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  »چون جمع شد معاني«
 نگاهي تحليلي به علم بياننقد و بررسي كتاب 

  *اهللا هادي روح
  

   �  چكيده
تالش براي آموزش بالغت فارسي كاري پسنديده در تمام مقـاطع دانـشگاهي اسـت و ايـن                 

شك نيازمند تأليفات مناسبي است كه بايد به همـت اسـتادان زبـان و ادبيـات فارسـي                    امر بي 
نوشتة حـسين آقاحـسيني و محبوبـه همتيـان     نگاهي تحليلي به علم بيان    كتاب  . ورت گيرد ص

 آن را بـراي آمـوزش       )سـمت  (هـا   سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم انـساني دانـشگاه          كه  
. ها و در خور تقدير و سپاس اسـت        كوشش دروس دانشگاهي منتشر كرده است، از اين نوع       

اند بـا مراجعـه بـه بيـشتر منـابع بالغـت قـديم و                  كوشيده نگارندگان كتاب با آگاهي و دقت     
هايي جامع  جديد در كنار آشنايي با متون ادب فارسي كتابي را فراهم آورند كه حاوي نكته 

هاي ديگري چون نقـد ادبـي و    و دقيق در آموزش بيان است؛ ضمن آنكه با مراجعه به دانش   
در . انـد   هاي نو فراهم كـرده     ا با ديدگاه  شناسي مجال آشنايي دانشجويان و خوانندگان ر       زبان

ها در نگارش، تدوين، توضـيح و انتخـاب     دقتي ها، به تبع، بعضي لغزش و بي       كنار اين ارزش  
بهتر شدن كتاب در    براي   يابد؛ اين بررسي نيز در اين زمينه است تا          ي راه مي  كتابهر  مثال در   
  . هاي بعد سودمند باشد چاپ

  
  ها كليدواژه

  .»سمت«آثار بالغي،  ، نقدنگاهي تحليلي به علم بيان بيان، بالغت،

                                                                                                                                         
   )rhadi@ut.ac.ir(ار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران دانشي* 
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  مقدمه
كه ) 1394( نوشتة حسين آقاحسيني و محبوبه همتيان است         تحليلي به علم بيان    نگاهيكتاب  

 صـفحه منتـشر     294 در    آن را  )سمت(ها    سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه       
 دانشجويان رشتة زبان و ادبيـات فارسـي در          براي«اين كتاب كه به روايت ناشر       . كرده است 

به ارزش دو واحد تـدوين شـده        ) بيان (2عنوان منبع اصلي درس بالغت       مقطع كارشناسي به  
. از يك پيشگفتار و شش فصل فراهم آمده است        ) چهار: 1394آقاحسيني و همتيان،    (» است

عنوان ميراث بيـاني     ن به اند تا در اين كتاب با بررسي تحليلي آنچه تاكنو          نگارندگان كوشيده 
شناسي اثـري آموزشـي را       هاي بالغت، نقد ادبي و زبان      به ما رسيده است با نگاهي به نويافته       

  :توان به شرح زير برشمرد نقاط قوت اين اثر را مي. فراهم آورند
 زيـرا   ،تأليف و تدوين كتاب بالغي در هر سطحي در خور تقدير و سـپاس اسـت               . 1

همــواره انــدك بــوده اســت و شــمار اســتادان توجــه بــه آن اهي در حــوزة كارهــاي دانــشگ
گزيننـد، هـم اينـك نيـز         دانشمندي كه اين حوزه را براي تدريس و تحقيق و تأليف بـر مـي              

هـاي   و نكتـه بپـردازد   خصوصاً كتابي مانند اين كتاب كه صرفاً بـه دانـش بيـان         ؛اندك است 
  .را از جوانب گوناگون بررسي كند مطرح

ضوعاتي كه در كتاب آمده اسـت در بيـشتر مـوارد نـشان از آن دارد            مطالب و مو  . 2
كه مؤلفان محترم از اين دانش آگاهي داشـته و در فهـم و تـدريس آن بـه مرحلـة شـناخت                       

درستي عرضه    روايت خويش را از علم بيان به       ،)2: 1395هادي،  (اند و به تعبيري      دست يافته 
 . اند كرده

دهـد كـه نويـسندگان بـا         گانه نشان مي   هاي شش  لتأمل در پيشگفتار كتاب و فص     . 3
كمال آشنايي داشته و در طرح موضوعات مختلـف          آثار مهم بالغي و شعر و ادب فارسي به        

اند تا با نگاهي نقادانه كه نشان از دقت و فهم روشن آنان دارد، موضوعات بياني را                  كوشيده
 .طرح كنند و به تحليل و بررسي آن بپردازند

 نقد ادبـي اسـت، نـشان از          و هايي چون فلسفه   هاي نو كه رهاورد دانش     طرح نكته . 4
كوشش مؤلفان دارد تـا نـشان دهنـد كـه در حـد تـوان خـويش بـه آشـنايي دانـشجويان بـا                          

اند كه اين  عالوه بر اين نشان داده    . اند دهند و براي آن كوشيده     موضوعات جديد اهميت مي   
تـا چـه حـد بـا     داشـته،   زش طـرح و تأمـل       موضوعات در كنار اركـان اصـلي دانـش بيـان ار           

هـا در بررسـي متـون ادب         تـوان از آن    معيارهاي بالغت فارسي هماهنگي دارد و چگونه مي       
 .فارسي بهره برد
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دهد كه مؤلفان عالوه بر مراجعـه بـه كليـة            نگاهي اجمالي به منابع كتاب نشان مي      . 5
تـر و   تي بهتر از بالغت و فهم دقيقتواند به شناخ آثار بالغي قديم و جديد با مطالعة آنچه مي    

د كـه بـراي دانـشجويان و اسـتادان          نـ اند تا كتابي فراهم آي     امروزي آن كمك كند، كوشيده    
 .ادب فارسي سودمند باشد

 در مقايسه با آثـار معاصـري كـه در ايـن حـوزه               نگاهي تحليلي به علم بيان    كتاب  . 6
تواند براي همة خواننـدگان      ميو  ت  مند اس  ، از دقت و جامعيتي معقول بهره       است نوشته شده 

 .سودمند باشد

نگاري كتاب در    پردازي و حروف   چاپ، صحافي، طرح جلد، قطع كتاب، صفحه      . 7
 براي انتشار مطلوب اثر تشكر      »سمت«حد معقول، پسنديده و شايستة تحسين است و بايد از           

 .كرد

 دقيـق خوانـده     ها كه به بعضي از آن اشاره كـرديم، وقتـي كتـاب             در كنار اين مزيت   
ن و تـالش بـراي بـازبيني و اصـالح آن، بـر             ه آ خورد كه توجه ب    هايي به چشم مي    شود، نكته 

هاي اصالحي و استحـساني      آنچه در پي خواهد آمد تركيبي از نكته       . افزايد ارزش كتاب مي  
يا پرسشي است كه اميدوارم از سوي مؤلفان دانشمند و بزرگوار به چـشم دوسـتي و ارادت                  

 .د و براي خوانندگان عزيز سودمند باشدديده شو

  
  هاي كتاب  بررسي فصل

هـاي ارزشـمندي در توضـيح     فصل اول كتاب كليـات نـام دارد كـه حـاوي نكتـه          ●
 ايـن  شـود   پيشنهاد مي اما، آمده است35 تا   31 هاي  هها در صفح   اين نكته . اقتضاي حال است  

 با ديدن عنوان فصل انتظار دارد كه        خوانندهزيرا،   ؛ها به صفحات اولية فصل منتقل شود        نكته
 امـا   .هايي بپردازند كه با بالغت مرتبط باشد و به آموزش آن كمك كند             نگارندگان به نكته  

كه در پي سخن از زبان شـعر       » دوران جاهليت  « و »اساطير يونان و روم   «وجود عناويني چون    
ودشان به كتاب انسجام   كشد، ضروري نيست و نب     آيد و به شرح و تفصيل تابع مي        به ميان مي  
  . بخشد بيشتري مي
را بـه بيـان سـير    ) 124-101( صـفحه  24نگارندگان حـدود   ) تشبيه(در فصل سوم     ●

 ي همـة ارزش و سـودمند   با، در حالي كهپردازند تشبيه از آغاز شعر فارسي تا روزگار ما مي 
خواننده واقع، در .  مناسب نيستشود آموزش بالغت نوشته ميكه در زمينة كتابي آن، براي 

فراغت نيافته اسـت،    از آن   كامل  خواند تا تشبيه را بياموزد و تا وقتي به طور            اين كتاب را مي   
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ضرورتي ندارد كه با سير تشبيه در ساحت عقلي و حسي، آن هم در كل شعر فارسـي آشـنا                    
چنـين   در شعر فارسـي    صورخيالدرست است كه شفيعي كدكني در كتاب ارزشمند         . شود

در آن كتاب چيز    وي   اما مقصود    ،)377: 1370شفيعي كدكني،   ( است   آغاز كرده كاري را   
افزون بر اينكه طرح اين موضوع ارتباط مستقيمي بـا مباحـث كتـاب نـدارد و           . ديگري است 

بود بايد براي صور خيـال ديگـر نظيـر مجـاز، اسـتعاره و كنايـه هـم نوشـته                      اگر ضروري مي  
 مطالـب، شـواهد بـسيار و گـاه نامناسـب، و نگـارش بـر        عالوه بر اين، بايد به تكـرار  . شد مي

ايـن بـراي    افزايـد و     اساس تداعي معاني در اين بخش نيز اشاره كرد كه بر حجم كتاب مـي              
  .شود ميسنج دشوار  خوانندة نكته
آيـد كـه ارمغـان مطالعـات      ميـان مـي   در فصل چهارم سخن از استعارة مفهومي بـه     ●

ن اعتراف به ارزشمندي ايـن مطالـب، تفـصيل دوازده           در عي . هاي نوين است   جديد و دانش  
اين تلقي از استعاره با آنچه در بالغـت سـنتي           . اي اين موضوع چندان ضروري نيست      صفحه

بهتر آن بـود  . اذعان دارندبه آن اي كه نگارندگان محترم نيز       آمده است متفاوت است؛ نكته    
مـشخص  ت سـنتي بيـشتر كاويـده و    شد و ارتباط آن با بالغ تر مطرح مي كه اين بحث كوتاه   

 .گرديد ميهاي بالغت ممكن  شد تا مجال طرح و آموزش آن در كالس مي

در ايـن  . ترين فصل كتاب است به نماد اختصاص يافته است  فصل ششم كه كوتاه    ●
اند با مراجعه به منابع مختلف تعريفـي روشـن از نمـاد بـه                اي مؤلفان كوشيده   فصلِ ده صفحه  

توانـد بـه ايـن       برد و در پايان نمي     اي نمي  تأسفانه خواننده از اين تالش بهره     دست دهند؛ اما م   
آيد و رابطة آن با بالغت سنتي چگونه    نماد چيست؟ دركجا به كار مي     : ها پاسخ دهد   پرسش

 شود؟  تفسير مي

  
 تأمل در مباحث كتاب

  نگارش شيوة 
رنـدگان آن اسـتادان زبـان و    شود و نگا كتابي كه براي رشتة زبان و ادبيات فارسي نوشته مي       

، پـردازد   مـي هـاي آموزشـي      نشر كتاب به   كه   »سمت«ادبيات فارسي هستند و سازماني مانند       
ترين لغزش نگارشي به سادگي نگـذرد و   برد تا از كوچك شدت باال مي انتظار خواننده را به 

 اصـالح ايـن     ها، با اذعان به ايـن كـه        هايي اندك از اين غفلت     نمونه. زبان به پرسش بگشايد   
  :شود گرفت، در كتاب ديده مي اثر صورت ميويراستار سوي از بايد ها  نكته

شـده بـراي بالغـت مطـالبي اسـت كـه             از تعـاريف ارائـه    «: اند  نوشته 24در صفحة    ●
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 مقصود از اين جملـه      ؛» از قول اقوام مختلف نقل كرده است       تبيينال و البيانجاحظ در كتاب    
نوان نهاد و گذاشتن آن در ميان جمله فهم جملـه را دشـوار و               ع به» مطالب«چيست؟ انتخاب   

 تعـاريف    و التبيـين   البيـان جـاحظ در    : شـد  آيا بهتر نبود كه نوشته مـي      . نامأنوس ساخته است  
  .بالغت را از اقوام گوناگون نقل كرده است

سـبب اسـتفادة     دليـل كـالم ملفـوظ هـم بـه          سخن هم بـه   «:  آمده است  8در صفحة    ●
دليـل   هـم بـه   « مقصود از    ؛»ترين اسرار هستي است    اهرانه از آن يكي از رازناك     هنرمندانه و م  
 چيست؟ » كالم ملفوظ

آيـد، بـراي توضـيح انـواع اسـتعارة          بعد از آنكه اركان استعاره مي      201در صفحة    ●
 :شود بندي بيان مي مصرحه اين طبقه

 مالئمات مستعارله + مستعارمنه = استعارة مصرحة مجرده . 1

  مالئمات مستعارمنه + مستعارمنه = ستعارة مصرحة مرشحه ا. 2
   مالئمات مستعارمنه+ مالئمات مستعارله + مستعارمنه      = استعارة مصرحة مطلقه. 3

 ) بدون مالئمات مستعارله و مستعارمنه(مستعارمنه                                             

 اين پرسش را بـراي خواننـده     ،شود ستعاره پي گرفته مي    كه در تمام فصل ا     ،اين زبان 
چـه  ) 1392رجـايي،   ( البالغه معالمكتاب  آورد كه اين كتاب در زبان نگارش با          وجود مي  به

شود كه توجه كنيم هر بار كه خواننده اين كلمات           فرقي دارد؟ دشواري كار وقتي بيشتر مي      
نمونة اعالي ايـن    . به است  شبه و مستعارمنه مشبه   خواند بايد به ياد بياورد كه مستعارله م        را مي 

توان ديد كه توضيح استعارة مصرحة مرشـحه بـا بيتـي از               مي 204دشوارنويسي را در صفحة     
  .شود خاقاني هم آراسته مي

ها و شعرهاي عربي در يك كتاب فارسي بايـد           نقل آيات قرآن، احاديث، عبارت     ●
گـذاري و ترجمـه شـوند؛ كـاري كـه            هـا حركـت    ه بايد جملـ    و نيز  با مالحظاتي همراه باشد   

گـذاري   اي از اين جمالت را كه نه حركـت         نمونه. اند نگارندگان گاهي از آن چشم پوشيده     
  و 215،  186،  175،  146،  71،  64،  63،  49،  47اي دارنـد در صـفحات        اند و نـه ترجمـه      شده
  .توان ديد  مي220

  
  تدوين نامناسب 

ة علوم از علوم تجربـي گرفتـه تـا علـوم عقلـي و               در هم «:  آمده است  9در صفحة    ●
هـا   صورت وضعي و قراردادي اسـت كـه بـه قـول منطقـي              انساني همة واژگان و تركيبات به     

پرسش نخست اينكـه مگـر تركيـب غيـر از           . »داللت مطابقه و به قول بالغيون حقيقت است       
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اينكه طرح ايـن دو     شود و پرسش ديگر      ها ساخته مي   واژه است؟ تمام تركيبات زبان از واژه      
 توضيح داده شوند، صالح     39 و   37كه قرار است در صفحات      » داللت و حقيقت  « اصطالح  

  ؟ يا خيراست كه در اينجا بيايند
ناگاه به ارتباط اين نـوع        مؤلف در پايان سخن از تشبيه چيستاني به        165در صفحة    ●

شناسد، اركان   نوز استعاره را نمي   پردازد و بدون توجه به اينكه خواننده ه        تشبيه با استعاره مي   
نكتة ديگري كـه بايـد بـه آن    «: گويد خبر است، مي داند و از انواع گوناگونش بي    آن را نمي  

  محـذوف و مـستعارمنه    ) مـشبه (توجه كرد، ايـن اسـت كـه در اسـتعارة مـصرحه، مـستعارله                
 .»شود ذكر مي) هب مشبه(

: مركـب بالكنايـه آمـده اسـت        در توضيح استعارة مركب يا مجاز        223در صفحة    ●
شود و سپس تفـاوت آن بـا        اي مي  براي روشن شدن اين تعريف ابتدا به كنايه در فعل اشاره          «

و در ادامه دو صفحة كامل به بحث درخصوص كنايه و مجاز    » ... شود   مجاز مركب بيان مي   
ح اين در حالي است كه موضوع كنايه هنوز در ايـن كتـاب مطـر              . يابد مركب اختصاص مي  

 .شود  آغاز مي، صفحة بعد30 يعني حدود ،257نشده است و تعريف و توضيحش از صفحة 

يكي از انواع كنايه در زبان فارسي كنايـه از اسـم يـا              «:  آمده است  265در صفحة    ●
... برنـد    كـار مـي    در اين كنايه يكي از صفات موصوف را به جاي اسم او به            . موصوف است 

 شاه  ،)فرشتگان(پوشان فلك     سبزپوشان فلك يا خرقه    ،)هدهد (هايي مانند مرغ سليمان    كنايه
طـرح ايـن نكتـه در حـالي         . »)رسـتم (بخـش    و تـاج  ) اسفنديار(تن   ، روئين )افراسياب(تركان  

 توضيح داده شده است و خواننده انتظـار         273گيرد كه اين نوع كنايه در صفحة         صورت مي 
 . اين تعريف بيايد،) بزرگيشهرت، عظمت و(هاي كنايه  ندارد ذيل يكي از دليل

  
 مطالبتكرار 

ابن سنان خَفاجي از عالمان قـرن پـنجم نيـز بـا نقـل         « آمده است كه     18در صفحة    ●
 را بـر مبنـاي تبيـين تفـاوت بـين فـصاحت و               الفصاحهسرّبرخي ازهمين تعاريف كتاب خود      

 در كتـاب    سـنان  اولين بـار ابـن    «:  آمده كه  22در صفحة   و دوباره   » بالغت تأليف كرده است   
 بين دو اصطالح فصاحت و بالغت مرزبندي كرده و قائل به تفاوت بين ايـن دو                 سرالفصاحه

نظرانـي كـه در عرصـة بالغـت          از ديگر صاحب  «:  آمده است  24در صفحة   نيز  و  » شده است 
سنان خفاجي، شاعر و اديـب قـرن پـنجم را             ابن ،اند هاي ارزشمندي ارائه كرده    سنتي ديدگاه 

 خود را بر مبناي تبيين تفاوت بين فصاحت و بالغت           الفصاحةسرّوي كتاب   . دنام بر توان    مي
  . »تأليف كرده است
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وي . عبدالقاهر جرجاني از علماي معروف قرن پـنجم اسـت         «:  آمده 18در صفحة    ●
گـذار دو علـم معـاني و بيـان      پايـه ... هاي خاصش در زمينة مباحث بالغـي و         سبب ديدگاه  به
ازجمله علماي برجستة بالغت در قرن پـنجم        «:  آمده 25در صفحة   داً  و مجد » آيد شمار مي  به

تكرار يـك نكتـه   . »اند گذار دو علم معاني و بيان دانسته   وي را پايه  . عبدالقاهر جرجاني است  
وجـود   انـد، ايـن دغدغـه را بـه      و در يك فـصل كتـاب آمـده     در صفحاتي كه به هم نزديك     

 . اند كار نبرده  اثر دقت الزم را بهآورد كه نگارندگان در نگارش و تدوين مي

كاين اشارت ز جهان    / بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين          «:بيت 136در صفحة    ●
 در صـفحة    ،بـار ديگـر   و  عنوان تشبيه مركب مورد بحث واقـع شـده           كه به » گذران ما را بس   

ود منعي  اين كار به خودي خ    .  است يو تكرار رفته  كار   شبه تخيلي به    براي توضيح وجه   169
ندارد؛ اما در بالغت كه مثال كليد راهگشاي آموزش است، انتخاب مثال جديـد و توضـيح                 

 .سازد تر مي تر و متن را شيرين را بر خواننده آسانيادگيري آن 

كـه در صـفحة     » ... عمر برف است و آفتاب تموز        «: بيت 134در صفحة   همچنين   ●
 . تكرار شده است171

 .شود بته تشبيه يار به جان در شعر فارسي فراوان ديده مي          ال«:  آمده 193در صفحة    ●
 سعدي به طور مـضمر دوسـت را جـان و خـود را در فـراق او صـورت       ،مثالً در دو بيت زير   

ايـن  » ... .بگذري اي پيك نـسيم صـبا        / بار دگر گر به سركوي دوست     : جان ناميده است   بي
هايي با تـشبيه    اين بود كه به بيت     تر  آموزشي ؛ آمده است  149دو بيت پيش از اين در صفحة        

 .شد آشكار اشاره و از تكرار اين دو بيت پرهيز مي

  
  هاي عجيب استنباط

:  هنگام سخن درخصوص تابعه در شعر فارسـي چنـين آمـده اسـت              13در صفحة    ●
در هر حال كم كم تابعـه در شـعر فارسـي رنـگ و بـوي خـويش را از دسـت داد و جـاي                           «

گمـان كـنم در ايـن بيـت         . »... قافيه انديشم و دلدار من      . ار سپرد خويش را به معشوق يا دلد     
مند از آن است كه چرا مولوي به جاي انديشيدن   مثنوي دلدار روايتگر شعر نيست؛ بلكه گله      

در ادامـه نيـز در همـين صـفحه بـه تعبيراتـي نظيـر                . و به قافيه يا به شاعري انديشيده است       ه ا ب
هـا نيـز    شـود و گويـا ايـن      زل در شعر حـافظ اشـاره مـي        هاتف، سروشِ عالم غيب و سلطان ا      

 در ،تابعـه بـاوري كهـن اسـت    . ها نيز ربطي به تابعـه ندارنـد   اين. شوند جانشين تابعه تلقي مي  
  . خداوند است،حالي كه سروش و هاتف برخاسته از تفكر ديني و عرفاني و سلطان ازل نيز

اخوان نيز به وجـود تابعـه       «: ست با استناد به شعر اخوان ثالث آمده ا        14در صفحة    ●
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خواسته است بگويد كه از اين باور        شك اخوان مي   بي. »كند در تلقين شعر خويش اشاره مي     
 ي به آناي است كه در نگارش كتاب توجه باور دارد و اين نكته به آن   كهن اطالع دارد، نه     

 .نشده است

مـال دارد كـه از خلـق    احت «:اند  در بيان تاريخچة علوم بالغي آورده  15در صفحة    ●
نخستين كالم ادبي و به نظم درآوردن نخـستين شـعر، دانـشي نيـز بـراي سـنجش رسـايي و                      

بيان چنين احتمالي عقـالً پـذيرفتني   . »شيوايي آن و تعيين كالم برتر تدوين و خلق شده باشد   
 ،بـه يقـين   . زماني معني ندارد   شوند، هم  نيست؛ قاعدتاً در علومي كه بر بنياد ساير علوم بنا مي          

ورزي، كــساني بــه  هــا بعــد از پيــدايي شــعر و شــاعري و ادب و ادب تــوان گفــت ســال مــي
بنـدي آن    ها و تـدوين و طبقـه       تفاوتبه  هاي آن با سخن عادي پي برده و در بيانِ آن             تفاوت
 .اند كه نتايج تالش آنان پديدآورندة بالغت و بنيادهاي آن است كوشيده

  
 ها  لغزش

شـود   ها ماندگار مي   با مثال آموخته و با تمرين در ذهن       : بر دو چيز است   اساس آموزش بالغت    
شـوند تـا در كتـابي ماننـد          هايي كه براي آموزش انتخاب مـي        مثال ،بنابراين). 1: 1383هادي،  (

 بيايند، بايد از جهات مختلف مـورد بررسـي و دقـت قرارگيرنـد تـا                 نگاهي تحليلي به علم بيان    
ها صورت گرفته باشد؛ موضوعي كه گاه در كتاب مـورد            يا شرح آن  مبادا اشتباهي در انتخاب     

  :كنيم ها را ذكر مي اي از اين مثال نمونه. نقد آنچنان كه بايد و شايد رعايت نشده است
مثالً وقتي از دور دوسـتتان      « در توضيح قرينة معنوي آمده است كه         42در صفحة    ●

آيـد، درحقيقـت     او سوار بر رخش مي    : ييدگو آيد و مي   بينيد كه مي   را سوار بر دوچرخه مي    
بينيد كـه او سـوار بـر دوچرخـه اسـت نـه اسـب و ثانيـاً          ايد؛ زيرا اوالً مي  كار برده  دو مجاز به  

 .»ايـد  كـار بـرده    دانيد كه رخش اسب خاص رستم است كه اينجا در معني مطلق اسب به              مي
 كـسي بگويـد كـه مـا         ؟ اگر  به كار رفته است    است كه چرا دو مجاز    مطرح  پرسش  حال اين   

ايم، سخن نادرسـتي     كار برده  مانند كرده و به جاي آن به      ) اسب رستم (دوچرخه را به رخش     
توان دوچرخه را به اسب مانند كرد، تشبيه آن به رخش نيز منعي نـدارد                گفته است؟ اگر مي   

 .كند تر و اغراقش را نيز بيشتر مي و دريافت جمله را هم آسان

بـسي تيـر و دي مـاه و    : انـد  ثال مجاز به عالقه جزئيـت آورده  براي م 47در صفحة    ●
 در  ،انـد  ها را مجاز دانـسته     آنگاه ماه  ؛)سعدي(بيايد كه ما خاك باشيم و خشت        / ارديبهشت  

   .توانند معني شوند ها كنايه از گذر عمرند و در معناي حقيقي هم مي حالي كه اين
و التفعـل و افعـل      ...  و فاعالت بود     حديث من ز مفاعيل   : هاي بعد  اين اشتباه در بيت   
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شود؛ زيرا هم مفاعيـل و فـاعالت و هـم التفعـل و افعـل                 هم تكرار مي  ... نكند چندين سود    
همين اشتباه بار ديگر در صفحة      . توانند در معناي حقيقي هم فهميده شوند و كنايه هستند          مي
و در   )سـعدي (وخ كـرد    كه تورات و انجيل منس    / نه از الت و عزي بر آورد گرد          : بيت ،52

الت و  . تكرار شـده اسـت     )منوچهري... (من و تو غافليم و ماه و خورشيد         :  بيت ،53صفحة  
تواننـد مجـاز     انـد و نمـي     كـار رفتـه    ، من و تو همه در معناي حقيقي بـه         انجيل تورات و عزي،  

  .همه كنايه هستندبلكه  ؛دنباش
نبوده است دسـتي بـر آن       / ا  ن ر آبه هارون ما داد موسي قر     :  در بيت  54در صفحة    ●
و دشـمن ايـشان     ) ص(، پيامبر )ع(هارون و موسي و سامري را مجاز از حضرت علي           ؛  سامري را 

اند؛ در حـالي كـه     جهانبخش نوروزي آوردهمعاني و بيان  اند و اين را به نقل از كتاب          دانسته
 »تـا «نادرسـت    نيـز بـه   » ما«بايد بيفزاييم كه    . تر هر سه را استعاره دانست      توان به زباني ساده    مي

 ). 143 :1357ناصرخسرو، (نوشته شده است 

هوا را همـه    :  براي عالقة مالزمت اين بيت براي مثال نقل شده است          55در صفحة    ●
اند؛ در حـالي     باران را مجاز از ابر دانسته     : وفان گرفت بحر ط ز باران همه    /  گرفت   ارانباد و ب  

باد و باران هـوا را      :  گرفت و مصراع را چنين معني كرد       توان باران را به معناي حقيقي      كه مي 
و بر فراز دشت    «: اين ايراد بر مثالي كه از شعر نيما انتخاب شده، نيز وارد است            . پر كرده بود  

 .» است باران عجيبيارانب

 از عالقة اطالق و تقييد سخن به ميـان آمـده و بـراي مثـال بـه بيـت                     64در صفحة    ●
واي اگر از پس امـروز      / گرمسلماني از اين است كه حافظ دارد      : حافظ اشاره شده است كه    

اند؛ در حالي كـه      آنگاه در اين بيت امروز و فردا را مجاز از دنيا و قيامت دانسته             . بود فردايي 
تـر و    زبانـان مـأنوس    بهتر آن است كه عالقة آن را عـام بـه خـاص بـدانيم كـه بـراي فارسـي                    

  .تر است مقبول
اين سخن جـاي تأمـل      . »ترين ركن تشبيه است    شبه مهم  وجه« : آمده 80در صفحة    ●

 وجـودش وابـسته بـه       ةشبه از خود استقاللي ندارد و هم       وجهبدين علت كه     اول   ،جدي دارد 
شـد آن را از      توانست اينقدر مهم باشد هرگز نمـي       شبه مي   دوم آنكه اگر وجه     و به است  مشبه

شـك   اي سـاخت تـشبيه و فهـم آن بـي          ترين ركن تشبيه بـر     مهم. ساختمان تشبيه حذف كرد   
بـه  مـشبه (پاية برترين، مانـسته     «: اند بالغيون ديگر نيز بدين نكته تصريح كرده      . به است  مشبه (
 ). 41: 1368كزازي، (» است

هـر كـه را گـم شـده اسـت      : سعدياز شبه اين بيت   در توضيح وجه88در صفحة    ●
شـبه   به يوسف تشبيه شده است و وجه      دل  «در واقع،   . گو ببين در چه زنخدانش    / يوسف دل   
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شبه گـم شـدن      دهد كه وجه   اندكي دقت در خواندن مصراع اول نشان مي       . »آن زيبايي است  
  . هركه را دل مانند يوسف گم شده است: است

تـا بـر تـو عرضـه دارد     / آيينة سكندر جام مـي اسـت بنگـر      :  در بيت  97در صفحة    ●
انـد كـه بـي       به دانـسته   را مشبه و جام مي را مشبه       نگارندگان آيينة اسكندر     ؛احوال ملك دارا  

 . گذاري شده است هيچ ترديدي اشتباه است و برعكس نام

بلـم آرام چـون     : يح تشبيه مركب اين مثال آمـده اسـت         براي توض  134در صفحة    ●
گـاهي  «: انـد  نگارندگان در توضيح نوشـته     ؛به نرمي بر سر كارون همي رفت      / قويي سبكبار   

پرسـشي كـه بـراي خواننـده پـيش      . » مركب، بخشي از تشبيه مشترك اسـت  در طرفين تشبيه  
آيد اين است كه مگر در تشبيه مركب نبايد دو جزء مختلف بـا هـم تركيـب شـوند و از                       مي

جزء دوم يعني بـر     :  آمده است  كه  چنان ،به پديد آيد؟ در اين مثال      ها مشبه و مشبه    تركيب آن 
توان يك چيز  عريف تشبيه تناقض دارد؛ زيرا نميسر كارون رفتن يكي است و اين با اصل ت        

 ؛)مـشبه (بايد اين تشبيه را يك تـشبيه مفـرد بـدانيم كـه در آن بلـم                  . را به خودش مانند كرد    
  . است) وجه شبه(و به نرمي برسركارون رفتن ) به مشبه(قو

عمـر بـرف    :آمـده اسـت  ) 52: 1368سـعدي،  (گلـستان  اين بيت از    ،در همين صفحه  
بـا وجـود توضـيحي كـه در پايـان            . غـره هنـوز    اندكي ماند و خواجـه    /  تموز   است و آفتاب  

 دربارة همين مثال آمده و تفسير و تأويل بيت به اينكه عمر در برابر حوادث مثل   135صفحة  
برف در مقابل آفتاب است، بايد افزود كه اين تشبيه مفرد به مركـب اسـت و عمـر درگـذر                     

  .اي نياز ندارد خويش به حادثه
كاين اشارت ز جهـان     / بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين         :  بيت 136ر صفحة   د ●

بـه در جملـه نيامـده، امـا          اگرچه بخشي از مشبه   «:  تشبيه مركب دانسته شده    ؛گذران ما را بس   
. »گذر عمر در ظرف روزگار و زمان مانند گذر آب در جوي است            : اصل تشبيه چنين است   

 ذات ايـن دو     ،يـست؛ زيـرا عمـر گذرنـده اسـت و آب هـم             البته، نيازي به اين همـه تأويـل ن        
بهتـر آن نيـست كـه عمـر را اسـتعاره از آب بنگـاريم همـراه بـا                    . گذرايي و ناپايداري است   

به را به جـاي      آوري حافظانه كه خالف انتظار همه آب را به عمر مانند كرده و بعد مشبه               نوع
  مشبه نهاده است؟

  و اسـت  و يا مقلوب يك نوع تلقي شـده           تشبيه معكوس يا عكس    154در صفحة    ●
جـا كـردن    تواند بدون سابقه در زبان خلق شـود؛ زيـرا بـا جابـه      كه تشبيه عكس مي   در حالي   

  ؛)156: 1380رادويـاني،   (شـود و حاصـل آن دو تـشبيه اسـت             طرفين يك تشبيه ساخته مـي     
         انتظـار   شـود و بـه شـكلي خـالف         به عوض مي   در حالي كه در تشبيه قلب جاي مشبه و مشبه 
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  . رود كار مي اهل زبان به
اميـد هـست كـه روي       :  نقل شـده اسـت     گلستان دو بيت از مقدمة      173در صفحة    ●

الخـصوص كـه ديباچـة      علـي ؛ازين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است/ مالل در نكشد   
در ايـن بيـت نيـز گلـستان در دو معنـي              «.به نام سعد ابوبكر سعد بن زنگي است       / همايونش  

پرسـش ايـن اسـت      . »شمار نمي رود   شبه به  ار رفته و داراي اشتراك لفظي است؛ اما وجه        ك به
  .كه آيا در اين بيت تشبيهي وجود دارد؟ گمان كنم چنين نباشد

يـا ز ديـده سـتاره       :  در توضيح زاوية تشبيه اين بيت نقل شده است         176در صفحة    ●
دهنـد و آن     مصراع اول را توضيح مـي      نگارندگان ستارة    .شمرم يا به ديده ستاره مي    / بارم مي

 اما در اين بيـت اصـالً تـشبيهي    ،اين سخنان درست است. كنند هاي اشك معرفي مي    را قطره 
  .كار نرفته است ستاره استعارة مصرحه است كه در معناي حقيقي به. وجود ندارد
 بيتي از وحشي بافقي براي مثالِِ استعاره نقـل شـده اسـت تـا نـشان             191در صفحة    ●

. انـدازد  سازد يا خواننده را به اشتباه مي       داده شود كه نبود قرينه شناخت استعاره را دشوار مي         
 بـه   ،انتخاب مثال، درست انجام نشده است؛ زيرا اين بيت با بيت پيشين ارتبـاط معنـايي دارد                

  . اي كه بدون توجه به بيت پيشين معناي بيت پسين نامعلوم خواهد بود گونه
عـدوي  سـر را     زبان/ زبان بسيار سر بر باد داده است         :با هم بخوانيم  را  ديگر  دو بيت   

 اكنون با نگاهي .تن از خصم برون پرهيز كرده/  خنجر تيز كرده     عدوي خانه ؛   است زاد خانه
بهـي   عدوي خانـه مـشبه   . اي در كار نيست    شود كه اصالً استعاره    اجمالي به دو بيت معلوم مي     

  .ت قبل آمده استدر بي) زبان ( است كه مشبه آن 
به بـدون ذكـر مالئمـات        آوردن مشبه «:  ذيل استعارة مصرحه آمده    199در صفحة    ●

  ايـن نـوع اسـتعاره    . به است؛ يعني مـستعارمنه هـيچ گونـه مالئمـي همـراه نـدارد       مشبه و مشبه
براي روشن شدن موضوع به اين مثـال توجـه         . »كمياب و حتي در كالم مكتوب ناياب است       

هاست در تـأخير و طالـب را         كه آفت /  ار همي بندي خدا را زود صيدم كن        به فتراك : كنيد
 بـه   207آنچه اينجا آمده همان استعارة مطلقه است كـه نويـسندگان در صـفحة               . »زيان دارد 

نكتـة دوم اينكـه بيتـي       . آمد اي اينجا مي    پس نبايد بي هيچ مقدمه     ؛اند طرح و نقد آن پرداخته    
اند فتراك استعاره از زلف است       نگارندگان نوشته . اي ندارد  كه نقل شده است اصالً استعاره     

در هيچ شرحي از حافظ تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد كسي فتراك را استعاره  ). 200ص  (
  ).3/1839: 1394حميديان، :  نك،براي مثال(از زلف ندانسته است 

ه يعنـي بـا     اسـتعارة مكنيـه را معمـوالً بـه همـين گونـ            «:  آمده است  201در صفحة    ●
كنيــهاليــه  مــضافاســت هــم در » صــفت«نگارنــده معتقــد اســت واژة مكنيــه . آورنــد مــي»  م  
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  .فارسي و هم در عربي
بكـن پنبـة   :  در توضيح اضافة اقتراني بيتي از سعدي نقل شده است  214در صفحة    ●

گوش را به چيزي تشبيه نكرده كه مثالً هوش داشـته باشـد؛ بلكـه               «... غفلت از گوش هوش     
كار رفته است و هوش صـفتي بـراي گـوش            پنبه از گوش بيرون آوردن به صورت كنايي به        

 ، اسـت؟ عـالوه بـر ايـن        يبايد پرسـيد هـوش چگونـه صـفت        . »است يعني گوش همراه هوش    
اليه است و بـدون تـشبيه،        شك گوش هوش استعارة مكنيه است؛ زيرا بارِ معني بر مضاف           بي

آنگاه . ش به انساني مانند شده است كه گوش دارد  هو. نمايد تصور معني درست ممكن نمي    
اي است از گوش جان خود بركند        خواهد كه غفلت را كه چونان پنبه       سعدي از خواننده مي   

 . و سخن او را به جان بشنود وگرنه با گوشِ سر بشنود كه پيش از اين هم شنيده است

معني حقيقي بدانيم    اصلي كنايه را جواز ارادة       ةاگر شاخص «:  آمده 271در صفحة    ●
 اصلي مجاز و استعاره، و با همين معيارها به سراغ كنايه و اسـتعارة               ةو قرينة صارفه را شاخص    

هـاي بالغـي      در كتـاب    را كـه   يابيم كه برخي از آنچه     تمثيليه يا استعارة مركب برويم، درمي     
 غربـال   آب در هـاون كوبيـدن، آب در       : رسـد  نظـر نمـي    اند، درست به   استعارة مركب دانسته  
هايي از اين قبيل را بايـد كنايـه          زار افكندن، خشت به دريا زدن و مثال        كردن، تخم در شوره   

اي كه بايد در اصالح اين سخن افزود اينكه ايـن گونـه جمـالت زمـاني كـه در                     نكته. »ناميد
مثيليـه  برد، استعارة ت كار مي ها را به اي آن  اند؛ اما زماني كه گوينده     شوند، كنايه  زبان خلق مي  

 ،كـوبي  تـو آب در هـاون مـي       : گويـد   وقتي كسي خطاب به دوستي مي      ، براي مثال  .سازد مي
به يك  كاربرد تنهاي مشبه . كند مانند مي » به آب در هاون كوبيدن    «شك كار بيهودة او را       بي

شود؛ همان كه اسـتعارة مركـب يـا تمثيليـه خوانـده              استعاره است كه در قالب جمله بيان مي       
 .شود مي

گـاهي  «: آمـده اسـت   ) ذات يا اسم  ( در توضيح كنايه از موصوف       273در صفحة    ●
 به جاي اينكه موصوف را ذكر كنند، صـفتي از صـفات             ،در متون ادبي و حتي زبان تخاطب      

شـنونده نيـز از طريـق ايـن صـفت پـي بـه موصـوف           . برنـد  كار مي  او را كه خاص اوست، به     
 فارغ است از حال ما كو شاه تركان/ ع چگل  سوختم در چاه صبر از بهر آن شم        :خواهد برد 

دهد كه اين عبارت تركيبي اضافي است و اصالً صـفتي   مثال نشان مي اين  دقت در   . »رستمي
اند نـه صـفت و قطعـاً بايـد تعريـف را بـه ايـن         هاي اين كنايه اسم    بيشتر نمونه . در ميان نيست  

 صفتي است به جاي اسـم       كنايه موصوف اسمي است به جاي بدل آن يا         :طريق اصالح كرد  
  .كه در معناي حقيقي هم درست است
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  نويسي و تداعي معاني  شاعرانه
آموزش موضوعي باشد كـه پذيرفتـه اسـت و نويـسنده            هدف   و درسي بايد     يكتاب آموزش 

نويسندگان گاه بدين نكته توجـه      . بايد از افتادن در ورطة شاعرانگي يا تداعي معاني بپرهيزد         
  : هايي زير توجه كنيد به نمونه. اند كه جايشان اينجا نيست رح كردهنكرده و مطالبي را ط

اما : آمده» به اعزاز دين آب عزي ببرد/ به ال قامت الت بشكست خورد«ذيل بيت  ●
گيرد در صورت حـذف حـرف    در كنار الت قرار مي» ال«نكتة مهم اين است كه وقتي لفظ     

التوحيـد  «شود و اين خود يـادآور      حذف مي ها   شود؛ يعني اضافة آن    هر دو شبيه هم مي    » ت«
هـا، شـيرين و شـاعرانه هـم باشـد و             سـنجي  با فرض اينكه اين نكتـه     . است» اسقاط االضافات 

  .محلي از اعراب هم داشته باشد، جايش در كتاب بالغت نيست
كـه در آن عـشق بـه دريـايي كرانـه      بنت كعـب   با بيان بيتي از رابعه 75در صفحة    ●

شود و نويسندگان به نقل پنج بيـت از          ه است، باب تداعي معاني گشوده مي      ناپديد تشبيه شد  
هـا نـشاني از      هايي كه در سه تـاي آن       بيت. پردازند سعدي و حافظ و مولوي دربارة عشق مي       

 .تشبيه نيست

البته قدما گاهي به تشبيه بليغ      «:  هنگام سخن از تشبيه بليغ آمده است       86در صفحة    ●
جالب آنكـه در ادامـه و در        . پردازند پس نگارندگان به نقد اين گفته مي      س. »اند استعاره گفته 
فرهنـگ  آورند و با حـدود نقـل نـيم صـفحه از               به ادبيات انگليسي روي مي     87آغاز صفحة   

پردازنـد كـه بـراي خواننـدة       بـه توضـيحاتي مـي   )Abrams, 2012 (ابرامـز  اصطالحات ادبـي 
 . اي هم ندارد زبان اندك فايده فارسي

 كـه  چنـان «:  هنگام سخن ازتشبيه وهمي چنـين آمـده اسـت   127 و 126 صفحة   در ●
گفته شد چه تشبيهات خيالي و چه تشبيهات وهمي، همه اموري است كـه اگرچـه در عـالم                   

گيـرد و هرچـه    ها يك تصوير در ذهن انسان شكل مـي     خارج وجود ندارد؛ اما هميشه از اين      
استناد به قـول قـشيري در       . » را بدو راه بود    صورت«بتوان در ذهن تصور كرد به قول قشيري         

شـود    بيت دربارة عنقا نقل مـي      7 بالغي چه ضرورتي دارد؟ در پايان همين صفحه نيز           يكتاب
 .كه ربطي به تشبيه ندارد

نسبت مفرد مقيد به مفـرد از       «:  براي توضيح تشبيه مقيد آمده است      129در صفحة    ●
رسد اينكه اگر كسي   نظر مي  اي كه به   ادهپرسش س . »نسب اربع عموم و خصوص مطلق است      

؟ درسـت اسـت كـه        هاي چهارگانه را نداند با ديدن اين جمله چه بايـد بكنـد             منطق و نسبت  
هـا را   داند؛ اما انسان امروزي يكي از ايـن  تفتازاني، شارح بزرگ، كالم و منطق و بالغت مي  

ر ادامـة بحـث نيـز ادامـه         استفاده از تعبيـرات منطقـي د      . هم خوب بداند شاهكار كرده است     
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 .شك كمكي به آموزش بهتر نخواهد كرد يابد و اين بي مي

  تو نـه مثـل آفتـابي كـه حـضور و غيبـت             :  پس از نقل بيت سعدي     145در صفحة    ●
خواننـده حـق    . »...  سورة انعام است و      79 تا   75اين بيت يادآور آيات     «: آورده است ... افتد  

ه آمـوزش تـشبيه تفـضيل دارد؟ نگارنـدگان در صـفحة             دارد كه بپرسد اين نكته چه ربطي ب       
» و يبقـي وجـه ربـك ذوالجـالل و االكـرام           « بار ديگر با تكرار همين بيت بـه نقـل آيـة              175

 .اند كه باز هم به موضوع ربطي ندارد پرداخته) 27/ 55/الرحمن (

گاهي ممكن است تـشبيه مـضمر خـود نـوعي ايهـام             «:  آمده است  150در صفحة    ●
به ذكر شود و خواننده نداند منظور شـاعر كـدام    د؛ يعني چند مشبه براي يك مشبهداشته باش 

زلـف  / در گلستان ارم دوش كه از لطف هـوا          : است و همة موارد هم به نوعي درست باشد        
گفت افسوس كه   / بينت كو    گفتم اي مسند جم جام جهان     ؛  آشفت سنبل به نسيم سحري مي    

نگارنـد   ر توضيح اين بيت نزديك به يك صـفحه مـي      نگارندگان د . »آن دولت بيدار بخفت   
كه جداي از درستي و نادرستي آن سودي براي خواننده ندارد و كتاب بالغـي جـاي شـرح          

  .شعر حافظ و حتي توضيح ايهام نيست
تشبيه طنـز بـر سـه نـوع         «: رود با نام تشبيه طنز      از تشبيهي سخن مي    151در صفحة    ●

/ هـا بـر طنـز اسـت مثـل داسـتان مـوش و گربـه                 سـاس آن  تشبيهاتي كه ا  / تشبيه تذييل : است
در اين جا مقصود از طنز   .»شبه در آن مد نظر است      تشبيهاتي كه به قول سكاكي عكس وجه      

، مثـالِ   اين نوع اند براي     نگارندگان نيز اشاره كرده    كه  چنان. چيست؟ تا تشبيه آن معلوم شود     
 يهـاي بالغـ    ام و نـشان كـه در كتـاب        نـ  شود، جز دو مثال از شاعراني بـي        چنداني يافت نمي  
هـايي هـم كـه نگارنـدگان از شـعر عبيـد، فردوسـي و سـعدي نقـل             نمونه. پيشين آمده است  

از تـشبيه،    غرضـشان ؛ تشبيه طنز نيـستند - حتي اگر به قصد طنز ساخته شده باشند -اند  كرده
كه در بعـضي    خصوص    به ؛بندي كرد  توان آن را ذيل همان انواع پيشين طبقه        طنز است و مي   

گربه شـير اسـت در گـرفتن     :گويد وقتي سعدي مي. ها اصالً طنزي در كار نيست  از اين بيت  
توان گفت؟ نقـل     تر از اين مي    كجا سخني جدي  ؛  ليك موش است در مصاف پلنگ     / موش  

ايـن نـوع تـشبيه و    . كنـد  افزايد و خواننده را سـردرگم مـي    اين موارد تنها بر حجم كتاب مي      
  .شود  عيناً تكرار مي229 آن بار ديگر در فصل استعاره صفحة گانة انواع سه

  
  نابساماني در ارجاع 

ارجاع نشانة كوشش و دقت و انصاف هر مؤلفي است تا خواننده را به سرچشمة آنچه خـود         
اتخاذ روشي همسان در ارجاع اين دستيابي را آسان و شـيرين            . خوانده است، رهنمون سازد   
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هـايي    در عين تالش براي ارجاع، گـاه لغـزش          تحليلي به علم بيان    نگاهيدر كتاب   . سازد مي
  :شود كوچك ديده مي

را » أنت مني بمنزلة هارون من موسي إال أنـه ال نبـي بعـدي   « حديث 54در صفحة    ●
 . آنكه به منبعي اشاره شود  بي،اند نقل كرده

اما شاعرِ  ... شيدا از آن شدم كه نگارم       :  بيت حافظ نقل شده است     181در صفحة    ●
  .آن از قلم افتاده است

  
  توجهي   توجهي يا بي كم

اي : بيــت نقــل شــده اســتايــن شــبه   بــراي توضــيح حــذف وجــه100در صــفحة  ●
كه شاعر آن نامعلوم است و اين بـراي كتـابي در ايـن سـطح چنـدان          ... هاي تو توحيد     چشم

  .پسنديده نيست
از قادري يزدي و در صفحة  در بحث از عنقا به شعري    127نگارندگان در صفحة     ●

همچنـين  . انـد  استناد كرده» شاني تكو« در توضيح تشبيه مركب به بيتي از شاعري به نام          134
بگـو بـه    : انـد   براي توضيح تشبيه بعيد به بيتي از نصراهللا مرداني اسـتناد جـسته             176در صفحة   

رشـحه بيتـي ديگـر از      نيز براي بيان استعارة م     206در صفحة   ... . يوسف انديشه اي پيمبر دل      
تـر اينكـه ايـن بيـت در      و عجيـب  ...سمند صاعقه زين كـن  : مرحوم مرداني شاهد مدعاست

 نيز بيتي از شاعري به نـام        268نگارندگان در صفحة    .  بار ديگر تكرار شده است     232صفحة  
اني در شعر فارسي    دبه گمان نگارنده اين شاعران جايگاه و منزلت چن        . اند مهجور نقل كرده  

ها شواهدي مناسب براي كتابي بالغي در چنين سطحي باشد و شايسته             دارند كه سرودة آن   ن
 .هاي بعد اصالح شود آن است كه در چاپ

: اند كه در يكي از شروح مطول آمده اسـت           آورده 259 در صفحة     اثر نگارندگان ●
 : بدان كه در كنايه چهار مذهب است«

  ،ذكر ملزوم و انتقال به الزم. 1

  ،ر الزم و انتقال به ملزومذك. 2

  ،ذكر ملزوم و ارادة الزم. 3

 .ذكر الزم و ارادة ملزوم. 4

اين است كه در دو قـسم       ) 4 و   3( و دو قسم ديگر     ) 2 و   1( فرق بين دو قسم اول      ... 
اول ذكر مربوط به متكلم است و انتقال مربوط به سامع و در دو قسم ديگر ذكر و اراده هـر                     

هاشـمي   (مفصلپرسش اين است كه اين نقل دشوار كه از كتاب            .» است دو راجع به متكلم   
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كند؟ نقلي كـه     برگزيده شده است، چه كمكي به آموزش كنايه مي        ) 228: 1372 خراساني،
  .هيچ توضيحي در پي ندارد

  
  گيري بحث و نتيجه

ان سـازم  كه به قلم آقاحسيني و همتيان نگاشـته و از سـوي              نگاهي تحليلي به علم بيان    كتاب  
 منتشر شده است، كتابي سودمند براي )سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه 

. منـدان ايـن حـوزه اسـت        هاي بالغت در رشتة زبان و ادبيات فارسي و تمـام عالقـه             آموزش
هـا   كوشي مؤلفان است كـه حاصـل سـال         دهندة دانش، تجربه، پژوهش و سخت      كتاب نشان 

هـايي   كتـاب بـا همـة ارزش      . اند اهل فرهنگ و ادب تقديم كرده     تالش خويش را به پيشگاه      
 در اين كتاب گاه با تكـرار،        ؛كه در مقايسه با ديگر آثار دارد، نيازمند بازنگري دوباره است          

در توضيح مباحث، انتخـاب     . شويم توجهي مواجه مي   هاي عجيب و بي    نويسي، استنباط  زياده
هـا نگـارش، ويـرايش و        عالوه بر ايـن   .  وجود دارد  هايي ها نيز لغزش   ها و توضيحات آن    مثال

  . است ارجاع مطالب نيز در مواردي اندك نيازمند بازبيني
 اميـدواريم خـدمتي انـدك بـه         ؛اند  بررسي شده هايي كه به تفصيل در اين مقاله         نكته

ساحت دانش و عرض ارادتي به پيشگاه مؤلفان و ناشر و تمام كساني باشد كه اين كتاب را                  
  .خوانند اند يا مي هخواند
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