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Criticism and review of rhetorical subjects in Majmu'e-ye-Latayef-va-Safineye-Zarayef
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Abstract
Currently, one of the most significant areas of literary studies is to assess, review and
criticize of various rhetorical work from different viewpoints; such studies is more
remarkable especially when performed on older literary texts with critical-thinking
view.”Majmu'e-ye-Latayef-va-Safine-ye-Zarayef” poem ontology compiled by "Saife-Jam-e-Heravi", one of the most ancient rhetorical text from the late eight and early
nine AH centuries, is written in the Indian subcontinent. The study of rhetorical
subjects in ”Majmu'e-ye-Latayef ", considering its history, provides outlook on
rhetoric’s history and development, especially in the Indian subcontinent; hence, this
paper inspects this work from innovations, impressionability and imitation
viewpoints as well as its importance from rhetoric perspective.
The innovation of "Saif-e-Jam" in this poem ontology are as follows: personal
terminology for rhetoric concepts, critique of his precedent poets’ poems, novel
classifications, and new examples. Additionally, he gathered poems from both
famous and less known Indian subcontinent poets, hence his ontology could be the
only reference for several poets, especially the less knows or unknown ones. Such
innovations has extolled the merits of his ontology beyond a merely imitation work.
To specifically clarify imitations of ”Majmu'e-ye-Latayef ", this work is compared
against other precedent predominantly rhetorical texts. This comparison reveals that
“Saif-e-Jam-e-Heravi" have adopted various sections of his poem ontology from
different references without mentioning their titles and authors; several of such


Ph. D. Student of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Professor of Persian language and literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
mgyahaghi@yahoo.co.uk

Retired Professor of Persian Language and Literature, Government Gordon College, Rawalpindi,
Pakistan
Received: 02/07/2019
Accepted: 14/08/2019


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

18

Literary Arts, 11th Year, No. 28, Autumn 2019

references are as follows: Rashid-e-Vatvat's “Hadayegh-ul-Sehr” (divisions and
examples), Jajarmi's “Munes-ul-Ahrar” and Kalati's “Munes-ul-Ahrar”(classification
and poem samples), Amir Khosrow's “Eijaz-e-Khosrawi” and “Dibache-ye-Divan-eGhorrat-ul-Kamal”(definitions and examples created by Amir Khosrow), Khatib-eQazvini's “Al-Eizah-fi-Olum”(definitions), and Taftazani's “Al-Motawwal”
(definitions).
Furthermore, this work reviews and criticizes errors and mistakes of this
ontology's rhetoric section in definitions, examples, and classification areas. "Saif-eJam-e-Heravi" have intended to collect an ontology and just exploit rhetoric
viewpoint for classification of the gathered poems under separate sections; hence, he
have mentioned incorrect examples for a given literary figure of speech or even have
called one specific figure of speech under different names or labels (e.g., “tarh-e
horuf” /lipogram and “hazf-e horuf”/ elision are identical).
Keywords: rhetoric, adoption, Saif-e-Jam-e-Heravi, Majmu'e-ye-Latayef-va-Safineye-Zarayef.
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فنو ادبی (علمی)
سال یازدهم ،شماره ( 3ریاری  )28رایین  ،1398ص 82 -69

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف
امید شاهمرادی  ،محمدجعفر یاحقی و عارف نوشاهی



چکیده
امروزه یکی از مهمترین حوزه های مطالعات ادبی ،نقد و بررسی آثار بالغی از منظرهای مختلف

اسف ا ایفنگونف مطالعفات،

ب خصوص زمانی ک روی آثار کهن تر و با دیدی انتقادی انجام شود ،اهمیتی دوچنفدا مفییابفد مجموعف لطفای
ظرای

تألی

شده اس

سی

جام هروی ،یکی از کهنترین منابع بالغ

بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

تطوّر آ ب ویژه در شب قاره ،اهمی
همچنین اهمی
سی

باتوج ب قدم

ک در سدههای هشتم و نهم در شب قفاره تفدوین

آ  ،برای ترسیم چشماندازی از تفاری بالغف

خاصی داردا ب این منظور ،در این مقال سعی شده اسف

بررسی شود رساز مقایس مجموع لطای

این اثر ازمنظر بالغ

جام در تدوین بخش بالغ

فارسی اس

و سففین
و رونفد

میفنا نفوآوری ،تأثیررف یری و

با منابع عمدتاً بالغی ریشاز آ  ،روشن شد

مجموع لطای  ،از منابع مختل  ،بدو ذکر منبع و نام نویسندگا آنها ،اقتباس کرده ک ب

نمون هایی از آ اشاره خواهد شد همچنین در این رژوهش ،برخی از اشتباهات بخش بالغ

مجموع لطای  ،در س حفوز

تعری  ،مثال و تقسیمبندی ،نقد و بررسی شفده اسف ا در رایفا نیفن ،بف برخفی از نفوآوریهفای مجموعف لطفای

ازقبیف

اصطالحسازی برای مفاهیم بالغی ،نقد شعر شاعرا گ شت  ،تقسیمبندیهای تازه و مثالهای نو اشاره میشود
کلید واژهها :بالغ  ،تأثیرر یری ،سی

جام هروی ،مجموع لطای

و سفین ظرای

 .1مقدمه

مجموع لطای

و سفین ظرای

در زما سلطن

فیروزشاه تغلق (حک 790 – 752 :ق) ،در شب قاره آغاز شده و ب احتمال تا سفال  803ق بف وفول انجامیفده

اس

تألی

سی

جام هروی ،یکی از مهمترین و کهنترین سفین های شعری اس

ک تفدوین آ

(← ن یر احمد )348 :1394 ،این اثر ،براساس صنایع «لفظی» و «معنایی» در صد و یک قِسم ،ب همراه شفواهد شفعری

فراوا از سخنورا ریشین و همروزگار مؤل

تدوین شده اس ا این صد و یک قسم ،از «توحید باری تعالی» آغاز و ب «لغن و

معمّا» ختم میشود از این اثر ،تاکنو دو نسخ در کتابخان های جها شناسفایی شفده اسف  )1 :نسفخ لنفد در  447بفر،،
محفوظ در کتابخان بریتانیا )2 ،نسخ کاب در  410بر ،،محفوظ در آرشیو ملّی افغانستا (برای جنئیات بیشتر  نوشفاهی،
 دانشجوی دکتری زبا و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا

 استاد گروه زبا و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرا (مسؤول مکاتبات)
 استاد بازنشست گروه زبا و ادبیات فارسی کالج دولتی گوردو  ،راولپندی ،راکستا
تاری وصول1398/4/11 :

o.shahmoradi1988@yahoo.com
mgyahaghi@yahoo.co.uk
arifnaushahi@gmail.com

تاری ر یرش1398/5/23 :
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 )53 - 52 :1378مجموع لطای  ،سفین ای شعری اس
قالبهای شعری اس ا این اثر ،همانند اثر دیگر سی
آ  ،می تواند در مطالعات تاری بالغ

قدم

ک مبنای تبویب آ صنایع بدیعی ،بیانی ،مباحفث عرویفی و حتفی
جام  -جامعالصّنایعواالوزا  ،-اثری بالغی و کهن اس

و تطوّر آ ب خصوص در شب قاره در شب قارّه ،مورد توجّ قرار بگیرد امفروزه،

یکی از مهمترین حوزههای مطالعات ادبی ،تحقیق در مینا تأثیر و تأثّر آثار بالغفی از یکفدیگر اسف
اس  :نخس

اهمی

ک باتوجف بف

کف از دو جهف

دارای

اینک  ،منبع یا منابع احتمالی یک اثر را مشخص میکند و درنتیج تأثیر کتاب یا کتابهای خاصفی را در

یک حوز تاریخی و جغرافیایی ،بر آثار دیگر روشن میکندا دوم اینک  ،اگفر اثفری دارای نفوآوری باشفد ،ایفن نفوآوریهفا را
ازلحاظ کمّی

و کیفی  ،بررسی و مینا اهمی

مجموعف لطفای

آ را آشکار میکند در ایفن رفژوهش ،سفعی شفده اسف

ب عنوا منبعی کهن در تحقیقات بالغی ب خصوص در حوز شب قاره ،ازمنظر مینا نوآوری یفا تقلیفد آ  ،بررسفی شفود و در
صورت تقلید از کتب ریشین ،منبع یا منابع آ با ذکر شواهد معیّن شود

رژوهش حایر ،در س بخش کلّی ارائ خواهد شدا در بخش نخس  ،ب تأثیرر یری مجموعف لطفای

از منفابع مختلف

ب خصوص کتب بالغی اشاره میشودا در بخش دوم ب برخی از اشتباهات مطرحشده در مجموع لطای  ،ررداخت خواهد شد
و در رایا نین مینا نوآوریهای این اثر ب بحث گ اشت میشود
 .1-1پیشینۀ پژوهش
دربار مجموع لطای  ،تا جایی ک اوالع داریم ،رژوهشهای زیر منتشر شده اس
همراه صد و بیس

و شش غنل حافظ را ک در مجموع لطای

آمده ،ب صفورت کتفابی مسفتق منتشفر کفرده اسف

عفارف

فوزی وحید (  2011م ) شفاعرا کفمشفهرت نیمف اوّل مجموعف

نوشاهی ( ،)1379قِسم موسیقی این اثر را چاپ کرده اس

لطای

ن یر احمد ( 1991م ) ،یک قصیده ب

را در قالب رسال دکتری بر اساس نسخ لند  ،ب صورتی مغلوط در دانشگاه علیگره تصحیح کرده اسف ا ایفن رسفال

بعدها ( 2014م ) در علیگره ب صورت کتابی مستق چاپ شده اس

کمشهرت عهد فیروزشاه تغلق را با تکی بر مجموع لطای
لطای  ،ب اشعار نویافت این سفین توج کرده اس

ن یر احمد ( )1394همچنفین ،در مقالف ای چنفد شفاعر

معرفی کرده اس

عابدی ( 1985م ) ،با معرفی مختصفر مجموعف

نوشاهی در جستاری دیگفر (1381الف ) ،بف معرففی مجموعف لطفای

ررداخت اس ا او در مقال ای دیگر نین ( ،)1378ب صورت مفصّ تر مجموع لطای
را ذکر کرده اس

را معرفی و فهرس

ابفواب و شفاعرا آ

همچنین شاهمرادی و دیگرا ( ،)1398با تکی بر مجموع لطفای  ،برخفی از خطاهفا و اغفالط راهیافتف بف

ت کر عرفاتالعاشقین را بررسی کردهاند
ازآنجاک تاکنو هیچ تحقیقی دربار بالغ
اس

مجموع لطای

ب صورت جامع و مستق انجام نشفده ،ایفن رفژوهش بفر آ

تا از چند منظر ،جنب های بالغی این اثر را بررسی و نقد کند

 .2بحث و بررسی
در این بخش از مقال  ،نخس مینا تأثیرر یری مجموع لطای

از منابع دیگر ،بررسی میشود و منابع متعفدد تأثیرگف ار بفر آ  ،بفا ذکفر شفواهد

روشن میشود ،سپس ،برخی از آرا و صنایع مطرحشده در مجموع لطای  ،نقد خواهد شدا در رایا نین ب برخی از نوآوریهای ایفن اثفر اشفاره
شده اس

گفتنی اس تمامی موارد ارجاعی ب مجموع لطای

در این مقال  ،نسخ محفوظ در کتابخان بریتانیا خواهد بود

 .1-2بررسی تأثیرپذیریهای مجموعۀ لطایف از آثار دیگر

 .1-1-2تأثیرپذیری از حدایقالسّحر
حدایقالسّحر ،یکی از کهنترین کتابهای بالغ
نوشت اس ا این کتاب باتوج ب اهمی

اس

ک رشیدالدّین ووواط ،شاعر نامدار قر ششفم ،آ را بف فارسفی

نویسند آ  ،همواره در کتب بالغ

رس از خود ،تأثیرگ ار بفوده اسف

سفی

جفام

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

هروی یکی از کسانی اس

71 /

و سفین ظرای

ک در تدوین مجموع لطای  ،بیشترین بهره را از حدایقالسّحر برده اس ا او در بخش بفدیع اثفر

خود ،ب صورت گستردهای تعری ها و مثالهای حدایقالسّحر را گاه حتی ب صورت لفظ ب لفظ اقتبفاس کفرده اسف  1کف در
ادام برای روشنشد مطلب ،ب تعدادی از این موارد اشاره خواهد شد
حدایقالسّحر
ال ) «المتنلنل :این صنع

مجموعۀ لطایف

چنا باشد ک دبیر یا شاعر در سخن ال )«متنلنل :این صنع

ک شاعر مدحی گویفد کف

چنا اس

لفظی آرد ک اگر از آ لفظ یک حرف را اعراب بگردانی از مدح اگر از آ ترکیب یک حرف را اعفراب بگردانفی آ مفدح هجفو
ب هجو شودا مثالش :اَهللُ مُعَ ِّبُ الکُفَّارِ وَ مُحَرِّقُهُم فِی النَّفارِ اگفر گردد مثال [ :اهللُ] مُع ِّبُ الکفّارِ و مُحَرِّقُهُم بِالنّارِا اگر ذال معف ّب
در این حرک
اس

ذال مع ّب و راء محرّق ب کسر گویی عین اسالم

و اگر ب فتح خوانی و حاشا کفر محض اس

مثال دیگفر :منها ب فتح گویی محض کفر و یالل

فال در کارزار اس  ،اگر راء کفارزار بف سفکو گفویی وصف
شجاع

و مدح بود و اگر ب کسر گویی وصف

اس

و راء محرّق را ب کسر خوانی عین اسالم اس
گویی فال ریوست در کارزار اسف

حفال بفد گویی وص

شجاع

باشفد نفوع دیگفر :اگفر

اگفر راء کفارزار بف سفکو

و دلیری باشد و سخن مدح بود و اگر بف

گردد و ذم بود مثال از شعر تازی مراس :

کسر گویی وص

رَسُولُ اللّ ِ کَ َّبَ ُ األَعَادِی /فَوَی ٌ ثُمَّ وَی ٌ لِلمُکَ ِّب

رسول اللّ ک ّب األَعادی /فوی ثمّ وی للمک ّب

اگر ذال مک ّب ب کسر گویی مدح رسول بود و اگفر بف

در این بی

و اگر نعوذ باللّف

حال بد گردد و سخن ذم بود مثال شعر:

در این [بی ] اگر ذال مک ّب را بف کسفر خفوانی مفدح رسفول

فتح گویی عیاذاً باللّ کفر شود رارسی شاعر گوید« :سخن هفر سفری علی السّالم شود و اگر ب فتح گویی ذم گفردد ،عیفاذا باللّف منهفا
را کند تاج دار» در این مصراع جیم تاج اگر بف سفکو گفویی مفدح مصراع« :سخن هر سری را کند تاج دار» در این مصراع اگر جیم
تاج ب سکو گویی سخن مدح بفود و اگفر بف کسفر گفویی ذمّ

بود و اگر ب کسر گویی ذمّ باشد» (ووواط)79-78 :1362 ،

2

گردد » بر 194« ،پ»
ب) «المتضاد :رارسی یدّ آخشیج باشد این صنع

چنفا باشفد ب) «متضاد :3این صنع

چنا باشد ک دبیر یفا شفاعر در نثفر یفا در

ک دبیر یا شاعر در نثر و نظم الفاظی آرد ک ید یکفدیگر باشفد نظم الفاظی آرد ک ید یکدیگر باشفد چفو حفارّ و بفارد و نفور و
چو حارّ و بارد ،نور و ظلم  ،درش
را خلی احمد مطابق خوانده اس

و نرم ،سیاه و سپید و این ظلم

و درش

مثفالش «فَأَمَّفا مَفن عَعطَفی وَ خوانده اس

و نرم و سیاه و سپید و این را خلی احمفد مطابقف
مثال از قرآ مجید« :فَأَمَّا مَفن عَعطَفی وَ عَتَّقَفی وَ صَفدَّقَ

عَتَّقَی وَ صَدَّقَ بّالحُسنَی فَسَنُیَسِّرُهُ لِلیُسرَی وَ اَمَّا مَن بَخِ َ وَاسفتَغنَی بّالحُسنَی فَسَنُیَسِّرُهُ لِلیُسرَی» تفا «لِلعُسفرَی» در اینجفا عطفا و بخف و
وَ کَ َّبَ بِالحُسنَی فَسَنُیَسِّفرُهُ لِلعُسفرَی» در اینجفا اعطفا و بخف و تصدیق و تک یب و عسر و یسر جمع اس
تصدیق و تک یب و یسر و عسر جمفع اسف

و هریکی از ایفن الففاظ

و هریفک از ایفن ید قرین خویش اس ا چنانچ «قُ اللّهُفمَّ» تفا آخفر مثالف « :إِنَّکُفم

الفاظ ید قرین خویش اس ا دیگر« :قُ اللّهُمَّ شَیئ قَدِیرٌ» الفی لَتَقِلوو َ عِندَ الطَّمَعِ وَ تَکثُرُو َ عِندَ الفَنَعِ» مثال از رباعی:
مثال از قول نبوی صلوات اهلل علیف  :إِنَّکُفم لَتَقِلوفو َ عِنفدَ «ردیدار اس

آخر

الفَنَعِ وَ تَکثُرُو َ عِندَ الطَّمَعِ قمری گوید:
عدل و ظلم رنها  /مخال

«ردیدار اس

عدل و ظلم رنها  /مخال

اندک و ناصفح ففراوا »

بر 198« ،پ»

اندک و ناصح فراوا

»

(هما )25-24 :
پ) «االستعار  :معنی استعارت چینی عاریف
این صنع

خواسفتن باشفد و پ) «استعارت :این صنع

چنا باشد ک لفظی را معنی باشد حقیقی ،رس دبیفر عاری

استعارت ب اصفطالح لغفوی چیفنی

خواستن باشد و این صنع

چنا باشد ک لفظی را معنی

یا شاعر آ لفظ را از آ معنی حقیقی نق کند و ب جفای دیگفر تحقیقی باشد ،رس دبیر یا شاعر آ لفظ را ب هنگام ترکیب از آ
بر سبی عاری
اس

ب کار بندد و این صنع

در هم زبفا هفا بسفیار معنی حقیقی نق کند و ب جایگاه دیگر بر سبی عاری

مثال از نثر رارسی :باید ک سای شفق

فال بر سر ففال

و این صنع

در هم زبا ها بسیار آمده اسف ا چنانچف دبیفرا

گستراند و دامن عفو بر گناها او روشفاند مثفال دیگفر :خفاک نویسند ک ید شفق
عم از عنبر معنولی ب » (هما )30-28 :

کار بندد

بر سر فال گسترانند و دامن عفو بر گناها

او روشانند و جای دیگفر در تفرجیح اشفغال دنیفاوی از بیکفاری
گویند :مصراع :خاک عم از عنبر معنولی ب » بر 187 « ،ر»
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(برای مثالهای بیشتر  بفر،هفای « 163پ» ذیف «ترصفیع» 167« ،پ» ذیف «ردالعجفن الفی الصّفدر» 201« ،پ» ذیف
«حسنالتخلّص» و مقایس آنها با حدایقالسّحر ذی همین صنایع)
و توییح صنایع مشاهده کردا مانند:

 و گاهی اقتباسهای او را میتوا  ،تنها در حوز تعریحدایقالسّحر
«الملمّع :این صنع

مجموعۀ لطایف

چنا باشد کف یفک مصفراع تفازی و یکفی «ملمّع :این صنع
تازی و یکی رارسی و یفا دو بیف

رارسی و روا بود ک یک بی
تازی و دو رارسی و یفا ده بیف

چنا باشد ک شاعر یک مصراع ب تازی گوید

و یکی ب رارسی و روا بود ک یک بی
4

تفازی و ده رارسفی بیاورنفد » رارسی گوید و یا دو بی
بی

(ووواط)63 :1362 ،

ب تازی و یک بیف

ب تازی و دو بی

بف

ب رارسفی و یفا ده

ب تازی و ده ب رارسی » بر 165« ،پ»

(برای مثالهای بیشتر  194« ر» ذی «استدراک» 189« ،پ» ذی «تصحی » و مقایس آنها با حدایقالسّفحر ذیف همفین
صنایع)
 و گاهی ،تنها ب مثالهای حدایقالسّحر اکتفا شده اس ا مانند مثال زیر ذی صنعحدایقالسّحر
« و من وقتی ب ترم بودم ،انباریِ شاعر ریوس

«ایهام»:
مجموعۀ لطایف

ب نندیک مفن « انباری شاعر رحماهلل در بازار ترم میگ ش  ،بر رسر وبّاخی

بودی و گفت های خود بر من عرض کردی و از صفالح و فسفاد نظر افتاد ،ب چشم وی خوش آمدا در حال این بی

بگف ا بی :

آ بپرسفیدیا روزی در بفازار نشسففت بفود رسفری وبّفا بففر او آ کودک وبّا بدا چندا نا  /آخر ب لبی مرا ندارد مهما
بگ ش

و او را ب چشم خفوش آمفد و ایفن بیف

در معنفی او یعنی لفظ لب چو مردم بشنود ،رندارد ک لب نا خواست اس

بگف ا شعر:

و مراد شاعر لب کودک اس

آ کودک وبّا بر آ چندا نا  /ما را ب لبی همی ندارد مهما

افتادهاس » بر 164« ،ر»

حالی با من بگف
از این لبی اس

و نام این صنع

بپرسید او را بیفاموختم و غفرض

ک چو بشنوند رندارند ک لب نا خواست اسف

مراد او خود لب کودک اس

و انباری را از ایفن لطفای

بسفیار

و

و انباری را از این بسیار درافتادی از راه

وبع ن از راه علم» (ووواط)42-41 :1362 ،

(برای مثالهای بیشتر  بر،های « 153ر» ذی «مدوّرات» 184« ،ر» ذی «تعجّب» 217« ،پ» ذی «موصّ » و مقایس آ
با همین صنایع در حدایقالسّحر)
 -سی

جام گاهی با لفظرردازیهای بیدلی  ،مثالهایی را ک از حدایقالسّحر اقتبفاس کفرده ،خواسفت اسف

از آ خفود

بکندا مانند نمون زیر:
حدایقالسّحر
«تضمینالمندوج :این صنع

مجموعۀ لطایف

چنا بود ک دبیر یفا شفاعر بعفد از «تضمین مندوج :این صنع

[چنا بود] ک [دبیر یا شفاعر] بعفد

آنک حدود اسجاع و قوافی نگاه داشت باشد و شرایط آ ب جفای حدود اسجاع و قوافی در اثنای قرائن یا ابیات دو لفظ مندوج یفا
آورده در اثنای ابیات دو لفظ مندوج یا بیشتر ب کار بنددا مثفال از بیشتر آرد ک در وز و حرکات و سکنات برابفر باشفند و معنفی
و فصاح

کالم در او بیشتر باشد ک خیرالکالم ما

قرآ « :وَ جِئتُکَ مِن سَبَاءٍ بِنَبَاءٍ یَقِفین»ا از قفول نبفوی« :اَلمُؤمِنُفو َ

هردو مختل

هَیِّنُو َ لَیِّنُو َ » (ووواط)27 :1362 ،

ق َّ دلّا چنانچ نظیری از این صفنع

در کفالم مجیفد و فرقفا

حمید یافته چو مالیم این مح ّ بود آورده شفد کمفا قفالَ اللّف
تعالی« :مِن سَبَاءٍ» و «بِنَبَاءٍ» و نظیری دیگر در حدیث نبوی صفلّی
اللّ علی و سلَّم بر سبی استشهاد یافته شده است آورده شد قال
النّبی علی السّالم :اَلمُؤمِنُو َ هَیِّنُو َ لَیِّنُو َ» بر 199« ،ر»

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

و سفین ظرای

73 /

 .2-1-2تأثیرپذیری از مونساالحرار کالتی و مونساالحرار جاجرمی
جدای از اشتراکات مونساالحرار کالتی و جاجرمی ،با مقایس ساختار و اشفتراکات ایفن دو سففین بفا مجموعف لطفای ،
میتوا نتیج گرف

لطای

ک سی

جام در تدوین مجموع لطای  ،از این دو سفین تأثیر ر یرفت اس

تأثیرر یریهفای مجموعف

از دو مونساالحرار موجود ،در دو حوزه قاب ورح و بررسی اس  :نخس  ،در حفوزه تبویفب و قسفمبنفدیا دوم ،در

حوز اشعار و مثالهای هر صنع ا در ادام ب برخی از این تأثّرات اشاره خواهد شد
الف) تأثیرپذیری از جهت تبویب و قسمبندی
مجموع لطای  ،ب جن تشاب ساختاری ک در مقدّم خود با دو مونساالحرار موجود دارد ،5تقریباً تمفام سفی بفاب سففین
کالتی و جاجرمی را چ ب صورت مستق و چ ب صورت غیر مستق  -در خالل قسمی دیگر  -در خود جمفع کفرده اسف ا
ک در هردو مونساالحرار آمفده

مثالً بابهای توحید ،نع

ریامبر ،رباعیات ،سؤال و جواب ،مراثی ،توشیحات ،ترجیعات و

اس  ،در مجموع لطای

نین ،هرکدام دارای بابی مستق هستندا ولی ،بابهایی مانند قسمیات ،تشبیهات ،وصففیات ،موعظف ،

اشعار مقفی و اشعار مردّف ک در مجموع لطای
اشعار (قصیده)  -آورده شده اس

دارای باب مستقلی نیستند ،نمون ها و اشعار آنها ذی قسم رنجم ایفن اثفر -

همچنین ابوابی ک در یک مونساالحرار آمده و مفونساالحفرار دیگفر فاقفد آنهاسف  ،در

مجموع لطای  ،هرکدام از آنها دارای قسم مستقلی هسفتند و درواقفع مجموعف لطفای  ،مجمفوع مفونساالحفرار کالتفی و

جاجرمی ازلحاظ تبویب اس ا برای مثال بابهای اختالج اعضا و غنلیات ک در کتفاب جفاجرمی آمفده اسف  ،در مجموعف
لطای

نین ،دارای قسمی مستق هستند و بابهایی مانند ملمّعات ،مناظره ،مشجّره و عروض ک در سففین کالتفی آمفده و در
جام نین آورده شدهاند در ک فقط چند باب مستق در هر دو مونساالحرار موجفود

کتاب جاجرمی نیامده اس  ،در اثر سی
اس

ک در مجموع لطای

نیامده اس ا ایفن بفابهفا عبفارت انفد از :اختیفارات شفاهنام  ،اشفعار مصفوّر و اختیفارات قمفر

(جاجرمی) ،قلندریّات (کالتی) و هنلیّات و اهاجی (کالتی و جاجرمی)
ب) تأثیرپذیری مجموعۀ لطایف از جهت اشعار و مثالها
بسیاری از اشعار مشهور و غیرمشهور مونساالحرار کالتی و جاجرمی ک ذی هر باب برای نمون و شاهد مثفال آمفده ،در

مجموع لطای

نین استفاده شده اس ا در اینجا برای نمون  ،ب چهار مورد از اشعاری ک شفهرت کمتفری دارنفد و بف همفین

خاور ،محتم اس

ک سی

جام آنها را از این دو سفین اخ کرده باشد ،اشاره میشود

 قطع کمشهرت هف بیتی با مطلع:لیکففففاد تففففو شففففهد و عففففارض مففففاه
ک در مونساالحرار جاجرمی ذی صنع
نین با همین تعداد ابیات ذی همین صنع

روی چففو اللفف بففر ،و زلفف

سففیاه

توشیح آمده (جاجرمی :1337 ،ج ،1لک) ،در بفر 112( ،ر) مجموعف لطفای ،
ذکر شده اس

 و یا مستناد غیرمشهور سی الدّین هندو ک در سفین جاجرمی ،با مطلع زیر آمده اس :ای کرده حوال ب من خست بال را ،چشمت به نگااهی

برساخت زا ورّ چو عنبر سارا ،خورشید پناهی
(جاجرمی :1350 ،ج)1054 ،2

در بر 386« ،ر» مجموع لطای
 -تأثیرر یری مجموع لطای

نین موجود اس
از مونساالحرار کالتی نین چشمگیر اس ا برای مثال ،شعر مشجّری ک در بفر 154« ،پ»

مجموع لطای  ،با این مطلع آمده اس :
ای نصیرالدّین کفریم الشّفرق شفا سفروری
در صفح ( )1198سفین کالتی نین اس

بی عمرت باد محکم تا ز دولف برخفوری
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 همچنین ،تمام شواهد شعری باب عروض مونساالحرار کالتی ،در قسم نود و سوم مجموع لطای  ،تکرار شفده اسفک برای نمون ب دو مورد از آنها اشاره میشود
شده اس :

 بحر رجن مخبو ک در صفح « »1377اثر کالتی ،اینگون تعریوریفففففق خفففففبن در رجفففففن بفففففود روا

عففروض او چنففین بففود بفف نففند مففا

مففففففففاعلن مففففففففاعلن مففففففففاعلن

همیشف ف بفففاد در جهفففا تفففو را بقفففا

در بر 399« ،پ» مجموع لطای

نین ،ب همین صورت آمده اس

 یا بحر مضارع اخرب ک در صفح ( )1378سفین کالتی ،ب این صورت یبط شده اس :چو ررسم از مضفارع اخفرب ز تفو نشفا

تقطیع او چنین کن در حفال و در زمفا

مفعففففول فففففاعالت مفاعیفف ف فففففاعالت

ای تیره از جمال تفو خورشفید آسفما

در بر 401( ،پ) مجموع لطای

نین ،ب همین شک نق شده اس

 .3-1-2تأثیرپذیری از کتابهای بالغی امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو ،شاعر معروف شب قاره ،در برخی از آثار خود ب صورت رراکنده ،بعضی از صنایع بالغی مخترع خفود را مطفرح
کرده اس ا دیباچ دیوا غرّ الکمال و اعجاز خسروی ،دو اثری هستند ک بیشترین و مهمترین نظری های امیرخسرو را دربار
بالغ

بازتاب دادهاند سی

کرده اس ا باتوج ب اهمی
اس

سی

جام سالها رس از درگ ش

امیرخسرو ،اثر خود را در هما محیطی ک خسرو میزیسفت  ،آغفاز

و نفوذ امیرخسرو در شب قاره ،تأثیر او در آثار بعفد از خفود ،ازجملف مجموعف لطفای  ،مشفهود

جام در مجموع لطای  ،همواره از خسرو ب نیکی یاد کرده و او را با لقب «خسرو شاعرا » ،خطاب کرده اسف ا

او ذی صنایع مختل  ،ب شعر امیرخسرو استناد کرده و گاه حتی وقایع زندگی او را (مانند دیدار خسرو با شمس دبیر) ،بفرای
توییح صنعتی نق کرده اس ا عالوه بر این ،سی

جام گاهی در تشریح برخی از صنایع بالغی نین ،تحف

بوده و صنایعی را آورده ک مخترع امیرخسرو اس

در ادام  ،ب نمون هایی از آ اشاره خواهد شد

تفأثیر امیرخسفرو

 امیرخسرو در دیباچ دیوا غرّ الکمال ،ذی «بیا صنع هائی ک مویوع بنده خسرو اس » ،دربار صنعتی ب نام «حامموقوف» گفت اس  « :شک بی

چنا اس

ک هر مصراعی حام و موقوف با مصراعی دیگر اسف

بفا سفوم مصفراع و در

چهارم مصراع معنا چنا موقوف داشت ک نازاده سخن گوید نظم:
در حسفففن کسفففی تفففو را نمانفففد الّفففا

خورشید کف هفر صفبح بفرو آیفد تفا

کنفففد و رفففای تفففو بوسفففد امّفففا

6

خفففدم

بینی تو ب سوی او چفو رفا بوسفد تفا»

(امیرخسرو)51-50 :1975 ،
در بر 192« ،پ» مجموع لطای  ،ذی همین صنع
معلوم شود ک حام اس

و حام از آ جه

اینگون آمده اس « :این صنع  ،چنا اس

گویند ک معنی مصراع تمام نشود تا مصراع ثانی ذکر نکنند مثال :

در حسفففن کسفففی تفففو را نمانفففد الّفففا

خورشید کف هفر صفبح بفرو آیفد تفا

کنفففد و رفففای تفففو بوسفففد امّفففا

بینی تو ب سوی او چو رفا بوسفد یفا »

خفففدم

 -همچنین در دیباچ دیوا غرّ الکمال  ،ذی صنع

دیگفری کف بعفدها خفود امیرخسفرو بف آ نفام «عفنلاللسفا » داده اسف

(امیرخسرو :1876 ،ج ،)77 ،3اینگون میخوانیم « :اما بنده ،از فض صانع بیکام و زبا  ،صنعتی انگیخت اسف
سخن توا گف

ک ناخوانده و نانبشت

و این رباعی ک لبالب زبا معنی اس

تفا بفیکفام و زبفا

و در وی هیچ زبانی را جای سخن ن بر سبی تمثی آورده اس

مففوی مفف مففا بفف بففوی مففی بویففا بفف

بففی او مففویم مففوی ویففم مففأوا بفف

مفففاییم و مفففی و آ مففف مفففا بفففا مفففا

مففا بففا مفف مففا و مففاه مففا بففا مففا بفف
(امیرخسرو)53-52 :1975 ،

رباعی:

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

در بر 190« ،ر» مجموع لطای  ،ذی صنع
چنا اس
تعلّقی نیس

«عنلاللسا » نق شده اس « :این صنع

و سفین ظرای

را شعرا ،عنلالسا خواننفد و آ

ک قاری را در خواند  ،زبا در کام نرسد و هم در میان ماندا چو زبا را در ایفن صفنع
و معنول اس  ،عنلاللسا نام کرده و هر ک را خاور شود ک در این صنع
[از] نوادر و قلی الوقوع اس

بنویسد ،از این رباعی مصداق گیردا چو این صنع
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بف هنگفام خوانفد ،

غنلی و یفا شفعری و یفا ربفاعیای

ب یک رباعی اختصار افتاد مثال :

مففوی مفف مففا بفف بففوی مففی بُویففا بفف

بففی او مففویم مففوی ویففم مففأوا بفف

مفففاییم و مفففی و [آ ] مففف مفففا بفففا مفففا

مففا بففا م ف مففا و مففاه مففا بففا مففا ب ف »

(برای دید نمون های بیشتر ( امیرخسرو :1876 ،ج )100 – 95 ،3و مقایس آ با بر 156« ،ر» مجموع لطای )
 .4-1-2تأثیرپذیری از کتب بالغت عربی
سی
برده اس

عربی نین ب وور مستق و مستقیم ،البتّ بدو ذکفر منبفع ،بهفره

جام ب جن منابعی ک تاکنو ذکر شد ،از کتب بالغ
ک در ادام ب مواردی از آ  ،اشاره خواهد شد

مجموعۀ لطایف

االیضاح فی علومالبالغۀ
ال ) «المطابق  :و تسمی الطِّباقَ ،و التضادَّ عیضفاً ،و هفی :الجمفع ال ) «مطابق  :این صنع
بین المتضادین ،عی معنیین متقابلین فیالجمل

و الطبفاق ینقسفم صنع

چنا اس

را وباق و تضفاد نیفن گوینفد و ایفن

ک جمع کند میا دو لفظ متضاد و این بفر دو

إلی وباق اإلیجاب ،کما تقدم و إلی وباق السّلب ،و هفو :الجمفع نوع اس  :یکی وباق ایجاب و این چنا اس
و مَنفیّ ،عو عمر و نَهفی( »7الخطیفب نفی نباشد و مثب

بین فعلی مصدر واحد مُثب
القنوینی)257-255 :2002 ،
ب) «المبالغ  :ع یُدَّعی لوصف

دویم وباق سلب و این چنفا اسف

ک جمع کند میا امر و نهی و مثب
بلوغف ففیالشفد عو الضفع

حفدّاً ب) «مبالغ  :این صنع

مستحیالً عو مستبعداًا لئال یُظنَّ عن غیر مُتَناهٍ فی الشفد عو الضفع
تنحسر فیالتبلیغ ،و االغراق ،و الغُلُوِّا أل المدعی للوص
عو الضع

باشند

ک ب هفردو لففظ

و منفی» بر 215« ،ر»

چنا اس

ک ممکنی و یا محالی و یفا

و

مستبعدی را در وصفی ادّعا کند و این بر سف نفوع اسف  :یکفی

مفن الشفد

کف مفدّعی عقفالً و عادتفاً ممکفنالوجفود

تبلیغ و آ چنا اس

إما ع یکو ممکناً فی نفسف  ،عو ال الثفانی الغُلُفو ،،و األول باشد دوّم اغراق و این چنا اس

إمففا ع یکففو ممکن فاً ف فیالعففاد ایض فاً ،عو ال :األول التبلی فغ و الثففانی باشد و عادتاً ن

ک مدّعی ممکنالوجود عقال

سیّوم غلوّ و آ چنا اس

ک مفدّعی عقفالً و

اإلغراق و عما الغلو والمقبول من عصناف :عحدها :ما عُدخِ علی مفا عادتاً ممکنالوجود نباشد و این متنوّع اسف  :مقبفول و مفردود
یُقَرِّبُ إلی الصح

والثفانی :مفا تضفمن نوعفاً حسفناَ مفن التخییف

والثالث :ما عُخرِجَ مُخرَجَ الهنل و الخالع » (هما )276-275 :

فامّا مقبول [را] انواع اس  :نوعی آنک بر او چینی درآرد کف بف
صحّ

نندیک گرداند نوعی آنک در تخیی متضمّن حسفنی و

لطافتی باشد نوعی آنک بر سبی هنل و سخنی بیاندیش نماید
ولیکن متضمّن لطافتی باشد» بر 214« ،پ»

تفتازانی از دیگر کسانی اس

ک سی

جام ب کتب او ب خصوص المطوّل ،نظر داشت اسف ا در ادامف بف مفواردی از آ

اشاره میشود:
مجموعۀ لطایف

المطوّل

ال ) «مراعا النظیر :مراعا النظیفر و تسفمی التناسفب و التوفیفق و ال ) «مراعات النظیر :این صنع

8

االیتالف و التلفیق ایضاً :و هی جمع عمر و مفا یناسفب البالتضفاد»

آ چنا اس

(تفتازانی)644 :2013 ،

ب معنی اتضاد» بر 215« ،پ»

ک جمع کند میا امری با مناسب او ن با تضاد و

ب) «الرجوع :الرجوع ،و هو العود الی الکالم السابق بالنقض عی :ب) «رجوع :آ صنع
بنقض و ابطال  9لنکت » (هما )651 :

 -همچنین ،تعری

« 186ر» مجموع لطای

نقض

را توفیق و تناسب نین گوینفد و

چنا اس

ک عود کند بر کالم سابق بف

و ابطال او ب سبب نکت ای» بر 216« ،ر»

سکّاکی از«االسجاع» « :و هی فی النثر ،کما فی القوافی ففیالشفعر» (سفکاکی ،)431 :1987 ،در بفر،
نین تکرار شده اس
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 .5-1-2تأثیرپذیری از جامعالصّنایعواالوزان
سی

جام عالوه بر آثار دیگرا  ،از اثر دیگر خود یعنی جامعالصّنایع نین ،در تدوین مجموع لطای

اسفتفاده کفرده اسف

چنانک از بر 4« ،پ» جامعالصّنایع برمیآید ،تدوین این اثر در زما حیات فتحخا رسر فیروزشاه ،صورت گرفت اس

بنابر

تحقیقات عارف نوشاهی ،شاهناده فتحخا در سال ( 778ق) ،درگ شفت (نوشفاهی1381 ،ب )4 :و از وفرف دیگفر ،آخفرین
بفر 227« ،پ» آمفده ،سفال ( 803ق) اسف ا بنفابراین ،مجموعف لطفای  ،سفالهفا بعفد از

تاریخی ک در مجموع لطفای
جامعالصّنایع ب رایا رسیده اس

سی

جام در تدوین مجموع لطای  ،باتوج ب اشتراک محتوایی آ با جامعالصّفنایع ،نگفاه

ویژهای ب جامع داشت و بسیار از آ استفاده کرده ،تا جایی ک در بیشتر موارد ،این تأثیرر یری لفظ بف لففظ اسف

در اینجفا

برای نمون  ،ب یک مورد اشاره میشود
جامعالصّنایع
«تحمی واقع  :آ اسف
حملی لطی

مجموعۀ لطایف

کف وجفود عینفی را و وقفوع حفالی را «تحمی واقع  :این صنع

آ اس

ریدا کند و سببی عجیفب در بیفا آرد کف آ چیفن حالی را جملگی حملی لطی
و این حال از این معنی حاصف

برای این غرض ردید آمده اس
شدها مثال نظم:
هیچ دانی چراس

ک وجفود عینفی را و وقفوع

ریدا کند و سببی عجیفب در بیفا
و ایفن حفال از

آرد ک آ چین برای این غرض ردید آمده اسف
این معنی حاص شدها مثال :

چر ب گش  /هیچ دانفی زمفین بف جاسف
سرش /قدرت

چرا /او ب قدر تو دید گش

این شنید ماند ب جا

مثال دیگر در بستن راشیب گلین برای منفار یفک سفن

نبشفت

هیچ دانی چراس

چر ب گش  /هیچ دانفی زمفین بف جاسف

چرا /او ب قدر تو دید گش

این شنید ماند ب جا

سرش /قدرت

مثال دیگر در بستن راشیب گلین برای منار یک سن

نبشت شده

اس ا نظم:

اس ا مثال نظم:

رسید اسباب چوبین چو ب اتمام /ز گ راشیب بست تفا بف نف

رسید اسباب چوبین چو ب اتمام /ز گ راشیب بست تفا بف نف

بام » بر 103 « ،ر»

بام » بر 212« ،پ»

(برای دید نمون های بیشتر  بفر،هفای ( 76پ) 80( ،ر) 81( ،پ) 83( ،پ) 84( ،پ) 88( ،پ) جفامعالصّفنایعا و مقایسف
شود ب ترتیب با بر،های ( 204پ) صنع
محل » 206( ،ر) صنع

«رعای

تناسب» 205( ،ر) صنع

«مطابق و قسیم» 206( ،پ) صنع

«توجی سفخن» 205( ،پ) صفنع

«ایراد لوازم» 207( ،پ) صنع

«ویفعالشفی ففی

«ذوالمعنیین» در مجموع لطای )

 .2-2نقد مجموعۀ لطایف
ازآنجاک هدف سی

جام در تدوین مجموع لطای  ،بیشتر گردآوری اشعار و تدوین سفین ای شعری بوده ،گویفا چنفدا

در مسائ بالغی مطرحشده در این اثر دق

نکرده اس

ب نظر میرسد مویوع بالغ

در مجموع لطفای  ،بیشفتر معیفاری

برای قسمبندی و تبویب این اثر محسوب میشده اس ا چنا ک ذی بسیاری از اقسام ،توییحی نیامده و مؤلف

مسفتقیماً بف

آورده اس

در ادام  ،بف

ایراد شواهد شعری ررداخت و اشعار فراوانی را گاه تا هشتاد بر( ،مانند قسم رنجم) ذی یک صنع
برخی از تقسیمبندیها و شواهد شعری نادرس

ک در مجموع لطای

آمده اس  ،اشاره خواهد شد

 .1-2-2تقسیمبندی نادرست صنایع بالغی

 ازجمل ایرادهایی ک بر مباحث بالغی مجموع لطایمشترک ،ذی عناوین مختل

آورده و آنها را دو یا چند صنع

بین آ صنایع دیده نمیشود برای نمون  ،سی
اس « :این صنع

وارد اس  ،یکی این اس

ک مؤل

متفاوت برشمرده اس ا در حالی ک تففاوتی ازلحفاظ ماهیّف

جام در بر 169« ،ر» مجموع لطای  ،ذیف صفنع

چنا باشد ک شاعر ورح حرفی کرده و شعری و یا غنلی نویسد صنع

نصّ و خبر هم مییابندا صنع

ورح «ال » :این صنع

قَدَّرَ ثُمَّ قُتِ َ کَی َ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ »

گاهی ،صنایعی را با مفاهیم
«وفرح حفروف» آورده

مف کور در کفالم آمفده اسف

را در قرآ مجید نظیر بر این نوع اس

در

مثال  :فَکَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِف َ کَیف َ

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

سپس در بر 218« ،ر» ،ذی صنع

«ح ف» نوشت اس « :این صنع

ح ف چنا اس

نثری حرفی را ح ف کند و ح ف دورکرد حرفی را گویند در اصطالح علم تصری
آمد و نظیر او در صنع

و سفین ظرای
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ک شاعر یا دبیفر از نظمفی و یفا

این نوع را صنع

ح ف تسمی کفرده

«ورح حروف» [در] صدر کتاب مسطور [آمد] ب اندکی در ایفن محف ّ اختصفار افتفاد تفا بف تطویف

نینجامد و آیتی از کالم مجید و فرقا حمید در ح ف آورده اس

آ بر این نوع اس

قیاس بر این جمل آید مثفال از قفرآ

این اس  :فَکَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِ َ کَی َ قَدَّرَ [ثُمَّ قُتِ َ کَی َ قَدَّرَ] ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ»
 همچنین او در بر 390« ،پ» مجموع لطای  ،از صنعتی ب نام «استخراج» نام برده ک در کتب بالغی دیگفر ،از اقسفام«معمّا» دانست شده اس

( شمس قیس )429 :1388 ،او در تعری

صنع

«استخراج» گفت اس « :این صنع

چنا اس

ک ب عدد حساب جم  ،حروف را جمع کنند و از آ حروف نامی خیند مستخرج کنند:
نففام آ مقصففود گفففتم

رفففس از هفتففففاد سففففی بففففا ده گففففرفتم

همففین اسفف

از ایفففن اعفففداد مسفففتخرج بکفففن بفففین

دُر ناسفففففت را رففففیش تففففو سفففففتم»

سپس ،در بر 419« ،ر» نسخ کاب ذی قسم «معمّا» ،برخی از مثالهایی ک آورده ،دقیقاً همین صنع

«استخراج» اسف ا

مانند:
خفففواهی کفف حسفففاب نفففام دلبفففر یفففابی

س ف حففرف جم ف بگفت ف ام گففر یففابی

و دو بینفدیش ولیفک

از صد چفو یکفی بف در شفود دریفابی

نامش صفد و شصف
این تناقضها حاکی از آ اس
 همچنین ،صنعذی صنع

ک سی

جام ،چندا ب این صنع تراشیهای خود رایبند نبوده اس

«مدوّر»« ،مشجّر» و «مربّع» ک در کتب بالغی مانند المعجم (شفمس قفیس ،)405 - 395 :1388 ،همف

«توشیح» جای میگیرند ،در بر،های « 112ر» 152« ،ر» 153« ،ر» مجموع لطفای  ،هفر کفدام دارای قسفمهفایی

مستق از «توشیح» هستند

(برای دید موارد بیشتر  بر 112« ،ر» و مقایس آ با بر،های « 157پ» و « 166پ» و یا :بر 164« ،پ» و مقایس

آ با « 204پ» ،و نین :بر 194« ،پ» و مقایس آ با بر 203« ،ر»)
 .2-2-2تعاریف و مثالهای نادرست
 گاهی مؤل  ،هم در تعری ها و هم در مثالهایی ک آورده ،دچار اشفتباه شفده اسف ا بفرای مثفال ،در بفر 197« ،پ»مجموع لطای  ،ذی صنع

«مقلوب» نوشت اس « :این صنع

لفظ و یا هما ترکیب یا ترکیبی دیگر معلوم شود این صنع

چنا اس

ک [اگر] حروف ملفوظ بازگردانیده شفود ،همفا

متقدّما بر س نوع نبشت اند :مقلوب ک ّ ،مقلوب بعض ،مقلوب

مستوی و نوع چهارم [ک ] مقلوب مجنّح خوانند از انواع ردّالعجن علیالصّدر اس
بیتی در این صنع

نموده آید ،مصراع اول مصراع ثانی اس

خففف مفففن األَخفففوا عففففواً مفففا صففففا
جامع اثر در تعری

قسم اوّل معکفوس کف ّ خواننفدا چنانچف

از روی قلبا مثل :
مففا صفففا عفففواً مففن األَخففوا خفف

و مثال بفاال ،دچفار دو اشفتباه شفده اسف  :نخسف

آنکف  ،او «قلفب مجفنّح» را از اقسفام «رد العجفن

علیالصدر» دانست اس ا حال آنک در «رد العجن علیالصّدر» مقلوبِ کلم تکرار نمیشود ،بلک شرط اس
در ابتدا و انتهای بی

جام ،در شاهد مثالی اسف

کف ذیف

«مقلوب ک » آورده اس ا درواقع «مقلوب ک » ،مقلوبکرد جمل و کالم نیس  ،بلک قلبکرد کلمف اسف ا ماننفد

«ریش» و «شیر» (ووواط )16 :1362 ،مثالی ک سی
آمده اس

ک خود لفظ عینفاً

بیاید فلسف ریدایش و کارکرد زیباییشناسی «ردالعجن علیالصّدر» نین همین تکرار لفظ اس ا ب همفین

دلی  ،از توابع «تکرار» ب شمار آورده میشود ( شمیسا )73 :1383 ،اشتباه دوم سی
صنع

»

جام در باال ،ذی قلب ک آورده ،در کتب بالغ  ،ذی صنع

( رادویانی188 :1380 ،ا حسینی نیشابوری))136 :1384 ،

«عکفس»
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زیر ک در بر 163« ،پ» مجموع لطای

 -یا نمون نادرس

ذی صنع

مطفرح

«مسدّس» ،آمده اس  ،ربطی ب صنع

شده ندارد:
گر از عشقش دلم باشد همیش زیر بار انفدر

چرا گم شد رخش باری ب زل

اگر وعن زند قدّش بف سفرو جویبفار انفدر

چرا رخن کند غمنهاش ب تیغ ذوالفقار اندر

شکست زل

مشکافشا ب گرد روی یار اندر

ب شیطانینی
احتماالً ،دلی اشتباه مؤل
همین دلی  ،این س بی
مستق نیس

مشکبار انفدر

ماند ب یزدانینگار اندر

این بوده ک تصوّر میکرده نامگ اری «مسدّس» ،فقط ب خاور تعداد مصفراعهفای آ اسف  ،بف

را از قصید عنصری جدا کرده و ذی عنوا «مسدّس» آورده اسف ا حفال آنکف اوالً مسفدّس قفالبی
11

و از اشکال مسمّط اس

( شمس قیس395 :1388 ،ا حسینی نیشفابوری )132-131 :1384 ،و دوم اینکف ،

مصراع ششم یا رایانی ن با ابیات هما لخ  ،بلک باید با مصراع آخر لخ های بعدی همقافی باشد
 اشتباه دیگر سیگویند ک در یک بی

جام ،آورد مثالی از «ورد و عکس» در قسم «مکرّر» اس ا ب گفت رشید ووواط «مکفرّر» «شفعری را
بر اثر او ،هما لفظ را باز میآرندا مثالش از شعر رارسی شاعر راس :

لفظی میگویند و در دیگر بی

بففارا قطاارهقطااره همففیبففارم ابففروار

هر روز خیرهخیره از این چشم سی بفار

زا قطارهقطاره قطفر بفارا شفده خجف

زا خیرهخیره خیره دل من ز هجفر یفار »
(ووواط)86 :1362 ،

مثال اوّلی ک سی

جام در بر 180« ،ر» ذی این صنع

آورده ،دقیقاً مطابق تعری

رشید ووواط اس

و صحیح بف کفار

برده شده اس ا امّا ،مثال دوّم با مطلع:
دوش جانا نند من افتا وخینا آمده اسف
مصداق «ورد و عکس» اس

ک نمون و تعری

اوفتا خینا ب نندم دوش جانا آمفده اسف

آ را ،میتوا ب عنوا مثال در ترجما البالغ دید (رادویانی)187 :1380 ،

(برای مثالهای بیشتر  :بر،های « 1ر» 1« ،پ» 218« ،پ» و بر 418» ،پ» نسخ کاب )

 .3-2بررسی اهمیتها و نوآوریهای مجموعۀ لطایف
در کنار مسائلی ک تاکنو در مجموع لطای
بالغ رژوهی ،مورد توج قرار بگیرد اهمی

بررسی شفده ،ایفن اثفر دارای نفوآوریهفایی اسف

کف بایفد در تحقیقفات

و نوآوریهای این اثر را میتوا بیشتر در حوزههفای اصفطالحسفازی ،اختفراع

صنع  ،ذکر مثالهای تازه و نقد شعر شاعرا ریش از خود مشاهده کرد ک در ادام  ،ب برخی از آنها اشاره خواهد شد
 یکی از معیارهایی ک سیهما معیاری اس

جام برای آ اهمی

ک بعدها ،یکی از مهمترین مالکهای نقد شعر در سبک هندی ب خصوص نند ادیبانی مانند آزاد بلگرامی و خفا

آرزو ب حساب میآید ( فتوحی )362 :1385 ،سی
بررسی کرده اس

ویژهای قائ اس  ،رعای
جام ،رعای

تناسب در شعر را از منظرهفای مختلف

ک عبارتاند از« :توجی سخن»« ،ویعالشی فی محلّ »« ،ایراد لوازم»« ،رعای

مثال او در قسم «مطابق و قسیم» در بر 206« ،ر» نوشت اس « :این صنع
صنع

تناسب در شفعر اسف ا رعایف

تناسفب بفرای او،

شعرا را بیشتر اشعار و غنلیّات ترکیب افتاده اس

و ذیف صفنایع متعفدد

تناسفب» و «مطفابق و قسفیم» بفرای

را مطابق و قسیم خوانند ک قسیم لفوازم اسف

و در ایفن

و لوازمات را قسیم کرده شد تا آسا گرددا مثال :

خورشفید شفهانی بف جهفانگیری از آ تیفغ

جمشید جهانی ب جهفانگیری از آ کلفک»

سپس ،ب انتقاد از شاعرانی چو سعدی و نظامی ررداخت ک در برخی از اشعار خود ،مسئل تناسب را نادیده گرفتف انفد و
نوشت اس « :جفا جفاس

اگرچ از اه کرم زاید و خطا خطاس

علی الرّحم و الغفرا در این صنع

بیتی افتاده اس ا بی :

اگرچ از اه نعم آیدا ملکالکالم شی سعدی شیرازی را

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای

بف زیورهففا بیاراینففد وقتففی خففوبرویففا را
ک مطابق وقتی نیاورده اس

نکت توا گرف

تو سیمینتن چنا خوبی ک زیورها بیارایی

و فراموش کرده و بر خواج نظامی در این مثنوی:

از ایفففن سفففو شسفففت خسفففرو بهترانففف
در این نظم گرف

فی محل » در بر 205« ،پ» ،گفت اس « :این صنع
حرکات اس

شفففکر برداشفففت چفففو مففف ترانففف

توا کرد ک قسیم [هم] از این سو ترک داده اس

و اینجا ذکر مح ّ اس

و سفین ظرای
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و هم از این سو نهاده» همچنین ،ذی «ویفعالشفی

با توجی سخن نیک نندیک اس

و آنچ ب مح ّ آ اس

فرق همین اس

ک آنجا ذکر افعال و

چنانچ آدمی و خان و مرغ و آشیان و سرو و چمن و شفمع و

لگن و برعکس گفتن برعکس گفتن باشد»
را با نکت بینی خود ،ذی چند صنع

 همچنین ،او گاهی یک صنعصنع

«خیال» و «تخیی » را ک شباه

میدهد

12

 -از دیگر نوآوریهای سی

مطرح کرده و بین آنها تفاوت گ اشفت اسف ا مفثالً

زیادی ب «ایهام» دارد ،ذی س عنوا مختل

میآورد و تفاوتهفای آنهفا را تویفیح

جام ،میتوا ب اصطالحسازیهای او اشاره کرد ک در بررسی و مطالعات بالغ  ،میتوانفد

مهم باشدا برای مثال او «ایهام تناسب» را «لوازم یمنی»« ،حسن تعلی » را «تحمی واقع » ،قالب «قطع » را «قصفید خصفی» و
«اسلوبالحکیم» را «حسنااللتباس» نامیده اس
 -عالوه بر اینها ،سی

جام گاهی برخی از صنایع را از آنچ ریشینیا گفت اند ،ب صورت مفص تر مطرح کرده و مثالهفای

فراوانی برای آ آورده اس ا برای مثال او صنع

مطرح شده ،در مجموع لطای
مجموع لطای
صنایع مختل

«ورح حروف» را ک در کتب بالغی ب صورت مختصر و در حد یک صفح

ب صورت مفصّ و در حدود  10بر ،توییح داده اس

باوجود اهمیتی کف مبحفث بالغف

در مطالعات بالغی می تواند داشت باشد ،ارزش اصلی این اثر را باید در ذکر مثالها و اشعار ففراوا آ  ،ذیف
بالغی دانس

درواقع ،مجموع لطای

را باید سفین ای شعری با مویفوع بالغف  ،بف همفراه تأثیررف یری از

محیط شب قاره دانس ا این اثر در کنار نق و حفظ شعر بسیاری از شاعرا مشهور و کمنام شب قاره مانند الیاس هروی ،شمس
دبیر ،عنیناهلل بسطامی ،امیرخسرو ،حمید قلندر و  ،بسیاری از مسائ تفاریخی و ادبفی آ سفرزمین را نیفن از گننفد روزگفار
محفوظ داشت اس

(برای نمون بر 209« ،ر» :ماجرای نبرد فیروزشاه تغلق با اسکندر لکهنوتی و بر 216« ،ر» :مفاجرای

دیدار شمس دبیر و امیرخسرو و )
 .3نتیجه

مجموع لطای

و سفین ظرای

تألی

سی

جام هروی ،یکی از کهنترین و مهمترین سفین های شعری بفا مویفوع بالغف

ک در سدههای هشتم و نهم ،در شب قاره تدوین شده اس
مانده اس  ،این سفین ب جه
سی

قدم

آ اهمی

ازآنجاک ریش از این اثر ،تنها چند منبع بالغی محفدود از شفب قفاره بفاقی

فراوانی دارد در این مقال  ،با بررسی مجموع لطفای  ،بف برخفی از نفوآوریهفای

جام مانند اصطالحسازی ،تفصی برخی از صنایع بالغی ،تقسیمبندیهای جدید اشاره شده اس

فارسی ارزشمند اس

اسف

همچنین ،در این رژوهش با مقایس مجموع لطای

مباحث بالغی اثر خود را بدو ذکر منبع ،از کتب بالغ

ک در بررسفی تطفوّر بالغف

با دیگر کتب بالغی ،مشخص شد سی

جفام بسفیاری از

ریشین اخ کرده ک گاهی این تأثیرر یریها ب صفورت لففظ بف لففظ بفوده

اس ا این کتب عبارتاند از :حدایقالسّحر رشید ووواط ،مونساالحرار کالتی و مونساالحرار جاجرمی ،اعجفاز خسفروی و دیباچف
دیوا غرّ الکمال امیرخسرو ،االیضاح خطیب قنوینی و المطوّل تفتازانی
ازآنجاک سی

جام در تدوین مجموع لطای  ،بیشتر در ری گردآوری اشعار شاعرا گونفاگو بفوده ،در وفرح برخفی از

مباحث بالغی دچارلغنشهایی شده اس

ک ازجمل آنها میتوا ب این موارد اشفاره کفرد :مثفالهفای نادرسف  ،تویفیحات
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ناصحیح و تقسیمبندیهای غیردقیق با این حال ،مهمترین ارزش این اثر را در کنفار مباحفث بالغفی آ کف در بررسفیهفای
تاریخی بالغ

میتواند ب کار آید ،در آورد مثالهای تازه از شاعرا قدیم و ب خصوص همعصر مؤل

اس

ک وی با ذکفر

شواهد فراوا از شاعرا کمشهرت و مشهور و ب خصوص شاعرا شب قاره ،شعر بسیاری از این شاعرا را از گننفد و آسفیب
روزگار حفظ کرده اس ا تا جایی ک تنها منبع شعر بسیاری از شاعرا گمنام ،همین سفین شعری اس

ک ب بهان ورح ذیف

صنایع بالغی باقی مانده اس
پینوشتها
جام ،گاهی مطالب حدایقالسّحر را خالص کرده و در بسیاری از موارد ،ب همراه اشعار تازهای آوردهاس

 1البتّ سی

 2نسخ رریشیدگی دارد و از «مصرع گردد» در بر 164« ،ر» آمدهاس
 3نسخ لند «متقضا »ا متن تصحیح قیاسی
 4نسخ «و روا گوید» را ،بعد از «ده ب رارسی» آورده ک باتوج ب ترتیب گفتار ،و تکی بر حدایقالسّحر اصالح شد
 5این تشابهات را میتوا در نثر مسجّع ،انگین تألی
 6البتّ این صنع

اثر و آورد نام ابواب و شاعرا سفین در مقدّم دید

در کتب بالغی عرب ،مطرح بوده و حتی در شعر فارسی قب از امیرخسرو بف شفکلی محفدود  -فقفط در یفک

بی  -موجود بوده اس ا چنا ک علّام قنوینی نوشت این صنع
نمون اش این بی

ب «تصریع» -تعلیفق مصفراع اوّل بفر ثفانی معنیفاً -موسفوم بفوده و

از موالناس « :عاق آ باشد ک عبرت گیرد از /مر ،یارا و بالی محترز» (قنوینی :1388 ،ج )42 ،7

 7توییح «وباق السّلب» ،در تلخیصالمفتاح قنوینی نیامده اس
جام ،از این منبع استفاده نکردهاس

سی

(الخطیب القنوینی)78 :1302 ،ا بف همفین دلیف  ،مطمئنفاً

از ورفی باید توج داش

ک تفتازانی در المطوّل ،این صفنع

االیضاح البتّ بدو ذکر منبع ،نق کردهاس ا بنابراین ،اص این توییحات از خطیب قنوینی اس
یک کلم از توییحات تفتازانی را ذی این صنع
گرفت اس

نق نکرده ،میتوا اومینا داش

را لففظ بف لففظ از

و چفو سفی

ک او این صنع

جفام حتفی

را از االیضاح خطیفب

ن از المطوّل تفتازانی

 8چنا ک مشاهده میشود سی

جام ،سخن تفتازانی را لفظ ب لفظ ترجم کرده و با توج ب تفاوت اندکی ک بین تعریف

تقتازانی با خطیب قنوینی در االیضاح اس  ،مطمئناً سی
 9همین تعری

این صنع

در االیضاح (الخطیب القنوینی )266 :2002 ،و تلخیصالمفتاح (الخطیب القنوینفی )81 :1302 ،نیفن آمفده،

ولی چو قید «ابطال» نیامده ،میتوا مطمئن بود ک سی
 10البتّ ممکن اس

جام تعری

را از المطوّل گرفت اس

سی

جام این تعری

قنوینی نین در آنجا گفت  ،اص تعری

جام ،تعری

این صنع

را از المطوّل نق کردهاس

را از االیضاح (الخطیب القنوینی )296 :2002 ،نقف کفرده باشفدا امّفا ،چنانکف خطیفب

از سکّاکی اس

و استبعادی ندارد اگر سی

جام آ را از مفتاحالعلوم نق کرده باشد

 11قدما ب نوع دیگری از مسمّط نین اعتقاد داشت اند (ر ک :ووواط )63-61 :1362 ،ک بعدها «شعر مسجّع» نامیده شدهاسف
(شمس قیس)396 :1388 ،
 12در بر 41« ،ر» جامعالصّنایع ،امثال ایهام و خیال و تخیی ک «معانی باریک انگیند و ب غموض مفهوم گردد» ذی «دقّ »
آمدهاند
منابع
 1امیرخسرو ،خسرو بن محمود (1876م) اعجاز خسروی ،لکهنو :مطبع منشی نولکشور
 2فففففففففففففففففففففففف (1975م) دیباچ دیوا غرّ الکمال ،ب کوشش سید وزیرالحسفن عابفدی ،الهفور :نیشفن کمیتفی
برای سات سو سال تقریبات امیرخسرو

نقد و بررسی مباحث بالغی در مجموع لطای
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و سفین ظرای
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