جلوههایبالغتدرایرانباستان 

(باتکیهبرشواهدذکرشدهدرمنابععربی) 
فاروقنعمتی 1
استادیارزبانوادبیاتعربیدانشگاهپیامنور 

وحیدسبزیانپور 

استادزبانوادبیاتعربیدانشگاهرازیکرمانشاه 
(ازص73تا )11
تاریخدریافت،40/40/40:تاریخپذیرش 40/11/14:


چکیده 
پژوهشدرسیرهنرهایبالغیوسخنوریکهباشکارمعانیونشاندنآندرساختارهایسخنسروکار
دارد،ازروزگاریکهن،توجهاربابنقدواندیشهرابرانگیختهودرایرانپیشازاسالمنیزنشانههاییاز

آمیز،عبارتهایآکندهاز


گونهوحکمت
اینتوجهبهگفتارپیراستهونیکوجودداشتهاست.سخنانایجاز
تشبیهواستعاره،جمالتشیواورسادرکالمایرانیانباستان،بهحدیاستکهموجبشدهتاشخصیی
همچونجاحظرابهتحسیندربرابرآنوادارد.اوکهخودازپیشوایانشیواییگفتاروسیخندانیاسیت،
رسخنوریوگزیدهگوییستودهاستوازقولشعوبیه،کتابکاروندایرانییهیاراازبهتیرین

ایرانیانراد
درمنابععربی،گنجینهایازسخنانحکیمانوبزرگانایرانینقل

هایعلمبالغتبرمیشمرد.


سرچشمه
خوانندهایرا

نرآفرینیهایزبانیوبالغیبسیاریداردکههر

شدهاستکهعالوهبرمعانیپندآموزش،ه
تاریخیوادبیازمنابععربی،گزیدهواربرخیی

باتکیهبرنمونههای

مجذوبخودمیسازد.دراینمقاله،

گوشهایازچشمۀجوشیانبالغیتدراییندورهازتیاریخ
سخنانبالغیایرانیانباستانتحلیلشدهتا 
ایران،نشاندادهشود .


آرایههایبالغی،منابععربی .
واژههایکلیدی:ایرانباستان،حکیمانایرانی ،



.1رایانامۀنویسندۀمسئول:
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.1مقدمه 
ادبیاترادرمهمترینتعریفخود،افیروختن«چیرا بالغیت»و«گشیادهزبیانی»و

ازآنجاکه
دانستهانید(محبتیی،)0:1737،رویکیردبالغییدرفرهنی وادب
ونظایرآن 

«لطفسخن»
فارسی،مهمترینرویکردنقدادبیاست.براساسمنابععربی،ایرانیانبیه

چندینهزارسالۀ
سخنواالوکالمزیباوایرادسخنانمتناسبدرجایگاههایمناسب،بسیارپایبنیدبودنیدو

کوشیدندتاشیوههایدرستِخوبْسخنگفتنوسیخنِ


نهادندومی

برایسخنورانارجمی
خییوبْگفییتنراتییدوینوقانونمنییدکننییدوبنیادهییایزیباشناسیییسییخنوبالغییترادر
نوشتههایخودبگنجانند.ازجملیهاینکیهجیاحظبصیریکیهاورا«پادشیاهنریرعیرب»و

خواندهاند(سلّوم،)111:1431،عالوهبر«استنادفراوان
بزرگترینناقدادبیفرهن اسالمی» 
« 
بهاقوالبزرگانایرانباستان»(نیک:محسینینییا،)117:1733،ضیمناعتیرا بیهسیخنوری
شگردهایبالغیایرانیهاسیت«:وَ

یادمیکندکهدربردارندۀ

ایرانیان،ازکتابیبهنامکاروند
مَنأحَبَّأنیَبلُغَفِيصنَاعَةِالبَلَاغَةِوَیَعرِ َالغَرِیبَوَیَتَبَحَّرَفِياللُّغَةِ،فَلیَقیرَأکِتَیابَکَاروَنید؛وَقَید

عَلِمنَاأنَّأخطَیبَالنَّیاسِالفُیرسُ»(جیاحظ)14:1441،یعنیی:هیرکیخخواهیاندسیتیابیبیه
گوباشدودرواژهشناسی،مهیارتپییداکنید،

شگردهایزیباییسخناستومیخواهد 
تازه

رابخواند؛زیرامیدانیمایرانیان،شیواترینوگویاترینمردمانانید.جیاحظ

بایدکتابکاروند
)نیزسخنبهمیانمیآوردومییگویید«:مَین

نامههایپارسیان(سیرالملوک
خدای 
(همان)از 

احتَاجَإلَیالعَقلِوَاألدَبِ...وَاأللفَاظِالکَرِیمَةِوَالمَعَانِيالشَّرِیفَةِ،فَلیَنظُرْإلَیسِیَرِالمُلُوکِ»یعنی:هیر
نامههابنگرد.او
بهخدای 

نیازمندخردوادب،وواژههایارزشمندومعانیواالست،باید

کخ
جایماندهازاردشییربابکیاناسیت،بیههمیراهامریال
راکهحاویاندرزهایبه 

عهداردشیر
دبیرانازآنهااستفادهمیکردند(همان .)15:1433،

ومینویسدکه
آوردهاست 
بزرگمهر 
ایرانی،دستورالعملهایکوتاهوسیخنانپربیار،بیهداناییانو

دربسیاریازمنابعغیر
دانشورانایرانینسبتدادهشدهاستکههمینقواعد،نشانازیکسینتقیدیمادبییو
بالغیدرمیانایرانیاندارد؛همانندجملۀخسروپرویزکهبهنویسیندگانودبییرانخیود
توصیهمیکرد:بهشیوۀایجازسخنبگوییدوبیشترینمعنارادرکمترینکالمجایدهید

عربیویونانیبسیاراستونشاندهنیدۀ

هماننداینگفتهها،درآثاردرجۀاول

(همان.)171:
وجودیکسنتاصیلدرزبانونررپهلویوفارسیِپیشازاسالماست.همچنین«وجود

جلوههایبالغتدرایرانباستان(باتکیهبرشواهدذکرشدهدرمنابععربی)74/

ایعبالغیوبدیعیدرآثاربرجایماندهازاییرانپییشازاسیالم»(محبتیی،)74:1734،

برخیصن
گواهیِدیگرِآشناییِپارسیانباسخنبلیغاست.ازجملۀاینصینایع،ایجیازواانیابو
حکایتهایتمریلیو

ارسالمرلوتشبیهاتمعقولبهمحسوسومحسوسبهمعقولو
ساندراشعارونوشتههیای


هایبالغیوبدیعی،بهصورتیک

چنینآرایه
مانندآنهاست.البته«
بلکهبیشتردرادبدرباریوفاخرمجالظهورمییافت،

رفتهاست،
اندهازآندورانبهکارنمی 

م

تاادبیاتعامیانهوشعرعوام»(شفیعیکیدکنی.)744:1731،همچنینباتوجهبهموزونبیودن
بهخوبیمیتیواندریافیتکیهدر

بخشهاییازاوستاوشعرگونگیدرختآسوریکو...

بودهاست(میرزانیا .)131:1730،
کنارشعر،اصولآننیزیچوننقدوبالغتیموجود 
امروزهبهدلیلدردسترسنبودنمتونمکتوبازایرانباستان،نمییتیوانبیهایور
دقیقازضعفوقوتهنربالغتدرآندورانسخنگفت،ولیباتوجهبهآنچیهمنیابع
عربیدراینبارهذکرکردهاندونیزشواهدمتعددوفراوانیکهازبالغتایرانیاندرایین

میتوانهنرسخنوریرادرمیانپارسیاندراوجواعتالیخوددانسیت.
منابعآمدهاست ،
خیمحققانبهگونهایازپیشینۀبالغتومراحلتکامل

آنچهتأملبرانگیزاست،اینکهبر
داشتهاستو
آنسخنگفتهاندکهگوییدرایرانباستان،چنیندانشواصطالحیوجودن 

چنینبهگویندهالقامیکنندکهاینعلم،اختصاصبهعیربهیاوتیاانیدازهاییونانییان

ازاینرو،بسیاريازسخنسنجان،خاستگاهبالغت

داشتهاست(نک:رسولی34:1734،ی)43؛
بالغتدرایراننبردهاند .

راقرآنکریمیاعلومیوناندانستهونامیاز
درکتابهایعربیذکیرشیده،

بیشترشواهدونمونههاییکهدرباببالغتایرانیان

مهها،بخشمهمیازادبیاتدورۀ
مدهازپندهاوحکمتهایایرانیاناست؛چراکه«اندرزنا 

برآ

ساسانیراتشکیلمیدهدکهاثرآندرادبیاتاسالمی،کامالًمشهوداست»(مشر .)13:1734،

ایرانیهاازقدیم،بهایننوعازادبیاتمشیهوربیودهانید
ایناقوالوسخنانحکیمانهکه 
(بدوی،)11:1411،دراولسهیاچهارقرناولهجری،بهزبانعربیترجمهشدو«یکی

بزیانپیور.)34:1734،
هاینفوذهمهجانبۀفرهنگیایرانیانبهفرهنی عربییاسیت»(سی 


ازجلوه
ازجملهاینکهدرپندهایهوشن آمدهاست«:فَإنَّأفضَلَمَاأعطِيَالعَبدُفِیيالیدُّنیَاالحِکمَیةُ»
ابهبندهدادهمیشود،حکمتاسیت.

(ابنمسکویه)5:1411،یعنی:بهترینچیزیکهدردنی
ازارفینیزافرادیچونابنمقفعوعبدالحمیدبنیحییوخانداننوبختکهنامآنهادر
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تردیددرشکلگییریادبییاتدوران


،ازایرانیانیبودندکهبی
آمدهاست
الفهرستابنندیم 
اسالمیعرب،تأثیربهسزاییداشتندوازراهتألیفوترجمۀآثارایرانیبهعربیی،خیدمت

بزرگیبهباروریوغنایفرهن وادبعربیکردند.1همچنیندرکتابالفهرسیتودر
هایادمیکندکه


ها،بیشازسایرملت

ازایرانی
بابقلمونوشتار،ابنندیم(14:1755ی)11
اینخوددلیلیبرجایگاهواالینوشتنوکتابتدرنزدایرانیاناست .
برایناساس،توجهواهتمامبهایرانِپیشازاسیالم،بیهعنیوانبخشییازپیشیینۀ
هویتایرانی،نیازمندپژوهشدرزوایایمختلفآناسیت.واکیاویادبییاتوسیخنوری
ایرانیاندرآندورانوبازخوانیبالغتزبانیدرگفتارآنان،یکیاززمینههایتحقیقدر

ایرانباستاناست.هرچند«دانشبالغت،پخازاسالم،درتمدناسالمینشیوونمیایافیت»
(رسولی،)34:1734،ریشههایسخنوریوبالغتزبان،همچنانکهپیشازظهوراسیالم
ونشانههایآندردورۀ

داشتهاست
درمیانعربهارواجداشته،درایراننیزسابقۀدیرینه 

باستاندیدهمیشود.کتابکاروند،یگانهسندمستقلومدرکروشیندربیارۀچگیونگی
بالغتدرادبفارسیپیشازاسالممیتوانستباشید،ولییبیهدلییلپیارهایقیراننو
الیمنابععربیوکتابهایپیشینیانآمدهونیزباتوجهبهبرخیی


هاکهدرالبه
نقل 
قول

،میتواندریافتکهفنون
هاوداستانهاکهازپادشاهانوبزرگانایرانینقلشده 


حکایت
شناختهشدهوموردتوجهبودهاست

بالغتوسخنوریبینایرانیانپیشازاسالم،ازامور
تحلیلوبررسینمونههایذکرشدهازسخنان

(مؤمنیهزاوه.)37:1730،دراینمقاله،ضمن
هایعربیآمدهوحاویآرایههای


کهدرکتاب
حکیمانوبزرگانایرانیدرپیشازاسالم
گوییبهپرسشهایزیرخواهیمبود :


صددپاسخ
بالغیاست،در
آیاریشههایبالغتوآیینسخنوریدرایران،دردورۀپیشازاسیالمنییزوجیود

ی
داشتهاست؟ 

تشبیهاتواستعارههیایبیهکاررفتیهدرسیخنانحکیمیانوبزرگیانایرانیی،چیه

ی
ویژگیهاییدارد؟ 
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.1پیشینۀپژوهش 
مقاالتوپژوهشهایفراوانیدربارۀایرانباستانانجیامگرفتیهکیههیرییکازآنهیا،

کردهاستکهبرشمردنهمۀآنها،ازحوصیلۀایینمقالیه
گوشهایازایندورانرابررسی 

سروش:ربالنوع

پژوهشهاییاشارهکرد:مقالۀ«

ادبیات،میتوانبه

خارجاست .درحوزۀ
شاعریدرایرانباستان»ازفرزادقانمی(زبانوادبیاتدانشکدهادبیاتوعلومانسیانیفردوسیی

ربالنوعشعر
مشهد،1733،ص101یی)150کهباکمکشواهدیازمتونپهلویوشاهنامه ،
بازتاباسطورههیایاییرانباسیتاندر

وهنررادرایرانباستانبررسیکردهاست؛مقالۀ«
ازناصرمحسنینیا(دانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتهیران،1734،ص

ادبعربیمعاصر»

شاعرمعاصرلبنانی،بهنامهای«مقتلبزرجمهیر»و

071ی)000کهدوقصیدۀخلیلمطران،
منشأمناظرههایادبی(ایرانباستانومیانرودان)»

«ابنةبزرجمهر»بررسیشدهاست؛مقالۀ«
پژوهشهایادبعرفانی،1735،ص1ی)14کهریشۀمنیاظرههیایفارسییو

ازپرویزاذکایی(
کردهاست؛مقالۀ«گذریبیرگاهنامیۀمهرگیاندراییرانباسیتانوادب
عربیراواکاوی 
پارسی»ازنسرینقدمگاهیثیانیومنییرهسیاداتدارالحسیینی(ادبییاتفارسیی،1734،ص

134ی)114کهجشنمهرگیانوشییوۀبرگیزاریوبازتیابآنرادرادبفارسییمعرفیی
بنابربررسیهایانجیامیافتیه،تیاکنیونپژوهشییدربیارۀبررسییوتحلییلِ

کردهاست.

ماندهازایرانباستانانجامنگرفتهاست .

هایادبیوبالغیدرسخنانبه 
جای


آرایه
.زمینههایوجودبالغتدرایرانباستان 

7
زمینههایبالغتسخنوریدرایرانباستان،امریکامالًمشخصاستو«درکتیابهیای


بیسدههاینخستیناسالمی،غالباًاشاراتیبهتبحیرایرانییاندرعلیمبالغیتشیدهاسیت»؛

عر
کهآثارشانهرچهبلیغتروزیباترجلوهکند،تخطیازقواعید

(تفضلی.)710:1734،آنان«برایاین

ورسومیراکهبرایبالغتوضعشدهبود،جایزنمیدانسیتند»(محمیدیمالییری.)713:1730،

همچنیندرکتابهیایتیاریخیکیهدردوراناسیالمینوشیتهشیدهاسیت،رسیالههیاو

نییادمیکننید،بیهصیفتبالغیتمییسیتایند.یکییاز

خطابههاییراکهازدورۀساسا

عینالبالغه»مشهورشدهبیود(همیان)713:و
پندنامههایمنسوببهکسرینیزباعنوان« 

حتیآموختنفنبالغتیابیان،جزومسانلمعمولدورۀساسانیبود(همان).عیالوهبیر
جایگاههایعلمیدردورۀساسانیبودوبنابهگفتۀ

مهمترین
این،شغل«دبیری»،یکیاز 
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فردوسی،داشتنخطنیکووبالغت،دوصفتاصلییکدبیربیود.بیهنقیلازبزرگمهیر
آمدهاست«:فرزندرادبیریبیاموز،کهدبیرینشانبلندیوبرتریاست؛دبیراگرهوشمندباشد،

(بهنقلازیغمایی،بیتا .)11:

خطینیکوبنویسدودرفنبالغتماهرشود»
کتابهایبالغتوآدابکتابتوانشا،بهکسیانیکیهدرآرزویرسییدنبیهمراتیب
«درغالب 
اعالیاینفنوناند،هموارهتوصیهشدهاستکهبیهآمیوختنفرهنی وبالغیتِفُیرسهمیت


گمارند»(مهدویدامغانی.)051:1731،مرالًابراهیمبنمدبّر(م134.ق)،نویسندهووزیرعباسیی،
راهنماییاش

دررسالةالعذراءدرپاسخکسیکهازاوخواستتابه«جوامعِاسباببالغت»
فرمانهاوتوقیعاتآنانرابهدقتبخوانو
هاونامههایایرانیانو 

ضرب 
المرل
کند،میگوید «:


راهوروشوشیوههایجنگاوریآنانرابدان»(ابنمدبّر .)3:1714،

«ابنایفور»()113:1443درکتاببغدادنقلکردهکه«ابوعمروعتابی»رادرشهرمرو
کتابهایعجیمرااستنسیاممییکیردهاسیت.شیگفتیاوازمعیانیموجیوددر
دیدهکه 
بعایرانی،سالهاپخازحاکمیتاسالمبراییران

کتابهایایرانیاننشانمیدهدکهمنا

موجودبودهویکیازمنابعغنیادیبانونویسندگانعرببودهاسیت.وقتییاز«عتیابی»
نویسی؟پاسخمیدهد«:هَلالمَعَانِيإلّافِيلُغَةِالعَجَیمو


هارامی

پرسندکهچرااینکتاب

می

البَالغَةُ؛اللَّغَةُلَنَاوَالمَعَانِيلَهُم»(نک:محقق)03:1774،یعنی:معیانیوبالغیتجیزدرزبیان
روانیوبیپیرایگی

ایرانیاننیست؛زبانازماست،ومعانیازآنها.ازسویدیگر،سادگیو
کهویژگینررایرانقبلازاسالمبوده(شعبانی،)134:1733،تأثیرخیودرابیراثیرسیترگ
کلیلهودمنهنهادوموجبانتقالچنیننرریبهعربیشد .
ثعالبیدرکتابیتیمةالدهرخود،ازکتابثماراألنخفییتشیبیهاتالفیرستیألیف
ابونصرسعدبنیعقوبناممیبردکهاثریازآندردسترسنیست.همچنینگفتهشیده

کهایجازوکوتاهیجمله،ونیزتجزیۀمطالببااعدادوپرسشوپاسخ،ازویژگییهیای
بودهاست .
نررپهلویساسانی 
انوشیروانگفتهاست«:اگرخواهيکهدرهردليمحبوبباشيومردمانازتونفورنباشند،


سخنبرمرادمردمانگوي»(عنصرالمعالیکیکاووسبیناسیکندر.)11:1744،چنیینسیخنیاز
آمدهاست«:حالخطاببامقیام
انوشیروان،مطابققواعدبالغیاست.درکتابهايبالغت 
کندتاسخنشرابهگونهايویژهارانهکنیدوازگونیۀ

خطاب،چیزياستکهگویندهراوادارمي

جلوههایبالغتدرایرانباستان(باتکیهبرشواهدذکرشدهدرمنابععربی)07/

دیگرسخنبپرهیزد»(الهاشمي.)14،1735،براساساینقاعده،خطیبیانوسیخنورانبیراي
ایرادسخنرانيخود،غالباًًبهگروهمخاابانخیودتوجیهمیيکننیدوبیاتوجیهبیهاینکیه
ايهستند،موضوعبحثخودراتعیینميکنند.اگربهایین

مخاابانازچهصنفوابقه
نکتهتوجهنشود،گروهشنونده،میلورغبتيبرايشنیدنسخنانآناننخواهندداشیتو
رابطۀبینگویندهوشنوندهبرقرارنخواهدشد .
.شواهدیازآرایههایبالغیدرایرانباستان 

0
دراینبخش،براینمونه،برخیسخنانحکیمانۀایرانیانرانقلمیکنییمکیهدرمنیابع
عربیذکرشدهودربردارندۀنوعیآرایۀبالغیاست .
0ی.1صنعتتشبیه 
0ی1ی.1تشبیهدوستانبهنیزهوتیروشمشیر 
بزرگمهرمیگوید«:اإلخوانُکالسِّالحِ؛فَمِنهُممَنتُحِبُّأنیَکُونَکَالرُّمحِتَطعَنُبِهِمِینبَعییدٍ،وَ

مِنهُمکَالسَّهمِ الَّذيتَرمِي بِهِوَالیَعُودُإلَیکَ،وَمِنهُمکَالسَّییفِالَّیذِيالیُفَارِقُیکَ»(آبیی:1444،

برادرانچونسالحاند؛برخیرادوستداریکهمانندنیزهباشدکیهازدوراو

)34/3یعنی:
رابزنی،برخیچونتیرکهاوراپرتابکنیولیبیازنگردد،وبرخییچیونشمشییرکیه
هیچگاهتورارهانکند .

0ی1ی.1تشبیهبخششبهعملباروری 
انوشیروانمیگوید«:اإلنعَامُلِقَاحٌ؛وَالشُّکرُنِتَاجٌ»(ثعالبی)13:1443،یعنی:احسیانوبخشیش

چونعمللقاحوباروریاست،وسپاسگزاری،فرزندآناست .
0ی1ی.7تشبیهستمبهشمشیر 
فیروزبنیزدگردمیگوید«:مَنْسَلَّسَیْفَالبَغْيِقُتِلَبِهِ»(همان)15:یعنی:هرکخشمشییر

ستمبکشد،باآنکشتهمیشود .

0ی1ی.0تشبیهعدالتبهاساسوبنیان 
درسخنانمنسوببهبزرگمهرآمدهاست«:العَدْلُأسَاسٌبهِقِوَامُالعَالمَ»(الواواط،بییتیا)141:
یعنی:عدالت،بنیانیاستکهقوامدنیابرپایۀآناست .
0ی1ی.1تشبیهتمریل 
چرادشمنیبادوست،ازدوستیبادشمنراحتتراست؟گفیت:

بهبزرگمهرگفتهشدکه
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«لِأنَّکَسرَاإلنَاءِأهوَنُمِنإصلَاحِهِ»(آبی،1444،ج)34:3یعنی:زیراشکستنظر ،ازتیرمیم
استومیگوید :


نراسعدیدرگلستانبازتابداده
آنراحتتراست.همینمضمو

آرنید  

دوستیراکهبهعمریفراچن
سنگیبهچندسالشیودلعیلپیارهای





نشیییایدکیییهبیییهیی یکدمبیازارنییید 

زنهارتابهیکنفسشنشکنیبهسن





(سعدیشیرازی )015:1733،
وبازدرمرالیازتشبیهتمریل،آمدهاست«:وَرُفِعَإليأنوشروانَأنّعامِلَاألهوازِقَدْجَنَیي
مِنالمالِمایزیدُعَلیالواجبِ،وأنّذلکَیُجحفُبالرّعایا،فَوَقیعَ:یُیردُّهیذاالمیالُعلییهیؤالء

الضُّعفاءِ،فإنّتکریرَالمَلکِبظُلمِرعیّتِهبِمنزلةِمَنیَحصنُسُطوحَهُبمااقتلعَیهمینقَواعیدِبُنیانِیه»
(توحیدي)133/4:1043،یعنی:بهانوشیروانعرضکردندکهکارگزاراهواز،بیشیترازحیق
خودبرداشتميکندواینستمبهمیردماسیت؛پیخنوشیت:ایینامیوالبیهضیعیفان

زیراپادشاهيکهکشورراباستمبهمردمگسترشميدهد،ماننیدکسیي

برگرداندهشود،
کهازپيدیوارشميکند .

استحکاممیبخشد

استکهسقفخانهاشراباخاکي

0ی1ی.5تشبیهبلیغ 
بزرگمهرگفتهاست«:العِزَّأثبتُأرْکانیاًوالأبْیذمُبُنْیانیاًمِینْبییتالکَیرَمِواکتسیابِالشُّیکرِ»
شکوهترازجوانمردیوکسب
(اراوشي)133/1:1444،یعنی:ارکانهیچعزتياستوارتروبا 
سپاسمردمنیست .
میگوید«:الکُتبُأصْدا ُالحِکَم،تَنْشقُّعَنْجَواهِرِالکَلِیمِ.إنفیاقُالفِضَّیةِعَلَیی
بازبزرگمهر 

کتابها صید هیای حکمیت
کُتبِاآلدابِیَخلفُعَلیکَذَهبَاأللبابِ»(همان )117/1:یعنی :
هزینهکردننقرهبرایکتابهایادب،

استکهسخنانچونجواهرازآنخارجمیشود؛

جامیگذارد .
االیعقلوخردرابرایتوبه 
بزرگمهرگفتهاست«:العَقلُیَحْتاجُإلی مادَّةاألدبِ؛کَمَاتَحتاجُاألبْدانُإلیقُوتِهامناألاْعِمَیة»
هماناورکهبدناحتیاجبهغذادارد،عقلهمنیازمندادباست .
واواط،بيتا)33:یعنی :

(ال
بنذيیزنبهانوشیروانگفت«:أیهاالملکُ!أینَتقعُثَالثةُآال ٍمنخمسینَألفیاً؟

سیف

فقالَ:یاعربيُّ،کَریرُالحَطَبِیَکفیهِقَلیلُالنَّار»(الزمخشري43/0:1011،؛ثعیالبي)13:1443،یعنی:
ایپادشاه!چگونهسههزارنفر،توانمقابلهباپنجیاههیزارنفیررادارنید؟پاسیخداد:ای
عربی!هیزمهایبسیاررااندکیآتشبسندهاست .


جلوههایبالغتدرایرانباستان(باتکیهبرشواهدذکرشدهدرمنابععربی)01/

انوشروانمیگوید«:مَرلُالذيیَعْمرُخَزاننَهُبأمْوالِرعیَّتهکَمَرَلِمَنْیَطِینُسَطْحَبیتِهبِالتُّرابِ


الذيیَقتلعُهمِنْأسَاسِه»(الزمخشري711/7:1011،؛ثعالبي)13:1443،یعنی:پادشاهيکهخزانۀ
اشراباخاکياندودميکند


کند،مرلکسياستکهبامخانه

خودرابااموالمردمآبادمي
کهآنراازبنوپيخانهاشکندهاست .

اردشیرگفتهاست«:التَستحقِرِالرَّأيَ الجَزیلَمِنَالرَّجُلِالحَقیرِ؛ فإنّالیدرّةَالیُسْیتهانُبهیا
لهوانغانصها»(االبشیهي)171/1:1014،یعنی:اندیشۀبزرگراازمردکوچک،ناچیزندانیید؛
ارزشنميدانند .


اشبي
زیرامرواریدرابهسببکوچکيِ 
یابنده
درعهداردشیر()44:1453آمدهاست«:ماشیءٌ أضرَّ علی نفخملکٍ منمعاشرةِسخیفٍ...
وکماأنّالریحَاذامرَّتْبطیبٍحملتْایباً...کذلکاذامرَّتْبالنتنِفحملتیه»یعنیی:هییچچییز
مانندهمنشینىبافرومایگان،براىپادشاهضررندارد...همچونبادکهباگذشتنازبیوى
بومىشود .
خوش،خوشبومىشود...واگرازکنارگندىعبورکند،بد 

بزرگمهرگفته است«:المصطنعُإلىاللَّئیمِاوَّقَالخنزییرَتِبیراً،وقیرطَالکلیبَدراً،وألیبخَ
الحمارَوشْیاً،وألقمَالحیةَشَهْداً»(راغباصفهانى)531/1:1014،یعنی:کسیىکیهبیهفروماییه
گردنبنداالبهگردنخوكوگوشوارۀمروارییدبیه
ىکند،مانندکسىاستکه 
کمکم 
گوشس بیندازد،ونیزلباسفاخربهتناال کندوعسلبهدهانمارگذارد .
ازحکمتهايایرانياستکهمیگوید«:الخیرُیطلبُأهله،کمایطلبایرالمیاءَ»یعنیی:

خیربهدنبالاهلخودمیگردد،همچنانکهپرندهبهدنبالآباست»(ثعالبي .)74:1447،
0ی1ی.3تشبیهدنیابهسایه 
(ثعالبي،بيتا)74:یعنیی:دنییا

میگوید«:الدُّنیاأشْبهُشيءٍبظلِّالغمامِوحلمِالنِّیام»
فریدون 
شبیهترینچیزبهسایۀابروخواباست .

0ی1ی.3تشبیهبردباریبهعسل 
میگوید«:الصُّبرُکاسمِهوعَاقبتُهالعَسَیلُ»(راغیباصیفهاني)111/1:1014،یعنیی:
انوشیروان 
صبرماننداسمشتلخاستوليعاقبتآنشیریناست .
0ی1ی.4تشبیهخردمندبهرودخانه 
بزرگمهرگفتهاست«:ینبغيللعاقلِأنْیَکونَکَعَیابرِنَهیرٍأوقیااعِرحْیلٍ»(ابینالجیوزي:1011،
)173/1؛یعنی:برایخردمندشایستهاستکههمچونعبورکنندهازرودخانهویاگذرکننده
ازگِلوالیباشد .

/05پژوهشنامۀنقدادبيوبالغت،سال،0شمارۀ،1پاییزوزمستان1740

0ی1ی.14تشبیهعدالتبهدیواریمحکم 
انوشیروانگفتهاست«:حصنُالمملکةِبالعَدلِفهوسؤرٌالیَغرقُهماءٌوالتَحْرقُهنیارٌوالیَهدمُیه
مِنجنیقٌ»(راغباصفهانى)110/1:1014،یعنی:امنیتکشورباعدالتاست؛عیدالتدییواري
هیچآتشيآنرانميسوزاندوهیچمنجنیقيآنرا

استکهغرقدرهیچآبينميشودو

خرابنميکند .

0ی1ی.11تشبیهدینوعدالتبهسپر 
بهانوشیروانگفتهشد«:أيُّالجننِأوقى؟قال:الدینُ؛قییل:فیأيُّالعیددِأقْیوى؟قیال:العیدلُ»
نگهدارندهتیراسیت؟گفیت:

(الزمخشري)733/7:1011،یعنی:کدامسپر(برايدولتومردم)
یکقويتراست؟گفتعدالت .

دین.پرسید:کدام
0ی1ی.11تشبیهنادانیبهلرزشزمین 
بزرگمهرگفتهاست«:الْجَهْلُفِيالْقَلْبِکَالنَّزِّفِيالْأَرْضِ،یُفْسِیدُمَیاحَوْلَیهُ»(میاوردي)71:1435 ،
یعنی:نادانیدرقلبمانندلرزشزمیناستکههمهچیزرادراارا خودنابودمیسازد .
0ی1ی.17تشبیهِخردِبدونِادببهزمینِخرابِحاصلخیز 
بزرگمهرگفتهاست«:مَرلُالعقلِبالأدبٍمرلُاألرضِالطیّبةِالخیرابِ»(توحییدي)113/0:1043 ،
شدهاست .
یعنی:عقلبدونادب،مانندزمینحاصلخیزياستکهخراب 
0ی1ی.10تشبیهفقربهمرگ،وثروتبهزندگی 
بزرگمهرگفتهاست«:إنکانشیيءٌمریلَالمیوتِفیالفقرُ»(الزمخشیري157/7:1011 ،؛میاوردي،
تهاست«:إنکانشيءمرل
)131:1435یعنی:اگرچیزيمرلمرگباشد،فقراست.وبازگف 
الحیاةفالغني»(الزمخشري)157/7:1011،یعنی:اگرچیزیمرلزندگیباشد،ثروتاست .
0ی1ی.11تشبیهشاهانبهآتش 
هرمزگفتهاست«:نَحنُکَالنَّارِمنقاربَهاکرُرعلیهضَررُهَا،ومَنْباعَدَهَالیمینتفیعْبهیا»(همیان:
هرکخبهآننزدیکشود،آسیببسیارميبینید،و

)130/1یعنی:ما(شاهان)چونآتشیم؛
هرکخازآندوريکند،خیرينميبیند .

0ی1ی.15تشبیهپادشاهدربرابرمردمبهروحبرایجسد 
فریدونگفتهاست«:المَلکُللرَّعیةِکالرُّوحُللجَسَدِوالرأسُللبَدَنِوالجُنیدُلیهبمنزلیةِاألجْنحیةِ
بي،بيتا)74:یعنی:پادشاهبرایمردمهمچونروحبرایجسدو

للطَّیرِ والحوافرِ للخَیْل»(ثعال
سمهایاسباست .
بالهایپرندهو 
سربرایبدناستوسربازانبرایاو،بهمرابت 

جلوههایبالغتدرایرانباستان(باتکیهبرشواهدذکرشدهدرمنابععربی)03/

0ی1ی.13تشبیهوعدهدادنبهابروعملبهآنبهباران 
موبدانایرانیگفتهاند«:الوعدُسحابةٌ،واإلنجازُمَطرٌ»(ابنعبدربه)177/1:1040،یعنی:وعیده

دادنهمچونابراستوعملبدان،همچونباریدنآن .
0ی1ی.13تشبیهمالیاتبهستونکشور 
ازاردشیرآمدهاست«:الخراجُعمودُالمملکةِبکنفِهتعیشُالرعیَّةُ،وتحفیظُاألایرا ُوالبیضیةُ...

فمااستغزرَبمرلالعدلِ،والاستنزرَبمرلالجور»(قرابي،بیيتیا)777/1:یعنیی:مالییاتسیتون
آن،مردمزندگيميکنندومرزوکییانکشیوربیاآننگهیداري

کشوراستکهدرسایۀ
شودوهیچچیزمانندستمموجبنقصان


چیزمانندعدالتموجببرکتنمی

شود...هیچ

مي
وکمبودنیست .
0ی1ی.14تشبیهکارگزاربهرودخانه 
درعبارتینقلمیکند«:ورفعَ(أنوشروان)إلیهأنّوکیلَالنفقاتِیبدأُکلَّیومٍ

ثعالبی(بیتا)31:

بأجرنفسه،فوقع:متیرأیتُمنهراًیُسقيأرضاًقبلَأنیشربَ»یعنی:بهانوشیروانشکایتشید
روعمیکند؛درجوابنوشت:چهوقت

کهنمایندۀمالیاشهرروزاولباحقوقخودشش
دیدهایدکهرودی،بوستانیراقبلازسیرابیخودآبیاریکند؟! 

همینمضمونراعنصیرالمعالیدرقیابوسنامیهخطیاببیهفرزنیدش،گییالنشیاه،
آوردهاست(عنصرالمعالیکیکاووسبناسکندر)53:1744،کهامکانداردآنراازایینعبیارت
انوشیروانگرفتهاست،ویااینکهفرهن شفاهیحاکمبرذهناوموجباقتبیاسازایین
بستنسخنهاوپندهایانوشییروانرابیرایخیودوپسیرش

؛زیرابهکار

تشبیهشدهاست
جبمیداند(همان .)14:

وا
0ی.1صنعتاستعاره 
بهبزرگمهرگفتهشد:چراافرادنادانراسرزنشنمیکنید؟گفیت«:لِأنَّیاالنُرِییدُمِینَالعَمیَیانِأن


قتیبه،بیتا .)113/7:

زیراماازکوراننمیخواهیمکهببینند(ماوردی71:1043،؛ابن

یُبصِرُوا»یعنی:
خسروپرویزروزیبهسپاهیانخودگفت«:الیشحذامرؤٌمنکمسیفَه،حتَّییشحذَعقلَیه»
هیچیکازشماپیشازتیزکردنعقل،شمشیرشراتیزنکند .
یعنی :
انوشروانگفتهاست«:فرمرةُالعجلةِالندامةُ»(ابنمسکویه)10،1411،یعنی:نتیجیۀشیتاب،
پشیمانياست .
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آمدهاست؛ازجمله :
اینتعبیردراشعارعرببهاشکالگوناگون 
قییدیییدركُالمتییأنيبعیی

َحاجتییه  



وقییدیکییونُمییعالمسییتعجلِالزلییلُ 


(األبشیهي )13/1:1014،
بهرامگورگفتهاست«:إذالیمتصیدْقلیوبَاألحیرارِبالبشیرِوالبیرِّفبیأيِّ شیيءٍتَصییدُها؟»
(الزمخشیري)704/1:1011،یعنی:اگرقلبآزادگانرابارويخوشوکارخیرشکارنکنیي،
پخباچهچیزيشکارخواهيکرد؟ 
انوشیروانگفتهاست«:الجودُمفتاحُالفقرِ»(اراوشي)175:1444،یعنی:سخاوتکلیدفقر
تشبیهبهخانهایشده

است.دراینسخنمنسوببهکسری،فقردرقالباستعارۀمکنیه،
کهوسیلهوابزارورودبهآن،سیخاوتاسیت.متنبیی()101:1444نییزدرایینمضیمون
گفتهاست :

لییوالالمشییقةُسییادَالنییاسُکلُّهییم  


الجییییودُیفقیی یرُواإلقییییدامُقتَّییییالُ 


لمتغ
استکهمیگوید«:إن 

ازحکمتهايایراني


ِعلیالقَذَیلیمتیرضَأبیداً»(ثعیالبي،

،هرگزراضينميشوي .

اگرازخاشاكچشمپوشينکني

)74:1047یعنی:
انوشروانبهبزرگمهرگفت«:منأدَّبک؟قال:قریحتي؛نظرتُإلیمااستحسَنتُمنغَیري

فاسْتعْملتُه،ومااسْتقبحْتُهاجتنبتُه»(عاملي)1434/7:1014،یعنی:چهکسيتوراتربییتکیرد؟
گفت:استعدادم؛هرچهراازدیگرانپسندیدم،بهکاربستموهرچهرازشیتییافتم،ازآن
دوريکردم .
بهعبداهللابنحسنگفتهشد«:مابالالرجلالحدیدأسرعرجعةًمنالبطيء؟فقیال:سیئل
(قرابي،بيتا:

کسريعنذلک،فقال:مرلهمامرلالنارفيالحطب،أسرعُهاوقوداًأسرعُهاخموداً»

میگردند؟گفت:این
چگونهاستکهافرادتندوتیز،سریعترازافرادِکُندباز 

)735/1یعنی:
راازکسریپرسیدند،درجوابگفت:اینافرادمانندهیزمهستند،هرکدامزودتیرآتیش
گیرند،زودترخاموشمیشوند .


می
نتیجه 
اربرامتهایدیگروبیهوییژهبیر

ایرانیاندرعرصۀاندیشهوادب،هموارهعاملیتأثیرگذ
اند.زبانآوریومهارتآناندربالغتسخن،اگرچهتجلیواقعیونمودعینی


تازیانبوده
خودراپخازاسالمبهنمایشگذاشت،مستنداتتاریخیوادبیانکارناپیذیریازاییران
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وجودبسیاریازجلوههایهنریوزبانیپارسیاناست.

باستانوجودداردکهنشاندهندۀ
هاییدرباببالغتداشتهاند،

دورههایپیشازاسالم،ک 
تاب
بهگواهیجاحظ،ایرانیاندر 
اماباوجوداینکههیچاثربالغیازایرانیانِباسیتاندردسیتنیسیت،وجیودبسییاریاز
سخنانحکیمانۀبزرگانوشاهانایرانیهمچیونبزرگمهیروانوشییروان،کیهآکنیدهاز
تردیدیباقینمیگذاردکهاصولعلمبالغیتوظرانیف

زیباییهایادبیوهنریاست،

داشتهاست .
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