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چکیده
یکی از مهمترین نکاتی که که کالم را مؤثر میسازد و باعث میشود که بگوییم سخن به 
مقتضای حال مخاطب و مناسب با اوضاع و احوال و در خور موضوع بحث ایراد شده توجه به 
این مسئله است که با مخاطبان مختلف در اوضاع و احوال گوناگون در باب موضوعات مختلف 
به چه اندازه سخن بگوییم. ایجاز ـ در کنار اطناب ـ یکی از مهمترین مباحث علم معانی است 
که این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در بیان اهمیت مبحث ایجاز ـ و در مقابل 
آن اطناب ـ همین بس که عده ای از بالغیون، بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه 
ایجاز ـ و اطناب ـ در کالم خالصه کرده اند. بوستان یکی از مظاهر اعالی فصاحت و بالغت در 
ادب فارسی است که سعدی در جای جای آن از انواع ایجاز در جهت فشرده سازی کالم بهره ها 
جسته است. این مقاله میکوشد تا ضمن معرفی و بررسی مبحث بالغی ایجاز و انواع آن به 

تبیین شیوه ها و شگردهای فشرده سازی کالم در بوستان سعدی بپردازد.

کلمات کلیدی: بالغت، علم معانی، ایجاز، فشرده سازی کالم، بوستان سعدی

1- دانشجوی پسادکتری رشته زبان و ادبیات فارسی مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل 
          radsalehi@yahoo.com



  شیوه های ایجاز و فشرده سازی کالم در بوستان سعدی / 226227 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی38- زمستان96

مقدمه
گوینده بلیغ چون بخواهد مطلبی را بیان کند حال مخاطب و مقتضیات زمان و مکان را 
در نظر میگیرد و بر این اساس گاهی مطلب را به تفصیل و گاه به اختصار بیان میکند و گاه 
بطور متوسط یعنی نه مختصر و نه مطول. به بیان دیگر معنایي را که گوینده در ذهن دارد به 
سه وجه میتواند ادا کند: یا به طریق اختصار )ایجاز( یا به طریق تفصیل و اطناب و یا به وجه 
مساوات در معني و لفظ. )آیین سخن، صفا: ص 43( هرگاه لفظ بیش از معني باشد، اطناب و 
هرگاه کمتر از معني باشد ایجاز است و زماني که لفظ و معني برابر باشد مساوات در عبارت 
برقرار است. اصل در کالم بر مساوات است مگر آنکه بنا به دالیلي این مساوات بهم بخورد. به 
قول خطیب قزوینی: »َفااْلِیجاُز اداُء المقصوِد باقلَّ ِمن عبارة المتعارِف َو اْلطناُب أداُؤُه باکثَر 
ِمْنها« )تلخیص المفتاح، خطیب قزوینی: ص 46( )ایجاز ادا کردن مقصود است به کمترین 

عبارت از حد متعارف و اطناب ادا کردن مقصود است با بیشترین عبارت از حد متعارف(.
شفیعی کدکنی نیز در کتاب موسیقی شعر در مورد ایجاز چنین مینویسد: »یکی از راه های 
بسیار پیچیده و غیر قابل تحلیل و تعلیل در زبان شعر که موجب تشخص کلمات و رستاخیز 
واژه ها میشود نوعی از فشرده سازی و ایجاز است که از قوانین خاصی تبعیت نمیکند و این 
همان است که صورتگرایان روس آن را قانون »رعایت اقتصاد در کوششهای خالق«1 خوانده اند 
اسلوبی  قانع کننده و رضایت بخش، دقیقاً  الکساندر وسه لوسکی معتقد بود که یک اسلوب  و 
است که بیشترین اندیشه را با کمترین واژگان ارائه میدهد.« )موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: 

ص 24(
طرح مسئله

مبحث ایجاز ـ و در مقابل آن اطناب ـ از مباحث بسیار مهم علم معاني است بطوری که 
عده ای از بالغیون، بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه ایجاز ـ و اطناب ـ در کالم 

خالصه کرده اند.
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

علم معانی با وجود اهمیت زیبایي شناختي فراوانی که دارد، تا چند دهه اخیر کمترین توجه 
ادباي فارسي زبان را به خود جلب نموده، در حالی که این علم در غرب، به ویژه نزد زبانشناسان، 
پیشرفت زیادی داشته است. عواملی فراوانی نظیر در هم آمیختگي مباحث این علم با علوم 
دیگر قابلیتهای این علم را از دید همگان پنهان و آن را در مقایسه با شاخه های دیگر علم 
بالغت یعنی بیان و بدیع، مهجور و منزوی ساخته است، تا آنجا که پژوهشگران حوزه زبان و 

ادبیات به علم معانی کمتر از دو علوم بالغی دیگر بها داده و بندرت به سراغ آن میروند.

The law of the economy of creative efort -1
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پیشینه تحقیق
علم  در حوزه  به ویژه  بوستان سعدی،  بالغی  ارزشهای  بررسی  زمینه  در  اخیر  سالهای  در 
معانی، پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته اما، چنانکه میدانیم این پژوهشها، بیشتر در حوزه 
بیان یا بدیع بوده تا علم معانی. آنچه مقاله حاضر را از دیگر پژوهشهای بالغی در مورد بوستان 
سعدی جدا میسازد این است که این مقاله، بوستان را از زاویه علم معانی و مشخصاً از منظر 
مبحث »ایجاز« مورد بحث و بررسی قرار میدهد. شایان ذکر است که تاکنون بوستان سعدی 

صرفاً از منظر »ایجاز و شیوه های فشرده سازی کالم« مورد واکاوی قرار نگرفته است.
اهداف تحقیق

بررسی بوستان سعدی از زاویه علم معانی ـ و در این مقاله مشخصاً مبحث ایجاز ـ کمک 
شایان توّجهی به دریافت دقایق و ظرایف ادبی این اثر ارزشمند و همچنین کشف چگونگی 

رفتار سعدی با زبان میکند.
سؤاالت تحقیق

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است: 
ـ ایجاز چیست و انواع آن کدامند؟

ـ فشرده سازی کالم در زبان فارسی به چه شیوه هایی صورت میگیرد؟
ـ شیوه ها و شگردهای فشرده سازی کالم در بوستان سعدی کدامند؟

ـ سعدی از کدام یک از شیوه های فشرده سازی کالم بهره بیشتری جسته است؟
فرضیه تحقیق

    ـ ایجاز یکی از مهمترین و در عین حال متداولترین بابهای علم معانی است.
    ـ سعدی در جای جای بوستان از ایجاز و انواع آن بهره فراوانی برده است.

ـ رفتار و برخورد متفاوت سعدي با زبان بوده که باعث شده پس از چندین سده، هنوز از 
بوستان او به عنوان مظهر اعالي بالغت فارسي یاد   شود.

بحث و بررسی
ایجاز در لغت  به  معناي  کوتاه گویی است و در اصطالح  بیان مفاهیم بسیار است در لفظ 
اندک. کتب بالغی مختلف نیز تعریف یکسان و مشابهی از ایجاز ارائه داده اند: »لفظ اندک بود 
و معنی بسیار.« )المعجم فی معاییر اشعار العجم، شمس قیس رازی: ص 377(، »َفااْلِیجاُز اداُء 
المقصوِد باقلَّ ِمن عبارة المتعارِف« )المطول، تفتازانی: ص 282 و المختصر المعانی، تفتازانی: 
صص 175-169(، »آن است که الفاظ کمتر از معانی و معانی بیشتر از الفاظ باشد.« )معانی و 
بیان، همایی: ص 131(، »ایجاز عبارتست از تعبیر نمودن از اصل مقصود به لفظی کوتاه وافی 
به مراد.« )هنجار گفتار، تقوی: ص 126(، »بیان معنی در کوتاه ترین لفظ.« )معانی و بیان، 
تجلیل: ص 37(، »با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بیان کردن.« )بیان و معانی، شمیسا: ص 
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211( و یا »بیان معنی در کوتاه ترین لفظ.« )معانی و بیان، علوی مقدم و اشرف زاده: ص 79( 
شرط عمده ایجاز آن است که به ارکان کالم آسیبی نرسد و وضوح و رسایی آن محفوظ 
بماند، به عبارت دیگر کالم از نظر قواعد صرفی و نحوی درست و از حیث معنا و مفهوم واضح 
باشد. ابوهالل عسکری در الصناعتین میگوید: »بالغت ایجاز است بدون عجز و اطناب است 
بدون بطالن.« )الصناعتین، ابو هالل عسکری: ص 270( اگر ایجاز بدون قراین لفظي و معنوي 
صورت گیرد، بگونه ای که کالم را نارسا ساخته و باعث تقعید و ابهام گردد، آن را ایجاز مخل 

مینامند، مانند:
روي اگر باز کند حلقه سیمین در گوش                همه گویند که این ماهي و آن  پروینی 
است        )کلیات سعدی:  ص 606(

یعنی اگر روی باز کند ]در حالی که[ حلقه سیمین در گوش دارد، همه میگویند که این 
]روی مثل[ ماه و آن ]حلقه مثل[ پروین است.

البته فراموش نکنیم که در مورد ایجاز، مالک و معیار، حاِل مخاطب اهل ادب است که با 
سنن ادبی آشناست، نه حاِل اوسط الناس که مثاًل در خطابه و کتابت عادی مالک محسوب 

میشوند، از این رو این بیت حافظ:
میکردگفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ شیدا  دل  از  گله ای  حافظ  گفت   

)دیوان حافظ: ص  193(
 ممکن است برای مردم عادی ایجاز مخل داشته باشد، حال آنکه برای آشنایان به سنن ادبی 
چنین نیست، زیرا این بیت میگوید: پرسیدم که چرا  موی دلیران زنجیروار است؟ در پاسخ 
گفته شد: زیرا حافظ دیوانه است )و بدیهی است که دیوانه را باید به زنجیر کشید(. در سنن 
ادبی موی معشوق مجعد است و به سلسله )زنجیر( تشبیه میشود. عاشق، دیوانه و شیداست 
و دیوانه را به بند میکشند و یا آنکه جای دل عاشق در زلف گره در گره نگار است. )بیان و 

معانی، شمیسا: ص 214(
انواع ایجاز

ایجاز را در علم معانی به دو نوع تقسیم کرده اند: 1( ایجاز قصر، 2( ایجاز حذف 
ایجاز قصر: ایجازي است که در آن از ارکان جمله، چیزي محذوف نیست ولي خود جمله 
متکلم  ترتیب  بدین  میشود.  فهمیده  اندکش  کلمات  از  بسیاري  مفاهیم  که  است  بگونه اي 
باید مطلب مفصل یا تقریباً مفصلی را بدون تکلف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند. چنانکه 

درویش نیشابوری تمام ماجرای مغوالن را در ایران چنین حکایت کرد: 
»آمدند و کشتند و کندند و سوختند و بردند و رفتند.«

نیز مانند این بیت منسوب به فردوسی که در بیشتر کتب بالغی به عنوان شاهد مثال ذیل 
این نوع از ایجاز دیده میشود: 
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آراســـتند مجلـــس  مصلحـــت  برخاســـتند پـــی  و  گفتنـــد  و  نشســـتند 
)منســـوب بـــه فردوســـی(

که فردوسی در این بیت کل ماجرای مجلس تصمیم گیری را به موجزترین صورت ممکن به 
تصویر میکشد.

ابیات زیر نمونه ای از بیتهایی است که سعدی در آنها از ایجاز قصر بهره جسته است:
نبــود  حالــت  نیــروی  مهــد  در  مگــس رانــدن از خــود مجالــت نبــود؟نــه 

)بوستان، بیت 3338(
ساختار اصلی این بیت در واقع چیزی شبیه این بوده است: »ای فرزند قدر ناشناِس فراموشکار، 
آیا یادت رفته که در خردی و در گهواره از شدت ناتوانی و رنجوری نمیتوانستی حتی مگس 
مزاحمی را از خودت دور سازی و برای راندن آن مگس به منی که مادرت هستم، محتاج بودی 

و چشمت به دست من بود؟«
اما سعدی با مهارتی مثال زدنی سخن را به موجزترین صورت ممکن در قالب الفاظ کمتر در 
پیش روی مخاطب خویش قرار میدهد. چنانکه میبینیم الفاظ بکار گرفته شده در این بیت 

میتوانست بیشتر از آنچه سعدی سروده، باشد. 
در ایجاز قصر معموالً بسامد فعل باالست زیرا متکلم یا نویسنده باید مطلب مفصل یا تقریباً 
مفصلی را بدون تکلف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند، از این رو ایجاز قصر را میتوان شرح 
و بسط داد. )بیان و معانی، شمیسا: ص 213( که این شرح و بسط دادن به شیوه های مختلفی 
صورت میپذیرد؛ از روشهای رایج برای تحقق ایجاز قصر میتوان به این موارد اشاره کرد: بهره 
جستن از برخی از صنایع ادبی نظیر تلمیح و مثل و استعاره و... و نیز استفاده از شگردهای 
به  و... در کالم و حتی  انواع »که« و »واو« و »ی«  و  بکارگیری شبه جمله  دستوری نظیر 
کاربردن انواع اضافه نظیر اضافه استعاری و تشبیهی و اقترانی و... که در ادامه به بررسی آنها 

خواهیم پرداخت:
الف( بهره جستن از تلمیح 

تلمیح یکی از روشهاي ایجاز و فشرده سازی کالم است. با دقت در ساخت تلمیح، درمییابیم 
یا  با ذکر واژه  از تلمیح، در واقع حذفی در کالم صورت نمیگیرد و تنها  با بهره جستن  که 
واژگانی از داستانی مذهبی، تاریخی، عاشقانه و... کل داستان مورد نظر به کوتاه ترین شکل 
ممکن به ذهن مخاطب متبادر میگردد. چنانکه میدانیم سعدی در بوستان، به تلمیحات دیني، 

تاریخي، اساطیري، عاشقانه و نیز باورهای فراوانی اشاره دارد، که از آن جمله اند:
دیـــو  چشـــم  برکنـــد  زر  ریـــوخداونـــد  بـــه  صخرجنـــی  آورد  دام  بـــه 

)بوستان، بیت 1215(
که بیت اشاره به داستان گم شدن انگشتری سلیمان )ع( دارد؛ سلیمان انگشتری خود را به 
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کنیزی میسپرد، صخرجنی، دیوی از مهتران دیوان، به شکل سلیمان درآمده و انگشتری را از 
کنیز گرفته و در انگشت میکند و بر تخت سلیمان نشسته و به جای او چهل روز فرمانروایی 

میکند.
ب( بهره جستن از مثل یا ضرب المثل

یکي دیگر از شگردهاي تحقق ایجاز و فشرده سازی کالم به کار بردن مثل در کالم است، زیرا 
چنانکه میدانیم مثل در قالب جمله یا عبارتی فشرده و کوتاه، معانی بسیاری را به مخاطب 
بسیار«  و معنی  اندک  بارز »لفظ  یا مثل سایر مصداق  یا ضرب المثل،  منتقل میسازد. مثل 
است و امثال سایر، نمونه های ایجاز و مصادیق »خیرالکالم مااقّل و دّل« به شمار می آیند و 
)مفتاح العلوم، سکاکی: ص 149(  تمثیلیه هستند.  استعاره های  یا  استعاری،  تعبیراتی  خود، 
بهره جستن از مثل از ملزومات ادبیات تعلیمی ـ در این جا مشخصاً بوستان سعدی ـ و جزء 
به صورت محسوس  را  معقول  مطالب  که  این  بر  عالوه  که  است  ادبیات  از  نوع  این  الینفک 
این حیث میتواند خشکی و یکنواختی  از  نیز دارد و  در می آورد، جنبه داستانی و سرگرمی 

تعلیم ـ که امر و نهی ذاتی آن است ـ را تعدیل نماید. از جمله ابیات زیر از بوستان:
ـــه افســـوس و حیـــف ـــع ب مکـــن عمـــر ضای

ناســـاخته گفـــت  ســـخن  نبایـــد 

ـــُت ســـیف ـــز اســـت والوق کـــه فرصـــت عزی
)بوستان، بیت 3663(
نینداختـــه بریـــدن  نشـــاید 

)بوستان، بیت 2890( 
ج( بهره جستن از استعاره

بهره جستن از استعاره نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم است. چنانکه میدانیم 
استعاره تشبیهی است که از چهار رکن آن تنها مشبه یا مشبه به باقی مانده باشد. در واقع 
گوینده با استفاده از استعاره به جای تشبیه مفصل، به فشرده سازی هرچه بیشتر کالم دامن 

میزند. به عنوان مثال: مانند »نرگس« در بیت زیر:
ـــد  ـــدی چکی ـــره چن ـــش قط ـــب از نرگس ســـحر دیـــده بـــر کـــرد و عالـــم بدیـــدش

)بوستان، بیت 1494(
نرگس در این بیت استعاره از »چشم« است؛ ساختار اصلی این استعاره در واقع چنین بوده 

است:
»چشم در خماری مانند نرگس است« که چشم مشبه، نرگس مشبه به، خماری وجه شبه 
و مانند از ادات تشبیه میباشد. چنان که مشاهده میکنیم از این تشبیه مفصل تنها یک رکن 
یعنی مشبه به )نرگس( باقی مانده است که در واقع با استفاده از این استعاره به جای تشبیه 

کالم فشرده تر گردیده است. و یا:
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پیــر  دهــر،  گــردش  از  دیــدم  زریــرجــوان  ارغوانــش  کمــان،  خدنگــش 
)بوستان، بیت 2537(

در این بیت »خدنگ« استعاره از قامت است و »ارغوان« استعاره از چهره گلگون.
چنانکه پیش از این گفتیم بکارگیری برخی از شگردهای دستوری نیز باعث تحقق ایجاز 
قصر در کالم میگردد. از جمله این شگردها میتوان به استفاده از شبه جمله و انواع اضافه نظیر 
اضافه استعاری و تشبیهی و اقترانی و... و بکارگیری انواع »که«، »واو«، »ی« و... در کالم اشاره 

نمود. در ادامه به بررسی این موارد در بوستان سعدی میپردازیم:
الف( بهره جستن از شبه جمله:

بهره جستن از شبه جمله نیز یکی دیگر از روشها و شیوه های فشرده سازی کالم است زیرا 
شبه جمله به جای جمله ای کامل مینشیند و به ایجاز و اختصار کالم دامن میزند، همانگونه 
که در تعریف شبه جمله آمده است: »کلمه ای است که متضمن معنی جمله باشد، به بیان 
دیگر شبه جمله عمل فعل و جمله را انجام میدهد.« )دستور زبان فارسی، خیام پور: ص 101( 
کلماتی مانند دریغا، زینهار، افسوس، ای کاش، کاشکی، دریغا، ای عجب، مبادا، حاشا، خنک، 
خوشا، زه، آفرین، به به، تفو و نظایر آن همگی شبه جمله اند. ابیات زیر نمونه هایی از بهره 

جستن از شبه جمله در بوستان سعدی است:
ــشخوشــا وقــت شــوریدگان غمــش  خوشا: ــر مرهم ــد و گ ــم بینن ــر زخ اگ

)بوستان، بیت 1623(
بــه لهــو و لعــب زندگانــی برفــتدریغــا کــه فصــل جوانــی برفــتدریغا:

)بوستان، بیت 3624(
آفریــن  آفرین: کنــار  هــر  از  کــه بــر عقــل و طبعــت هــزار آفریــنبگفتنــدش 

)بوستان، بیت 2091(
کــه شــنعت بــر او تــا قیامــت بمانــدتفــو بــر چنــان ملــک و دولت کــه راندتفو:

)بوستان، بیت 856(  

ب( بهره جستن از انواع ترکیبهای اضافی:
بهره جستن از انواع ترکیبهای اضافی نیز باعث ایجاز و فشرده سازی کالم میگردد، از جمله:

1. اضافه تشبیهی
گفتیم که بهره جستن از اضافه تشبیهی نیز یکی از روشهای فشرده سازی کالم است. در 
اضافه تشبیهی مشبه و مشبه به به یکدیگر اضافه میشوند و تشبیهی فشرده را خلق میکنند. 
به بیان دیگر اضافه تشبیهی در واقع تشبیهی است که از چهار رکن آن یعنی مشبه، مشبه به، 
وجه شبه و ادات تشبیه تنها، مشبه و مشبه به باقی مانده است که این دو رکن نیز با کسره 
اضافه به یکدیگر اضافه میگردند. در واقع گوینده با بهره جستن از اضافه تشبیهی به جای 
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تشبیه مفصل، در فشرده سازی هرچه بیشتر کالم میکوشد. به عنوان مثال:
نیــل ســقای  کــه  دارم  یــاد  ســبیلچنیــن  ســالی  مصــر  بــر  آب  نکــرد 

)بوستان، بیت 2479(
در این بیت »سقای نیل« ترکیبی اضافی است که در آن، نیل )مشبه( به سقا )مشبه به( 

تشبیه شده است. این تشبیه در اصل چنین بوده است:
نیل در آبرسانی مانند سقاست؛ که در این صورت نیل مشبه، سقا مشبه به، آبرسانی وجه شبه 
و مانند از ادات تشبیه است، که از این چهار رن تنا دو رکن مشبه )نیل( و مشبه به )سقا( باقی 

مانده اند و آن دو نیز با کسره اضافه به یکدیگر اضافه گردیده اند.
2. اضافه استعاری

بهره جستن از اضافه استعاری نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم است. چنانکه 
انسان( ی است که  میدانیم در اضافه استعاری مضاف الیه در اصل جاندار )در بیشتر مواقع 
یکی از مالئماتش در نقش مضاف بدان اضافه میگردد. به بیان ساده تر گوینده در ذهن خود 
از  یکی  و  میکند  تصور  انسان(  ویژه  )به  زنده  موجودی  مالئمات  با  جانداری  را  مضاف الیه 
مالئمات او را در نقش دستوری مضاف با کسره اضافه بدان اضافه میگرداند. در واقع گوینده 
با استفاده از اضافه استعاری به جای تشبیه مفصل، در راه فشرده سازی هرچه بیشتر کالم 

خویش گام برمیدارد. به عنوان مثال:
رنـــگنهـــد لعـــل و فیـــروزه در صلـــب ســـنگ پیـــروزه  شـــاخ  در  لعـــل  گل 

)بوستان، بیت 36(
در این بیت در ترکیب اضافی »صلب سنگ«، گوینده سنگ )مضاف الیه( را جانداری انگاریده 
و یکی از مالئمات آن )صلب( را در نقش مضاف با کسره اضافه بدان اضافه نموده است؛ ساختار 

اصلی ترکیب اضافی »صلب سنگ« در واقع چنین بوده است:
سنگ مانند جاندار )انسان( ی است که صلب دارد که در این صورت سنگ مشبه، جاندار 
)در اینجا انسان( مشبه به، صلب داشتن وجه شبه و مانند از ادات تشبیه است. که از این تشبیه 
تنها مشبه )سنگ( باقی مانده و یکی از مالئمات مشبه به )صلب( با کسره اضافه به آن اضافه 

شده است. 
نمونه های دیگری از اضافه استعاری در بوستان:

ـــوی ـــر مگ ـــل دیگ ـــد از عق ـــق آم ـــو عش ـــویچ ـــت گ ـــوگان اسیرس ـــت چ ـــه در دس ک
)بوستان، بیت 1802(

رازتـــو را تـــا دهـــن باشـــد از حـــرص بـــاز غیـــب  از  بـــه گـــوش دل  نیایـــد 
)بوستان، بیت 1834(
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ــاک ــم پـ ــت از چشـ ــرمه غفلـ ــن سـ ـــاکبکـ ـــرمه در چشـــم خ ـــوی س ـــردا ش ـــه ف ک
)بوستان، بیت 3705(

3. اضافه اقترانی
استفاده از اضافه اقترانی نیز یکی دیگر از شگردهای تحقق ایجاز در کالم است، بدین صورت 
که در اضافه اقترانی بین مضاف و مضاف الیه همواره عبارتی نظیر »به نشانه« یا »به قصد« 

مقدر است، مانند ترکیب اضافی »سر عجز« در بیت زیر:
ســـر عجـــز بـــر پـــای درویـــش داشـــتکـــه طبعـــی نکونامـــی اندیـــش داشـــت 

)بوستان، بیت 316(
  که میتوان گفت که بین مضاف )سر( و مضاف الیه )عجز(، عبارتی نظیر »به نشانه« مقدر 

است: سر ]به نشانه[ عجز....
4. اضافه بیانی یا جنسی

بهره جستن از اضافه بیانی یا جنسی نیز یکی دیگر از شگردهای تحقق ایجاز و فشرده سازی 
»از  عبارت  و مضاف الیه  بین مضاف  یا جنسی  بیانی  اضافه  در  بدین صورت که  است،  کالم 

جنس« مقدر است، مانند ترکیبهای اضافی »قباهای اطلس« و »کمرهای زر« در بیت زیر:
زرپســـر چاوشـــان دیـــد و تیـــغ و تبـــر   کمرهـــای  اطلـــس،  قباهـــای 

)بوستان، بیت 1862(
 که ساخت کالم در اصل چنین بوده است: قباهای ]از جنس[ اطلس، کمرهای ]از جنس[ زر.

 5. اضافه بنوت
بهره جستن از اضافه بنوت نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم به حساب می آید، 
مانند  است،  مقدر  دختِر«  یا  »پسِر  کلمه  مضاف الیه  و  مضاف  بین  اضافه  نوع  این  در  زیرا 

ترکیبهای اضافی »بوبکِر سعد« در بیت  زیر:
از آنـــان نبینـــم در ایـــن عهـــد کـــس

یعنی: بوبکر ]پسر[ سعد.

ـــس ـــت و ب ـــِر سعدس ـــت بوبک ـــر هس وگ
)بوستان، بیت 433(

     6. اضافه تخصیصی و ملکی
استفاده از اضافه تخصیصی و ملکی نیز از دیگر شگردهای فشرده سازی کالم است، بدین 
صورت که در اضافه تخصیصی و ملکی بین مضاف و مضاف الیه عبارتی نظیر »ی که متعلق 
است به« یا »متعلق به« یا »مخصوِص« یا »که ملک... است« مقدر است، مانند ترکیب اضافی 

»چوب خر زهره« در بیت زیر:
ـــم داررطـــب نـــاورد چـــوب خرزهـــره بـــار  ـــان چش ـــر هم ـــی، ب ـــم افگن ـــو تخ چ

 )بوستان، بیت 736(
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که ساختار این ترکیب اضافی در اصل چنین بوده است: چوب ]متعلق به[ خرزهره...
بهره جستن از حرف »که« نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم است، زیرا چنانکه 
میدانیم »که« اعم از این که موصول یا حرف ربط یا قید باشد، معاني و کاربردهاي مـختلف 

دارد. از جمله:
1. که تفسیر:

به معناي »بدین معنا که«، »در بیان آنکه«، »به نشانه آنکه« و نظایر آن در آغاز جمله پیرو 
یا جمله مستقل اعم از ایجابي یا استفهامي مي آید و مفهوم عبارت مقدم را شرح و توضیح 

مي دهد:
ــزبـــه ســـرهنگ دیـــوان نگـــه کـــرد تیـــز  ــش بریـ ــداز و خونـ ــش بینـ ــه نطعـ کـ

)بوستان، بیت 738(
 یعنی: 

به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز ]به نشانه آن[ که نطعش بینداز و خونش بریز.
2. که تعلیل:

به معناي »زیرا«، »چون« و نظایر آن. در این کاربرد، جمله پیرو علت امری را که در جمله 
پایه آمده است بیان میکند. مانند:

ــوس   ــدن، ببـ ــاید گزیـ ــتی نشـ ــو دسـ ـــوسچـ ـــت و ل ـــاره زرق اس ـــان چ ـــا غالب ـــه ب ک
)بوستان، بیت 998(

یعنی: ]زیرا[ با غالبان چاره زرق است و لوس.

3. که اضراب )تضریب(
یعني سخن خود یا دیگري را اصالح کردن و چیزي عالوه بر )یا غیر از( آنچه گفته شده 

است بیان کردن، مانند:
دریــد کاروانــی  دامــن  ســگ  کــه دهقــان نــادان کــه ســگ پروریــدنــه 

)بوستان، بیت 502(
 یعنی: نه سگ دامن کاروانی درید ]بلکه[ دهقان نادان که سگ پرورید.

د( انواع »به«:
بهره جستن از حرف »به« نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم است، زیرا چنانکه 

میدانیم »که« در زبان فارسی معانی و انواع متعددی دارد، از جمله:
1. »به« در معنی »از روی« و »مطابق«
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ــتنــه بــر حکــم شــرع آب خــوردن خطاســت ــزی رواس ــوی بری ــه فت ــون ب ــر خ وگ
)بوستان، بیت 446(

 یعنی: اگر مطابق فتوی خون بریزی... و یا:
2. »به« مقابله

پــایبــه صبــرش در آن کنــج تاریــک جــای رفتــه  فــرو  قناعــت  گنــج  بــه 
)بوستان، بیت 570(

یعنی: در مقابل یا در ازای صبرش... 
3. »به« در معنی »از نظر«، »از حیث« و »به اعتبار«

بـــه بـــازو دلیـــر و بـــه دل هوشـــمندبـــه دانـــش بـــزرگ و بـــه همـــت بلنـــد
)بوستان، بیت 177(

یعنی: از حیث دانش بزرگ و... 
هـ( بهره گیری از انواع واو:

بهره جستن از حرف »واو« نیز یکی دیگر از شگردهای فشرده سازی کالم است، زیرا چنانکه 
میدانیم »واو« در زبان فارسی معانی و انواع مختلفی دارد، از جمله:

1. واو حالیه:
ــت  ــی نشسـ ــر پلنگـ ــی بـ ــه صاحبدلـ ــتکـ ــه دسـ ــاری بـ ــوار و مـ ــد رهـ همیرانـ

)بوستان، بیت 209(
 یعنی: همی راند رهوار ]در حالی که[ ماری به دست ]داشت[.  

2. واو مالزمت:
آز گرفتـــار  باشـــد  مـــن و خانـــه مـــن بعـــد و نـــان و پیـــازبالجـــوی 

)بوستان، بیت 2794(
یعنی: من بعد من با همان خانه و با همان نان و با همان پیازی که داشتم زندگی میگذرانم.

3. واو استعباد و مباینت:
ــن ــه هیـ ــش کـ ــان گرفتـ ــؤذن گریبـ ـــنمـ ـــل و دی ـــارغ از عق ســـگ و مســـجد! ای ف

)بوستان، بیت 3984(
یعنی سگ از مسجد به دور است. )سگ کجا، مسجد کجا؟( یعنی تو از مهر شمع به دوری. 

)تو کجا، مهر شمع کجا؟(
نکته: شفیعی کدکنی در موسیقی شعر از واوی تحت عنوان »واو ایجاز« یاد میکند و معتقد 
است که این »واو = َو« از »واو« های اختراعی حافظ است هیچ کدام از معانی معهود »واو« 

در زبان فارسی را ندارد. )موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص 22( مثاًل وقتی حافظ میگوید:
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ـــو داری ـــدم و آن چشـــم دل ســـیه کـــه ت نـــدارددی نـــگاه  آشـــنا  هیـــچ  جانـــب 
)دیوان حافظ: ص 172(

یا:
هـــزار ســـاحر چـــون ســـامریش در گلـــه بـــودقیـــاس کـــردم و آن چشـــم جادوانـــه مســـت

)دیوان حافظ: ص 292(
»واو« بکار رفته در بین جمله ها به معنی چندین فعل محذوف عمل میکند، افعال نظیر: دیدم 

و دانستم و فهمیدم و احساس کردم و بر من مسلم شد و...
و( بهره جستن از انواع »ی«:

بهره گیری از انواع »ی« نیز یکی از شیوه های ایجاز و فشرده سازی کالم است. »ی« با اضافه 
شدن به کلمات، مفاهیمی نظیر تعظیم و تفخیم، تحقیر، تحبیب، تعجب، مبالغه و... را انتقال 

میدهد:
1. »ی« مفید معنای تعظیم و تفخیم:

ــد ــتت کنـ ــق مسـ ــی از عشـ ــر بویـ کنـــدمگـ الســـتت  عهـــد  طلبـــکار 
)بوستان، بیت 60(   

2. »ی« مفید معنای تحقیر یا تقلیل: 
درشـــت بالیـــی  دارد  بـــاز  عصایـــی شـــنیدی کـــه عوجـــی بکشـــتجـــوی 

   )بوستان، بیت 1570(
3. »ی« مفید تحبیب:

ــداییکـــی روبهـــی دیـــد بـــی دســـت و پـــای ــع خـ ــف و صنـ ــد در لطـ ــرو مانـ فـ
ـــتان، بیت 1351( )بوس   

4. »ی« مفید معنای تعجب:
ــو دودشـــنیدم در ایـــام حاتـــم کـــه بـــود ــی چـ ــدرش بادپایـ ــل انـ ــه خیـ بـ

)بوستان، بیت 1386(
ـ ک« ـَ ز( پسوند » 

ـَـ ک« میباشند نیز میتواند به فشرده سازی کالم  استفاده از کلماتی که دارای پسوند » 
کمک کند، زیرا همانطور که میدانیم این پسوند به اسم چسبیده و معانی متعدد و متفاوتی 
نظیر تعظیم و تفخیم، تحقیر، تحبیب، تقلیل، ترحم، عطوفت، ظرافت، لطافت، شباهت و... را 

منتقل سازد. مانند کلمه »بابک« در بیت زیر:
نامجـــوی بابـــک  ای  گفتـــش  بگـــویپســـر  میبپرســـم  مشـــکلت  یکـــی 

)بوستان، بیت 2741(
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که با توجه به معنی بیت »ک« در این کلمه »کاف تعظیم و تفخیم« است. 
ح( مگر:   

بهره گیری از »مگر« نیز میتواند به فشرده سازی کالم کمک کند. زیرا »مگر« دارای معانی 
و مفهیم متعددی نظیر شاید که، حقا که، انگار که، به هیچ عنوان، از وقتی که، از قضا و... 

است. مانند:
ــد ــتت کنـ ــق مسـ ــی از عشـ ــر بویـ کنـــدمگـ الســـتت  عهـــد  طلبـــکار 

           )بوســـتان، بیـــت 60(
یعنی: شاید که بویی از عشق مستت کند... 

در پایان این بخش ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:
گفتیم که ایجاز قصر آن است که ساختار کالم بر الفاظ اندک و معانی بسیار بنا شود، بی 
آنکه حذفی در کار باشد و چنانکه مشاهده نمودیم ایجاز قصر یکی از متداولترین شگردهای 
سعدی در خلق بوستان است و سعدی در کالم خود به شیوه های گوناگون از این نوع ایجاز 
بهره جسته است. یکی از پرکاربردترین این شیوه ها، که آن را در کتب بدیع و بیان و در میان 
صنایع و فنون ادبی توان یافت، بهره گیری از مثل است که در بوستان از بسامد باالیی برخوردار 
است. سعدی در بوستان از مثل ـ که از ملزومات ادب تعلیمی به شمار میرود ـ استفاده های 
را  انتزاعی  و  معقول  مطالب  میتواند  مثل  این که  به  علم  با  مثال  به عنوان  میکند.  گوناگونی 

به صورت محسوس درآورد، میگوید:
ـــه افســـوس و حیـــف ـــع ب ـــُت ســـیفمکـــن عمـــر ضای ـــز اســـت والوق کـــه فرصـــت عزی

)بوستان، بیت 3663(
که در این بیت با بیان »والوقُت سیف«، »غنمیت فرصت« را به مطلبی محسوس و قابل 

درک برای مخاطب بدل ساخته است. 
همچنین سعدی در مقام واعظی خیرخواه و معلمی دلسوز با کمک گرفتن از مثل عالوه بر 
خارج ساختن کالم سرشار از ارشاد و تعلیم خود از خشکی و یکنواختی، تلخداروی نصیحت 
را به شیرینی هرچه تمامتر به روح و جان مخاطب خویش سرازیر میسازد و از این طریق نه 
تنها از ماللت و دلزدگی شنونده از شنیدن مکرر امر و نهی هایی، که جزء الینفک ادب تعلیمی 
برای  تعلیمیش  اثر  خواندن  که  میکند  کاری  بسیار  زیرکی  با  بلکه  میکند  جلوگیری  است، 

خواننده بسیار جذاب باشد و موجبات استلذاذ و سرگرمی او را فراهم آورد.
از میان شگردهای دستوری فشرده سازی کالم در بوستان نیز بسامد بهره جستن سعدی از 
انواع »به«، »مگر« و »و« بسیار باالتر از سایر نکات دستوری است. این حروف با تنوع معنایی 
فراوان خود، نقش عمده ای در ایجاز و فشرده سازی سخن در بوستان ایفا مینمایند چرا که 
سعدی از این حروف معانیی را اراده کرده که کمتر گوینده ای توانسته اراده کند. به عنوان مثال 
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سعدی »مگر« را عالوه بر معانی رایج و متداول آن در معانی متعدد دیگری نظیر حقا، انگار 
که، بهیچ عنوان، از وقتی که، از قضا، اصاًل و... بکار برده است و با این ترفند به فشرده نمودن 

هر چه بیشتر ابیات بوستان دامن زده است.
مقاله  این  ایجاز قصر  است که شیوه های فشرده سازی کالم، که در بخش     شایان ذکر 
برشمرده شد، را میتوان در اکثر کتب بالغت و نحو و حتی دستور زبان و نیز در کالم اکثر 
قریب به اتفاق سخنوران یافت اما آنچه سخن سعدی را از سخن دیگر کسانیکه این شیوه ها را 
در آثار خود بکار گرفته اند کاماًل متمایز میسازد چگونگی رفتار و برخورد سعدی با این عناصر 
زبانی است و تفاوتهاي خاصی که سعدی در هنجار عادي کالم به وجود  آورده تا آن را از زبان 
از  تا جایی که پس  غیرادبي به زبان ادبي و برجسته ای نظیر زبان فاخر بوستان بدل  سازد 

سده ها از بوستان او هنوز به عنوان یکی از مظاهر اعالي بالغت فارسي یاد شود.
2. ایجاز حذف: ایجازي است که با حذف جزئی از اجزاء کالم به قرینه لفظی یا معنوی 
صورت گرفته باشد. ایجاز حذف یکی از شگردهایی است که سعدی به یاری آن، سخن خود 
را فشرده و کوتاه میسازد. رجایی در این مورد مینویسد: »بالغیون گاه لفظ یا الفاظی را اگرچه 
از اجزای عمده باشد از کالم حذف میکنند و این در موقعی است که اوالً بتوان به وسیله یکی 
از قرائن و امارات سامع را بر محذوف آگاه ساخت، ثانیاً نکته ای ادبی در نظر باشد که آن نکته 
مقتضی حذف و عدول از اصل گردد. بنابر این حذف مشروط به دو شرط است: بودن قرینه ای 
که داللت بر محذوف کند و بودن غرضی از اغراض بالغی که حذفش را بر ذکرش ترجیح 

دهد.« )معالم البالغه، رجایی: ص 40(
بیت زیر نمونه ای از ایجاز حذف در بوستان سعدی است: 

به از نُقل مأکول ناسازگار )بوستان، بیت 2586(کـــه در ســـینه پیـــکان تیـــر تتـــار
یعنی:

]به او گفت[ که ]اگر[ در سینه پیکان تیر تتار ]فرو رفته باشد[]تحمل درد آن زخم[ به 
]است[ از نُقل مأکول ناسازگار

و یا:
ــخت ــتند سـ ــتند و بسـ ــود و جسـ بـــه خـــواری فکندنـــد در پـــای تخـــتبفرمـ

    )بوســـتان، بیـــت 880(
که در اصل ساختار کالم اینگونه بوده است:     

بفرمود و ]آن شخص را[ جستند و ]آن شخص را[ بستند سخت ]و او را[ به خواری فکندند 
در پای تخت. 

در ادامه به بررسی حذف اجزای مختلف کالم در بوستان سعدی میپردازیم.
 حذف مسندالیه
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»حذف مسندالیه« حالتی از حاالت مسندالیه است و در باب احوال مسندالیه که یکی از 
بابهای هشتگانه علم معانی است، مفصاًل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. چنانکه میدانیم 
مسندالیه مرکز دایره اسناد است و مسند و اسناد هر دو به او بر میگردند الزم است که در 
کالم ذکر شود ولی مواردی هست که نیازی به ذکر آن نیست و آن هنگامی است که وجود 
قرینه ای ضرورت ذکر آن را منتفی سازد. به بیان دیگر حذف مسندالیه در صورتی ممکن است 
که در کالم، قرینه اي بر وجود آن داللت داشته باشد تا مخاطب با تکیه بر آن قرینه بتواند بر 
حذف مسندالیه حکم کند و ذهن او به محذوف پي برد که این قرینه یا لفظی است یا معنوی.

بالغیون درمورد حذف مسندالیه اغراضی را برشمرده اند که از آن جمله میتوان به موارد 
ذیل اشاره نمود:

1. گاه حذف مسندالیه به جهت تأکید و تکیه بر مسند و اهمیت نداشتن مسندالیه صورت 
مي گیرد، مانند بیتهای زیر که در هر یک تکیه بر مسند است: 

نکوباش تا بد نگوید کست)بوستان، بیت 656(نخواهـــی کـــه نفریـــن کننـــد از پســـت
2. گاه مسندالیه را به جهت آن که بسیار آشکار و معلوم و شناخته شده است، ذکر نمیکنند. 
مانند ابیاتی که سعدی در نیایش باری تعالی سروده است، در این ابیات مسندالیه چنان آشکار 

و واضح است که گوینده نیازی به ذکر آن نمیبیند:
گســـترد کـــرم  پهن خـــوان  کـــه ســـیمرغ در قـــاف قســـمت خـــوردچنـــان 

)بوستان، بیت 18(
یکـــی را بـــه خـــاک انـــدر آرد ز تخـــتیکـــی را بـــه ســـر برنهـــد تـــاج بخـــت

)بوستان، بیت 20(
3. گاه براي تعظیم و تفخیم و بزرگداشت مسندالیه آن را حذف میکنند، زیرا مسندالیه را 
چنان بلندمرتبه میدانند که یاد کردن آن را روا نمیدانند؛ گویي که ذکر مسندالیه از قداست 

و بزرگي آن میکاهد، مانند ابیاتی که سعدی در نیایش باری تعالی سروده است: 
ـــنگ ـــب س ـــروزه در صل ـــل و فی ـــد لع پیـــروزه رنـــگنه لعـــل در شـــاخ  گل 
ز صلـــب اوفتـــد نطفـــه ای در شـــکمز ابـــر افگنـــد قطـــره ای ســـوی یـــم
کنـــد الال  لؤلـــؤی  قطـــره  آن  ــداز  ــاال کنـ ــرو بـ ــی سـ ــن، صورتـ  وز ایـ

)بوستان، بیت 34-38(
4. گاه به جهت تحقیر و خوارداشت مسندالیه و یا کراهت داشتن از ذکر نام او، آن را حذف 

میکنند، مانند:
ــد  ــرَدن زدنـ ــنگ بـ ــه در سـ ــه میخانـ نشـــاندند و گـــردن زدنـــدبـ را  کـــدو 

)بوستان، بیت 2157(
که در این بیت  مسندالیه به جهت تحقیر و یا از روی اکراه، ذکر نشده است.
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5. گاه به جهت رعایت اختصار کالم، در جایی که فرصت تنگ باشد، مسندالیه را به قرینه 
لفظي یا معنوي حذف میکنند، مانند: 

ـــد   ـــن نه ـــر زی ـــیر ن ـــر ش ـــه ب ـــی ک ابوزید را اسب و فرزین نهد)بوستان، بیت 1194(گدای
                               
یعنی: ]او[ گدایی است که...

6. گاه بدان سبب مسندالیه را در کالم نمي آورند که به هنگام ضرورت بتوانند آن را انکار 
کنند، مانند:

کننـــد تـــن  در  بلیالنـــه  ــدعبایـــی  ــه زن کننـ ــش جامـ ــل حبـ ــه دخـ بـ
)بوستان، بیت 2271(

که مسندالیه محذوف »صوفیان ریاکار«  است. 
7. گاه از روی ترحم مسندالیه را ذکر نمیکنند، مانند:

کـــه ای سســـت مهـــر فرامـــوش عهـــدچـــو بیچـــاره شـــد پیشـــش آورد مهـــد
)بوستان، بیت 3337(

 که مسندالیه )مادر( در مقام ترحم ذکر نشده است.
8.  هرگاه چند مسند تنها یک مسندالیه را بطلبند، حذف مسندالیه صورت میگیرد، مانند:

بیاراســـتندبـــزرگان نشســـتند و خـــوان خواســـتند مجلـــس  و  بخوردنـــد 
)بوستان، بیت 878(

ساختار اصلی کالم در واقع چنین بوده است:
بزرگان نشستند و ]بزرگان[ خوان خواستند، ]بزرگان[ بخوردند و ]بزرگان[ مجلس بیاراستند.

    حذف مسند
   »حذف مسند« یکی از حالتهای مسند در باب »احوال مسند« در علم معانی است. چنانکه 
میدانیم وجود مسند در جمله ضروری است، اما گاه بواسطه وجود قرینه ای لفظی یا معنوی در 
جمله، مسند را حذف میکنند. دانشمندان بالغی بر این باورند که حذف مسند از نظر بالغی 

دارای اغراضی است از جمله اینکه:
1. گاه به جهت پرهیز از تکرار عبث، مسند را حذف میکنند، مانند:

کـــه در خوبرویـــان چیـــن و چـــگلمحقـــق همـــان بینـــد انـــدر ابـــل
        )بوستان، بیت 3227(

که مصراع دوم در اصل چنین بوده است: که در خوبرویان چین و چگل ]میبیند[.
2. گاه حذف مسند به جهت رعایت اختصار کالم است، مانند:
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ــل   ــری اجـ ــر میـ ــه در مصـ ــنیدم کـ اجـــلشـ روزگارش  بـــر  تاخـــت  ســـپه 
         )بوستان، بیت 796(

یعنی: شنیدم که در مصر میری اجل ]بود که[ سپه تاخت بر روزگارش اجل.
3. گاهی در جواب سؤالی کسی، مسند را حذف میکنند، مانند: 

چـــه خواهـــی؟ ادب، یـــا هنـــر، یـــا جمـــال؟کســـی گفـــت از ایـــن بنـــده بدخصـــال
)بوستان، بیت 2215(

که ساختار کالم در اصل چنین بوده است: 
ـــال ـــد خص ـــده ب ـــن بن ـــت از ای ـــی گف ]خواهـــی[، کس ادب  خواهـــی؟  چـــه 

یـــا هنـــر ]خواهـــی[، یـــا جمـــال ]خواهـــی[؟
4. گاه به دلیل تنگی مجال، مسند را حذف میکنند، مانند:

ــوع ــرار و هجـ ــودش قـ ــه شـــب نبـ ــوعهمـ ــا را ز جـ ــل و مـ ــبیح و تهلیـ  ز تسـ
ـــتان، بیت 1376( )بوس   

یعنی: ما را ز جوع ]قرار نبود[ که رسیدن به قافیه و کامل شدن وزن بیت، مجال را برای آوردن 
مسند تنگ نموده است.

چنانکه میدانیم »فعل« اصلیترین قسمت مسند )گزاره( محسوب میشود و بر همین اساس، 
یکي دیگر از بابهاي هشتگانه علم معاني نیز به مبحث فعل و متعلقات آن اختصاص داده شده 
است. مراد از متعلقات فعل در فارسي گروه فعلي است که از مفعول و متمم و وابسته هاي 
آن چون قید تشکیل مي شود. این متعلقات، از دو رکن اصلی جمله یعنی مسندالیه و مسند، 
از کتابهای بالغی عربی بدان  این رو در کتب بالغی فارسی، کمتر  از  اهمیت کمتری دارد. 
پرداخته میشود و یا گاه اصاًل از آن سخنی به میان نمی آید )مانند کتاب معانی و بیان علوی 

مقدم و اشرف زاده و آیین سخن صفا(. اینک نمونه هایی از حذف فعل در بوستان سعدی:
حذف فعل

ـــابمدامــش بــه خون دســت و خنجــر خضاب ـــون کب ـــم از او چ ـــش دل خص ـــر آت ب
  )بوستان، بیت 2516(

از او چون کباب  یعنی: مدامش به خون دست و خنجر خضاب ]بود[ بر آتش دل خصم 
]بود[. نیز:

ســـنگدو کـــس گـــرد دیدنـــد و آشـــوب و جنـــگ   پرنـــده  و  نعلیـــن  پراکنـــده 
          )بوستان، بیت 2961(

یعنی: دو کس گرد دیدند و آشوب ]دیدند[ و جنگ ]دیدند[... 
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حذف دیگر اجزای کالم
حذف قید

ـــن؟ نیایـــد همـــی شـــرمت از خویشـــتن ـــرم داری ز م ـــر و ش ـــق حاض ـــه ح ک
)بوستان، بیت 3843(

یعنی: که حق ]در آنجا[ حاضر...
حذف حرف شرط اگر

ــول ــو قبـ ــام و نیکـ ــدت نـ ــو بایـ رســـولنکـ و  بـــازارگان  نکـــودار 
)بوستان، بیت 260(

یعنی: ]اگر[ نکو بایدت نام و نیکو قبول...                      
حذف جواب شرط 

ـــویبگفـــت ار خـــوری زخـــم چـــوگان اوی؟  ـــو گ ـــم چ ـــش در افت ـــه پای ـــا ب بگفت
)بوستان، بیت 1675(  

یعنی: بگفت ار خوری زخم چوگان اوی ]چه خواهی کرد؟[                     
حذف مفعول

نگـــه مـــی چـــه داری ز بهـــر کســـان؟خـــور و پـــوش و بخشـــای و راحـــت رســـان
    )بوستان، بیت 1227( 

یعنی: ]خوراک[ خور و ]جامه[ پوش و ]مال[ بخشای و راحت رسان...
حذف نشانه مفعول را

دار جمـــع  پراگنـــدگان  روزگاردرون  از  باشـــد  جمعیتـــت  کـــه 
   )بوستان، بیت 1329(

یعنی: درون پراکندگان ]را[ جمع دار  
حذف عائد صله

کارهـــابـــرد بـــر دل از جـــور غـــم بارهـــا کنـــد  ناآزمـــوده  کـــه 
 )بوستان، بیت 330(

یعنی: ]آنکس[ که ناآزموده کند کارها.
حذف موصوف

بیفتـــاد و مســـکین بجســـتش بســـیشـــنیدم کـــه دینـــاری از مفلســـی
)بوستان، بیت 2594(

یعنی: از ]شخص[ مفلسی... 
حذف حرف اضافه و متمم
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بی قـــدمقـــدم بایـــد انـــدر طریقـــت نـــه دم دم  نـــدارد  اصلـــی  کـــه 
 )بوستان، بیت 546(

یعنی: قدم باید اندر طریقت نه دم ]اندر طریقت[...            
حذف مضاف

ـــگ ـــش تن ـــه از کف ـــن ب ـــای رفت ـــی پ بـــالی ســـفر بـــه کـــه در خانـــه جنـــگته
 )بوستان، بیت 3128(

یعنی: به از ]پوشیدن[ کفش تنگ.
حذف مضاف الیه

امیـــدوار و  اســـت  خیـــر  بـــرآرطلبـــکار  دارد  کـــه  امیـــدی  خدایـــا 
)بوستان، بیت 138( 

یعنی: طلبکار خیر است و امیدوار ]خیر[.
حذف منادا

ــو ــته جـ ــزان کشـ ــدارم ای در خـ ــت درونپنـ ــه وقـ ــتانی بـ ــدم سـ ــه گنـ کـ
)بوستان، بیت 734(                

یعنی: ای ]کسی که[...
حذف جزء اسمی فعل مرکب

ــی، زو هـــراسبنایـــی کـــه محکـــم نـــدارد اســـاس ــن ور کنـ بلنـــدش مکـ
)بوستان، بیت 1611(

یعنی: ور ]بلندش[ کنی زو هراس.
حذف »واو« عطف

ــر ــغ و تبـ ــد و تیـ ــان دیـ ــر چاوشـ زرپسـ کمرهـــای  اطلـــس،  قباهـــای 
نخچیـــرزن کمانـــدار  تیـــرزنیـــالن  کـــش  ترکـــش  غالمـــان 

)بوستان، بیت 1862-1863(
یعنی: قباهای اطلس ]و[ کمرهای زر ]و[ یالن کماندار نخچیرزن ]و[ غالمان ترکش کش 

تیرزن.
حذف حرف اضافه 

عجـــب گـــر بیفتـــی نگیـــردت دســـتکریمـــی کـــه آوردت از نیســـت، هســـت
)بوستان، بیت 3885(

یعنی: از نیست ]به[ هست...
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حذف حرف ربط 
ــیم و زر ــه سـ ــد کیسـ ــان رسـ ــه پایـ پیشـــه وربـ کیســـه  تهـــی  نگـــردد 

 )بوستان، بیت 3164(
یعنی: ]ولی[ نگردد تهی کیسه پیشه ور.

در پایان این بخش ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد:
کلمات  از  کالم  پیراستن  با  که  است  معانی  علم  مباحث  اساسیترین  از  یکی  ایجاز حذف 
زاید و دوری جستن از عبارت پردازیهای بیهوده نقش ویژه ای را در کالم سعدی ایفا کرده و 
منجر به پیدایش اغراقهای ظریف شاعرانه میشود و زبان شعر را از غنای بیشتری برخوردار 
میسازد. سعدی از جمله گویندگانی است که عالوه بر فشرده سازی کالم از ایجاز حذف در 
جهت تعلیم و تربیت و به مقاصد گوناگونی از جمله: برجسته سازی، تأکید، نزدیکی به زبان 
گفتار، ایجاد همدلی، ترغیب مخاطب، جذاب ساختن مطالب، ایجاد چالش ذهنی در مخاطب 
و... بهره جسته است و از این طریق در مقام معلمی دلسوز روحی تازه به کالبد کالم تعلیمی 
دمیده و آن را از یکنواختیهایی که معموالً با امر تعلیم عجین است، رهایی بخشیده است. شیوه 
سعدی در انجام این کار چنین است که وی با حذف قسمتی از ساختار کالم، مخاطب را براي 
درک هرچه بیشتر مفهوم کالم در چالشی ذهنی قرار داده و او را در جهت کشف و دریافت 
محذوف ترغیب میکند و به نوعي به مخاطبانش میفهماند که به ادراک و تیزفهمي و گیرایی 
آنان اطمینان دارد که این امر خود یکي از راه هاي برقراري صمیمیت و همدلی بین گوینده و 
مخاطب و در نتیجه اثرگذاري و ماندگاري هر چه بیشتر مطلب در ذهن و جان مخاطب تواند 

بود. 
ایجاز حذف پرکاربردترین و متداولترین شگرد سعدی در فشرده سازی کالم در بوستان است 
و بسامد بهره جستن سعدی از ایجاز حذف در بوستان بسیار بیشتر از بهره جستن او از نوع دیگر 

ایجاز یعنی »ایجاز قصر« است.
ایجاز  از  از مهمترین مقاصد سعدی  گفتیم که برجسته سازی )Foregrounding( یکی 
حذف در بوستان است. شفیعی کدکنی در اینباره مینویسد: »یکی از راه های بسیار پیچیده 
و غیر قابل تحلیل و تعلیل در زبان شعر که موجب تشخص و برجستگی کلمات و رستاخیز 
واژه ها میشود نوعی از فشرده سازی و ایجاز است که از قوانین خاصی تبعیت نمیکند و این 
 The( »همان است که صورتگرایان روس آن را قانون »رعایت اقتصاد در کوششهای خالق
law of the economy of creative efort( خوانده اند و الکساندر وسه لوسکی معتقد 
بود که یک اسلوب قانع کننده و رضایت بخش، دقیقا اسلوبی است که بیشترین اندیشه را با 
کمترین واژگان ارائه میدهد.« )موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص 24( در این رابطه میتوان 

بیت زیر از بوستان را مثال زد:
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بـــه شـــب در ســـر پارســـایی شکســـتیکـــی بربطـــی در بغـــل داشـــت مســـت
)2424 بیـــت  )بوســـتان،     

که در این بیت سعدی با حذف برخی از اجزای کالم، کلمه »مست« را برجسته و بر روی 
آن تأکید نموده است. ساختار اصلی مصراع اول در اصل چنین بوده است:

یکی بربطی در بغل داشت ]در حالی که[ مست ]بود[
     شیوه های فشرده سازی کالم که در این پژوهش برشمرده شد را میتوان در اکثر کتب 
بالغت و نحو و حتی دستور زبان و در کالم اکثرقریب به اتفاق گویندگان وحتی در گفتار 
روزمره مردم یافت اما آنچه سخن سعدی را از سخن دیگر کسانی که این شیوه ها را در آثار 
با زبان و عناصر  خود بکار گرفته اند کاماًل متمایز میسازد، چگونگی رفتار و برخورد سعدی 
زبانی است و تفاوتهایی که او در هنجار عادي کالم بوجود مي آورد تا آن را از زبان غیرادبي به 

زبان ادبي و برجسته ای نظیر زبان فاخر بوستان بدل سازد.
    

     نتیجه گیری
مبحث ایجاز ـ و در مقابل آن اطناب ـ از مباحث بسیار مهم علم معاني است بطوری که 
عده ای از بالغیون، بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه ایجاز ـ و اطناب ـ در کالم 
خالصه کرده اند. ایجاز را به دو نوع تقسیم کرده اند: 1( ایجاز قصر، 2( ایجاز حذف. شرط عمده 
ایجاز آن است که به ارکان کالم آسیبی نرسد و وضوح و رسایی آن محفوظ بماند، به عبارت 
دیگر کالم از نظر قواعد صرفی و نحوی درست و از حیث معنا و مفهوم واضح باشد. اگر ایجاز 
بدون قراین لفظي و معنوي صورت گیرد، بگونه ای که کالم را نارسا ساخته و باعث تقعید و 

ابهام گردد، آن ایجاز مخل است. 
بوستان یکی از مظاهر اعالی فصاحت و بالغت در ادب فارسی است که سعدی در جای جای 
آن از انواع ایجاز در جهت فشرده سازی کالم بهره ها جسته است. سعدی در بوستان به مبحثی 
نظیر ایجاز ـ و در مقابل آن، اطناب ـ توجه بسیار زیادی داشته است. با این توضیح که کالم 

سعدی در بوستان، در محور افقی ایجاز دارد و در محور عمودی اطناب. 
از میان انواع ایجاز، »ایجاز حذف« در بوستان از بسامد باالتری برخوردار است و سعدی از 
جمله گویندگانی است که عالوه بر فشرده سازی کالم از ایجاز حذف در جهت تعلیم و تربیت 
و به مقاصد گوناگونی از جمله: برجسته سازی، تأکید، نزدیکی به زبان گفتار، ایجاد همدلی، 
ترغیب مخاطب، جذاب ساختن مطالب، ایجاد چالش ذهنی در مخاطب و... بهره جسته است 
و از این طریق روحی تازه به کالبد کالم تعلیمی دمیده و آن را از یکنواختیهایی که معموالً با 

امر تعلیم عجین است، رهایی بخشیده است.
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