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Functions of compound sentences in saadi`s Boustan
Akbar Sayyadkooh
Hasan Dastmouzeh

Abstract
Saadi not only changed the structure of the words but also he changed the structure of
the sentences and he made the poems understandable for the public. (He linked the poem
to the language of the public. From the point of the structure of the sentences Boustan is
unique among Saadi’s Poems. The most important reason of Saadi’s fluency and his
attractive speech is in the order of the words. There is no way to understand the beauty of
Saadi’s speech except scientific studying of his poems. The writers tried to study
Boustan from the point of compound sentences and decided to know the way of the
usage of the compound sentences in Boustan. You can answer this question by scientific
study and using the numbers and statics. One fourth of boustan poems – 1000 verses
were chosen and we studied them to know how the compound sentences are used and
we presented the results in the form of numbers and statistic.
Persian Grammar written by Dr. Anvari was selected to see the different samples of
compound sentences and matching Boustan poems with them. Then according to
comparative and percentage graphs, we studied the data obtained from the tables and
graphs. Saadi has used the compound sentences more than the simple sentences.
These kinds of sentences have been used a lot and variously that we can say it’s a
feature of Saudis’ style. The verses made of just a compound sentence were used
more than other kinds. And it can be considered as Boustan feature. There are 655
verses that were composed just of a compound sentence. In other words 60 percent of
Boustan verses include a compound sentence. Compound sentences include two
parts, a base and a follower or more. In this study, the compound sentences were
divided in to three groups: a compound sentence with a follower, two or three. A
compound sentences made of a base and a follower are more than ones with two
followers or three. The verses including a base sentence followed by a follower
sentence are more than ones including a follower sentence followed by a base one.
Among the 550 verses made of a base and a follower, in 342 verses, a follower
sentence was followed by a base one.
The above mentioned number is 62/2 percent. In 208 verses (37/8 percent) a base
sentence was followed by a follower. In order to answer this question that why Saadi
has used this sample (base+ follower) a lot, we studied its rate in each chapter and it
was concluded that introduction which involves general issues , prays and admiration
,this sample(follower +base) has been used more. But in all of the chapters the
number of verses including this sample (base + follower) is more and this difference
is meaningful. Totally the number of verses including this sample (base + follower)
is more than ones including this sample (follower +base). Perhaps its most important
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reason is because of the different mental effects of these two kinds of sentences. The
interesting point of compound sentences including a follower, indicates that each of
the base or follower sentence is in a hemistich. This sentence (base or follower) starts
and ends in the same hemistich. It seems that Saadi tends to use a hemistich rather
than a verse to convey his meaning.
Verses including base and follower sentences, the rate of base or follower sentences
which starts and ends in different hemistiches is extremely low. Some of the
compound sentences have more than one follower. There are 95 verses in the studied
ones that have two followers. In these sentences Saadi tends to use base followed by
a follower. There were 9 (1 percent) compound sentences with three followers in the
studied verses. Some of Boustan verses include 2 compound sentences using two
compound sentences in a verse using at least four sentences (2 base sentences and 2
follower sentences). One of the most significant feature of Saadi’s speech is using
four sentences in a verse made of eleven syllables.
Because of the variety of phrases and verbs, changing the parts may lead to the poem
ambiguity. That’s way Saadi separates the verses so and not to be any links between
two of them. He divides ever verse into two parts and puts a phrase in each part. No
interference can be seen between the parts of the base and follower sentences in the
verses made of two compound sentences. In this way, the base and follower
sentences combine independently. The verb isn't usually omitted in these kinds of
verses. Follower sentence is considered as a role of base sentence. Follower
sentences have been used as adjectives or adverbs and they haven't been used as
subjects or objects. And the number of follower sentences which has been used as the
main role of base sentences is less. In other words Saadi firstly concentrates on the
main part of the sentence and finishes it. And then mentions the non important parts
in a form of follower sentence.
Key words: Boostan, Saadi’s Language, compound sentence, base sentence,
follower sentence.
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کارکرد جملههای مرکب در بوستان سعدی


اکبر صیادکوه  ،حسن دستموزه
چکيده

افصح المتکلمین ،سعدی شیرازی ،از بزرگترین ارکان ادب پارسی است .بخشی از صیت و شهرت سعدی در گرو سعدینامه یها
همان بوستان است ک از مثنویهای اخالقی برجست و باارزش حوزۀ زبان و ادب پارسی است .این کتاب بهیماننهد،زبان سهخت و
پیراست ای دارد ک نظر هر مخاطبی را ب خود جلب میکند .این میزان از شایستگی در گرو ِشگردهای هنری و زبانی فراوانی است
ک شیخ اجل ب کار بست است .از ویژگیهای دستوری آن ،استفادۀ گسترده از جمل های مرکب اسهت .در جمله ههای مرکهب ،به
جای نقشهای دستوری مفرد ،جملۀ پیرو ب کار میرود .جمل های پیرو از لحاظ معنا از مفردات غنیترند؛ زیرا وجود فعل در آنها
موجب انتقال مفهوم ،وج  ،زمان و شخص ب مخاطب میشود ک افزونی توصیفگری و تحرک و پویایی کالم را در پهی دارد .در
این پژوهش ک کامالً جنبۀ آماری دارد 1100 ،بیت از بوستان را ب عنوان جامعۀ آماری از متن برگزیده و از دیهدگاه «کارکردههای
جمل های مرکب» بررسی کردهایم .مبانی نظری و تعاریف اصطالحات را از دستور زبان فارسی ،تألیف دکتر حسن انهوری و دکتهر
حسن احمدی گیوی ،برگرفت ایم .بر اساس مهمترین نتایج ب دستآمده ،در بوستان کاربرد جمله ههای مرکهب به مراتهب بهیشاز
جمل های ساده است؛از میان آنها ،جمل هایی ک از پای و یک پیرو ساخت شدهاند ،بسامد بیشتری دارند که معمهو ً ههر کهدام در
یک مصراع ب کار میروند؛ در بیشتر جمل های مرکب ،پای بر پیرو مقدم شده است؛ جمل های پیرو بیشتر در نقش غیراصلی ب کار
رفت است.
کليدواژهها :زبان سعدی ،بوستان ،جملۀ مرکب ،پای  ،پیرو
مقدمه
از آغاز تا نیمۀ نخست قرن پنجم ،شیوۀ شاعری و نویسندگی بهر سهادگی و بهیتکلفهی اسهتوار بهود و نویسهندگان و شهاعران ،خهود
میخواستند یا ناگزیر بودند اندیش های خود را ب گون ای بیان کنند ک فهم آن دشوار نباشد .سیر طبیعی کالم نیز همهین را مهیطلبهد.
دکتر شهیدی معتقد است ک «منطق طبیعی این است ک نویسنده یا گوینده از سادهنویسی و سادهگویی منحرف نگردد ،جز آنک سهببی
یا سببهایی قوی پدید آید و ب ضرورت ،او از راه راست ب راه دشوار و پرپیچ و خم درافتد» (شهیدی.)396 :1372 ،
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با گذشت زمان ،ب ویژه بعد از قرن پنجم ،نظم و نثر از سادگی سرشتین دور میشودو آرای های لفظی و معنوی فراوانهی به آن
راه مییابد .از این دوره ب بعد شاعران و نویسندگان ،دیگر مقصود خود را ساده بیان نمیکننهد بلکه آن را مهیآراینهد و در قالهبِ
لفظهای پیچدرپیچی می ریزند ک فهم آن ب آسانی برای همگان ممکن نیست .از این ب بعد ،در شعر و نثر ،زبانی پدید میآید که
فهم آن ،مخاطبان خاصی را میطلبد .اما در قرن هفتم هجری ک زمان یکّ تازی ادبیات فنی بود ،سعدی با شهعر و نثهر سهحرانگیز
خود انقالبی پدید آورد ک پس از گذشت صدها سال ،هنوز همگان بر استیالی بیچونوچرای او بهر زبهان و ادب فارسهی صهح
میگذارند .مرحوم یوسفی اعتقاد داشت« :هیچ شاعر و نویسندهای در تاریخ زبان و ادبیات فارسی ب اندازۀ سعدی بر زبان و طهرز
تعبیر و تحریر فارسی حکومت نداشت است» (یوسفی .)245 :1369،سعدی ن تنها در حوزۀ واژگان تحول ایجاد کرد ،بلک ساختار
کالم را نیز دگرگون کرد و شعر را ب زبان تودۀ مردم و زبان عامیان پیوند داد« .آنچ سبب شهد تها سهعدی شهاعر و نویسهنده به
موقعیت شگفتآورش در قلمرو ز بان فارسی برسد ،در درجۀ نخست غنای زبهان او در پرتهو انهواع ادبهی رنگهارنگش بهود .زبهان
سعدی آمیزهای بود از زبان رسمی و زبان ادبی رایج و ب همگانیشدن ادب فارسی در ایران و کشهورهای پیرامهون یهاری رسهاند»
(عابدی.)34: 1391،
از میان آثار سعدی ،بوستان یک استثناست .شاید فهم همگان برای دریافت لطافت غزلها کهافی نباشهد یها عالقهۀ چنهدانی به
قصاید نشان ندهند ،اما حکایت پیوند مردم با بوستان ،حکایت دیگری است .هرچند ممکن است در تعداد معدودی از حکایتهها،
واژگانی هم وجود داشت باشد ک همگان معنای آن را نفهمند« ،دامنۀ کالم و معنی در بوستان آن قهدر وسهیا اسهت که ندانسهتن
دوس لغت مانا برخورداری مخاطبان نمیشود» (اسالمی ندوشن.)192 :1379 ،در بوستان ،مخاطب سهعدی همهۀ قشهرهای مهردم
است؛ ب همین دلیل ،بیان آن از کالم تفاخر آمیزِ شاعران هم عصر وی تا حدی تهی است.
ب راستی دشوارترین زبان برای سرودن شعر زبان ساده است .اگر شاعری برای بیان اندیش های شاعرانۀ خود اینگونه از زبهان
را برگزیند ،سختترین نوع زبان را برگزیده است .ب خصوص اینک ناگزیر است وزن عروضی ،یکسانی طول مصراعها و ردیهف
و قافی را نیز رعایت کند .مهمترین عامل روانی کالم و گیرایی سخن ،چگونگی چینش واژگان در سهاختار نحهوی جمله هاسهت.
چیرگی سعدی بر نهفت های زبان فارسی ،انعطاف شگفت انگیز کالم او تا حد فهم عوام ،پایبندی وی در بسیاری از موارد ب شهکل
مستقیم ارکان نحوی ،فشردگیها و گستردگیهای هنری و د یل متعدد دیگر ،از رازهای صدرنشهینی او در برخهی از حهوزهههای
ی آثهار او نیسهت؛ نگارنهدگان از میهان
هنری و زبانی است .برای درک زیباییهای زبهان سهعدی ،راههی جهز بررسهی دقیهق علمه ِ
موضوعات متفاوت و متنوع پژوهشی بر روی آثار سعدی،در پی آن برآمدند تا بوسهتان را از جنبهۀ کهارکرد «جمله ههای مرکهب»
بررسی کنند و در صدد پاسخگویی ب این پرسش برآیند ک کارکرد و نحوۀ استفاده از جمل های مرکب در بوستان چگونه اسهت.
افزون بر این پرسش اصلی ،پرسشهای دیگری نیز ب ذهن متبادر شد؛ همچون:
 نسبت کاربرد جمل های مرکب ب جمل های ساده در بوستان چگون است؟ جمل های پیرو در بوستان چگون ب کار رفت اند؟ در جمل های مرکب بوستان ،پیرو بیشتر مقدم شده است یا پای ؟ جمل های پیرو ،بیشتر در کدام نقش نحوی ِجملۀ پای آمدهاند؟ نحوۀ کاربرد جمل های مرکب و ساده در کنار هم در یک بیت ،چگون است؟ آیا کاربرد جمل های مرکب و ساده در مقدم با بخشهای دیگر بوستان یکسان است؟برای پاسخ ب این پرسشها ،راهی جز بررسی موشکافان و جزئینگران و کمک گرفتن از آمار و ارقهام نیسهت .بهدین منظهور،
دلیل تقریباً یکچهارم از بیتهای بوستان را ب عنوان جامعۀ آماری خود برگزیدیم و آنها را از نظر سهاختار جمله ههای مرکهب و
نحوۀ کاربرد آنها بررسی و نتایج را در قلب آمار و ارقام با کمی تحلیل ارائ کردهایم.
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هر چند بهتر آن بود ک کلّ ِ بوستان بررسی میشد ،اما چون ممکن بود حجم زیاد از دقت نظر بکاهد 1000،بیهت راکه تقریبهاً
یک چهارم کل بوستان است ،ب عنوان جامعۀ آماری برگزیدیم .برای اینک این پژوهش ،شکلی علمی ب خود بگیرد ،بها توجه به
اینک مضمونها بر ساختار جمل ها تأثیر میگذارند ،جامعۀ آماری خود را از بخشهای مختلف برگزیدیم .بدین منظور،از مقدم و
هر یک از بابها 100 ،بیت بدین ترتیب برگزیدیم 100 :بیت نخستِ مقدم  100 ،بیهت اول ِبهاب اول 100 ،بیهت دوم ِبهاب دوم،
100بیت سومِ باب سوم 100 ،بیت چهارمِ باب چهارم 100 ،پنجمِ باب پنجم 100،بیت دومِ باب ششم 100 ،بیت سومِ باب هفهتم،
 100بیت اولِ باب هشتم 100،بیت دومِ باب نهم و همۀ بیتهای باب دهم.
برای ترسیم الگوهای مختلف جمل های مرکب و تطبیق ابیات بوستان سعدی با آن،دسهتور زبهان فارسهی تهألیف دکتهر حسهن
انوری و دکتر حسن احمدی گیوی را برگزیدیم و پایۀ پژوهش خود را بر این کتاب ارزشمند نهادیم .البت در مهواردی نیزبه آثهار
استادان برجست ای چون خانلری ،فرشیدورد و خیامپور مراجع کردیم و از آن بهره بردیم .پس از تعیین نوع جمل ها و تطبیق آن با
الگوها ،نتایج را در نمودارهایی نشان دادیم .پس از آن با دقت در نمودارها ک بیشتر آنها به شهکل مقایسه ای و گهاه به صهورت
درصدی این دادهها را نشان میدهند ،با توج ب اهداف این پژوهش ،اطالعات ب دستآمده از نمودارها و جهدولهها را تجزیه و
تحلیل و نتایج ب دستآمده را ارائ کردیم.
 -1جملۀساده ،مرکب ،پایه و پيرو
جمل از حیث ساختمان دو گون است :ساده ،مرکب (آمیخت )
جملۀ ساده جمل ای است ک در آن تنها یک فعل ب کار رفت باشد.
جملۀ مرکب ،جمل ای است ک در آن بیش از یک فعل ب کار رفت باشد.
جملۀ پای آن قسمت از جملۀ مرکب است ک غالباً غرض اصلی گوینده با نویسهنده را در بهردارد و قابهلتأویهل به غیرجمله
نیست.
جملۀ پیرو ،آن جزء از جملۀ مرکب است ک همراه جملۀ پای میآید و وابستۀ پای است یعنی مفههومی از قبیهل زمهان ،شهر ،
علت و جز آن را ب مفهوم جملۀ پای میافزاید و قابلتأویل ب مصدر یا صفت است (انوری -گیوی)309 :1378 ،
 -2چگونگی کاربرد جملههای مرکب در بوستان
در ابیاتی ک بررسی کردیم ،ب جز در موارد معدود ک ب آن نیز پرداخت خواهد شهد ،بسهامد جمله ههای مرکهب بسهیار بیشهتر از
جمل های سادهبود .تنوع و فراوانی این جمل ها ب حدی است ک میتوان گفهت یکهی از ویژگهیههای سهبکی شهعر سهعدی در
بوستان،استفاده وسيع و متنوع از جملههای مرکب است .برای بررسی دقیقترو تعیین بسامد جمل های مرکب ،بیتهایی را ک در
آنها جمل های مرکب ب کار رفت اند ،ب پنج گروه تقسیم کردهایم:
 -1-2بیتهایی ک فقط از یک جملۀ مرکبتشکیل شدهاند؛
 -2-2بیتهایی ک از دوجملۀ مرکب تشکیل شدهاند؛
 -3-2بیتهایی ک در آنها جملۀ مرکب در کنار جملۀهمپای  1آمدهاند؛
 -4-2بیتهایی ک از جملۀ مرکب و شب جمل  ،تشکیل شدهاند؛
 «جملۀ مرکب پیوست یا همسانی ب جمل هایی گفت میشود ک از جمل ها و نیم جمل های همسان ب وجود آمده باشند؛ یعنی از جمل هایی ک همنقش یکدیگرند حاصل شدهاند؛ مانندفرهاد هم کار میکند و هم درس میخواند» (فرشیدورد .)96 :1378 ،
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 -5-2بیتهایی ک در آنها جملۀ مرکب ،درکنار جملۀساده آمدهاند.
 -1-2بيتهای تشکيلشده از یک جملۀ مرکب
در این قسمت ،ما تنها بیتهایی را ک از یک جملۀ مرکب تشکیل شدهاند بررسی کردهایم .بیتههایی که از دو جملهۀ مرکهب
تشکیل شدهاند یا جملۀ مرکب و جملۀ همپای در کنار هم آمدهاستیا جملۀ مرکب در کنار شب جمل آمده است ،در بخشهای بعهد
بررسی خواهیم کرد.
در میان  1100بیت جامعۀ آماری مها 655 ،بیهت وجهود دارد که تنهها از یهک جملهۀ مرکهب تشهکیل شهده اسهت .به بیهانی
دیگر60،درصد از بیتهای بوستان تنها از یک جملۀ مرکب تشکیل شده است.
جمل های مرکب از یک جملۀ پای و یک یا چند جملۀ پیرو تشکیل میشوند .در این بخش ،جمل های مرکب را از نظهر تعهداد
جمل های پیرو در س گروه جملۀ مرکب با یک پیرو ،جملۀ مرکب با دو پیرو و جملۀ مرکب با س پیهرو ،قهرار دادیم.نمهودار زیهر
بسامد بیتهای تشکیلشده از یک جملۀ مرکب را با توج ب تعداد جملۀ پیرو نشان میدهد.

نمودار ( )1بسامد جملههای مرکب تعداد پيرو
با دقت در این نمودار میتوان پی برد ک در بوستان جمل های مرکبی ک از یک پایه و یک پيرو تشکیل شدهانهد بسيار بيشتتر
از جملههای مرکب با دو و سه پيرو هستند.
بیتهایی را ک فقط از یک جملۀ مرکب تشکیل شدهاند ،با توج ب تعداد جملۀ پیرو ،ب س گروه تقسیم میکنیم:
 -1-1-2جملۀ مرکب با یک پیرو
 -2-1-2جملۀ مرکب با دو پیرو
 -3-1-2جملۀ مرکب با س پیرو
 -1-1-2جملههای مرکب با یک پيرو
جمل های مرکبی ک از یک پای و یک پیرو تشکیل شدهاند ،پیرو نسبت ب پای میتوانند ب دو حالت داشت باشد:
 -1-1-1-2پای مقدم بر پیرو «پای  +پیرو)
 -2-1-1-2پیرو مقدم بر پای «پیرو  +پای )
 -1-1-1-2پایه  +پيرو
ب این الگو ک جملۀ پای پیش از پیرو میآید ،پیروهای پسین گفت میشود (فرشیدورد .)1378:307 ،در این گون بیتها ،ابتهدا
جملۀ پای و پس از آن جملۀ پیرو ب کار رفت است .از میان  550بیت تشکیلشده از جمل های مرکب وابست با یک پیرو ،در 342
بیت جملۀ پای بر پیرو مقدم شده است .این تعداد 62/2 ،درصد از کلّ ِاین بیتهاست؛ مانند این بیت:
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بدانهههههست پیهههههغمبر نیهههههکفهههههههال

کههه گهههبرست پیههر تبهه بهههههوده حهههال
()1174

1

یا این بیت:
نههدارنههههد تهههنپههههههروران آگههههههههههی

کهه پههههرمعده باشههد ز حکههههمت تههههی
()2724

همچنین بیت:
هههههوا و هههههوس را نهمانههههد ستهههههههیز

چهههو بیهههند سههرپنجهههۀ عهههقل ،تیهههههز
()2882

 -2-1-1-2پيرو  +پایه
این الگو را پیرو پیشین مینامند (فرشیدورد.)306 :1378 ،از میان  550بیتی ک از جملۀ مرکب با یک پیرو تشکیل شهده اسهت،
در  208بیت پيرو بر پایه مقدم شده است ،این تعداد 37/8 ،درصد از کل بیتهایی است ک تنها از یک جملۀ مرکب با یک پیرو،
تشکیل شدهاند؛ مانند این بیت:
اگههههر دشههههمنی پیههههش گهیههههرد سههههتیز

بههه شههههمشیر ِتههههدبیر خههههونش بریهههز
()1084

و این بیت:
چههههو سههلطان عنایههت کههههند بهها بهههدان

کجهههههها مهههههاند آسههههایش بخهههههردان
()2880

یا:
چههو شبهههنم بیفتهههاد مسکههههین و خههرد

بهه مههههر آسمههههانش بهه عیهههو بهههرد
()2350

در نمودار زیر ،نسبت کاربرد جملۀ مرکب پای  +پیرو با پیرو  +پای  ،نشان داده شده است:

نمودار ( )2مقایسه فراوانی جملۀ مرکب «پایه  +پيرو» با «پيرو  +پایه»

 همۀ بیتهایی ک در این مقال شاهد آورده میشود ،برگرفت از بوستان سعدی ب تصحیح غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ چهارم ،سال 1372و عدد داخل پرانتز نشاندهندۀ شمارۀ آن بیت است.
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در هیچیک از کتابهای دستوری اشاره نشده است ک کاربرد کدام یک از این دو الگودر زبانبيشتر است ،اما به آمهار کهاربرد
آنها در بوستان ک مینگریم ،این پرسش ب ذهن میرسد ک چرا شیخ اجل از ترکیب الگوی «پایه  +پيرو» ب میهزان قابهلتهوجهی
بیشتر از «پیرو  +پای » استفاده کرده است .برای بررسی دقیقتر ،در نمودار زیر بسامد کاربرد بیتهای تشکیلشده از این دو الگو را
در هر باب با هم مقایس کردهایم.

نمودار ( )3نسبت جملههای پایه  +پيرو به پيرو  +پایه به تفکيک باب
با تأمل در این جدول درمییابیم ک تنها در مقدمه که بیشتر حاوی موضوعات کلی ،مناجاتها و نعتهاست ،تعداد بیتههایی
ک جملۀ پيرو بر پایه مقدم شده بيشتراست؛ اما در تمامی بابها ب نسبت قابلتوجهی تعداد بیتهایی ک جملتۀ پایته بهر پيترو
مقدم گردیده بيشتراست ،ک این تفاوت در میزان کاربرد آنها معنادار است .در مجموع ،تعداد بیهتههایی که طبهق الگهوی «پایته
+پيرو»ساخت شدهاند ،از بیتهایی ک با الگوی «پيرو  +پایه»ساخت شدهاند ،بسیار بیشتر است.
عالقۀ سعدی به مقدم کردن پایه بر پيرو بسيار مشهود است .شاید یکی از د یل آن ،تفاوت تأثیر روانی ههر کهدام از ایهن دو
الگو باشد؛ برای مثال ،برای تشویق کسی ب تالش بیشتر ،ب دو شکل میتوانیم ب او توصی کنیم .گاهی ب او میگهوییم« :تهو اگهر
تالش کنی ،حتماً موفق میشوی» .گاهی همین معنا را در قالب این عبارت میریزیم« :تو حتماً موفق میشوی ،اگر تالش کنی ».در
هر دو جمل معنا منتقل میشود اما این دوجمل تأثیر روانی یکسانی ندارند .بدون شهک ،عبهارت دوم حهس موفقیهتطلبهی را در
شنونده بر میانگیزد و موجب ایجاد انگیزۀبیشتری در وی میشود .وانگهی اعتقاد مخاطهب به عبهارت دوم بیشهتر از عبهارت اول
است؛ زیرا عبارت اول با جملۀ «شر » شروع شده است،در حالی کهعبارت دوم با «نتیجۀ شر ».
نکتۀ قابل تأمل در جملۀ مرکب با یک پیرواین است ک در بیشتر موارد ،این بیتها را ب دو بخش مجزا تقسیم شهدهانهد و هتر
جمله «پایه یا پيرو“ در یک مصراع آمدهاند .ب نظر میرسد سعدی تمایل دارد مصراع را واحدکالم قرار دهد؛ ب طهوریکه ههر
مصراع با یک جملۀ پای یا پیروشروع شود و با همان جمل پایان مییابد؛مانند بیت:
کسهههی گهههههوی دولهههههت ز دنیههها بههههرد

ک ه بههها خهههههود نصیهههبی بههه عقبههی بههرد
()1133
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همچنین در بیت:
اگههر جهههز به حهههق مهیرود جهههادهات

در آتههههههش فههههههشانند سجهههههههادهات
()2669

یا:
گهههر از بهههر معنههههی پههههرد طیههر او

فههههههههرشت فهههرومهههههههاند از سههههیر او
()1914

در بوستان بیتهایی ک جملههای پایه و پيرو در دو مصراع پراکندهاند ،بدین صورت ک جملۀ پایه یها پیهرو از مصهراع اول
شروع شده باشد و در مصراع دوم ب پایان میرسد ،بسيار اندک است؛ مانند بیت:
غهم خهویش در زنهدگی خهور که خهویش

بهه مههرده نپههههردازد از حههرص خویهههش
()118

ک جملۀ پیرو از مصراع اول شروع شده و در مصراع دوم ب پایان رسیده است .همچنین بیت:
بسههههی تهیههههر و دیههههماه و اردیبهههههشت

بهیایههد کههه مههها خههاک بهههاشیم و خشههت
()3685

ک جملۀ پای «بسهی تهیهر و دیهماه و اردیبههشت بهیایهد» از مصراع اول شروع شده و در مصراع دوم ب پایان رسیده است.
در جدول زیر ،بیتهایی گروه اول (بیتهایی ک هر جملۀ پای یا پیرو در یک مصراع آمدهاند)را با گهروه دوم (بیهتههایی که
جمل های پای و پیرو در دو مصراع پراکندهاند) مقایس کردهایم.

نمودار ( )4مقایسۀ جملهواره متمرکز در یک مصراع با جملهوارههای پراکنده در دو مصراع
از میان  550بیتی ک از یک جملۀ مرکب با یک پیرو تشکیل شدهاند ،در  524بیت ،هر جملۀ پای یا پیرو در یکمصراع به کهار
رفت است و فقط در 26بیت ،اجزای جملۀ پای و پیرو در دو مصراع پراکندهاست.
از این نمودار میتوان نتیج گرفت ک سعدی ب خصوص آن گاه ک از جمل های مرکب با یک پیرو اسهتفاده مهیکنهد ،همهواره
سعی دارد ک کالم خود را بسیار منظم و دقیق ب دو بخش تقسیم کند و هرجملۀ پایه یا پيرو را در یهک مصراع بنشهاند .بهیش از
 95درصد از بیتهای تشکیلشده از جملۀ مرکب با یک پیرواز اینگون اند .شاید این شگرد از مصدا ها و نکت ههایی باشهد که
سعدیپژوهان از آنب سهل ممتنا یاد کرده اند.
-2-1-2جملههای مرکب بادو پيرو
گاهی جملۀ مرکب بیش از یک پیرو دارد ،مانند «وقتی ک از سفر برگشت ،ب دیدنش برو؛ زیرا تو را دوسهت دارد» که جملهۀ
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پایۀ «ب دیدنش برو» یک پیرو پیشین دارد و یک پیرو پسین (فرشیدورد.)306 :1378 ،
در جامعۀ آماری ما 95 ،بیت وجود دارد ک در آنها جمل های مرکب با دو پیرو ب کار رفت اند؛ مانند:
اگههههههر قیمهههتی گوههههری ،غههههم مههدار

کهههه ضههههایا نگهههههرداندت روزگهههههار
()2847

ک «غم مدار» جملۀ پای و «گههههر قیمهتی گوههری» و «کهه ضههایا نگهههرداندت روزگهههار» جملۀ پای هستند.
این بیتها را با توج ب محل قرار گرفتن جملۀ پای  ،ب س دست تقسیم کردهایم.
 -1-2-1-2بیتهای تشکیلشده از جملۀ مرکب با پای و دو پیرو پسین (پای  +پیرو  +پیرو)
 -2-2-1-2بیتهای تشکیلشده ازجملۀ مرکب با پای و یک پیرو پیشین و یک پیرو پسین (پیرو  +پای  +پیرو)
 -3-2-1-2بیتهای تشکیلشده از جملۀ مرکب با پای و دو پیرو پیشین(پیرو  +پیرو  +پای )
 -1-2-1-2بيتِ تشکيلشده از پایه با دو پيروِ پسين (پایه  +پيرو  +پيرو)
در اینگون بیتها ،نخست جملۀ پای میآید و پس از آن دو جملۀ پیرو میآیند؛ مانند بیت:
بتتتزرگی رستتتاند بتته مختتتتا

يتتر

کهههه تهههرسد کههه محتهها گههردد ب ه غیههر
()1138

همچنین بیت:
مپههههندار اگههههر سِفهههههل قهههارون شههود

کههههه طبههههها لدههههیمش دگرگهههون شهههود
()2840

یا:
بههههخواری برانهههدش چهههو بیگهههان دیههد

کهه منههههکر بهههود پههیش پهههاکان پلهههید
()1175

همانگون ک پیش از این گفت شد ،سعدی عالقۀ فراوانی دارد ک جملۀ پایه را پيش از پيرو بیاورد .در جمل های مرکب با دو
پیرو نیز کاربرد الگوی «پای  +پیرو  +پیرو» از دو الگوی دیگر بیشتر است.
از  95بیت مورد بحث ما 48،بیت طبق این الگو هستند .این تعداد بیش از 50درصد از کل بیتهایی اسهت که از یهک جملهۀ
مرکب با دو پیرو تشکیل شدهاند .دلیل کاربرد بیشتر این گون بیتها نسبت ب دو الگوی دیگر این است ک در این الگوجملۀ پایه
بر پيرو مقدم شده است ،ک مورد عالقۀ شیخ اجل است.
 -2-2-1-2بيتهای تشکيلشده از پایه با یک پيرو پيشين و یک پيرو پسين(پيرو +پایه +پيرو)
گاهی در برخی از بیتهایی ک یک جملۀ مرکب وابست با دو پیرو ب کار رفت است ،یک جمل وارۀ پیرو پهیش از پایه و یهک
جمل وارۀ پیرو پس از پای میآید و جمل وارۀ پای در میان دو پیرو قرار میگیرد؛ مانند این بیت:
چهههو از گلهههبدنی دیهههده بهاشهههی خوشهههی

روا باشتتتتد ار بههههار خههههارش کههههشی
()3152

«روا باشد» جملۀ پای است ک در میان دو جملۀ پیرو «چهو از گلهبدنی دیهده بهاشهی خوشههی» و «ار بهار خهارش کشهی» آمهده
است.
یا:
همههههه ههههههرچ هسهههتند از آن کمترنهههد

کهههه بههها هسهههتیش نههههامِ هسههههتی برنهههد
()1856
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در میان  95بیت یادشده 33 ،بیت ،یعنی34/7درصد از بیتهای این بخش ،طبق الگوی فو است.
 -3-2-1-2پایه با دو پيرو پيشين (پيرو  +پيرو  +پایه):
برخی از بیتهایی ک از جملۀ مرکب با دو پیرو ساخت شدهاند ،نخست دو جملۀپیرو و پس از آن جملۀ پای آمده است؛ ماننهد
این بیت:
اگهر ههر چهه یابههی به کههف بههر نهههی

کهههههفت وقههههتِ حاجهههت بمانهههد تههههی
()1219

ک «اگهر ههر چه یابهی» و «ب کف برنهی» جملۀ پای و «کهفت وقت حاجت بماند تهی» جملۀ پیرو است .همچنین بیت:
شتهههر را چههههو شههور طهههرب در سهههرست

اگههههههر آدمهههههی را نبهاشهههههد خرسههههت
()1920

از  95بیت مورد نظر 14 ،بیت،یعنی 14/7درصد از بیتهای این بخش ،طبق این الگو است.
نمودار زیر بسامد این س الگو را در بوستان نشان میدهد.

نمودار( )5بسامد بيتهای تشکيلشده از جملهمرکب وابسته با دو پيرو
در جامعۀ آماری  1100بیتی 550 ،بیت وجود دارد ک تنها از جملۀ مرکب تشکیل شده است .از این تعداد 95،بیت ،پای همهراه
با دو پیرو آمده است ک این تعداد تقریباً 17درصد از کل بیتهایی است ک از جمل های مرکب تشکیل شدهاند.
 48مورد از بیتهای یادشده طبق الگوی اول (پای  +پیرو +پیرو) 33 ،بیت طبق الگوی دوم (پیهرو  +پایه  +پیهرو) و  14بیهت
دیگر ،مطابق با الگوی سوم (پیرو+پیرو  +پای ) است.
 -3-1-2جملههای مرکب با سه پيرو
در بوستان بیتهایی ک از یک جملۀ وابست با س پیرو ساخت شده است ،بسیار انگشت شمارند .ب کار بهردن سه جملهۀ پیهرو
همراه با یک پای در یک بیت ،جمل را طو نی ،هم مفهوم کالم را دیریاب میکند.
در جامعۀ آماری این پژوهش ،تنها  9جملۀ مرکب با س پیرو وجود داشت .ایهن تعهداد کمتهر از  1درصتد از جامعهۀ آمهاری
ماست.
در بوستان ،بیتهایی ک از یک جمل مرکب با س پیرو تشکیل شدهاند ،با توج با محل قرار گهرفتن جمله ههای پیهرو ،در دو
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حالت آمدهاند:
-1-3-1-2بیتهای تشکیلشده از پای با س پیرو پسین (پای  +پیرو  +پیرو  +پیرو)
-2-3-1-2بیتهای تشکیلشده از پای با دو پیرو پیشین و یک پیرو پسین (پیرو  +پیرو  +پای  +پیرو)
-1-3-1-2پایه همراه با سه پيرو پسين (پایه  +پيرو  +پيرو  +پيرو)
از میان  9بیت یادشده 5 ،بیت آن طبق الگوی اول یعنی پای همراه با س پیرو پسین (پای  +پیرو +پیرو+پیرو) ساخت شهدهانهد.
عالق ی سعدی به تقدم پایه بر پيرو در این بخش نیز دیده میشود؛ همچون بیت:
متتترس از محبهههت که خههههاکت کههند

کهههه باقهههی شههههوی گهههر هالکهههت کنههد
()1901

ک «مترس از محبت» پای و «ک خاکت کند» « ،ک باقی شوی» و «گر هالکت کند» پیرو هستند .یا بیت:
از آن هتمنشيتتتن تهههها تههوانهههی گتتتریز

کههه مهههر فتهههنۀ خفتههه را گفههت خیههز
()3086

«از آن همنشین  ...گریز» جملۀ پای و «تا توانی»« ،ک مر فتنۀ خفت را گفت» و «خیز» جمل های پیرو هستند.
-2-3-1-2پایه همراه با دو پيرو پيشين و یک پيرو پسين (پيرو  +پيرو  +پایه  +پيرو)
در قسمتهای بررسیشده بوستان ،یک مورد از این الگو یافت شده است ک موقوفالمعانی است.
اگههر بههاد و بههرف اسههت و بههاران و میهه

اگههر رعهد چههوگان زنهههد ،بهههر تیههه

همتتتته کتتتتتتتارداران ِفترمانبتتتترند

کهه تخهههم تههو در خهههاک مهی پرورنهد
( 7و)3376
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نمودار  .6بسامد شکلهای مختلف جملههای مرکب در بوستان
نمودار شمارۀ  6نشان میدهد ک تعداد جمل های مرکب با یک پیرو از گون های دیگر بیشتر است و تعداد جمله ههای مرکهب
«پای  +پیرو» بسیار بیشتر از جمل های مرکب وابستۀ «پیرو  +پای » است.
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پس از جمل های مرکب با یک پیرو ،جمل های مرکبی ک از دو پیرو تشکیل شدهاند ،دارای بیشترین بسامد در میان جمله ههای
مرکب هستند .در این گون جمل ها ،آنهایی ک پای پیش از پیرو آمده است و طبق الگوی «پای  +پیرو +پیهرو» سهاخت شهدهانهد،
بیش از دو گونۀ دیگر است .پس از این گون بیتها ،آنهایی ک طبق الگوی «پیرو +پای  +پیرو» هستند از بیتهای دیگهر کهاربرد
بیشتری دارند .سرانجام،بیتهایی ک مطابق با الگوی «پیرو  +پیرو  +پای » هستند ،کاربرد کمتری نسبت ب دو الگوی پیشین دارد.
ب دلیل وزن عروضی بوستان ک وزنی نسبتاً کوتاه است ،جمل های مرکبی ک از س جملۀ پیرو همراه با پایه سهاخت شهدهانهد
کمتر در بوستان دیده میشوند .از میان این گروه ،آنهایی ک جملۀ پای بر پیرو مقدم شده است از نمون های دیگر بیشتر است.
 -2-2بيتهای تشکيلشده از دو جملۀ مرکب
اگر در بیتی دو جملۀ مرکب وابست ب کار رود ،بدین معناست ک در آن بیت حداقل چهار جمل  ،دو پای و دو پیرو ،ب کار رفت
است .یکی از نشان های اعجاز کالم سعدی ،نشاندن چهار جمل در یک بیت یازده هجایی است.
اگرچ قراردادن چهار جمل واره در یک بیت ،دشوار مینماید ،شیخ سخنور چنان ماهران آن را ب کار میبرد ک ن تنها از نظهر
نحوی و عروضی دچار کوچکترین تعقید و لغزش نمیشود ،بلک چنان کالمش طبیعی و دلنشین میشود و هم پسند میافتد که
همچون بیت زیر ب ضربالمثلی شیرین تبدیل میگردد.
ز دعهههههوی پهههههری ،زان تههههی مهههیروی

تهههههههی آی تهههها پهرمهعانههههی شههههههو
()2325

در جامعۀ آماری ما 36 ،بیت وجهود دارد ک از دو جملهۀ مرکب تشکیل شده است.
چون تعداد جمل واره و فعل در این گون بیتها زیاد است ،جاب جایی ارکان نحوی آنها ممکن اسهت شهعر را دچهار تعقیهد و
پرابهام کند؛ ب همین دلیل از نظر نحوی ،سعدی هر مصراع را جدا از یکدیگر قرار میدهد؛ ب طوریک هیچ ارتبا نحوی میان دو
مصراع وجود ندارد .وی هر مصراع را نیز ب دو بخش مجزا تقسیم مینماید و در هر بخش یک جمل واره مهینشهاند .معمهو ً در
این بیتها ارکان نحوی در جایگاه خود ب کار میرود؛ مانند بیت:
اگههههر تههها بههههخشی سههرافهههههههرازدم

تههههو بههههر دار تههها کهههههس نهههیندازدم
()3921

مصراع اول ،از یک جملۀ مرکب تشکیل شده است ک «اگر تا بخشی» ،پیرو و «سهرافرازدم» ،جملهۀ پایه اسهت .همچنهین در
مصراع دوم« ،تو بردار» پای و «تا کس نیندازدم» جملۀ پیرو است.
یا:
تهههو را تیهههش دادم کهههه هیهههزم شکهههن

نگههههفتم کههه دیهههوار مسجههههد بکهههن
()3371

از میان  36بیت مذکور  ،تنها در دو بیتزیر ،اینگون نیست .بیت اول:
مههههکن تهها تههوانهههی دل خلههههق ریههههش

وگهههر مهههیکنهههی ،مهههیکنههی بههیخ خههویش
()224

در بیت با ارکان نحوی جمل در جای تعریفشدۀ خود قرار ندارند .در مصراع اول ،فعل جملۀ پای «ریهش مکهن» اسهت که
بخش صرفی این فعل مرکب مقدم بر ارکان دیگر جمل شده است و جملۀ پیرو میان جمل های پای واقا شده است.بیت دوم:
چنهههین راه اگههههر مقبهههلی پیهههش گهههیر

شهههرف بهایهههدت ،دسههت درویهههش گیههر
()2315

«چنین راه» از ارکان جملۀ پای هستند ک از جایگاه اصلی خود جدا شده و پیش از جملۀ پیرو «اگر مقبلی» آمدهاند.
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جز این دو بیتی ک اینجا آورده شد ،در مابقی بیتهایی ک از دو جملۀ مرکب تشکیل شدهاند ،بین ارکان نحوی جملهۀ پایه و
پیرو تداخل دیده نمیشود؛ بدین شکل ک جملۀ پیرو و پای جدا از یکدیگر با مکثی ،در یک مصراع ب ههم مهیپیوندنهد .در ایهن
گون بیتها معمو ً فعل حذف نمیشود و ایجاز اعجازگونۀ سعدی در این بیتها خود را نشان میدهد؛ همچون دو بیت زیر:
گهههرم دسههت گههههیری بههه جهههایی رسههم

وگهههههر بهفکهههههنی ،بهرنهههههگیرد کهههههسم

کهههه زور آورد گههههر تهههو یهههاری دههههی

کهههه گیهههرد ،چهههو تهههو رستهههگاری دهههی
( 3999و)4000

در  1100بیت بررسیشده ،بیتی ک از بیش از دو جملۀ مرکب وابست تشکیل شده باشد ،یافت نشد.
 -3-2جملۀ مرکب و جملۀ همپایه در یک بيت
در کتاب دستور زبان فارسی انوری-گیوی ک مبانی نظری این پژوهش از آن گرفت شده است ،اشارهای ب جمله ههای مرکهب
همپای نشده بود؛ اما با توج ب کاربرد اینگون جمل ها در کنار جمل های مرکب در بوستان ،ب آثار دیگر دستورنویسان فرهیخته
مراجع شد.
جمل های مرکب همپای آنهایی هستند ک جمل وارههایشان با هم رابطۀ همسانی دارند و با حروف ربط «و»« ،یا»« ،اما» و  ...ب
هم پیوند میخورند(فرشیدورد.)331 :1388 ،
در تکرار همپای  ،همۀ عناصر از نظر ساختمانی دارای ارزش مساوی هستند؛ یعنی هم همپایه هسهتند؛ ماننهد :پسهر زنبیهل را
برداشت و ب راه افتاد(باطنی.)64 :1389 ،
جملۀ مرکب همپای از بیش از یک جمل ک ب طور همپای و زنجیری ب یکدیگر پیوند مییابند تشکیل میشوند؛ مانند :محمد
نقاشی میکرد و روزب بازی میکرد.
در این قسمت بیتهایی را ک در آنها جملۀ مرکب در کنار جملۀ همپای آمدهاند ،بررسی خواهیم کرد؛ برای مثال ،بیت:
غریهههبی کههه پهههر فهههتن بهههاشد سهههرش

میههههازار و بههههیرون کههههن از کشههههورش
()272

از یک جملۀ مرکب و یک جملۀ همپای تشکیل شده است .در مصراع اول جملۀ پیرو «غریهبی که پهرفههتن بههاشد سههرش»
آمده است .در مصراع دوم جملۀپای «میهازار» ب کار رفت است .جملۀ «و بهیرون کهن از کشهورش» با جملهۀ پیشهین خهود جملهۀ
همپای تشکیل میدهد.
همچنین بیت:
اگههههر خشهههم گیههههههری بههه قهههدر گنههاه

بهههه دوزف فهههههرست و تهههرازو مخههواه
()3998

یا:
زرهپههههوش را چههههههون تبههرزیهههن زدی

گههههذر کهههردی از مههرد و بههر زیههن زدی
()2526

 -4-2جملۀ مرکب و شبهجمله در یک بيت
در تعریف شب جمل آمده است«:کلم یا گروهی از کلم هاست ک غالباً برای بیان حا ت عاطفی گوینده ب کار میرونهد ،ماننهد
بیان حالت درد ،تحسین ،شادی ،افسوس ،تحذیر و مانند آنها» (انوری ،گیوی.)240 :1378 ،
در جامعۀ آماری ما  66بیت وجود داشت ک جملۀ مرکب در کنار شب جمل آمده بود .از این تعداد در 7بیت ،جملهۀ مرکهب در
کنار اصوات ب کار رفت است؛ مانند:
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کههه فههههردا پشهههیمان بهههرآرد خههههههروش

کهههه آوخ چههههرا حههق نکههردم به گههوش
()3114

و در 59بیت در کنار منادا ب کار رفت است؛ مانند:
خهههههدایا بههه ذلههههت مههههههههران از درم

کهههه صههههورت نههبنهههدد در ِدیههههههگرم
()3941

-5-2جملۀ مرکب و جملۀ ساده در یک بيت
جملۀ ساده جمل ای است ک در آن تنها یک فعل ب کار رفت باشد (انوری ،گیوی.)240 :1378 ،
در جامعۀ آماری ما 88 ،بیت وجود دارد ک جملۀمرکب در کنار جملۀ ساده آمده است.
برای اینک بدانیم شیخ اجلّ جملۀ مرکب را چگون در کنار جملۀساده آورده است ،نخست این بیتهها را به دو گهروه تقسهیم
میکنیم:
-1-5-2بیتهایی ک جملۀ مرکب در یک مصراع و جملۀساده در مصراع دیگر آمده است؛ مانند:
خردمنههههههد و پرهیهههههزگههههارش بهههرآر

گهههههرش دوسهههت داری ،بنههههازش بهههر آر
()3159

ک مصراع اول ،جملۀ ساده و مصراع دوم جملۀ مرکب «پای  +پیرو» است .همچنین در بیت:
بههدی را نهگ کهن که بهههتر کههس اسهت

گهههههدا را ز شهههاه التههههفاتی بهههس اسههت
()3939

در مصراع اول این بیت یک جملۀ مرکب و در مصراع دوم آن یک جملۀ ساده آمده است.
نکتۀ قابلتأمل در این گون بیتها این است ک شیخ اجل ،آنگاه ک در بیتی جملۀمرکب را در کنهار جملهۀ سهاده مهیآورد ،در
بیشتر موارد در یک مصراع جملۀساده و در مصراع دیگر ،جملۀ مرکب مینشاند .در میان  88بیتی ک جملۀ بسهیط و مرکهب در
یک بیت ب کار رفت اند 84،بیت اینگون اند ک در یک مصراع جملۀ ساده و در مصراع دیگر جملۀ مرکب ب کار رفته اسهت .ایهن
بیتها را با توج ب جایگاه کاربرد جملۀمرکب ب دو گروه تقسیم کردهایم:
-1-1-5-2بیتهایی ک جملۀ بسیط در مصراع اول و جملۀ مرکب در مصراع دوم آمدهاند؛ مانند این بیت:
تههو خهههود را گههههمان کههرده ای پرخهرد

انائهههی کههه پههر شههههد دگههههر چهههون بههرد
()2324

یا:
بِههران از دو سههرچشمهههۀ دیههده ،جههوی

ور آ یشههههی داری از خههههههود بشهههههوی
()3750

-2-1-5-2بیتهایی ک جملۀ مرکب در مصراع اول و جملۀ ساده در مصراع دوم آمده است؛ مانند این بیت:
نگه دار فهههرصت ،ک عهالم دمهههی اسهت

دمههههی پههیش دانهها بهههه از عالهههمی اسههت
()3740

تعداد بیتهای گروه اول ،یعنی بیتهایی ک جملۀ مرکب در مصراع دوم آمده است ،ب میزان قابلتوجهی از گهروه دوم ،یعنهی
بیتهایی ک جملۀ مرکب در مصراع اول آمده ،بیشتر است .از  84بيت یادشده 28 ،بيت در گروه اول و  56بيت در گتروه دوم
قرار میگیرند .این تفاوت فاحش در میزان کاربرد این دو گروه ،معنادار است.

 / 96فنون ادبی ،سال نهم ،شماره ( ،2پیاپی  )19تابستان 1396

نمودار ( )7نمودار مقایسۀ فراوانی جملۀ مرکب در مصراع اول با جملۀ مرکب در مصراع دوم
-2-5-2بیتهایی ک ارکان نحوی جملۀ مرکب و جملۀ ساده در کنار هم در یک مصراع آمدهاند؛ مانند:
گدایههههههان به سعهههههی تههو هرگههز قهههوی

نگردنههد ،تههههرسهههم تههو غهههر شهههوی
()1220

بیت با با یک جملۀ ساده شروع شده است ولی فعل آن در مصراع دوم در کنار جملۀ مرکب آمده است .یا بیت:
گهههههروهی بهههرآنانههههد از اهههههل سخهههن

کهه حهههههاتم اصههههم بههود ،بههههاور مکههن
()2351

ک جملۀ مرکبی ک از مصراع اول شروع شده است ،در مصراع دوم خاتم یافت و بخشی از جملۀ مرکب همراه با جملهۀ سهاده
در مصراع دوم آمده است؛ ب بیانی دیگر ،جمل ای ک در مصراع اول شروع شده در همان مصراع ب پایان نرسیده است یها بخشهی
از جملۀ مصراع دوم در مصراع اول آمده است .همانگون ک پیش از این نشهان داده شهد ،در بوسهتان ،آن گهاه که جملۀسهاده و
مرکب در یک بیت میآیند ،در بیشتر موارد ،جملۀساده در یک مصراع و جملۀ مرکب در مصراع دیگر جای مینشینند و ب نهدرت
بیت هایی وجود دارد ک در یک مصراع بخشی از یک جملۀ ساده در کنار جملۀ مرکب بیاید.در بخشهای بررسیشدۀ بوستان ،تنها
 4بیت اینگون بودند.
 -3نقشهای جملۀ پيرو
جملۀ پیرو از نظر معنایی در حکم یکی از کلمات یا گروههای داخل جملۀ مرکب یا جملۀ پای است؛ مثالً در حکم اسم یا صتفت
یا قيد یا گروه اسمی یا گروه وصفی یا گروه قيدی است .فیالمثل «مردی ک میخندد ،اینجاست ».جملۀ مرکبی اسهت که در آن
«میخندید» جملۀ پیرو«است و در حکم صفت برای «مردی» است و به جهای آن مهیتهوان گفهت« :آن مهرد خنهدان اینجاسهت»
(فرشیدورد.)96 :1378 ،
جمل های پیروی ک درحکم اسم یا گروه اسمی هستند ،در جملۀ پای  ،نقشهای اسم از قبیلفاعل ،مفعول ،بدل ،مضتا اليته،
متمم ،مسنداليه و مسند میپذیرند.
در این بخش ،بیتهایی را ک در آنها جملۀ مرکب ب کار رفت است ،بررسی کردیم تا مشخص شود ک در بوستان جمله ههای
پیرو بیشتر در جایگاه کدام نقش نحوی ِجملۀ پیرو ب کار رفت اند؛برای مثال ،در بیت:
گلههی را کته نه رنتت

بتتاشد نته بتوی

غهههریب اسههت سههههودای بلههههبل بهههر اوی
()1822
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جملۀ«ن رنگ بهاشد ن بوی» پیرو است و ب صفت تأویل میشود؛ یعنی گل ِرنگ و بوی ندارنده (بیرنگ و بوی).
پس از بررسی و تأویل جمل های پیرو ب مفرد ،نتایج را در جدول زیر نشان دادهایم:

نمودار( )8نقشهای جملۀ پيرو در بوستان
در جامعۀ آماری ما 824،جملۀ پیرو وجود داشت .جدول شمارۀ  8نشان میدهد ک بیشترین جمله ههای پیهرو در نقهشقيتدی
ب کار رفت اند .سپس ،متمم و پس از آن ،صفتبیشترین نقش را در جملۀ پای دارند .ایندر صورتی است ک هیچ جملهۀ پایه ای در
نقش فعلی یا مسندی ب کار نرفت است .اینک ب بررسی یکایک جایگاه نحوی جمل های پیرو میپردازیم.
 -1-3قيد علت
سعدی روانشناسی خبره است .این را از ساختار جمل ها و نحوۀ بیان اندیش هایش نیز میتوان فهمید .وی سخنوری است که
از کن لغات و ترکیبات آگاهی کافی دارد؛ میداند ک در موقعیتهای گوناگون از چ نوع ترکیب کالمی بهره بگیرد و اندیش ههای
خود را در قالب چ نوع جمل ای بریزد ک بیشترین تأثیر را بر خواننده و شنونده بگذارد؛ ب همین دلیل ،از راههای متعددی بهرای
اقناع مخاطبان و کارگر افتادن کالم خویش بهره میجوید؛ چون ب فراست دریافت است ک سخن هرچ مدللتر باشد ،خواننهده را
بیشتر تسلیم اندیشۀ خود میکند .یکی از راههایی ک سعدی در بوستان برمیگزیند ،استفادۀ گسترده از قيتدهای علتتاسهت و در
بیشتر موارد ،این قیدها ب شکل جملۀ پیرو آمدهاند .شاید بتوان گفت یکی از ویژگیهای سبکی سهعدی در بوسهتان ،کهاربرد قیهد
علت ب صورت جملۀ پیرو است .تعداد جمل های پیروی ک نقش قید علت در جملۀپای دارند ،از دیگر نقشههای نحهوی بیشهتر
است .در میان  842جملۀپیرو 270 ،جمل  ،در نقش قید علت آمدهاند ک نسبت کاربرد آنها در همۀ بابهای بوستان تقریباً یکسهان
است؛ مانندبیت:
ز رحهههههمت دل پهارسهههها مههههوم شهههههد

کههه شههب دزد بیههههچاره مههههحروم شههد
()2371

یعنی ب علت محروم شدن دزد بیچاره ،دل پارسا ز رحمت موم شد.
همچنین در بیت:
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همههه وقهت بهردار مههشک و سبهههههوی

کهه پههههیوست در ده روان نیهههست جههوی
()1211

یعنی ب علت پیوست روان نبودن جوی در ده ،هم وقت مَشک و سبو بردار.
 -2-3متمم
پس از قید علت ،بیشترین نقش جملۀ پیرو ،نقش متممی است .از میان 842جملۀپیرو173 ،جمل در جایگاه متمم ب کهار رفته
است؛ مانندبیت:
چههو نهههرمی کههنی خصههم گهههردد دلیهر

و گههر خشهم گیههری شهههوند از تهو سهیر
()292

در مصراع اول ،جملۀ پیرو ِ«چو نرمی کنی» ک ب «با نرمی کردن» تأویل میشود و متمم جملۀ پای است .در مصهراع دوم نیهز
«و گر شمگيری» همین نقش را دارد؛ و ب «با

شم گرفتن» تأویل میشود و متمم جملۀ پایۀ «ز تو سیر میشوند» است.

 -3-3صفت
پس از قید و متمم ،بیشترین جمل های پیرو در جایگاه صفت ب کار رفت است؛ مانند:
زیهههان مهیکههنههههد مههههرد تفسهههههیر دان

کههه علههههم و ادب مهههیفروشههد بهه نههان
()1180

ک مصراع دوم ،صفت برای «مرد» است؛ یعنی مرد تفسیردان ِعلم و ادب ب نان فروشنده زیان میکند.
از میان بیتهای بررسیشده  162مورد از جملۀ پیرو در نقش صفت برای جملۀ پای ب کار رفت است.
 -4-3مفعول
هر س نقشی ک پیش از این بررسی شد ،از ارکان غیراصلی جمل بودند .مفعول اولین رکهن اصهلی جمله اسهت که بررسهی
میشود .در میان  842جملۀ پیرو 124 ،جمل در نقش مفعول ب کار رفت اند؛ مانند بیت:
گهمهههان کههههی بههههرد مهههردم هههوشهمهههند

کههه در سهرگهههرانی اسههت قهههدر بلهههند؟
()2011

مصراع دوم مفعول جمل است« .بودنِ قدر بلند در سرگرانی» مفعول فعل ِ«گمان بردن» است.
 -5-3بدل
در بیتهای بررسیشدۀ بوستان 51 ،جملۀ پیرو در نقش بدل برای جملۀپای ب کار رفت اند؛ مانند:
تههههو را بهههها حهههههق آن آشنهههههایی دهههد

کهههه از دسههت خهههویشت رهههایی دهههد
()1903

مصراع دوم ،پیرو و در نقش بدل برای فاعل (آن) آمده است.
 -6-3مسنداليه
از  842جملۀ پیرو 22 ،جمل در نقش مسندٌالی ب کار رفت است؛ مانند بیت:
نهههه از مهههعرفت باشهههد و عهههقل و رای

کههه بهههر ره کنهههد کههاروانهههی سهههههرای
()2827

مصراع دوم یک جملۀ پیرو است و در جایگاه مسندٌالی قرار دارد؛ یعنی سرای کردن کهاروان بهر ره ،از معرفهت و عقهل و رای
نباشد.
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 -7-3مضا ٌاليه
در جامعۀ آماری این پژوهش ،فقط  21جملۀ پیرو وجود دارد ک در جایگاه مضافٌالی ب کار رفت است.
مانند بیت:
تهو ههم بها من از سهر بنهه خههوی زشهت

کهههه نهاسهازگههههاری کنههههی در بهههههشت
()2313

«ناسازگاری کنی در بهشت» ب مصدر تأویل میشود و در جایگاه مضافٌالی برای مفعول «خوی»ب کار رفت است؛ یعنی خوی
زشت ِناسازگاری کردن در بهشت را از سر بن .
 -8-3قيد زمان
در بیتهای بررسیشده 19 ،جملۀ پبرو وجود داشت ک در جایگاه قید زمان ب کار رفت بود.
تهو را تهها دهههن بهاشههد از حههرص بههاز

نیههایههههد بهههه گهههوش دل از غهههیب راز
()1834

عبارت «تا دهن باشد از حرص باز» قید زمان است برای مصراع دوم؛ یعنی تا زمان باز بودن دهن تو از حرص ،رازی از غیب
ب گوش دلت نیاید.
پس از تأویل جمل های پیرو و تعیین نقش نحوی آنها ،دریافتیم ک تعداد زیادی از این جمل ها در نقهش قیهد علهت ،مهتمم و
صفت ب کار رفت اند ک همگی نقشهای وابست یا فرعی هستند و تعداد کمی از آنها در نقش اصلی جمل ماننهد :فاعهل ،مفعهول،
مسندٌالی و مسند آمدهاند .این نکت در بوستان تصادفی نیست؛ مانند این بیت:
بههر ِمهههرد هشههیار ،دنههیا خهههس اسههت

که ههر مههدتی جههای دیگهر کهس اسهت
()823

ک از یک جملۀ مرکب تشکیل شده است .مصراع اول از یک جملۀ پای تشکیل شده است واجزای اصلی آن «مسندٌالی  ،مسهند
و فعل ربطی»ب شکل مفرد در جمل وجود دارد .مصراع دوم ،جملۀ پیرو و قید علت و در حقیقت رکن غیراصلی جمل اسهت که
بدون آن نیز ارکان جملۀ پای کامل است .در نمودار زیر ،بسامد جمل های پیرو را ک در نقش اصلی آمهدهانهد ،بها آنههایی که در
نقش غیراصلی آمدهاند ،مقایس کردهایم:

نمودار ( )9مقایسۀ فراوانی نقشهای اصلی با نقشهای وابستۀ جملهوارههای پيرو
با تأمل در این نمودار میتوان پی برد ک یکی از ویژگیهای جملۀ پیرو در بوسهتان ایهن اسهت که در حکهم نقهش غیراصهلی
جمل ها ب کار رفت است.
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ی بیانی دیگر ،سعدی ابتدا ارکان اصلی جمله را میآورد ،و جمل را از نظر نحوی کامل میکند .آنگاه اجزای غيراصلی جمله
را ب شکل جملۀ پيرو ب کار میبرد .از میان  842جملۀ پیرو 146،جمل در نقش اصلی و 696جمله در نقهش غیراصهلی به کهار
رفت اند؛ یعنی 83درصد از کل جمل ها در نقشهای غیراصلی و تنها 17درصد از آنها در نقش اصلیِ جملۀ پای ب کار رفت اند.
نتيجه
بیتردید بخش بزرگی از دلانگیزی های سخن سعدی ب شیوۀ زبهان و نحهوۀ بیهان وی مربهو اسهت .سهعدی پژوههان اغلهب از
ظرافت های زبان سعدی با بیان هایی همچون فصیح و بلی  ،سهلِ ممتنا ،شیوا و ...یاد کرده اند؛ اما بسیاری از رمز و رازهای زیبهایی
و دلانگیزی این زبان همچنان پوشیده مانده است .ب نظر میرسد هیچ راهی جهز تحلیهل ریزبینانه و جزئهینگرانهۀ زبهان وی در
برابرمان نباشد؛ برهمین بنیاد ،نگارنده بر آن شد تا ب نسبت توان خویش در این حوزه وارد شود؛ ب همین سبب در این پژوهش،
بوستان شیخ اجل را از دیدگاه جمل های مرکب بررسی نمودیم تا دریابیم ک نحوۀ کاربرد آنها در این کتاب که از امههات کتهب
فارسی است ،چگون است وآیا میتوانیم از این طریق رمزی بگشاییم؟
ب هر حال تالش فراوانی در این راه صرف شد و پس از مطالع ی کتاب های متعدد دسهتوری و بالغهی ،مبهانی مقهدماتی ایهن
تحقیق فراهم آمد .پس از آن 1100 ،بیت از را برگزیدیم و با بررسی ریزبینانۀ آنها ،ب نتایج قابهل تهوجهی دسهت یهافتیم که به
مهمترین آنها در زیر اشاره میشود:
 در بوستان دو شکل متفاوت از زبان دیده میشود :یکی زبان مقدم و پیشدرآمد بابهاست؛ و دو دیگر زبهان حکایهتهها وداستانها .کارکرد جمل ها نیز در این دو قسمت با توج ب مضمونها متفاوت است.
 نکتۀ بسیار مهمی ک در سراسر بوستان دیده میشود ،این است ک سعدی واحد کالم را مصراع قرار میدهد نه بیهت را .ویسعی دارد هر مصراع حاوی یک جمل (پای یا پیرو) باشد .در بیشتر موارد این جمل ها با آغاز مصراع شروع میشوند و بها پایهان
مصراع خاتم مییابند.
 از میان جمل های مرکب ،آنهایی ک از یک پای و یک پیهرو تشهکیل شهدهانهد از بسهامد بسهیار بهیشتهری برخودارنهد .در95درصد از این بیتها ،جملۀ پای در یک مصراع و جملۀ پیرو در مصراع دیگر آمدهاند.

 کاربرد جمل های مرکب وابست در بوستان بسیار بیش تر از جمل های دیگهر بهود60 .درصهد از ابیهات بوسهتان تنهها از یهکجمل ی مرکب تشکیل شده بود.
 در بیشتر جمل های مرکب در بوستان ،جملۀ پای پیش از جملۀ پیرو آمده بود .از ایهن میهان  62/2درصهد (پایه  +پیهرو) و 37/8درصد (پیرو  +پای ) است .این نوع کاربرد از نظر روانشناسی تأثیر بیشتر و مثبتتری بر خواننده میگذارند.
 با تأمل در نقشهای جمل های پیرو معلوم شد ک شیخ اجل معمو ً ارکان غیر اصلی جمل مانند قید ،صفت ،متمم و  ...را بشکل جملۀ پیرو ب کار میبرد و تعداد جمل های پیروی ک در نقش اصلی ب کار رفت اند بسیار کمتر است .سعدی نخست ارکهان
اصلی کالم را میآورد و جمل را کامل میکند و پس از آن ،اجزای غیر اصلی را ب شکل جملۀپیرو ذکر میکند؛ تقریباً  83درصهد
از کل جمل های پیرو در نقش غیر اصلی و  17درصد در نقش اصلیِ ب کار رفت اند.
 سعدی هنگامی ک در بیتی جملۀ ساده را در کنار جملۀ مرکب ب کار میبرد ،در بیش از  95درصد از ایهن بیهتهها ،در یهکمصراع جملۀ ساده و در مصراع دیگر جملۀ مرکب مینشاند.
 در بیتهایی ک از دو جملۀ مرکب تشکیل شدهاند چون تعداد جمل و فعل در این گون بیهتهها زیهاد اسهت و جابه جهاییارکان نحوی در این گون بیت ها ممکن است شعر را دچار تعقید و پرابهام کند؛ برای جلوگیری از ابهام ،سعدی هر مصراع را جدا
از یکدیگر قرار میدهد ب طوریک هیچ ارتبا نحوی میان دو مصراع وجود ندارد .وی هر مصراع را نیز ب دو بخش مجزا تقسیم
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مینماید و در هر بخش یک جملۀ پای و پیرو قرار میدهد .معمو در این بیتها ارکهان نحهوی در جایگهاه اصهلی خهود به کهار
میرود.
 در مقدم و پیشدرآمد بابها فراوانی جمل های مرکب کمتر ولی در حکایتها بیشتر است. نتایج پژوهش نشانگر آن است ک سعدی در ب کاربردن جمل های مرکب ک ترکیبی از جمل های کوتاه پای و پیرو میباشهندمهارت شگرفی دارد و آمار نشان میدهد ک در این جامعۀ آماری  655بیت ک تقریباًٌ  60درصهد از جامعهۀ آمهاری ماسهت ،دارای
چنین ساختارهایی هستند .اینگون ساختارها ب نظر میرسد در گزارش دقیق مطلب و سادگی بیان موثر افتادهاند.
این بود نتایجی ک ما در بررسی کارکردهای جمل های مرکب در این اثر سترگ بدان دست یافتیم هرچند درک و شناخت زبان
سهلِ ممتنا این سخنسرای بیبدیل کاری بس دشوار است ،مگر آنک ذو لطیف فارسهی زبانهان ،سهحر بیهانش را آن چنهانکه
هست در یابد و خود در دل او را تحسین نماید.
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