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چکیده
بیشک بوستان سعدی (سعدینامه) از درخشانترین آثار تعلیمی ایران زمین و از مظاهر اعالی
فصاحت و بالغت در زبان فارسی است .آنچه این منظومه را به اثری فاخر و گرانسنگ بدل ساخته ـ
غیر از استفاده استادانه از آرایههای لفظی و معنوی مختلف و تصویرسازی ماهرانه از راه صورخیال و
همچنین جهانبینی برترـ شیوه خاص رفتار سعدی با ماده خام زبان و عناصر زبانی است .اطناب یکی
از مهمترین این عناصر زبانی و در عین حال یکی از هنرمندانهترین شگردهای سخنپردازی سعدی
در بوستان بشمار میرود که وی در مقام خطیبی نافذ ،واعظی خیرخواه و معلمی دلسوز از گونههای
متنوع آن ،به کرات و با استادی هرچه تمامتر ،در جهت تعلیم و هدایت مخاطب بسوی سعادت بهره
جسته است .این مقاله میکوشد تا ضمن معرفی و بررسی مبحث بالغی اطناب و انواع آن به تبیین
شیوهها و شگردهای بسط کالم در بوستان سعدی بپردازد.
واژگان کلیدی :بالغت ،علم معانی ،اطناب ،اطناب زیادت ،اطناب بسط ،بوستان سعدی
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مقدمه
مبحث اطناب و در مقابل آن ایجاز ،از مباحث بسیار مهم علم معانی هستند بطوری که عدهای از
بالغیون ،بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه ایجاز و اطناب در کالم خالصه کردهاند .جاحظ
در البیانوالتبیین مینویسد« :رومی را گفتند بالغت چیست؟ گفت حسن اختصار به وقت بدیههگویی
و بسط کالم به وقت اطاله و اطناب( ».البالغة تطور و تاریخ ،شوقیضیف :ص  )74ابوهالل عسکری
در الصناعتین میگوید« :بالغت ایجاز است بدون عجز و اطناب است بدون بطالن( ».الصناعتین،
ابوهالل عسکری :ص  )042همایی نیز مینویسد« :مبحث ایجاز و اطناب بهقدری مهم است که برخی
آن را اساس بالغت شمرده و بالغت را به کالم موجز تفسیر کردهاند ،حق این است که اگر تمام بالغت
نباشد ،الاقل یکی از ارکان اساسی آن است( ».معانی و بیان ،همایی :ص )595
چنانکه میدانیم 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 معنایی را که گوینده در ذهن دارد به سه
وجه می تواند ادا کند :یا به طریق اختصار ( ایجاز) یا به طریق تفصیل و اطناب و یا به وجه
مساوات در معنی و لفظ ( .آیینسخن ،صفا :ص  )79هرگاه لفظ بیش از معنی باشد ،اطناب و
هرگاه کمتر از معنی باشد ایجاز است و زمانی که لفظ و معنی برابر باشد مساوات در عبارت
برقرار است .اصل در کالم بر مساوات است مگر آن که بنا به دالیلی این مساوات به هم بخورد.
به قول خطیب قزوینی« :فَالْاِیجازُ اداءُ المقصودِ باقلَّ مِن عبارة المتعارفِ وَ الْإطنابُ أداؤُهُ باکثرَ مِنْها»
(تلخیص المفتاح ،خطیبقزوینی :ص ( )71ایجاز ادا کردن مقصود است به کمترین عبارت از حد
متعارف و اطناب ادا کردن مقصود است با بیشترین عبارت از حد متعارف).
طرح مسئله
مبحث اطناب ـ و در مقابل آن ایجاز ـ از مباحث بسیار مهم علم معانی است بهطوری که عدهای
از بالغیون ،بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه اطناب ـ و ایجاز ـ در کالم خالصه کردهاند.
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
علم معانی با وجود اهمیت زیباییشناسانة فراوانی که دارد ،کمترین توجه ادبای فارسیزبان را به
خود جلب نموده ،این در حالی است که این علم در غرب ،بهویژه نزد زبانشناسان ،پیشرفت زیادی
داشته است .عوامل فراوانی قابلیتهای این علم را از دید همگان پنهان و آن را در مقایسه با شاخههای
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 بهسراغ آن میروند.
پیشینه تحقیق
تاکنون در زمینه بررسی ارزشهای بالغی بوستان سعدی پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته که
البته 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 اوالً از زاویه
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علم معانی و ثانیاً بطور مشخص از منظر مبحث «اطناب» مورد بحث و بررسی قرار میدهد .شایان
ذکر است که تاکنون بوستان سعدی صرفاً از منظر «اطناب و شیوههای بسط کالم» مورد واکاوی قرار
نگرفته است.
اهداف تحقیق
بررسی بوستان سعدی از زاویه مبحث اطناب کمک شایان توجّهی به دریافت دقایق و ظرایف ادبی
این اثر ارزشمند و همچنین کشف چگونگی رفتار سعدی با زبان در جهت تعلیم و تربیت مخاطب میکند.
سؤاالت تحقیق
مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
ـ اطناب چیست و انواع آن کدامند؟
ـ شیوههای بسط کالم و گسترش متن در زبان فارسی کدامند؟
ـ شیوهها و شگردهای بسط کالم در بوستان سعدی کدامند؟
ـ سعدی از کدامیک از شیوههای بسط کالم در بوستان بهره بیشتری جسته است؟
فرضیه تحقیق
ـ اطناب یکی از مهمترین بابهای علم معانی است.
ـ سعدی در جای جای بوستان از اطناب و انواع آن در جهت تعلیم و تربیت مخاطب بهره فراوانی
جسته است.
ـ سعدی از اطناب و انواع شیوههای بسط کالم ،در جهت جلب توجه و ترغیب و اقناع مخاطب و
تفهیم پیام به او بهره بسیاری برده است.
بحث و بررسی
اطناب در لغت به معنی «پرگویی» و «دراز کردن سخن» و در اصطالح علم معانی آوردن الفاظ
بیش از معانی است .تعاریف گوناگونی از این اصطالح ارائه شده که از نظر محتوایی ،تفاوت چندانی
بین آنها وجود ندارد .در تعریف «اطناب» نوشتهاند« :و االطناب هو أداءهُ باکثر من عباراتهم سواء
کانت القلة أو الکثرة راجعه إلی اجمل أو الی غیر اجمل( ».مفتاح العلوم ،سکاکی :ص )984
انواع اطناب
انواع اطناب در کتب بالغی مختلف ،متفاوت است ،بهعنوان مثال تفتازانی به پیروی از خطیب
قزوینی انواع اطناب را  3مورد عنوان میکند :ایضاح بعد از ابهام ،ذکر خاص بعد از عام ،تکریر،
ایغال ،تذییل ،تکمیل (احتراس) ،تتمیم ،اعتراض ،کثرت حروف( .المطول ،تفتازانی :صص -922
 035و المختصرالمعانی ،تفتازانی :صص  )541-589اما مفصلترین و در عین حال کاملترین
تقسیمبندی در اینباره ،متعلق به سیوطی است ،وی در االتقان فی علوم القرآن ضمن تقسیم اطناب
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به دو قسم کلی «زیادت» و «بسط» ،انواع آن را بیست و یک مورد ذکر میکند و برای هریک مثالهای
متعددی از قرآن کریم میآورد( .االتقان فی علوم القرآن ،سیوطی :ص )473
الف) اطناب زیاده (زیادت)
اطنابی که مربوط به جمله است ،اطناب زیاده (زیادت) نام دارد .در این نوع اطناب نویسنده یا
شاعر ،الفاظ و عبارات زائد بر معنایی که در جمله بیان شده بکار میبرد .بیتردید الفاظ زائد باید برای
اغراضی خاص همچون مبالغه ،تأکید ،توضیح و ...باشند وگرنه اطناب از نوع ممل محسوب میشود.
همانطور که میدانیم بالغتنویسان ،مصادیق متعددی برای اطناب زیاده ذکر کردهاند که البته
تشخیص و تعیین مصادیق برخی از انواع آن به راحتی ممکن نیست ،بهعنوان مثال آیه شریفه
«یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّه» (انسان )8 :در جواهرالبالغه بهعنوان شاهدمثال در ذیل تکمیل ذکر
گردیده (جواهرالبالغه ،هاشمی :ص  ،)021در حالی که در برخی دیگر از کتب بالغت از مصادیق
تتمیم شمرده شده است.
در ادامه به مواردی از اطناب که مفید غرض و فایدهای است ،میپردازیم:
 .5ایضاح بعد از ابهام
آن است که معنایی را نخست مبهم و فشرده بیاورند و سپس آن را شرح و توضیح داده و روشن
سازند و مقصود از آن ممکن است تفخیم ،تعظیم ،یا تأکید باشد .همایی همین تعریف را تحت عنوان
«توشیع» مطرح نموده ،و در توضیح آن بیان میدارد که توشیع آن است که ابتدا مطلب را ابتدا بطور
مبهم و سربسته میآورند و سپس آن را یک یک توضیح میدهند ،مثالً نویسنده میگوید که دو چیز
است که فالن خاصیت را دارد یا چهار چیز است که مردم را سعادتمند میکند و( ...معانی و بیان،
همایی :ص  ) 597مانند بیت زیر که در اغلب کتب بالغی در ذیل این موضوع آمده است:
با دوســـ تان مروت ،با دشـــم نان مدارا
آ سایش دو گیتی تف سیر این دو حرف ا ست:
(دیوان حافظ :ص)82
نمونههایی از ایضاح بعد از ابهام در بوستان:
یـــکـــی اهـــل بـــازو دوم اهـــل رای
دو تن پرور ای شــــاه کشـــورگشــــای
(بوستان ،بیت )5213
و یا:
کــه جنگــاوری بر دو نوع اســــت و بس
نــدیــدم بــه مــردانــگــی چــون تــو کــس
دوم جـــان بـــه دربـــردن از کـــارزار
یــکــی پــیــش خصــــم آمــدن مــردوار
(بوستان ،بیتهای )0941-0947
نیز:
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ی کی نیــک محضـــر د گر زشــــت نــام
دگــر تــا بــه گــردن در افــتــنــد خــلــق
(بوستان ،بیت )495-490

دو کس چــه کننــد از پی خــاص و عــام
ی کی تشــــنــه را تــا کنــد تــازه ح لق
همچنین:
ســـه کس را شـــنیدم که غیبت رواســـت
یــکــی پــادشــــاهــی مــالمــتپســــنــد
حــالل اســــت از او نــقــل کــردن خــبــر
دوم پــرده بــر بــیحــیــایــی مــتــن
ز حــوضـــــش مــدار ای بــرادر نــگــاه
ســــوم کــژ تــرازوی نــاراســــت خــوی

وز این درگــذشـــتی چهــارم خطــاســــت
کــز او بــر دل خــلــق بــیــنــی گــزنــد
مــگــر خــلــق بــاشــــنــد از او بــر حــذر
کــه خود می درد پرده بر خویشــ ـ تن
کــه او مــی درافــتــد بــه گــردن بــه چــاه
ز فــعــل بــدش هــرچــه دانــی بــگــوی
(بوستان ،بیتهای )9242-9241

 .0ذکر خاص بعد از عام
آن است که بعد از ذکر یک مفهوم کلی ،مصداق یا مصادیق آن را جهت ایضاح مطلب و تقریر در
ذهن ذکر می کنند .در این صورت قبل از مطلب اضافی توضیحی ،مفاهیمی چون :مانند و از قبیل و
نظایر آن در تقدیر است( .امروزه در اینگونه موارد دو نقطه « »:میگذارند( ).بیان و معانی ،شمیسا:
ص  )058البته باید دقت داشت که مطلب اضافی جنبه حشو قبیح نداشته باشد .به بیان سادهتر ذکر
خاص بعد از عام ،نوعی تکرار مفهوم است که طی آن ابتدا مفهومی کلی و عمومی مطرح میشود و
سپس برای تأکید بر آن و همچنین به جهت جلب توجه مخاطب ،با ذکر نمونه خاص ،آن مفهوم کلی
توضیح داده میشود تا از این طریق خواننده به اهمیت موضوع پی ببرد .مانند:
بــنــی آدم و مــرغ و مــور و مــگــس
پــرســــتــار امــرش هــمــه چــیــز و کــس
(بوستان ،بیت )54
که سعدی در مصراع اول مفهومی کلی را آورده (همه چیز و کس) و سپس در مصراع دوم مصادیق
آن (بنیآدم و مرغ و مور و مگس) را جهت ایضاح مطلب مطرح نموده است.
همچنین سعدی در آغاز بوستان ابتدا کتاب بوستان خود به کاخی بلند تشبیه کرده و سپس در
بیتهای بعد برای آن «ده در از تربیت» برشمرده ،که این چند بیت نیز نمونهای برای «ذکر خاص پس
از عام» در بوستان تواند بود:
بــر او ده در از تــربــیــت ســــاخــتــم:
چــو ایــن کــال دولــت بــپــرداخــتــم
نــگــهــبــانــی خــلــق و تــرس خــدای
یکی بــاب عــدل اســــت و تــدبیر و رای
کــه منعم کنــد فضــــل حق را ســـپــاس
دوم بــاب احســـــان نــهــادم اســـــاس
نــه عشـــقی کــه بنــدنــد بر خود ب ـه زور
ســوم باب عشــق اســت و مســتی و شــور
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شـــشــــم ذکــر مــرد قــنــاعــت گــزیــن
چــهــارم تــواضــــع ،رضــــا پــنــجــمــیــن
بــه هشــ ـ تم در از شــ ـ کر بر عــا فیــت
بــه هــفــتــم در از عــالــم تــربــیــت
دهــم در مــنــاجــات و خــتــم کــتــاب
ن هم بــاب توبــه اســــت و راه صــــواب
(بوستان ،بیتهای)521-550
نکته :فرق «ذکر خاص بعد از عام» با «ایضاح بعد از ابهام» در این است که در «ذکر خاص بعد از
عام» مطلب نخست ،مبهم نیست در حالی که در ایضاح بعد از ابهام مطلب نخست مبهم است.
 .9تکرار (تکریر)
یعنی مکرر داشتن کلمهها و جملهها به منظور نفوذ و تأثیر بیشتر در ذهن مخاطب .تکرار یکی
از مباحث علم بدیع است که در ظاهر آرایهای لفظی به شمار میرود که چندان با معنا در ارتباط
نیست ،اما چنانچه بتوان در تکرار ،اغراض و فوایدی یافت ،بررسی آن به علم معانی مربوط میگردد.
از جمله فواید تکرار میتوان به تأکید و مبالغه و انذار و اغراء و تنبیه ،استلذاذ و نیز ارتقای موسیقی
کالم که باعث توجه هرچه بیشتر مخاطب به کالم میگردد ،اشاره نمود ،مانند این بیت معروف مولوی:
نگــار آمــد نگــار آمــد نگــار بردبــار آمــد
ب هار آ مد ب هار آ مد ب هار مشـــک بار آ مد
(غزلهای شمس تبریزی ،مولوی :ص )31
که در این ابیات ،تکرار عالوه بر ارتقا بخشیدن به موسیقی کالم ،مفید معنای استلذاذ و تأکید نیز میباشد.
و یا بیت:
ز دود دل صــــبــحــگــاهــش بــتــرس
ن خ فتــه اســــت م ظ لوم از آ هش ب ترس
(بوستان ،بیت )415
که غرض از تکرار در آن تنبیه تحذیر و در نهایت ارشاد مخاطب است.
نیز:
خــداونــد تــاا و خــداونــد تــخــت
اتــابــک مــحــمــد شــــه نــیــکــبــخــت
(بوستان ،بیت )541
که غرض سعدی از تکرار در آن ،استلذاذ از نام ممدوح خویش است.
نمونههای دیگری از این دست در بوستان:
کــه ر حمــت برنــدت چو ر حمــت بری
مشـــــو تــا تــوانــی ز رحــمــت بــری
(بوستان ،بیت )5511
هــمــی گــفــت واز هــول جــان مــی دویــد
چکــان خو نش از اســـ ت خوان می دویــد
(بوستان ،بیت )0433
پس ای بنــده ا فتــاد گی کن چو خــا
ز خــا آفــریــدت خــداونــد پــا
(بوستان ،بیت )5382
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کــه دد ز آدمــیزاده بــد بــه اســـــت
نــه هــر آدمــیزاده از دد بــه اســـــت
(بوستان ،بیت )458
نــه انســــان کــه در مردم ا فتــد چو دد
به اســـت از دد انســـان صـــا حب خرد
(بوستان ،بیت )453
کــه اصـــــلــی نــدارد دم بــیقــدم
قــدم بــایــد انــدر طــریــقــت نــه دم
(بوستان ،بیت )171
بد نیست بدانیم که در رابطه با تکرار دو رویکرد قابل بررسی است :یکی رویکردی که در آن،
تکرار غالباً در ذیل مباحث «اطناب» و «فصاحت کالم» بررسی شده است و نظر هاشمی در
جواهرالبالغه ،تقوی در هنجار گفتار ،همایی در فنون بالغت و صناعات ادبی ،رضانژاد در اصول علم
بالغت در زبان فارسی ،کزازی در زیباشناسی سخن پارسی از این دست است و دوم ،رویکردی که
تکرار را مختص علم بدیع میداند و دیدگاه شمیسا در نگاهی تازه به بدیع و صفوی در از زبانشناسی
به ادبیات و وحیدیان کامیار در بدیع از دیدگاه زیباشناسی از این جملهاند.
تکرار در بوستان سعدی به عنوان یک اثر تعلیمی ـ اخالقی ،هم در قلمرو علم بدیع جای میگیرد
و هم در حوزه علم معانی؛ تکراری که مربوط به حوزه بدیع است ،بیشتر بعدی موسیقیایی و
زیباییشناسانه دارد و از سطح کالم فراتر نمیرود ،اگرچه همین تکرار بدیعی نیز تحتالشعاع نوع
تعلیمی اثر قرار دارد و بیشتر به عنوان وسیلهای برای القای معانی به کار میرود .تکراری که در بوستان
سعدی در قلمرو علم معانی جای میگیرد بیشتر اندیشه اخالقگرایانه و تعلیمی سعدی را انعکاس
میدهد و در این تکرار معناشناسانه ،هدف انتقال معنا و اندیشه از طریق کاربردهای زبانی است که
یکی از این کاربردها ،تکرار مفهوم در زبان است.
 .7اعتراض (حشو ملیح)
آوردن جمله معترضه در اثنای کالم که ممکن است به جهت دعا یا نفرین باشد (جمالت دعایی)
و یا شرح و توضیح مطلب (بدل) .این گونه از اطناب ممکن است دارای فوایدی باشد ،از جمله :دفع
ایهام ،تأکید کالم ،دعا ،نفرین ،تنزیه ،تنبیه ،شرح و توضیح مطلب و ...مانند:
کــه رحــمــت بــر آن تــربــت پــا بــاد
چــه خــوش گــفــت فــردوســــی پــاکــزاد
(بوستان ،بیت )5992
که جمله «که رحمت بر آن تربت پا باد» حشو ملیح است و مفید معنای دعا.
و یا:
کــه تــا بوت ب ی ن مش بر جــای تخــت...
کــه آن نــا جوا ن مرد برگشــــتــه بخــت
(بوستان ،بیت )871
و:
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کــه لعنــت بر او بــاد و بر بــت پرســــت
بُتــک را یکی بوســــه دادم بــه دســــت
(بوستان ،بیت )9108
که مصراع دوم هر دو بیت «حشو ملیح» است و مفید معنای ثانوی نفرین.
نمونههای دیگری از اعتراض در بوستان:
کــه بــد مــرد را نــیــکــروزی مــبــاد
بــه نــاخــوب تــر صــــورتــی شــــرح داد
(بوستان ،بیت )910
کــه رحــمــت بــر اخــالق حــجــاا بــاد
مــرا حــاجــیــی شـــــانــه عــاا داد
(بوستان ،بیت )0490
کــه حــکــمــت روان بــاد و دولــت قــوی
در ا ین ن کتــه ای هســــت گر بشـــ نوی
(بوستان ،بیت )750
خوش آیــد ســـخنهــای پیران بــه گوش...
چ ن ین گفــت پ یری پســـنــدیــده دوش
(بوستان ،بیت )0311
کــه بــاران رحــمــت بــر او هــر دمــی...
ز عــهــد پــدر یــادم آیــد هــمــی
(بوستان ،بیت )9415
کــه چشــــم بــد از روزگــار تــو دور...
بــگــفــت ای خــداونــد ایــران و تــور
(بوستان ،بیت )784
 .1تذییل
«آن است که عبارت نظم یا نثر را به جملهای که مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است ،بیارایند».
(معانی و بیان ،همایی :ص  )033تذییل از شیوههای گسترش کالم است که بهوسیله آن مطلب بهتر
در ذهن مخاطب جای میگیرد و مؤثرتر واقع میگردد ،مانند بیتهای:
که فرصـــت عزیز اســـت والو قتُ ســـیف
مکن عمر ،ضــــایع بــه افســـوس و حیف
(بوستان ،بیت )9119
نشـــــایــد بــریــدن نــیــنــداخــتــه
نــبــایــد ســــخــن گــفــت نــاســــاخــتــه
(بوستان ،بیت )0832
جوی مشــــک بهتر کــه یــک توده گــل
کــمآواز هــرگــز نــبــیــنــی خــجــل
(بوستان ،بیت )0839
بــود کــز پســــش گــوش دارد کســــی
مــکــن پــیــش دیــوار غــیــبــت بســــی
(بوستان ،بیت )0834
که چنانکه مالحظه میشود ،هر بیت برای جایگیر شدن بهتر مطلب در ذهن مخاطب ،به نکته و یا
عبارتی حکیمانه و مثلگونه آراسته گردیده است.
 .1تکمیل
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آن است که در آغاز ،جملهای ذکر نمایند که موهوم خالف مقصود باشد و پس از آن جمله دیگری
آورند و بدان رفع توهم کنند( .معانی بیان ،آهنی :ص  )551به بیان سادهتر تکمیل یعنی آنکه جمله
دوم رفع شبهه و توهم از جمله اول کند ،که بدان احتراس هم میگویند ،مانند این دو بیت از لیلی و
مجنون نظامی که در بیشتر کتب بالغت ذیل مبحث تکمیل آمده است:
امـــا نـــه طـــبـــیـــب آدمـــی کـــش
مــی بــاش طــبــیــب عــیســــوی هــش
امــا نــه فــقــیــه حــیــلــت آمــوز
مــی بــاش فــقــیــه طــاعــت انــدوز
(لیلی و مجنون ،نظامی :ص )04
یعنی طبیب باش ،اما نه هر طبیبی و فقیه باش اما نه هر فقیهی.
همچنین بیتهای:
نــگــه کــردن عــاقــل انــدر ســــفــیــه
نــگــه کــرد رنــجــیــده در مــن فــقــیــه
(بوستان ،بیت )100
بــه خشـــمی کــه زهرش ز دنــدان چکیــد
ســـ گی پــای صـــ حرانشـــ ی نی گزیــد
(بوستان ،بیت )0533
که مصراع دوم هریک ،به نوعی از مصراع اول رفع توهم نموده و کیفیت آن را بیشتر توضیح میدهد.
 .4ایغال
آن است که شاعر مقصودی را به کمال در بیتی بگوید و چون به قافیه رسد ،واژهای مناسب با
موضوع بیت بیاورد که بر زیبایی کالم بیفزاید .به بیان دیگر ختم نمودن کالم است به چیزی که مفید
نکته باشد که معنی بدون آن تمام باشد( .هنجار گفتار ،تقوی :ص  )597و یا ختم کردن کالم است
به چیزی که معنی بدون آن تمام باشد لیکن آوردن آن نکتهای بر اصل معنی افزوده و کالم را رونق
و زیبایی بخشد( .معالمالبالغه ،رجایی :ص  )059به بیان سادهتر مراد از ایغال این است که جمله
اضافی در تأیید یا تأکید یا توضیح مطلب اول  -که معنی آن تمام است  -باشد ،که اگر ذکر نشود به
معنی کالم خللی وارد نشود.
شایان ذکر است که همایی برخالف بالغتنویسان دیگر «ایغال» را با «حشو ملیح» مترادف
میداند( .فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ص )991
نمونههایی از بوستان سعدی:
کــه هــرگــز نــیــارد گــز انــگــور بــار
اگــر بــد کــنــی چشــــم نــیــکــی مــدار
(بوستان ،بیت )499
چو ت خم ا ف ک نی بر همــان چشـــم دار
رطــب نــاورد چــوب خــرزهــره بــار
(بوستان ،بیت )491
چو خور زرد شــــد بس نمــانــد ز روز
جــمــالــش بــرفــت از رل دلــفــروز
(سعدی ،بیت )434
بــه ســـرمــه کــه بینــا کنــد چشـــم کور؟
کــه حــاصــــل کنــد نیکبختی بــه زور؟
(بوستان ،بیت )0157
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مــحــال اســــت دوزنــدگــی از ســــگــان
(بوستان ،بیت )0151
ن ـه ز ن گی بــه گرمــاب ـه گردد ســـ پیــد
(بوستان ،بیت )0153
نویســـ نده دا ند که در نا مه چیســــت
(بوستان ،بیت )0183
کــه بـر ســــنــگ گـردان نـرویــد نـبــات
(بوستان ،بیت )0421

نـــیـــایـــد نـــکـــوکـــاری از بـــدرگـــان
بــه کوشـــش نرویــد گــل از شــــال بیــد
چه دان ند مردم که در جا مه کیســــت
ســ ـ کو نی بــه دســــت آر ای بی ثبــات

 .8مترادفات
آوردن لغات مترادف کالً جایز نیست مخصوصاً در سبک عادی ،مگر آنجا که بهقصد وضوح بیشتر
الزم باشد .اما در ادبیات عالوه بر مسئله وضوح گاهی بهجهت زیبایی و روانی است و گاهی نیز برای
تأکید و اهمیت دادن به مطلب است( .بیان و معانی ،شمیسا :ص  )005مانند:
بــه م هرش ط ل بکــار و خواهــان شــــدم
بــه دیــدار وی در ســــپــاهــان شــــدم
(بوستان ،بیت )0191
در این بیت سعدی با آوردن دو کلمه مترادف طلبکار و خواهان دست به اطناب زده است.
و یا:
چرا ه م چو ایشــــان ن ئی ن ی ک بخــت؟
کســان را زر و ســیم و ملک اســت و رخت
(بوستان ،بیت )0128
این بیت نیز به دلیل وجود چند کلمه مترادف دارای اطناب است.
نیز:
کــه خواهــد کــه موری شــــود ت نگــدل
ســـیــاه انــدرون بــاشــــد و ســـ نگــدل
(بوستان ،بیت )5990
این بیت نیز به خاطر داشتن دو کلمه تقریباً هممعنی دارای اطناب است.
نمونههایی دیگر از بوستان:
کــه بــرگشــــتــه ایــام و بــدحــال بــود
یــکــی گــربــه در خــانــه زال بــود
(بوستان ،بیت )0434
برآ ید که ما خا باشـــیم و خشــــت
بســــی ت یر و دی مــاه و ارد ی بهشــــت
(بوستان ،بیت )9181
کــه بــر ره کــنــد کــاروانــی ســــرای
نــه از م عرفــت بــاشــــد و عقــل و رای
(بوستان ،بیت )0804
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کــه ســــر بــر نــداری ز بــالــیــن گــور
(بوستان ،بیت )823
بـــرادر دو بـــودنـــد از یـــک پـــدر،
(بوستان ،بیت )114
نــکــوروی و دانــا و شـــــمشـــــیــرزن
(بوستان ،بیت )118

بــتــابــد بســــی مــاه و پــرویــن و هــور
شــــنــیــدم کــه در مــرزی از بــاخــتــر
ســــپــهــدار و گــردنکــش و پــیــلــتــن
ب) اطناب بسط

اطنابی است که در نتیجه فراوانی جملهها حاصل شود .در کتب بالغی معموالً آیه شریفه «وَیْ ٌ
ل
لِلْمُشْرِکینَ الَّذینَ الیُؤتُونَ الزکاة» (فصلت( )1 -4 :و وای بر مشرکان ،کسانی که زکات نمیپردازند) به
عنوان شاهد مثال برای اطناب بسط ذکر میگردد؛ بدیهی است که در بین مشرکان هیچ زکاتدهندهای
نیست ولی نکته این تعبیر (ال یُؤتُونَ الزکاة) ،تشویق مؤمنین بر ادای آن و بر حذر داشتن آنها از تر
زکات است.
بسط کالم در زبان فارسی به شیوههای مختلفی صورت میگیرد ،از جمله:
 .5بهره جستن از مناظره:
مناظره نیز یکی از شیوههای بسط کالم است ،زیرا نویسنده با بهرهگیری از آن به هنرنمایی و
انشانگاری ادبی میپردازد .چنانکه میدان یم در مناظره دو طرف با آوردن استدالل و براهین سعی
میکنند که برتری خویش را بر دیگری به اثبات رسانند .طرفین این گفتگو گاه دو انسان یا دو موجود
زنده و گاه دو شیء مختلف میباشند .بهعنوان مثال در بیتهای زیر بین مجنون و شخصی دیگر
مناظرهای صورت گرفته است:
چــه بودت کــه د ی گر نیــا یی بــه حی؟
بــه مجنون کســـی گفــت کــای نیــک پی
خیــالــت دگر گشــــت و میلی نمــانــد؟
م گر در ســــرت شــــور ل ی لی نمــانــد
کــه ای خواجــه دســــ تم ز دا من بــدار
چو بشـــ نیــد ب یچــاره ب گریســــت زار
تــو نــیــزم نــمــک بــر جــراحــت مــریــش
مرا خود د لی درد منــدســــت و ر یش
کــه بســـــیــار دوری ضـــــروری بــود
نــه دوری دلــیــل صـــــبــوری بــود
پــیــامــی کــه داری بــه لــیــلــی بــگــوی
بــگــفــت ای وفــادار فــرخــنــده خــوی
که حیف اســـت نام من آن جا که اوســـت
ب گ فتــا م بر نــام من پ یش دوســــت
(بوستان ،بیتهای )5857-5802
 .0بهره جستن از توصیف:
گاه گوینده با آوردن صفات متعدد برای یک موصوف راه اطناب پیش میگیرد که این شیوه یکی
از شگردهای اطناب کالم به شمار می آید .آوردن صفت معموالً بنا به اغراضی نظیر مدح ،ذم ،تأکید،
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تخصیص ،توضیح ،رفع ابهام و ...صورت میگیرد .سعدی در بوستان از این شیوه برای تبیین و شناخت
بهتر موصوف یا موضوع ،فراوان بهره جسته است .قصد سعدی از آوردن صفات متعدد برای موصوف
صرفاً انگیزههای زیباییشناسانه نیست؛ بلکه این نوع کاربرد زبانی  -ادبی بیشتر ریشه در اندیشه و
جهانبینی وی دارد؛ بهعنوان مثال سعدی در دیباچه بوستان با بیان صفتهای پی در پی به ستایش
خدا می پردازد ،هدف سعدی از این کار این است که به مخاطب خود بفهماند هر صفتی هم که در
وصف خدا آورده شود ،باز نمیتواند آنگونه که باید و شاید او را توصیف نماید:
کــه کــردســــت بــر آب صــــورتــگــری؟
دهــد نــطــفــه را صــــورتــی چــون پــری
گــل لــعــل در شــــال پــیــروزه رنــگ
نهــد لعــل و فیروزه در صـــلــب ســـنــگ
ز صــــلــب او فتــد ن طفــهای در شـــ کم
ز ابــر افــگــنــد قــطــرهای ســــوی یــم
وز ایــن ،صــــورتــی ســــرو بــاال کــنــد
از آن قـــطـــره لـــؤلـــؤی الال کـــنـــد
کــه پیــدا و پنهــان بــه نزدش یکیســــت
بر او علم یــک ذره پوشـــیــده نیســــت
و گر چنــد بیدســــت و پــا ینــد و زور
مـــهـــیـــا کـــن روزی مـــار و مـــور
که داند جز او کردن از نیســـت ،هســـت؟
بــه ا مرش و جود از عــدم ن قش بســــت
وز آنـجــا بــه صــــحـرای مـحشــــر بـرد
دگــر ره بــه کــتــم عــدم در بــرد
فــرومــانــده از کــنــه مــاهــیــتــش
جــهــان مــتــفــق بــر الــهــیــتــش
بصــــر مــنــتــهــای جــمــالــش نــیــافــت
بشـــــر مــاورای جــاللــش نــیــافــت
نه در ذیل وصـــفش رســـد دســـت فهم
نــه بــر اوا ذاتــش پــرد مــرغ وهــم
کــه پــیــدا نشــــد تــخــتــه ای بــر کــنــار
در ا ین ورطــه کشـــ تی فروشــــد هزار
کــه دهشــــت گرفــت آســـتینم کــه قم
چه شــبها نشــســتم در این ســیر ،گم
قــیــاس تــو بــر وی نــگــردد مــحــیــط
م ح یط اســــت ع لم ملــک بر بســـ یط
نــه فکرت بــه غور صـــفــاتش رســــد...
نــه ادرا در کــنــه ذاتــش رســـــد
(بوستان ،بیتهای )91-73
و یا در مدح رسول اکرم (ص) نیز اقدام به آوردن صفات متعدد میکند که با این کار به مخاطب
خود میفهماند که شأن رسول (ص) واالتر از آن است که به وصف درآید:
نــبــی الــبــرایــا شـــــفــیــع االمــم
 ...کر یم الســــجــایــا ج میــل الشــــ یم
امــیــن خــدا ،مــهــبــط جــبــرئــیــل
امــام رســــل ،پــیشــــوای ســــبــیــل
امــام الــهــدی ،صــــدر دیــوان حشــــر
شـــ ف یع ا لوری ،خواجــه بعــث و نشـــر
هــمــه نــورهــا پــرتــو نــور اوســـــت
ک ل ی می کــه چرل فلــک طور اوســــت
کتــب خــانــه چنــد ملــت بشـــســــت...
یــتــیــمــی کــه نــاکــرده قــرآن درســــت
(بوستان ،بیتهای )18-40
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گاه سعدی با آوردن صفات متعدد برای موصوف سعی در بیان ماهیت نیکی و بدی و خیر و شر دارد؛
زیرا در تکرار ،نوعی تأکید و اغراق وجود دارد و شاعر در مقام آموزگار اخالق برای اینکه زیبایی نیکی،
و زشتی بدی موضوعی را بیشتر نشان دهد و بهعبارتی دفع فاسد به افسد کند ،اقدام به این کار
میکند ،به عنوان مثال طی چند بیت زیر به توصیف غالمی نکوهیده اخالق میپردازد:
غــالمــش نــکــوهــیــده اخــالق بــود
بـــزرگـــی هـــنـــرمـــنـــد آفـــاق بـــود
بــدی ،ســــرکــه در روی مــالــیــده ای
از ایــن خــفــرقــی مــوی کــالــیــده ای
گــرو بــرده از زشــــترویــان شــــهــر
چــو ثــعــبــانــش آلــوده دنــدان بــه زهــر
دویـــدی ز بـــوی پـــیـــاز بـــغـــل
مــدامـش بــه روی آب چشــــم ســــبــل
چــو پــخــتــنــد بــا خــواجــه زانــو زدی
گــره وقــت پــخــتــن بــر ابــرو زدی
وگــر مــردی آبــش نــدادی بــه دســــت
دمـادم بـه نـان خوردنش هم نشـــســــت
شــــب و روز از او خــانــه در کنــدوکوب
نــه گفــت انــدر او کــار کردی نــه چوب
گــهــی مــاکــیــان در چــه انــداخــتــی
گــهــی خــار و خــس در ره انــداخــتــی
نــرفــتــی بــه کــاری کــه بــازآمــدی...
ز ســــیــمــاش وحشــــت فــرازآمــدی
(بوستان ،بیتهای )0021-0057
 .9بهره جستن از تشبیه:
تشبیه نیز یکی از شیوه های بسط کالم است .تشبیه بنا بر اغراضی نظیر تأکید ،تفسیر ،توضیح،
اغراق و ...مورد استفاده قرار میگیرد .مانند:
چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد()0744
دهــانــی بــه خــنــده چــو گــل بــاز کــرد
در این بیت شاعر به جای اینکه بگوید :دهان به خنده باز کرد و به صوتی خوش آغاز کرد ،با بهره
جستن از تشبیه اقدام به بسط کالم نموده است.
و یا:
که دستش چو باران فشاندی درم()5759
تــوان گــفــت او را ســـــحــاب کــرم
در این بیت گوینده به جای اینکه بگوید :ممدوح من بخشنده است ،کالم را بسط داده و با بهره
جستن از تشبیه ،وجود او را به سحاب و دستش را به بارانی مانند کرده که درم میفشاند.
نمونههای دیگری از تشبیه در بوستان:
به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد( )0100
چــو گــنــجشــــک روز مــلــخ در نــبــرد
گــرفــتــه عــلــمهــا چــو آتــش در آن()0179
ز م ین دیــدم از ن یزه چون نیســــتــان
چــو بــاران بــاللــک فــروریــخــتــم()0110
چــو ابــر اســــب تــازی بــرانــگــیــخــتــم
فــتــادیــم هــر دانــه ای گــوشــــهای()0110
چو صــــد دانــه مجموع در خوشــــه ای
چو طوطی ســـخنگوی نــادان مبــاش()0394
بـه نطق اســــت و عقـل آدمی زاده فـاش
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درخت ،ای پســر ،باشــد از بیخ ســخت()009

رعیــت چو بیخنــد و ســـلطــان درخــت

 .7بهره جستن از قَسَم:
قسم نیز یکی از شیوههای بسط کالم است و بنا بر اغراضی نظیر تأکید و جلب توجه مخاطب و
استرحام و ...صورت میگیرد ،بهعنوان مثال سعدی در ابتدای باب دهم بوستان بههنگام مناجات ،خدا
را چنین سوگند میدهد:
بــه اوصــــاف بــی مــثــل و مــانــنــدیــت
خـــدایـــا بـــه ذات خـــداونـــدیـــت
بــه مــدفــون یــثــرب عــلــیــهالســــالم
بــه لــبــیــک حــجــاا بــیــت الــحــرام
کــه مــرد وغــا را شـــــمــارنــد زن
بــه تــکــبــیــر مــردان شــــمشــــیــرزن
بــه صــــدق جــوانــان نــوخــاســــتــه
بـــه طـــاعـــات پـــیـــران آراســـــتـــه
ز نــنــگ دو گــفــتــن بــه فــریــاد رس
کــه مــا را در آن ورطــه یــک نــفــس
کــه بیطــا عتــان را شــــفــاعــت ک ننــد
امیــدســــت از آنــان کــه طــاعــت کننــد
وگـــر زلـــتـــی رفـــت مـــعـــذور دار
بــه پــاکــان کــز آالیشـــــم دور دار
ز شــــرم گــنــه دیــده بــر پشــــت پــا
بــه پــیــران پشــــت از عــبــادت دو تــا
زبانم به وقت شــهادت مبند()9301-9397
کــه چشـــ مم ز روی ســــعــادت م بنــد
 .1بهره جستن از جملههای مرکب:
بهرهگیری از جملههای مرکب نیز یکی از متداولترین و رایجترین شیوههای بسط کالم است.
جمله مرکب مجموعه جملههایی است که دارای یک جمله پایه و یک یا چند جمله پیرو میباشد .این
جمالت گاه بنا به اغراضی نظیر تأکید و توضیح و تفسیر بیشتر در کالم آورده میشوند .شایان ذکر
است که جمله پیرو قابل تأویل به مفرد است و همانند هریک از اجزای کالم ،نقش میپذیرد .جمله
پیرو میتواند به نقش های نهاد (مسندالیه /فاعل) ،مسند ،مفعول ،صفت ،بدل ،قید و ...مؤول گردد.
شایان ذکر است که بهرهجستن از جملههای مؤول در بوستان سعدی از بسامد بسیار باالیی برخوردار است:
الف) جمله مؤول به فاعل:
کــه افتــادگــان را بود دســـتگیر ()5083
گــر از پــا درآیــد نــمــانــد اســـــیــر
مصراع دوم فاعل است برای «از پا درآید» یعنی :کسی که افتادگان را دستگیر باشد ،گر از پا درآید نماند اسیر.
و یا:
کــه گمکردة خویش را بــازیــافــت ()5138
نشــــد گم کــه روی از خال یق بتــافــت
ا

«روی از خلق بتافت» (= روی از خلق برتابنده) فاعل است برای «نشد گم» ،یعنی :روی از خلق
برتابنده نشد گم.
ب) جمله مؤول به مسندالیه:
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کــه بر اســـتخوانش نرویــد گلی()0122

عــجــب گــر بــمــیــرد چــنــیــن بــلــبــلــی

در صورتی که «گر» به معنای «که» باشد« ،بمیرد چنین بلبلی» (= مردن چنین بلبلی) مسندالیه
خواهد بود« :مردن چنین بلبلی» عجب است.
یا:
عجب نیست سنگ ار بگردد به سیل()9101
بــه گــریــه دل کــافــران کــرد مــیــل
«بگردد به سیل» نقش مسندالیهی دارد« :گردیدن سنگ به سیل» عجب نیست.
ا) جمله مؤول به مفعول:
که دا ند که ســـیراب میرد غریق()5498
فــتــد تشـــــنــه در آبــدان عــمــیــق
«سیراب میرد غریق» مفعول است برای فعل «داند» ،یعنی« :سیراب مردن غریق» را داند.
د) جمله مؤول به بدل:
کــه ن فع تو جویــد در آزار خ لق()012
بــدانــدیش توســــت آن و خونخوار خلق
در این بیت ضمیر «آن» مسندالیه است و مصراع دوم جمله وصفیه است و بدل از آن :آن (=
جوینده نفع تو در آزار خلق) بداندیش توست.
هـ) جمله مؤول به صفت:
میــازار و ب یرون کن از کشـــورش()040
غر ی بی کــه پر ف تنــه بــاشــــد ســـرش
جمله «پر فتنه باشد سرش» صفت است برای «غریب» یعنی :غریبِ «سر پر فتنه باشنده».
و یا:
که شــب حاجبش بود و روزش ندیم( )849
یــکــی گــفــتــش از دوســــتــان قــدیــم
مصراع دوم صفت است برای «یکی از دوستان قدیم» یعنی :یکی از دوستان قدیمِ «شب حاجب
و روز ندیم باشنده».
 .1بهره جستن از حکایتهای تمثیلی:
یکی دیگر از شیوههای بسط و اطناب کالم در بوستان بیان حکایت تمثیلی است؛ بدینگونه که
گوینده نخست داستانی را روایت میکند و بعد از آن نتیجهای حکمی ،عرفانی ،اخالقی ،تعلیمی و...
میگیرد یا آنکه خود حکایت بهعنوان تمثیل در توضیح و تقریر بحثی که قبالً مطرح شده ،آمده است
که در هر دو صورت طرح داستان جنبه ثانوی دارد و هدف اصلی ،أخذ و بیان نتیجه است .تمثیل
ادبی از رایجترین شیوههای بسط کالم و گسترش متن در بوستان است و سعدی در جای جای
بوستان از این روش در جهت واضح نمودن ،تأکید ،قانع نمودن مخاطب ،جلب توجه ،ابالغ پند و اندرز
و ...بهره جستهاست .در این شیوه گوینده بهجای آوردن حجت و استدالل ،پیام و مقصود خود را با
بیان حکایت یا حکایاتی بهطور غیرمستقیم به گوش مخاطب میرساند و چنانکه میدانیم اهمیت
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استفاده از تمثیل ادبی در محسوس نمودن مسائل ذهنی و نیز روبهرو ساختن مخاطب با واقعیتها و
انتقال راحت و آسان مطالب به اوست .حکایت تمثیلی یا تمثیل ادبی یکی از شاخههای ادبیات روایی
است که به انواع فابل و پارابل تقسیم میشود و از این دو نوع آن دسته از حکایتهایی که شهرت
بیشتری در بین مردم دارند ،داستان ـ مثل (اگزمپلوم) نامیده میشود.
فابل ) (Fableدر حقیقت داستان کوتاهی است که به شیوه تمثیلی نوشته شده است .در فابل
نویسنده یک اصل اخالقی یا رفتاری را تشریح میکند ،بدینترتیب که معموالً در پایان آن راوی یا
یکی از قهرمانان ،آن اصل اخالقی را در یکی دو جمله کوتاه پرمعنای نکتهدار ( )Epigramکه جنبه
ارسالالمثلی (کلمات قصار) دارند ،بیان میدارد و به اصطالح نتیجهگیری میکند( .انواع ادبی ،شمیسا:
ص  )014مانند:
کــه نــبــود ز مــن دوربــیــن تــر کســــی
چ ن ین گفــت پ یش ز غن کرکســــی
بیــا تــا چــه ب ی نی بر ا طراف دشــــت
زغن گ فت از این در نشــــا ید گذشــــت
بــکــرد از بــلــنــدی بــه پســــتــی نــگــاه
شــــنــیــدم کــه مــقــدار یــک روزه راه
که یک دا نه گ ندم به هامون برســــت
چ ن ین گفــت دیــدم گرت بــاورســــت
ز بــاال نــهــادنــد ســــر در نشــــیــب
ز غن را نمــانــد از ت عجــب شــــ کیــب
گــره شــــد بــر او پــای بــنــدی دراز
چــو کــرکــس بــر دانــه آمــد فــراز
کــه دهــر افــگــنــد دام در گــردنــش
نــدانســـــت ازان دانــه بــر خــوردنــش
نــه هــر بــار شــــاطــر زنــد بــر هــدف
نــه آبســـــتــن در بــود هــر صـــــدف
چــو بــیــنــایــی دام خصــــمــت نــبــود؟
زغن گفــت ازان دانــه دیــدن چــه ســـود
نــبــاشــــد حــذر بــا قــدر ســــودمــنــد
شـــنیــدم کــه می گفــت و گردن بــه بنــد
قضــــا چشـــم بــاریــک بینش ببســــت
اجــل چون بــه خو نش برآورد دســــت
غرور شـــناور نیاید به کار ()0105-0190
در آبــی کــه پــیــدا نــگــردد کــنــار
نکته :فابل حیوانات ( )Beast Fableمعمولترین نوع فابل است و در این نوع حکایات جانوران
نماینده و ممثل آدمیانند ،این نوع فابل در بوستان سعدی در مقایسه با سایر انواع تمثیل از بسامد
بسیار اندکی برخوردار است.
پارابل ) (Parableیا مثلگویی و مثل آوردن نوع دیگری از تمثیل است .پارابل روایت کوتاهی
است که در آن شباهتهای ضمنی اما مفصل و دقیق و جزء به جزء با اجزای یک عقیده یا آموزه وجود
داشته باشد .یعنی همینکه روایت را میخوانیم خود به خود متوجه یک اصل یا عقیده اخالقی میشویم.
(انواع ادبی ،شمیسا :ص  )013مانند حکایت زیر از بوستان که متضمن این آموزه است که احسان
باید بی منت باشد ،مانند بیتهای  5515تا  5548با مطلع:
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نــیــامــد بــه مــهــمــان ســــرای خــلــیــل

شـــنیــدم کــه یــک هفتــه ابن الســـبیــل
و مطلع:
گــر او مــیــبــرد پــیــش آتــش ســــجــود

تو وا پس چرا م ی بری دســــت جود؟

شایان ذکر است که پارابل در بوستان سعدی در مقایسه با سایر انواع تمثیل از بسامد بسیار باالیی
برخوردار است میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق حکایتهای بوستان از نوع پارابل است.
اگزمپلوم ) (Exemplumیا داستان ـ مثال یا مثال داستانی نوع دیگری از تمثیل است .در این
نوع از تمثیل واقعیتی کلی را در طی داستان کوتاهی بیان میکنند .این تمثیل باید طوری باشد که
فوراً ایده خاصی را به ذهن متبادر کند و این نوع داستانها به علت کثرت تکرار جنبه کلیشهای پیدا
میکنند( .انواع ادبی ،شمیسا :ص  )012همچنین این نوع از تمثیل حکایتهایی را که شهرت بیشتری
در میان مردم دارند ،شامل میشود .شایان ذکر است که بیشتر حکایات بوستان در مضامین مختلف
دارای شهرتند بویژه در نزد دوستداران ادب فارسی که اینها در نوع خود اگزمپلوم محسوب میشوند ،مانند:
طــبــیــبــی در آن نــاحــیــت بــود و گــفــت
شــ ـ بی کردی از درد پ ه لو ن خفــت
عــجــب دارم ار شـــــب بــه پــایــان بــرد
از ا ین دســــت کو بر رز م ی خورد
بـــه از نـــقـــل مـــاکـــول نـــاســـــازگـــار
کــه در ســ ـ ینــه پ یکــان ت یر تتــار
هــمــه عــمــر نــادان بــرآیــد بــه هــیــچ
گر افتــد بــه یــک لقمــه در روده پیچ
چهل سال از این رفت و زندهست کرد()0187-0188
قضــــا را طب یب ا ندر آن شــــب بمرد
نتیجهگیری
مبحث اطناب ـ و در مقابل آن ایجاز ـ از مباحث بسیار مهم علم معانی است بهطوری که عدهای
از بالغیون ،بالغت را در شناخت موارد کاربرد هنرمندانه ایجاز و اطناب در کالم خالصه کردهاند.
اطناب را در کتب بالغی به انواعی تقسیم کردهاند که مفصلترین و دقیقترین این تقسیمبندی به
سیوطی اختصاص دارد .اودر کتاب االتقان خود ،ابتدا اطناب را به دو قسم «زیادت» و «بسط»
تقسیم کرده و در ادامه برای آن ،بیست و یک نوع قائل میگردد.
طی این تحقیق معلوم شد که سعدی در بوستان به مبحث اطناب توجه بسیار زیادی داشته است.
با این توضیح که کالم سعدی در بوستان ،در محور افقی ایجاز دارد و در محور عمودی اطناب؛ به
بیان دیگر در اکثر بیتهای بوستان الفاظ کمتر از معانی و معانی بیشتر از الفاظند و این یعنی ایجاز،
اما از سوی دیگر زمانی که به کل بوستان مینگریم در مییابیم که این اثر مبتنی بر اطناب است چرا
که سعدی در مقام خطیبی نافذ ،واعظی خیرخواه و معلمی دلسوز ضمن آراستن کالم خود به گونههای
متنوع اطناب نظیر بهرهجستن از حکایات و تمثیالت و توصیفات و مناظرهها و ...بهکرات و با مهارت
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هرچه تمامتر ،از شیوههای مختلف بسط کالم در جهت تعلیم و هدایت مخاطب بهسوی سعادت بهره
جسته است.
تمثیل ادبی از رایجترین شیوههای بسط کالم و گسترش متن در بوستان است و سعدی بهکرات
از این روش در جهت واضح نمودن ،تأکید ،قانع نمودن مخاطب ،جلب توجه ،ابالغ پند و اندرز و...
بهره جسته است .در این شیوه گوینده بهجای آوردن حجت و استدالل ،پیام و مقصود خود را با بیان
حکایت یا حکایاتی بطور غیرمستقیم به گوش مخاطب میرساند و چنانکه میدانیم اهمیت استفاده از
تمثیل ادبی در محسوس نمودن مسائل ذهنی و نیز روبهرو ساختن مخاطب با واقعیتها و انتقال راحت
و آسان مطالب به اوست.
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آیین سخن ،صفا ،ذبیحاهلل ،5913 ،تهران :انتشارات ققنوس.
االتقان فی علوم القرآن ،سیوطی ،عبدالرحمنبنابیبکر ،بیتا ،در دو جلد ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
البالغة تطور و تاریخ ،شوقی ضیف ،احمد ،5331 ،چاپ نهم ،قاهره :دارالمعارف.
الصناعتین؛ الکتابة و الشعر ،عسکری ،ابیهاللحسنبنعبداهلل ،تصحیح محمد قمیحه،5723 ،
چاپ دوم ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
المختصر المعانی ،تفتازانی ،سعدالدین مسعودبنعمر ،5755 ،چاپ اول ،قم :دارالفکر.
المطول ،تفتازانی ،سعدالدینمسعودبنعمر ،5952 ،بی جا ،بی نا.
المعجم فی معاییر اشعار العجم ،شمسقیس رازی ،بهکوشش سیروس شمیسا ،5949 ،چاپ اول،
تهران :فردوس.
انواع ادبی ،شمیسا ،سیروس ،5989 ،چاپ چهارم ،تهران :نشر میترا.
بوستان ،سعدی ،مصلح الدی ن بن عبداهلل ،به تصحیح غالمحسین یوسفی ، 5918 ،چاپ سوم،
تهران :خوارزمی.
بوستان ،سعدی ،مصلح الدی ن بن عبداهلل ،شرح و گزارش از رضا انزابی نژاد و سعید قره بگلو،
 ،5948چاپ اول ،تهران :جامی.
بیان و معانی ،شمیسا ،سیروس ،5943 ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات فردوس.
تلخیص المفتاح ،خطیبقزوینی ،جاللالدینمحمدبنعبدالرحمن ،5920 ،بیروت :بی نا.
جواهر البالغه ،هاشمی ،احمد ،ضبط و تدقیق و توثیق یوسف الصمیلی ،5333 ،بیروت :المکتبة
العصریة.
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دیوان اشعار رودکی ،رودکی ،ابوعبداهللجعفربنمحمدآدم ،بهتصحیح نصراهلل امامی ،5984 ،چاپ
دوم ،تهران :مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
دیوان حافظ ،حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد ،بهکوشش خلیل خطیبرهبر ،5943 ،چاپ بیست و
هفتم ،تهران :صفیعلیشاه.
دیوان صائب ،صائب تبریزی ،میرزا محمدعلی ،بهکوشش محمد عباسی ،5942 ،چاپ سوم ،تهران:
آیدا.
غزلهای شمس تبریزی ،مولوی ،جاللالدینمحمد ،بهاهتمام علی منصوری و زیر نظر مهدی
محقق ،5932 ،تهران :مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مکگیل.
فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی ،جاللالدین ،5918 ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات توس.
کلیات سعدی ،سعدی ،مصلحالدینبنعبداهلل ،به تصحیح محمدعلی فروغی ،5981 ،چاپ اول،
تهران :هرمس.
لیلی و مجنون ،نظامی گنجوی ،ابومحمدالیاسبنیوسف ،بهکوشش برات زنجانی ،5947 ،چاپ
دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
معالمالبالغه ،رجایی ،محمدخلیل ،5919 ،شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.
معانی بیان ،آهنی ،غالمحسین ،5912 ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسه بنیاد قرآن.
معانی و بیان ،تجلیل ،جلیل ،5913 ،چاپ چهارم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
معانی و بیان ،علویمقدم ،محمّد و اشرفزاده ،رضا ،5985 ،چاپ سوم ،تهران :سمت.
معانی و بیان ،همایی ،جاللالدین  ،5949چاپ دوم ،تهران :نشر هما.
مفتاح العلوم ،سکاکی ،ابییعقوبیوسفبنمحمدبنعلی ( ،)5702شرح و حاشیه عبدالحمید
هنداوی ،جلد اول ،چاپ اول ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
هنجار گفتار ،تقوی ،سیدنصراهلل ،5919 ،اصفهان :فرهنگسرای اصفهان.
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