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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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

معاني ثانوی جملههای پرسشي در اشعار پروین اعتصامي
جهاندوست سبزعلیپور

اسالمی ،رشت ،ایران
اس تادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیس ی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رشت ،ایران

چکیده
جمله از نظر صورت به شکلهاي خبري ،پرسشي و امري بهکارميرود؛ اما از نظر معنا ،ميتوان براي هریک
از این جملاههاا ،معناایي خاص و متفاوت درنظرگرفت .بحث معاني انوي و یا معاني چندگانة یک جمله از

تاریخ دریافت8931/42/84 :

هنگامه واعظی



دانش یار ،گروه زبان و ادبیات فارس ی ،واحد رش ت ،دانش گاه آزاد

قدیم مورد نظر علماي بالغت بهویژه در حوزۀ علم معاني بودهاست .در قرون اولية اسالمي روي معاني انوي

شادهاند .پرساش این تحايق آنسات که جمالت پرسشي دیوان پروین ،چه معاني انویهاي دارند ،تا مشخص
گردد ظرفيت جمالت پرسشي در زبان فارسي و در بافت ادبي چه مادار است .بررسي دادهها نشان ميدهد
که از مجموع  186جملة پرسشي دیوان او 85 ،جمله با پرسش واقعي و بايه در معناي انوي به کار رفتهاند و
جمالت پرسشي با معناي انوي نيز ،مجموعاً  26معني انوي را بيان ميکنند که بيشترین به استفهام انکاري و

شااااعر ،متن ادبي بررساااي شاااده ،همانند متون ادبي دیگر بزرگان ادب فارساااي ،تمایل بيشاااتري به کاربرد
جملههاي پرسااشااي در معناي انویه دارد و بافت ادبي ظرفيت اسااتفاده از جملة پرسااشااي در معاني انوي را
تشدید ميکند.
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کمترین به حسرت و شمول حکم اختصاص دارد؛ بيان چندین معناي انوي در یک جمله ،بطور همزمان نيز
در آ ار وي بسايار یافت ميشود .این بررسي نشان ميدهد که با وجود متفاوت بودن دورۀ زماني و زن بودن

تاریخ پذیرش8931/84/49 :

جمالت سااهگانة فو ق بحثهاي فراوانيشاادهاساات .در دورۀ جدید نيز در کاربردشااناسااي به این امر بساايار
پرداختهشادهاساات .در این پژوهش ،اشااعار پروین اعتصااامي از منظر معاني انوي جمالت پرسااشااي بررسااي
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مقدمه
انواع جملهها به لحاظ ساختاري به سه دستة اصلي تاسيم ميشوند؛ خبري ،پرسشي و امري.
هر یک از این ساختارها ،داراي ویژگيهاي نحوي منحصر بهخود هستند که در بافت
گفتماني با ناشها و معاني متفاوتي مرتبط ميشوند .یک جملة پرسشي در حالت عادي ناش
پرسشي دارد ،اما ميتواند ناش تااضا یا امر را نيز ایفا کند .هرگاه ماصود گویندهاي از «جملة
پرسشي» پرسش باشد ،گوینده مستايماً منظور خود را به مخاطبش انتاال داده است .اگر
گوینده از «جملة پرسشي» استفاده کند ،اما منظور درخواست مؤدبانه باشد با معناي انویه
مواجه هستيم .علم معاني به منظور یا اغراض انویه توجه خاصي داشته است .بنابراین ،معناي
انویه به منظور گوینده یا نویسنده داللت دارد؛ شنونده یا خواننده نيز با توجه به بافت و تکيه
بر سبک وي ،معنا را درک ميکند .براي مثال:
 کجا درس ميخواني؟ (پرسش ،کسب اطالعات بهطور مستايم). ميشود نمکدان را به من بدهيد.در شعر یا سبکهاي ادبي ،شاعر در اکثر نوشتههاي خود ،جملههاي پرسشي را با
منظورهاي متعددي بهکار ميبرد .حسب دریافت مخاطب ،ميتوان براي پرسشي واحد ،چند
معناي انویه در نظر گرفت؛ یعني ممکن است پرسشي براي مخاطبي معني تشویق دربر داشته
باشد و مخاطبي دیگر ،آن را بر شگفتي حمل کند .شاعران برجستة ادب فارسي چون حافظ
و سعدي از چنين ابزاري براي بيان اندیشه خود بهره گرفتهاند .پژوهش حاضر به بررسي معاني
انویه چنين جمالتي از دیدگاه پروین اعتصامي -یک شاعر زن -در دورۀ معاصر اختصاص
دارد تا بدانند وي از کدام معاني انویه از پرسش استفاده کرده است و تفاوت زیستن و
اندیشيدن در دورهاي متفاوت از دورههاي بزرگان ادب فارسي و جنسيت در تکثر معاني
انویه این نوع جمالت تأ يري داشته است یا خير.
در این تحايق متن کامل دیوان پروین اعتصامي به کوشش محمدتاي بابایي (نشر نمونه
[بيتا]) براي استخراج جمالت پرسشي بررسي شده است .بهطور کلي ،تعداد جمالت
پرسشي دیوان پروین اعتصامي  156مورد است .در این پژوهش براي ارجاع به دیوان پروین
همه جا از عبارت «دیوان پروین» استفاده شده و از آنجا که سال نشر منبع مورد نظر معلوم
نيست از رکر سال ا ر در کنار هر بيت خودداري شده و بجاي آن شماره صفحه نمونه بيان
شده ،درج شده است.
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 .1پیشینة پژوهش
6

بررسيهاي دستورنویسان سنتي مانند قریب و همکاران ( ،)6816عماد افشار ( ،)6872الزار
( )]6835[6697نشان ميدهد که همگي در دستهبندي جمالت فارسي به جمالت پرسشي قائل
بودهاند و آنها را جمالتي ميدانند که امري را پرسش ميکنند .مرور مطالعات زبانشناساني
چون باطني ( ،)6878غالمعليزاده ( ،)6872مشکوةالدینی ( ،)6875ميرعمادي (،)6871
راسخمهند ( ،)6876کهنمویيپور ( ،)2886آهنگر ( ،)6839کریمي و طالااني ( ،)2887واعظي
( )6836و دبيرمادم ( )6869در ساختارهاي پرسشي نشان ميدهد که در برههاي از زمان،
ناشهاي سؤالي جمالت پرسشي بر مبناي رویکردهاي نظري ،مانند نظریة «ماوله و ميزان
هليدي»« ،دستورگشتاري»« ،حاکميت و مرجعگزیني»« ،کمينهگرایي» مورد توجه بوده است .نکتة
قابل توجه این است که جمالت پرسشي ،کارکردهاي دیگري نيز دارند که بخش دوم پيشينه به
مطالعات محااان با تأکيد بر ناشهاي انوي جملههاي پرسشي ميپردازد.
آ قاولي (بيتا) به  28غرض جمالت پرسشي اشاره کرده است .مازندراني در قرن یازدهم
در انوارالبالغه 66 ،کارکرد انوي براي جمالت پرسشي در نظرگرفته است (ر .ک:
مازندراني .)6871 ،در دورۀ اخير نيز زاهدي در رو گفتار علم بالغه به  21کارکرد از
کارکردهاي انوي جمالت پرسشي (زاهدي ،)6851 ،رضانژاد به  85کارکرد انوي جمالت
پرسشي (ر .ک :رضانژاد ،)6817 ،کزازي به  62مورد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي
(کزازي )6878 ،و رجایي به  68مورد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي (ر .ک :رجایي،
 )6898اشاره کردهاند.
بتوليآراني ( )6838در بررسي ناشهاي معنایي -منظوري جمالت پرسشي در اشعار
مهدي اخوان الث و فروغ فرخزاد بر پایة نظریة کنشهاي گفتاري و بالغت شعر فارسي به
این نتيجه رسيده است که از  23کارکرد انوي جمالت پرسشي (مطابق نظر شميسا) فروغ
فرخزاد 69 ،کارکرد و اخوان  62کارکرد را بهکار بردهاند.
شميسا ( 23 )6836غرض از اغراض انوي جمالت پرسشي را معرفيکرده است (شميسا،
.)6836
اکبري ( )6838در منظورشناسي پرسشهاي بوستان سعدي 823 ،جملة پرسشي یافته که
با بررسي آنها 25 ،کارکرد انوي جمالت پرسشي را بيان کرده است.

1. Lazard, G.
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رحيميان و شکري احمدآبادي ( )6836در بررسي خود از مجموع  811بيت در غزليات
حافظ 299 ،بيت داراي جمالت پرسشي را بررسيکردهاند .آنها  66معناي غيرپرسشي براي
جمالت پرسشي معرفيکردند.
طاهري ( )6837با بررسي غزليات حافظ از  526جملة پرسشي 89 ،غرض انوي جمالت
پرسشي را بيان کرده است.
پارسا و مهدوي ( )6868با انتخاب غزليات شما 125 ،غزل از غزليات دیوان شما را بررسي
کرده و در مجموع به  27کارکرد از کارکردهاي انوي جمالت پرسشي دست پيدا کردهاند.
باقريخليلي و محمودي نوسر ( )6862در بررسي غزليات سعدي به  68غرض از اغراض
انوي جمالت استفهامي اشارهکردهاند.
افضليراد و ماهيار ( )6869معاني انویه جمالت پرسشي را در غزليات سعدي بررسي
کردهاند .از نظر آنها ،اغراض انویه جمالت پرسشي همة آنهایي نيستند که در علم معاني
آمدهاند .سعدي از  283غزل که تصادفي براساس فرمول مورگان 6از مجموع  765انتخاب
شده است به  59غرض انوي توجه داشته و اظهار معاني متعدد بهطور همزمان نيز در یک
جمله صورت گرفته است.
دشتيآهنگر ( )6869به ناد علم معاني سنتي و کارکرد آن از دیدگاهي نو ميپردازد .از
نظر وي ،در کتب بالغي تاکنون براي جمالت پرسشي ،معاني در نظر گرفتهاند؛ مانند امر،
نهي ،بيان تحسر ،ترغيب و مانند اینها .معاني انوي دیگر براي جمالت پرسشي در دورۀ
معاصر به دليل رویکرد خوانندهمدار به متن در علم معاني سنتي مسکوت مانده است.
مالمير و وزیله )6861( 2معاني انوي استفهام را در بالغت عربي و فارسي بررسي
کردهاند .پا از جمعبندي و حرف موارد تکراري به این نتيجه ميرسند که معاني انوي
استفهام در کتب بالغي عربي در  89عنوان مشترک و در کتب بالغي فارسي در  82عنوان
مشترک مطرو شدهاند .این درحالي است که با مطالعة شعر و ادب فارسي به شواهدي از
سؤال ميرسند که قابليت دستهبندي را در هيچکدام از عناوین مطرو شده در آ ار بالغي
فارسي و عربي ندارد .آنان با مطالعه غزليات حافظ به  169سؤال دست یافتند که از این تعداد
 5سؤال در معناي حاياي بهکار رفته است.
1. Morgan, W.
 .2این نام فارسي و یا ایراني است وَزیله  vazilehو malmir
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 .6بنیاد نظری
در علم زبانشناسي ،معناي واژگاني و ساختاري (معناشناسي نظري) همواره مورد توجه بوده
است که به معناي گزارهاي و تحتاللفظي عناصر جمله و استخراج معناي کلي حاصل از
ترکيب واحدهاي سازنده آن داللت دارد و در کاربردشناسي ،معناي مورد نظر گوینده مورد
توجه است .به عبارت دیگر ،در علم کاربردشناسي به دنبال نيت گوینده یا نویسنده از بيان
جمله (معناشناسي کاربردي) ميگردیم .کاربردشناسي با نيت و قصد گوینده از بيان جمله
در ارتباط است؛ از این رو ،الزم است تا معناي جمله از طریق بافت بررسي شود .بنابراین،
کاربردشناسي به مطالعة معناي جمله از طریق بافت ميپردازد .در ادامه مختصري به مفهوم
بافت و انواع آن اشاره ميشود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .1-6بافت و انواع آن
اساساً بافت به موقعيت زباني یا غيرزباني اشاره دارد که از طریق آن معناي مورد نظر گوینده
متبلور ميشود و جمله معنا ميیابد .بر این اساس ،بافت را بيشتر به دو نوع زباني و موقعيتي
(فيزیکي) تاسيمکردهاند .بافت زباني به هر وضعيتي اطال ق ميشود که معناي جمله یا عبارت
زباني (معناي گوینده) از طریق عناصر زباني مجاور یا غيرمجاور خود مشخص شود و بافت
فيزیکي به یک موقعيت فيزیکي داللت دارد که معناي واژهها از طریق آن موقعيت تعيين
ميشود .در هر بافتي اعم از زباني و غيرزباني ،مؤلفههاي بافت نظير هویت مشارکين ،زمان،
مکان ،باورها ،عااید ،دانش و مااصد مشارکين در رخدادهاي گفتاري شرکت دارند .معناي
گوینده نهایتاً توسط مؤلفههاي موجود در بافت است که روشن ميشود .در این ميان ،عناصر
زباني تحت عنوان «عبارتهاي اشاري» وجود دارند که معناي آنها صرفاً از طریق بافت
موجود مشخص ميشود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .6-6تلویح
گرایا )6679( 6تلویح را اینگونه بيان ميکند :تلویح ،بخشي از کالم است که به طور
ضمني مورد نظر گوینده است ،اما در کالم او تظاهر نميیابد .گاهي منظور گوینده از طریق
روابط منطاي موجود در سطح جمله حاصل ميشود و مخاطب به آن دست ميیابد که در
1. Grice, H. P

سبزعلیپور و واعظی | 669

این صورت به آن تلویح قراردادي یا استلزام ميگویند .در جملة «او یک ایراني است ،پا
شجاع است» نتيجه منطاي «همه ایرانيان شجاع هستند» حاصل خواهد شد .نوع دیگر تلویح،
تلویح مکالمهاي است که در نتيجه تخطي از اصول گرایا حاصل ميشود .اگر در بافت
زباني ،گوینده بگوید« :زنگ ميزنند!» و مخاطب پاسخ دهد که «پشت کامپيوترم» ،ظاهراً
مخاطب از راهبرد ارتباط تخطي کرده است ،اما چنين نيست ،بلکه او تلویحاً بيان کرده است
در حال حاضر قادر نيست که به زنگ تلفن پاسخ دهد .به این ترتيب ،تخطي از هر یک از
راهبردهاي اصل همکاري ،تلویح مکالمهاي را به دنبال دارد .چنانچه مخاطب بتواند منظور
گوینده را از طریق مؤلفههاي بافتي دریابد ،مکالمه ادامه ميیابد و ارتباط برقرار ميشود.
چنانچه نتواند به منظور گوینده برسد به نوعي مکالمه خاتمه یافته است.

 .3-6کنش گفتاری
آستين )6612( 6بيان ميکند که پارهگفتارها براي انجام اعمال و کنشها بهکار گرفته
ميشوند .بهعبارت دیگر ،با بيان یک پارهگفتار نه تنها مطلبي را ميگویيم ،بلکه انجامش
ميدهيم .بهعنوان مثال ،اگر به کسي که اتا ق شما را ترک ميکند ،بگویيد« :ممکن است در
را پشت سرخود ببندید» ،شما عالوه بر گفتن مطلبي ،کنش تااضا را نيز بهکار بردهاید .به این
ترتيب یک رخداد گفتاري یا کنشگفتاري همواره دو بعد دارد :کنش بيان پارهگفتار که
اصطالحاً کنش بياني ناميده ميشود و دوم کنش غيربياني که به (طرو) انجام کنشي داللت
دارد .آستين بُعد سومي را هم قائل ميشود که کنش تأ يري نام دارد و به تأ يري اشاره ميکند
که پارهگفتار بر شنونده آن دارد .مثالً اگر کسي بگوید« :خيلي تشنهام» ،بيان این عبارت کنش
بياني ،طرو یک درخواست کنش غيربياني و تأ ير آن بر شنونده -مثالً برخاستن او براي
آوردن آب -کنشتأ يري آن پارهگفتار خواهد بود (واعظي و مدرسي.)6861 ،

 .0-6کنشگفتاری مستقیم و غیرمستقیم
اساساً با بيان هر پارهگفتار به کنشهاي گفتاري دستور ،اطالعرساني ،پرسش و درخواست
اشاره ميکنيم .براي هر کدام از این کنشها یک مابهازاي دستوري در سطح جمله وجود
دارد .مثالً براي اطالعرساني از جملة خبري و براي پرسش از جملة پرسشي استفاده ميشود.
1. Austin, J. L
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به این شيوه از بيان ،اصطالحاً «کنشگفتاري مستايم» گفته ميشود .حال تصور کنيد که براي
بيان یک کنشگفتاري از مابهازاي دستوري آن استفاده نکنيم .مثالً بهجاي استفاده از جملة
امري براي دستور دادن از جملة خبري استفاده کنيم که براي اطالعرساني بهکار گرفته
ميشود .بهعنوان مثال ،در کالس درس معلم به دانشآموزي که وارد کالس شده است،
بگوید «در را باز گراشتيد» بهجاي آنکه بگوید« :در را ببند»؛ در این حالت اصطالحاً از
کنشگفتاري غيرمستايم استفاده کردهایم .استفاده از کنشگفتاري مستايم و غيرمستايم با
عوامل اجتماعي نظير فرهنگ جوامع ،جنسيت ،سن ،طباة اجتماعي و ...در ارتباط است؛
بهگونهاي که استفادۀ آنها بهجاي یکدیگر منجر به مسائل گوناگوني نظير سوءتفاهم،
بيادبي ،لفظ قلم صحبتکردن و نظایر آن ميشود (همان).
بررسي شواهد زبان انگليسي نشان داده است که انواع متفاوتي از جمالت با کنشهاي
متفاوتي در ارتباطند .از نظر وي ،انواع جملهها به لحاظ ساختاري و نحوي به سه دستة اصلي
تاسيمشدهاند:
6
 -6ساختار خبري
2
 -2ساختار پرسشي
 -8ساختار امري یا درخواستي.8
هر یک از این ساختارها ،داراي ویژگيهاي نحوي منحصر بهخود هستند که در بافت
گفتماني با ناشهاي متفاوتي مرتبطميشوند .این سه ساختار را بهترتيب در سه جملة زیر
(جدول ( ،))6ميتوان از یکدیگر بازشناخت (یول:)2881 ،5
جدول  .1بازشناسي سه ساختار خبری ،پرسشي و امری
نقش

ساختار

جمله

بیانی

خبری

You ate the pizza.

س ال

پرسشی

?Did you eat the pizza

تقاضا

امری

)Eat the pizza (please

1. Declarative
2. Interrogative
3. Imperative
4. Yule, Y.
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هر یک از این جملهها با ناشهاي متفاوتي در ارتباط هستند .در صورت مستايم یک
جملة پرسشي در حالت عادي ناش سؤالي دارد ،اما در صورت غيرمستايم ،ميتواند ناش
تااضا یا امر را ایفاکند .جمالت خبري نيز ناش توصيب یا بيان را نشان ميدهند و جمالت
امري نيز با ناش تااضا همراهند .بنابراین ،هر یک از جمالت با ناشي در محيط گفتماني
مرتبط هستند.
از دیدگاه سرل )6616( 6سه ناش و کارکرد سه ساختار بيان شده ،عبارتند از-6 :
کارکرد توصيب یا بيان -2 ،2کارکرد پرسش 8و  -8کارکرد امر یا درخواست .5وي در
نهایت ،اینطور نتيجهگيري ميکند که هرگاه ماصود گویندهاي از «ساختار خبري» ،کارکرد
«توصيفي یا بياني» ،از «ساختار پرسشي» ،کارکرد «پرسش» و از «ساختار امري یا درخواستي»،
کارکرد «امر و درخواست» باشد با کنش گفتاري مستايم روبهرو هستيم .عالوه بر این ،اگر
این نسبت برهم بخورد (یعني مثالً اگر گوینده از «ساختار پرسشي» استفاده کرد ،اما منظور
درخواست مؤدبانه بود) با کنشهايگفتاري غيرمستايم مواجه هستيم .براي مثال ،هرگاه
گویندهاي بگوید « »It’s coldو منظور بيان خبر سرد بودن هوا باشد ،کنش گفتاري
مستايم است .نمونة دیگري از کنش گفتار مستايم ،پرسش مستايم است ،مانندDid you :
? eat pizzaکه یعني «پيتزا را خوردي؟» اما جملههاي پرسشي ميتوانند با ناش تااضا و
خواهش بهکار روند؛ مانند .Can you pass the salt? :این جمله ،پرسشي با ناش تااضا
و درخواست از مخاطب است .پا کنش غيرمستايم است (یول.)2881 ،
البته یول ارعان ميکند که هميشه نميتوان از پارهگفتارهاي غيرمستايم مانند این مثال به
پارهگفتار مستايم آن پي برد .مانند جملة ? Can you be a Doctorکه کنشي غيرمستايم
نيست ،بلکه جملهاي تمنایي 9است .به عبارت دقيقتر ،درک کنش مستايم از طریق کنش
غيرمستايم نيست ،بلکه مبتني بر بافت موقعيتي است و از طریق دانش درونزباني تعيين شدني
نيست .بنابراین ،جملههایي که در بافتهاي متفاوتي بهکار ميروند ،ناشها و کنشهاي
مستايم و غيرمستايم را نشان ميدهند .نمونههاي غيرمستايم را ميتوان از کاربرد و بافت
برمبناي ناش کالمي آن درککرد (یول.)2881 ،
1. Searle, J.
2. Statement
3. Question
4. Command/ Request
5. Optative
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یکي از بافتهایي که ميتوان جمالت پرسشي را با معاني دوم یافت ،بافت ادبي است.
معناي ضمني در بافت به طور مستايم دریافت نميشود ،بلکه با استناد بر نظر نویسنده یا شاعر
با تأ ير از محيط و برهة زماني درون متن خود ميگنجاند .بنابراین ،جملههاي پرسشي در
اشعار به معاني انویه بهطور غيرمستايم اشاره بسيار کردهاند که در بخش تحليل ،نگارندگان
سعي دارند با بررسي معاني این نوع جمالت ،معاني غيرمستايم از دیدگاه شاعري با جنسيت
مؤنث را توصيبکنند.

 .3بررسي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي
در دیوان پروین جمالت پرسشي ،معاني مختلفي دارند .بخشي از آنها براي پرسش واقعي
بهکار ميروند و بخشي هم براي معاني دیگر بهکار گرفته ميشوند .در ادامه هر دو دسته به
طور جداگانه شرو داده خواهند شد.

 .1-3پرسش واقعي
کارکرد اصلي جملة پرسشي ،پرسش و سؤال از مخاطب یا دیگران است؛ در دیوان پروین
اعتصامي موارد بسياري از این نوع جمالت وجود دارد که در براي نمونه چند مورد از آنها
بيان ميشود.
یکي پرس ايد از ساااراط کز مردن چه خواندسااتي؟

بگفات اي بيخبر مرگ از چااه نامي زندگاني را
(دیوان پروین)28 ،

پرسا ايد زان ميانه یکي کودک یتيم

کاین تابناک چيساات که بر تاج پادش ااساات؟
(دیوان پروین)688 ،

 .1-1-3پرسش در متن گفتوگو و نقلقول
گاهي در دل جمالت خبري ،یک جملة پرسشي رکر ميشود؛ معنا و کارکرد آن هم مشابه
دیگر جمالت پرسشي است؛ یعني ممکن است پرسش واقعي باشد یا متناسب با فضاي جمله،
معناي انوي متعددي داشته باشد .نمونهاي از این جمالت در زیر آمده است:
گر نکوهش کند که کوزه چه شااد؟

ساااخاانايام از بااراي گاافتن نيساااات
(دیوان پروین)616 ،
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بگفت آنکه به دریاي خون فکند مرا

بگفت آنکه به دریاي خون فکند مرا
(دیوان پروین)691 ،

از رود و دشات و دره گرشتيم هزار سال

با من نگفت هيچ کساي کاین چه ماجراسات
(دیوان پروین)688 ،

 .6-3معاني ثانوی جمالت پرسشي
جمالت هر زبان ممکن است به شکلهاي خبري ،پرسشي ،تعجبي و ...ظاهر شوند .این نوع
از جمالت عالوه بر معني اصلي خودشان ،یک یا چند معني انوي نيز دارند .چيزي که
نشانگر معني انوي یک جمله است ،متن آن جمله و نيز فهم و درایت مخاطب است .فهم
معاني انوي جمالت پرسشي همواره به آساني نيست و گاهي ممکن است ،خوانندگان یک
متن را به اشتباه بيندازند .دليل این امر به نوعي همپوشاني کارکردهاي جمالت پرسشي است.
بهعنوان نمونه ،عبرت گرفتن ،آموز دادن و سرزنش ،هر کدام موضوعي خاص هستند ،اما
ممکن است شاعر یک جمله را چنان بگوید که هر سه معناي انوي آنها را دربر داشته باشد
و هر مخاطبي به یکي از این موارد اشارهکند .مثالً در شعر زیر:
بر بلنادي چو ساااپيادار چه افزایي؟

بااارور بااا

تو نخلي نااه ساااپياداري
(دیوان پروین)683 ،

در بيت اخير ،هم معناي پند و اندرز نهفته است (سعي کن مثل سپيدار بي بر نباشي) ،هم
معناي سرزنش را در خود دارد (تا کي ميخواهي مثل سپيدار بي ميوه باشي؟) و هم کالمي
تعليمي است که براي آموز اخال ق کاربرد دارد .حتي ممکن است عدهاي براي بعضي از
جمالت پرسشي معاني انوي در نظر نگيرند.
این خاصيت در فهم معاني انوي جمالت پرسشي ،باعث شده است ،اغلب کساني که
در این حوزه پژوهش ميکنند ،نظراتشان متفاوت از هم باشد .بهعنوان نمونه ،دو تحايق در
مورد معاني انوي جمالت پرسشي دیوان حافظ انجام شده است که در آنها رحيميان و
شکري احمدآبادي ( )6836به  66غرض انوي و طاهري ( )6837به  59غرض انوي اشاره
کردهاند .همچنين دو تحايق در مورد اغراض انوي جمالت پرسشي غزليات سعدي انجام
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شده که در آنها باقريخليلي و محمودي نوسر ( )6862به  68غرض انوي جمالت پرسشي
در غزليات سعدي و افضليراد و ماهيار ( )6869به  59غرض اشارهکردهاند .نتيجه بحث این
است که حتي اگر دو محاق روي یک متن و با یک رویکرد (مشخص کردن معاني انوي
جمالت پرسشي) پژوهشي انجام دهند ،احتماالً ،نتایج با هم متفاوت خواهند بود.
در شعر پروین نيز که متني ادبي است ،این نکته به چشم ميخورد و ترسيم خط قرمز بين
معناي انوي جمالت پرسشي گاهي بسيار غيرممکن مينماید؛ بهعبارت دیگر ،نهتنها از نظر
کيفي ،بلکه از نظر کمّي؛ یعني شمار تعداد جمالت با بار معاني انوي نيز کاري سخت
خواهد بود .پربسامدترین جمالت پرسشي آن دیوان به شرو جدول ( )2است که از حداکثر
تا حداقل دستهبندي شدهاند.
جدول  .6فراواني معاني ثانویه پرسش در جامعه آماری اشعار پروین اعتصامي
معنای جمالت پرسشی

بسامد در ديوان
پروين

معنای جمالت پرسشی

بسامد در
ديوان پروين

استفهام انکاری

161

اظهار يأس

10

سرزنش و شماتت

92

اظهار تأسف و ناراحتی

10

استبعاد

43

اعتراض

1

پرسش واقعی

34

استفهام تقريری

7

بیتابی

35

انتظار

7

شکايت

34

اثبات عقیده

6

تعلیم و آموزش

25

تنبه و عبرت

5

خبر دادن

23

تجاهل

5

تعجب

20

اظهار ندامت

5

تحقیر

11

تمنا

5

تمسخر

17

تعظیم

4

نهی

15

انس گرفتن

4

استفهام تاکیدی

13

منافات يا عدم تناسب

4

بیان درد

12

حسرت

3

بیان عجز

11

شمول حکم

3

در ادامه براي هر یک از معناي انوي جمالت پرسشي در دیوان پروین  -در جدول ()2
به آنها اشاره شد -شواهدي بيان ميشود .ترتيب قرار گرفتن این موارد مطابق بسامد
آنهاست و از پربسامد به کمبسامد مرتب شدهاند.
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 .1-6-3استفهام انکاری و نفي
استفهام انکاري به نوعي از جمالت پرسشي اطال ق ميشود که گوینده مطلبي را به شکل
پرسشي چنان بيان ميکند که جوابش منفي و انکاري باشد؛ یعني باید انکارشود؛ یعني اگر
ميپرسد« :نيکي چه کردهایم که تا روزي /نيکو دهند مزد عمل ما را» (دیوان پروین،)67 ،
جوابش این است که نيکي نکردهایم .مثل این است که در زبان روزمره بپرسند« :رضا مي-
گوید ميتواند این همه راه بياید؟» .این جمالت که به آنها جمالت منفي هم ميتوان گفت
در صدر جمالت پرسشي دیوان پروین هستند؛ یعني پروین  616جمله رکر کرده که داراي
چنين کارکردي هستند.
همه یغماگر و دزدند در این معاااااابر

کيسااات آن کو نگرفتنااد گریبانش؟
(دیوان پروین)77 ،

چو رود غيب و هنگام حضاااور آید

تو چه داري که توان برد بدان محضاار؟
(دیوان پروین)16 ،

تيره دالن را چه غم از تيرگي اساات؟

کي غم سااارمااي زمساااتان ماسااات
(دیوان پروین)688 ،

از بناادگي جز آلودگي چااه خيزد؟

پاااکي ،صااافاات آفری ادگااار اساااات
(دیوان پروین)26 ،

کفتار گرسنه چه ميشااااااااااااااااااناسد

کااآهااو بااره پااروا ی اا ناازار اساااات؟
(دیوان پروین)27 ،

ره و رسم بازارگاني چه داناااااااي؟

تو کز ساااود نشاااناختساااتي زیان را
(دیوان پروین)66 ،

عدهاي از محااين بين استفهام انکاري و نفي فرقي قائلشدهاند؛ بهعنوان مثال ،افضليراد
و ماهيار ( )6869در پژوهش خود استفهام انکاري را چنين تعریبکردهاند« :منظور از انکار،
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نفي و تکریب جمله است که به گفتة جرجاني ( ،)6813فعل اینگونه جملههاي پرسشي
مثبت است ،اما جواب منفي است و خواننده از سيا ق کالم متوجه انکار ميشود» (افضليراد
و ماهيار .)6869 ،ایشان در ادامه در بخش نفي نوشتهاند« :نفي جملة خبري ،منفي است که
گوینده آن را در قالب پرسش مطرو ميکند تا منظور خود را بيان کند .در پاسخ برخي از
این گفتهها ميتوان گفت« :نيست»» (همان) .با توجه به اینکه در هر دو مورد جواب جمله
منفي است و نوعي تکریب در هر دو وجود دارد در پژوهش حاضر ،هر دو (استفهام انکاري
و نفي) یکجا رکر شدهاند.

 .6-6-3سرزنش و مالمت
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي ،سرزنش و مالمت است .اغلب جمالتي که
هنگام شماتت و سرزنش بهکار ميرود به شکل پرسشي است .بهعنوان مثال« :شما نبودید که
گفتيد برميگردم؟ پا چه شد؟» در دیوان پروین اعتصامي هم این جمالت بسيار پربسامد
هستند.
بيهوده چند عرصاااااه به من تنگ ميکني؟

بهر گرشاتن تو به صاحرا هزار جاست
(دیوان پروین)681 ،

در نار جهل از چه فکندیش این ساار اساات؟

در پاي دیو از چه فکندیش این ساار اساات؟
(دیوان پروین)88 ،

چه کشااااااااااي منت دونان به ساااااار هر ره

چه روي در طلب نان به سااوي هر در
(دیوان پروین)78 ،

 .3-6-3استبعاد یا بعید بودن
گاه هدف از بيان جمله پرسشي نشان دادن این است که امر مورد بحث هرگز اتفا ق نميافتد
و محال است براي کسي چنين اتفاقي بيفتد.
عسا کي شود دزد تياااااااره روان؟

تو خود بااا

این گنج را پاااسااابااان
(دیوان پروین)881 ،
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پارۀ جان در رگ و بااااااااند اساات و پي

سااوزنش کي چاره خواهد کرد کي؟
(دیوان پروین)827 ،

 .0-6-3اظهار بيتابي
گاهي هدف از بيان جمالت به شکل پرسشي ،بيان بيتابي ،ناراحتي و درددل گوینده است؛
گویا شاعر ،مخاطب را شخصي صميمي فرضکرده و در حال درددل با اوست .مشابه چنين
جمالتي در زبان روزمره ،این جمله است« :پا چرا نميآیي؟».
کاااااااااه به سااااوي چمنم خواهاااد برد؟

کا بجز بخاات باادم رهبر نيساااات
(دیوان پروین)615 ،

باغبانش ز چااااااااااااه در زناااااادان کااارد

باالااباال شااايافااتااه یغماااگر کيساااات
(دیوان پروین)615 ،

اطفال را به صااحبت من از چه ميل نيساات؟

کودک مگر نبود کسااي کو پادر نداشاات
(دیوان پروین)638 ،

 .5-6-3اظهار شکایت و گالیه
تعدادي از جمالت پرسشي در دیوان پروین با هدف اظهار شکایت و گالیه بيان ميشوند .با
توجه به اینکه پروین اعتصامي به طور کلي شاعري اهل اعتراض و شکایت به اوضاع زمانه
بوده -و بهویژه در مورد حاو ق زنان و مستمندان جامعه اشعاري نغز سروده -از این نوع اشعار
در دیوان او زیاد یافت ميشود.
اگر عدل است کار چرخ گااااااااااااردون

چرا من سااانگم و تو لعل رخشاااان؟
(دیوان پروین)876 ،

تو غر ق ساايم و زر و من بااه خون دل رنگين

به فار خلق چه خندي تو را که سايم و زر اسات؟
(دیوان پروین)618 ،
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آخر این فتنه سيه کاري کياااااااست؟

گر کااه کار فلک اخضااار نيسااات
(دیوان پروین)615 ،

 .2-6-3تعلیم و آموزش
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي آموز دادن و تعليم
است؛ یعني شاعر براي آموختن و تعليم از شکل سؤالي جمالت استفاده ميکند.
چرخ بر گرد تو داني که چه سااان ميگردد؟

همچو شااهباز که بر گرد کبوتر گردد
(دیوان پروین)95 ،

غافل چرا روي که کشندت چو غاااااااااافالن؟

پشاات از چه خم کني که نهندت به پشاات بار؟
(دیوان پروین)263 ،

 .7-6-3اخبار به شکل غیرمستقیم
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي بيان خبر یا دادن اطالع است .گویندۀ خبر بدون
اینکه از شنونده انتظار دریافت جوابي داشته باشد ،پرسشي مطرو ميکند .این جمالت
پرسشي هيچگاه داراي جوابي از طرف مخاطب نيستند ،گاه ممکن است خود گوینده به
سؤال طرو شده خود پاسخ دهد و به این طریق خبري یا اطالعي به خواننده برساند .البته در
زبان ادبي یا شعر ،بيان عاطفه بيش از خبررساني در اولویت شاعر است .نمونهاي از جمالت
پرسشي با هدف انوي خبررساني در دیوان پروین اعتصامي در ادامه آمده است.
لعل من چيست؟ عاااااااااااادههاي دلم

عاااد خونين بااه هيچ معاادن نيساااات
(دیوان پروین)616 ،

آن نشنيدید که یک قطااااااااره اشک

صبحدم از چشم یتيمي چکاااااااااا ايد؟
(دیوان پروین)281 ،

داني چه گفت نفااااااااا به تيه خو ؟

زین راه باز گرد گاااااارت راه دیگر است
(دیوان پروین)86 ،
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 .6-6-3بیان تعجب
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي بيان تعجب است؛ یعني گوینده تعجب خود را
به شکل پرسشي بيان ميکند .نمونه اشعاري از دیوان پروین که در آنها جمالت پرسشي با
هدف تعجب بيان شدهاند:
ازماچهصالحخيزدوجنگ؟اینچهفکرتاست

در دساات دیگریساات گر آب و گر آساياسات
(دیوان پروین)683 ،

ما سبکباریم از لغزیاااااااااادن ما چاره نيسااااات

عااقالن باا این گرانساانگي چرا لغز یدهانااد؟
(دیوان پروین)666 ،

خواجه از آغاز شاااااااااب در خااااااااانه بود

حاجب از بهر که در را ميگشاااود؟
(دیوان پروین)826 ،

 .2-6-3تحقیر
در تعدادي از جمالت یافت شده در شعر پروین ،معناي انوي جمالت پرسشي ،تحاير است.
در دساات باانویي به نخي گفت سااوزني
هر پارگي به همت من ميشااود درساات

کاي هرزهگرد بي ساار و بي پا چه ميکني؟
پاناهاان چنين حکاا یت پ يدا چااه ميکني؟
(دیوان پروین)236 ،

 .14-6-3تمسخر
گاهي هدف از جمالت پرسشي ،بيان طنز و تمسخر است به طوري که شاعر ،نویسنده و
گوینده ،مطالب طنزآلود را به شکل سؤالي بيان ميکند.
باه کنج مطبخ تاریک تابه گفت به دیگ

که از مالل نمردي؟ ،چه خيره ساار بودي
(دیوان پروین)275 ،
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مور کجا قصر سليمان کاااااااااااااااجا؟

گفت چنين خانه و مهماااااااااان کجا؟

(دیوان پروین)265 ،
مگرت دورۀ شباب نباااااااااااااااااااااااااااود

دوره پيریت چاااااااااراست ساااااياه؟

(دیوان پروین)666 ،

 .11-6-3نهي به شکل غیرمستقیم و مؤدبانه
بر حرر داشتن و نيز دستور دادن به ترک یا عدم انجام کاري به روشي محترمانه ،اغلب در
زبانفارسي با پرسش بيان ميشود .بهعنوانمثال ،به جاي اینکه بگویند« :در را باز نکن»
ميگویند« :چرا در را باز ميکني؟» در زبان ادبي هم از این نوع از جمالت بسيار یافت
ميشود .نمونهاي از این جمالت در شعر پروین به این شرو است:
چرا باایساات در هر پرتگه مرکب دوانيدن؟

چاه فرجاامي اساات غير اوفتاادن بدعناني را؟
(دیوان پروین)22 ،

چه ميدزدي از فرصاات و کار و کوشش؟

تااو خااود ناياز کاااالي دزد جااهاااناي
(دیوان پروین)626 ،

معني :از فرصت کار و کوشش ندزد و کم نکن!
به فردا چه ميافااااااااااااااااااکني کار امروز

بخوان آن کساااي را که مشاااتا ق اویي
(دیوان پروین)232 ،

 .16-6-3استفهام تأکیدی
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي بيان تأکيد است؛ گوینده با این رو
بر مطلبي که بيان ميکند ،تأکيد بيشتري کند.
کا را نرساند چرا به منااااااااااااازل

سعي دارد

گر توسااان افالک راهوار اساااات؟
(دیوان پروین)26 ،
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گل چرا خو ننشااااااااااايد ،دایاااااام

ماااهتاااب و چمن و شااابنم نيساااات؟
(دیوان پروین)613 ،

به پاي گلبن زیباي هساااتي این همه خار

براي چيساات اگر براي خليدن نيست؟
(دیوان پروین)676 ،

در بيت اول منظور شاعر این است که توسن افالک و روزگار کسي را به سرمنزل
آروزهایش نخواهد رساند .اگر چنين است پا چرا تا حال چنان نکرده است؟ بيت آخر
بدان نکته تأکيد دارد که اگر این خارهاي روزگار براي فرو رفتن در پاي کسي نيست ،پا
براي چيست؟ یعني حتماً براي خليدن و فرو رفتن است.

 .13-6-3بیان دردها و مشکالت
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي بيان دردها و مشکالت و به نوعي اظهار دردمندي
است .گوینده در این نوع از جمالت سعي دارد دردهاي خویش را بيانکند و با بيان آنها به
شکل پرسشي به نوعي آنها را نشانهگراري کرده و برجسته ميکند؟ مثل این است که کسي
در زبان روزمره بگوید «هيچ ميداني چه عرابي کشيدم تا به آنجا رسيدم؟»
من کجا بوسه مادر دیاااااااااااااادم؟

اشک بود آنکه ز رویاااااااااااام بوسيد
(دیوان پروین)289 ،

بر وصااالاه هاي پيرهنم خنده ميکند

دینا و درهمي پدر من مگر نداشااات؟
(دیوان پروین)636 ،

چرا کنند کم از دسااترنج مسااکينان؟

چرا باه مظلماه افزون به مال و جاه کنند؟
(دیوان پروین)667 ،

 .10-6-3بیان عجز
بيان عجز و ناتواني یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي در دیوان پروین اعتصامي
است؛ یعني شاعر سعي دارد با استفاده از شکل پرسشي ،ناتواني خویش و یا نوع خود را به
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مخاطب عرضه کند .ویژگي این جمالت این است که اغلب به شکل غيرشخصي بيان
ميشوند؛ یعني گوینده نوع کلي افراد یا جامعة بشري را خطاب قرار داده و مخاطبش شخص
خاصي نيست.
چااه توان گفاات بااه یغماااگر دهر؟

چااه تااوان کاارد چو ميبااای اد مرد ؟
(دیوان پروین)639 ،

چه توان کرد اندریاااااااااااااااان دنيا؟

دسااات و پا ميزنيم تا نفساااي اسااات
(دیوان پروین)656 ،

طوطيي از قفا دیگر گاااااااااااافت

چااه توان کرد رده دیگر نيساااات ؟
(دیوان پروین)615 ،

 .15-6-3اظهار یأس
از دیگر معاني انوي جمالت پرسشي ،بيان یأس و نااُميدي است .گوینده با بيان جمالت
خود به شکل پرسشي قصد دارد یأس خود را بيان کند .در شعر پروین اعتصامي تعدادي از
این جمالت بهکار رفته است.
حدیث خویش چه گویيم چون نميپرسند؟

چونااااااکه فردا شد و پژمرده شاااااااادم

حساب خود چه نویسيم چون نميخوانند
(دیوان پروین)661 ،
کيساات آن کا که هواه خواه من است؟
(دیوان پروین)651 ،

 .12-6-3اظهار تأسف و ناراحتي
باياغااولااة غااوالن چرا باادین سااااان

آن کاااخ همااایون زرنگااار اساااات؟
(دیوان پروین)29 ،
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پرویزن اساات ساب من از با شکستگي

در برف و گال چگوناه تواناد کا آرميد؟
(دیوان پروین)288 ،

 .17-6-3اعتراض
چاارا بااای اد چاانايان خودکااام بودن

اساااايا ار داناااة هااار دام باااودن؟
(دیوان پروین)828 ،

در دل مااا حاارص آالیااش فاازود

نااياات پاااکااان چاارا آلااوده بااود؟
(دیوان پروین)867 ،

 .16-6-3استفهام تقریری
در این نوع از استفهام «مخاطب به درستي و صحت قول گوینده اقرار ميکند .مثالً آیا پایان
کار همه مرگ نيست؟ (یعني حتماً مرگ است) آیا نباید این کار را کرد؟ (یعني باید کرد)»
(شميسا.)6876 ،
گر هم صاااحباات تو دیو نبودساااتي

ز که آموختي این شااايوه شااايطاني ؟
(دیوان پروین)662 ،

از چاه همي کااهادمان روز و شاااب

گر نه که ما گندم و چرخ آس اياساات؟
(دیوان پروین)85 ،

مخاطب با خواندن چنين جملهاي تأیيد ميکند حرف شاعر را که بله درست ميفرمایيد،
چرخ آسياب است و ما هم گندم هستيم.

 .12-6-3انتظار
در این نوع از جمالت ادبي که به شکل پرسشي بيان ميشود ،اغلب حرف اضافة «تا» به چشم
ميخورد .بهعنوان مثال ،در شعر حافظ از این شواهد بسيار است و به نوشته خرمشاهي در
زبان و ادبيات فارسي «تا» به هشت تا ده معني مختلب به کار ميرود (خرمشاهي.)6838 ،
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تاا چاه باازي رخ نماید بيدقي خواهيم راند

عرصاة شاطرنج رندان را مجال شاااه نيست؟
(حافظ)6838 ،

حالي درون پاااارده بسااااااي فتنه ميرود

تاا آن زماان کاه پرده برافتد چهها کنند؟
(همان)

مادراین بازارگلزار کشااتيماین مبارک ساارو را

تا که گردد باغبان و تا که باشاااد آبيار
(دیوان پروین)11 ،

 .64-6-3اثبات عقیدۀ خود و بطالن عقیدۀ دیگران
یکي دیگر از معاني جمالت پرسشي تال براي ا بات عايده خود و بطالن عايده دیگري
است؛ مانند این جمله در زبان روزمرۀ فارسي« :دیدي گفتم کتابخانه باز نيست؟» .در دیوان
پروین نيز از این نوع از جمالت پرسشي یافت ميشود.
از چه یک دوسات بهر من نگراشت

گر کاه باا من زمانه دشااامن نيسااات؟
(دیوان پروین)616 ،

چون زجا برخاساات زن در را گشود

گفت دیدي آنچه گفتم راسااات بود؟
(دیوان پروین)822 ،

عسا کي شود دزد تيااااااااره روان؟

تو خود بااا

این گنج را پاااسااابااان

(دیوان پروین)821 ،
معني :تو فکر ميکني دزد ميتواند عسا و داروغه باشد و از اموال مردم محافظتکند،
نخير ،دزد عسا نميتواند باشد ،تو خودت پاسبان با .

 .61-6-3تنبّه و عبرت
از کارکردهاي انوي دیگر جمالت پرسشي تنبّه و عبرت است؛ یعني گوینده جمالتي را که
براي پند و اندرز دادن در نظر گرفته به شکل خبري بيان نميکند ،بلکه شکل پرسشي را
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برایش انتخاب ميکند؛ گویا شکل پرسشي پند و اندرز گویاتر و تأ يرگرارتر است .مثل این
است که در زبان روزمره بگویند« :آن همه پادشاهان پولدار کجا رفتند؟»
عاقلي دیوانهاي را داد پااااااااااااااااااند

کز چه بر خود ميپساااندي این گزند؟
(دیوان پروین)855 ،

حرف امروز چه گویاااااا اي فرداست

کااه تارا بر گاال دیگر وطن اساااات
(دیوان پروین)651 ،

بر بلندي چو سپيدار چاااااااااه افزایي؟

بااارور بااا

تو نخلي نااه ساااپي اداري
(دیوان پروین)683 ،

 .66-6-3تجاهل مفید اغراق
یکي دیگر از معاني انوي جمالت پرسشي ،تجاهل مفيد اغرا ق یا به تعبير علم بدیع معنوي
«تجاهلالعارف» (ن .ک :شميسا )6876 ،است .در این نوع از جمالت ،گوینده به تعبير عاميانه
خود را به ناداني ميزند تا مخاطب را متوجه منظور خود کند .نمونة چنين جمالتي در زبان
روزمره این جمله است« :این تخم مرغ است یا گردو؟» (همان)
چه برتریسااات ندانم به مرغ مردم را؟

جز اینکه دعوي باطل کند که انساااني اساات
(دیوان پروین)691 ،

پاي من از چيسااات که بي موزه اسااات؟

در تن تو جاماااااااااااه خلاان چراساااااات؟
(دیوان پروین)682 ،

 .63-6-3اظهار ندامت
چااه کااناام گر طلااب کنااد تاااوان؟

خجلاات و شااارم کم ز مردن نيسااات
(دیوان پروین)616 ،
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چاااااااااااااااه کنم اوسااتاد اگر پرسااد

کوزه آب از اوسااات از من نيسااات؟
(دیوان پروین)613 ،

 .60-6-3تمنا
باه پيش چون تو ساايه روي بد دلم افکند

چه بودي ار که مرا قدرت سااافر بود؟
(دیوان پروین)279 ،

 .65-6-3عظیم
همواره دید و تيره نگشت این چه دیده است

پيوساتهکشاتوکند نگشتاینچهخنجر است
(دیوان پروین)86 ،

 .62-6-3انس گرفتن
یکي دیگر از کارکردهاي جمالت پرسشي ،باز کردن سرصحبت و اناگرفتن است ،یعني
گوینده از بيان سؤال هيچ چيزي غير از اناگرفتن و صميميشدن با مخاطب در رهن ندارد:
گفات گرگي باا ساااگي دور از رمه
از چاه گشاااتساااتيم ما از هم بري؟
از چه معني خویشااي ما ننگ شااد؟

کاه ساااگان خویشاااند با گرگان همه
خاوي کااردساااتيم بااا خيره ساااري؟
کااار مااا تزویر و ریو رنااگ شااااد؟
(دیوان پروین)811 ،

 .67-6-3منافات یا عدم تناسب
در تعدادي از جمالت یافت شده در شعر پروین ،منظور انوي جمالت پرسشي ،عدم تناسب
است؛ یعني شاعر ناهماهنگي و عدم توازن امري را به شکل پرسشي بيان ميکند .در زبان
روزمره نيز از این نوع جمالت فراوان یافت ميشود؛ به عنوان مثال« ،ما کجا و پسته خندان
کجا؟»؛ یعني اصالً ما با هم یکجا جمع نميتوانيم شویم چون باهم تناسبي نداریم.
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مان کاجااا و باالي محبا دی اگ؟

مان کجااا و چنين مهي اب حصااااار؟
(دیوان پروین)226 ،

النااه مااوران کجااا و پي ال مساااات

بااایااد اناادر خااانااه پاايااالن نشاااات
(دیوان پروین)266 ،

 .66-6-3حسرت
هرگز مرا ز داشااتن خلق رشاااک نيسااات

زان غبطاه ميخورم کاه چرا من نااداشااتم؟
(دیوان پروین)223 ،

 .62-6-3شمولحکم
منظور از شمولحکم در اینجا کلي بودن حکم است ،یعني حکمي شامل حال همة اشخاص
شود و قصد گوینده آنست که با شکل پرسشي این جمالت تأکيد کند هيچ یک از این افراد
از این منظر باهم فرقي ندارند.
ناافااا بساااي وام گاارفاات و نااداد

وام تو چون باااز دهااد؟ بينواساااات؟

(دیوان پروین)82 ،
معني :نفا (اماره) تا حال از هر کسي وام گرفته ،پا نداده است ،وام تورا نيز پا نخواهد
داد.
بي من ز الناه دور نگردید هيچ یک

تنهاا چه اعتبار در این کوي و برزن اسااات

(دیوان پروین)653 ،
معني :بدون من در این کوي و برزن نگردید ،هيچ یکي از ما در این کوي و برزن اعتباري
نداریم.

بحث و نتیجهگیری
بررسي اشعار دیوان پروین در ماام شاعري در دورۀ معاصر نشان ميدهد که وي نيز همانند
شعراي بزرگ ادب فارسي مانند حافظ ،سعدي و ...از جمالت پرسشي براي الااي معاني
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انوي در بافت ادبي بهرهگرفته است .از مجموع  186جملة پرسشي 85 ،معنا در پرسش واقعي
و  189جمله پرسشي در  26معناي انوي بهکار رفتهاند که بيشترین به استفهام انکاري و
کمترین به معاني انوي حسرت و شمول حاکم اختصاص دارد .پروین از جمالت پرسشي
در هر دو معناي سؤال (اوليه) و انویه استفاده کرده است .این نکته نشان ميدهد جمالت
پرسشي با معاني انوي در بافت ادبي کاربرد بيشتري دارد و بافت ادبي ظرفيت جمالت
پرسشي در معناي انوي را چندین برابر ميکند.
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