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 چکیده

شعرا  ،ادبا، هاز علمای امامیّ، رفیع الدّین محمّد بن فتح اهلل واعظ قزوینی 

در زمالالاز دادشالالا ی شالالاس ع ّالالا    جالالری و فضالال ی قالالرز یالالازد  

 (ق. الال 2511)تا اوایل دادشا ی شاس سلیماز( ق. ال2511-2501)صفوی

و از انواع فنوزِ معالانی، بیالاز،   در نظ  و نثر ید طوالیی داشته وی . است

در انواع علوم مثل ریاضیّات، نجوم، . عروض و بدیع با اطّ ع بودس است

د از اصط حات این علالوم  فلسفه و طب نیز دستی داشته و در آثار خو

 بهرس بردس است

 دف واعظ از تألیف ابواب الجناز در  شت باب یا مجلّد به نیّت       

 شت در بهشت بود تا  ر کس به این کتاب تمسّک جویالد باله واقالع    

 .  شت در بهشت به رویش گشادس گردد

قسمی : ع دالقا ر جرجانی بطور کلی ب غت را بر دو قس  می داند      

که مربوط است به مفردات ک م و قسمی دیگر که به ترکیب و تالالیف  

: بالوط باله مفالردات کال م اسالت ع ارتنالد از      رآنچاله م .آنها ارت الاط دارد 

تجنیس،اشتقاق، ردالعجز الی الصدر، قلب، سجع ، ترصیع،مزدوج، کنایه، 

مطابقاله، مقابلاله،   : آنچه مربوط به محسنات معنویه است . مجاز ،استعارس

 .  تلمیح ، لف ونشر، ابهام، مراعات نظیر، اغراق، سوال و جواباعتراض، 

 الای ادبالی در دو زمیناله     ما در این مقاله به بررسالی بسالامد آرایاله         

در  مجالس  شت  و نه  ابالواب  « محسنات معنویه »و «محسنات لفظیه»

 .الجناز درداخته ای 

ی،نثر قرز واعظ قزوینی، ابواب الجناز، صناعات ادب :واژه های کلیدی

یازد  

 

Abstract 

Rafi’ al-Din Mohammad ibn Fath Allah Vaez-e Qazvini 

is one of Imamieh clergymen and also a literary man, poet 

and scholar in the 11
th
 century A.H. during the kingdom 

of Shah Abbas Safavid (1052-1077 A.H.) up to the early 

kingdom of Shah Soleiman (1077 A.H.). He was very 

professional in poetry and prose and was also widely 

aware of rhetorical figures, speech, prosody, and rhetoric. 

Moreover, He had a grasp of knowledge in various 

sciences such as mathematics, astronomy, philosophy, 

and medicine and he has applied the terminology of those 

sciences in his works.   

The purpose of wr 

iting Abvab al-Janan in 8 volumes was based on the idea 

of 8 entrance gates of Paradise so that everyone who 

refers to that book would have entrance to 8 gates of 

Paradise. 

Generally, Abd al-Qaher Jorjani classifies rhetoric into 2 

branches: The branch which is related to parts of speech 

and another which concerns their composition and 

compilation. The fields related to parts of speech include 

pun, adnominatio, anadiplosis, palindrome, rhyme, 

couplet, metonymy, figure, and metaphor. Semantic 

figures (Mohasanat-e Ma'navieh) consist of comparison, 

contrast, objection, allusion, epanandos, amphiboly, 

symmetry, hyperbole, and stichomythia. 

This article attempts to investigate the frequency of figures 

of speech in both lexical and semantic figures 

(Mohasanat-e Lafzieh and Mohasanat-e Ma'navieh) in 

the 8
th
 and 9

th
 chapters of Abvab al-Janan. 

 

Keywords: Vaez-e Qazvini, Abvab al-Janan, figures of 

speech, 11
th
 century prose 
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 مقدمه

آقا )رفیع الدّین محمّد بن فتح اهلل واعظ قزوینی 

ملقّب به رفیع الدّین، ( 17، ص2، ج2051بزرگ طهرانی، 

، میرزا محمّد (110، ص7، ج2101مدرّ ، )ملّا رفیع 

؛ 250، ص2121آزاد بلگرامی، )رفیع و یا  میرزا رفیع 

( 111، ص2133؛  دایت، 021، ص2137ق، نواب صدی

، 1/0، ج2111صفا، )« ملّا رفیعا»که در افواس به 

، مشهور به واعظ قزوینی بودس است (2157-2152صص

 (. 212، ص2113نصرآبادی، )

واعظ قزوینی از مردم صفی آباد قزوین و نوادة 

، 2، ج2051آقا بزرگ طهرانی، )ملّا فتح اهلل واعظ قزوینی 

« ق. ال2511ذی حجّه »ه زاد روز وی ماسبود ک( 17ص

، صص دنجاس و 2101واعظ قزوینی، .)نوشته شدس است

و صحیحترین تاریخ از وفات واعظ ( دنجاس و چهار –سه 

 ا و کتب تاریخ ادبیّات ث ت  قزوینی که در اکثر تذکرس

، 1، ج2171حرّ عاملی، . )است« ق. ال2531»شدس 

 (255، ص2115؛ خیری، 111ص

شعرا و فض ی قرز  ،ادبا، هی امامیّاز علماوی 

در زماز دادشا ی شاس ع ّا    جری یازد  

تا اوایل دادشا ی شاس ( ق. ال2511-2501)صفوی

، 7، ج2101مدرّ ، .)است (ق. ال2511)سلیماز

و از انواع در نظ  و نثر ید طوالیی داشته که (110ص

در . فنوزِ معانی، بیاز، عروض و بدیع با اطّ ع بودس است

انواع علوم مثل ریاضیّات، نجوم، فلسفه و طب نیز دستی 

داشته و در آثار خود از اصط حات این علوم بهرس بردس 

 (2115، ص1، ج2111ورجاوند، .)است

واعظ قزوینی با توجّه به اوضاع فساد در عصر 

صفویه و اینکه اثری جامع در وعظ به زباز فارسی تألیف 

ظی مشتمل بر تمام نشدس بود تصمی  گرفت تا کتاب وع

واعظ قزوینی، نسخة خطّی ابواب .)ابواب وعظ بنویسد

 (ب1ق، ورق . ال2570الجناز، 

 دف واعظ تألیف این اثر در  شت باب یا مجلّد 

به نیّت  شت در بهشت بود تا  ر کس به این کتب 

تمسّک جوید به واقع  شت در بهشت به رویش گشادس 

 . گردد

ردس مجلس مقارز را طی چها( مجلّد)وی باب اول

باله  ( ق. الال 2511-2501)با حکومت شالاس ع اّلا  صالفوی   

دایالالالاز بالالالرد و تالالالألیف بالالالاب دوم را در زمالالالاز شالالالاس   

که متأسّفانه بعد از نوشتن دو صفحه ( ق. ال2511)سلیماز

بنالابراین  . از فصل دنج  این باب، دار فانی را وداع گفالت 

فرزندش مولی محمّد شفیع واعالظ قزوینالی ابالواب بالاقی     

باله اتمالام   « تتمالی  ابالواب الجنالاز   »تحالت عنالواز   ماندس را 

 (210، ص2130سمیعی، . )رساند

مقدّمه واعظ در باب اول سرشالار از تشال یهات و   

استعارات است و نثری مسجع دارد و به وفور از کلمالات  

نکته قابل ذکر آز اسالت  . و ترکی ات عربی بهرس بردس است

که واعظ به خاطر آموختن دیالن بالر زبالاز عربالی و آثالار      

عربی تسلط کافی داشته و اینکه شعر و شاعری را خالوب  

 .  میدانسته در نوشتن نثر موفق بودس است

ابو » و « ابن معتز»اغلب علمای ب غت مانند        

معانی و بیاز و بدیع را در آمیخته و  مه «   ل عسکری 

« ع دالقا ر جرجانی» اما. را بنام ب غت بشمار آوردس اند

قسمی که : را بر دو قس  می داند بطور کلی ب غت

مربوط است به مفردات ک م و قسمی دیگر که به ترکیب 

در بحث راجع به مفردات . و تالیف آنها ارت اط دارد

محسنات »و راجع به نظ  و ترکیب آنها « محسنات لفظیه»

بوط به مفردات ک م رآنچه م. را مطرح می کند« معنویه 

ق، ردالعجز الی الصدر، تجنیس،اشتقا: است ع ارتند از

آنچه  . قلب، سجع ، ترصیع،مزدوج، کنایه، مجاز ،استعارس

مطابقه، مقابله، اعتراض، : مربوط به محسنات معنویه است

تلمیح ، لف ونشر، ابهام، مراعات نظیر، اغراق، سوال و 

ما در این مقاله به تحلیل مهمترین آرایه  ا در . جواب

 .ابواب الجناز درداخته ای 
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 بیه تش -1

ذکر   است« مانند کردز »ش یه در لغت به معنای ت

طرفین در تش یه الزامی است، زیرا حذف  ریک، تش یه 

ا ذکر ادات تش یه و وجه امّ ؛را به استعارس بَدَل می سازد

تش یه  .(122، ص2051تفتازانی، )ش ه اختیاری است

مهمترین عنصر سازندس دستگاس ب غت است که صورت 

 ای دیگر خیال مانند استعارس، تشخیص و حتی رمز و 

تش یه نشاز د ندس وسعت دید . کنایه از آز ناشی می شود

نویسندس است که چگونه توانسته میاز اشیاء و عناصر به 

به بیانی دیگر . ظا ر بی ارت اط و متنوع دیوند ایجاد کند

شفیعی .)سته مرکزی خیال  ای شاعرانه تش یه است 

از سوی دیگر تش یه نشاز د ندس ( 1، ص2111کدکنی، 

تقلید یا خ قیت نویسندس یا شاعر است و نشاز می د د 

. تا چه میزاز صاحب اثر آفرینندس یا مقلّد بودس است

واعظ نیز در آثار خود ( 31، ص2130رضایی جمکرانی، )

ی آوردس چناز که تصویری از آیات رو به تش یهات تقلید

دیگر آنکه . و احادیث و صفات الهی را متصور می شود

این نوع بیانی در ابواب الجناز بیشترین بسامد را به خود 

 .است یاختصاص دادس و دایه سخناز وی بر اضافه تش یه

 اضافة تشبیهی -2-1

اضافة تش یهی نوعی از تش یه بلیغ است بدوز 

به  تش یه به دو شیوة اضافة مش ّه به مش ّهٌوجه ش ه و ادات 

ترین و زی اترین  شود که  نری به به مش ّه ذکر می یا مش ّهٌ

 (212ص، 2131صادقیاز، .)نوع تش یه است

 به حسّی مشبّه عقلی و مشبّهٌ

طرفین تش یه یا حسّی  ستند و یا عقلی، حسّی 

یعنی محسو  و قابل حس  ستند و عقلی یعنی با 

 (200 -200 ماز، صص.) ادراک نشوندحوا  

، 2570واعظ قزوینی، )شجرة ملعونة حبّ دنیا -

 « حبّ دنیا»و مش ّه « شجرة ملعونه»به  مش ّهٌ(:  ب227ورق

به  مش ّهٌ(:  الف211 ماز، ورق)نگین دادشا ی -

، وجه ش ه این «دادشا ی»و مش ّه « نگین»

 . تش یه ارزشمند بودز است

 : ی ابواب الجناز ای دیگر از نسخه خط مثال

 ، خلوتخانه خاطر(ب227ورق)کمند وحدت

 شراب نخوت، ( مانجا)کلکِ تقریر، (ب227ورق)

 ، مرغ روح(ب223ورق)، توسن نفس(الف223ورق)

، خزاز (الف210ورق )، گلشن جمال(الف212ورق)

ورق )، گردباد باال رفتن عمر(الف210ورق )دیری

، خاک (الف210ورق )، چشمة جوش حسن(الف210

، مشّاطة نشو و نمای (الف210ورق )شکستگی

ورق )، گلشن ص احت و نوجوانی(الف210ورق )جوانی

ورق )، خاک نیستی(الف210ورق )، سموم مرگ(الف210

، آتش جانسوز (الف210ورق )، جلّاد اجل(الف210

 ای  ، تخ (الف210ورق )، رشتة جاز(الف210ورق )فنا

ح اب ، (ب210ورق )، اللة حسرت(ب210ورق )اعت ار

، (ب211ورق )، خاک ننگ(ب211ورق ) وای نفس

، (ب213ورق )، کمند عجز(ب213ورق )مرکب جوانی

، آینة (ب213ورق )، باد غرور(ب213ورق )شیر اجل

، (الف227ورق)دیرِ خوددرستی، (الف227ورق)خودبینی

 223ورق )، نایرة غضب(الف 223ورق )آتش نخوت

 ...و (الف

  به حسّی مشبّه و مشبّهٌ

به  ر دو رکن تش یه یعنی مش ّه و مش ّهٌگاس  

محسو  و با حوا  قابل درک  ستند؛ ال تّه در ابواب 

 .الجناز زیاد به کار نرفته است

ط ل دردة ، (ب227ورق )دیوار شکستة تن

، نیزة (ب210ورق )، لعل لب(ب212ورق )گوش

 (ب 213ورق )، چوب بست عصا(ب 213ورق )عصا

  ...و

 تشبیه مجمل -1-2 -9-1

ش ه ذکر نشود و مخاطب  تش یهی که در آز وجه
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، 2131صادقیاز، .)خودش با تفکّر به آز دی ب رد

این نوع تش یه نیز کاربرد چندانی در ابواب (. 272ص

 .الجناز ندارد

 (ب201ورق .)خوا ش دنیا مانند سرگین است -

مال دنیای در شر و شور چنانکه سابقاً گزارش  -

وجه ش ه قابل ()الف233ورق .)یافته مانند آب شور است

 (استفادس ن ودز

 تشبیه تفضیل -1-9 -9-1

در تش یه تفضیل چیزی را به چیز دیگر تش یه 

در . د ند برتری می« به مش ّهٌ»را بر « مش ّه»کنند؛ امّا  می

ای است که نویسندس تش یه را از ابتذال  واقع این شیوس

غالب (.210، ص2131صادقیاز، . .)آورد بیروز می

ت تفضیل در ابواب الجناز به صورت صفت تش یها

 :تفضیلی آمدس است

از موج سراب  تر اصل بیدیچش زلف و کاکل،  -

 (الف210ورق )بودس

در این تش یه دیچش زلف و کاکل را در اصل و 

حقیقت به موج سراب تش یه کردس و با دادز صفت 

آز را به تش یه تفضیل ت دیل کردس « تر اصل بی»تفضیلی 

 .است

 :ی دیگر ا مثال

 نارواترشهرت و ثنای خلق که در بازار قیامت  -

 (الف 202ورق . )سازد از سنگ و سفال است در می

از کا ی  ک کوس کوس طاعت در میزاز اعت ار  -

 (ب211ورق . )است

 تشبیه مرکب -1-4 -9-1

در تش یه مرکب طرفین تش یه یا یکی از طرفین 

تابلویی آز از اجزایی آمیخته باشد و تصویری زی ا یا 

محمّدعلی صادقیاز، .)رنگارنگ را در دیش چش  بیاورد

در ابواب الجناز این تش یه بسیار اندک ( 203، ص2131

 ای زیر از تش یه مرکب به مرکب  به کار رفته و نمونه

 :است

جاز داکش از ظلمت بدز چوز نور نگاس از  -

سواد مردمک برآمدس رو به گلشن چمن  میشه بهار عال  

 (الف 212ورق.)قد  آورد

یک طرف تش یه جاز داک مانند نور نگاس که  ر 

دو جن ة معنوی و داک بودز دارد و در طرف دیگر 

ظلمت بدز مانند سواد مردمک که  ر دو نشاز مادّی و 

در واقع بیروز آمدز جاز داک از بدز . سیا ی دارد

ظلمانی مانند بیروز آمدز نور نگاس از مردمک چش  

ز آمدز یک چیز داک وجه ش ه در این تش یه بیرو. است

 . از وسط سیا ی و ظلمت است

تواضع بزرگاز و سروراز و افتادگی مردم  -

عالی شأز چوز نمودز ستارس در آب، س ب دستی مرت ة 

 (ب211ورق. )شود آز نمی

در این تش یه تواضع و افتادگی مردم در مقابل 

دیگراز مانند افتادز عکس ستارس در آب است که وجه 

یعنی  مانطور که افتادگی . زّت استش ه نابود نشدز ع

رسد که باعث خفت آنها شدس، مانند  مردم به نظر می

رسد  عکسی است که از ستارس در آب افتادس و به نظر می

 .ستارس از اوج به حضیض آمدس ولی حقیقت ندارد

 تشبیه جمع -1-5 -9-1

تش یهی که در آز یک چیز به چند چیز تش یه 

 ای متعدّدی ذکر «به مش ّهٌ»، «همش ّ»شود؛ یعنی برای یک 

، 2131محمّدعلی صادقیاز، . )گویند شود تش یه جمع می

این نوع تش یه در ابواب الجناز زیاد به کار ( 200ص

 .نرفته است

در مدح صفت فروتنی و نامرادی و ستودز  -

شیوة خاکساری و درویش نهادی، که آب و رنگ گلشن 

مال، حسن فعّال است و دیش آ نگ قطار صفات ک

معراج سپهر ارجمندی است و درّة التّاج فرق سربلندی، 

گلگونة چهرة آدمیّت و مرغولة طرّة انسانیّت، زیور خود 

آرایی است و نمک مائدة گوارایی، آتش گرمی 
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 ا، نشاز داکی گو ر است   است و راس خلوت دروز خوز

 (الف 215ورق ... )و

در این تش یه فروتنی و خاکساری مش ّه  ستند 

 . ای متعدّدی برای آز ذکر شدس است به که مش ّهٌ

 تمثیل -1-1 -9-1

تش یه تمثیل که نوعی تش یه مرکب به شمار 

ترین نوع تش یه است؛ زیرا  آید، از زی اترین و  نری می

گویندس با این نوع تش یه، صحنه و رویدادی را کام ً در 

 ،2131صادقیاز، . )کند نظر شنوندس یا بینندس تجسّ  می

دس تمثیل بیاز حکایت و روایتی است که  ر (. 270ص

تر  چند معنای ظا ری دارد امّا مراد گویندس معنای کلّی

در ابواب الجناز ( 111، ص2117شمیسا، . )دیگری است

نیز بعد از شرح موضوعی، حکایتی را به عنواز مثال 

 .آورد می

فردا که محک ق ول و رد،  ر نیک و بد را از  -

معلوم خوا د گشت که آز جمله قلب و    جدا سازد؛ 

اندود حسن عمل بودس؛ مَثل این قوم عاق ت  دغل، روی

نامحمود، مَثل کسی است که به رنج و محنت بسیار و 

طیّ نشیب و فراز سخت و سست روزگار، مالی اندوخته 

ای مض وط ساخته باشد تا در روز  و آز را در کیسه

به آستین آز سختی خود را به آز درماندگی ر اند و 

اتّفاقاً طرّاری . کیسه، غ ار احتیاج از چهرة احوال افشاند

وی را غافل ساخته از کمین خیزد و در   و دینار آز 

ای چند به جای  کیسه را ربودس سنگ ریزس و خزف دارس

آز ریزد و او آز کیسه را  مچناز در زر و خود را غنی و 

را روزی به جهت ضرورت کیسه . توانگر خیال کند

گرفته به بازار شتابد و سر کیسه را گشودس جز سنگ و 

خروش و افغاز بردارد و خوناب . سفال چیزی نیابد

 (ب205ورق .)حسرت از دیدگاز فرو بارد

مَثل این جمع سادس لوح مَثل آز زز روستایی  -

است که به غیر از یک دیرا ن، ل اسی دیگر در برنداشت؛ 

غایت حیا نخواست  ناگاس به مردی نامحرم برخورد و از

که آز مرد روی وی بیند دامن دیرا ن خود برگرفته روی 

خود دوشید و ندانست که از آز حجاب چگونه فضیحتی 

 (ب233ورق .)آید الزم می

 اضافة سمبلیک -1-7 -9-1

سم ل یا نمادی است « به مش ّهٌ»در تش یه بلیغ، گاس 

سم لیک و اصط حاً بداز تش یه یا اضافة « مش ّه»برای 

تعداد معدودی از ( 211، ص2131صادقیاز، .)گویند می

 .این اضافه در ابواب الجناز ذکر شدس است

دس  ر عارف صاحب  وشی که دلق  -

خودنمایی خلق را از دوش انداخته و مرآت خاطر را از 

باید  زنگ عُجب و غرور چنانکه باید درداخته است می

ش در ق ول ا ل حق را در جمیع امور تابع و گردز جان

 (الف 217ورق .)، خاضع باشدطوق اذعاز آز

آز منظور افتادگی و بندگی است و طوق از لوازم 

 .بندگی؛ بنابراین طوق بندگی اضافة سم لیک است

احوال ما بدویاز جهل و غرور که عمری آب  -

تلخ و شور  و  از چا سار فکر ای عمیق دنیا خوردس 

ل زندگانی و سوسمار طول ام موش حرصو دیوسته به 

ورق ...)به سر بردس به معمورة شهر داکاز نرسیدس

 (الف231

سم ل و نماد حرص است که در اینجا « موش»

 .به صورت ترکیب اضافی به کار رفته است

دش در کارخانه وجود  ر خورشید جودنجة  -

 (الف 211ورق .)روز در رشتة روزی خلق تافتن است

نورش  خورشید به دلیل عال  تاب بودنش و اینکه

 .دارد نماد جود و کرم است را از احدی دریغ نمی

تشبیهات متأثر از فرهنگ عرب  -4-2-5-1-2

 بادیه نشین

زباز عربی به قدری بر س ک نویسندگی واعظ 

تأثیر گذاشته است که ع وس بر ورود لغات و دستورات 

ای تش یهات و  زبانی و بیانی ادبیّات عرب، افکار کلیشه

ل، نخلستاز، بیاباز و شتر نیز به وصف عرب بدوی، نخ
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 ایش راس یافته و این امر نشاز از مطالعات آثار  نوشته

عربی وی دارد و اینکه نویسندس بر حسب موضوع اثر، 

 .فضای عرب مآب متن را حفظ کردس است

تش یه دینة دشت م ارک حضرت زین : شتر -

 العابدین به زانوی شتر

دینه  شتر زانویدشت م ارکش را دیدند که مانند 

 (ب200ورق .)کردس بود

بیاز خصوصیّات عرب بادیه نشین : عرب بدوی -

 چوز نداشتن آب زالل

بر  مین دستور است احوال ما بدویاز جهل و 

غرور که عمری آب تلخ و شور  و  از چا سار 

فکر ای عمیق دنیا خوردس و دیوسته به موش حرص و 

شهر  سوسمار طول امل زندگانی به سر بردس به معمورة

داکاز نرسیدس و دجلة فرات حسنات ان یا و اولیا را ندیدس 

به آب گندة اعمال به  زار عیب آلودس که از مغاک 

ای  چندین م ا ات و نازش داری  و  خاکداز دنیا برداشته

خردی آز را تحفة الیق دست  از غایت سفا ت و بی

شماری  اگر دردس از  آویزی شایستة درگاس صمدی می 

برافتد و بر دجلة اعمال داکاز گذر افتد معلوم روی کار 

ای  و از راس دور عمر چه تحفه به  شود که چه کردس می

 (الف231ورق .)ای  درگاس ک ریا آوردس

چه ش یه است احوال ما ندیدگاز نقود طاعت و 

نو کیسگاز ک  بضاعت به احوال آز عرب بدوی که 

مِ دیدس  ا به سر بردس بود و چوز مرد  میشه در بیاباز

نمود ما ی جسمش  دیوسته به آب تلخ و شور تعیّش می

دیوسته در ش کة امواج سراب طپیدس و نخل عمرش چوز 

ورق )گردباد در جوی ار گذار ریگ رواز قد کشیدس

 (ب227

 ای بیاباز چوز سراب و  بیاز ویژگی: بیاباز -

 مغی ز

 ای دروغ بیابانی  وسعت دستگا شاز از وعدس

 (الف201ورق )است در سراب

 ا فشردس و  مغی ز صفت دای تعلّق در بیاباز

 235ورق ) ا به سر بردس شرارآسا دیوسته در سنگستاز

 (الف

 استعاره -9-1-2

برای به کار بردز لفظ یا  آرایه ادبیاستعارس نوعی 

ع ارتی به جای ع ارت دیگر بر اسا  ش ا ت بین این 

 (230، ص2131صادقیاز، .)دو است

در ابواب الجناز اضافة استعاری، استعارة مصرّحه 

 .و مکنیّه به کار رفته است

 استعارة مکنیّه -9-1-2-1

استعارة بالکنایه یا استعارة کنایی آز است که 

ود، چیزی را به چیزی دیگر تش یه کند گویندس در ذ ن خ

و بعضی از ( مستعارٌ له)و از ارکاز تش یه تنها مش ّه 

. را بیاورد( مستعارٌ منه)به  خصوصیّات یا لوازم مش ّهٌ

این نوع استعارس به دو ( 150، ص2131صادقیاز، )

بیشترین نوع . شود صورت اضافی و غیر اضافی ذکر می

ز به کار رفته اضافة استعاری استعارس، که در ابواب الجنا

 .است

این استعارس گاس به صورت : اضافة استعاری

و از  .شود خواندس می« اضافة استعاری»اضافی است که 

، 2117شمیسا، )نظر نوع دستوری بر دو نوع است

 (:212-215صص

زباز : الیه آز اس  است ای که مضافٌ اضافه

 (ب205ورق)، دای زندگی(الف210ورق )قل 

، (ب 212ورق )کلمات دردخیز: وصفی ترکیب

 (الف201ورق )ج ین غرور

 : ای دیگر مثال

به لشکری « مرگ»(: الف210ورق)حملة مرگ  -

 .تش یه شدس که در حال حمله است

به انسانی « نفس»(:  ب211ورق)گوش نفس -

 .تش یه شدس که گوش دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C


 99                            1931سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  دوفصلنامه علمی پژوهشی بالغت کاربردی و نقد بالغی،

 

 

به حیوانی « ط ع»(: الف210ورق)ط ع سرکش -

 .است تش یه شدس که در حال سرکشی

 استعارة مکنیّه به صورت غیر اضافی

« ط ع»(: ب210ورق.)ط ع را از آز امتناع باشد -

 .کند به انسانی تش یه شدس که از کاری امتناع می

 ا بودند گردز کشیدند و  ر  و در آز مقام، کوس -

مانند انسانی گردز «  ا کوس»(: 215ص.)یک طمع نمودند

 .کشیدند

 استعاره مصرّحه  -9-1-2-2

ای  استعارة مصرّحه، تصریحیّه یا آشکار، استعارس

« به مش ّهٌ»یا « مستعارٌ منه»است که از ارکاز استعارس تنها 

( 230، ص2131صادقیاز، . )شود ذکر و بقیّه حذف می

 .این نوع استعارس در ابواب الجناز زیاد به کار نرفته است

: ای؟ گفت این غ م را به چند خریدس: گفت  -

ارزد؛ دس  فت  ولیکن به دو دینار    نمی فت دینار؛ 

بها را  و آز گو ر بی نما دُرِ شَ َهدینار به وی دادس آز 

 (الف212ورق.)خریدم

« دُر»غ م سیاس است؛ بنابراین « دُر»مقصود از 

بودنش سیاس دوستی « نما ش ه»استعارس مصرّحه است و 

 .رساند غ م را می

« دین»(: الف202ورق)ربا دینطرّار دنیای  -

 .رباید کاالیی است که دزد دنیا آز را می

در مذمّت صفت ریا و سمعه که آز نیز از آثار شامت  -

. خودآراست عجوزة مکّارةحبّ دنیا و فرزند رشید آز 

دنیا است که با مکر ای خود « عجوزس»(: ب211ورق)

 .فری د  ا را می انساز

 اضافة اقترانی -9-1-2-9
و مضافٌ الیه، معنی مقارنت در اضافة اقترانی میاز مضاف 

این ( 211، ص2133، ...حسن انوری و.)و  مرا ی است
دست : شود اضافه به ندرت در ابواب الجناز دیدس می

، چش  (الف205ورق) ، دست رد(ب210ورق)ادب
 ( مانجا)حسرت

 مجاز -4 -4-2-5-1

گذر »یا « محلّ ع ور»مجاز در لغت به معنی 

ی اصلی و حقیقی است و چوز گویندس از معن« کردز

رسد از این روی آز  گذرد و به معنای مجازی می کلمه می

 ایی ذکر  برای مجاز در جمله ع قه. را مجاز خوانند

صادقیاز، .)یابد شود که مخاطب معنی مجاز را در می می

 (122، ص2131

گویند و ارادة  جزء را می :مجاز به عالقة جزئیّت

 .کنند کل می

براز را حملة مرگ چوز  سی در تاب طرّة بسی  -

درچ  عل  لشکر شکسته نگونسار به خاک و خوز 

مجاز از سر « براز طرّة سی »(: الف210ورق)انداخته

 .براز است که طرّس جزئی از سر است سی 

چیزی را به س ب  :مجاز به عالقة الزم و ملزوم

دیوستگی و  مرا ی دائمی آز با چیز دیگر به جای آز 

 : به کار برند

جز شدّت گرفتگی خاطر  چرب و شیرینیشز ا

چرب و شیرین الزمة لذّت بردز (: ب211ورق. )نزاید

 .است

جای چیزی را به جای : مجاز به عالقة محلیّت

 .آز ذکر کنند

را بیاز « عال »(: الف213ورق)عال نور دیدة  -

 .را ارادس کردس است« مردم عال »کردس و 

 کنایه -5 -4-2-5-1

که مراد گویندس معنای  جمله یا ترکی ی است

یی    که ما را از  ظا ری آز ن اشد، امّا قرینة صارفه

معنای ظا ری متوجّه معنای باطنی کند وجود نداشته 

بنابراین گاس مخاطب معنای کنایه را در . باشد

کنایه از نظر ( 170، ص2117سیرو  شمیسا، .)یابد نمی

قسی  بر سه قس  ت« عنه مَکنیٌ»به « به مَکنیٌ»داللت 

 (112-113، صص2131محمّدعلی صادقیاز، )  .شود می
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صفت یا صفاتی را  :کنایه از موصوف -1

 .بیاورند و از آز موصوفی خاص را ارادس کنند

نام و نشاز، بی سر و دایازِ عال   زادگاز بی  عدم -

امکاز، غری از دیار وجود، خوش نشینازِ کشور نمود، 

زندس به گوراز غ ار کمال،  روستاییاز و بی سر و دایاز بی

م ل، س ک وزناز میزاز قدر و اعت ار، خاشاک صفتازِ 

 (ب227ورق)خیزِ حوادث روزگار موج

در اینجا  شت کنایه آوردس است که  مگی 

 .کنند را بیاز می« آدم» ای  صفت

صفتی را بگویند و از آز  :کنایه از صفت -2

 . : صفت دیگری را ارادس کنند

چش  به در خانه منعمی تنگ -

تنگ چش  کنایه از حریص (:  الف211ورق)رفته

 و طمع کار

فعل، مصدر یا  :کنایه از فعل یا جمله -9

ای دیگر به کار  ای را در معنای فعل، مصدر یا جمله جمله

 .ب رند

بر دیوار شکستة تن را دو سه روزی  -

 (الف211ورق) بستِ عصا برداداشته چوب

 بر دا داشتن کنایه از حفظ وجود

  ای آگاس تعدّی  ر ش هه را از تصرّفِ دل دست -

 (الف210ورق) فروبسته

 دست فرو بستن کنایه از جلوگیری تعدّی کردز

چه دود ا که از دودماز زلف و خطّ خوبرویاز  -

 (ب210ورق)برآوردس

 دود از دودماز برآوردز کنایه از نابود کردز

از دهلو به دهلو  گیری دیگراز دستجز به  -

 (ب213قور. )نتواند گردید

 گیری کردز کنایه از یاری دیگراز دست

سرا دای اگر سام سوار به زال دیری دچار گشته  -

 ( مانجا) .میدانی گردد

 سرادا میداز گشتن کنایه از خوب جنگیدز

دامن دردة در شکنج بر روشنی صفای بشرس  -

 کنایه از دیر شدز(: الف210ورق. )افکند

کاری مشّاطة نشو و نمای جوانی دست از غازس  -

 ( مانجا. )چهرة ارغوانی برداشت

 کنایه از رسیدز دیری و از بین رفتن رنگ جوانی

در تندباد نوایب روزگار از غایت تنگ 

تنگ ظرفی کنایه از فقر و (: ب217ورق)ظرفی

 نداری

نرمی بالین و بسترش دن ة گوش نفس  -

ای  نرمی بالین و بستر دنیا را به دن ه(: ب211ورق)غافل

غافل است تش یه کردس، در اینجا دن ه در  که در گوش آدم

گوش گذاشتن کنایه از غفلت و نیز مثل است به معنی 

 (.021، ص2، ج2101د خدا، . )خود را به کری زدز

 .بیشترین نوع کنایه در ابواب الجناز از این نوع است

 اسطوره -1 -4-2-5-1

اسطورس داستانی است که در اعصار قدی  برای 

یی حقیقی داشته است ولی امروزس در بشر باستانی معنا

گاس . شود معنای لفظی و اولیّة خود حقیقت محسوب نمی

 ا تاریخی است ولی امروزس داستاز فهمیدس  اسطورس

در ابواب الجناز از (102، ص2117شمیسا، . )شود می

 . ای حماسی یاد شدس است اسطورس

با عارضة بیماری دست و  دستاز رست اگر  -

 (الف213قور.)گری از گردد

دیری دچار گشته سرا دای  زالسوار به  ساماگر  -

 ( مانجا. )میدانی گردد

 ای  دستاز، زال، سام و رست  از شخصیّت

شا نامه  ستند که فردوسی از آنها به عنواز دهلواناز ملّی 

 . ایی ذکر کردس است و حماسی داستاز

 های معانی آرایه -4-2-5-2

 اطناب -4-2-5-2-1

بیاز مقصود با کلمات و ع اراتی بیش از حدّ 

و . متعارف و معمول، در واقع نقطة مقابل ایجاز است
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 دف از آز تأکید و تقویت معنی است در ذ ن شنوندس و 

. ای ب غی که بر رونق و زی ایی ک م بیفزاید یا بیاز نکته

 (211، ص2131صادقیاز، )

 تکرار -1

سرمایة غرور خود فروشازِ صاحب : افعال -

ورق )عارضی استکه چیزی  است در ظا ر استدستگاس 

 (الف210

سخن  آزسرور  آزروز  آزفردای : صفت اشارس -

 (الف210ورق.)فرمود

این غ م مرا  که ر وقت که : حرف ربط -

 (الف215ورق...)دیدی

 ایضاح بعد از ابهام -2

معنی گویندس برای جلب توجّه شنوندس و تمرکز 

در ذ ن وی، ابتدا سخن را به صورت ابهام اجمال ذکر 

، 2131صادقیاز، ).کند، سپس به شرح آز بپردازد

 (213ص

در روز قیامت سه کس را دیش از  مه نزد  -

مردی که قرآز حفظ کردس باشد و . خدای تعالی برند

شخصی که او را در راس خدا کشته باشند و آز کسی که 

حق . شند و او بذل کردس باشداو را مال بسیار دادس با

یعنی به آز مرد قاری،  تعالی خطاب به صاحب قرآز، 

: تو را توفیق دادم تا قرآز آموختی؟ گوید: کردس گوید

 (ب213ورق...)بلی، ای خداوند و موالی من

حاصل معنی آنکه سه صفت است که  یچ کس  -

یکی گماز بد به مردماز بردز، دوی  : از آز خ صی ندارد

 (الف211ورق)د زدز، سی  رشک و حسد بردزشگوز ب

 تنزیه و تقدیس -9

گاس جم ت معترضه برای داک و منزّس ساختن و بلندی 

 (210، ص2131صادقیاز، .)رود مقام و مرت ه به کار می

نظر  ال جَلَ شَأنهُ   الحضرت آفریدگار عال  را  -

 (ب210ورق.)بر شکستگی دل است

در روز رستخیز  س حانه تعالیاند که حق  آوردس -

 مة مردماز را در تلی سفید که مانند نقرة خام باشد 

 (الف211ورق)جمع کند

 ایجاز حذف -4-2-5-2-2

 حذف افعال -1

گیرند و  گدایاز به زاری می :حذف به قرینه

 (الف210ورق()گیرند می)حکّام به مردم آزاری 

از محنت سیاس چالِ رح  به  :حذف بدون قرینه

، در شکنجة ق ول  ستی، چهار میخ (است)جاز رسیدس

، کوچه گردی دو راس بول کردس و (است)عناصر کشیدس

زیر آب منج بِ دو جس  کثافت نهاد سر 

، در وقتِ گرسنگی خوناب اشک حسرت (است)برآوردس

از دیدس چکانیدس و در مکیدز دستاز به طلبِ شیر، لبِ 

نیدس و در خردی دیوسته به نجاست خود سؤال جن ا

غلطیدس و در سنّ شعور روز و شب جهت قضای حاجت 

 ا  ترین جا وار به ناخوش سراسیمه

 (ب227ورق(.)است)دویدس

و تو ننگ اوالد و (  ست )من فخر اوالد خود

 (ب211ورق(.) ستی)اجداد خود

 حذف جمله -2

: یا رسول اهلل، شرک اصغر چیست؟ فرمود: گفتند

 (ب213ورق()شرک اصغر است)سمعهریا و 

 حذف کلمات و حروف -9

 ر که را ترازو از حسنات گراز باشد کری  و  ر 

س ک باشد لئی  خوا د ( ترازو از حسنات)که را 

 (ب211ورق.)بود

. شدس است ی مفعولی حذف می«را»گاس  -

 (101، ص2113شمیسا، )

( در را کوفتی)کوفتی  دریی رفته  به در خانه

 (ب200ورق)

 حصر -4-2-5-2-9

گویندس، صفتی را به داشتن صفتی خاص توصیف 
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شود که صفت مزبور، تنها بداز  کند، و مدّعی می می

به ع ارت دیگر امری را . موصوف تعلّق دارد و بس

منحصراً به کسی یا چیزی اسناد د ند و بگویند که این 

صادقیاز، . )امر تنها به  ماز کس یا  ماز چیز تعلّق دارد

 ای معانی کاربرد حصر در ابواب  از آرایه( 11ص ،2131

 .الجناز چشمگیر است

شدّت گرفتگی خاطر  جز از چرب و شیرینیش -

 (ب211ورق.)نزاید

 ای دنیا فقط ناراحتی به وجود  یعنی از خوشی

 .آید می

صفرای زرد روییِ  غیر از حلوای شکرینش -

 ( مانجا.)تولّد ننماید عق ی

ی دنیا فقط رسوایی  ا  ا و شیرین یعنی از خوشی

 .ماند می

به جز  آورد که در می از دایش به نوعی -

گیری دیگراز ازدهلو به دهلو نتواند  دست

 (ب213ورق.)گردید

 .تواند برخیزد یعنی فقط به یاری دیگراز می

اینکه در سر او  مگر ای نیست  یچ بندس -

. دارد ای آز را نگاس می ای است و فرشته حکمه

 (ب223ورق)

شود که در سر او  ای یافت نمی بندسیعنی  یچ 

 .ای ن اشد حکمه

 های بدیع آرایه -4-2-5-9

 تلمیح -4-2-5-9-1

ای  وقتی گویندس در ک م به داستاز، رویداد یا آیه

صادقیاز، .)را به کار گرفته است« تلمیح»اشارس کند آرایة 

واعظ از این آرایه در ابواب الجناز زیاد ( 200، ص2111

که اکثر تش یهات و متوز ادبی  ای استفادس کردس به گونه

برگرفته از مضامین آیات و احادیث است و ع وس بر آز 

 . ا و رویداد ای قدیمی نیز اشارس کردس است به داستاز

نخل گردز کشی و غرور غیر عذاب و نکالِ  -

 (الف223ورق.)یَومُ النُشور ثمری ندارد

تلمیح به یکی از اسامی قیامت دارد « یَومُ النُشور»

وَاهللُ »: گرفته شدس است« فاطر»سورة  1ه این نام از آیة ک

الَذِی اَرسَلَ الرِیاحَ فَتُثِیرُ سَحابًا فَسُقنَاسُ اِلی بَلَدٍ مَیِتٍ فَاَحیَینَا 

 «بِهِ الَارضَ بَعدَ مَوتِهَا کَذَلِکَ النُشُورُ

نس ی شریفتر و نژادی باالتر از دیغم رزادگی و  -

را از ورطة   کت دنیوی  وحدسر نسیادت نیست و آز 

و اخروی نر انید و به حال جعفر کذّاب که فرزند 

. ای نرسانید بود فایدس( ع)واسطة حضرت امام علی نقی بی

 (ب212ورق)

( ع)تلمیح به ماجرای سرکشی کنعاز دسر حضرت نوح
دارد که در سیلی که بردا شد به   کت رسید و جعفر 

ادّعای امامت کرد و ( ع)کذّاب بعد از شهادت امام  ادی
، جعفر را (ع)حسن عسکریامام در این زماز دیرواز 

خواندند و چنین  عام میفاسد و شرابخوار در مأل
  دینی را چهل روز ر ا کردسگفتند که جعفر فرایض  می

در مقابل نیز دیرواز . است تا شع دس بازی فرا بگیرد
را فاقد دانش الزم برای  (ع)حسن عسکریامام  ،جعفر

 ،2131سی ط اط ایی، مدرّ.)ستنددان امامت شیعه می
 (17-12صص

 اقتباس -4-2-5-9-2

ای از قرآز کری  یا حدیثی را به طور   رگاس آیه

« اقت ا »تغییری در ک م بیاورند آز را کامل یا با اندک 

این آرایه در ابواب ( 200، ص2111صادقیاز، .)خوانند

شود؛ زیرا اسا  موضوع اثر بر بیاز  الجناز بوفور دیدس می

کند تا نویسندس در میاز  آیه و حدیث است و ایجاب می

 .ک م از آیات و احادیث متفاوتی استفادس کند

اند و  دام نگرویدسیعنی به دین و آیین  یچ ک -

 (ب201ورق.)اند» ذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِکَمُ»

اقت ا  از این آیة شریفه  «مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِکَ»

ذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِکَ الَ إِلَى  اَلؤُالء وَالَ إِلَى  اَلؤُالء مُ»: است

 (201: 0)«وَمَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَ ِی ً
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دانش و کمال به ثمرة محامد اخ ق و شجرة  -

ای چنداز  اعمال بارور نگردد صاح ش را از آز فایدس

مَثَلُ الَذِینَ حُمِلُوا التَوْرَاةَ »نخوا د بود و خود را در زمرة 

داخل خوا د « ثُ َ لَ ْ یَحْمِلُو َا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسْفَاراً

 (الف217ورق.)نمود

مَثَلُ »: قت ا  از این آیة شریفه استآیة ذکر شدس ا

الَذِینَ حُمِلُوا التَوْرَاةَ ثُ َ لَ ْ یَحْمِلُو َا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ 

أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَذِینَ کَذَبُوا بِآیَاتِ اللَهِ وَاللَهُ لَا 

 (0: 71)«یَهْدِی الْقَوْمَ الظَالِمِینَ

وقت به دست حسرت، خاک  دس در آز -

ناامیدی بر سر خوا ند کرد و لب افسو  به دنداز 

یَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَطتُ فِی جَنبِ »تابی خاییدس، نالة  بی

 (الف202ورق.)خوا ند برآورد« اللَهِ

أَز »: آیة ذکر شدس اقت ا  از این آیة شریفه است

تُ فِی جَنبِ اللَهِ وَإِز تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَط

 (07: 11)«کُنتُ لَمِنَ السَاخِرِینَ

از خود « الیکِ عَنّی»سرور مردانش به دورباش  -

 (الف213ورق.)نراندی

اقت ا  از ک م زی ای « الیکِ عَنّی»

الیکِ ! یا دنیایا دنیا »: فرمایند است که می( ع)امیرالمؤمنین

الحازَ حینُک  َیهاتَ تشوّقتِ  یَعَنّی، أبی تعرّضتِ اَم ال

غُرّی غَیری، الحاجةَ لی فیکِ قَد طلَّقتُکِ ث ثا الرجعةَ 

 (11قصار،.)«فیها

 ایهام -4-2-5-9-9

شود  ای آوردس می در ایهام، تخییل یا تو ی ، واژس

یکی نزدیک به ذ ن شنوندس، و : که دارای دو معنی باشد

دیگری دور؛ و شنوندس در آغاز به معنی نزدیک توجّه 

، 2111صادقیاز، .)کند؛ سپس به معنی دور آز راس برد

از این آرایه در ابواب الجناز به ندرت استفادس ( 251ص

 .شدس است

امتیاز قدر و قیمتی میزاز در  -

 (ب210ورق.)نماند

ایهام است که    به معنی ترازو « میزاز»در کلمة 

 .رود و    به معنی مقدار به کار می

آب تلخ و شور  دیدس دیوسته به مردمِچوز  -

 (ب235ورق.)نمود تعیّش می

ایهام است که    به معنی « مردم»در کلمة 

مردمک چش  و    در معنی اصلی خودش، مردم به کار 

 .رفته است

 استخدام -4-2-5-9-4

به خدمت گرفتن یک واژس در دو معنی به 

ای که نس ت به بخش یا ک می یک معنی و نس ت  گونه

صادقیاز، . )اوتی داشته باشدبه بخش دیگر معنای متف

 (223، ص2111

 سر ک رچوز گردباد با  مة آلودگی (مغروراز) -

 (ب211ورق.)سودزبر فلک 

 تبادر -4-2-5-9-5
س قت گرفتن معنی به ذ ن  نگام ت ادر در اصط ح یعنی 

اگر س قت معنی بدوز کمک قرینه دیگر و از  .آزشنیدز 
معنی اشد ع مت حقیقت بودز لفظ در الخود لفظ ب

ت دیگری ر وضع است چوز علّالانگالوا د بود و نشالخ
میرزا .)دبرای این س قت گیری غیر از وضع وجود ندار

 (11 ال ق، ص 2121ح یب اهلل رشتی، 

بر چه  کاتب قدر در بیاض کردز دل راز سی  -

 (ب210ورق)نوشته خطّ غ ار ا که به  نامه نصیحت

ی که تازس از خطّابتدا معنای کنایی خطّ غ ار یعنی 

شود در  دمیدس باشد به ذ ن مت ادر میرخسار نوجواناز 

غ ار به معنای گرد ) غبار الحلبهیا  خط غبارحالیکه 

در ایراز جهت سرعت در ( خاک ناشی از س  اس از

تر در کاغذ، مورد استفادس قرار  نوشتن و استفادس ک 

مشتق  خط ریاسیاز  سوم  جریگرفت که در قرز  می

این خط دارای حروف ریز و ساختاری مدور  .شدس است

و  خط ثلث ای این خط وابسته به  بعضی ویژگی. است

این نوع خط در ابتدا برای فرستادز دیغام . است خط نسخ

شد که ک وتراز نامه بر حامل آز بودندو   ائی استفادس می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE
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خط جامع و . شد  مچنین خط بال    نامیدس می

ای مدور، بدوز  ای بودس و به طور برجسته یکپارچه

کاربرد . تواند نوشته شود خیلی فشردس و سریع میکشیدس، 

بایست با   ایی بود که می خط غ ار بیشتر در نگارش دیام

و مکات ه   ا نامه مچنین در نگارش . ک وتر ارسال شوند

  ای قرآزکتابت  ای کوچک کاغذ و حتی  روی ورقه

، 2171بیانی،  (.شدس است کوچک از این خط استفادس می

 )210ص 

از خود « الیک عَنیَ» سرور مردانش به دورباش

 (الف213ورق.)نراندی

در دورباش نوعی نیزس بودس که نگه اناز دادشا از 

بردند تا مردم از وی دور شوند ولی در  جلوی دادشاس می

: است که فرمودند( ع)حقیقت منظور ک م حضرت علی

 .ای دنیا از من دور شو

به جانب شهر مانند اشک  یتی  آز دو دُرّ -

 (الف212ورق.)خویش رواز گشتند

با توجّه به اینکه بحث درمورد شب رحلت 

به دست  و مدفوز کردز آز حضرت( ع)حضرت علی

اوّلین معنی مت ادر . است( ع)و امام حسین( ع)امام حسن

به ذ ن یتی  شدز این دو امام است در حالیکه منظور 

 . یکتا بودز آنها چوز درّ یتی  است

 حسن تعلیل -4-2-5-9-1

به معنی بیاز علّت است و در اصط ح « تعلیل»

عل  بدیع، حسن تعلیل آز است که شاعر یا نویسندس، 

بیاز مطل ی، علّتی ذوقی بیاز کند که در واقع علّت برای 

در ابواب ( 11، ص2111صادقیاز، .)حقیقی آز ن اشد

 .الجناز گاس این آرایه آمدس است

، ناقو ِ دیرِ خودستاییرا از  کام و زباز  -

 (الف227ورق)خوددرستی ساخته

زباز به دلیل قدرت تکلّ  و ناقو  به دلیل سر و 

به    تش یه شدس ولی شاعر با آورد  صدایی که در می

 .کند ذوق  نری خود دلیلش را خودستایی ذکر می

در دشت  از خجلت ناقابلی ا  در نطفگی سال -

 ا  مدّتاز ننگ ناتمامی ددر رو دنهاز کردس و در مُضغگی 

 (ب227ورق)چراغ، جاز بسر بردس در ظلمت رح  بی

نطفگی و مضغگی از حاالت اولیّة مادّس است تا به 

ة تکامل برسد و بعد از نه ماس متولّد شود ولی شاعر مرحل

 .کند دلیلش را خجلت ناقابلی و ننگ ناتمامی ذکر می

 ارسال المثل -4-2-5-9-7

آمیز که  در سخن مثلی رایج یا ع ارتی حکمت

 .بتواز به آز مثل زد بیاورند

ترک گفتگو کردس : جواب ابلهاز خاموشی است -

وی را ساکت به خاموشی که جواب ابلهاز است 

 (الف217ورق.)سازد

دعوی بزرگی نماید و دا از اندازة گلی  خود  -

 (الف221ورق)بیروز نهادس

 مراعات النّظیر -4-2-5-9-2

تناسب یا مراعات النّظیر آز است که چیز ایی را 

، 2111صادقیاز، .)به کار برند که با    تناسب دارند

رفته  این آرایه در ابواب الجناز بسیار به کار( 251ص

 : ایی از این آرایه نمونه. است

این معنی  آفتاباخ ار و آثار مذکورس  مشرقاز  -

ی صدق درتوبر ساحت خواطر ارباب شعور 

 (ب211ورق.)افکند می

مرگ چوز  حملة براز را بسی طرّة در تاب سی  -

شکسته نگونسار به خاک و خوز  درچ  عل  لشکر

 خونریز رو ایاب سیه تاباز  ستیز اجل، در جلّادانداخته؛ 

 (الف210ورق)که در خاک کردس  ا تیغچه 

بر چه  دل راز سی  بیاض کردزقدر در  کاتب -

 (ب210ورق)نوشته خطّ غ ارکه به   ا نامه نصیحت

 سجع -4-2-5-9-3

 ای لفظی است که آ نگ خاص  سجع از آرایه

 ای دایانی دو یا  بدین گونه که واژس. بخشد به ک م می

چند جمله از نظر وزز یا حروف آخر کلمه یا  ر دو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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در ( 11-12، صص2111صادقیاز، .) مانند باشد

توصیفات ادبی ابواب الجناز سجع فراواز به کار رفته 

بسیار دلنشین کردس  است که گاس موسیقی کلمات ک م را

 :سجع بر سه نوع است. است

 ا در وزز و آخر کلمات یکساز  واژس :متوازی

 .باشند

و  سربلندیدر مذمّت صفت خ یثة ک ر و  -

 (ب210ورق)خوددسندیم مت شیوة نادسند عُجب و 

 دولتدر مذمّتِ تک ّرِ مصروعازِ سودایِ جاس و  -

 (الف227ورق)نخوتو مُستسقیازِ بادِ غرور و 

، ناقو ِ دیرِ خودستاییرا از  م و زباز کا -

 (الف227ورق)ساخته خوددرستی

 .  ا در وزز یکساز باشند  واژس: متوازن

 (ب221ورق)افعال ق ایحو  اخ ق ذمای  -

 ا تنها در حروف آخر  مساز  واژس :مطرّف

 .باشند

که بسی زورمنداز را به کمند عجز دست و  -

 ای صف شکناز را به یک  و بسیار صف بستهگردز 

 (ب213ورق)شکستهحمله در    

و بیقراراز ت ش  خودبینیروشنگراز آینة  -

 (الف227ورق)باالنشینی

گیرند و حکّام به مردم  می زاریگدایاز به  -

 (الف210ورق)آزاری

 جناس  -4-2-5-9-13

ای است که شامل آوردز دو لفظ در ک م که  آرایه

 مانند و در معنی مختلف  در ظا ر به یکدیگر

واعظ گاس از این آرایه (01، ص2111صادقیاز، .)باشند

 .شود  ای آز ذکر می استفادس کردس که زی اترین نمونه

 جناس مرکب مقرون

آنکه دودایة جنا  یکی بسیط و دیگری مرکب 

در جنا  مقروز دو دایة جنا  در نوشتار نیز . باشد

 .یکساز  ستند

 دونازبه راس خانه  و نازددای عزّتش برای یک  -

 (ب217ورق. )نرود

 جناس لفظ

دو کلمه در لفظ یکساز و در نوشتن متفاوت 

 (01، ص2111صادقیاز، .)باشند

 .گزند می عقاربخود را چوز  اقاربکه  -

 (ب201ورق)

 جناس مطرّف

 رگاس دو دایة جنا  در حرف اول یا آخر 

 متفاوت 

 (01، ص2111صادقیاز، ).باشند

 .ورزند می عقوقوالدین  حقوقبه جای ادای  -

 (ب201ورق)

فرو  صیامو  قیامای از  در لیالی و ایّام دقیقه -

 (الف202ورق. )گذارند نمی

 جناس زاید

چناز است که در آغاز، میاز، یا دایاز یکی از 

صادقیاز، .)کلمات یک حرف بیشتر از دیگری باشد

 (07، ص2111

الهی،  وعیدو  وعدفردای حساب که معام ز  -

 (الف202ورق. )درِ دکاز ثواب و عقاب گشایند

. داشت  روزسچنین  روزشب چنین برخاست  و  -

 (ب200ورق)

 تتابع اضافات  -5-2-4-9-11

آوردز چند اضافه دی در دی را تتابع اضافات  

این آرایه  رگاس رونق و زی ایی ک م را بگیرد و . گویند

بر سخن ثقیل باشد مخلّ فصاحت است؛ ولی آنچه در 

الجناز به کار رفته باعث س ست ک م شدس  ابواب

 (01-01، صص2111صادقیاز، .)است

گنجید که از سرِ راسِ بهتر ِعال  و  در سر نمی -

 (ب210ورق. )عالمیاز بر یکسو رود
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بسامد تشبیه، اضافة سمبلیک، تمثیل و 

 ارسال المثل در مجلس هشتم
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بسامد تشبیه، اضافة سمبلیک، تمثیل و 

 ارسال المثل در مجلس نهم

و گسستنِ زنّارِ رگِ گردز بر دعوی مسلمانی  -

 (الف215ورق)بر انی ساطع

 ا را   مّت بستگازِ تسخیرِ مملکتِ دل -

 (الف215ورق)افتادگی

در مذمّتِ تک ّرِ مصروعازِ سودایِ جاس و دولت  -

 (الف227ورق)و مُستسقیازِ بادِ غرور و نخوت

 (تناقض)پارادکس -5-2-4-9-12

ای که دو  این آرایه نوعی تناقض است به گونه

کلمة به ظا ر متّضاد را در ک م بیاورند و برای شنوندس 

ال تّه واعظ از ( 251ص ،2111صادقیاز، )قابل ق ول باشد؛

 .این آرایه به ندرت استفادس کردس است

شهریاراز و  دادشا از اقلی  فنافقرا و درویشاز را که  -

 (الف210ورق. )و رضایند کشور تسلی 

 (ب211ورق)رسیدگیمنزل  نرسیدگاز -

 ( مانجا)فهمیدگیلذّت  نفهمیدگاز -

 ( مانجا)انصاف دستاز سرمایة تهی -

 ( مانجا)وجود نداشتن با وجود -

 (الف213ورق)زور سستی -

 حسّامیزی -4-2-5-9-12

آز است که گویندس در ک م خود دو حسّ 

آمیزد؛ بدین ساز که معنا یا صفتی که  متفاوت را با    می

مربوط به حسّی خاص است به چیزی نس ت د د که آز 

چیز در زباز عادّی و معمول آز صفت را 

واعظ نیز ( 217-210صص، 2111صادقیاز، .)دذیرد نمی

 .بهرس ن ودس است در کاربرد این آرایه بی

، اندیشة (الف210ورق)سفیدگویی

 (ب211ورق)تلخ

 نتیجه گیری

با توجّه به اینکه موضوع رساله تصحیح نسخة 

خطّی است و  مچنین حج  زیاد مطالب؛ بررسی بسامد 

 ای ادبی درکاربرد چوز تش یه، استعارس و کنایه در  آرایه

 .جلس  شت  و نه  صورت گرفتدو م

 ای بیانی در ابواب الجناز  بیشترین بسامد آرایه

و در  111در مجلس  شت  حدوداً . متعلّق به تش یه است

تش یه دیدس شد؛ که در این میاز  111مجلس نه  حدوداً 

اضافات تش یهی در سراسر ابواب الجناز بیشترین آرایة به 

و در  210اً در مجلس  شت  حدود. کار رفته است

اضافة تش یهی و مابقی شامل  172مجلس نه  حدوداً 

 .تش یه تفضیل، مرکب و جمع است
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بعد از تش یه بیشترین بسامد متعلّق به استعارس 

و در مجلس نه   15است که در مجلس  شت  حدوداً 

استعاری استعارس به کار رفته که اضافات  251حدوداً 

 .بیش از استعارة مصرّحه و مکنیّه کاربرد داشته است
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