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رایی در غزلیّات سعدينگاهی به ردیف
1مصطفی رادمرد

:  چکیده
دیف که عنصري از عناصر موسیقایی و تکمیل ر

و تایید معنا است در شعر فارسی از اصالت 
خاصی برخوردار است، این عنصر که معموال در 

شود در اشعار برخی از اسم و فعل واقع می
- سرایان ادب فارسی در حرف نیز واقع شدهسخن

به عنوان » را«است، تحلیل معانی متعدّد حرف 
هایی را مبحثی دستوري در غرلیّات سعدي ناگفته

بخشی به تواند در جامعیّتسازد که میآشکار می
این نکته دستوري مفید واقع گردد. در این 

-اي پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه
است نوزده غزل از غزلیّات صورت گرفتهتحلیلی 

مطابق با توضیحات مندرج » را«سعدي با ردیفِ
در پنج دستورزبان، مورد بررسی مفهومی و 

هاي این ترین یافتهاست. مهمساختاري قرارگرفته
کردن بسامد کاربرد پژوهش، عالوه بر مشخّص

به عنوان ردیف در غزلیات سعدي، » را«انواع
ه ضمن پی بردن به برخی بیانگر آن است ک

توان اشکاالت دستوري و اختالفات قواعدي، می
نظران را که از دید صاحب» را«هایی دیگر از نمونه

- است پیداو دستورنویسان زبان فارسی دور مانده

کرد.
ها: غزل، ردیف، را، سعدي.کلیدواژه
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An overview of Ra Radif in Sa’di’s
odes

Mostafa Radmard1

Abstract:
Radif which is an element of musical
elements and completes and confirms
the implication, has its special
origination in Persian poem. The
element which is usually located in
noun and verb, has also been located in
article in some poems of some Persian
literature poets. Analysis of several
meanings of “Ra” as grammatical
structure in Sa’di’s odes, reveals some
untold which can be beneficial in
universalizing the structural point. In
the current paper, which has been
carried out through analytical-library
method; nineteen odes of Sa’di’s
containing Radif of “Ra” have been
investigated in accordance with the
explanations mentioned in five
different grammars through conceptual
and structural views. The most
important finding of the paper, in
addition to determination of the
frequency of different types of “Ra” as
Radif in Sa’di’s odes; declares that
meanwhile discovering some
grammatical problems and rule
differences, other samples of “Ra” can
be found which have stayed away of the
sight of clear-sighted people and
Persian grammarians
Keywords: Ode, Radif, Ra, Sa’di
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:مقدمه
هاي اي ارتباطی، گاه از نشانهزبان به عنوان وسیله

هاي دیداري بهره آوایی یا شنیداري و گاه از نشانه
- هاي آوایی را به نام گفتار و نشانهگیرد، نشانهمی

- هاي دیداري را تحت عنوان خط می

). شیوة نگارش فارسی مبحثی 9شناسیم.(خلخالی:
بسیار وسیع است که طرح هر کدام از نکات آن 
اگر اغراق نباشد خود نیاز به فصلی جداگانه 

اي تلفیقی دارد.حال اگر بحث در خصوص نکته
از دستور زبان و عروض باشد قطعا ظرافت 

ساختار قافیه و گردد. درپژوهش دوچندان می
نماها) اهمّیّت خاصّی دارند ردیف، حروف(نقش

به گونه اي که بعضی به تنهایی می توانند قافیه و 
حتّی ردیف واقع شوند، بررسی ساختاري این 
ویژگی در اشعار شاعران و خصوصاَ سرآمدان و 
شاخصان ادب فارسی، بدون تردید در واکاوي 

بی و دستوري برخی نکات ناتمام و حتّی پنهان اد
در کتب » را«اهمّیّت بسزایی دارد. معانی و کاربرد 

دستوري، محلّ بحث ها و مناقشات فراوانی دارد 
گروهی از دستورنویسان آن را حرف نشانه و 

اند و برخی آن را حرف اضافه نما شمردهنقش
اند. در کتب سنتی دستور نیز معانی چندي دانسته
تخصیص، انحصار، برشمرده انداز جمله » را«براي

استرحام، قسم و ... .
در گذشته یا نشانه مفعول صریح یا غیر » را«

صریح بوده، یا نشانۀ کسرة اضافه و یا حرف 
هاي حرف اضافه با معانی مختلف اضافه و معادل

است. برخی از این معانی و کاربردها همچنان بوده
در زبان فارسی رایج است. شایسته است با توجه 

توضیح مختصر براي تبیین و تعیین بیشتر به این 

عالوه بر طبقه بندي »را«نقش و جایگاه حرف 
انواع را با عنایت به منابع مورد استناد این 
پژوهش، کاربرد آن را نیز در غزلیات شیخ 

اجل(سعدي) به عنوان ردیف بکاویم.

بیان مساله:
شیخ اجل، سعدي(علیه الرحمه) از معدود شعراي 

پارسی است که وسعت بازي با برجستۀ ادب 
است واژگان را تنها در اسم و فعل محدود نساخته

است، در این میان، و دامنه را به حروف نیز کشانده
که از نظر نقش دستوري به عنوان نشانۀ » را«واژةِ

غزل از غزلّیات او 19شود در مفعولی شناخته می
به عنوان ردیف کاربرد دارد، با توجّه به معانی 

در ادب فارسی، شناسایی ساختار » را«تعدّدِم
تواند عالوه بر می» را«دستوري و معنایی انواعِ 

مشخّص کردن بسامد کاربرد معانی متعدّد آن در 
عصر و شعر سعدي،  به این سواالت نیز پاسخ 

» را«آیا قواعد دستوري مرتبط با انواعِ-دهد که: 
» را«انواع شناخته شدة-اطالق کلّی دارد یا خیر؟

در دستور زبان فارسی و قواعد آن تا چه حد 
مصداق دارد؟لذا فرضیۀ مهم پژوهش این است 

تواند در غزلیات سعدي می» را«که: تحلیل انواع
اي از دستور راهگشا باشد.در تبیین نکات تازه

براي انجام پژوهش که با استفاده از روش 
است نوزده غزل توصیفی صورت گرفته-تحلیلی
هاي ذیل) از کتاب یات سعدي(با مطلعاز غزل

غزلّیات سعدي، تصحیح خطیب رهبر، جلد اوّل 
-انوري(«و همچنین کتب دستور زبان فارسی: 

، » محمدجواد شریعت«، »پورخیّام«، »گیوي
، به »)محمدجواد مشکور«و » پرویز ناتل خانلري«
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اند. عنوان ماخذ و منبع مورد استناد قرار گرفته
ي »را«است که نخست، انواعنه بودهشیوة کار اینگو

ردیف به صورت جدولی در زیر مجموعۀ 
بر اساس نظر موّلفان دستور زبان » را«انواع

هاي آماري گردد سپس تحلیل دادهمشخص می
ترین شود و در بخش پایانی(نتایج)، مهمانجام می

گردد. نتایج ارائه می

پیشینۀ پژوهش:
وع و زمینه انجام تاکنون پژوهشی با این موض

ترین پژوهش است؛ و اگر بخواهیم نزدیکنشده
انجام گرفته به این موضوع را نام ببریم شاید بتوان 
به مقالۀ آقاي اصغر باباساالر با عنوان: (کاربردهاي 

در برخی متون) چاپ شده در مجله » را«خاصّ
1، شمارة 3، دورة1392بهار ادب فارسی، تابستان

شان در این مقاله با استناد به آراي اشاره کنیم که ای
و معانی مختلف » را«دستورنویسان به تحلیل انواع

آن، خصوصا در بحث فّک و فصل اضافه 
اي دیگر از دکتر یحیی طالبیان اند. در مقالهپرداخته

» ارزش چند جانبه ردیف در شعر حافظ«با عنوان: 
، 8هاي ادبی، شماره که در فصلنامۀ پژوهش

است، ایشان، تحلیلی به چاپ رسیده1384تابستان
بر نقش موسیقایی و معناي ردیف در شعر حافظ 

هاي اسمی و فعلی، گروهی، ضمیري و در گونه
اند.  حرفی داشته

الدین مصلح بن عبداهللا سعدي شیرازي، مشرف«
نویسنده و گویندة بزرگ قرن هفتم است. وي در 
شیراز به کسب علم و دانش پرداخت سپس به 

غداد رفت و در نظامیه به تعلّم مشغول گشت و... ب
و 655. به تصنیف سعدي نامه یا بوستان در سال 

پرداخت. وفات وي بین 656گلستان در سال 
(ه.ق) در شیراز اتفاق 694و 691هاي سال
دهخدا، ذیل واژه).»(افتاد

المتکلمین در سعدي، ملقّب به افصح«
ي زندگی، ه.ق)متولّد شد و در ابتدا606سال(

پدرش را از دست داد. اجداد وي همه اهل علم 
- و دانش بودند. تحت نظر استادانی چون ابوالفرج

الدین عمرسهروردي الجوزي و شیخ شهاببن
پرورش یافت. جهانگردي وي، سی تا چهل سال 

است و در این مدّت، اکثر مراکز طول کشیده
است. در دورة حکومت هاي آن روز را دیدهتمدن

زنگی به شیراز بازگشت و دو سعدبنابوبکربن
را نوشت. سعدي » گلستان«و » بوستان«شاهکار 

است اما قصایدي در مدح هرچند مداح نبوده
جوینی و الدین عطاملکاتابکان فارس(عالء

است. آثارش عبارتند جوینی) سرودهالدینشمس
از: بوستان، گلستان، قصاید، غزلیات، قطعات، 

باعیات، مفردات، مراثی، کتاب بند، رترجیع
عشق، رسالۀ انکیانو، والملوك، رسالۀ عقلنصیحه

گانه، قصاید عربی، غزلیات به نظم و مجالس پنج
خزائل، تلخیص صص: »(خبیثات به نثر

). 2518و2517
غزل: در لغت و اصطالح-
غزل، سخن گفتن با زنان و عشق بازي «

عشق ایشان االرب)، حدیث زنان ونمودن(منتهی
کردن(آنندراج)، بازي کردن با محبوب، حکایت 
کردن از جوانی و حدیث صحبت و عشق زنان 

الفنون آمده: اللغات). در کشّاف اصطالحات(غیاث
غزل، اسم از مغازله است به معنی سخن گفتن با 
زنان و در اصطالح شعرا عبارت است از ابیاتی 
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آن ابیات چند مّتحد در وزن و قافیه که بیت اّول
مصرّع باشد فقط و مشروط است که متجاوز از 
دوازده بیت هم نباشد اگر چه بعضی از شعراي 

دهخدا، ذیل »(اندسلف، زیاده از دوازده هم گفته
نام یکی از انواع مشّخص شعر است و آن «واژه). 

عبارت است از چند بیت (معموالً حدود هفت 
یات آن بیت) متّحدالوزن که جمیع مصاریع دوم اب

داراي قافیه هستند و البته حتما دو مصراع بیت 
اند). نمونه کامل اوّل(مطلع) نیز قافیه دارند(مصّرع

هاي سعدي و حافظ است. شاعر این اشعار، غزل
در بیت آخر(مقطع) غزل، معموال اسم شعري خود 

- کند یا به اصطالح تخلّص میرا ذکر می

).2-1: 1362شمیسا، »(کند
ر زبان فارسی اصطالح غزل بر اشعار د«

است: غنایی(شعر غنایی)به چند معنی اطالق شده
غزل به معنی مقطعات چند بیتی فارسی که ملحون 

است. گویا در اوایل، این نوع غزل مقیّد به بوده
است. غزل وزن رباعی بوده و سپس حذف شده

است.ملحون تا اواخر قرن پانزدهم مرسوم بوده
این غــزل  ســـاز کردسـرایندة 

آواز کرددف و چنگ و نی را هم
(شاهنامه)

غزل به معنی تغّزل(شعر تغزّلی)قصیده. این معنی 
- است که تفاوتتا قرن نهم و دهم معمول بوده

اند.هایی بین غزل و تغزّل برشمرده
غزل به معنی شعر عاشقانه.                               

از نظر منشا، بعضی   غزل در معناي مصطلح:
هاي عامیانه محّققین، غزل را برخاسته از ترانه

اند و برخی دیگر آن را برگرفته از تشبیب دانسته
اند. دکتر سیروس یا نسیب قصاید عربی دانسته

شمیسا عقیده دارد که منشا غزل را باید تغزّل 
قصیده دانست. از نظر تاریخی نخستین غزل به 

آثار شهید بلخی(وفات شکل و معنی رایج در
شود و ) یافت می329) و بعد رودکی(وفات 325

-351داد، »(شودبه طور جدي با سنایی آغاز می
(غزل به لحاظ مضمون و ساختار با سانه). «352

(sonnetسرایی فرنگی شباهت بسیار در منظومه
دارد از این رو در ترجمۀ انواع سانه از اصطالح 

در اصطالح ). «353مان،ه»(استغزل استفاده شده
ادب فارسی و عربی، قالبی است منظوم و غنایی 
که در وزن و قافیه ي واحدي سروده می شود. 
مصراع اول بیت نخست نیز داراي قافیه است. 
عدد ابیات آن از هفت تا چهارده است و درون 
مایه ي آن عاشقانه و در بیان احساسات یا 

اد: د»(گفتگوي با معشوق و خطاب به اوست
217.(

(Radif/Identical Ending syllable)ردیف

در لغت و اصطالح:
پایه و رکن اساسی  ملی ایران است که «

شود. کسی به مقام، دایره، مالیم و آواز تقسیم می
که پشت سر دیگري بر مرکوب سوار شود. رسته، 
رده، صف، تحصیالت منظّم. کلمه یا کلمات 

ها و ابیات درآورند راعمکرّري که در آخر مص
در این بیت رودکی:» آید همی«مثل

بوي جوي مولیان آید همی      یاد یار 
مهربان آید همی

(معین: ذیل واژه).
پوییدن شترمرغ(مصادراللّغه زوزنی)، نشستن «

بر یک صف(لغت محلّی شوشتر)، بشتافتن مردم، 
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سوار شدن دو کس را گویند بر شتر یا اسب یا 
چهارپاي دیگر. ردیف لفظ مکّرر است که در آخر 

ها درآورند و پساوند نیز ابیات و مصراع
گویند(ناظم االطبا). لفظ مکّرري که در آخر 

ها درآورند(آنندراج). آخر اشعار در مصراع
اي است که در قافیه(لغت محلی شوشتري).کلمه

غزل، قصیده یا قطعه پس از قافیه در تمام شعر 
تکرار کنند، مانند شکستن در این نمونه:
استاد رشیدي را شعري است بهنــجار
چون زلف و بتان نغز و بهنجار شکسته
من سوزنیم شعر من اندر پی شـــــعر
»نـرزد به یکی سوزن ســوفار شکسته
(دهخدا: ذیل واژه).

ردیف در سنت نظم فارسی، یک یا چند «
- کلمۀ مستقل و جدا از قافیه است که در همۀ بیت

ها عینا تکرار می شود و شعر در معنی و وزن به 
باشد. جاي ردیف در پایان آن احتیاج داشته

و درست پس از قافیه است نمونه:ها مصراع
مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود            

»نـــــبود چراغ ال بـل چـراغ تابان بود
).236(داد، 

موسیقی «دکتر شفیعی کدکنی در کتاب
هاي شعر ردیف از ویژگی«نویسد که: می» شعر

- نمونۀ آن در هیچ یک از زبانایرانیان است زیرا

شود فقط هاي اروپایی، ترکی و عربی یافت نمی
تنها زبانی که ردیف به طور طبیعی مانند زبان 

رود زبان سانسکریت و هندي فارسی به کار می
).236همان، »(باشدمی

ردیف جزیی از شخصّیت غزل است. در «
د باشادبیات فارسی، غزل موفّقی که ردیف نداشته

شود و هر گاه شاعران بزرگ به ندرت دیده می
ردیف بگویند موسیقی ردیف اند غزل بیخواسته

اند چنان که را به طریقی دیگر در شعر ایجاد کرده
سعدي در غزلی به مطلع:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران               

ه را به صورت لزوم که فاقد ردیف است، قافی
است و در حقیقت نوعی ردیف را ماالیلزم آورده

است. با پیشرفت و تکامل غزل، در آن لحاظ کرده
شود و هر چه غزل تر میمساله ردیف محسوس

- شود میانگین ردیف باالتر میتر میکامل

). البتّه در برخی 138: 1384شفیعی، »(رود
حب تعاریف، اختالفاتی نیز وجود دارد. صا

المعجم در ضمن توضیح قافیه، ردیف را نیز چنین 
بدانک قافیت بعضی از کلمه «است: تعریف کرده

آخرین بیت باشد به شرط آنکه آن کلمه بعینها و 
معناها در آخر ابیات متکرّر نشود پس اگر متکرّر 

: 1360شمس قیس، »(شود آن را ردیف خوانند.
در ). وي وجود معانی ثابت را براي ردیف 202

سراسر شعر شرط دانسته، حال اگر به اشعار 
شاعران توجّه شود، ردیف در همه ابیات یک غزل 

است. هاي دیگر به یک معنا استفاده نشدهیا قالب
مثال ابیاتی از سعدي:

گشتچـو ابـر زلـف تو پیرامن قمـــر می
گشتابـر دیده کـنـارم به اشــــک تر می

م خستۀ منز شـــــور عشــق تو در کــا
گشتجواب تلخ تو شیرین تر از شکر می

ز شـــــوق روي تو اندر سر قلم ســودا
گشتفتـاد و چون من سودازده به سر می
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: 1386(سعدي، 
493.(

در مصراع اّول » گشتمی«در این غزل ردیف
ولی در» چرخیدن«و ششم به معناي فعل تام 

» شدن«مصراع دوم و چهارم به معناي فعل ربطی
است. به عبارتی، تغییر در بافت نحوي به کار رفته

نشینی واژگانی باعث تغییر معنایی و محور هم
شود. خواجه نصیر به این امر توجّه ردیف می

اعتبار در وي(ردیف) «گوید: است و میداشته
تکرار الفاظ است و به معنی اعتباري 

). شمیسا در 149: 1369جه نصیر، خوا»(نیست
- اي به هم معنی بودن نکردهتعریف ردیف، اشاره

ها بعد به کلمه یا کلماتی که در آخر مصراع«است: 
شمیسا، »(از قافیه تکرار شوند، ردیف گویند

89:1379.(
رسد کاملترین تعریف در میان به نظر می

یا ردیف واژه «معاصران از احمد محسنی باشد: 
هایی است که پیوسته یا گسسته در یک یا واژه

- چند معنی پس از قافیه در مصراع می

).20: 1382محسنی،»(آید
در لغت و اصطالح»را«

یکی از حروف صامت فارسی (ر). نشانۀ » را«
مفعول بیواسطه(مستقیم): خانه را خریدم. کتاب 

در جایی که چند مفعول بیواسطه به -1را دادم. 
به آخر مفعول » را«ق  عقب یکدیگر درآیندطری

اوپدر و مادر و برادر و خواهر خود «آخر درآید: 
به آخر همۀ » را«اما در قدیم» را دوست دارد.

آمد:ها در میمفعول
خرد را و جان را که کرد آشکار«

»که  بنیاد    دانش    نهاد   استوار

»را«در قدیم به اّول مفعولی که در آخر آن 
افزودند:می» مر«باشد براي تاکید کلمۀ

کنهمی تا کند پیشه عادت همی«
»جهان مرجفا را تو مر صابري را

(معین: ذیل واژه).
نکته: هرگاه فعل، متعدي یا الزم المتمم باشد 
عمل فعل از فاعل به کلمه یا گروهی دیگر از 
کامات سرایت می کند که آن کلمه یا گروه را 

نقش «مفعول(صریح، غیر صریح) می گویند. 
است. این کلمه را از » را«نماي مفعول، پس واژة

آن رو پس واژه می نامند که پس از مفعول می 
).108: 1381وحیدیان کامیار، (»آید

بر اساس منابع » را«ترین کاربردهايمهم
دستوري مورد استناد در این پژوهش و سبک 

شناسی بهار:
در گذشته بیش از آنکه نشانۀ مفعول » را«

- صریح باشد در معانی حروف اضافه به کار رفته

هاي است و گاه با حروف اضافۀ دیگر، گروه
است؛ بدین ساختهاي میاضافهگسستۀ حرف 

صورت که یک حرف اضافه، پیش از اسم یا گروه 
- گرفت و دیگري پس از آن میاسمی قرار می

است؛ است که بیشتر براي تاکید بودهآمده
، »از...را«، »ازپی...را«، »ازبهر...را«، »مر...را«مانند

هرچند از نظر دستور تاریخی، اینها ». ازبراي...را«
هاي گسستۀ حرف ان بازماندة گروهتورا می
اي فارسی باستان و فارسی میانه اضافه

). در زبان فارسی 4: 1392برشمرد(باباساالر، 
در معناي حرف اضافه در تبدیل و » را«امروز نیز
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- تغییر ساختارهاي زبانی تنوع بیشتري ایجاد می

ي در معناي حرف اضافه »را«کند. هرگاه حرف
د که نقش قید زمان یا مکان بعد از اسمی قرار بگیر

به کار می رود؛ » براي«را بازي کند بیشتر در معنی 
من شب را در خانۀ دوستم ماندم. او «مانند: 

یعنی براي شبی و » ساعتی را در پارك قدم زد
). هرچند از نظر معنایی 6براي ساعتی(همان:

نامند. اما عالوه بر این زمان می» را«امروزه آن را 
وان حرف اضافه در شواهد زیر به نکته به عن

ترتیب به معنی حروف اضافه و در برخی موارد 
در مقام قسم و استرحام و.. آمده و در این صورت 

کلمۀ همراه آن متمم است نه مفعول:
پیرمردي را گفتند... (به پیرمردي گفتند)          

انوشیروان را پرسیدند...(از انوشیروان -
پرسیدند)

در پرده گفتی با حریفانسخن
خــدا را زین معما پرده بردار

»حافظ«
»:ازآن«و در معنی و مفهوم ضمیر ملکی

گر مخیـــر بکنندم که چه خــــــواهی؟
دوست ما را و همۀ نعمت فردوس شما را

»سعدي«
همچنین در معنی تخصیص و انحصار:

»گلستان«منت خداي را عزّوجلّ که...
و نیز کسرة اضافه که در آن صورت، آن را به 

الیه را مقدّم بر اند و مضافافزودهالیه میمضاف
اند:داشتهمضاف می

».گلستان«ملک را دل به هم برآمد
ب رسدگر تشنگان بادیـــــه را جــان به ل

تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندري

انوري/گیوي: ذیل »(سعدي«
واژه).

عالوه بر نشانه مفعولی، در دستور محمدجواد 
است: شریعت به کاربردهاي ذیل نیز اشاره شده

جزو حروف زائد است:»را«گاهی نیز 
رسم ناخفتن به روز است و من از بهر تو را

اشم همه شب باشم با وسنبی وسن ب
)326همان،»(منوچهري«

آید در صورتی که بعد از مفعول با واسطه می»را«
که مفعول بواسطه داراي حرف اضافه است:

من نیــز اگر چه ناشـکیبم               
روزي دو براي مصلحت را

).326همان،»(سعدي«
پور عالوه بر نشانه خیامدر دستور » را«و نیز کاربرد

مفعول بیواسطه:
از حروف تاکید: (همان بیت قبل آمده است)

الیه. فردوسی گوید:عالمت مضاف
ز شیر شتر خوردن و سوسمار

است کارعرب را به جایی رسیده
که تاج کیانی کند آرزوي

تفو باد بر چرخ گردان تفوي... 
است...).(...کار عرب به جایی رسیده

را » را«غالب دستورنویسان معاصر، حرف
الیه دانسته و آن را کسرة اضافه به نشانۀ مضاف
؛ خیام 367: 1367اند(خطیب رهبر، شمار آورده

). دکتر 325: 1371؛ شریعت، 177: 1372پور، 
اي محمد معین و دکتر جلیل تجلیل با نقل جمله

از دستور قبفهی یکی از اشکال فکّ یا فصل اضافه 
اند آن الیه بر مضاف دانسته و گفتها تقدیم مضافر

شود و مثالی چنین الیه مبّدل به مفعول میمضاف
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؛ یعنی عمر »آدمی را عمر عزیز است«اند: آورده
؛ تجلیل، 203: 1370آدمی عزیز است(معین،

1354 :959.(

حرف اضافه. و آن را چند معنی است:
»: براي«الف: به معنی

آفرینلطف جهانحکمت محض است اگر
اي مصلحت عام راخاص کــــند بنــــده

(سعدي).
رود زدستم صاحبدالن خدا را دل می

دردا که راز پنهان خواهد شد 
آشکارا(حافظ).

مثال از مسعود سعد:». به«ب: به معنی
مسعود سعد دشمن فضل است روزگار

روزگار شیفته را فضـــل کم نماياین 
است. مثال ها » به«ج: براي مقابله که نیز از معانی

از فخر گرگانی و سعدي:
جفا کردي جفا دیدي جفا را
وفـــا کن تا وفـا بینی وفا را
بدي را بدي سهل باشد جزا
اگر مردي احسن الی من اسا

سعدي گوید: «. از«د: به معنی
اریابقضــا را من و پیري از ف

رسیدیم در خاك مغرب به آب
فردا را خدمت «چنانکه گوید:».در«ه: به معنی 

شب را به «، » امروز را کار زیاد دارم«، » میرسیم
و » بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد.

فردوسی گوید: 
ششم ماه را روي برتافتند
سوي باده و بزم بشتافتند

نظامی گوید:». بر«و: به معنی 

بریز آتش بیــــداد راآب 
زیرتر از خاك نشان باد را

براي » را«در دستور خانلري به جز نشانه بودن 
مفعول صریح(بیواسطه) به سایر کاربردهاي آن 

است.اشاره نشده

در کلیات سبک شناسی دکتر 
)عالوه بر معانی رایج 239-237شمیسا(صفحات

است:به چند معنی دیگر نیز اشاره شده» را«
ي زاید بعد از مسندالیه:»ار«-1
گفتند که براي موالنا چه فرمایی؟ فرمود که او «

- پهلوان است او را محتاج وصیّت نیست.(مناقب

العارفین)
و این هزیمتیان را مقدار سی هزار مرد «

تاریخ بلعمی).»(بازگرویدند
و حکم » ازبراي«و » ازبهر«ي زاید بعد از »را«-2

حرف اضافۀ مضاعف را دارد:
دنیا را بگیر از براي تن را و خدا را بگیر از براي «

»دل را
ي عالمت وجه مصدري:»را«-3
تاریخ بیهقی)»(اورا بر منظر باید نشست.«

و در دستور محمدجواد مشکور، عالوه بر معانی -
است:شاره شدهرایج به دو معنی زیر نیز ا

»تقابل«حرف اضافۀ در معناي -1
جفا کردي جفا دیدي جفا را
وفـــا کن تا وفـا بینی وفا را

(در مقابل وفا، وفا کن).
حرف اضافه در معناي سوگند:

دل می رود زدستم صاحبدالن خدا را         
دردا که راز پنهـان خواهد شد آشکارا



1396تابستان ،19پیاپی ،سوم ، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«59

).189ور:(مشک
گونه بیان کرد:را این»را«توان انواع به اختصار می

گل را چید.»: بیواسطه«ي مفعولی»را«-1
ي بدل از حرف اضافه(به، با، از، در، براي) »را«-2

و در معانی مختلف:
در این کاربرد همیشه با «ي مالکیت: از آن: »را«-

»:فعل بودن و مشتقات آن می آید
زم تماشا که ما به فلک می رویم ع«

مشنو اي دوست که غیر از «-مولوي) »(راست؟
سعدي)»(تو مرا یاري هست.

اگر شب رسی روز را بازگرد      «ي نشانه قید: »را«-
ي تخصیص و انحصار:  »را«-
گلستان)...»(منت خداي را «

و نیز در معانی سوگند، تقابل، تاکید و...
- شي فک اضافه(اضافۀ گسسته=بدل از نق»را«-3

مرا زور و فیروزي از داور است=  «نماي اضافی): 
زور و فیروزي من  

ي فک »را«نکته: اطالق عنوان  اضافۀ مقلوب به 
).   190اضافه(مشکور:

ي زائد:      »را«-4
رسم ناخفتن به روز است و من از بهر تو را«

»بی وسن باشم همه شب روز باشم با وسن
(منوچهري)

و دو نوع زائد:
الف:بعد از مسندالیه   

»ازبهر«و » ازبراي«ي زاید مضاعف، بعد از »را«ب:
ي عالمت وجه مصدري: »راي«-5
تاریخ بیهقی)»(اورا بر منظر باید نشست.«

به ضرورت این تحقیق در تشخیص انواع را 
صل توجّه کنیم:الزم است به چند ا

به اصل بازگردانی توّجه کنیم نه بازنویسی.-1
ساختمان فعل(ساده،پیشوندي یا مرکب بودن -2

)مورد عنایت باشد.
گذرا یا ناگذرا بودن فعل، مورد توجّه باشد.-3

ها: تحلیل داده
ها(که در این بخش، نخست تحلیل کیفی داده

شود ترین بخش پژوهش است) انجام میمهم
هاي کمی(در قسمت پیوست)براي سپس داده

گردد.آشنایی بیشتر خوانندگان ارائه می
هاي آماري به صورت ترین دادهمهم-4-1

جدول:
هاي جدولی:تحلیل داده-4-2

ي مفعولی:»را. «4-2-1
- به عنوان نشانه مفعول بی» را«این نوع  از 

واسطه در ادب فارسی معاصر و خصوصا بالغی، 
یشترین کاربرد را دارد. در این پژوهش، این نوع ب

بار به عنوان ردیف مورد استفادة 118» را«از 
است و بیشترین بسامد را در سعدي قرار گرفته
میان انواع آن دارد.

ي فک اضافه: »را. «4-2-2
بار استفاده 29به عنوان ردیف، » را«این نوع از 

است.شده
)به 29مورد از 24در بسیاري از موارد (-

ضرورت وزن و مقتضیات شعري، قاعدة فک 
رعایت « الیهجایی مضاف و مضافجابه«اضافه
است، پس تعمیم این قاعده به شکل کلّی(بر نشده

اساس دستور انوري / گیوي ، دکتر مشکور و 
کلیات سبک شناسی شمیسا )جاي بحث دارد.در 

دن الیه و آماین منابع، جابه جایی مضاف و مضاف



60نگاهی به ردیف رایی در غزلیات سعدي/ مصطفی رادمرد

باشد نماي اضافه مورد تاکید میبه جاي نقش» را«
مانند:

اي کاش برفتادي برقع ز روي لیلی
ادعی نماندي مجنون مبتال رــتا م

).10بیت -7(غزل 
افتاد تا مدّعی، اي کاش برقع از روي لیلی می«

فک اضافه(طبق قاعدة »=ماندمبتاليِ مجنون نمی
الیه آمده طبق قاعده، ابتدا مضاففک اضافه)، زیرا

اي دیگر:سپس مضاف. همچنین نمونه
پسندممن بی تو زندگانی خود را نمی

اقا رــــسایشی نباشد بی دوستان باک
).4بیت -7(غزل 

فک »=بی بقايِ دوستان آسایشی نباشد...«
هاي اضافه(طبق قاعدة فک اضافه) و سایر نمونه

-)5بیت -15(غ -)4،5،10ابیات-7مطابق: (غ 
).4بیت -16(غ

ها، قاعده رعایت اما در بسیاري از نمونه
ي بدل از کسرة »را«توان گفت است و مینشده

اضافه هیچ تغییري در ساختار نحوي مضاف و 
است و فقط دو اسم را از الیه ایجاد نکردهمضاف

است:حالت اضافی خارج کرده
ایر پاي برجا رـــدل برود پو گر نه 

چنین جوان که تویی برقعی فروآویز
).4بیت -5(غزل 

فک اضافه(خالف »= دل پیرِپاي برجا نیز برود...«
قاعدة فک اضافه)

توضیح: اگر شاعر از (و گر نه پیر پاي بر جا را 
کرد قطعاَ قاعدة فک دل برود) استفاده می

- الیه) رعایت میمضاف و مضافاضافه(جابجایی 

شد اما به ضرورت وزن و ردیف، قاعده به هم 
است.ریخته

هاي دیگر:و نمونه
ف عروسان چمن دست بداردــاز سر زل

به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را
).7بیت-6(غزل

فک »=اگر دسِت باد صبا به زلف تو برسد«
عدة فک اضافه).اضافه(خالف قا

با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را
ال باشد با جوانان پنجه کردن پیر رــــجه

).1بیت-10(غزل
فک »=پنجه کردنِ پیر با جوانان جهل است«

اضافه(خالف قاعدة فک اضافه)
مـلبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چش

راولولسخن بگفتی و قیمت برفت
).8بیت-19(غزل

فک اضافه(فعل ناگذر و »=قیمت لولو برفت«...
خالف قاعدة فک اضافه)

هاي خالف قاعده:سایر نمونه
-)1ب7(غ-)1،7ب6(غ-)2،4ب5(غ-)1ب4(غ
-)4،5ب13(غ-)6،8ب12(غ-)1،3،4ب10(غ
-)1،2،3ب16(غ-)3،9ب15(-)1،3ب14(غ
).6،9ب20(غ-)8ب19(غ-)1ب17(غ

توان گفت اطالق عنوان:(قاعدة فک لذا می
به صورت کلی مورد »)الیهِ+مضافمضاف«اضافه

اشکال است 
ي بدل از حروف اضافه:»را«

در ادب فارسی ، بیشترین » را«این نوع از 
کاربرد را خصوصا در ادب کالسیک دارد، همین 
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ویژگی نیز در این پژوهش نمود دارد و به جاي 
- ه(به، با، از، در، بر، براي)به کار رفتهحروف اضاف

است. نکات زیرمجموعۀ این نوع:
به جاي حرف اضافۀ » را«الف: کاربرد

آید که مفید معناي تقابل است می» دربرابر»مرکب
مانند:

من صید وحشی نیستم دربند جان خویشتن
رااب ـــام نشزند استادهگر وي به تیرم می

).           4بیت-8(غزل
در برابر(مقابل) تیر می «*...اگر وي به تیر مرا بزند

برابر، در برابر=تقابل«حرف اضافه»=ایستم
اي دیگر:و یا نمونه

گر من از سنگ مالمت روي برپیچم زنم
جان سپر کردند مردان ناوك دلدوز را

مردان در برابر(مقابل) ناوك دلدوز جان سپر *...«
»قابلدربرابر=ت«حرف اضافه»= کردند

-)6ب18هاي این نوع: (غسایر نمونه
).4ب21(غ

هاي بدل از حرف اضافه، »را«ب: در برخی نمونه
اند:مفید معنی موافقت و مطابقت

سعدي، قلم بسختی رفتست و نیکبختی
پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

).11بیت-7(غزل
ق و مطابق قضا رفتار ... به قضا گردن بنه(مواف

کن).
ي تخصیص:»را«ج: 

این نوع از را نیز در مجموعۀ بدل از حروف 
مفید لفظ تخصیص است اضافه قرار دارد اما چون

شود:به این نام خوانده می
سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت

یا مگر روز نباشد شب تنـــــهایی را
).1بیت20(غزل

بازگردانی: اي سعدي! نوبتی امشب دهل صبح 
نکوفت         شایدروزي براي(مختص) شب 

تنهایی نباشد.
ي مالکیت:»را«د: 

این نوع از را نیز در زیر مجموعۀ حروف 
تخصیص است با این ي»را«اضافه و تقریبا مشابه

یت است:تفاوت که مفید معناي مالک
گر مخــیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

).3بیت6(غزل
بازگردانی: ... دوست براي(مال) من و همۀ نعمت 

فردوس براي(مال) شما باشد.
ي دو پهلو:»را. «4-2-4

هاي ترین یافتهجزو مهم» را«این نوع از 
تواند پاسخگوي پاره پژوهش است و به نوعی می

نظران دستور زبانی در اي از اختالفات صاحب
تمیز فکّ اضافه و ابهامات مربوط به آن باشد.

مفید دومعنی است(هم » را«در مواردي نشانه
نشانۀ مفعول است و هم فک اضافه):

خنک آن درد که یارم به عیادت بسر آید
دردمنــدان به چنین درد نخواهند دوا را

).5بیت-6(غزل
خواهند(فک ...دردمندان، دواي چنین درد را نمی

(نشانۀ مفعول).-اضافه)
گر ماه من از رخ برافکند نقاب را
برقع فروهــلد بجمال آفتـاب را

).1بیت-9(غزل
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-ال آفتاب را فروهلد(فک اضافه)... برقع جم
(نشانۀ مفعول)

-10(غ-)1ب9(غ-)7ب-8ها: (غنمونهسایر
-)8ب
-)5ب17(غ-)3ب-12(غ-)9ب-10(غ
)9ب6(غ-)10ب14(غ

ي زاید»را.«4-2-5
ي زاید مسندالیه:»را«الف: 

، زاید است؛ به عبارتی »را«در برخی موارد 
مفید حرف اضافه، فک اضافه و حتی مفعول 

د بلکه صرفا به عنوان ردیف و براي تکمیل نیستن
است:وزن بعد از مسندالیه موّخرآمده

گفتم: مگر به وصل رهایی بود زعشــــق
بی حاصل است خوردن مستسقی آب را

).4بیت-9(غزل
... آب خوردن مستسقی بی حاصل است. 

افه و مفید هیچ یک از معانی مفعولی، فک اض
حرف اضافه نیست لذا صرفا به عنوان ردیف، بعد 

است.از مسندالیه موخّر آمده
اي دیگر: نمونه

با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را
جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیــر را

).1بیت-10(غزل
این پیر بی تدبیر با جوانی سرخوش است (بعر از 

آمده است).مسندالیه موّخر
)5ب-12(غ-)2ب -11نمونه هاي دیگر: (غ

ي زاید مطلق:»را«ب: 
هاي این پژوهش نیز از یافته» را«این نوع از 

است زیرا مفید هیچ یک از معانی مفعول، حرف 
اضافه، فک اضافه، زاید مسندالیه و مصدري 

دهیم و می» مطلق«نیست لذا به آن عنوانِ 
یز به عنوان ردیف، یک بار الرّحمه) نسعدي(علیه

است:از آن استفاده کرده
نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان
وقعیـست اي برادر نه زهد پارسا را

).9بیت-7(غزل
بازگردانی: ملک پادشا و زهد پارسا در چشم 

خوبرویان وقعی ندارد.
در این مثال مسندپذیر » ندارد«از آنجایی که فعل

تواند از نوع مسندالیهی نیز نمی» را«نیست لذا 
توان نوع باشد و چون گذرا به مفعول است می

يِ زایدمطلق) تعریف »را«با عنوانِ(» را«جدیدي از
نمود.

نتایج-5
بار و پس از 118ي مفعول بیواسطه با »را«

ي بدل از حروف اضافه در معانی و مفاهیم »را«آن،
بیشترین بسامد آماري را دارد. مورد، 53متعدّد با 

ترین نتایج کیفی این پژوهش:مهم
به عنوان فک اضافه، آن هم بر » را«کاربرد

خالف قاعده(نظر اساتید دستورنویس)؛ بدین معنا 
ي فک »را«الیه در که جابجایی مضاف و مضاف

اضافه به عنوان قاعده، مورد نظر و تاکید صاحب 
مورد از 24وهش، در است در این پژنظران بوده

است، یعنی که جابجایی مورد رعایت نشده29
الیه صورت نگرفته و فقط دو اسم مضاف و مضاف

است و به نوعی، فصل از حالت اضافی خارج شده
، حتّی با وجود »را«است، اما نوعصورت گرفته

بازگردانی هم، از نوع فک اضافه است پس اطالق 
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- ضاف و مضافکلی قاعدة فک اضافه(جابجایی م

الیه) مصداق ندارد.
هاي مفید معانی سوگند، تخصیص، »را«همۀ

استرحام، تاکید، تقابل، مالکیت، استعانت، موافقت 
و تقابل در زیر مجموعۀ بدل از حروف اضافۀ(به، 

ها قرار با، از، در، براي، دربارة) و مشتقات این
گیرند.می

ي دو پهلو »ار«مانند » را«وجود انواعی دیگر از
هاي این ترین یافتهي زاید مطلق از مهم»را«و 

پژوهش است:
است که خاصیت »را«ي دوپهلو، نوعی از »را«

القاي دو نقش را دارد و به عبارتی بازیگردان 
هم بیانگر » را«همزمان دو صحنه است؛ این نوع از 

نقش مفعول بیواسطه است و هم مصداق فک 
ي دو پهلو) به آن »را«انِ(اضافه. لذا اطالق عنو

شاید جوابگوي بسیاري از اختالفات کارشناسان 
باشد. » را«در تشخیص این نوع از 
که در زیر مجموعۀ » را«دیگر آنکه نوعی از 

گیرد و اطالق قرار نمی» را«هیچ یک از انواع 
بر آن شایسته است.» راي زاید مطلق«عنوانِ 

هاي این پژوهش در در پایان امید است یافته
و انواع آن، مفید »را«تکمیل مباحث دستوري 

نظران و شود صاحبباشد و پیشنهاد میبوده
هاي دیگر در تکمیل محققان با انجام پژوهش

دامنۀ تحقیقات این مبحث بکوشند.
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