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9  

 یشناسسبکآن از منظر  تیاهمی و عراق سبکپرسش در غزل  گاهیجا  
  

  1ینیآقاحس نیحس
    2دانیسالهام 

  دهیچک
ي ها شاخهی تا کنون کمتر بدان پرداخته شده، ارتباط ادبی آثار زبانی و بالغي ها یبررسی که در موضوعات نیتر مهمی از کی

ي گوناگون وابسته و ها جنبهی از شناسدو شاخه بالغت و سبک . ی استشناسي سبک ها مقولهی با معانمختلف بالغت از جمله علم 
ی علم ارتباط است معانعلم . شود یمی مشاهده شناسی و سبک معانعلم  نیبی تنگاتنگارتباط  انیم نیااست و در  گریکدمرتبط به ی

 میتقسی به دو قسم خبر و انشا کلي بند میتقس کجمله در ی. ي داردا سازندهی و اساستباط نقش ار نیاي برقرارو جمالت در 
ي مختلف گاه با ها دورهحال در شعر شاعران  نیعیی برخوردار است و در باالی از بسامد پرسشي ها جملهی ادبدر متون . شود یم

یی معناي ها نقشو  ها امیپي طرح راستای در پرسششاعران در ادوار مختلف از جمالت . ي همراه استا ژهیوی ادبها و نکات  ظرافت
ی در ادوار مختلف رسان امیپکه کارکرد جمالت در  دهد یمنهفته در آن نشان  امیپی و پرسشی جمالت بررس. اند ي بهره بردهمتعدد
مقاصد مورد نظر شاعران در ادوار مختلف نه تنها به فهم بهتر  زینی و پرسشنحوه کاربرد جمالت  نییتب. ستین کسانی شهیهمی سبک

نوع جمالت و  نیاي باالو بسامد  تیاهمبا توجه به . کارگشا خواهد بود زینی شناس سبکي ها یبررس، بلکه در رساند یمي اراشعار ی
جمالت  گاهیجای پرسش و بررسبه  ژوهش پ نیای بر آن است که در سعی عراقیی متعدد آن در غزل سبک معناي ها نقش
، ردیگ یمی افزوني آن نه تنها نسبت به دورة قبل ثانوی و اغراض پرسشی جمالت عراقدر سبک  .دوره پرداخته شود نیای در پرسش
 عیناصی و بالغدر غزل عاشقانه پرسش گاه با نکات . شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغبا توجه به  زینی خاصي ها ظرافتبلکه 

از مفهوم پرسش مورد نظر  دیتجر، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبی مانند متفاوتي که اغراض ا گونه، به زدیآم یمی در هم ادب
که خاص شعر  شود یمدر قالب پرسش مطرح  رتیحی مانند کتمان سر و نیمضام زیندوره  نیای عرفاندر غزل . شود یمبرداشت 

ی بررسی عراقي عارفانه و عاشقانه سبک ها غزلی در پرسشي مختلف جمالت ها یژگیوپژوهش  نیادر  نیبنابرا. ی استعرفان
  .  خواهد شد

  

  .ی، عطار، مولوي، سعديعراقی، سبک پرسشپرسش، جمالت  :واژه دیکل

                                                        
 h.aghahosaini@gmail.com : رایانامه دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، - ١

 elhamsaiedan@yahoo.com: دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، رایانامه - ٢
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  :مقدمه- 1

شعر هر . کند یمي نقش فایاي متعددي آن عناصر و عوامل ریگ شکلي است که در ندیفرابدون شک زبان شاعرانه محصول 
یی، ایجغراف, یاجتماعی، اسیسرهگذر عوامل متعدد  نیاو در  شود یمی افکار او گشوده دروني ایدني است که به ا چهیدرشاعر 
ی ادوار مختلف طی که در تحوالت. است ریتأث نیاي ایگوی ادبي ها سبکادوار مختلف  ریس. بر شعر او مؤثّر است زین... ی و فرهنگ

  . شده است ادشده، محصول عوامل ی جادیادر شعر و نثر 
واژگان، توجه  نشیگزی مانند زباني و فکر، مختصات شود یمبه آن توجه  شتریبي فرد اي و یا دورهي ها سبکی بررسآنچه در 

 شتریببا دقت و تأمل . ستینشده  اداما تفاوت سبک دو شاعر منحصر به موارد ی. است جیراي شعري و قالب معنوی و لفظ عیصنابه 
  . شود یم تر انینماموضوع  نیادر آثار شاعران ادوار مختلف 

ی که تیاهمبا توجه به . هاست ی کمتر مورد توجه قرار گرفته، جمالت و نوع آنشناس سبکي ها یبررسی که در مباحثی از کی
 شتریبی بررس کنیلي دارد؛ ا ه ژیو تیاهمی شناس سبکي ها پژوهشی دارد، توجه بدان در ادبجزء مستقل متن  کجمله به عنوان ی

ی از علوم کی یمعانعلم . ی مدرن داردشناس سبکی با معانعلم  ژهیوی و به سنتبالغت  انیمی وستگیپارتباط و  جادیابه  ازینامر  نیا
ی از معاندر علم . ها است ي ظاهرآنفراسوی جمالت و کشف راز و رمز نهفته بررس ریخط تیمسؤولدار  ی است که عهدهادب

وجود  هیدوسورابطۀ  کی یشناس سبکی و معانعلم  نیبدر واقع . ي خود به کار نرفته استظاهری معنکه در  شود یمی بحث جمالت
ی شناس سبک قاتیتحقي راهگشا تواند یم، شود یمی مطرح معاني جمالت در علم ثانوآنچه تحت عنوان مقاصد  که نیای عنی. دارد

ی و فهم بهتر بررسشاعران، در  شۀیاندی و ادبي ها سبکادوار  ریسحال توجه به  نیعشاعران باشد و در  شۀیاند لیتحلو  هیتجزو 
  .اغراض نهفته در جمالت مؤثر است

متون  نیبی در پرسشپرسش از اقسام انشا است و جمالت . شود یم میتقسی به دو نوع خبر و انشا کلي بند میتقس کجمله در ی
یی انشاي و خبرکه بسامد و کاربرد جمالت  دیرسی به نظر اجمالی بررس کپس از ی. یی برخوردار استباالی از بسامد فارسادب 

ی خاصي ها شهیاندي اهداف و راستای در پرسششاعران در ادوار مختلف از جمالت . ستین کساندر اشعار شاعران ادوار مختلف ی
ي مقصود ادای در پرسشی که جمالت نقشها و  تفاوت نیابه منظور نشان دادن . ستین کسانی شهیهمض اغرا نیااند و  استفاده کرده

 سهیمقای را در آن پرسشی کاربرد جمالت چگونگی کرده، بررسی را عراقشاعر بر عهده دارد، شعر چند شاعر برجسته سبک 
ي، حافظ و جامی به عنوان شاعران سعدي آن در اشعار عطار، موالنا، ثانوی و اغراض پرسشي سبک عراقی شعرا نیباز . میکن یم

که در ادامه به منظور انسجام  میا دهیبرگزی تصادفرا به صورت  تیب ستیدواز شعر هر شاعر . شود یمبرجسته این سبک بررسی 
اغراض ثائوي پرسش در شعر شاعران بیشتر بحث ابتدا نموداري از اغراض ثانوي پرسش در کتب بالغی ارائه داده، سپس به بررسی 

  .پردازیم مذکور  می
  

  
مختصر 

  یالمعان
جواهر 
  البالغه

درر 
  األدب

معالم 
  البالغه

انوار 
  البالغه

هنجا
ر 

  گفتار
  ییهما

علو
ي 
  مقدم

  سایشم  يکزاز  لیتجل

  ü  ü  ü  ü  ü    ü        ü  استبطاء
ب تعج  ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  ü  ü  ü  

              ü  ü  ü  ü  ü  دیوع
  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü        ü  ریتقر
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خبر و  ریتقرو  دیتأک
  ü                      جلب توجه

  ü ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  انکار
          ü  ü        ü    ینف

  ü ü    ü  ü  ü  ü  ü    ü  ü  تهکّم
  ü  ü  ü    ü      ü      ü  ریتحق

  ü  ü  ü  ü                و تذکّر و هشدار هیتنب
                  ü  ü    بر خطا هیتنب
                  ü  ü    بر باطل هیتنب
              ü  ü  ü  ü  ü  یگمراهبر  هیتنب

              ü  ü  ü    ü  لیتهو
  ü  ü  ü  ü  ü          ü  ü  استبعاد
    ü    ü      ü  ü  ü  ü    تحسر
  ü                      أساظهار ی

  ü      ü  ü  ü    ü  ü      و مالمت خیتوب
  ü  ü  ü            ü  ü    ناسیاست

  ü      ü  ü              یتمن
  ü                      يدواریاماظهار 

  ü                      دیترد انیب
    ü  ü  ü            ü    امر
  ü  ü  ü            ü  ü    ینه
  ü  ü                ü    قیتشو

 میمستق ریغ قیطرامر به 
  و مؤذبانه

                    ü  

 ریغ قیطراخبار به 
  و مؤدبانه میمستق

                    ü  

  ü  ü        ü  ü      ü    میتعظ
  ü                ü      کثرت انیب

  ü      ü                تجاهل العارف
  ü                      اغراق

  ü                      شمول حکم
  ü                      تقاضا و کسب اجازه

  ü          ü            دیتهد
  ü  ü                   انیبو  اظهار مخالفت 
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  عجز
  ü                      اظهار ندامت

                  ü  ü    هیتسو
خود و  دةیعقاثبات 
  ü                      مخاطب دةیعقبطالن 

  
  ی در شعر عطّارپرسشی جمالت بررس. 2

درصد از  7ی در عنی. آن پرسش مطرح شده است تیب 14ی قرار گرفت که در بررسعطّار مورد  اتیغزلاز  تیب 200 نجایادر 
ي راستاو شاعر در  شود یم میتقسي و عارفانه قلندرعطّار به سه بخش عاشقانه،  اتیغزل. شود یمی مشاهده پرسشجمالت  اتیابکل 

ي، اظهار عجز انکاراستفهام : ی دارند که عبارت است ازمتفاوتها اغراض  پرسش نیا. گاه از پرسش بهره برده است میمفاه نیا انیب
  .تیشکاو اظهار گله و  رتیحی، جلب توجه مخاطب، اظهار تعجب و نهی، ناتوانو 

  :همراه است) خطاب نفس( دیتجرمطرح شده که با صنعت ) تخلّص(آخر غزل  تیبها گاه در  پرسش نیا
  ي عطّارایی گوتن بزن چند 

 

  ستین ابانیب نیای مرد کسهر  
  )91ص( 

فراخواندن به . کند یم هیتوصکه از اصول مهم تصوف است  زینی است اما کتمان سرّ را نهغرض از پرسش  تیب نیادر 
ترا در «ي با مطلع قلندری غزلدر . شده است انیبي هم گریدي ها صورتی به پرسشی و برمالنکردن اسرار در قالب جمالت خاموش

  :دو پرسش مطرح شده است» ي صوابستریگي ا خانهگر آنجا / ی خرابست خراباتره 
  که جانم میگوچگونه شرح آن 

  یسؤال نیای ز سرّ پرساگر 
  

  سخن مست و خرابست نیاز عشق  
  ی جوابستخاموشمن که  میگوچه 

  
  )28ص(

 نیای است که در موضوع نیاکتمان سرّ است و  تینهاو در  قیحقا انیبی و عجز از ناتواناظهار  اتیاب نیاغرض از پرسش در 
  .شود ینم دهید شیپی در غزل به وجود آمده است و در ادوار عرفان لیمسادوره با طرح 

  :ی از آن بهره برده استتغزلعاشقانه و  میمفاه انیبي است که شاعر در جهت انکارغرض از پرسش استفهام  زین ریز اتیابدر 
  دلي خود اندر حلق سودادام 

  
  يا افکندهکس چه داند کز چه سان  

  )607ص(  
  تیروکه بداند که دور از 

  
  ي توام چه خار نهادروگل خواهم  

  )121ص(   
  گر خواهم و گر نخواهم آمد   شدم مرا چه باکست ستینچون 

  )219ص(
  :معشوق است انیپا یبی در مقابل ناز شگفتحال اظهار تعجب و  نیعي و در انکارغرض از پرسش استفهام  زین ریز تیبدر 

  ام ي ماندهقرار یب دمیدمن که    دیدیی که موصد جهان ناز از سر 
  )385ص(

  :گاه در قالب پرسش مطرح شده است زینی از آن ناشي خبر یبو  رتیحبه مقام  دنیرس
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  ی تو نه نشانبچو نه نامم ماند 
  

  ی تو منبی نشان ابماز تو چون ی 
  )542ص( 

  :به معشوق است دنیرسي براي آرزومندو  اقیاشتشده، اظهار  انیبغزل  کی تیبي پرسش که در سه ثانواغراض  گریداز 
  میجوی در دل من چونت نشست

  يجوي مرا گردیی چو گم گومرا 
  گشت چشم من ز شوقت ایدرچو 

  

  میجودلم خون شد مگر در خونت  
  میجوی تو آخر چونت چونی بچو 

  میجوچگونه لؤلؤ مکنونت 
  

  )513ص(
  :ی در جلب توجه مخاطب داردسعپرسش  کشاعر با طرح ی زین ریز تیبدر 

  ی چرادانی زه دارم یمچشم 
  

  ی تو منبی کمانزانکه گشتم چون  
  )543ص(  

یی در ها پرسش. ي بهره برده استمؤثری و عاشقانه از پرسش به نحو عرفان میمفاه انیبگونه که مالحظه شد عطّار در  همان
 انیبمحبوب،  ابه معشوق ی دنیرسي براي قرار یباظهار . ی نداشته استچنداني قبل نمود ها دورهکه در  شود یماشعار او مالحظه 

  .هاست ي و کتمان سر از جمله آنخبر یبو  رتیح
  

  يمولوی در اشعار پرسشی جمالت بررس. 3
منتخب پرسش مطرح شده است که  تیب 200از  تیب 25در . ي موالنا انتخاب شده استها غزل انیممورد نظر از  اتیابهمه 

 نیا انیمدر . ی گرفته استفزون نیشیپبسامد پرسش در اشعار موالنا نسبت به شاعران . شود یمرا شامل  اتیابدرصد از کل  5/12
ی موضوع اتیابی تمامو تکرار آن در  فیرد گاهیجاکاربرد ادات پرسش در . شود یممشاهده » چه شود« فیردی با غزل اتیاب

  .ی داردتازگاست که در شعر موالنا 
  ی جان چه شودشبکی ز تواضع نخسبگر 

  يآری روز شبکی میکري و ارور به ی
  ي تو روشن گرددتماشابه  دهیدور دو 

  ز بهاران و ز نوروز رخت ردیبگور 
  
 

  ی در هجران چه شود؟درشتی به نکوبور  
  چه شود؟ ارانپر آتش یي دل برااز 
  چه شود؟ طانیشناشستۀ  دةیدي کور

  چه شود؟ حانیرهمه عالم گل و اشکوفه و 
  

  )228ص(
  :شود یم افتیدرغرض  نیاهم  ریز تیباز . ی استتمنآرزو و  انیبباال  اتیابغرض از طرح پرسش در 

  همه شب دمیدي تو روکو همه لطف که در 
 

  همه شب دمیشنچو شکر کز تو  ثیحدوان  
  )94ص( 

غرض را  نیا. است امدهین انیمي به ذکري آن ثانوی از غرض بالغي ها کتابی مطرح شده که در پرسش زین ریز اتیابدر 
  :میا نهادهنام  نیشیپعدول از حکم 

  نیبشوره خاك  نیامانده که  رهیخارواح 
  دیرسي مقتدا که بدانجا که او جاچه 

  

  ومقتدااز حد ما گذشت و ملک گشت  
  در شقا میبسوز شیپ مینهگر پا 
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  )66ص( 
  :کند یمی است که موالنا با طرح پرسش دنبال اغراض گریداز  زین میتعظ

  ی شدست بر ارواح پادشاگلآب و    اما کجاست آن تن همرنگ جان شده
  )66ص(

  :شود یمي است، اما مفهوم تهکّم و استهزاء هم از آن برداشت انکارغرض از پرسش استفهام  ریز تیبدر 
  آن خواجۀ خوش لقا چه دارد

  ي تو در جوالشنروهان تا 
  

  از صفا چه دارد اش نهییآ 
  رختش بطلب که تا چه دارد

  )200ص( 
ی الزام و نوعي با ریتقرگاه استفهام . شود یم افتیدري از پرسش ریتقري و استفهام انکارهم غرض استفهام  گرید تیبدر چند 

  :همراه است دیتأک
  آهن پوالد و حجر در کف تو موم شود

  
  سان نشوم نیبدمن که همه موم توام چونک  

  )397ص(  
  تن چون نگردد گرد جان با مشعل چون آسمان

 

  ی و کش در جان چون پرگار منخوبي نقطۀ ا 
  )504ص(   

ي ها پرسشو  زدیانگ یبرم عتیطبی و هست رامونیپیی مخاطب را به تأمل و تفکر ها پرسشغزل، با طرح  اتیاب نیبگاه موالنا در 
  :ردیگ یمی به خود فلسفاو رنگ 

  ي چنارزاردست برآورده به 
  نهد یمبر سر غنچه که کله 

  

  کند یمچه دعا  میبگوبا تو  
  کند یمپشت بنفشه که دو تا 

  )285ص(  
  :خبر دارد ریتقری در جلب توجه مخاطب و سعی ادبپرسش و پاسخ  کشاعر با طرح ی زین ریز اتیابدر 

  ذکر گل و بلبل و خوبان باغ
  عشق است و گرنه زبان رتیغ

  

  ؟کند یمجمله بهانه است چرا  
  کند یمخدا  اتیعناشرح 

  )285ص(  
  :هم غرض از پرسش جلب توجه مخاطب است ریز تیبدر 

  ی چه بود بگو دواترکنام شتر به 
 

  دوا شیپش چه باشد او خود  نام بچه 
  )66ص( 

ها رنگ  پرسش نیای گاهی حتی دارد و متفاوتي ثانوی در اشعار موالنا اغراض پرسشگونه که مالحظه شد، جمالت  همان
  .هاست ی از جملۀ آنهستواداشتن مخاطب به تأمل و تفکر در باب . ردیگ یمی به خود فلسف

  
  يسعدی در اشعار پرسشی جمالت بررس.4

بسامد . ها پرسش مطرح شده است وجود دارد که در آن تیب 27ي انتخاب شده، سعد اتیغزلدر اشعار مورد بحث که از 
ي مطرح شده در ها پرسش انیمدر . شده است شتریبدرصد است که نسبت به شاعران قبل  5/13ي سعدپرسش در اشعار منتخب 

یی و ظرافت بایزي با سعد. شود ینمشاعران قبل مشاهده  انیمی دارد و در تازگکه  شود یمي مشاهده ا هیثانوي اغراض سعدشعر 
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ي غزل عاشقانه و ها یژگیو. است گریدي او کامالً متفاوت با شاعران ها پرسشي که ا گونهبه  پردازد یمی به طرح پرسش خاص
  ي از آنشواهدموضوع به طرح  نیاي آشکار شدن برا. کند یم دایپي نمود وي ها پرسشآن به وضوح تمام در  اتیضرور

  .میپرداز یم
  :کند یمي را طلب شتریبي است که تأمل و تدبر موارداز  ریز اتیاب

  شب فراق که داند که تا سحر چند است
  رمیگگرفتم از غم دل راه بوستان 

  

  ی که به زندان عشق در بندستکسمگر  
  ي دوست مانندباالکدام سرو به 

  ست
  )50ص(

اما اگر مصراع اول را که . رسد یمي به نظر انکاری مطرح کرده که در نگاه اول غرض از آن استفهام پرسشاول شاعر  تیبدر 
. به مصراع دوم دارد ازیني کامل شدن برا، جمله ناقص است و میکنی سیبازنوي خبرجملۀ  کمتضمن پرسش است، به صورت ی

ی نوع تیب نیادر . ی که به زندان عشق در بندستکسکه تا سحر چند است مگر  داند ینمی کسشب فراق : گفت نیچن دیبای عنی
 تیب نیااز   زیني گریدي ثانوغرض  نیبنابراحصر است،  نیای از قسمت زین تیبحصر وجود دارد و در واقع  پرسش مطرح شده در 

ی در مصراع دوم مطرح شده پرسش. ستی نهفته افیظرنکتۀ  زیندوم  تیبدر . و آن حصر صفت بر موصوف است شود یم افتیدر
 میکنی سیبازنوي خبری اگر جمله را به صورت عنی. ي استانکاری استفهام بالغموجود در کتب  فیتعارکه غرض از آن طبق 

هم  لیتفضمضمر و  هیتشبجمله  نیاکه در  شود یممشخص  شتریباما با تأمل . ستیني دوست مانند باالي به سرو چیه: شود یم نیچن
ي از اریبسبه  دیشاکه  دهد یمموضوع نشان  نیا. پرسش قامت معشوق را از سرو برتر دانسته است کوجود دارد و شاعر با طرح ی

ی بررسآن  هیثانوی معانها را از لحاظ نوع جمالت و  ی تازه داشت و آننگاه توان یم، شود یممطرح  انیبعلم  طۀیحی که در مباحث
  .ي خواهد شدارزشمند جینتاکرد که بدون شک منجر به 

 ریز اتیابدر . است امدهین انیمي از آن به ذکری بالغکه در کتب  شود یمي مشاهده سعدیی در اشعار ا هیثانواغراض  زینگاه 
که غرض از آن در نگاه  کند یمی را از زبان چشم مطرح پرسششاعر . شده است انیبچشم معشوق و عاشق  نیبی لیتخی مناظره نوع

در نظر گرفت و آن  توان یمي آن براي هم گریداما غرض ). ستینیی آهودر نرگس مست من (ي است انکاراول استفهام 
  :ستین انیمي از آن در ذکری بالغیی و جلب توجه مخاطب است که در کتب خودنما

  چشمش به کرشمه گفت با من
  کنیل، ستییکوینگفتم همه 

  

  ست من چه آهوست؟در نرگس م 
  و بد خوست وفا یبکه  نستیا

  
  )73ص(

  :ی ذکر نشده استبالغغرض هم در کتب  نیااست و   رییتخي از پرسش ثانوغرض  ریز تیبدر 
  اتفاق بستان؟ اي یدارقصد شکار 

  
  عنانت کشد یمتا  دیبای درست عزم 

  )114ص(  
 تیحکااست که  نیادر واقع مراد شاعر . نام نهاد تیکفای و بسندگاظهار  توان یم ریز تیبغرض از پرسش را در  نیهمچن

  :گفتن بس است
  تیکفا نقدریا؟ شرح تیحکاچندت کنم 

  
  گفت الّا به غمگساران توان ینمی باق 

  )364ص( 
ی نوعپرسش به  نیاي است اما از آنجا که انکارگفت غرض از آن استفهام  توان یمی مطرح شده که پرسش زین ریز تیبدر 
  :ي نهادامرجلوه دادن  تیاهم یبغرض را  نیانام  توان یم، کند یمالقا  زینی را مباالت یببودن موضوع و اظهار  تیاهم یبمفهوم 
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  ي اگر نام و ننگ در سر او شد چه شدسعد
 

  کش غم ننگست و نام ستینمرد ره عشق  
  )284ص(  

  :غزل و شعر عاشقانه است دةییزای است که اغراض گریداز  زینی در مقابل معشوق ناتواناظهار عجز و 
  زند یم ریشمشي مروحه جاگر خود به 
  کیولی از دست او نهادمسر در جهان 

  

  قند او؟ شیپمگس کجا رود از  نیمسک 
  از شهر او چگونه رود شهر بند او؟

  )390ص( 
  :شود یم انیبگاه در قالب پرسش  زینیی او وفا یباز  هیگالمالمت و سرزنش معشوق و 

  یبگفتبه ترك ما  کبارهی
  

  ؟کوستیننه  نیایی نگوزنهار  
  )73ص(  

  يدیدخالف شرط محبت چه مصلحت 
  ي خلق آزرمروز  امدینگرفتمت که 

  

  ي؟دینپرسی و از دوستان برگذشتکه  
  ي؟دینترسی از خدا بکشی گنه بکه 

  )441ص(  
  بود نیهمي زدي و تن برددل 

  
  دارم ی شماربسمن با تو  

  )311ص( 
ی با شگفتاغراق و اظهار  نیا ریز تیبدر . رسد یمي معشوق گاه در پرسش به اوج ها ییبایز انیبی و اغراق در شگفتاظهار 

  :معشوق همراه است میتعظ
  یی؟کجاتو از  دینا رونیبحور از بهشت 

  
  ی؟کدامنباشد، تو ماهرخ  نیزممه بر  

  )493ص( 
  :شود یمی مطرح خاصی رکیزاسترحام و جلب رحم و شفقت معشوق هم گاه در قالب پرسش و با لطافت و 

  پرتو آفتاب اگر بدر کند هالل را 
  

  بدر وجود من چرا در نظرت هالل شد؟ 
  )152ص(  

  :کند یم دایپي نمود سعد اتیغزلي پرسش است که در ثانواغراض  گریداز  زینمحبوب  دارید اقیاشتآرزو و  انیب
  ساربانا جمال کعبه کجاست

 

  ابانشیبدر  میبمردکه  
  )255ص(  

ي که خود به طرح پرسش پرداخته و توجه مخاطب ا گونهی را مطرح کرده است، به ادبپرسش و پاسخ  کشاعر ی ریز تیبدر 
  :دهد یمبه پرسش مذکور پاسخ  زینو خود  کند یمرا به موضوع مورد نظر جلب 

  یحسنی چرا نخفتم؟ تو پادشاه دان
 

  خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت 
  )114ص(  

آن  لیدلکه به  شود یمي مورد نظر مشاهده ها پرسش نیبی هم در نهي و ریتقري، استفهام انکاري مانند استفهام گریداغراض 
  .، از ذکر آن صرف نظر شدستینیی ا تازهکه متضمن نکتۀ 

  
  شعر حافظ ی درپرسشی جمالت بررس.5
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ی در اشعار پرسشجمالت . ردیگ یمرا در بر  اتیابدرصد از کل  12از اشعار منتخب حافظ پرسش مطرح شده که  تیب 24در 
یی زمان ایرو زاهدان  ایري است که در اشعار خود به مبارزه با شاعرحافظ . شده است انیبی خاصي با ظرافت سعدمانند  زینحافظ 

 نیدروغ خیمشاو  انیصوفاست در مقابل زاهدان و  قتیطر ریپو  فروش یم ریپی از بیترکمغان را که  ریپي و. خود برخاسته است
. ی تعلّقاتتمامیی از رهایی از خود و رهاي براي است نمادیی دارد، باالکه در شعر حافظ بسامد  زینی و متعلّقات آن م. کند یمعلم 

از  تیب ککه در ی شود یمی گاه مشاهده حت. خود به طرق مختلف از پرسش بهره برده است گونه یمالمتاشعار  انیبي براحافظ 
ی از حافظ با مطلع غزلبه عنوان مثال در . سابقه نداشته است نیااز  شیپمسأله  نیاو  شود یماشعار او سه پرسش در کنار هم مطرح 

. پرسش به کار رفته است تیبدر سه » خواست دیبا یمی ز خمخانه به جوش آمد و م/ ها برخاست  آمد و دل دیعشد و  کسوروزه ی«
امر  نیای، هفت پرسش مطرح شده و تیبغزل هشت  کی در یکلی  به طور عنی. سه پرسش مطرح شده است زینآن  تیبدر دو 
ها از  پرسش نیاشاعر با طرح  ریز اتیابدر . نوع جمالت دارد نیاي پرسش در شعر حافظ و توجه خاص او به باالاز بسامد  تیحکا

  :کند یم تیشکامالمت مالمتگران اظهار گله و 
  باده خورد نیچنچه مالمت بود آن را که 

  ؟میخورچه شود گر من و تو چند قدح باده 
  خلل خواهد بود بیعکزان  بستیعچه  نیا

 

  چه خطاست؟ نیوي خرد یب نیبداست  بیعچه  نیا
  خون شماستباده از خون رزانست نه از 

  کجاست؟ بیع یبچه شد مردم  زینور بود 
 

  )16ص(
، اظهار شود یمي که الزمۀ غزل عاشقانه و عارفانه است و در شعر حافظ هم گاه با طرح پرسش دنبال گریداز جمله اغراض 

  :معبود دارد امعشوق ی داریدي برایی است که عاشق آرزوو  اقیاشت
  بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست

 

  کنم سپند شیروتا جان خود بر آتش  
  )122ص(  

شرح حال خود و  انیبی به نوعي آن، دل خود را مخاطب قرار داده، به ها یسختغم  عشق و  انیبي براهم حافظ  ریز تیبدر 
  :سابقه نداشته است نیااز  شیپی هم انتزاعنوع مکالمۀ  نیا. پردازد یمدرد دل با آن 

  بار چه کردي دل که غم عشق دگر اي دید
 

  وفادار چه کرد ارچون بشد دلبر و با ی 
  )95ص( 

  .ی از غم عشق دانستناشتحسر و اندوه  انیب توان یمباال را  تیبغرض از پرسش در 
  :دیگو یمی درد دل کرده و حسب حال نوعي، دل خود را مخاطب قرار داده، به گریدهم حافظ با طرح پرسش  ریز تیبدر 

  ي و زهد و علمریپي دال که آخر دید
 

  باز من معشوقه دةیدبا من چه کرده  
  )276ص( 

  :است و آن غرض دعا است امدهینی بالغی مطرح شده که در کتب غرضهم  ریز تیبدر 
  آن مینسی آن صبا بوزد کز ک اربی

 

  گردد شمامۀ کرمش کارساز من؟ 
  )276ص(  

  :است امدهین انیمي از آن به ذکری بالغغرض از پرسش حسن طلب است که در کتب  زین ریز تیبدر 
  دیوزي نوروزي برآمد باد آذارابر 

 

 دیگو یمو مطرب که  خواهم یمی موجه  
  )162ص(  دیرس

  :ی است که در اشعار حافظ فراوان استاغراضاز  زینپرسش  کجلب توجه مخاطب با طرح ی
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  کنند یم ریتقری که چنگ و عود چه دان
  

  کنند یم ریتعزباده که  دیخورپنهان  
  )135ص(  

  یکن ینمحافظ چو ترك غمزة خوبان 
  

  خجند اي تو خوارزم یجای کجاست دان 
  )122ص( 

  :شود یم انیبگاه در قالب پرسش  زین انیبی از ناتواناظهار عجز و 
  ي ما رودروخون دل همه بر  دهیداز 

 
  چها رود میگوچه  دهیدي ما ز روبر 

  )149ص(  
  دوست کردم باز داریدبه  دهیدمنم که 

 
  نواز ي کارساز بندها متیگوچه شکر 

  )176ص(  
  ی کشت حافظ را و شکر در دهان داردتلخبه  آشوب شهر اریعکه آن  میگوچه عذر بخت خود 

 
  )82ص(

  :ی داردخاص فیظرای مطرح کرده که پرسششاعر  زین ریز تیبدر 
  چرا استیدرتو  دیامما چو به  دةید

 

  ی؟نکن ایدري بر لب گذربه تفرّج  
  )340ص( 

 ایدري بر لب گذربه تفرّج : دیگو یمخطاب به معشوق  تیب نیاعاشق در . دیآ یمي پرسش در نگاه اول، امر به نظر ثانوغرض 
ي چشم برابه  در مصراع دوم مشبه ایدر. خواهش نام نهاد توان یمبه باال مطرح شده  نییپانوع از امر را چون از مقام  نیاالبته . کن
  .شود یم افتیدردر ضمن از پرسش مذکور استرحام و جلب رحم و شفقت مخاطب هم . است

پرسش لب معشوق را برتر و  کدارد و شاعر با طرح ی لیتفض هیتشب تیباست اما کل  ریتحقغرض از پرسش  ریز تیبدر 
  :، تصور کرده استشود یم هیتشباز پستۀ خندان که غالباً بدان  باتریز

  ما به شکر خنده دم زند اری یی کهجا
 

  ی تو خدا را مخندستیکي پسته ا 
  )122ص( 

  :میکن یمي نمونه به ذکر چند مورد بسنده براي است که انکاراغراض پرکاربرد در شعر حافظ استفهام  گریداز 
  ي که در سخن باشدسوزتوان شناخت ز    شوق چه حاجت که سوز آتش دل انیب

  )109ص(
  کمند نیاآن را که دل نگشت گرفتار    ی شودکی حال من آگاه آشفتگز 

  )122ص(
  که گفت دمیدکز لب لعل تو من  فیلطا نیا

 

  ؟دیدکه  دمیدتطاول کز سر زلف تو من  نیو 
  )162ص( 

  :یجامی در اشعار پرسشی جمالت بررس.6

ی در اشعار پرسشجمالت . ردیگ یمرا در بر  اتیابدرصد از کل  12اشعار مورد نظر وجود دارد که  انیمی در پرسش تیب 24
 ککه شاعر با طرح ی شود یمی مشاهده اتیغزلی جاماشعار  انیمدر . ی داردخاصي ها ظرافتي و حافظ سعدی همانند اشعار جام

  :پرسش غزل را آغاز کرده است
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  دامن برزده دهیپوشقبا  دیآ یم ستیک
  شیبمسلمانان هزاران رخنه  نیدکرده در 

 

  شکل شهر آشوب او آتش بر عالم برزده  
  یی کز غمزه آن کافر زده فتنههر خدنگ 

  
  )682ص( 

که  زینمعشوق را  میتعظیی و نما بزرگپرسش عالوه بر جلب توجه مخاطب،  نیا، شاعر با طرح شود یمگونه که مالحظه  همان
  .ی است در نظر دانسته استتغزل اتیادبي ها یژگیواز 

  :قابل تأمل است زین ریز تیبپرسش در 

  عالمتاب او دیخورش اماه ی دیبرآی ک
 

  ي بر خود زدها طعنهگر زند بر ماه تابان  
  )682ص(  

 هیتشبي هم در طول آن مطرح است و آن گریدی است، اما غرض ناتواني از پرسش اظهار عجز و ثانوغرض  تیب نیادر 
  .پرسش چهرة معشوق را از  ماه برتر دانسته است نیای شاعر با طرح عنی. است لیتفض

  :شود یم انیبی گاه با طرح پرسش جام اتیغزلدر  زینبه معشوق  دنیرسي براو آرزو  اقیاشتاظهار 

  است میندو بال مونس و اندوه  ارغم ی
  بر بتکده بگذر گرة زلف گشاده

 

  همه مستند فانیحریی که کجاي دل تو ا 
  و دگر بت نپرستند نندیبي تو به روتا 
  )306ص(  

، اما در کتب شود یمپرسش است که در غزل عاشقانه مطرح  هیثانواز اغراض  زینی و حقارت در مقابل معشوق فروتناظهار 
 :ستین انیمي از آن در ذکری بالغ

  جان هر دم به داغ هجران میسوزبس که  نیا
 

  وصالت ستۀیشاکه باشم  ستمیکمن  
  )190ص(  

  :ي معشوق در قالب پرسش مطرح شده استها ییبایز انیبحال تلذذ از  نیعی و در شگفتاظهار  زین ریز تیبدر 

  انیع تیرو نهییآصورت جان هست در 
 

  ختنیانگها از خط و خال  نقش نیچند ستیچ 
  )694ص(   

  :ی ذکر نشده استبالغی است که در کتب اغراضاز  زیني امري نشمردن زیچشمردن و به  تیاهم یب

  یجامتنت در خرقه گر گم گشت 
  

  مو کی نهیپشم نیااز  ریگچه شد کم  
  )637ص(  

  :شده است انیب ریز تیبدر  زینی در مقابل سرنوشت ناتواناظهار عجز و 

  ي اگر سر برودروبر ندارم ز رهت 
 

  ي به راهروشدم  گونه نیاچه کنم کز ازل  
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  )660ص(

  :ي استامری مطرح شده، اظهار ماللت از جامی که در شعر اغراض گریداز 

  یکخرقه و سجاده تا به  ثیحدی جام
  

  میا داده نابیمما هر چه بود رهن  
  )537ص(  

  میندي ا زیرروان در جام زر  نینوشباده 
 

  روانینوشی و افسانه کقصه جم تا  
  )594ص(  

  .را رها کن روانینوشی قصه جم و افسانۀ عنی. شود یمبرداشت  زینباال مفهوم امر  اتیابالبته از 

  :میکن یمي نمونه به دو مورد اشاره برایی دارد، که باالی همانند اشعار حافظ بسامد جامي هم در اشعار انکارغرض استفهام 

  واعظ چو همت او پست ۀیپاچو هست 
  

  شیخواز آن چه سود که سازد بلند منبر  
  )459ص(  

  ها در درون جان شبی کیتارچه غم دارم و 
 

  ي که من دارمافروزسان آفتاب عالم  نیبر 
  )537ص(  

  یعراقی در شعر شاعران سبک پرسشی به جمالت اجمالی نگاه.7
ي، حافظ و جامی را سعدي، مولوی عطّار، عنی شعر پنج شاعر برجسته یعراقشاعران سبک  انیمگونه که مالحظه شد از  همان

ي ها ظرافت، بلکه ردیگ یمی افزوني آن نه تنها نسبت به دورة قبل ثانوی و اغراض پرسشدوره جمالت  نیادر . میکردی بررس
از آن سابقه نداشته  شیپکه  شود یمی در قالب پرسش مطرح نیمضام. شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغبا توجه به  زینی خاص

و  اقیاشتدوره اظهار  نیادر شعر  جیرا میمفاه گریداز . است رتیحو  ی مانند کتمان سرعرفان لیمساطرح   است که از جملۀ آن
در پرسش  زینگاه . ی در برابر او استفروتنمعشوق و اظهار  میتعظیی و نما بزرگمعشوق،  ابه معبود ی دنیرسي براي آزرومند
، رییتخ، دعا، نیشیپبه عدول از حکم  توان یمو از جملۀ آن  ستین انیمي از آن در ذکری بالغکه در کتب  شود یمی مطرح اغراض
ي و حافظ سعدو در اشعار  ردیگ یمی به خود فلسفدر شعر موالنا پرسش گاه رنگ . اشاره کرد تیکفای و بندگیی، اظهار خودنما

، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبی مانند متفاوتي که در پرسش اغراض ا گونه، به زدیآو یمی در هم ادب عیصنای و بالغبا نکات 
دوره  نیااز نکات جالب توجه در اشعار  زینانسان  ریغی و مخاطب قرار دادن انتزاعي و دیتجري ها پرسش. شود یممطرح  دیتجر
  .است

ی ادات پرسش در گاهی حتآن پرسش به کار رفته است و  اتیابی تمامکه در  میشو یمرو  یی روبهها غزلدوره با  نیادر 
 اتیابی از برخدر . ی استپرسشدوره به طرح جمالت  نیاي توجه خاص شاعران ایگومسأله  نیاو  ردیگ یمقرار  فیرد گاهیجا

تخلص غزل هم  تیبی به مقطع و پرسش، جمالت نیاعالوه بر . ی تا سه پرسش مطرح شده استگاهی حتپرسش و  کاز ی شیبهم 
ی هم شاعر در گاه. ی نداشتگاهیجا دیقصا انیپا دیتأبو  طهیشرر ی دپرسشی جمالت خراسانی که در سبک حال، در ابدی یمراه 

  .ی در جلب توجه مخاطب داردسعکار  نیاو با  پردازد یمغزل به طرح پرسش  نیآغاز تیب
  

  يریگ جهینت. 8
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  :برشمرد نیچن توان یمنوشتار را  نیاحاصل از  جینتا
با توجه به  زینی خاصي ها ظرافتي آن بسامد باالیی دارد و ثانوی و اغراض پرسشی جمالت عراقـ در شعر شاعران سبک 1
  . شود یمی در آن مشاهده ادبسبک  رییتغ

توان به طرح  می  که خاص شعر این دوره است و از جملۀ آن شود یمی در قالب پرسش در سبک عراقی مطرح نیمضام. 2
 میتعظیی و نما بزرگمعشوق،  ابه معبود ی دنیرسي براي آزرومندو  اقیاشتاظهار  زینو  رتیحی مانند کتمان سر و عرفان لیمسا

  . ی در برابر او اشاره کردفروتنمعشوق و اظهار 
و از جملۀ  ستین انیمي از آن در ذکری بالغکه در کتب  شود یمي مطرح ا هیثانوی اغراض عراقـ گاه در شعر شاعران سبک 3

  . اشاره کرد تیکفای و بندگیی، اظهار خودنما، رییتخ، دعا، نیشیپبه عدول از حکم  توان یمآن 
  . ردیگ یمی به خود فلسفـ در شعر موالنا پرسش گاه رنگ 4
ی متفاوتي که در پرسش اغراض ا گونه، به زدیآو یمی در هم ادب عیصنای و بالغي و حافظ با نکات سعدـ پرسش در اشعار 5
  . شود یممطرح  دیتجر، حصر، حسن طلب و لیتفض هیتشبمانند 
  .دوره است نیااز نکات جالب توجه در اشعار  زینانسان  ریغی و مخاطب قرار دادن انتزاعي و دیتجري ها پرسش. 6
، شود یمپرسش  در این دوره است که در غزل عاشقانه مطرح  هیثانواز اغراض  زینی و حقارت در مقابل معشوق فروتناظهار . 7

  ستین انیمي از آن در ذکری بالغاما در کتب 
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