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بررسی و تحلیل ساختمان جمله در بوستان سعدی


اكبر صیادكوه
چکیده

افصح المتکلمین ،سعدی شیرازی ،از بزرگترین ارکان ادب پارسی است .نقادان ِسخن از قدیم شیوه هنری وی را سهلِِ
ممتنع نامیدهاند .عنوانی متناقضنما که نه تنلا نکتهای بر خواننده نمیگشاید بلکه او را در ابلامی بیشتر فرو مهیبَهرد .از
آن جا که برای پی بردن به راز و رمز زبان شگفتانگیز وی راهی جز بررسی علمهی و موشهکافانه آثهار وی نیتهت ،بهه
همین سبب بر آن شدیم تا ساختمان جمله های بوستان را به شکلی کامالً علمی و آماری بررسهی نمهاییم .بهدین من هور
 0011بیت از بوستان را که از ملمترین آثار شیخ اجِ است ،بهه عنهوان جامعهه آمهاری از مهتن برگزیهدیم و از دیهدگاه
«ساختمان جمله» بررسی نمودیم و پس از آن به متتقیم یا غیر متتقیمبودن جملهها پرداختیم .مبهانی ن هری و تعهاری
اصطالحات را از کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» فرشیدورد برگرفتهایم که به نتبت دیگهر دستورنویتهان ،بها
حوصله بیشتری بدین موضوع پرداخته است.
واژههای كلیدی
بوستان ،جمله ،منطق نثر ،تقدیم و تاخیر ارکان دستوری ،جملههای متتقیم و غیرمتتقیم
مقدمه
شاعران برای انتقال اندیشهها و عواط

خود به مخاطب و برانگیختن احتاسات خوانندهای که سالها و فرسنگها بها او

فاصله دارد ،نیاز به تتلط کافی بر زبان دارند تا به کمک آن بتوانند از محدودیتههای وزن و قافیهه بگنرنهد و بهر ته ثیر
سخن خود بیفزایند.
برای دست یابی به مقصود یک شاعر یا نویتنده ،باید زبان او را شکافت و از حصار زبان او گنشت .کمتر زبهانی در
جلان وجود دارد که به اندازه زبان فارسی تنوع بافت کالمی داشته باشد .شفیعی کهدکنی معتقهد اسهت کهه «وسهعت و
گتترشی که نحو ِزبان فارسی به خصوص از ن ر جای کلمات در جمله دارد ،شاید در کمتر زبانی وجود داشهته باشهد»
(شفیعی کدکنی .)222 0131 ،کوروش صفوی نیز برای جملهای ن یر « او کتاب را برای من خرید»  22آرایهش در ن هر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران ak_sayad@yahoo.com
تاریخ وصول 10/3/00

تاریخ پنیرش 12/01/1
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می گیرد(صفوی .)223/0 0101 ،این تنوع ساختمانی یا به عبارت دیگر توانمندیهای شگفتانگیز بالقوه زبهان فارسهی،
فرصتی طالیی برای شاعران بزرگی چون فردوسی ،سعدی ،حافظ ایجاد کرده است.
سعدی شیرازی از بزرگ ترین شاعرانی است که توانمندی او در به کهاربردن گونههههای مختله

زبهان و اسهتفاده از

ساختمانهای متنوع نحوی زبانزد است .بدون شک نزدیککردن زبان شعر به زبان گفتاری روزمهره ،یکهی از ملهمتهرین
رموزی است که سعدی توانتته است به وسیله آن مخاطبان خود را قرنها به دنبال خود بکشاند .در حوزه زبان ،چیرگی
او بر نلفتههای زبان فارسی بین یر است .انعطاف شگفتانگیز کالم او تها حهد فلهم عهوام ،پایبنهدی وی در بتهیاری از
موارد به شکِ متتقیم ارکان نحوی یا منطق نثر ،فشردگیها و گتتردگیهای هنهری و دییهِ متعهدد دیگهر ،از رازههای
صدرنشینی او در بتیاری از حوزههای هنری و زبانی است.
صیادکوه معتقد است که «در ساختار زبان سعدی ،چه نثر و چه ن م ،اجزای کهالم اغلهب سهر جهای دسهتوری خهود
نشتتهاند و تقدیم و ت خیر زیادی در ارکان سخن روی نداده است بهگونهای که گاه با اندک جابهجایی ،سخن بهه شهیوه
نثر متتقیم درمی آید و این یکی از وجوهِ سلِ ممتنع بودن زبان سهعدی قلمهداد مهیشهود» ( صهیادکوه 012 0135 ،بها
اندکی تصرف) همه فارسی دانان ،سعدی پژوهان و هر کتی که در اشعار شیخ اجِ اندک تفرجّی کرده ،ستایشگهر ِزبهان
و شیوه بیان او است .تقریباً در هر کتاب یا مقالهای که درباره سعدی نگاشته شده ،با ههر موضهوعی ،چهه اخالقهی ،چهه
اجتماعی ،چه تجزیه و تحلیِ حکایتها ،چه بررسی دیدگاه های سیاسی او و  ...به زبان سحرآمیز و شیوه بیهان متفهاوت
سعدی اشاره شده است .در فلرست ریزموضوعی کتابهای منتشر شده در پیوند با سعدی کهه اخیهرا بهه چها

رسهیده

است ،به مدخِهای فراوانی برمیخوردیم که با این مطلب پیوند دارد(حتن لی .)0110 ،همین امر بیشتر ما را به انجهام
این پژوهش ترغیب نمود .بدین من ور از میان آثار متعدد شیخ اجِ ،بوستان را که یکی از املات کتب ادبی زبان فارسهی
است ،برگزیدیم .باشد که با بررسی ساختمان جملههای آن تا اندازهای به راز و رمزهای نحوی زبان سعدی و کارکرد آن
پی ببریم و گوشهای از اسرار وی را دریابیم.
ما در بررسی ساختمان جمله ها در بوسهتان سعدی ،نه برآنیم و نه توانایی آن را داریم کهه دسهتور زبهان و سهاختمان
نحوی زبانی وی را نقد کنیم؛ چه ،سخنِ او معیار سنجش زبهان فارسهی اسهت و نوشهتهههای فارسهینویتهان و اشهعار
پارسیگویان در ترازوی کالم او سنجیده میشود .هدف ما فقهط اراههه طرحهی جهامع -در حهد تهوان -از ویژگهیههای
دستوری ِکالم او و همچنین میزان استفاده او از ظرفیتهای زبان فارسی و کش
ترتیب اجزای جمله ها است .بدین من ور نختت بر اسها

ِالگوها و قالبهای مورد اسهتفاده او در

الگوههای جملهه در زبهان فارسهی ،جملههههای بوسهتان را

سنجیدهایم و نتایج را در قالب نمودار اراهه داده ایم .پس از آن ،جملهها را از ن ر متتقیم و غیرمتتقیم بودن و به نتهبت
رکن جابهجا شده ،دسته بندی کردیم و نتایج بهدستآمده را در قالب نمودارهایی اراهه کردیم.
مبانی ن ری و تعاری

این پژوهش بر اسا

کتاب «جمله و تحول آن در زبان فارسی» اثر ختهرو فرشهیدورد اسهت

ولی در برخی موارد –بر حتب نیاز -به آثار دستورنویتان دیگر نیز استناد شده که م خن آنها ذکر گردیده است.
 – 1بررسی و تحلیل گونههای جمله و بسامد آنها در بوستان سعدی
به دلیِ تعدد و گتترگی تعری

جمله در کتابهای دستوری ،اینجا ن ر دو تن از دستورنویتان را ذکر می کنیم
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خیام پور جمله را چنین تعری
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کرده است « جمله ،مجموعه کلمهاتی اسهت کهه مقصهودی را برسهاند یعنهی دارای

اسنادی باشد که ذاتاً تام است خواه نقض عَرضی داشته باشد یا نه» (خیّامپور.) 03 0133 ،
فرشیدورد جمله را چنین تعری

کرده است «جمله صورتی است از زبان که دارای آهنگی خاص و درنگی پایانی و

معنایی کامِ باشد و در ساختمان صورت زبانی وسیعتری به کار نرود» (فرشیدورد)31 0103 ،
 -1-1الگوی جملهها در زبان فارسی
واژگان یک زبان مواد اولیه آن زبان هتتند .اهِ هر زبانی برای این که اندیشههای خود را به شکِ گفتار و در قالهب
زبان به مخاطبان خویش اراهه نمایند ،برای هر رکن از ارکان سازنده کالم ،جایگاه نحهوی خاصهی در ن هر مهیگیرنهد و
واژهها را با توجه به نقش دستوری آنها در کنار هم میچینند .فارسی زبانان نیز بر اسا

قواعهد خاصهی ،واژگهانِ یهک

جمله را در کنار یکدیگر قرار می دهند .اگرچه بتیاری از عوامِ زبانی و بالغی در چینش نحوی واژگان ت ثیر میگهنارد
و موجب تقدیم و ت خیرهایی در همنشینی اجزای کالم میشود ولی قاعده کلی در جملهههای عهادی چنهین اسهت کهه
«ابتدا متندٌالیه میآورند سپس وابتته فعِ ،بعد فعِ را .مانند ابن سینا دانشمند بود» (فرشیدورد.) 12 0103 ،
فرشیدورد برای جملههای بتیط فارسی  20الگوی ساختمانی جمله قاهِ است .ما در این جها الگوههایی را آوردهایهم
که در بوستان سعدی به کار رفتهاند و از آوردن الگوهایی که در بوستان به کار نرفته اند ،چشمپوشی کردهایم
 -1متندٌالیه  +مکمِ ( متند )  +فعِ ربطی یزم.
 -2متندٌالیه  +فعِ تام یزم.
 -3متندٌالیه  +مفعول راهی  +فعِ تام متعدی.
 -4متندٌالیه  +مفعول راهی  +مفعول دوم  +فعِ متعدی دو مفعولی.
 -5متندٌالیه  +فعِ مجلول.
 -6متندٌالیه  +مفعول +مکمِ (متند)  +فعِ ناقص متعدی (فرشیدورد.)005-020 0103 ،
البته هر کدام از این طرح ها ،کوتاهترین جمله در نوع خود هتتند .این طرحها را میتوان با افزودن قید و متمم و
نیز با آوردن صفت ،مضاف ٌالیه ،بدل ،معطوف و ت کید و  ...گتترش داد.
 -2شیوه پژوهش
برای به انجام رساندن این پژوهش 0011 ،بیت از بوستان سعدی را برگزیدیم تها جامعهه آمهاری تشهکیِ دههیم .آنگهاه
جملههای به کار رفته در این بیتها را استخراج و بر اسا

الگوهای به کار رفته ،آنها را تقتیمبندی کردیم و وضهعیت

آنها را بررسی و تحلیِ نمودیم .شایان یاد است که شیوه گزینش این ابیات به گونهای صورت پنیرفته که تا سهر حهد
امکان نتایج قابِ اعتمادتر باشند؛ برای این من ور بدین شیوه عمِ شده است که از مقدمه و هر یک از بابههای دهگانهه
بوستان صد بیت با ترتیب زیر برگزیدهایم  011بیت نختتِ مقدمه 011 ،بیت اول ِبهاب اول و 011بیهت دوم ِبهاب دوم،
011بیت سومِ باب سوم 011 ،بیت چلارمِ باب چلارم 011 ،پنجمِ باب پنجم 011،بیت دومِ باب ششهم 011 ،بیهت سهومِ
باب هفتم 011 ،بیت اولِ باب هشتم 011،بیت دومِ باب نلم و همه بیتهای باب دهم.
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 -3الگوهای جملهها در بوستان سعدی
 -1-3مسندٌالیه +مکمل(مسند) +فعل ربطی
این قالب یکی از پرکاربردترین الگوهای جمله در زبان فارسی است .در جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش کهه در مجمهوع،
 2565جمله وجود دارند 562،جمله طبق الگوی یادشده ساخته شدهاند .پراکندگی این جملههها در سراسهر بوسهتان بهه
تناسب مضمون ،متغیر است .چون شیخ اجِ در این بیتها بیشتر به نیایش و تحمیدیه پرداخته و این مضمونها ،شهکِ
خاصی از جملهها را میطلبد .تعداد جملههایی که از نلاد ،متند و فعِ ربطی تشکیِ شده است ،بیش از بابهای دیگهر
است .در این باب  77جمله طبق این الگو ساخته شدهاست .مانند بیت
اَديــم زمـین سـفــره عــــا اوســ

بر اين خوان يغما،چه دشـمن چـه دوسـ
(بوستان) 13،

1

و یا
بــری ذاتـش از تهــم

ضــد و جـن

پرســتار امــرش هــمه چیـــ و كـ

غنـی مـلکش از طاعــ

جـن و انـــ

بـنیآد و مــرغ و مـــور و مـــــگ
(15و ) 16

در بخشهایی که جامعه آماری ما از بیتهای ابتدای بابهاست و سعدی در آنها از متاهِ کلی و پنهد و انهدرز و ..
سخن به میان میآورد و در حقیقت پیشدرآمد موضوع اصلی هر باب است ،بتامد این الگو بیشتر است .در بیهتههای
پایانی حکایتها آنگاه که به استنتاج حکایتها میپردازد ،بار دیگهر کهاربرد ایهن الگهو فزونهی مهییابهد .در بهاب اول،
جملههایی که طبق الگوی اول ساخته شدهاند ،نتبت به الگوهای دیگر بیشتر است ،شهاید دلیهِ آن ایهن باشهد کهه بهر
حتب تصادف جامعه آماری از بیتهای ابتدای این باب انتخاب شده است .مانند این بیتها در باب اول
 ...كــه خاطر نگهـدار درويـــش بــاش

نـــه در بـند آســايـش خــويـش باش
() 212

رعیـ

چـو بیـــند و سـلطان درخــ

درخــ

ای پــسر باشــد از بـیخ سـ
() 223

در باب پنجم ،جامعه آماری ما از  011بیت نختت برگزیده شد ولی به دلیِ اینکه ایهن بهاب بهرخالف معمهول ،بها
حکایت (جدال سعدی با مدعی ) آغاز شده است نه با طرح متاهِ کلی ،بتامد این الگو نتبت به ابتدای بابهای دیگهر
کم است.
در باب هشتم نیز جامعه آماری از  011بیت نختت برگزیده شده است .در بیتههای آغهازین ایهن بهاب ،ایهنگونهه
جملهها ،نتبت به بخشهای دیگر بیشتر است؛ مانند
....كــنار و بــر مـــــادر دلــذیيــــر
درخـتی اس

بــایی جــان پـــرورش

نـــه ر هــای پستـــان درون دـ اســــ

بهـش

اس

و پسـتان در او جــوی شیر

ولـــــد مــیوه نـازنـین بـر بـــــرش
پـــ

ار بنگـــری شــیر خـــون دـ اسـ
()3323-3331

اما چون در این باب پس از بیتت و اندی بیت ،حکایتها شروع میشوند و سعدی در حکایتهها کهمتهر بهه طهرح
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متاهِ کلی میپردازد ،تعداد بیتهایی که مطابق با این الگو هتتند ،چندان زیاد نیتت .شهایان توجهه اسهت کهه پهس از
پایان داستانها و هنگام استنتاج از حکایتها ،یعنی آنگاه که سعدی دوباره بر سر وعظ و اندرز و بیان جلانبینهی خهود
برمیگردد ،بار دیگر تعداد این گونه جملهها فزونی می یابد .به عنوان مثهال در بهاب سهوم پهس از پایهان حکایهت «نهی
آموختن نوجوان لب شکری» ،بر منبر وعظ میرود که
بکَـــن خـــر ه نـــا و نـامـــوز و زر
تعلـق حـجاب اس

و بــی حـاصـــلی

كـه عـاجـ بـود مـرد بـا جــامه غــر
چــــو پیـونـد هـا بگــسلی ،واصـــلی
()1222-1231

در باب چلارم در پایان حکایت «در محرومی خویشتنبینان» ،نیز بتامد این الگو افزایش مییابد
تو خـود را گمـــان كــــردهای پرخـرد

انــا ی كــه پــر شــد دگــر چــون بــرد

ز دعــــوی پــــری ،زان تهــی مــی روی

تهـــی آی تـــا پــــــرمعانی شـــــوی
()2324-2325

در جامعه آماری این پژوهش 2151 ،جمله وجود دارد .از این تعداد 152 ،جمله طبق الگهوی یهاد شهده (متهندٌالیه +
متند  +فعِ ربطی) ساخته شدهاند که از ن ر آماری نزدیک به  11درصد از کهِ جملهههاسهت .بهیشتهرین تعهداد ایهن
جملهها در مقدمه ،باب اول و باب ششم و کمترین تعداد آن ها در باب پنجم و باب هشتم به کار رفته است .دلیهِ ایهن
تفاوتها این است که ساختمان جملهها پیوندی متتقیم با مضمون دارد.
 -2-3مسندٌالیه  +فعل تا یز
«فعِ یزم ،فعلی است که به مفعول نیاز نداشته باشد و نشانهاش آن است که در جواب ِ«که را» و «چه را» یا «چه کتهی را»
و یا «چه چیزی را» نمیآید و امروزه همراه با حرف اضافه «را» نیتت؛ مانند من رفتم( ».فرشیدورد) 151 0131 ،
آنجایی جامعه آماری پژوهش ،از ابتدای بابها هتتند ،بتامد ایهن الگهو کمتهر و در بهابههایی کهه بیهتهها را از
حکایتها برگزیدهایم ،بتامد جملههایی که طبق این الگو ساخته شده است ،بیشتر اسهت .مهیتهوان گفهت سهعدی در
حکایتها ،از این الگو بیشتر استفاده کرده است؛ به عنوان نمونه در یکی از حکایتهای باب سوم که با بیت
ضــــا را مـــن و پیـــری از فــــارياب

رسیـــــديم در خـــاغ مـــغرب بـــه آب

شروع میشود ،در چلارده بیتِ این حکایت ،دوازده جمله طبق این الگو ساخته شده است.
یکی از ویژگیهای این جملهها ،کوتاه بودن آنهاست .در حکایتهای بوستان که سعدی میخواهد یک داستان را در
قالب چند بیتِ محدود نقِ کند ،با استفاده از این الگو است که میتواند چند جمله و جملههواره را در یهک بیهت جهای
دهد .تعدد جملهها در یک بیت بیتردید از عوامِ پویایی و تحرک حکایتهاست .مانند بیتهای زیر
ز هجههران ِطفهههلی کههه در خههاک رفههههت

چههههه نههالی کههه پههاک آمههد و پههاک رفههت

تههو پههاک آمهههدی بهههرحنر بهههاش و پهههاک

کهه نهنگ اسههت ناپهههاک رفههتن بهه خهاک

...نشهههتتی بهههه جهههای دگههههرکههس بههههتی

نشهههیند بهههه جهههای تهههو دیگهههر کتهههی
()1501-1501

بلترین راه برای بیان جزهیات ،استفاده از قیدها و متممههاست .اما محهدودیتههای وزن و قافیهه ایهن امکهان را کهم
میکند .سعدی برای رهایی از این تنگنا این الگوی کوتاه را برمیگزیند؛ در نتیجهه تعهداد جملههههایی کهه دریهک بیهت
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مینشینند ،بیشتر میشوند .عالوه بر این ،استفاده از این الگو این امکان را برای وی فراهم مهیآورد کهه در کنهار ارکهان
اصلی جمله ،تعدادی از ارکان غیراصلی از قبیِ قید و متمم و صفت و  ...را بیاورد و بهدین وسهیله ،جزهیهات بهیشتهرِ
حکایت را با آنها برای مخاطب روشن کند.
در  0011بیت بررسی شده 351،جمله و جمله واره وجود دارد که طبق الگوی دوم (نلاد  +فعهِ یزم) سهاخته شههده
است .این تعداد 11/1 ،درصهد از کهِ جملهها و جملهوارهها است.
 -3-3مسندٌالیه  +مفعوـ رايی  +فعل تا متعدی
به ن ر میرسد این الگو در دورههای مختل  ،پربتامد بوده است؛ همچنان که امروزه هم بتامد این قالب نحهوی بهه
نتبت دیگر قالبها بیشتر است .در بوستان نیز تعداد جملههایی که طبق این الگو ساخته شهدهانهد ،از الگوههای دیگهر
بیش تر است .دلیِ اصلی آن ،کاربرد فراوان مصدرهایی از قبیهِ گهرفتن ،شهنیدن ،خهوردن ،بریهدن ،آمهوختن ،دانتهتن،
حکایت کردن ،آوردن ،یافتن ،فرمودن ،گناشتن ،برداشتن و  ...در بوستان است که همگی متعهدی هتهتند و جملههههایی
طبق الگوی یادشده میسازند .شایان یاد است که مفعول ِبیشترِ این جملهها ،به شکِ جملهواره پیرو میآید .مانند
شنـــید كــــه شـاپور د دركـــشید

چـو خسـرو بـه رسمش لـم بــر كشـید
( ) 262

گاهی با وجود استفاده از فعِهای متعدی ،مفعول به علت وضوح به قرینه معنوی حنف شده است .مثالً در بیت
خــور و پـوش و بــشای و راح

رسان

نـگه مــی چــه داری ز بهـــر كـــسان
() 1226

که از بین پنج فعِ به کار رفته در این بیت ،چلار فعِ کهه از مصهدرهای «خهوردن»« ،پوشهیدن»« ،بخشهیدن» و «نگهه
داشتن» ساخته شدهاند ،همگی متعدی هتتند و هیچ یک از مفعولهای آنها در بیت نیامده است.
پس از بررسی جملهها و تطبیق آنها با الگوی یاد شده ،معلوم شد که  331جمله و جملههواره مطهابق بها ایهن الگهو
است که بیش از  12/2درصد از کِ جملههای جامعه آماری بوستان است .کمترین تعداد این گونه از جملهها در مقدمه
به کار رفته است.
 -4-3مسندٌالیه  +مفعوـ رايی  +مفعوـ دو  +فعل متعدی دو مفعولی
در بوستان تعداد جملههایی که مطابق با الگوی چلار ساخته شدهاند ،نتبتاً کم است .یکی از دییِ آن این اسهت کهه
در این الگو جملهها طوینی هتتند و سعدی در بوستان به استفاده از جملههای طوینی عالقهای ندارد.
دوم اینکه  -چنان که پس از این نشان خواهیم داد -سعدی عالقه دارد که مصراع را واحد کالم قرار دههد ،درحهالی
که جمله طوینی طبق الگوی بای در مصراع یازده هجایی بحر متقارب به راحتی نمیگنجد .ههمچهون بیهت زیهر کهه از
جملهای طبق الگوی بای ساخته شده است و در یک مصراع نگنجیده است
يکـی را ز مــردان روشـــن ضمـــــیر

امـــیر خـــتن داد طا ــــی حـــريــــر
()2735

اما با وجود این سعدی به ضرورت ،توانتته است از این قالب نحوی استفاده کند .دلیِ آن این است وی از توانمنهدیههای
زبان فارسی کامالً آگاه است و عبور از تنگناهای عروضی و محدودیتهای نحوی برای وی بس آسهان اسهت .بهرای دریافهت
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شگردهای او ،در این گونه جملهها دقت و بررسی بیشتری شد و مشخص شد که در بوستان ،فعِ نزدیهک بهه نیمهی از ایهن
نوع جملهها ،از مصدر «گفتن» است .استفاده فراوان از این مصدر در حکایتها امری طبیعی است.
مصدر«گفتن» در بافت جمله میتواند معانی متعددی از جمله نقِ کردن ،حکایت کردن ،نامیدن ،پنداشتن ،پاسخ دادن
و  ...داشته باشد اما در صورتی که در معنای اصلی خود به کار برود ،از افعال متعدی دو مفعولی است و موجهب ایجهاد
جملههای طوینی میشود .شیخ اجِ در کاربرد این مصدر از شهگردها یهی خهاص اسهتفاده کهرده اسهت .وی بها ایجهاد
تغییراتی در ارکان اصلی جمله ،بدون آن که خللی در معنا ایجاد شود ،جملهها را هنرمندانه کوتاه کرده است تا با وجهود
بلره بردن از این فعِ ،جملهها طوینی نشود .برخی از این شگردها عبارتند از
 - 1حیف فعل " گف "
یکی از بارزترین ویژگیهای اینگونه جملهها ،حنف فعِ "گف " است .به علت شکِ داستانی بوستان ،این فعهِ و
فعِهای هم معنی آن ،در بوستان به فراوانی به کار رفته است اما در بتیاری از موارد ،بهه دلیهِ وضهوح و جلهوگیری از
اطناب ،شیخ اجِ از ذکر خود ِ فعِها صرف ن ر کرده است .مانند بیت
زبـاندانـــی آمـد به صـــاحبــدلـــی

كه محــکم فــرو مــــاندها در گــلی
()1133

 -2حیف متمم
از راهکارهای دیگر شیخ اجِ برای کوتاهکردن اینگونه جملهها این است که هنگام استفاده از مصدر «گفتن» ،مهتمم را
به قرینه لف ی یا معنوی حنف میکند .مانند
شنیــد كـه مـــردی غـم خانـه خـورد
زنش گـف

از ايـنان چـه خـواهیم مکـن

كــه زنــــبور بــر ســق

او ینــه كـــرد

كــه مســکین پريشــان شــوند از وطــن
()1523-1522

 -3آوردن مفعوـ به شکل جملهواره پیرو
یکی دیگر از شگردهایی سعدی در استفاده از مصدر «گفتن» ،این است کهه در بهیشتهر مهوارد ،مفعهول را بهه شهکِ
جملهواره پیرو و در مصراع دیگر میآورد .مانند
چنــین گــف

پیـری پســـنديده ،دوش

خوش آيـد ســنهـای پیـران بـه گـوش
() 2266

در بوستان در بیشتر موارد ،مفعولهای مصدر«گفتن» به شکِ جملهواره پیرو آمده است و به نهدرت دیهده شهد کهه
مفعول به شکِ مفرد و پیش از فعِ بیاید.
در میان بیتهای بررسی شده ،تعداد  212بیت یافت شد که طبق این الگو ساخته شده بودند .این تعداد  3/5درصـد
از کِ ِجملههاست که پراکندگی آنها در مقدمه ،باب چلارم و باب ششم بیشتر بود .شایان یاد است کهه در میهان 212
جملهای که طبق این الگو ساخته شده است ،فعِ  25آنها از مصدر «گفتن» است.
 -5 -3مسندٌالیه  +مفعوـ رايی +مکمل ( مسند )  +فعل نا ص متعدی
معنی فعِهای ناقص متعدی نیز مانند فعِهای ناقص یزم ،ناقص است و به مکمِ نیاز دارند ،با این تفاوت کهه ایهن
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فعِها مفعول رایی نیز دارند و مکمِ آنها به جای اینکه به متندٌالیه برگردد به مفعول رایی برمیگردد .این مکمِهها را
«مکمِ مفعولی» یا «متند مفعولی» مینامیم .مانند «پنداشهتن»« ،نامیهدن»« ،گمهان بهردن»« ،گردانیهدن» و ( ...فرشهیدورد،
.) 012 0131
در بوستان بتامد چنین ساختاری به نتبت الگوهای دیگر کمتر است .مانند بیت
تــو خود را گــمان بــرده ای پـرخــرد

انا ـــی كــه پــر شــد  ،دگــر چــون بــرد م
() 2324

فعِ مصراع اول از مصدر«گمان بردن» و از فعِهای ناقص متعدی است و «پرخرد» متند مفعولی آن است.
در بخشهای بررسی شده فقط  12جمله طبق این قالب ساخته شدهاند .این تعداد کمتر از  2درصد از کِ جملهههای
جامعه آماری ماست .طوینی بودن اینگونه جملهها ،دلیِ کاربرد اندک آنها در بوستان است.
 -6-3مسندٌالیه  +فعل مجهوـ
در 1111بیت بررسی شده بوستان که از  2565جمله و جملهوارهای تشکیِ شدهاند ،فقط یهک جملهه وجهود داشهت
که در آن فعِ مجلول به کار رفته بود
يـکـی بچــه گـــر

مــی پــروريــد

چو پرورده شد ،خواجـه بــر هــم دريـد
( )3763

این نشان میدهد که شیخ اجِ هیچ عالقهای به استفاده از فعِهای مجلول ندارد .اصلیترین دلیِ آن ایهن اسهت کهه
فعِ مجلول و به تبع آن نبود فاعِ در حکهایتهای کهوتاه ،فهلم آنها را بهرای مخهاطب مشهکِ میکند و حکایهت را
در فضایی ابلامآمیز فرو میبرد.
نمودار زیر فراوانی جملهها و جملهوارههایی را که طبق الگوهای یاد شده ساخته شدهاند ،نشان میدهد.

نمودار شماره  : 1فراوانی الگوی جملهها در بوستان
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این نمودار به ما نشان میدهد که از  2151جمله و جملهواره 2100 ،آن ،یعنی بیش از 11درصد ،طبهق الگوههای اول،
دوم و سوم ساخته شدهاند که فراوانی آنها ترتیب ،جمله با فعِ ربطی یزم (متندٌالیه +مکمِ (متند) +فعِ ربطی) ،جملهه بها
فعِ یزم (متندٌالیه  +فعِ تام یزم) و جمله با فعِ تام یک مفعولی (متندٌالیه  +مفعول رایی  +فعِ تهام متعهدی) اسهت212 .
جمله و جملهواره یعنی کمتر از  01درصد از جملهها نیز مطابق با الگوی چلارم ،پنجم و ششم ساخته شدهاند.
 -4جملهها و جملهوارههای مستقیم و غیرمستقیم در بوستان
از آنجا که شیوه و محِ قرارگرفتن ارکان جمله در روانی و زیبایی سخن تاثیر فراوان دارد ،در این قتمت چگهونگی
چینش اجزای جملههای بوستان را بررسی میکنیم تا مشخص شود که در این اثر ارزشمند ،ارکان نحهویِ چهه تعهداد از
جملهها و جملهوارهها در جایگاه تعری شده خود قرار دارند ،ارکان نحوی ِچه تعداد از جملههها بهر منطهق نثهر یها بهه
اصطالح ،متتقیم هتتند و ارکان چه تعداد از آنها در جای اصلی خود قرار ندارند و به اصطالح ،غیرمتتقیم هتتند.
هرچند سنجش زبان شعر با زبان نوشتاری معیار یا نثر معمولی کار آسانی نیتت اما برای پهیبهردن بهه شهیوه چیهنش
ارکان جمله در بوستان ،راهی جز این نیتت.
دکتر باطنی معتقد است که «ن م و نثر از ن ر ساخت دستوری ،دو گونه متفاوت زبان فارسی هتتند که نمهیتهوان از
یکی برای دیگری شاهد آورد» (باطنی.)51 0130 ،
چینش واژهها در یک اثر هنری به خصوص شعر ،بیشتر تابع اصول بالغت و ضهرورتههای وزن و قافیهه اسهت تها
ن م ِنحوی ِزبان .گاهی ضرورتهای بالغی و عروضی ،موجب جابهجاییهای زیادی در ارکان نحوی جمله میشود ،تها
جایی که زبان را به ورطه تعقید میکشاند.
در این بخش ،کالم سعدی را با ترازوی متتقیم بودن یا متتقیم نبودن جملهها و جملهوارهها میسنجیم و توانهایی او
را در نثرگونهکردن ارکان جمله ها و قراردادن هر رکن درجایگاه اصلی خود ،در بوستان بررسی میکنیم؛ سهپس میهزان و
نوع تقدیم و ت خیرها در ارکان نحوی را بررسی خواهیم نمود.
اصطالح متتقیم و غیرمتتقیم برگرفته از کتابهای دستور زبان فارسی اسهت .انهوری و گیهوی ایهن دو اصهطالح را
چنین تعری

کردهاند« :جملهها را از ن ر ترتیب اجزا و این که ارکان آنها سر ِجای خود به کار رفتههانهد یها نهه ،بهه دو

دسته تقتیم میشوند متتقیم و غیرمتتقیم.
جمله متتقیم جمله ای است که در آن ،اجزای کالم ،ن م طبیعی و ترکیب متتقیم خهود را داشهته باشهد؛ بهه عبهارت
دیگر مطابق دستور ،یعنی دستورمند باشد و جمله غیرمتتقیم جمله ای است که در آن ،اسا

ن م طبیعی و آیین ترکیب

اجزا و ارکان به هم خورده باشد» (انوری و گیوی.)113 0103 ،
فرشیدورد معتقد است که «جمله و جملهواره بتیط ،دو رکن اصلی دارد ا -متندٌالیه یا موضوع  -2متند یا گزاره یا
خبر .در زبان فارسی ترتیب معمول اجزای جمله عادی ِبتیط ،بدینسان است که ابتدا متندٌالیه میآورند ،سهپس وابتهته
فعِ ،بعد فعِ را .مانند « ابنسینا دانشمند بود » و اجزای جمله گتترده بتیط در حال عادی به ترتیب چنین میآیهد -0
متندٌالیه یا قید یا متمم قیدی زمان -2 .قید یا متمم قیدی زمان با متهندٌالیه  -1مفعهول رایهی -2مفعهولههای دیگهر -1
متممهای قیدی یا قیود دیگر  -5فعِ» (فرشیدورد.)12 0103 ،
 -1-4جملههای مستقیم
بر اسا

یافتههای این پژوهش ،این ادعا ثابت میشود که سعدی عالقه وافری دارد که ارکهان جملهههها را در شهعر،

مانند نثر به شکِ طبیعی و نثرگونه بهکار ببرد .تتلط شگفتانگیز او بر رموز پنلان زبان فارسی و وسعت گنجینه لغهات،
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به او کمک میکند تا ن م ارکان نحوی جملهها را به شیوه نثر نزدیک کنهد و تنگناههای قافیهه و وزن عروضهی موجهب
جابهجاییهای زیادی در ارکان جملههای بوستان نشده است .بخشی از باب سوم را به عنوان نمونه مهیآوریهم ،اگرچهه
نمونههایی از این دست در بوستان فراوان است
چــه نــغ آمـد ايـن نکــته در سـندباد

كه عشـق آتش اسـ  -ای پسر -پند ،بـاد

بـــه بـاد آتـشِ تـــی بــرتر شـــــود

پـلـنگ از زدن كیـــنه ورتــر شـــــود

بــديـد بــدی مـــیكنی

كه رويــم فـرا چـــون خـودی می كـنی

شـمار

كه با چـون خــودی گــم كـنی روزگـار

پـیِ چـون خـودی خـودپـرستان رونــد

بـه كوی خـــطرناغ مستــــان رونـــد

مـــن اوّـ كــه ايـن كـار ســر داشـتم

دـ از سر بـه يک بــار بــــرداشــــتم

ســر انــداز ار عاشــقی صـــاد اس

كه بــد زهره بـر خويـشتن عـاشـق اس

اجـل نـاگهــی در كمیــــنم كُـــــشد

هـمان بـه كــه آن نـــازنــینم كـــشد

نـه روزی به بیـچارگـــی جـــان دهیم

آن بــه كــه در پــای جانــان دهــی

چـــو نیک

زخـود بهــتری جـوی و فـرصـ

پــ

()1254-1263

در  1بیت بای تنلا جملههای دو مصراع؛ مصراع اول ِبیت اول ،به دلیِ تقدیم فعِ و مصراع دوم بیت چلارم ،به دلیهِ
جابهجایی مفعول ،متتقیم نیتتند .همچنین در بیتهای زیر که همه جملهها متتقیمند
يکــی را كــر بـود و ــوت نبــــود

كفــافــش بـه ـــدر مــروت نبـــود

كــه ســفله خـــداوند هســـتی مــباد

جـوانــمرد را تــنگدستــی مـــــــباد

بلــند اوفـــــتد

مــــرادش كـــم انــدر كمـند اوفــتد

كســی را كـه هــم

()1255-1257

پس از بررسی جملهها و جملهوارهها ،فراوانی جملههای متتقیم و غیرمتتقیم را در جدول زیهر اراههه نمهودهایهم تها
میزان کاربرد آنها را در هر باب را نشان دهیم.

نمودار شماره  : 2نسب

جملههای مستقیم با جملههای غیرمستقیم در هر باب
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از میان  2151جملهای که در بیتهای بررسی شده ،قریب به  51درصد از آنها کامالً متتقیم هتتند .به سخنی دیگر،
از  2151جمله 0101،جمله به شکِ کامالً طبیعی و نثرگونه و بدون کوچکترین جابهجایی در ارکان نحوی ،به کار رفته
است .به ن ر می رسد این ویژگی زبان سعدی ،در ساده و روان شدن شعر وی تاثیر فراوان داشته است و احتمایً یکی از
رمزهای موفقیت او در پیوند با مخاطب است .در بررسی بیتهای متتقیم و غیرمتتقیم ،نکتههای قابِ توجلی در آنهها
به چشم میآید .از جمله اینکه پراکندگی جملههای متتقیم در بابهای دهگانه تقریبهاً یکتهان اسهت و اخهتالف بهین
کمینه و بیشینه کاربرد آنها  02درصد است؛ یعنی اینکه کمترین کاربرد  11درصد و بهیشتهرین کهاربرد آن  52درصهد
است .از این جلت میتوان گفت بوستان از ن ر کاربرد زبان ،اثری یکدست است.
نکته دوم اینکه معمویً اگر در مصراعِ اول ِبیتی ،جمله متتقیم به کار رفته باشد ،در مصراع دوم نیز جمله
متتقیم به کار میرود .به این بیتها بنگریم
چــو بیـــچارگـــان مــی پرستی كننـد

بــــر آواز دویب مســــــتی كنــــــند
( ) 1212

جهــان ای پســر ملــک جــاويد نیس

ز دنیا وفــــاداری امـــید نیــــــس
() 721

درشتـــی و نـــرمی بـه هـم دربه اسـ

چـو ر زن كـه جـراح و مرهـم نه اسـ
() 223

و اگر مصراع اول متتقیم نباشد ،غالباً مصراع دوم نیز متتقیم نیتت و معمویً همان رکنی که در مصراع اول مقدم یها
مؤخر شده ،در مصراع دوم نیز دچار تقدیم یا تاخیر میشود؛ مانند بیت
چـو پیش آمــدش بنــده ی رفــته بــاز

ز لقــــمانش آمـــد نهــیبی فـــــراز
( ) 2414

که در هر دو مصراع ،جزءِ غیر صرفی فعِ مرکب جابهجا شده است .همچنین در بیت
نـه گـردن كـشان را بـــگیـرد بـــــفور

نه عــــیر آوران را بـــرانــد بــــجور
()5

که در هر دو مصراع قید ،مؤخر شده است .در بوستان کمتر دیده شد که جمله یکهی از مصهراعهها متهتقیم و جملهه
مصراع دیگر ،غیر متتقیم باشد.
واپتین نکته اینکه معمویً بیتهایِ دارای جمله متتقیم ،در کنار هم و متوالی میآیند .یعنهی ایهنکهه متهتقیم بهودن
جملهها و کاربرد نثر گونه و نزدیکی به زبان گفتار ،ملکه ذهن شیخ اجِ بوده است و وی آنگاه که جملههای متتقیم را
بهکار میبرد ،معمویً تا چندین بیت ،این گونه جمله ها را ادامه میدهد؛ مانند بیتهای  0213تها  2003 ،021تها ،2002
 1252تا  1201و  1010تا  1312نیز اینگونهاند.
 -2 -4جملههای غیرمستقیم
پس از بررسی جمله های متتقیم در بوستان ،در این قتمت به چندوچون کاربرد جملهههای غیرمتهتقیم در ایهن اثهر
ارزشمند میپردازیم .برای درک بلتر هنر سخنوری شیخ اجِ ،بیتهایی را که از جملههای غیر متتقیم تشکیِ شدهانهد
در سه دسته جای دادیم
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 -0 -2 -2جملههایی که فقط یک رکن جمله در آن جابهجا شده است.
 -2 -2 -2جملههایی که دو رکن در آن جابهجا شده است.
 -1 -2 -2جملههایی که بیش از دو رکن از ارکان آن جابهجا شده است.
 -1 -2 -4جملههای با يک ركن جابهجا شده
از آنجایی که سعدی به متتقیم بودن جملهها و به کار بردن ارکان جملهوارهها در جایگاه اصلی خود پایبنهد اسهت،
در جایی که وزن عروضی و قافیه و ضرورتهای بالغی موجب جابهجایی اجزای جمله مهیشهود ،سهعی وی دارد کهه
جملهها و جملهوارهها را با کمترین جابهجایی ارکان و عدول از ن م معیار و رسمی کالم بهکار ببرد.
از مجموع  2151جمله به کار رفته در جامعه آماری این پژوهش 101 ،جمله وجود دارد که فقط یک رکهن از ارکهان
نحوی آن در جایگاه اصلی خود قرار ندارد .این تعداد  10/3درصد از کِ جملههای به کار رفته در جامعه آماری اسهت؛
به عبارتی دیگر در هر باب تقریباً بین  11تا  11درصد از جملههای به کار رفته تنلا یک رکن از ارکهان نحهوی آنهها در
جایگاه تعری شده خود قرار ندارد .مانند این بیت
ر یــ

دهــــی بـا پســر در رهــــی

گــیشتنــــد بــــر ــــلش شاهنشـــهی
() 1361

و یا
نــهادس

بـــاری شفــــا در عســـل

نــه چنـــدان كـــه زور آورد بـا اجـل
( ) 3446

 -2 -2 -4جملههای با دو ركن جا به جا شده
تعداد جملههایی که دو رکن از ارکان آن در جای اصلی خود قرار ندارند ،از دو گونه پیشین بتیار کمتر است.
به محــمود گفــ

ايـن حــکاي

كسی

بذـــیچید از انــــديشه بـــر خــود بســی
() 1323

از میان کِ جملههای جامعه این پژوهش ما در بوستان 33 ،جمله یافت شد که در آنها دو رکن از ارکان نحوی آنها
در جایگاه معین خود به کار نرفتهاند که از ن ر آماری  1 /2درصد از کِ جملهها میشود .از این تعداد ،کمترین آنها در
باب دهم و بیشترین آنلا در باب سوم وجود دارد.
 -3 -2 -4جملههای با بیش از دو ركن جابهجا شده
در بیتهای بررسیشده سه بیت وجود دارد که بیش از دو رکن از جمله آن در جای خود به کار نرفتهاند .مانند
دو بیـــتم جگـر كـــرد روزی كبـــاب

كـــه میگفــ

گـوينــدهای بـا ربـاب
( )3633

شیخ اجِ دریافته است که بههمریختگی ارکان نحوی و جابهجاییهای زیاد اجزای جمله ،درک معنهای آن را مشهکِ
میکند .مانند بیت زیر که به علت جابهجایی ارکان جمله ،در نگاه نختت معنای آن مبلم مینماید
چــنان تنــگش آگـــنده خاغ استـوان

كـه از عـــاج پـــرتـوتیـــا سرمـه دان
( ) 3717

یعنی اینکه « خاک گور چنان استخوان هایش را پرکرده بود که سرمهدان عاج را از توتیا پر کرده باشهند( ».یوسهفی،
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 ) 213 0102هر چند در نگاه اول دریافت مفلوم جمله برای مخاطبان مشکِ است.
فراوانی جملههای متتقیم و غیرمتتقیم را در نمودار زیر در بوستان نشان دادهایم.

نمودار شماره  : 3بسامد جمله مستقیم و غیرمستقیم و تعداد ركن جابهجا شده
این جدول نشان میدهد که تقریباً  51درصد از جملههای بوستان ،متتقیم هتتند و ارکان نحوی آنها ن مهی طبیعهی
و نثرگونه دارند و این جای بتی شگفتیاست که با وجود محدودیتهای بالغی و عروضی و قافیههای ،شهاعری بتوانهد
ارکان این تعداد از جملهها را در جای تعری

شده ُخود بهکار ببرد.

 15درصد از جملهها تنلا یک رکن از ارکان آنها در جایگاه تعری

شده و اصلی خود به کار نرفتهاند و ایهن بهدین

معناست که اجزای  15درصد از جملهها ،با تغییر جای یک رکن ،به جملهای متتقیم تبدیِ میشوند.
طبق نمودار شماره  1در بیتهای بررسی شده 2231 ،جمله وجود دارد که یا متتقیم است ،یا بها یهک جابجهایی بهه
صورت متتقیم در میآید .این تعداد بیش از  26درصد از کِ جملههای بررسی شده در جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش
است و کمتر از  2درصد از جملهها دو یا بیش از دو رکن از ارکان آنها تقدیم یا تاخیر دارند.
 -2-5بررسی اركان جابهجا شدهجم لهها
برای اینکه مشخص شود در بوستان ،بیشتر کدام رکن از ارکان نحوی جمله ،در جایگاه اصهلی خهود بههکهار نرفتهه
است ،جملهها و جملهوارهها را بررسی نموده و نتایج آن را در جدول زیر اراهه نمودهایم .بر اسها
ارکان ِجابهجا شده در بوستان به شرح زیر است

ایهن نتهایج ،توزیهع
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نمودار شماره  :4ركنهای جابهجا شده و بسامد آنها در بوستان
نگاهی گنرا به این جدول ،نلفتههایی از نوع تقدیم و ت خیرها را به مها نشهان مهیدههد هرچنهد دلیهِ ایهن تقهدیم و
ت خیرها بیشتر به علوم بالغی و عروضی مربوط میشود و در موضوع این پژوهش نمیگنجد.
 فعل :در  122جمله فعِ در جایگاه خود قرار ندارد. در  126مورد دیگر بخش صرفی فعِ مرکب از بخش غیر صرفی جدا شده است که به فعِ و گروه فعلهی مربهوطمیشود .از  271جمله غیرمتتقیم 541 ،جابهجایی ِصورت گرفته ،به گروه فعلی مربوط میشود که ایهن تعهداد ،بهیش از
 11درصد از کِ جابهجاییهای ارکان نحوی در بوستان است.
 متمم :پس از فعِ و گروه فعلی ،بیشترین رکنی که جابهجا شده است ،مربوط به متمم یها مفعوـ با واسطه اسهت. 021مورد جابهجایی ارکان به این مقوله مربوط است.
 ید 63 :مورد از جابهجاییها به این رکن مربوط میشود .هرچند به نتبت کاربرد فهراوان قیهد در بوسهتان ،انت هارمیرفت که جابهجایی صورت گرفته در این رکن ،بیش از این باشد.
 مفعوـ :در  63جمله ،مفعول جملهها در جایگاه اصلی خود قرار نداشت. فاعل :مفعول و فاعِ این دو رکن اصلی جمله ،از ن ر جابه جایی در جمله تقربیاً بهه ههم نزدیهک هتهتند .در 51جمله فاعِ در مکان اصلی خود قرار ندارد.
 معطوف :این رکن نیز در  22مورد در کنار معطوف ٌعنه قرار نداشت. مسند :در  12جمله متند در مکان اصلی خود قرار نداشت. مسندالیه :در جامعه آماری ما  05جمله وجود داشت که متندالیه آن در جای خود به کار نرفته بود. فک اضافه :در  2جمله مشاهده گردید که مضاف از مضاف ٌالیه با « را »ی فک اضافه جهدا شهده بهود و در جهایاصلی خود قرار نداشت.
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همانگونه که مشاهده شد فعِ و گروه فعلی بیشترین رکنی هتتند که در جایگاه خود به کار نرفته بود .این رکن کهه
از فعالترین و پرکاربردترین اجزای نحوی کالم در بوستان است بیشتر در ابتدای جملهها آمده بهود .بهه ههر روی ههر
کدام از رکنهای جابهجا شده بدون شک رازی در بر دارند یا از سر نیازی است که به حوزه بالغت مربوط مهی شهود و
پرداختن به سبب آن ها از حوصله این مقاله بیرون است.
نتیجه
بر اسا

بررسی جزهینگرانه  0011بیت از بوستان سعدی از ن ر ساختمان جملهها ،نتایج زیر قابِ توجه است

 سعدی در بوستان تا حد زیادی به بافت صحیح و متتقیم بودن جملهها و جملهوارهها پایبند است و تالش میکنهدتا موزونی آثارش از ن م دستوری کالم او نکاهد و ساختمان دستوری جمله ها در صحیح ترین شکِ ممکن باشد .عنصر
وزن و موسیقی در شعر او منجر به پس و پیش شدن های حاد ارکان جمله نمی شوند و بها وجهود تنگنهای وزن و قافیهه
شیخ اجِ سعی میکند تا اندیشههای خود را در بافت جملههایی جای دهد که به زبان رایج جامعه نزدیهک و بهه شهکِ
طبیعی خود باشد.
 نزدیک به  51درصد از جملههایی که در بوستان به کار رفتهاند ،کامالً متتقیم هتتند و ارکهان نحهوی جملهههها درجای اصلی خود قرار دارند .باتوجه به تنگناهای وزن و قافیه جای بتی شگفتی است .شاید یکی از اصهلیتهرین دییهِ
روانی سخن سعدی و یکی از اسرار و مصادیق سلِ ممتنع بودن کالم ،او همین نکته باشد.
 در تعداد زیادی از جملهها و جملهوارههایی که ارکان آنها جابهجا شدهاند و به اصطالح متتقیم نیتتند ،تنلها یهکرکن از ارکان دستوری آنها در جای اصلی خود به کار نرفتهاند .تقریباً  13درصد از جملههای غیر متتقیم ،یک رکهن از
ارکان نحوی آنها دچار تقدیم یا ت خیر شده است.
 بیش ترین رکنی که در جای اصلی خود به کار نرفته است ،فعِ و متعلقات آن است .در  122جمله واره ،فعهِ و در 015جمله واره متعلقات فعِ از قبیِ بخش غیرِصرفی فعِ مرکب و فعِ شبه معین در جای خهود قهرار ندارنهد .پهس از
گروه فعلی ،بیشترین ارکانی که درجای خود به کار نرفتهاند به ترتیب عبارتند از قید ،متمم ،مفعول ،فاعِ.
 تنلا  1درصد از جملهوارههای بوستان بیش از یک رکن از ارکان نحوی آنها جابههجها شهدهانهد کهه بها توجهه بههتنگناهای وزن و قافیه و اصول بالغی این بتامد اندک ،جای تعجب دارد.
 از ن ر الگوی جمله های به کار رفته ،باید گفت که سعدی از سه الگو بیشتر استفاده کرده است و اکثر جملههههایبوستان بر اسا

این سه الگو ساخته شدهاند .بیشترین جملههای بوستان بر اسا

الگوی (متهندٌالیه  +مفعهول رایهی +

فعِ تام متعدی ) است .بیش از  13درصد از جملهها در بوستان طبق این الگو ساخته شدهاند .الگوی (متندٌالیه  +فعهِ
تام یزم) نیز کاربرد زیادتری نتبت به الگوهای دیگر دارد .پس از آن ،الگوی (متندٌالیه +مکمِ (متهند) +فعهِ ربطهی)
بیشترین کاربرد را در بوستان دارد .این الگوها معمویً جملهههای کوتهاه مهیسهازند بهه همهین دلیهِ سهعدی عالقههی
بیشتری دارد که از آنها استفاده کند.در مجموع بیش از  11درصد از جملههای بوستان طبق سه الگوی یادشده است.
 الگوی (متندٌالیه  +مفعول رایی  +مفعول دوم  +فعِ متعدی دو مفعولی) و همچنهین الگهوی (متهندٌالیه  +مفعهولرایی +مکمِ ( متند )  +فعِ ناقص متعدی) بتامد بتیار کمتری نتبت به الگوهای پیشین دارند .در جامعه آمهاری مها
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تنلا یک جمله بر اسا

الگوی (متندٌالیه  +فعِ مجلول) وجود داشت .این جای بتی ت مِ است کهه در  0011بیهت و

بیش از  2151جمله و جملهواره ،تنلا یک جمله مجلول وجود دارد.
 -به ن ر میرسد بر اسا

نتایج این پژوهش میتوان گفت کهه جنبههههای متهتقیمداشهتن جملهههها در بوسهتان ،از

ویژگیهای اصلی و قابِ ت مِ بوستان و از شگردهای سعدی است و پیوند زیادی با روانی و سهادگی آثهار وی و بهویژه
با ملمترین ویژگی سبکی متناقضنمای " سلِ ممتنع " بودن آثار وی دارد.
پینوش
 -0همه بیتهایی که در این پژوهش از بوستان شاهد آورده میشود ،برگرفته از کتاب بوستان سعدی به تصحیح و توضیح
غالمحتین یوسفی ،سال ،0102چا

چلارم از انتشارات خوارزمی است و عدد داخِ پرانتز ،نشانگر شماره آن بیت است.
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