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چکیده
کشف ظرافتها و زیباییهای زبانی و بیانی آثار ادبی ،اعم از نثر و نظم ،در گرو آشنایی باا علاوب بالغای
است و به کمک آنها میتوان یک معنی را در راستای خالّقیتی ادبی و هنری به گونههای متفاوت بیان
کرد .البته این امر مشروط بدان است که تفاوتهای مذکور مبتنی بار تیییاب باشاد .بررسای انتقاادی ا
مقایسهای این کتابها میتواند در شناخت بیشتر و دقیقتر آنها بسیار مؤثر و سازنده باشد .بنابراین ،این
پژوهش در پی آن است که به نقد و بررسی بیش «بیان» در کتابهای بالغت فارسی کهن و معاصر باا
دیدی انتقادی و علمی بپردازد و کاستیها و نواقص آنها را بدون هر گونه حبّ و بغضی همراه با شواهد
و مستندات کافی نمایان سازد .در جستار حاضر ،تقریباً همۀ منابع موجود «بیان» از قدیم تا معاصر بررسای
شد و در یک واکاوی انتقادی در سه سطح ،به شباهتها ،اختالفها و تناقضها پرداخته شاد کاه شاامب
عیوب و ایرادها هستند .بررسیها نشان میدهد که نویسندگان در اغلب کتب بالغای ،در تعااریف ،ارا اه
نظریات و ذکر شواهد مثال به تقلید و تکرار پرداختهاند و شامب ضعفها و کاستیهایی چون عربیمآبی یا
سرهنویسی افراطی ،اختصار یا تفصیب و نیز استفاده از مثالهای دشواریاب هستند.
واژههای کلیدی :آسیبشناسی ،بالغت ،بیان ،شباهتها ،تناقضها ،اختالفها ،عیوب.
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 .1مقدمه
منتقدان ادبی به سه علم معانی ،بیان و بدیع« ،علوب بالغی» میگویند و به سینی کاه باا
داشتن شرایط فصاحت ،به مقتضای حال و مناسب مقاب ایراد شود« ،بلیغ» میگویند .بدین
ترتیب ،شرایط الزب برای پی بردن به ظرافتها و زیباییهای زبانی و بیانی آثار ادبی منثور
و منظوب را آشنایی با علوب بالغی میدانستند .از نظر آنان« ،علم بیان» عبارت از مجموعۀ
قواعد و قوانینی است که به کمک آنها میتوان یک معنی را در راستای خالّقیتی ادبی و
هنری به گونههای متفاوت بیان کرد ،به شرط آنکه این تفاوتها مبتنی بر تیییاب باشاد.
شاعران و نویسندگان برای بیان اندیشههای خود و گاه برای مجسّم کردن صاورتهاای
خیالی ذهن خود به علم بیان متوسّب میشوند؛ زیرا تأثیر عاطفی مطالبی که با صُوَر خیال،
بهویژه تشبیه و استعاره پرداخته میشود ،به مراتب بیشتر از آثاری است که از صُاوَر خیاال
در آن استفاده نشده باشد .برای دانستن اهمیت و منزلت صُوَر خیال در شعر فارسی کاافی
است لیلی و مجنون نظامی را با ورقه و گلشاه عیّوقی که مأخذ و موضوع تقریبااً یکساانی
دارند ،مقایسه کنیم تا سرِّ عظمت و ماندگاری منظومۀ نظاامی و مغفاول مانادن منظوماۀ
عیّوقی را درک کنیم .در لیلی و مجنون ،نظامی سینان خود را با استفاده از انواع تشبیهات
لطیف و استعارات زیبا به بهترین شکب بازنمودهاست؛ چیزی که در ورقاه و گلشااه کمتار
بدان پرداخته شدهاست .این پژوهش در پی آن است که به نقد و بررسی بیش «بیان» در
کتابهای بالغت فارسی ،اعم از کهن تا معاصار باا دیادی انتقاادی و علمای بپاردازد و
کاستیها و نواقص آنها را بدون هر گونه حبّ و بغضی همراه با شواهد و مستندات کافی
نمایان سازد.
هدف از انجاب این جستار آن است که این گونه بررسای موجاب شاناخت دقیاق آثاار
بالغی میشود و استفادۀ بهینه و بهتری از آنها را موجب گردد .نگارندگان میکوشند این
مقاله را به شیوۀ تحلیلیا انتقادی پیش برده ،کاستیهای آثار بالغی سانّتی را بار اساا
تحلیب و توصیف شرح دهند .سپس نقصهای هر یک از آثار نویساندگان بالغات را کاه
مغایر با موازین و معیارهای کتابهای معتبر بالغت است ،بر اسا شواهد مذکور در این
آثار مشیص کنند.
 .2پیشینۀ پژوهش
پیش از این جستار ،در زمینۀ نقد آثار بالغی میتوان از مقاله «نقدی بر بالغت سانتی» از
مرتضی جعفری یاد کرد که در آن به طور کلی ،به بررسای آثاار سانّتی بالغای پرداختاه

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 229 /1396

شدهاست .همچنین ،محمود فتوحی رودمعجنی در مقالهای با عنوان «نگااهی انتقاادی باه
مبانی نظری و روشهای بالغت سنتی» به بررسی مبانی نظری و روششاناختی بالغات
سنتی پرداختهاست که از این طریق کاستیها و ضعفهای این آثار را نشان دهد.
 .3گونهشناسی منابع بالغت
از نظر علمای بالغت عربی ،میان مباحث معانی ،بیان و بدیع جدایی نبودهاست و معماوالً
مباحث هر سه علم را بدون مرزبندی مشیصی با هم آوردهاند؛ به عنوان مثال ،جرجانی در
اسرارالبالغة فی علم البیان ،از سجع ،تجنیس و حُسن تعلیب و در کتاب دالیب اإلعجاز فی
علم المعانی ،از مجاز ،استعاره ،کنایه و تعریض در کنار هم بحث کاردهاسات .در حقیقات،
اولین کسی که حد و مرز علوب بالغی و موضوع این علوب را مشیص کرد و آن را به سه
قسم معانی ،بیان و بدیع تقسیم کرد ،سکّاکی (متوفای  626ق ).در مفتاح العلوب بود .پاس
از سکّاکی در تبویب مباحث بالغت ،خطیب قزوینی دوماین کسای اسات کاه باا تاألیف
تلییص المفتاح مباحث این علوب را دستهبندی کرد که بعادها نحاوۀ تبویاب وی درباارۀ
مباحث بالغت ،در سایر کتابهای بالغی تکرار شد .سعدالدّین تفتازانی ،مهمتارین شاارح
تلییص است که دو کتاب مطوّل و میتصر را در شرح تلییص المفتااح خطیاب قزوینای
نوشت و سعی کرد مباحث تلییص را با آرای سکّاکی و در برخی از مباحث ،با دیدگاههای
جرجانی و زمیشری مقایسه و نقد و تحلیب کند .پس از این دو کتااب ،آثاار بسایاری در
شرح ،حاشیه و تقلید آنها تألیف شد (ر.ک؛ آقاحسینی و همتیان20 :1394 ،ا .)21در واقع ،منابع
بالغت فارسی بر بالغت عربی تکیه دارد و با توجه به آن تدوین شدهاست و میتوان گفت
بذری را که نیستین علمای بالغت در ادب عربی پاشیدند ،بهتدریج رویید و قد کشید تا به
صورت درخت بارور و تنومندی درآمد که بالغتنویسان فارسی از بار و برگ آن بهارههاا
بردند .بالغتنویسان فارسی برای بیان صنایع شعری ،بسیاری از شواهد خاود را از اشاعار
شاعران قرون چهارب و پنجم استیراج کردهاند و این خاود دلیاب آن اسات کاه شااعران
فارسیزبان در نیستین دورۀ شعر فارسی از فنون بالغت در اشعار خود بهره میبردهاند .با
همۀ اینها ،در زبان فارسی تا پیش از نیمۀ دوب قرن پنجم هجری ،های کتاابی در علام
بالغت فارسی نوشته ،و اصطالح خاصی دربارۀ آن وضع نشده بود .ارتباط تنگاتنگ میاان
شعر عربی و فارسی باعث شد که شاعران فارسیزبان از مصطلحات بالغت عربی استفاده
کرده ،آنها را بر ادب فارسی نیز منطبق کنند ،به طوری که بسیاری از مصطلحات متداول
در بالغت فارسی ،همان مصطلحات بالغت عربی است .نیستین کتابی که دربارۀ بالغت
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به زبان فارسی نوشته شد ،ترجمان البالغه از محمدبن عمر رادویانی است که در نیمۀ دوب
قرن پنجم هجری تألیف شدهاسات و شاامب یاک مقدماۀ کوتااه و هفتادوساه فصاب در
محاسن کالب و فنون بالغی است .در این اثر فارسی ،عنوان هر فصب ،عربی اسات و باه
دنبال آن ،معنای هر فن با جمله یا جملههایی بیان ،و برای هر یک مثالهایی از فارسی و
عربی ،بدون هر گونه تحلیلی آورده شدهاست .بعد از آن ،حدا ق السّحر فی دقایق الشّعر از
رشیدالدّین محمدبن محمد وطواط (متوفای  537ق ).است .کتاب مذکور عالوه بر قدمت،
متضمن فواید ادبی و اطالعات تارییی فراوان و نیز در بر گیرندۀ اشعار شاعرانی است که
ذکری از آنها در کتب دیگر به میان نیامدهاست .افزون بر اینها ،در جایجای کتاب ،باه
مواردی از نقد و تحلیب شاعر شااعران برمایخاوریم کاه باعاث افزونای ارزش ادبای آن
شدهاست ،در حالی که ترجمان البالغۀ رادویانی چنین خصوصیتی ندارد .سومین اثر کهان
در بالغت به زبان فارسی ،المعجم فی معاییر أشعار العجم است که در اوایاب قارن هفاتم
هجری به قلم شمس قیس رازی نوشته شدهاست .این کتاب مشتمب بر سه فان از فناون
ادب ،یعنی علم عروض ،علم قوافی و علم نقد الشّعر است.
به طور کلی ،آثاری که در زمینۀ بالغت به زبان فارسای تاألیف شادهاناد ،ساه گوناه
هستند:
الف) کتابهایی که تقدب زمانی دارند و منحصراً اختصااص باه علاوب معاانی و بیاان
ندارند ،بلکه به دیگر علوب بالغی ،از جمله بدیع ،عروض و قافیه نیاز پرداختاهاناد؛ مانناد:
حدا ق السّحر رشیدالدین وطواط ،المعجم شمس قیس رازی و ترجمان البالغه رادویانی.
ب) کتابهایی که اغلب با معیارهای سنّتی و به تقلیاد از کتاابهاای بالغات عربای
تألیف شدهاند و بیشتر مطالب آنها با ماهیت زبان فارسی سازگار نیست و اگرچه این آثاار
همگی معاصر هستند ،اما بیشتر مثالها و مصادیق آنها از کتاب مشاهور بالغات عربای
گرفته شده است؛ مانند روش گفتار زاهدی ،هنجار گفتاار تقاوی ،و دُرَرُ األدب آق اولای و
معانی و بیان رنجبر.
ج) گروه سوب کتابهایی که معموالً با دیدگاهی نو و با مثاالهاا و مصاادیق فارسای
متناسب تدوین شدهاند و با موضوع و ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی و داشتن نکاات
بالغی و احیاناً نقد نظریهها ،به تحلیب و تفسیر موضوعات بالغی میپردازند؛ مانند بیان از
شمیسا و فن بیان در آفرینش خیال از ثروتیان .با توجه به طبقهبندی فوق ،آسیبشناسای
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کتابهای دانش بیان را در سه سطح «مشاابهات»« ،تناقضاات» و «ایارادات و مشاکالت»
مطرح میکنیم:
 .4همانندیها
4ا .1شباهت در تعاریف
در کتابهای بالغت فارسی کهن تا معاصر ،شاهد تکرار و تقلید نویساندگان در تعریاف و
توضیح اصطالحات این علم از منابع فارسی روزگار خود یا از منابع عربی متقادب هساتیم.
ارتباط تنگاتنگ میان شعر عربی و فارسی باعث شدهاست تاا نویساندگان فارسایزباان از
مصطلحات بالغت عربی استفاده کرده ،آنها را بر ادب فارسی نیز منطبق کنند ،به طوری
که بسیاری از مصطلحات متداول در بالغت فارسی ،همان مصطلحات بالغت عربی است؛
به عنوان مثال ،عنوان هر فصلی در کتاب ترجمان البالغه به زبان عربی است و شااید در
نامگذاری کتاب بدین ناب نیز چنین گمان میرود که مؤلّف قصد داشته تا چیزی از بالغت
عربی ترجمه کند .از طرفی ،اسا و سرمشق ترجمان البالغۀ رادویاانی ،کتااب محاسان
الکالب ابوالحسن نصربن الحسن المرغینانی است (ر.ک؛ علوی مقادب و اشارفزاده.)16 :1384 ،
البته این بدان معنا نیست که رادویانی مطالب کتاب خود را عینااً از آن اثار گرفتاه باشاد.
رادویانی خود در صفحات سه و چهار خطبة الکتاب میگوید« :عامۀ بابهای این کتااب را
بر ترتیب فصول محاسن الکالب خواجه اماب نصربن الحسن ا رضی اهللا عنه ا نهااده ،و از
تفسیر وی به مثال گرفتم و لقبش را ترجمان البالغه اختیار کردب» (رادویانی1949 ،ب3 :.اا.)4
از سوی دیگر ،در حدا ق السّحر رشیدالدّین وطواط نیز هرچند که از امهات کتاب بالغات
فارسی و جزء کهنترین کتب در فنون بالغت است ،تأثیرپذیری از کتاب ترجمان البالغاۀ
رادویانی ،البدیع ابنمعتز و الصّناعتین ابوهالل عسکری دیده میشود ،به گونهای که حدود
چهب بیت از شواهد شعری ترجمان البالغه بدون هی گونه اشارهای در حدایق السّحر باه
عنوان شاهد مثال آمدهاست .البته در نقب بعضای از اشاعار در دو کتااب ،اخاتالف جز ای
مشاهده میشود (ر.ک؛ علوی مقدب و اشارفزاده17 :1384 ،اا .)18شامس قایس نیاز در طارح
المعجم فی معاییر أشعار العجم ،بهویژه در بحث استعاره ،از حدا ق السّاحر وطاواط تقلیاد
کردهاست و از عربی و فارسی مثال آوردهاست ،به گونهای که نکات ،امثال و مطالب تشبیه
در هر دو کتاب تقریباً یکی است (ر.ک؛ علوی مقدب و اشرفزاده .)19 :1384 ،از سوی دیگر ،در
هر سه کتاب ترجمان البالغه ،حدا ق السحر و المعجم نیز تشبیه و اساتعاره جازء صانایع
بدیعی شمرده شدهاست .در کتابهای سنّتی و نوگرای معاصر نیز کموبیش ردّ پای تقلیاد
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را در هر دو دیدگاه میتوانیم پیگیری کنیم ،اگرچه از میان سنّتگرایان ،همایی و از میان
نوگرایان ،ثروتیان و شمیسا دیدگاههای تازه و نویی ارا ه کردهاند که کارشان را تا حدودی
از کار بقیه متفاوت و ممتاز میکند؛ به عنوان نمونه ،علمای بالغت سنّتگرای معاصار ،از
جمله زاهدی ،تقوی و رجایی در تعریف کنایه با اختالف جز ی در تعریف ،به یک مفهاوب
اشاره کردهاند که در ذیب به هر سه تعریف اشاره میشود:
« کنایه عبارت است از ذکر الزب و ارادۀ ملزوب یاا عکاس آن و ایان معناایی اسات
مصدری که فعب گوینده را حکایت میکند» (زاهدی.)284 :1356 ،
« کنایه در اصطالح اطالق میشود بر دو معنی :ذکر ملزوب و ارادۀ الزب یا ذکر الزب
و ارادۀ ملزوب ،و این معنی ،مصدری و فعب متکلم است» (رجایی.)324 :1353 ،
تقوی با بیانی میتصر میگوید:
« کنایه ،ذکر الزب و ارادۀ ملزوب است یا عکس آن» (تقوی.)199 :1317 ،
همایی نیز در باب کنایه مینویسد:
« بعضی کنایه را از باب حقیقت میدانند ،اما بعضی کنایاه را داخاب مجااز
شمردهاند و برخی هم آن را قِسم سومی مقابب حقیقت و مجاز دانستهاند ،به ایان
دلیب که می گویند کنایه داخب حقیقت نیست؛ زیارا لفاد در معنای اصالی خاود
استعمال نشده ،مجاز هم نیست؛ زیرا در کنایه برخالف مجاز ،ارادۀ معنی حقیقای
جایز است .عقیدۀ سوب ،یعنی کنایه قِسم مستقلی باشد در مقابب حقیقت و مجااز،
به نظر این جانب ،ارجح اقوال است» (همایی.)208 :1389 ،

همچنین ،در میان بیشتر معاصران ،عقیده بر آن است که اساتعاره بار دو ناوع اسات:
«استعارۀ مصرّحه» و «استعارۀ بالکنایه» .استعارۀ مصرّحه را استعارهای مایدانناد کاه در آن
«مستعارٌ له» یا «مشبّه» حذف میشود و «مستعارٌمنه» یا «مشبّهٌبه» ذکر میشود .حال آنکاه
ثروتیان به هی وجه با نامیدن چنین استعارهای به ناب «استعارۀ مصرّحه» موافاق نیسات و
میگوید:
«اهب فنّ بالغت ،به سبب اصطالح «استعارۀ مکنیه» ،ناگزیر از این نامگذاری
«استعارۀ مصرّحه» بودهاند ،در حالی که ما میدانیم استعاره مصرّحه همان مجاز به
همانندی است و دیگر به کاربرد دو ناب و دو اصطالح نیازی نیست و میگاوییم:
«استعاره» یا «گروگیری» خود یک شکب خیاالی شاناختهشاده و تعریافپاذیر باه
صورت زیر است« :استعاره» در لغت به معنی طلب عاریت یا گروخواهی است و در
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اصطالح ،عبارت است از پیش چشم آوردن چیزی یا شیصای باه صاورت یاک
شیص و یا چیز دیگری» (ثروتیان181 :1383 ،ا.)182

دربارۀ تشبیه مرکّب نیاز شمیساا بارخالف بقیاۀ نویساندگان کاه های اشاارهای باه
قرینهسازی نکردهاند ،معتقد است که در تشبیهات مرکّب ،قرینهسازی مراعاات مایشاود؛
یعنی اجزایی از مشبّهٌُبه در مقابب اجزایی از مشبّه قرار میگیرد و این اجزا یا دوجزیی است
(مرکّب اسمی) و یا سه یا چهارجزیی (مرکّب فعلی) (ر.ک؛ شمیسا.)79 :1371 ،
4ا .2شباهت در مباحث و نظریات
در بیشتر هر سه گروه یادشده ،شاهد تکرار موضوعات و مباحاث هساتیم؛ گاویی همگای
آنها نسیههای مشابهی هستند که از نسیۀ واحدی تقلید کردهاند؛ اگرچه در میانشان به
صاحبنظرانی چون وطواط ،همایی ،رجایی ،شمیسا و تا حدّی ثروتیان برمیخوریم کاه در
میان انبوه اصطالحات و تعریفهای تکراری ،با افزودن نکات یا تعاریف جدید و یاا طارح
مباحثی نقّادانه ،همواره سعی داشتهاند که مطالب بالغی را از سیطرۀ نفاوذ بالغات عربای
خارج نمایند و به صورت کاربردی ،آنها را با روحیۀ زبان فارسی سازگار نمایند؛ به عناوان
مثال از قدما ،رشیدالدّین وطواط در حدا ق السّحر پیوسته سعی داشتهاست که تعریفهایش
را با نقد همراه کند؛ چناانکاه در بااب «التّشابیهات» درباارۀ وجاهشابه وهمای و خیاالی
گفتهاست« :تشبیهی است که در خیال و وهم موجود هستند؛ مثب اینکه انگِشات افروختاه
(زغال) را به دریای مشکینی که امواج آن زرّین باشد ،تشابیه کنایم؛ همچاون تشابیهات
ازرقی که پسندیده و نیکو نیست» (وطواط .)83 :1362 ،همایی نیز دربارۀ مَثَب و کنایات مَثَلی
میگوید:
«غالب علمای ادب در تعریف مَثَب درماندهاند و به تقریب چیزی گفته و اغلب
به فرق میان مَثَب و کنایات مَثَلی اشاره نکردهاند .این تحقیق را شاید نیستینبار
است که میشنوید .کنایات گاهی با مَثَب اشتباه میشاود؛ یعنای گااهی کنایاه را
دربارۀ تمثیب و تشبیه بهکار میبرند ،اما آن را مَثَاب نبایاد نامیاد .مثاالش حالات
منافق را به آب زیرکاه مانند میکنی .مولوی میگوید:
کاااو منااافق بااود و آبِ زیاار کاااه
رقعه پنهان کرد و ننمود او به شاه
آبِ زیر کاه ،کنایه از نفاق و داب تزویر است .این جملاه را درباارۀ مناافق باهکاار
میبرند ،اما داخب مقولۀ مَثَب نیست .مثب این نوع کنایاات را کنایاات مَثَلای نااب
نهادهاب» (همایی.)144 :1373 ،
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شمیسا در قسمت مجاز ،به عالقههایی اشاره میکند که جدید هستند و در کتابهاای
فارسی دیگر کمتر میتوان آنها را مشاهده کرد؛ مانند عالقۀ صفت و موصوف یا مضاف و
مضافٌإلیه و یا تبصرهای که در عالقۀ تضاد آوردهاست و میگوید:
«گاهی مراد از مجاز به عالقۀ تضااد ،اظهاار بزرگای و عظمات اسات؛ ماثالً
عالمی خود را طلبه میخواند یا األحقر میگوید ،یا العباد األثایم الماذنب الجاانی
امضا میکند که در همۀ این احوال ،عکس معنی فهمیده میشود .ما ایان مجااز
را ،مجاز تعظیم و فروتنی میخوانیم» (شمیسا.)50 :1373 ،
یا تشبیه تلمیحی که اولینبار از سوی خود شمیسا مطرح شدهاست (ر.ک؛ شمیسا:1373 ،

.)50
4ا .3شباهت در مثالها
در بیشتر کتابهای بیان ،اعم از کهن و معاصر ،مثالها غالباً تازه و نو نیستند .نویسندگان
به تبع هم ،یا از مثالهای عربی یا عربی و فارسی و بعضاً گفتاری استفاده کردهاند و برای
یافتن مثالهای غیرتکراری از متون نظم و نثر فارسی تالشی نداشتهاند و یا حتّی برخی از
نویسندگان چنان در آوردن مثالهای عربی افراط کردهاند که خوانناده یکساره فراماوش
میکند که کتاب بیان فارسی میخواند؛ به عنوان نمونه ،اغلاب مثاالهاا در کتااب بیاان
زاهدی و رنجبر عربی هستند و یا حتّی زاهدی آنقدر در ایان راه افاراط کاردهاسات کاه
عالوه برمثالها ،بیشتر اصطالحات و عناوینی را که برای علم بیان فارسای آورده ،عربای
است و با حال و هوای زبان فارسی سازگاری ندارد .زاهدی در باب مجاز ،از چندین مثاال
عربی استفاده کرده که میصوص بالغت زباان عربای اسات و در بالغات فارسای رایاج
نیست؛ مانند مجاز به عالقۀ واسطۀ تعلّاق اشاتقاقی ،تسامیۀ محماول باه اسام حاماب و
برعکس و مجاز به عالقۀ ضدّ مقصود (ر.ک؛ زاهدی258 :1356 ،ا .)256همچنین ،نمونههاای
مذکور در تمرینهای یک و دو مبحث «تشبیه» و تمرین مبحاث «مجااز» در کتااب بیاان
تألیف رنجبر ،کامالً عربی هستند (ر.ک؛ رنجبر 3 ،50 :1385 ،و .)69
 .5تناقضات کتابهای بالغت فارسی (بیان)
با واکاوی و ژرفنگری در کتابهای بالغت فارسی ،متوجه این حقیقت میشاویم کاه در
بعضی از آنها ،با وجود یکی بودن تعاریف و توضیحات دربارۀ یاک اصاطالح بالغای ،در
انتیاب مثال واحد میان نویسندگان ،اختالف نظار و تنااقض وجاود دارد کاه هماین امار
موجب سردرگمی خوانندگان میشود و آنان را بر سَرِ دوراهی شاک و یقاین مایگاذارد و
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حقیقتاً در انتیاب و تشییص صحیح از سقیم ،دچار شک و تردید میکند؛ یعنی اخاتالف
نظر نویسندگان سبب شدهاست که از یک مثال واحد ،برداشتهای متفاوتی حاصب گردد و
از یک مثال در توضیح اصطالحات متفاوت استفاده شود که همین موضوع سبب تنااقض
آنها با یکدیگر شدهاست؛ برای نمونه ،به چند مورد اشاره میکنیم.
اشرفزاده و علوی مقدب در توضیح استعارۀ مصارّحۀ مرشّاحه دو مثاال آوردهاناد کاه
شمیسا یکی از آنها را برای استعارۀ مصرّحۀ مطلقه آوردهاست:
شکار اوسات شاهر و روساتای او»
چااو پاار بگسااترد عقاااب آهنااین
(بهار).
هر یک از نویسندگان مذکور ،برای انتیاب خود توجیهی دارند که برای آگاهی بیشاتر
عیناً نقب میشود :اشرفزاده و علوی مقدب میگویند:
«استعارۀ مرشّحه در حقیقت ،همان استعارۀ مصرّحه اسات ،آنگااه کاه از لاوازب مشابّهٌباه یاا
مستعارٌمنه چیزی به همراه داشته باشد .در این مثال« ،عقاب» مستعارٌمنه و «پَار» از ویژگایهاای
مستعارٌمنه است» (علوی مقدب و اشرفزاده .)12 :1384 ،شمیسا دقیقاً همین مثال را برای استعارۀ

مطلقه آوردهاست و میگوید:
«استعاره مصرّحۀ مطلقه ،یعنی مشبّهٌبه را ذکر کنیم و با آن هم از مالیمات مشبّه و هم
از مالیمات مشبّهٌبه چیزی بیاوریم ،در این صورت ،کالب هم ترشیح است و هم تجریاد و
این دو یکدیگر را خنثی میکنند و استعاره در حالت تعادل قرار مایگیارد و بادین سابب،
بدان استعارۀ مطلقه گویند؛ یعنی آزاد و رهاا» (شمیساا .)10 :1371 ،ساپس در توضایح ایان
تعریف دقیقاً از همان مثال استفاده میکند و در توجیه میگوید« :عقاب به قریناۀ آهناین،
مستعارٌمنه است و مستعارٌله هواپیماست .آهنین در ضمن از مالیمات مشبّه است (تجریاد)
و پر گستردن از مالیمات مشبّهٌبه (ترشیح)» (همان) .همچنین ،دربارۀ بیت زیر از حافد:
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد»
«از لعب تو گر یاابم انگشاتری زنهاار
دو دیدگاه وجود دارد« :دیدگاهی که آن را استعاره مصرّحۀ مجرّده میداند» (علوی مقدب
و اشرفزاده .)119 :1384 ،دیدگاهی که آن را باا عناوان اساتعارۀ مرشّاحه آوردهاسات (ر.ک؛
شمیس147 :1371 ،؛ کزازی 105 :1368 ،و محمدی.)78 :1392 ،
دربارۀ ارکان استعاره نیز بین صاحبنظران اختالف نظر وجود دارد؛ چناانکاه کازازی
مستعارٌله را معادل معنای حقیقی واژه میداند و مساتعارٌمنه را معاادل معناای هناری آن.
کزازی میگوید« :مستعارٌمنه معنای هنری و پندارین واژه است ،برابر با مانسته در تشابیه»
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(کزازی .)98 :1368 ،در صورتی که عدّهای دیگر از صااحبنظاران بالغات کاه در اکثریات
هستند ،برخالف دیدگاه کزازی معتقدند که مستعارٌله معنای مجازی و مساتعارٌمنه معاادل
معنای حقیقی واژه است (ر.ک؛ شمیسا145 :1371 ،؛ علوی مقدب و اشرفزاده118 :1384 ،؛ هماایی،
182 :1373ا 181و محمادی .)92 :1392 ،در مبحث اساتعاره و مجااز هام باه ایان نموناههاا
برمیخوریم که در اینجا مجال پرداختن به همۀ آنها نیست.
 .6کاستیهای کلی در کتابهای بالغت فارسی (بیان)
6ا .1عربیمآبی و یا سرهنویسی افراطی
اگرچه جای انکار نیست که بالغت فارسی ،در واقع ،بر بالغت عربی تکیاه دارد و ارتبااط
تنگاتنگ شعر عربی و فارسی باعث شده که شاعران فارسیزباان از مصاطلحات بالغات
عربی استفاده کنند و آنها را بر ادب فارسی منطبق کنند ،اما ساختار زبان فارسای چناان
اقتضا میکند تا آنچه متناسب با روح زبان فارسی و سازگار با آن است ،بپذیرد و مغایر باا
آن را پس بزند .اقتضای چنین حالتی مستلزب آن است که نویسندگان علوب بالغی همواره
راه اعتدال را پیش بگیرند و از افراط و تفریط بپرهیزند ،در حالی که در بعضی ازکتابهای
بالغت معاصر ،این شیوه رعایت نشدهاست و برخی از نویسندگان یا یکساره متمایاب باه
بالغت عربی هستند و یا یکسره متمایب به فارسی سره گرایش دارناد؛ باه عناوان مثاال،
زاهدی و رنجبر ،در عربیگرایی چنان راه افراط پیمودهاند که به طور کلی فراموش کردهاند
که نوشتۀ آنها باید در زمینۀ بالغت فارسی و متناسب با روح زبان فارسای باشاد و قارار
است خوانندگان فارسیزبان و عالقهمندان به زباان فارسای آن را بیوانناد کتااب روش
گفتار زاهدی نیز سر تا پا بر اسا بالغت عربی و به شیوۀ آن تدوین شدهاست ،به طوری
که نویسنده حتّی اصطالحات و ترکیباتی را توضیح دادهاسات کاه در زباان فارسای های
کاربردی ندارند؛ مانند مجاز به عالقههای ضدّ مقصود ،بالتّنکیر ،ضدّ نتیجه ،ما یصیرُ إلیه و
استعارۀ میلوطه (ر.ک؛ زاهدی26 :1356 ،ا .)276رنجبر نیز در توضیح مفاهیم بالغت بهندرت
از مثالهای فارسی استفاده کردهاست و بیشتر مثالها و تمرینهاای آن باه زباان عربای
است؛ مانند تمرینهای بیش تشبیه و مجاز که مطلقاً عربی هستند (ر.ک؛ رنجبر،51 :1385 ،
 53و  .)69در مقابب این شیوه ،سرهنویسان فارسی چنان خود را مقید به سرهنویسی کردهاند
که گاه به مرز بدعت رسیدهاند و برای مفاهیم و مصطلحات رایج و مرسوب بالغت فارسی،
به غلط اصطالحسازی کردهاند و معادلهایی برای برخی از واژهها و اصطالحات ساختهاند
که با اصب واژه و اصطالح ،دقیقاً برابر و معادل نیسات؛ باه عناوان مثاال ،کازازی بارای
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اصطالحات مشبّه و مشبّهٌبه از «ماننده و مانسته» استفاده کاردهاسات (ر.ک؛ کازازی:1368 ،

 ،)98درحالی که مشبّه ،اسم مفعول از تشبیه است به معنای چیزی کاه مانناد مایشاود و
مانندۀ اسم فاعب است ،به معنی شبیه و مشابه .مشبّهٌبه نیز به معنی آنچه که بادان مانناد
میکنند ،درحالی که مانسته ،اسم مفعول از مصدر الزب مانستن است ،به معنی مانند کرده
شده ،شبیه شده و مانند (ر.ک؛ دهیدا :1377 ،ذیب واژه) .البته روشن است که نمیتوان بارای
فعب یا مصدری متعدّی ،برابری الزب آورد.
ثروتیان نیز در باب استعاره ،اصطالحاتی را آفریدهاست که نه تنها از معادلهای عربای در
خوانش ،تشییص و بهخاطرسپاری راحتتر نیستند ،بلکه باه صاورت اصاطالحاتی دور از
ذهن و مغایر با روند کاربرد دیگر اصطالحات عربی موجود در کتاب ،ناساز و ناهمگون باه
نظر میرسند و برای خواننده پرابهاب و دشوار هستند .اصطالحاتی چاون «گروگیار» بارای
مستعارٌله« ،گروگذار» برای مستعارٌمنه« ،گروگان» برای جامع و «الزب» برای اساتعاره (ر.ک؛
ثروتیان.)186 :1383 ،
6ا .2اختصار یا تفصیب
کتابهای بالغت فارسی اعم از کهن ،سنّتی و معاصر یا گرفتار ایجااز میابّ هساتند یاا
اطناب ممبّ؛ به عنوان مثال ،در کتابهای بالغت کهن فارسی ،همچون ترجمان البالغه،
حدا ق السّحر و المعجم ،هی اشاارهای باه اناواع اساتعاره ،مجااز و کنایاه نشادهاسات و
توضیحات راجع به موارد مذکور ،بسیار میتصر و فشرده است .به عنوان مثال ،در ترجمان
البالغه دربارۀ تشبیه معکو چنین آمدهاست:
«و چون شاعر متضادّ را به یکدیگر قیا کند ،وصف آن این را دهد ،وصاف
این مر آن را .منطقیان این را قیا عکس خوانند و این نوع اندر جملۀ تشبیهات
به غایت بدیع است .مثالش چنانکه عنصری گوید :زِ سمّ ستوران و گردِ ساپاه//
زمین ماه روی زمی روی ماه» (رادویانی.)52 :1949 ،

از کتابهای بالغت معاصر ،آیین ساین تاألیف صافا ،معاانی بیاان اثار علاوی مقادّب و
اشرفزاده ،معانی و بیان از تجلیب ،بیان اثر رنجبر و معانی بیان از احمدنژاد ،راه اختصار در
پیش گرفتهاند و از ذکر بسیاری از موضوعات مهم چشمپوشی کردهاند؛ به عنوان مثال ،در
کتاب معانی بیان ،تألیف اشرفزاده و علوی مقدب از اساتعارۀ مصارّحۀ مجارّده و اساتعارۀ
مصرّحۀ مطلقه سینی به میان نیامدهاست و فقط به ذکر استعارۀ مصارّحۀ مرشّاحه اکتفاا
شدهاست (ر.ک؛ علوی مقدب و اشرفزاده .)120 :1384 ،همچنین ،در کتاب بیان ،تاألیف رنجبار
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دربارۀ انواع استعارههای مصرّحه ،مرشّحه و مطلقه توضیحی داده نشدهاسات (ر.ک؛ رنجبار،

 .)85 :1385در مقابب ،برخی از کتابهای بالغت سنّتی و نوگرا ،در ذکر توضیحات نسابت
به بقیۀ کتابهای بالغت فارسی خیلی مفصّب هستند و به مقولاههاایی پرداختاهاناد کاه
معموالً در حواشی مطرح میشوند و چندان ربطی به چهار موضوع اصالی «بیاان» ،یعنای
مجاز ،تشبیه ،استعاره و کنایه ندارند؛ مانند کتابهای روش گفتار ،تألیف زاهادی و بیاان،
تألیف شمیسا؛ به عنوان نمونه ،در کتااب روش گفتاار تاألیف زاهادی ،توضایحات بسایار
مفصّلی دربارۀ وجهشبه آمدهاست (ر.ک؛ زاهدی .)202 :1356 ،همچناین ،توضایحات شمیساا
دربارۀ اضافۀ سامبلیک (ر.ک؛ شمیساا ،)197 :1371 ،مکتاب سمبولیسام (ر.ک؛ شمیساا:1371 ،
 ،)202آرکی تایپ (ر.ک؛ شمیسا )225: 1371 ،و صورت مثالی (ر.ک؛ شمیساا )225 :1371 ،بسایار
گسترده است.
6ا2ا .1استفاده از مثالهای دشوار و دیریاب
از آنجا که استفاده از مباحث کتابهای بالغت ،اعم از معانی ،بیان و بدیع منحصر به طبقۀ
خواص نیست و گاه محب مراجعۀ عموب دوستداران ادب فارسای ،باهویاژه دانشاجویان و
دبیران رشتۀ ادبیات فارسی در مقاطع گوناگون هم خواهد بود .پس باید مطالب آنهاا باه
گونهای تدوین شود که مراجعهکنندگان بتوانند استفادۀ مطلوب را از آنها ببرند .در نتیجه،
توضیحات آنها باید شفّاف و روشن باشند و خود نیاز به شرح نداشته باشاد و در آنهاا از
مثالهایی استفاده شود که در عین زیباایی ،سااده و فهمیادنی باشاند و بتوانناد از عهادۀ
روشنسازی برآیند .اما متأسفانه در بسیاری از کتابهای بیان فارسی ایان اصاب رعایات
نشدهاست و نویسندگان یا ازعهدۀ این مهم برنیامادهاناد و یاا باا بایاعتناایی از کناار آن
گذشتهاند و بیشتر از مثالهای دشوار عربی یاا ابیاات دشاوار فارسای ،بادون های گوناه
توضیحی استفاده کردهاند و در انتیاب آنها ،فقط طبقاۀ خاواص ادبشانا را در نظار
گرفتهاند .بنابراین ،کتاب هایشان باه دلیاب دشاواری و پیچیادگی ،ماورد اساتفادۀ عماوب
ادبدوستان قرار نمیگیرد؛ به عنوان نمونه ،رنجبر دربارۀ «عالقۀ اساناد باه زماان» کاه از
عالقههای اسناد عقلی است ،میگوید« :اسناد فعب یا شبهفعب است به زمان؛ مانناد «مَانْ
سرَّهُ زَمَانٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانٌ» که شادی و ناشادی به زمان اسناد داده شدهاست ،در صورتی کاه
زمان فاعب و انجابدهندۀ آنها نیست و اسناد به زمان از روی مجااز اسات» (ر.ک؛ رنجبار،
 .)66 :1385تجلیب نیز دربارۀ استعارۀ تمثیلیه میگوید« :هرگاه جملهای در غیر معنی اصلی
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به عالقۀ مشابهت به کار رود ،آن را استعارۀ تمثیلیّه گویند و حافد همین استعاره را چنین
بازگو کردهاست:
یادب از کشتۀ خویش آمد و هنگاب درو
مزرع سبز فلک دیدب و دا مه ناو
تاج کاوو رباود و کمار کییسارو»
تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیّار
(تجلیب.)68 :1370 ،

برای خوانندۀ معمولی تشییص چنین استعارهای در این مثال دشاوار اسات و حقیقتا ًا
برای او مشیص نمیشود که در ایان دو بیات ،کاداب بیات یاا مصاراع ،مصاداق چناین
استعارهای است.
همچنین ،دربارۀ استعارۀ قریب و بعید میگوید:
«استعارۀ قریب آن است که جامع آشکار و معلوب باشد؛ مانند :رَأَیْتُ بَحْراً یَعْطِی .استعارۀ
بعید و غریب آن است که جامع نامعلوب و فهم آن محتاج به دقت نظر باشد؛ مانناد «غَمْارَ
الرَّدَاء :وسیعرداء» چون استعاره شده باشد ،به معنی شیص بیشندۀ بااحسان» (ر.ک؛ تجلیاب،
185 :1370ا.)186
کزازی نیز بیت زیر از خاقانی را برای تشبیه مجمب ذکر میکند:
«رو که زِ عکس لبت ،خوشۀ پروین شدهاسات
خوشااۀ خرمااای تَاار ،باار طبااق آساامان»
(کزازی68 :1368 ،ا.)69
6ا .4تسامح و سطحینگری در توضیح برخی از مفاهیم و مثالها
با تأمب در کتابهای بالغت فارسی (بیان) درمییابیم که در برخای از آنهاا ،دقّات نظار
کافی در توضیح برخی از مفاهیم و مثالها وجود ندارد و معموالً در پارهای از موارد ،دچاار
اشتباههایی فاحش و آشکار هستند؛ به عنوان نمونه ،به تعدادی از این موارد اشاره میشود.
دربارۀ این بیت خاقانی که:
«عِقد نظاّمان سِحر از من ستاند واسطه
قلب ضرّابان شعر از من پذیرد کیمیاا»
کزازی میگوید:
«دو آمیغ (ترکیب) «نظاّمان سِحر» و «ضرّابان شاعر» از دیاد زیباشناسای ،جاز
استعارهای کنایی نمیتوانند بود« .نظّاب» به معنی سامانگر و بهرشتهکشنده اسات
و «سحر» استعارۀ آشکار از سین شگفتار و فسونکار .سین (سِحر) را نمایتاوان
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به رشته کشید و از آن گردنآویزی ساخت ،مگر آنکه نیست در پندار سینور باه
گوهر مانند شده باشد» (کزازی.)13 :1368 ،

در صورتی که با یک جابهجایی میتوان هر دو ترکیب را در ساختِ اضافۀ تشبیهی فهمید،
به صورتِ «نظّامان عِقد سِحر» و «ضرّابان قلبِ شعر»؛ یعنی دو ترکیبِ «عقدِ سِحر» و «قلبِ
شعر» هر دو اضافۀ تشبیهی هستند ،اگرچه در ساختار استعارۀ کنایی نیز توجیهپذیر است.
تجلیب در مجاز به عالقۀ مالزمت دربارۀ این بیت از سعدی:
به زن گفت کای روشنایی ،بسااز»
«به دلاداری آن مارد صااحبنیااز
میگوید« :مراد از «روشنایی» مجازاً زن است» (تجلیب .)79 :1370 ،در حالی که «روشنایی» به
قرینۀ «زن» ،استعارۀ مصرحۀ مجرّده است؛ یعنی وجود زن در خانه همانند روشانایی و ناور
است که با وجودش همه جای خانه را روشن میکند .پس اگار قارار باشاد «روشانایی» را
مجاز بگیریم ،مجاز به عالقۀ مشابهت است که همان استعاره است ،نه مجااز باه عالقاۀ
مالزمت .همچنین ،برای توضیح استعارۀ مرشّحه ،ایان بیات از حکایم فردوسای را مثاال
آوردهاست:
که جوشَنْش چرب پلنگ آمدهاست»
«زِ دریا نهنگای پدیاد آمادهاسات
و گفتهاست« :نهنگ با جوشن پلنگ ،استعاره از پهلوان است» (همان .)65 :در صورتی که در
این بیت هم از مالیمات مستعارٌمنه «نهنگ» ،یعنی «دریا» آمادهاسات و هام از مالیماات
مستعارٌله «پهلوان»؛ یعنی «جوشن» و «چرب پلنگ» .پس مورد مطرحشده ،استعارۀ مرشّاحه
نیست ،بلکه استعارۀ مصرّحۀ مطلقه است ،چاون هام از مالیماات مساتعارٌمنه در ساین
آمدهاست و هم از مالیمات مستعارٌله.
آهنی در شرح استعاره مرشحه (ر.ک؛ آهنی ،)170 :1375 ،شمیسا در مجااز باه عالقاۀ آلیات
(ر.ک؛ شمیسا ،)44 :1371 ،ثروتیان در بحث تفاوت اساتعاره و کنایاۀ مصارحه (ر.ک؛ ثروتیاان،
163 :1383ا )166و ...دچار چنین اشتباهی شدهاند که در اینجا فرصت پرداختن به تکتاک
آنها نیست.
 .7نتیجه
با توجه به نقش و اهمیّتی که کتاابهاای بالغات فارسای در حاوزۀ ادب فارسای دارد و
مطالب آنها میتواند در فهم و درک بهتر ظرافتهای ادبی و خیالپردازیهاای شااعرانه
نقش اساسی داشته باشد ،توجه بیشتر به این کتابهاا و آسایبشناسای آنهاا مایتواناد
خواننده را در استفادۀ هرچه بهتر از آثار مذکور کمک و یاری کند .بر این اسا  ،با توجاه
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به اهمیت و نقش اساسی آسیبشناسی کتابهای بالغت فارسی کوشیدهایام تاا باا ایان
دیدگاه به بررسی کتابهای بالغت به زبان فارسی بپردازیم .بررسیها نشان میدهد کاه
در کتب بالغت فارسی قدیم و معاصر ،نویسندگان در تعریف و توضیح اصطالحات ،ارا اه
نظریات و نیز ذکر شواهد مثال راه تقلید و تکرار را پیمودهاند .عالوه بر ایان ،متوجاه ایان
حقیقت میشویم که در برخی از آثار بالغی ،با وجود یکی باودن تعریافهاا درباارۀ یاک
اصطالح بالغی ،در انتیاب مثال واحد میان نویسندگان اختالف نظر وجود دارد .همچنین،
میتوان از عربیمآبی و یا سرهنویسی افراطی ،اختصار یا تفصایب ،اساتفاده از مثاالهاای
دشواریاب و تسامح و سطحینگری در توضیح برخی از مفاهیم و مثالهاا نیاز باه عناوان
ضعف و کاستیهای این آثار یاد کرد.
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