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  چکیده

  یکدیگر  به  را زبان  مختلف  واحدهای  که ایگونه به  کنند؛می  ایفا  را  پرکاربردی و  مهم  نقش  فارسییی  زبان  در  ربط حروف

 شییخ ییی  سییب    ایجاد  باعث  گاهی حروف  این  کارگیری به چگونگی.  سییازندمی  دیگری وابسییت   را  یکی و  دهندمی  پیوند

 از  سیعدی. بردمی  کار به خود  معنای رایج از  متفاوت  معنایی  در  را  ربط حرف نویسینده  یا شیاعر  به شیکلی که گاهی  ؛شیودمی

از   ،داشیته  زبان  کارگیری به  در  که  خاصیی توانایی  با و  اسی   داده  انجام  تمام  اسیتادی  با را  کار این  که  اسی   کسیانی  جمله

  کار  به  در  سیعدی  هایهنرمندی  از  یکی .اسی شیده او شیخ یی  باعث ایجاد سیب    بهره جسیته که ایگونه به  ربط حروف

درآثار    کارکرد این.  اندازدمی  فاصییله  علیهمعطوف  و معطوف بین  فعل  وسیییل  به  که این شییکل اسیی  به  عطف  »و«  گیری

  آن  بر عالوه. دانس   سعدی  شیخ ی  سیب    هایویژگی  از  یکی  را آن  توانمی و  دارد  باالیی  بسیامد  بوسیتان  ویژه درسیعدی به

  دادن   پیوند  برای  همچنین  غیره؛ و  اگر، در حالی که، سیس   زیرا،  یا، با،:  مانند  گوناگونی  در معانی  را «و»  ربط حرف  سیعدی

 سیعدی  آثار بررسیی  و تحلیل فارسیی اسی .  زبان  هایظرفی  به او  چیرگی بیانگر  که برده  کار به  زبان  مختلف  واحدهای بین

 .سازد  آشکار  را او  هنرمندی  از دیگری  جنب  تواندمی  زاویه این  از

 .شخ ی  سب    عطف، واو  ربط، سعدی، حرف: کلیدی  هایواژه

 مقدمه

  جهان  و ایران  هفتم  قرن  پرآوازۀ  شیاعران از  یکی  سیعدی به معروف مشیرف  بنعبداهلل بن  م یل   الدینمشیرف  ابومحمد

و  سیهلشییوۀ    بارز  نمونه  را  سیعدی  اشیعار.  اسی   مشیهور  پردازیسیخن  در روانی  و  سیادگی و  سیخن  در  اسیتادی اسی  که به

زبان و هنرمندی او در به   هایظرفی   و هاظراف   با او  آشیینایی  و  واژگان دایرۀ وسییع   دهندۀنشییان  که  دانندمی  ممتنع

ای به گونه  ؛اسی آشینایی سیعدی با زوایا و خبایای زبان فارسیی، شیعر و زبان او را ممتاز و متمایز کرده  .هاسی کارگیری آن

اند. هدف از این تحقیق دسیتیابی  و برای رسییدن به شییوۀ بیان او تالک کرده  که شیاعران بسییاری تح  تیثیر او قرار گرفته

ی و بررسی ت رفاتی اس  که سعدی در سط  زبان انجام داده  به چگونگی کارکرد سیعدی از زبان، برای ایجاد سب  شخ 

 را او  هنرنمایی  چگونگی  زبانی و دسیییتوری، در آثار سیییعدی از ن ر  تحقیق و اسییی . پژوهشو ادبی  متن را افزایش داده

 ؟ یا اسی های برای ایجاد زبان مخ یو  خود اسیتفاده کردهکه سیعدی از چه روکهایی مانند اینسیازد. پرسیشمینمایان

توانند در ایجاد  که آیا حروف ربط و عطف میشیود؟ یا اینکه چه عوامل دسیتوری باعث ایجاد ادبی  و هنجارشیکنی میاین

  بخشیی  بررسیی به  مقاله  شیوند. اینتوانند پاسی  دادهباشیند؟ با بررسیی آثار سیعدی از این زاویه میسیب  شیخ یی نقش داشیته

  اخت یا    عطف  «و» از  سیعدی  کارگیری به چگونگی به منح یراً  پرداخته و  سیعدی  فردی  هایویژگی و  شیخ یی  سیب    از

 و شییر  به سییس   و ارائه  فارسییی  زبان  دسییتورنویسییان از  تن  چند ن ر از  ربط حرف  با رابطه  در  توضیییحاتی  ابتدا  در.  دارد



بوسیتان، گلسیتان، ق یاید و در    آن که  خا   کارکرد نهای   در  اشیاره و  بوسیتان  در  عطف «و»  گوناگون  کارکردهای بررسیی

 .اس شده  گرفته  قرار پژوهش  غزلیات نمود دارد، مورد

 تحقیق پیشینۀ

ارمغان، سیا  پنجاه و نهم، دورۀ چهل   نام ن ر سیب  و دسیتور زبان«، ماه  (، »سیخن سیعدی از1356ی، محمود، )شیفیع

بررسی و (، »1395سیعدی،کتابخانه دانش، تهران. صیادکوه، اکبر، )(، دسیتور زبان  1359ایزدپرسی ، نوراهلل، ) .2  و شیشیم، شیمارۀ

 .1سا  پنجاه و دوم، دورۀ جدید، سا  هشتم، شمارۀ   شناسی ادب فارسی،«، متنتحلیل ساختمان جمله در بوستان سعدی

 روش تحقیق

برداری  های دسیتوز زبان فارسیی به فیشو پ  از بررسیی منابع و مطالعه کتاب  اسی ای  روک تحقیق به صیورت کتابخانه

 اس .ها پرداخته شدهاز آثار سعدی و تطبیق آن

 حرف ربط

کنند. برای میواحدهای مختلف زبان عمل  به عنوان پیوند دهندۀحروف ربط از جمله عناصیر مهم دسیتوری هسیتند که  

 .دهیمیابی به تعریفی مناسی  از حروف ربط، ابتدا سیخن چند تن از دسیتورنویسیان را در این باب مورد پویش قرارمیدسی 

و   کندمیدر کتاب فرهنگ توصییییفی دسیییتور زبان فارسیییی، پیوندها را به پیونده و پیوند تقسییییم    عالءالدین طباطبایی

»پیونده به معنی پیوند دهنده اسی  و مراد از آن در دسیتور زبان فارسیی تکواژی اسی  که در ی  گروه نحوی،   نویسید:می

اضیافه )  کسیره اضیافه(    آورد؛ مانند نشیان د به وجود میها پیونمانند گروه اسیمی یا صیفتی، میان هسیته و وابسیته یا وابسیته

دهد« )طباطبایی،  شیییود و آن را به ی  اسیییم دیگر یا صیییف  پیوند میمیدر گروه اسیییمی به هسیییته افزوده  که عموماً

ای اسیی  که برای ایجاد ارتبا   اند، واژهنویسیید: »پیوند، که به آن حرف ربط گفتهدر رابطه با پیوند نیز می  (.135:1395

خطیی  رهبر و   .(194:1395رود« )طبیاطبیایی،  لیه بیه کیار میبین دو ییا چنید واژه و دو ییا چنید گروه و نیز دو ییا چنید جم

 یا  کلمه دو  که  هسیتند  هاییکلمه ربط  حروف» اند:گونه تعریف کردهگیوی نیز حروف ربط را اینهمچنین انوری و احمدی

 ربط  »حروف  .(31:1372رهبر،  خطیی )  بسیونیدد«  هم  بیه  را  جملیه  دو  ییا  کلمیه  چنید  از  مرکی   گروه  دو  ییا  ترکیی   دو

 ییا  و  سیییازنیدمی  پیایی  یکیدیگرهم  و  نقشهم  را  هیاآن و  دهنیدپیونیدمی  هم بیه  را  جملیه  دو  ییا  کلمیه  دو  کیه  هسیییتنید  هیاییکلمیه

 (.174:1393گیوی،    احمدی انوری و)  دهند«قرارمی  دیگری وابست   را  یکی  و  دهندمی  ربط  دیگر جمل   به را  ایجمله

  تفاوت   هم  با  جملهشییبه و  صییوت  کهاین به توجه با  تیمل این اسیی  کهنکته قابل  :گف توانمی  فوق هایتعریف  نقد  در

 : مانند  ؛دهند  پیوند  یکدیگر به  توانندمی  هم را  صوت  چند  یا  دو  جمله،شبه بر عالوه  ربط حروف  دارند،

 روز و شییی  آ  و آ  و نیالیه و وای

 

میردان چیون  چیر   ز  شیییو  بیرون   یییا 

 

 خویشیییتن در بال و هر کیه سیییرای 

 سیییعیدی                                 

مبیاک ویر  و  وای  و  وییل  بیا   ورنیه 

 سعدی                                    



 نیاز و نوک و نیالی  چنیگموافقیان تو بیا  

 

 وییل و وای و نیالیه و آه مخیالفیان تو بیا  

 فرخی                                    

 : دادارائه  چنین  توانمی  را ربط حروف تعریف  این نکته، به توجه با

 .دهندمی  پیوند  هم به را  جمله و  جملهشبه  صوت،  گروه، واژه،  چند یا  دو  که  هستند  حروفی پیوند  یا  ربط حروف

 پیوند لفظی و پیوند معنوی

حرف ربط به یکدیگر مت یل   ها باگیرد. گاهی پیوند لف ی اسی  و جملهتواند به دو شیکل صیورتمیها  پیوند بین جمله

باشیند  ها از ن ر معنوی با یکدیگر پیوند خوردهباشید و جملهاما گاهی هم ممکن اسی  حرف ربطی وجود نداشیته  شیوند؛می

، در کتاب فرهنگ توصییفی دسیتور زبان فارسیی،  گویند. پیوند معنویکه در این صیورت اصیطالحاً به آن پیوند معنوی می

 اس :گونه تعریف شدهاین

ها هیچ پیوندی قرار گیرد و از ن ر زمانی یا منطقی  که بین آنآنهر گاه دو یا چند جمل  مسییتقل در پی هم بیایند بی

های دو یا چند جمل  مسیتقل  لها پیوند معنوی برقرار اسی . ترتی  زمانی آن اسی  که فعبین آن  .باشیندبا هم پیوند داشیته

 شوند:از حیث زمان در پی هم واقع

 پادشاهی بر او بگذش . درویشی مجرد در گوش  صحرایی نشسته بود،

 بودم، زورقی در پی ما غرق شد.با طایف  بزرگان در کشتی نشسته

 قرار باشد:عل  و معلو  یا مقدمه و نتیجه بر اس  که میان دو یا چند جمله رابط ترتی  منطقی آن 

 سخنم نشنیدی، عاقبتش دیدی.

 (.151نوبهار اس ، شادمانی کن )طباطبایی:  

 پیوند وابستگی 

دهید و جملی  مرکی   هیا رابطی  پیاییه و پیرو برقرار اسییی  بیه هم ربط میپیونید وابسیییتگی دو ییا چنید جملیه را کیه بین آن

 سازد؛ مانند اگر و چون در دو مثا  زیر:وابستگی می

 روم.نداشته باشم، از خانه بیرون نمیاگر کار  

 (151:1395  بود، در خانه ماندیم )طباطبایی،چون برف آمده

 پیوند پیوسته و پیوند گسسته

پشی  سیر هم قرار    ،اند بدون فاصیلههایی که در سیاختمان آن به کار رفتهپیوند پیوسیته پیوند مرکبی اسی  که تمام واژه

 مل  زیر:که در جمانند در صورتی  گیرند؛می

 (.150و   149زنم )همان:  که یادم بماند به او تلفن میدر صورتی

ها فاصیله  گیرند و بین آنپیوند گسیسیته نوعی پیوند مرک  وابسیتگی اسی  که اجزای سیازندۀ آن پشی  سیر هم قرارنمی

 آید:مل  پیرو میاس  در آغاز ج  گیرد و بخش دوم که همیشه »که«قرارمیوجود دارد. بخش او  در آغاز جمل  پایه  

 بود.وقتی من آمدم که ناصر رفته



 (.150ک  نفهمید )همان:  کرد که هیچچنان ت اهر می

 عطف  حروف  معطوف،  عطف،

های قبل از خود معطوف هسییتند. این دو حرف واژهای بعد از خود را به واژه  حروف عطف در زبان فارسییی »و« و »یا«

 دو  هرگاه و  آیدمی  یکسیان  نقش  دارای واژه  دو بین  «و»این   که  توجه اسی این نکته قابل  عطف  «و»  مورد  اما در  ؛کنندمی

 از و  ندهست «و»  از  قبل واژۀ به  معطوف «و»  از بعد  هایواژه بسیوندند،  یکدیگر به  عطف(   و)  وسیله به نقش  هم واژۀ  چند  یا

 معطوف  را عطف حرف  از بعد  واژه و  علیهمعطوف  را  آیدمی  عطف حرف از  قبل  که ایواژه  .هسیتند  آن پیرو  و تابع  نقش ن ر

  باشییند، آمده  جمله دو  بین اگر  و  گیرندمی  قرار  اسییمی  گروه  یا واژه  دو بین  تنها  عطف حروف  که اسیی   ذکرنامند. قابلمی

»معطوف و :  نویسییدمی خ ییو   این  در  تاجبخش  دکتر  .هسییتند  سییاز  پایههم  ربط حرف  بلکه  نیسییتند  عطف حرف دیگر

(. حروف عطف و 135:1393  تاجبخش،)وابسییتگی«   هایگروه نه  سییانندهم  و  پایههم  اسییمی هایگروه  از  علیهمعطوف

 اند:گونه تعریف شدهفارسی اینمعطوف نیز در کتاب فرهنگ توصیفی دستور زبان  

 .اسیی   عطف حرف به توجه معطوف  تشییخی  راه  بهترین.  شییودمیگفته معطوف  عطف حرف  از  پ   اسییمی گروه به

 »ی«. و  «و»از:   عبارتند  عطف حروف

 رود و در آن هیچ نوع تاکیدی وجود ندارد:کردن به کار میاین پیوند صرفا برای عطف  و:

 (154:1395بینم )طباطبایی،  روم و سعید را میمن به دانشکده می

 ها یکی باشد:شود که نهاد یا گذارۀ جملهمیرود و هنگامی از آن استفادهیا: این پیوند برای بیان انف ا  به کار می

 ای؟ای یا نخوردهخره غذا خوردهتو باال

  . (155)همان: دانم سعید آمده یا پرویز نمی

 عطف  »و«  هایتلفظ

  در . شیودمی  تلفظ  صیورت  سیه به  فارسیی  زبان  در-که در این گفتار مورد پژوهش اسی -  »و«  عطف از ن ر تلفظ، حرف

 ؛ مانند:«o»صورت   به »و« خوانش  ییک اس کار رفته به  تلفظ  دو به بیشتر  عطف  »و«  کهن  هایمتن

پسیر گف  ای پدر منافع سیفر بسییار اسی ، از نزه  خاطر و جر منافع و دیدن عجای  و شینیدن غرای  و تفرا بلدان و 

)گلسیتان سیعدی، باب سیوم،   و معرف  یاران و تجرب  روزگاران  مجاورت خالن و تح ییل جاه و ادب و مزید ما  و مکتسی 

 .(27حکای   

 شکر و سساس و من  و عزت خدای را

 دان و نییگییهییدار آسییمییاندادار غییی 

 

 پییرودگییییار خلییق و خییداونیید کبریا  

 رزاق بنییده پییرور و خییالق رهنییما

 سعدی                                    

تلفظ   «vo»صییورت   اسیی  و بهشییده  اسییتفاده آن  از کهن نیز  ادبیات  در  عطف وجود دارد که  »و«  از دیگری خوانش

 :مانند. شودمی



 کجییا   خراب  من  و  کجییا  کییار  صیییال 

 

 کجا  به  تا  کجاسی  از  ره  تفاوت  ببین 

 حافظ                                     

 چون   که  الجی  حدیثشق ی  و  رفته  زمین  بسییط  در  که  سیخنش  صیی  و  افتاده  عالم  افواه  در  که  سیعدی  جمیل  ذکر

 .)گلستان سعدی( برندمی  زر  کاغذ  همچو  که  منشآتش  و رقع   خورندمی  شکر

 د:مانن؛  اس یافته راه شعر  نیز در  vK صورت به(    و)  تلفظ خوانش،  دو آن بر عالوه  معاصر  ادبیات  رد

 تهی تور  از  قایق

 مروارید  آرزوی  از  د  و

 راند خواهم  همچنان

 گیرانماهی  تنهایی تابش  آن  در و

 گیسوهاشان سر  از  فسون  فشانندمی

 شنودمی  را تو  احساس  موسیقی  خاك

 باد  در  آیدمی  اساطیر  مرغان پر  صدای و

 سسهری  سهراب                                  

 گلی  ساقه تن  آراینازك

 کشتم جانش به  که

 آب  دامش  جان به  و

 شکندمی برم به  دریغا  ای

 نیما                                

  سیعدی  بوسیتان  در  آن  کارکرد به نگاهی  این    شید؛ارائه عطف  »و«و   اضیافه حروف با  رابطه  در  که  توضییحاتی  از  پ 

  شیخ یی   سیب    آوردن وجود به برای  زبان  کارگیری به چگونگی و  سیعدی  سیب    با رابطه  در  مجملی  توضییحات و  اندازیممی

 د.خواهدش ارائه

  سعدی سبک

 شیعر  کلی  هایویژگی،  دوره  سیب    در  ؛شیودمیتقسییم  شیخ یی  سیب   و  دوره  سیب    دو به شیعر  شیعر،  شیناسییسیب    در

  مانند  ؛شییوندمی  دوره  سییب    شییامل شییاعران  هم  و  گیردمی  قرار موردتوجه...    و  هافعل  نوع  ها،واژه  اصییطالحات،:  مانند

 اندتوانسیته  شیاعران  از برخی  تنها  که اسی   خ یوصییاتی و  هاویژگی  فردی  یا  شیخ یی  سیب   اما ؛و ...  هندی  عراقی،  خراسیانی،

 همین اسیاس بر  و  گویدمی  سیخن اوسی  خود  مخ یو   که  خود ویژه زبان  با  شیاعر  شیخ یی  درسیب    د.یابندسی  آن به

 غیرالحاقی  و  الحاقی توانمی  حدودی  تا و اسی   شیاعر  کدام به مربو   داد، شیعرتشیخی  توانمی که اسی   شیعر در فردی خ یوصییات

 د.داتشخی  را ابیات بودن



 به دشیوار  و سیخ   هایواژه از  اسیتفاده و  اطناب جای  به و  گرف پیش را  نویسییسیاده خود ع یران  هم خالف بر  سیعدی

  دارای  سعدی شعر  د.شومیخوانده  ممتنع سهل اصطالحاً  که کرد  خا   سبکی  دارای را او  و  پرداخ  سخن  سادگی و  ایجاز

 و  زبان  بر  او  چیرگی  نتیج   که  زبان  هایظرفی   شییناختن با  سییعدی. اسیی   برجسییته  و  فاخر او  زبان و  اسییتواری و  ظراف 

 را خود  مخ یو   زبان و  شیخ یی  سیب   و  پرداخ  زبان  دسیتور  در فت یرّ و  کاریدسی  به  اوسی   واژگان دایرۀ  وسیع 

 و معطوف  بین انداختن  خود، فاصیییله  رایج  معنی  از  غیر  در  اضیییافه حروف  کاربردن به  را با  ویژگی این او. اسییی سیییاخته

 و  شیودمی  دور  خود  اصیلی جای  از واژه  چند  تعداد  به  ضیمیر  گاهی  که ایگونه به  ضیمایر  از او  خا   اسیتفادۀ  علیه،معطوف

به این   معانی متفاوتعطف در    »و«  کارکردهایای ازنمونه  ؛اسیی زبان، صییورت گرفته  در او دیگر  ت ییرفات و  هاکاریریزه

 شکل اس :

 »با« معنی  به  »و« 

 زرت  نییییایییید  شاهد  چشم  در چیییو

 گوی  و  آمیاا  و  نخجیر  و  کشیییتی  بیه

 

 بییفرمییود کییوتییه نیی ییر تییا غییالم

 

 برت  نمیایید  یکسییییان  خیاك  و  زر 

 ( 278  همییان:)                           

 جییویپییرخییاک  مییرد  شییییود  دالور

 ( 250  همیان:)                              

تیمییام زجیر  و  خیواری  بییه   بیرانییدک 

 (253)همان:                                

   »در«  معنی  به  »و«

 نیاز  و  عیش  و  پرورده  گرمیابیه  بیه

 

 بییاز  جینییگ   در  بییینیید  چیو  بیرنیجیید 

 (250  همان:)                             

 مالزمت

 گنج   و  فرمیان  بیه  رانی  کیام  گر  تو

 

 سیم  و  دینار به  تییوانییگر  بییخیییل

 

 رنج  و  ضیییعف  در  میانیده  فرو  ک   دگر 

 ( 245  هییمییان:)                          

 مقیییم   گنجی  باالی  اسیییی   طلسمی

 (247 :  همان)                           

 تقابل

 هیهات از افتقار من و احتشییام دوسیی   برد پیش پادشادرویش را که نام

 (188:  1394  )غزلیات سعدی،         

 ا(زیر)  معنی  به(  )و



 بشنوی  اگییییر اسیییی   پند  نی   ورات

 

 شیییوی  پشییییمان خود  نشییینوی  گر و 

  :1365  سیییعییدی،  کیلییییات)           

243) 
 

 تقریب و  تخمین

 دویسیی    دشییمن و هزاری خود  وگر

 

 مایسی    دشیمن  اقلیم  در  شید شی  چو 

  هییییمییییان: )                               

234) 

 کهحالی  در معنی به  حالیه واو

 دمییییع بییاران و  گفیی مییی  که  شنیدم

 

 رفیق ای اسی   سیاحل بر چه  ار مرد  که

 

 رفتنید و صیوفیی در سمیاعمیطربیان

 شیییمع  چو  عیار   بیه  دوییدکمی  فرو 

  هییییمییییان: )                               

229) 

 غییریییییق  ستییانییش دو  و  نیییییاسییاییید

  هییییمییییان: )                                

243) 

 عشییییق را آغییاز هس  انجییییام نیس 

 ( 788)همان:                                 

 «ای» معنی به  »و«

 چنگ گیییر شییییر و  زوری  پییییل اگیییر

 

 بییییییرد  سیییر  بیییر بیییار ایبییینده اگیییر

 

 جنیگ  کیه  بهتر  صیییل   من  نزدیی    بیه 

 ( 248  هییمییان:)                         

 بییییرد   بییر  فییل   اوا  بییه سییر وگییر

هییییمییییان:  )                               

246) 

 کهو درحالی  ولی معنی به  »و«

 نیکوسییی  این نه  پرسیییی ان یییاف  گر

 

 پییوستین  را  گییربییه و  میین  بییرهنه 

  هییییمییییان: )                              

246) 

 اگر  و  حتی معنی به  »و«

 مییدار   غیم  کینیید  دسیییتییپیییش  او  گیر

 

 بیییرار  میییغزک  اس   افیییراسیاب  ور 

 ( 249  همیان:)                           



 برسیی    شییناور دسیی  به  کودك چو

 

 بتاب  سیییر بارگیییه  در زیییین  میییگیییو

 

 گییزند  رسانییی را  شهییییریییان وگییر

 

 اسیییییی    پهناور دجیییله وگیییر  نترسد

 ( 289  همیان:)                             

 طناب   در نهد  میخییم  چییو سییر  وگر

 ( 281  هیمییان:)                           

 در شییهییر بر روی دشییمیین مبنیییید

 (253 :  همان)                           

 دیگر( فعل  از پس  درنگبی  فعلی وقوع)  فوریت  رایب  »و«

 جای به  شییادی و  عیش  از آمد  باز چو

 

 جییوان  روزی ببیوسیید  رکیابیش

 رای  خییداونیید  ای  گفیی   و  دییید  مرا 

 ( 265  :  همان)                               

 عنان  وی  از  برتییییاف  و برآشیییییف 

  هییییمییییان: )                              

281) 

 به معنی سپس  »و«

 دوسیی  کوی  آمدک  یاد و  رف   دمی

 

 نگف    چیزی و  بشینید  جمله این  شیه

 

 دوسییی   کوی سیییر بر  زد  خیمه  دگر 

 ( 281  هییمییان:)                         

 بخف   نمدزین بر سیر  و اسی   ببسی 

  هییییمییییان: )                              

241) 

 نتیجه  در معنی به  »و«

   کیرد   بییینینییده  میرد  دیییدۀ  ییقییین

 

   کیرد  فیریینینییدهآ  بیر  تیکییییه  و  شیییید 

  هییییمییییان: )                              

265) 

اسی . سیعدی از واو عطف برای پیوند دادن واحدهای مختلف زبان و همچنین برای ایجاد ایجاز در کالم نیز بهره جسیته

 :اس   به این شکل  کارکردها  از هایینمونه

 کالم  در ایجاز  برای  »و«  بردن  کار به



 رسیان  راح   و  بخشیای و پوک  و خور

 

 هیوک   و  نیرمیی  بییه  یییبیرآ  میی  گیر  و

 

 عییام   غوغییای  و  تییرکان  تییکاپییوی

 

 پای  و  دسی  سیرو  شیکسیتش  غالمی
 

 نکییسا  بییهر  ز  داری چییه  می  نییگییه 

 ( 1365:242سعدی، فروغی،   )کلیات

 مکوک  درشییتی  و  خشییم  و  تندی به

  هییییمییییان: )                              

248) 

 بییام و  کییوی و  در بر  کنییان  تمییاشا

  هییییمییییان: )                               

275) 

 مسای   ایییدر  کییه نییگفت   بییاری  که

  هییییمییییان: )                              

281) 

 جمله  چند یا  دو بین عطف

 بزن  و رایییی  بیییندیییش  طییریییقی

 

 نیییییواخ    لشییکر و  داد  نان و  کرد  بنا

 

 مین  رای  از  تیرروشییین  تیو  رای  کییه 

 ( 240  هیمییان:)                             

 سییاخ  شییبخانه  درویش بهر  از شیی 

  هییییمییییان: )                             

231) 

 کلمه  چند یا دو بین  عطف

 رود می  سیییر  بییه  شییییادمییانی  و  غم

 

 پیییلیتین   و  گیردنیکیش  و  سیییسیهییدار

 

 رود درمی  بیه  سیییر  از  دو  این  مرگ  بیه 

 ( 232  همیان:)                             

 زن  شییمشیییر و دانییا  و روی  نییکییییو

 (235  همان:)                             

 فعل بین  عطف

 خییدای  مییرد بگریس   و  بخنییدییید

 

 بخفی   شییی   آن  فکرت  آن  در  زرگیب

 

 خییرمی  و آسییایش  کشییور اییین  در

 رایتیره  د سییینگین  داشییی   عجی  

  هییییمییییان: )                               

234) 

 گف   و  پرسیید و  دید  اندرک خواب به

  هییییمییییان: )                              

234) 



 

 رسیان  راح   و  بخشیای و پوک  و خور

 

 آدمییییی   چییشم  بییییه  نییبیند و نییدییید

  هییییمییییان: )                              

234) 

 کسیان بیهر  ز  داری چیه میی نیگیه

  هییییمییییان: )                              

242) 

 وصفی  یا چند ترکیب دو  عطف

 روی   نییکییوهییی  گفییتیین  گییمراه بییه

 

 پیییلتیین و  گییردنییکییش  و  سسییهییییدار

 

 روزگییییار   گییردیییدن  اسیییی   چیینین

 

 شیییر خدا و صییفدر میدان و بحر جود

 

 قوی جییوری و اسیی   تمام  جییفییایییی 

 ( 240  هیمییان:)                             

 زن  شییمشیییییر  و دانییا و  روی  نییکییییییو

 ( 235  )هیمییان:                               

 نییاپییایییدار و  عییهیید بیید و سیییر  سب  

 ( 238  هیمییان:)                               

 جانبخش در نییماز و جییانییسور در وغییا

 (702)همان:                                 

در خبر اسی  از سیرور کاینات و مفخر موجودات و رحم  عالمیان و صیفوت آدمیان و تتم  دور زمان محمد م یطفی  

 .(29)همان:    السالم...علیه

 اضافی ترکیب  عطف

 ولیییی   نیمییانیید  شییییادمییانیی  و  غیم

 

 هیمیتیش   سییییایییه  بیر  جیمیهیور  کییه

 

 نییییی    نییام  و  مییانیید  عییمییل  جییزای 

 ( 246  همیان:)                                  

 نیعیمیتیش   سییییفیره  بیر  و  میقیییمینیید

 (253  همان:)                               

  که  اسیی   عطف(  و)  کارگیری به  از  خاصییی نوع با  کالم  کردنادبی و  زیباسییازی  سییعدی،  های زبانیکی دیگر از ویژگی

به عنوان   ؛گیردمیصییورت هاآن  بین  فعل آوردن  با  معموال  که  علیهمعطوف و معطوف  بین انداختن  فاصییله :از اسیی   عبارت

گونه های سیعدی مثا  و پند اس (، جمله طبق دستور معمو  زبان فارسی به کار رفته و در آن هیچمثا  در جمل  )سیخن

در جمله نوعی هنجارشکنی و نوآوری    »و«اما سعدی تنها با جابجا کردن حرف   اس ؛وری و هنجارشکنی صورت نگرفتهنوآ

های سیعدی مثا  اسی  و کند: )سیخنمیاسی . او جمله را این گونه بیانبه وجود آورده و آن را دارای ادبی  و زیبایی کرده

نگر این نکته اس  که این هنجارشکنی  پند(. فراوانی این کارکرد در آثار سیعدی و بسامد باالی آن مخ وصا در بوستان، بیا

اسیی . فراوانی این کارکرد در گلسییتان نیز و سییعدی به صییورت آگاهانه از آن بهره جسییته  نیسیی به دلیل تنگنای قافیه  



زیرا گلستان    سیاختن سیخن و به صورت آگاهانه اس ؛دهد که این ویژگی نه به خاطر تنگنای قافیه بلکه برای زیبا  مینشیان

 هاینمونه و شیواهد  گرف سیعدی صیورت  در آثار پژوهشیی که  در اسی  و اجباری در آوردن قافیه در آن نیسی .  متنی منثور

 از  مشیتی بیانگر  که نمونه  چند  ذکر انجامد؛ بنابراین بهمی  اطال  کالم به هاآن  همه  ذکر  شید کهیاف   کارکرد  این از  فراوانی

 .شودمی  اکتفا  اس  ی  خروار

 از بوستان  چند شاهد

 رای  و  تیدبیر  و  اسییی   عید   بیاب  یکی

 

 پرنیییییییان گر  و اسییی  حریر گر  قبا

 

 زمییییان جییییور  ز  مییییردم وق   همه

 

 میار   و  اسیییی   زبون  پلنگم  ار  بگفی 

 

 روم  و  تیاجیی    و  ترك  و  دییده  عرب

 

 قییدوم   شیییکر  بییه  گوهر  و  داد  زرک

 

 ما   و گنییییییج  و مانییید  زر و  سیم  کرا

 

 نخورد  مسیییکین  درویش  کیه  بینم چو

 

 او از  بیداد  و  ببینند پیرخیاک چییو

 

 سس   تدبیر و بیییود  خیییطا  گمانیییش

 

 پند و اس   مثا   سعدی  هایسخن

 

 نیییکبییخیی    د  روشیین  بییزرگییییان

 

 خییدای  تییرس  و  خییلییق  نییگییهییبییانییی 

  سییییییعییییدی،   کییییلیییییییییات)     

 ( 250:1365فییییییییییروغییییییییییی،

 مییییییان   در بود حشییوک  ناچیییییار به

 ( 207  همیان:)                               

 آسمیییییییییان  گییییییردک  از و  بییینالند

 ( 207  همیان:)                                

گر  مییدار  شیییگفتی  کرک   و  پیییل  و 

 ( 215  همیان:)                                 

 عیلیوم   پییاکیش  نیفی   در  جینی   هیر  ز

 ( 215  همیان:)                                 

 بوم   و زاد  و  گوهییییییییییر  از  بسرسییدک

 ( 215  همیان:)                               

 پایما   شود  چندی  بییییییییه وی  از  پ 

 (226  همان:)                               

 درد   و  اسییی   زهر  لقمیه  انیدرم  کیام  بیه

 ( 229  همیان:)                                

 او   از  فریاد اسیی   گرگ  نیسیی   شییبان

 (229  همان:)                               

 جسییی   ظلم  در چیهآن بود  عید   در  کیه

 ( 232  همیان:)                               

 کییاربند  شییوی گییییر  آیییدت  کییار بییه

 ( 247همیان:)                               

 تخ  و  بییردنیید  تییاا  فییرزانییگییی بییه



 پش   و  دارنیید روی  او  بر  خلقییی  کییه

 

 سخیی  و اسیی   دراز  راه  گف   پسییر

 

 فییرمییانییدهی  و  بییخییشید  بییزرگیییش

 

 دوسی  و  کرد  همنشیین را چهره  پری

 

 لییییی   و  نییمانیید  شییادمییانی و  غییییم

 

 راز  و  گفیی می  پنیید  زبییانبی  دهییان

 

 زن شییمییشیییر  دارو  نییکییو  زنقلییم

 

 هوک و و تدبیر اس   رای و  عقل  اگر

 

 بند و  اسییی   ریسیییمان این  گفتم بدو

 

 د   سنییگ  و  بییاشد  انییدرون  سیییاه

 

 پیر  عشییق شییود دانییا  عییقل  بییر چییو

 

 ( 232  همیان:)                                 

 کشیی    بار  ی   به  خلقی  اسیی   رای نه

 ( 234  همیان:)                                

 نیییکبییخیی    ای  شیییییید  نیییارم  پیییاده

 ( 240  همیان:)                               

 بییییهی   بییرآمیییییید امیییییدک  ز شییییا 

 ( 243  همیان:)                                

 اوسییی   ییارمن  گفی   من  عیی   این  کیه

 ( 244  همیان:)                               

 نییی   نییام  و  مییییانیید  عییمل جییزای

 (246  همان:)                                

 بسییییاز  نواییییییبییییی  با خواجه ای  که

 ( 246  همیان:)                                

 زن  ز  نیاید میییردی  که میییطرب  نیییه

 (257  همان:)                                

 گوک  بیه  سیییعیدی  پنید  کنی  عزت  بیه

 ( 257  همیان:)                                

 گوسفند   اتپییییی  انییییدر  آردمی  کییییه

 ( 265  همیان:)                               

 د  تنیگ   شیییود  موری  کیه  خواهید  کیه

 ( 264  همیان:)                                

 شیییییییر  و اس   آهنین  پنجیییه  همان

 (265  همان:)                                

 چند شاهد از گلستان

راهی  و اسیییتحقیار در او ن ر روی. بیاری پیدر بیه کبرادران بلنید و خوب، و دیگر  کوتیاه بود و حقیرای دییدم کیه  زادهملی  

 (.52:1368رهبر،  )خطی کرد  می

؛که آتش گذاشیتن و اخگر گذاشی ، و افعی کشیتن  تر اسی  و بی  تبار ایشیان برآوردنکردن اولینسیل فسیاد اینان منقطع

 (.61)همان:    کار خردمندان نیس  داشتن،و بچه نگه

 .(94)همان:    نشیناما متعنتان در کمینند و مدعیان گوشه  ؛فضل اس  و دیان  و تقوا و امان تو را همچنین  



 آمیز گفتن گرف  که اینهای رنجشرفیق این سیخن بشینید و به هم برآمد و روی از حکای  من درهم کشیید و سیخن

 (.95)همان:    چه عقل و کفای  اس  و فهم و درای 

مییییییردان کیه   راه خیدای  شییینییدم 

میقییام ایین  شیییود  مییسیییر  کیی  را   تیو 

 

 د  دشیییمنان را نیییکردنییید تییینیییگ 

 خالف اسیی  و جنگکه با دوسییتان   

)هییییمییییان:                                

146) 

 (.154  و مولع زهد و پرهیز )همان:  متعبد بودمی و شبخیزیاد دارم که در ایام طفولی   

 دلق  به چه کار آید و مسحی و مرقع

 

 دارهیای نکوهییده بریخود را ز عمیل 

)هییییمییییان:                                

171) 

 گف :دوخ  و تسکین خاطر مسکین را همیسوخ  و رقعه بر خرقه همیدرویشی را شنیدم که در آتش فاقه می

 کنیم و جامه دلقبه نان خشیی  قناع 

 

 کیه بیار محنی  خود بیه کیه بیار منی  خلق 

 (243)همان:                                  

 چند شاهد از غزلیات

 ییا رب تو آشییینیا را مهلی  ده و سیییالمی 

 

 اسی  و نیکبختیسیعدی قلم به سیختی رفته

 

 هسی اسی  ما را با تو پیوندی کهدر از  رفته

 

 برد و طیاقی  و آرام صیییبر و د  و دین می

 

بسییییسییارنیید تیرك  اقییالیییم  و  هینیید   دیییار 

 

 سیسید  و چشیم که بینند سییاه اسی نه هرآن 

 

 جوانیک  را تن و اندام و جما  اسی  وههم

 

 نید دییدار آشییینیا راچنیدان کیه بیاز بی 

 ( 178:1394، های سعدی)غز          

 آید گردن بنه قضییا را پ  هر چه پیشیی 

 (179)همیان:                                    

 افتقیار میا نیه امروز اسییی  و اسیییتغنیای تو 

 (296)همیان:                                     

 از زخم پدید اسییی  که بازوک تواناسییی  

 (17)هیمییان:                                    

 چو چشیییم ترك تو بیننید و زلف هنیدو را 

 (198)هیمییان:                                   

 یا سیسیدی ز سییاهی بشیناسید ب یر اسی  

 (121)همیان:                                    

 ن همیه لطف نیدارد تو مگر سیییرو روان وی

 (47)همیان:                                      
 

 چند شاهد از قصاید



 انید و هوکد اربیاب شیییوق در طلبی  بی

 

قیبیو    طیوعسیییر  گیردن  و  نیهییاد   بیبییاییید 

 

نیدانم و خیدک چگونیه وصیییف کنم   سیییر 

 

آدمییی  و  درخییتییان  و  بییر  و  آفییرییید   بییحییر 

 

فرو رود خورشییییید  برآیید و بی میا   بسیییی 

 

جیوانیی و  کینیی  عییاشیییقیی  اگیر   سیییعییدی 

 

 رحمی  بیار خیدایی کیه لطیف اسییی  و کریم 

 

بیدمیید مبیارك  امروز خیداییا چیه   صیییب  

 

عیجیی آدمیی نییه  آییید  طیرب  در  اگیر   زاده 

 

 من آورد و گیل و نرگ  و بیید بیاد بوی سییی

 

 عیی  خیدایی کیه بیه تقیدیر عزیزپیاك و بی

 

 سیییرند و پا اصیییحاب فهم در صیییفت  بی 

 ( 689:1383)کلییات سیییعدی،فروغی،     

 کنید نه بییداد اسییی که هر چه حاکم عاد 

 (699)هیمییان:                                    

 که این چو دانه نار اسی  و آن چو شیعله نار 

 (711)هیمییان:                                    

 خورشییییید و میاه و انجم و لییل و نهیار کرد

 (700)هیمییان:                                    

مرداد و  و دی  خزان بیاشیییید  و   بهیارگیاه 

 (699)هیمییان:                                    

 عشیییق محمید ب  اسیییی  و آ  محمید

 (703)هیمییان:                                  

 نوازی کیه رحیم اسیییی  و ودود کرم بنیده

 (706)همیان:                                      

 کیه همی از نفسیییش بوی عبیر آیید و عود

 (706)هیمییان:                                    

 سیییرو در بیا  بیه رق  آمیده و بیید و چنیار

 (708)هیمییان:                                    

عطیار  بیه چیه رونق بگشییییایید   در دکیان 

 (708)همیان:                                    

 ماه و خورشیییید مسیییخر کند و لیل و نهار

 (708)همان:                                    

 گیرینتیجه

دهند، باعث ایجاد سیب  شیخ یی نیز مختلف زبان را به یکدیگر پیوند میکه واحدهای  حروف ربط یا پیوند عالوه بر این

تواند در  عطف می  »و«ها بسیتگی دارد. حرف حروف پیوند و چگونگی اسیتفاده از آن این امر به آشینایی با ظرفی   شیوند؛می

 با و  داده  انجام  زبان  روی  بر  که  ت ییرفی با  سییعدی .  ...  از جمله: با، یا، در، زیرا، حتی، سییس  و شییود؛ی متفاوتی ظاهرمعان

 انجام  را  کار این ایگونهبه او  کند؛ ترنزدی    ادبی  سیط  به  را زبان  عادی  سیط   اسی ، توانسیتهبرده  کار به  که  هاییظراف 

را در معانی مختلفی به کار    »و«سیعدی حرف  .دانسی  او شیخ یی  سیب    هایویژگی  از  یکی  را آن  توانمی  که اسی داده

 ترینهنرمندانه از  یکی  ،علیهمعطوف و  معطوف بین  پردازی اسییی . ایجاد فاصیییلهبرده که نشیییان از توانایی او در سیییخن

 .اس استفاده کرده  آن از  شخ ی خود  سب    ایجاد برای  سعدی که  اس   شگردهایی
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