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 مقدمه -۱

دتاً عم ، این جمالتهای دنیا جمالت پرسشی استهای دستوری در زبانمقولهترین یکی از رایج

دهد که گاهی جمالت پرسشی رود، اما مطالعات نوع شناسی زبان نشان میبرای سؤال به کار می

 روند.کاربرد سؤال ندارند بلکه برای تعجب، خبر دادن و ... به کار می

 ، به کار بردن جمالت در معنایمعانی است موضوع علممعانی ثانوی جمالت  دربارۀبحث 

گردد، و یکی از عواملی که باعث بالغت کالم می شودبیشتر  تأثیر سخنشود که مجازی باعث می

 هاست.آوردن جمالت در معنایی غیر از مفهوم ظاهری آن

، یساشم)خبری، پرسشی، امری و عاطفی است جمالت  دربارۀعلم معانی  کردبیشترین کار

این جمالت عالوه بر نقش اصلی که در زبان بر عهده دارند، بنا بر مقتضای حال در معانی  (81:7313

که جمالت پرسشی عالوه بر چنان شوند.میط به دانش معانی است به کار بردهدیگری که مربو

ها، رود تندر دانش معانی از آن سخن می آنچهکاربرد زبانی یا دستوری کاربرد ادبی نیز دارد و 

کند پرسش هنری است. در پرسش هنری مقصود آگاه شدن نیست و کسی که سؤالی مطرح می

خواستش دانستن چیزی نیست. بلکه از پرسش خواست دیگری دارد. تفاوت دیگر پرسش زبانی و 

 پاسخبی پرسش هنری همیشهمّا برسیم، ابه پاسخ  ناچاربهادبی در این است که در پرسش زبانی باید 

ت دهد این اسکزازی را مورد تأکید قرار می ۀکه گفتدیگری  ۀنکت .(8۱1:731۱ کزازی،ماند )می

ی گوینده برااقتضای حال او دقیقاً داشته باشد تا در ادبیات شاید مخاطب واقعی و حاضر وجود نکه 

 .(23: 7312طاهری، دارد )اض ثانوی و فرعی سؤال اهمیت اغردر ادبیات  مشخص باشد، بدین خاطر

بسیار مؤدبانه  پرسشی ۀتوانیم با جملآنکه به کسی دستور و فرمانی بدهیم، می جایبهنمونه  عنوانبه

 ،سیک توبیخ و مالمت جایبه. یا خود را مطرح کنیم و از او بخواهیم آن کار را انجام دهد ۀخواست

 توان انجام داد.همین کار را می قیمغیرمستپرسشی،  ۀبا جمل

اندن، خو ۀدر برداشت اغراض مختلف شیوممکن است یک سؤال شامل چند غرض ثانوی باشد. 

 کند.های گوناگونی را به ذهن متبادر میبرداشتخواندن زمینه و حال و هوای 

ها آنی در معنی ثانو سایه()ابتهاج  امیرهوشنگاشعار در این پژوهش جمالت پرسشی در 

از جمالت پرسشی در سایه دهد که پژوهش نشان می ۀاست. نتیجقرار گرفته موردبررسی

 های مختلفی برای بیان مقاصد خود بهره برده است.تقعیّمو
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 :مسئلهطرح  -۲

ضوعات در ارتباط با مو استانجام گرفته سایه دربارۀهایی که با توجه به اینکه بیشتر پژوهش

منظوری جمالت  –های معنایی دانش معانی )نقش ۀبه مقول کسی و استسمبولیسم  و اجتماعی

اصی از جایگاه خ اشعار سایهپرسشی در  جمالت کهدرحالیاست، نپرداخته سایهدر آثار  پرسشی(

است ان شدهپرسش بی صورتبهیک غزل یا بیشتر ابیات آن تمام ابیات که  گونهآنبرخوردار است. 

 خت معانیشنا ؛ و(نماعیب ۀرستاخیز، آیین ۀ، تنگ غروب، در فتنبهارهمیشهنی شکسته،  هایغزل)

و ها و توانایی شاعری ابه ما در شناخت افکار و اندیشه اشعار سایهثانوی و هنری جمالت پرسشی 

 کند.بسیار کمک می

 دهد.میاست و به سؤاالت زیر پاسخ پژوهش حاضر به خاطر همین هدف انجام گرفته

 منظوری دارند؟ –چه کارکردهای معنایی  اشعار سایه جمالت پرسشی -7

منظوری جمالت پرسشی در مقایسه با موارد دیگر  –از موارد معنایی  هرکدامبسامد -8

 بیانگر چه چیزی است؟

م چه کمکی به فه اشعار سایهمنظوری جمالت پرسشی  –شناخت کارکردهای معنایی  -3

 کند؟بهتر اشعار او می

 چگونه است؟اشعار جمالت پرسشی با موضوع  منظوری –پیوند معنایی  -۸

 تحقیق ۀپیشین

 جمالت پرسشیمنظوری  –های معنایی نقش ۀدر زمین شدهانجامهای پژوهش

در این تحقیق بسیار مختصر به معانی  «سیب باغ جان» ،(813: 732۱) ،تیغجهان خلیلی -7

 است.شدهپرداخته غزلیات شمسثانوی در 

سی ارشد آموزش زبان فارسی به کارشنا ۀنامپایان» ،(732۱) ،بتولی آرانی -8

خوان در اشعار امنظوری جمالت پرسشی  –های معنایی نقش «زبانان، دانشگاه شیرازغیرفارسی

ز میان ا نشان داده است که و استکارش معانی شمیسا بودهاست مبنای و فروغ را بررسی کرده

 اند.مورد را به کار برده 78و اخوان  7۱فروغ  ،کرد اغراض ثانوی سؤالکار 82

 ۀعلوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دور ۀمجل» ،(7327) ،ی آرانیلرحیمیان و بتو -3

اشعار اخوان ثالث، در این پژوهش  های پرسشی درشناسی جملهمنظور «7 ۀبیست و یکم، شمار

 است.شده وتحلیلتجزیهپرسشی از میان اشعار اخوان بر اساس الگوی شمیسا  ۀجمل 37
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انسانی دانشگاه شیراز،  علوم اجتماعی و ۀمجل» ،(7327) ،آبادیرحیمیان و شکری احمد -۸

بر را  منظوری جمالت پرسشی در غزلیات حافظ –های معنایی نقش «7 ۀهجدهم، شمار ۀدور

 1۱بیت پرسشی  311اند که از میان اند و به این نتیجه رسیدهبررسی کردهاساس کتاب شمیسا 

درصد به مابقی  3۱است و آورده «شگفتی، نفی، انکار، تمنا و نهی»منظور درصد را حافظ به

 موارد اختصاص دارد.

انان، زبسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسیکارشنا ۀنامپایان» ،(7323) اکبری، -۱

بیت  382سعدی، در این پژوهش محقق  بوستانشناسی جمالت پرسشی منظور« دانشگاه شیراز

بسامد  یشگفتمنظوری استفهام انکاری، سرزنش و  –معنایی  ۀاست و مقولپیدا کردهپرسشی 

 بیشتری دارند.

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س(، سال  –علمی  ۀفصلنام» ،(7321) طاهری، -1

سؤال و اغراض ثانوی آن در « 7321و بهار  7321، زمستان 13و  12 ۀهفدهم و هجدهم، شمار

ه این است و محقق بقرار گرفته موردبررسی، در این پژوهش تمام غزلیات حافظ غزلیات حافظ

ت که محققان علوم بالغت در نتیجه رسیده که اغراض ثانوی سؤال بیشتر از تعدادی اس

 اند.های خود آوردهکتاب

م زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیا ۀکارشناسی ارشد رشت ۀنامپایان» ،(7322) مهر،کیهان -1

خود به  ۀنام، محقق در بخشی از پایانغزل حافظ 8۱۱جمالت در بررسی معانی ثانویه « نور تبریز

 است.کردهکارکردهای ثانوی سؤال را بررسی مورد از  71( و 38-773)، بررسی پرسش پرداخته

بررسی  «17 ۀ، شمار73زبان و ادبیات فارسی، سال  ۀفصلنام» ،(733۱) پارسا و مهدوی، -2

غزل  81۸، در این پژوهش غزلیات شمسمنظوری جمالت پرسشی در  –های معنایی نقش

کارکرد از مجموع  81که موالنا از اند است و محققان به این نتیجه رسیدهقرار گرفته موردبررسی

های ثانوی کارکرد پربسامدترین و استپژوهشگران استفاده کرده موردنظرکارکرد ثانوی  3۱

 .به ترتیب تعجب، نهی، استفهام انکاری، مالمت، نفی و استفهام تقریری است

تخصصی  ۀفصلنام» ،(7338) و محمودی نوسر، مریم،اکبر ی، علیباقری خلیل -3

های پرسشی شناسی جملهورمنظ «73 ۀبهار ادب( سال ششم، شمارفارسی )شناسی نظم و نثر سبک

کارکرد  7۱ ، در این تحقیق تمام غزلیات سعدی بررسی شده است و محققان بهدر غزلیات سعدی

 اند.های پرسشی برخورد کردهناسی جملهشمنظور
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 ۀ، شمار8۸زبان و ادبیات فارسی، سال  ۀدو فصلنام» ،(733۱) ،و ماهیار ، رحیمفضلی رادا -7۱

قرار  موردبررسیغزل  832 آن در غزلیات سعدی، در این پژوهش ۀپرسش و اغراض ثانوی« 2۱

 پرسش را در غرض ثانوی به کار برده است. ۸۱اند که سعدی گرفته، محققان به این نتیجه رسیده

نیست و این تحقیق نخستین  اشعار سایهگرفته در مورد های انجامپژوهش دام ازهیچک

 .است« اشعار سایهمنظوری جمالت پرسشی در  –های معنایی بررسی نقش» دربارۀپژوهش 

 بحث و تحلیل: -۳

ور : حال شما چه طآیدامری پرسش به عمل می دربارۀآن  وسیلۀبهای است که پرسشی، جمله ۀجمل

به این صورت ساخت جمالت پرسشی در زبان فارسی  (377: 7321و انوری،  گیوی احمدی)است؟

و  قیم منظورتوماس معتقد است که مردم تمایلی ندارند مست ،و ناظر بر معنای جمله است است

 .(72: 7327، احمدآبادیتوماس به نقل از رحیمیان و شکری کنند )هدفشان را بیان 

رار ق موردبررسیای از علم زبانشناسی است و معنای تلویحی گفتار را منظورشناسی شاخه

هد به دالیلی خواپردازد. در مواقعی که سخنگو نمیبه تفسیر کالم سخنوران می دیگربیانبهدهد می

حی به زبان تلوی طوربهمانند ایجاد شرایط مؤدبانه و یا طنزگونه مستقیماً سخنی را بیان کند، آن را 

که ممکن است شنونده یا خواننده، برداشتی از کالم او ارائه دهد که لزوماً نیز مقصود  آوردمی

 گوینده نباشد.

انتقال  گیرد، عالوه برقرار می موردمطالعهکه در منظورشناسی « معنای تلویحی گفتاری»درواقع 

 .(8۱:7323پرنیا، پردازد )کالم به انتقال حس گوینده نیز می

ات یا عنی خود کلمدارد تا با م سروکارهایشان بیشتر با تحلیل افراد از گفته سیمنظورشنا بنابراین

 .(3۱:733۱ یول به نقل از پارسا و مهدوی،برند )عباراتی که به کار می

 ناسیشزبانشود، در کارکردگرا محسوب می شناسیزبانبخشی از  منظورشناسی درنتیجه

زبان تأکید  ۀکنشی، عملی و منظور شناسان ۀو بر جنباست  موردنظرتعاملی زبان  ۀکارکردگرا جنب

افقری، ) است، معناشناسی و نحو منظورشناسیاولویت به ترتیب با  و های مجرد زباندارد تا شکل

7313 :۱3۱). 

در  کهدرحالیداریم،  سروکاربا مفهوم  معناشناسیاست، در  معناشناسیغیر از  منظورشناسی

 .(۱1: 7323لیچ به نقل از پاکروان، است )موضوع کار منظور  منظورشناسی
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له پردازد، معنی یک جممی شناسیزبانبه بررسی معنایی جمله از دید دانش محض  معناشناسی

ک فقط ی معناشناسیاز دید « هوای این اتاق سرد است» ۀهای خاص متفاوت است، جملدر موقعیت

اگر دو  مثالً ؛آن دارد موقعیتو بستگی به  بیشتر از یک معنی دارد منظورشناسی ازنظرمعنی دارد اما 

زخانه؟ خورد یا در آشپشخص دارا و سارا در اتاق نشیمن باشند و دارا از سارا بپرسد اینجا صبحانه می

مستقیم  اام؛ دهدسارا بگوید هوای این اینجا سرد است منظورش این است که آشپزخانه را ترجیح می

 .(38:  733۱قل از پارسا و مهدوی، پسی به نکند )منظورش را بیان نمی

تقسیم  یشناختجامعه منظورشناسیو  شناختیزبان منظورشناسی ۀخود به دو شاخ منظورشناسی

 پردازیم که دستگاه زبان برایبه بررسی امکاناتی می شناختیزبان منظورشناسیشود. در می

 .(۱2: 7323نقل از پاکروان، لیچ به دهد )ر اختیار گویشور خود قرار میهای مختلف دمنظور

کنش گفتاری است، آستین برای نخستین بار آن را مطرح  منظورشناسییکی از مباحث مهم 

دهد. یارمحمدی معتقد است که کرد. بر اساس این نظریه انسان با کالم خویش کارهایی انجام می

 .(7۱۸: 7311یارمحمدی، ) هایی تعبیه شده استای انجام نقشزبان بر

 گیرد:ن عقیده دارد که هنگام بیان هر گفته سه کنش انجام میآستی

 کنش بیانی: ادای جمله با بیانی روشن است. -7

توان با معانی و کنش منظوری: منظور و قصد اصلی گوینده است. این بخش را می -8

 کارکردهای ثانوی جمالت منطبق دانست.

 .(۸۱-۸7: 7313ا، شمیساست )گفتار  ۀکنش تأثیری: تأثیر گفتار بر شنونده است و نتیج -3

زیرا در بیشتر مواقع مقصود گوینده ؛ تر استکنش منظوری از همه مهم یادشدهاز سه اصل 

ه توان برداشت کرد کمعانی مختلفی از آن می ؛ واز گفتارش معنای ساختاری و روشن نیست

 بستگی به مقتضای حال شنونده دارد.

 اما؛ کننداز این قرار است که هر دو جمالت را بررسی می منظورشناسیعلم معانی و  ۀرابط

 کهحالیدرپردازد، اهدافشان با همدیگر فرق دارد. علم معانی به بررسی تأثیر کالم بر مخاطب می

تاری های گفدهد اما وقتی به کنشقرار می موردبررسیهای کاربردی زبان را جنبه منظورشناسی

کاود به علم معانی شباهت پیدا رسد و معانی ثانوی جمالت را میو کنش منظوری می غیرمستقیم

 کند.معانی ثانوی جمالت را جداگانه بررسی نمی منظورشناسیکند با این تفاوت که می
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ها کند که با عدول از آنای را مطرح میاصول چهارگانه منطق گفتگوگرایس نیز در کتاب 

مانی و رح) کندکند و با مقتضای ظاهر در علم معانی شباهت پیدا میمی کالم معنای ثانوی پیدا

 (.37۸: 7313طارمی، 

 به دو شکل است: ابتهاج امیرهوشنگاشعار ی و ساخت سؤال در زبان فارس

 .استها آمدهنوع آن هفدهاین تحقیق  ای دارای ادات یا حروف پرسش هستند و درهنگو-7

 .استتکرار شدهار ب 7۱7چه: این حرف  -7-7

 چه پیش آمد؟ کجا شد بانگ بلبل؟ 

 

 

 

 

 چه دردست این؟ چه دردست این؟ چه دردست؟ 

 

 

 (انگیزغمزمین / بهار  کتاب: 733۸ ،سایه) 

 ارغوان

 این چه رازیست که هر بار بهار

 / ارغوان( راهی و آهی: 733۸ ،سایه)                                           ؟آیدمیبا عزای دل ما 

 .استبار تکرار شده ۱۱کجا: این حرف  -7-8

 پر غصه به فریاد آمد ۀکوه ازین قص

 

 

 آه و آه از دل سنگ تو، صدای تو کجاست 

 

 

 (نماعیب ۀ/ آیین ۸مشقسیاه: 7317 ،سایه)

 دوری و بیزاری همهاین

 (تشویش/ برگ از یلدا چند :73۸۸ ،سایه)                             به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟

 است.بار تکرار شده 81که:  -7-3

 ؟دارآینهمرا به مجلس کورانم که کرد 

 

 

 من است روسیاهشکست کار من از عقل  

 / زاد راه(۸مشقسیاه :7317 ،سایه) 

 ای دل به کوی او ز که پرسم که یار کو

 

 

 

 

 در باغ پر شکوفه، که پرسد بهار کو 

 

 

 

 انتظار( ۀ/ چشمی کنار پنجر 8مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 ست.ابار تکرار شده 71چه وقت(: این حرف کیْ )-7-۸

  راهای مبتالتا کی کنی پریشان دل

 

 

 

 آن خرمن بال را پیش صبا مگستر 

 / دام بال(7مشقسیاه: 7317 ،سایه) 

 تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟

 کرد پرواز؟زین پیله کی آن نازنین پروانه خواهد 

 ی جنگل(مرثیهیادگار خون سرو/ : 731۸ ،سایه)
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 بار است. 7۱کو: بسامد این حرف  -7-۱

 نقش و نگار کعبه نه مقصود شوق ماست

 

 
 

 

 

 

 ایم، آن نگار کونقشی بلندتر زده 

 

 

 

 

 

 انتظار( ۀ/ چشمی کنار پنجر 8مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 است.بار تکرار شده 7۸چرا: این حرف  -7-1

 خوری و نوشت بادشراب خون دلم می

 

 

 

 
 

 

 

 

 من ۀزنی پیالدگر به سنگ چرا می 

 

 

 

 

 

 

 

 / ناله(7مشقسیاه: 7338 ،سایه)

 چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست

 درین آشفته اندوه نگاهم

 (آشنا سوزکتاب زمین/ : 733۸ ،سایه)

 بار است. 77چون: بسامد این حرف  -7-1

 صد امید در او دیدی آن یار که بستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چون به خون دل ما دست گشود ای ساقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگار خون سرو / شبیخون(: 733۸ ،سایه)

 آسمان زیر بال اوج تو بود

 ای دل که خاکسار شدی؟چون شده

 یادگار خون سرو / شکست(: 733۸ ،سایه)

 بار است. 77چی: بسامد این حرف  -7-2

 تی نخسجرعهدر ساغر تو چیست که با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیهشیار و مست را همه مدهوش می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / لب خاموش(8مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 باراست. 1: بسامد این حرف چند -7-3

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که 

 برخیزم

 

 

 

 
 

 

 

 وین آتش خندان را با صبح برانگیزم 

 

 

 

 

 

 

 شب یلدا(زندان / 8 مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 است.بار تکرار شده ۱این حرف  :چه کسی(کی ) -7-7۱

 ای من تو بی من کیستی چون سایه بی من نیستی

 

 

 

 رانمتایستی همپای خود میهمراه من می 

 

 
 خالی( ۀ/ گهوار 8مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 بار است. ۱مگر: بسامد این حرف  -7-77
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مگر این دشت شقایق دل خونین من 

 است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوزدکه چنین در غم آن سرو روان می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگار خون سرو/ بر سر آتش غم(: 731۸ ،سایه)

 است.بار تکرار شده ۸کدام: این حرف  -7-78

 هوا بد است

 روی؟تو با کدام باد می

 راهی و آهی / زندگی(: 733۸ ،سایه)

 بار است. 8بسامد این حرف  :چگونه -7-73

 گذاری مرا که جان عزیزیچگونه خوار 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چگونه پیر پسندی مرا که بخت جوانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بهارهمیشه/ 8 مشقسیاه: 73۱1 ،سایه)

 بار است. 8 هرکداممورد  سهقدر: بسامد این ه چ و آیا، کدامین -7۸ -7

 خود یاد کند ۀبود آیا که ز دیوان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تزد و رف آن که زنجیر به پای دل شیدا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / خواب و خیال(۸ مشقسیاه: 7317 ،سایه)

 در سایه افکندِ کدامین نار بن ریخت

 خون از گلوی مرغ عاشق؟

 جنگل( ۀیادگار خون سرو/ مرثی: 731۸ ،سایه)

 گفتند و نکردند همهآناز داد و داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دست و زبان است ۀیا رب چه قدر فاصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / هنر گام زمان(3مشقسیاه: 731۸ ،سایه)

ها را از جمالت توان آنهستند و با یاری همین آهنگ می نوع دیگر دارای آهنگ خیزان -8

 .مورد پرسش با آهنگ خیزان برخورد نمودیم 8۱در این پژوهش به  خبری تشخیص داد.

 بود که بار دگر بشنوم صدای تو را؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 زیبای دلگشای تو راببینم آن رخ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / به پایداری آن عشق سربلند(3مشقسیاه :731۸ ،سایه)

 دیدی آن یار که بستیم صد امید در او

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چون به خون دل ما دست گشود ای ساقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگار خون سرو/ شبیخون( :731۸ ،سایه)
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امکان انتخاب آهنگ افتان یا خیزان وجود  -با حروف پرسش همراه هستند –اول که  ۀبرای دست

باطنی، هستند )کیْ، چه، کدام، چند و چرا  از: کجا، کی، اندعبارتاین حروف  ترینمهمدارد، 

731۱ :2۱-23). 

 تمامآماری پژوهش  ۀجامع .استتحلیلی استفاده شده - در این پژوهش از روش توصیفی

دوبیتی،  71 شعر نیمایی، 2۸غزل،  78۱تصادفی  صورتبهحجم نمونه است.  سایهدفترهای شعری 

 عنوانبه( 7313شمیسا ) ۀگانوهشتبیستکارکردهای در این پژوهش . استقطعه  2مثنوی و  7۱

 وبه مواردی چون اظهار اندوه اشعار سایه شد، اما در هنگام انجام پژوهش در الگو در نظر گرفته

برخورد کردیم که در کتاب ایشان وجود نداشت و با جستجو  ترس و بیمو  نگرانی، ، اعتراضریغد

مورد از  82مجموع به در اضافه نمودیم.  موردنظر دیگر کارکردهایهای معانی به ر دیگر کتابد

یز مم دفتر اشعار در سمت راست» برخورد نمودیم. اشعار سایهاغراض ثانوی جمالت پرسشی در 

 «است.شده در سمت چپ نوشته ذکر شده و نام شعر

 توجهقابلمهم و  ۀنکت اشعار سایهجمالت پرسشی در منظوری  –های معنایی در بررسی نقش

و یا نزدیک به هم دارند، یعنی چند غرض را از یک ابیات اغراض توأم  بعضیآن است که  ،دیگر

 سؤاالت داشت.دو برداشت از توان های زیر میدر نمونه کرد.توان استنباط سؤال می

 جایی که قاصدان سحر راه گم کنند

 

 

 

 من مانده در غروب بیابان کجا رسم 

 / چراغ صاعقه(3مشقسیاه: 731۸ ،سایه) 

 استفهام انکاری بر عجز و ناتوانی نیز داللت دارد.بیت فوق عالوه بر مفهوم 

 من شکسته سبو چاره از کجا جویم

 

 

 که سنگ فتنه سر خم شکست ای ساقی 

 / هست ای ساقی(۸ مشقسیاه :7317سایه، ) 

 غیر از عجز شکایت نیز هست. معانی ثانوی بیت فوق

 ردام اندیشه نکتوفانی ۀرفت و از گری

 

 

 چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت 

 ، مجموعه اشعار/ خواب و خیال(مشقسیاه: 7312سایه، ) 

 شود.نیز از آن استنباط می تعجببیت باال عالوه بر معنی شکایت مفهوم 

 کنیچه فکر می

 راهی و آهی / زندگی( :733۸سایه، ) ای ست زندگی؟که بادبان شکسته زورق به گل نشسته

 رساند.های باال عالوه بر معنی تردید مفهوم ناامیدی را هم میمصراع
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 :هاداده وتحلیلتجزیه -۴

رح زیر به ترتیب بیشترین کاربرد به ش سایهمنظوری جمالت پرسشی در غزلیات  –های معنایی نقش

 است:

( درصد در مفهوم 73پرسش ) 33پرسشی در این پژوهش  ۀجمل 8۱1از مجموع  :آرزو -۸-7

زیر  هایهنمونکند. شاعر امیال و آرزوهای خود را در قالب پرسش بیان می است.آرزو آمده

 د.دوباره گذر کنن (جامعهغم ) ۀبر در نی است کهو تمنای دیدار یار و سوارا آرزوکاربردشان فقط 

 غریبم و گمنام این دیار ۀدلداد

 

 

 دهد به منزان یار دلنشین که نشان می 

 / شرم و شوق(۸ مشقسیاه :7317سایه، ) 

 خونین زمین ۀارغوان پنج

 دامن صبح بگیر

 خورشید بپرس ۀوز سواران خرامند

 گذرند؟غم می ۀکی برین در

 زمان/ ارغوان(هنر گام : 7313سایه، )

درصد اعتراض است. این مورد را شمیسا در کتاب  (73پرسش ) 33مفهوم ثانوی  اعتراض: -۸-8

گشاید در ابیات زیر شاعر از رفتن گل غمگین است و بر بلبل زبان اعتراض میاست. معانی نیاورده

ار کند، چرا سکوت اختیکه چرا از رفتن گل غمگین نیست. گاهی بر دوست و آشنا اعتراض می

یار  هریمبیدر بیت سوم بر  است.کوه نیز از این داستان پر غصه به فریاد آمده آنکهحالکرده، 

 شکند.خون دل عاشق سرمست شده اما در پایان دل عاشق را می از کهرحالیدکند، اعتراض می

 رود از بستان بلبل ز چه خاموشیگل می

 

 

 وقت است که دل زین غم بخراشی و بخروشی 
 

 

 بر هجران( ایناله/ 7 مشقسیاه: 7338سایه، )

 پر غصه به فریاد آمد ۀکوه ازین قص

 

 

ی پر غصه به کوه ازین قصه .7

 آمدفریاد 

 

 آه و آه از دل سنگ تو، صدای تو کجاست 

 

 

 (نماعیب ۀآیین /3 مشقسیاه :731۸سایه، )

ها ( درصد تعجب است. در ابیاتی که مفهوم ثانوی آن73پرسش ) 33تعجب: مفهوم ثانوی  -۸-3

شود، گاهی از اینکه دوست می زدهشگفتمعشوق  ۀتعجب است، گاهی شاعر از زیبایی و جلو

 بیند در تعجب است.های خود را نمیعیب

 نخست ۀدر ساغر تو چیست که با جرع

 

 

 کنیهشیار و مست را همه مدهوش می 

 

 

 / لب خاموش(۸مشقسیاه: 7317سایه، )



 31، پاییز و زمستان 832، شماره 17، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 55

غرض ثانوی شکایت در کتب بیان قدما  .( درصد77است )بار  82شکایت: بسامد شکایت -۸-۸

اما این مورد در ادبیات کاربرد زیادی دارد. چنانکه طاهری در اغراض ثانویه ؛ استنیامدهو معاصران 

 –های معنایی پارسا در نقش ؛ و(7321طاهری، است )سؤال در غزلیات حافظ با آن برخورد نموده

هایی (. در اشعار سایه نیز به پرسش733۱پارسا، است )منظوری در غزلیات شمس به آن اشاره کرده

اهی کند. گمعشوق شکایت می وفاییبیکه سایه از اوضاع نامساعد روزگار و  کنیمبرخورد می

 شکایت با اعتراض، انکار و ناامیدی همراه است.

 فروگرفتباز این چه ابر بود که ما را 

 

 تنها نه من، گرفتگی عالم است این 

 

 

 (آدمبنیین هزار امید چند/۸ مشقسیاه: 7317سایه، )

است. ابیاتی که ( درصد در معنای عجز آمده3سؤال ) 8۸اظهار عجز: در این پژوهش  -۸-۱

هایی است که سراسر ابیات لحن غم و درماندگی ها عجز و درماندگی است از غزلمعنای ثانوی آن

سازم، تمام ابیات آن نشانگر عجز و درماندگی  نمونه غزل نی شکسته با ردیف چه عنوانبهدارد 

کند و از اینکه کاری از او عاشق در مقابل معشوق است. گاهی به خاطر دوری از وطن ناله می

عجز با استفهام انکاری همراه است زیرا در راهی که او  کند. گاهیآید اظهار عجز میبرنمی

د، شاعر از ناتوانی خود برای طی کردن راه سخن اناست، قاصدان سحر راه خود را گم کردهبرگزیده

 رساند.راه را به پایان نمی گاههیچگوید و معتقد است که می

 ینالـچه غریبانه تــو با یاد وطـن مـی

 

 

 من چه گویم که غریب است دلم در وطنم 

 

 
 / راهی و آهی(۸مشقسیاه :7317سایه، )

 من خواستم ولی نتوانستم

 و چه توانیتا خود چه خواهی 

 هنر گام زمان/ پند رودکی( :7313سایه، )

ها برخورد کردیم که معنای ثانوی آن( درصد ۱/1)سؤال  8۱تردید: در این پژوهش به  -۸-1

د. شاعر از باشنها تردید است از اشعار نو سایه میهایی که معنای دوم آنبیشتر پرسش است.تردید 

داند چه بر سر او خواهد آمد. گاهی تردید با نگرانی نیز همراه است و نمی خبربیخود و جامعه  ۀآیند

 است.

 این چه نواست؟

 شبگیر/ ناقوس(: 731۸سایه، ) روز شادی است؟ یا نوای عزاست؟
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 و چه

 های پراکنده؟خواهد آمد بر سر ما با این دل

 (شویشت یادگار خون سرو/ :731۸سایه، )

استفهام انکاری: در استفهام انکاری قصد پرسش نیست، بلکه مقصود سخنور از آنچه  -۸-1

خواست » ؛ واستپرسد انکار است. فعل جمله مثبت است اما پاسخ آن منفی و با تأکید همراه می

 (. 871: 731۱کزازی، )« استآن چیزی است که پرسیده ۀپرسنده وارون

 73ها است، بیشتر پرسش( درصد در معنای استفهام انکاری آمده1) سؤال 73در این پژوهش 

اده بیشتر ب مستی است. شاعر معتقد است چشمان معشوق ازمورد استفهام انکاری با موارد دیگر آمده

کند. در بیت دوم و سوم حالت یأس و است و مستی شراب را در برابر چشمان معشوق انکار می

شراب در ساغرها خون دل است و از  جایبهشود وقتی میزگار دیده نامیدی شاعر از اوضاع رو

 شود.شود. هیچ امیدی به بهبودی اوضاع دیده نمیهای بسته پاسخی دریافت نمیدریچه

 به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست

 

 

 ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟ 

 

 

 سوگوار(یادگار خون سرو/ بهار : 731۸سایه، )

( درصد بر یأس و نامیدی داللت 1پژوهش )های این مورد از پرسش 72یأس و ناامیدی:  -۸-2

بارند اما راه گریزی نیست. زندگی چون های فتنه می، موج. شاعر از اوضاع موجود ناامید استدارند

، است. گاهی ناامیدی با شکایت همراه است های آن شکسته و به گل نشستهورقی است که بادبانز

ات سخن گفتن ندارد. در بعضی ابی ودماغدلاست، ل با زاغ عهد و پیمان بستهبیند که گُوقتی می

 .شودعالوه بر ناامیدی و شکایت انکار نیز دیده می

 به دست کوته من دامن تو کی رسد ای گل

 

 

 من عمری از پی تو دویده ۀکه پای خست 

 

 
 / مرغ پریده(۸مشقسیاه :7317سایه، )

 کنی؟چه فکر می

 ست زندگی؟اای که بادبان شکسته زورق به گل نشسته

 راهی و آهی/ دیباچه خون( :733۸سایه، )

است که عظمت و  ایگونهبهسؤال  ( درصد است،3مورد ) 2بسامد این پرسش  :تعظیم -۸-3

ر گاهی در برابشاعر  شود.می زدهشگفتدهد و گوینده از آن ویژگی بزرگی کسی را نشان می

گوید که گوهری چون تو در جهان پیدا عظمت معشوق حاضر است جان خود را فدا کند. گاهی می
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. گاهی از ندکبه آن دسترسی پیدا نمی کسهیچاست که  ایگونهبهشود. زمانی بزرگی معشوق نمی

 شود.بزرگی و عظمت معشوق دچار حیرت نیز می

 چیست آن در لب شیرین تو؟ ای ساقی

 

 

 بستان جانم و آنم بچشان ای ساقی 

 

 
 یادگار خون سرو / شبیخون(: 731۸سایه، )

 هنر خویش به دنیا نفروشی زنهار

 

 

 گوهری در همه عالم به بهای تو کجاست 

 

 

 (نماعیب ۀآیین /3 مشقسیاه :731۸سایه، )

 ۀملجسؤالی  ۀجملدر این نوع از پرسش بعد از  :توجهجلببرای تأکید و تقریر خبر و  -۸-7۱

 ( درصد است.3بار ) 2آن در این پژوهش  بسامد .(771: 7313شمیسا، )آید خبری می

گوید ای گل وقتی تو هم ثبات نداری چه چیزی به تو بگویم و برای تأکید او را به باغ سایه می

ن گوید برای آن دریا شدم که یک عمر است دریا باراکند. در بیت بعد میتشبیه می شدهگمبهشت 

 د.راستفهام انکاری و نفی نیز دا ریزد. بیت سوم عالوه بر تأکید خبر مفهومغم بر سرم فرومی

 گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی

 

 

 انیم شدهگمچه گویمت که به باغ بهشت  

 

 

 (بهارهمیشه/ ۸مشقسیاه)

 غـم پایانبیاز چه دریـا آمدم با ابـر 

 

 

 ابارد مرمی یکریزست تا ا کاسمان عمری 

 

 

 / خواب(مشقسیاه :7312سایه )

شاعر قصدش از سؤال اظهار نگرانی  درصد است. (3مورد ) 2نگرانی: بسامد این پرسش  -۸-77

ر بعضی کند. درا با پرسش از او مطرح می تابیبیاست، در حقیقت برای مخاطب نگران است و این 

عار نیمایی ها از اشتمام نمونه شود.، تردید، شگفتی و غم دیده میتابیبیها عالوه بر نگرانی و نمونه

 .استسایه 

 هوا بد است

 روی؟کدام باد میتو با 

 راهی و آهی / زندگی( :733۸سایه، )

 دوری و بیزاری همهاین

 به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟

 چند برگ از یلدا/ بوسه( :73۸۸سایه، )

( درصد تکرار شده است. شاعر از اینکه مخاطب عهد و ۱/8بار ) 1ناراحتی: این پرسش  -۸-78

سته بودند. دیگری پیمان ب ۀاحت است زیرا با همدیگر به گونپیمان را به سر نبرده است از دست او نار
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ار او کز ابیند عالوه بر ناراحتی، او را می شکنیپیمانگاهی بسیار به مخاطب دل بسته است، وقتی 

 شود.نیز می زدهشگفت

 چه شد آن مهر و وفایی که من آموختمت

 

 

 عهد ما با تو نه این بود، وفای تو کجاست 

 

 
 (نماعیب ۀ/ آین۸مشقسیاه :7317سایه، )

 کند. در اشعارشاعر مالل و دلتنگی خود را در قالب پرسش طرح می مالل و دلتنگی: -۸-73

ؤال کند. بسامد این سزیر نگران وضعیت و شرایط مخاطب است و با سؤال این نگرانی را مطرح می

 ( درصد است و همگی منحصر به مالل و دلتنگی هستند.۱/8بار ) 1

رفتی ای جان و ندانیم که جای تو 

 کجاست

 

 

 مرغ شبخوان کجایی و نوای تو کجاست 

 

 
 (نماعیب ۀ/ آین۸مشقسیاه :7317سایه، )

 ارغوان!

 من ۀجدا ماند خونهم ۀشاخ

 آسمان تو چه رنگ ست امروز؟

 آفتابی ست هوا؟

 یا گرفته ست هنوز؟

 هنر گام زمان / ارغوان(: 7313سایه، )

هایی که منظور شاعر منافات و استبعاد است مقصود شاعر در پرسش اد:عباست منافات و -۸-7۸

بسیار  یگردبیانبهتوانند با همدیگر جمع شوند این است که دو چیز با همدیگر منافات دارند و نمی

در ابیات از ناتوانی عقل در برابر ( درصد است. 8بار ) 1بسامد این پرسش از همدیگر دور هستند. 

گوید، معتقد است بسیار بعید است عقل بتواند بزرگی و بلندی قامت عشق را بسنجد، سخن میعشق 

ز دریا ا وجههیچبهیا معتقد است که کشتی او  و کند به اندازه درک خودش استهر کاری که می

فت با توان گگوید برای کشتی شکسته جای امنی وجود ندارد، میدر بیت آخر می و هراسی ندارد

 گوید.این سخن را می ناامیدانهی لحن

 قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق

 

 

 ادراک است قدربهتو هر قبا که بدوزی  

 

 
 / پژواک(۸مشقسیاه: 7317سایه، )

هم  دمنگلهغرض از پرسش توبیخ و سرزنش مخاطب است از مخاطب  :توبیخ و مالمت -۸-7۱

 یک مورد با استفهام انکاری نیز توأم است. ( درصد است. در۱/7مورد ) ۸هست. بسامد این پرسش 
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خواهی جواب فرزند خود را کند، فردا چگونه میدر ابیات زیر شاعر مخاطب را سرزنش می

 کند که چرا با سخنان او گوشای. در بیت بعد مخاطب را مالمت میبدهی که تو زندانبان من بوده

 اه است.توان گفت با استفهام انکاری نیز همرمی نداده است.

 چـو فرزندت مـرا خـواند شهیـد راه آزادی

 

 

چه خواهی گفتنش فردا؟ که زندانبان من  

 بودی؟

 

 

 (پیمانهم/ مشقسیاه ۀمجموع: 7312سایه، ) 

ند تا کخبری منفی است که گوینده آن را در قالب پرسش مطرح می ۀنفی جمل نفی: -۸-71

( درصد ۱/7مورد ) ۸بسامد این پرسش  (.۸2: 733۱ افضلی راد و ماهیار،کند )منظور خود را بیان 

 است.

لطفی( نوایی ندارد، بدین خاطر  محمدرضامخاطب )شاعر معتقد است نی جدا از لب و دندان 

 کسهیچاند هایی که هجوم آوردهگوید در این فتنهبرد. در بیت بعد میهایش در خود فرومیناله

 امان ندارد.

 نوایی دارد؟نی جدا زان لب و دندان چه 

 

 

 شکنمناله به دل می نفسیهممن ز بی  

 

 

 / راهی و آهی(۸مشقسیاه :7317، سایه)

( درصد است، سخنور قصدش از پرسش ۱/7مورد ) ۸بسامد این سؤال  تحقیر و طنز: -۸-71

 مچون کسیهگیرد، نادان است و تحقیر و طنز است. کسی که در کوی یار سراغ معشوق را می

 .گیردباغ پر از شکوفه سراغ بهار را میاست که در 

 ای دل، به کوی او ز که پرسم که یار کو

 

 

 در باغ پـر شکوفه، کـه پـرسد بهار کـو 

 

 
 انتظار( ۀ/ چشمی کنار پنجر8مشقسیاه: 7317سایه، )

ها و محقق نشدن آرزوهایی که در سر است از ناکامی افسوس و دریغ گوینده  حسرت: -۸-72

(.  ۸1: 733۱دهد )افضلی راد و ماهیار، می بازتابرا  که دلتنگی و سوز درون گوینده دارد حسرتی

 ( درصد است. ۱/7بار ) ۸بسامد این پرسش  اظهار

 رسد که در آغوش گیرمتدستم نمی
 

 

 کنیای ماه با که دست در آغوش می 

 / لب خاموش(8مشقسیاه: 73۱1سایه، ) 

سؤال  صورتبهترحم و دلسوزی: سخنور ترحم و دلسوزی به حال مخاطب و خودش را  -۸-73

است. در ابیات زیر سایه برای کسانی که تکرار شده ( درصد۱/7بار ) ۸کند. این پرسش طرح می
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لش سوزاند که دسوزد و در بیت بعد به حال خودش دل میبر باد رفته دلش می شانکاشانهخانه و 

 .فشانخوناست و  رهپاپاره

 بپرس سایه ز مرغان آشیان بر باد

 

 

 کجا دستهدستهروند ازین باغ که می 

 

 

 

 رستاخیز( ۀ/ در فتن۸مشقسیاه: 7317سایه، )

سازد. بسامد این سؤال مطرح می صورتبهسخنور ناراحتی و درد خود را  تأسف و درد: -۸-8۱

 ( درصد است.۱/7بار ) ۸پرسش 

 اوج تو بودآسمان زیر بال 

 ای دل که خاکسار شدی؟ ،چون شده

 یادگار خون سرو / شکست( :731۸سایه، )

دهد که پرسد آگاهی دارد اما چنان نشان میتجاهل: در تجاهل، شاعر از چیزی که می -۸-87

العارف در بدیع معنوی به آن تجاهلگوید داند و میاست. شمیسا آن را تجاهل مفید اغراق می خبربی

گوید شاعر با اغراق می ( درصد است.7مورد ) 3بسامد این سؤال  (.771: 7313شمیسا، گویند )می

داند دل زند که نمیو خود را به تجاهل می روییدهخون گریسته است که دشتی پر از شقایق  قدرآن

 .از شقایقاوست یا دشتی پر 

 مگر این دشت شقایق دل خونین من است؟

 

 

 سوزدمیو روان که چنین در غم آن سر 

 

 

 (بر سر آتش غم/ مشقسیاهمجموعه : 7312سایه، ) 

 3بسامد این سؤال (.7۱3: 7327 شمیسا،باشد )توصیفی است که در آن افراط و تأکید  اغراق: -۸-88

از  و ؛( درصد است. در بیت زیر سایه معتقد که در این روزگار ظلم و ستم بسیار زیاد است7بار )

 نالد.او حتی ستاره ناهید هم در آسمان می تنهانهدست جور روزگار 

 دفریابیچه جای من؟ که درین روزگار 

 

 

 ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید 

 

 
 یادگار خون سرو/ بهار سوگوار(: 731۸سایه، )

 کند.( درصد است. شاعر به همت بزرگ خود افتخار می7بار ) 3بسامد این سؤال  تفاخر: -۸-83

 واال که بـرد منت فـردوس؟با همت 

 

 

 از حور چه گویی که نه از اهل قصوریم 

 

 
 / روشن گویا(۸مشقسیاه : 7317 سایه،)
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کند. بسامد این سؤال مطرح می صورتبهاظهار اندوه و دریغ: شاعر اندوه و درد خود را  -۸-8۸

همه  کنند و/( درصد است. در بیت زیر شاعر از اینکه کسی به سخنان او توجه نمی۱بار ) 8پرسش 

 خورد.برند، اندوه میدر خواب غفلت به سر می

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت 

 نیست

 

 

 خفتگـان را به سحرخوانـی مـن حاجت نیست 

 / دوزخ روح(8مشقسیاه :73۱1سایه، )  

 8کند. بسامد این پرسش سؤال مطرح می صورتبهسخنور شادی خود را  فرح و شادی: -۸-8۱

 /( درصد است.۱بار )

 کند از سایه؟ بگوچشم مستت چه طلب می

 

 

 به فدای لب شیرین تو جان ای ساقـی 

 

 

 

 / جان ای ساقی(3مشقسیاه: 731۸سایه، )

 8 در این پژوهش نکند. بسامد آسؤال مطرح می صورتبهسخنور انتظار خود را  انتظار: -۸-81

 /( درصد است.۱مورد )

 امشبگیر این خمخانه ۀآخرین پیمان

 

 

 تا کدامین مست درد آشام بگسارد مرا 

 

 

 ( خواب/مشقسیاهمجموعه : 7312سایه )

در این (. 7۱۸ :7313 ،رجاییدهند )تسویه: در تسویه به تساوی دو نسبت حکم می -۸-81

 /( درصد در معنای تسویه آمده است.۱مورد ) 8پژوهش 

 منتی نیست اگر روز و شبی بیشم داد

 

 

 چه ازو کاست و بر من چه فزود ای ساقی 

 

 
 یادگار خون سرو/ شبیخون(: 731۸سایه، )

اظهار شرمندگی: غرض گوینده از پرسش آگاهی یافتن و کسب اطالع از مخاطب  -۸-82

فضلی راد و اکند )خود را در برابر مخاطب بیان  پرسشی شرمندگی ۀنیست، بلکه قصد دارد با جمل

 باراست. 7بسامد این سؤال  (.۱1: 733۱ماهیار، 

 کند اندیشه با خودمی

 از چه کوشیدم به آزارش؟

 کتاب شبگیر/ آزاد(: 731۸سایه، )

 :گیرینتیجه -۵

ر نکاتی انجام گرفته است، بیانگهای بالغت در اشعار سایه برای بررسی یکی از جنبهکه این پژوهش 

 ست. دوم اینکه مباحث دانش معانیا دستچیرهبالغت نیز شاعری  ۀاست: نخست آنکه سایه در حوز
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ای خود هتر از بالغت عربی است که علمای این رشته در کتابدر زبان فارسی بسیار گسترده

ه ایم کت پرسشی برخورد کردهدر این پژوهش به موارد زیادی از معانی ثانوی جمال ؛ واندآورده

 اند.های عربی از آن بحثی نکردهدر کتاب

آرزو، ه جمالت پرسشی بمنظوری  -معنایی هاینقشبا توجه به اینکه بیشترین درصد کارکرد 

توان گفت که بیشتر ابیاتی که بر آرزوهای سایه اعتراض، تعجب و شکایت اختصاص دارد، می

او هستند، ابیاتی هم هستند که جزو اشعار اجتماعی سایه محسوب  های عاشقانهداللت دارند غزل

گردند، یاران او که وطن را خوب و به دور از رنج و سختی باز شوند و سایه آرزو دارد روزهایمی

 گردند.بازاند ترک کرده

کند های سایه بیشتر مربوط به شرایط اجتماعی است، گاهی به دوستان خود اعتراض میاعتراض

 گویند.اند و چیزی نمیدر مقابل ظلم سکوت کرده چرا

 مهرییبسؤاالتی که معنای تعجب و شگفتی دارند گاهی اشعار عاشقانه سایه هستند که شاعر از 

اند. غزل کند که سکوت کردهکند، گاهی از دوستان و همفکران خود تعجب میمعشوق تعجب می

 است. زدهشگفتای است که سایه از کارهای دوست خود نمونه« نماعیب ۀآین»

ار روزگ نامالیماتسایه گاه از های زیادی در اشعار سایه دارد، شکایتشکایت نیز بسامدی 

کند. شکایت گاهی با ناامیدی و های عاشقانه از دست معشوق شکایت میاست و گاهی در غزل

 عجز همراه است.

در اشعار سایه بسامد باالیی دارد. سایه گاهی در برابر سختی و ناتوانی در برابر اظهار عجز نیز 

 .دهدهای روزگار عجز و ناتوانی خود را نشان میکند، زمانی در برابر سختیعشق اظهار عجز می

د، هایی که بسامد بیشتری نسبت به دیگر موارد دارنتوان گفت با توجه پرسشمی طورکلیبه

یت موجود رضایت چندانی ندارد، اگر آرزوهایی زیادی دارد به خاطر آن است که سایه از وضع

ند و در کل کگشاید یا شکایت میلب به اعتراض می درنتیجهبیند شاعر شرایط را به مراد خود نمی

ه نیست ک بینخوشاز مسائلی که با آن روبروست چندان  کدامهیچلحن او ناامیدانه است و در 

 ان شود.اوضاع به سام
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 منابع 
  ،امیرکبیرانتشارات  :تهران چاپ اول، ،7 مشقسیاه ،(7338) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،نشر زنده رود :تهرانچاپ اول، ، ۸ مشقسیاه ،(7317) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،توسانتشارات  :، چاپ سوم، تهرانشبگیر ،(731۸) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،نشر کارنامه :چاپ دوم، تهرانتاسیان، ، (732۱) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،انتشارات نیل :، چاپ اول، تهرانزمینکتاب  ،(733۸) ،امیرهوشنگابتهاج 

  ،تهران :چاپ اول چند برگ از یلدا، ،(73۸۸) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،کتاب زمان :، چاپ سوم، تهران8مشقسیاه ،(73۱1) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،چاپ اول، تهران: انتشارات توس.3 مشقسیاه ،(731۸) ،امیرهوشنگابتهاج ، 

  ،انتشارات توس: ، چاپ دوم، تهرانیادگار خون سرو ،(731۸) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،نشر کارنامه :، چاپ نوزدهم، تهرانمشقسیاه ،(7312) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،سخن: اول، تهران چاپ ،راهی و آهی ،(733۸) ،امیرهوشنگابتهاج. 

  ،شر ن: ، به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهرانآینه در آینه ،(7313) ،امیرهوشنگابتهاج

 .چشمه

 ،انتشارات فاطمی :، تهراندستور زبان فارسی ،(7321) احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن. 

 زبان ۀفصلنامدو، (سعدیپرسش و اغراض ثانویه در غزلیات ) ،(733۱) ،افضلی راد، رحیم، ماهیار، عباس 
 (.13-3۱ص) 733۱، بهار و تابستان 2۱ ۀ، شمار8۸و ادبیات فارسی، سال

 مقاالت  ۀمجموع، (ای مستقلبان و ضرورت تدوین نظریهز شناسیجامعه) ،(7313) ،افقری، اکبر
 .عمادی، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، سید علی میرکاربردی شناسیزبانکنفرانس 

  ،دکارشناسی ارش نامۀپایان، اشعار پرسشی بوستان سعدی منظورشناسی)، (7323) ،حمیدرضااکبری 

 .، دانشگاه شیراز(زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

  ،امیرکبیر :تهرانچاپ سوم، ، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،(731۱) ،محمدرضاباطنی. 

  ،های پرسشی در غزلیات جمله منظورشناسی) ،(7338) ،و محمودی نوسر، مریم اکبرعلیباقری خلیلی

-۸3ص) 73 ۀبهار ادب( سال ششم، شمارفارسی )نظم و نثر  شناسیسبکتخصصی  ۀفصلنام، (سعدی

۱1.) 

  ،دار الکتب العلمیه :، بیروت، لبناناعجاز القران ،(7331)باقالنی، ابی بکر. 

 منظوری جمالت پرسشی در اشعار مهدی اخوان ثالث –های معنایی نقش) ،(732۱)، ی آرانی، عباسبتول 

 نامۀپایانی، های بالغی در شعر فارسهای گفتاری و نظرگاهکنش ۀو فروغ فرخزاد بر اساس نظری

 .، دانشگاه شیراز(زبانانغیرفارسیکارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به 



 55 منظوری ...-های معناییبررسی نقش

 ،منظوری جمالت پرسشی در  –های معنایی بررسی نقش) ،(733۱) ،دالرام پارسا، سید احمد، مهدوی

 (.۱2-83ص) 17 ۀ، شمار73زبان و ادبیات فارسی، سال  ۀفصلنام ،(غزلیات شمس

 علوم اجتماعی و انسانی  ۀمجل، (ای فارسیمحاوره منظورشناسیتحلیل ) ،(7323)، پاکروان، حسین
 .(28 -۱1ص) :7 ۀبیست و یکم، شمار ۀدوردانشگاه شیراز، 

 ،۸۱۱3 ۀ، شمارایران ۀروزنام(، 7323) پرنیا، پرستو. 

 سخن :، تهرانسیب باغ جان ،(732۱) ،خلیلی جهان تیغ، مریم. 

 مجموعه مقاالت چهارمین (گراس ۀو نظری علم معانی) ،(7313) ،رحمانی، اشرف و طارمی، کورش ،
 .دانشگاه عالمه طباطبایی :، تهرانمیرعمادینظری و کاربردی، زیر نظر علی  شناسیزبانکنفرانس 

 (های پرسشی در اشعار اخوان ثالثجمله منظورشناسی) ،(7327) ی آرانی، عباس،لرحیمیان، جالل و بتو ،

 (.۱۱-۸8ص) 7 ۀشماربیست و یکم،  ۀعلوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دور ۀمجل

 منظوری جمالت پرسشی  –های معنایی نقش)، (7327) ، کاظم،احمدآبادین، جالل و شکری رحیمیا

 (.3۸-71ص) 7 ۀهجدهم، شمار ۀدانشگاه شیراز، دور و انسانیعلوم اجتماعی  ۀمجل، (در غزلیات حافظ

 ،الزهرا :، تهراناصول علم بالغت ،(7311) رضانژاد، غالمحسین. 

  ،فخر دین :جلد دوم، تهران القران، االتقان فی علوم ،(732۱) من،عبدالرح الدینجاللسیوطی. 

 ،نشر میترا: ، چاپ اول، تهرانمعانی، (7313) شمیسا، سیروس. 

 انتشارات فردوس: چاپ سیزدهم، تهران ،نگاهی تازه به بدیع ،(7327) ،شمیسا، سیروس. 

 انتشارات فردوس :، چاپ اول، تهرانشعر شناسیسبک ،(731۸) ،شمیسا، سیروس. 

  ،( دفتر نشر اسالمیشرح مختصر المعانیبالغت )آیین  ،(731۱) ،محمدامینشیرازی 

 علوم پژوهشی  –علمی  ۀفصلنام، (سؤال و اغراض ثانوی آن در غزلیات حافظ)، (7321) ،طاهری، حمید
-21ص ) 7321و بهار  7321، زمستان 13و  12 ۀ، سال هفدهم و هجدهم، شمارانسانی دانشگاه الزهرا

772). 

  نشر مرکز :، چاپ اول، تهرانمعانی ،(731۱) ،الدینجاللکزازی، میر. 

 ،کارشناسی ارشد  نامۀپایانغزل حافظ،  8۱۱بررسی معانی ثانویه جمالت در ) ،(7322) کیهان مهر، سمیه

 .، دانشگاه پیام نور تبریز(زبان و ادبیات فارسی ۀرشت

  ،با عنایت به  و فارسیمنظورشناختی در زبان انگلیسی  ۀمقابل) ،(7311) ،اهلللطفیارمحمدی

ه ادبیات و علوم انسانی دانشگا ۀدانشکد ۀنشری، (های تلویحی فرهنگیهای فکری یا راهبردچارچوب
 (.712-7۸۱ص ) 3ۀجدید، شمار ۀکرمان، دور شهید باهنر


