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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
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی١۵
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٨(  

  

  
درينجا . علم بيان که روی فصاحت و بالغت کالم بحث دارد، در بحث نثر صحبت ھای شد :علم بيان

  . ًمختصرا اشاره ای درين مورد خواھيم کرد

  تنافر، مخالفت قياس، غربت: آنست که از سه عيب خالی باشد :فصاحت کلمه يا فصاحت مفرد .١

 تنافر حروف، تنافر کلمات و تنافر  که آن را گران آھنگی نيز می گويند شامل:تنافر  .أ 

 .معنوی است

i. دو دھان داريم گويا : که تلفظ کلمه بر زبان سنگين و دشوار باشد :تنافر حروف

کلمۀ پنھانست بر زبان سنگينی . يک دھان پنھانست در لبھای وی+ مثل نی 

 .می کند

ii. کرده را به طور فصيح بيان   کلمات طوری بيايد که خواننده آنان:تنافر کلمات

 . نتواند

iii. ی معنی داشته باشد اما ميان ئ آنست که مصراع ھای شعر به تنھا:تنافر معنوی

باده پيش آر + مثل خانۀ ملک و دين شود آباد . آن ھا در معنی سازگاری نباشد

 ھر چه بادا باد

در شعر بايد به . يا ھنجاری آنست که کلمه موافق دستور ساخته نشود :مخالفت قياس  .ب 

ات تمام دستور زبان را رعايت کند در غير آن از نظر علم معانی نادرست کار برد کلم

 . است

نوس و دور از ذھن يا در أی نا مای می گويند آنست که کلمه ئرا نا آشنا  که آن:غرابت  .ج 

که + مثال الد را بر بنای محکم نه . گوش مستمع سنگينی و نا خوش آھنگ باشد

 بنالد بنياد عمارت را گويند که در اشعار قديم به ديوار و= الد . نگھدار الد بنالد است

 .نوس اندأرفته ولی اکنون نام کار می
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آنست که جمله از کلمات فصيح ترکيب شده باشد و خود از  :فصاحت کالم يا فصاحت جمله و مرکب .٢

 ليف، تعقيد، تنافر کلمات، تنافر معنوی، تتابع اضافات، کثرت تکرارأضعف ت. شش عيب بری باشد

 ليف آنست که جمله ھای شعر خالف قواعد زبان باشدأضعف ت  .أ 

 .آنست که فھم شعر دشوار باشد و به دو قسم است تعقيد لفظی و تعقيد معنوی: تعقيد  .ب 

i. خير يا حذف أ آنست که دشواری و پيچيدگی معنی جمله از جھت تقديم و ت:تعقيد لفظی

به مھر نور دھد سير  + کلمات باشد مانند من آن سپھر که دايم چنانکه مھر به ماه

دھد ھمانطور   يعنی من آن سپھرم که کوکب نورانی من به آفتاب نور می–منور من 

که او در جھان + به ھر شه بر، از بخت، چير آن بود . که آفتاب به ماه نور می بخشد

. که پادشاه ايران باشد از ھر پادشاھی بلند اقبالتر است  يعنی کسی–شاه ايران بود 

ن آه می بينيم اصل مقصود گوينده بسيار ساده و آسان است و دشواری که درک طوری

 .خير الفاظ استأاحساس می شود علتش تقديم و ت

ii. آنست که فھم اصل مقصود و مضمون از جھت استعمال کنايات، :تعقيد معنوی 

ُنامه بر گم شد در آتش نامه را باز افگنم . مجازات و تخيالت دور از ذھن، دشوار باشد

 طاووس کنايه از آتش است و آن را در –گر کبوتر نيست طاووس به پرواز افگنم + 

 . مقابل کبوتر نامه بر، به رعايت تناسب و مراعات النظير آورده است

iii. ِاثر وصف غم عشق خطت .  آوردن کسره ھای متوالی:تتابع اضافات ِ ِ يار چون + ِ

ر می آيد به حسن کالم می گاھی که بعضی کلمات تکرا. نيست وفادار، کجا يار بود

 .  افزايد که در بخش صنايع بديعی ذکر شد

iv. قدرت بيان و نيروی انشای سخن فصيح است و مرادف آن را گشاده :فصاحت تکلم 

 ۀمتکلم يا سخنگوی فصيح کسی است که نيروی زباناوری و ملک. زبانی می گويند

 . انشای سخن فصيح داشته باشد

 

  ...ادامه دارد

 


