
بیان-هنری-در-ساخت-غزل-سعدی
علیدانشورکیان*
سهیالامامی**
امیرحسیندانشورکیان***

چکیده:
-آیا-ظاهر-ادبیات-امری-زیبا-است؟-اگر-این-گونه-هست،-چه-عواملی-در-پدیداری-این»امر-زیبا«-و-آفرینش-جلوه-ها-و-بیان-هنری-
آن-دست-دارند؟-معلوم-است-که-راه-درك-زیبایی-در-آثار-ادبی-به-ویژه-شعر،-دانش-زبانی-است-اعم-از-صرف،-نحو،-آوا-و-معنا.-هم-
از-این-رو-است-که-در-آثار-ادبی-زبان-های-سطح-نخست-گیتی،-زیبایی-شناختی-و-تحلیل-زیبایی،-روش-مند،-ابزارور-و-آسان-یافت-
است.-این-نوشته،-با-کاوش-ساختاری-برش-هایی-از-متن-غزل-سعدی،-تلقی-زیبایی-شناسی-و-بیان-هنری-آن-را-با-نگاه-به-دو-عنصر-
دستوری-حروف-ربط-و-اضافه-بررسی-می-کند-تا-نشان-دهد-که-ساختمان-زبانی،-چگونه-به-بیان-هنری-و-آفرینش-زیبایی-می-انجامد.-
شاید-بتوان-گفت-دست-آورد-این-مقاله،-اثبات-این-نکته-است-که-درك-زیبایی-های-آثار-ادبی-و-کاربست-پیام-های-جهانی-آن-در-

زندگی-مردم،-بدون-معرفت-زبانی-و-هنری،-دشوار-و-یا-ناشدنی-است.-

کلید واژه ها: زیباییشناسی،بیانهنری،زبان،ادبیات،حرفربط،حرفاضافه

Email: daneshvarkiyan@ut.ac.ir  .استادیاردانشگاهتهران.*

Email: emami.soheila@yahoo.com  .دانشآموختهکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهتهران.**

Email: daneshvarkiyan@yahoo.com.دانشجویکارشناسیارشدزبانشناسیهمگانی،دانشگاهشهیدبهشتی.***
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مقدمه
زیبایی سر بر همواره هنرمندان و فیلسوفان
همآهنگی را زیبایی افالطون، اند، داشته اختالفنظر
اجزاباکلمیدانستوآنرابهدونوعزیباییطبیعت
وموجوداتزندهوزیباییهندسه،خطودایرهتقسیم
میکرد.اومعتقدبودکهزیباییطبیعینسبیاست،در
حالیکهزیباییهندسییاآنچهبهدستبشرساخته
زیبایی افالطون، نظریة در آنچه است. مطلق میشود
هندسینامیدهشده،لوکوربوزیه1معمار،طراح،شهرساز،
نامیده مهندسی زیبایی سوئیسی، نقاش و نویسنده
است.هگلبراساسنظریاتافالطون،قائلبهدونوع
همكاران، و )طائران بود. هنری و طبیعی زیبایی
1۲1:1393(ازاینرواستکه،یافتننمونهاییقینی

برایوجودخارجیزیباییبسیارمشكلاست.
ارسطودررسالةفنشعر،برخالفدیدگاهافالطون،
نشانمیدهدکههدفشعر،محدودبهفایدةاخالقیآن
است. خوشآیندی شعر، هدف نهایت بلكه نیست،
ارسطو،ارزشاخالقیشعرراازارزشزیباییآنجدا
میداندووجودشعرراوابستهبهغریزةتقلیدوعالقة
طبیعیانسانبهتوازنمیداند.)زرینکوب،۲8:1357(
زیبایی، هندسی؟ یا است طبیعی زیبای شعر، اما
نیزدرشنیدنیها؛مثاًلدر بیشتردردیدنیهااستو
زیرا موسیقی، انواع همة در و واژهها نظم و ترکیب
مقامهاوآهنگهاهمزیباهستند.درادراکفراحسی،
اعمالونحوههایزندگیوخویهاودانشهاودیگر
فضایلزیباهستند.)بوذرینژادوهمكاران،۴3:1387(
در ریشه زبان، ادبی نقش به اعتقاد صورتگراها-که
چک: مكتب بزرگان ازجمله دارد- ایشان دیدگاههای
نام به را زبانی فرآیند دو هاورانک3 و موکاروفسكی۲
خودکاریوبرجستهسازی،شناساییکردهاند.هاورانک
بهکارگیری اصل، در زبان خودکاری فرآیند میگوید:
عناصرزبانیاستبهقصدموضوعیبدوناصالتذهنی
بهشیوةبیان،لیكن،برجستهسازی،بهکارگیریعناصر
زباناست،بهگونهایکهشیوةبیان،جلبنظرمیکند
)صفوی،1390: غیرخودکاری. و است غیرمتعارف و
38/1(ازاینرووبرمبناینظریةصورتگراها،خودکاری
در برجستهسازی و برونگرا و علمی متون در زبان،

گمان به است. سنجش قابل درونگرا و ادبی متون
نویسندةاینمقاله،زبانعلمی،بسترزیباییخودکاری
یاطبیعیاستوزبانادبیازجملهزبانشعر،دارای

زیباییبرجستهسازییاهندسیاست.
مكتب بنیانگذار و آلمانی فیلسوف بومگارتن۴
برابر را استتیک5 متافیزیكی، زیباییشناسی
زیباییشناسینهادوآنرادانشمعرفتحسیتعریف
کرد.پسازاو،زیباییشناسییكیازبخشهایدانش
بشردرفلسفةهنرشد.)فروغصهبا،91:138۴(امانوئل
کانتکهزیباییشناسیانتقادیبااوآغازشد،باپذیرش
وتوسعةاستتیکدرمعنیزیباییشناسی،تأثیرشگرفی
برفلسفةهنردرآلمانداشتبهگونهایکهپسازاو،
دنیاپرشداززیباییشناسان،بهویژهدرآلمانوپساز
1790،آثاریپدیدآمدکهپسازافالطونگامیمهم
درفلسفةزیباییبهشمارمیرود.)همان،91(.حقیقت
ایناستکهاحساسوادراکمصداقهایزیباییکار
مناظر ادراک و حس و دیدن مانند نیست، دشواری
طبیعی،ایثار،گذشت،خواندنیاشنیدنمتنیباصنایع
وفنونادبیومانندآن،لیكنپرسشدشواروبیپاسخ
ایناستکهاینهاچرازیباهستندوزیباییچیستکه
دریغ پارهای از و میدهیم نسبت پارهای به را آن ما

میکنیم.)طائرانوهمكاران،61:1378(
ازقرنهجدهمبهبعد،مفهومزیباییبیشترجنبه
روانشناسیبهخودگرفتودرارتباطباادراکدیده
شد.ازآنجاییکهعواملروانیواجتماعیبرادراکات
انساناثراتمهمیبرجایمیگذارند،دراحساساواز
زیبایینیزمؤثراند.پس،درکانساناززیبایییکسازه
)اثر(اعمازساختی):مادیمانندعالیقاپو(یاشناختی
):معنویمانندشعر(،تابععواملروانیواجتماعیاست

کهخودتابعیازساختارمادیجهانپیرامونیاست.
ارزشزیباییشناسییکسازه)ساختییاشناختی(،
یک را خود بتواند که میشود ادراک قابل هنگامی
موجودمستقلازذهنبرایمخاطبمطرحکردهوذهن
اورابهفعالیتوادارد.ازطرفیجایگاهشعردرقامتیک
سازهیمعرفتیوشناختیهمسازدرپیدایشوتكوین
امرزیبا،ویژهوبیجایگزیناست.اینویژگیهمازآنرو
از که تصوری و تصویر و تجسم و ترسیم که است
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ویژگیهایانحصاریشعراست،درهیچیکازسازههای
دیگرچهساختیچهشناختی،نیست،پساینارزش
زیباییشناختیدر و نقدساختاری در را افزوده،شعر
قرار هنری سازههای دیگر از برتر چشمانداز و منظر
میدهد.بااینحساب،برایادراکارزشزیباییشعر،
بایدآنرابهعنوانیکموجودعینیومستقلازذهن
میبخشد، وجود استقالل را شعر آنچه و دانست
ساختماندستوریوپیكرةساختاریآناست.تجسم
عینیشعرکهبخشعمدهبلكههمةادبیاتاست،منتقد
بر ادبیات اصرار که میکند مجاب را زیباییشناس
خودنماییوتجسموعینیتآمیختهباآراستگی،دلیل
زیبا امری ادبیات اینكهصورت بر قانعکنندهایاست

است.

بحث نظری و پیشینه
هستةاصلیآنچهکهزبانشناسیساختگرا6نامیده
میشود،دیدگاهیاستکهایننظریه،دربارةزبانبه
دستمیدهد:هرزبانرابایدبهمثابةنظامیاسازگانی
درنظرآوردکهخودازعناصریصورتبستهاستکه
بایكدیگرروابطدوجانبهدارند.اینعناصروروابط،یا
واژگانیاندیاصرفیونحویویاواجشناختی.واحدهاو
اجزایزبانرامیبایددرنسبتبایكدیگرتعریفکرد،

نهبهطورمطلقومستقل.)صفوی1:۲5،1390(
نظریة مبنای بر فارسی ادبیات و زبان متخصصان
ساختگراهادروجودرابطةدوجانبةعناصرزبانیدر
نظامسازگانیخودونقشساختمانزباندرپیدایش
زیباییسخنوبیانهنری،نظریههایروشنگرانهایرا
بایكدیگر، اجزایزباندرنسبت تعریفواحدهاو در
ابرازداشتهاند.مثاًلدرتعریفحرفکهازعناصرسادهو
درعینحالحیاتیزباناستگفتهاند:حرف،کلمهای
استنامستقلکهبهخودیخودمعنینداردوبراثر
مییابد. معنا دیگر، عبارتهای و کلمهها با همراهی
حروفازطبقةبستهیاطبقةمحدودزباناندوبهآنها
گفت. میتوان هم  نقشنما8 یا دستوری7 کلمههای
که است پارهکلمههایی و کلمهها زبان9 بستة طبقة
شمارةآنهامحدوداستودرزبان،نقشدستوریدارند.
مانندحرفاضافه،حرفربط،کلمههایاشاری،صفات

مبهم،کلمههایپرسشی،کلمههایعاطفی،پسوندها،
پیشوندهاوضمیرها.بسیاریازاینعناصر،ساختمانو
رو این از میکنند، مشخص را کلمه دستوری نقش
زبانشناسانمیگویند:دستور،علمیاستکهباطبقة
بستةزبانسروکاردارد.دربرابرطبقةبستةزبان،طبقة
باززباناستوآنعناصریاستکهشمارةآنهامحدود
نیستماننداسم،صفتبیانی،قید،مادةفعلودیگر
لغتهایزبان.)فرشیدورد،۴۴7:138۲(.ازهمینمنظر
استکهبایدنتیجهگرفتهریکازعناصردستوریدر
ایجادبیانهنریوآفرینشزیباییسخنداراینقش
هستندوبهویژهدرموضوعموردبحثما،حروفیعنی
این سازی همآهنگ و پردازش در نماها نقش همان
نقشهاوپردهبرداریاززیبایی،داراینقشراهبردیاند.
تقسیممیشوند:حروف بهدوگروهعمده حروف،
الفبایی)درعربی،حروفمبانی(وحروفدستوری)در
در الفبایی حروف از البته، و معانی( حروف عربی،
نیست. نظر مورد اینجا در و میشود بحث آواشناسی
حروف گروهاند: چهار دستکم اما، دستوری حروف
اضافه،ربط،نداوتفسیر.ازنگاهبرخیزبانشناسان،از
میانهمةحروف،تنهاکسره،راوای،حروفنشانهاند
درحالیکهزبانشناسانقدیموجدید،همةحروفرا

نقشنماگرفتهاند.)فرشیدورد،۴۴7:138۲(
حروفربطوحروفاضافهکهازپرتكرارترینعناصر
بحث موضوع مقاله، این در و میروند بهشمار زبانی
وجه دارند. همانندیهایی و تفاوتها هم با هستند،
یا کلمات پیوند برای که ایناست در ایندو اشتراک
در تفاوتشان و میروند بهکار گروهها یا جملهوارهها
ایناستکهرابطةحرفربطبینکلمات،رابطةهمسانی
وهمپایگیاستورابطةحرفاضافهمیانکلمات،رابطة
وابستگیاست.همچنین،حرفاضافه،کلمهیاگروهی
راوابستهمیکند،وحرفربطوابستگی،جملهوارهای

را.

تجزیه و تحلیل داده ها
الرنسپرین10میگوید:میتوانیمهرعنصریرادر
به رسیدن در را شعر توانسته آیا بهاینكه فقط شعر،
ارزیابیکنیم.همچنینمیتوانیم هدفاشیاریکند،
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درموردساختمانیکشعرازایننظرکهآیااینعناصر،
دستبهدستهمدادهویکمجموعةکاملراساختهاند
یانه،قضاوتکنیم.کالریج11نیزبرهمینمبنا،زیبایی
شعررامحصولزیباییقسمتهایگوناگونآندانسته
ومیگوید:درشعر،لذتیکهازکلاثرمیبریم،ناشیاز
یكایکاجزاءوترکیبسازگارآناست.پس،همانگونه
زیبایی حاصل معماری، یک از حاصل زیبایی که
زیبایی حاصل هم، شعر زیبایی است، آن بخشهای
ازروساختوژرفساخت اعم واحدهایساختاریآن
است.واحدهایساختاریشعردربخشروساختآن
صورت ترکیب، واژه، آوا، یعنی زبان الف( از عبارت
بیرونی،کناری،درونی،معنویو نحوی؛ب(موسیقی
صورخیالاستودربخشژرفساختیعنیمحتواهم
عبارتاستازحسوعاطفهواندیشهیشكلدهندة
عاطفهوپیامکهدرادبیاتکالسیکازآنبهمعنیشعر،

تعبیرمیشود.)فروغصهبا،93:138۴(
و زیباییشناختی موضوع در مقاله این مقدمة از
سپسبحثنظریدرزبانشناسیساختگراونیزطرح
یانقشنماها ازجملهحروف زبانی ازسازههای برخی
برایآفرینشبیانهنری،دریافتیمکههریکازعناصر
زبانیبهخودیخوددرایجاد،توسعهوتكاملزیبایی
اثر،نقشآفریناند.لیكناینمقاله،بااحترامبهتعاریف
مختلفاززیباییشناسیدرشعرازجملهتعاریفباال،از
زیباییهر آن، اساس بر که نظریهایحكایتمیکند
آن درستیساختمان مستلزم ازجملهشعر، سازهای،
که است ساختمان استحكام و درستی این و است
دیرپاییوجاودانگیسازهراتضمینمیکند.پس،اگر
عمارت و یکپارچه پیكرهای شعر، که پذیرفتیم
در که پذیرفت خواهیم بیگمان است، )معماری(
معماری،روساختوژرفساختودرونونما،زمانی
عینیتمییابندکهبرسازهایپایدار،پیافكنیشودو
سازةپایداردرشعر،چیزیجزساختمانزبانودستور
نیست.ساختماندستوریزبانراهمبایدازدرونزبان
استنباطومبانیدستوریآنرابایدازدرونخودزبان
استخراجکرد.)محمدرضا بهعنوانیکپدیدةمستقل
باطنی،138۲:16(پس،ساختمانزبانیودستوریهر
البته و مانایی باشد، علمیتر و پایدارتر که اثری

زیباییاشهمافزونخواهدبود.ازاینرواستکهبرای
کشفرازورمززیباییوجاودانگیکسیچونسعدی،
کاوشوتحلیلساختمانزبانیاو،اصلیترینوتنهاراه
است.بدیهیاستکههدفازتحلیل،تبییناینموضوع
و وزن مانند عناصری یا جزئیات چگونه که است
گونههایصناعاتادبیدرساختمانشعر،بهشكلگیری
پاینده، )حسین میانجامند. خاص معنایی القای و

)1:15:1397
آفرینش فرآیند در حروف جایگاه میرسد بهنظر
زبان از بخشی حروف است. ویژهای جایگاه زیبایی،
زبانی فرآیند از متن، نشانهشناسی در که هستند
»آفرینش«تبعیتمیکنند.درفرآیندآفرینش،عناصر
زبانیکهخارجازشعر،واجدمعنانیستندیادرحداقل
بهرهوریمعناییاند،بهنشانههاییتبدیلمیشوندکهبر
پاینده، )حسین میگذارند. اثر معنایی کلیت
ازجملهحروف و اینحساب،حروف با )1:18:1397
بهعنوان نیز و زبان از بخشی بهعنوان اضافه و ربط
ملموسترینعناصرزبانی،درآفرینش»امرزیبا«دارای
سطح ارتقای بر افزون که نقشی راهبردیاند، نقش
دستورمبناییمتن،هدایتگرذهنبهدرکزیباییاست

همدرصورتهمدرآواوهمدرمعنا.
ویژگیهای از اضافه و ربط حروف خاص کاربرد
و زیبایی توسعة در که است سعدی شعر برجستة
باالبردندرجةزیباییشناختیشعراووآفرینشایننوع
ازبیانهنری،نقشبرجستهایدارد.سعدیدرکاربرد
حروفربطواضافه،تنهاازمعانیوکاربردهایدستوری
آنهابهرهنگرفتهبلكهنهایتاستفادههایهنریرااز
اینعواملکردهودراینزمینهازخودخالقیتنشان
دادهاست.تصویرهادرشعرسعدی،پیشازآنكهخوانده
از پس و میشوند دیده و میآیند چشم به شوند،
خواندهشدندرذهننقشمیبندندوازاینرومیتوان
بهپیوندمیانزیباییشناسیبصری)دیداری(وکالمی
)گفتاری(اشارهکردکهدرشعرسعدیبهطورفزایندهای
دیدهمیشود.بههرروی،کاربردحروفربطواضافهدر
غزلسعدیبسیارمتنوعاستومیتوانددریکپژوهش
مستقلموردبحثوتحقیققراربگیرد،لیكناینمقاله،
بااصالتدادنبهزیباییشناسیوبیانهنری،بهتنوع
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مهمترین و و( اگر، )که، ربط مهمترینحروف کاربرد
حروفاضافه)را،به،با(دربرشهاییازغزلسعدیبا

آوردننمونههایی،پرداختهاست.

1.»اگر«حرفربطساده:
1-1.حرفربط)پیوندشرطی(:

یا ربط حرف »اگر«، کاربرد بیشترین و نخستین
پیونداست.»اگر«دراینکاربرد،برشرطداللتدارد
یعنیجملهوارةقیدیمیسازدوجملهوارهایراتأویلبه
اسممیکند،آنرادرحكمیککلمهازجملهوارههای
دیگرمیسازدکهمیتواندنقشینحویرادرجملهبر
اینکاربردمیتواند بگیرد.حرفربط»اگر«در عهده
برمعنیشرطدرذهنتداعی معانیدیگریراعالوه
اما و... تردید تحقیق، توبیخ، استدراک، همچون کند

کاربرداصلیآندرایجادشرطاست:
را  نقــاب  رخ  از  برافکنــد  مــن  گرمــاه 
را آفتــاب  جمــال  بــه  فروهلــد  برقــع 

)37۲:173(
آیــد بــاز  بــرود  ور  نــرود  برانــی  گــر 

را  دکــة حلوایــی  مگــس  اســت  ناگزیــر   
)۴۲7:198(

1-۲.تأکیدنفی:
گاهی»اگر«پسازقسمقرارمیگیردوبرای»تأکید

نفی«درجملهبهکاربردهمیشود:
نــه آن شــب اســت کــه کــس در میــان ماگنجــد
ــد ــوا گنج ــر ذره در ه ــت اگ ــاک پای ــه خ ب

)۴58:۲11(
یعنیبهخاکپایتکهذرهدرهوانمیگنجد.

فروشــم ار  جانــت  بــه  ســوگند 
جهانــت  در  کــه  هــر  بــه  مــوی  یــک 

)369:17۲(
1-3.همراه)پس(ازاصوات:

گاهیحرف»اگر«برایرساندنمعنیتمنیوآرزو
پسازاصواتوکلماتیچونآهوافسوسودریغو...
میآیدکهعالوهبرآنکهمترادف»ایکاش«استبه

نوعیمعنیتأکیدونفیرانیزدرخوددارد:
کمــال حســن رویــت را مخالــف نیســت جز خویت

ــب شــیرین اگــر شــیرین جواب اســتی دریغــا آن ل
)3۴۲:160(
یعنیدریغوایکاششیرینجواببودویادریغ

کهشیرینجوابنیست!
نبــودی مرگــش  اگــر  عیــش  دریغــا 
یــوز بگذاشــتی  اگــر  آهــو  دریــغ 

)6۴7:۲87(
چــه لطیــف اســت قبــا بــر تــن چــون ســرو روانــت

ــت  ــه میان ــیدی ب ــرم دســت رس ــر چــون کم آه اگ
)۴01:186(

1-۴.حرفربطتسویه:
گاهیاگر،بهعنوانحرفربطتسویهدرجملهبهکار

بردهمیشود.
نکنــی  گــر  و  کنــی  گــر  وفــا  تــو 
پیمانــت بریــم  آخــر  بــه  مــا 

)3۴0:159(
یعنیچهوفاکنیوچهنكنی.

بیــا تــا هرچــه هســت از دســت محبــوب
بیاشــامیم  اگــر زهــر اســت اگــر نــوش

)۲61:1۲0(

1-5.حرفربطوابستگیمترادف»که«:
ننالــد ار  نتوانــد  زمانــی  غمــت  از  دلــم 
ــزد ــک دم آب حســرت نشــکیبد ار نری ــژه ی م

)۴51:۲09(
ــم نهــی ــر لب ــب ب ــی و ل وقــت اســت اگــر بیای

ــد  ــر دم اوفت ــو دم ب ــتجوی ت ــه جس ــدم ب چن
)۴83:۲۲1(

وقــت اســت اگــر از پــای در آیــم کــه همــه عمــر
بــاری نکشــیدم کــه بــه هجــران تــو مانــد 

)۴6۴:۲13(

1-6.حرفربطهمپایگی:
»اگر«میتواندحرفربطهمپایگیومترادف)بلكه(

باشدکهکمترینکاربردآندراینمورداست:
انجمنــت میــان  بریــزد  آبــروی  گــر 

ــه دســت دوســت حــال اســت گــر بریــزد خــون  ب
)706:313(
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1-7.حرفربط،مترادف»اگرچه«:
گاهی»اگر«بهتنهاییمعنی»اگرچه«رامیرساندو

نقشپیوندرادارد:
ــر دوســت ــی ز مه ــم ســر موی ــم نمی کن ــن ک م
و ار می زنــد بــه هــر بــن موییــم نشــتری

)1۴:10(
واگرچهمیزندبههربنموییمنشتری.

یا و مرکب ربط حرفهای از است، گفتنی
شبهحرفهایربطیکهبااگرساختهمیشوندمواردی
زانکه، اگر چنانچه، اگر که، اگرچه اگرچه، قبیل: از

اگرچندو...درغزلیاتسعدیکاربرددارند.

۲.»که«:
۲-1.حرفربطوابستگی:

»که«حرفربطسادهاستکهبیشترینکاربردآن،
پیوندیاحرفربطوابستگیاست.»که«ازاینلحاظ
مهمترینحرفربطپیونددهندهاستچراکهمیتواند
جملهوارةاسمی،وصفییاقیدیبسازد،یعنیایننوع
»که«جملهوارةپسازخودراتأویلبهاسمیاصفتیا

قیدمیکند.
۲-1-1.جملهوارةاسمیمیسازدوایناسممیتواند
نقشهایمختلفیچونفاعل،مفعول،مسندالیهو...در

جملهداشتهباشد:
ــینم ــو بنش ــک دم بی ت ــه ی ــزد ک ــر نمی خی ــتم ب ز دس

بــه جــز رویــت نمی خواهــم کــه روی هیچ کــس بینــم 
)116:56(
دربندنخست،جملهوارةاسمی»کهیکدمبیتو
بنشیم«تأویلبهاسممیشودودرنقشفاعلبرای»بر
روی »که اسمی جملهوارة دوم، بند در و نمیخیزد«
هیچکسبینم«تأویلبهاسممیشودودرنقشمفعول

براینمیخواهم.

۲-1-۲.جملهوارةوصفیمیسازدوجملهوارهرادر
حكمصفتبرایاسمماقبلخوددرمیآورد:

کبوتــری کــه دگــر آشــیان نخواهــد دیــد
ــد ــاز آی ــگ ب ــه چن ــا ب ــردش ت ــی ب قضاهم

)۴05:۲08(

وقــت اســت اگــر از پــای در آیــم کــه همه عمــر
ــد  ــو مان ــران ت ــه هج ــه ب ــیدم ک ــاری نکش ب

)۴6۴:۲13(

۲-1-3.جملهوارةقیدیمیسازد:
ــت ــی اس ــان باق ــیدیم و همچن ــخن دراز کش س
ــال ــه م ــه هیچ گون ــارد ب ــت نی ــر دوس ــه ذک ک

)685:307(
»باقی فعل برای علت قید حكم در دوم مصراع

است«.

۲-۲.حرفزائد:
بــی تــو گــر بــاد صبــا می زنــدم بــر دل ریــش

همچنــان اســت کــه آتــش ]کــه[ بــه حــّراق آید 
)166:79(

۲-3.درآغازجملهوارةدعایانفرین:
مبــاد دردت  کــه  نــداری  دردی  تــو 

مــن  درد  بــر  نیســت  رحمتــت  آن  از 
)39۴:18۴(

بــاد مطــرود  کــه  نــادان  بداندیــش 
مــن طــرد  از  می خواهــد  چــه  ندانــم 

)39۴:18۴(

۲-۴.درآغازجملهوارةجوابقسم:
ــزد ــق بگری ــیب عش ــعدی از آس ــت س ــه گف ک
ــرد گمــان ای دوســت ــه دوســتی کــه غلــط می ب ب

)۴1۴:193(
بــه خــاک پــای عزیــزت کــه از محبــت دوســت
کنــدم آخــرت  و  دنیــا  محبــت  از  دل 

)606:۲7۲(

۲-5.پسازاصوات:
ــن ــال م ــو از خی ــش ت ــود نق ــدا نمی ش ــه ج وه ک
تــا چــه شــود بــه عاقبــت در طلــب تــو حــال مــن

)۴89:۲۲3(
نیســت آگهــی  مــن  غــم  راز  کــس 
اســت پایــدار  نــه  جهــان  کــه  آوخ 
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)605:۲7۲(

۲-6.»که«زمانی:
کاربردنوعی»که«بیانگرزمان،بهنام»کهزمانی«،
»آنگاه مترادف و فارسی ساده ربط حروف شمار در

که«.
ای کــه عیبــم کنــی از عشــق و مامــت گویــی

تــو نبــودی کــه مــن ایــن جــام محبــت خــوردم 
)66۴:۲97(
محبت جام این من که هنگامی نبودی تو یعنی:

خوردم.
دو چشــم مســت تــو کــه از خــواب صبــح برخیزنــد

برانگیزنــد  گوشــه ای  هــر  بــه  فتنــه  هــزار 
)318:1۴8(
یعنی:دوچشممستتوزمانیکهازخوابصبح

برخیزند.

۲-7.پیوندشرطی:
»که«حرفربطپیوستگیبهعنوانپیوندشرطی،

مترادف»اگر«و»چون«:
گــرت آرزوی آن اســت کــه خــون خلــق ریزی
چــه کنــد کــه شــیر گــردن ننهد چــو گوســفندت

)۴77:۲19(
عمــر قیمــت  بــه  آیــدم  کار  چــه  بــه 
برنیفشــانم معشــوق  بــه  کــه 

)701:31۴(
چشــم رغبــت کــه بــه دیــدار کســی کــردی بــاز

ــد  ــان می آی ــر و کم ــه ار تی ــم من ــر ه ــاز ب ب
)350:163(

نقاشچو]که[صورتشببیند
ازدستبیفكندتصاویر

)۲85:131(
یعنی:نقاشچوصورتشببیند

ــت ــش دوس ــی پی ــتن بنه ــه کش ــه ب ــر ک س
دیــار در  بنهــی  گشــتن  بــه  کــه  بــه 

)135:65(
یعنی:اگرسربهکشتن»بنهی«پیشدوست

۲-7-1.همنشینیوجانشینیبا»اگر«:

)کهدرمعنیاگرواگردرمعنیکه(:
ببخشــایی اگــر  اســت  آن  جــای 
منــی ز  فقیرتــر  نبینــی  کــه 

)333:155(
یعنیجایآناستکهببخشایی،اگرفقیرترازمن

نیابی.

۲-8.حرفربطوابستگیمترادف»چنانکه«:
ــت وجــود ــو بگرف ــوق ت ]دوش چــون مشــعلة ش

ســایه ای در دلــم انداخــت کــه صــد جــا بگرفــت[ 
)139:۲06(
جا صد چنانکه انداخت دلم در سایهای یعنی:

بگرفت.

۲-9.حرفربطهمپایگیمترادف»لیكن«:
ــو روز آوردم ــم روی ت ــه غ ــب ها ب ــد ش چن
کــه تــو یــک روز نپرســیده و ننواختــه ای

)353:165(
ای رقیــب این همــه ســودا مکــن و جنــگ مجــوی
ــم ــر نکن ــده از او ب ــن دی ــه م ــده ک ــم دی ــر کن ب

)۴۲5:۲06(

۲-10.حرفربطهمپایگیمترادف»بلكه«:
گاهبا»نه«بهمعنینهفقطونهتنهامیآید:

نــه زنــده را بــه تــو میــل اســت و مهربانــی و بــس
بیاســاید  روان  نســیمت  بــه  را  مــرده  کــه 

)۴۲1:196(
]نــه آبــروی کــه گــر خــون دل بخواهــی ریخت
ــت[ ــان اس ــه فرم ــم ک ــم آن کن ــت نکن مخالف

)8۲:1۲7(
وگاهپسازفعلمنفیمیآیدبهمعنی»بلكه«:
عاشــقان تمنــای  و  عارفــان  غوغــای 

حــرص بهشــت نیســت کــه شــوق لقای توســت 
)۴35:۲0۲(

ــاید ــن ش ــت نازنی ــد دو دس ــر بیاالی ــم گ ــه خون ب
نــه قتلــم خــوش همــی آیــد کــه دســت پنجــة قاتل

)53:109(
بهمعنی»بلكه«:
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ــر ــه  عم ــقی هم ــه عاش ــدم ک ــب کنن ــوام عی ع
کــدام عیــب کــه ســعدی خــود ایــن هنــر دارد 

)3۲6:15۲(

۲-11.بیانحال)حالیه(:
این»که«درجمله،معنی»درحالیکه«میدهد:

ســنگین دل دل ســوخته  ای  مــن  الغیــاِث 
در تــو نگرفــت کــه خــون در دل خــارا بگرفــت

)6۲9:۲81(
ــاد ــد نه ــت و بن ــیرش گرف ــه اس ــی دو هفت مه

ــش  ــد بی ــر نیام ــه از وی خب ــت ک ــه رف دو هفت
)687:308(

۲-1۲.بیانمقصود:
مقصودومنظوررامیرساندویامعنیشرحوتفسیر
رادرخودداردومترادف»یعنیکه«.درچنینشرایطی

»که«حرفربطاست:
»که«مقصود:

طلبــت در  بســوخت  ســعدی  دل  ســتمگرا، 
دلــت نســوخت کــه مســکین امیــدوار مــن اســت

)669:۲99(
مــرد بایــد کــه جفــا بینــد و منــت دارد
ــت ــان نیس ــت بدخوی ــرا طاق ــه م ــد ک ــه بنال ن

)667:۲88(
»که«شرحوتفسیر:

تــو را ببینــم و خواهــم کــه خــاک پــای تــو باشــم
ــدم ــه ندی ــذری ک ــاد بگ ــون ب ــی و چ ــرا ببین م

)۲57:119(
چونبادبگذری)یعنیکه(ندیدم.

۲-13.استدراکازجملةمنفی:
-پیشازکلمةنفی»نه«یافعلمنفیقرارمیگیرد
بهمعنی»ااّلکه«و»مگرآنکه«وبرایاستدراکاز

جملةمنفیبهکارمیرود.
کــه شــنیدی کــه برانگیخــت ســمند غــم عشــق
ــدر عقبــش گــرد ندامــت برخاســت ــه ان ــه ن ک

)511:۲33(
»کهنه«،یکجابهمعنی»مگرآنکه«استکهدر

کنارتكنیکزبانی،عنصرخیالهمدرباالبردنسطح
زیباییاشعارحضوردارد.یعنی:کهشنیدیکهبرانگیخت
ندامت گرد عقبش اندر آنکه مگر عشق غم سمند

برخاست.
چــه کســی کــه هیچ کــس را بــه تــو بــر گذر نباشــد
ــد ــر نباش ــرش بص ــد مگ ــو بازمان ــه در ت ــه ن ک

)90:۴۴(
-پیشازفعلمنفیقرارمیگیرد.اینساختار)فعل
نفی+که+فعلنفی(ازساختارهایپرکاربردوجذاب

شعرسعدیاست:
کــس ندیــده اســت بــه شــیرینی و لطــف و نــازش

کــس نبینــد کــه نخواهــد کــه ببینــد بــازش 
)۲51:116(
یعنی:کسنبیندمگرآنکهبخواهدکهببیندبازش.

نــداری کــس  مهــر  تــو  آن کــه  بــا 
مهربانــت نیســت  کــه  نیســت  کــس 

)369:17۲(
یعنی:کسنیستمگرآنکههستمهربانت.پیشاز
اینگفتهشدکههمهیعناصرزبانیدرآفرینشزیبایی
وباالبردنسطحآندرسخن،صاحبنقشاند.تصویرها
نیزازهمینگونهاند.ایماژ1۲،مجموعهایازامكانات
بیانهنریاستکهشعرراطرحریزیمیکندوزمینة
و رمز مجازی، اسناد استعاره، تشبیه، از را آن اصلی
و لغت در ایماژ میسازد. ذهنی تصاویر گونههای
خواه ذهنی خواه است، چیزی تصویر همان اصطالح،
برابرنهاد باخیال، تصویر،میتواند و ایماژ مادی،پس

شود.)علیرضاشعبانیان،7۲:1393(

۲-1۴.تأکیدوتعجب:
شــد به پــا  زمیــن  در  کــه  فتنــه  بــس 

آســمانت  مــاه  چــو  روی  از 
)369:17۲(

ــرد خــدا گل نسرشــته اســت ــه در او م ــا ک دنی
بسرشــتیم  دل  چــرا  ماییــم  کــه  نامــرد 

)۴67:۲15(

۲-15.قید:
که،گاهیحرفربطنیستبلكهقیداستومترادف
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»همانا«:
بــه خــدای اگــر بمیــرم کــه دل از تــو برنگیــرم

بــرو ای طبیبــم از ســر کــه دوا نمی پذیــرم 
)57:30(

یعنی:بهخدااگربمیرمهمانادلازتوبرنگیرم.
نقــاش وجــود این همــه صــورت کــه بپرداخــت
بپرســتی مصــور  و  ببینــی  نقــش  تــا 

)۲۲1:10۴(
یعنی:نقاشوجوداینهمهصورتهمانابپرداخت.

ــردم ــه برنگ ــی ک ــه دردم بکش ــر ب ــدای اگ ــه خ ب
کســی از تــو چــون گریــزد کــه تــواَش گریزگاهــی

)89:۴۴(
یعنی:بهخدایاگربهدردمبكشیهمانابرنگردم.

۲-16.حرفاضافه:
که است هنگامی است، اضافه حرف گاهی که،
صفت معرفی یا تعریف برای و باشد »از« مترادف
را دومسنجش قیاسطرف وقت در و است تفضیلی

میشناساند:
میــان بــاغ حــرام اســت بی تــو گردیــدن

کــه خــار بــا تــو مــرا بــه کــه بی تــو گل چیــدن 
)۴91:۲۲۴(

مــرا بــه دســت تــو خوش تــر هــاک جــان گرامــی
ــکایت ــه ش ــری ب ــه دیگ ــن ب ــه رفت ــاره ک هزارب

)1۴9:7۴(

نمونةدیگرکهدرآن»که«حرفاضافهدرمفهوم
مقابلهاست:

چندانــی فــروغ  نــدارد  هفتــه  دو  مــه 
گریبانــت از  می تابــد  کــه  آفتــاب  کــه 

)589:۲66(
مقابل( )در فروغچندانی ندارد یعنیمهدوهفته

آفتابکهازگریبانتمیتابد.

۲-17.»که«جانشینموصوفجملهوارةوصفی:
گاهیموصوفجملهوارةوصفیحذفشدهو»که«

جانشینآنمیشود:
ــق ــدر ره عش ــود ان ــرت ش ــتة غی ــتین کش آس

ــزد ــی هــر شــکری چــون مگســی برخی ــز پ ک
)507:۲3۲(
مگسی چون شكری هر پی از که )کسی( یعنی

برخیزد.

۲-18.حذف»که«:
۲-18-1.حذف»که«حرفربطوابستگیقیدساز:

بــاری مگــرت بــر رخ جانــان نظــر افتــاد
ــتی ــاق بگش ــه آف ــن در هم ــو م ــته چ سرگش

)657:۲90(
یعنی:مگرتبررخجاناننظرافتاد)که(سرگشته

چومندرهمهآفاقبگشتی.

۲-18-۲.حذف»که«حرفربطوابستگیصفتساز:
ــی ــد کس ــکایت کن ــه ش ــران چ ــت دیگ از دس

ســیلی بــه دســت خویــش زنــد بــر قفــای خویــش 
)30۴:139(
بر زند خویش دست به سیلی )که( کسی یعنی:

قفایخویش.

۲-18-3.حذف»که«مقصودیاشرح:
ــن ــد از ای ــی بع ــاد کن ــن ی ای گل خوشــبوی م
ــن ــگوی م ــل خوش ــود بلب ــاره ب ــعدی بی چ س

)51۲:۲3۴(
بلبل بیچاره سعدی )که( این از بعد کنی یاد

خوشگویمنبود.

در پیوستگی ربط حرف »که« حذف .۴-18-۲
مفهوم)بلكه(:

مقیــدم دانــة خالــت  بــه  مــن  نــه  تنهــا 
ــار دام شــد  ــد گرفت ــه هرکــه دی این]که ایــن[ دان

)307:1۴0(
)که/بلكه(ایندانههرکهدید...

3.کاربرد»واو«
3-1.»واو«حرفربط:

3-1-1.عطف:
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گاهیدوکلمهرابههمعطفمیکند.
ــا ــدارد ای صب ــوی ن ــمن ب ــه و س ــاغ بنفش ب
او مشــک بوی  طــرة  آن  از  بیــار  غالیــه ای 

)۲30:107(
گاهیدوجملهوارهرابههمعطفمیکند.

ــی ــزار آی ــه گل ــو ب ــون ت ــرود چ ــت گل ب قیم
و آب شــیرین چــو تــو در خنــده و گفتــار آیــی 

)۲9:16(
3-1-۲.بیانحال:

ــوق ــای ش ــو در تنگن ــوی ت ــه گفتگ ــهری ب ش
شــب روز می کننــد و تــو در خــواب صبحــگاه

)۴19:195(
کاروان رفتــه  و  وادی  در  خفتــه 
نبینــد جــز بــه خــواب ترســمش منــزل 

)۲1۲:100(

3-1-3.نشانةاستبعاد)ناشدنی(:
مــن و فــردوس؟ بدیــن نقــد بضاعــت کــه مراســت
اهرمــن را کــه گــذارد کــه بــه مینــو بــرود؟

)609:۲73(

3-1-۴.بهمعنی»یا«:
ــم ــر کن ــت نظ ــه حال ــر و زود ب ــه دی ــی ک گفت
ــی ــذر کن ــم گ ــر خاک ــر س ــو ب ــی چ آری کن

)3۴5:161(
پایــت فــدای  بــرود  ســر  گــر 
زودم و  دیــر  اســت  آمدنــی  مــرگ 

)160:77(

3-1-5.حاویاستفهاموتعجبدرجمله:
از جــان بــرون نیامــده جانانــت آرزوســت
آرزوســت؟ ایمانــت  و  نابریــده  زنــاز 

)59۴:۲67(
این»واو«گاهبهصورت»وآنگاه«میآید:

خاک آلــود ســر  وآن گاه  خاقــان  افســر 
درویــش؟ فضــای  وآن گاه  ســلطان  خیمــة 

)6۲6:۲80(
3-۲.»واو«حرفاضافه:

3-۲-1.مترادف»با«:
درانداختــن پنجــه  عشــق  و  نتوانیــم  مــا 
تاختــن مــا  ســر  بــر  می کنــد  او  قــوت 

)6۲۴:۲79(

3-۲-۲.درمعنایمعادلهومقابله:
صبــر مقابــل  در  کــه  دیــدم  عشــق 

ســبوی  و  ســنگ  و  بــود  پنبــه  و  آتــش 
)۲66:1۲3(

3-۲-3.هنگامیکهمعنایمالزمترامیرساند:
ــق ــن و عش ــاز م ــلمان و نم ــر و مس ــر و کف کاف
هرکســی را کــه تــو بینــی به ســر خــود دینی اســت

)335:156(
لیلــی دامــن  و  مجنــون  دســت 
ایــاز پــای  خــاک  و  محمــود  روی 

)199:9۴(
تــو خدمــت  آســتان  و  مــا  ســر 
ببخشــایی گــر  و  برانــی  گــر 

)78:39(
اســت کنــار  بــر  دوســت  ســر  را  مــا 

ســندان  و  دشــمنان  ســر  آنــک 
)۲38:111(

3-۲-۴.مترادف»از«:
نگویــم تــو  وصــال  تــرک  مــن 
جانــم و  جســم  فــراق  بــه  اال 

)386:180(
یعنی:بهفراقجسمازجانم.

3-3.حذف،فاصله،تكرار:
3-3-1.حذف»واو«بهقرینةلفظی:

باشــد حشــر  روز  کــه  روز  آن 
منشــور  عــرض  و  حســاب  دیــوان 

)۲۲:13(
روزحشرباشد)و(دیوانحسابوعرضمنشور.

3-3-۲.حذف»واو«بهقرینةمعنوی:
ــا کــس اندیشــه ام تویــی بــس ــد ب هوشــم نمان
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جایــی کــه حیــرت آمــد ســمع و بصــر نباشــد
)56:۲9(

اندیشهامتوییوبس.

فاصله علیه معطوف و معطوف میان گاه .3-3-3
میافتد؛گاهاینفاصلهکوتاهاستودرحدیککلمه:

ســعدی قلــم بــه ســختی رفتــه اســت و نیک بختی
ــا را ــه قض ــردن بن ــد گ ــت آی ــه پیش ــس هرچ پ

)۲83:179(
ــرد ــت نمای زن و م ــو انگش ــروز و ت ــم ام ]من

مــن بــه شیرین ســخنی تــو بــه نکویــی مشــهور[ 
)179:85(

ــه خــرده ای زرهــی ــزرگان ب ــه ب ــا مکــن ک جف
چنیــن ســبک ننشــینند و ســرگران ای دوســت 

)۴1۴:19۲(
از یافعلویكی 3-3-۴.گاهمسندوفعلربطی
و )مسندالیه( معطوف میان جمله در آن متعلقات

معطوفعلیهقرارمیگیرد:
مســت بی خویشــتن از خمــر ظلــوم اســت و جهول
مســتی از عشــق نکــو باشــد و بی خویشــتنی

)۲36:110(
محبــت از  چنانــم  امــروز 
دودم و  رســید  فلــک  بــه  آتــش  کــه 

)160:77(
3-3-5.گاهاینفاصلهمیانمعطوفومعطوفعلیه

فاصلهایطوالنیاست:
معلمــت همــه شــوخی و دلبــری آموخــت

دل داری  و  نکــرد  وصیــت  دوســتیت  بــه 
)503:۲30(

باشــد لطیــف  کنــی  صلــح  گــر 
مهربانــی  و  بهــار  وقــت  در 

)1۲7:6۲(
ــق ــر خل ــد خاط ــه صی ــرم ک ــد بگی ــان کمن هم

ــتنش  ــه خویش ــم ب ــد و در کش ــی کن ــدان هم ب
)۴۴6:۲07(
دراینبیت،فعل»بگیرم«میانموصوف)کمند(و
جملهوارةوصفی)کهصیدخاطرخلقبدانهمیکند(
جابهجایی، اثر در و دیگر ازسوی و است گرفته قرار

جملهوارةاسمیطوالنیمیاندوجملهوارةمعطوفو
صورت: این به یعنی است. گرفته قرار علیه معطوف
همانکمند)کهصیدخاطرخلقبدانهمیکند(بگیرم

ودرکشمبهخویشتنش.

3-3-6.گاهاجزاییازکلماتیاجمالتمتعاطفهدر
به یادرمعطوفعلیه قرینةمعطوفعلیه به معطوف

قرینةمعطوفحذفمیشود:
خندانــش دهــان  از  زینهــار 

دندانــش  آب  و  لعــل  آتــش  و 
)3۴1:159(
زینهارازدهانخندانشو)از(آتشلعلشو)از(آب

دندانش.
ــی ــزار آی ــه گل ــو ب ــون ت ــرود چ ــت گل ب قیم
و آب شــیرین چــو تــو در خنــده و گفتــار آیــی

)۲9:16(
3-3-7.گاهایناجزابهقرینهحذفنمیشوندودر

کنارکلماتیادرجمالتمتعاطفهتكرارمیشوند:
3-3-7-1.تكرارحروف:

ــت را دوصــد ره گــر بپیمایــی ــت را و موی میان
میانــت کمتــر از مویــی و مویــت تــا میان باشــد

)385:179(
او و  کــردم  روزگار  او  ســر  در  هــرزه  بــه 
دارد مــن  روزگار  از  و  مــن  از  فراغــت 

)6۲0:۲77(
عاشــق صــادق دیــدار مــن آن گــه باشــی
کــه بــه دنیــا و بــه عقبــا نبــود پروایــت

)3۴9:163(
ــوق ــد معش ــاک می نه ــر خ ــه ب ــای ک ــغ پ دری
چــرا نــه بــر ســر و بــر چشــم مــا گــذار دارد؟

)3۲6:15۲(
3-3-7-۲.تكرارفعل:

اگــر عــداوت و جنــگ اســت در میــان عــرب
میان لیلی و مجنون محبت است و صفاست 
)707:316(
دارد دینــی  و  دارد  دلــی  شــهر  در  هرکــه 
گــو حــذر کــن کــه هــاک دل و دیــن می گــذرد

)۴1:۲۲(
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3-3-7-3.تكرارمضافالیه:
تــو را گــر دوســتی بــا مــا همیــن بــود

اســت  همــان  مــا  عهــد  و  مــا  وفــای 
)3۲۴:151(

3-3-7-۴.تكرارصفت:
ــد هریــک لذتــی ]روی خــوش و آواز خــوش دارن

بنگــر که لــذت چــون بــود محبــوب خــوش آواز را[ 
)19:11(

3-3-7-5.تكرارمتمم:
ــید ــم کش ــیرین قل ــرو و ش ــرای خس ــر ماج ]ب

شــوری کــه در میــان مــن اســت و میــان دوســت[ 
)155:102(

۴.»را«،حرفاضافه:
»را«،حرفاضافةسادهایاستکهبهمعانیمتفاوتی

درغزلسعدیکاربرددارد:

۴-1.»را«:برای:
ــام ــرد پیغ ــه می ب ــا را ک ــه ی م ــم رفت ــه خش ب

بیــا کــه مــا ســپر انداختیــم اگــر جنــگ اســت 
)7۴:37(

۴-۲.»را«:به:
یــا رب تــو آشــنا را مهلــت ده و ســامت
را آشــنا  دیــدار  بینــد  بــاز  چندان کــه 

)383:178(
۴-3»را«:نشانةاختصاص:

مــا مامــت را بــه جــان جوییــم در بازار عشــق
را  ســامت جوی  پارســایان  خلــوت  کنــج 

)370:17۲(

۴-۴.»را«:حرفاضافةمقابله:
را خوبــان  عشــق  تیربــاران 
باشــد ســپر  بیچــارگان  دل 

)9۴:۴6(
۴-5.»را«:در:

افکنده انــد بســاط  چنــدان  را  بــاغ 

مــی رود  دیبــا  فــرش  که آدمــی  بــر 
)۲60:1۲0(

۴-6.»را«:مطابقت:
شــب و روز رفــت بایــد قــدم رونــدگان را

چــو بــه مأمنــی رســیدی دگــرت ســفر نباشــد 
)90:۴5(

۴-7.»را«:نشانمضافالیه:
ــد ــران مان ــو حی ــاف ت ــده در اوص ــه را دی هم
تــا دگــر عیــب نگوینــد مــن حیــران را

)۴09:190(
یعنیدیدةهمهدراوصافتوحیرانمیماند.

۴-8.»را«:نشانمفعولی:
مگــر حــال نباشــد کــه بنــدگان ملــوک

را  بی نوایــی  براننــد  خیل خانــه  ز 
)691:309(

۴-9.»را«:از:
مپــرس کشــتة شمشــیر عشــق را چونــی
ببخشــاید او  بــر  ببینــد  هرکــه  چنانکــه 

)57۲:۲57(
را عاشــقان  درون  دارم  عجــب 

حــرارت  نمی ســوزد  پیراهــن  کــه 
)187:88(

۴-10.حذف/محو:
۴-10-1.حذف»را«:

بنمــای مشــاهده  صاحــب دالن،  بــت  ای 
نپرســتیم  خویشــتن  و  ببینیــم  تــو  تــا 

)15۲:73(
یعنیتاتوراببینیموخویشتنرانپرستیم.

بگــذار خویــش  حــال  بــه  دیوانــه 
ــت  ــراب اس ــه از ش ــا ن ــتی م ــن مس ــه ای ک

)578:۲60(
یعنیدیوانهرابهحالخویشبگذار.

بدیــدی اگــر  خضــر  تــو  لب هــای 
اســت  حیــات  چشــمة  لــب  گفتــی 

)39:۲1(
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که موضعی در »را« آوردن یعنی محو، .۲-10-۴
میتوانآنراحذفکرد:

کــس ندیــده اســت آدمــی زاد از تــو شیرین ترســخن
ــیر را ــا ش ــورده ای ی ــادر خ ــتان م ــکر از پس ش

)381:177
ــرد از دســت ــو دل می ب ــدار ت ــه دی ــن دســت ک زی

ترســم نبــرم عاقبــت از دســت تــو جــان را 
)373:17۴(

5.»به«حرفاضافه:
کاربردبرخیازمعانی»به«دردیوانسعدیمربوط

بهسبکخراسانیاست:

5-1.»به«:با:
او بلنــد  درخــت  بــه  نگفتمــت  ســعدی 
ــا ــت م ــاالی پس ــه ب ــید ب ــوان رس ــکل ت مش

)16۴:78(
یعنیباباالیپستما.

5-۲.»به«:در:
مپرســم دوش چــون بــودی بــه تاریکــی و تنهایــی
شــب هجــرم چــه می پرســی کــه روز وصــل حیرانم

)190:90(
یعنیدرتاریكیوتنهایی.

5-3.»به«:از:
ــت ــی هس ــه زیبای ــد ب ــو گوین ــه در روی ت هرچ

وآنچــه در چشــم تــو از خوبــی و رعنایــی هســت 
)۴3۲:۲00(

یعنیاززیباییهست.

5-۴.»به«:بهواسطة:
ســعدی بــه روزگاران مهــری نشســته بــه در دل
روزگاران بــه  اال  کــرد  نمی تــوان  بیــرون 

)177:8۴(
یعنیبهواسطةگذشتروزگاران.

5-5»به«:تقابل
هرکــه چــون مــوم بــه خورشــید رخــت نــرم نشــد

زینهــار از دل ســختش کــه بــه ســندان مانــد 
)۲۴9:115(

یعنیدرمقابلخورشیدرختنرمنشد.

5-6.»به«:برای:
]خنــک آن درد کــه یــارم بــه عیــادت بــه ســر آیــد
را[ دوا  نخواهنــد  درد  چنیــن  بــه  دردمنــدان 

)10:06(
یعنیبرایعیادتبهبالینمنآید،برایچنیندرد

نخواهنددوارا.

6.»با«حرفاضافه:
6-1.با:به.

ــدی گل ــه دری ــه جام ــل گ ــره زدی بلب ــه نع گ
ــا ــت آن ه ــاد برف ــادم و از ی ــو افت ــاد ت ــا ی ب

)105:51(
یعنیبهیادتوافتادم.
6-۲.با:در)ظرفیت(.

ــش را ــار خوی ــم روی ی ــاز بین ــن ب ــر م ــه گ وه ک
مــرده ای بینــی کــه بــا دنیــا دگــر بــار آمــده اســت 
)665:297(

یعنیدردنیادگربارآمدهاست.
6-3.با:دربرابر)مقابله(.

]شــهری اگــر بــه خــون مــن جمــع شــوند و متفــق
ــم[  ــپر بیفکن ــو س ــم وز ت ــغ برکش ــه تی ــا هم ب

)۲78:1۲8(
یعنیدربرابرهمهتیغبرکشم.

نگاه کلی
زبانشناسان، و ادبی منتقدان که است سالها
پیوستهبرسراینمسأله،چالشداشتهودارندکهآیا
شیوههای یعنی زبانشناختی شیوههای است درست
برگرفتهازدانشزبانشناسی،دربررسیادبیاتبهویژه
همة تقریباً نه. یا شود گرفته کار به زیباییشناسی
زبانشناسانبااطمینانعقیدهداشتهاندکهچنینکاری
کاماًلدرستاست،امابیشترمنتقدانادبیآنرابرنتافته
وباخشمآنبهمخالفتپرداختهاند.تصورسازشناپذیری
ادبیاتوزبانشناسی،عمدتاًناشیازتصورتضادمیان
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علموارزشاست.منتقدانادبیبراینباوراندکهویژگی
علم دربارة آن ادعاهای جدید، زبانشناسی سرشتی
این ادبیات، سرشتی ویژگی آنكه حال است، بودنش
استکهباارزشهاسروکارداردوارزشرانمیتوانبا
پاینده، حسین و خوزان )مریم سنجید. علمی شیوة
1386:۲0.۲1(درنزدزبانشناسان،زبانبودنادبیات،
با ادبیات انتقال برای وسیلهای نه است، بدیهی امری
کارکردیفراسویزبان،بلكهزبانیکهمانندهرشكل
معانی، گیرد. قرار نظریهپردازی مورد ازکالم، دیگری
مضامینوساختارهایفراگیرترهرمتنرا-خواهادبی
زمینة با متن آن همگرای روابط تنها، ادبی- غیر یا
بیمعنا رو این از میسازد، اجتماعی غیر و اجتماعی
استکهزبانادبیاتراتاحدوسیلهایبرایبیان،فرو

بكاهیم.)همان،1386:۲۴(
همةتالشاینمقاله،بازگرداندنمطالعاتادبیبه
مسیردرستخوداست.منظورماازمسیردرست،راهی
استکهباآغاززبانفارسیدرهزارةاخیر،آغازشدهو
پیاپی مكتبهای و دورهها در ما سخنوران بیشتر
سدههایگذشته،آمدهاند.بیگمان،توشةآنراهدرست
آنگونهدانشزبانوزبانشناسیاستکهتبیینکاملی
ازساختارزبانوکاربردآندرهمةسطوحارائهکند.این
انتظاممعانیدر سطوحعبارتاستازمعناشناسییا
زبان،دستوریافرآیندهاوسامانههاییکهنشانههارادر
و واجشناسی میکند، مرتب زیبا جملههای قالب
آواشناسی،ساختارمتنوانسجامدرکالموکاربردشناسی
یاروابطمرسومبینساختهایزبانوکاربرانزبانو
پاینده، حسین و خوزان )مریم زبان. کاربردهای
1386:۲6(والبتههمةاینسطوحبرایدستیابیبه

ادبیاتبهعنوان»امرزیبا«است.
گامدوم،تمرینونهادینهسازیآنراهدرستاست
باتلقیدرستاززبانوادبیاتفارسیدرجامعةزبانی
وادبیفارسیاعمازعمومیوآموزشی.حرفپایانیهم
ایناست:زبان،پیكرةادباستودنیایفرهنگدوست
ازسلولهایزندةزبانفارسی،بهبافتزیبا،جذابو
بالندةآندستیافتهوآنراتحسینمیکندوبهآن
سعدی، غزل میبرد. لذت آن از و میکند افتخار
زندهترینبافتیاستکهمیتواندربارةآنحرفبزنیم.

نتیجه گیری
زیباییشناسیدانشیاستکهناگزیرازبازتعریفآن
بخش بالغت عمومی دانش نام با که آنچه هستیم.
داده اختصاص خود به را استتیک مفهوم از عمدهای
است،نشانیاشتباهیاستکهبرخیمنتقدانرافریفته
میراث زیباییشناسی در درست و نخست گام است.
یعنی سازهای پایداری میزان ارزیابی فارسی، ادبی
ساختمانزبانیودستوریآثاراست،تاپسازآنبه
و بالغت دانش نفوذ ضریب و هنری بیان ارزیابی
معیارهایسنتیزیباییشناختیدرمیراثادبیفارسی

بپردازیم.

پی نوشت ها
1. Le Corbusier
2. J.Mukarovsky
3. B.Havranek
4. Baumgarten
5. aesthetic
6. structural linguistics
7. grammatical words
8. function words
9. closed class words
10. Laurence Perrine
11. Samuel Taylor Coleridge
12. image
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