
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24پیاپیشماره -1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي
  )123-136(ص

  2)نویسنده مسئول( ،رحیم افضلی راد1عباس ماهیار 
  17/1/1393تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  

   :چکیده
نویسندگان کتب بالغت و معانی در بررسی جمالت امري ، امر را فرمان به انجام کار یا طلب فعلی 
میدانند از موضعی برتر و باالتر که معنی حقیقی آن دستور دادن به مخاطب است و یادآور میشوند 

(ارشاد که گاهی امر ، از معنی حقیقی خود خارج میشود و گوینده براي اغراض و مقاصد دیگر چون 
  . میکند، تمنّی و آرزو ، استرحام و ... ) از فعل امر استفاده 

هدف پژوهش حاضر بررسی و کشف اغراض ثانویۀ جمالت امري در غزلیات سعدي است تا نشان دهد 
سعدي در غزل براي کدام اغراض و اظهار کدام معانی از امر بهره گرفته است و بسامد کاربرد هر کدام 

اندازه بوده است تا به توسعه این دانش در زبان فارسی بپردازد . چرا که سعدي از از اغراض تا چه 
جمله شاعرانی است که از ظرفیت زبان بیشترین بهره را برده است و از ساختارهاي ویژه گفتار براي 
القاي ظرایف معنایی و اهداف بالغی استفاده کرده است . نوع پژوهش بنیادي و با روش توصیفی ـ 

یلی صورت گرفته است و یافته ها بر اساس تحلیل محتوا بررسی شده است . جامعه آماري پژوهش تحل
غزل است که به شیوة تصادفی منظّم انتخاب  238غزل و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  714

غرض ثانویه در جمالت امري توجه داشته است و  32که سعدي به  میدهدگردید . نتیجه نشان 
کتب معانی ذکر شده است  د اغراض ثانویۀ امر محدود به همان مواردي نیست که درمیگردمشخّص 

ترتیب : تمنّی و آرزو ، ارشاد ، استرحام ، ترغیب و تشویق ، ب پربسامدترین این اغراض. همچنین 
ي توسط جملۀ امردردمندي و التماس بوده است  و اظهار و بیان معانی متعدد به طور توأمان در یک 

  گوینده صورت گرفته است . 
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  اغراض ثانویه ، جمالت امري ، غزلیات سعديکلیدواژه ها : 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٢٥/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
  مقدمه 

اي که در آن فرمانی داده شده جمله« در کتب دستور غرض اصلی امر را دستور دادن دانسته اند 
التی است جملۀ امري خوانده میشود، در جملۀ امري از کسی میخواهیم که کاري را انجام بدهد یا ح

فرمان به انجام کار یا « )و در کتب معانی دربارة امر گفته اند  12:  1380خانلري ،» . ( را بپذیرد
استدعاي فعل « ) یا  137سکّاکی ، بی تا : » ( طلب حصول فعل از مخاطب است از موضعی باالتر 

ل امر را به کار میبرد ) اما گاهی گوینده فع 281:  3علوي یمنی ، بی تا ، جلد » ( به جهت استعالء 
و مقصود و غرضی جز امر و فرمان مورد نظر اوست که جنبه بالغی و ادبی دارد و موجب تأثیر کالم 

) وقتی  68:  1391میگردد و زبان شناسان از آن به عنوان کنش تأثیر گفتار یاد میکنند .( یول ، 
» ی گذرد روزگار مسکینم بپرس حال من آخر چو بگذري روزي / که چون هم« سعدي میگوید : 

شاعر به اظهار دردمندي ، عجز و ناتوانی میپردازد تا رحم و شفقت مخاطب را برانگیزد در این بیت  
معنی فرمان و دستور از امر استنباط نمیگردد .بحث اغراض ثانویه و معانی مجازي جمالت ، در علم 

دار است . آستین با مطرح کردن نظریه معانی همچنین دانش زبان شناسی از اهمیت ویژه اي برخور
کاري مطرح است که چنین جمالتی انجام میدهند و زبان را از  مسئلۀ« معتقد است » کارگفت « 

علّت « ) میتوان گفت  173 – 175:  1390باطنی ، ». ( دیدگاه کاربردیش مورد توجه قرار میدهد 
خواهد با توجه به مقتضاي حال مخاطب یا بکار بردن جمالت در معانی ثانوي این است که شاعر می

خواننده سخن بلیغ و مؤثر بگوید و یکی از مهمترین ابزار تأثیر به کار بردن جمالت به طور غیرمستقیم 
در معانی ثانوي است . گوینده معنا را مورد غرض خود برمیگزیند و این غرض اوست که معنایی خاص 

 نه) در کتب معتبر بالغت  111 – 118: 1381شمیسا ، ». (ربردي خاص را به میان میکشد یا کا
) که بر پایه مفاهیم جمالت  240ـ  241غرض ثانوي براي امر ذکر شده است (تفتازانی ، بی تا : 

قرآن کریم بوده است و نویسندگان متأخر کتب معانی  فارسی نیز با تکیه بر همان نمونه ها ، شاهد 
اند . لذا توسعه دانش معانی اغراض ثانویۀ اي آن اغراض ذکر نمودهمثالهایی از شعراي فارسی زبان بر

شعر فارسی از ضرورتهاي تحقیق پژوهشگران دانشگاهی است. نگارنده ، اغراض ثانویۀ جمالت امري 
غزلیات سعدي را مورد بررسی قرار داده است چرا که سعدي از جمله شاعرانی است که از ظرفیت 

ه است و از ساختارهاي ویژه گفتار براي القاي ظرایف معنایی و اهداف بالغی زبان بیشترین بهره را برد
استفاده کرده است تا نشان دهد که گستردگی مفاهیم و اغراض ثانویه امر بسیار بیشتر از آن است 

لطایف ادبی و تخیالت شاعرانه محدود « که در کتب معانی قدما و متأخرین ذکر شده است همچنین 
) و به قول عبدالقاهر  110: 1373همایی ، » ( کرد. میتواننوع معانی مجازي را محدود ننیست ، این 

به لحاظ آن ها منظّم کالم  مزیت نظم هم به سبب اغراض و مقاصدي است که«جرجانی 
) چون سعدي در غزل به زبان احساسی و عاطفی سخن میگوید  140: 1368(جرجانی،».میگردد

اي اغراض ثانویه است که با توجه به سیاق کالم و بافت جمالت دریافت بیشتر جمالت امري او دار
یعی شف.» ( بسیاري از صاحبنظران برآنند که معنی را باید در بافت و کاربرد شناخت « میگردد و 
) و این برداشت میتواند تابع روح متکلّم یا روح مخاطب باشد یا هر دوي آنها  174:  1391کدکنی ، 

)این پژوهش با هدف بررسی و کشف  580: 1391تضاي حال برمیگردد . (دیباجی ، و آنچه به مق
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اغراض ثانویۀ جمالت امري غزل سعدي صورت گرفته است تا به  زیباییهاي نهفتۀ کالم او در این 

اي از حوزه بپردازد که سعدي براي اظهار کدام معانی ، از این جمالت استفاده کرده است تا گوشه
جمالت امري بسیار بیشتر از آن است  و نمایانده شود و مشخّص گردد که اغراض ثانویۀهنر بالغت ا

  که در کتب قدما و متأخّرین به آن اشاره شده است.
  پیشینه تحقیق 

معنا از مطالعات قرآنی  ةمطالعات دربار ۀاغراض ثانویه از مباحث علم معانی است ، تاریخچ ةبحث دربار
آغاز میشود و در این زمینه علوم مختلفی شکل گرفته است مانند : وجوه القرآن  ، مفردات قرآن و 
مجاز القرآن که به بررسی معناي قراردادي و کاربردي کلمات پرداخته است . عبدالقاهر جرجانی در 

و وارد معناي کلمه نمیشود و جمله را در کتاب دالیل االعجاز ، علم معانی را علم معانی نحو میداند 
نظر میگیرد و میخواهد به معنا برسد . بنابراین اولین کسی است که علم معانی یا معانی نحو را به 

) بعدها سکّاکی ، خطیب قزوینی و تفتازانی به شرح و تلخیص  638:  1368وجود آورد .(جرجانی ، 
) در کتاب مفتاح العلوم به چهار غرض ثانویۀ  319ج ا :  1372علوم بالغی پرداختند ( علوي مقدم ، 

 240ـ  241) و در کتاب مطول به نه غرض ثانویۀ امر ( تفتازانی ، بی تا : 137امر ( سکّاکی ، بی تا :
) در بحث انشا اشاره شده است و شاهد مثالهایی که براي اغراض ثانویه جمالت امر در کتب بالغت 

  ت چرا که هدف آنها بررسی معانی مجازي جمالت قرآن کریم بوده است .آمده یکسان و مشابه اس
اخیر تالشهایی در جهت تدوین کتب بالغت و علم معانی به زبان فارسی صورت گرفته است  ةدر دور

کیه بر و با ت اندپرداخته. در این کتابها نویسندگان در مبحث انشا به توضیح امر و اغراض ثانویۀ آن 
 ز جمله.ااندهایی از شعر شاعران فارسی زبان ذکر نمودهالهاي قرآنی کتب قدما ، نمونههمان شاهد مث

ومعالم  109ـ  110: 1363هنجارگفتار تقوي ، و  31ـ  34( آق اولی ، بی تا :این کتب ، درراالدب
اغراض  ة) است .که ادیب دانشمند حسام الدین آق اولی حوز 150ـ  154:  1379البالغه  رجایی ، 

بندي نموده است که قدمی تازه در جهت گسترش معانی ثانویۀ جمالت امري را تا هفده غرض دسته
ثانوي امر بوده است .همچنین مؤلف کتاب روش گفتار  علم البالغه بیست غرض براي امر ذکر نموده 

بررسی نقشهاي معنایی جمالت پرسشی و امري در « ) مقاله  152ـ  154: 1346است .( زاهدي ، 
)  به نوزده کارکرد ثانویۀ جمالت امري در قصاید خاقانی  1388کاردانی و مالمیر،  (» قصاید خاقانی 

اشاره کرده است وهمچنین علی اکبر باقري خلیلی منظورشناسی جمله هاي پرسشی غزلیات سعدي 
  ) 92را مورد مطالعه قرار داده است .( فصلنامه بهار ادب ، بهار

  روش انجام پژوهش 
ها بر اساس تحلیل محتوا بررسی شده اي بر پایۀ توصیف و تحلیل است و یافتهپژوهش مطالعهروش 

غزل است  238غزل و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  714است . جامعۀ آماري پژوهش حاضر 
وضیح به تصحیح و ت» غزلهاي سعدي « که به شیوة تصادفی منظّم انتخاب گردید . منبع مورد مطالعه 

اغراض ثانویه ،کتب معانی قدما ، متأخرین و  تر غالمحسین یوسفی بوده است .براي نامگذاريدک
مقاالت پژوهشگران مدنظر بوده است . اما در درجۀ اول نگارنده براساس دریافت مفهوم و منظوري 

ه با توجکه گوینده به اظهار آن پرداخته است توجه الزم داشته است چرا که اظهار این معانی ثانوي 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٢٧/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
به سیاق کالم و به معونت قرائن ، بافت و موقعیت و خوانش غزل قابل دریافت بوده است .براي 

ایم چون لطایف ادبی و تخیل سعدي براي بندي اغراض کارکرد محدودي را در نظر نداشتهطبقه
ه و تراویدکاربرد این معانی مجازي محدود نیست و معانی و مقاصد لطیف ثانوي بیشماري از زبان ا

است . همچنین نگارنده هرجا الزم دیده است که آوردن بیت قبل یا بعد جملۀ امري به دریافت غرض 
، آن ابیات را نیز ذکر نموده است تا خوانندة مقاله ، مفهوم غرض را به وضوح میکندثانویۀ امر کمک 

  دریابد .
رکاربردترین تا کم کاربردترین اغراض ثانویۀ جمالت امري غزلهاي سعدي پس از بررسی بر اساس پ

  طبقه بندي شده است که به هر یک از آنها اشاره میشود . 
حالت رایجی که بر جان انسانها سلطه دارد و گاهی براي بیان آن ، از فعل امر  ) تمنّا و آرزو : 1

 این پژوهش میشود که در مفهوم بالغی تمنّا و آرزو است و گوینده قصد اظهار آن را دارد . در استفاده
  ي در این غرض به کار رفته است .جملۀ امر 73

ــت خیـالت         بـاز آي کـه در دیـده بمـانـدسـ
  

ــین که به خاطر بگرفتبن ــانتشـ ــت نشـ   سـ
  )222(غزل 

ــذار    ــگ ــاك دوســـــت ب ــرا در راه خ   م
  

ــدر خــون من کوش    ــمـن ان   بـرو گـو دشـ
  )261(غزل 

  با من ســوخته خرمن نفســی خوش بنشــین 
  

ــوم زان نفس روحــانی   ــده شـ ــا مـگر زن   ت
  )465( غزل 

ــتان آ  ــوي بسـ ــرو را روزي خرامان سـ   خالف سـ
  

  دهان چون غنچه بگشاي و چو گلبن در گلستان آ
  )573(غزل 

غرض شاعر از امر ، راهنماییهاي اخالقی است که متضمن خیر و صالح و  ) ارشاد و راهنمایی : 2
جملۀ امري در این غرض به کار رفته است  56رستگاري آدمی است . در حجم نمونه این پژوهش 
  که گاه توأم با غرض ترغیب و تشویق مخاطب است .

ــت   ــود دوســ ــه وجــ ــدآن را کــ ــایــ   بــ
  

ــر     ــی ــن گ ــویشــــت ــود خ ــرك وج ــو ت   گ
  )285( غزل 

  صبر کن اي دل که صبر سیرت اهل صفاست
  

ــت  ــرط محبت وفاس   چاره عشــق احتمال ، ش
  )366(غزل 

ــه مدار ــت در دامن مردان زن و اندیشـ   دسـ
  

ــی     نـد چه غم از طوفانش هر کـه بـا نوح نشـ
  )441(  غزل 

ــن عمــل  ــراي آخرت آبــاد کن بــه حسـ   سـ
  

ــایــد این بنیــان کــ   ه اعتمــاد بقــا را نشــ
  )714(غزل 

گاهی گوینده براي استرحام و برانگیختن رحم « ) استرحام ( جلب رحم و شفقت مخاطب ) : 3
:  1386علوي مقدم و اشرف زاده ، » . ( و شفقت مخاطب ، فعل جمله را به صورت امر به کار میبرد



  
  
  
  
  
  
 

  ١٢٧/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
ي را جملۀ امر 48آماري این پژوهش  ۀ) غرض از امر دستور و فرمان نیست . سعدي در جامع 59

  با اغراض التماس و تمنّا است . براي بیان این غرض به کار برده است که توأم
ــاتوان را ؟  ــنــد فقیر ن ــه توانگران ببخشـ   ن

  
  نظري کن اي توانگر ، کـه بـه دیـدنت فقیرم   

  )57(غزل 
ــتان برگیر   ــت رحمتم از خـاك آسـ   بـه دسـ

  
ــتاند     کـه گر بیفگنیم کس بـه هیچ کس نسـ

  )291(غزل 
ــار  ــاتــوان اي ی ــا مــن رنــجــور ن ــاز ب   بســ

  
ــکین بینوا اي دوســــت   ببخش بر من مسـ

  )510(غزل 
ــاي  ــان بگشــ ــه روي من اي مهرب   دري ب

  
ــایــد اگر تو در بنــدي   کــه هیچکس نگشــ

  )672(غزل 
غرض گوینده از امر برانگیختن و تشویق مخاطب به انجام کاري است و امر  ) ترغیب و تشویق : 4

ي پژوهش حاضر این غرض به کار رفته است جملۀ امر 43رد نه فرمان و دستور . در جنبۀ مؤدبانه دا
  که توأم با غرض ارشاد و راهنمایی است.

ــعدي بگو  ــوي ، گفتـه سـ   يدفتر فکرت بشـ
  

ــر مجلس ببــار     دامـن گـوهر بیــار ، بر سـ
  )54(غزل 

ــعــدي اگـر طــالـبـی راه رو و رنــج بر      سـ
  

ــد دل به کام ــد جان به حلق یا برسـ   یا برسـ
  )276( غزل 

ــایــی بــکوب   ــقــی پ ــا گــر عــاشـ ــعــدی   سـ
  

ــقــا ــتـی بــزن     عــاشـ ــی دسـ   گـر مـفـلسـ
  )552(غزل 

)  197: 1381گاهی براي تأکید بیشتر و تقویت معنی ، امر و نهی را با هم به کار میبرند ( شمیسا ،
  ي بدین گونه است .جملۀ امرکه در این غرض چهار 

ــده  ــد مراد خلق ب ــاشــ   چو دور ، دور تو ب
  

  دست ،دست تو باشد درون کس مخراشچو 
  )42( غزل 

 28گوینده با آوردن جملۀ امري درد و رنج و غم خود را اظهار میدارد . سعدي  ) دردمندي : 5
ي را در این غرض به کار برده است که گاهی توأم با غرض جلب رحم و شفقت مخاطب و جملۀ امر

  حسرت نیز هست .اظهار 
ــا بــگــریــم چــون ابر در بهــاران    بـگــذار ت

  
ــاران  ــه خیزد روز وداع ی ــال ــنــگ ن   کز سـ

  )177(غزل 
ــۀ زردم بـبـین و نقش بخوان       بـیــا و گـون

  
ــخن دراز آیــد   ــم سـ   کـه گر حــدیـث نویسـ

  )450(غزل 
ــم بی تو    ــوشـ ــقت مشـ   بیـا کـه در غم عشـ

  
ــم بی تو    بیـا ببین که در این دم چه ناخوشـ

  )615( غزل 
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)  102: 1373همایی ، » . ( خواهش و طلب یکی از همشأن خود « التماس یعنی  ) التماس : 6
واست خود را با تضرّع و زاري و اضطرار مطرح میکند و جملۀ امر نشان از دردمندي و گوینده درخ

جملۀ  5جملۀ امري این غرض را به کار برده است که  19پریشانی خاطر گوینده است .سعدي در 
جمله توأم با اغراض ثانویۀ استرحام ، دردمندي و تمنّا و  14امر منحصرًا در این غرض بوده است و 

  بوده است .آرزو 
ــن     ــا ک ــه ســـــوي م ــی ب ــه ــگ ــر ن   آخ

  
ــن  ــی دوا کــ ــه ارادتــ   دردي بــ

  )21( غزل 
ــعــدي نگــاه دار  ــتــه سـ ــکسـ   جــانــا دل شـ

  
  دانــی کــه آه ســــوخــتــگــان را اثــر بــود 

  )429(غزل 
ــت برافگن    بـه خدا که پرده از روي چو آتشـ

  
ــپنــدت   کــه بــه اتّفــاق بینی دل عــالمی سـ

  )477(غزل 
افسوس و دریغ گوینده است از ناکامی ها و برآورده نشدن آرزوهایی که دارد . حسرتی  ) حسرت : 7

تحسر و حسرت بیشتر در جمالت خبري است . که دلتنگی و سوز درون گوینده را بازتاب میدهد . 
هاي هنر ي غزل سعدي ، این غرض قابل استنباط است و این خود یکی از چشمهجملۀ امر 16اما در 

 16بالغت سعدي است که از سخن به مقتضاي حال و مقام در نهایت استادي بهره برده است . هر 
تمنّا و آرزو ، بیتابی و مالل و دلتنگی همراه است جمله با اغراض دیگري چون استرحام ، دردمندي ، 

.  
ــوختیم  ــبوري و دوري بسـ ــاز آي کز صـ   ب

  
ــه معنی برابري    اي غــایــب از نــظر کــه ب

  )327(غزل 
  بــــاز آي کز اشــــــتــــیــــاق رویــــت     

  
ــتـــن مـــاللـــم   بـــگـــرفـــت زخـــویشـــ

  )357زل ( غ
ــم دردمنــدان پرس   درازنــاي شــــب زچشـ

  
  تو قــدر آب چــه دانی کــه بر لــب جویی 

  )582( غزل 
گوینده براي حصول مقصود و برشمردن غایت و هدف خود  ) بی اعتنایی و کم اهمیت شمردن : 8

است اعتنود خیلی چیزها را مهم نمیشمارد و وجود آن را کم اهمیت تلقی مینماید و به آن بی، بود و نب
ي را در مفهوم این غرض جملۀ امر 15، و براي اظهار این غرض از فعل امر استفاده میکند . سعدي 

  به کار برده است .
ــیم و زرم گو مبــاش و دنیی و ــبــاب سـ   اسـ

  
  روي تو بینم کــه ملــک روي زمین اســــت

  )153(غزل 
معنی امر استنباط نمیشود بلکه منظور شاعر این است که نبود سیم و زر و دنیا » گو مباش « از فعل 

  و اسباب آن برایم مهم نیست ، چرا که من به چهره زیباي تو توجه دارم .
ــتان بهشــت باش  ــمه آب کوثر و بس   گو چش

  
  ما را مقام بر ســر این کوي خوشــتر اســت  

  )495(غزل 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٢٩/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
به چشمه کوثر و باغ بهشت بی اعتناست و اقامت خود را در کوي یار برتر و باالتر از همه چیز میداند 

.  
غرض گوینده از به کار بردن فعل امر بیان مبالغه در وصف مخاطب است . این کاربرد  ) مبالغه : 9

 15به گونه اي است که شنونده ، معنی حقیقی امر را که فرمان و دستور است ، برداشت نمیکند . 
  ي در حجم نمونه این پژوهش براي بیان این غرض به کار رفته است .جملۀ امر

  چـنـیـن جـوان کــه تویی برقعی فرو آویز    
  

ــر جــا را   ــاي ب ــیــر پ ــرود پ ــه دل ب   وگــرن
  )216( غزل 

ــن     ــردد ســـــروب ــره گ ــی ــا ت ــر ت ــگ   درن
  

ــرن     ــردد نســــت ــره گ ــی ــا خ ــذر ت ــرگ   ب
  ) 552(غزل 

  روي بــپــوش اي قــمــر خــانــگــی      
  

ــی      ــگ ــوان ــه دی ــل ب ــق ــکشـــــد ع ــا ن   ت
  )636(غزل 

ــعــجــبــی  ــل ــ  ب ــال ــت هــاي خــی ــبســ   ت ب
  

چشم خردمندي و فرزانگی

امري، سرزنش کردن و نکوهش مخاطب است .سعدي  از جملۀغرض گوینده  ) توبیخ و مالمت : 10
  جملۀ امري را در غرض ثانویۀ توبیخ و مالمت به کار برده است . 13

ــه روز      ــم ــري ه ــاط ــه خ ــو ب ــا را ت   م
ــذار     ــگـ ــالف بـ ــدة خـ ــاعـ ــن قـ   ایـ

  

  یــک روز تــو نــیــز یــاد مــا کــن      
  ویــن خــوي مــعــانــدت رهــا کــن       

  )21(غزل 
  و گاه این توبیخ را متوجه خود میسازد نه مخاطب .

ــعــدي    ــان آوري مکن سـ   هـنـر بیــار و زب
  

ــیرینم   ــکر که ش ــت بگوید ش   چه حاجت اس
  )174( غزل 

  تن کن نه عتاب خلق سعديتو حساب خویش
  

ــاعــت قیــامــت عمــل تبــاه داري    کــه بضــ
  )303(غزل 

غرض گوینده از به کاربردن فعل امر ، هشدار و آگاهانیدن مخاطب است .  ) تنبیه و هشدار : 11
رفته است  که توأم جملۀ امري غزل سعدي در حجم نمونه این پژوهش در این غرض به کار  سیزده

  با غرِض ارشاد است و با توجه به سیاق کالم و بافت و لحن جمله قابل دریافت است .
ـ  ــعیف همت ب   ه در خـداي قربی طلب اي ضـ
  

ــاه داري       کـه نمـانـد این تقرّب کـه به پادشـ
  ) 303( غزل 

  غفلــت ایــام عیش پیش محقق خطــاســـت 
  

ــبح اســـت خیز کآخر دنیا فناســـت      اول صـ
  ) 366(غزل 

ــت فتنۀ ــت زینهار یک دم که دوسـ   خفتسـ
  

ــوس    ــا نــرود عــمر بر فسـ ــاش ت   بـیــدار ب
  )654(غزل 
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این غرض از اغراض پرکاربرد جمالت خبري است اما سعدي با بهره گیري از  ) فرح و شادي : 12
ظرفیت زبان و ساختارهاي ویژة گفتار ، این غرض ثانویه و معنی مجازي را در فعل امر بیان کرده 

ي که موضوع جملۀ امراو را نشان میدهد که چگونه با  است . این نوع کاربرد گوشه اي از هنر بالغت
 یازدهله آن فرمان و دستور دادن است زمینه را براي معانی مجازي و سخن بالغی فراهم آورده است . 

ي به اظهار شادي جملۀ امرامري این پژوهش در این غرض به کار رفته است . شاعر با آوردن  ۀجمل
  و دادن بشارت میپردازد .

ــاز زمــزمــه عــود    مــطــرب مــجــلــس بســ
ــرآمــد و آیــت رحــمــت     قــرعــه هــمــت ب

  

ــود      ــرة عـ ــمـ ــوان بسوز مـــجـ ـــ   خـــادم ایـ
ــعود  ــت درآمــد زدر بــه طــالع مسـ   دوســ

  )519( غزل 
ــادي بر عــارف چــه تفــاوت دارد   غم و شــ

  
شـادي آن کاین غم از اوست     سـاقیا باده بده 

  )558(غزل 
  مژدگانی بده اي نفس که ســختی بگذشــت 

  
ــم کـه جان باز آمد    دل گرانی مکن اي جسـ

  )690( غزل 
نشان دادن بزرگی و احترام  گوینده گاهی براي ) تعظیم و تکریم مخاطب ( مدح مخاطب ) : 13

و ستایش مخاطب و ارادت خود به او فعل امر به کار میبرد . یعنی به جاي جملۀ خبري از جملۀ 
م تو سرور من هستی و من غال« انشایی امر استفاده میکند . مثًال در بیت زیر به جاي اینکه بگوید : 

  ن میکند .این ارادت و مدح و تکریم خود را با فعل امر بیا» توام 
ــی     ــدوم ــخ ــه م ــرو ک ــن ب ــده م ــر دی   ب

  
ــلـطــانــی     ــده کــه سـ ــه خـون ب ــه ب   پـروان

  )243(غزل 
ــلطنت که میخواهی میکن که دلپذیري   هر س

  
ــیري    در دســــت خوبرویــان دولــت بود اسـ

  )144( غزل 
  جملۀ امري را در حجم نمونه این پژوهش براي بیان این غرض به کار برده است . یازدهسعدي 

گاهی سعدي براي اظهار بیتابی و انتظار و دلتنگی خود از دوري  ) بیتابی و مالل دلتنگی : 14
معشوق ، فعل را به صورت امر به کار میبرد که همراه اغراض ثانویۀ دیگري چون دردمندي و حسرت 
و جلب رحم و شفقت مخاطب است که با توجه به سیاق کالم و قرائن جمالت استنباط میشود و با 

دانش معانی « حساسی و عاطفی سخن میگوید سازگاري دارد . چرا که روح غزل سعدي که به زبان ا
)  اما این جمله عاطفی را به وسیلۀ امر  40:  1370(کزّازي ، »        ، دانش حال هاي سخن است 

  امري در این پژوهش در این غرض به کار رفته است . ۀجمل . یازده بیان میکند
  ســـت گرفتــار غمــت را رمقی بیش نمــانــد

  
ــت ؟ بکش تا برهانی   چند مجروح توان داشـ

  )96( غزل 
ــت  ــت جدایی میان ما اي دوسـ   زحـد گذشـ

  
ــت  ــا اي دوســ   بیــا بیــا کــه غالم توام بی

  )582(غزل 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٣١/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
این غرض در کتب بالغت و معانی قدما و معاصران به عنوان غرض ثانویۀ امر  ) گله و شکوه : 15
امري گله و عدم رضایت خود را از مخاطب بیان میدارد که  کارگیري جملۀه است . سعدي با بنیامد

اعتنایی هایی که معشوق و مخاطب سعدي یها و بیتوأم با مالمت و سرزنش است نسبت به بی وفای
ي در اظهار این غرض قابل برداشت جملۀ امر دهبه او روا داشته است . در جامعه آماري این پژوهش 

  است.
ــد   ــاعـ ــن قـ ــذار   ةایـ ــگـ ــالف بـ   خـ

  
  ویــن خــوي مــعــانــدت رهــا کــن      

  ) 21( غزل 
ــد     ــردن ــدر ک ــا غ ــا م ــم و ب ــردی ــا ک   وف

  
ــعــدي کــه این پــاداش آن اســــت    برو سـ

  ) 324( غزل 
ــید   ــنگـان بـادیه را جان به لب رسـ   گو تشـ

  
  تو خفتـه در کجـاوه بـه خواب خوش اندري   

  ) 327( غزل 
گوینده قصد دارد با امر رفتار و عمل مخاطب را مورد طنز و  ) طنز و ریشخند و استهزاء : 16

  جملۀ امري را براي بیان این غرض به کار برده است.ده تمسخر قرار دهد و به او طعنه زند . سعدي 
  منم امروز و تو و مطرب و ســـاقی و حســـود

  
  خویش را گو بــه در حجره بیــاویز چو خیش

  )36(غزل 
که عطف حسود بر من و تو و مطرب و «یعنی : گو حسود خویش را به در حجره بیاویزد ( طنز ) 
ین تی تکلیف حسود را به گونه اي دیگر تعیساقی خالف انتظار خواننده است و مایه شگفتی میشود وق

 33:  1379شفیعی کدکنی ،.» ( بندي بالغی است که خواننده را مسحور میکند کند نوعی چشممی
 (.  

  همه عیب خلق دیدن نه مروت اسـت و مردي 
  

ــتن کن که تو هم گناه داري   نگهی به خویشـ
  )303(غزل 

 هنگوینده با امر قصد دارد فروتنی خود را نسبت به مخاطب اظهار کند .  ) تواضع و فروتنی : 17
  جملۀ امري در حجم نمونه این پژوهش در این غرض به کار رفته است .

  )450آید(غزل  که هر که چون تو گرامی بود به نازبه جاي خاك قدم بر دوچشم سعدي نه 
ــه اگر بخرامی   ــعــدي ن ــده سـ   پــاي بـر دی

  
  که به صــد منزلت از خاك درت خاکتر اســت

  ) 560( غزل 
 سعدي براي اظهار تسلیم و سرسپردگی محض در برابر مخاطب و ابراز ) پاکبازي و تسلیم : 18

ارادت و فنا در برابر او از فعل امر استفاده میکند که متضمن کمال فروتنی و تواضع است ، سعدي در 
  ي این پژوهش این غرض را اظهار میدارد . جملۀ امر هشت

ــه خــون مـن آمــدي هــال بـرخــیــز      اگـر ب
  

  وگر بــه بردن دل آمــدي بیــا اي دوســــت
  ) 510( غزل

ــر ا   ز کمند تو ســـعدي به هیچ روي نتابدسـ
  

ــیر خویش گرفتی بکش چنـانکه تو دانی    اسـ
  ) 189( غزل 
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ت فاي به کار میبرد که با توجه به سیاق کالم و باسعدي فعل امر را به گونه ) تهدید و تحذیر : 19
جمله ، مفهوم تهدید و تحذیر که همان بیم دادن است از آن استنباط میگردد . در کتاب 

 5)  265:  1409مختصرالمعانی تهدید به معنی تخویف و در مفهوم انذار آمده است . ( تفتازانی ، 
  امري براي بیان این غرض در این پژوهش به کار رفته است . جملۀ 

ــمــانــش بــپــرهــیز     ــه دل گـفـتـم زچشـ   ب
ــوبــش نــبــیــنی  ــتــان مــخضـ ــرانــگشـ   سـ

  

ــت   ــا مســ ــد ب ــاویزن ــیــاران نــی   کــه هشـ
ــت  ــکسـ ــبر برپیچید و بشـ ــت صـ   که دسـ

  )213(غزل  
  تو برون خبر نداري که چه میرود ز عشـــقت

  
ــه آتـش بـزنـیـم در      ــدرآ وگـرن   حجیبــت ب

  )597(غزل  
غرض از امر ، وجوب و الزام نیست بلکه گوینده مفاد امر را در اختیار مخاطب قرار  ) تخییر : 20

میدهد و مخاطب است که به اختیار خود آن را به کار میبندد . یعنی شنونده ، بین دو امر مخیر 
جملۀ  5) 102: 1373همایی ،». ( دو امر متضاد و در معنی تحریض است  تخییر مابین«میشود . 

  امري در این غرض به کار رفته است .
ــورت رویش ببین ــورتگر زیباي چین گو صـ   صـ

  
  یا صــورتی برکش چنین یا توبه کن صــورتگري

  ) 258( غزل 
  که در مصرع دوم ، غرض از امر ، تخییر است . 

ــعدي  ــایی و رندي به هم کنی سـ   تو پـارسـ
  

  میســـرت نشـــود ، مســـت باش یا مســـتور
  )705(غزل  

شاعر گاهی براي ابراز مخالفت با مخاطب از فعل امر استفاده میکند یا مخالفت  فت :) اظهار مخال 21
ي غزل خود را در این پژوهش جملۀ امر پنجخود را با عقیده و نظر کسی اعالم مینماید . سعدي 

  براي اظهار این غرض به کار برده است . 
ــم از     ـ مـرا گـویـنــد چشـ ــانوي ب   پــوشــ

  
  ورا گــو بــرقــعــی بــر خــویشـــتــن پــوش 

  ) 261( غزل 
ــاقی ســـرمســـت ، جام بادة عشـــق    بیار سـ
ــیحــت عقال   ــذیرم نصـ   مـن آن نیم کــه پ

  

ــح کــه    پنــدم  میــدهــدبــده بــه رغم منــاصـ
ــاب فرزنــدم    پــدر بگوي کــه من بی حســ

  ) 606( غزل 
تحقیر یعنی خوار کردن یا خرد و خوار داشتن چیزي را ( دهخدا ) گوینده با به کار  ) تحقیر : 22

ي جملۀ امر چهاربردن فعل امر قصد خوار کردن کسی یا چیزي را دارد ، در حجم نمونه این پژوهش 
  براي بیان این غرض به کار رفته است . 

ــربـیـچــارگــی بنــه          اي نـطـفــه مـنـی سـ
  

ــار کرد       کــابـلـیـس را غرور منی خــاکســ
  )3( غزل 

ــوق بی وفاســـت ــفله و معشـ   دنیا حریف سـ
  

ــا رود    چــون مــیــرود هــر آیــنــه بــگــذار ت
  ) 45( غزل 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٣٣/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 
، اظهار تعجب و شگفتی است . در  جملۀ امرکار بردن غرض گوینده از ب ) تعجب و شگفتی : 23

کار رفته است که گوینده در هر چهار ۀ امر در مفهوم این غرض بجمل چهارحجم نمونه این پژوهش 
  استفاده کرده است . » بین « مورد از فعل امر 

  عقل بین کز بر ســـیالب غم عشـــق گریخت
  

ــت و بــه گرداب خطر بـاز آمــد     عـالمی گشـ
  )  474( غزل 

امري که در مفهوم تعجب و شگفتی است غرض مبالغه نیز از آن استنباط  ۀدو جمله از چهار جمل
  میشود . 

ــرو بلنــد بین کــه چــه رفتــار     میکنــدسـ
  آن چشـم مسـت بین که به شوخی و دلبري   

  

ــم چــه گفتــار      میکنــدوان مــاه مــحــتشـ
ــیــار    ــد هـالك مــردم هشـ   مــیکنــدقصــ

  ) 678( غزل  
ر دستور دادن از موضعی برتر و باالتر نیست بلکه مقصود غرض گوینده از فعل ام ) اذن و اجازه : 24

جملۀ امر در این  چهارگوینده از کاربرد جملۀ امر ، دادن اجازه به مخاطب براي انجام کاري است . 
  پژوهش براي بیان این غرض یافت شده است . 
  جواب تلخ چــه داري ؟ بگوي و بــاك مــدار

  
ــهد محض بود چون تو بر دهان آري    کـه شـ

  ) 312( غزل
  نشــاید خون ســعدي را به باطل ریختن حقّا 

  
ــهل اســت اگر داري به خطّ خواجه فرمانی    بیا س

  ) 315(غزل
از به کار بردن امر بیان عجز و ناتوانی و درماندگی خود  غرض گوینده ) عجز و ناتوانی گوینده : 25

است . این غرض با تعجیز تفاوت دارد چرا که تعجیز ، عجز و ناتوانی شنونده و مخاطب را بیان میکند 
  جملۀ امري در مفهوم این غرض به کار رفته است .  چهارنه گوینده را . 

  ي کــاروان مــحــمــل بــرایــنــد      اال ا
  

ــت   ــا را بنــد بر پــاي رحیــل اســ   کــه م
  )174( غزل 

ــت    کـاي دل ربوده از برمن حکم از آن توسـ
  

ــه مثــل ترك جــان بگو     گـر نـیز گوییم ب
  ) 504(غزل 

مقصود گوینده از فعل امر ، عکس آن است و غرض از امر ، نهی است و قصد دارد مخاطب  ) نهی : 26
  را از انجام کاري باز دارد .

ــتن ز  ــوق دســـت طلــب داشـ   دامن معشـ
  

  پیش کســی گو کش اختیار به دســت اســت
  )66( غزل 

  یعنی : به من نگو ( نهی ) که از معشوق دست بردارم چون من اختیار ندارم و از خود بیخودم .
چنین جمالتی در محاورة امروز مردم کاربرد فراوان دارد . مثًال جمله : این حرف ها را به کسی بگو 

ژوهش ، چون من به آن گوش نمیدهم .در این پ نگوکه گوش کنه  یعنی : این حرف ها را به من 
  جملۀ امر در مفهوم نهی به کار رفته است . سه،
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) بلکه بر سبیل تضرّع  240غرض دعا را طلب فعل نه بر سبیل استعال ( مطول ، بی تا :  ) دعا : 27
اند ، سخنی است که از جان گوینده برآمده و با اخالص ، نیاز و ) دانسته 137(سکاکی ، بی تا : 

 ۀجمل سهخواسته خود را بیان  میدارد . در دعا ، گوینده مقامی بسیار پایین تر از مخاطب دارد . 
  امري در این غرض به کار رفته که توأم با غرض استرحام است .          

ــیران را  خـ  ــا همــه اسـ   الص بـخش خــدای
  

ــیر کمند زیبایی اســـت    مگر کســـی که اسـ
  )363(غزل 

در غزل ، اظهار فخر و مباهات است که  جملۀ امرگاهی غرض سعدي از به کار بردن  ) تفاخر : 28
امري در این پژوهش براي  ۀجمل سه. با توجه به بافت و موقعیت جمله این مفهوم قابل دریافت است 

  بیان این مفهوم بوده است .         
ــهرم نگــه کنیــد و ببینیــد     گـو همــه شـ

  
ــار کــرده حمــایــل  ــت در آغــوش ی   دســ

  )279(غزل 
ه یعنی ب میکندن جملۀ خبري ، از جملۀ امري استفاده گاهی گوینده به جاي به کار برد ) خبر : 29

  جاي خبر از انشا استفاده میکند .
ــت    ــت از دوســ ــای ــک ــود شــ ــب ــا ن ــب   زی

  
ــا کــن       ــه روز گــو جــف ــبــا هــم   زی

  )21(غزل 
فزاید اآن را با امر بیان میکند که بر بالغت کالم می» زیباست جفاي زیبارو ، « به جاي جملۀ خبري 

.  
ــت       یـا :  میـل از این جـانـب اختیاري نیسـ

  
ــم       ــاه ــن ک ــه م ــو ک ــگ ــا را ب ــرب ــه   ک

  ) 171(غزل 
و بی اختیار جذب معشوق میشوم ،جملۀ » هستم  من کاهی در برابر کهربا« به جاي اینکه بگوید 

جملۀ امري غزل خود را براي  سهخبري را  با جمله انشایی امري بیان میکند .در این پژوهش سعدي 
  بیان خبر به کار برده است .

غرض گوینده تأکید و برجسته کردن سخنی است که   ) تأکید کالم و جلب توجه مخاطب : 30
دارد تا توجه خواننده را به پیام خود جلب نماید ، بنابراین از جملۀ امري قبل  قصد بیان کردن آن را

  جملۀ امري در مفهوم این غرض کاربرد داشته است . سهاز پیام اصلی خود استفاده میکند . 
ــیحت زتو میپیچد روي     هر کـه مـا را به نصـ

  
ــق به  ــیر که عاشـ ــمشـ   مدارا نرود گو به شـ

  ) 129(غزل 
ــتانی عیش می     افتد زمانیهر کـه را بـا دلسـ

  
ــکاري    گو غنیمـت دان که نادر در کمند افتد شـ

  )585(غزل 
:  1379رجایی ، » ( گویند  حکم به تساوي دو نسبت را« تسویه یعنی برابر کردن ،  ) تسویه : 31

  ) 104:  2ج  1368شیرازي ، » ( و مساوي قرار دادن بین فعل و ترك فعل است ) «  154
  :بار امر را براي غرض تسویه به کار برده است که هر دو مورد با غرض دودر این پژوهش سعدي 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٣٥/بررسی اغراض ثانویه جمالت امري در غزلیات سعدي 

  دکیبایی نمانتخییر توأم اســت .خســتگانت را شــ
  

ــی        ــارگ ــب ــک ــش ی ــک ــا ب ــن ی ــا دوا ک   ی
  )603(غزل 

یعنی دوا کردن و کشتن برایم فرقی ندارد و یکسان است و  مخاطب را مخیر مینماید که توأم با 
  غرض تخییر است .یا در بیت :

ــدم  ــمع یا بکشـ ــبحیا بگذارم چو شـ   به صـ
  

  چاره همین بیش نیسـت سـوختن و ساختن  
  )705( غزل 

، برایم گداختن و کشتن فرقی ندارد و یکسان است (تسویه) میدهدگوینده حکم به تساوي دو فعل 
  و مخاطب را مختار میکند بین دو فعل ( تخییر ) 

بیان عجز و ناتوانی مخاطب است ، گوینده با آوردن جملۀ امري قصد دارد عجز مخاطب  ) تعجیز : 32
بار از امر براي بیان این غرض بهره جسته  یکخود را  بیان نماید . در حجم نمونه این پژوهش سعدي 

  است .
  که میگوید به باالي تو ماند سرو در بستان ؟

  
ــروي که بتواند چنین رفتن بیاور در   چمن س

  )63(غزل 
ن نظیر ی و از آوردمیتوانی چنین سروي بیاوري که مانند معشوق من باشد ،بیاور . یعنی : نمیتواناگر 

  آن عاجزي .
  نتیجه 

که در کتب نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد که اغراض ثانویۀ امر تنها محدود به مواردي نیست 
غرض ثانوي در جمالت امري غزل سعدي بدست آمد که  32بالغت ذکر شده است . در این پژوهش 

 اند ،بسیار بیشتر بوده است و این نشانگردر کتب معانی براي امر ذکر نمودهدر مقایسه با اغراضی که 
بق با زبان فارسی منط آن است که  اوًال : اصول علم معانی که به زبان عربی نوشته شده است ضرورتًا

نیست چرا که تألیف این کتب در درجۀ اول بر مبناي بررسی و نشان دادن اعجاز قرآن کریم بوده 
است و نویسندگان کتب بالغت فارسی نیز با تأثیر پذیري کامل از آن به زحمت شاهد مثالهایی از 

: لطایف ادبی و احساسی و تخیالت ض و معانی ثانوي ذکر  نموده اند . ثانیًا اشعر فارسی براي آن اغر
شاعران محدود نیست بنابراین معانی ثانوي انواع جمالت را نیز نمیتوان محدود کرد .و گواه این تعداد 

اي است که از جمالت امري غزلیات سعدي دریافت گردیده است .چرا که سعدي در اغراض ثانویه
گفتار براي القاي ظرایف بالغی بیشترین  غزل به زبان عاطفی و احساس سخن میگوید و از ظرفیت

بهره را برده است و تقریبًا تمامی جمالت امري در غزلیات سعدي از کارکرد اصلیش که دستور دادن 
است ، خالی است . و براي اغراضی دیگر به کاربرده شده است . همچنین در برخی موارد اغراض 

 ايشف این اغراض نشان میدهد که بخش عمدهثانوي متعدد از یک جملۀ امر قابل دریافت است .ک
از راز تأثیر سخن شاعران به ساختمان جمله و نوع کاربرد انواع جمالت بستگی دارد  و زبان فارسی 
به ویژه غزلیات سعدي از بهترین متنهایی است که میتواند بر اساس نتایج فوق براي توسعه دانش 

  معانی مورد مطالعه قرار گیرد .
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