
 

 
 هاي پرسشی در تمهیدات عین القضات همدانی بررسی و تحلیل شیوه کاربست گزاره
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 آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان   دانش

 الهام سیدان

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان  

 چکیده
جمالت پرسشی یکی از پرکاربرد ترین جمالت در متون عرفانی است. مطالعات معناشناسی زبان حاکی از آن است که 

کند زیباترین، تأثیرگذارترین  کنند. نویسنده یا شاعر تالش می هاي دستوري و معنایی همیشه با یکدیگر مطابقت نمی مقوله
ثر بازتاب سیالن افکار و احساسات خالق اثر است. احساسات، و ماندگارترین سخن را بیان کند و در حقیقت هر ا

گونه جمالت  یابد در شیوه کاربست این هیجانات درونی، و اهداف و تمایالت عارفان که به نوعی در کالم آنان ظهور می
ي کارآمد در هاي پرسشی در این متون کارکردهاي کنشی متنوعی دارد و به عنوان ابزار نیز تأثیر آشکاري دارد. گزاره

 تمهیداتمنظوري آن در  - هاي معنایی شود. بررسی جمالت پرسشی و تأمل در نقش تأثیرگذاري بر مخاطب شناخته می
دهد که نویسنده باوجود توانایی باالي خود در به کارگیري فنون بالغت توانسته است به  عین القضات همدانی نشان می

نظیري کسب کند.معلمی که با مهارتی  ست بپردازد و در امر تعلیم موفقیت بیبهترین شکل به بیان آنچه هدف او بوده ا
بی نظیر در بکار گیري جمالت مفاهیم را به طرزي ماندگار به مخاطبان خود القا می کند. بیشترین کاربرد معنایی ـ 

ه به خوبی با طرح منظوري جمالت پرسشی در تمهیدات براي تأکید و تقریر خبر و جلب توجه خواننده است. چنانک
کند و بالفاصله آنچه را باید بیاموزد در پاسخ مطرح می سازد. خود می پرسد و خود  پرسش توجه مخاطب را جلب می

پاسخ می دهد. استادانه عمل می کند تا آنچه را می خواهد به بهترین شکل و با کمترین تکرار بیاموزد. کاربردهاي دیگر 
 به ترتیب بسامد کاربرد شامل تنبه و هشدار، انکار، تقریر، استبعاد و غیره است.معانی ثانوي پرسش در این اثر 

 نقش معنایی ـ منظوري، جمالت پرسشی، تمهیدات، عین القضات همدانی. هاي کلیدي:  واژه

 

 مقدمه 
است  در کنار مقوله هاي دستوري زبان که مفصل ترین مباحث زبان شناسی سنتی و جدید را به خود اختصاص داده

توجه به معانی زبان به طور عام و معانی جمالت هر زبان به طور خاص و دریافت هاي گوناگون از هر جمله در 
هاي گوناگون جهان از جمله مباحث نوین و قابل توجه کاوشگران زبان است. با وجود تنوع فراوان انواع جمله در  زبان
ها  هاي خبري، پرسشی، امري و تعجبی در غالب زبان یعنی جمله هاي زنده دنیا، چهار مقوله دستوري اصلی زبان زبان

هاي  شود و جزء جمالت پرکاربرد است؛ اما آنچه مسلم است هدف از طرح این جمالت همیشه منطبق با نقش دیده می
 شود که منظوري متفاوت در وراي خود دارد. روشن شدن اصلی جمله نیست. به عبارت دیگر صورت و الفاظی بیان می
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تواند نمایانگر مشی عرفانی، اصول فکري و اهداف نویسنده  اغراض ثانوي جمالت در متون به ویژه متون عرفانی می

 پذیر نیست.  باشد و آشکاراست که دریافت این نکات تنها با توجه به لفظ امکان
دو محور صورت و محتوا در نوشته هاي عرفانی نه به موازات هم که در تالقی با یکدیگرند و این دو محور براي تفهیم 
والقاي مفاهیم با یکدیگر ارتباطی پایدار دارندچنانکه؛براي دریافت مفاهیم بیان شده نمی توان هیچ یک از لفظ و معنا را 

ورت و محتوا چنان در هم آمیخته اند که حتی گاه می توانیم زبان یک نوشته را به تنهایی مورد نظر و بررسی قرار داد. ص
 متاثر از افکار و اعتقادات و مشرب نویسنده بدانیم. 

از میان چهار صورت مطرح شده، جمالت پرسشی قابلیت باالیی در اداي معانی ثانوي دارند.عین القضات از جمله 
وله ي دستوري پرسش و بهره گیري بسیار مناسب و موفق از آن جایگاهی واال نویسندگانی است که در به کار گیري مق

و خاص یافته است؛ که شاید موفقیت در بکارگیري دقیق جمالت حاصل توجه او بر تفاوت لفظ و معنا باشد. او در 
ت خود را ارائه کرده هاي خود به گونه اي مطلوب به بیان این مسئله پرداخته است و در میان بیان تفاوت ها نظرا نامه

(عین القضات » بدان اي دوست که معنی دیگر است و لفظ که داللت کند بر معنی،دیگر «است. چنانکه می گوید؛
). آگاه بودن نویسنده از تفاوت لفظ و معنا و اینکه هدف از نوشتن بسیار فراتر از انتقال یک پیام 392: 1377همدانی، 

در بیان آنچه مورد نظر و هدف او بوده است دو چندان ساخته است آنچنان  مشخص و آشکار است توانایی او را
 قاضی همدانی بسیار چشمگیر است.»تمهیدات«که؛کاربرد جمالت پرسشی در 

هدف ما در این مقاله آن است که با استفاده از آراي ادباي قدیم و زبانشناسی جدید به بررسی کاربرد این نوع جمله و 
این اثر گرانقدر بپردازیم.کار کرد هاي معنایی این نوع جمله را در متن مذکور نشان دهیم. پر  اغراض ثانوي آن در

منظوري جمالت پرسشی را در متن تعیین کنیم و در نهایت دریابیم هدف خاص نویسنده  -بسامدترین مقوله هاي معنایی
 از کاربرد بیشتر برخی از معانی پرسش چه بوده است؟

 
 پیشینۀ تحقیق 

هاي پرسشی در متون ادبی و بویژه متون عرفانی، مقاالت متعددي به بررسی این  توجه به نقش مؤثر و کارآمد گزاره با
» اهمیت پرسش در متون عرفانی«اي با عنوان  موضوع در متون مختلف اختصاص یافته است. آقاحسینی و جمالی در مقاله

پردازند. پیشوایی علوي و حسین پناهی در  متون عرفانی می ) به بررسی رویکرد بالغی این قسم از جمالت در1390(
) کارکرد این دسته از 1393» (هاي پرسشی در سوره مؤمنون بر اساس نظریه کنش کالمی تحلیل گزاره«اي با عنوان  مقاله

ثار فارسی عین بررسی و تحلیل نقش پرسش در آ«اي نیز با عنوان  کنند. مقاله جمالت را در کالم وحیانی قرآن واکاوي می
از میرباقري فرد و محمدي در مجله پژوهشهاي ادبی به چاپ رسیده است. در این پژوهش به یاري » القضات همدانی

 شود.  القضات همدانی تحلیل می علم معانی نقش جمالت پرسشی در کل آثار فارسی عین
منظوري آن در  –هاي معنایی  )، نقش1389ن،هاي پرسشی در حدیقه سنایی (براتی و همتیا مقاالتی نیز به بررسی گزاره

) و دیگر متون عرفانی 1390)، غزلیات شمس (پارسا و مهدوي،1391غزلیات حافظ (رحیمیان و شکري احمدآبادي، 
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القضات همدانی براي نخستین بار در مقاله حاضر به  هاي پرسشی تمهیدات عین اختصاص یافته است و البته تحلیل گزاره
 ود. ش کار گرفته می

 
 علم معانی و معناشناسی

علم معانی دانشی «علم بالغت مجموعهاي از فنون زیبا شناسی سخن است که به معانی، بیان و بدیع تقسیم می شود؛
است که زیبایی و تأثیر ادبی را از دیدگاه ساختمان کالم مورد بحث قرار می دهد بدین منظور که سخن بنا به مقتضاي 

با میزان فهم و ادراك شنونده و نیز شأن و مقام وموقعیت متن و موضوع بیان گردد.این علم  حال مخاطب، یعنی مناسب
خوانده اند که از معناي ثانوي کالم بحث می کند، زیرا از جمله ها و عبارات ادبی و هنري، عالوه » معانی«را بدین سبب

: 1382صادقیان، »( و باذوق آن را در می یابدبر معناي ظاهري معناي دیگري هم استنباط می گردد که شنونده ي دقیق 
) به عبارت دیگر علم معانی در واقع دانش شناسایی حاالت گوناگون سخن جهت هماهنگی با اقتضاي حال خواننده 59

 و شنونده است. 
گویند  علم معانی در اساس مربوط به آیین سخنرانی بود، زیرا سخنرانان می کوشیدند تا به مقتضاي حال مخاطب سخن« 

) این علم را مطرح کرد و ذهن Rhetoric» (رتوریک«و آنان را تحت تأثیر قرار دهند. ارسطو در کتاب معروف خویش 
او بیشتر متوجه فن سخنرانی بود که در یونان رواج داشت. پس می توان گفت که رتوریک در اصل هنر گفتن به نحو 

قوانین انشا یعنی نوشتن به نحو موثر هم مطمح نظر قرار موثراست و بعدها علمی شد که در بررسی اصول و 
مطرح » علم معانی«). کوروش صفوي معتقد است آنچه در مطالعات سنتی ادبیات با عنوان 17: 1374شمیسا، »(گرفت

ه اي از کاربردهاي دستوري است ک یابد و نه به آفرینش نظم، بلکه شامل مجموعه شود، نه به آفرینش شعر ارتباط می می
 ).114: 1380شده است( صفوي،  نامیده می» فن سخنوري« در یونان باستان و سنت مطالعات ارسطو 

یکی از پایه هاي اساسی علم معانی بررسی چگونگی انتقال و القاي سخن به مخاطب است. تفاوت هاي ذهنی و میزان   
ه باشند، از این رو گوینده می بایست به آگاهی مخاطب از علوم گوناگون باعث می گردد، فهم یکسانی از سخن نداشت

 مقتضاي حال مخاطب خود یعنی با توجه به ویژگیهاي شنونده و مخاطب،سخن خود را بیان نماید. 
)و 471اولین کسی که به تأسیس فن بیان و تدوین قواعد علم معانی و بیان پرداخت عبدالقاهر جرجانی(متوفی به سال 

است.او به تحلیل جایگاه علم معانی و جایگاه این » اسرار البالغه«و » الئل االعجازد« صاحب کتابهاي ارزشمندي چون 
بالغت به معنی مربوط است نه به لفظ. لفظ ظرف معنی « علم در میان علوم بالغت پرداخته است. از دیدگاه جرجانی،

گفته اند؛ عبارت است از اینکه آنچه است و در موقعیتهاي خود از معانی تبعیت می کند. از این دیدگاه درباره ي معانی 
 )94: 1385(فضیلت،» را در ذهن است با لفظ بیان کنند و یا اینکه معنی، مقصود ذهنی قصد شده از لفظ است

ولک زبان ادبی را با توجه به ویژگی چند معنایی آن زبانی هنري می داند که باید آن را برپایه ي داللت زبان تفسیر  
زبان ادبی به هیچ وجه داللتی نیست و جنبه بیان نفسانیات دارد و لحن و شیوه ي نگرش «سد ؛ کرد.او چنین می نوی

گوینده و نویسنده را منتقل می کند و نه تنها صرفا مقصود خود رابیان و ابالغ می کند بلکه می خواهد در شیوه نگرش 
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). زبان ادبی در مقایسه با زبان هنجار زوایا و 13: 1373ولک، »(خواننده تاثیر گذارد. او را اقناع و سر انجام دگرگون کند.

 ابعاد گوناگونی دارد که همین عامل درنگ وتامل بیشتر مخاطب را براي دریافت مفهوم می طلبد.
ي آن بستگی دارد، بلکه طبق ي گویندهمعانی گوناگون زبان نه تنها به مقتضاي احوال گوینده و شنونده و حتی به جامعه 

 از صاحب نظران با انتقال یک اثر از فرهنگی به فرهنگ دیگر، می توان معناي تازه اي از آن دریافت نمود. نظر برخی 
نویسندگان به دالیل مختلفی چون تأثیرگذاري بیشتر، ماندگاري سخن، جلب توجه خواننده و یا دالیل دیگري همچون   

کم بر جامعه حقیقت سخن و مقصود اصلی خود را به گویی در خفقان حاهاي حاصل از سخندر امان ماندن از آسیب
 semanticکردند. از سوي دیگر تداعی معانی (طور غیرمستقیم و در قالب الفاظی گاه متفاوت بیان می

associationهاي معانی متعدداز نکات دیگري است که نیاز به بررسی معانی و عبارات را ضروري )و وجود الیه
 را نشان می دهد.»علم معانی«لی ساخته است و وظیفه ي اص

زبان و ابعاد آن با شیوه اي متفاوت مورد تحلیل قرار گرفت که یکی »زبانشناسی«در سده ي اخیر  با مطرح شدن مباحث 
بود.دریافت معنی معنی و یا ژرف ساخت کالم مباحثی چون » دریافت معناي حقیقی کالم«از آنها در راستاي علم معانی،

 ناي مجازي، کنش گفتاري و معناشناسی را مطرح ساخته است.معناي ثانوي، مع
زبان را می توان نوعی نظام ارتباطی دانست که موضوع ارتباط را با آنچه ایجاد ارتباط می کند، مربوط می سازد؛ به بیان «

» ( ار دارنددیگر، زبان نظامی است که در یک سوي آن پیام و در سوي دیگرش مجموعه اي از نشانه ها یا نمادها قر
 ) 20: 1374پالمر، 

) یعنی semaino) یعنی نشانه و فعل(semaمعناشناسی یکی از بخش هاي دانش زبان شناسی است که از نام یونانی(« 
معنی دادن گرفته شده است.از یک زاویه می توان زبان را در دو گسترده ي آوا و معنا بررسی کرد. معناشناسی در حقیقت 

بان است هدف معناشناسی شناخت امکانات انتقال و عوامل بازدارنده ارتباط میان کسانی است که با مطالعه ي محتواي ز
هم سخن می گویند، با این همه برخی از زبان شناسان معنا را خارج از حوزه ي زبان می دانند یعنی معتقدند معنا جزء 

رج از زبان می دانست. زبان در نگاهی اجمالی به ) معنا ومحیط را خاM.Hallidayزبان نیست از جمله مایکل هالیدي (
دو حوزه ي لفظ و معنا تقسیم می شود. معنا به سبب پیوندي که با جهان خارج و عینی دارد یکی از بخش هاي مهم 

» ( زبان شناسی است. معناشناسی ما را با توانایی گوینده نسبت به یک زبان و فهمیدن سخن دیگران آشنا می کند
 )62و65: 1385فضیلت، 

چنانکه بیان شد معناشناسی یکی از سطوح زبان شناسی جدید است و همان گونه که زبان شناسی به طور کامالً علمی به   
تحلیل زبان می پردازد معناشناسی نیز به تبع آن علمی است که معانی گوناگون واژگان، نشانه ها، عبارات و در نهایت 

 جمالت را بررسی می کند. 
دانست مباحث علم معانی را به شکلی دقیق و با نگرش هایی جدید » علم معانی نوین« اسی که شاید بتوان آن را معناشن 

می کاود؛ پس نمی توان معناشناسی را علمی کامًال جدید و مستقل دانست بلکه بهتر بگوییم معناشناسی تکمیل کننده و 
 دید و علمی است. تعالی بخش علم معانی و یا همان علم معانی با نگرشی ج
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یکی از مشترك ترین نکات مورد بحث و توجه در این دوعلم دریافت معانی ثانوي جمالت است. در بیشتر متون ادبی  
وراي معناي ظاهري و لفظی جمالت مفاهیمی متفاوت وگوناگون پنهان است که دریافت آن به تفهیم بهتر متن و نکات 

ب تعلیمی ادب فارسی که نویسنده زیباي و آراستگی کالم را تنها براي ظهور کلیدي آن کمک می رساند به ویژه در کت
توانمندي خود به کار نمی برد بلکه می خواهد توجه خواننده را به آنچه می گوید جلب و آن را درذهن او ماندگار 

 سازد. و در نهایت کام طبع ادب دوستان را شیرین و سیراب سازد. 
ما دو گونه معنا شناسی در مقابل خود « مطرح می سازد، انواع معناشناسی است. او معتقد است؛ یکی از نکاتی که پالمر   

داریم. یکی که به ساخت معنایی می پردازد و دیگري که معنی را بر حسب تجریبات غیر زبانی جهان خارج مورد 
» ( و دیگر آنکه درون زبانی است که یکی به جوهرهاي غیر زبانی مربوط می گردد]به این معنا[بررسی قرار می دهد 

 ) 62: 1374پالمر، 
معانی ثانوي «نوع دوم معنی شناسی پالمر یعنی دریافت معنی بر حسب تجریبات غیر زبانی جهانی خارج بامبحث 

 در علم معانی مطابقت می کند.»جمالت
 گرفت:  با مطرح شدن بحث معناشناسی نکاتی به شرح زیر مورد نظر و توجه اندیشمندان قرار 

در نظریه اي که معنی شناسی را بررسی روابط مفهومی(و یا مطالعه شرایط واقعی) می داند، این « -1
که می تواند صادق » قضایایی« فرض به طور تلویحی نهفته است که معنی شناسی به مطالعه اطالعات عینی و 

 ) 67: 1374(پالمر، » یا کاذب باشد، می پردازد

اي متفاوت از گوینده یا نویسنده ي سخن براي تأثیر گذاري بر مخاطب، ترغیب، هشدار و... به گونه  -2
 یافته است. » کنش گفتاري«کند که امروزه اصطالحزبان استفاده می

هدف انسان از استفاده ي زبان صرفاً بیان حقیقت نیست و هدف بیش از بیان حقیقت شامل ارزیابی   -3
ا که واژگان ممکن است معانی عاطفی مختلفی را در جوامع گوناگون القا کنند. به عنوان هاست. به این معن

 در انگلستان داراي مفهوم مثبت ولی در آفریقاي جنوبی داراي مفهوم منفی هستند. »لیبرال« مثال واژه 

تعیین کننده  زبان اغلب با روابط اجتماعی ارتباط عمیق دارد به این معنا که نوع رابطه ي ما و مخاطب  -4
« ، »ساکت شو« ، »خفه شو« در انتخاب کلمات هم معنا است به عنوان مثال انتخاب هر یک از صورتهاي 

 به نوع رابطه ي گوینده و شنونده بستگی دارد. »  ممکن است ساکت شوید؟

او خیلی زیبا « تغییرآهنگ صدا در جمله می تواند مفهوم ارسالی را تغییر دهد. به عنوان مثال جمله ي  -5
 با تغییر آهنگ می تواند مفهوم تمجید و یا برعکس مفهوم تحقیر را برساند. » است

 گونه ي دیگري از معانی در زبان وجود دارند که هیچ نشانه ي صریحی از معنی مورد نظر نویسنده  -6
در جمله ي مطرح شده ي آن وجود ندارد،که می توان آن را با جمالت کنایی در بالغت سنتی نزدیک 

بدون اشاره صریح ،این » چه مدت است که دیگر زنتان را کتک نمی زنید؟« دانست. به عنوان مثال جمله ي
 ) 67-72: 1374مضمون را بیان می کند که این شخص زمانی همسرش را کتک می زده است (ر.ك:پالمر، 
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نکات فوق در بالغت سنتی نیز به طور کم رنگ تري مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. بالغیون به ویژه در علم 
معانی با طرح مباحثی همچون اقتضاي حال و مقام، یعنی توجه به اهمیت متن و موضوع، میزان ادراك و فهم شنونده 

عانی پرداخته اند. معناشناسی توانسته است این آموزه هاي مختصر و موجز را و...به بررسی فواید و کاربردهاي علم م
 گسترش داده و تکمیل کننده آن باشد. 

در کتب بالغت سنتی است که » معناي مجازي«و یا » معناي ثانوي«معناشناسی مطرح شده در زبان شناسی جدید معادل 
 دارد که توضیحات آن در صفحات بعد مطرح می شود.نیاز به تمرکز و تحلیل » معناي مجازي« البته عبارت 

ما در این مقاله بر آنیم که یکی از کاربردهاي علم معانی را در زمینه ي دریافت معانی ثانوي جمالت پرسشی در متن 
 تحلیل و بررسی کنیم.» تمهیدات عین القضات همدانی«
 

 پرسش و اغراض ثانوي آن
 -2خبر -1بررسی در دانش معانی است. جمله ها از این دیدگاه بر دو گونه اند:  انشا و خبر یکی از مباحث مهم و مورد

 انشاء 
خبرسخنی است که احتمال درستی و نادرستی در آن می رود و به اصطالح محتمل صدق و کذب است. ولی انشا « 

ود بر خود نپوشیده سخنی را گویند که صدق و کذب نداشته باشد زیرا در عالم خارج هنوز واقع نشده و کسوت وج
» است این انشا که در لغت به معنی پدید آوردن و ایجاد است خود بر دو قسم است:انشاء طلبی وانشاء غیر طلبی

 ) 11: 1370(تجلیل، 
-گونه از انشا را به پنج بخش کردهاست، این ]طلبی[» خواستی«شود انشاي آنچه در دانش معانی کاویده و بررسی می«

) که البته این نکته مورد نظر و تأیید برخی دیگر از 201: 1389کزازي، » ( ، فرمان، بازداشت، فرا خوانداند؛آرزو، پرسش
در کتب سنتی معانی گفته « بالغیون نیز می باشد اما سیروس شمسیا این نظریه را مردود می داند و چنین ذکر می نماید: 

ت، اما این سخن صحیح نیست زیرا چنانکه مالحظه شد بسیاري از اند که مراد از بحث انشا در علم معانی انشاء طلبی اس
جمالت خبري، پرسشی و امري در معانی مجازي خود تبدیل به انشاء غیر طلبی ( تعجب، مدح، ذم، ترجی و دعا)می 

 ).135و136: 1374شمیسا، » ( شوند
نشاء ممکن است مقاصد ثانویه را نیز در بر نکته اینجاست که جمالت در کنار مقصود اصلی از بیان هر یک از اقسام ا  

داشته باشد به این معنا که گاه گونه هاي انشا به دالیل بالغی از معناي اصلی خود خارج مو شوند و بر معانی غیر 
 مستقیم یا معانی فرعی داللت می کنند که این معانی از سیاق کالم و قراین موجود در جمله دریافت می شود. 

هیم انشاء درادب فارسی از یک سو و معانی لطیف به جاي مانده در آثار ماندگار زبان فارسی از سوي گستردگی مفا 
دیگر موجب گردیده است که این مبحث یکی از دقیق ترین موضوعات علم معانی و بالغت به شمار آید؛ که با بررسی 

 دد. این مفاهیم زیبایی ها و جاذبه هاي این آثار گرانقدر دو چندان می گر
 بپردازیم. » استفهام«ما تالش خواهیم کرد در این مقاله از میان انواع جمالت انشایی به ویژه انشاي طلبی به مبحث  
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استفهام یکی از پرکاربردترین گونه هاي انشا است. زیرا عالوه بر طلب خبرو کشف مجهول در بسیاري از موارد مسایل  
رح می کنیم تا عالوه بر اینکه نشان دهیم به مسئله علم کافی نداریم، مخاطب مبهم و قابل تأمل را با جمالت پرسشی مط

را به تفکر درباره موضوع واداریم. در این گونه موارد جمالت استفهامی نسبت به جمالت خبري تأثیر گذاري بیشتري 
 دارند.

نی کسب اطالع و استخبار است و به مع« ) و در اصطالح 111: 1368رادفر؛ » ( استفهام در لغت طلب فهم کردن بود« 
البته در تفاوت استفهام و استخبارگفته اند که درخواست اطالع دربارة یک مجهول براي اولین بار استخبار است ولی اگر 

). استفهام نوعی از انشاء 251: 1363سیوطی؛»(مخاطب آن را درست و کامل نفهمد و دوباره سؤال کند استفهام است
ه گوینده در مورد آنچه نمی داند پرسش می کند و به دنبال کشف نادانسته ها و مجهوالت خویش است به این معنی ک

 است اما گاه هدف نویسنده تنها طرح پرسش نیست بلکه معنی ثانوي یا هنري نیز مطرح می گردد. 
ز پرسش در راستاي بسامد باالیی از جمالت پرسشی درمتون عرفانی دیده می شود. به ویژه که گاه عارفان سخنور ا 

در پرسش ارتباط برگیرندة پیام متمرکز می شود و به این ترتیب کارکرد انگیزش پیام « تعلیم وآموزش بهره گرفته اندزیرا
ممتاز می شود. بخصوص با در نظر گرفتن غایب بودن طیف وسیعی از مخاطبان آثار عرفانی اهمیت این کاربرد مضاعف 

 )158: 1390(آقا حسینی؛ » می شود.
قابل ذکر است که دریافت معانی ثانوي کالم به ویژه جمالت هر زبان، آشنایی اهل زبان و توجه به نشانه هاي کالمی و 
جمالت قبل یا بعد جمله ي مورد نظر را می طلبد ضمن اینکه کاربرد مداوم برخی از جمالت در معنا و غرض دیگر 

 خود، دریافت مفهوم اصلی را آسان تر می سازد.
دسته انواع معانی ثانوي براي جمالت پرسشی ذکر گردیده است و سیروس شمیسا بیشترین  38ر کتب معانی در حدود د

 مورد را طرح نموده است. که ما در این مقاله این دسته بندي رااساس کار قرار می دهیم. 28تعداد دسته بندي یعنی 
ثانوي با تعابیر دیگري سخن گفته اند؛ به عنوان مثال عناوینی نکته ي مهم دیگر اینکه برخی از صاحب نظران از معانی 

: 1372)و پرسش هنري (کزاري؛142: 1353)و یااستفهام تولیدي (رجایی؛ 105: 1370چون معانی مجازي (همایی؛ 
القه قابل تأمل و نگرش است. در بیان معانی مجازي وجود قرینه و ع» معانی مجازي«)که از میان این عناوین کاربرد206

ضروري است و در حقیقت دریافت معانی از لفظ و ظاهر کالم به کمک دو رکن اصلی مجاز یعنی قرینه وعالقه صورت 
بهتر است که این گونه جمالت را « می گیرد که در این گونه جمالت(پرسشی)چنین نشانه هایی وجود ندارد. بنابراین 

انوي بدانیم؛ زیرا در مجاز وجود قرینه و عالقه ضروري است. داراي مقصود پنهان یا هنري و به تعبیر دیگر غرض ث
عالوه بر این در مجاز معنی ظاهري از کالم برداشت نمی شود، اما در این گونه جمالت معنی ظاهري هم قابل برداشت 

کنایه با است در واقع کاربرد این جمالت بیش از آن که به بحث مجاز نزدیک باشد به مبحث کنایه نزدیک می شود. در 
کلمات یا جمالتی سر و کار داریم که بدون وجود عالقه یا قرینه و با توجه به زمینه هاي فرهنگی در زمینه هاي دیگري 

 ) 6و7: 1392(آقاحسینی و سیدان، » به کار می رود
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یا نویسنده با  نادرست است اما از آنجا که گوینده» استفهام مجازي« چنانکه در توضیحات قبلی گفته شد کاربرد عبارت 

را براي این نوع استفهام » استفهام تولیدي«طرح پرسش اغراض و معانی دیگري را تولید و ارسال می کند می توان به 
 مناسب تر دانست.

در اینجا به دلیل اساس قرار دادن کتاب معانی شمیسا در بررسی موضوع طرح شده، اغراض ثانوي ذکر شده در باب 
 کتاب را فهرست وار بیان می کنیم:جمالت پرسشی در این 

اخبار به طور غیر مستقیم و مؤدبانه /امر به طور غیر مستقیم و مؤدبانه/تشویق/ نهی/توبیخ/استفهام  -
انکاري/ استفهام تقریري/اظهار مخالفت وبیان عجز/ تمنّی و آرزو/طنز وتمسخر وتحقیر/ تعظیم/ بیان حسرت 

ن عقیده مخاطب/اظهار یأس/اظهار امیدواري/ تقاضا و کسب و حیرت/بیان کثرت/اثبات عقیده خودوبطال
اجازه/شمول حکم/اغراق/تنّبه و عبرت/ تاکید و تقریر خبر و جلب توجه/تجاهل مفید اغراق/بیان تردید/ 

: 119: 1374اظهار بی تابی/بیان منافات و استبعاد/اظهار ندامت/به جهت استیناس/ تهدید (ر.ك. شمیسا، 
111( 

مطالب در کتب عرفانی به طرق گوناگون صورت می گیرد که برخی از آنها عبارتند از:به کار بردن نثر به طرح و بیان 
شیوه ي خطابی،گفتگو در کالم،استفاده از آیات و احادیث،مناجات، تاویل،داستان و حکایت،آوردن اشعار در میان سخن 

ا بیشتر و بیشتر ساخته است. از جمله وجوه بالغی این که این ویژگی ها در کنار وجوه بالغی کالم تاثیر گذاري سخن ر
متون سادگی زبان و گفتاري بودن آن،موزون بودن کالم،تکرار،حسی کردن مطلب،پرسش و اعجاب و...است 

 )339-1388:317(ر.ك؛غالمرضایی:
ر عرفانی است. عین القضات همدانی یکی از آثار بر جسته و گران سنگ اهل تصوف در بیان اصول و اسرا» تمهیدات«

شیوه هاي گوناگون لفظی و معنایی در این اثر چنان استادانه به کار رفته است که می توان آن را حاصل آگاهی نویسنده 
از نوشتن دانست. گویی هدف او از نوشتن و استفاده از جمالت نزدیک شدن به خواننده ي متن، جلب توجه او، تاثیر 

قیت در تعلیم و تربیت مرید و عرفان آموزي باشد.بر همین اساس می توان گفت او گذاري بیشتر کالم و در نهایت موف
در کنار عوامل لفظی هچون توازن هاي کالمی و آرایه هاي ادبی که موسیقی لفظی و معنایی سخن را می افزاید ، با 

آثار همدانی شیوه ي  نوازش گوش تن و گوش جان خواننده جلب نظر او می کند. اهداف تعلیمی و بیان تجربیات در
بیانی را در سخن او ایجاد می کند که با بکارگیري جمالت پرسشی کارکرد انگیزشی پیام را تقویت می کند و مخاطب را 
چنان تحت تاثیر قرار می دهد که به هدف خود که تعلیم موثر و ماندگار عرفان است وصول یابد.در تایید این سخن 

است؛ایزتسو ضمن اظهار نظر درباره ي چند الیه بودن و در نتیچه پیچیدگی زبان او  پرداختن به نظر ایزتسو شایسته
 چنین بیان میکند:

در نظر عین القضات همدانی هیچ چیز دورتر از این حقیقت نیست که تصور کنیم تطابقی یک به یک میان کلمه اي و «
ت ظریف، انعطاف پذیر و سیال. چنان ثبات خشک معناي آن برقرار است. جهان معانی پدیده اي است با سرشتی بی نهای

وتغییر نا پذیري را ندارد که با خشکی و انعطاف ناپذیري صوري کلمات همخوانی داشته باشد...کلمه در مقایسه بامیدان 
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وسیع معنی که در پس هر کلمه گسترده است،چیزي بیش از نقطه ي خرد کم اهمیتی نیست. کلمه فقط دروازه ي تنگی 

ذهن انسانی از طریق آن،به دریاي بیکرانه اي از معنی پا می گذارد...صرفا با نگریستن از بیرون کلمه اي که  است که
بدینسان بکار رفته است،مشکل بتوان درباره ي پهنا و ژرفاي معنایی که قرار است توسط این کلمه القا گردد داوري 

شده در قالب یک کلمه اتفاقا پشتوانه اي از تجارب عمیق  کرد.این خصوصا وقتی مصداق پیدا می کند که معناي ریخته
 ) 388:1384لویزن؛»(عرفانی داشته باشد.

در این کتاب تنها از عرفان محض گفتگو شده است. عین القضات تجارب «تمهیدات، در تمهید ده اصل تصوف است. 
مل گداز عشق و دریافت لذت و روحی خود را که عبارت از فداکاري براي وصول به محبوب و فنادرمعشوق و تح

)انشاي آمیخته با شور وشوق تمهیدات جذابیت و 4: 1370عین القضات همدانی، »(صمیمیت و صفا است بیان می دارد.
 گیرایی این نوشته را به همراه دارد.

مترین ادوار تمهیدات ازآثار مکتوب قرن ششم یعنی دورة سلجوقیان است که به لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی از مه
ادبی ما به شمار می رود. در این دوره انواع شعر و نثر درکنار هم دیده می شود. در شعر، شعر بنیابین عهد سلجوقی و 
شعر سبک ارانی، سبک ساده خراسانی را کنار زده است. و در نثر سبک مسلط نثر فنی است اما نثر مرسل مخصوصاً در 

 بر این نثر بنیابینی هم وجود دارد.کتب علمی و عرفانی رایج است عالوه 
) و این 110-111: 1378شمیسا، »(آثار عین القضاه نیز عرفانی است ونثري ساده و پرشور دارد که با نظم آمیخته است.« 

آمیختگی نظم و نثر در کنار کاربرد دقیق و هنرمندانه جمالت جهت انتقال مفاهیم و جذب خوانده متن تمهیدات را به 
 گار و تأثیر گذار تبدیل نموده است. متنی ماند

 اغراض ثانوي جمالت پرسشس در تمهیدات: 
چنانکه بیش از این گفتیم کاربرد جمالت پرسشی در متون عرفانی به ویژه کتب عرفانی تعلیمی از بسامد باالیی  

وي عارفی برجسته است  برخوردار است. این ویژگی در کتاب تهمیدات عین القضات همدانی نیز نمود دارد. از آنجا که
که هدف او آموختن دانسته هاي خود به مریدانش می باشد تالش می کند تا با بهترین و اثر گذارترین شیوه به تعلیم 
جویندگان علم و عرفان بپردازد و گویا طرح پرسش را براي جلب آنان و بیان آنچه می خواهد بگوید و براي ماندگاري 

در این نوشته تالش خواهیم کرد از میان انواع معانی پرسش آنچه را در این کتاب به کار  کالم خویش شایسته می یابد.
 رفته است با توجه به میزان کاربرد آن شرح دهیم:

 براي تأکید و تقریر خبرو جلب توجه خواننده: -1

سوال پیش قدمی می در این نوع پرسش بالفاصله پس از طرح سوال پاسخی را بیان می کند.به نظر می رسد او در طرح  
کند تا ذهن مخاطب را از پرداختن به تدوین سوال بازدارد. گویی او می خواهد به سالک مبتدي و عارفی که هنوز 
مراحل کمال را طی ننموده است یاري رساند؛از این روي تالش می کند تا توجه او را جلب کند تا بهتر بتواند موضوع را 

ر ابتداي هر مبحث با چنین سوالی کالم را آغاز می کند تا ذهن خواننده براي بیان نکته اي به او بیاموزد و تفهیم کند.او د
 تازه آماده شود.
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 این نوع پرسش در تمهیدات از بسامد باالیی برخوردار است.

 . به عنوان مثال: 
القضات (عین »دوزخ محبان عشق خدا باشد اما آتش دوزخ محبان دانی که چیست؟ ندانی ! آتش«در عبارت-

)مخاطب را مورد سوال قرار می دهد که آیا می دانی آتش دوزخ دوستدار خداوند چیست و خود 238: 1370همدانی، 
بالفاصله پاسخ را بیان می کند و به مخاطب می آموزد که عشق به خداوند همچون آتش سوزان است اما جانسوز نیست 

 سختی هاي راه سلوك را هچون باري گران تحمل کند.  که جان بخش است.هر آنکه عشق الهی را می خواهد باید

( » کتب ربکُم علی نفسه الرّحمه« چیست؟آن گنج رحمت است که »کنت کنزا مخفیاً«هان! تو چه دانی که زکوه«-
)پرسشی است که نویسنده در حین آن وبا ارائه ي پاسخ صریح پس از آن ضمن تاویل حدیث قدسی به القاي 90همان: 

یا گنج پنهان خداوند همان رحمتی است که از سوي خود و به وسیله پیامبر بر » کنز مخفی«ه می پردازد که این اندیش
بربندگانش فرستاد آنچنانکه در دنیا خلق را از بالها و رنجها نجات دهد و در آخرت هفتاد هزار مستحق عقاب را اهل 

 بهشت گرداند.

)از این سخن می گوید 68(همان: »آنکه بت پرستیم...؟ دانی که جمال اسالم چرا نمی بینیم؟ از بهر« -
و »هوالء قومنا اتخذالهه هواه«که زیبایی هاي ناب اسالم و مسلمانی را نمی بینیم چون از آن قوم شده ایم که 

 به دنبال هوس راه می پیماییم پس حقیقت از نگاه ما ربوده می شود. ». بت نفس اماره را معبود ساخته ایم «

 تنبه و هشدار و آگاهی  -2

»( گاه سخنور می پرسد؛ از آن روي که می خواهد شنونده ي خویش را هشدار بدهد، و او را از خطري بیاگاهاند« 
)این نوع پرسش ها که حالتی انکار گونه و لحنی توبیخ آمیز دارد مخاطب را مورد تذکر قرار می دهد 208: 1373کزازي،

ل مخاطب ناآشنا و یا کم آشنا به موضوع مباحث را به گونه اي و آگاه می سازد.نویسنده تالش می کند با توجه به احوا
بیان  کند که همچون تلنگري بر روح عارف اورا از غفلت و خمودي درآورد و به سوي دریافت و جستجوي حقیقت 

 سوق دهد. به عنوان مثال: 
)مخاطب را 121: 1370 (عین القضات همدانی،»با تو حرب نکرده است؟» یوسوس فی صدور النّاس«مگر که هرگز «-

و به »او را چندان ناز در سر است که پرواي هیچ کس ندارد«از وسوسه هاي شیطانی برحذر و آگاه می سازد از بهر آنکه 
 او می آموزد که شیطان همیشه و همه جا در کمین است. 

(  »یار؟با خدا دیوانه باش و با مصطفی هش« مگر از آن بزرگ نشنیده اي که مرید خود را گفت: « -
دیوانگان را بند بر باید نهاد که دیوانگی و جنون راه با کفر «)پیامی بر اي سالک دارد از آنجا که 204همان: 

بر سالک نهیب می زند که دیوانه ي خدا باش اما آگاهانه از مصطفی (ص) پیروي کن که او حامل ».دارد.
در این مسیر در سنگالخ گمراهی دچار  شریعتی است که بند پاي دیوانگان حق و حقیقت است تا مبادا

 گردند. 
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دریغا! مگر هرگز ترا شاهدي نبوده است، و آنگاه جگرت از درس عشق و غیرت آن «با پرسش  -

و یافتن »شاهد بازي «)به سالک آگاهی و هشدار می دهد که مقام 295(همان، »شاهد پاره پاره نشده است؟
 حبوب جگر سوز است.محبوب مقامی بس جانکاه است و عشق و غیرت م

این شیوه ي پرسش در پویایی و زنده کردن متن و ارتباط بهتر با خواننده موثر است.چنین جمالتی که  -
جایگاه واالتر نویسنده را از جهت آگاهی از مطلب نشان می دهد.مخاطب را مورد توجه قرار می دهدو به 

 القاي بهتر مفهوم کمک می کند. 

 استفهام انکاري:  
 ) 31: 1370تجلیل،»(از صورتهاي استفهام، استفهام انکاري است که با آن حقیقت چیزي را نهی و انکار می کنندیکی « 
 بسامد استفهام انکاري در تمهیدات تقریباً با تعداد کاربرد استفهام با مضامین تنّبه و هشدار برابر است. 

که از مشرق تا مغرب در آفتاب صدو شصت چند است «نویسنده با ذکر پرسش تمثیل گونه ي  -

)از ظرفیت وجودي انسان ها سخن می 132: 1370(عین القضات همدانی، » خانه پیر زنان کجا گنجد؟
گوید. او چنین سخن می گوید که؛همانگونه که آفتاب صد و شصت (آفتابی که از مشرق تا مغرب بتابد )در 

پس وجود » ه خانه ي ترا همگی روشن کند نصیب تو از آفتاب آن باشد ک«خانه ي پیر زنی جاي نمی گیردو
حق نیز که فراتر از وسعت تمام دلهاست به اندازه ي شایستگی و ظرفیت بنده در دل او حضور می یابد و 

 کدورت و سیاهی از دل او می شوید...و موارد زیر که آشکار است: 

جا طاقت چون دریغا جایی که مصطفی با محبان خدا جمع آید! چون منی و چون تویی آن«  -

 ) 234(همان: »آرد؟

 ) 269همان: »( ؟از ذات کی توان خود چیزي گفتن و یا وصف کردن«  -

 )121(همان: » ؟دارد هرگز خد و خال، بی زلف و ابرو و موي کمالی« -

 بیان عجز مخاطب -3-1 
در بسیاري از جمالت پرسشی می توان بیش از یک غرض ثانوي جستجو کرد که نمونه ي بارز آن جمالتی با مضمون  

استفهام انکاري است. موارد بسیاري از پرسشهایی که به ظاهر در پی انکار صریح یک موضوع است در حقیقت بیان 
نه اي که شاید بتوان یکی از اغراض ثانوي پرسش را عجز و ناتوانی مخاطب در دانستن و فهمیدن یک نکته است. به گو

 در کتاب تمهیدات بیان عجز وناتوانی و ترغیبت به یادگیري مخاطب دانست. به عنوان مثال: 
هیچ «؛با طرح این سوال که »خداوندا به تو زنده ام وبه تو میرم «نویسنده در ادامه ي این جمله که  -

)عجز مخاطب را در مقابل این 320(همان، »زیستن چگونه باشد؟دانی که از و مردن چگونه بود و بدو 
 نکته بیان می کندکه بنده و یا سالک مبتدي نمی داند چگونه با خدا بمیرد و چگونه با زندگی کند. 
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)در ماندگی و ناتوانی مخاطب را از فهم 75(همان: »چه خطر دارد؟» ال« دریغا چه دانی که دایره«  -

نفی می کند هر انچه غیر » ال «بیان می دارد و اینکه مخاطب نمی داند » ال اهللا ال اله ا«حقیقی عبارت 
 خداونداست و چه ارزشمند است که حقیقتا نفی کند غیر خدا را. 

 –تعالی  -اي دوست از غیرت چه یافته اي ؛ چه دانی که غیرت حقّ «قاضی همدانی با پرسش  -

مخاطب را از دریافت حقیقتی بزرگ براي او آشکار می  )عجز316( همان:  »کدام حجاب فرا پیش می نهد؟
واذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین ال یومنون باآلخره حجابا «سازد.حقیقت آن است که خداوند 

را بر پیامبرش نازل فرمود و بنده نمی داندکه غیرت خداوند بر چنین بندگانی حجابی از حمایت »مستورا 
 ف امن الهی قرار می دهد.است که بنده را در کن

-   
 استفهام تقریري  -3

: 1374شمیسا: »(در استفهام تقریري مخاطب به صحت قول گوینده اقرار می کند به مطلب مورد اقرار مقرٌبه می گویند«  
113( 

در عبارات زیر نویسنده به ظاهر سوالی را طرح می کند اما در حقیقت به دنبال اقرار مخاطب به صحت قول خود 
خداوند بیانگر ذات بی چون و چراي خداوند است که به صفات دیگر او اتصال »صمدیت «است،اقرار به اینکه صفت 

عاشق از وصال معشوق سرگشته و مدهوش می گردد و یافته است.و در عبارت بعدي تایید مخاطب را می طلبد بر اینکه 
می کند که موسی با دیدن » فخر موسی صعقا«اختیاراز کف می دهد. نویسده در تاکید مدعاي خود اشاره اي به آیه ي 

 تجلی خداوند بر کوه نور از خود بیخود و بیهوش گشت. 
 )269: 1370ضات همدانی، عین الق» ( ؟تمامی بیان بی چونی ذات نکرده اند است» الصمد« 

 ) 277(همان: »دریغا عاشق که معشوق را در کنار گیرد چه گویی بیخود نشود؟« -

نه با تو «در این عبارت نیز به دنبال اقراري همراه با تاکید از سوي مخاطب است با این پرسش که؛ -

ست و نفس جان را ).اقرار به اینکه جان به دنبال نفس ا233( همان:  »است؟ گفتم که هواي جان نفس
 آمیخته با هوا و هوس می سازد و از رسیدن به حقیقت باز می دارد. 

کاربرد این غرض و اغراض بعدي در جمالت پرسشی این متن بسیار محدود و گاه منحصر به چند مثال ارائه شده  
 است.
 بیان منافات و استبعاد: -4

 )106: 1382صادقیان،»(بداندآنگونه که گوینده حصول چیزي را دور از دسترس و بعید « 
همدانی در عبارت زیر در حقیقت دست یابی خود را به اسرار الهی بعید و دور از دسترس می داندو یا در عبارت دوم  

از فهم و ادراك انسان هاي نا آگاه ممکن نمی » حالج«به مخاطب می فهماند که دریافت سخن عارفان کاملی همچون 
 باشد. 
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 ) 15همان: »(؟کجا انی از کجا و این سخنهاي اسرار ازقاضی فضولی همد« -

 ) 252همان: » ( ؟این معنی از کجا و فهم و ادراك از کجا« -
چنانکه پیش از این نیز گفته شد با توجه به نوع مخاطب و با نگرش دقیق در متن،غرض نویسده در برخی پرسش ها می 

 ل اول می توان فروتنی نویسنده را نیز دریافت نمود.تواند غیر از موارد ذکر شده باشدچنانکه در در مثا
  
 طنز و تمسخر و تحقیر: -6

ذکر شده است و نویسنده در این » تهکّم«تحت عنوان » بانو همایی«تمسخر و تحقیر در برخی کتب مانند معانی و بیان 
 ست.غرض عالوه بر به سخره گرفتن مخاطب نادان و غافل به دنبال آگاه و بیدار ساختن او

چنانکه در عبارات زیر نویسنده با سالکان مبتدي سخن می گوید و یا با جاهالن عارف نما که هنوز به خود شناسی که 
اند و هواي شناخت خدا را در سر دارند. همچنین در مثال دوم کسانی را به  پایین ترین درجه ي شناخت است نرسیده

حق شنو والل گشته اند از بیان راستی که اینان هیچگاه زبان و سخره می گیرد که نه چشم حقیقت بین دارند و نه گوش 
 گوش به حقیقت نمی گشایند. 

 )178( همان:  »ایشان را معرفت نفس نیست، معرفت خدا چون باشد؟« - 

 دباغت نار ندیده اي، جمال نور کی بینی؟ «تو هنوز « - 

 خود کی دید، آنگاه تا تو نیز بینی. » علی نورٍ« پس 

 ) 264(همان،»خودکی چشید، تا تو نیز جستی؟ و زیتون

 گوش ندارند قرآن چون شنوند؟!» صم« دریغا « -

  »گنگ آمده اند، قرآن چون خوانند؟!» بکم 

  »178(همان: »دیده ندارند، قرآن چون بینند؟!» عمی( 

  

 اندوه و دریغ:-7
بگوید،یا دیگران از درك آن عاجزند بیان می  پرسش هایی از این نوع حسرت و تاسف نویسنده را بر آنچه نمی تواند

 کند.
)پرسشی است که افسوس نویسنده راآشکار 199: 1370(همان، »دریغا مگر که بنیاي باطن ندارد؟« -

که چشم حقیقت بین ندارند تا از فواید علوم ربانی »راه زنان و طفالن نا رسیده ي علماي روزگار«می سازد بر
 و آثار کلمات روحانی بهره اي بیابند. 
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می آورد » لفقر فخريا«)را در تاویل حدیث 314همان: »(؟!دریغا که یارد گفتن«عین القضات پرسش  -

و افسوس و حسرت می خورد که کسی نمی تواند حقیقت این سخن را چنان که باید در یابد و در ادامه ي 
 متن به مخاطب هشدار می دهد که تالش نکردن براي فهم آن غبنی عظیم است. 

و ولی را با دریغا این فریاد از دنیا و قالب بر می آید؛ و گرنه این سخن را و این شکایت نبی « -

)حسرت و اندوه پیامبر و ابوبکر و عمر را به دلیل جدایی از عالم فطرت و 194( همان: »حقیقت چه کار؟
 حقیقت و حضور در عالم خلقت بیان می دارد. 

العلم علمان علم « اما چه گویم؟ در این معنی علماي جاهل تر از جاهالن شمرند که« در عبارت -

)بر علماي 198همان: »(بعلم زبان قناعت کردهاند و علم قلب را فراموش کرده »بالقلب و علم باللّسان
 جاهل دریغ می خورد که به ظاهر علم بسنده کرده اند و علم قلب را وا گذاشته اند.

 بیان شگفتی و تعجب:-8
نکه با بیان چنین جمالتی بیانگر لطافت و عظمت پیام و مطلب است. غالمرضایی طرح چنین سواالتی را به دلیل ای

)ممکن است بیان شگفتی و تعجب با تعظیم و 1388:330شگفتی توامان می گردد موثر تر می داند.(ر.ك:غالمرضایی؛
 ) چنانکه در دومین مثال ذکر شده دیده می شود. به عنوان مثال:115: 1374تأیید هم همراه باشد(ر.ك.شمیسا؛ 

ار شگفتی نویسنده یا مخاطب از آنچه می شنود )اظه289، 62،221،223همان: »(دریغا چه می شنوي؟«  -
باچنین پرسشی نشان داده می شود.شگفتی از اینکه می شنود آنکه در این دنیا ابلیس نام دارد در عالم الهی به 

)و یا اظهار 221نامی خوانده می شود که اگر آن نام را بشنوي،ابلیس خواندن او را کافري می داند.(همان:
و نویسنده بازهم با »جوانمردي دو کس را مسلم بود:احمد را وابلیس را«که گفت  شگفتی از سخن حالج

 اظهار تعجب و شگفتی می کند. »دریغا چه میشنوي؟«عبارت 

)شگفتی همراه با خوف شنونده را از شنیدن 53( همان:  »دریغا که چه خوف دارداین آیت با خود؟« -
 نشان می دهد. »و ما تدري باي ارض تموت«آیه ي 

)از 94(همان: » گفت: به من ده و هفت بار گردد من بگرد و زیارت کعبه کردي چه می شنوي؟!« -
هفت بار گرد من بگرد، زیارت «شنید سخن بایزید هنگامی که به زایر کعبه گفت هرچه داري به من بده و 

 »چه می شنوي؟«با شگفتی بیان می دارد که» کعبه کردي 
-   

 تزاحم اغراض ثانوي: -9
از کتب بالغی در شرح معانی ثانوي پرسش هریک از جمالت را تنها تحت یکی از عناوین اغراض ثانوي  بسیاري

پرسش آورده اند در حالیکه آن غرض به تنهایی نمی تواند در بر گیرنده ي تمامی مقاصد مورد نظر گوینده یا نویسنده 
ا مخاطبی دیگر ممکن است غرض دیگري از باشد،حتی در بسیاري موارد در موقعیت هاي گوناگون و در ارتباط ب

نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش ر کتاب هاي بالغی «جمالت برداشت شود. دکتر سیدان در مقاله اي با موضوع 
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مطرح نموده است.ما نیز در این مقاله از »تزاحم اغراض ثانوي «چنین ویژگی را در جمالت پرسشی تحت عنوان »فارسی
د نمونه از جمالتی که داراي چند معنا، برداشت و یا غرض هستند را ذیل همین عنوان ذکر این مطلب بهره برده و چن

 می کنیم. 

  تعظیم + عجز مخاطب 

» ( تو چه دانی اي عزیز که این شاهد کدامست؟و زلف شاهد چیست؟ و خد و خال کدام مقام است؟« -
 )24همان:

 تعظیم + تأکید و تقریر خبر 

 )29همان: » ( شاهد بازي است.و این چه مقام است ؟ « -
  آرزو 

 ) 353همان » ( گویی کی باشدکه از قیل و قال نجات یابیم؟« -

 ) 354همان:»( کی باشد که از ادبار خود برهیم؟! و هنوز دور است.« -

نهی + سرزنش 
 )68همان: » ( عادت پرستی را مسلمانی چه خوانی؟«

 استبعاد +انکار *
 ) 8(همان: » اما برَ از بحر چه خبر دارد؟«
 شگفتی و حیرت +حسرت و دریغ +انکار* 

 ) 143همان:»(دریغا از الم نشرح لک صدرك چه فهم کرده اي ؟«  -

 استبعاد+تعظیم* 
 )24زمین با او (محمد ) چه قربت دارد که موضع او بود ؟(همان: - 

 تحلیل 
صول تصوف و عرفان و بیان احوال و مقامات سالکان طریقت به فارسی کتاب هاي نثري که صوفیان درشرح مبادي وا«

تألیف کرده اند،از جمله مهمترین آثار نثر فارسی است که از جذبه و حال و رونق و جالي خاصی برخوردار است. 
وان و ساده سخن صوفیه براثرآمیزش با مردم و عالقه به ارشاد آنان، در مجالس وعظ و یا در آثار منثور خود به فارسی ر

می گفتند و مطالب خود را همراه با حکایت ها و مثل  وشاهد ارائه می دادند تا بهتر بتوانند درخوانندگان و شنوندگان 
خود اثر بگذارند.به همین جهت آثار صوفیان ازآداب و رسوم و اندیشه هاو زندگی مردم مایه می گیرد و نثر صوفیانه 

زي است که بازیبایی و گیرایی خاصی همراه می باشد. به طور کلی، نثر فارسی کتب داراي سادگی و تازگی ذوق آمی
صوفیه، بیشتر، از تعقیدو ابهام و ایجاز و اطناب بیش از حد خالی است و گاهی نیز متضمن لطایف اقوال حکمت آمیز 

همین جهت گاهی نثر صوفیانه است که نقل آنها به نثر صوفیه جنبه شعري می دهد و در اذهان تأثیري شگرف دارد. به 
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جنبه تعزلی و خطابی می گیرد کتب فارسی صوفیه در دوران اولیه، در نهایت سادگی و زیبایی و رسایی و حسن تأثیر و 

 )389و39: 1380رستگار فسایی، »( صرف ونحو کامل و داراي لغات فارسی لطیفی است که تا قرن ششم بیشتر نمی پاید.
تاثیر و نحو و صرف کامل و ظرافت فوق العاد در بیان و تعبیر همراه با سوز و گداز مخصوص زیبایی و رسایی و حسن «

که ویژه ي نثر صوفیانه و شعر واقعی است در کلیه ي آثار عین القضات بخصوص در تمهیدات و لوایح بحد کمال 
ا از همه موثر تر و شیوا تر و با موجود است و بدین سبب است که نوشته هاي او چه فرسی و چه تازي در میان آثار عرف

سوز و گداز تر است.از اثر تصنعات و تکلفات منشیانه ي قرن پنجم و ششم بهیچ وجه در کتب او دیده 
 )1338:167نمیشود.(فرمنش؛

در نوشته هاي عین القضات همدانی زبان و کالم با عوالم روحی نویسنده پیوند خورده است. به همین دلیل او همچون 
عین القضات « خود احمد غزالی با کاربرد زبانی آراسته،مفاهیم و معانی کالم خود را استادانه بیان می کند. استادي استاد 

در جایی بیشتر رخ می نماید که او با استفاده از عبارات و جمالت مفاهیم و نکاتی را وراي الفاظ و ظاهر آن » همدانی
هد که ذهن نوآموزش را به سوي درس جذب و بر آن متمرکز کند بیان می کند. او همچون معلمی کاردان می خوا

 بنابراین در بیشتر موارد براي بیان نکات مهم و کلیدي خود سوالی را مطرح می کند.
« با طرح سوال مخاطب را از غیبت به حضور می کشاند و به تقریر خبر و تأکید بر آن می پردازد یکی از اهداف اصلی 

بر و تأکید براهمیت آن است. و دیگر از اهداف او هشدار دادن به مخاطب و آگاه ساختن اوست. همین بیان خ» همدانی
همچنین گاهی او با طرح پرسش قاطعانه موضوعی را انکار می کند و گاه همراه با انکار عجز و ناتوانی مخاطب را تفهیم 

در متن او دیده می شود. نوعی ایجاد انگیزه  می سازد. در کنار تمامی اغراضی که در پشت جمالت پرسشی به کار رفته
در خواننده و تلنگر زدنی به ذهن رخوت زده ي او مورد نظر است که گاه با نهایت استادي پرسشهایش را با تمثیلی 

عین » ( از دریا، چه بر توان گرفت؟ تا ساکن دریا نشوي؟« همراه می سازد تا شیرینی کالم او دو چندان گردد، چنانکه ؛
 ) 8: 1370قضات همدانی، ال
همچنین در بسیاري جمالت پرسشی متن می توان بیش از یک غرض یا معنا یافت گویی نویسنده می خواسته است تا  

 ذهن خواننده بیشتر دچار کنکاش گردد و یا اینکه می خواسته است تا آزاد باشد در فهم کالم. 
 

 گیري نتیجه
عین القضات همدانی است که مانند بسیاري از آثار صوفیه نثري، ساده  تمهیداتیکی از آثار عرفانی برجسته قرن ششم  

و روان و در عین حال گیرا و جذاب دارد. توانایی نویسنده در بکار گیري نثري منثور و آهنگین و به ویژه موفقیت او در 
ار تمام ویژگیها و عوامل ماندگاري بکارگیري کلمات، عبارات و جمالت جاودانگی اثر او را به دنبال داشته است. در کن

این اثر گرانقدر می توان گفت توانایی او در انتقال مفاهیمی مهم و کلیدي با استفاده از جمالتی به ظاهر ساده و قابل فهم 
اصلی ترین عامل ماندگاري این مکتوب است. او در کنار استفاده از انواع جمالت، از جمله ي پرسشی به عنوان ابزاري 

تفهیم مطالب اصلی عرفان سود می جوید.و بسیار استادانه اغراض اصلی و کالم حقیقی را با جمالت پرسشی به  جهت
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خواننده منتقل می کند. از مخاطب می پرسد و خود جواب می دهد تا او را آگاه سازد. می پرسد و هشدار می دهد. می 

به تمسخر می گیرد. بعید می داند، افسوس می خورد، نهی  پرسد و انکار می کند. می پرسد و اقرار می کند. می پرسد و
 می کنند، و با هر پرسشی بر دانسته هاي مخاطبش می افزاید و استادیش را بسیار زیبا نمایان می سازد. 
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