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«انواع حذف »:      به عبارت های زیر توّجه کنید

.همنشین نیک بهتر ازتنهایی است وتنهایی بهتر ازهمنشین بد( الف
"ازنمایشگاه کتاب چه خبر ؟:" آرزو گفت( ب

ه دومریا، ّول می تواند به فعل جمل، فعل جمله دوم، ذکر نشده است اّما خواننده یا شنونده ازفعل جمله ا" الف"درعبارت
.صورت گرفته است" قرینه لفظی"دراین جمله ، حذف فعل به . پی ببرد" است"یعنی

"  فعل"جود درجمله دوم خالی است اّما هیچ نشانه ای درظاهر جمله شنونده را به و" داری"جای غعل " ب"درعبارت
ه ، ازجمله دوم حذف شده است؛دراین جمل" داری"راهنمایی نمی کند     ، تنها ازمفهوم عبارت می توان دریافت که فعل 

.است"قرینه معنوی "حذف به 

اگر حذف به دلیل تکرار وبرای پرهیز ازتکرار. هریک ازاجزای کالم درصورت وجود قرینه می تواند حذف شود
برد ، ه پی بگویند اّما اگر خواننده یا شنونده ازمفهوم سخن به بخش حذف شد" حذف به قرینه لفظی"صورت گیرد، آن را 

.است"حذف به قرینه معنوی "
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شیوه بیان طنز

ناخته رسی، به عنوان نوع ادبی مستقل شیکی از شاخه های ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیات کهن فا
.  نداشته است" مطایبه"و " هزل"، "هجو"نشده و مرزهای مشخصی با دیگر مضمون های انتقادی و خنده آمیز چون 

ه مورد نظر شاعران و نویسندگان بود" طعنه زدن"و " مسخره کردن"از واژه ی طنز ، اغلب معنی لغوی آن  یعنی 
شنی خنده، که بُعد آموزشی و است ولی معنی امروزی آن، که جنبه ی انتقاد غیرمستقیم اجتماعی با چا

.گرفته شده استاروپایی  SATIREاصالح طلبی  آن مراد است، از واژه ی 
ه ی مبنای طنز بر شوخی و خنده است ، اما  این خنده ، خند»: در خنده ناک و شوخ طبع بودن آن می نویسدو 

یش رزنش و سرکوفت و کمابشادمانی و شوخی نیست، خنده ای است تلخ و جدی و دردناک و همراه با س
یه د متوجه می سازد و در مقام تشبزننده و نیش دار که با  ایجاد  ترس و بیم ، خطاکاران را به خطای خو

ش ، با همه ی تیزی و برندگی ا. می توان گفت که قلم طنزنویس کارد جراحی است، نه چاقوی آدم کشی
ونت زخم های نهانی را می شکافد و عف. جانکاه و موذی و کشنده نیست، بلکه آرام بخش و سالمت آور است

«را می زداید و بیمار را بهبود می بخشد



غزل اجتماعـی
ه به رعصر مشروطه با توجّ به غزل هایی که محتوای آنها بیشتر مسائل سیاسی واجتمای می گویند؛ د

ر ، شاعرانی چون محمد تقی بهادگرگونی های سیاسی واجتماعی، این نوع غزل رواج یافت؛ در سروده های 
.عارف قزوینی وفّرخی یزدی مـیتوان نمونه های آن را یافت

":عارف قزوینی"نمونه ای از اشعار وطنی 

ین کرد که او اهرمن استآن کسی را که دراین ملک سلیمان کردیم                ملّت امروز یق*
ُکنش آن خانه که بیت الحزن استخانه ای کاو شود ازدست اجانب آباد                      زاشک ویران*



؟چگونه ترکیبات وصفی و اضافی را از هم تشخیص دهیم

مضاف و در بین. درختی زیبا: درخت زیبا که می توان گفت: مانند. بیاوریم " ی" بین موصوف و صفت می توانیم حرفدر *

."دفتری امین: "؛ در اینجا نمی توان گفت" دفتر امین :" مانند .بیاوریم "ی " مضاف الیه نمی توانیم

مدیر آن"یا " برگ این درخت" :"برگ درخت: "مانند اضافه کرد « و آن « این » بین مضاف و مضاف الیه می توان در *

.اضافه کنیم « آن » و « این » اما در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره . " مدرسه
"درخت این زیبا یا درخت آن زیبا :" که نمی توانیم بگوییم"درخت زیبا :" مانند

افه کنیم که اگر به آن تر اض" دانش آموز کوشا:"ماننداضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود " تر"به صفت ،اگر *

.به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت" تر" درحالی که اگر. که معنی می دهد" دانش آموز کوشاتر:" می شود
.که معنی نمی دهد"درکالس تر :" مانند

:  مانند. را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود" است"کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل اگر *

."مهربان است,آموزگار : "است که می شود+ آموزگار مهربان
و جمله ما در این" فاطمه است, کفش:"که می شود " است+ کفش فاطمه "مانند. اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست 

شکل درست نیست

http://g-a-nahavand.blog.ir/1396/08/12/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85


حسن تعلیل

صطالح در ا؛ حسن تعلیل دلیل و برهان نیکو آوردن و یا نیکو توجیه کردن مسئله یا موضوعی استلغت به معنای در 
لیل آن ؛ حسن تعلل واقعی و طبیعینشاندن انگیزه ها و دالیل هنری و ادعایی شاعرانه، به جای دالیل و ع: عبارت است از

شتر ادبا شرط کنند که با آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیاست که برای صفتی که در سخن آورده اند، علتی ذکر
:شعر زیرمانند ایی آفرین باشد؛ کرده اند که این علت باید ادعایی باشد نه حقیقی، تا آنکه بیشتر زیب

دشمن زندگی است موی سپید
دشمن سیاه باید کردروی 

سپید اه کردن مویش این است که مویموی سپیدش را به قصد جوان نمایی سیاه کرده اما مدعی شده که دلیل سیشاعر 
جمله اخیر . ردپس موی سپید را باید روسیاه کدشمن زندگی است؛ زیرا سفیدی مو نشانه پیری و کوتاه شدن زندگی است، 

:ایهام دارد و دو معنایی است( موی سفید)یعنی سیاه کردن روی دشمن 
را باید خوار کرد؛( دشمن زندگی )موی سپید -1
.موی سپید را باید سیاه کرد-2

من زندگی مثال موی سپید، دش)واقعی نمی باشد، دالیلی که در حسن تعلیل می آید از نظر منطقی اعتباری ندارد و دالیل
.اما خیال انگیز است و زیبا( نیست بلکه معلول پیری است نه علت آن



تاریخ ادبیات 

هجری 1301را درسال " دماوندیه" شعرمحّمد تقی بهار 

. شمسی سرود

دراین سال به تحریک بیگانگان ، هرج ومرج قلمی 

واجتماعی وهتّاکی ها درمطبوعات وآزار وطن خواهان 

.وسستی کاردولت مرکزی بروز کرده بود

.استبهار این قصیده را با تاثیر پذیری ازاین معانی گفته 



ته فاوتی داشو هم سانی دو یا چند واژه در واج های سازنده را گویند، اگر معنی متیک سانی :جناس

صوت بر معنی، در یک مدر دو کلمه هم جنس گاه جز معنی هیچ گونه تفاوتی ندارند و گاه عالوه. باشند
، دبه دو کلمه هم جنس یا هم معنی که در یک مصراع یا بیت به کار می رو. یا صامت با هم متفاوت اند

س در اارزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در سخن می آفریند و زیبایی جن. ارکان جناس گویند
.جناس در شعر و نیز در نثر به کار می رود. گرو پیوندی است که با معنی سخن دارد

ا جمله ونی مصراع ییک سانی دو واژه در تعداد و ترتیب واج هاست؛ جناس تام بر موسیقی درجناس تام
؛  می افزاید

: مانند
تا دیده من بر رخ زیبای تو باز استدیده چو باز از همه عالم بردوخته ام 

نی معدو بار به کار رفته است؛ باز اول به معنی پرنده شکاری و باز دوم به« باز» در این مثال واژه 
.گشاده است



:جناس ناقصانواع 

تکرار . اه استیک سانی دو یا چند واژه در صامت ها و اختالف آن ها در مصوت های کوت:جناس ناقص حرکتی
:صامت ها، موسیقی درونی مصراع را پدید می آورد؛ مانند

کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدمکند چرخ فلک، از َمِلک و ُملک و َمِلک شکر 

نان تاه آبه کار رفته اند، صامت های هر سه واژه یک سان اما مصوت های کو« َمِلک، ُملک، َملَک» در بیت باال، سه واژه 
.و همچنان معنی شان با هم متفاوت است

جناس میان دو واژه آن گاه جناس ناقص . اختالف دو کلمه در حرف اول، وسط یا آخر است:جناس ناقص اختالفی
:برای نمونه. خوانده می شوند که اختالف آن ها بیش از یک حرف نباشد

ز درگاه برخاست آوای کوسگه که خیزد خروش خروس بدان 



هماهنگی . در کنار هم آمده اند، آخرین صامت دو کلمه با هم متفاوت است« خروس»و« خروش»دو کلمه این مثال، در 
از عوامل آفرینش موسیقی در مصراع « خیزد»این دو واژه در بقیه صامت ها و مصوت ها و هماهنگی حرف اول آن ها با

.  اول است

اید یا ی جناس زاختالف دو واژه است در معنی و تعداد حروف، این نوع جناس در کتب سنت:جناس ناقص افزایشی

. هددر جناس ناقص افزایشی، افزایش ممکن است در حرف اول، وسط و آخر رخ د. مذیّل نامیده می شده است

:مانند
همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کندچمان من چرا میل چمن نمی کند سرو 

هم سانی سه . این حرف در وسط آن افزوده شده است. دارد« چمن»یک حرف بیشتر از « چمان»در این بیت، واژه 
.در آفرینش موسیقی درونی نقش داشته است« چرا»صامت دیگر در این دو واژه و همراهی چمان و چمن با کلمه



“اســلوب  معادله" آرایه 

:به بیت زیر توّجه کنید

مستمع ، صاحب سخن رابرسرکارآورد    غنچه خاموش ،بلبل رابه گفتار آورد

صائب تبریزی

به گونه ای که می توان جای دومصراع بیت، مصراع دوم درحکم مصداقی برای مصراع اّول است؛ دراین 

راعوض کرد؛ درواقع شاعر، برپایه تشبیه ، بین دومصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است؛ به این کاربرد 

.می گویند" اسلـوب معادله  "  شاعـرانه 

دراسلوب معادله ، هریک ازدومصراع ، استقالل معنایی ونحوی دارند؛ به گونه ای که یکی ازطرفین ، :  توّجه 

.معادل ومصداقی برای تاکید مغهوم طرف دیگر است

:نمونه

زیب النّساعشق چون آید بردهوش دل فرزانه را            دزد دانا می کشد اّول چراغ خانه را        
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اجــزای جمله ونقش  دستوری  واژه ها
:به جمله های زیرونقش دستوری واژه ها توّجه کنید

. استآزادی، عشق (الف

نهاد    مسند     فعل اسنادی

.می پندارنددیوانهرا عاشقبرخی  (ب

نهاد      مفعول   مسند    فعل

.می گرداندپاکرادل وجان ، عشق حقیقی (  پ

نهاد              مفعول   مسند   فعل

" مسند" ساخته می شوند؛...(است، بود، شد، گشت، گردیدو)درجمله هایی که با فعل اسنادی 

،یعنی " نهاد"به " آزادی " یعنی " مسند" درجمله مذکور  ، " . الف" وجود دارد؛ مانند جمله

.نسبت داده شده است"عشق"

نیز " مسند"بابرخی ازفعل ها می توان جمله هایی ساخت که عالوه برمفعول ، دربردارنده

".پ"و"ب"باشند؛ مانند جمله های 



یعنی  « مفعول»قرار گرفته است،درباره چگونگی  « مسند» که درجایگاه « دیوانه »  واژه" ب" درجمله 

« .عاشق، دیوانه است»:  درواقع می توانیم بگوییم: توضیح می دهد« عاشق»

می افزاید؛ به بیان دیگر می « دل وجان» ، یعنی «مفعول»، کیفیتی رابه «پاک»یعنی واژه « مسند» ،"پ"درجمله 

«.دل وجان ، پاک است» : توان گفت

.تبدیل کرد« فعل+مسند+ نهاد»رامی توان به جمله هایی باساختار " پ"و" ب"بنابراین جمله هایی نظیر 

:عمده فعل های این گروه عبارت اند از

« نمودن، کردن، ساختن» وفعل های هم معنی آن؛ مثل«  گردانیدن» *

«خوانده، گفتن، صداکردن، صدازدن» وفعل های آن ؛ مثل« نامیدن»* 

«به شمار آوردن، به حساب آوردن» وفعل های هم معنی آن؛ مثل« شمردن» *

«دیدن،دانستن،یافتن» وفعل های هم معنی آن ؛ مثل « پنداشتن»* 

کاربرد چنین جمله هایی درزبان فارسی . به کار می رود« متمم»همراه با« مسن»دربرخی ازجمله ها،: توّجه 

.می گفتنداکار   دهقان فداوبه  مردم: نمونه. اندک است

نهاد     متمم     مسند           فعل

توضیحی ارائه می دهد؛یعنی می توانیم ( او)« متمم»، درباره «دهقان فداکار» یعنی « مسند»درجمله مذکور، 

«.اودهقان فداکاراست»:بگوییم



وابسته های وابسته 
بعضی از وابسته ها نیز می توانند وابسته ای . تشکیل می شود«وابسته»و« هسته»ازهمان طور که می دانید گروه اسمی

.داشته باشند

• :وابسته های وابسته می پردازیماکنون به معّرفی سه نوع از  

• معموال برای شمارش  تعداد یا اندازه ووزن موصوف، میان صفت شمارشی وموصوف آ، اسمی میآید که :  ممیّز( الف

.نام دارد« ممیّز»وابسته عدد است و

• :ممیّز  باعدد همراه خود، یک جا وابسته هسته می شود؛نمونه : توّجه  

• فرش تختهدو 

• : ممیّزها عبارت اند از

• ؛برای وزن« ...تُن ، کیلوگرم، گرم، من، سیر، و» 

• ؛برای طول« ...، کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر،و(فرسنگ)فرسخ» 

• برای تعداد معیّنی ازلباس ، میزوصندلی، ظرف؛« دست» 

• ؛برای پارچه« توپ وطاقه» 

• ؛برای فرش« تخته » 



برای وسایل ولوازم الکتریکی وهمانند آنها؛« دستگاه»

برای بسیاری ازاشیا؛« تا»

...  .و 

.است« ممیّز » وابسته وابسته ازنوع « فرسخ»کلمهراهفرسخهفت :  نمونه

اسم+ـِـــ -+اسم + ـــِـــ+ اسم :  مضاف الیه مضاف الیه( ب

هسته قرار میگیرد؛ آنگاه این مضاف الیه،خود، « وابسته»، درجایگاه « مضاف الیه»دربرخی ازگروه های اسمی ، 

:نمونه، درنقش مضاف الیه می پذیرد؛ «اسم»وابسته ای ازنوع 

کرمانوسعت استاِن /        شهر         میداِن      محّوطه

مضاف الیههسته     مضاف الیه       

.هستند« مضاف الیه مضاف الیه» وابسته وابسته ازنوع « کرمان»و« شهر»واژه های 

باشد، درجایگاه مضاف الیه مضاف الیه ، قرار ( ضمیر ، صفت جانشین اسم)اسم یا هرکلمه ای که درحکم اسم : توّجه 

:می گیرد؛مثال

اوسخن گیرایی

مضاف الیههسته  مضاف الیه   

نویسندهقلِم قدرت    



.  هستند« مضاف الیِه مضاف الیه » ، وابسته وابسته، ازنوع «نویسنده »و« او » 

اسم+ صفت پیشین + ــِـــ+ اسم /   صفت +ـــِــ + اسم +ـــِــ + اسم:صفت مضاف الیه ( پ

توضیح داده می ( پسین یا پیشین)« صفت»است، به کمک " هسته"که وابسته « مضاف الیه »دراین نوع گروه اسمی ، 

:نمونهشود؛ 

دوازدهمپایه دانش آموز   *

صفتهسته     مضاف الیه  *

جهاناین سیرا*

مضاف الیهصفتهسته *

دلپذیرخاطره یادآوری*

سفرکدام  رنامهب*

« صفت مضاف الیه» وابسته وابسته ازنوع « کدام»و« دلپذیر»، «این» ، «دوازدهم» درمثال های باال، واژه های 

. هستند

فاطمه زهرا عامری دبیر ادبیات شهرستان سمنان 



صفت+ ـــِــ + صفت +ــِـــ +اسم : صفت صفت ( ت

برخی ازصفت ها، صفت های همراه خودرا بیشتر معّرفی می کنند ودرباره ویژگی های آن ها توضیح می دهند؛ این صفت باصفت 

:مانند.شودهمراه خود، یک جا وابسته هسته می

روشن آبی پیراهن

صفتهسته    صفت   

چمنیسبز رنگ 

.هستند« صفت صفت» وابسته وابسته ازنوع « چمنی»و« روشن»در نمونه های باال ، واژه های 

: مانندکلمه ای است که درباره اندازه ودرجه صفت پس از خود توضیح می دهد؛ :  قید صفت( ث

مهربانر بسیاوِستد

صفتقیدهسته     

پایدارتقریبا   شرایط  

.هستند« قید صفت»وابسته وابسته ، ازنوع «   تقریبا»بسیار و»واژه های 



واژه های هم آوا 
:به جمله های زیر ، توّجه کنید

.به دربار واتیکان فرستادسفیریشاه عبّاس 

.گلوله ازهمه جا به گوش می رسیدصفیر

«  هم آوا»هرچند تلفّظ مشترک دارند وبه اصطالح « صفیر وسفیر» درجمله های باال ،واژه ها 

.معنا وکاربرد جداگانه ای دارند ونمی توان آن ها را به جای هم به کار برد. هستند

:انواع  هم آواها درزبان فارسی

(جاری)=روان( روح)= روان : مانند.واژه هایی که ازنظر شکل نوشتاروگفتار یکسان هستند-1

.  واژه هایی که ازنظر نوشتاری متفاوت ولی ازنظر گفتاری دارای تلفّظ یکسان هستند-2

خار/ خوار  :مانند



روش های تشخیص معنای واژه

ابه معموال کلمات به تنهایی حامل معنا یاپیامی کامال روشن نیستند وباید درجمله بیایند تامعنا ر

بعضی کلمات به تنهایی نیز نمی توانند خود رابشناسانندوالزم است . طور کامل برسانند

: درزنجیره ی سخن قرارگیرند،با دوروش زیر می توان به معنای هرواژه پی برد

قراردادن واژه در جمله-1

.راهنگام پاییز می کارندسیر:   مثال

راغم گرسنه نیست ،هم چنان که سوار راغم پیادهسیر

.گرم می دانند75رامساوی سیر

...و

(تضاد، تضّمن، ترادف و تناسب) توّجه به روابط معنایی واژگان-2

...وخوراکی وسیر/ وکیلو سیر/  وگرسنه سیر:  مثال



تفاوت معنایی فعل

:به جمله های زیر توّجه کنید

• .ساختاودرمراغه رصدخانه ای بزرگ 

• .ساختازدشمن خود، دوست * 

• .ساختآن نامدار، لشکری عظیم * 

• .ساختاستاد موسیقی ، آهنگ زیبایی * 

• .ساختاو با نامالیمات زندگی *

• درهریک ازجمله های باال کاربرد خاّصی دارد که با دیگری « ساخت » فعل 

درهریک ازکاربرد هایش، فعل دیگری « ساخت»متفاوت است؛ پس واژه 

درکاربردهای مختلف ... و« گرفت»و« گذشت»: فعل های دیگری مانند.است

.تغییر معنا میدهند



وابسته های پیشین وپسین

دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین وپسین همراه « هسته»همان طور که می دانید ، هرگروه اسمی ، یک 

.که درسال های گذشته با آن ها آشنا شده اید.شود

صفت-صفت شمارشی اصلی-صفت مبهم-صفت اشاره-صفت تعّجبی-صفت شمارشی: انواع وابسته های پیشین

صفت عالی  و  شاخص-(باپسوندـــُـــ مین) شمارشی ترتیبی

مطلق، فاعلی، ) صفت بیانی –)  باپسوندـــُــ م)صفت شمارشی نوع دوم -مضاف الیه:  انواع وابسته های پسین

(مفعولی، لیاقت و نسبی

نقش های تبعی
گاه ،واژه ازنظر نقش دستوری، پیرو گروه اسمی پیش از خود است؛ به این گونه نقش 

:می گوییم« نقش های تبعی»  ،ها دراصطالح 

.می آید« و»واژه ، یا واژه هایی که بعد از حرف عطف : معطوف-1

.واژه یاواژه های قبل ازخود راتوضیح می دهد: بدل-2

.واژه یاواژه هایی، دریک نقش ، دوبار درجمله تکرار می شود: تکرار-3



حـروف ربط یـا پـیوند
:حرف ربط یا پیوند دوگونه است

:همراه باجمله های وابسته به کار می روند؛ نمونه:  پیوندهای وابسته ساز(  الف

.تخلّصی بس به جاستکههمه حضار یک صدا تصدیق کردند 

همه حّضار  یک صدا تصدیق کردند: جمله پایه یا هسته  .

که

.تخلّصی بس به جا ست( ـــــــــــــــــــــــــــ): جمله پیرو یاوابسته

پیوند وابسته ساز

که،چون،تا،اگر، زیرا، همین ، گرچه ، با این مه » :پیوند های وابسته ساز پر کاربرد عبارت اند از

،...»

:بین دوجمله هم پایه به کار می روند؛ نمونه:  پیوندها ی هم پایه ساز( ب
.مابقی رانقدا خط بکشو رتبه های باال راوعده بگیر

«و، اّما ، یا، ولی » : پیوندهای هم پایه ساز پرکاربرد عبارت اند از

فاطمه زهرا عامری دبیر ادبیات شهرستان سمنان 



«ان»مفاهیم گوناگون 

درکلمه « ان»یکی از نشانه های جمع است؛ مانند کاربرد « ان»درزبان فارسی ،

داللت نمی « جمع» همراه اند، گاه بر مفهوم « ان » اّما کلماتی که با؛«یاران »  

.کنند

:به نمونه های زیر توّجه کنید

(هنگام سحر) سحرگاهان *

(مکان دیلم ها ، مکان زندگی مردم دیلم) دیلمان *

• (   مانند کوه: کوهان شتر) کوهان *

• (« کاوه»منسوب به ) کاویان* 

• (صفت فاعلی) خواهان *



استفهام انکاری 
ی استفهام درلغت یعنی طلب فهم ، طلب دانستن ، سوال کردن وپرسیدن ؛ واستفهام انکاری یعنی سوال

.کردنی که جواب آن همراه با نفی وانکار باشد

همان طور که زبان شعر با زبان سخن معمولی متفاوت است،خواست وغرض گوینده یک کالم ادبی  

. نیز ممکن است باگوینده یک سخن معمولی متفاوت باشد

براین اساس ، اگر شاعری کالمش رابه صورت پرسشی وسوال آورد، والزاماقصد اودریافت جواب 

دراستفهام انکاری جواب سوال منفی است . نباشد می تواندبانیت های مختلف ادبی این کار راانجام دهد

.به عبارتی شاعریک جمله خبر منفی رابه صورت پرسشی می آورد وغرض اوتکذیب وانکار است

شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حائل     کجا دانند حال ما سبکباران ساحل؟: نمونه 

اودر واقع خبری منفی را در .حال مارا سبکباران ساحل به هیچ وجه نمی فهمند : مقصود شاعر

.قالبپرسش آورده وبه دنبال تکذیب سوال است



استفهام تاکیدی 
دراین شیوه پرسش ،لذّت ادبی وذوق هنری مخاطب بیشتر مورد نظر گوینده سخناست 

ازسویی نوعی ایجاد شگفتی ، مبالغه . تااینکه جمله صورت خبری منفی آورده شود

.درانکار وتکذیب گزاره مورد نظر شاعررانیزدرپی دارد

استفهام تاکیدی یا تقریری پرسشی است که مخاطب به درستی وصحت قول گوینده 

دراین نوع پرسش صورت سوال منفی ذکر می شودو جواب مثبت است، .اقرار می کند 

یعنی باجواب بله مخاطب به درستی سخن اقرارمی کنیم وتاکید می کنیم که حتما چنین

.خواهد بود

.آیا نباید این کاررا کرد؟  یعنی حتما باید این کارراانجام داد: نمونه

؟ پیاده ندیدی که جنگ آورد   سرسرکشان زیر سنگ آورد: نمونه 



به راه این امـــید پیچ  در پیچ

مرا لطف تو مـی باید ،دگر هـــیچ


