمتصور شويم، مربوط به جمل

  خداونـــــد بـــــاال و پـــــستي تـــــويي
 

ــه   ــدانم چ ــويي   ن ــستي ت ــه ه ــر چ   اي ه
  )48: 1373آق اولي، ( 

امـا  [دانم تو چه هستي  نمي: ودش  چنين مي،اگر مصراع دوم را به نثر روان بازنويسي كنيم        
  و  صفت مبهم اسـت    ،خبري است و چه در اينجا     ،اين جمله   .  تويي ،هرچه هستي ] دانم كه    مي

  .نه ادات پرسش
 پرسشي مطـرح نيـست    ،در هيچ كدام از شواهد مذكور     ،  شود    گونه كه مالحظه مي     همان

  .اند ه در تشخيص ادات پرسش به خطا رفت،و بالغت نويسان در بسياري موارد
  شود غرض مورد نظر از جملة بعد يا قبل برداشت مي.2-7

 توجه دقيق به جمالت و جايگاه آن در پيام رساني ،در بررسي اغراض پنهان در جمله
 مورد بحث و ة بدون در نظر گرفتن جايگاه جمل،هاي بالغي در برخي كتاب. ضروري است

 ةاند و غرض جمل  از آن بسنده كردههاي قبل يا بعد معناي پنهان آن، به ذكر اغراض جمله
 بيت زير براي غرض ثانوي تشويق ،هاي بالغي در يكي از كتاب. اند اصلي را ناديده انگاشته

  :ذكر شده است
ــحرا  ــين ره صـ ــه؟ هـ ــي از خانـ ــا كـ   تـ

 

ــار   ــين در خمـ ــه؟ هـ ــي از كعبـ ــا كـ   تـ
  )136: 1386شميسا، ( 
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تـا كـي از كعبـه؟ در        .2و؟  تـا كـي از خانـه      .1: دو پرسش مطرح شده اسـت     ،در اين بيت    
دهد   به او هشدار مي     است و   ذهن مخاطب را به تأمل واداشته      ، شاعر با طرح دو پرسش     ،واقع

 اين راه را رهـا كـن كـه بـراي تـو       ؟خواهي در راه خانه و يا كعبه قدم بگذاري         كه تا كي مي   
 ،و پرسـش  نـه تنهـا در ايـن د   ، بنـابراين ؛رسـاند  سودي در پي ندارد و تـو را بـه مقـصود نمـي       

 متضمن نوعي هـشدار و تنبيـه و         ،شود، بلكه غرض ثانوي آن      گونه تشويقي مشاهده نمي    هيچ
بعـد از  . ه اسـت آماده كردن ذهن براي بيان جمله بعدي است كه غـرض اصـلي در آن نهفتـ               

 او  مـي كنـد و   مخاطب را از راه نادرست خود آگـاه  ،كه شاعر با طرح دو پرسش مذكور   آن
 او را تـشويق بـه برگزيـدن مـسير ديگـري      ، ديگرةدارد، با طرح دو جمل     ازمي راه ب  ةرا از ادام  

 جمـالت  ، بنـابراين ؛ خمار سـپردن اسـت  ةراه صحرا در پيش گرفتن و راه خان     ،كند و آن      مي
بـه هـيچ   ، غرض تشويق اسـت و ايـن مفهـوم          ة دربرگيرند ،»هين در خمار  «و  » هين ره صحرا  «

  . شود مشاهده نمي از دو پرسش مطرح شده در بيت ،عنوان
  : نمايد  درست نمي،اند  همچنين آنچه به عنوان غرض ثانوي امر در بيت زير ذكر كرده

  داني كه چه گفت زال با رستم گرد
 

  دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد 
  )143: 1353رجايي، ( 

داني كه چه گفت زال با رستم گرد؟ از         :  تنها يك پرسش مطرح شده است      ،در اين بيت  
 جلـب  ،غرض از پرسـش در ايـن بيـت   . شود وم اين جمله، غرض ثانوي امر دريافت نمي       مفه

 ،تـوان از مـصراع دوم كـه يـك جملـة خبـري اسـت        مفهوم امـر را مـي  . توجه مخاطب است  
  .استنباط كرد

 1 بـراي غـرض ثـانوي ريـشخند    ،القضات همداني در جاي ديگري هم شاهدي از نثر عين 
  :ذكر شده است

آيد، بـا تـو    ستي تا اندوه خود با او بگفتمي، تو را بوي شير از دهان مي       اي باي   زده  مصيبت«
  )64: 1384لوي مقدم و اشرف زاده، ع(» چه توان گفت؟

كـه غـرض   شـود    خبـري ديگـري مـشاهده مـي    ةدر اينجا هم قبل از طرح پرسـش، جملـ      
 امـا   »آيـد  تو را بوي شير از دهان مـي   «: شود  ريشخند و استهزا به صراحت از آن برداشت مي        

مـراد  . متضمن معناي ريشخند نيست و نوعي استفهام انكاري را به همراه دارد  ، پرسشي   ةجمل
  . وان گذاشتت  آن است كه با تو چيزي در ميان نمي،نويسنده از طرح اين پرسش
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  هاي ذكر شده  مبهم و نارسا بودن مثال.2-8

آن است كه گاه ،د شو هاي بالغي مشاهده مي يكي ديگر از نكاتي كه در برخي كتاب
در گزينش شواهد .  چندان دقيق نيست،هاي ذكر شده براي يك غرض شواهد و مثال

 بايد به معاني مختلف جمله و شرايط متفاوتي كه ،شعري و يا استناد به جمالت پرسشي
 باعث شده كه برخي ،توجهي به اين شرايط بي. توجه كرد،شود  كالم در آن ادا مي

هاي  هاي ذكر شده در كتاب تعدادي از مثال. گويا و رسا نباشدهاي بحث پرسش،  مثال
هاي   براي مثال در يكي از كتاب؛ بار معنايي متفاوت دارد، در شرايط مختلف،بالغي
اين «: اي براي غرض ثانوي تعجب همراه با تعظيم و تأييد ذكر شده است  جمله،بالغي

 آن نيم و ك بيشتر تأمل و دقت ، نظرموردة  اگر در جمل)139: 1386شميسا، (» ديگر چيست؟
تواند معاني متعددي  شود كه اين جمله مي را در شرايط مختلف در نظر بگيريم، آشكار مي

تواند براي تعجب توأم با  اين مثال نه تنها براي بيان عظمت بلكه مي. را به ذهن القا كند
 ،شخصي كه بدون انتظار ، به عنوان مثال؛به كار رود... شادي، تعجب توأم با تحقير و 

 اين پرسش او ،اين ديگر چيست؟ و در واقع:  ممكن است بگويد،كند اي دريافت مي هديه
هم به نوعي اظهار تعجب از دريافت هديه به صورت غير منتظره است و هم اظهار شادي و 

 اين ،كند ارزش دريافت مي اي بي همچنين ممكن است شخصي كه هديه. رضايت خاطر
 .دا كند و قصد او اين است كه اين هديه براي من بسيار حقير و كوچك استجمله را ا
  .تواند اغراض ديگري را هم به همراه داشته باشد  جامع و مانع نيست و مي، اين مثال ،بنابراين

 مثال ديگري نيز در همين كتاب براي غرض تعجب همراه با تحقير و مسخره و انكار 
 اين مثال هم مانند مثال قبل )139: 1386شميسا، (» اهد؟خو چه طور نمي«: ذكر شده است

 اغراض متفاوتي مانند تحّكم ،تواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد و در شرايط مختلف مي
اين «: اند اي را ذكر كرده  نمونه،همچنين براي غرض ثانوي تعظيم. را نيز به ذهن القا كند

 اغراض ديگري مانند تحقير، ، اين جمله)139: 1386شميسا، (» نقاشي را كه كشيده است؟
ها،  قرينه،  درواقع ؛رساند تعجب تؤام با تحقير يا تعظيم و اظهار شادي را هم به ذهن مي

دهد  كند و نشان مي جمالت ديگر و يا شرايط ديگري است كه غرض را مشخص مي
ر چنين د،هدف اصلي گوينده از جمله پرسشي و يا حتي غيرپرسشي چيست؛ بنابراين 

  .مواردي بايد به قرائن كالم توجه كرد
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هاي   آن است كه مثال،شود هاي بالغي مشاهده مي يكي ديگر از مواردي كه در كتاب
هايي كه  توان به مثال  براي نمونه مي؛ بسيار به هم نزديك است،ذكر شده براي چند غرض

و » غيرمستقيم و مؤدبانهامر به طريق «، »اخبار به طريق غيرمستقيم و مؤدبانه«براي غرض 
 ،هاي عنوان شده براي اين اغراض بين مثال. اشاره كرد،  استبيان شده» استفهام تقريري«

  :شود تفاوت چنداني مشاهده نمي
طور هم معنـي كـرد؟       شود اين شعر را اين     آيا نمي : ـ اخبار به طريق غير مستقيم و مؤدبانه       

  )135: 1386شميسا، () طور درست است شود و به نظر من اين يعني مي(
: 1386شميـسا،   () يعني بـرويم  (آيا بهتر نيست برويم؟     : ـ امر به طريق غيرمستقيم و مؤدبانه      

136(  
  )137: 1386شميسا، () يعني بايد كرد(آيا نبايد اين كار را كرد؟ : ـ استفهام تقريري
شـود كـه غـرض ثـانوي هـر سـه پرسـش را          آشـكار مـي  ،هاي مذكور  با دقت در پرسش   

  :  امري يا خبري بازنويسي كردةتوان به صورت يك جمل مي
ور معنـي كـرد   طـ   شود اين شعر را ايـن      ـ مي )  امري ةجمل(طور معني كن     ـ اين شعر را اين    

  )  خبريةجمل(
  ) خبريةجمل(ـ بهتر است برويم )  امريةجمل(ـ برويم 

   )ة خبريجمل (.ـ بايد اين كار را كرد)  امريةجمل (.ـ اين كار را بكن
آيد، اخبار يا امر يا تقرير  آنچه در اين جمله اهميت دارد و مقصود گوينده به حساب مي           

مطلب نيست بلكه نوعي خواهش و تقاضا به طريق مؤدبانه و غيرمستقيم است كه در هر سـه                   
  .   توان ذيل يك عنوان جاي داد هاي مذكور را مي  مثالةبنابراين هم؛ شود مورد مشاهده مي

:  در همين كتاب براي غـرض تقاضـا و كـسب اجـازه ذكـر شـده اسـت         مثال ديگري هم  
 چندان دقيق نيـست و      ،اين مثال هم مانند موارد پيش      )140: 1386شميسا،  (» توانم بردارم؟   مي«

بـراي روشـن شـدن موضـوع        .  پرسش هنري يا زبـاني باشـد       ،ممكن است در شرايط مختلف    
دانـد كـه آيـا       رود و نمـي    بفروشي مـي   كتا ة شخصي براي خريد كتاب به مغاز      :زنيم مثالي مي 

 خطـاب بـه   ؛مجاز است كتاب را از قفسه بردارد يا خود فروشنده بايد كتـاب را بـه او بدهـد                 
 منتظـر آن اسـت كـه        ،اين شخص با طرح اين پرسش     » توانم بردارم؟  مي«: گويد فروشنده مي 

مول زبـاني اسـت     هاي مع   اين پرسش از نوع پرسش     ،بشنود و در واقع   » خير«يا  » بله«در پاسخ   
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 ،كه شخص متوقع است پاسخ خود را از مخاطب دريافت كند و غرض ثانوي و بيـان هنـري        
 در شرايط ديگري ممكن است پرسش هنري        ، اما همين پرسش    در اين پرسش مطرح نيست    

 هنگـام برداشـتن   ،شود، به رعايـت ادب  شخصي در محضر بزرگي حاضر مي    . به حساب آيد  
، كـسب اجـازه    بـه نـوعي  ،و ايـن پرسـش او     » توانم بردارم؟  مي«: گويد كتاب از روي ميز مي    

 شخص متوقع نيست كه در     ،گويد   مي» بله« چراكه اگرچه مخاطب در پاسخ او        مؤدبانه است 
مـستلزم اجـازه    ، برداشتن كتـاب در ايـن شـرايط          ، به عبارت ديگر   ؛پاسخ جواب منفي بشنود   

كنـد در حـالي كـه     ا مطـرح مـي  ايـن پرسـش ر  ، اما شخص به رعايـت احتـرام          رسمي نيست 
 ايـن جملـه هـم در        ، بنابراين ؛ مستلزم اجازه رسمي است    ، كتابفروشي ةبرداشتن كتاب از قفس   

توان پرسش زباني يا هنـري باشـد و ذكـر آن              بار معنايي متفاوت دارد و مي      ،شرايط مختلف 
  .چندان دقيق نيست) تقاضا و كسب اجازه(براي اين عنوان 

  نتيجه

  : توان چنين برشمرد  اين پژوهش را مينتايج حاصل از 
 متضمن غرض پنهاني اسـت كـه گوينـده بـا         ،جمالت پرسشي در بسياري از موارد      .1

دهد و بدان دليل كه بـراي ايـن معنـي           آن را در دل كالم جاي مي       ،مهارت خاصي 
توان يافـت و نيـز بـدان سـبب كـه بـر خـالف                 اي در كالم نمي    پنهان، هميشه قرينه  

» معنـاي مجـازي   «عني اصلي خود هم قابل دريافت است، كاربرد          جمله در م   ،مجاز
 .نمايد در باب آن درست نمي

اي كه در كتب بالغي بـراي جمـالت پرسـشي مطـرح شـده اسـت،                  اغراض ثانوي  .2
 .  بيانگر تمامي اغراض ثانوي متون ادبي نيست

 باعـث  هـا،  و شـواهد آن  هـا  هاي بالغي عربي و نقـل مثـال   تقليد صرف از كتاب  گاه   .3
هاي بالغي فارسي راه يابـد كـه هـيچ گونـه      كتاببرخي از شده است تا مباحثي به     

  .هاي اين زبان ندارد تناسبي با ويژگي
توجهي به    در زبان فارسي بار معنايي متفاوتي يافته است و بي          ،برخي كلمات عربي   .4

  .شود هاي بالغي فارسي مشاهده مي  در برخي از كتاب،اين امر
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تـوجهي در   ه نداشـتن بالغـت نويـسان بـر مفهـوم اشـعار، بـي       بدخواني شعر و احاط   .5
 مـشكالتي را    ،گزينش عنوان مناسب و برداشت نادرست از غرض مورد نظر شاعر          

 . هاي بالغي فارسي ايجاد كرده است در مباحث مربوط به پرسش در كتاب

 ة از جملـ ،هاي بالغي براي يـك شـاهد ذكـر شـده           ب اغراضي كه در برخي از كتا      .6
  . توان قرينه ناميد شود كه آن را مي عد از پرسش استنباط ميقبل يا ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يادداشت

  . تهكّم ناميده شده استدر ديگر كتب بالغي اين غرض. 1
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