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چکیده
متداولترین مقولههای دستوری مورد استفاده در زبانهای دنیا عبارتنداز :جملههای خبری ،پرسشی،
امری و تعجبی که بترتیب برای دادن خبر ،طلب خبر ،صدور فرمان و بیان شگفتی بکار میروند اما
مطالعات زبانشناسی حاکی از آن است که در استفادۀ از زبان همیشه مقولههای دستوری و مقوله
های معنایی ـ منظوری جملهها بر هم منطبق نیستند؛ بعبارتی دیگر ،لزوما اینگونه نیست که هریک
از این جمالت برای منظور در نظر گرفته شده برای آنها بکار روند بلکه گاهی ممکن است هر یک از
آنها با توجه به بافتی که در آن قرار میگیرند بر معانی و منظورهای دیگری نیز داللت داشته باشند.
اگرچه بالغیون نقشهای معنایی ـ منظوری متعددی برای جملههای پرسشی برشمردهاند ،نویسندۀ
این مقاله بمنظور کشف نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در غزلیات عراقی ،حدود 487
بیت و مصراع دارای ساختار پرسشی را در  220غزل عراقی  ،مورد بررسی قرار داده است .نتیجه
اینکه عراقی از  28کارکرد معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی20،مورد از آن را بکار برده است و بر
اساس تحلیلهای آماری ،پربسامدترین کارکردهای ثانوی بترتیب عبارتند از« :استفهام انکاری»،
«تمنی و آرزو»« ،عجز و ناتوانی»« ،نهی» و «نفی» که این کارکردها با بافت و ساختار اشعار تغزلی
هماهنگ و منطبق است،
کلمات کلیدی :جملههای پرسشی ،نقشهای معنایی ـ منظوری ،غزلیات عراقی.

 -1استادیار بنیاد دانشنامه نگاری ایران)alinezhadmar@gmail.com( ،

 /214سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /40تابستان 1397

 -1مقدمه
در زبانهای دنیا مقولههای دستوری متنوعی وجود دارند که هر کدام نقشهای معنایی ـ
منظوری گوناگونی برعهده دارند از این میان چهار جملۀ خبری ،پرسشی ،امری و عاطفی پر
کاربردترین آنهاست که در بیشر زبانها دیده میشود اگرچه این جملهها بعنوان مقوله
دستوری برای بیان معانی خاصی بکار گرفته میشوند اما نتایج حاصل از مطالعات زبانی نشان
میدهند که چه بسیار اتفاق میافتد که صورت دستوری هر یک از این جملهها با نقش معنایی
ـ منظوری آنها مطابقت ندارد .این مباحث در شاخهای از علم زبانشناسی به نام
( )pragmaticsبررسی میشود که در زبان فارسی به «منظورشناسی» یا «کاربردشناسی»
ترجمه شده است.
یکی از مقولههای دستوری ،جمله پرسشی است که اغلب ،هدف از بکارگیری آنها کسب
خبر از امر نامعلوم است و معموال پاسخ مشخصی نیز دارند .اما گاهی در برخی از جملههای
پرسشی که اغلب در ادبیات رواج دارند و «سوال بالغی» نامیده میشوند ،کسب خبر مطرح
نیست ،بلکه گوینده یا نویسنده بنا به دالیلی آن را برای بیان غیر مستقیم مقاصد خود بکار
میگیرد تا بدین ترتیب ،کالم خود را زیباتر و تاثیرگذارتر به مخاطب عرضه کند.
اگرچه پژوهشهایی در زمینه نقشهای معنایی ـ منظوری بر روی آثاری چون غزلیات حافظ
(نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در غزلیات حافظ :رحیمیان ،شکری
احمدآبادی) ،غزلیات شمس (بررسی نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در غزلیات
شمس :پارسا ،مهدوی) ،بوستان سعدی (منظورشناسی جمالت پرسشی بوستان سعدی:
حمیدرضا اکبری) ،شاهنامه (نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در شاهنامه:
هوشنگ مددی) ،اشعار اخوان ثالث (نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در اشعار
مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد :بتولی آرانی) و غزلیات سعدی (منظورشناسی جملههای
پرسشی در غزلیات سعدی :علیاکبر باقری خلیلی و مریم محمودی نوسر) انجام شده است
اما تاکنون غزلیات فخرالدین عراقی از منظر نقشهای معنایی ـ منظوری مورد بررسی قرار
نگرفته است.
از این روی در پژوهش حاضر ما بمنظور تجزیه و تحلیل جنبههای متعدد معنایی ـ
منظوری جمالت پرسشی در غزلیات عراقی ،پس از گزینش ابیات و مصراعهای دارای ساختار
پرسشی از میان غزلیات عراقی ،آنها را بر اساس کارکردهای معنایی ـ منظوری طبقه بندی
نموده و کوشیدهایم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
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ـ کارکردهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در غزلیات عراقی چیست؟
ـ کدام کارکرد معنای ـ منظوری بیشترین بسامد را در غزلیات عراقی دارد؟
ـ بسامد باالی مقوله معنایی ـ منظوری خاص در غزلیات شاعر بیانگر چیست؟ و چه
ارتباطی با بافت تغزلی اشعار دارد؟
ـ نقش عناصر بالغی در تبیین کارکردهای معنایی ـ منظوری چیست؟
 -2کاربردشناسی و رابطه آن با علم معانی
کاربردشناسی( )pragmaticsشاخهای از علم زبانشناسی است که تاکنون تعاریف
متفاوتی از آن ارائه شده است.
ریچارد کاربردشناسی را مطالعه کاربرد زبان در محاوره بویژه رابطۀ بین جمالت و بافت و
موقعیتی که در آن بکارمیروند میداند که این مطالعه موارد پیش رو را شامل میشود :تعبیر
و کاربرد کالم چه نوع وابستگی به دانش ما از دنیای واقعی دارد؟ گویشوران کنشهای گفتاری
را چگونه بکار میبرند و میفهمند؟ رابطه میان گوینده و شنونده چه تاثیری بر ساختار جمالت
دارد؟ (واژهنامه آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی ،ریچاردز)284،
جورج یول ،معتقد است« :کاربردشناسی مطالعه معنی است؛ معنایی که گوینده یا نویسنده
آن را منتقل میکند و شنونده یا خوانده آن را درمییابد .بنابراین کاربردشناسی بیشتر با
تحلیل افراد از گفتههایشان سر وکار دارد تا معنی خود کلمات یا عباراتی که بکار
میبرند(.کاربردشناسی زبان ،یول)11،
لیچ ،منظورشناسی را به دو بخش منظورشناسی ـ جامعه شناسی و منظورشناسی ـ
زبانشناختی تقسیم میکند .که در این پژوهش ،شاخه زبانشناختی آن مورد نظر است .در
منظورشناسی ـ زبانشناختی بر سر این موضوع بحث میشود که یک جمله میتواند در بسترها
و بافتهای مختلف ،نقشهای متفاوتی داشته باشد که نقشهای معنایی ـ منظوری نامیده میشود
که معموال یکی از این نقشها و معانی ،اولیه هستند و معانی دیگر ثانویه محسوب میشوند.
این بخش از منظورشناسی تا حدود زیادی با علم معانی قابل انطباق است؛ چرا که موضوع
علم معانی نیز توجه به معانی ثانویهای است که متکلم بلیغ به مقتضای حال مخاطب از آن
بهره میگیرد تا بیشترین تاثیر را بر او داشته باشد( .اصول کاربردشناسی ،لیچ)98 ،
از نظر کزازی ،در دانش معانی ،دگرگونیهایی را که به مقتضای حال پدید میآید بررسی
میکنیم .سخن زمانی روشن و رساست که بسته به حالهای گونهگون ،دیگرگونی بپذیرد.
(زیباییشناسی سخن پارسی ،کزازی)26 ،
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 -3روش انجام پژوهش
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانهای انجام شده است .منبع مورد نظر
«کلیات فخرالدین عراقی» به تصحیح و توضیح نسرین محتشم بوده است .در پژوهش حاضر
کارکردهای بیست و هشتگانه شمیسا در کتاب معانی( )111-119بعنوان الگو در نظر گرفته
شده است .از میان غزلیات عراقی حدود  220غزل برگزیده شده و از میان آنها  487جمله
پرسشی (در قالب بیت یا مصرع) استخراج شده است .نکته قابل ذکر آنکه در این بررسی،
برخی از ابیات از دو جمله پرسشی (هر مصراع یک پرسش) تشکیل شده بودند که ما نیز در
شمارش آنها را دو جمله در نظر گرفتهایم.
 -4تجزیه و تحلیل داده ها
عراقی در غزلیاتش به فراوانی از پرسشهای بالغی دارای کارکردهای معنایی ـ منظوری بهره
برده است .مهمترین این کارکردها عبارتند از:
 -1 -4استفهام انکاری
کارکرد این جمالت بگونهای است که مقصود گوینده از بکاربردن آنها کشف مجهول و
کسب خبر نیست؛ بلکه او بر آن است تا با طرح پرسش ،محتوای مطرحشده در پرسش را
بصورت موکد نفی کند .در این حالت فعل جمله پرسشی ،مثبت و پاسخ موردنظر منفی و
همراه با تاکید است .از مجموع487جمله پرسشی یافتشده در غزلیات عراقی117،جمله
( )24%/02برای انکار مطلبی خاص بکار رفته که در میان کارکردهای دیگر ،بیشترین بسامد
را به خود اختصاص داده است :
جز نسیم از در آن دوست که آرد خبری؟
جز صبا کیست کزین خسته برد پیغامی؟
(ص ،217ب)2557
شاعر در این بیت ،با بکارگیری مفهوم «حصر و قصر» به همراه ساختار جمله پرسشی،
پیغامرسانی به معشوق و خبرآوری از کوی دوست را به (صبا) و (نسیم) منحصر نموده و بر
این نکته تاکید کرده است که هیچکس غیر از صبا نمی تواند پیغام او را به معشوق برساند و
هیچکس غیر از نسیم نیز نمیتواند خبری از معشوق برای او به ارمغان آورد.
دایۀ مهـرت به شیر لطف پروردسـت دل

شیرخواره چون زید کش بازگیرد دایه شیر؟
(ص،163ب)1778
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در این بیت ،شاعر با بکارگیری تصویری تمثیلی در ساختار جمله پرسشی ،خودش را به
شیرخوارهای تشبیه کرده که معشوق چون دایهای او را با شیر لطف و محبت خود پرورانده
است و حال که این لطف از او دریغ شده ،امکان زندگی برای او وجود ندارد او با بکارگیری
این شگرد بالغی ،عالوه بر شکوه از بیمهری معشوق ،بر غیرممکن بودن زندگی پس از
محرومیت از مهر و لطف معشوق نیز تاکید میکند و بدین ترتیب مخاطب را در این انکار با
خود همراه میسازد.
 -2 -4تمنی و آرزو (بیان اشتیاق)
در غزلیات عراقی  99جمله پرسشی در قالب مصراع یا بیت یافت شده است که بگونهای
القا کننده اشتیاق و آرزوی شاعر برای دیدار با معشوق یا وصال او یا دریافت خبر و پیغامی
از اوست .این جمالت حدود  %20/32از حجم کل پرسشهای مطرح شده در غزلیات این
شاعر را شامل میشود که پس از مقوله استفهام انکاری ،پربسامدترین مقوله بشمار میرود.
برخی از نمونههای آن عبارتند از:
ز من شکسـته بررس که :چگونهای؟ کجایی؟
چو شکست توبۀ من مشکن تو عهد ،باری
(ص،109ب)1039
عراقی در این بیت ،با گرد آوردن مجموعهای از عناصر چون (شکستن توبه ،نشکستن عهد و
پیمان) و صفت (شکسته) که از یک سو ،تداعیکننده شکست در رابطه با معشوق است و از
سویی دیگر ،یادآور توبهای است که شکسته ،در حقیقت اشتیاق و شاید استحقاق خود را
برای دریافت توجه از سوی معشوق ،نشان میدهد اگرچه این توجه در حد پرسش از حال و
روزگار او باشد.
جــذبههای دلـربایت ریســمان انداخته؟
هیــچ بینم باز در حلق عـــراقی ناگهان
(ص،138ب)1422
شاعر در این بیت ،برای بیان اشتیاق خود نسبت به معشوق از تصویر تشبیهی سود جسته و
جذبههای معشوق را همچون ریسمانی تصویر کرده است که وی در آرزوی حلقآویز شدن از
آن است؛ بعبارتی دیگر ،اشتیاق شاعر به درجهای است که حتی از جانش هم برای معشوق
دریغ نمیدارد.
در برخی از ابیات ،بیان کثرت با ابراز اشتیاق ،همراه میشود؛ چرا که معموال در غزلهای
عاشقانه ،این دو مفهوم بنوعی در هم تنیده هستند .بدین ترتیب که شاعر ابتدا از کثرت غم
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و اندوه ناشی از فراق و یا طوالنی شدن زمان انتظار ،شکوه کرده سپس از اشتیاق خود برای
رسیدن به معشوق حکایت میکند:
چـــند روی خـوب را پنهـــــان کنی؟
کی بــرون آیــــی ز پرده آشــــــکار؟
(ص،177ب)1961
عراقی در بیت باال با بکار بردن واژگان پرسشی (کی؟) و (چند؟) ،افزون بر اینکه طوالنی
شدن روپوشاندن معشوق را یادآور شده ،بر اشتیاق خود برای دیدن او نیز تاکید نموده است.
 -3 -4بیان عجز و ناتوانی
در این کارکرد معنایی ـ منظوری ،گوینده با بهرهگیری از ساختار پرسشی ،ناتوانی و
درماندگی خویش یا شخص دیگر را از انجام کاری و یا گفتن سخنی بیان میکند .در بررسی
غزلیات عراقی  46بیت و مصراع ( )9%/44با ساختار پرسشی یافت شد که بر عجز و ناتوانی
داللت دارد .نکته قابل توجه آنکه بیشتر جملههاییکه دارای این کارکرد هستند بنوعی معنای
یاس و ناامیدی را که حاصل عجز و ناتوانی است ،در خود نهفته دارند .در غزلیات این شاعر
غزلهایی با ردیف «چه کنم؟» و «چتوان کرد؟» «با که گویم؟» وجود دارد که همه ابیات آنها
دارای کارکرد معنایی ـ منظوری موردنظر هستند:
دل غمگـــــین مرا گـر ننوازد چه کنم؟
با من دلشــده گر یار نســـازد چهکنم؟
وصـــلش ار با من بیچاره نسازد چهکنم؟
بر من آنســـت که با اندوه او میســازم
(ص،121ب)1197،98
که شاعر در سراسر این غزل علیرغم آنکه خود را مجبور به تحمل غم عشق میداند ،اما
نگران آن است که مورد بیمهری معشوق قرار بگیرد و آنگاه از تحمل آن عاجز و ناتوان شود.
پس ازین دگر چه سازم سپر خـدنگ او من؟
چو خدنگ غمزه او دل و جان و سینه خون کرد
به چه حیله جان برآرم ز دم نهنگ او من؟
چو نهنگ بحر عشقش دو جهان به دم فرو برد
(ص،138ب)26-1425
شاعر در بیت نخست ،با ارائه تصویری تشبیهی« ،غمزه» معشوق را به «خدنگی» تشبیه کرده
که دل و جان عاشق را هدف قرار داده است؛ اما حال که دل و جانش را در این راه از دست
داده ،خود را از یافتن سپری دیگر عاجز و ناتوان یافته است .و در بیت دیگر ،عجز و ناتوانی
خود را در مقابل غمزه معشوق ،در قالب تصویر استعاری نهنگ (استعاره از غمزه معشوق)
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نشان داده است که همه جهان را بکام خود فروبرده است و در این حال او چگونه میتواند در
این شرایط ،دل خود را از غمزه او در امان نگه دارد .در حقیقت شاعر با ارائه شبکههای درهم
تنیدهای از تصاویر تشبیهی و استعاری ،زمینه را برای پذیرش عجز و ناتوانی خود در نظر
مخاطب فراهم نموده ،او را با خود همراه میسازد.
گاهی این کاربرد ،با مقولههای معنایی ـ منظوری دیگر نیز همراه شده است:
 کثرت:که دریـــن واقـــعه بد ز قضـــــا افتادم
چند نالم ز عـــراقی؟ چه کند بیچــاره؟
(ص،202ب)2333
که شاعر ضمن شکوه و اظهار ماللت از کثرت نالههای خود ،عجز و ناتوانی خود را نیز بیان
میکند.
 آرزو و اشتیاق:آری چـه توان کــردن؟ با مات نمی افتد
بنمــــای به من رویت ،یارات نمی افتد؟
(ص،181ب)2017
در این بیت شاعر در عین حال که اشتیاق خود را برای دیدن روی معشوق بیان میکند ،در
مقابل بیتوجهی او اظهار عجز کرده ،چارهای جز تحمل نمییابد.
 -4 -4نهی
گاهی شاعر با استفاده از ساختار جمالت پرسشی ،بر آن است تا مخاطب و گاهی خویشتن
را از انجام کاری یا قرارگرفتن در موقعیتی برحذر دارد ،که این امر شکل دهنده به مقوله
معنایی ـ منظوری نهی است .معموال لحن کالم شاعر در این مقوله معنایی ،تند و گاهی
سرزنشآمیز و پرخاشگرانه است .در غزلیات عراقی 36بار از این کارکرد جمله پرسشی استفاده
شده است که  %7/39از مقولههای معنایی ـ منظوری بکار رفته در آن را تشکیل میدهد.
چــــون پـــود تــو محــــکـمی ندارد
در تــــــار حیــات دل چـــــه بندی؟
(ص،128ب)1286
عراقی در بیت فوق ،با بکارگیری عناصر سازگاری چون «تار و پود» و «بستن و محکم» از
یک سو و سودجستن از تصاویر تشبیهی «تار حیات» و «پود تو» ،مجموعهای از تصاویر را

 /220سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /40تابستان 1397

فراهم آورده است که با همراهی هم ،مخاطب را به سبب ناپایداری وجودِ همچو پودش ،از
دل بستن به تار زندگی دنیایی برحذر میدارد.
ز نیـش غمـــزه جــانم می چه خستی؟
ز نــوش لـــب چو مرهـــــم مینداری
(ص،201ب)2323
شاعر با بهره گیری از آرایه تضاد و کنار هم نشاندن عناصر متضادی چون «نوش و نیش» و
«مرهم و خستن» ،معشوقش را که به لطف و دلجویی او امیدی ندارد ،از آزردن جانش نهی
میکند.
در برخی از ابیات و مصراعهای پرسشی ،گاهی مقوله معنایی -منظوری نهی ،با بیان کثرت
همراه شده است:
بیدلی از غـــم به جــــــان آورده گیر
چـــند خــواهی کردن این جور و جفا؟
(ص،196ب)2248
در این بیت ،شاعر عالوه بر اینکه کثرت و طوالنی شدن زمان جور و جفای معشوق را به او
یادآوری نموده ،او را از این کار بازداشته است.
گاهی نیز مقوله نهی با مفاهیمی چون شکایت و یا مالمت ،طنز و انکار و تعجب ،همراه
شدهاست:
 شکایت:چــــونک از زر چــو ســــوسـن آزادم
همچـو غنـــــچه چـــــرام بند کنند؟
(ص،176ب)1950
عراقی در این بیت دو تصویر تشبیهی را بکار گرفته و کوشیده است در قالب آنها ضمن بیان
شکایت و نارضایتی خود از به بند کشیده شدن توسط بدخواهان ،آنها را از این امر برحذر
دارد :در مصراع اول خود را همچون غنچهای تصویر کرده که به بند کشیده شده است که
در بند بودن ،بیش از هر چیز یادآور در هم تنیدگی و در هم فرورفتگی گلبرگهای غنچه
است؛ اما در مصراع دوم با تشبیه خود به سوسن ،تعلیلی شاعرانه برای رهایی خود ارائه داده
است.
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 -5 -4نفی
این نقش معنایی ـ منظوری زمانی بکار میرود که متکلم بخواهد مطلبی را نفی کند در
این صورت منتظر پاسخ مخاطب نمیماند .تفاوت این نوع از استفهام با استفهام انکاری در
آن است که جنبه تاکیدی نوع دوم قویتر است .در غزلیات عراقی 34،مورد جمله پرسشی در
این مقوله معنایی ـ منظوری یافت شده است که حدود  %6/98از کل نقشهای معنایی ـ
منظوری را در بر میگیرد:
چون شاه رخ نماید ،فرزانهای چه سنجد؟
چون عشـــق در دل آید آنجا خرد نپاید
(ص،90ب)822
در این بیت شاعر ،با ایجاد تقابل میان «عشق و خرد» و «شاه و فرزانه» (اشاره به مهره شاه
و وزیر در شطرنج که با رخ ایهام تناسب میسازند) برآن است که بگوید عقل توان مقابله با
عشق را ندارد همانگونه که در عرصه شطرنج ،هرگاه شاه به میدان آید ،عرصه بر وزیر تنگ
شده ،از ارزش او کاسته میشود.
چون لقــمه جــز اســــتخوان نمییابم
بر خوان جهان به هـــرزه چه نشــینم؟
(ص،113ب)1093
شاعر با کنار هم نشاندن واژگانی چون «خوان ،نشستن بر خوان ،لقمه و استخوان» ،شبکهای
از تصاویر تشبیهی را فراهم نمودهاست که با سودجستن از آنها ،ضمن یادآوری بیارزشی
جهان ،از مشغول شدن به آن سر باز میزند.
 -6 -4شکایت و مالمت
گاهی کارکرد معنایی جمالت پرسشی ،شکایت وگلهمندی است و آن در صورتی است که
مخاطب مرتکب عملی شده که از نظر متکلم و یا عرف پسندیده نیست؛ از این روی در قالب
پرسش ،مراتب نارضایتی و شکایت خود را از آن مسئله مطرح میکند و همین ساختار
پرسشی ،تا حدودی از تندی و ناخوشایندی شکایت کاسته و آن را قابلپذیرشتر میکند .
البته گاهی با در نظر گرفتن نوع رابطه شاعر با مخاطب و شان او ،ممکن است معنای مالمت
و سرزنش هم از آن برداشت شود .در غزلیات عراقی 33بار کارکرد شکایت و مالمت بکار رفته
که  %6/77از کل مقولههای معنایی ـ منظوری غزلیات او را به خود اختصاص داده است:
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بنــــــوازی و پـــــس بیــــــازاری

آخـــــر ای دوســـت این چه آیینست؟
(ص،161ب)1743

چو آخـــر دســـــت از ما می گسستی؟
چـــــرا پیوستی ای جــــان با من اول
(ص،201ب)2322
در دو بیت یاد شده ،واژگان «بنوازی و بیازاری» و «پیوستی و میگسستی» تضاد و دوگانگی
را بتصویر میکشند و به این ترتیب عاشق را در ذهن مخاطب ،در سرزنش و شکایت از معشوق،
برحق جلوه میدهند.
گاهی برخی از ابیات و مصراعهای دارای ساختار پرسشی ،عالوه بر مقولۀ معنایی ـ منظوری
شکایت و مالمت ،معنای نهی ،نفی و کثرت را نیز در خود نهفته دارند:
 نهی:چـون ز خــــاک افــــتادهام برداشـتی
باز بر خـــــاکم چــــرا میافــــکنی؟
(ص،177ب)1964
در این بیت نیز شاعر افزون بر آنکه معشوق را از روا داشتن خواری بر او ،آن هم پس از ارج
و قرب دادن به او ،نهی کرده ،شکایت خود را از او ابراز داشته است .در این بیت نیز بار دیگر
عناصر متضاد «بر خاک افکندن» و «از خاک برداشتن» ،در القای مفهوم موردنظر شاعر نقش
تاثیرگذار ایفا کردهاند.
 کثرت:تا کی وجـوه شــــام ز خون جگر کنیم؟
تا چند چاشت ما همه از خوان غـم بود؟
(ص،88ب)804
عراقی در این بیت ،با بکار بردن کلمه پرسش «تا چند؟» و «تا کی؟» ،بهمراه ترکیب تشبیهی
«خوان غم» و «چاشت» و «شام» ،هم کثرت و مداومت بر جفا و بیتوجهی از سوی معشوق
را به او یادآور شده و هم از او به سبب این عمل ،شکوه سر داده است.
 -7 -4پرسش
معمولترین کاربرد جمله پرسشی برای مطرح کردن سوال و کسب خبر است .این پرسشها
که «پرسش زبانی» نامیده میشوند ،بمنظورکسب آگاهی و طلب پاسخ طراحی میشوند .در
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غزلیات مورد بررسی 30 ،جمله ( )6%/16با ساختار پرسشی در همان کارکرد معنایی پرسش
بکار رفته است .از آن جمله است غزلی با مطلع:
از عراقی دوش پرسیدم که چونست حال تو؟!

گفت چون باشد کسی کز دوست واماند جدا؟
(ص،215ب)2531

رنگ جــــام از چه گشــــت گوناگون؟

از چـــه افـــتاد بر وی این همــــه نام؟
(ص،133ب)1345

کدام دشــــمن بدگــــو میان ما افتاد؟

که اوفـــتاد جدایی میــان ما ای دوست
(ص،194ب)2219

 -8 -4شگفتی و حیرت
گاهی شاعر از جملۀ پرسشی برای بیان تعجب و اظهار شگفتی از رویداد واقعهای یا تجربه
حالتی و یا شنیدن خبری بهره میجوید؛ بدین ترتیب ،ساختار پرسشی ،در کارکرد معنایی ـ
منظوری شگفتی و حیرت بکار میرود .از مجموع487جمله پرسشی مورد بررسی در غزلیات
عراقی15،بیت ( )3%/08در نقش معنایی ـ منظوری یاد شده بکار رفته است:
که چـــون میگنجــد اندر تنگـــنایی؟
عجـــــب زین محـــــنت و رنج فراوان
(ص،84ب)744
در این بیت ،شاعر با طرح پرسش ،حیرت و شگفتی خود را از جای گرفتن این همه رنج و
محنت در دل تنگ خویش اظهار میدارد.
کـــــز جرعــــه او دو کــون شیداست
تا جــــــام لبــــش کــــدام می داد؟
(ص،235ب)2786
در این بیت« ،جام»« ،جرعه» و «شیدایی» مجموعهای تصویری را شکل دادهاند که شاعر با
سودجستن از آنها ،حیرت و شگفتی خود را از شیفتگی دو جهان در مقابل معشوق حقیقی،
ابراز داشته است.
گاهی مفهوم کثرت ،با نقش معنایی -منظوری شگفتی و حیرت ،همراه شده و آن را قوت
بخشیده است؛ چنانکه در بیت زیر میبینیم:
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در سلسلهای جـان چند؟ آخر چه عقالست این؟
زلف تو کــمند افکند ،افکند دلـم در بند
(ص،156ب)1673
شاعر در این بیت ،با ارائه تصویر تشبیهی درهم تنیده« ،زلف» معشوق را ابتدا به «کمند»
تشبیه کرده که دل او در بند آن گرفتار آمدهاست ،سپس با دیدن دلهای دیگری که در آن
گرفتار بودند ،ضمن تشبیه آن به «سلسله» ،از آن همه دل که دربند آن بودند ،شگفتزده
شده و سرانجام حیرت خود را با تشبیه زلف معشوق به «عقال» بیان کرده است که کسی را
یارای رهایی از آن نیست.
 -9 -4تجاهل العارف
 13جمله از کل جملههای پرسشی بکار رفته در غزلیات عراقی کارکرد معنایی ـ منظوری
تجاهلالعارف دارند؛ این کارکرد ،بنوعی مفاهیمی چون بیان شگفتی ،بزرگنمایی و توجیه را
با خود بهمراه دارد؛ بعبارتی دیگر؛ متکلم در عین حال که پاسخ را میداند ،اظهار به ندانستن
کرده ،باردیگر پرسش را مطرح میکند تا بدین ترتیب در انجام عملی یا داشتن صفتی بزرگ
نمایی کرده و شگفتی خود را از آن نشان دهد یا انجام عمل و وقوع واقعهای را توجیه کند.
این جملهها %2/66 ،از کل کارکردهای منظوری را در اثر مورد نظر تشکیل میدهند:
که هــر دم ســـــوی میخــــانه گرایم
مگــــــر خاکم ز میخــــانه سرشتند؟
(ص،107ب)1022
در این بیت با وجود آنکه شاعر آگاه است که خاک وجود او از خاک میخانه نیست ،اما این
پرسش را مطرح میکند تا بدین ترتیب گرایش خود را بسوی میخانه توجیه کرده باشد.
یا سرشــته آب حیــــــوان با شـــکر؟
آب حـــــیوان اســـت آن لب یا شکر؟
(ص،238ب)2822
شاعر در بیت یادشده با سودجستن همزمان از ساختار جمله پرسشی و تصاویر تشبیهی
(تشبیه لب معشوق به آب حیوان و شکر) ،در زندگیبخش بودن و شیرینی لب معشوق،
اغراق نموده است.
 -10 -4استفهام تقریری
استفهام تقریری مانند استفهام انکاری کالم را موکد میکند ،اما بر خالف آن ،در استفهام
تقریری فعل جمله در سوال منفی و پاسخ آن ،مثبت است و هدف گوینده از مطرح کردن
پرسش ،آن است که مخاطب را به مضمون جمله معترف سازد .عراقی در غزلیات خود 12
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بار از این مقوله معنایی -منظوری استفاده کردهاست که  %2/46از کل مقولههای معنایی-
منظوری جمالت پرسشی را شامل میشود:
چـون تو به غمــــم همیشــه شـــادی
خـــــرم به غـــــم تو چوـــن نباشم؟
(ص،129ب)1296
شاعر در این بیت ،با درکنار هم نشاندن واژگان متضاد «غم و شادی» ،و با سودجستن از
ساختار پرسشی ،بر لزوم شاد و خرم بودن از غم معشوق تاکید دارد.
کدام جان که نکرد از جفات خاک بر سر؟
کدام دل که ز جور تو دست بر سر نیست؟
(ص،181ب)2028
این بیت که بنوعی مفهوم شمول و همهگیری را نیز در خود دارد ،بر این نکته تاکید میکند
که همه دلها و جانها از جور و جفای معشوق در عذاب و درمانده هستند.
ســـوزم چــو نســــاخت محـــــرم راز
دلدار نســاخت چـــــون نســــــوزم؟
(ص،148ب)1566
شاعر در این بیت همچنانکه عناصر متضاد «سوختن و ساختن» را در مقابل هم قرار داده
است ،با یادآوری ناسازگاری معشوق ،خود را ملزم به سوختن و تحمل جفای او میداند.
 -11 -4کثرت
این مقوله معنایی ـ منظوری بیشتر برای بیان مالل و خستگی ناشی از تکرار عمل و تعدد
و تکثر چیزی ،طوالنی شدن فراق و جفای معشوق که معموال با مفهوم شکوه و شکایت توام
است ،بکار میرود .عراقی از این مقوله 11 ،بار ( )2%/25در غزلیات خود بهره برده است:
از حیات خود به جانم ،چند ازین سان زیسـتن؟
تا کی از هجران جـانان ناله و زاری کـنم؟
(ص،155ب)1652
در این بیت ،شاعر با بکار بردن واژههایی چون «تا کی؟» و «تا چند؟» ،مالل و دلزدگی خود
را از طوالنی شدن هجران ،و تکثر غم و اندوه ،بیان کرده است.
بس که کشید ناز تو مرد عراقی ای دریـغ!

چند کشد ،تو خود بگو ،خستهدلی دالل تو؟
(ص،174ب)1918
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در این بیت شاعر عالوه بر اینکه کثرت کشیدن ناز معشوق و در عین حال طوالنی شدن آن
را یادآور شده و از آن اظهار مالل و دلزدگی کرده ،بنوعی اشتیاق خود را نیز برای رسیدن به
معشوق بیان نمودهاست.
 -12 -4امیدواری
از میان 487جمله پرسشی مطرح شده در غزلیات عراقی 9 ،جمله برای بیان امیدواری
بکار رفتهاند که  %1/84از کل حجم پرسشهای این اثر را تشکیل میدهند:
در مــــن نگرد یار دگــــربار ،که داند؟
از یاد خـــودم کرد فرامـــوش به یکبار

زین پس دهـدم بر در خود بار ،که داند؟
یاد آورد از من دگـر آن یـــار ،که داند؟
(ص،127ب)1265،66

شب هجــــــر است تا فــردا چه زایـد؟
به نقـــد این لحظه جانی میکن ای دل
(ص،132ب)1328
شاعر با اینکه شب هجران را سپری میکند ،اما همچنان به آینده امیدوار است و سختیهای
راه را به امید رسیدن به معشوق بجان میخرد.
 -13 -4تقاضا
گاهی گوینده جملهای پرسشی را بکار میبرد تا در قالب آن ،تقاضا و خواهش خود را از
مخاطب که معموال از نظر مقام و موقعیت از او باالتر است ،بیان کند .این نقش معنایی ـ
منظوری اغلب برای درخواست شراب یا صله یا کسب خبر از معشوق ،مطرح میشدهاست؛
از کل جملههای پرسشی غزلیات عراقی 9 ،مورد ( )1%/84از آنها در این نقش منظوری بکار
رفتهاند:
جـــرعهای کان ز خاک نیست دریــــغ

بر چو من خـاکیای چراست حـــــرام؟
(ص،133ب)1352

ســـــاقی ار جام مـــــی دمادم نیست

از خـــــم درد دردیای هــــم نیست؟
(ص،99ب)938

چه شــــود گر کنی دریـــن مجـــلس

ناقصــی را به نیـــــم جرعــــه تمـام؟
(ص،134ب)1354
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جـــرعهای هـــــم مرا مســلم نیست؟
من که در خمــــکده کم از خــــــاکم
(ص،99ب)939
چنانچه در ابیات نمونه مشاهده میشود ،متکلم در قالب جمله پرسشی ،از ساقی تقاضای
شراب میکند.
 -14 -4امر
گاهی متکلم بمنظور دعوت مخاطب به انجام کاری و برای آنکه کالم او در عین تاثیرگذار
بودن ،جنبه تحکمآمیز پیدا نکند از جمله پرسشی با کارکرد معنایی ـ منظوری امر بهره
میگیرد؛ در غزلیات عراقی  8بار ( )1%/64از این مقوله استفاده شده است:
زنــــار به جــــــای طیلســـــان کو؟
ور بیخبــــری ز دیـــــــن عــــراقی
(ص،99ب)937
شاعر در این بیت با برقراری تناسب میان «بیخبری از دین و زناربستن» و تقابل میان
«زنار و طیلسان» خود را مورد خطاب قرار داده ،امر میکند برای اثبات بیدینی خود زنار
ببندد.
ای زاهـــد خشــــک ،جانفشـــان کو؟
اســـباب طـــــرب همـــــه مهیاست
(ص،99ب)934
عراقی در بیت یادشده ،ضمن آنکه رسم نثار کردن در مجالس شادی و طرب را بتصویر
کشیده است ،از زاهد میخواهد برای آنکه درجه خلوص خود را در زهد و بیتعلقی نشان
دهد ،از جان خود نیز دست بکشد.
 -15 -4یاس و ناامیدی
گاهی گوینده ،پرسشی را مطرح میکند تا ناامیدی خود را از بوقوع پیوستن امری یا انجام
کاری و یا ایجاد تغییر در اوضاع ،اظهار کند .در غزلیات عراقی 6 ،جمله پرسشی ( )1%/23با
نقش معنایی ـ منظوری یاس و ناامیدی بکار رفته است:
از پی صـــــید دل چـــه دام نهــــم؟

که شکـــــــارم ز دســــت مـــیبرود
(ص،136ب)1391
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شاعر در این بیت با بکارگیری عناصر سازگاری چون«صید ،دام و شکار» ،در ساختار جمله
پرسشی ،شبکهای تصویری ،فراهم نمودهاست تا بدین وسیله هم شکست خود را در عشقهای
پیشین یادآوری نماید ،هم ناامیدی خود را از بدست آوردن دلی دیگر بیان کند.
کو تنـور آرزو تا جــان در او بندم فطیر؟
دل که سودای تو میپخت ،آرزویش خام ماند
(ص،163ب)1777
در این بیت واژگان «پختن»« ،خام ماندن»« ،تنور» و «فطیر بستن» مجموعهای ازتصاویر
تشبیهی را فراهم آوردهاند تا عراقی با بهره جستن از آنها بتواند ناامیدی خود را از عشق
معشوق ،بتصویر بکشد.
 -16 -4اغراق
در این مقولۀ معنایی ـ منظوری ،ویژگی یا امر موردنظر گوینده ،در عالم واقع وجود ندارد،
بلکه او به سبب عالقهای که نسبت به یک موضوع دارد ،در آن بزرگنمایی و اغراق میکند.
عراقی این مقوله معنایی را  2بار ( )0%/41در غزلیات خود بکار برده است:
رنگ رخــش آخــــر از چه زیباســـت؟
گــــــل کز رخ تو رنـــــگ نـــــاورد
چشــم خوش نرگتـــس از چه رعناست؟
ور نه به جمــــــال تو نظـــــر کـــرد
(ص،77ب)665،666
شاعر به سبب عالقهای که به چهره و چشمان معشوق دارد ،اینگونه وانمود میکند که «گل»
رنگ خود را از رخ معشوق او و «نرگس» رعنایی خود را از زیبایی سیمای او وام گرفته است.
در حالی که میداند در عالم واقع چنین امری ممکن نیست.
 -17 -4تعظیم
گاهی عظمت و بزرگی پدیدهای توجه شاعر را به خود جلب میکند؛ در این هنگام او با
استفاده از جملۀ پرسشی ناتوانی خود را از بیان و وصف آن عظمت نشان میدهد .این ساختار
معنایی -منظوری  2بار در غزلیات عراقی بکار رفته است که  %0/41از حجم کل جمالت
پرسشی بکار رفته در این غزلیات را تشکیل میدهد:
تا چشـــــم بتم چه فتنــــه انگیخـت؟
از میکـــــده تا چه شـــــور برخاست؟

کز هـر طـــــرفی خــــروش برخـاست
کاندر همـــــه شهـــر شور و غوغــاست
(ص،76ب)648،649
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شاعر با بکارگیری کلمه پرسش «چه؟» در ساختار جمله پرسشی ،عظمت و بزرگی فتنۀ
چشم معشوق و شور برخاسته از میکده را به مخاطب یادآور شده است.
 -18 -4طنز
از میان  478جملۀ پرسشی بکار رفته در غزلیات عراقی 2 ،مورد ( )0%/41بر مقولۀ معنایی
ـ منظوری طنز داللت دارند:
من چــــو از سودای خوبان ســــوختم

پس عـراقی از چه خــــام افتــــاد باز؟
(ص،117ب)1145

کاشــــکی دانستـــمی بــــاری که تو

هیــچ با من یک نفـــس خوش بودهای؟
(ص،207ب)2415

 -19 -4منافات و استعباد
گاهی نیز جملۀ پرسشی بمنظور بیان فاصله و تفاوت میان دو موضوع و دو پدیده مطرح
میشود .این کارکرد 2بار ( )0%/41در غزلیات عراقی آمده است:
درین خرابه تو خود کی نهی قدم؟ حاشاک
بیا که خـــانۀ دل پاک کردم از خاشاک
(ص،243ب)2884
شاعر در این بیت ،با مقابل هم قرار دادن «خانه دل» که آن را به «خرابه» ای تشبیه کرده
و «قدم نهادن» معشوق در آن ،ضمن بیان اشتیاق خود بر وقوع این امر ،بر بعید بودن آن،
تاکید نموده است.
خــــواهی که شـــوی به دوسـت باقی؟
ناگشـــته دمی ز خــــویش فــــــانی
(ص،119ب)1168
عراقی در بیت یادشده ،با برقراری تقابل میان «خویش و دوست» از یک سو و «فانی و باقی»
از سوی دیگر ،شرط باقی شدن به دوست را فانی شدن از خویش معرفی کرده و به سبب
محقق نشدن این شرط ،بقا را برای مخاطب ،بعید دانسته است.
 -20 -4تاکید و تقریر خبر
گاهی هدف شاعر از مطرح کردن پرسش ،تاکید بر خبر و پیام موردنظر و بگونهای جلب
توجه مخاطب است .عراقی از این مقوله معنایی فقط یکبار( )0%/20در غزلیات خود بهره
برده است:
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کـــه در وی خوشـدلی را نیست جــایی
دلی دارم ،چـــه دل؟ محنـــتســرایی
(ص،184ب)2070
شاعر در این بیت ،پرسشی را مطرح کرده و بالفاصله پاسخ آن را نیز بیان نموده است تا بدین
ترتیب بر محتوای پیام تاکید کرده باشد.
در جدول زیر نقشهای معنایی ـ منظوری جمالت پرسشی در غزلیات عراقی ،بترتیب
بسامد آنها ،آورده شده است:
ردیف

مقوله معنایی ـ منظوری

تعداد ابیات پرسشی

درصد

1

استفهام انکاری

117

24/02

2

تمنی و آرزو

99

20/32

3

عجز و ناتوانی

46

9/44

4

نهی

36

7/39

5

نفی

34

6/98

6

شکایت و مالمت

33

6/77

7

پرسش

30

6/16

8

شگفتی و حیرت

15

3/08

9

تجاهل مفید اغراق

13

2/66

10

استفهام تقریری

12

2/46

11

بیان کثرت

11

2/25

12

امیدواری

9

1/84
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13

تقاضا و درخواست

9

1/84

14

امر

8

1/64

15

یاس و ناامیدی

6

1/23

16

اغراق

2

0/41

17

تعظیم

2

0/41

18

طنز

2

0/41

19

منافات

2

0/41

20

تاکید و تقریر خبر

1

0/20

 -5نتیجهگیری
این پژوهش که بر پایۀ بررسی  220غزل از غزلیات فخرالدین عراقی بنا شده است ،نشانگر
استفاده گسترده او از مقولههای معنایی ـ منظوری با بهرهگیری از ساختار پرسش است66 .
غزل از مجموع  220غزل مورد بررسی ،فاقد جمله پرسشی هستند و در 174غزل باقی مانده،
 487جمله پرسشی یافت شده که حجم قابل توجهی است .نویسنده با توجه به کارکرد
معنایی ـ منظوری  28گانهای که شمیسا برای جملههای پرسشی در نظر گرفته ،به بررسی
 220غزل از غزلیات عراقی از این منظر پرداختهاست .عراقی از مجموع این  28کارکرد
ثانوی 20،مورد از آن را در اشعار خود بکار برده است .از میان کاربردهای گوناگون مقوله
دستوری پرسش ،بیشترین کاربرد بترتیب به «استفهام انکاری» (« ،)%24/02تمنی و آرزو»
(« ،)20%/32عجز و ناتوانی» (« ،)9%/44نهی» ( )7%/39و «نفی» ( )6%/98مربوط میشود
که این کارکردها با بافت و ساختار اشعار تغزلی هماهنگ و منطبق است؛ ساختاری که در
آن متکلم با انکار خود و خواستههایش ،و در عین اقرار به ضعف و ناتوانی خود ،تنها شوق
وصال معشوق را در سر میپروراند و از سوی دیگر معشوق را از انجام اعمال و بیان سخنانی
که موجب آزار او میشود برحذر میدارد .کمترین بسامد نیز به مقولههای معنایی ـ منظوری
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«تاکید و تقریر خبر»« ،منافات و استعباد»« ،طنز»« ،تعظیم»« ،اغراق»« ،یاس و ناامیدی»
و «امر» تعلق دارد که بترتیب ((،)%1/23 (،)%0/41 (،)%0/41 (،)%0/41( ،)%0/41 (،)%0/20
 )1%/64از مجموع پرسشها را به خود اختصاص دادهاند.
نکته قابل توجه در بررسی این جملهها ،حضور عناصر هنری و شگردهای بالغی است که
بر میزان تاثیرگذاری کالم شاعر از یک سو و لذت خواننده ازدرک مفهوم و زیبایی کالم او از
سوی دیگر ،افزوده است .به عبارت دیگر ،ادبیت جملههای پرسشی بکار رفته در غزلیات
عراقی عالوه بر آنکه برخاسته از کارکردهای معنای ـ منظوری متنوع است ،ناشی از همراهی
آنها با برخی از شگردهای بالغی نیز میباشد .اما با توجه به مشخصه سبکی عراقی بویژه در
غزلیات که همواره با ویژگی سادگی و روانی و به دور از تصنع توصیف شده است ،این شگردها
در ابیات مستحیل شده و اثری از تکلف در آنها دیده نمیشود .از میان همه شگردهای بالغی
که عراقی در غزلیات خود از آنها سود میجوید ،تصویرهای تشبیهی و متضاد ،نقش بسزایی
در زیباسازی کالم او در عین القای معنا دارند.
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