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 چکیده
هایی در هاي قوي بالغت فارسی در زبان عربی و فقدان نقد و تحلیل عالمانۀ آن، سبب شد برخی از ادیبان کتابریشه

توان به نسخۀ خطی اند. از جمله میکنند، که برخی از این کتب، هنوز به صورت نسخۀ خطی باقی ماندهاین زمینه تدوین 
هاي اي ناقص از انتهاست، اشاره کرد که نویسندة آن فخري هروي است. وي بسیاري از سالالحسن، که نسخهصنایع

و  شده نوشته بدیع علم زمینۀ در که است، فارسی بالغی متون از الحسنعمر خود را در سند و هند گذرانده است. صنایع
 سجع، الصدر، علی اشتقاق، رد العجز تجنیس، ترصیع، هاي لفظی و معنوي مانندهدف نویسنده معرفی بسیاري از صنعت

العارف و... بوده است، با تکیه بر نظریات تجاهل ابهام، توجیه، ماالیلزم، لزوم ذوالقافیتین، توشیح، عکس، مقلوب،
 موالنا و الرامی محمد بنشرف و تبریزي وحید و وطواط رشید و طوسی نصیر دیشمندان بزرگ بالغت مثل خواجهان

اي در باب علم بالغت و معرفی نویسنده، به در این مقاله، پس از بیان مقدمه …و قیس شمس و علّامه الدین قطب
-همچنین بر اساس نسخه معرفی شده، آن را تصحیح کرده ایم وهاي سبکی آن پرداختهمعرفی اثر و بیان برخی از ویژگی

 ایم.
 الحسن، فخري هروي، بالغت، صنایع ادبیواژگان کلیدي: صنایع

 
 مقدمه 

خورد. بعد از اسالم، قرآن هاي گوناگون به چشم میتوجه به بالغت و معیارهاي زیبایی سخن، از دیرباز در ادبیات ملّت
جا که یکی از وجوه اعجاز قرآن، همان است. از آنمسلمان در پرداختن به مباحث بالغی بودهکریم محرّك اصلی ادیبان 

هاي بالغی قرآن، رازهاي اعجاز را فصاحت و بالغت آن است، دانشمندان مسلمان تالش کرده اند با بیرون کشیدن جنبه
لمانان دانست. چنان که مؤلّف اولین کتاب آشکار سازند. بنابراین قرآن عامل اصلی رشد و شکوفایی مطالعات بالغی مس

 خواجه کی الکالممحاسن فصول ترتیب بر را کتاب این هايباب ۀعام« گوید:بالغی فارسی به جا مانده در اثر خود می
بن ) محمود4: 1362(رادویانی، » الحسن رضی اهللا عنه نهاده است، تخریج کردم و از تفسیر وي مثال گرفتم.بننصر امام

دانست و اولین کسی بود که میان علم می مفسر ۀترین توشه. ق) علم هاي معانی و بیان را مهم 538زمخشري(متوفی مرع



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۹٥٦

 
معانی و بیان تمییز قائل شد. او بیشتر نظریات عبدالقاهر جرجانی در معانی و بیان را با توجه به قرآن مطرح کرده است. 

 )107: 1371(موسوي، 
سزاوارترین علوم پس از شناخت خداوند(جلّا و عال) « گوید:ه. ق) در اهمیت بالغت می 395 ابوهالل عسکري(متوفی

براي یادگیري و حفظ، علم بالغت و شناخت فصاحت است که اعجاز قرآن به آن است و هنگامی که انسان نسبت به 
ه. ق:  1409(عسکري، » بود... علم بالغت غفلت و در شناخت فصاحت کوتاهی کند، نسبت به اعجاز قرآن عالم نخواهد

هاي اساسی است. در از دغدغه سخن، تأثیرگذاري و آفرینی زیبایی ۀ) در فرهنگ غرب نیز در آثار ارسطو دغدغ3 -1
 هخامنشیان، دوران در برجسته آثار وجود و رسد می اسالم از پیش به مباحث این ۀادبیات ایران نیز اگرچه پیشین

هایی از آن در ضمن تألیفات ارزشمند دانشمندان و کتابی که نشانه تنها اما ادعاست؛ این بر دلیلی ساسانیان، و اشکانیان
 )146: 1386است. (کاردگر،  »کاروند« جاي مانده، کتابایرانی بر -ادیبان اسالمی

: 1رد. (جاحظ، بی تا، ج به سجع، ازدواج، اقتباس، تعریض، کنایه و استعاره اشاره دا ،»البیان و التبیین« جاحظ در کتاب 
او مملوء از اشاراتی ظریف به حقیقت و مجاز، تشبیه و استعاره و مثل و کنایه است  »الحیوان« ) و کتاب 162، 159، 156

-هاي فراء صاحب معانیتر است. روش جاحظ در بحث از بالغت تفاوت زیادي با روشو این کتاب از کتاب اول غنی
) اما فخرالدین 83ه. ق:  1965ه. ق) ندارد. (شوقی،  209عبیده صاحب مجازالقرآن(متوفی ابیه. ق) و  207القرآن(متوفی 
است که کتاب او، اولین گام در منطقی کردن اصول بالغت و  »نهایۀ االعجاز«ه. ق) صاحب کتاب  606رازي(متوفی 

عنی به صورت منطقی آن بحث و آن را به ضبط مسائل آن بود. او شاید اولین کسی باشد که در بالغت از داللت لفظ بر م
و  108: 1371گنجند. (موسوي، عقلیه و وضعیه تقسیم کرد و متوجه شد که کنایه، مجاز و تمثیل جز در داللت عقلی نمی

 )3 -1نیز نک: رازي، بی تا:
کم بر تعداد صنعت نوشت. کم 17در  »البدیع« ه. ق به نام  274در سال » معتزبنعبداهللا« اولین کتاب در صناعات ادبی را

دالیل «هاي این صناعات افزوده گشت تا جایی که ضرورت یافت که تقسیم بندي شود. عبدالقاهر جرجانی، در کتاب
این دو » العلوممفتاح«ه. ق) در کتاب  626دو بخش از فنون ادب را بررسی کرد. سکاکی(متوفی » االعجاز و اسرارالبالغه

 ) 3: 1375م بیان نامید. (کامیار، بخش را علم معانی و عل
 درنگ بی تا است سخن به بخشیدن زیبایی بدیع، علم ةفاید«گوید: ) در مورد بدیع چنین می1067حاجی خلیفه(متوفی 

سخن  اصلی گوهر اگرچه که است این علم این تدوین و وضع از مقصود اما نشیند دل در زحمت بی و شود گوش وارد
» تواند مورد توجه باشد...در گرو زیبایی ذاتی آن است یعنی رعایت اصول علم معانی و بیان، اما زیبایی عرضی نیز می

 )93: 1358(حکیمی، 
 انتقادي صورت به تاکنون و است شده نوشته بدیع علم ۀیکی از متون بالغی فارسی است که در زمین» الحسنصنایع« 

توان به بیان این کتاب می هايارزش جمله از. است نگرفته صورت آن ةدربار دقیقی بررسی گونههیچ و نشده تصحیح
بندي این صنایع، بیان برخی نکات بالغی، آوردن نظریات بالغت نویسان گذشته و هاي علم بدیع و تقسیمبرخی صنعت

هایی آورده است. در ادامه اشعار خود نیز مثالها اشاره کرد و گاهی نیز از ها در مورد این صنعتعقاید هر کدام از آن
 ایم.هاي سبکی آن پرداختهویژگی برخی و  اثر این ۀنسخ معرفی به کتاب، این ةپس از معرفی نویسند

 تحقیق ۀپیشین
و است باشد، تاکنون به صورت نسخۀ خطی باقی ماندهتواند داشتهالحسن با توجه به اهمیتی که در علم بالغت میصنایع

پژوهش مستقلی راجع به این اثر و محتواي آن انجام نشده و تنها در برخی منابع، نامی از آن آورده شده است. در حالی 
 اند.که سایر آثار فخري هروي، بررسی، معرفی و تصحیح شده



 ۹٥۷/ تألیف فخري هروي»  الحسنصنایع« ۀمعرفی، بررسی و تصحیح نسخ
 

 فخري هروي
 متولّد هرات در ق. ه 903 سال به نزدیک که دهم ةنویس و مترجم سدامیري هروي شاعر، تذکرهمحمدبنسلطان محمد  

: 1348. (براي اطالعات بیشتر از زندگانی او ر. ج: گلچین معانی، است بوده نیز هند در آن از بعد و سند در مدتی او.شد
 ةدور پایان در خراسان رجال از خراسانى امیرى و ...) پدرش 278 -277: 1334و نیز: نفیسی،  649 -644و  417

 اوحدى تقى. است داشته معاشرت هاتفى و هاللى چون شاعرانى با و سروده مى شعر و بوده صفوى عهد آغاز و تیمورى
نقل ...  کرد، مى تخلص امیرى امارت به نسبت گویند و اکابرست و اعیان از« که گوید خراسانى امیرى این ةدربار بلیانى
 . اگر»کردند سلوك خوش بغایت ایشان و سپرد، خان دورمش و به وى را هرات تسخیر، از بعد اسماعیل شاه که است
 در خواندمیر الدین غیاث تصریح به که باشد سلطان امیر یا خان امیر همان خراسانى امیرى این باید باشد درست خبر این

 ) سلطان594 -575: 4تا، جداشت. (خواندمیر، بی همکارى خراسان امور فتق و رتق در خان دورمش با السیر حبیب
 خواجه وزیرش و خان دورمیش حمایت ظلّ در و برد مى به سر هرات در تهماسب شاه پادشاهى عهد از مدتى تا محمد
بود. (او ضمن مدح سام میرزاي صفوي، والی خراسان، در دستگاه  سرگرم آثارى به ایجاد ساوجى اهللا حبیب الدین کریم

-لطایف« نوایی را با نام علیشیرالنفایس امیردستور او، مجالسخواجه حبیب اهللا ساوجی، وزیر خراسان، مقامی داشته و به 
شاعر را  239اي از شعرهاي که مجموعه »الحبیبتحفۀ«از ترکی به فارسی ترجمه کرده و آن را مانند دیگر اثر خود » نامه

 اما آمد بیرون اتهر از حج ۀطهماسب، به بهاناست. فخري در زمان حکومت شاهگیرد، به خواجه پیشکش کردهدربرمی
 سند، فرمانرواي) 962 -928: حکومت(ارغون حسن شاه ستایش در اشعاري و گزید اقامت جاآن در و رفت سند به

السالطین غزلی آورده است که در آن، رودن شعر هم دستی داشت. فخري در روضۀ س در خود حسن شاه. سرود
است. بنابراین تأثیرپذیري فخري از حافظ را نباید اشاره کردهتأثیرپذیري او از حافظ به خوبی مشهود است و به آن 

 ) 104 -103م: 1968نادیده گرفت. (فخري هروي، 
ترخان (که پس از درگذشت شاه حسن، به عیسیه. ق) به میرزا 962فخري پس از درگذشت شاه حسن (متوفی 

عیسی و فرمانروایی بکهر، پس از نگ میرزافرمانروایی بخش سفالي سند رسیده بود) پیوست. اما سال بعد در پی ج
 ةشاه بتواند براي خود جایی دست و پا کند. او تذکرنزدیک به هفده سال سکونت در سند، به هند رفت تا در دربار اکبر

 ۀحسن ارغون و زوجشاه ةبیو بیگم، ماه حاجیه به نخست است، سخنور زنان اشعار و احوال شرح که »جواهرالعجایب«
 اکبرشاه، ۀدای انگه،ماهم به آمیز،ستایش ايقصیده افزودن و آن ۀبود که با اندك تغییر در دیباچ کرده تقدیم ترخان عیسی

ه. ق، فخري ساکن اکبرآباد هند بوده است. او با 970مند شد. از آن پس تا سال بهره دربار نواخت از و کرد پیشکش
 السالطینروضۀ ةهایشان بوده و نیز تذکرو اوحدي بلیانی در تذکرهالدین کاشی نگاشتن این تذکره که از مآخذ تقی

اي به تاریخ ادبیات پارسی به ویژه ارزنده خدمت) هند و ایران سرايسخن شاهزادگان یا فرمانروایان از تن هشتاد ةدربار(
 ) 353تا: است. (فیروزیان، بیکرده قاره شبه ةدر حوز

 آثار فخري هروي با توضیحی مختصر از این قرار است: 
قصص که به شاه اسماعیل  و حکایات با همراه کشوردارى سیاست ةکتابی تاریخی آمیخته به افسانه، دربارهفت کشور:* 

 دانشگاه ادبیات ةدانشکد ۀکتابخان در سابقاً آن از اى نسخه. است شده تألیف ،930 سال از پیش بنابراین اول تقدیم شده،
 ۀکتابخان در مؤلّف نام ذکر بى دیگر اى نسخه باشد و شده منتقل دانشگاه آن مرکزى ۀبه کتابخان اکنون شاید که بود تهران
 حاکى کتاب، دراین بزرگان دیگر و ایران پادشاهان سیرت از کوتاه هاىداستان و هاحکایت ۀهم. است موجود هند دیوان

 .اخالقی است مختلف هاى نکته از
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 یاء تا الف از ها قافیه الفبائى به نظم و اند ساخته یکدیگر از به استقبال شاعران که غزلهایی است مجموعه الحبیب: تحفۀ* 

 نیست دست در هایشاندیوان یا داریم آنان از کم شعر که شاعرانی از زیرا ارزشمند، بسیار ایست سفینه و شده تنظیم
 وزیر ساوجى اهللا حبیب الدین کریم خواجه به نام 929 در سال را سفینه این فخرى. یابیم مى شعر مجموعه دراین

 .کرد تألیف هرات در خان دورمش
 بیگ شاه بن حسن شاه میرزا ه. ق به نام 960 در سال النفائسمجالس ترجمه از بعد سالها این کتاب السالطین: روضۀ* 

 بعضى از نظر صرف تذکره اند.این سروده مى شعر که پادشاهانى ذکر بر است مشتمل شده، تألیف باب هفت در ارغون
 تبار مغول و جغتایى گوى پارسى پادشاهان ةدربار خاصه سودمند، دربرداشتن اطالعات ها، به دلیلدقتی بى و هانقص

 : مقدمه)1345فخري هروي، . (توجه است قابل مرکزى، آسیاى
 و شود مى مهستى آغاز از که تاریخی است به نظم شاعر زنان از تن پنج و بیست احوال بیان در العجایب: جواهر* 

 مادر »ماهم« به مخاطب بیگم جیجى به نام سلطنت، تخت بر اکبرشاه الدین جالل جلوس سال ،963 در سال را آن فخرى
 تقى. شد چاپ هند در دیگر دوبار و سپس لکنهو در میالدى 1873 در سال نخست آن و کرد، تألیف پادشاه آن رضاعى

 .است کرده یاد آن از النساء تذکرة به نام و برده فایده عرفات تألیف در کتاب از این اوحدى الدین
 اگره شهر در را آن اوحدى که داشته بیت هزارپنج به قریب دیوانى فخرى ۀنوشت بلیانى اوحدى کهچنان اشعار: دیوان* 
 : مقدمه)1366فخري هروي، . (است نموده ثبت العاشقین عرفات در اشعارى آن از و دیده او نزد
 که  نوایى علیشیر امیر النفائسمجالس از 928 -927 سال پیرامون میرزا سام پسرش و اسماعیل شاه به نام نامه: لطائف* 

 و سلیس به پارسى آن بر) نهم مجلس( مجلس یک افزودن و بسیار اضافات با و شد ترجمه جغتایی است، به ترکى
 بار نخستین ترجم، این. شده یاد آنان است، نخستین شیر على میر که شاعران از تن 189 نام نهم مجلس در. درآمدروانى 
-مجالس از قزوینى محمد شاه حکیم ۀترجم ۀبه ضمیم شمسى 1323 در سال باز دومین و تاشکند در 1908 به سال
 هم مدتى و شد چاپ شیرازى حکمت خان اصغر على میرزا شادروان فقید استاد ۀمقدم و به تصحیح تهران در النفائس
) در 1649 -1645: 1378(صفا،  .شد مى چاپ) پاکستان( »کالج اورینتل« مجله در میالدى 1933 تا 1931 از بتفاریق

 ۀترجم -اول قسمت«نام  به ايمجموعه در که النفایسمجالس فارسی ۀترجم اولین« :استآمده النفایسمجالس ۀمقدم
محمد نخجوانی  آقاي ۀکتابخان به متعلق آناز اينسخه اصل که نامه لطائف«نام  به است کتابی است، شده درج »هراتی

  : کو)1363(نوایی، » مدرك این طبع است.
 سید مرحوم و شده تألیف سند السالطین به نام شاه حسن ارغون حکمرانالحسن: در علم بدیع که مانند روضه* صنایع

 پردازیم.داشت که در این مقاله به معرفی این اثر او می خود کتابخانه در آن از اى نسخه راشدى الدین حسام پیر
هاي شعرا) اثر بکتاش قلی ابدال رومی را به خطا در شمار افزودنی است که کتاب بوستان خیال (دربردارندة مطالع غزل

 )504: 1350اند. (راشدي، مصنفات فخري آورده
 

 الحسنصنایع
کالم در قرن دهم هجري نگاشته  معنوي و لفظی صنایع ۀکه پیشتر به آن اشاره شد، کتابی است که در زمیناین کتاب چنان

 در و شده کتابت هجري سیزدهم ةاي است که در سداي که ما براي تصحیح در دست داشتیم، نسخهشده است. نسخه
. این نسخه در یک شودمی نگهداري 427راهنماي  شماره با اسالمی بزرگ المعارفدایرة مرکز اسناد مرکز و کتابخانه

 شده نوشته نسخه همین اول ۀورق، یافت شده است که این اطالعات در صفح 159رساله و تعداد  7مجموعه که داراي 
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 سلمان مصنوع ة. قصید3، فضولی دیوان ۀ. دیباچ2. قواعد زبان ترکی(ناشناخته)، 1. نام سایر رسائل عبارتند از: است
 . بحرالجواهر شاهشهانی.7الحسن فخري، . صنایع6. معما شرف، 5. قافیه عطائی نیشابوري، 4، ساوجی

 بی ثناي بسم اهللا الرحمن الرحیم صنایع« سود:با این عبارت آغاز می که انتهاست از ناقص اينسخه الحسنصنایع ۀنسخ
 مرصع دانخرده گوهر خرد و جان جوهر به را انسان قریب دل ترکیب که را مرصانعی بالنهایت حمد بدایع و غایت

 در و گذارند پوشیده مصرعی در را مبهمه الفاظ که باشد چنان آن و خفی تفسیر دوم «ناتمام ۀوبا جمل» و... ساخت
 اشاره شده است.ترین خصوصیات آن پذیرد. در ادامه به مهمپایان می» ... معرکه که درچنان. آورند بیان در دیگر مصراع

  
الحسن الحسن                                  صفحۀ آخر نسخۀ صنایعصفحۀ اول نسخۀ صنایع                 

 
الحسنتحلیل محتوایی صنایع  

 بعداز«گوید: است و میهاي کتاب اشاره کردهنویسنده خود در ابتداي کتابش به صراحت به هدف تدوین و ویژگی
 نوجوانان جهت استادان کتب از منتخبی مختصر که گذشت شکسته خاطر به حضرت بوس زمین و خدمت سعادت

 که اشعاري و ابیات یا درآرند نظم لباس به را معنی تا بیارم اندنهاده میدان در قدم گشاده بوستان در اکنون که سخنوري
 . ر) 2(هروي، » .بنگارند ضمیر ۀصفح بر تحقیق روي از را آن کیفیت دارند خاطر در

ها را نام از دیگري آنکند و یکی پسپس از آن به نویسندگانی که در این زمینه صاحب آثار ارزشمندي هستند اشاره می
 وحید و وطواط رشید و طوسی نصیر خواجه مثل اندکرده تألیف علم این در که استادان کتب و نسخ در آن بنابر«برد: می

 فضایل که نحوي اخفش و مفتاح صاحب و قیس شمس و علّامه الدین قطب موالنا و الرامی محمد بن شرف و تبریزي
 امیر نام به الصنایع بدایع به است مرسوم که را نیشابوري اهللا امیرعطا ۀرسال خصوصاٌ دیدم است الشمس من اظهر ایشان
 و االفکار بدایع به موسوم نوشته اردشیر حسن سید امیر نام به دیگر ۀنسخ نیز واعظ حسین موالنا و است نوشته شیر علی
 تألیف استادان و  وطواط رشید و نصیر خواجه مصنفات روي از نیز ایشان و دارد اشتهار مردم میان در کتاب دو هر
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 میلی چندان ایشان ابیات به صنایع دانستن از غیر را طبعان نازك و اند آورده استشهاد به را ایشان سخنان و اند نموده

 (همان)» نیست.
 یمن به را صنایع صحیفه چون« گوید:کند و میشاه والی هند تقدیم میدر همین جاست که کتابش را به میرزا ارغون

 به رسد اشرف نظر به چون که امید. نهادم نام الحسن صنایع دادم، تربیت حسن وجه به حضرت آن پیوند؟؟ ابد دولت
 العصمه اهللا من و شود می گفته صنایع اسامی سبب نظم قواعد و بدایع و صنایع بیان از قبل و گردد ملحوظ قبول شرف

 (همان) » .التوفیق و
 ردالعجز و اشتقاق و تجنیس و ترصیع« برد:خواهد در اثرش معرفی و بررسی کند، نام میآن تمام صنایعی را که می ازبعد
 ارسال و العارف تجاهل و ابهام و توجیه و ماالیلزم لزوم و ذوالقافیتین و توشیح و عکس و مقلوب و سجع و الصدر علی

 تطبیق و نظیر مراعات و حالل سحر و التفات و تفسیر و تزئین؟؟ و تکمیل و غلو و اغراق و تبلیغ و نشر و لف و المثل
 بر بود ناگزیر و پذیرد دل آنچه و مقطع حسن و استهالل براعۀ و طلب حسن و تخلص وحسن مطلع حسن و تضمین و

 . پ)2(همان، » آوردم. تحریر سمت و تقریر سلک در اختصار و ایجاز سبیل
 که اندآورده:« گویدمی و داندمی هنر این گرتدوین را رودکی ابوالحسن و کندمی اشاره فارسی شعر سرآغاز به او ادامه در

 اصناف استادان ایام مرور به کرده تدوین رودکی ابوالحسن سامانی، احمد بن نصر امیر سلطنت زمان در را فارسی شعر
 ر). 3 همان،.» (آوردند نظم سلک در خوب معانی اسلوب هر در و کردند پیدا شعر

 اثر این در شده معرفی صنعت اولین و کندمی معرفی آورده، اثرش ۀفخري هروي صنایع را به همان ترتیبی که در دیباچ
 را جواهر نشانیدن گویدمی وطواط رشیدالدین: الترصیع. اندکرده ترصیع بیان اول شعر صنایع از و «:است »ترصیع «همان
 برابر در و کنند بخش خانه خانه را سخن شاعر یا دبیر که باشد چنان صنعت این بالغت ابواب ودر ها؟؟ پیرایه در گویند

 . پ) 3(همان، » است... اورده ربانی کالم در را مثالش آورد لفظی مساوي وزن به لفظی هر
اما تمامی صنایع در این نسخه به طور کامل نیامده اند و آخرین صنعتی که در این نسخه به آن اشاره شده است، صنعت 

 . ر)17تبیین است. (همان، 
اند و هر جا توان مقصود نویسنده را دریافت. جمالت ساده و کوتاهالحسن، ساده و مرسل است و به راحتی مینثر صنایع

کند. به جز ابیاتی که براي بیان صنایع آورده است تا هاي بیشتري استفاده میبراي فهم بهتر کالم از متال بیندکه الزم می
 است. خواننده درك درستی از صنایع داشته باشد، تعاریف با زبانی ساده و به دور از تکلّف بیان شده

الحسناشعار صنایع  
کند، آورده که این اشعار بعد از بیان هریک از صنایعی که معرفی میشود که نویسنده در سراسر کتاب اشعاري دیده می

یا از خود نویسنده است یا از شاعران دیگر به عاریت گرفته است. این اشعار به نوبۀ خود باعث اهمیت و امتیاز خاصی 
ي در حمد و ستایش اي براي ورود به بحث است، اشعاراند. در ابتداي نسخه که همان مقدمهالحسن شدهبراي صنایع

 است که از خود نویسنده است:آورده
 است امــــــــکان حد سر ز بیرون وصفــش                          اسـت جان فضلش که یزل لم صانع آن
 . پ)1است(هروي،  حیران صنایعش کارگه در                         حسن همه این با عقل که رسد چه را ما

جا که در تعریف شود مثالً آنالحسن آمده ابیاتی از نویسنده در میان متن نیز دیده میکه در مقدمۀ صنایع غیر از ابیاتی
 تجنیس مفروق آمده است:

 . پ)5تار(همان،  می تار می رسد خاطر به عذر مباد                          آر مـــــی و آر می ساقیا کرم به بیا بیا
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دهدو ، از آگاهی و علم نویسنده بر سایر آثار خبر میسندگان دیگر علم بالغت در اثر فخريوجود سایر اشعار از نوی
 بدایع در «است:هروي از قول بدایع االفکار در تعریف مقلوبات آورده .استبوده خود زمانۀ عالمان  دهد او  ازنشان می

 بعض در تأخیر و تقدیم که شود آورده چند لفظ باشد که چنان آن و بعض مقلوب اول: اند نوشته نوع پنج االفکار
  بیت:. باشد موجود آن حروف

 . پ) 9(هروي، » نگار  کنار از عشاق چو سیر نگشته                           ببینـــــــــی نبات بنات که رو باغ به
: 1369است. (ر. ج: کاشفی سبز.اري، االفکار نیز همین مطالب  و همین ابیات را براي تعریف مقلوبات آوردهدر بدایع

95( 
 کند از آن جمله بیت زیر:الدین عطاءاهللا نیز مطالبی نقل میامیر برهان» الصنایعبدایع«غیر از این کتاب از

. ر)12شکر(هروي،  تنگ آن بگشایی نظر اهل با که باشد                        نگر را گل خندیدن سحر هر بلبل روي در  
) 123: 1384است. (حسینی، نیز دقیقاً همین بیت را بعداز بیان توضیحات آورده» الصنایعبدایع« در کتاب   

به هرحال اشعاري که او در کتابش به کار برده، ابیاتی است که یا از خود نویسنده است یا براي مثال از ابیات شاعران 
 خان و... وجود دارد. مسعود سعد، عنصري، عبیداهللاهایی از خواجه حافظ، سعدي شیرازي، دیگر آورده است، مثال

 الحسنصنایع ۀالخط نسخرسم
 سوم ة. دورشد قائل مشخص کامالً ةالخط فارسی از قرن پنجم هجري تا عصر حاضر حداقل باید به سه دوربراي رسم

) این 126: 1346 متینی،. (یابدمی ادامه ما ةدور تا کلّی اصول نظر از و گرددمی آغاز هجري یازدهم قرن از تقریباً که
-ترین ویژگی. از مهمکنیم بررسی سوم ةهاي دوراست پس باید آن را از نظر ویژگینسخه در قرن سیزدهم کتابت شده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:الخط این نسخه میهاي رسم
 نوشته شده است.» ك« به صورت » گ« * در این نسخه حرف 

 اند.نسخه کلمات تشدید دار، بدون تشدید ضبط شده* در سراسر این 
) ضبط پ. 3 همان،( »بنام «صورت  به »نام به « ةشود، مثالً واژحذف می» به« شود هاي غیرملفوظ در * گاهی دیده می

 شده است.
 . پ)7است. (همان، یافته نگارش »خواموش «صورت  به و استشده آورده معدوله واو با همراه »خاموش « ة* واژ

 . ر)8تواند باشد به کار رفته است. (همان، در معناي می» تواند بودمی« * فعل 
 . ر) 12یافته است. (همان،  نگارش »آینده ناخوش «صورت  به »ناخوشایند « ة* واژ

 متن صنایع الحسن    
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ترکیب دل قریب انسان را به جوهر جان و گوهر خرد صانعی را که صنایع ثناي بی غایت و بدایع حمد بالنهایت مر
در بارگاه مصنوعات » لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم« دان مرصع ساخت و تاج عرش را به ترصیع کرامتخرده

 برافروخت. نظم:
 ان استآن صانع لم یزل که فضلش جـان است                                        وصفـش بیرون ز سر حد امک 

 ما را چه رسد که عقل با این همه حسن                                        در کــارگه صنایــعش حیران اســت
و جواهر درود نامعدود و زواهر صلوات نامحدود و ثنا بر آن شهریار تخت رسالت که تاج کامکاریش به حلیۀ و ما 

 اهچۀ؟؟  لواي واالیش از نظرگاه عقل دوربین گذشته.ارسلناك الّا رحمۀً للعالمین محلّی گشته و م
 نظم:
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 اي پادشه تخـت رسالــت به کمــــال                                        تعریــف کــــمال تو نگنجد به خیـال 

 دگار متـــعالوصف تو چه حد کس که اوصـــاف تـرا                                         فرمــود به لطـــف کـر
الهروي به سمع شریف هوشمندان صاحب کمال و بن محمدامیراستطاعت فخريالبضاعت و حقیر بیاما بعد فقیر قلیل

رساند که روزي در مجلس فردوس مثال والی عالی قدر سلطان نشان و گوهر تاج شاهی مشکل؟؟ مستقیم احوال می
 ت و جالل.هنرکشان مهر سپهر فضل و کمال و سپهر مهر عظم

 نظم:
 رشک جم و فریدون،  نقد شجاع ذوالنون                                       چشـــــم چراغ ارغون شاه نکو خصائـل

 در بزم کامرانی، ســر حلقۀ ســــالطین                                        دربــاب نکته دانـی، سر دفتــر افاضـل
 . ر] 2کـــرانه، او گـــوهر یگانــه                                        او سرور زمــــانه، او قبـلۀ قبایل[ او بـــحر بی

 او افتخار عالـــــم، او نامــــــدار عالـم                                        او شـــهریار چهــلم، او کامـکار کامـــل
 او نافع موافــق                                       او قاطع منافق، او جامع فضایل(خلداهللا تعالی) او دافـــــع مخالـــــف،

از سعادت خدمت و زمین بوس حضرت به خاطر  ملکۀ سخن در باب صنایع و بدایع ابیات و اشعار مذکور گشت. بعد
قدم در میدان ي که اکنون در بوستان گشادهشکسته گذشت که مختصر منتخبی از کتب استادان جهت نوجوانان سخنور

اند بیارم تا معنی را به لباس نظم درآرند یا ابیات و اشعاري که در خاطر دارند کیفیت آن را از روي تحقیق بر صفحۀ نهاده
طواط و اند مثل خواجه نصیر طوسی و رشید وضمیر بنگارند. بنابر آن در نسخ و کتب استادان که در این علم تألیف کرده

الرامی و موالنا قطب الدین علّامه و شمس قیس و صاحب مفتاح و اخفش نحوي که بن محمدوحید تبریزي و شرف
فضایل ایشان اظهر من الشمس است، دیدم خصوصٌا رسالۀ امیرعطا اهللا نیشابوري را که مرسوم است به بدایع الصنایع به 

واعظ نیز نسخۀ دیگر به نام امیر سید حسن اردشیر نوشته موسوم به بدایع است و موالنا حسین نام امیرعلی شیر نوشته
االفکار و هر دو کتاب در میان مردم اشتهار دارد و ایشان نیز از روي مصنفات خواجه نصیر و رشید وطواط و استادان 

صنایع به ابیات ایشان چندان میلی  را غیر از دانستنطبعان اند و نازكاند و سخنان ایشان را به استشهاد آوردهتألیف نموده
.پ] ترصیع و تجنیس و 2پسند از محسنات لفظیه و معنویه چون[ نیست. فقیر حقیر مالحظه آن کرده ورق چند دل

اشتقاق و ردالعجز علی الصدر و سجع و مقلوب و عکس و توشیح و ذوالقافیتین و لزوم ماالیلزم و توجیه و ابهام و 
لمثل و لف و نشر و تبلیغ و اغراق و غلو و تکمیل و تزئین؟؟ و تفسیر و التفات و سحر حالل و تجاهل العارف و ارسال ا

 دل آنچه و مقطع حسن و استهالل براعۀ و طلب حسن و تخلص وحسن مطلع حسن مراعات نظیر و تطبیق و تضمین و
از  خوب ابیات صنعتی هر بیان در و آوردم تحریر سمت و تقریر سلک در اختصار و ایجاز سبیل بر بود ناگزیر و پذیرد

 ابد دولت به یمن را صنایع صحیفه چون و کردم مرصع مومنات بتان جمال مثال متاخرین و متقدمین معادن جواهر
 قبول به شرف رسد اشرف نظر به چون که امید نهادم. نام الحسندادم، صنایع تربیت حسن وجه به حضرت آن پیوند؟؟
  .التوفیق و العصمه اهللا من و شودمی گفته صنایع اسامی سبب نظم قواعد و بدایع و صنایع بیان از قبل و گردد ملحوظ
 برکالم شعر اطالق سبب در است نمودار آفتاب چون روزگار اهل بر او کماالت که واعظ حسین موالنا الفضالءافضل

 نظم: شد. متکلم عرب بلغت ع هودبنقحطانبنیعرب نوح(ع) طوفان از بعد که گویدمی موزون
  نام به یعـــــرب بود پســـر یــــک ورا                                       مقــــام قحـطان داشـت یمــــن بالد 
 گـــشاد او ســـــــخن بوســــتان در                                       نـــهاد او عـــــرب کالم بـه نامـــــی 

 دو روزي به چهچنان داشت تمام حرص اسجاع ایراد به عبارات ترتیب و کلمات ترکیب در و بود طبع خوش به غایت
] . ر3 [که داد جواب او گشتند متحیر آن فت لطا از و است کالم چطور این گفتند نموده تعجب حاضران کرد. انشاء بیت
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 به جهۀ که آن ازپس امروز الّا نکردم فهم خود از این مثل نیز من یعنی هذا یومی الّا فی نفسی من به ماشعرت انا ایضاً
 مورخان بعضی و خوانند شاعر را قایل آن و خوانند آن را شعر افتاد شعور موزون کالم به را او تعلّم و تعلیم واسطۀ
 اکثر چهچنان بود بلیغ و فصیح به غایت عربیت در و گفتندي سبا اشعر بن را او بود یمین پدر قبایل شخصی که برآنند
 کالم سیاق برآن نیز دیگري چون و گفتندشعر می را او مقوالت بود اشعر او نام کهآن سبب به و آمد می موزون او کالم

  کردند.می اطالق او بر شاعر اسم راندي
 استادان ایام مرور به کرده تدوین رودکی سامانی، ابوالحسن احمدبن نصرامیر سلطنت زمان در را فارسی شعر که اندآورده

 اصطالح در و گویند را خانه لغت در بیت و آوردند نظم سلک خوب در معانی اسلوب هر در و کردند پیدا شعر اصناف
 را خانه آن ترکیب کهچنان اند کرده تشبیه است عرب خانه که بیت به را شعر بیت و موزون معنوي کالم از است عبارت

 است قافیه خانه این زمین و باشدمی فاصله و و سبب وتد از بیت کلمات ترکیب نیز است. اینجا فواصل و اسباب و اوتاد
 خانه آن در زینت و نقش از که است تکلفاتی شعري صنایع و است برآن مبتنی بیت تمام که رکن چهار حدودش و

 لخت دو در به بود مشابه است مصرع دو مطلع چون درآیند مطلع از شعر به درآیند در از خانه به کهچنان و باشندکرده
 نظم: گویدمی استاد معنی این در و نشانند خانه در که
 

 رادر سخن به دو مصرع چنان لطیف ببندم                                     که خواجه شاید اگر ورد خویشتن کند این
 که پیش فرستند روز بازپســــین راجز آن    کار نیاید                           که دنیا به هیچ. پ] به خود ببخش3[
 تحریر کتاب خوارزمشاه نام به طواط و رشید نوشته: و معیاراالشعار به موسوم کتاب نظم باب در طوسی نصیر خواجه و

 رقم یونان حسن بن اویس سلطان نام به نسخه الرامی محمد بن شرف و الشعر دقایق و السحر حدایق به موسوم نموده
 از قبل ایشان نام که استادان يهمه از و به استشهاد آورد را طواط و رشیدالدین سخن جاها اکثر و الدقایق حدائق به کرده
  انشاهللا. خواهندآمد خود محل به چیزي شد مذکور این

 ها؟؟ پیرایه در گویند را جواهر نشانیدن گویدمی اند. الترصیع: رشیدالدین وطواط کرده ترصیع بیان اول شعر صنایع از و
 وزن به لفظی هر برابر در و کنند بخش خانه خانه را سخن شاعر یا دبیر که باشد چنان صنعت این بالغت ابواب ودر

 است:آورده ربانی کالم در را مثالش آورد لفظی مساوي
 ایابهم ثم ان علینا حـــسابهمان الینا  جحیم                                     لفی الفجار ان نعیم و لفی االبرار ان 
 از فارسی در و انجامدمی طول به سخن شود مشغول همه آن به اگر. آورده بسیار مثل عرب بلغاي فصحا و  سخن از و

 اند: نوشته را بیت این منطقی ابیات
 او پــیل را ذلیل شـماربر ســـخاوت او نیـــل را بخــیل شـــمار                                     بر شــــجاعت 

 جا نوشته شده. نظم:اي دارد مطول. این چند بیت از آنو رشید وطواط خود قصیده
 اي منــور به تو نجـــــــــوم جــــــالل                                     وي مـــــــقرر به تو رســوم کــــمال

 آســـمانی اســــت قـدر تو ز جــــالل                               بوســـــتانی است صدر تو ز نعیــــــــم       
 خدمـــــــــــت تو معول؟؟  دولــــــت                                     حضــــــرت تــو مقـــــبل اقبــــــال

  خیــــــره پیـــش شمایل تو شـــمال تیــــره پیش تو فضـــــــایل تو نجـــوم                                    
 از است عبارت ترصیع عرب فصحاي اکثر قول به که گویدمی الصنایعبدایع کتاب در نیشابوري اهللا عطا . ر] امیر4[ 

 با مساوي هر بخش از لفظی هر کنند مالحظه نثر خواه و نظم خواه را کالم بخش دو چون که وجهی بر کالم آوردن
 که: چنان.  باشد اوست مقابل در که لفظی
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 درهــــــم بوســــــــــــتان فـتاده                                       گلـــــــها منــــــــــفعل رویـــــش ز
  مخـــرّ بـوســـــتان گشـــــــــــاده                                       دلــــــها متـــــــــصل کویــــــش به

 دیگر: مثال
  مـن شــــــــــادم حبیــــب وفــاي به                                     تــن دادم رقیــــب جـــــفــــــــاي به

  است:نوشته را بیت این سلمان خواجه مصنوع قصیده از و آورده گذشت که را رشید ابیات و همان
 جـــــــاودان حیات کویت جنّـت هواي دارد                                    گلســــتان صفاي رویت صفوت صفاي

  دارد
 زرین کمر و تاج آراستن لغت در که است گفته را ترصیع االشعار صنایع و االفکار بدایع کتاب در واعظ حسین موالنا
-کلمه برابر ودر گرداند قرینه هم به را سخن تقریر سیاق در متکلم که آن از است عبارت اصطالح در و جواهر به باشد
 بیت:. باشد مساوي خواتم حروف وزن به که ايکلمه اي،
  رعنـــــــــــــــا گل او شیـــــرین لــب                                    حـــــــمــــــــراء گل او رنگیـــــن رخ

  آورده: سلمان خواجه مصنوع يقصیده را بیت این دیگر مثال
 مشـــک بریخت کویت جنّت هـواي                                  بـهار آب یخت بر رویـــت صفوت صــــفاي
  تــــــتار

 شده واقع مشک، آب برابر در که گفته کرده دقت مطلع این در بوده زمان مشاهیر که خطاط غوریانی علی حافظ اما 
 : نظم است این اش قصیده یک گفته. مطلع جواب اي قصیده دو را اينیز آن قصیده خود و نیست پسندیده
 راحــت تو مــوي نگـــــــهت شــمیم ابرار                                  جنّـــــــت تو کـــوي حرمـت حریــم

 احرار
  است: این دویم يقصیده  مطلع] . پ4[ 

هجران رواســـــــــت بر  ظلمت ظالم                                      رفتـــار  بالســـــت در جانان قامت قیام
 اغــیار

 نیز شیر علی امیر و یافت انعام افتاده خواند مستحسن فضال بر شیر علی امیر مجلس در را قصاید خود الیه مشار چون
  :بیت است این مطلعش. گفت جواب
   نگار وصل شمیـم یاران به رســــــید آن کز                                      بهار فصل نســـیم بسـتان به ورزید چنان

 التجنیس مع الترصیع
 و تجنیس مثل دیگر عمل اگر است خوب چند هر صنعت این که گویدمی کرده تعریف را ترصیع طواط و رشیدالدین 

 بیت این و رباعی این نظم از و نموده را برگشته کار و گشته یار الفاظ نثر از و بود خواهد بهتر شود یاور و یار آن غیر
 رباعی: بیت. است اورده

بیمارم کارزار تو درمانی بیم آرم کارزار تو درمانی                              دستار به دست آرم تابستانی دست آر بدستارم 
  تابستانی

  بیت
  من؟ فغان

  نظم:. آورده ابیات این و طواط و الدین رشید به است متفق جنیسالت مع ترصیع نیشابوري اهللا امیرعطا
  بـالئی محــــــکم کشـــــــــم کاشانه به                      بالئی                 دم هــــــر خوشم میــــــخانه به



 ۹٦٥/ تألیف فخري هروي»  الحسنصنایع« ۀمعرفی، بررسی و تصحیح نسخ
 

  دیگر: مثال
 مـن به آور  مـی مــــــــدامم نثــــــاري                                      مــــــن به مــینا  ور مــــــدامم نیاري

 تجنیس و شد نموده تحریر بود ناگریز که بعضی اختصار جهت جمله آن از گفته قسم دوازده واعظ مالحسین را تجنیس
 و ناقص تجنیس و تام تجنیس است: قسم هفت گوید کهمی وطواط رشید و نوشتن و گفتن به باشد گونه گونه لغت در

 و محرّر تجنیس و مرکب تجنیس و زائد تجنیس و مطرف تجنیس و محرر تجنیس و مرکب تجنیس و زائد تجنیس
 گفتن در که شود آورده کلمه دو نثر یا نظم در که باشد چنان صنعت] . ر5[ این که گفته و خط تجنیس و مطّرف تجنیس

  بیت: .بیت این در کهچنان باشند هم مانند نوشتن و
  زخــویـش و وارهـــــان امبیــــــگانـه ز                                    خویـــــش به کـــن آشــــــنا مرا خدایا

  بیت:. گفته سراي والیت تعریف در کمال شیخ کهچنان و
  سراي دو هر ز فارغم مـــن که باده بـــیار ســراي                                   دلبران و اســـت چنین ســراي اگر

  دیگر مثال
  یــابد کنــــدمی هرچـه بد و  نیـــــــک                                  بد یـا کنـدمـــی نیـــــــــک او کـه هـــر
  نظم:. گویدمی رازي مسعود شعر استاد

 خون ریخته زمیــن روي این در کهبـــس از                                 تـیغ زده ایران در و هـــند در تو کهبـــس از
  خون طبر شاخ و بود روییـن همه بیـــخش                                  حشـــــر تا بیارد هرچه زمیــــن دو هر زین

  بیت: گویدمی کاتبی موالنا
  سـپرم جان غــیر نیــست بال تیر پیـش کــه                                     سـپرم جان دردمــند من عشق شــهر به

  نظم: گویدمی رازي محمد الدین شرف موالنا
 ابروي کجت که نیـست این از به راهــی راست                                   کجت ابروي ز میـخانه به اسـت راهی

  راست
  بیت: گوید ي الهیجیزاده شیخ

 آیی ترس بی تــو مــــن ســـوي به که باید                                  ترســـــائی اگر مســــیح سر به بــــت اي
  

 لـــب ما خشــــک لـــــب بر یا                                 باشـــــــیم تر يدیده و خشک لــــب با ما
  ترســــائی

  قائله ادري ال
 برنایـــم غـــم چاه ز کشـــــــــی نه بـر تا                                  برنایم صنــــم اي عشــــقت غم با مـــــن

  
 نـایم بر کرم و لطــف کنـــــی که بایـــــــد                                 برنایم ستـــــم تیــــــــغ نـــــهی چند تا
 تجنیس که گویدمی. آورده مقرون و مفروق و مشابه و مرکب تجنیس از بعد را ناقص تجنیس واعظ حسین موالنا اما

    بیت: این در که. پ] چنان5است[  مفرد یکی و مرکب یکی کهآن است، مگر نزدیک تام تجنیس و مرکب
 تا بنده تو پیـــش نشـــــــد تابــــــنده                               اســـت  آفاق يدیــــده نور کــه خورشــــید

  نشد
 است نوع دو این و باشندمی متجانس لفظ هر دو این جا کهآن مگر است قریب مرکب به گویندمی را مشابه تجنیس و

    مثال:. گویند مطلق متشابه را این و باشند مشابه نیز کتابت در اندمشابه عبارت در که چنان لفظ دو هر که آن یکی
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 دیـار در نبــود مــــــــا یار درد جــــــز                               وفا مـــــــــجو نـشان دیار ایــــن در دل اي

  مـــا
  گوید: مسانی الدین امام موالنا دیگر مثال
درد یــــار بود در دیــــــــار  آن را که                                نیــــــــــست یار درد شـــما یار درد که دردا

 نیـست
    .گویند نیز مرفو  را صنعت این

 باشند. موافق و متشابه لفظ در و نباشند دیگر یک مانند خط در دویم
 رباعی

 باریـــــکی مایه که لعبـــت لــعل با                             چیـست تاتار یـــــکی تو زلف سر شـــــــام در
  اســــــت
 شـــــکرباري باشــــــد چــه یاقوت                           چیــــــست  تاتاري مشک بوي و چه سنبــــــل
 کیســــت

  دیگر مثال
 مــــیر کش ســـــپاه آن دل خــــــــرم                            توئی کشــــــمیر دلبــران مــــــــیر هــــمه 

 توئـی
 متجانس دو هر از لفظ یک کهآن در است قریب مرکب به نیز مفروق تجنیس گویندمی خوانند و مرکب مشابه این و

 مفرد در چون و است واقع مخالفت کتابت در و نیست بیش لفظی جا تشابه این که است آن الّا مفرد یکی و است مرکب
  مؤلفه: کهگویند. چنان مفروق تجنیس این شد ظاهر فرقی خط اختالف يواسطه به مرکب و
 مـــی تار می رســـــد خاطر به عذر مــــباد                                 آر مــــــی و آر مــــی ساقیا کرم به بیــا بیا
 تار

  بیت: گویدمی استاد
 تیز نشین سـر که خــــون هزار                           ریـخت    بـخواهی نیــشتر چون غــــمزه نوك به

  شـد نــــــخواهد
نقصان  يواسطه به و درد و درد چون باشند الحرکات مخالف و الحروف موافق که است آن ناقص . ر] تجنیس6[  

  خوانند.می نیز محرّف تجنیس را این بعضی و گفتند ناقص تجنیس را این حرکات در متجانسین
 نظم:                           گوید یمینابن
 گرد میدان ســـاز چون غــــبار انگــیزد ناگه فنا                               باد پیــــکرت کز آگه نیــــــــستی دل اي

  کرد
 روي به ریـــــــزم فــــــرو تا ده در باده روزگار                              ریش خــــــشک ندارد درمـــــان ساقیا
  درد درد

  نظم: گوید استاد
 دور آســـــیب تو گــــــرد از باد دور درد                             و درد از مرا عیـــش ساخـــتی صافی که اي

  تیـــــــزگرد
  نظم: گوید کاتبی موالنا
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 جنس دو هر چــهل و جــــــــهل اگرچه    مـرد                          جهل بخــــواب عمرت ز گذشت چـــــهل
   دیگرندیک
 قبیل این از شاید شیر، و شیر مانند باشد مجهوله دیگري و معروفه یکی اما باشند متفق حرکت در متناجس لفظ دو اگر

   : نظم شخصی. در هجو گوید آذري شیخ کهچنان. داشتن
شـیر  حیله به شــد بدو که کنــــد هـــــوس دهی                             شیر میان اندر سر شبــــــیه به گـــــرش

 شیر از
 زائد کهآن یکی است نوع دو تجنیس این و باشد زیاد دیگري از حرفی به یکی متجانسین که است چنانآن زائد تجنیس 

 شعر: گوید حافظ خواجه کهچنان. شهره شهرو و باد و باده چون و نام و نامه راي، و رایت چون بود کلمات آخر در
 بد به نیـــــالـــــودم دیده که منـــــم                            ورزیــــدن عـــشق به شهرم يشــــهره که منم

 دیــــــدن
  :دیگر مثال

 تو نام نامــــــــه به را تاییـــــــــد                             انتــــــــــــــها تو راي به رایــت را اقبـــــال
  انتــــــــساب

  دیگر: مثال
خار  ســــــنان ناید کارگر خـــود بلـــــی شاهی                             اثر یابد کجا زاهــــــد دل مـــــژگانش ز

 خارا بــر
 غبار. و بار و یار دیارو چون . پ] باشد6کلمات[  اول در زائد حرف کهآن دوم
 المؤلفه: مثال

 غــباري من ســـوي از آرد خاطر به بــــاري یـاري                               بـود که بـه مــــن دل بر بـار صــــد 
  

 :  بیت استاد مثال
 دیـــــــار خاك و دیـــده آب که اال                                خاك و آب هیــــچ من دل دامـــــن نگرفته

  یـــــــار
  شعر: سعدي گوید شیخ کهچنان و
 آدمــــــی و اســــت فراخ بـحر و بر کـه دیار                               هیـــچ به و خاطر مده یار هیـــــــچ به

  بســیار
 گویند نیز مزید تجنیس را این و کلمه اول در دیار دال سیوم و دوم بیت در و است زائد غبار در غین حرف اول بیت در
 مثال:. و کنار کار کهچنان کلمه وسط در زائد حرف که باشد گاه و

 ندامـــــت ز اشـــــک پرست آخـــــر   مـــــن                               کار خـــوب اگر اول نبــــــود یارب
  من کنار

 ابیات یا اسجاع آخر در که آن از است عبارت که گویدمی الصنایع بدایع در نیشابوري اهللا عطاء امیر را مزدوج تجنیس
 گفته. بیت: بدخشان شاه ولد کهچنان و باشد تام تجنیس خواه دیگري با کنند ضم متجانسین از یکی
 بت اي نـداري برون دل غیـــــر نار                                  گلـــــنار دل در اتآتشین لعــــــل ز اي

 کار مــــــکار
  نظم: گوید شاعر کهچنان و
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 چون مســـــــت زن نعره بیـــــــــار  بــــــیار                                می گشــــــــت گل وقــــــــــت

  هزار هزار
  بیت: گوید شاعر کهچنان و
 بیـــــــــــار باده ســـــــــــــــــاقیا                                  کمـــــــند کـــــــمند کـــــــشور زن ره

  بیـــــــار
  گوید: معزي امیر کهچنان تام. غیر خواه و

 مویت عشـــــــق ز میان ــويمــــــ وي                                 گــویم کویت ز ســـــخن ذقن سیــــــم اي
  مــــــویم

 و است روي بین فاصله اندك یعنی باشند متصله اسجاع یا ابیات آخر در متجانسین که نیست الزم ایضاح صاحب پیش و
 را رباعی این قول. این صدق بر وطواط رشیدالدین از و کرده شرح طریق همین . ر] به7را[  مفتاح کالم نیز شریف سید

  رباعی:. استآورده
 گلــــــــــنار دو دل درون افکـــــــند                               کار تو مــــــــــــکار دل با مرا افـــــــــــتاد

  نــــــــار تو
 ــــــمچشــــ درد هـــــــــمه این با                               زار تو گلـــــزار پیـــــــتش به خجل مانده من

  خار تو خونــخوار
 نیز و مجنب مردود تجنیس و مکرر تجنیس را این شده. حجاب تو ي کلمه خوار دو و زار دو و نار دو و کار دو میان در

 کندمی بیان و مکرر تجنیس به است نزدیک که گویدمی داشته حده علی را مردود تجنیس واعظ حسین موالنا اما گویند
 و زیادتی و تفاوتبی یکدیگر به شبیه صورت در شودمی آورده لفظ دو که است آن فرق و مکرر تجنیس این میان که

 اول نوع. است نوع شش این و باشد می زیاده دیگري از بیشتر یا حرفی به متجانسین از یکی اینجا و حروف نقصان
  بیت.  بیت این در که چنان باشد سابق لفظ اول در زیادتی

افتـــــخار تو  ز بــــدگـــــــــــو گل                                شام تو احــــــتشام از خواه بد صبـــــــــح
 خــــار

 آن از بعد را بیت این و اندکرده اعتراض بیت این بر متجانسین میان در تو لفظ يواسطه به بعضی که گویدمی خود باز و
 بیت:. است آورده

 ره از خلـــــــــقت گـــــــــشته   عام                              انــــــــــعام يســــــفره اي کشـــیده
 رام اکــــــرام

 مثال:. باشد اول لفظ آخر در زیادتی دویم
 جو عاشــــــــقان دل لــطف به دمـــــی                           خرام     خویش دوســـــــتان سوي بنــــاز گهی

  جو یا
  بیت:. باشد ثانی لفظ آخر در زیادتی کهآن سیمی

 بــــر در بار را حـــــــــــکام چــــو   است                           زیر زین را لطــــــــف سخن ســــــمند
  بــــارو

  مثال:. ثانی لفظ در و باشد اول در زیادتی کهآن چهارم
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 وان کار خبــــــیثان خبــــــث ز                          . پ]   7نگردد[  کم من مقدار که آنم مـــــــــتن
  کـــــــــارد

  بیت:. باشد نخستین لفظ وسط در زیادتی کهآن پنجم
 مرغ نخـــــــورد تا درکشـــــــــیم دم   دم                                  دام این از خاطـــــر یافـت که یکــــدم

  رم رام
  رباعی

 غم این شــــــرح اوســـــــت نه هرکه با                                 ندهی عالـــم به را دوســـــت غم جـــــامی
  ندهی

 رم را رام مــــــــرغ که خامــــــوش                               ما رام با شــــتد حـــــــیله به او غم مــــرغ
  نــــــدهی

  مثال:. باشد ثانی لفظ وسط در زیادتی که آن ششم
 شـــمر ببــــینی ریخته اشــــک که جا هر                               اشـــکبار چشــــم این از نـــــگار آن هجر در

  شمار
 مطّرف تجنیس

 گویند مطّرف آنش يواسطه به و طرفی حروف از حرف یک در الّا حروف يجمله در باشند متفق متجانسان است که آن
  بیت: این در کهچنان باشد کلمه اول حرف در اختالف کهآن باشد. اول نوع دو این و است طرف در اختالف که

 کار که برادر جان گرفت آن مــــــــــــزد                          شــــــــود    نمی میــــــــــسر گنج رنج نابرده
 کــرد

 بیت
 مـقالی را مقــــــــامی هر ولیــــــکن  بردوز                              دیــــــده و ببــــند لب نگــــــــــویم

  اســــت
  بیت: .نموده مثال را بیت این و گفته را آخر حرف یک مطرف تجنیس بیان در وطواط اما رشید

 خاکساران بودي رمــــــــح طــــــفال در                               شـــرف را پادشــــاهان بودي تیغ شــــــرار از
  طفار را

 بعضی و تفاوتی اندك به است مضارع تجنیس همان که گویدمی نیشابوري اهللا امیرعطا را آن و است الحق تجنیس دیگر
 حال ظاهر از را هاآن گردانیدن جهت به اند.نهاده نام تصریف تجنیس را الحق تجنیس و مضارع تجنیس عربیت اهل

نرد[  چون باشد کتابت حسب به الفاظ تجانس که است چنانآن خط تجنیس بیان است. شدن میان باریک طوق و تجنیس
  مثال:. خوانند نیز مضاربه و مشاکه را این و چیز و خبر و خروس و خروش و سیر شیر و و برد و . ر]8

 خروس دم از خـــروش که بــــــس                                   گر فلـک کرکـــــسان گوش فغان شــــــد
 برآمــــــــد

 دیگر: مثال
 تیر از تبر کـن تیز تــــیر پیــــــر تیرگر                                  کـــــو ببـــــــــر ببر تبـــــر تیرو

 تـــــــیزتر
  اشتقاق صنعت بیان
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 که است آن اصطالح در و سخن از باشد سخن شکافتن لغت در اشتقاق و است مرغوبه صنایع جمله از اشتقاق صنعت

 این نیز محققان گویند ومی نیز تجانس را این و باشد مناسبتی الفاظ این میان بیارد که  شعر در بیشتر یا لفظ دو شاعر
 کلمه یک از متقارب الفاظ اشتقاق کهآن یکی بود تواندمی نوع دو صنعت این و اندشمرده تجنیسات جمله از را صنعت

 چند از است عبارت اشتقاق جا این و بود کردن باز چیزي از اي پاره لغت در اقتضاب و گویند اقتضاب را آن و باشد
  مثال:. اسم یک از لفظ
 نهاد قران صاحب خــــسرو زمانه نامـــــت  جهـت                             آن از اقران هـــمه از قریـــــــنیبی تو

  دیگر مثال
  مرا برد ثریـــــــا به ثــــــري از ثروت در                                رسدنمی قـــــــــبولیت مهر از ايذره گــــر

  اند.مشتق دیگر کلمه از یک هر است ثریا ثري و و ثروت که کلمه سه این
 :بیت. بیت این در کهچنان. گیرند اشتقاق جنس از نیز را ان یکدیگر با باشند متقارب فارسی لفظ دو کهآن دوم

  پیکـــــار قـــدر پیــــــکر قضـــــــا آن                       آورد            ران زیــــر بــــــه مــــــــیدان روز 
  لمؤلفه

  مــــیار عذر ســــــــاقیا مـــــی ساغر بیار
 التکریر

 هر کهآن اول نوع. است نوع دو آن و گرداند مکرّر را لفظی شاعر که است آن اصالح در و باشد گردانیدن باز لغت در 
 به دو هر لفظ آن از مکرر کهآن دوم نوع گذشت تجنیسات . پ] در8که[ چنان.  داشته دیگر معنی مکرر لفظ آن از یک
 است: نوع هفت این و بود معنی یک

 بیش محل یک در مکرر الفاظ که باشد چنانآن آن و مطلق تکرار مطلق و آن بر دو نوع است. نوع اول مفرد اول نوع 
  نظم:. گوید سلمان کهچنان باشد بیت اول در تکرار که شاید و نشود ایراد

  ایمکــــــرده ما چهآن ما مگــــــیر بر تو                                     ایمکــــرده خطا الـــــــهی الــــــــهی
  مثال:. باشد ثانی از مصراع که شاید و

  آمد دوستان یاد ترا که عجــب عجـــــب                                     گفت دل و سیـنه به ناگه تو تیر رســــــید
  بیت: شاهنامه. عنصري گوید در کهچنان. باشد ثانی مصراع اول و اول مصراع آخر در که شاید و
  خم درشتـــــیش پشـــــــــــتم کرد ورم                                 بـــــــــــاورم او به نامـــــه بـــــــدادند 

  لمؤلفه دیگر مثال
  بدار و بنــــوش و بریـــــــز و بیــــــــــار                                 بــــــیار ي میشـــــــیشه ساقیا بیــــــا

  چنانکه. باشد اول مصراع آخر در تکرار که شاید و
  صـــــفا با رندان به صـــــاف شــراب ده در بیا                                 بیا عشـــرت موسم رســــــــــید ساقی

  لمؤلفه: کهچنان. افتد ثانی مصراع آخر در که شاید و
  گفتم خـــطا گفتم خطا مشک ترا موي گر و                                کردم غلط کردم گل به نســــبت ترا روي اگر
 که گفتند جهت آن از مطلق تکرار را آن و شوند وارد محل در دو مکرّره الفاظ که باشد چنانآن و جامع مطلق دوم نوع

 در که شاید و شودنمی مکرّر بیش محل یک در که اندنهاده نام آن جهت به مفرد را نوع این و نیست مقید چیز هیچ به
   بیت: گوید استاد کهچنان.  شود واقع مصراع دو هر اول

  است پنـــــــــــهانی راز تو با مرا که بیا بیا                               است جانی نسبت تو با مرا که بیـــــــا بیـــــا
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  . ر]9بیت: [ . فرماید حافظ خواجه کهچنان یابد وقوع مصرع دو هر آخر در که بود تواند و
 رفت جـــفایی ما بر شما هـــندوي ز ور                              رفت رفت خطائی مشکـــــینت زلف دست گر ز
  رفت

  که:چنان. شود واقع بیت آخر و اول در که شاید و
  غرامت اســت غرامــــت برآرم تو بی که دمی   نشینم                            تو با که شــــــــبی قیامت است قیامت
 گوید. جامی عبدالرحمان نورالدین کهچنان شود واقع که بود تواندمی بیت اجزاي جمیع از:  گوید کاشفی حسین موالنا
  بیت:

  کجا خـــراب این در جــویم تو نشان کجــــا      بیــــــا                       یاب دیر گنج اي منزلت کجاســـــــت
شعرا  استاد. زیادتی به کنند مکرر باز ثانی بیت در و شود مکرر لفظی اول بیت در که باشد چنانآن: مثنی تکرار بیان

 بیت: گوید می عسجدي
اشکبار  چشــــم این از خیره خیره روز هــــر                              ابروار ریزمهــــــــــمی قطــــره قطره باران 
  

 : مستأنف تکرار بیان
 نیز مجدد مکّرر جمعی و گفتند مستأنف را این شودمی نو معنی تکرار این در چون کردن است باز نو لغت در مستأنف

  مثال:. گویند
  مــــــباهی تو به عــــــالم افــــــتخار وي                              مزّین تو به کــــــــشور کــــــشور نامدار اي

  کهچنان افتد واسطه مکرّر لفظ دو میان در که باشد چنانآن: الواسطهمع تکرار بیان
 و پیچ حلقه هر موئی چـــــــــگونه موئی                                آفــــــتابی مانند روئی چگونه روئــــــــــی

  تابی
 بیت:. سامع ذهن در افاده جهت از باشد اول يکلمه موکد لفظی هر مکرّره الفاظ از که باشد چنانآن: مؤکّد تکرار بیان

 دل افکارم دل افــــــکارم دل                                   بار یک به دل سوزان و عـــــــــشق درد ز
  افکـــــــــــار

 مقلوب صنعت بیان
  او سخن متأخرین نسخ اکثر در که وطواط . پ]9الدین[  رشید خصوصاً اندکرده غایتبی تعریف استادان را صنعت این
 قلوب ارباب پیش نثر و نظم در صنایع اصناف بدایع و انواع از می گوید الکاشفی حسین موالنا . درآمده استشهاد به

-آورده چند لفظ که باشد چنان آن و بعض مقلوب اول: اند نوشته نوع پنج االفکار بدایع در و نیست مقلوب از ترمقبول
 بیت:. باشد موجود آن حروف بعض در تأخیر و تقدیم که شود

 کنار از عشـــــاق چو سیر نگشـــــته                                    ببـــــینی نبات بـــــــنات که رو باغ به 
 نگــــــــار

  بیت: یابد. وقوع صورت حروف تمامی در تأخیر و تقدیم که باشد آن چنان کل مقلوب و
 روح که لقا حــــــــــــور اي                                     عشاق کــــــــــــــــشندمی تو ناز زان

  بخشــــــــــــــی
  دیگر مثال

 گردد کنی مقلوبش چـــــــــــــــــــو                                  بینی نه باشد راســــــــــــــــتی وزارت
 تـــــرازو
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 شود واقع طرفی بر یکی هر مقلوبه کلمات از که است آن اصطالح در و گویند را طیور لغت در مجنح :مجنح مقلوب و
 در مقلوبه الفاظ کهآن اول: است نوع سه بر این و است واقع طرفی بر یک هر که مرغان جناح چون مصراع. یا بیت از

  که:چنان. افتد است آن از عبارت ضرب و صدر که بیت آخر و اول
 با مـــــــــــــتفق عاشـــــق مســــــت  چــــــنانم                                   عاشـــق کشــــتن از یار راي
  یار راي

  شود: مذکور مصراع دو هر اول از است عبارت که ابتداء و در صدر کهآن دویم
  بیت:. بیت این در گنج و جنگ چون
  شــــوي ســــلطان که خــوبی هنر کـنج            شوي                       پشــــــیمان که هــــان مکن جنگ
 مصرع مرد و درم و اول مصرع در گرم و مرگ شود واقع ضرب و ابتدا در یکی و عروض و در صدر یکی کهآن سیم
  . ر]10مثال:[ . بیت این آخر

  درم بذل به کان نیســـــت تو مــــــــرد                                  بگیرم تو دســــــــــــت که است آن مرگ
 و رشید شعرا استاد سخن و گویندمی نیز مطرف مقلوب و شده گردانیده یعنی خوانند نیز معطف را صنعت این بعضی 

 و آورده استشهاد »کل فی فلک و ربک فکبر« که ربانی کالم از اما شد. مذکور که است همان مقلوب تعریف در نیز طواط
 مفرد الفاظ از و قریب و رقیب را و شارع و شاعر تازي مفرد الفاظ از بعض مقلوب و در است بسیار نیز قدما سخن

 بیت:. نوشته را بیت این مثال فارسی شعر از و اندآورده را پناهی رسالت جناب کالم از و سرکه و سکره فارسی
  عناســــــــت عــدیل جاودانه ســـــــیاه                                   دلـــــــــم چــــــــــشم و آن جاودانه از
 این که گویدمی را مستوي مقلوب واعظ حسین موالنا. است قیاس این بر نیز مستوي نوع و کل نوع صنعت این در و

 نشود متغیر گونههیچ که مقلوب هم و خواند توان راست هم حرفاً حرفاً را بیت یک با مصراع یک که باشد چنان صنعت
 باشد: نوع دو این و

  مصراع: مصراع. این در کهشود. چنان مصراع همان گردانی مقلوب را مصراعی چون که آن اول نوع
  خرابات راي نکــــــــــــــنی یاري با رخ تا

  طریق. این بر شود ناشی او از دیگر مصراعی گردد مقلوب مصراعی چون کهآن دوم
  مثال:

  روزگـــــــارم گرددمــــــــی راي مراد                                دارم یار درك ورد مــــــــــرا کــــــــــــز
 مرادي الفاظ مستوي مقلوب در است کهگفته شخصی بوده خود زمان نوادر از یکی که عبدالوهاب  مشهدي موالنا به

 بیان در و استشده واقع مستحسن غایت به است یافته را رب یا برآید الفاظ بدیهه در موالنا . پ]10[ .امیافته را دارم
-شده کرده الحاق که اندگفته آن يواسطه به و الحق بعض مقلوب الفاظ این و است کل مقلوب منجح و الحق مقلوب

  الفاظ. مواقع تعیین در منجح به است
 معکوس صنعت بیان
 مثال: این در کهچنان گردد معکوس کلمات بعض که آن اول نوع است نوع دو

 کارم نکــــــــند ضایع ضایع نکــــند کارم                                 دارم صنــمی زیبا صنـــــــــــــــمی دارم
 مثال:. گردد دیگر مصراع و شود معکوس تمام به مصراع آن که دوم

  پسري زیبـــــــا دیدم هـــــــــــــري به                                   هــــــري به دیدم زیبا پــــــــــــــسري
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 کلمه به اینجا و است حرف به قلب جا آن کهآن الّا مستوي مقلوب به است نزدیک گویدمی حسین موالنا را قسم دو این
 .مقفا باشد گردد معکوس چون تا نهاد باید اول در را قوافی قسم دو هر در آینه هر و

 مثال:. باشد خود حال به بعضی و شود بازگونه بیت از کلمات بعضی که باشد آن معکوس و مشوش معکوس دیگر
 چه یارب خرید را تو که کس وان                                 خـــــرید چه یارب فروخت را تو که کس آن

 فــــــروخت
 العکس طرد
 و کنند بخش دو که مصرعی گوید شاعر که است آن  اصطالح در و کردن بازگونه عکس و است راندن لغت در طرد

 مثال: شود دیگر مصراع تأخیرش و تقدیم
 حــــیات مـــــــدد کردي نوش که قدحی                                  کردي نوش که قدحـــــــی  بادا حیات مدد
 بادا

 گرداند. منعکس را دیگري و آورد مطرّد را مصراعی شاعر که گفتند عکس و طرد آن جهت را صنعت این و
 االسجاع

 . ر]11است[  کرده ذکر مسمط به را سجع صنعت طواط و الدین رشید شعرا استاد
 متوازن. سجع سیم مطرف سجع دویم متوازي سجع اول: نموده نوع سه و
 و حروف عدد و وزن به که شود آورده کلماتی بیشتر یا قرینه دو آخر در که باشد چنان گویندمی را متوازي سجع و

 آخر در که باشد چنان گویندمی را مطرف سجع تاخته اسب و باختر گویی که چنان و تلغا و خلفا مانند باشند متفق روي
 عدد و وزن به اما باشند متفق حروف عدد و وزن به اما باشد متفق روي به که شود آورده کلماتی بیشتر یا قرینه دو

 خلقکم وقد قارا و هللا الترجون مالکم که چنانکه است اورده را ربانی کالم فواصل از را مثالش و  نباشند متفق حروف
 االمال. محیم و الرجال محط جنابه مثل بلغا نثر از و اطوارا
 همین نیز در شعر بلکه نیست مخصوص نثر به صنعت این گویدمی متوازن سجع بیان و در است آمال و رجال به غرض
 آخر تا مصراع اول دو از یا آخر تا قرینه دو اول از که باشد چنان صنعت این و خوانند متوازنه را آن شعرا و آید کلمات
 قرآنی فواصل از را مثالش. بود مخالف روي حروف به اما باشند موافق وزن به را خویش نظیر یک هر که آورند کلماتی
 در و آمده هما هدنیا هما آتینا برابر در »المستقیم الطراط هما هدینا و المستبین الکتاب هما اتینا و« کهچنان است آورده
 این خود شعر از نظم در و ماشاءاهللا الّا است موافق وزن به را خویش نظیر کلمات این از یک هر. مستقیم مستبین برابر
 بیت:. آورده مثال را بیت

 مذاهــــب الکرم جــــــوداً و البحر هـــــو                               کواکب الملــــــوك قدراً و هوالشــــــــمس
 از است عبارت اصطالح در و باشد کبوتر و قمري کردن آواز لغت در سجع گوید:می اسجاع بیان در واعظ حسین موالنا

 مسجعه کلمات که گفتند سجع آن جهت به را صنعت این و باشند  . پ]11موافق[  روي حروف به وزن در که کلماتی
 و آورده جزو چهار را اسجاع انواع و است دیگري مناسب هریک که کبوتر و قمري نغمات باشند چون دیگریک موافق

 متفّق روي حروف اعداد و اوزان به که شود واقع کلماتی قرائن آخر در که است آن آن و متوازي سجع اول گویدمی
 مثال:. گفتند متوازي سجع این برابر در یعنی است دیگري موازي کلمات این از یک هر چون باشند

 ز امخــــــسته مهجوري ز امدوري                               بســــته کنی کی به تا ســــــوري گل رخ به اي
 رنجوري
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 حروف به و باشد متفق روي حرف به که شودکرده ایراد کلمات قراین اواخر در که باشد چنانآن و مطرف سجع دویم
 نام مطرف سجع را این است واقع طرف یک در کلمات این موافقت چون و مخالف اعداد و اوزان به و باشد متفق روي
 بیت:، بیت این در کهچنان اندنهاده
 وجـــــود بود جـــمله کـــــــردیم تو منال                              فداي و مال جمله کردیــــــــــــم تو پاي نثار
 شدن قرین با هم مقارنه و باشد آمدن برابر لغت در موازنه گویند. نیز مقارنه و گویند موازنه را صنعت و این متوازن سیم

 این است یافته قوع و وزن اتفاق چون و مخالف روي حروف به و باشند موافق وزن در قراین آخر اصطالح در و است
 مثال:. گفتند متوازن را

 باســـــــط تو جـــــــود ایادي کـــــف                                  اعـــــمار قاطع تو تیغ سر صــــــــــنایع
 ارزاق
 مفرد سجع

 به است نزدیک این و باشند هم موافق حروف عدد و وزن به که درآورد لفظی مصراعی هر آخر در که باشد چنانآن
 را این نیست بیش لفظ یک مصراع هر در چون و شود مذکور معین موضع مسجع لفظ دو هر کهآن مگر متوازن سجع
 بیت:. بیت این در کهچنان گفتند. . ر]12منفرد[  سجع

 چــــــمن بگــــــــــــــسترد در زان                                 مـــــــــــــــایه تو جــــــــود ز دارد ابر
 ســـایه
 شده.کرده ایراد وي آخر در که را مصراع آن است خلخالی مثال لفظی هر کهآن يواسطه به اندگفته مخلخل بلغا بعضی

 از گفته را همه سخن که صنعت این شرح آخر در و کرده بسط سجع صنعت در ااصنایعبدایع کتاب در اهللامیرعطاء
 بیت: کهچنان اندداشته جاري نیز نظم در و اندنساخته مقید نثر به ها فاصله متوازي سجع در که آوردمی دوم يطایفه

 تنگ آن بگشـــــــایی نظر اهل با که باشــد                                 نگر را گل خندیدن ســــحر هر بلبل روي در
 شکر
 شعر: فرماید خسرو امیر دیگر مثال
 امدیده در تو رخســـاربی اســـــــت خار                           رخسارها    خون به شسته چمن هايگل تو بی اي
 زارهاگل

 نظم:. گوید صنعت این در غزل این جواب در جامی عبدالرحمان الدیننور موالنا
 خارها زان رخم بر شکــــــــــفته دم هر                     خارها          دارم ســـــــــینه در تو عشق خار خار از

 زارها گل
 که گویند را رنجی لغت در می شود و رجز تقطیع مستفعلن نوبت چهار مصراع هر در که  است سالم مثمن جز بحر این
 بس که نیز دیگر مسجع بحر چند و گفتند نام این را او اجزاء اضطراب سبب به و درآید لرزه به ان از شتر پاي

 و می شود تقطیع متفاعلن نوبت چهار مصراع هر در که است سالم مثمن کامل بحر یکی جمله آن از است ناخوشاینده
 نظم: گوید سلمان خواجه کهچنان

 را خـــــــسته دل حزین جان هـــواي به گذري کنی                             صبا اي اگر کــشش دل قد صنوبر به
 کنی خبر

 :بیت گوید شاعر کهچنان یابدمی تقطیع فاعالت مفتعلن نوبت دو مصراع در که است منسرح بحر دیگر یکی و
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 بر مگـــر رفته زن گلبانگ مقــــــــري                              . پ]12وطن[  قمري ســاخته چمن سرو سر بر
 مـــــــــنار

 انسراح
 گذرد.می روان او از زبان که اندکرده نام این آن از بحر این و است رفتن شتاب به
 لمؤلفه: کهچنان هرج بحر مثل است موافق سجع به که است زیر بحر دیگر و

 وقت جا شد تهی غـــــــیر از تنــــهایی                                  بهتو  از دور بیرون تن ز رفت جان
 بازآیی که اســــــــــت

 را چیزي لغت در تسطیر و خود قبل ما به است مخالف آخر سجع کهآن سبب به و گویندمی نیز تسطیر را صنعت این
 نام مسمط را صنعت این طواط و الدین رشید و گذارندمی حالش به را او و بندندمی را شتر پستان آن به گاهی که گویند
 است.کرده
 الصدر علی العجز رد صنعت بیان
 عروض اهل و نیست چاره بیت ارکان دانستن از صنایع اطالع در را خوب طبع و اند کرده تعریف را صنعت این همه
 رکن و ابتدا را ثانی مصراع اول رکن و عروض را ثانی رکن و خوانندمی صدر را اول مصراع اول مصراع اول رکن

 شعر:. گوید شاعر باب این در کهچنان اندنهاده نام حشو است ارکان میان در چه آن گویندومی ضرب را اخرش
 است حشـــــــو آن بود میان در که چیز آن                         ضرب       که آن ابتدا و عروض و اســـــــت صدر

 فرماید می نموده مبالغه صدر بر ردالعجز تعریف در طواط و الدین رشید شعرا استاد و
 اول نثر یا در اول در شاعر یا دبیر که باشد چنان صنعت این و گویندمی نیز مصور و مطابق فارسی در را صنعت این که

 چنان نوع این گویدمی اول است: نوع گفته نوع شش بر را نوع این و آورد را لفظ همان نیز آخر در و آورد لفظی بیت
 بر عصا شعر] ر. 13[ که ازچنان شود آورده همان معنی و صورت در عینه به برآورند آخر و اول در که لفظ آن که بود

 بیت:. است آورده رازي
اژدها کرد باید  عصـــــــــا برگرفتن نه معجـــــــــــز بود                                همــــــــــــــــی

 عصـــــا
تواند بود و این قطعه را به مثال گوید که آن لفظ که ردالعجز علی الصدر شده است تجنیس تام میو در نوع دویم می

 است. قطعهآورده
ـــرشک اي از ســـــهـــــواي تو را زان گزیـدم به عالـــــــــــم                               که پاکــــــــــیزه

 هوایی
تواند بود و مثال از نظم خود این بیت را گوید همان لفظ که در صدر گفته شده در حشو مصرع اول نیز مینوع سیم: می

 آورده است. نظم:
-اگر بـــت گر چنان بت گـــــــــــــر نگارد                                 مریزاد آن خجســــــــته دست بت

 گـــــــر
گوید این نوع مثل نوع سیم است اما معنی آن لفظ در آخر غیر آن باشد که در حشو آید و مثال هم از نوع چهارم میدر 

 بیت خود آورده. بیت:
گر بنمانده؟/  داد من از فلــــــــــــــک                                     چــــو ایزد ترا هــرچه 

 بایســــــــــــــت داد
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گوید دو لفظ آورده شود که از یک کلمه به عینها مشتق باشند و در اصل متفّق اما در صفت اندك تفاوتی نجم مینوع پ

 است. بیت:باشد و این دو نوع را دو قسم گفته اند و در یک قسم این بیت را مثال آورده
ـــــــت                                  ز مـــــــــن هــــــرگز تـرا   بیازردي مـــــــــرا بی هیچ حجـ

 نابــــــــــوده آزار
 و در قسم دویم این بیت را نموده. بیت

تا جهان بوده است کس بر باد نفشاندست کرد                                 زلف یارم هر شبــــــی بر باد مشــــک 
 افشان کند

االشتقاق دارد و از نظم استاد شعرا عنصري وتی دارد در صنعت شبیهاست مثل نوع پنجم است اما اندك تفانوع ششم گفته
 است. بیت:مثال آورده

اگر زمانه ندارد نظــــــــــیر شاید از آن که                                  که از خـــداي به رحمــــــت زمانه را 
 نظــــــــري

گوید که ردالعجز علی هشت نوع گفته و ابیات خ وب شاهد آورده و می. پ] موالنا حسین واعظ در بدایع االفکار 13[ 
الصدر از جمله صنایع مرغوبه است و بدایع مطلوبه و انواع منحصر است در دو قسم متصادر و معاد. متصادر آن بود که 

د و این قسم را در صدر سخن یا در حشو مصراع اول لفظی بیارند که در عجز همان لفظ یا غریب به آن بازآورده شو
متصادر به جهت آن گفتند که تصادر در لغت طلب صدرات کردن است و چون در این قسم الفاظ مردد در صدر بیت یا 

تر در حشو مصراع واقع است این را متصادر گفتند و این بر هشت نوع است که قبل از این مذکور شد. غایتش واضح
می تغییر شده و نوع اول را صدر مطلق گفته و همان را بیان کرده و این است و در بعضی اساکرده و ابیات خوب آورده

 بیت را آورده. بیت:
 سوزد مرا گر من نسوزم چون کنــم                               خوي او این اســـت باید ساختن با خوي اودوست می

 خان در این صنعت نیز گفته. بیت:حضرت عبیداهللا
 هره ســودنم هوس است                               جز این مــراد ندارم به خاك پاي شمـــــــابه خاك پاي شــما چ

 چه در تعریف حشو مذکور کرده گفته و این بیت را مثال آورده. بیتنوع دویم را متخلخل مطلق نام نهاده و همان
ذات مطهـــــرت سبب نظم عالــم               که                 مقصود از آفرینش عالـــــــــــم توئی از آن

 اســـــت
 اند.چون این لفظ در حشو آمده و خلل در صدر واقع شده از این جهت متخلخل نام کرده

اند آمد به معاندت جهت جنسیت صورت آن را مصدر مجنّس خواندهنوع سیم که لفظ در صدر و عجز به عینه مکرّر می
 . ر]14است. بیت[ آوردهو این بیت را به مثال 

ز پیـــــــش ما به ستم نیســـت چون بکنم                                 بستم به اسب خامشــــــی از اضطــــراب 
 زین

 است که گذشت. نظم:اند. به چهارم تعرض نکرده و همان بیت رشید وطواط را آوردهو پنجم را مصدر مقضب نام نهاده
 بـده داد مـــن از فلـــــــــککریمــــــا 

 و نوع ششم را متخلخل مقضب نام کرده و همان نوع گفته است که رشیدالدین گفته است مکرّر نوشتن مفید ننموده.
کند که در صدر و عجز دو حرف آورده شود که در حروف به یکدیگر و هفتم را مصدر مشتق نام کرده و بیان می

 که استاد گوید. بیت:ه به عینها مشتق نباشند چنانمتقارب باشند اما از یک کلم
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 نالم از عشـــــق آن صنـــــــم شب و روز                                   اینـــــــــک از ناله گشــته ام چــــــو نال

 است و مثال نیز همان است.و نوع هشتم را همان قسم که رشید نوشته بیان کرده
 بیان صنعت معاد

اد در لغت بازگردانیدن باشد و آن یک نوع بیش نیست و چنان است که هر لفظ که در آخر بیت اول گفته شود در اول مع
 که بیت:بیت آخر آید چنان

 کند همیشه مــــدارشجاع دولـت و دین کافتاب همــــت او                                        برون ز چرخ برین مـــی
است از محیـــط کفش                                         نرفـــت زورق اندیشه ولـــــــــــی به  مدار مرکز فلک

 کــنار
 المتضاد

فرماید که این صنعت چنان باشدکه دبیر یا شاعر در نثر یا در نظم الفاظی به هم آورد که ضد یکدیگر رشیدوطواط می
نور و ظلمت و نرم و سخت و سست و اندك و بسیار و سیاه و سفید و از باشند چون حار؟ و بارد و رطب و یابس و 

است و از فواصل قرآنی و اما من فجل و استغنی و کذّب .پ] که این مطابقه خوانده14کنند[ خلیل احمد نقل می
ین بیت را مثال است و از ابیات فارسی ابالحسنی فسینسرّه للعسري. و قل اللهم مالک الملک را با به غیر حساب آورده

 آورده. بیت:
 پدیدار اســـت عدل و ظلــــــــــــتم پنهان                                مخـــــــالف اندك و ناصــــــح فراوان

 و خواجه حافظ فرماید نظم:
 ــــــــر بر باد اســتبیا که قصـــــــــر امل سخت سست بنیاد است                               بیار باده که ایام عم

 استاد گوید مثال:
 بــــــــــــــــزم درش ورد و خـــــــــــــار                            عفــــــــــــــــــــو خوشش نور و نار

 االعنات
گویند میگوید که اعنات در کاري سخت پیچیدن است و این صنعت را لزوم ماالیلزم استاد شعرا رشیدالدین وطواط می

چنان باشند که دبیر یا شاعر جهت آرایش سخن چیزي را تکلف کند که بر او الزم نباشد و سخن بی آن تمام باشد، و آن
چنان که در اسجاع یا آخر ابیات پیش از حرف روي یا ردیف حرفی التزام کند که اگر نکند هیچ قصور نداشته باشد 

ز قافیه سازد خطا نیست و اگر در علم و قلم و الم در قافیه ستم را هم آورد چون کتاب و عتاب و شتاب. اگر نواب را نی
 است. بیت:سخن تمام است و از ابیات خود این دو بیت را آورده

 سهم تو در زمــــــــین کشیده ســــــــپاه                                 قـــــدر تو بر فلــــــــــک نهاده قـــدم
 ـــــلک تو قرین طــــــــــرب                                 حاســــــــــد صدر تو ندیـــــم و نـــدمناصـــح مــ

گوید اعنات در لغت رنج بر خود نهادن است و در اصطالح آن است که شاعر ؟؟؟رد کند و در موالنا حسین واعظ می
که شیخ نظامی فرماید. مشقت نباشد. چناندیگري گوید بی . ر] الزم نباشد و اگر15نظم رعایت حرفی کند که بر او[ 

 شعر:
 خـــــــــدایی کافرینش در ســــــــجودش                               گواه مطلــــــــق آمد بر وجــــــــــودش

 مثال دیگر شیخ سعدي فرماید. شعر
 هر که این هر دو ندارد عدمـــش به ز وجود              شرف نفس به جود است و کرامـــت به سجود                   

 که امیر قاسم انوار فرماید. الغزل:توان کرد اما نکرده چنانجا رعایت حرفی میو اگر در غزل نیز خواهند همه

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۹۷۸

 
 نظـــــــراننده کوتهنظــــــرانند و چهــــــــا که به جز روي تو جایی نگرانند                                  کوتهآن

 در کوي تو گر پاي نهــــــــــم عیب مفرما                                  عشاق تو مستنــــــد ســـــر از پاي ندانند
که در این قصیده در مدح آن حضرت رعایت چند حرف اگر التزام حرفی کرده شود زیور؟؟ حسن کالم شاعر باشد چنان

 شده. لمولفه:کرده
اي ز گلــــشن جان                                 قد تو ســـــــرور دانی ز بوســــــــــتان زهـــــی رخ تو گل تازه

 روان
خراب غمزة آن شوخ مســـــــت شیخ و مرید                                اسیر حلقۀ آن شست زلـــــــــف پیـــر و 

 جوان
ده به کنج غم تو زار و نزار                               ز جــــــان به محنت عشـــــق تو صبر و مــــــــــــــنم فتا

 قرار
 وان؟؟؟؟////؟؟؟                                                                           به تن ز رنج فراقــــــت نـمانده تاب و ت

 ــــی تا روز                                     ز دیده بی مه روي توأم ستاره نشــــــــانببین که با دل صد پاره هر شب
 چنین که بی تو مرا شد به باد خـرمن عمر                                     سزد که آتش آهم رســــد به کاهکشــــان

 چه شد مرا هم از این باده جرعه بچشــــان                   رقــــــــیب چند کشد ســـاغر وصال ترا                 
 تا آخر قصیده.

 بیان تضمین مزدوج
باشد و این صنعت در . پ] دادن است و مزدوج جفت گردانیده شده15تضمین در لغت چیزي به ضمانی به کس[ 

قرین یکدیگر یا قریب به هم چون عنبر اصطالح عبارت است از آن که شاعر در اثناي قراین الفاظ مزدوجه را ایراد کند 
گرداند که مالیم و مناسب آن باشد در وزن روي آن را تضمین مزدوج گفتند و چنبر و چون لفظی را ضامن یکدیگر می

 و این بر دو قسم است:
الفاظ باغ و که در این بیت قسم اول آن چنان باشد که الفاظ مزدوجه در یک محل بیش آن درج نیاید و مکرّر نشود. چنان

 راغ:
باغ و راغ از الله و گل رشـــــک فردوس برین                                 در سخن صحن چمن چون جلوگاه حور 

 عین
و بعضی در تضمین مزدوج رعایت وزن کلمتین را الزم ندانسته اند و همین مالحظه اتحاد حروف روي کرده اند و بس. 

 آمده. نظم: چنان که در ذکر جمیل آن حضرت
 سپهر مهـر جاللت امیر شاه حســــــــــن                                  که حســــن روي تو در سلطــنت بود دستور

فکنده ماه به صحرا ز بیم قهر تو زهــــــــر                                   به چشــــم مور درآمد به دور عدل تو 
 مــــور

مثنی و آن چنان باشد که الفاظ مزدوجه که در اول مصراع آورده باشند و در مصراع ثانی تکرار کنند و  قسم دوم مزدوج
 آن نیز بر دو نوع است. نوع اول مثال:

 کســـی که دل به تمناي مـــهر چهر تو دارد                                 به مــــهر چهر تو از خاك تیره سر به در آرد
 آن که الفاظ مزدوجه مفروق شوند و مشوش تکرار یابند چنان که در این بیت. بیت:نوع دوم: 
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مــــوي و روي تو سنبل و سمـــــــن است                                 شهــــر از آن روي و موي پر فتــــــن 

 است
 االستعاره

ی باشد از معنی حقیقی به معنی دیگر که آن جا بر . ر] خواستن است و در اصطالح نقل لقظ16استعاره چیزي به عاریت[ 
سبیل عاریت مستعمل باشد و عالقه بین المعنیین مشابهت بود و کمال اسمعیل در قصیدة  قسمیۀ خود استعارات بسیار 

 دارد و از آن جمله این بیت است. بیت:
 به تیــــــغ کوه که از هـــــــم برآورد زنگاربه چشــــــم آب که شکفته گردد از خاشاك                                

 که موالنا جالل طبیب گوید. بیتو در این صنعت ابیات بسیار است چنان
 گفتم از زلفت مرا حاصل پریشانی است گفت                                  هر که طاوس باید جــــــبر هندوستان کشد

 ت:الرحمۀ فرماید. بیو خواجه حافظ علیه
 صبــــحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت                                    ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیـــــــم ولی                                    هیچ عاشق سخن سخت به معـــــشوق 
 نگفت

 حسن مطلع
اند که شاعر جهد کند که در بیت اول قصیده را از صنایع و الفاظ لطیف و معنی غریب ن گفتهاین صنعت را استادان چنا

و بدیع قرین سازد و کلمات ناخوش و مکروه که به فال نیک نباشد احتراز نماید تا خاطر ممدوح و مستمع را نشاظ 
 افزاید. استاد شعرا رشید گوید. بیت:

 ــــان                                 آمــــــد به مستقر جاللـــــــــت خدایگانمنت خداي را که بتابید آسمــــــــــ
 اگرچه حضرت شیخ سعدي چنین فرموده:

گرك بازآمدي محبوب سیم اندام سنگین دل                                  برآوردي گلم از خـــار و خــار از پا و پا از 
 گل

 اما پسندیده نیست.
 تخلّصحسن 

.پ] سر قصیده خواه وصف 16تخلّص در لغت به معنی رستن است از چیزي و در اصطالح آن است که شاعر از ابیات[ 
السحر موالنا کمال که قاعده است به مدح رود. رشیدالدین وطواط در حدایقشمایل یار و خواه صفت لیل و نهار. چنان

 نهایت کرده است. بیت:یف قلم به مدح رفته است وصف بیکه یکی از قدماي شعرا بوده بدین بیت که در تعر
رخ تیره سر بریده نگون ســـــــار مشکبار                                    گوید که نوك خامه دســــــــتور 

 کشــــــــورم
-تعریف کردي چناناست بایستی همه شود چندان لطافتی ندارد بلکه همه سرزنش قلم کردهچون نیک مالحظه کرده می

 که در این بیت:
افشان شده، عنبر شمیم فیض بخش                              گوییا در دســــــــت دستور سالطین منظر خامه مشک

 است
حامی شرع محمد آن حســـن آهن که او                                      سایۀ شمـــــــــع هدایت آفتاب کشور 

 اســـــت
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-نوشتند به میها نموده اند هیچ یک بیتی که نام ممدوح در آن مندرج است ننوشته اند اگر میکه استادان که مثالدیگر آن

 که:بود. چنان
اي غم بدار دســــــت ز من ور نه داد من                                    نصــرت قرین تهـــمتن صاحـــــی  قران 

 دهد
حســـــن آن که راي او                                    نور و ضــــیاء به مــــهر مه آســــــمان  گردون جناب شاه

 دهد
و سبب آن که از سر قصیده به مدح رفتن را تخلص گفته اند. آن است که شاعر قصد مدح کرده و می خواهد به خیاالت 

 نگیز از مشقت اندیشه خالص می شود.غریب معانی دل فریب به سر مدعا رود گویا طبع خیال ا
 حسن طلب

این صنعت چنان است که شاعر در تمناي مطلوب از ممدوح در ابیات خود به وجه حسن و الفاظ شیرین اشارت به 
 که در این بیت ادیب صابر گوید. بیت:مقصود خود کند و شرایط تعظیم تمام و حسن اهتمام به جاي آورد. چنان

. ر]                            نه من غریبـــــم و شاه جهـــــان غریب 17مگیر و فضل مگیر[ ادب مگیر و فصــاحت 
 نواز

 گوید بیت:ابوالمعالی رازي می
 نواي من همه همچون زمانه باشـــــد از آن که                               همــــــــی نکرده از او هیچ کار مـــن به نوا

از آن خوبتر که هـــــمت تو                                ز یکدگـــــــــر برهاند زمانه را و چه چیز باشـــد 
 مـــــــــرا
 حسن مقطع

چنان باشد که شاعر بیت آخر را اهتمام کند که به زیور الفاظ خوب و معنی بدیع مرغوب قطع کند چرا که اگر بیت آخر 
 کند و رشیدوطواط گوید.  بیتفع مینیک باشد سستی و ثقل ابیات سابق را ر

مبادا صدر  تو بی من که نازد تا دم محشر                                      نه ممدوحی جهان چون تو نه مداحی فلک 
 چون من

 که مسعود گوید. بیتآید چنانو گاه در حسن مقطع بسط می شود و ابیات زیاده می
ســـــــــــــال                                         بر تیــــــــــغ خریف زینت و تا بود باغ و راغ را هر 

 حــــــــــــور
باد عیشــــــــــتت به خرّمی موصوف                                        باد روزت به فرّخــــــی 

 مذکـــــــــــــــــور
 تبیین

که در بیتی یا مصرعی اصطالح چنان باشد که شاعر در بیتی صفتی چند برشمارد و آن در لغت آشکار کردن باشد و در
دیگر تفاصیل آن را بیان کند و این را تفسیر نیز گویند. به معنی هویدا کردن و تفسیر بر دو قسم است: تفسیر جلی و 

 خفی.
 است مثال:اول تفسیر جلی و آن این است که استاد گفته

 فال و اصل و نسل و تخت و بخت حال و مال و سال و
 بر مرادت باد هر هشت اي خدیو کامـــکار                                                                                     
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 یار حال نیکــــو، مال وافر، ســـــــــال فرخ فال س                          اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخــت
که چنان باشد که الفاظ مبهمه را در مصرعی پوشیده گذارند و در مصراع دیگر در بیان آورند. چناندوم تفسیر خفی و آن

   در معرکه .... 
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