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 چکیده:
ها و معانی ثانوی آنها یکی از مباحث مطرح در علم معانی كاركرد مجازی جمله زمینه و هدف:

است كه در قالب پرسش بیان میگردد و با توجه به این نکته كه جمالت استفهامی، جمالت 

انشایی محسوب میشوند، هدف و غرض از استفهام، كسب اطالع و خبر میباشد. در بیشتر كتب 

اند. هدف پژوهش آن های استفهامی در نظر درفتهنوی برای جملهودو مورد غرض ثابالغی، سی

ای از طریق كاربرد پرسشهای بالغی، بیشتر قصد بیان چه است كه مشخص دردد نظامی دنجه

 مفاهیمی داشته است؟

ای انجام درفته، تحلیلی و ابزار كتابخانه-در این پژوهش كه به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

 استفهامی در منظومج خسرو و شیرین نظامی، بررسی و تحلیل شده است.  اغراض ثانوی جمالت

كار رفته است. كاربرد این  مورد استفهام بالغی به 114در منظومج خسرو و شیرین  ها:یافته

 حجم از پرسشهای بالغی، بیانگر غنای مضامین و مفاهیم و ارزش بالغی خسرو و شیرین است. 

ت استفهامی خسرو و شیرین، متضمّن معنای ضمنی عجز و بیان بیشترین سؤاال گیری:نتیجه

ناامیدی است و نظامی در شعر خود از تمام شگردها و قابلیتهای زبانی در ساختار علم معانی 

ای به این فن آراسته است  كه استفادۀ بهینه از علم بخوبی استفاده كرده و سخن را بگونه

 انگیزی منظومج خسرو و شیرین شده است.الم و دلمعانی، باعث ماندداری و تأثیردذاری ك
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The figurative function of sentences and their 
secondary meanings is one of the topics discussed in the science of semantics, 
which is expressed in the form of a question, and considering the fact that 
interrogative sentences are considered essay sentences, the purpose of 
interrogatives is to obtain information and news. is. In most rhetorical books, 
thirty-two cases are considered as secondary objects for interrogative 
sentences. The aim of the research is to find out what concepts Nizami Ganjai 
intended to express through the use of rhetorical questions. 
METHODOLOGY: In this research, which was carried out using a descriptive-
analytical method and a library tool, the secondary purposes of interrogative 
sentences in the poetry of Khosrow and Shirin Nizami were investigated and 
analyzed. 
FINDINGS: It should be mentioned that 446 rhetorical interrogatives are used 
in the poetry of Khosrow and Shirin. The use of this volume of rhetorical 
questions shows the richness of themes and concepts and the rhetorical value 
of Khosrow and Shirin. 
CONCLUSION:  The results of the research indicate that most of the 
interrogative questions of Khosrow and Shirin contain the implicit meaning of 
helplessness and expression of despair, and Nizami in his poem has used all the 
linguistic tricks and abilities in the structure of the science of meanings well and 
has expressed his speech in such a way The art is decorated in such a way that 
the optimal use of the science of meanings has made the words of Khosrow and 
Shirin's poem lasting and affecting. 
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 مقدمه
از دیرباز در میان علمای بالغت، مطرح بوده است و نخستین كسی كه آن را در مفهوم اصطالحیش « تصویر»واهۀ 

به معنی بدل، كپی، عکس، سایه، « ایماه»به كار برد، جرجانی است. تصویردری در نظر منتقدان غربی، معادل 

ونه تصرّف خیالی و این تعریف هم در بالغت شکل و غیره است. این كلمه در رایجترین كاربرد، عبارت است از هرد

بالغت تصویر به بررسی تصاویر در سبکهای دونادون ادبی سنّتی و هم در نقد ادبی جدید، پذیرفته شده است. 

میپردازد و با توجه به اینکه تصویر و خیال، عناصر اصلی شعر هستند، بدون این عنصرِ مؤثر از شعر، فقط كالمی 

مهمترین عملکرد بالغت تصویر، بررسی دقیق ماهیّت تصویر شعری میماند. به همین سبب  موزون و ساده باقی

است و شاعر میکوشد بوسیلج تصویر به مخاطب در درک تجربیات خویش، یاری رساند؛ بنابراین نظامی در منظومج 

 قرار داده است؛خسرو شیرین با رویکردی احساسی، تصاویر را همچون پلی برای انتقال عواطف شگرف انسانی 

ای كه این پل در كسوت بالغی و بدیعی باید زیباترین و منسجمترین حالت را در جهت بیان مفهوم ایجاد بگونه

 كند تا در خواننده تأثیر بگذارد.

میدانند و این موضوع « تأثیردذاری بر مخاطب»و « آفرینیزیبایی»علمای علم بالغت هدف اصلی ادبیات را    

بالغت، مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از ابزارهای این تأثیردذاری، استفاده از ظرفیتهای سخن در  بویژه در علم

انتقال معانی ثانوی به فراخور سخن و احوال مخاطب است و این موضوع در معانی ثانوی استفهام بخوبی مشاهده 

نوی و ضمنی آنها در منظومج خسرو میگردد. نویسنده در این پژوهش با هدف بررسی پرسشهای بالغی و معانی ثا

و شیرین به این نتیجه رسیده است كه بیشترین پرسشهای خسرو و شیرین، متضمّن معنای عجز و بیان ناامیدی 

است و نظامی در شعر خود از تمام شگردها و قابلیتهای زبانی در ساختار علم معانی بخوبی استفاده كرده و سخن 

استه است كه استفادۀ بهینه از علم معانی، باعث ماندداری و تأثیردذاری كالم و ای به این فن آرخود را بگونه

 انگیزی منظومج خسرو و شیرین شده است.دل

 

 روش مطالعه

تحلیلی است كه با تجزیه و تحلیل محتوایی و فکری اثر، انجام شده است و -از لحاظ روش، این پژوهش، توصیفی

ای و ها و تحلیل آنها از روش اسنادی یا كتابخانهآوری دادهاست و در جمعاز دیدداه هدف، این پژوهش، بنیادی 

 نویسی، بهره برده شده است. از راه برده

 

 سابقۀ پژوهش
این پژوهش به بررسی بالغت استفهام در تصویرسازیهای نظامی در خسرو و شیرین پرداخته است و تا كنون دربارۀ 

الج حاضر، نخستین پژوهشی است كه در این خصوی انجام شده است. با این موضوع، تحقیقی صورت نگرفته و مق

 وجود این پژوهشهای كمابیش مرتبطی در این زمینه وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره میشود.
نظامی استخراج  پنج دنج، صور خیال )بیان( را در «صور خیال در خمسج نظامی»( در كتاب 4377برات زنجانی )

ای از شرح و تفسیر اصطالحات و تعبیرات ادبی است و این مطالب كرده است. كتاب حاضر، مجموعه بندیو دسته

( در كتاب 4393بمنظور تسهیل در درک مفاهیم آثار شعرا و نویسنددان ایرانی تدوین شده است. پارساپور )

اصر ضمن این مقایسه، عن« یمقایسج زبان حماسی و غنایی با تکیه بر خسرو و شیرین نظامی و اسکندرنامج نظام»

صور خیال را در خسرو و شیرین نظامی همراه با رسم نمودار نشان داده و به بررسی تركیب كنایه با تکرار، جناس 
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ر شعر كاربرد هنری كنایه د»و تناسب پرداخته است و تركیبِ كنایه با تکرار، جناس و تناسب را در فصلی با عنوان 

با ذكر شواهدی « بیان در شعر و نثر فارسی»( در كتاب 4344اللّهی )فرزاد كتاب ده است.مورد توجّه قرار دا« نظامی

كرده است. این موضوعات به ترتیب از  از خسرو و شیرین نظامی، موضوعات كتاب حاضر را به چهار فصل تقسیم

خر به كنایه پرداخته شده مجاز كه آغاز هر تحقیق ادبی است، شروع شده و بدنبال آن به تشبیه و استعاره و در آ

 است.

درصدد برآمده است « صور خیال در خسرو و شیرین نظامی دنجوی»( در مقالج 4344اسکندرپور ایرنددان )

بررسی »( در مقالج 4374ارهنگ مدی ) های از هنرنماییهای نظامی را در عرصج علم بیان به نمایش دذارد.دوشه

اخته پرد پیکرهفت صور خیال )تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه( در  به بررسی« پیکر نظامیصور خیال در هفت 

وار صنایع ادبی با محوریّت استعاره در بررسی تركیب اندام»ای به ( در مقاله4347است. ایزدیار، عبدی و قاسمی )

بالغی های بررسی نقش شیوه»( در مقالج 4349اند. سیدمرتضی میرهاشمی )، پرداخته«پنج دنج نظامی دنجوی

نخست به تعریف اقناع در علوم مختلف و نقش آن در تاریخ « اقناع در ایجاد تعلیق در خسرو و شیرین نظامی

فلسفه و بالغت پرداخته است و سپس با نگاهی دذرا به تعریف تعلیق، روشن ساخته كه چگونه شگردهای بالغی 

بررسی و تحلیل تقابلها »( در مقالج 4155مهنی ) میتوانند در خدمت تعلیق داستانی قرار دیرند. فاطمه اسفندیاری

، تقابلهای همجوار و «از منظر علم معانی نحو در دو منظومج خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی دنجوی

ساختار نحوی ابیاتی را كه شامل این هنر هستند، در دو منظومج خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی مورد 

 ر داده است.تحلیل زیباشناسی قرا

كه در دانشگاه عالمه « بررسی صور خیال در منظومج خسرو و شیرین»نامج ( در پایان4375منوچهر نصرتی )

طباطبایی دفاع كرده، به بررسی صور خیال در منظومج عاشقانج خسرو و شیرین نظامی پرداخته است. محمّدباقر 

كه در دانشگاه شیراز دفاع كرده، مفهوم هریک از « ظامیبیان در خسرو و شیرین ن»نامج ( در پایان4379علیزاده )

های مهم صور خیال را از حیث لغوی و اصطالحی با ذكر اقسام مختلف هر یک تبیین كرده و در برخی موارد دونه

ر عناص»نامج ( در پایان4374نیز آرای قدما را در این زمینه، مورد نقد و تحلیل قرار داده است. محمّدرضا پورایرج )

كه در دانشگاه یزد دفاع كرده است، ضمن توضیحی دربارۀ زنددی و آثار « صور خیال در خسرو و شیرین نظامی

( در 4346است. امیر بهارلو ) نظامی، به بررسی عناصر صور خیال و بیان در خسرو و شیرین نظامی پرداخته

در دانشگاه زابل دفاع كرده، به بررسی مبالغه كه « بررسی مبالغه در خسرو و شیرین نظامی و مقلّدانش»نامج پایان

 و اقسام آن در چهار مثنوی نظامی پرداخته است. 

آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهشهای یادشده میشود، این است كه پژوهشهای قبلی بطور كلی، در رابطه 

یژه در مورد بالغت استفهام با خمسج نظامی یا منظومج خسرو و شیرین است؛ ولی تا كنون هیچ پژوهشی بطور و

 در تصویرسازیهای نظامی در خسرو و شیرین، صورت نگرفته است.

 

 بحث و بررسی

استفهام به معنای پرسیدن، در مواردی كاربرد دارد كه دوینده از امری مطلع نباشد و به این استفهام بالغی:  

 استفهام بالغی یعنی سؤال كردنی»وسیله بخواهد كسب اطالع كند؛ اما داهی معانی دیگری از آن استفاده میشود. 

عانی، استفهام انکاری است. كه جواب آن با تکذیب و انکار همراه باشد. یکی از اغراض مهم پرسش در علم م

همانگونه كه زبان شعر با زبان سخن معمولی متفاوت است، خواست و غرض دوینده نیز در كالم ادبی ممکن است 
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با دویندۀ سخن معمولی متفاوت باشد. بر این اساس ادر شاعری كالمش را بصورت پرسش درآورد، الزاماً قصد او 

میرانیان، )« فراوان ادبی، این كار را میکند كه به آن سؤال بالغی میگوینددریافت جواب نیست، بلکه با نیّتهای 

4344 :61.) 

ای است كه ذاتاً واهۀ انشا در لغت به معنای ایجاد كردن و آفریدن است و مراد از خبر، جملهجمالت انشایی: 

 معالم البالغهورد. در كتاب حساب آ احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد؛ یعنی میتوان آن را دروغ یا راست به

(؛ 75: 4399)هاشمی، « انشا كالمی است كه بالذّات، محتمل صدق و كذب نیست»در تعریف انشا آمده است: 

حساب آورد. مطابقت ای در خارج نمیدهد، نمیتوان آن را راست یا دروغ بهبنابراین چون انشا، خبر از پدیده و حادثه

ناست كه جملج خبری از وقوع یا عدم وقوع امری در خارج خبر میدهد؛ در حالی خبر با واقعیت خارجی به این مع

كه مطابقت نداشتن انشا، حکایت از وقوع یا الوقوع امری در خارج نیست و جز با تلفّظ به كلمات خاصج آن حاصل 

: 4347انژاد، )رض« مزن»و طلب خودداری یا نهی از آن در لفظ « بزن»در لفظ « زدن»نمیشود؛ چنانکه طلب فعل 

644.) 

اند. مبحث انشای طلبی در كتابهای معانی، از علمای علم معانی، انشا را به دو نوع طلبی و غیرطلبی تقسیم كرده 

ای دربارۀ انواع آن بیان شده است؛ ولی با وجود اهمیّت كه مباحث دستردهاهمیّت زیادی برخوردار است؛ بطوری 

ند. ااند و در آثار خود، فقط به انواع آن اشاره كردهمعانی، زیاد به آن نپرداختهموضوع انشای غیرطلبی، علمای علم 

در بیشتر متون بالغی، منظور از بحث انشا، انشای طلبی است و انشای غیرطلبی را موضوع بررسی بالغی نمیدانند. »

ر وقتی طلب نکردن د» یا« نخواستن و طلب نکردن»بعضی دلیل مهم تفکیک انشای غیرطلبی از انشای طلبی را 

(؛ اما مراد از انشای طلبی، خواستن چیزی است به 4346:436)رجایی، « اندكه مورد طلب حاصل باشد دانسته

ایجاب یا سلب، یعنی امر و نهی؛ و بر اساس نظر قدما، انشای طلبی شامل استفهام، امر، نهی، تمنی، ندا و دعا 

 میشود.

، جمالت استفهامی یا پرسشی است كه به دلیل دارا بودن معانی ثانویه و از انواع انشای طلبیجمالت پرسشی: 

همچنین اثردذاری در روش انتقال معنی، مفهوم، احساس و عاطفه به مخاطب، از موضوعات مهم و اساسی در 

ی، دحوزۀ علم معانی محسوب میشود. در كتابهای بالغت فارسی، تعاریفی دربارۀ استفهام بیان شده است و در موار

های عربی میباشند. تعریف عالمه همایی از جمالت كار رفته، همگی واهههایی كه بعنوان الفاظ استفهام به واهه

 استفهام در حقیقت به معنای پرسیدن است در» به دیگر علمای معانی، روشنتر و رساتر است: پرسشی نسبت

 (.455: 4371)همایی،  «مواردی كه دوینده، جاهل به امری باشد

ادر سؤال در جمله، بمنظور درک و دریافت امر مبهم به كار رود، در آن صورت، آن جمله در معنی حقیقی خود 

است و موقعی كه متکلم، در انتظار شنیدن پاسخ از سوی مخاطب خود نباشد، آن جمله در معنای استفاده شده 

ادبی یا استفهام مجازی و یا استفهام در  یااین نوع پرسش را پرسش بالغی یا هنری »كار رفته است.  ثانوی به

م كال در این موارد پرسشگر نمیپرسد تا بداند، بلکه هدف اصلی» (؛654: 4395)كزازی، « معنای ثانویه نیز مینامند

او شگفتی، توبیخ، سرزنش، استرحام، اندوه یا تمنّی است. تنوّع مقاصد ثانوی پرسش نشان میدهد دوینده از این 

 (.431: 4345)آقاحسینی و همکاران، « های خود را القا كنداندیشه و بیشتر میتواند پیام خود را ابالغ و طریق، بهتر

سرایی را موضوع اصلی كار خود قرار داده نظامی از میان هنرهای بسیارش در شاعری، داستانای: نظامی گنجه

، 6و تکمیل روش خاصی توفیق یافت )صفا، ج سرایی، مانند فردوسی و سعدی به ایجاد است. او در قلمرو داستان

است.  خسرو و شیرین(. از میان داستانهایی كه در خمسج او درد آمده است، بهترین اثر او داستان 957: 4343
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پردازی او در این داستان بیانگر آن است كه نظامی به خسرو و شیرین از همان منظری مینگرد شیوۀ شخصیت»

به آن نگریسته شده است. او با تأمل بر این اشخای، كوشیده است از آنها مثالی برای تمام  هاكه در تاریخ و افسانه

روزداران به وجود آورد. او در داستان خسرو و شیرین با استفاده از خصوصیات فردی و اجتماعی زنددی خسرو، 

ود و عقل و عشق را در وجود ای ادر صادقانه با طبیعت زنانج خود روبرو شنشان داده است كه مرد با هر دذشته

قدر توان، مراتب كمالی را كه شایستج آن است طی میکند. پس خود آشتی دهد، در مسیر كمال قرار میگیرد و به

 (.111: 4349)مرتضایی، « میتوان آن را به شخصیتهای دیگر داستان هم تعمیم داد

سرو و شیرین به شکل پرسشی به كار ای كه در خجمله 114از مجموع ادات استفهام در خسرو و شیرین: 

(، تحیری، تعجیزی، اعجابی و توبیخی %14/7مورد ) 33رفته، پركاربردترین جمالت پرسشی، جملج استفهام انکاری 

ادات پرسش در جمالت پرسشی خسرو و  43كاررفته، ( است. در جمالت پرسشی به%45/4مورد ) 34هركدام 

 كمترین ادات پرسشی است.« كه»رین ادات پرسشی و ، بیشت«چه»شیرین، به كار رفته است. 

 

 جدول بسامدی ادات استفهام در خسرو و شیرین، به ترتیب بسامد كاربرد

 درصد بسامد ادات درصد بسامد ادات

 % 59/3 44 مگر % 96/64 433 چه

 . %44/3 41 چیست % 45/44 94 چون

 % 54/6 4 كیست % 74/45 19 چرا

 % 74/4 9 چگونه % 71/9 34 كدام

 % 46/4 5 كه % 76/4 35 كجا

    % 76/4 35 كی

 % 011 446  % 45/5 65 چند

 

 معانی ضمنی استفهام در شعر نظامی

در این نوع استفهام دوینده پرسشی را مطرح میسازد كه جواب منفی آن از قبل معلوم است و استفهام انکاری: 

در بسیاری از موارد، اغراض دیگری همچون استبعاد، تقریر، »مخاطب بطور ناخودآداه به آن پاسخ منفی میدهد؛ 

« تکذیبی»تعجّب و شگفتی و... را نیز در پی دارد. در بعضی از منابع به پیروی از بالغت عربی، استفهام را به دو نوع 

رصد( د 34/7مورد ) 33(. این غرض در خسرو و شیرین در 459: 4395)احمدنژاد، « اندتقسیم كرده« توبیخی»و 

 به كار رفته است.

 سود كبابی باید این خان را نمک

 

 مگس در پای پیالن كی كند سود؟  

(363)خسرو و شیرین:                                

 وقت امکان ندارد و نمیتوان از مگس زیر پای پیالن، كباب تهیه كرد. یعنی هیچ

از الشج مگسی كه زیر پای پیل بمالند، كباب نمیتوان  سود الزم دارد ومعنی بیت: خوان خسروی تو كباب نمک

 ساخت.

 كسی كاو را ز خون آماس خیزد

 

 كی آسوده شود تا خون نریزد؟ 

(97)همان:                                
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در بیت فوق نظامی برای درمان آماس، فصد را تجویز كرده است. یعنی كسی كه دچار مرض آماس شده است تا 

 ن از بدنش بیرون نیاید، درمان نمیشود.مقداری خو

در این نوع استفهام، غرض دوینده، بیان حیرت و سردردمی خود از موضوعی است و شدّت استفهام تحیّری: 

العارف در كتب بالغت، یکی از اغراضی است كه از شگفتی و تعجب شاعر با طرح یک سؤال مطرح میشود. تجاهل

 45/4مورد ) 34ند تعظیم و حیرت بهره درفت. این غرض در خسرو و شیرین آن میتوان برای بیان اغراضی مان

 درصد( به كار رفته است.

 چه دویم چون شکر، شکر كدام است؟

 

 طبرزد نه كه او نیزش غالم است 

(17)همان:                        

یت ام. در بو حیران شده شاعر در مقام حیرت و سردردمی میگوید من در توصیف شیرین حرفی برای دفتن ندارم

 فوق، شاعر از جمال و زیبایی شیرین تعجب كرده و میگوید شیرین همانند شکر و حتی برتر و باالتر از آن است.

 نمیدانیم شاپورش كجا برد 

 

 چو شاهنشه نفرمودش چرا برد؟  

(14)همان:                     

را به كجا برده است و نمیدانیم چرا هنوز پادشاه دستور نداده  خسرو با حیرت و تعجب میگوید ما نمیدانیم شاپور او

اند. در این بیت خسرو بعد از اینکه جانشین پدر شد، از اطرافیان جویای احوال است، او را بدون اذن پادشاه برده

 شیرین شد، اطرافیان دفتند كه ما اطالعی از جایگاهش نداریم و اظهار بیخبری كردند.

در این نوع استفهام، دوینده با بیان پرسش، قصد تأكید بر ناتوانی خود یا مخاطب نسبت به : استفهام تعجیزی

آید؛ زیرا انکار، معنی نزدیک به ذهن آن و معنی حساب می ای را دارد. این معنا نیز از فروع انکار بهعمل یا اندیشه

 درصد( به كار رفته است. 45/4مورد ) 34درمانددی و عجز، معنی فرعی آن است. این غرض در خسرو و شیرین 

 چرا باید كه چون من سرو آزاد 

 

 بود در بند محنت مانده ناشاد؟  

(345)همان:                       

ای آزاد همچون من، باید اینگونه درفتار غم و درد و محنت شیرین در پاسخ به خسرو میگوید كه چرا شاهزاده

 باشد. 

 پابستچرا دشتی درین بیغوله 

 

 چنین نقد عراقی بر كف دست؟ 

(37)همان:                    

المثل بوده و چون حکیم نظامی عراقی است، به دو مناسبت سخن خود را نقد عراقی، در سره و ناسره بودن ضرب

شده  درفتارای همانند كرده است كه همانند اسیر در آن نقد عراقی مینامد. نظامی در بیت فوق، دنیا را به بیغوله

 ای.است. میگوید چرا تو در این دنیا، با وجود همج امکانات، اینگونه اسیر و درفتار شده

یکی از معانی مشترک پرسش هنری، تعجب و اظهار شگفتی است. در این نوع استفهام غرض استفهام اعجابی: 

مت موضوع است. این غرض در دوینده، متوجّه كردن مخاطب به تعجّب و شگفتی خود و بیان تعجّب خود از عظ

 درصد( به كار رفته است. 45/4مورد ) 34خسرو و شیرین 

 شنیدم كآب خفتد زر شود خاک

 

 چرا سیماب دشت آن سرو چاالک؟ 

(94)همان:                             
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آن سرو چاالک شاعر در این بیت با اشاره به یک اعتقاد قدیمی میگوید با آنکه زر در آب خفته ایجاد میشود، 

هایی كه همیشه آبش یخ )شیرین( در آب خفته سیماب شد و فرار كرد. در بین قدما مشهور بوده كه زر در چشمه

 بسته در حوالی قطب تولید میشود.

 چرا چندین وصال از دور بینیم؟

 

 ادر نوریم تا در نور بینیم 

(436)همان:                             

عاشقی، مانند نور پاک و روشن هستیم، باید در روشنی نور وصال از نزدیک همدیگر را ببینیم، نه یعنی ادر ما در 

 در تاریکی فراق و دوری.

 ای كه بهدر این نوع استفهام، دوینده در قالب سؤال و بطور غیرمستقیم بخاطر كار یا اندیشهاستفهام توبیخی: 

توبیخ و سرزنش مخاطب میپردازد. این غرض در خسرو و شیرین  نظرش زشت مینماید و باید از آن دوری كند، به

 درصد( به كار رفته است. 96/5مورد ) 64

 مثال برای توبیخ:

 ادرچه دنبه بر دردان تله بست

 چو پیه از دنبه زانسان دید بازی 

 

 به دنبه شیرمردی زان تله رست 

 تو بر دنبه چرا پیه میگدازی؟

(396)همان:                        

نظامی میگوید: هرچند كه دنبج فریب خسرو بر دردی چون فرهاد، تلج هالک بست و شیرمردی چون خسرو از تلج 

رقابت فرهاد آزاد شد؛ ولی عاقبت پیه غرور پادشاهی خسرو به كیفر دنبج فریب نهادن و كشتن فرهاد، از روزدار 

بگیر و بر دنبج فریب، پیه غرور مگذار و فریب و غرور آن بازی را دید و به دست شیرویه كشته شد. تو از او عبرت 

 را با هم آمیخته و وسیلج پیشرفت كار خود قرار مده.

 مثال برای مالمت:

 دارچو برج طالعت نامد ذنب

 

وار؟ز پس رفتن چرا باید ذنب   

(639)همان:                         

توجه به اینکه طالع تو نحس نمیباشد، پس خودت را پست شاعر در این بیت با كمک استفهام توبیخی میگوید با 

قرار نده و برای خودت ارزش قائل شو؛ یعنی چون برج طالع تو كه انسانی، ذنب نحوست و دنبج فریب دادن ندارد 

 وار در عقب میمانی؟و در وجود تو، دُم خلق نشده است؛ چرا از مرتبج آدمیت پست شده و ذنب

العارف در واقع نوعی اغراق است. در این غرض دوینده، تظاهر و وانمود به بدیع، تجاهل در علماستفهام تجاهلی: 

این ای نشده است؛ بنابرندانستن میکند. در منابع بالغی، در بدیع معنوی، بعنوان پرسش بالغی به تجاهل اشاره

 64ض در خسرو و شیرین بیان تجاهل به شکل پرسش در مباحث معانی، موضوعی كامالً نو و جدید است. این غر

 درصد( به كار رفته است. 96/5مورد )

 مگر ماه آمد از روزن درافتاد 

 

 كه شب را روشنی در منظر افتاد؟  

(346)همان:                    

در این بیت نظامی در داستان سرود دفتن باربد، از زبان خسرو پرسشی تجاهلی مطرح كرده و اظهار نادانی نموده 

 است. 

معنی بیت: مگر ماه بجای شعاع و مهتاب از روزن به مشکوی ماه درافتاد كه شب تاریک ما بدینگونه روشن منظر 

 شد؟           
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 مگر ماهی تو یا حور ای پریوش

 

 كه نزدیکت نباشد آمدن خوش 

 (357)همان:                                       

بس زیبایی، من نفهمیدم كه تو ماه هستی یا پری، زیرا من قادر به نزدیک  خسرو در مالقات با شیرین میگوید كه از

 شدن به تو نیستم.

هشدار دادن به مخاطب و آداه ساختن او از طریق پیامی كه در آن زبان نقش ترغیب و استفهام تنبیهی: 

 ه است.درصد( به كار رفت 43/1مورد ) 66برانگیختن مخاطب را دارد. این غرض در خسرو و شیرین 

 ولی باد از رسن پایت ربود است

 

بازی نمیدانی چه سود استرسن   

(365)همان:                      

ر باز ماهای. رسنشدهشیرین به خسرو پاسخ میدهد كه باد هوای دیگران پایت را از رسن زلف من ربوده و پرتاب 

كه در كار عشق و عاشقی ماهر نیستی، مراقب خودت باید بتواند بر چنین رسن راه برود و بازی كند. یعنی حاال 

 باش؛ زیرا ممکن است دچار بال و درفتاری بشوی.

 چه میپیچی درین دام دلوپیچ؟

 چو روباهان و خردوشان منه دوش

 بسا شیر شکار و درگ جنگی

 

 كه جوزی پوده بینی در میان هیچ 

بازی این خواب خردوشبه روبه  

 كه شد در زیر این روبه پلنگی

(477)همان:                      

جوز پوده، دردوی پوسیدۀ بیمغز است؛ یعنی از دام دلودیر دنیا كه مانند دردوی پوسیده است دوری كن و مانند 

وار خفته است، مخور و بدان دوش نده؛ زیرا بسیار شیر شکاری روباه و خردوش، فریب روباه این دام را كه خردوش

 اند. این دام نابود شده و درگ جنگی زیر سرپنجج

در این نوع استفهام دوینده با طرح پرسش در پی جلب توجّه مخاطب و آماده كردن او برای استفهام استجالبی: 

شنیدن پاسخ است تا موضوع موردنظرش را در نظر خواننده پراهمیّت نشان دهد؛ بدینگونه شاعر پرسشی را بیان 

د و سپس خودش جواب را در اختیار او قرار میدهد. این غرض در خسرو میکند تا طرف خطاب، آمادۀ شنیدن بشو

 درصد( به كار رفته است. 75/1مورد ) 64و شیرین 

 بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند؟ 

 

 بگفت انده خرند و جان فروشند 

(633)همان:                        

هنری دارند، فرهاد پاسخ میدهد در آنجا مردم غم خسرو از فرهاد میپرسد در سرزمین عشق، مردم چه پیشه و 

 عشق میخرند و جان میفروشند.

 بگفتا هیچ همخوابیت باید

 

 بگفت ار من نباشم نیز شاید 

(635)همان:                   

 بگفت از دل شدی عاشق بدینسان

 

 بگفت از دل تو میگویی من از جان 

 (631)همان:                                       

در این نوع استفهام شاعر با بیان عاطفی به شکوه و شکایت میپردازد و دِلج خود را در رابطه با استفهام گالیی: 

مخاطب، روزدار یا موضوعی خای به شیوۀ غیرمستقیم و به شکل جملج پرسشی بیان میکند. این غرض در خسرو 

 است. درصد( به كار رفته 75/1مورد ) 64و شیرین 
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 چه تلخی دید شیرین در من آخر

 

چرا در بست از اینسان بر من آخر؟    

(456)همان:                          

 در این بیت خسرو از نگهبانهای قصر شیرین دالیه میکند كه چرا شیرین اجازۀ ورود به قصر را به من نداد.

 چون دُل زنی در پوست خنده؟ چرا

 

كندهسخن باید چو شکر پوست    

(49)همان:                          

شاپور خطاب به شیرین میگوید چرا پنهانی به من میخندی و مرا مسخره میکنی؟ تو باید با من روراست باشی و 

 روشن و واضح صحبت كنی و چیزی را از من پنهان نسازی.

اندیشه یا عملی نهی میکند و برای در این نوع استفهام، دوینده بطور غیرمستقیم، مخاطب را از استفهام نهی: 

بازداشتن مخاطب خود از امری، او را با یک سؤال مورد خطاب قرار میدهد و از انجام كاری بازمیدارد. این غرض 

 درصد( به كار رفته است. 94/3مورد ) 47در خسرو و شیرین 

 مکن سودا كه شیرین خشم ریزد

 

ز شیرینی بجز صفرا چه خیزد؟    

(311)همان:                           

 بگفت او آنِ من شد زو مکن یاد

 

بگفت این كی كند بیچاره فرهاد؟    

(635)همان:                           

خسرو خطاب به فرهاد میگوید شیرین متعلق به من است، دیگر به فکر او نباش و از او یاد مکن. فرهاد پاسخ داد 

 نمیتواند انجام دهد.كه فرهاد بیچاره این كار را 

در این نوع استفهام، شاعر در توصیف شگفتی و بزردی موضوع مورد نظر، بیش از حدّ معمول و استفهام اغراقی: 

 59/3مورد ) 44مقبول، مطلبی را بیان میکند تا نهایت شگفتی خود را بیان كند. این غرض در خسرو و شیرین 

 درصد( به كار رفته است.

 زبان است شیرینچه یار آن یار كو 

 

 مرا صد بار شیرینتر ز جان است 

(655)همان:               

فرهاد در پاسخ خسرو دفت كه شیرین برای من ارزشش صدبار بیشتر از جان میباشد و برایم از جان عزیزتر است. 

 صد بار شیرینتر بودن شیرین از جان، اغراق دارد.

 هنوزش آفتاب از ابر پاک است

 

آفتاب او را چه باک است؟ز ابر و    

(44)همان:                    

شاپور در تعریف و تمجید از خسرو میگوید هنوز آفتاب روی او از ابر خط و ریش پاک است، اما با این جوانی، روز 

 هیجا و كارزار از ابر و آفتاب باكی ندارد.

از موضوعی یا سرانجام مبهم آن میپردازد. این  در این نوع استفهام دوینده به بیان تردید خوداستفهام ابهامی: 

 درصد( به كار رفته است. 6/ 44مورد ) 43غرض در خسرو و شیرین 

 مگر شه خضر بود و شب سیاهی

 

 كه در آب حیات افکند ماهی  

(644)همان:                        

شاعر در تردید و ابهام قرار درفته است و میگوید شاید خسرو در شب زفاف، همانند خضر و شب مانند سیاهی  

 بود.



 494/ بالغت استفهام  و معانی غیرمستقیم جمالت پرسشی در تصویرسازیهای خسرو و شیرین نظامی

 

 كدامین ربع را بینی ربیعی

 

 كزان بقعه برون ناید بقیعی؟ 

(495)همان:                         

شده و ریشج درختان باقی مانده است؛ دار و خانه و بقیع به معنی جایی است كه درختانش قطع ربع به معنی 

 یعنی هر ربعی كه روزی ربیع و بهاری دارد، دیگر روز خزان و قطع درختان را در پی دارد.

ای عاطفی است كه به شکل سؤال بیان میگردد و این نوع استفهام در واقع جملهتحسّری: -استفهام تأسّفی

عیت یا از دست دادن یک مطلوب میپردازد. این غرض در شاعر بوسیلج آن به بیان غم و تأسّف خود از یک وض

 درصد( به كار رفته است. 6/  44مورد ) 46خسرو و شیرین 

 افروزفرومرده چراغ عالم

 

 چرا روزم نگردد شب بدین روز  

(657)همان:                              

ام و چراغم فرومرده، چرا بدین روز كه من افتادهدر داستان آداهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد، خسرو میگوید 

 روزم شب نمیشود؟

 ریزه كان كنم كان؟چرا در سنگ

 

 چه بی روغن چراغی جان كنم جان 

(317)همان:                               

سنگریزه استعاره از فرهاد است. یعنی چرا باید من دل به شوخی بدهم كه چون كالغ بر كلوخ مینشیند؟ من باید 

 با طاووس همسر باشم. 

در این نوع استفهام، هدف دوینده از طرح پرسش، آداه نمودن مخاطب و پند درفتن از یک استفهام اعتباری: 

 44مورد ) 46ن از اطرافش فرامیخواند. این غرض در خسرو و شیرین موضوع است و مخاطب را به تفکر و پند درفت

 درصد( به كار رفته است. 6/ 

 بر آن صورت شنیدی كز جوانی

 

 جوانمردی چه كرد از مهربانی؟ 

(637)همان:                        

 حکم جوانی و عشق، فرهاد جوانمرد با جان خود در پیش آن صورت چه كرد.ای كه به شاعر میگوید البته شنیده 

 چه داری دوست آن كش وقت مردن

 

 به دشمنتر كسی باید سپردن؟ 

(164)همان:                           

شاعر میگوید برای چه دنیا را دوست میداری؛ زیرا موقع رفتن و مردن باید زنددی و داروندار خود را رها كنی و با  

 خالی بروی. شاعر در این بیت، عبرت درفتن از مرگ و ناپایداری دنیا را دوشزد كرده است.دست 

ای عاطفی وست. این نوع استفهام، جملهداهی قصد شاعر از طرح سؤال، بیان ندامت و اندوه ااستفهام ندامتی: 

ود شکستگی و شرمساری خاست كه در قالب پرسش مطرح شده است و دوینده به كمک آن به بیان پشیمانی، دل

از قصور در انجام وظایف میپردازد كه پیامد آن، از دست دادن فرصت یا مطلوبی است. این غرض در خسرو و 

 ار رفته است.درصد( به ك 6/  44مورد ) 46شیرین 

 چو خود بد كردم از كس چون خروشم

 

 خطای خود ز چشم بد چه پوشم؟ 

(654)همان:                           

 در این بیت شیرین خودش را بخاطر كاری كه مرتکب شده، سرزنش میکند.

 به رفتن باز میکوشم چه سود است؟

 

 نیابم ره كه پیشاهنگ دود است          

(617)همان:                      
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ای ندارد و چون پیشاهنگ دود است و راه را تیره كرده، فرهاد میگوید من در تالش برای رفتن هستم؛ ولی فایده

 من راه نمییابم كه به سرمنزل مقصود برسم.

ن نوع است. در ایدر این نوع استفهام، هدف شاعر تأكید بر منتفی بودن پیوستج یک موضوع استفهام نفی ابد: 

/  14مورد ) 44پرسش استفهامی میتوان در معنی عبارت، قید هردز را اضافه نمود. این غرض در خسرو و شیرین 

 درصد( به كار رفته است. 6

 به جفت مرغ آبی باز كی شد؟

 

 پری با آدمی دمساز كی شد؟                        

 (4)همان:              

 وقت با انسان همدم و مونس نمیشود.وقت جفت مرغابی نمیتواند بشود و پری هم هیچهیچ« باز»یعنی 

 مرا عشق از كجا درخورد باشد؟

 

 كه بر مویی هزاران درد باشد 

(617)همان:                

 فرهاد میگوید هردز عشق، سزاوار من نیست؛ زیرا در راه عشق مشکالت و درفتاریهای بسیاری وجود دارد.

در این نوع استفهام دوینده ضمن بیان تعجّب و حیرت خود نسبت به موضوع، به عظمت و استفهام تعظیمی: 

بزردداشت آن موضوع هم اشاره میکند و آن را شایستج تکریم میداند؛ در این نوع استفهام معنی دوّمی كه معموالً 

چراكه وقتی چیزی در نظر انسان، شایستج ذهن خواننده و مخاطب را دردیر میسازد، معنی حیرت و شگفتی است؛ 

تکریم و تعظیم است كه از دسترس اندیشج او دور و نایافتنی باشد. همین مسئله برای او میتواند نوعی حیرت و 

 درصد( به كار رفته است. 54/6مورد ) 4تعجّب را نیز به همراه داشته باشد. این غرض در خسرو و شیرین 

 تو را در دست باال میپرستم

 مشو در خون چون من زیردستی

 

حکم زیردستی زیردستم به   

پرستی؟چه نقصان كعبه را از بت  

(346)همان:                     

نکیسا از زبان شیرین میگوید ادرچه تو را در قصر خود از باالدست پرستش میکردم، ولی در حقیقت زیردست تو 

 پرستی مردم هیچگونه نقصانی نمییابد.كعبه با بتمیباشم و همچنین در پی كشتن من نباش؛ زیرا 

در این نوع استفهام، شاعر برای مؤكد ساختن سخن خود و آداه نمودن طرف خطاب از اهمیّت استفهام تأكیدی: 

 54/6مورد ) 4موضوع مورد نظر، منظور خود را در قالب پرسش مطرح میکند. این غرض در خسرو و شیرین 

 درصد( به كار رفته است.

 تنم ترسد ز هجران چون نترسد؟ 

 

 كدامین عاقل از مجنون نترسد؟  

(343)همان:                       

یعنی تنم از فراق جانان میترسد و جای دارد. كدام عاقل است كه از دیوانج خطرناک نترسد؟ هجران را به دیوانه 

 تشبیه كرده است.

قالب سؤال به ابراز یأس و ناامیدی خود از موضوعی میپردازد  در این نوع استفهام دوینده دراستفهام تیئیسی: 

 ( به كار رفته است.%74/4مورد ) 9كه از اختیار او خارج است. این غرض در خسرو و شیرین 

 چو من سوی دلستان رای دارم 

 

 چه سود ار بند زر بر پای دارم؟  

(461)همان:                     

 ای برایم ندارد.به پای من باشد و برای دردش به دلستان بروم، هیچ فایدهخسرو میگوید ادر بند زر هم 



 493/ بالغت استفهام  و معانی غیرمستقیم جمالت پرسشی در تصویرسازیهای خسرو و شیرین نظامی

 

در این نوع استفهام هدف دوینده از سؤال، بیان كثرت، تکرار و دفعات عملی است؛ در شعر استفهام تکثّری: 

 9رین در قالب جمالت پرسشی، معنای كثرت را میرساند. این غرض در خسرو و شی« چند»و « چه»معموالً واهۀ 

 درصد( به كار رفته است. 4/  74مورد )

 جهانا چند ازین بیداد كردن 

 

 مرا غمگین و خود را شاد كردن  

(445)همان:              

 ای دنیا تا كی میخواهی به من ظلم بکنی؟ و تا كی میخواهی مرا غمگین و افسرده و خودت را شاد بگردانی؟

دوینده بطور غیرمستقیم و مؤدّبانه از مخاطب میخواهد درخواست او را اجابت در این نوع استفهام استفهام امری: 

 درصد( به كار رفته است. 4/  74مورد ) 9كند. این غرض در خسرو و شیرین 

 چه می خوردی كه رویت چون بهارست؟

 

 از آن میخور كه آنت سازدارست 

(341)همان:                      

 را چون بهار برافروخته و خرم ساخته است، دائم میخور كه تو را سازدار است.یعنی از آن می كه روی تو 

در این نوع استفهام دوینده در قالب عبارت پرسشی و بطور غیرمستقیم، سعی دارد انگیزۀ استفهام تشویقی: 

ین غرض در نوعی مفهوم طلب نیز دریافت میشود. اانجام عملی را در مخاطب ایجاد كند. از اینگونه جمالت به 

 درصد( به كار رفته است. 4/  54مورد ) 7خسرو و شیرین 

 هوایی معتدل، چون خوش نخندیم؟ 

 

درنبندیم؟  چون تنوری درم، نان   

(433)همان:                   

در داستان افسانه دفتن خسرو و شیرین و شاپور، خسرو خطاب به شیرین و دیگر اطرافیانش میگوید اآلن كه  

 موقعیت برای ما فراهم شده، باید به شادی و خوشی بپردازیم.

ای برای ارشاد و راهنمایی مخاطب و اندرز دادن به او است. در این نوع استفهام، پرسش وسیلهاستفهام ارشادی: 

 درصد( به كار رفته است. 4/  35ن غرض در خسرو و شیرین شش مورد )ای

 به می بنشین ز مژدان می چه ریزی؟

 

 غمت خیزد در از غم برنخیزی 

(644)همان:                    

نامج شیرین به خسرو در مرگ مریم از راه بادافراه، شیرین به خسرو میگوید كه به شادی بنشین در داستان تعزیت

 ز سر غم برخیز و اشک چون می نریز، ودرنه غم بقصد جانت خواهد برخاست.و ا

در این نوع استفهام، شاعر خواسته و آرزوی خود را مؤدّبانه و بطور غیرمستقیم به شکل پرسش استفهام تمنایی: 

ش و شیرین شكاش و كدام به كار میبرد. این غرض در خسرو بیان میکند و تمنای خود را با ادات پرسشی آیا، ای

 درصد( به كار رفته است 4/  35مورد )

 شفاعت كرد روزی شه به شاپور

 

 كه تا كی باشم از دلدار خود دور؟ 

(449)همان:                           

در داستان فرستادن خسرو، شاپور را به طلب شیرین، خسرو از شاپور درخواست میکند شیرین را برای من بیاور؛ 

 زیرا من تاب دوری از او را ندارم. 

در این نوع استفهام، شاعر از جواب پرسش خود آداه است و هدف از پرسش، باز كردن باب استفهام تأنیسی: 

 درصد( به كار رفته است. 4/  35ت. این غرض در خسرو و شیرین شش مورد )سخن و جلب صمیمیت و اعتماد اس
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 كه چون من هیچ مهمانی رسیدت؟

 

 بدین رغبت كسی در بر كشیدت؟ 

(693)همان:                       

خسرو خطاب به شکر اصفهانی میگوید آیا مهمان عزیزی همانند من تا كنون برایت آمده است؛ آیا تا كنون هیچکس 

 همانند من تو را در آغوش درفته است؟

در این نوع استفهام غرض دوینده از سؤال، جلب توجّه مخاطب و آداهی دادن به او دربارۀ استفهام توجّهی: 

 توجه مطرحآید كه نخست، دوینده، پرسش را برای جلب از شواهد چنین برمی»ای است كه مغفول اوست. نکته

 4/  35(. این غرض در خسرو و شیرین شش مورد )414: 4394)شمیسا،  «میکند و سپس بدان پاسخ میدهد

 درصد( به كار رفته است.

 مرا باید به چشم، آتش برافروخت؟

 دهی بر نامرادی بیم كردن

 

 به آتش سوختن باید درآموخت 

 دهی مردانگی تعلیم كردن؟

(457)خسرو و شیرین:                       

افروز شده و مرا كه خود آتش تو را سزاوار است كه چنین در پیش چشم من آتش خسرو به شیرین میگوید آیا

 ام سوختن بیاموزی و چون منی را داهی از نامرادی بترسانی و داهی مردانگی تعلیم كنی؟سوزنده

استرحام به معنی طلب رحم و شفقت كردن میباشد و شاعر با بیان اینگونه سؤاالت، عواطف استفهام استرحامی: 

ود ای عاطفی بیان میشانگیزد. در این نوع استفهام، جملهو احساسات خواننده را نسبت به موضوع مورد بحث برمی

كه دوینده به شکل یک سؤال به بیان درد و رنج و وضعیت خود میپردازد تا طرف خطاب را به توجّه و ترحّم به 

 درصد( به كار رفته است. 4 / 46خود ترغیب نماید. این غرض در خسرو و شیرین پنچ مورد )

 شب مرغ و ماهیبیاساید همه 

 منم چون مرغ در دامی درفته

 

 نیاسایم من از جانم چه خواهی؟ 

 دری دربسته و بامی درفته

(354)همان:                     

 ندارم، دست ازشیرین در پاسخ به خسرو میگوید تمام موجودات شب به استراحت میپردازند، ولی من آرام و قرار 

 سر من بردار، چه از جان من میخواهی؟

 تو با تریاک و من با زهر جانسوز

 به ترک بیدلی دفتن دلت داد؟

 

 تو را آن روز وانگه من بدین روز 

 زهی رحمت كه رحمت بر دلت باد

(345)همان:                     

دراین ابیات، نکیسا از زبان شیرین خطاب به خسرو میگوید كه تو با پادزهر بودی و من با زهر جانسوز هستم و تو 

ام. آیا دلت راضی شد كه معشوق زیبارویی روزی و فالكت دچار شدهروزدار خوب و خوشی داری، ولی من به سیه

 همانند من را ترک و رها بکنی؟  

د در لغت به معنی دور بودن است. دویندۀ بلیغ داهی بعید بودن امری را با استفهام استبعااستفهام استبعادی: 

بیان میکند. در استفهام استبعادی، شاعر برای تأكید بر منافات و بعید بودن دو امر متضاد از نظر خود، از پرسش 

ن این غرض در خسرو و شیری بهره میبرد. در استبعاد، بجای مسافت یا فاصلج مکانی، بیشتر معنا مورد نظر است.

 درصد( به كار رفته است. 4/  46پنج مورد )

 نه عشق این شهوتی باشد هوایی

 

 كجا عشق و تو؟ ای فارغ كجایی؟ 

(366)همان:                     
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ورزی از فردی همچون شیرین در پاسخ به خسرو میگوید عشق، كاری از روی هوا و هوس و شهوت نیست؛ عشق

 است و كسی كه عاشق است، فارغ از غم و درفتاری نمیباشد.تو بعید 

 سپهری كی فرود آید به چاهی؟

 

 كجا دنجد بهشتی در دیاهی؟ 

(344)همان:                     

شیرین خطاب به خسرو میگوید ادر من تو را در خانج خود راه ندادم، به این علت است كه تو همچون آسمان بزرگ 

 ند چاه كوچکی است و دنجاش عظمت و بزردی تو را ندارد.هستی و خانج من مان

در این نوع استفهام، دوینده ضمن بیان سردردمی خود در موضوعی یا درمانددیش در استفهام استرشادی: 

درصد(  94/5برخورد با آن، از مخاطب طلب چاره و راهنمایی میکند. این غرض در خسرو و شیرین چهار مورد )

 به كار رفته است.

 به پرسش دفت با پیران هشیار

 

 چه باید ساختن تدبیر این كار؟ 

(651)همان:                     

خسرو بعد از آداهی از رفتن شیرین به نزد فرهاد، از یاران و نزدیکان خود طلب ارشاد و راهنمایی میکند و میگوید 

 كه در این امر چه تدبیری باید بیندیشم و به كار ببرم؟

 چند  با این سست رختیبه روزی 

 

 بدین سختی چه باید كرد سختی؟ 

(371)همان:                     

بنیاد، به این درجه نباید سختگیری كرد و نکیسا از زبان شیرین خطاب به خسرو میگوید با این روز و روزدار بی

 ساله، نشاید چندین دره غم بر دل زد. بدین عمر پنجاه

این نوع استفهام غرض دوینده از سؤال، بیان رضایت و تسلیم خود در برابر تقدیر، معشوق در استفهام تسلیمی: 

 درصد( به كار رفته است. 47/5و مخاطب است. این غرض در خسرو و شیرین سه مورد )

 مرا دیگر ز كشتن كی بود بیم؟

 

 كه جان كردم به شمشیر تو تسلیم 

(345)همان:                       

جواب خسرو میگوید من دیگر از تهدیدهای تو هیچگونه بیمی ندارم و نمیترسم؛ زیرا در برابر شمشیر  شیرین در

 ام.تو تسلیم شده

در این نوع استفهام دوینده بین وجود و عدم وجود موضوعی، تسویه قائل میشود. این غرض در استفهام تسویه: 

 درصد( به كار رفته است. 47/5خسرو و شیرین سه مورد )

 و در دوید نهم رخ بر رخ ماه

 

 بگو با رخ برابر چون شود شاه؟ 

(654)همان:                          

در داستان عتاب كردن شیرین به شاپور، شیرین میگوید ادر خسرو دفت كه من صورت خود را بر صورت شیرین 

 برسی و به چنین آرزویی دست یابی.وقت این امر برای تو میسر نمیشود كه به وصال من میگذارم، تو بگو هیچ

ای كه در كتب بالغی از آن یاد شده، بیان انتظار و بیتابی است. در این از دیگر اغراض ثانویهاستفهام استبطایی: 

آور خود در برابر كندی برآورده شدن آمال و آرزوها میپردازد. شاعر نوع استفهام شاعر به بیان بیتابی و انتظار مالل

وه، برای اینکه بیتابی و انتظار خود را نشان دهد، آن را به شکل پرسش بیان میکند. این غرض در خسرو در این شی

 درصد( به كار رفته است. 47/5و شیرین سه مورد )
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 پریده از چمن كبک بهاری

 افروزفرومرده چراغ عالم

 

 چرا چون ابر نخروشم به زاری؟ 

 چرا روزم نگردد شب بدین روز؟

(657)همان:               

خسرو میگوید، كبک بهاری )شیرین( از من دور شده و رفته است و من همانند ابر بهاری اشک میریزم و بدین روز 

 ام و چراغم فرومرده، چرا روزم شب نشود؟كه من افتاده

 چه پنداری كه خواهم خفت ازین پس

 

 به ترک خواب خواهم دفت ازین پس؟ 

(457)همان:                         

زمانی كه خسرو از پیش شیرین رفت، خطاب به شیرین دفت خیال میکنی حاال كه من از تو دور شدم، آرامش  و 

 آسایش دارم؟ نه هردز آرامش و آسایش نخواهم داشت.

 خود یا مخاطب به آندر این نوع استفهام، دوینده ضمن بیان سختیها یا درد و رنجی كه استفهام استمالتی: 

اند، قصد بشارت دادن و امیدوار كردن و دلجویی از خود یا مخاطب را دارد. این غرض در خسرو و درفتار شده

 درصد( به كار رفته است. 47/5شیرین سه مورد )

 عروس شاه ادر در زیر خاک است

 

 عروسان ددر دارد چه باک است؟ 

(644)همان:                         

نامج خود به خسرو در مرگ مریم، با مسخره كردن خسرو میگوید ادر مریم امروز مرده است و در شیرین در تعزیت

 زیر خاک دفن شده، اصالً ناراحت نباش؛ زیرا پادشاه عروسان بهتری دارد.

 چو ما را قند و شکّر در دهان هست

 

 به خوزستان چه باید در زدن دست 

(454مان:)ه                         

شیرین در پاسخ خسرو میگوید اآلن كه من و تو در خوشی و شادی به سر میبریم و زنددی خوب و خوشی داریم 

ورزی به شکر صرف نظر و از قند بوسه برخوردار میباشیم، فکر ازدواج با شکر را از سر خود بیرون كن و از عشق

 كن.

برای اینکه تأثیر كالم خود را در مخاطب بیشتر كند و خطری را در این نوع استفهام، دوینده استفهام تحذیری: 

دیگر، این نوع سؤال در معنای نهی است، عبارت  به او هشدار دهد تا او را از كاری بازدارد، از سؤال بهره میگیرد؛ به

 درصد( به كار رفته است. 11/5امّا توأم با ترساندن است. این غرض در خسرو و شیرین دو مورد )

 وفا مردی است بر زن چون توان بست؟

 

 چو زن دفتی بشوی از مردمی دست  

(447)همان:                           

در داستان شفاعت كردن خسرو پیش مریم از شیرین، خسرو میگوید وفاداری نشانج مردی است و این صفت در 

 ذات زنان نمیباشد.

 چه باید طبع را بدرام كردن

 

 دو نیکونام را بدنام كردن؟  

(447)همان:                           

شیرین خطاب به خسرو میگوید نباید طبع و سرشت خود را بدنام بکنی؛ زیرا این كار سبب بدنامی دو فرد نیکونام 

 خواهد شد. 

كالم در استفهام تقریری برخالف استفهام انکاری است. به همین دلیل جملج ایجابیه به آن استفهام تقریری: 

عطف میشود. به مطلب مورد اقرار، مقرٌبه میگویند. شاعر با بیان پرسش به تأكید دفتج خود میپردازد و بر اهمیت 
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به همراه دارد. این غرض در خسرو آن میفزاید. در شعر نظامی تقریر بیشتر معنای ضمنی اقرار و تأیید مخاطب را 

 درصد( به كار رفته است. 11/5و شیرین دو مورد )

 كسادی چون كشم دوهرنژادم 

 

 نخوانده چون روم آخر نه بادم؟  

(64)همان:                                

وقت خواری و ذلت تحمل نمیکنم و بدون دعوت به شیرین در عتاب به شاپور میگوید من دوهرنژاد هستم و هیچ

 جایی نمیروم؛ زیرا برای خود ارزش قائل هستم.                                                                     

 به ترک لؤلو تر چون توان دفت؟ 

 

ری به توان سفت كه لؤلو را به ت   

(413)همان:                                

 پوشی كرد؛ زیرا آن را براحتی میتوان سفت.خسرو خطاب به شیرین میگوید نمیتوان از لؤلوی تر و درانبها چشم

زدن به مخاطب  در این نوع استفهام، هدف شاعر با لحنی طنزآمیز، مسخره كردن و طعنهاستفهام استهزایی: 

درصد( به كار رفته است. نظامی در بیت زیر بخوبی از این نوع  11/5است. این غرض در خسرو و شیرین دو مورد )

 سؤال بهره جسته است:

 فلک در طالعم شیری نموده است

 

 ولیکن شیر پشمینم چه سود است؟  

(39)همان:                         

یعنی اینکه مرا شیر خوانده و دفتی پنجه بگشای، بجاست ولی من شیر بیشه نیستم، مجسمج شیری هستم كه  

 اند و هنر شیر در من نیست.از پشم ساخته
 نظامی چون مسیحا شو طرفدار

 علفخواری كنی و خرسواری

 چو خر تا زنده باشی بار میکش

 

 جهان بگذار بر مشتی علفخوار 

چشم داری؟پس آنگه نزل عیسی   

 كه باشد دوشت خر در زنددی خوش 

(445)همان:                        

نشینی را انتخاب كن و از مردم دوری دزین و دنیا را به اهل در ابیات فوق، نظامی خطاب به خود میگوید دوشه

آن وادذار؛ زیرا نمیتوانی در این دنیا به مادیات چشم طمع بورزی و از طرف دیگر مقام و شوكت عیسی را طلب 

كوشش بکن؛ زیرا دوشت اندام خر در زنددی برای بکنی. همانند خر تا زمانی كه زنده هستی در این دنیا تالش و 

 بار كشیدن خوش است و بعد از مردن هیچ ارزشی ندارد. 

 

 گیرینتیجه

شده در مورد تصاویر منظومج خسرو با شیرین، میتوان اینگونه عنوان كرد كه در نوع با تکیه بر بررسیهای انجام

اطفه و ع»اند و منطبق با روشن قرار درفتهنید و در سایهغنایی این داستان، تصاویر از شفافیت كمتری برخوردار

 ای كه قلمیرو مبیدأ در آنها عموماً انتزاعی است؛ بیرای ایجیاد تیأثیر و احسیاس شکلمیباشند؛ بگونه« احساس

 واند؛ تعبیردیر هسیتند؛ دریافتهای درونی شاعر را از محیط به نمایش میگذارند و بیر شخصییت بیرونیی درفته

ند. ای تأثیردذار هستقهرمانان داستان تکیه دارند و در برداشتی كلی، در نمایش حاالت و احساسات بگونه درونییِ

دویا  هاییدر این پژوهش، پرسشهای بالغی در خسرو و شیرین، مورد بررسی قرار درفت. در بالغت فارسی، شاخصه

اً ها دقیقنشده است تا خواننده به كمک آن مؤلّفهو مطمئن برای جدا كردن اغراض ثانوی جمالت پرسشی بیان 
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اغراض و اهداف را از هم تشخیص دهد و نیز اقتضای مقام و غرض خواننده و شنونده در انتقال و دریافت اغراض 

 اكثر جمالت استفهامی دارای اغراض ثانوی متعددی هستند. كننده بسیار مؤثر است وثانوی سؤال

در خسرو و شیرین به شکل پرسش به كار رفته، پركاربردترین جمالت، جملج استفهام ای كه جمله 114از مجموع 

درصد( به كار رفته است.  45/4مورد ) 34(، تحیری، تعجیزی، اعجابی و توبیخی هركدام %14/7مورد ) 33انکاری 

« كه»رسشی و ، بیشترین ادات پ«چه»دوازده ادات پرسش در جمالت پرسشی خسرو و شیرین، به كار رفته است. 

كمترین ادات پرسشی است. نظامی در شعر خود از تمام شگردها و قابلیّتهای زبانی در ساختار علم معانی بخوبی 

ای به این فن آراسته است. همچنین استفادۀ بهینه از علم معانی، باعث ماندداری استفاده كرده و سخن خود را بگونه

  ده است.انگیزی سخن وی شو تأثیردذاری كالم و دل

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم انسانی دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی پور كرمانیپوران یوسفیسركار خانم دكتر   است.شده استخراج انار

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم شیرین فرامرزپور اند. بوده مطالعه این اصلی

 ها و راهنماییهایبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده حمید طبسیاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه علوم انسانی دانشکده پژوهشی  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه انارآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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