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در ارتبـاط كالمـي     . زندگي انساني از جمله، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اسـت         

تـرين و   شود تا پيـام بـا فـشرده    هاي زندة دنيا، تالش مي  تمامي زبان  امروزي در   

ها در زنـدگي مـدني       پيشرفت انسان . ترين جمالت به مخاطب ارسال شود       كوتاه

ها با جمالت طوالني، باقي       نوين، حوصله و مجالي را براي ارسال يا دريافت پيام         

  .نگذاشته است

رسـند كـه    اي از ارتباط مي  ها به مرحله    شناسان اعتقاد دارند كه انسان          زبان

با نگاهي كلّي   . احتمال استفاده از حركات سر و دست به جاي گفتار وجود دارد           

شـود كـه      هاي زبان فارسـي، ايـن نكتـه دريافـت مـي              جمالت و واژه   به ساخت 

 واژة  ، براي نمونه  آنهاست؛هاي اصلي     خوردگي، يكي از ويژگي     كوتاهي و تراش  
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غزل خـويش  اين سؤال در ذهن نگارندگان اين مقاله مطرح است كه سنايي در   
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كند و بـا بـه    گيرد تا سخن خود را مؤجز و فشرده بيان        گوناگوني را در پيش مي    

 منـادا،   و بـا اسـتفاده از       تـشخيص   و  چون تـشبيه، اسـتعاره      هاييكارگيري آرايه 

خطاب، حروف اضافه و حذف اركان جمله، فرآيند ايجاز را در دو حيطـة كلّـي                

  .سازد ايجاز حذف و ايجاز قصر آشكار مي

  .هاي ادبي، غزل، سنايي، حذف، قصر ايجاز، آرايه: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه-1

موسـوم  » دهكـدة جهـاني  « كـه بـه   برانگيـز معاصـر     كننده و اعجاب        تغيير و تحول خيره   
 ؛گرديد، اهل زبان را برانگيخت تا در روابـط كالمـي خـود نيـز تغييراتـي را آشـكار سـازند                     

سخني روي آورند و سعي كننـد كـه            به ايجاز و كوتاه    ،گونه كه از اطناب و درازگويي     بدين
ننـد آن   هـاي مختلـف ادبـي از جملـه شـعر و داسـتان و ما                 در گفتار و نوشتاري كه در قالـب       

اگرچه اين نگرش در بين سـخنوران و        . گويي را رعايت نمايند     شود، جانب فشرده    عرضه مي 
 در جامعة مـدرن امـروز، اولـين    ،شاعران كالسيك ما از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است       

شناس فرانسوي، به عنوان يك نظرية        ، زبان )A.Martinet(بار اين موضوع را آندره مارتينه     
. شناس فرانسوي عنوان كرد     نظرية اقتصاد زبان را آندره مارتينه، زبان      «. اسي ارائه كرد  شن  زبان

 بنـا  ،در كاربرد زبان  . جويي است   زبان انسان مانند ساير الگوهاي رفتاري او، پيرو اصل صرفه         
رسـاني    كند كه با صرف حداقل انرژي و تالش، عمل پيام           بر نظرية اقتصاد در زبان، سعي مي      

خواهـد بـا    كوشي و اقتصاد، يكي از اصول زندگي آدمي است كه مي    پس كم . دهدرا انجام   
گفتـيم كـه شـاعران      ) 301: 1386مدرسي،  (».ترين فايده را از آن خود سازد        كار كمتر، بيش  

   بلكه به صـورت   ند اما نه به شكل يك نظريه ه ا ما، قبل از مارتينه، اين موضوع را عنوان كرد        
  .)1(اند مي و سعدي بدين موضوع اشاره كردهبراي نمونه نظا. تمثيل

    سنايي غزنوي يكي از شاعران صاحب سبك و نـوآور سـدة شـشم اسـت كـه مطـابق                    
مايـه  هاي مختلـف از قالـب شـعري گرفتـه تـا درون       در زمينه،هاي بسياري از بزرگان ما  گفته

كـدكني،  يشـفيع (، )214: 1375شميـسا،  (،  )27: 1385بقـايي ماكـان،     .(نوآوري نموده است  
: 1384صـبور،   (،  )137: 1390حميـديان،   (،  )30ــ 32: 1372كـدكني،   شفيعي(،  )243: 1391

ــو، (، )193 ــداري،  (، )69: 1372رزمج ــي پن ــايي، (، )87: 1385جالل ، )106: 1387غالمرض
چنان كـه بايـد و    آن اين، وجود  با... و) 56: 1385شفيعي كدكني،   (،  )137: 1379عباديان،  (
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بدين علت نويسندگان اين مقاله بـر آن شـدند    . عر بزرگ پرداخته نشده است    شايد به اين شا   
  . اي ديگر واكاوي كنند؛ يعني از ديد ايجاز و كوتاه سخني تا غزل سنايي را از زاويه

كوتـاه كـردن كـالم و آوردن    «: گونه تعريف كـرده اسـت    را اين » ايجاز«    استاد همايي   
همـايي،  (».را كه بدان صـفت باشـد، مـوجز خواننـد          لفظ اندك است با معني بسيار و سخني         

 بـه  ؛شميسا، ايجاز را به دو نوع ايجاز قصر و ايجاز حـذف تقـسيم كـرده اسـت               ) 404: 1367
 گنجانيدن معني بسيار در الفاظ اندك است به صورتي كه حـذفي در آن           ،نظر او ايجاز قصر   

: 1376شميـسا،  .(رددگ  صورت نگرفته باشد ولي در ايجاز حذف، قسمتي از كالم حذف مي           
در زبان سـنايي،  ) 267: 1379وزيرنيا، (هاست  زبان كه ابزاري ساخته شده از نشانه      ) 212ـ213

 سنايي، اصل اقتصاد در زبـان را رعايـت كـرده     ، به تعبيري ديگر   ؛عموماً مؤجز و كوتاه است    
د قـرار   تمهيـداتي را در پـيش روي خـو   ،)كوتاه سـخني ( البته براي نيل به اين فرآيند  و است

خـوردگي زبـان را در سراسـر    گـويي و تـراش   داده است و با كمك ايـن تمهيـدات، فـشرده          
هاي ديگر نيز همين شيوه را پيش چـشم           غزليات خود مراعات نموده است و حتي در سروده        

گـويي را در غـزل    اولين شاعري است كـه ايجـاز و فـشرده      ،ما برآنيم كه سنايي   . داشته است 
 زيـرا او نخـستين شـاعري اسـت كـه غـزل را از محـدودة عـشق           اسـت عارفانه به كار گرفته  

در ميـان   «. گويدسازد و از عشق ازلي و آسماني و فراتني سخن مي          جسماني و زميني رها مي    
 شايد سنايي نخستين كسي باشـد كـه بـه ازلـي بـودن عـشق پرداختـه                   ،مسلكشاعران عارف 

 مـصطلح آن، چنـدان رايـج نبـوده      قبل از سنايي، غـزل در معنـاي       ) 8: 1380سجادي،(».است
تر از اند كه در آنها تـشبيه بيـش  ، چند غزل سروده تنها شاعراني چون فرخي و عنصري       و است

، تـشبيه انـدكي     در شـعر شـاعران قـرن پـنجم         ،به نظر برخـي   . كار گرفته شده است   استعاره به 
م داد  ةيح خـوا  در متن مقالـه توضـ     ) 78: 1387غالمرضايي،.(آيدتر از استعاره به چشم مي     بيش

 غزلـي از فرخـي را كـه      ،براي اثبات ادعاي خـود    .  در استعاره، ايجاز مشهودتر است      كه چرا 
  : آوريمدر آن تشبيه بسامد زيادي دارد، در پي مي
  سر زلف تو نه مشك است و به مـشك نـاب مانـد             

  چه عاشقهمه شب ز غم نخسبم كه نخسبد آن   
  ز فراق روي و موي تـو ز ديـده خـون چكـانم     

   زلـف را متابـان سـر زلـف را چـه تـابي          سر

  رخ روشن تو اي دوسـت بـه آفتـاب مانـد      
  منم آن كسي كه بيداري من به خـواب مانـد          
  عجبست كه تيره خوني كـه بـه روشـن آب مانـد            
  كه در آن دو زلف ناتافتگي به تـاب مانـد        
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  تو به آفتـاب مـاني و ز عـشق روي خوبـت             
 

  رخ عاشق تو اي دوست بـه ماهتـاب مانـد          
 )426:ديوان                                (       

دليل ديگر براي ادعاي مذكور، اين است كه در شـعر قـرن شـشم، رواج علـوم دينـي و                     
 بـه همـين     ؛توان مشاهده كـرد   غلبة روحية مذهبي و اشارات و تلميحات قرآني و ديني را مي           

سنايي بسيار پربـسامدتر     در غزل    ،گويي است  تلميح كه يكي از ابزارهاي اصلي فشرده       ،دليل
تـوان  يات سنايي، به سختي مـي از بين غزل  . هاي شاعراني چون عنصري و فرخي است      از غزل 

يعني ا در غزل فرخي قـضيه بـرعكس اسـت؛         كار نرفته باشد ام   يافت كه در آن تلميح به     غزلي
  :ستتلميح اخالي ازعنصر،هايشمانند ديگر غزل،غزل زير؛توان يافتتلميح را به سختي مي

  نـــه هـــم دل بـــه دســـت تـــو نـــدهم
ــاه فتنـــه شـــده    ســـتكـــوي تـــو جايگـ

ــكهند  ــو شـــ ــراق تـــ ــتان از فـــ   دوســـ
ــر مـــن البـــه   ــاز چـــرب گـ   ســـخنسـ

ــرد   ــد كــ ــه بايــ ــسيار حيلــ ــخت بــ   ســ
 

  گـــر بـــه تـــو دل دهـــم ز تـــو نـــرهم 
ــنهم   ــديم نــ ــو قــ ــوي تــ ــر كــ ــر ســ   بــ
ــكهم  ــو شــ ــال تــ ــي از وصــ ــن همــ   مــ

  هــــا بــــه دل نــــدهمچــــه بــــسي البــــه
ــم   ــنگدل بجهــ ــو ســ ــت تــ ــا ز دســ   تــ

 )439:همان                               (        

تـوان ارائـه كـرد، ايـن اسـت كـه سـنايي         دليل ديگري كه براي ادعاي مطـرح شـده مـي          
تر گـرايش   بـه اشـاره ، بيـش   مسلك است و صـوفيه بـه  سـخن گفـتن    ) عارف(شاعري صوفي 

 امـري  گويي سنايي در سـاختار غـزل،  سخني و فشردهپس كوتاه. داشتند تا به شرح و تفصيل  
اين ويژگي را نـدارد زيـرا تـصوف و          ) معاصر سنايي (كه غزل انوري  ، حال آن  است پذيرفتني 

: 1375شميسا،(».غزليات انوري از مطالب عرفاني خالي است   «. عرفان در غزل او جايي ندارد     
 يـك   ةگـا . يـازي بـه ايجـاز اسـت        از شگردهاي دسـت    ،كاربرد ضماير در غزل سنايي    ) 214

كدكني، به اعتقاد شفيعي  . عنايي يك جمله، يك بند را در خود بگنجاند         بار م  دتوانضمير مي 
  ضـماير در شـعر و نثرشـان غلبـه دارد    ،گرايش به زبان اشـاره دارنـد و بـدين جهـت           ،صوفيه  

» آن «؛ يك دفتر معنا دارد،در بيت زير  » آن« ضمير   ، براي مثال  ؛)294: 1392كدكني،شفيعي(
  ... :ردن و دردمند ساختن و يعني زيبايي، ناز و كرشمه، دلبري ك

  تـري كـه در حـسن      از يوسف خوش  
 

  نــــدارد» آن«داري و يوســــف » آن« 
)                                         24/83()2( 



295  »گويي و ايجاز شگردهاي سنايي در فشرده«                        93بهار و تابستان 

 اين نكته مشخص گرديد كـه غـزل سـنايي           ،با مقايسة اجمالي غزل سنايي با غزل سعدي       
 بار به كـار گرفتـه       149اوزان مسدس    غزل سعدي،    696موجزتر است زيرا براي مثال از بين        

در .  بـار بـه كـار گرفتـه شـده اسـت      151 وزن مذكور ، غزل سنايي  427 در حالي كه از      هشد
 حـدود  ، بار به كار رفته اسـت امـا در غـزل سـنايي           700غزل سعدي، استعارة مصرحه حدود      

غـزل سـعدي،    اند كه غزل سـنايي نـسبت بـه          هاي مذكور، نمايانگر اين نكته    نمونه.  بار 1200
  .شودتر به مخاطب ارسال ميتر است و پيام سريعخوردهتر و تراشفشرده
   پژوهشة پيشين-1-1

 هيچ پژوهش مستقلي پيرامون غزل سنايي با رويكـردي كـه   ،     در باب پيشينة اين بحث    
ي از اتنهــا برخــي از محققــان در گوشــه. تمــا در پــيش روي داريــم، صــورت نگرفتــه اســ 

  : از جمله؛اندگيري سنايي از ايجاز اشاره كردهبهره به ،آثارشان
»  شــاملوتــاشناســي شــعر پارســي از رودكــي ســبك«در كتــاب ) 1387(    غالمرضــايي

در « سـنايي    ،بـه نظـر او    . هاي سبكي شعر سنايي دانـسته اسـت       ايجازگويي را يكي از ويژگي    
 بـا عبـارات مـوجز،       معني را فداي لفظ نكرده و در بـسياري مـوارد            هيچ جاي كالم خويش،     

  )107: 1387غالمرضايي، (».منظور خويش را بيان كرده است
   حدود تحقيق-1-2

رو، كل غزل سنايي غزنـوي اسـت كـه آقـاي جاللـي               پيش ة پژوهش در مقال   ة    محدود
  . خطي تصحيح و چاپ كرده استة بر اساس پنج نسخ1386پنداري، آن را در سال 

   روش تحقيق-1-3

اي و اسـنادي كمـك    خانـه  رهيافتي توصـيفي ـ تحليلـي، از شـيوةكتاب        اين پژوهش با
هاي ايجاز و كوتـاه سـخني    بدين شكل كه ابتدا منابع پيرامونِ اقتصاد زباني و روش . گيرد  مي

 مـورد بررسـي و تحليـل قـرار         ،شود و در ادامه، غزل سـنايي بـا رويكـرد مـذكور              بررسي مي 
  .گيرد مي

   ضرورت تحقيق-1-4

 كه سنايي غزنوي در تغييـر و تحـول سـاختاري و معنـايي غـزل پارسـي نقـش           جا    از آن 
 در واقـع از  ،... مانند موالنا، سـعدي، حـافظ و      ،اي دارد و بسياري از غزلسرايان بزرگ      عمده
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شـكن  چنان كـه بايـد و شـايد بـه ايـن شـاعر بـزرگ و سـّنت                   آن ،آيندپيروان او به شمار مي    
  .شودضرورت انجام اين تحقيق مبرهن مياز اين روي، . پرداخته نشده است

   چارچوب نظري-1-5

  (Languge Economy) اقتصاد زباني-1-5-1

شناس فرانسوي، نظريـة مـذكور     آندره مارتينه، زبان  ،    پيش از اين آورديم كه اولين بار      
 بـا  چنان كه آدميان در زندگي اقتصادي سـعي دارنـد تـا   به نظر ايشان هم. ارائه كرده است  را  

ترين سود و فايده را به دسـت آورنـد، در روابـط    ف هزينه و كوشش و انرژي كمتر، بيش  صر
تر به مخاطب ارسـال   تر، پيام را سريع هاي كوتاه كوشند تا با به كارگيري جمله    كالمي نيز مي  

شـاعران و سـخنوران   ) 301: 1386مدرسـي،  .( زودتر انجـام شـود  ،كنند و عمل ايجاد ارتباط   
 براي رعايت حال مخاطب، جهت انتقال پيام در زمان كوتـاه، بـر آن               بزرگ ادب فارسي نيز   

از اين روي، ايجاز و كوتاه سـخني يكـي از           . بودند تا عموماً از اطناب و درازگويي بپرهيزند       
 سـخن خـود را بـه درازا نيـز           ،»اقتـضاي حـال   « البته گاهي به     ؛هاي برجستة آنان است     ويژگي

هاي دستوري، ويژگي عمـومي آثـار          خوردگيِ ساخت  گويي و تراش    كشاندند اما فشرده    مي
  .ادبي آنان است

 يعنـي بيـان   ،در اصـطالح «: گونه تعريف شده است   نامة هنر شاعري، اين         ايجاز در واژه  
در ) 26: 1376ميرصـادقي،   (».هاي كم، چه در شعر و چـه در نثـر            مطالب بسيار به وسيلة واژه    

ــي ــو ،فرهنــگ اصــطالحات ادب ــر شــمردن ان ايجــاز قــصر و ايجــاز حــذف  (اع آن  ضــمن ب
»Ollipsis« (              ـهات انگليسي نيز دو نوع مذكور مـورد توجبه اين نكته اشاره شده كه در ادبي

سنايي غزنوي در غزل خود، هر دو نوع ايجـاز          ) 39: 1378داد،  .(شاعران انگليسي بوده است   
ي مختلـف بنـا بـه       تمامي اركـان جملـه را در جاهـا         «،در ايجاز حذف  . را به كار گرفته است    

ضرورت وزن، برابري تعـداد هجاهـاي دو مـصراع، همـساني دو مـصراع از نظـر نـوع هجـا                      
، حذف كرده است؛ مانند حذف نهاد، مفعـول، فعـل، منـادا، ضـمير و                )كوتاه، بلند، كشيده  (

در اين . در ايجاز قصر نيز ساخت كالم او در ذات و سرشت، كوتاه و فشرده است           . مانند آن 
 بـراي نمونـه در      ؛گيرد تا سخنش موجزتر شود      نيز شگردهاي خاصي را به كار مي      نوع ايجاز   

     زيـرا   تـوان مـشاهده كـرد       گيـرد، ايجـاز قـصر را مـي          بهره مـي  » تلميح«جاهايي كه از فرآيند     
آنكه اجزاي سخن را حذف كرده باشد، تنها با ذكر دو يـا چنـد واژه، كـل داسـتان را بـه                       بي
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  اما ذكـر ايـن نكتـه در اينجـا     م پرداختهيدر متن مقاله بدان خوا آورد كه     ذهن مخاطب مي  
 چه به نظر ما در ايجاز حذف، مهم است، نـوع ركـن حـذف شـده نيـست                  بايسته است كه آن   

هـا بـه حـذف عناصـر و اركـان جملـه دسـت         ايي است كه شـاعر بـه كمـك آن         بلكه شگرده 
  .يازد مي

   بحث-2

   ايجاز حذف-2-1

كه سنايي به ياري آن، سخن خود را در غزل فشرده و كوتـاه      يكي از شگردهاي كلّي  
هـايي كـه در پـي     حذف. معروف است» حذف«سازد، به كارگيري فرآيندي است كه به   مي

كنـد و بـه    كدام، خلل و گزندي به ساختار شعر و معنـا وارد نمـي            شود، هيچ   ها اشاره مي    بدان
هـايي    يكـي حـذف   : كنيم   تقسيم مي  فرآيند حذف را به دو نوع كلّي      . نيست» مخل«اصطالح  

گيـرد و ديگـري حـذفي كـه عنـصر وزن در آن دخيـل           كه به دليل عنصر وزن صـورت مـي        
  .هاي ادبي، عامل آن است  بلكه ساخت آرايه نيست
   حذف به سبب عنصر وزن-2-1-1

هاي گسترده در غزل سنايي، حـذفي اسـت كـه مـسبب آن، وزن شـعر                      يكي از حذف  
شود كه شكل واژه، گروه، عبارت يا مـصراع يـك بيـت      گر، وزن باعث مي   به زبان دي  . است

ديگرگون شود و از حالت عادي و معمـولي خـود بـه درآيـد و بـه اصـطالح سـاختگرايان،                      
شـود عوامـل      عامل وزن و تـشخّص آن، سـبب مـي          «)3(يانو  به اعتقاد تن  . شود» گرداني  شكل«

در بافـت   ) 333: 1391كـدكني،   شـفيعي (».گرداني كنند    شكل ،هاي داخلي شعر    اجرايي نظام 
جملـه يـا مـصراعي    اي را از  شـود واجـي را از واژه يـا واژه         كالم، زماني كه شاعر ناگزير مي     

هاي يك كلمه را جا به جا گرداند، عامـل وزن شـعر، او را بـدين              كه واج حذف كند و يا اين    
 ؛اي مختلفـي درآيـد    ه  يك واژه در شعر يك شاعر، ممكن است به شكل         . انگيزاند  كار برمي 

  )335: همان.(نامد كن ميبدلاي رنگ يانو، كلمه را پديده بدين جهت تن
   حذف واج-2-1-1-1

در بيت  . شود  آشكار مي » واج« تنها به صورت يك      ،گاهي فرآيند حذف در غزل سنايي     
. گردانـي شـده اسـت       را حـذف كـرده و باعـث شـكل         » ي«) مـصوت ( شـاعر تنهـا واج       ،زير

  ):ايم  پذرفته←ايم  پذيرفته(
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  هرچه بيدادست بر ما كُن كه انـدر كـويِ داد،          
 

  ايم از زلفِ تو، بيـداد را        ما به جان پذرفته    
)                                               7/5( 

ــمرده     ــواب ش ــدول از جــادة ص ــوعي ع ــه را ن ــيس رازي، حــذف واج از كلم شــمس ق
عـــدول از جـــادة صـــواب را امـــروزه ســـاختارگرايان، ) 167: 1388قـــيس رازي، .(اســـت

در بيت زير نيز ايـن  ) 84: 1377علوي مقدم، (و ) 37: 1380صفوي،  .(نامند  هنجارگريزي مي 
ــارگريزي    ــا هنج ــواب ي ــادة ص ــدول از ج ــت  » ت« در واج ،ع ــده اس ــكار ش ــت.(آش -دس

  ):بافدست←بافت
   سـر بـه سـر      در همه ُششتر بـه خـوبي      

 

  بـافي چـون رخِ ديبـات چيـست          دست 
)                                               5/8( 

 ةاز واژ » ار« ماننـد حـذف      ؛كنـد   گاهي شاعر، دو واج را بـه دليـل وزن شـعر حـذف مـي               
  :در بيت زير» كردار«

  اندرين عالَم، هر آن كس كز طمع دل پر كنـد،           
 

  و جـز دار نيـست     اندر آن عالَم، سزاي كِرد ا      
)                                             9/10( 

   حذف فعل-2-1-1-2

  تر اسـت  اجزاي ديگـر، بيـش    گرا، ارزش و اهميت فعل نسبت به          شناسي ساخت       در زبان 
 بـا فعـل     ،گـذر از سـكون بـه تحـرّك        . آيـد    عامل جنبش و حركت به شمار مـي        ،»فعل«زيرا  

، فعل را الهة حركـت  )Ch-Baudelaire( نيست كه شارل بودلر  جهت  بي. گردد  ممكن مي 
 در غـزل  ،اين الهة حركـت ) 92: 1383قويمي، .(دارد پندارد كه جمله را به حركت وا مي     مي

هـايي از حـذف فعـل را كـه عامـل آن وزن شـعر اسـت،          نمونه؛شود  سنايي گاهي حذف مي   
  :توان در ابيات زير ديد مي

ــ  ــر كــه ســاخت اس اســتفاده «دارد، شــاعر، فعــلِ ) تحــذيري(تفهام بالغــي     در بيــت زي
  :را در هر دو مصراع حذف كرده است» استفاده نكن= كني مي

ــوزه؟  ــاله و مـ ــر و كـ ــي كمـ ــا كـ   تـ
 

  تـــا كـــي ســـفر و نـــشاط و صـــحرا؟ 
)                                               4/1( 

فعـل  . اسـت » اسـت «دد، فعـل  گـر  هايي كه در غزل سنايي زياد حذف مي            يكي از فعل  
: 1380تيـغ،    خليلـي، جهـان   (، حالت ايستايي و سـكون دارنـد       ) ربطي افعالو تمامي   (مذكور  
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 شايد همان سـكوني باشـد       ،در بيت زير  » است«عالوه بر عنصر وزن، عّلت ديگر حذف        .)75
  :كه در ذات فعل ربطي موجود است

  جان ما مي را، و قالب خاك را و دل تـو را            
 

  ودايي پر وسـواس تيـغ تيـز را        واين سر س   
)                                               7/8( 

بعـد از  » شـود  عملـي مـي  « مثل حـذف فعـل       ؛گردند  هاي غير ربطي حذف مي      گاهي فعل 
  :در بيت زير» كي«

  وصل تـو كـي؟   عدة  آن و ! اي مست جمال  : گفتم
 

ـاد          خوش  ـان نه    بخنديد آن صنم، انگشت بـر مرج
        )                                               4/74( 

   حذف منادا-2-1-1-3

در ابيــات زيــر . هــاي پربــسامد در غــزل ســنايي، حــذف منــادا اســت     يكــي از حــذف
  :هايي از آن نشان داده شده است نمونه

  ازل دايه بـوده جـان تـو را        ] محبوبي كه [اي  
 

  اخرد مايه داده كان تر    ] محبوبي كه [واي   
)                                              1/3( 

ـيه  مـشك  از   گل بر  نهاده  ] ياري كه [ اي     مـار  پيچـان دو     س
 

  
ــار     ــار تودم ــرآورد آن دو م ــالم ب   هــين كــه از ع

)                                                         1/138( 

  همـايون جمـال و كبـك خـرام        ] يار[اي  
 

ــو د  ــيانة تــــــ ــّشاق آشــــــ   ل عــــــ
)                                          6/320( 

   حذف نهاد-2-1-1-4

داشت يـا خوارداشـت نهـاد، آن           گاهي شاعر به خاطر وزن شعر و داليلي چون بزرگ         
  :ايم در پي، نهادهاي محذوف را داخل كروشه نشان داده. كند را حذف مي

  نپيالـه بـستا   ] تـو [بگـشاي كمـر     ] تو[
 

ــا     آراســــته كــــن تــــو مجلــــس مــ
)                                            3/1( 

به سبب وزن شعر و برابـري تعـداد هجاهـاي دو مـصراع،              ) من(در بيت زير، سه بار نهاد       
  :حذف شده است

ـنم؟        ـنم            قبله چون ميخانه كردم پارسايي چون ك   عشق بر من پادشاه شد، پادشايي چـون ك
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               )                           1/226( 

   حذف ساير اركان جمله-2-1-1-5

شـود، بـراي نمونـه           عالوه بر موارد مذكور، اجزاي ديگر جمله نيز گـاهي حـذف مـي             
  :در بيت زير، سترده شده است) را(عالمت مفعول 

  بر دل و جـان نقـش كـن        ] را[مهر خوبان   
 

ــاش   ــه آن نقــش را نقــاش ب   ســال و م
         )                                3/169( 

 حـذفي   ه اسـت؛  حـذف گرديـد   » كمتر«قبل از   » انتظار/ درخواست« واژة   ،    در بيت زير  
گردد زيرا زماني را براي دريافت ركـن حـذف شـده، صـرف                كه باعث درنگ خواننده مي    

  :كند مي
  كه از حالم خبـر پرسـي      ! بدان راضي شدم جانا   

 

  
 

ـتم   مـن     باد    خوش    شبت    كمتر،  ] درخواست [بود  آخر    از اين       رف
)                                                                     4/204( 

  اي ديگر از حذف ناخواستة شـاعر اسـت    نمونه،در بيت زير » اگر«    حذف حرف شرط    
ساني بـا   همدر) زج مثمن اخرب مكفوف محذوفه(زيرا در صورت يادكرد آن، وزن شعر       

  : بيندها و ابيات ديگر غزل مذكور، آسيب مي مصراع
  از خلد برين ياد كنم، روي تو بينم       ] اگر[

 

  ز فتنة دين ياد كـنم، مـوي تـو بيـنم           ] اگر[و   
)                                      5/227( 

  :در بيت زير حذف شده است) جاري(مسند 
  ]جـاري [هـا     فرمان تو هست بـر روان     

 

ــ  ــي چــ ــنايي از روانــ ــعر ســ   ون شــ
)                                    19/385( 

گويي را به كار گرفتـه و       در تمامي موارد فوق، شاعر به كمك حذف، ايجاز و فشرده    
تري به مخاطب رسانده و اصـل اقتـصاد زبـاني را رعايـت نمـوده                پيام خود را در زمان كوتاه     

  .است
  دبيهاي ا  حذف با آرايه-2-1-2

هاي ادبـي   كارگيري آرايه به،يابي به ايجاز       يكي ديگر از شگردهاي سنايي براي دست      
  :ها دخالت دارندهايي كه فرآيند حذف در ساخت آن هآراي. است
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  (simile) تشبيه-2-1-2-1

منظـور مـا   .  پربسامد از تشبيه اسـت ة استفاد،گويي در غزل سنايي    هاي فشرده   از روش     
 تـشبيه را در آن حـذف   ةهايي است كه شاعر حداقل ركني از اركان چهارگان   از تشبيه، گونه  

 بـه جـز تـشبيه مطلـق كـه تمـامي اركـان تـشبيه در آن آشـكار           ،با ايـن توصـيف    . كرده باشد 
هـاي تـشبيهاتي را كـه عنـصر           در ادامه، گونـه   . هاي ديگر آن مورد نظر ماست       شود، گونه   مي

  :بينيم  مي حذف در آنها دخيل است،
   تشبيه بليغ-2-1-2-1-1

گونـه دخـالتي      شود و عنصر وزن، هيچ            در اين نوع تشبيه، ادات و وجه شبه حذف مي         
 عامـل ايـن   ،)تـشبيه مطلـق   (اي ديگـر      در حذف آن ندارد بلكه ساخت آراية جديد از آرايـه          

شود، ارزش هنـري   حذف ادات و وجه شبه كه منجر به ظهور تشبيه مذكور مي      . حذف است 
سي دارد زيرا شـاعر، پيـام خـود را بـه شـكل كوتـاه و فـشرده بـه مخاطـب ارسـال                         و زيباشنا 

در ادامـه   .  مـورد اسـت    550بسامد اين نـوع تـشبيه در غـزل سـنايي، زيـاد و حـدود                 . كند  مي
  :توان ديد هايي از اين نوع تشبيه را مي نمونه

بيه توان مالحظـه كـرد كـه در آن دو ركـن تـش               را در بيت زير مي    » شراب عشق «تركيب  
  :حذف گرديده است

  شـــراب عـــشق روي خرمـــت كـــرد
 

ــا را      ــست م ــو م ــرگس ت ــان ن ــه س   ب
)                                              3/2( 

شـده، فرآينـد   » چنبـر زلـف  «گرداني تشبيه مطلق به صورت تشبيه بليـغ         چه باعث شكل  آن
  :حذف است كه در دو ركن اتّفاق افتاده است

  ام   رسـن تافتـه    چنبر از چنبر زلفت چو    
 

  تا مگر راه دهد سوي خودم چنبر تـو         
)                                           7/315( 

چنـان  ، همآيد ولي فرآيند حذف ادات و وجه شـبه         گاهي تشبيه بليغ به شكل اسنادي مي      
  : مانند تشبيه حسن يار به دام در بيت زير؛افتد در آن اتّفاق مي

ــت و  ــو دام اسـ ــسن تـ ــ حـ ــرالكـ   ن تـ
 

  اي؟  چينـه   ست كـه بـي     را دام چه سود   
)                                          3/352( 
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  :بدون يادكرد ادات و وجه شبه،» آب حيوان«به » دهان يار«يا مانند كردن 
ــت   ــوان اسـ ــه آب حيـ ــت كـ   از دهانـ

 

ــي روزي   ــود بــ ــنايي نبــ ــون ســ   چــ
)                                           6/373( 

   تشبيه مجمل و مؤّكد-2-1-2-1-2

شـود   هاي ديگر تشبيه كه در غزل سنايي، عاملي براي كوتاه سخني شمرده مي      از گونه 
در . شـود   يا به قولي ديگر، ايجاز، عامل پيدايي آن است، تشبيه مجمـل و موّكـد ناميـده مـي                  

 مجمل، آن اسـت كـه     تشبيه«: در تعريف آراية مذكور آمده است كه      » هنر شاعري «نامة    واژه
وجه شـبه در آن ذكـر نـشود و تـشبيه موّكـد، آن اسـت كـه ادات تـشبيه در آن ذكـر نـشده               

  )133: 1360آهني، (و ) 69ـ70: 1376ميرصادقي، (».باشد
  زيـرا    گويي كرده    فشرده ، شاعر سه تشبيه به كار برده است كه در هر سه           ،    در بيت زير  

  :ه استها حذف نمودادات و وجه شبه را در آن
  هستي درياي حـسن از پـي آن همچنـو         

 

  نعل پي توست در، تاج سر توست خـس         
)                                           8/164( 

مانند شـده و  ) مجازاً تير(» خدنگ«به » چشم يار«و » كمند«به » جعد يار«يا در نمونة زير،   
  :ب ايجاد ارتباط كنداركان ديگر تشبيه حذف گرديده است تا زودتر با مخاط

  ز جعـــدت كمنـــدي و گـــويي پيـــاده
 

  جهــاني ســوار و ز چــشمت خــدنگي  
)                                           6/377( 

   تشبيه مضمر-2-1-2-1-3

در ايـن  . هاي ديگر سنايي براي كوتاه سخني، ساخت تشبيه مضمر اسـت         يكي از شيوه  
: 1378داد، .( تـشبيه اسـت  ، ولـي قـصد شـاعر    واجه نيـستيم نوع تشبيه ظاهراً با ساخت تشبيه م   

. شـود   گيري و اعجاب خواننده مي    وه بر ايجاز، به نوعي باعث غافل       عال ،ارزش اين تشبيه  ) 75
 ،كند و دليل غافلگيري و اعجـاب  بدين ترتيب كه شاعر، يك يا دو ركن تشبيه را حذف مي        

در . يابـد    و با درنگ و تأنّي آن را درمي        برد   پي به قصد شاعر نمي     ،اين است كه در نگاه اول     
 و ادات و وجـه شـبه حـذف          هماننـد شـد   » فتنـه «بـه   » مويش«و  » ُخلد«به  » روي يار «بيت زير،   

  :ه استگرديد
  وز فتنة دين ياد ُكـنم، مـوي تـو بيـنم              از خُلد بـرين يـاد ُكـنم، روي تـو بيـنم            
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 )                                           1/227( 

ماننـد  » شـكر عـسكري  «را نهاني به » پيام يار« با حذف ادات و وجه شبه، ، در نمونة زير  يا
  :كرده است

  خواهي كه بار عسكر بندي به شهر مرو       
 

  از مرو ميار هيچ خبر جز پيام دوست        
)                                             4/46( 

   تشبيه جمع-2-1-2-1-4

گويي شاعر در تشبيه، گونة جمع اسـت كـه طـي آن، شـاعر               دههاي ديگر فشر        از گونه 
آورد و پيام خود را زودتر به       شبه را نمي  كند و ادات و وجه      يك چيز را به چند چيز مانند مي       

را بـه   » يار خـود  « در ساخت بيت زير، شاعر،       ، براي نمونه  ؛كند    مخاطب يا خواننده ارسال مي    
 و در هر همانند كرد ) در سپيدي (» خورشيد«و  ) در بلندي قامت  (» سرو«و  ) در زيبايي (» پري«

  : عالوه بر وجه شبه، ادات را سترده است،تشبيه
   ولــيكن پــري و ســرو و خورشــيدي  

 

ــاپوش   ــد و قَبـ ــر و كمربنـ ــدح گيـ   َقـ
                                )           5/179( 

محبـوب خـود   ) بنـد  دسـت (» ةيـار «و ) غالم(» پيشكار«را به » ماه نو « شاعر،   ،در نمونة زير  
مانند كرده است و ادات و وجه شبه را حذف كرده و گاهي به سوي كوتاه سـخني برداشـته          

  :است
ــويي  ــه تــ ــري كــ ــويي و دلبــ   از نكــ

 

ــار   ــشكار و يـ ــو پيـ ــاه نـ ــت توةمـ   سـ
                     )                        2/39( 

   تشبيه ملفوف-2-1-2-1-5

،  آيـد  بـه جداگانـه مـي   ها جـدا و مـشبه   مشبه  در آن،  اين نوع تشبيه كه   در غزل سنايي        
، ه اسـت مانند كـرد » لعل و گهر «محبوب خود را به     » لب و دندان  «سنايي  . دبسامد زيادي دار    

  :آنكه ادات و وجه شبه را بياورد بي

ــب ــر اي لـ ــلِ گهـ ــو، لعـ ــدان تـ    و دنـ
 

  راحتِ جان، آن لب و دندانِ توسـت        
)                                             4/38( 
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   تشبيه تفضيل-2-1-2-1-6

 در ي از تشبيه تفضيل است كه معمـوالً گير سخني شاعر، بهره   هاي كوتاه       يكي از روش  
» روي يـار « معمـوالً در ادب فارسـي،   ، نمونه براي؛كند ادات تشبيه را حذف مي اين ساخت،  

را » روي يـار  «كنند ولي سنايي، اين سّنت شعري را برعكس كـرده و              مانند مي » آفتاب«را به   
  :برتر پنداشته است) خورشيد(» آفتاب«از 

  ز آفتابم عجب آيد كه كند دعوي نور       
 

  در سرايي كـه در او تـابش روي تـو بـود             
                           )                2/119( 

برتر شـمرده شـده      مانند شود، از آن   » بنفشه«به  » زلف يار «كه  ، به جاي اين   يا در نمونة زير   
  :است

  از تعجب هر زمان گويد بنفشه كان عجـب        
 

  هركه زلف يار دارد، چنگ چـون در مازنـد     
)                                           8/108( 

  (Metaphore) استعاره-2-1-2-2

زمـاني  . ، استفاده از آراية ادبي استعاره اسـت      »ايجاز«يازي به         يكي از شگردهاي دست   
بـاقي بمانـد،   ) بـه  مـشبه يـا مـشبه   (ها را حذف كنند و تنها يـك ركـن     كه از تشبيه، تمام ركن    

شفيعي كدكني، استعاره را صورت تكامل و تلخيص شدة هر تـشبيه    . شود  استعاره آشكار مي  
بـه زبـاني ديگـر،    ) 118: 1370شـفيعي كـدكني،   .(داند كه مورد قبول اهل هنر اسـت       ا مي زيب

  ايـن . آيـد  خوردگي و فشردگي برسد، استعاره به وجـود مـي          زماني كه تشبيه به نهايت تراش     
تقـسيم  ) ذكـر مـشبه  (و استعارة مكنيـه  ) به ذكر مشبه(گونة ادبي را به دو نوع استعارة مصرّحه   

  :كنند مي
   استعارة مصرحه-2-1-2-2-1

در غـزل سـنايي، كـاربرد فراوانـي دارد و           ،) به كارگيري استعاره  (گويي     فشرده ةاين شيو 
 ،به زبان ديگر، سنايي با استفاده از اسـتعارة مـصرّحه   .  بار به كار گرفته شده است      850حدود  
 تنهـا بـه   .سـخني را آشـكار سـاخته اسـت           بار در سراسر غزل خود، ايجاز و كوتاه        850تقريباً  

چـشم يـار مـن    «:  شاعر به جاي اين كه بگويد،در بيت زير. كنيم ذكر دو مورد زير بسنده مي 
  :اكتفا نموده است» نرگس«تنها به آوردن واژة » در زيبايي مانند گل نرگس است

  نيـست هـست    گـويي   شوخ و غدار اسـت    نرگس بس       ريزدهمـي   نرگس خونخوار تو پيوسته خـون     
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                )                                        6/49( 

فرورفتگـي چانـة يـار    «كه بگويـد   شاهكارهاي سنايي است، به جاي آندر بيت زير كه از    
بـسنده كـرد و ايجـاز هنـري و      » گـور «اسـت، تنهـا بـه آوردن        » گـور كَنـده شـده     «مانند  » من

  : را به كار برده استيانگيز شگفت
  ش گـور مـن كَنـده      عقيقين دو لبك داري به زير     

 

  جرمي به گور اندر كُني زنـده        مرا هر روز بي    
)                                            2/339( 

   استعارة مكنيه-2-1-2-2-2

سخني است كه شاعر از بين اركـان چهارگانـة    يازي به ايجاز و كوتاه اي از دست       گونه
  وانگــاري  ماننــد آدم؛ خــود چنــد گونــه دارد،هايــن آرايــ. آورد را مــي» مــشبه«تــشبيه، فقــط 

 ممكن است به شكل تركيب اضافي يا اسنادي ظاهر شوند و در             ،جاندارانگاري كه هر كدام   
 400سنايي حـدود  .  توان مشاهده كرد گويي و ايجاز حذف را مي     هاي آن، فشرده      همة گونه 

ويش بهره گرفته است كـه   خةمورد در غزل خود از استعارة مكنيه براي موجز ساختن سرود          
  :كنيم تنها به دو مورد اشاره مي

 ايجاز حذف به كار رفته و شاعر ايـن تركيـب را بـه    ،»بيخِ هستي«در بيت زير در تركيب  
  :به كار برده است» هستي مانند درختي است كه بيخ و ريشه دارد«جاي جملة 

  خيز تا از راه مستي بيخ هستي بـر كنـيم          
 

  م و آتش در زنيم    نقش دانش را فرو شوي     
)                                           1/251( 

زمانه مانند انساني است كه عـارض و  « بلند ة به جاي جمل»عارض زمانه«يا در نمونة زير،     
  :آمده است» چهره دارد

  بر عارض زمانـه خـط نـو كـشد همـي           
 

  گويي كه كفر، دايره بر دين كشد همـي         
                      )                    3/381( 

   ساخت منادا-2-1-3

شـود، ايجـاز و كوتـاه سـخني را          در منادا كه از يك حرف ندا و يك اسم ساخته مـي           
منظور از ساخت منادا در اينجا هم تشخيص منـادايي اسـت            . توان به وضوح مالحظه كرد      مي

ت و از ايـن ديـده،       گاهي در ساخت منادا حتّي حرف ندا محـذوف اسـ          . و هم غير تشخيص   
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در غزل سنايي، منـادا بـسامد زيـادي دارد و هـر دو گونـة      . رسد ايجاز به نهايتِ فشردگي مي   
  :شود منادا به وفور يافت مي

   مناداي تشخيصي-2-1-3-1

خـدا،  (    نوعي ايجاز در غـزل سـنايي وجـود دارد كـه در آن، موجـودات غيـر انـساني                
اي تجاهـل العـارف،       دين صورت كه شاعر با گونـه       ب ؛گيرند  مورد خطاب قرار مي   ) فرشتگان

. سازد گويي را آشكار مي   دهد و فشرده    اشيا و موجودات ديگر را مورد خطاب خود قرار مي         
گـوش  ! اي بـاد  «ة به جاي جمل،را به شكل موجز» اي باد«در بيت زير، شاعر ساخت منادايي      

  :به كار برده است» گويم بده كه چه مي
ــاد ــوي او  ! اي بـ ــه كـ ــن بـ ــذر كـ   گـ

 

  معـــشوق مـــرا ز مـــن خبـــر كـــن     
)                                          1/287( 

انتخاب شـده،  » يار« به جاي ،در محور عمودي و جانشيني» ماه« اگرچه لفظ ،در بيت زير 
ه سـخني را بـه كـار گرفتـ          در روساخت كالم، شاعر، آن را مورد خطاب قـرار داده و كوتـاه             

  :است
  ا نمــــــايياي مــــــاه بــــــالد چــــــر

 

  در چـــشم چـــه چيـــزي و كجـــايي؟ 
)                                           1/400( 

  )غيرتشخيصي( مناداي دستوري -2-1-3-2

 يكـي از    ، بـه سـخني ديگـر      ؛    در اين نوع منادا نيـز ايجـاز حـذف قابـل مـشاهده اسـت               
شـعور   موجـود ذي يابي به ايجاز، ساخت مناداي دستوري اسـت كـه در آن،    ترفندهاي دست 

با تو هـستم يـا      ! اي ساقي « شاعر به جاي عبارت بلند       ، براي نمونه  ؛گيرد  مورد خطاب قرار مي   
  :بسنده نموده است» ساقيا«تنها به لفظ » به من و حرف من توجه كن

  مـستان خـواب آلـوده را آواز ده        ! ساقيا
 

  روز را از روي خويش و سوز ايشان سـاز ده           
                      )                     1/328( 

، خود را مـورد خطـاب قـرار داده و      )خطاب النَّفْس (»تجريد«در بيت زير، شاعر به شكل       
  :گويي كرده است فشرده

  اي سنايي دم درين منـزل قلنـدروار زن        
 

  دار زن   خاك در چشم همه پاكـان معنـي        
)                                           1/276( 
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  (paradox)نما  متناقض -2-1-4

 به كارگيري  پارادوكس است كه بـه         ،سخني      از شگردهاي سنايي براي ايجاز و كوتاه      
پارادوكس در اصـطالح، كالمـي اسـت كـه در           . شكل گسترده در غزل او به كار رفته است        
رسـد امـا بـا      پوچ به نظر مـي     ،اي كه در وهلة اول      ظاهر حاوي مفهومي متناقض است به گونه      

، )479: 1984كـادن،   .(توان در آن مالحظـه كـرد        گويي را مي     نوعي حقيقت  ،نگ و تأمل  در
  )46: 1376ميرصادقي، (و ) 609: 1988هوربناي، (

؛ سـخني را ديـد     خوردگي و كوتـاه     توان تراش    مي ،هاي شاعر در غزل     گويي      در تناقض 
بوبي كه سـخن گفـتن      مح« به جاي عبارت     ،»گوياي ناگويا « تركيب   ،براي نمونه در بيت زير    

  :به كار رفته است» داند ولي اآلن خاموش و ساكت است مي
  زحمت لب هر زمـان   عاشقي كو تاكنون بي   

 

  ها بر پاي اين گوياي ناگويا زند        بوسه 
)                                           9/108( 

ايجـاز حـذف را     در نمونـة زيـر،      » هـيچ كـسان پادشـاه     «    يا در تركيب پارادوكسيكالي     
ما درويـشانيم كـه دل در بنـد دنيـا نـداريم و              «توان ديد زيرا شاعر به جاي اين كه بگويد            مي

  :تركيب مزبور را به كار گرفته است» بدين جهت انگار همه چيز داريم و پادشاهيم
  ايـــد؟ گـــوييم   پرســـند ز مـــا كـــي  

 

ــاييم    ــسان پادشـــ ــيچ كـــ ــا هـــ   مـــ
                                      )    17/256( 

   حذف با حروف-2-1-5

كارگيري حروف ربط و اضـافه اسـت كـه          به ،سخني شاعر در غزل     هاي كوتاه       از شيوه 
  :كنيم هايي از اين شگرد اشاره مي در ذيل به نمونه

   حذف با حرف اضافه-2-1-5-1

ــتقالل      ــروف را از اسـ ــسان، حـ ــي از دستورنويـ ــه برخـ ــايي(    اگرچـ محـــروم ) معنـ
در سـخن   بـراي نمونـه   ؛گونـه نيـست   به گمان ما هميشه اين ،)112: 1373پور،    خيام(دانند  مي

 معنـاي  ،»بـه «حـرف  ،»بـه خـدا  «گويـد    مخاطب خود مي  چيزي به  شخصي كه براي قبوالندن   
يكي از  . معناي خاصي ندارند  ،دارد اما حروف در بيرون از ساخت كالم         » خورم  سوگند مي «

سـوگند اسـت كـه در نمونـة زيـر           » به«كند،    را كوتاه مي  حروفي كه شاعر با آن، سخن خود        
  :توان مالحظه كرد مي
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  :سوگند آمده است» به« و تنها هحذف گرديد» خورم سوگند مي«در اينجا، فعل 
  گرچه آرايش خوبان جهاني بـه جمـال       

 

ـازار تـوام     ] خورم سوگند مي[ به سر تو       كـه مـن آرايـش ب
                                     )                  5/197( 

   حذف با حرف ربط-2-1-5-2

در غزل سنايي، كاركرد هنـري دارد و بـه جـاي يـك فعـل يـا                  » تا«    گاهي حرف ربط    
» از وقتـي كـه    «ي حرف ربط بـه جـا و بـه معنـاي             »تا«گاهي  ؛آيد  حتّي به جاي يك جمله مي     

  :توان ديد را مي اين نوع حرف ربط ،در بيت زير. تر است آيد و از آن فشرده مي
ــنايي  ــد آشــــــ ــا وي مكنيــــــ   بــــــ

 

ــد    ــر نخوانيــ ــشق بــ ــر عــ ــا دفتــ   تــ
)                                           3/27( 

اسـت و از ايـن جهـت، تـراش     » در نتيجـه   «يي حرف ربـط بـه جـا و بـه معنـا            »تا«گاهي  
  :تر است خورده

  ساقيا مي ده كه جز مي نشكند پرهيز را        
 

  آميز را   خ رنگ تا زماني گم كنيم اين چر      
)                                             1/8( 

، تـاي حـرف ربـط را    )تـاي تعليـل  (» كـه، زيـرا كـه   براي آن«گاهي شاعر به جاي آوردن     
  :كند آورد و سخن خود را موجز مي مي

ــسوزد،    ــت نـ ــن از رَخـ ــان مـ ــا جـ   تـ
 

  رخ، زيــرِ دو زلــف خــود دفــين ُكــن 
                          )                 4/299( 

  ي شبه جمله»تا« حذف با -2-1-5-3

 جمله است كه     گيري از تاي شبه     گويي سنايي در غزل، بهره          يكي از شگردهاي فشرده   
بـه  »  مواظـب بـاش     و برحذر باش «در معناي   » تا«گاهي اين   . رود  در معاني مختلف به كار مي     

» تـاي تحـذير   « به   ،اين نوع شبه جمله   . ه است رود كه اقتصاد زباني در آن رعايت شد         كار مي 
  :معروف است

  ننگـري ! تا بدين دلق سـنايي، اي بـرادر    
 

  عطر از عود آن گهي خيزد كه بـر آذر نهـيم     
)                                         11/255( 

زيرا سخنور بـه جـاي عبـارت         كوشي در زبان است     در آغاز بيت زير، نمونة بارز كم      » تا«
  :گيرد بهره مي» تا« تنها از ،» آماده باش يا مهيا شوو«
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  خيز تا دامـن ز چـرخ هفتمـين برتـر كـشيم            
 

  هفت كشور را به يك ساغر پر از مي در كـشيم            
)                                                   1/242( 

 ،دهـد    مـي  است و به مخاطب، هشدار باش     » آگاه باش « به معناي    ، شبه جمله  ي»تا«گاهي  
  :نه بر حذر باش

ــردي    ــسرده روح كــ ــد فــ ــا چنــ   تــ
 

  در ســــــــاية دامــــــــن ز مــــــــانم 
)                                        10/219( 

بـه  . اسـت » بايـد منتظـر بـود   « به معناي ،كه با آن ايجاز را آشكار ساخته » تا«    نوع ديگر   
  :بهره برده است» تا«ها از  تن،»بايد منتظر بود و ديد« شاعر به جاي جملة ،بياني ديگر

  ســتوجــان و دل و ديــن بنــده بــا ت   
 

ــه داري   ــه را چگونــ ــن همــ ــا ايــ   تــ
)                                          18/367( 

   ايجاز قصر-2-2

 بلكـه آن   سخني، ايجاز قصر است كـه در آن چيـزي حـذف نـشده             ديگر كوتاه  ة    گون
آن اسـت كـه سـخن در        «بـه زبـان كـزّازي،       . سخن در ذات و سرشت، كوتاه و فشرده است        

  )255: 1374كزّازي، (». كوتاه باشد كه چيزي از آن سترده باشد،ه گوهر، بي آنسرشت و ب
  (Allusion) تلميح -2-2-1

  كارگيري فراوان   به ،هاي ديگر سنايي براي آشكار كردن ايجاز قصر در غزل                 از روش 
شـود كـه شـاعر، حـذفي را در         اين نكته دريافـت مـي     با توجه به ساخت تلميح،      . تلميح است 

 به ذكر دو يا چند واژه از داسـتان يـا            ،گيرد بلكه تنها در ساخت كالم خود        سخن به كار نمي   
كند، به نحوي كه تمام آن داستان يا ماجرا بـه ذهـن خواننـده يـا      ماجراي مورد نظر اشاره مي 

كوشي زبـاني بـه حـساب         يجاز بالغي و كم   اي ا   اين آراية ادبي، گونه   . شود  شنونده متبادر مي  
 تلميحات ديني، تاريخي، اساطيري و باورها و رسومِ زيادي بـه كـار            ، در غزل سنايي   .آيد  مي

 در غـزل بـه چـشم        ، بـار  180رفته و گونة ديني آن از انواع ديگر پربسامدتر اسـت و حـدود               
يح در غـزل حكـيم غزنـه     بار تلم240 حدود ،هاي ديگر را به آن بيفزايم     آيدكه اگر گونه    مي

 بـار فرآينـد ايجـاز را در       240به زبان ديگر، شاعر تنها بـه كمـك تلمـيح،            . به كار رفته است   
 بـه چنـد نمونـه از ايـن شـيوة كوتـاه سـخني اشـاره                  ،در پـي  . غزل خود آشكار كـرده اسـت      

  :كنيم مي
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شـاره  ا) ص( كل ماجراي بـه معـراج رفـتن پيـامبر     به به جاي آن كه  ،    شاعر در بيت زير   
  :اكتفا نموده و ايجاز را به شكل هنري و زيبا آشكار كرده است» شب معراج«كند، تنها به 

  گر شب وصلت نمانـد مـر شـب معـراج را           
 

  نيك مانـد روز هجـرت روز رسـتاخيز را          
)                                             6/7( 

 بـه حكومـت     ،»عـدل انوشـروان    «    در نمونة تلميح تاريخي زير، شـاعر تنهـا بـا يـادكرد            
 بـه شـكل فـشرده اشـاره كـرده و از اطنـاب و       ،انوشروان و آويختن زنجير عـدل و ماننـد آن      

  :درازگويي پرهيز نموده است
  آن نه زلف است كه او بر عارض رخشان نهاد         

 

  صورت جور است كو بر عدل نوشـروان نهـاد          
)                                            1/74( 

رسـتم  «و  ) نفـس ( در معنـاي تـن       ، به اسـتعاره   ،»ديو سپيد «    اگرچه در ساخت بيت زير،      
به معنايِ روح به كار رفته است، شاعر، يـك موضـوع اسـاطيري را تنهـا بـا ذكـر دو                   » دستان

نيز آمده كـه    » رخش«البتّه   (ه است به شكل موجز بيان كرد    ) ديو سپيد، رستم دستان   (تركيب  
  ):د شخصيت خنثايي دارددر داستان ديو سپي

  هــين كــه عــالم گرفــت ديــو ســپيد     
 

  خيز تدبير رخـش رسـتم دسـتان كـن          
)                                          4/293( 

كـه بـاور قـدما را كـه       بدين شكل است كه شاعر به جاي اين        ،سخني در بيت زير         كوتاه
، )افتـد  اتّفـاق مـي  (ن مهمـان اسـت   كسي بپرد، دليل بـر آمـد  ) پلك(اعتقاد داشتند اگر چشم  

  : لكن باور را به ذهن مخاطب آورده است  و اشاره كرده» چشم پريدن«بياورد، فقط به 
  ما را فلك از ديده جدا خواست همي كرد        

 

  بر خيره نبود آن دو سه شب، چـشم پريـدن         
)                                      11/275( 

  (Proverb; Adage)) ضرب المثل( مَثل -2-2-2

 كه بـه عنـوان مَثـل     است به كار بردن عباراتي،يازي به ايجاز      يكي از شگردهاي دست   
در بين مـردم  » مثل«اند يا ظرفيت اين را دارند كه به عنوان           رفته  در ايران قرن ششم به كار مي      

  ه كار رونـد اي كه ممكن است به عنوان كنايه هم ب    خورده  عبارات تراش . به كار گرفته شوند   
 ،»مَثـل «غـزل سـنايي از ديـد    . آوريـم  به شمار مي  » مَثل«ها را در زمرة     ولي ما در اين مقاله، آن     
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در ذيـل تنهـا     . توان از آن فرهنگي به دست داد        اي كه مي    بسيار پربار و غني است تا به اندازه       
  :كنيم سخنيِ حكيم، اشاره مي هايي از اين نوع كوتاه به نمونه

شود يـا   اگر در خانه، دو آشپز باشد، آش يا شور مي«: گويد ه مثلي داريم كه مي     امروز
  :اي دارد  به مثل مزبور اشاره، ششمةسنايي در سد» نمك بي

  گلشن، گلخن شود چون بـستيزه كننـد       
 

  در يك خانه دو تن دعوي كدبانويي       
)                                          3/402( 

پيش گـورخر اگـر شـير،    « به صورت مثل  ،دن عمل فرد در موقعيت خاص         نامناسب بو 
  :خورده و كوتاه بيان شده است به شكل تراش» آهويي كند، زشت بود

  رو به بازي مكن در صف عـشاق از آنـك          
 

  زشت بود پيش گـور، شـير كنـد آهـويي         
)                                          7/402( 

 با تغيير شكل در بيـت زيـر آمـده و مـرز مـشترك بـا كنايـه             كه » صفت بوقلمون«    مَثل  
  :تواند باشد  دارد، نمونة عالي ايجاز قصر مي

  اي بوقلمـــــــون كفـــــــر و ديـــــــنم
 

  گــــه كفــــر منــــي و گــــاه دينــــي  
)                                           7/389( 

 شاعر مفاهيم ،بان ديگر  به ز  ؛ به جاي جمالت زيادي آمده است      ،    مصراع دوم بيت زير   
  :ريخته است) مَثل(زيادي را در لفظي اندك 

  م من كه از نوش وصل تـو گـويم      ا كي
 

  كجــا مــرد شيرســت روبــاه لنگــي     
)                                          9/377( 

 از پنهان كاري، دو رنگي، عـشق نهـاني بـه          ،»در جاي ديگر بازار داشتن    «    عبارت مَثلي   
 در ايـن مَثـل فارسـي، اقتـصاد زبـاني را بـه         .گويـد    و مفاهيمي از اين دست، سخن مـي        كسي

  :توان مالحظه كرد وضوح مي
  دلـــم بـــردي و جـــان بـــر كـــار داري

 

  تــو خــود جــاي دگــر بــازار داري     
)                                           1/366( 

 فـشرده و خالصـة جمـالت         مثلـي سـاير اسـت،      ،    و بيت زير كه بين خواص اهـل ادب        
  :زيادي است

ــا    ــد از مــ ــل نيايــ ــتة گــ ــر دســ   هــــم هيمـــــه ديــــگ را بـــــشاييم     گــ
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 )                                           8/256( 

   شبه جمله-2-2-3

كـه  گويندمـي  اما جمله نيستند، شبه جملـه        هايي كه مفهوم يك جمله را دارند            به واژه 
جـا، همـين    منظور ما از شـبه جملـه در اين        . وتا و ديگري ص   يكي مناد : خود بر دو قسم است    

، »شـبه جملـه   «به كـارگيري    . است كه در غزل سنايي كاربرد و كاركرد هنري دارد         » صوت«
بـدل  ) شـبه جملـه  (اي  زماني كه واژه. ايجاز استبه يابي  هاي شاعر براي دست يكي از روش  
نمايد و پيام شـاعر در كمتـرين     ميآيد، ايجاز به شكل كامل و مطلوب، چهره  يك جمله مي  

هـا در غـزل سـنايي، ارزش بالغـي             شـبه جملـه    ،از اين نظـر   . رسد  زمان ممكن به مخاطب مي    
  :كنيم هايي از شبه جمله در غزل دلدادة غزنين اشاره مي به نمونه. دارد 

    در بيت زير كه مطلع اولين غزل سنايي در چاپ مرجع ماست، شـاعر در آغـاز كـالم                   
 بـه  ؛نـد ه ابهره گرفته است كه به جـاي دو جملـه آمـد           » احسنت و زه  «هاي    از شبه جمله  خود  

آفرين بر تو باد و درود بـر        «هاي     بدل جمله  ،زباني ديگر، شاعر در محور عمودي و جانشيني       
  :كوشي را رعايت كرده هاي مزبور را آورده است و اصل كم  واژه،»تو باد

ــسنت و زه  ــا احــــ ــار زيبــــ   اي نگــــ
 

ــ  ــا  آراســــ ــر مــــ ــدي بــــ   ته آمــــ
)                                             1/1( 

تـر اسـت؛ بـدين     بسيار كوتـاه ،»خورم من غم و افسوس مي«در برابر جملة  » فغان«    واژة  
  :را جايگزين جملة مذكور شده است» فغان«علت 

ــشكين  ــيرابِ مـ ــنبل سـ ــان زآن سـ   فَغـ
 

  دميــــده بــــر رخِ گلنــــارِ جانــــان    
         )                                  3/269( 

  !فريـــاد فريـــاد ! اي مردمـــان! فَغـــان
 

ــون   ــرگس خ ــور ن ــان  ز ج ــوار جان   خ
)                                           5/269( 

 شـگفتي و تعجـب   ةمايـ  « ةبه معنـا و جـايگزين جملـ   » زهي«كلمة  139در غزل شمارة        
 بـار تكـرار   28 ، بيتـي 6 ةغزل پراكنده گشته و در اين سـرود گرديده و در سراسر اين    » است

 بار به سوي كوتاه سـخني گـام برداشـته    28 ، شاعر تنها به كمك اين شبه جمله          و شده است 
  :است، مطلع غزل اين بيت است

ـار          زهي قد و زهي زلف و زهي مور و زهي مار             زهي عشق و زهي حسن و زهي نور و زهـي ن
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                    )                                1/139( 

و » خدا را در نظر بگيـر يـا از خـدا بتـرس          « به جايِ    ،»اهللا اهللا « تكرار   ، بيت زير  ة    در نمون 
شـاعر بـا ايـن    . آمـده اسـت  » آگاه باش و بـه هـوش بـاش    « به جاي جملة     ،»زينهار«شبه جملة   
بـه يـاري سـخناني     «،ه اعتقاد كزازي ب.  است  در واقع، ايجاز قصر را به كار گرفته        ،جايگزيني

گـستر را   اي دامـن     و انديشه   اي ريخت   توان دريايي را در كوزه      ند، مي  ا كه در سرشت كوتاه   
  )255: 1374كزّازي، (».در واژگاني چند اندك، فرو فشرد

  دســــت مــــا گيــــر اهللا اهللا زينهــــار   
 

ــو     ــاي ت ــر پ ــر ب ــاديم س ــه بنه   زآن ك
                                 )       2/322( 

  گيري ـ نتيجه3

    در اين جستار، ايجاز و كوتاه سخني در غزليات سنايي غزنوي، بررسي گرديد و در 
  :پايان نتايج زير به دست آمد

 و ههــا توجــه كــردمــامي شــگردهايي اســت كــه شــاعر بــه آنـــ اقتــصاد زبــاني، نتيجــة ت1
  . دست يافته استهابه آن

 در غــزل بــه ايجــاز دســت ، اســت كــه بــه طــور گــستردهـــ ســنايي از اولــين شــاعراني2
  .يازيده است

  . هم ايجاز حذف كاربرد فراوان دارد و هم ايجاز قصر،ـ در غزل سنايي3
ــاه  4 ــراي كوت ــ از شــگردهاي مهــم شــاعر ب ــه گــويي، بهــره ـ ــري از آراي ــي،  گي هــاي ادب

ايــن دو گونــة  اســتعاره اســت و تنهــا بــا و...)بليــغ، مجمــل، موّكــد، تفــضيل و(ماننــد تــشبيه 
  .بالغي، نزديك به دو هزار بار، ايجاز را نشان داده است

هـــاي اصـــلي و تأثيرگـــذار در   يكـــي از محـــرّك،ــــ عنـــصر وزن در غـــزل ســـنايي6
  .اقتصاد زباني است

  .شود  تلميح، تمثيل و شبه جمله، منجر به ايجاز قصر ميـ به كارگيري7
ــ ت8 ــه كمــك آن ـ ــه ايجــامــامي شــگردهايي كــه شــاعر ب ــه اســت، در هــا ب ز دســت يافت

ــرا همــة آنهــا باعــث مــي   ــام را   غــزل ســنايي، كــاركردي هنــري دارد زي ــا شــاعر پي شــوند ت
  .زودتر به خواننده يا مخاطب برساند
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  هايادداشت

  : ـ نظامي1
  كم گـوي و گزيـده گـوي چـون در        

 

  تـــا زانـــدك تـــو جهـــان شـــود پـــر 
 

  : سعدي
  كــــم آواز هرگــــز نبينــــي خجــــل

 

ــوده    ــه ت ــر ك ــشك بهت ــوي م ــلج    گ
 

ـ تمامي ابيات غزل سنايي از روي نسخة جاللي پنداري است، عدد سمت چپ، شمارة               2
  .غزل و عدد سمت راست، شمارة بيت است

پردازان بزرگ روسـيه در قـرن بيـستم كـه در تحـول نظريـة فرماليـسم،                ـ يكي از نظريه   3
  .ساختگرايي نقش بسيار مهمي داشت
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