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چكیده
ر ،شني اااريمزمااي ا -زقااياثرشاایا ،ثر ر حلیاالر ااهرهاا ر اا ر
ت ناايثرآ ر قي االر ر يتاالر يفااهرتزنااار ر يفااهرتاااق یزارازرضاام ر حلیاالر
م هيثرتصزلا ر ا کارتاز ر ر ز اي رآ هاير ايريمزمي هايثرز ماور رغي ا ر
جيت ا ر تااي ر ا یاادرتااز رتاااپا ا ا.رز ر ما رپا ه ر اصاایما -حلیلااار
ااااهر ر ماااا ر حاااااثر رهيز اشني ااااارغااااؤلر اااا دثرز ر رتنظاااا ر
،شني اريمزماي ا ر زقاياثرتازا ز اارقا زرتاااهاد ر زايمورپا ه ر
یااي ب رتداايز ر ا دثرازرچیاان ر حاااثرجمااف ر ر ساايتدر ف اايلرت لااا ر ر
صااد ثر حاااثرف اايلريامنااد،ر ااه رازر م ا رهيز اشني ااا ر ساايتدرهاان ر
يمزيزهاايثر رفتااار ر یداايزثر ر یااي رضاامنارچ اامبی ر ااه ر ا یااهره اف ر
ازر م ا رغااؤلر ر مااحر لااامضر ر ا مور ر ا ی ر ر مدیاالرازر ااطضر ا ااار
پدمااد زرشااد،ر ااه ر ظ ا ر صااالر از رز ط ا ر رپاايمی ر ا ر ااي رتاان ک ر ر
يل ا تناادثر زماايرآتیااؤر ا جيثر قاادر رپ ا ي ا ثرهاايز ارميفز ا ر ااه ر
ازتجماااكرز ط ا ر ااي رريشااحر رت اااعر کي ااار رز ط ا ر ااي رريت ا ر
زریهر ير دياهيثرقدز ر ه .ر
كلیدواژهها :سبکشناسي گفتماني ،يز کاربردشناسي ،يز نحوی ،وجهی
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مقدمه
سبکشناسرري گفتمرراني از ترکیررب دو روش سبکشناسرري يررزای و تحلیرر
گفتمان پديد ريآيرد و برز تحلیر سبکشرنا تي آیرار ادبري از ن رر تحلیر گفتمراني
يپردازد .در اي شیوه تحلیر گرر برا تمرکرز برر رابطرز رت ادبري و بافر روقعیتيای
کز ت در آن تودیرد شرده اسر برز بررسري يرزهرای ختلر رت و تبیری ارتبراط
یان باف تني و باف بیروني آن ،برز گفتمانهرای رت دسر رييابرد برديهي اسر
ر زگانهرای رت یسرر ري-
کز دس يابي بز گفتمران لادرب رت از طرير شرنا
شود و کشر ر زگانهرا نیرز از طرير بررسري يرزهرای سبکشرنا تي رت مكر
يگردد سر ا از طرير تجزيرزوتحلی يرزهرای ختلر سبکشرنا تي برز روابر
تحاب باف درونري رت و بافر روقعیتي يعنري دوره تراريخي و ناسربات سیاسري_
اجتمايي آن دوره پردا تز يشرود و سربکشناسري گفتمراني رت انجراب ريگیررد .در
اي پرژوهش ضرم بازکراوی يرزهرای ختلر سبکشرنا تي ،برا توصری و تفسریر
گفتمان طرح در رت  ،برز کشر ارتبراطهرای پیردا و پنهران رت برا بافر بیرونري و
رروقعیتي و گفتمانهررای رايررج و لادررب يصررر سررعدی رريپررردازين .کررفن گفتمانهررای
رايج و لادب يصر سرعدی و ترا حردودی جا عرز ايرانري پرا از حملرز غرون ،گفتمران
نهاد حكو تي _سیاسي و گفتمران نهراد دينري _ يرفراني اسر  .گفتمران حابر اير دو
گفتمان نیز گفتمران نهراد يا رز/ريی اسر و از ترکیرب و تحابر گفتمانهرای يادشرده
کررز گفتمانهررای سررا تاری و ارجررايي در لررزن سررعدی بررز شررمار رريآينررد ،گفتمرران
لادب لزن سرعدی يعنري گفتمران ياشرحانز کرز گفتمراني فرآينردی و درنتیجرز ترکیرب و
تحاب با گفتمانهرای سرا تاری يادشرده اسر  ،پديردار ريشرود .فصر بندی گفتمراني
گفتمان لادربِ ياشرحانز ،ترکیبري از گفتمانهرای لادرب حكرو تي _ سیاسري و دينري _
يرفاني از طرفي و گفتمران يا رز  /ريیر از طررف ديگرر اسر  .سبکشناسري يرز-
ای ويژگرريهررای لادررب سرربكي را در يررزهررای ختلرر بررسرري رريکنررد .در يررز
واژگاني برز بررسري نشرانزهرای کف ري در پیونرد برا نهادهرای اجتمرايي توجرز نشران
رريدهررد و صرردا و دح ر گررروههررای اجتمررايي را در ررت بازکرراوی رريکنررد تحلی ر
هرا ،تكررار و تررادف و ...در اير يرز بررسري ريشرود .در يرز
ر زگانها ،شرا
نحوی بز پیوند سا تار نحوی جملرزهرا ،صردای نحروی (فعران يرا نفعر برودن صردای
ررت ) و وضررع گوينررده و بسررا د انرروا جملررز و ...در پیونررد بررا گفتمرران لادررب و ب ر
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ايرردئودوژی ررت پردا تررز رريشررود .در بررسرري يررز کاربردشناسرري نیررز بررز طادعررز
کررنشهررای گفترراری ،بیرران صرررين و سررتحین و يررا ضررمني و لیر سررتحین و اصررون ادب
يپردازد .در يز بفلري برز نحروه ارتبراط رؤیر ،اسرتعارههرای فهرو ي ،پیوسرتگي و
انسررجاب ،ابزارهررای جررازی و وسرریحي شررعر در پیونررد بررا وضررو رکررزی و گفتمرران
لادب و ب ايردئودوژی رت توجرز ريکنرد .ررده گفتمران عشروش بين یرر برآينرد و
ترکیررب دو گفتمرران اقترردارگرای تثبیر شررده يصررر سررعدی و پرراازآن ،يعنرري گفتمرران
ديني _يرفراني و گفتمران سیاسري _ حكرو تي اسر  .در اير ررده گفتمران عشروش
نمرراد کمرران و جمرران انسرراني و گهگرراه روحرراني و ادهرري اسر دارای قرردرت طل ر و
بيیونویراسر و ياشر کررز برآينرد گفتمران يا ررز /ريیر اسر در حابر او زار و
زبون و تسلین و سرسر رده اسر  .عشروش جرزوی از بهشر و آيتري از رحمر اسر .
هرریچکا در جهرران بررز او اننررد نیس ر  .بااي همررز سررنگدن و سرررکش و برريوفاس ر .
عشرروش اننررد سررلطاني قرراهر جفاپیشررز و ياشر همنررون ريیترري سرسر رده و تسررلین
شررده و نایررار و سررتن پررذير توصرری رريشررود .ياش ر رسررن سررتمگری زور نرردان و
تسررلین و سرسرر ردگي در حابرر آنرران را از ز انررز آ و تررز و صرربر و سرركوت و
پايررداری را بررر هررر واکنشرري ترررجین داده اسرر  .جررور و جفررا و زور و زور نرردی و
بيوفررايي ،بررز عشرروش و تحمرر و جرران بررا ت و نرر کشرریدن و نرراتواني و بنررده
عشوش بودن و ستن کشیدن ضروری و شكر گفت  ،بز ياش نسب داده يشود.

فرضیههای تحقیق
-1بررز ن ررر رريرسررد گفتمرران ياشررحانز در لررزن سررعدی ،للبررز گفتمرراني دارد و
وجز لادب اس .
-1بررز ن ررر رريرسررد کررز يررز نحرروی در سرربک شخصرري سررعدی در لررزن ،از
اهمی بیشتری بر وردار اس .

پیشینه تحقیق
برراقری لیلرري و حرابرري کررادي ( )1811در حادررزای بررا ينرروان تحلی ر گفتمرران
سیاسرري _اجتمررايي رابطررز ياشرر و عشرروش در لزدیررات سررعدی در ضررم تحلیرر
يکیهررارب لزدیررات سررعدی ،عشرروش را نمررادی از پادشرراهان سررتبد و شرراير را
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نماينده ل قلمداد کردهانرد و برز اير نتیجرز رسریدهانرد کرز شراير برا پنهران شردن در
پش استعاره يش بز نزدرز رانع ،برز انتحراد از قردرت در قادرب يشر پردا ترز اسر .
سررجودی و اکبررری ( )1818در حادررزای بررا ينرروان تحلی ر انتحررادی گفتمرران حا ررات
شايش صوفیزبز تحو ت نهراد تصروف برر بنرای روششناسري فررکفف در سرز سرطن
توصی  ،تفسیر و تبیی پردا ترز و برز اير نتیجرز رسریدهانرد کرز در نخسرتی حا رات،
گفتمان صوفیز با ايجاد تعادن یران يرفران و شرريع و تكیرز برر زهرد و يبرادت آلراز
و بز تدريج ،فاهیمي یون يش و حبر طررح و از یرزان تاکیرد برر زهرد و يبرادت
کاسررتز رريشررود .سر ا شررايش صرروفیز بررزگونرزای در پرري بررز دسر آوردن جايگرراه
سیاسرري برررای ررود در حابر يلمررای دينرري بر يآينررد .درپررر ( )1811در حادررزای بررا
ينوان سبکشناسي انتحادی ضرم عرفري سبکشناسري انتحرادی برز فراهیمي همنرون
سرربک ،انتحررادی ،ايرردئودوژی و قرردرت بررزينوان یهررار فهرروب پايررز در سبکشناسرري
انتحررادی پردا تررز اس ر  ،ابزارهررای سبکشناسرري انتحررادی را شررا  :تعرردی ،تغییرررات

نحرروی بنرردها ،سررا تار واژگرراني و وجهی ر و کررنش گفتررار ،ترررادف و تحابر و عرراني
ضمني بز شمار آورده اس .

اهداف تحقیق
هدف اير پرژوهش سبکشناسري انتحرادی لرزن سرعدی و کشر روابر رت و
باف برا بیررون و حری تراريخي-فرهنگري لرزن و باحر گفتمراني و تریییر آن برر
لزن سعدی بر بنای اي شیوه نوي سبکشناسي اس .

روش تحقیق
روش تححیرر توصرریفي-تحلیلرري اسرر ابترردا دو يررز نحرروی و کاربردشناسرري
لزن تحلی و پراازآن پیونرد اير يرزهرا برا گفتمانهرای رايرج در يصرر سرعدی برز
شیوه انتحادی بررسي يشود.

مبانی پژوهش
فهررروب گفتمررران در دو ز ینرررز ختلررر در پژوهشهرررای ادبررري وردتوجرررز
قرارگرفتررز اس ر در بر رري از تررون بررز يررک قطعررز زبرراني بررزرگ اشرراره دارد و در
بر ي ديگر برز سراز انبندیهای اجتمرايي حتواهرا در کراربرد .ترا حردود سري سران
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پرریش گفتمرران در عنررايي سررنتي بررز يرضررز يررک وضررو عرری در قادررب گفتررار و
نوشتار اطفش ريشرد ا را ا رروزه تحر تریییر حروزههرای ختلر يلروب انسراني از
قبیرر فلسررفز ،زبانشناسرري ،جا عزشناسرري ،ترراريش ،نحررد ادبرري و روانکرراوی بررز
حودزهايي انند فهن زبران در بافر  ،کرنشهرای کف ري ،تعا ر کف ري ،كادمرزکراوی،
زبانشناسي نحرشگررا و فراهیمي همنرون قردرت و ايردئودوژی ،برز طادعرز يمیر ترر
تررون ادبرري رريپررردازد و نحرروه بر ررورد پژوهشررگران را بررا تررون ختلر ديگرگررون
سا تز اسر  ( .كاريرک « )113-111 :1818گفتمران شریوهای را بررای سرخ گفرت
درباره جهان و فهرن آن اسر  .برز ايتحراد ب .هلیردی اصرطفح گفتمران برا واحرد زبراني
کررز بررزرگتررر ازجملررز اس ر سررروکار دارد و جمويررز يناصررر و شرررايطي اس ر کررز
یناننز گرد هرن جمرع شروند ،رت را برز وجرود ريآورنرد .برزاي ترتیب گفتمانهرای
ختلفي ازجملز گفتمران دانشرگاهي ،ححروقي ،رسرانزای و جرز آن رواهین داشر  .هرر
نررو از گفتمرران ويژگرريهررای زبانشررنا تي ررود را دارد .همننرری  ،گفتمرران قلمرررو
اجتمرايي وانرده ريشرود کرز برسرا تز عنرايي بر ري جنبرزهرای واقعیر
شنا
اس  .بز دحا نشانزشناسي ،گفتمران برز سرطن گفتمراني عنري کرز در تحابر برا سرطن
روايي قرار يگیرد ،اشراره دارد .گفتمران حاصر تعا ر بری دو جنبرز از زبران يعنري
دنیررای طبیعرري و ارزشهررای انتزايرري اس ر و بررز جهرران اجتمررايي عنرري رريدهررد».
(ي یمي فرد )1811 :111 ،با توجرز برز ديردگاههرای ختلر گفتمران را ريتروان سرازنده
ن ررابهررای نمررادي و سررا انهای اجتمررايي دانس ر و کررار گفتمرران کرراوی را طادعررز
سا و يملكرد تاريخي و سیاسي آنها بز شمار آورد.
تحلی گفتمران را فراترر رفرت از صرورتهرای قاب رؤير زبران و راه برردن برز
پاز ینررزهای اجتمررايي – فرهنگرري و کشرر روابرر تحابرر زبرران و فرآينرردهای
اجتمايي تعري کرردهانرد« .تحلیر گفتمران انتحرادی يرک نرو تحلیر گفتمراني اسر
کز نحوه اسرتفاده لیرر شررو از قردرت جمعري ،سرلطز ،يردب سراوات کرز از طرير
نوشتار و گفترار در بافر اجتمرايي و سیاسري را صرورت ريگیررد ،ايجراد ري-
شررود( ».يار حمرردی )1818 :1 ،تحلی ر گفتمرران روش بینارشررتزای اس ر کررز بررز راح ر
یگونگي تكوي عنا و شك گیرری سرا تارهای ترون در پرترو ويژگريهرای زبراني و
اجتمايي – فرهنگي يپردازد ( .كاريک)111 :1818،
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از اهررداف شررتر رويكردهررای گونرراگون تحلیرر گفتمرران ،تجزيررزوتحلی
رواب و ناسبات قردرت در جا عرز و صرورتبندی یشرنانردازهايي اسر کرز توسر
آنها بتروان روابر قردرت و ا كانرات و ز ینرزهرای تغییرر اجتمرايي را ورد طادعرز و
بررسي قررار داد (يورگنسر و فیلیر ا« )11:1831 ،راجرفراودر را ريتروان برزينوان يكري
از اودرری طرررح کننرردگان سبکشناسرري انتحررادی بزحسرراب آورد .او برررای اودرری بررار،
در نحررد زبانشناسرري ( )1131عنررا و جهررانبیني و نحررش واننررده را بررزينوان ارتبرراط
ت و باف تني طرح کررد( ».درپرر )1811 :11 ،وضرو اير لرزن « عشروش برين یرر
اسرر » و وجررز لادررب گفتمرراني ايرر لررزن ترکیبرري از يناصررر گفتمرران حكررو تي –
سیاسي و گفتمان دينري – يرفراني و ادبترز گفتمران و سرن ادبري شرعر فارسري اسر .
«در لررزنهررای سررعدی عشرروش همررواره در سرریمای انسرراني و نزديررک بررز واقعیرر
تصوير شرده اسر  ،ا را اير عشروش در حراب حايسرز در او ،کمران و جمران انسراني
اس  ،بزويژه در تحرابلي کرز برا ياشر دارد برز راتب از او فراترر اسر  .اير تماير برز
ايرتف بخشرریدن عشرروش تررا او ،جمران و کمرران مكر بشررری باير شررده اسر کررز
عشوش پادشاه گونز فررض شرود و ياشر در حابر او همنرون ريیر رود را روار
و کن حدار و ن دار تصور کند( ».طهماسبي)131-1811 :131 ،

بحث و بررسی
در اي

حادز بز سبکشناسي گفتماني لزدي از سعدی با اي
يار با ا بريوفرايي ريکنرد

بيگناه از

طلع:

جدايي ريکنرد

(سعدی)813 :1 ، ،1833 ،

پردا تررز رريشررود .اي ر لررزن زير جمويررز يكرري از ينرراوي وضررويي در لررزن
سعدی يعنري عشروش برين یرر و برا رکزير گفتمران ياشرحانز و بیرانگر بريوفرايي و
سررتمگری و سررنگددي عشرروش اسرر اسررتعاره فهررو ي عشرروش بررين یررر اسرر در
گفتمرران ياشررحانز در لررزن سررعدی جايگرراه ويررژهای دارد .بنیرراد ايرر رررده گفتمرران
برگرفتررز از گفتمانهررای اقترردارگرا و لادررب يصررر سررعدی و پرراازآن ،يعنرري گفتمرران
ديني – يرفاني و گفتمران حكرو تي _ سیاسري اسر  .در اير ررده گفتمران عشروش
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نماد کمان و جمان انسراني و دارای قردرت طلر و ياشر کرز برآينرد گفتمران يا رز/
ريی اس در حاب او تسلین و سرس رده و ستن پذير و زار و زبون اس .
در ايرر پررژوهش از ن ررر سبکشناسرري گفتمرراني کررز ترکیبرري از سبکشناسرري
يررزای و تحلیرر گفتمرران اسرر  ،کوشررش رريشررود بررا بررسرري دو يررز نحرروی و
کاربردشناسي بز تحلی سبکشنا تي گفتمان اي لزن ب ردازين.
يرررار برررا رررا بررريوفرررايي ررريکنرررد
شرررمع جرررانن را بكشررر آن بررريوفرررا
رريکنررد بررا ررويش ررود بیگررانگي
جرررو فروشسررر آن نگرررار سرررن دن
يرررار ررر اوبررراش و قفشسررر و رنرررد
ای سررررلمانان بررررز فريررررادب رسررررید
کشرررتي يمررررب شكستسررر از لمرررش
آنیررز بررا رر رريکنررد انرردر ز رران
سررررعدی شیري سررررخ در راه يشرررر

بررريگنررراه از ررر جررردايي ررريکنرررد
جررررای ديگررررر روشررررنايي رررريکنررررد
بررررا لريبرررران آشررررنايي رررريکنررررد
بررررا رررر او گنرررردبنمايي رررريکنررررد
برررر ررر او رررود پارسرررايي ررريکنرررد
کررران ففنررري بررريوفرررايي ررريکنرررد
از ررر سررركی جررردايي ررريکنرررد
آفررررر دور سرررررمايي ررررريکنرررررد
از دررربش بوسررري گررردايي ررريکنرررد
(سعدی)813-813 :1 ، ،1833 ،

الف) یه نح ی
الف )8 .چینش نح ی جمالت
سررا تمان جملررز و ن ررن اجررزای آن در شررعر بررا نثررر و سررخ يررادی تفرراوت
اسر زيرررا قوايررد يروضرري در شررعر سررنتي و رروزون و حفررا بررودن کررز از اصررون آن
اس  ،انع از شرك گیرری سرا تمان جملرز بزگونرزای کرز در نثرر اسر در شرعر ري-
شررود بررا توجررز بررز گونررزهررای (ژانرهررای) ختل ر ادبرري و شررايرانز ،بنررا بررز گفتررز
زبانشناسران عاصرر ،هرر رت ريتوانرد دارای دسرتوری تفراوت برا دسرتور کلري و
رايج زبان باشد کز اصرطفحاً بردان دسرتور رت ريگوينرد .نتحردان ادبري در پرذيرش
اي نكتز تف ادحودند کز سخ سرعدی نمونرز برارز شریوايي و روانري و برز يبرارتي َثَر
ايفی سخ سه متنع اس بخرش يمرده اير همرواری و روانري برز سراز اندهي و
رياي ن رن نحروی در سرا تمان جملرز در شرعر سرعدی ربروط ريشرود و در کنرار
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ايرر سررئلز توجررز بررز دقررايحي اننررد گررزينش شايسررتز و بايسررتز واژگرران و هنررر
ترکیبسررازی و حفررچ تعررادن یرران دفررچ و عنرري و هررارت و اسررتادی در جابررزجررايي
هنر ندانررز ارکرران جملررز در جهرر ادحررای عرراني ضررمني و یانويررز و درن رگرررفت
وقعیر و وضررعی خاطررب و ايجرراد ناسررب هررای گونرراگون در حررور هررننشرریني و
جانشیني و حرذفهرا و تكرارهرای ضرروری و هنر ندانرز را ريتروان از د ير اصرلي
دس يابي سعدی بز بفل نحصربزفرد او در شعر فارسي دانس .
جدون شماره  -1تحسینبندی جملزها بز بندهای جداگانز

جملز

تحسین بندی جملزها بز بندهای جداگانز

1

[يار]

8

آن بيوفا

1

[آن بيوفا]

1

[آن بيوفا]

1

[آن بيوفا]

3

آن نگار سنگدن

3

او

1

يار

11

او ود

بيگناه

از ا

جدايي

يکند
شرررمع

بسو

1

يار

با ا

بيوفايي

يکند

جانن را

جای ديگر
بررا ويش

روشنايي

يکند

بیگانگي

يکند

ود
بالريبان

آشنايي

يکند
جوفروش

با

گندب نمايي

يکند
اوبرراش
و قفش
و رند

بر

پارسايي

اس

يکند

اس
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رسید

فريادب

11

کان ففني [ عشوش]

18

کشتي يمرب [ ]

11

[او]

11

آنیز [او]

يکند

بيوفايي

شكستز

ازلمش

اس

[او]
از ررر

يکند

جدايي

سكی
با
[با ]

آف

11

اندر ز ان

يکند
يکند

دور سمائي
سعدی شیري سخ

13

در راه يش

از دررربش

بوسرررررري

[او]

گدايي

يکند

با نگاهي بز فهرسر لزدیرات سرعدی اير نكترز برزسرادگي دريرافتني اسر کرز
بیشررتر لررزنهررا دارای رديرر فعلرري هسررتند و اي ر نكتررز بیررانگر توجررز سررعدی بررز
سا تمان نحوی جملز در کفب اسر  .تحريبراً بریش از نرود درصرد لرزنهرايي کرز طبر
حررروف ادفبررا بررز حرررف "ت" و "د" و" ب" و "ی" ررتن رريشرروند ،رديرر فعلرري
دارند و بخش زيرادی از کر لرزنهرای سرعدی را شرا ريشروند .در اير لرزنهرا
یینش نحروی جملرز کمترري فاصرلز را برا نطر گفترار و سرا تار يمرو ي جملرز در
زبران دارد .در لررزنهررای ديگررر هررن سررعدی بیشررتري اسررتفاده را از جملررزهررای فعلرري
برده اس  ،اگریز اللب فعر جملرز را در پايران جملرز نیراورده اسر  .در اير روارد،
بنررا بررر ضرررورتهررای يروضرري و زيبررايي شناسررانز و حاصرردی کررز در جه ر ادحررای
عاني گوناگون بوده اسر بزتناسرب جايگراه فعر را برزگونرزای شرناور طراحري کررده
اسر گرراه فعر را در آلرراز و گرراه در یانررز آورده اسر و در رروارد فراوانرري نیررز در
جه ايجراز و اقتصرار نحروی برا قررائ دف ري و عنروی افعران را حرذف کررده اسر .
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(برای تفصری ر ، .دانشرورکیان )13-31 :1833 ،در جردون شرماره  1ابتردا رت را برز ینرد
بنررد تحسررینبندی کرررده و بعرردازآن واژههررای هررر بنررد بزصررورت جداگانررز بررا شررخ
کردن شماره ابیرات و شرماره جملرز در جردون نوشرتز شرده اسر  .در تمرا ي جردون-
های اي حادز ،شمارهگذاری جملرزهرا طبر اير جردون اسر  .ن رور از (ب) بیر و
( )،جملز اس .
جدون شماره  -1یینش نحوی جمفت
اسنادی

اس (ن )83-3-5-7

متعدی

میكند (ن -84-82-82-8-6-5-4-2-8

بكش (ن  )3شكسته اس (ن )83

)87-86-85
ان اع فع

زم
معل م

اس ()3-7-5
میكند (ن -82-82-8-6-5-4-2-8

اس (ن )83-3-5-7

بكش (ن  )3شكسته اس (ن )83

)87-86-85-84
مجه ل

-

-

-

شناتتی

-

-

-

یار با ما بی وفایی میكند (ن [)8یار] بیگناه

یار م اوباش و عالش و رند اس

(ن ) 3

آنچه [او] با م اندر زمان میكند

از م جدایی میكند (ن  )2آن بیوفا شمع

او ت د بر م پارسایی میكند (ن  )82كان

(ن  )85آف

دور سمائی [با م ]

(ن [)3آن بیوفا] جای دیار

فالنی بیوفایی میكند (ن  )82كشتی

میكند (ن  )86سعدی شیری سخ

روشنایی میكند (ن [ )4آن بی وفا] با

عمرم [م ] از غمش [او] شكسته اس

(ن

ت یش ت د بیاانای میكند (ن [ )5آن بی-

 )83از م مسكی جدایی میكند (ن )84

جانم را بكش
وج ه افعال

اتباری

در راه عشق از لبش [او] ب سی
گدایی میكند (ن )87

وفا] با غریبان آشنایی میكند (ن  )6آن ناار
(ن  )7او با م گندم

سنادل ج فروش اس
نمایی میكند (ن )8
التزامی

ای مسلمانان به فریادم رسید (ن )88

امری
اسم یا نهاد

-

-

-

[یار] بیگناه از م جدایی میكند (ن )2

[آن بی وفا] با ت یش ت د بیاانای می-

آنجه [او] با م اندر زمان میكند

[آن بی وفا] جای دیار روشنایی میكند (ن

كند (ن  )5كشتی عمرم [م ] از غمش [او]

(ن  )85آف

دور سمائی [با م ]

)4

شكسته اس (ن )83

میكند (ن  )86سعدی شیری سخ

حذف جملهها

در راه عشق از لبش [او] ب سی
گدایی میكند (ن )87
فع یامسند

-

-

-

جمله

-

-

_

جابهجایی جملهها

اسم یانهاد
فع یا مسند
جمله

آن بی وفا شمع جانم را بكش (ن )3
-

-

[آن بی وفا] با ت یش ت د بیاانای می-

آن ناار سنادل ج فروش اس

كند (ن )5

(ن ) 7
-

-
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سعدی شیری سخ در راه عشق از لبش [او]
بلند

ب سی گدایی میكند (ن )87
یار با ما بی وفایی میكند (ن [)8یار] بیگناه

یار م اوباش و عالش و رند اس

(ن ) 3

آنچه [او] با م اندر زمان میكند

از م جدایی میكند (ن  )2آن بی وفا شمع

او ت د بر م پارسایی میكند (ن  )82ای

(ن  )85آف

دور سمائی [با م ]

(ن [)3آن بیوفا] جای دیار

مسلمانان به فریادم رسید (ن  )88كان

میكند (ن )86

روشنایی میكند (ن [ )4آن بی وفا] با

فالنی بیوفایی میكند (ن  )82كشتی

ت یش ت د بیاانای میكند (ن [)5آن بی

عمرم [م ] از غمش [او] شكسته اس

(ن

وفا] با غریبان آشنایی میكند (ن  )6آن ناار

 )83از م مسكی جدایی میكند (ن )84

جانم را بكش
ساده

(ن  )7او با م گندم

سنادل ج فروش اس
نمایی میكند (ن )8

سعدی شیری سخ در راه عشق از لبش [او]
مرك

ب سی گدایی میكند (ن )87
-

پیچیده

-

یار با ما بی وفایی میكند (ن [)8یار] بی

یار م اوباش و عالش و رند اس

(ن ) 3

آنچه [او] با م اندر زمان میكند

گناه از م جدایی میكند (ن  )2آن بیوفا

او ت د بر م پارسایی میكند (ن  )82ای

دور سمائی [با م ]

(ن [)3آن بیوفا] جای

مسلمانان به فریادم رسید (ن  )88كان

دیار روشنایی میكند (ن [ )4آن بیوفا] با

فالنی بی وفایی میكند (ن  )82كشتی

ت یش ت د بیاانای میكند (ن [)5آن بی-

عمرم [م ] از غمش [او] شكسته اس

(ن

وفا] با غریبان آشنایی میكند (ن  )6آن ناار

 )83از م مسكی جدایی می كند (ن )84

شمع جانم را بكش
وابسته

-

ان اع جمله

سنادل ج فروش اس

(ن  )85آف

می كند (ن  )86سعدی شیری
سخ

در راه عشق از لبش [او]

ب سی گدایی میكند (ن )87

(ن  )7او با م گندم

نمایی میكند (ن )8
ای مسلمانان به فریادم رسید (ن  )88كان
همپایه

فالنی بیوفایی میكند (ن )82
یار با ما بی وفایی میكند (ن [)8یار] بیگناه

یار م اوباش و عالش و رند اس

(ن ) 3

آنچه [او] با م اندر زمان میكند

از م جدایی میكند (ن  )2آن بی وفا شمع

او ت د بر م پارسایی میكند (ن  )82ای

(ن  )85آف

دور سمائی [با م ]

(ن [)3آن بیوفا] جای دیار

مسلمانان به فریادم رسید (ن  )88كان

میكند (ن )86

روشنایی میكند (ن [ ) 4آن بیوفا] با ت یش

فالنی بیوفایی میكند (ن  )82كشتی

ت د بیاانای میكند (ن [ )5آن بیوفا] با

عمرم [م ] از غمش [او] شكسته اس

(ن

غریبان آشنایی میكند (ن  )6آن ناار

 )83از م مسكی جدایی میكند (ن )84

جانم را بكش
مستق

سنادل ج فروش اس

(ن  )7او با م گندم

نمایی میكند (ن )8
یار با ما بی وفایی میكند (ن [)8یار] بیگناه

یار م اوباش و عالش و رند اس

(ن ) 3

آنچه [او] با م اندر زمان می-

از م جدایی میكند (ن  )2آن بیوفا شمع

او ت د بر م پارسایی میكند (ن  )82كان

كند(ن)85آف

دور سمائی [با

(ن [)3آن بی وفا] جای دیار

فالنی بیوفایی میكند (ن  )82كشتی

م ]میكند(ن)86سعدی

روشنایی میكند (ن [ )4آن بی وفا] با

عمرم [م ] از غمش [او] شكسته اس

(ن

ت یش ت د بیاانای میكند (ن [)5آنبیوفا]

 )83از م مسكی جدایی میكند (ن )84

جانم را بكش
تبری

با غریبان آشنایی میكند (ن  )6آن ناار
سنادل ج فروش اس

(ن  )7او با م گندم

نمایی میكند (ن )8
انشایی

ای مسلمانان به فریادم رسید(ن)88

سخ

شیری

در راه عشق از لبش

[او]ب سی گدایی میكند(ن)87
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در جرردون شررماره  1ییررنش نحرروی جملررزهررا براسرراس جرردون شررماره 1
تحسین بندی ابیات بز بنردهای جداگانرز نوشرتز شرده اسر و شرماره جملرزهرای دا ر
جدون هن طب جدون شماره  1اسر  .ازن رر ییرنش نحروی جملرزهرا ،بنرا برر بسرا د
بزدس آ ده بیشتر جملزها برری ،سرتح  ،کوتراه ،سراده و ازن رر عنرايي بزهنپیوسرتز
و نسررجنانررد و در جمررو جمررفت ،یهررار فعر اسررنادی ،هفررده فعر علرروب و یهررار
فع زب و سیزده فعر تعردی بزکاررفترز اسر  .بسرا د برا ی افعران علروب همننری
تعدی ،بیرانگر سرا واژی نحروی جمرفت و نزديرک برودن آنهرا برز سرا ان گفترار
طبیعرري اس ر  .همننرری در لررزنهررايي کررز بررا ردي ر فعلرري در شررعر فارسرري سررا تز
يشود لادباً سرا تار و ییرنش نحروی جمرفت دسرتور ند و بتنري برر قوايرد جملرز
فارسي اس بیشرتري وجروه کراربرد يافترز در جمرفت وجرز ا براری اسر (شرانزده
ورد) در ک سرا تار لرزن (یهرار رورد) فعر در جملرز بزصرورت حردب برر سراير
ارکرران آورده شررده اس ر از جمررو جمررفت کرراربرد يافتررز در اي ر لررزن در هش ر
جملز حذف نهاد صورت گرفتز اس .

الف )2 .صدای نح ی مت یا صدای دست ری
صدای نحوی/دستوری رت را لادبراً برز صردای فعران و نفعر تحسرین کرردهانرد،
در زبرران فارسرري اير سررا هررا صرردای ررت و فزررای آن را بررز سررم انفعرران رري-
کشررانند-1« :جملررز بررا فعرر زب ،ثرر افتررادن ،تررر رروردن و-1 ...جملررزهررای
اسنادی با افعادي یون اس  ،برود ،شرد ،گشر  ،گرديرد -8جملرزهرای جهرون و شربز
جهررون -1وجررز صرردری (اسررتعاره دسررتوری)( ».اسرردی و يلیررزاده)1811 :11 ،
وقتيکز بتردای جملرز کرنشگرر يرا انجراب دهنرده فعر و فعر نیرز گرذرا و تعردی و
سا تار جملز علوب باشرد عمرو ً نشراندهنده وضرع اقتردار نويسرنده اسر و در اير
صررورت صرردای ررت صرردايي فعرران حسرروب رريشررود .ز رراني کررز بترردا هرردف يررا
پذيرنده فع باشد در اير صرورت لادبراً فعر جهرون اسر و صردای رت نفعر يرا
پذيرنده حسوب يشوند.
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اسنادی

11

متعدی

8

الزم

13

معلوم

-

مجهول

-

شناختی

11

اخباری

1

التزامی

-

امری

11

خبری

1

انشایی

انواع فعل

صدای نحوی متن

وجوه افعال

انواع جمله

جدون شماره  -8صدای نحوی ت

در جدون شرماره  1ییرنش نحروی جمرفت ،تمراب جملرزهرای ربروط برز انروا
فع  ،وجوه افعران و انروا جملرز ،بزصرورت کا ر آورده شرده اسر و بررای پرهیرز از
تكرار جدد آن ،در اي قسرم يعنري جردون شرماره  8صردای نحروی رت  ،فحر برز
آوردن بسا د بكار رفتز در باف بسرنده شرده اسر  .برا توجرز برز کثررت افعران علروب
(هفده ورد) و تعدی (سیزده رورد) بافر سرل جمرفت برری ،صردای رت فعران
و از وضع باور و يحی اس ا ا باآنكرز صردای رت فعران اسر در يرزهرای لايرب
يجز و ناتواني ياش  /شعری کا فً آشكار اس .

الف )3 .م ضع گ ینده
عیارهای بررسي یزان قطعیر و يرا يردب قطعیر رت  ،برز وجروه کراربرد يافترز
در ت و سا های علروب و جهرون بسرتگي دارد اگرر وجروه ادتزا ري ،شرا وجرز
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شررطي ،تمنررايي ،ديرايي ،پرسشرري و ن رراب وجهري شررنا تي کررز بیرانگر يرردب شررنا
جهرون کراربرد و بسرا د
کا هسرتند اننرد یران کرردن ،فكرر کرردن و ...و سرا
بیشتری داشتز باشد یزان قطعیر پرايی و وضرع گوينرده ضرعی اسر و اگرر وجروه
کرراربرد يافتررز وجررز ا برراری و ا ررری و وجرروه شررنا تي ربرروط بررز بیررنش و ادرا
باشررد ،اننررد يحیررده داشررت در کررردن دانسررت و ...و سررا افعرران علرروب بسررا د
بیشررتری داشررتز باشررد درجررز قطعیر ررت بررا و گوينررده دارای وضررع اقترردار اسر
(درپر)31-33 :1811،

الف )3،8 .ع ام عطعی و عدم عطعی مت
جدون شماره  -1بررسي یزان قطعی و يدب قطعی

ت

ع ام عطعی مت

تاكید

[آن بیوفا] با تو یش تو د بیاوانای
میكند (ن )5

یار م اوباش و عوالش و رنود
اسوو (ن  )3او توو د بوور موو
پارسایی میكند (ن )82

تكرار

موویكنوود (ن -82-8-6-5-4-2-8
)87-86-85-84-82

یار ( )3-8بی وفا ()82-3

الزام و اجبار

-

-

-

یار با ما بیوفایی میكند (ن [ )8یوار]
بیگناه از م جدایی میكند (ن [ )2آن
بی وفا] جای دیار روشنایی میكند (ن
[ )4آن بی وفا] با غریبان آشنایی می-
كند (ن  )6آن ناار سنادل ج فروش
اس (ن  )7او با م گندم نمایی موی-
كند (ن )8

یار م اوباش و عوالش و رنود
اسوو (ن  )3او توو د بوور موو
پارسووایی موویكنوود (ن  )82ای
مسلمانان بوه فریوادم رسوید (ن
 )88كان فالنی بیوفایی میكند
(ن  )82كشوتی عموورم [مو ] از
غمش [او] شكسته اس (ن )83
از م مسكی جدایی میكند (ن
)84

آنچه [او] با م انودر
زمان میكند (ن )85
آف دور سومائی [بوا
م ] میكنود (ن )86
سعدی شویری سوخ
در راه عشق از لوبش
[او] ب سووی گوودایی
میكند (ن )87

یار با ما بیوفایی میكند (ن [ )8یوار]
بیگناه از م جدایی میكند (ن  )2آن
بیوفا شمع جانم را بكشو (ن [ )3آن
بیوفا] جای دیار روشنایی میكند (ن
[ )4آن بی وفا] با ت یش ت د بیاانای
میكند (ن [ )5آن بیوفوا] بوا غریبوان
آشنایی میكند (ن  )6آن ناار سنادل
ج فروش اس (ن  )7او با م گنودم
نمایی میكند (ن )8

یار م اوباش و عوالش و رنود
اسوو (ن  )3او توو د بوور موو
پارسووایی میكنوود (ن  )82كووان
فالنی بیوفایی میكنود (ن )82
كشتی عمرم [م ] از غمش [او]
شكسووته اسوو (ن  )83از موو
مسكی جدایی میكند (ن )84

آنچه [او] با م انودر
زمان میكند (ن )85
آف دور سومائی [بوا
م ] میكنود (ن )86
سعدی شویری سوخ
در راه عشق از لوبش
[او] ب سووی گوودایی
میكند (ن )87

جمله مستقیم

جمله ك تاه

ت د ()82-5
م ()82-8-2
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وجه اتباری

یار با ما بی وفایی میكند (ن [ )8یار]
بی گناه از م جدایی میكند (ن  )2آن
بی وفا شمع جانم را بكش (ن [ )3آن
بیوفا] جای دیار روشنایی میكند (ن
[ )4آن بی وفا] با ت یش ت د بیاانای
میكند (ن [ )5آن بیوفوا] بوا غریبوان
آشنایی میكند (ن  )6آن ناار سنادل
ج فروش اس (ن  )7او با م گنودم
نمایی میكند (ن )8

وجه التزامی

ای مسلمانان به فریادم رسید (ن )88

وجه امری



صص 18 □ 33-64

یار م اوباش و عوالش و رنود
اسوو (ن  )3او توو د بوور موو
پارسووایی موویكنوود (ن  )82ای
مسلمانان بوه فریوادم رسوید (ن
 )88كان فالنی بی وفایی موی-
كند (ن  )82كشتی عمرم [مو ]
از غمش [او] شكسته اسو (ن
 )83از م مسكی جدایی موی-
كند (ن )84

آنچه [او] با م انودر
زمان میكند (ن )85
آف دور سومائی [بوا
م ] میكند (ن )86

-

-

-

اس (ن )83-3-5-7

میكنود (ن -8-6-5-4-2-8
)87-86-85-84-82-82

بكش (ن  )3شكسته
اس (ن )83

ربطی صریح

شكسته اس (ن )83

اس (ن )3-5-7

شناتتی عطعی

-

-

-

ربطی غیر صریح

-

-

-

مجه ل

-

-

-

شناتتی تردیدی

-

-

-

شمع جوانم را بكشو آن بویوفوا ()3
میكند با ت یش ت د بیاانای ()5

ج فروشس آن ناوار سونادل
( )7با م او گندم نمایی میكند
()8

معل م

ع ام عدم عقطعی مت

جمله غیر مستقیم
جمله بلند

سعدی شویری سوخ در راه عشوق از
لبش [او] ب سی گدایی میكند (ن )87

بسررا د افعرران علرروب و تعرردی و اسررنادی نیررز بیررانگر وضررع حتدرانررز و قطعیر
در گفتار گوينده اسر برا اير وضرع در لرزنهرايي کرز ياشر از رود برا ديگرران/
خاطررب يرراب /يا ررز سررخ رريگويررد از وجرروه قطعیر و اقترردار بیشررتری بر رروردار
اسرر  .در ر س هرررب قرردرت اجتمررايي در جا عررز سررنتي ايررران ،پادشاه/سررلطان و
پرراازآن حررابهررای دينرري و يرفرراني و س ر ا يلمررا و دانشررمندان قرررار داشررتزانررد
ريی /يا ز نیز کز در پايی تري قسرم اير هررب قررار ريگرفتنرد پشرتوانز يلمري و
ديني و وابستگي بز دربارها باير ريشرد کرز يلمرا و فزرف نیرز در سرطن جا عرز از
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قردرت گفتمراني نسررب برز طبحررات پرايی تررر از رود بر رروردار شروند ،بررا توجرز بررز
جايگرراه يلمرري و دينرري و ادبرري سررعدی و يناير ويررژه نهرراد قرردرت بررز او ،در اللررب
آیارش با دحني قراطع و حتدرانرز سرخ ريگويرد اير وقعیر اجتمرايي برز او اير
ا كان و ايتمادبزنفا را بخشیده اسر کرز باور ندانرز و برا قاطعیر سرخ بگويرد ،ا را
در واردی کز طرف طاب عشوش /مدوح باشد اي عاددز ديگرگون يشود.

سلطان
يلما و فزف
ريی /يا ز

ب) یه كاربردشناسی
کاربردشناسي را شرا توجرز برز ويژگريهرای پاز ینرز رت  ،انتخراب کلمرات،
عنای ضرمني جملرزهرا ،بافر و نحرش يرا کرارکرد رت و طادعرز عنرا در ارتبراط برا
وقعی ر کررفب دانسررتزانررد حصررود از وقعی ر ررت در ن ررر داشررت نويسررنده ،حرراب و
وقعی ر اجتمررايي و سیاسرري او و هرردف ررت ک رز همرران نحررش و کررارکرد آن اسرر
دانستزاند( .دیچ ،1131 :18 ،نح در درپر)33-31 :1811،

ب )8 .كنش گفتارها
اص ن ريز کرنش گفترار بیران اير نكترز اسر «کرز ن رور اصرلي زبران آد ري
انجاب کرار اسر يعنري زبران بررای انجراب نحرشهرايي تعبیزشرده اسر ( ».يرار حمردی،
« )111 :1811بز ايتحراد  .،ر .سررن تمرا ي پارهگفتارهرای زبراني از قردرت لیرر بیراني
بر وردارنررد يعنرري نررزتنها حترروايي (يحايررد و جررز آن) را نتحر رريکننررد ،بلكررز برری
فرستنده و گیرنده پیاب رابطز هدفمندی برقررار ريکننرد .رثفً يرک پارهگفترار ريتوانرد
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يكرري از کررنشهررای زباني/کارگفرر هررا /کررنشهررای گفترراری يعنرري فر رران ،قررون،
در واس و ن اير آن باشد( ».ي یمي فرد)111-111 :1811،
کنش گفتارها را در انوايي طبحزبندی کردهاند:

ب )8. 8 .كنشهای اظهاری
کنشهرای اظهراری در ز رره کرنشهرای شرارک جويانرز قررار ريگیرنرد و از
جه ارزش بر بنای اص ادب نثي بز شمار يآيند.

ب )2. 8 .كنشهای ترغیبی
اي کنشها باهدف ترلیب خاطرب برز کرار ريرونرد و لادبراً در آنهرا گوينرده،
واس هرا و تمرايفت رود را برز شرنونده نتحر ريکنرد در کرنش گفترار ترلیبري
عمررو ً گوينررده رري واهررد کررز شررنونده کرراری را انجرراب بدهررد .کررنشهررای ترلیبرري
درصورتيکز ديوت برز انجراب کراری کننرد ،در رات رود فهرو ي ؤدبانرز دارنرد و در
ز ره کنشهرای رفاق جويانرز برز شرمار ريرونرد .افعرادي اننرد واسرت  ،توانسرت ،
بايسررت  ،سررؤان کررردن ،تحاضررا کررردن ،توضررین واسررت  ،توصرریز کررردن ،اصرررارکردن،
ادتمرراس و تمنررا و ...در گررزارههررايي کررز حرراوی کررنش گفتررار ترلیبرري باشررد بررز کررار
يروند.

ب )3. 8 .كنشهای تعهدی
اي کنش گفتار بز تعهد کردن گوينرده بررای انجراب يملري در آينرده و برا افعرادي
اننررد قررون دادن ،سرروگند رروردن ،تعهررد شرردن ،پیشررنهاد دادن و ...در آينررده ربرروط
يشود و کنشي رفاق جويانز بز شمار يآيد.

ب )4. 8 .كنشهای عابفی
هدف از کنش گفتار يراطفي بیران حادر روحري و روانري اسر کرز شرخ در
آن سهین شرده باشرد و براسراس آن احسراس رود را از طرير قردرداني ،يرذر واهي،
تبريررک ،ناسررزا و ...بیرران کنررد .کررنش گفتارهررای يرراطفي شررا  :بیرران آرزو ،تشرركر،
عذرت ،سفب ،احتراب ،ترديد ،تعجب ،شن ،ناس اسي و ...اس .
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ب )5. 8 .كنشهای اعالمی
«هدف اير کرنش گفتارهرا ،ايرفب شرراي ترازه بررای خاطرب اسر و ز راني
زب را داشرتز باشرد .اگرر کرنش ايف ري
اتفاش ي افتد کرز گوينرده قردرت و صرفحی
طرح نشرود ازدحرا ارتبراط برا حودرز ادب نثري برز شرمار
نسب بز خاطبي ا
يآيد( ».درپر)31-31 :1811،

جدول شماره -5كنش گفتارها

کنش گفتارها
اظهاری
آن ناار سنادل ج فوروش اسو
(ن)7او با م گندم نمایی می كنود
(ن )8یار م اوباش و عالش و رند
اس (ن)3او ت د بر مو پارسوایی
مووی كنوود(ن)82ای مسوولمانان بووه
فریادم رسید (ن)88كان فالنی بوی
وفایی می كند ()82كشوتی عمورم
[مووو ] از غموووش[ او ]شكسوووته
اس (ن)83از م مسوكی جودایی
می كند(ن )84سعدی شیری سخ
در راه عشووق از لووبش [او] ب سووی
گدایی می كند(ن)87

ايف ي

ترلیبي

ياطفي

تعهدی

یار بوا موا بوی وفوایی موی كنود
(ن[)8یار] بی گناه از م جودایی
می كند (ن)2آن بی وفا شمع جانم
را بكش (ن[)3آن بی وفوا]جوای
دیار روشنایی می كنود(ن[ )4آن
بی وفا]با تو یش تو د بیاوانای

-

-

-

مووی كنوود (ن[)5آن بووی وفووا]بووا
غریبان آشنایی موی كنود(ن )6آن
چه [او]با م اندر زمان می كنود
(ن)85آف

دور سمائی [بوا مو ]

می كند(ن)86

در اي لزن نز بیتي برا پرنج کرنش گفترار اظهراری و یهرار کرنش گفترار ايف ري
واجررز هسررتین بررا توجررز بررز حترروای کلرري لررزن و ينرروان اصررلي بخررش ( عشرروش
بين یر) و ينروان فريري ( عشروش ،سرتمگر ،جفاپیشرز ،ياشر کرش و بريوفرا) تحريبراً
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بزتما ي اوصافي کز در ينروان فريري آ رده ،اشراره شرده اسر  ،بیر اون ،دوب ،سروب و
ششررن ،بررا رکزي ر برريوفررايي و دريی حرران دد ررذيری عشرروش شررك گرفتزاند و اي ر
فرراهین در کررنش گفتارهررای اظهرراری و ايف رري طرحشرردهاند فرراهین ياش کشرري و
جفاکاری عشوش نیرز در ابیرات دوب و هفرتن و هشرتن ،از طررف ياشر ايرفب و اظهرار
شده اس در کلیر سرا تار لرزن ،گرويي ياشرحي برز تنر آ رده از سرتمگری و بري
وفايي و بيايتنايي عشوش برز بانر بلنرد فشرار درونري ترراکن شرده در وجرود رود
را فرياد يکشد و دريی حان اير فريراد ،نادرز نراتواني ياشر اسر و در بیر پايراني
ناگزيری و نایاری و واهندگي و وفراداری رود را برا تیکیرد بیران ريکنرد و برا اير
بی گرويي از تمراب گلرزهرا و شركاي هرای طرحشرده در ابیرات پیشری ريگرذرد و
آنها را ناديده يگیرد ،شايد هن اي گلرزگرذاریهرا ییرزی جرز واگويرزای در لروت
نبوده و ياش  /شرعری برا يرادکرد گردايي بوسرز از درب عشروش ،کراب تلرش رود را
با اي یان شیري گردانیده اس .

ب )2 .بیان صریح و مستقیم و ضمنی و غیرمستقیم
«هررر واژه مك ر اس ر يررفوه بررر عنررای تح ر ادلف ياش ( عنررای بزاصررطفح
صرين آن) عراني ضرمني نیرز داشرتز باشرد .در نشانزشناسري ،عنرای صررين و عنرای
ضمني در ححیح فراهیمي هسرتند کرز برا رابطرز دان و رددون سرروکار دارد و دو نرو
ددون از هن تمايز ري شروند :رددون صررين و رددون ضرمني .عنرا هرر دو را شرا
ريشررود و برريترديررد هیچيرک بررر ديگررری اودوير نردارد و بافر تعیی کننررده اسر .
عنررای صرررين را بررا يبرراراتي یررون عنررای بتنرري بررر تعري ر  ،عنررای تح ر ادلف ي،
عنای بديهي يا عنای بتني برر دريافر يراب توصری کرردهانرد .در رورد نشرانزهرای
زبرراني ،گفتررز شررده اسر کررز عنررای صرررين همرران اسر کررز در فرهنر هررای دغررات
دادهشده اس  .يبارت عنرای ضرمني برز ترداييهرای اجتمرايي -فرهنگري و شخصري
(ايدئودوژيكي-يراطفي و )...نشرانز ،اشراره دارد .يروا لي یرون طبحرز ،سر  ،جنسری و
تعلرر قررو ي و نررژادی خاطررب و شررابز آن در شررك گیری عرراني ضررمني د ادرر
دارند( ».سجودی)31-31 :1811،
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جدون شماره -1بیان صرين و ضمني

بیان صرين و
ضمني
ضمني

صرين

فرايند
اسن
سازی

وجز
شرطي

طنز

استعاره
فهو ي

استعاره

شررمع جررانن

برررررري

سررعدی

را بكشررر

شرریري

([)8،آن بي

سرررخ

وفررا] جررای

عشررروش

در راه

ديگرررررررر

همنرررون

يش از

روشنايي ي

دور فلررک

دررربش

کنرررد ()1،

سررتمگر و

[او]

ای سلمانان

بي وفاس

بوسرري

بررز فريررادب

گرردايي

رسرررررررید

ي کند

( )11،کرران

()13،

ففنرري برري

وفرررايي
ي کنرد
([)1،ی
ار] بررري
ررررر
جرردايي
ي کنرد
()1،

تعلی
آن برري وفررا

يار با ا

گنرراه از

حس

-

-

-

تمثی

وفررايي رري
کند ()11

تشبیز

کنايز

استعاره

آن برري وفررا
شمع جرانن را

آن برري وفررا

بكشررررررر

شمع جرانن را

([)8،آن برري
وفررا] جررای
ديگررررررررر

بكشرر ()8،
کشتي يمررب[
]از لمش[
او ] شكسرررتز

روشنايي ري

اسرر ()18،

کنررد ( )1،آن

آن یز [او] برا

نگار سرنگدن

اندر ز ران

جررو فررروش

رررري کنررررد

اس

( )3،او

با ر گنردب
نمايي ي کند
()3،

( )11،آفررر
دور سمائي [با
] ري کنرد
()11،

آن بي وفا شمع جرانن را بكشر

سرررعدی
شررریري
سخ

در

راه يش
از دررربش
[او]بوسي
گرررردايي
رري کنررد
()13،

([ )8،آن برري وفررا]جررای ديگررر
روشنايي ي کنرد ([ )1،آن بري
وفا]با ويش ود بیگرانگي ري
کند ([ )1،آن بي وفا]برا لريبران
آشنايي ري کنرد ( )1،آن نگرار
سنگدن جو فروش اس
با

( )3،او

گندب نمايي ري کنرد ()3،

يار ر اوبراش و قرفش و رنرد
اسرر ( )1،او ررود بررر رر
پارسررايي رري کنررد ( )11،ای
سلمانان بز فريادب رسید ()11،
کان ففني بي وفايي ي کند ()11

کاربرد تشربیز (سرز رورد) ،تمثیر (دو رورد) و تلروين (نرز رورد) در اير لرزن
بیانگر شیوه بیان ضرمني و سرا تار ادبري کرفب شراير در يری سرادگي و بريپیرايگري
اس  .سرا تار کلري بیراني در اير لرزن ،سرا تاری تلرويحي _تعريزري اسر کرز برا
حترروای کلرري گلررز نرردی و شرركاي ياش ر از عشرروش ترکیبشررده و از اي ر ترکیررب
گلررز نرردی آشرركار در سررطن کلرري بیرران و تلرروين و تعررري ظري ر و نیمررز نهفتررز در
سطوح ادبی ت  ،سبک سه متنع و بين یر سعدی را پديد آورده اس .
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پ) اص ل ادب

افراد در اداره کردن كادمز يرا انروا ديگرر تعرا فت روشهرايي را برز کرار ري-
گیرنررد کررز وجهررز آنهررا حفررچ شررود .عمررو ً بیرران لیر سررتحین را يكرري از عیارهررای
رياي ر اصررون ادب بررز شررمار آوردهانررد هریحرردر بیشررتر از شرریوه بیرران لیررر سررتحین
استفاده شرود ،بیران ؤدبانرزترر اسر رياير اصرون ادب فاصرلز اجتمرايي گوينرده و
خاطررب از ن ررر جايگرراه اجتمررايي و قرردرت و اقترردار را نشرران رريدهررد .در ینرری
وضعیتي عمو ً طابهرا حتر انرز و ضرماير بزصرورت جمرع آورده ريشرود( .درپرر،
)33-31 :1811
جدون شماره -3اصون ادب

اصون ادب

عاني یانويز

وجز ياب

آرزو ندی

یار با موا بوی وفوایی موی كنود (ن)8

گلز و شكاي

طلب استرحاب

[یار]بی گناه از م جودایی موی كنود
(ن )2آن بی وفا شمع جانم را بكشو
(ن[ )3آن بوووی وفوووا] جوووای دیاووور

یار با ما بی وفایی می كند (ن[ )8یار]بی گنواه

روشنایی می كند (ن[ )4آن بی وفا]با

از م جدایی می كنود (ن )2آن بوی وفوا شومع

ت یش ت د بیاوانای موی كنود (ن)5

جانم را بكش

[آن بی وفا]با غریبان آشنایی می كنود

روشنایی می كند (ن[ )4آن بی وفا]بوا تو یش

(ن )6آن ناووار سوونادل ج و فووروش
اس

(ن )7او با م گندم نموایی موی

كند (ن )8یار م اوبواش و عوالش و
رنوود اسوو (ن )3او توو د بوور موو
پارسایی می كند (ن )82ای مسلمانان
به فریادم رسید (ن )88كان فالنی بوی
وفایی می كنود( ) 82كشوتی عمورم[
موو ]از غمووش[ او ] شكسووته اسوو
(ن )83از م مسكی جدایی می كنود
(ن )84آنچه [او]با م اندر زمان موی
كند (ن )85آف

دور سمائی [با مو ]

می كند (ن )86سعدی شویری سوخ
در راه عشق از لبش [او]ب سی گدایی
می كند (ن)87

(ن[ )3آن بی وفوا]جوای دیاور

ت د بیاانای موی كنود (ن[ )5آن بوی وفوا]بوا
سعدی شیری سخ در راه عشوق

ای مسلمانان بوه فریوادم رسوید

غریبان آشنایی می كند (ن )6آن ناار سونادل

از لبش [او]ب سی گدایی می كنود

(ن )88كان فالنی بی وفایی می

ج فروش اس (ن )7او با م گندم نمایی موی

(ن)87

كند ()82

كند (ن )8یار م اوباش و عالش و رنود اسو
(ن )3او ت د بر م پارسوایی موی كنود (ن)82
كشتی عمرم[ م ]از غمش[ او ] شكسته اسو
(ن )83از م مسكی جدایی موی كنود (ن)84
آنچه [او]با م اندر زمان می كند (ن )85آف
دور سمائی [با م ] می كند (ن)86
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با توجز بز بسا د عاني یانويرز گلرز و شركاي و حسررت نردی در اللرب ابیرات
اي لرزن (هفر بیر ) گوينرده در اير ابیرات اصرون ادب و وجهرز برا ی عشروش را
رياي کرده اسر ا را در دو بیر ( 1و  )1عشروش را رياکرار و قرفش وانرده اسر
طراب بیشرتر جمرفت يمردتاً برز خاطرب کلري و
و از اصون ادب ار ،شده اسر
دارای وجز ياب اس .

پ )8 .وجهی

وجهیر را یررزان تعهررد و سرسر ردگي ررردب بررز ححیحر گررزارههررايي کررز رري-
گوينررد تعبیررر کررردهانررد از جهر ديگررر آن را ربرروط بررز یررزان قاطعیر گوينررده کررز
بزطور ضمني نشان داده ريشرود شرمردهانرد ،وجهیر را ريتروان دربردارنرده ن رور
گوينده و پايبندی و باورپذيری نسرب برز واقعیر گرزارهای کرز بیران ريکنرد در ن رر
گرف  .وجز کفب در گفتمران نرو روابر یران افرراد و ناسربات اجتمرايي و شرنا
جهررانبیني و ديرردگاههررای نهفتررز ؤدرر در ررت را آشرركار رريکنررد( .اسرردی و
يلیررزاده« )3 :1811،وجهی ر بررز فهررو ي کررز هلیرردی طرررح نمرروده بررا حودررز قرردرت
ارتباط پیدا يکند .کساني کرز فرادسر هسرتند ،از وجهیر برا اسرتفاده ريکننرد ترا
اطمینرران ررود را دربرراره آنیررز رريگوينررد نشرران دهنررد و بررريكا فرودسررتان از
وجهی ضرعی يرا پرايی اسرتفاده ريکننرد( ».هلیردی 31 :1133،نحر در درپرر)31 :1811،
در کلیرر ابیررات لررزن و بررزويررژه در ابیررات ( )1 ،1 ،8 ،1 ،3 ،3ياشرر  /شررعری
وجهررز ررود را در حاب ر عشرروش پررايی آورده و بررا طلررب اسررترحاب و شررفح و بررا
اسررتفاده از دحر ياجزانررز و لتمسررانز بررز ودشرركني و ابررراز نیرراز در حابر عشرروش
پردا تز اس .

نتیجهگیری
ازآنجاکز شعری  /راوی در اير لرزن از وضرع ياشر گلرز نرد سرخ سراز
رريکنررد و شررك گیررری ر زگانهررای فرآينرردی ربرروط بررز ياشر برگرفتررز از گفتمرران
نهرراد يا ررز /ريیر اسر طبیعرري اسر کررز جمررفت بزکاررفتررز در ررت لررزن سرراده،
علوب و نزديک بز زبان گفتار باشد ،هنرر سرعدی در آنجرا پديردار ريگرردد کرز گفترار
ساده عمودي را با سادهتري شرگردهای بفلري برز سرطن ادبیر رت ريکشراند ،آن-

سبکشناسی انتقادی غزلی از سعدی .............سادینا امینی ،فرهاد بهماسبی ،ساره زیر




صص 11 □ 33-64

گونز کز در اي لزن هن شاهده يشرود .کراربرد ردير فعلري « ريکنرد» نیرز در اير
نردی جمرفت و نزديرک شردن برز فهرن همگراني رت
لزن بز انسجاب نحوی و سا
کمک کرده اس  .صدای نحوی در يرزهرای حاضرر رت  ،صردای فعران اسر  ،ا را در
يزهای لايب و س یدیهای رت يجرز و نراتواني ر ِ شرعری /ياشر کرا فً آشركار
اس  .وضع گوينده ،ازآنجاکز برا خاطرب يراب /نهراد يا رز ،درد دن ريکنرد و سرخ
يگويد با توجز بز جايگراه اجتمرايي سرعدی دارای قطعیر و اقتردار اسر  .برا توجرز
بررزينوان اصررلي اي ر بخررش ( عش روش بررين یررر) و ينرروان فريرري ( عشرروش ،سررتمگر،
جفاپیشررز ،ياش ر کررش برريوفررا) اي ر فرراهین در قادررب کررنش گفتارهررای اظهرراری و
ايف ي در شعر بیان شدهاند برا توجرز برز دحر حسررت ندانرز و عراني یانويرز گلرز و
شرركاي و اسررترحاب و روايرر درد دن گونررز و ايررفب وضررع راوی /ياشرر  ،کررنش
گفتارهررای اظهرراری و ايف رري ،تیییرگررذاری بیشررتری از ديگررر کررنش گفتارهررا دارنررد
يادآور يشود آنگاه کز يا ز /ريیر  ،گلرز و شركايتي از نهادهرای قردرت داشرتزانرد،
همواره بز واگويز با ود يرا هرندردان ،آن هرن برزگونرزای نهفترز و کنرايي درد دن ري-
کردهاند اي گفتمان فرآيندی ياشرحانز کرز برگرفترز از تحابر گفتمراني نهادهرای قردرت
و نهاد يا ز  /ريی اس نیرز انعكاسري از اوضرا و روابر گفتمراني در جا عرز يصرر
سعدی اس .
بیرران ادبرري و بررزويررژه سررخ شررايرانز لادب راً برررای رسرریدن بررز وجرروه ادبرري ،از
صرراح بررز کناير و از وضرروح برز ابهرراب هنرری و بیرران ضرمني رريگرايرد در لررزن
سعدی و ازجملز در اير لرزن در يری ادبیر کرفب کرز از طرير تلروين و تعرري و
تشبیز و تمثیر ظرير و نیمرز نهفترز در سرطن ادبري پديردار ريشرود حتروای کلري
گلررز نرردی از برريوفررايي و سررتمگری عشرروش در يررز آشرركار و سررطن بیرونرري شررعر
قاب در و درياف اس و اير رورد از ويژگريهرايي اسر کرز ينروان سره متنرع
بودن را برای سبک فرردی و شخصري سرعدی وجرز ريگردانرد .باآنكرز در اير لرزن
ياش  /شعری سرتحیماً برا عشروش سرخ نمريگويرد برزلیراز دو رورد (ابیرات 1
و  )1کررز عشرروش را رياکررار و قررفش وانررده اس ر  ،در سرراير ابیررات اصررون ادب را
رايررات کرررده اسرر نكتررز جادبتوجررز اينجاسرر کررز اوصرراف رياکررار و قررفش
بزهیچينوان در ر زگانهای ربروط برز نهراد حكو ر و سیاسر برز کرار نمريرونرد و
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از ر زگانهررای نهرراد يا ررز/ريی انررد در سرراير ابیررات کررز از عشرروش گلررز و شرركاي
شده ر زگان های ربوط بز عشروش برگرفترز از نهادهرای قردرت اسر (سرتمگر ،بري-
وفررا ،ياشرر کررش و )...و در تمرراب ايرر رروارد اصررون ادب و ريايرر سلسررلز راتب
طبحرراتي پذيرفتز شررده وردتوجررز قرررار گرفتررز اسرر  ،سررا تار اسررتبدادی و طبحرراتي
جا عررز ايرانرري ،پررذيرش دح ر ترحن واهانررز و ادتماسرري را در جا عررز تثبی ر کرررده و
طلروب نمايانررده اسر لادبررا ابرزار ارتبرراط رؤیر بیرراني در سرا تار گفتمرراني جا عررز
سنتي را ،آنگراه سرود ند ريافترد کرز بتنري برر يجرز و انكسرار و اظهرار ححرارت و
بندگي باشد ،کاربرد پربسا د کلمراتي ازاي دسر حتري ترا برز ا رروز برآينردی تراريخي
و گفتمرراني از سررا تار اسررتبدادی و گفتمرران جبررری جا عررز اس ر (نرروکرتن ،خلصررن،
لفب انززادب ،کنیز شماس  ،لرفب شماسر  ،زيرر سرايز شرمايین ،سرايزترون کرن نشرز
و )...طبع راً دح ر ادتماسرري و ياجزانررز لررزن فارسرري و اي ر لررزن سررعدی در واننررده
آشنا با سرن و يرادات زبراني و فرهنگري ،ريتوانرد تیییرگرذاری و ددنشریني اصري
داشتز باشد .از ويژگيهای شرنا تز شرده در سربک فرردی سرعدی ،وحردت وضرو و
انسجاب در حورهای افحي و يمرودی کرفب اسر کرز در اير لرزن هرن از طرير هرن-
آيرري ،تحابرر و تزرراد و سررا تار ررن ن و دسررتور ند جمررفت ،انسررجاب و پیوسررتگي
طلوبي شك گرفتز اسر  .بسرا د برا ی کراربرد بیران تلرويحي و کنرايي در اير لرزن
نیررز بیررانگر اي ر نكتررز اس ر کررز در سررا تار اجتمررايي و بررزويررژه آنجررا کررز طبحررات
فرودسر بررا طبحررات فرادس ر  ،اگررر ا كرران و جرران گف ر وگو بیابنررد لادب راً پوشرریده،
بهن و سربستز در واسر هرای برزح رود را طررح ريکننرد .در گفتمران ياشرحانز
در اي لزن هن ياش اگریرز شركاي و گلرز نردیهرای رود را طررح ريکنرد ا را
جوانررب احتیرراط و ريايرر حرردو رز و جايگرراه پررايی ود/ريیرر و حرراب بررا تر
عشوش /نهادهای قدرت را در ن ر دارد.

سبکشناسی انتقادی غزلی از سعدی .............سادینا امینی ،فرهاد بهماسبی ،ساره زیر
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