74

شيوههاي نقد و منابع آن در بالغت فارسي
مجله مطالعات انتقادي ادبيات
فصلنامه علمي دانشگاه گلستان

سال اول /شماره مسلسل دوم /تابستان 3131

شيوههاي نقد و منابع آن در بالغت فارسي
مهدی محمدی نژاد

اﺳﺘﺎدﯾﺎر زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن
تاريخ دريافت 92 /11/1 :؛ تاريخ پذيرش93 /1 /30:

چکيده
نقد در اين مقاله به معناي داوري بوده و شامل انواع گوناگوني است همچون :نقد فنون بالغيي نقيد
شعر شعرا از نظر ب الغي مقايسه فنون بالغي با هم مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه فنون بالغي و
مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه نظر شيعرا .ايين مقاليه ابايدا بيه بیيان تاريخچيهاي از ارتباطيا
فرهنگي و تاريخي بین عرب و فارسها ميپردازد و زمینه ارتباطا بالغي بيین ننيان را بیيان مييکنيد.
سپس با تکیه بر کاابهاي بالغي فارسي قديم و جديد افکار نقدي موجود در ايين کايابهيا را بررسيي
ميکند .نبشخور تفکرهاي نقدي قديمي فارسي که برگرفاه از کاابهاي عربيي بيوده و بيه کايابهياي
بعدي مناقل شده نیز مورد توجه قرار گرفاه است .در اين زمینه گاه به نقاط قو و ضعف کايابهياي
فارسي نیز اشاراتي شده و ديدگاه بالغتنويسان فارس مورد بررسي قرار گرفاه است.
واژگان کليدي :بالغت نقد فنون فارسي عربي.
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مقدمه
نقد اگر به معناي داوري فرض شود داراي ريشه هاي اصیل و قديمي در دو ادبیا عربي و فارسي
است .و يکي از جنبه هاي داوري در ادبیا عربي و فارسي کیفیت کاربرد فنون بالغي در شعر بوده
است .بالغت عربي بعد از اسالم و به برکت قرنن رواج يافت و فارس ها با عنايت به رغبت فراواني که به
قرنن داشاند فنون بالغت عربي را ياد گرفاه و نن را به ادبیا فارسي مناقل کردند .از جمله اموري که
به همراه فنون بالغي به زبان فارسي سرايت کرد داوري درباره فنون و مقايسه جايگاه ننها در ادبیا
وتوفیق و عدم توفیق شعرا در کاربرد اين فنون بود.اين مقاله به دنبال يافان شیوههاي داوري درباره
فنون بالغي و جايگاه ننها در ادبیا و قدر شعرا در کاربرد ننها در شعر است .با توجه به اين که
کاابهاي بالغي عربي در زمینههاي فوق بر کاابهاي فارسي تقدّم دارند و بالغتنويسان فارس با
صراحت يا به صور ضمني به تاثّر از بالغت عربي اذعان نمودهاند سعي کرديم منابع اين داوريها -که
ميتوان به نن نقد گفت -را از کااب هاي بالغي عربي اساخراج کنیم و به نقاط قو و ضعف بالغت
نويسان فارس نیز اشاراتي داشاه باشیم.
تاريخچه ارتباطات عرب و فارسها در زمينه بالغت
ارتباط فرهنگي و تاريخي و نزديکي جغرافیايي بین عرب و فارسها از ديرزمان باعث گسارش
تبادل فرهنگي میان دو ملت گرديد .بعد از اسالم و با ظهور اعجاز قرنني ادباي عرب که شیفاه فصاحت
و بالغت قرنن شده بودند در جهت کشف و بررسي وجوه اين اعجاز برنمدند و به تدريج مباحث ادبي که
در البالي کاابهاي تفسیر و قرننشناسي مطرح ميشد شکل مساقل به خود گرفت و با ظهور کااب-
هايي همچون "دالئل اإلعجاز" و "أسرار البالغه" بالغت به عنوان علمي مساقل شکل گرفت .ايرانیان
که در مجاور اعراب بودند و با ظهور اسالم شیفاه مفاهیم واال و نسماني اين دين شده بودند در زمینه
فهم معارف اين دين از هیچ تالش و کوششي دريغ نکردند و هرجايي که دين شريف اسالم نیاز به
مجاهد علمي داشت پیشقدم شدند و در بسیاري زمینهها گوي سبقت را از عرب ربودند.از جمله
زمینههايي که فارسها بر عرب تقدم يافاند و دست به تدوين و تألیف زدند بالغت بود .ننان سرنمدترين
کاابها را در اين زمینه تالیف کردند که از جمله ننها ميتوان به (دَلَائِلُ اإلَعجَاز) و ( َأسرَارُالبَلَاغَة)
عبدالقاهر جرجاني و (نِهَايَة ا ِإليجَازِ فِي دِ َرايَةِ ا ِإلعجَاز) إمام فَخرُالدِّينِ رازي (تي 606هي و(مِفاَاحِ العُلُومِ)
سَکَّاکي اشاره کرد .اين کاابها ننچنان در ادبیا عرب نفوذ کرد که تاثیر ننها را در حال حاضر نیز
ميتوان را در کاابهاي جديد بالغت عربي مشاهده کرد .وسعت تالشهاي علمي فارسها در زمینه
بالغت عربي راه را براي اناقال تجربیا به زبان فارسي هموار کرد و لذا کاابهايي از همین دست در
زبان فارسي نیز تالیف شد .از جمله نخساین کاابهاي بالغت فارسي ميتوان از ترجمان البالغه مُحَمَّد
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بن عُمَر رادُويَانِي ماوفّي قرن پنجم هجري حَ َدائِقُ السِّحْ ِر فِي دَقَا ِئقِ الشِّعر از رَشِید الدِّين سَعْد المُلْك
مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْدِ الجَلِیل عُمَرِي معروف به وَطْوَاط(تيي 379هي) .و المُعْجَم في مَعَايِیرِ
أَشْعَار ِالعَجَم از َشمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدِ بنِ قَ ْیسٍ الرَّازِي (تيي 610إلي 690هي) نام برد.
پيشينه نقد در ادبيات عرب و نفوذ آن در بالغت فارسي
نقد در زبان عربي داراي ريشههاي قديمي و اصیلي است و تاريخ ادبیا عرب نمونههايي از
ديدگاههاي نقدي عصر جاهلي را در اخایار ما قرار ميدهد .اديبان عرب در بازارهاي ادبي همچون
"عکاظ" بهارين اشعار را بر مبناي ديدگاههاي نقدي اناخاب ميکردند و مُعلّقا مشهور ادبیا عرب
نیز بر مبناي همین داوريهاي نقّادانه اناخاب شد .برخي از محقّقان مانند (مصطفي عبد الرحمن
إبراهیم 1331م ص  ) 93نقد در عصر جاهلي را بسیار ريشه دار و داراي انواع مخالفي همچون ذاتي
وتعمّقي {}1ميدانند لیکن نن چه روشن است اين است که نقد در نن زمان مانند امروز روشمند و
علمي و مدوّن نبود ولي داراي معیارها و ضوابط خاصّي بود که بعدها پايه و اصول نقد عربي را به وجود
نورد.
بعد از ظهور اسالم تاثیر قرنن در رونق بازار ادب از يك سو و ظهور ادباي بزرگي که داراي مشارب
فکري و عقلي معازلي بودند همچون جاحظ و بشربن معامر و ناشئ أکبر (مصطفي عبد الرحمن
إبراهیم 1331م ص  )93از سويي ديگر باعث رشد ديدگاههاي نقدي در عرصه ادبیا عرب شدند که
نایجه ننها اقدام به موازنه و قیاس اعمال ادبي و دقّت در شدّ و ضعف ننها بود .نکاه جالب توجه اينکه
حرکت نقدي در قرن چهارم به اوج خود رسید و در اين قرن دو شاعر عرب محور نظريا نقدي بودند
به گونهاي که در نیمه اول اين قرن ناقدان مشغول به نقد اشعار ابوتمّام بودند و در نیمه ديگر مانبّي
محور مباحث نقدي شد( .احسان عباس  .)197 : 1319اولین کاابهاي بالغت عربي نشانگر اين است
که مؤلّفین بالغت فارسي به مباحث نقدي رايج در نزد عرب واقف بودهاند -و اگرچه خود واضع
مهمترين کاابهاي نقدي عربي بودهاند -تا حدود زيادي از ننان تأثیر گرفاهاند .نمونه اين کاابهايي
که در زمینه نقد عربي پس از اسالم نوشاه شده "عیار الشّعر" ابن طباطباي اصفهاني است .نمونه ديگر
"الوساطه بین المانبّي وخصومه" بوده که به دست قاضي شريف جرجاني نوشاه شده و از امّها نقد
عربي به شمار مينيد .اين تالیفا باعث گرم شدن بازار نقد در دو زبان عربي و فارسي شد و ديدگاهها
يا شیوههاي نقدي در قالبهاي مخالفي نمايان شد .اين شیوهها عبارتند از:
 نقد فنون بالغي. نقد شعر شعرا از نطر بالغي -مقايسه فنون بالغي با هم
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 مقايسه دو زبان عربي و فارسي با هم بر پايه فنون بالغي مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه نظر شعراءاين مقاله بر پايه تقسیما فوق که از کاابهاي بالغي فارسي اساخراج شده بنا نهاده شده است و
سعي بر اين است تا ديدگاههايي که در زمینههاي فوق وجود دارد را به عنوان مباني نقد بالغي در
کاابهاي فارسي ارائه دهیم و تا حدّ امکان منابع اين نظريا نقدي را نیز از البالي کاابهاي بالغي
عربي اساخراج کنیم.
نقد فنون بالغي
اولین مورد از نقد فنون بالغي در بالغت فارسي را ميتوان در کااب ترجمان البالغه رادوياني{}9
يافت .وي هنگام تعريف برخي از فنون به بررسي جايگاه و شأن ننها نیز مي پردازد .مثال درباره ترصیع
معاقد است که براي اين فن در بالغت جايگاهي رفیع است که هر ذهني را ياراي رسیدن به نن
نیست" (رادوياني  .)1 :1916اين ديدگاه را ميتوان در کااب محاسن الکالم مَرْغِینَانِي{ }9يافت .الباه
بنا بر تصريح رادوياني (رادوياني  :1916ص) 9کااب محاسنالکالم يکي از منابع اصلي وي در تالیف
ترجمان البالغه بوده و اکثر ابواب کاابش را بر اساس نن وضع نموده است .خود کااب محاسنالکالم نیز
با توجه به بررسيهاي اين جانب تا حدّ زيادي از کااب بديع ابن معاز بهره برده است .مرغیناني درباره
ترصیع ميگويد" :وهذا النوع م ن الکالم أرفع منزله وأرفع رتبه من سايره عند البلغاء لکونه أبعد مراما
وأصعب منالًا" (المرغیناني .)9 : 1961
رادوياني اين نظر مرغیناني را به فنون بالغي ديگر هم سرايت داده است .مثال درباره تضاد ميگويد:
اين فن ننقدر زيباست که قلم را ياراي وصف جمال نن نیست "(رادوياني .) 93 :1916
از جمله مواضعي که رادوياني به نقد فنون پرداخاه "مدح موجّه" است که در اين خصوص ميگويد:
"اين فنّ را فصحاء و بلغاء از عجايب ميدانند و نن را به لباس دوروي تشبیه ميکنند"( .رادوياني
 .)76 :1916اين تعبیر رادوياني ميتواند نشانگر تاثّر وي از ثعالبي باشد که فن موجّه را اينگونه معرّفي
ميکند" :المدح الموجّه کالثّوب له و جهان ما منهما إال حسن"(الثعالبي  ).993/1 :1319وطواط نیز
سخن فوق را نقل نموده و درباره مدح موجّه مثالي از شعر مانبّي نورده که عبار است از :نَهَبْتَ مِنَ
اﻷَﻋْﻤَﺎرِ ﻣَﺎ ﻟَﻮْ ﺣَﻮَﯾْﺘَﻪُ ﻟَﻬُﻨﱢﺌَﺖِ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﺑﺄَﻧﱠﮏ ﺧَﺎﻟِﺪُ .اﻣّﺎ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ و ﻃﻮاط ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺟﺎﻟﺐ
توجه است و نن اين که گفاه است اگر اين بیت تنها بیت مانبّي باشد براي بزرگي او تا ابد کافي است.
(وطواط  93 :1969و  )96اين کالم وطواط از ننِ خود وي نیست بلکه با توجه به بررسيِ اينجانب
منبع وي سخن ثعالبي در يایمه الدّهر است که بعد از ذکر فن موجّ ه همین شاهد را ذکر کرده و از قول
ابن ج ّني گفاه است" :قال ابن جنّي :لو لم يمدح أبو الطیب سیف الدوله إال بهذا البیت وحده لکان قد
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بقي فیه ما ال يخلقه الزمان وهذا هو المدح الموجه  :اگر مانبي فقط با همین يك بیت سیف الدوله را
مدح کرده بود تا ابد براي او کافي بود اين همان مدح موجه است"( .الثعالبي  .)229:1319با توجه به
مطالب فوق مي توان گفت که هم رادوياني و هم وطواط هنگام ترجمه مدح موجه ديدگاه نقدي را نیز
ترجمه کردهاند اما اين ديدگاه نزد وطواط کمال يافاه و در بالغتنويسان بعد از وي هم رسوخ يافاه
است .به عنوان مثال شمس الدين محمد قیس رازي (تي  610يا 690هي) در المُعجم في معايیر
سحر است از وطواط به عنوان شاعري نام ميبرد که هیچ کس به اندازه
أشعارالعجم که ماأثّر از حدائق ال ّ
وي در کاربرد فنّ مطابقه توانايي ندارد( .قیس رازي  )913 :1917گاهي اوقا رادوياني به نارسايي
برخي فنون هم اشاره ميکند چنان که درباره مقلوب مساوي ميگويد:اين فن عليرغم ضعفي که در
معنا ايجاد ميکن د لطیف است ولیکن نمي توان نن را زياد اسافاده کرد و من چند بیت از نن را در
ن نهارا" گاهي اوقا
ل لهوٍ وهل لیلهُنَّ مُدا ٍ
ن نادمْنَه لی َ
کااب زهره ديدهام (:رادوياني  .)13 :1916أَراه َّ
نیز ديدگاهي بهار از ننچه ميبیند را نشان ميدهد و مثال در مورد تشبیه معاقد است که اگر تشبیه در
بیش از دو وجه صور پذيرد بهار است (رادوياني  .)11 :1916اين نظر رادوياني را ميتوان در نراء
بزرگان نقد بالغت عربي يافت .مثال قدامة بن جعفر در نقدالشعر ميگويد" :فأحسن الاشبیه هو ما أوقع
بین الشیئین اشاراکهما في الصفا أکثر من انفرادهما فیها حاي يدنى بهما إلي حال االتحاد :بهارين
تشبیها نن است که بین دو چیز که صفا مشارکشان بیشار از صفا مغاير ننهاست رخ دهد؛ چنان
که نزديك به حالت اتحاد باشند"( .قدامة بن جعفر بي تا .)97 :وي همچنین بهارين تشبیه را تشبیهي
ميداند که مخفي را نشکار کند (رادوياني  .)13 :1916اين نکاه را نیز ميتوان در سخن أبوهالل
عسکري يافت که ميگويد" :أحسن الاشبیها تکونُ في أربعة أمور  ...منها :إخراج ما ال يعرف بالبديهة
إلى ما يعرفُ بها  :بهارين تشبیها در چها ر چیز است....از جمله اينکه ننچه که نشکار نیست را تبديل
به نشکار کنند"(العسکري .)911 :1113
از جمله اموري که نشان مي دهد رادوياني به نراء نقدي در بالغت عربي نگاهي داشاه عقیده او
درباره صنعت اغراق است .وي در مورد اين صنعت ميگويد :إغراق نن است که عقل نن را باور نکند
همچنان که گفاهاند شیرينترين شعر کاذبترين نن است (رادوياني  .)69 :1916جمله اخیر يکي از
جمال مشهور در کاب نقدي قديم عربي است و ناقدان عرب در خصوص نن دو موضع گرفاهاند .نمِدي
نن را نپذيرفاه و ميگويد " :وقد کان قوم من الرواة يقولون أجود الشعر أکذبه وال واهلل ما أجوده إال
أصدقه إذا کان له من يخلصه هذا الاخلیص ويورده هذا اإليراد على حقیقة الباب" (اآلمدي :1331
.)31\9
در مقابل برخي ناقدان کذب را در جمله "أحسن الشعر أجوده" مارادف با غلو و إغراق ميدانند
(احسان عباس .)93 :1319
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مقايسه فنون بالغي
بالغت نويسان فارسي گاهي به هنگام نقل فنون به مقايسه ننها هم ميپرداخاند و اين روش را
اولین بار رادوياني به تأسّي از مرغیناني به کاابهاي بالغت فارسي وارد کرد .براي روشن تر شدن
موضوع سخن رادوياني و مرغیناني را در باره ترصیع ذکر مي کنیم .رادوياني ميگويد" :ترصیع داراي
جايگاهي بلند است اما اگر با فن ديگري همچون تجنیس همراه شود مرتبه اش باالتر ميرود (رادوياني
 .)10 :1916مرغیناني ميگويد" :إذا اجامع الارصیع والاجنیس فهو نهاية الحسن في النظم والنثر :اگر
ترصیع و تجنیس با هم جمع شوند اين غايت زيبايي در نظم و نثر است"(المرغیناني .)1 :1961
همانطور که مشاهده ميشود سخن رادوياني نقل مساقیم از مرغیناني است و شايد منبع او در مقايسه
فنون ديگر نیز همین شخص باشد چنان که درباره تشبیه و اساعاره معاقد است که اين دو فن با هم
تفاو دارند (رادوياني  .)31 916:اصل مقايسه فنون با يکديگر را در کااب حدائقالسحر نیز ميتوان
يافت .ننجا که وطواط درباره فنّ سیاقة األعداد ميگويد" :اگر اين فن با فنّ ديگري همچون تضاد همراه
شود نیکوتر است"( .وطواط  .)30 :1969اين تفکّ ر در کااب حالوي نیز رسوخ پیدا کرد چنان که
ن تشبیه همراه شود زيبايیش بیشار و بهار ميشود و از ترصیعي
ن تکرير با ف ّ
حالوي معاقد بود اگر ف ّ
که همراه تجنیس باشد بهار است چون که بر خالف نن دو از طبع برمينيد (حالوي .)11 : 1919
نقد شعر شعراء از نظر بالغي
چنان که اشاره شد در میان شعراي عرب نوعي تقابل به وجود نمده بود و حرکتهاي نقدي
خصوصا در قرن چهارم بر محور شعرا شکل گرفاه بود .بهعنوان مثال ابوتمام بهعنوان شاعر تجدّدگرا و
بُحاُري به عنوان شاعر اصولگرا شناخاه شده بودند .از ويژگيهاي شعراي تجددگرا در نن عصر رغبت
فراوان ايشان به اسافاده از صنايع بالغي در شعر بود بهطوري که گاهي اوقا پا را از ذوق فراتر گذاشاه
و شعرشان سراسر تکلّف ميشد .اين تقابال و يا رودرروييها که در کاابهاي نقدي نن دوره وجود
داشاهاست را ميتوان در کااب ترجمانالبالغه نیز يافت .رادوياني در بحث فنّ "تقسیم" معاقد است که
قبل از عنصري کسي اين اين فن را اسافاده نکرده است مگر اين که از دايره ذوق و سلیقه هم خارج
شده است (رادوياني .)101 :1916
از اين بیان رادوياني مي توان اين نکاهها را فهمید:
الف -رادوياني با تکلف موافق نبود چرا که عنصري را به خاطر عدم خروجش از چارچوب ذوق و سلیقه
در عین روي نوردن به فنون بالغي ميساايد .اين يعني که رادوياني کساني را مي شناخاه که بر خالف
اين قاعده عمل مي کردند و لذا به زبان کنايه به ننان هشدار داده است.
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ب -رادوياني با تقابال اصحاب نوگرايي و اصولگرايي نشنا بوده است .چرا که در ادبیا عرب از قرن
چهارم به بعد موجي از رغبت به فنون بالغي و کثر نن در اشعار برخي شعراي عرب پیدا شد که باعث
رنجش برخي ديگر شده و نارضاياي خود را با دعو به اصلگرايي و گريز از تکلّف اعالم مي کردند.
ج -ﻋﻨﺼﺮي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﺗﻤﺎم در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﻫﻞ
ﺗﮑﻠّﻒ ﻧﺒﻮده.
وطواط نیز به تبعیّ ت از رادوياني به بررسي فنون بالغي در شعر شعرا پرداخت و احکامي نیز درباره
ننان صادر کرد .به عنوان مثال در مورد تشبیه ميگويد" :مردم شیفاه تشبیها ازرقي هساند"
(وطواط  .)19 : 1969همین ديدگاه را قیس رازي نیز ذکر کرده و گفاه است :از بین شعرا ازرقي بیش
از ديگران شیفاه تشبیه است(قیس رازي .)916 :1917
مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه فنون بالغي
مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه فنون بالغي از جمله دسااوردهاي نقدي و تطبیقي است که
رادوياني نن را پايهريزي کرد .اين ديدگاه در کاابهاي بالغي بعد از او همچون حدائقالسحر وطواط و
المعجم في معايیر أشعارالعجم رازي نیز سرايت کرد و يکي از ابواب ادبیا تطبیقي را در بالغت گشود.
رادوياني در تعريف فنّ مجرّد ميگويد( :المجرّد)" :اين صنعت در زبان عربي بیش از زبان فارسي به کار
ميرود چون در زبان عربي الفاظ و کلما بیشار است" (رادوياني  .)101 :1916چنین ديدگاهي بعدها
در کاابهاي ديگر بالغیون فارسي نیز راه يافت چنان که قیس رازي درباره فنّ "تفريع" مي گويد :اين
فن در عربي زياد اسافاده ميشود اما در فارسي رونقي ندارد( .قیس رازي  .)976 : 1917نظريه
رادوياني و به تبَع نن رازي از دو جهت اهمیت دارد :نخست گشودن باب ادبیا تطبیقي در بالغت
عربي و فارسي .دوم اين که هر فني که جزء بالغت عربي بود را نبايد بدون چون و چرا پذيرفت بلکه
در تدوين کاابهاي بالغي به ويژگيهاي خاص زبان فارسي نیز بايد دقّت کرد.
مورد دوم را بسیاري از بالغت نويسان ادب پارسي رعايت نکردند و تا قرون مامادي هر ننچه را که
در کاابهاي بالغي عربي مييافاند بدون هیچ کم و کاساي به ادبیا فارسي وارد ميکردند و سعي
مينمودند که نمونههايي براي نن بیابند .در بسیاري از موارد بالغتنويسان فارس زماني که ف ّني بالغي
را در کاابهاي عربي مييافاند و نمونهي نن را در فارسي نميديدند الجرم به فکر سرودن ابیاتي بي
محاوا براي اثبا نن فن ميافاادند .براي روشن شدن مطلب توجّه به مثالهاي ذيل الزم است:
 تاج الدين حالوي وقاي از فنّ "المعجم"  -که عبار از به کار بسان تمام حروف در کالم است-سخن ميگويد به سخاي شاهدي فارسي مييابد و نکاه جالب اين که در نن شاهد تمام حروف عربي
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وجود دارد اما چهار حرفي که در زبان عربي وجود ندارد (گ چ ژ پ) را ذکر نکرده است (حالوي
.)30 :1919
 شمسالعلماي گرگاني در فنّ (المُزَا َوجَة) ميگويد :مثالي از نن در بین قصائد فارسي نیافام و خودشاهدي برنن سرودم (شمس گرگاني .)917 : 1977
گاهي اوقا بالغتنويسان فارسي برعکس مورد فوق عمل ميکردند .يعني سعي ميکردند فنّي که
ساخاه خودشان است و با زبان عربي سنخیّاي ندارد را به سخاي وارد زبان عربي کنند .مثال شمس-
العلماي گرگاني درباره مسازاد ميگويد" :مسازاد يعني اضافه کردن چند لفظ به هر بیت که با موسیقي
نن تناسب داشاه باشد .ومن در اشعار عربي هیچ شاهدي بر نن نیافام و خود ابیاتي را سرودم"( شمس
گرگاني  .)911 : 1977اگر به شاهدي که گرگاني درباره مسازاد عربي ساخاه دقت کنیم پي به عدم
سنخیبت اين فن با زبان عربي خواهیم برد:
خیبُه مَنْ يَرْتَجِي
أَحَدٌ وَکَيادَ يَ ِ
إنَّ الَّذِي عَشِقُوه لَمْ يَظْفَرْ بِه
ئ
ويُقَال جَاءَ وَلَمْ َيجِ ْ
کَمْ يَدّعُون وُجُودَه وَتَصَلَّفوا فیما اسمُه بالفَارِسِیَّة (مَنْ َيجيء)
جيء
يَا مَنْ يَجِيء مَاَى تَ ِ
گاهي اوقا بالغتنويسان در باب مقايسه عربي و فارسي به بیراهههاي دور و درازي وارد شدند و به
کلّي از جاده بالغت خارج شدند و فنوني ساخاند که هیچ زيبايي ندارد .مثالهاي ذيل از اين دساند:
کاشفي فنّي را ساخت به نام (ترْوِيْج) که به قول خودش بهارين اخاراع عصر بوده و نن اين است که
در کنار لفظ فارسي لفظ عربي نیز به کار رود (کاشفي  .)111 :1963تقوي فنّي را ساخت به نام
بوقلمون و نن عبار بود از اينکه لفظي در کالم به زبان هاي مخالف معنا بدهد .تقوي ابايي نداشت که
از قرنن مايه بگذارد و لذا فنّ خودساخاهاش را بر ساحت منزّه قرنن تطبیق داد و اين مثال را ذکر کرد:
وَکُلُّهُمْ نتِیهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا(  :مريم( ).33 :فرداً) در نيه شريفه به معناي تنهاست ولیکن تقوي بدون
ترس از اينکه نميتوان هر دلخواهي را بر قرنن تحمیل کرد گفاه است که ميتوان نن را به معناي فردا
گرفت و در اين صور عالوه بر اين که نيه شريفه معناي جديد و دلخواه تقوي را پیدا ميکند ماضمّن
يك فنّ بالغي نیز ميشود( .تقوي  .)967 : 1917شمسالعلماي گرگاني فنجديدي ساخت به نام
إِيْهَامُ الاَّ ْرجَمَةِ و نن عبار از اين است ک ه شاعر لفظي بیاورد که ترجمه لفظ سابقش به زبان ديگري
باشد ولیکن نه نن ترجمه بلکه معناي اصلي موردنظر شاعر است ( شمس گرگاني .)190 : 1977
گرگاني براي اين فنّ خودساخاه هیچ شاهدي نمييابد و لذا مجبور ميشود خود شاهدي بسازد و نن
اين است:
الغُصنُ شاخَ ونبَ الماءُ منجمدًا ومرّ تسعون يومًا باردًا سَرْدًا
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فامنُن بِزورةِ ذي وَدٍّ غدًا فردًا
ثم الربیعُ بِوردٍ والبَهارِ أَتى
در بیت خودساخاه گرگاني کلما شاخ و سرد و بهار و فردا بهترتیب به همراه ترجمه خود نورده
شدهاند يعني :غصن و بارد وربیع و غدا ولیکن منظور از اين کلما به اين شرح است :شا َخ يعني خشك
شد و نبَ يعني بازگشت و سرد به معناي پي در پي است و بهار نیز نوعي گیاه نیکو است.
مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه شعراء
يکي از پديدههايي که در کاابهاي بالغت فارسي ظهور کرد مقايسه شعراي دو زبان عربي و فارسي
بر پايه فنون بالغي بود و اين موضوع را ميت وان اولین بار در کااب حدائق السحر وطواط يافت .وطواط
به هنگام معرفي "سهل ممانع" اين نکاه را بیان ميکند که در بین شعراي عرب بُحاري و ابو فراس و
در فارسي فرّخي چنین شعر گفاهاند (وطواط .)17 : 1961
جالب توجه است که شريف جرجاني در کااب معروف "الوساطة بین المانببي و خصومه" بابي را
بهعنوان سهل ممانع در شعر بحاري بازنموده و گفاه" :وماي أرد أن تعرف ذلك عِیانًا وتساثباه
مُواجهة فاعرفَ فرق ما بین المصنوع والمطبوع وفضْل ما بین السمح المنقاد والعَصي المساکرَه فاعمِد
الى شعر ال ُبحْاُري" (شريف جرجاني بيتا .)93 :مضمون کالم شريف جرجاني اين است که در شعر
بحاري بیش از ديگر شعرا سهل ممانع وجود دارد .چه بسا که وطواط نیز نظريهاش را از جرجاني
گرفاه و نن را بر شعر فارسي انطباق داده باشد .در صور صحت فرضیه فوق وطواط با کااب الوساطة
نشنايي داشاه و به نظريا نقدي در ادبیا عرب واقف بوده است .مقايسه شعراي دو زبان عربي و
فارسي در بخشهاي ديگر حدائق السحر وطواط نیز راه پیدا کرده چنان که درباره حسنالاخلّص معاقد
است که عنصري تخلّصهايي دارد که با تخلصهاي مانبي مساوي است و سپس ميافزايد که کمالي
نیز تخلّصهايي دارد که برجمیع شعراي عرب و فارس برتري دارد (وطواط .)99 :1961
نتيجهگيري
نقد به صور طبیعي و فطري در ادبیا عرب قبل از ظهور اسالم وجود داشت و بازارهاي ادبي گواه
بر وجود بازارهاي نقدي بود که بنا بر ذوق و سلیقه اشعار را اناخاب ميکردند .بعد از ظهور اسالم و
اعجاز قرنني و گرم شدن بازار بالغت بسیاري از مسلمانان رو به بحثهاي ادبي نوردند و بالغت که ابادا
در خدمت قرنن بود به شکل مساقل و به صور علم در نمد .در اين میان ايرانیان به خاطر عالقه به
دين مبین اسالم نقش مهم ي را در تدوين علوم ادبي عربي ايفا نمودند و با نشنايي خوبي که از علوم
ادبي عربي خصوصا بالغت داشاند نن را به زبان فارسي مناقل نمودند .اولین بالغت نويسان فارس به
هنگام تدوين کاابهاي بالغي فارسي که بر مبناي کاابهاي بالغي عربي نوشاه ميشد مباني نقد را
هم به همراه فنون بالغي به زبان فارسي سرايت دادند .اين مباني داراي انواع مخالفي بود که تا قرون
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مامادي بر بالغت نويسان فارس سايه افکنده بود .اين انواع عبارتند از :نقد فنون بالغي نقد شعر شعرا
از منظور بالغي مقايسه فنون بالغي با هم مقايسه دو زبان عربي و فارسي با هم بر پايه فنون بالغي
مقايسه دو زبان عربي و فارسي بر پايه شعراء.
يادداشتها:
 -1ذاتي يعني اينکه بر اساس بداهت و بدون پیچیدگي باشد و تعمّقي يعني اين که منبع نن فکر و تعمّق باشد.
 -2اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﻼﻏﺖ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎي ﻣﺪﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ
آن ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺷﻔﻖزاده ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ از آن را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل
ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺠﻠﻪ ﯾﻐﻤﺎ ،ﺳﺎل اول1327 ،ﻫـ ش ص 200-199 :ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از آن دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ
آﺗﺶ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد و در ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،اﺳﻢ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن رادوﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ را ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﻢ رادوﯾﺎﻧﯽ
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺒﻼﻏـﮥ ،اﻟﺮادوﯾـﺎﻧﯽ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ آﺗﺶ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل1949 ،م ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ،ص.1 :

 -9وي نصر بن حسن مرغیناني يکي اهل مرغینان بوده است .مرغینان چنان که ابن اثیر گفاه (ابن اثیر بي تا
 ) 137 /9شهري مشهور از سرزمین فرغانه است و فرغانه نیز طبق سخن حموي (حموي 1333م ) 939/1
در پنجاه فرسخي سمرقند است .مرغیناني از بالغتنويسان فارس بوده که کااب محاسنالکالم را به زبان
عربي تألیف نموده و چنان که رادوياني تصريح نموده جزء مهمترين منابع کااب ترجمان البالغه بوده است.
در مورد نويسنده اطالعا زيادي در دست نیست و چنان که فشارکي در مقدمه کااب گفاه ذکر او در دمیة
القصر باخرزي وارد شده و باخرزي قو ادبي او را در نظم و نثر نثر ساوده است .کااب محاسنالکالم را که
يك نسخه از ن ن در کااب خانه اسکوريال مادريد است اولین بار دکار فشارکي از روي نسخه تصويري که
دکار شريعت به او داده بود در فرهنگ سراي اصفهان به چاپ رساند.

منابع فارسي
 -1تقوي نصراله ( .)1917هنجار گفاار چاپخانه مجلس.
 -9حالوي تاجالدين ( .)1919دقائق الشعر تصحیح سیدمحمد کاظم امام اناشارا
چاپ دوم تهران.

دانشگاه تهران

 -9رادوياني محمدبن عمر ( .)1916ترجمان البالغه تحقیق محمد جواد شريعت اناشارا دژنپشت
اناشارا طهوري چاپ اول تهران.
)1313( ______ _____ -1م .ترجمان البالغة تحقیق أحمد نتش اساانبول.
 -3رازي شمس الدين محمد بن قیس ( .)1917المعجم في معايیر أشعار العجم تصحیح عبد الوهاب
قزويني و محمد تقي مدرس رضوي اناشارا زوار چاپ اول تهران.

شيوههاي نقد و منابع آن در بالغت فارسي

04

 -6رامي شرف الدين حقائق الحدائق ( .)1911تصحیح و حواشي سیدمحمد کاظم امام اناشارا
دانشگاه تهران.
 -7کاشفي میرزا حسین ( .)1963بدائع األفکار في صنائع األشعار تحقیق جالل الدين کزازي نشر
مرکز چاپ اول.
 -1گرگاني شمسالعلما ( .)1977ابدع البدائع اناشارا احرار چاپ اول تبريز.
 -3وطواط رشید الدين ( .)1939حدائق السحر في دقائق الشعر تصحیح اقبال اناشارا سنايي –
طهوري چاپخانه احمدي تهران .
 -10منابع عربي
 -11اآلمدي أبو القاسم الحسن بن بشر ()1331م .الموازنة بین أبي تمام والبحاري المجلد األول
والثاني :المحقق السید أحمد صقر دار المعارف ط 1المجلد الثالث :المحقق د .عبد اهلل المحارب
(رسالة دکاوراه) مکابة الخانجي ط.1
 -19الجرجاني ابو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي (بي تا) الوساطة بین المانبي و خصومه تحقیق
محمد ابو الفضل ابراهیم عي محمد البجاوي مطبعة عیسي البابي الحلبي و شرکاؤه.
 -19الجزري أبوالحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکريم بن عبد الواحد الشیباني (بي
تا) اللباب في تهذيب األنساب عز الدين ابن األثیر دار صادر بیرو .
 -11الحموي شهاب الدين أبوعبداهلل ياقو بن عبد اهلل الرومي ()1333م .معجم البلدان دار صادر
بیرو طبع .9
 -13الثعالبي عبد الملك بن محمد بن اسماعیل أبو منصور ()1319م .يایمة الدهر في محاسن أهل
العصر محقق :مفید قمیحة دار الکاب العلمیة ط  1بیرو .
 -16عبّاس احسان ()1319م .تاريخ النقد األدبي عند العرب دار الثقافة بیرو لبنان ط.1
 -17عبد الرحمن إبراهیم مصطفي ( 1113هي  1331 -م) في النقد األدبي القديم عند العرب مکة
للطباعة.
 -11العسکري أبوهالل ()1113ه.ق .الصناعاین تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم عي محمد البجاوي
المکابة العنصرية بیرو .
 -13قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي (بي تا) نقد الشعر مارجم المقدمة :عبد الحمید
العبادي بیرو .
 -90المرغیناني _____ ( .)1961محاسن الکالم يا کااب المحاسن في النظم والنثر تحقیق محمد
فشارکي چاپخانه پروين اصفهان.

