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  :ه چكيد

با وجود بررسي مختصات مشترك فكري، زباني و ادبي هر دوره، هنوز راه درازي مانده 
بـراي دريافـت چنـين      . است تا به رمز و رازهاي شاعرانگي آثار ممتاز ادبي پي ببـريم            

 ةثار هـستيم، تفاوتهـايي كـه در نتيجـ    رازهايي، ناگزير از بررسي تفاوتهاي فردي اين آ 
اين .  فردي را رقم زده است     وجود آمده و سبك    آثار قبلي ب   ز هنجارهاي زبان با   خروج ا 
ز جمله موسيقايي، زباني و     اهاي گوناگوني    هاي سبك فردي در گلستان در حوزه      ويژگي

 نحـوي گلـستان، آن هـم چگـونگي          ةخصوص حـوز  در اين مقاله ب   . نحوي نهفته است  
  .استفاده از فعل مورد بررسي قرار گرفته است

  
  :كلمات كليدي

  .، هنجارزدايي، سبك فردي، نحو، حذف فعل، تقديم فعلگلستان

                                                 
   shanbehee@gmail.com  عضو هياٌت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج-  1

  
 



                                                                  89 زمستان – 10 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 88

                               

  

  :مقدمه 
 يك قصه بيش نيست غم عشق ويـن عجـب         

  

ــا مكرر      ــشنوم ن ــه مي ــان ك ــر زب ــز ه ــتك  س
  

از اين جهت   .  مشترك هستند  آثار ادبي در طول تاريخ با هم مربوطند زيرا داراي موضوعات          
  )154: 1383شميسا، (.  است» مكالمه و گفتگو «ها  بين آن

از چند هزار سال پيش تـا بـه حـال حـرف     «: ويسد  ندوشن در اين رابطه مين    محمد اسالمي   
تفاوتي كـه ديـده     . ثار يكي است    اصل و جوهر همه آ    . تازه اي نمانده است كه كسي بگويد      

  )115: 1383اسالمي ندوشن، (  ».شود در يك چيز است و آن زبان و  بيان استمي
او در باب   .يان در برابر موضوع به ارسطو ميرسد       ب ةت شيو  اين بحث يعني اهمي    ةظاهراً پيشين 

 اگر موضوع تصوير را پيش از آن هم هرگز نديـده باشـيم، بـاز    «: گويدمنشاٌ و انواع شعر مي   
ز آن لحاظ كه در آن كمال       بلكه ا كند  آن جهت كه موضوع خود را تقليد مي       آن صورت نه از     

گ  دلپذير هست و يـا از جهـاتي نظيـر و             كار رفته ، و يا از آن جهت كه داراي رن          صنعت ب 
  )117 : 1387زرين كوب، (  ».مشابه اينها، سبب خوشايندي خاطر ما ميشود

ها آنة  او حتي معتقد است كه موضوعات بد هم اگر هنرمندانه تصوير شوند، چشم از مشاهد              
  )همان(. بردلذت مي

 است كـه    شگردهاي ادبي شويم كه بيش از موضوع اثر،       بنابراين با اين توضيحات متوجه مي     
 .گرددسبب امتياز آثار ادبي مي

 اثر كردند ، »ادبيت«ها گشت و از آن تعبير به    بعد ها محور توجه زياد فرماليست      اين بحث كه  
چنانكه در تعريف علم بيان ، اين علـم  . در ادبيات ما تازگي نداشت و موضوع علم بيان بود        

   )29 : 1373شميسا، ( . »اند  اداي معناي واحد به طرق مختلف گفته«را 
ـ            هرچند ما بر آن      ار ادبـي بكـاهيم، امـا       نيستيم كه از اهميت و اعتبار موضـوع و محتـواي آث

 بيان موضوع و هنر كـاربرد زبـان و كاركردهـاي نظـام     واقعيت اينست كه  طرز و چگونگي   
  .گرددست كه سبب اعتالي آنها مي آثار ادبيادبي موجود در

 ادبي، بهترين وسيله براي رساندن پيام و محتـوي اسـت و ناديـده               در واقع، صورت يك اثر    
گـل  سـرخ را بخـاطر اينكـه از آن            «گرفتن آن، يادآور اين گفته استاد زرين كوب است كه           

   )279 : 1383زرين كوب، ( ».توان شربت يا مربا ساخت تربيت كنندمي
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 آثار به دسـت     » ادبيت « يا    ديگري كه از اهميت دادن به زبان و كاركردهاي نظام ادبي           ةنتيج
گـردد نـه موضـوعاتي     مي» اثر ادبـي «ست كه نقد آثار در اين صورت صرفاً متوجه   آيد آن  مي

   .....اخالق، تاريخ، اجتماع و : نظير 
به جاي تاثير اخالقي، تاثير مربوط بـه ذوق         «ارسطو هم در اين باب در كتاب فن شعر خود           

  )106 : 1387زرين كوب، ( ».دهديت بيشتري مياوت راجع به شعر اهمو جمال را در قض
ليمـي نـشان   ست كه هرچند گلستان سعدي گـرايش او را بـه ادب تع     نكته در خور توجه آن    

 ويژگيهـاي مكتـب    كـه از »هنـر محـض  «دهد، اما در حكايتي از باب دوم توجه وي بـه             مي
  .شودرومانتيسم نيز ميباشد ، ديده مي

 و دالويز متكلمان در گويد سخنان رنگين به پدرش مي را از زبان فقيهي كه  سعدي اين بحث  
گاه در ادامه از    ي موافق گفتار نمي بيند، مطرح ميكند و آن        كند چون از ايشان كردار    او اثر نمي  

 به اين شـكل     .شود اشاره مي  »هنر و ادبيت  «كند كه در آن به اصالت       بيان مي زبان پدر سخناني    
ر به مجرد اين خيال باطل، نـشايد كـه روي از             اي پس  «: گويد خطاب به فرزندش مي    كه پدر 

      و در ادامه    ». معصوم از فوائد علم، محروم ماندن      مِتربيت ناصحان بگردانيدن و در طلب عال 
   )103 : 1381سعدي، ( : گيردبر سنايي خرده مي

ــد   ــدعي گويـ ــه مـ ــت آنچـ ــل اسـ  باطـ
ــدرگوش    ــرد انـ ــه گيـ ــد كـ ــرد بايـ      مـ

 خفتــــه را خفتــــه كــــي كنــــد بيــــدار  
ــشته ســــت ــوار ورنبــ ــر ديــ ــد بــ   پنــ

  

 اثر اشاره ميكند و توجه به آن را »ادبيت«ها پيش به موضوع بنابراين، مي بينيم كه سعدي قرن
ست كه شگردهاي   اين نوع نگرش ناشي از آن     . از پرداختن به مسائل ديگر ذكر ميكند      تر  مهم

را بـه   نيست كـه مخاطـب   »نشانه«ادبي و به تعبيري ديگر زبان ادبي، بر خالف زبان علمي،            
 )21 : 1381پورنامداريان،  ( . پيام و مفهوم و به عبارتي به چيزي غير از خودش ارجاع دهد            

در زبان ادبي تكيه بر خود نشانه يعني نماد آوايي كلمه است و همه              : بلكه چنانچه گفته اند     
. شگردها مانند وزن و هم آوايي و الگوهاي صوتي براي توجه دادن به آن ، ابداع شده است               

  )13 : 1382 ولك و وارن، (
 هيچ گفته ادبـي ، هـيچ اثـر ادبـي ، اگـر            «: گويد  ست كه رابرت اسكولز مي    مين دليل هشايد ب 

اسـكولز،  (  ».گنجد، نداشته باشيم، معنايي نخواهد داشت     كي از نظام ادبي كه اثر در آن مي        در
عناي آن گفته  زيرا درك آن نظام، يعني بررسي زبان آن اثر، شرط اصلي درك م             )33 : 1379
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 )28 : 1388زريـن كـوب،     (. » آخرين سخن را بايد از خود شعر شنيد        «به عبارتي   . ستادبي
طور سبك شناسان، امروزه بـيش از هـر چيـز        ان و همين  ست كه توجه منتقد   شايد بهمين دليل  

سـبك، محـصول گـزينش     «زيرا  . متوجه زبان و بيان خاص شاعر يا نويسنده اثر گشته است          
نويسندگان براي بيـان مفهـوم    )23: 1373شميسا،  ( ».ست و تعابير و عبارات    ها خاصي از واژه  

      و معني يكسان، سبك و شـگردهاي متفـاوت و مخـصوص بـه خـود دارنـد كـه از آن بـه                        
اي صاحب سبك شود يا به عبارتي        براي اينكه شاعر يا نويسنده    . شودتعبير مي » سبك فردي «

بيان معناي واحدي بپردازد،    وت از ديگران است، به      بتواند با شگردهاي خاص خود كه متفا      
ايـن همـان موضـوعي اسـت كـه      هاي عادي زبـان منحـرف گـردد و     ست كه از هنجار   الزم

با اين شـگردها، يعنـي خـروج از    . كنندتعبير مي» زدايي آ شنايي«هاي روس از آن به    فرماليست
گاهانه خارج شده و همان     هنجار، نويسنده از زباني كه به گوش مردم آشنا و عادي گشته، آ            

 به  نمايد و به اين ترتيب ادراك حسي آنان را كه         يمتن و اثر را پيش چشم مخاطبان، بيگانه م        

  )49: 1386احمدي، ( .كندمي  كرده و توجهشان را جلب تحريك كرده بود، ادتجهان ع
تـوان  همين دليـل از هـيچ شـاعري نمي   ب. گنجدنگي آثار ادبي در هيچ قانوني نمي      عنصر شاعرا 

ـ       . درس شاعري آموخت   اگون و در عـوالم متفـاوت پـرواز      مرغ خيال شاعران به اطـوار گون
ت و هر كدام    همين است كه هيچ كدام از آثار طراز اول ادبي به تقليد از ديگري نيس              . كندمي

 علـت اصـلي ايـن       توانـستيم  اگر مي  «به گفته استاد شفيعي   . فرد هستند در نوع خود منحصر ب    
يم  علوم ادب يا زبان شناسي جديد بررسي كنيم، ميتوانستته شدةهاي شناخ لتمايز را در فرمو   

  )4: 1385شفيعي كدكني، ( ».هاي ديگري تربيت كنيمبا آموزش و تعليم، حافظ
از آن جملـه    . اما به هر حال پژوهشگران از دير باز در اين زمينه اظهار نظرهـايي كـرده انـد                 

گر توجه آنان به لفـظ و معنـي در ايـن راسـتا              ديدگاه قدما در حوزه فصاحت و بالغت بيان       
معني ظهور در بيان و چرب زباني و گويـايي           فصاحت در لغت ب    «بنا به تعريف قدما     . است

  به اعتقاد آنـان بـراي        )9: 1364صفا،  (. »و بالغت يعني رسايي كالم و چيره زباني       .... است  
ه باشد، ناگزير از داشتن      داشت اينكه كالمي رسا باشد و مقصود خود را برساند، يعني بالغت          

يكي داشتن فصاحت در لفظ است يعني همان ادبيت و ديگري آن اسـت كـه                . ستدو شرط 
بنابراين مـي   . به اقتضاي حال بيان شده باشد، يعني در آن رعايت احوال مخاطب شده باشد             

آشـنايي بـه احـوال      «بينيم كه از ديد قدما هر چند كه شرط رعايت احـوال مخاطـب يعنـي                 



  91/ تفاده از فعل در نثر گلستانچگونگي اس                                                                                  
 

 

به اين جهـت، در ضـمن توجـه بـه آن، بـه              .  ضرورت دارد، اما كافي نيست     »فساني جامعه ن
 » كـالم برتـر    «فصاحت در لفظ هم اشاره كرده اند و به اين ترتيب آنان در تعريف خـود از                  

هم به لفظ يعني جنبه هاي دروني اثر و هم به عوامل و جنبه هاي بيروني اثر، توجه داشـته                    
گلستان نيز معلول عوامل گوناگوني است هم در حوزه معني و هـم در              بدينسان زيبايي   . اند

  .حوزه صورت
 »موسـيقايي « وسـيع ترنـد و جنبـه هـا و شـگردهاي              »صـورت   «البته اين عوامل، در حوزه      

اما در ميان همه ايـن عوامـل، چگـونگي اسـتفاده از فعـل جـزو       . را در بر ميگيرند  » زباني«و
به اين جهت در اين مقاله      . آيد شمار مي ن هنجار ب  اص سعدي در خروج از زبا     شگردهاي خ 

  .به آن پرداخته شده است
  

  :هاي نظام ادبي گلستان ترين مشخصه برجسته
ها و يا قوانين حاكم بر نظام ادبـي سـخن سـعدي را در                ترين مشخصه  اگر بخواهيم برجسته  

وزة لفـظ و    گلستان به اختصار بيان كنيم، بايد هم در حوزة معني وارد شـويم و هـم در حـ                  
  . صورت

  :نظام ادبي گلستان در حوزة معنا.1
ترين مشخصة گلستان، رئاليسم موجود در نگاه او به مضامين اجتماعي و ا، مهمدر حوزة معن

در » فـرد « اي كـه بـه      همان نگاه واقع بينانـه     ،انساني است كه قطعا در سبك او تاثير گذاشته        
گيـرد تـا جـايي كـه     منافع او را هم در نظر مي      جامعه،  طوري كه در كنار منافع      بگلستان دارد   

هرگز منافع فرد را در جهت تـامين منـافع جامعـه، بـه خطـر نمـي انـدازد و شـايد برخـي                     
 )211: 1381دشـتي،   (اشكاالت غير اخالقي كه به گلستان گرفته اند ، از اين جهـت باشـد                

چنـدين حكـيم ،     نظير محافظه كاري بزرگمهر وزير انوشيروان كـه راي پادشـاه را بـر راي                
سـعدي،  (. ديـد د را در موافقت بـا راي پادشـاه مي         ترجيح داد چون صالح خود و منافع خو       

 انتظـار دارد،  » بوسـتان «در  » فـرد «ز   به هر حال اين نگـاه در كنـار ايثـاري كـه ا              )81: 1381
زيـرا همـان فـردي كـه در     . ست كه خواننده را بـه درنـگ وا ميـدارد          شگردي تازه و متفاوت   

ق خدا، به ايثار، بخشش و نيكي ميپردازد و بـراي خـود هـيچ               ره در خدمت خل   بوستان يكس 
دهد تـا جـايي كـه        نگهداشت حقوق خود، توجه نشان مي      خواهد، در گلستان به حفظ و     نمي
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چون به گفته اسـتاد     . كنيم كاري را در گلستان، سنگين حس مي       سايه هاي احتياط و محافظه    
 و در )76: 1379زريـن كـوب،     (» . زنـدگي اسـت   گلستان ناظر به واقعيتهاي     «: زرين كوب   

و » موسيقايي«حوزة لفظ و صورت اين مشخصه ها به دليل اين كه سعدي هم به جنبه هاي            
  .ستتوجه داشته، از تنوع بيشتري برخوردار» نشناسيزبا«هم به جنبه هاي 

  
  نظام ادبي گلستان در حوزة لفظ و صورت.2

ازن، از بارزترين شگردهاي موسيقايي كالم اوسـت  توجه به صنايع لفظي به ويژه سجع و تو   
سبك نثر او  در گلستان      .  كه بين زبان او در گلستان و آثار ديگر تفاوت  ايجاد كرده است               

ست يهاي نثر فنّي و مرسل كه هم اينست و هم آن و در عين حال نه اين                به دليل داشتن ويژگ   
ن سبك كه در واقع، سبك      اي. گشته است و نه آن، متفاوت با آثار هم عصر او و پيش از او،              

. ترين شگرد او در خروج از زبان هنجار دوره است         خاص سعديست، خود بزرگترين و مهم     
در گلستان لفظ با روشني و رسـايي بيـانگر معنـي اسـت، بـا الفـاظ و       «زيرا در عين آن كه   

ـ               ف و كلمات ديگر متجانس و هماهنگ نيز هست و ايـن همـاهنگي خـالي از هرگونـه تكلّ
   )603: 1375خطيبي، (. »تعقيد، گاه به سجع و توازن نيز مي پيوندد

بلكه در ايجـاد نـواي      . گردد باعث گسستن رشتة معني از هم نمي       سجع و توازني كه نه تنها       
هاي لفظـي را فـداي روانـي و         او هرگـز نـه آرايـش      . ، سهم هـم دارد    موسيقايي كالم گلستان  

همه چيز در نثر او . هاي لفظييوايي نثر را فداي آرايشواني و ششيوايي نثر خود كرده و نه ر     
هاي لفظي و نيز شعر     با معني، رواني و سهولت با آرايش      لفظ  :  از آن جمله  . مكمل هم هستند  

  )434-436: 1383ابراهيمي حريري، (. فارسي است در افعال و كلمات سجع اغلب اين. با نثر
ـ      لستان، بايد قبـل ا    در بررسي شگردهاي زباني گ     . رفـت » لفـظ «و  » واژه«سوي  ز هـر چيـز ب

ين انتخـاب از لحـاظ      البته ا . ستب درست و متناسب الفاظ، بي نظير      گلستان از حيث انتخا   
زيرا گلستان از لحاظ كاربرد وسيع لفظ به هيچ وجه با آثار فنّـي              . ست نه كمي  كيفي مد نظر  

سـعدي بـر خـالف      . قابل مقايسه نيـست   .. و متكلّف رايج عصر خود مثل تاريخ وصاف يا          
سنّت زمان خود كه انشاي نثري متكلفانه همراه با عبارات عربي رواج داشته ، عمل كرده و                  

اي ديگر در زمان خـود آورده طـوري          او شيوه . در حد اعتدال به اين انشاء توجه نشان داده        
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ي كه در آن عالوه بر توجه به زبان سهل و سليس گذشتگان، با آراستن آن، دست به نـوآور                  
  .  استزده

كه در گلستان به دليل در حالي. ار از لفظ و كلمه هستندآثار فنّي مانند گنجينه اي پربها، سرش    
نچه اين اثر را بي نظير سـاخته        آ. ايجاز خاص سعدي و رواني نثرش، اين واژه ها محدودند         

هـا و   ، بلكـه طـرز و چگـونگي كـاربرد آن          كارگيري طيف وسيعي از زيور كلمـات نيـست        ب
هـاي گلـستان،    با نگاهي سطحي بـه حكايت     . ستهانيري شگردهاي مناسب در چيدن آ     كارگب
كـه از لغـات عربـي       بطوري. شويمهـاي بكـار رفتـه در آن ميـ          و سادگي واژه  » رواني«وجه  مت
 و يا مغولي يا كلمات دشوار و پركاربرد آن روزگار در گلستان، زيـاد      )604: 1375خطيبي،  (

اي  بازند و جلـوه   ، رنگ مي  شوند در فضاي هماهنگ آن    ده مي اگر هم گاهي دي   . بينيم  نمي اثري
 زيرا شـاعرانگي يـك اثـر        ،اما با همة سادگي اين لغات، متن آراسته است و شاعرانه          . ندارند

 )224: 1387حـسن لـي،     (» كلمه ها به خودي خود شاعرانه نيستند      «. مربوط به كلمه نيست   
  . اين حيث، هنري جاودانه استو گلستان از . هاستر شيوة انسجام آنبلكه، هنر د

 و  هـا  هطـور حـسن انتخـاب واژ      ي سجع، توازن و آهنگ كلمات، همين      همة اين شگردها يعن   
بـر مـزاج مـستمع سـخن        «ها و به اقتضاي حال بودن و به گفتـه سـعدي             آنتركيب شاعرانة   

  . كردن نثر گلستان سهيم است شاخص كه در ستجموعه عوامليم)185: 1381سعدي، (»گفتن
ها، گـشته اسـت و آن را    تـاثير گذاشـتن بـر دل و جـان انـسان          اما آنچه بيش از همه موجب     

       ترين طوريكـه شـايد بتـوان گفـت كـه بيـش           . انه كرده، سـاختار نحـوي ايـن كتابـست         شاعر
، هاي سبك خاص او را بايستي در البالي مشخـصه هـاي نحـوي آن يـا بـه عبـارتي                     نشانه
  . ر جستهاي نحوي آن با آثار ديگتفاوت

او براي خيال برانگيز كردن گلستانش، گاه فعل را به داليل بالغي و توجه به صنعت با آنكه               
.  در اول جملـه آورده اسـت       ،بنا بر رسم در آخر جمله يا بعد از فاعل و مفعول مي آوردنـد              

نظير . سترهون همين تقدم فعل   هاي گلستان م   پيدايش بسياري از سجع    )1048: 1376بهار،  (
  : بارات در گلستان اين ع

ـ بـر   : هم در آن هفته يكـي را ديـدم از ايـشان           ... «  . »اد پـايي روان و غالمـي در پـي دوان          ب
  )118: 1381سعدي، (

***  
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  )117:همان (» .في الجمله خانة او را كس نديدي در گشاده و سفرة او را سرگشاده... « 
***  

   )61: همان (» ... رده شبانگاه كه دزدان باز آمدند سفر كرده و غارت آو... « 
***  

  )54: همان (» ... همان روز اتفّاق بياض افتاد در حسن معاشرت و آداب محاورت ... « 
***  

  )72: همان (» ... ظاهر حالش ديدم پريشان و در هيات درويشان ... « 
***  

  )70: همان (» ... ديدندش گريزان و بي خويشتن، افتان و خيزان ... « 
***  

   )119: همان (» م بر اين حيوان اليعلَم؟علَسعدي چون مي بيني اين ديباي م: گفتكسي... « 
  : براي مثال. گيردبه جهت رعايت آهنگ كالم، صورت ميگاه نيز تقديم فعل در گلستان 

  )78: همان (» .هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگران را دادي به طرح... « 
***  

  )102: همان(»..لت به مراد من برآيد چندين درم دهم زاهدان را اگر انجام اين حا: گفت...« 
***  

بلي، يك روز چهل شتر قربان كرده بودم امراي عرب را و خود به گوشة صـحرا                 : گفت...« 
  )114: همان (» ...به حاجتي بيرون رفتم 

***  
  )68: همان (» ...دون است و بي سپاس و سفله و ناحق شناس : گفتم... « 

***  
» ...به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم دامني پر كنم هدية اصـحاب را                 : گفت.. .« 
  )50: همان (

***  
  )89: همان(»...ياد دارم كه در ايام طفلي متعبد بود مي و شب خيز و مولع زهد و پرهيز و ...«
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را از جهت بالغت مقدم آورده است زيرا خواسـته اسـت از سـر فراغـت، بـا                   » فعل«و گاه   
بهـار،  (كند، بـه توصـيف او بپـردازد         عول يا موصوف يا مسنداليه ذكر مي      اتي كه براي مف   صف

 و در عين حال رعايت آهنگ كالم را هم كرده است نظيـر تقـديم افعـال در                   )1048: 1376
  : عبارات زير

يكي از صاحبدالن زورآزمايي را ديد به هم برآمده و در خشم شـده و كـف بـر دمـاغ                     ... « 
   )105: 1381ي، سعد(» .آورده

***  
گفتم با قومي افسردة دل مرده و راه از صورت بـه            اي چند به طريق وعظ مي      وقتي كلمه ... « 

  )90: همان (. »معني نبرده
***  

  )76: همان (» ...ملك زوزن را خواجه اي بود كريم النفّس، نيك محضر ... « 
***  

» ..جور و جفا مي ديد      بدخوي،ني تند، ترش روي، تهيدست،      عقد نكاهش بستند با جوا    ... «
  )150: همان (

ت دادن بـه آن در اول آورده اسـت                    1376بهـار،   (: گاه فعل را به جهت تاكيد بر آن و اهميـ :
1049(   

***  
  )82: 1381سعدي، (» ...بگير اين هر دو تا را تا صد دينارت بخشم ... « 

***  
  )84: همان (»  ...نبخشم اين ملك را مگر به خسيس ترين كس از بندگان... « 

***  
  )156: همان (» ...نماند از ساير معاصي منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد ... « 

***  
  : را برخالف رسم و عادت در اول جمله آورده است» فعل«و گاه براي رعايت ايجاز، 

   )92: همان (» ...به خواب ديد پادشاهي را در بهشت و پارسايي در دوزخ ... « 
***  
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  )68: همان (» ...دون است و بي سپاس و سفله و ناحق شناس : گفتم.. .« 
***  

  )72: همان (» ....عمل پادشاه چون سفر درياست خطرناك و سودمند ... « 
***  

بلبالن را شنيدم كه بنالش درآمده بودند از درخت و كبكان در كوه و غوكـان در آب و                   ... « 
  )97: همان (» ...بهايم در بيشه، 

***  
گونه كه استاد بهار در سبك شناسي به آن اشـاره كـرده انـد،               همان» حذف فعل «اما در مورد    

 حذف فعل به قرينه از قرن ششم مرسوم بوده و اگـر سـعدي هـم در                  )1050: 1376بهار،  (
   توان آن را ويژگـي خـاص بـه حـساب           فعل را حذف كرده، از اين جهت نمي       گلستان مكرر

ي او را يكـي از مشخـصه هـا        » حذف فعـل  « بوده اما آنچه     آورد چون در روزگار او معمول     
ست كه او گاه فعل را در جملة اول حذف كرده كه اين كـار  شاعرانگي كالمش قرار داده، آن  

  : مرسوم نبوده است، مانند
  )142: 1381سعدي، (» : ...مقدمة نحو زمخشري در دست و همي خواند...  « 

***  
   )137: همان(»...ين منظور علّتي و بناي مودت بر زلّتي نيست، دانم كه تو را در محبت ا... « 

***  
  )54: همان (» ..گل بستان را چنان كه داني بقائي و عهد گلستان را وفائي نباشد ... « 

***  
  :و گاهي با حذف چند فعل به قرينه، سبك خاص خود را مينمايد

 مقصد زايـران و كهـف مـسافران و    توانگران، دخل مسكينانند و ذخيرة گوشه نشينان و     ... « 
  )163: همان (» ...محتمل بار گران از بهر راحت دگران، 

***  
پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم و حجره به گل آراسته و بـه خلـوت بـا او                    ... « 

  )150: همان (» ..نشسته و ديده و دل در او بسته، 
***  
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» .... منظـر ملعـون و شـمايل نـاموزون           اين چه طلعت مكروه است و هيات ممقوت و        ... « 
  )139: همان (

***  
درويشي را شنيدم كه در غاري نشسته بود و در به روي از مردم بسته و ملوك و اعيان   ...  « 

  )126: همان (» ...را در چشم همت او شوكت و هيبت شكسته 
***  

  )114: همان (» ...خمر خورده است و عربده كرده و خون كسي ريخته، : گفتند... « 
***  

  )71: همان (» ...همچنين تو را فضل است و ديانت و تقوي و امانت ... « 
***  

و از  . گاه نيز از جهت ايجاز، مفعول و فعل، هر دو را حذف كرده است كه رسم نبوده است                 
در انبـار هيـزم     «و  » كس نديـدي    «،  » كني از بهر وي   «مثل حذف   : شگردهاي خاص اوست  

  : زيردر عبارات» افتاد
  )152: همان (. »مصلحت آن است كه ختم قرآن كني از بهر وي يا بذل قربان... « 

***  
  )117: همان (» .في الجمله خانة او را كس نديدي در گشاده و سفرة او را سرگشاده... « 

***  
  )78: همان (» .از دود دل درويشان: گفت. ندانم اين آتش از كجا در انبار هيزم افتاد... « 

  : اه فعل بدون قرينه از كثرت وضوح، حذف شده است و گ
. »باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جـا كـشيده                ... « 
  )1: همان (

***  
  )54: همان (. »گفتي كه خردة مينا برخاكش ريخته و عقد ثريا از تا كش در آويخته... « 

***  
  )59: همان (. »يمت بهترنه هر چه به قامت مهتر، به ق... « 

***  
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  )163: همان (» ...يكي تحرمة عشا بسته و ديگري منتظر عشا نشسته، ... « 
***  

  )87: همان (» مودت اهل صفا، چه در روي و چه در قفا... « 
***  

  )70: همان(»مناسبت و تو را با او چه مشابهت؟اي شيفتة اليعقل شتر را با توچه : گفتند...« 
***  

ة جمع را به قرينة مفرد حذف كرده است و اين كار نيز يكـي از عوامـل درنـگ و                     گاه صيغ 
بـه  » بودند«تامل خواننده بر عبارات گلستان است و از تمهيدات خاص اوست مانند حذف              

  :در عبارات زير» بود«قرينه ي 
  )59: همان (.»برويبرادرانش بلند وخوحقير و ديگر كه كوتاه بود و اي را شنيدم ملك زاده«

***  
  )60: همان (. »آورده اند كه سپاه دشمن بي قياس بود و اينان اندك« 

***  
گاه حذف در صـيغه هـاي گونـاگوني از فعـل اتفـاق افتـاده اسـت و ايـن هـم، غريـب و                          

  . ناآشناست
  :  در جمله ي زير» است «ةبه قرين» هستم«مثل حذف 

  )96: همان (» ن در عين نقصاناما مرا كه حسن ظنّ مردمان در حقّ من به كمال است و م«
***  

  : در عبارت زير» پرستيدمي«به قرينه ي» پرستيدي«يا حذف 
  )80: همان (» ...اگر من خداي را چنان پرستيدمي كه تو سلطان را، ... « 

***  
نظـر  نگـاه نخـست ب  ه است كـه در  دو گاه در يك جمله افعال گوناگون را طوري حذف كر          

  :  با هم در جملة زير» داشت«و » بود«مانند حذف . آيند قرينه مي
  )134: همان(»نه طاقت صبر و نه ياراي گفتاري را ديدم به محبت شخصي گرفتار،پارساي... «

***  
  )141: همان (. »ناديدن زن برمن چنان دشوار نمي نمايد كه ديدن مادر زن... « 
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  . نمايد ر مييعني ناديدن زن برمن چنان دشوار نمي نمايد كه ديدن مادر زن دشوا
***  

جمعي پسران پاكيزه و دختران دوشيزه به دست جفاي او گرفتار، نه زهرة خنـده و نـه                  ... « 
  )155: همان (» ياراي گفتار

***  
  . يعني به دست جفاي او گرفتار بودند، نه زهرة خنده داشتند و نه ياراي گفتار داشتند

و بـا ايـن كـار بـه شـاعرانگي           گاه هم مصدري را از فعل مركب بدون قرينه حـذف كـرده              
» در كـام بـودن  « و  »در نيام بودن  «از فعل مركب    » بودن« حذف مصدر    : مانند ،كالمش افزوده 
  : در جملة زير

. »ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام       : االلبابلوخالف راه صوابست و نقض راي او      «
  )53: همان (

***  
  :  در جملة زير»بازدادن«از فعل مركب » دادن«و حذف مصدر 

ساالر دزدان بر حالت وي رحمت آورد و جامه باز فرمود و لباچه پوستيني و درمي چند بر                  
  )131: همان (. »آن مزيد كرد و بدادش و عذر خواست و لطف بسيار كرد

  . به قرينه حذف ميكند» آغازي«گاه هم صيغة مفرد غايب را در فعل مركب 
» تمتّع يافتن گرفت  «،  »پوشيدن گرفت «،  »خوردن گرفت «در افعال   » گرفت«مانند صيغه مفرد    

  :در جملة زير » نگرستن گرفت«و 
هاي نظيف پوشيدن و از فوا كـه و مـشموم و             طعامهاي لطيف خوردن گرفت و كسوت      عابد«

  )101: همان (» ... حالوت تمتع يافتن و در جمال غالم و كنيزك نگرستن و 
پـس  . ت شاعرانگي گلـستان، صـورت داده اسـت        بنابراين سعدي تغييرات نحوي را در جه      
منظـور ايجـاز،    ل را حذف كرده و در واقع، حذف ب        هرجا كالمش شاعرانه تر شده است فع      

زيرا گاه بوده است كه فعل در جمله هاي شـرط  . براي او بهانة شاعرانه اي بيش نبوده است     
 ها بيـشتر بـه       چون آوردن فعل در اين جمله      )1051: 1376بهار،  (و جزا حذف نشده است      

  :شاعرانگي كالمش افزوده مانند
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بدان كه هر جا كه گل است خارست و با خمر خمارست و بر سـرگنج مارسـت و آن                    ... « 
  )167: 1381سعدي، (» ...جا كه در شاهوارست نهنگ مردم خوارست 

***  
ه دنيا هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست و آن كه بر دينار دسترس ندارد در هم    ... « 

  )146: همان (. »كس ندارد
***  

  )همان(. »في الجمله، شبي خلوتي ميسر شد و هم در آن شب شحنه را خبر شد... « 
***  

  :نتيجه 
چيز مرهون آهنـگ و نـواي شـيرين    چنانكه مالحظه شد، شاعرانگي نثر گلستان بيش از هر    

اربرد كلمات و طـرز     ست و آهنگ و نواي شيرين و موزون آن مرهون سجع و نيز نحوه ك              آن
اين نكته بيش از مضمون گلستان در شـاخص شـدن آن            . ها در كنار هم است    قرار گرفتن آن  

» فعـل «. اعرانه، ساختار كالم را به هـم ميريـزد        مرغ خيال سعدي در پروازي ش     . نقش داشته 
همسو با جهت شاعرانگي كالم سعدي، گاه براي رعايت آهنگ كالم و گاه از جهت بالغت                

رخالف رسم، در اول جمله آورده ميشود منظور رعايت ايجاز، بأكيد و نيز به جهت تو گاه ب
به عبارتي . ايجاز، مفعول و فعل هر دو حذف ميشوندگاه نيز از جهت   . گرددو گاه حذف مي   

تـوان در   ، مي » دسـت تطـاول نيـست      باد خزان را بر ورقـش     «توان گفت رمز و راز اين كه        مي
   .خصوص در ساختار نحوي آن جست، ب»يتادب«امل گوناگون از جمله عو
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