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چكیده
آمیختگی و همپوشانی هایی که در علوم بالغی (بدیع ،بیان و معانی) وجود دارد ،از مسائل مهمیی اسیک کیه از تهشیته هیا بیه
امروز ،تریبان تیر بالغک بوده اسک .با تهشک زمان و پیشرفک هألیفات بالغی ،بسییاری از اییآ آمیختگییهیا و بیینظمییهیا
برطرف تردیده و علوم بالغی هجزیه و هفکیک دقیقهری به خود ترفتهاسک؛ اما هنوز هم پیارهای از هیمپوشیانیهیا در کتیب
بالغی ما دیده میشود .در پژوهش حاضر ،هعاریف و طبقهبندیهایی کیه در کتیا هیای بالغیی معتبیر آمیده ،مبنیای بررسیی
قرارترفته و پارهای از همپوشانیهای علوم بدیع ،بیان و معانی ،نشان دادهشدهاسک .نتایج هحقیق ،نشان میدهید کیه بخشیی از
ایآ همپوشانی ها ،مربوط به هعاریفی اسک که از ایآ علوم ارائه شدهاسک و بخشی دیگر ،به هقلیدهای ما از تهشیتگان و عیدم
ایجاد هغییر در طبقهبندیهای آنان مربوط میشود .ارهباط هنگاهنگ علوم بالغی نیز از جمله دالیلی اسک که در برخیی مباحی
از جمله مجاز عقلی ،از تهشته ها به امروز ،بیآ بالغیون اختالفنظرهایی به وجود آوردهاسک .بررسیهای انجام شیده در اییآ
هحقیق ،نشان میدهد که جایگاه اصلی فنونی همچون اغراق ،هجاهلالعارف ،حسآ طلب و حشو که ها کنیون در بیدیع مطیر
شدهاند ،علم معانی اسک.
واژگانکلیدی :بالغک ،بدیع ،بیان ،معانی ،همپوشانی.
.

مقدمه
فنونبالغیدرزیباییوتأثیرگذاریکالم،نقشعمدهایدارد.ازدیربازاینعلمم،مموردتو مهنویگمندگان،
شاعرانوبالغیونقرارگرفتهاست؛شاعرانونویگندگانباکاربردآنهاوبالغیونباتعریم وطبقمهبنمدیو

هایشكلگیمریعلمومبالغمی،تنبمابمهتعریم ،


اند.درنخگتیندوره
ساماندهیبهاینعلومتو هنشانداده
توصی وکاربرداینفنونتو همیشد؛امابهتدریجبهطبقهبندیوتفكیم پمذیریایمنعلمومرویآوردنمد.
طبقهبندیفنونبالغیپرداختندوعلممبالغمتبمه
نخگتینبار،بالغیوناسالمیهمچون ر انیوسكاکیبه 
سهشاخۀمعانی،بیانوبدیعتقگیمشد.بالغتفارسینیزبهپیرویازتألیفاتعربیشكلگرفتوبگمیاریاز
بندیهایآنراپذیرفت؛اینتأثیرپذیریوتقلیددرکتببالغیفارسمی،چنمدانبمودکمهدر
هاوطبقه 

تعری 
هایکتببالغیعربی،اکتفامیشدوحتیدرکتببالغیفارسیاخیمرنیمز


مثال
بیشترموارد،بهآوردنشاهد
نمونههاییازاینتقلیدهابهچشممیخورد.دردورههایاخیر،محققانفارسیگامهماییدر بمتتو مهبمه
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تفاوتهایبالغتعرب1وبالغتفارسیبرداشتهاندودربالغتفارسیباتو هبهمتونادبیفارسی،دسمت
اند؛اماهمچنانسایۀبالغتعرببرسربالغتفارسیسنگینیمیکند.


هاییزده

بهنوآوری
چونوچرایبالغتفارسیازکتببالغیعربی،طبقهبنمدیصمنایعادبمیاسمت؛


هایبی
از ملۀتأثیرپذیری
تقگیمبالغتفارسیبهسهعلممعانی،بیانوبدیعومعرفیتعدادیازصنایعدرذیلهری ازاینسهعلمم،
تحتتأثیربالغتعربشكلگرفت.اینالگوبدونتو هبهتفاوتهایزبانفارسیوعربمیپذیرفتمهشمدو
حتیکگانیهمکهبادیدگاههایی دیدبهطبقهبندیصنایعادبیپرداختند،بازتحتتأثیرهمینتقگمیمبنمدی
اولیهبودند.مؤلفانکتببالغیفارسی،گرچهدراینطبقهبندی،پیروتألیفاتعربیبودند،اماظاهراًبهتجزیمه
وتفكی دقیقاینسهعلم،کمترتو هداشتهاند؛چنانكه اللالدینهماییمیگوید«:واینتجزیهوتفكی ،
بیشتردرتألیفاتعربیمعمولگردید،امامؤلفانفارسی،غالبهمانوضعیواصطالحقدیمراحفم کمرده،
مگایلعمدۀفنبیانوقگمتیازمعانیرانیزتحتعنوانعلمبدیعآوردهاند»(همایی.)18:1389،البتمهایمن

گانه،امریضروریبودکهبهروشنسازیودرکعلومبالغی،کمم فراوانمیکمردومحققمان

طبقهبندیسه
بعدیتوانگتنددرهری ازاینعلومسهگانهنیزبهطبقهبندیهاییبپردازندکهدرسمبولتدرکویمادگیری
سزاییداشتهاست؛امادراینطبقهبندیسهگانه،همپوشانیهاییو مودداردکمهبگمیاریرا

اینفنون،نقشبه
سردرگممیکند؛یعنیتعدادیازفنونادبیکهمثالًدرکتببدیعآمدهاست،بایددرعلممعانیبررسیشمود،
پوشانیهما،

بندیاولیهراپذیرفتهایم،باو وددرکاینهم


شودوچونهمانطبقه
حالآنكهدربدیعبررسیمی
بندیببریم.مگئلۀپژوهشحاضر،بررسیپارهایازهممین

هیچگاهنخواستهایمدستبهایجادتغییردراینطبقه
همپوشانیهاست؛همپوشانیهاییکهدربدیع،بیانومعانیو وددارد.البتهعلمعروضوقافیهنیمزاز ملمۀ
ایبررسیمیشود،درتحقیقحاضرمدنظرنیگتوتنباسه

علومبالغیاست؛اماازآنجاکهدرحوزۀ داگانه
میشود.درپژوهشحاضر،باتو هبهتعدادزیادکتمببالغمیوروتتقریبماً
علمبدیع،بیانومعانیبررسی 

مشابهآنهادرتعری یاتقگیمبندیعلومبالغی،کتابهاینگاهیتازهبهبدیع(،)1374بیان(،)1387معمانی
)ازسیروتسمیگامبنایبررسیقرارگرفتهاست؛کتبمذکور،از ملهکتبمعتبریاستکه

وبیان1390(1
امروزهدردانشگاههاوسایرمراکزآموزشیوپژوهشی،ازآنهااستفادهمیشود.

 .1پیشینۀپژوهش
درنخگتیندوره هایتدوینعلمبالغتبهزبانعربی،فنونمختل بالغتدچارآمیختگمیوعمدمتجزیمهو
طبقهبندیبود.عبدالقاهر ر انی(متوفای471ه)باتألی کتابهایدالئلاألعجمازواسمرارالبالغۀ،دوعلمم
معانیوبیانراپایهگذ اریکرد؛امابازهممباحثاینعلومدچارآمیختگیبودونخگتینبارسكاکی(متوفمای
626ه)باتألی کتابمفتاحالعلوم،حدومرزاینعلومراتعیینکردوعلمبالغترابهسهقگممعانی،بیمان
ومحگنات(بدیع)تقگیمکرد.دربالغتفارسینیزبهپیرویازتألیفاتعربی،بمهطبقمهبنمدیعلمومبالغمی

رویآوردندوکتابهایمعانی،بیانوبدیع،تألی گردید.کگانیچونسیروسشمیگادرکتابهماینگماهی
تازهبهبدیع()1374ومعانیوبیان(،)1390تالتهایارزندهایدردستهبندیصنایعادبیبمهویمژهدرعلمم
بدیعداشتهاندونیز اللالدینکزازیدرکتابهاییتحتعنوانزیباییشناسمیسمخنپارسمی،بمهآوردن
هاییازمتونفارسیهمتگماشتهاست.محققانوپژوهشگرانایرانی،درسمالهمایاخیمرنیمزدر

شاهدمثال

 -1منظور نگارندتان از «بالغک عر » ،همان بالغک اسالمی اسک که آثار آن به زبان عربی نگاشته شده اسک.
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هاییهرچنداندکبرداشتهاندکهکارشان مایتقمدیروتشمكر

بتنقدعلومبالغیونقدتقگیمبندیهاگام
دارد.
ا ز ملهکگانیکهبادیدیانتقادیبرمباحثبالغتفارسینگریگتهاند،شفیعیکدکنیاسمت؛ویدرکتماب
)،ضمناشارهبهاختالفنظرهایقدمادرتقگیمبندیعلومبالغی،بهبرخی

صورخیالدرشعرفارسی(1391
ازمباحثیکهدرکتببالغتسنتیمطرحشده،بادیدیانتقادیمینگردوتقگیمبندیهایسمنتیرابمهضمرر

شعردانگتهاست.بهعنواننمونه،ویمعتقداستکهمیتوانعنصرخیالرااز دولچبارعنصمری(مجماز،
تشبیه،استعارهوکنایه)فراتربرد(شفیعی) 48:1391،ویااینكهبحثمجازعقلیرابایددربیانمطرحکردنه
شفیعیکدکنیهمچنیندرمقالهایباعنموان«مقدممهایبمرمباحمثطویملبالغمت»

درمعانی(همان.)100:
(،)1353کهبعدهادرکتابرستاخیزکلمات()1391نیزبهچاپرسید،باهماندیدانتقادیبهطمرحمبماحثی
می پردازدمبنیبراینكهبایدبهارزتوتأثیرگذاریفنونبالغیتو هداشتودرارزیابیفنونبالغیبهفراتمر
از ملهنیزپرداخت.ویهمچنینمعتقداستکهبالغتفارسیبایدبراساسشاهكارهایادبیفارسیتدوین
شود.درخصوصاصولعلممعانیدرزبانفارسینیزمعتقداستکهبهتر مۀبالغتعرباکتفاشدهاست.
(شفیعیکدکنی.)461-423:1391،
خگروفرشیدوردنیزدرمقاالتیهمچون«دیدینونگبتبهفنمونبالغمتومعمانیوبیمانوبمدیععربمیو
فارسی»(،)1356و«شیوۀ دیدتألی وتدوینفنونبالغت»(،)1365دیدیانتقادینگبتبهبالغتفارسمی
داردومعتقداستکهعلومبالغی،بایدبراساسزیباتریناشعارفارسیتدوینشودو ذبههایخگتهکننمده
وزوائدآنکنارنبادهشود.وینارساییهایکتببالغیرامواردیمیدانداز مله:اغتشاتوپراکنمدگیدر

تقگیمبندیها،بیتو بیبهبگیاریاززیبایی همایکمالم،نقمحتحقیمقوتتبمع،ایبمامودشمواریمطالمب،
بیتو بیبهعلومدیگرو(...فرشیدورد.)23-16:1365،

هایاخیربهچاپرسیدهاستکمهبمهمبممتمرینآنهمااشمارهممیکنمیم؛

مقاالتانتقادیدیگرینیزدرسال
«نواندیشیدربالغت»()1368عنوانمقاله ایاستازامینالخولیباتر مۀسیدمحممودطیمبحگمینیکمه
مؤل دراینتحقیق،بهنقدبالغتسنتیپرداختهوتقگیمعلمبالغتبهسهعلممعمانی،بیمانوبمدیعرارد
کندومعتقداستهرچهبالغترنگفلگفیگرفتهبیشتربهخشكیگراییدهاست.ویپیشنبادممیکنمدکمه

می
بالغتبهدوحوزۀالفاظومعانیتقگیمشود«.نگاهیبهطبقهبندیصنایعبدیعیهمراهبانقدوتحلیلصمنایع
بندیعلومبالغتودشواریتعاری برخمیصمنایع

لفظی»()1386ازیحییکاردگرکهبهآشفتگیهایتقگیم
رضاامینینیزدرمقالهایبماعنموان«بمازنگریمبمانیعلمممعمانیونقمد


کند.محمد
لفظیومعنویاشارهمی

)،بهآمیختگیعلومبالغیواهمیتبررسیروشمندآناشارهممیکنمدوبمه

برداشتهایرایجازآن»(1388
طرحمباحثیانتقادیدرعلممعانیمیپردازد،از ملهاینكهدامنۀاقتضایحال،گگتردگیبیشتریداردنگمبت

بهآنچهدرکتبمعانیپرداختهشدهاست«.نقدیبربالغتفارسیبانگاهیبمهبرخمیکتمابهمایآموزشمی

بالغتفارسی»(،)1389عنوانمقالهایاستازاصغربرزیکهمیتوانگفتنوعیمعرفیانتقادیکتببالغی
فارسیاست؛چنانكهمی گویدازتر مانالبالغهرادویانیتامعانیبیان اللالدینهمایی،همگیتحتتمأثیر
بالغتعربیهگتندوکگانیچونسیروسشمیگا ،اللالدینکزازیواحمدگلی،نوآوریهماییدرکتمب
بالغیفارسیایجادکردهاند(برزی«.)109-103:1389،بررسیانتقادیآرایههایبدیعیبراساسکتمبمعتبمر
بالغیفارسی»(،)1391عنوانپایاننامه ایاستازابمراهیمدانمشکمهدردانشمگاهعالممهطباطبماییانجمام
گرفتهاست.
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 .2تعری وطبقهبندیعلومبالغی
درنخگتیندورههایشكلگیریبالغت،اینطبقهبندیسهگانهو ودنداشتوکتببالغی،دچارآمیختگمیو
بینظمیدرارائهمطالببود.بهتدریجبرایکاستنازاینبینظمیهاودرهمآمیختگیها،بهطبقهبندیبالغمت
رویآوردند.بیش اینطبقهبندی،بااهدافیخاصشكلگرفتوبرایهرطبقهنیزتعری وحدوحمدودی
بندیهادارایمشمكالتوهمپوشمانیهمایزیمادیبمودوبمهتمدریجازایمن
اینطبقه 

مشخحشد.درآغاز،
هاکاستهشد؛امابازهمدرکتببالغیامروز،همپوشانیهاییبهچشممیخورد.برایتشمخیحاینكمه

آشفتگی
هری ازفنونادبیرابایددرحوزۀکدامی ازعلومبالغمیسمهگانمهبررسمیکمرد،بایمدبمهتعریم و
بندیآنهاپرداخمت.شمكی

محدودههایعلومبدیع،بیانومعانیتو هکردوبراساسهمینتعاری ،بهطبقه
درایننیگتکههرسهعلمبدیع،بیانومعانی،ازبالغتگرفتهشدهاندوهدفهرسهعلمم،بررسمیو موه

بندیآنهما

هاونزدیكیها،وقتیبهتفكی وطبقه

تحگینوتأثیرپذیریکالماست؛اماباو ودهمۀاینارت 
باط
پرداختیموبرایهری ،محدوده ایمشخحکردیم،بایدفنونادبیراکهمثالًدرحوزۀمعانیقرارممیگیمرد،
درهمانحوزه،بررسیکردنهدر ایدیگر.درادامه،تعری ومحدودۀهری ازعلومبالغیذکرمیشمود
وباتو هبههمینتعاری ،بهبرخیازهمپوشانیهایاینعلوماشارهمیکنیم.همانطورکهقمبالگفتمهشمد،
ها،کتابهایسیروسشمیگااست.

مبنایبررسیهایمادرتعاری علومبالغیومحدودۀآن

علمبدیع:شمیگادرتعری علمبدیعمیگوید«:مجموعۀشگردهایی(یابحثازفنونی)استکهکالمعمادی
راکموبیشتبدیلبهکالمادبیمیکندویاکالمادبیرابهسطحواالتمری(ازادبمیبمودنیماسمب ادبمی

داشتن)تعالیمیبخشد(شمیگا)11:1374،وسپسبهپیرویازبگیاریازبالغیوندیگر،علمبمدیعرابمهدو

بخشبدیعلفظیوبدیعمعنویتقگیممیکند.درتعری بدیعلفظیومعنویمیگوید«:بهابمزاریکمه نبمۀ
آورندویاافزونمیکنند،صنعتلفظیگوینمد»

لفظیدارندوموسیقیکالمراازنظرروابطآوائیبهو ودمی
(همان)12:وبدیعمعنوینیز«بحثدرشگردهاییاستکهموسیقیکالمراافزونمیکنندوآنبراثرایجماد
تناسبا توروابطمعنائیخاصیبینکلماتاستوبهطورکلییكیازو وهتناسبمعناییبیندویماچنمد
کلمهبر گتهمیشود»(همان.)14:باتو هبهاینتعماری ،بمدیعشماملآرایمههماوفنمونیممیشمودکمه
هایآواییومعناییرابینواژگانکالمادبیایجادمیکند.


تناسب
علمبیان«،ایرادمعنایواحدبهطرقمختل است،مشروطبراینکهاختالفآنطرقمبتنیبمرتخییملباشمد،
یعنیلغاتوعباراتبهلحاظتخییلنگبتبههممتفاوتباشند»(شمیگا.)27:1387،و هتمایزدیگرفنمون
علمبیان،ایناستکه«محدودۀعلمبیانتاآنجاستکهبیندومعنیکهیكیحاضراستودیگمریغایمب،
انتقالذهنیصورتگیرد»(شمیگا)295:1387،؛بنابراین،علمبیان،ازبیانهایمبتنیبرتخیلمعطوفاستو
آنچهمبتنیبرتخیلنیگتدراینعلممطرحنمیشود.همچنیندرمجماز،اسمتعاره،کنایمهو...بمادوطمرف
موا هایمکهیكیازآندوغایبودیگریحاضراست.
علممعانیمطابقبامقتضایحالسخنگفتناستو«بیشترکاربردمجمازی ممالتومعمانیثمانویآنهما
مطرحاستوسخنازعدولازمقصدوهنجارعادیواصلی مالتمیرود»(شمیگا«.)22:1390،موضوع
علممعانیعمدۀًبررسیعباراتو مالتازحیثمعانیوکاربردهایثانویاست»(همان.)23:

پوشانیهایعلومبالغی

 .3
هم
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مبالغه،اغراقوغلو

درتعری مبالغه،اغراقوغلوآمدهاست«:توصیفیاستکهدرآنافراطوتاکیدباشد»(شمیگا.)77:1374،
شمیگادرکتابخود،مبالغه،اغراقوغلورابهسهنوعبیانی،حماسیوبدیعیتقگیممیکند؛درنموعبیمانی
آن،افراطوتأکیددرتوصیفیاستکهحاصلتشبیهواسمتعارهباشمد،نموعحماسمیآنرا مزوذاتآثمار
حماسیمیداندوآنراصنعتنمیداندودرنوعبدیعی،بایدهمراهباصنعتیباشدیادرآننكتمهودقیقمهای
باشد(.همان.)78-77:ازنظرنگارندگاناینسطور،مبالغه،اغراقوغلواز ملهفنونیاستکهببتراستدر
علممعانیبررسیگردد؛زیراباتو هبهتعریفیکهشمیگاازبدیعمعنویارائهدادهاست،مبالغه،اغراقوغلو
زواینعلمقرارنمیگیرد.همانطورکهذکرشد،ایشانبدیعمعنمویرابحمثدرشمگردهاییممیدانمدکمه
موسیقیکالمراافزونمیکنندو« آنبراثرایجادتناسمباتوروابمطمعنمائیخاصمیبمینکلمماتاسمت»
(همان.) 14:مثالدربیتزیرکهآرایۀمراعاتالنظیرو وددارد،بینتعدادیازکلمات،تناسبمعناییهگت:
دلمازمدرسهوصحبتشیخاستملول

ایخوشادامنصمحراوگریبمانچماکی


ام ادرمبالغه،اغراقوغلو،تناسبیبینکلماتبیتیا ملهنیگت،بلكهدرتوصی چیزییاامری،افراطگونه
سخنمی گویند.اگرهمتناسبیبینکلماتباشد،مربوطبهفنونمبالغهواغراقوغلونیگت؛زیراممكناسمت
مبالغه،اغراقوغلو،همراهباصنعتیدیگربهکاررودودرآنصنعت،روابطمعناییبینکلماتو ودداشمته
باشد.همچنینبایدیادآورشدکهزیرساختمبالغه،اغراقوغلو،هموارهتشبیبینیگت.بهعنمواننمونمه،در
بیتزیر:
هزارسالپسازمرگمنچوبمازآیمی

زخاکنعرهبرآرمکمهمرحبماایدوسمت
(همان)79:

مبالغه،اغراقوغلوبهکاررفتهاست؛امانهزیرساختتشبیبیداردونهتناسبیبینکلمماتآنو موددارد.
اهمیتآندرتأکیدیاستکهگویندهدرمقابلمعشوقبهکاربردهاستواینهمانتالشیاستکهدرعلمم
معانیبرایهماهنگیسخنباحالمخاطبصورتمیگیرد.درواقعنوعیخبرطلبیاسمتکمهبمهشمنوندۀ
گمانمندوناباورگفتهشده است.بنابراینکالمیکهدارایاغراق،مبالغهوغلواست،اگرژرفساختتشمبیبی

داشتهباشد،ازاینمنظردرعلمبیانبررسیمیشود،ولیاهمیتاصلیآندرعلممعانیاستکمهبایمددیمد
شاعربهچهغرضی،امریعادیرابااغراقبیانداشتهاستودرواقمعغمرضاوازایمنگونمهسمخنگفمتن
چیگت.نكتۀدیگراینكه،مبالغه،اغراقیاغلورانمیتوانی صنعتدانگت؛چراکهدراغلمبمموارد ،مزو
میشودکهشاعراغراقگونهسخنگفتمه
ذاتادبیاتاست.حتیدرآثارغیرحماسینیز،مواردیبگیاریدیده 

استوغرضاوتزیینوسخنآرایینیگت.مثالدربیت:
سعدیبهروزگارانمبرینشگتهبردل

بیروننمیتوانکرداالبهروزگماران
(همان)79:

شود.همچنینکالمدرعینسادگیبیانشدهاستوشاعرایمن


بینیمکهتناسبیبینکلماتدربیتدیدهنمی
می
مبالغهرابرایتزیینوآراستنسخنبهکارنبرده،بلكه ملهایبهکاربردهاستکهمعنماییثمانویدرخمود
نبفتهداردوآنعشقومحبتیروزافزونوکمنشدنیدردلاوست.پسمیتوانگفتکههرمبالغمه،اغمراق

یاغلوی،معناییثانویومجازیدرخودداردوهمینمعنایثانویاستکمهدرعلممبالغمت،اهمیمتدارد.
همچنینمیتوانگ فتکهخودمبالغه،اغراقوغلو ،زواغراضهگتند؛چنانكهدرکتبمعمانینیمزیكمیاز

/6نبمینهمایشملیپژوهشبایزبانوادبیاتفارسی-بیر نداسفند1396

اغراضپرسشهنری،اغراقنامیدهشدهاست.دکترشمیگانیزدرکتابمعانیخود،یكیازاغمراضپرسمش
هنریرااغراقنامیدهوبیتزیررانمونهآوردهاست:
ساقیسیمساقمن،گرهمهزهمرممیدهمد

کیگتکهتنچو اممی ملهدهننمیکند
(شمیگا)81:1390،

بینیمکهاغراقبهکاررفته استوخوداغراق،یكیازاغراضهنریاست.بنمابراینبایمد

دراینبیتهممی
ایگاهمشخصیبرای مبالغه،اغراقوغلودرنظرگرفتو ایگاهاصلیآن،علممعانیاست.البتهبنابرنظمر
کگانیچونشفیعیکدکنیکهاغراقومبالغهرایكیازانواعصورخیالمیشمارند(شفیعیکمدکنی:1391،
،)138-130می تواندرعلمبیانهمازاغراقوانوعآنسخنگفت؛زیرامبالغه،اغراقوغلو،هممبتنیبرقوۀ
خیالاستوهمیكیازطرقادایمعناست.
.2-4

تجاهلالعارف

تجاهلالعارفاز ملهفنونیاستکهدربدیعمعنویآمدهاست،حالآنكهمربوطبهاغراضثمانویاسمتو
درعلممعانیبایدمطرحشود.درلغتنامۀدهخداذیلتجاهلالعارفآمدهاست«:باو مودعلممیدراممری،

اظبار بلکردنومقوالتکثیرهازرویاستفبامبرزبانآوردن»(دهخدا.)696:1385،شمیگانیزدرتعری 
تجاهلالعارفمیگوید«:آناستکهدراسنادامریبهامرییادرتشخیحبیندوامرکامالًمتباین،تردیمدیما
بیاطالعینشاندهند»(شمیگا.)80:1374:اگربهاینتعاری بیندیشیم،درخواهیمیافتکهشاعریانویگمنده
اطالعیمیکند؛یعنمی


نمایدودرواقعبهمقتضایحالاستکهاظباربی
باغرضیثانویومجازی،تجاهلمی
تجاهلکردن،غرضیرادرخودهمراهداردواینبسعجیبخواهدبودکهممادرعلممبمدیع،بمهاغمراض
گویندهبپردازیم.اگربهتعری شمیگاازبدیعمعنویبازگردیم،میبینیمکهدرتجاهلالعارفهمبمینکلممات
بیتیا مله،تناسبیدیدهنمی شودتماآنرادلیلمیبمرافزونمیموسمیقیمعنمویکمالمبمدانیم.مگمراینكمه
تجاهل العارفزیرساختتشبیبیداشتهباشدودرطرفینتشبیهبتوانرابطۀشباهتقائلشد.اینرابطه،مربوط
بهفنتشبیهاستو ایگاهبررسیتشبیهنیزدرعلمبیاناست؛اماآنچهمربوطبهتجاهلالعارفاسمت،هممان
غرضتجاهل نماییاستکهبایددرعلممعانیبررسیشود.نكتۀدیگراینكههمۀنمونههمایتجاهملالعمارف
ژرفساختتشبیبیندارندوممكناستگویندهبدونبهکاربمردنتشمبیه،تجاهملنمایمد؛چنانكمههممائی،
مخاطبقراردادنغیرذیروحرانیزازانواعتجاهلالعارفمعرفیمیکندونمونمههماییرابمرایایمننموع
العارفذکرمیکنداز مله:


تجاهل
ایبممادصممبافممرحفممزامممیآیممی

ازطوفکدامینکم پماممیآیمی 

ازکویکهبرخاستهای راسمتبگمو

ایگممردبممهچشممممآشممنامممیآیممی
(ر.کهمایی)185-184:1389،

فلگفۀو ودیتجاهلالعارف،مربوطبهمقتضایحالاستواگردراینمگئلهدقتشودوتعصمبوپیمروی
ازگذشتگانکنارگذاشتهشود،میتواندانگتکهتجاهلالعارفنیزی صنعتنیگمتکمهبمراثمرتناسمبات
معناییبینچندکلمه،موسیقیکالمراافزونکند.آنچهدرتجاهلالعارفاهمیتدارد،غرضازنماداننممایی
هنریپرداختهشدهاستوبگمیاریازنمونمههمایآنهمارا

استکهالبتهدرکتبمعانیهمبهاغراضپرسش

میتوانازگونۀتجاهلالعارفدانگت.شمیگانیزیكیازاغراضپرسشهنریراتجاهملمعرفمیممیکنمدو
بیتزیررابهعنوانپرسشیهنریکهغرضآنتجاهلاست،ذکرمیکند:

اینحوریدستدرخضاباسمت

یاماهدوهفتهدرنقماباسمت
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(ر.کشمیگا)82:1390،
گونهپرسشهارادربدیعمعنوی،صنعتتجاهملالعمارفگوینمد»

خودشمیگانیزدرهمان امیگویدکه« 
این
(همان)82:؛اماباتو هبهآنچهگذشت،تجاهل العارفدرعلمبدیع ایینداردوبایددرعلممعانیبررسمی
شود.

.3-4

حشو

درتعری حشوآمدهاست«:درکالم ،ملۀمعترضهییآورندکهبامطلبتناسبتامداشتهباشدومعمموالًدر
).حشو،درکتببدیعیودربخشبدیعمعنویمطرحشدهاست،

آنلطیفهوهنریاست»(شمیگا125:1381،
درحالیکهدرحشو،تناسبمعناییبینواژگانسخن،و ودنداردوارزتبالغیآنمربوطبهاطنابسخن،
اغراضثانویواقتضایحالاستواینهاستکهزیباییایجادمیکند.مثالدربیتزیرکهشمیگابهعنموان
نمونهایازحشوملیحآوردهاست:


مننمیم منسشبنشمه–دورازاو-

لیمم دارمدرتجلممینممورازاو
(شمیگا)94:1374،

عبارتیکهبهعنوانحشوآمدهاست«،دورازاو»استوبهلحاظمعناییتناسبیبادگرالفماظنمداردکمهبمه
موسیقیکالمیاریرساند؛امادربدیعمعنوی،باتو هبهتعریفیکهشمیگماارائمهدادهاسمت،بایمدتناسمب
معناییبینالفاظکالمو ودداشتهباشد،مثالًدربیتزیرکهآرایۀاعدادبهکاررفته:
ابروبادومهوخورشیدوفل درکارنمد

تاتونانیبهک آریوبهغفلتنخموری
(همان)167:

کلماتابر،باد،مه،خورشیدو فل ،ازا زایطبیعتهگتندکهباهمتناسبدارندوشنوندهبهمحضشنیدن
آنهابهاینتناسبپیمی برد.درکتبمعانیهم،درقگمتاطنابسخن،گاهبدوناینكهنامیازآرایۀحشمو
بردهشود،نمونههاییرابرایاطنابسخنذکرکردهاندکههمانحشواستو ایبحمثشنیمزهمانجماودر
معانیاست؛گاهنیزباهمانعنوانحشو،یكیازانواعاطنابسخنراناممیبرند.شمیگمادرانمواعاطنماب
سخن،ازحشوملیحناممیبردوابیاتیاز ملهدوبیتزیرراذکرمیکند:


پیرپیمانهکشمن–کهروانشخوتبماد-

گفتپرهیزکنازصحبتپیممانشمكنان

چممهخمموتگفممتفردوسممیپمماکزاد

کممهرحمممتبممرآنتربممتپمماکبمماد-(ر.کشمیگا)116:1390،

ملۀمعترضهآوردنوافزودنلف نگبتبهمعنی،زمانی ایزاستکهمطابقمقتضایحالباشدوباغرضمی
انجامشود.دربیتفوقازفردوسی ،ملۀمعترضهبكاررفتهواطنابدرسخناوناپگندنیفتمادهاسمت؛امما
گوییاست،ناپگندشمردهشود.پمس

ممكناستهمینسخناودر اییدیگرکهنیازبهایجازسخنوکوتاه
مشخحمیشودکهحشوکهیكیازگونههایاطنابسخناست،مربوطبهاقتضایحالاسمتواهمیمتآن
درعلممعانیبیشتراستتااینكهی صنعتشمردهودرعلمبدیعبررسیشود.دیگرمؤلفانکتببالغینیمز
درعلممعانیودرانواعاطنابسخن،نمونههاییازحشوراآوردهاند.بهعنواننمونه،علویمقمدمواشمرف
زادهدرکتابمعانیوبیانخود،یكیازاغراضاطنابسخنرااعتراضمیدانندوابیاتیاز ملهبیتزیررا
نمونهآوردهاند:
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دیپیرمیفروت–کهذکرتبمهخیمربماد-

گفتا:شمرابنموتوغممدلببمرزیماد
(علویمقدمواشرفزاده)83:1384،

کاررفتهاست.ایننمونهها

کهدرهمۀنمونههاییکهبرایاعتراضذکرکردهاند،همانحشویا ملۀمعترضهبه
نشانمیدهدکهاطنابوحشو،اگربهمقتضایحالومقتضایموضوع،بمهکماررود،هممانتمأثیرایجمازرا
خواهدداشت.

.4-4

حگنطلب(أدبسؤال)

حگنطلبنیزاز ملهفنونیاستکه ایطرحآندرمعانیاست،حالآنکهدربدیعمطمرحشمدهاسمت.
تعری اینفنون،خودنشاندهندۀحوزۀبالغیآنهااست.درتعری حگنطلبآمدهاست«:تقاضایصلهو
مالازممدوحبهنحویباشدکهنخگتبهذهنممدوحنرسد»(شمیگا)109:1374،واینتعری یعنیاینكه
گویندهبهمقتضایحالمخاطبوبهشیوهایادبی،مقصودخودرابیانکندکهدرظاهرکالم،چنمدانآشمكار
وقتیشاعرمیگوید:

نباشد.مقصوداو زءمعانیثانویواغراضگویندهازکالماست.مثالً

بهخاکپایتمو–مانمدیممینغیمرمكفمر-

کممزانزمممانکممهبدانگممتمازیگمماریمممینرا

بممرایحا ممتدنیمماطمممعبممهخلممقنبنممدم

کمهتنممگچشممحممملکنمدعممذابمبممینرا

توقدرفضلشناسیکهاهلفضلیودانمش

شممبهفممروتچممهدانممدببممایدرثمممینرا
(همان)110:

نخگتبهنظرمیرسدکهشاعرصلهگرفتنراعیبمیداند،امابهگونهایغیرمگتقیمطلبصلهمیکندواین

طلبصله ،زءمعانیثانوی ملهاستومابا ملهسروکارداریمنهباواژگمان.همچنمینکلمماتیکمهبما
تناسبمعنایی،موسیقیکالمراافزونکنند،و ودندارد.حگنطلب،بگیارشبیهاستباآنچهکهشمیگما،در
)ناممیبرد،مثالوقتیممیگموییم:ببتمر

معانیباعنوان«امربهطریقغیرمگتقیمومؤدبانه»(شمیگا77:1390،
نیگتبرویم (یعنیبرویم).
.5-4

تعلیلوتو یه

باتو هباتعاریفیکهازعلومبالغیمطرحشد،فنونیچونحگنتعلیل،مذهبکالمیودلیلعكمسراکمه
دربدیعمعنویودرذیلروتتعلیلوتو یهنامبردهشدهاند،نمیتوان زءعلمبدیعمحگوبکرد؛زیرادر
اینفنون،تناسبیبینکلماتو ودندارد.مثالًفنحگنتعلیل،برپایۀتشبیهاستواگرتشمبیهدرعلممبیمان
بررسیمیشود،حگنتعلیلنیزبایددربیانودرذیلتشبیهبررسیشود؛چراکههممبرپایمهعنصمرخیمالو
هایتشبیهمحگوبمیشود.دربیت:


تصویریاستوهمیكیازگونه
بهسروگفتکگیمیوهاینمیآری

 وابدادکمهآزادگمانتبمیدسمتند

سروباعنصرخیالبهانگانهایآزادهتشبیهشدهاستوتناسبیبینکلماتو ودندارد.

همچنی نفنونیچونمذهبکالمیودلیلعكس،بایددرعلممعانیبررسیشوند؛زیرادرممذهبکالممیبما
تو هبهمقتضایحالاستکهمطلبیرابهقیاسوبرهانعقلیوخطابیاثباتمیکنندوبایددرعلممعمانی
بررسیشود.فندلیلعكسنیز،بااغراضشاعرهمراهاستوهمیناغراضومعانیثانویولحنطنزگونمه،
اهمیتدارد.دردلیلعكس،واژگانباهمتناسبیندارندتادرعلمبدیعبررسیشود،بلكهآنچهمموردتو مه
قرارمیگیرد ،ملهاست.

.6-4

اغراضتشبیه
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درکتاب هایبیان،از ملهکتاببیانسیروسشمیگا،مباحثیدرخصوصاغراضتشبیهمطمرحشمدهاسمت
(شمیگا) 124-123:1387،کهبهعقیدۀنگارندگان،بایددرعلممعانیقرارگیرد؛زیمرابحمثازاغمراض،در
علممعانیبررسیمی شود .اللالدینکزازینیزدرکتاببیانخود،اغراضیازتشبیهراناممیبرداز مله:

بازنمودامكانمشبه،بازنمودحالمشبه ،ایدادنحالمشبهدریادشنونده،سمتایشونكموهشمشمبه،بیمان
شگفتیمشبهو(...کزازی) 91-84:1368،کههمهایناغراض،مربوطبهعلممعانینیگتودرعلمممعمانی
استکهبااغراضخبرسروکارداریمودرواقعدر گتجویمعانیثانویازاینگونه مالتتشبیبیهگتیم.
.7-4

مجازعقلی(اسنادمجازی)

مجازعقلی ،از ملهمباحثیاستکههمدر ایطرحآن(معانییابیان)اختالفنظرهاییو ودداردوهمم
درتفاوتویكگانیآنبااستعارهکنایی .اللالدینکزازی،بحثمجازعقلیرادرکتابمعانیمطرحکرده
استودرتعری آنآوردهاست«:اسنادگزارهاستبهنبادبهگونهایکهباباورگوینمدهراسمتنیایمدوبمه
نشانه ایبرونییادرونیبتواندانگتکهبهراستی،خواستگویندهازآنبازخوانیکهدر ملهآوردهاسمت،
آنچهگفتهنیگت»(کزازی.)61:1387،ویانواعیهمچوناسنادبهسبب،اسنادبهزمانواسمنادبمهمكمانرا
برایمجازعقلیذکرمیکندومعتق داستکهمجازعقلیبااستعارهمكنیهتفاوتدارد.مثالوقتمیممیگموییم
«شبیخوتاست»،مجازعقلیبهکاربردهایم؛خوتبودنرابهشمبکمهفماعلیغیرحقیقمیاسمت،اسمناد
دادهایمومنظورمانایناستکهماامشب،خوتوشادمانهگتیم؛اماوقتیممیگموییم«شمبممراتنمگدر
آغوتگرفت»استعارهکناییبهکاربردهایم؛زیرافاعلحقیقی،شباستکهبهانگانمانندشدهاست(.همان:
.)76-61
سیروسشمیگامعتقداستکهمجازعقلیهماناسناددادنفعلیاستبهفاعلغیرحقیقیکهدربیمانبمهآن
ایازمجازعقلیذکرمیکند:

استعارهمكنیهتخییلیهمیگویند.ویبیتزیررابهعنواننمونه

بنفشهطرۀمفتمولخمودگمرهممیزد

صباحكایتزل تودرمیمانانمداخت
(ر.کشمیگا)142:1383،

شاعردراینبیت،گرهزدنزل بهبنفشهوحكایتکردنرابهصبانگبتدادهاست؛امانكتمهاینجاسمتکمه
بنفشهوصبادراین مالت،فاعلحقیقیهگتندکهبهانگانیتشبیهشدهاند.حمالآنكمهدرمجمازعقلمیبما
فاعلیغیرحقیقیسروکارداریم.دراینبیتهماناستعارهتبعیهبهکاررفتهاست.
کگانیچونشفیعیکدکنیبادیدیانتقادیبهاینمگئلهنگریگتهاند.شفیعیکدکنیضمنبیاناینكهبعضیاز
بالغیونهمچونسكاکی،مجاز عقلیرا زءبیاندانگتهوبرخیدیگرهمچونخطیبقزوینی،آنرادرحوزۀ
علممعانیدانگته اند،معتقداستکهمحلاصلیبحثمجاز،علمبیاناستوحوزۀاینبحثراممیتمواندر
بگیاریازصورتهایانشاییبیانبهگونۀدیگریتوسعهداد.بیتزیراز ملهخطابهایشماعرانهایاسمت
توانآنراگونهایازاسنادمجازیدانگت:


کهمی
ایابرببمنی!نهبهچشممنانمدری

دمزنزمانكیوبیاسایوکمگری


شفیعیمعتقداستبگیاریازخطابهایشاعرانهدرموردطبیعت،حیواناتواشمیاء،ازمقولمۀهممیناسمناد
مجازیاستکهشایدوسیعترینشاخۀصورخیالشاعرانهباشد(ر.کشفیعیکدکنی.)104-100:1391،

حقیقتایناستکهدرتشخیحاستعارهمكنییهتخییلیهومجازعقلی،مرزمشمخحودقیقمیو مودنمدارد،
گرچهتفاوتهاییرابرایآندوذکرکردهاند.مثالدر ملۀ«ابرگریگت»،ازمنظمراینكمهشماعر،ابمررابمه
دهاستکهمی گرید،بااستعارهمكنیهموا بیموازاینمنظرکهگریگتنرابهابمرنگمبتداده
انگانیتشبیهکر 
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است،ایناسناد،اسنادیمجازیویاهمانمجازعقلیاست.امادرخصوصاینكه ایطمرحمبحمثاسمناد
مجازیدربیاناستیادرمعانی،بایدگفتکهاسنادمجازییكیازفنونیاستکهمبتنیبرقوۀخیالاستو
تصویرآفریننیزهگتوآنچهمبتنیبرخیالباشد،مربوطبهعلمبیاناست؛چنانكهشمیگمادرتعریم علمم
بیانمیگوید «:ایرادمعنایواحدبهطرقمختل است،مشروطبراینكهاختالفآنطرقمبتنیبرتخییلباشد،
یعنیلغاتوعباراتبهلحاظتخییلنگبتبههممتفماوتباشمند»(شمیگما.)27:1387،ازطرفمیدراسمناد
مجازی،کلماتهگتندکهمعنیمجازیدارندنهکل مله،یاببتراستبگوییمکلماتهگمتندکمهمجمازاًبمه
کلماتیدیگراسناددادهمیشوند.بنابراین،مجازعقلیببتراستکهدرعلمبیانمطرحشود؛زیراهممبتنمیبمر

خیا لاستوهمدرکلماتکاربرددارد،حالآنكهدرعلممعانی،با مالتیسروکارداریمکهمعناییثمانوی
ومجازیدارند.

نتیجه

.4
باو ودتالتهاییکهدر بتتفكی وطبقهبندیعلومبالغی(معانی،بیانوبمدیع)صمورتگرفتمهاسمت،
هاییدراینطبقهبندیهابهچشممیخمورد.درپمژوهشحاضمر،کتمابهمای

هنوزهمآمیختگیوهمپوشانی
سیروسشمیگا(درحوزهبدیع،بیان،معانی)کهامروزه،از ملهمعتبرترینکتابهایبالغمیفارسمیاسمت،
هاوتعاریفیکهایشانارائهدادهاند،پارهایازهمپوشانیهمایی

مبنایبررسیقرارگرفتوباتو هبهطبقهبندی

کهدرکتابهایبدیع،بیانومعانیو وددارد،نشاندادهشد.بگیاریازاینهمپوشمانیهما،درسمایرکتمب
بالغیفارسینیزو وددارد؛امابهعلتتعدادزیادتألیفاتبالغیومحدودیتصفحاتتحقیق،کتمابهمای
سیروسشمیگارامبنایکارمانقراردادیم.باتو هبهبررسیهایانجامشدهدراینپژوهش،بایمدگفمتکمه
بخشیازهمپوشانی هایعلومبالغی،برآمدهازتعریفاتیاستکهازعلومبدیع،بیانومعانیارائهشدهاسمت؛
براینمونهاگرتعری شمیگاازبدیعمعنویرامالکطبقهبندیقراردهیم،بگیاریازفنونیکهخودایشاندر
ذیلصنایعبدیعمعنویآورده اند،درواقع ،زوبدیعمعنوینیگتند؛زیراایشانصنایعبدیعمعنمویرابرآممده
ازروابطوتناسباتمعناییبیتدویاچندکلمهمیداند،حالآنكهبگیاریازفنوناز ملمهمبالغمه،اغمراقو
غلو،تجاهل العارف،براعتاستبالل،حگنطلب،حگنتعلیل،مذهبکالمی،دلیلعكسوسؤالو وابکه
ازصنایعبدیعمعنویبهشمارآمده اند،برخاستهازتناسببینکلماتنیگتند،بلكهحگنادبیآنهامربوطبمه
مفاهیمومعانیثانوی ملهاست.
بخشیدیگرازهمپوشانیهانیزبرمیگرددبهتقلیدهاییکهازگذشتگانصورتگرفتمهاسمتومماهمیچگماه
نخواستهایمدستبهتغییرگفتههایآنانببریم.تو هبهمبمتریناصولوبر گتهترینویژگیهایعلمبمدیعو
دهدکهفنونیهمچونمبالغه،اغراقوغلو،تجاهلالعارف،حگنطلب،حشمووآنچمهدر

علممعانینشانمی
اند،درحوزۀعلممعانیقرارمیگیرند؛امابهایندلیملکمهازقمدیماألیمامدر

ذیلعنوانتعلیلوتو یهآمده
تألیفاتبالغی ،زءعلمبدیعمعرفیشدهاند،امروزهنیزهمانطبقهبندیهارامالکقمراردادهایمم.فنموننمام
برده شده،دراغلبمواردبهقصدتزیینسخنوافزودنموسیقیمعنویبهکاربردهنشدهاند،بلكهمعانیثمانوی

دراینفنوناستکهکالمراادبیکردهاست.نكتۀدیگراینكهمیتوانگفتبخشیازهمپوشمانیهمانیمزبمه
ارتباطتنگاتنگسهعلمبدیع،بیانومعانیمربوطمیشود؛چنانكهبحثمجازعقلی،ازگذشتهتماکنمونبمین
بالغیون،محلاختالفبودهاستکهدرمعانیبررسیشودیادربیان؛بهاعتقادنگارنمدگان،مجمازعقلمی،بمه

علتاینكهمخیلوتصویرسازاست،ببتراستکهدربیانبررسیشود.
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