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می سعدی با يهای تعلشناختی فعل در غزلل سبکيبررسی و تحل
  گراشناسی نقشکرد زبانيرو

  
  نرگس نظیف -طاهره ایشانیدکتر 

  
  چکیده

 نظامی اختیـاري و    گرا این است که زبان،    شناسی نقش پرکاربرد در زبان   یکی از مباحث  
بر همین اساس در دستور      . بلکه طبیعی و پرورده جامعه و انسان است        قراردادي نیست 

اندیـشگانی   و بینافردي سه فرانقش متنی،   براي تحلیل گفتمان،   زبان نظام مند نقش گرا    
 این  فرانقش اندیشگانی است،  در کارکرد تجربی که زیرمجموعه     .شودگرفته می  در نظر 

موضوع مطرح است که تجربیات دنیاي درون و بیرونِ کاربرِ زبان از طریق زبان او بیان             
است که براي مشخص نمـودن انـواع     محصول این کارکرد در جمله، گذرایی      .گرددیم

رود و از این طریق یـک  به کار می  -یابدکه در فعل نمود می    -در جمله  متفاوت فرایندها 
هـاي  هاي خویش را از حوادث، وقایع و پدیـده        ها و برداشت  اندیشه تجارب، فرستنده،

                                                
 لعات فرهنگیاستاديار زبان و ادبيات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطاTahereh.ishany@gmail.com 

 کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی n.nazif2014@gmail.com 

  
  ۱۵/۱۱/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                                ۲/۷/۹۳ تاريخ وصول

  ژوهشي پ-نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

  ۸۵ - ۱۰۸، ص ۱۳۹۴شمارة بيست و پنجم، بهار  هفتم،سال 
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  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۸۶
 

 لذا با توجه بـه ایـن مـسأله و ارتبـاط     .کندمیجهان بیرون و درونش به مخاطب عرضه  
اي  آماري و استفاده از منابع کتابخانـه -تنگاتنگ ذهن و زبان؛ این مقاله با روش تحلیلی    

هاي تعلیمیِ سعدي با این رویکرد پرداختـه     به بررسی سبکی افعال به کار رفته در غزل        
 ارائـه شـاخص یـا        ضـمن   بررسی سبکی و ارتباط ذهن و زبان،       است و از رهگذر این    

اي نیـز بـه مهمتـرین و        اشـاره  هاي تعلیمی سعدي،  گونه غزل هاي سبکی در این   شاخص
 نتـایج ایـن    .هاي تعلیمی و برخـی ابعـاد شخـصیتی وي داشـته اسـت             ترین اندیشه برجسته

کـاربرد   هاي سبکی سعدي با این رویکـرد،      پژوهش حاکی از این است که یکی از شاخص        
هـا و صـفات یـک موجـود یـا      ي است که نقـش آن توصـیف ویژگـی       افراوان فرایند رابطه  

هـاي تعلیمـی خـود از طریـق      همچنین سعدي در غزل .شناسایی و تعریف هویت آن است     
دو اندیشه تعلیمی را برجسته و مطرح می سـازدکه یکـی      » وصفی یا هویتی  «ايِ  فرایند رابطه 

 عاشـقانه و  - یت عـاطفی است که مبـین شخـص  » عشق«در راستاي اندیشه غنایی غزل یعنی      
و دیگري اندیشه فلسفی خیام است که حاکی از بشر دوستی و خیام           گراي وي است  اخالق

توان گفـت  لذا می .گرایی سعدي است و نشان می دهد که وي شاعر عشق و زندگی است             
ها را به سوي فلسفه زندگی یعنی تعلـیم چگونـه زنـدگی کـردن و     سعدي سعی دارد انسان   

  .کندآن سوق دهد و به آن دعوت لذت بردن از 
 
  هاي کلیدي واژه

  .گرا، گذراییمند نقششناسی نظامسعدي، غزل تعلیمی، زبان
  

 مقدمه -1
هاي به کار رفته در ادب غنایی است که احساسات و عواطف شاعر       غزل از جمله قالب   

 از شـود کـه بـه جـاي گفتگـو     هایی گفته مـی  اشعار غنایی به سروده .سازدرا آشکار می  
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  ۸۷/    های تعليمی                                           بررسی و تحليل سبک شناختی فعل در غزل  
  

هاي گوید و بیانگر واکنش   ها و احساسات روحی، سخن می     حوادث خارجی، از هیجان   
  .)7: 1370صبور، (» هاي رقیق درونی و معنوي شاعر باشدلطیف روحانی و سرکشی

ن گفـت او خداونـدگار   توااي که میشهرت سعدي نیز بیشتر در غزل است؛ به گونه    
ترین و زیباترین احساسات آدمی ت که عالی پارسی است و توفیق یافته اسغزل عاشقانه

 غزلیات سعدي جوالنگـاه   در واقع.را با محوریت عشق و دوستی با زبان شعر بیان کند   
 به طوري که در این گونه اشعار        .وسیعی است براي بیان عشق و مفاهیم عمیق عاشقانه        

عبارت دیگـر،   به .انداو، عواطف و احساسات غنایی به بهترین شکل خود را نشان داده    
 – در غزلیات خود به مـضمون عـشق    که سعدي شاعري عاطفی و عاشق است،از آنجا 

   . پایبند بوده است-ترین مضمونبه عنوان کلیدي
 تنوع در مضمون غزلیات عاملی مهم و اساسی در زیبـایی و دلپـذیري       از سوي دیگر  

بـا  « امـا  شـقانه اسـت   غزل سعدي هرچنـد عا  در واقع.گرددسخن سعدي محسوب می  
  در واقـع .)88: 1386شمیـسا،  (» چاشنی تصوف، اندرز و عبرت نیز آمیخته شده اسـت        

سعدي به مضمون اصلی غزل که عبارت از شرح بیان عشق و عاشـقی اسـت، وفـادار              «
مانده و در خالل آن معانی دیگر از جمله مضامین اجتماعی یـا اخالقـی یـا عرفـانی را         

  .)89: 1386همان، (» مطرح کرده است
توان چنـین   کاربست مضامین مختلف در غزل هاي سعدي می        با توجه به مطالب فوق و     

هایی که شیخ اجـل     غزل. هاي تعلیمی سعدي است   گفت که متن تحلیلی در این مقاله، غزل       
 البتـه در  .همانند گلستان و بوستان به بیان اخالق، حکمت و موعظه پرداخته اسـت        ها  در آن 

 نیز لحاظ شـده و بـه   -   مضمون عاشقانه– اصلی غزلیات سعدي  این مضمون، مضمون کنار
 سعدي در راستاي پایبندي به شعر غنایی و مضمون عاشقانه در غزلیات، بـه             .کار رفته است  

   .نیز توجه دارد» پند، اندرز، حکمت و موعظه« و مضمون 1شعر تعلیمی
اي بـه   منابع کتابخانه   آماري و استفاده از    -لذا این مقاله در نظر دارد با روش تحلیلی        

شناسـی  ها با رویکرد زبانهاي تعلیمی این غزلبررسی سبکی افعال به کار رفته در بیت    
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  ۱۳۹۴بيست و پنجم، بهار  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۸۸
 

ضـمن ارائـه    بررسی سبکی و ارتباط زبـان و ذهـن،            بپردازد و از رهگذر این     2گرانقش
تـرین   بـه مهمتـرین و برجـسته   ،هاي سبکی در غزل تعلیمی سعدي     شاخص یا شاخص  

   .یمی و برخی ابعاد شخصیتی وي دست یابدهاي تعلاندیشه
  :استهاي زیر بر این اساس این مقاله درپی پاسخگویی به پرسش

هاي سـعدي، داراي چـه نـوع فراینـدي     افعال به کار رفته در ابیات تعلیمی غزل   - 
 ها کدام است؟هستند؟ و بیشترین فرایندهاي کاربردي در غزل

 عدي کدامند؟هاي تعلیمی سهاي سبکی فعل در غزلشاخص - 
هـاي تعلیمـی از طریـق کاربـست پربـسامدترین فراینـد، چـه               سعدي در غـزل    - 

ها رهنمـود چـه ویژگـی        و این اندیشه    است هاي تعلیمی را بیشتر مطرح ساخته      اندیشه
 شخصیتی وي است؟

 پیشینه پژوهش 1-1
 امـا   اسـت تاکنون پژوهشی که مـرتبط بـا موضـوع مقالـه حاضـر باشـد، انجـام نـشده              

  :  گرددها اشاره میی نزدیک به موضوع این مقاله هستند که در ادامه به آنهای پژوهش
 ضـمن   ،)1382(» هاي سعدي تحلیلی بر کاربرد هنري فعل درغزل     «زاده در   ایران - 

 .شناسی توجه داشته استتأکید بر نحو غزلیات، به کاربرد افعال از جنبه بالغی و زیبایی
- اما به طور خاص به غزل      ي انجام گرفته است    غزلیات سعد  این مقاله اگرچه در حوزه    

 ضـمن آنکـه بـه       .گرا نپرداخته است  شناسی نقش زبان هاي تعلیمی سعدي و با رویکرد     
شناسی  وارد حیطه شخصیت افعال با این رویکرد اکتفا کرده است،       شناختیتحلیل سبک 
  .نشده است

اي اخالقـی در  هـ نگاهی به آموزه«اي تحت عنوان    زاده و صفوي در مقاله    مدرس - 
هاي عاشـقانه سـعدي   هاي اخالقی در غزلبه بررسی گرایش ) 1390(» هاي سعدي غزل

 از  هاي تعلیمی سـعدي نپرداختـه اسـت،        این مقاله عالوه بر این که به غزل        .اندپرداخته
   .نظر نیز استفاده ننموده است رویکرد مورد
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  ۸۹/    های تعليمی                                           بررسی و تحليل سبک شناختی فعل در غزل  
  

هاي تعلیمـی  ی غیر از غزلهاي دیگري نیز با استفاده از این رویکرد در متون       پژوهش
  :گرددها اکتفا میسعدي انجام شده که براي پرهیز از اطاله کالم فقط به نام آن

از ) 1390(» گـرا رویکـرد نقـش  : شناسـی داسـتان بـر اسـاس فعـل     سـبک «مقاله   - 
 .زاده و همکاران آقاگل

هـاي سـبکی و شخـصیتی سـیمین دانـشور بـا رویکـرد           بررسـی ویژگـی   «مقاله   - 
 .از ایشانی) 1393(» گراقششناسی ن زبان
گـراي  شناسی نقش سروده مولوي بر مبناي زبان    » نامهنی«بررسی و تحلیل    «مقاله   - 

   .لواز نبی) 1391(» سازگانی
گـراي هلیـدي   بنیـاد و نقـش   متنکه مبناي نظري این پژوهش، نظریهبا توجه به این    

   . بحث ضرورت داردیح و تبیین این رویکرد در ادامه توض،است
  گرامند نقششناسی نظامزبان 1-2

 آندره مارتینه، فرث .گرا از اواسط قرن بیست رشد و گسترش یافتشناسی نقشزبان
و معنـا   این نظریه بـر پایـه نقـش          .شناسی هستند و هلیدي از جمله پیشگامان این زبان      

 فـرث، تـأثیر   )(system-structure theory  سـاخت - سیستماستوار است و از نظریه
این نظریه بعـدها حـول محـور سیـستم      .(Halliday, 1994: 45)ر پذیرفته است بسیا

 در .گرا نامیدنـد مند نقششناسی نظام شناسی سیستمی یا زبان   شکل گرفت و آن را زبان     
   .ها مورد توجه هستندگرا، براي تحلیل گفتمان، فرانقشمند نقش دستور زبان نظام

 - گفتـه metafunctionهـا   هستند که بـه آن هاي بنیادین معنا ها همان بخش  فرانقش
 در این دستور، براي تحلیل گفتمان، سه فرانقش متنی، بینافردي و اندیـشگانی             .شودمی

 تحلیل پیشِ رو بر اساس فرانقش اندیـشگانی  .(ibid: xiv, xiii) شوددر نظر گرفته می
 م و گفتمـان  فرانقش اندیشگانی متضمن بازنمایی واقعیت و گویاي محتواي کـال         .است

ــت ــوي،  (.اس ــاجر و نب ــی ) 27: 1376مه ــارکرد تجرب ــه دو ک و   (experiential)و ب
   .(Halliday & Hasan, 1989: 26)شود تقسیم می (logical)منطقی
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 تجربیات دنیاي بیـرون خـود را از طریـق زبـان بیـان            در کارکرد تجربی، کاربر زبان    
شـود کـه   نامیـده مـی    (transitivity) محصول این کارکرد در جمله، گذرایی.نماید می

اي از جمله است و بـراي مـشخص نمـودن           اي از فرانقش اندیشگانی و مشخصه     مؤلفه
  .رود بـه کـار مـی      -یابـد  کـه در فعـل نمـود مـی         –انواع متفـاوت فراینـدها در جملـه         
(Halliday an Hasan,1976: 21)  

هـاي مـادي،   د اصلی با نـام فراین سه نوع (ibid: 161)درارتباط با گذرایی فعل، هلیدي 
(materiall) ذهنی (. Mental) و ربطی (relational)   هـاي   و سه نوع فرایند فرعی بـا نـام

  .کندمعرفی می (existential) و وجودي (Verbal .) لفظی  (behavioral )رفتاري،
 .دهـد فرایند مادي، از نوع کنش است؛ یعنی کسی یا چیزي، کاري را انجام مـی             - 

  .پختمادر غذا را : مثال .(ibid: 103-104)»...پختن، ساختن، کوبیدن و«عالمانند اف
ها و ادراك فرد مانند افعال فرایندي است بیانگر احساسات، اندیشه: فرایند ذهنی - 

من به ایـن موضـوع   : مثال .(ibid: 106-112)» ...دوست داشتن، درك کردن، دیدن و «
  .می اندیشم

 .ت که اشاره بر چگونه بودن چیزي و یا کـسی دارد     فرایندي اس : ايفرایند رابطه  - 
 :انداي دو گونه از نظر هلیدي، فرایندهاي رابطه.»...بودن، شدن، گشتن و : مانند افعال

درچنـین حــالتی، یــک    (attributive mode )):اســنادي( حالــت وصـفی  .الـف 
مـریم  : لمثـا  . )ibid: 113-114 (شودموجودي نسبت داده می  به (attribute)ویژگی

  .استباهوش 
در ایـن حالـت، هـویتی بـه      (identifying mode) ): هـویتی ( حالت شناسایی .ب

اي که در آن یک عنصر،معرّف هویـت عنـصر    یعنی رابطه.شودموجودي نسبت داده می   
  .استزندگی با برنامه ریزي پیش رفتن : مثال .(ibid)دیگري است 

رهاي روانی و زیستی یا فیزیولوژیک انسان این نوع فرایند به رفتا: فرایند رفتاري - 
ــد( ــشیدن و   : مانن ــس ک ــدن، نف ــدن، خوابی ــاره دارد ) ...خندی  Halliday an)اش
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  ۹۱/    های تعليمی                                           بررسی و تحليل سبک شناختی فعل در غزل  
  

Hasan,1976: 128). خوابم میمن : مثال.  
 اسـت » گفـتن « عنصر فعلی فرایند از نـوع  ،در این نوع فرایند: )لفظی(کالمی فرایند - 

(ibid: 128). گفتممن موضوع را به او :مثال.  
 اي و یا عـدم آن، فرایندي است که از موجودیت و هستی پدیده: فرایند وجودي  - 

 افعـالی همچـون     .دهد همچنین از اتفاقاتی که به وقوع پیوسته، خبر می         .گویدسخن می 
 .(Halliday, 1994: 130)داراي این نـوع فراینـد هـستند    » ...وجود داشتن، بودن و «

 .استاو در خانه : مثال
  
 بررسی غزلیات تعلیمی سعديو تحلیل  -2

 ابتدا به بررسی هاي ذهنی صاحب اثر است،از آنجا که سبک هر اثر برگرفته از خالقیت  
پـردازیم و  گـرا مـی  شناسی نقـش سبکی فعل در غزلیات تعلیمی سعدي با رویکرد زبان      

هـاي تعلیمـی سـعدي و برخـی         هاي انجـام شـده بـه اندیـشه        سپس از رهگذر بررسی   
   .تی وي اشاره خواهیم نمودهاي شخصی ویژگی

 696که بر اساس نسخه فروغـی  - ابتدا تمام غزلیات سعدي براي دستیابی به این امر  
 - غـزل بـا مـضمون عاشـقانه        211ها   بررسی مضمونی گردید و از میان آن       -غزل است 

 غـزل سـعدي داراي مـضمون    696 غـزل از  211 به این معنی کـه    .تعلیمی انتخاب شد  
گـردد کـه حـدود یـک سـوم از         با این وصف مـشخص مـی       .بودند تعلیمی   –عاشقانه  

 بیت با مفهوم    734هاي با این مضمون،      با مطالعه غزل   .هاي سعدي، تعلیمی هستند    غزل
  با رویکرد  - فعل2306 یعنی   –و مضمون تعلیمی جدا شدند و سپس افعال این اشعار         

ر رفته در هر یک از ایـن   با بررسی نوع فرایند به کا   .گرایی تحلیل سبکی گردیدند   نقش
  . نشان داده شده است1-2افعال، نتایج آماري زیر به دست آمد که در جدول 
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  سعدي   عاشقانه-  بسامد و درصد فرایندهاي به کار رفته در غزلیات تعلیمی- 1- 2جدول 

  درصد  بسامد  نوع فرایند
پربسامدترین 

  شاهد مثال  افعال

  5/28%  653  ايرابطه
هست، نیست، 

 نداشتن، داشتن،
  بودن و نبودن

  کنندخواهانم نصیحت می نیک
ت حاصل اسخشت بر دریازدن بی

  )112: 1377سعدي،(
  کنندنسبت عاشق به غفلت می

  )112:همان(ت که معشوقی نداردغافل اسزان

  5/23%  544  ذهنی

دیدن و ندیدن، 
شنیدن و نشنیدن، 
دریاب، دانستن، 
خواستن، دل 

دادن و دل ندادن، 
  شناختن

  رچه هست گزیرست و ناگزیر از دوستز ه
مهر برمگیر از به قول هرکه جهان 

  )147:همان(دوست
  صحبت یاري که دگرباردریاب دمی 

چون رفت نیاید به کمند آن دم و 
  )202:همان(ساعت

  5/18%  426  مادي

رفتن و گذراندن، 
نرفتن، کشتن، 
خون ریختن، 
  پنجه افکندن

  سعدي اگر عاقلی عشق طریق تو نیست
  )318:همان(کف زورآزماي پنجه نشاید فکندبا 

  ي دور زمان از سر لطفآخر اي نادره
  )262:همان(گذردبرِ ما آي زمانی که زمان می

  5/12%  284  کالمی

گفتن، عیب 
کردن، نصیحت 
کردن، پند دادن، 
مالمت کردن، 
  دعوي کردن

  کنندمنصیحت مینکوگویان 
  )489:همان(آید که خاموشز من فریاد می

  ؟دم دوستی زنی تو کیستی که سعدي
  )794:همان (اقرار چاکري و دعوي بندگی کن

  12%  281  رفتاري

صبرکردن، تحمل 
کردن، عهد 
شکستن، غم 

  خوردن

  غم مخورسعدي اگر زخم خوري، 
  )438:همان(فخر بود داغ خداوندگار 

هست و نیست،   5%  118  وجودي
  ماندن و نماندن

  اي گل خندان نوشکفته نگه دار
  )326:همان  (نوبهار نماندبلبل که خاطر 
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هـاي تعلیمـی، فراینـد      با توجه به این جدول بیشترین فرایند به کـار رفتـه در غـزل              
) 5/18(%و فراینـد مـادي   ) 5/23(%است و پس از آن، فراینـد ذهنـی   ) 5/28(%اي   رابطه

یـن  اند و سایر فراینـدهاي موجـود در ا  بیشترین میزان کاربرد را به خود اختصاص داده     
  .کالمی، رفتاري و وجودي: ابیات به ترتیب بسامد و درصد عبارتند از

هـاي  شاخص/ که پیش از این بیان گردید، در این مقاله عالوه بر یافتن شاخص    چنان
سبکی غزلیات تعلیمی سعدي در پی آن هستیم که با استفاده از پربسامدترین فرایند بـه    

هاي تعلیمـی سـعدي و همچنـین         به اندیشه  -اي فرایند رابطه  -کار رفته در این غزلیات    
تـوان گفـت     بـر اسـاس جـدول فـوق مـی          .هاي شخصیت او دست یابیم    برخی ویژگی 

هـاي   با فراوانی و بـسامد بـاال یکـی از شـاخص         اي و ذهنی  رابطهکاربست فرایندهاي   
   .استگرا شناسی نقشسبکی غزلیات تعلیمی سعدي با رویکرد زبان

آید این است که چرا سعدي بکی، پرسشی که به وجود میبا توجه به این شاخص س
ها و صفات یک موجود یا شناسایی و    که نقش آن توصیف ویژگی     –اي  از فرایند رابطه  

هاي تعلیمی خویش، بیش از سایر فراینـدها اسـتفاده          در غزل  -یف هویت آن است   تعر
» ...است، نیست و «د نموده است؟ همچنین با کاربست این فرایند همراه با افعال پربسام

ها پرداختـه  هاي تعلیمی را بیشتر مطرح کرده و به تعریف و توصیف آن    چه نوع اندیشه  
هاي تعلیمی مطرح در این ابیات، بیانگر چه بعدي از شخـصیت   است؟ همچنین اندیشه  

  تواند باشد؟سعدي می
 دو دسـته    اي با هاي انجام شده حاکی از آن است که با کاربست فرایند رابطه           بررسی

  :اندیشه تعلیمی سعدي مواجهیم
 »عشق «در راستاي اندیشه غنایی غزل»اخالق« اندیشه تعلیمی .الف

از آن جا که مضمون اصلی در غزلیات سعدي، عشق است و مضامین دیگـر، از جملـه              
 سـعدي در بـسیاري از     اند،مضمون تعلیمی در پرتوي این مضمونِ محوري مطرح شده        
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علیمی و باید و نبایدهاي اخالقی را در راستاي اندیشه غنایی غزل            هاي ت ها اندیشه غزل
ها به اصول اخالقی که  در واقع، سعدي در این دسته غزل    . مطرح ساخته است   -عشق -

کند و در قالـب پنـد و انـدرز، مالمـت و     ورزي رعایت کرد، اشاره می  باید در راه عشق   
و گاه به طور عام خطـاب       سرزنش به طور خاص خطاب به خود و یا معشوق خویش            

  .آموزدبه دیگران درس عشق و راه و رسم عاشقی می
گرایی بر مدار عشق، بسیاري از خصوصیات اخالقی خویش بدین ترتیب او با اخالق

 سعدي بـا   به عبارت دیگر.نمایدگرا منعکس میرا نیز به عنوان شاعري عاشق و اخالق  
هایی را بـه  تواند صفات و یا ویژگی  که می  اي در اشعارش  کاربست فراوان فرایند رابطه   

 بـه بـسیاري از صـفات و         هد و یا معـرّف هویـت موجـودي باشـد،          موجودي نسبت د  
 به طور غیر مـستقیم و      –کند و به معرّفی شخصیت خویش       خصوصیات خود اشاره می   

 از سوي دیگر، در مواردي که رفتارهاي نامناسب معشوق را بـه وي      .پردازد می -ضمنی
نماید، به رسم احترام و ارادت یک عاشق نسبت به معشوق، لحن او متعادل               می گوشزد

 اصول اخالقی ساختنتوان گفت سعدي استاد مسلّم نهادینه  لذا می.و مبادي آداب است
   .ورزي و دیگردوستی استبر مدار عشق

 گرا، در بیان مفاهیم عشق و عاشقی از اخالق  در واقع، سعدي در مقام عاشقی اخالق      
 هاي غنایی عاشـقانه غـزل را بـا اندیـشه     او در بسیاري موارد، اندیشه .رویگردان نیست 

 تعلیمی در - ضمن آن که کاربست دو مضمون عاشقانه.دهدگرا پیوند میتعلیمی اخالق 
کـه   چنـان  .کنار یکدیگر بیانگر پیوند عشق با حکمت، اخالق و عرفان در شعر اوسـت             

هاي سـعدي،  ترین شکل برداشت مفهوم از غزل     عادي«درین باره ریپکا معتقد است که       
  .)356: 1381(» شودامتزاج خمریات و عشقیات با عرفان و حکمت تلقّی می

اي در شعر سعدي در راستاي تعلـیم        هایی از کاربست فرایند رابطه    در ادامه به نمونه   
ورزي و همچنـین در معرّفـی       مسایلی همچون بیـان شـروط عـشق، راه و رسـم عـشق             

   .گرددگرا اشاره میوصیات اخالقی خویش در مقام عاشق اخالقخص
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  ورزياي جهت تعلیم راه و رسم عشقکاربست فرایند رابطه
ورزي بـه معـشوق و   سـعدي شـرط آدمیـت را در گـروي عـشق         : آدمیت در راه عشق   

 :داندمندي از صورت و سیرت زیبا می بهره
  دانی چه گفت مرا آن بلبـل سـحري؟        

  
  جان اسـت  ر کالبدي بی  آدمی نیست مگ  

  
  آن کـه بـا تـو نـدارد تعلّقـی          پندارم  

  
   سعدیا به عـشق بمیـر      صفتیآدمیگر  

  
  اياي خواجه اگر آدمی   عیب سعدي مکن    

  

  ؟خبريکز عشق بی   ايتو خود چه آدمی     
  )799: 1377سعدي،(                       

  وید که مرا میل به دیدار تو نیست       آن که گ  
  )189:همان(                               

  نه آدمی که صورتی از سنگ و رو بـود         
  )380:همان(                                  

  مذهب حیوانست این چنین مـردن     که  
  )681:همان (                              

  رویان  نیـست  کآدمی نیست که میلش به پري     
  )187:همان(                               

  

مال، جاه، مقام (سعدي دنیا با همه تعلّقات آن : ورزي تعلّق در طریق عشق ترك - 
 :کندرا  فداي عشق می) ...و 

  بذل جاه و مـال و تـرك نـام و ننـگ          
  

  سعدي اگر خون و مال صرف شد در وصال        
  نیازوز همه کس بی    تو ز ما فارغی   گر  

  
  اي نـه یـاري    بیگانـه تا در میان نیاري     

  
  سر او شد چه شد؟    سعدي اگر نام و ننگ در       

  

ــشق،    ــق ع ــتدر طری ــزل اس   اول من
  )112: همان(                              

  اینت بهـایی حقیـر  ،  آنت مقامی بزرگ  
  ما به تو مستظهریم وز همه عالم فقیـر        

  )450: 1377سعدي،(                     
   گـر مـرد اتّفـاقی      درباز هرچـه داري   

  )856:مانه                               (
  کش غم ننگ است و نام      مرد ره عشق نیست   

  )528:همان    (                           
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 سعدي با تعلیم و تمرین صبوري:تحمل جور و جفاي یار و خطرات راه عشق        - 
جـور و جفـاي معـشوق        بطور ضـمنی،   -عنوان یک فضیلت اخالقی   ه  ب –در راه عشق    

 :دهد دارد و بدین گونه به او درس اخالق می می گوشزد کرده، وي را از آن باز خویش را
  سوزهرکه در آتش عشقش نبود طاقت     

  
ــور  ــدین ج ــال چن ــت احتم   الزم اس

  
ـان سـر و     هرکه با غمزه   ـاري دارد    خوب   ک

  
ــرط اســت جفاکــشیدن از یــار      ش

  
ــارش    ــود یـ ــان بـ ــه نامهربـ   هرکـ

  

   آفت پروانه پر استگو به نزدیک مرو ک  
  )103: همان(                              
ــه  ــت  ک ــدین اس ــزار چن ــت ه محب  

  )131:همان(                               
  سست مهر است که بر داغ جفا صابر نیست

  )175:همان(                                 
ــار  ــبن و خ   خمرســت و خمــار و گل

  )439:همان(                               
ــال آزارش   ــت احتمـ ــب اسـ   واجـ

  )473:همان(                               
تواضع و خاکـساري در برابـر معـشوق از           :تواضع و فروتنی در مقابل معشوق      - 

توصـیف و تعلـیم آن       بـه تعریـف،    دیگر فضایل اخالقی است که سعدي در غزلیـات،        
پرداخته است و بدین گونه عاشقان را به کسب این فضیلت اخالقی، دعوت و رهنمون           

 :سازدمی
  گـر سـر میـدان ارادت داري       سر بنـه    

  
  ز خاك بیشترند اهل عـشق مـن      گفتی  

  
  خصم و حاکمیهم به در تو آمدم از تو که 

  

   ناگزیرست که گویی بود این میدان را        
  )29: 1377سعدي،   (                   

  از خاك بیشتر نه که از خاك کمتـریم        
  )644:همان(                               

  تگان نیست به جز فروتنـی     ي پاي بس  چاره
  )883:همان   (                            
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  گراهاي اخالقی سعدي، در مقام عاشق اخالقاي در معرّفی ویژگیکاربست فرایند رابطه
اي در شعر خویش ضمن معرّفـی شخـصیت خـود، بـه      سعدي با کاربست فرایند رابطه    

ها در راستاي کند که همه آنشاره میها و صفات اخالقی خویش نیز ابسیاري از ویژگی
  :هاي اوستورزيعشق
صفات اخالقی سعدي در عشق ورزي به یار     ازجمله: هاصبور در مقابل سختی    - 

خویش، صبر و استقامت وي در مقابل جور و جفاي معشوق است که از طریق فرآینـد       
در واقع سعدي با تعلـیم و تمـرین صـبوري در     .اي تعریف و توصیف شده است  رابطه

را نیز بـه   به طور ضمنی معشوق خود   ،)سازي اخالقی  خود(هاي راه عشق  مقابل سختی 
 :خواندفرا می-که صفت منفی اخالقی است -ترك جور و جفا

  توان به صبوري کشید جور عدو     چو می 
  

   که جور یـار کـشم؟  چرا صبور نباشم    
  )594: 1377،سعدي      (               

ورزي، امیـدوار بـه وصـال        سعدي همواره در طریـق عـشق         :امیدوار به وصال   - 
در هویت و -که از رذایل اخالقی است- به عبارت دیگر، یأس و نا امیدي.معشوق است

 :شخصیت وي جایگاهی ندارد
  پس از تحمل سختی امید وصل مراست      

  
  که صبح از شب و تریاك هم ز مار آیـد    

  )416:همان(                                 
هـا و صـفات مثبـت اخالقـی         از دیگـر ویژگـی    : وفادار به یار و عهد و پیمـان        - 

 سـعدي بـا   .اندن برسر عهـد و پیمـان بـا وي اسـت     سعدي،وفاداري به معشوق و باقیم    
هـا و صـفات اخالقـی خـود     اي عالوه براینکه به معرفـی ویژگـی  کاربست فرایند رابطه  

 بـه عنـوان   - ضمنی،عهدشکنی و سست پیمان بودن یار خـود را نیـز        به طور ،  پردازد می
شود که این صـفت  تعریف و توصیف کرده و به او یادآورمی  -یکی از نبایدهاي اخالقی   

 :را در طریق عشق ورزي ترك نماید
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  دوستان نامهربان و مهربـان    گیرند مردم 
  

  نه یاري سست پیمـان اسـت سـعدي        
  

  آخــر نــه مــن و تــو دوســت بــودیم
  

  ما خود یکی داریم و بس       روز خاطر با یکی،      هر  
  )465: همان                              (

  که در سـختی کنـد یـاري فرامـوش         
  )490:همان     (                          

ــست و   ــو شک ــد ت ــانم عه ــن هم   م
  )617:همان       (                        

نـشانه   رفرو نهادن بر آستان و قدم یار،      س: متواضع، فروتن و مطیع در برابر معشوق       - 
هاي اخالقی و شخصیتی وي است؛درواقع سـعدي        تواضع و خاکساري سعدي و از ویژگی      

داند و اکتساب ایـن صـفت     فروتنی و مطیع امر و خواسته معشوق بودن را الزمه عاشقی می           
 :دهدمثبت اخالقی را در طریق عشق ورزي به همگان تعلیم می

   پـیش اهـل دل  نمشکگر سر قدم نمی 
  

  خرنـد ابناي روزگـار غالمـان بـه زر         
  

  شمشیر برآور که مرادم سر سعدي است      
  

  کنم کـه مقـام خجالتـست      سر بر نمی    
  )85: 1377سعدي،      (                

  سعدي تو را به طوع و ارادت غالم شـد    
  )310:همان                               (

  عاشـق دونـم  ور سر ننهم در قـدمت،   
  )623:همان     (                          

اي خـود را بـا صـفاتی    سعدي از طریق فرایند رابطه   : عاشقِ گرفتار و پندناپذیر    - 
کند و بدین گونه عالوه بـر  چون اسیر و گرفتار کمند یار و عاشقی پندناپذیر معرفی می       

 :دگذاربر شخصیت عاشقانه خویش صحه می هاي اخالقی خود،توصیف ویژگی
   که درین حلقه کمند   سعدي تو کیستی  

  
  خسته چه باشد؟آسوده چه داند که دلتن
  

  مـا صـید الغـریم     اند که   چندان فتاده   
  )645: 1377سعدي،(                     

  من گرفتار کمندم تو چه دانی که سواري؟       
  )825:همان(                               
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   از عقل کسانی که مرا پند دهند       عجب
  

  عاشق نبود پندپذیر  برو اي خواجه که     
  )455:همان   (                            

را  سعدي موضوعات تعلیمی مورد نظر خـود  توجه به آنچه ذکرشد، به طورکلی و با 
ها و صفات یک که نقش آن توصیف ویژگی -)هویتی-وصفی(ايبا کاربست فرایندرابطه  

دهدو بـدین  نماید و توضیح می تبیین می  -ستموجودیا شناسایی و تعریف هویت آن ا      
 هـا به عبارت دیگر، تعلیم سعدي در این دسته از غـزل         .پردازدها می گونه به آموزش آن   

 بـا تعریـف و      -ايباتوجه به نقش و کـاربرد فـراوان فراینـد رابطـه           -)تعلیمی-عاشقانه(
روش «در واقع وي با وصف و معرفی موضوعات تعلیمی همچون    .توصیف همراه است  

» هاي یک عاشق و خصوصیات اخالقی خود      عشق ورزي،بیان شروط راه عشق، ویژگی     
  .دهدورزي را به همگان تعلیم میمداري در طریق عشقعشق و اخالق

  
   اندیشه تعلیمی سعدي در راستاي اندیشه فلسفی خیامی.ب

باشی و اصالت ذات که بر پایه غنیمت شمردن زنـدگی و فرصـت کوتـاه                فلسفه خوش 
 اپایداري عمر آدمی سـاخته شـده اسـت،   اعتباري دنیا، جفاي فلک و نیش و نوش، بی  ع

خـورد امـا    گـوي بـه چـشم مـی       اگرچه به طور پراکنده در اشعار شاعران متقدم پارسی        
 روح فلسفی .نخستین بار به صورت جامع و فراهم در رباعیات خیام متجلی شده است        

 جهان خاکی به تنگ آمده و اعتباريتی و بیو شکّاك خیام که از نظر تفکر در نظام هس       
نگرد، چـاره کـار خـویش را در    در باورهاي معاد و رستاخیز به دیده تردید و انکار می          

 سعدي نیز ماننـد خیـام در کنـار بیـان     .داندپرستی می باشی، میگساري و معشوق   خوش
که صبور در نان چ.ها و باورها گریز زده استمضامین خود در غزل، به این گونه اندیشه

به طور کلّی در دوران سـعدي، صـوفی و شـیخ و زاهـد     «این باره بر این باور است که    
هـاي ثـابتی مثـل     عمـل، در کنـار اندیـشه      ریایی، ترس از محتسب و شحنه، واعظان بی       
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 در زوایاي سـخن عاشـقانه یـا         جز آن بقایی عمر، ناپایداري جهان، ضرورت کامجویی و         بی
 سـعدي از   علّـت اسـتفاده    همچنین هرمـان اتـه دربـاره       .)411: 1370(» تیافعارفانه راه می  

سـعدي نیـز ماننـد عمـربن خیـام بـراي         «دارد کـه    کنایات و تشبیهات در شعرش اذعان می      
 گر ساختن مفاهیم انسانی و تکریم و تجلیل لـذات زنـدگانی کـه در حـدود و انـدازه               جلوه

ناپذیر در راه وصـول   و کوشش خستگیطبیعی باشد و مدح و تحسین آزادگی در مقابل ریا         
   .)185: 1356(» بردبه هدف اعالي ارزش و شرف آدمی، تشبیهات و کنایات به کار می

اي گونه سعدي، جبرگرایی اوسـت کـه البتـه اندیـشه    ها و افکار خیاماز دیگر اندیشه  
ه سعدي در مدرسه نظامیه و ب «.زنداست اشعري که در سرتاسر غزلیات سعدي موج می

 مهمتـرین اصـل     .اقتضاي فرهنگ غالب زمان خود، در کالم اشعري تربیـت یافتـه بـود             
 آن خداسـت و هرچـه بخواهـد بـا            جهان آفریـده   .کالمی اشعریان اعتقاد به صبر است     

محقّـق در کتـاب     .)104: 1374موحـد،   (»  هیچ کس را حقّ چون و چرا نیـست         .کند می
برگرایی سعدي بر این باور است کـه  در باب ج » مقاالتی درباره زندگی و شعر سعدي     «
 پیـرو مکتـب کالمـی    ...شکی نیست که او هم مانند هزاران فقیه و محـدث و راوي و             «

اشعري بوده و یکی از اصول مهم این مکتب، عقیده به قـضاي محتـوم و قـدر ازلـی و               
  .)363: 1375رستگار فسایی، (» سعادت و شقاوت ذاتی است

هـاي فلـسفی سـعدي بـا خیـام          کـار و اندیـشه    ذکر این نکته ضروري اسـت کـه اف        
اعتباري دنیا، ناپایداري عمر، جفاي فلک  سعدي بیشتر اوقات از بی.هایی نیز دارد تفاوت

 حال آن که خیام گاه دیدگاهی الحـادي و گـاه         .گیرد در غزلیات، نتایج اخالقی می     ...و  
ـ  .مـی کنـد  انکارکننده نسبت به خالق هـستی را در رباعیـاتش مـنعکس          ه طـور کلّـی   ب

هاي  فلسفه خیام در غزل.هاي شخصیتی سعدي استباشی و امیدواري از ویژگی خوش
انجامد و خود نیرویی عظیم براي گذراندن بهتـر         سعدي به یأس و ناامیدي فلسفی نمی      

مجموعه «که قنبر در طرح چنان.شودها بدل میزندگی و تالش بر کسب فضایل و نیکی   
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» )ا توسعه در فرهنگ و ادب فارسیاخت مفاهیم سازگار بشن(هویت فرهنگی و توسعه     
 روشـن و  سـعدي دیـد و اندیـشه   «بـاور اسـت کـه    بر ایـن    » سعدي«مدخل مربوط به    

  .)256: 1382(» اي دارد و نسبت به زندگی بدبین و مأیوس نیستبینانه خوش
اینـد  با توجه به مطالب فوق و همانطور که ذکر گردید سعدي با استفاده فراوان از فر  

هاي تعلیمی خود سعی دارد اندیشه فلسفی خیام و مسایل مربوط به آن اي در غزلرابطه
اش و همچنـین از آنجـا کـه         گرایـی گونه بر پایه خیام   را تعریف و توصیف کند و بدین      

 در ذیل .دهدها درس حکمت میحکیمی بشردوست است؛ با آگاه کردن همگان، به آن       
  :گردد میبه برخی از این موارد اشاره

-هـاي فلـسفی   ترین موتیـف  ازکلیدي):باشیخوش(اغتنام فرصت کوتاه عیش      - 
ــمردن دم  ــعدي،غنیمت ش ــی س ــه(تعلیم ــت)لحظ ــن   .اس ــان ای ــا بی ــت ب وي در حقیق

مطلب،همچون حکیمی خردمند اما عاشـق،همگان را بـه شـکار لحظـه هـاي عـیش و                  
 بـر گـذرا بـودن    نماید وبدین طریق آدمیان را شرت،آن هم در کنار معشوق،دعوت می  ع

 :سازدحیات حقیقی این جهانی و بهره بردن از آن،آگاه می
  دم که در حضور عزیزي بـرآوري       هر
  

  هرکو شراب عشق نخوردست و درد درد
  

  کز حیات جهان حاصل آن دم اسـت       دریاب    
  )119: 1377سعدي،       (              

  آن است کز حیات جهانش نصیب نیـست       
  )173:همان(                               

تی و غرق شدن در تجمالت افراط در دنیادوس دیدگاه سعدي، از:اعتباري دنیابی - 
 :مذموم و ناپسند است و باید از این امر دوري گزید  آن،فریبنده

ـاك  اي دوست دل منه که         درین تنگناي خ
ــاك  ــان فریبن ــست جه ــروه طلعتی   مک
  دنیا پلی اسـت بـر گـذر راه آخـرت          

  

ــینــاممکن اســت   ــی عــافیتی ب   تزلزل
  هر بامداد کـرده بـه شـوخی تجملـی         
ــر پلــی  ــه نگیرنــد ب ــز خان   اهــل تمیی

  )1020: همان  (                          
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کوتاهی عمر و اشاره ضمنی بر تـذکار     :یادآوري مرگ و گذرا بودن عمر آدمی       - 
 تعلیمی سعدي است که ضمن متنبه سازي مخاطـب،   -هاي فلسفی  مرگ از دیگر موتیف   

 :دهد ه سوي زندگی در کنار دوست سوق میي را بو
  کـه تـو نیـز      از آن  ترسـت عمر کوتـه  

  
  سـت عمر ضایع هرچه کنی جز یاد دوست  

  
ــی   ــت آدم ــاك بودس ــه اول خ   زادن

  

  در درازي وعـــــــده افزایـــــــی  
  )732: همان  (                            

  جز سرّ عشق هرچه بگویی بطالتـست       
  )85: 1377ي،سعد            (          

ــر  ــه آخ ــشی  ب ــون بیندی ــد چ   همانن
  )961:همان(                               

جـور و جفـاي    سعدي از طریق فرایند رابطـه اي،     :جور روزگار و جفاي فلک     - 
کند و بدین گونـه همگـان را    توصیف می ورزي به معشوق،  را در موضوع عشق روزگار

 :سازد می گردش ایام در امر عاشقی مطلع از بد عهدي
  پیر بودم ز جفاي فلک و جـور زمـان         

  
هـا  خواهی که دل به کسی ندهی دیده      

  بدوز

  باز پیرانه سـرم عـشق جـوان بازآمـد           
  )316 : همان    (                         

  پیکان چـرخ را سـپري باشـد آهنـی         
  )878:همان(                               

مذهب اشعري و دیـدگاه  :)گرایی جبر(هی  ي انسان در مقابل قضاي ال     اختیاربی - 
اختیاري آدمی را در برابر سرنوشت محتوم و قضاي الهی توضیح         جبرمنشانه سعدي، بی  

 :نمایدو تبیین می
  به اختیار قضاي زمـان ببایـد سـاخت       

  
ــه   ــرو ک ــه ب ــساناي خواج ــد ان   جه

  

  که دایم آن نبود که اختیـار مـا باشـد          
  )282: نهما (                             

ــد    ــپر نباشـ ــضا سـ ــر قـ ــا تیـ   بـ
  )293:همان(                               
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هاي توان گفت که سعدي موتیف    و باتوجه به شواهدي که ذکر شد، می        طور کلی    هب
اعتباري دنیا،گـذرا بـودن عمـر       اغتنام فرصت کوتاه عیش، بی    « تعلیمی همچون    -فلسفی

 هـویتی   -اي وصفی ق کاربست فرایند رابطه   را از طری  » ...آدمی، جور و جفاي روزگار و     
اعتبـاري  بـی «کند و بدین گونه با مطرح سازي موضوعاتی از قبیلتعریف و توصیف می 

بیشتر در پی تعلیم شیوه زندگی کردن بر پایه » دنیا،گذرا بودن عمر آدمی و جور روزگار
 -یـان واقع سعدي به زبان ساده ب      در .است) خوش بودن و خوش گذراندن    (اصل لذت   

اعتبار و محل گذر کند که چون اوضاع فلک و روزگار ثابت و برقرار نیست و دنیا بیمی
هـاي   را غنیمت شـمرد، لحظـه  » دم و آن«است و با توجه به کوتاه بودن عمرآدمی؛ باید        

  . باید زندگی کرد حیات را شکار نمود و در یک کالمخوش
 کـه  کـرد تـوان چنـین برداشـت     هاي انجام شده مـی    بدین ترتیب با توجه به بررسی     

 تعلیمی با بیشترین درصد کاربرد نسبت      -هاي عاشقانه اي در غزل  کاربست فرایند رابطه  
به سایر فرایندها مبین دو اندیشه تعلیمی اسـت کـه یکـی در راسـتاي اندیـشه غنـایی                    

ورزي، شــروط راه عــشق، غزلیـات اســت و در آن نکـات تعلیمــی چــون روش عـشق   
 و همچنین خصوصیات اخالقی سعدي با توجه به نقش فراینـد            هاي یک عاشق   ویژگی
هـا معـرّف    بیان شده است که همه آن     )  هویتی – اسنادي یا شناسایی     -وصفی(اي  رابطه

   .گراي سعدي استشخصیت عاطفی، عاشقانه و اخالق
 فلـسفی    فرایند مطرح گردیده اسـت اندیـشه        تعلیمی که از طریق این     دومین اندیشه 
اعتباري دنیا، یادآوري مرگ و اتی همچون اغتنام فرصت کوتاه عیش، بی     خیام با موضوع  

اختیاري انسان در مقابل قـضاي  گذرابودن عمر آدمی، جور روزگار و جفاي فلک، و بی     
 اسنادي توصیف و تعریف گشته   –اي وصفی   است که با فرایند رابطه    ) جبرگرایی(الهی  

و ) گرااومانیست(انگر شخصیت بشردوست ها نیز بی این اندیشه.و تعلیم داده شده است
  . سعدي استگونهخیام
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  اي فرایند رابطههاي سعدي با کاربست  هاي تعلیمی مطرح شده در غزل دیشهان
  )پربسامدترین نوع فرایند(

  اندیشه تعلیمی در راستاي اندیشه غنایی غزل-1
  )عشق(

اندیشه تعلیمی در راستاي اندیشه -2
  فلسفی خیام

  )روش زندگی(
   موضوعات تعلیمی.الف   موضوعات تعلیمی.الف

  تعلیم راه و رسم
  عشق ورزي

معرفی ویژگی هاي اخالقی 
  سعدي در مقام عاشق اخالق گرا

  اغتنام فرصت کوتاه عیش
  )خوش باشی(

  صبور در مقابل سختی ها
  آدمیت در راه عشق

  امیدوار به وصال
  بی اعتباري دنیا

ترك تعلق در طریق 
  عشق ورزي

  ار به یار و عهد و پیمانوفاد
  یاد آوري مرگ و

  گذرا بودن عمر آدمی

تحمل جور و جفاي 
یار و خطرات راه 

  عشق

متواضع،فروتن و مطیع در برابر 
  معشوق

  جور روزگار و جفاي فلک

تواضع و فروتنی در 
  مقابل معشوق

  عاشق گرفتار و پند ناپذیر
بی اختیار بودن انسان در مقابل 

  )ییجبر گرا(قضاي الهی 

  تعلیم عشق و اخالق مداري در طریق عشق ورزي
تعلیم شیوه زندگی کردن بر پایه 

  )خوش باشی(اصل لذت

   عاشقانه-دستیابی به شخصیت عاطفی .ب
  و اخالق گراي سعدي

  دستیابی به شخصیت .ب
  )اومانیست گرا(بشردوست

  و خیام گراي سعدي
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  ۱۰۵/    های تعليمی                                           بررسی و تحليل سبک شناختی فعل در غزل  
  

  نتیجه -3
  :توان بحث را این گونه خالصه نمود شده میهاي انجامها و بررسیبا توجه به تحلیل

 .هاي سعدي، تعلیمی هستندبه طور تقریبی یک سوم غزل - 
هاي سعدي، بیـشتر داراي فراینـدهاي اصـلی بـه ترتیـب           ابیات تعلیمی در غزل    - 

ها سایر فرایندهاي فرعی به ترتیب      هستند و پس از آن    » اي، ذهنی و مادي   رابطه«بسامد  
 .اندبه کار رفته» يکالمی، رفتاري و وجود«

دهد که پربـسامدترین فراینـد بـه کـار رفتـه در         تحلیل آماري فرایندها نشان می     - 
هـست،  «است که بیشتر با افعـالی همچـون         ) 5/28(%اي  هاي تعلیمی، فرایند رابطه    غزل

  .به کار رفته است» نیست، داشتن، نداشتن، بودن و نبودن
دو » وصفی یا هویتی  «اي  یند رابطه هاي تعلیمی خود از طریق فرا     سعدي در غزل   - 

سازد که یکی در راستاي اندیشه غنـایی غـزل      ي تعلیمی را برجسته و مطرح می      اندیشه
  .است و دیگري اندیشه فلسفی خیام» عشق«یعنی 
 ، اسـت - عـشق –اندیشه تعلیمی سعدي که در راستاي اندیشه غنـایی غـزل او            - 

 راه و رسم عاشقی است و به صـورت  گرایی وي در تعلیم عشق و بیان   حاکی از اخالق  
ورزي، صبوري و تحمل جـور و جفـاي   آدمیت در گروي عشق   «توصیف مسایلی چون    

هاي اخالقی و شخـصیتی سـعدي اسـت کـه از طریـق          و یا ذکر ویژگی   »  ...معشوق و   
  .اي مطرح شده استفرایند رابطه

صـبور در  : از جمله خصوصیات اخالقی سعدي در این گونه غزلیات عبارتند از       - 
 کـه بـا   ...ها، وفادار به یار و عهد و پیمان، متواضع و مطیع در برابـر یـار و   مقابل سختی 
  .اي وصفی یا هویتی بیان شده استفرایند رابطه

 اسـنادي، اندیـشه فلـسفی خیـام را بـا         -اي وصفی سعدي از طریق فرایند رابطه     -
ي دنیـا، یـادآوري مـرگ و    اعتبـار باشی و اغتنام فرصت، بـی     خوش«موضوعاتی از قبیل    
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اختیاري انسان در مقابل قـضاي الهـی   گذرابودن عمر آدمی، جور و جفاي روزگار و بی       
  .گونه مخاطبان خود را موعظه و نصیحت نموده استتوصیف نموده و بدین)جبرگرایی(

هاي سعدي  در غزل )  غنایی اندیشه(و عشق   )  تعلیمی اندیشه(بدین ترتیب، پیوند اخالق     
 از سـویی دیگـر، تعریـف و    .گـراي وي اسـت   عاشقانه و اخالق- ر شخصیت عاطفی  نشانگ

و بـه  ) بـشردوستی (گرایی  هاي سعدي مبین اومانیست   توصیف اندیشه فلسفی خیام در غزل     
 .توان سعدي را شاعر عشق و زندگی دانـست   در واقع، می   .گرایی سعدي است  عبارتی خیام 

اعتبـاري  ف و توصیف نکات فلسفی همچون بی  اگر وي در غزلیات تعلیمی خویش به تعری       
 –ها را به سـوي فلـسفه زنـدگی          پردازد، سعی دارد انسان    می ...دنیا، گذرابودن عمر آدمی و    

   . سوق دهد و همگان را به آن دعوت نماید- تعلیم چگونه زندگی کردن و لذت بردن از آن
  

  ها نوشت پی
 آن تشریح و شود که هدف سراینده و گویندهمی اشعار تعلیمی به طور کلّی به آثاري اطالق -1

: 1390ها، یلمه. (هاي مذهبی، حکمی و مضامین پندگونه استتبیین مسایل اخالقی و اندیشه
154(  

» فعل، مهمترین بخش گزاره در واحد جمله است« شایان یادآوري است از آنجا که -2
در . عدي تنوع زیادي داردفعل در زبان س«و همچنین این مسأله که ) 18: 1355خانلري، (

دهد و بیشتر از دیگر اقسام کلمه، قدرت زنجیره گفتار او درصد باالیی را به خود اختصاص می
؛ لذا در این تحلیل، صرفاً به بررسی سبکی )191- 192: 1386صیادکوه، (» دهی داردگزارش

با رویکرد )  فعل2306(هاي تعلیمی  یعنی افعال به کار رفته در ابیات تعلیمی غزل-» فعل«
  . پردازیمگرا  میشناسی نقشزبان

  
  منابع

 : تهـران ، مترجم صادق رضـا زاده شـفق   ،تاریخ ادبیات فارسی   .)1356(. هرمان اته، -1
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب
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  ۱۰۷/    های تعليمی                                           بررسی و تحليل سبک شناختی فعل در غزل  
  

سبک شناسی  .)1390(. انیرضو و حسین کرد زعفرانلو    عالیه   ،آقا گل زاده، فردوس    -2
 یـک  ش ، دوره چهار،)بهار ادب(ناسی نظم و نثر فارسیسبک ش ،داستان براساس فعل  

  .243-254 :)11پی در پی (
 ،تحلیلی بر کاربرد هنري فعل در غزل هاي سعدي         .)1382(. نعمت اهللا  ایران زاده،  -3

  .37-62صص : )پژوهشی -علمی (2 ش ،پژوهش هاي ادبی
 دانـشور  شخصیتی سـیمین  بررسی ویژگی هاي سبکی و .)1393(. طاهره ایشانی، -4

 :9 ش، 5وره د ،مجله علمی پژوهشی زبان شـناخت  ،  با رویکرد زبان شناسی نقش گرا     
  .19-34 ،1393تابستان 

شـناخت مفـاهیم    (مجموعه هویـت فرهنگـی و توسـعه          .)1382(. تنکابنی، حمید  -5
 .شوراي پژوهش هاي علمی کشور: تهران، )سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی

  .نشر قطره :تهران ،غزل سعدي در .)1383(. دسعی حمیدیان، -6
 .نوید : شیراز،انواع شعر فارسی .)1373(.منصور رستگار فسایی، -7
 :تهـران  ،مقاالتی دربـاره زنـدگی و شـعر سـعدي          .)1375(. -------------- -8

  .کبیرامیر
 .علمی و فرهنگی :تهران ،تاریخ ادبیات ایران .)1381(. یان ریپکا، -9

دیـوان غزلیـات اسـتاد سـخن سـعدي          . )1377(. لح الدین عبـداهللا   ، مص سعدي -10
 .مهتاب : خلیل خطیب رهبر، تهران،شیرازي

 .فردوس : تهران،انواع ادبی .)1381(. سیروس شمیسا، -11
 .علم :تهران ،سیر غزل در شعر فارسی .)1386(. --------- -12
 .میترا : تهران،سبک شناسی شعر .)1386(. --------- -13
پژوهشی انتقادي در تحـول غـزل از    (آفاق غزل فارسی   .)1370(. داریوش صبور، -14
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 .نشر گفتار :تهران ،)آغاز تا امروز
 .روزگار : تهران،مقدمه اي بر نقد زیبایی شناسی سعدي .)1386(. اکبر صیاد کوه، -15
مقدمه اي بر مبانی جـامع       (تکمیل غزل و نقش سعدي     .)1384(. محمود عبادیان، -16
  .اختران : تهران،)اختی و زیبایی شناختی غزل فارسی و غزلیات سعديشن
نگاهی به آموزه هاي اخالقی در       .)1390(. صفويبنفشه  زاده، عبدالرضا و    مدرس -17

 آزاد اسالمی دهاقان، سـال سـوم،   دانشگاه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،غزل هاي سعدي  
  .127-148 صص : دوازدهمش
 .طرح نو : تهران،سعدي .)1374(. ضیاء موحد، -18
  .بنیاد فرهنگ ایران :تهران ،دستور زبان فارسی .)1355(. پرویز ، ناتل خانلري-19
بنـاي زبـان   نامه سروده مولـوي برم   بررسی و تحلیل نی    .)1391(. علیرضا لو،نبی -20

 دوره  ،پژوهش هاي زبان شناختی در زبان هـاي خـارجی          ،شناسی نقشگراي سازگانی  
  .111-129 :اولش  ،دوم
 ،بیقی اشعار تعلیمـی فردوسـی و حـافظ        بررسی تط  .)1390(. احمدرضا ها،یلمه -21

-175 : یـازدهم ش ، سال سـوم دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان،   پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  
153.  
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