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چکیده
یکی از انواع پرکاربرد کالم ،جملة پرسشی است که زبانشناسان و بالغتشناسان نقشهاا
معنایی ا منظور گوناگونی برا آن در نظر گرفتهانا .اشاعار فریا.ون مشابر بارا اف ونای
ق.رت تأثبر و القا معانی به مخاطب ،تجلیگاه نقشها معنایی ا منظور گ ارهها پرسشی
متع.د است این ویژگی به دلبل بسام .باال از شاخصها برجسته در ساک

مشابر اسات

که سخن و را در مبان شاعران معاصر متفرّد و یگانه ساخته است پاژوهش اارار در تاال
است تا با تکبه بر رو

توصبفی ا تحلبلی ،با تحلبل کارکردها زبانی گ ارهها پرسشی اشعار

مشبر  ،به بررسی توانش ارتکاطیِ مختلف این گ ارهها بپردازد؛ ب.ین منظور  525قطعاه شاعر
از فری.ون مشبر مورد بررسی قرارگرفت که از این مبان  363جملة پرسشی با اغراض مختلف
شناسایی ش .نتایج پژوهش ااکی از آن است که گ ارهها پرسشی اشاعار مشابر دارا 24
نقش معنایی ا منظور مختلف هستن .تع.د نقشها معنایی ا منظاور جماالت پرسشای
این اقبقت را اثکات میکن .که صااب این اشعار با ترفن.ها زبانی و بالغای باه خاوبی آشانا
بوده و از زبان ادبی نرم ،هموار و ساده با باالترین ظرفبت ممکن آن بهره گرفته است
واژههاي کلیدي
نقشها منظور  ،جمالت پرسشی ،شعر مشبر
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مقدمه
بالغت در لغت به معنای وصول و انتهاست (ابناألثير )69/1 :1939 ،و در اصطالح عبارت
است از روشني معنا و زيبايي لفظ (العسکری .)12 :1952 ،سخن بليغ به سخني گفته میيشیود
که افزون بر فصاحت ،بیه متتایای حیال گفتیه شی ه باشی ( .التفتیازاني )20 :1412 ،يکیي از
شاخههای علم بالغت ،معناشناسي يا علم معاني است که عبارت اسیت از «علیم بیه اصیول و
قواع ی که به ياری آن کيفيت مطابتیت کیالب بیا متتایای حیال و متیاب شیناخته میيشیود».
(علویمت ب و اشرفزاده )29 :1381 ،موضوع علم معاني «افادة معاني ثانوی اسیت کیه میتلکم
بليغ ،از کالب مطابق با متتاای حال اراده ميکن ( ».رجايي)21 :1379 ،
علم معاني و دانش زبانشناسي و به تبع آن نت نیوين ادبیي عیالوه بیر منشیا و تاريخ ی
مشترک ،در بسياری از زمينه ها و مباحث ديگر نيز دارای اشتراک و مشابهتهیای فراوانیيانی .
وجود مباحثي نظير فصاحت کالب ،عيوب مخلّ فصاحت ،اغراض ثانوی کالب ،بررسي بافیت و
ساخت جمله و کالب در علم معاني ،شباهت و ارتباط بسيار زياد اين علم را با سه شاخ اصلي
زبانشناسي و نيز نت نوين ادبي آشکار ميسازد( .أبوالع وس)58 :1427 ،
در نت نوين حوزهها و شاخههای مختلفي برای بررسي معني جملیه وجیود دارد ،بررسیي
سازوکار و توصيف نيت گوين ه ،بيشتر در حوزة کاربردشناسي و مطالع شیيوة اراۀی معنیي در
گفته و نوشته و بحث پيرامون چگونگي برداشت شنون ه ،اصالتاً در حوزة تاويیلشناسیي قیرار
ميگيرد .بحث معاني و کاربردهای ثانوی جمله در علم معاني با شاخ معنیاشناسیي در دانیش
زبانشناسي مرتبط است ،نحو و ساختارهای نحوی جمله با شاخ نحو ارتباط دارد ،و همچنين
از آنجا که علم معاني به بررسي کالب ميپردازد ميتوان آن را با مبحث تحليل گفتمان 1و علیم

1- Discourse Analysis
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کاربردشناسي يا نتشهای معنايي ی منظوری 1در نت ج ي ادبي متايسه کرد.
از ديگر سو يکي از شاعران نوپرداز معاصر که ميتوان او را از شاعران صاحب سیب

ايین

دوره نامي  ،فري ون مشيری اسیت( .صیاحب اختيیاری« .)10 :1384 ،از نظیر شیکل برخیي از
شعرهايش بر پاي عروض سنتي و بيشتر آنها بیر پايی عیروض نيمیايي سیروده شی ه اسیت»
(شاکری يکتا« .)147 :1384 ،اشعار او عامهپسن و طیرز شیاعریاش گیاه بیه سیع ی نزديی
ميشود؛ بهطوری که ميتوان زبان شعری او را مانن سع ی برخوردار از ويژگیي سیهل ممتنیع
دانست» (دهتانيان .)93 :1392 ،از نظر محتوا شیعرهای او دارای مایامين عاشیتانه ،روايیي و
اخالقي و اجتماعي و وطني و اعتراضي است« .که برای همه کس ممکن است ،روی ده ؛ امیا
همه کس نتوان آن را شاعرانه بيان کن و اين کار تیوفيتي اسیت بیرای او… راز توفيیق او در
زبان نرب ،هموار و سادة اوست ،شعر او با ي

بار خوان ن تماب زيباييها و رازهای خود را بیه

خوانن ه ميبخش » (شفيعيک کني.)540 :1390 ،
اسلوبهای شعری مشيری از نظر دقت و بيان دارای اقساب گوناگون است که از مهیمتیرين
مسايلي که ميتوان آن را ويژگيهای برجسته و ممتاز شیعر او شیمرد ،نتیشهیای منظیوری و
معنايي اسلوبهای انشايي است که بيان گزاره به صورت پرسشي و افادة اغراض ثیانوی آن ،از
تاثيرگذارترين انواع اين ترفن های هنری به شمار ميرود ،بهطیوری کیه بیا تحليیل نتیشهیای
معنايي اين گزارهها ميتوان به فرديّت و تشخّص هنری شعر مشيری و ارزش خالّقه آن دسیت
يافت.
پژوهش حاضر با تکيه بر روش توصيفي ی تحليلي بر آن است تا جنبههای متع د معنیايي ی
منظوری گزارههای پرسشي را در اين اشعار بررسي و ميزان بهرهگيری از متولی پرسیش بیرای
بيان متولههای گوناگون معنايي ی منظوری را تبيين نماي و بیرای نمیايش انتخیاب هی فمنی
گزارههای پرسشي جهت اقناع هنری مخاطب ،تع اد هر ي

از گیزارههیا بیا تیزيیه و تحليیل

کامل نشان داده ش ه است .پژوهش در راستای پاسخگويي به پرسش اصلي زير شکل گرفت:
1- Pragmatic
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کارکردهای معنايي ی منظوری گزارههای پرسشي در شعر مشيری چه مت ار اسیت و کی اب
متول معنايي ی منظوری بيشترين بسام را در گزارههای پرسشي شعر مشيری دارد؟
برای رسي ن به پاسخ اين پرسش  525قطعه شعر فري ون مشيری بررسي ش  .نتیاي اوليیه
حاکي از آن است که در اشعار فري ون مشيری  363گزارة پرسشي به شيوة استفهاب میازی يیا
پرسش غير ايیابي به کار رفتیه اسیت کیه نتیش مهمیي در بالغیت و تیاثير کنشیي و بيرونیي
گزارههای زباني دارن  .ساز و کارهای کُنشي اين گزارهها که تمامي آنها برای انتتال تفکر ،پياب
و عواطف به کار رفته ان ؛ به ترتيب بسام عبارتنی از :تحسّیر و تاسیف ،سیرزنش و مالمیت،
ناامي ی ،جلب توجه مخاطب ،بيیان تعییب و شیگفتي ،اسیتفهاب تتريیری ،اعتیراض ،تیاهیل
العارف ،استفهاب تاکي ی ،تشويق ،استفهاب انکاری ،بثّ و شکوی و گلهمن ی ،تردي  ،نهي ،عیز
و ناتواني ،ناباوری ،استبطاء (دير انگاشیتن و کنی شیمردن) ،اسیتبعاد ،شیمول حکیم ،هشی ار،
امي واری ،تعظيم ،تحتير و انکار.
پیشینۀ تحقیق
بحث از اغراض ثانوی جمالت را نخستينبار زمخشری در تفسير کشاف خود مطرح نمود
و برخي از اغراض ثانوی جمالت پرسشیي قیرآن کیريم را کیر کیرد .پیس از او میيتیوان از
تفتازاني و بحث تفصيلي وی از اغراض میازی جمالت انشاۀي ياد کیرد .عمیوب کتیب بالغیي
پیس از مختصیر المعییاني ،در بحیث از انیواع جملییه بیه بررسیي سییرال و اغیراض ثییانوی آن
پرداختهان  .از ميان مع ود پژوهشهای انیاب ش ه دربارة نتشهای معنايي ی منظوری درغیرب
ميتوان به موارد زير اشاره کرد :توماس (1995ب) در کتیاب Meaning in interaction؛ آسیتين
(1962ب) در کتیاب How to do thing with words؛ لیي (1983ب) در کتیاب

Principles of

pragmatics؛ لوينسون (1983ب) در کتاب  .Pragmatics, Cambridgeدر زبیان عربیي :الزجیا
(1998ب) در کتاب معاني الترآن و إعرابیه؛ الحسیيني (1413ق) در کتیاب أسیاليب البيیان فیي
الترآن؛ المطعني (1420ق) در کتاب التفسير البالغي لإلسیتفهاب فیي التیرآن الحکیيم .در زبیان
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فارسي ،يارمحم ی (1381ش) در کتاب چه فکر مي کنيم ،چه میيگیوييم و چیه میيفهمیيم؟؛
صییفوی (1390ش) در کتییاب درآم ی ی بییر معناشناسییي؛ و (1386ش) در کتییاب آشیینايي بییا
معناشناسي؛ پالمر (1385ش) در کتاب نگاهي تازه به معناشناسي به تبيين مطالب مربوط به اين
نظريه پرداختهان .
در بع نت عملي ،شکری کاظم آبادی ( )1378بيش از  300بيت حافظ را با هی ف کشیف
متولههای معنايي ی منظوری استخرا کرده اسیت .نتیاي حاصیل شی ه در پیژوهش او نشیان
ميده که بيش از  70درص جملهها در منظورهای شگفتي ،نفي ،انکار و تمنا و نهیي بیه کیار
رفتهاست .رحيميان نيز (1378ش) در پاياننام خیود نتیشهیای معنیايي ی منظیوری جمیالت
پرسشي در غزليات حافظ؛ را استخرا کردهاست .رحيميان و آرانیي ( )1381بیا اسیتخرا 91
جمله پرسشي از  17قطعه شعر اخوان ثالث به  12نتش از  27نتش معنیايي یی منظیوری بيیان
ش ه از سوی شميسا دست يافتهان و به اين نتيیه رسي هانی کیه  46درصی جمیالت بيیانگر
غرض ناامي ی و ياس ميباش  .باقری خليلي و محمودی نوسر ( ،)1392در متالهای بیا عنیوان
«منظورشناسي جملههای پرسشي در غزليات سع ی» غزليات سیع ی را از ايین ديی گاه میورد
بررسي قرار دادهان  .در اين متاله  9منظور از  27منظور بيان ش ه از سوی شميسیا در غزليیات
سع ی يافت ش ه است.
با مشاه ة تمامي اين آثار اين نکته مشخص ميشیود کیه در ايین پیژوهشهیا بیه تحليیل
منظورشییناختي اشییعار مشییيری پرداختییه نش ی ه اسییت ،و آن دسییته از پییژوهشهییايي کییه بییه
منظورشناختي ديگر آثار پرداختهان  ،جامع آماری متفاوت با جامعی آمیاری پیژوهش پیيشرو
دارن ؛ لذا پژوهش حاضر نخستين اثری اسیت کیه از ايین منظیر بیه اشیعار فريی ون مشیيری
ميپردازد.
بحث و بررسی
از آنجا که پژوهش حاضر برپاي مرلفههای کاربردشناسي و منظورشناسي مورد تحليل قرار
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ميگيرد ،الزب است دربارة اين شاخه از زبانشناسي سخن به ميان آي  .در کاربردشناسي به ايین
نکته تاکي ميشود که ي

جمله ميتوان در بسترها و بافتهای مختلیف نتیشهیای متفیاوتي

داشته باش ( .يارمحم ی )148 :1381 ،به روش معمول ،يکي از اين نتشها مرسوبتر اسیت و
بسام بيشتری دارد و به قول علمای علم معاني ،معنای اوليه محسوب میيشیود و نتیشهیای
ديگر ،معاني ثانويه( .الهاشمي)52 :1425 ،
سه نوع کالب خبری ،پرسشي و امری از اشتراکات زبانهای بشری محسوب ميشیون و در
تماب زبانهای دنيا ح اقل دو يا سه نوع از اين جمالت يافیت میيشیود.

)(Layouns, 1990: 3

گوين ه برای دادن خبر ،کسب اطالع و ص ور فرمان به ترتيب از جملههای خبری ،پرسشیي و
امری استفاده ميکن ؛ اما «در کاربرد روزان زبان ،چه در گفتار و چیه در نوشیتار ممکین اسیت
صورت دستوری جمله با نتش معنايي و منظوری آن مطابتت ن اشتهباشی » (رحيميیان:1381 ،
 )17مثل اينکه جمل پرسشي را برای بيان امر و فرمان به کار ببريم يا از جمل امری برای بيان
معنای توبيخ يا نهي استفاده کنيم.
در اين ميان ،گزارههای پرسشي با کارکردهای بالغي ويژهای که دارنی از اهميیت فراوانیي
برخوردارن  .در ادامه برای نشان دادن جنبههای متع د معنايي ی منظوری گزارههای پرسشیي در
اشعار فري ون مشيری ،ج اگانه به معرفي آنها ميپردازيم.
کاربردشناسی جمالت پرسشی
در کارکرد منطتي زبان از گزارههای پرسشي به منظور کسب اطالع از امر میهیول اسیتفاده
ميشود؛ زيرا در تعريف پرسش گفتهان که« :طلب علم به چيزی است که از قبل معلوب نباش »
(مطلوب)181 :1403 ،؛ همچنين استفهاب را به «طلیب حصیول چيیزی در هین» نيیز تعريیف
کردهان (السکاکي .)303 :1407 ،انگيزة غالب از کاربرد پرسش ،کسب خبر است که بیه آنهیا
جملههای پرسشي ايیابي ميگوين ؛ اما دست ديگری از جملههای پرسشي در پي طرح پرسش
به منظور کسب خبر نيستن که به آن پرسش غيرايیابي ميگوين و آهنگِ خيزان آنهیا وظيفی
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طرح پرسش را بر عه ه دارد و ه ف از کاربردشان تاثير بيشتر بیر مخاطبیان اسیت( .شميسیا،
)145 :1383
آن ه در دانش معاني از آن سخن ميرود ،تنها پرسش هنری است و آن پرسشي است کیه
ه ف از طرح از آن آگاه ش ن نيست و انگيزهای جز دانستن او را به پرسیي ن وامیيدارد ،ايین
پرسش همواره بيپاسخ ميمان و نشاني از حال و هنیار رواني سیخنور دارد .صیاحب معیالم
البالغه از اين نوع استفهاب با نابهای استفهابهای میازی و تولي ی يیاد کیرده و معیاني زيیر را
برای آن کر کردهاست1 :ی استبطاء 2ی تعیب 3ی تنبه 4ی امر 5ی نهي 6ی استبعاد 7ی تحسیر 8یی
استيناس 9ی وعي 10ی تهکم11ی تترير (باقری خليلي.)46 :1392 ،
سيروس شميسا اين تتسيمبن ی را گسترش داده و  28معنای منظوری ی کیاربردی را بیرای
گزارههای پرسشي غيرايیابي يا بالغي برشمردهاست که مهمتیرين آنهیا عبارتنی از :تشیويق،
توبيخ و مالمت ،اظهار مخالفت و بيان عیز ،تعیب و حيرت ،شیمول حکیم ،اغیراق ،تاکيی و
تتريرخبر و جلب توجه ،تیاهل مفي اغراق ،بيان منافات و استبعاد ،اسیتيناس ،تنبّیه و عبیرت،
تمنا و آرزو ،امر ،نهي (شميسا.)144-135 :1383 ،
در اشعار فري ون مشيری  363گزارة پرسشي به شيوة استفهاب میازی يا پرسش غيرايیابي
به کار رفتهاست که نتش مهمي در بالغت و تاثير کنشیي و بيرونیي گیزارههیای زبیاني دارنی .
سازوکارهای کُنشي اين گزارهها که تمامي آنها بیرای انتتیال تفکیر ،پيیاب و عواطیف بیه کیار
رفتهان ؛ به ترتيب بسام عبارتن از:
1ـ تحسّر و تأسف

در اين بخش شاعر با استفهاب حسرت خود را ابراز ميکن و اظهار تاسف ميکن  .در شیعر
فري ون مشيری اغلب اين پرسشها مربوط به مساۀلي عاطفي است که از درون او ميجوش و
«خويشتن خويش» را در آن میسم مي کن و تاثرات خود از زن گي و طبيعت مي پردازد .ايین
نوع کاربرد از گزارههای پرسشي باالترين بسام

را ( 55پرسیش معیادل  %15درصی از کیل

پرسشهای بالغي) در اشعار مشيری به خود اختصاص دادهاست؛ زيرا محور و اساس شیعر او
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احساس و عاطفه است .اين ويژگي به دليیل بسیام بیاال از شیاخصهیای برجسیته در سیب
مشيری است که سخن وی را در ميان شاعران معاصر متفرّد و يگانه ساخته است .در نمون زير
شاعر برای حال دل عاشق پن ناپذير خود چنين افسوس ميخورد:
«آه ،ای دل غمگين که به اين روز فکن ت؟ /فرياد که از ياد برفت آنهمه پن ت /ای مرغ
پربسته ک امين هوسآموز /بيبال و پیرت ديی و چنیين بسیت بیه بنی ت؟» (مشیيری:1388 ،
 .)893چنين پرسشي نشاندهن ة اين حتيتت است که قلب شاعر از ان وه فیراق آزرده اسیت و
کسي جز خود شاعر سرّ ضمير سوختهاش را درنمیييابی  .در نمونی ديگیر نيیز شیاعر از ايین
حسرت ميخورد که رن و ان وه عشق میالي برای دي ن زيباييهای دنيا نميگذارد:
«ي

کهکشان شکوف گيالس را دريغ!  /باي زپشت پردهای از اش

بنگرب؟»( 1همان.)1272 :

2ـ سرزنش و مالمت

وجود ساختار به ظاهر نامرتبط پرسشهای زير که از سیازوکار کُنشیي سیرزنش و مالمیت
برخوردار است ،ي

استراتژی ه فمن برای التای تشويش شیاعر و درهیمشکسیتگي اجتمیاع

انسانها در روزگار او است؛ زيرا هنر و بهويژه شعر معاصر دارای نظامي بسته و مستتل و تنهیا
نيست ( )Frow, 2005 : 48و هر شعر درواقع ي

بينامتن است که محلّ تالقي و تتاطع مفاهيم

متع دی ازجمله مسیاۀل اجتمیاعي و سياسیي میيباشی ( .)Abrams, 1993 :285از آنجیا کیه
دادوست های ادبي به شکلهای مختلف در ادبيات جهان وجود دارد ،در شعر مشيری نيز چنين
رويکردی آشکار است.
بسام باالی پرسشهای مالمتبار اشعار مشيری نشاندهن ة دنيای سیرد و منیمی ايیران
پس از سالهای  1320است که روحي ياس و استيصال در روشنفکران آن زمان پس از واقعی
کودتای  28مرداد  1332به او رسي و بسياری از فعاليتهای فرهنگي و سياسي را به ي باره
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص( 407-355-226-208-176-177-171-157-134-139-118-117-116سه میورد)-427-
 4( 554-523-483-477-441مورد) 2( 604-597-میورد) 7( 632-616-میورد) 2( 884-862-647-میورد)-1171-1019-1014-893-
.156-1546-1544-1450-1399-1350-1272-1254-1241
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در افول مطلق فرو برد .تبعات اين واقعه در شعر مشيری به شکل نارضايتي از شرايط اجتماعي
جلوهگر ش که شايست مالمت است .در ادامه برای نشاندادن اين کیاربرد چنی نمونیه از ايین
گزارهها را عيناً نتل ميکنيم:
«روز و شب به دست خويش اسير /آسمانت به سر چه تاجي زد؟ /پاس اين گونیه تیاختن
چون تير» (مشيری.)1056-1055:
«هي و باد است جهان؟  /گفتي و باور کردی؟ /کاش ي

روز به ان ازة هیي  /غیم بيهیوده

نميخوردی»( 1همان.)1240 :
3ـ ناامیدی

اين بخش از گزارههای پرسشي ديوان فري ون مشيری نشاندهنی ة مفهیوب نااميی ی اسیت.
عوامل ،زمينهها و رويکردهای گوناگوني در شکلگيری موضوعات ياسآميز در شعر معاصیر و
به تبع آن شعر مشيری نتش داشته و نيز در خلق تعابير و تصاوير شاعرانه و بيان بالغي مفاهيم
موثر بودهاست .سخن از ياس اجتماعي اشعار ي

شاعر ب ون در نظر گرفتن مساۀل فرهنگي و

اجتماعي روزگار او کاری بيهوده و عبث به نظر ميرس  .بروکر قیرن هفی هم را آغیازگر عی ب
انسیاب و نيز دوگانگي هني اروپا ميدان ) .(Kenner, 1949 : 421نوسان از تمرکز بر عتل در
عصر روشنگری و احساسات در عصر رمانتيی  ،در نهايیت منییر بیه سیرخوردگي عظیيم در
دوران م رن ش ) .(Bloom, 1999: 40اين مساله سبب ش هاست که شاعران و نويسن گان دورة
معاصر ،بیه انعکیاس يیاس و نااميی ی پیس از جنیگ جهیاني اول در آثیار خیويش ب ردازنی
).(Bentley and Brooker, 1990: 17
با توجه به آنچه گفته ش  ،بسام قابیل توجیه کیاربرد نااميی ی در گیزارههیای پرسشیي
شعرمشيری ،افسردگي و تزلزل روحي نسلي را منعکس ميکن که از نااميی ی و تنیزّل معنیوی
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص-568-554-529-516-515-423-420-387-349-294-275-258-199-179-82-71-67 :
 3( 684-682-663-632-621-620-593مییورد)-1211-1206-1203-1147-1056-1055-1014-1010-1009-916-908-869-862-
.1339-1291-1345-1240-1368-1375-1449-1517-1561-1572
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سالهای پس از جنگ جهاني اول در رن ميباشی  .شیاعر نااميی ی خیود را از آبیاداني زمیين
اينگونه بيان ميکن :
ب ين روز و حیال

فروبیییییرده سیییییر زيیییییر بیییییال

زمين مان ه اين

کمییر بسییته انسییان بییه نییابوديش

چیییه داری اميی ی ی بیییه بهبیییوديش؟

(مشيری)1353 :
در پرسشهای اين بخش ،شاعر به ناتوان بودن انساني اشاره ميکن که روی دو پای زميني
خود ايستاده تا خالق دنيای م رن باش :
آه ،ای شب بيستاره ،فردايي نيست؟

خورشییي بلن ی عییالمآرايییي نيسییت؟

(همان)871 :
مشيری با طرح اين پرسشها به دنبال ي

بازان يشي زيیر و رو کننی ه در جامعی خیويش

است .اين اشارات نشان از اين حتيتت دارد که او سرنوشت بحرانزدة انسان معاصر را محتیوب
و غير قابل تغيير نميدان و چشم انتظار رويش باورهای ج ي ی است که بهارگونه بیاروری و
سرسبزی را پس از سردی زمستان به ارمغان آورد:
«آه باران ،ای امي جان بي اران  /بر پلي یها ی که عمری اسیت در گیرداب آن غیرقيم /آيیا
چيره خواهيش ؟»( 1همان.)842 :
4ـ جلب توجه مخاطب

يکي از اغراض پرسش جلب توجه و تاکي بر خبر است« .کاربران زبیان گیاهي بیرای جلیب
توجه مخاطب از ساختار پرسش استفاده ميکنن ؛ ب ين شکل که بعی از جملی پرسشیي معمیوال
جمل خبری ميآي » (شميسا .)141 :1383 ،بخش زيادی از پرسشهای غيرايیابي به کار رفته در
اشعار مشيری با ه ف جلب توجه خوانن ه بيان ش ه است .شاعر بیا طیرح ايین سیراالت هی في
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص:
 3( 346-326-315-226-134-73-29بییار) 3( 541-465-463-396-384بییار)-656-635-626-608-611-619-572-545-547-553-
2 ( 723-722-694-669-684بار).1486-1061-1399-1370-1346-1331-1175-1311-1279-1277-1171-910-871-837-716-
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فراتر از پرسش دارد؛ زيرا خود پس از طرح سرال پاسخ آن را ميگوي  .به نمونههای زير بنگري :
کیییران تیییا کیییران پرنيیییان گيیییاه

چییه مییيخواسییت آن دلربییايي؟ نگییاه

(همان)1350:
ای دوست چه پرسي که سهراب کیا رفت؟

سییهراب س ی هری ش ی و سییروقت خ ی ا رفییت

(همان)1219 :
در شعر مشيری گاه جمل خبری قبل از پرسشي ميآي ؛ به اين ترتيب که شیاعر موضیوعي
را بيان ميکن و س س با آوردن سوال آن را مرک ميسازد:
«افق تاري  /دنيا تنگ /نومي ی توانفرساست /ميدانم وليکن رهس ردن در سیياهي /رو بیه
سوی روشني ،زيباست /ميداني؟» (همان.)1197 :
در اينگونه موارد که کارکرد خاصي در خلق فاا و التای معني دارد ،زاللترين ارتبیاط بیا
خوانن ه ميسر ميشود؛ زيرا به جای برجسته ش ن راوی و مکنونات قلبي او ،آنچه بيشتر نمود
پي ا ميکن  ،مخاطب و شنون های است که با خطاب مسیتتيم تشخصیي حتيتیي يافتیه اسیت.

1

) .(Delconte, 2003 : 204
5ـ بیان تعجب و شگفتی

گاه شاعر يا نويسن ه برای بيان شگفتي و حيیرت خیود ،سیرالي میيآورد کیه هی ف از آن
دريافت پاسخ نيست؛ بلکه بيانگر حيرت و تعیب اوست .در اين نوع از جمالت «ايین امکیان
برای گوين ه هست تا حيرت خود را دربارة کل گزاره نشان دهی  .در ايین میوارد صی ق کیل
گزاره و نه ارزش ي

گروه خاص مورد تعیب قرار ميگيرد» (تا آبادی و ديگران.)9 :1392 ،

کاربرد اين شيوه در نمونههای زير که مربیوط بیه تعییب از عظمیت روح میادر و شیيريني و
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص( 312:دو مورد)( 493-324-320-سه مورد)( 494-چهیارب ورد)-
( 540دو مورد)( 611-592-دو میورد)( 896-888-862-799-656-سیه میورد)-1005-975-965-961-957-
(1531-1517-1492-1453-1420-1436-1416-1367-1266-1219سه میورد)-1553-1607-1533-1566-
.1553-1449-1411
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زيبايي معشوق است ،آشکار ميباش :
مادر ای خوب /اين چه روحي است عظيم؟ /وين چه عشتي است بزرگ؟ که پس از مرگ
نگيری آراب» (همان.)321 :
او شگفتي خود را از زيبايي معشوق اينگونه بيان ميکن :
«طعنه و دشناب تلخ ،اينهمه شيرين؟ /چهره پر از خشم و مهر ،اينهمه زيبا؟»( 1همان.)371 :
6ـ استفهام تقریری

تترير؛ يعني «واداشتن مخاطب بر اقرار نمودن به آنچه که از حکیم نیزد او معلیوب اسیت»
(ضيف .)342 :1383 ،شاعران با آوردن اين پرسشها از مخاطب اقرار ميگيرن و او را با خود
همعتي ه ميسازن ؛ عالوه براين ،تترير برای تثبيت آگاهي مخاطب و گوين ه نيز به کار میيرود
(شيرازی .)287/2 :1375 ،در استفهاب تتريری مخاطب به صحّت قول گوين ه اقرار ميکن  .آيیا
پايان کار همه مرگ نيست؟ (يعني حتماً است) .در اين نوع از استفهاب ادات سرال معمیوال بیا
فعل منفي همراهاست (شميسا .)137:1393 ،در گسترة اشعار مشيری ،مصیاديق متعی ّدی بیرای
استفهاب تتريری دي ه ميشود؛ به ويژه در اشعاری که با محوريّت تحريض و تشیويق مخاطیب
پرداخت ش ه است ،ميتوان به مصاديتي از اين نوع استفهاب اشاره کرد:
«مگر مي /اين چراغ بزب جان مستي نميآرد؟ /مگر افيون افسونکار /نهیال بیيخیودی رادر
زمين جان نميکارد؟» (همان.)112 :
«چه دردهای عميتي /نميتوان پل بسیت؟ /بیه لحظیههیای گريیزان نمیيتیوان پيوسیت؟»
(همان.)933:
«در اين بهار نگريم چرا چو ابر بهاران؟ /که از بهار جواني گلي به کاب ن ي ب»( 2همان.)97 :
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص( 353-34-35- 26:دو مورد)(-568-531-377-375-دومورد)-762-753-622-592-580-
-1450-1368-1476-1453-1449-1416-1250-1245-1069-1146-1142-1069-1077-955-954-9380-880-864-863-833-798
.1497-1453
2ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص 4( 102:میورد)( 259-238-209-دو میورد) 4( 337-295-251-میورد)- 1045-611-596-
.145 -1175-1105-1048-1038-622
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7ـ اعتراض

در اين بخش اعتراض گوين ه به عمل شخصي و يا وقوع مسیالهای بیا جملیهای پرسشیي
مطرح ميشود؛ مانن جمل «چرا من؟» (رضايي .)71 :1382 ،با توجه به توضیيحات پيشیين در
بارة اوضاع روزگار مشيری ،آشکار است که پناه بردن نوگرايان به دي گاهي معترضیانه بیا درک
شکنن گي انسان و جهان مفهومي متی اول باشی

) .(Brooker , 2005 : 58درواقیع پراکنی گي

روابط انساني و زن گيهای منفرد و منزوی در روزگار شاعر است که کليت جامعی انسیاني را
تب يل به جزاير متروکه و مستتل کرده است .راس ) (Rossمعتت است که ايین مفیاهيم نشیان-
دهن ة درمان گي تاريخ بع از جنیگ جهیاني و تنهیايي و انیزوای جامعیهای اسیت کیه در آن
برقراری ارتباط ميان آدميان دشوار ش ه است.

)(Ross, 1984: 142

مشيری نيز در قالب پرسش اعتراض خويش را به بسياری از اين مسايل ،مطیرح میيکنی .
بخش ديگری از اين پرسشها آيينهای ميشود برای بازتابیاني اعتیراض شیاعر بیه محی وديت
معرفت بشری و ناتواني انسان از کشف اسرار هستي و نا مح ود بودن رازهای آفرينش .اگر به
منظور بازنمايي دقيقتر اين نوع اعتراض ،به دنبال مص اقي باشيم ،ميتیوان بیه ابيیات زيیر کیه
مربوط به اعتراض شاعر به مرگ عزيز از دسترفتهاش است ،استناد کرد:
«ای ک امين دست ناپي ا در اين هفت آسمان  /تا کیا گستردهای اين داب را؟  /تا به کي مي
پروری اين مرگ خونآشاب را؟  /کي به پايان ميرساني اين ربودنهای بيهنگیاب را؟»( 1همیان:
.)869
8ـ تجاهل العارف

اظهار بياطالعي در زبان در دو حيطه اتّفاق ميافت  :بخشي که مربیوط بیه زبیان واقعیي و
قاموسي است و به منظور کسب خبر يیا اعیالب بیيخبیری ابیراز میيشیود .بخیش ديگیر کیه
تیاهلالعارف نامي ه ميشود؛ در واقع آفرينش ادبي محسوب ميشود که بیا شیگردهايي چیون
1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص(1546-1545-1372--1311-1279-1277-656-635-626-608-67- 48-1 :دو مورد).
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تشبيه ،تشخيص ،استعاره و ديگر صناعات ادبي به همراه پرسش ايیاد ميشود و حاصل کشف
رابطه يا ايیاد پيون ميان دو يا چن امر است که به ظاهر ارتباطي با هم ن ارنی  .در ايین شیيوه
گوين ة سخن با وجود اينکه چيزی را میيدانی  ،خیود را بیياطیالع وانمیود نمايی (همیايي،
 ،)285:1374نحوة بيان معموالً به صورت سرال بالغي است و نيز گاهي از افعال نفیي از قبيیل
«نميدانم» و «نفهمي ب» استفاده ميشود( .شميسا)80 :1374 ،
به لحاظ کاربرد تیاهل العارف در شعر معاصر يا شعر نو ت اعيکنن ة شعر فیاخر فارسیي اسیت
(داد .)94 :1382 ،در نمونههای زير از شعر مشيری که حاصل کشف رابطه يا ايیاد پيون ميان دو يیا
چن امر است که به ظاهر ارتباطي با هم ن ارن  ،کاربرد تیاهل العارف آشکار ميباش :
«همه ان يشهاب ان يش اوست /نميبينم به غيراز دوست اينجا /خ ايا اين مینم يیا دوسیت
اينجا؟» (مشيری.)276 :
«موجي از نفرين اين بي اره آدب بود و /در چشیمان کیور آسیمان میيريخیت /يیا کیه بیاد
رهگذر ،سوقات انسان را به درگاه خ ا ميبرد؟» (همان.)527 :
«البهالی اللهزاران شفق /اش
«زن گي ره ره ميکاه  /خش

خورشي است يا خون شتايق؟» (همان.)1524 :
و پژمرده ميکن ؛ چون برگ /مرگ ناگیاه میيبیرد؛ چیون

باد /زن گي دشمني کرده يا مرگ؟» (همان.)929 :
«آن که باي بگذرد از قلب اين طوفان تويي يا ديگری؟» (همان)946 :
«مخمل مهتاب بود اين يا طنين بال قو؟»( 1همان.)951 :
9ـ تأکید معنوی (استفهام تأکیدی)

تاکي عبارت است از تثبيت ي
به آن برای رفع هرگونه ش

معني و مفهوب در هن مخاطب و تتويت و عمق بخشي ن

و تردي و ابهاب نسبت به آن معنا و مفهوب مورد نظر با بهرهگيیری

از ادوات و کلمات و اسلوبهای خاص بياني( .فاضلي )553 :1382 ،يکي از اين اسلوبهیای

1ی برای مالحظ نمونه های بيشتر ر.ک :صص.1548-1557-1436-1201-946-929-812-312-290:
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بياني ،استفاده از پرسش برای تاکي است« .اين نوع جمل پرسشي برای تاکي و اصرار بر انیاب
دادن يا ن ادن کاری است؛ مانن چرا گريه نکنيم؟؛ يعني باي گريیه کنیيم» (رضیايي)7 :1382 ،
استفاده از اين اسلوب در نمونههای زير آشکار است:
«شاي از اين تيرگيها بگذريم  /ره به سوی روشناييها بريم /ميروب شاي کسي پي ا شود/
بيتو کي اين قطره دل دريا شود؟( ».همان)755 :
در تسليت مرگ منوچهر کوشيار ميگوي « :فراموش گشتگان ،همه در گذشته /فراموش کي
شود منوچهر کوشيار؟( ».مشيری)911:1388 ،
«آغوش من تهي است کیا رفتي؟ /کي از توأب به جز تو تمنا بود؟»( 1همان)68 :
10ـ تشویق

در اين بخش ه ف از سوال دستور دادن است« .آيا بهتر نيست بريم؟ يعني بريم» (شميسیا:
 .)111مشيری در هشت بيت از اشعارش با طرح سیرال و اسیتفهاب ،گسیتره زبیان و بيیانش را
وسيع ميسازد و از تنوع و گونهگوني تاثيرگذاری بر مخاطب برای تشويق به انیاب کاری بهیره
ميبرد .در اين اشعار ،آنچه به وضوح دي ه ميشود ،رويکرد بالغي و غيرايیابي اين پرسشها
جهت اقناع و انگيزش مخاطب و دستيابي به تايي

هنیي او در التیای مفیاهيم و موضیوعات

اعتتادی شاعر است که موجب تتويت زمين تعليمي شعر او ميگردد .به نمون زير بنگري :
«مگر نه خاک ره اين خرابه باي ش ؟ /بيا که کاب بگيريم از اين جهیان خیراب»( 2مشیيری،
.)285:1388
11ـ استفهام انکاری

انکار ب ين معناست که متکلم با مورد سرال قرار دادن معنا ،پياب و ان يش موجود در سرال
آن را نفي کن و منکر شود» (شيرازی .)288/2 :1375 ،غرض انکار را زمخشری تحیت عنیوان

1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک  :صص. 840 - 715-714-730-840-886-884 -28
2ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص . 871-842-686-275-164-138-136
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نفي کر ميکن (ضيف .)328 :1383 ،مشيری در هشت بيت شیعر بیا بیه کیار بیردن اسیتفهاب
انکاری مطلبي را به مخاطب آگاه خود تذکر ميده و با لحن تیوبيخآميیز نهفتیه در ايین نیوع
پرسش درص د اقناع مخاطب و گرفتن تايي آنها برميآي و مطلب را چنان ب يهي مينمايانی
که ضمير مخاطب ب ون موضعگيری با آن مواجه شود .ابيات زير گواهي است بر اين م عا:
«بانگ غوکان ميتوان نشني ؟ /ياوهگوييهای جانکاه کالغان /ميتیوان بیا آن می ارا کیرد؟»
(همان.)862 :
«اما دلم چون چوب تر ،از هر دو سر سوخت /برگي از اين دفتر بخوان ،شاي بگیويي /آيیا
که از اين ميتوان بيشتر سوخت؟»( 1همان.)975 :
12ـ بثّ و شکوی و گلهمندی

هنگامي که عواطف احساسات خ شهدار ش ه ،ظیرف زبیان هنییار را بیرای ظهیور تنیگ
مييابن  ،شاعر در چهار بيت از اشعارش از پرسشهای بالغي استفاده میيکنی تیا گلیهمنی ی
خويش را ابراز کن :
«نميدي ی دلم ديوان توست؟ /ن رسي ی چرا حال دلم را؟» (همان)102 :
«با اينهمه جفا که ز دست تو ميکشم /آخر چگونه بخوانم تو را حبيب خويش؟» (همیان:
)126
13ـ تردید

چهار بيت از اشعار مشيری نشان ميده که خايری تیربي کیه در ناخودآگیاه او رسیوب
يافتهاست ،ضمن ترکيبي خودکار و غيراداری با ديگر خاير هن ،در کسوت پرسشي بالغي بیا
کارکرد تردي جلوه کرده است:
«من از اينجا چه ميخواهم؟ نميدانم» (همان)523 :

1ی برای مالحظ نمونههای بيشتر ر.ک :صص.377-356-212-177-134-102
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14ـ نهی

نهي همان طلب اسیت و درخواسیت؛ منتهیا نیه درخواسیت انییاب دادن يی

امیر؛ بلکیه

درخواست ترک آن کار است (تیليل .)27 :1363 ،ه ف از طرح پرسشهای زيیر ،نهیيکیردن
مخاطب از انیاب دادن فعلي است:
«ای رهنورد خسته چه نالي ز سرنوشت؟  /ديگر تو را به منزل راحت رسان ه است /دروازة
طاليي آن را نگاه کن /تا شهر مرگ راه درازی نمان ه است» (همان)280:
«تا عشق با تو زمزمه دارد ،چه جای خواب؟ /میاه و گیل و نسیيم و طیراوت را  /دريیاب،
لحظهها گذرانن چون شهاب» (همان)1084 :
15ـ عجز و ناتوانی

مشيری در سه بيت از اشعارش برای نشان دادن عیز و درمان گي در انیاب برخي امیور از
پرسش استفاده ميکن  .به نمونههای زير بنگري :
«هزار کار در ان يشه پيش رو دارب /تو ميرباييم از خیود ،بگیو چیه کیار کینم؟» (مشیيری،
)1045:1388
« پرسي اگر  /جمیال جهیان را /بیاری چگونیه ديی ی؟ /در پاسیخت بگیو ،چیه بگیويم؟»
(همان)1420:
16ـ ناباوری

در سه بيت از اشعار مشيری که مربوط به رثای نزديکان او بوده است ،ناباوری ايین فتی ان
از طريق پرسش بالغي نشان داده ش ه است .استفاده از اين شيوه در ابيات زير آشکار است:
«در سییوگ مییرد مییردان /از درد مییيگ ی ازب /آن جییان تابنییاک نباش ی ؟ /بییاور نمییيکیینم»
(همان)1331:
«باقامت کشي ه ات /ای سروسرفراز /آخر چگونه خفتي /آن گور تنگ؟» (همان)883:
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17ـ استبطاء (دیر انگاشتن و کند شمردن)

استفهاب استبطايي از اقساب استفهاب میازی که نشان ميدهی کیه گوينی ه از تیاخير درنیگ
ايیاد ش ه در انیاب کاری گله دارد؛ لذا گل خود را در قالیب سیرال و اسیتفهاب بيیان میيکنی
(سيوطي/1367 ،

)272 :3؛ مانن پرسشي که در اين آي زير از سورة بتره مطیرح میيشیود:

«مَتَي نَصْرُ اللّهِ»؛ ترجمه :پيروزی خ ا کي خواه بیود؟ (بتیره )214 :در ابيیات زيیر ،شیاعر در
گفتگوی عاطفي با محبوب خويش ،گالي خويش را از تاخير وصال با اين نیوع اسیتفهاب بيیان
ميکن :
«آه! ای آرامش جاوي کي آيي به دست؟» (همان)1388 :
«چشم من روشن ،روی تو س ي  /جان به لب آم ه در ظلمت غم /کي به دادب ميرسیي ای
صبح امي ؟» (همان)275 :
«ای ره گشوده در دل دروازه های ماه /با توسن گسسته عنان /از هزار راه /رفتن به او قلی
مريخ و زهره را ت بير ميکني /آخر به ما بگو  /کي قل بلن محبت را تسخير ميکني؟» (همیان:
)627
18ـ استبعاد

گاه جمالت پرسشي بيانگر امری بعيی هسیتن  .در ايینگونیه جمیالت از و او مباينیت يیا
استبعاد استفاده ميشود .و او مباينت کم

ميکن تا پياب جمله برجستهتر شود .اين کارکرد بیه

دوری بين دو چيز يا دو موضوع يا بعي بودن امری اشاره دارد .از اينگونه پرسشهیا فتیط دو
بار در اشعار مشيری استفاده ش ه است:
«تو و تابي ن در کلب درويشي ما؟  /تو خود اين گونه نخواهي که خ ا ميخواهی » (همیان:
)1067
«چشمي به هزار چهره حيران /جیاني بیه هیزار رشیته در بنی  /يی

عاشیق و صی هیزار

معشوق؟» (همان)1368 :
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19ـ شمول حکم

هرگاه گوين ه از طريق پرسش قص داشتهباش  ،حکمي را برای ي

جمع قطعیي و حتمیي

اعالب کن از اين شگرد استفاده کرده است؛ مثالً بگوي « :کيسیت کیه طعیم میرگ را ن شی ؟»
(شميسا )116 :مشيری از اين نوع استفهاب در دو بيت زير بهره برده است:
«آيا کسي ز دي ن گل سير خواه شی ؟ /آيیا کسیي در صیحبت گیل پيیر خواهی شی ؟»
(همان)912:
«وقتي بنفشههای بهاری /در چارسوی گيتي /بوی غبار وحشت و باروت ميدهن  /آيا کسي
صفای بهاران را  /هرگز گلي به کاب توان چي ؟» (مشيری)619:1388 ،
20ـ هشدار

گاهي شاعر يا نويسن ه برای بيان هش ار به مخاطب خود ،سرالي ميآورد کیه هی ف از آن
دريافت پاسخ نيست؛ بلکه بيانگر اخطار و تحذير اوست .کاربرد اين شيوه در دو بيت زير کیه
مربوط به موضعگيری مشيری در برابر مسايل و مفاهيم اجتمیاعي ،آرمیانهیا ،آرزوهیا و درد و
دريغهای انساني است ،آشکار ميباش :
«ای مردب ،در اين جهان به چه کاري ؟ /عمرگرانمايه را چگونه گزاريی ؟ /هرچیه بیه عیالم
بود ،اگر به کف آري  /هي ن اري  ،اگر که عشق ن اري » (همان.)965 :
«فردا که جهان را ب رود کنيم به درد /آه آن همه خاک را چه خواهيکرد؟» (همان)1291 :
21ـ امیدواری

مشيری در ي

بيت از اشعارش با طرح سرال و اسیتفهاب ،قصی تاثيرگیذاری بیر مخاطیب

برای امي بخشي دارد .در اين بيت ،آنچه به وضوح دي ه ميشود ،رويکرد بالغي و غيرايیابي
اين پرسش جهت تالش گوين ه برای امي دادن به مخاطب است:
«آوای کيست که از راههای دور /سرميکن تران جانپرور امي ؟ /... /آوای گرب کيست کیه
هم ون سروش غيب /هر شب به گوش ميرس از راههای دور؟» (همان)136 :
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22ـ تعظیم

مشيری در بيت زير برای بيان عظمت چيزی و ناتواني از وصف آن از شيوة پرسش بالغیي
بهره برده است« :آيا ک امين کوه با اين شکوه /برش ه تا آسمان مهر؟» (همان)1245 :
23ـ تحقیر

تحتير نيز يکي ديگر از کاربردهای جملههای پرسشي است که در اين بيیت مشیيری ديی ه
ميشود« :آيا شما ،ي

لحظه ،ي

نفس ،نه ي

بار /در طول زن گيتان فکر ميکنيی ؟» (همیان:

)982
24ـ انکار

گاهي ه ف از طرح ي

پرسش آگیاه شی ن نيسیت و گوينی ه بیه قصی انکیار باورهیای

مخاطب از پرسش استفاده ميکن  .مشيری نيز همانن شاعران و روشنفکران جامعیه کیه شیاه
فتر و ب بختي مردب بودن  ،به دليل تزلزل ارکان جامعه و مشکالت مردب پرسیش زيیر را بیرای
اه اف اجتماعي خويش مطرح ميکن :
«چرا از مرگ ميترسي ؟  /کیا آرامشي از مرگ خوشتر کس توان دي ؟» (همان)337 :
فراوانی و درصد کاربردهاي مختلف جمالت پرسشی در اشعار مشیري
اغراض ثانويه

بسام

درص

تحسّر و تاسف

55

%15

سرزنش و مالمت

52

%14/4

ناامي ی

51

%14

جلب توجه مخاطب

50

%13/7

تعیب و شگفتي

41

%11

استفهاب تتريری

26

%7

اعتراض

15

%4

تیاهل العارف

15

%4

تاکي معنوی (استفهاب تاکي ی)

11

%3

تشويق

8

%2/2
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اغراض ثانويه

بسام

درص

استفهاب انکاری

8

%2/2

بثّ و شکوی و گلهمن ی

5

%1/3

تردي

4

%1/1

نهي

3

%0/82

عیز و ناتواني

3

%0/82

ناباوری

3

%0/82

استبطاء (دير انگاشتن و کن شمردن)

3

%0/82

استبعاد

2

%0/55

شمول حکم

2

%0/55

هش ار

2

%0/55

امي واری

1

%0/27

تعظيم

1

%0/27

تحتير

1

%0/27

انکار

1

%0/27

363

%100

میموع

15%
14.60%
14%
13.70%
11%

تحسّر و تأسف
سرزنش و مالمت
ناامیدی

7%
4%
4%
3%
2.20%
2.20%
1.10%
1.10%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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نتیجه
بررسي گزارههای پرسشي اشعار فري ون مشیيری ،اليیههیای ديگیری از بالغیت آنهیا را
آشکار ميکن  .استفاده از گزارههای پرسشي مختلف با کنشهیای ه فمنی  ،جايگیاه ويیژة هیر
گزاره و نيز ترتيب آنها بيانگر کارکرد ه فمن و پويای گزارههای پرسشي اين اشعار است .بیا
بررسي گزارههای پرسشي اشعار مشيری نتاي زير به دست آم :
در اشعار فري ون مشيری  363گزارة پرسشي بیه شیيوة اسیتفهاب مییازی يیا پرسیش غيیر
ايیابي به کار رفته است که نتش مهمي در بالغت و تاثير کنشي و بيرونیي گیزارههیای زبیاني
دارن  .در اين ميان کاربرد تحسّر و تاسف از گزارههای پرسشي باالترين بسام را ( %15درص
از کل پرسشهای بالغي) در اشعار مشيری به خود اختصاص داده است؛ زيرا محیور و اسیاس
شعر او احساس و عاطفه است .اين ويژگي به دليیل بسیام بیاال از شیاخصهیای برجسیته در
سب

مشيری است که سخن وی را در ميان شاعران معاصر متفرّد و يگانه ساخته است .بسیام

باالی پرسشهای مالمتبار ( %14/4درص ) و سرشار از ناامي ی ( %14درص ) نيز نشاندهنی ة
دنيای سرد و منیم ايیران پیس از سیالهیای  1320اسیت کیه روحيی يیاس و استيصیال در
روشیینفکران آن زمییان پییس از واقع ی کودتییای  28مییرداد  1332بییه او رسییي و بسییياری از
فعاليتهای فرهنگي و سياسي را به ي باره در افول مطلق فرو برد .تبعات اين واقعیه در شیعر
مشيری به شکل نارضايتي از شرايط اجتماعي جلوهگر ش که شايست مالمت است.
ديگر اغراض پرکاربرد پرسش در شعر مشيری به ترتيب بسیام عبارتنی از :جلیب توجیه
مخاطب (%13/7درص ) ،بيان تعیب و شگفتي ( %11درصی ) ،اسیتفهاب تتريیری (%7درصی )،
اعتراض ( %4درص ) ،تیاهل العارف ( %4درص ) ،استفهاب تاکي ی ( %3درص ) ،تشويق (%2/2
درص ) ،استفهاب انکاری (%2/2درص ) ،بثّ و شکوی و گلهمن ی ( %1/3درص ) ،ترديی (%1/1
درص ) ،نهي(%0/82درص ) ،عیز و ناتواني (%0/82درص ) ،ناباوری (%0/82درصی ) ،اسیتبطاء
(ديرانگاشتن و کن شمردن) ( %0/82درص ) ،اسیتبعاد ( %0/55درصی ) ،شیمول حکیم (%0/55
درصیی ) ،هشیی ار( %0/55درصیی ) ،اميیی واری (%0/27درصیی ) ،تعظییيم ( %0/27درصیی )،
تحتير( %0/27درص ) و انکار ( %0/27درص ).
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