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چکیده
پرسشگری از ویژگیهای بارز شعر نو است .عنصر پرسش در تشکیل بیشتر مضموونهای شمعر
نو شریک است و برای فهویدن فکر و اهداف شماعران بایمد پرسشمهای گونماگون نهما ممورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد .در این پژوهش ،عنصر پرسش در شعر ایران (نیوا) و عراق (نازک-
الوالئکه) بهعنوان دو نواینده از شاعران پیشمرو شمعر معا مر مسایومه و بررسمی شمده اسمت.
پرسش در شعر همر دو شماعر از رماربرد ا ملی خمود خمارو شمده و دسمتاویبی بمرای بیمان
احواسات و دیدگاه شاعران در مضوونهای مختلف اجتواعی و فلوفی میشود .این مساله ،ابعاد
مختلف اندیشگانی و احواسی این شاعران را با استفاده از عنصر پرسش و چگونگی راربومت
ن در فضای شعرشمان بررسمی ممیرنمد .هوننمین پمز از اسمتخراو نوونمههمای شمعری در
مضوونهای مختلف ،نها را بهشیوۀ تو یفیم تحلیلی و با رویکرد تطبیسی طبسهبنمدی و تحلیمل
رردهایم .شعر شاعران منتخب تا حد شگفتانگیبی بهخصمو در انتخما پرسمش بمهعنوان
قالب ،برای بیان تفکرات و احواسات خود شبیه هم است؛ مضموونهایی ماننمد (ممر ،،عشم ،
تنبه به امور سیاسی ،بیان اعتراض ،نارضایتی و غیره) در این پژوهش مورد مطالعه قمرار گرفتمه
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دکتر فرامرز میرزایی 139
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** 

است .پرسش در شعر «نیوا و نازک» ابباری برای ایجاد داستان در شمعر و خلم مماجرا اسمت.
شاعران از طری تکرار ادات سوال یا طرح پرسمش تجاهلالعمارف یما از طریم اسمتفاده از دو
ادات استفهام در جوله (بیشتر در شعر نیوا) بر ایدۀ خمویش تأریمد ممیرننمد .از ایمنرو نتمای
حا ل از این پژوهش در بهبود فن ترجوه و مطالعه متون مذرور از منظر علم معمانی میتوانمد
مفید واقع شود.
کلیدواژهها :اغراض ثانوی ،بالغت ،پرسش ،نازکالوالئکه ،نیوا.
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 .1مسدمه
شعر ،هنر السای احواسات و فکر است؛ بههوین دلیل در زبان شعر ،واژههما و جومالت
در معنای عادی خود بهرار نومی رود .شمعر در قالمب زبمان عماطفی و چندبعمدی بیمان
میشود .مطالعۀ این ابعاد و قالبها در حموزۀ علمم معمانی قمرار ممیگیمرد« .علمم معمانی
مجووعۀ ا ول و قواعدی است ره چگونگی تأثیر گفتهای را در ارتباط با مستضای حال
مخاطب مورد بررسی قرار میدهد» (هاشوی .)46 :1999 ،بحث ا لی علمم معمانی عمدول
سخن از مسصد ا لی و هنجار عادی جوالت است .هر نوع جوله یک استفاده ا لی و
رای دارد ره در دستور زبان ذرر شده است و یک معنی یا معمانی ثمانوی رمه بهوسمیلۀ
شاخههای علم بالغت در متن السا میشود .در علم معانی جوالت ،بمویژه در شمعر ،بمه
مستضای حاالت مختلف برای مسا د دیگری استفاده میشود.
قدرت شاعر از طری استفادۀ وی از انواع وجوه بالغی در فضای شعر جلوه میرند.
از مهوترین شگردهای بالغی ره حضور چشمگیری در شعر نیوا و نازک دارد ،اسمتفاده
از جوالت پرسشی است .جوالت پرسشی از نجا ره اندیشه را برمیانگیبد و و دعوتی
برای اشتراک احواسمات و اطالعمات محومو میشمود ،بومتری مناسمب بمرای بیمان
اغراض ثانوی است .بهخصو در شرایطی ره پرسش در شعر ،از راربرد ا ملی خمود
خارو میشود و بیانگر احواسات و جهانبینی شماعران در ممورد موضموعات مختلمف
جامعه و موائل اجتواعی و فلوفی است .پرسش ا لی مساله این است رمه بمهرارگیری
«پرسش» بهعنوان یکی از اببارهای السای معنی در شمعر نیوما یوشمی و نمازکالوالئکمه
چگونه است؟ و ردام جوانب احواسمی و فکمری از طریم «عنصمر پرسمش» در شمعر
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تداعی میشود؟
« استفهام یا پرسش ،درخواست دریافت ورت چیبی است ره در ذهن پرسنده
است و پرسنده می خواهد بداند ن ورت با خارو و واقع هواهنگی دارد یا نه؟»
(طبیبیان .)183 :1392 ،در حوزۀ بالغت ،زمانیره پرسش در غیرمعنای خود بهرار میرود
تأثیر رالم را مضاعف میرند .بررسی شگردهای السای معنی در عنصر پرسش ،در حوزۀ
علم بالغت و بهطور اخص علم معانی قرار میگیرد و تحت عنوان اغراض ثانوی
مطرح می شود .اهداف و اغراض جوالت یا حسیسی است یا مجازی .در مورد پرسش
برخی از اهداف ثانوی عبارتند از( :اخبار ،امر ،تشوی  ،توبیخ و مالمت ،انکار ،تسریر،
موخره و تحسیر ،اظهار یأس و غیره) برخی معتسدند ره چون پرسش ،درخواست
اطالعات است ،نوعی امر محوو میشود.
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نیوا و نازکالوالئکه نیب هر دو برای بیان اغراض شاعرانۀ خود از جومالت پرسشمی
بویار استفاده رردهاند .غرض از تنوع در طرح سماال ،از سموی ایمن شماعران بیشمتر از
مسولۀ دعوت بهتفکر محوو میشود و نشماندهندۀ دیمدگاه نهما نومبت بمهماجراها و
رخدادهای سیاسی یا تشریح فضای اجتواعی و فکری خودشان است.
نیوا و نازکالوالئکه ،هر دو شاعران پیشگام ،نساد و احب سبک هوتند .نها تسریبا
در یک دورۀ تاریخی زندگی رردهاند ،هر دو با زبانهای خارجی شنا بموده و از مکتمب
رمانتیوم غربی متأثر بودهاند« .شرایط و مسدمات مشابه و سواب یکومان شمعر عربمی و
فارسی سبب شده است رمه ایمن دو (نمازکالوالئکمه و نیوما) بمه یمک نتیجمه برسمند»
(شفیعیردرنی .)116 :1359 ،این شرایط اجتواعی و فرهنگی در همر دو رشمور ،تما حمدی
باعث ایجاد تغییر در قالب شعر و مضوون ن بوده است.
روش این پژوهش تو یفیم تحلیلی است .ابتدا اشعاری رمه جومالت پرسشمی
دارد از دیوانهای این دو شاعر به ورت ابیات و مصرعهای فارسمی و عربمی اسمتخراو
شده و پز از ن ،این جوالت را از نظر اغراض اولیه یا ثانویۀ پرسش و ابعاد چندگانمۀ
معانی ن ،تحلیل و طبسهبندی رردهایم.
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ا ل استفهام مثل امر ،فرایند تولیدی (چون جبئمی از انشمای طلبمی اسمت) دارد .در
امر ،درخواست چیبی در ذهن به واقعیت منتسل میشود ،اما در پرسش بر عکز این
موضوع پیش می ید ،یعنی از چیبی ره در واقمع ر داده ،اطالعماتی بمهذهن منتسمل
میشود( 1عبدالوطلب.)285 :1997 ،
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 .2پیشینۀ پژوهش
در مورد این دو شاعر پژوهشهای بویاری ورت گرفته است ره بیشتر ،شامل مسماالتی
است ره بهمطالعۀ تطبیسی اشعار این دو شاعر از جنبههای مختلف پرداختهاند؛ از جوله:
جواد میببان و منصوره فرزاده ( )1389در مسالهای با عنوان «بررسی شعر و اندیشمه
نیوا یوشی و نازکالوالئکه» به این نتیجه رسیدند ره نیوا و نازکالوالئکمه در فمرینش
تصاویر زیبا و جذا در عنا ر طبیعی موجود در محیط اطراف ،از واژههای معومول و
رسا ،تعبیرات و ا طالحات ویژه دوران خود بهره میجویند.
گوهر علوداری و مرادی ( )1390در مسالهای با عنوان «افوانه و اسطوره در شعر نیوما و
نازکالوالئکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی» ،لیال رردبنه ( )1393در مسالۀ «ایجاز و
حذف در شعر معا ر (با تکیه بر اشعار نیوا یوشی  ،احود شماملو ،مهمدی اخموان ثالمث،
سهرا سپهری و یداهلل رؤیایی» و نیب زاده قادری ( )1396در مسالۀ «واراوی زیباشناسمی و
معناشناسی سبک تکرار در چند قصیده از نازکالوالئکه و نیوا یوشی » به بررسمی بالغمی
شعر این شاعران با رویکرد تطبیسی در حوزۀ تکرار و حذف و ایجاز پرداختهاند.
هوننین چند پایاننامه در حوزۀ بالغت در ثار ایمن دو شماعر به مورت جداگانمه
وجود دارد ره عبارتند از :بیاتی ،اررم ( )1389با عنوان «رمب در شمعر نمازکالوالئکمه» در
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ جاوید ،منه ( )1390پایاننامهای با عنوان « ورخیال در اشمعار
نیوا یوشی »؛ رحیویان ثابت ،اعظم ( )1390با عنوان «بررسی سمیر تحمول مورخیال در
شعر نازکالوالئکه» دانشگاه لرستان و تیشه برسمر ،زاده ( )1391پایانناممهای بما عنموان
«سبکشناسی در اشعار نیوا یوشی ».
هوننین رسالهای از البیدی الویاحی ،جبال اهلیل ( )2011با عنوان «أسلوبیۀ اللغۀ عند
نازکالوالئکه» ره در دانشگاه بابل نوشته شده است .در این رساله سبک نازکالوالئکمه
را از نگاه علم معانی بررسی ررده است و بهروش بهرارگیری استفهام در اشعار نمازک-
الوالئکه اشاره ررده است.
براساس جوتوجوهایی ره انجام دادهایم ،تارنون در بیان اهویت جوالت پرسشمی
و راربوت ن در شعر این دو شاعر ،تحسیسی ورت نگرفته است .در این مساله بررسی
وجوه بهرارگیری جوالت پرسشی در بیان احواسات این دو شاعر ذرر شده و بمهدنبال
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ن دریافت دیدگاه نها نوبت به موضوعات مختلف عصر خود ،موضوعی جدید اسمت
ره با ذرر شاهد مثالهایی از شعر نها مورد بررسی قرار گرفته است.

1ـ 4انواع پرسش در فارسی و عربی

استفهام از انواع طلب و طلب نیب از اقوام انشا است .استفهام در لغت ،طلمب فهمرمردن و
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 .3معرفی شاعران مورد بحث
نیوا یوشی یا علی اسفندیاری (1275م  1338همم .ش) شاعر معا ر ایران است ،ملسمب بمه
پدر شعر نو فارسی .استفاده از عنا ر بالغی و بدیعی ره باعث رومال شمعری در هومه
دورههاست در شعر نیوا جایگاه ارزندهای دارد ولی در عین حال سمادگی و بیپیرایگمی
نیب از ویژگیهای ا لی شعر نیواست .این رویکرد متناقضنوایانه در تحسی حاضر مورد
توجه نویوندگان بوده است« .تابلوهای رالمی نیوا از پیرامون خود رامال ساده و طبیعی
است و از جلوههای مصنوع اشعار گذشتگان پیراسته است» (اخوان ثالث.)303 :1339 ،
از عنا ر مهم حارم بر شعر نیوا ،طبیعت است .در واقع ،نیوما هنگمامی رمه اندیشمۀ
مدرن را مبنای سرایش خود قرار میدهد «به تجربههای عام بشری در قالب پدیمدههمای
طبیعی (رود ،روه ،پرنده ،درخت ،شب ،بح و غیره) ریفیتی نوادین میبخشمد (فتموحی
رودمعجنی .)289 :1385 ،از اندیشههای دیگر نیوا ،غمگرایی است و در واقع ،غم ،یکمی از
عنا ر ثابت شعر اوست .در اشعار اجتواعی نیوا درد و رن وجود دارد .بهگونهای نیوما
مایۀ ا لی اشعار خود را «رن » قرار داده است؛ زیرا بهدرد و رن مردم اهویت ممیدهمد
و بیداری خل برای او جایگاه ویژهای دارد« .عش بهمردم و راهنوایی و رهانمدن خلم
از بدبختی در دل او خانه میرند و او بهعنوان شاعر میخواهمد شمعرش را در خمدمت
راهنوایی و روشنرردن خل بگذارد» (پورنامداریان.)51 :1381 ،
نازکالوالئکه :از پیشگامان شعر نوین عر و از خانوادهای اد پرور ،متولمد 1923م
در بغداد است .شعر نازک ،شعر رمانتیک است ره بما رویمدادهای اجتوماعی و سیاسمی
هوراه است و در عین حال متأثر از شعر غربی است .دهۀ چهلم از عور نمازکالوالئکمه
اوو تأثیرپذیری وی از مکتب رومانتیوم بوده است .وی بومیار بمه ایمن مکتمب عالقمه
داشت و از شاعران رومانتیک انگلیوی اثر پذیرفته است( 2امرایی.)134 :1389 ،
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ما نویتوانیم بگوییم ره این ادات جب این معنی ندارد ،سیاق متن فسط پرتو معنایی را
بر ادات استفهام السا میرند .ادیب با قلم بلیغ ،قبل از استفهام ،متن را میخواند و بعد
ن تأمل میرند و قصد نویوندۀ ن را میداند؛ بعمد معنمای ا ملی
از ن درخصو
استفهام را درک و بیان میرند( 3دیباجی.)58 :1376 ،

نوعی دیگر از پرسش بالغی وجود دارد ره ناقدان بالغمی بمه ن «تجاهملالعمارف»
میگویند 4.استفهامی ره متکلم جوا ن را میداند و بهجوا نیاز نمدارد؛ ممتکلم ایمن
ساال را مطرح میرند و حسیست ن را میشناسد و بمه غمرض اخمراو سماال از معنمی
ا لی خود ،بهمعنی مدح ،هجو یا غیره است تا شدت عش  ،تعجب ،سمرزنش و تسریمر
خود را نشان بدهد (اسواعیل االوسی.)413 :1988 ،
نکتۀ قابل ذرر این است ره ادوات استفهام در زبان عربی در غماز جولمۀ اسمتفهامی
می ید بهطور مثال :سیبویه ( 180هم) دربارۀ ادوات اسمتفهامی (رجما) و (چگونمه) چنمین
گفته است ره :اینگونه ادواتی ره در غاز جوله می یند مهوتمرین سمازۀ جولمه هومتند
(سیبویه :1988 ،و  )128 ،2اما در زبمان فارسمی چنمین دسمتوری وجمود نمدارد و قابلیمت
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در ا طالح علم معانی عبارت است از خواستن راری یما چیمبی رمه برخواهنمده از نظمر
تصوری یا تصدیسی مجهول بوده باشد و برای روب فهم یا خبر از رومی بمهرار ممیرود.
در زبان عربی الفاظی ره برای استفهام بهعنوان ادات پرسش وضع شده عبارتند از« :هومبه،
هل ،ما ،من ،ای ،ریف ،رم ،أین ،انی ،متی و إیان» و از میان این الفاظ ،بعضمی فسمط بمرای
طلب تصور است و بعضی تنها برای طلب تصدی و بعضی بمرای همر دو اسمت (خطیمب
قبوینی .)81 :2005 ،در زبان فارسی جوالت پرسشی هوراه با اداوتی ماننمد :چمه ،رمه ،رمی،
ردام ،چند ،چون ،چگونه ،رجا ،یا ،و گاه پرسش را هیچ نشمانهای واژهای نیومت (رمبازی،
 .)205 -203 :1374پرسشهای شعری بیشتر جنبۀ بالغی دارد یعنی پرسش حسیسمی نیومت و
از معنی ا لی خود خارو میشود تما معنمی جدیمد براسماس سمیاق شمعر تمداعی رنمد.
بهعبارتی «جوالت پرسشی ره جنبۀ سماال غیرایجمابی دارنمد ،یعنمی سماالی رمه جموا
نویخواهد ،بهاینگونه سااالت ره در ادبیات رای است سماال بالغمی ممیگوینمد .سماال
بالغی پیام را بهطور غیرموتسیم و ماثرتر انتسال میدهد» (شویوا.)145 :1393 ،
معانی بالغی برای ادات پرسش زیاد است و نویشود یک رلومۀ پرسشمی ،مخمتص
یک معنی بالغی باشد؛ مانند پرسش در معنای حسیسی خود.

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

جابهجایی سازههای جوله در این زبان بیشتر از عربی است.
2ـ 4پرسش بدون ادات استفهام

حضور ادات استفهام در جوله باعث میشود ذهن مخاطب بهجوا ن مشمغول شمود؛
اما در عدموجود ن ،استفهام در مفهوم فعل می ید و مخاطب بهرل جوله فکر ممیرنمد.
در این ورت یا از طری هنگ ادای جوله و یا از طری ورت نوشتاری ،با مشاهده
عالمت «؟» در پایان جوله ،میتوان پرسشی بودن ن را دریافت نوود .این روشی اسمت
ره با ن ،شاعر بر نظر خویش تأرید میرند .لذا با عدموجود ادات استفهام ،جوله شمکل
خبری میگیرد .مثال از شعر نیوا:
دیدهای یک گلوله یا تیری /ره بمهخاک انمدر ورد شمیری؟  /دیمدهای پماره سمنگ
رموزنی /ره چو از مبدأش برون بپرد /دل بحر عظیم را بمدرد؛  /در هومه ممووهما
شود نافذ؟ (نیوا)163 :1395 ،

الومممرا ُ المممذی یمممر
إرتممموائی؟ همممذا ب

رممممضُ قلبممممی وراءهُ وهمممموَ ینممممأ

5

(نازکالوالئکه)2/162 :1986 ،
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در شاهد مثال باال ،جولۀ پرسشی با یک رلوه در بیت ممده اسمت .بسیمه اجمبای ن
حذف شده و در ا ل ،پرسش این است « یا از من میپرسی ره سمیرا شمدهام؟» ایمن
بیت شعر از قصیدۀ «چهرهها و یینهها» گرفته شده است رمه ترجومۀ بیمت اول ن ایمن
است« :ای جامهای رویا ای ره هویشه تو را افسی در غوش نورهما تصمور رمردم» و در
حسیست ،این جامها به هیچوجه شاعر را سیرا نکرد.
نوعی دیگر از پرسش بدون دات پرسش در شعر نیوا و نازکالوالئکه وجمود دارد.
در پرسش ،تشبیه یا استعاره وجود دارد و منظور شاعر ثابترمردن ایمن تشمبیه اسمت و
نوعی از تجاهلالعارف محوو میشود مثالی از شعر نیوا ره با شب حرف میزند:

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

دات پرسشی ره در شعر نیوا حذف شده « ،یا» است رمه پاسمخ ن مثبمت اسمت و
مخاطب ،چنین واقعهای را دیده بود و موکن است در مفهوم رلی این سمااالت معنمای
تشوی را افاده رند .این شعر از قصیدۀ «قلب قوی» گرفته شده اسمت و در اداممۀ شمعر،
نیوا میگوید «پارۀ سنگ و ن گلولمه تمویی» .امما در شمعر نمازک پرسمش بمدون ادات
پرسشی معووال بیانگر تعجب است و جوا ن در مفهوم جولۀ بعد از پرسش ممی یمد
ره منفی است.

145


تو ینهدار روزگاری /یا در ره عش پردهداری /یا دشمون جمان ممن شدسمتی؟ (نیوما
یوشی )44:1395 ،

نازکالوالئکه هم هوین روش از پرسش را دارد .مثال:
وجهه أم زهرۀ حوراء؟ أم وهم ضمیاء /و فماادی أم جناحما طمائر یومبح فمی ریمح
الجنو ؟ (نازکالوالئکه ( )146 :1998 ،ورتش یا گل سر است؟ یا درخشش نور ؟
دلم یا دو بال پرندهایوت ره وسط باد جنو شنا میرند؟)
146


146

بهچهر رهگذر مردم ،ره پیری مینهدشان دل شکومته /دلمت نگرفمت ،از خوانمدن؟/
از ن جانت ،نیامد سیر؟ (نیوا)655 :1395 ،

این پرسش تسریری است یعنی دلت گرفته است و  . ...در شعر نازکالوالئکه نیب
چنین راربردی وجود دارد مثال:
إنفجارات؟ و بعض األبریاء /بعضهم لم یوسطوا بعد ضحایا؟ (انفجارهما؟ و بعضمی از
بیگناهان  /بعضیها قربانی نیافتادهاند زمین؟) یعنی حتوا قربانی شدند.

از این سه نوع پرسش بدون ادات نتیجه گرفته میشود ره پرسشها چندبعدی هوتند
و براساس بافت متن رلی دریافت میشود
أدموع ،أسکتی الدمع الوخینا /واعصری ممن مرخۀ الجمرح ابتوماما /انفجمار؟ همدأ
الجرح وناما /فاترریه واعبدی السید الوهینا /ثورۀ؟ ال تبغضمی الوموط الولحما( 6نمازک
الوالئکه .)2/330 :1986 ،اشکها؟ اشکهای گرم خود را خماموش رمن /از فریماد زخمم
لبخند بگیر /انفجار؟ زخم رام شد و خوابید /رهایش رن و قیود خاررننده را پرستش
رن /انسال ؟ از شالقهای هویشگی خشوگین نشو.

3ـ 4با استفاده از ادات استفهام
« یا» /هوبه و هل» پرسش تسریری :در استفهام تسریری مخاطب به حت قمول گوینمده
اقرار میرند (عتیم  )99 :1985 ،این رارررد معناییم منظوری از دیرباز مورد توجه علوای
بالغت بوده است و در شعر معا ر هم وجود دارد .برای نوونه در شعر نیوا:
نیوت یا مر ،،پز در این جوشش /بهر او موحش؟ (نیوا)127 :1395 ،
در شعر نازکالوالئکه نیب چنین احواسی (خوتگی از زندگی) وجود دارد:
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ن وع سومی از جولۀ پرسشی بدون ادات استفهام ،جولۀ با فعل منفی ره با هدف
اقرار مده است .مثال از نیوا:

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

ولومماذا نبسمما هنمما؟ أوَ لممم نممش

بعْ ونضمجرْ ونمروَ دونَ

انتهماء؟7

(نازکالوالئکه)108 /2 :1986 ،

در پرسش تسریری شاعران بر درستبودن دیدگاه خود نوبت به زنمدگی ،سمعی
در گرفتن اقرار از مخاطب و جلب توجه دارند.
بازارهای گرم مولوان /یا شده است سرد؟  /یا رومۀ محسر /گشته است پر ز درد؟
(نیوا)505 :1395 ،

أغنمممماءال و ال موممممامعَ تمممماوی ال

لحنَ و الحبَّ فی راوس

الشمعور؟8

(نازکالوالئکه)296 /1 :1986 ،

زندگانی بیدروغ و راست باید باشد یا؟ (نیوا)389 :1395 ،

ولومماذا أبکممی؟ وهممل یممردعُ الممدَّم

عُ الونای ما؟ و هممل یُح مزا

السضمماءُ؟9

(نازکالوالئکه)361 /1 :1986 ،

نیوا در شاهد مثال باال با رلوۀ استفهام « یا» ره در خر جوله مده است تأرید بر
این دارد ره زندگی هیچوقت بدون رموراست نیوت اما روش تأرید نمازک ،بما تکمرار
ادات استفهام است.
«چه»« /ما» «ماذا» :نیوا و نازکالوالئکه از «چه» بمرای بیمان گلمه و شمکایت اسمتفاده
رردهاند اما نازک از پرسش با ادات «چه» استفاده ررده است:
ممما الممذی بیننمما مممن الممبغض ممماذا

رمممان سمممرا الستمممال و

األحسممماد10

(نازکالوالئکه)63 /1 :1986 ،

چه شد ن یماری رمه از یماران ممن

خویش را خواندی ز جانبمازان ممن
(نیوا)26 :1395 ،
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«ما» یا «ماذا» در عربی بهمعنی «چه» است ره در بیت باال نیمب درونمایمۀ شمکایت و
گله دارد.
در بیت زیر نیوا نیب از «چه» برای گله و شکایت در جولۀ پرسشمی اسمتفاده رمرده
است:
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زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

« یا» /هل و هوبه» پرسش انکاری :مفاد جوالت پرسشمی انکماری بعیمد دانومتن و
متعذر بودن است «از معانی مجاز استفهام ،انکار نوودن است .مشمروط بمه نکمه ننمه
مورد انکار است (شیرازی .)93 :1368 ،این دو شاعر برای بیان نگاه منفمی خمود بهزنمدگی
نیب از استفهام انکاری استفاده رردهاند .مثال:

«ری»« /متی» :برای طلب تعیین زمان است اما در شعر این دو شاعر از معنمی ا ملی
تعیین زمان خارو و معنی خوتگی از امری را میدهد:
تا رند تغییر .رردهام تغییر /پز ری ه من میرند تأثیر؟ (هوان)126 :

أستنفدُ أیامی وأجرا غدی الوعوولْ /فیفرا إلا الواضی الوفسودْ /أیمامی تأرلُهما اآلهمات
متا ستعودْ؟( 11نازکالوالئکه)111 /2 :1986 ،

«چگونه»« /ریف» :یکی از راربردهای ادات استفهام برای تعیین حالت است .ایمن دو
شاعر گاهی برای بیان حالت غم خود و سختبودن شرایط از این ادات استفاده رردهاند؛
148


ایمممن هومممه نسشمممهای دلکمممش را
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أی قلب یاویه؟ ریف یعیش الضوء

148

چممون ببیممنم ،چگونممه درگممذرم؟
(نیوا)108 :1395 ،

ریف ألسما الحرممانُ ظملَّ الومنین الصمم

148

مممفر فمموق العیممون فمموق

الشممفاه؟12

(نازکالوالئکه)285 /1 :1986 ،

«چرا»« /لواذا و فیم» :از راربردهای دیگر ادات استفهام برای پرسش از علمت اممری
است ره این دو شاعر از ن با معنی ثانوی برای بیان سرزنش و تفکر خود بهرار بردهاند
مثال:
إرتممموائی؟ أوباهُ ممممن حُمممرَق المممراو

ح لومماذا تظَمملا روحممیَ ظوممأ

؟13

(نازکالوالئکه)162 /2 :1986 ،

همما هنمما أسممتطیعُ أن أفهممم الوممرَّ

ففمممیم األسممما؟ و فمممیم

البکممماءُ؟14

(نازکالوالئکه)94 /1 :1986 ،

و چرا هر ر ،من ،از تن من ،سفت و سسط شالقی ست /ره فرود مده سوزان
(نیوا)758 :1395 ،

خانۀ من ،جنگل من ،رو ،رجاسمت؟

حالیمما فرسممنگها از مممن جداسممت
(نیوا)33 :1395 ،

أیممن أ ممدافُک اللوامممع یمما شممطا

إذَنْ أیممممن رنممممبُکَ

الووعممممودُ؟15

(نازکالوالئکه)69 /1 :1986 ،
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«رجا»« /أین» :راربرد دیگر ادات استفهام برای تعیین مکان است ،ولی در شمعر ایمن
دو شاعر بیشتر با درونمایۀ شکایت و حورت مده است مثال:

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

این دو شاعر برای تأرید بر نسل احواس غم از ادوات استفهام گوناگون اسمتفاده
رردهاند (چه ،رجا ،یا ،ری ،چرا و غیره) .سااالتی ره در اشعارشان ذرر شمده بمهجوا
نیاز ندارد؛ بها طالح این پرسشها حسیسی نیومتند .ادات پرسمش در شمعر ،مخاطمب را
وادار میرند ره به جبئی ره دربارۀ ن پرسش مطرح شده است فکر رنند و به ن بیشمتر
اهویت بدهند ،چون هوراه ن غرض پرسش درو میشود .و مخاطب بما ادات پرسمش
بیشتر تامل میرند.
4ـ 4استفاده از دو ادات استفهام

در شعر نیوا جولههای پرسشی ،با دو ادات استفهام وجود دارد مثال:
چه بدید یا ره بهخود لرزید؟ /چه شآمه دید؟ چه معوا دید؟ (نیوا)125 :1395 ،

خانۀ من ،جنگل من ،رو ،رجاست؟ /حالیا فرسنگها از من جداست (نیوا.)33 :1395 ،

در شعر نازکالوالئکه تکرار پرسش وجود دارد مثال:
الش موْ
لممم أَعُ مدْ أسممتطیعُ أن أ ُْس مکتَ َ

قَ فکیفَ الو ولُ؟ ریف الو

ولُ؟16

(نازک الوالئکه)363 /1 :1986 ،

ریف ینجو من اآلسما و متما یَمشْ
ریممف ینجممو و الطبممع و السممدر السمما

فممما ممممن الووجعمممات و
الساسممی یومموقانه إلمما

اآلالم؟17

األحممبان؟18

(نازکالوالئکه)363 /1 :1986 ،

چه سود از ن هوس ره چون تیرگیی /بر سینۀ روشن سحر مانده ز شب /می ید
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 .5بررسی و تحلیل جمالت پرسشی از منظر غرض
اظهار غم و حورت :غرض از بهرار بردن جولۀ پرسشی بهجای اخبار ،امری و عماطفی،
تأثیر بیشتر رالم است .جوالت پرسشی را میتوان بهجوالت اخباری و اممری (نهمی) و
عاطفی تأویل ررد (شویوا.)145 :1393 ،
این دو شاعر برای بیان غم و اندوه خود در زندگی از استفهام استفاده رردهاند:

زمستان1397
سال،3،3شماره
عربیسال
فارسی––عربی
دودوفصلنامه
پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
1397

در رتا دستور زبان فارسی ،خانلری بهوجود دو ادات اسمتفهام در جولمۀ پرسشمی
اشاره ررده است رلوۀ « یا» در اول و رلوۀ پرسش در ضمون جولمه بما همم ممی ینمد»
(خانلری )107 :1377 ،در حالیره در نازک چنین راربردی وجود ندارد.
نکتۀ قابل توجه این است ره این دو شاعر بهتعداد زیاد از پرسش استفاده رردهانمد و
ادات پرسش در اشعارشان بویار دیده میشود مثال از شعر نیوا:

149


بح خنده بر لب از در (نیوا.)406 :1395 ،

به رجای این شب تیره بیاویبم قبای ژندۀ خود را /تا رشم از سینۀ پردرد خود بیرون/
تیرهای زهر را دلخون؟ (هوان)347 :
و ثبتنمما علمما أسممانا خریفمماً

و ربیعماً فوما جومالُ

الحیمماۀ؟19

(نازک الوالئکه)162 /1 :1986 ،

ما الذی أرجو و ممن حمولی الوَوماءُ الوُمدلهمَ

و األعا

ض مما؟20
ممیرُ و أشممباحُ ال مدبیَاجی ،و الخ َ

(هوان)505 /1 :

150


طلب :سااالت این دو شاعر بیانگر احواس تنهایی و ناامیدی نها است و نیماز نهما
بهدوستی یا یاری را نشان میدهد.

150
150

(نیوا)24 :1395 ،

أسممایا؟
و لوممن أشممکو عممذابی و َ

و لوممن أرسمملُ هممذی

األغنیممات21

(نازکالوالئکه)481 /1 :1986 ،

جوا جوالت پرسشی منفی است زیرا هیچ یاوری وجود ندارد یا روی نیوت رمه
بتوان با وی درد دل ررد .و برای این منظور شاعران از ادات «رجاست» استفاده رردند.
تولیم و جبرگرایی :نازکالوالئکه عالقۀ خا می بهمطالعمۀ ثمار نینمه و شموپنهاور
داشت .خود در اینباره میگوید:
تفکر فلوفی عادتا مرا فراگرفته بود و دائوا دوست داشتم ره هوه چیب را بررسی رنم
و در چگونگی و اسبا و عوامل ن فرو روم ،لذا در پی این عالقه بهمطالعمۀ فلومفه
روی وردم .باید اعتراف رنم در ایام جموانی ،فلومفه بدبینانمۀ "شموپنهاور" بمر ممن
تأثیری شدید گذاشته بود (شراره.)110 :1994 ،

تفکر و دیدگاه نازکالوالئکه این است ره حا ل این زندگی هیچچیب نیوت و فسط
نوعی از درد تکراری است و این انکار ارزش برای جهان (پوچگرایی یا هیچگرایمی رمه
از اعتسادات نینه است) در پرسشهای گنجانده در شعر او نوایان میشود:
ریممف یحیمما فیهمما الوممعیدُ و لیوممتْ

غیممر بح مرٍ تح متَ ال مدُجَا و

الریمماح22

(نازک الوالئکه)70 /1 :1986 ،

أنبا تویر سفینتی الحیر إذن؟ أنبا الرجوع؟

فلتوض للوجهول ،ذلک وحده ما

نوتطیع23

(نازکالوالئکه)605 /1 :1986 ،
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سممالها بگذشممت و در بنممدم اسممیر،

رو مرا یمک یماوری ،رمو دسمتگیر؟

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

مر،اندیشی از مهوترین مضوونهای شعر نازکالوالئکه است .از سااالتی ره مطمرح
میرند ناامیدی رامل در مسابل مر ،مفهومی است ره مدام به خواننده السا میشود.
رممملا مممما فیمممه إلممما السَبْمممر یسمممودُ

ممما الممذی یَبْسَمما لنمما مممن

أَمَممل؟24

(نازک الوالئکه)512 /1 :1986 ،

فعمممالمَ العمممباءُ و األممممل الومممو

هومُ فی حوممۀ المدجا

الومدلهم؟25

(هوان)156 ،

دیدگاه این دو شاعر از طری ساال ،بیان میشود؛ نیوا بر عکز نازکالوالئکه بر
اهویت این زندگی تأرید دارد و از مفهوم بعضی سواالت در اشعار او میتموان دریافمت
ره به وقت و گذر زمان در زندگی اهویت میدهد و برای تلفرردن ن هشدار میدهد.
ن ره نشناخت قدر وقت درست /زیر این طاس الجورد چه جوت؟ (نیوا)99 :1395 ،

ای فوانه! مگر تو نبودی /ن زمانی ره در حاری /میدویدم چو دیوانه ،تنهما (نیوما،
.)53 :1395

سرگذشت منی ای فوانه!  /ره پریشانی و غوگواری؟ یا ره دو دیدۀ اشکباری؟ یا ره
شیطان رانده ز هر جایی؟ (هوان)54 :
تو نبودی مگر ن هیوال / ،ن سیاه مهیب شرربار /ره رشیدم ز بیم تو فریماد؟ (هومان:
)53

نازکالوالئکه مردم جامعه را سرزنش میرند چرا رمه وضمعیت اجتوماعی زن در ن
روزگار نابوامان است.
یمما ر َب الحانۀ أین الخورۀ وأین الکماس؟

نمماد الغانیممۀ الکومملا العمماطرۀ

األنفمماس27

(نازکالوالئکه)352 /2 :1986 ،

نازک از طری جوالت پرسشی بهخوبی وضعیت اجتواعی زن را نشان ممیدهمد
و با این جوالت پرسشی ،نارضایتی و خشم خود را بیان میرند.
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زمستان1397
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عربیسال
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پاییزووزمستان
تطبیقیفارسی
مطالعاتتطبیقی
شماره،6،6پاییز
فصلنامهمطالعات
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زن و جایگاه وی در جامعه :یکی از مضوونهای مهم در دوران معا مر ،زن و نسمش
فعال وی در جامعه است .این دو شاعر از طری ساال ،عدمرضایت خود را از وضعیت
زن و دیدگاه خود نوبت بهنسش او را بیان رردهاند؛ نیوا از زبان افوانه ممیگویمد« :یمک
زمان دختری بودهام من /نازنین دلبری بودهام» ( )57بیشتر سااالت نیوا ره از افوانه می-
پرسد با هدف مالمت و سرزنش است مثال:

151


عش  :در مضوون عش  ،نیوا از معشوقش گله میرند و ایمن احوماس را در قالمب
سوال میسراید مثال:
میلت سوی دوستان نهاده اسمت چمرا؟

مهرت هوه با بدان زیماده اسمت چمرا؟
(نیوا)793 :1395 ،

نارضایتی نازک از معشوق در ینۀ اشعارش روتر از نیوا نوود دارد.
دعْهُ ،ماذا یَعنیمک لتومألَ فمی إ مرارْ؟

الحُبا یوموتُ إذا لمم تحجُبْمه

أسمرارْ28

(الوالئکه)100 /2 :1986 ،

152


اظهار بیان عجب :در این رارررد معنایی ،گوینده نماتوانی و درمانمدگی خمویش را از
انجام راری بیان میرند مثال:

152
152

(الوالئکه)625 /1 :1986 ،
یک ستاره از فواد خاک وارسته /روشنایی ری دهد یا /این شب تاریک دل را؟ (نیوا،
)347 :1395

انمدازد جهمان را؟  /در
اگر باران رند سرریب از هر جایی؟  /اگر چون زورقمی در
این تاریکی ور شب  /چه اندیشه و لیکن ،ره چه خواهد بمود بما مما مبح؟ (هومان:
)740

جوالت پرسشی بهمعنی امر (هوراه تشوی ) و نهی (هومراه بما سمرزنش) :در شمعر
نازک تشوی در رنار نصیحت وجود دارد .در مثال زیر شاعر مخاطمب را بمهحرف زدن
تشوی میرند ،در واقع امر با تشوی است.
فیمَ نخشی الکلواتْ؟  /إن تکنْ أشوارها باألمز یوماً جرَحتنْا /فلسد لفبتْ ذراعَیهْا علا
أعناقنا  /و أراقتْ عطْرَها الحُلوَ علا أشواقنا ( 30الوالئکه.)490 /2 :1986 ،

این دو شاعر برای اینکه مخاطب را بهانجام راری وادار رنند بهجای جولۀ امر یا
نهی از جولۀ پرسشی استفاده رردهاند مثال:
چند خواهی عور را بر باد داد /چند ! چند خر مصمیبت بردنما /لحظمهای دیگمر
بباید رفتنا( ...نیوا )34 :1395 ،در این شعر نهی پنهان وجود دارد یعنمی (عومر بمر بماد
نده)
أیا غمممبنٍ أن تفسمممدُوا رممملَّ شمممیء

فمممی البلَممما والومممکون

والظلوممماء؟31

(الوالئکه)194 /1 :1896 ،

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،4شماره ،6بهار و تابستان 1398

رحواکَ یا نجوی الجویلَ متا نهایۀُ لیلتی؟

ومتا ستنسشعُ الغیومُ وتوتریحُ

رآبتی؟29

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

هوننین در شعر نازک معنی نهی غیرموتسیم وجود دارد (از دست ندهید).
پرسش بهمعنی امر غیرموتسیم در شعر هر دو شاعر دیده میشود.
أیهممما العمممالمُ المممذی اقتمممرفَ المممذن

َ أمممممما نَ أن تکبفمممممرَ

عنمممممه؟32

(نازکالوالئکه)52 /1 :1986 ،

یعنی رفارۀ گناهان را بهجای بیاورید
دلگشا هوت جهان ،چشم چرا بوتن از ن؟ (نیوا)539 :1395 ،

زنممدهدار سمممخن تمممو باشمممی چمممون

ممما رممهایممم از توممام رممن فیکممون؟
(نیوا)262 :1395 ،

چممو بدینگونممه او جهممان بگذاشممت

چشم از این میببان چمه بایمد داشمت؟
(هوان)268 :

فمممیمَ تبکمممی علممما مُفارقمممۀ المممدان

شمتَ فمی حواهما
یا و قمد ع ْ

غریبما؟33

(الوالئکه)499 /1 :1986 ،

همممذه همممذه أنممما لمممیز ممممن شمممکٍّ

أمومممممممها
فلمممممممم ال ب

بیمممممممدیبا؟34

(هوان)164 /2 :

یا یدَ الووت فیمَ رمان نصمیبُ المش

اعممر الفممذ منممک هممذا

التجنبممی؟35
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پرسش تجاهلالعارف :تجاهلالعارف یکی از رایۀ بدیعی معنوی است رمه «گوینمدۀ
سخن با وجود اینکه چیبی را می داند ،تجاهل رند و خود را نادان وانوود نواید ،و ایمن
نعت ،چون با لطایف ادبی هوراه شد ،موجب تبیین و رایش رالم میشمود» (هومایی،
 .)316 :1367این دو شاعر در این نوع پرسش ،جموا را میداننمد و فسمط بمرای جلمب
توجه خواننده است ره از مخاطب ساال ممیرننمد .جموا سماال در بیشمتر مواقمع در
مفهوم سااالت وجود دارد و گاه چند ساال بهدنبال هم می یند ره هوگمی شمبیه بمههم
هوتند.
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یعنی از زندگی لذت ببر.
نکتۀ قابل توجه در اشعار این دو شاعر استفاده از امر و نهی غیرموتسیم هوراه بما
پند و اندرز است.
جوالت پرسشی برای بیان دیدگاه فلوفی و عرفانی :جوالت پرسشمی بومتر ا ملی
تفکر فلوفی و عرفانی است؛ زیرا بمرای درک ن بمهتفکر عویم نیماز دارد و جومالت
پرسشی ،انوان را بهتفکر عوی وامیدارد.

ألکمممی تکتبمممی الخلمممودَ لمممذررا
أم لکممی تُنْسذیممه مممن َشممجَن العُممبْ

هُ علا األرض وهمو غمضی
لممۀ والفکممر واألسمما

یمافعْ؟36

والوممدامعْ؟37

(نازکالوالئکه)1/220 :1986 ،

قلب پُر گیرودار منی تو /ره چنین ناشناسیب و گونام؟  /یا سرشت منمی ،رمه نگشمتی/
در پی رون و شهرت و نام؟  /یا تو بختی ره از من گریبی؟ ()54

154


از تعریفهای دیگر تجاهلالعارف بههم میخمتن شمک و یسمین اسمت رمه ننمه
درست است با شک در میبد (مطلو  .)63 /3 :1986 ،در مثالهایی تجاهملالعمارف بشمکل
جولهای اخباری مده ره مضوون شمک دارد .ایمن مثالهما در شمعر نیوما و نمازک دیمده
میشود مثال:

154
154

من ندانوتم چمه شمد رمان روزگمار

(نازکالوالئکه)222 /1 :1986 ،
انممدک انممدک بممرد از مممن اختیممار
(نیوا)23 :1395 ،

نازک با شک از خود میپرسد ،اما در اشعار نیوا بهشکل جولۀ اخباری مده است.
پرسش برای ساخت داستان شعری :این دو شاعر از پرسش برای ایجماد داسمتان در
شعر و خل ماجرا در ن استفاده رردهاند .به عبمارت دیگمر پرسمش در شمعر داسمتانی
شاعران حضور مهم دارد.
گفت حارم به پور :واقعه چیوت؟  /برهانم گفتن مرا واقعه نیوت /نان بمه ممادر بمه
چه عنوان ندهی؟ داری از خرو زیاده؟ م دارم (نیوا.)173 :1395 ،
فجُنب الوَوَاءُ و ناد  :و أینَ خَبَأتَ السَومرْ؟39
وهبَّ الوکونَ و احَ :لواذا سَرقْتَ السَورْ؟
(نازک الوالئکه)2/429 :1986 ،

جوالت پرسشی به معنی تحسیر :جوالت پرسشی در شمعر شماعران بیمانگر نگماه و
تحسیر شاعر است .مثال نازک زندگی را ناچیب میبیند و این دیدگاه را در قالمب پرسمش
ورده است:
أهذا إذن هو ما لسببوهُ الحیاهْ؟ /خُطوطال نظَلا نخططُها فموقَ وجمه الویماهْ؟( 40الوالئکمه،
.)102 /2 :1986

و نیوا دمی را ره گرمای مهربانی ندارد ناچیب میبیند:
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أترانمممما رممممالبهْر یسطفُممممهُ الفممممالب

حُ فممی الفجممر شممارداً غیممرَ

دار؟38

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق

بممما دلمممی رآتشمممی نمممه دود رنمممد

خلمموتی بممودنش چممه سممود رنممد؟
(نیوا)273 :1395 ،

جوالت پرسشی بهغرض تنبه به امور سیاسی :بهعنوان مثال در سمال  1329مبمارزات
نفت در ایران شکل گرفته است؛ نیوا برای این رخداد شعر گفته است (شهرسمتانی:1383 ،
.)325

در ره نهفت و فراز ده حرفی است /ری ساخته است؟  /ری برده است؟  /رمی باختمه
است؟ (نیوا.)712 :1395 ،
از چیوت در شکوته و بگوومته پنجمره /دیگمر چمرا رمه اطماقی /روشمن نویشمود
بهچراغی /یک لحظه از رفیم رفیسمی /جویما نوانمده ،نومیپرسمد /از سرگشمتهای و
سراغی؟ (نیوا.)713 :1395 ،

متممما یممما زممممان تعمممود الحیممماۀ

الینممممما و تنطلممممم

السافلمممممۀ؟41

(نازکالوالئکه)368 /2 :1986 ،

از عنوانهایی ره ذرر شده است ثابت میشمود رمه پرسمش در شمعر ایمن دو شماعر
راربرد بویاری دارد .جوالت پرسشی در هوۀ مضموونها در شمعر ایمن دو شماعر دیمده
میشود؛ بیثباتی احواسات شاعران و سعی ممدام نهما بمرای ایجماد تغییمر در زنمدگی
شخصی و اجتواعی باعمث اسمتفادۀ مکمرر شماعران از جومالت پرسشمی بهگونمههمای
مختلف شده است و این استفاده مکرر از پرسش بهمخاطب فر تی برای تأمل میدهد.
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نیوا یوشی و نازکالوالئکه برای انتسال احواس غم از ادوات استفهام گوناگون اسمتفاده
رردهاند (چه ،رجا ،یا ،رمی ،چمرا و غیمره) .سمااالتی رمه وردهانمد حسیسمی نیومتند و
مضوونهایی دارند ره در اشعار هر دو شاعر مشترک است :بیان دیدگاهشمان نومبت بمه
ز ندگی ،مردم ،زن ،اعتساد فلوفی مانند تولیم و جبرگرایی ،مر ،،عشم  ،و رخمدادهای
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در جوالت پرسشی نیوا ،تنبه و توجیهرردن مردم بهاوضاع سیاسی رشور وجمود
دارد .در جوالت ،ادات «ری ،چرا» استفاده شده است .موئلۀ جوا دادن سااالت بمرای
شاعر مهم است و در شعر وی تکرار میگردد و این تأرید بیشتری بر اهویت سااالت و
عو ن دارد اما نازکالوالئکه موائل سیاسمی را در قالمب حومرت بیمان رمرده اسمت؛
حورت از اوضاع عر امروز:
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پینوشتها
1م إذا أن بنیۀ األمر (انشاء طلبی "بینۀ تولیدیۀ") تتجه فیها الحررمۀ ممن المذهن إلما الخمارو ،أمما بنیمۀ
األستفهام فإن الحررۀ فیها عکز ذلک حیث تتجه من الخارو إلا الذهن.
2م رانت نازکالوالئکۀ فی االربعینات فی ذروۀ رومانطیسیتها و قد أعجبت إعجابا شدیدا بهذا االتجماه.
رانت الشاعرۀ متاثرۀ بالشعر الرومانوی االنکلیبی.
3م فلیز لنا أن نسول إن هذه األداۀ ال تعنی إال رذا أو رذا ،فالویاق وحده ،هو المذی یضمفی علما األداۀ
شعاعا تتلون به ،و األدیب البلیغ هو الذی قرأ ما قبل االستفهام ما بعده و نظر فی نفوه ،أو عرف مما
فی نفز اآلخرین ،فحکم الحکم الح العادل.
4م البالغیون یطلسون توویه (تجاهلالعارف) علا االستفهام الواقمع مومن یعلمم و یومتغنی عمن طلمب
اإلفهام .وهو ساال الوتکلم عوا یعلوه حسیسۀ تجاهال منه ،لیخرو رالممه مخمرو الومدح أو المذم أو
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سیاسی .اغراض ثانوی جوالت ساالی در شعر این دو شماعر عبارتنمد از :اظهمار غمم و
حورت ،طلب ،ناراضیبودن ،اعتراض ،سرزنش ،تحسیمر ،اقرارگمرفتن از مخاطمب ،بیمان
عجب ،تشوی  ،امر و نهی ،بیان دیمدگاه فلومفی و عرفمانی و تشمکیل داسمتان .پرسمش،
مضوونهای شعر معا ر ایرانی و عراقی را فرامیگیرد و این دلیلی است بر ناراضمیبودن
شاعر از فضای دوران خود و اعتساد شماعر بهضمرورت تغییمر؛ در حمالیرمه اسمتفاده از
جوالت با غرض ناامیدی در شعر نازکالوالئکه بیشتر است .این ناامیدی بهدلیل تحمت
تاثیربودن شاعر از تفکرات فلوفی نینه و شاپنهاور است .از انواع پرسمش رمه در شمعر
این دو شاعر دیده میشود تجاهلالعارف است و به دو شکل در شعرشان دیده میشود:
یکی پرسشهایی است ره شک دارد میان چند حالتی ره معنمای رلمی نهما یکمی اسمت،
چند معنای متنوع باشد و نوع دوم با طرح پرسش از خود به ندانوتن اعتراف ممیرننمد؛
مانند (شعر نازک) یا با طرح جولۀ خبری ره با (نویدانم) شروع میشود ،مانند ننه ره
در شعر نیوا دیده میشود.
مضوون سیاسی در شعر نیوا در قالب جوالت پرسشی با غرض تنبه مده است رمه
به ایوان شاعر در ایجاد تغییر اشاره دارد اما در شعر نازکالوالئکه این مضوون در قالب
جوالت پرسشی با غرض اظهار حورت مده برای برانگیختن احواس ممردم در مسابمل
این شکوتی ره ر داده بود .بهعالوه شاعران از پرسش بمرای سماخت داسمتان شمعری
استفاده رردهاند.

طغیان پرسش در شعر معاصر ـ ابزاری برای القای اغراض ثانوی -در ایران و عراق
لیدل علا شدۀ التدله فی الحب ،أو لسصد التعجب ،أو التوبیخ ،أو التسریر.
5م سیرابی من؟ این سرا

است ره دل من بهدنبال ن میرود ولی ن از من دور میشود.

 6م یا اشکها؟ اشکهای گرم خود را پاک رن /از فریاد زخمم لبخنمد بگیمر /انفجمار؟ زخمم رام شمد و
خوابید /رهایش رن و قیود خاررننده را پرستش رن /انسال ! از شمالقهمای هویشمگی خشموگین
نشو.
7م چرا اینجا میمانیم؟ یا بی نهایت سیر ،خوته و سیرا

نشدیم؟

8م یا این هنگ است در حالیره گوشی برای دریافت لحن و عش در جامهای شعور نیوت
9م چرا گریه میرنم؟ یا اشک جلوی مر ،را میگیرد؟ و یا تسدیر گوش میدهد؟
10م بین ما چه بغضی وجود دارد؟ راز جنگ و رینه چیوت؟
11م روزهایم را پشت سر میگذرانم و فردای شیرینم را پمیش ممیبمرم /و (فمردای شمیرین) بهسموی
گذشتۀ گوشده فرار میرند /هها روزهایم را میخورند .ری برخواهی گشت؟
13م سیرابی من؟ ه از سوزش جان چرا جانم هویشه تشنه است؟
14م اینجا میتوانم راز را دریابم پز چرا غم هوت؟ چرا گریه برای چیوت؟
15م ای ساحل! دفهای درخشنده تو رجاست؟ پز گنجی ره انتظار داریم رجاست؟
16م دیگر نویتوانم شوق را خاموش رنم پز جگونه برسم؟ چگونه برسم؟
17م چطور از غم نجات پیدا میرند؟ و چه زمانی از درد و رن بهبود مییابد؟
18م چگونه نجات پیدا رند در حالیکه سرشت خود و تسدیر بیرحم ،او را بهغم و اندوه سوق میدهد؟
19م و بر غم خود یک پاییب و یک بهار بر رردیم پز قشنگی زندگی در چیوت؟
20م چه امیدی دارم در حالیره پیرامونم شب تاریک و توفانها و شبحهای شب و مصبیتها هوت؟
21م و به چه روی درد و غوهایم را بگویم؟ و برای چه روی این هنگها را بفرستم؟
22م چگونه خوشبخت در این (دنیا) زندگی میرند در حالیره دنیا جب دریایی زیر سیطرۀ شب و بادها
نیوت.

24م هوهچیب در ن ما را بهقبر سوق میدهد برای ما از امید چه میماند؟
25م چرا سوگواری ،عباداری و امید متوهم در وسط تاریکی مطل وجود دارد.
26م ننگ؟ خنجر خود را (از خون) پاک میرند و میگوید «ننگ را پاره پاره رمردیم» و برگشمتیم مثمل
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23م پز ری رشتی من حررت میرند؟ ری وقت بازگشت می ید؟ بگذار بهسوت نامعلوم حررت رند،
فسط این امر (ره تحت اختیار ما نیوت و باید بپذیریم) را میتوانیم انجام بدهیم.
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12م چگونه نیازی ،سایۀ سالهای زرد را بر چشوها بر لبها انداخت؟
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قبل وازۀ خو

داریم؛ زاد و احب فضیلت برگشتیم

27م ای احب میخانه ،باده رجاست و جام رجاست؟ خنیاگر خوا
واز ده.

لوده را ره نفوی عطرانگبین دارد

28م رهایش رن به تو چه ربطی دارد اینسدر ا رار میرنی؟ اگر رازها را نگه نداری عش میمیرد.
29م ای ستارۀ زیبای من رحم رن ری شبم توام ممیشمود؟ رمی ابرهما از بمین ممیرونمد و انمدوه ممن
استراحت میرند؟
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31م چه خوارتی است ره در بالها و خاموشی و تاریکی هوه چیب را از دست میدهید؟
32م ای جهانی ره مرتکب گناه شدهای یا وقت ن نرسیده است ره رفارۀ گناهان را بهجا وری؟
33م چرا وقت خداحافظی با زندگی گریه میرنی در حالیکه در ن غریبه بودی؟
34م این ،این من است ره شکی ندارد پز چرا نویتوانم با دستم وجودم را لوز رنم؟
35م ای دست مر ،،چرا قووت شاعر ببر ،میشوی این بهمنبلۀ جنایت تو است؟
36م یا برای جاودانگی و حفظ یاد او بر روی زمین چنین سرنوشتی را برایش تسریر رردی در حمالیرمه وی
جوانی بیتجریه بوده است؟
37م یا برای اینکه او را از غم تنهایی ،فکر ،اندوه و اشکها نجات بدهی؟
38م یا ما مانند گل هوتیم ره رشاورز ن را وقت سحر سرگردان و بیفکر میچیند؟
39م سکوت را لرزاند و گفت :چرا ماه را دزدیدی؟ سوان دیوانه شمد و فریماد زد :رجما مماه را پنهمان
رردهای؟
40م این است ره ن را لسب زندگی داده بودند؟  /هویشه نسشی ثابت بر

نساشی میرنیم؟

41م ای زمان ری زندگی بهما برگردد؟ و راروان ما بهراه بیفتد؟
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