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 چکیده

 هر اعالیامظاز ایران زمین و  تعلیمیترین آثار از درخشان( نامهسعدی)سعدی بوستان  شکبی

آنچه این منظومه را به اثری فاخر و گرانسنگ بدل ساخته ـ . فصاحت و بالغت در زبان فارسی است

 وصورخیال از راه ماهرانه و تصویرسازی مختلف های لفظی و معنوی از آرایهاستادانه غیر از استفاده 

کی یاطناب . زبان و عناصر زبانی استماده خام ـ شیوه خاص رفتار سعدی با بینی برترجهانهمچنین 

پردازی سعدی شگردهای سخنترین هنرمندانهو در عین حال یکی از این عناصر زبانی مهمترین از 

 هایگونهاز واعظی خیرخواه و معلمی دلسوز ، نافذخطیبی در مقام  وی که میرود شمارب بوستاندر 

سوی سعادت بهره و هدایت مخاطب بدر جهت تعلیم  چه تمامتر،و با استادی هر به کرات، آنمتنوع 

ین به تبی و انواع آن بررسی مبحث بالغی اطنابمعرفی و تا ضمن  این مقاله میکوشد جسته است.

  .سعدی بپردازد بوستانها و شگردهای بسط کالم در شیوه
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 مقدمه

ای از عده طوری کهب تندسهعلم معانی  بسیار مهماز مباحث و در مقابل آن ایجاز، مبحث اطناب 
 جاحظ. اندکالم خالصه کردهدر  ایجاز و اطناب هموارد کاربرد هنرمندان، بالغت را در شناخت بالغیون
گویی دیههب وقترومی را گفتند بالغت چیست؟ گفت حسن اختصار به : »مینویسد التبیینوالبیاندر 

ل عسکری الابوه (74 ص :ضیفشوقیتطور و تاریخ،  ةالبالغ) «.و بسط کالم به وقت اطاله و اطناب
 الصناعتین،) «.نالاست بدون بط ت بدون عجز و اطنابغت ایجاز اسالب: »میگوید الصناعتیندر 
برخی  است که قدری مهممبحث ایجاز و اطناب به: »مینویسدنیز همایی  (042 ص :عسکریهالل ابو

غت الحق این است که اگر تمام ب ،اندم موجز تفسیر کردهالغت را به کالبغت شمرده و الآن را اساس ب
  (595 ص :هماییبیان،  و معانی.« )قل یکی از ارکان اساسی آن استالا ،نباشد

خواهد مطلبی را بیان کند حال مخاطب و مقتضیات زمان و بگوینده بلیغ چون یم میدان چنانکه
و گاه  ندمیکلب را به تفصیل و گاه به اختصار بیان طو بر این اساس گاهی م میگیردمکان را در نظر 

 که گوینده در ذهن دارد به سهمعنایی را متوسط یعنی نه مختصر و نه مطول. به بیان دیگر  بطور
یا به طریق تفصیل و اطناب و یا به وجه ( ایجاز)یا به طریق اختصار : تواند ادا کندوجه می

هرگاه لفظ بیش از معنی باشد، اطناب و  (79 ص صفا:سخن، آیین. )مساوات در معنی و لفظ
هرگاه کمتر از معنی باشد ایجاز است و زمانی که لفظ و معنی برابر باشد مساوات در عبارت 

 .وردبخهم ه که بنا به دالیلی این مساوات باصل در کالم بر مساوات است مگر آن. برقرار است
« اهمتعارفِ وَ الْإطنابُ أداؤُهُ باکثرَ مِنْال ةرباقلَّ مِن عبافَالْاِیجازُ اداءُ المقصودِ » قزوینی:به قول خطیب

از حد عبارت ه کمترین ایجاز ادا کردن مقصود است ب( )71 ص قزوینی:خطیبالمفتاح،  تلخیص)
 (.عبارت از حد متعارفبیشترین متعارف و اطناب ادا کردن مقصود است با 

 طرح مسئله    
ای عده طوری کهبه استعلم معانی  بسیار مهماز مباحث و در مقابل آن ایجاز ـ ـ  اطنابمبحث    

 .انددر کالم خالصه کرده یجاز ـو اـ  طنابا ه، بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمنداناز بالغیون
 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق   
 به را زبانفارسی ادبای توجه کمترین دارد، که فراوانی شناسانةزیبایی اهمیت وجود با معانی علم   
 زیادی پیشرفت شناسان،زبان نزد ویژهبه غرب، در علم این کهحالی است  دراین  نموده، جلب خود
های فراوانی قابلیتهای این علم را از دید همگان پنهان و آن را در مقایسه با شاخه عوامل. است داشته

جا که پژوهشگران حوزه زبان و منزوی ساخته است، تا آن مهجوردیگر علم بالغت یعنی بیان و بدیع، 
 .سراغ آن میروندندرت بهالغی دیگر بها داده و بو ادبیات به علم معانی کمتر از دو علوم ب

 پیشینه تحقیق   
ه کهای گوناگونی صورت گرفته پژوهش سعدی بوستانهای بالغی در زمینه بررسی ارزشتاکنون    

چه مقاله حاضر را از دیگر آن. بیشتر در حوزه بیان یا بدیع بوده تا علم معانیها، این پژوهشالبته 

ویه از زااوالً را  بوستانسازد این است که این مقاله، سعدی جدا می بوستان پژوهشهای بالغی در مورد
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. شایان میدهدمورد بحث و بررسی قرار « اطناب»از منظر مبحث  طور مشخصثانیاً بعلم معانی و 

رار مورد واکاوی ق« کالم بسطهای و شیوه طنابا»سعدی صرفاً از منظر  بوستانذکر است که تاکنون 

 نگرفته است.

 اهداف تحقیق    

 دبیا یفیق و ظرااکمک شایان توجّهی به دریافت دق طنابسعدی از زاویه مبحث ا بوستانبررسی    

 .ندمیکدر جهت تعلیم و تربیت مخاطب همچنین کشف چگونگی رفتار سعدی با زبان  این اثر ارزشمند و

 سؤاالت تحقیق

 : زیر است سؤاالت به پاسخگویی صدد در حاضر مقاله

 چیست و انواع آن کدامند؟ اطنابـ     

 ؟کدامنددر زبان فارسی و گسترش متن کالم  های بسطشیوهـ    

 سعدی کدامند؟ بوستانکالم در  بسطها و شگردهای ـ شیوه     

 بهره بیشتری جسته است؟ بوستاندر کالم  بسطهای ـ سعدی از کدامیک از شیوه     

 فرضیه تحقیق   

 های علم معانی است.یکی از مهمترین باب طنابـ ا

بهره فراوانی در جهت تعلیم و تربیت مخاطب و انواع آن  اطناباز  بوستانـ سعدی در جای جای 

 است. جسته

و  مخاطبو اقناع در جهت جلب توجه و ترغیب  های بسط کالم،شیوهسعدی از اطناب و انواع  ـ     

 تفهیم پیام به او بهره بسیاری برده است. 

 بحث و بررسی

الفاظ  آوردن و در اصطالح علم معانی« دراز کردن سخن»و « رگوییپ»در لغت به معنی اطناب 

 ندانیچ تفاوت محتوایی، نظر از که شده ارائه اصطالح این از گوناگونی تعاریف است.بیش از معانی 

و االطناب هو أداءهُ باکثر من عباراتهم سواء »اند: نوشته« اطناب». در تعریف ندارد وجود هاآن بین

 ( 984ص  ی:سکاکالعلوم،  مفتاح« )راجعه إلی اجمل أو الی غیر اجمل. ةأو الکثر ةکانت القل

 انواع اطناب

 خطیب از پیروی به تفتازانیعنوان مثال بهانواع اطناب در کتب بالغی مختلف، متفاوت است، 

 تکریر، عام، از بعد خاص ذکر ابهام، از بعد : ایضاحمیکندعنوان  مورد 3 را اطناب انواع قزوینی

-922 : صصتفتازانی، المطولحروف. ) کثرت اعتراض، تتمیم، ،(احتراس) تکمیل تذییل، ایغال،

ترین مفصلترین و در عین حال کامل اما( 541-589 : صصتفتازانیالمعانی، المختصرو  035

طناب ا ضمن تقسیم االتقان فی علوم القرآناست، وی در سیوطی باره، متعلق به بندی در اینتقسیم
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 ایهبرای هریک مثال و میکندانواع آن را بیست و یک مورد ذکر  ،«بسط»و « زیادت» کلی به دو قسم

 (473 ص سیوطی:القرآن،  علوم فی االتقان) آورد.متعددی از قرآن کریم می

 )زیادت( اطناب زیادهالف( 

نام دارد. در این نوع اطناب نویسنده یا  )زیادت( اطنابی که مربوط به جمله است، اطناب زیاده

د برای تردید الفاظ زائد بایبرد. بیر معنایی که در جمله بیان شده بکار میشاعر، الفاظ و عبارات زائد ب

وگرنه اطناب از نوع ممل محسوب میشود. اغراضی خاص همچون مبالغه، تأکید، توضیح و... باشند 

البته که اند نویسان، مصادیق متعددی برای اطناب زیاده ذکر کردهیم بالغتمیدانطور که همان

 آیه شریفه عنوان مثالبه ،به راحتی ممکن نیست آنتشخیص و تعیین مصادیق برخی از انواع 

ر ذیل تکمیل ذکر مثال دعنوان شاهدبه البالغهجواهردر  (8)انسان:  «یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّه»

، در حالی که در برخی دیگر از کتب بالغت از مصادیق (021 ص :هاشمیالبالغه، جواهرگردیده )

 تتمیم شمرده شده است. 

 پردازیم:ای است، میکه مفید غرض و فایده اطنابدر ادامه به مواردی از 

 . ایضاح بعد از ابهام5

آن است که معنایی را نخست مبهم و فشرده بیاورند و سپس آن را شرح و توضیح داده و روشن 

. همایی همین تعریف را تحت عنوان سازند و مقصود از آن ممکن است تفخیم، تعظیم، یا تأکید باشد

ور طن است که ابتدا مطلب را ابتدا بدارد که توشیع آو در توضیح آن بیان می مطرح نموده،« توشیع»

و چیز که د میگوید، مثالً نویسنده میدهندآورند و سپس آن را یک یک توضیح مبهم و سربسته می

معانی و بیان، و... ) میکنداست که فالن خاصیت را دارد یا چهار چیز است که مردم را سعادتمند 

 ( مانند بیت زیر که در اغلب کتب بالغی در ذیل این موضوع آمده است:597ص : همایی

ست:     سیر این دو حرف ا سایش دو گیتی تف  آ

 

مدارا            نان  ــم با دشـ تان مروت،  ــ  با دوسـ

 (82)دیوان حافظ: ص                             

 :بوستاندر  ایضاح بعد از ابهامهایی از نمونه

ــای      ــاه کشـــورگشــ پرور ای شــ تن   دو 

 

 یـــکـــی اهـــل بـــازو دوم اهـــل رای 

 (5213)بوستان، بیت                              

 و یا:

ــو کــس   ــگــی چــون ت ــه مــردان ــدیــدم ب  ن

ــردوار    ــدن م ــش خصــــم آم ــی ــی پ ــک  ی

 

ــت و        بس  کــه جنگــاوری بر دو نوع اســ

 دوم جـــان بـــه دربـــردن از کـــارزار

 (0941-0947)بوستان، بیتهای                

 نیز:
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 پی خــاص و عــام دو کس چــه کننــد از    

لق           ح ــازه  کنــد ت ــا  ــنــه را ت کی تشــ  ی

 

ــام           ــت ن گر زشــ محضـــر د نیــک  کی   ی

ــق   ــد خــل ــن ــت ــه گــردن در اف ــا ب ــر ت  دگ

 (495-490 بوستان، بیت)                       

 همچنین:

ــت      ــنیدم که غیبت رواسـ ــه کس را شـ  سـ

ــت   ــالم ــاهــی م ــادشــ ــکــی پ ــد ی ــن  پســ

ــت از او نــقــل کــردن خــبــر   حــالل اســ

ــی   ــر ب ــرده ب ــن   دوم پ ــت ــی م ــای ــی  ح

ــاه   ز  ــگ ــرادر ن ــدار ای ب ــوضـــــش م  ح

ــت خــوی    ــاراســ ــرازوی ن ــژ ت ــوم ک  ســ

 

ــت   ــتی چهــارم خطــاســ  وز این درگــذشـ

ــد    ــزن ــی گ ــن ــی ــق ب ــل ــر دل خ ــز او ب  ک

ــر حــذر   ــنــد از او ب ــاشــ  مــگــر خــلــق ب

می    خود  تن       کــه  خویشــــ بر  پرده   درد 

ــه چــاه کــه او مــی ــه گــردن ب  درافــتــد ب

ــوی    ــگ ــی ب ــه دان ــرچ ــدش ه ــل ب ــع  ز ف

 (9242-9241بوستان، بیتهای )  

  بعد از عام . ذکر خاص0

آن است که بعد از ذکر یک مفهوم کلی، مصداق یا مصادیق آن را جهت ایضاح مطلب و تقریر در 

کنند. در این صورت قبل از مطلب اضافی توضیحی، مفاهیمی چون: مانند و از قبیل و ذهن ذکر می

 :اشمیسبیان و معانی، ) گذارند.(می «:»گونه موارد دو نقطه نظایر آن در تقدیر است. )امروزه در این

تر ذکر ( البته باید دقت داشت که مطلب اضافی جنبه حشو قبیح نداشته باشد. به بیان ساده058 ص

و  میشودخاص بعد از عام، نوعی تکرار مفهوم است که طی آن ابتدا مفهومی کلی و عمومی مطرح 

نه خاص، آن مفهوم کلی سپس برای تأکید بر آن و همچنین به جهت جلب توجه مخاطب، با ذکر نمو

 تا از این طریق خواننده به اهمیت موضوع پی ببرد. مانند: میشودیح داده ضتو

ــتــار امــرش هــمــه چــیــز و کــس   پــرســ

 

ــی   ــن ــس  ب ــگ ــور و م ــرغ و م  آدم و م

 (54)بوستان، بیت                 

مصادیق که سعدی در مصراع اول مفهومی کلی را آورده )همه چیز و کس( و سپس در مصراع دوم 

 مطرح نموده است. را جهت ایضاح مطلب ( آدم و مرغ و مور و مگسبنی)آن 

خود به کاخی بلند تشبیه کرده و سپس در  بوستانابتدا کتاب  بوستانهمچنین سعدی در آغاز 

پس  ذکر خاص»ای برای برشمرده، که این چند بیت نیز نمونه« ده در از تربیت»ی بعد برای آن بیتها

 تواند بود:  بوستاندر « از عام

ــ ــم    چ ــت ــرداخ ــپ ــت ب ــال دول ــن ک  و ای

ــدبیر و رای      ــت و ت ــاب عــدل اســ  یکی ب

ــادم اســـــاس  ــه ــاب احســـــان ن  دوم ب

ــور    ــتی و ش ــت و مس ــق اس ــوم باب عش  س

ــم     ــت ــت ســــاخ ــی ــرب ــر او ده در از ت  :ب

ــرس      ــق و ت ــل ــی خ ــان ــب ــه ــگ ــداین  خ

ــپــاس  ــل حق را سـ  کــه منعم کنــد فضــ

ــ  ــقی کــه بنــدنــد بر خود ب  زوره نــه عشـ
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ــا پــنــجــمــیــن  ــع، رضــ  چــهــارم تــواضــ

ــت       ــی ــرب ــم ت ــال ــم در از ع ــت ــف ــه ه  ب

ــت و راه صــــواب       ــه اســ توب ــاب  هم ب  ن

 

ــن    ــاعــت گــزی ــن ــم ذکــر مــرد ق ــشــ  شـ

فیــت        بر عــا کر  تم در از شــــ ــه هشــــ  ب

ــاب    ــت ــم ک ــت ــات و خ ــاج ــن ــم در م  ده

 (521-550بوستان، بیتهای)         

از ذکر خاص بعد »در این است که  در« ایضاح بعد از ابهام»با  «ذکر خاص بعد از عام»نکته: فرق 

 مبهم نیست در حالی که در ایضاح بعد از ابهام مطلب نخست مبهم است. ، مطلب نخست «عام

  . تکرار )تکریر(9

ها به منظور نفوذ و تأثیر بیشتر در ذهن مخاطب. تکرار یکی ها و جملهیعنی مکرر داشتن کلمه

با معنا در ارتباط  که چندان میرودای لفظی به شمار از مباحث علم بدیع است که در ظاهر آرایه

د. ردمیگبتوان در تکرار، اغراض و فوایدی یافت، بررسی آن به علم معانی مربوط  چنانچهنیست، اما 

یقی و نیز ارتقای موس ، استلذاذانذار و اغراء و تنبیه به تأکید و مبالغه و میتواناز جمله فواید تکرار 

 ، مانند این بیت معروف مولوی:، اشاره نموددمیگردکالم که باعث توجه هرچه بیشتر مخاطب به کالم 

مد              بار آ ــک هار مشـ مد ب هار آ مد ب هار آ  ب

 

ــار آمــد        بردب نگــار  نگــار آمــد   نگــار آمــد 

 (31)غزلهای شمس تبریزی، مولوی: ص      

 باشد.یمکه در این ابیات، تکرار عالوه بر ارتقا بخشیدن به موسیقی کالم، مفید معنای استلذاذ و تأکید نیز 

 بیت:و یا 

فتــه     خ ــت ن لوم     اســ ظ هش  از م ترس   آ  ب

 

ــش    دل دود ز  ــاه ــگ ــح ــرس  صــــب ــت  ب

 (415)بوستان، بیت                    

 که غرض از تکرار در آن تنبیه تحذیر و در نهایت ارشاد مخاطب است.

 نیز:

ــخــت     ــب ــک ــی ــه ن ــد شــ ــحــم ــک م ــاب  ات

 

 خــداونــد تــاا و خــداونــد تــخــت       

 (541)بوستان، بیت        

 آن، استلذاذ از نام ممدوح خویش است. که غرض سعدی از تکرار در

 :بوستانهای دیگری از این دست در نمونه

ــری    ــت ب ــم ــی ز رح ــوان ــا ت  مشـــــو ت

 

می           خوان  ت نش از اســـ خو ــدچکــان   دوی

 

 پــا  خــداونــد  آفــریــدت  خــا  ز

 

برنــدت       حمــت  بری     کــه ر حمــت   چو ر

 (5511)بوستان، بیت                                

ــدهــمــی گــفــت واز هــول جــان مــی  دوی

 (0433)بوستان، بیت                                

گی    بنــده  ای پس  فتــاد  خــا  چو  کن  ا

 (5382)بوستان، بیت                               
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ــه ــر ن ــی ه ــه دد از زادهآدم  اســـــت ب

 

حب   انســـان دد از اســـت به   خرد صـــا

 

ــه دم      ــت ن ــق ــری ــدر ط ــد ان ــای ــدم ب  ق

 

ــه ــی ز دد ک ــد زادهآدم ــه ب  اســـــت ب

 (458)بوستان، بیت                     

ــه ــان ن فتــد  مردم  در کــه انســ  دد چو  ا

          (453)بوستان، بیت                                

ــلــی نــدارد دم بــی      قــدم کــه اصـــ

 (171)بوستان، بیت                      

بد نیست بدانیم که در رابطه با تکرار دو رویکرد قابل بررسی است: یکی رویکردی که در آن، 

در  هاشمی شده است و نظر بررسی« کالم فصاحت» و« اطناب»مباحث  در ذیل غالباً تکرار

 علم اصولدر  ، رضانژادادبی صناعات و بالغت فنون در ، هماییگفتار هنجارتقوی در  جواهرالبالغه،
ه ی کرویکردپارسی از این دست است و دوم،  سخن زیباشناسی ، کزازی درفارسی زبان در بالغت

 شناسیزبان ازو صفوی در  بدیع به تازه نگاهید و دیدگاه شمیسا در میدانتکرار را مختص علم بدیع 
 اند. از این جملهزیباشناسی  دیدگاه بدیع ازدر  کامیار و وحیدیانادبیات  به

 گیردمیجای  بدیع علم در قلمرو اخالقی، همـ  تعلیمی اثر یک عنوان به سعدی بوستان در تکرار

 و موسیقیایی بعدی بیشتر است، بدیع حوزه به مربوط که تکراری؛ معانی علم هم در حوزه و

 نوع عشعاالتحت نیز بدیعی تکرار همین اگرچه ،میرودن فراتر کالم سطح از و دارد شناسانهزیبایی

 بوستان در هکتکراری . میرودبه کار  معانی القای برای ایوسیله عنوان به بیشتر دارد و قرار اثر تعلیمی

س سعدی را انعکا تعلیمی و گرایانهاخالق بیشتر اندیشه میگیرد جای معانی علم قلمرو در سعدی

 هک است زبانی کاربردهای طریق از اندیشه و معنا انتقال هدف ،معناشناسانه تکرار این در و میدهد

  است. زبان در مفهوم تکرار کاربردها، این از یکی

 . اعتراض )حشو ملیح(7

آوردن جمله معترضه در اثنای کالم که ممکن است به جهت دعا یا نفرین باشد )جمالت دعایی( 

گونه از اطناب ممکن است دارای فوایدی باشد، از جمله: دفع و یا شرح و توضیح مطلب )بدل(. این

 مانند:ایهام، تأکید کالم، دعا، نفرین، تنزیه، تنبیه، شرح و توضیح مطلب و... 

ــاکــزاد چــه خــوش گــفــت ــی پ  فــردوســ

 

ــاد    ــا  ب ــت پ ــرب ــر آن ت ــه رحــمــت ب  ک

 (5992)بوستان، بیت                              

 و مفید معنای دعا. حشو ملیح است« که رحمت بر آن تربت پا  باد»جمله که 

 و یا:

بخــت           ــتــه  برگشــ مرد  ن جوا ــا  کــه آن ن

 

تخــت              بر جــای  مش  ن ی ب بوت  ــا  ...کــه ت

 (871)بوستان، بیت                               

 و:
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ــت     بُ  ــه دســ ــه دادم ب  تــک را یکی بوســ

  

بر بــت        ــاد و  بر او ب عنــت  ل ــت کــه   پرســ

 (9108)بوستان، بیت                              

 است و مفید معنای ثانوی نفرین.« حشو ملیح»که مصراع دوم هر دو بیت 

 :بوستان های دیگری از اعتراض درنمونه

ــاخــوب ــه ن ــرح  ب ــی شــ ــورت ــر صــ  دادت

 

ــانــه عــاا داد  یــمــرا حــاجــ    ی شـــ

 

کتــه     ن ین  نوی    در ا گر بشـــ ــت   ای هســ

 

یری پســـنــدیــده دوش           پ گفــت  ین  ن  چ

 

 ز عــهــد پــدر یــادم آیــد هــمــی      

 

ــور     ــران و ت ــد ای ــداون ــت ای خ ــف ــگ  ب

 

ــروزی      ــک ــی ــرد را ن ــد م ــه ب ــاد  ک ــب  م

 (910)بوستان، بیت                   

ــاد    ــاا ب ــج ــالق ح ــر اخ ــت ب ــم ــه رح  ک

 (0490)بوستان، بیت                              

ــوی   ــت ق ــاد و دول  کــه حــکــمــت روان ب

 (750)بوستان، بیت                              

ــه گوش  ــخنهــای پیران ب  ...خوش آیــد سـ

   (0311)بوستان، بیت                              

ــی   ــر دم ــر او ه ــت ب ــم ــاران رح ــه ب  ...ک

 (9415)بوستان، بیت                              

ــه  ــو دور  ک ــار ت ــد از روزگ  ...چشــــم ب

 (784)بوستان، بیت                   
 . تذییل1
« ارایند.بی ،ای که مثل و متضمن مطلبی حکیمانه استآن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله»
وسیله آن مطلب بهتر های گسترش کالم است که بهز شیوه( تذییل ا033ص : هماییمعانی و بیان، )

 ی: بیتهامانند  ،دمیگردو مؤثرتر واقع  میگیرددر ذهن مخاطب جای 
ــوس و حیف  ،مکن عمر ــایع بــه افسـ  ضــ

 
ــاخــتــه   ــاســ ــخــن گــفــت ن  نــبــایــد ســ

 
ــم ــل      ک ــج ــی خ ــن ــی ــب ــز ن ــرگ  آواز ه
 

ــی    ــت بســ ــب ــی ــوار غ ــیــش دی ــکــن پ  م
 

ــیف       قتُ سـ  که فرصـــت عزیز اســـت والو
 (9119)بوستان، بیت                   

ــایــد    بــریــدن نــیــنــداخــتــه      نشـــ
 (0832)بوستان، بیت                              

ــک بهتر کــه یــک توده گــل         جوی مشــ
 (0839)بوستان، بیت                              

ــی   ــش گــوش دارد کســ ــز پســ ــود ک  ب
 (0834)بوستان، بیت                  

ا نکته و ی ذهن مخاطب، به، هر بیت برای جایگیر شدن بهتر مطلب در میشودمالحظه  چنانکهکه 
 گونه آراسته گردیده است. عبارتی حکیمانه و مثل

 . تکمیل 1
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ای ذکر نمایند که موهوم خالف مقصود باشد و پس از آن جمله دیگری آن است که در آغاز، جمله
جمله  آنکهتر تکمیل یعنی ( به بیان ساده551ص  :آهنیمعانی بیان، آورند و بدان رفع توهم کنند. )

و  لیلیمانند این دو بیت از  ،گوینددوم رفع شبهه و توهم از جمله اول کند، که بدان احتراس هم می
 نظامی که در بیشتر کتب بالغت ذیل مبحث تکمیل آمده است: مجنون

ــوی هــش    ــیســ ــب ع ــی ــب ــاش ط ــی ب  م
ــدوز       ــت ان ــاع ــه ط ــی ــق ــاش ف ــی ب  م

 

 امـــا نـــه طـــبـــیـــب آدمـــی کـــش  
 امــا نــه فــقــیــه حــیــلــت آمــوز        

 (04: ص نظامیلیلی و مجنون، )               
 اما نه هر طبیبی و فقیه باش اما نه هر فقیهی.  ،یعنی طبیب باش
 ی:بیتهاهمچنین 

ــه    ــی ــق ــن ف ــده در م ــجــی ــرد رن ــگــه ک  ن

 
گزیــد         نی  ی حرانشــــ گی پــای صــــ  ســــ

 

ــه      ــی ــدر ســــف ــل ان ــاق ــردن ع ــه ک ــگ  ن
 (100)بوستان، بیت                              

ــمی کــه زهرش ز   دنــدان چکیــدبــه خشـ
 (0533)بوستان، بیت                              

 .دهدمیکه مصراع دوم هریک، به نوعی از مصراع اول رفع توهم نموده و کیفیت آن را بیشتر توضیح 
 . ایغال4

 ای مناسب باآن است که شاعر مقصودی را به کمال در بیتی بگوید و چون به قافیه رسد، واژه
که بر زیبایی کالم بیفزاید. به بیان دیگر ختم نمودن کالم است به چیزی که مفید  موضوع بیت بیاورد

( و یا ختم کردن کالم است 597ص  :تقویهنجار گفتار، نکته باشد که معنی بدون آن تمام باشد. )
ای بر اصل معنی افزوده و کالم را رونق به چیزی که معنی بدون آن تمام باشد لیکن آوردن آن نکته

تر مراد از ایغال این است که جمله ( به بیان ساده059 ص :رجاییالبالغه، معالمیبایی بخشد. )و ز
ود به باشد، که اگر ذکر نش - که معنی آن تمام است -اضافی در تأیید یا تأکید یا توضیح مطلب اول 

                   معنی کالم خللی وارد نشود.
مترادف « حشو ملیح»را با « ایغال»نویسان دیگر بالغتشایان ذکر است که همایی برخالف 

 (991 ص همایی:ادبی،  صناعات و بالغت فنوند. )میدان
 سعدی: بوستان هایی ازنمونه

ــیــکــی مــدار   ــم ن ــد کــنــی چشــ  اگــر ب
 

 رطــب نــاورد چــوب خــرزهــره بــار     
 

 جــمــالــش بــرفــت از رل دلــفــروز      
 

ــه زور؟           ــل کنــد نیکبختی ب  کــه حــاصــ
 

ــار       ــور ب ــگ ــز ان ــارد گ ــی ــز ن ــرگ ــه ه  ک
 (499)بوستان، بیت                               

همــان چشـــم دار              بر  نی  ک ف خم ا ت  چو 
 (491بوستان، بیت )                              

ــد      خور زرد شــ ــد ز روز    چو  نمــان  بس 
 (434)سعدی، بیت                               

ــم کور؟  ــرمــه کــه بینــا کنــد چشـ  بــه سـ
 (0157)بوستان، بیت                  
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 نـــیـــایـــد نـــکـــوکـــاری از بـــدرگـــان
 

ــال بیــد  ــش نرویــد گــل از شــ  بــه کوشـ
 

ــت           مه کیســ جا که در  ند مردم   چه دان
 

بی       ــت آر ای  ــه دســ نی ب کو  ثبــات ســــ
 

ــگــان   ــدگــی از ســ ــت دوزن  مــحــال اســ
 (0151)بوستان، بیت      

ــ ــ     ن گرمــاب ــه  گی ب ن پیــد   ه ه ز  گردد ســــ
 (0153)بوستان، بیت      

ــت           مه چیســ نا که در  ند  نده دا ــ  نویسـ
 (0183بوستان، بیت )                

ــنــگ گـردان نـرویــد نـبــات       کــه بـر ســ
 (0421بوستان، بیت )                   

 مترادفات. 8
ر قصد وضوح بیشتصاً در سبک عادی، مگر آنجا که بهآوردن لغات مترادف کالً جایز نیست مخصو

زیبایی و روانی است و گاهی نیز برای جهت یات عالوه بر مسئله وضوح گاهی بهالزم باشد. اما در ادب

 مانند: (005 ص :شمیسابیان و معانی، تأکید و اهمیت دادن به مطلب است. )

ــدم   ــان شــ ــاه ــپ ــدار وی در ســ ــه دی  ب

 

ــدم           خواهــان شــ بکــار و  ل ط هرش  م ــه   ب

 (0191)بوستان، بیت                              

 خواهان دست به اطناب زده است.در این بیت سعدی با آوردن دو کلمه مترادف طلبکار و 

 و یا:

ــت و رخت   ــیم و ملک اس ــان را زر و س  کس

 

ن          ــان  چو ایشــ م ه بخــت؟       ئی چرا  ک ی  ن

 (0128بوستان، بیت )                 

 این بیت نیز به دلیل وجود چند کلمه مترادف دارای اطناب است.

 نیز:

نگــدل      ــد و ســـ ــاشــ ــدرون ب  ســـیــاه ان

 

نگــدل         ت موری شــــود  خواهــد کــه   کــه 

 (5990)بوستان، بیت                  

 معنی دارای اطناب است.این بیت نیز به خاطر داشتن دو کلمه تقریباً هم

 :بوستان هایی دیگر ازنمونه

 یــکــی گــربــه در خــانــه زال بــود      

 

ــت        بهشــ ی یر و دی مــاه و ارد ت  بســــی 

 

عقــل و رای       ــد و  ــاشــ عرفــت ب م ــه از   ن

 

ــود     ــدحــال ب ــام و ب ــه ای ــت ــرگشــ ــه ب  ک

 (0434)بوستان، بیت         

ــت           ــیم و خشــ باشـ خا   ما  که  ید   برآ

 (        9181)بوستان، بیت                    

ــی ســــرای     ــاروان ــد ک ــن ــر ره ک ــه ب  ک

 (0804بوستان، بیت )     
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ــن و هــور   ــروی ــاه و پ ــی م ــد بســ ــاب ــت  ب

 

ــه در   ــدم ک ــی ــن ــر شــ ــت ــاخ ــرزی از ب  م

 

ــهــدار و گــردن  ــپ ــتــن ســ ــل ــی  کــش و پ

 

ــور    ــن گ ــی ــال ــداری ز ب ــر ن ــر ب ــه ســ  ک

 (823)بوستان، بیت        

ــدر  ــد از یـــک پـ ــودنـ ــرادر دو بـ  ،بـ

 (114)بوستان، بیت                    

ــرزن   ــا و شـــــمشـــــی ــوروی و دان ــک  ن

 (118بوستان، بیت )                   

 اطناب بسطب( 

وَیْلٌ » در کتب بالغی معموالً آیه شریفه. ها حاصل شوداطنابی است که در نتیجه فراوانی جمله 

 به (پردازندکسانی که زکات نمی، و وای بر مشرکان) (1 -4 :)فصلت« ةکازلِلْمُشْرِکینَ الَّذینَ الیُؤتُونَ ال

ای ندهدهبدیهی است که در بین مشرکان هیچ زکات؛ دمیگردد مثال برای اطناب بسط ذکر هعنوان شا

ز تر  آن و بر حذر داشتن آنها ا یادا(، تشویق مؤمنین بر ةکازنیست ولی نکته این تعبیر )ال یُؤتُونَ ال

 زکات است. 

 از جمله: ،میگیردصورت مختلفی های کالم در زبان فارسی به شیوهبسط 

 :مناظره. بهره جستن از 5

گیری از آن به هنرنمایی و های بسط کالم است، زیرا نویسنده با بهرهمناظره نیز یکی از شیوه 

یم در مناظره دو طرف با آوردن استدالل و براهین سعی میدان چنانکهپردازد. نگاری ادبی میانشا

که برتری خویش را بر دیگری به اثبات رسانند. طرفین این گفتگو گاه دو انسان یا دو موجود  میکنند

ی زیر بین مجنون و شخصی دیگر بیتهاعنوان مثال در بهمختلف میباشند.  ءزنده و گاه دو شی

 ای صورت گرفته است:مناظره

ــی گفــت کــای نیــک پی  بــه مجنون کسـ

ــد            نمــان لی  ی ل گر در ســــرت شــــور   م

ــت زار            گریســ ب یچــاره  ب نیــد   چو بشــــ

ــت         منــدســ لی درد خود د یش  و مرا   ر

ــبــوری بــود      نــه دوری دلــیــل صـــ

ــوی     ــده خ ــن ــرخ ــادار ف ــت ای وف ــف ــگ  ب

ــت                یش دوســ پ من  ــام  بر ن م فتــا  گ  ب

 

حی؟             ــه  یی ب نیــا گر  ی بودت کــه د  چــه 

ــد؟          نمــان ــت و میلی   خیــالــت دگر گشــ

خواجــه    ــدار    کــه ای  من ب تم ز دا ــ  دســ

 تــو نــیــزم نــمــک بــر جــراحــت مــریــش 

ــود   ــار دوری ضـــــروری ب ــه بســـــی  ک

ــگــوی   ــی ب ــل ــی ــه ل ــامــی کــه داری ب ــی  پ

ــت        که اوسـ جا  نام من آن ــت   که حیف اسـ

 (5857-5802)بوستان، بیتهای                 

 :توصیف. بهره جستن از 0

ی که این شیوه یک میگیردگاه گوینده با آوردن صفات متعدد برای یک موصوف راه اطناب پیش 

 ،آید. آوردن صفت معموالً بنا به اغراضی نظیر مدح، ذم، تأکیدبه شمار میکالم از شگردهای اطناب 
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 شناخت و تبیین برای شیوه این از بوستان در سعدی. میگیردو... صورت  رفع ابهام تخصیص، توضیح،

 صفات متعدد برای موصوف آوردن از سعدی قصد. جسته است بهره فراوان موضوع، یا موصوف بهتر

و  اندیشه در هریش بیشتر ادبی -زبانی  کاربرد نوع این بلکه نیست؛ شناسانهزیبایی هایانگیزه صرفاً

ش های پی در پی به ستایبا بیان صفت بوستان سعدی در دیباچهعنوان مثال به؛ دارد وی بینیجهان

هر صفتی هم که در پردازد، هدف سعدی از این کار این است که به مخاطب خود بفهماند خدا می

 گونه که باید و شاید او را توصیف نماید:د آنمیتوانوصف خدا آورده شود، باز ن

ــورتــی را نــطــفــه دهــد  پــری چــون صــ

ــلــب در فیروزه و لعــل نهــد ــنــگ صـ  سـ

ــر ز ــد  اب ــن ــگ ــره اف ــط ــوی ایق ــم ســ  ی

 کـــنـــد الال لـــؤلـــؤی قـــطـــره آن از

ــیــده   ذره یــک علم   او بر  ــت  پوشـ  نیســ

 مـــور و مـــار روزی کـــن مـــهـــیـــا

ــه مرش  ب جود  ا قش    عــدم از و ــت ن  بســ

 بــرد در عــدم کــتــم  بــه ره دگــر

ــش    بــر مــتــفــق   جــهــان   الــهــیــت

ــر  نــیــافــت   جــاللــش  مــاورای بشـــ

ــه ــر ن ــش اوا ب ــرد ذات ــرغ پ ــم م  وه

ین  در تی  ورطــه ا ــد   کشــــ  هزار  فروشــ

 گم ســیر، این در نشــســتم  هاشــب چه

یط     ح ــت م لم   اســ یط   بر  ملــک  ع  بســـ

ــه ــه  در ادرا  ن ــن ــش ک  رســـــد ذات

 

ــتکــرد کــه  ــورتــگــری؟ آب بــر ســ  صــ

ــل ــل گ ــع ــروزه شــــال در ل ــی ــگ پ  رن

فتــد  صــــلــب ز طفــه    او کم  در این  شــــ

ــن، وز ــی  ای ــورت ــرو صــ ــاال ســ ــد ب ــن  ک

ــت نزدش بــه پنهــان و پیــدا کــه  یکیســ

گر  ــتبی  چنــد   و ینــد   و دســ ــا  زور و پ

 هســـت؟ نیســـت، از کردن او جز داند که

ــه وز آنـجــا  ــحـرای  ب ــر  صــ  بـرد  مـحشــ

 مــاهــیــتــش    کــنــه  از فــرومــانــده  

ــر ــیــافــت جــمــالــش مــنــتــهــای بصــ  ن

ــفش ذیل  در نه  ــد وصـ ــت رسـ  فهم دسـ

ــد پــیــدا کــه  کــنــار بــر ایتــخــتــه نشــ

ــت کــه ــتینم    گرفــت  دهشــ  قم  کــه آسـ

ــاس ــی ــو ق ــر ت ــردد وی ب ــگ ــط  ن ــی ــح  م

ــه ــه فکرت   ن تش   غور  ب ــفــا ــد... صـ  رســ

 (91-73بوستان، بیتهای )              

که با این کار به مخاطب  میکندو یا در مدح رسول اکرم )ص( نیز اقدام به آوردن صفات متعدد 

 فهماند که شأن رسول )ص( واالتر از آن است که به وصف درآید:خود می

یم    کر ــا ... ــجــای میــل     الســ یم   ج ــ  الشــ

ــام ــیشــــوای  رســــل، ام ــل  پ ــی  ســــب

یع     ف لوری،  شـــ  نشـــر و بعــث  خواجــه  ا

می       ی ل ــت طور  فلــک  چرل  کــه ک  اوســ

ــاکــرده کــه یــتــیــمــی ــت قــرآن ن  درســ

 

ــفــیــع   الــبــرایــا   نــبــی    االمــم شـــ

ــن  ــی ــدا، ام ــط   خ ــب ــه ــل   م ــی ــرئ ــب  ج

ــام ــدی، ام ــه ــدر ال ــوان صــ ــر دی  حشــ

ــه  ــم ــا  ه ــوره ــو  ن ــرت ــور پ  اوســـــت ن

ــه کتــب  ــت...  ملــت  چنــد  خــان ــســ  بشـ

 (18-40)بوستان، بیتهای              
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 رد؛شر دا و خیر و بدی و نیکی ماهیت سعی در بیان سعدی با آوردن صفات متعدد برای موصوف گاه

 یکی،ن زیبایی اینکه آموزگار اخالق برای مقام در شاعر و دارد وجود اغراق و تأکید نوعی تکرار، در زیرا

 کند، اقدام به این کار افسد به فاسد دفع عبارتیبه و دهد نشان بیشتر را بدی موضوعی زشتی و

 پردازد:اخالق میبه توصیف غالمی نکوهیده ، به عنوان مثال طی چند بیت زیر میکند

 بـــزرگـــی هـــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــود 

ــده     ــی ــال ــوی ک ــی م ــرق ــف ــن خ  ایاز ای

ــه زهــر   ــدان ب ــوده دن ــش آل ــان ــعــب  چــو ث

ــبــل   ــم ســ ــه روی آب چشــ  مــدامـش ب

ــرو زدی      ــر اب ــن ب ــت ــخ ــت پ ــره وق  گ

ــت    ــســ  دمـادم بـه نـان خوردنش هم نشـ

چوب      ــه  کردی ن ــدر او کــار  گفــت ان ــه   ن

ــی   ــت ــداخ ــار و خــس در ره ان ــی خ ــه  گ

ــدی     ــرازآم ــاش وحشــــت ف ــم  ز ســــی

 

ــود        ــالق ب ــده اخ ــی ــوه ــک ــش ن ــالم  غ

ــ ــده  دی، ســــرب ــی ــال ــه در روی م  ایک

ــرده از زشــــت   ــرو ب ــر  گ ــان شــــه  روی

ــل    ــغـ ــاز بـ ــیـ ــوی پـ ــدی ز بـ  دویـ

ــو زدی    ــه زان ــواج ــا خ ــد ب ــن ــت ــخ ــو پ  چ

ــت   ــه دســ ــدادی ب ــش ن ــردی آب ــر م  وگ

ــه در کنــدوکوب    ــب و روز از او خــان  شــ

ــی     ــت ــداخ ــه ان ــان در چ ــی ــاک ــی م ــه  گ

ــدی     ــازآم ــه ب ــاری ک ــه ک ــی ب ــت ــرف  ...ن

 (0021-0057بوستان، بیتهای ) 

 از تشبیه: جستنبهره . 9

های بسط کالم است. تشبیه بنا بر اغراضی نظیر تأکید، تفسیر، توضیح، تشبیه نیز یکی از شیوه

 . مانند:میگیرداغراق و... مورد استفاده قرار 

ــاز کــرد   ــه خــنــده چــو گــل ب ــی ب  دهــان
 

 (0744)چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد 

اینکه بگوید: دهان به خنده باز کرد و به صوتی خوش آغاز کرد، با بهره در این بیت شاعر به جای 

 جستن از تشبیه اقدام به بسط کالم نموده است.

 و یا:

ــرم    ــاب ک ــت او را ســـــح ــف ــوان گ  ت
 

 (5759)که دستش چو باران فشاندی درم 

هره ب در این بیت گوینده به جای اینکه بگوید: ممدوح من بخشنده است، کالم را بسط داده و با

 جستن از تشبیه، وجود او را به سحاب و دستش را به بارانی مانند کرده که درم میفشاند.

 :بوستان های دیگری از تشبیه درنمونه

ــرد   ــب ــخ در ن ــل ــک روز م  چــو گــنــجشــ

نیســــتــان            چون  یزه  ن ین دیــدم از  م  ز

ــگــیــخــتــم   ــران ــازی ب ــب ت ــر اســ  چــو اب

ــه        ــه مجموع در خوشــ ــد دان  ایچو صــ

ــت و عقـل آدمی     زاده فـاش بـه نطق اســ

 (0100) به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد 

 (0179)هــا چــو آتــش در آنگــرفــتــه عــلــم

ــم     ــت ــخ ــروری ــک ف ــالل ــاران ب ــو ب  (0110)چ

ــه  ــم هــر دان ــادی ــت ــه ف  (0110)ایای گــوشــ

ــادان مبــاش ــخنگوی ن  (0394)چو طوطی سـ
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یخنــد     چو  رعیــت  لطــان درخــت   ب ــ  و سـ
 

 (009)درخت، ای پســر، باشــد از بیخ ســخت   
 

 م: سَ. بهره جستن از ق7َ

 وهای بسط کالم است و بنا بر اغراضی نظیر تأکید و جلب توجه مخاطب قسم نیز یکی از شیوه

هنگام مناجات، خدا به بوستان عنوان مثال سعدی در ابتدای باب دهم، بهمیگیرداسترحام و... صورت 

 :میدهدرا چنین سوگند 

ــا  ــدایـ ــه خـ ــت  ذات بـ ــدیـ ــداونـ  خـ

ــه ــک  ب ــی ــب ــاا  ل ــج ــت  ح ــی ــرام ب ــح  ال

ــه ــر  ب ــی ــب ــک ــردان ت ــرزن  م ــی ــمشــ  شــ

ــتـــه پـــیـــران طـــاعـــات بـــه  آراســـ

ــه ــا ک ــه آن در را م ــک ورط ــس  ی ــف  ن

ــت ــان از امیــدســ  کننــد طــاعــت کــه آن

ــم کــز پــاکــان  بــه  دار دور آالیشـــ

ــه ــران ب ــی ــت پ ــادت از پشــ ــب ــا دو ع  ت

مم  کــه بنــد    ســــعــادت روی ز چشــــ  م
 

ــه  ــاف ب ــی اوصــ ــنــدیــت و مــثــل ب  مــان

ــه ــون ب ــدف ــرب م ــث ــه  ی ــی ــل  الســــالمع

ــمــارنــد   را وغــا مــرد کــه  زن شـــ

ــه ــان  صــــدق  ب ــوان ــه   ج ــاســــت ــوخ  ن

ــگ ز ــن ــن  دو ن ــت ــف ــه گ ــاد ب ــری  رس ف

عتــان  بی  کــه ننــد    شــــفــاعــت را طــا  ک

ــر ــتـــی وگـ ــذور رفـــت زلـ ــعـ  دار مـ

ــرم ز ــه شــ ــن ــده گ ــر دی ــت ب ــا پشــ  پ

ــهادت وقت به زبانم  (9301-9397مبند) ش
 

 های مرکب: جمله. بهره جستن از 1

های بسط کالم است. شیوهمتداولترین و رایجترین های مرکب نیز یکی از گیری از جملهبهره

ن د. ایمیباشهایی است که دارای یک جمله پایه و یک یا چند جمله پیرو جمله مرکب مجموعه جمله

ایان ذکر ش .میشوندجمالت گاه بنا به اغراضی نظیر تأکید و توضیح و تفسیر بیشتر در کالم آورده 

پذیرد. جمله می نقشاجزای کالم، مفرد است و همانند هریک از است که جمله پیرو قابل تأویل به 

 .های نهاد )مسندالیه/ فاعل(، مسند، مفعول، صفت، بدل، قید و... مؤول گرددد به نقشمیتوانپیرو 

 :تاسسعدی از بسامد بسیار باالیی برخوردار  بوستانهای مؤول در جستن از جملهشایان ذکر است که بهره

 الف( جمله مؤول به فاعل:

ــد   ــا درآی ــر از پ ــر  گ ــد اســـــی ــان ــم  ن

 

ــتگیر )         (5083کــه افتــادگــان را بود دسـ

 

 سیر. ا، گر از پا درآید نماند کسی که افتادگان را دستگیر باشد یعنی:« از پا درآید»مصراع دوم فاعل است برای 

 و یا:

بتــافــت        یق  خال گم کــه روی از  ــد   نشــ
 ا

 (5138خویش را بــازیــافــت ) کردةکــه گم 
 

، یعنی: روی از خلق «نشد گم»خلق برتابنده( فاعل است برای روی از « )= روی از خلق بتافت»

 برتابنده نشد گم.

 ب( جمله مؤول به مسندالیه:
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 عــجــب گــر بــمــیــرد چــنــیــن بــلــبــلــی 
 

نرویــد گلی)            تخوانش  ــ بر اسـ  (0122کــه 
 

دالیه مردن چنین بلبلی( مسن« )= بمیرد چنین بلبلی»باشد، « که»به معنای « گر»در صورتی که 

 عجب است.« مردن چنین بلبلی»خواهد بود: 

 یا:

ــل     ــی ــرد م ــران ک ــاف ــه دل ک ــری ــه گ  ب
 

 (9101عجب نیست سنگ ار بگردد به سیل) 

 عجب نیست.« گردیدن سنگ به سیل»نقش مسندالیهی دارد: « بگردد به سیل»

 ا( جمله مؤول به مفعول:

ــق     ــی ــم ــدان ع ــه در آب ــد تشـــــن ــت  ف
 

ــیراب میرد غریق)       که سـ ند   (5498که دا
 

 را داند.« سیراب مردن غریق»، یعنی: «داند»مفعول است برای فعل « غریقسیراب میرد »

 د( جمله مؤول به بدل: 

ــت آن و خونخوار خلق          ــدانــدیش توســ  ب
 

لق)            خ جویــد در آزار  تو  فع  ن  (012کــه 
 

مسندالیه است و مصراع دوم جمله وصفیه است و بدل از آن: آن )= « آن»در این بیت ضمیر 

 خلق( بداندیش توست.جوینده نفع تو در آزار 

 هـ( جمله مؤول به صفت:

ــد ســـرش            ــاشــ تنــه ب ف پر بی کــه  ی  غر
 

کن از کشـــورش)         یرون  ب  (040میــازار و 
 

 . «سر پر فتنه باشنده»یعنی: غریبِ « غریب»صفت است برای « پر فتنه باشد سرش»جمله 

 و یا:

ــم    ــدی ــان ق ــت ــتــش از دوســ ــف ــکــی گ  ی
 

ــب حاجبش بود و روزش ندیم   (849 )که ش
 

 شب حاجب»یعنی: یکی از دوستان قدیمِ « یکی از دوستان قدیم»مصراع دوم صفت است برای 

 «. و روز ندیم باشنده

 : های تمثیلی. بهره جستن از حکایت1

ونه که گتمثیلی است؛ بدین بیان حکایت بوستاندر بسط و اطناب کالم  هایشیوهیکی دیگر از 

. .ای حکمی، عرفانی، اخالقی، تعلیمی و.و بعد از آن نتیجه میکندگوینده نخست داستانی را روایت 

عنوان تمثیل در توضیح و تقریر بحثی که قبالً مطرح شده، آمده است خود حکایت به آنکهیا  میگیرد

تمثیل که در هر دو صورت طرح داستان جنبه ثانوی دارد و هدف اصلی، أخذ و بیان نتیجه است. 

در جای جای  سعدیاست و  بوستاندر بسط کالم و گسترش متن های ادبی از رایجترین شیوه

از این روش در جهت واضح نمودن، تأکید، قانع نمودن مخاطب، جلب توجه، ابالغ پند و اندرز  بوستان

را با  جای آوردن حجت و استدالل، پیام و مقصود خوددر این شیوه گوینده به .استجستهو... بهره 

میت اهیم میدان چنانکه ساند ورطور غیرمستقیم به گوش مخاطب میبیان حکایت یا حکایاتی به
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رو ساختن مخاطب با واقعیتها و استفاده از تمثیل ادبی در محسوس نمودن مسائل ذهنی و نیز روبه

روایی  ادبیاتهای ی یا تمثیل ادبی یکی از شاخهتمثیلحکایت  انتقال راحت و آسان مطالب به اوست.

و از این دو نوع آن دسته از حکایتهایی که شهرت  میشودتقسیم  و پارابل است که به انواع فابل

  .میشود)اگزمپلوم( نامیده بیشتری در بین مردم دارند، داستان ـ مثل 

فابل  در. در حقیقت داستان کوتاهی است که به شیوه تمثیلی نوشته شده است (Fable)فابل  

رتیب که معموالً در پایان آن راوی یا ت، بدینمیکندنویسنده یک اصل اخالقی یا رفتاری را تشریح 

که جنبه  (Epigram)دار یکی از قهرمانان، آن اصل اخالقی را در یکی دو جمله کوتاه پرمعنای نکته

: شمیسا ،انواع ادبی) .میکندگیری المثلی )کلمات قصار( دارند، بیان میدارد و به اصطالح نتیجهارسال

 مانند: (014 ص

ــی                کرکســ غن  یش ز پ گفــت  ین  ن  چ

گذشــــت      ید  فت از این در نشــــا  زغن گ

ــک روزه راه    ــدار ی ــق ــه م ــدم ک ــی ــن  شــ

ــت           ــاورســ گرت ب گفــت دیــدم  ین  ن  چ

کیــب            ــ عجــب شــ ت ــد از  نمــان غن را   ز

ــراز      ــد ف ــه آم ــر دان ــس ب ــرک ــو ک  چ

ــش    ــوردن ــر خ ــه ب ــدانســـــت ازان دان  ن

ــر صـــــدف   ــود ه ــن در ب ــه آبســـــت  ن

ــود زغن گفــت    ــه دیــدن چــه سـ  ازان دان

ــنیــدم کــه می  گفــت و گردن بــه بنــدشـ

ــت         برآورد دســ نش  خو ــه  چون ب  اجــل 

ــار      ــن ــردد ک ــگ ــدا ن ــی ــه پ ــی ک  در آب
 

ــیــن   ــبــود ز مــن دورب ــیکــه ن ــر کســ  ت

ــت            طراف دشــ بر ا نی  ی ب ــا چــه   بیــا ت

ــگــاه   ــتــی ن ــه پســ ــلــنــدی ب  بــکــرد از ب

هامون برســــت            به  ندم  نه گ یک دا  که 

ــب     ــد ســــر در نشــــی ــادن ــه ــاال ن  ز ب

ــر او   ــره شــــد ب ــدی دراز  گ ــن ــای ب  پ

ــش     ــردن ــد دام در گ ــن ــگ ــر اف ــه ده  ک

ــدف    ــر ه ــد ب ــر زن ــاط ــار شــ ــر ب ــه ه  ن

ــود؟    ــب ــمــت ن ــی دام خصــ ــای ــن ــی  چــو ب

ــد    ــن ــودم ــدر ســ ــا ق ــد حــذر ب ــاشــ ــب  ن

ــت       ــاریــک بینش ببســ ــم ب ــا چشـ  قضــ

کار       به  ید  یا ناور ن ــ  (0105-0190) غرور شـ
 

ترین نوع فابل است و در این نوع حکایات جانوران معمول (Beast Fable) فابل حیواناتنکته: 

بسامد  ازسعدی در مقایسه با سایر انواع تمثیل  بوستاندر این نوع فابل نماینده و ممثل آدمیانند، 

  .برخوردار استبسیار اندکی 

است. پارابل روایت کوتاهی نوع دیگری از تمثیل گویی و مثل آوردن یا مثل (Parable)پارابل 

ای ضمنی اما مفصل و دقیق و جزء به جزء با اجزای یک عقیده یا آموزه وجود هدر آن شباهت است که

 وانیم خود به خود متوجه یک اصل یا عقیده اخالقی میشویم.خکه روایت را میداشته باشد. یعنی همین

احسان است که آموزه که متضمن این  بوستاناز حکایت زیر  مانند (013 ، شمیسا: صانواع ادبی)

 با مطلع: 5548تا  5515باید بی منت باشد، مانند بیتهای 
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ــنیــدم کــه یــک هفتــه ابن      ــبیــلشـ  السـ

 و مطلع:

ــجــود   گــر او مــیــبــرد پــیــش آتــش ســ
 

ــرای خــلــیــل    ــه مــهــمــان ســ  نــیــامــد ب
 

جود؟               ــت  بری دســ ی م چرا  پس   تو وا
 

یار باالیی بسامد بسسعدی در مقایسه با سایر انواع تمثیل از  بوستانشایان ذکر است که پارابل در 

 از نوع پارابل است. بوستانگفت که اکثر قریب به اتفاق حکایتهای  میتوانبرخوردار است 

 است. در ایننوع دیگری از تمثیل یا داستان ـ مثال یا مثال داستانی  (Exemplum)اگزمپلوم 

اشد که باید طوری باین تمثیل واقعیتی کلی را در طی داستان کوتاهی بیان میکنند.  نوع از تمثیل

ای پیدا ایده خاصی را به ذهن متبادر کند و این نوع داستانها به علت کثرت تکرار جنبه کلیشهفوراً 

همچنین این نوع از تمثیل حکایتهایی را که شهرت بیشتری  (012، شمیسا: ص انواع ادبی) میکنند.

 در مضامین مختلف بوستانشایان ذکر است که بیشتر حکایات . میشوددر میان مردم دارند، شامل 

 :مانند، میشوندیژه در نزد دوستداران ادب فارسی که اینها در نوع خود اگزمپلوم محسوب ودارای شهرتند ب

ه        پ کردی از درد  بی  خفــت     شــــ ن  لو 

ی          م بر  رز  کو  ــت  ین دســ  خورد از ا

تتــار             یر  ت یکــان  پ ینــه  ــ  کــه در ســ

قمــه در روده        ل ــه یــک  فتــد ب  پیچ  گر ا

ــب بمرد     ندر آن شــ یب ا ــا را طب  قضــ

 

ــت     ــف ــود و گ ــت ب ــاحــی ــی در آن ن ــب ــی ــب  ط

ــرد    ــان ب ــای ــه پ ــب دارم ار شـــــب ب ــج  ع

ــازگـــار   بـــه از نـــقـــل مـــاکـــول نـــاســـ

ــچ       ــی ــه ه ــد ب ــرآی ــادان ب ــر ن ــم ــه ع ــم  ه
 (0187-0188)ست کردچهل سال از این رفت و زنده

 گیرینتیجه

ای عده طوری کهبه استعلم معانی  بسیار مهماز مباحث  ـ و در مقابل آن ایجازـ مبحث اطناب 

 .انددر کالم خالصه کرده ایجاز و اطناب ه، بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمنداناز بالغیون

 بهبندی این تقسیم تریندقیق و ترینمفصل که اندکرده تقسیم انواعی به بالغی کتب در را اطناب

« بسط»و « زیادت» قسم دو به را اطناب ابتداد، خو االتقاندر کتاب او. اختصاص دارد سیوطی

 د.میگردقائل  نوع یک و بیست ،برای آن ادامه در و کرده تقسیم

اطناب توجه بسیار زیادی داشته است.  به مبحث بوستاندر طی این تحقیق معلوم شد که سعدی 

به  ؛عمودی اطناب، در محور افقی ایجاز دارد و در محور بوستانبا این توضیح که کالم سعدی در 

الفاظ کمتر از معانی و معانی بیشتر از الفاظند و این یعنی ایجاز،  بوستانی بیتهابیان دیگر در اکثر 

 یابیم که این اثر مبتنی بر اطناب است چرامینگریم در می بوستاناما از سوی دیگر زمانی که به کل 

های هگونآراستن کالم خود به  ضمنواعظی خیرخواه و معلمی دلسوز  خطیبی نافذ، که سعدی در مقام

هارت با مو  کراتهب... ها ومناظرهتوصیفات و  حکایات و تمثیالت وجستن از بهرهمتنوع اطناب نظیر 
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سوی سعادت بهره در جهت تعلیم و هدایت مخاطب به بسط کالمهای مختلف از شیوهتر، هرچه تمام

  .جسته است

کرات هب سعدیاست و  بوستانهای بسط کالم و گسترش متن در تمثیل ادبی از رایجترین شیوه

از این روش در جهت واضح نمودن، تأکید، قانع نمودن مخاطب، جلب توجه، ابالغ پند و اندرز و... 

یان بد را با جای آوردن حجت و استدالل، پیام و مقصود خو. در این شیوه گوینده بهجسته استبهره 

فاده از یم اهمیت استمیدان چنانکهساند و رطور غیرمستقیم به گوش مخاطب میحکایت یا حکایاتی ب

رو ساختن مخاطب با واقعیتها و انتقال راحت تمثیل ادبی در محسوس نمودن مسائل ذهنی و نیز روبه

 و آسان مطالب به اوست.
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