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  :چكيده
شناسانه در حوزه ادبيات فارسي با رويكرد سبك دوره آغاز شـد             اولين كارهاي سبك     

، هنـوز   هاي گوناگون ديگر در ايـن علـم        و اين گرايش حتي بعد از معرفي شدن شاخه        
ما در اين مقاله با دوري از سنت مرسوم به سراغ سـبك شخـصي               . ستبقوت خود باقي  

اي از مختصات خاص در ايـن اثـر          ايم و قصدمان تبيين مختصه     رفتهدر گلستان   سعدي  
اي از كـاربرد     حاصل اين تالش گونـه    .  را بنمايانيم  اواي از سبك شخصي      بوده تا گوشه  

    ايـم و تـا بـه امـروز در هـيچ منبعـي اعـم از                  ي روايت ناميـده   »را« بود كه ما آن را       »را«
 »را« سخني از اين نوع كاركرد    ،  ي مربوط   ها دستور تاريخي يا ديگر حوزه     شناسي، سبك

  .ميان نيامده استب
  

   :كلمات كليدي
  .، انواع را ، دستور تاريخي  گلستان ، ي روايت»را« ، سبك شخصي    
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  :مقدمه 
اي نظم فارسي ، اينك هنگام آن فرا رسيده كه           شناسي دوره   سبك پس از چند دهه بررسيِ       

، توجه قـرار گيرنـد    ويژگيهاي سبكهاي فردي شاعران نيز مورد       با بررسي دقيق متون ادبي ،       
مـا  . هاي زباني يا ادبي يا فكري قرار ميگيرنـد           وزهحاين ويژگيهاي سبكي فردي در يكي از        

بررسـي ميكنـيم و     » زباني«در اين مقاله يكي از ويژگيهاي فردي سبك گلستان را در حوزة             
   .در متون ديگر سابقه ندارد ميباشد كه » را«خاصي از آن استفاده از نوع 

  
  تعريف سبك شناسي

ي برخورد كنيم كه آثار     ا  شاعر يا نويسنده   ابممكن است   ) سبك دوره (آثار يك دوره    ة  درضمن مطالع «   
  .متمايز باشد، او نسبت به همعصران خود يعني آثار ديگر آن دوره 

اي  مختـصات ويـژه    اني وادبي عصر،   زب ،گونه آثار معموال عالوه بر مختصات كلي مشترك فكري          در اين 
را از هـر اثـر       آن اثر ادبي      خاصي است و نهايتاً    ةر يا نويسند  خورد كه فقط مربوط به شاع     هم به چشم مي   

طنـين   سـت، رامـضادار يـا چهـره دا      از نويـسندگان    به اصطالح اثر برخـي      .كندادبي ديگري مشخص مي   
  1.»خصي داردسبك ش گوئيم سبك خاص خود را دارد،خود دارد، ميمخصوص ب

اثر مذكور را با آثار قبل و بعد از         ،  براي يافتن مختصه يا مختصات خاص سبكي در گلستان          
كاركردهـاي  يكي از موارد متمـايز      ها  در اين بررسي    و سنجش قرار داديم،    خود مورد مقايسه  

ت تـا    بود كه ما را بر آن داشـ        گلستان در   »را«كارگيري  بگوني آنها و فراواني      ،گونه»را«انواع  
  .اي آماري در متن كتاب تعريف كنيم و پس از آن به بررسي موارد ياد شده بپردازيم جامعه

 ةجامعه آماري ما از ابتداي حكايات تا انتهاي جمله سوم هر حكايـت بـوده اسـت و نتيجـ                   
  :شرح زير ميباشدحاصل از آن ب

دند ديـار مـشرق      پرسـي  رااسكندر رومـي     :  مورد مثال   نوزده »از« ةجاي حرف اضاف   ب »را« -
  2...ومغرب

 از ملوك كنيزكي چينـي  رايكي  :مثال  موردبيست و چهار »براي« ةجاي حرف اضاف ب»را« -
  .3آوردند

                                                 
   74،صكليات سبك شناسي  - 1
  52ص ، گلستان  - 2
  51ص ، گلستان  - 3
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را يكي از بزرگـان گفـت پارسـايي         :مثال.  مورد بيست و يك   »به« ةجاي حرف اضاف   ب »را« -
  1 ...چه گويي اندر حق فالن عابد

  2 دل از دست رفته بود رايكي :مثال.   موردسيزدهي فك اضافه  »را« -
  3 از ملوك مرضي هايل بودرايكي  :مثال.  مورددوازدهي بعد از مسند اليه »را« -
  4 ... ديدم سر بر آستان رادرويشي :مثال.  موردسي و پنج مفعول ةي نشان»را« -
  5 حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخورديراعابدي : مثال. مورد شانزده ي  روايت»را« -
  6اي نادر الحسن بود  بندهرااي  گويند خواجه:مثال.  موردپنج مالكيت ةي نشان»را« -
  

  »را« ةدربار
 كه تركيبي   »براي« به معني    زياد مورد استعمال ندارد و غالباً      است و    »راي« در پهلوي    »را«   

  . آمده است»راي« و »به«است از 
و   يعني بـراي شـرم       »95«ةفقر - مسپار شرم و ننگ بد را روان به دوزخ       « :مثال از اندرز آباد   

   7.نام و ننگ خود را مستحق دوزخ مكن
موارد استعمال ايـن كلمـه در فارسـي دري بـسيار            . ، جزو حروف اضافه بشمار ميرود       » را«

  توان بـه يكـي از گويـشهاي محلـي منـسوب           نها را مي  كه بعضي از آ    مختلف و متعدد است،   
  8. استبعضي ديگر استعمال عام بوده دانست و

  
  

                                                 
  53 ص ،گلستان - 1
  123ص، همان  - 2
  .يكي از ملوك مرضي هايل داشت: . فقط با تعويض فعل امكان حذف شدن دارد،مانند»را« اين نوع 38ص، همان  - 3
  53 ص  ،همان - 4
  .فقط در اوايل حكايات وجود دارد، ست كه اين نوع را  الزم بذكر66 ص  ،همان - 5
  121ص، همان  - 6
  417ص ،سبك شناسي نثر  - 7
 384ص ،دستور تاريخي زبان فارسي  - 8
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  »را«انواع 
  :)نظر ما به دو نوع قابل تقسيم استكه ب(ي بعد از نهاد جمله »را« -الف

  . ت از كوفه نشستس نخست كه به كشتي اندر نشرانوح  -
يي است  »را«  بعدي ةست كه در مثالهاي منبع مورد نظر آورده شده و گون          گونه نخست همان  

  .كه در مثال زير وجود دارد
  1 . با يكي از مالحده مناظره افتادارعالمي معتبر  -

ست و در صـورت     ت كـه اولـي قابـل حذفـ        سايناليه   ي بعد از مسند   »را«تفاوت اين دو نوع     
 اين كار جمله را نارسا       ، شود ولي در مورد دوم    ، جمله دچار خلل و ضعف نمي      حذف شدن   

  2.ميكند از اين رو چنين تفكيكي را بين اين دو قايل شديم
  :عولنشانه مف»راي«-ب

 مفعـول   ة ذكر شـده اسـت،گاهي نيـز مكـان راي نـشان            »را«مفعول بدون   ،  گاهي درگلستان   
  3.عبارت ديگرحالت لغزنده داردب، تغييرميكند 

  4...)به جاي يكي از بزرگان را.( يكي را از بزرگان به محفلي اندر همي ستودند-
 .آيد اي كه فعل آن مجهول است مي  گاهي در جمله»را« -ج

  .حرمتي حمل فرموده نيايد  بر دليري و بيرا اين حديث زنهار تا
  به عنوان فك اضافه »را« -د
  .دل از دست رفته بود را  يكي -
  ي اختصاص»را« -ه
   5 كس ز مادر نزادرابدو گفت پردخته كن سرز باد          كه جز مرگ  -
 

                                                 
  114ص، گلستان  - 1
  248تاريخي،خانلري،صبراي مطالعه بيشتر رك،دستور - 2
  256ص  ،غلط ننويسيم  - 3
ي مفعولي در گلستان به هيچ وجه نشانه عهد ذهني نيست تا بتوان آن را عالمت معرفه »را«اينجا بايد يادآوري كرد كه  - 4

 190رك،دستور مفصل امروز،ص.كنندنكره مي ي مفعول را -هاي يكي  نشانهدانست چرا كه در تمامي موارد

  285ص ،) حروف اضافه و ربط(دستور زبان  - 5
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                                            1 ... عز وجل كه رامنت خداي  -
   مترادف باي قسم -و
  2 تو رخ ماه را بيااليدة مپسند         كه بوس رابه خنده گفت كه حافظ خداي -
  ي بيان سبب وعلت»را« -ز
    3را بر زمين مسجد نيفكندي ، حفظ حرمت  -
  منظور به معني بقصد و ب»را« -ح
  4  .راچهار پير با خود آوردم راي وتدبير  -
  و مانند آنها   )از ، به، براي (ة جاي حروف اضاف را ب-ت
  از ملوك كنيزكي چيني آوردند را يكي -
  5 . چه خطا ديدي را گفتند وزيران پدر را هرمز -
  ي زايد»را« -ي
  6 در بوستان با يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد را شب -
  7 . خدمت ميرسيم را فردا -

در . ا هميشه بعد از قيد زمان استفاده ميـشود         قيد هم خوانده شده زير     ةنشان»را«البته اين نوع    
  8 . نظرات ديگري نيز وجود دارد»را«مورد اين نوع 

  ي نشانه وجه مصدري» را« –ك 
  9 بر منظر بايد نشست رااو  -
   تكرار ميشود »را« در بعضي از موارد هر گاه جمله متضمن بدل باشد كلمه -ل

                                                 
  1 ص،گلستان خطيب رهبر - 1
  286،صدستور زبان  - 2
  385،صدستور تاريخي زبان - 3
  386ص، همان  -4
  23ص، گلستان  -5
  7ص، همان  -6
  400ص ،  سبك شناسي نثر -7
 رك،كليات سبك شناسي -8

 322ص ،  همان  -9
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  رد  ، وليعهد كرا عمرو بن اليث رابرادر خويش  -
   با حرف را معادل فعل داشتن استفاده ميشود»بودن« فعل –م 
   1 مسخره اي بود نام او شمردلرافرعون  -

   مضاعف را دارد ةيد وحكم حرف اضافĤمي) از بهر(  و) از براي( ي زايد كه بعد از »را« –ن 
  .2را  و خدا را بگير از براي دل را دنيا را بگير از براي تن - 

 را در   ) ل و ن   - ك -ج(هـاي     كه در اين بخش معرفـي شـدند گونـه          »را«هاي   از انواع گونه  
 در  ،»را«چهـار نـوع      ايـن     نيافتيم ولي اينكه آيـا اصـالً       انتخاب شده از گلستان    آماري   ةجامع

  . نياز ببررسي تمام متن گلستان دارد اند يا  گلستان كاركرد يافته
  

    ي روايت »را«تحليل نمونه هايي از  معرفي و
در دستور تاريخي اسـت كـه ويژگـي خـاص كتـاب              »را«اي از انواع     روايت گونه ي   »را«   

 اينگونه است كه نظم جملـه پايـه و پيـرو را        »را«گلستان ميباشد، ساختار و كاركرد اين نوع        
 . 3 پايـه انتقـال ميدهـد      ة پاره اول را به قبل از جملـ        ،بهم ميزند و با دو پاره كردن جمله پيرو        

  : عملكرد آن ة و نشان دادن نحو» را«يي از اينگونهها نمونه اينك
  ... حكايت كنند كه از دهر مخالف بفغان آمدهرا  مشت زني -
  ...حكايت كنند كه مشت زني از دهر مخالف بفغان آمده -

  حكايت كنند :جمله پايه
  كه: حرف ربط
  ...مشت زني از دهر مخالف بفغان آمده: جمله پيرو

  ...ه غاري در نشسته بود  شنيدم كه برادرويشي  -
  ي در نشسته بود رشنيدم كه درويشي به غا

  شنيدم : جمله پايه

                                                 
 386ص ،  دستور تاريخي زبان فارسي  -1

  386، صهمان  - 2
  122-121،صدستور مفصل .براي جمله پايه و پيرو،رك - 3
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  كه : حرف ربط
  به غاري در نشسته بود: جمله پيرو

  ...شنيدم كه متعلقان را همي گفت را يكي از ملوك عرب -
  ... شنيدم كه يكي از ملوك عرب متعلقان را همي گفت-

  شنيدم : جمله پايه 
   كه: حرف ربط
  ...كه يكي از ملوك عرب متعلقان را همي گفت : جمله پيرو

   در جمالت زير »را «و از همين گونه است 
  1 حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زدرا مردم آزاري -
   حكايت كنند كه با نعلبند پسري سر خوش بودرا قاضي همدان -
   شنيدم از پيران مربي كه مريد را همي گفت را يكي -
  ... شنيدم كه ببخل چنان معروف بود كه رااري د مال-
  ...  حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي را ظالمي -
  ... شنيدم كه كوتاه بود و حقير را ملك زاده اي -
  ...سوخت شنيدم كه در آتش فاقه ميرا درويشي -
  ....  شنيدم كه خانه رعيت خراب كرديرا غافلي -
  ... را در عشرت روز كرده بود شنيدم كه شبيرايكي از ملوك  -
  ....عابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخوردي - 
  ... گدايي هول را حكايت كنند كه نعمتي وافر-

ست كه در حكايت اول از باب اول گلستان جمله به اين صورت است              نكته جالب توجه اين   
ي »را« مـورد داراي      و چـون ايـن     2 )ا شنيدم به كشتن اسـيري اشـارت كـرد         پادشاهي ر ( كه

 موجـب حـذف     » را «روايت بود و در تمام موارد بررسي شده در كتاب هيچگـاه ايـن نـوع               
هاي نـسخه بـدل   نمود، پس بر آن شديم كه بـه         نظر ما استثنا مي    و اين مورد ب    حرف ربط نشده  

                                                 
 37 137 156 99 42 15 88 36 26 66 98 98به ترتيب صفحات، گلستان  - 1

  13ص، گلستان  - 2
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كتاب گلستان مراجعه كنيم و با اين مراجعه شاهد بوديم كه جمله با حرف ربط نيـز ضـبط                   
دكتـر غالمحـسين يوسـفي      ،  و اين شكل را از ميان مـصححان معاصـر گلـستان             شده است   

 ميتواند مدركي نيز باشد براي اثبات معرفت        ،اند و اين ويژگي سبك شخصي      درست پنداشته 
 را  » را«گفتني است كه ما اين نوع از كـاركرد          . حح ياد شده و درستي ضبط ايشان        لحن مص 

يم كه اين كاركرد با چنين بسامدي خاص ايـن كتـاب            فقط منحصر به گلستان ميدانيم و برآن      
  . بيشتر در اوايل حكايات بهره گرفته شده است ، است و از آن 

  
  نتيجه

عنوان يك ويژگي خاص معرفي شد و كاركرد آن         ي روايت در گلستان ب    »را«در اين مقاله       
 دادن كاربرد علم     مورد سنجش قرار گرفت و نيز در راستاي نشان         »را«از   با تمام انواع ديگر   

برد ايـن ويژگـي را در       ركاحيح هر چه دقيقتر متون يك نمونه از       سبك شناسي فردي در تص    
  .تصحيح گلستان  نشان داديم

  
  منابع

  .1366، نشر نو :تهران تاريخ زبان فارسي، پرويز ناتل خانلري ،جلد سوم ، چاپ دوم ،  -1
 .1372،  نشر توس:تهران اپ اول ، دستور تاريخي زبان فارسي، پرويز ناتل خانلري ،چ-2
  .1382 ،نشر سخن :تهراندستور مفصل امروز، خسرو فرشيد ورد ، چاپ اول ،  -3
 .1372 ،نشر مهتاب:تهران،خطيب رهبر،چاپ سوم خليل،)حروف اضافه و ربط( دستور زبان -4
  .1386 ،زوار: تهران ،محمد تقي بهار، جلد دوم ، چاپ دوم ،  نثر سبك شناسي-5
  .1382 ، نشر دانشگاهي :تهرانلحسن ،نجفي ، چاپ يازدهم ،الط ننويسيم ، ابو غ-6
  .1384 ،نشر ميترا:تهرانكليات سبك شناسي،سيروس شميسا،چاپ نخست از ويرايش دوم ، -7
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