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Abstract  
A sentence can structurally be used in three forms: declarative, interrogative, and imperative. 

Semantically, each type may have different meanings in various contexts. The discussion of 

secondary or multiple meanings of a sentence has long been considered by rhetoricians, especially in 

the field of semantics. The secondary meanings of the above three sentences have been frequently 

debated. It has also been considered in today’s pragmatics. In this paper, Parvin E’tesâmi’s poems 

have been studied from the perspective of secondary meanings in interrogative sentences. The 

question of this research is to recognize what are the secondary meanings of interrogative sentences 

in her poems in order to determine the capacity range of these kinds of sentences in the Persian 

language and the literary context. The study showed that out of 639 interrogative sentences, 34 are 

real questions and 29 have secondary or implicit meanings. Out of 29 secondary meanings, the most 

frequency belongs to the denial questions and the least to regret ones. The expression of several 

secondary meanings in one sentence has simultaneously been found in her works. This study shows 

that despite the different time periods and her gender (being a woman), her literary text, like other 

texts of outstanding poets in Persian literature, had more desire to use the interrogative sentences in 

the secondary sense and the literary context enhances the capacity to utilize interrogative sentences 

in secondary meanings. 
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 اعتصامي پروین اشعار در پرسشي هایجمله ثانوی معاني

   پوریسبزعل جهاندوست
 آزاد دانش  گاه رش  ت، واحد ،یفارس   اتیادب و زبان گروه ار،یدانش  

 رانیا رشت، ،یاسالم
 

 

  یواعظ هنگامه
 زادآ دانشگاه رشت، واحد ،یس  یانگل اتیادب و زبان گروه ار،یاس تاد 

 رانیا رشت، ،یاسالم

 چکیده
ک یتوان براي هرمي نظر معنا، اما از رود؛کارميبه امريو  پرسشي، خبريهاي نظر صورت به شکل از جمله

ه از یک جمل ةگرفت. بحث معاني  انوي و یا معاني چندگاننظرخاص و متفاوت دریي معناا  هاا، از این جملاه 
اسالمي روي معاني  انوي  ةاست. در قرون اوليبوده معاني علمۀ در حوزویژه قدیم مورد نظر علماي بالغت به

جدید نيز در کاربردشااناسااي به این امر بساايار  ۀاساات. در دورشاادههاي فراوانية فو ق بحثگانجمالت سااه
مي از منظر معاني  انوي جمالت پرسااشااي بررسااي اعتصااااشااعار پروین  ،اساات. در این پژوهششاده پرداخته
شخص ، تا ماي دارند، چه معاني  انویهسات که جمالت پرسشي دیوان پروین آناند. پرساش این تحايق  شاده 

دهد يم  ها نشانبررسي داده است. مادارچه و در بافت ادبي گردد ظرفيت جمالت پرسشي در زبان فارسي 
اند و جمله با پرسش واقعي و بايه در معناي  انوي به کار رفته 85دیوان او، جملة پرسشي  186که از مجموع 

کنند که بيشترین به استفهام انکاري و معني  انوي را بيان مي 26جمالت پرسشي با معناي  انوي نيز، مجموعاً 
مان نيز زبطور هم ،حکم اختصاص دارد؛ بيان چندین معناي  انوي در یک جملهترین به حسرت و شمول کم

ودن زماني و زن ب ۀدهد که با وجود متفاوت بودن دورشود. این بررسي نشان ميدر آ ار وي بسايار یافت مي 
رد تمایل بيشاااتري به کارب ،همانند متون ادبي دیگر بزرگان ادب فارساااي، شااااعر، متن ادبي بررساااي شاااده

را  ة پرسااشااي در معاني  انوياز جملهاي پرسااشااي در معناي  انویه دارد و بافت ادبي ظرفيت اسااتفاده جمله
 .  کندشدید ميت

 . انويمعاني معاني، علم کاربردشناسي، پرسشي، هايجمله اعتصامي، پروین ها:کلیدواژه
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 مقدمه
. امريو  پرسشي، خبريشوند؛ ميها به لحاظ ساختاري به سه دستة اصلي تاسيم انواع جمله

خود هستند که در بافت هنحوي منحصر بهاي هر یک از این ساختارها، داراي ویژگي
عادي ناش  در حالت یک جملة پرسشي شوند.متفاوتي مرتبط مي و معاني هاگفتماني با ناش
 ةجمل»از  ياهرگاه ماصود گوینده کند. ایفانيز تواند ناش تااضا یا امر را مي پرسشي دارد، اما

اگر ت. اس داده خاطبش انتاالپرسش باشد، گوینده مستايماً منظور خود را به م «پرسشي
ناي  انویه معد با اشد، اما منظور  درخواست مؤدبانه بنک استفاده« ة پرسشيجمل»از گوینده 

معناي  ،ناست. بنابرای علم معاني به منظور یا اغراض  انویه توجه خاصي داشته مواجه هستيم.
ت و تکيه خواننده نيز با توجه به باف انویه به منظور گوینده یا نویسنده داللت دارد؛ شنونده یا 

 کند. براي مثال:بر سبک وي، معنا را درک مي
 .طور مستايم(ه)پرسش، کسب اطالعات ب خواني؟کجا درس مي -
 .شود نمکدان را به من بدهيدمي -

هاي پرسشي را با هاي خود، جملههاي ادبي، شاعر در اکثر نوشتهدر شعر یا سبک 
 چند ،واحد يپرسش يبرا توانيم مخاطب، افتیدر حسببرد. ميکار منظورهاي متعددي به

 داشته دربر قیتشو يمعن يمخاطب يبرا يپرسش است ممکن يعنی گرفت؛ نظر در هی انو يمعنا
 ن حافظادب فارسي چو ةشاعران برجست .کند حمل يشگفت بر را آن گر،ید يبطمخا و باشد

 معاني اند. پژوهش حاضر به بررسيگرفته بهره سعدي از چنين ابزاري براي بيان اندیشه خود و
اص معاصر اختص ۀدر دور -یک شاعر زن-پروین اعتصامي  انویه چنين جمالتي از دیدگاه 

و  است و تفاوت زیستن کرده کدام معاني  انویه از پرسش استفادهتا بدانند وي از  دارد
فارسي و جنسيت در تکثر معاني  هاي بزرگان ادباي متفاوت از دورهر دورهاندیشيدن د

 است یا خير.   انویه این نوع جمالت تأ يري داشته
 نمونه نشر) یيبابا يمحمدتا کوشش به ياعتصام نیپرو وانید کامل متن قيتحا نیا در 
 تجمال تعداد ي،کل طوربه. است شده يبررس يپرسش جمالت استخراج يبرا[( تايب]

در این پژوهش براي ارجاع به دیوان پروین . است مورد 156 ياعتصام نیپرو وانید يپرسش
آنجا که سال نشر منبع مورد نظر معلوم استفاده شده و از « دیوان پروین»همه جا از عبارت 

و بجاي آن شماره صفحه نمونه بيان  از رکر سال ا ر در کنار هر بيت خودداري شده نيست
 است. شده، درج شده
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 پژوهش ةپیشین. 1
 6الزار(، 6872)(، عماد افشار 6816)هاي دستورنویسان سنتي مانند قریب و همکاران بررسي

بندي جمالت فارسي به جمالت پرسشي قائل دهد که همگي در دستهنشان مي [(6835]6697)
 شناسانيکنند. مرور مطالعات زباندانند که امري را پرسش ميميها را جمالتي اند و آنبوده

(، 6871)(، ميرعمادي 6875) الدینیمشکوة(، 6872)زاده (، غالمعلي6878) چون باطني
(، واعظي 2887(، کریمي و طالااني )6839(، آهنگر )2886)پور (، کهنمویي6876)مهند راسخ

اي از زمان، دهد که در برهههاي پرسشي نشان ميساختار( در 6869)( و دبيرمادم 6836)
ماوله و ميزان » ةمانند نظری ،هاي سؤالي جمالت پرسشي بر مبناي رویکردهاي نظريناش

 ةست. نکتامورد توجه بوده « گرایيکمينه»، «گزینيحاکميت و مرجع»، «گشتاريدستور»، «هليدي
پيشينه به  دومردهاي دیگري نيز دارند که بخش توجه این است که جمالت پرسشي، کارکقابل 

 پردازد. هاي پرسشي ميهاي  انوي جملهناشمطالعات محااان با تأکيد بر 
 ازدهمی قرن در يمازندراناست.  کرده پرسشي اشاره جمالت غرض 28به  (تايب) ياولآ ق 
 :ک .ر) است گرفتهنظر در يپرسش جمالت يبرا ي انو کارکرد 66 ،انوارالبالغه در

 از کارکرد 21 به بالغه علم گفتار رو  در يزاهد نيز ريخا دورۀ در (.6871 ،يمازندران
 جمالت ي انو کارکرد 85 به رضانژاد ،(6851 ،يزاهد)ي پرسش جمالت ي انو يکارکردها

 يپرسش جمالت ي انو يکارکردها از مورد 62 به يکزاز(، 6817 رضانژاد، :ک .ر)ي پرسش
 ،یيرجا :ک .ر)ي پرسش جمالت ي انو يکارکردها از مورد 68 به یيرجا و( 6878 ،يکزاز)

 .اندکرده اشاره (6898
 اشعار در يپرسش جمالت يمنظور -یيمعنا يهاناشبررسي  در( 6838)ي آرانيبتول 
 به يارسف شعر تبالغ و يگفتار يهاکنش ةنظری ةیپا بر فرخزاد فروغ و  الث اخوان يمهد

 وغفر( سايشم نظر مطابق) يپرسش جمالت ي انو کارکرد 23 از که ستا دهيرس جهينت نیا
 . اندبرده کاربه را کارکرد 62 اخوان و کارکرد 69 فرخزاد،

 ا،سيشم) است کردهيمعرف را يپرسش جمالت ي انو اغراض از غرض 23( 6836) سايشم 
6836 .) 
 که افتهی يپرسش جملة 823 ي،سعد بوستان هايپرسش يشناسمنظور در( 6838) ياکبر 

 ت. اس کرده انيب را يپرسش جمالت ي انو کارکرد 25 ،هاآنبا بررسي 

                                                            
1. Lazard, G. 
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بيت در غزليات  811( در بررسي خود از مجموع 6836) رحيميان و شکري احمدآبادي 
معناي غيرپرسشي براي  66ها اند. آنکردهبيت داراي جمالت پرسشي را بررسي 299حافظ، 
 کردند. پرسشي معرفيجمالت 

 جمالت ي انو غرض 89 ي،پرسش جملة 526 از حافظ اتيغزلي بررس با( 6837) يطاهر 
 . است کرده انيب را يپرسش
 يبررس را شما وانید اتيغزل از غزل 125 ،شما اتيغزل با انتخاب (6868)ي مهدو و پارسا 
  .اندکرده دايپ دست يپرسش جمالت ي انو يکارکردها از کارکرد 27 به مجموع در و کرده
 اغراض از غرض 68 به يسعد اتيغزل در بررسي( 6862) ي و محمودي نوسرليخليباقر 
  .نداکردهاشاره ياستفهام جمالت ي انو
 ( معاني  انویه جمالت پرسشي را در غزليات سعدي بررسي6869) راد و ماهيارافضلي 
هایي نيستند که در علم معاني آن ةجمالت پرسشي همها، اغراض  انویه اند. از نظر آنکرده
 انتخاب 765از مجموع  6اساس فرمول مورگانغزل که تصادفي بر 283د. سعدي از انآمده
طور همزمان نيز در یک همعاني متعدد ب غرض  انوي توجه داشته و اظهار 59به  است شده

  است. گرفته جمله صورت
ز پردازد. ا( به ناد علم معاني سنتي و کارکرد آن از دیدگاهي نو مي6869) آهنگردشتي 

مانند امر،  ؛اندگرفته نظر نظر وي، در کتب بالغي تاکنون براي جمالت پرسشي، معاني در
 ۀنهي، بيان تحسر، ترغيب و مانند اینها. معاني  انوي دیگر براي جمالت پرسشي در دور

 . استمدار به متن در علم معاني سنتي مسکوت مانده نندهرویکرد خوامعاصر به دليل 
( معاني  انوي استفهام را در بالغت عربي و فارسي بررسي 6861) 2مالمير و وزیله 
 رسند که معاني  انويدي و حرف موارد تکراري به این نتيجه ميبناند. پا از جمعکرده

عنوان  82در کتب بالغي فارسي در عنوان مشترک و  89استفهام در کتب بالغي عربي در 
شعر و ادب فارسي به شواهدي از  ةست که با مطالعا اند. این درحاليشده مشترک مطرو

کدام از عناوین مطرو شده در آ ار بالغي در هيچرا بندي رسند که قابليت دستهال ميؤس
تند که از این تعداد دست یاف سؤال 169مطالعه غزليات حافظ به  فارسي و عربي ندارد. آنان با

 است. رفته کاردر معناي حاياي به سؤال 5

                                                            
1. Morgan, W. 

 malmirو    vazilehاین نام فارسي و یا ایراني  است   وَزیله   .2
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 بنیاد نظری. 6
 ودهب توجه)معناشناسي نظري( همواره مورد شناسي، معناي واژگاني و ساختاري در علم زبان

اللفظي عناصر جمله و استخراج معناي کلي حاصل از اي و تحتگزاره است که به معناي
 معناي مورد نظر گوینده مورد ،در کاربردشناسي و دارد سازنده آن داللتهاي ترکيب واحد

يان شناسي به دنبال نيت گوینده یا نویسنده از بدیگر، در علم کاربرد عبارت است. به توجه
ه شناسي با نيت و قصد گوینده از بيان جملگردیم. کاربردجمله )معناشناسي کاربردي( مي

 راین،بنابشود.  الزم است تا معناي جمله از طریق بافت بررسي ،ن رواز ای ؛در ارتباط است
هوم مختصري به مفادامه پردازد. در معناي جمله از طریق بافت مي ةکاربردشناسي به مطالع
 (.6861شود )واعظي و مدرسي، مي بافت و انواع آن اشاره

 بافت و انواع آن. 6-1
نده دارد که از طریق آن معناي مورد نظر گوی غيرزباني اشارهاساساً بافت به موقعيت زباني یا 

موقعيتي  به دو نوع زباني و بيشتربافت را ، یابد. بر این اساسشود و جمله معنا ميمتبلور مي
مله یا عبارت شود که معناي جاند. بافت زباني به هر وضعيتي اطال ق ميکرده)فيزیکي( تاسيم

افت شود و ب یق عناصر زباني مجاور یا غيرمجاور خود مشخصزباني )معناي گوینده( از طر
 عيينها از طریق آن موقعيت تفيزیکي به یک موقعيت فيزیکي داللت دارد که معناي واژه

، هاي بافت نظير هویت مشارکين، زمانشود. در هر بافتي اعم از زباني و غيرزباني، مؤلفهمي
اي دارند. معن مشارکين در رخدادهاي گفتاري شرکتباورها، عااید، دانش و مااصد  مکان،

عناصر  ،شود. در این ميانمي هاي موجود در بافت است که روشنلفهمؤگوینده نهایتاً توسط 
ها صرفاً از طریق بافت وجود دارند که معناي آن« هاي اشاريعبارت»عنوان  زباني تحت

 (.6861شود )واعظي و مدرسي، مي موجود مشخص

 لویحت .6-6
کند: تلویح، بخشي از کالم است که به طور مي گونه بيان( تلویح را این6679) 6گرایا

یابد. گاهي منظور گوینده از طریق اما در کالم او تظاهر نمي ،ضمني مورد نظر گوینده است
یابد که در و مخاطب به آن دست مي شودميروابط منطاي موجود در سطح جمله حاصل 

                                                            
1. Grice, H. P 
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پا  ،او یک ایراني است» ةگویند. در جملمي آن تلویح قراردادي یا استلزام این صورت به
یح، نوع دیگر تلوشد.  خواهدحاصل  «همه ایرانيان شجاع هستند»نتيجه منطاي « شجاع است

 افت. اگر در بشودمي که در نتيجه تخطي از اصول گرایا حاصلاست اي تلویح مکالمه
، ظاهراً «پشت کامپيوترم»و مخاطب پاسخ دهد که « زنند!زنگ مي»گوینده بگوید:  ،زباني

است  ردهک بلکه او تلویحاً بيان ،کرده است، اما چنين نيست مخاطب از راهبرد ارتباط تخطي
از  ترتيب، تخطي از هر یک این دهد. به در حال حاضر قادر نيست که به زنگ تلفن پاسخ

اي را به دنبال دارد. چنانچه مخاطب بتواند منظور همکاري، تلویح مکالمههاي اصل راهبرد
شود. يم یابد و ارتباط برقرارهاي بافتي دریابد، مکالمه ادامه ميلفهؤگوینده را از طریق م

 چنانچه نتواند به منظور گوینده برسد به نوعي مکالمه خاتمه یافته است.

 کنش گفتاری. 6-3
ته گرفکار ها بهها براي انجام اعمال و کنشگفتارکند که پارهبيان مي (6612) 6آستين 

لکه انجامش گویيم، بگفتار نه تنها مطلبي را ميدیگر، با بيان یک پاره عبارتشوند. بهمي
ن است در ممک»کند، بگویيد: مثال، اگر به کسي که اتا ق شما را ترک ميعنوان دهيم. بهمي

اید. به این ار بردهکبر گفتن مطلبي، کنش تااضا را نيز به ، شما عالوه«دیدرا پشت سرخود ببن
گفتار که گفتاري همواره دو بعد دارد: کنش بيان پارهترتيب یک رخداد گفتاري یا کنش

ت بياني که به )طرو( انجام کنشي داللشود و دوم کنش غيراصطالحاً کنش بياني ناميده مي
ند کشود که کنش تأ يري نام دارد و به تأ يري اشاره ميميرا هم قائل  دارد. آستين بُعد سومي

ن این عبارت کنش ، بيا«امخيلي تشنه»گفتار بر شنونده آن دارد. مثالً اگر کسي بگوید: که پاره
ن او براي مثالً برخاست-بياني و تأ ير آن بر شنونده بياني، طرو یک درخواست کنش غير

  (.6861بود )واعظي و مدرسي، گفتار خواهد ري آن پارهتأ يکنش -آوردن آب

 گفتاری مستقیم و غیرمستقیمکنش. 6-0
خواست رساني، پرسش و درهاي گفتاري دستور، اطالعگفتار به کنشاساساً با بيان هر پاره

دستوري در سطح جمله وجود  يازابهها یک ماکنيم. براي هر کدام از این کنشاشاره مي
شود. خبري و براي پرسش از جملة پرسشي استفاده مي ةرساني از جملدارد. مثالً براي اطالع

                                                            
1. Austin, J. L 
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کنيد که براي  شود. حال تصورگفته مي« گفتاري مستايمکنش»به این شيوه از بيان، اصطالحاً 
 ةفاده از جملجاي استبه دستوري آن استفاده نکنيم. مثالً يازاگفتاري از مابهبيان یک کنش

رفته کار گرساني بهخبري استفاده کنيم که براي اطالع ةامري براي دستور دادن از جمل
، است شده آموزي که وارد کالسمثال، در کالس درس معلم به دانش عنوانشود. بهمي

 از در این حالت اصطالحاً ؛«در را ببند»جاي آنکه بگوید: به «در را باز گراشتيد»بگوید 
و غيرمستايم با  گفتاري مستايمایم. استفاده از کنشکرده گفتاري غيرمستايم استفادهکنش

 ؛در ارتباط است ...اجتماعي و ةعوامل اجتماعي نظير فرهنگ جوامع، جنسيت، سن، طبا
تفاهم، ءوجاي یکدیگر منجر به مسائل گوناگوني نظير سها بهآن ۀاي که استفادگونهبه
 (.)همانشود کردن و نظایر آن ميادبي، لفظ قلم صحبتبي
اي هاست که انواع متفاوتي از جمالت با کنش داده انگليسي نشان بررسي شواهد زبان 

ها به لحاظ ساختاري و نحوي به سه دستة اصلي انواع جمله ،متفاوتي در ارتباطند. از نظر وي
 اند:شدهتاسيم

   6خبري ساختار -6
   2پرسشي ساختار -2
 .8امري یا درخواستي ساختار -8

خود هستند که در بافت ههاي نحوي منحصر بهر یک از این ساختارها، داراي ویژگي 
 ه جملة زیرترتيب در سشوند. این سه ساختار را بهميهاي متفاوتي مرتبطگفتماني با ناش

  :(2881، 5یولن از یکدیگر بازشناخت )توا، مي((6)جدول )

 . بازشناسي سه ساختار خبری، پرسشي و امری1جدول 
 جمله ساختار نقش

 .You ate the pizza خبری بیانی
 ?Did you eat the pizza پرسشی س ال
 Eat the pizza (please) امری تقاضا

                                                            
1. Declarative 

2. Interrogative 

3. Imperative 

4. Yule, Y. 
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هاي متفاوتي در ارتباط هستند. در صورت مستايم یک ها با ناشهر یک از این جمله 
 تواند ناشدارد، اما در صورت غيرمستايم، مي سؤاليجملة پرسشي در حالت عادي ناش 

جمالت  دهند وکند. جمالت خبري نيز ناش توصيب یا بيان را نشان ميتااضا یا امر را ایفا
تماني گف جمالت با ناشي در محيط هر یک از ،امري نيز با ناش تااضا همراهند. بنابراین

 مرتبط هستند. 
 -6  عبارتند از:سه ساختار بيان شده، ( سه ناش و کارکرد 6616) 6از دیدگاه سرل 

در وي  .5کارکرد امر یا درخواست -8و   8کارکرد پرسش -2، 2کارکرد توصيب یا بيان
 ، کارکرد«ساختار خبري»اي از کند که هرگاه ماصود گویندهگيري ميطور نتيجهنهایت، این

، «خواستياختار امري یا درس»و از  «پرسش»، کارکرد «شيساختار پرس»از ، «توصيفي یا بياني»
اگر ر این، عالوه برو هستيم. مستايم روبه باشد با کنش گفتاري« امر و درخواست»کارکرد 

اما منظور  رد، ه کاستفاد« ساختار پرسشي»هم بخورد )یعني مثالً اگر گوینده از راین نسبت ب
گفتاري غيرمستايم مواجه هستيم. براي مثال، هرگاه هايبا کنش درخواست مؤدبانه بود(

خبر سرد بودن هوا باشد، کنش گفتاري  و منظور  بيان« It’s cold»اي بگوید گوینده
 Did youنمونة دیگري از کنش گفتار مستايم، پرسش مستايم است، مانند:  .مستايم است

eat pizza?  توانند با ناش تااضا وهاي پرسشي مياما جمله «پيتزا را خوردي؟»که یعني 
تااضا  ناشبا پرسشي  ،این جمله .?Can you pass the saltمانند:  ؛کار روندهخواهش ب

 . (2881)یول،  و درخواست از مخاطب است. پا کنش غيرمستايم است
ال به گفتارهاي غيرمستايم مانند این مثاز پارهتوان کند که هميشه نميارعان مي یولالبته  
که کنشي غيرمستايم  ?Can you be a Doctorگفتار مستايم آن پي برد. مانند جملة پاره

تر، درک کنش مستايم از طریق کنش است. به عبارت دقيق 9اي تمنایينيست، بلکه جمله
زباني تعيين شدني ق دانش درونغيرمستايم نيست، بلکه مبتني بر بافت موقعيتي است و از طری

هاي نشها و کروند، ناشکار ميهب متفاوتيهاي هایي که در بافتنيست. بنابراین، جمله
افت توان از کاربرد و بهاي غيرمستايم را ميدهند. نمونهمستايم و غيرمستايم را نشان مي

 .(2881)یول،  کردآن درک کالميبرمبناي ناش 

                                                            
1. Searle, J. 

2. Statement 

3. Question 

4. Command/ Request 

5. Optative 
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ست. یافت، بافت ادبي اتوان جمالت پرسشي را با معاني دوم هایي که ميیکي از بافت 
نده یا شاعر بلکه با استناد بر نظر نویس ،شودطور مستايم دریافت نميه در بافت ب معناي ضمني

در  هاي پرسشيجمله ،گنجاند. بنابراینزماني درون متن خود مي ةبا تأ ير از محيط و بره
نگارندگان  ،اند که در بخش تحليلمستايم اشاره بسيار کردهطور غيرهباشعار به معاني  انویه 

ت مستايم از دیدگاه شاعري با جنسيسعي دارند با بررسي معاني این نوع جمالت، معاني غير
  کنند.مؤنث را توصيب

 بررسي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي . 3
ها براي پرسش واقعي آنمعاني مختلفي دارند. بخشي از  ،در دیوان پروین جمالت پرسشي

ه به شوند. در ادامه هر دو دستمي گرفته کارروند و بخشي هم براي معاني دیگر بهکار ميبه
 شد. خواهند داده طور جداگانه شرو

  يواقع پرسش. 3-1

 نیروپ وانید در ؛است گرانید ای مخاطب از الؤس و پرسش ،يپرسش جملة ياصل کارکرد
 هاآن از مورد چند نمونه يبرا در که دارد وجود جمالت نوع نیا از ياريبس موارد ياعتصام
 .شوديم بيان

 ؟يخواندساات چه مردن کز ساااراط از ديپرساا يکی  
 

 را يزندگان ينام چااه از مرگ خبريب يا بگفات  
 

 (28 ن،یپرودیوان )                 

 ميتی کودک يکی انهيم زان ديپرسااا
 

 اساات؟پادشاا تاج بر که سااتيچ تابناک نیکا 
 

 (688 ن،یپرودیوان )                 

  قولنقل و گووگفت متن در پرسش. 3-1-1

 همشاب هم آن کارکرد و معنا ؛شوديم رکر يپرسش جملة کی ،يخبر جمالت دل در يگاه
 ،جمله يفضا با متناسب ای باشد يواقع پرسش است ممکن يعنی ؛است يپرسش جمالتدیگر 
 :است آمده ریز در جمالت نیا از يانمونه. باشد داشته يمتعدد ي انو يمعنا

 شااد؟ چه کوزه که کند نکوهش گر
 

 سااااتين گاافتن يباارا از ميااساااخااناا 
 

 (616 ن،یپرودیوان )                 
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 مرا فکند خون يایدر به آنکه بگفت
 

 مرا فکند خون يایدر به آنکه بگفت 
 

 (691 ن،یپرودیوان )                 

 سال هزار ميگرشت دره و دشات  و رود از
 

 تماجراساا چه نیکا يکساا چيه نگفت من با 
 

 (688 ن،یپرو وانید)   

 يپرسش جمالت یثانو معاني. 3-6

 نوع نیا. شوند ظاهر... و يتعجب ،يپرسش ،يخبر يهاشکل به است ممکن زبان هر جمالت
 هک يزيچ. دارند زين ي انو معني چند ای کی ،شانخود ياصلمعني  بر عالوه جمالت از

 همف. است مخاطب تیدرا و فهم زين و جمله آن متن است، جمله کی ي انو معني نشانگر
 کی خوانندگان است، ممکن يگاه و ستين يآسان به همواره يپرسش جمالت ي انو يمعان
. است يرسشپ جمالت يکارکردها يپوشانهم ينوع به امر نیا ليدل. ندازنديب اشتباه به را متن
 اما هستند، خاص يموضوع کدام هر ،سرزنش و دادن آموز  گرفتن، عبرت ،نمونه عنوانبه

 باشد داشته دربر را هاآن ي انو يمعنا سه هر که دیبگو چنان را جمله کی شاعر است ممکن
 :ریز شعر در مثالً. کنداشاره موارد نیا از يکی به يمخاطب هر و

 ؟یيافزا چه داريا ساااپ چو يبلناد  بر
 

 يداريااساااپ نااه ينخل تو بااا  بااارور 
 

 (683 ن،یپرودیوان )                 

 هم ،ي(باشن بر يب داريسپ مثل کن يسع) است نهفته اندرز و پند يمعنا همدر بيت اخير،  
 يمکال هم و (؟يباش وهيم يب داريسپ مثل يخواهيم يک ا)ت دارد خود در را سرزنش يمعنا
 از يبعض يبرا ياعده است ممکن يحت .دارد کاربرد اخال ق آموز  يبرا که است يميتعل

 . رندينگ نظر در ي انو يمعان يپرسش جمالت

 که يکسان اغلب است، شده باعث ،يپرسش جمالت ي انو يمعان فهم در تيخاص نیا 
 در قيتحا دو ،نمونه عنوانبه. باشد هم از متفاوت نظراتشان کنند،يم پژوهش هحوز نیا در

رحيميان و  هاآن در که است شده انجام حافظ وانید يپرسش جمالت ي انو يمعان مورد
 اشاره ي انو غرض 59 به( 6837)ي طاهر و ي انو غرض 66 به( 6836) شکري احمدآبادي

 امانج يسعد اتيغزل يپرسش جمالت ي انو اغراض مورد در قيتحا دو نيهمچن .اندکرده
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 يپرسش جمالت ي انو غرض 68 به( 6862)ي و محمودي نوسر ليخليباقر هاآن در که شده
 نیا ثحب جهينت. اندکردهاشاره غرض 59 به( 6869) اريماه و راديافضل و يسعد اتيغزل در

 يانو  معاني کردن مشخص) کردیرو کی با و متن کی يرو محاق دو اگر يحت که است
 .بود خواهند متفاوت هم با جینتا احتماالً، دهند، انجام يپژوهش( يپرسش جمالت

 نيب قرمز طخ ميترس و خورديم چشم به نکته نیا است، يادب يمتن که زين نیپرو شعر در 
 نظر از تنهانه گر،ید عبارتبه ؛دینمايم رممکنيغ اريبس يگاه يپرسش جمالت ي انو يمعنا
 سخت يارک زين ي انو يمعان بار با جمالت تعداد شمار  يعنی ؛يکمّ نظر از بلکه ،يفيک

که از حداکثر  ( است2جدول ) شرو به وانید آن يپرسش جمالت نیپربسامدتر .بود خواهد
  .اندبندي شدهتا حداقل دسته

 فراواني معاني ثانویه پرسش در جامعه آماری اشعار پروین اعتصامي. 6 جدول

 یپرسش جمالت یمعنا
ديوان بسامد در 
 پروين

 یپرسش جمالت یمعنا
بسامد در 
 ديوان پروين

 10 سأي اظهار 161 یانکار استفهام
 10 یناراحت و سفأت اظهار 92 شماتت و سرزنش

 1 اعتراض 43 استبعاد
 7 یريتقر استفهام 34 یواقع پرسش
 7 انتظار 35 یتابیب

 6 دهیعق اثبات 34 تيشکا
 5 عبرت و تنبه 25 آموزش و میتعل

 5 تجاهل 23 دادن خبر
 5 ندامت اظهار 20 تعجب
 5 تمنا 11 ریتحق

 4 میتعظ 17 تمسخر
 4 گرفتن انس 15 ینه
 4 تناسب عدم اي منافات 13 یدیتاک استفهام

 3 حسرت 12 درد انیب
 3 حکم شمول 11 عجز انیب

( 2در جدول ) - نیپرو وانید در يپرسش جمالت ي انو يمعنا از کی هر يبراادامه  در 
 امدبس مطابق موارد نیا گرفتن قرار بيترت. شوديم بيان يشواهد -ها اشاره شدبه آن
 .اندشده مرتب بسامدکم به سامدبپر از و هاستآن
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 ينف و یانکار استفهام. 3-6-1

 شکل هب را يمطلب ندهیگو که شوديم اطال ق يپرسش جمالت از ينوع به يانکار استفهام
 اگر يعنی ؛ودشانکار دیبا يعنی ؛باشد يانکار و يمنف جوابش که کنديم انيب چنان يپرسش

 ،(67 ن،یپرو وانید) «را ما عمل مزد دهند کوين/ يروز تا که میاکرده چه يکين: »پرسديم
-مي رضا: »بپرسند روزمره زبان در که است نیا مثل. میاهنکرد يکين که است نیا جوابش

 گفت توانيم هم يمنف جمالت هاآن به که جمالت نیا .«؟راه بياید تواند این همهگوید مي
 يدارا که کرده رکر جمله 616 نیپرو يعنی ؛هستند نیپرو وانید يپرسش جمالت صدر در
 .هستند يکارکرد نيچن

 معاااااابر نیا در دزدند و غماگری همه
 

 انش؟بیگر نگرفتنااد کو آن ساااتيک 
 

 (77 ن،یپرودیوان )                 

 دیآ حضاااور هنگام و بيغ رود چو
 

 محضاار؟ بدان برد توان که يدار چه تو 
 

 (16 ن،یپرودیوان )                 

 اساات؟ يرگيت از غم چه را دالن رهيت
 

 ماسااات زمساااتان يسااارماا  غم يک 
 

 (688 ن،یپرودیوان )                 

 زد؟يخ چااه يآلودگ جز يبناادگ از
 

 اساااات دگاااریااآفر صااافاات ،يپاااک 
 

 (26 ن،یپرودیوان )                 

 شااااااااااااااااااناسديم چه گرسنه کفتار
 

 اساااات؟ ناازار ایاا پااروا بااره کااآهااو 
 

 (27 ن،یپرودیوان )                 

 ؟يدانااااااا چه يبازارگان رسم و ره     
 

 را انیز ينشاااناختسااات  ساااود کز تو 
 

 (66 ن،یپرودیوان )                 

 راديافضل ،مثال عنوانبه ؛اندشدهلئقا يفرق ينف و يانکار استفهام نيب نياامح از ياعده 
 ،ارانک از منظور: »اندکردهبیتعر نيچن را يانکار استفهام خود پژوهش در( 6869) اريماه و
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 يپرسش يهاجمله گونهنیا فعل ،(6813)ي جرجان گفتة به که است جمله بیتکر و ينف
 راديلافض) «شوديم انکار متوجه کالم ا قيس از خواننده و است يمنف جواب اما است، مثبت

 که است يمنف ،يخبر جملة ينف: »اندنوشته ينف بخش در ادامه در شانیا(. 6869 ار،يماه و
 از يرخب پاسخ در .کند انيب را خود منظور تا کنديم مطرو پرسش قالب در را آن ندهیگو
 ملهج جواب مورد دو هر در نکهیا به توجه با(. همان« )«ستين»: گفت توانيم هاگفته نیا

 يانکار استفهام) دو هر ،حاضر پژوهش در دارد وجود دو هر در بیتکر ينوع و است يمنف
 .اندشده رکر جاکی( ينف و

  مالمت و سرزنش .3-6-6

 هک يجمالت اغلب. است مالمت و سرزنش ،يپرسش جمالت ي انو معاني از گرید يکی
 که یدبودن شما: »مثال عنوانبه. است يپرسش شکل به روديم کاربه سرزنش و شماتت هنگام
 پربسامد اريبس جمالت نیا هم ياعتصام نیپرو وانید در «شد؟ هچ پا گردم؟يبرم يدگفت

 . هستند

 ؟يکنيم تنگ من به عرصاااااه   چند هودهيب
 

 جاست هزار صاحرا  به تو گرشاتن  بهر 
 

 (681 ن،یپرودیوان )                 

 اساات؟ ساار نیا شیفکند چه از جهل نار در
 

 ؟اساات ساار نیا شیفکند چه از وید يپا در 
 

 (88 ن،یپرودیوان )                 

 ره هر ساااااار به دونان منت يکشاااااااااا چه
 

 در هر يسااو به نان طلب در يرو چه 
 

 (78 ن،یپرودیوان )                 

 بودن دیبع ای استبعاد .3-6-3

 افتديمن اتفا ق هرگز بحث مورد امر که است نیا دادن نشان يپرسش جمله انيب ازهدف  گاه
 .فتديب ياتفاق نيچن يکس يبرا است محال و

 روان؟ ااااااارهيت دزد شود يک عسا
 

 پاااسااابااان  را گنج نیا بااا  خود تو 
 

 (881 ن،یپرودیوان )                 
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 يپ و اساات بااااااااند و رگ در جان ۀپار
 

 ؟يک کرد خواهد چاره يک سااوزنش 
 

 (827 ن،یپرودیوان )                 

 يتابيب اظهار .3-6-0

 ؛است ندهیگو دلدرد و يناراحت ،يتابيب انيب ،يپرسش شکل به جمالت انيب از هدف يگاه
 نينچ مشابه. اوست با دلدرد حال در و کردهفرض يميصم يشخص را مخاطب ،شاعر ایگو

 .«؟یيآينم چرا پا: »است جمله نیا روزمره، زبان در يجمالت

 برد؟ خواهاااد چمنم يسااااو به کاااااااااه
 

 سااااتين رهبر باادم بخاات بجز کا 
 

 (615 ن،یپرودیوان )                 

 کااارد زناااااادان در چااااااااااااه ز باغبانش
 

 سااااتيک غماااگری فااتااهيااشااا باالااباال 
 

 (615 ن،یپرودیوان )                 

 ؟سااتين ليم چه از من صااحبت به را اطفال
 

 نداشاات پادر  کو يکساا نبود مگر کودک 
 

 (638 ن،یپرودیوان )                 

 هیگال و تیشکا اظهار .3-6-5

 با. شونديم انيب هیگال و تیشکا اظهار هدف با نیپرو وانید در يپرسش جمالت از يتعداد
 زمانه ضاعاو به تیشکا و اعتراض اهل يشاعر يکل طور به ياعتصام نیپرو نکهیا به توجه
عار اش نوع نیا از -سروده نغز ياشعار جامعه مستمندان و زنان حاو ق مورد در ژهیوبه و -بوده
 .شوديم افتی ادیز او وانیددر 

 گااااااااااااردون چرخ کار است عدل اگر
 

 رخشاااان؟ لعل تو و سااانگم من چرا 
 

 (876 ن،یپرودیوان )                 

 نيرنگ دل خون بااه من و زر و ميساا غر ق تو
 

 ت؟اساا زر و ميساا که را تو يخند چه خلق فار به 
 

 (618 ن،یپرودیوان )                 
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 ست؟ااااااايک يکار هيس فتنه نیا آخر
 

 ساااتين اخضااار فلک کار کااه گر 
 

 (615 ن،یپرودیوان )                 

 آموزش و میتعل .3-6-2

 ميتعل و دادن آموز  ياعتصام نیپرو وانید در يپرسش جمالت ي انو معاني از گرید يکی
 .کنديم استفاده جمالت يسؤال شکل از ميتعل و آموختن يبرا شاعر يعنی ؛است

 د؟گرديم سااان چه که يدان تو گرد بر چرخ
 

 رددگ کبوتر گرد بر که شااهباز همچو 
 

 (95 ن،یپرودیوان )                 

 غاااااااااافالن؟ چو کشندت که يرو چرا غافل
 

 ار؟ب پشاات به نهندت که يکن خم چه از پشاات 
 

 (263 ن،یپرودیوان )                 

 میمستقریغ شکل به اخبار .3-6-7

 بدون برخ ندۀیگو. است اطالع دادن ای خبر انيب يپرسش جمالت يکارکردها از گرید يکی
 جمالت نیا .کنديم مطرو يپرسش باشد، داشته يجواب افتیدر انتظار شنونده از نکهیا

 به دهنیگو خود است ممکن گاه ستند،ين مخاطب طرف از يجواب يدارا گاهچيه يپرسش
 در بتهال. برساند خواننده به ياطالع ای يخبر قیطر نیا به و دهد پاسخ خود شده طرو سؤال
 جمالت زا يانمونه. است شاعر تیاولو در يخبررسان از شيب عاطفه انيب ،شعر ای يادب زبان
 .است آمده ادامه در ياعتصام نیپرو وانید در يرسانخبر ي انو هدف با يپرسش

 دلم يهاعااااااااااااده   ست؟يچ من لعل
 

 سااااتين معاادن چيه بااه نيخون عاااد 
 

 (616 ن،یپرودیوان )                 

 اشک قطااااااااره کی که دیدينشن آن
 

 د؟يچکاااااااااااا يميتی چشم از صبحدم 
 

 (281 ن،یپرودیوان )                 

 ؟خو  هيت به نفااااااااا    گفت چه يدان
 

 است گرید راه گاااااارت  گرد باز راه نیز 
 

 (86 ن،یپرودیوان )                 
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 تعجب انیب .3-6-6

 را خود بتعج ندهیگو يعنی؛ است تعجب انيب يپرسش جمالت يکارکردها از گرید يکی
 با يرسشپ جمالت هاآن در که نیپرو وانید از ياشعار نمونه. کنديم انيب يپرسش شکل به

 : اندشده انيب تعجب هدف

 است فکرت چه نیا جنگ؟ و زديخ صالح  چه ما از
 

 تاساايآساا گر و آب گر سااتیگرید دساات در 
 

 (683 ن،یپرودیوان )                 

 اتسااااين چاره ما اااااااااادن    یلغز از میسبکبار ما
 

 انااد؟دهی لغز چرا يگرانساانگ نیا باا  عااقالن  
 

 (666 ن،یپرودیوان )                 

 بود خااااااااانه در شاااااااااب   آغاز از خواجه
 

 گشاااود؟يم را در که بهر از حاجب 
 

 (826 ن،یپرودیوان )                 

 ریتحق .3-6-2

 .است ريتحا ،يپرسش جمالت ي انومعناي  ،نیپرو شعر در شده افتی جمالت از يتعداد در

 يسااوزن گفت ينخ به یيباانو  دساات در
 درساات شااوديم من همت به يپارگ هر

 

 ؟يکنيم چه پا يب و ساار يب گردهرزه يکا 
 ؟يکنيم چااه داي پ تی حکاا  نيچن پاناهاان   

 

 (236 ن،یپرودیوان )                 

  تمسخر .3-6-14

 و هسندینو شاعر، که يطور به است تمسخر و طنز انيب ،يپرسش جمالت از هدف يگاه
 . کنديم انيب يسؤال شکل به را آلودطنز مطالب ،ندهیگو

 گیه دتابه گفت ب کیباه کنج مطبخ تار 
 

 يساار بود رهيچه خ ؟،يکه از مالل نمرد 
 

 (275 ن،یپرودیوان )                 
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 خانه و مهماااااااااان کجا؟ نيگفت چن
 

 کاااااااااااااااجا؟   مانيمور کجا قصر سل 
 

 (265 ن،یپرودیوان )                 

 اه؟يچاااااااااراست سااااا تیريدوره پ
 

 مگرت دورۀ شباب نباااااااااااااااااااااااااااود  
 

 (666 ن،یپرودیوان )                 

  دبانهؤم و میرمستقیغ شکل به ينه. 3-6-11

 در باغل محترمانه، يروش به يکار انجام عدم ای ترک به دادن دستور زين و داشتن حرر بر
 «نکن ازب را در: »ندیبگو نکهیا يجا به ،مثالعنوانبه. شوديم انيب پرسش با يفارسزبان

 افتی اريبس جمالت از نوع نیا از هم يادب زبان در «ي؟کنيم باز را در چرا: »ندیگويم
 :استبه این شرو  نیپرو شعر در جمالت نیا از يانمونه. شوديم

 دن؟يدر هر پرتگه مرکب دوان سااتیچرا باا 
 

 ا؟ر ياوفتاادن بدعنان  رياساات غ يچاه فرجاام   
 

 (22 ن،یپرودیوان )                 

 از فرصاات و کار و کوشش؟ يدزديچه م
 

 يدزد جااهاااناا يکاااال زيااتااو خااود ناا 
 

 (626 ن،یپرودیوان )                 
 !نکن کم و ندزد کوشش و کار فرصت از معني:

 کار امروز يافااااااااااااااااااکنيبه فردا چه م
 

  یيرا که مشاااتا ق او يبخوان آن کسااا 
 

 (232 ن،یپرودیوان )                 

 یدیتأک استفهام .3-6-16

 دارد يسع  رو نیا با ندهیگو ؛است ديتأک انيب يپرسش جمالت ي انو معاني از گرید يکی
 . کند يشتريب ديتأک کند،يم انيب که يمطلب بر

 چرا به منااااااااااااازل کا را نرساند
 

 گر توسااان افالک راهوار اساااات؟  
 

 (26 ن،یپرودیوان )                 
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 اااااامیدا د،يگل چرا خو  ننشااااااااااا     
 

 ؟سااااتيماااهتاااب و چمن و شااابنم ن 
 

 (613 ن،یپرودیوان )                 

 ه خارهم نیا يهسااات يبایگلبن ز يبه پا
 

 ت؟سين دنيخل ياگر برا سااتيچ يبرا 
 

 (676 ن،یپرودیوان )                 

 سرمنزل به را يکس روزگار و افالک توسن که ستا نیا شاعر منظور اول تيب در
 آخر تيب است؟ نکرده چنان حال تا چرا پا است نيچن اگر. رساند نخواهد شیآروزها
 پا ست،ين يکس يپا در رفتن فرو يبرا روزگار يخارها نیا اگر که دارد ديتأک نکته بدان
 .است رفتن فرو و دنيخل يبرا حتماً يعنی ست؟يچ يبرا

  مشکالت و دردها انیب .3-6-13

 يردمندد اظهار ينوع به و مشکالت و دردها انيب يپرسش جمالت ي انو معاني از گرید يکی
 به هاآن انيب با و کندانيب را شیخو يدردها دارد يسع جمالت از نوع نیا در ندهیگو. است
 يکس که تاس نیا مثل کند؟يم برجسته و دهکر يگرارنشانه را آنها ينوع به يپرسش شکل
 «دم؟يرس آنجا به تا دميکش يعراب چه يدانيم چيه» دیبگو روزمره زبان در

 اااااااااااااادم؟     یمن کجا بوسه مادر د
 

 د يبوس اااااااااااامیاشک بود آنکه ز رو 
 

 (289 ن،یپرودیوان )                 

 کنديخنده م رهنميپ يهاوصااالاه بر 
 

 پدر من مگر نداشااات؟ يو درهم ناید 
 

 (636 ن،یپرودیوان )                 

 ان؟نيچرا کنند کم از دسااترنج مسااک 
 

 ؟چرا باه مظلماه افزون به مال و جاه کنند   
 

 (667 ن،یپرودیوان )                 

 عجز انیب .3-6-10

 يصاماعت نیپرو وانید در يپرسش جمالت يکارکردها از گرید يکی يناتوان و عجز انيب
 به را ودخ نوع ای و شیخو يناتوان ،يپرسش شکل از استفاده با دارد يسع شاعر يعنی ؛است
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 انيب يرشخصيغ شکل به اغلب که است نیا جمالت نیا يژگیو. کند عرضه مخاطب
 خصش مخاطبش و داده قرار خطاب را يبشر جامعة ای افراد يکل نوع ندهیگو يعنی ؛شونديم

 .ستين يخاص

 ؟دهر غماااگریچااه توان گفاات بااه 
 

 ؟ مرد دیاابااايچااه تااوان کاارد چو م 
 

 (639 ن،یپرودیوان )                 

 ا؟يدن اااااااااااااااان یچه توان کرد اندر
 

  اسااات يتا نفسااا ميزنيدسااات و پا م 
 

 (656 ن،یپرودیوان )                 

 گاااااااااااافت  گریاز قفا د ييطوط
 

 ؟ساااات ين گریتوان کرد رده دچااه  
 

 (615 ن،یپرودیوان )                 

 سیأ اظهار .3-6-15

 جمالت نايب با ندهیگو. است يدينااُم و أسی انيب ،يپرسش جمالت ي انو معاني گرید از 
 از يعدادت ياعتصام نیپرو شعر در. کند انيب را خود أسی دارد قصد يپرسش شکل به خود

 .است رفته کاربه جمالت نیا

 خوانندينم چون ميسینو چه خود حساب    پرسند؟ينم چون میيگو چه شیخو ثیحد
 (661 ن،یپرودیوان )                 

 چونااااااکه فردا شد و پژمرده شاااااااادم  
 

 ؟آن کا که هواه خواه من است سااتيک 
 

 (651 ن،یپرودیوان )                 

 يناراحت و سفأت اظهار .3-6-12

 ساااااننیغااوالن چرا بااد غااولااةيااباا
 

 ؟زرنگااار اساااات  ونیآن کاااخ همااا 
 

 (29 ن،یپرودیوان )                 
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 ياساات ساب من از با شکستگ زنیپرو
 

 ؟ديدر برف و گال چگوناه تواناد کا آرم    
 

 (288 ن،یپرودیوان )                 

 اعتراض .3-6-17

 خودکااام بودن نيااچااناا دیااچاارا بااا
 

 ؟داناااة هااار دام باااودن  ريااااساااا 
 

 (828 ن،یپرودیوان )                 

 فاازود شیاادر دل مااا حاارص آال 
 

 ؟پاااکااان چاارا آلااوده بااود    تيااناا 
 

 (867 ن،یپرودیوان )                 

 یریتقر استفهام .3-6-16

 انیپا ایآ مثالً. کنديم اقرار گوینده قول صحت و درستي به مخاطب» استفهام از نوع نیا در
 («کرد دیبا يعنی) کرد؟ را کار نیا دینبا ایآ( است مرگ حتماً يعنی) ست؟ين مرگ همه کار
 (.6876 سا،يشم)

 ينبودسااات ویگر هم صاااحباات تو د
 

 ؟ يطانيشااا وهيشااا نیا يز که آموخت 
 

 (662 ن،یپرودیوان )                 

 کااهادمان روز و شاااب   ياز چاه هم 
 

 ؟اسااتيگر نه که ما گندم و چرخ آساا 
 

 (85 ن،یپرودیوان )                 

 د،یيرمافيم درست بله که را شاعر حرف کنديم دیيتأ ياجمله نيچن خواندن با مخاطب
 . ميهست گندم هم ما و است ابيآس چرخ

 انتظار .3-6-12

 چشم به «ات» اضافة حرف اغلب شود،يم انيب يپرسش شکل به که يادب جمالت از نوع نیا در
 در يخرمشاه نوشته به و است اريبس شواهد نیا از حافظ شعر در ،مثال عنوانبه. خورديم

 (.6838خرمشاهي، ) روديم کار به مختلب يمعن ده تا هشت به «تا» يفارس اتيادب و زبان
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 دران ميخواه يدقيب دیرخ نما يتاا چاه بااز   
 

 ست؟يعرصاة شاطرنج رندان را مجال شاااه ن   
 

 (6838 ،حافظ)                 

 درويفتنه م يدرون پاااارده بساااااا    يحال
 

 ؟ها کنندتاا آن زماان کاه پرده برافتد چه    
 

 (همان)                 

 رو رامبارک ساا نیا ميبازار گلزار کشاات نیما در ا
 

  اريتا که گردد باغبان و تا که باشاااد آب 
 

 (11 ن،یپرودیوان )                 

 گرانید دۀیعق بطالن و خود ۀدیعق اثبات .3-6-64

 يگرید هديعا بطالن و خود دهيعا ا بات يبرا تال  يپرسش جمالت معاني از گرید يکی
 وانید در .«ست؟ين باز کتابخانه گفتم يدید» :يفارس روزمرۀ زبان در جمله نیا مانند ؛است
 .شوديم افتی يپرسش جمالت از نوع نیا از زين نیپرو

 نگراشت من بهر دوسات  کی چه از
 

 ؟ساااتيگر کاه باا من زمانه دشااامن ن   
 

 (616 ن،یپرودیوان )                 

 چون زجا برخاساات زن در را گشود
 

 ؟آنچه گفتم راسااات بود يدیگفت د 
 

 (822 ن،یپرودیوان )                 

 ؟روان اااااااارهيشود دزد ت يعسا ک
 

  گنج را پاااسااابااان  نیتو خود بااا  ا 
 

 (821 ن،یپرودیوان )                 

 د،کنمحافظت مردم اموال از و باشد داروغه و عسا دتوانيم دزد يکنيم فکر تومعني: 
 .با  پاسبان خودت تو باشد، تواندينم عسا دزد ر،ينخ

  عبرت و هتنبّ .3-6-61

 که را يالتجم ندهیگو يعنی ؛است عبرت و هتنبّ يپرسش جمالت گرید ي انو يکارکردها از
 را يپرسش شکل بلکه کند،ينم انيب يخبر شکل به گرفته نظر در دادن اندرز و پند يبرا
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 نیا مثل. است ررگرارتيتأ  و اتریگو اندرز و پند يپرسش شکل ایگو؛ کنديم انتخاب شیبرا
 «رفتند؟ کجا دارپول پادشاهان همه آن: »ندیبگو روزمره زبان در که است

 را داد پااااااااااااااااااند ياوانهید يعاقل
 

 ؟گزند نیا يپسااانديکز چه بر خود م 
 

 (855 ن،یپرودیوان )                 

 فرداست ياااااااایحرف امروز چه گو
 

  وطن اساااات گریکااه تارا بر گاال د  
 

 (651 ن،یپرودیوان )                 

 ؟يیچاااااااااه افزا داريچو سپ يبر بلند
 

 يدارياانااه ساااپ يبااارور بااا  تو نخل 
 

 (683 ن،یپرودیوان )                 

 اغراق دیمف تجاهل .3-6-66

 يمعنو عیدب علم ريتعب به ای اغرا ق ديمف تجاهل ،يپرسش جمالت ي انو معاني از گرید يکی
 انهيعام ريتعب به ندهیگو ،جمالت از نوع نیا در. است( 6876 سا،يشم :ک. ن) «العارفتجاهل»

 بانز در يجمالت نيچن نمونة. کند خود منظور متوجه را مخاطب تا زنديم ينادان به را خود
 (همان) «گردو؟ ای است مرغ تخم نیا: »است جمله نیا روزمره

 ؟ندانم به مرغ مردم را ساااتیچه برتر
 

 تاساا يباطل کند که انسااان يدعو نکهیجز ا 
 

 (691 ن،یپرودیوان )                 

 ؟موزه اسااات يکه ب ساااتيمن از چ يپا
 

 ؟در تن تو جاماااااااااااه خلاان چراساااااات 
 

 (682 ن،یپرودیوان )                 

 ندامت اظهار .3-6-63

 چااه کااناام گر طلااب کنااد تاااوان؟ 
 

  ساااتيخجلاات و شااارم کم ز مردن ن 
 

 (616 ن،یپرودیوان )                 
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 چاااااااااااااااه کنم اوسااتاد اگر پرسااد
 

 ؟ساااتيکوزه آب از اوسااات از من ن 
 

 (613 ن،یپرودیوان )                 

 تمنا .3-6-60

 ندبد دلم افک يرو هيچون تو سااا شيباه پ 
 

 ؟ار که مرا قدرت سااافر بود يچه بود 
 

 (279 ن،یپرودیوان )                 

 میعظ .3-6-65

 تاس دیده چه این نگشت تيره و دید همواره
 

 است نجرخ چه این نگشت کند و کشات  پيوساته  
 

 (86 ن،یپرو وانید)

 گرفتن انس .3-6-62

 يعنی ست،ا گرفتنانا و سرصحبت کردن باز ،يپرسش جمالت يکارکردها از گرید يکی
 :ندارد نره در مخاطب با شدنيميصم و گرفتنانا از ريغ يزيچ چيه الؤس انيب از ندهیگو

 دور از رمه يباا ساااگ  يگفات گرگ 
 ؟يبر هم از ما ميگشاااتسااات  چاه  از
 شااد؟ ننگ ما يشاایخو يمعن چه از

 

 با گرگان همه  شاااندیکاه ساااگان خو  
 ؟يسااار رهيخ بااا ميکااردسااات يخاو 
 شااااد؟ رنااگ ویر و ریتزو مااا کااار

 

 (811 ن،یپرودیوان )                 

 تناسب عدم ای منافات .3-6-67

 ناسبت عدم ،يپرسش جمالت ي انو منظور ،نیپرو شعر در شده افتی جمالت از يتعداد در
 زبان در. کنديم انيب يپرسش شکل به را يامر توازن عدم و ينگهناهما شاعر يعنی ؛است

 ندانخ پسته و کجا ما»؛ به عنوان مثال، شوديم افتی فراوان جمالت نوع نیا از زين روزمره
 .میندار يتناسب همبا چون میشو ميتوانينم جمع جاکی هم با ما اصالً يعنی ؛«کجا؟
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 ؟گیاامحبا د يمان کاجااا و باال   
 

 ؟حصااااار بياامه نيچن مان کجااا و  
 

 (226 ن،یپرودیوان )                 

 مساااات ليااالنااه مااوران کجااا و پ
 

 نشاااات  النياااناادر خااانااه پاا  دیاابااا 
 

 (266 ن،یپرودیوان )                 

 حسرت .3-6-66

 ساااتيهرگز مرا ز داشااتن خلق رشاااک ن 
 

 ؟کاه چرا من نااداشااتم  خورميزان غبطاه م  
 

 (223 ن،یپرودیوان )                 

 حکمشمول .3-6-62

 اشخاص ةهم حال شامل يحکم يعنی است، حکم بودن يکل نجایا در حکمشمول از منظور
 افراد نیا از کی چيه کند ديکأت جمالت نیا يپرسش شکل با که آنست ندهیگو قصد و شود
 .ندارند يفرق همبا منظر نیا از

 وام گاارفاات و نااداد يناافااا بسااا 
 

 ؟نواسااااتيوام تو چون باااز دهااد؟ ب 
 

 (82 ن،یپرودیوان )                 

 خواهدن پا زين راوت وام است، نداده پا گرفته، وام يکس هر از حال تا( اماره) نفامعني: 
 . داد

 کی چيه دیمن ز الناه دور نگرد  يب
 

 و برزن اسااات يکو نیتنهاا چه اعتبار در ا  
 

 (653 ن،یپرودیوان )                 

 ياراعتب برزن و يکو نیا در ما از يکی چيه د،ینگرد برزن و يکو نیا در من بدونمعني: 
 .میندار

    گیریو نتیجه بحث

دهد که وي نيز همانند معاصر نشان مي ۀبررسي اشعار دیوان پروین در ماام شاعري در دور
از جمالت پرسشي براي الااي معاني  ...شعراي بزرگ ادب فارسي مانند حافظ، سعدي و
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 معنا در پرسش واقعي 85جملة پرسشي،  186است. از مجموع  گرفته انوي در بافت ادبي بهره
اند که بيشترین به استفهام انکاري و رفته کارمعناي  انوي به 26جمله پرسشي در  189و 

ي ن از جمالت پرسشحاکم اختصاص دارد. پروی کمترین به معاني  انوي حسرت و شمول
ت دهد جمالمي دو معناي سؤال )اوليه( و  انویه استفاده کرده است. این نکته نشان در هر

پرسشي با معاني  انوي در بافت ادبي کاربرد بيشتري دارد و بافت ادبي ظرفيت جمالت 
 کند.پرسشي در معناي  انوي را چندین برابر مي

 تعارض منافع
 ندارم.تعارض منافع 

 سپاسگزاری
 ،هاي زبان و ادبيات فارسياین پژوهش حامي مادي نداشت. از تمام استادان و همکاران رشته

زاد اسالمي واحد رشت و دوستاني که در گردآوري و آزبان و ادبيات انگليسي دانشگاه 
هي پژومتن ها به ما کمک کردند و نيز ازداوران محترم و همکاران محترم مجلةتحليل داده

 کنيم.تادیر و تشکر مي ادبي،

ORCID 
Jahandoost Sabzalipour  https://orcid.org/0000-0003-3528-3904 

Hengameh Vaezi  https://orcid.org/0000-0002-8078-5084 

 منابع
 دو .يسااعد اتيغزل در آن ي انو اغراض و پرسااش .(6869) .، عباساريماه و ميرح راد،يافضاال

 .18-89 ،(38) 25 ،يفارس اتيادب و زبان ةفصلنام

 .مونهن کتاب: تهران .یيبابا يمحمدتا کوشش به .وانید اتيکل .(تايب.) نیپرو ،ياعتصام
 يکارشناس نامهانیپا .يسعد بوستان يپرساشا   جمالت يمنظورشاناسا   .(6838.) رضاا ديحم ،ياکبر

 .رازيش دانشگاه ،زبانان يرفارسيغ به يفارس زبان آموز  ارشد
 .الهجره: قم .دررالدب .(تايب) .نيعبدالحس ،ياول آ ق
. رسيفا زبان در ساده استفهامي يهاجمله اشاتاا ق  از گراکمينه تحليلي .(6839) .يعباساعل  ،آهنگر 

  . 621-686 ،698 ،مشهد دانشگاه يانسان علوم و ادبيات دانشکده مجله تخصصي زبان و ادبيات

https://orcid.org/0000-0003-3528-3904
https://orcid.org/0000-0002-8078-5084
https://orcid.org/0000-0003-3528-3904
https://orcid.org/0000-0002-8078-5084


 609 |سبزعلیپور و واعظی 

 

: انتشااارات . تهران5 چ .توصاايب ساااختمان دسااتوري زبان فارسااي   .(6878. )رضاااباطني، محمد
 .اميرکبير

 اتيغزل در يپرسش جمالت يمنظورشناس .(6862)، مریم. نوسر يمحمود و اکبريعل ،يليخليباقر 
 .97-58 ،6(1) ،ادب بهار .يسعد

 اخوان يمهد اشااعار در يپرسااشاا جمالت يمنظور یيمعنا يهاناش .(6838). عباس ،يآرانيبتول
 .رازيش دانشگاه ،زبانانيرفارسيغ به يفارس زبان آموز  ارشد يکارشناس نامهانیپا . الث
 در يپرسااشاا جمالت يمنظور -یيمعنا يهاناش يبررساا .(6868) .دالراممهدوي، و  احمد ،پارساا 
 .93 -26 ،(78)66 ،يفارس اتيادب و زبان .شما اتيغزل
 .اصفهان يفرهنگسرا: اصفهان .گفتار هنجار .(6818.) عبدالااهر ،يجرجان

 .يفرهنگ و يعلم انتشارات شرکت: تهران .نامهحافظ( 6838) .نیبهاالد ،يخرمشاه
تهران:  .6. چ 8 و .شاناساي نظري: پيدایش و تکوین دساتور زایشي   زبان .(6869. )دبير مادم، محمد

  .انتشارات سمت
، 61 ،فنون ادبي .پرسش بالغي تشریکي در ادبيات معاصر فارسي .(6869. )آهنگر، مصاطفي دشاتي 

681-666. 
پنجمين کنفرانا هاي مجموعه مااله ،فارسيزبان جمالت پرسشي در. (6876) .مهند، محمدراساخ 

 .يئهاي خارجي، دانشگاه عالمه طباطبادانشکده ادبيات فارسي و زبانتهران:  ،زبان شناسي
 جمالت يمنظور -یي معنا هايناش .(6836)، کاظم. ياحمادآباد  يشاااکر و جالل ان،يا ميرح

 يسينگلا زبان ةنامژهیو؛ رازيش دانشگاه يانسان و ياجتماع علوم مجله .حافظ اتيغزل در يپرسش
 .67-85، 63(89 -6، )يزبانشناس و
 .رازيش دانشگاه :رازيش .البالغهمعالم .(6898) .ليخل محمد ،یيرجا

 .الزهرا: تهران .بالغت علم اصول .(6817) .نيغالمحس رضانژاد،
 .يفردوس دانشگاه: مشهد .البالغهعلم گفتار رو  .(6851) (.جعفر) نیالدنیز ،يزاهد
 .ترايم: تهران .يمعان .(6876) .روسيس سا،يشم

 .فردوس تهران: .بيان و معاني .(6836. )____________
 ،االزهراء دانشااگاه. حافظ اتيغزل در آن ي انو اغراض و الؤساا .(6837-6831) .ديحم ،يطاهر
(67- 63 )13-16، 37- 663. 
 .مرکز: تهران .(يمعان) 2 يپارس سخن يباشناسیز .(6878) .نیالدرجالليم ،يکزاز

   .عالمه طباطبایي انتشارات تهران:. 2 چ .فارسيزبان دستور و ساختمان .(6872. )عماد افشار، حسين
ناسي شگروه زبان ،. رساله دکتريفرآیندهاي حرکتي در زبان فارسي(. 6872. )زاده، خسروغالمعلي

 دانشگاه تهران.
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الزمان؛ یاسااامي، رشااايد.  یعبدالدین؛ فروزانفر، قریاب، عبادالعظيم؛ بهار، محمّدتاي؛ همایي، جالل  
 . تهران: انتشارات اشراقي.7چ  فارسي )پنج استاد(. دستور زبان(. 6816)

  .تهران: انتشارت هرما .مهستي بحرینيترجمة  .فارسي معاصر دستور زبان .(6835. )الزار، ژیلبر
: تهران .نژاديغالم يمحمدعل کوشااش به .انوارالبالغه .(6871). صااالحمحمد بنمحمد ،يمازندران
 .قبله

تأملي نو بر معاني  انوي اساااتفهام با .)دولت قرآن  .(6861، فرشااايد. )وزیله مير، محمد ابراهيم ومال
-67،  (63 -2.) 9 ،قرآني -هاي ادبيپژوهش .تکيه بر غزليات حافظ و آیاتي از قرآن کریم

18. 
هاي فارسي و برخي نتایج نظري جایي ساازۀ پرسشي در جمله جابه .(6875. )، مهديالدینیمشكکوة 
 .يئدانشگاه عالمه طباطبا تهران: ،شناسيهاي سومين کنفرانا زبانمجموعه مااله ،آن

تهران:  .6چ .(بر پایة حاکميت و مرجع گزیني.)نحو زبان فارسااي  .(6871. )ميرعمادي، ساايد علي
  .انتشارات سمت

 .يدر زبان فارس يپرسش هايسااخت  يو شاناخت  يناشا  ي،صاور  يبررسا  .(6836) .هنگامه ي،واعظ
 و شااناساايزبان يگروه آموزشاا ي،خارج هايو زبان يفارساا ياتدانشااکده ادب ،يدکتر ةرسااال

 .يئدانشگاه عالمه طباطبا، زبانانيرفارسيبه غ يآموز  زبان فارس
 اصطالحات دهیگز با همراه يشناسزبان يبرمبان يگرر .(6861) ، بهرام.يمدرسا  و هنگامهي، واعظ

 .جنوب واحد ياسالم آزاد دانشگاه انتشاراتتهران:  .يشناسزبان يمادمات
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