
 

هایعلومبالغی)بدیع،بیان،معانی(پوشانیهم


 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند )نویسنده مسئول(، مصطفی غریب
  mostafa.gharib@birjand.ac.ir

  
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجنددکتر سید مهدی رحیمی، 

 Smrahimi@birjand.ac.ir 
 

 

 
 

چكیده
هایی که در علوم بالغی )بدیع، بیان و معانی( وجود دارد، از مسائل مهمیی اسیک کیه از تهشیته هیا بیه        پوشانی آمیختگی و هم
هیا   نظمیی  هیا و بیی   تیر بالغک بوده اسک. با تهشک زمان و پیشرفک هألیفات بالغی، بسییاری از اییآ آمیختگیی    امروز، تریبان

هیا در کتیب    پوشیانی  ای از هیم  اسک؛ اما هنوز هم پیاره  هری به خود ترفته و هفکیک دقیق برطرف تردیده و علوم بالغی هجزیه
هیای بالغیی معتبیر آمیده، مبنیای بررسیی        هایی کیه در کتیا    بندی شود. در پژوهش حاضر، هعاریف و طبقه می  بالغی ما دیده

دهید کیه بخشیی از     اسک. نتایج هحقیق، نشان می شده ادههای علوم بدیع، بیان و معانی، نشان د پوشانی ای از هم و پاره  ترفته قرار
های ما از تهشیتگان و عیدم    اسک و بخشی دیگر، به هقلید ها، مربوط به هعاریفی اسک که از ایآ علوم ارائه شده پوشانی ایآ هم

اسک که در برخیی مباحی    شود. ارهباط هنگاهنگ علوم بالغی نیز از جمله دالیلی  های آنان مربوط می بندی ایجاد هغییر در طبقه
های انجام شیده در اییآ    اسک. بررسی نظرهایی به وجود آورده از جمله مجاز عقلی، از تهشته ها به امروز، بیآ بالغیون اختالف

العارف، حسآ طلب و حشو که ها کنیون در بیدیع مطیر      دهد که جایگاه اصلی فنونی همچون اغراق، هجاهل هحقیق، نشان می
 انی اسک.اند، علم مع شده
 

 پوشانی. : بالغک، بدیع، بیان، معانی، همواژگانکلیدی
.

مقدمه
ایدارد.ازدیربازاینعلمم،مموردتو مهنویگمندگان،فنونبالغیدرزیباییوتأثیرگذاریکالم،نقشعمده

بنمدیوطبقمههاوبالغیونباتعریم واست؛شاعرانونویگندگانباکاربردآنشاعرانوبالغیونقرارگرفته
گیمریعلمومبالغمی،تنبمابمهتعریم ،هایشكلاند.درنخگتیندورهدادهدهیبهاینعلومتو هنشانسامان

آوردنمد.پمذیریایمنعلمومرویبندیوتفكیم تدریجبهطبقهشد؛امابهمیتوصی وکاربرداینفنونتو ه
بندیفنونبالغیپرداختندوعلممبالغمتبمهطبقهنخگتینبار،بالغیوناسالمیهمچون ر انیوسكاکیبه

گرفتوبگمیاریازسهشاخۀمعانی،بیانوبدیعتقگیمشد.بالغتفارسینیزبهپیرویازتألیفاتعربیشكل
هایآنراپذیرفت؛اینتأثیرپذیریوتقلیددرکتببالغیفارسمی،چنمدانبمودکمهدربندیهاوطبقهتعری 

شدوحتیدرکتببالغیفارسیاخیمرنیمزهایکتببالغیعربی،اکتفامیمثال بهآوردنشاهدبیشترموارد،
هماییدر بمتتو مهبمههایاخیر،محققانفارسیگامخورد.دردورههاییازاینتقلیدهابهچشممینمونه
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متونادبیفارسی،دسمتاندودربالغتفارسیباتو هبهوبالغتفارسیبرداشته1هایبالغتعربتفاوت
کند.اند؛اماهمچنانسایۀبالغتعرببرسربالغتفارسیسنگینیمیهاییزدهبهنوآوری

بنمدیصمنایعادبمیاسمت؛چونوچرایبالغتفارسیازکتببالغیعربی،طبقههایبیاز ملۀتأثیرپذیری
عدادیازصنایعدرذیلهری ازاینسهعلمم،تقگیمبالغتفارسیبهسهعلممعانی،بیانوبدیعومعرفیت

شمدوهایزبانفارسیوعربمیپذیرفتمهتحتتأثیربالغتعربشكلگرفت.اینالگوبدونتو هبهتفاوت
بنمدیبندیصنایعادبیپرداختند،بازتحتتأثیرهمینتقگمیمهایی دیدبهطبقهحتیکگانیهمکهبادیدگاه

بندی،پیروتألیفاتعربیبودند،اماظاهراًبهتجزیمهکتببالغیفارسی،گرچهدراینطبقهاولیهبودند.مؤلفان
واینتجزیهوتفكی ،»گوید:اند؛چنانكه اللالدینهماییمیداشتهترتو هوتفكی دقیقاینسهعلم،کم

واصطالحقدیمراحفم کمرده،بیشتردرتألیفاتعربیمعمولگردید،امامؤلفانفارسی،غالبهمانوضعی
(.البتمهایمن1389:18)همایی،«اندمگایلعمدۀفنبیانوقگمتیازمعانیرانیزتحتعنوانعلمبدیعآورده

سازیودرکعلومبالغی،کمم فراوانمیکمردومحققمانگانه،امریضروریبودکهبهروشنبندیسهطبقه
هاییبپردازندکهدرسمبولتدرکویمادگیریبندیگانهنیزبهطبقهمسهبعدیتوانگتنددرهری ازاینعلو

هاییو مودداردکمهبگمیاریراگانه،همپوشانیبندیسهاست؛امادراینطبقهسزاییداشتهاینفنون،نقشبه
بررسیشمود،است،بایددرعلممعانیکند؛یعنیتعدادیازفنونادبیکهمثالًدرکتببدیعآمدهسردرگممی

هما،پوشانیایم،باو وددرکاینهمبندیاولیهراپذیرفتهشودوچونهمانطبقهحالآنكهدربدیعبررسیمی
ایازهممینبندیببریم.مگئلۀپژوهشحاضر،بررسیپارهایمدستبهایجادتغییردراینطبقهگاهنخواستههیچ
دیع،بیانومعانیو وددارد.البتهعلمعروضوقافیهنیمزاز ملمۀهاییکهدربپوشانیهاست؛همشانیهمپو

شود،درتحقیقحاضرمدنظرنیگتوتنباسهمیایبررسیعلومبالغیاست؛اماازآنجاکهدرحوزۀ داگانه
ریبماً.درپژوهشحاضر،باتو هبهتعدادزیادکتمببالغمیوروتتقشودمیعلمبدیع،بیانومعانیبررسی

معمانی(،1387)بیان(،1374)نگاهیتازهبهبدیعهایبندیعلومبالغی،کتابهادرتعری یاتقگیممشابهآن
است؛کتبمذکور،از ملهکتبمعتبریاستکهقرارگرفته(ازسیروتسمیگامبنایبررسی1390)1وبیان

شود.هااستفادهمیازآنهاوسایرمراکزآموزشیوپژوهشی،امروزهدردانشگاه


پیشینۀپژوهش .1
هایتدوینعلمبالغتبهزبانعربی،فنونمختل بالغتدچارآمیختگمیوعمدمتجزیمهودرنخگتیندوره

،دوعلمماسمرارالبالغۀودالئلاألعجمازهایه(باتألی کتاب471بندیبود.عبدالقاهر ر انی)متوفایطبقه
اریکرد؛امابازهممباحثاینعلومدچارآمیختگیبودونخگتینبارسكاکی)متوفمایگذمعانیوبیانراپایه

،حدومرزاینعلومراتعیینکردوعلمبالغترابهسهقگممعانی،بیمانمفتاحالعلومه(باتألی کتاب626
بنمدیعلمومبالغمیطبقمهومحگنات)بدیع(تقگیمکرد.دربالغتفارسینیزبهپیرویازتألیفاتعربی،بمه

نگماهیهمایهایمعانی،بیانوبدیع،تألی گردید.کگانیچونسیروسشمیگادرکتابآوردندوکتابروی
ویمژهدرعلممبندیصنایعادبیبمهایدردستههایارزنده(،تالت1390)معانیوبیان(و1374)تازهبهبدیع
،بمهآوردنزیباییشناسمیسمخنپارسمیهاییتحتعنوانرکتاباندونیز اللالدینکزازیدبدیعداشته
همایاخیمرنیمزدراست.محققانوپژوهشگرانایرانی،درسمالهاییازمتونفارسیهمتگماشتهشاهدمثال

                                                           

  ، همان بالغک اسالمی اسک که آثار آن به زبان عربی نگاشته شده اسک.«بالغک عر »از  منظور نگارندتان -1
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اندکهکارشان مایتقمدیروتشمكرهاییهرچنداندکبرداشتههاگامبندی بتنقدعلومبالغیونقدتقگیم
دارد.
اند،شفیعیکدکنیاسمت؛ویدرکتمابز ملهکگانیکهبادیدیانتقادیبرمباحثبالغتفارسینگریگتها

بندیعلومبالغی،بهبرخینظرهایقدمادرتقگیم(،ضمناشارهبهاختالف1391)صورخیالدرشعرفارسی
هایسمنتیرابمهضمرربندیوتقگیمنگردشده،بادیدیانتقادیمیازمباحثیکهدرکتببالغتسنتیمطرح

چبارعنصمری)مجماز،توانعنصرخیالرااز دولشعردانگتهاست.بهعنواننمونه،ویمعتقداستکهمی
(ویااینكهبحثمجازعقلیرابایددربیانمطرحکردنه1391:48تشبیه،استعارهوکنایه(فراتربرد)شفیعی،

«ایبمرمباحمثطویملبالغمتمقدممه»ایباعنموانشفیعیکدکنیهمچنیندرمقاله(.100درمعانی)همان:
(نیزبهچاپرسید،باهماندیدانتقادیبهطمرحمبماحثی1391)رستاخیزکلمات(،کهبعدهادرکتاب1353)
بالغیبهفراتمرداشتودرارزیابیفنونپردازدمبنیبراینكهبایدبهارزتوتأثیرگذاریفنونبالغیتو همی

از ملهنیزپرداخت.ویهمچنینمعتقداستکهبالغتفارسیبایدبراساسشاهكارهایادبیفارسیتدوین
شود.درخصوصاصولعلممعانیدرزبانفارسینیزمعتقداستکهبهتر مۀبالغتعرباکتفاشدهاست.

(.461-1391:423)شفیعیکدکنی،
دیدینونگبتبهفنمونبالغمتومعمانیوبیمانوبمدیععربمیو»قاالتیهمچونخگروفرشیدوردنیزدرم

(،دیدیانتقادینگبتبهبالغتفارسمی1365«)شیوۀ دیدتألی وتدوینفنونبالغت»(،و1356«)فارسی
کننمدههایخگتهداردومعتقداستکهعلومبالغی،بایدبراساسزیباتریناشعارفارسیتدوینشودو ذبه

دانداز مله:اغتشاتوپراکنمدگیدرهایکتببالغیرامواردیمیشود.وینارساییوزوائدآنکنارنباده
همایکمالم،نقمحتحقیمقوتتبمع،ایبمامودشمواریمطالمب،تو بیبهبگیاریاززیباییها،بیبندیتقگیم
(.23-1365:16تو بیبهعلومدیگرو...)فرشیدورد،بی
کنمیم؛همااشمارهممیتمرینآناستکمهبمهمبممهایاخیربهچاپرسیدهاالتانتقادیدیگرینیزدرسالمق
ایاستازامینالخولیباتر مۀسیدمحممودطیمبحگمینیکمه(عنوانمقاله1368«)نواندیشیدربالغت»

ممعمانی،بیمانوبمدیعراردمؤل دراینتحقیق،بهنقدبالغتسنتیپرداختهوتقگیمعلمبالغتبهسهعل
کنمدکمهاست.ویپیشنبادممیکندومعتقداستهرچهبالغترنگفلگفیگرفتهبیشتربهخشكیگراییدهمی

بندیصنایعبدیعیهمراهبانقدوتحلیلصمنایعنگاهیبهطبقه»بالغتبهدوحوزۀالفاظومعانیتقگیمشود.
تعاری برخمیصمنایعبندیعلومبالغتودشواریهایتقگیمآشفتگی(ازیحییکاردگرکهبه1386«)لفظی

بمازنگریمبمانیعلمممعمانیونقمد»ایبماعنموانرضاامینینیزدرمقالهکند.محمدمیلفظیومعنویاشاره
کنمدوبمهممی(،بهآمیختگیعلومبالغیواهمیتبررسیروشمندآناشاره1388«)هایرایجازآنبرداشت

پردازد،از ملهاینكهدامنۀاقتضایحال،گگتردگیبیشتریداردنگمبتطرحمباحثیانتقادیدرعلممعانیمی
همایآموزشمینقدیبربالغتفارسیبانگاهیبمهبرخمیکتماب»است.بهآنچهدرکتبمعانیپرداختهشده

گفتنوعیمعرفیانتقادیکتببالغیتوانایاستازاصغربرزیکهمی(،عنوانمقاله1389«)بالغتفارسی
گویدازتر مانالبالغهرادویانیتامعانیبیان اللالدینهمایی،همگیتحتتمأثیرفارسیاست؛چنانكهمی

هماییدرکتمببالغتعربیهگتندوکگانیچونسیروسشمیگا، اللالدینکزازیواحمدگلی،نوآوری
هایبدیعیبراساسکتمبمعتبمربررسیانتقادیآرایه(.»109-1389:103اند)برزی،بالغیفارسیایجادکرده

ایاستازابمراهیمدانمشکمهدردانشمگاهعالممهطباطبماییانجمامنامه(،عنوانپایان1391«)بالغیفارسی
است.گرفته
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بندیعلومبالغیتعری وطبقه .2

نهو ودنداشتوکتببالغی،دچارآمیختگمیوگابندیسهگیریبالغت،اینطبقههایشكلدرنخگتیندوره
بندیبالغمتها،بهطبقهآمیختگیهاودرهمنظمینظمیدرارائهمطالببود.بهتدریجبرایکاستنازاینبیبی

بندی،بااهدافیخاصشكلگرفتوبرایهرطبقهنیزتعری وحدوحمدودیش اینطبقهرویآوردند.بی
تمدریجازایمنهمایزیمادیبمودوبمههادارایمشمكالتوهمپوشمانیبندیاینطبقهمشخحشد.درآغاز،

خورد.برایتشمخیحاینكمهچشممیهاییبهپوشانیشد؛امابازهمدرکتببالغیامروز،همهاکاستهآشفتگی
تعریم وگانمهبررسمیکمرد،بایمدبمههری ازفنونادبیرابایددرحوزۀکدامی ازعلومبالغمیسمه

هاپرداخمت.شمكیبندیآنهایعلومبدیع،بیانومعانیتو هکردوبراساسهمینتعاری ،بهطبقهمحدوده
اندوهدفهرسهعلمم،بررسمیو موهشدهدرایننیگتکههرسهعلمبدیع،بیانومعانی،ازبالغتگرفته

همابندیآنها،وقتیبهتفكی وطبقههاونزدیكیباطتحگینوتأثیرپذیریکالماست؛اماباو ودهمۀاینارت
گیمرد،ایمشخحکردیم،بایدفنونادبیراکهمثالًدرحوزۀمعانیقرارممیپرداختیموبرایهری ،محدوده

شموددرهمانحوزه،بررسیکردنهدر ایدیگر.درادامه،تعری ومحدودۀهری ازعلومبالغیذکرمی
شمد،طورکهقمبالگفتمهکنیم.همانهایاینعلوماشارهمیپوشانیهبههمینتعاری ،بهبرخیازهموباتو 

هایسیروسشمیگااست.ها،کتابهایمادرتعاری علومبالغیومحدودۀآنمبنایبررسی
کهکالمعمادیمجموعۀشگردهایی)یابحثازفنونی(است»گوید::شمیگادرتعری علمبدیعمیعلمبدیع

کندویاکالمادبیرابهسطحواالتمری)ازادبمیبمودنیماسمب ادبمیراکموبیشتبدیلبهکالمادبیمی
(وسپسبهپیرویازبگیاریازبالغیوندیگر،علمبمدیعرابمهدو1374:11بخشد)شمیگا،داشتن(تعالیمی

بهابمزاریکمه نبمۀ»گوید:ری بدیعلفظیومعنویمیکند.درتعبخشبدیعلفظیوبدیعمعنویتقگیممی
«کنند،صنعتلفظیگوینمدآورندویاافزونمیلفظیدارندوموسیقیکالمراازنظرروابطآوائیبهو ودمی

کنندوآنبراثرایجمادبحثدرشگردهاییاستکهموسیقیکالمراافزونمی»(وبدیعمعنوینیز12)همان:
توروابطمعنائیخاصیبینکلماتاستوبهطورکلییكیازو وهتناسبمعناییبیندویماچنمدتناسبا

شمودکمههماوفنمونیممی(.باتو هبهاینتعماری ،بمدیعشماملآرایمه14)همان:«شودکلمهبر گتهمی
کند.هایآواییومعناییرابینواژگانکالمادبیایجادمیتناسب
کهاختالفآنطرقمبتنیبمرتخییملباشمد،ایرادمعنایواحدبهطرقمختل است،مشروطبراین»،علمبیان

(.و هتمایزدیگرفنمون1387:27)شمیگا،«یعنیلغاتوعباراتبهلحاظتخییلنگبتبههممتفاوتباشند
ضراستودیگمریغایمب،محدودۀعلمبیانتاآنجاستکهبیندومعنیکهیكیحا»علمبیان،ایناستکه
هایمبتنیبرتخیلمعطوفاستو(؛بنابراین،علمبیان،ازبیان1387:295)شمیگا،«انتقالذهنیصورتگیرد

شود.همچنیندرمجماز،اسمتعاره،کنایمهو...بمادوطمرفآنچهمبتنیبرتخیلنیگتدراینعلممطرحنمی
حاضراست.ایمکهیكیازآندوغایبودیگریموا ه

همابیشترکاربردمجمازی ممالتومعمانیثمانویآن»مطابقبامقتضایحالسخنگفتناستوعلممعانی
موضوع(.»1390:22)شمیگا،«رودمطرحاستوسخنازعدولازمقصدوهنجارعادیواصلی مالتمی
(.23)همان:«ثانویاستعلممعانیعمدۀًبررسیعباراتو مالتازحیثمعانیوکاربردهای


هایعلومبالغیپوشانیهم .3
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 مبالغه،اغراقوغلو .4-1

(.1374:77)شمیگا،«توصیفیاستکهدرآنافراطوتاکیدباشد»درتعری مبالغه،اغراقوغلوآمدهاست:
درنموعبیمانیکند؛شمیگادرکتابخود،مبالغه،اغراقوغلورابهسهنوعبیانی،حماسیوبدیعیتقگیممی

آن،افراطوتأکیددرتوصیفیاستکهحاصلتشبیهواسمتعارهباشمد،نموعحماسمیآنرا مزوذاتآثمار
ایداندودرنوعبدیعی،بایدهمراهباصنعتیباشدیادرآننكتمهودقیقمهداندوآنراصنعتنمیحماسیمی
الغه،اغراقوغلواز ملهفنونیاستکهببتراستدر(.ازنظرنگارندگاناینسطور،مب78-77باشد.)همان:

علممعانیبررسیگردد؛زیراباتو هبهتعریفیکهشمیگاازبدیعمعنویارائهدادهاست،مبالغه،اغراقوغلو
دانمدکمهگیرد.همانطورکهذکرشد،ایشانبدیعمعنمویرابحمثدرشمگردهاییممی زواینعلمقرارنمی

«آنبراثرایجادتناسمباتوروابمطمعنمائیخاصمیبمینکلمماتاسمت»کنندوالمراافزونمیموسیقیک
(.مثالدربیتزیرکهآرایۀمراعاتالنظیرو وددارد،بینتعدادیازکلمات،تناسبمعناییهگت:14)همان:

 چماکیگریبمانصمحراودامنایخوشا


استملولشیخوصحبتمدرسهدلماز 

 

گونهادرمبالغه،اغراقوغلو،تناسبیبینکلماتبیتیا ملهنیگت،بلكهدرتوصی چیزییاامری،افراطام
گویند.اگرهمتناسبیبینکلماتباشد،مربوطبهفنونمبالغهواغراقوغلونیگت؛زیراممكناسمتسخنمی

نصنعت،روابطمعناییبینکلماتو ودداشمتهمبالغه،اغراقوغلو،همراهباصنعتیدیگربهکاررودودرآ
باشد.همچنینبایدیادآورشدکهزیرساختمبالغه،اغراقوغلو،هموارهتشبیبینیگت.بهعنمواننمونمه،در

بیتزیر:
 زخاکنعرهبرآرمکمهمرحبماایدوسمت

(79)همان:
هزارسالپسازمرگمنچوبمازآیمی 

 

ررفتهاست؛امانهزیرساختتشبیبیداردونهتناسبیبینکلمماتآنو موددارد.مبالغه،اغراقوغلوبهکا
اهمیتآندرتأکیدیاستکهگویندهدرمقابلمعشوقبهکاربردهاستواینهمانتالشیاستکهدرعلمم

ندۀگیرد.درواقعنوعیخبرطلبیاسمتکمهبمهشمنومعانیبرایهماهنگیسخنباحالمخاطبصورتمی
است.بنابراینکالمیکهدارایاغراق،مبالغهوغلواست،اگرژرفساختتشمبیبیگمانمندوناباورگفتهشده

شود،ولیاهمیتاصلیآندرعلممعانیاستکمهبایمددیمدداشتهباشد،ازاینمنظردرعلمبیانبررسیمی
گونمهسمخنگفمتندرواقمعغمرضاوازایمناستوشاعربهچهغرضی،امریعادیرابااغراقبیانداشته
توانی صنعتدانگت؛چراکهدراغلمبمموارد، مزوچیگت.نكتۀدیگراینكه،مبالغه،اغراقیاغلورانمی

شودکهشاعراغراقگونهسخنگفتمهمیذاتادبیاتاست.حتیدرآثارغیرحماسینیز،مواردیبگیاریدیده
رایینیگت.مثالدربیت:استوغرضاوتزیینوسخنآ

 توانکرداالبهروزگمارانبیروننمی

(79)همان:
سعدیبهروزگارانمبرینشگتهبردل 

 

استوشاعرایمنشود.همچنینکالمدرعینسادگیبیانشدهبینیمکهتناسبیبینکلماتدربیتدیدهنمیمی
ایبهکاربردهاستکهمعنماییثمانویدرخمودكه ملهمبالغهرابرایتزیینوآراستنسخنبهکارنبرده،بل

توانگفتکههرمبالغمه،اغمراقنبفتهداردوآنعشقومحبتیروزافزونوکمنشدنیدردلاوست.پسمی
یاغلوی،معناییثانویومجازیدرخودداردوهمینمعنایثانویاستکمهدرعلممبالغمت،اهمیمتدارد.

فتکهخودمبالغه،اغراقوغلو، زواغراضهگتند؛چنانكهدرکتبمعمانینیمزیكمیازتوانگهمچنینمی
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اغراضپرسشهنری،اغراقنامیدهشدهاست.دکترشمیگانیزدرکتابمعانیخود،یكیازاغمراضپرسمش
هنریرااغراقنامیدهوبیتزیررانمونهآوردهاست:

 ندککیگتکهتنچو اممی ملهدهننمی

 (1390:81)شمیگا،
دهمدساقیسیمساقمن،گرهمهزهمرممی 

 

استوخوداغراق،یكیازاغراضهنریاست.بنمابراینبایمدبینیمکهاغراقبهکاررفتهدراینبیتهممی
مبالغه،اغراقوغلودرنظرگرفتو ایگاهاصلیآن،علممعانیاست.البتهبنابرنظمر ایگاهمشخصیبرای

:1391شمارند)شفیعیکمدکنی،کگانیچونشفیعیکدکنیکهاغراقومبالغهرایكیازانواعصورخیالمی
وغلو،هممبتنیبرقوۀتواندرعلمبیانهمازاغراقوانوعآنسخنگفت؛زیرامبالغه،اغراق(،می130-138

خیالاستوهمیكیازطرقادایمعناست.
 تجاهلالعارف .4-2

است،حالآنكهمربوطبهاغراضثمانویاسمتوتجاهلالعارفاز ملهفنونیاستکهدربدیعمعنویآمده
دراممری،باو مودعلممی»نامۀدهخداذیلتجاهلالعارفآمدهاست:شود.درلغتدرعلممعانیبایدمطرح

(.شمیگانیزدرتعری 1385:696)دهخدا،«اظبار بلکردنومقوالتکثیرهازرویاستفبامبرزبانآوردن
آناستکهدراسنادامریبهامرییادرتشخیحبیندوامرکامالًمتباین،تردیمدیما»گوید:العارفمیتجاهل
اینتعاری بیندیشیم،درخواهیمیافتکهشاعریانویگمنده(.اگربه1374:80)شمیگا:«اطالعینشاندهندبی

کند؛یعنمیاطالعیمینمایدودرواقعبهمقتضایحالاستکهاظباربیباغرضیثانویومجازی،تجاهلمی
تجاهلکردن،غرضیرادرخودهمراهداردواینبسعجیبخواهدبودکهممادرعلممبمدیع،بمهاغمراض

العارفهمبمینکلمماتبینیمکهدرتجاهلیم.اگربهتعری شمیگاازبدیعمعنویبازگردیم،میگویندهبپرداز
شودتماآنرادلیلمیبمرافزونمیموسمیقیمعنمویکمالمبمدانیم.مگمراینكمهنمیبیتیا مله،تناسبیدیده

قائلشد.اینرابطه،مربوطالعارفزیرساختتشبیبیداشتهباشدودرطرفینتشبیهبتوانرابطۀشباهتتجاهل
العارفاسمت،هممانبهفنتشبیهاستو ایگاهبررسیتشبیهنیزدرعلمبیاناست؛اماآنچهمربوطبهتجاهل

همایتجاهملالعمارفنماییاستکهبایددرعلممعانیبررسیشود.نكتۀدیگراینكههمۀنمونهغرضتجاهل
کاربمردنتشمبیه،تجاهملنمایمد؛چنانكمههممائی،یندهبدونبهساختتشبیبیندارندوممكناستگوژرف

هماییرابمرایایمننموعکندونمونمهالعارفمعرفیمیروحرانیزازانواعتجاهلمخاطبقراردادنغیرذی
کنداز مله:العارفذکرمیتجاهل

 آیمی ازطوفکدامینکم پماممی

 آیممیایگممردبممهچشممممآشممنامممی

 (185-1389:184ایی،)ر.کهم

 آیممیایبممادصممبافممرحفممزامممی 

ای راسمتبگموازکویکهبرخاسته
 

العارف،مربوطبهمقتضایحالاستواگردراینمگئلهدقتشودوتعصمبوپیمرویفلگفۀو ودیتجاهل
تناسمباتالعارفنیزی صنعتنیگمتکمهبمراثمرتواندانگتکهتجاهلشود،میازگذشتگانکنارگذاشته

نمماییمعناییبینچندکلمه،موسیقیکالمراافزونکند.آنچهدرتجاهلالعارفاهمیتدارد،غرضازنمادان
هماراهمایآناستوبگمیاریازنمونمههنریپرداختهشدهاستکهالبتهدرکتبمعانیهمبهاغراضپرسش

کنمدواغراضپرسشهنریراتجاهملمعرفمیممیتوانازگونۀتجاهلالعارفدانگت.شمیگانیزیكیازمی
کند:بیتزیررابهعنوانپرسشیهنریکهغرضآنتجاهلاست،ذکرمی

 اینحوریدستدرخضاباسمت  یاماهدوهفتهدرنقماباسمت
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 (1390:82)ر.کشمیگا،

«العمارفگوینمدعتتجاهملهارادربدیعمعنوی،صنگونهپرسشاین»گویدکه امیخودشمیگانیزدرهمان
العارفدرعلمبدیع ایینداردوبایددرعلممعانیبررسمیچهگذشت،تجاهل(؛اماباتو هبهآن82)همان:
شود.


 حشو .4-3

ییآورندکهبامطلبتناسبتامداشتهباشدومعمموالًدردرکالم، ملۀمعترضه»درتعری حشوآمدهاست:
است،(.حشو،درکتببدیعیودربخشبدیعمعنویمطرحشده1381:125گا،)شمی«آنلطیفهوهنریاست

درحالیکهدرحشو،تناسبمعناییبینواژگانسخن،و ودنداردوارزتبالغیآنمربوطبهاطنابسخن،
وانکند.مثالدربیتزیرکهشمیگابهعنمهاستکهزیباییایجادمیاغراضثانویواقتضایحالاستواین

ایازحشوملیحآوردهاست:نمونه
 لیمم دارمدرتجلممینممورازاو

 (1374:94)شمیگا،
 -دورازاو–مننمیم منسشبنشمه 

 

استوبهلحاظمعناییتناسبیبادگرالفماظنمداردکمهبمه«دورازاو»عبارتیکهبهعنوانحشوآمدهاست،
اتو هبهتعریفیکهشمیگماارائمهدادهاسمت،بایمدتناسمبموسیقیکالمیاریرساند؛امادربدیعمعنوی،ب

معناییبینالفاظکالمو ودداشتهباشد،مثالًدربیتزیرکهآرایۀاعدادبهکاررفته:
 تاتونانیبهک آریوبهغفلتنخموری

 (167)همان:
 ابروبادومهوخورشیدوفل درکارنمد 

 

فل ،ازا زایطبیعتهگتندکهباهمتناسبدارندوشنوندهبهمحضشنیدنکلماتابر،باد،مه،خورشیدو
برد.درکتبمعانیهم،درقگمتاطنابسخن،گاهبدوناینكهنامیازآرایۀحشموهابهاینتناسبپیمیآن

جماودراندکههمانحشواستو ایبحمثشنیمزهمانهاییرابرایاطنابسخنذکرکردهبردهشود،نمونه
معانیاست؛گاهنیزباهمانعنوانحشو،یكیازانواعاطنابسخنراناممیبرند.شمیگمادرانمواعاطنماب

کند:بردوابیاتیاز ملهدوبیتزیرراذکرمیسخن،ازحشوملیحناممی
 گفتپرهیزکنازصحبتپیممانشمكنان

 -کممهرحمممتبممرآنتربممتپمماکبمماد-

 (1390:116)ر.کشمیگا،

 -کهروانشخوتبماد–پیرپیمانهکشمن 

 چممهخمموتگفممتفردوسممیپمماکزاد

 

 ملۀمعترضهآوردنوافزودنلف نگبتبهمعنی،زمانی ایزاستکهمطابقمقتضایحالباشدوباغرضمی
؛امماانجامشود.دربیتفوقازفردوسی، ملۀمعترضهبكاررفتهواطنابدرسخناوناپگندنیفتمادهاسمت

شود.پمسگوییاست،ناپگندشمردهممكناستهمینسخناودر اییدیگرکهنیازبهایجازسخنوکوتاه
هایاطنابسخناست،مربوطبهاقتضایحالاسمتواهمیمتآنشودکهحشوکهیكیازگونهمشخحمی

د.دیگرمؤلفانکتببالغینیمزدرعلممعانیبیشتراستتااینكهی صنعتشمردهودرعلمبدیعبررسیشو
اند.بهعنواننمونه،علویمقمدمواشمرفهاییازحشوراآوردهدرعلممعانیودرانواعاطنابسخن،نمونه

دانندوابیاتیاز ملهبیتزیرراخود،یكیازاغراضاطنابسخنرااعتراضمیمعانیوبیانزادهدرکتاب
اند:نمونهآورده



 1396بیر نداسفند-نبمینهمایشملیپژوهشبایزبانوادبیاتفارسی/8

 بنموتوغممدلببمرزیمادگفتا:شمرا

 (1384:83)علویمقدمواشرفزاده،
 -کهذکرتبمهخیمربماد–فروتدیپیرمی 

 

هااست.ایننمونهکاررفتهاند،همانحشویا ملۀمعترضهبههاییکهبرایاعتراضذکرکردهکهدرهمۀنمونه
موضوع،بمهکماررود،هممانتمأثیرایجمازرادهدکهاطنابوحشو،اگربهمقتضایحالومقتضاینشانمی

خواهدداشت.


 حگنطلب)أدبسؤال( .4-4

اسمت.کهدربدیعمطمرحشمدهحگنطلبنیزاز ملهفنونیاستکه ایطرحآندرمعانیاست،حالآن
تقاضایصلهو»هااست.درتعری حگنطلبآمدهاست:تعری اینفنون،خودنشاندهندۀحوزۀبالغیآن

(واینتعری یعنیاینكه1374:109)شمیگا،«لازممدوحبهنحویباشدکهنخگتبهذهنممدوحنرسدما
ایادبی،مقصودخودرابیانکندکهدرظاهرکالم،چنمدانآشمكارگویندهبهمقتضایحالمخاطبوبهشیوه

گوید:وقتیشاعرمینباشد.مقصوداو زءمعانیثانویواغراضگویندهازکالماست.مثالً
 کممزانزمممانکممهبدانگممتمازیگمماریمممینرا

 کمهتنممگچشممحممملکنمدعممذابمبممینرا

شممبهفممروتچممهدانممدببممایدر ثمممینرا
 (110)همان:

 -مانمدیممینغیمرمكف مر–بهخاکپایتمو 

 بممرایحا ممتدنیمماطمممعبممهخلممقنبنممدم

 توقدرفضلشناسیکهاهلفضلیودانمش

 

کندواینایغیرمگتقیمطلبصلهمیداند،امابهگونهرسدکهشاعرصلهگرفتنراعیبمینخگتبهنظرمی
طلبصله، زءمعانیثانوی ملهاستومابا ملهسروکارداریمنهباواژگمان.همچنمینکلمماتیکمهبما

باآنچهکهشمیگما،درتناسبمعنایی،موسیقیکالمراافزونکنند،و ودندارد.حگنطلب،بگیارشبیهاست
گموییم:ببتمربرد،مثالوقتیممی(ناممی1390:77)شمیگا،«امربهطریقغیرمگتقیمومؤدبانه»معانیباعنوان

نیگتبرویم )یعنیبرویم(.
 تعلیلوتو یه .4-5

کمهباتو هباتعاریفیکهازعلومبالغیمطرحشد،فنونیچونحگنتعلیل،مذهبکالمیودلیلعكمسرا
توان زءعلمبدیعمحگوبکرد؛زیرادراند،نمیدربدیعمعنویودرذیلروتتعلیلوتو یهنامبردهشده

اینفنون،تناسبیبینکلماتو ودندارد.مثالًفنحگنتعلیل،برپایۀتشبیهاستواگرتشمبیهدرعلممبیمان
شبیهبررسیشود؛چراکههممبرپایمهعنصمرخیمالوشود،حگنتعلیلنیزبایددربیانودرذیلتبررسیمی

شود.دربیت:هایتشبیهمحگوبمیتصویریاستوهمیكیازگونه
 وابدادکمهآزادگمانتبمیدسمتند

 

 آریاینمیبهسروگفتکگیمیوه 

 
هایآزادهتشبیهشدهاستوتناسبیبینکلماتو ودندارد.سروباعنصرخیالبهانگان

نفنونیچونمذهبکالمیودلیلعكس،بایددرعلممعانیبررسیشوند؛زیرادرممذهبکالممیبماهمچنی
کنندوبایددرعلممعمانیتو هبهمقتضایحالاستکهمطلبیرابهقیاسوبرهانعقلیوخطابیاثباتمی
یثانویولحنطنزگونمه،بررسیشود.فندلیلعكسنیز،بااغراضشاعرهمراهاستوهمیناغراضومعان

اهمیتدارد.دردلیلعكس،واژگانباهمتناسبیندارندتادرعلمبدیعبررسیشود،بلكهآنچهمموردتو مه
گیرد، ملهاست.قرارمی
اغراضتشبیه .4-6
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هایبیان،از ملهکتاببیانسیروسشمیگا،مباحثیدرخصوصاغراضتشبیهمطمرحشمدهاسمتدرکتاب
(کهبهعقیدۀنگارندگان،بایددرعلممعانیقرارگیرد؛زیمرابحمثازاغمراض،در124-1387:123)شمیگا،

برداز مله:شود. اللالدینکزازینیزدرکتاببیانخود،اغراضیازتشبیهراناممیعلممعانیبررسیمی
ونده،سمتایشونكموهشمشمبه،بیمانبازنمودامكانمشبه،بازنمودحالمشبه، ایدادنحالمشبهدریادشن

(کههمهایناغراض،مربوطبهعلممعانینیگتودرعلمممعمانی91-1368:84شگفتیمشبهو...)کزازی،
استکهبااغراضخبرسروکارداریمودرواقعدر گتجویمعانیثانویازاینگونه مالتتشبیبیهگتیم.

 مجازعقلی)اسنادمجازی( .4-7

از ملهمباحثیاستکههمدر ایطرحآن)معانییابیان(اختالفنظرهاییو ودداردوهمممجازعقلی،
درتفاوتویكگانیآنبااستعارهکنایی. اللالدینکزازی،بحثمجازعقلیرادرکتابمعانیمطرحکرده

اورگوینمدهراسمتنیایمدوبمهایکهباباسنادگزارهاستبهنبادبهگونه»است:استودرتعری آنآورده
اسمت،ایبرونییادرونیبتواندانگتکهبهراستی،خواستگویندهازآنبازخوانیکهدر ملهآوردهنشانه

(.ویانواعیهمچوناسنادبهسبب،اسنادبهزمانواسمنادبمهمكمانرا1387:61)کزازی،«آنچهگفتهنیگت
گموییمداستکهمجازعقلیبااستعارهمكنیهتفاوتدارد.مثالوقتمیممیکندومعتقبرایمجازعقلیذکرمی

ایم؛خوتبودنرابهشمبکمهفماعلیغیرحقیقمیاسمت،اسمناد،مجازعقلیبهکاربرده«شبیخوتاست»
شمبممراتنمگدر»گموییمایمومنظورمانایناستکهماامشب،خوتوشادمانهگتیم؛اماوقتیممیداده

ایم؛زیرافاعلحقیقی،شباستکهبهانگانمانندشدهاست.)همان:استعارهکناییبهکاربرده«فتآغوتگر
61-76.)

سیروسشمیگامعتقداستکهمجازعقلیهماناسناددادنفعلیاستبهفاعلغیرحقیقیکهدربیمانبمهآن
کند:ایازمجازعقلیذکرمیهگویند.ویبیتزیررابهعنواننموناستعارهمكنیهتخییلیهمی

صباحكایتزل تودرمیمانانمداخت
 (1383:142)ر.کشمیگا،

 زدبنفشهطرۀمفتمولخمودگمرهممی 

 

است؛امانكتمهاینجاسمتکمهشاعردراینبیت،گرهزدنزل بهبنفشهوحكایتکردنرابهصبانگبتداده
اند.حمالآنكمهدرمجمازعقلمیبماکهبهانگانیتشبیهشدهبنفشهوصبادراین مالت،فاعلحقیقیهگتند

 فاعلیغیرحقیقیسروکارداریم.دراینبیتهماناستعارهتبعیهبهکاررفتهاست.

اند.شفیعیکدکنیضمنبیاناینكهبعضیازکگانیچونشفیعیکدکنیبادیدیانتقادیبهاینمگئلهنگریگته
عقلیرا زءبیاندانگتهوبرخیدیگرهمچونخطیبقزوینی،آنرادرحوزۀبالغیونهمچونسكاکی،مجاز

تمواندراند،معتقداستکهمحلاصلیبحثمجاز،علمبیاناستوحوزۀاینبحثراممیعلممعانیدانگته
اسمتایهایشماعرانههایانشاییبیانبهگونۀدیگریتوسعهداد.بیتزیراز ملهخطاببگیاریازصورت

ایازاسنادمجازیدانگت:توانآنراگونهکهمی
گریدمزنزمانكیوبیاسایوکم

 

 ایابرببمنی!نهبهچشممنانمدری 

 
هایشاعرانهدرموردطبیعت،حیواناتواشمیاء،ازمقولمۀهممیناسمنادشفیعیمعتقداستبگیاریازخطاب

(.104-1391:100لشاعرانهباشد)ر.کشفیعیکدکنی،ترینشاخۀصورخیامجازیاستکهشایدوسیع
حقیقتایناستکهدرتشخیحاستعارهمكنییهتخییلیهومجازعقلی،مرزمشمخحودقیقمیو مودنمدارد،

،ازمنظمراینكمهشماعر،ابمررابمه«ابرگریگت»اند.مثالدر ملۀهاییرابرایآندوذکرکردهگرچهتفاوت
گرید،بااستعارهمكنیهموا بیموازاینمنظرکهگریگتنرابهابمرنگمبتدادهاستکهمیدهانگانیتشبیهکر
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است،ایناسناد،اسنادیمجازیویاهمانمجازعقلیاست.امادرخصوصاینكه ایطمرحمبحمثاسمناد
تنیبرقوۀخیالاستومجازیدربیاناستیادرمعانی،بایدگفتکهاسنادمجازییكیازفنونیاستکهمب

تصویرآفریننیزهگتوآنچهمبتنیبرخیالباشد،مربوطبهعلمبیاناست؛چنانكهشمیگمادرتعریم علمم
ایرادمعنایواحدبهطرقمختل است،مشروطبراینكهاختالفآنطرقمبتنیبرتخییلباشد،»گوید:بیانمی

(.ازطرفمیدراسمناد1387:27)شمیگما،«بههممتفماوتباشمندیعنیلغاتوعباراتبهلحاظتخییلنگبت
مجازی،کلماتهگتندکهمعنیمجازیدارندنهکل مله،یاببتراستبگوییمکلماتهگمتندکمهمجمازاًبمه

شوند.بنابراین،مجازعقلیببتراستکهدرعلمبیانمطرحشود؛زیراهممبتنمیبمرمیکلماتیدیگراسنادداده
لاستوهمدرکلماتکاربرددارد،حالآنكهدرعلممعانی،با مالتیسروکارداریمکهمعناییثمانویخیا

ومجازیدارند.


نتیجه .4
اسمت،بندیعلومبالغی)معانی،بیانوبمدیع(صمورتگرفتمههاییکهدر بتتفكی وطبقهباو ودتالت

همایخمورد.درپمژوهشحاضمر،کتمابهابهچشممیبندیهاییدراینطبقهپوشانیهنوزهمآمیختگیوهم
هایبالغمیفارسمیاسمت،سیروسشمیگا)درحوزهبدیع،بیان،معانی(کهامروزه،از ملهمعتبرترینکتاب

هماییپوشانیایازهماند،پارهدادههاوتعاریفیکهایشانارائهبندیقرارگرفتوباتو هبهطبقهمبنایبررسی
هما،درسمایرکتمبپوشمانیشد.بگیاریازاینهمهایبدیع،بیانومعانیو وددارد،نشاندادهدرکتابکه

همایبالغیفارسینیزو وددارد؛امابهعلتتعدادزیادتألیفاتبالغیومحدودیتصفحاتتحقیق،کتماب
مشدهدراینپژوهش،بایمدگفمتکمههایانجاسیروسشمیگارامبنایکارمانقراردادیم.باتو هبهبررسی

هایعلومبالغی،برآمدهازتعریفاتیاستکهازعلومبدیع،بیانومعانیارائهشدهاسمت؛پوشانیبخشیازهم
بندیقراردهیم،بگیاریازفنونیکهخودایشاندربراینمونهاگرتعری شمیگاازبدیعمعنویرامالکطبقه

اند،درواقع، زوبدیعمعنوینیگتند؛زیراایشانصنایعبدیعمعنمویرابرآممدهآوردهذیلصنایعبدیعمعنوی
آنكهبگیاریازفنوناز ملمهمبالغمه،اغمراقوداند،حالازروابطوتناسباتمعناییبیتدویاچندکلمهمی

كسوسؤالو وابکهالعارف،براعتاستبالل،حگنطلب،حگنتعلیل،مذهبکالمی،دلیلعغلو،تجاهل
هامربوطبمهاند،برخاستهازتناسببینکلماتنیگتند،بلكهحگنادبیآنازصنایعبدیعمعنویبهشمارآمده
مفاهیمومعانیثانوی ملهاست.

گماهگرفتمهاسمتومماهمیچهاییکهازگذشتگانصورتگرددبهتقلیدهانیزبرمیپوشانیبخشیدیگرازهم
هایعلمبمدیعوترینویژگیتریناصولوبر گتههایآنانببریم.تو هبهمبمایمدستبهتغییرگفتههنخواست

چونمبالغه،اغراقوغلو،تجاهلالعارف،حگنطلب،حشمووآنچمهدردهدکهفنونیهمعلممعانینشانمی
ند؛امابهایندلیملکمهازقمدیماألیمامدرگیراند،درحوزۀعلممعانیقرارمیذیلعنوانتعلیلوتو یهآمده

ایمم.فنموننمامهارامالکقمراردادهبندیاند،امروزهنیزهمانطبقهتألیفاتبالغی، زءعلمبدیعمعرفیشده
اند،بلكهمعانیثمانویشده،دراغلبمواردبهقصدتزیینسخنوافزودنموسیقیمعنویبهکاربردهنشدهبرده

همانیمزبمهپوشمانیتوانگفتبخشیازهمناستکهکالمراادبیکردهاست.نكتۀدیگراینكهمیدراینفنو
شود؛چنانكهبحثمجازعقلی،ازگذشتهتماکنمونبمینارتباطتنگاتنگسهعلمبدیع،بیانومعانیمربوطمی

ادنگارنمدگان،مجمازعقلمی،بمهاستکهدرمعانیبررسیشودیادربیان؛بهاعتقبالغیون،محلاختالفبوده
علتاینكهمخیلوتصویرسازاست،ببتراستکهدربیانبررسیشود.
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