
 
 
 
 
 
 

  براعت استهالل در سخن نظامي
 اسحاق طغياني

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
 زهره مشاوري

  دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
 چكيده

در زبان فارسي براعت استهالل است. اين صنعت را در مقدمة برخي از آثار، بويژه  يكي از صنايع معنوي بديع
توان يافت كه از جملة آنها مقدمة برخي داستانهاي شاهنامه در خور ذكر است. نظامي  هاي داستاني مي منظومه

و در به كارگيري  هاي غنايي خود بهرة فراواني برده يكي از شاعراني است كه از براعت استهالل در منظومه
اي تازه در پيش گرفته است. او براعت استهالل را نه در آغاز داستان، بلكه در آغاز  اين صنعت نيز شيوه

بسياري از بندهاي آن آورده است و پيوندهايي زيبا ميان اين براعت استهاللها با آن بند از داستان كه به دنبال 
هاي غنايي  ان گفت براعت استهالل يكي از ويژگيهاي منظومهشود برقرار نموده است. مي تو آن آورده مي

هاي نظامي، بيشتر  نظامي است كه بويژه در خسرو و شيرين نمود بارزتري دارد. موضوع براعت استهالل
توصيف است و بويژه وصف برآمدن روز يا شب مورد توجه او بوده است. در اين مقاله، صنعت براعت 

ايي نظامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ضمن مقايسة مهمترين آنها يعني هاي غن استهالل در منظومه
، نخستين منظومة غنايي بلند فارسي، تفاوتهاي كاربرد آن در اين دو اثر »ويس و رامين«با » خسرو و شيرين«

  نموده خواهد آمد.
  اميننظامي، براعت استهالل، منظومة غنايي، خسرو و شيرين، ويس و ر هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
براعت در اصل «اند براعت استهالل است.  يكي از شگردهاي ادبي كه آن را جزء  صنايع معنوي بديع برشمرده

به معني تفوق و برتري؛ و استهالل به معني نخستين آواز كودك در هنگام زادن است و مجازا به معني 
  ).303، 1383(همايي: » خطابه استدرآمد كتاب و منظومه و مقاله و  سرآغاز و مقدمه و پيش

نوعي از صنعت تناسب و مراعات نظير است كه اختصاص به مقدمه و «اند:       در تعريف اين صنعت گفته 
سرآغاز سخن دارد و مقصود اين است كه ديباچة كتاب يا تشبيب قصيده و پيش درآمد مقاله و خطابه را با 

  (همان).» صود تناسب داشته باشدكلمات و مضاميني شروع كنند كه با اصل مق
توان به  معروفترين نمونة براعت استهالل، سورة فاتحه الكتاب در آغاز قرآن كريم است و پس از آن مي

نامة مثنوي و مقدمة برخي داستانهاي شاهنامه مانند رستم و سهراب اشاره كرد. براعت استهالل داستان  ني
د است كه در آن فردوسي، با تمثيلي بديع فشردة داستان را بيان رستم و سهراب يكي از زيباترين اين موار

  كند: مي
اگر تندبادي برآيد ز كنج  

   
 به خاك افكند نارسيده ترنج 

   
   

    
   

  
   

   

 

 ستمكاره خوانيمش ار دادگر 
   

 هنر هنرمند دانيمش ار بي 
  

   

 اگر مرگ دادست بيداد چيست 
   

 چيستز داد اين همه بانگ و فرياد  
  

  )169، 2(شاهنامه، ج 

  توان ديد. نيز مي» بيژن و منيژه«و » رستم و اسفنديار«هايي را در آغاز داستان  در شاهنامه چنين براعت استهالل
هاي بديع  و زيبايي دارد كه نه در  هاي غنايي خود براعت استهالل اما سخن سراي بزرگ گنجه در منظومه

اند كه جز با دقّت نظر  چنان طبيعي افتاده اند و آن ها يا بندهاي آن آمده از پاره آغاز داستان، بلكه در آغاز برخي
  اي اين گونه آغاز مي گردد: شوند. داستان خسرو و شيرين بدون هيچ مقدمه فراوان دريافته نمي

 گوي كهن زاد چنين گفت آن سخن 
   

 كه بودش داستانهاي كهن ياد  
   

   

 سياهيكه چون شد ماه كسري در 
   

 به هرمز داد تخت پادشاهي 
   

  )40(خسرو و شيرين، ص 
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  ابتداي ليلي و مجنون نيز با ابيات زير است: 

 گويندة داستان چنين گفت 
   

 آن لحظه كه در اين سخن سفت 
   

   

 كز ملك عرب بزرگواري 
   

 بوده ست به خوبتر دياري 
   

  )50(ليلي و مجنون، ص 

شود و تنها در هفت پيكر است كه نظامي  اي داستان روايت مي نيز بدون هيچ مقدمهدر اقبالنامه و شرفنامه 
  نمايد: طرح مي» آغاز داستان«براعت استهالل زيبايي را در 

 خانة رازگوهر آماي گنج  
   

 گنج گوهر چنين گشايد باز 
   

   

    
   

  
   

   

 

 كاسمان را ترازوي دو سر است 
   

 دريكي سنگ و در يكي گهر است  
  

   

 از ترازوي او جهان دو رنگ  
   

 گه گهر بر سر آورد، گه سنگ... 
   

  )56(هفت پيكر، ص 

شود نظامي در ابتداي داستانها، معموال براعت استهالل نياورده است وليكن براعت  كه مالحظه مي چنان 
خواننده را براي ورود به آن بخش از داستان آماده  هاي داستان است تا ذهن هاي او در سرآغاز پاره استهالل

» خسرو و شيرين«ي اوست كه بويژه در هاي غناي كند. در حقيقت براعت استهالل يكي از ويژگيهاي منظومه
نمود بارزتري دارد. در ذيل به بررسي اين صنعت ادبي در سه منظومة او پرداخته مي شود و ضمن مقايسة 

  گردد. ها تحليل مي ين موضوعات مورد عالقة نظامي در اين براعت استهاللآنها با يكديگر عمده تر
  

  خسرو و شيرين
مورد از آنها داراي مقدمه يا گونه اي  30پاره تشكيل شده است كه در حدود  124داستان خسرو و شيرين از 

براعت استهالل است. منظور ما از براعت استهالل مقدمه گونه اي است كه شاعر در ابتداي بندهاي داستان 
ند دارد.  از آن جمله مي توان به آورده است و اين مقدمه پيوستگي معنوي يا لفظي با موضوع آن بخش يا ب

  اشاره كرد: » نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول«ابيات زير در بخش 
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چو مشكين جعد شب را شانه كردند  
   

 چراغ روز را پروانه كردند 
   

   

به زير تخته نرد آبنوسي 
   

 نهان شد كعبتين سندروسي 
   

  )58(خسرو و شيرين، ص 

خواهد تصوير خسرو را براي اولين بار به شيرين بنمايد. در ابيات مذكور  كه شاپور ميسخن از زماني است 
اي كه درباره شب مي آورد و آن را به صورت   كند. او با استعاره نظامي توصيفي رازآلود از آمدن شب ارائه مي
برد و اين معني را با  يكند، خواننده را به سوي فضاي عاشقانه م زني كه گيسويش را شانه زده اند تصوير مي

در مصرع بعد محكمتر مي سازد. در بيت دوم نيز، غروب كردن خورشيد را به نهان » پروانه«آوردن كلمة 
كند كه با پنهان شدن شاپور از ديد شيرين  شدن كعبتين سندروسي در زير تخته نرد آبنوسي آسمان تعبير مي

  رويان از آن صحراست.   صوير توسط نگهبانان و گريختن پرييابد. فرجام اين بند نيز پاره كردن ت ارتباط مي
  اين گونه آغاز مي گردد:» اندام شستن شيرين در چشمة آب«همچنين بخش 

سپيده دم چو سر بر زد سپيدي 
   

سياهي خواند حرف نا اميدي  
   

   

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
   

فرو شد تا برآمد يك گل زرد  
   

  )77شيرين،(خسرو و  

آيد، سياهي  جا به نمايان شدن شيرين در آب مانند است. وقتي سپيده دم برمي توصيف برآمدن روز در اين
آورد. او در  آيد، آسمان از حسادت آب در چشم مي گريزد. شيرين نيز چون به چشمه در مي اميدانه مي نا

اين تشبيه نيز سپيدي سپيده و سياهي غلتد و  چشمه همچون قاقم سپيدي است كه بر روي سنجاب سياه مي
آورد. در بيت دوم گل زردي كه با فرو شدن هزاران نرگس از  تاريكي را كه در بيت اول آمده بود به ياد مي

چرخ جهانگرد برآمده، خورشيد است و در ابيات بعد نظامي، شيرين را به گلي كه بر چشمه روييده است 
  .كند تشبيه مي

  گويد: مي» ن خسرو از بهرام چوبينگريخت«در سرآغاز بند 
كليد فتح راي آمد پديد است 

   
كه راي آهنين زرين كليد است  

   
   

  )113(خسرو و شيرين،  ز صد قالب كاله خسروي به  ز صد شمشيرزن راي قوي به 
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كرد و مناسبت و در ادامه بيان مي كند كه چون بهرام قوي راي از بر تخت نشستن خسرو آگاهي يافت چه 

  ابيات با يكديگر معلوم است.
  مقدمة نظامي چنين است:» كشتن شيرويه خسرو را«و نيز در 

شبي تاريك نور از ماه برده 
   

فلك را غول وار از راه برده  
   

   

زمانه با هزاران دست بي زور 
   

فلك با صد هزاران ديده شبكور  
   

  )417(خسرو و شيرين،  

آشكار است كه چنين شبي، تاريك بايد باشد و حتي فلك را همچون شيرويه گمراه كرده باشد. شبي كه در 
آن دست تقدير از هر دستي قويتر است و چشمان فلك (ستارگان) با وجود روشني از ديدن هر چيز بسته 

  است.    
بيشتر آنها ( در حدود هفتاد هاي خسرو و شيرين آن است كه موضوع  مطلب قابل توجه در براعت استهالل

  دهد.  درصد موارد) را توصيفات شب يا روز تشكيل مي
  

  ليلي و مجنون
مورد براعت  11بند تركيب يافته است. در اين بندها در حدود  62ليلي و مجنون در بخش داستاني از 

ديد پيوستگي كمتري كه خواهيم  شود كه البته نسبت به خسرو و شيرين كمتر است و چنان استهالل ديده مي
  گويد: مي» آزاد كردن مجنون گوزنان را«مثال در بخش  نيز با موضوع بندها دارد.

 چون صبح به فال نيكروزي  
   

 بر زد علم جهانفروزي 
   

   

 ابروي حبش به چين درآمد  
   

 كĤيينه چين ز چين برآمد  
   

   

 آن آينه خيال در چنگ  
   

 چون آينه بود ليك در زنگ 
   

 )110(ليلي و مجنون،   
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واسطه تكرار لفظ آينه حاصل  آيد بجز پيوستگي اندكي كه به كه در دو بيت اول با ابياتي كه پس از آن مي

  توان يافت. شود ارتباط ديگري نمي مي
براعت استهاللي بسيار زيبا و كم نظير آورده كه با اين ابيات » صفت رسيدن خزان و در گذشتن ليلي«اما در 
  گردد: مي آغاز

 شرط است كه وقت برگريزان  
   

 خونابه شود ز برگ ريزان 
   

   

خوني كه بود درون هر شاخ   
   

 بيرون چكد از مسام سوراخ 
   

   

 قارورة آب سرد گردد  
   

رخسارة باغ زرد گردد  
   

  )218(ليلي و مجنون،  

صبح يا شب تشكيل مي دهد، توصيفها به در اين منظومه نيز هرچند مقدمه بيشتر بندها را وصف آسمان 
آبداري و تفصيلي كه در خسرو و شيرين ديده مي شود نيست و پيوند كمرنگ تري نيز با ابيات پس از خود 

  دارد.
  

  هفت پيكر
توان براعت استهالل يافت. در اين  مورد آنها مي 8بند است و در  52هفت پيكر از آغاز داستان بهرام داراي  

ها  ها بجز در دو مورد وصف صبح است و البته بيشتر ارتباط ميان مقدمه و مؤخره ع تمام مقدمهمنظومه، موضو
  آورده است:» برگرفتن بهرام تاج را از ميان دو شير«در  بر پاية پيوندهاي لفظي استوار است.

 بامدادان كه صبح زرين تاج  
   

 كرسي از زر نهاد و تخت از عاج 
   

   

 كارداران و كارفرمايان  
   

هم قوي دست و هم قوي رايان  
   

   

 از عرب تا عجم سوار شدند  
   

سوي شيران كارزار شدند  
   

  )97(هفت پيكر،  
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  شود.  كه ارتباط لفظي ميان تاج و كرسي در اين ابيات با ابيات پسين ديده مي
پيوندي ميان ترازوي پر زر و لباس و جام و تاج نيز چنين » نشستن بهرام روز يكشنبه در گنبد زرد...« در 

  آيد، ديده مي شود: زرين بهرام كه در ادامه مي
 چون گريبان كوه دامن دشت  

   
 از ترازوي صبح پر زر گشت 

   
   

 روز يكشنبه آن چراغ جهان  
   

 زير زر شد چو آفتاب نهان 
   

  )182( هفت پيكر،  

ها در خسرو و شيرين، هم زيادترند و هم داراي  اين براعت استهاللكه پيشتر اشاره شد  به هر روي چنان
باشند. موضوع عمدة آنها نيز وصف آسمان در هنگام طلوع يا غروب  ارتباطهاي معنوي و محكمتري مي

  خورشيد و ملزومات آنهاست.
نگرفته باشد، به سخن سراي گنجه از اين صنعت، كه شايد در كتابهاي بالغي چندان هم مورد اعتنا قرار 

شايستگي استفاده كرده و جاي جاي در آثار خويش فرصتي براي به كارگيري آن جسته است. هرچند تقسيم 
داستانهاي بلند به اجزاء كوچكتر و قرار دادن عنوان براي آنها يك سنت ادبي بوده است و پيش از نظامي هم 

اعت استهالل در آغاز اين اجزاست.  او با جابجايي شود، اما هنر نظامي در به كارگيري بر به وفور ديده مي
مختصري كه در استفاده از اين صنعت به وجود آورده لطف آن و همچنين لطف سخن خويش را دو چندان 

ها توصيفي از برآمدن صبح يا شب است  ساخته است. نكته جالب توجه اين است كه اكثر اين براعت استهالل
دهد. براي روشنتر شدن توجه ويژة نظامي  د را پيش روي خواننده قرار ميو تصاوير طلوع يا غروب خورشي

ها به مقايسة خسرو و شيرين او با ويس و رامين فخرالدين  به توصيفهاي صبح و شب در براعت استهالل
  پردازيم.  اسعد كه نخستين منظومة غنايي فارسي بوده و از جهاتي مورد توجه نظامي نيز بوده است مي

  
  خسرو و شيرين با ويس و رامين مقايسة

 5توان يافت و تنها  مورد براعت استهالل مي 15در ويس و رامين در سرآغاز بخشهاي داستان در حدود  
يابد. توصيفهاي فخرالدين در اين موارد بسيار ساده است،  مورد از اينها به وصف شب و روز  اختصاص مي
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اط چنداني هم ميان آنها با مطالبي كه قرار است در آن بند از سخن او آب و تاب سخن نظامي را ندارد و ارتب
  آورده است:» نصيحت كردن به گوي رامين را«گردد. در  داستان ذكر شود، يافت نمي

 چو سر برزد خور تابان دگر روز 
  

 فروزان روي او شد گيتي افروز 
  

   

 هوا مانند تيغي شد زدوده 
  

 زمين چون زعفراني گشت سوده 
  

  )222و رامين، (ويس  

  
گوي كه به پرسش حال رامين آمد و او را پند  و سپس ادامه داده است كه در خراسان فرزانه اي بود به نام به

داد كه با وجود داشتن جواني و اورنگ شاهي بايد به شادي و رامش بپردازد. ميان تشبيه هوا به تيغ زدوده با 
كه نظامي در بيشتر موارد توصيفهاي خود را متناسب با  آن شود؛ حال ابيات پس از اين مناسبتي ديده نمي

به » آگهي خسرو از مرگ بهرام چوبين«سازد. يكي از زيباترين اين توصيفها در  موضوع بندهاي داستان مي
  صورت براعت استهالل آمده است:

 چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ 
   

 سپاه روم زد بر لشكر زنگ 
  

   

 در دستبر آمد يوسفي نارنج 
  

 ترنج مه زليخاوار بشكست 
  

   

 سازيشد از چشم فلك نيرنگ 
  

 گشاد ابرويها در دلنوازي 
  

(خسرو و 
  )183شيرين،ص

  سرايد: اين گونه مي» رفتن رامين به كهندز به مكر«فخرالدين اسعد در جاي ديگر، در مقدمه 
 چو دود شب بماند از آتش روز  

   
 فلك بنوشت خيري مفرش روز 

   
   

 بشد بر پشت اشقر آفتابش  
   

 چو باز آمد بر ادهم آفتابش 
   

   

 ز لشكرگه به راه افتاد رامين  
   

  )357(ويس و رامين،   كس جز ماه و پروين  نديدش هيچ  
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كه اشقر و  كه باز هم ارتباطي قوي ميان اين ابيات با موضوعي كه در اين بخش طرح شده نيست؛ مگر آن
ادهم را با لشكر و به راه افتادن مرتبط بدانيم كه البته ارتباطي بسيار ضعيف و لفظي خواهد بود. درآغاز 

  رود.  ست بر سر اصل مطلب ميپردازد و يكرا چيني نمي بسياري از بندها نيز فخرالدين غالبا به مقدمه
  هايي از سرآغاز بندهاي منظومة او به قرار زير است: نمونه

  
  »:آگاه شدن موبد از رفتن رامين نزد ويس«در 

 چو آگه گشت شاهنشاه موبد  
   

 كه پيدا كرد رامين گوهربد 
   

   

 دگر باره بشد با ويس بنشست  
   

گسسته مهر ديگر ره بپيوست   
   

  )144رامين، (ويس و  

  »:رسيدن پيك رامين به مرو شاهجان و آگاه شدن ويس از آن«در  
 چو پيگ و نامة رامين درآمد  

   
 طراقي از دل ويسه برآمد  

   
   

 دلش داد اندر آن ساعت گوايي  
   

 كه رامين كرد با او بيوفايي 
   

  )248(ويس و رامين،  

كوشد با بيان مطالبي كه معموال همة  گيرد و مي از تمثيل مدد ميهاي خود بيشتر  فخرالدين در براعت استهالل
  گويد: مي» رسيدن ويس و رامين به هم«مردم بر آن اتفاق نظر دارند، داليل يك واقعه را توجيه نمايد. مثال در 

چو خواهد بد درختي راست باال 
   

چو بر رويد بود ز آغاز پيدا  
   

   

زافروهميدون چون بود سالي دل 
   

پديد آيدش خوشي هم ز نوروز  
   

   

چنان چون بود كار ويس و رامين 
   

كه هست آغازش آينده به آيين  
   

  )126(ويس و رامين،  

  كند: چنين آغاز مي» رفتن رامين به گوراب و...«و يا در بخش 
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چو خواهد بود روز برف و باران 
  

 پديد آيد نشان از بامدادان 
   

   

 بستن تيره گرددهوا از ابر  
   

 ز باد تند گيتي خيره گردد 
   

   

 چو فرقت خواهد افكندن زمانه 
   

 پديد آرد ز پيش او را بهانه 
   

  )231(ويس و رامين،  

آورد و چرايي ماجراها را بيان  اي از داستان را فراهم مي با چنين ابياتي، فخرالدين زمينة ورود به بخش تازه
كوشد خواننده را با فضاي تازه آشنا كند  ر پي توجيه علل حوادث است. او تنها ميدارد؛ اما نظامي كمتر د مي

اي لطيف و باريك از آنچه در ادامه روايت خواهد كرد، در  اي پيش روي او مجسم سازد كه اشاره و صحنه
  خود داشته باشد. 

   
  نتيجه گيري 

كه كمتر مورد توجه شاعران و اديبان بوده نظامي در آثار غنايي خويش به يكي از صنايع بسيار ساده ادبي 
است، يعني براعت استهالل توجه نموده و بويژه در منظومة غنايي خسرو و شيرين آن را مورد استفاده قرار 
داده است. براعت استهالل كه پيش از او در نزد شاعري چون فردوسي تنها در مقدمه داستان به كار رفته، در 

هاي  آيد. اين صنعت در ويس و رامين فخرالدين اسعد نيز در آغاز پاره اي داستان ميه آثار او به مقدمه پاره
داستان آمده است اما تفاوت كار نظامي با او در اين است كه فخرالدين كمتر از نظامي اين صنعت را به كار 

صيفهاي نظامي گيرد و فخرالدين از تمثيل. تو برده است، نيز نظامي در اين بخش بيشتر از توصيف كمك مي
، در هفتاد در صد موارد به برآمدن صبح يا شب و »خسرو و شيرين«ها در اثري مانند  در براعت استهالل

يابيم. بررسي  مند مي ملزومات آنها مربوط است و در جايگاههاي ديگر نيز او را به وصف روز و شب عالقه
ه عنوان ابزاري براي زيباتر كردن سخن و نيز فهم دهد كه نظامي براعت استهالل را ب آثار داستاني او نشان مي

توان يكي از ويژگيهاي  آيد به كار گرفته است و استفاده از اين صنعت را مي بهتر مطالبي كه پس از آن مي
  سبكي او به شمار آورد.
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