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  پیشگفتار
  

  شعر چیست؟
تعریفهاى بسیار شده است و ما  پیش از اینکه درباره بدیع سخن بگوییم، بهتر است ببینیم شعر چیست؟ از شعر

  :کنیم به چند تعریف اکتفا مى
م و      دانیم که زبان، ابزار برقرارى ارتباط مى. آفرینى با زبان است شعر زیبایى. 1 یعنـى وسـیله تفهـیم و تفهـ
شعر زبان است اما نه زبان خبر، . است و زبان، وسیله این کار نى است؛ به عبارت دیگر هدف خبررسانىرسا اطّالع

  :مثالً فرخى قصیده معروف خود. خبر بدهد بلکه بر آن است که با زبان، زیبایى بیافریند خواهد زیرا شاعر نمى
  ز باغ اى باغبان ما را همى بوى بهار آید

  دامان به کار آیدکلید باغ، ما را ده که فر
  کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

  ...تو لختى صبر کن چندان که قمرى بر چنار آید
باغبـانش سـواد خوانـدن     بسـا کـه  . را براى باغبانش نسروده است که به وى اطّالع بدهد که کلید باغ را بیـاورد 

دهـد یـا در دو سـطر     شـفاهاً پیغـام مـى   . دمفصـل نـدار   نداشته است و اصالً دادن خبر به باغبان نیاز به قصیده
که این قصیده براى آوردن کلید سروده شده باشد، این خبر چه ارزشى دارد  از طرفى به فرض محال. نویسد مى

گفته کـه کلیـد بـاغ را     اعصار و قرون، میلیونها انسان آن را بخوانند و باخبر شوند که فرخى به باغبانش که طى
زبان که براى امور عـادى روزمـره و اهـل علـم      آفرینى است؛ به عبارت دیگر دف، زیبایىدر این قصیده ه. بیاورد

کم زبان براى شاعر و نویسنده هدف نیز هست  هدف است نه وسیله، یا دست وسیله خبررسانى است، براى شاعر
  .براى دیگران فقط وسیله است اما

سـنگ جـزو مصـالح سـاختمانى      .است... و فلز و استفاده شاعر از زبان، همانند استفاده پیکرتراش از سنگ 
شود اما پیکرتراش آن را براى آفـرینش زیبـایى بـه کـار      مى است و از آن براى محکم ساختن پى دیوار استفاده

  .خواهد زیبایى بیافریند خواهد که با سنگ استفاده برساند بلکه مى نمى پیکرتراش. گیرد مى
بسیارى از امور روزمـره زنـدگى    آید، زبان خبر به کار علم و تجارت و به هر حال زبان خبر به کار شعر نمى

خواهند واقعیات را توصیف کنند  یکى اینکه شاعران نمى: است میان زبان خبر و زبان شعر دو فرق عمده. آید مى
ل واقعیـات مسـائ   احساسات خود را ـ که معموالً احساسات همه انسانها نیز هست ـ نسـبت بـه     خواهند بلکه مى

زیبـایى   نشان دادن احساسات است یعنى بـه  آید زیبا حیات، زیبا نشان بدهند؛ دوم، که از همان تفاوت اول برمى
  . تجسم بخشیدن احساسات نه بیان آن

سرشار شاعر در لحظات شور  بخش عواطف آید و تجسم ناگفته نماند که این زبان زیبا که به کار شاعرى مى
انگیزد و در عواطف او نفـوذ و   همان شور و حال شاعر را برمى خواننده و شنونده و جذبه و ناخودآگاهى است، در

سعدى  گلستان،مثالً در . دارد دارد یا از کارى باز مى گفته نظامى عروضى او را به کارى وامى کند و به تصرّف مى
اینجا منزل نکنید زیرا «: بگوید آنکه جاى خواهد زایران خانه خدا را از منزل کردن در مکانى ناامن باز دارد، به مى

  ».پیش است و حرامى از پس، اگر رفتى بردى وگر خفتى مردى حرم در«: گوید چنین مى» خطر راهزن است
شنونده با شنیدن ایـن سـخن    زیبایى تجسم یافته و در این سخن شوق دیدار خانه خدا و ترس از راهزن به
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به هر حال شـعر آفـرینش زیبـایى بـا زبـان اسـت نـه         دهد مىگرچه بسیار خسته باشد با رغبت به رفتن ادامه 
  . خبررسانى

است و نه زبان خبر، وظیفه زباِن  زبان شعر زبان عاطفى. خوردگى عاطفه و تخیل است در زبان شعر گره. 2
عاطفى، تجسم بخشیدن و نشان دادن عواطـف و احساسـات    خبر، اطالع دادن درباره چیزى است و وظیفه زباِن

 در آن«خبـر اسـت امـا جملـه     » در آن سرزمین کوههـاى زیـادى هسـت   «چیز، مثالً جمله  سبت به آنشاعر ن
شگفتى گوینده از بسیارِى کوهها  جمله عاطفى است، زیرا در آن» کند کوه است و کوه سرزمین تا چشم کار مى

ل  گوییم بیان شده است زیرا ب است و نمى گوییم نشان داده شده مى. نشان داده شده است یان عواطف فاقد تخیـ
  .خوردگى عاطفه و تخیل است عواطف گره است و نشان دادن

بلکه وقتى عواطـف و هیجانـات شـاعر     شاعران بر آن نیستند که عواطف خود را نسبت به چیزى بیان کنند
شور و نشیند و  اى بر لبانش مى اختیار زمزمه شور و اشتیاق شود، بى نسبت به چیزى سخت برانگیخته و بدل به

اختیـار آه   بـى  گونـه کـه دردمنـدى از بسـیارِى درد     یابد؛ همان قالب زبان عاطفى و زیبا تجسم مى اشتیاقش در
  .کشد مى

از دیـدن  «: اگر شاعرى بگویـد . است بیان عواطف، شعر نیست، نشان دادن و تجسم بخشیدن عواطف، شعر
عر، اشـتیاق و شـادمانى خـود را از دیـدار     عاطفه اسـت امـا شـا    این بیان» یاِر غیبت کرده، سخت شادمان شدم

  :بخشد زنده چنین تجسم مى محبوب با یک تمثیل
  اى ببارد ابرى که در بیابان بر تشنه      دیدار یار غایب دانى چه ذوق دارد؟

  )سعدى(
معتقدند زبان شـعر زبـانى اسـت     کنند و گرایان، شعریت شعر را در خود ساخت زبان جستجو مى ساخت. 3

اصطالح شـده اسـت بـراى روشـن شـدِن بیشـتر مطلـب یـادآور          »زدایى آشنایى«غریب ـ همان که   نامتعارف و
گذرد و بسـا   مى از کنار آنها. توجه است نسبت به چیزهاى عادى و امور هر روزى و معتاد، بى شویم که انسان مى

انگیزد و  ازگى است، توجه را برنمىجاذبه و ت بیند و از آنجا که زباِن خبر، زبان عادى و بدون جال و که آنها را نمى
ا زبـان عـادى وقتـى        باید. آید تنها به کار تفهیم و تفهم مى بیفزاییم که مصالح شعر همان زبان عـادى اسـت امـ

. آن اسـت  شعریت شـعر در سـاخت بـدیع و غریـب    . سازى و ایجاد غرابت بشود که در آن بیگانه یابد شعریت مى
برانگیـز اسـت بـا اسـتفاده از مصـالح       توجه اختن بنایى با معمارِى بدیع و زیبا وآفرینش شعر با زبان، همانند س

زبان را به سکه رایج اما . دور از هرگونه جاذبه است معمولى شده و به اى فرسوده که دیدن آن کامالً عادى و خانه
ماننـد سـکه    ود و شـعر شـ  اى که ابداً بـه آن توجـه نمـى    توان تشبیه کرد، سکه رنگ و رو رفته نیز مى فرسوده و

چنـین  . اى بدیع نقش و شکل و رنگ و اندازه جدیدى است که از ذوب سکه فرسوده درست شده باشد با طرح و
  . برانگیز است اى کامالً توجه سکه

یافته علیه زبان خبر است و به  سازمان زدایى در زبان یا به قولى تهاجم به هر حال کار اصلى ادبیات آشنایى
ما با او بده بسـتان  «زنیم؛ جمله  اى مى مثال بسیار ساده. زبان است انگیز ساختن تر، بدیع و شگفت عبارت روشن

رسد؛ اما حتـى   مى انگیزد و تنها معنى کلى از آن به ذهن است و توجه شنونده و خواننده را برنمى عادى» داریم
انگیزد،  دقت و درنگ را برمى» و بده داریم بستان با او«: اگر اندکى صورت عادى و معتاد آن را بشکنیم و بگوییم

شود در لفظ آنها درنگ کنیم  انگیزد و سبب مى یا ترکیب ناآشنا توجه را برمى واژه. یعنى همین» زدایى آشنایى«
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هـا و   زدایى، واژه آشنایى به عبارت دیگر با. شوند تر مى ها قابل درك بدین ترتیب واژه. معنِى آنها دقیق شویم و در
  :گوید هنگامى که خیام مى. رستاخیز کلمه یعنى همین .یابند گیرند و عمرى دوباره مى د زبان جانى تازه مىقواع

  ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
» .هـا باریـد   بارید یا روى سـبزه  ابر آمد و همه جا«: گفت اگر شاعر مى. زدایى شده است و زیبا این زبان، آشنایى

کرد و بـس، یعنـى فقـط ارزش خبـرى      به معنى توجه مى و شنونده و خواننده تنهاهیچ تازگى و غرابت نداشت 
  . داشت، نه زیبایى

  :به این بیت حافظ توجه کنیم که چه غرابتى دارد و زیبایى
  پس از چندین شکیبایى شبى یارب توان دیدن

  که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت
را چگونه بـدیع و  » ببینیم توانیم تو را همه صبر آیا مى پس از این«: بینیم که حافظ یک مفهوم روزمره عادى مى
  . دهد انگیز ارائه مى دل

هنرمندانه باشـد و محصـول    شود، تهاجم باید ناگفته نماند که هر تهاجمى علیه زبان الزاماً شعر و ادب نمى
  . خالقیت شاعر و ادیب

  . ادبى در شعر بیش از نثر است منتها ترفندهاىبدیهى است که زیبایى زبان هم در شعر است و هم در نثر؛ 
  پیام در شعر

است که شعِر بـدون پیـام،    آیا شعر نباید پیامى داشته باشد؟ حقیقت این. در تعریفهاى فوق سخنى از پیام نبود
مثالً این قصیده منوچهرى شـعر  . محتوا برترى دارد بى شعر است اما شک نیست که شعر با پیام و محتوا بر شعِر

 شاعر در آن پیامى و حرفى ندارد که به خواننده القا و در احساسات او نفـوذ کنـد   پیام است، فقط زیباست و بى
  :یعنى عواطف او را به سوى کمال و هدفى واال برانگیزد

  ...پالسین معجر و قیرینه گرزن          شبى گیسو فروهشته به دامن
افراد جامعه از بدبختى نیسـت   ینکه کسى در اندیشه رهایىشاعر از ا. اما شعر زیر داراى پیامى انسانى است

  :سراید برد و از سِر درد چنین مى رنج مى
  کسى به فکر گلها نیست

  کسى به فکر ماهیها نیست
  ...میرد  خواهد باور کند که باغچه دارد مى کسى نمى

  )فروغ فرخزاد(
. محتواست کند، برتر از شعر بى مى ننده القامسلماً چنین شعرى که عالوه بر زیبایى، فکرى انسانى را به خوا

  . دارد در گل و چیزى تصنعى نباید باشد ناگفته نماند که پیام در شعر حکم رنگ و بو را
  زیبایى چیست؟

آفرینـى   نشان دادن عواطف و زیبـایى  گفتیم که زبان ابزار برقرارى ارتباط و خبررسانى است اما شاعر از آن براى
زیبایى کیمیایى است که مس زبان را به طـالى  . به عالوه زیبایى بارت دیگر شعر، زبان استجوید؛ به ع بهره مى

  . اى بشود پس جوهر شعر، زیبایى است و لذا الزم است به آن اشاره .کند شعر بدل مى
زیبایى در طبیعـت و زیبـایى   : است پیش از اینکه زیبایى را تعریف کنیم باید بگوییم که زیبایى بر دو گونه
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و تلقین احساسات واحد است و از همین رو زیبایى در طبیعت بـا   شرط مهم زیبایى در هنر ایجاد لذت. در هنر
نازیبـا، طـاووس    در طبیعت زیبایى و زشتى هسـت مـثالً اسـب زیباسـت و کرگـدن     . هنر تفاوت دارد زیبایى در

بایى زیباسـت بلکـه حتـى انعکـاس     انعکاس زی تنها در هنر، برخالف طبیعت نه. زیباست اما پاهاى او زشت است
نقاشِى هنرمندانه از یـک چهـره زشـت، زیباسـت؛ فالسـفه و اندیشـمندان از        تواند زیبا باشد مثالً زشتى هم مى

بخشـى از حقیقـت    این تعریفها گرچه متفاوت است هر کدام. اند دور تا امروز زیبایى را تعریف کرده هاى گذشته
عبارت است از صورت ظاهر بخشیدن به لـذت، و یـا    تقدند که زیبایِى هنرىبسیارى مع. دهد زیبایى را نشان مى

  .انگیز و لذت یافته زیبایى لذتى است تجسم
. تـوان برشـمرد   کننـد مـى   مى به هر حال اگر تعریف دقیق زیبایى ممکن نیست عواملى را که ایجاد زیبایى

انگیـزى، چندبعـدى    ، تقارن، ایجـاد، شـگفت  کثرت، توازن مانند نظم، تناسب، هماهنگى، تکرار، تنوع، وحدت در
  1.بودن و غیره

عوامـل زیبـایى آفـرین اسـتوار      سازند بر اساس یک یا چندتا از ایـن  ترفندهایى که زبان را بدل به شعر مى
بیان، معانى، بـدیع و در ایـن کتـاب بحـث از     : شوند مى در فنون ادب این ترفندها در سه بخش بررسى. هستند

  . ستترفندهاى بدیعى ا
آفرینى بررسى شود؛ لـذا   زیبایى چون جوهر شعر زیبایى است الزم است ترفندهاى بدیعى از دیدگاه عوامل

بندى ترفندها  گردد بلکه رده آفرین بررسى و تحلیل مى زیبایى تنها هر ترفند بر اساس معیارهاى در این کتاب نه
  . گیرد صورت مى نیز بر همین اساس
نماید زیرا شـعر   بینیم، درست نمى مى ترفندهاى بدیعى که در دیگر کتابهاى بدیعبندى علمى  اصوالً تقسیم

  .گفتیم جوهر هنر و از جمله شعر و ادب زیبایى است که و ادب علم نیستند بلکه هنر هستند و چنان
  

  بدیع چیست؟
ینکـه ترفنـدها و   هسـت و آن ا  گرچه تعریفهایى که از شعر شده با هم تفاوت دارد اما در همه تعریفها یک چیـز 

که رنگ ادبـى دارنـد نیـز کمـابیش از ایـن ترفنـدها و        نثرهایى(کنند  هاى ادبى، زبان را به شعر تبدیل مى آرایه
شد، بعدها بخشى از آنها که به کار بیـان   ها ابتدا همه بدیع نامیده مى و آرایه این ترفندها) گیرند ها بهره مى آرایه
از بدیع جدا شد و در ...  رفت یعنى تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه گوناگون مىانگیز  هاى خیال مطلب به شیوه یک

  . جاى گرفت بیانعلمى به نام 
شـد در   عقول از آنها استفاده مى بخشى دیگر که در سخن گفتن به مقتضاى حال براى دخالت در نفوس و

  . فوت و فنهاى شاعرى منحصر شد به بقیه بدیع مورد بررسى قرار گرفت و نام معانىعلمى به نام 
زیبایى ترفندهاى علم بیـان و   به عبارت دیگر معتقدند که. دانند علماى بالغت بدیع را علم آرایش کالم مى

پس کالم، نخست باید زیبایى ذاتى داشـته باشـد و   . آرایشى علم معانى ذاتى است و زیبایى علم بدیع، عرضى و
زیباست  گردد همچون زیبارویى که اگر آرایش هم نکند د زیباتر مىبدیعى هم استفاده بشو هاى بعد اگر از آرایه

  . سازد اما آرایش او را زیباتر مى

                                                             
 .34ـ29ص  شناخت و تحسین هنر؛دانشور، سیمین؛ .  1
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» ایهام«و » غلو«فنهاى بدیعى مانند  نماید زیرا بعضى از فوت و سخن علماى بالغت درباره بدیع درست نمى
ترین خصیصه شـعر   هنر حافظ و مهمترین  بس که آن را بزرگ زیبایى ذاتى دارند و در مورد اهمیت ایهام همین

یعنى  بعضى از ترفندهاى علم بدیع مانند غلو، تضاد، تمثیل و غیره را در شمار صور خیال از طرفى 2.اند او دانسته
  3.توان آورد شگردهاى علم بیان مى

سـان  ندارند و ارزشهاى آنها یک به هر حال برخالف نظر علماى بالغت ترفندهاى بدیعى، همه جنبه آرایشى
  :چند طبقه تقسیم کرد توان به شناسى مى آنها را از دیدگاه زیبایى. نیست
  ... .آنها که زیبایى ذاتى دارند مانند غلو، تضاد و . 1
تواند کمابیش  زیبایى آنها مى هایى که یکى آرایه: آنها که زیبایى آرایشى دارند و خود بر دو گونه هستند. 2

هایى که چنـدان   دیگر آرایه. لف و نشر، عکس معنایى و غیره د جناس و سجع،در حد زیباییهاى ذاتى باشد مانن
  .ردالصدر الى العجز و غیره زیبا نیستند مانند

آفرین، زیبا نیستند اما با کمـک   زیبایى ها و شگردهاى آنها که بدون یارى گرفتن از دیگر ترفندها و آرایه. 3
حسن مطلع، حسن مقطع، براعت اسـتهالل، حشـو   : گردد مانند مى آفرین، زیبایى آنها مضاعف شگردهاى زیبایى

  . جواب و غیره ملیح، سؤال و
گردد مگر به تصادف؛ مانند  نمى بعضى از ترفندها هستند که گرچه زیبایى دارند اما زیبایى آنها مشخص. 4

عالوه اشـعار   ت؛ به، زیرا وزن امرى ذهنى و انتزاعى اس)شود مى شعرى که به دو وزن عروضى خوانده(ذو بحرین 
که وزن اصلى  اگر تصادفاً مصراع یا بیت آغاز شعر را در وزنى بخوانیم. واحد داراى دووزن نیستند دووزنى در آن

در ایـن صـورت دووزنـى بـودن شـعر را       شعر نباشد به عبارت دیگر با وزن مصرع یا دیگر ابیات متفـاوت باشـد،  
مشخص نگردد و یا زیبایى آن ولو ناآگاهانه در ذهن تأثیر نکند، انگـار   به هر حال اگر ترفندى نهایتاً. یابیم درمى

  . اند که با تکلف و تعمد همراه است البته بعضى شاعران اشعارى ذوبحرین سروده .که وجود ندارد
نیز به نام ترفند ادبى مطرح  این تذکر الزم است که در کتابهاى بدیع از گذشته تا به حال چیزهاى دیگرى

  :که خود بر دو قسم استگردیده 
است ـ اصالً زیبایى ندارنـد و    صناعاتى که ـ گرچه نوعى التزام دارند و رعایت چنان التزامها بسیار دشوار . 1

  : نقطه ساختن نظم بى :آیند؛ مانند از مقوله شگردهاى شاعرانه به شمار نمى
  حکم؟که کرد اساس ممالک ممهد و م        که کرد کاِر کرم، مردوار در عالم؟

  :یا نظمى که حروف آن را بتوان به هم پیوست
  به تبش، پشت تِن سست شکست      سست، پیش َتِبش تب تن پست

  :یا نظمى که در آن حرف الف نباشد
نى بود گوشم        همه برعکِس مى بود چشمم بر صوت    همه 

  :یا نظمى که در آن تمام یا اکثِر حروف الفبا باشد
خطت وصف غم عشق  ر  ث خط        ا جز به ضالل دهد    کسى 

  . و نظایر اینها
                                                             

 .3و  2و  1، شماره 11سال نشریه دانشکده ادبیات تبریز؛      ، »ایهام یا خصیصه اصلى سبک حافظ«مرتضوى، منوچهر؛ .  2
 .28شماره  مجله آشنا؛      ،»یع و مروارید آویخته بر گردن خوك بررسى فنون بدیعىعلم بد«وحیدیان کامیار، تقى؛ .  3
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در آنها هست شـاید اصـالً    تنها زیبایى ندارد بلکه اگر نگویند که چنین ویژگى به کار گرفتن این ویژگیها نه
  . متوجه آن نشویم

هرگونـه زیبـایى و کـارى عبـث و      محتوا و متکلفانه گرچه آسان نیست اما فاقـد  ساختن چنین نظمهاى بى
درست مانند کار کسى که بخواهد ریگهاى بیابان را . بالهت است تیجه ذهن بیمار ناظم وانحراف هنرى است و ن

از  ایـن گونـه نظمهـا بـرخالف نظـر یکـى      . آفرینـى  آمیز است نه هنر و زیبایى دشوار اما جنون بشمارد که کارى
ضـعف فکـرى و    باشد و نشـانه  وقتى ذات کار عبث. نویسندگان کتاب بدیع، نمایش اقتدار در شاعرى هم نیست

تواند باشد و شاعران بزرگ  گاه نمایش اقتدار نمى بیهوده هیچ انحطاط هنرى، ساختن چنین نظمهایى دروغین و
  . اند مرتکب ساختن چنین نظمهایى نشده هرگز در اشعار خود

دانـد ولـى    مـى  4»برداشت کاهى رنج کوهى و«آوردن چنین صناعاتى را  شعرالعجمشبلى نعمانى در کتاب 
  .د گفت حاصل آنها حتى کاهى هم نیستبای

اند و حال آنکـه فاقـد    پنداشته نکته دیگر اینکه علماى بالغت از  گذشته تا امروز بعضى چیزها را صنعت. 2
اند عبارت است از ذکر ممدوح و پـدران او   تعریف آن گفته هرگونه زیبایى و لطف است مثل صنعت اطراد که در

  :مانند. به ترتیب
  بکر سعدبن زنگى است نام سعد ابى به      که دیباچه همایونشالخصوص  على

  !آیا ذکر نام ممدوح و پسران او در این بیت زیبایى دارد و صنعت است
  :مثال دیگر

  با احمد بن قوس بن احمد کند همى     با هر کسى لطف کند و بیشتر لطف
شگفتا که قرنها علماى بـدیع   ست وشک آوردن نام ممدوح و پدران او در این شعر فاقد هرگونه زیبایى ا بى

  .پندارند اند و اکنون نیز مى آرایش پنداشته همه به تقلید از گذشتگان این گونه کارها را صنعت و
آرایش پنداشته به این سـخن   بار اطراد را صنعت و آنکه اول: علت پیدا شدن چنین پندار غلط این است که

  :پیامبر گرامى استناد کرده است
  الکریم بن الکریم بن الکریمالکریم بن 

  یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم
) یعقوب بن اسحق بن ابراهیم یوسف بن(یعنى بخش دوم کالم  اطراداین سخن زیباست اما زیبایى آن در 

. بـه جـاى موصـوف   » کریم«آمیز  یعنى آوردن صفت ستایش زیبایى در مصرع اول است. که زیبایى ندارد نیست
  .حضرت یوسف و پدر و نیاکانش یدنیعنى کریم نام

زیبایى شعرى شـده، علمـاى دیگـر     به هر حال در فرهنگ ما هرگاه عالم بالغى مرتکب خطایى در شناخت
اندیشـى نپرداختـه حتـى در     در آنهـا بـه ژرف  ) به بدیع کـرده  حتى عالمى که نگاه تازه(اعم از قدما و معاصران 

  . اند و خطاهاى آنها را تکرار کردهاند  روا نداشته درستى و نادرستى آنها شک
سـطحى و ظـاهرى از هـر     به هر حال در کتب بدیع از گذشته تا حال رسم بر این است که فقـط تعریفـى  

اسـت و دیگـر هـیچ؛ حـال آنکـه ترفنـدهاى ادبـى         صنعت بیاورند همراه با یک یا چند مثال، که معموالً تکـرار 
 شناسى بررسى و تعریف شوند نه بر پایه منطـق خشـک و   زیبایى بر اساس اصول آفرین هستند و لذا باید زیبایى

                                                             
 .7جلد چهارم، ص  شعرالعجم؛شبلى نعمانى، محمد؛ .  4
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انـد نـه    علمـى نگریسـته   اصوالً همـه علمـاى بالغـت بـه ترفنـدهاى بـدیعى ـ و حتـى بیـانى ـ از دیـد           . روح بى
هایى است که از نظر معنى ضد هـم هسـتند؛ حـال     واژه آمده که آوردن تضادشناسى، مثالً درباره ترفند  زیبایى

 هایى که از نظر معنى متضاد باشـند، الزامـاً تضـاد    خواهیم گفت، صرف آوردن واژه که در بحث تضاد آنکه، چنان
دهد و اصالً  تضاد را نشان نمى آفرینى عالوه این تعریف هرگز نقش زیبایى کند تا چه رسد به زیبایى؛ به ایجاد نمى

  .آفرینى و علل زیبایى ندارد اى به زیبایى اشاره
آفرینِى ترفندهاى بـدیعى را   زیبایى تنها نقش و ارزش اى بدیع از گذشته تا امروز آمده نهپس آنچه در کتابه

پیداست که علماى بالغت در . سطحى و بسا ناراست و نادرست است دهد بلکه تعریفها و مطالب همه نشان نمى
اند؛  این کار هم نبوده د در اندیشهاند اما به راز و زیبایى آنها پى نبرده بلکه شای شاعران، ابیات زیبایى دیده اشعار

تن از مؤلفان کتابهاى بدیع به ضرورت بررسـى   در روزگار ما  گرچه دو. اند لذا در تعریفها فقط به ظاهر پرداخته
بندیهاى ترفندهاى بدیعى بر اسـاس   تنها شالوده کار و تقسیم اند، اما نه کرده شناسى اشاره صناعات از دید زیبایى

نـدرت   پارسى است جز بـه  ست بلکه حتى در یکى از این دو کتاب که نامش زیباشناسى سخنشناسى نی  اصول
یک از صناعات لفظى سـجع، جنـاس، اشـتقاق،     هیچ سخن از راز زیبایى ترفندها نرفته است، مثالً درباره زیبایِى

 یـره سـخنى گفتـه نشـده    الى الصدر، عکس، تکرار، ذوقافیتین، اعنات، ذوبحرین و غ ردالصدر الى العجز، ردالعجز
  . تنها استثنا ردالمطلع است. است

زیباییها و علل آنها در صناعاتى  در صناعات معنوى نیز وضع چنین است، مثالً درباره شناساندن و بازنمودن
المثـل، جمـع، تفریـق،     التفات، مراعات نظیـر، تضـاد، ارسـال    االعداد، تسهیم، متتابع، الصفات، سیاقه مانند تنسیق

  . العارف و تلمیح اشاره گردیده است بحثى نشده و تنها به زیبایى تجاهل...  ، لف و نشر، ایهام وتقسیم
البته در ایـن کتـاب ترفنـدها بـه      .ندرت سخن از زیبایى نرفته است نیز جز به نگاهى تازه به بدیعدر کتاب 

بایـد بـر مبنـاى     حال آنکـه مـى  شناسى نیست،  بندى، زیبایى طبقه بندى گردیده اما دیدگاه روش جدیدى طبقه
است کـه   کار این ترفندها این. که گفتیم اساس شعر و هر هنر دیگر بر زیبایى است زیرا چنان زیباشناسى باشد،
. پایه اصول زیباشناختى استوار باشد بندى آنها تنها در صورتى ارزش دارد که بر سازند؛ لذا طبقه زبان را زیبا مى
البتـه بعضـى از   . هـا ریزتـر شـده اسـت     در این است که طبقـه  تاب با کاِر گذشتگان،بندى این ک تنها فرق طبقه

طرفـى   از. زیباشناختى نیز دارد ولى در این کتاب به این جنبه حتى اشاره هم نگردیده است بندیها مبناى طبقه
در یـک  حساب آمده حـال آنکـه    بندى دقیق نیست، مثالً روش سجع و روش جناس، دو طبقه متمایز به تقسیم

غلو، اغراق و مبالغه نیز جـزو روش تشـبیه   . استوار هستند طبقه قرار دارند زیرا هر دو بر اصل تکراِر تام یا ناقص
  . نیستند و دیگر اشکاالت

گفتیم مثالً بعضى چیزهـا ماننـد    که نکته دیگر اینکه چون در ترفندها بررسى الزم صورت نگرفته لذا چنان
  . گردیده است بندى منظور در طبقهاطراد که اصالً آرایه نیست 

بررسـى ترفنـدهاى بـدیعى و     انـد، تحلیـل و   مسئله بسیار مهمى که دیگر علماى بدیع نیز به آن نپرداختـه 
  .آنها در اشعار است آفرینى هر یک از آنها و همچنین میزان کاربرد زیبایى

این ترفندها همانند ترفنـدهاى   کهدیگر اینکه درباره ضرورت نو بودِن ترفندهاى بدیعى سخن نرفته حال آن
  . ذهن خالق شاعر باشند نه تقلیدى و تکرارى بیانى در صورتى ارزشمند هستند که بدیع و آفریده

نگردیـده، در صـورتى کـه بسـیارى از      دیگر اینکه اهمیت ترفندهاى بدیعى در ادب گذشته و امروز بررسى
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. رفته شود؛ در حالى که در ادب گذشته بسیار به کار مى مىدیده ن ترفندها در شعر و ادب امروز، مگر به تصادف،
کار بردن  به که شاعران کالسیک با حفظ اشعار شاعران پیش از خود و با تمرین و ممارست در حقیقت آن است

ارزش در شعر امروز  آنکه ترفندهاى کم گرفته، حال اند و در شعرشان شکل مى یافته این گونه ترفندها مهارت مى
  . گیرى از این ترفندها نیستند بهره رى ندارد و هرگز شاعران در اندیشهاعتبا

  
  سخنى درباره کتاب حاضر

آفرینش زیبایى با زبان است یا  مگر نه این است که شعر. این کتاب بر پایه اصول زیباشناختى تدوین یافته است
اصل و جوهر شعر زیبایى است و هنِر بخشد پس  تعالى مى به عبارت دیگر زیبایى است که زبان را به درجه شعر

بـر   بایـد  بندى ترفندها مـى  پس همه بحثها و تقسیم. آن است که زبان را زیبایى بخشند همه ترفندهاى شاعرانه
  . پایه زیبایى باشد

ترفندهایى که در (گرفته است  شناختى صورت بندى صرفاً بر اساس اصول زیبایى تنها طبقه در این کتاب نه
بلکه هـر ترفنـد تحلیـل و بررسـى     ) اند تر منظور شده مناسب توانستند قرار بگیرند در طبقه بقه مىدو یا چند ط

  . عوامل زیبایى و اهمیت آن در ادب گذشته و امروز سخن رفته است گردیده و درباره عامل یا
ه البتـه بهتـر از   اند ک کار برده نکته دیگر اینکه آقاى دکتر کزّازى اصطالح آرایه بدیعى را به جاى صنعت به

ترفنـد  «دانند، لذا اصطالح  بدیع را علم آرایش کالم مى حاکى از دید غلطى است که» آرایه«است اما » صنعت«
  . ایم نماید و ما این اصطالح را به جاى صنعت به کار برده بدیعى مى تر از آرایه مناسب» بدیعى

از بحث لغوى نام ترفندها . شده است نیز خوددارى اند، از آوردن نامهاى مکرر، که براى بعضى ترفندها آورده
  . است نیز، چون سودى ندارد، پرهیز گردیده

آفـرین تنظـیم    عامـل زیبـایى   در پایان گفتنى است که در این کتاب همه ترفندهاى ادبى بر اسـاس شـش  
درباره ترفندهایى فصل هفتم . چندبعدى بودن، استدالل نمایى، گردیده؛ تکرار، تناسب، غیر منتظره بودن، بزرگ

دیگـر   دارند و فصل هشتم درباره ترفندهایى است که زیبایى اصلى آنهـا مرهـون عوامـل    است که جنبه دیدارى
  . است

  
  شناسى رابطه ترفندهاى بدیعى با روان

  :کنیم مى شناسى اى به رابطه بدیع و روان پیش از آنکه به ترفندهاى بدیعى بپردازیم، اشاره
شناسى مربوط هستند؛ زیرا  روان از جمله بدیعى که عوامل زیباآفرین در زبان هستند با ترفندهاى شاعرانه و

به گفته ایوان برمـوف آنچـه بـراى گشـودن اسـرار زیبـایى        گذارد و زیبایى منشأ روانى دارد و در روان تأثیر مى
یابیم کـه   درمى ت کنیماصوالً اگر در ترفندهاى بدیعى دق 5.شناسى است بیولوژیکى و روان ضرورى است شالوده

  هستند، و اما تداعى معانى چیست؟ شناسى استوار اکثر آنها بر اساس اصول تداعى معانى یعنى روان
اى، کـه خـود    حاالت نفسـانى  دانیم که هر عنصر نفسانى که به قسمت روشن وجدان بازگردد میل دارد مى

مثـل پیـرى کـه جـوانى را بـه یـاد       . شـود  نامیده مىمعانى  این ویژگى، تداعى. جزء آنها بوده، در آنجا احیا کند
ت تـداعى    تداعى معانى چندان مهم است که دانشمندان تـداعى . سرو را آورد و قامت بلند زیبا که مى گـرا اهمیـ 
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  :معانى تابع سه اصل است تداعى 6.دانند معانى را در عالم نفسانى همانند قانون جاذبه در عالم فلکى مى
آن را که «در این سخن سعدى  خواند و کسى که صاحب عکس را در ذهن فرا مى مانند عکسمشابهت . 1

را بـه نسـبت مشـابهت لفظـى تـداعى      » پـاك «، واژه »بـاك « واژه» حساب پاك است از محاسبه چه باك است
 است عمل تداعى به وسیله مشابهت در تمام هنرها به حدى است که حتـى معمـوالً   پیر گریمال معتقد. کند مى

  7.کنند را هم نمى تصورش
مقابله، ایهام تضاد و غیـره بـر    ترفندهایى مثل تضاد،. آورد مانند بیمارى که تندرستى را به یاد مىتضاد . 2

  .اساس اصل تضاد هستند
آورد ماننـد گـل کـه     یاد مـى  یعنى دو امرى که با هم به ذهن عارض شوند، یکى دیگرى را بهمجاورت . 3

  .و غیره مبتنى بر اصل مجاورت هستند ترفندهاى مراعات نظیر، جمع. دآور سبزه و باغ را به یاد مى
انـد   بعضى اصل علّیت را هـم افـزوده   .اى، جز رابطه مشابهت و تضاد، از مقوله مجاورت است اصوالً هر رابطه

ند از آورد و همه ترفندهایى که مبتنى بر علّیت هست را به یاد مى مانند باران که سرسبزى گل و گیاه و درختان
بـه اصـل مجـاورت     ناگفته نماند که بعضـى، همـه تـداعیها را مربـوط    . تعلیل، مذهب کالمى و غیره قبیل حسن

  . دانند مى
: از دو سرچشمه جارى است آمده است که زیبایى و فخامت در سخن جناس در پهنه ادب فارسىدر کتاب 

زاى تـداعى   دیگـر آنچـه بـه نیـروى لـذت     موسیقى کالم و  هاست یعنى یکى آنچه مربوط به آهنگ و طنین واژه
  8.شود مربوط مى

موسـیقایى دارنـد بـر مبنـاى اصـل       اى کـه منشـأ   نخست اینکه ترفندهاى شاعرانه: این سخن دو ایراد دارد
) طـرد و عکـس  (انواع سجع، اشـتقاق، شـبه اشـتقاق، عکـس لفظـى       مشابهت استوار هستند مانند انواع جناس،

زیباسـت کـه بـدیع     وم اینکه باید دانست که تداعى در عالم هنر فقط در صورتىذوقافیتین و غیره؛ د ،»اعنات«
آفرینى است اما اگر در کـالِم   اهمیت در زیبایى با حتى جناس گرچه ترفندى. باشد نه عادى و روزمره و تکرارى
  :است مانند این جناس خبرى و روزمره باشد فاقد زیبایى

  ).گلستان سعدى( ... اکرام درآوردند  حال وقوف من وقوف یافتند بهچندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر ... 
  : برخالف این دو جناس که بدیع است و زیبا

 رباید ها دل مى هنوز از حلقه          سواران حلقه بربودند و آن شوخ
  )سعدى(

  مردمان افسانه بهر خواب سازند و مرا
  خواب چشم او میان مردمان افسانه ساخت

  . همراه باشد ى در صورتى زیباست که بدیع باشد، یعنى با تأملى و کشفىبه هر حال تداع
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