بیان هنری در ساخت غزل سعدی
علی دانشورکیان

*

سهیال امامی

**

امیرحسین دانشورکیان

***

چکیده:

آیا ظاهر ادبیات امری زیبا است؟ اگر اینگونه هست ،چه عواملی در پدیداری این«امر زیبا» و آفرینش جلوهها و بیان هنری
آن دست دارند؟ معلوم است که راه درک زیبایی در آثار ادبی به ویژه شعر ،دانش زبانی است اعم از صرف ،نحو ،آوا و معنا .هم
از اینرو است که در آثار ادبی زبانهای سطح نخست گیتی ،زیباییشناختی و تحلیل زیبایی ،روشمند ،ابزارور و آسانیافت
است .این نوشته ،با کاوش ساختاری برشهایی از متن غزل سعدی ،تلقی زیباییشناسی و بیان هنری آنرا با نگاه به دو عنصر
دستوری حروف ربط و اضافه بررسی میکند تا نشان دهد که ساختمان زبانی ،چگونه به بیان هنری و آفرینش زیبایی میانجامد.
شاید بتوان گفت دستآورد این مقاله ،اثبات این نکته است که درک زیباییهای آثار ادبی و کاربست پیامهای جهانی آن در
زندگی مردم ،بدون معرفت زبانی و هنری ،دشوار و یا ناشدنی است.

کلید واژهها :زیباییشناسی ،بیان هنری ،زبان ،ادبیات ،حرف ربط ،حرف اضافه

* .استادیار دانشگاه تهرانEmail: daneshvarkiyan@ut.ac.ir                                                                                              .
** .دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهرانEmail: emami.soheila@yahoo.com                                             .
*** .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ،دانشگاه شهید بهشتیEmail: daneshvarkiyan@yahoo.com                                  .
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مقدمه
فیلسوفان و هنرمندان همواره بر سر زیبایی
اختالفنظر داشته اند ،افالطون ،زیبایی را همآهنگی
اجزا با کل میدانست و آن را به دو نوع زیبایی طبیعت
و موجودات زنده و زیبایی هندسه ،خط و دایره تقسیم
میکرد .او معتقد بود که زیبایی طبیعی نسبی است ،در
حالی که زیبایی هندسی یا آنچه به دست بشر ساخته
میشود مطلق است .آنچه در نظریة افالطون ،زیبایی
هندسی نامیده شده ،لوکوربوزیه 1معمار ،طراح ،شهرساز،
نویسنده و نقاش سوئیسی ،زیبایی مهندسی نامیده
است .هگل بر اساس نظریات افالطون ،قائل به دو نوع
زیبایی طبیعی و هنری بود( .طائران و همکاران،
 )121:1393از این رو است که ،یافتن نمونهای یقینی
برای وجود خارجی زیبایی بسیار مشکل است.
ارسطو در رسالة فن شعر ،برخالف دیدگاه افالطون،
نشان میدهد که هدف شعر ،محدود به فایدة اخالقی آن
نیست ،بلکه نهایت هدف شعر ،خوشآیندی است.
ارسطو ،ارزش اخالقی شعر را از ارزش زیبایی آن جدا
میداند و وجود شعر را وابسته به غریزة تقلید و عالقة
طبیعی انسان به توازن میداند( .زرینکوب)28:1357 ،
اما شعر ،زیبای طبیعی است یا هندسی؟ زیبایی،
بیشتر در دیدنیها است و نیز در شنیدنیها؛ مث ً
ال در
ترکیب و نظم واژهها و در همة انواع موسیقی ،زیرا
مقامها و آهنگها هم زیبا هستند .در ادراک فراحسی،
اعمال و نحوههای زندگی و خویها و دانشها و دیگر
فضایل زیبا هستند( .بوذری نژاد و همکاران)43:1387 ،
صورتگراها-که اعتقاد به نقش ادبی زبان ،ریشه در
دیدگاههای ایشان دارد -ازجمله بزرگان مکتب چک:
موکاروفسکی 2و هاورانک 3دو فرآیند زبانی را به نام
خودکاری و برجستهسازی ،شناسایی کردهاند .هاورانک
میگوید :فرآیند خودکاری زبان در اصل ،بهکارگیری
عناصر زبانی است به قصد موضوعی بدون اصالت ذهنی
به شیوة بیان ،لیکن ،برجستهسازی ،بهکارگیری عناصر
زبان است ،به گونهای که شیوةبیان ،جلب نظر میکند
و غیرمتعارف است و غیرخودکاری( .صفوی:1390،
 )38/1ازاینرو و بر مبنای نظریة صورتگراها ،خودکاری
زبان ،در متون علمی و برونگرا و برجستهسازی در

متون ادبی و درونگرا قابل سنجش است .به گمان
نویسندة این مقاله ،زبان علمی ،بستر زیبایی خودکاری
یا طبیعی است و زبان ادبی از جمله زبان شعر ،دارای
زیبایی برجستهسازی یا هندسی است.
بومگارتن 4فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب
زیباییشناسی متافیزیکی ،استتیک 5را برابر
زیباییشناسی نهاد و آن را دانش معرفت حسی تعریف
کرد .پس از او ،زیباییشناسی یکی از بخشهای دانش
بشر در فلسفة هنر شد( .فروغ صهبا )91:1384 ،امانوئل
کانت که زیباییشناسی انتقادی با او آغاز شد ،با پذیرش
و توسعة استتیک در معنی زیباییشناسی ،تأثیر شگرفی
بر فلسفة هنر در آلمان داشت به گونهای که پس از او،
دنیا پر شد از زیباییشناسان ،بهویژه در آلمان و پس از  
 ،1790آثاری پدید آمد که پس از افالطون گامی مهم
در فلسفة زیبایی به شمار میرود( .همان .)91 ،حقیقت
این است که احساس و ادراک مصداقهای زیبایی کار
دشواری نیست ،مانند دیدن و حس و ادراک مناظر
طبیعی ،ایثار ،گذشت ،خواندن یا شنیدن متنی با صنایع
و فنون ادبی و مانند آن ،لیکن پرسش دشوار و بیپاسخ
این است که اینها چرا زیبا هستند و زیبایی چیست که
ما آن را به پارهای نسبت میدهیم و از پارهای دریغ
میکنیم( .طائران و همکاران)61:1378 ،
از قرن هجدهم به بعد ،مفهوم زیبایی بیشتر جنبه
روانشناسی به خود گرفت و در ارتباط با ادراک دیده
شد .از آنجایی که عوامل روانی و اجتماعی بر ادراکات
انسان اثرات مهمی بر جای میگذارند ،در احساس او از
زیبایی نیز مؤثراند .پس ،درک انسان از زیبایی یک سازه
(اثر) اعم از ساختی ( :مادی مانند عالی قاپو) یا شناختی
( :معنوی مانند شعر) ،تابع عوامل روانی و اجتماعی است
که خود تابعی از ساختار مادی جهان پیرامونی است.
ارزش زیباییشناسی یک سازه (ساختی یا شناختی)،
هنگامی قابل ادراک میشود که بتواند خود را یک
موجود مستقل از ذهن برای مخاطب مطرح کرده و ذهن
او را به فعالیت وادارد .ازطرفی جایگاه شعر در قامت یک
سازهی معرفتی و شناختی همساز در پیدایش و تکوین
امر زیبا ،ویژه و بیجایگزین است .این ویژگی هم ازآنرو
است که ترسیم و تجسم و تصویر و تصوری که از
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ویژگیهای انحصاری شعر است ،در هیچیک از سازههای
دیگر چه ساختی چه شناختی ،نیست ،پس این ارزش
افزوده ،شعر را در نقد ساختاری و زیباییشناختی در
منظر و چشمانداز برتر از دیگر سازههای هنری قرار
میدهد .با این حساب ،برای ادراک ارزش زیبایی شعر،
باید آن را بهعنوان یک موجود عینی و مستقل از ذهن
دانست و آنچه شعر را استقالل وجود میبخشد،
ساختمان دستوری و پیکرة ساختاری آن است .تجسم
عینی شعر که بخش عمده بلکه همة ادبیات است ،منتقد
زیباییشناس را مجاب میکند که اصرار ادبیات بر
خودنمایی و تجسم و عینیت آمیخته با آراستگی ،دلیل
قانع کنندهای است بر اینکه صورت ادبیات امری زیبا
است.

بحث نظری و پیشینه
هستة اصلی آنچه که زبانشناسی ساختگرا  6نامیده
میشود ،دیدگاهی است که این نظریه ،دربارة زبان به
دست میدهد :هر زبان را باید به مثابة نظام یا سازگانی
در نظر آورد که خود از عناصری صورت بسته است که
با یکدیگر روابط دوجانبه دارند .این عناصر و روابط ،یا
واژگانیاند یا صرفی و نحوی و یا واجشناختی .واحدها و
اجزای زبان را می باید در نسبت با یکدیگر تعریف کرد،
نه بهطور مطلق و مستقل( .صفوی)1:25 ،1390
متخصصان زبان و ادبیات فارسی بر مبنای نظریة
ساختگراها در وجود رابطة دو جانبة عناصر زبانی در
نظام سازگانی خود و نقش ساختمان زبان در پیدایش
زیبایی سخن و بیان هنری ،نظریههای روشن گرانهای را
در تعریف واحدها و اجزای زبان در نسبت با یکدیگر،
ابراز داشتهاند .مث ً
ال در تعریف حرف که از عناصر ساده و
در عین حال حیاتی زبان است گفتهاند :حرف ،کلمهای
است نامستقل که به خودی خود معنی ندارد و بر اثر
همراهی با کلمهها و عبارتهای دیگر ،معنا مییابد.
حروف از طبقة بسته یا طبقة محدود زباناند و به آنها
کلمههای دستوری 7یا نقشنما   8هم میتوان گفت.
طبقة بستة زبان 9کلمهها و پارهکلمههایی است که
شمارة آنها محدود است و در زبان ،نقش دستوری دارند.
مانند حرف اضافه ،حرف ربط ،کلمههای اشاری ،صفات

مبهم ،کلمههای پرسشی ،کلمههای عاطفی ،پسوندها،
پیشوندها و ضمیرها .بسیاری از این عناصر ،ساختمان و
نقش دستوری کلمه را مشخص میکنند ،از این رو
زبانشناسان میگویند :دستور ،علمی است که با طبقة
بستة زبان سروکار دارد .در برابر طبقة بستة زبان ،طبقة
باز زبان است و آن عناصری است که شمارة آنها محدود
نیست مانند اسم ،صفت بیانی ،قید ،مادة فعل و دیگر
لغتهای زبان( .فرشیدورد .)447:1382 ،از همین منظر
است که باید نتیجه گرفت هر یک از عناصر دستوری در
ایجاد بیان هنری و آفرینش زیبایی سخن دارای نقش
هستند و بهویژه در موضوع مورد بحث ما ،حروف یعنی
همان نقش نماها در پردازش و همآهنگ سازی این
نقشها و پردهبرداری از زیبایی ،دارای نقش راهبردیاند.
حروف ،به دو گروه عمده تقسیم میشوند :حروف
الفبایی (در عربی ،حروف مبانی) و حروف دستوری (در
عربی ،حروف معانی) و البته ،از حروف الفبایی در
آواشناسی بحث میشود و در اینجا مورد نظر نیست.
حروف دستوری اما ،دستکم چهار گروهاند :حروف
اضافه ،ربط ،ندا و تفسیر .از نگاه برخی زبانشناسان ،از
میان همة حروف ،تنها کسره ،را و ای ،حروف نشانهاند
در حالیکه زبانشناسان قدیم و جدید ،همة حروف را
نقشنما گرفتهاند( .فرشیدورد)447:1382 ،
حروف ربط و حروف اضافه که از پرتکرارترین عناصر
زبانی بهشمار میروند و در این مقاله ،موضوع بحث
هستند ،با هم تفاوتها و همانندیهایی دارند .وجه
اشتراک ایندو در ایناست که برای پیوند کلمات یا
جملهوارهها یا گروهها بهکار میروند و تفاوتشان در
ایناست که رابطة حرف ربط بین کلمات ،رابطة همسانی
و همپایگیاست و رابطة حرف اضافه میان کلمات ،رابطة
وابستگی است .همچنین ،حرف اضافه ،کلمه یا گروهی
را وابسته میکند ،و حرف ربط وابستگی ،جمله وارهای
را.

تجزیه و تحلیل دادهها
الرنس پرین 10میگوید :میتوانیم هر عنصری را در
شعر ،فقط بهاینکه آیا توانسته شعر را در رسیدن به
هدفاش یاری کند ،ارزیابی کنیم .همچنین میتوانیم
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در مورد ساختمان یک شعر از این نظر که آیا این عناصر،
دستبهدست هم داده و یک مجموعة کامل را ساختهاند
یانه ،قضاوت کنیم .کالریج 11نیز بر همین مبنا ،زیبایی
شعر را محصول زیبایی قسمتهای گوناگون آن دانسته
و میگوید :در شعر ،لذتی که از کل اثر میبریم ،ناشی از
یکایک اجزاء و ترکیب سازگار آن است .پس ،همانگونه
که زیبایی حاصل از یک معماری ،حاصل زیبایی
بخشهای آن است ،زیبایی شعر هم ،حاصل زیبایی
واحدهای ساختاری آن اعم از روساخت و ژرفساخت
است .واحدهای ساختاری شعر در بخش روساخت آن
عبارت از الف) زبان یعنی آوا ،واژه ،ترکیب ،صورت
نحوی؛ ب) موسیقی بیرونی ،کناری ،درونی ،معنوی و
صور خیال است و در بخش ژرفساخت یعنی محتوا هم
عبارت است از حس و عاطفه و اندیشه ی شکل دهندة
عاطفه و پیام که در ادبیات کالسیک از آن به معنی شعر،
تعبیر میشود( .فروغ صهبا)93:1384 ،
از مقدمة این مقاله در موضوع زیباییشناختی و
سپس بحث نظری در زبانشناسی ساختگرا و نیز طرح
برخی از سازههای زبانی از جمله حروف یا نقشنماها
برای آفرینش بیان هنری ،دریافتیم که هر یک از عناصر
زبانی به خودی خود در ایجاد ،توسعه و تکامل زیبایی
اثر ،نقش آفریناند .لیکن این مقاله ،با احترام به تعاریف
مختلف از زیباییشناسی در شعر از جمله تعاریف باال ،از
نظریهای حکایت میکند که بر اساس آن ،زیبایی هر
سازهای ،از جمله شعر ،مستلزم درستی ساختمان آن
است و این درستی و استحکام ساختمان است که
دیرپایی و جاودانگی سازه را تضمین میکند .پس ،اگر
پذیرفتیم که شعر ،پیکرهای یکپارچه و عمارت
(معماری) است ،بیگمان خواهیم پذیرفت که در
معماری ،روساخت و ژرفساخت و درون و نما ،زمانی
عینیت مییابند که بر سازهای پایدار ،پیافکنی شود و
سازة پایدار در شعر ،چیزی جز ساختمان زبان و دستور
نیست .ساختمان دستوری زبان را هم باید از درون زبان
استنباط و مبانی دستوری آن را باید از درون خود زبان
بهعنوان یک پدیدة مستقل استخراج کرد( .محمدرضا
باطنی )1382:16 ،پس ،ساختمان زبانی و دستوری هر
اثری که پایدارتر و علمیتر باشد ،مانایی و البته

زیباییاش هم افزون خواهد بود .ازاینرو است که برای
کشف راز و رمز زیبایی و جاودانگی کسی چون سعدی،
کاوش و تحلیل ساختمان زبانی او  ،اصلیترین و تنها راه
است .بدیهی است که هدف از تحلیل ،تبیین این موضوع
است که چگونه جزئیات یا عناصری مانند وزن و
گونههای صناعات ادبی در ساختمان شعر ،به شکلگیری
و القای معنایی خاص میانجامند( .حسین پاینده،
)1:15:1397
بهنظر میرسد جایگاه حروف در فرآیند آفرینش
زیبایی ،جایگاه ویژهای است .حروف بخشی از زبان
هستند که در نشانهشناسی متن ،از فرآیند زبانی
«آفرینش» تبعیت میکنند .در فرآیند آفرینش ،عناصر
زبانی که خارج از شعر ،واجد معنا نیستند یا در حداقل
بهرهوری معناییاند ،به نشانههایی تبدیل میشوند که بر
کلیت معنایی اثر میگذارند( .حسین پاینده،
 )1:18:1397با این حساب ،حروف و از جمله حروف
ربط و اضافه بهعنوان بخشی از زبان و نیز بهعنوان
ملموسترین عناصر زبانی ،در آفرینش «امر زیبا» دارای
نقش راهبردیاند ،نقشی که افزون بر ارتقای سطح
دستورمبنایی متن ،هدایتگر ذهن به درک زیبایی است
هم در صورت هم در آوا و هم در معنا.
کاربرد خاص حروف ربط و اضافه از ویژگیهای
برجستة شعر سعدی است که در توسعة زیبایی و
باالبردن درجة زیباییشناختی شعر او و آفرینش این نوع
از بیان هنری ،نقش برجستهای دارد .سعدی در کاربرد
حروف ربط و اضافه ،تنها از معانی و کاربردهای دستوری
آنها بهره نگرفته بلکه نهایت استفادههای هنری را از
ت نشان
این عوامل کرده و در این زمینه از خود خالقی 
داده است .تصویرها در شعر سعدی ،پیش از آنکه خوانده
شوند ،به چشم میآیند و دیده میشوند و پس از
خواندهشدن در ذهن نقش میبندند و ازاینرو میتوان
به پیوند میان زیباییشناسی بصری (دیداری) و کالمی
(گفتاری) اشاره کرد که در شعر سعدی بهطور فزایندهای
دیده میشود .بههرروی ،کاربرد حروف ربط و اضافه در
غزل سعدی بسیار متنوع است و میتواند در یک پژوهش
مستقل مورد بحث و تحقیق قرار بگیرد ،لیکن این مقاله،
با اصالت دادن به زیباییشناسی و بیان هنری ،به تنوع
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کاربرد مهمترین حروف ربط (که ،اگر ،و) و مهمترین
حروف اضافه (را ،به ،با) در برشهایی از غزل سعدی با
آوردن نمونههایی ،پرداخت ه است.
« .۱اگر» حرف ربط ساده:
 .۱-۱حرف ربط (پیوند شرطی):
نخستین و بیشترین کاربرد «اگر» ،حرف ربط یا
پیوند است« .اگر» در این کاربرد ،بر شرط داللت دارد
یعنی جملهوارة قیدی میسازد و جملهوارهای را تأویل به
اسم میکند ،آن را در حکم یک کلمه از جملهوارههای
دیگر میسازد که میتواند نقشی نحوی را در جمله بر
عهده بگیرد .حرف ربط «اگر» در این کاربرد میتواند
معانی دیگری را عالوه بر معنی شرط در ذهن تداعی
کند همچون استدراک ،توبیخ ،تحقیق ،تردید و ...اما
کاربرد اصلی آن در ایجاد شرط است:
گرمــاه مــن برافکنــد از رخ نقــاب را
برقــع فروهلــد بــه جمــال آفتــاب را
()372:173
گــر برانــی نــرود ور بــرود بــاز آیــد
ناگزیــر اســت مگــس دکــة حلوایــی را
()427:198
 .۲-۱تأکید نفی:
گاهی «اگر» پس از قسم قرار میگیرد و برای «تأکید
نفی» در جمله به کار برده میشود:
نــه آن شــب اســت کــه کــس در میــان ماگنجــد
بــه خــاک پایــت اگــر ذره در هــوا گنجــد
()458:211
یعنی به خاک پایت که ذره در هوا نمیگنجد.
ســوگند بــه جانــت ار فروشــم
یــک مــوی بــه هــر کــه در جهانــت
()369:172
 .۳-۱همراه (پس) از اصوات:
گاهی حرف «اگر» برای رساندن معنی تمنی و آرزو
پس از اصوات و کلماتی چون آه و افسوس و دریغ و...
میآید که عالوه بر آنکه مترادف «ای کاش» است به
نوعی معنی تأکید و نفی را نیز در خود دارد:
کمــال حســن رویــت را مخالــف نیسـتجز خویت

دریغــا آن لــب شــیرین اگــر شــیرین جواباســتی
()342:160
یعنی دریغ و ای کاش شیرین جواب بود و یا دریغ
که شیرین جواب نیست!
دریغــا عیــش اگــر مرگــش نبــودی
دریــغ آهــو اگــر بگذاشــتی یــوز
()647:287
چــه لطیــف اســت قبــا بــر تــن چــون ســرو روانــت
آه اگــر چــون کمــرم دســت رســیدی بــه میانــت
()401:186
 .۴-۱حرف ربط تسویه:
گاهی اگر ،بهعنوان حرف ربط تسویه در جمله به کار
برده میشود.
تــو وفــا گــر کنــی و گــر نکنــی
مــا بــه آخــر بریــم پیمانــت
()340:159
یعنی چه وفا کنی و چه نکنی.
بیــا تــا هرچــه هســت از دســت محبــوب
بیاشــامیم اگــر زهــر اســت اگــر نــوش
()261:120
 .۵-۱حرف ربط وابستگی مترادف «که»:
دلــم از غمــت زمانــی نتوانــد ار ننالــد
مــژه یــک دم آب حســرت نشــکیبد ار نریــزد
()451:209
وقــت اســت اگــر بیایــی و لــب بــر لبــم نهــی
چنــدم بــه جســتجوی تــو دم بــر دم اوفتــد
()483:221
وقــت اســت اگــر از پــای در آیــم کــه همــه عمــر
بــاری نکشــیدم کــه بــه هجــران تــو مانــد
()464:213
 .۶-۱حرف ربط همپایگی:
«اگر» میتواند حرف ربط همپایگی و مترادف (بلکه)
باشد که کمترین کاربرد آن در این مورد است:
گــر آبــروی بریــزد میــان انجمنــت
بــه دســت دوســت حــال اســت گــر بریــزد خــون
()706:313
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 .۷-۱حرف ربط ،مترادف «اگرچه»:
گاهی «اگر» بهتنهایی معنی «اگرچه» را میرساند و
نقش پیوند را دارد:
مــن کــم نمیکنــم ســر مویــی ز مهــر دوســت
و ار میزنــد بــه هــر بــن موییــم نشــتری
()14:10
و اگرچه میزند به هر بن موییم نشتری.
گفتنی است ،از حرفهای ربط مرکب و یا
شبهحرفهای ربطی که با اگر ساخته میشوند مواردی
از قبیل :اگرچه ،اگرچه که ،اگر چنانچه ،اگر زانکه،
اگرچند و ...در غزلیات سعدی کاربرد دارند.
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« .۲که»:
 .۱-۲حرف ربط وابستگی:
«که» حرف ربط ساده است که بیشترین کاربرد آن،
پیوند یا حرف ربط وابستگی است« .که» از این لحاظ
مهمترین حرف ربط پیونددهنده است چرا که میتواند
جملهوارة اسمی ،وصفی یا قیدی بسازد ،یعنی این نوع
«که» جملهوارة پس از خود را تأویل به اسم یا صفت یا
قید میکند.
 .۱-۱-۲جملهوارة اسمی میسازد و این اسم میتواند
نقشهای مختلفی چون فاعل ،مفعول ،مسندالیه و ...در
جمله داشته باشد:
ز دســتم بــر نمیخیــزد کــه یــک دم بیتــو بنشــینم
بــه جــز رویــت نمیخواهــم کــه روی هیچکــس بینــم
()116:56
در بند نخست ،جملهوارة اسمی «که یک دم بیتو
بنشیم» تأویل به اسم میشود و در نقش فاعل برای «بر
نمیخیزد» و در بند دوم ،جملهوارة اسمی «که روی
هیچکس بینم» تأویل به اسم میشود و در نقش مفعول
برای نمیخواهم.
 .۲-۱-۲جملهوارة وصفی میسازد و جملهواره را در
حکم صفت برای اسم ماقبل خود در میآورد:
کبوتــری کــه دگــر آشــیان نخواهــد دیــد
قضاهمــی بــردش تــا بــه چنــگ بــاز آیــد
()405:208

وقــت اســت اگــر از پــای در آیــم کــه همهعمــر
بــاری نکشــیدم کــه بــه هجــران تــو مانــد
()464:213
 .۳-۱-۲جملهوارة قیدی میسازد:
ســخن دراز کشــیدیم و همچنــان باقــی اســت
کــه ذکــر دوســت نیــارد بــه هیچگونــه مــال
()685:307
مصراع دوم در حکم قید علت برای فعل «باقی
است».
 .۲-۲حرف زائد:
بــی تــو گــر بــاد صبــا میزنــدم بــر دل ریــش
ـراق آید
همچنــان اســت کــه آتــش [کــه] بــه حـ ّ
()166:79
 .۳-۲در آغاز جملهوارة دعا یا نفرین:
تــو دردی نــداری کــه دردت مبــاد
از آن رحمتــت نیســت بــر درد مــن
()394:184
بداندیــش نــادان کــه مطــرود بــاد
ندانــم چــه میخواهــد از طــرد مــن
()394:184
 .۴-۲در آغاز جملهوارة جواب قسم:
کــه گفــت ســعدی از آســیب عشــق بگریــزد
بــه دوســتی کــه غلــط میبــرد گمــان ای دوســت
()414:193
بــه خــاک پــای عزیــزت کــه از محبــت دوســت
دل از محبــت دنیــا و آخــرت کنــدم
()606:272
 .۵-۲پس از اصوات:
وه کــه جــدا نمیشــود نقــش تــو از خیــال مــن
تــا چــه شــود بــه عاقبــت در طلــب تــو حــال مــن
()489:223
کــس راز غــم مــن آگهــی نیســت
آوخ کــه جهــان نــه پایــدار اســت
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()605:272
« .۶-۲که» زمانی:
کاربرد نوعی «که» بیانگر زمان ،به نام «که زمانی»،
در شمار حروف ربط ساده فارسی و مترادف «آنگاه
که».
ای کــه عیبــم کنــی از عشــق و مالمــت گویــی
تــو نبــودی کــه مــن ایــن جــام محبــت خــوردم
()664:297
یعنی :تو نبودی هنگامی که من این جام محبت
خوردم.
دو چشــم مســت تــو کـهاز خــواب صبــح برخیزنــد
هــزار فتنــه بــه هــر گوشــهای برانگیزنــد
()318:148
یعنی :دو چشم مست تو زمانی که از خواب صبح
برخیزند.
 .۷-۲پیوند شرطی:
«که» حرف ربط پیوستگی بهعنوان پیوند شرطی،
مترادف «اگر» و «چون»:
گــرت آرزوی آن اســت کــه خــون خلــق ریزی
چــه کنــد کــه شــیر گــردن ننهد چــو گوســفندت
()477:219
بــه چــه کار آیــدم بــه قیمــت عمــر
برنیفشــانم
معشــوق
بــه
کــه
()701:314
چشــم رغبــت کــه بــه دیــدار کســی کــردی بــاز
بــاز بــر هــم منــه ار تیــر و کمــان میآیــد
()350:163
نقاش چو [که] صورتش ببیند
از دست بیفکند تصاویر
()285:131
یعنی :نقاش چو صورتش ببیند
ســر کــه بــه کشــتن بنهــی پیــش دوســت
بــه کــه بــه گشــتن بنهــی در دیــار
()135:65
یعنی :اگر سر به کشتن «بنهی» پیش دوست
 .1-7-2همنشینی و جانشینی با «اگر»:

(که در معنی اگر و اگر در معنی که):
جــای آن اســت اگــر ببخشــایی
کــه نبینــی فقیرتــر ز منــی
()333:155
یعنی جای آن است که ببخشایی ،اگر فقیرتر از من
نیابی.
. ۸-۲حرف ربط وابستگی مترادف «چنانکه»:
[دوش چــون مشــعلة شــوق تــو بگرفــت وجــود
ســایهای در دلــم انداخــت کــه صــد جــا بگرفــت]
()139:206
یعنی :سایهای در دلم انداخت چنانکه صد جا
بگرفت.
 .9-۲حرف ربط همپایگی مترادف «لیکن»:
چنــد شــبها بــه غــم روی تــو روز آوردم
کــه تــو یــک روز نپرســیده و ننواختــهای
()353:165
ای رقیــب اینهمــه ســودا مکــن و جنــگ مجــوی
بــر کنــم دیــده کــه مــن دیــده از او بــر نکنــم
()425:206
 .10-۲حرف ربط همپایگی مترادف «بلکه»:
گاه با «نه» به معنی نهفقط و نهتنها میآید:
نــه زنــده را بــه تــو میــل اســت و مهربانــی و بــس
کــه مــرده را بــه نســیمت روان بیاســاید
()421:196
[نــه آبــروی کــه گــر خــون دل بخواهــی ریخت
مخالفــت نکنــم آن کنــم کــه فرمــان اســت]
()82:127
و گاه پس از فعل منفی میآید به معنی «بلکه»:
غوغــای عارفــان و تمنــای عاشــقان
حــرص بهشــت نیســت کــه شــوق لقای توســت
()435:202
بــه خونــم گــر بیاالیــد دو دســت نازنیــن شــاید
نــه قتلــم خــوش همــی آیــد کــه دســت پنجــة قاتل
()53:109
به معنی «بلکه»:
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عــوام عیــب کننــدم کــه عاشــقی همــ ه عمــر
کــدام عیــب کــه ســعدی خــود ایــن هنــر دارد
()326:152
 .11-۲بیان حال(حالیه):
این «که» در جمله ،معنی «در حالی که» میدهد:
ِ
الغیــاث مــن دلســوخته ای ســنگیندل
در تــو نگرفــت کــه خــون در دل خــارا بگرفــت
()629:281
مهــی دو هفتــه اســیرش گرفــت و بنــد نهــاد
دو هفتــه رفــت کــه از وی خبــر نیامــد بیــش
()687:308
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 .۱2-۲بیان مقصود:
مقصود و منظور را میرساند و یا معنی شرح و تفسیر
را در خود دارد و مترادف «یعنی که» .در چنین شرایطی
«که» حرف ربط است:
«که» مقصود:
ســتمگرا ،دل ســعدی بســوخت در طلبــت
دلــت نســوخت کــه مســکین امیــدوار مــن اســت
()669:299
مــرد بایــد کــه جفــا بینــد و منــت دارد
نــه بنالــد کــه مــرا طاقــت بدخویــان نیســت
()667:288
«که» شرح و تفسیر:
تــو را ببینــم و خواهــم کــه خــاک پــای تــو باشــم
مــرا ببینــی و چــون بــاد بگــذری کــه ندیــدم
()257:119
چون باد بگذری (یعنی که) ندیدم.
 .۱3-۲استدراک از جملة منفی:
پیش از کلمة نفی «نه» یا فعل منفی قرار میگیردبه معنی « ّال که» و «مگر آنکه» و برای استدراک از
جملة منفی به کار میرود.
کــه شــنیدی کــه برانگیخــت ســمند غــم عشــق
کــه نــه انــدر عقبــش گــرد ندامــت برخاســت
()511:233
«که نه» ،یکجا به معنی «مگر آنکه» است که در

کنار تکنیک زبانی ،عنصر خیال هم در باالبردن سطح
زیبایی اشعار حضور دارد .یعنی :که شنیدی که برانگیخت
سمند غم عشق مگر آنکه اندر عقبش گرد ندامت
برخاست.
چــه کســی کــه هیچکــس را بــه تــو بــر گذر نباشــد
کــه نــه در تــو بازمانــد مگــرش بصــر نباشــد
()90:44
 پیش از فعل منفی قرار میگیرد .این ساختار (فعلنفی  +که  +فعل نفی) از ساختارهای پرکاربرد و جذاب
شعر سعدی است:
کــس ندیــده اســت بــه شــیرینی و لطــف و نــازش
کــس نبینــد کــه نخواهــد کــه ببینــد بــازش
()251:116
یعنی :کس نبیند مگر آنکه بخواهد که ببیند بازش.
بــا آنکــه تــو مهــر کــس نــداری
کــس نیســت کــه نیســت مهربانــت
()369:172
یعنی :کس نیست مگر آنکه هست مهربانت.پیش از
این گفته شد که همه ی عناصر زبانی در آفرینش زیبایی
و باالبردن سطح آن در سخن ،صاحب نقش اند .تصویرها
نیز از همین گونه اند .ایماژ  ،12مجموعه ای از امکانات
بیان هنری است که شعر را طرح ریزی میکند و زمینة
اصلی آن را از تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی ،رمز و
گونههای تصاویر ذهنی میسازد .ایماژ در لغت و
اصطالح ،همان تصویر چیزی است ،خواه ذهنی خواه
مادی ،پس ایماژ و تصویر ،میتواند با خیال ،برابرنهاد
شود( .علیرضا شعبانیان)72:1393 ،
 .۱4-۲تأکید و تعجب:
بــس فتنــه کــه در زمیــن بهپــا شــد
از روی چــو مــاه آســمانت
()369:172
دنیــا کــه در او مــرد خــدا گل نسرشــته اســت
نامــرد کــه ماییــم چــرا دل بسرشــتیم
()467:215
 .15-2قید:
که ،گاهی حرف ربط نیست بلکه قید است و مترادف
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«همانا»:
بــه خــدای اگــر بمیــرم کــه دل از تــو برنگیــرم
بــرو ای طبیبــم از ســر کــه دوا نمیپذیــرم
()57:30
یعنی :به خدا اگر بمیرم همانا دل از تو برنگیرم.
نقــاش وجــود اینهمــه صــورت کــه بپرداخــت
تــا نقــش ببینــی و مصــور بپرســتی
()221:104
یعنی :نقاش وجود اینهمه صورت همانا بپرداخت.
بــه خــدای اگــر بــه دردم بکشــی کــه برنگــردم
کســی از تــو چــون گریــزد کــه تــواَش گریزگاهــی
()89:44
یعنی :به خدای اگر به دردم بکشی همانا برنگردم.
 .16-2حرف اضافه:
که ،گاهی حرف اضافه است ،هنگامی است که
مترادف «از» باشد و برای تعریف یا معرفی صفت
تفضیلی است و در وقت قیاس طرف دوم سنجش را
میشناساند:
میــان بــاغ حــرام اســت بیتــو گردیــدن
کــه خــار بــا تــو مــرا بــه کــه بیتــو گل چیــدن
()491:224
مــرا بــه دســت تــو خوشتــر هــاک جــان گرامــی
هزاربــاره کــه رفتــن بــه دیگــری بــه شــکایت
()149:74
نمونة دیگر که در آن «که» حرف اضافه در مفهوم
مقابله است:
مــه دو هفتــه نــدارد فــروغ چندانــی
کــه آفتــاب کــه میتابــد از گریبانــت
()589:266
یعنی مه دو هفته ندارد فروغ چندانی (در مقابل)
آفتاب که از گریبانت میتابد.
« .۱7-۲که» جانشین موصوف جملهوارة وصفی:
گاهی موصوف جملهوارة وصفی حذف شده و «که»
جانشین آن میشود:
آســتین کشــتة غیــرت شــود انــدر ره عشــق

کــز پــی هــر شــکری چــون مگســی برخیــزد
()507:232
یعنی (کسی) که از پی هر شکری چون مگسی
برخیزد.
 .۱8-2حذف «که»:
 .۱-۱8-۲حذف «که» حرف ربط وابستگی قیدساز:
بــاری مگــرت بــر رخ جانــان نظــر افتــاد
سرگشــته چــو مــن در همــه آفــاق بگشــتی
()657:290
یعنی :مگرت بر رخ جانان نظر افتاد (که) سرگشته
چو من در همه آفاق بگشتی.
 .۲-۱8-۲حذف «که» حرف ربط وابستگی صفتساز:
از دســت دیگــران چــه شــکایت کنــد کســی
ســیلی بــه دســت خویــش زنــد بــر قفــای خویــش
()304:139
یعنی :کسی (که) سیلی به دست خویش زند بر
قفای خویش.
 .۳-۱8-۲حذف «که» مقصود یا شرح:
ای گل خوشــبوی مــن یــاد کنــی بعــد از ایــن
ســعدی بیچــاره بــود بلبــل خوشــگوی مــن
()512:234
یاد کنی بعد از این (که) سعدی بیچاره بلبل
خوشگوی من بود.
 .۴-۱8-۲حذف «که» حرف ربط پیوستگی در
مفهوم (بلکه):
تنهــا نــه مــن بــه دانــة خالــت مقیــدم
این[کهایــن] دانــه هرکــه دیــد گرفتــار دام شــد
()307:140
(که  /بلکه) این دانه هرکه دید...
 .۳کاربرد «واو»
« .۱-۳واو» حرف ربط:
 .۱-۱-۳عطف:
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گاهی دو کلمه را به هم عطف میکند.
بــاغ بنفشــه و ســمن بــوی نــدارد ای صبــا
غالیــهای بیــار از آن طــرة مشــکبوی او
()230:107
گاهی دو جملهواره را به هم عطف میکند.
قیمــت گل بــرود چــون تــو بــه گلــزار آیــی
و آب شــیرین چــو تــو در خنــده و گفتــار آیــی
()29:16
 .۲-۱-۳بیان حال:
شــهری بــه گفتگــوی تــو در تنگنــای شــوق
شــب روز میکننــد و تــو در خــواب صبحــگاه
()419:195
خفتــه در وادی و رفتــه کاروان
ترســمش منــزل نبینــد جــز بــه خــواب
()212:100
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 .۳-۱-۳نشانة استبعاد (ناشدنی):
مــن و فــردوس؟ بدیــن نقــد بضاعــت کــه مراســت
اهرمــن را کــه گــذارد کــه بــه مینــو بــرود؟
()609:273
 .۴-۱-۳به معنی «یا»:
گفتــی کــه دیــر و زود بــه حالــت نظــر کنــم
آری کنــی چــو بــر ســر خاکــم گــذر کنــی
()345:161
گــر ســر بــرود فــدای پایــت
مــرگ آمدنــی اســت دیــر و زودم
()160:77
 .5-1-۳حاوی استفهام و تعجب در جمله:
از جــان بــرون نیامــده جانانــت آرزوســت
زنــاز نابریــده و ایمانــت آرزوســت؟
()594:267
این «واو» گاه به صورت «و آنگاه» میآید:
افســر خاقــان وآنگاه ســر خاکآلــود
خیمــة ســلطان وآنگاه فضــای درویــش؟
()626:280
« .۲-۳واو» حرف اضافه:

 .۱-۲-۳مترادف «با»:
مــا نتوانیــم و عشــق پنجــه درانداختــن
قــوت او میکنــد بــر ســر مــا تاختــن
()624:279
 .۲-۲-۳در معنای معادله و مقابله:
عشــق دیــدم کــه در مقابــل صبــر
آتــش و پنبــه بــود و ســنگ و ســبوی
()266:123
 .۳-۲-۳هنگامی که معنای مالزمت را میرساند:
کافــر و کفــر و مســلمان و نمــاز مــن و عشــق
هرکســی را کــه تــو بینــی به ســر خــود دینی اســت
()335:156
دســت مجنــون و دامــن لیلــی
روی محمــود و خــاک پــای ایــاز
()199:94
ســر مــا و آســتان خدمــت تــو
گــر برانــی و گــر ببخشــایی
()78:39
مــا را ســر دوســت بــر کنــار اســت
آنــک ســر دشــمنان و ســندان
()238:111
 .۴-۲-۳مترادف «از»:
مــن تــرک وصــال تــو نگویــم
اال بــه فــراق جســم و جانــم
()386:180
یعنی :به فراق جسم از جانم.
 .۳-۳حذف ،فاصله ،تکرار:
 .۱-۳-۳حذف «واو» به قرینة لفظی:
آن روز کــه روز حشــر باشــد
دیــوان حســاب و عــرض منشــور
()22:13
روز حشر باشد (و) دیوان حساب و عرض منشور.
 .۲-۳-۳حذف «واو» به قرینة معنوی:
هوشــم نمانــد بــا کــس اندیش ـهام تویــی بــس
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جایــی کــه حیــرت آمــد ســمع و بصــر نباشــد
()56:29
اندیشهام تویی و بس.
 .۳-۳-۳گاه میان معطوف و معطوف علیه فاصله
میافتد؛ گاه این فاصله کوتاه است و در حد یک کلمه:
ســعدی قلــم بــه ســختی رفتــه اســت و نیکبختی
پــس هرچــه پیشــت آیــد گــردن بنــه قضــا را
()283:179
[منــم امــروز و تــو انگشــتنمای زن و مــرد
مــن بــه شیرینســخنی تــو بــه نکویــی مشــهور]
()179:85
جفــا مکــن کــه بــزرگان بــه خــردهای زرهــی
چنیــن ســبک ننشــینند و ســرگران ای دوســت
()414:192
 .4-3-3گاه مسند و فعل ربطی یا فعل و یکی از
متعلقات آن در جمله میان معطوف (مسندالیه) و
معطوف علیه قرار میگیرد:
مســت بیخویشــتن از خمــر ظلــوم اســت و جهول
مســتی از عشــق نکــو باشــد و بیخویشــتنی
()236:110
محبــت
از
چنانــم
امــروز
کــه آتــش بــه فلــک رســید و دودم
()160:77
 .5-3-3گاه این فاصله میان معطوف و معطوف علیه
فاصلهای طوالنی است:
معلمــت همــه شــوخی و دلبــری آموخــت
بــه دوســتیت وصیــت نکــرد و دلداری
()503:230
گــر صلــح کنــی لطیــف باشــد
مهربانــی
و
بهــار
وقــت
در
()127:62
همــان کمنــد بگیــرم کــه صیــد خاطــر خلــق
بــدان همــی کنــد و در کشــم بــه خویشــتنش
()446:207
در این بیت ،فعل «بگیرم» میان موصوف (کمند) و
جملهوارة وصفی (که صید خاطر خلق بدان همی کند)
قرار گرفته است و از سوی دیگر و در اثر جابهجایی،

جملهوارة اسمی طوالنی میان دو جملهوارة معطوف و
معطوف علیه قرار گرفته است .یعنی به این صورت:
همان کمند (که صید خاطر خلق بدان همی کند) بگیرم
و در کشم به خویشتنش.
 .6-۳-۳گاه اجزایی از کلمات یا جمالت متعاطفه در
معطوف به قرینة معطوف علیه یا در معطوف علیه به
قرینة معطوف حذف میشود:
خندانــش
دهــان
از
زینهــار
و آتــش لعــل و آب دندانــش
()341:159
زینهار از دهان خندانش و (از) آتش لعلش و (از) آب
دندانش.
قیمــت گل بــرود چــون تــو بــه گلــزار آیــی
و آب شــیرین چــو تــو در خنــده و گفتــار آیــی
()29:16
 .7-3-3گاه این اجزا به قرینه حذف نمیشوند و در
کنار کلمات یا در جمالت متعاطفه تکرار میشوند:
 .1-7-3-3تکرار حروف:
میانــت را و مویــت را دوصــد ره گــر بپیمایــی
میانــت کمتــر از مویــی و مویــت تــا میان باشــد
()385:179
بــه هــرزه در ســر او روزگار کــردم و او
فراغــت از مــن و از روزگار مــن دارد
()620:277
عاشــق صــادق دیــدار مــن آنگــه باشــی
کــه بــه دنیــا و بــه عقبــا نبــود پروایــت
()349:163
دریــغ پــای کــه بــر خــاک مینهــد معشــوق
چــرا نــه بــر ســر و بــر چشــم مــا گــذار دارد؟
()326:152
 .2-7-3-3تکرار فعل:
اگــر عــداوت و جنــگ اســت در میــان عــرب
میان لیلی و مجنون محبت است و صفاست
()707:316
هرکــه در شــهر دلــی دارد و دینــی دارد
گــو حــذر کــن کــه هــاک دل و دیــن میگــذرد
()41:22
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 .3-7-3-3تکرار مضاف الیه:
تــو را گــر دوســتی بــا مــا همیــن بــود
وفــای مــا و عهــد مــا همــان اســت
()324:151
 .4-7-3-3تکرار صفت:
[روی خــوش و آواز خــوش دارنــد هریــک لذتــی
بنگــر که لــذت چــون بــود محبــوب خــوشآواز را]
()19:11
 .5-7-3-3تکرار متمم:
[بــر ماجــرای خســرو و شــیرین قلــم کشــید
شــوری کــه در میــان مــن اســت و میــان دوســت]
()155:102
« .۴را» ،حرف اضافه:
«را» ،حرف اضافة سادهای است که به معانی متفاوتی
در غزل سعدی کاربرد دارد:

30

« .۱-۴را» :برای:
بــه خشــم رفتــهی مــا را کــه میبــرد پیغــام
بیــا کــه مــا ســپر انداختیــم اگــر جنــگ اســت
()74:37
« .۲-۴را» :به:
یــا رب تــو آشــنا را مهلــت ده و ســامت
چندانکــه بــاز بینــد دیــدار آشــنا را
()383:178
« ۳-۴را»  :نشانة اختصاص:
مــا مالمــت را بــه جــان جوییــم در بازار عشــق
کنــج خلــوت پارســایان ســامتجوی را
()370:172
« .۴-۴را» :حرف اضافة مقابله:
را
خوبــان
عشــق
تیربــاران
باشــد
ســپر
بیچــارگان
دل
()94:46
« .۵-۴را» :در:
بــاغ را چنــدان بســاط افکندهانــد

کهآدمــی بــر فــرش دیبــا مــیرود
()260:120
« .۶-۴را» :مطابقت:
شــب و روز رفــت بایــد قــدم رونــدگان را
چــو بــه مأمنــی رســیدی دگــرت ســفر نباشــد
()90:45
« .۷-۴را» :نشان مضاف الیه:
همــه را دیــده در اوصــاف تــو حیــران مانــد
تــا دگــر عیــب نگوینــد مــن حیــران را
()409:190
یعنی دیدة همه در اوصاف تو حیران میماند.
« .۸-۴را» :نشان مفعولی:
مگــر حــال نباشــد کــه بنــدگان ملــوک
ز خیلخانــه براننــد بینوایــی را
()691:309
« .۹-4را» :از:
مپــرس کشــتة شمشــیر عشــق را چونــی
چنانکــه هرکــه ببینــد بــر او ببخشــاید
()572:257
عجــب دارم درون عاشــقان را
کــه پیراهــن نمیســوزد حــرارت
()187:88
 .۱۰-۴حذف  /محو:
 .۱-۱۰-۴حذف «را»:
ای بــت صاحــبدالن ،مشــاهده بنمــای
تــا تــو ببینیــم و خویشــتن نپرســتیم
()152:73
یعنی تا تو را ببینیم و خویشتن را نپرستیم.
دیوانــه بــه حــال خویــش بگــذار
کــه ایــن مســتی مــا نــه از شــراب اســت
()578:260
یعنی دیوانه را به حال خویش بگذار.
لبهــای تــو خضــر اگــر بدیــدی
گفتــی لــب چشــمة حیــات اســت
()39:21
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 .۲-۱۰-۴محو ،یعنی آوردن «را» در موضعی که
میتوان آن را حذف کرد:
کــس ندیــده اســت آدمـیزاد از تــو شیرینترســخن
شــکر از پســتان مــادر خــوردهای یــا شــیر را
)381:177
زیــن دســت کــه دیــدار تــو دل میبــرد از دســت
ترســم نبــرم عاقبــت از دســت تــو جــان را
()373:174
« .۵به»حرف اضافه:
کاربرد برخی از معانی «به» در دیوان سعدی مربوط
به سبک خراسانی است:
« .۱-۵به» :با:
ســعدی نگفتمــت بــه درخــت بلنــد او
مشــکل تــوان رســید بــه بــاالی پســت مــا
()164:78
یعنی با باالی پست ما.
« .۲-۵به» :در:
مپرســم دوش چــون بــودی بــه تاریکــی و تنهایــی
شــب هجــرم چــه میپرســی کــه روز وصــل حیرانم
()190:90
یعنی در تاریکی و تنهایی.
« .۳-۵به» :از:
هرچــه در روی تــو گوینــد بــه زیبایــی هســت
وآنچــه در چشــم تــو از خوبــی و رعنایــی هســت
()432:200
یعنی از زیبایی هست.
« .۴-۵به» :به واسطة:
ســعدی بــه روزگاران مهــری نشســته بــه در دل
بیــرون نمیتــوان کــرد اال بــه روزگاران
()177:84
یعنی به واسطة گذشت روزگاران.
« ۵-۵به» :تقابل
هرکــه چــون مــوم بــه خورشــید رخــت نــرم نشــد

زینهــار از دل ســختش کــه بــه ســندان مانــد
()249:115
یعنی در مقابل خورشید رخت نرم نشد.
« .۶-۵به» :برای:
[خنــک آن درد کــه یــارم بــه عیــادت بــه ســر آیــد
دردمنــدان بــه چنیــن درد نخواهنــد دوا را]
()10:06
یعنی برای عیادت به بالین من آید ،برای چنین درد
نخواهند دوا را.
« .6با» حرف اضافه:
 .1-6با :به.
گــه نعــره زدی بلبــل گــه جامــه دریــدی گل
بــا یــاد تــو افتــادم و از یــاد برفــت آنهــا
()105:51
یعنی به یاد تو افتادم.
 .2-6با :در (ظرفیت).
وه کــه گــر مــن بــاز بینــم روی یــار خویــش را
مــردهای بینــی کــه بــا دنیــا دگــر بــار آمــده اســت
()665:297
یعنی در دنیا دگر بار آمده است.
 .3-6با :در برابر (مقابله).
[شــهری اگــر بــه خــون مــن جمــع شـوند و متفــق
بــا همــه تیــغ برکشــم وز تــو ســپر بیفکنــم]
()278:128
یعنی در برابر همه تیغ برکشم.

نگاه کلی
سالها است که منتقدان ادبی و زبانشناسان،
پیوسته بر سر این مسأله ،چالش داشته و دارند که آیا
درست است شیوههای زبانشناختی یعنی شیوههای
برگرفته از دانش زبانشناسی ،در بررسی ادبیات به ویژه
زیباییشناسی به کار گرفته شود یا نه .تقریباً همة
زبانشناسان با اطمینان عقیده داشتهاند که چنین کاری
کام ً
ال درست است ،اما بیشتر منتقدان ادبی آن را برنتافته
و با خشم آن به مخالفت پرداختهاند .تصور سازشناپذیری
ادبیات و زبانشناسی ،عمدتاً ناشی از تصور تضاد میان
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علم و ارزش است .منتقدان ادبی بر این باوراند که ویژگی
سرشتی زبانشناسی جدید ،ادعاهای آن دربارة علم
بودنش است ،حال آنکه ویژگی سرشتی ادبیات ،این
است که با ارزشها سروکار دارد و ارزش را نمیتوان با
شیوة علمی سنجید( .مریم خوزان و حسین پاینده،
 )1386:20.21در نزد زبانشناسان ،زبان بودن ادبیات،
امری بدیهی است ،نه وسیلهای برای انتقال ادبیات با
کارکردی فراسوی زبان ،بلکه زبانی که مانند هر شکل
دیگری از کالم ،مورد نظریهپردازی قرار گیرد .معانی،
مضامین و ساختارهای فراگیرتر هر متن را -خواه ادبی
یا غیر ادبی -تنها ،روابط همگرای آن متن با زمینة
اجتماعی و غیر اجتماعی میسازد ،از این رو بیمعنا
است که زبان ادبیات را تا حد وسیلهای برای بیان ،فرو
بکاهیم( .همان)1386:24 ،
همة تالش این مقاله ،بازگرداندن مطالعات ادبی به
مسیر درست خود است .منظور ما از مسیر درست ،راهی
است که با آغاز زبان فارسی در هزارة اخیر ،آغاز شده و
بیشتر سخنوران ما در دورهها و مکتبهای پیاپی
سدههای گذشته ،آمدهاند .بیگمان ،توشة آن راه درست
آنگونه دانش زبان و زبانشناسی است که تبیین کاملی
از ساختار زبان و کاربرد آن در همة سطوح ارائه کند .این
سطوح عبارت است از معناشناسی یا انتظام معانی در
زبان ،دستور یا فرآیندها و سامانههایی که نشانهها را در
قالب جملههای زیبا مرتب میکند ،واجشناسی و
آواشناسی ،ساختار متن و انسجام در کالم و کاربردشناسی
یا روابط مرسوم بین ساختهای زبان و کاربران زبان و
کاربردهای زبان( .مریم خوزان و حسین پاینده،
 )1386:26و البته همة این سطوح برای دستیابی به
ادبیات بهعنوان «امر زیبا» است.
گام دوم ،تمرین و نهادینهسازی آن راه درست است
با تلقی درست از زبان و ادبیات فارسی در جامعة زبانی
و ادبی فارسی اعم از عمومی و آموزشی.حرف پایانی هم
این است :زبان ،پیکرة ادب است و دنیای فرهنگ دوست
از سلولهای زندة زبان فارسی ،به بافت زیبا ،جذاب و
بالندة آن دست یافته و آن را تحسین میکند و به آن
افتخار میکند و از آن لذت میبرد .غزل سعدی،
زندهترین بافتی است که میتوان دربارة آن حرف بزنیم.

نتیجهگیری
زیباییشناسی دانشی است که ناگزیر از بازتعریف آن
هستیم .آنچه که با نام دانش عمومی بالغت بخش
عمدهای از مفهوم استتیک را به خود اختصاص داده
است ،نشانی اشتباهی است که برخی منتقدان را فریفته
است .گام نخست و درست در زیباییشناسی میراث
ادبی فارسی ،ارزیابی میزان پایداری سازهای یعنی
ساختمان زبانی و دستوری آثار است ،تا پس از آن به
ارزیابی بیان هنری و ضریب نفوذ دانش بالغت و
معیارهای سنتی زیباییشناختی در میراث ادبی فارسی
بپردازیم.
پینوشتها

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

کتابنامه
باطنی ،محمدرضا ( .)1392توصیف ساختمان
دستوری زبان فارسی ،چ  ،30تهران :مؤسسة انتشارات
امیرکبیر.
بوذری نژاد ،یحیی ،غفاری ،علیرضا و بینای مطلق،
سعید (« .)1387هنر و معرفت نزد افلوطین» ،نامة
حکمت ،دورة ششم ،ش  ،1صص .35-51
پاینده ،حسین ( .)1397نظریه و نقد ادبی ،تهران:
انتشارات سمت.
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دیچز ،دیوید ( .)1373شیوههای نقد ادبی[ ،ترجمه]
صدقیانی ،محمدتقی و یوسفی ،غالمحسین ،چ  ،4تهران:
انتشارات علمی.
زرین کوب ،عبدالحسین ( .)1357ارسطو و فن شعر
[مؤلف و مترجم] ،تهران :مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)1395صور خیال در
شعر فارسی ،چ  ،18تهران :نشر آگاه.
راجر فالر و دیگران ( .)1386زبانشناسی و نقد ادبی،
[ترجمه]خوزان ،مریم و پاینده ،حسین ،چ ،3تهران :نشر
نی.
رجایی ،حمید (« .)1378زیبایی و زیباییشناسی»،
هنر دینی ،ش  ،10صص .55-80
شعبانیان ،علیرضا (« .)1394تأملی در ساختارهای
شعر فارسی» ،فصل نامه زیباییشناسی ادبی ،دورة ،60
ش  ،23صص .65-93
صفوی ،کوروش ( .)1390از زبان شناسی به ادبیات  ،
تهران :انتشارات سوره مهر.

صهبا ،فروغ (« .)1384مبانی زیباییشناسی شعر»،
مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز ،دورة  ،22ش ،30
صص .90-109
طایران ،امن اهلل ،صفاران ،الیاس و شهبازی فرد،
مریم (« .)1393بررسی رابطة   اخالق و هنر از نگاه
افالطون و کانت» ،پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان،
سال هشتم ،دورة جدید ،ش  ،30صص .117-128
فرشیدورد ،خسرو ( .)1382دستور مفصل امروز،
تهران :انتشارات سخن.
مشکاتالدینی ،مهدی ( .)1391دستورزبان فارسی
بر پایة نظریة گشتاری ،چ  ،12مشهد :انتشارات دانشگاه
فردوسی.
ناتل خانلری ،پرویز ( .)1369تاریخ زبان فارسی ،چ
 ،4تهران :نشر نو.
یوسفی ،غالمحسین ( .)1394غزلهای سعدی  ،
(تصحیح و توضیح) ،چ  ،2تهران :انتشارات سخن.
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