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  چكيده 

از دير باز تـا   ـ� خوانيم، چه صيت سخنش به همه جا  مي» استاد سخن«سعدي را 
در صحيفة روزگار مسطور و بر السنة احـرار  «بديل وي  رسيده و شعر نغز و نثر بي ـكنون 
 .سخن وي به صفت سهل ممتنع آراسته است و به رواني و شيوايي معروف. است» مقروء

گـران و   طور كه بيان شد، موجب گشته است تـا پـژوهش   وري سعدي، همان شيوة سخن
هاي گوناگون هنر وي را تحـت بررسـي و پـژوهش قـرار دهنـد، تـا        هاديباني بسيار، جنب

در اين نوشتار سـعي بـر آن    .تر آشكار گردد شناختي سخن سعدي بيش هاي زيبايي جنبه
هايي گونـاگون   كه پژوهش با آن. است كه كاربرد هنري فعل در نثر گلستان بررسي گردد
اي  نمـودن گوشـه   د فعـل و روشـن  در نثر گلستان بانجام رسيده است، ليكن بررسي كاربر

هـاي نحـوي،    بررسـي ويژگـي   در اين ميان، بـا . ديگر از هنر سعدي خالي از فايده نيست
توان هنر زباني آن بـزرگ اسـتاد سـخن را تـا حـدودي       مي... فرايندهاي معنايي افعال و 

  .نماياند
  

  كليد واژه

  .كنايه ـسجع  ـتبعيه  ةاستعار ـفعل  ـنثر  ـگلستان 

                                                      
 ـ� زاد اسـالمي  گـاه آ  جوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانـش  گران جوان و دانش عضو باشگاه پژوهش ∗

 .واحد رودهن، ايران



  مقدمه

و به روانـي و شـيوايي معـروف     1شعر و نثر سعدي از ديرباز به صفت سهل ممتنع
هـا بارهـا بـدين     ها و مقالـه  راني شناسان در سخن بوده است، بطوري كه اهل ادب و سخن

سعدي نيز صيت سخنش به همه جا رسـيده بـود و شـعر     ةدر زمان 2.اند نكته اشاره نموده
اما مسألة مهـم آن اسـت كـه ايـن روانـي و       3.اند هبرد شّكرين و نغز او را دست بدست مي

شيوايي و لطافت در سخن از چه عواملي سرچشمه گرفته و تحـت تـأثير چـه عناصـري     
  .است

تر در حـوزة بيـان، بـديع،     گران بيش به منظور كشف اين عوامل و عناصر، پژوهش
د دليلـي بـر   اين موضوع خو. اند عروض و قافيه و فنون ادبي به تحقيق و پژوهش پرداخته

اي وسيع براي حضور و خودنمايي فنـون گونـاگون    اين مدعاست كه سخن سعدي عرصه
ليكن بايد به اين نكته توجه داشت كـه در مقايسـة سـخن سـعدي بـا ديگـر       . ادبي است

ها بسيار ظريف است و بـراي   اين تفاوت. شود هايي شگرف مشاهده مي وران، تفاوت سخن
  .دركشان بايد دقتي ژرف داشت

تـر بـه    بطور كلي درباره شاعران و نويسندگان بزرگ، نگاه منتقدان و اديبان بيش
معطـوف بـوده   ... هاي شـعري و   توصيف وجوه بالغي، زندگي و سرنوشت اجتماعي، قالب

هـا   بايد توجه داشت كه داليل جاودانگي يك اثر، موضوعي مهم است كه يافتن آن. است
جـا مـورد    چه تا بـدين  آن. گان ادب و محققانمجالي وسيع است براي پژوهش توسط بزر

ديگر  كه با يك ـ�  4البته تخييل و تخيل. بررسي قرار گرفته نيز به همين منظور بوده است
هاي مخيل كردن كالم را دقيقـاً   ، راهاالقتباس اساستفاوت دارد و خواجه نصير الدين در 

كـان تشـبيه، كنايـه و    تر در معناي صور خيـال و سـپس بـه ار    بيش ـ� تبيين نموده است 
شناسـي ذوق و ظرافـت و    در نتيجه معيـار جمـال  . محدود شده است... مستعار منه و له 

تـابي بـدل    به بندبازي و رسن» زبان وجودي«به نفس كالم و از » كالم نفسي«زيبايي، از 
هايي سرايش شعر و نگـارش نثـر از هنجـار گذشـته و ايـن هنجـار        در دوره. گشته است

معرفـت  «و » رازنـدان «اي و هـر   نديـده  7»مكتب«نخوانده و » درس«و هر فراموش شده 
چوپـان   8اي در چراگـاه رسـالت   كـه لحظـه   آن ، ادعاي رسالت كرده اسـت بـي  » نيندوخته

  .هاي روحاني و انساني باشد گوسفندان تجربه
اي از شاعران و نويسندگان سخن سعدي را الگوي خود قرار داده به نگارش و  عده
انـد زيـرا ظـاهر روان و شـيواي      كدام توفيقي بايسته نداشـته  اند، اما هيچ داختهسرايش پر



. انـد  هاي تو در توي آن عنايتي چندان نكـرده  ها و اليه اند، اما به زيرساخت سخن را ديده
  .شده است» استاد سخن«بدين سبب است كه لقب وي 

بي در شعر و نثـر  طور كه پيش از اين گفته آمد، بررسي هر كدام از فنون اد همان
نكتة قابـل ذكـر آن اسـت كـه سـعدي در تمـام       . سعدي نيازمند پژوهشي جداگانه است

اي  نگارندة اين مقالـه، در مقالـه  . هاي شعر و انواع نثر خود، هنرمندانه قلم زده است قالب
هـاي عربـي سـعدي پرداختـه اسـت كـه در آن        ديگر به بررسي موسيقي شعر در سروده

  .خورد موسيقي بچشم ميها نيز اوج  سروده
اي از هنر سعدي در نثر گلسـتان   در اين نوشتار قصد آن است كه به بررسي جنبه

پرداختـه   ـ� مندترين نثر مسـجع در ادب فارسـيش دانسـت     توان ارزش كه به جرأت مي ـ� 
هايي گوناگون در نثر گلستان نيز بانجام رسيده است، ليكن در اين تحقيق،  پژوهش. شود

هـاي   در اين ميان بـا بررسـي ويژگـي   . شود فعل در نثر گلستان بررسي ميكاربرد هنري 
توان هنر زباني استاد سخن را تا حدودي  مي... نحوي كالم او، فرايندهاي معنايي افعال و 

  .نماياند

  هاي مختلف يك فعل صيغه) الف

هاي متفاوت يـا   ناهاي مختلف مفرد يا جمع در زم يعني از يك بن فعل در صيغه
هـا   كـه ايـن هماننـد آوردن فعـل     در صـورتي . هايي متفاوت ذكر شده باشد ان، فعلس يك

هاي متفاوت يـك فعـل را    گردد، اما سعدي هنرمندانه صيغه بالغي نباشد، كالم نازيبا مي
  :در كالم خود جاي داده است

ذكر جميل سعدي كه در افواه عوام افتاده است و صيت سخنش كـه در بسـيط    -
خورنـد و رقعـة منشـĤتش كـه      چون شكر مـي  الجيب حديثش كه هم بو قص رفتهزمين 

 ...بر كمال فضل و بالغت او حمل نتوان كرد  برند ميچون كاغذ زر 
)51: 1381سعدي، (  

ي متفـاوت از مصـدر   يهـا  صـيغه » برند مي«و » رفته«اي كه آمد، دو فعل  در نمونه
اين تكـرار كـه   . اسب دارددر انتهاي كالم تن» حمل كردن«رفتن  است كه با فعل مركب 

  .اي ميانشان، بر زيبايي كالم افزوده است راه است، با وجود فاصلة يك جمله با ترادف هم
  .گفتمبه از پشيماني خوردن كه چرا  گويمانديشه كردن كه چه  -

)56: 1381سعدي، (  
اي آمـده اسـت كـه محـور      در جمله» گفتم«و » گويم«در اين نمونه نيز دو فعل 

  .ن گفتن استمعنايي آ



كه دست تطاول به مال رعيـت دراز كـرده    كننديكي را از ملوك عجم حكايت  -
  .كردهبوده و جور و اذيت آغاز 

)63: 1381سعدي، (  
آمده است، به عنوان فعـل  » كردن«هايي متفاوت كه از مصدر  در جملة باال صيغه

  .هاي مركب بكار گرفته شده است كمكي در فعل
دزد  ]كـه [گـه بـه پـاي حصـاري خفتـه       و شـبان  ه بوديمرفتروزي تا به شب  -

  .رفت ميو خود به غارت  روم ميتوفيق ابريق رفيق برداشت كه به طهارت  بي
)88: 1381سعدي، (  

هـاي مختلـف مصـدر     در جملة باال مفهوم گريز يا رهسپاري دزد، با تكـرار صـيغه  
  .كامالً محسوس شده است» رفتن«

  :اي ديگر نمونه
 ديـدمي چنان : ؟ گفتاي ديدهچه : گفت! ، خير بادام ديدهخوابي تو را : گفت -

  ... كه 
)88: 1381سعدي، (  

نكتة قابل توجه در كالم باال، حذفي است كه براي تـأمين بالغـت كـالم صـورت     
در » ي«راه بـا   ، هـم »ديـدن «هايي متفاوت از مصـدر   عالوه بر آن، در تكرار صيغه. گرفته
مضمون خواب بـر كـالم    ـ� شود  تعبير مي »ياء بيان خواب«كه از آن به  -» ديدمي«فعل 
  .افگنده است سايه 

  هاي متقابل فعل -ب

هاي متضاد مـورد تحقيـق قـرار     تر نسبت به فعل هاي متقابل در مفهومي عام فعل
تواند به صورت مثبت و منفي از يـك صـيغه، و يـا داراي     ها مي گونه فعل اين. است  گرفته

منـد اسـت، لـيكن     هاي متضاد به لحاظ بالغـي ارزش  فعل. گر باشددي تقابل معنايي با يك
هـا   در جاي جاي گلستان ايـن تقابـل  . دهد ها را در برابر هم قرار مي تقابل معنايي، جمله

  :گذرانيم هايي را از نظر مي خورد كه نمونه بچشم مي
  .برخاستو نزاع  شستبنتا فتنه ...  -

)60: 1381سعدي، (  
زيبايي بكارگيري ايـن دو فعـل در   . دو فعل متقابل است» برخاست«و » نشست«
 ةبنابراين عالوه بر تقابـل، اسـتعار  . ها دو امر انتزاعي است آن است كه فاعل آن گلستان



نيز بر بالغت كـالم افـزوده   » نزاع«و » فتنه«تبعيه در اين دو فعل و تشخيص در كلمات 
  .است

  .برودد كه سر و باش بيايدافتد كه نديم حضرت سلطان را زر  -
)69: 1381سعدي، (  

  .است» رفتن«و » آمدن«در جملة باال تقابل ميان دو فعل 
  ؟بيني، به چراغ چه نبينيچراغ } كه{تو  -

)104: 1381سعدي، (  
بـه   ]ش[و آواز آمـد  ميسنگ } او بر{تا برسد بر كنار آبي كه سنگ از صالبت  -
  .رفت ميفرسنگ 

)122: 1381سعدي، (  
ديگر است، اما نكتة مهـم ايـن اسـت كـه فعـل       مقابل يك» رفت مي«و » آمد مي«

توان براي آن  بكار رفته است، كه بدين ترتيب مي» غلتيد مي«در معني كنايي » آمد مي«
  .ايهام تناسب هم در نظر گرفت

  ... كناره گرفتم، كنارش گيرممتوقع كه در ...  -
)138: 1381سعدي، (  

رود كـه البتـه در    هايي متقابـل بشـمار مـي    فعل» كناره گرفتن«و » كنار گرفتن«
معناي كنايي نيز بكار گرفته شده است و بدين ترتيب ظرافت هنر سعدي در آن مشـهود  

  .است
  .نماند، از بدگويان ماندرويان بسالمت  اگر از مه: گفت -

)139: 1381سعدي، (  
  .رود ميهاي مثبت و منفي، و متضاد بشمار  فعل» نماند«و » ماند«در نمونة باال 

  .گسستنو  دويدنبه كه  نشستنو  رفتن: اند دالن گفته صاحب -
)88: 1381سعدي، (  
هاي  گونه سخن اين. جملة باال چهار فعل متقابل را در يك جا گرد هم آورده است

 .گيرد شكل مي» ارسال مثل«دليل   نشيني است كه به همين سعدي داراي زيبايي دل

  تبعيه ةاستعار) پ

اسـت و در  » شـباهت  ةكاربرد كلمه در معنايي ديگـر بـا رابطـ   «عني استعاره در م
ديگـر بـه سـبب وجـود عالقـه       ةاي است به جاي كلم اصطالح علم بيان، بكار بردن كلمه

گونـه   اوج ايـن  9.گوينـد  اگر صفت و فعل استعاره بشوند، اسـتعاره را تبعيـه مـي   . مشابهت



ـ  سعدي نيز . توان ديد استعارات را در شعر نظامي مي ادبـي را   ةخـود، ايـن آرايـ    ةبـه نوب
بايد توجه داشت كه زيبايي بكارگيري اين آرايه آن است كه . هنرمندانه بكار گرفته است

  .راه است با تشخيص نيز هم
  .آرميده بودكنان بيرون رفتيم در فصل ربيع كه صولت برد  تفرّج...  -

)53: 1381سعدي، (  
و گرم شدن هواست، اما گويا تنها بـا   براي سرما به معناي فقدان سرما» آرميدن«

  .توان زيبايي كالم را باوج رسانيد به معني سپري شده بود، مي» آرميده بود«فعل 
داشـتن، كـار    و اخگـر گذاشـتن و افعـي كشـتن و بچـه نگـه       نشاندنآتـش  ...  -

  .خردمندان نيست
)61: 1381سعدي، (  

ردن بكار گرفتـه شـده   ك جا در معناي خاموش فعل واداري است كه اين» نشاندن«
  .و بدين ترتيب صورت كالم، معنايي متناقض نما بدان بخشيده است

  .روز كرده بوديكي از ملوك را شنيدم كه شبي در عشرت  -
)67: 1381سعدي، (  

چنين روز با شـب در   ه است از بپايان رساندن شب؛ هميعة تباستعار» روز كردن«
  .تقابل است
  .پشت بدادندهاد، همه الجرم دشمني صعب روي ن...  -

)68: 1381سعدي، (  
  .تبعيه و به معني گريختن است ةاستعار» پشت دادن«
  ...انديشيدخواجه برين وقوف يافت و از خطر  -

)77: 1381سعدي، (  
در معنـي  » كـردن  انديشـه «در آثـار سـعدي   . ماضي جعلي است ةماد» انديشيد«

اند  گان نيز اين استعاره را بكار بردهديگر شاعران و نويسند. خورد ترسيدن زياد بچشم مي
  :گويد از جمله صائب مي

  كن در برومندي ز قحط برگ و بار انديشه          اي دل از پست و بلند روزگار انديشه كن

  تكرار جزء پيشوندي فعل) ت

هــاي پيشــوندي از زبــان فارســي باســتان تــا فارســي دري وجــود داشــته و  فعـل 
هـاي پيشـوندي    در فارسي نو بسياري از فعل. ته استپيشوندهاي فعلي نيز تغييراتي داش

ها داراي پيشوند  اما برخي از فعل. رود فارسي باستان و ميانه، بصورت فعل بسيط بكار مي



اي بكار برده است كه بر بالغـت جملـه    گونه ها را به سعدي در نثر گلستان اين فعل. است
عنـاي متفـاوت در جملـه تكـرار     به عنوان مثال جـزء پيشـوندي افعـال در م   . افزوده شود

  :شود براي روشن شدن موضوع چند نمونه ذكر مي. شود مي
  .آمد در درسواري از  -      .آمددر دربه رسم قديم از  -

)53،65: 1381سعدي، ( )65: 1381سعدي، (           
، در جمله مـذكور جنـاس مركـب سـاخته كـه      »در« ةبا كلم» در«تكرار پيشوند 
  .رسانيده استبالغت كالم را باوج 

  .به عزت عظيم و صحبت قديم كه دم بر نيارم و قدم بر ندارم...  -
)53: 1381سعدي، (  

در . عبارت فعلي اسـت » قدم برندارم«چنين  هم. مشهود است» بر«تكرار پيشوند 
پس اين تكـرار  . جناس زايد و شبه اشتقاق دارد» قديم«با كلمه » قدم«اين عبارت فعلي 
  . شود ت جناس مشاهده ميدر اين نمونه بصور

يأس از پشت پاي خجلت  ةنيارد و ديد برجمالي سر  ديگر عروس فكر من از بي -
  ...ندارد بر

)55: 1381سعدي، (  
  .با دو فعل متفاوت تكرار شده است» بر«در اين نمونه نيز پيشوند 

  ...انيد برانداخت، براين گداي شوخ مبذر را كه چندان نعمت به چندين مدت : گفت - 
)68: 1381سعدي، (  

در فعـل  » بـر «. شود اي متفاوت ديده مي به گونه» بر«باال، تكرار پيشوند  ةدر جمل
» ب«راه حـرف اضـافه    جزئي از فعل بـه هـم  » برانيد«پيشوند و در فعل امر » برانداخت«

  .است

  ها جناس فعل) ث

ـ   ، جناس ميان فعلگلستانهاي كاربرد هنري فعل در  از ديگر جنبه اني هـاي پاي
  .هاست جمله

امـا   شـود؛  ر ديـده مـي  البته در متون مسـجع، جـنس ميـان افعـال پايـاني بسـيا      
گر اين موضوع است كه سعدي به ايـن نكتـه نيـز توجـه داشـته كـه        هاي زير بيان نمونه

  .رعايت شود  آوايي بايد در سراسر جمله آوايي است و اين هم جناس، هم
  ...زلت گرفتيم از آن تاريخ ترك صحبت گفتيم و طريق ع -

)88: 1381سعدي، (  



را » گفتـيم «، »كـرديم «كه جناس شكل بگيرد، به جاي  در اين نمونه سعدي براي آن
  .جناس زايد پديد آورد و بر موسيقي كالم بيفزايد» گرفتيم«بكار گرفته است تا با فعل 

  .درآوردكه مرغ از هوا  برآوردآوازي ...  -
)97: 1381سعدي، (  

اي در جمله آمده كه گـويي تكـرار    بگونه» درآورد«و » برآورد« دو فعل پيشوندي
  .دليل اين امر آن است كه جناس الحق در جزء پيشوندي فعل وجود دارد. شده است
  .ببريدندو خز و دمياطي  بدريدندكهن به مرگ او  ]هاي[جامه -

)118: 1381سعدي، (  
هـاي   ست تا صامتموجب شده ا» ببريدند«و » بدريدند«جناس الحق در دو فعل 

  .در طول جمله بگوش برسد» د«و » ب«
  .نگرديولع  گرد ]باره[ دگرزينهار تا بدين طمع  -

)125: 1381سعدي، (  
نيـز  » دگـر «، گرد تكرار شده و البته بـا كلمـة   »گرد نگردي«در قسمت دوم فعل 

يـي  آوا گردد تـا هـم   ها باعث مي شود، اين جناس طور كه ديده مي همان. داراي قلب است
  .در طول جمله بگوش برسد» گ«

  ...ماليدديگر همي  هاي تغابن بر يك و دست ناليدال حول كنان از گردش گيتي همي  - 
)140: 1381سعدي، (  

  .جناس مضارع وجود دارد» ماليد«و » ناليد«در دو فعل 
  .بدادسخاوت  داددست كرم برگشاد و  -

)73: 1381سعدي، (  
  .ارددر اين جمله جناس مركب د» داد«

  ها سجع فعل) ج

  :مانند. شود تر ديده مي سجع در مواردي از گلستان در چهار كلمه و يا بيش
و  خـوردم  مـي و بر عمر تلـف كـرده تأسـف     كردم مييك شب تأمل ايام گذشته  - 

  .گفتم ميها مناسب حال خود  و اين بيت سفتم ميدل به الماس آب ديده  ةسنگ سراچ
)52: 1381سعدي، (  

  .افزايد ها بر موسيقي كالم نيز مي در سجع» مي«هاي باال، تكرار  لهالبته در جم



  »داشتن«به جاي فعل ) عام(فعل ربطي ) چ

هاي اسميه و براي نسبت دادن صفت يا حالتي بـه   هاي ربطي را كه در جمله فعل
امـا گـاهي   . شناسيم مي» است، بود، شد، گشت، گرديد«رود، معموالً با  اليه بكار مي مسند
است كه آن را هـم بايـد نـوعي فعـل ربطـي      » داشتن«از اين افعال جانشين فعل  بعضي
بـه فعـل   » داشـتن «كنندة معني فعـل   تبديل» را«تر اين موارد در جمله،  در بيش. ناميد

از خصوصـيات سـبكي نثـر فنـي بكـار      . گوييم ي فاعلي مي»را«است؛ به اين را، » استن«
  .وع نيز بهره جسته استسعدي از اين موض. بردن چنين افعالي است

  .نبوددرويش را مجال انتقام  -
)75: 1381سعدي، (  

  .يابد معني آن تغيير مي» را«است كه توسط » نداشت«به معني » نبود«
  .نيستمرين درد را دوايي  -

)75: 1381سعدي، (  
  .ي فاعلي آمده است»را«راه با  در معني ندارد، هم» نيست«

  طيفعل رب ةبكارگيري هنرمندان) ح

بـه  . استاد سخن، حتي در بكارگيري فعل ربطي نيز دقت و ظرافت داشـته اسـت  
بـا ديگـر كلمـات جملـه     » ش«در صـامت  » شـد «عنوان مثال در نمونة زير فعل ربطـي  

شور بـزم را در ذهـن خواننـده تـداعي     » ش«جاست كه صامت  جالب اين. آوايي دارد هم
  :وي در غزلي گفته است. كند مي

  10... شمع و شراب و شيريني شب است و شاهد و 
  .شبي خلوتي ميسر شد و هم در آن شب شحنه را خبر شد -

)53: 1381سعدي، (  

  فعل در معني كنايي) خ

تفاوت استعارة تبعيـه بـا كنايـه    . پيش از اين از استعارة تبعيه در فعل سخن رفت
كنايـه  در فعل اين است كه در استعارة تبعيه معناي ظاهري غيـر ممكـن اسـت، امـا در     

معناي ظاهري و باطني هر دو امكان دارد، چه دربارة استعاره گفتـه شـد كـه بكـارگيري     
اما كنايه جمله يا تركيبي است كه مراد گوينده . كلمه در معنايي ديگر به عالقة مشابهت
اي كه ما را از معنـاي ظـاهري متوجـه معنـاي      معناي ظاهري آن نباشد، اما قرينة صارفه

  :گلستانهاي كنايه در  اينك نمونه 11.نداشته باشدباطني كند، وجود 



، چون لشگر از هـر دو  روي نمودشنيدم كه ملك را در آن قرب دشمني صعب  -
  ...طرف روي در هم آوردند 

)60: 1381سعدي، (  
روي «در دو فعـل  » روي«به جز كنايـه،  » .پيش آمد«كنايه است از » روي نمود«

شده است كه البته در فعل مركـب دوم، معنـاي آن    تكرار» روي در هم آوردند«و » نمود
  .متفاوت است

  ؟نداريپادشاهي كردن  سرمگر  -
)64: 1381سعدي، (  

كنايه از قصد و نيت نداشتن است كه با مفهوم مرگ براي پادشـاه  » سر نداشتن«
  .نيز بسيار سازگار است

  .دل خوش كردملك بار ديگر بر او  -
)69: 1381سعدي، (  

با اين فعل، معناي عتاب و خشم . كنايه از مهربان شدن است» دل خوش كردن«
  .شود مقدور نيز تداعي مي

  ... دراز كردهتعنت  زبانباري  -
)100: 1381سعدي، (  

. اي منفي متوجه كسي نمـودن  كنايه است از سخن را به شيوه» زبان دراز كردن«
  .طعنه است در اين عبارت زبان تعنت مورد نظر است و مقصود از آن سرزنش و

  .و برگشت سپر بينداختبه حجت با او برنيامد،  -
)129: 1381سعدي، (  

كنايه از تسليم شدن است كه خود واژة سپر بـه نـوعي جنـگ و    » سپر انداختن«
  .كند جدال لفظي را به ذهن متبادر مي

  تكرار جزء اصلي فعل مركب در جمله) د

تكـرار   ـ� لم بيان نيز مطرح است كه در ع -از عوامل زيبايي و هنرآفريني در كالم 
بينيم كه جزء اصلي فعل  هايي از گلستان مي در نمونه. اين تكرار نبايد مبتذل باشد. است

  .شود اي تكرار مي مركب در جمله بگونه
  ... آمدن بر راي نشستن غالب آمدبامدادان كه خاطر باز  -

)54: 1381سعدي، (  



آورده شده اسـت تـا   » آمد«، فعل »شد«در انتهاي عبارت باال به جاي فعل ربطي 
  :هاي ديگر نمونه. با بازآمدن پيشين، تكرار مليح ايجاد شود

  .كردتا وليعهد خويش  كردهر روز نظر بيش  -
)60: 1381سعدي، (  

تكـرار شـده   » كـرد «، فعل كمكي »وليعهد كرد«و » نظر كرد«در دو فعل مركب 
هـاي   هاي مركب ميـانجي  ميان فعل نكتة قابل توجه در عبارت مذكور آن است كه. است
ها نباشد، كـالم گرفتـار تكـرار قبـيح      وجود دارد كه اگر اين ميانجي» خويش«و » بيش«

  .شود، اما سعدي با آوردن اين دو ميانجي تكراري مليح آفريده است مي
و بشارت داد كه فالن قلعه را به دولت خداونـد گشـاديم    آمدسواري از در در...  -

  ...ند آمدر و دشمنان اسي
)65: 1381سعدي، (  

» درآمـد «آورده شـده تـا بـا    » آمدنـد «، »شـدند «در اين نمونه نيز به جاي فعـل  
  .ابتداي جمله تناسب و تكرار رعايت شود

  ...يافتند  وقوفمن  وقوفچندان كه مقربان حضرت آن بزرگ بر حال  -
)72: 1381سعدي، (  

، با كلمة همانند پـيش  »يافتندوقوف «در فعل مركب » وقوف«در جملة باال كلمة 
  .، جناس تام دارد)به معني توقف و سكون(از خود 

  هاي فعلي عبارت) ذ

هاي فعلـي در   گلستان را بايد جزو معدود آثاري دانست كه باالترين ميزان عبارت
توان به گفتـة ابوالقاسـمي اسـتناد     در مورد ساختار عبارت فعلي مي. شود آن مشاهده مي

ها حرف اضافه است و  لي دست كم از سه جزء تشكيل شده و يكي از آنعبارت فع«: كرد
اي كـه در   راه با بالغت و زيبايي باشد، با جملـه  عبارت فعلي اگر هم12».معني كنايي دارد

. كننـد  هـاي بعـد بـدان تمثـل مـي      يابـد و در دوره  رود صورت ارسال مثل مي آن بكار مي
  :گلستانهاي فعلي در  هايي از عبارت نمونه

  .گيرند بسخره ميام كه شتر را  شنيده: گفتا -
)70: 1381سعدي، (  

  .به معني تمسخر كردن و ريشخند نمودن است» بسخره گرفتن«عبارت فعلي 
  .بهم برآمدرفيق اين سخن بشنيد و  -

)71: 1381سعدي، (  



. به معنـي خشـمگين شـدن و منقلـب شـدن اسـت      » بهم برآمدن«عبارت فعلي 
  :در عبارت زير» كشيدنروي در هم «چنين  هم

  ...ملك روي از اين سخن در هم كشيد  -
)73: 1381سعدي، (  

در باليـي  ديده را به صدقات گور پدر آزاد كـن تـا مـرا     از بهر خداي، اين شوخ -

  .نيفكند
)76: 1381سعدي، (  

چاره و بدبخت كردن و دچـار مخمصـه    به معني بي» در بال افكندن«عبارت فعلي 
  .نمودن است

  ذف بجاي فعل ربطيح) ر

حذف در علم معاني يكي از اصول زيبايي كالم است، اما گـاهي ايـن حـذف بجـا،     
عالوه بر جلوگيري از تكرار و سستي در كالم، هدفي ديگر نيـز دارد و آن هـدف زيبـايي    

ها گاهي به قرينة لفظي است و گاهي  اين حذف. كند كالم را در زيرساخت دو چندان مي
  :ه عنوان مثالب. به قرينة معنوي

  .دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بي بارانِ رحمت بي - 
)49: 1381سعدي، (  

، به قرينة معنوي حذف »است«شود، فعل ربطيِ  طور كه در باال مشاهده مي همان
شود، بلكـه   در جمله حضور داشته باشد، نه تنها كالم زيبا نمي» است«كه  درصورتي. شده
  .خورد همگوني نيز بچشم مينا

  .در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب -
)49: 1381سعدي، (  

  .بار به قرينة لفظي بينيم كه حذفي ديگر صورت گرفته، اما اين جا مي در همان
  .گري به هنر است نه به مال و بزرگي به عقل است نه به سال توان -

)63: 1381سعدي، (  
و » مـال «باال، چهار جمله وجود دارد كه دو حذف به قرينة لفظي پس از  در مثال

تر  ها نمودي بيش با اين نوع حذف، هماهنگي الفاظ در سجع. صورت گرفته است» سال«
  .كند پيدا مي
  .بصر دور دوران باخبر در حضور و نزديكان بي -

)90: 1381سعدي، (  



خص جمع، در نمونـة بـاال بـه    سوم ش ةحذف به قرينة معنويِ فعل ربطي و شناس
چـه حـذف شـده     گويـا آن . تر شود اين دليل است كه پارادوكس موجود در كالم برجسته

  .هستيم» دور«و » حضور«است كه بدون آن دو، شاهد برجستگي » هستند«

  آوردن فعل مركب با فاصلة اجزا) ز

ب هاي ديگر جمله، ميان دو قسمت فعل مركـ  گاهي سعدي براي تأكيد بر قسمت
  :كند، تا تكيه بر روي فعل نباشد فاصله ايجاد مي

دوخـت و   سوخت و خرقه بر خرقـه مـي   درويشي را شنيدم كه در آتش فاقه مي -
  ... كرد ميبه اين بيت  ]خود[خاطر  تسكين

)109: 1381سعدي، (  
است كه ميان دو جزء فعـل، فاصـلة   » كرد تسكين مي«فعل مركب در اين جمله، 

اين فاصله به جهت آن است كـه موجـب تسـكين دل بـا     . شده استاي ايجاد  چند كلمه
  :چنين هم. تر پيدا كند بيت مورد نظر برجستگيي بيش

  .از كرم و اخالقِ بزرگان بعيد است روي از مصاحبت مسكينان تافتن -
)87: 1381سعدي، (  

  ...يكي از رفيقان شكايت روزگار نامساعد به نزد من آورد  -
)69: 1381سعدي، (  

  كاربرد فعلي به جاي فعلي ديگر) ژ

لفظي ميـان    گيرد تا هماهنگيِ در مواردي، سعدي فعلي را به شكلي ديگر بكار مي
  :مانند. اجزاي جمله پديد آورد

  .نگريد شنيد و در هيأت او مي مي...  -
)125: 1381سعدي، (  

ايـد  ب. شنيد تناسب داشـته باشـد   آمده تا با مي» نگريد مي«نگريست،  به جاي مي
  .توجه داشت كه هر دو فعل ماضي جعلي است

هاي كهن بسيار كم استفاده نموده و اگـر فعلـي كهـن هـم ديـده       سعدي، از فعل
بـه معنـي   » خوشـيدن «مانند شكل كهـن  . شود، در ادبيات قرن هفتم متداول بوده است

  :در مثال زير» خشكيدن«
  ... بخوشانيديدر تموزي كه حرورش دهان  -

)141: 1381سعدي، (  



  آهنگي موسيقايي فعل آغازي با هم) س

فعل آغازي در اصل براي داللت بر شروع به انجام گرفتن و يا انجام دادن كار بكار 
هـاي   فعـل  13.رفته، اما بتدريج معني آغاز شدن و آغـاز كـردن را از دسـت داده اسـت     مي

: ت ازگـردد و عبـارت اسـ    هاي كمكي محسوب مي آغازي در زبان فارسي دري، جزو فعل
، آغاز كردن، اندر ايستادن، ايستادن، اندرگرفتن، گرفتن، توانسـتن، خواسـتن،   14آغازيدن

آهنگـي موسـيقايي بـا     ، فعل آغازي هـم گلستانهايي از نثر  در نمونه. دانستن و يارستن
  :ديگر اجزاي كالم دارد

  ... گفتن گرفتآميز  هاي رنجش سخن...  -
)71: 1381سعدي، (  

هاي  گرفت در واج. آغازي است به معني شروع به گفتن كردفعل » گفتن گرفت«
  :چنين هم. تناسب دارد» گفتن«با » ف«و » گ«

  ... گريه و زاري كردن گرفتندبازرگانان ...  -
)143: 1381سعدي، (  

هـاي   بـا كلمـه  » ر«و » گ«هـاي   در واج» گرفتند«در اين نمونه نيز، فعل آغازي 
  .آوايي و تناسب دارد تين همخسن

  هاي ديگر ناآوردن فعل در معني زم) ش

بنياد ظلم در جهان اندكي بوده است؛ هر كه آمد بـرو مزيـدي كـرده تـا     : گفت -
  .بدين غايت رسيده است

)74: 1381سعدي، (  
در معنـي ماضـي نقلـي و    » كـرده اسـت  «و » بوده است«هاي  در عبارت باال، فعل

ظريـف اسـت كـه در ضـمير     اي  ايـن نكتـه  . در معني مضارع آمده اسـت » رسيده است«
  .شود ناخودآگاه نوعي تضاد زماني را موجب مي

  هاي مترادف فعل) ص

» گفتـه «در نمونة زير . هاي مترادف را بزيبايي بكار گرفته است گاهي سعدي فعل
  .به يك معني است» فرموده«و 

تـا   فرمـوده تا فرش زمردي بگسترد و داية ابر بهاري را  گفتهفراش باد صبا را  -
  .ت نبات در مهد زمين بپروردبنا

)49: 1381سعدي، (  



  راه با ايهام تضاد فعل هم) ض

  .نياردو شبه در بازار جوهريان جوي  آوردهبه حضرت عزيز  ةبضاعت مزجا...  -
)56: 1381سعدي، (  

ايهام تضـاد  » آورده«ارزد است، اما در معني ظاهري با  در معني نمي» نيارد«فعل 
  .دارد

  شكلي فعل با مفعول مهماوايي و ه) ط

  .ببخش و منت منه كه نفع آن به تو بازگردد...  -
)169: 1381سعدي، (  

  .شكل است يعني مفعولش، هم» منت«فعل نهي است كه با » منه«
  

  گيري نتيجه

چه پيش  آن. در اين نوشتار، فعل در نثر گلستان سعدي مورد پژوهش قرار گرفت
ديـده   گلسـتان تكلـف اسـت كـه در     سـاده و بـي   نمايد، نثري از هر چيز نظر را جلب مي

به همـين دليـل   . نمايد شود، ليكن نوشتن نثري همانند آن در مرحلة عمل دشوار مي مي
هـايي   شـود و بـه همـين دليـل اسـت كـه پـژوهش        است كه بدان سهل ممتنع گفته مي
هـاي اسـتاد    علت اين امر آن اسـت كـه هنرمنـدي   . گوناگون بر روي آن انجام شده است

  .نمايد نگري بسيار رخ مي ن، در ظاهر ناپيداست، اما پس از ژرفسخ
. مـورد بررسـي قـرار گرفـت     گلستانكاربرد فعل، در مواردي كه بيان شد، در نثر 

هـاي   گونـه  نمايد تكرارهايي اسـت كـه بـه    گر را جلب مي چه بيش از همه نظر پژوهش آن
اما نكتة مهـم آن اسـت كـه    . خورد مختلف در كلمة فعل يا اجزاي مربوط بدان بچشم مي

گردد، بلكه بالغي است و كالم را به لحاظ  كدام موجب سستي كالم نمي اين تكرارها هيچ
  .بخشد موسيقايي، كمال مي

گاهي اوقـات  . بسيار دقيق انجام گرفته است ـ� به قرينة لفظي يا معنوي  ـها  حذف
تعارة تبعيه و كنايـه در  ها داراي پويايي و حركتي مضاعف است، چه تقابل، تضاد، اس فعل

  .ها از ايستايي به پويايي بالندگي يابد ها موجب شده است تا جمله برخي از اين فعل



  ها نوشت پي

سهل ممتنع شعري است كه آسان نمايد «: نويسد مي حدائق السحرالدين وطواط در  رشيد -1
در ). 407ن همـايي، ص  الدي ، جاللفنون بالغت و صناعات ادبي(» .اما مثل آن دشوار توان گفت

شود؛ البته بـراي   هاي شاعر ديده نمي نقد ادبي سهل ممتنع به شعري گويند كه در آن هنرورزي
  .)343سيروس شميسا، ص  نقد ادبي،: رك(كند  اهل فن فرق مي

سـعدي  : لي؛ نيـز  ، كاووس حسنپژوهي فرهنگ سعدي: ها، رك براي آگاهي از اقوال و ديدگاه -2
  .وروش كمالي سروستاني، دفترهاي اول، دوم، سوم و چهارم، به كوشش كشناسي

يـاد  » الجيـب  قصـب «سعدي در گلستان به اين نكتـه تصـريح دارد كـه از آن تحـت عنـوان       -3
در غزليات نيز بارها به شيريني سخن و اقبال مردم بدان تأكيد و تصريح كرده اسـت؛ از  . كند مي

  :جمله در بيت
  درين سخن كه بخواهند برد دست بدست  نبود خوش است نام تو بردن ولي دريغ

  )12، بيت40، به كوشش محمدعلي فروغي، غزل كليات سعدي(
  .راه است البته بيت باال با آراية استتباع هم

استتباع به معني چيزي در پي داشتن و در اصطالح آن است كه كسي را در مدح يـا ذم چنـان   
. دوح يا مذموم ديگرش نيز ياد كـرده شـود  وصف كنند كه در ضمن يكي از اوصاف او، صفت مم

  )324الدين همايي، ص ، جاللفنون بالغت و صناعات ادبي(
  .بايد در نظر داشت كه تخييل با تخيل يكي نيست -4

، صـورت بسـتن چيـزي مـر     )بيهقي المصادر تاج(خيال بستن : براي تخيل اين معاني آمده است
، كسـي را خيـال نمـودن و بـه گمـان      )اللغـات  غيـاث (، در خيال آوردن )منتهي االرب(كسي را 
  )جرجاني، ترتيب عادل بن علي ترجمان(افكندن 

، )المصادر بيهقي تاج(كسي را به خيالي و ظني افكندن : براي تخييل نيز اين معاني آمده است
  )اللغات غياث(كسي را در خيال انداختن 

قوع آن بدون تردد در قسمتي از تصور وقوع نسبت و الو: تخييل در اصطالح بديع عبارت است از
  .استعاره

تخييل آن است كه لفظ مشترك مشتمل معاني آورده شـود، چنـان كـه    : گويد الصنايع جامعدر 
و به سبب طوق نظير گمـان  . و مراعات نظير كرده آيد. سياق تركيب بر يك معني تام حاكي بود

و فـرق آن  . يهـام و خيـال اسـت   و اين صنعت نزديـك ا . و آن معني تام نباشد. بر معني دوم رود
المثل مراد باشد  آميز و يا ضرب است كه در خيال و تخيل يك معني كه مجاز و مصطلح و لطيفه

و . و در ايهام هر دو معني تام باشـد، لكـن يـك قريـب، دوم بعيـد     . و بر معني حقيقي خيال رود
اال . يـك معنـي تـام بـود    و مراد معني بعيد بود و اينجا همان . بعيد به سبب سياق تركيب باشد



و ثابت نباشد و اين صنعت در غايت دالويزي . كه به سبب طوق نظير گمان بر معني دوم رود آن
  .است

هاي مخيل كردن كالم را دقيقاً تبيين  ، عناصر و راهاالقتباس اساسخواجه نصير الدين توسي در 
  .الدين توسي، جلد سوم ، خواجه نصيراالقتباس اساس: تر رك براي آگاهي بيش. نموده است

، )شناسـي نسـل خـودگريز    آسـيب ( »مقالة شعر جـدولي «، سال اول، شمارة اول، بخارامجلة  -5
  . 47 ـ 59محمدرضا شفيعي كدكني، صص 

هاي روحي و معنوي در شعر معاصـر در مقالـة شـعر     دكتر شفيعي كدكني در نقد فقر تجربه -6
دربارة شعر جـدولي ايـن تعبيـر را    . د كرده استيا» كالم نفسي«جدولي از اين موضوع با تعبير 

هـا را در كنـار    عنوان مثال عناصر طبيعت، امور انتزاعي و رنگ توان داشت كه گويي شاعر، به مي
، بـه  آراي هيـدگر : تـر، رك  براي آگـاهي بـيش  . گيرد گذارد و مفاهيم شاعرانه از آن برمي هم مي

). اصـول و مبـاني علـم تفسـير    (منوتيك منطق و مبحث علم هر: گران كوشش محمدرضا ريخته
  .2، بابك احمدي، جلد ساختار و تأويل متن: چنين رك هم
  : گويد حافظ مي -7

  آموز صد مدرس شد به غمزه مسأله          نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
)2، بيت 167غزل (  

  :سفارش كرده است» تماشا ةسور«سهراب سپهري در شعر  -8
  .گاه رسالت ببريمها را به چرا لحظه

)374هشت كتاب، ص (  
  .53، كامل احمدنژاد، ص معاني و بيان -9
  .652رهبر، غزل  ، به كوشش خليل خطيبديوان غزليات سعدي شيرازي -10
  .273، سيروس شميسا، ص بيان -11
  .224، محسن ابوالقاسمي، ص دستور تاريخي زبان فارسي -12
  .161همان، ص  -13
دسـتور تـاريخي زبـان    : تر، نك براي توضيحات بيش. فعل جعلي است آغازيدن در حقيقت -14

  .220، محسن ابوالقاسمي، ص فارسي
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