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چكیده
با وجود بررسی مختصات مشترک فکری  ،زبانی و ادبی هر دوره ،هنوز راه طوالنی مانده است تا به رمزو رازهاای شااارانگی
آثار برجسته پی ببریم .برای دریافت چنین رازهایی ناگریز از بررسی تفاوت های فردی این آثاریم ،تفاوتهایی کاه در نتیجاه ی
خروج از هنجارهای زبان با آثار قبلی به وجود آمده و سبک فردی را رقم زده است این ویژگی های سبک فاردی در گلساتان
در حوزه های گوناگونی از جمله موسیقیایی  ،زبانی و نحوی نهفته است ساددی باا بکاار باردن کلماات و ترکیباات رایا و
تمثیلهای ساده و همه کس فهم توانسته است نکاتی بسیار ظریف را بیان کند.
واژگان کلیدی :گلستان ،سبک فردی ،سبک سهل و ممتنع

مقدمه
زمانی که در دبستان تحصیلی می نمودم روزی پدرم با کتابی قطاور وارد منازل شاد ،آن کتاای کلیاات شای اجا ،
سددی سخنور بود .چون پدرم هر روز چند صفحه ای از آن را می خواند من نیز کم کم با این شاار بزرگ و نامدار
آشنا شدم به طوری که گاه گاهی دیوان او را مطالده می کردم .حال که بیشتر با این شاار بازرگ و گاران قادر آشانا
شده ام دریافته ام که سددی شااریست اجتماای ،همدرد و همدل با انسان ها که همه ی افاراد بشار را گرامای مای
دارد همه را به شقفت فرا می خواند و در آثار وی کفه ی موضواات مربوط باه مالطفات ،مهرباانی و ناوس دوساتی
سنگین تر از موضواات کینه توزی است.
واژه ی سبک مصدر ثالثی مجرداربی است به مدنی گداختن و ریختن و قالب گیری کردن زر و نقره (المنجد ،ذیا
واژه سبک) و در زبانهای اروپایی کلمه استی ( ) styleمدادل سبک است .در اصطالح سابک رو مشاخب بیاان
مطلب است یدنی گوینده به چه نحو خاص و مشخصی مطالب خود را بیان کرده است .تدریف جامع سابک دشاوار
است اما می توان آن را از دیدگاه های مختلف بررسی کرد مثالً بر حسب نام افرادی که سبک شخصی داشاته اناد و
بدد از خود جریانی را در شااری یا نویسندگی ایجاد کرده اند مانناد سابک ساددی ،سابک صاائب .برحساب درک
مطلب :سبک دشوار و مغلق  ،سبک ساده وروان ،سبک بینابین .بر حسب نوس زبان :سابک شااارانه ،سابک المای،
سبک روزنامه نگارانه .بر حسب موضوس :سبک صوفیانه ،سبک مذهبی ،سبک تاریخی :تقسیم سبک بار اسااس دوره:
سبک خراسانی ،اراقی  ،هندی ،مشروطیت ومداصر است .این سبک ها مرز کامالً مشخصی ندارند( .شمیساا:9731 ،
)91 -97
دوره های سبکی نثر ادی فارسی از دیدگاه تاریخی می توان به نثر مرس  ،نثر فنی ،نثر مصنوس ،نثر موزون ،نثار قاائم
مقام ،نثر مردمی ،نثر جدید نام برد.
یکی از ساده ترین راههای بررسی متن به لحاظ سبک شناسی بررسی یک اثار از ساه دیادگاه زباان ،فکار و ادبیاات
است .در همین راستا توجه به سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی در بررسی آن اثر ادبی از نظر زبانی مهم بوده و ماورد
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تاکید قرار گرفته است .با این دید در بررسی زبانی یک اثر هنری به لغات ،جمالت آن اثر از نظر محاور همنشاینی و
جانشینی گزینش واژه می پردازند.
امده ترین اام تغییر سبک تغییر و تحوالت اجتماای است که بااث تغییر زندگی و بینش و در نتیجه ادبیاات مای
شود .در سبک شناسی وقتی واژه ی سبک به کار می رود مقصود ازآن ممکن است یکی از سه مفهوم زیر باشد:
 .9سبک دوره  :یدنی سبک کم و بیش مشترک و شبیه آثار یک دوره خاص.
 .1سبک شخصی :یدنی سبک خاص یک شاار یا نویسنده که اثر او را از هر اثر دیگری متمایز می کند.
 .7سبک ادبی :هر الم و نظام و هنری سبک خاص خود را دارد.
سبک را در سه انوان می توان طبقه بندی کرد-9 :نگر -1گزینش  -7ادول از هنجار  .سبک حاص نگاه خااص
هنرمند به جهان درون و بیرون است که لزوماً در شیوه ی خاصی از بیان تجلی می کند.
مدنای حقیقی سبک در حقیقت همین سبک شخصی است  ،سبک محصول گازینش خاصای از واژه هاا و تداابیر و
ابارات و خروج از هنجارهای اادی زبان ا ست ،سبک شخصی مث رنا در تماام زوایاای تاار و پاودر آثاار یاک
هنرمند منتشر است ،تجزیه و تحلی سبک شخصی دشواراست.
کشف مختصات سبک فردی و مخصوصاً آن ویژگی بینادی سبک شخصی دشوارترین مرحله ی سابک شناسای و از
سوی دیگر مفید ترین و شیرین ترین بخش از آن است (.شیمسا) 37- 33 :9737 ،
اکنون به بررسی سبک شخصی سددی در گلستان می پردازیم.
سبک بیان سعدی در گلستان
سددی در دوره ترکتازی مغول و دست نشانده های آنان ،به حقیقت گویی می پردازد و از اابدریایی و قاضی فاساد
وصوفی دنیا دار و پوچ بودن ابادت و ریاضتِ و بی صدق وصفای آنان انتقاد کرده است.
درباره ی سبک بیان سددی در گلستان ،ملک الشدرای بهار به نکته های خوبی اشاره کرده است و می گوید :گلساتان
در واقع مقامات است اما مقامات صرف و خشکی که از بدیع الزمان و حریری تقلید کند نمای باشاد بلکاه مقاماات
سددی مقاماتی است که سراسر ابتکار و ابداس و چابک دستی و صندت گری است ...ساددی در گذشاتگان از ااری
واجم غور کرده است وهر چه در نظر نابایست و نابکار آمده است طرد کرده و هر چه را بکار و در بایست یافته
است جلب نموده و بکار برده است و آنچه که خود آن بر آن افزوده است:اول :ترتیب وتناسب و تنوس ،دوم :رحجان
ضروری بر غ یر ضروری،سوم :مرااات حال خواننده مانند جاحظ ،چهارم :راایت مناسبات نثر ونظام کاه هایک یاک
دیگری را نپوشاند ،پنجم ،راایت آهن کلمات که گذشتگان از آن تاحدی غاف بوده اناد ،ششام :راایات اختصاار
وایجاز که اساس زبان پارسی بر آن نهاده شده اسات ...هفاتم :راایات الفااظ از حیاث فصااحت و بالغات و تارک
ترکیبات دشخوار و ..هشتم :راایت نزاکت و ادی(.بهار ،9737 ،ج.)911- 911 :7
غالمحسین یوسفی در کتای " دیداری با اه قلم" مقاله ای با انوان" پادشاه سخن" به شیوه ی نویساندگی ساددی
در گلستان ،سادگی بیان ،توصیف و نگارگری و داستان گویی و طنز وطبیدت وی مای پردازد(.یوسافی 142 :9731 ،
)143سددی اسوه ی ااالی ااتدال در جمله جهات و جوانب است .تالطم درونی او در زیر ظااهر آرام و متاین او پنهاان
است « .بی اربده ای و خشم و خروشی ،بی پایکوبی و کف به لب آوردنی ...زبان او نیز بهنجارترین و میانه روترین
و متین ترین است»( .حمیدیان)741 :9724 ،
در زبان او مدمو ًال هیک گونه دخ وتصارف اضاافی و مصانوای در قباال مشااهده وتجرباه ی جماال و در تجسام
بخشیدن آن صورت نمی گیرد تا موازنه ی همه سویه دستخو افراط و تفریط نشود.
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وتپش و بی حاال

در بیان شورمندترین اواطف شاارانه و اارفانه هم تودار و خویشتن دار است  ،اما هرگز بی تو
نیست و گرنه این همه شور و شوق بر نمی انگیخت( .همان)
به طور کلی باید گفت سبک سددی سه و ممتنع است گر چه همه کس در ابتدا تصور میکناد کاه مای تواناد باه
شیوه ی سددی تحریر و تقریر کند زیرا مطالب را با کمال سهولت و آسانی دریافته است اما همین که قلم باه دسات
می گیرد و قصد تقلید در سر می پرورد ،به زودی اجز و ناتوانی خویش را در می یابد و همگی می دانناد کاه تنهاا
گلستان  ،گلستان است (خزائلی :9711 ،مقدمه) 12 ،
گلستان اوج آمیز دو سبک نثر موزون خواجه ابداهلل انصاری و قاضی حمیدالدین است  .گویی شی اج با تتباع
در آثار ادبی قب از خود دریافته است که این دو شیوه ابتر مانده است و جای آن دارد که کسی آنها را اداماه دهاد از
طرف دیگر سددی شاار بود و به صورت طبیدی به وزن تمای داشت و از ایان رو بسایاری از ابارتهاای گلساتان
وزن اروضی دارد ،از طرفی تمایالت صوفیانه او را به شیوه ی مجلس گویی و ابارت موزون مشاای قادیم متوجاه
کرده بود و از سوی دیگر اقامت طوالنی در کشورهای اربی زبان و تحصی در نظامیه ،او را االقه مناد باه مقاماات
ساخته بود .در گلستان مختصات زبانی سبک خراسانی دیده می شود واز مختصات جدید زباانی هام ماواردی قابا
تشخیب است .آنچه در زبان او مهم است این است که او در دوره ای زندگی می کرد که سبک کهان در حاال زوال
و سبک جدیدی در حال طلوس بود از این رو در هر سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی می توان در آثار او هار دو ناوس
را یافت .مهمترین راز موفقیت سددی درگلستان راایت ااتدال است .ااتدال در همه چیز ،استدمال لغات و ترکیبات
اربی وتازی ،در هم آمیختگی نظم ونثر  ،طول حکایات و ایراد سخنان پرمغز که اغلب حالت ارسال المثا و تمثیا
دارد( .شمیسا)911- 911 :9731 ،
در بررسی شگردهای زبانی گلستان باید قب از هر چیز به سوی واژه و لفظ رفت .گلستان از حیث انتخای درست و
متناسب الفاظ بی نظیرست ،زیرا گلستان از لحاظ کاربرد وسیع لفظ به هیک وجه با آثار فنای و متکلاف رایا اصار
خود مث تاری وصاف قاب مقایسه نیست.
سددی بر خالف سنت زمان خود که انشای نثر متکلفانه همراه با ابارات اربای رواج داشاته اما کارده و در حاد
ااتدال به این انشا توجه نشان داده ،او شیوه ای دیگر در زمان خود آورده به طوری که در آن االوه بر توجه به زباان
سه و سلیس گذشتگان ،با آراستن آن ،دست به نوآوری زده است ،آثار فنی سرشار از الفاظ و کلمات غریاب و دور
از ذهن هستند در حالیکه گلستان به دلی ایجاز خاص سددی و روانی نثر  ،این واژه ها محدودند.
آنچه این اثر را بی نظیر ساخته به کارگیری طیف وسیدی از زیور کلمات نیست بلکه طرز و چگونگی کاربرد آنهاا و
به کارگیری شگردهای مناسب در چیدن آنهاست .با نگاهی سطحی به حکایت های گلستان ،متوجه روانای ،ساادگی
واژه های به کار گ رفته در آن می شویم به طوری که از لغات اربیو یاا مغاولی یاا کلماات دشاوار و پار کااربرد آن
روزگار در گلستان ،زیاد اثری نمی بینیم .اگر هم گاهی دیده می شوند در فضای هماهن آن رن می بازند و جلاوه
ای ندارند ،اما با همه ی سادگی این لغات ،متن آراسته است و شاارانه ،زیرا شااارانگی یاک اثار مرباوط باه کلماه
نیست « کلمه ها به خودی خود شاارانه نیستند» (حسن لی )114 : 9723 ،بلکه هنر در شایوه ی انساجام آنهاسات و
گلستان از این حیث هنری جاودانه است .همه این شگردها یدنی سجع،توازن و آهنا کلماات هماین طاور حسان
انتخای واژه ها و ترکیب شاارانه ی آنها وبه اقتضای حال بودن و به گفته ی سددی " بر مزاج مستمع سخن گفاتن»
(.سددی  ) 921 :9729 ،مجمواه ای از اواملی است که در شاخب کردن نثر گلستان سهیم است .اما آنچاه بایش از
همه موجب تاثیر گذاشتن بر دل و جان انسان ها  ،گشته است و ان را شاارانه کرده ،ساختاری نحوی این کتابست.
او برای خیال برانگیز کردن گلستانش گاه فد را به دالیلی بالغی وتوجه به صندت با آن کاه بناا بار رسام در آخار
جمله یا بدد از فاا و مفدول می آوردند،در اول جمله آورده است.
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زیبایی گلستان مدلول اوام گوناگونی است هام در حاوزه ی مدنای و هام در حاوزه صاورت .در حاوزه ی مدناا
مهمترین ویژگی آن  ،رئالیسم موجود در نگاه او به مضامین اجتمااای و انساانی اسات کاه قطدا ًا در سابک او تااثیر
گذاشته است .همان نگاه واقع بینانه ای که به فرد در گلستان دارد به طوری که در کنار منافع جامده ،مناافع او را هام
در نظر می گیرد تا جایی که هرگز منافع فرد را در جهت تامین منافع جامداه باه خطار نمای اندازد(.دشاتی: 9729 ،
 ) 199این نگاه در کنار ایثاری که از فرد در بوستان انتظار دارد ،شگرد تازه ومتفاوتی است که خواننده را به تاما وا
می دارد .زیرا همان فردی که در بوستان یکسره در خدمت خلق خدا به ایثار ،بخشش و نیکای مای پاردازد و بارای
خود هیک نمی خواهد در گلستان به حفظ و نگهداشت حقوق خود ،توجه نشان مای دهاد تاجاایی کاه ساایه هاای
احتیاط و محافظه کاری را در گلستان سنگین حس می کنیم چون به نظر ابدالحسین زرین کوی « ،گلستان نااظر باه
واقدیت های زندگی است»( .زرین کوی . )31 : 9731 ،و در حوزه ی لفظ و صورت این مشخصه ها باه دلیا ایان
که سددی به جنبه های موسیقیایی و هم به جنبه های زبانشناسی توجه داشته از تنوس بیشتری برخوردار است ،توجاه
به صنایع لفظی بویژه سجع و توازن از بارزترین شگردهای موسیقیایی کالم اوست .سبک نثر او در گلستان باه دلیا
داش تن ویژگی های نثر فنی ومرس که هم این است وهم آن و در این حال نه این است و نه آن ،متفاوت با آثار هام
اصر او و پیش از او ،گشته است  .این سبک که در واقع ،سبک خاص سددی اوسات ،خاود بزرگتارین و مهمتارین
شگرد او در خروج از زبان هنجار دوره است .زیرا در این آن که « در گلستان لفظ با روشنی و رسایی بیاانگر مدنای
است با الفاظ و کلمات دیگر متجانس و هماهن نیز هست و این هماهنگی خالی از هر گوناه تکلاف و تدقیاد ،باه
سجع و توازن نیز می پیوندد» (.خطیبی ) 177 : 9731 ،سجع و توازنی که نه تنها بااث گسستن رشته ی مدنی از هم
نمی گردد ،بلکه در ایجاد نوای موسیقیایی کالم گلستان ،سهم هم دارد او هرگز نه آرایشهای لفظی را فدای روانای و
شیوایی نثر خود کرده و نه روانی و شیوایی نثر را فدای آرایشهای لفظی ،همه چیز در نثر او مکم هام هساتند از آن
جمله ،لفظ با مدنی ،روانی و سهولت با آرایشهای لفظی و نیز شدر با نثر ،این سجع اغلب در افدال و کلمات فارسای
است( .ابراهیمی حریری.)474 – 471 : 9727 ،
اصوالٌ ما اادت کرده ایم که سددی را همواره شااری اخالق گرا بدانیم و آثاار را در خادمت پیشابرد آرمانهاای
اخالقی و انسانی ،اما گویا اغلب اینچنین است که سددی بیش و پیش از آنکه با صدق گزاره های اخالقی ،فکاری و
ارفانی آثار بها بدهد ،به تلذذ قدم به قدم خواننده از سبک و سیاق سخن می اندیشاد .گلساتان او بایش از دیگار
آثار این جنبه ی کمال هنری وی را نشان می دهد چنانکه موضوس ،اگر چه در نظر او خالی از اهمیت نیست لیکن
وی بسی بیش از انکه خود را مت دهد به آن بداند ،تدهد به بیان هنرمنداناه ی آن دارد .باه راساتی ساددی موضاوس را
همچون ،غالب یا شالوده ای تلقی می کند که می توان به کمک آن باتمهیدهای ماهرانه اناصر شکلی مناسب و بهاره
گیری از شگردهای بی اندازه ی متنوس بیانی و زبانی مخاطب را لحظه به لحظه از لذت هنری سایرای و ارضاا کارده
در گلستان با ایجاد حس لذتی آمیخته با ااجای در پس هر لفظ و اباارت باویژه در طنا وز نواا ًا بای نظیار آن ،ااام
ازشیرین وتل  ،با نوای بازی ظریف با ذهن مخاطب ،البته به انگیزه ی تشحیذ طبع او ،کاری مای کناد کاه او ذهان
خود را در بست در اختیار گوینده قرار دهد تا هر موضوس و مضمونی را که بخواهاد در ان جاایگیر کند(.حمیادیان،
)114 – 111 : 9724
سددی هرگز به شدور مخاطب اهانت نمی کند و ذهن او را به صورت ظرفی صرف برای ت انبار کردن لفاظی هاای
بی حد ومرز نمی انگارد .سددی در گلستان می داند که کجا باید در وجود مخاطب انتظاار و هیجاان ایجااد کارد،
کجا به او آرامش الزم برای تام بخشید ،کی باید او را از خود باز گرفت و کی ذهنش را نسبت به موضوای روشان
کرد ،چه وقت می باید که حکمی را با قاطدیت وبدون امکان تفسیر و تاوی دلبخواه صاادر کارد وفیصاله داد یاا بار
اکس  ،اختیار تاوی و استنتاج را به دست خود او داد.
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لذت شیوه و سبک و سیاق سددی در گلستان ،حتی بیش از این که نشات گرفته از نفس هنر نثرپردازیو منّبات گوناه
ی او باشد ،ناشی از این است که خواننده هر چیزی را در هر لحظه و برحسب هر گونه نیاز روحی و فکری خاویش
درست در جایی چون رفیقی شفیق و مهمتر از آن زبان فهم همراه خود می بیند(.همان.)113 :
هانری ماسه می گوید « :تمام لذت سبک سددی از پیوند اندیشه ها با هم سرچشمه می گیرد و این لاذت باه انادازه
ای االی است که حتی ترجمه نیز آن را از بین نمی برد .این پیوند خشک و اتنزاای نیست بلکه یاک اندیشاه اسات
که با تصویر تحقق یافته است ،اندیشه وتصویر چنان با هم آمیخته است که خواننده از خود مای پرساد ،آیاا امکاان
دارد که اندیشه ای بدون تصویری ملموس به ذهن سددی خطور کرده باشد؟» (ماسه ،ترجمه غالمحساین یوسافی و
غالمحسن مهدوی اردبیلی.) 771 : 9714 ،
سددی شاار محض نیست بلکه فقط شاار اخالقی است گاهی تصویرهایی ملموس طرح می کند تا خوانندگان خود
را نسبت به اندیشه حساس تر سازد ،اندیشه ای که خود آن را بسیار روشن درک کرده است،گاهی نیز برای واقدیات
بخشیدن به اندیشه ای که به دشواری از ااماق روح او سر برآورده است از تصویر یاری می جوید .زیرا ساددی هار
بار که می خواهد درباره ی اندرزی تاکید ورزد و یا یک موضوس مجرد را دقیق تر ارائه دهاد پیوساته در مخیلاه ا
جلوه گر می شود (.همان)711 :
سددی همیشه مایه های شاارانه ی خود را به مدد تصویر ها بسط داده است.تصویرها و صور خیاال رکان وساائ
بیان او را تشکی می دهد و مطالده ی سبک سددی همان مطالده ی صور خیال است .از بارای ساددی لحظاات پار
اظمت وجود ندارد اما اندیشه ای به اندیشه ی دیگر پیوند می یاباد و ایان اندیشاه نیاز هرگاز اندیشاه ای مجاردو
اتنراای نیست بلکه بسیار نزدیک به تصویر است(.همان)774 :
سبک سددی در گلستان وسایر آثار سبک سه و ممتنع است.
در شدر سه و ممتنع از دو محور همنشینی و جانشینی مدموالً تا حاد ممکان جاای فشاردگی در محاور جانشاینی
جنبه ی صرفی یا امودی زبان -باید بار اضافی آن را با تبدی به محور همنشینی –جنبه ی نحاوی یاا افقای زباان-
تاحد ممکن تَسَبُک کرد .استدمال واژه های دشوار و نامانوس یا برخی ترکیبات مزجی دیریای و باه طاور کلای هار
گونه انصری که ایجاد ایجاز و تراکم بیش از حد در بیت ها می کند ،شدر را از سهولت انتقال مدنی دور مای ساازد
در حالیکه با کاستن از بار این محور و انتقال آن به محور همنشینی هر چه تدداد جمالت بیشتر و این محاور دارزتار
می شود ولی کالم ساده تر می گردد .ترکیبات مزجی دیر یای در سده ی هفتم کاهش چشمگیری یافت وسددی باه
محور همنشینی بیشتر توجه داشته است( .حمیدیان) 747 : 9724 ،
گلستان نثری است که خصوصیات لفظی و مدنوی نظم را در خود ح کرده و نظمی است که سادگی و روشنی نثار
را در بر دارد آمیخته ای از نثر ونظم و تناسب در ترکیب آنهاا محفاوظ اسات .افصاح المتکلماین ساددی شایرازی
گلستانش را نخست با ابارات منثور روشن می سازد و آنگاه با نظم به تکمی آن می پردازد .کلماات گلساتان دارای
آهن و ایقاس موسیقی است .مبنای گلستان بر ایجاز است و غالباً سددی در هر موضوس باه صاورت حکاایتی کوتااه
طرحی می دهد ونتیجه گیری وتفصی آن را بدون تصاریح باه اهاده ی خوانناده مای گاذارد .داساتانهای گلساتان
محصول جهانگردی ها و سیاحتهای وی است.
گلستان از جهت نوس نثر شبیه مقامه است زیرا صنایع لفظی و مدنوی در ابارات آن به کار رفته است و حکایاات آن
هم غالب ًا بیان وقایع سفرهای وی است .هر حکایت از حکایاات گلساتان آمیختاه ای متناساب از نظام و نثار اسات.
گلستان را نمی توان از جنس مقامات حریری ،بدیدی در زبان اربی دانست زیرا صندتگری سددی متکلفانه نیسات و
هر صندتی که پیش آمده تراویده ی ذوق لطیف خود اوست و ناشی از خودسازی و فض فروشای نمای نمایاد .هار
چند بیشتر ابارات گلستان ،مسجوس و گاهی مرصّع است ،زیبایی گلستان تنها باه ساجع و ترصایع و صاندت هاای
لفظی دیگر آن بستگی ندارد .در بیشتر حکایت های گلساتان نظرهاای اخالقای متخاالف طارح مای شاود و وی باا
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استدالل خطابی یکی را بر دیگری رحجان می نهد لکن خواننده را به غور و دقت وا مای دارد و در اظهاار نظار آزاد
می گذارد .در برخی از قصه ها ،مناظره ای ایجاد کرده است مانند قصاه ی مشات زن و حکایات جادال ساددی باا
مدای .گاهی چنان مطالب را تجزیه و تحلی می کند که خواننده را شایفته ی اجازاخ خاود مای ساازد و در یکایاک
مرواریدهاو ترکیب زیبایی مجمواه ی آنها خیره می گرداند (.خزائلی  :9711 ،مقدمه ) 11- 13 :
شاارانگی نثر گلستان بیش از هر چیز مرهون آهن و نوای شایرین آنسات و آهنا وناوای شایرین و ماوزون آن
مرهون سجع و نیز نحوه ی کاربرد کلمات و طرز قرار گرفتن آنها در کنار هم است این نکته بیش از مضمون گلستان
در شاخب شدن آن نقش داشته ،مرغ خیال سددی در پروازی شاارانه ،ساختار کالم را به هم می ریزد«.فد » همسو
با جهت شاارانگی کالم سددی گاه برای راایت آهن کالم و گاه از جهت بالغت وگاه به جهات تاکیاد و نیاز باه
منظور راایت ایجاز ،برخالف رسم ،در اول جمله آورده می شود و گاه حذف می گردد ،گااه نیاز از جهات ایجااز،
مفدول و فد هر دو حذف می شوند.
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