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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٢٣
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٢(  

 

 و آرايش سخن ادبی می شود محسنات و صنايع يا صنعت ھای بديع ئی اموری را که موجب زيبا:علم بديع )١

  لفظی و معنوی: می گويند و بر دو قسم است

 

آنست که زينت و زيب کالم وابسته به الفاظ باشد چنانکه اگر الفاظ را با حسن معنی  :صنايع لفظی  .أ 

اگر کلمۀ پاينده را به " ھنر چشمۀ زاينده است و دولت پاينده" سجع در جمله ھای مانند. ر دھيم آن حسن زايل گرددييتغ

 :صنايع لفظی عبارتند از. جاودان تبديل کنيم ھمان معنی را می بخشد اما حسن نثر سجع زايل می گردد

 بر چند قسم است. که در ظاھر شبيه و در معنی مختلف باشند  کلمات ھم جنسی:جناس -١

 ز پيوند ماھی چه گيری کنار : شتن و حرکات يکی در معنی مختلفدر نو: جناس تام +

 که سروت بود پيش و مه در کنار

 صبحدم نالۀ قمری شنو از طرف چمن : در حرف يکی در حرکت مختلف: جناس ناقص

 تا فراموش کنی فتنۀ دور قمری+ 

 تۀ گف+ آنچه نھد در ره عقل تودام: که حرف يکی بر ديگری زيادت کند: جناس زايد

 جاھل شمرش نی مدام

 ھر خم از زلف : دو رکن جناس يکی در حکم بسيط و ديگری مرکب باشد: جناس مرکب

جناس مرکب شامل مقرون و مفروق ). کمند و کم اند( تا نگويند که اسيران کمند تو کمند + پريشان تو زندان دليست 

 . است

 :مثال. مقرون آن است که در نوشتن يکی باشد

 )شھريار و شھر يار(شھی کش بند کس بعد شھريار  + مور شھريار بداد خسروی نا

  :مثال. مفروق آنست که در نوشتن فرق داشته باشد ولی در خواندن يکی باشد

  )دلبری و دل بری(پری را بدل کرد از دل بری  + يکی دختری بود کز دلبری 

 مثال. که دو رکن جناس فقط در حرف آخر مختلف باشد: جناس مطرف:  

 )طعان و طعام(وزن طعان رمح بودی خاکساران را طعام + شرار تيغ بودی باد ساران را شراب از 
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 مثال. که دو رکن جناس در حرف اول يا وسط مختلف باشند: جناس مضارع و الحق:  

 )خالی و مالی(حالی سبب سياه مالی است + علمی که ز شوق شرح خالی است 

 در تلفظ و نقطه گذاری مختلف باشد مثالکه ارکان جناس در کتابت يکی : جناس خط:  

 )درست و درشت(درستی و درشتی نمايد نخست + درشت است پاسخ و ليکن درست 

 که ارکان در تلفظ يکی ولی در کتابت متفاوت باشند: جناس لفظ.  

 )خاستند و خواستند( ز زابل مراو را ھمی خواستند +  ز ھر جای خواھشگران خاستند  

 ت که دو رکن جناس را در آخر سجع ھای ابيات پھلوی ھم آورده آن اس: جناس مکرر

  .باشد

 نيست کس را نزد آن ياقوت شکر بار بار+ ھست شکر بار ياقوت تو ای عيار يار 

  

 آنست که الفاظی بياورند که حروف آن ھا متجانس و به يکديگر شبيه :اشتقاق يا اقتضاب -٢

سول، رسيل، رسايل، خواھش، خواھند و يا از يک ريشه مشتق نشده باشند، خواه از يک ريشه مشتق شده باشند مثل ر

  ...باشند مانند آستا، آستين، زمان، زمين و

 )فاقانی(خندند بران ديده کاينجا نشود گريان  + بر ديدۀ من خندی کاينجا ز چه می گريد 

 عبارت از آوردن الفاظيست که حروف آن ھا مقلوب يا سر چپه يکديگر :قلب يا مقلوب -٣

  . باشند

  جادوانه و جاودانه– وطواط –دلم جاودانه عديل عنايت + ن جادوانه دو چشم سياه آاز

کلمۀ آخر ) ءابتدا(بايد دانست که کلمه اول مصراع ھر بيتی را صدر  :رد العجز علی الصدر -۴

 يا دنباله می  و کلمه آخر مصراع دوم را عجزءکلمۀ اول مصراع دوم را ابتدا) کرانه و کنار(مصراع اول را عرض 

اين صفت آن است که کلمۀ اول را به عينيه يا شبيه آن . گويند و آنچه مابين آن ھا واقع می شوند حشو ناميده می شود

  .در آخر مصراع دوم بياورند

 )غفايری(ھمی اژد ھا کرد بايد عصا + عصا بر گرفتن نه معجز بود 

 اول آمده در اول بيت بعد تکرار  که در آخر بيته ایآنست که کلم :دارالصدر علی العجز -۵

  . شود

 ز فضل وافر تو يافت زيبا و مزد نظام+ قوام دولت و دين روزگار فضل و ھنر 

  به رونق است درين روزگار کلک و حسام+ نظام ملت و ملکی عجب نباشد اگر 

گاه باشد که : بيت اول غزل  و قصيده را مطلع و بيت آخر را مقطع می گويند :رد المطلع -۶

. فزايندقطع تکرار کنند و بر حسن کالم بيراع اول يا مصراع دوم مطلع آنچنان زيبا و مناسب افتد که آن را در ممص

  مثال غزل حافظ

 زار و بيمار غمم راحت جانی به من آر+ من آر ه ھتی از کوی فالنی بکای صبا ن

  :غزل با اين مطلع ادامه می يابد تا به مقطع ميرسد

  من آره ھتی از کوی فالنی بکای صبا ن+ ه حافظ می گفت  کدلم از پرده بشد دوش

مثال . آنست که قافيه مصراع اول را در آخر بيت دوم قصيده يا غزل تکرار کند :رد القافيه -٧

  از ھمان حافظ شيرازی

 بگذار از ھر دو عالم ھر که عشق يار دارد+ عاشق بيدل کجا با خلق عالم کار دارد 
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  بگذار از خود پرستی ھر که با ما کار دارد+ ر عين ھستی کار ما عشق و مستی نيست د

مثال . آنست که قافيه مصراع اول را در آخر بيت دوم قصيده يا غزل تکرار کند :رد القافيه -٨

  از ھمان حافظ شيرازی

 آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان+ بوستان بر سرو دارد آن نگارستان 

  بر صنوبر بس عجب باشد شکفته گلستان + گلستان باشد شکفته بر صنوبر بس عجب

  )شيروانی (

  .که در بحث قافيه تشريح شد اعنات و ذوقافيتين -٩

مثال ) البته در بيت(آنست که شاعر حروفی را در شعر نياورد و يا ھيچ نقطه نياورد  :حذف - ١٠

 :نياوردن حرف الف

  )ايالقی(زير دو زلف جعدش دو خط عنبری + زلفين پر شکسته و قد صنوبری 

آنست که اول يا اواسط ابيات حروف يا کلماتی مرتب بياورند که چون آن ھا را با  :توشيح - ١١

  مثال از رشيد وطواط.  که متضمن بيان مقصود باشد يا نام و لقب کسی بيايده ایيکديگر جمع کنی بيتی يا جمل

 حيران شدم و کسی نمی گيرد دست+ معشوقله دلم بر تير اندوه بخست 

  دست غم دوست، پشت من فرد بشکت + پای محنت شد پست مسکين دل من ز 

  .از چھار حرف اول بيت فوق نام محمد به دست می آيد

 ادبی عايد ئی از حسن و زيباه ایآنست که مستقيم مربوط به معنی است و اگر بھر :بديع معنوی  .ب 

است و اگر اثر در معانی ببخشد با پيروی الفاظ است نه الفاظ نيز بشود تابع معانی است و در درجۀ اول متوجه لفظ 

 .در اينجا ما به ذکر چند نمونۀ مھم از بديع معنوی می پردازيم. استقالل

 

خواه تناسب آن ھا از .  آنست که در سخن اموری را بياورند که در معنی با يکديگر متناسب باشند:مراعات النظير -١

خواه تناسب آن ھا از جھت مشابھت و مالزمت . ه، لب و چشم، گريبان و دامنلحاظ ھم جنس بودن باشد مثل گل و الل

 ...باشد مثل شمع و پروانه، تير و کمان، دھن و غنچه، شيرين و فرھاد و

 ای خوشا دامن صحرا و گريبان چاکی + دلم از مدرسه و صحبت شيخ است ملول 

  مکين اصفھانی

 در سخن آورده اند، علتی ذکر بکنند که با آن مطلب مناسبت آنست که برای صنعتی يا مطلبی که  :حسن تخيل -٢

   باشد نه حقيقیئیلطيف داشته باشد و بيشتر ادبا شرط کرده اند که اين علت ادعا

 گر کوته است کوتھی از وی عجب مدار+ آن زلف مشکبار بران روی چون بھار 

  ون بھاروان زلف چون شب آمد و آن روی چ+ شب در بھار روی نھد سوی کوتھی 

  امير معزی

که   کرده است و آن اينئیًکوتھی زلف اصال کوتاه است و يا با قيچی کوتاه شده است، اما شاعر برای اين امر ادعا

چون شب در بھار کوتاه می شود و زلف محبوب چون شب است و رخسار او چون بھار بدين سبب زلف او کوتاه 

  .است

آنست که در ستايش کردن و يا در نکوھش کردن . ستعمال فراوان دارند اين دو صنعت در شعر ا:مبالغه و اغراق -٣

ی ئاگر اغراق و مبالغه به جا. زياده روی شود چندانکه از حد عادت معمول بگذرد و برای شنونده شگفت انگيز باشد
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و عادت  آن است که به عقل مبالغه. برسد که در عقل و عادت ممکن و باور کردنی نباشد، آن را غلو می گويند

  . نزديک باشد

 ھمی بدادی تا در ولی نماند فقير+ ھمی بکشتی تا در عدد نماند شجاع 

  . آن است که در عادت نا ممکن و به عقل نزديک باشداغراق

  زمين شد شش و آسمان گشت ھشت+ ن پھن دشت آز سم ستوران در

  .غلو آن است که از عقل و عادت به دور باشد

  که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم+ نيستکتاب مدح ترا آب بحر کافی

 ايھام به وھم افگندن و توريه سخنی را پوشيده داشتن و در پرده سخن گفتن را گويند و در :ايھام يا توريه -۴

اصطالح بديع آنست که لفظی را بياورند دارای دو معنی قريب و بعيد و آن را طوری بکار ببرند که شنونده از معنی 

  مثال از حافظ. ر منتقل شودنزديک به معنی دو

 ببين که در طلب است حال مردمان چون است+ ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است 

   طرۀ ليلی مقام مجنون استکنجش+ ت لب شيرين کالم فرھاد است حکاي

مردم به دو معنی يکی مردمک چشم و يکی انسان، شيرين به دو معنی يکی مزۀ شيرين و ديگر معشوق خسرو و 

ليلی ھم به دو معنی است يکی منسوب به معشوق مجنون و ديگر شب است که طره و گيسو بدان تشبيه شده . رھادف

  .است

آنست که الفاظ جمله در آن معنی که مراد گوينده است با يکدگير متناسب نباشد، اما در معنی ديگر  :ايھام تناسب -۵

  .تناسب داشته باشد

 مھر رخ تراست مه و زھره مشتری+ ھندو به پيش خال تو باشد به چاکری 

لفظ مشتری اينجا به معنی خريدار است، اما به اعتبار ديگر که نام يکی از سياره ھای معروف است با مھر و ماه و 

  .زھره تناسب دارد

  . آنست که کلمات ضد يکديگر بياورند:مطابقه، تضاد، طباق -۶

  شادی و غم-م غم نيست عالمی  آن را که نيست عال+ شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمی 

 چند چيز را در کالم ءلف به معنی پيچيدن و نثر به معنی باز کردن و در اصطالح بديع آنست که ابتد :رشلف و ن -٧

ن چيز ھا که در اول گفته آآنگاه چند امر ديگر از قبيل صفات يا افعال بياورند که ھر کدام از آنھا به يکی از. بياورند

را به  ن اشيا بر می گردد بلکه آن آن امور به کدام يک از آن نکنند که کدام يک ازييط باشد، اما تعاند راجع و مربو

لف . ر می گويندشموری را که به آنھا بر می گردد نکلماتی را که در اول آورده لف و ا. فھم و ذوق شنونده باز گذارند

  .ر به دو قسم است، مرتب و غير مرتبشو ن

+ بريد و دريد و شکست و ببست + گرز و کمند ه به شمشير و خنجر ب+  نبرد آن يل ارجمند روزه  ب:مثال مرتب

 يالن را سر و سينه و پا و دست

  ھر چه بدانی مگوی و ھر چه توانی مکن+  گر دھدت روزگار دست و زبان و زينھا :مثال غير مرتب

  .اند تجاھل کند و خود را نادان وانمود نمايدکه چيزی را می د  آنست که گويندۀ سخن با وجود اين:تجاھل العارف -٨

  در برابر من يا خيال در نظرمئیتو+ ندانم اين شب قدر است يا ستارۀ صبح 

َ که مثل يا شبيه مثل و متضمن مطلب حکيمانه است ه ای آنست که عبارت شعر يا نثر را به جمل:ارسال مثل -٩

  .بيارايند

 یقحمابه بصره بردن باشد ز خر ما + احمق بود که عرض کند فضل پيش تو 
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 در اصل به معنی چيز تازه و نو آوردن و در اصطالح آن است که در يک عبارت شعری چند صفت :ابداع - ١٠

  مثال از سعدی شيرازی. بديعی را با يکديگر جمع کرده باشد

  فرق تا قدمیزچه جای فرق که زيبا + ندانم از سر و پايت کدام خوبتر است 

= مراعات النظير، از فرق تا قدم = جناس تام، سر و پا =  تجاھل العارف، مابين فرق، فرق =ندانم از سروپايت 

  .تضاد و مطابقه

 به گوشۀ چشم اشاره کردن و در اصطالح بديع آن است که گوينده در ضمن کالم به داستانی يا مثلی يا :تلميح - ١١

  مثال از حافظ. حديث معروفی اشاره کرند

اشاره به افسانۀ انداختن ابراھيم توسط (سرد کن آنسان که کردی بر خليل +  من است يا رب اين آتش که بر جان

 ).نمرود در آتش است

جمع، تفريق، جمع يا تقسيم، افتنان، اعداد، . عالوه بر موارد ذکر شده، موارد ديگری ھم در صنايع معنوی وجود دارد

ال ؤح شبيه ذم ذم شبيه مدح، استدراک، مذھب کالمی، ستسنيق الصفات، التفات، تجريد، مشاکلت، برائت استھالل، مد

  حشو لغز يا چيستان، معما، ايغال و الغاء) محتمل الفدين(و جواب، استبتاع، توجيه 

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


