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چکیده
پرسش یکی از انواع جمله های انشایی طلبی میباشد که بسیاری از شاعران، ازآن جز در 
بسامد  و  انواع  بررسی  میسازند.  هنربالغی  درکالم خود  و  بهره  میبرند  آگاهی،  هدف کسب 
هریک از جمالت موجود در دیوانهای شعر، عالوه بر ارزش ادبی، میتواند نشان دهندة ارزش 
سبک شناسی خصوصاً در شناخت اندیشه ها  و زوایای شخصیتی شاعران و نویسندگان باشد.
بنای تحلیلی در این پژوهش، تقابل دوگانه  است که مولوی،غیرمستقیم آن را بیان کرده است.

در  بنیادین  هدف  سه  زیرمجموعة  بالغی  اغراض  همة  مثنوی،  بالغی  پرسشهای  درتحلیل 
بالغت که امر،بازدارندگی و بیان مطلب میباشد، تقسیم بندی و تحلیل میشوند. شگردهای 
مولوی در پرسش و پاسخهای بالغی، مقتضای حال مخاطب است. حتی پرسشهای شخصیتها 
متناسب با شأن و موقعیت اجتماعی آنان است.گاهی پرسشهایی که ایجابی و حقیقی به نظر 
تعلیمی و رفع اشکال مخاطب است که مولوی  برای گسترش مفاهیم  میرسد،بسترمناسبی 
و جمله های  پرسشی  پاسخهای  و  پی  با شگردهای چون؛حصروقصر،تمثیل،پرسشهای پی در 
و  است  ابیات  تحلیل  و  کتابخانه ای  به روش  پژوهش  میکند.این  مؤّکد  را  شرطی،سؤالهایش 

شگردهای بالغی و هنری مولوی را آینگی میسازد.
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1- مقدمه:
میگیرد  خدمت  به  خویش  اندیشه های  بیان  برای  شاعر  که  است  ابزارهایی  بالغی،  فنون 
تا سخن ازتأثیر بیشتری برخوردارشود. بالغت را میتوان مطالعة زبان در کاربردهایی عملی 
تعریف کرد که با تأکید برانگیزش و تأثیرهای دیگر زبان، به سخنور کمک میکند تا بر مخاطب 

 .)Aglossary of literary terms ،276 :Abrams( تأثیرنهد
پرسش درنخستین دسته بندی، متعلّق به حوزة دستورزبان فارسی و سپس به جهت دارا 
بودن مقاصدبالغی، مربوط به دانش معانی است و از انوع جمله های طلبی انشایی است که 
در علم معانی بحث میشود. سّکاکی معانی را قواعدی میداند که با آن احوال لفظ شناخته 
میشود؛احوالی که با آنها، لفظ با مقتضای حال برابری میکند)مفتاح العلوم : 130( تفتازانی هم 
نتیجة علم معانی را هماهنگی سخن با مقتضای حال دانسته است و در دورة کنونی، معانی را 
اصولی میدانند که باآن کیفیت هماهنگی کالم با شرایط حال و مقام شناخته میشود و فایدة 

این علم را آگاهی بر اسرار بالغت درنظم و نثر میدانند)آیین سخن، صفا : 14(.  
را   Rhetorical Questionبالغی ادبی،آبرامز،پرسش  اصطالحهای  فرهنگ  درکتاب 
اینگونه تعریف کرده است: »جمله ای است درساختار پرسش که هدف ازآن رسیدن به آگاهی 
و یا انتظارپاسخ نیست؛ بلکه دستیابی به تأثیربیانی بزرگتری نسبت به بیان مستقیم است. 
برپایةنظریة کنش گفتاری speech-Act، نیروی کارگفتی جملة پرسشی، سؤال نیست؛ بلکه 

بیان است. این صناعت بیشتر درگفتمان ترغیبی بکار میرود«)ص280(. 
به  میتوان  که  شده است  انجام  پژوهشهایی  طورکلی  به  پرسش،  بالغی  کارکرد  دربارة 
ادبیات  در  تشریکی  »پرسشهای  مقالة  در  دشتی آهنگر)1395(  مصطفی  چون؛  نمونه هایی 
غزلیات  در  آن  اغراض ثانوی  و  »سؤال  حمیدطاهری)1386(درمقالة  معاصرفارسی«، 
درمتون  پرسش  »اهمیت  مقاله های  در  و1390(  آقاحسینی)1392  حسین  حافظ«، 
ورحیم  ماهیار  عباس  فارسی«،  بالغی  درکتب  پرسش  برمبحث  تحلیل  و  »نقد  و  عرفانی« 
امیرمقّدمی  ندا  درغزلیات سعدی«،  آن  ثانوی  اغراض  و  »پرسش  راد)1395(درمقالة  افضلی 
)1392( در پایان نامة »منظورشناسی جمالت پرسشی در دیوان ناصرخسرو«،جالل رحیمیان 
ثالث«و...که  درشعراخوان  پرسشی  جمالت  وعّباس بتولی آرانی)1383(درمقالة»منظورشناسی 
اّما دربارة کارکرد بالغی پرسش در مثنوی  همه در نوع خود پژوهشهایی محّققانه میباشد، 

کاری انجام نشده است.    
تقلید  و  یکسو  از  موضوع  دشواری  است؛  دربالغت  پیچیده  ازبحثهای  یکی  معانی  علم 
وتأثیرپذیری محض ازقاعده  و روشهای زبان عربی و تطبیق با نمونه های زبان فارسی از سوی 
دیگر باعث پریشانی اهداف بالغی  شده است. درهمة کتب و پژوهشهای بالغی، به ضرورت 
بازبینی علم معانی اشاره شده است؛ اّما درهیچ کدام، راهکاری برای تشخیص و تعیین اهداف 
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بالغی ارایه نشده است و مرزبندیهای موجود در کتب جدید بالغی، خوانندگان و دانشجویان 
ابیات  بالغی  هدف  تشخیص  میان  در  سردرگم  خواننده  و  میدارد  نگاه  درتعلیق  را  ادبیات 
میماند. حّتی در نامگذاری نیزباید دوباره نگریست؛ مگرنه این است که هدف نهایی و اصلی 
شاعرازبرخی پرسشها، طلب خبرنیست »ظاهراً آن شاخ اصل میوه است/ باطناً بهر ثمرشد شاخ 
هست« پس چرا میگوییم اغراض ثانوی یا اهداف فرعی؟ جدا از مباحث زبانی و دستوری که 
درنگاه اول مورد نظر است، به نظرنویسنده، درتوضیحاتی که دربارة کارکرد معانی جمله ها 
داده میشود الزم است که اینگونه تحلیل شود؛ اّما درنامگذاری نهایی نام اغراض ثانوی کالم را 
دراین موارد بکارنبریم و همان کارکرد بالغی، بسیارمناسبتر مینماید.همانطور که درکتابهای 

مختصرالمعانی و جواهرالبالغه ومعانی بیان همایی، معانی مجازی گفته شده است.
این پژوهش که در نوع خود اثری تازه میُنماید و رویکردی تازه به تقسیم بندی اهداف بالغی 
دارد، خوانندگان و دانشجویان را  از سردرگمی در تحلیل و نامگذاری اهداف بالغی، آسوده 
بررسی  در  بأضدادها«  األمور  بنابر»تُعَرف  میباشد.  تقابل دوگانه  اصل  کار،  بنای  زیرا  میسازد؛ 
اهداف بالغی پرسش در مثنوی، به این نتیجه میتوان رسید که بسیاری از اهداف بالغی را 
نمیشود به روشنی، مرزبندی کرد؛ زیرا هر امری برخاسته از نهی میباشد و هر انکاری، مقابلش 
اثبات حکم و نظری است. هر تعجیزی دربرابر تعظیم است که ناتوان میُنماید و هر اندوهی 
در اثر زایل شدن شادی است و برعکس. در تقسیم بندی این اهداف نیز برسه عنوان کلی؛ امر، 
نهی و تقریر بسنده شده است و  همة  اغراض بالغی در زیر مجموعة این سه اصل بررسی و 

تحلیل میشود. 

2- پرسش در مثنوی 
بسیاری از داستانهای مثنوی بر محور پرسش میگردد که اگرچه در ظاهر ایجابی مینماید، 
درحقیقت، بالغیترین سخنان مولوی، دربستر آنها شکل میگیرد. پرسش نیمی از دانایی است: 
»زانکه نیِم علم آمد این سؤال/ هربرونی را نباشد آن مجال«)3008 /4( پرسشها باید عالمانه 
باشد:»هم سؤال ازعلم خیزد هم جواب/همچنان که خاروگل ازخاک وآب«)3009( پرسش و 
چراگفتن باید فایده ای داشته باشد: »این چراگفتن سؤال از فایده  است/ جز برای این، چراگفتن 

بداست«)2996( پرسشهای موسی از خدا  بسیارملموس و صمیمانه است)3006-3003(:
 گفـــت حـــق دانـــم کـــه ایـــن پرســـش تـــو را
تأدیـــب و عتابـــت کردمـــی نـــه   ور 
ــا ــال مـ ــه در افعـ ــی کـ ــک میخواهـ  لیـ
تـــا از آن واقـــف کنـــی مـــر عـــام را

 نیســـت از انـــکار و غفلـــت وز هـــوا
ــی ــو را آزردمـ ــش تـ ــن پرسـ ــر ایـ  بهـ
 بـــاز جویـــی حکمـــت و اســـرار مـــا

ــام را                                                       ــر خـ ــن مـ ــی بدیـ ــه گردانـ پختـ

گاهی پرسشها برای لّذت محض است وهدفی جزمکالمه باکسی که دوستش داری، درآن 
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نهفته نیست. هدف،لّذت شنیدن است. ساقی عالوه برنوشاندن باده باید نامش را نیز با صدای 
بلند بگوید که گوش هم بهره اش را ببرد: 

 ای حســـام الّدیـــن ضیـــاء ذوالجـــالل
ــتهی ــّب مشـ ــد ز حـ ــر باشـ ــن مگـ ایـ

 چـــون کـــه میبینـــی چـــه میجویـــی مقـــال؟
انّهـــا لـــی  ُقـــل  و  َخمـــراً  اســـَقنی 

                                                           )2078_ 2077 (

ثانوی پرسش،  ازکارکردهای  پرسشها اشاره دارد و ذکرمیکند که یکی  امربالغی ِ  به  مولوی 
آگاهی بخشیدن به ناآگاهان است. با شگرد نادانسازی خویشتن:»مستفیداعجمی شدآن کلیم/ 
تا عجمیان را کند زین سرعلیم«)3014/4(موسی برای آنکه مردم ناآگاه را از راز استمرارچرخة 
مرگ و زندگی موجودات آگاه سازد، خود را مانندکسی نشان میدهدکه ازآن موضوع آگاهی 
نادانی  به  با آنکه ازموضوعی آگاه است، خود را  ندارد و میخواهد آگاهی کسب کند. گوینده 
میزند و آن را با شک و تردید و یاپرسش بیان میکند. این شگرد، ازپسندیده ترین شیوه های 
تعلیمی و تربیتی انسانهای وارسته است؛ زیرا مخاطب نیز مجال اظهارنظر مییابد و با نیوشیدن 
دیدگاه های مخاطبان، هم ابعاد تاریک مسأله روشن میشود و هم مرتبة فهم اشخاص و احوال 
نیز موجب تشویق  این شیوه، فروتنی است و فروتنی  نیز، الزمة  و  روحیشان آشکارمیگردد 

مخاطب و انفعال او میشود)شرح جامع مثنوی،زمانی :849 (.
برخی  میکند.  همسو  خود   با  را  مخاطب  سؤال،  و  اشکال  طرح  با  پرسش،  ساخت  در 
با  مولوی  است؛اّما  بسیاربیروح  است  آمده  ازمولوی  پیش  منابع  در  که  حکایتهایی  از 
شگردگفتگوآنها را میپروراند  که مهمترین عنصرگفتگونیز پرسش و پاسخ است. برای نمونه 
که  دراسرارنامةعطارآمده است.پرسشی  مثنوی  از  پیش  دوبین،که  وشاگرد  استاد  درحکایت 
تأثیربرمخاطب،  ازنظر  می آورد  درداستان  مولوی  که  پرسشی  با  میشود  مطرح  دراسرارنامه 
متفاوت است:»بِراستادآمدگفت:ای پیر/ دومیبینم قرابه من چه تدبیر؟«)ص99( اّما در مثنوی) 

1/ 327-332( آمده است:
ـــدام ـــن ک  گفـــت احـــول: زان دو شیشـــه م
ـــت رو ـــه نیس ـــتاد: آن دو شیش ـــت اس  گف
ــزن ــه مـ ــرا طعنـ ــتا مـ ــت: ای اُسـ گفـ

ــام ــرح تمـ ــن شـ ــو آرم؟ بکـ ــش تـ  پیـ
 احولـــی بگـــذار و  افـــزون بیـــن مشـــو
گفـــت اســـتا:زان دو یـــک را در شـــکن

که درسخن عّطار،گویی شاگرد خودش میداند که دوبین است؛ اّما پرسشی که مولوی اززبان 
نُمایان میکند که شاگرد از دوبینی خود ناآگاه است و دچار جهل مرّکب  شاگرد دارد قطعاً 
است و بیدارکردن  این منکران به مراتب دشواراست. داستان موسی و فرعون که درشرح اسرار 

شگرف خودشناسی است)2509_2510(
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1-2 : بسترپرسشهای بالغی درمثنوی
الف- تمثیل: مولوی درابیات زیر، درتمثیلی زیبا ناهماهنگی صوری دو در را برای مخاطب 
به تصویرمیکشد ومنتظر پاسخ مخاطب میماند. قطعاً مخاطب این تصویرتمثیلی را درمقابل 

خود تجّسم میکند:
ــم ــرو زار وکـ ــا فقیـ ــی: مـ ــت صوفـ  گفـ
ـــان  در  زواج؟ ـــو ایش ـــن کف ـــود ای ـــی  ب ک

محتشـــم و  مالـــدار  خاتـــون   قـــوم 
ــاج؟ ــر ز عـ ــوب  و در دیگـ یـــک در از چـ

                              )196-195(
ب- پرسشهای پی در پی  Quick fire Question: اینگونه پرسشها میتواند گوینده را 
به ژرفای ضمیرمخاطب رهنمون سازد. فرصت تحلیل ارتباط پرسشها با یکدیگر را نداشته باشد 
بکارکرد  پیشین،  بالغی  منابع  در  مخاطب.  اقناع  برای  است  منبری  مجاب شود. شیوه ای  و 
مولوی  میباشد.  پژوهش  این  تازة  از دستاوردهای  نشده است که  اشاره ای  متوالی  پرسشهای 
پریشان میکنی؟«  و  ویران میکنی؟/ میشکافی  ازچه  را  زمین  :»کین  ابلهی  درپاسخ پرسش 

پاسخ پرسش  را نیز با پرسش میدهد تا او را وادار به سکوت کند)2341- 2353(:
ــن ــزار ایـ ــزار و گندمـ ــود گلـ ــی شـ  کـ
 کـــی شـــود بســـتان و کشـــت و بـــرگ و بـــر
 تـــا بنشـــکافی بـــه نشـــتر ریـــش چغـــز
دوا از  خلطهایـــت  نشـــوید   تـــا 
را  پـــاره  پـــاره کـــرده درزی جامـــه 
هـــر بنـــای کهنـــه کآبـــادان کننـــد

ـــن؟  ـــن زمی ـــران ای ـــردد زشـــت و وی ـــا نگ  ت
 تـــا نگـــردد نظـــم او زیـــر و زبـــر؟
ـــز؟ ـــد نغ ـــی گردی ـــو و ک ـــود نیک ـــی ش  ک
ــفا؟ ــد شـ ــا آیـ ــورش کجـ ــی رود شـ  کـ
را؟ عاّلمـــه  درزِی  آن  زنـــد   کـــس 

نـــه کـــه اول کهنـــه را ویـــران کننـــد؟                                                           
خود،  پی درپی  پرسشهای  با  مولوی  اّما  میشود؛  شروع  ایجابی  ظاهر  به  پرسشی  با  داستان 

مخاطِب ابله، به سکوت وامیدارد.
ج-جمله های شرطی Conditional Sentences:سؤالهایی که برساختار شرطی جمله 

استوار است، نقش تأکیدی بر مخاطب مینهد. )1110- 1112(: 
 چــون تــو باشــی بخــت خــود ای معنــوی
تــو ز خــود کی گم شــوی ای خوش خصال

 پــس توکــه بختــی ز خود کی گم شــوی؟
چون کــه عیــن تــو تو را شــد ملــک و مال

اگرسعادت ذاتی شود، هیچگاه آن  را از دست نخواهد داد و نتیجه میگیرد به سوی این سعادت 
ذاتی)که بخت خودم باشم( برود)3685-3681(: 

ــدی ــل بـ ــر و غافـ ــودی حاضـ ــر نبـ  گـ
تـــو نفـــس  نبـــودی  غافـــل  ازو   ور 
ـــود ـــرالب ب ـــو اصط ـــت چ ـــو و عقل ـــس ت پ

ــیلی زدی؟ ــو را سـ ــی تـ ــت کـ  در مالمـ
 کـــی چنـــان کـــردی جنـــون و تفـــس تـــو؟

زیـــن بدانـــی قـــرب خورشـــید وجـــود                                                      

هیچگاه نفس تو این کاررا نمیکرد؛ پس، عقل تو حاضربر اعمال توست و نفس تو از عقل 
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غافل بود و درنهایت میگوید که ازعقل غافل مشو)امربه عقل ورزی(.
میبیند،  را  قاف  کوه  که  ذوالقرنین  داستان  در   :  Restrictionقصر حصرو  د- 
ازتعّجب:»گفت توکوهی دگرها چیستند؟/که به پیش عظم تو بازیستند؟«)3713( فقط تو کوه 
هستی.دیگرکوه هاکوه نیستند. البته برخی شارحان، به تسامح، اینگونه معناکرده اند:»اگرتوکوه 
نیستند«)شرح  بیش  بازیچه ای  تو  دربرابرعظمت  که  هستند  چه  دیگر  کوه های  هستی،پس 
جامع مثنوی،زمانی،بیت1037(که با این توضیح، ساختاری شرطی مییابد و نادرست است. در 

نمونه ای دیگر)1184-1183(:
ــد                                                           ور بخواهـــی از دگـــر هـــم او دهـــد ــم او دهـ ــخا هـ ــش سـ ــف میلـ برکـ

مولوی باساختارحصروقصر، میگوید حّتی اگرازکس دیگری هم بخواهی فقط و فقط خدا به 
تو اعطا میکند و مخاطب را تشویق میکندکه به سوی خداگام بردارد. در این بیت نیز مولوی 
با تعجیز بنده و تعظیم خداوند، نیرویی بزرگتر را به او نشان میدهد و بنده را به سوی خدا 

مشتاق میکند)3500-3499(: 
 جـــز تـــو پیـــش کـــی بـــرآرد بنـــده دســـت؟
هـــم ز اّول تـــو دهـــی میـــل دعـــا

 هـــم دعـــا و هـــم اجابـــت از تـــو اســـت
جـــزا                                                           را  دعاهـــا  آخـــر  دهـــی  تـــو 

حصرو قصری که واژة »تو« دارد، تعظیم خداوند را بیشتر میکند و درنهایت، انسان عاجز، 
قدرتی برتر ازخدا نمیبیند و تشویق میشود تا به سویش برود.

2-2 : انواع پرسش درمثنوی
الف- ایجابیThe Real Question:گاهی،پرسش صرفاً دربردارندة پاسخ است وکارکرد 
بالغی ندارد برای نمونه،درحکایت حلیمه وگم شدن نوزادش، پرسشهای پیرمرد ازحلیمه،در 
ایجابی است؛ اّما همین پرسشها، ازنگاه مولوی  سیرداستان و از نگاه پیرمرد و حلیمه، صرفاً 
اّما میپرسد تا  برای مخاطب مثنوی، پراز کارکرد بالغی است. مولوی خود دانای کل است؛ 

مخاطب را باخود در سیر داستان شرکت دهد)937-936(:
 پیرمـــردی پیـــش آمـــد بـــا عصـــا
ــی؟ ــش ز دل افروختـ ــن آتـ ــه چنیـ کـ

 کای حلیمـــه چـــه فتـــاد آخـــر تـــو را؟
ایـــن جگرهـــا را ز ماتـــم ســـوختی؟                                                      

را  ازآنجایی که مولوی خطیب بود و مثنوی   :The Possible Question ب- مقّدر 
درحضور مریدان میسرود و حسام الّدین چلپی نیز آن را مینوشت، دربرابر بسیاری از مطالبی 
که مولوی تقریرمیکرد،گاهی اشکالهایی در ذهن مخاطب به وجودمی آمد که مولوی آگاهانه 
پاسخ آن را میداد: »چون که کوته میکنم من از رشد/ او به صد نوعم به گفتن درکشد«)2077( 
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یکی از این صد نوع سخن گفتن، پرسشهای مقّدر و احتمالی است که مریدان و یا حسام الّدین 
ازمولوی میپرسند و او نیزپرسش را با پرسش پاسخ میدهد. مولوی به پرسشی مقّدر)اگرقهرو 
خشم نبود چه میشد؟کاش تنها لطف و مهربود وبس؟( پاسخ میدهد:»پس بماندی لطف بی 

قهر و بدی/پس کمال پادشاهی کی بدی؟«)1079(
ج- بالغیRhetorical Question )که درادامة پژوهش به تفصیل به اهداف پرسشهای 

بالغی میپردازیم(.
 3-2: پرسشهای هنری و ساختار روایی

درداستانهای مثنوی با دو کارکردهنری درپرسشها روبرو هستیم. نخست مخاطب مثنوی و 
دوم،گویندة پرسش در داستان. درابیات 3473 تا 3476 خطاب به منکران آمده است:

 یـــا تـــو پنـــداری کـــه روی اولیـــا
آن از  پیغمبـــر  مانـــده  تعّجـــب   در 
 چـــون نمیبیننـــد نـــوِر روم خلـــق؟
ـــرت چراســـت؟ ـــن حی ـــد ای ـــی  بینن ور هم

 آن  چنـــان  کـــه هســـت میبینیـــم مـــا؟
رویـــم مؤمنـــان؟ نمیبیننـــد   چـــون 
که  سبق بردست  بر    خورشید      شرق؟
تـــا کـــه وحـــی آمـــد کـــه آن رو در خفاســـت

که ازمنظراقتضای حال مخاطب مثنوی، تعظیم رسول است و ازمنظرداستانی، تعّجبی است 
که محمد)ص( برزبان جاری میکند. 

 اشخاص داستان باید زنده باشندچونان مردم واقعی، ویژگیها و طرز تفّکِرخویش را از خالل 
درپرسش   را   )skaz( شفاهی  روایی  لحن  او  که  میکند  ایجاب  دهند  بروز  خود  گفته های 
ازسبکی  درگفتارش  قهرمان  که  می افتد  اتّفاق  زمانی  درگفتگو  اسکاز  کند.  رعایت  دیالوگها 
فاخرسود  ادبی  زبان  از  مثبت  قهرمان  باستانی،  درکمدیهای  که  آنگونه  برد؛  بهره  مخصوص 
میجوید و قهرمان منفی و کمدی به زبان معمولی خودسخن میگویند)رستاخیزکلمات،شفی

عی کدکنی: 228(. مولوی پرسشهای شخصیتهای داستان را متناسب با طبقة اجتماعی آنان 
مطرح میکند: از زبان مخاطبی ابله، که قدرهمنشینی با صّدیقان را نمیداند، کارکرد بالغی 

متفاوت میشود)715-714(:
ـــاه ـــرب ش ـــد ق ـــه یاب ـــه ک ـــو آن ابل ـــه چ  ن
چـــون ز قربانـــی دهنـــدش بیشـــتر

 ســـهل و آســـان درفتـــد آن دم ز راه
ـــر؟!                                                                           ـــن مگ ـــت ای ـــد ران گاوس ـــس بگوی پ

کارکرد این پرسش، به اقتضای حال شخصیت داستان، تعّجب و حیرت است؛ اّما به اقتضای 
نگاه مولوی، تحقیر و تمسخر ابله است با قرینه ای در بیت: »نیست این از ران گاو ای مفتری/ 

ران گاوت مینماید ازخری«)719(.
4-2:  دوطرف پرسش درمثنوی
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در مثنوی، دوطرف پرسش،گاهی دوانسان  و گاهی انسان و غیرانسان وگاهی هردو غیرانسان 
وگاهی نیزحدیث نفس است. گفتگوی سلیمان باتاج پرسشی بالغی است.کسی ازتاج انتظار 
پاسخ ندارد: »هشت بارش راست کرد و گشت کژ/ گفت تاجا چیست آخر؟کژمغژ«)1904( 
و  خدا  از  موسی  پرسش  یا  و   )1290-1287( ازو  پرسش  و  گیاه  با  سلیمان  مکالمة 
بالعکس)3001_3009( درگفتگوی انسان با غیرانسان درمثنوی، باتوّجه به تفّکرموالنا که همة 
ذّرات عالم را سمیع و بصیر میداند، ازتأثیرهای بالغی آن نباید غافل شد.یکی ازشخصیتهای 
پرسشگردر مثنوی که مولوی از زبان او کالم خود را می آغازد و داستان را بسط میدهد، یاوه گو 
یاهمان فضول است؛ اّما دراصل یاوه گو نیست؛زیرا پرسشهایی مقّدر رامطرح میکندکه مولوی 
نیزازپاسخ دادن به آن لّذت میبرد چراکه برای رفع اشکال مخاطب، راهگشا است)492-490(:

 دور عثمـــان آمـــد و بـــاالی تخـــت
ـــرد شـــخصی بوالفضـــول ـــؤالش ک ـــس س  پ
ـــری؟ ـــان برت ـــتی ازیش ـــون جس ـــس توچ پ

 برشـــد و بنشســـت آن محمـــود بخـــت
ــول ــای رسـ ــر جـ ــتند بـ  کان دو ننشسـ

ـــری؟                                                    ـــان کمت ـــو ازیش ـــت ت ـــه رتب ـــون ب چ

پرسش یاوه گو هم در سیرداستان پرسشی بالغی )نکوهش عثمان است به طریق مؤّدبانه( 
است و هم در سخنان مولوی. نیزدر داستان فضول و صوفی که به مراقبت میپرداخت)1358 

تا1360(.
نیزپرسشها در بسترحدیث نفسMonologue  ودر ذهن شکل میگیرد و پاسخی  گاهی 
درموقعیت  نفس،گوینده  دارد.درحدیث  بالغی  کارکرد  انتظارنمیرودوصرفاً  ازکسی  آن  برای 
عاطفی وهیجانی شدیدی قرارمیگیرد و به ناچار، به گفتگو با خود میپردازد تا پرده از عاطفه  
فروافکند. درمونولوگ، صداقت وجوددارد. انسان از یکسو پرسنده است و ازدیگرسو پاسخ دهنده.

حدیث نفس، محمل مناسبی برای بیان عجزانسان است. )1303-1301(:
ـــت ـــه  اس ـــر پیش ـــه کمت ـــوری ک ـــدن گ  کن
ــر قابیـــل را ــر بـــدی ایـــن فهـــم مـ  گـ
ـــته را؟ ـــن کش ـــم ای ـــب کن ـــا غای ـــه کج ک

ـــت؟ ـــه اس ـــه و اندیش ـــر و حیل ـــی ز فک  ک
ــل را؟ ــر او هابیـ ــر سـ ــادی بـ ــی نهـ  کـ
ایـــن بـــه خـــون وخـــاک درآغشـــته را؟

5-2: پاسخ پرسش با پرسش
بازهم پرسش بالغی است. خداوند در پاسخ  شگرد مولوی در پاسخ به پرسشهای بالغی، 

موسی که میگوید چرا ما را می آفرینی و باز معدوممان میکنی، میگوید:
زمیـن انـدر  بـکار  تخمـی   موسـیا 
 چون که موسـی کشت و شد کشتش تمام
میبریـد را  مـرآن  و  بگرفـت   داس 
پـروری؟ و  کنـی  کشـتی  چـرا  کـه 

ــن ــی انصــاف ای ــم وا ده ــو خــود ه ــا ت  ت
نظــام، و  خوبــی  یافــت   خوشــه هایش 
 پــس نــدا از غیــب درگوشــش رســید
میبــری؟ را  آن  یافــت  کمالــی  چــون 



تسلطها و نوآوریهای مولوی در نحوة ارائه پرسشها در مثنوی / 113

و موسی:
ـــت ـــران و پس ـــم وی ـــا رب زان کن ـــت ی  گف
کاه انبـــار  در  نیســـت  الیـــق  دانـــه 

ـــه هســـت و کاه هســـت ـــه در اینجـــا دان  ک
تبـــاه هـــم  گنـــدم  انبـــار  در  کاه 

که مولوی از زبان خداوند، درطلب پاسخ پرسشش که ازنظربالغی، تجاهل مفیداقناع است، 
باز میپرسد)3024-3016(:

ـــی؟ ـــی یافت ـــو ازک ـــش ت ـــن دان ـــت: ای  گف
گفـــت تمییـــزم تـــو دادی ای خـــدا

ــاختی؟ ــدری برسـ ــه دانـــش بیـ ــه بـ  کـ
ـــرا؟                                                           ـــود م ـــون نب ـــز چ ـــس تمیی ـــت پ گف

این  با  که  است  این  میپرسد؟مگرنه  موسی  از  که  نمیداند  را  پرسشش  پاسخ  خداوند  آیا 
پرسشها، میخواهد موسی و کسانی را که این پرسش را در ذهن دارند، گام به گام به سوی 

سکوت فراخواند؟
6-2: کارکردبالغی برپایة تقابلهای دوگانه

روش مولوی در بسیاری ازابیات براساس تضاد و تقابلهای دوگانه است، بدینگونه که دریک 
پرسش، دوامرکاماًل متفاوت را پیش روی هم قرارمیدهد و در نهایت به نتیجه ای میرسد.»کی 
رسد همچون تویی راکزمنی/ امتحان همچو من یاری کنی؟«)352( درمصرع نخست، هدف 
تحقیر است و در مصرع دوم، تعظیم خود است. درنهایت به انکار قطعی میرسد که اصاًل امکان 

ندارد کسی که در اوج تحقیر است، کسی را که در اوج بزرگیست، دستخوش آزمون کند.
که  مینهد:»یاتوپنداری  ارج  را  مثنوی  درمقابل،  و  تحقیرمیکند  را  مثنوی  منکران  مولوی 
اوج  به  را  تقابل  این  دیگر  بیتی  در  بشنوی؟«)3459(  رایگانش  بخوانی  مثنوی/ چون  حرف 
میرساند:»عیب برخود نِه نه برآیات دین/ کی رسد برچرخ دین مرغ گلین؟«)3746(. گاهی نیز 
این تقابل دوگانه مخاطب را درگیرپرسش میکند و باساختارحصروقصرتأکید میکند تا مخاطب 

پاسخ را از میان دو تقابل برگزیند)1677- 1678(:
 ســحر رفــت و معجــزه ی موســی گذشــت
بانــگ طشــت ســحر جز لعنــت چــه ماند؟

افتــاد طشــت از بــام بــود   هــر دو را 
بانگ طشــت دیــن به جز رفعــت چه ماند؟                                                 

انتخاب را پیش روی مخاطب عرضه میکند وبدون جانبداری ازآنها، مخاطب را  که هردو 
مخّیر به گزینش میکند، هرگاه مولوی ازیکی ازاین تقابلها جانبداری کند،کارکردبالغی پرسش 
انکار است و درغیراین صورت، تخییر است.مولوی،دانایان را بزرگ میداند و فریبکاران ظاهربین 
را نیزتحقیرمیکند و باتمثیلی زیبا، عمل فریبکاران راتمسخر و درنتیجه آنها را ازعمل خود نهی 

میکند)2087-2084(:
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 پیـــش دانـــا بـــرده ای ســـرگین خشـــک
ــخ ــده مـ ــز گنـ ــده مغـ ــر را ای گنـ  بعـ
کاج گیـــج  ای  برداشـــتی  اخـــی   اخ 
را پـــاک  مشـــام  آن  فریبـــی  تـــا 

ـــک ـــاف مش ـــای ن ـــه ج ـــن را ب ـــه بخرای  ک
 زیربینـــی بنهـــی و گویـــی کـــه اوخ؟
رواج؟ یابـــد  بـــدت  کاالی  کـــه   تـــا 

را؟                                                                  افـــاک  گلشـــن  چریـــده ی  آن 

7-2: مرزبندی نکردن اهداف بالغی:
اغراض پرسشهای بالغی در مثنوی ظاهرو باطنی دارند. ظاهراً دربیتی، افادة هدفی خاص 
به نظرآید؛ اّما بایست باطن آن راکاوید و برظاهر بسنده نکرد. دربیت 242 دفترچهارم، دست 
کشیدن از امورمکروه را عین رفتن به سوی خوبیها میداند:»ترک این تون گوی و در گرمابه 

ران/ترک تون را عین آن گرمابه دان«که ترک ازبدی، همان فرو رفتن در خوبی است. 
دربیان کارکرد امرونهی، شاید بتوان گفت که اصاًل مرزی وجودندارد. پرسشی که فحوای 
نهی ازکاری است، حقیقتاً باتوّجه به همان تقابلهای دوگانه، امربه چیزی بهتر رانیز به همراه 

دارد)2081 و2083(:
خـــو قنـــد  مصطفـــای  حضـــور   در 
ـــان ـــر ده ـــش ب ـــر منع ـــزد به ـــت می دس

ـــو ـــرب ازگفت وگ ـــرد آن ع ـــد ب ـــون ز ح  چ
چندگویـــی پیـــش دانـــای  نهـــان؟                                   

با ذکرزیاده گوییهای آن عرب، به تحقیراو میپردازد که سخن گفتن بیهوده را ازحدبرده است 
)نهی از گفتاربیهوده( و سپس او را به سکوت دربرابر رسول خدا امرمیکند و یا دربیت: » غافلی 
هم حکمت است و این عمی/تابماندلیک تا این حدچرا؟«)2608( باطرح پرسشی، مخاطبی 
را که در غفلت غرق شده  است، بیدارمیکند)نهی از غفلت( و او را به سوی آگاهی و بیداری 
امرمیکند. نیز، هرگاه پرسشی افادة مالمت کند، طبیعتاً نهی و امر نیزخواهدداشت. پرسشهای 

بالغی، ظاهری و باطنی دارند. در داستان بلقیس و سلیمان)1044-1041(:
 خیـــز بلقیســـا بیـــا و ملـــک بیـــن
ســـنی چـــرخ  ســـاکن   خواهرانـــت 
راد بخششـــهای  ز  را   خواهرانـــت 
ـــل زن؟ ـــی طب ـــون گرفت ـــادی چ ـــو ز ش ت

 بـــر لـــب دریـــای یـــزدان دربچیـــن
ـــی؟ ـــلطانی کن ـــه س ـــرداری چ ـــه م ـــو ب  ت
ـــی کـــه آن ســـلطان چـــه داد؟  هیـــچ میدان

ــن؟!                                                          ــس گولخـ ــاه و رئیـ ــم شـ ــه منـ کـ

باتحقیر و مالمت بلقیس، کارهای دنیوی او را به سخره میگیرد و با قراینی چون؛»خیزبلقیسا« 
او را به ترک متاع دنیوی تشویق میکند. 

3-تقسیم اهداف بالغی: پرسشهای بالغی را در سه هدف بالغی کلی جای داده ایم: امر، 
بازدارندگی، بیان مطلب. 
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1-3:  امر: پرسشهای بالغی که درزیرمجموعة امر قرارمیگیرند،عبارتنداز؛تشویق،امیدواری، 
امرمؤّدبانه و حسن طلب، پرسشهای تشریکی، کسب اجازه، تسویه،اظهاریأس،شادی و اندوه.

تشویق:  تفاوتی که تشویق با امر دارد، در قرینه هایی است که دربافت متن وجود دارد. 
درنهی و امر، مخاطب مجبوراست و یا نوعی تهدیددرکاراست و ناچاری وجوددارد؛اّما درافادة 

تشویق، مولوی، راه را نشان میدهد ومخاطب با اشتیاق آن رابرمیگزیند. )2612-2611(:
بـــازار را؟ اینچنیـــن  یابـــد   خودکـــه 
ــوض ــتان عـ ــد درختسـ ــه  ای را صـ دانـ

 کـــه بـــه یـــک گل میخـــری گلـــزار را؟
حّبـــه ای را آمـــدت صـــدکان عـــوض

جایی  را  و سودحیرت آور  بازار  زیرا چنین  باشد؛  برای خدا  میکند  تشویق  را  مخاطب  که 
 2613 بیت  در  نیز  قرینه ای  برو.  سویش  به  عاشقانه  پس  یافت؛  نمیتوان  محضرخدا  جز 
وجوددارد:»کان هلل دادن آن حّبه است/ تاکه کان اهلل له آید به دست« این تشویق نیزحاصل 
همان حیرتی است که بنده ازبزرگی خدا مشاهده میکند و سپس مشتاق میشود که بندگی 

کند. 
ــش ــار بیـ ــزاران بـ ــدی هـ ــر ندیدنـ عاقـــان کـــی جـــان کشـــیدندیش پیـــش؟گـ

)1173 (
نمیدیدند  را  احسان خداوند  اگرعاقالن  است،  پنهان  تشویق  پرسش،  این   درساختارشرطی 
با  بده. مولوی  برای خدا جان  اگرعاقلی،  دیده اند و تو هم  برایش جان نمیدادند. پس حتماً 
پرسشی، تأکیدمیکند تکّبر زهراست و تمثیل می آورد و درنهایت، با پرسش دیگر مخاطب را 
مشتاق میکند که راه سعادت درفروتنی است و مخاطب به فروتنی تشویق میشود) 2747_ 

:)2755
 چـــون  کـــه شـــاهی دســـت یابـــد بـــر شـــهی
را افتـــاده  خســـتة  بیابـــد   ور 
 گرنـــه زهرســـت آن تکّبـــر پـــس چـــرا
 ویـــن دگـــر را بـــی ز خدمت چـــون نواخت؟
نـــزد را  گدایـــی  هرگـــز  راهـــزن 

در چهـــی دارد  بـــاز  یـــا   بکشـــدش 
ــا ــد عطـ ــه و بدهـ ــازد شـ  مرهمـــش سـ
 کشـــت شـــه را بیگنـــاه و بیخطـــا؟
زین  دو  جنبش زهر  را شاید      شناخت
ــزد؟ ــز گـ ــرده راهرگـ ــرگ مـ ــرگ گـ گـ

گاهی تشویق حاصل تقابل دوگانه است: مولوی عقل عوام را عاجز ازآن میداند که فهم سخنان 
ناب را داشته باشد و سفارش میکند اگرمیخواهی خوش باشی، ازعشق کمک بگیر و درنهایت، 
مخاطب را به عشق تشویق می کند. پرسشهایی که درظاهرافادة عجزعقل است؛ اّما درحقیقت 

تشویق به عشق. همان تقابل دوگانه ای که درکالم بلیغ موالنا وجوددارد)3288-3287(:
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مّتهـــم اســـت ای  ریـــزه   زّر عقلـــت 
جمـــع بایـــد کـــرد اجـــزا را بـــه عشـــق

 بـــر قراضـــه مهـــر ســـّکه چـــون نهـــم؟
ـــق ـــون سمرقندودمش ـــوش چ ـــوی خ تاش

پرسشهای بالغی تشریکی: هدف مولوی ازپرسشهای ایجابی،مشارکت مخاطب است در 
همراهی او با سیر داستان و آموزش. ازبدیهیاتی میپرسد که مخاطب با پاسخ به آنها، خود 
را در داستانسرایی شریک میداند؛ چون ارصاد و تسهیم در بدیع. دربیت زیرگوینده میپرسد: 

»هدیه شاعر چیست؟تو بگو«)نوعی امر(
 هدیــة شــاعر چــه باشــد؟ شــعر نــو
ــان ــورد آب و ن ــت؟ خ ــاره  دوزی  چیس پ

 پیــش محســن آرد و بنهــد گــرو )1186(
 میزنــی ایــن پــاره بر دلــق گــران )2553(

دربارة  این که دل عرفا و انسان کامل، ازحکمت و معرفت الهی الهام میگیرد و در پیشگو ییها 
خطا نمیکند: »لوح محفوظ است او را پیشوا/ از چه محفوظست؟محفوظ ازخطا «)1851(.

نیز  گاهی  و  دارد  را  مخاطب  امیدوارکردن  قصد  بالغی  پرسشهای  با  گوینده  امیدواری: 
خوداظهار امیدواری میکند. درهردو نوع مخاطب را با خود همراه میسازد؛ اگرخود نیز اظهار 
امیدواری کند، قصدش تلقین آن به دیگران است که باز در بستر امر بررسی میشود)3780_ 

:)781
 بازچـــون آیـــد بـــه ســـوی بـــزم خـــاص
ـــه جـــوش ـــا ب ـــم درحلمســـت و رحمته حل

 کـــی بـــود آنجـــا مهابـــت یـــا قصـــاق؟
ـــروش  ـــی  خ ـــگ و ن ـــر چن ـــنوی ازغی نش

امر مؤّدبانه و حسن طلب: حال مخاطبی که برتر ازگوینده است، ایجاب مینماید سخن 
امری را با چاشنی ادب گفت. آسیه به فرعون میگوید:»هم درآن مجلس که بشنیدی تو این/ 
از امرمؤّدبانه  باید میگفتی. حسن طلب نیزگونه ای  چون نگفتی آری و صدآفرین؟«)2602( 
میتوان  را  طلب  میباشد. حسن  همراه  و...  متاع  و  مالی  درخواست  با  گاهی  البته  که  است 

جلوه ای ازهمان امردانست)1939_1940(:
 گفـــت حاجـــب: آخـــر او بنـــده ی شماســـت
ــر ــردد اگـ ــم گـ ــه کـ ــو چـ ــهّی تـ از شـ

ـــت ـــم رواس ـــی ه ـــر نویس ـــش ب ـــر جواب  گ
نظـــر؟ انـــدازی  بنـــده  و  برغـــام 

مردم  برای  اوست.  بیتابی  از  نیزفحوای پرسش موسی، حاکی  با خداوند  درمکالمة موسی 
بی تمییزی که ممکن است دچار وسوسة سحرشوند، ازخداوند، استمداد دارد:»گفت موسی 
سحرهم حیران کنی است/چون کنم کین خلق را تمییزنیست؟«)1670(که خداوند نیزپاسخ 
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طلب موسی را میدهد:» گفت حق تمییز را پیداکنم/عقل بی تمییز را بیناکنم«.
 کسب اجازه:  خطاب موسی به خداوند)3595_ 3596( :

مـــرا او  میفریبـــد  رب  یـــا   گفـــت 
ـــا مـــن دهـــم هـــم خدعـــه اش؟ بشـــنوم ؟ ی

را تـــو  فریبنـــده ی  او   میفریبـــد 
ــش؟ ــرع کـ ــل را آن فـ ــد اصـ ــا بدانـ تـ

 دلسوزی: )3248-3247(:
ــم؟ ــو رحـ ــی آری تـ ــلمانان نمـ ــر مسـ  بـ
ـــت ـــج همس ـــن رن ـــزوی ز ت ـــک ج ـــج ی رن

 مؤمنــان خویشــند و یــک تن شــحم و لحم
ــت ــه ا س ــود ملحم ــت  یاخ ــردم صلحس گ

دوران  کاش  که  میکند  طلب   - استبطاء  بن مایة  با  زیبا  دربیتی  وناقه ،  مجنون  درحکایت 
جدایی زودتر تمام شود-امربه دلسوزی دارد:»سرنگون خودرازاشتردرفکند/گفت:سوزیدم زغم 

تاچند؟چند؟« )1551(.
پژمرده  و  زرد  نه  و  میگندد  نه  که  عقلی که بخشش خداونداست  دربارة  مولوی  شادی:  
با  میشود، میگوید:»ورره نبعش بودبسته چه غم؟/کو همی جوشد زخانه دم به دم«)1966(که 
بن مایة انکار، مخاطب را به بطن هدف که امربه شادی است، فرامیخواند. هیچ غمی نیست؛ 
پس شاد باش.یا ندایی که حلیمه را شاد میکند که از گم شدن طفلت اندوهگین مباش. شاد 
قطعاً  سرنگون؟«)978(  طفلت  نام  از  شدند  ذوفنون/ چون  بتان  کان  ندیدی  زیرا:»آن  باش 

دیدی پس غصه نخور و شاد باش.
اظهاراندوه و حسرت:  در اظهار اندوه نیز، گوینده یا قصد ناراحت کردن دیگران را دارد 
و یا خود اظهار غم میکند تا شاید حالش به واسطة دلگرمی و سخنان دیگران شاد گردد؛ 
اندوه  اظهار  که  کسی  میشود.  مطرح  است،  مثنوی  اساس  که  دوگانه  تقابل  بازهم  بنابراین 
میکند، ازاطرافیان میخواهد که اورا دل داری دهند که باز هم دربردارندة هدف امر و یا خواهش 

غیرمستقیم است. شاعری که ازصلة اندک وزیر ثانی دل گیرمیشود)1236-1234(:
 رو بـــه ایشـــان کـــرد و گفـــت ای مشـــفقان
ـــن؟ ـــه ک ـــر جام ـــن وزی ـــام ای ـــت ن  چیس
گفـــت یـــا رب نـــام آن و نـــام ایـــن

 ازکجـــا آمـــد بگوییـــد ایـــن عـــوان؟
ـــم حســـن ـــش ه ـــه نام ـــدش ک ـــوم گفتن  ق
چـــون یکـــی آمد؟دریـــغ ای رّب دیـــن

از پیشامدی که برایش اتفاق می افتد ناراحت است و اندوه میُنماید که کاش پیش نمی آمد و 
به گونه ای طلب انصراف از حکم را خواهان است. اندوه هنگامی شدیدتر میشود که با حسرت 
همراه شود؛حسرتی که حاصل ازدست رفتن زمان و شرایط است:»او همی جوشید ازتفِّ سعیر/ 
عقل میگفتش ألَم یأتِک نَذیر؟«)2282(آیا برایت هشداردهنده نیامد؟قطعا آمد.پس باید گوش 

فرامیدادی.
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تسویه:»بازگفتند ارکساد و ار روا/ چیست برما؟بنده فرمانیم ما«)570(.
2-3:  بازدارندگی

و  عجز  بیان  نهی،  از؛  عبارتند  میگیرند  قرار  بازدارندگی  زیرمجموعة  در  که  بالغی  اهداف 
تعجیز، سرزنش، تذّکر بر گمراهی، تمسخر، تحقیر، اثبات عقیده خود و بطالن عقیده مخالف، 

تهدید، هشدار، اظهار مخالفت.
انکار میکند:»حال کآخرزو  ازپرسشهایی که مفیدنهی است، مخاطب آن را  نهی: بسیاری 

پشیمان میشوی/گربوداین حالت اول کی دوی؟«)1336(
 کــی طفیــل مــن شــوی در اغتــراف؟
رود؟ کــی  ســوزن  ســوراخ  در  کــوه 

چون تو را کفریست همچون کوه قاف؟)1450( 
جــز مگــر کآن رشــتة یکتــا شــود )3451(

را  با غرور  از غرور و خودبزرگبینی، تمثیلی زیبا می آورد و سعادتمندی  برای نهی مخاطب 
امری محال میپندارد و در مصرع دوم نیز، باحصروقصری زیبا، سخن خود را مؤّکد میسازد 
و مخاطب را از غرورنهی میکند و او را به فروتنی فرامیخواند:»کوه را َکه کن به استغفار و 
نیز، مفید شمول حکم  ازپرسشها  برخی  بگیر و خوش بکش«)3452(.  خوش/جام مغفوران 
ازآن  نهی  گوینده،  اصلی  هدف  درنهایت،  و  دربردارد  را  تحقیر  حکم،  گریزازآن  که  هستند 
اقدام بوده است:» هیچ دیوانه ی فلیوی این کند؟/بربخیلی عاجزی کدیه تند؟«)1173(مسلّماً 
هیچکس این کار را نمیکند پس تو نیز انجام مده. گاهی درپرسشها، غرض تمسخر را با کثرت 
درآن بیان میکند و سپس مخاطب را  به نهی از آن کار فرامیخواند:» زین خران تاچند باشی 
نعل دزد؟/گرهمی دزدی بیا و لعل دزد«)1098(مولوی نمیخواهد که مخاطب لعل بدزدد؛بلکه 
او را دراوج تمسخرقرارمیدهد تا دست از عملش بردارد.  در بیت زیر با واژة »عاشقا« ادب در 
نهی را به گونه ای زیبا نشان داده است که پرسش رابه سمت تشویق نیزمیبرد:»عاشقاخّروب 
توآمدکژی/همچوطفالن سوی کژچون میغژی؟«)1386(درگفتگوی هامان با فرعون اقتضای 
حال مخاطبی که برتر ازگوینده است،رعایت شده است:»پس بگفتی تاکنون بودی خدیو/ بنده 
گردی ژنده پوشی را به ریو؟«) 1243(. درگفتگوی هامان و فرعون، هامان میگوید)2730_ 

:)2731
جهــان مســجود  و  معبــود   تاکنــون 
ــت ــن خوشترس ــدن زی ــش ش ــزار آت دره

بنــدگان؟ کمینــه ی  گــردی   بوده یــی، 
پرســت بنــده   شــود  خداونــدی  کــه 

ازفرعون  مؤّدبانه  تا  میگوید  متعّجبانه سخن  غرورش،  و  ازبزرگی  فرعون  ازبازگشت  هامان 
بخواهد که مطیع موسی نشود.

داردکه   یاری  میکندوطلب  خوداظهارعجزازچیزی  گوینده  عجز،گاهی  بیان عجز:دربیان 
کند(گاهی  من کمک  به  کارعاجزم؛پس کسی  این  ازانجام  معموالًدرمقولةامرقرارمیگیرد)من 
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بررسی  بازدارندگی  راتعجیزکند،درمقولة  واگرمخاطب  تقریراست  وهدفش  اظهارعجزمیکند 
خون  درآب  قبطیان  که  ندهی(.هنگامی  انجام  اصاًل  بهتراست  میشود)توعاجزهستی،پس 

میبینند و سبطیان آب 3442- 3443: 
ــد ــون آب ش ــژ خ ــوکرد ک ــن س ــاز ازی  ب
ــت ــمش برف ــا خش ــت ت ــاعتی بنشس  س
ــت؟! ــاره چیس ــره را چ ــن گ ــرادر ای  ای ب
چــون فنــا را شــد ســبب بــی منتهــا

ــد ــاب ش ــدر ت ــم و ان ــدر خش ــی ان  قبط
 بعــد ازآن گفتــش کــه ای صمصــام زفــت
کومّتقیســت اوخــورد  را  ایــن  گفــت 
مــا؟ بندیــم  را  راه  کدامیــن  پــس 

ابروی  تونتانی  مؤّکدمیسازد:»  را  عجز  اقراربه  و  عجزرا  انکاری  استفهام  زیربا  درنمونه های 
با  همراه  عقل  تعجیز  بیت،  بشناختن؟!«)2328(دراین  من  جان  توانی  چون  ساختن/  من 
انکاراست:»عقل جزوی همچوبرقست و درخش/ دردرخشی کی توان شدسوی وخش؟«)3319( 
موالنا،درپرسشهایی پی درپی به تهدید و تنبیه، به منکران گوشزد میکندکه باید اقرارکنند که 

دربرابرقدرت خدا عاجزند)2451_ 2453(:
قــدر یک یــک  برکنــد  را   ســبلتت 
عــاد؟ آن  یــا  تیزتــر  تــو   ســبلت 
ثمــود؟ آن  یــا  ســتیزه روتری  تــو 

الحــذر یعمــی  کالَقــدر  بدانــی   تــا 
بــالد؟ ازدمشــان  لرزیــد  همــی  کــه 
نیامــد مثــل ایشــان در وجــود؟ کــه 

 سرزنش: درابیات زیرهدف بالغی ازهمةپرسشها، نهی از کاری است؛ اّما با بنمایة سرزنش و 
توبیخ. به مخاطب میگوید که ازریاکاری دست بردارد و ازافکاری که دارد بازگردد. البته دراین 

ابیات، با انکارنیز این توبیخ و سرزنش را مؤّکدکرده است) 2364 _ 2365(:
 مـــن بـــه جادویـــان چـــه مانـــم ای وقیـــح!؟
مـــن بـــه جادویـــان چـــه مانـــم ای جنـــب!؟

 کـــز دمـــم پررشـــک میگـــردد مســـیح
کـــه زجانـــم نـــور میگیـــرد کتـــب 

مخاطب  که  است  این  هدفش  و  میدهد  پاسخ  پرسش  با  را  پرسش  تذّکربرگمراهی: 
رابرگمراهی که درآن است،آگاه کند. 578_ 582: 

ــت ــاخ ماسـ ــق طّبـ ــر حـ ــاب از امـ  آفتـ
ــی؟ ــون کنـ ــرد چـ ــر بگیـ ــت گـ  آفتابـ
صـــداع؟ آری  خـــدا  درگاه  بـــه   نـــه 
خورشـــیدکو؟ نیمشـــب   گرکشـــندت 
ـــود ـــع ش ـــب واق ـــه ش ـــب ب ـــات اغل حادث

 ابلهـــی باشـــد کـــه گوییـــم اوخداســـت
ـــی؟ ـــرون کن ـــون بی ـــو چ ـــیاهی زو ت  آن س
 کـــه ســـیاهی را ببـــر وا ده شـــعاع؟
 تـــا بنالـــی یـــا امـــان خواهـــی ازو؟

ــود  ــب بـ ــو غایـ ــود تـ ــان معبـ وآن زمـ

تمسخر: برخی از پرسشهایی که مفید تمسخراست، دربردارندة نهی نیز میباشد: »کورگفتش 
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آخرآن یاران تو/ برکه اند این دم شکاری صیدجو/قوم تو در کوه میگیرند گور/ درمیان کوی 
مفید تمسخراست،دربسترحدیث  ازپرسشهایی که  تو کور؟«)1047_ 1048(برخی  میگیری 
نفس است.کودکان هنگامیکه بزرگترمیشوند، دردل، دوران کودکی و نادانی خود را مرورکرده 
و برآن میخندند و اعمال کودکی خود را به سخره میگیرند:»چون زکودک رفت آن حرص 
بدش/ بردگراطفال خنده آیدش/ که چه میکردم چه میدیدم دراین؟/خل زعکس حرص بنمود 

انگیین«)1134_1135(. 
بُد  دارد:»خودهمان  برتحقیر  درساختارحصروقصرمی آورد،تأکید  که  پرسشی  با  تحقیر: 
واودرپیش خلق/خلق کی  پنهان  معنی اش  ازآدمی شدناپدید  پری  ندید/چون  راکس  دیگراو 

بینندغیرریش و دلق؟«)835_ 836(.
اثبات عقیدۀ خود و بطالن عقیدۀ مخالف:درمثنوی بحثهای فلسفی و کالمی بسیاری 
به  باتوجه  بالغی  هدف  این  است.  نهفته  مباحث،درجدل   این  ذات  که  شده است  مطرح 
را  افکارمخالف  مقّدر،  پرسشهای  با  است.  بالغی  هدف  پربسامدترین  درمثنوی،  شیوةمنبری 
مطرح میکند و باز به  بطالن آن میپردازد که ژرفساخت این جدل،اقناع مخاطب است و وادار 
به سکوت اوکه درحوزة بازدارندگی بررسی میشود:»ساحره ی دنیا قوی دانا زنی است/حّل سحر 
او به پای عامه نیست/ ورگشادی عقد او را عقلها/ انبیا را کی فرستادی خدا؟«)3196_3197( 
تعجیز عقل ازسوی گوینده و تعظیم عقل ازنظرمخاطب. بنابراین، چون این دو متضاد باهم 
جمع نمیشوند، حتماً باید یکی را برگزید و آن هم تأکیدی که مولوی بر اثبات نظرخود دارد . 
درابیات دیگری، با دلیل اقناعی، مخاطب را وامیداردکه ازجبرگرایی دست بردارد واختیاررا 
برجهی؟/ جبرتاکی  »بردرخت  اثبات میکند:  خودرا  انکاروعقیدة  را  مطلق  جبر  کند  قبول 
اختیارخویش رایک سونهی؟/چون بوداکراه باچندین خوشی/که تودرعصیان همی دامن کشی؟/

آنچنان خوش کس رود در گمرهی؟/کس چنان رقصان دود؟«)1394_ 1397(. 
هشدار: با بهره ازپرسشهای تلمیحی پیاپی منکر خود را هشدار میدهد و در نهایت، مخاطب 
باکالم او همسو میشود که ذّرات هستی بینا و شنوا و تحت امر خداوند هستند)2421-2412(:

 بـــاد را بـــی چشـــم اگـــر بینـــش نـــداد
را حّنانـــه  دل  چشـــم   گرنبـــودی 
دیـــده ور نبـــودی  گـــر   ســـنگریزه 
ــد ــک و بـ ــن برنیـ ــن زمیـ ــام ایـ در قیـ

 فـــرق چـــون میکـــرد انـــدر قـــوم عـــاد؟
ــه را؟ ــر آن فرزانـ ــدی هجـ ــون بدیـ  چـ
 چـــون گواهـــی دادی انـــدر مشـــت در؟

دهـــد؟  گواهیهـــا  نادیـــده  ز  کـــی 

 تهدید: گاهی هشدار به مرز تهدید میرسد و هدف اصلی ازتهدید نیزنهی ازکاری  و امر 
بکاردیگر است. درابیات زیر)783-790( به قرینه سخن خودمولوی»تهدیدفرستادِن سلیمان 

پیش بلقیس که اصرارمیندیش برشرک وتأخیرمکن« :
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ــا عــادان چــه کــرد؟ ــاد را دیــدی کــه ب  ب
آن چــه بــا فرعــون زد آن بحــر کیــن

 آب را دیــدی کــه در طوفــان چــه کــرد؟
وآنچــه بــا قــارون نموده  اســت ایــن زمین؟

بااین همه درس عبرت آیا هنوز هم تمایل به دوری ازخدا داری و با اودشمن هستی؟!
3-3: بیان مطلب: اهداف بالغی؛ استفهام انکاری، استبعاد، تأکید در خبر و تقریر، تعظیم 

و تعجب در این گروه قرار میگیرد.
استفهام انکاری: خطیب قزوینی درکتاب اإلیضاح انکار را برای دو معنی توبیخ و تکذیب 
درنظرگرفته است)113( همچنین درپانوشت جواهرالبالغه آمده است: »اگرانکار دراثبات بکار 
رود آن را منفی میسازد و اگر در نفی بکار رود آن را اثبات میکند. نفِی اثبات نفی است و نفِی 
نفی اثبات است)هاشمی: 83(. درگونة سوم ازهدف بالغی پرسش در مثنوی نیز همان تقابل 
دوگانه را میبینیم. مولوی در قالب پرسش، حکمی را به طور قطعی اثبات  و خبررسانی میکند 
)تقریروتأکیدآن( و یا ارتباط را انکار میکند به همراه تأکید)انکار و تأکید در آن(که تعّجب و 
تعظیم و شمول حکم نیز زیرمجموعة این تقابل دوگانه قرارمیگیرند. در انکار، قرینه ای وجود 
دارد که پاسخ به»هرگز و هیچگاه« ختم شود. انکار، دربردارندة نهی و امر نیز میباشد؛ یعنی 

هرانکاری، حکمی را نقض میکندکه باید از آن دوری کرد و به سوی نقطة مقابلش رفت: 
رایحــه ی جّنــت کــی آیــد ازدبــر؟)2224( رایحـــه ی جّنـــت ز بینـــی یافـــت ُحـــر

برای  امیدی  که  میبود  آگاه  هرچیزی  عاقبت  از  اگرآدمی  است.  جهان  این  ستون  .غفلت 
زندگی نداشت. مولوی در تمثیلهایی نغز میگوید:

بــدی قّصابــان  ز  واقــف  گــر   گاو 
 یــا بخــوردی ازکــف ایشــان ســپوس؟
 ور بخــوردی کــی علــف هضمــش شــدی؟
پــس ســتون این جهــان خود غفلت  اســت

 کــی  پــی ایشــان  بــدآن  دّکان  شــدی؟
یا     بدادی      شیرشان     از     چاپلوس؟
بــدی؟ واقــف  علــف  مقصــود  ز   گــر 
چیســت دولــت؟ کایــن َدوادو بــا لت اســت

ازآن  این  است:»جزو عقل  باتقریرنیز همراه  است،  انکار  باهدف  پرسشهایی که  از  بسیاری 
عقل کل است/ جنبش این سایه زآن شاخ گل است/ سایة شاخ دگر ای نیکبخت/ کی بجنبد 

گرنجنبد این درخت؟«)3644_ 3645(
مطلقاً  را  آن  و  است  کارنشدنی  که  نمیتوان گفت  قطعی  به صورت  دراستبعاد،  استبعاد: 

نمیتوان انکارکرد. )1818_1820(:
ـــز ـــت خی ـــت چس ـــای ُچس ـــک  پیم  ای فل
 کـــی تـــوان نوشـــید ایـــن مـــی زیـــر دســـت؟
بـــوی را پوشـــیده و مکنـــون کنـــد

ـــز ـــا بری ـــر م ـــی ب  ز آنچـــه خـــوردی جرعه ی
 مـــی یقیـــن مـــر مـــرد را رسواگرســـت
ـــد؟ چشـــم مســـت خویشـــتن را چـــون کن
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را  باده  بایزید(این  کسی)چون  نوشید؟بعیداست؛اگرهم  راپنهانی  باده  این  میتوان  چگونه 
پنهان بنوشد، جای بسی تعّجب هاست! زیرا باده یقیناً آدمی را رسوا میکند.

تأکیددرخبرو تقریر:تقابل دوگانه ای میان استفهام انکاری و تقریر نیزبرقراراست؛درپاسخ 
با  پرسش  ودرپاسخ  افادةانکارمیکند،پاسخ»هیچ«،»اصاًل«و»نمیتوان«می آوریم  که  پرسشی 
افادة تقریرمیگوییم:»قطعااینگونه است«. دراستفهام تقریری،مخاطب به درستِی سخن گوینده 
اقرارمیکند)معانی،شمیسا: 180(. تقریر دربردارندة حکم یا اعتقاد و اندیشة معروف و مقبول 
و  ازجهت شناخته  متکلّم  با سؤال  مخاطب  است.  و...  فرهنگی  اجتماعی،  قاعدة  و  عرف  ویا 
مقبول بودن سؤال با او همراه میشود. باتمثیلی اقناع کننده،سخنش را مؤّکد کرده است:»این 
نداننداز  درجهان/چون  الهی  طبیبان  واقفترند/پس  تو  ز  تو  برسقام  دانشورند/  بدن  طبیبان 
توبی گفت دهان؟«) 1796_1797(. دربیت:»جبربودی کی پشیمانی بدی؟/ظلم بودی کی 
نتیجه اش  انکاراست،درباطن  بالغی  مفیدهدف  ظاهراًپرسش  1644(گرچه  بدی؟«)  نگهبانی 
میشد؟خیر؛  ازکردةخودپشیمان  انسان  بود،آیا  حاکم  انسان  اگرصرفاًجبربراعمال  تقریراست. 

پس قطعاًجبرنیست و هرچه هست اختیار است. 
هدیه است  تن  »مرگ  رامؤّکدمیکند:  انکار  تعظیم،  بالغی  هدف  با  گاهی  :مولوی  تعظیم   
براصحاب راز/ زّر خالص را چه نقصان است گاز؟«)1681(»گرنروید خوشه از روضات هو/پس 
بودارض اهلل؟آن  فنا بی ریع نیست/چون  این ارض  باشد واسع ارض اهلل ؟بگو/ چون که  چه 
مستوسعی است«)1760_1761(.  درپرسشهایی نیزبه خاطرتعظیم مطلبی برتر،ازسخن پیشین 
ازبس  نوشیده است،  بایزید  که  باده ای  انکاراست:  نیزنوعی  ازسخن  میکند.عدول  عدول  خود 
گیراست که سراسردشت که چیزی نیست؛ بلکه ازفلک نهم هم درگذشته است:»پرشدازتیزی 
دوموردذکرشده  به  باتوجه  درگذشت«)1823(.  هم  فلک  چه؟کزنه  ودشت/دشت  اوصحرا 
وشواهدی از قرآن که در جواهرالبالغه برای تعظیم نقل شده است ومعنای انکارمی دهد)جواه

رالبالغه،هاشمی:84(تعظیم را ذیل مبحث انکارآوردیم. 
تعّجب:گاهی،پرسش هایی که مفیدتعّجب است،ساختارش حدیث نفس است.هنگامی که 
حلیمه سراسیمه نداهایی میشنود و دچارحیرت میشود)ابیات 926-929(: »کین چنین بانگ 
آنها  احوال  و  ازعرفا  که  کجاست؟«پرسشهایی  رساننده  رب  یا  میرسد  راست/  و  ازچّپ  بلند 
میشود، قطعاًبالغی و دربردارندة حیرت و تعّجب است:»پس بپرسیدش که این احوال خوش/

که برون است ازحجاب پنج وشش/گاه سرخ وگاه زردوگه سپید/ میشود رویت چه حال است 
وبه  بوی  است:»میکشی  بیت1813  تعّجب،  و  حیرت  این  قرینة  ونوید؟«)1811_1812(که 

ظاهر نیست گل/ بیشک ازغیب است و ازگلزارکل«.
دستاوردهای پژوهش:

1. نظریه پردازی مولوی دربارة بالغت. به ویژه پرسش بالغی.
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2. تجاهل العارف یک شیوه بالغی است؛ نه یک هدف بالغی. 
3. جداسازی همة اهداف بالغی درزیر سه عنوان »امر«، »بازدارندگی«، »بیان مطلب« .

4.  بهره گیری مولوی ازروش تقابل دوگانه برای تأثیربرمخاطب.
5. پاسخ پرسش با پرسش:شگرد اساسی تأثیربرمخاطب است و مولوی که خطیب و واعظ 
است، ازاین شگردهنری بسیاردقیق بهره برده است. او با شگردهای تأکیدی چون؛ حصروقصر، 
تمثیل، پرسشهای پی در پی، و پاسخهای پرسشی و جمالت شرطی، سؤال هایش را مؤّکدتر 

میکند.
6- پربسامدترین اهداف مولوی:زدودن گرد جهل ازمخاطب و منکران هدف اصلی مولوی 

است؛
پربسامدترین  رّدعقیدةمخالف  و  عقیدةخود  انکاروتقریرواثبات  بالغی  هدف  ضرورتاً  پس 
هدف است.کمترین هدف بالغی، اظهار عواطف انسانی چون شادی، یاس، اندوه، تردید است. 
ازپربسامدترین  این اهداف هستند  نیز که مکّمل  واژه های پرسشی »کی«و»چه« و »چون« 
واژه های پرسشی درمثنوی است. برخی ازپرسشها نیزباآهنگ و لحن پرسشی همراه است و 

واژه های پرسشی ندارد که درتکمیل بالغت بسیارمؤثّرتر ازادات پرسشی عمل میکند.
7- مخاطب مثنوی: نادانان و جاهالن و نیز  بندگانی هستند که مولوی آنان را به سوی 
و  ُمصر  انکارشان  در  که  هستند  منکرانی  مثنوی،  دیگر  مخاطب  و  میکند  تشویق  بهترینها 
پابرجایند که هشدارها و تهدیدها و تقریرها و انکارهای  مثنوی درارتباط با آنهاست. مخاطبی 
که در جایگاه معشوقی قرار داشته باشد، باتوّجه به بافت تعلیمی آموزشی مثنوی، بسیار اندک 
است. البته بندگانی که به سوی خداوند درحرکت و تکاپوهستند، در درجة نخست خطابهای 

مولوی قراردارند.
8- پیشنهادها: درکتابهای دانشگاهی نباید اصراری به مرزبندی اهداف بالغی داشت.

بحثی مفّصل دربارة آمیختگی اهداف بالغی چون امر وبازدارندگی و انکارو تقریر وتشویق 
و... باید گشود. درنامگذاری، ازاصطالح اغراض ثانوی استفاده نکنیم– جدا ازبحثهای دستوری 
و نحوی و زبانی- هدف اصلی ازبسیاری ازپرسشها، درالیة نهانی زبان قراردارد؛ اّما درحقیقت 

هدف نخستین است.
اگرچه به نظرنویسنده مرزبندی نهایی و دقیق برای اهداف بالغی پرسشها نمیشود تعیین 
ارایه جامعة آماری تقریبی،جدول اهداف بالغی دفترچهارم مثنوی درزیر، نموده  کرد؛ برای 

میشود: 

اهداف بالغی زیرمجموعه امر



124 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی38- زمستان96

غی
بال

ف 
هد

یق
شو

ت

 و 
دوه

ان
رت

حس

 و 
انه

ؤدب
مرم

ا
ب

طل
ن 

حس

ش 
رس

پ
کی

شری
ت

زی
سو

دل

دی
شا

ری
دوا

امی

ویه
تس

س
یأ

ازه
 اج

ب
کس

4333111   3185مورد

اهداف بالغی زیرمجموعه بازدارندگی

ف 
هد

غی
بال

هی
ن

جز
ن ع

بیا

خر
مس

ت

قیر
تح

بر 
کر

تذ
هی

مرا
گ

ت 
ثبا

ا
ود

 خ
ده

عقی

دید
ته

ش
رزن

س

دار
هش

181610665532موردها

اهداف بالغی زیرمجوعه بیان مطلب
استبعادتعجبتعظیمتقریراستفهام  انکاریهدف بالغی

5129773موردها

ادات پرسشی

ت 
ن چهکیادا
چو

ت
یس

چ
جاچراکوکی

ک

ند
چ

ت
یس

ک

دام
ک

ف
کی

ی 
سش

 پر
حن

با ل

57      97767022211816159731بیت

منابع:
است؟«.وحیدیان کامیار،تقی.)1384(.  بالغی   کالم  موسی  حضرت  »آیاپاسخ   -1

نامةفرهنگستان. سال هفتم. دوره دوم.
2- آیین بالغت)شرح مختصرالمعانی(.شیرازی،محمدامین.)1375(.تهران:دفترنشراسالمی.

3- آیین سخن.صفا،ذبیح اهلل)1363(.تهران: فردوس. چاپ یازدهم.
4- اسرارنامه.عطار،شیخ فریدالّدین محمد.)1361(.تصحیح صادق گوهرین. تهران:کتابفروشی زّوار.

علمی پژوهشی  عرفانی«.آقاحسینی،حسین.)1390(.فصلنامة  درمتون  پرسش  »اهمیت   -5
کاوشنامه. سال 12.ش 22.

زّرین کوب،عبدالحسین.)1386(.  مثنوی.  تمثیالت  و  تفسیر قصه ها  و  نقد  بحردرکوزه-   -6
تهران: انتشارات علمی.



تسلطها و نوآوریهای مولوی در نحوة ارائه پرسشها در مثنوی / 125

7- »پرسش بالغی تشریکی درادبیات معاصرفارسی«. دشتی آهنگر،مصطفی.)1395(.فنون 
ادبی. سال 8.ش 3. صص 119- 136.

صباغی.)1390(.  وعلی  ثالث«.حیدری،حسن  اخوان  درشعرمهدی  بالغی  »پرسش   -8
فصلنامة پژوهشهای ادبی، سال 8، ش 31 و 32، بهاروتابستان. 

راد. افضلی  رحیم  و  ماهیار،عّباس  سعدی«.  غزلیات  در  آن  ثانویه  اغراض  و  »پرسش   -9
)1395(. زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی. سال 24. بهارو تابستان. ش 25.

10- تاریخ و تطّور علم بالغت. شوقی ضیف.)1383(.ترجمة محمدرضاترکی.تهران:سمت.
11- درسایةآفتاب. پورنامداریان،تقی.)1380(.تهران: نشرسخن.

12- سّرنی .)1386(.ج نخست- تهران: انتشارات علمی.چاپ یازدهم.
حافظ«.طاهری،حمید)1386(.فصلنامة  درغزلیات  آن  ثانوی  واغراض  »سوال   -13

علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الّزهرا. سال 17و 18.ش 68 و 69.
14- شرح جامع مثنوی معنوی. زمانی،کریم.)1375(.دفترچهارم. تهران: نشراطالعات تهران
15- صورخیال درشعرفارسی. شفیعی کدکنی,محمدرضا.)1366(.تهران: نشرآگاه.چاپ اول.

16- غزلیات شمس تبریز.موالناجالل الّدین محمدبلخی.مقّدمه وگزینش وتفسیر:محمدرضا 
شفیعی کدکنی.چاپ اول 1387.تهران:سخن.

17- فنون بالغت و صناعات ادبی. همایی،جالل الّدین.)1370(.تهران:نشرهما.چاپ هفتم
بانو. ماهدخت  بیان(.همایی،  و  معانی  درباره  استادهمایی  وبیان.)یادداشتهای  معانی   -18

)1374(. تهران:نشرهما.
بتولی  ثالث«.رحیمیان،جالل و عباس  19- »منظورشناسی جمالت پرسشی درشعراخوان 

آرانی. )1383(.علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.دوره 21.ش 1 پیاپی.
20-»نقدوتحلیلی برمبحث پرسش در کتب بالغی فارسی. آقاحسینی،حسین.)1392(. ادب 

و زبان)دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنرکرمان(.سال16.ش 33.
منابع عربی:

1- اإلیضاح فی علوم البالغه المعانی و البیان و البدیع. خطیب قزوینی، جالل الّدین محمد. 
)1424ق(. وضع حواشیه: ابراهیم شمس الّدین. بیروت: دارالکتب العلمیه. الطبعه األولی

و  م(.ضبط  الّسیداحمد. )1999  الهاشمی،  البدیع.  و  البیان  و  المعانی  فی  2-جواهرالبالغه 
تدقیق و توثیق:د. یوسف الصمیلی. صیدا: المکتبه العصریه. الطبعه األولی.

English:
Aglossary of literary terms . M.H. Abrams and Geoffrey Galt,H. 

(2005). Tehran: Rahnama Published . Ed c 8th. 


