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Abstract
The Gulistan of sa'di ,as one of the most important Persian prose texts, is richly textual in

rhetorical and linguistic terms. In this research, various types of conditional structures ("if"

and their belongings) and their rhetorical and semantic functions have been analyzed in the

Gulistan. The main claim of the present research is that, firstly, the conditional propositions

of the Gulistan are structurally diverse and, secondly, these statements played a significant

semantic and rhetorical role in The Gulistan. To substantiate this claim, various conditional

structures that used in The Gulistan have been structurally investigated, and then the

rhetorical and semantic functions of each of these structures have been analyzed.
The results of this research show that conditional propositions in The Gulistan are
structurally and semantically rhetorical in 14 different models and have different
rhetorical features such as simile, description, relevance, Obligation, etc.
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چکیده
مثابۀ یکی از امهات متون نثر پارسی، ازجنبۀ بالغی و زبانی، متنـی بسـیار   به،سعديگلستان

ـ و متعلقـات آن) بـه  »اگـر «غنی است. در پژوهش حاضر، انواع ساختارهاي شـرطی (  ۀمثاب
. مدعاي اصـلی  اندسعدي بررسی و تحلیل شدهگلستانابزارهایی مؤثر در بالغت و معنا در 

،، ازحیـث سـاختاري  گلسـتان هـاي شـرطی کتـاب    پژوهش حاضر این است که اوالً گزاره
گلسـتان ها نقش مهمی ازلحـاظ معنـایی و بالغـی در کتـاب     این گزاره،ثانیاًاند؛داراي تنوع

گلسـتان کاررفتـه در کتـاب   اند. براي اثبات این مدعا، انواع ساختارهاي شرطی بـه ایفا کرده
. انـد ساختارها واکـاوي شـده  ازلحاظ ساختاري بررسی و کارکردهاي معنایی هریک از این 

ازحیـث سـاختاري و   گلسـتان هـاي شـرطی در   دهد که گـزاره نتایج این پژوهش نشان می
و اغـراض بالغـی   انـد شـدنی بنـدي مدل مختلف دستهچهارده معنایی در ـاغراض بالغی

گیرند.میالتزام را دربرو چون تشبیه، توصیف، ربط، همگوناگونی 
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مقدمه. 1
تـرین متـون منثـور پارسـی، از هنگـام نگـارش تـاکنون        مثابۀ یکی از مهـم سعدي، بهگلستان

پژوهان قرار داشته اسـت. ایـن کتـاب در ادوار تـاریخ ادبیـات      دوستان و ادبموردتوجه ادب
1.فراوانی شده استز اهمیت بوده و موجب پدیدآمدن آثارئپارسی بسیار حا

عوامل متعددي در جاودانگی این اثر فاخر در فرهنگ ایرانی و حتی غیرایرانـی  ،تردیدبی
هـاي شـیرین و جـذاب، طـرح مباحـث      استفاده از حکایتچون ؛ عواملی هممؤثر بوده است

قطعاً اهمیـت بالغـی و   ،لیکن.بودن این اثراخالقیـو اجتماعی،مرتبط با زندگی عامۀ مردم
ترین عوامل برجسـتگی و اهمیـت ایـن    هاي ویژة سعدي از ابزارهاي زبانی نیز از مهماستفاده
که ایـن اثـر ماننـد    است باعث شده گلستانست. شاید شیوة ممتاز سعدي در نگارش اکتاب 
گنجینۀ ادب پارسی قرار گیرد:  زمرة بهتریندروياشعار

راه با فصاحتی اعجـازآمیز  ساده، ولی هم،اد، مانند شعر اونثر سعدي در اساس و بنی
... مثل نظمش سهلِ ممتنع است. نثري است جـذاب، شـیرین،   انگیز استو اعجاب

درعـین سـادگی و   ،کننده. نثر ساده و سهلی است کـه و سرگرم،چسب، آموزندهدل
ــ  ــوع صــنعت و آرایشــی را ک ــه  ســهولت، هــر ن ه نویســنده خواســته اســت برتافت

).1218: 1369(صفا

اي آن تـوان از منـاظر تـازه   هاي بالغی و زبانی این اثر، میبا بررسی ویژگی،از این جهت
بـر تبیـین   سـعدي، عـالوه  گلسـتان را تحلیل و واکاوي کرد. بررسـی ابعـاد زبـانی و بالغـی     

تواند ازجهت بررسی چگـونگی گفتمـان تعلیمـی ایـن کتـاب،      می،شناسانههاي سبکویژگی
به ماهیت آن، نیز مفید واقع شود. نگارش ایـن کتـاب در زمـان اوج سـیطرة تاتـار بـر       جهباتو

چون سـعدي، عطاملـک جـوینی،    پذیرفته و طبیعتاً افرادي همانجام مرزوبوم و فرهنگ ایران 
ررنگـی در اشـاعۀ فرهنـگ ایرانـی و تعـالیم      و دیگـران نقـش پ  ،اهللاخواجه رشیدالدین فضل

اند.اخالقی ایفا کرده

پیشینۀ پژوهش1.1
،نپذیرفتـه اسـت  انجـام تر پژوهش مستقلی درباب موضوع جسـتار حاضـر   اگرچه پیش

سعدي و نیز در حوزة ساختارهاي شرطی گلستانهایی در حوزة زبان و بالغت پژوهش
هـا  بـه آن هایی هرچند جزئـی بـا مقالـۀ حاضـر دارنـد و     که شباهتاست انجام پذیرفته 

شود:میاشاره
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گرا، انواع بندهاي داراي وجـه را  با تکیه بر دستور نقش،)1393داري و صدري (تمیمـ
سـعدي ارتبـاط   گلسـتان انـد کـه   گیري کـرده بررسی و چنین نتیجهگلستاندر کتاب 

تنگاتنگی با انواع مفاهیم وجهی دارد.
را در دو سـاحت  گلستان) شگردهاي خلق ایجاز در 1394حسینی سروي و دیگران (ـ

چـون  انـد کـه ابزارهـایی هـم    زبان و روایت بررسی کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده     
تـرین عوامـل ایجـاز    دیگر مهمها با یکو ارتباط آن،گزینی، ارجاع، حروف ربطجاي

سـاختار  بخـش و ارتبـاط بـین دو   ،ها، فشردگی روایتو کوتاهی دیالوگانددر زبان
.  اندایجاز در سطح روایتحکایت عوامل تأثیرگذار بر

) ساخت معنایی جمالت شرطی و عوامل مـؤثر در افـادة   1395الرسول و دیگران (ابنـ
انـد کـه در  ان به این نتیجه رسیدهگرپژوهشاند. معنی را در زبان فارسی بررسی کرده

شـمار  بـه و پیـرو پایـه وارةجملهدومعناییارتباطاساستالزمیرابطۀشرطیجمالت
.شودتقسیم میغیرسببیوسببیتالزمیگونۀدوبهخودمعنويرابطۀاینوودرمی

بررسـی  گلسـتان یند معناسازي ا) نقش کارکردهاي فرازبانی را در فر1397زاده (اکبريـ
اي، معناي واژگـانی و جملـه  سازهاي همجانشینکرده و به این نتیجه رسیده است که 

هـاي فرازبـانی در  تـرین مصـداق  ... از مهـم و،گو و تمثیـل وترکیب نظم و نثر، گفت
و ،صـدایی، انسـجام  و کارکردهاي زیباشناختی، بینامتنیتی، اقتدار و تـک است گلستان

.ترین برآیندهاي این شگرد استاز مهمتحکیم معنی

لۀ پژوهشئمس2.1
زبـانی و  لۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی کارکرد ئتر مطرح شد، مسبه مباحثی که پیشباتوجه

توانـد  ذیـل مـی  هايپرسشسعدي است. به این منظور، گلستانهاي شرطی در بالغی گزاره
پیش ببرد:مسیر پژوهش را به

ند؟اکدامگلستانکاررفته در انواع ساختارهاي شرطی به. 1
کارکرد خاص بالغی هریک از ساختارهاي شرطی چیست؟. 2

روش پژوهش3.1
هـاي  یـابی بـه پاسـخ پرسـش    منظـور دسـت  لیلی است. بـه تحـروش این پژوهش توصیفی

سعدي بررسـی و  گلستاندر کتاب » اگر و متعلقات آن«شده در باال، انواع ساختارهاي مطرح
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شـود. در ایـن   هاي بالغی هریک از این ساختارها ذیـل آن واکـاوي مـی   کارکردها و ویژگی
و اغـراض بالغـی و معنـایی    گرفتهبندي قرار پژوهش، ساختارهاي نحوي کالم مبناي تقسیم

هر ساختار ذیل آن بررسی و تحلیل شده است. شـیوة تحلیـل سـاختارهاي شـرطی تلفیقـی      
مباحث علم منطق و توجه بـه نحـو   تربیشهاي ساختاري بندياست؛ به این معنا که در دسته

ظـر قـرار   نهاي محتوایی مسائل معناشناسی و بالغت مطمحکالم موردتوجه بوده و در تحلیل
اي گردآوري شده است.خانهبه شیوة کتابگرفته است. منابع پژوهش

اهمیت پژوهش4.1
پذیرفتـه اسـت، پـژوهش    انجـام هـایی  تر پـژوهش پیشگلستانکتاب درباب بالغتاگرچه 

ضـمن  ،وکنـد منـد را نمایـان مـی   اي از مسائل بالغی این کتاب ارزشهاي تازهحاضر جلوه
هاي شـرطی  گزارهگلستاندهد که در هاي شرطی در این کتاب، نشان میبررسی انواع گزاره

شناسانه دارند.کارکردهاي بالغی و زیباییصرفاً ابزار انتقال معنا نیستند و بعضی از انواع آن

هاي شرطیشرط و گزاره. 2
در علم منطق1.2

شوند.بررسی میهاي شرطی در علم منطق ذیل قیاسات و قضایاي منطقی شرط و گزاره
.قضایاي شرطیه.2؛قضایاي حملیه.1شوند: قضایاي منطقی به دو دسته تقسیم می

براي موضـوع یـا سـلب    2آن است که حکم کنیم به ثبوت محمولی«قضایاي حملیه: 
(فاضـل تـونی   » که: خدا دانـا اسـت. حسـین نجـار نیسـت     محمولی از موضوع. مثل این

شکل سلبی یـا ایجـابی   در این نوع از قضایا، یک ادعا بهکه مشخص است، ). چنان1360:37
شود.با قطعیت بیان می

آن است که حکم کنیم به ثبوت نسبتی یا سلب نسبتی بر فرض نسـبت  «قضایاي شرطیه: 
دیگر. مثال: اگر آفتاب برآمده باشد، روز موجود است. اگر آفتاب برآمده باشد، شب موجـود  

شده مشروط به وقوع یک رویداد دیگـر  قضایا، ادعاي مطرح(همان). در این نوع از3»نیست
شود.رو همواره در آن از ساختار شرطی استفاده میاست و ازاین

آمـده از چنـد قضـیه    اي فـراهم قیاس مجموعه«اند: قیاس را در منطق چنین تعریف کرده
یـک قضـیۀ   ها قبول نحوي است که الزمۀ قبول آنصورت یک واحد درآمده و بهاست که به
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). بنابراین، ویژگی اساسی قیاس این است که از چنـد قضـیه   75: 1381(مطهري » دیگر است
تر از قضیه دارد.این ترتیب ساختاري بزرگشود و بهتشکیل می

زیـرا ،4است قیاس اسـتثنایی اسـت  شدنیآن نوع از قیاسات منطقی که در بحث ما طرح
).  81: همان(5یک قضیۀ شرطیه استدر هر قیاس استثنایی مقدمۀ اول همواره 

در معناشناسی2.2
هـاي پنهـانی معنـاي مـتن     هاي متأخر مطالعۀ متون، واکـاوي الیـه  در علم معناشناسی و شیوه

به همین جهت، مسـئلۀ بافـت و چنـدمعنایی در ایـن علـوم      ،توجه است وبسیار مهم و قابل
ز اهمیت است:  ئبسیار مهم و حا

،ت کالمی یک وجه اشتراك مکانی وجود داشـته باشـد. البتـه   امکان دارد در هر باف
باید دقت کرد که بافت کالمی ممکن است دربرگیرندة ابعاد یا طبقـات مختلفـی از   

هر واحد کالمی ممکن است چندین معناي نهفتـه در  ،دیگرعبارتاشتراك باشد. به
یی را دربـر ، چنـد واحـد معنـا   جاي تداعی یک واحد معنـایی خود داشته باشد و به

).139: 1381(شعیري بگیرد

7و سـاخت مفهـومی  6در مباحث معناشناسـی، بایـد بـه تفـاوت میـان صـورت معنـایی       

کرد:توجه
شـدة  مثابۀ بخشـی از واژگـان صـوري   صورت معنایی را باید توصیف زبانی یک واژه به

پیونـد آن  هایش شـرایط  حساب آورد. هر صورت معنایی ازطریق تجزیه به مؤلفهزبان به
... صـورت معنـایی حـاوي    کنـد واژه را با سایر واحدهاي ساخت مفهومی مشخص می

کند چگونه و به چه طریقـی واژة مـوردنظر در   اي است که معلوم میاطالعات دستوري
).297: 1393(گیررتس دخیل استهاي نحوي ترکیبیبندي ساختشکل

هاي اندیشگانی و فرهنگی اسـت  ظامدرمقابل، ساخت مفهومی شامل عناصر غیرزبانی و ن
).298(همان: 

مانند سـایر سـاختارهاي زبـانی، بایـد بـه صـورت       بنابراین، در ساختارهاي شرطی نیز، به
صـورت تعـاملی و تطـابقی توجـه کـرد. لـزوم ایـن توجـه در         معنایی و معنـاي ضـمنی بـه   

ختارهاي شـرطی  اساساً در سازیرا،هاي زبانی استساختارهاي شرطی بیش از سایر ساخت
به معناي ظاهري دارد.ي نسبتتربیشمعناي ضمنی اهمیت 
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مسئلۀ مهم دیگري که برپایۀ معناشناسی اخیراً در مطالعات ادبـی بسـیار موردتوجـه قـرار     
شکل دقیقی در آثار سیمپسون و هلیـدي  مسئلۀ وجهیت بهکالم است.8گرفته مسئلۀ وجهیت

وجهیت گرامرِ تعبیـر  «است: وجهیت کالم را چنین تعریف کرده10فاولر9.بررسی شده است
بـه  پنهان است؛ ابزاري است که مردم با آن درجۀ تعهد و التزام و سرسپردگی خـود را نسـبت  

هـاي  ). گونـه 285: 1391از فتوحی رودمعجنـی  نقل(به» کنندگویند بیان میهایی که میگزاره
ح شده است که هریک شامل انـواع مختلفـی از   و صفت مطر،مختلف وجهیت در فعل، قید

هـاي وجهیـت در کـالم نظـر     مثابۀ یکی از سرشاخهو ... است. اگر شرط را به،التزام، احتمال
که در چه بافـت متنـی قـرار گرفتـه     بنا به این،هاي شرطی راتوان گزارهکم مینگیریم، دست

بندي کرد.باشد، ذیل وجوه احتمال و التزام دسته

هاي شرطیصدق و کذب گزاره3.2
در جمالت ،هاست. اساساًهاي شرطی صدق و کذب آنیکی از مسائل مهم درمورد گزاره

ـ  شرطی به این دلیل که دو گزاره (یا بـیش از آن) در ارتبـاط بـا یـک     کـار گرفتـه   هدیگـر ب
حـاالت ازنظـر   همـۀ جمـالت شـرطی در   همۀ اما ،اي استنتاج وجود داردشوند، گونهمی

بـراي بیـان مقصـود از    ،معتبر نیستند. در ساختار جمالت استنتاجی و شرطی، طبیعتاًوقوع
، اگر الًشود و معناي صریح در بافتار معناي ضمنی نهفته است. مثمعناي ضمنی استفاده می

اي ندارد، وقتی مـا بـه   خواندن عالقههدف ما نصیحت و توصیه به فردي باشد که به درس
درس «خواسـتیم بگـوییم:   ، درواقـع، مـی  »شويموفق می،س بخوانیاگر در«گوییم: او می
سـمت چـپ بپیچـی، بـه یـک      اگر از انتهاي کوچه به«حال اگر به فردي بگوییم: ». بخوان

اي صادر شده ممکن است درمورد ، حکمی که در چنین گزاره»سوپرمارکت خواهی رسید
ها صدق نکند.بقیۀ کوچه

ي شرطی، در منطق صوري، باید بـه ارتبـاط اجـزاي    هابراي بررسی صدق و کذب گزاره
تشـکیل  12و یـک تـالی  11) از یـک مقـدم  q، پـس  pگزارة شـرطی (اگـر   آن توجه کنیم. هر

، بخـش اول  »شـکند اي به زمین بخورد، پس میاگر این لیوان شیشه«در گزارة ،شود. مثالًمی
p (مقدم) و بخش دومq.(تالی) است

کـه اعتبـار   ،»اگر و متعلقات آن«شده از هاي تشکیلگزارهها و حاالت منطقی آن صورت
و شـامل  انـد هاي شرطی متصـله گزاره،کنند، درواقعهاي شرطی را تأیید میو تصدیق گزاره

13اند.صورتهنُ
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ساختارهاي شـرطی ازحیـث اعتبـار    همۀگلستانباید به این نکته اشاره کرد که در کتاب 
را یافت که ازحیث اعتبار کاذب باشـد. ایـن مسـئله از دو    توان گزارة شرطیو نمیاندصادق

دهندة این است که سعدي کـامالً بـا علـم منطـق آشـنایی      نشان،جهت بسیار مهم است: اوالً
بـیش از  » اگـر و متعلقـات آن  «هایی بـا سـاختار   و بر این اساس استفاده از گزارهاست داشته 

به ماهیت تعلیمـی  باتوجه،فرض است که سعديکنندة اینتقویت،ثانیاً؛شودپیش معنادار می
تأمل وادارد و با استفاده از این مـدل  مخاطبانش را بهاست ، عامدانه قصد داشته گلستانکتاب 

تري در ذهن مخاطبانش جاري سازد.شکل عمیقها مطلب را بهاز گزاره

گلستانهاي شرطی کتاب گزاره. 3
غناي بالغت این اثر استفاده کـرده اسـت   برايالمی از ابزارهاي متفاوت کگلستانسعدي در 

ترین دالیل یگانگی و تفرد همیشگی ایـن اثـر همـین مسـئله باشـد کـه       و شاید یکی از مهم
دان مندي از طبع شاعرانه و لطیف، یک زبـان بر بهرهمثابۀ نویسندة این کتاب، عالوهبه،سعدي

هـاي مختلـف زبـان    مندي از قابلیتبهرهاقتضاي همین دست نیز بوده است و بهزبده و چیره
رشماري را با خـود  تاریخ مخاطبان پیپارسی توانسته اثري جاوید خلق کند که همواره در ط

راه کرده است.هم
سـت کـه بـا    اساختارهایی گلستانربسامد در کتاب یکی از ابزارها و ساختارهاي زبانی پ

که درادامه خواهیم دیـد، ایـن سـاختارها در    چنانیابد. آغاز و با متعلقات آن خاتمه می» اگر«
ازحیـث بالغـی و ازجهـت کـاربردي در خـوانش و تفسـیر مـتن از اهمیـت         گلستانکتاب 

سزایی برخوردارند.  هب
توان این مـدل  از یک جهت میاند:بررسیاز دو جهت قابلگلستانهاي شرطی در گزاره
از جهت دیگر، ایـن  ؛دکرش نحوي آن بررسی ها را ازنظر ساختار ارکان شرط و چیناز گزاره
ها قابلیت تحلیل ازحیث معنایی و اغراض بالغی را دارنـد. بایـد بـه ایـن نکتـه      گزارهنوع از

شـمار  هـاي شـرطی در جایگـاه عوامـل بالغـی بـه      توجه داشت که در بالغت سنتی گـزاره 
شده در بالغت سـنتی  مطرحهایی با مباحثبنابراین، امکان تطبیق دقیق چنین گزاره.اندنیامده

حال، براساس رسالت این پژوهش، مواردي که ازحیث بالغی با بالغـت  وجود ندارد. درعین
ه است.شدپذیرند بررسی کالسیک تطبیق

را از هر دو جهت بررسی و اجـزاي هـر   گلستاندرادامه، انواع ساختارهاي شرطی کتاب 
کنیم:حلیل میراه اغراض بالغی هریک تمدل از ساختارها را هم
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شرط مرتب/ کامل1.3
در شـعر، شکسـت نحـوي و    ویژهبههاي اصلی بالغت سعدي، که یکی از ویژگیرغم اینبه

سـاختار نحـوي   گلسـتان هـاي شـرطی   بودن ارکان جمله است، در بسیاري از گزارهشمشو
اند. این مـدل از  هاي شرطی در جایگاه خود قرار گرفتهمرتب است و هریک از اجزاي گزاره

دارد. سـاختار شـرطی مرتـب و کامـل را     گلستانین بسامد را در تربیشساختارهاي شرطی 
هاي ذیل مشاهده کرد:توان در گزارهمی

.»در قیامتم نابینا برانگیز تا در روي نیکان شرمسـار نشـوم  ،اگر هرآینه مستوجب عقوبتم«
دهد، چنین است:کیل میها را تشکه ساختار نحوي گزاره،اجزاي اصلی شرط

»... نابینـا برانگیـز[انم] تـا [درنتیجـه] ... شرمسـار نشـوم      ... [من] مستوجب عقوبتماگر«
).  79: 1385(سعدي 
و ادات شـرط،  ،که در عبارات باال مشـخص اسـت، صـورت شـرط، جـواب شـرط      چنان

است.ر گرفتههاي باال وجود دارد و هریک نیز در جایگاه نحوي صحیح قرادر گزاره،همگی

شرط مشوش2.3
جـاي آثـار   بودن عناصـر جملـه در جـاي   تر ذکر شد، شکست نحوي و نامرتبکه پیشچنان

آیـد. چنـین مـواردي در    شمار میترین خصایص سبک او بهسعدي نمود دارد و یکی از مهم
به این بیت توجه کنید:الً،نمود یافته است. مثگلستاناشعار سعدي بیش از 

کند هرآینـه چـون روزگـار برگـردد    که ز یـار و دیـار برگـردد   کند کسی
در ابتداي مصراع قرار گرفته اسـت و همـین نکتـه    » کند«در هر دو مصراع این بیت فعل 

پـس از » کنـد «که در مصراع اول جـاي اصـلی فعـل    آنبه تعقید در شعر انجامیده است؛ حال
است.» هرآینه«و در مصراع دوم پس از » کسی«

ـ گیرش ادات شرط در جایگاه اصلی خود قـرار نمـی  اختارهاي شرطی مشودر س د و در ن
ترین عامـل معنـایی   ساخت کالم مهمدر ژرف،لیکن.دنآیشمار میظاهر کالم جزء وابسته به

چنان ادات شرط است. به گزارة ذیل توجه کنید:جمله هم
).285(همان: » اگر نکشد دشمن خویش است،هرکه را دشمن پیش است«

شود:  بندي میدر این عبارات، نحو ظاهري جمله و ساختار شرطی چنین صورت
...».... [درنتیجه] ...، اگرهرکه«
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در این حالت ساختار شرطی ازنظر معنایی درواقع وابستۀ عبـارت پـیش از خـود، یعنـی     
درحقیقت، عامل اصلی معناساز در این عبـارات  آید. میشماربه،»هرکه را دشمن پیش است«

تـوان  مـی ،شـکل تقـدیري  آیـد. بـه  وجود میو متعلقاتش به» اگر«ساختار شرطی است که با 
بندي کرد:چنین صورتخواهد بیان کند اینمفهومی را که سعدي می

».اگر کسی دشمنی در پیش داشته باشد و او را نکشد، [در نتیجه] دشمن خویش است«

لحاظ معناشرط موجز به3.3
صـورت  خورد که ازنظـر معنـایی بـه   چشم میسعدي بعضاً ساختارهاي شرطی بهگلستاندر 

اند. در ایـن صـورت، همـواره متعلـق معنـایی سـاختار       کار رفتهشده و موجز در متن بهکوتاه
شرطی در ظاهر کالم محـذوف اسـت و کشـف ارتبـاط بخـش اول (شـرط) و بخـش دوم        

بر عهدة خواننده است. این فرایند به درگیرشدن خواننـده بـا مـتن و حضـور     (جواب شرط)
هـاي کـاربردي   تـرین جنبـه  انجامد و از این حیـث یکـی از مهـم   فعال او در خوانش متن می

در ایـن مـدل از سـاختارهاي شـرطی بـروز یافتـه       گلستاناستفاده از ساختارهاي شرطی در 
هاي ذیل دقت کنید:است. به گزاره

همـان  ،سـت و غبـار اگـر بـه فلـک رسـد      اچنان نفـیس هم،ر اگر در خالب افتدجوه«
).286(همان: » خسیس

در این عبارات، ما با دو ساختار شرطی مشابه مواجهیم کـه در هـر دو متعلـقِ معنـایی     
با وجود افتـادن آن  ،بودن جوهرعلت نفیس،کالم در ظاهر عبارات محذوف است. درواقع

در ظـاهر کـالم ذکـر    ،با وجود رسیدن آن به فلـک ، بودن غبارو علت خسیس،در خالب
شده و ثانیاً استفادة ابزاري سـعدي از  بودن امر توصیفنشده است. دلیل این امر اوالً بدیهی

سعدي این عبارات را از این جهت بیـان کـرده اسـت کـه در     ،عبارات فوق است. درواقع
نـد. در ادامـۀ جمـالت فـوق، ایـن      کبیـین  ادامه مطلب و اندرز اخالقی موردنظر خود را ت

خورد:چشم میعبارات به
(همان).  » تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایعستعداد بیا«

هـاي پیشـین را در ذهـن    طـور طبیعـی گـزاره   پس از مواجهه با این عبارات، به،خواننده
هــا را در ذهــن صـورتی کــامالً بــدیهی گـزاره  هـا بــه تـداعی و بــا برقـراري پیونــد میــان آن  

کند.بندي و پذیرش میصورت
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جهـت  سازي ذهن مخاطب بهجا استفاده از ساختارهاي شرطی براي آمادهبنابراین، در این
تـوان در حکـم   پذیرفته است و این ساختارهاي شرطی را مـی انجامدریافت توصیۀ اخالقی 

رابط نامرئی کالم ظاهري و معناي اصلی درنظر گرفت.

یلیشرط تعل4.3
هـا بـا   هـا بخـش اول و دوم گـزاره   ساختارهاي شرطی تعلیلی ساختارهایی هستند کـه در آن 

هـاي  دادن یکی از بخـش دیگر رابطۀ علت و معلولی دارند. درواقع، در این ساختارها رخیک
همـان  ،دیگر است. ایـن نـوع از سـاختارهاي شـرطی، درواقـع     بخشدادن شرط معلول رخ

c.گاه ، آنbو اگر bگاه ، آنaشود: اگر مل میساختار منطقی شرط را شا

به گزارة زیر دقت کنید:
).36(همان: » شاید، که اسبم بی جو بود و نمدزین به گرو،اگر به کرم معذور داري«

جا معلـول گـزارة پـس از خـود اسـت.      ازنظر معنایی در این» شاید،...اگر«گزارة شرطی 
در جایگـاه  » کـه «شـرطی سـببی اسـت و حـرف ربـط      جـا سـاختار گـزارة    در این،درواقع

پیونددهندة علت و معلولی واقع شده است. ساختار منطقی جمالت باال چنین است.

نمدزین به گرو [بود]____________جو بود اسبم بی

اگر به کرم معذور داري، شاید (شایسته است)

:شودمیشرطی مشاهدهگونه ساختارهاي هاي دیگري از ایننمونه،در ادامه
اگر مـن خـداي را چنـان پرسـتیدمی کـه تـو سـلطان را، ازجملـۀ صـدیقان بـودمی           ـ

).60(همان:
).284هیچ مرغ در دام صیاد نیفتادي (همان: ،گر جور شکم نیستیـ

هـاي منطقـی اسـتوار    جاکه این نوع ساختار شرطی کامالً برپایۀ علم منطـق و گـزاره  ازآن
شـمار آورد.  ازنظـر اقنـاعی بـه   گلسـتان ترین ساختارهاي شرطی مهمتوان آن را از است، می
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کارگیري چنین سـاختاري، معنـاي التـزام را در شـرط گنجانـده اسـت و بـدون        هبا ب،سعدي
کنـد او  امرکردن ظاهري مخاطب به مطلوب موردنظر، با استفاده از ساختار شرطی، سعی مـی 

دارد.را قانع و به امر موردنظر تشویق کند یا برحذر

...ساختار اگر ... و5.3
هاي زیر دقت کنید:است. به گزارهگلستاناین ساختار شرطی یکی از ساختارهاي نادر کتاب 

خالف تقریـر کننـد و در معـرض خطـاب پادشـاه      ه چه حسن سیرت تو است باگر آن«
را بیـنم کـه ملـک قناعـت     که را در آن حالت مجال مقالت باشد؟ پس مصلحت آن می،افتی

).40(همان: » حراست کنی و ترك ریاست گویی
به سایر ساختارها ظاهر شـده اسـت. حـرف    با متعلقی متفاوت نسبت» اگر«ها، در این گزاره

:تواند دو کارکرد بالغی داشته باشدبا بخش دوم شرط، می» اگر«عنوان پیونددهندة به،»و«
با دو سـاختار شـرطی مواجـه    ،تواند واو عطف درنظر گرفته شود. در این صورتمی. 1

». اگر] در معرض خطاب پادشاه افتـی «[و ...» چه حسن سیرت تو استاگر آن«خواهیم بود: 
در این حالت، جملۀ پرسشی بالغی که در ادامه آمده اسـت نقـش تأکیـد و تکمیـل کـالم را      

».کس...؟ هیچکه را«شود: ساختار معنایی جمله چنین می،کند. درواقعایفا می
... اگر ... و [درنتیجـه] «شود: ساختار جمالت میگر بیان نتیجه باشد.انبیتواند واو می. 2
؟»...که را

اي ظریف توجه کنیم و آن ایـن اسـت کـه دو جملـۀ پـس از      در این حالت، باید به نکته
بنـد  در ابتـداي  » اگـر «یابند و بـا  مراتبی ساختار علت و معلولی میشکل سلسلهحرف واو به

کنند:ارتباط برقرار می

ــر ــداگ ــر کنن ــی   ... تقری ــاه افت ــاب پادش ــرض خط ــه] در مع [درنتیج
صورت] [درنتیجه] که را در آن حال مجال مقالت باشد؟![دراین

... اگرساختار اگر6.3
ر دو شـرط متـوالی   است که بگلستانبسامد در کتاب ... از ساختارهاي کم... اگرساختار اگر

رود:کار میبراي توصیف وضعیت کنش بهناظر است و
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اگر خاموش بنشینم گناه استاگر بینم که نابینا و چاه است
)69(همان: 

در ابتـداي عبـارت   » اگـر «،دو بار تکرار شـده اسـت. طبیعتـاً   » اگر«در این اسلوب، واژة 
مصراع دوم، ازنظر معنایی، بخشـی از جملـه   ها را شرطی کرده است. در ابتداي ساختار گزاره

اگر بینم که نابینـا و چـاه اسـت، [در    «ساختار جمالت چنین بوده است: محذوف است. کالن
در ابتـداي  » اگـر «باید توجه داشت که ». این وضعیت/ حالت] اگر خاموش بنشینم گناه است

ند و متعلقاتش کـه  ککه حالت فعل را توصیف می،راه بخش معنایی محذوفمصراع دوم هم
حـال، خـودش نیـز عامـل     درعـین ،ابتدایی است و» اگر«پس از آن آمده است، جواب شرط 

سـاخت عبـارت انتهـاي    شرط براي اجزاي عبارت پس از آن واقع شده است. درواقع، ژرف
».  نشستن] گناه استاگر خاموش بنشینم، [درنتیجه، این خاموش«جمله چنین است: 

دوم در ظاهر آن محذوف است و به قرینـۀ معنـایی   » اگر«است که شاهد دیگر بیت ذیل 
در جمله وجود دارد:
ر کنـی از گـالب   اگر برکـه  سگی در وي افتد شود منجالباي پـ

)82همان: (

اي پر کنـی از گـالب، [اگـر] سـگی در     اگر برکه«ساختار جمله درواقع چنین بوده است: 
».وي افتد شود منجالب

واسطۀ قرارگیري دو ساختار شـرطی در کنـار   شد، در این نوع از ساختار، بهکه ذکر چنان
شود و بـه ایـن ترتیـب    دهندة متن حذف میها، بخشی از عناصر تشکیلدیگر و ادغام آنیک

ترین عامل بالغی سازندة شرط است.ایجاز مهم

مکرر و محذوف» اگر«7.3
کردنـی ایجاز، در علم معـانی نیـز توجـه   ، که ازنظر گلستانیکی از ساختارهاي شرطی کتاب 

،شـود و شـاید بـه مناسـبت    ساختاري است که در آن چند شرط پیـاپی مطـرح مـی   14است
یا عالقۀ سعدي به ایجاز فقط یکی از ادات شرط (اگـر) در ابتـدا ذکـر    ،ضرورت وزن شعربه

شود:شود و سایر ادات شرط به قرینۀ لفظی و معنوي حذف میمی
چــو دل بــا خــداي اســت، خلــوت نشــینیاسـت و زرع و تجـارت  گرت جـاه و مـال   

)103همان: (
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فقط یک بار در ظاهر کالم ذکر شده، در نحـو  » اگر«مشخص است، اگرچه واژة کهچنان
بار تکرار شده است. ساختار نحو تقدیري جمالت باال چنین است:چهارها تقدیري گزاره

....اگر تو را زرع است و اگر تو را زراعت استاگر تو را جاه است، اگر تو را مال است، 

شرط التزامی8.3
صـورت  ساختاري است کـه در آن تـالی کـالم بـه    گلستانیکی از ساختارهاي شرطی کتاب 

راه دارد. در این ساختارها، همواره پیـامی  رود و معناي امر و التزام را همکار میجملۀ امري به
اي صـورت جملـه  ساختارها، تالی در جایگاه جواب شرط بهگونهاخالقی نهفته است. در این

رود و فعل آن نیز فعل امر اسـت. نمونـۀ ذیـل یکـی از شـواهد ایـن نـوع از        کار میهطلبی ب
ساختارهاي شرطی است:  

دردهمـا فحـش نیـز تـو ، ضرورت انتقـام خـواهی  هاگر بکَرَم آن است که عفو کنی وـ
.)65(همان: 

انـد، یکـی از   چون امر و طلب نیز براي آن برشـمرده هاي دیگري همکه نام،ساختار التزام
و اباحـه،  چون اسـتغاثه، هاي مختلفی همهاي علم معانی است و خود به گونهترین مؤلفهمهم

15.شودتسویه تقسیم می

شرط ربطی9.3
گلســتانســاختار شــرط ربطــی یکــی از ســاختارهایی اســت کــه فقــط در یــک مــورد در  

خورد:میمچشبه
به فعل ایشـان مـتهم گـردد تـا     ،هرکه با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند«

).293(همان: » اگر به خراباتی رود به نمازکردن، منسوب شود به خمرخوردن
جا براي درك نوع عبارت شرطی باید بـه سـاختار جمـالت    باید توجه داشت که در این

...، (امـا) بـه   ... اگر نیـز هرکه«شود:بندي میعبارات چنین صورتساخت توجه کنیم. ژرف
»...... (درنتیجه)... تا اگرفعل ایشان
، ازنظـر  »به فعـل ایشـان مـتهم گـردد    «عبارت ،که مشخص است، بخش دوم شرطچنان

معنایی وابسته به حـرف ربطـی اسـت کـه در عبـارت محـذوف اسـت. ایـن حـرف ربـط           
به عالقـۀ سـعدي بـه ایجـاز در ظـاهر      حتمیت انجام فعل است و باتوجهدهندة تأکید و نشان
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در » امـا «کند. حـرف ربـط محـذوف    کالم نیامده و مخاطب با ذهن خودش آن را کشف می
ترتیـب، ازنظـر   و معـانی نظیـر آن اسـت و بـدین    ،»قطعـاً «، »ناگزیر«، »هرآینه«جا معادل این

کند. در این ساختار، اگرچه حرف ربط، که پایـۀ  میمعنایی، نقشی شبیه به قید را در کالم ایفا
اساس کل عبارات بر اطنـاب  ،آید، در ساختار جمله محذوف استمیشماراین نوع شرط به

استوار است و به این ترتیب ایجاز حذف (حرف ربط) و اطناب (در سـاختار کلـی) توأمـان    
در این ساختار وجود دارد.

شرط تخییري10.3
ساختار یکی از ساختارهایی است که به ایجاز در کالم سـعدي انجامیـده اسـت. در    این نوع 

وارة شـود و جملـه  این نوع از شرط، بخش ابتدایی ساختار شرطی در کالم سعدي ذکـر مـی  
هاي شرطی، معنـاي  بخش دوم شرط به قرینۀ لفظ و معنا محذوف است. در این نوع از گزاره

گذاري آن نیز بر همین مبناست. اگرچه ساختارهاي شـرطی  تخییر و انتخاب نهفته است و نام
هـاي تخییـري   طور کلی، در بالغت سنتی، گـزاره اند، بههشدتر در بالغت سنتی مطالعه نپیش

آینـد.  شـمار مـی  گیرند و یکی از ساختارهاي مهم معنایی بهدر علم معانی موردتوجه قرار می
ذیل آشکار است:کارکرد این نوع از ساختار شرطی در عبارات 

از متعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانید که فـالن عـزم کـرده اسـت و نیـت      کسی«
سر خویش گیـر و راه  ،تو نیز اگر توانی.جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند

).9(همان: » مجانبت پیش
قرار گرفتـه  » اگر«عباراتی که پس از همۀ،در این عبارات باید به دو نکته توجه کرد: اوالً

یعنـی  ؛انـد اند ازنظر معنایی به عبارات پـیش از خـود وابسـته   و ساختار شرطی را پدید آورده
شده توسط یکی از متعلقان سعدي عامـل پدیدآمـدن سـاختار شـرطی اسـت:      قول مطرحنقل

تر ذکـر  پیشکهچنان،انیاً... ث...»... [پس] تو نیز اگر توانیفالن عزم کرده است و نیت جزم«
بـه قرینـۀ لفـظ و معنـا در کـالم      ») پیش گیر«(از » گیر«وارة شرطی دوم و نیز فعل شد، جمله

هـا  تواند آن را دریابد. شاید بتوان ساختار شرطمحذوف است و مخاطب با دقت در کالم می
[تـو نیـز اگـر    .2؛تو نیز اگر تـوانی سـر خـویش گیـر    .1شرط: «بندي کرد: را چنین صورت

».توانی] راه مجانبت پیش [گیر]
اگر بنا بود گزاره ازنظر معنایی تکمیل شـود، احتمـاالً صـورت تقـدیري چنـین     ،بنابراین

».کار براي تو بهتر استزیرا [اگر چنین کنی] این«بود: می
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شرط تقابلی11.3
هـاي تقـابلی   رطسـعدي سـاختار شـ   گلسـتان کاررفته در هیکی از انواع ساختارهاي شرطی ب

گیرنـد و  دیگر قـرار مـی  است. در این مدل، دو مسئلۀ متضاد با ساختار شرطی درتقابل با یک
. شـاهد ایـن نـوع از سـاختارهاي     کنددیگر متصل و مرتبط میها را به یکآن» و«حرف ربط 

شرطی جمالت ذیل است:
بـدان بـه نیکـان    ،نبی و ولی سر درکشد و گر غمزة لطـف بجنبانـد  ،اگر تیغ قهر برکشد«

).296(همان: » دررساند
که در عبارات فوق مشخص است، سعدي در جمالت باال صـفات قهـر و لطـف    چنان

ـ  ــ راه متعلقات آن (تیغهم،دیگرندکه درتقابل با یک،الهی را کـار بـرده اسـت.    هغمـزه) ب
ایـن  ،درواقع،دنشواگرچه ظاهراً در عبارات باال دو ساختار شرطی کامالً مجزا مشاهده می

دیگـر را تکمیـل   و ازنظـر معنـایی یـک   انـد دیگـر وابسـته  ساختارهاي شرطی کامالً به یک
جا باید به آن توجه کـرد ایـن اسـت کـه سـعدي در ایـن       کنند. مسئلۀ مهمی که در اینمی

تـوان آن را  عبارات تضاد و تقابل دو امر ذهنی را با ساختار شرطی بیان کرده اسـت و مـی  
اي از سـاختارهاي شـرطی   چنین اسـتفاده ،باق معنوي درنظر گرفت. طبیعتاًنوعی صنعت ط

ترتیب خواننده با تـالش و فعالیـت   انجامد و بدینخواننده در متن میتربیشبه مشارکت 
اي بـا  گیـري از آن تعامـل سـازنده   ذهنی خود براي درك ارتباط میان اجزاي شرط و نتیجه

کند.متن برقرار می

ن احتمال و تردیدشرط بیا12.3
بیـان احتمـال و تردیـد اسـت. در     گلستانیکی از کارکردهاي استفاده از ساختارهاي شرطی در 

دارد:اي است که معناي تردید و احتمال را دربراین مدل از ساختار شرطی، متعلق شرط واژه
تـوان  که اختیار باقی است تـوان کشـت و   حکم آنهست بِاتردر کشتن بندیان تأمل اولی«

محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارك مثـل آن  ،اما اگر بی تأمل کشته شود،بخشید
).285(همان: » ممتنع گردد

آغـاز شـده،   » محتمل است«که در عبارات باال مشخص است، جواب شرط با جملۀ چنان
بـه  » ددممتنع گـر «و با عبارت فعلی ،به جملۀ بعد متصل شده» که«سازِ وسیلۀ حرف وابستهبه

عبـارت همـین   يدهنـده بـه معنـا   ترین رکن جهـت پایان رسیده است. در جواب شرط، مهم
بنابراین، سـعدي در  .که درجۀ قطعیت کالم را کاهش داده استاست» محتمل است«عبارت 
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اي صورت شـرطی اسـتفاده کـرده کـه مفیـد      چندان قطعی از گونهجا براي بیان کالمی نهاین
آیـد، ازحیـث   کـه از عنـوان آن برمـی   چنـان ،لهئتردید است. این مسو ،احتمال،معناي شک

است. در این نوع شرط، همواره درجـۀ قطعیـت کـالم انـدك اسـت و      کردنیوجهیت توجه
وجه تردیدي بر کالم حاکم است.

شرط تمثیلی/ تشبیهی13.3
ساختاري است که در آن یک گزارة شرطی مطـرح  گلستانیکی از انواع ساختارهاي شرطی 

آیـد. نمونـۀ ذیـل    اي تشبیهی یا تمثیلی بـراي تأییـد و تثبیـت آن درپـی مـی     شود و گزارهمی
شاهدي است براي این ساختار:

عجیـب نیسـت کـه سـنگی اسـت کـه       ،آوري بر حکیمی غالب آیـد اگر جاهلی به زبان«
).285(همان: » شکندگوهري همی

بـه  » کـه «از یک ساختار شرطی و جمالت وابسته به آن (که با حـرف ربـط   عبارات باال
جـا ارتبـاط   اعتنـا در ایـن  . مسئلۀ مهـم و قابـل  انداند) تشکیل شدهعبارت شرطی متصل شده

کـه یکایـک اجـزاي    ايگونـه بـه ؛تناظري اجزاي عبارت شرطی با عبارت وابستۀ پسین است
اط دارند:عبارت شرطی با اجزاي عبارت وابسته ارتب

پذیرفتـه اسـت.   انجامارتباط تناظري موجود میان اجزاي عبارات براساس تشبیه و تمثیل 
دیگـر، طـرف   بیـانِ . بهاندجملۀ شرطی مدعایی است که عبارات وابسته درحکم مثال براي آن

جاهل

آورزبان

آمدنغالب

عبارت 
شرطی

سنگ

گوهر

شکستن

عبارت 
وابسته
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  بـه اسـت. اسـتفاده از سـاختار     اول گزارة شرطی درحکم مشبه و طرف دوم درحکـم مشـبه
تأکید آن بـا عبـارات تشـبیهی و تمثیلـی یکـی از ابزارهـاي مهمـی اسـت کـه بـه           شرطی و 

کند.و باورپذیري آن براي مخاطب کمک شایانی میمندي مدعاحقیقت
نمونۀ دیگر:

ــوهر   ــه گ ــر داري ن ــاي اگ ــر بنم سـت و ابـراهیم از آزر  اگُل از خـار هن
)286(همان: 

عـدم [وجـود]   «بـا گـل و ابـراهیم و    »هنـر «که مشخص است، در این عبارات نیـز  چنان
با خار و آزر متناظر است و تشبیه مضمر پدید آمده است.»گوهر

شرط مؤول توصیفی14.3
اي از سـاختارهاي شـرطی وجـود دارد کـه     سـعدي گونـه  گلسـتان در ساختارهاي شـرطی  

درحقیقت بخشی از ساختار توصیفی کالم است.

)294(همان: 

سـازي شـده   مفهوم» خالف«و » لطف«که مشخص است، بیت باال براساس دو واژة چنان
شـوند و  در ساختار تأویلی خود به اسم فاعل بدل مـی » خالف«و » لطف«است. هر دو واژة 

هستند:  » کَس«صفت واژة 
کنندهکننده           خالف کنَد                    خالفلطفلطف کنَد                    

کنندهکَس (شخص) خالف.2کننده                       کَس (شخص) لطف. 1
به این ترتیب، جایگاه ساختار شرطی در نحو کالم چنین خواهد بود:

چشمش آگن خاك.کسی اگر خالف کند، در دو 
نیـز بـا   » اگـر خـالف کنـد   «تر ارائه شد، به قرینۀ جملۀ اول، به توضیحاتی که پیشباتوجه

و متعلق آن (خالف کند) نقـش وصـفی   » اگر«شود و نقش حقیقی تأویل به صفت تبدیل می
خواهد بود.

کسی که لطف کند با تـو، خـاك پـایش بـاش    
در دو چشمش آگـن خـاك  ،وگر خالف کند
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گیرينتیجه. 4
تند کـه سـعدي، بـا    هسـ گلستانترین ابزارهاي زبانی آفرینش متن ساختارهاي شرطی از مهم
هـا بـراي   فراخور موقعیت کالمی و جایگاه مخاطـب، از انـواع آن  دانش باالي زبانی خود، به

مـدل مختلـف از سـاختارهاي شـرطی را     چهارده تثبیت کالم استفاده کرده است. درمجموع، 
یافـت  ايتوان سـاختار شـرطی  جاکه در این کتاب نمیمشاهده کرد. ازآنگلستانتوان در می
بـه محتـواي   باتوجـه ،توان چنین نتیجه گرفت کـه سـعدي  ازحیث اعتبار کاذب باشد، میکه

سازي متن و درگیرشدن مخاطـب بـا آن، از   ، عامدانه و درجهت منطقیگلستاناخالقی کتاب 
ساختارهاي شرطی استفاده کرده است.

اسـتفاده از  گلسـتان هـاي سـعدي از سـاختارهاي شـرطی در     تـرین اسـتفاده  یکی از مهم
انـد. ایـن مسـئله    شـدن کـالم منجـر شـده    هایی است که جنبۀ تعلیلی دارند و به منطقیشرط
بـه ایـن ترتیـب،    زیـرا، ،یابـد تعلیمی است، بسیار اهمیت مـی یکتابگلستانجاکه کتاب ازآن

هـاي منطقـی وارد   فـرض یند تحلیل مـتن بـا اسـتفاده از پـیش    امخاطب با متن درگیر و به فر
اغراض بالغی متفاوتی ازجمله توصـیف نیزگلستانسایر ساختارهاي شرطی کتاب شود.می
اند.تشبیه را در خود جاي دادهو

هانوشتپی
اي مناسـب بـراي توضـیح ایـن نقـد      را نمونـه گلسـتان در بحث از نقد تـأثیر، کتـاب   ،کوبزرین.1

نویسد:شمارد و میبرمی
مجدمانندبسیارينویسندگانکهکردتوجهبایدآیددرمیانسعديگلستانتأثیرازگووگفتوقتی

قاآنی،نگارستانةنگارندجوینیالدینمعین،بهارستانةنویسندجامی،خلدضۀرومؤلفخوافی
تأثیرتحتمستقیمغیرطورهبدیگرنویسندگانازبسیاريومستقیمطورهب... و، پریشانمؤلف

. استبودهکشورمردماخالقوتربیتدستورهامدتگلستان،دیگرازطرف. اندبودهگلستان
گلستانهمیندرمورد...شودمیمحسوبسایرمثلفارسیزباندرامروزآنهايجملهازبسیاري
وتقلیدآنازوگرفتهقرارفرنگینویسندگانهموردتوجکتابایناياندازهتاکهگرددمیمعلوم

بهکدامهرمایلاوژنروکرت،هردر،هوگو،گوته،ولتر،پیگنوتی،لسینگ،الفونتن،: اندکردهاقتباس
).220: 1374کوب(زریناندکردهاقتباسمطالبیکتاباینازايشیوه

جـزء اسـت: موضـوع، محمـول، نسـبت      چهـار هر قضیۀ منطقی در منطق کالسـیک شـامل   . 2
و حکم.،حکمیه



181)و دیگرانرضا رفایی قدیمی مشهد(هاسعدي و کارکردهاي بالغی ـ معنایی آنگلستانساختارهاي شرطی 

، علـی  »علی شاعر اسـت «دهند. در جملۀ موضوع چیزي است که محمول را به آن نسبت می
نقش رابط را برعهده دارد.» است«و ،موضوع است، شاعر محمول است

حسـن  «ماننـد  ،شـود یا ایجاب به موضـوع نسـبت داده مـی   محمول چیزي است که به سلب
».شاعر نیست«یا » شاعر است

در زبان فارسی.» است«مانند فعل ،نسبت حکمیه ربط محمول به موضوع است
گر بر آن همان لفظ دال بـر نسـبت   حکم ادراك وقوع یا عدم وقوع نسبت است و لفظ داللت

حکمیه است.
غیرمنفصـله) تقسـیم   (غیرمتصله و»حملی«و ،»منفصله«،»متصله«ستۀ قضایاي شرطی نیز به سه د.3

و هرکدام نیز موجبه (ایجاب) یا سالبه (سلب) هستند: در قضایاي شـرطی متصـله میـان    دنشومی
مقدم و تالی ارتباط ایجاب یا سلب برقرار است:  

چنین نیست کـه اگـر آفتـاب طلـوع کنـد، روز موجـود       .اگر آفتاب برآمده باشد، روز است (موجبه)
است (سالبه).

اما در شرطی منفصله چنین ارتباطی برقرار نیسـت: یـا آفتـاب طـالع اسـت یـا شـب موجـود اسـت          
بنگریـد  ،تـر چنین نیست که آفتاب طالع است یا روز موجود است (براي اطالعات بیش.(موجبه)

).69،70: 1376نصیرالدین طوسی به 
شـوند. قیـاس اقترانـی و اسـتثنایی     هاي منطقی به دو دستۀ اقترانـی و اسـتثنایی تقسـیم مـی    یاسق.4

اگر در قیاس نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعـل مـذکور باشـد، آن را قیـاس     «اند: چنین تعریف شدهاین
استثنایی گویند و اگر در قیاس نتیجه یـا نقـیض آن بالفعـل مـذکور نباشـد، آن را قیـاس اقترانـی        

).66: 1360(فاضل تونی » ویندگ
در ادامه، براي مثال، یک قیاس استثنایی ذکر شده است:

.شود (مقدمۀ اول)اگر آهن فلز باشد، در حرارت منبسط می
.(مقدمۀ دوم)آهن فلز است

.شود (نتیجه)پس در حرارت منبسط می
.4؛وضـع تـالی  .3؛رفـع مقـدم  .2؛وضع مقدم.1در قیاس استثنایی چهار صورت محتمل است: .5

).81: 1381مطهري بنگرید به ،تررفع تالی (براي اطالعات بیش
6. semantic form

7. conceptual structure

8. modality

.Halliday 1987: 72, 73؛Simpson 1993: 39, 40، بنگرید بهتربراي اطالعات بیش.9
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10. Fowler

11. asntecedent

12. consequent

مرکب از دو قضیۀ حملی: چنین ساختاري مرکب از دو گزارة منطقی است که بـا سـلب و   )الف.13
ایجاب بیان شده است و نتیجۀ حاصل مفروض به شرط است. مثال: هر اصـفهانی ایرانـی اسـت.    

.هر ایرانی آسیایی است
نتیجه (اگر مقدمات باال صحیح باشد، در این صورت): هر اصفهانی آسیایی است.

و یـک  میان دو طـرف تـالزم اسـت   ۀرابطز دو قضیۀ متصله: در قضایاي متصله مرکب ا)ب
خورشید که علت وجود روشنایی روز است. مثـال: مانند،طرف علت و طرف دیگر معلول است

اگر چنین است که چون آفتاب طالع باشد، روز موجود است، پس چون آفتاب طالع نباشد، شـب  
موجود است.

هـا  یعنـی در آن انـد؛ نفصله: قضایاي منفصله برعکس قضایاي متصـله مرکب از دو قضیۀ م)ج
شده از نوع تعانُد است: یا چنین است یا چنان (ممکن نیست که هر دو حالت صـادق  رابطۀ مطرح

باشد). مثال: اگر جسم یا متحرك باشد یا ساکن، پس انسان یا متحرك است یا ساکن.
انسان حیوان است، پس هرگاه که انسـان موجـود   مرکب از مقدم حملی و تالی متصله: اگر)د

باشد، حیوان موجود است.
برعکس مورد پیشین (مقدم متصله و تالی حملی): اگر چنـین اسـت کـه تـا آفتـاب طـالع       )ه

نباشد، روز موجود نیست، پس وجود آفتاب مستلزم وجود روز است.
پس حاملش روح اسـت  مرکب از مقدم حملی و تالی منفصله: اگر این حرارت تب است،)و

یا خلط یا عضو.
(مقدم منفصله و تالی حملی): اگر علت این حرارت التهـاب روح یـا   برعکس مورد پیشین)ز

، پس این حرارت تب است.باشداصلیيعفونت خلط یا تشبث حرارتی غریب به اعضا
تـر از دو  مرکب از مقدم متصله و تالی منفصله: اگر چنین است که چون وتر زاویه بـزرگ )ح

ضلعش باشد، زاویه منفرجه است، پس این زاویه یا قائمه است یا حاده.
برعکس مورد پیشین (مرکب از مقدم منفصله و تالی متصله): اگر این زاویه یا حاده اسـت  )ط

یــا منفرجــه، پــس چنــین اســت کــه چــون وتــر مســاوي دو ضــلع باشــد، زاویــه قائمــه اســت  
).71: 1376طوسی (نصیرالدین

.233- 227: 1376نیز صالح مازندرانی ؛185- 178: 1346زاهدي بنگرید به ،تربراي اطالعات بیش.14
.155- 151: 1346زاهدي بنگرید به،تربراي اطالعات بیش. 15
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نامهکتاب
وارة رابطۀ معنایی جملـه «،)1395(آبادي، و مهري کاظمی ، سمیه کاظمی نجفالرسول، سیدمحمدرضاابن

.1ش ،6، دورة فارسیادبنشریۀ ،»هاي شرطی زبان فارسیپیرو در جملهپایه و 
،4، دورة معـارف نشـریۀ ، »هـا قضایاي شرطیه و چگونگی صدق و کذب آن«،)1366اي، محمدعلی (اژه

.1ش 
،7دورة،بالغـت وادبـی نقـد نامۀپژوهش،»سعديگلستانتحلیل فرازبانی «،)1397زاده، محسن (اکبري

.1ش
سـعدي در  گلسـتان شـناختی وجـه نمـایی در    مطالعـۀ سـبک  «،)1393صدري (نیره داري، احمد و متمی

.33، ش فارسیادبیاتوزبانپژوهش، نشریۀ »مندگراي نظامارچوب دستور نقشهچ
شـگردهاي خلـق ایجـاز    «،)1395(علی جهانشاهی افشارو، حمیده کامکارمقدم،، نجمهسروريحسینی 

.1ش،2، دورة کاربرديبالغتوبالغینقدنشریۀ ،»سعديگلستانهنري در 
، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.بدیعبیان،معانی،فندر: ۀغالبالعلم،)1346الدین (زاهدي، زین

، تهران: علمی.دفتر ایام،)1374کوب، عبدالحسین (زرین
فروغی، تهران: هرمس.، تصحیح محمدعلی کلیات سعدي،)1385سعدي، مصلح بن عبداهللا (

، تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین،)1381شعیري، حمیدرضا (
نـژاد، تهـران:   کوشش محمدعلی غالمـی ، بهۀغالبالانوار،)1376بن محمد (صالح مازندرانی، محمدهادي

میراث مکتوب.
، تهران: فردوس.تاریخ ادبیات در ایران،)1369اهللا (صفا، ذبیح

، تهران: مولی.منطق،)1360محمدحسین (فاضل تونی، 
، تهران: سخن.ها)و روش،رویکردهاها،نظریه(شناسیسبک،)1391فتوحی رودمعجنی، محمود (

، ترجمۀ کورش صفوي، تهران: علمی.ها بدون معنیواژه،)1392گوکر، کریستوفر (
وي، تهران: علمی.، ترجمۀ کورش صفشناسی واژگانیهاي معنینظریه،)1393گیررتس، دیرك (

، تهــران: بنیــاد علمــی و فرهنگــی )فلســفهمنطــق،(کلیــات علــوم اســالمی،)1381مطهــري، مرتضــی (
مطهري.شهید

، تصـحیح محمـدتقی مـدرس رضـوي،     االقتبـاس اسـاس ،)1376نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (
تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
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