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 پوركاركرد استفهام بالغي در شعر قيصر امين

1فاطمه مقيمي   

2 منش نيكدكتر مهدي      

  

  چكيده

از  جمالت پرسشي . اض ثانوي جمالت است   يكي از مباحث مهم دانش معاني، بررسي اغر       
ي ادبـي   هـا   پرسـش . روند كه صدق و كذب پذير نيـستند       ي به شمار مي   انواع جمالت انشاي  

 بيان  رسيدن به كاركردهايي بالغي مانند    ند و براي    ا   غالباً بي پاسخ   در جمله ) استفهام بالغي (
در اين پژوهش، ابتدا بـه بررسـي        . روند ميبه كار   ... شگفتي، انكار مطلب، حسرت، آرزو و     

، »ي ناگهـان  ها  آينه«،  »تنفس صبح «انواع ساخت و بسامد جمالت پرسشي در دفترهاي شعر          
و سـپس ضـمن     ايـم     پور پرداخته   امينقيصر  » بان عشق دستور ز «و  » فتابگردانندها همه آ   گل«

 و كـاركرد     كـرده  هايي براي هـر كـدام ذكـر       بندي اغراض اين دسته از جمالت، نمونه       دسته
اين بررسـي  . ايم ودارهاي بسامدي نشان دادهي آماري و نم   ها  به كمك جدول  را  ها   بالغي آن 

هـا همـه     گـل « شـعر    بـه رشـد بـسامد جمـالت پرسـشي در دو دفتـر              افزون بـر رونـد رو     
نـسبت بـه   » گاليه و سـرزنش  «افزوني بسامد غرض    ، از   »دستور زبان عشق  «و  » آفتابگردانند

افزونـي جمـالت پرسـشي شـاعر        . دهد ميديگر اغراض ثانوي استفهام در شعر قيصر خبر         
بيني وي   گيري جهان هاي او در مسير تكامل شخصيت و شكل       تواند نشان افزوني پرسش    مي

افزونـي بـسامد غـرض       همچنين   . بيشتري در جمالت پرسشي باشد     تأثيردرت  و يا يافتن ق   
تواند بيانگر نارضايتي روحـي او از اوضـاع جهـان و ميـل او بـه                 نيز مي » گاليه و سرزنش  «

  .تحول و كوشش براي رسيدن به جهاني آرماني به شمار رود
  .، معاني ثانويپوراستفهام بالغي، بالغت، قيصر امين: هاكليدواژه               
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   مقدمه-1

بر خالف بعـضي از آثـار       . ات متفاوتي بر ذهن مخاطب همراه باشد      تأثيرتواند با    آثار ادبي مي   مطالعة
 برخـي ديگـر     ةشــود، مطالعـ    تنها با نوعي لذت هنري مواجه مـي        ها  آن ةادبي كه مخاطب بعد از مطالع     

هـايي  كند؛ افق اي آشنا مي  نوع نگاه و ديدگاه تازه    اي تازه در ذهن مخاطب خود گشوده و او را با            دريچه
شناسـي وي را     هـستي   از اين طريق بـراي او فـراهم آمـده و           اي كه تنها  هاي تازه مندينو و امكان تجربه   

، تنها در گـرو نگـاه   ها آن القاگري شگفتاين تأثير شگرف آثار ادبي و    . كنددستخوش تغيير و تحول مي    
و شـگردهايي اسـت كـه در بيـان     هـا  هان نيست، بلكه بيشتر وامـدار شـيوه  ژرف نويسنده يا شاعر به ج    

 بيـان  انتخـاب نـوع كلمـات و جمـالت، شـيوة     . دشومند مي بهرهها آنهاي ذهني و عيني خود از   تجربه
نـد نقـش مهمـي را در      توابخش موسيقي اثر و قدرت سحرانگيز خيـال، هركـدام مـي            مطلب، تأثير روح  

  .بر مخاطب ايفا كندچه بيشتر گذاري هرتأثير
گيـرد ـ افزونـي قـدرت      دانش معاني جاي ميردها ـ كه نقد و بررسي آن در حوزة يكي از اين شگ

... القاي معاني با استفاده از كاربرد ثانوي جمالت است؛ جمله با يكي از وجوه خبري، انشايي و                   تأثير و 
در اين ميان، استفهام بالغي     . يگري است شود، اما منظور هنرمند از اين وجه ظاهري جمله، وجه د          ادا مي 
گذارترين انواع اين ترفند هنري بـه شـمار       تأثيراز  )  اغراض ثانوي  يان جمله به صورت پرسشي و افادة      ب(
پور به عنـوان      امين در اشعار قيصر     ها  آنهاي بالغي و اغراض ثانوي      در پژوهش حاضر، استفهام   . رودمي

  . تحليل شده استاي هنري بررسي و نقد و شگرد و شيوه
 معـاني و بحـث از اغـراض ثـانوي           نش ديرسال بالغت و به ويـژه شـاخة         اين پژوهش به دا    پيشينة

زمخشري نخستين كسي اسـت     . گرددجمالت و به طور خاص اغراض ثانوي جمالت پرسشي باز مي          
آن كه از اغراض فرعي و مجازي استفهام سخن گفته و غرض فرعي يا ثانوي برخـي از اسـتفهامات قـر                

تواند معاني مجازي نفي، تقرير، تحكـم و تعظـيم           مي وي معتقد است كه سؤال       .كريم را ذكر كرده است    
توان از تفتازاني و بحث تفـصيلي وي از اغـراض     پس از او مي.)343: 1383 شوقي ضيف،(داشته باشد  
 در بحث از ،مختصر المعانيعموم كتب بالغي پس از    . ال به خصوص ادات استفهام ياد كرد      ؤمجازي س 

تـوان بـه كتـاب      در روزگار حاضر نيز مـي     . اند و اغراض ثانوي آن پرداخته     سؤالانواع جمله، به بررسي     
عوامل مؤثر در معـاني      «العظيم ابراهيم المطعني و مقالة     از عبد  لبالغي لإلستفهام في قرآن الحكيم    التفسير ا 
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بر اين مĤخذ بايد . وسن طباطبايي اشاره كرداز س» نبالغي استفهام و بالغت اساليب استفهام در آيات قرآ
 كه به بررسي استفهام ا نيزاز حميد طاهري ر»  آن در غزليات حافظ    سؤال و اغراض ثانوية   « سودمند   مقالة

بديهي است كه مĤخذ مرتبط بـا اغـراض ثانويـه در    . افزودپردازد، نوي آن در شعر حافظ ميو اغراض ثا 
 اخير بـه دليـل نـشان دادن         ند و از ميان منابع يادشده، مقالة      ي دار قرآن با موضوع بحث ما سنخيت كمتر      

  .سوتر است  اين پژوهش همبالغي قرآن در شعر فارسي، با حوزةاي از وجوه نمونه
  :  پژوهش، چهار دفتر زير از اشعار قيصر استةمحدود
ه،  حماسـ  هاي مختلف و با مضاميني چـون       قطعه شعر كه در قالب     51اي از   مجموعه:  تنفس صبح  -

  . سروده شده است1362 -1357هاي  سالدر فاصلة...  عرفان، شهادت و
 و پس از    1371 -1364هاي   سال عه شامل اشعاري است كه در فاصلة      اين مجمو : هاي ناگهان  آينه -

  .تر منتشر شديافته  فرمي شكل، با توسع مضامين و»تنفس صبح«گذشت قريب به ده سال از انتشار 
 به چـاپ    80  قطعه شعر است و در اوايل دهة       46ي  اين مجموعه كه حاو   : فتابگردانندها همه آ    گل -

، نشان داد كه او شاعري است كماكان جوششي و در مسير رشد و كمال و نزديكتر شدن به   رسيده است 
 به لحاظ قالب و »ها همه آفتابگردانند گل« مجموعة. قدير او و شعرش نهفته استفرم و محتوايي كه در ت

  .)57: 1381محدثي خراساني،  (رسد ميتر به نظر حتوا، تنوع بيشتري دارد و جامعم
 قطعـه   66  پور را در قالـب      امين 1385 -1380هاي  اين مجموعه كه شعر سال    :  دستور زبان عشق   -

دهـد و جـامع جميـع    شعر در خود دارد، اوج كمال و پختگي شاعر را در مـسير شـعري او نـشان مـي           
  .ي پيشين خود داشته استها كه قيصر در مجموعههايي است  زيبايي

   استفهام بالغي-2

 است از و در اصطالح عبارت) 69: .م1939ابن اثير،  (»در لغت به معناي وصول و انتهاست  بالغت  «
شـود   به سخني گفته مي    سخن بليغ از نگاه تفتازاني    . )12: .م1952ابوهالل،   (روشني معني و زيبايي لفظ    

مطابقته لمقتضي الحال مـع  البالغه في الكالم    و«: ت، به مقتضاي حال گفته شده باشد      كه افزون بر فصاح   
كه متكلم بليغ از كالم «است »  معاني دوميةافاد...  «و موضوع علم معاني )20: 1412تفتازاني،  (»فصاحته

   .)21: 1379رجائي، . (»كند مطابق با مقتضاي حال اراده مي
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  ي كالم اغراض و كاربردهاي ثانو.2-1

؛ اما گاه در جمله مقاصـد ديگـري افـاده           است  مضمون جمله به مخاطب     مقصود از كالم، افادة    غالباً
، هـر نـوع   به عبـارت ديگـر  ). 97: 1373همايي، (توان ناميد  را معاني مجازي جمله مي    ها  آنشود كه   مي

 خبري، خبري    جملة مثالً اصلي و رايج دارد كه در دستور زبان ذكر شده است؛             جمله يك مورد استفادة   
  هـا  اما در عرف از اين گونه جمله      .  پرسشي براي كسب اطالع است     كند و جملة   ميرا به مخاطب منتقل     

شود كه اطالع از اين كاربردها بـراي   ميـ به مقتضاي حاالت مختلف ـ براي مقاصد ديگري هم استفاده  
 اعجاب را هـم بيـان        خبري با جملة  توان مي مثالً. ثر سخن بگويد ضروري است    خواهد مؤ  ميكسي كه   

توان با جملة پرسشي، پرسـش نكـرد         يا مي  كرد؛ يعني جملة خبري را در مقام جملة عاطفي به كار برد،           
  .)118: 1375شميسا،  (بلكه تأكيد را رساند

رود كه گوينده از امري مطلـع        مياستفهام كه در حقيقت به معناي پرسيدن است، در مواردي به كار             
در ايـن  . شـود  ميبه اين وسيله بخواهد كسب اطالع كند؛ اما گاهي معاني ديگري از آن استفاده            نباشد و   

گذاري بيـشتري برخـوردار سـازد بـه جـاي           تأثيركه كالم را از      گونه موارد گوينده يا نويسنده براي اين      
كنـد و    ميدي خارج    سطح كالم را از حالت عا      ،او با اين انتخاب   . گزينداستفاده از خبر، استفهام را بر مي      

برد، هرگز براي كسب اطالع نيست  ميي كه نويسنده با اين شيوه به كار سؤال. شود ميوارد قلمرو ادبيات 
 از متن سؤالنويسنده در بستر ادبي متن، با طرح يك . كندبلكه وي از اين بيان هدف ديگري را دنبال مي

اي از مفـاهيم قـرار داده و از او           يـاي گـسترده   كند و مخاطب را در مقابل دن       ميبه سوي فرا متن حركت      
 و در اين تفكر دوباره به بينديشدي كه از جانب او مطرح شده است يك بار ديگر سؤالكند به  ميدعوت 
 پرسـش بـه دو دليـل        به بيـان ديگـر، انگيـزة      . ه نگاه كند  اي برسد و از ديدگاه ديگري به مسئل        نتايج تازه 
نده نسبت به ماهيت اصلي موضوع و مسأله، علم و اطالع كافي نـدارد             خود نويس  اوالً«: گيرد ميصورت  
كند و او را از سـوي گوينـده بـه            جمالت پرسشي توجه خواننده را به ماهيت موضوع جلب مي          و ثانياً 

 التفـسير  همان دو داللتي است كه نويـسندة          اين دو علت،   .)188: همان(» نمايد ميتفكر و تعمق دعوت     
وضعي و داللت مجازي ياد كرده       با عنوان داللت     ها  آن به ترتيب از     في القرآن الحكيم   البالغي لالستفهام 

  .)4: 1420المطعني، (است
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گذاري بيشتري برخوردار است؛ شايد به همين دليل اسـت  تأثير از سؤالطرح موضوع در قالب يك    
د در ذهن مخاطب    توان ميطرح يك پرسش    . داردبسامد باالتري   كه در ادبيات معاصر، جمالت پرسشي       

.  مرتبط باشد  (ambiguity)هاي چندگانه   تواند از سويي با مبحث داللت     ابهام ايجاد كند و اين بحث مي      
كند كه يك واژه يا ساخت زباني در بافت خود بـيش از يـك            ميداللت چندگانه در حالتي مصداق پيدا       

ي طبيعي زبان است ـ  ها  از جمله تواناييادبيات در آفرينندگي از داللت چندگانه ـ كه . تعبير داشته باشد
 كـه  ، عوالم مقال ادبي   اگر زبان داللت چندگانه نداشت    . شودتري مي جويد و وارد دنياي گسترده    بهره مي 
 زبان ادبي، آگاهانه    .)8: 1375داوري،  (شدند   ميهايي خيالي، نيمه مبهم و ناآشنايند، هرگز آفريده ن        جهان

رود و به اين اعتبار شايد بتوان ادبيات را به معناي گريز از اقتدار زبان        ميي فراتر   ايا ناآگاهانه از هر قاعده    
  .)245: 1373احمدي،  (ر از يك معنا به معناهاي بي شمارو انقالب مداوم زبان خواند و شعر را گذ

ـاگون آن سـخ                    ن بـه  يكي از انواع داللت چندگانه، داللت منطقي است كه در آن از استفهام با اغراض گون
ت سـؤاال  غير ايجابي دارند و ممكن است چندين پاسخ براي ايـن گونـه               ةت جنب سؤاالاين گونه   . آيدميان مي 

استبطاء، تعجـب،   : اند چنين برشمرده مهمترين مواضع خروج استفهام از معناي اصلي را اين        . وجود داشته باشد  
  .)142-144: 1379رجائي،  (رير، استيناس، وعيد، تهكّم، و تقتنبيه، امر، نهي، استبعاد، تحسر

   اغراض ثانوي استفهام و ارتباط آن با بديع و بيان .2-2

 اغراض جمالت پرسشي است، ايـن نكتـه الزم بـه ذكـر               كه بحث ما در مورد كاربرد ثانوية       از آنجا 
 توجـه  هم استفاده از كاربرد ثانوي استفهام مورد بديع و بياناست كه نه فقط در علم معاني، بلكه گاه در   

 براي بيان احث علم بديع است، اسلوب استفهامالعارف كه يكي از مب  در بحث تجاهلمثالً. گيردقرار مي
. گيـرد  مـي  نوعي بيان تعجب و تعظيم را هم به همراه دارد، مورد اسـتفاده قـرار   غرض ثانوي كه معموالً  

ي از افعـال نفـي از قبيـل     بالغـي اسـت و گـاه   سـؤال  به صورت   بيان در تجاهل العارف، معموالً     نحوة
علت عدم تشخيص آن است كه شاعر چند امر را شـبيه بـه              . شود مياستفاده  نيز  » نفهميدم«و  » دانم مين«

  : ؛ مانند اين بيت سعدي كههم يافته است
            تويي برابر من يا خيال در نظرم؟         ندانم اين شب قدر است يا ستارة روز

  )80: 1378شميسا،  (  
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بـا توجـه بـه كـاربرد     . ه اسـت ر علم بيان نيز از استفهام و كاربردهاي ثانوي آن سخن به ميان آمـد             د
 براي اغراضي ثانوي كه مـدنظر شـاعر يـا نويـسنده  اسـت      ها آناي كه جمالت پرسشي دارند، از     ثانويه

ن شـاعرانه مـورد     بـراي بيـا    شا زير، اسلوب استفهام در معناي ثانويه       كه در نمونة    چنان ؛شود استفاده مي 
  : استفاده قرار گرفته است

  وآن تطاول كز سر زلف تو من ديدم كه ديد؟  اين لطافت كز لب لعل تو من گفتم كه گفت؟
در حـالي كـه معنـي حقيقـي خـود را دارد و در ظـاهر       » كه ديد؟«و  » كه گفت؟ «دو جملة پرسشي    

هرگز «و » هرگز كسي نگفت«؛ يعني كند مي خبري منفي و قطعي جامه بدل    است، به دو جملة     مياستفها
  .»كسي نديد

   ساخت انواع جمالت پرسشي .2-3

هـستند كـه بـا      جمالتي   اول   دستة: انددر زبان فارسي، جمالت پرسشي از منظر ساختار به دو گونه          
ست ها آنكه با توجه به متن و لحن و آهنگ خواندن يي ها آن دوم اند و دستةكلمات پرسشي به كار رفته

  .  پي بردشان توان به درونماية استفهاميكه مي
ـ  مـي  جمالت پرسشي، عالوه بر كـشف ارزش ادبـي        بررسي انواع و بسامد هر يك از         د ارزش  توان

را نيـز   ها و زواياي شخصيتي شـاعران و نويـسندگان           در شناخت افكار، انديشه    شناختي خصوصاً  سبك
 .)91: 1386-87طاهري،  (نمايان كند

  پور يصر امين استفهام در شعر ق-3

 و با فهام عميق و ژرف استتأثيرپور، با عنايت به توجه خاص او به  استفهام در شعر امينبحث دربارة
العه و بررسي هرچه مط.  استفهام در اشعار او، بسيار گسترده و مفصل خواهد بودتوجه به كاربرد گستردة

ي بالغي، فضاهاي تـازه و      ها   به كار بردن استفهام    كند كه او با    مي اين نكته را به ذهن متبادر        بيشتر آثار او  
 به كارگيري استفهام در شعر مـد نظـر       د آورده و با شگردهايي كه در نحوة       نوي را در شعر خود به وجو      

گذاري گـاه   تأثيراين  . گذار تبديل كرده است   تأثيراي دوسويه و     ارتباط شعر با مخاطب را به رابطه      داشته،  
ييد أعقيده شده و او را ت  از كجاي شعر با شاعر همشود كه دقيقاً ميمتوجه نرسد كه مخاطب  ميبه جايي 
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كنـد كـه     مـي گاهي نيز شاعر چنان در چرايي و چگونگي امري قطعـي و مـسلم تـشكيك                 . كرده است 
دارد و گاه با انكار و نفي مطلبي، نظر مخاطب خود را به كلـي تغييـر    به تفكر وا ميها  مخاطب را ساعت  

  . دهدمي
 نظم منطقي و محكم و استوار استفهام و جمالت پرسـشي در كنـار             ،چه در اينجا شايان ذكر است     آن

 ، چه پرسشي را بايد پاسخ بدهـد  كندسؤالداند كه كجا بايد  پور به خوبي مي     امين. جمالت خبري است  
 او را   ، يـا  و چه زماني الزم است پرسشي را بي پاسخ بگذارد و سررشته كالم را به دست مخاطب بدهد                 

تـا تـو بـه دسـت مـن          / تا من قلم به دست تو بـسپارم       ... «: در شعر خود شريك كند و به قول خودش        
 كجا با پرسش آغاز     سش را بايد در كجاي شعر مطرح كند،       داند كه پر   ميهمچنين او به خوبي     . »بنويسي

 رها كرده و به مصداق  چه زماني پرسش را تكرار كند و در چه مواردي تكرار را،كند و كجا به پايان ببرد
  .بسنده كند» يك حرف بس است«

 شعر را سمت    ت كه گاه طرح يك پرسش، شكل و شيوة         ديگري كه حائز اهميت است اين اس       نكتة
چه براي روشن شدن هر. شود ش بنا ميساخت شعر بر همين پرس دهد و به عبارت ديگر ژرف ميو سو 

  :پردازيم ميي از اين شگردها بيشتر مطالبي كه ذكر شد، به تحليل و بررسي برخ

   نقش استفهام در شكل شعر قيصر.3-1

  :بخشد مي توان به چهار دسته تقسيم كرداشعار قيصر را از منظر شكلي كه استفهام به شعر مي

   پرسشي استها آن شعرهايي كه عنوان .3-1-1

ر برخـي  كـرده و اگـر د  در شعر كالسيك، شاعر نام يا عنـواني بـراي شـعر خـود انتخـاب نمـي                 
هـاي اخيـر از     خوريم، عنـواني اسـت كـه در دوره        مجموعه اشعار به نام يا عنواني براي شعري برمي        

 اشعار انتخاب شده است؛ اما در شعر معاصر، شاعر با آگاهي كامل از نقـش مهـم و              ةسوي گردآورند 
زنـد بـه     مي تواند بر دوش بكشد، دست به انتخاب نامي تأثيرگذار        اي كه عنوان شعر مي    رسالت عمده 

اي است كه اگـر نـام يـا         اين تأثير به اندازه   . آيداي كه عنوان شعر جزء الينفك آن به حساب مي         گونه
عنوان را از ابتداي شعر حذف كنيم، در معنا و قدرت القاي شـعر كاسـتي و خللـي جـدي و جبـران         

  . آيدناشدني به وجود مي
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ايـن سـبز   «شده، عنوان پـنج قطعـه شـعرِ        قطعه شعري كه در اين جستار بررسي         258 از مجموع 
پرسـشي  » تـواني؟ تو مي«و » به كه بايد گفت؟«، »گفت؟ ميعشق چه  «،  »چرا چنين؟ «،  »سرخ كيست؟ 

 دارشناسـي چنـدان معنـي     از منظـر سـبك    %) 93/1( اگرچه اين بسامد نزديك به دو درصـدي       . است
 خـاص، شـاعر از همـان آغـاز شـعر،            در ايـن كـاربرد    . برانگيز است  نيست، اما نوع اين كاربرد، تأمل     

 شـعر دعـوت      بـه مطالعـة    سـؤال  براي يافتن پاسـخ ايـن         مواجه كرده، او را    سؤالمخاطب را با يك     
  . كند مي

   شعرهايي كه از ابتدا تا انتها داراي استفهام هستند.3-1-2

 داراي هـا  آناي سروده شده كه تمام جمـالت  پور به گونه اميناز مجموع اشعار %) 28/4( يازده شعر 
 تـا پايـان شـعر تكـرار         سؤالشود و اين     مي آغاز   سؤالدر اين الگو گاه شعر با طرح يك         . استفهام است 

تي است كه ذهن شاعر را به خود مـشغول كـرده اسـت و يـا               سؤاالشود و گاه سراسر شعر آكنده از         مي
را به سمت و سـوي  ، شعر ها آنت و مشغول كردن ذهن مخاطب به سؤاالشاعر تمايل دارد با طرح اين   
  . دلخواه خود سوق دهد

  نشاني

  ايم، بگو راه باغ كـــو؟ دلتنگ غنچه

  ايم، خدا را چراغ كو؟ خاموش مانده
  

  اي ز خواب خدا سبزتر بگوكو كوچه

  آن خانه كو، نشاني آن كوچه باغ كو؟
  

   ما داغ عشق بودچشم و چراغ خانة

  چشمي كه از چراغ بگيرد ســراغ كو؟
  

  ايمرا به گواهي گرفتههاي خويش  دل

  اما در اين زمانه خريـدار داغ كــو؟
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  ي ما هم به سر رسيدشب در رسيد و قصه

  )86: ب1386 پور،  امين( اي براي رسيـــــدن، كالغ كو؟كو خانه
مندي از اغراضي چون تمنا و آرزو،       ، افزون بر بهره   »كو«قيصر در اين شعر با انتخاب رديف پرسشي         

كند و همچون هرچه بيشتر آشكار مي) نشاني(، تناسب شعر را با عنوان آن ...نفي و گاليه و تابي،    بيان بي 
بال نشاني جايي       گمگشته ناشـدني خـود     هـاي تمـام   گردد، سراسـر شـعر را بـه پرسـش          مياي كه به دـن

  . دهداختصاص مي

  شوند مي شعرهايي كه با پرسش آغاز .3-1-3

در شوند و يـا     شعار قيصر يا با جمالتي پرسشي آغاز مي       از مجموع ا  %) 46/10( بيست و هفت شعر   
شود، ذهن مخاطب را  ميشعري كه با پرسش آغاز .  يك پرسش هستندجمالت آغازين خود دربردارندة

ي كه ذهنش را به خود مشغول كـرده، ناچـار اسـت در              سؤالكند و مخاطب براي يافتن پاسخ       درگير مي 
گيري شعر كمـك     طرح پرسش در ابتداي شعر به شكل      . باشدالبالي جمالت شعر به دنبال پاسخ خود        

كند تا شاعر با يك ساختار منطقي مفهوم مورد نظر خـود را بـه صـورت                  مياي را فراهم     كند و زمينه   مي
  .  شعر و جلب نظر مخاطب قرار گيردةاستفهام مطرح كند و اين تمهيدي براي ادام

 مرز مشترك بين آفتـاب و دل، ذهـن           دربارة سؤال با   كه در آن شاعر   » )2( ها  دردواره«كه شعر    چنان
 و چون يافتن مرز مشترك ميان آفتاب كندمخاطب را به جستجو براي يافتن اين مرز مشترك مشغول مي

دارد و تنها آنجاست تا انتها ـ وا مي دقيق شعر ـ از آغاز اي نيست، خوانندة اثر را به مطالعة و دل كار ساده
 ظرفيت نمادين خود به سـوي دل خـود خوانـده و در جـستجوي              آفتاب را با همة    يابد شاعر كه در مي  

  :يافتن مرز مشتركي ميان اين دو است
هـا و مرزهـاي   نقـشه :/ هاستميزبان نقشه/ هاي منچشم/ مرز مشترك كجاست؟  / در ميان آفتاب و دل    

  مرزهاي ممكن و محال/ مرزهاي مبهم خيال/ مرزهاي درد، آرزو/ روبرو

  مرزهاي شرقي دلم كجاست؟/ اندبين آفتاب و دل كشيده/ مرزهاي خاكي و غريب/ ي فاصلههانقشه

روي نقـشه مـوج     / رودهـا / زننـد روي نقشه سر به اوج مي     / هاكوه/ هاستميزبان نقشه / هاي من چشم

  .)19: 1380 پور،  امين( شوندناگهان خراب مي/ مرزهاي بين آفتاب و دل/ زنند مي
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  يابند با پرسش پايان مي شعرهايي كه.3-1-4

كنـد،  پور، يكي از شگردهايي كه توجـه خواننـده را بـسيار بـه خـود جلـب مـي                     اميندر شعرهاي   
گذارترين و يـا حـداقل      ان در نگاهي، پايان شعر را تأثير      شايد بتو . برجستگي پاياني برخي از شعرهاست    

طرح پرسش،  . بنددب نقش مي  هاي شعر خواند كه در ذهن و روح مخاط        گذارترين قسمت تأثيريكي از   
ترين الگوهاي پايـاني او بـراي       بندي در شعر قيصر، بلكه يكي از مهم       گذار پايان تأثيرجمله شگردهاي    از

  .        رودبرجستگي بخشيدن به شعر به شمار مي
پنج قطعه شعر   :  پايان يافته است   سؤالپور با طرح يك     از اشعار امين  %) 85/10( بيست و هشت شعر   

ها همه  گل «و دوازده قطعه شعر از مجموعة» قدستور زبان عش«، يازده قطعه شعر از   »ي ناگهان ها  آينه«از  
. افزايش اين روند در دو دفتر پاياني، مؤيد رويكرد و توجـه قيـصر بـه ايـن شـيوه اسـت                     . »آفتابگردانند
  :اي از اين ترفند هنري را ببينيد نمونه
  دم زندگي كردماينكه يك  تا/ هاي سال مردم سال/ من

  )30: الف1386 پور،  امين(مثل من بميري؟ / يك مثقال/ يك ذره/ تواني ميتو 

  پور   ادات استفهام در شعر امين.3-2

اي كه در چهار دفتر شعر قيصر به شكل پرسشي به كار رفته، تعداد از مجموع دويست و يازده جمله
بـه ترتيـب   ) ها همـه آفتابگرداننـد   ن عشق و گلدستور زبا(جمالت پرسشي در دو دفتر پاياني اشعار او   

ايـن  . مربوط به دفترهاي پيشين اوسـت     %) 29( جمله   61و تنها   است  جمله  %) 46(» 97«و  %) 25(» 53«
 اسـتفهام در   گـستردة شـيوة  تأثير روبرويي شاعر با ابهامات بيشتر و يا دريافتن      دهندة  بسا نشان كاربرد چه 

  .قدرت تأثير و القا بر مخاطبان شعر باشد
بيـشترين  » چـرا «ادات  . در جمالت پرسشي به كار رفته، از چهارده ادات پرسش استفاده شده است            

تواند بيـانگر پيچيـدگي     نيز مي » چرا«بسامد بيشتر ادات    . كمترين بسامد را داشته است    » كدامين«بسامد و   
بال چرايي وقـايعي باشـد كـه در اطـراف او در حـال اتفـاق بودنـد، و             ذهن شاعر و جستجوي او به دن      

  .را نشان دهدتواند نوعي دعوت به تغيير  ميهمچنين 
 او بـه تفكيـك در دو جـدول     هركـدام را در دفترهـاي چهارگانـة   بسامد اين ادات و بسامد كـاربرد  

  :بسامدي زير بنگريد
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  ه ترتيب بسامد كاربرد بپور امينجدول بسامدي ادات استفهام در شعر . 5-1
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  پور اميننمودار بسامدي كاربرد ادات استفهام در دفترهاي شعر قيصر . 5-2

  

   پور امينقيصر  اغراض ثانوي در شعر .3-3

 . كنـد تواند خواننده را در فهم بهتر آثار ياري    تأمل در اغراض ثانوي جمالت به كار رفته در شعر مي          
شميـسا،  (» آشـنايي بـا روح زبـان و ظرايـف آن    «:  اصلي علم معاني هم سو استاين نكته دقيقاً با فايدة  

  .شودقد ادبي آشكار ميو از همين جاست كه پيوند و كاربرد علم معاني در ن) 27 :1373
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نمايد اين است كه نبايد انتظار داشت  از جمله نكاتي كه ذكر آن در بحث اغراض ثانوي ضروري مي        
هاي بالغي پاسخي را     پرسشي منحصراً در يك غرض ثانوي به كار رفته باشد؛ زيرا استفهام            كه هر جملة  

ين است كه خواننـده را بـه تأمـل و درنـگ      همها  آنكه پيشتر نيز اشاره شد، كاركرد        جويند و چنان  نمي
كوشد راز اين ابهـام هنـري را        شود و مي    خود با اثر هنري يار مي      وادارند و اين خواننده است كه از ظنّ       
      آيا بسنده كـردن بـه يـك        .  يافتن پاسخي براي آن به هر سو جوالن دهد         دريابد و ذهن خود را در لذت

  كاهد؟  آن نميپاسخ، از ارزش هنري اثر و ظرفيت هنري 
هاي بالغي اغراض گوناگوني چون انكار، تقرير، تعظيم، تمنا و همچنان كه پيشتر گفته شد، در كتاب    

 عـالوه بـر     ،در شـعر قيـصر    . ت ذكر شده است   سؤاالبراي اين گونه    ... آرزو، استرحام، عجز و ناتواني و     
  : كاربرد بسياري از اين اغراض، با برخي اغراض تازه نيز روبروييم

  »سرزنش«و » گاليه  «.3-3-1

 خبري، به شكلي مؤثرتر آن را در قالب يك استفهام            به جاي طرح گاليه در قالب جملة       گاهي شاعر 
هاي بالغي قيصر   ، پر بسامدترين غرض در استفهام     %)17(اين غرض با سي و چهار بار كاربرد         . آوردمي
  :نمونه. است

  به كه بايد گفــت؟

  كه بايد گفت؟كشت تقدير تو ما را به 

د گفت؟   مردم از درد خدا را به كه باـي

ـنم ميسرنوشتم اگر اين است كه    بـي

  حكم تغيير قضا را به كه بايد گفـت؟

  )133: ب1386 ،پور امين(...         

  »استبعاد«و » نفي «.3-3-2

 مسأله را بـه     كند؛ يعني با طرح يك پرسش،      استفهام استفاده مي   اي از شيوة  گاه شاعر براي نفي مسأله    
برد و نهايت بعد آن را از حقيقت ـ يا آنچه كه بايد باشد   ميسؤالكند و آن را زير  ميصورت كامل نفي 

  :نمونه. در شعر قيصر به كار رفته است%) 16( بار 32اين غرض . دهدـ نشان مي
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  پاكنويس

  روي كاغذهاي باطله با خود ببرم؟/ هايم را  مشق/ من كجا حق دارم... 

  دفتر پاكنويسي بخرم/ روم  مي

  )19: 1387 ،پور امين( !از سر سطر نوشت/ زندگي را بايد 

   بيان حيرت و شگفتي.3-3-3

 اين كاربرد كه معموالً بـا غـرض   .شود ابراز ميسؤالگاه شدت شگفتي و حيرت شاعر با طرح يك  
  :ونهنم. در اشعار قيصر به كار رفته است%) 5/6( بار 13تعظيم نيز همراه است، 

  شنوم؟ ميصداي كيست؟ خدايا درست 

  )49: همان( آيد ميدوباره بوي صداي بالل 

   تمنا و آرزو.3-3-4

هاي نيافتني و آرزو را براي خواسته  هاي بالغي، تمنا را به معناي آرزوي دست       اگرچه در برخي از كتاب    
 و بيش از هر چيز به كاربرد آن در      اند، ما در اينجا اين تفاوت ظريف را لحاظ نكرده         يافتني به كار برده    دست

  :نمونه. كاربرد داشته است%) 6( بار 12اين غرض در اشعار قيصر . ايمشكل استفهامي نظر داشته
  در انتظار آمدنت هستم/ گذرد هر روز  مياين روزها كه 

  اما

  )9: 1380، پور امين( در روزگار آمدنت هستم؟/ با من بگو كه آيا، من نيز 

  وجه مخاطب جلب ت.3-3-5

خواهد بگويد، جلـب كنـد از طـرح يـك      ميگاهي شاعر براي اينكه توجه مخاطب را به مطلبي كه           
 توجه مخاطب را به شنيدن اخبـار تـازه   سؤال در شعر زير، شاعر با طرح يك      مثالً. كند مي استفاده   سؤال

ظـر خـود را بـه        فراهم كـرده، مطلـب مـورد ن        سؤال آن را با     كند و سپس در بستري كه زمينة      جلب مي 
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 5( بار 10اين غرض در اشعار قيصر . كند ميمخاطب منتقل 

  اخبار تازه را نشنيدي؟

  )125: همان(  : ...گفتند
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   بيان ترديد.3-3-6

ي »يا«مستقيم ترديدهاي آدمي است؛ به ويژه اگر اين سؤال با            سؤال بهترين شيوه براي بيان غير      طرح
ترديد خود را در تمام طول شـعر        » بزنم يا نزنم؟  « با آوردن رديف     قيصر در شعر زير   . ه باشد ويه همرا تس

  :نمونه. كاربرد داشته است%) 4( بار 8اين غرض در اشعار قيصر . نشان داده است
  بزنم يا نزنم؟... ها دارم اما حرف

  بزنم يا نزنم؟! خدارا!  با تو، با توام

  »...دوست « حرف دلم با تو همين است كههمة

  )109: ب1386 ، پور امين ( حرف دلم را بزنم يا نزنم؟همة

   بيان تعظيم.3-3-7

ده ا استفهام اسـتف   ن دادن عظمت آن به مخاطب، از شيوة        و نشا  گاه شاعر براي بزرگداشت موضوعي    
. خـورد  عظمت و بزرگي، نوعي شگفتي و حيرت نيز به چشم مي           در اين صورت با وجود غلبة     . كندمي
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 5/3( بار 7رض در اشعار قيصر اين غ

  !ي كوچك چوبيها اي كعبه

  )109: 1380 ،پور امين( اين گونه در طواف كه هستيد؟/ اما شما / ما زاير ضريح شما هستيم 

   تحريض و تشويق .3-3-8

يـز در   ايـن غـرض ن    . شـود ، مخاطب به انجام كاري تشويق و تحريض مي        سؤالگاهي با طرح يك     
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 5/3( بار 7اشعار قيصر 
  رسد مي گندم پس از دي خوشـة

  )79: 1387 ،پور امين( رسد؟ ميداس تو افسوس، پس كي 

   تجاهل مفيد حيرت.3-3-9

العـارف اسـت؛ امـا آيـا       ي از آن سـخن بـه ميـان آمـده، تجاهـل            يكي از اغراضي كه در كتب بالغـ       
رسد كه اين آرايه اسـلوب  تواند غرضي ثانوي به شمار رود؟ به نظر مي     هايي مي العارف خود به تن    تجاهل

  چنـان .راضي چون حيرت و تعظيم بهره گرفت    توان براي بيان اغ   و يا ساخت خاصي است كه از آن مي        
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 بـار  7در اشـعار قيـصر      .  است شدهالعارف براي بيان حيرت استفاده       كه در شاهد زير، از اسلوب تجاهل      
  :نمونه. خورد ميين شيوه به چشم ا%) 5/3(

  ؟تري يا خود مني از من به من شبيه

  )113: ب1386 ، پور امين (افتاده عكس كودكي من به قاب تو

  س و نااميدييأ. 3-3-10

ـ                سؤالگاه شاعر با آوردن      س و  أـي كه نوعي حسرت هم با خود به همراه دارد، از نيل به مطلبي اظهار ي
  :مونهـن. تـار رفته اسـصر به كـدر اشعار قي%) 5/3( بار 7رض ـ اين غ. دـكن ميدي ـناامي

  چينم ميدر سيني /  را ها قندان و استكان/ چه اتفاقيهي هر/ اما چرا 

  شوند ميجفت ... / هايم را  چه كفشيا هر

  )21: همان( آيد؟ ميديگر صداي زنگ ن/ در گوش من 

   شكايت و اعتراض.3-3-11

در %) 3( بـار    6در مجمـوع    . كنـد  مـي  مطـرح    سـؤال  قالـب يـك      گاهي شاعر اعتراض خـود را در      
  .شود مياستفهامات قيصر، شكايت و اعتراض ديده 
  چرا هميشه همين است آسـمان و زمين؟

  زمان هماره همان و زميـن هماره همين؟
  

  چرا زمين و زمـان بي امان و بي مهرند؟

ة قهر و زمين زمينة   )53 :الف1386 ، پور امين ( كين؟زمان زماـن

  ثرأسف و تأ ت.3-3-12

ايـن غـرض در     .  مطـرح شـود    سؤالتواند در قالب يك      أثر از ديگر اغراضي است كه مي      سف و ت  تأ
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 3( بار 6اشعار قيصر نيز 

  صاف بود و ساده و شفاف، عين آينه

  )48: همان( كي غرق غبار و گرد شد؟ آه، اين آيينه
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   عتاب و مالمت.3-3-13

 سـؤال بيـان   شاعر عتاب و سرزنش خود را بـه شـيوة       محاوره هم مرسوم است، گاه      كه در    همچنان
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 5/2( بار 5اين غرض در اشعار قيصر . كند مي

  ديگران اگر كه خوب، يا خـدا نكــــرده بد

  ! ام؟ شاعـرم كه شاعرم  من چه كرده، خوب

   كار نيسـتام ؟ شاعري كه راستي چه كرده

  )39: الف1386 ، پور امين( !كار چيز ديگري است، من به فكر ديگــرم

   هشدار و تنبيه .3-3-14

 غالباً لحني  كهسؤالخبري نجات دهد، با يك  كه مخاطب خود را از غفلت و بي        شاعر گاه براي اين   
%) 5/2( بـار    5قيـصر   اين غرض در اشـعار      . كند مخاطب خود را به تغيير دعوت مي       مستقيم و تند دارد،   
  :نمونه. كاربرد داشته است

  !ديوار سرد و سنگي سيار! / ديوار

  )29: 1387، پور امين( كه زنده بماني؟ در بند آن/ آيا رواست مرده بماني 

  نهي. 3-3-15

 مورد خطاب قـرار داده، از انجـام   سؤالگاه شاعر براي بازداشتن مخاطب خود از امري، او را با يك      
  :نمونه. كاربرد داشته است%) 5/2( بار 5اين غرض در اشعار قيصر . داردكاري باز مي

  است» ماهيت«تو چون عين » وجود«

  )64: الف1386، پور امين( چرا باز بحث اصالت كنيم؟

  تابي انتظار و بي. 3-3-16

در . تاز آن ياد شده اسـ اي است كه در كتب بالغي هم تابي، از ديگر اغراض ثانويه     بيان انتظار و بي   

. ريزدتابي خود را نشان دهد، آن را در قالب پرسشي مي           كه شدت انتظار و بي      شاعر براي اين   اين شيوه، 

  :نمونه. شود ميدر شعر قيصر ديده %) 5/2( بار 5اين غرض نيز در مجموع 

  شود روشن به رويت چشم من، كي؟ ميكي 
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  )77: ب1386 ،پور امين(وقت گل ني بود هنگام رسيدن؟ 

  كيدتأ. 3-3-17

ايـن  . كيد بيشتري بر آن شـده باشـد       كند تا تأ   ميي مطرح   سؤالگاه شاعر مطلبي واضح را به صورت        

  :نمونه. شود ميدر شعر قيصر ديده %) 2( بار 4كاربرد 

  بي عشق دلم جز گرهي كور چه بود؟

  گشود اگر عشق نبود ميدل چشم ن
  

  از دست تو در اين همه سرگرداني 

  )95: 1380،پور امين( عشق نبود؟تكليف دلم چه بود اگر 

   مفيد تمهيد و ترغيب سؤال. 3-3-18

همچنين مخاطـب را    . كند تا تمهيدي براي بستر شعر باشد       ميي را مطرح    سؤالدر اين غرض، شاعر     

در %) 2( بـار  4ايـن كـاربرد   . به خواندن شعر ترغيب كند و او را وادار كند تا انتهاي شعر همراه او باشد              

  :نمونه. شود مي شعر قيصر ديده

  حوصله؟ چرا تلخ و بي/ سه شنبه؛ 

   اين همه فاصـله؟چرا/ سه شنبه؛ 

  )74: ب1386 ، پور امين         (...

   استفهام تقريري .3-3-19

كنـد و از او   مـي  سؤالهاي او به شكل منفي كه مخاطب را متقاعد كند، از دانسته  گاه شاعر براي اين   
 4اين كاربرد . خورد مي مورد در اشعار قيصر به چشم 4از اين نمونه . دگير ميدر مورد غرض خود اقرار 

  :نمونه. شود ميدر شعر قيصر ديده %) 2(بار 
  زندگي بي عشق اگر باشد همان جان كندن است

  )55: الف1386 ، پور امين( دم به دم جان كندن اي دل كار دشواري است، نيست؟
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   استفهام انكاري .3-3-20

كند و جواب مخاطب بايـد نـسبت بـه آن            مي سؤالر مطلبي را به صورت مثبت       در اين غرض شاع   
  :مانند. شود ميدر اشعار قيصر ديده %) 5/1( بار 3اين كاربرد . منفي باشد

  كه كوچك بيــابم خودم را / نه چندان بزرگم 

  ...كه خود را بزرگ/ نه آنقدر كوچك 

  )27: همان (آرزويي بزرگ است؟/ گريز از ميانمايگي

   ندامت و اندوه.3-3-21

در %) 5/1( بار 3اين كاربرد . ، بيان ندامت و اندوه اوستسؤالگاهي اوقات قصد شاعر از طرح يك      
  :نمونه. شعر قيصر مشهود است
   ولي چه كنم؟، بيش از اين خواستم

  )131: ب1386، پور امين (توانستم ميچه كنم؟ چون ن

   بيان نتيجه.3-3-22

 بحثي  متضمن و حاوي نتيجة   كند كه    ميي را مطرح    سؤالز بندهاي شعر خود،     شاعر در پايان برخي ا    
  :نمونه. استفاده شده است%) 1( بار 2اين شيوه در شعر قيصر . است كه در شعرش مطرح كرده است

  درد هم شنفته است/ درد گفته است /  مرا شعر تازة

  )18: 1380،پور امين( زنم؟ مياز چه حرف / پس در اين ميانه من 

   تجاهل مفيد تعظيم.3-3-23

همان طور كه در ذيل عنوان تجاهل مفيد حيرت نيز ذكر شد، بر اين باوريم كه تجاهـل بـه خـودي              

بـا  %) 1( بـار    2اين شيوه در شعر قيصر      . خود غرض نيست، بلكه اسلوبي براي بيان اغراض ديگر است         

  : نمونه. غرض تعظيم همراه بوده است

  ز آسمانامشب فرو فتاده مگر ماه ا

  )143: همان (رود؟ مييا آفتاب روي زمــين راه 
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  شمول حكم. 3-3-24

 شمول دهد، به صورت عام به تمام حوزة مي قرار   سؤالدر بيان اين غرض، شاعر چيزي را كه مورد          

  . شمول اين حكم خارج نيست هيچ يك از افراد جنس آن، از حوزةدهد و معتقد استآن نسبت مي

  :نمونه. در شعر قيصر حضور دارد) %1( بار 2اين شيوه 

  كدامين چمن را گل از گل شكفت

  )93: ب1386 ، پور امين( ام؟ كز آن بوي نام تو نشنيده

  عجز و ناتواني . 3-3-25

در اين غرض، شاعر عجز و ناتواني خود را در بيان مطلبي يا انجام كاري با طرح يـك سـؤال                     

در كتب بالغي كمتر اين مـورد  . اهي شاعرانه همراه است كند؛ اين ناتواني معموالً با ديدگ     اظهار مي 

. به كار رفتـه اسـت     %) 1( بار   2اين غرض در شعر قيصر      . اند را جزء اغراض ثانويه به شمار آورده      

  :نمونه

  چه بگويم؟ مجال كو؟! گفتي غزل بگو

  براي غزل شور و حال كو؟ ! شيرين من

  زند دلم به هواي غزل ولي  ميپر 

  )107: همان (دنم هست، بال كو؟گيرم هواي پر ز

   عبرت.3-3-26

ايـن  . خوانـد ت، مخاطب را به تفكر و پند گرفتن از اطرافش فرا مـي            سؤاالشاعر در طرح اين گونه      
  :نمونه. شودديده مي%) 1( بار 2غرض در شعر قيصر 

  از نخستين نفسگريه در صبح ارديبهشت سي و هشت/  چشم وا كردن من لحظة

  !پياپي / بهشت پياپيتا سي و هشت اردي

  عين يك چشم بر هم زدن بود

  )50: ب1386، پور امين (تا كي؟/ تا كجا باد؟ /  ديگر اما لحظة
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  استرحام. 3-3-27

ت، عواطف خواننـده را     سؤاالاسترحام به معني طلب رحم و شفقت است و شاعر با بيان اين گونه               
  :به كار رفته استدر شعر قيصر  %)5/0 ( بار1اين شيوه . كندنسبت به موضوع مورد بحث تحريك مي

  چشم تو نظري چشم داشتيم  هر شب ز

  )48: الف1386 ، پور امين(  دارد دعاي ما اثري پيش چشم تو؟

   نفي مفيد تعظيم .3-3-28

 نفي و   هن مخاطب روشن كند، آن را به شيوة       كه عظمت يك موضوع را در ذ       گاهي شاعر براي اين   
  :در شعر قيصر استفاده شده است%) 5/0( بار 1ربرد اين كا. كند ميانكار مطرح 
  :شود، كي كسي شنيده است ميباورم ن

  )81: همان( ي استوار؟ها زير خاك گم شوند، قله

  هاشكل آماري يافته

با يادآوري اين نكته كه خوانندگان اين نوشتار ممكن است با مواجهه با هر شـعر يـا اثـري هنـري،                      
 بـه صـورت     پـور   امـين  اغراض ثانوي جمالت استفهامي در شعر قيـصر          نگاهي ديگرگون داشته باشند،   

  .بسامدي در جدول زير نشان داده شده است
  پور جدول بسامدي اغراض ثانويه در شعر قيصر امين. 7-1

  دفتر اشعار

  اغراض شعري

تنفس 

  صبح

ها همه  گل  هاي ناگهانآينه

  آفتابگردانند

دستور زبان 

  عشق

  مجموع

   درصد-تعداد

  %)17 (34  5  14  15  -  و سرزنشگاليه 

  %)16 (32  11  10  7  4  نفي و استبعاد

  %)5/6 (13  4  6  1  2  بيان شگفتي و حيرت

  %)6 (12  -  5  6  1  تمنا و آرزو

  %)5 (10  1  3  4  2  جلب توجه مخاطب
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  %)4 (8  -  8  -  -  بيان ترديد

  %)5/3 (7  -  2  3  2  بيان تعظيم

  %)5/3 (7  4  -  -  3  تحريض و تشويق

  %)5/3 (7  1  4  2  -  يد حيرتتجاهل مف

  %)5/3 (7  3  4  -  -  اميدييأس و نا

  %)3 (6  5  1  -  -  شكايت و اعتراض

  %)3 (6  2  4  -  -  ثرتأسف و تأ

  %)5/2 (5  2  3  -  -  عتاب و مالمت

  %)5/2 (5  2  2  -  1  هشدار و تنبيه

  %)5/2 (5  3  1  -  1  نهي

  %)5/2 (5  1  3  -  1  تابي انتظار و بي

  )%2 (4  -  1  3  -  كيدتأ

  %)2 (4  -  1  3  -   مفيد تمهيد و ترغيبسؤال

  %)2 (4  2  2  -  -  استفهام تقريري

  %)5/1 (3  1  1  1  -  استفهام انكاري

  %)5/1 (3  2  1  -  -  ندامت و اندوه

  %)1 (2  -  -  2  -  بيان نتيجه

  %)1 (2  -  1  1  -  تجاهل مفيد تعظيم

  %)1 (2  1  1  -  -  شمول حكم

  %)1 (2  -  2  -  -  عجز و ناتواني

  %)1 (2  1  1  -  -  رتعب

  %)5/0 (1  1  -  -  -  استرحام

  %)5/0 (1  1  -  -  -  نفي مفيد تعظيم
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  پور امين نمودار بسامدي كاركرد اغراض در اشعار قيصر .7-2

  
   سخن نتيجة-4 

گذاري بيشتر بر مخاطـب و دعـوت او بـه تفكـر از جانـب قيـصر                  تأثيريي كه براي    ها  يكي از شيوه  
 اشعار قيـصر    ،در اين پژوهش  . رفته، كاربرد استفهام در معناي ثانوي آن است        مورد توجه قرار گ    پور  امين
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از اين .  مورد استفهام در شعر او يافته شد  211 و از نظر كاربرد استفهام مورد بررسي قرار گرفت          پور  امين
 اسـت  به كار رفتـه »  همه آفتابگردانندها گل«در » %46«و » دستور زبان عشق «در  » %25«گانه،  211كاربرد  

 است كه شاعر اين شيوه را بـراي  آن ندي رو به رشد داشته و نشان دهندة   كه نسبت به دفترهاي قبل، رو     
ــسته است  بيان مفاهيم مورد نظر خود مناسب      يد اين مطلب باشد كه رونـد       ؤتواند م همچنين مي . تر داـن

كرده، در اشعار او بـه       مي هاي بيشتري مواجه  بيني تازه و چرايي     به تكامل شخصيت شاعر كه با جهان       رو
  .صورت استفهام نمود يافته است

بيشترين بسامد و   % 5/28با  » چرا« پرسشي استفاده شده است؛       كلمة 14 از   پور  اميندر مجموع اشعار    
 ايـن باشـد كـه       دهندةتواند نشان  مي» چرا«بسامد باالي   . كمترين بسامد را داشته است    /% 48با  » كدامين«

  .كند ميمسائل اطرافش دعوت تري در زمينة يي مسائل، خواننده را به بينش عميقشاعر با پرسش از چرا
با » گاليه و سرزنش «ة غرض از اشعار او استخراج شد كه غرض ثانوي       28در بررسي اغراض ثانويه،     

كمترين كاربرد را در % 5/0با بسامد » نفي مفيد تعظيم«و  » استرحام«بيشترين كاربرد و غرض     % 17بسامد  
 ميـل بـه تحـول و        تواند نشان دهندة   مي» گاليه و سرزنش  « افزوني بسامد    .ن اشعار قيصر داشته است    ميا

تواند قطعي و مسلم باشد؛ زيرا يك اثر  ميگفتني است كه اين آمار ن. عدم ركود در ناخودآگاه شاعر باشد  
به بيـان ديگـر،     . دكن ميادبي خالق، متناسب با ساختار ذهن و شخصيت هر مخاطب با او ارتباط برقرار               

 از سـوي هـر مخاطـب، ممكـن     هاي استفهام شعر قيصرامكان استنباط غرضي ديگر در هريك از نمونه       
   . اين بررسي را اندكي تغيير دهداست نتيجة

  كتابنامه

 .المثل السائر في ادب الكاتـب و الـشاعر         .).م1939 (.)محمد بن عبدالكريم  ... ابي الفتح ضياءالدين نصر ا    ( ابن اثير 
  .  چاپ مصر.1ج

  . چاپ اول.دار احياء الكتب العربيه .الصناعتين .).م1952( .ابوهالل عسگري
 .چاپ چهارم . مركز: تهران .ويل متنساختار و تأ ).1373 (.احمدي، بابك

 .چاپ سوم .افق:  تهران.ي ناگهانها آينه). 1380( .، قيصرپور امين
 .چاپ پنجم  .سروش:  تهران.تنفس صبح). 1387( . ـــــــــــــ
 .چاپ سوم . مرواريد: تهران.دستور زبان عشق). الف1386( .ـــــــــــــ 



 دوم      شمارة                               )ادبيات و علوم انساني سابق(          جستارهاي ادبي                                           144 

 .چاپ هشتم .مرواريد : تهران.ها همه آفتابگردانند گل). ب1386( .ـــــــــــــ 
  . دارالفكر: قم.المعاني مختصر.). ق1412( .تفتازاني، سعدالدين
  . تهران.8 شماره . فرهنگستانةنام .» و ايهام در زبان و ادبيات فارسيبهام نامفهوميا«). 1375( .داوري، نگار

 . چاپ پنجم.دانشگاه شيراز : شيراز.معالم البالغه؛ در علم معاني و بيان و بديع ).1379 (.رجائي، محمدخليل
 . فردوس:تهران .بيان و معاني ).1375. (شميسا، سيروس
 .چاپ اول . ميترا: تهران.معاني ).1373. ( ـــــــــــــــ
 .چاپ يازدهم .فردوسي : تهران.نگاهي تازه به بديع). 1378( .ـــــــــــــــ 
 .سمت : تهران. محمدرضا تركي ترجمة.تطور علوم بالغتتاريخ  ).1383. (شوقي ضيف

 . دفتر انتشارات اسالمي.)شرح مختصر المعاني(آيين بالغت  ).1375. (شيرازي، محمد امين
  علـوم انـساني دانـشگاه   فصلنامة .» آن در غزليات حافظة و اغراض ثانوي سؤال«). 1387 و   1386( .طاهري، حميد 
 .  زمستان و بهار.69و68 شماره . سال هفدهم.)س(الزهرا

 .تهران .30شماره  . سال دهم.پور امين قيصر ةويژه نام .»شعر« ).1381. (محدثي خراساني، زهرا
 الناشـر مكتبـه   . الجـزء االول .البالغي لالستفهام في القرآن الحكيم  التفسير .).ق1420. (المطعني، عبدالعظيم ابراهيم  

  .وهبه
 .چاپ دوم .هما:  تهران.معاني و بيان). 1373( . جالل الدين.همايي


