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 (بهار ادب) 

 چکیده:
  محسوب میشود. هاي مطالعات ادبی  یکی از مهمترین حوزه بالغی،  نقد و بررسی آثار     زمینه و هدف: 

قرن دوازدهم هجري است که تاکنون در پردة  نسخۀ خطی شمس الاللی یکی از منابع بالغت فارسی در 
نگهداري    1212در کتابخانۀ ملک به شمارة   منحصربفرد   ۀ سخ خمول و گوشۀ انزوا باقی مانده است. این ن 

اندازي از تاریخ بالغت و روند تطور آن  میشود. بررسی مباحث بالغی در این نسخه براي ترسیم چشم 
 اهمیت دارد.  

این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده، ضمن معرفی نسخۀ خطی شمس    : مطالعه    روش 
 شناسی آن پرداخته است. الاللی به بررسی متن 

اي محسوب میشود که به نثر مرسل و ساده نوشته شده  شمس الاللی در شمار متون بالغی   ها: یافته 
فن با رویکردي قیاسی با آراء و نظرات    است. مؤلف در ساختاري دقیق و منسجم، معانی و بیان را در دو 

متأخران و با استفاده از امثال به پیش برده است. بخش اصلی متن که مشتمل بر علم معانی است در  
هشت باب و بسیار مفصل بیان شده و بخش دوم در فن علم بیان و مشتمل بر تشبیه و مجاز است و  

ري مستقل. ازآنجاکه نسخه در آخر افتادگی دارد، دربارة  استعاره را مجاز به عالقۀ شباهت میداند نه تصوی 
 نظرات مؤلف درباب استعاره و کنایه اطالعی وجود ندارد.  

تاکنون ناشناخته بوده است. معرفی آن    که   این اثر از متنهاي ارزشمند زبان فارسی است :  گیري نتیجه 
هاي مختلف زبان و  تصحیح این اثر به شناخت جنبه   .درخور توجه است می  هاي ادبی و عل بسبب جنبه 

شدن شناخت سیر تحول و دگرگونی    کمک میکند؛ همچنین به کامل   بالغت ادبیات فارسی در حوزة  
 . یاري میرساند   متون بالغی 

 1399مهر  12 :دریافت تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Criticism of rhetorical works is one of the most 
important fields of literary studies. The manuscript of Shams al-Lali is one of the 
sources of Persian rhetoric in the twelfth century AH, which has remained in the veil 
of isolation. This unique copy is kept in the Malik Library No. ١٢١٢. Examining 
rhetorical issues in this version is important to provide an overview of the history of 
rhetoric and its evolution. 
METHODOLOGY: This research, which was carried out by analytical-descriptive 
method, while introducing the manuscript of Shams al-Lali, has examined its text 
ology. 
FINDINGS: Shams al-Lali is one of the rhetorical texts written in simple prose. In a 
precise and coherent structure, the author has advanced the meanings and 
expressions in two techniques with a deductive approach to the views and opinions of 
the latter and using proverbs. The main part of the text, which includes the science of 
semantics, is expressed in eight chapters and is very detailed. As the version falls 
short, there is no information about the author's views on metaphor and irony. 
CONCLUSION: This past work is scientifically one of the valuable texts of Persian 
language that has been unknown until now. Its introduction is noteworthy due to its 
literary and scientific aspects. Correction of this work helps to know the different 
aspects of Persian language and literature in the field of rhetoric; It also helps to 
complete the understanding of the evolution of rhetorical texts. 
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 قدمه م 
اب مورد توجه قرار  شناسی یا بالغت از جملۀ علوم ادبی است که بعد از ظهور دین اسالم در بین مسلمانان بویژه اعر زیبایی 

هاي اعجاز قرآن و زیباییهاي لفظی قرآن نوشته شد که از جملۀ آنها  گرفت. در آغاز کتابهایی در این زمینه براي بیان جنبه 
میتوان به «معانی القرآن» و «مجاز القرآن» و «اعجازالقرآن»  اشاره کرد. شعر و ادبیات عرب هم بینصیب از این علم نماند و  

مند گردید. پس از آن و بدنبال تأثیر و نفوذ زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی بتدریج بالغت اسالمی وارد قلمرو  از آن بهره 
شعر و ادبیات فارسی شد. «اگرچه علت غایی و غرض اصلی از وضع علم معانی و بیان، معرفت وجوه اعجاز قرآن کریم در  

ت است از اطالع بر دقایق و اسرار بالغت در سخنان نظم و نثر عربی و  فصاحت و بالغت است ولی فایدة آن بطور کلی عبار 
 ). 21فارسی و تمییز دادن سخن عالی از دانی و اقتفا از فصحا و بلغا در طرز گفتن و نوشتن» (معالم البالغه، رجایی: ص 

بندي کلی میتوان  آن  یم دانش بالغت در زبان فارسی و عربی ادوار متفاوتی را پشت سر گذاشته است که «در یک تقس     
دورة تقلید و تکرار» (نگاه تحلیلی به    -3گذاري و تدوین،  دورة پایه   -2دورة نخستین،    -1را در قالب سه دوره بررسی کرد:  

). در دورة اول بیشتر پژوهشهایی که در بالغت انجام شد دربارة اعجاز لفظی قرآن  16علم بیان، آقاحسینی و همتیان: ص 
جاحظ از جملۀ آنهاست. در دورة دوم با تالش بزرگانی چون عبدالقاهر جرجانی نویسندة    لبیان و التبیین ا بود که کتاب  

همچنین سکاکی مؤلف    نهایه االعجاز فی درایه االعجاز و فخر رازي صاحب کتاب    دالئل االعجاز و    اسرارالبالغه کتابهاي  
نامید و سرانجام تفتازانی    تلخیص المفتاح و پس از او خطیب قزوینی که مفتاح العلوم را خالصه کرد و آن را    مفتاح العلوم 
نوشت؛ علوم بالغی به شکلی مدون و منسجم ارائه شد. بعد از آن    تلخیص المفتاح را در شرح    مختصر و    مطول که دو کتاب  

تکرار آرا و عقاید دانشمندان دورة دوم است. «در این عرصه آثار    در دورة سوم بیشتر کتابهایی که در بالغت نگارش یافته 
هایی از خالصه و شروحی است که بر مفتاح العلوم نوشته شده است و اغلب نیز از دو کتاب مطول و  فارسی نیز ترجمۀ گونه 

 ). 22مختصر تفتازانی متأثر است» (همان: ص 
ابهاي بالغی قرار میگیرد.  این کتاب که هنوز تصحیح نشده و  شمس الاللی یکی از کتابهایی است که در ردة سوم کت 

و در شمار متون    ) هجري قمري   1200زنده در  ( »  ابن احمد موسوي ابهري «   نوشتۀ   بصورت نسخۀ خطی نگهداري میشود، 
اهدمثال  بر ارزش محتوایی، از باب بیان دقیق بالغت با ذکر بیش از هزار ش بالغی قرن دواردهم و سیزدهم است که  عالوه 

نظیر شمس الاللی ذکر و بررسی مباحث بالغی با بیان نظرات و  اي دارد. از ویژگیهاي ممتاز و کم قرآنی و عربی جایگاه ویژه 
عقاید پیشینیان و پذیرش یا رد آن با دالیل روشن و محکم است. زاویۀ نظر موسوي ابهري در اثر، در درجۀ اول به علم  

 تبیین  و  معرفی  براي  اساس  در  و  اصًال که است   نظري   آثار ن است. شمس الاللی جزء  معانی و در مرتبۀ دوم علم بیا 
خاص نیست. شمس الآللی از میان قدما بیشترین شباهت    نگاهی  و  دیدگاه  به  مقید  هرچند نوشته شده،   بالغی   موضوعات 

غت با سکاکی بیشترین قرابت  در بال موسوي هروي بندیهاي نظرات و تعاریف و تقسیم را با سکاکی و خطیب قزوینی دارد. 
 ت. استفاده شده اس   نیز   تلخیص المفتاح هر باب براي شاهدمثال آمده، در  و عباراتی که در    بسیاري از اشعار   . را دارد 

مسئلۀ اصلی جستار کنونی بواسطۀ ناشناخته ماندن شمس الاللی، کوششی است درجهت بررسی دقیق بالغی و بیان فواید  
االمکان شرح احوال نویسندة شمس الاللی را بررسی و نسخۀ باقیمانده از این  مقاله درصدد است تا حتی و مزایاي اثر. این  

 اثر را که در فهارس معرفی شده، احصا کند.  
 

 سابقۀ پژوهش 
  ۀ است، هنوز بصورت نسخ   در این زمینه   و یک کتاب علمی و مفصل   بالغت   ة با وجود اینکه اثري مهم در حوز   شمس الاللی 

همچون سکاکی و  توسط بزرگانی    بالغت   ۀ ارزشمندي که در زمین   با وجود کتابهاي اقی مانده و تصحیح نشده است.  خطی ب 
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، الزم و ضروري  این حوزه خطی، بعنوان اثري قابل توجه در    ۀ ، تصحیح این نسخ تفتازانی و خطیب قزوینی تألیف شده است 
 حتواست. . روش پژوهش حاضر، مبتنی بر اسناد و تحلیل م بنظر میرسد 

 
 بحث و بررسی 

 معرفی نویسندة شمس الاللی 
و ... نام و شرح    االفکار شمع انجمن، نتایج   ة و تذکر   العارفین ریاض   ة و تذکر   فرهنگ سخنوران مانند  در منابع تراجم رجال  

ادیبی توانمند  و    که او نویسنده   مینمایاند اثر وي  اما همین  » نیامده است.  شمس الاللی مؤلف «   موسوي ابهري احوالی از  
الدین محمد حسینی موسوي ابهري است. در متن  . نامش بنا به مندرجات فهرستهاي نسخ خطی، ابن احمد شمس است 

 مطلب زیر ناظر به احوال نویسنده است: تنها  شمس الاللی  
یِن ُمَحمََّداْلحَُسیِْنیَّ الموسِويَّ االبهري َو َفقََّهَما اَللَُّه تََعاَلی بِبُُلوِغ َغایَِت  َو بَْعُد فََیُقوُل اَْلَفِقیُر الی اَللَّه اَلغنِیُّ ابن احمد َشْمُس اَلدِّ«   

 ). 5» (نسخۀ خطی: ص    .....   َحَقاِیِق اَْلِقَراِن
اَْلمُْبَتِدیَن ِبِه عِْلُم الَْعَربِیِِّه انَّ ابداَء بََتالیِف  َقْدَساُلونِی بَعُْض  : « :است   لیف کتاب اشاره کرده أ به دالیل ت   در مقدمۀ کتاب لف  ؤ م     

الَبالِغِه َو َغَرایِِب اَْلفََصاِحِه َو َجَواِهِر  کَِتاٍب ُمخَْتِصٍر بَِلْفِظ اَْلَفاِرسِیْه َعلَیَّ َطِریق تْلخِیُص اَْلِمفَْتاِح اْلَمشُْهوِد ُمْحَتِوَیاٍت عََلیَّ َعجایُِب  
نِی بَِهَذا َیوٌْم یُْضَطرَّالمُْضَطرُّوَن َو  َو َثَواقِِب الدَّالِئِل َو َلواِمِع النِّکاِت فاجَبَتْهُْم اِلِیَّ اِالْبِتداُء راجِیًا مَِن اَللَِّه تََعاَلی َاْن یَْنفََعالَْعَربِیِِّه  

(همانجا). نویسنده این مقصد را هماره در ذهن داشته   » َقْدَیَخِطُر َبالِی ِاْن ُاسمِیِه بِعداالتماِم ان شااِهللا تَعالَی ِبِه َشمٌس الّلآلی 
هاي قاطع و محکم براي مخاطبان  هاي روشن و درست و امثال و نشانه که حقایق علم بیان را با استعانت از راهها و شیوه 

 تبیین نماید. 
بَِلْفِظ الفارسیْه عَلَی َطِریق تْلخِیِص الِمفَْتاِح المَشْهوِد ُمحَْتِوَیاٍت َعلَیَّ    درخصوص موضوع کتاب نیز چنین نوشته شده است: « 
 » (همانجا). َعجایُِب الَْبالِغِه َو غرایِب اْلفَِصاِحِه َو َجَواِهِر اَلَْعَربِیِِّه َو َثواقِب 

محسوس است، نویسندگان بیشتر از    ازآنجاکه «در قرنهاي دوازدهم و سیزدهم رکود علمی از جمله معانی و بیان و بدیع 
المفتاح تقلید میکنند. هیچیک از آثار بالغی آنان از ارزش و اعتباري شایسته برخوردار  کتب عربی از جمله مطول و تلخیص 

نیست و نتوانست منشأ تحول و تجددي بنیادین در بالغت فارسی گردد. ذکر نام و آثار بسیاري از ایشان تنها ازلحاظ ماندن  
 ). 1388تاریخ قابل ثبت است، وگرنه در باروري و پی افکندن بالغت نوین فارسی چندان مفید نیست» (رضایی،  در  
  تلخیص المفتاح همانگونه که موسوي ابهري در مقدمۀ نسخه تصریح کرده، توجه خاص او در نگارش این کتاب به کتاب     

باب    ة شناسی اسالمی، چکید وم سنّت کالسیک سخن وي در تدا اثر خطیب قزوینی است. «   تلخیص المفتاح بوده است.  
سکاکی را با هدف تسهیل ارتباط با متن و یادگیري بهتر آن، با عنوان کتاب تلخیص المفتاح پدید    مفتاح العلوم سوم کتاب  

  قرن پنجم   ). 1397» (مؤذنی، طیب و شجاع پوریان،  آورد؛ اثري که حاوي برخی از آراي خود او در علم بالغت نیز بود 
بالغی  علوم  علم    هاي کتاب آید؛  بشمار می   هجري، دوران شکوفایی  فی  و «اسرارالبالغه  المعانی»  علم  فی  االعجاز  «دالئل 

به این امر  ،  تفسیر کّشاف تألیف کتاب  با    هم   زمخشري از عبدالقاهر جرجانی در این رونق و شکوفایی بسیار مؤثر بود.  البیان»  
  کتابهاي پیشین بود، اما   خالصه و تلخیص   کتابهایی تألیف شد که بیشتر هجري    در قرن هفتم و هشتم   کمک شایانی کرد. 
بدین    در زمرة این نویسندگان هستند.   امام فخر رازي، سکاکی، خطیب قزوینی، سعدالدین تفتازانی .  به شرح نیاز داشت 

جرجانی در گسترش بعدي، سپس  مه  نی و عال مه باقال ستین سطح، عال خ ، جاحظ در ن الغت ب   الم در سپهر تارینی اَع ترتیب « 
»  از خود حضور دارند   ل شري و در پی او، سکاکی، و پس از وي، خطیب قزوینی بعنوان شارح یا شاگرد علمی مکتب قب خ زم 

 (همانجا). 
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از     یکی  المفتاح  و دقیق نظام   هاي کتاب تلخیص  ترتیب منطقی که  است که    مند  و  اسلوب علمی  قواعد    مشتمل با  تمام 
طیب قزوینی در دو کتاب االیضاح فی علوم البالغه و تلخیص  «خ است. تألیف شده  است،  ی الغ اصول ب  غت و ال فصاحت و ب 

المفتاح دو هدف و روش متفاوت را دنبال کرده است. در االیضاح موضوعات را بسیار موشکافانه و انتقادي به بحث میگذارد،  
بندي مقوالت مسلم و روشن کرده و  رف تعریف و طبقه پیشینیان را نقد میکند ولی در تلخیص المفتاح همتش را ص  ي آرا 

د»  آورد. التلخیص بزودي بعنوان یک متن درسی مقبولیت بسیار پیدا کر متن را بشکل یک کتاب مختصر درسی درمی 
خطیب قزوینی در این کتاب دربارة موضوعات   ). 28، فتوحی: ص نگاهی انتقادي به مبانی نظري و روشهاي بالغت سنّتی ( 

ب  او  مورد  بطور کلی  میکند.  را رد  نظرات سکاکی  مواردي  در  و  ارائه میدهد  از سکاکی  دقیقتر  و  روشنتر  تعریفاتی  حث 
 ). 458بسیاري از دشواریهاي موجود در مفتاح را از کتاب خود حذف میکند (تاریخ تطور علوم بالغت، شوقی ضیف: ص 

مهمترین شارح  اند.  هاي بسیاري بر آن نوشته رحها و حاشیه تلخیص المفتاح به دالیل مذکور همواره مورد توجه بوده و ش     
تفتازانی  تلخیص  عمر  مسعودبن  سعدالدین  کتابهاي  المفتاح،  است نویسندة  مختصرالمعانی  و  در  مطول  ترتیب  بدین   .

رالبالغه و  عبدالقاهر جرجانی با تـألیف اسرا اي دارد. « تاریخچۀ تدوین و تکامل بالغت خطیب قزوینی و آثار او نقش برجسته 
ه اوج شکوفایی میرساند؛ فخر رازي در نهای  ی را ـب اي  هه االعجـاز دیـدگا   ه االیجاز فی درایـ ه دالیـل االعجـاز، بالغـت عرـب

االیجاز استوار  ه العلوم را بر پایۀ نهای ند؛ سّکاکی خوارزمی بخش بزرگی از مفتاح ک بندي و تبویب می بالغـی جرجانی را فصل 
علوم سه  و  تلخیص گ میکند  در  قزوینی  میشناسد؛ سرانجام خطیب  باز  یکدیگر  از  را  بالغت  را  انۀ  کتاب سّکاکی  المفتاح 

نخستین  (  » المفتاح و شروح آن به کتابهاي درسی بالغت عربی بدل مـیشـوند ند و بدینسان تلخیص ک تلخیص و تدقیق می 
 ). 156: ص   اسمیت   ، آثار فارسی در بالغـت 

 
 الاللی شناسی شمس  نسخه 

  228نگهداري میشود. خط نسخه، نستعلیق و    1212شمس الاللی در کتابخانۀ ملک به شمارة    خطی منحصربفرد  ۀ سخ ن   
است  است. این افتادگی موجب شده  افتاده    نسخه متأسفانه صفحاتی از آخر  برگ است. نسخه ناقص و فاقد انجامه است.  

الست.  یک  داراي تزئینات جلد قرمز   بدست نیاوریم. نسخه   لیف یا تحریر تاریخ تأ یا کاتب و    اطالعات دقیقی دربارة  مؤلف 
متن با جوهر مشکی و عنوان بابها با جوهر قرمز نوشته شده است. در حواشی نسخه نیز به خط کاتب مطالب زیادي تحریر  

رات و ابیات و آیات  شده است. متن نسخه بطور متوسط در بیست سطر همراه با رکابه براي هر برگ نوشته شده است. عبا 
نویسی با نشان  داراي حاشیه   نویسی شده است. شمس الاللی فاصله با مرکب مشکی یکسره و احادیث هم به روال نثر، بی 

با خطی  حواشی    ست. متن ا   و شرح   توضیح و عربی و    حواشی اغلب شامل معنی لغات دشوار که این    » است رب یسر « 
 .   نویسندة متن  و حواشی یک نفر باشد میرسد  بنظر      و   ا همان قلم نوشته شده ب و    اصلی همرنگ متن  

 نسخه با حمد خداوند متعال و تشریح مفهوم حمد و شکرآغاز میشود:   
«حمد و ثناء به لسان است به قصد تعظیم، اعم از اینکه متعلق به نعمت باشد یا غیر نعمت و شکر فعلی است که مشعر  

از جهت بودن او منعم اعم از اینکه تعلق به لسان بگیرد یا به جنان یا به ارکان مثل جوارح. پس مورد  است از تعظیم منعم  
).  5حمد همین نمیباشد فکر لسان و متعلق حمد نعمت میباشد و متعلق شکر نمیباشد مگر نعمت...» (نسخۀ خطی: ص  

نویسند  است  شده  نوشته  عربی  زبان  به  که  آغازین  تحمیدیۀ  از  بخشی  میزند:  در  خود  کتاب  موضوع  به  نیز  گریزي  ه 
ِرَج اْلخِصاِل وَاْسِعْدنا فِی َحَقاِیِق التَّْنِزیِل َو  اَْلَحْمدَِلِلِه اَلَِّذي َصِعْدَنا ِباْلُقرْآِن الیَّ مََعاِرَج اَْلَکَماِل واٍز َتقِینا ِبِه ِاْنقِیاَدنا ِبِه اِلَیَّ َمدا « 

مَناهِِج الصِّدِْق ِبالتَّْصدیِق مِن بَیِْن الرَِّجاِل واکْشِْف لَنا ِنقاَب اْلمََعانِی َو الَبیاُن بِه َبَداِیُع االفْضاِل  مِصَْباِح الدَّالِئِل َوخَصَّصنا فی  
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َالَناَم َو ُزْبدُُه  ا َاْشرَُف    َحمٌَّدوادُرج فیِه غاَیُه الفَصاُحُه َو نِهایِه الَبالُغُه االضِمحالِل َدجیُّ الباِطِل الضَّالِل َوالصِّلوِه َو السَّالُم عََلیَّ مُ 
 االجالل» (همانجا).   الرَِّجاُل َو آِلِه و اصحاِبِه الَِّذیَن تَبُتوا عَلِیَّ َطِریَق اَْلمُسَْتقِیِم ِباْلَمْجِد َو

ها  تمام استعاره است: «و استعاره گاهی تقیید کرده میشود به تحقیقیه از جهت تحّقق معنی استعاره بحث نیمه :  انجام نسخه 
 و عقًال وحّسا مثل قول زهیربن ابی سلمی: 

 لدي اسد شاکی السالح                 مقذف له لبٌد اظفاره لم تقلّم 
یعنی رجل شجاع و عقل مثل قول اهللا تعالی اهدنا الّصراط المستقیم، یعنی دین حق و دلیل اینکه استعاره» (همان: ص  

 ه به شیوة معمول آورده شده است (نسخۀ خطی: شمارة صفحۀ نسخه). ). در این جستار ارجاعات مربوط به این نسخ 228
 الخط نسخه هاي نگارشی و رسم ی ویژگ   
 ت؛ کراه ه و  کراه نوشــتن کلمات مختوم به «ة» گاهی بصورت «ت» و گاه به شکل «ه»؛ مثال:    -
 یشین؛ مثال: ازین، ازو، برین؛ حــذف الف ضمیر «او» و ضمیرهاي اشــارة «این» و «آن» و «ایشان» در اتصال به کلمۀ پ   -
: «پس احتراز از او بتنافر حاصل شد و اال خلل نمیرساند بفصاحه»  «به» به اسم بعد از خود متصل میشود   ۀ رف اضاف ح   -

 )؛ 6(همان: ص  
: «و مقتضی حال مختلف میباشد زیرا که مقامات کالم مختلف میباشد» (همان: ص  ی استمراري متصل به فعل است م   -
7 .( 
 : ود ش هاي جمع به کلمات متصل می   -
: «اگرچه موت آنچیزي است که انکار کرده نمیشود» (همان: ص  ود ش الف» در «است» گاهی حذف و گاهی نوشته می «   -

 ). «پس اسناد مطلقًا اعم از اینکه بوده باشد خبري یا انشایی بعضی از او حقیقت عقلیست» (همانجا). 19
 ). 26نوشته شده است: «حال آنکه فعل مخصوص خدایتعالی است حقیقه» (همان: ص  موصوف و صفت گاهی سرهم    -
 اند.  د نویسنده خود را ملزم به رعایت آن می   و تنها تنوینی که همیشه درج میشود، تنوین نصب است،    -  
 اند. شده نقطه نوشته    کامًال با   در این متن کلمات   -
 

 بررسی سبکی شمس االلی 

 ادبی از دیدگاه    
و به دور    ، ساده، روان متن تعلیمی است ه  ک وان از نوع سبک مرسل دانست. نثر آن بجهت این ت را می   شمس الاللی سبک نثر     

ۀ  خالی از هرگونه اطناب و اسهاب است و معنی کالم در آن بسیار زود دریافت میشود. در مقدم و  از هرگونه تکلّف و تعقید  
ن   کتاب   کوتاه  به زبان عربی  اثري نیست.   وشته شده، هم که کوتاه و  لغات و    از سجع و موازنه و آرایشهاي کالم  حضور 

ابهام و دیریابی مضمون نیست. متن   از ترکیبات عربی در آن، موجب  مربوط به بالغت ازجمله علم  اصطالحات    سرشار 
رعایت نشده  و تأخیر    تقدیم گاهی  . در اجزا و ارکان سخن،  است طوالنی    ها جمله معموًال  در تمامی متن  معانی و بیان است.  

است   آنها ساختار    و  غیرمستقیم  است بصورت  منبع درسی  اثر یک  این  آسان و هدف    .   فهم  آن  تلخیص    مؤلف  کتاب 
بیفایده میکند. بطور کلی آنچه  در آن  را    و ادبی   مباحث لغوي و زبانی   طرح   نویسی، همین رعایت ساده   بوده است؛  المفتاح 

دهم تا سیزدهم نوشته است، دربارة این کتاب هم صادق است: «نثر علمی قرن هفتم که از  بهار دربارة کتب علمی از قرن 
زیردست استادان و دانشوران ایران بیرون آمده، با نثر صحیح دري که در قرن چهارم و پنجم نوشته میشد یکی است؛ با  

یح دارد. به خالف نثر قرون اخیر که نه از  این تفاوت که این نثر از حیث روانی و بالغت و سهولت افهام بر نثر قدیم ترج 
حیث اصول زبان دري و نه از حیث بکار انداختن لغات فارسی و نه از راه افهام و سهولت قابل توجه است و از هر حیث  
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فاسد و خراب است. نه به عربی شبیه است نه به پارسی، و مخلوطی است از الفاظ پارسی و تازي بیمزه و ترکیبهاي زشت و  
 ). 387: ص 3شناسی، بهار، ج هاي بی سروپاي» (سبک ابط بیرویه و جمله رو 
 
 از دیدگاه زبانی   

انی مـ  ۀ هاي مبهم تحقیقات در زمینـگوشه   تبیین   در خطی  هاي  نسخه تصحیح  تردید  بی  مطالعـه و  ؤثر اسـت.  تحـوالت زـب
ی    این کتاب زبان    کمک میکند. هر چند تا حدي به میزان و کیفیت تغییرات زبانی    شمس الاللی تصحیح   پیرایـه،  سـاده، ـب

اما از آنجا که هر متنی داراي ویژگیهاي زبانی خاص است، به برخـی از    قابل فهم و به دور از تعقیدات لفظی و معنوي است. 
 آنها در متن شمس الاللی اشاره میشود. 

 )،  188)، طرق مختلفه ( 11)، کیفیت مخصوصه ( 3)، کلمۀ وحشیه ( 2کلمۀ فصیحه ( مطابقت موصوف و صفت:   -
 ). 10)، ناس ( 6)، مره بعد اخري ( 43)، ظاهرالدالله ( 3ها: ماذکر ( کاربرد شکل عربی ترکیبات و واژه  -
 ). 7استفادة مکرر از فعل «میباشد»: مقتضی حال مختلف میباشد، زیراکه مقامات کالم متفاوت میباشد» (  -
 اربرد حرف اضافۀ از براي ، بسوي، ازجهت:  ک -

 ). 12مسند» (   از براي «گاهی میباشد       
 ). 28مشّبه» ( بسوي  «آن قرینه نسبت دادن شیء است   
 ). 32احتیاط است» (   از جهت بودن ذکر است اصل و عدم مقتضی عدول از او یا  ز جهت  «ذکر مسندالیه پس ا  
 ). 7» ( را   ارتفاعشان کالم در حسن و قبول به مطابقت کالم است اعتبار مناسب کاربرد «را» در معنی حرف اضافه: «و   -
 کاربرد بسیار شکل مجهول فعل:   -

کالمی از آن طرف بسوي مرتبه که ادنی از آن طرف باشد نزد بلغآء ملحق به اصوات حیوانات    تغییر داده شود «هرگاه  
 ). 8میشود» ( 

 ). 9طابق مقتضی حال» ( کالم فصیح غیر م   بوده باشد «جایز است اینکه  
 روح:  کاربرد ضمیر «او» در ارجاع به غیرذي -

 ). 9آن چیزي است که مبیّن میشود در علم متن لغت» (   او «ثانی که تمیز فصیح از غیر باشد، بعضی از  
 ). 10احوال لفظ عربی» (   او علمی است که شناخته میشود به  او  « 

انجام گرفته است؛    لفظ به ترتیب کالم بصورت لفظ   تلخیص المفتاح بوده،   ترجمۀ   پایبند   اینکه مؤلف گاهی با توجه به  البته  
در این بررسی چندان درست و  و نظم و ترتیب ارکان جمله  مانند طول جمالت  در ویژگیهایی    بررسی نحو متن   بنابراین 

 مفید نخواهد بود. 
 

 از دیدگاه فکري و محتوایی 
تلخیص کتابها و نوشتن شرح و حاشیه بر آنها و تألیف کتابهاي    دوازدهم، همچنان که پیشتر گفته شد در قرن یازدهم و  

شمس الاللی نیز در زمرة همین آثار است.  ود. ب شرعی و عقلی و ادبی متداول  مختصر و متوسط و مفصل در علوم مختلف 
تکار و نوآوري بچشم  در این کتاب مباحث بالغی در شاخۀ معانی و بیان مطرح شده است؛ اما در طرح مباحث هیچگونه اب 

 آید. تقلید و تکرار متون بالغی پیشین حتی در ذکر شواهد و امثال و ساختار کتاب هم کامًال مشهود است.  نمی 
او از دیوان    کرده است.   اشاره آیات قرآن    هایی از ابیات و اشعار عربی و به نمونه   ، پس از تعاریف و توضیحات موسوي ابهري  

ابیاتی یافت شد که با جستجو در دواوین    نسخه این  در    . است   بوده زبان آگاه  صوصًا شعراي عربی اشعار بسیاري از شاعران خ 
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موسوي ابهري بیش از یک هزار نمونه و شاهد براي اثبات هر    . نشد   معلوم این اشعار    ة شعرا و نیز دیگر کتب بالغی سرایند 
از یکصد شاعر عرب  از بیش  اثر بکار نبرده است؛  زبان نقل میکند و حتی یک  موضوع،  نمونه شاهدمثال فارسی در این 

هایی با  درحالیکه تمام بحث بالغت، فارسی تشریح شده است. اشاره به بیش از یکصد شاهد از آیات قرآنی آن هم آیه 
ز  اي خاص از روح معنوي نویسندة اثر دارد که مخاطب را به تذکر و تهذیب بیشتر هدایت میکند. نی مضمون عرفانی جلوه 

-علقمه ،  محمدبن وهیب ،  ابی تمام سکاکی،    عرب از جمله از نویسندگان و شاعران  در متن از نظرات و امثال بالغی بسیاري  
-حجل ،  ابن راوندي ،  بشار ،  ابن رومی ،  معتزلی ،  ابن بابک حمامه ،  فرزدق ،  بن همام عبداهللا ،  بحتري ،  ضراربن نهشل ،  بن عبدك 
ابن طیب استفاده  عبده ،  جرجانی ،  بن اخنف عباس ،  قاضی تنوخی ،  جاحظ ،  ی جرش ،  بن حارث حنائی ،  امرءالقیس ،  بن نضله 

ارائه  نقدي منصفانه را نشان    گاه   آن را گوشزد کرده و نام گویندة    ، ند ک می   ل در مواردي که مطلبی را نق مؤلف    شده است. 
 . دهد 

میکند: «بدان که فصاحت وصف کرده  اي کوتاه، نویسنده کالم خود را با بیان معنی فصاحت و بالغت آغاز  پس از تحمیدیه 
میشود به او لفظ مفرد و کالم و متکلم مثل کلمه فصیح و کالم فصیح و کاتب فصیح و شاعر فصیح و بالغت وصف کرده  

  ). 6میشود به کالم و متکلم مثل کالم بلیغ و رجل بلیغ سواي مفرد، زیراکه گفته نمیشود کلمۀ بلیغه» (نسخۀ خطی: ص 
ه  فصاحت و بالغت را از یکدیگر تفکیک نمود  و خطیب قزوینی  سکاکی ست موسوي ابهري هم مانند آنچنان که مشخص ا 

 فصاحت و بالغت بیشتر ناظر به اسباب ایجاد فصاحت و بالغت است.   از   او . تعریف  است 
بیان را وضع  بندي مباحث بالغی به معانی و بیان و بدیع نویسنده معتقد است: «پس بنابراین علم معانی و  در باب تقسیم 

کردند و آنچه احتراز کرده میشود به او از اول یعنی خطاي در تأدیۀ معنی علم معانی است و آنچه احتراز کرده میشود از  
تعقید معنوي علم بیان است و آنچه دانسته میشود به او وجوه تحسین، علم بدیع است و بسیاري از ناس جمیع را علم بیان  

 ). 10ولی را علم معانی، و بیان و بدیع را علم بیان میگویند و نیز ثالثه را علم بدیع» (همان: ص  میگویند و بعضی از ایشان ا 
بندي، نویسنده مباحث مربوط به فن معانی را با تعریف آن آغاز میکند و علم معانی را در هشت باب  پس از این دسته     

الیه، سیوم: احوال مسند، چهارم: احوال متعلقات فعل،  خالصه میکند: «باب اول: احوال اسناد خبري، دویم: احوال مسند 
 ). 11پنجم: قصر، ششم: انشاء، هفتم: فصل، هشتم: ایجاز و اطناب و مساوات» (همان: ص  

بر این اعتقاد است که:   با    اگر و    ت است با واقعّی آن  ، مطابقت  ر تصدیق خب   ر معیا درمورد صدق و کذب نویسنده  مطابق 
او به عقیدة نّظام نیز در این زمینه اشاره میکند: «نّظام گفته که صدق خبر مطابق بودن حکم    .ت س نباشد، کذب ا   ت واقعّی

است با اعتقاد مخبر هرچند که اعتقاد خطا باشد و کذب خبر عدم مطابق بودن حکم است با اعتقاد مخبر هرچند که  
  َوالَلّهُ  َلَرُسوُلُه ِإَنَّک یَعْلَُم َوالَلّهُ وَن َقاُلوا نَْشَهُد ِإنََّک َلَرُسوُل الَلِّه َذا َجاَءَك اْلمَُناِفُقغیرمطابق واقع باشد به دلیل قول اهللا عّزوجل: ا 

بر ایشان به اینکه ایشان کاذبند در قول خود که:    -سبحانه و تعالی -زیراکه تسجیل کرده اهللا    َلَکاِذُبوَن  اْلمَُناِفقِینَ   ِإَنّ  یَشَْهُد
ل مطابق واقع است پس اگر بوده باشد صدق عبارت از مطابقت مذکور هرآینه این حکم  انک لرسول اهللا با اینکه این قو 

) و آنگاه این نظر را نقد و رد میکند: «و رد کرده میشود این استدالل به این نحو که  13صحیح نخواهد بود» (همان: ص 
ب راجع است بسوي قول ایشان که  معنی لکاذبون معنی به این است که کاذبند در شواهد و در ادعآء مواطات. پس تکذی 

نشهد به اعتبار تضمن او خبر کاذب را، زیرا که منافقین میگویند به افواه چیزي را که در قلوبشان نیست یا به این معنی  
است که کاذبند در مشهوُدبه یعنی قول ایشان که انک لرسول اهللا لیکن نه در واقع بلکه در زعم فاسد و اعتقاد باطل ایشان  

که اعتقاد کرده بودند که انک لرسول اهللا غیرمطابق است پس میباشد کاذب به اعتقاد ایشان و اگرچه بوده باشد صادق  زیرا 
 در نفس االمر» (همانجا). 
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موسوي ابهري هم مانند خطیب قزوینی بحث حقیقت و مجاز عقلی را در حوزة علم معانی مطرح کرده است: «پس اسناد  
باشد خبري یا انشائی بعضی از او حقیقت عقلی است. و نیز بعضی از اسناد مجاز عقلی است»  مطلقًا اعم از اینکه بوده  

 ). موسوي نیز مانند خطیب قزوینی میگوید: حقیقت عقلی یعنی آنکه: 19(همان: ص  
 ده باشد، مثل قول مؤمن: انبت اهللا البقل. مطابق واقع و اعتقاد گوین  -

براي کسی که نمیداند، حال او را درحالیکه اخفاء میکند حال خود را از آن    مثل قول معتزلی از مطابق مطابق واقع است  
کس خلق اهللا تعالی االفعال کلها که در ظاهر نزد متکلم اسناد خلق افعال بسوي اهللا تعالی اسناد است بسوي ما هوله و هر  

 چند در حقیقت این چنین نیست. 
 ربیع البقل. باشد، مثل قول جاهل: انبت ال   گوینده   ة مطابق عقید  -
 اینکه بگویی جاء زید درحالیکه میدانی زید نیامده است. کدام مطابق نیست مثل  هیچ   با    -
فاعلْم أنَّ فی الکالِم مجازًا علی غیِر هذا  عبدالقاهر جرجانی در دالیل االعجاز بابی با عنوان مجاز حکمی گشوده است: «    

یْجري علی الکلمۀ فقط، وتکوَن الکلمُۀ متروکًۀ علی ظاهرِها، ویکوُن معناها مقصودًا  السبیلِ، وهو أن یکوَن التجوُُّز فی ُحکْم 
). موسوي نیز مانند جرجانی مجاز عقلی را، مجاز حکمی و  1» (دالئل االعجاز: ص  فی نفسِه وُمرادًا مِْن غَیر توریٍۀ وال تعریض 

کند: «آن اسناد فعل است یا معنی فعل بسوي مالبس فعل  مجاز در اثبات و اسناد مجازي مینامد و آن را اینگونه تعریف می 
یا معنی که غیر ماهوله باشد یعنی غیر مالبسی که آن فعل یا معنی از براي او باشند یعنی غیرفاعل در ما بنی الفاعل و غیر  

مسند به چهار دسته  ). موسوي مجاز عقلی را به اعتبار مسندالیه و  21مفعول به در ما بنی للمفعول به تاویلی» (همان: ص  
 تقسیم میکند: 

 هر دو حقیقت وضعیند مثل انبت الربیع البقل.  -
 هر دو مجاز وضعیند مثل احی االرض شباب الزمان.  -
 مسندالیه حقیقت و مسند مجاز است مانند وحی االرض الربیع.   -
 مسندالیه مجاز و مسند حقیقت است مانند انبت البقل شباب الزمان. -

 ، ایراد وارد میکند: مجاز عقلی را قسمی از استعاره بالکنایه و تخییلیه میداند موسوي به نظر سکاکی که  
   . ست نی هامان    در امر به بناء    از آنجا که ندا و خطاب موقوف باشد پس    ْرحًاص   در آیۀ یا هاماُن ابِن لی   -
که شک نیست در صحت این اضافه و وقوع او مثل قول  حال این است    باطل اضافه شیء به نفس،  در نهاره صائم از آنجا که    -

 اهللا تعالی «فماربحت تجارتهم» 
 در نهاره صائم مراد از نهار معناي حقیقی است و استعاره در ضمیر مستتر است نه در نهار مثل استخدام در علم بدیع.  -

ی چون حذف و ذکر و تعریف و تنکیر  در ادامۀ مباحث مربوط به علم معانی موسوي به بیان احوال مسندالیه و طرح مباحث 
پرداخته است و در همۀ موارد بطور مبسوط سخن گفته است. مقاصد ثانوي ذکر مسندالیه از نظر نویسنده عبارتند از:  
نبودن اقتضا براي عدول از اصل که ذکر مسندالیه است، احتیاط، ایضاح و تقریر، تعظیم مسندالیه، اهانت و خوارداشت  

 به ذکر او، بسط کالم.    مسندالیه، تبرك 
دالیل حذف مسندالیه نیز از نظر موسوي به این قرار است: «احتراز و تعلیل مذکور اختبار تنبه سامع نزد قرینه، اختیار  
مقدار تنبه سامع که آیا آگاه میشود به قراین خفیه یا نه، به وهم انداختن حفظ مسندالیه است از لسان خود از جهت  

وهم انداختن حفظ لسان است از مسندالیه از جهت تحقیر و اهانت او، از جهت تاتی و تیسر انکار است نزد  تعظیم او، به  
حاجت، ضیق مقام از اطالۀ کالم به سبب ضیق قلب و ماللت یا فوات فرصت، محافظت بروزن یا سجع یا قافیه» (همان: ص  

32 .( 



 59-73 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  اسفند ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 68

ها و  این باب فایده   در   پرداخته و   مسندالیه   ناسی تقدیم و تأخیر مانند عبدالقاهر جرجانی، به جوانب زیباش   موسوي نیز     
ه است:  براي تمکین دادن خبر در ذهن سامع، تعجیل مسرت یا مسات براي تفأل یا تطیر، اظهار  برشمرد را    ی ی زیباییها 

  ، داللت بر اختصاص عالوه بر    که   موسوي معتقد است در تقدیم مسندالیه بر مسند فعلی  تعظیم مسندالیه، تحقیر مسندالیه.  
موسوي به نقد  در تقدیم مسندالیه مسبوق به نفی بر مسند فعلی    حکم در ذهن سامع است.   و تقدیر   براي تقویت حکم 

  ۀ بین جمل را که معتقد است    سکاکی   میاید پرداخته و نظر  براي اختصاص   م معتقد است این نوع تقدی   که   جرجانی   دیدگاه 
بصورت قطعی    معیار است و ره و ضمیر بودن آن و دارا بودن شرایط اختصاص  و معرفه و نک   نیست منفی و مثبت فرقی  

 ). 44دانست، بررسی کرده است (همان: ص  داللت بر اختصاص    را   نمیتوان این نوع تقدیم 
باب پنجم نسخه به بحث قصر اختصاص دارد که با تعریف آن آغاز میشود: «قصر در لغت بمعنی حبس است و در اصطالح  

). او قصر را به حقیقی و غیرحقیقی تقسیم و هریک از آنها  104ست به شیء به طریق معهود» (همان: ص تخصیص شیء ا 
را نیز بر دو نوع بخش میکند: قصر موصوف بر صفت و قصر صفت بر موصوف. در ادامه برحسب حال مخاطب به بیان انواع  

نفی و استثناء، کلمۀ  از نظر موسوي عبارت است از:    هاي قصر شیوه میپردازد.    قصر تعیین و قصر قلب گانۀ قصر افراد و  سه 
 ، تصدیر کالم به حرف تنبیه. اّنما، عطف و عطف یا بواسطۀ حرف ال، تعریف مسند به ال، توسط ضمیر فصل 

باب ششم دربارة انشاست و در تعریف آن میگوید: «کالمی که نباشد از براي نسبت او خارجی که مطابق باشد آن نسبت  
). انشاء به دو  122طابق باشد گاهی گفته میشود بر فعل متکلم یعنی القاء کالم انشائی مثل اخبار» (همان: ص  خارج یا الم 

قسم طلبی و غیرطلبی تقسیم میشود. در این نسخه انشاي طلبی در پنج قسم تمنا، استفهام، امر، نهی، و ندا بررسی شده  
 است. 

ت این بحث در علم معانی نویسنده معتقد است: «معظم ابواب علم  در باب هفتم مبحث وصل و فصل آمده است. در اهمی 
معانی فصل و وصل است و او مبنی است بر جامع خصوصًا جامع خیالی که جمع او بر مجراي الف و عادت است» (همان:  

که   اي است ). دربارة موارد وصل موسوي مینویسد: شرط بودن عطف میان جملتین و مفرد به مفرد جهت جامعه 164ص 
). «و از جمله محسنات وصل تناسب جملتین است در اسمیه و فعلیته و تناسب فعلتین  146میان آنها باشد (همان: ص  

). کمال انقطاع از جهت اختالف جملتین است خبرًا و انشاءً، لفظًا و معنیًا و نیز  150است در ماضی و مضارعه» (همان: ص  
 از جهت عدم جامع است میان جملتین. 

تم شمس الاللی به بحث اطناب و ایجاز و مساوات اختصاص دارد. موسوي این بخش را با نظر سکاکی دربارة ایجاز  باب هش 
و اطناب آغاز میکند: «سکاکی میگوید اّما ایجاز و اطناب از جهت بودن ایشان است از اموري نسبّیه که میباشد تعّقل ایشان  

اشد موجز نسبت به کالم ازید از او و همچنین مطنب میباشد مطنب  قیاس به تعّقل شیء دیگر زیراکه کالم موجز میب 
قیاس به کالم انقص از او پس میسر نباشد کالم در ایجاز و اطناب مگر تبرك تحقیق و تعیین مگر بنا بر امر عرفی متعارف  

رات و آن کالم حمد  اوساط ناس باشد یعنی کالم ایشان در مجراي عرف ایشان است در تأدیۀ معالی نزد معامالت و مجاو 
کرده نمیشود از اوساط ناس در باب بالغت از جهت عدم رعایت مقتضیات احوال و نیز ذم کرده نمیشود از ایشان، زیراکه  

). موسوي نظر  174غرض ایشان تأدیۀ اصل معنی است به دالالت وضعیه و الفاظ بهر نحوي که بوده باشد» (همان: ص  
یجاز و اطناب تحقیق دربارة آنها را دشوار میکند، نقد کرده و مینویسد: «در قول سّکاکی  سکاکی را که میگوید نسبی بودن ا 

نظر است، زیراکه بودن شیء نسبی تقاضا نمیکند که تحقیق معنی او متعّسر باشد و همچنین بناء بر متعارف و بسط  
شان ازجهت اختالف طبقات ایشان و  موصوف رّد است به جهالت، زیراکه نمیشود کمّیت متعارف اوساط ناس و کیفّیت ای 

نیز دانسته نمیشود اینکه هر مقام چه مقدار مقتضی بسط است تا قیاس کرده شود بر او و حکم کرده شود بر اینکه مذکور  
-). بدین ترتیب بطور فشرده و موجز در تعریف ایجاز و اطناب و مساوات این 175اقّل از او یا اکثر از اوست» (همان: ص  
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یسد: «اقرب بحق این است که گفته شود که مقبول از طرق تعبیر از مراد تادیۀ اصل مراد است به لفظی که  چنین مینو 
مساوي اصل مراد باشد یا به لفظی که ناقص از او و دافی باشد یا به لفظی که زائد براو از جهت فایده باشد» (همان: ص  

176 .( 
ن به اختصار داده است. او علم بیان را به تشبیه، کنایه و مجاز  موسوي ابهري بخش دیگري از کتاب خود را به فن بیا 

بندي میکند و استعاره را جزیی از مجاز میداند. «منحصر شد مقصود از علم بیان در سه چیز که تشبیه و مجاز و  تقسیم 
از آن مجاز و    ). مباحث مربوط به علم بیان در شمس الاللی با تشبیه شروع میشود و پس 194کنایه باشد» (همان: ص  

سپس کنایه، در توجیه این ترتیب میخوانیم: «مجاز مقدم داشته شده است بر کنایه، زیراکه معنی مجاز مثل جزء معنی  
کنایه است از براي اینکه معنی مجاز الزم فقط است و معنی کنایه جایز است اینکه بوده باشد الزم و ملزوم جمیعًا و جزء  

بنابراین مقدم داشته شد بحث مجاز بر بحث کنایه وضعًا بدانکه از جمله مجاز آن چیزیست  مقدم است بر کّل طبعاً، پس  
 که بنا گذاشته میشود بر تشبیه و بنابراین معین میشود تعّرض به تشبیه پیش از تعرّض به مجاز» (همانجا). 

بندیهاي دیگر وي،  است. تقسیم   نموده بندي  دسته طرفین تشبیه را به عقلی و حسی و نیز به مفرد و مقید و مرکب  موسوي  
شبه را به اعتبارات مختلفه، به  تشبیه از نظر مدرك و غیرمدرك بودن طرفین تشبیه به خیالی و وهمی است. وي وجه 

است  شدن وجه شبه تشبیه مفصل و در صورت ذکر نشدن آن مجمل    تحقیق و تخییل تقسیم کرده است. در صورت ذکر 
مرسل و اگر ذکر نشود مؤکد گویند و نیز تشبیه یا قریب    ، آن را تشبیه اگر ادات تشبیه ذکر شود در  ).  210(همان: ص 

خاصه را؛ اما قریب مبتذل تشبیهی است که در او    هر عامه را، یا غریب است مستعمل    هر یعنی مستعمل  « مبتذل است،  
در او ظاهر باشد چنانچه در اول نظر دریافته    انتقال کرده شود از مشبه بسوي مشبه به بغیر تدقیق نظر به آنکه وجه شبه 

و آن اضمار، تشبیهی  « از تشبیه مشروط و تسویه و تشبیه اضمار نیز سخن گفته است  هروي    ). 215  ص   همان: » ( شود 
 ». است که در ضمن غرضی دیگر فهم شود و ظاهر چنان نماید که مقصود چیزي دیگر است، نه این تشبیه 

بندي میکند به تشبیه تمثیل و غیرتمثیل، تشبیه مفصل و تشبیه قریب  اعتبار وجه شبه تقسیم موسوي ابهري تشبیه را به  
). نکتۀ قابل توجه در بحث تشبیه اشاره به  222اي دیگر از تشبیه مشروط و مؤکد میگوید (همان: ص  و بعید. در مقوله 

شبه از نفس تضاد از جهت اشتراك ضّدین در  تشبیه طنز بدون ذکر نام آن است: «بدان که گاهی انتزاع کرده میشود وجه  
تضاد پس نازل کرده میشود تضاّد بمنزلۀ تناسب بواسطۀ اتیان باهر ملیحی یا تهّکمی پس گفته میشود از براي جبان ما  

واعلم أن الشبه قد ینتزع  ) و این همان سخن سکاکی است که « 206اشبه باالسد و از براي بخیل هو حاتمٌ» (همان: ص  
التضاد، نظرا إلى اشتراك الضدین فیه، من حیث اتصاف کل واحد منهما بمضادة صاحبه، ثم ینزل منزلۀ شبه    من نفس 
 .) 168العلوم: ص  » (مفتاح إنه حاتم   : واسطۀ تملیح أو تهکم، فیقال للجبان: ما أشبهه باألسد، وللبخیل ه  التناسب، ب 

  ند: موسوي تشبیه را به اعتبار وجه شبه به سه دسته نقسیم میک  
تمثیل و غیرتمثیل، «تمثیل و او تشبیهی است که وجه شبه او وصفی باشد منتزع از متعّدد را به قول خود که بوده     -1

باشد وجه شبه وصف غیرحقیقی همچنین که گذشت در تشبیه َمثل یهود به مَثل حمار و اّما غیر تمثیل و او به خالف  
 مانند خطیب قزوینی قید عقلی بودن را در نظر نگرفته است. ). در تشبیه تمثیل  214تمثیل است» (همان: ص  

مجمل و مفصل، مجمل تشبیهی است که در آن وجه شبه ذکر نشده باشد و مفصل تشبیهی است که در او وجه شبه    -2  
 مذکور باشد.  

بدون تدقیق نظر از  قریب و بعید، «قریب مبتذل و او تشبیهی است که منتقل میشوند در او از مشّبه بسوي مشّبه به   -3  
). «بعید غریب و او به خالف  216جهت ظهور وجه شبه در بادي الّراي یا از جهت  بودن اوست امري ُمجمل» (همان: ص  

قریب مبتذل است از جهت عدم ظهور وجه شبه در بادي الّراي یا از جهت کثرت تفصیل است مثل و الّشمس کالمرآت فی  
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مشبه به است در ذهن یا نزد حضور مشبه از جهت بعد مناسبت. همچنین که گذشت  کّف االشّل یا از جهت صدور حضور  
از تشبیه به بنفسج به نارکبریت و یا مطلقًا از جهت بودن او وهمی مثل انیاب اغوال یا مرکّب خیالی مثل اعالم یا قوت با  

تکّرر مشبه  از جهت  یا  اسفاًرا همچنین که گذشت  الحمار یحمل  الشمس    مرکب عقل مثل کمثل  بر حسن مثل و  به 
 ).  217کالمرآه فی کّف االشلّ» (همان: ص  

موسوي تشبیه بلیغ را از جمله تشبیهات بعید غریب میداند. او تشبیه مشروط را تصرّف در تشبیه قریب مبتذل براي اخراج  
 از ابتذال میگوید.  

ابهري  «   موسوي  میکند:  تقسیم  استعاره  و  مرسل  مجاز  دستۀ  دو  به  را  مصّححه  مجاز  اگر عالمت  است  مرسل  مجاز  و 
). در این مورد نظر او مانند خطیب  224غیرمشابه میان معنی مجازي و حقیقی باشد و اّلا استعاره خواهد بود» (همان: ص  

المفتاح،  قزوینی است، زیرا او هم تعریف قابل مالحظه اي از استعاره ارائه نمیکند و در بحث مجاز به آن میپردازد (تلخیص 
). تفتازانی هم معتقد است استعاره مجاز لغوي است، بدین معنا که استعمال لفظ است در غیر  65طیب قزوینی: ص  خ 

). در دو برگۀ پایانی نسخۀ کتابخانۀ ملک، به استعاره اشاره میشود،  222ماوضع له با عالقۀ مشابهت (المطول، تفتازانی: ص  
اي  نظرات او در این باره و دربارة کنایه، در حال حاضر، تا دستیابی به نسخه اما از آنجاکه نسخه افتادگی دارد، دسترسی به 

  بیان داشته، در فن    معانی   علم ست به  خ ش ن خ انسجامی را که در ب   پذیر نیست. اما روشن است که موسوي  کامل امکان 
 د. ندار 

مدون ارائه نداده و   کتاب نگاه مستقل و  شناسی شمس الاللی بیان شد، میتوان گفت مؤلف در با توجه به آنچه دربارة متن    
کتب بالغی دیگر بهره برده است. تحلیل و شرح محسنات شعري در این کتاب   ها و دیدگاههاي رایج در بیشتر از نکته 

تراوشات ذهن مؤلف نیست و تواناییهاي ذهنی و ذوقی مؤلف در ایجاد آنها چندان مؤثر نیست، بلکه همانگونه که خود  
کتابهاي بالغت  ر و محتواي کتاب براساس تلخیص مفتاح است. با این حال دربارة این اثر میتوان گفت: « میگوید ساختا 

  ا، آنها را ه اي خالی از فایده نیست. گاه راه یـافتن ابیاتی به این کتاب ها خالی از نوآوري، و در هیچ دوره فارسـی در برخی دوره 
ی راه یافتـه  از گزند فراموشی حفظ کـرده و در مـواردي، فق  راتـی از بحثهاي بالغی از این کتابها به کتابهاي بالغـت عرـب

وان آنها را  ت کم می نتوان نوآوري یافت، دست   -اند چنانکه محقّقان اشاره کرده -  اسـت. اگـر در برخی کتابهاي بالغت فارسی 
-دوره » ( شواهد ادبِی برگزیدة آنها دید   تداوم سنّت نگارش کتابهاي بالغت فارسی دانست و ذوق غالب زمانه را در ابیات و 

 ). 13، سارلی و سعادت درخشان: ص  بندي تاریخ دانش بالغت فارسی 
 

 گیري نتیجه 
موسوي ابهري از بالغیون قرن دوازدهم است که اطالع چندانی دربارة او در منابع متقدم و متأخر موجود نیست. تنها اثر    

الاللی از باب علمی نسبتًا جامع است.  ارس نسخ خطی ثبت شده است. شمس الاللی است که با همین نام در فه وي، شمس 
باقی متأسفانه در تک  باوجود این مطالب، متن خود  نسخۀ  اثر، متن بخش استعاره در خاتمۀ آن موجود نیست.  از  مانده 

با استفاده از شواهد وافر  آید. تشریح هشت باب علم معانی با ظرافت ویژه و بتنهایی اثري مستقل در علم بالغت بشمار می 
عربی و آیات قرآنی و امثال و شواهد خود نویسنده و همچنین نظریۀ راسخ در علم بیان و تأکید محض بر تشبیه و اعتقاد  

وچراي تشبیه در صور خیال و برعکس عدم اعتقاد به استقالل استعاره و نظر به محوریت مجاز بر کنایه  چون به سلطنت بی 
و  تعریـف صـناعات ایـن کتـاب از مفتـاح العلـوم، تلخـیص المفتـاح،  شتر با نوآوري بالغی درگیر میکند.  ذهن مخاطب را بی 

السحر گرفته شده است. شواهد دیگر که از شعر و نثر عربی و آیات قرآنی و احادیث است، از آثار بالغی عربی گرفته  حدائق 
گرفته است و بیشترین شواهد و دالیل اثباتی خود را از بالغت وي دارد.  . موسوي بیشترین تأثیر را از سکاکی  شده است 
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برکنارند و    یی است که کتابها   الاللی در زمرة شمس  فارسی  آثار بالغت  نگارش  براي    ظاهرًااز رویکرد و جریان غالب در 
 است.   آموزش بالغت عربی به متعّلمان مدارس دینی نوشته شده 

 
 نویسندگان  مشارکت

 شده   استخراجآزاد اسالمی واحد دهاقان دانشگاه   در مصوب فارسی ادبیات و  زبان دکتراي  دوره  رساله از مقاله این
. اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر مریم محمودي .  است
آقاي . اند داشته نقش نهایی  متن  تنظیم و  ها داده گردآوري  در  رساله این  پژوهشگر عنوان به مجتبی سعادتآقاي 
  را   پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  مهرداد چتراییدکتر  

 .است بوده پژوهشگرسه   هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. کردند ایفا
 

 قدردانی  و تشکر
آزاد اسالمی واحد دانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت و دهاقان
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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