
 

 آسیب شناسی علوم بالغی قدیم و جدید
 

1 محمدعلی ضیاییدکتر   

 چکیده
اگر زبان را نظام انتقال پیام به صورت درست و ادبیات را انتقال پیام به صورت زیبا بدانیم در آن صورت در جستتوو   

  علوم بالغی است. بیش از هزار سال از تتدوین   شود و این کار بر عهده که منور به زیبایی کالم می عاملی خواهیم بود
ها   نخستین کتابها  بالغی در زبان عربی می گذرد و ادبیات فارسی نیز در این هزار سال همزمان با بهره گیر  از داشته

حاضر در صدد است با کنکاش در متون بالغی قتدیم   بالغت عربی، به تکامل و غنی ساز  آن کمک کرده است. تحقیق
ها و به تبع آن نیازها  علوم بالغی فارسی را نشان دهتد.   و جدید به آسیب شناسی آن اقدام کند و در حد توان، کاستی

 گیرد برخی از مهمترین کتابها  علوم بالغی قرون پنوم تتا هتتتم   ا  انوام می اساس این پژوهش که به صورت کتابخانه
 .هور  و نیز کتابها  نوشته شده در نیم قرن اخیر است

  
 آسیب شناسی، بالغت قدیم، بالغت جدیدواژگان کلید : 

 
 مقدمه

تأثیر انکارناپذیر کاربرد علوم بالغی بر متون ادبی بر کسی پوشیده نیست و همه بر این امر معترفند که )اگرر نورویی    
ی زبان خارج کرده و آن را در ردیر  ادبیراق اررار     نوشته را از محدودهتنها عامل( یکی از مهمترین عواملی که یک 

دهد به کارگیری صناعاق علوم بالغی اع  از معانی، بیان، بدیع، عروض، اافیه و. .. است. ایرن فنرون و صرناعاق     می
ی معمرویی و   هتوانند آنوونه که گاه در تعری  شعر گفته شده است نوعی رستاخیز کالمی ایجاد کنند و یک نوشرت  می

 .خنثی و عادی را تا حد یک شاهکار باال ببرند
نظر به اهمیت علوم بالغی جای تعجب نیست که تأیی  اینوونه کتابها را همپرای کتابهرای ادبری منظروم و منثرور در      

اابرل   هایی از ایرن کتابهرا   اعصار و دورانهای تاریخی مشاهده می کنی  و از نخستین ارون تاریخ ادبیاق فارسی نشانه
ی جایب توجه در اغلب این آثرار اهتمرام مفیفران برر      مشاهده است اگرچه گاه اصل اثر بر جای نمانده است. اما نکته

نوشتن کتابی است که مستقل از علوم بالغی زبان عربی به درد اندیشوران زبان فارسی نیز بخورد. آنان که به درسرتی  
دانسرتند و برر اهمیرت     ی آنها را می ان و ادبیاق فارسی و نسبت برادرانهی تنواتنگ زبان و ادبیاق عرب را با زب رابطه

دادند و بر این امر  این نزدیکی واا  بودند با این حال حساسیتی زیاد در استقالل بالغت فارسی نیز از خود نشان می
  .ی نخواهد گشودآگاه بودند که تکرار مکرراق بالغت عربی در زبان فارسی گرهی از مشکالق ادیبان زبان فارس

هرایی بسریار، رنر      با این حال علیرغ  گذشت ارنها از تأیی  آن کتابها هنوز علوم بالغی ادبیراق فارسری از کاسرتی   
برد و همچنان چش  انتظار صاحبان ذوق و خردی است که کار ناتمام گذشتوان را به پایران رسرانده و بره ترأیی       می

ه به نیازهای ادب فارسی پاسرخوو باشرد و در عرین جرامع صرناعاق ادب      ی علوم بالغی دست یازد ک کتبی در زمینه
 .فارسی بودن، مانع از ورود مباحث غیر ضرور از زبانهای بیوانه گردد

هرا و   در این پژوهش تالش بر آن است که با نواهی آسیب شناسانه به کتابهای علوم بالغری اردی  و جدیرد، کاسرتی    
  .ر گیردنیازهای هر دو گروه مورد بررسی ارا
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ای علمی یا کتابی مستقل که نقادانه به این آسریب بپرردازد برر نخرورده      نوارنده در بررسی پیشینه این تحقیق به مقایه
 .است اگر چه اذعان دارد عدم مشاهده دییلی بر فقدان اینوونه آثار نیست

 آسیب شناسی کتب بالغی قدیم -الف
ی ادب فارسی با همتی تحسین برانویز  پر افتخار ایران زمین در عرصهپیش از هر چیز باید معترف بود که دانشمندان 

ای کره در آن اغلرب    های زندگی خود در جامعه ها و راحتی نظرکردن از خوشی ال  به دست گرفته و به ایمت صرف
ن به منزیره  اند و بررسی نقادانه آثار آنا ترین حد خود بوده است شاهکارهایی خلق کرده در عمل، ارزش عل  در پایین

 .باشد نفی مجاهداتشان نمی
 :هایشان را به چند بخش تقسی  کرد توان کاستی اما با غوری در اغلب این آثار می

 
    بالغت زبان و ادب عربی باقی ماندن در سیطره .6

بروده  تردیدی در این گزاره نیست که علوم بالغی مورد استفاده در زبان و ادب فارسی، علومی مختص ادبیاق عررب  
مند شده اند. اسرتاد عبرا     است که به دالیلی صاحبان ذوق ادبی در زبان و ادبیاق فارسی نیز تمام و کمال از آن بهره

ای که بر کتاب حدائق ایسحر رشیدایدین وطواط نوشته است پیش از معرفری ایرن کتراب در توصری       اابال در مقدمه
 :نویسد ی عل  بدیع می پیشینه
بسیاری دیور از شعب فنون ادبی از علوم مختصّه زبان عربی اسرت و غیرر از بعضری صرنایع      عل  بدیع نیز مثل »

معنویه آن مثل تشبیه و استعاره و غیره که برای هر یغتی طبیعی و جزء ذاق هر زبان و طبیعت هر انسانی اسرت بقیره   
ان عربی مورد توجه ارار گرفته. . مخصوصاً صنایع یفظیه آن از ابیل سجع و ترصیع و تجنیس و غیره اول مرتبه در زب

 )، نح مقدمه1031وطواط، « ) 
نخستین آثار تأییفی به زبان فارسی که در صدد بودند اثری مفید به حال فارسی زبانان بنویسرند درد را تشرخیص   

اابرال  ی بالغت عربی در حد آوردن شواهد مثایی خارج شدند در این مورد استاد عبا   داده و در حد توان از سیطره
  :نویسد می

اجبار و حس تقلید که از خواص ذاق انسانی است گویندگان ایرانی را بتقلید اسراییب عررب و آوردن علروم     »...
ادبی بلبا  فارسی واداشت و اگر چه در ابتدا این کار به تقلید صِرف شروع شرده برود ویری بعردها دسرت تصررف       

کرد و باینتیجه تکمیالق زیراد در ایرن فرن نیرر مثرل فنرون دیورر راه        استادان ایرانی در بسیاری موارد تغییراتی وارد 
  ...یافت

آید گویندگان پارسی زبان برای بعضی از صنایع بدیعی در مقابل اصطالحاق  همچنانکه از حدائق ایسحر برمی ...
را چیسرتان   عربی از خود اصطالحاتی نیز وضع کرده بودند مرثاًل ردایعجرز علری ایصردر را مطرابق و مصرّدر و یغرز       

« ) انرد.  داشرته و در تقسری  و مسرمّا دارای سربک خاصری بروده       اند و صنعت سفال و جواب را معتبر می خوانده می
 ، نا و نی مقدمه(1031وطواط، 

های دیورر از حرد بازنویسری     اما نیتی که این بزرگان داشتند در حد کمال تحقق نیافت و در اعصار بعدی نوشته 
نرفت و سایه سنوین بالغت عربی بر سر زبان فارسی باای مانرد ایرن امرر بره معنری تجرویز       مطایب گذشتوان فراتر 

 .درمانی عربی برای یک درد فارسی بود یعنی بی توجه بودن به نیازهای اصیل ادبیاق ایران زمین
کتابرت اثرر    دانند تاریخ های شعری می ترین کتاب به زبان فارسی پیرامون صناعت را کهن« ترجمان ایبالغه» کتاب 

ی آن فرخی سیستانی شاعر عهد غزنروی اسرت یریکن برا یافتره       هجری است.پیشتر گمان بر این بود که نویسنده 735
ای کهن از این کتاب معلوم شد که اثر به ال  شخصی به نام محمد بن عمر رادویانی اسرت. احمرد آترش     شدن نسخه

ادیمترین اثر ادبی ایران بعرد  » ته است پس از آنکه کتاب را ای که بر این کتاب نوش مصحح ترجمان ایبالغه در مقدمه
 (5، 1031می نامد از اشتباه صاحب نظران در انتساب اثر به فرخی سیستانی سخن می گوید.) رادویانی، « از اسالم
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چنین گوید محمد بن عمر ایرادویرانی کری تصرنیفها بسریار دیردم مرر       » رادویانی در مقدمه کتاب خود می نویسد:
نشیان هر روزگاری را اندر شرح بالغت و بیان حل صناعت و آنچ از وی خیرزذ و بروی آمیرزذ، چرون عرروض و      دا

معرفت ایقاب و اوافی، همه بتازی دیدم؛ و بفایده وی یک گروه مرردم را مخصروص دیرذم مورر عروضری کره ابرو        
ااسام صناعت و شناختن سخنان با  یوس  و ابوایعالی شوشتری بپارسی کرده اند و اما اندر دانستن اجنا  بالغت و

پیرایه و معانی بلندپایه کتابی ندیذم بپارسی کی آزاده را مونس باشد و فرزانه را غموسارو محرد  بروذ. ) رادویرانی،    
 متن اصلی( 1، 1031

رادویانی پس از آنکه از انتظار خود برای اینکه کسی دیور پا پیش گذاشته و خأل نبود کتاب بالغرت مفیرد بررای    
شود خود دست به کرار شرده    گوید و زمانی که ناامید از پا پیش گذاشتن دیوران می پارسی زبانان را پر کند سخن می

بدان ادر که مرا فراز آید ازین عل  بذین کتاب جمرع کرن  و بتصرنی ِ شرافی بیرارای  و      » کند که:  و کتابی تأیی  می
حده از گفتار استاذان باز نمای  تا ره نمای باشد هنر آزمرا   علیاجنا  بالغت را از تازی بپارسی آرم و مثال هر فصلی 

را سخن پیمای را. .. تا یک ره این کتاب را بسر بردم باب بر عقبِ باب با شرح. و فصلی چند کی معرروف ترر بروذ    
و اندر جمال بدایع و نزدیک تر بوذ بعرف طبایع چون ترصیع و تجنریس و تقسری  و اسرتعارق و اشرتقاق و اغرراق      

نظایر و امثال وی بیشتر دیذه و بیشتر آوردم و یک یک بیتِ هزل و طیبت نیز از وی دور کردم تا همره دواعری انرس    
 متن اصلی( 0همان، « ) اندر وَی موجود بوذ

رادویانی آنچنانکه اول داده است برای تمام مباحث، شواهد مثایی از اشعار فارسی شاعران پیش از خرود از ابیرل   
امری، فرخی، ابوایعال شوشتری، منجیک، محمد عبده، عنصری، احمد منشوری و. .. ذکر می کنرد و در حرد   رودکی، 

توان خود تغییری در ساختار کتابهای بالغی ادبیاق فارسی ایجاد می کند اگر چه در ذکر فهرست مطایب کروچکترین  
ایمکنی، فی ایکالم ایمحتمل بایمعنیین ایضدین، فری  دهد مثالً: فی ایترصیع و ایتجنیس، فی ایتشبیه  تغییری در نامها نمی

 ( هایکنایت و ایتعریض، فی االیغاز و ایمحاجاق و. .. ) همان، صفحه 
هجری کتاب مه  دیورری در زمینره علروم     771تا  741حدود نی  ارن بعد از رادویانی یعنی در محدوده سایهای 

ی رشیدایدین وطرواط کره بره اعتقراد      نوشته« فی داایق ایشعر حدائق ایسحر» آید. کتاب  بالغی به رشته تحریر در می
شاهکار جاویدان رشیدایدین وطواط یعنی کتابی که نرام او  » عبا  اابال مصحح کتاب حدائق ایسحر فی داائق ایشعر 

ر علو را در تاریخ ادبیاق مخلّد کرده است و در عموم ممایک فارسی زبان او را مشهور کرده است. .. و رشید آن را د
 ، نح(1031وطواط، « ) بدیع و صنایع شعری بمعارضه کتاب ترجمان ایبالغه. .. پرداخته

 :خود رشیدایدین وطواط در بیان این معارضه می نویسد
چنین کوید موی  کتاب امیر امام رشیدایدین سعدایملک محمد بن محمد بن عبدایجلیل کاترب کری روزی مرن    » 

شاه اتسز نَوَّراهللُ مَضجَعَهُ. .. طلب فرمروذ برر موجرب فرمران بشرتافت  و سرعادق        بنده را خذاوند ملک عادل خوارزم
خدمت او دریافت  کتابی در معرفت بدایع شعر پارسی کی آن را ترجمان ایبالغه خوانند بمن نموذ نکراه کرردم ابیراق    

ورده و با این همه از انواع شواهد آن کتاب را بس ناخوش دیذم همه از راه تکل  نظ  کرده و بطریق تعّس  فراه  آ
زیل و اصتاف خلل خایی نبوذ واجب شذ بر من بنده، کی پرورده آن درکاه  در معرفت محاسن نظ  و نثرر دو زبران   
تازی و پارسی این کتاب ساختن و این مجموع برداختن. .. و اکر در اجل تأخیر باشذ و روزکار مهلت دهذ و تقردیر  

ذ کتابی خواه  ساخت محیا بجمیع انواع عل  شرعر از عرروض و ایقراب و اروافی و     یزدانی بر وفق مراد انسانی رو
 ( 1، 1031وطواط، « ) محاسن و معایب نظ ...

 :ایمعج  فی معاییر اشعارایعج  در باب این نیت وطواط می نویسد» شمس ایس رازی در کتاب خود 
تازی و پارسی بیان کنرد و در حقرایق اصرناع    خواجه امام رشید کاتب چون خواست تا داایق صناعت اشعار  ». ..

آن تأییفی سازد بناء کتاب حدائق ایسحر فی داائق ایشعر بر یغت پارسی نهاد و دیور صناعاق شعری و شررح بردایع   
کالمی در آن جمع به یغت دری آورد چه دانست که فایده آن عام تر باشد و رغبت اکثر مردم به مطایعه آن بیشتر بود 

 (01، 1050، شمس ایس« ) 
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اما کتاب وطواط از نظر پرداختن به شاعران فارسی زبان در آوردن شواهد مثرایی یرک گرام بره عقرب نسربت بره        
شود چرا که بیش از نیمی از شواهد از زبران عربری بروده و نیمری دیورر از سری شراعر         ترجمان ایبالغه محسوب می

 .فارسی زبان است
کنرد او   مری « ایمعج  فی معاییر اشرعارایعج  » ادام به نوشتن کتاب هشتاد سال پس از وطواط، شمس ایس رازی ا

دانرد کره برا     نیز علت پرداختن به این امر را در ایرادگیری شاعران و سخن سنجان نسبت به کتاب ابلی خرودش مری  
 :نیازهای زبان و ادب فارسی هماهنگ نبوده است

پارسی دم عیسوی زنند و در ابراز ایاق معرانی دری  جمعی دیور از طایفه ظرفا و حلبه شعرا که در اعجاز نظ   »
ید موسوی نمایند به حک  آنک بناء این تأیی  بر یغت تازی است بر آن داّی گرفتند و در آن ادحی کرد و گفتند دو 
تصنی  در یک سلوک کشیدن و دو یغت را به یک عبارق شرح کردن که فایده آن بر یک اوم متصرور باشرد و هرر    

 (01همان، « ) آن دو یغت استیفاء حظ خویش از آن ممکن نوردد وجهی ندارد یک را از اهل
هرای عرروض و    شمس ایس نیز با آنکه در حد توان خود عربی گرایی وطواط را تعدیل کرد و برای تمام مردخل 

آن برر   اافیه و بیان و بدیع از شواهد شعری فارسی استفاده کرد اما آنوونه که از مرتن کتراب و نیرز فهرسرت مطایرب     
آید نتوانست تغییری اساسی در ساختار علوم بالغی به نفع زبان فارسی انجام دهد و تمرام نرام هرا و اصرطالحاق      می

 .ک  و کاست در کتاب خود تکرار کرد بالغی عربی را بی
غره  ایبال این وفاداری به بالغت عربی محدود به شمس ایس نشده تا دوره معاصر ادامه یافته است. در کتاب معای 

که در دهه چهل شمسی تأیی  شده است ضمن انکه اکثر اریب به اتفاق شواهد عربی هستند گاه مباحثی طرح شرده  
گراهی  » است که کاربردی در زبان فارسی ندارد از جمله در بحث انواع طلب و زیر مجموعه آن تمنی ذکر می شود: 

و در بحرث  « و آنها از اینقرار است: هرل، یرو و یَعَرلّ     بعضی از ایفاظ را به جهت غرضی در افاده تمنی استعمال کنند
استفهام طلب حصول صورتی است در ذهن هر گاه آن صرورق واروع نسربت    » اس  دوم استفهام چنین آمده است: 

بین دو چیز یا الواوع نسبت بین دو چیز باشد حصویش تصدیق باشد و اال تصور خواهرد برود و ایفراظی کره وضرع      
رجائی، « ) هام عبارق است از: همزه، هل و ما و من و ایّ کی  و ک  و این و انّی و متی و ایّان شده است برای استف

1053 ،100-104) 
موی  کتاب جواهر ایبالغه که کتابی ویژه عرب زبانران در علروم بالغرت ترأیی  کررده اسرت در براب تعریر          

ر مبحث معرفه در نحرو عربری در چنرد مرورد     مسنداییه چوونوی معرف ساختن مسنداییه را در چند صفحه با تکیه ب
بیان می کند که شامل: تعری  مسنداییه باالضمار، بایعلمیّه، باالشاره، بایموصوییّه، بأل، باالضافه و باینداء مری باشرد. )   

 (141 – 103، صص 1443هاشمی، 
ه ادیبران و شراعران و   و شوفت آنکه همین ساختار بدون ک  و کاست در کتاب معای  ایبالغه ) که جهت اسرتفاد  

محققان فارسی زبان تأیی  شده است ذکر شده است و راههای معرفه کردن مسرنداییه را اینوونره بیران کررده اسرت:      
 (31 – 45صص  1053تعری  باضمار، به علمیت، به اشاره، به موصوییت، به أل و به اضافه ) رجائی، 

 
 بیان مسائل غیر ضرور  و غیر مبتالبه. 2

ابهای بالغی، اصطالحاق و مباحثی مورد تأکید ارار گرفته است که مبتالبه بخرش اعظر  ادبیراق منظروم و     گاه در کت
و در فصل صنایع معنوی بردیع  « فنون بالغت و صناعاق ادبی» منثور فارسی نیست. استاد همایی در جلد دوم کتاب 

آورد کره امرروزه کراربرد چنردانی در ادبیران       میو سرااق ادبی از افتنان، تجرید، مشاکلت، استتباع و... سخن به میان 
 (014 – 114، صص 1051ندارد. ) همایی، 

ی بالغت در سایهای اخیر نیز همچون سنتی  شرح و توضیح اصطالحاق علوم بالغی ادی  را حتی استادان عرصه
بخشرودنی تلقری   مقد  و غیر اابل تغییر برای خود فرض کرده و عدول از حتی بخشی کوچک از آنهرا را گنراهی نا  

را برر خرود دارد   « نواهی تازه بره بردیع  » اند و جای تعجب نیست که در کتاب بدیع دکتر شمیسا با آنکه عنوان  کرده
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هایی ک  کاربرد و بلکه متروک همچون اطراد، ارصاد و تسهی ، عقد، استتباع و. .. سخن به میران مری    همچنان از آرایه
 (114 – 41، صص 1031آید. ) شمیسا، 
ی طابق اینعل باینعل به مباحث ضروری و غیرضروری و دایقاً آنچنانکه در کتابهای بالغت سنتی آمرده   یزوم اشاره

دهد که اهل ذوای که در صدد است کترابی بررای راهنمرایی نوگامران      است چنان صاحبان نظر را تحت فشار ارار می
موارد و ایزاماق ریز و درشرت مسریر شرعرگویی، از     شود در کنار اشاره به ی سرایش شعر تأیی  کند ناچار می عرصه

پرداختن به یک پیام فرعی بدون آنکه به پیام اصرلی اثرر   » اصطالح استطراد سخن بووید و آن را چنین توضیح دهد: 
( در حایی که با اندک توجه، بدیهی بودن امر در یک نوشته کرامالً مشرخص   113، 1053حسینی، « ) ای وارد آید یطمه

غلب شاعران در کنار پیام محوری شعر به موضوعاق دیور نیز می پردازند و یزومی ندارد این ویژگری یکری   است و ا
  .ها محسوب شده و در مورد آن ال  فرسایی شود از آرایه

ی انصراف و حرق نورری در     ی عل  اافیه ه  بکنی  با درنظر گررفتن روحیره   اگر همین نواه نقادانه را وارد حوزه
رسی  که بحث در باب ناموذاری تمام حروف و حرکاق اافیره ) اعر  از اینکره ابرل از      ه این نتیجه میتتبعاق ادبی ب

حرف رویّ بیایند یا پس از آن( ضرورتی ندارد و در این صورق سخن گفتن از اصرطالحاتی همچرون ایرد، حرذو،     
ی که بدانی  تمام حرروف پرس   انواع ردف و به ویژه وصل، خروج، مزید و نایر یزومی نخواهد داشت مخصوصاً زمان

شوند و نیازی به این نیست که هر حرف نامی مخصوص داشرته باشرد. )    از حرف رویّ، حروف ایحاای محسوب می
 (134، 1034وحیدیان کامیار، 

 
  تناقض در بالغت قدیم و جدید .9

م مرورد بررسری اررار    شماری از مباحث مطروحه در کتابهای بالغت ادی  که در ذیل عیوب و نوااص کلمه یرا کرال  
انرد. دکترر    مورد تأکید اررار گرفتره  « آرایه»اند در کتابهای جدید تحت عنوان حسن و زیبایی یا به تعبیر امروزی  گرفته

خرود یکری از عیبهرای کرالم را تترابع اضرافاق       « معانی و بیان» جلیل تجلیل به پیروی از کتب بالغی ادی  در کتاب 
کند. ایرن عیرب در    آید و سنوینی می ع اضافاق که در آن انواع اضافه پشت سر ه  میتتاب» نویسد:  معرفی کرده و می

 :شود ابیاق زیر از حافظ مالحظه می
 ساکنانِ حرمِ سرِ عفاف و ملکوق             با من راه نشین باده مستانه زدند
 «کردداستانِ شبِ هجرانِ تو گفت  با شمع         آن ادر سوخت که از گفته پشیمان  

 (11 -13، صص1053تجلیل،  )                                                                                   
هرای یفظری بررسری     سال سوم متوسطه همین مبحث را تحت عنروان آرایره  « های ادبی آرایه» موی  کتاب درسی 

 :کند کند. او ابتدا شاهد مثایی زیر را ذکر می می
 خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل            بازدارد پیاده را زسبیل

انرد   به ه  پیوسته« اِ» ی مصوق کوتاه  تمامی کلماق مصراع اول به وسیله». .. سپس در تشریح مطلب می نویسد: 
اسرت.   در این مصراع، تکامل بخش موسیقی درونری « اِ » ای از اضافاق پدید آمده است. تکرار مصوق کوتاه  و رشته

پنداشتند که مرانع روشرنی و رسرایی سرخن اسرت در       نامیدند و چنین می را تتابع اضافاق می» ِ « ادما تکرار مصوق 
هرادی، روح اهلل،  « ) افزایرد.  تر می کند و بر تاثیر آن مری  حایی که چنین نیست و این تکرار، گاه موسیقی بیت را بیش

 (44 – 40، صص1041
در یک عبارق که از نظر عایمران  » ِ « اق یعنی پشت سر ه  آوردن چند مصوق کوتاه و به این ترتیب تتابع اضاف

مند شده و تحت عنوان تکررار واج ) اعر  از صرامت یرا      بالغی ادی  مخل فصاحت کالم است در بالغت جدید نظام
  .گردد حسوب میبا این استدالل که بر موسیقی درونی شعر موثر است یک آرایه م« واج آرایی»مصوق( و با عنوان 
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دانرد و   توان دید. دکترر تجلیرل یکری از عیروب کرالم را تکررار مری        نیز می« تکرار» همین نواه متفاوق را در مبحث 
کند چنانکه کلمره چشر  در ایرن ربراعی از ابوسرعید       کثرق تکرار کلمه نیز کالم را از فصاحت سااا می»نویسد:  می

 :ابوایخیر
 بی چش  تو نور نیست بر چش  همه      ای چش  تو چش  چشمۀ چش  همه    

 ها است بر چش  همه چش  همه را نظر به سوی تو بود            از چش  تو چشمه
 (13، 1053تجلیل،  )                                                                                             
های درسی متوسطه با ذکر چند مثال این ویژگری نره    دید به ویژه در کتابهای ادبی ج در حایی که در کتاب آرایه

 :شود های یفظی شمرده می یک عیب بل یک حسن موسیقائی و در ردی  آرایه
 گفت       بالی  من بالی  من بالی  بدیدم حسن را سرمست می »

بره خروبی توانسرته موسریقی و ترأثیر      های شعری اوست  اینوونه تکرار آشکار که از هنرهای موالنا و دیبستوی ...
 (43، 1041)هادی، روح اهلل، «   .ی آن بیفزاید تر سازد و بر یذق خواننده یا شنونده شعر را بیش

منردان   صرف نظر از اینکه حق با عایمان ادی  است و یا صاحب نظران متأخر، آنچه از این تفاوق دید عاید عالاه
اش مفهومی است و برای یک محقق ادبی غیر فارسی زبان در نهایت معلوم شود نوعی آشفتوی و اغتش این عرصه می

 .ی یک مصوق در کالم یک عیب است یا حُسن شود که کاربرد چندباره نمی
 
 ا  ها  شخصی و سلیقه ساز   معادل .4

یهای گاه بعضی از اساتید علوم بالغی جدید با نیت مستقل ساختن بالغرت فارسری از عربری ااردام بره معرادل سراز       
ها و اصطالحاق عل  معانی، بیانی و بدیعی کرده و از آنجا که این اادام کاری فردی و بدون هماهنوی  گسترده در نام

با فرهنوستان زبان فارسی و دیور نهادهای مرتبا فرهنوی و به ویژه اساتید دیور علوم بالغی انجرام گرفتره اسرت از    
های شناخته شده و مأنو  پریش بررده و    ده و کار را تا معادیسازی واژهیک سو در ابال افراط دیوران راه تفریا پیمو

ی تأثیر این کار انفرادی از حد کالسهای بالغت استاد مذکور فراتر نرفته است در عمل جرز   از سوی دیور چون دایره
 .ایجاد نوعی اغتشاش در حوزه علوم بالغی تأثیر دیوری نداشته است

توان در کتابهای بالغی دکتر کزازی مشاهده کرد. آنوونه که شیوه دکتر کرزازی در   ی مشخص این کار را می نمونه
به کارگیری فارسی سره است ایشان در تالشی پرزحمت در کتابهای بالغری خرود بررای تمرام اصرظالحاق عربری،       

ا نیرز در برر   هایی فارسی معرفی کرده است که از تشبیه و مجاز در بیان تا اصرطالحاق علر  معرانی و بردیع ر     معادل
ی کالسهای بالغت دانشواهی این زحمرت طاارت فرسرا عمرال ترأثیر الزم را نداشرته اسرت و         گیرد اما در عرصه می

های نامانو  بهره گرفته است. بررسی چنرد اصرطالح معرادل سرازی شرده در       کمتراستاد و دانشجویی از این معادل
 (140-114، 1050دهد: ) کزازی،  نشان می ای را بحث اصر و حصر در عل  معانی عمق این نواه سلیقه

 
 معادل سازی دکتر کزازی از چند اصطالح عل  معانی -1جدول

 معادل سازی دکتر کزازی اصطالح در بالغت ادی 

 فروگرفت راستین اصر حقیقی

 فروگرفت وابسته اصر اضافی

 فروگرفت یوانه حصر افراد

 فروگرفت باشوونه اصر الب

 روشنورفروگرفت  اصر تعیین
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کند تا نشان دهد چوونه  در عل  بیان نیز اشاره به معادل سازی تنها پن  اصطالح بسیار رای  در تشبیه کفایت می
، 1031اند. ) کزازی،  به ازای اصطالحاق بسیار شناخته شده و جا افتاده معادیهایی کمتر شناخته شده برگزیده شده

43.) 
 اصطالح عل  بیانمعادل سازی دکتر کزازی از چند  -1جدول

 معادل سازی دکتر کزازی اصطالح در بالغت ادی 

 ماننده                مشبه                 

 مانسته               مشبه به                

 یمانرو               وجه شبه                

 مانواژ                هیاداق تشب              

 یمانندگ                هیتشب               

این اصطالحاق صرف نظر از زیبایی انتخاب و نیت خیری که در ورای آن نهفته است در عمل تغییر مرورد نظرر   
را سبب نشده است. شاید اگر فرهنوستان زبان فارسی پیش از معادل سازی برای اصرطالحاق علروم دیورر از ابیرل     

توانست همین اصطالحاق دکترر کرزازی را برا انردک تغییرر و       شد می . .. وارد این حوزه میزیست شناسی، فیزیک و
ی علوم بالغی کند و با رسمیت بخشیدن به این برابرهای زبانی، جانی تازه بره علر  بیران فارسری      تصرف وارد حوزه

 بدهد و آن را یک گام در مسیر رها شدن از وابستوی به بالغت عربی به پیش براند.
   
 ها  مبهم و دارا  کژتابی از اصطالحات بیگانه برابرساز  .5

در حوزه علوم بالغی جدید بعضی از صاحبان آرای معتبر و مدرسان این ساحت ادبی گاه در جهرت بره روز سرازی    
های غربری بره صرورق     علوم بالغی و مرتبا ساختن این علوم به بالغت غربی اادام به وارد کردن اصطالحاق و نام

خود و در بخرش  « بیان»اند. دکتر سیرو  شمیسا در کتاب  خام ) عین یفظ و ترجمه نشده( و یا برابرسازی شده کرده
 :تعاری  و کلیاق تالش دارد نشان دهد که بیان علمی جهانی است

است و اختصاص به زبران و ملرت خاصری نردارد      universal عل  بیان مربوط به معناست و از این رو جهانی »
نطور که در شعر شاعر عرب یا ایرانی، تشبیه و استعاره هست همانطور در شعر شاعر ابیله آمازون یا امریکرا هر    هما

 (14، 1053شمیسا، « ) تشبیه و استعاره وجود دارد.
اش همچون دیورر   آیند در کتاب بیان خود که شایوده و اینوونه ایشان در جهت عمل به این اعتقاد در صدد بر می

» بالغی بر عل  بیان عربی بنا شده است از اصطالحاق غربری نیرز بهرره بویررد. یکری از ایرن اصرطالحاق        کتابهای 
است. شمیسا ضمن نام بردن از این اصطالح غربی و بدون برابرسازی فارسری آن در توضریح ایرن    « پرسونیفیکاسیون

 : نویسد واژه می
شود در اکثر موارد انسان  ر است( مشبهه بهی که ذکر نمیدر استعاره مکنیه تخییلیه ) که اسا  آن بر تشبیه مضم »

 اسررت. غربیرران برره ایررن نرروع اسررتعاره   anthropomorphic اسررت و برره اصررطالح اسررتعاره انسرران مدارانرره 

personification توان به آن انسرانوارگی یرا اسرتعاره     گویند که در فارسی به تشخیص ترجمه شده است و می می
 (174، 1053شمیسا، « ) نواره گفت.انسان مدارانه یا انسا
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هایی چرون: شرب رفرت، روز     ترین پرسونیفیکاسیون ها را نمونه ایشان پس از ذکر چندین شاهد شعری، دم دست
 (131آمد، باد آمد و آفتاب رفت، می شمارد. ) همان، 

الترین  ی  در مورد اصطالح فروق تنهرا مشرکلی کره بره ذهرن خطرور مری کنرد نبرود معرادل فارسری بررای واژه             
پرسونیفیکاسیون است اما زمانی که در تداوم همین مبحث، دکتر شمیسا از اصطالح غربی آنمیسر  یرا جانردارانواری    

هرایی   ی گرزاره  دهد. ایشان در ابتدای مردخل مرذکور ضرمن ذکرر دوبراره      کند ابهام و کژتابی خود را نشان می یاد می
 :نویسد رفت و. .. می آمد و شب می همچون باد می

ی مکنیره تخییلیره تعبیرر و تفسریر      ین موارد که معموالً جنبه هنری دارند با امکاناق عل  بیان سنتی به اسرتعاره ا »
گوید: سالم ای شب معصروم    رسد واتی فروغ می شوند حال آنکه در برخی موارد چنین راه حلی مقنع به نظر نمی می

پس یکی از صفاق ) مالئماق( او را کره معصروم برودن    توان گفت که شب را به انسانی تشبیه کرده است و س آیا می
باشد با مشبه ذکر کرده است؟  این تعبیر از نظر اواعد عل  بیان اشکایی ندارد ویی بدیهی است که هیچکس از صمی  

تر آن است که بووئی  خود شب جانداری مستقل انواشته شرده   پذیرد. در اینوونه موارد بهتر و پذیرفتنی دل آن را نمی
 (131-131، 1053شمیسا، « ) ایمثل معصوم یا دژآیین باشد تواند فی است که می

ی موجود در این مثال و مشابه آن را نه استعاره مکنیه تخییلیره بلکره آنمیسر  یرا جانردارانواری       و بدینوونه آرایه
« شرب رفرت  » ی  باالخره جملره مند ادبیاق این شبهه باای مانده است که  داند که در ذهن عالاه شمارد و چون می می

باشد یا آنمیس ؟ و چون خودشان نیز در توضریح   ی پرسونیفیکاسیون ) یا همان استعاره مکنیه تخییلیه( می دارای آرایه
ی بحث در تشخیص نروع آرایره بره     دهد در ادامه یاد شده در باال جواز استعاره مکنیه دانستن چنین مواردی را ه  می

 (134آنمیس  حساب کردن. ) همان،  -استعاره مکنیه شمردن ب - دو تلقی معتقد است ای
حرد  » نویسد:  و در نهایت در جوابِ سوال فرضی مخاطب در اینکه حد و مرز این دو نوع آرایه چیست چنین می

و مرز مشخصی برای این که کجا باید یکی از این دو نوع تلقی را در نظر گرفت وجود ندارد جز اینکه به ذوق خرود  
 ( 134همان، « ) کیه کنی  و به هر حال تعبیر و تفسیر ما باید پذیرفتنی و اانع کننده باشد.ت

و دریافت بینامتنی مخاطب از این سخن چنین است: درست است که هریچ راهری علمری و ادبری بررای تفکیرک       
د حتمراً اسرتدالل مرا را    استعاره مکنیه تخییلیه از آنمیس  وجود ندارد جز ذوق یا همان سلیقه شخصی؛ امرا شرما بایر   

 بپذیرید.
 
 نگاه جزئی نگر و غتلت از کلیت اثرادبی .1

دهد که به کلیتری بزرگترر از واژه معتقرد     بالغت ادی  با آنکه در عل  معانی با تفکیک سخن به کلمه و کالم نشان می
از چنرد مرورد نرادر، بره      نور دارد و در بهترین حایت، صرف نظرر  است اما به طور کلی در بیان و بدیع نواهی جزئی

بررد. ایرن عردم پررداختن بره       ای به نام مراعاق نظیر یا تناسب نرام مری   پردازد و مثالً از آرایه روابا بین چند کلمه می
هرا در داخرل یرک ترابلوی تصرویری ) و نره تجریردی و انفررادی( بخرش اعظر             ساختار کلی کالم و ندیدن زیبایی

  .گیرد های کالم را نادیده می زیبایی
با ذکر مثایهای متعدد و شرح کامل مسرئله  « تصویر فنی: نمایش هنری در ارآن»سید اطب در کتاب ارزشمند خود 

ی مسرتتر در   کند و برای بیان دایق آرایره  نواه جزئی نور بالغت سنتی را به چایش می کشد. او تنها به انتقاد اکتفا نمی
ی  های آیره  کند. سید اطب در بیان زیبایی ویر و نمایش استفاده میهای تص و واژه« تناسق فنی» آیاق مورد نظرش، از 

انَّ ایذین یُبایِعونَک انَّما یَبایعون اهلل، یَدُاهلل فوقَ ایدیه  فَمَن نَکَثَ فَانَّما یَنکُثُ علی نفسره و مَرن اَوفری بمرا     » ی  شریفه
 :نویسد چنین می« عاد علیه اهلل فَسَیفتیه اَجراً عظیماً



 3/    آسیب شناسی علوم بالغی قدیم و جدید 

ست از دور که سیما، سیمای دست بیعت دادن است و برای اینکه این جو بیعت را کامالً هماهنگ بسازد پیدا ». ..
دست خدا را باالی دستهای آنان ارار داده است ) یداهلل فوق ایدیه ( و این تجس  زیبرا را در اینجرا اسرتخدام کررده     

 (153، 1074سید اطب، « ) است: در این تجرید مطلق و در این تنزیه خاص  
 :بیند دید انتقادی خود را نسبت به بالغت سنتی مطرح کند سپس الزم می

دارنرد   علماء بالغت اس  اینوونه هماهنوی را گذاشتند: )مراعاق اینظیر( و از آن فقا جانب یفظی را منظور مری » 
ظر بویرند و ما این تعبیرر  اند که جانب این تصویر و این نمایش سازنده را در ن به جهت اینکه آنان هرگز تالش نکرده
شناسی  و با حفظ این سمت، جانب این تناسق و این هماهنوی فنی و هنرری   آنان را ) مراعاق اینظیر( به رسمیت می

کنی  تا ایرن وحردق رسر  را کرامالً مراعراق کررده        گیری  و آن را پیاده می را در این تصویر و نمایش نیز در نظر می
را در جو این نمایشواه ادرق به عیان دیده باشی  و این انسجام همورانی و عمرومی را    باشی  و این اانون هماهنوی

ایر  ابرل از    در همه جا و در همه وات تماشا و تماشا کرده باشی  پیوسته و همیشه    . .. ما روبروی تصرویر ایسرتاده  
 (153همان، « ) آنکه با تعبیر روبرو گردی ...

الغت از حد روابا فردی و یا بین چند واژه فراتر رفته و کلیت تصویر کالمری و  در وااع سید اطب انتظار دارد ب
عظمت آن را نشان دهد و با اصطالحی مناسب از این آرایه یاد کند، همان که در بالغت غربی از آن با عنروان ایمراژ   

  .شود نام برده می
از تصویرهای کالمی است و بالغت سنتی از نماید که دریابی  شعر فارسی یبریز  اهمیت مسئله واتی بیشتر رخ می

کند و با بررسی موضوع صرفاً در حد کلمه یا روابا بین چند کلمه ) تناسب یرا مراعراق    کنار آنها به راحتی عبور می
  .دهد های نهفته در اثر ادبی را به مخاطب نشان نمی اینظیر( زیبایی

 
 جمود و سکون بالغت در محدوده قرون اولیه هور  .7
واهی اجمایی به علوم بالغت این حقیقت را آشکار می کند که جز درمواردی بسریار جزئری و در حرد تغییرر چنرد      ن

اصطالح، در حایت کلی بالغت عربی و به تبع آن بالغت فارسی در دوره ای هشت صد سایه درجرا زده و تحروالق   
  .ادبی جهان را در خود منعکس نکرده است

های اخیر علوم مختلفی از ابیل، سربک شناسری، زبران شناسری، رویکردهرای       ن سدهاگر بپذیری  که حداال در ای
هرای تخصصری بیشرماری وارد     ادبی، مکاتب ادبی و هنری گسترشی باور نکردنی یافته و با خود اصطالحاق و واژه

تری منترزع از ایرن    اند و اگر از دیور سو ارتباط تنواتنگ با علوم بالغی دارند و نمری تروان بالغ   ی ادبیاق کرده حوزه
علوم متصور شد آنواه ابول خواهی  کرد که عناصر موثر و ویژگیهای مکاتبی چون سمبوییس ، کالسیس ؛ رومانتیس ، 

اند در بالغت عربری و فارسری    ناتوراییس  و مدرنیس  که بر کیفیت آثار مرتبا با این مکاتب تاثیری انکار ناپذیر داشته
، عدم اطعیت، چند صدایی و تک صدایی، پلوراییس  و کثرق گرایی و بسیاری عناصرر  اند. عدم انسجام انعکا  نیافته

انرد و نیرز هرمنوتیرک و آرای مررتبا برا آن       های یک نوشته عجین هستند راهی بره بالغرت نیافتره    دیور که با زیبایی
  .جایواهی در علوم بالغی ندارند در حایی که تاثیرش بر کیفیت آثار ادبی اابل انکار نیست

نکته جایب آنکه بعضی صاحبان نظر در حوزه بالغت، سنگ اول بنای ورود این مفاهی  به علوم بالغی را صردها  
های بعد متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده است مرثالً عبردایقاهر جرجرانی در     سال پیش گذاشته اند اما در دوره

گوید او در مبحث تشبیه  رمنوتیک یا تأویل سخن میارن پنج  هجری در کتاب معروف خود اسرارایبالغه از نوعی ه
از دو راه برای تشخیص تشبیه سخن می گوید: نوعی که مشابهت در آن آشکار است و اابل حس که جرجانی آن را 

نامد و نوع دوم تشبیهی که با کمک عقل و به گفته جرجانی فقرا از راه تأویرل و وتعبیرر بره      تشبیه حقیقی اصلی می
  (73، 1054) جرجانی،  آید. دست می
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کننرد و   یابد و کتابهای ارون بعدی صرفاً به نقل مطایرب گذشرتوان اکتفرا مری     این دید روشن جرجانی تداوم نمی
  آید که هموام با تحوالق ادبی زمان به تغییر در محتوای علوم بالغی دست یازد. کسی درصدد بر نمی

 
 نتیجه

های یغت عربری   های زبان عربی و با هدف بیان زیبایی متناسب با ویژگی علوم بالغی رای  در ادبیاق فارسی در اصل
های مختل  تکامل یافته است. با اذعان به اینکره معلروم نیسرت پریش از اسرالم آیرا کتابهرای         نوشته شده و در دوره

رسی نیرز برا   مشخص بالغی در حق زبان فارسی وجود داشته است یا نه؟ اما این امر مسل  است که زبان و ادبیاق فا
 .توجه به خویشاوندی نزدیکش با ادبیاق عرب، خواه ناخواه از بالغت این زبان استفاده کرده است

ی ترازو به نفع ادبیراق عررب    پس از گذشت بیش از یک هزاره از این داد و ستد فرهنوی که در بیشتر زمانها کفه
ی اخیرر،   رسرد بره ویرژه آنکره در سرده      مری حرکت کرده است اینک یزوم آسیب شناسی منصفانه ضرروری بره نظرر    

 .اند با تدوین کتابهای جدید بالغی، تصویری نو از بالغت رس  کنند دانشمندانی تالش کرده
دهد این تالشهای تحسین برانویز در عمل تحرول الزم را در علروم بالغری ایجراد نکررده       اما وااعیت ها نشان می

  .غی ادی  و جدید اابل مشاهده استهایی در ساختار کتابهای بال است و نارسایی
ی بالغرت زبران و ادب عربری، بیران      های علوم بالغی فارسی عبارتند از: باای ماندن در سیطره عمده ترین کاستی

ای،  هرای شخصری و سرلیقه    سرازی  مسائل غیر ضروری و غیر مبتالبه، وجود تنااض در بالغت ادی  و جدید، معرادل 
ژتابی از اصطالحاق بیوانه، نواه جزئی نور و غفلرت از کلیرت اثرادبری، در جمرود و     های مبه  و دارای ک برابرسازی

 .سکون ماندن بالغت تا حد بالغت ارون اوییه هجری
برای درمان بیماری و رها کردن بالغت فارسی از تنوناها و ایود خواسته و ناخواسته، گزیرری نیسرت جرز آنکره     

و ادبی )که متاسفانه در برخی محافل آکادمیک نهادینه شرده اسرت(    پس از تشخیص دردها به دور از تعصباق علمی
به یک بازنوری اساسی و خانه تکانی بالغی دست یازی  و با زدودن حشوها نسبت بره افرزودن مباحرث مرورد نیراز      

 بالغتی جامع و کامل اادام کنی .
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