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  چكيده

 پرسشي، خبري، هايجمله: عبارتنداز دنيا زبانهاي در استفاده مورد دستوري هايمقوله متداولترين
 اما روندمي بكار شگفتي بيان و فرمان صدور خبر، طلب خبر، دادن براي بترتيب كه تعجبي و امري

مقوله و دستوري هايمقوله هميشه زبان از استفادة در كه است آن از حاكي زبانشناسي مطالعات
 هريك هك نيست اينگونه لزوما ديگر، بعبارتي نيستند؛ منطبق هم بر هاجمله منظوري ـ معنايي هاي

 از كي هر است ممكن گاهي بلكه روند بكار آنها براي شده گرفته نظر در منظور براي جمالت اين از
  .باشند داشته داللت نيز ديگري منظورهاي و معاني بر ميگيرند قرار آن در كه بافتي به توجه با آنها

 نويسندة اند،برشمرده پرسشي هايجمله براي متعددي منظوري ـ معنايي نقشهاي بالغيون اگرچه
 487 حدود عراقي، غزليات در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي كشف بمنظور مقاله اين
 نتيجه. است داده قرار بررسي مورد ، عراقي غزل 220 در را پرسشي ساختار داراي مصراع و بيت
 بر و است برده بكار را آن از مورد20پرسشي، جمالت منظوري ـ معنايي كاركرد 28 از عراقي اينكه
 ،»يانكار استفهام: «از عبارتند بترتيب ثانوي كاركردهاي پربسامدترين آماري، تحليلهاي اساس

 يتغزل اشعار ساختار و بافت با كاركردها اين كه» نفي« و» نهي« ،»ناتواني و عجز« ،»آرزو و تمني«
   است، منطبق و هماهنگ
  .عراقي غزليات منظوري، ـ معنايي نقشهاي پرسشي، هايجمله: كليدي كلمات

                                                            
 )alinezhadmar@gmail.com( ايران، نگاري دانشنامه بنياد استاديار -1
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  مقدمه -1
 ـ معنايي نقشهاي كدام هر كه دارند وجود متنوعي دستوري هايمقوله دنيا زبانهاي در

 رپ عاطفي و امري پرسشي، خبري، جملة چهار ميان اين از دارند برعهده گوناگوني منظوري
 مقوله بعنوان هاجمله اين اگرچه ميشود ديده هازبان بيشر در كه آنهاست كاربردترين
 نشان انيزب مطالعات از حاصل نتايج اما ميشوند گرفته بكار خاصي معاني بيان براي دستوري
 معنايي نقش با هاجمله اين از يك هر دستوري صورت كه افتدمي اتفاق بسيار چه كه ميدهند

 نام به شناسيزبان علم از ايشاخه در مباحث اين. ندارد مطابقت آنها منظوري ـ
)pragmatics (كاربردشناسي« يا» منظورشناسي« به فارسي زبان در كه ميشود بررسي «

  . است شده ترجمه
 كسب آنها بكارگيري از هدف اغلب، كه است پرسشي جمله دستوري، هايمقوله از يكي

 هايجمله از برخي در گاهي اما. دارند نيز مشخصي پاسخ معموال و است نامعلوم امر از خبر
 رحمط خبر كسب ميشوند، ناميده» بالغي سوال« و دارند رواج ادبيات در اغلب كه پرسشي
 بكار خود اصدمق مستقيم غير بيان براي را آن داليلي به بنا نويسنده يا گوينده بلكه نيست،
  .كند عرضه مخاطب به تاثيرگذارتر و زيباتر را خود كالم ترتيب، بدين تا ميگيرد

 حافظ غزليات چون آثاري روي بر منظوري ـ معنايي نقشهاي زمينه در پژوهشهايي اگرچه
 شكري رحيميان،: حافظ غزليات در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي(

 غزليات در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي بررسي( شمس غزليات ،)احمدآبادي
 :سعدي بوستان پرسشي جمالت منظورشناسي( سعدي بوستان ،)مهدوي پارسا،: شمس

: شاهنامه در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي( شاهنامه ،)اكبري حميدرضا
 اشعار در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي( ثالث اخوان اشعار ،)مددي هوشنگ
 هايجمله منظورشناسي( سعدي غزليات و) آراني بتولي: فرخزاد فروغ و ثالث اخوان مهدي

 است شده انجام) نوسر محمودي مريم و خليلي باقري اكبرعلي: سعدي غزليات در پرسشي
 ارقر بررسي مورد منظوري ـ معنايي نقشهاي منظر از عراقي فخرالدين غزليات تاكنون اما

  .است نگرفته
 ـ معنايي متعدد هايجنبه تحليل و تجزيه بمنظور ما حاضر پژوهش در روي اين از

 ارساخت داراي مصراعهاي و ابيات گزينش از پس عراقي، غزليات در پرسشي جمالت منظوري
 ديبن طبقه منظوري ـ معنايي كاركردهاي اساس بر را آنها عراقي، غزليات ميان از پرسشي
  :دهيم پاسخ زير پرسشهاي به ايمكوشيده و نموده
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  چيست؟ عراقي غزليات در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي كاركردهاي ـ
  دارد؟ عراقي غزليات در را بسامد بيشترين منظوري ـ معناي كاركرد كدام ـ
 چه و چيست؟ بيانگر شاعر غزليات در خاص منظوري ـ معنايي مقوله باالي بسامد ـ

  دارد؟ اشعار تغزلي بافت با ارتباطي
  چيست؟ منظوري ـ معنايي كاركردهاي تبيين در بالغي عناصر نقش ـ
  معاني علم با آن رابطه و كاربردشناسي -2

 تعاريف تاكنون كه  است زبانشناسي علم از ايشاخه) pragmatics(كاربردشناسي
  . است شده ارائه آن از متفاوتي

 و تباف و جمالت بين رابطة بويژه محاوره در زبان كاربرد مطالعه را كاربردشناسي ريچارد
 عبيرت :ميشود شامل را پيش رو موارد مطالعه اين كه ميداند بكارميروند آن در كه موقعيتي

 فتاريگ كنشهاي گويشوران دارد؟ واقعي دنياي از ما دانش به وابستگي نوع چه كالم كاربرد و
 جمالت ارساخت بر تاثيري چه شنونده و گوينده ميان رابطه ميفهمند؟ و ميبرند بكار چگونه را

  )284ريچاردز، كاربردي، زبانشناسي و زبان آموزش نامهواژه( دارد؟
 ويسندهن يا گوينده كه معنايي است؛ معني مطالعه كاربردشناسي: «است معتقد يول، جورج

 اب بيشتر كاربردشناسي بنابراين. يابددرمي را آن خوانده يا شنونده و ميكند منتقل را آن
 بكار كه عباراتي يا كلمات خود معني تا دارد وكار سر هايشانگفته از افراد تحليل
  )11يول، زبان، كاربردشناسي.(ميبرند
 ـ منظورشناسي و شناسي جامعه ـ منظورشناسي بخش دو به را منظورشناسي ليچ،

 در. است نظر مورد آن زبانشناختي شاخه پژوهش، اين در كه. ميكند تقسيم زبانشناختي
 بسترها رد ميتواند جمله يك كه ميشود بحث موضوع اين سر بر زبانشناختي ـ منظورشناسي

 ميشود دهنامي منظوريـ  معنايي نقشهاي كه باشد داشته متفاوتي نقشهاي مختلف، بافتهاي و
. وندميش محسوب ثانويه ديگر معاني و هستند اوليه معاني، و نقشها اين از يكي معموال كه
 عموضو كه چرا است؛ انطباق قابل معاني علم با زيادي حدود تا منظورشناسي از بخش اين
 آن از مخاطب حال مقتضاي به بليغ متكلم كه است ايثانويه معاني به توجه نيز معاني علم
 )98 ليچ، كاربردشناسي، اصول. (باشد داشته او بر را تاثير بيشترين تا ميگيرد بهره
 بررسي آيدمي پديد حال مقتضاي به كه را هاييدگرگوني معاني، دانش در كزازي، نظر از

. بپذيرد ديگرگوني گون،گونه حالهاي به بسته كه رساست و روشن زماني سخن. ميكنيم
  )26 كزازي، پارسي، سخن شناسيزيبايي(
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  پژوهش انجام روش -3
 نظر مورد منبع. است شده انجام ايكتابخانه و تحليلي ـ توصيفي روش با پژوهش اين

 حاضر پژوهش در. است بوده محتشم نسرين توضيح و تصحيح به» عراقي فخرالدين كليات«
 گرفته نظر در الگو بعنوان) 119-111(معاني كتاب در شميسا گانههشت و بيست كاركردهاي

 جمله 487 آنها ميان از و شده برگزيده غزل 220 حدود عراقي غزليات ميان از. است شده
 ررسي،ب اين در آنكه ذكر قابل نكته. است شده استخراج) مصرع يا بيت قالب در( پرسشي
 در يزن ما كه بودند شده تشكيل) پرسش يك مصراع هر( پرسشي جمله دو از ابيات از برخي

  .ايمگرفته نظر در جمله دو را آنها شمارش
  ها داده تحليل و تجزيه -4

 بهره منظوري ـ معنايي كاركردهاي داراي بالغي هايپرسش از فراواني به غزلياتش در عراقي
  :از عبارتند كاركردها اين مهمترين. است برده
   انكاري استفهام -1 -4

 و مجهول كشف آنها بكاربردن از گوينده مقصود كه است بگونهاي جمالت اين كاركرد
 را پرسش در شدهمطرح محتواي پرسش، طرح با تا است آن بر او بلكه نيست؛ خبر كسب

 و يمنف موردنظر پاسخ و مثبت پرسشي، جمله فعل حالت اين در. كند نفي موكد بصورت
 جمله117عراقي، غزليات در شدهيافت پرسشي جمله487مجموع از. است تاكيد با همراه

 سامدب بيشترين ديگر، كاركردهاي ميان در كه رفته بكار خاص مطلبي انكار براي) 02/24%(
  : است داده اختصاص خود به را

  خبري؟ آرد كه دوست آن در از يمنس جز            ؟ميپيغا برد خسته كزين كيست صبا جز
  )2557ب ،217ص(

 پرسشي، جمله ساختار همراه به» قصر و حصر« مفهوم بكارگيري با بيت، اين در شاعر
 رب و نموده منحصر) نسيم( و) صبا( به را دوست كوي از خبرآوري و معشوق به رسانيپيغام
 و برساند معشوق به را او پيغام تواند نمي صبا از غير كسهيچ كه است كرده تاكيد نكته اين
  .آورد ارمغان به او براي معشوق از خبري تواندنمي نيز نسيم از غير كسهيچ

  شير؟ دايه بازگيرد كش زيد چون شيرخواره            دل تـپروردس لطف شير به رتمهـ داية
  )1778،ب163ص(
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 به ار خودش پرسشي، جمله ساختار در تمثيلي تصويري بكارگيري با شاعر بيت، اين در
 پرورانده خود محبت و لطف شير با را او ايدايه چون معشوق كه كرده تشبيه ايشيرخواره

 بكارگيري با او ندارد وجود او براي زندگي امكان شده، دريغ او از لطف اين كه حال و است
 از پس زندگي بودن غيرممكن بر معشوق، مهريبي از شكوه بر عالوه بالغي، شگرد اين

 با ارانك اين در را مخاطب ترتيب بدين و ميكند تاكيد نيز معشوق لطف و مهر از محروميت
  .ميسازد همراه خود
  )اشتياق بيان( آرزو و تمني -2 -4
 ايبگونه كه است شده يافت بيت يا مصراع قالب در پرسشي جمله 99 عراقي غزليات در
 غاميپي و خبر دريافت يا او وصال يا معشوق با ديدار براي شاعر آرزوي و اشتياق كننده القا
 اين غزليات در شده مطرح هايپرسش كل حجم از %32/20 حدود جمالت اين. اوست از

. رودمي بشمار مقوله پربسامدترين انكاري، استفهام مقوله از پس كه ميشود شامل را شاعر
  :از عبارتند آن هاينمونه از برخي

  كجايي؟اي؟ : چگونهبررس كه تهـشكس من  ز    ، باري         عهدچو شكست توبة من مشكن تو 
  )1039،ب109ص(

 و عهد نشكستن توبه، شكستن( چون عناصر از ايمجموعه آوردن گرد با بيت، اين در عراقي
 از و است معشوق با رابطه در شكست كنندهتداعي سو، يك از كه) شكسته( صفت و) پيمان
 را خود استحقاق شايد و اشتياق حقيقت در شكسته، كه است ايتوبه يادآور ديگر، سويي
 و حال از پرسش حد در توجه اين اگرچه ميدهد نشان معشوق، سوي از توجه دريافت براي

  .باشد او روزگار

  انداخته؟ ريســمان ربايتدلـ هايذبهــج            ناگهان عـــراقي حلق در باز بينم هيــچ
  )1422،ب138ص(

 و جسته دسو تشبيهي تصوير از معشوق به نسبت خود اشتياق بيان براي بيت، اين در شاعر
 از شدن آويزحلق آرزوي در وي كه است كرده تصوير ريسماني همچون را معشوق هايجذبه

 معشوق براي هم جانش از حتي كه است ايدرجه به شاعر اشتياق ديگر، بعبارتي است؛ آن
  .نميدارد دريغ
 غزلهاي در معموال كه چرا ميشود؛ همراه اشتياق، ابراز با كثرت بيان ابيات، از برخي در

 غم ثرتك از ابتدا شاعر كه ترتيب بدين. هستند تنيده هم در بنوعي مفهوم دو اين عاشقانه،
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 رايب خود اشتياق از سپس كرده شكوه انتظار، زمان شدن طوالني يا و فراق از ناشي اندوه و
 :ميكند حكايت معشوق به رسيدن

  كني؟ پنهـــــان را وبخـ روي چـــند             آشــــــكار؟ پرده ز آيــــي بــرون كي
  )1961،ب177ص(

 نيطوال اينكه بر افزون ،)چند؟( و) كي؟( پرسشي واژگان بردن بكار با باال بيت در عراقي
  .ستا نموده تاكيد نيز او ديدن براي خود اشتياق بر شده، يادآور را معشوق روپوشاندن شدن
  ناتواني و عجز بيان -3 -4
 و ناتواني پرسشي، ساختار از گيريبهره با گوينده منظوري، ـ معنايي كاركرد اين در

 ررسيب در. ميكند بيان سخني گفتن يا و كاري انجام از را ديگر شخص يا خويش درماندگي
 ناتواني و عجز بر كه شد يافت پرسشي ساختار با) %44/9( مصراع و بيت 46 عراقي غزليات
 معناي بنوعي هستند كاركرد اين داراي كههاييجمله بيشتر آنكه توجه قابل نكته. دارد داللت
 شاعر اين غزليات در. دارند نهفته خود در است، ناتواني و عجز حاصل كه را نااميدي و ياس

 اآنه ابيات همه كه دارد وجود» گويم؟ كه با» «كرد؟ چتوان« و» كنم؟ چه« رديف با غزلهايي
  :هستند موردنظر منظوري ـ معنايي كاركرد داراي

  ر ننوازد چه كنم؟دل غمگـــــين مرا گـ         كنم؟    با من دلشــده گر يار نســـازد چه
  كنم؟چه نسازد بيچاره من با ار ـلشوصــ            ســازممي او اندوه با كه آنســـت من بر

  )1197،98،ب121ص(
 اما ميداند، عشق غم تحمل به مجبور را خود آنكه رغمعلي غزل اين سراسر در شاعر كه

  .شود ناتوان و عاجز آن تحمل از آنگاه و بگيرد قرار معشوق مهريبي مورد كه است آن نگران

  او من؟ خـدنگ سپرسازم  دگر چهپس ازين              سينه خون كردو  و جاناو دل  چو خدنگ غمزه
  او من؟ نهنگيله جان برآرم ز دم به چه ح            به دم فرو بردعشقش دو جهان  نهنگ بحرچو 

  )26-1425،ب138ص(
 كرده يهتشب» خدنگي« به را معشوق» غمزه« تشبيهي، تصويري ارائه با نخست، بيت در شاعر
 دست از راه اين در را جانش و دل كه حال اما است؛ داده قرار هدف را عاشق جان و دل كه

 انيناتو و عجز ديگر، بيت در و. است يافته ناتوان و عاجز ديگر سپري يافتن از را خود داده،
) معشوق غمزه از استعاره( نهنگ استعاري تصوير قالب در معشوق، غمزه مقابل در را خود
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 در ميتواند چگونه او حال اين در و است فروبرده خود بكام را جهان همه كه است داده نشان
 درهم هايشبكه ارائه با شاعر حقيقت در. دارد نگه امان در او غمزه از را خود دل شرايط، اين

 رنظ در خود ناتواني و عجز پذيرش براي را زمينه استعاري، و تشبيهي تصاوير از ايتنيده
  .ميسازد همراه خود با را او نموده، فراهم مخاطب
  :است شده همراه نيز ديگر منظوري ـ معنايي هايمقوله با كاربرد، اين گاهي

  :كثرت -

  ز قضـــــا افتادم بدــعه دريـــن واقـ كهچند نالم ز عـــراقي؟ چه كند بيچــاره؟            
  )2333،ب202ص(

 بيان نيز را خود ناتواني و عجز خود، هايناله كثرت از ماللت اظهار و شكوه ضمن شاعر كه
  .ميكند

  :اشتياق و آرزو -

  افتد نمي مات با كــردن؟ توان هچـ آري            افتد؟ نمي يارات رويت، من به بنمــــاي
  )2017،ب181ص(

 رد ميكند، بيان معشوق روي ديدن براي را خود اشتياق كه حال عين در شاعر بيت اين در
  .يابدنمي تحمل جز ايچاره كرده، عجز اظهار او توجهيبي مقابل
  نهي -4 -4

 تنخويش گاهي و مخاطب تا است آن بر پرسشي، جمالت ساختار از استفاده با شاعر گاهي
 مقوله به دهنده شكل امر اين كه دارد، برحذر موقعيتي در قرارگرفتن يا كاري انجام از را

 گاهي و تند معنايي، مقوله اين در شاعر كالم لحن معموال. است نهي منظوري ـ معنايي
 استفاده پرسشي جمله كاركرد اين از بار36 عراقي غزليات در. است پرخاشگرانه و آميزسرزنش

  .ميدهد تشكيل را آن در رفته بكار منظوري ـ معنايي هايمقوله از %39/7 كه است شده

  ندارد محــــكـمي تــو پـــود ونچــــ            بندي؟ چـــــه دل حيــات تــــــار در
  )1286،ب128ص(

 از »محكم و بستن« و» پود و تار« چون سازگاري عناصر بكارگيري با فوق، بيت در عراقي
 را تصاوير از ايمجموعه ،»تو پود« و» حيات تار« تشبيهي تصاوير از سودجستن و سو يك
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 از پودش، همچو وجود ناپايداري سبب به را مخاطب هم، همراهي با كه است آورده فراهم
  .ميدارد برحذر دنيايي زندگي تار به بستن دل

  ش غمـــزه جــانم مي چه خستي؟ز نيـ       نداري     ز نــوش لـــب چو مرهـــــم مي
  )2323،ب201ص(

 و »نيش و نوش« چون متضادي عناصر نشاندن هم كنار و تضاد آرايه از گيري بهره با شاعر
 نهي جانش آزردن از ندارد، اميدي او دلجويي و لطف به كه را معشوقش ،»خستن و مرهم«

  .ميكند
 ثرتك بيان با نهي، منظوري -معنايي مقوله گاهي پرسشي، مصراعهاي و ابيات از برخي در
  :است شده همراه

  ـم به جــــــان آورده گيردلي از غــبي        چـــند خــواهي كردن اين جور و جفا؟     
  )2248،ب196ص(

 وا به را معشوق جفاي و جور زمان شدن طوالني و كثرت اينكه بر عالوه شاعر بيت، اين در
  .است بازداشته كار اين از را او نموده، يادآوري
 همراه تعجب، و انكار و طنز مالمت، يا و شكايت چون مفاهيمي با نهي مقوله نيز گاهي

  :استشده
  :شكايت -

  و ســــوسـن آزادمچــــونك از زر چــ همچـو غنـــــچه چـــــرام بند كنند؟            
  )1950،ب176ص(

 بيان منض آنها قالب در است كوشيده و گرفته بكار را تشبيهي تصوير دو بيت اين در عراقي
 ربرحذ امر اين از را آنها بدخواهان، توسط شدن كشيده بند به از خود نارضايتي و شكايت

 كه است شده كشيده بند به كه كرده تصوير ايغنچه همچون را خود اول مصراع در: دارد
 غنچه گلبرگهاي فرورفتگي هم در و تنيدگي هم در يادآور چيز هر از بيش بودن، بند در

 داده ارائه خود رهايي براي شاعرانه تعليلي سوسن، به خود تشبيه با دوم مصراع در اما است؛
  .است

  
  



  ٢٣۵/عراقي فخرالدين غزليات در پرسشي جمالت شناسي كاربرد بررسي
 

 

   

  نفي -5 -4
 در دكن نفي را مطلبي بخواهد متكلم كه ميرود بكار زماني منظوري ـ معنايي نقش اين
 در انكاري استفهام با استفهام از نوع اين تفاوت. نميماند مخاطب پاسخ منتظر صورت اين
 در پرسشي جمله مورد 34عراقي، غزليات در. است قويتر دوم نوع تاكيدي جنبه كه است آن
 ـ معنايي هاينقش كل از %98/6 حدود كه است شده يافت منظوري ـ معنايي مقوله اين

  : ميگيرد بر در را منظوري

  سنجد؟ چه ايفرزانه نمايد، رخ اهش چون            نپايد خرد آنجا آيد دل در عشـــق چون
  )822،ب90ص(

 اهش مهره به اشاره» (فرزانه و شاه« و» خرد و عشق« ميان تقابل ايجاد با شاعر، بيت اين در
 با بلهمقا توان عقل بگويد كه است برآن) ميسازند تناسب ايهام رخ با كه شطرنج در وزير و

 تنگ وزير بر عرصه آيد، ميدان به شاه هرگاه شطرنج، عرصه در كه همانگونه ندارد را عشق
  .ميشود كاسته او ارزش از شده،

  يابمنمي اســــتخوان جــز مهلقــ چون             نشــينم؟ چه هـــرزه به جهان خوان بر
  )1093،ب113ص(

 ايهشبك ،»استخوان و لقمه خوان، بر نشستن خوان،« چون واژگاني نشاندن هم كنار با شاعر
 ارزشيبي يادآوري ضمن آنها، از سودجستن با كه استنموده فراهم را تشبيهي تصاوير از

  .ميزند باز سر آن به شدن مشغول از جهان،
  مالمت و شكايت -6 -4

 كه است صورتي در آن و است منديوگله شكايت پرسشي، جمالت معنايي كاركرد گاهي
 البق در روي اين از نيست؛ پسنديده عرف يا و متكلم نظر از كه شده عملي مرتكب مخاطب
 ساختار همين و ميكند مطرح مسئله آن از را خود شكايت و نارضايتي مراتب پرسش،
.  ميكند ترپذيرشقابل را آن و كاسته شكايت ناخوشايندي و تندي از حدودي تا پرسشي،

 متمال معناي است ممكن او، شان و مخاطب با شاعر رابطه نوع گرفتن نظر در با گاهي البته
 رفته بكار مالمت و شكايت كاركرد بار33 عراقي غزليات در. شود برداشت آن از هم سرزنش و

  :است داده اختصاص خود به را او غزليات منظوري ـ معنايي هايمقوله كل از %77/6 كه
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  دوســـت اين چه آيينست؟ر اي ــــــازاري            آخـــــبنــــــوازي و  پـــــس  بي
  )1743،ب161ص(

  گسستي؟ ميـر دســـــت از ما ن با من اول            چو آخــچـــــرا پيوستي اي جــــا
  )2322،ب201ص(

 دوگانگي و تضاد» گسستيمي و پيوستي« و» بيازاري و بنوازي« واژگان شده، ياد بيت دو در
 عشوق،م از شكايت و سرزنش در مخاطب، ذهن در را عاشق ترتيب اين به و ميكشند بتصوير را

  .ميدهند جلوه برحق
 ريمنظوـ  معنايي مقولة بر عالوه پرسشي، ساختار داراي مصراعهاي و ابيات از برخي گاهي
  :دارند نهفته خود در نيز را كثرت و نفي نهي، معناي مالمت، و شكايت

 :نهي -

  ام برداشـتيون ز خــــاك افــــتادهچـ             افــــكني؟باز بر خـــــاكم چــــرا مي
  )1964،ب177ص(

 ارج از پس هم آن او، بر خواري داشتن روا از را معشوق آنكه بر افزون شاعر نيز بيت اين در
 يگرد بار نيز بيت اين در. است داشته ابراز او از را خود شكايت كرده، نهي او، به دادن قرب و

 شنق شاعر موردنظر مفهوم القاي در ،»برداشتن خاك از« و» افكندن خاك بر« متضاد عناصر
  .اندكرده ايفا تاثيرگذار

  :كثرت -

  وه شــــام ز خون جگر كنيم؟غـم بود؟            تا كي وجـ تا چند چاشت ما همه از خوان
  )804،ب88ص(

 شبيهيت تركيب بهمراه ،»كي؟ تا« و» چند؟ تا« پرسش كلمه بردن بكار با بيت، اين در عراقي
 معشوق سوي از توجهيبي و جفا بر مداومت و كثرت هم ،»شام« و» چاشت« و» غم خوان«
  .است داده سر شكوه عمل، اين سبب به او از هم و شده يادآور او به را

  پرسش -7 -4
 شهاپرس اين. است خبر كسب و سوال كردن مطرح براي پرسشي جمله كاربرد معمولترين

 در. ميشوند طراحي پاسخ طلب و آگاهي بمنظوركسب ميشوند، ناميده» زباني پرسش« كه
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 پرسش معنايي كاركرد همان در پرسشي ساختار با) %16/6( جمله 30 بررسي، مورد غزليات
  :مطلع با غزلي است جمله آن از. است رفته بكار

  واماند جدا؟ كسي كز دوستباشد  ونچ گفتحال تو؟!             چونستكه  دوش پرسيدماز عراقي 
  )2531،ب215ص(

  ـه افـــتاد بر وي اين همــــه نام؟چــ ازرنگ جــــام از چه گشــــت گوناگون؟            
  )1345،ب133ص(

  ـتاد جدايي ميــان ما اي دوستكه اوفــ         كدام دشــــمن بدگــــو ميان ما افتاد؟   
  )2219،ب194ص(

  حيرت و شگفتي -8 -4
 تجربه يا ايواقعه رويداد از شگفتي اظهار و تعجب بيان براي پرسشي جملة از شاعر گاهي
 ـ عناييم كاركرد در پرسشي، ساختار ترتيب، بدين ميجويد؛ بهره خبري شنيدن يا و حالتي

 غزليات در بررسي مورد پرسشي جمله487مجموع از. ميرود بكار حيرت و شگفتي منظوري
  :است رفته بكار شده ياد منظوري ـ معنايي نقش در) %08/3( بيت15عراقي،

  ـد اندر تنگـــنايي؟گنجـعجـــــب زين محـــــنت و رنج فراوان            كه چـــون مي
  )744،ب84ص(

 و رنج همه اين گرفتن جاي از را خود شگفتي و حيرت پرسش، طرح با شاعر بيت، اين در
  .ميدارد اظهار خويش تنگ دل در محنت

  شيداست كــون دو او جرعــــه زكـــــ            داد؟ مي كــــدام لبــــش جــــــام تا
  )2786،ب235ص(

 با شاعر كه اندداده شكل را تصويري ايمجموعه» شيدايي« و» جرعه« ،»جام« بيت، اين در
 ي،حقيق معشوق مقابل در جهان دو شيفتگي از را خود شگفتي و حيرت آنها، از سودجستن

  .است داشته ابراز
 قوت را آن و شده همراه حيرت، و شگفتي منظوري -معنايي نقش با كثرت، مفهوم گاهي
  :ميبينيم زير بيت در چنانكه است؛ بخشيده
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  ين؟ا عقالست چه آخر ؟چند انـج ايسلسله در            بند در دلـم افكند افكند، كــمند تو زلف
  )1673،ب156ص(

» مندك« به ابتدا را معشوق» زلف« تنيده، درهم تشبيهي تصوير ارائه با بيت، اين در شاعر
 آن در كه ديگري دلهاي ديدن با سپس است،آمده گرفتار آن بند در او دل كه كرده تشبيه
 زدهشگفت بودند، آن دربند كه دل همه آن از ،»سلسله« به آن تشبيه ضمن بودند، گرفتار
 را يكس كه است كرده بيان» عقال« به معشوق زلف تشبيه با را خود حيرت سرانجام و شده
  .نيست آن از رهايي ياراي
  العارف تجاهل -9 -4

 منظوري ـ معنايي كاركرد عراقي غزليات در رفته بكار پرسشي هايجمله كل از جمله 13
 را توجيه و نماييبزرگ شگفتي، بيان چون مفاهيمي بنوعي كاركرد، اين دارند؛ العارفتجاهل

 ستنندان به اظهار ميداند، را پاسخ كه حال عين در متكلم ديگر؛ بعبارتي دارد؛ بهمراه خود با
بزرگ يصفت داشتن يا عملي انجام در ترتيب بدين تا ميكند مطرح را پرسش بارديگر كرده،
. كند توجيه را ايواقعه وقوع و عمل انجام يا دهد نشان آن از را خود شگفتي و كرده نمايي
  :ميدهند تشكيل نظر مورد اثر در را منظوري كاركردهاي كل از %66/2 ها،جمله اين

  ر دم ســـــوي ميخــــانه گرايمانه سرشتند؟             كه هــمگــــــر خاكم ز ميخــــ
  )1022،ب107ص(

 اين اما نيست، ميخانه خاك از او وجود خاك كه است آگاه شاعر آنكه وجود با بيت اين در
  . دباش كرده توجيه ميخانه بسوي را خود گرايش ترتيب بدين تا ميكند مطرح را پرسش

  ته آب حيــــــوان با شـــكر؟يا سرشــ     ب يا شكر؟        آب حـــــيوان اســـت آن ل
  )2822،ب238ص(

 تشبيهي تصاوير و پرسشي جمله ساختار از همزمان سودجستن با يادشده بيت در شاعر
 معشوق، لب شيريني و بودن بخشزندگي در ،)شكر و حيوان آب به معشوق لب تشبيه(

  .است نموده اغراق
 تقريري استفهام -10 -4

 فهاماست در آن، خالف بر اما ميكند، موكد را كالم انكاري استفهام مانند تقريري استفهام
 كردن مطرح از گوينده هدف و است مثبت آن، پاسخ و منفي سوال در جمله فعل تقريري
 12 خود غزليات در عراقي. سازد معترف جمله مضمون به را مخاطب كه است آن پرسش،
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 -معنايي هايمقوله كل از %46/2 كه استكرده استفاده منظوري -معنايي مقوله اين از بار
  :ميشود شامل را پرسشي جمالت منظوري

  شـــادي هميشــه غمــــم به تو ونـچ            نباشم؟ چوـــن تو غـــــم به خـــــرم
  )1296،ب129ص(

 از سودجستن با و ،»شادي و غم« متضاد واژگان نشاندن هم دركنار با بيت، اين در شاعر
  .دارد تاكيد معشوق غم از بودن خرم و شاد لزوم بر پرسشي، ساختار

  ؟سر بر خاك جفات از نكرد كه انج كدام            نيست؟ سر بر دست تو جور ز كه دل كدام
  )2028،ب181ص(

 ميكند تاكيد نكته اين بر دارد، خود در نيز را گيريهمه و شمول مفهوم بنوعي كه بيت اين
  .هستند درمانده و عذاب در معشوق جفاي و جور از جانها و دلها همه كه

  رازمحـــــرم  ختـوزم چــو نســــاون نســــــوزم؟            ســدلدار نســاخت چـــــ
  )1566،ب148ص(

 داده قرار هم مقابل در را» ساختن و سوختن« متضاد عناصر همچنانكه بيت اين در شاعر
  .ميداند او جفاي تحمل و سوختن به ملزم را خود معشوق، ناسازگاري يادآوري با است،
  كثرت -11 -4

 تعدد و عمل تكرار از ناشي خستگي و مالل بيان براي بيشتر منظوري ـ معنايي مقوله اين
 وامت شكايت و شكوه مفهوم با معموال كه معشوق جفاي و فراق شدن طوالني چيزي، تكثر و

  :است برده بهره خود غزليات در) %25/2( بار 11 مقوله، اين از عراقي. ميرود بكار است،

ـنم؟ زاري و ناله جـانان هجران از كي تا   تن؟ـزيس سان ازين چند جانم، به خود حيات از            ك
  )1652،ب155ص(

 خود دلزدگي و مالل ،»چند؟ تا« و» كي؟ تا« چون هاييواژه بردن بكار با شاعر بيت، اين در
  . است كرده بيان اندوه، و غم تكثر و هجران، شدن طوالني از را

  ؟تو دالل دليهخست بگو، خود تو ،كشد چند!            دريـغ اي عراقي مرد تو ناز كشيد كه بس
  )1918،ب174ص(
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 آن نشد طوالني حال عين در و معشوق ناز كشيدن كثرت اينكه بر عالوه شاعر بيت اين در
 به رسيدن براي نيز را خود اشتياق بنوعي ،كرده دلزدگي و مالل اظهار آن از و شده يادآور را

  .استنموده بيان معشوق
  اميدواري -12 -4
 اميدواري بيان براي جمله 9 عراقي، غزليات در شده مطرح پرسشي جمله487 ميان از
  :ميدهند تشكيل را اثر اين پرسشهاي حجم كل از %84/1 كه اندرفته بكار

  دم بر در خود بار، كه داند؟ه داند؟            زين پس دهـدر مــــن نگرد يار دگــــربار، ك
  داند؟ ر آن يـــار، كهياد آورد از من دگـ           از ياد خـــودم كرد فرامـــوش به يكبار  

  )1265،66،ب127ص( 

  زايـد؟ چه ردافــ تا است هجــــــر شب            دل اي كنمي جاني لحظه اين نقـــد به
  )1328،ب132ص(

 سختيهاي و است اميدوار آينده به همچنان اما ميكند، سپري را هجران شب اينكه با شاعر
  .ميخرد بجان معشوق به رسيدن اميد به را راه

  تقاضا -13 -4
 از را خود خواهش و تقاضا آن، قالب در تا ميبرد بكار را پرسشي ايجمله گوينده گاهي
 ـ معنايي نقش اين. كند بيان است، باالتر او از موقعيت و مقام نظر از معموال كه مخاطب
 است؛شدهمي مطرح معشوق، از خبر كسب يا صله يا شراب درخواست براي اغلب منظوري

 بكار منظوري نقش اين در آنها از) %84/1( مورد 9 عراقي، غزليات پرسشي هايجمله كل از
  :اندرفته

  اي چراست حـــــرام؟ـاكيريــــغ            بر چو من خاي كان ز خاك نيست دجـــرعه
  )1352،ب133ص(

  اي هــــم نيست؟م درد درديادم نيست            از خـــــســـــاقي ار جام مـــــي دم
  )938،ب99ص(

  ـي را به نيـــــم جرعــــه تمـام؟يـــن مجـــلس            ناقصـچه شــــود گر كني در
  )1354،ب134ص(
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  نيست؟ مســلم مرا هـــــم ايرعهجـــ            خــــــاكم از كم خمــــكده در كه من
  )939،ب99ص( 

 تقاضاي ساقي از پرسشي، جمله قالب در متكلم ميشود، مشاهده نمونه ابيات در چنانچه
  .ميكند شراب

  امر -14 -4
 تاثيرگذار عين در او كالم آنكه براي و كاري انجام به مخاطب دعوت بمنظور متكلم گاهي
 بهره امر منظوري ـ معنايي كاركرد با پرسشي جمله از نكند پيدا آميزتحكم جنبه بودن،

  :است شده استفاده مقوله اين از) %64/1( بار 8 عراقي غزليات در ميگيرد؛

  ـار به جــــــاي طيلســـــان كو؟ـن عــــراقي            زنـــخبــــري ز ديــــــور بي
  )937،ب99ص(

 ميان تقابل و» زناربستن و دين از خبريبي« ميان تناسب برقراري با بيت اين در شاعر
 زنار خود دينيبي اثبات براي ميكند امر داده، قرار خطاب مورد را خود» طيلسان و زنار«

  .ببندد

  ؟كو فشـــانجان خشــــك، دزاهـــ اي             مهياست همـــــه طـــــرب اســـباب
  )934،ب99ص(

 بتصوير را طرب و شادي مجالس در كردن نثار رسم آنكه ضمن يادشده، بيت در عراقي
 نشان تعلقيبي و زهد در را خود خلوص درجه آنكه براي ميخواهد زاهد از است، كشيده
  .بكشد دست نيز خود جان از دهد،
  نااميدي و ياس -15 -4

 انجام يا امري پيوستن بوقوع از را خود نااميدي تا ميكند مطرح را پرسشي گوينده، گاهي
 با) %23/1( پرسشي جمله 6 عراقي، غزليات در. كند اظهار اوضاع، در تغيير ايجاد يا و كاري
  :است رفته بكار نااميدي و ياس منظوري ـ معنايي نقش

  برودمـــي ـتدســـ ز شكـــــــارم كه             نهــــم؟ دام چـــه دل صـــــيد پي از
  )1391،ب136ص(
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 لهجم ساختار در ،»شكار و دام صيد،«چون سازگاري عناصر بكارگيري با بيت اين در شاعر
 عشقهاي در را خود شكست هم وسيله بدين تا استنموده فراهم تصويري، ايشبكه پرسشي،
  .كند بيان ديگر دلي آوردن بدست از را خود نااميدي هم نمايد، يادآوري پيشين

  او بندم فطير؟ درور آرزو تا جــان ش خام ماند             كو تنـ، آرزويپختتو مي سوداي دل كه
  )1777،ب163ص(

 ازتصاوير ايمجموعه» بستن فطير« و» تنور« ،»ماندن خام« ،»پختن« واژگان بيت اين در
 عشق از را خود نااميدي بتواند آنها از جستن بهره با عراقي تا اندآورده فراهم را تشبيهي
  .بكشد بتصوير معشوق،

  اغراق -16 -4
 ،ندارد وجود واقع عالم در گوينده، موردنظر امر يا ويژگي منظوري، ـ معنايي مقولة اين در
. ميكند اغراق و نماييبزرگ آن در دارد، موضوع يك به نسبت كه ايعالقه سبب به او بلكه

 :است برده بكار خود غزليات در) %41/0( بار 2 را معنايي مقوله اين عراقي

  ش آخــــر از چه زيباســـت؟رنگ رخــ            گــــــل كز رخ تو رنـــــگ نـــــاورد
  رعناست؟ چهم خوش نرگتـــس از چشــ     ظـــــر كـــرد       ور نه به جمــــــال تو ن

  )665،666،ب77ص(
» گل« كه ميكند وانمود گونهاين دارد، معشوق چشمان و چهره به كه ايعالقه سبب به شاعر
. است گرفته وام او سيماي زيبايي از را خود رعنايي» نرگس« و او معشوق رخ از را خود رنگ
  .نيست ممكن امري چنين واقع عالم در ميداند كه حالي در

  تعظيم -17 -4
 با او هنگام اين در ميكند؛ جلب خود به را شاعر توجه ايپديده بزرگي و عظمت گاهي
 تارساخ اين. ميدهد نشان عظمت آن وصف و بيان از را خود ناتواني پرسشي جملة از استفاده
 جمالت كل حجم از %41/0 كه است رفته بكار عراقي غزليات در بار 2 منظوري -معنايي
  :ميدهد تشكيل را غزليات اين در رفته بكار پرسشي

  استهـر طـــــرفي خــــروش برخـ كز              ؟چشـــــم بتم چه فتنــــه انگيخـت تا
  ر و غوغــاستشور ندر همـــــه شهـــكا          از ميكـــــده تا چه شـــــور برخاست؟  

  )648،649،ب76ص(
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 نةفت بزرگي و عظمت پرسشي، جمله ساختار در» چه؟« پرسش كلمه بكارگيري با شاعر
  .است شده يادآور مخاطب به را ميكده از برخاسته شور و معشوق چشم
  طنز -18 -4
 معنايي مقولة بر) %41/0( مورد 2 عراقي، غزليات در رفته بكار پرسشي جملة 478 ميان از

  :دارند داللت طنز منظوري ـ

  راقي از چه خــــام افتــــاد باز؟ان ســــوختم            پس عـخوبمن چــــو از سوداي 
  )1145،ب117ص(

  اي؟من يك نفـــس خوش بوده باچ ــــاري كه تو             هيــكاشــــكي دانستـــمي ب
  )2415،ب207ص(

 استعباد و منافات -19 -4
 طرحم پديده دو و موضوع دو ميان تفاوت و فاصله بيان بمنظور پرسشي جملة نيز گاهي
 :است آمده عراقي غزليات در) %41/0( بار2 كاركرد اين. ميشود

  اكاشح قدم؟ نهي كي خود تو خرابه يندر             خاشاك از كردم پاك دل خـــانة كه بيا
  )2884،ب243ص(

 كرده تشبيه اي» خرابه« به را آن كه» دل خانه« دادن قرار هم مقابل با بيت، اين در شاعر
 آن، بودن بعيد بر امر، اين وقوع بر خود اشتياق بيان ضمن آن، در معشوق» نهادن قدم« و

  .است نموده تاكيد

  ـوي به دوسـت باقي؟كه شــ ناگشـــته دمي ز خــــويش فــــــاني            خــــواهي
  )1168،ب119ص(

» اقيب و فاني« و سو يك از» دوست و خويش« ميان تقابل برقراري با يادشده، بيت در عراقي
 سبب به و كرده معرفي خويش از شدن فاني را دوست به شدن باقي شرط ديگر، سوي از

  . است دانسته بعيد مخاطب، براي را بقا شرط، اين نشدن محقق
  خبر تقرير و تاكيد -20 -4

 جلب ايبگونه و موردنظر پيام و خبر بر تاكيد پرسش، كردن مطرح از شاعر هدف گاهي
 بهره خود غزليات در) %20/0(يكبار فقط معنايي مقوله اين از عراقي. است مخاطب توجه
  :است برده
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  جــايي نيست را دليـخوش وي در كـــه            ســراييمحنـــت دل؟ چـــه دارم، دلي
 )2070،ب184ص(

 بدين تا است نموده بيان نيز را آن پاسخ بالفاصله و كرده مطرح را پرسشي بيت، اين در شاعر
  .باشد كرده تاكيد پيام محتواي بر ترتيب

 بترتيب عراقي، غزليات در پرسشي جمالت منظوري ـ معنايي نقشهاي زير جدول در
  :است شده آورده آنها، بسامد

  درصد  پرسشي ابيات تعداد  منظوري ـ معنايي مقوله  رديف

  02/24  117  انكاري استفهام  1

  32/20  99  آرزو و تمني  2

  44/9  46  ناتواني و عجز  3

  39/7  36  نهي  4

  98/6  34  نفي  5

  77/6  33  مالمت و شكايت  6

  16/6  30  پرسش  7

  08/3  15  حيرت و شگفتي  8

  66/2  13  اغراق مفيد تجاهل  9

  46/2  12  تقريري استفهام  10

  25/2  11  كثرت بيان  11

  84/1  9  اميدواري  12
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  84/1  9  درخواست و تقاضا  13

  64/1  8  امر  14

  23/1  6  نااميدي و ياس  15

  41/0  2  اغراق  16

  41/0  2  تعظيم  17

  41/0  2  طنز  18

  41/0  2  منافات  19

  20/0  1  خبر تقرير و تاكيد  20

  گيرينتيجه -5
 نشانگر است، شده بنا عراقي فخرالدين غزليات از غزل 220 بررسي پاية بر كه پژوهش اين

 66 .است پرسش ساختار از گيريبهره با منظوري ـ معنايي هايمقوله از او گسترده استفاده
 مانده، باقي غزل174 در و هستند پرسشي جمله فاقد بررسي، مورد غزل 220 مجموع از غزل
 دكاركر به توجه با نويسنده.  است توجهي قابل حجم كه شده يافت پرسشي جمله 487

 بررسي به گرفته، نظر در پرسشي هايجمله براي شميسا كه ايگانه 28 منظوري ـ معنايي
 كاركرد 28 اين مجموع از عراقي. استپرداخته منظر اين از عراقي غزليات از غزل 220

 مقوله گوناگون كاربردهاي ميان از. است برده بكار خود اشعار در را آن از مورد 20ثانوي،
» آرزو و تمني« ،)%02/24» (انكاري استفهام« به بترتيب كاربرد بيشترين پرسش، دستوري

 ميشود مربوط) %98/6» (نفي« و) %39/7» (نهي« ،)%44/9» (ناتواني و عجز« ،)32/20%(
 رد كه ساختاري است؛ منطبق و هماهنگ تغزلي اشعار ساختار و بافت با كاركردها اين كه
 شوق تنها خود، ناتواني و ضعف به اقرار عين در و هايش،خواسته و خود انكار با متكلم آن

 سخناني بيان و اعمال انجام از را معشوق ديگر سوي از و ميپروراند سر در را معشوق وصال
 منظوري ـ معنايي هايمقوله به نيز بسامد كمترين. ميدارد برحذر ميشود او آزار موجب كه
» نااميدي و ياس« ،»اغراق« ،»تعظيم« ،»طنز« ،»استعباد و منافات« ،»خبر تقرير و تاكيد«
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( ،)%23/1( ،)%41/0( ،)%41/0( ،)%41/0( ،)%41/0( ،)%20/0( بترتيب كه دارد تعلق» امر« و
  . اندداده اختصاص خود به را پرسشها مجموع از) 64/1%

 كه است بالغي شگردهاي و هنري عناصر حضور ها،جمله اين بررسي در توجه قابل نكته
 از وا كالم زيبايي و مفهوم ازدرك خواننده لذت و سو يك از شاعر كالم تاثيرگذاري ميزان بر

 غزليات در رفته بكار پرسشي هايجمله ادبيت ديگر، عبارت به. است افزوده ديگر، سوي
 همراهي از ناشي است، متنوع منظوري ـ معناي كاركردهاي از برخاسته آنكه بر عالوه عراقي
 در ويژهب عراقي سبكي مشخصه به توجه با اما. ميباشد نيز بالغي شگردهاي از برخي با آنها

 گردهاش اين است، شده توصيف تصنع از دور به و رواني و سادگي ويژگي با همواره كه غزليات
 غيبال شگردهاي همه ميان از. نميشود ديده آنها در تكلف از اثري و شده مستحيل ابيات در
 اييبسز نقش متضاد، و تشبيهي تصويرهاي ميجويد، سود آنها از خود غزليات در عراقي كه
 .دارند معنا القاي عين در او كالم زيباسازي در
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