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  رامي با اشعار سبك عراقي الدين شرفنسبت تأليفات بالغي 
  *نيا ناصر محسني

  **مجاهد غالمي

  چكيده
رواج سبك عراقـي در شـعر    ةدورزمان با  وقتي از بالغت در سدة هشتم هجري و هم

رامي و تأليفـات بالغـي وي نـاگزير     الدين شرفآيد توجه به   ميان مي پارسي سخن به
، الصـنايع   بـدايع يـا   الفقيـر  تحفـة  :از رامي سه اثر در بالغت بر جاي مانده اسـت . است
هاي   مانند ديگر آثار بالغي سده ،كلّي اين آثار ةمشخص. العشاق انيسو ، الحدايق  حقايق

هـاي بالغـي پيشـين،      از كتاباست هايي   ها و تحرير  تقليد ،هفتم تا نهم هجري، عمدتاً
  .و شمس قيس رازي ،يعني آثار رادوياني، وطواط

در  هاي بالغيـون   بالغي، تحليل نوآوري تحوالتبه سير تاريخي  توجهبه موازات 
شناسي شعر آن دوره ضروري و نمايانگر ميـزان    زيبايي تحوالتهر دوره در ارتباط با 

  .شناسيك شعر پارسي است  نوظهور بالغي در نقد زيباييات ينظرتوانايي 
شـعر سـبك    تحوالترامي منطبق با  الدين شرفشده در آثار بالغي  مطرح آرايآيا 

در ضمن آن، به  ،عراقي است؟ براي پاسخ به اين سؤال، آثار بالغي رامي تحليل شده و
  .با شعر سبك عراقي پرداخته شده است ها آنشده در  ات بالغي مطرحيميزان نسبت نظر

  .رامي الدين شرف ،سبك عراقيبالغت،  :ها كليدواژه
  

  مهدمق .1
 هايي كه بـر آن گذشـته تفـاوت يافتـه       هپاي سد شناسيك شعر پارسي پا به  ت زيباييامختص
شناسـيك شـعر     چند و چـون زيبـايي   ةبحث دربار ةشناسي وظيف دانش سبك ،عمدتاً. است
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شناسيك خاصي   را بر عهده گرفته و در هر دوره عناصر زيبايي گوناگونهاي   پارسي در دوره
  .است را در شعر پارسي رصد نموده

شناسـيك    زيبـايي  تحـوالت به  توجهنظري بالغي نيز بهتر است با  تحوالت ةبحث دربار
سـاز    له گاه مشكلئهرچند اين مس. شعر پارسي در هر دوره و در گفتمان با آن صورت بگيرد

جان به سالمت به در نبـرده و   آثار بالغي پارسي از تندباد حوادث تاريخ برخي زيرا، شود  مي
تمـامي منتشـر نشـده اسـت و ايـن       ثار نيز كه بر جاي مانده بهو آنچه از اين آ اند از ميان رفته

هـاي مختلـف ادبيـات      كوتاهي با عدم توازن و تساوي ميان آثـار بالغـي منتشرشـده از دوره   
آثار وي در ارتباط بـا شـعر   شايسته است از جمله بالغيوني كه . پارسي نيز همراه شده است

بالغي وي  آرايو قوت و ضعف  دريقرار گهشتم هجري، مورد مداقه  ةسدروزگار خودش، 
پيش  .رامي است الدين شرفشناسيك شعر سبك عراقي تبيين گردد  در تبيين و تحليل زيبايي

ي انـدك ، كـاظم امـام   )1325( العشـاق   انـيس  ةدر مقدمـ  ،به طور مجمـل  ،اس اقبالبع ،از اين
 ةمقدمـ  دو، محسن كيـاني در  تر از اين  مفصل ،و ،)1341( قيالحدا قيحقا ةتر در مقدم  مبسوط
انـد    رامي مطالبي نوشته الدين شرفاحوال و آثار  ةدربار) 1376( گريد اثر چند و العشاق انيس
تاريخي و تاريخ ادبياتي  ةصبغ ،عمدتاً ،مترتّب است ها آنبا وجود اهميت و ارزشي كه بر  ،كه

بـه  ) 1382(  »رامي و آثار بالغي او به فارسـي  الدين شرف«نيز ابراهيم ديباجي در مقالة  .دارند
معرفي آثار بالغي رامي بـا   دربارةمقالة ديباجي عمدتاً . معرفي آثار بالغي رامي پرداخته است

 الدين شرفست و از تحليل آثار بالغي ها ناشناسي و تاريخي مرتبط بد  تأكيد بر مسائل نسخه
مطرح در آثار نظريات با  ها آنبازتافته در نظريات  هاي  و شباهتها    اختالفويژه بيان  رامي، به

ميزان همخواني آراي بالغـي   كه اينخاصه  ؛چندان مطلبي در آن نيست ،پارسي بالغي پيشين
اي نبـوده كـه     لهئنيـز مسـ  ) هشـتم  ةسد( شعر پارسي عصر وي تحوالترامي با  الدين شرف

  .ي كرده و سخني گفته باشد ا بررسينويسنده خواسته باشد در مقالة مذكور در آن باره 
ضمن اقرار به فضل تقدم و بلكـه تقـدم فضـل نويسـندگان مـذكور،       ،در جستار حاضر

رامـي تـاكنون مـد نظـر      الـدين  شـرف آثار بالغي  ةكوشش شده است بخشي از آنچه دربار
  .نگرفته است بررسيده شود  قرار

توانـد بـه مثابـة مـدخلي بـر        مكاتب مختلف بالغي مـي  ةسيوطي دربار الدين  جاللنظر 
  :سيوطي كلّاً به دو مكتب بالغي معتقد است. جستار حاضر به قلم بيايد

  ؛است» العجم و الفالسفه ةقيطر« ،از نظر سيوطي ،مكتب كالمي كه .1
  ).243: 1377 قمري،( داند مي» العرب و البلغا ةيقطر«مكتب ادبي كه سيوطي آن را  .2
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گرفت،   كه مناطق شرقي دولت اسالمي را دربر مي ،مكتب كالمي تترين خصوصي  مهم
هاي فلسـفي و منطقـي     كارگيري روش دادن به تحديد، تعريف، تقسيم منطقي، و به تاهمي

آثار مطرح بالغـي در   ةروشن است كه هم. بود ها آندر بيان موضوعات و تقسيم و حصر 
 ،رادويـاني . ري را بايد متعلق به مكتب كالمي بدانيمپنجم تا هفتم هج ةزبان پارسي از سد

و شـمس قـيس   ، الشـعر   دقايقفي  السحر  حدايق ةنويسند ،، وطواطالبالغه  ترجمان ةنويسند
بالغيـون ايـن مكتـب، بـه بـديع       ةبه شيو، المعجم في معايير اشعار العجم ةنويسند ،رازي
  .خاصي دارند توجه

چندان پختة عربي به نام  دوره يك كتاب بالغي نهالگوي تأليف كتاب نخست از اين 
ــن ــالم  محاس ــت ،الك ــاني  ةنوش ــن حســن مرغين ــاب دوم   ،نصــر ب ــأليف كت ــوي ت و الگ
در ايـن دوره   الشـعر   دقـايق  يفـ  السـحر   حـدايق تـأليف  . رادوياني اسـت  البالغة  ترجمان

ها و حتـي تـا امـروز، مـورد       تا مدت ،اين اثر زيرا ،است ياهميت زِئحا خصوص اتفاقِ هب
تأثيرپـذيري ايـن   . انـد  يا تقليد اغلب كساني واقع شده كه چيزي در بالغت نوشته توجه
هـاي    را از اضالع گوناگون با كتاب ها آن ةمقايس ةها از بالغت عرب همچنين زمين  كتاب

بالغـت   هاي پويايي  در تاريخ بالغت اسالمي معموالً از دوره. آورد  بالغي عربي پيش مي
اگـر در بررسـي   ). 271 :تـا    بـي ضـيف،  ( و يا جمود و ايسـتايي آن سـخن رفتـه اسـت    

بايد بر آن بود كه بالغت پارسـي بـا    ،هاي بالغي پارسي چنين مالكي در كار باشد    كتاب
 ةست كـه در دور انخستين آثار بالغي پارسي آثاري  زيرا ،شود  ايستايي و جمود آغاز مي

هـاي    شـده در كتـاب   ات مطـرح يـ ت اسالمي و يـا مبتنـي بـر نظر   جمود و ايستايي بالغ
  .اند چنيني تأليف شده اين

پس از آثار نخستيني كه در بالغت به زبان پارسي نوشته شد، خاصه شاهد ظهـور چنـد   
شمس فخري اصفهاني،  ةنوشت، يابواسحاق مفتاح و معيار جمالي: نام تازه در بالغت هستيم

 ،االشـعار   عيصـنا  يف االفكار  عيبدارامي،  الدين شرفهر دو از ، العشاق  انيسو  الحدايق  حقايق
  .اهللا محمود حسيني نيشابوري ءاز عطا الصنايع  بدايعو  ،واعظ كاشفي ةنوشت

هـا و بلكـه     تقليـد هـا   آن ،در واقـع  ،هـا آن اسـت كـه     تـرين ويژگـي ايـن كتـاب      صمشخ
 .العجـم   اشعار  معايير  في  المعجم و السحر  حدايقاز دو كتاب مطرح پيشين، يعني  اند هايي  تحرير

معيـار  يعني هاي بالغي اين دوره،   ترين كتاب  سبب تأليف عمده گفت توان يمكه  تا جايي
نوشـتة  ، الحـدايق   حقـايق و الحالوي،  نوشتة تاج، الشعر  دقايقنوشتة شمس فخري، ، جمالي
  .بوده استوطواط  السحر  حدايق كتابالدين رامي،  شرف
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  رامي الدين شرفتحليل آثار بالغي  .2
هشتم هجري و مـادح معزالـدين ابـوالفتح اويـس      ةسدرامي، شاعر و بالغي  الدين شرفاز 

آنچـه رامـي در   . چند نوشته در قلمرو بالغت بر جاي مانده اسـت  ،)ق 776 -  757( جالير
 هـا  آن، نوشته و از تـأليف  العشاق  انيسو  قيالحدا قيحقادو اثر از آثار بالغي خويش،  ةمقدم

در روزگار دولت و سلطنت اويس ايلكان آشكارا خبر داده است، تاريخ تقريبي تأليف ايـن  
 ةرامـي رسـال   الـدين  شـرف هاي بالغي   از جمله نوشتههمچنين، . كند  دو اثر را مشخص مي

مشـايخ،   ةزاد سـلطان «با عنوان به فرمان كسي كه از وي را اين رساله رامي  ؛مختصري است
درستي دانسـته نيسـت    و به) 156: 1376رامي، ( برد  نام مي» و مقبول سلطان ،محبوب قلوب

و از نـاپختگي و سـادگي آن    است الفقير  تحفة اين رساله نام . كه كيست در تبريز نوشته است
  .الدين باشد آيد كه بايد نخستين اثر بالغي شرف برمي
  
  ريالفق تحفة 1.2

كـه مجموعـه    ،محسن كيـاني  كه چنان. نيز موسوم است» الصنايع  بدايع«بالغي به  ةاين رسال
ــي، جــز   هــا و نوشــته  ســروده ــايقهــاي رام ــابي گــرد آوردهرا ، الحــدايق  حق آن را  ،در كت

اصل و نسب اين تسميه آن است كه بـه دنبـال پرسـش رامـي     . است ناميده» الصنايع بدايع«
  :شعر و صناعات آن گفته شده است ةدربار

در شانزده صـنعت   الشعر  دقايق و السحر  حدايقمجموع اقسام  اماصنعت شعر بي مرّ است، 
به  ،و اگر طبع مستمع ماللت نپذيرد الصنايع  بدايعمندرج است و از اين جهت مسماست به 

  ).157 :همان( وجه احسن تقرير كرده و تحرير يابد

چيسـتي   ةالدين رامـي دربـار    هايي كه به دو پرسش شرف  اساساً بر بنيان پاسخ ريالفق  تحفة
خبـر از   هاي رامي داده شده  پاسخي كه به پرسش. است سخن و شعر داده شده ساخته شده

  :ترجيح نظم بر نثر و قدر و قرب شاعران از منظر گوينده است
الم، فرق اسـت ميـان نظـم و    اهل ك ةجگر دوشيد خاطر عام است و نظم ةنتيج و چون نثرْ

گوي مميزي است كه امتياز كند ميان شـبه و در   و سخن. نثر، چون فرق ميان خاص و عام
آفـرين    و سـخن  .بها و قدر گوهر اشراف دانند نه اصناف و سخن جوهري است گران. يتيم

 بنا ‘اهللاِ نُيِخزا الشّعراء قُلوب’ فرمايد كه  ، مياتيالتّح اَكملُ و الصلوات اَفضل هيعلَبارگاه يقين، 
اكنون خازني وي كسي را . شيطاني و الهامات رباني ةفرق است ميان وسوس ،بر اين اشارت
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كردن تواند، خصوصاً گوهري كه از درياي معني  مسلّم است كه قدر جوهر داند و به خرج
  ).همان( به كف آيد و جوهري كه از اجزاي علوي به وي راه نمايد

به بحث در باب  فقطشعر و صناعات آن است،  ةرامي، كه دربار ماسخ به پرسش دودر پ
ن رامي اسـت، ضـمن   يالد  صناعات شعر بسنده شده است و كسي كه مخاطب پرسش شرف
تـر   ات بالغي را كه پيشنيادكرد اين نكته كه صنايع شعر بسيار است، آنچه از صنايع و محس

الحالوي مطرح شده مندرج در اين شانزده صنعت   تاج الشعر  قيدقاوطواط و  السحر  قيحدادر 
رد  ،متـرادف  ،متضـاد  ،ايهام ،استفهام ،ذوقافيتين ،اشتقاق ،سجع ،تجنيس تام ،ترصيع :داند  مي

  .يلزماللزوم ما  ،مطرّف ،مقلوب ،استعاره ،كنايه ،النظير مراعات ،العجز علي الصدر
وطـواط و   السـحر   قيحـدا مطالب همين دو كتـاب،  گاه حتي آنچه در اين رساله آمده با 

 ،به تقليـد صـريح از وي   ،كه وطواط و چنان. الحالوي، تعارضي آشكار دارد  تاج الشعر  قيدقا
معنـا در كنـار يكـديگر را      انواع حشو، آوردن دو لفظ هـم  ةالحالوي، هنگام بحث دربار تاج

وي . در اين بـاره تنـد و تيـز اسـت     لحن وطواط. اند  گفته »حشو قبيح«آن را عيب دانسته و 
در بيت  نهانلفظ «: نوشته است» در زير منّت تو نهان و مستّرم«: اين مصراع از كمالي ةدربار

هر دو يك معني است و بـدين   مستّرو  نهانچه . زيادتي است كه آب اين شعر ببرده است
  ).53: 1362 وطواط،( »تكرار ناواجب حاجت نيست

با . »مترادف«صنعتي شده است به نام  ريالفق  تحفة داشتة وطواط در شكه اين ناخو حال آن
  :الدين رامي كه در آن دو بار اين صنعت روي داده است  خود شرف ةاي سرود  نمونه

 جز در آينه نبود تو را عديل و همالهب   جز در آب نباشد تو را شبيه و نظيـر هب
 زيـرا  ،گواه گرفت قيالحدا  قيحقا بر الفقير  تحفةشود بر تقدم تاريخ تأليف   اين نكته را مي

 لهئمسـ    گونه مترادفات در شعر عدول شده و از اين از صنعت دانستن اين قيالحدا  قيحقادر 
  .)71: 1341رامي، ( تعبير شده است »حشو قبيح«به 

 

  )ق 776 -  757( الحدايق  حقايق 2.2
رشـيدالدين   السـحر   قيحـدا آيد، شـرحي اسـت بـر      كه از نام آن برمي ، چنانقيالحدا  قيحقا

سـلطنت آل   ةلدين اويس، فرزند شيخ حسن بـزرگ، دومـين حلقـه از سلسـل    امعز. وطواط
ش در ا دسـتي   دوسـتي، خـوش   جالير يا ايكانيان آذربايجان، كه عالوه بر هنرپرسـتي و ادب 

گفتن انداخته » هللا در قائل«ا در باب وي به اقسام اين فنون و فضايل زبان قلمِ ارباب تذكره ر
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هاي منظـوم نظـم     يكي از مادحان درگاهش، هر گاه كه طبع وي گوهر ةبه روايت شاعران ،و
در  ،)62: 1379 سلمان ساوجي،( شكسته است  داده، كلك وي در زير پا لؤلؤي عمان مي  مي

ه و جرّ جرّار كالم به ذكر وطواط ن رامي به حضورش بار يافتيالد  هايي كه شرف  يكي از روز
  :گويد مي ،كشيده بوده است السحر  قيحداو 

گفته و مدعاي او آن اسـت كـه از    السحر  قيحدااي مرصع در   الدين وطواط قصيده  رشيد
اول تا آخر مرصع است و مفاخرت نمـوده كـه در ميـان اعـراب و پارسـيان كسـي چنـين        

اكنون بر تعريفي كه او كـرده اسـت چگونـه شـايد كـه جـز        .اي را انشا نكرده است  قصيده
  .)2 -  1: 1341 رامي،( ؟مصارع مطلع مرصع باشد

بيني سلطان اويس و تصديق اين ايـراد،    پس از ستودن دقت و باريك ،ن رامييالد  شرف
 گـويي و   اتّكا به آنچه پيش از اين از برخي اهل فن شنيده است، به گذرا با ،را السحر  حدايق

در همان مجلس، اويـس  . داند  اجمال نسبت كرده و تفصيل و شرحي را براي آن بايسته مي
بـرگ و بـار    قيالحدا قيحقا. دهد  فرمان مي السحر  حدايقجالير وي را بر نوشتن شرحي بر 

  .كوتاه ميان آن شاه و اين شاعر است ةاين فرمان و مفاوض
اختالف در . ناميده شده است» الحدايق    شقايق«الحدايق   همچنين حقايق الظنون  كشفدر 

» الحقـايق   حدايق«دولتشاه سمرقندي نيز آن را . نيست الظنون  كشفنام اين كتاب منحصر به 
» تر  به ظاهر مناسب«و عباس اقبال همين نام را ) 344: تا  دولتشاه سمرقندي، بي( ناميده است
  :اند  دانسته و گفته» الحدايق حدايق«را برخي ديگر نام كتاب . )»ب«: 1325 رامي،( ديده است

وطواط نوشته و  السحر  قيحدا اي بر واره  كه رامي اين كتاب را همچو گزارش با توجه به اين
ترين نـام    مناسب» الحدايق    حدايق«نام  ،رو اينآن بدين نكته اشارت داده است، از  ةدر ديباچ

 ةكتابخان ةها مانند نسخ  كه در بسياري از نسخه ،»الحدايق  حقايق«باشد و نام   در اين راستا مي
  ).16: 1382 ديباجي،( دوم مناسبت قرار دارد ةدر مرتب ،سپهساالر و غيره آمده ةمدرس

  الحدايق  حقايقساختار  1.2.2
 نيتـر   رصـفحه پكـه   ،قسم نخست: را دو قسم كرده است قيالحدا  قيحقان رامي يالد      شرف

تعريف و شرح صنايع و محسـنات  است در زمينة پنجاه باب ، شامل قسم كتاب نيز هست
بيـان برخـي صـنايع كـه      است دربـارة ده باب  شاملو قسم دوم  ؛السحر  حدايقمذكور در 

  .اند  متأخران وضع كرده
 السحر  حدايقهر صنعت در  ةدر قسم نخست آن است كه آنچه وطواط درباررامي  ةشيو

و شاعران پيشين از آن صـنايع اسـت ذيـل     بالغيون لقي عامنوشته است و عمدتاً ترجمان ت
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، آراي پس، سـ آورد  كند و شواهدي براي آن مي  به اختصار نقل به مضمون مي» فلقول مؤ«
اه با تعدادي نمونه از شعر عصر خود در آن باره را همر  بالغيون و شاعران هم يخود و يا تلق

  .كند  بيان مي» قول متصرّف«ذيل  پارسي

  رامي الدين شرفهاي بالغي   نوآوري 2.2.2
كـه صـنايع و محسـنات     دهد ميآشكارا نشان  داده شدبه دست نمايي كه از ساختار كتاب 

فـي بـا   التاخ ،از نظـر تنـوع و حتـي ترتيـب    ، قيالحـدا   قيحقـا مورد بحث در قسم نخست 
وطواط به بيان برخـي  در آن بدون درنظرگرفتن فصل موجزي كه  ،البته ؛ندارد السحر  قيحدا

 كـه  ايـن جز  .است الدين رامي به آن توجه نكرده  و شرف پرداختهمصطلحات ادبي و بالغي 
هنگـام  . نه الحدايق  حقايقاست و در    آمده السحر  حدايقصنايع مربع، مصحف، و ترجمه در 

را پس از آن شدة بيتي عربي   اي كه در آن شاعر پارسي  نمونه ةارائملمع، ضمن  ةبحث دربار
نه چنان كـه بـابي بـدان     اما ،آيد  تأمل، نامي از ترجمه به ميان مي بيبه نظم درآورده، گذرا و 

ــ ،دشــوبحــث آن  دربــارةاختصــاص داده شــود و جداگانــه  جــايي  هو جــز يكــي دو جاب
  .نيامدني در تقدم و تأخّر يكي دو صنعت چشم به

آورده، و » قول مؤلف«آية   رامي پي الدين شرفدر مورد صنعت ابداع است كه آنچه  فقط
بنا بر سبك و سياق كتاب بايد گزارشي از نظر وطواط يا ديگـر بالغيـون متقـدم باشـد، بـا      

  .تفاوت دارد السحر  حدايق
و  ،سختگي الفاظ، پختگي معاني«ابداع، كه آن را  ةضمن نقد آراي ديگران دربار ،وطواط

آن اسـت   داند و بر  با اين تعريف، از صنايع نمي ،اند، آن را  تعريف كرده »بهرگي از تكلّف بي
كه آنچه در نظم و نثر بر قلم اديبان و انديشمندان رود بايسته است كه چنين صفاتي داشـته  

وي تعريفـي از ابـداع   ). 83: 1362 وطـواط، ( باشد و در غير اين صورت سخن عوام است
قـدما بـراي    از آنچـه  ،عربي و پارسي ةبه نقل چند نمون ،در نهايت نيز ،دهد و  نميدست  به

صـنعت ابـداع در    امـا . كند  ، بسنده مياند آوردهوطواط مورد انتقاد  همان تعريف ذيلابداع، 
  :چنين تعريف شده است الحدايق  حقايق

و ايـن   ،اين صنعت چنان باشد كه مادح ممدوح را صفتي كند كه به اسم او مشارك باشـد 
  .غايت بديع است نوع سخن به

  :كه چنان
 سورت يوسف مرا بــه فال برآمـد    فال گرفتم شبي ز مصحف رويـت
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  ديگر
 يار درآمد ز در بـه طالــع مسعــود    قرعه زديـم و برآمد آيـت رحمـت

  ديگر
 كه خود بر نام شيرين اسـت فـالش     به چشم شاه شيرين كـن جمـالش

  )125: 1341رامي، (

كـه امـروزه در    ،هاي بالغي و جز آن  گرمي آنچه از نوشته  با اين تعريف، به پشت ،ابداع
از ابـداع سـخن    معيـار جمـالي  و  المعجـم . نمايـد   تمامي نوظهور و بكر مـي  دست است، به

، با وجود )95: تا   بي ،الحالوي تاج( كه ابداع را تعريف كرده است ،نيز الشعر  دقايقاند و   نگفته
، آن را مطـابق بـا   السحر قيحداتر است تا  بسيار نزديك الحدايق  حقايقكه از نظر زماني به  آن

هـاي    در نوشـته  الحـدايق   حقايقدر ميان صنايعي كه تا پيش از . تعريف نموده السحر  حدايق
توان تا حدي شبيه به آنچه رامي از ابداع   را مي المعجمبالغي مطرح است صنعت توسيم از 

  .دارد دانستدرنظر 
ابداع پاس نظر وطواط را  صنعتوطواط را دارد، در آراي كه قصد شرح  ،گويا رامي

داشته است و آن را با تعريفي كه در كتب بالغي معمول است و وطـواط آن را خـوش   
  .نداشته نياورده و ابداع را به چيزي تعريف كرده كه با تلقي عام بالغيون متفاوت است

چيزهايي » قول مصنّف«آية   رامي در هر باب و هنگام بحث از هر صنعت پي الدين شرف
تلقي  الحدايق  حقايقهاي   ها و نوانديشي  ها را نوگويي شود آن مي ،به هر حال ،گفته است كه

دسـت كـم خواننـده را در     امـا  ،ها در ارزش برابـر نيسـتند    ها و نوانديشي  اين نوگويي. كرد
فرسـود و   ات بالغـي دسـت  يـ لت و سـتوه حاصـل از بـازخواني نظر   ه با خود به مالهمواج

 تحـوالت ، به جهـت اهميتـي كـه در بررسـي     ها آناي از  بازخواني پاره. اندازد رونوشته نمي
  :لطف نيست بالغي دارد، بدون

بـه التـزام برخـي حـروف و حركـات در       الحدايق  حقايقاليلزم در  اعنات يا لزوم ما
ناميـده شـده   » لـزوم «قوافي، مخصوص و التزام هر چه جز اين، مثل التزام بعضي الفاظ، 

گونه  به اين توجهپس از  ،اصفهاني شمس فخري ،پيش از اين ).30: 1341 رامي،( است
فخـري  ( ناميـده » ملـزوم «را  ها آن، المعجمها در برخي از شواهد صنعت اعنات در   الزام

را از الزام به رعايت برخي حروف و حركـات در قافيـه    ها آنو ) 297: 1389اصفهاني، 
  .جدا ساخته است
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اند نيز تجديـدنظري    ناميده »وجهين  ذو«هاي بالغي   الضدين را در نوشته  محتمل كه ايندر 
ذم، و الضـدين را شـامل مـدح و      گذاشتن ميان اين دو، محتمل با تفاوت ،شده است و رامي

). 52: 1341 رامـي، ( »خارج از اين چند نكته در او مضمر بـود «داند كه   وجهين را آن مي  ذو
وجهين سه مثال آورده كه همگـي يـك سـاخت و يـك       براي اين تلقي نوظهور از ذو رامي

  :ستا ها اين  يكي از آن مثال. مضمون دارند
 ه بر رويم زددر خشم چنان رفت ك   هر بوسه كه دادمش به هنگـام وداع

را ريختـه اسـت كـه     »البحرين  مجمع«طرح صنعتي به نام  »متلون« ةآي  پي ،بر همين سياق
اخاللي در معنـا در بحـري ديگـر     بيماند   چون برخي الفاظ بيت برداشته شود آنچه باقي مي

را بـرداريم، آنچـه بـاقي     ذيـل شده در ابيـات   اگر الفاظ مشخص ،نمونه از باب. توان خواند
  :توان به بحر ديگري تقطيع كرد  ماند مي  مي

ــالم   گيري كه از اقبال هسـتآن جهانين الد  ةنصر ــغ ع ــو تي ــر ت ــرگي ــكروز ظف ــاب مال  رق
 است و نـور آفتـاب   سحرخيـزصبح ةپـــرد   درگاه و عكـس نـور راي روشنت ةپــــــرد

  )75 :همان(

محدود به صنايع  الحدايق  حقايقهاي رامي در قسم نخست   گويي ها و ديگرگونه  نوگويي
تـازگي   برخي مصطلحات ادبي و بالغي نيز هست كه يا در اين كتاب به ؛ات نيستنو محس

  .شود  مي ها آني ديگري از قشود و يا نسبت به آراي گذشتگان تل  مطرح مي
تازه براي عناصـر بالغـي   هاي   كردن نمود ها و يا لحاظ  گذاري  ها و فاصله  بندي اين فصل

گويي   هاي رامي چيزي مترادف پريشان  هميشه بي اشتباه و ايراد نيست و در مواردي نوگويي
  .از آب درآمده است

آن است كه هر مجازي استعاره  گذاشته و بر فرقميان استعاره و مجاز او  ،نمونه از باب
تـر دانسـته     ه مجاز را از استعاره اقربتشبي ،رو ايناز  ،اي مجاز نيست و  هر استعاره اما ،است
  ).35: همان( است

بر حسب تركيب و نه حركت، مشابه جنـاس   ،نفسه صنعتي دانسته كه  را في »مفروق«يا 
در بالغت مصطلح و معمـول اسـت، مفـروق     كه چنان ،كه حال آن ).10: همان( مركّب باشد

و تقسيم نيز قائل به انـواعي   تفريق باجمع در مورد صنعت . اي از جناس مركّب است  گونه
در همين  ها ناآية لف و نشر بد  با آنچه پي ها آنلف و نشر است و ميان  شده است كه بعضاً

  .استشهاد شده تفاوتي در ساختار وجود ندارد الحدايق  حقايق
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هـاي    بيان شده و چه توضيحات و افزوده» قول مؤلف«چه تعاريفي كه در هر باب ذيل 
 با وجـود . گذرد  بسيار كوتاه است و اغلب از يكي دو جمله درنمي» قول مصنّف«ذيل رامي 
رامـي، كـه دسـت در دسـت      الدين شرفگويي  شود و كوتاه  حقّ مطلب معموالً ادا مي ،اين

  .اندازد  وي نمي ةگويي دارد، گرهي در فهم نوشت  گُزيده
هـاي    دانست كه در طي سه سده، بـا نوشـته  سهمي پرمايه در اين باره را بايد از آنِ كساني 

  .اند  هايي آراسته  ها و فروغ  هاي اين راه را كاسته و آن را به چراغ  ها و ناهمواري  دشواري ،خود
در كلّيـت آن بـدين نتيجـه خواهـد انجاميـد كـه بتـوان گفـت          الحـدايق   حقايقبررسي 

صنايع و . نگر دارد  گر و تجزيه  حدر برخورد با عناصر بالغي، بينشي تشري ،رامي الدين شرف
سراغ داد كه از رسوخ ايـن بيـنش بركنـار     الحدايق  حقايقشود در   محسنات معدودي را مي

هاي مختلف عناصر بالغـي، از ايـن     ها و نمود  بيان نوع. مانده و به انواعي تقسيم نشده باشد
دارد و   ي بيـان مـي  را همـراه بـا شـواهد شـعر     هـا  آنهـاي    نظر كه طيف متعددي از جلـوه 

اصـرار بـر ايـن     اما. كاهد، كاري است درخور  ريختگي و پريشيدگي توضيحات را مي درهم
گونــه  تــرين سســتي ايــن  ســخت. ســره پســنديده از آب درنيامــده اســت رســم و راه يــك

تعدادي شـواهد شـعري    الحدايق  حقايق مؤلف. ستها آنها جامع و مانع نبودن   بندي تقسيم
اتّكـا بـه همـين     براي هر صنعت در ذهن دارد و يا از اين سو و از آن سو گـرد آورده و بـا  

و  محفوظاتاين . شمرد  هاي صنايع را برمي  ها و نمود  هاست كه نوع و گردآورده محفوظات
 هـا  نآي شعر پارسي و ديدن و بررسيدن ها ناها حاصل درنگي دور و دير در ديو  گردآورده

عـالوه بـر    ؛اسـت  ودنـي افز ،رامي براي هر صنعت، معموالً ةانواع برشمرد ،بنابراين. نيست
  .مند هم نيست  برشمردن انواع براي صنايع بالغي در جهان مخيل شعر هميشه فايده كه اين

راسـتي بـه    گذاري ميان انواع هر صـنعت گـاه بـه     بندي و فاصله  اصرار رامي به فصل
وي را در ايـن مـوارد پژمـرده و پريشـيده كـرده       ةكشيده است و نوشت انواع» تراشيدن«

ند كه ا شود يكي دانست و در هم ادغام كرد؛ برخي چنان  برخي از اين انواع را مي. است
آيـد كـه     گاه برنمـي . تر بود  شدند، شايسته  مي ياگر نوع و نمودي براي صنعتي ديگر تلق

هـا    حسـاب ايـن انـواع را از صـنايعي كـه بـدان      عصران وي با چه ذهنيتي  رامي و يا هم
 بـا وجـود  . انـد   صنايعي ديگر آورده ةآي  را پي ها آنتري دارند جدا كرده و  پيوستگي بيش

مواردي را هم ندرت   به. شدگي تعاريف آغازين از صنايع دور از انتظار نيست  ، كوتاهاين
و  بـا بيـان امثلـه    هـا  آنتوضـيح  توان ديد كه همين تعريف كوتاه آغازين را ندارند و   مي

  .آغاز شده است ها آنشواهد 
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كتـاب   تعـاريف صـنايعِ   فقـط اسـت،   السـحر   حـدايق اگرچه شرحي بر  الحدايق  حقايق
ات يـ نظررامـي بـه   . شود  بازروايي و بازخواني مي قيالحدا قيحقااست كه در  السحر  حدايق

و ذيل تعريـف برخـي صـنايع و محسـنات رويـي       السحر  حدايقوطواط، كه گاه به گاه در 
ي ندارد و از خود نيز چيزي كه بشود بويي از نقد بالغـي از آن شـنيد در   توجهنمايانند،   مي

نگشته است و هيچ كدام  السحر  حدايقو همچنين گرد شواهد ا. نياورده است الحدايق  حقايق
تقريبـاً بكـر و    ةكـه مجموعـ   نيـاورده و چنـان شـده اسـت     الحـدايق   حقـايق را در  ها آناز 
اي از شواهد منظوم براي اغلب صنايع معمول در آثار بالغي پيشين به دسـت داده   پيشينه  بي

گزينـي شـواهد از اشـعار      بـه  هشتم امكان ةسددر  الحدايق  حقايقتأليف  كه اينضمن . است
و ايـن فرصـت مغتـنم را از    اشاعران حوالي آن سده را براي رامـي فـراهم آورده و    ةپيراست

تـرين ضـلع     نما  ، خوشالحدايق  حقايقپا به پاي تازگي و طرفگي شواهد . دست نداده است
از  شواهد ابيات آن همةبالغي است كه  ةنخستين نوشت الحدايق  حقايق. را نيز بايد ديد ها آن

نـاگزيري   ةنـد كن كه اساساً ساخت آن توجيـه  ،، جز در مورد ملمعگوي است  شاعران پارسي
نيز رسم و راه رامي چنان است كه جز يكـي دو مـورد    .انداختن به ادبيات عرب است روي

شيخ االسالم اعظـم خواجـه   «وار و با عبارت   برد و چند بار كنايه  كه از انوري و ظهير نام مي
تشـهاد  ها اس  كند ابياتي كه بدان  نمي ، مشخصكند ميبه اشعار عماد فقيه كرماني اشاره » شيخ
  .كدام يك از شاعران است ةسرودكند   مي

و حـدود   ،نيز آمده اسـت  الفقير تحفة در الحدايق  حقايقشش شاهد از شواهد مذكور در 
ـ  ها آنندرت با نقل   ها و به  همان صنعت ةيآ  يپ؛ اغلب الشعر  دقايقپانزده شاهد آن در   يـة آ  يپ

  .صنعتي ديگر
 الشـعر   دقايقبه  الحدايق  حقايقو  الفقير تحفةعالوه بر تشابه شواهد، اشارات رامي در 

 الشـعر   دقـايق بـه   الحـدايق   حقـايق رامـي در تـأليف   گوياي آن است كـه  الحالوي   و تاج
 هاي بالغـي   رامي به ديگر نوشته توجهاز  الحدايق  حقايق. داشته است توجهالحالوي  تاج

ي رامي به برخـي  توجه  بلكه گاه اشاراتي هست كه بي ،دهد  دست نمي اطالع صريحي به
شمس قيس را هـم   المعجمتوان بر آن بود كه اگر وي   مي كه چنان. نماياند  را مي ها آناز 

شمس قـيس  نظريات به آن التفاتي ندارد و با  ،در اختيار داشته و تورقي كرده بوده است
 ،از نظـر شـمس قـيس    ،كـه در آن  ،اي از انوري رودهمقطع س كه چنان. شود  صدا نمي  هم

شمس قـيس  ( آن را معيوب دانستهشمس قيس خطايي معنوي روي داده و از اين بابت 
هاي حسـن مقطـع اسـت؛ يـا اغـراق و        از نمونه الحدايق  حقايق، در )316: 1360رازي، 
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باور وي بايد در نقـد  كه به روي  ايناز منظر رامي، از  ،ها نيز  ترين حالت  مبالغه در غليظ
. شـود   اغراق حساب تصرّفات شاعرانه را از حقيقت وقوع آن جدا كرد، عيبي تلقي نمـي 

هايي كه به حد استحالت عقلي بكشـد يـا تـرك ادب      كه شمس قيس بر اغراق در حالي
  .پروا تاخته است بيشرعي را متضمن باشد 

  
  )ق 776 -  757( العشاق  انيس 3.2
سـبب  . هجري و در مراغه نوشته شده اسـت  776تا  757هاي  در يكي از سال العشاق  انيس

هـاي     هالدين رامي در ميان انجمني يـك ربـاعي از سـرود    تأليف كتاب چنين است كه شرف
وار در   يك رباعي معما ؛شود خواستار مي خواند و شرح معناي آن را از حاضران  خود را مي

  :اوصاف زيبايي معشوق
ــ  ــه س ــد ك ــههرچن ــت افراخت  اي اســباب جمــال مــو بــه مــو ســاخته    ايرو قام

 اي تا عقــد صـد از نـوزده انــــداخته      بــر فرق تو مـوسي يـد بيـضا بنمـــود
 الـدين  شـرف اند، گشودن گره آن را بـه خـود     كه از معناكردن اين رباعي درمانده ،ايشان

ايشان و شرح رباعي مـذكور اسـت كـه طـرح      ةپاسخ رامي به خواست .دهند  رامي حواله مي
  :را ريخته است العشاق  انيس

دانـي سـراپاي     بين از كثـرت معـاني و غايـت سـخن        آفرين و استادان باريك  شعراي سخن
چرا  .اند موي را بر همه بااليي داده تمعشوق را بر نوزده باب مبوب گردانيده و از روي دق

هرچند در شرح اين ابيات به تحرير خامة دو . رنگي دگر نباشداند، باالتر از سياهي   كه گفته
به حكم اشارت بر سبيل ايجاز ورقي  ااماي مفصل به هيچ باب مسطور نگردد، ف  زبان نسخه

  ).4 -  3: 1325رامي، ( گردد، والفضل للمتقدم مجمل بما في الضّمير قائل مرقوم مي

  العشاق  سيانساختار  1.3.2
به نظر رامي، كـه در شـعر دري راه    ،تن معشوق ةگان  هاي نوزده  به پاره توجهبا اين مقدمه و 

ايـن  . در نوزده باب تأليف و تـدوين شـده اسـت    العشاق  انيسيافته و توصيف شده است، 
در صـفت   ،در صـفت ابـرو   ،در صفت جبين ،در صفت موي :ها به ترتيب چنين است  باب
در  ،در صفت لب ،در صفت خال ،خط در صفت ،در صفت روي ،در صفت مژگان ،چشم

در صـفت   ،در صفت بر ،در صفت گردن ،در صفت زنخدان ،در صفت دهان ،صفت دندان
  .در صفت ساق ،در صفت ميان ،در صفت قد ،در صفت انگشت ،ساعد
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  طرحي نو در بالغت 2.3.2
هاي   طرح نوي در بالغت پارسي است و با آنچه در سده قاالعش  انيسروشني پيداست كه  به

به جاي تعريف صنايع بالغي  ،در اين كتاب. و معمول بوده تفاوت دارد پيش از آن متعارف
ركـاربرد در شـعر پارسـي، از منظـر     ، به يكي از موضـوعات پ ها آنو آوردن شواهدي براي 

كوششـي بـراي    قاالعشـ   انـيس شـود بـر آن بـود كـه       بلكه مي. نگريسته شده است ،بالغت
شناسـيك شـعر پارسـي از بعـدي كـه        است و نقد و بررسي زيبـايي كردن بالغت  كاربردي

ترسيم  نقدي كه حاصل آنْ ؛هايش منعكس كرده است  تصوير ةهاي معشوق را در آيين  جلوه
كه تصويري از اعضـاي   ،اگرچه گاهي ميان برخي ابيات. سيماي معشوق شعر پارسي است

و چـون ابـداع و غرابـت در     گيرد و چنـد   سنجشي صورت مي ،دست داده است معشوق به
هـاي    از ويژگـي . رامي به تنوع تصاوير است الدين شرف توجهشود، عمده   واكاوي مي ها آن

شـمرد و    رامي انواع احتمالي هر كدام از اعضا را برمي الدين شرفآن است كه  العشاق  انيس
  :استآن  بر» موي«مثالً در مورد  ،كند  را با يكديگر بيان مي ها آنتفاوت 

داخـل اوسـت و    اند و فـرقْ   آنچه در كشور حسن سرآمد ملك جمال است موي را گرفته
معقد و به پهلوي آن را شكن خوانند، چنـان باشـد كـه مـوي      اول: منقسم به سه نوع است

نوع دوم مجعد و آن موي ديلم است و ...  اتراك كه گره بندند و آن را به پارسي گله گويند
له گويند و به پارسي كالله خوانند و مراد از كالله آن است كه پرشـكن  آن را به پهلوي نغو

م مسلسل، چنان باشد كه موي زنگي چون زره در يكديگر رفته و آن را به نوع سي...  باشد
و هر يك در كشوري سـرافرازند و در مملكتـي   ...  پهلوي مرغول و به پارسي كاكل گويند

در ميان اين جمع متفـرّق فرقـي    اامف ،و گيسو خواننداگرچه جمله را موي و طرّه . كارساز
آنچه گـرد رخسـار   . تمام است و از اين جمله هر يك را قرارگاهي و راهي و پناهي است

و آنچه از بناگوش فرودآيد و بر گردن ...  چون مار در گلزار حلقه زند وي را زلف خوانند
درازي وي را پيوسته   و از دست و آنچه با دوش رسد...  محبوب پيچد وي را گيسو گويند

وار ميان معشوق را در كنار گيرد وي را   و آنچه كمر...  پس دارد و بندد آن را طرّه گوينداز ب
و آنچه مسلسل بر خاك افتد و در پاي معشوق سراندازي كند آن موي دراز ...  موي گويند

 مـوي عمـومي دارد  خوانند، چراكه زلف مخصوص است به نازنينـان و   است كه زلفش مي
  ).7 -  5: همان(

  :يا در مورد چشم گفته است
شـهال و  : چشم را اهل عرب باصره و مقله و ناظره و عين گويند و آن به چهار نوع اسـت 

...  چشم شهال را عبهري گويند. و غمزه الزم هر چهار است. آلود و ميگون  كشيده و خواب



 الدين رامي با اشعار سبك عراقي نسبت تأليفات بالغي شرف   152

فان متّصل است و به عينه به كافي چشم كشيده چشم ترك است كه از تنگي بر خطوط اج
و چشـم ميگـون آن   ...  آلود سرگردان را مخمور خواننـد   و چشم خواب...  ماند  مسطّح مي

هزار شور برانگيزد العين   ةفطراست كه رنگ شراب در وي مخمر بود و از شوخي در يك 
  ).14: همان( و او را فتّان خوانند

از صور خيال در توصيف اعضاي معشوق شـعر  رامي به تفاوتي كه در برخي  ،همچنين
  .نگذشته است توجه بيايران وجود دارد نيز  گوناگونپارسي ميان شاعران نواحي 

ه  العشاق    انيسگذشته از متن اصلي،  بازآمـده در آن از جهـت   ات يـ نظراي دارد كـه   تتمـ
درنگ  درخور داردشناسيك   هاي بالغي و نقد زيبايي  ارزشي كه در تحليل و تبيين دگرگوني

  .جزء ديد و بررسيده است و بايد آن را جزء ب
رامي در مورد بالغت و شعر و ورود به ساحت ذوقي و  الدين شرفهاي   آشنايي با باور

  :اين واكاوي و بررسي است ةترين بهر فكري وي كم
  ليتخ و صنعت بر معنا و لفظ يبرتر 1.2.3.2
نسـبت   ةدربـار رامي در پرسش از استاد خويش، حسن بن محمود كاشـي،   الدين شرف

گويند، پاسخي شنيده است كـه    دو مصراع را بيت خوانند و خانه را نيز بيت مي كه اينميان 
  .بيانگر بخشي از ذوق بالغي وي نيز تواند بود العشاق انيسنقل بي چون و چراي آن در 

رد خويش متضـمن ايـن نكتـه اسـت كـه      پاسخ حسن بن محمود كاشي به پرسش شاگ
لفظ، معنـا،  : خانه بر چهار ركن بر پاي است، بيت نيز بر چهار ركن بر پاي است كه چنانهم

اگـر در  . آن استوار و محكم باشد ةآن است كه اركان اربع» بيت معمور«و . و خيال ،صنعت
 ،صنعت و خيـال  دو ركن ديگر، يعني ،دو ركن نخست، يعني لفظ و معنا، خللي ايجاد شود

 تأثيري در لفظ و معنـا نـدارد   ،اگر اين دو ركن ضعف و نقصي داشته باشند اما. ريزد  فرومي
  .)61: همان(

 يانور شعر ،باشد نمانده گواه بدون شيمدعا كه آن يبرا يكاش محمود بن حسن ،سپس
 بـر  يانـور  شعر يمعنا و لفظ كه بابت نيا از ن،يا بر را آن و كند يم سهيمقا كمال شعر با را

 نيا انيب شنفت و گفت نيا ةجينت و دهد  يم حيترج است، غالب كمال شعر اليخ و صنعت
 نيـ ا ديـ د از رايـ ز ،»ازنـد ين اليخ به دست و نپردازند صنعت به كه آن ياول« كه شود يم نظر
  ،و شاگرد استاد

 خيـال  كه لفظ و معني اوتاد صنعت است و   سخن جــزالت لفظ است و پاكــي معنــي
  )همان(
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و قافيـه   ،گويي همان تعريف شعر نزد بالغيون پيشين و لحاظ عناصر لفـظ، معنـا، وزن  
هاي شعر دانستن بر طرز تلقـي و تعبيـر ايـن اسـتاد و       هاي بالغي را پيرايه  براي آن و جلوه

  .سايه انداخته است ،اند  زيسته شاگرد، كه در قرن هشتم مي
بارها  از آنْ» واحد شعر«و » خانه«امكان برآمدن دو معناي و » بيت«بودن  لفظيمشترك 

بـه   توجـه ديگري از  ةنمون. هاي ذوقي اهالي ادبيات و بالغت را در پي داشته است  تأويل
وي  كـه  ايـن جهت است كه از  االفكار  عيبداهاي بالغي نظر صاحب   اين مناسبت در كتاب

 درخـور  تلقّي نموده شود كرده مي» بيت«در  نقاشي كه مثلفاتي تكلّ مثابةبه را صنايع شعر 
  :است توجه

 كـه  چنـان عرب صحرانشين باشد و  ةاند و آن خان را به بيت شَعر تشبيه كرده] شعر[و بيت 
جا نيز تركيب كلمات بيت از وتـد و   تركيب آن خانه از اوتاد و اسباب و فواصل است، اين

و زمين اين خانه قافيه است . اند كرده در علم عروض بيان كه چنانباشد؛  سبب و فاصله مي
را صدر گويند،  اولمصراع  اولركن : و حدودش چهار ركن كه تمام بيت بر آن مبتني بود

و عـروض   .ل را عـروض گوينـد  وبدان جهت كه صدر كالم است؛ و ركن آخر مصـراع ا 
 جا نيز قيام بيت بـه ركـن عـروض اسـت؛ و اول     اين. چوبي است كه خيمه بدو قائم است
شـود؛ و آخـر    ابتداي مصراع ثاني بدو كـرده مـي   كه آنمصراع دوم را ابتدا گويند، به سبب 

جا آخر بيت را تشبيه  اين. و ضرب در لغت دامن خيمه باشد .مصراع دوم را ضرب خوانند
اند؛ و آنچه ميان صدر و عروض و ابتدا و ضرب واقع شود آن را حشو  به دامن خيمه كرده
  :اند ب گفتهگويند؛ و در اين با

دا آنگه ضـرب ه باشد حشو اسـت  هاآنو   صدر است و عـروض و ابـت  كـه در اين مياـن
 ،واعظ كاشفي( مانند نقاشي و غيره ،و صنايع شعر تكلفاتي باشد كه در آن خانه كرده باشند

1369 :78  - 79.(  
  
  رامي در نقد بالغي سبك عراقي الدين شرفنظريات  كاركرد 4.2

 الـدين  شـرف چند سده پيش از تأليفـات بالغـي   به نيست كه  راهيربپله ئبهتر مسبراي تبيين 
گاه خوبي باشد؛   تواند آغاز    پنجم هجري ميسدة . يمها بپرداز آن ةمقايسبه و كنيم  توجهرامي 

نـوع  . شـود   بـه زبـان پارسـي نوشـته مـي     بالغت  ةدر زمينزماني كه نخستين تأليف مستقل 
، در سـه  البالغـه   ترجمـان هاي رادوياني به ادبيات و بالغت در اين تأليف، موسوم به   »نگاه«

  :طرح و بررسي است درخورحوزه 
در اين شيوه، ادبيات چيزي جـز شـعر و شـعر چيـزي جـز      : گرايانه  نگرش تقليل )الف
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عنـوان كتـاب و    ،در واقـع . اي صنايع ادبي نيست بالغت و همچنين بالغت چيزي جز پاره
  ؛ف استلها و محتواي كتاب مبين اين ديدگاه مؤ  ساخت و پرداخت فهرست ةنحو

 ةمباني تحليل صنايع شعري در اين كتاب برخاسته از ذهنيت و زاوي: نگرش مقلدانه )ب
بـه درك و تحليـل    ،هاي ذوقي و هنري خود  با تكيه بر توانايي ،ف نيست و اولديد خود مؤ

نمايـد،    خـود گوشـزد مـي    كه چنان ،بلكه ،نپرداخته استل و موضوعات ادبي و هنري ئمسا
پـردازان و مؤلفـان    زير نگاه نظريـه  ساخت اصلي و محتوايي و موضوعات كتاب در اساس

  .است ،نصر بن حسن مرغيناني ويژه هبنويس،   عرب و ايرانيان عربي
ز جهـت  هاي ساخت و صنايع ا  ، تداخل حوزهالبالغه ترجماندر : نگرش ناسازگارانه )ج

گـاه يـك صـنعت صـرفاً از جهـت       كـه  چنـان . و ساختمان مشهود است ،موضوع، كاركرد
شـود و در جـايي     مي توجهشود و در جاي ديگر به نقش محتوايي آن   ساختاري تعريف مي

ه شـد بحـث  آن  دربارةديگر اصالً رنگ و بوي صنعت ندارد و يا شديداً متداخل و نامرتبط 
  ).6: 1388 محبتي،( هايي در مطالب كتاب شده است  آشفتگيله موجب بروز ئاين مس. است

نوشـته شـده    البالغه  ترجمانوطواط، كه با تقليد از مطالب  السحر  حدايقها به   »نگاه«اين 
 ةبا تأسي به سنّت عام گذشتگان، سه حوز ،كه رشيد وطواط طرفه آن. است، نيز سرايت كرده

به جريان عظـيم و   توجهبدون  ،بيند و  را يكسان مي ،مهم بالغت، يعني بديع و معاني و بيان
قدرتمندي كه در جهان اسالم با كوشش خواص آغاز گرديده و بالغت را به تفكيـك ايـن   

هـا   و دربـارة آن  زدآميـ  ميسه حوزه رسانيده است، همچنان مباحث هر سه حوزه را در هم 
هـا پـيش از     حـوزه سـال   اين در حالي است كه لزوم تفكيك مباحث اين سه .دكن بحث مي

با ظهور عبدالقاهر جرجاني و خاصه زمخشري و  اام. وطواط در جهان اسالم آغاز گشته بود
هـا پـيش از وطـواط        اين هر سه تن يا سال ،از قضا .در پي او سكّاكي اين جريان تثبيت شد

به آشنايي نسبتاً عميق وطواط با ادب عربي،  توجهبا . اند  اند و يا با وي معاصر بوده  زيسته  مي
خواري  شايد بتوان دليل آن را پخته. نمايد  عجيب ميي اندكاعتنايي به چنين جريان مهمي  بي

 با وجود. كه آفت كار تحقيق استـ  دانست ،و كمبود وقت وطواط، به دليل مشاغل ديواني
هاي چهـارم تـا ششـم      ، يعني شعر سدهخود ةدورتوانند شعر   اين آثار تا حد زيادي مي ،اين

اشعار اين دوره عمدتاً به قالب قصـيده اسـت و    زيرا ،را از منظر بالغي تحليل كنند ،هجري
صنايع مورد بحث در آثـار بالغـي وطـواط و رادويـاني و شـمس قـيس نيـز از         ةتقريباً هم
ديگـر  ات يـ نظرين ا اما. ها استخراج شده است  هاي بالغيون ايراني و عرب بر قصيده  درنگ
طبيعي است كه وقتـي  . تواند شعر سبك عراقي را از منظر بالغت بسنجد و بررسي كند  نمي



 155   مجاهد غالمينيا و  ناصر محسني

هـا   هـا در آن   و بحثات ينظربالغي نوشته شود و همان  ةياولآثاري به تقليد از اين تأليفات 
نشـده باشـد، از همـان نقـص      هـا  آنشعريِ روز در  تحوالتي به توجهمكرّر شود و هيچ 

 السـحر   حـدايق تقليـدي از   ،ديديم كه چنانرامي،  الدين شرفآثار بالغي . شود  برخوردار مي
را در  السـحر   حـدايق كه وطـواط   حال آن. وطواط و كوششي براي شرح و توضيح آن است

را در زمـان   الفقير تحفة و الحدايق  حقايقرامي  الدين شرفزمان رواج قصيده نوشته است و 
 ت،يروا ةويش لحن، مضمون، در كه ييها  تفاوت ليدل به ،يشعر ساحت دو نيا .رواج غزل

 يبالغـ  آثـار  و دارنـد خـاص خـود را    يها يژگيو ،يشناس سبك نظر از هست ها آن در... و
 داشـته  آن از يدرست درك توانند ينم ها آن مقلّدان اي يپرداز  دهيقص رواج زمان در شده مدون
 آن با را يعراق سبك شعر تواند  ينم يرام يبالغ آثار در شده مطرح تيانظر رو، نيا از. باشند
  .بفهمد است آن در كه يعيرف يها  قلّه

كـه در ايـن    بينيد  مي، الحدايق  حقايقبه ابيات و شواهد منقول در  توجه، با نمونه باب از
كـه   يابـد   شود، چنان تشخّصي نمي  الضدين جدا مي  كتاب اگرچه ظاهراً ذووجهين از محتمل
 ةهاي رواج سبك عراقي، سـد   كه در سده حال آن .آن را از اختالط و اشتباه با ايهام بازبدارد

ايهـام   ةسدويژه  به ،و سلمان ساوجي ،با حضور كساني مثل حافظ، خواجوي كرماني ،هشتم
 اما. كامالً ضروري است جدي بالغيون به اين ظرافت شاعرانه توجهو ابهام شاعرانه است و 

رامـي   الـدين  شـرف . ها را از برخورد مستقيم با شعر اين شاعران بازداشته اسـت   تقليد ذهن
  !ايهام كرده است ةزميندر ي ا نوگويياصطالح  به

كه چيزي بـيش از   ،كم براي دولتشاه سمرقندي صنعت ايهام دست ةدربارنوگويي رامي 
 الحدايق  حقايقنويسد و ذكري هم از   رامي را مي الدين شرفيك سده پس از اين شرح حال 

 زيـرا . بـوده اسـت   الحدايق  حقايقهاي صاحب   تر از ديگر نوگويي  آورد، برجسته  به ميان مي
هايي با يكـديگر دارنـد و     تفاوت السحر قيحداو  الحدايق  حقايقكه  پس از بيان اين ،دولتشاه

چيزي نگفته، از ميان همـه   ها آن ةدرباربرخي صنايع هست كه در اين كتاب آمده و وطواط 
  .ايهام را ذكر كرده استة دربارتفاوت اين دو كتاب فقط 

  :نوشته است» قول مصنّف«ايهام، ذيل  ةدربارپس از بيان نظر پيشينيان  ،رامي
  .آن را ايهام تام گويند شايد كه لفظ ايهام سه معني دهد؛

  بيت
ــاهي     دل عكس رخ خوب تو در آب روان ديد ــه م ــرآورد ك ــاد ب ــد و فري ــه ش  وال
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 و ايهام اين بيت يكي ماه است و يكي ماهي و يكي ماهيت؛ و از ايـن نـوع نـادر افتـد    
  ).58: 1341 رامي،(

 اسـت،  هاميا دربارة گذشتگان يآرا ترجمان كه ،»مؤلف قول« ليذ يرام نيالد شرف
 ايـ  ديبا ظاهراً را نيا و است خوانده »لييتخ« نه و »ليتخ« شان،يا قول از را، صنعت نيا

 يرو الحـدايق   حقـايق  حيتصـح  در كه ياشتباهات جمله از يكي اي و دانست يمطبع سهو
  .است داده
 هيسـا  يهجـر  هشـتم  سـدة  شـعر  بـر  كه است يصنعت دربارة يرام يينوگو تينها نيا

اين تعريف خام را كه پوستة هايي درآمده كه   به گونه حافظ وانيداست و خاصه در  انداخته
را نيز در تعريـف و تحليـل    شناسي زبانبالغي و ات ينظرترين   مدرن ةپوستدارد  جاي خود
  .درد  ايهام برمي
در نسبت  ،نيز ها آنرامي براي شاعران و تعيين تكليف براي  الدين شرفهاي بالغي   الزام

دادن   با بالغت شعر سبك عراقي، نمود ديگري از ناكارآمدي آثار وي در امكان خودنمـايي 
 كـه  چنـان ، شـعريِ روز اسـت   تحـوالت ي بـه  تـوجه  بـي  به ذوق شاعرانه و نماد ديگري از

رامي بر تناسب لفظ و معنا تأكيد دارد و جلوه و جمال شعر را بسـته بـــه ايـن     الدين شرف
  :ددان  تناسب مي

شـامل سـراپاي وجـود اسـت و چـون       اما بعد بدان كه صورت و پيكر و شكل و شـمايل 
اند، هرآينـه كمـال    اعتدال كمال حسن از تناسب اعضا مشاهده كرده ةآينمتصرفان ابدان در 

 حسن نوعروسان نظم را از تناسب لفظ و معني آرايشي بود تا منظور نظر اولواالبصار گردد
  ).54: 1325 رامي،(

ا منظور رامي از تناسب لفظ و معنا محدودشدن شعر پارسي به گروهي صور خيـال  منته
  :كه اينتناسب لفظ و معنا براي رامي يعني  زيرا، فرسود و قالبي است  دست

  .بايد دهان به درج گوهر نسبت داده شود ،جا لب به لعل تشبيه شود هر
  .بايد كه لب را به كوثر تشبيه كنند ،جا روي را به بهشت نسبت نمايند هر
  .الزم است كه خط به نبات تشبيه شود ،جا لب را به شكر تشبيه كنند هر
  .بايد خط را به نيل نسبت كنند ،جا روي را بقم گويند هر
  .بايد زنخدان به گوي تشبيه شود ،جا زلف را به چوگان تشبيه كنند هر
  .شود هيماه تشببه  يرو ديبا ،شود هيتشب شب به زلف جا هر
را چشم خواننـد   يكيكه  ديزلف را سنبل بنامند و نشا ديبا ند،يگو نرگس را چشم اگر
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 نـد يگو سنبل و نرگس كه ديبا ؛را زلف يگريرا نرگس و د يكي ايرا سنبل،  يگريو د
  .زلف و چشم اي

  .بايد كه زلف را شام گويند ،اگر روي را صبح گويند
و چشم را به بادام، بايد كه زلف را به سنبل نسبت دهند و  چون روي را به الله تشبيه كنند

  .لب را به شكر
  .زلف بايد به سايه تشبيه گردد ،جا روي را به خورشيد نسبت كنند هر

  .)صفحات متعدد: همان(كه روي را به ماه تشبيه كنند است جايز  ،چون قد را به سرو مانند كنند

در نظـر   ،هـا  آنكـه تخطّـي از    ،صور خيـال  ةحوز اي در هاي كليشه  »بايد«و از اين قبيل 
  :بستگي ذهن را ببينيد. استعدادي است تنها جايز نيست، بلكه نشان بي نه ،رامي

اكنون تمسك را اين نمونه كـافي  . و رعايت اين اقسام عين فرض است بلكه فرض عين
دارد و اكثر متقدمان متعرّض  قاست و اين شروط قواعد اصل است و به جان سخن تعل

عدم استعداد، خالف ايـن   ةبه واسط ،اند و اگر بعضي از متأخّران دقايق اين حقايق شده
از غايت پندار هنـر را عيـب    كه اينعجب . طريق العقل واحد. گويند، خالف اين باشد

ص پندارند و عيب را هنر و بدان خرسندند كه عوامشان معتقد گردند و از انكار خوا
سـفاهت را شـعار خـود    . نينديشند و انكار كنند كه آدمي را بتر از علّ ناداني نيسـت 

 ندانند و اگر بپرسند نخوانند ،و اگر به خطايي رسند .خبر بيكرده و از حقيقت اشعار 
  ).58: رامي(

  
  گيري نتيجه .3

رامـي،   الـدين  شرفهاي هفتم تا نهم هجري، از جمله آثار   شده در سده آثار بالغي تأليف
، چه در ها آنشده در  ات مطرحرياز روي آثار بالغي پيشين نوشته شده است و نظ ،عمدتاً

 ،بنـابراين . ات گذشـتگان اسـت  يـ مورد محاسن شعر و چه معايب شـعر، رونوشـت نظر  
 زيـرا ، يـابيم   نمـي ) سـبك عراقـي  ( خوددورة در نقد بالغي شعر  ها آنچنداني از كارايي 

پـردازي در   هـاي رواج قصـيده    ه آثاري است كه در سدهكردتقليد  ها آن ازآثاري كه رامي 
نسبت به سـبك عراقـي و    ها آنشده در  هاي مطرح  ها و الزام  ايران تأليف شده و ضرورت

 العشـاق   انيساز ميان آثار بالغي رامي . نمايد  فرسود مي  شناسيك آن دست  زيبايي تحوالت
طرح نوي كه در بالغت ريخته است، سبب به  ،آن حدي متمايز كرد و براي  تاشود   را مي
اگرچه اين اثر نيز پا به پاي شعر سبك عراقـي پـيش نيامـده اسـت و     . شدقائل صي تشخّ

  .چندان تعاملي با آن ندارد
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