آسيبشناسي شاهد مثالهاي کتب آموزشي "بيان" «مطالعهي موردي مجاز»
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شادي احمدي
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چکيده :اگرچه بالغت و به ويژه بيان ،اولين بار براي اثبات و تبيين اعجاز قرآن به کار گرفته شد؛ اما به تدريج
براي بررسي کالم ادبي و تبيين ارزشهاي ادبي متون نيز به کار رفت و مؤلفان براي روشن ساختن بسياري از مسائل
بالغي ،از شاهد مثال هاي نثر و نظم فارسي بهره گرفتند .با گذشت زمان و به ويژه در دورهي معاصر ،بالغت جنبهي
درسي و آموزشي پيدا کرد و اين کتب محل رجوع دانش آموزان ،دانشجويان و پژوهشگران زبان و ادب فارسي و
ساير رشتهها قرار گرفت؛ اما متأسفانه به نظر ميرسد که با گذشت زمان ،شاهد مثالهاي اکثر اين کتب بالغي در
گردونهي تکراري ابتذالگونه افتادهاند و نه تنها ديگر درک زيبايي شناسانهاي از متون ادبي به خواننده نميدهند ،بلکه
خواننده با بررسي يک يا دو مورد از کتاب ها ،از خواندن و نقد و تحليل ساير کتب بالغي بينياز ميگردد .بررسي

حاضر در تالش است تا با بررسي چند کتاب بيان معاصر فارسي (هنجارگفتار نصراهلل تقوي ،معالم البالغهي
محمدخليل رجايي ،بيان و معاني سيروس شمسيا ،آيين سخن ذبيح اهلل صفا ،زيبايي شناسي سخن پارسي جاللالدين
کزازي ،معاني و بيان علوي مقدم و رضا اشرف زاده ،و معاني و بيان جليل تحليل) انواع و کيفيت وجود شاهد مثال
هاي مبحث مجاز را مورد بررسي و نقد آسيب شناسانه قرار بدهد و در پايان نيز پيشنهاداتي چند ارائه دهد.
واژگان کليدي  :شاهد مثال ،کتب آموزشي بيان معاصر فارسي ،مجاز.
-1مقدمه
علم بالغت يکي از انواع علوم ادبي است که در اصل تحت تأثير قرآن و براي شناخت اعجاز علمي آن پديد آمد
و به همين دليل بيشتر کتابهاي تأليف شده در اين حوزه هم به زبان عربي نوشته شده است .بعدها و به تدريج،
اصول اين علم براي بررسي و توضيح ارزشهاي زيبايي شناسانهي متون ادبي به کار رفت .در دورههايي تبديل به
آموزش بالغت در کتب درسي گرديد و حضور شاهد مثالهاي مختلف جهت تبيين و توضيح قواعد بالغت امري
بديهي شد.
نوع و کيفيت شاهد مثالها از دسترس نقادي هاي موشکافانه دور مانده است و يک نگاه و مقايسهي کلي به ما
نشان ميدهد که عمدهي شاهد مثالها ،منحصر به دوره اي خاص و شاعراني خاص هستند؛ در بسياري از موارد
تحت تأثير بالغت عربي بوده و با ذوق و مقتضيات زمانه ،سازگار نيستند؛ خيلي به تبيين و موشکافي آنها پرداخته
نشده و گويي همه چيز تکرار و رونويسي است؛ تا جايي که از برکردن شاهد مثالهاي يک کتاب بالغي ،خواننده را
از مراجعه به ساير منابع ،جهت درک نکات بهتر و عميقتر بينياز ميکند .بنابراين مؤلفان مي بايست در انتخاب
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شاهدمثالها به نيازهاي دوره و تطبيق شرايط هم ،توجه ويژهاي داشتند و ذوق غالب زمانه را هم ،در ابيات و شواهد
ادبي برگزيده مدنظر قرار ميدادند.

اين مقاله در تالش است تا با بررسي هفت کتاب در حوزهي بيان معاصر ( هنجارگفتار نصراهلل تقوي ،معالم
البالغهي محمدخليل رجايي ،بيان و معاني سيروس شمسيا ،آيين سخن ذبيح اهلل صفا ،زيبايي شناسي سخن پارسي
جاللالدين کزازي ،معاني و بيان محمدعلوي مقدم و رضا اشرف زاده و معاني و بيان جليل تحليل) به بررسي شاهد
مثالهاي حوزه ي مجاز بپردازد ،تا نوع و کيفيت وجود اين شاهد مثالها را مورد نقد و تحليل قرار دهد .روش
پژوهش تحليلي-توصيفي است و دادهها با استفاده از روش کتابخانهاي و سندکاوي ،تحليل و تبيين شدهاند.
 -2پيشينه
پژوهشهاي بسياري در حوزه ي علوم بالغت صورت گرفته است که اکثر آنها يا از اصول و فنون بالغت براي
بررسي زيباييشناسانهي متون ادبي بهره بردهاند ،يا به بالغت تطبيقي پرداخته و يا اينکه تعريفها و تقسيمبنديهاي
مباحث بالغي را مورد نقد و تحليل قرار داده اند .ناصرقلي سارلي و فاطمه سعادت درخشان ( )1389در يک بررسي
قابل تأمل و دقيق ،پيشنهاد دورهبندي تاريخ دانش بالغت فارسي را ارائه دادهاند و در ضمن آن ،به بررسي برخي از
ويژگيهاي کتب بالغت معاصر نيز پرداختهاند .اصغر برزي ( )1389در مقالهاي با عنوان «نقدي بر بالغت فارسي با
نگاهي به کتب آموزشي بالغت فارسي» ،ضمن نقد کتاب بالغت فارسي از احمد گلي ،به نقد و تحليل کلي بعضي از
کتب فارسي بالغت پرداخته است .با بررسي پيشينه به نظر ميرسد اين بررسي کار جديدي باشد و نتايج و
پيشنهادات آن ،قابليت تعميم به همه ي کتب بالغت و به ويژه مباحث بيان معاصر را داشتهباشد.
 -3نظریهي تحقيق
با ظهور اسالم و نزول قرآن ،دانشمندان مسلمان براي اثبات و تبيين اعجاز قرآن ،به علم بالغت توجه ويژهاي
نشان دادند ،بنابراين همه ي کتب بالغت حول محور قرآن بود و اکثر آنها به زبان عربي نوشته شده بودند.
ايرانيان نيز در پي ريزي اصول بالغي ،تنظيم مباحث و تأليف کتب در اين باره گامهاي مؤثري برداشتهاند .چنان
که ميتوان از عبدالقاهر جرجاني ،به عنوان برجسته ترين عالم بالغي ايرانيان نام برد .بعد از جرجاني ،جاراهلل
زمخشري ،صاحب کشّاف ،و ابوهالل عسکري ،صاحب الصناعتين ،به عرصه ي بالغت وارد شدند ،با ورود ابوهالل
به علوم بالغي ،بالغت وارد حوزهي ادبيات شد و «به تدريج ،اصول و فنون بالغت براي بررسي کالم ادبي و توضيح
ارزشهاي ادبي متون هم به کار گرفته شد؛ به طوري که رسايي و فصاحت آثار ادبي ،با در نظر گرفتن قواعد بالغي
سنجيده شد» (آقا حسيني و محمدي .)2 :1392،
انگيزهي بالغت نويسان فارسي در دورههاي مختلف متفاوت بوده است« .گاه انگيزهي آنان برگرداندن بالغت
نظري عربي به فارسي بوده؛ زماني شرح کتاب هاي فارسي پيشين ،گاه هم نياز به کتب درسي و نيازهاي تعليمي،
زمينه ساز تأليف کتابهاي بالغي بوده است» (سارلي و سعادت درخشان .)13 :1389،به نظر ميرسد بالغت در
دورههاي معاصر ،جنبه درسي پيدا کردهاست.
گروه زيادي از بالغت نويسان معاصر به جنبهي درسي و آموزشي بودن کتب بالغي خود اشاره کردهاند .چنانکه
استاد همايي هدف و انگيزه ي خود را نوشتن کتاب درسي و اصرار دانشجويان ذکر کردهاست (نک :همايي:1370،
 .)9-8دکتر شمسيا عيوب و شکايتهاي فراوان از کتابهاي بالغي را عامل نوشتن دانسته است (نک :شمسيا،
 .) 5 :1379گرکاني نيز در ابدع البدايع هدف خود را تأليف کتابي دانسته که شايستهي شاگردان مکاتب و مدارس
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باشد ( نک :گرکاني .)21 :1377 ،دکتر صفا نيز در مقدمه ميآورد « :مراد ما از نگارش اين سطور ،شرح مختصري
است از بعضي از قواعد معاني و بيان ،با ذکر نمونه هايي از سخنان فارسي ،چنان که قابل استفادهي مبتديان در
تحصيل علوم ادبي باشد» ( صفا.)5 :1366 ،
علم بالغت يکي از انواع علوم ادبي است که فصاحت و بالغت کالم را ميسنجد و قواعدي دارد که به وسيلهي

آن ،کالم از سه منظر معاني ،بيان و بديع ارزيابي مي گردد .معاني و بيان به مفاهيم زيرساختي بالغت ،و بديع به جنبه -
هاي روبنايي آن توجه ميکند .مجاز نيز در حوزهي علم بيان مطرح ميشود که «به واسطهي آن طرق مختلف و
شيوههاي گوناگون ايراد معني واحد ،همراه با اختالف در وضوح داللت تحقق مييابد و معناي آن استعمال کلمه در
معناي غير واقعي است ( فشارکي)24 :1388 ،
 -1-3مجاز

مجاز بر وزن مفعل ،مصدر ميمي از "جاز يجوز" است که در کتب بالغت ،به معني قطع کردن و پيمودن آمده

است .از نظر علماي بالغت ،به کار بردن لغت در غير معنايي که براي آن وضع شده ،مجاز است .نشانه و سرنخي
هم که ذهن را از توجه به معاني حقيقي باز داشته و به سوي معاني غيرحقيقي ميبرد ،عالقه است( .براي تعريف
هاي گوناگون مجاز ،نک :فاضلي.)242-251 :1375:
مجاز هم در معاني (مجاز عقلي) و هم در بيان ( مجاز مرسل) به کار ميرود« .به عالوه مجاز زير ساخت استعاره
است که خود از مباحث گسترده ي بالغت است و در زبان گفتاري نيز کاربرد فراوان دارد » (افراسيابي.)3 :1385 ،
مجاز به گفتهي ياکوبسن( ) 1896-1982داراي روند جايگزيني بر اصل مجاورت است ،بنابراين در شعر خيلي کمتر
بوده و در ادبيات رئاليستي کاربرد بيشتري دارد ( نک :ياکوبسن .)279 :1380 ،البته بايد گفت منظور ياکوبسن از
مجاز حقيقتاً همان معنايي نيست که ما در نظر داريم .زيرا بر اساس تعريف وي «مجاز يک فرايند ارجاعي
( )referentialاست که در برونهي زبان قرار مي گيرد» (فتوحي .)156 :1386 ،گذشته از آن ياکوبسن در مقالهاي با
عنوان «قطب استعاري و مجاز در زبان پريشي»  ،از مجاز در سينما و نقاشي کوبيسم نيز سخن به ميان آورده است (
رک :فالر.)46 :1369 ،
 -2-3انواع مجاز
صاحب نظران مجاز را به انواع عقلي ،عرفي ،شرعي و لغوي تقسيم بندي کردهاند که تنها مجاز عقلي و لغوي از
مباحث علم بيان هستند .براي تعاريف مجاز عقلي و لغوي نک( :شميسا)22 :1383 ،؛ ( تجليل)76 :1365،؛ (صفا،
.)58 :1366
مجاز عقلي  :مجاز عقلي همان اسناد چيزي به چيز ديگر است ،مانند اسناد فعل به فاعل غيرحقيقي در جملهي ابر
گريست و يا گل خنديد.

مجاز لغوي :مجاز لغوي عبارت است از به کار بردن واژه در معناي "غير ما وضع له" ،مشروط بر اينکه ميان

حقيقي و مجازي ،عالقه اي وجود داشته باشد ،مانند کاربرد شير در معناي شجاع.
مجاز از ديدگاهي ديگر به دو نوع مجاز مفرد و مجاز مرکب تقسيم ميشود که خود آنها نيز تقسيمات متعددي
دارند .براي ديدن تعاريف انواع مجاز مفرد و مرکب ( نک :رجايي)315 :1365 ،؛ (شميسا )29 :1383 ،و (صفا،
.)58 :1366
مجاز مفرد
مجاز مفرد مرسل :هر گونه مجازي که داراي عالقه اي غير از مشابهت باشد ،مجاز مفرد مرسل است.
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مجاز مفرد باالستعاره :اين نوع مجاز ،همان استعاره است
مجاز مرکب

مجاز مرکب مرسل :مجاز مرکب در حيطه ي علم معاني جاي مي گيرد و به اغراض ثانوي جمالت مربوط مي -

شود.
مجاز مرکب باالستعاره :مجاز مرکبي است به عالقه ي مشابهت مانند تمثيل .اين نوع مجاز هم مربوط به مبحث
استعاره است.
-4نقد و تحليل و بررسي داده ها

در اين بررسي  7کتاب( هنجارگفتار نصراهلل تقوي ،معالم البالغه محمدخليل رجايي ،معاني و بيان شمسيا ،معاني
و بيان دکتر تجليل  ،آئين سخن صفا ،زيبايي شناسي سخن فارسي کزازي و معاني و بيان علوي مقدم و اشرف
زاده) تحليل شده اند که در ادامه به بررسي و تحليل شاهدمثالهاي آنان پرداخته مي شود.
-1-4درصد باالیي از شاهد مثالها ،در حوزه ي ادبيات کالسيک و با تکيه بر شاعران خاصي هستند و به
ادبيات دورهي معاصر توجه خاصي نشدهاست.
يکي از مشکالت شاهدمثالها ،بسامد باالي استفاده از اشعار دورهي کالسيک ،با تأکيد بر اشعار خاصي از
شاعران است .فردوسي ،سعدي و حافظ در مرتبهي باالي استفاده قرار دارند و در مرتبههاي بعد سنايي ،عطار،
مسعود سعد ،نظامي ،کسايي و ناصرخسرو هستند .شاعراني مثل منوچهري ،فرخي ،ابوسعيد ،المعي ،خيام ،جامي،
عنصري و رودکي نيز در حد يکي  -دو مورد استفاده شده اند .در جدول زير بسامد اشعار کالسيک ،نشان داده شده
است:
نام شاعر

تعداد
بسامد

نام
شاعر

تعداد

نام شاعر

بسامد

فردوسي

21

خاقاني

7

سعدي

16

مسعود

7

تعداد
بسامد

ناصرخسر

4

نام
شاعر
خيام

تعداد
بسامد
1

و
منوچهري

4

جامي

1

سعد
حافظ

15

نظامي

6

فرخي

3

عنصر

1

ي
سنایي

11

موالنا

5

المعي

3

انوري

1

عطار

9

کسایي

4

ابوسعيد

1

رودک

1

ي
بررسي جدول باال نشان ميدهد که از ميان شاعران دوره ي کالسيک ،بيشترين شواهد مربوط به شاعران قرن  4و
 ،5و در مرتبهي بعد شاعران قرن  6و  7است .از شاعران قرن 8و 9نيز يک مورد شاهد مثال آورده شدهاست؛ علوي
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مقدم و اشرف زاده در مقدمهي کتاب خود آوردهاند « :بالغت نويسان فارسي نيز براي بيان صنايع شعري ،بسياري از
شواهد خود را از شاعران قرن چهارم و پنجم استخراج کرده اند و اين خود دليل بر اين است که شاعران فارسي زبان
در نخستين دورهي شعر فارسي از فنون بالغت در اشعار خود استفاده مي کردهاند ( علوي مقدم و اشرف زاده،
 .) 14 :1384اگرچه اين امر درست است ،اما ادبيات فارسي شاعران گران مايه و ارزشمند بسياري دارد و نام بردن از
آنها در ضمن آموزش و تبيين مسائل درسي ،ميتواند به معرفي و شناساندن بيشتر آنها منجر شود و حتي گاهي
آنها را از گزند فراموشي محافظت کند.
نکته ي جالب توجه اين قسمت ،اين است که در درج شاهد مثالها به مقتضيات و ذوق غالب زمانه توجهي نشده
و از شعر معاصر به ندرت استفاده شده است .فقط نويسنده ي هنجارگفتار يک بيت شعر از ديوان خود را به عنوان

شاهد مثال "مجاز حال و محل" درج کرده است:
امشب به روي جانان ساغر کشيد بايد

وز لعل روح پرور شکر مزيد بايد
( تقوي)198 :1363 ،

علوي مقدم نيز در ذيل مجاز جزء و کل ،يک بيت از ملک الشعراي بهار را به عنوان شاهد مثال آورده است:
سنبل و سوسن و ريحان و سمن در خطر است
چمن از غلغلهي زاغ و زغن در خطر است
( علوي مقدم)130 :1384 ،
شميسا نيز در يک مورد از شعر نو استفاده کرده است و يک نمونه از شعر سهراب سپهري را به عنوان شاهد مثال
مجاز به عالقهي الزم و ملزوم ميآورد:
راه مي بينم در ظلمت ،من پر از فانوسم ( ....شميسا)25 :1383 ،
 -2-4از شاهد مثال هاي حوزهي زبان خودکار و روزمره ،براي آموزش عالقه هاي مجاز ،استفاده شده است
دکتر شميسا در تعربف بيان ميآورد « :بيان ايراد معناي واحد به طرق مختلف است ،مشروط بر اينکه اختالف آن
طرق ( شيوههاي مختلف گفتار) مبتني بر تخييل باشد ،يعني لغات و عبارات به لحاظ خيالانگيزي نسبت به هم
متفاوت باشند ( شميسا )13 :1383 ،و در جاي ديگري مي آورد« :علم بيان راه ورود به دنياي ادبيات است» ( همان،
 .)15فشارکي نيز معتقد است که «علم بيان مختص به حوزهي شعر است و الزمهي صورتهاي گوناگون مجاز،
برخورداري از عنصر خيال است» (فشارکي .)1 :1388 ،با اين تعاريف سخن غير مخيل از حوزۀ علم بيان و به
خصوص مجاز خارج مي شود .در حالي که در کتب مورد بررسي ،حدود  25مورد از  202مورد شاهد مثال کتب
مورد بررسي ،در حوزهي زبان خودکار و روزمره هستند که عمالً جنبهي زيبايي شناسانه ندارند و نميتوان آنها را
تحت عنوان مجاز و در حيطه ي علم بيان مورد بررسي قرار داد .اين نوع شاهدمثالها خود در چند بخش قابل
تقسيمبندي هستند.
گروهي از آنها کامالً مربوط به حوزه ي زبان معيار يا روزمره هستند .به عنوان مثال شميسا در مجاز جزو و کل
ميآورد « :سرم درد ميکند ،سرم را تراشيدهام» ( شميسا )22 :1383 ،در جاي ديگري براي مجاز به عالقهي سبب و
مسبب ميآورد« :آب را ببند ،با جوهر بنويس» ( نک :همان .)24 :وي در باب مجاز به عالقهي مايکون هم مي آورد:
« چنان که گاهي به دانشجوي طب ،دکتر و به ستوان ،سروان خطاب کنند» ( نک :همان .)25 :علوي مقدم هم در
همين باب به دانشجوي پزشکي و دکتر اشاره ميکند ( نک :علوي مقدم .)132 :1385،شميسا و صفا نيز همچنين در
عالقهي الزم و ملزوم از عالقهي ميان آتش و گرمي آفتاب با ارائهي شاهد مثالهاي زبان خودکار سخن ميآورند( .
نک :شميسا )23 :1383 ،و ( صفا.)57 :1366 ،
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گروهي ديگر از آن ها دقيقاً همان ابيات فارسي هستند که به نثر روان درآمدهاند .به عنوان مثال شميسا در باب
عالقهي ماکان مي آورد :مثالً به انسان ،خاک يا مشتي آب و گل بگوييم ،يا به شراب و سرکه ،آب انگور بگوييم (
نک :شميسا.)25 :1383 ،
علوي مقدم نيز براي مجاز جزء و کل دو مورد از نثر گلستان شاهد آورده است که البته با توجه به نثر هنري
گلستان ،ميتوان گفت که انتخاب بجايي بودهاست.
خوان بزرگان اگرچه لذيذ است ،خرده انبان خود بلذت تر (علوي مقدم .)128 :1384 ،و در ادامه براي تببين آن
آورده است« ،خوان» گفته و غذا را اراده کردهاست .و در جاي ديگري آوردهاست« :گفتم:مذمت اينان روا مدار که
خداوند کرمند؛ گفت :غلط گفتي که بندهي درمند» ( همان « .)130 :درم» گفته و مال و ثروت را اراده کردهاست.

با اندکي دقت و با توجه به تعاريف اوليهي علم بيان ،کامالً مشخص است که اين مثالها ارزش زيبايي شناسانه -

ي خود را از دست دادهاند و شايد اگرچه تعدادي از آنها در گذشته ،نوعي مجاز محسوب ميشدند ،اما امروزه فقط
جزو زبان هستند .آنچه در اين مثالها مجاز ناميده ميشود« ،در زبان خودکار نيز از بسامد وقوع بااليي برخوردار
است و اين بسامد وقوع در حدي است که ديگر نميتوان مجاز را شگردي ادبي تلقي کرد» ( صفوي.)125 : 1380 ،
البته صفوي معتقد است که از ميان معاصران تنها شميسا به اين نکته پي برده ،چرا که هنگام بحث از انواع مجاز ،نوع
خاص آن را که مبتني بر« تشابه» است ،از ساير انواع آن جدا کرده و اشاره ميکند که انواع مجاز در حقيقت مربوط
به دانش معني شناسي است و صرفاً مجاز باالستعاره را شايستهي طبقهبندي در بديع شعر ميداند( .نک :همان:1380 ،
 )125و ( شميسا.)21 :1374،
 -3-4نمود بالغت عربي در شاهد مثالها بسيار زیاد است.
از آنجا که بالغت عربي همواره مورد توجه علماي بالغت فارسي بودهاست ،اين توجه خاص ،به کتب دورهي
معاصر هم کشيدهشده و اين امر عالوه بر تأثير در تقسيمبنديها و تعريفها ،سبب تبيين اصطالحات بالغت به
وسيلهي شاهدمثالهاي زبان و ادبيات عربي شدهاست؛ بدون اينکه تطابقي با ادب فارسي داشته باشد .در حالي که
بايد به اقتضاي زيبايي شناسانهي زبان فارسي هم توجه مي شد.
حدود  29مورد از شاهدمثالها ،آيههاي قرآن هستند؛ صرف نظر از آيههاي قرآن که مورد بحث ما نيستند ،از زبان
عربي  16مورد و اشعار شعراي عرب نيز  4مورد استفاده شدهاست.
به عنوان مثال در معالم البالغه در باب عالقهي جزئيت آمده است« :ارسلت العيون في البلد» .در مورد عالقهي
سببي از جملهي «رعي الغنم الغيث» استفاده شده است .براي تببين عالقهي الزم و ملزوم «طلع الضوء» آورده شده و
عالقهي آليه با اين شعر جرير توضيح داده شده است« :ايديکم کل يوم /لها اياد جديده» .همين نويسنده در مورد
عالقه ي تقييد ،اشتقاق و مبدليه نيز از جمالت و عبارات عربي استفاده کرده است ( ر.ک :رجايي.)335-318 :1365 ،
نويسنده ي هنجار گفتار هم به تناسب از اشعار و جمالت عربي بهرهي بسياري برده است.

به نظر ميرسد معالم البالغه ي رجايي ،هنجار گفتار تقوي و معاني و بيان دکتر تجليل ،ترجمه گونهاي از کتاب -
هاي درسي عربي هستند و حتي ميتوان گفت که معالم البالغه به تقليد از تلخيص و مطول تفتازاني نوشته شده
است .بنابراين در واقع اين کتب بيشتر براي طالبان علوم ديني مناسب هستند؛ چنانکه اقتباس ساختاري آنها هم در
تعريفات و تقسيمبنديها نيز همين امر را اثبات ميکند.
 -4-4شاهد مثالها و مصداقهاي عالقههاي مجاز تکراري هستند.
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از ميان  202مورد شاهد مثال بررسي شده ،حدود  65مورد که شامل حدود  %33ميشود ،تکراري هستند .به
عنوان مثال در مجاز جزء و کل ،حدود  37شاهدمثال آمده که  16مورد آن در کتابهاي مورد بررسي تکرار شده است.
همين رقم در مجاز سبب و مسبب  10 ،از 23؛ در مجاز به عالقهي ماکان و مايکون 19 ،از 25؛ در مجاز به عالقهي
حال و محل  12از  33و در مجاز به عالقهي جنس  6از  11است .اين تکرارها زيبايي بيتها را از بين ميبرد و
خواننده با مطالعهي کتب بالغي بيشتر ،با نکتهها و شاهدمثالهاي جديدتر و ادبيتر روبرو نميشود و اين تکراري
بودن تا جايي پيش رفتهاست که گاهي همه ي دانشجويان ،دانش آموزان و مراجعان ،يک بيت خاص را براي نوع
خاصي از مجاز ،در حافظهي خود دارند.

نکته ي جالب توجه اين است که در اين کتب ،اگرچه شاهدمثالها تکراري هم نباشند ،باز براي آموزش عالقه -

هاي مجاز ،از مصداقهاي يکساني استفاده شدهاست ،يعني براي آموزش مجاز به عالقهي جنس از مثال "آهن"؛

مجاز به عالقهي قوم و خويشي از مثال " منصور" ،و مجاز به عالقهي بدل از "خون" بهره بردهاند؛ حتي اگرچه نوع

بيت و شاعر آن متفاوت باشد .به عنوان مثال علوي مقدم در توضيح مجاز به عالقهي ماديت ميآورد « :مثالً آهن را
بگوييم و شمشير را اراده کنيم :سخنهاي بدش تعليم کردند /به زر وعده ،به آهن بيم کردند» (علوي مقدم:1384 ،
 .) 132شميسا نيز در باب اين نوع عالقه که آن را عالقهي جنس مينامد ،شعري از نظامي ميآورد که در آن تيشهي
فرهاد را به عالقه ي جنس ،آهن خوانده است ( نک :شميسا.)26 :1383 ،
تجليل در مورد عالقهي بدليت آورده است «چنانکه از کلمه ي خون ،بدل آن را که خون بها يا قصاص است اراده
ميکنند ،و نمونهي آن در اين بيت ديده مي شود :ديدي که خون ناحق پروانه شمع را  /چندان امان نداد که شب را
سحر کند» (تجليل .) 82 :1365 ،رجايي هم از شاهد مثال عربي و باز با تأکيد بر همان لفظ خون استفاده ميکند (
نک :رجايي.)322 :1365 ،
شميسا در باب عالقهي قوم و خويشي از لفظ "منصور و منصور حالج" "،محمود و سبکتگين" استفاده ميکند (
نک :شميسا .) 27 :1383 ،علوي مقدم نيز در مجاز مرسل به عالقه ي قوم و خويشي ،دقيقاً از نام اين اشخاص بهره
ميبرد ،اگرچه حتي شاهدمثالها هم متفاوتند.
اين روند در مجاز به عالقهي ماکان و مايکون و ساير عالقهها هم کم و بيش تکرار ميشود .از اين مبحث مي-
توان نتيجه گرفت که در اين کتب حتي اگر شاهد مثال ها هم تکراري نباشند ،تم و موتيف مورد نظر تکراري است،
گويي تمام مجاز به عالقهي بدل ها فقط در خون ،و تمامي مجاز به عالقهي قوم و خويشيها به منصور و حالج
ختم ميشود.
-5نتيجه
اگرچه بيشتر کتب بالغت به زبان عربي نوشته شده است؛ اما بعدها و به تدريج ،علم بالغت به يکي از علوم
مورد توجه ايرانيان تبديل شد و اصول آن براي بررسي و توضيح ارزشهاي زيبايي شناسانهي متون ادبي به کار
رفت .در دوره هايي تبديل به کتبي براي آموزش بالغت شد و حضور شاهد مثالهاي فارسي و عربي ،جهت تبيين و
توضيح قواعد بالغت امري بديهي شد.
نتايج بررسي نشان ميدهد:
 کتابهاي بالغت فارسي در برخي دورهها خالي از نوآوري نيست و حتي گاهي راه يافتن ابياتي به اين کتابها ،آنها را از گزند فراموشي حفظ کرده است ،اما تأکيد ويژه بر گروهي از شاعران خاص و به ويژه شاعران قرن - 4
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 7مي تواند نشاني از ضعف و سستي تأليف باشد؛ چرا که به ذوق زيبايي شناسانهي دانش پژوه معاصر توجهي نشده
است.
حدود  33درصد شاهد مثال ها تکراري هستند و رجوع به يک کتاب ،خواننده را از مراجعه به ديگر کتببالغت ،جهت درک بهتر و عميقتر بينياز ميکند و نکتهي ديگر اين که در اين کتب ،حتي اگر شاهدمثالها هم
تکراري نباشند ،باز براي آموزش عالقههاي مجاز ،از مصداقهاي يکساني استفاده کردهاند.
اگرچه در دوره هايي زبان و ادبيات عربي در حيات فرهنگي ايران داراي نقش گسترده و قابل توجهي بوده وتقليد از آن در برهههاي تاريخي خاص ،دليل موجهي داشتهاست؛ اما تأليف کتابهاي بالغت در دوران معاصر ،بايد
با توجه به نيازها و شرايط فرهنگي-اجتماعي عصر حاضر و به منظور احياي قواعد و فنون زبان فارسي صورت
بگيرد و نه اينکه صرفاً به کتبي سرشار از شاهد مثالهاي عربي تبديل شوند .در واقع مهمترين ويژگي بعضي از اين
کتب ،عالوه بر اقتباس ساختاري از منابع بالغت مدرسي عربي ،هجوم تعريفها ،تقسيمبنديها و شاهدمثالهاي
عربي در گروه خاصي از اين کتب است.
 علم بيان حوزه ي شعر و به گونه اي در ورودي دنياي ادبيات است ،بنابراين آوردن شاهدمثالهايي از زبانمعيار و زبان روزمره که در حيطهي ادبيات قرار نمي گيرند ،درست و منطقي نيست .مگر اينکه خواننده را از ابتدا با
نظريات زبان شناسانهي معاصر آشنا کرد و توضيحاتي دربارۀ مجازي بودن ماهيت زبان ارائه داد.
به طور کلي ميتوان گفت در دوره ي معاصر اکثر کتب بالغي به بالغت قديم رجوع دارند و گاهي هم مثل
شميسا ،گوشه چشمي به نظريات زبان شناسي جديد انداخته اند ،اما او هم به طور ناگهاني از مثالهاي سنتي نبريده
است و در همان چارچوب اصطالحات قديمي ،به طرح مثالهاي نويي پرداختهاست .علوي مقدم و اشرف زاده
کتابي تأليف کردهاند که به تناسب از شاهد مثال هاي ساير مؤلفين ،همچون شمسيا ،رجايي و کزازي استفاده نموده
است و گاهي شاهدمثال هاي امروزي هم آورده است .کزازي کتابي با شاهدمثالهاي متفاوت و با ارزش زيبايي
شناسانه ي باال و با تمرکز کامل بر زبان فارسي نوشته است؛ اگرچه حضور ديرپاي خاقاني و فردوسي هم در اين اثر
کزازي هم چنان به چشم مي خورد .اما مشکل عمده ي اين کتاب ،سبک خاص نوشتاري دکتر کزازي است و همين
شايد ،دليل عمدهي بيتوجهي پژوهشگران و دانشجويان به اين کتاب باشد.
در هر حال ،وفور مراجعهي درسي به کتب بالغت معاصر ،آنها را در جايگاهي ويژه قرار ميدهد و بايد در نظر

داشت که اگرچه همهي کتب بالغي ،تأليف استادان بزرگ مايه و ارزشمند است؛ اما چنانکه شيخ اجل سعدي مي -
فرمايد :قبا گر حرير است و گر پرنيان /به ناچار حشوش بود در ميان؛ هيچ کتابي قطعاً آن قدر کامل نيست که نتوان
به ديد انتقادي به آن نگريست و تحقيقات و بررسي هاي دقيق تر ،قطعاً لزوم تدوين کتابهاي آموزشي جديدي در
حوزهي بالغت معاصر را اثبات ميکند.
منابع
کتب
تجليل ،جليل ( ،) 1365معاني و بيان ،چاپ سوم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهيتقوي ،نصراهلل ( ،)1363هنجارگفتار ،اصفهان :فرهنگسراي اصفهانجرجاني ،عبدالقاهر ( ،) 1386دالئل االعجاز في القرآن .ترجمه و تحشيه دکتر سيد محمد رادمنش ،مشهد:انتشارات آستان قدس رضوي
-رجايي ،محمدخليل ( ،)1365معالم البالغه ،شيراز :انتشارات دانشگاه شيراز
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شمسيا .سيروس ،)1379( .نگاهي تازه به بديع .چ . 12تهران :فردوس. ،)1383(------------بيان و معاني ،چاپ هشتم ،تهران :ميتراصفا ،ذبيح اهلل( ،)1366مختصري در معاني و بيان فارسي ،تهران :ققنوسصفوي ،کوروش( ،)1380از زبان شناسي به ادبيات ،جلد دوم(شعر) ،تهران :سورهي مهرضيف ،شوقي( ،) 1383تاريخ و قطور علوم بالغت .ترجمه محمد رضا ترکي .تهران :سمتعلوي مقدم ،محمد و رضا اشرف زاده ،)1384(.معاني و بيان ،تهران :سمتفاضلي ،محمد) 1365(.؛ دراسه و نقد في مسائل بالغت هاميه .تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيفتوحي ،محمود ( ،)1386بالغت تصوير .تهران :سخن.فالر ،راجر .ياکوبسن .رومن و الچ .ديويد (،)1369زبان شناسي و نقد ادبي ترجمة مريم خوزان،حسين پاييزه،تهران  :نشرني
کزازي ،ميرجالل الدين ( ،)1368زيباشناسي سخن پارسي  ( 1بيان) ،تهران :مادهمايي،جالل الدين ( ،) 1370ياداشت هاي استاد عالمه جالل الدين همايي درباه معاني و بيان ،به کوششماهدخت بانو همايي ،تهران :هما
ياکوبسن ،رومن(  ،)1380قطبهاي استعاري و مجازي ،ترجمهي کوروش صفوي «،گفتارهايي در زبانشناسي»،تهران :نشر هرمس.
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