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  مقدمه
هـاي جديـد   يافتـه . نگاه سبك شناسانه به متون ادبي الزمة شناخت هنري ايـن آثـار اسـت   

ــروان دســتور     ــار پي ــدي و آرا و افك ــة نقــش شناســي هالي ــد نظري ــروز مانن       زبانشناســي ام
زايشي كه به زبان فارسي نيز تسـري يافتـه، زمينـه را بـراي آمـارگيري و تحليـل       -گشتاري

و منثور ميسر ساخته و در نتيجه دستيابي بـه مشخصـات    ساختهاي دستوري متون منظوم
يكـي از نتـايج مطالعـة    «بنا به گفتة چامسـكي  . اي را آسانتر نموده استسبكي هر نويسنده

صوري ساخت دستوري پديد آوردن چارچوبي نحوي است كه تجزيه و تحليل معنا شناسـي  
وب نحوي رجوع كنـد، هرچنـد از   توصيف معنا ميتواند با كسب فايده به اين چارچ. را برتابد

سـاختهاي  (» مالحظات معنا شناسي ظاهراً هيچ كمكي براي تعيين چارجوب نحوي برنيايد
بنابراين ميتوان با بررسي ساختهاي دستوري كالم بـه معـاني و   ). 164ص: نحوي، چامسكي

سـاخت صـرفي و نحـوي كلمـات و جمـالت در ارزيـابي       . مقاصد جمله و گويندة آن پي برد
بنابر گفتة زبانشناسان مبحث صرف به اين . صد اصلي و ضمني گوينده حائز اهميت استمقا

نخست استخراج تكواژهاي دسـتوري، سـپس رده بنـدي آنهـا، خـواه در      «: مسائل ميپردازد
و خـواه بـه عنـوان نشـانة     ...) ضمير، حرف اضـافه، حـرف ربـط، قيـد و     (هاي مستقل مقوله

و بـه  ) هاي دستوري مانند قيـد صفت، فعل و حتي مقوله اسم،(هاي قاموسي شناسايي مقوله
لـذا مقايسـة   ). 96ص: مباني زبان شناسي، نجفي(هاي مختلف زبان اين ترتيب تعيين مقوله

عالوه بـر  . صرفي به ارزيابي تفاوت كاربرد هر يك از اين شاخصها در آثار مورد نظر ميپردازد
واعد دروني تركيب واحدهاي تجزيـة اول  اين بايد چگونگي ساخت عبارت يا جمله بندي و ق

و سلسله مراتـب اهميـت آنهـا را بـه اعتبـار واحـد       ) يعني نقش آنها(و روابط آنها با يكديگر 
اين كار مربوط به مبحثـي اسـت كـه نحـو     . كليتري كه به آن جمله ميگويند، به دست آورد

  ).97ص: همان(ناميده ميشود 
متوجه ظرافتهـاي هنـري وتفاوتهـاي آن بـا     در تحليل ساختمان جمالت ادبي ميبايست 

هـاي  زبان عادي بود و همچنين در مقايسه و آمارگيري بـه تناسـب آثـار مربوطـه از جنبـه     
في المثل بررسي متغيري خاص در يك مـتن بايـد بـا يكسـان نگـاه      . گوناگون توجه داشت

تنتاج علمـي بـه   هـا اسـ  داشتن باقي متغيرها در حد امكان همراه باشد تا بتوان از اين نمونه
. به عالوه تحليل آماري يك متن در مقايسه با متـون مشـابه ديگـر معنـا مييابـد     . عمل آورد

ميدانيم كه شاهنامة فردوسي  و بوستان سعدي هر دو از شـاهكارهاي ادب فارسـي هسـتند    
اند، اما شـاهنامه متنـي حماسـي  و بوسـتان كتـابي      كه در وزن و قالبي يكسان سروده شده

تعليمي است، لذا مقايسة ايـن دو اثـر از نظـر سـاختمان دسـتوري، راز چگـونگي        اخالقي و
الزم به ذكر است ما سعي كرديم در اين . تبديل لحن به حماسي يا تعليمي را آشكار ميسازد
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پژوهش متغير موضوع را نيز يكسان نگاه داريم؛ لذا ده بيت نخسـتين هـر دو اثـر را كـه در     
تا از چگونگي تفاوت جمله پردازي اين دو شاعر در يـك وزن  موضوع نيايش است برگزيديم 

اي فلسـفي  نكته قابل ذكر ديگر اين است كه فردوسي از جنبـه . و قالب و موضوع آگاه شويم
وارد نيايش ميگردد و سعدي از زاوية اخالقي به ايـن حـوزه ورود پيـدا ميكنـد، لـذا برخـي       

يگردد كه در تحليـل ابيـات بيشـتر از آن    ازتفاوتهاي موجود به متغير بودن اين شاخصه برم
هاي صوري مثل اسـتفاده از لغـات،   ناگفته نماند سعدي در برخي جنبه. سخن خواهيم گفت

تحت تاثير فردوسـي اسـت، اگرچـه در ايـن محـدوده بـا       ... تركيبات، تشبيهات، استعارات و
اعراني در قطعيت نميشود گفت سعدي به طور مستقيم از شاهنامه بهره برده است چون شـ 

سـعدي  (انـد  اند كه آنها نيز از عناصر فوق در آثار خود اسـتفاده نمـوده  اين ميان ظهور كرده
پيشينة بررسيهايي از اين دست در زبان فارسـي بـه   ). 6ص: تالي فردوسي، تجليل؛ فاميليان

ندرت يافت ميشود كه در اين ميان مي توان از كارهاي فردوس آقاگـل زاده و غـالم محمـد    
  :براي شروع اين مقايسه ابتدا به نقل ابيات مورد نظر در هر دو اثر ميپردازيم. ي نام بردفقير

  
  )چاپ مسكو(شاهنامه 

 بــــه نــــام خداونــــد جــــان و خــــرد
ــاي   ــد جــ ــام و خداونــ ــد نــ  خداونــ
 خداونـــد كيـــوان و گـــردان ســـپهر   
 ز نـــام و نشـــان وگمـــان برتـــر اســـت
ــده را   ــدگان آفريننــــ ــه بيننــــ  بــــ
ــه راه  ــز انديشـــ ــدو نيـــ ــد بـــ  نيابـــ
ــذرد    ــوهران بگ ــن گ ــه زي ــخن هرچ  س
ــي   ــد همـ ــخن برگزينـ ــر سـ ــرد گـ  خـ
ــو هســت   ــس او را چ ــد ك ــتودن ندان  س
ــنجد اوي    ــي س ــان را هم ــرد را و ج  خ

  )چاپ مرحوم يوسفي(بوستان 
 بـــه نـــام خـــدايي كـــه جـــان آفريـــد
ــتگير  ــندة دســــ ــد بخشــــ  خداونــــ
 عزيــزي كــه هــر كــز درش ســر بتافــت 
 ســـــر پادشـــــاهان گـــــردن فـــــراز

ــذرد    ــه برنگـــ ــر انديشـــ ــزين برتـــ  كـــ
ــاي  ــد روزي ده رهنمــــــــ  خداونــــــــ
ــر   ــد و مهـــ ــاه و ناهيـــ ــدة مـــ  فروزنـــ
ــت    ــر اســـ ــده پيكـــ ــدة برشـــ  نگارنـــ
 نبينـــــــي مرنجـــــــان دو بينـــــــده را

ــ ــاهكـــ  ه او برتـــــر از نـــــام و از جايگـــ
 نيابــــــد بــــــدو راه جــــــان و خــــــرد
 همــــان را گزينــــد كــــه بينــــد همــــي
 ميـــــان بنـــــدگي را ببايـــــدت بســـــت
ــد اوي؟    ــي گنجـ ــخته كـ ــة سـ  در انديشـ

  
ــد  ــان آفريــ ــدر زبــ ــتن انــ  ســــخن گفــ
 كــــريم خطــــا بخــــش پــــوزش پــــذير
ــت     ــزت نياف ــيچ ع ــد ه ــه ش ــر در ك ــه ه  ب
 بـــــه درگـــــاه او بـــــر زمـــــين نيـــــاز
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ــو ــه ف ــرد ب ــان را بگي ــردن كش ــه گ  رن
ــت     ــردار زش ــه ك ــرد ب ــم گي ــر خش  وگ
 اگـــر بـــا پـــدر جنـــگ جويـــد كســـي
ــر خــويش راضــي نباشــد ز خــويش   وگ
 وگـــر بنـــده چابـــك نيايـــد بـــه كـــار
ــفيق    ــي شـ ــان نباشـ ــر رفيقـ ــر بـ  وگـ

  

 بــــه جــــور نــــه عــــذر آوران را برانــــد
ــت    ــاجري در نوشـ ــدي مـ ــاز آمـ ــو بـ  چـ
ــرد بســـي  ــم گيـ ــان خشـ ــدر بـــي گمـ  پـ
ــانش برانـــــد ز پـــــيش  ــو بيگانگـــ  چـــ
ــدگار   ــدارد خداونـــــ ــزش نـــــ  عزيـــــ
ــو رفيـــــق  ــزد از تـــ  بفرســـــنگ بگريـــ

  
 توصيف و تحليل سير سخن در ابيات مذكور

ساختار دو بيت آغازين در هر دو اثر مشابه هم ميباشد، تفاوت موجود اين است كه بيت اول 
البته پايان مصراعهاي بيت اول . به فعل و بيت نخست فردوسي به صفت ختم ميشود سعدي

ضـبط  » زبـان آفـرين  «و » جان آفرين«بوستان در هشت نسخة خطي و همة چاپهاي ديگر 
شده است و تنها در نسخة اساس مرحوم يوسفي به صورت فعلي بوده و ايشان اين ضـبط را  

از تكرار واژة خداوند در هر دو مصراع استفاده ميكند،  در بيت دوم، فردوسي. اندترجيح داده
هر دو شـاعر  در بيـت سـوم نيـز     . در حاليكه سعدي يكبار صفت كريم را به جاي آن مينهد

همين سبك و سياق را ادامه ميدهند و با آوردن بدل صفات ديگر خداوند را برميشمرند، بـا  
حق تعـالي را بيـان ميـدارد و در     اين تفاوت كه سعدي در مصراع نخستينش يكي از صفات

مصرا ع دوم به توضيح آن ميپردازد، در حاليكه فردوسي در هر مصراع يك صفت جداگانه را 
اين شيوه در بيت چهارم نيز دنبال ميشـود و فردوسـي در هـر مصـراع از يـك      . بيان ميكند

را كـه از  ) لمسـتق (جملة جداگانه در تنزيه الهي استفاده ميكند، اما سعدي يك جملة بلند 
لذا بـه نظـر ميرسـد    . دو جملة هسته و وابسته تشكيل شده است، در كل بيت به كار ميبرد

فردوسـي در بيـت چهـارم از    . فردوسي به جمالت كوتاه بدون وابسته گرايش بيشـتري دارد 
سعدي . عطف نيز بيشتر بهره ميجويد، در حاليكه سعدي از نقش نماي اضافه استفاده ميكند

بـدين گونـه سـاختار    . م به بعد به مقايسة عفو الهي با عفو مخلوقـات ميپـردازد  در بيت پنج
ابيات هفتم تا دهم در بوستان كامالً مشابه ميباشد و هر بيت از جملة شرط و جواب شـرط  
در دو مصراع مستقل تشكيل شده است، اما فردوسي تنها در بيـت هفـتم از سـاختار شـرط     

در بيـت  . ناتواني سخن و خرد در توصيف خداونـد اسـت  استفاده ميكند كه آن هم در مورد 
اي اي، نتيجه اي استنتاج ميكند بـه گونـه  نهم و دهم نيز فردوسي با قياس منطقي از مقدمه

كه مصراع اول مقدمه و مصراع دوم نتيجه است و بدين ترتيـب سـعي دارد عجـز انسـان در     
  .شناخت حق را با استدالل اثبات كند
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هاي صـرفي و نحـوي در دو اثـر فـوق     صورت آماري به مقايسة مقوله اكنون برآنيم تا به
لذا در قالب جداولي مرتبط ابتدا شاخصهاي دستوري را با عدد در متون مذكور بـر  . بپردازيم

شايان ذكر است اين آمارهـا بـه صـورت    . ميشماريم و سپس به تحليل اين آمارها ميپردازيم
هايي كه نتيجة مده وحتي المقدور از ذكر مقولهدقيق و با چندين مرحله شمارش به دست آ

  .مشخصي ندارد اجتناب شده است
  

  1جدول شمارة 
ميتوان اين امر . عدي استفاده كرده استبيش از س) بدون وابسته(فردوسي از جمالت ساده 

تر شدن زبان در قرن هفتم نسبت به عصر فردوسي دانست و نيز ميتـوان آن  را ناشي از فني
هـاي روشـن و   را به جهت سعي فردوسي در استدالل، توصيف و امر و نهي در قالـب جملـه  

. بر عكس است در حاليكه در شاخص تعداد جملة مستقل مركب موضوع. كوتاه ارزيابي كرد

علت تفاوت اين شاخص در اينجا به استفادة بيشتر سعدي از جمـالت شـرطي بـراي نشـان     
اين جمالت كـه از بيـت ششـم    . دادن عفو بي كران الهي در مقايسه با مخلوقات باز ميگردد

آغاز ميشود و تا بيت دهم نيز ادامه مييابد به گونة مثالهايي يـك شـكل بـه يكـديگر عطـف      
يعنـي  . ذا ميبينيم كه تعداد جمالت معطوف در سعدي بـيش از فردوسـي اسـت   اند و لشده

سعدي براي تفهيم مطالب خود به تمثيلهاي پي در پي و كوتاه متوسل ميشود؛ در حالي كه 
فردوسي به دنبال تفهيم مطالب فلسفي خود با استفاده از اسـتدالل اسـت و لـذا  صـغري و     

علت عطف بيشتر كلمات در فردوسي نيز پيچيـده  . دكبري ميچيند اما از تمثيل بهره نميبر
به نظر نگارنده سعدي و فردوسي هنگامي كه از صفات خداوند سخن ميگويند آنها . مينمايد

كـريم خطـا بخـش    : را با نقش نماي اضافه به يكديگر ميافزايند تا وحدت آنها آشـكار شـود  
هنگـامي كـه از مخلوقـات و    اما ). فردوسي(خداوند روزي ده رهنماي )/ سعدي(پوزش پذير 

آثار قدرت خداوند سخن به ميان ميĤيد اسامي به يكديگر عطف ميشوند تا تعدد و تكثر آنها 

 شاخص مورد نظر فردوسي سعدي
 )به تعداد(

 جمله مستقل ساده 7 4

 جمله مستقل مركب 5 7

 عطف جمالت 0  4
 عطف كلمات 9  0
 كل جمالت 18 20
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و از آنجا كه در اين ابيات توجه فردوسي ) فردوسي(فروزندة ماه و ناهيد و مهر : به چشم آيد
عطوف است، تعداد بيشتر به آثار بيروني قدرت خداوند و ابزارهاي متعدد شناخت در انسان م

. كلمات معطوف او بيش از سعدي است كه به توصيف صفات لطـف و قهـر الهـي ميپـردازد    
علت افزوني تعداد كل جمالت در سعدي نسبت به فردوسي نيز بـه نـوعي بـه ايـن موضـوع      
مربوط است، چرا كه بيان تمثيلهاي مشروط نسبت بـه اسـتداللهاي توضـيحي بـه جمـالت      

  .بيشتري نياز دارد

  2جدول شمارة 
الزم به ذكر است در اين جدول نوع دستوري كلمات با توجه به متن مالك كار قرار گرفتـه،  

آنجا كه در معني دارنده و صاحب است، به عنوان صـفت  » خداوند«نه نقش آنها؛ مثالً كلمة 
در رديف اسامي شمارش شده، چراكه ايـن كلمـه    لحاظ شده و جايي كه اسم خاص ميباشد

هاي پسـين زبـان   در دري كهن به معني سرور و پادشاه و نيز دارنده و مالك بوده و در دوره
نيز اگـر صـفتي در   ). 168ص: 1نامة باستان، كزازي، ج( يكي از نامهاي آفريدگار شده است 

چنانكه در جدول . است اين متون جانشين اسم شده باشد، در شمارش، صفت محسوب شده
باال مالحظه ميفرماييد، شمار لغات در ابيات دو شاعر تقريباً همانند است، با اين تفـاوت كـه   

سعدي در صدد است با اظهار برخي لغات . كلمات محذوف سعدي بيش از فردوسي ميباشد
و محذوف ساختن ديگر كلمات از ظرفيت نحوي كالم براي جلـب توجـه و درگيـر سـاختن     

تـر بهـره ميجويـد و ظهـور     مخاطب استفاده كند در حالي كه فردوسي از نحوي سـاده  ذهن
در كاربرد فعل نيز، ميان اين دو شاعر تفـاوت وجـود   . كلمات در شعر او بسامد بيشتري دارد

سعدي در صدد است كه به سرعت نتيجة اخالقي مـورد نظـر خـود را بيـان كنـد، در      . دارد

شاخص مورد نظر به فردوسي ديسع
 تعداد

 )محذوف+ظاهر(اسم  33=32+1 32=30+3

 )محذوف+ظاهر(فعل  18=16+2 20=18+2

 حرف و نقش نما 34=32+2 37=32+3
 )محذوف+ظاهر (

 )محذوف+ظاهر(قيد  3=3+0 4=4+0

 )محذوف+ظاهر(صفت  24=19+5 22=18+4

 )محذوف+ظاهر(ضمير  15=9+6 12=5+6

 كل كلمات 127=111+16  125=107+18
 )محذوف+ظاهر (
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گ استدالل ميكند و لذا از جمالت و افعـال كمتـري اسـتفاده    حاليكه فردوسي با تاني و درن
فردوسي حكيمي موقر است و اهل . مينمايد و اين نيز بيشتر به طبيعت دو شاعر باز ميگردد

توصيف و استدالل، در حاليكه خوي سعدي نصيحت اسـت و اگـر از تمثيـل بهـره ميجويـد      
شيوة اصـلي تركيـب   «هانري ماسه  در واقع به قول. جهت اثبات نظرية اخالقي خود ميباشد

نخست يك حقيقت اخالقي را بيان ميكنـد، سـپس آن را   : كالم سعدي چنين به نظر ميĤيد
با يك سلسله تمثيلها به نوعي مجسم ميسازد، گاهي نيز بـرعكس تصـوير حكايـت از بـراي     

حـروف و  ). 253: 1364تحقيـق دربـارة سـعدي، ماسـه،     (» تجسم يك انديشه به كار ميرود
در واقـع بخشـي از ايجـاز در شـعر     . اي دارنـد ش نماها نيز در سخن سعدي جايگـاه ويـژه  نق

سعدي مربوط به استفادة هنرمندانه از حروف است؛ يعني شاعر با حذف برخي اجزاي كالم، 
  : معاني آنها را در حروف ميگنجاند و اين پديده موجب اجمال هنري سخن ميگردد مثل

  »به درگاه او بر زمين نياز  سر پادشاهان گردن فراز    «
يكساني نسبي تعداد قيد در اثر هر دو شاعر نشانگر شيوة يكسان آنها در سـخن پـردازي   

بحـث خـواهيم    9و   8در مورد علت تفاوت صفت و ضمير نيز ذيـل جـداول   . توصيفي است
  . كرد

 شاخص مورد نظر فردوسي سعدي
 )به تعداد(

 تركيب اضافي 7 5

 تركيب وصفي 8 9

 بدل 4 4

تكرار كلمات در 11 9
 بيت

  3جدول شمارة 
چنانكه مالحظه ميفرماييد كاربرد تركيب وصفي در شعر سعدي اندكي بيش از فردوسي 

با توجه به اينكه تعداد صفات در ابيات فردوسي بيشتر بود، اين مسئله ميتواند حـاكي  . است
از نيايش، فردوسي سعي در ايجاد از عالقة سعدي به آوردن تتابع صفات باشد، چنانكه در آغ

گيري تركيب اضافي دارد اما سعدي صفات باري تعالي را به يكديگر پيوند ميدهد، لذا نتيجه
نخستين تاييد ميگردد كه سعدي بيشتر به صفات حـق توجـه دارد و فردوسـي بـه ملـك و      

ي زبـان در  تكرار نيز اندكي در فردوسي بيشتر است كه اين نكته بـه سـادگي كلـ   . تعلقات او
سبك خراساني مربوط ميگردد، چنانكه حذف در سعدي به علت فني تر شدن زبـان سـبك   

  .عراقي و هنر شخصي او در ايجاز غلبه دارد
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  4جدول شمارة 
رجوع كنيد، خواهيـد ديـد كـه گشـتار جابجـايي در شـعر        10چنانچه به جدول شمارة 

فردوسي بيش از سعدي است، اما چنانكه ميبينيم جابجايي افعال در ابيـات سـعدي بيشـتر    
در واقع او بيش از فردوسي بـا افعـال بـازي ميكنـد، امـا تغييـرات زبـاني در شـعر         . ميباشد

د  كه موجب حماسـي شـدن لحـن ميگـردد؛ مـثًال      فردوسي به نحوي خاص صورت ميپذير
شروع مصراع با فعل يكي از اين تكنيكهاست كه به سبب تاكيد بر كنش، فضـاي حماسـه را   
در شعر ميگستراند، قافيه قرار دادن فعل نيز در فردوسي بيشتر اسـت و ايـن امـر حـاكي از     

 شاخص مورد نظر فردوسي سعدي
 )به تعداد(

 جابجايي فعل 7 11

 شروع مصراع با فعل 3 0

 قافية فعل 8 3
 حذف فعل 2 2

 فعل اسنادي ظاهر 2 2
 عل اسنادي محذوفف 1 1
 فعل ساده 13 15
 فعل مركب 3 3

 فعل پيشوندي 2 2

 وجه التزامي 3 1
 امر و نهي 1 0
 وجه اخباري 14 14
 وجه شرطي 1 5
 تغاير وجه با ظاهرش 8 8
 ماضي 0 5
 مضارع 17 10
 مستقبل 0 0
 تغاير زمان با ظاهرش 1 2
 فعل مجهول 0 0
 كل افعال 18 20
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نكتة جالب توجه ايـن كـه فعـل، اسـم و صـفت      . اهميت ويژة كنش در اشعار فردوسي است
تفاوت اين شاخص حاكي از ). 7و  5و  4رك جدول (ساده در سعدي بيش از فردوسي است 

عالقة بيشتر فردوسي به اشتقاق سازي و تركيب آفريني اسـت، در حاليكـه سـعدي جـز در     
حوزه بيش  لذا ميتوان گفت خالقيت فردوسي در اين. صفت گرايشي به تركيب سازي ندارد

از سعدي است، هرچند نميتوان از آفـرينش صـفات تركيبـي زيبـا در شـعر سـعدي چشـم        
از نكات جالب توجه ديگر اينكه اگرچه سعدي شعر تعليمي ميگويد، اما كاربرد وجـه  . پوشيد

التزامي در شعر او كمتر از فردوسي است؛ يعني سعدي سعي دارد بـه شـكل غيـر مسـتقيم     
ب القا كند در حاليكه جنبة تحكمي در استداللهاي فردوسي بيشـتر  مواعظ خود را به مخاط

حاكم است، عالوه بر اين وجه شرطي در شعر سعدي به سبب همين استفاده از تمثيل براي 
شايان ذكر است بر اساس تقسيم بندي كتب دستوري . بيان غير مستقيم نصيحت غلبه دارد

: تور تـاريخي زبـان فارسـي، خـانلري    دسـ (هاي ماضي در وجه اخباري ميگنجـد  همة صيغه
  ).77ص

ايـن اخـتالف از   . شاخص زمان در ابيات مذكور از اين دو شاعر تفـاوت چشـمگيري دارد  
گذشته گرايي بيشتر سعدي نسبت به فردوسي ناشي ميشـود يـا ميتـوان آن را بـه  نحـوي      

ل ماضـي  هاي كلي محتوم از جانب سعدي دانست كـه بـا فعـ   مربوط به ارائة حكمها و گزاره
البته اين شاخصها در نيايش آغازين بدين گونه ميباشد و ممكن است در باقي . بيان ميگردد

. اي ديگـر ارزيـابي شـود   متن به سببب روايتگري فردوسي و حكايت پردازي سعدي به گونه
تغاير وجه و زمان با ظاهر افعال نيز در شعر سعدي نسبت به فردوسي اندكي بيشتر است كه 

  .بيانگر بازي بيشتر سعدي با شكل افعال استاين نكته 
شاخص مورد نظر به فردوسي سعدي

 تعداد

 اسم ساده 26 27

 اسم مشتق 6 3

 اسم مركب 1 1

 اسم مشتق مركب 0 1

  5جدول شمارة 
در مورد عالقة بيشتر سعدي نسبت به كاربرد كلمات ساده در شعر، پيش از ايـن سـخن   

به اشتقاق سازي بيش از سعدي گرايش دارد؛ شايد بتـوان  چنانكه ميبينيم فردوسي . گفتيم
اين آمار در مورد صفات مشتق نيـز  . گفت لحن حماسي بيشتر اقتضاي اشتقاق آفريني دارد

اي دارد؛ چنانكه فردوسي به ساخت صفت فاعلي از بن مضارع عالقة ويژه. قابل مشاهده است
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در اين متن گواهي بر اين مدعاست، اين » فروزنده، نگارنده، آفريننده، بيننده«كلماتي نظير 
نكته ميتواند به سبب استفادة فردوسي از لغات فارسي به جاي كلمات عربي باشـد چنانكـه   
سعدي واژگان كريم و عزيز را انتخـاب ميكنـد امـا فردوسـي كلمـات فروزنـده و نگارنـده را        

 .برميگزيند

 شاخص مورد نظر به تعداد فردوسي سعدي

 هحرف اضاف 10 18

 حرف ربط وابسته ساز 4 10

 حرف ربط همپايه ساز 10 4

  6جدول شمارة 
نحوة استفادة . چنانكه گفتيم يكي از شگردهاي خاص سعدي، استفاده از حروف ميباشد

معنـي  . ايست كه موجـب ايجـاز و گيرايـي بيشـتر كـالم ميگـردد      او از حروف اضافه به گونه
وارد به همين وسيله صورت مي پذيرد؛ مثالً به آفرينيهاي خاص و هنري وي در بسياري از م

  :نحوة كاربرد حروف مختلف در فواصل معين در اين بيت از سعدي توجه نماييد
  »و گر بر رفيقان نباشي شفيق     به فرسنگ بگريزد از تو رفيق«

در مـورد  . اين گونه نظم وتنوع خاص در استفاده از حروف ويژگي سبكي سعدي ميباشد
 .1ذيل جدول شمارة : رك. حروف ربط نيز پيش از اين سخن گفتيمتفاوت شاخص 

 شاخص مورد نظر به تعداد فردوسي سعدي

 قيد تاكيد 1 0

 قيد كميت 0  1
 قيد مكان 1  1
 قيد پرسش 1  0
 قيد نفي 0  2

  7جدول شمارة 
. الزم به ذكر است در اينجا كلماتي را كه از نظر نوع دسـتوري قيـد هسـتند برشـمرديم    

در اين جدول مـورد محاسـبه قـرار    ) مثل به فرسنگ(لغاتي كه نقش نحوي قيد دارند  يعني
چنانكه مشاهده ميشود هر دو شاعر به ميزان كمـي از ايـن دسـت كلمـات بهـره      . اندنگرفته
اند كه البته اين آمار طبيعي به نظر ميرسد، زيرا تعداد  لغاتي كه در زبان از نظر نـوع  جسته

با وجود ايـن سـعدي بـراي مقايسـة لطـف الهـي و عفـو        . اندك استدستوري قيد هستند، 
مخلوقات كمي بيش از فردوسي از قيد بهره برده است، قيود بـه كـار رفتـه در هـر دو مـتن      

هستند و بـه اعتبـار معنـي خـود معمـوالً      ) جزء طبقة باز واژژگاني(عالمت بي) نيز، و بسي(
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توصيف ساختمان دسـتوري زبـان فارسـي،    ( جايگاه ادات را در ساختمان بند اشغال ميكنند
اي دارد، بـه ويـژه در   تاكيد در كالم فردوسي و سـعدي جايگـاه ويـژه   ). 176و  175: باطني

ديباچه كه فردوسي از عجز انسان در شناخت حق و سعدي از كم ظرفيتي بندگان در عفو و 
  .اندآورده بخشش همراه با قيود تاكيد، كميت، نفي و استفهام انكاري سخن به ميان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8جدول شمارة 

يخـتن  كلمات مركب مقلوب يا درهم ريخته به لغـاتي گفتـه مـي شـود كـه از در هـم ر      
دكتـر فرشـيدورد ايـن لغـات را كلمـات مركـب       . انـد ساختمان گروه يا جمله به وجود آمده

و  46ص : تركيب و اشتقاق در زبان فارسـي، فرشـيدورد  (اند اي ناميدهوابستگي درون هسته
مقلوب سازي صفات از تكنيكهاي فردوسي براي حماسي ساختن كالم ميباشد؛ زيرا بـا  ). 52

همراه است و مكث ميان دو كلمه صالبت و سنگيني حماسي ويـژه اي   نوعي آشنايي زدايي
را بـه وجهـي از   » برشـده پيكـر  «البته . گردان سپهر و بر شده پيكر: به سخن ميبخشد مثل

معاني، ميتوان از صفتهاي مركبي دانست كـه از اضـافة مقلـوب بـا تقـدير حـرف اضـافه يـا         
تركيـب و اشـتقاق در زبـان فارسـي،     ) (هيعني داراي پيكـر برشـد  (اند ساخته شده» داراي«

تـرين  چنانكه دكتر كزازي با برگزيدن ضبط برشـده گـوهر در سـنجيده   ). 52ص: فرشيدورد
شكل آن را صفتي مركب براي نگارنده كه در معني آفريدگار بـه كـار رفتـه اسـت، ميداننـد      

ز حـاكي از  افزوني كاربرد صفت مبهم در شعر سعدي ني). 173ص: 1نامة باستان، كزازي، ج(
به بيان ديگر سعدي سعي دارد حكمها و نتايج خود را به همگـان تعمـيم   . كلي نگري اوست

  :دهد؛ مثل
  »حكيمي كه هر كز درش سر بتافت              به هر در كه شد هيچ عزت نيافت«

 شاخص مورد نظر به تعداد فردوسي سعدي

 تركيب وصفي مقلوب 2 0

 صفت اشاره 5 4

 صفت شمارشي 1 0

 صفت مبهم 1 3
 صفت ساده 0 8

 صفت مشتق 13 1

 صفت مركب 1 6
 مركب-صفت مشتق 2 0
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ايسـت كـه   بيشتر بودن صفات مشتق و مشتق مركب در شعر فردوسي مويد همان نكتـه 
م؛ يعني اشتقاق سـازي بـا حماسـه تناسـب بيشـتري دارد؛ امـا چنانكـه        پيشتر توضيح دادي

اين موضوع ميتواند بـه سـبب بحـث    . ميبينيم در شاخص صفت مركب غلبه با سعدي است
در . كردن بيشتر سعدي از صفات الهي، و عالقة او به كاربرد بن فعل در صفات مركب باشـد 

-عمال كنـد در حاليكـه سـعدي خطـا    واقع فردوسي ترجيح ميدهد كه كلمة بخشنده را است

بخش را برميگزيند؛ چنانكه در هر شش صفت مركب به كار رفته در ابيات او بن فعلي وجود 
  .دارد

 9جدول شمارة 

ي به قرار دادن ضماير در محل اسـامي گـرايش ويـژه اي دارد، علـت اصـلي ايـن       فردوس
) »ايـن «و نيـز  (» او«فردوسي با قرار دادن ضمير . پديده در ديباچه تعظيم نام خداوند است

به جاي اسماء حق سعي دارد عظمت و دور از دسترس بودن خداوند را بـه نمـايش گـذارد؛    
سعدي در ايـن راسـتا   . ي انسان در شناخت حق سخن ميگويدزيرا وي در اين ابيات از ناتوان

از آنجـا كـه وي   . به تكنيكي ديگر دست زده است كه با فضاي شعرش تناسب بيشتري دارد
در ابيات مذكور از عفو و اغماض پروردگار سخن ميگويد، ضمير را نيز حذف كرده اسـت تـا   

مار ضمير محذوف در سـعدي  لذا آ. فضاي پرده پوشي الهي بيشتر در شعرش احساس گردد
همچنين سعدي از ضماير متصل بيشـتر بهـره بـرده و آنهـا را     . كمي بيش از فردوسي است

  .تر گرددجابجا نيز كرده است تا عالوه بر ايجاز كالمش غامض و هنري
  :مقايسة ژرف ساختها و گشتارهاي ابيات

اد محدودي قاعده ژرف ساخت جمله از راه تعد«زايشي -بر اساس نظريه دستور گشتاري
قواعـد گشـتاري از راه   . زايشي مينامند به روساخت تبديل ميشود-كه آنها را قواعد گشتاري

حذف، تعويض، افزايش يا جابجـايي، روابـط ژرف سـاختي را بـه روابـط روسـاختي تبـديل        
بنـابراين بخشـي از نحـو    ). 114ص: نگاهي تازه به دستور زبان فارسـي، بـاطني  (» مينمايند
-نگـاهي تـازه بـه معنـي    (عدي است كه ژرف ساخت را به روساخت مبدل ميسازد شامل قوا

 شاخص مورد نظر به تعداد فردوسي سعدي

 ضمير اشاره 2 0

 ضمير متصل 1 3

 ضمير منفصل ظاهر 6 2

 ضمير منفصل محذوف 6 7
 رقص ضمير 1 2
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چامسكي معتقد است كـه ژرف سـاخت بـه دليـل در بـر داشـتن       ). 253ص: شناسي، پالمر
تـر بـه صـورت نظـري     اطالعات دستوري، تعبير معناي جمله را شامل است، به عبارت ساده

لـذا بـا بررسـي ژرف    ). 254ص: همـان (برد ميتوان از طريق ژرف ساخت به معني جمله پي
اين كار با بررسي گشـتارهايي  . ساخت متون ميتوان به مقصود و معاني جمالت نزديكتر شد

  :در اينجا به اين مقايسه ميپردازيم. كه در سطح نحوي روي ميدهند، صورت ميپذيرد
  
  
  
  
  
  
  

 10جدول شمارة 

الزم به ذكر است كه ما در اينجا، گشتارهاي ژرف ساخت اولية ابيات را دنبـال نكـرديم؛   
بلكه گشتارهايي را بررسي نموديم كه ژرف ساخت ثانوية جمالت را به روساخت نهايي شعر 

من «: هنامه بدين شكل بوده استتبديل كرده است؛ مثالً  ژرف ساخت قبلي بيت آغازين شا
و بـا  » به نام خداوند جان و خرد، سخن را آغاز ميكنم كـه انديشـه از ايـن برتـر برنميگـذرد     

و تعويض وجـه فعـل و   ) حذف ه ا(» كه از«، تخفيف »سخن را آغاز ميكنم« و » من«حذف 
شـمار ايـن   با توجه به اين مطلب ، . جابجايي نهاد و قيد به روساخت نهايي مبدل شده است

گشتارها در شعر فردوسي كمي بيش از سعدي است؛ شايد به ايـن علـت كـه زبـان سـبك      
عراقي به گفتار امروز ما نزديكتر است، اما در سبك خراسـاني كلمـات و اركـان جملـه بايـد      
تغييرات بيشتري داشته باشد تا به زبـان امـروز نزديـك گـردد؛ چنانكـه در مـورد شـاخص        

اما گشتار حذف در شـعر سـعدي انـدكي    . اين گونه اظهار نظر كرد جابجايي اركان مي توان
در واقع هنر سعدي . بيشتر است و اين نكته به استفادة سعدي از ايجاز حذف مربوط ميشود

در حذف كالم و گنجاندن معاني در كلمات كمتر است، از اينجاست كه تعداد كلي لغات هم 
  .2شمارة جدول : رك. در شعر فردوسي بيش از سعدي است

 )به تعداد(گشتار مورد نظر فردوسي سعدي

 حذف 16 18

 جابجايي 21 18

 يضتعو 7 6

 افزايش 2 3
 كل گشتارها 44 40

فردوسي سعدي )به تعداد(شاخص مورد نظر
2 2 حذف فعل
7 6 حذف نهاد
 حذف مفعول 1  1
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  11جدول شمارة 
. تفاوت چشمگيري در شاخص انواع گشتارهاي حذف در ميان دو شـاعر ديـده نميشـود   .

بـه  «ايجاد ايجاز هنري در كالم به حذف اركان دست ميزند؛ مثالً به جـاي  سعدي در جهت 
را استعمال ميكند كه با حـذف مـتمم صـورت ميپـذيرد؛     » بفرسنگ«، »ميزان يك فرسنگ

اگرچه فردوسي نيز از الگوي ايجاز حذف بهره ميبرد، اما حذف اركان در شعر او غالباً جنبـة  
 .از تكرار نيز پرهيز نميكندساده ساختن كالم را دارد چرا كه او 

 )به تعداد(شاخص مورد نظر فردوسي سعدي

 تقديم فعل 6 7

 تقديم مفعول 3 2

 تقديم مسند 1 3

 تقديم نهاد بر ادات شرط 2  0
 تقديم قيد 6 4

 تقديم مضاف اليه 0 0

 تقديم صفت 2 0

 جابجايي ضمير 1  2
  12جدول شمارة 

دي و تقـديم مفعـول و قيـد در سـخن فردوسـي      مقدم داشتن فعل و مسند در كالم سع
با توجه به تفاوت اندك اين شاخصها نتيجه گيري دقيق از آنهـا بسـيار   . بيشتر ديده ميشود

مند است مسند و فعل را همراه هـم بـر ديگـر    دشوار است؛ ليكن ميتوان گفت سعدي عالقه
يـزش نـدارد   عز«و » وگـر خـويش راضـي نباشـد ز خـويش     «: اجزاي جمله مقدم بدارد مثل

هاي وجودي و تاكيد بر آنها در شعر سعدي حكايـت  كه اين امر از اهميت گزاره» خداوندگار
ايست كه امر بر آن يـا بـه   دارد؛ اما در شعر فردوسي تاكيد بيشتر معطوف به وسيله يا پديده

بـه بيننـدگان   «و » خـرد را و جـان را همـي سـنجد اوي    «: كمك آن صورت ميپذيرد مثـل 
جنبة موسيقايي كلمات در شعر فردوسي اهميت . »نبيني مرنجان دو بيننده را/ ا آفريننده ر

ويژه اي دارد، به گونه اي كه وي با جابجايي اركان سعي در افـزايش موسـيقي ابيـات دارد؛    
را از آغاز فعل جدا كرده و در پايان مصراع ميĤورد تا با ايجاد رديف بـر  » همي«مثًال پيشوند 

3 2 حذف حرف و نقش نما
4 4 حذف صفت اشاره
1 0  حذف متمم
 حذف مسند 1  0
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يا نهاد را » همان را گزيند كه بيند همي/ خرد گر سخن برگزيند همي«: آهنگ بيت بيفزايد
خرد را و «: در دو جمله تكرار كرده و در پايان مصراع مي آورد تا موسيقي رديف ايجاد شود

و چنانچه موسيقي كـالم اقتضـا   » در انديشة سخته كي گنجد اوي/ جان را همي سنجد اوي
: فعل را نيز محذوف نميسازد تا بر آهنگ سخن بيفزايد كند اركان را جابجا نمي كند و حتي

  »نگارندة بر شده پيكر است/ ز نام و نشان و گمان برتر است«
  

  نتيجه
بررســي ده بيــت نخســت بوســتان و شــاهنامه كــه در يــك وزن و موضــوع اســت مــا را از  

  : رويكردهاي مختلف دو شاعر در سخن پردازي آگاه ميسازد
لسفي سعدي و فردوسي موجب شده است كه تعداد جمـالت و  تفاوت بينش اخالقي و ف -1

، )هت نمودار ساختن وحدت صفات الهيج( ، كاربرد تتابع صفات )براي تبيين تمثيل(افعال 
عطف جمالت و استفاده از تمثيل در قالب جمالت مستقل مركب و نصايح غير مسـتقيم در  

جهـت  (حاليكه عطـف كلمـات   قالب وجه خبري در ده بيت نخست بوستان بيشتر باشد، در 
و استفاده از جمالت مستقل ساده در شاهنامه به سبب ) پديدار ساختن تكثرات عالم خلقت

  . استدالل پردازي و توجه به آثار بيروني قدرت خداوند بيشتر به چشم ميخورد
-هر دو شاعر از تكنيكهايي دستوري براي القاي فضاي مطلوب خود در ابيات بهره جسته -2

چنانكه فردوسي با تاكيد بر كنش، فعل را نخستين جزء مصراع ساخته يا آنرا قافيه قرار اند؛ 
داده و به جهت تبيين عظمت خداوند و دور از دسـترس بـودن او از ضـماير بهـره بيشـتري      
جسته است در حاليكه سعدي با حذف ضمير و  نهاد، فضاي پرده پوشي الهي را در شـعرش  

  . آشكار ساخته است
تقاق آفريني در شعر فردوسي و استفادة بيشتر از كلمات ساده در شعر سعدي ناشـي  اش -3

از تفاوت سبك زباني دو شاعر است؛ چنانكه فردوسي با استفاده از صـفات فـاعلي مشـتق از    
  . كاربرد لغات عربي ميپرهيزد و سعدي از كلمات سادة عربي بهره ميجويد

ز حاكي از ارائة حكمهاي اخالقي كلي و محتوم كاربرد بيشتر فعل ماضي و صفات مبهم ني-4
از جانب سعدي است و مقلوب سازي صفات در شاهنامه از تالش فردوسي جهت سـنگين و  

جابجايي فعل و ايجاز حذف و بهره مندي هنرمندانـه از  . حماسي ساختن كالم حكايت دارد
  . حروف از ديگر ويژگيهاي شعر سعدي ميباشد
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ات نيز بخشي حاكي از تفـاوت سـبكهاي خراسـاني و عراقـي و     تفاوت شاخص تكرار كلم -5
بخشي ديگر به استفادة فردوسي از تكرار در جايگاه رديف جهت افزايش موسيقي كـالم بـاز   

  .ميگردد
  

  منابع 
 :، تصحيح غالمحسين يوسفي، خوارزمي، تهران)1384(بوستان، سعدي، مصلح الدين عبداهللا

  .چاپ هشتم
، ترجمة حسـن مهـدوي اردبيلـي؛ غالمحسـين     ) 1364(ماسه، هانري تحقيق دربارة سعدي،

  .توس :يوسفي، تهران
، به كوشش محمدرضا شـعباني،  )1389(تركيب و اشتقاق در زبان فارسي، فرشيدورد، خسرو

  .زوار، تهران
چـاپ   :، امير كبير، تهران)1387(توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، باطني، محمدرضا

  .بيست و يكم
   .، سمت، تهران)1383(ر تاريخي زبان فارسي، ابوالقاسمي، محسندستو

، بـه كوشـش عفـت مستشـارنيا، تـوس،      )1385(دستور تاريخي زبان فارسي، خانلري، پرويز
  .تهران

  .، ترجمة احمد سميعي، خوارزمي، تهران)1363(ساختهاي نحوي، چامسكي، نوام
ين، مجلـة دانشـكدة ادبيـات و    سعدي تالي فردوسي، تجليل، جليل؛ فاميليان سوركي، حسـ 

  .1384، پاييز 17-1)): 75(2(56علوم انساني دانشگاه تهران، 
، بر اساس چاپ مسكو، به كوشـش سـعيد حميـديان،    ) 1384(شاهنامه، فردوسي، ابوالقاسم

 .چاپ هفتم :قطره، تهران

  .، نيلوفر، تهران)1387(مباني زبان شناسي، نجفي، ابوالحسن
  .چاپ اول :، سمت، تهران)1379(يرجالل الديننامة باستان، كزازي، م

  .، آگاه، تهران)1366(نگاهي تازه به دستور زبان فارسي، باطني، محمدرضا
  .چاپ اول :، نشر مركز، تهران)1366(ر.نگاهي تازه به معني شناسي، پالمر، فرانك

 
 
  


