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هائي با تأمل در اسرار بالغي بخش    سب سخن با مقتضاي اوضاع و احوال است و          تنا

وگو و لحـن در     اغراق، گفت  ، التفات، مباحثي مانند انسجام  از متون ادبيات فارسي،     

حوزة علم معاني مطرح شده و اين نتيجه به دست آمده است كه منابع اين علم در  

تـوان  وجو در اين آثـار مـي      هاي ادبي آن زبان است و با جست       شاهكارهر زباني،   

شگردهاي بالغي فراواني كشف كرد كه تاكنون در اين حوزه، بحثـي از آنهـا بـه                 

   .  ميان نيامده است

  .گو و لحنواغراق، التفات، انسجام، گفتعلم معاني، : واژه هاي كليدي

   مقدمه-1

در باب اين  دانش كه نسبت بـه دو          . اندر پاية دانش معاني بررسي شده     متون ادبي كمتر ب   
شناختي بيشتري برخوردار است، هنـوز در       از اوج زيبا  ) بيان و بديع  (شاخة ديگر علوم بالغي     

زبان فارسي اثر مستقل و ويژه اي پديـد نيامـده اسـت و هرچـه هـست ، همـان اسـت كـه از                      
  . اند زبان عربي نوشته شده است ،گرفتههايي كه دربارة اين موضوع برايكتاب

تر، بالغت، مطالعة زمان و مكان و اوضاع و احوال حـاكم            دانش معاني يا در مفهوم كلي     
 context(»بافت حـاكم بـر سـخن   «توان مجموعة اين شرايط را بر ايراد سخن است كه مي

of situation (طبيـق سـخن   بالغت در مفهوم قديمي خود در ادبيـات، كيفيـت ت  .  دانست
شد ولي در مفهوم وسيع خود، ارتبـاط زبـان بـا جهـان و               با مقتضاي حال مخاطب شمرده مي     

تـر از   هـاي حـاكم بـر ايـراد سـخن، بـسيار متنـوع             زندگي است و بنـابراين ، قلمـرو مناسـبت         
خالصـه  ) 11: 1380پورنامـداريان،   .(انـد هايي است كه قدما دربارة آن سـخن گفتـه         مناسبت

ر بالغت عالوه بر مقتضاي حال مخاطب، مقتضاي حال گوينده و نوع ادبـي              اينكه امروزه، د  
  . نيز مطرح است

در پژوهش حاضر، مسئله ايـن اسـت كـه بـراي كـشف و توصـيف اصـول و معيارهـاي                      
زيبايي شاهكارهاي زبان و ادبيات فارسي از ديدگاه دانش معاني، الزم اسـت ايـن متـون بـه                    

( ن مطالعـه ، نظريـة مهـم و اساسـي عبـدالقاهر جرجـاني              در ايـ  . شيوة استقرايي مطالعه شـوند    
پرداز بالغت در ايران و اسالم مي دانند،  بـدون           ترين نظريه كه او را بزرگ   ) ق  .ه471متوفي  

  .هايي كه بعد از او پيدا كرده، مورد توجه استشاخ و برگ
و آن را دانـد  عبدالقاهر، بالغت و تأثير را منحصر در حوزة ساختارهاي نحوي زبـان مـي           

منظور از علـم معـاني نحـو، آگـاهي شـاعر و نويـسنده اسـت از           « .النحو مي خواند  علم معاني 
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كاربردهاي نحوي زبان و اينكه هر ساختاري در چه حالتي، چه نقشي مي تواند داشـته باشـد               
   )31: 1379شفيعي كدكني ، (».

  : كند خود از نظم تأكيد ميبر تعريف÷ ،»داليل االعجاز«    عبدالقاهر در جاي جاي 
؛ يعني نظم عبارت از جـستن و يـافتن   »النَّظم عِباره عن تُوخِي معانِي النَّحو فِيمابينِ الكلَم     « 

مهـدوي  . (بهترين روابط نحوي در ميان كلمـاتي اسـت كـه بـراي اداي مقـصود گفتـه شـود               
 در ايــن تعريــف،) 403 ، 283 ، 276  ،46:  بــه نقــل از داليــل االعجــاز 20: 1375دامغــاني، 

  گرفته اسـت، بـه ايـن صـورت         االعجاز كه توسط سيد محمد رادمنش صورت      ترجمة داليل 
، 93،  34: 1368جرجـاني، ( » .نظم يعني منظور كردن مقاصد نحوي فيمـابين كلمـات         «: آمده
121  ،130  ،134  ،438  ،451  ،453  ،472  ،481،486  ،491  ،531  ،544  ،619  ،620  ،638 (
  .  رساتر استشود، ترجمة مهدوي دامغاني از اين تعريفگونه كه مالحظه ميهمان

ظ  كلمات يا لفـ    -2 مقصود يا معني ،    -1: نظم ،بر سه نكته تأكيد شده است            در تعريف 
   . نحو-3و

است و نويسنده بـراي بيـان       مقصود، در ذهن نويسنده يا گوينده قرار دارد و شكل گرفته          
كند و نظم، بهترين روابط نحـوي بـراي بـه رشـته كـشيدن                استفاده مي  آن، از كلمات يا لفظ    
  .  استكلمات در بيان معني

اي از قـرآن    شود كه اگر معنـا و مفهـوم بيـت يـا آيـه             ة مهمي را يادآور مي    عبدالقاهر نكت 
 بيان و نظم تعبير، قابل مقايسه با اصل بيت يا آيـه نيـست و             كريم را بنويسيم، از لحاظ زيبايي     
اگـر جـز ايـن       و اعجاز، نظم كالم اسـت و         دهد مبناي بالغت  اين شاهدي است كه نشان مي     

 و  بود، بازنويسي مفهوم يك بيت و بيان مضمون يك آيه با عباراتي ديگـر، بايـد از بالغـت                  
ــه   ــه برخــوردار باشــد و ايــن نكت ــذيرا  اعجــاز اصــل بيــت و آي اي اســت كــه كــسي آن را پ

  )     249 :1383ضيف،.(نيست
  : است، عبارتند ازهاي اين پژوهش مورد توجه    اصولي كه در تحليل

  علي رغم بالغت سنتي، واحد بررسي بالغي، هم بيت و جمله اسـت و هـم بافـت        -الف
  . سخني كه بيت يا جمله در شبكة آن قرار دارد
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  از ميان انبوه آثار مرتبط با دانش معاني كه پـس از عبـدالقاهر جرجـاني و براسـاس                -ب
اند، نظرية نظم اين دانشمند بـراي بيـان         تهنظرية او نوشته شده است و شاخ و برگ فراوان ياف          

  . اسرار بالغتِ متون ،كاربرد بيشتري دارد
  عبدالقاهر اصول و موازين بالغت را از قرآن كريم به دست آورده است؛ بنابراين،                -پ

بايد معيارهاي زيبايي هر شاهكار ادبي را بـا مطالعـة آن كـشف كـرد و خـود را بـه مـوازين                        
  . محدود نساختموجود در كتب معاني 

هاي بالغي، حوزة دستور ِزبان بايد از حوزة ادبيـات تفكيـك شـود و از                  در بررسي   -ت
  . مواردي سخن به ميان بيايد كه با ايجاد تحولي در زبان، آن را به ادبيات تبديل كرده باشد

-وجوي مباني علـم معـاني در شـاهكارهاي ادبيـات فارسـي مـي         اين مقاله كه به جست   

  : هاي زير پاسخ دهدكوشد تا به پرسش ميپردازد،
  هاي دانش معاني سنتي در توصيف زيباشناختي متون چيست؟ نارسائي -1
توان با تأمل در نظرية نظم عبدالقاهر جرجاني و استقصا در شـاهكارهاي         آيا مي  -2

زبان و ادبيات فارسي، مقدمات نوشتنِ دانش معاني مختص زبـان فارسـي را فـراهم                
  كرد؟ 

 هاي مطالعات بالغي كاستيبرخي از

فايـده،  هاي مكـرر و عمومـاً بـي    نويسيبعد از عبدالقاهر جرجاني، شروح فراوان و حاشيه       
درخت تناور بالغت را بيماركرد و باعث جمود علوم بالغي و دور ساختن آن از ذوق ادبـي    

رد خاصـي   وار موا گويي و اطناب، فهرست   در اينجا براي پرهيز از كلي     . و ماهيت ادبيات شد   
  :شودهاي مطالعات بالغي طبقه بندي مياز كاستي

  آميختگي علم معاني با علوم ديگر؛-1
   آميختگي علم معاني با بيان و بديع؛-2 
  هاي زبان و ادبيات؛ آميختگي حوزه-3 
  . واحد بررسي بالغي را فقط جمله دانستن-4

   طرح مباحث -2

تـوان در معـاني مطـرح     كـه مـي   و اغـراق ، التفات عالوه بر مباحثي از بديع، مانند انسجام      
نويـسي  بـه شـمار       مي توان به گفت و گو و لحن هم پرداخت كه  از عناصر داسـتان                   كرد،
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رود و نويسي به شمار مـــي ترين عـناصر داستان كه خود از مهممي روند؛ البته به غير از زبان     
 »مقتـضاي حـال  «، از منظـر    »لحـن «و  » گووگفت«.  در علم معاني هم مادة اصـلي بحث است       

كه در علم معاني اهميت بسياري دارد و همة مباحث بـر محـور آن در گـردش اسـت، قابـل             
 از شـگردهاي ايـن      ،توان آنها را طبق اين اصـل اساسـي بالغـت           و بررسي است و مي     مطالعه

   †.علم به شمار آورد
    التفات- 1 -2

- ضمني ايجاد مـي    آيد، معني  از آن در فن بديع سخن به ميان مي          كه معموالً   در التفات  

در .  موقعيتي خـود، گوينـده و مـتن درك كنـد         بايد آن را با توجه به بافت       ه مخاطب شود ك 
  :شودبيت آخـر از شاهد زير، التـفات از غـايب به مخاطب مالحظه مي

  به دستـور فـــرمود تا  ســاروان      هيون آرد از دشــت صد كاروان
  ند     همه شـهر ايـران به ديـدن شدندهيـونان به هيــزم كشيــدن شد
  موي     همي هيــزم آورد پرخــاشجويبه صـد كـاروان اشتــر سرخ

  نهـــادند  هيزم  دو كـــوه   بلند      شمـارش گذر كرد بر چون و چند
  ز دور از دو فرسنگ هر كس بديد     چنيـــن جــست بايد بال را كليد

        ز كـار زن آيــد همــه كــاسـتيهمــي خــواست ديدن در راستي
  چــن اين داستان سربه سر بــشنوي     بــه آيد تو را گر به زن   نگروي

  )234-233: 2فردوسي،ج                                                    (
 بيـتِ نخـست، فـراهم       6اين ابيات، در مورد گذشتن سـياوش از آتـش اسـت؛ شـاعر در                

دردي بـا  كند و او را بـه هـم  دهد و پس از آن، رو به مخاطب مييزم را گزارش مي  آوردن ه 
خردي و كار ناشايـست سـودابه، نامـادري سـياوش، هـر             خواند؛ دردي كه از بي    خود فرا مي  

  .دهدوجدان بيداري را آزار مي
  چنين  گــفت  گــويندة پهلوي        شگفت آيدت كين سخن بشنوي

  د  را  نام  كيد          نكردي  جز  از دانش  و راي صيديكي  شاه  بد  هن

                                                 
توانـد موضـوع   نويسي از اين ديدگاه مـي بارة همة عناصر داستانذكر اين نكته نيز الزم است كه بحث در    †

  .گانة ديگري باشد كه در اين مقاله مجال ورود به آن را نداريمدامن و جداپژوهش دراز
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  )11: 6همان،ج                                                                    (
  .شودديده مي» التفات از غايب به مخاطب«در مصرع دوم از بيت نخست، 

  چون و چندنهـادند  هيــزم  دو كــوه  بـلند      شمارش گذر كرد بر 
  ز دور از دو فرسنگ هر كس بديد     چــنين جست  بايد  بال  را  كليد
  همي خواست  ديدن    در راستي     ز  كــار زن  آيــد  همه  كاستي
  چن  اين  داستان  سربسر  بشنوي     بـه  آيـد   ترا  گر  به زن  نگروي

  )234: 2همان،ج               (                                                
است كه در ضمن آن، شاعر، دردمندانه و براي » گذشتن سياوش از آتش«گفتار در 

  .كندجلب توجه و عاطفة مخاطب، در بيت آخر، از غايب به مخاطب التفات مي
 :شوددر بيت دوم از شاهد زير نيز التفات از غايب به مخاطب ديده مي

  اتم طايي وليك  تا به ابـــد         بماند نام بلندش به نيكويي مشهور                نماند ح
                  زكات مال به در كن كه فضلة رز را         چو باغبان بزند بيشتر  دهد  انگور

  )132: 1385سعدي،                                                                                    (

از مخاطب به «و » از غايب به مخاطب«: اندهاي بالغي، التفات را دو نوع دانستهدر كتاب
اند و آن زماني است كه ولي التفات ديگري هم وجود دارد كه به آن اشاره نكرده» غايب

شاعر يا نويسنده، نه از غايب به مخاطب التفات كرده است و نه از مخاطب به غايب بلكه 
روشن است و گاهي روشن » تغيير مخاطب«گاهي اين . تغيير داده استخودِ مخاطب را

شود و اين كشف، در نيست و پس از  كشف آن، لذّت خواننده از متن دوچندان مي
دريافت معني درست متن بسيار مؤثر است؛ به عنوان مثال، در شعر زير از سعدي ،خواننده 

  :شودمي» طبتغيير مخا« ، به روشني متوجه 5 و1،3هاي در بيت

  زني شـب و روز       الجرم بي نصيـب از اين بابي در خلق ميتو            

              كي دعاي تو مستـجاب كنـــد        كه به يك روح در دو محرابي

  از جنس ما چه خير آيد        تو كــرم كـن كه رب اربـابييا رب             
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  پوش و كريــم و توابيچوني         ستــر و بي           غيب دان و لطيــف

  يابيراســتي زخلق مجوي         چون تو در نفس خود نميسعديا             

  )989: همان                                                                       (

شود و خوانندة نمي» ر مخاطبتغيي«اي به گونه اشارهاما در بسياري از اشعار مولوي هيچ
كند و بعد از اين مأنوس و آشنا با سبك و سياق آثار اوست كه اين تغيير را كشف مي

  :قدر تفاوت دارد؛ مانند چه  با اشعار ديگران،يابد كه بافت شعر اوكشف درمي

  

  دواي آن دل كه بدو از تــو نشاني نرســد    مـرده آن تـن كــه بـدو مـژدة جاني نرس

  سيه آن روز كه بــي نور جمـالت گــذرد    هيــچ از مطبـخ تـو كاسـه و خـواني نرسد

  واي آن دل كه ز عــشق تـو در آتش نرود   همـچو زر خـرج شود هيـچ به كاني نرسد

  سخن عــشق چــو بـي درد بـود بر نـدهد     جز به گـوش هـوس و جز به زباني نرسد

  انـــوار مسيـــح    تـا امــانت ز نــهاني به نــهاني نــــرسد مريم دل نــشود حامـــل 

  حــــس چــو بيدار بود خـواب نبيند هـرگز   از جــهان تا نــرود دل به جـهاني نــرسد

  غفلت مرگ زد آن را كه چنان خشك شدست   از غـــم آنــكه ورا تــره به نــــاني نرسد

  ـــاز رهي    پيش از آن دم كه زمــاني به زمــاني نرسداين زمـان جهـــد بكن تا ز زمان ب

  هر حياتي كه ز نان رست همان نـــان طلـبد     آب حيـــوان به لـــب هر حــيواني نرسد

  تيره صبــحي كه مــرا از تو ســالمي نـرسد    تلـخ روزي كه ز شهــد تو بيــاني نــرسد

  )1/326ج:1378مولوي،                                               (                                      
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 4هاي  ،شاعر است و گويندة واقعي در بيت10 و بيت 3 تا 1هاي گويندة واقعي در بيت
  �.است) خداوند و معشوق(  ،مخاطب شاعر 9تا 

  

  

    اغراق- 2 - 2 

 ضـمني دارد؛ بـه عنـوان        دانند، معنـي  ز شگردهاي فن بديع مي     نيز كه آن را يكي ا      اغراق
رغـم معنـي ظـاهري آن،        قابل استنباط از اين بيت معروف شـاهنامه، علـي          مثال، معني ضمنيِ  

  :   پهلوانان ايراني و بويژه رستم باشدتواند توصيف عظمتمي
  شود كوه آهن چو درياي آب       اگـر  بشنود نــام  افـــراسياب

  ) 194: 4فردوسي، ج                                                                                             (
تـوان از آن شـواهد      زنـد و مـي    ج مـي  در شاهنامه به مقتضاي نوع ادبي حماسه، اغراق مو        

  :فراواني نقل كرد مانند
رسـد، از  اش، به سرچاهي كه در آن زنداني است، مـي وقتي رستم براي آزادي بيژن، نوه   

پهلوانـان  . خواهد سنگ روي چـاه را كنـار بزننـد        هفت پهلوان بزرگي كه به همراه دارد، مي       
خواهـد و سـنگ را   د و از خداونـد زور مـي   زنتوان اين كار را ندارند، رستم زره بر كمر مي         

  :لرزدكند آنچنان كه زمين از آن سنگ مياي در چين پرتاب ميدارد به بيشهبرمي
  آفــرين زور خــواست        بزد دست و آن سنگ  برداشت راستز يزدان زور

  روي زميـن             بينــداخت  در بيـشة  شهــر چيـن        بــلرزيد  از  آن سنــگ  
  ) 1/642ج:1386فردوسي،                                                                           (

                                                 

 249-162: 1380پورنامداريان،. ك.براي مطالعة بيشتر دربارة ساخت شعر مولوي ر -1
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 يكي از معاني ضمني قابل دريافت از اين ابيات، اين است كه اگر كسي با تمام وجود، 
راي اين معني با حصري كه ب.( يابدفقط از خداي بزرگ چيزي بخواهد، به آن دست مي

  .) شودتوان لحاظ كرد، دريافت ميمصرع نخست ابيات مورد نظر مي
خواهد حتي معني ضمني اغراق در بيت زير، غيرت بيش از حد عاشق است كه نمي

  :اش برسدبه زلف معشوقه» باد«دستِ 
                      زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم         ناز بنيــاد مكن تا نكني بنيادم

  )   205: 1385حافظ،                                                                             (
                عجب علمي است علم هيأت عشق      كه چرخ هشتمش هفتم زمين است

  )40: انهم                                                                                  ( 
   من آن نيم كه حالل از حرام نشناسم    شراب با تو حالل است و آب بي تو حرام        

  )752: 1385سعدي،                                                                             (
» شيخ صنعان وار«معني ضمني اغراق در مصرع دوم اين بيت،شيفتگي غير عادي و

  . است به معشوقعاشق
               هست طومار دل من به درازاي ابد      برنوشته ز سرش تا خط پايان تو مرو

  )830/ 2ج: 1378مولوي،                                                                            (
 براي معني ضمني اغراق در اين بيت ،خواهش وصف ناپذير عاشق است از معشوق

  . اينكه او را ترك نكند
    انسجام-3 -2

توجه به انواع انسجامِ دستوري، لغوي و پيوندي در تحليل متون، از ديـدگاه علـم معـاني                
تـوان انـسجام را يافـت و از آن        هاي ادبيات فارسـي مـي     در همة شاهكار  . ساز است بسيار كار 

حتي آنجا كه از موضوعاتي غيرحماسـي ماننـد         بحث كرد؛ به عنوان مثال،  حكيم فردوسي،         
كند و در توصيف بوس و كنار زال        گويد، اين اصل را مراعات مي     معاشقه و پيري سخن مي    

و رودابه، ضمن مالحظة چشمگير عفت كالم، انسجام را به طرزي بسيار هنرمندانـه مراعـات            
  : كندمي

  ر را نشكريدهمه بود بوس و كنار و نبيد             مگر شير كو گو
  )200: 1فردوسي، ج                                                                                              (
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 تـرين حالـت ممكـن زبـان      شـود، عفيـف   گونه كـه مالحظـه مـي          در مصرع دوم، همان   
 گوينـده،   كـه بـه مقتـضاي حـال    فارسي در ضمنِ به كار بردن كلمات شير، گور و نـشكريد          

 لغـوي   اند، به نمايش گذاشته شده اسـت و انـسجام          و نوع ادبي حماسه انتخاب شده      مخاطب
  .ت آن را افزوده اسگذاريمتن، اثر

اي مشابه همـين صـحنه را توصـيف كنـد، بـا سـرودن               خواهد صحنه  شيخ سعدي كه مي   
، »شـيدايي «هـاي   ابياتي نظير بيت زير، انسجام لغوي را در يك متن غنـايي بـا كـاربرد كلمـه                 

  :كندبه زيبايي رعايت مي» لب شيرين«و » زلف«
   شور برانگيزم صدلب شيرينت تو آويزم       زان دو زلف در شيدايي يك روز به  

  )782: 1385سعدي،                                                                                            (
مولوي در بيت زير، با قند فراواني كـه از لـب معـشوق آرزو دارد، انـسجام لغـوي را در                      

  :استيك غزل عارفانه مراعات كرده
   گلستانم آرزوست      بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست       بنماي رخ كه باغ و

  )1/203ج: 1378مولوي،                                                                                    (
  : مثال ديگر از شاهنامه كه در توصيف پيري شاعر است

  شاه بيند گناهپر از برف شد كوهسار سياه             همـي لشكر از 
  )133: 6فردوسي، ج                                                                           (

 لغوي با كاربرد واژه هاي برف، كوهسار، سياه، لشكر، شاه و گنـاه ،            در اينجا هم انسجام   
آيـد   زماني بيشتر به نظـر مـي  اين انسجام. گذاري متن كمك شايان توجهي كرده است  به اثر 

كه آن را با بيت زيـر كـه حـافظ در مـورد پيـري خـود گفتـه اسـت و دربردارنـدة واژگـان                           
  :است، مقايسه كنيم» شباب«و » هوسناكي«، »رندي«، »ميكده«

  چون پير شدي حافظ از ميكده بيرون آي     رنــدي و هوسناكي در عهد شباب اولي
  )301: 1385حافظ،                                                   (                             

  گوو گفت–4 –2
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دهـد و   در داسـتان يكـي از عناصـر مهـم اسـت؛ پيرنـگ را گـسترش مـي                   �»گـو وگفت«
كند و عمل داستاني را بـه پـيش        ها را معرفي مي   گذارد و شخصيت  درونمايه را به نمايش مي    

  )464: 1380ميرصادقي، . (بردمي
تواند زمينة مباحث مفيدي باشد؛ بويژه در متـون روايـي   مي» علم معاني «گو در   و    گفت

، كـشف ايـن نكتـه كـه         گويندهاي مختلف با هم سخن مي      و شخصيت  **هاكه در آنها سنخ   
هـاي جـسماني،    گفتنِ هر كدام از اشخاص داسـتان بـه ويژگـي          پرداز هنگام سخن  آيا داستان 

توجه داشته اسـت يـا نـه، نكتـة     ) به مقتضاي اوضاع و احوال(رواني و خلقي و اجتماعي آنها     
مقتـضاي  «   كه بـه       پردازند ، از منظر بالغت    مهمي است كه اگر چه در نقد داستان به آن مي          

  . دهد  نيز قابل مالحظه استاهميت بسياري مي» حال
زنند؛ از شاه   ها، همه يك جور حرف مي     هاي قصه قهرمان«اند كه       با حكمي كلي گفته   

گونـه وجـه افتراقـي ميـان         و پهلوانـان و سـپاهي و مـردم عـادي هـيچ             و وزير گرفته تا عيارها    
نامـة طرسوسـي،   اين حكم در مورد آثاري مثل داراب      ) 468: همان. (هاي آنها نيست  صحبت

هاي بيدپاي و مانند آنها درست است ولي ما معتقديم كه بزرگاني مانند             سمك عيار، داستان  
ظ، در بسياري از مواضعِ شـاهكارهاي خـود ،          فردوسي، نظامي، عطار، مولوي، سعدي و حاف      

انـد و در آثـار آنهـا، همـة     با نبوغي كم نظير اين نكته را نيز پيش چشمان تيزبين خـود داشـته       
كنند كـه الزم اسـت در تحليـل بالغـي ايـن آثـار بـه ايـن               ها مانند هم صحبت نمي    شخصيت

  .موضوع توجه شود
بيان « از هنر زباني فردوسي دانسته كه در         را به عنوان بخشي   » ديالوگ«    سعيد حميديان   

پرداخـت، پركـشش و سـنجيده       هاي شـاهنامه را خـوش     گذار است و ديالوگ   تأثير» داستاني
 به هنگـامي كـه   -را » كندرو«و پيشكارش » ضحاك«وي ديالوگ ميان    . ارزيابي كرده است  

 طنزآميـز و سـاختمان    به سبب لحن -فريدون كاخ جادويي معروف ضحاك را گرفته است         
دانــد كــه تــاكنون در متــون شــعري ســراغ دارد و بــه تــرين ديــالوگي مــيويــژة آن، جــذاب

هاي جذاب ديگري مانند مكالمة سهراب و گردآفريد، سـهراب و هجيـر و بيـژن و                 ديالوگ
گـوي  ودهـد و ميـان آن دو گفـت        منيژه، وقتي منيژه مرغ بريان اهدايي رستم را به بيـژن مـي            

                                                 
- Dialogue       � 
٥- Type              
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دهد و در پايـان هـم شـباهتي جالـب توجـه ميـان       گيرد، ارجاع مي و ملموسي درمي  صميمانه
  :نويسديابد و ميهاي امروزي ميهاي شاهنامه و نمايشنامهبرخي از ديالوگ

افتـد و بعـد     گاهي با چيزي از قبيل شرح صحنه و حاالت در بـين ديـالوگ فاصـله مـي                  «
هاي امروزي؛ براي مثال، افراسياب پـس     شنامهيابد، درست مثل نماي   دوباره ديالوگ ادامه مي   

قـسمتي را كـه   (گويد هاي سپاه توران از گيو، به تهديد چنين مي از آگاهي از شكست گروه    
  )466 – 464: 1372حميديان، : (»)ايمنظير شرح صحنه است بين دو قالب گذارده

    تيز باد  شوند   ابر غرّنده  گر كه گر گيو و كيخسرو ديوزاد               
  ]بزد دست وز گرز بگشاد بند[فرود آورمشان  ز    ابر  بلند                 

  ميانشان ببرّم به شمشير تيز                    به ماهي دهم  تا  كند ريز ريز
  )411 / 1ج: 1386فردوسي،                                                                                (

-وآنچه در اين مورد و در نوع بررسي ما گفتني است، اين است كه در همـة ايـن گفـت      
  .گذاري كالم را افزوده است گوينده مراعات شده و اين نكته اثرها، اقتضاي حالگو

توانـد مقـاالت   هكارهاي ادبـي فقـط از همـين لحـاظ، خـود مـي             مطالعه و بررسـي شـا     
براي بررسي و سنجش ميـزان همـاهنگي سـخنان بـا گوينـدگان              . اي را پديد بياورد   جداگانه

هـايي از شـاهنامة     گوهاي آثار ادبـي، از ميـان شـواهد بـسيار ، در ادامـه مثـال                وآنها در گفت  
  : شودفردوسي، مثنوي مولوي و ديوان حافظ نقل مي

 فـرود، آنجـا كـه جريـره خـواب شـومي ديـده اسـت و                ،گوي جريره و فرزندش   وگفت
  : دهد، در شاهنامه اين گونه استنگران آينده است و فرزند را پند مي

  دلش گشت پر خون و سر پر ز دود          بيامد  دمان  تا   به   نزد   فرود
  ا بد آمد از اختر    به سربيدار گرد    اي      پسر          كه ما ر: بدو گفت 

  سراسر  همه  كوه  پر  دشمن   است           درِ دز پر از نيزه و جوشن است
  )54: 3فردوسي، ج                                                                                (

 زنـي  و متناسب با حالِ ها، كامالً مادرانه هستند     شود، اين جمله  گونه كه مالحظه مي   همان
كه همسري مانند سياوش را از دسـت داده اسـت و هـم اكنـون آينـدة نـاگواري بـراي تنهـا                      

    :                            پاسخ فرود را ببينيم. يادگارش از آن همسر، در كمين است
  به مادر چنين گفت  مرد جوان               كه از غم چنين چند باشي نوان
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  مرا گر زمانه شده ست  اسپري                زمانه ز بخشش فزون  نشمري
  به روز جواني  پدر   كشته شد                مرا روز چون روز او گشته شد

  ان من بيژن آمد   دمانبه دست گروي آمد او را زمان                سوي ج
 بكوشم نميرم مگر  غـــرم وار                 نـــخواهم از ايرانــيان زينهار

  ) جاهمان  (                                                                                                               
 تندي و غرور نابجا كامالً مشهود است و روشن          در اين پاسخ، خاميِ جواني، بي منطقي،      

اسـت كـه   پرداز با ظرافت تمام، در شاهكار خود بـه ايـن نكتـه توجـه داشـته             است كه داستان  
كنـيم و آن هنگـام كـه     كشد مـادرانگي آنهـا را لمـس مـي         وقتي سخنان جريره را به نظم مي      

  .بينيمكند، در پس پشت آنها جواني خام را ميسخنان فرود را مطرح مي
فروختن « توان يافت، داستان  در صدها شاهد مثالي كه در مثنوي مولوي در اين مورد مي           

را مالحظه كنيد كه مولوي در دفتر دوم مثنوي براي بيـان            » صوفيان بهيمة مسافر جهت سماع    
داستان از اين قرار است كه صوفيان، خر يك صوفي مـسافر را كـه              . آفت تقليد آورده است   

كننـد و هنگـام   فروشـند و از پـولش غـذايي تهيـه مـي       نها اتراق كرده اسـت، مـي      در خانقاه آ  
خر برفت و خر برفت و خـر  «خوردن كه خود اين صوفي صاحب خر نيز حضور دارد، آواز        

شـود و  آواز ميدهند و اين صوفي هم از روي تقليد و بدون انديشه، با آنها هم   سر مي » برفت
مولـوي در   . اندشود كه خر او را فروخته     كند، متوجه مي  خواهد خانقاه را ترك     وقتي كه مي  

گـوي صـوفي مـسافر، صـوفيان دغلبـاز و خـادم خانقـاه را بـه                  واين داستان با مهـارت گفـت      
بـه  . مقتضاي حال آنها آورده است و اين امر،به شيريني و اثرگـذاري داسـتان افـزوده اسـت                 

شـود، توجـه   و به اختصار نقل مي گو كه ميان خادم و صوفي رفته است         وبخشي از اين گفت   
  :كنيد
   خادم آمد گفت صوفي خر كجاست           گفت خادم ريش بين جنگي بخاست1

  امام            مـن تـو را بـر خـر مـــوّكل كرده           گفـت مـن خـر را به تو بـسپرده
  پردم تـو را واپـس سپـار           بحـث با تـوجيه كـن حـجت ميـار            آنـچه بــس

            گفت پيغــمبر كه دستت هرچه برد             بـايــدش در عـاقبت واپـس سپرد
  اي از سـركشي راضـي بدين             نـك مـن و تـو خـانة قاضـي ديـن  ورنـه5       

  و بـودم بيـم جـان          گفــت مـن مغـلوب بودم صوفيان             حمـله آوردنـــد 
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  گربنـدي ميـان گربكان             انـدر انـدازي و جـويي زان نـشــانـــ          تـــو ج
  اياي             پيـش صــد سـگ گـربة پژمرده           در ميــان صـــد گـرسنـه ِگرده

  ن مــن مـسكين شدند           گفــت گيرم كـز تو ظلمـاً بستدند             قاصـد خــو
  برند اي بـينوا    تـو نيــايي و نگــويي مــر مــرا            كــه خــرت را مــي10    

             مـن كـه را گــيرم كه را قاضي برم           ايــن قضــا خـود از تو آمد بر سرم
   اين چنـين ظلـمي مهيب           چـون نيــايي و نگـويي اي غريب            پيـش آمـد

            گفــت وهللا آمــدم مــن بــارهــا             تا تـو را واقــف كنم زين كــــارها
  تــر           تو همي گفتي كه خر رفت اي پسر           از همــه گــوينــدگان بـــاذوق

  اضي است مرد عارف استزين قضا رتم كه او خود واقف است         گش          باز مي
  گفتند خــوش           مر مــرا هــم ذوق آمــد گـــفتـنش          گفت آن را جمله مي

            مر مرا تقليـــدشان بر بـــــاد داد            كه دو صــد لعنــت بر اين تقـليد باد
  )203: 1384مولوي،                    (                                                            

: در بيت نخست، كامالً به مقتضاي حال اوست       » خر از دست داده   «پاسخ خادم به صوفيِ     
كنايه از اينكه نه به اين ريشِ بلندي كه داري، نه بـه             ( ريش را نگاه كنيد، جنگي درست شد      

 كه سخن صـوفي اسـت،   در بيت دوم تا پنجم و نهم تا دوازدهم      ) اين همه حماقت و سادگي    
 بـار و    2» ظلـم « بـار،    2» قاضـي «،  »حجـت «،  »توجيه«،  »موكل« اصطالحات حقوقي و منطقيِ     

، »گـرده «، »جگربنـد « ، كامالً به مقتضاي حال اوست و در بيت ششم تا هشتم واژگـان        »قضا«
  . بار به مقتضاي حال خادم است2» گربه«و » سگ«، »گرسنه«

 هم اسرار بالغي خاصي دارند كه توجه به ايـن اسـرار،   هاي ديوان حافظ  وگوي     گفت
-وبه غزلِ معروفِ زير مراجعه، و گفـت      . سازدگر مي زيبايي اشعار خواجه را دوچندان جلوه     

گوي عاشق و معشوق را را مالحظه كنيـد و ببينيـد شـاعر چگونـه در مـصرع اول هـر بيـت،                      
رع دوم، پاســخِ طنزآميــز و ســخن ســوزناك و از ســر نيــاز عاشــق را آورده اســت و در مــص

  :نازآلود معشوق را
  ام دهان و لبت كامران كنند         گفتا به چشم هر چه تو گويي همان كنند گفتم كي   

  )      130: 1385حافظ،                                                                                      ( 
   لحن-5 -1
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ــه موضــوع و شخــصيت   لحــن ــسبت ب ــسنده ن ــورد نوي ــرز برخ ــتان اســت ، ط ــاي داس . ه
لحــن موضــعي، در . موضــعي و كّلــي: لحــن بــر دو گونــه اســت) 521: 1380ميرصــادقي، (

آيد و لحن كلّي، در سراسر اثر و صرف نظر از           جزئيات اثر  و برحسب نوع مطالب پديد مي        
 حماسي، غنائي، تعليمـي، طنـزي، خـشك، رقيـق و            جزئيات آن نمودار است؛ همچون لحنِ     

  )459: 1372حميديان، .(غيره كه اين لحن مشخص كنندة جوهر كلي اثر ادبي است
توانـد در حـوزة    يا نه، مـي هست» مقتضاي حال « به   رسد بحث از اينكه لحن        به نظر مي  

علم معاني نيز مطـرح باشـد؛ بـه عنـوان مثـال، لحـن شـاهنامة فردوسـي كـه لحنـي حماسـي،                
 اين بحث با بحـث انـسجام      (شودشكوهمند، فاخر و آهنگين است، در سراسر آن رعايت مي         

 سراسـر ايـن كتـاب كـامالً          موضـعي نيـز در     لحـن .) هايي دارد كه قبالً مطرح شد نيز شباهت     
پرداز ما ، مانند نويسندگان توانمند امروزي، در پرداخت داسـتان           هويداست و گويي داستان   

هاي رستم در مواضع مختلف توجـه  به آن توجه داشته است؛ براي نمونه، به دو مورد از لحن 
  :كنيممي

در كنـار آن،    رستم در خوان چهارم آنجا كه بساطي آمـاده يافتـه اسـت و طنبـوري                  -1
  طنبور را 

 : دهدگيرد و آواز سر ميميبر

  از روز شاديش بهره كم است است           كه   بد نشان رستــم  كه آواره و
   كوه است بستـــان    اوي و همه جاي جنگ است ميدان اوي           بيابان 

  بيابان     نيابـــد  رهـــا  ديــو و با اژدهـــــا            ز        همه رزم با شيـــر و 
   كردگار ميگسار            نكرده است بخشش ورا مي و جام و بويا گل و 
  اندرست            وگر با پلنگان به جنگ اندر است هميشه به جنگ نهنگ 

  ) 30: 2فردوسي، ج                                                                  (
آميز پهلوان كم نظير شاهنامه كه به مقتضاي اوضاع و           خسته، متواضعانه و گاليه    لحنِ

جالـب اينجاسـت كـه زن       . رسـد گويي به گـوش مـي     احوال است، از تار و پود اين تك       
آرايـد و پـر از   شـنود ،خـود را مـي   خواني لطيف را با اين لحن مي    جادو، وقتي اين سرود   

لحن . كندپرسي مي نشيند و با او احوال    آيد و كنار او مي    ي، به نزد رستم م    »رنگ و بوي  «
  يعنـي لـزوم عمـل كـردن و     استوار و خشمگينانة رستم در يك بيت كه به مقتضاي حال         
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كرد او از جاست، پس از    ياد    بسيار موجز و ب   ،فرصت چنداني براي سخن گفتن نداشتن       
  : گونه استيزدان و آشكار شدن چهرة جادوي زن، اين

  بپرسيد و گفتش چه چيزي بگوي          بدان گونه كه ات هست بنماي روي
    ) 31:همان                                                                                    ( 

آگين رستم ،آنجا كه پياده به رزم اشكبوس شتافته  خشم طنز آلود و در عين حاللحن -1
 رستم كه گذارد؛ هم حال به خوبي به نمايش مياست، توجه شاعر را به مقتضاي حال

ل اشكبوس كه خواهد بيافريند و هم حـااي به ظـاهر نابرابر را ميالگويي كم نظير در مبارزه
كند رستم، پياده، با يك دست اسلحه، از پس او كه سوار است و غرق در سالح، بـاور نمي

  : برآيد
    مرو  بـــاز جاي جنگ آزماي         هماوردت    آمد  مرد    خروشيد كاي 
  د و او را بـــخواند گران كر  خيره    بماند         عنان را   و  كشاني بخنديد

  به بي تن سرت بر كه خواهد گريست بدو گفت خندان كه نام تو چيست        
  ) 183: 3همان، ج                                                                        (

اسـت، از او  اشكبوس كه رستم را پياده ديـده و او را بـه بـاد مـسخره و خنـده گرفتـه        
  : شنودميپاسخ 

  نام           چه پرسي؟ كه هرگز نبيني تو كام پاسخ كه  تهمتن چنين داد 
  كرد             زمانه مرا   پتك  ترك   تو   كرد» مرگ تو«مرا مام من نام 

  ) جاهمان                                                                                      (
،غـرّش جهـان   » م« فـراوان حـرف      كند و شـاعر بـا تكـرار        خود را فاش نمي    رستم نام 

 آلود و در عين حال     پاسخ تمسخرآميز، طعن   در ادامه، لحن  . كشدپهلوان را به تصوير مي    
دهـي،  رستم به اشكبوس كه به او گفته است  بدون اسب تـن بـه كـشتن مـي                  خشمگينانة  

  : تأمل برانگيز است
   مرد    پرخاشجوي تهمتن  چنين  داد  پاسخ  بدوي          كه اي بيهده

  زير سنگ   آورد؟ پياده  نديدي  كه  جنگ آورد ؟           سر سركشان 
  ر اندر آيند هر سه به جنگ؟ پلنگ          سوا به شهر تو شير و نهنگ و

       پياده    بياموزمت         كارزار  سوار     هم اكنون  ترا  اي   نبرده
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  پياده مرا  زان    فرستاد   طوس          كه تا اسب بستانم از   اشكبوس
  )همان (

 است و به نظـر   فارسياين بخش از شاهنامه، از زيباترين و اثرگذارترين متون ادبيات    
 رسدكه بخش اعظم ايـن اثرگـذاري، در گـرو شـگردهاي مختلـف بالغـي از جملـه                  مي

، در  و در يـك كـالم ،خلـق سـخن بـه مقتـضاي حـال          ، ايجـاز  گو، لحـن  و، گفت انسجام
ترين شكل آن است؛ سخني كـه اگرچـه نظيـر آن در شـاهنامه فـراوان اسـت ، در                     هنري

  .ساير متون حماسيِ ما نظير ندارد
شود؛ به عنـوان مثـال،   لحن طنزآميز حافظ در جاي جاي اشعار او به روشني ديده مي      

  غزلِ معروف
  كه خاك را به نظر كيميا كنند     آيا بود كه گوشة چشمي به ما كنند      آنان     

  ) 128: 1385حافظ،                                                                                (
  .از آغاز تا انتها  لحني طنزآلود دارد

  :كند؛ مانندحيد جلب توجه ميلحن طنزآلود ابوسعيد ابي الخير نيز در اسرار التو
انـد و  پرسي كه پيران بـه مجاهـدت، خويـشتن ضـعيف و نحيـف كـرده              اين چه مي  « 

آيد كه گردن ما در هفت آسمان     گنجد، ما را عجب زان مي     گردن تو در زه پيراهن نمي     
: 1381محمـد بـن منـور،    ( » .گنجد؛ بدين چـه خـداي مـا را داده اسـت          و زمين چون مي   

265(  
  نتيجه

هاي سنتي ايـن علـم     گر در تحليل بالغي متون ادبي از ديدگاه علم معاني،  به كتاب            ا
تـوان اسـرار بالغـي فراوانـي را  از           و جو در شاهكارهاي ادبيات مي     اكتفا نشود، با جست   

بنابراين با استقـصا در     .  است اين متون كشف كرد كه تاكنون در علم معاني مطرح نبوده          
 مواد الزم را براي نوشـتن مطالـب علمـي دربـارة علـم معـاني                 توانمتون ادبي فارسي مي   

  . مختص زبان فارسي به دست آورد
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