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1. Introduction 

Understanding the style of each literary work helps perceive the 

context as well as the content of that work. Majales Khamseh is one 

of Saadi's six prose treatises which is compiled in his poetical works. 

Since the context of the Majales Khamseh is based on Sufi’s 

instruction, the discourse of Sufism and its rhetorical tone is 

predominant. Each of the aforementioned Majales is the written form 

of pulpit speech that Saadi wrote for his disciples. Given that the 

mystical content and the style of Saadi's preaching and pieces of 

advice have affected the syntactic structure of this work, the purpose 

of this study is to examine the syntactic properties of one of these 

Majales (the Fifth Majles) based on the layered stylistic pattern. 

 

2. Methodology 

The method of the present study is descriptive-analytic and it is based 

on the layered stylistic pattern to identify syntactic saliency and high 

frequency of grammatical features of the Fifth Majles. In layered 

stylistics, the text of the literary work is divided into five sections, 

one of which is syntax layer. The subject of discussion in syntactic 

layer is sentence and discourse construction in which the writer of 

each work adjusts it according to his taste and method. By modeling 

the layered style, specific syntactic techniques are analyzed in the text 

of the Fifth Majles to identify Saadi's style by specifying its syntactic 

and grammatical features. 
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3. Discussion 

Investigating the works of a writer and determining the difference in 

his viewpoints, thoughts, ideologies dominating him, or imitating his 

methods in conveying concepts, themes, and messages is done in the 

field of stylistics. One type of stylistics is “layered stylistics” or 

“modern stylistics” which is a very comprehensive method because it 

emerged from the mixture of the science of stylistic and the style of 

structuralists and formalists. This type of stylistics examines the text 

in five layers, which, according to Dr. Fotouhi are "levels and units of 

linguistics analysis which consist of: phonetic, lexical, syntactic, 

semantic, and pragmatic layers" (Fotuhi, 2012 A, P. 237).  

The benefit of this method is that it makes use of different methods in 

each layer possible, and also highlights the style references, their role 

and values in each layer separately and facilitates the discovery and 

interpretation of the formal links between the text and its content. 

Moreover, it avoids the confusion of analyzing and interference of 

data as well as perspectives, enabling appropriate views and methods 

to be applied at each layer (Fotuhi, 2012 A, P. 28 & 237). It also 

determines at what level and linguistic layer, the writer is more 

prominent and influential. 

The basics and grammatical rules of each language which lie on its 

propositions are written for the purpose of creating that language, in 

which writers of prominent literary works have played a major role in 

spreading these rules. Considering that the Fifth Majles is being 

viewed from the perspective of syntactic layer, this layer will be 

introduced: The relationships that dominate the syntax of a text 

reflect the beliefs and ideologies of the writer. For example, 

systematic syntax is the result of a stable mind. "Thought making is 

more overtly linked with syntax than lexis. The quality of syntax in 

the sentences, the length of the sentences, the type of sentences, the 

quality of forms and time all express the philosophy of the writer" 

(Fotuhi, 2012 A, P. 267) and are considered as literary work in the 

syntax. 

"Since it is necessary to determine the syntactic properties of a 

writer’s style, we must ascertain the degree to which a writer departs 

from the standard syntax, and hence it is not possible to infer the 

author's point of view, but if the position of one of the components of 

a sentence changes from its bare form, it can be used as a point 
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position to reflect on stylistics because, according to the theory of 

stylistics and thought symmetry, these two issues are always 

intertwined aee t dad mt r nntnre adertmaet m   dt dde t dn” (Asadi 

& Alizadeh, 2017, P. 5). 

Departure from the standard syntax is done in different ways and the 

frequency of each of these departure methods makes the text stand 

out. Long and short sentences, different verb functions, verb modes in 

sentence structure, the grammatical voice of the sentences, irregular 

syntax, redundancy, inflection, verb tenses, the use of various 

particles in sentence, the pronunciation of numbers, and many other 

examples of how they eventually form syntax discourse are elements 

that are considered when analyzing the text properties (Asadi & 

Alizadeh, 2017, P. 5-6). In examining the text of Fifth majles from 

Saadi's quintuple with the same approach and following the same 

patterns, one can find out the importance, artistic value, aesthetic and 

intellectual origin of Saadi's innovations in this Majles. According to 

Verdonk, in the stylistic analysis of text, the basis of analysis lies in 

structures that are more conspicuous than other elements and 

structures. These elements often include phonemes, word selections, 

sentence structure, repetition of some linguistic elements, and 

deviations from some rules and norms of standard language or dialect 

(Verdonk, 1393, p26). In the text of Fifth Majles, the following 

elements are more prominent in the syntactic domain than other 

stylistic elements, and they form the syntactic structure of discourse 

which can be analyzed. 

Sentence construction (short sentences and concurrent sentences), 

form (verb forms and adverb forms), imperative voice (passive voice 

derived from predicative sentences and passive voice derived from 

semi-passive sentences), redundancy of additives, redundancy of a 

verb in consecutive sentences, loan translation of Arabic phrases, 

tenses, and irregular nouns. 

          

4. Conclusion 

The style of Saadi's discourse and expressions in the Fifth Majles is 

similar to advising as well as preaching which is written in 

accordance with the Sufi's method. 

This has made his discourse and grammatical structures of his 

writings remarkable in this Majles and his sentences are linguistically 
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altered in some cases which include: Use of short sentences, use of 

concurrent sentences, high frequency of predicative sentences, 

redundancy of additive, the excessive use of declarative and 

imperative sentences, redundant use of passive imperative voice in 

the sentences, the conjunction of the Persian sentences with the 

Quranic verses and Arabic sentences, irregular plural nouns in the 

manner of the Arabic language and…. Moreover, the influence of the 

prevailing thought on the text, as well as the mystical and preaching 

style of Saadi is evident in the expression and structure of his 

discourse in such a way that a high frequency of the verbs of this text, 

due to his ways of thinking, is expressed in both declarative and 

present. Saadi uses subjunctive and imperative sentences only when 

he attempts to advise and teach. 

Saadi seems to have understood well that verb forms are an indicator 

of the speaker's beliefs and winning the readers trust; therefore, he 

has used various functions of the verb artistically in his discourse. In 

general, the structure of the Fifth Majles is influenced by Saadi's way 

of writing, where his ideas, religious and mystical views can be 

clearly seen. Frequent use of terms such as "everyone" and "every" 

reveals Saadi’s turn of mind. The short and hasty sentences of the 

Fifth Majles, which are more abundant than the long ones, (e.g. 

evidence of the element of affection over Saadi's words and thoughts) 

is one of the elements of the text of this Majles. Overall, it can be said 

that the variations in the syntactic structures of the Fifth Majlis prose 

are subject to change in Saa'di's eyes. 

 

Keywords: Saadi's Prose Treatises, Majales Khamseh (The Quintuple 

Majales), The Fifth Majles, Layered Stylistics, Syntactic Layers. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 شناسی الیۀ نحوی مجلسِ پنجم از مجالس پنجگانۀ سعدیسبک

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 فردکتر امید وحدانی

 چکیده
 

كند. مايه و مطالب آن اثر كمک بسیاری میاثر ادبی به دريافت و فهم درون شناخت سبک هر
اسـت. از  مجالس پنجگانه يکی از شش رسـالة منثـور سـ دی اسـت كـه در كل ّیـات وی هردآمـده       

ماية اين مجالس م ارفِ صوفیانه است، بنابراين هفتمانِ تصوّف و لحنِ خطابی در آنجايی كه درون
برای بیان مفاهیم، هاهی زبان عرفانی خاصی را برهزيده و به شیوة مشايخ آن غالب است و س دی 

است. هر يک از پنج مجلـس مـوكور، صـورتِ نوشـتاری     صوفیه و سبک آثار صوفیان سخن هفته
اسـت. بـا توجّـه بـه اينکـه      ها را برای شاهردان و مريدان خـود نوشـته  يک منبر است كه س دی آن

ی بر ساختمان نحوی اين اثر تأثیر هواشته، هـدف ايـن پـژوهش    محتوای عرفانی و شیوة وعظ س د
ای و شناسی اليههای نحوی يکی از اين مجالس )مجلس پنجم( بر پاية الگوی سبکبررسی ويژهی

هـای پربسـامد دسـتوری آن    هـای نحـوی و ويژهـی   تحلیلی است تـا برجسـتگی   -به شیوة توصیفی 
پنجم هويای آن است كـه در مجمـوس سـاختار    مشخ ص هردد. حاصل واكاوی الية نحوی مجلسِ 

زبانی و نحوی متن اين مجلس از چیدمان منظ می برخوردار اسـت، امّـا سـ دی در حـوزة نحـوی و      
هـای كوتـاه،   به كارهیری جمله و تصر فاتی خاص نظیر: ، هزينشدستوری آن در مواردی نوآوری

تکـرارِ ااـافات، كثـرت اسـت مال وجـه       ،اسـنادی  جمالتِ، بسامد باالی پايههم تِجمالاستفاده از 
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پیوسـتگی جمـالت فارسـی بـه     در جمـالت،   منف ـل  صـدای دسـتوریِ  اخباری و امری، نمود بیشتر 
 .استداشتهوة نحوِ زبان عربی بستن م دود به شی عجم و جمالت عربی

 

، ایشناسی اليههای منثور س دی، مجالس پنجگانه، مجلسِ پنجم، سبکرساله :کلیدیهایواژه

 .الية نحوی

 

 مقدمه -1

تصحیح محمّد علی فروغی شـش رسـالة منثـور بـا عنـاوين: در تقريـر        یّات س دیكلدر 

ديباچه، رسالة نصیحه الملوک، رساله در عقـل و عشـ ، در تربیـت يکـی از ملـوک هويـد،       

یّـات سـ دی   رسالة پنجم كلمجالس پنجگانه و تقريرات ثالثه وجود دارد. مجالس پنجگانه، 

ای اسـت بـا نـام مجلـس كـه در      پنج نوشتارِ جداهانه بین سه تا هفت صفحه»ل است كه شام

واقــع هــر مجلــس صــورتِ نوشــتاری يــک منبــر اســت. ســبک مجــالس نوشــتاری اســت و  

(. اسـتاد بهـار در   66ب: 9319)فتـوحی،  « ها مشـهود نیسـت  های زبانِ هفتاری در آنويژهی

ت از پنج مجلس، ي نـی مفـاد يـا عـین     اين رساله عبارت اس»است: مورد اين اثر س دی هفته

اسـت كـه از   پنج منبر و پنج مجلسِ وعظ است كه شیخ برای خود يا شـاهردان خـود نوشـته   

(. دكتر ذبیح اهلل صفا نیـز م تقـد اسـت    996/  3: 9389)بهار، « روی آن مجالس توكیر كنند

(. بـه  9298/  3: 9363)صـفا،  « اسـت مسلماً توكیرهای شیخ بر منبر بـوده »كه مجالسِ س دی 

هـای كهـن ت لـیم و تبلیـض مواـوعات      هويی يکی از شیوهطور كل ی مجالسِ وعظ يا مجلس

ط واعظان، عالمان و عارفان م روف هر دوره ی در میان مردم عامّه بود كه توسدينی و عرفان

اسـت. سـ دی نیـز    ها، برجای هواشتن تألیفاتی شدههويیشد. حاصل اين مجلسبرهزار می

برخـوردار اسـت و در شـمار    « هـويی وعـظ »مهارت شـاعری و نويسـندهی از هنـرِ     عالوه بر

 پـنج »هويی او باقی هواشـتن  آيد، به طوری كه حاصل مجلسواعظان مشهور به حساب می

او، مـا را در  « مجـالس پنجگانـة  »هويی س دی و بررسـی  است. مطال ة شیوة مجلس« مجلس

دهنـدة  ، تنظیم، تركیبِ مطالب، عناصر تشـکیل شناخت بیشتر هنر نويسندهی او از نظر: طرح

 كند.ها، اهداف و شیوة بیان مجالس وی كمک میآن

 

 



 751 یسعد ۀپنجم از مجالس پنجگان مجلسِ ینحو یۀال شناسیسبک                  98 پاییز و زمستان

 بیان مسئله -1-1

های نحوی خاصـی  های روحی و نوس مواوس، ساختصاحب هر اثر با توجّه به ويژهی

، سـبک  شناسان با تکیه بـر چنـین مطال ـاتی   رو، برخی از زبانبرد. از همینكار میرا بیشتر به

(Styleرا شالوده )های مختلـ  زبـان   شمارند. هزينشی كه از ساختای از هزينش زبان می

به اقتضای موق یّت و متناسب با بافتِ كالم و تحت تأثیر عوامل بـافتی هونـاهون ماننـد رانـر     

(Genre  متن، زمان، مکان و سرشت فضای ارتباط صـورت مـی )      هیـرد و بـر همـین اسـا

هـا و عل ـت تـرجیح يکـی از     (، بررسـی نـوس هـزينش   Stylistics) شناسـی است كـه سـبک  

هونه كـه از ايـن ت ريـ  دريافـت     (. همان31ال : 9319ها بر ديگران است )فتوحی، هزينه

تـرين  توان هفـت اصـلی  شود، سبک در پیوند نزديک با زبان قرار دارد. بر اين اسا  میمی

ای، نـوس  م نـا كـه هرهـاه نويسـنده     ويژهی سبک، تداوم رفتار زبانی خـاص اسـتب بـه ايـن    

خاصی از هويش، نظامِ نحوی، دستوری و ... را به صورت مسـتمر و م نـادار اسـتفاده كنـد،     

( است. البت ه بايـد توجّـه داشـت    Individual Styleدارای سبکِ خاص  يا سبکِ شخصی )

سـاز اسـت. همینـین    هـای سـبک  هیری سبک، وجود بسامد بـاالی ويژهـی  كه الزمة شکل

بايستی اين تکرار، طبی ی باشد تا به صورت عادتی زبانی پويرفته شود. به طور كل ی شناخت 

( است كه هـر  Linguisticشناختی )شناسی و زبانهای سبکسبک هر اثر ادبی تابع بررسی

شناسـی بـا نـام    كننـد. در شـیوة جديـدی از سـبک    يک از منظر خاصّی آن اثر را تحلیل مـی 

هـا،  شـود كـه يکـی از ايـن اليـه     ، متن اثر به پنج الية اصلی تقسیم مـی «ایشناسی اليهسبک»

است. مواوس بحث در الية نحوی، ساختمانِ جمله و كالم است كـه صـاحبِ   « الية نحوی»

كنـد. مسـۀلة اصـلی و محـوری ايـن      هر اثر با توجّه به سلیقه و روش خـود، آن را تنظـیم مـی   

سـ دی اسـت.   « مجـالس پنجگانـة  »از « مجلـس پـنجم  »پژوهش بررسی ساختار نحـوی مـتنِ   

ای )مـدرن(، شـگردهای خـاصِ نحـوی     شناسـی اليـه  بنابراين با الگو قرار دادن شـیوة سـبک  

هـای نحـوی و   شود تا با برشمردن برجسـتگی موجود در متن اين مجلس تجزيه و تحلیل می

 دستوری آن، سبکِ س دی در آن مشخ ص هردد. 

 پیشینۀ تحقیق-1-2

 شناسی همـواره مـورد توجّـه پژوهشـگران بـوده     ارسی از منظر سبکبررسی متون ادب ف

های زير اشـاراتی  های سبکی مجالس پنجگانة س دی نیز در پژوهشاست. در مورد ويژهی
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( در جلد سوم تاريخ ادبیّات در ايـران )بخـش دوم( در   9302است: دكتر ذبیح اهلل صفا )شده

اسـت:   مجـالس پنجگانـه چنـین اشـاره كـرده      به شیوة بند 9در حدّ « آثار منثور شیخ»قسمت 

مجالس پنجگانه به شیوة مجالس صوفیان و موك ران ترتیب يافته و مسـل ماً تـوكیرهای شـیخ    »

انـد و  است و از سنخ مجالسی است كه ديگـر مـوك ران و متصـوّفان داشـته    بر منبر وعظ بوده

ارسـی يـا عربـی درهـم     ها در دست است. در اين رساالت، نثـر و نظـم پ  هايی از آنمجموعه

ها بر سادهی نهـاده شـده و در بسـیاری از مـوارد آثـار وزن در نثـر       است و اسا  آنآمیخته

ها بر مواقِ مـوك رانِ  آشکار است. استفاده از آيات قرآن و از احاديث و تفسیر و توایح آن

بهـار   (. اسـتاد 9298/  3: 9363)صـفا،  « شودمشرب نیز در اين مجالس بسیار ديده میصوفی

شیوة سـ دی  »در مبحث  شناسی يا تاريخ تطوّر نثر فارسی( در جلد سوم كتاب سبک9389)

به طور مختصر به سبک س دی در مجالس پنجگانه اشاره كرده و در مـورد مجلـس   « در نثر

تـوان آن را بـا   ايـن مجلـس شـاهکار سـ دی اسـت و مـی      »اسـت:  پنجم نیز اينینین نظر داده

نی و حُسنِ عبارت برابر نهاد ... اين مجلـس بهتـرين مجلـس اسـت و     هلستان از نظر لط ِ م 

« يکی از شاهکارهای منبری شیخ بوده و اكنون هم يکی از يادهارهای زيبای پرمغـز اوسـت  

« شناسی رسـالل سـ دی  سبک»ب( نیز در مقالة 9319(. دكتر فتوحی )926/  3: 9389)بهار، 

را بـر اسـا     -، مجالس پنجگانه اسـت هاكه يکی از آن-صحت انتساب شش رسالة س دی 

شناسـی بررسـی كـرده و بـه ت یـین سـبک و       شناسان م اصر و روش سبکهای س دینظريّه

پیرامـون  است. بـا توجّـه بـه اينکـه تـاكنون      محتوای رسالل با سبک و انديشة س دی پرداخته

ل مســتق  ای، پژوهشــی اليـه  شناسـی با رويکرد سبکمجالس پنجگانة س دی شناسی سبک

شناسـی  كند تـا بـا روشِ سـبک   نگارندة اين مقاله كوشش میبنابراين ، استنگرفته صـورت

های نحوی متنِ مجلس پنجم بپردازد و با ای نسبتاً جامع است، به تبیین جنبهای، كه شیوهاليه

های نحوی و دستوری مجلس موكور را تحلیـل و تبیـین   واكاوی الية نحوی آن، برجستگی

 كند.

 رت و اهمیّت تحقیقضرو -1-3

مضـامین   خل و با مختل  سبکی های هيفات هوناهون در البا تصر صاحبان آثارِ بزرگ 

ای از بخــش عمـده  ای كـه  ب بـه هونـه  رنـد یار مؤث آثـار خـود بسـ   ل در وّحـ ت جديد در ايجـاد 

، شـک بــی  .هاسـتان آنیبشیوة وط به بمرهنرمندان آثار بزرگ منحصر به فرد  یهاويژهی
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كــرده و بســیاری از  ار خــود آهاهانــه اقــدامثـ هنــری و ادبــی آی هـــاجنبـــه ةربـــارد سـ دی 

شـگردهای نحـویِ   . بـا نشـان دادن   سـت الت اومّأحاصل تی موجود در آثار وی هانوآوری

ـ  های سـ دی،  امن مشخ ص شدن نوآوری، س دی در مجلس پنجم بیــشتر و    امکـان ت مّ

بـرای خواننـدهان ايـن اثـر     وی  نثـرِ و ت بیشـتر از  ل در نتیجه، دريافت وبهتر م هدستیابی بـه ف

 .شودفراهم می

 

 بحث -2

هـای سـ دی   هـا و سـخنرانی  كتابی به نثر و دربردارنـدة خطابـه   9مجالسِ پنجگانة س دی

مجلسِ وعظ است. اين اثر متشـک ل   0آيد، شامل هونه كه از عنوان اين اثر برمیاست. همان

های: مجلس اوّل، مجلس دوم، مجلـس  صفحه استب با نام 2تا  3از پنج نوشتارِ جداهانه بین 

سوم، مجلس چهارم و مجلس پنجم كه در واقع هـر مجلـس، صـورتِ نوشـتاری يـک منبـر       

هـا مشـاهده   هـای زبـان هفتـاری در آن   است. سبک اين مجالس نوشـتاری اسـت و ويژهـی   

صـفحه،   4شود. ساختار هر كـدام از ايـن مجـالس بـدين شـرح اسـت: مجلـس اّول: در        نمی

بیتی در صفحة نخست در حمد و ثنای خداونـد مت ـال و حضـرت     94دارای يک ش ر ملمّعِ 

بیتی به زبان فارسی در صفحة چهـارم، نقـلِ يـک روايـت از      3رسول اكرم )ص(، يک ش رِ 

آيه  9صفحه، آغاز آن با  0حکايت به سبک هلستان. مجلس دوم: در  9پیامبر اكرم )ص( و 

دعـا بـه زبـان     9حکايـت كوتـاه  و    9بیت به زبان فارسی و عربی،  92 از قرآن كريم، دارای

 2حديث از پیامبر اكرم )ص(،  9صفحه، شروس آن با  3عربی در پايان آن. مجلس سوم: در 

هـای  حکايت از بايزيد و اسـتفاده از آيـات قرآنـی فـراوان در بخـش      9بیت به زبان فارسی، 

ای بـه زبـان فارسـی، نقلـی از     ز آن با تحمیديّهصفحه، آغا 0مختل  متن. مجلس چهارم: در 

حکايت از ابراهیم ادهم و عمر  2حديث از پیامبر اكرم )ص(، بیان  9يحیی م اذ رازی، ذكر 

 8تـرين مجلـس سـ دی كـه در     بیت عربـی. مجلـس پـنجم: طـوالنی     2بن عبدال زيز، دارای 

كرامـتِ صـوفیانه،    9 است. شروس آن با دعـايی بـه زبـان فارسـی،  ذكـر     صفحه نگارش يافته

حکايت از: بايزيد، ابراهیمِ خواص و برصیصای عابد، فاقد شـ ر. خالصـة سـاختار     3آوردن 

 شود:مجالسِ پنجگانة س دی در جدول زير نشان داده می
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 : ساختار مجالسِ پنجگانۀ سعدی1جدول شمارۀ 

ت داد  مجلس

 صفحات

ت داد  ت داد ابیات

 حکايات

 ساير مطالب

 روايت، آيات قرآنی 9 9 92 4 اوّل

 دعای عربی 9آيات قرآنی،  9 92 0 دوم

 آية قرآنی 9 2 3 سوم

 حديث، تحمیديّه 2 2 0 چهارم

 دعای فارسی 3 ---- 8 پنجم

 ------ 8 38 20 جمع

هويی است كـه اـمن   های رايج مجلسيکی از شیوه« مجالس»آوردن حکايت در میان      

ای بـه  اط حکايـت بـا خواننـده، سـاختاری بـاز و مکالمـه      القای لو ت و هسـترش دامنـة ارتبـ   

هـا يـا   ها در بـین مجـالس م مـوالً در تأيیـد و تصـدي  هفتـه      دهد. بیشتر حکايتحکايت می

اش بـرای تبیـین   ترغیب مخاطبان به كار رفتـه اسـت. سـ دی نیـز در میـان مجـالسِ پنجگانـه       

ن مخاطبانِ مجالس با خود، از تر اهداف ت لیمی و تربیتی خويش و همینین همراه كرددقی 

ها به تناسب مطلبـی كـه پـیش از آن    است. هر يک از اين حکايتبهره برده« حکايت»قالب 

هـا  مايـة آن و اغلب حکايـاتی كوتـاه هسـتند و درون   است در مجلسِ مربوط آمده، نقل شده

جـدول زيـر   پنجگانـه در  های مجـالسِ  ماية حکايتاست. درون« اخالقِ صوفیانه»بیشتر بیان 

 شود: بیان می

 مایۀ حکایات مجالسِ پنجگانۀ سعدی: درون2جدول شمارۀ 

ــمارة  مجلس شـ

 حکايت

 مايهدرون مواوس

هر خوشی پايانی داردب بنابراين، انسانِ زيرک كسی اسـت   نگریآينده 9 اوّل

 كه در زمانِ خوشی غفلت نورزد و فکر عاقبت باشد. 

ا محل  هور استب بنابراين، نبايد شـیفتة متـاسِ غـرور آن    دنیدنیا در نظر  9 چهارم
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 شد. درويشان

رفتار و كردار  2 پنجم

 عارفان

اعمال و عبادات بندهانِ عادّی با اعضاء ظاهری است، امّـا  

 عرفا با دل به عبادت مشغول هستند.

عدم اكتفا به  3 پنجم

اعمال ظاهری 

 عابدان

شـد، بـه   عابدی كه اعمالش شايسته و مقبول درهاهِ حـ  نبا 

 شود.وسوا  شیطان هرفتار می

 

 ای و الیۀ نحویشناسی الیهسبک -2-1

 باعث بـه وجود آمدن آثار هونـاهون شـده   صاحبان آثار تفاوت نگرش و زاوية ديد در

أثیر تـ رين، مـ د، تیوذ تقلفاكی از نحار[ ثبک ]آسس در وّنتالف و تخا» ت ديگر،به عبار .است

ار ثـ بررســی آ (. 980: 9321كـوب،  )زرّيـن « مکان اسـت ان وبیرونـی ماننـد عامل زممل عوا

ـ يـ ب بر او و تقلید لدلولوری غايا نويـسنده و ت یین تفاوت نگاه، انديشه، يک روش ت ا فرديّ

شناسی آثار انجـام  هـا، كاری اسـت كه در حیطة سـبکاهیم، مـضامین و پیـامفاو در انتقال م

ای شـیوه اسـت كـه   « مـدرن »يا « ایشناسی اليهبکس»شناسی، پويرد. يکی از انواس سبکمی

ها بـه  شناسی و شیوة ساختارهرايان و فرمالیستبسیار جامع است. زيرا از آمیختن علم سبک

ها به كند كه اين اليهشناسی، متن را در پنج اليه بررسی میاست. اين نوس سبکوجود آمده

سـتند و عبـارت اسـت از: اليـة     سـطوح و واحـدهای تحلیـل در زبـان ه    »هفتة دكتر فتـوحی  

)فتـوحی،  « آوايی، الية وارهـانی، اليـة نحـوی، اليـة م ناشناسـیک و اليـة كاربردشناسـیک       

س را در هــر  هـای متنـوّ  از روشری یـ هكه بهرهآن اسـت  ايـن روش فايدة(. 232ال : 9319

ش نقــش و ارز  ،هـای برجــستة ســبک   صـه مینــین، مشخ  سـازد و ه پـوير مــی اليـه امکـان

هـای  صهو كش  و تفسیر پیوند مشخ  دهدنشان میا مجـز  بـه صـورتِه هـا را در هـر اليـآن

هــا و  و از آشــفتگی تحلیـل و تـداخل داده    نمايـد با محتـوای آن را آسـان مـی صوری متن

هـای مناسـب   ها و روشكنــد و در هـر اليه، امکان كاربرد نگرهاهجلوهیری مـی هادهاهيد

كند كـه صـاحبِ اثـر    و همینین اثبات می (232و 28ال : 9319)فتوحی، سازد می فراهم را

 در كدام سطح و الية زبانی و بیانی، برجستگی بیشتری دارد و تأثیرهوارتر است.
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آن  هایهمبانی و قواعد دستوری هر زبانی به دنبال فرآيند ايجاد آن زبان و با تکیه بر هزار   

های ايـن قواعـد،   در هسترش مصداق صاحبانِ آثار بزرگ میان،كه در اين است نوشته شده

با توجّه به اينکه مجلسِ پنجم از منظر الية نحوی مورد بررسی قـرار  . اندداشته اینقش عمده

 ،حـاكم اسـت   يـک مـتن   روابطی كه بـر نحـوِ  شود: هیرد، به م ر فی اين اليه پرداخته میمی

به عنوان نمونه نحوِ منظ م، حاصل  .دهدبازتاب می صاحب اثر را ا و ايدلولوریهعقايد، باور

سـاخت انديشـه، بـا نحـو پیونـد آشـکارتری دارد، تـا بـا واره، كیفّیـت          »مند است. ذهن نظام

 ها، كیفیّـات وجـه و زمـان، همگـی بیـان     ها، نوسِ جملهها در جمله، طولِ جملهچیدمان كلمه

ر حـوزة نحـوی يـک اثـر مـدّنظر قـرار       ( و د262 ال :9319)فتوحی، « اندكنندة نوس انديشه

های نحـوی سـبک يـک نويسـنده بايـد میـزان       برای ت یین ويژهی» هیرند. از آنجايی كهمی

ای دربـارة ذهـن و   و پايه تبیین شودب بنابراين از طريـ  آن بـه نکتـه    2خروج وی از نحوِ م یار

ه نسـبت بـه صـورت    توان پی برد. امّا اهر جايگاه يکـی از اجـزای جملـ   انديشة نويسنده نمی

شناسـیک  ای بـرای تأمّـل سـبک   طبی ی آن )نحوِ م یار( تغییـر كنـد، از آن در جايگـاه نقطـه    

توان بهره بردب زيرا بر مبنای نظريّة تقارن سـبک و انديشـه، ايـن دو مواـوس همـواره در      می

: 9316)اسـدی و علیـزاده،   « ها برقـرار اسـت  ای دوسويه میان آنكنار هم قرار دارند و رابطه

0 .) 

هیرد و فراوانی هـر يـک از ايـن    های مختلفی صورت میخروج از نحوِ م یار به روش   

شود. كوتاهی و بلندی جمـالت، كاركردهـای   های خروج باعث برجستگی در متن میشیوه

های كاربرد اف ال در ساختار جمله، صدای دسـتوری جمـالت، چیـدمان    مختل  ف ل، شیوه

 ، زمانِ اف ال، نحوة كاربرد ادات مختل  در جملـه، شـیوة بیـان    نحوی نامنظ م، تکرار، عط

های فراوان ديگری از اين دست كـه سـرانجام نحـوِ كـالم را در يـک      عدد و م دود و نمونه

شـود  هـا توجّـه مـی   های مـتن بـه آن  زند، عناصری هستند كه در بررسی ويژهیمتن رقم می

ی متنِ مجلـس پـنجم از مجـالس پنجگانـة     (.  در بررسی نحو6- 0: 9316)اسدی و علیزاده، 

 تـوان بـه اهمّیّـت، ارزش هنـری، زيبـايی     س دی با همین شیوه و رعايـت همـین الگوهـا مـی    

هـايی  شناختی و فکری ابداعات س دی در اين مجلس پی برد و همینین به نتايج و ويژهـی 

شناسـانة  ل سبک، در تحلی«وردانک»شود. به اعتقاد توان دست يافت كه در ادامه بیان میمی

تر از ديگـر عناصـر و سـاختارها    دهند كه برجستهمتن، اسا  كار را ساختارهايی تشکیل می
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ها، تکـرار برخـی عناصـر    ها، ساختارِ جملههزينیهستند. اين عناصر اغلب شامل: آواها، واره

م (. در متنِ مجلـس پـنج  26: 9313های زبان م یار است )وردانک، زبان و انحراف از قاعده

تـر از سـاير عناصـر سـبکی هسـتند و سـاختارهای نحـوی        موارد زير در حوزة نحوی برجسته

 اند كه قابل تحلیل هستند:كالم اين مجلس را تشکیل داده

 هاجمله ساختمان -2-1-1

رود كــه هــا، نخســتین صــورت م نــادار در هــر نوشــته بــه شــمار مــی جملــه ب ــد از واره

جمله بلندترين واحد سازمانی در نحو است و اهر »ه است. دربردارندة پیام نگارنده و هويند

تـوان از رهگـور بررسـی بلنـدی و     هر ساخت نحوی شکلی از يک واحد انديشه باشـد، مـی  

ها، ساخت انديشه و سبک و حاالت روحی هوينده را تحلیل كـردب چـرا كـه    كوتاهی جمله

)فتـوحی،  « فکـری دارد طولِ جمله نسبتی با میـزان درنـو و تأمّـل هوينـده در يـک واحـد       

ای دارد، بـه  شناختی ويـژه ها در جمله، ارزش سبک(. همینین میانگین واره212ال : 9319

هـای بـارز   تـر اسـت و يـا يکـی از ويژهـی     های مقطـع و پرشـتاب عـاطفی   ای كه سبکهونه

هـای متـرادف اسـت كـه بـه بلنـدی جمـالت        های فن ـی و مصـنوس، بسـامد بسـیار واره    سبک

به طور كل ـی كوتـاهی و بلنـدی جمـالت در كـالمِ      (. 6: 9316سدی و علیزاده، )ا انجامدمی

صاحب يک اثر بستگی به فضای حاكم بر آن اثـر دارد. بـه عنـوان نمونـه بـرای نشـان دادن       

 شود.شتاب، بیشتر از جمالت كوتاه استفاده می

 های کوتاهجمله -2-1-1-1

ای اسـت. بـه هونـه   كار رفتـه به در مجلس پنجم، جمالت اغلب كوتاه و به سبک هسسته

، جمـالت  ايـن مجلـس  در شود. كه هاهی در يک سطر، چهار و حت ی پنج جمله مشاهده می

ة كـه در صـفح   طـوری  است. بـه ثیر قرار دادهأكوتاه م نادار شده و سبک اين متن را تحت ت

ای »ال اسـت. بـرای مثـ   كار رفتـه جملة كوتاه به 93اوّل اين مجلس كه پنج و نیم سطر است، 

عزيز، خل  عالم دو هروهند: هروهی به ياد ح  مشغولند و هروهی به ياد خـود. آن كـه بـه    

« ح  مشغول است از خل  بیگانه است و  آن كه به ياد خود مشغول است بـه حـ  نپـردازد...   

طـور میـانگین از    يک بـه  جمله به كار رفته و هر 6(. در اين دو سطر، 9911: 9380)س دی، 

اسـت و هـر جملـه    جملـة كوتـاه تشـکیل شـده     6 قط ة زير نیز از. استکیل شدهواره تش پنج

جوانمردا، آتش دو اسـت: آتـش م یشـت و آتـش م صـیت. آتـش       » :واره دارد ششتقريباً 
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م یشت را آب آسمان كشد و آتش م صیت را آب ديدهان كشد و نیـز آتـش م صـیت را    

آب پشـیمانی، خـاک پیشـانی در    به دو چیز توان كشت به خاک و آب، به خاک پیشانی و 

و يـا در ايـن   ( 9266: 9380)سـ دی،  « سجود و آب پشیمانی هريـه از تـر  خداونـد ودود   

عزيـزِ مـن، اهـر سـرخی روی م شـوقان      »ای نیز شاهد جمالت كوتاه هستیم: جمله 4عبارت 

نداری زردی روی عاشقان بايد كه بیاری، اهر جمال يوسفی نـداری درد ي قـوبی بايـد كـه     

 - 9266: 9380)سـ دی،  « ری، اهر عجز مطی ان نداری نالـة درمانـدهان بايـد كـه بیـاری     بیا

9269 .) 

دلـت  »نمونة برجستة كاربرد جمالتِ كوتاه در اين دو عبارت نیز قابل مشـاهده اسـت:      

به توبت آيد، توبت به نیت آيد، نیت به عزيمت آيد، عزيمت به حضرت آيد و از حضـرت  

ويد توبت كردم، سر هويد حسرت خوردم، ملـک هويـد رحمـت    ندای رحمت آيد. دل ه

هر چه جويید از ما جويیـد، كـار خـود بـا مـا هواريـد كـه        (. »9266: 9380)س دی، « كردم

 همتـايیم، در وعـده باوفـايیم، اجابـت    چون و چرايیم، در پادشـاهی بـی  خدايیم، مايیم كه بی

(. در 9269: 9380)ســ دی، « يیمكننــدة هــر دعــايیم، شــنوندة هــر ثنــايیم، هــر ثنــايی را ســزا

جمـالت  »اغلبِ از آنجايی كه است و كار رفتهسرتاسر عبارات اين مجلس جمالتِ كوتاه به

كنـد  ها باورهايی را بـازهومی ای عاطفی و پرشتاب است و هوينده با آنكوتاه بیانگر انديشه

يــن مجلــسِ ا(. 6: 9316)اســدی و علیــزاده،  «دو عواطــ  وی ريشــه دار كــه در احساســات

مجلسِ وعظ و منبر است، بنابراين لحن خطابی بر آن غالب است و نیز به سبب آنکه س دی 

كـه   اسـت ای اهل دل و سرشـار از عاطفـه   هوينده آن، بیانگركوتاه در  بسامد باالی جمالتِ

 هـا بهـره بـرده   خـوبی از آن  بهرو از اين آهاهی دارد و ،نوس جمالت ناي خود نیز ازكاركردِ

 ان وی ايجاد شود.رغبتی برای شنیدن در مخاطبا ت است

 پایههم هایهجمل-2-1-1-2

 د.هستنهای قبل و ب د از خود در ارتباط جملههايی هستند كه با هپايه، جملهم هایهجمل

ة يـک  است كه اين جمالت در كنـار هـم تواـیحی دربـار    ارتباط م نايی باعث شده عدرواق

ساز به هـم  پايههای مستقلی هستند كه با پیوند همجمله»ها هاين نوس جمل. مواوس اراله دهند

: 9388، انـوری و احمـدی هیـوی   « )يک جزلی از جملة ديگر نیستندشوند و هیچمربوط می

هـای  جملـه شکل بیشتر جمـالت از نـوس    جلس پنجم عالوه بر كوتاهی جمالت،در م(. 396
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ـ     پیوند اين جمالت نقش برای« واو عط »است و پايه هم ه اساسـی دارد. نکتـة درخـور توجّ

سـخن را زيـاد و سـبک را     شـتاب  ،پايـه هم واو عط  در ساختارِ»در اين زمینه آن است كه 

 اين مجلـس عاطفی  توان هفت سبکِمی رو،. از اين(222ال : 9319)فتوحی، « كندپويا می

در  تاكـر   پايه و فراوانی كاربرد واو عطـ  اسـت كـه بـه    همین جمالت همر حدّی وامدا تا

پايـه و واو  های زير فراوانی استفاده از جمـالت هـم  نمونه برای مثال دراست. كار رفتهبهمتن 

 :شودعط  آشکارا مشاهده می

يا شیخ همه عمر در جستجوی ح  به سر بـردم و انـد بـار حـج پیـاده بگـواردم و چنـد        »

چنـد خـون جگرهـا     هـا كشـیدم و  دشمنان دين را در غزا سر از تن برداشتم و چنـد مجاهـده  

اهـر بـه ك بـه روی جـز     (. »9266: 9380)سـ دی،  « شودخوردم، هیچ مقصودی حاصل نمی

سنگی نه و اهر به مسجد آيی جز ديواری نه، اهر در زمین نگری جز مصـیبتی نـه و اهـر در    

هـا جـز صـفرايی نـه و در سـرها جـز سـودايی نـه، از         آسمان نگری جز حیرتی نـه، در دمـا   

آتشی نه و از ظلمت شب جز وحشتی نه، از توحید موحّدان جـز آرايشـی   روشنايی روز جز 

نه و از الحاد ملحدان جز آاليشی نه، از موسی كلیم سودی نه و از فرعون مـدّعی زيـانی نـه،    

(. 9262 - 9269: 9380)سـ دی،  « اهر بیايی بیا كه دربانی نه و هر بروی برو كه پاسبانی نـه 

هـا نیـز در   پايه، تركیبـات و واره هم جمالتِلس عالوه بر قابل ذكر است كه در متن اين مج

بـه  نیـز   هـا بـودن آن  پـی  در انـد و پـی  شدهف به يکديگر م طو« واو عط »ساختار جمله با 

هیچ آوازی نیست عزيزتـر  »ها: . مانند اين نمونهرساندمتن ياری می عاطفی و پرشتابِ سبکِ

« ز سر درماندهی و بییارهی و مفلسـی بنالـد  به درهاه خدای ت الی از آواز بندة عاصی كه ا

نه ات صال و نه انفصال، نه قرب و نه ب د، نه ايمنی و نه ناامیـدی، نـه   » (.9269: 9380)س دی، 

روی هفتار و نه جای خاموشی، نه روی رسیدن و نه راه بازهشتن، نه انديشـة صـبر كـردن و    

 (.9269: 9380)س دی، « نه فکر فرياد كردن

 توجهیّ -2-1-2

هايی اسـت كـه بـا هـدف بررسـی      در الية نحوی يکی از مقوله( Modality) «توجهیّ»

 اشـتیاق  اجبـار و  كنـد و كه بیان می یايهههزار یّتبه واق  هاتشخصیّ میزان پايبندی راوی و

ـ  طـور  بـه (. 89 - 86: 9313)درپر،  هیردمیه قرار مورد توجّ ،هانسبت به آن وجهیّـت  »ی كل 

دی كه فرد بـا  عا، عقیده يا ت هّکانات زبانی موجود برای توصی  و توجیه ادّاشاره دارد به ام
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و تبیین آن در يک اثـر،   «وجهیّت»به  هتوجّ(. با 286ال : 9319)فتوحی، « كندمی  زبان خل

 راجـر فـاولر  . زيـرا بـه عقیـدة    فـت ايبینی نويسـنده دسـت  به ارتباط بین ذهن و جهانتوان می

 د وشـن و جزلـی مـتن اسـت، ابـزاری كـه مـردم بـا آن درجـة ت ّهـ          ساختار بیان روت وجهیّ»

 ,Fowler) «كننـد هوينـد، بیـان مـی   هـايی كـه مـی   را نسـبت بـه حقیقـت هـزاره     مشـان التزا

د بـرای تحلیـل نظـر نويسـنده     مـ ر دسـتوری كارآ صـ از عنا بنابراين، اين عنصر (.1986:131

 بـا  امّـا استب یح داده نشدهآشکار در متن توابه طور وجهیّت شود. هرچند كه محسوب می

بـه عنـوان   شـودب  كیدكننده بر مواوس يا امری دريافت مـی أهای تقید و صفت، ل در ف لمّأت

دستوری وآمرانـه بـا بـار م نـايی التـزام بیشـتر       ل ای از اف انويسنده در جمله ال هنگامی كهمث

است هوينده داشته تر ازای پايینتوان چنین نتیجه هرفت كه مخاطب درجهاستفاده كند، می

اسـت.  ص بـوده دة خـا هوينده ايجـاد انگیـزه و ت هّـد در پیـروان يـک عقیـ       فو يا اينکه هد

 .استكار رفتهبه «قید»و  «ف ل»، بیشتر در دو عرصة مجلس پنجم وجهیّت در

 وجهیّت در فعل-2-1-2-1

ز آن هـايی ا صورت يـا جنبـه  »است. وجه ف ل  «ف ل»های بروز وجهیّت، تکی از موق یّي

« كنـد كید، امید و برخی امور ديگر داللت مـی أا، تاست كه بر اخبار، احتمال، امر،آرزو، تمن 

زبان فارسیِ امروز، صرفاً سه وجه خبری، امـری و  البت ه در دستور. (389: 9388)فرشیدورد، 

هـا جـای   آن دروندر ...( شـرطی، تمن ـايی، تأكیـدی و   )ديگـر وجـوه    و وجود داردالتزامـی 

هـای ذهنــی   نهفتـه از را  ، خواننـده از ايـن وجـوه   يـک هـر  (. 986: 9386)بـاقری،   هیـردمی

اخباری مثبت يا منفی، تحق ـ  مثبـت يا منفــی را  »كه وجوه دب چنانكنمی ر آهاهصـاحب اثـ

يا تأث ری، بیانگر احسا  حاكم بر اظهارات حقیقی اسـت و پرسشــی،    بیكند، ت جّمی ابال 

وحیـديان  « )ارادة همـراه بــا تقااــا را    ،رساند و امریتحق   همراه با درخواست را می عـدم

بـرای  را در مجـالس  هفتارهـا و سـخنان خـود    از آنجايی كـه سـ دی    (.936: 9321 ار،یكام

ايـن دو  . اسـت  «اخبـاری »، در آناف ال  وجه بیشتر طرفیاز  واست كردهنقل میشاهردانش 

توصـی    ارتباط دارند. نخست اينکه كاربرد وجه اخباری بـرای با هم  جهتويژهی از چند 

دهـدب دوم  و توایح هر مواوعی، ارتباط نزديک هوينـده بـا مواـوس بحـث را نشـان مـی      

هوينــده  بــه كــالمِ ف ــل در مخاطــب اطمینــان بیشــتری نســبت  اينکــه كــاربرد ايــن وجــه از

را آشـکارا   ود وجـه اخبـاری  ، نمـ جلس پنجماز ممثال در اين شاهد  نمونهانگیزد. برای برمی
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جوانمردا، هر ديده كه از خوف ح  هريان است، آن ديده بر او تـاوان اسـت   : »توان ديدمی

و يـا  ( 9266: 9380)سـ دی،  « و هر دل كه نه وصل ح  را جويان است، آن دل ويران است

هفتـی ...  سلطان محق قان ابراهیم خواص رحمه اهلل پیوسته بـا مريـدان خـود    »ها: در اين نمونه

رفتم تا به ديار كفر رسیدم. قصری ديدم سیصد دانه سـر از  قدم در بیابان نهادم و در وجد می

در سويدای سینه هـور  » (.9262: 9380)س دی، « های آن درآويخته، مت جّب بماندمكنگره

كرد كه قصد آن دختر كنم. چون قدم در قصر نهـادم مـرا در قصـر بردنـد نزديـک ملـک،       

ملک بسیار ان ام و اكرام در ح   من بکرد. پس هفت ای جوانمرد تو را اينجـا  چون بنشستم 

چه حاجت؟ هفتم شنیدم كه دختری داری ديوانه، آمدم او را م الجت كـنم، مـرا هفـت بـر     

 (.9262: 9380)س دی، ...« های قصر نگاه كن. هفتم نگاه كردم و پس درآمدم كنگره

ن و ارتباط هوينده و شنونده در ايـن هفتارهـای   اخباری، هاهی نوس هفتما جز وجه به   

، مريدان را اندرز دهد و به كارهايی وادارد كه منظـور او  س دیاست كه شده صوفیانه سبب

نیـز از وجـوه    «امـری »، وجـه  «اجباری»ه وجعالوه بر و راهنمای سالک است. به همین سبب 

جـوانمردا،  : »شـود ده میدي آنهای مختل  است و در قسمت جلس پنجمپربسامد در متن م

و هـنج   بیـار ای از اـمیر  ای از سرير و خطرهتا همه سود كنی ... قطره كنبازارهانی با ح  

كه چـرا حـ  نشـناختم و رشـکی بـه       آر... اشکی به چشم  بردارس ادت از حضرت عز ت ما 

هر چـه  تا اجابت كنم،  بخوانیدمرا (. »9266: 9380)س دی، « كه چرا نافرمانی كردم كاردل 

جـوانمردا،  (. »9269: 9380)س دی، « كه خدايیم هواريد، كار خود با ما جويیدجويید از ما 

ابلـیس  (. »9263: 9380)سـ دی،  « كـن و با لط  او دسـت در آغـوش    فراموش كنخود را 

از (. در مجمـوس  9260: 9380)سـ دی،  « پنهان كنو در زمین  بکشهفت آسان است او را 

بیشـترين   «اجبـاری »و  «اخبـاری »التزامی و اجبـاری( دو وجـه    ،باریوجه اصلی اف ال )اخ سه

 سـ دی بیانگر اطمینـان خـاطر    طرفیمواوس از  كه اين است جلس پنجمم وجه ف ل در متنِ

بـه مخاطبـانش را    نسـبت  وی ديگـر جايگـاه   طرفبه درستی بیانات و افکار خود است و از 

 .كندنمايان می

 وجهیّت در قید-2-1-2-2

شودب قیدهايی بسامد قیودی كه شامل همة اجزای يک مجموعه می پنجممجلس در 

های متن اين دة فراهیری يک مفهوم استب در بیشتر قسمتكننكه بیان «هر»و « همه» :مانند
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 همهچه درون وی است  هرم اصی نگاه دار ...  همهملکا، ما را از »شود: مجلس مشاهده می

دست نشويی هرد  همهاب و عیال توست تا از حجاب است، اهر نفس توست و اهر اسب

عمر در جستجوی ح  بسر  همههفت يا شیخ (. »9911: 9380)س دی، « درهاه ح  نپويی

بازارهانی كه با خل  كنی،  هريابم ... جوانمردا، جويم كمتر میچند بیشتر می هربردم ... 

ح  هريان است آن ديده ديده كه نه از خوف  هرسود كنی ...  همهبازارهانی با ح  كن تا 

)س دی، « دل كه نه وصل ح  را جويان است، آن دل ويران است هربر او تاوان است و 

 هرثنايیم،  هردعايیم، شنوندة  هرچه جويید از ما جويید ... اجابت كنندة  هر(. »9266: 9380

بود  كس را در آن راه هراين يک نوس است كه (. »9269: 9380)س دی، « ثنايی را سزايیم

: 9380)س دی، « جا آفريدهار عالم موجود بود همهجا موجود است و به  همهجا ... آن

كند را آشکار می س دیخوبی اين انديشة  به« هر»و « همه»قید دو كاربرد فراوان (. 9263

را بر   ح پرتوِ است ودانسته  ای از حكه وی عارفی است كه همة اجزای كالنات را جلوه

 .داندی میهمه چیز متجل 

 صدای دستوری  -2-1-3

هـر رابطـة   كـالم و نمايـان   ، بخشـی از نحـوِ  (Grammatical Voice) صدای دستوری

جمالت م لوم و مجهول  با بررسی بسامدِ نحویمقولة اين . ة صاحب اثر استسبک و انديش

ايـن عنصـر   بـه بیـانی ديگـر،    . دوشـ مـی شناسـايی   ال و منف ـل در مـتن  و تشخیص صدای ف ّ

ف لـی   كننـدهان در فرآينـدِ  ف ل با ديگر شركت رخداد يا حالتِ رت است از رابطة میانعبا»

وجهیّـت و  ، نمـود ، ف ل مانند زمان دستوری در كنار ديگر وجوه )فاعل، مف ول و..(. صدای

عبـارت  ا هـ آن تـرين ا م مولاستب امّ های مختل ، متفاوتشود و در زبانحالت شناخته می

صـدای   ،از اين میـان  (.210ال :  9319 )فتوحی،« و منف ل و ان کاسیال است از: صدای ف ّ

. ايـن صـدای دسـتوری    ردنمـود بیشـتری دا  مجلس پنجم،  در( Passive) «منف ل»دستوری 

 منف ـل، بیـان   یاشـد. صـد  ال ف ـل ب ، يا متحمّـ فهد ه،مبتدای جمله پويرند»زمانی است كه 

ــ ــنشكنن ــت ك ــويری اســت دة حال ــويری و اثرپ ــوحی،)« پ ــی . (98: 9382فت ــان فارس در زب

، برنـد صدای منف ل دارند و فضای متن را به سمت انف ال و پـويرابودن مـی  كه هايی ساخت

هـای اسـنادی بـا اف ـالی     جملـه  خوردن و...بافتادن، ترک :جمله با ف ل الزم، مثلز: ا ندعبارت

ی مصـدر وجـه  مجهـولب هـای مجهـول و شـبه   جملـه  است، بود، شد، هشت و هرديدب :چون
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ی هـا ، از میان سـاخت نثرِ مجلس پنجمدر (. 99: 9316( )اسدی و علیزاده، دستوری ة)است ار

مجهول از بسـامد  شبه و جمالتِ« بود»و « است»های ربطی با ف لهای اسنادی ، جملهموكور

ها همگـی حامـل صـدایِ منف ـل و پويرشـگرند و هـیچ       اين ساختكه  ندبیشتری برخوردار

ــتن صــ  ــن جمــالت از لحــا  نحــوی و   ورت نمــیكــنش و عملــی در م ــابراين، اي ــرد. بن هی

پرداختـه   هـای دسـتوری  اين نوس سـاخت ادامه به  دراند. های زبانی بسیار قابل توجّهمشخ صه

 :شودمی

 اسنادی صدای منفعل برخاسته از جمالتِ-2-1-3-1

رين ، بیشـت هـا هـای صـرفی آن  و صـورت « بـود »و « است» هایاسنادی، ف ل از میان اف الِ

از خل  بیگانه  استآن كه به ح  مشغول »مجلس پنجم دارندب به عنوان نمونه: كاربرد را در 

همـه حجـاب    استبه ح  نپردازد. هر چه درون وی  استو آن كه به ياد خود مشغول است 

تا از همه دست نشويی هرد درهاه حـ    ستو اهر اسباب و عیال تو ست، اهر نفس تواست

آن  اسـت جوانمردا، هر ديده كه نـه از خـوف حـ  هريـان     (. »9911 :9380)س دی، « نپويی

« اسـت آن دل ويـران   اسـت و هـر دل كـه نـه وصـل حـ  را جويـان        اسـت ديده بر او تاوان 

برصیصا نـام و چهـل سـال     بوداسرالیل عابدی اند كه در بنیآورده(. »9266: 9380)س دی، 

« ]بود[و تخـم م رفـت در دل كشـته    ]بـود[ و از نفـس و از دنیـا برهشـته     ]بـود[ عزلت هرفتـه  

تـوان جسـتجو   مـی   با حـ  فت اين مواوس را در نوس رابطة عارعل (. 9264: 9380)س دی، 

: 9316)اسـدی و علیـزاده،    دانـد خود و اعمالش را هـیچ مـی   ، در برابر ح فعارزيرا كرد. 

بـه  ر اسـت.  پويدهد و بیشتر كنشرو هیچ كنش و عملی در مقابل ح  انجام نمی(. از اين99

تـا  كوشـد  مـی  هزارش اسـت و  ةبا كاربرد اف ال اسنادی بیشتر در پی ارال س دیهمین سبب 

ـ       اش را نیـز از طريـ  هـای عرفـانی و دينـی   آموزه ات هـزارش حـاالت روحـی خـود و واق یّ

 .منظورش عراه كند

 مجهولشبه صدای منفعل برخاسته از جمالتِ-2-1-3-2

منف ـل در   ايجـاد صـدایِ   باعـث مجهـول نیـز،   ای شـبه هاسنادی، جمله بر جمالتِعالوه 

در اين متن، مطالبی را در پاسخ به سؤاالت افرادی ناشـناخته  س دی است. شده مجلس پنجم

 ،هفـت : يابد و بیشتر اف الی مانندمی ل م ناؤاكند. حضور اين افراد تنها برای طرح سبیان می

م لوم نیستب زيـرا در  ا هآن عاوقات مرج پرسید و... نشانگر اين نوس جمالت هستند و بیشتر
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های زيـر در شـمار   . نمونهاست و نه پرسشگرشدهآنیه مهم است، پرسش مطرح س دینظر 

يا شیخ همه  هفتيکی پیش سلطان عارفان بايزيد بسطامی رفت و »اين نوس جمالت هستند: 

ا كـه خلقـان   دريغـ  هفتـا آن پیـر  (. »9266: 9380)سـ دی،  « عمر در جستجوی ح  بسر بردم

بشــر حــافی را (. »9266: 9380)ســ دی، « انــدهورنــد و خوشــترين چیــزی ناچشــیدهدرمــی

جنیـد را رحمـه اهلل علیـه ب ـد از     (. »9266: 9380)سـ دی،  « كـه اخـالص چیسـت؟    پرسیدند

 (.9263: 9380)س دی، « : ما ف ل اهلل بکهفتندوفات به خواب ديدند، 

 تکرار غیرضروری اضافات-2-1-4

ترين م یارها در ت یین سبکِ يک نوشته را توجّـه بـه نـوس هـزينش شـاعر و      مهميکی از 

(. تکرار وارهان )اسم، ف ل و حرف( در Simpson, 2004: 22دانند )نويسنده در زبان می

هـا  كـالم آن سـازی  برجستههای هزينش صاحبان آثار است كه باعث جمالت يکی از نمونه

 مجلـس پـنجم   در مـتنِ سـ دی  شـود.  ه مـی ديـد  ک اثريهای مختلـ  در و به هونهشود می

بار ذكـر  كه يکصورتی ب دراندشدههايی در جمله تکرار تكه به عل  بردهبه كار را كلماتی 

كـار رفتـه كـه طنینـی     به «لزوم ما اليلزم»يا « اعنات»كافی است. به بیان ديگر نوعی ز ها نیآن

نخست و تکـرار  در جملة « چند» ارةوتکرار است. هبخشد–س دیخاص به جمالت و كالم 

دشمنان دين را در غزا سر از تـن برداشـتم    چند: »از اين نوس است در جملة دوم« آتش»وارة 

جـوانمردا،  (. »9266: 9380)سـ دی،  « خون جگرها خوردم چندها كشیدم و مجاهده چندو 

 آتـش م یشت را آب آسـمان كششـد و    آتشم صیت.  آتشم یشت و  آتشدو است:  آتش

)سـ دی،  « م صـیت را بـه دو چیـز تـوان كششـت      آتـش م صیت را آب ديدهان كششد و نیـز  

خانمـان   صـدهزار »مثـال:   در اين شـاهد « صدهزار» عددهمینین است تکرار (. 9266: 9380

جانهـای   صـدهزار تنهای عزيز در طلب مـا بگداختنـد،    صدهزاردر جستجوی ما برانداختند، 

روندهان درهاه جالل ما سر در زير سـنو   صدهزاردند و مقدّ  در بادية شوق ما واله بمان

« هـای ريااـت بسـوختند   طالبـان حضـرت جـالل مـا در بوتـه      صـدهزار مجاهدت بکوفتنـد،  

جلـس  م بیشـترين آمـار تکـرار در   « نه»رة وا(. عالوه بر موارد موكور، 9269: 9380)س دی، 

 ايـن كتـاب   9269صفحة  سطر پايانی 8در حدّی كه  تا تبسارا به خود اختصاص دادهپنجم 

 است.تکرار شدهمرتبه  26
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 پیردیپ تکرار یک فعل در جمالتِ -2-1-5

هـای بالغـی مـتن    ش ر و چه در نثر، يکـی از جنبـه   تکرار در متون نوشتاری ادبی، چه در

تـا  د نكوشـ ای خـاص مـی  وارهبا تکرار واره و عبارت يا جملـه رو، صاحبان آثار . از ايناست

ف ـل   نیـز، تکـرار   جلس پـنجم در م. دند، آن را در ذهن خوانندهان برجسته كنكیأبر تعالوه 

 تت و لـو  اهمیّ ،كیدأبرای تت كه س دی های كالمی و لفظی اساز پربسامدترين شیوه يکی

تکـرار ف ـل   . در شواهد زير استاين مجلس از اين عنصر بهره برده متن ازخوانندهان بردن 

چند  س دی ،همگی مواوس آن ف ل هستند. به بیان ديگركه  درپی استبرای چند جملة پی

  بـرد. او طبـ  كار مـی ثابت به ها يک ف لآورد و برای همة آندرپی میصورت پی جمله به

تواند بپرهیـزد و تنهـا   ، از تکرار می«حوف به قرينة م نايی»و يا « حوف به قرينة لفظی»دة قاع

ثیر موسـیقی در  أبه نقش و ت علم و آهاهی نسبت ا باكندب امّدر پايان جملة آخر ف ل را ذكر 

برای غنـای لفظـی سـخنان خـود     ش ثیر تکرار در انتقال مفاهیم، از اين روأكالم و اعتقاد به ت

 :بردبهره می

بـه   استو آن كه به ياد خود مشغول  استاز خل  بیگانه  استآن كه به ح  مشغول »    

و اهـر اسـباب و    سـت ، اهـر نفـس تو  ستاهمه حجاب  استح  نپردازد. هر چه درون وی 

، بازارهـانی  كنـی زيان  كنیهر بازارهانی كه با خل  (. »9911: 9380)س دی، « ستعیال تو

، توبـت بـه نیّـت    آيـد دلت بـه توبـت   (. »9266: 9380)س دی، « كنیتا همه سود  كنبا ح  

دی، )س « آيدو از حضرت ندای رحمت  آيد، عزيمت به حضرت آيد، نیّت به عزيمت آيد

و هـر   اسـت آن ديده بـر او تـاوان    استهر ديده كه نه از خوف ح  هريان (. »9266: 9380

هر هه كه (. »9266: 9380)س دی، « استآن دل ويران  استدل كه نه وصل ح  را جويان 

و ايـن   بشناسـی . تـويی تـو را كلیـد اسـت كـه بـدان او را       شناختیح  را  شناختیتو خود را 

و اهـر خـود را    شـناختی او را به قـدرت   شناختیخود را به عجز  شناختن مختل  است، اهر

شـود كـه در   (. مشـاهده مـی  9263: 9380)س دی، « شناختیاو را به قوّت  شناختیبه ا   

طنـین  يی كـالم سـ دی شـده و همینـین     آهنگـین و زيبـا  باعث  تکرار ف ل ،اهدواين شهمة 

 .استرا ايجاد كرده خاصی 
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 عربی پذیری عباراتِنقش-2-1-6
نبـوی   و احاديـثِ  یقرآنـ  آيـاتِ  رو. از اينپیوسته با كالم الهی همراه است جلس پنجمم

 آنیه در اين بخش به آن اشاره خواهد شد،د. شومی های مختل  اين متن مشاهدهدر بخش

. س دی به دلیل تسل طی كـه  عربی است و جمالتِ یقرآن فارسی به آياتِ پیوستگی جمالتِ

ايـن  برد كـه هـويی   می عربی بهره قرآنی و عباراتِ ای از آياتِهونه به ،در زبان عربی دارد

م نا بـه ايـن    ،های در بسیاری از قسمتكالم است و حت  جزلی از اركان متن وعبارات عربی 

. وی در به كارهیری عبارات عربی در میان نثر مجلس پنجم است عبارات و جمالت وابسته

 پیوستن عبارت عربی بـه فارسـی بـه   استب از جمله فاده كردههای مختل  اقتبا  استاز شیوه

ملکا، مـا را از  : »دهدصورت نقل قول يا عباراتی كه بخش عربی را از رشتة نثر جدا نشان می

نـا و   ر بَّ ین غشفران ـک  يا اِلـه  ال ـال مِ  همه م اصی نگاه دار و توفی  طاعات و عبادات ارزانی دار. 

فرمايـد: ف اعبُـدوا   هفت يک ذرّه اخالص كه او می(. »9911: 9380ی، )س د« 3یرشیک  الم صِاِل 

بشر حافی را پرسیدند كه اخالص چیست؟ (. »9266: 9380)س دی، « 4اهلل  مُخلِصِین ل هُ الدّين

فرمايـد مـا   سـیّد علیـه السّـالم مـی    (. »9266: 9380)س دی، «  0هفت: االِخالصُ هو  االِفال ُ

و هـر كـه بـه دل بـه     (. »9269: 9380)سـ دی،  « 6مِن ص وتِ ع بـد  ل هفـان  صوت  ا ح بُّ اِلی اهللِ 

 (.9262: 9380)س دی، « 2ك به رود ك به او را طواف كند. ف ا ين ما تشو لُّوا ف ث مَّ و جهُ اهللِ

بخشـی از سـاختار نحـوی     عربی در جملة فارسی نقش دستوری دارد و عباراتِ هاهی   

بـه  ، و عباراتِ عربی دوم و سوم قرآنی نخست اهد، عبارتِوكالم استب برای مثال در اين ش

مـرا  8اشدعُونِی ا ست جِب ل کشـم »است: « كندسؤال می»و « پرسدمی»، «بخوانید»ف لِ  مف ولِترتیب 

« 1پرســد: ه ــل عِنــد ک  مِــن خ ب ــر ؟عــرش از كرســی مــی(. »9269: 9380)ســ دی، « بخوانیــد

)سـ دی،  « 96كند ه ـل عِنـد ک  مِـن ا مـر ؟    ل میكرسی از عرش سؤا(. »9269: 9380)س دی، 

: 9380)س دی، « 99ج هول را با سُبّوحِ قشدّو  چه ات صال؟»( و يا در اين عبارت: 9269: 9380

دارد. در ايـن دو مثـال آخـر نیـز عبـاراتِ      « متمّمـی »(. سُبّوحِ قشدّو  برای جمله، نقشِ 9269

ند، ف کان  عاقِب ت هُمـا ا نههُمـا فِـی الن ـارِ خالِـد ينِ      پس اين ندا درداد»دارند: « مف ولی»عربی، نقشِ 

: 9380)سـ دی،  « 93يا هـويم ال ت خـافوا يـا هـويم ال بُشـری     (. »9266: 9380)س دی، « 92فیها

 ندانسـتی كـه  »پیونـدد:  های فارسی مـی به جملهموصول « كه»ت عربی با اعبار(. هاهی 9266

م ـن  با لط  او دست در آغـوش كـن كـه    (. »2629: 9380)س دی، « 94المؤمِنش مِرآة المؤمِن
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: 9380)سـ دی،  « 90ت ق رهب  اِلیَّ شِبراً ت ق رهبتُ اِل یهِ ذِراعاً و  م ن ت ق رهب  اِلیَّ ذِراعاً ت ق رهبـتُ اِلیـهِ باعـاً   

دا  نومیدی بر پیشـانی تـو نهنـد كـه ال ُبشـری ي وم ِۀـو  ِللمُجـِرمین  و  ي قشولشـون  حِجـراً          (. »9263

  عبـارات عربـی، در شـمار    نمودهای اقتبا(. در واقع اين 9264: 9380)س دی، « 96حجُورام 

اســتفاده كــرده و    هاآنبرای تأيید مطلب از كه س دی  آيندحساب می بهوابسته  هایهجمل

 .است منسجم پديد آورده متنـی

 افعال زمانِ-2-1-7

عامـل  ». زيـرا  كالم است ار و نحوِر زمان، يکی از نکات اصلی بررسی ف ل در ساختمتغیّ

دانیم كه تغییر فاصلة هوينده يا نويسنده با مواوس است. میة میزان دهندزمان در جمله نشان

زمـان،   رو عامـلِ دهـد. ازايـن  ت، زاوية ديد و ذهنیّـات وی را تغییرمـی  فاصلة هوينده با واق یّ

مثالً اف ـالِ  . رودبه امور به شمار می ة نگاه مؤل  هرايی متن و شیوعی در میزان واقمتغیّر مهمّ

حال بیشتر از هوشته قط یّـت دارد و   ت دارد، زمانِواسطه با واق یّمضارس، ارتباط فوری و بی

هیـرد، فاصـلة هوينـده و    به همان نسبت كه از حـال فاصـله مـی    های مختل  هوشتهساخت

، بیشـتر در  جلـس پـنجم  م اف ال در(. 219ال : 9319)فتوحی، « كندديدهاه وی را بیشتر می

در شـده  با مواوس مطرح س دیزديکی و انس است و اين به دلیل نق افتادهفاات  «حال» زمانِ

زمـانی بـه بیـان هوينـده و نويسـنده اسـت و        ترين ف لِحال نزديک زمانِ. »استاين مجلس 

« اسـت هـای ديگـر درخـور اعتمـاد     شـود، بیشـتر از نوشـته   اف الی بیان می چنین كالمی كه با

بـه   نسـبت مجلس پـنجم  در متن  «مضارس» شمار اف ال با زمانِ(. 92: 9316)اسدی و علیزاده، 

ايـن   9266آمده از بررسـی صـفحة   دستاست. برای مثال آمار به های ف لی بیشترديگر زمان

بـا  مورد آن  06ف ل موجود در اين صفحه،  26 از مجموسكند. مجلس، اين ادّعا را ثابت می

. در صـفحات  استكار رفتهف ل با ساختار زمانی هوشته و آينده به 26و  انی حالساختار زم

 است.« مضارس»ديگر اين متن نیز غلبة اف ال با ف لِ 

 جمع معدودِ-2-1-8

جلـس  هـايی از م ا در نمونـه امّ رود،به كار می« مفرد»عدد،  م دودِ همیشهدر زبان فارسی 

ـ توان هفت كه می شودبیان می «عجم» صورتِ ، م دود با عدد مطابقت دارد و بهپنجم ت عل 

ديـن را در   چنـد دشـمنان  »اسـت:  ثیر زبان عربی بر ساختار نحوی زبان فارسی أاين مواوس ت

)سـ دی،  « خـوردم  جگرهـا چنـد خـون  كشـیدم و   هـا چنـد مجاهـده  غزا سر از تن برداشتم و 
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مقـدّ  در   هـای جان صدهزارعزيز در طلب ما بگداختند، های صدهزار تن(. »9266: 9380

درهاه جالل ما سر در زير سـنو مجاهـدت    صدهزار روندهانبادية شوق ما واله بماندند و 

)سـ دی،  « هـای ريااـت بسـوختند   حضـرت جـالل مـا در بوتـه     صدهزاران طالبانبکوفتند، 

هـای زبـانِ م یـار اسـت كـه در      (. اين مورد نیز يکی از موارد انحراف از قاعده9269: 9380

حاصـل بررسـی   هیـرد.  شناسانة يک متن و در الية نحوی مورد توجّه قـرار مـی  بکتحلیل س

عناصرِ سبکی برجستة حوزة نحوی كه ساختارهای دسـتوری مـتن مجلـسِ پـنجم را تشـکیل      

 شود:اند، از نظر بسامد و آمار در قالب جدول زير نمايش داده میداده

 پنجم  : بسامد عناصر سبکی حوزۀ نحو در مجلس3ِجدول شمارۀ 

 ت داد عناصر سبکی نحوی ردي 

 302 های كوتاهجمله 9

 260 های م طوفپايه و تركیبهای همجمله 2

 028 وجه اخباری و امری 3

 32 وجهیّت قید 4

 988 مجهولصدای منف ل جمالتِ اسنادی و شبه 0

 تکرار غیراروری وارهان )اسم، حرف و ف ل( 6

 

61 

 36 پويری عباراتِ عربینقش 2

 268 ف لِ مضارس 8

 1 م دودِ جمع 1

 مورد 9619 جمع 

در مجلـسِ پـنجم    عناصرِ سبکی برجستة حوزة نحویكارهیری همینین در نمودار زير، به   

 است:از نظر درصدی با هم مقايسه شده
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 گیرینتیجه -3
ی بیانگر سـبکِ دسـتوری و نحـوی    هر اثرها در واره نحوة قرار هرفتنها و ساختار جمله

وه و سبکِ بیـان  شی. نجامداصاحب اثر می تبیین سبکِآن اثر است و در نهايت به شناخت و 

ه وعظ و خطابه است و مطاب  روش مجـالسِ صـوفیان نگـارش    یب، شس دی در مجلسِ پنجم

 هـايش شـته كالم وی و ساختار دسـتوری نو  است تا نحوِهمین مواوس سبب شدهاست. يافته

و جمـالت آن در مـواردی از   باشـد   هايی برخوردارها و برجستگیاز ويژهی در اين مجلس

هـای كوتـاه،   كـارهیری جملـه  بـه  :كـه از آن جملـه اسـت   لحا  زبانی دارای تغییراتی باشد 

، تکـرارِ ااـافات، كثـرت اسـت مال     اسنادی جمالتِ، بسامد باالی پايههم تِجمالاستفاده از 

پیوسـتگی جمـالت   در جمـالت،   صدای دسـتوری منف ـل  و امری، نمود بیشتر وجه اخباری 

عربـی و ...  زبـان   وة نحـو بستن م ـدود بـه شـی    عجم ،و جمالت عربی یفارسی به آيات قرآن

انديشة حاكم بـر مـتن و همینـین روش عرفـانی و پیشـة وعـظ و خطابـة         ثیرأت عالوه بر آن،

كـه   ایهونـه  شودب بهآشکارا مشاهده میی وة بیان و ساختار دستوری كالم و، در شیس دی

حال بیان  زمانِ در وجه اخباری ووی های اين متن، به سبب غلبة انديشة بااليی از ف ل بسامد

 «امـری »و  «مـی االتز»قصد اندرز و آموزش دارد، از وجـوه   س دیاست و تنها زمانی كه شده
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ة كننـد است كه وجـه ف ـل بیـان   درک كردهخوبی  به رسد س دیكند. به نظر میاستفاده می

جـا و هنرمندانـه از   بسـیار بـه   رو،از ايـن سـخنانش اسـتب   میزان اعتقـاد و اعتمـاد هوينـده بـه     

ی ساختار نحوی كل ر طو به. استكاركردهای مختل  وجوه ف ل در كالم خويش بهره برده

 ایهـ وة سـخنوری سـ دی اسـت و در آن بـه طـور آشـکار نشـانه       ر از شـی ث أ، متجلسِ پنجمم

ماننـد   قیـدهايی توان مشاهده كرد. كاربرد فـراوان  را می ویدينی و عرفانی  عقايدِ ،هاانديشه

كوتـاه و پرشـتاب    جمـالتِ . كنـد را آشـکار مـی   سـ دی خوبی اين انديشـة   به« هر»و « همه»

بیشتری برخوردار است، هواه غلبة  از فراوانی آنبلند  به جمالتِ نیز كه نسبت مجلسِ پنجم

 بودن متن يکی از عناصر ادبی و اين شیوه، خود است س دیفه بر كالم و انديشة عنصر عاط

هـای  توان هفت مـوارد متفـاوت بـودن سـاخت    . به طور كل ی میآيدبه شمار می اين مجلس

 نحوی نثرِ مجلسِ پنجم، تابع تغییر نگاه و تحوّل در اعتقاداتِ س دی است.
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