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 چكيده
ویژهه صژنایع بژدیمی مفتبژا بژرای      های دیرپا در ادب منثور فارسی است. کاربرد صنایع بالغی، بهنگاری یکی از سنتدیباچه

بوده است. در این میان نویسندگان متون ادبی مصژنوع بژه   ها ادبی نویسندگان آن -دهندۀ توان هنریها نشانآراستن این دیباچه
-های آناز اهمّ متون منثور مصنوع و دیباچه گبستانو  نامهمرزباناند. دو کتاب تر کالم خود را به این صنایع آراستهشکبی ویهه

های این دو کتژاب، بژر   ررسی دیباچهشوند. نگارندگان در این مقاله بر آن است تا با بها محسوب میها از زیباترینِ این دیباچه
های ها را شناسایی کند و از این طریق به صناعات لفظی بدیع در دیباچهتوصیفی، ابتدا صناعات لفظی آن -اساس روش آماری

نگاری رهنمون شژود. در پایژان نیژز    تمبیمی دست یابد و در نهایت به تمایز سبک وراوینی و سمدی در دیباچه -متون داستانی
نگژاری، از لحژا    نگاری است و سبک وراوینی در دیباچژه گیرد که روش تسجیع، روش غالب بدیع لفظی در دیباچهجه مینتی

 بدیع لفظی مبتنی بر روش تجنیس و سبک سمدی مبتنی بر روش تکرار است.
 

 ، بدیع.گبستان، نامهمرزباندیباچه،  واژگان کليدی:
 
. 
 

 مقدمه .1

های دیرپا در ادب منثور و منظوم فارسی است. نویسندگان و شاعران در ایژن  از سنتها یکی بر کتاب 1نگاریدیباچه
ها به موضوعاتی چون حمد خداوند، نمت پیامبر اکرم )ص(، خاندان و اصحاب( ایشان، مژد  پادشژاهح حژاکم    دیباچه

، تبویب کتژاب  زمان، سبب نوشتنح سرودن کتاب، عقاید خود، اوضاع زمانه، تقدیم کتاب به شفصح اشفاصی خاص
ای خاص دارد، هنرنمایی نویسندگان ها اهمیت و جبوهاند. گذشته از این موضوعات، آنچه در این دیباچهو... پرداخته

ویژهه صژنایع بژدیمی مفتبژا در ایژن      کاربردن صنایع بالغی، بژه ها است؛ بهو شاعران در نوشتنح سرودن این دیباچه
ها است. در این میان نویسندگان متون ادبی مصژنوع ژ   ی نویسندگانح شاعران آنادب -دهندۀ توان هنریها نشاندیباچه

کژاربردن  اند و بژا بژا بژه   تر کالم خود را به این صنایع آراستهکه سراسر آکنده از صناعات ادبی هستند ژ به شکبی ویهه 
انژد. در میژان   مفاطب کشیده حجم زیادی از صناعات بالغی متنوع، در همان ابتدای کتاب، توان هنری خود را به رخ

( ژ کژه هژر دو در  یژک دوره     757)تألیا  گبستان( و 766-716)تألیا  نامهمرزباناین کتب منثور مصنوع، دو کتاب 
-تمبیمی هستند ژ از اهمّ این آثار بژه شژمار مژی     -ها از زمرۀ متون داستانیاند و هر دوی آن)دورۀ مغول( نوشته شده

نگاری در ادب فارسی اسژت. نگارنژدگان در ایژن مقالژه بژر آن      های دیباچهنیز از بهترین نمونههایشان روند و دیباچه
ها را شناسایی کنژد و از ایژن   های این دو کتاب، ابتدا صناعات بدیمی، آن هم بدیع لفظی آناست تا با بررسی دیباچه
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بد. در نهایت نیز به تمایز سبک وراوینژی  تمبیمی دست یا -های متون داستانیطریق به صناعات لفظی بدیع در دیباچه
 نگاری رهنمون شود.و سمدی در دیباچه

 های تحقيقپرسش .1-1
و  نامژه مرزبژان هژای  کدام صژنایع بژدیع لفظژی در دیباچژه     -1های زیر است: گویی به پرسشاین مقاله درصدد پاسخ

انژد؟  صنایع بدیع لفظی گرایش بیشتری داشتههایشان به کدام وراوینی و سمدی در دیباچه -6اند؟ به کار رفته گبستان
 ها بیشتر است؟بسامد کدام صناعات بدیمی در این دیباچه -3

 روش تحقيق .1-2
شود؛ به این ترتیب که ابتدا صنایع بدیع لفظی هر متن شناسژایی  آماری انجام می -این تحقیق براساس روش توصیفی

شود. مبنای کار مژا در تمیژین و   های تحقیق پاسخ داده میپرسشآمده، به دستشوند و سپس بر اساس آمارهای بهمی
نگژاهی  همایی بوده است و در بمضژی مژوارد از کتژاب     فنون بالغت و صناعات ادبیتمریا صناعات بدیمی، کتاب 

 شمیسا نیز کمک گرفته شده است. تازه به بدیع
 پيشينۀ تحقيق .1-9

دیباچه را گردآوری کرده و در  09، حدود نگاری در ده قرناچهدیبالدین سجادی در کتابی با عنوان پیش از این ضیاء
بژه  نامه مرزباننگاری داده است. خبیل خطیب رهبر نیز در مقدمۀ مقدمۀ کتاب نیز توضیحات مفتصری دربارۀ دیباچه

-بمضی از صناعات بالغی این کتاب اشاره کرده است. اما تاکنون هیچ پهوهشی درخصوص صناعات بژدیمی دیباچژه  

 انجام نشده است. گبستانو  نامهمرزبانویهه تمبیمی، به -ای متون داستانیه
 بحث و بررسی .1

کنژد )شمیسژا،   سیروس شمیسا آرایش کالم را در بدیع لفظی به سه روش کبیِ تسجیع، تجنیس و تکژرار تقسژیم مژی   
هژای  صژنایع لفظژی دیباچژه   بژرد. مژا نیژز در بررسژی     ( و در ذیل این روش از صنایع مفتبا لفظی نام می63: 1309
 بریم:بندی بهره می، از این دستهگبستانو  نامهمرزبان

 . روش تسجيع2-1
با اعمال آن، در سطح دو یا چند کبمه )یک جمبه( یا در سطح دو یا چند جمبه )کژالم( موسژیقی و   »روشی است که 

این روش شامل صناعاتی چون: انواع سژجع  (. 33)همان: « یابدآید یا موسیقی کالم افزونی میهماهنگی به وجود می
المزدوجح اعنات القرینه( است. هر چهژار صژنمت ایژن    )متوازی، متوازن و مطرّف(، ترصیع، موازنه و ازدواج )تضمین

 اند.به کار رفته گبستانو  نامهمرزبانهای روش در دیباچه
 . سجع2-1-1

ی یا هردو موافق باشند، آن را سجع گویند. قدما سژجع را  ها در دو جمبه، در وزن یا حرف رواگر کبمات آخر قرینه
 اند.به سه گونۀ متوازی، متوازن و مطرّف تقسیم کرده

 . سجع متوازی2-1-1-1
(. این صنمت که از لحا  موسیقایی 26: 1360آن است که کبمات قرینه در وزن و حرف روی مطابق باشند )همایی، 

 بار به کار رفته است: 32 گبستانبار و در دیباچۀ   0 نامهمرزبانیباچۀ شود، در دزیباترین نوع سجع محسوب می
 (.12: 1339)وراوینی،  لسانه و ال کلّ بنانهال شلّ  -

 (.33)همان،متوسع است ومجال امیدش  متوقعبنده ثنا گستر  -

 (.20: 1331)سمدی،  نممتاست و به شکر اندرش مزید  قربتطاعتش موجب  -

 (.56)همان،  خرجکردیم و عمر گرانمایه بر او  درجدر این کتاب  -

 . سجع مطرّف2-1-1-2
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(. این گونه از سجع کژه  23: 1360آن است که کبمات قرینه در حرف روی یکسان و در وزن مفتبا باشند )همایی، 
بار اسژتفاده شژده    69 گبستانبار و در دیباچۀ   10 نامهمرزبانگیرد، در دیباچۀ از لحا  موسیقایی در ردۀ دوم قرار می

 است:
 (.5: 1331)وراوینی،  متوالی، متتابع و لیالیدر تماقب ایام و  -

 (.19)همان،  آمیفتهو جزالت باسالست  درآویفتهلطا از متانت  -

 (.20: 1331)سمدی،  ذاتآید مفرّ  است و چون برمی حیاترود ممدّ هر نفسی که فرو می -

 (.52)همان،  بیفزایدو مترسالن را بالغت  آیددر لباسی که متکبمان را به کار  -
 . سجع متوازن2-1-1-9

(. این سجع که در میان 23: 1360آن است که کبمات قرینه در وزن یکسان و در حرف روی متفاوت باشند )همایی، 
نیز کمترین کژاربرد را داشژته    گبستانو   نامهمرزبانانواع سجع از کمترین بهرۀ موسیقایی برخوردار است، در دیباچۀ 

 کار رفته است. بار به 2است؛ یمنی در هرکدام 
 (.0: 1339)وراوینی،  منظرٍو أشهی  مببسٍفی أبهی  -

و حبیتی فریبنده از صنمت صیاغت خژاطر خژود بژرو     پوشمبافت قریحۀ خویش درو کسوتی زیبنده از دست -
 (.10)همان،  بندم

 (.20: 1331)سمدی،  گشتهو تفم خرمایی به تربیتش نسل باسق  شدهعصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق  -

و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کژاله شژکوفه    گرفتهدرختان را به خبمت نوروزی قبای سبز ورق در بر  -
 جا(.)همان نهادهبر سر 

 . ترصيع2-1-2
متوازی داشته باشژند(، بژه آن ترصژیع     اگر الفا  دو جمبۀ قرینه با یکدیگر در وزن و حرف روی مطابق باشند )سجع

 اند:های خود بهره بردهبار از این آرایه در دیباچه 2(. وراوینی و سمدی هرکدام 25: 1360گویند )همایی، 
 (.12: 1339ال شلّ بنانه و ال کلّ لسانه )وراوینی،  -

 (.36خبسۀ من الزمان و فرصۀ من الحدثان )همان،  -

 (.20: 1331دریغش همه جا کشیده )سمدی، رسیده و خوان نممت بیحسابش همه را باران رحمت بی -

 (.57نفببندی دانم ولی نه در بستان، شاهدی دانم ولی نه در کنمان )همان،  -

 . موازنه )مماثله(2-1-9
اگر الفا  دو جمبۀ قرینه با یکدیگر در وزن یکسان و در حرف روی متفاوت باشند )سجع متوازن داشته باشژند(، آن  

اند که در مقایسه با بار استفاده کرده 69بار و سمدی  67(. وراوینی از این صنمت 22: 1360وازنه گویند )همایی، را م
رغم زیباتر بودن ترصیع نسژبت بژه   برابر است. دلیل آن هم، عبی 5برابر و در گبستان  7نامه بیش از ترصیع در مرزبان

 ازی نسبت به آوردن چندین سجع متوازن در کنار هم باشد.تواند دشواریِ آوردن چندین سجع متوموازنه، می
 (.13: 1339گوهر نشانده )وراوینی، تفم در زمین شوره افشانده و نهال در زمین بی -

نهادم آوردم و نقود منثورات را سکۀ قبول مبوک و اکابر میعقود منظومات را در عقد اعتبار فحول افاضل می -
 (.6)همان، 

فته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد فرّاش باد صبا را گ -
 (.20: 1331)سمدی، 

 (.51برند )همان، خورند و رقمۀ منشآتش که همچون کاغذ زر میالجیب حدیثش که همچون شکر میقصب -

 . ازدواج )تضمين المزدوج(2-1-4
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سته یا نزدیک به هم بیاورند که در حرف روی موافق باشند )سژجع متژوازی یژا    هرگاه در اثنای جمبه، کبماتی را پیو 
المزدوج یا اعنات القرینه گویند. عالوه بر این، اگر در اثنای جمبه، کبمژات  مطرّف داشته باشند(، بدان ازدواج، تضمین

بار و در دیباچژۀ    09 نامهمرزبانالمزدوج گویند. این صنمت در دیباچۀ بندی شده باشند، آن را نیز تضمینمسجع قرینه
 بار آمده است. 37 گبستان
 (.5: 1339)وراوینی،  ممطرو تربت  مطهرروضۀ  -

 (.12)همان،  لطیفهپر  صحیفۀ -

 (.59: 1331به درگاه حق جلّ و عال بردارد )سمدی،  اجابتبه امید  انابتدست  -

 (.56)همان،  سالمت اماندر  قیامت زمانتا  -

 . روش تجنيس2-2
جنس )ظاهر مشابه و ممنی متفاوت(، در کالم هماهنگی و موسیقی بژه  کاربردن کبمات هماست که در آن با بهروشی 

نژوع )صژنمت(    19(. این روش به 20: 1309؛ شمیسا، 23: 1360افزاید )همایی، آورد یا موسیقی کالم را میوجود می
کژاربرد   گبسژتان و  نامژه مرزبانهای باشد در دیباچهشود که از این میان، تنها یک نوع آن، که جناس مرکب تقسیم می

 نداشته است.
 . جناس تام2-2-1

-آن است که کبمات متجانس در گفتن و نوشتن یکسان و در ممنی متفاوت باشند. این نوع از جناس ژ که موسژیقایی  

 بار به کار رفته است: 1 گبستانو در دیباچۀ  5 نامهمرزبانترین نوع آن است ژ در دیباچۀ 
 (.13: 1339)وراوینی،  دادسفن توان  داد -

 (.61را به خاطر خویش )همان،  اندیشهنیست، در عمل آرح وگرنه ره مده  اندیشهتر از این شگرف -

 (.51: 1331ه )سمدی، أرضه، ربّ ارضِ عنه و أرضظلّ اهلل تمالی فی  -

 . جناس ناقص )محرّف(2-2-2
(. ایژن صژنمت در   59: 1360جنس در حروف یکی و در حرکژات مفتبژا باشژند )همژایی،     آن است که کبمات هم

 بار استفاده شده است: 6 گبستانبار و در دیباچۀ  7 نامهمرزباندیباچۀ 
 (.19: 1339و مد ِ آن را اسماع خوانندگان... فراگرفته )وراوینی،  قَد های ممزوج از قَدَ  -

 (.63)همان،  صَرحَ مِننجوم الیل صرُ یطیل کالماً فی مدائحهح امسک فحَ مَنیا  -

 (.51: 1331هح و ایّده المولی بالولیه النصر )سمدی، سَمدُالدنیا به دام  سَمِدَلقد  -

 جا(.نشستم )همان گُلی ناچیز بودمح ولیکن مدتی با گِببگفتا من  -

 . جناس زاید2-2-9
تواند در اول، وسژ  یژا آخژر    این زیادت می«. را حرفی بر دیگری زیادت باشد آن است که یکی از کبمات متجانس»

بار  0 گبستانو در دیباچۀ  65 نامهمرزبان(. این سه گونه از جناس زاید در دیباچۀ 56-51: 1360کبمه باشد )همایی، 
 اند:به کار گرفته شده

 (.62: 1339ریفتم )وراوینی،  جانی که از آستین عقل و مرجانهر  -

 (.13که ممکن بود )همان،  ثمینهر جوهر  ثمنبه  -

 (.3ی صبح بر نکهت دهان گل خنده زند )همان، ثنایایی که روایح ذکر آن چون ثناحمد و  -

 (.53: 1331بر ندارم )سمدی،  قدمبر نیارم و  دم -

 (.52را وفایی نباشد )همان،  گبستانکه دانی بقائی و عهد را چنان گل بستانگفتم که  -

 ناس اختالفی )مضارع، الحق و مطرّف(. ج2-2-4
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هرگاه دو رکن جناس در حرف اول، وس  یا آخر مفتبا باشند، آن را جناس اختالفی گویند. اگر ایژن اخژتالف در   
گوینژد. اگژر دو حژرف کبمژات     « مضارعح الحق»و اگر در اول یا وس  باشد، آن را « مطرّف»حرف آخر باشد، آن را 

گوینژد. همژایی اطژالق عنژوان     « الحق»و اگر بمیدالمفرج باشند، آن را « مضارع»آن را المفرج باشند، متجانس قریب
(. بر این اسژاس،  57-55: 1360داند )همایی، مضارع و الحق و تمایز موجود در آنها را بر جناس مطرّف نیز جایز می

جنژاس   67و  65مضژارع و  جنژاس   1و  3و صژفر جنژاس مطژرّف،     6ترتیب، به گبستانو  نامهمرزبانهای در دیباچه
 الحق مورد استفاده قرار گرفته است:

 (. )مطرّف(69: 1339به رغایب عظت )وراوینی،  محشوّبه غرایب حکمت و  محشونکبیبه و دمنه کتابی  -

 (. )مضارع(3... )همان، دقیقو جبیل و  رقیقاحتواء نظر بر رکیک و  -

 (. )الحق(2سفبی در یک رشتۀ ترتیب وجود او کشید )همان،  جواهرعبوی را با  زواهر -

 (. )مضارع(57: 1331)سمدی،  چنگح چه زند پیش باز روئین جنگگرچه شاطر بود خروس به  -

 (. )الحق(53)همان،  سهلاست و وکفارت یمین  جهلآزردن دوستان  -
 . جناس خط )مصحّف(2-2-5

(. بنا بر این تمریژا،  57: 1360گذاری متفاوت باشند )همایی، نقطهآن است که ارکان جناس در نوشتن یکسان و در 
 جناس خ  به کار رفته است: 2 گبستانفق  در دیباچۀ 

 (.53: 1331مداعبت گسترد )سمدی،  بساطمالعبت کرد و  نشاطچندان که  -

 جا(.)همان گریزت بود یا گزیرچو جنگ آوری با کسی بر ستیزح که از وی  -
 . جناس لفظ2-2-1

(. طبق این تمریا، در دیباچۀ 57: 1360آن است که ارکان جناس در تبفظ یکی و در نوشتن متفاوت باشند )همایی، 
 شود:تنها یک جناس لفظ دیده می گبستانو  نامهمرزبان
 (.39: 1339)وراوینی،  االهوالو مضطربٍ مِن  االحوالعبی منقببٍ مِن  -

حح بر گل سرخ، از نم اوفتژاده للژیح همچژو عژرق بژر      قضباناول اردیبهشت ماه جاللیح بببل گوینده بر منابر  -
 (.52: 1331)سمدی،  غضبانعذار شاهد 

 . اشتقاق )اقتضاب(2-2-7
هرگاه الفا  شمر یا نثر دارای حروف متجانس یا شبیه یکدیگر باشند؛ خواه از یک ریشه مشتق شده باشژند، خژواه از   

ها چندان شبیه یا نزدیک به هم باشند که تژوهّم اشژتقاق شژود، بژه آن اشژتقاق یژا       از یک ریشه نباشند، اما حروف آن
مژورد بژه    2 گبسژتان و در دیباچژۀ   62 نامژه مرزبان(. از این نوع جناس در دیباچۀ 71: 1360اقتضاب گویند )همایی، 

 خورد:چشم می
 (2: 1339ی فراپیش ننهاد )وراوینی، قَدَمش قِدَمی که عقل به بارگاه کبریاءِ قدیم -

 (.67پذیر نیست )همان، حشمت او صورت وسادۀو  سیادت سدّۀدهند، جز بر اگر امروز نشان می -

 (.51: 1331)سمدی،  أرضِهعنه و  ارضرب  -

 (.59ندح برنیاید ز کشتگان آواز )همان، ممشوقکشتگان  عاشقان -
 . قلب )مقلوب(2-2-8

ست از آوردن الفاظی که حروف آنها مقبوب یکدیگر باشند. ایژن صژنمت اگژر در بمضژی از     قبب یا مقبوب عبارت ا
« قبژب کژل  »هژا اتفژاق افتژد، آن را    و اگر در تمام حژروف آن « قبب بمض»حروف کبمات متجانس واقع شود، آن را 

 بار آمده است: 6 گبستانو  نامهمرزبانهای (. قبب در هریک از دیباچه75: 1360گویند )همایی، 
 (.11: 1339النحریرُ کالماً و مذهباً )وراوینی،  الحِبرُالغزیرُ ادباً و  البحرُو هو  -

 (.69عظت )همان،  رغایبحکمت و محشوّ به  غرایبکتابی دیگر به  -
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 (.20: 1331در مهد زمین بپرورد )سمدی،  نبات بناتدایۀ ابر بهاری را فرموده تا  -

 (.53)همان، گریزت بود یا گزیریزح که از وی چو چنگ آوری با کسی در ست -

 
 . روش تكرار2-9

توان به پنج نژوعِ  کند. روش تکرار را میسومین روش بدیع لفظی است که به ایجاد یا افزایش موسیقی کالم کمک می
تژوان  میتکرار واج )صامتح مصوّت(، هجا، واژه، عبارت و جمبهح مصراع تقسیم کرد. ذیل این پنج نوعِ روش تکرار 

االطراف، طرد و عکس، ردّالقافیه، ترجیژع،  صدایی(، تکریر، تصدیر، تشابهحروفیح همآرایی)هماز صناعاتی چون: واج
و  نامژه مرزبژان هژای  (. از میان ایژن صژناعات، در دیباچژه   36 -63: 1309ردّالمطبع و التزام )اعنات( نام برد )شمیسا، 

 ستیم.ما تنها شاهد چهار صنمت اول هگبستان، 
 
 . واج آرایی2-9-1

-هژم »آرایی بر دو نوع است: تکرار صژامت را  عبارت است از تکرار یک صامتح مصوّت در چندین کبمۀ جمبه. واج

تواند به صورت منظم و نزدیک باشژد، هژم بژه    گویند. تکرار صامت هم می« صداییهم»و تکرار مصوّت را « حروفی
بار به گوش  23و  59ترتیب ، بهگبستانو  نامهمرزبانهای آرایه در دیباچه (. آوای این62-63صورت پراکنده )همان، 

 رسد:می
(. )تکژرار  3: 1339شکر و سپاسی که فوایح نشر آن چون نسیم صبا جمده و طژرّۀ سژنبل شژکند )وراوینژی،      -

 «(ش»، «س»
 «(آ»، «غ»(. )تکرار 12بفش چه رفته )همان، از غدر این غاش غدار با مبوک تاج -

 «(ز»(. )تکرار 57: 1331بضاعت مزجاۀ به حضرت عزیز آورده )سمدی،  -

 «(خ»(. )تکرار 56هرکه مزروع خود بفورد به خویدح وقت خرمنش خوشه باید چید )همان،  -

 
 . تكرار )تكریر(2-9-2

در (. ایژن صژنمت   60: 1309تواند پشت سر هم، یا به صورت پراکنده رخ دهد )شمیسا، تکرار یک کبمه است که می
 شود:بار دیده می 69 گبستانو در دیباچۀ   13 نامهمرزباندیباچۀ 
 (.33: 1339تراخی نیفتادی )وراوینی،  بندبر  بندمساعی قبم را  -

 (.63ش برای گردن حور )همان، دستبه  دستجواهری که بیفتد ز ساعد قبمشح برند  -

 (.52: 1331م آویفت )سمدی، دامنگل بریفت و در  دامن -

 (.55ی باز نیامد )همان، خبرشد،  خبرانندح کان را که خبردر طببش بیاین مدعیان  -

 
 . تصدیر2-9-9

)ردّ الصژدر  « 6ردّ المجز عبی الصدر»عینه یا متجانس آن کبمه را در اوایل و اواخر یک بیتح جمبه تکرار یک کبمه به
ردالصژدر عبژی   »الی المجز( و تکرار یک کبمه یا متجانس آن را در اواخر یک بیتح جمبه و اوایل بیتح جمبژۀ بمژد   

: 1309؛ شمیسژا،  61-76: 1360گوینژد )همژایی،   « تصدیر»)ردّ المجز الی الصدر( و هر دو نوع را به طور کل « المجز
 بار آمده است: 1تنها  گبستانیباچۀ  و در د 3 نامهمرزبان(. تصدیر در دیباچۀ 67

 (.12: 1339)وراوینی،  یمینیح فقد ضیَّمتُ ترجمۀ الیمینیاجرَمَت شبّت  یمینی -

 (.57: 1331)سمدی،  افتادهای است آزادهح کس نیاید به جنگ افتادهسمدی  -

 
 االطراف. تشابه2-9-4
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یکی از کبمات اواخر مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از کبمات اواخر مصژراع دوم، در اوایژل   »آن است که 
و به همین ترتیب تا هرچند بیت که شاعر « مصراع سوم و یکی از کبمات اواخر مصراع سوم، در اوایل مصراع چهارم

بیژت از دیباچژۀ     6و در  نامژه مرزبانت از دیباچۀ بفواهد، تکرار شود. این صنمت که مفصوص نظم است، در یک بی
 قابل مشاهده است: گبستان
 (.35: 1339به الماءَ الزاُلال )وراوینی،  مُرّاًمریضٍح یجد  رٍّو مَن یکن ذا فمٍ مُ -
 (.57: 1331از تو به گر نگویی صواب )سمدی،  دوابح دواببه نطق آدمی بتر است از  -

 جا(.است در مصاف پبنگ )همان موشح لیک موشگربه شیر است در گرفتن  -

 
 گيری. نتيجه9

دهد که هر سه روش بدیع لفظی )تسجیع، تجنیس و تکژرار( و تقریبژاً همژۀ صژناعات     شده نشان میهای انجامبررسی
 گبسژتان و  نامهمرزبانهای هایی که به شمر اختصاص دارند )نظیر: تشابه االطراف(، در دیباچهاین سه روش، حتی آن

ها برای (. کاربرد صناعات شمری هم در این دو دیباچه از آن روست که نویسندگان آن1جدول  ←اند )استفاده شده
 بیت(. 63 گبستانبیت و دیباچۀ  16: نامهمرزباناند )دیباچۀ تزیین نثرشان از ابیات شمری استفاده کرده

آرایژی  (، واج73صژنمتِ ازدواج )  0بژه طژور میژانگین،    انژد،  صناعاتی که در این دو دیباچه اسژتفاده شژده   13از میان 
( 12( و اشژتقاق ) 17ح5(، تکریژر ) 16(، جناس زاید )10ح5(، سجع مطرّف )61ح5(، سجع متوازی )63(، موازنه )63ح5)

ای دانست که در دیباچۀ متون های لفظیتوان جزو صناعتصناعت را می 0اند. بنابراین، این بیشترین کاربرد را داشته
 تمبیمی بیشترین کاربرد را دارند. -داستانی

درصد( پرکژاربردترین روش و بژه عبژارتی     20مورد ) 137های بدیع لفظی نیز روش تسجیع با میانگین از میان روش
شود. پژس از تسژجیع، تجنژیس بژا میژانگین      تمبیمی منثور محسوب می -نگاری متون داستانیروش غالب در دیباچه

اند؛ یمنژی کژاربرد   های دوم و سوم واقع شدهدرصد( در رده 65مورد ) 70و تکرار با میانگین درصد(  67مورد ) 63ح5
 (5نمودار  ←تمبیمی منثور تقریباً دو برابرِ دو روش دیگر بوده است. ) -های متون داستانیروش تسجیع در دیباچه

آرایژی  (، واج09ب بژه صژناعات ازدواج )  از لحا  سبکی نیز آمار به دست آمده نشان از آن دارد که وراوینی به ترتیژ 
( و سژجع  13(، تکریژر ) 17(، سجع مطرّف )62(، اشتقاق )65(، جناس زاید )67(، موازنه )39(، جناس اختالفی )59)

(، 32(، سژجع متژوازی )  37(، ازدواج )23آرایژی) ( گرایش داشته است و سمدی به ترتیب به صژناعات واج 0متوازی )
 (6نمودار ←( تمایل داشته است. )0( و جناس زاید )69مطرف، موازنه، تکرار )(، سجع 66جناس اختالفی )

حاکی از آن است کژه پژس از روش تسژجیع کژه هژم در دیباچژۀ        گبستانو  نامهمرزبانآمار صناعات به کار رفته در 
وینی بیشژتر بژه   درصد( پرکاربردترین روش بدیع لفظی است، ورا 59) گبستاندرصد(، هم در دیباچۀ  20) نامهمرزبان

(؛ امژا سژمدی بژالمکس بژه     3نمژودار   ←درصد( ) 61درصد( عالقه داشته است تا روش تکرار ) 39روش تجنیس )
(. بنا بر ایژن مفتصژر شژاید    2نمودار  ←درصد(. ) 69درصد( متمایل بوده است تا روش تجنیس ) 39روش تکرار )

نگاری )نثرنویسی( بوده است و سبک نویسندگی اچهبتوان اینگونه نتیجه گرفت که روش تسجیع، روش غالب در دیب
 وراوینی بر تجنیس و سبک نویسندگی سمدی بر تکرار استوار بوده است.
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 هانوشتپی

 ۀنیوعی جامی   )پسیوند تصیرير( و آن  « چیه »)نوعی پارچۀ ابریشمی( و « دیبا»دیباچه مرکب از دو لفظ  -1
ه و بیه مناسیبت آراییش، خطبی    باشید.   آن از ۀ سالطينقباچ سازند و مكلل به جواهر ابریشمی است که

 بیه  است عربی لفظ عربی جيم با دیباچه که اندنوشته محققان بعضی و دیباچه گویند نيز را کتاب مقدمۀ
 مجیازا   نيیز  را کتیاب  است، خطبۀ کتاب روی منزلۀبه کتاب ۀرخساره و چون خطب و روی چهره، معنی

مناسبت زینیت و  هاز دیباج که معرب دیباه است ب مأخوذ که اندنيز نوشته محققان بعضی اند.گفته دیباچه
 القاب به را آن ۀو دیباچ» :ی مختفی در آخر لفظ دیباچه برای نسبت و مشابهت است«ها»رونق و حرف 

تا هر ورقیی گيیرد از او   /  سازم تو مدح از خود دیوان ۀدیباچ» (.دمنه و کليله) «.گردانيد مطرز مجلس،
 : ذیل دیباچه(.1979)سوزنی سمرقندی(. )دهخدا، « اجقيمت دیب
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)اول/ ابتدا(، رکن/ کلمۀ آخیر مصیراع اول را   « صدر»اصطالح شعرا رکن/ کلمۀ اول مصراع اول را  در -6
، رکین/ کلمیۀ آخیر مصیراع دوم را     «ابتیدا »)کرانه/ کنار(، رکن/ کلمیۀ اول مصیراع دوم را   « عروض»
 (.  17: 1973)آگنه/ آگين( گویند )همایی، « حشو»ها قرار گرفته، )دنباله( و آنچه را بين آن« عروض»
 مراجع

 .1363. تهران: دانشگاه تهران، 0. جنامه لرتاکبر. دهفدا، عبی -
 .1366. تهران: زوار، نگاری در ده قرندیباچهالدین. سجادی، ضیاء -

 .1331. تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفی. تهران: خوارزمی، گلستانسمدی شیرازی.   -
 .1309تهران: میترا،  .3. ونگاهی تازه به بدیعشمیسا، سیروس.  -
 .1339عبیشاه، . به کوشش: خبیل خطیب رهبر. تهران: صفینامهمرزبانوراوینی، سمدالدین.  -
 .1360. تهران: هما، فنون بالغت و صناعات ادبیالدین. همایی، جالل -
 


