
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصرادبيات پارسي 
  97 -  79، 1397ـ پژوهشي، سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  نامة علمي دوفصل

  وران سخن و  سخننقد بالغي فروزانفر در   روش

  *خاتمياحمد 
  ***اعظم سعادت، **الملك مريم مشرف

  چكيده
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زمينة نقد ادبي نيز با تكيه بر دانش انتقادي و مباني نظري بالغت اسالمي و  ، بلكه دراست
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 مقدمه. 1
ترين رويكرد نقد ادبي در فرهنگ و ادب اسالمي است كه بـه بررسـي    مهم يبالغ يكردرو

پردازد. اين رويكرد از قـرن سـوم هجـري،     هاي كاربرد صنايع بالغي در كالم ادبي مي شيوه
آثـار  «)، رواج پيـدا كـرد و در   75: 1393(ضـيف  » پيشواي اهـل بالغـت  «، وسيلة جاحظ به

). از قـرن پـنجم، نقـد بالغـي     365 :ان(همـ » جرجاني و زمخشري به درخشـندگي رسـيد  
ر رسيد؛ از پويايي و زايش بازماند؛ نوعي خشكي و تحج  رفته به اصطالح مدرسي شد؛ رفته به

اي در حوزة  ديگر حرف تازه ،. درنتيجهشدو صرفاً به شناخت صناعات ادبي در اثر محدود 
هاي  كه بتواند به كشف زيبايي يا گونه بالغت توليد نشد و قابليت تحليل بالغي متون ادبي به

متن بينجامد و رابطة بين محتوا و شكل را تبيين كند از دست رفت. امـا در تـاريخ ادبيـات    
هـاي   ازجملـه تـذكره   ،هـاي گونـاگون   در محملويژه با رويكرد بالغي  بهفارسي، نقد شعر 

  به راه خود ادامه داد. ،فارسي
عيـار و تأثيرگـذار نقـد و تحقيـق در ادب      هـاي تمـام   يكي از نمونه وران سخن و  سخن

» پـذير  صـورتي عـالي و دل   ... بـه  نويسي فارسي كمال تذكره«آن را معرّف فارسي است كه 
دهه از چاپ اول آن، هنوز بـراي  نُه  با گذشت حدوداند، و  دانسته )259: 1346كوب  (زرين

الزمان  استناد است. بديع و انتقاديِ معتبر و قابل گران ادبيات سرشار از نكات تحقيقي پژوهش
هاي  فعاليت كه ادبيات ايران است  هاي برجستة تاريخ از چهره )ش 1349 - 1278(فروزانفر 

از  ؛ وبررسي است و تصحيح قابل ،پژوهي ادبيات، مولوي  علمي او عمدتاً در سه شاخة تاريخ
اسـت.   ش) 1312 - 1308( وران سـخن  و  سـخن  يـات ادب  تـاريخ  ترين آثار او در حوزة مهم

نويسي فارسي، در شرح زندگي و شـعر شـاعران    ت تذكرهفروزانفر اين كتاب را درادامة سنّ
و نقـد   ،بنـدي  فارسي، از ابتدا تا اواخر قرن ششم، تأليف كرد؛ و در دو جلد به معرفي، طبقه

 جان پرداخت.شاعر از شعراي خراسان و ماوراءالنهر تا عراق و آذرباي 55اشعارِ 
 ،رضاقلي هـدايت  يالفصحا  مجمعتا  يعوف االلباب  لباب ازفارسي  يسينو تذكره تسنّ

قان و ها، همواره انتقاد محقّ اعتباري روايت رويكرد علمي در نقد شعر و گاه بي نبودن دليل   به
پيش از ها، در جامعة ادبي  ترِ شعر در تذكره اديبان را درپي داشته است. ضرورت نقد اصولي

و   يعبد كتابدر  ش) 1286 - 1218(درك و تقاضا شده بود. محمدحسين فروغي  ،فروزانفر
مـن  : «هاي فارسي اشاراتي كرده است خود به ضعف رويكرد نقادانه در تذكره ياتادب  يختار

ن ادست نياورده كه در آن آثار نقادي و صرافي ديده باشم، بلكه از مؤلف اي به بنده هنوز تذكره
» خـاطر نـدارم   هايي كه ديده كسـي را كـه درسـت شناسـاي نظـم و شـعر باشـد بـه         تذكره
و دهخدا نيـز   ،زاده، محمدعلي فروغي قزويني، حسن تقي  محمد ).644 :1361كوب  (زرين
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اند. در چنين فضاي فكري و علمي، فروزانفر  هاي فارسي داشته انتقاداتي از اين نوع بر تذكره
تأليف و اصول نقد سنتيِ شعر را  را وران سخن و  سخن كتابنتقادي ا ـ  با رويكردي تحقيقي

 اثـر تـرين رويكـرد نقـد در ايـن       اما برجسـته ؛ اي دانشگاهي بخشيد و به آن صبغهكرد احيا 
  رويكرد بالغي است.

و  ،اقتضـاي ذات، كـاربرد   بـه  ،شود گرچه بالغت در ادبيات ما دانشي كهن محسوب مي
اي نيازمند روزآمدسازي است و در هر عصري همواره  در هر دوره تأثير آن در توليد ادبيات

اند. در دورة معاصر نيز  اند كه اين دانش را با نيازهاي ادبي دورة خود تطبيق داده كساني بوده
فروزانفر كسي بود كه سازوكار بالغت كهن را براي استفاده در تحقيقات و توليـدات ادبـي   

و ميان بالغت فارسي و عربي كه حاصل تحصيالت حـوزوي  امروز مهيا كرد. نگاه تطبيقي ا
موجـب ايجـاد عمـق و     ،عالوة احاطه بر ادبيات كالسيك و نيز خالقيت فردي او به ،او بود

كـه   اي گونـه  راه با يك نوع ديناميزم و پويايي در شيوة نقد او شده اسـت؛ بـه   دقّتي علمي هم
و معنايي (فرم و محتوا) در شعر شد  تاحدودي قادر به تبيين چگونگي پيوند عناصر صوري

صورت مسـتقيم بـه شـعر     كه در تاريخ نقد ادبي ما امري بديع است. اين نوع نگاه گرچه به
طور غيرمسـتقيم در   ازطريق تأثيرگذاري بر نسلي از شاگردان و پيروانش به ،معاصر نپرداخته

متأثر از اين نوع نگـرش  بالغت معاصر تأثير عميقي داشته است. آن دسته از شاگردان او كه 
دادنـد، و   كـار بردنـد و آن را گسـترش    در بالغت بودند در آثار خود روش تحليلي او را به

كـوب در   عبدالحسين زريـن  ،براي مثال ؛تأثير مستقيم نثر او در بالغت بودند حتي گاه تحت
به موضوعات بالغت  نقاب يشعر ب دروغ يشعر ب و حله كاروان بااز آثار خود مانند  ياريبس

 شـرح  و نقـد  در كتاب يشعر خاقان يبالغ يلدر تحل يشعر امروز پرداخته؛ محمد استعالم
شعر امروز و  پردازان تأثير استاد خود بود؛ پرويز ناتل خانلري، از نظريه تحت خاقاني قصايد

م تـأثير مسـتقي   ، كه سهم زيادي در شكوفايي ادبيات معاصر داشته تحتسخنسردبير مجلة 
كه واضع بسياري از اصطالحات در حوزة نقد و  ،فروزانفر بود؛ و محمدرضا شفيعي كدكني

بالغت امروز است، از قدرت تأثير فروزانفر در ذهن و زبان خود بسيار ياد كرده و اين نگاه 
  انتقال داده است.  ،ازجمله تقي پورنامداريان ،را به شماري از شاگردانش

  
  پيشينة پژوهش. 2

كـم   ،اول ةيكـي از آثـار پژوهشـيِ درجـ     مثابة به، وران سخن و  سخن دربابپيشينة تحقيق 
هاي خالقانة او در اين اثر ناشناخته مانده است.  نيست، اما هنوز ابعادي از رويكردها و شيوه
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 »وران سـخن  و  سـخن الزمـان فروزانفـر در    هاي انتقادي بديع ديدگاه«نصراهللا امامي در مقالة 
وار برشمرده و توضـيح داده اسـت.    هاي انتقادي فروزانفر را خالصه برخي ديدگاه ،)1388(

ادبيـات،    هايي چـون تـاريخ   مؤلفه، )1379( »آراي انتقادي فروزانفر«محمد دهقاني در مقالة 
نويسي قديم، و ادبيات جديد را ازمنظـر فروزانفـر برشـمرده و     خط و امالي فارسي، تذكره

طور پراكنده به برخي نظرات انتقادي فروزانفر اشاره  ها به هش ن پژوتحليل كرده است. در اي
د شعري را آن نظام منسجم نهفته در ژرفاي اثر كه آثار متعد ،مند است شده كه گرچه ارزش

ارچوب هـ كه همين چ سازد؛ درحالي كشف و آشكار نمي است به قيد نقد و تحليل درآورده
شـود.   هـاي پيشـين مـي    تـذكره  از وران سـخن  و  سـخن  تمـايز مند موجـب   علمي و روش

هـاي علـوم انسـاني بـه      يافت هاي ادبي و ره الت روزافزون نظريهامروزه، تحو ديگر، ازسوي
هاي آغـازين تأسـيس دانشـگاه تهـران      هاي زباني و زماني با آثار پژوهشي دهه ايجاد فاصله

جامعة دانشـگاهي و ادبـي    ، اقبالچنين همنشانده است؛ ها  آن شده و گَرد فراموشي برمنجر 
بسـا   كه ازطريق ترجمه بسيار رواج يافته است، چه ،هاي غربيِ خوانش متن فارسي به نظريه

طور كلـي   هاي ادبي و به داران حوزه به ناچيزشمردن و حقيردانستن مطالعات و تحقيقات نام
اثرگـذار در  سـاز و   شده است. بازنگري و بازخواني آثار استادان جريـان منجر علوم انساني 
هـا اقـدامي ضـروري در جلـوگيري از      هاي ادبيِ معاصر و احيا و بازتفسير آن روند پژوهش

توانـد   رود و نيز مي شمار مي  بهها  آن هاي پژوهشيِ هاي انتقادي و شيوه قطع ارتباط با ديدگاه
كـارگيري مكـانيكي آن در متـون     هاي غيربـومي و بـه   از تابعيت محضِ دستاوردهاي نظريه

  فارسي جلوگيري كند.
پاية الگوي ثابت و منسجمي نقد بر وران سخن و  سخنكه متون شعري در فرض  با اين

بازنويسـيِ آن  تبيـين و   با هـدف بـازخواني و   اين پژوهش بر آن استو تحليل شده است، 
  ردازد.بپتوصيفي    ـ  شيوة تحليلي به وران سخن و  سخناصول به بررسي مبحث نقد اشعار 

  
 وران سخن و  سخنصول نقد ادبي در ا. 3

تواند به نقد او بار نقادانه  برد مي كار مي الفاظ و اصطالحاتي كه منتقد براي تبيين نقد خود به
صــي ارتقــا دهــد. شــناخت ي و تخصو آكادميــك ببخشــد و آن را تاحــد يــك نوشــتة فنّــ

نقـل   :همـان (اصطالحات مرسوم نقد براي دريافت مقصود منتقـد امـري ضـروري اسـت     
، از اصــطالحات فصــاحت و وران ســخن و  ســخندر  ،فروزانفــر ).133 - 128مضــمون از 

كند. اين  شناسانه از شعر استفاده مي و بديع براي ترسيم تصويري زيبايي ،بالغت، معاني، بيان
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مثابة زباني مشترك ميان او و  گرانه در دست فروزانفر، به اصطالحات همانند ابزاري سنجش
  ان اظهارنظر و داوري درمورد اشعار را فراهم آورده است.مخاطبان، امك

  
  اصطالحات حوزة فصاحت و بالغت 1.3

و بسياري اصطالحات ديگر را كه هركـدام از عوامـل ايجـاد     ،1»بالغت«، »فصاحت«مؤلف 
الفاظ  هايي چون كار برده و در بيان كيفيت مؤلفه  اند براي تحليل اشعار به فصاحت و بالغت

از اصـطالحاتي ماننـد فصـاحت،     و معاني، طبع و فكر، قريحه و خيال، و سبك و اسـلوب 
براعت، متانت، جزالت، فخامت، انسـجام و روانـي، سـالمت و اقتـدار، رشـاقت، لطافـت،       

 تتبعي   به ،رسد فروزانفر نظر مي به ،و زيبايي استفاده كرده است. در نگاه اول ،ظرافت، حسن
اما با  ؛كند سان نثار اشعار مي صورت كلي و يك نويسي، اين الفاظ مرسوم را به هت تذكراز سنّ 

پيشينيان گامي فراتر نهاده و به اين اصطالحات معنـا   در مقايسه بايابيم وي  كمي تأمل درمي
مؤثرتري بخشيده است. اصطالحات پركاربرد فروزانفر ازلحاظ معنـايي بـه سـه      و خاصيت

  است:تفكيك  گروه زير قابل
با معـاني نزديـك   و فصاحت، متانت، جزالت، فخامت، استواري، استحكام، پختگي، . 1

بنـدي آن موافـق قواعـد     اجزاي كـالم و تركيـب  «هاي كلمه يا كالمي است كه  هم ويژگي به
، كالمي كـه  وران سخن و  سخن در ،بهتر عبارت  ؛ به)24 :1394(همايي » دستور و لغت باشد

آهنگ است و نيز فكر  بركنار و الفاظ و تركيبات آن درست و خوش شناسي از خطاهاي زبان
و سبكي كه از سستي و ضعف استدالل و برهان خالي است و اجزاي صوري و معنـايي آن  

، بـا  دكن ميكه احساس و عقل شنونده را متأثر  است پيوسته  هم  با چنان منطق و انسجامي به
صـورت تركيبـات زيـر      اصـطالحات بـه   في شده است. ايـن اين صفات و اصطالحات معرّ

 اند:  رفته  كار به
)، اشـعار  324 /112)، جزالـت لفـظ (  580/ 114جزالت اسـلوب (  2)،42جزالت سبك (

)، 580 /114)، متانـت سـبك (  42(  ي)/ متانت معن112)/ فخامت لفظ (535( يلو جز يقو
)، 256/ 45)، قوت فكـر ( 45( ي)، اقتدار كالم45( يان)/ قدرت ب154( يانمتانت و جزالت ب

  ).310الفاظ ( يب)، قدرت ترك440( يحه)، قدرت قر134طبع ( )، جوان124خاطر ( ييتوانا
ـ    فروزانفر جزالت دهـد؛ در نقـد شـعر     ت قـرار مـي  و متانت را در تضاد بـا نرمـي و رقّ

از آن قطعه كه در رثاي ابوابراهيم اسماعيل منتصر گفتـه  «گويد:  ابومنصور محمد مروزي مي
، ... توان گفت بدين جزالـت سـبك و متانـت معنـي     نظير زبان فارسي است و مي مراثي كم

  ).42 ( »مرثيتي نيست ،هرچند معاني و الفاظ مراثي بايد رقيق باشد
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هرچه از روشني و سادگي شـعر بكاهـد جـزء معايـب شـعر       ،در نظام انتقادي فروزانفر
بـاوجود   ،طوسـي  اسـدي  ةنامـ  گرشاسب ركه لغات مهجور و ناآشنا د شود، چنان شمرده مي

  است.) 441 ( »ي به فصاحت و نيز رواج آن آسيب رسانيدهتاحد«جزالت و نوآوري آن، 
اما پختگي با معنا و كاركردي شبيه به استواري و استحكام تعبيري است كه بـراي بيـان   

ي بـه  و معزّ )199(به پختگي فكر، و ابوحنيفه ) 256( استفاده شده است. سنايي  فكركيفيت 
البيـان اسـت، ولـي      طبع و متوسط ي شاعري ظريفمعزّ«اند:  ه نداشتن فكر پخته وصف شد

طبع و فكرش پخته نيست؛ استدالالت و عبارات سست و كلمات و جمل زائد كـه گـاهي   
  ).231 (  »كثرت موجود است كند در ابياتش به به معنا خلل وارد مي

اند كه در بيان چگونگي فكر، طبع،  ايي از اين دستهه ت نيز ويژگيقدرت و توانايي و قو
و كالم استفاده شده است. فكري كه به دانش و برهان  ،خاطر و قريحه، الفاظ، تركيبات، بيان

اي كه نتيجة استعداد ذاتي و ناخودآگـاه شـاعر در سـاختن شـعر      مجهز باشد؛ طبع و قريحه
ي و همـاهنگي بـا گوينـده و مخاطـب     باشد؛ الفاظ و تركيباتي كه ازلحاظ دسـتوري و آوايـ  

اي كه خوب و سنجيده و متناسب با الفاظ و مقتضاي  درنهايت درستي و رواني باشد؛ معاني
واجد صفت قدرت و استحكام در شعرند. بيـان و كـالم    ،همگي ،نظم درآمده باشند حال به

بـه صـفات   ) 440 ( نامه گرشاسب و قريحة اسدي طوسي در نظم) 45 ( شاهنامه فردوسي در
... و  لفظ و معنـي را بـه درجـة كمـال رسـانيده     «قدرت و اقتدار وصف شده است؛ سنايي 

) 256 (  »ت فكر خـود خاضـع نمـوده   يابان را دربرابر قدرت طبع و قو شناسان و دقيقه سخن
كـه سـبك شـعر     ت نبايد خالي از ذوق و عواطـف باشـد، چنـان   اين جزالت و قو ااست، ام
شعر اثيـر   در مقايسه با )18 » (جزالت مخصوصي دارد«لطافت سب و كه درعين تنا ،رودكي

، )535 ( »اشعارش قوي و جزيل است اما رونق و آب و لطافت و ذوق ندارد«اخسيكتي كه 
  در مرتبة باالتري از شاعرانگي قرار دارد.

و پختگي در لفظ و معني و فكر  ،ت و اقتدار، استواريكه جزالت، متانت، قو آن  خالصه
آفرينـي در   هاي شعر خوب و از عوامـل شـگفتي   قريحه در نظام انتقادي فروزانفر از نشانه و

  رود. شمار مي ها به مخاطب و تأثيرگذاري بر جان
و صـراحت   ،بالغت، رواني، سالمت، انسجام، روشـني، سـهولت، براعـت، شـيوايي    . 2

پيچيدگي و بدفهمي باشـد و  از  دور  اند كه الفاظ و معاني آن واضح و به هاي شعري ويژگي
ترين شكلي مقصود گوينده را دريابـد   پذير ترين و دل آسان هركس آن را بشنود يا بخواند به 

  اند:  كار رفته صورت تركيبات زير به تأثير قرار گيرد. اين اصطالحات به و تحت
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ع )، طب124( )، رواني قريحه 38)/ براعت طبع (208)، بالغت سبك (134بالغت تشبيه (
)/ 548)/ صراحت فكر (323)/ سالمت رويه (124)/ سماحت خاطر (440ورزيده و روان (

)، بيـان سـهل   12)/ معاني و عبـارات سـهل (  323/ 208)/ سالست الفاظ (548رواني لفظ (
 ).548سهولت عبارت (و )، 518)، سهولت سخن (316(

اسـاس  « :هدر درجة اول، اصطالحي است براي علم سنجش كالم و گفتـه شـد   ،بالغت
ترين الفاظ و عبارات را براي اداي مقصود اسـتخدام   بالغت اين است كه رساترين و شيرين

و انسـجام   ،رديـف براعـت، روانـي    فروزانفر اين اصطالح را هم ).40 :1374(همايي   »كنند
و  ،كه براي تبيين كيفيت سـبك، اسـلوب، شـعر    ،تنها براي الفاظ كار گرفته و بالغت را نه  به

دانـد كـه وجـود آن موجـب رسـايي و       كار برده است. وي بالغت را خصلتي مـي  ه بهتشبي
چـه در   ،چه يك قطعه شعر ،چه اين رسايي در تشبيه باشد ؛شود  تأثيرگذاري بر مخاطب مي

 سبك و اسلوب!
فهم است و معني را بدون تعقيد و دشواري بـه ذهـن    زبان رودكي در شعر ساده و قابل

بودن معنـي ممتـاز    بالغت اسلوب و طبيعي«اين روش او را به  و بنابركند  مخاطب منتقل مي
داراي ابيات مضطرب و سست «دقيقي را  ةنام گشتاسب كند؛ گرچه توصيف مي )18 ( » است

ز دوچيـز گيرنـد مـر    «داند، قطعة معـروف   مي) 29 (  »هاي مقطوع و كلمات متنافر و مصراع
دليل ايجاز و زيبايي در بيانِ مقصود و رعايـت   را به »مملكت را/ يكي پرنياني يكي زعفراني

كند. شعر منوچهري را كه اساس آن را بر  توصيف مي )29 (  »ت بالغتقو«مقتضاي حال به 
وصـف   )134 (  »شرايط كمال و بالغت تشبيه« داند به مراعات مي» تشبيه و مقايسه و تمثيل«

 است.  ها بسيار موفق خاطب و جذب دلچراكه تشبيهات او در انتقال معني به م ؛كند مي

انـد كـه    هـاي شـعري   و حسـن ويژگـي   ،رشاقت، لطافت، نازكي، ظرافـت، جـودت  . 3
ها در بيانِ كيفيت فكر، طبع،  موردپسند طبع و ذوق ادبيِ شنونده و خواننده باشد. اين ويژگي

تواي اخالقي و تصوير كاربرد دارند. الفاظ لطيف و اثرگذار؛ مح ،سبك، معاني، بيان، تركيب
؛ حس  است كه توسط فكر گزينش شده  حال  آميز؛ موضوعات متناسب و مقتضي و حكمت

انگيزي صناعات شعري با اين  ت احساسات در شعر؛ و زيبايي و شگفتو حال عاطفي و رقّ
  اند:  كار رفته  صورت تركيبات زير به  اند. اين اصطالحات به اصطالحات تبيين و تعريف شده

)/ لطـف قريحـه   112( )/ رشـاقت سـبك   125( )، ظرافـت فكـر   231 /124(  طبع ظريف
  )، حسـن سـبك  38( )/ حسـن بالغـت   520( )، لطافت غـزل  125( )، لطافت احساس 579( 

)، حسن تقسيم 53( )، حسن تصوير 47( )، حسن تراكيب 602/ 256/ 42( )، حسن بيان 28(



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   86

)/ 324( )، حسن معاني 208(  ترتيب)، حسن تنظيم و 208( )، حسن تنسيق 114( و استدالل 
 ).579( )، جودت قريحه 208( جودت فكر 

هـا و   فروزانفر شعر عنصري را كه ازلحاظ كاربرد كلمـات و جمـالت و گـزينش قالـب    
) 112» (جزالت لفـظ و رشـاقت سـبك   «تناسب آن با مضامين در كمال نيكويي قرار دارد به 

خي را بـا مهـارت او در آواز و موسـيقي مـرتبط     فرّ )124(  »ظرافت فكر«وصف كرده است؛ 
گفت و چنگ تر  وي گذشته از شعر در موسيقي نيز دست داشت و شعر خوش مي«داند:  مي
كردن فكر و احساس اثرهاي مهم دارد و اگر فكري  زد و هريك از اين دو عامل در ظريف مي

در تبيين نظر خـود،   ينچن هم). 125» (تر خواهد شد تأثير هردو واقع گرديد، ظريف در تحت
  داند: و نازكي را در شعر معادل بيان عواطف و احساسات رقيقِ تأثربرانگيز مي ،لطافت، نرمي

مي و سرماية زندگاني فلكي كه ماية خرّ ،حادثة ناگوار زندان و بند و خشم شروانشاهان
در  به حال خود تر گرديده و راجع بود، در مغز و دل وي سخت مؤثر شده و طبعش نرم

نظر از لطف خيال، به روانـي لفـظ هـم امتيـاز      انگيزي سروده كه قطع  حبس، ابيات غم
فات ادبي را از دسـت  شاه زنجير صنايع و تكلّ بند آهنين شروان كه گويي پاي دارد، چنان

  ).603 (  »ي آزاد كرده استكلّ  و پاي فكرش برداشته و او را به

شـود، ايـن    محك بالغت شعرْ محسوب مـي   قلب كه تأثيرگذاري و ربودن اين   به باتوجه
  روند. شمار مي  شعر به  ها نيز از عوامل اصلي برتري ويژگي

  نظم و تناسب 1.1.3
زعـم   رود. بـه  كـار مـي    در توصيف كيفيت روابط الفاظ و معاني بـه  تناسبو  نظمدو ويژگي 

آفرينـي در شـعر    راه باشد از عوامل زيبايي و حسن هم ،فروزانفر، نظم هرگاه با ابداع، قدرت
؛ يعني نظم خـاص  ديگر يكداللت دارد بر تناسب معناي الفاظ با  نظمِ معنيرود.  شمار مي به

شود و از عوامل زيبايي معني است.  ها منتقل مي سادگي به ذهن الفاظ كه براساس آن معني به
 )208 ( ...»  حسن تنظـيم و ترتيـب   ن باالفاظ مختار و مفردات متمكّ«داشتن سعد به  مسعود

» در تركيب الفاظ و تنظيم كلمـات درنهايـت قـدرت بـوده    «جبلي  ستوده شده و فكر عبدالواسع 
كـار    ها بـه  معني نظم و ترتيب تركيب جمله به اسلوب ،وران سخن و  سخن. در ) است309 ( 

داند و منظور خود را از  مينظير  ) بي47 (  »ابداع اساليب«رفته است. فروزانفر فردوسي را در 
جا نظـم و تركيـب    مقصود از اساليب در اين«دهد:  گونه توضيح مي اين نوشتاساليب در پا
  ).47 (  »جمل است
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و ميان معاني كه درپيِ هم  ديگر يكبرقراري تناسب ميان الفاظ و تركيبات و جمالت با 
تناسـب  «واسطة  سعد به مسعودآيند و نيز ميان لفظ و معني از عوامل خلق زيبايي است.  مي

براي معاني عـادي تعبيـرات و تشـبيهاتي    «) است؛ اسدي 208 » (جمل از اغلب شعرا ممتاز
)؛ و 440 » (را از ابتـذال خـارج كـرده   هـا   آن واسطة تناسـب و حسـن اسـتعمال    آورده كه به

ن بيلقـاني  ي) در شعر مجيرالد579 ( » مناسبت الفاظ«) در شعر قطران و 494 » (تناسب معاني«
نقص باشد،  و  عيب كه لفظ و محتواي موردنظر شاعر بي توجه است. پيداست زماني نيز قابل

راه باشد تا بتواند مؤثر واقـع شـود و در    ترتيب و چينش آن هم بايد با زيبايي و انسجام هم
  ذهن مخاطب نفوذ كند.

  ابداع 2.1.3
و  ابـداع ادن حسن يا قبح اثـر درجـة   د ازنظر فروزانفر، يك عامل مهم و مؤثر ديگر در نشان

  نوآوريِ شاعر است؛
در فكر و انتظام معـاني يـا در نظـم و اسـلوب،      ،گردد كه عظمت شاعر وقتي معلوم مي

چه  ؛كه به تقليد ديگران فكر كند يا سخن بگويد اي اختراع نمايد، نه اين سبك و طريقه
اي  ر محـال اسـت، فايـده   نظر درباب فكـ    يك  اين كار هرچند در حد خود مشكل و به

رساند كه گوينده داراي غريزه و ملكة تقليـد اسـت و بـرخالف طبيعـت      ندارد. تنها مي
  ).256 ( تواند حرف بزند  خود مي
دي بيش نبـود. امـا عظمـت او    كه در كار شعر پيروِ پيشينيان خود بود مقلّ سنايي تازماني

بـين و فكـر    مـدد خـاطر روشـن    بـه از تقليد فكري دست كشـيده و خـود   «زماني آشكار شد كه 
از داليل بزرگي و شـهرت فردوسـي    )؛256 (  »ياب آزادوار درصدد تحقيق برآمده است حقيقت

» نـو  يطـرز «آوردن   سـبب  است؛ اسدي طوسـي بـه   )47( » ابداع اساليب و استطرادهاي بديع«
ازجهت ابـداع  « تقدير است؛ و خاقاني قابل )440( » ابداع افكار و اختراع تراكيب«)، و 439 (

...  اسـت  يـران ا يشـعرا  ينتـر  بـزرگ  يـف و در رد يهپا هم يرپذ دل ياتكنا يجادو ا يبتراك
  ).617 ( » است يارندارد در اشعارش بس  سابقه يچتازه كه ظاهراً ه يهاتتشب

) و 241صـابر (   تـري دارنـد. اديـب    اند درجة اعتبار پـايين  د بودهمتقابالً شاعراني كه مقلّ
اند كه هرگز مقام ادبـي بـااليي پيـدا نكردنـد.      د بوده) شاعراني مقل580ّبيلقاني (مجيرالدين 
ر بند كرده و مسير فكر و تصـو  به تقليد ديگران كه طبع بلندش را پاي«اخسيكتي  تمايل اثير

) است. ابداع و نوآوري از 533 ( » او را محدود ساخته، وي را از درجة نخستين فروتر آورده
  شود. اول محسوب مي ةي شعر شاعران درجهاي اصل ويژگي
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  اصطالحات حوزة معاني و بيان و بديع 2.3
)، رواني و انسجام و سادگيفروزانفر پس از تحليل شعر براساس صفات فصاحت و بالغت (

كنـد.   شناسانة اشعار استفاده مي از اصطالحات علم بيان و بديع و معاني براي بررسي زيبايي
درصورت شعر ها  آن به بسامد باال و غلبة كاربرد بيان و بديع را باتوجههاي معاني و  او مؤلفه

كه صناعت يا عنصري غلبه داشته يـا در كيفيـت كليـت اثـر      دهد؛ هرجا موردتوجه قرار مي
تر موارد شواهدي از شعر  طور موجز و مفيد به آن اشاراتي كرده و در بيش تأثيرگذار بوده، به

معرفت «در  شاهنامه ،د در پانوشت ذكر كرده است؛ براي نمونهعاي خوشاعر براي اثبات مد
ت تشبيه و ارسال امثال و دقّ بديع ياستطرادهاو وصل و ابتدا و ختم مقاصد و  مواقع فصل 

  نظير است. بي) 47 ( » و استعاره و مراعات مقتضيات احوال
شـرح داده و تعريـف    نوشـت كه الزم بوده اصـطالحات بـديعي را در پا   مؤلف هركجا

گونه تعريف كرده   را اين ارسال امثال ،صراحت بازنموده است؛ براي مثال موردنظر خود را به
معني هر جملة مختصري است كه باوجود ايجاز و بالغت نظـم   مثَل در اين مورد به«است: 

الالت اسـتد « دليـل  سـعد بـه   از اعتبار شعر مسـعود  )؛47 (  »داراي معني كلي و مفيدي باشد
و حشوهاي قبيح و عبارات سست كه مايـة انقـالب غـرض     ،... موقع زشت، حصرهاي بي

  ذكر است: كاسته شده؛ و استعاره در شعر عمادي عنصري برجسته و قابل) 210(  »بوده
در اكثر قصايد و ابيات عمادي استعاره موجود است و بدان ماند كه وقتي هم او بالغت «

يعني  ،جهت پاية لفظ را بر بهترين اقسام مجاز  دانسته و بدين مي را در مجاز و كنايه منحصر
گذاشته و خاطر و روان خويش را به رنـج و بنـد افكنـده و اسـتعارات ناپسـند و       ،استعاره

  ).519 ( »تناسب در اشعار خود آورده است بي
  

 دهندة شعر هاي اصلي تشكيل مؤلفه. 4

در شناخت و توصيف اركان اساسي كالم و تعيين نوع رابطه  يادشدهگر  اصطالحات سنجش
  رود. كار مي به ديگر يكشان بر  و تأثيرگذاري

را يكي از اركـان   لفظفروزانفر  ).587 :1326(طوسي  » سخن است مادة شعرْ« الفاظ:. 1
و تعيـين   )الفاظ (عبارات/ تعبيـر/ بيـان/ سـخن   گيرد. در بيان كيفيت  اساسي شعر درنظر مي

ت، استواري، پختگي، سادگي، رواني، زان شاعرانگي آن از معيارهاي فصاحت، حسن، قومي
آهنـگ،   لفظي كه خـوش  ،و تأثيرگذاري بهره برده است. بنابراين ،آهنگي، شورانگيزي خوش
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شناسي باشد، طبـق معيـار نقـد فروزانفـر لفـظ خـوب و        و منطبق بر قواعد زبان ،تأثيرگذار
  شود. شاعرانه شمرده مي

ازاي معاني   واضعان لغت الفاظ به«ازاي آن است.  همعني سوية ديگر لفظ و ماب معاني:. 2
 ،زعم عوفي . به)7 :1326(طوسي   »توسط آن بر معاني داللت سازند اند تا عقال به وضع كرده

 د:هانگيز و شاعرانه نمايش د اي خيال گونه دانشي است كه شاعر به معني دقيق در شعرْ
دانشي كه ارباب  ؛... يعني دانش ،ببايد دانست كه شعر را معني علم استازطريق لغت «

... يعني دانا كه معني دقيق را ادراك كند و معنـي   ... شاعر ... و فطنت بدان چيزي فهم كنند
  ).62 :1389(عوفي  » هاي لطيف نمايد بازي دقيق آن كه فكرت او در زير پردة ضمير خيال

ـ اين ركن در نظام انتقادي  ت، بـاريكي، حسـن، متانـت،    فروزانفر با معيارهاي انتظام، دقّ
چه در  توان دريافت چنان هاي فروزانفر مي و دشواري سنجيده شده است. از تحليل ،سهولت

لي ذهن شاعر پرورانده شود و بـا  شعري معاني دقيق و حكيمانه هماهنگ با منطقِ نظام تخي
شـعر بـه درجـة خـوبي و زيبـايي ارتقـا        ،ودشمنجر كه به ادراك آسان آن د شوبيان نظمي 

... و در  ، برآوردن هرگونه معني، مأنوس و نامأنوس«يابد. شاعر معتبري چون خاقاني در  مي
نهايت داشته است. توانايي او در استخدام معاني و ابتكـار   كردن معاني صعب، اقتداري به رام

معناهـاي  «كـه   بـه ايـن   شاهنامه )؛ و فردوسي در614 » (مضامين از هر قصيدة او پديد است
جلـوه داده سـتوده   » جـزل و روان صـورت زيبـا و در ايـن الفـاظ      ايـن  عبارت را به  سخت
  ).45 است (  شده

آفرين هم شمرده شـده اسـت: شـعر     منزلة ركني اساسي در شعر از عوامل سبك معني به
ممتـاز گشـته   ) 256 ( » به پرمغزي و درستي و صحت معاني«اش  ل فكريسنايي پس از تحو

) است؛ و عمـادي  333 » (التعبير منقاد بوده اشتن معاني مشكلذخاطرش در گ«است؛ انوري 
از فنون ادب و شعب حكمت باخبر بوده و گـاهي هـم معـاني و افكـاري كـه بـه قواعـد        «

ت عنصـر معنـي شـعر    بدون زيبايي و قـو  ).519 (  »حكمت ناظر است در ابيات خود آورده
  رسد. كمال نمي درجة هيچ شاعري به 

ل در فرايند آفرينش شعر در ساخت جهان شـاعرانه نقشـي اساسـي    فكر و تعقّ فكر:. 3
دو عنصـر مهـم در    صـناعت و  الهـام ت شعر در ميان قـدما  دارد. در مباحث مربوط به ماهي
 الشـعر و   محاسـن   يفـ   العمده كتابمؤلف  ،براي نمونه ؛اند فرايند خلق شعر محسوب شده

بـه ايـن موضـوع     »المصـنوع  المطبـوع و   يف« باب در .)129: 1955 يقرش (ابن نقده و آدابه 
پرداخته و معتقد است كه اصل شعر الهام است و مراد از صنعت نه تكلف و تصـنع، بلكـه   
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كاري شعري است كه شاعر براساس ذوق و الهام سروده اسـت. در   نوعي پردازش و صيقل
و عنصـر    ي صناعت كه عقل و فكر از مصـاديق آن ركن اكتسابي و آموختن ،روش فروزانفر

دو، در خلق شعر نيـك نقـش   ره ،اند ذاتي و خداداديِ الهام كه ذوق و قريحه از مصاديق آن
بنديِ ذوق و قريحـة   ت و انسجام فكر و عقلِ شاعر در ويرايش و صورتدارند؛ بنابراين قو

وسـعت، اسـتحكام، توانـايي،    را ازلحـاظ پختگـي،    فكراو نقشي مهم دارد. فروزانفر عنصر 
ـ  ،سازي، ابداع پروازي، صنعت صراحت، ظرافت، جودت، برتري، بلند ت موردبررسـي  و دقّ

  قرار داده است.
ميزان علم و دانشي كـه محمـل آن فكـر شـاعر       در شعر به  نوع و درجة اعمال صناعت

ت فكـر  اوسـت. متقـابالً قـو    )45 » (ت فكـر قو«فردوسي دليلي بر  ةشاهنام. گردد است برمي
» استحكام فكر: «دشو ميط او بر دانش عمومي عصر او و صناعات شعري شاعر موجب تسلّ

بر اصول فصاحت ها  آن طسعد موجب تسلّ مسعود )208» (جودت فكر«) عنصري و 114(
اي از صنايع بديعي است كه بـا كمـال اسـتادي     مجموعه«وطواط و بالغت شده است. شعر 

بيان و سالمت الفاظ را از دسـت نـداده و منشـأ ايـن      سالست وف اعمال شده لّدرعين تك
  ).323 » (ساز اوست صفات همان طبع روان و فكر پختة صنعت

اسـت كـه وجـود آن      عنصر ذوق و قريحه يك استعداد ذاتي و دروني طبع و قريحه:. 4
ت آن به آفـرينش  ت و خالقيپاي فكر و عقل در فرايند آفرينش شعر ضروري است و قو هم

عنوان امري غيراكتسابي  (نزديك به قطب الهام در شعر) به قريحهو  طبعانجامد.  شعر بديع مي
و  ،آفرينـي  ت، معنـي هاي حسن، جودت، لطـف، روانـي، قـو    در نقد شعر فروزانفر با ويژگي

هـايي كـه بـراي سـرودن شـعر       جـز مهـارت   پردازي سنجيده شده است. شاعر خوب به لفظ
هاي نبـوغ خاقـاني ذوق و قريحـة     آموزد بايد از قريحة ذاتي هم برخوردار باشد. از نشانه مي

 ).614( »پرداز او پا را از درجة تقليد فراتر نهاد آفرين و لفظ قريحت معني«اوست: 

ل اسـت  «اند:  ر گفتهدر تعريف شع خيال:. 5 طوسـي    »شعر در عرف منطقي كالم مخيـ)
خيال كه جوهر اصلي و عنصر ثابت شعر است چيزي است كه از نيـروي  «)، و 587 :1361
قـوة خيـال در    ).18 :1392(شـفيعي    »تعريف نيسـت  شود و اين نيرو قابل ل حاصل ميتخي

و نـازكي در شـعر    ،سـادگي عمقـي،   ت، وسعت، عمق و كملحاظ دقّاز وران سخن و  سخن
 كار رفته است: هاي زير به صورت تركيب موردبررسي قرار گرفته و به

)، خيال ساده 209( )، خياالت عميق 125( عمق  )، خيال وسيع و كم114/ 38( ت خيال دقّ
 ).602( خيال  نازكو )، 316( 
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سـازي و خلـق    ، قدرت و وسـعت خيـال شـاعر در مضـمون    وران سخن و  سخندر 
انگيـزي   خـي خيـال  ضـعف اصـلي شـعر فرّ    خيال زيبا و تأثيرگذار نقش دارد. نقطهصور

... پـس اگـر خيـالش     عمـق نـدارد   خيالش هرچند وسيع اسـت لـيكن   «سطحي اوست: 
» رفـت  شـمار مـي   بود ديـوانش از مهمـات كتـب بـه     ... مي طوركه وسيع است عميق همان

ابداع معاني دقيـق و خيـاالت عميـق    ... به  در مهمات ديوان خود«سعد  )؛ و مسعود125(
209(  »نيست همتوج.(  
وسيلة انتخاب الفاظ و تركيب كلمـات و   روش خاص ادراك و بيان افكار به« :سبك. 6

فكر يا معني، صورت يا «گويند، كه شامل دو موضوع اساسي است:  را سبك مي» طرز تعبير
سـبك را متـرادف بـا طـرز،      قـان ادب فارسـي  ). محقّ»سبك«، ذيل دهخدا ةنام لغت» ( شكل

 اند. آورده نمطو  ،اسلوب، روش، سياق
سن، شيريني، سادگي، لطافت، تناسب، متانت، جزالتفروزانفر سبك شعر را ازلحاظ ح، 

» رشاقت سبك«) توصيف شده؛ 29 (  »حسن سبك«به  يقيدقو بالغت سنجيده است. قطعة 
سـبكي سـاده و   « يسوزنشده است؛ و شعر   ستوده يعنصر) 114 » (متانت سبك«) و 112 (

  رد.) دا316 » (شيرين
تأثير ذوق و قريحه،  يا سبك شخصي شاعر است كه تحت وران سخن و  سخنسبك در 

ف وجوه تمايز او از ديگـر شـاعران   و تجربة او قرار دارد و معرّ ،محيط زندگي، فكر، دانش
است يا سبك مشترك بين شاعران هر دوره است كه به زمينة اجتماعي و ادبي عصر شـاعر  

) 256 » (اي اختـراع نمايـد   سبك و طريقه«بستگي دارد. شاعر خوب شاعري است كه بتواند 
وش شخصي هاي ادبي و اجتماعي خود توانسته باشد ر كه ضمن متأثربودن از زمينه طوري به

نام شاعر  ها به گاه سبك ،خود را در بيان و خلق احساسات و معاني خود يافته باشد. بنابراين
گـردد و بـه    در طريقة شعر گرد سبك عنصري مي«گويد:  اند، دربارة ازرقي مي شده  شناخته

 كـار  بـه هـا   آن و بـدون هـا   آن هاي او را با الفاظ جواب قصايدش نظر دارد و معاني و زمينه
ايـن سـبك تـازه از    «و  اسـت  بنا نهـاده  »طرزي نو« نامه گرشاسب اسدي در )؛203 (  »برد مي

جاي لطافت و سالمت ابيات  پردازي عنصري و امثال وي آثار نمايان دارد و به روش قصيده
تر  است؛ و مجيرالدين بيلقاني بيش )439 ( » خود گرفته يك نوع درشتي و جزالت به شاهنامه
مجير از تصنعات ادبي عصر كه در اكثـر شـعراي عـراق    «تأثير سليقة ادبي عصر است:  تحت

هاي دشوار و التزام كلمات چون آينه و شـمع در هـر بيـت،     مانند رديف [است]، مؤثر بوده
  ).579 ( » بركنار نيست
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  شناسي معيارهاي زيبايي. 5
گيري ماهيـت شـعر    وزانفر در شكلكه در نظام انتقادي فر ،هاي اصلي جا به مقوله تا اين

ي از شعر هر شاعر . فروزانفر تا اين مرحله تصويري كلّپرداخته شد ،نقش اساسي دارند
كنـد. در   شناسانة آن را از هم تفكيـك مـي   هد كه تاحدودي مرزهاي زيبايي د دست مي به

تقادي اي كه همه برگرفته از رويكردهاي مهم ان مرحلة بعد براساس رويكردهاي انتقادي
پردازد و عواملِ برتـري يـا    قدماي اسالم و ايران است به تفسير و تحليل آثار شعري مي

ص و مشـخّ  شـد هـايي كـه در بـاال بـدان اشـاره       نقصان اشعار را براساس كيفيت مؤلفه
  كند. مي فيمعرّ

  
  اصل هماهنگي و تعادل بين اجزاي شعر 1.5

هماهنگي و تعادل ميان عناصر ساخت شعر شناسي شعر برقراري  از معيارهاي اساسي زيبايي
طبق ديدگاه فروزانفر، الفاظ سنجيده و متناسـب بـدون غنـاي     ازجمله الفاظ و معاني است.

و زيباييِ افكار و خياالت شاعر در ارتقـاي الفـاظ    ،تبخشند. عمق، قو معنا و محتوا اثر نمي
شـود.   شان كاسته مي رزش ادبياند از ا بهره نقش دارد و اشعاري كه از اين عنصر خالي و كم

پردازي بدون اقتضاي معني و بيان معاني با الفاظ سخيف و نامتناسـب موجـب نقصـان     لفظ
 مسـعود  )؛135 (  »تـر اسـت   الفاظش از معاني بيش«شعر است. شاعراني چون منوچهري كه 

كه  ،ي)؛ و معز209ّ (  »عمدة نظرش اختراع وجوه و طرق تازه در نظم و تعبير است«سعد كه 
  اند. در مرتبة متوسط قرار گرفته ،)230 ( » معني تازه و فكر نو كم دارد«

(فلسفه، رياضي، حكمت،   معني و محتواي شعر شامل موضوع، مضمون، معلومات شاعر
  شـعر را در  هرشود. فروزانفر ادبيت و زيبايي  مي طب، نجوم و علوم اسالمي، علوم برهاني)

شعر يا نوع تلفيق اين معـاني علمـي بـا خيـاالت شـاعرانه      ي اين مباحث در چگونگي تجلّ
انـد و بنابـه    بـوده مجهـز  داند. شاعران قرن پنجم و ششم عموماً به علوم رايج زمان خود  مي
شعردرآوردن   اما شاعران در به ؛اند كرده ت عصر اطالعات علمي خود را در شعر وارد ميسنّ

  ،شرواني  فلكياند.  اندازه موفق نبوده  يك  اين مباحث به
جويد و با روية معتدلي  وصف يا مدح از معلومات و مطالعات خويش مدد مي درضمنِ

 گيرد و از برد و راستي بايد گفت اصول ثابت علوم، خاصه نجوم را درنظر مي كار مي به
هـاي برهـاني و تخيلـي را بـا       رد و گـاه نيـز انديشـه   وآ دست مي نتايج شاعرانه بهها  آن
  ).602ميزد (آ مي ديگر يك
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فروزانفـر   ،سوية آن لفظ و سوية ديگر آن معني باشد  اگر محوري را فرض كنيم كه يك
 »چـه گفـتن  «داند. براي او هم  دو سوية لفظ و معني را در آفرينش شعر خوب مؤثر مي هر

چه هريـك   و چنان است مهمها  آن (لفظ) و رعايت نسبت ميان »چگونه گفتن«(معني)، هم 
بينـد. در مقايسـة    كليت شعر آسيب مي ،ا دچار اختالل يا افراط و تفريط شوده از اين سويه

گيرد كه سبك ناصرخسرو ازحيث ساختن لفظ بـراي معـاني    ناصرخسرو و انوري نتيجه مي
عقايد فلسفي را در اسلوب فلسـفي و  «علمي متمايز از سبك انوري است؛ زيرا ناصرخسرو 

... و اشعار انوري مشـتمل اسـت بـر آن عقايـد و      سازد نه به اصطالحات فالسفه منظوم مي
تـوان   جـا مـي   اصطالحات ولي در اسلوب شعر. قدرت طبع حكيم [ناصرخسرو] را از ايـن 

تـرين بحـور نظـم     ترين صورت در مشـكل  عبارت را به خوش يافت كه اين معاني دقيقِ بي
  ).155» (كرده و خوب از عهدة بيان برآمده است

اربرد صنايع بديعي و ساير فنون بالغي را نيز موجـب كـاهش   فروزانفر عدم تعادل در ك
طـور   اقتضاي معني و بـه  ادبي بايد به  داند. صناعات تأثيرگذاري و فصاحت و رواني شعر مي

و عمـادي   )440( طبيعي از ذهن شاعر برآيد. از زيبايي و تأثيرگذاري شعرِ اسـدي طوسـي  
شـده    فانة صنايع، كاستهدليل كاربرد متكلّ باوجود نوآوري و قدرت بيان، به) 519( شهرياري

ف در باز هم تكلّ«است. در شعر فارسي رشيد وطواط با همة استادي در كاربرد صنايع ادبي 
جهت بر حشوها و استعارات ناپسنديده اشتمال يافته   تأثير نمانده و بدين بعضي ابيات او بي

كه پايه و مايـة شـعر حقيقـي     ،يفاغلب ابيات او از معاني دقيق و احساسات لط چنين همو 
هيچ قسم در دل خواننـده    عاري و عاطل مانده و به ،است و قيمت شعر را بدان بايد سنجيد

  ).324 - 323» (كند تأثير واقعي نمي
  

  شناختي در انواع ادبي هاي زيبايي مؤلفه. 6
و جز آن،  ،داستاناز قصيده، غزل، قطعه،  هاي مختلف ادبي اعم شناسيِ قالب معيارهاي زيبايي

هم، معيارهاي نقـد شـعر    وران سخن و  سخنسان نيستند. در  دليل تفاوت در كاركرد، يك به
و جزالـت آن اسـت.    ،به قالب ادبي آن بسـتگي دارد. زيبـايي قصـيده در فخامـت، روانـي     

روح درشت و علوطلـب و مبـارز   «داراي  ،) همتا ندارد112(  »جزالت لفظ«در كه  ،عنصري
ـ     كند تا بدين جا مراعات مي ن صفات را همهاست و اي ت غزلـي را از  واسـطه لطافـت و رقّ

  ).113(  »وار نيست هاي او رودكي اعتراف خودش غزل  دست داده و به
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اول مرحلة «كه   لحاظ  اين زيبايي غزل در نرمي و لطافت آن است. غزليات انوري از
در «الدين اصفهاني  هاي جمال اهميت دارد؛ غزل )337 (  »رقت شعر و لطافت غزلي است

ــف و     ــاني لطي ــت. مع ــر اس ــات آن عص ــف اول از غزلي ــز    ردي ــرم و دالوي ــاظ ن الف
  ).549 ( »دارد بر در

زعـم فروزانفـر،    حد كمال رسانده داسـتان اسـت. بـه    قالب ديگري كه فردوسي آن را به
كـه احيـاي    ،قتضاي هـدفش م ط بر همة فنون سخن قالب داستان را بهفردوسي باوجود تسلّ

  ،چراكهي بود، برگزيد؛ زبان پارسي و حفظ منافع ملّ
كـه   آن تـوان بـي   توسط آن عامـه را مـي   تمثيل در اقناع جمهور بهترين وسيله است و به

طرف هر مقصـود متوجـه سـاخت و تحريـك نمـود و غـرض شـاعر         ملتفت باشند به
تر خواهـد   مة وسايل نافعتحريك عواطف و احساسات است. پس تمثيل براي او از ه

طـرز   ي و اخالقـي خـود را در قصـايد پراكنـده و بـه     بود و اگر استاد طوس مقاصد ملّ
...  شـد  بخشيد و داستان هر كوچه و بازار مي همه تأثير مي غيرتمثيلي گفته بود، كجا اين

... فلسفه هست، اخالق هست،  خود داراي معاني مختلف است شاهنامهاز اين بگذريم 
  ).46  ( هست و باالخره تمام فنون سخن هست و فردوسي از عهدة تمام برآمده غزل 

ي تر به وحدت كلّ پردازد كه بيش هايي مي به ويژگي شاهنامهت فروزانفر در بيان نقاط قو
معرفـت مواقـع   «ماننـدي او در   و قدرت تأثير آن مربوط است و به بـي  ،اثر، انسجام دروني

فصل و وصل و ابتدا و ختم مقاصد و استطرادهاي بديع و ارسـال امثـال و دقـت تشـبيه و     
دقيقـي را   ةنامـ  گشتاسـب كند. متقـابالً،   ) اشاره مي47(  »استعاره و مراعات مقتضيات احوال

 انسـجام و  كه داللت بر نبود برد ميكار  و اصطالحاتي را در نقد آن به داند مي» قصة صرف«
ــ داراي ابيــات مضــطرب و سســت و كلمــات متنــافر و «ي آن دارد تناســب و وحــدت كلّ

  ).29(   »هاي مقطوع است مصرع
  

  ارزيابي و داوري .7
گذاري شـعر شـاعران اسـت.     ارزش وران سخن و  سخنهاي نقد شعر در  ترين بخش از مهم

شـناخت آورد،  هدف منتقد آن باشد كه بهترين محصول انديشه و دانش را درمعـرض  «اگر 
نقد علمي  ).708 :1361كوب  (زرين» غايت كار نقد عبارت خواهد بود از ارزيابي و داوري

بر اصول باشد كامالً از تأثير عنصر ذوق و سليقة شخصـي   قدر هم كه مستدل و مبتني ههرچ
اي از پختگـي و   درجـه   خالي نخواهد بود. اما اگر ذوق يك شخصِ با دانـش و تجربـه بـه   
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پشتوانة علوم مختلـف ادبـي از     كند و به يده باشد كه سره را از ناسره شناسايي سختگي رس
  ها را پذيرفت و به آن استناد كرد. گذاري گونه ارزش توان اين پس مي ،خطا دورتر بماند

شاعر و  ،ديگر، خود ق ادبي آشنا به ادب كالسيك و ازسوييسو يك محقّ فروزانفر ازيك
نزديكـي بـه لحـن و    «كـدكني او را در شـاعري ازلحـاظ     صاحب ذوق ادبي است. شفيعي

اش ماننــد  دوره از ديگــر شــاعران هــم )9 :1368(فروزانفــر » اســلوب اســتادان خراســاني
تر دانسته است. بنابراين، تركيـب ذوق   و يغمايي تواناتر و برجسته ،گر رشيدياسمي، صورت

ا براي فروزانفـر فـراهم آورده   قبولي ر گذاريِ قابل سليم و دانش ادبي امكان داوري و ارزش
شناختي صورت  كه پس از بررسي صورت و محتوا و عناصر زيبايي ،ها است. در اين داوري

گيرد فروزانفر ارزش و جايگاه ادبي شاعران را در زنجيرة ادبي شـعر فارسـي، براسـاس     مي
كند. دربارة خاقاني معتقد است كيفيت الفاظ و معاني در  معيارهاي علم بالغت، مشخص مي

  ر تبديل نشود:كاري ماندگا تا به شاه است شعر او باعث شده
او در بيان معاني ساده با عبارات عالمانه بدان ماند كه پيوسته با خود سخن رانده يا همة 

مات ادب و فلسفه و طب همتاي خويش پنداشته است واال شنوندگان را در داشتن مقد
ر كند ناچار است كه درخور ادراك اكثريـت  شاعري كه خود را در محيط عمومي تصو

نند فردوسي و حافظ و سعدي و مولوي كه مطالب آسماني و بلنـد را از  ما ؛سخن راند
نظـم   تـر بـه   ل سـاخته و بـا بيـاني هرچـه روشـن     اوج رفعت برحد فهم زمينيـان متنـزّ  

  ).615(  اند آورده
  

  گيري نتيجه. 8
و تشخيص خوب و بـد   ،ت ادب فارسي شامل شناخت اثر ادبي و شرح، تفسيرنقد در سنّ

بر تشخيص  گامي فراتر نهاده و عالوه ،تفر ضمن وفاداري به اين سنّفروزان آن بوده است.
ت در انتخاب اشعار علل و عواملي كه يك اثر را به درجة اقبال عـام در  سره از ناسره و دقّ

گسترة وسيعي از زمان رسانده يا ماية فروتري آن شده تجزيه و تبيين كرده و درنهايت بـه  
نسـبتاً قـاطع دسـت يافتـه اسـت. او در رويكـردي        گذاري مستدل و عقالني و يك ارزش

واسـطه بـا    در برخوردي بـي ، محور و با تكيه بر دانش بالغي و شم زباني و ادبي خود متن
دركنار نثـر سـخته و علمـي و     ،متن، خوانشي مستقل از متن ارائه داده است. اين امتيازات

ـ       نويسـي فارسـي    ذكرهبيان مستدل او ارزشي مضاعف پيدا كـرده كـه بـه ارتقـاي سـنت ت
  انجاميده است.



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،ادبيات پارسي معاصر   96

هـاي الفـاظ،    فروزانفر اصطالحات مرسوم علم فصاحت و بالغت را در سنجش مؤلفـه 
گيرد و سپس شعر هر شاعر را ازلحـاظ   كار مي و سبك به ،معاني، فكر، ذوق و قريحه، خيال

نظـم و  سـو، و تناسـب و    ازيكها  آن اندازه و نسبت كاربرد اين عناصر و چگونگي تركيب
كند. درنهايت اثر را براساس امتيـازي   ديگر بررسي و تحليل مي رعايت اقتضاي حال ازسوي

بهتـرين   ،كند. ازنظر فروزانفـر  داوري مي است دست آورده كه در روند اين تحليل علمي به
تـرين   و سبك به درست ،هاي لفظ، معني، خيال، فكر، ذوق آن است كه مجموعة مؤلفه شعرْ

ديگـر را تكميـل و تقويـت كننـد و      كل، در يك ساختار منسجم و منظم، هـم و زيباترين ش
ترين خيـال و فكـر و معنـي بسـازند كـه       ترين و استوارترين الفاظ و عميق صورتي با روان

هاي سـاختاري   ه به هماهنگيجانعكاس احساس و انديشة حكيمانه و واالي شاعر باشد. تو
شـدن نقـد از مسـير     كه موجب خـارج  ،متني برون متني و پرهيز از استناد به اطالعات درون

  رود. شمار مي توجه در نقد شعر وي به از نكات قابل ،شود تعادل و انصاف مي
كامل بـر علـوم    ةهاي علوم انساني غرب، با احاط ها و جنبش از نظريه دور به ،فروزانفر

تطبيـق   ديگر يكا اي منطقي آن دو را ب شيوه توانسته است به ،بالغي اسالمي و متون منظوم
بـه ميـزان تأثيرگـذاري آن بـر      باتوجـه  وران سخن و  سخندهد. بررسي نظام انتقادي او در 

رويكـرد   كه كـامالً متّكـي بـر    ،دهد روش عيني و علمي او نشان مياش  شاگردان برجسته
قابليت تأثيرگذاري  ،تناسب با اقتضائات ساختار شعر فارسيدليل  بوده، بهتي بالغي نقد سنّ

مندانـه در   جديـد و هـدف    بنـدي  او بـا صـورت   اسـت. بر بالغت شعر معاصـر را داشـته   
هـاي   هاي نقد بالغي پويايي و تحولي ايجاد كرد كه هم در زمان خود امكان خـوانش  شيوه

بخشي و ايجاد نگرش نـو در نقـد بالغـي     نو در ادبيات كهن را پديد آورد و هم در جهت
واسـطة او   ق بود كه اين امر ازطريق مقايسه و بررسـي آثـار شـاگردان بـي    فشعر معاصر مو

  اثبات است. قابل
  
  ها نوشت پي

 

آرايي اسـت كـه تـا     همان شرط اصلي سخن وران سخن و  سخنمنظور از فصاحت و بالغت در . 1
هـاي زيباشـناختي در كـالم تـأثيري      درست و استوار نباشد كاربرد صنايع ادبي و ديگـر ظرافـت  

  كند متفاوت است. شناسي داللت مي نخواهد داشت. اين معاني با آن نامي كه بر علم زيبايي
ارجاعات  ،ز از اطناب و پيچيدگيبراي پرهي ،نورا سخن و  سخنبه كتاب  دليل كثرت ارجاعات به. 2

  ند.شو ميداخل پرانتز فقط شمارة صفحات ذكر در 
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