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چکیده
تصدير يکی از آرايههای بديعی و تمهیدات هنری است و کاربرد آن در متون ادبی سابقهای کهن و
طوالنی دارد .تکرار الفاظ در شعر ،صورتهای مختلفی دارد و طیّ تاريخ ،تعبیرها و تعريفهای مختلفی
از آن ارائه شده است؛ مانند جناس ،تصدير يا همان ردّالصدر الی العجز /ردّالصدر علی العجز و تکرير .در
اين پژوهش با رويکردی جديد تالش شده است پس از ذکر سیر تاريخی آرای برآمده از بالغت کهن
فارسی در اين زمینه ،نظر قدما دربارۀ يکی از صورتهای تکرار ،يعنی تصدير ،واکاوی و ديدگاههای
گوناگون دربارۀ آن بررسی شود .همچنین جايگاه و صورتهای مختلف ديگر تکرار در بديع لفظی،
معنوی ،معانی و در اصطالحات ادبی موجود در اين کتابها تبیین میشود .از نگاه بديعیان ،بهتَبَع
تعريفِ عروضیان ،شش جايگاه اصلی در ساختار هر بیت شعر وجود دارد که عبارت است از :صدر،
حشو( ،)1عروض ،ابتدا ،حشو( )2و عَجُز؛ و آرايۀ تصدير يا همان ردّالعجز علی الصدر /ردّالصدر الی العجز،
الگوهايی از تکرار واژه است که براساس اين جايگاهها شکل گرفته است .حالآنکه در شعر فارسی ،تکرار،
الگوهای ديگری نیز دارد .در مقالۀ حاضر اين الگوها از منظری انتقادی بررسی میشود تا با نگاهی
دقیقتر ،شیوۀ مؤلّفان کتابهای بديعی و رويکرد تصنّعی آنها ،در تبیین يکی از وجوه هنری کالم ادبی
نقد شود و به صورتهای متنوّع و هنریتر اين شیوه از تکرار در شعر فارسی بیشتر توجّه شود.
واژههای کلیدی :بالغت ،بديع ،نقد ،تکرار ،ردّالصدر علی العجز ،صنايع ادبی ،شعر.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

zibaeshraghi@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
گونههايی از تکرار واژگانی و متفاوت با جناس ،در بديع فارسی و در دلِ آرايهای با عنوان
عمومی تصدیر معرفی شده است و مراد از آن ،استفاده از شکلهای واحد و گاه اندکی
متفاوت از يک واژه با معنای يکسان ،در جايگاه خاصی در يک بیت است.
« سومین بخش علم بالغت ،علم بديع است؛ يعنی علم بررسی صنايع شعری و
آرايشهای کالم( ».شفیعی کدکنی )442 :1391 ،و از انواع اين آرايهها که از نظر قدما بر
زيبايی و تاثیر کالم میافزايند کاربرد صورتی از تکرار در شعر است که در عموم کتب
بديعی بخشی را به خود اختصاص داده است .جلوههايی از تکرار ،همواره مورد توجّه
شاعران در ادوار مختلف شعر فارسی بوده است و بهويژه در شعر و نثر دورۀ نخست،
يعنی در سبک خراسانی ،تکرار ،جزء ويژگیهای سبکی در ساخت اثر است .امّا در
دورههای بعد ،تکرار سادۀ واژگان ،قبیح شمرده میشود و در سبک عراقی ،تنها
تکرارهايی مستحسن است که معنا در آن متفاوت و از نوع «جناس» باشد (← شمیسا،
 .)50 :1386بااينهمه ،گونهای از تکرار متفاوت با جناس ،در شعر سعدی بهويژه در
غزلهای او ،به وجه غالب زبان و از لوازم اصلی «برجستهسازی» و «آشنايیزدايی» زبان
شعری او بدل شده است .در شعر معاصر نیز صورتهايی از تکرار هنری واژه از سوی
بسیاری از شاعران مورد اقبال قرارمیگیرد و از اختصاصات سبکی و زبانی آنها بهشمار
میآيد که پرداختن به اين حوزه در شعر معاصر ،خود مجال ديگری میطلبد.
در قديمیترين کتاب فارسی دربارۀ بديع ،يعنی ترجمانالبالغه ،رادويانی مجموعۀ
صورتهای تکرار اعمّ از تجنیس ،اشتقاق و شبه اشتقاق و مکرّر را در بیت« ،مطابقه»
نامیده است:
معنی مطابقه آن است که دو چیز بههم آرند؛ چون شاعر لفظی را به اوّلِ بیت ياد کند
و باز همان لفظ را به آخر ،قافیه گرداند ،آن را پارسیگويان مطابق خوانند .فاما دبیران
آن را ردّالصدر علي الفخذ خوانند؛ يعنی پس و پیش .و مطابق آن را خوانند اين گروه
که پارسیگويان آن را «متضاد» خوانند (رادويانی.)139 :1380 ،

رشید وطواط (573-476ق) پس از نقدی که بر ترجمانالبالغه میآورد و آن کتاب را
که در معرفت بدايع شعر پارسی است ،از انواع زلل و اصناف خلل خالی نمیداند ،بر خود
واجب میبیند که در معرفت محاسن نظم و نثرِ دو زبان تازی و پارسی کتابی بسازد و از
پنجاه آرايه در کتابش نام برد که تکرار در میان آنها نیست؛ امّا در ادامه از تعابیری نام
میبرد که
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در زبان اهل اين صناعت افتاده است و از مصطلحات ايشان شده ،بیرون از آنچه ياد
کرديم؛ مانند مدح ،تشبیب ،نسیب ،غزل ،مصراع ،ترجیع ،تدوير و مکرّر ،جزالت،
سالست ،سهل و ممتنع ...بیان میکند که «مکرّر» شعری را گويند که در يک بیت
لفظی میگويند و در بیت بر اثر او ،همان لفظ را بازمیآورند .مثالش از شعر فارسی
شاعر است:
هر روز خیره خیره از اين چشمِ سیلبار
بارانِ قطره قطره همی بارم ابروار
زآن قطره ،قطرۀ باران شده خجل

زآن خیره ،خیره دل من ز هجر يار

و بعضی گويند که مکرّر آن بود که لفظ قافیه را دوبار بازگويند (وطواط.)85 :1362 ،

تجنیس مکرّر در حدايق السّحر نیز چنین تعريف شدهاست:
و اين تجنیس را مردَّد و مزدوج نیز خوانند و اين صنعت چنان باشد که
دبیر يا شاعر در آخر اَسجاع يا در آخر ابیات ،دو لفظ متجانس پهلوی
يکديگر بیارد؛ اگر در صدر لفظ اول زيادتی باشد ،روا بود؛ مثالش :مَن
طلب شیئاً و جدَّ ،وَجَدَ.
افتاد مـــرا با دل مکّار تــو کار

و افکند در اين دلم دو گلنار تــو نار

منوچهری گويد:
با رخـت ای دلبــر عیّار يـــار

نیست مـــرا نیـز بهکل کــار کــار
(همان)10 :

شمسقیس رازی (متوفّی628 :ق) در باب ششم المعجم فی معايیر اشعار العجم ،با
عنوان « در ذکر محاسن شعر و طرفی از صناعات مستحسن که در نظم و نثر بهکار
دارند» ( ،)328 :1360بیش از چهل صنعت و آرايۀ بديع لفظی و معنوی را بهاختصار
برمیشمارد؛ اما از تکرار سخنی نمیگويد و تنها بعد از تجنیس از آرايهای به نام
«تکرير» نام میبرد که گونهای محدود از تکرار است .وی در تعريف تجنیس میگويد:
الفاظ بهيکديگرمانند ،استعمالکردن است و آن چند نوع باشد :تام و ناقص و زايد و
مرکب و...؛ و همه پسنديده و مستحسن باشد در نظم و نثر ،و رونق سخن بیفزايد و آن
را دلیل فصاحت و گواه اقتدار مرد شمرند بر تنسیق سخن ،ولکن به شرط آنکه بسیار
نگردد و بر هم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ يا چهار لفظ بیش نیايد به تقسیمی
مستوی (همان.)337 :

سپس در ادامۀ بحث به تکرير میپردازد:
و تکرير خود به نفس خويش صنعتی است؛ چنانکه رشید گفته است:
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زهی مخالفت امر تو خطای خطا

زهی موافقت رأی تو صواب صواب
(همان)342:

همانگونه که مشاهده میشود ،در سخن شمس قیس تکرير تنها به واژگان مکرّر در
کنار هم اطالق میشود و به صورتهای ديگر و دور ازهمِ تکرار در يک بیت توجّهی
ندارد .از سوی ديگر ،صورتی از تکرار واژه نیز در تمام کتابهای بديع فارسی به يک
شیوه و در دل آرايهای به نام عمومی و کلّی تصدير و با عناوين متفاوت مطابقه (به تعبیر
ترجمانالبالغه) و ردّالعجز علیالصّدر (به تعبیر حدايقالسّحر) يا ردّالصدر الی العجز (به تعبیر
المعجم) آمده است که برای شکلها و صورتهای محدودی از تکرارِ واژه در بیت ،الگوی
بستهای را معرفی میکند که بهطور دقیق به آن اشاره خواهیمکرد.
جالل همايی کثرت تکرار را از قول بعضی از علمای ادب ،در رديف تتابع اضافات و از
عیوب فصاحت شمرده و بیتهايی ضعیف و ساختگی برای آن شاهد آورده است:
کثرت تکرار آن است که در يک جمله يا چند جملۀ نزديک به يکديگر ،يک کلمه را
چند بار تکرار کنند.
يـار يـار است اگــر يار وفادار بــوَد

يـار چـون نیست وفادار کجا يار بوَد
()26 :1357

و در ادامه میآورد که «ولیکن آن را از عیوب مسلَّم نمیتوان شمرد؛ چه ممکن است در
بعضی موارد ،الزم ،بلکه مستحسن باشد؛ مانند نوعی از تکرار که جزو صنايع لفظی بديع
شمردهاند» (همان )32 :و البتّه منظور وی از نوعی تکرار ،بايد همان تکرير يا شايد تصدير
بوده باشد؛ چون در ادامه و در فهرست کتاب که حدود بیست صنعت لفظی و بیش از
چهل صنعت معنوی از فنون و صناعات ادبی و بديعی ذکر شده است ،از صنعتی به نام
تکرار سخنی به میان نمیآيد .وی نیز همانند ديگر بديعنويسانِ قبل از خود ،در ادامۀ
جناس و انواع آن ،نوعی را به جناس مکرّر (تکرير) اختصاص داده است و میگويد:
«جناس مکرّر که آن را جناس مزدوج و مردّد نیز گويند ،آن است که دو رکن جناس را
در آخر سجعهای نثر يا در آخر ابیات در کنار هم آورده باشند:
هست شکّربار ياقــوت تـــو ای عیّـار يــار

نیست کس را نزد آن ياقوت شکّر بار بار
(معزّی)

چون به طرف باغ بنمايد گل خودروی روی

دست دلبر گیر و جای اندر کنار جوی ،جوی
(همان)26 :
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جناس مکرّر ،نوعی مستقل در مقابل ديگر اقسام جناس نیست؛ بلکه بیشتر ازقبیل
جناس تامّ يا زايد است ،تنها با اين تفاوت که دو رکن متجانس آن الزاماً بايد در کنار هم
قرارگیرند« .و اين حالت ،در اثنای جملههای نظم و نثر نیز اتّفاق میافتد و لیکن ارباب
بديع ،اصطالح جناس مکرّر و مزدوج را به اواخر اسجاع و قوافی تخصیص دادهاند» (همان:
)60؛ البتّه روشن است که در اين مثالها ،عالوه بر کلمات مکرّر (يکسان در لفظ و معنی) ،ما
با کلمات متجانس و مشتق و شبهمشتق نیز روبهرو هستیم که همايی تفکیکی میان
آنها قايل نشده و مانند همان تلقّی و تعريف از تصدير در کتابهای بديع و بیان کهن،
انواع جناس مکرّر را در يک رشته کشیده است.
البتّه از نخستین تألیفها در بديع فارسی دربارۀ الگوهای تصدير ،میبینیم که تنها
گونههايی از تکرار واژگانی ،صنعت شمرده میشود که يک رکن آن الزاماً در «عَجُز» بیت
جا داشته باشد و شکلهای بیشتری از تکرار را که مؤلّف ابدعالبدايع آورده است و
شکلهای محتمل ديگری که ما در اين مقاله به آنها افزودهايم ،در تعريف قدمای ما از
اين اصطالح جايی ندارد و استداللی که امثال رشید وطواط ،خطیب قزوينی ،تفتازانی و
ديگران در اين باب کردهاند ،به کارکرد و اهمّیّت قافیه در نظر آنان اشارهدارد؛ آنها
تأکید میکنند که مهمّترين بخش هر بیت ،عَجُز آن است و هم شاعر و مخاطب شعر،
ابتدا به آن نظر میکنند و بر مبنای آن ،کلماتِ مشابه با آن يا مکرّر ،در بیت برجسته و
ديده میشود و به همین دلیل است که اصطالح ردّالعَجُز علیالصّدر دقیقتر و درستتر
بهنظرمیرسد از ردّالصدر الی العَجُز که تنها صاحب المعجم آن را بهکاربرده است←( .
شمیسا )82 :1386 ،و اين البتّه استدالل درستی است که امروزه نیز پژوهشگران با عنوان
«کارکرد موسیقايی قافیه» از آن تعبیرمیکنند.
 .2تصدیر
تصدير يا ردّالعَجُز علی الصّدر و يا مطابقه ،نام عمومی دستهای از آرايهها در کتابهای
بديع فارسی از ترجمانالبالغه تا کتابهای بديع امروز است که شکلهايی از کاربرد
تقابلی چهار آرايۀ جناس ،اشتقاق يا اقتضاب ،شبه اشتقاق و تکرار را در يک بیت ،زير
چتر خود دارد و برايناساس بر چهار نوع اصلی تقسیم میشود و با آرايۀ مکرّر و تکریر
تفاوت دارد.
در تصدير تنها بخشی از انواع تکرار ،بنا بر جايگاه آمدن واژۀ مکرّر در بیت ،تعريف
شده است و شايد به همین دلیل است که «ادبای فارسی آن را به صنعت مطابقه اصالح
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کردهاند و البتّه صنعت مطابقه در بديع عربی را شعرای فارسی متضاد گويند» (همايی،

 .)67 :1357بههرصورت ،اين صنعت که غالباً در ادامۀ انواع جناس در کتابهای بديع ذکر
میشود ،خود نیز انواعی دارد؛ مؤلّف ترجمانالبالغه ،تصدير را با نام مطابقه آورده و آن
را شش گونه برشمرده است:
اوّل قسم از وی ،آن است که لفظی را به اوّل بیت آورده باشد و همان لفظ را بعینه
قافیت کند بدان بیت؛ چنانکه عمّاره گويد:
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی

خوبیت عیان است چرا بايد سوگند

و قسم دوم هم بر اين حد بوَد و لیکن به معنی ،مخالف .و اين قسم بلیغتر و
پسنديدهتر بود؛ غضايری گويد:
چــرا نايــــد آهــوی سیمین مـن

کــه بــر چشم کــردمش جای چـرا

و قسم سوم آن است که لفظ اوّل به صدر بیت مذکور بود؛ عنصری گويد:
اگر نه تیمار از بهر عاشقت بودی

به رامش تو ز گیتی برون شدی تیمار

و رودکی گويد:
اگر چه چنگنوازان لطیفدست بودند

فدای دستِ قلم باد دست چنگنواز

و قسم چهارم هم بر اين حد بوَد و لیکن به معنی مخالف؛ عنصری گويد:
گويم ز دل خويش دهانت کنم ای دوست

گويی نتوان کرد ز يک نقطه دهانی

و قسم پنجم چنان بوَد که در اوّ ل و آخر دو لفظ آورده شود که هر دو از يک کلمه
مشتق باشند ،امّا میان هر دو لفظ ،اندک مايه تغییر بود؛ شاعر گويد:
خداوندا مـــرا معـــزول کــردی

سرانجــام همـــه عمال عــزل است

و قسم ششم هم بر اين حدّ بوَد و لیکن به معنی مخالف؛ عنصری گويد:
گرت زمانه نیارد نظیر ،شايد از آنک

تو از خدای به رحمت زمانه را نظری
(رادويانی)142-139 :1380 ،

روشن است که تنها قِسم نخست و قِسم سوم از اين اقسام ششگانه ،تکرار در لفظ و
معنی را شامل میشود و اقسام ديگر از مقولۀ جناس ،اشتقاق و شبه اشتقاق هستند .و
مؤلّف تصريح میکند که تکرار ،يعنی آوردن لفظی بعینه در يک بیت ،لکن به معنی
مخالف (جناس) ،از نظر او بلیغتر و پسنديدهتر است.
در دومین کتاب فارسی که از بديع سخن گفته ،يعنی حدايق السّحر ،اين آرايه
چنین تعريف شده است:
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از علمهای گزيده و صنعتهای پسنديده در باب بالغت« ،ردالعجُز علیالصدر» است و
عَجُز آخر بیت را گويند و صدر ،اوّل بیت را و اين را شعرای پارسی «مطابق» خوانند و
«مُصَدَّر» نیز خوانند؛ و اين صنعت چنان بوَد که دبیر يا شاعر ،به اوّلِ سخنِ منثور يا به
اوّ لِ بیت ،لفظی گويد و به آخر ،همان لفظ بازآرد و اين صنعت بر شش نوع است:
 .1نوع اوّل از ردّالعجز علیالصدر
چنان بود که آن لفظ که در اوّل آورده بوَد ،در آخر همان لفظ بعینه بازآرد صورتاً و
معناً ،بیهیچ تغییر و تفاوت؛ مثل غضايری:
عصا برگرفتن نه معجز بود

همی

اژدها

کرد

بايد

عصا

 .2نوع دوم از ردّالعجز علیالصدر ]...[ ،به حقیقت ،تجنیس تامّ است [ ]...علوی زينبی
گويد:
هوای تو را زان گــزيــدم بـه عالم

که پاکیزهتــر از ســرشک هــوايــی

 .3نوع سوم اين صنعت چنان بوَد که همان لفظ ،بعینه صورتاً و معناً که در عجُز بیت
خواهد آمد ،در حشو مصراع اوّل بیارد نه در صدر؛ مثالش:
اگــر بتگــر چنان پیکـــر نگارد

مريــزاد آن خجستــه دست بتگر

 .4نوع چهارم[ ]...اين نوع همچون نوع سوم است[ ،]...مگر که معنی آن لفظ در آخر،
غیر آن باشد که در حشو:
چـــو ايزد تــو را هرچــه بايست داد
کريما بــده داد مـــن از فلک
 .5نوع پنجم[ ]...جناس اشتقاق است[:]...
بیازردی مــرا بـــیهیچ حجّت
.6

ز مـــن هرگــز تـــو را نابوده آزار

نوع ششم[ ]...جناس شبه اشتقاق[]...

تا جهان بودهاست کس بر باد نفشانده است مشک زلف يارم هر شبی بر باد مشکافشان بود
(رشید وطواط)23-19 :1362 ،

از اين شش قسم نیز ،همانند تعريف رادويانی ،تنها دو صورت به تکرار تعلّق دارد.1 :
لفظ مکرّر ،در صدر و در عَجُز بیت بیايد؛  .2لفظ مکرّر در حشو مصراع اوّل و در عجز
بیت بیايد .رشید وطواط نیز از ششگونه ردّالعجز علیالصّدر ،با ذکر مثالهايی از نظم و
نثر عربی و فارسی نام میبرد که البتّه تنها گونههای اوّل و سوم آن از نوع تکرار است و
چهارگونۀ ديگرِ آن که در اصل ششگونه هستند ،انواعی از کاربرد جناس و اشتقاق و
شبه اشتقاق را شامل میشود .در واقع از نظر رشید وطواط نیز کاربرد واژۀ مکرّر ،با يک
معنی ،در بیت ،تنها دو صورت میتواند داشته باشد:
 )1در صدر و در عجز بیت بیايد؛
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 )2در حشو مصراع اوّل و در عجز بیت بیايد.
وی در همین بخش از بديع لفظی ،نوعی از تکرار را نیز برحسب جايگاه و نسبتِ
کلمۀ مکرّر معرفیمیکند که بعدها با عنوان «تکرير» در همۀ کتابهای بديع و بالغت
بعد از او و غالباً با همان مثالها تکرار میشود:
مکرّر ،شعری را گويند که در يک بیت ،لفظی میگويند و در ديگر بیت بر اثر او همان
لفظ را بازمیآورند؛ مثالش از شعر پارسی ،شاعر راست:
هر روز خیرهخیره از اين چشم سیلبار
باران قطـرهقطــره همــی بارم ابروار
زآن خیـره ،خیـره دل مـن ز هجـر يار

زآن قطره ،قطـرۀ باران شــده خجـل

و بعضی گويند که مکرّر آن بود که لفظ قافیه را دوباره بازگويند؛ مثالش از شعر پارسی:
زهــی موافقت رأی تـو صـوابِ صـواب
(همان)86 :

زهـی مخالفتِ امـر تـو خطـای خطـا

و در اين نوع از تکرارِ کنارِ هم نیز واژگان میتوانند همان نسبتهای چهارگانۀ
جناس ،تکرار ،اشتقاق و شبه اشتقاق را نسبتبه هم داشته باشند که البتّه در کتابهای
بديع ،شرحی در اين باب که واژگان مکرّر در تکرير چه نوع واژگانی میتوانند باشند،
نیامده است .بههرروی ،کاربرد تکرار واژه (مکرّر ،متجانس ،مشتق ،شبهمشتق) در يک بیت
شعر ،از نظر مؤلّف ترجمانالبالغه و حدايقالسّحر ،شامل يکی از صورتهای هشتگانۀ
اين جدول میتواند باشد:
جدول  .1تصدیر براساس تعریف حدایقالسحر
نوع تکرار

صدر

حشو

عروض

ابتدا

حشو

عجز

 -1صورت و معنی يکسان (تکرار)

+

+

 -2صورت يکسان و معنی مختلف (جناس تام)

+

+

 -3صورت و معنی يکسان (تکرار)

+

+

 -4صورت يکسان و معنی مختلف (جناس تام)

+

+

 -5هردو از يک کلمه (اشتقاق)

+

 -6هردو از يک کلمه مشتق (اشتقاق)
 -7بهظاهر مشتق ،امّا در معنی مختلف (شبه اشتقاق)
 -8بهظاهر مشتق امّا در معنی مختلف (شبه اشتقاق)

+
+

+

+
+

+

+

اگر به جدول تکرارهای واژگانی مبتنی بر نظر رادويانی و رشید وطواط بنگريم قبل
از هرچیز اين پرسش در ذهن ايجاد میشود که آيا احتمال صورتهای ديگر نیست؛
مثالً آيا امکان ندارد واژهای در عَجُز بیت و در عروض بیايد يا در عَجُز و حشو مصراع
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دوم؟ وجود بیتهايی در شعر فارسی که متضمّن چنین الگوهايی هست ،نشان میدهد
که پاسخ اين پرسشها مثبت است؛ دغدغۀ پاسخ به همین پرسشها بود که بعدها
بديعپردازان را به برشمردن صورتهای بیشتر تصدير سوق داد که نمونههای آن را در
دو کتاب بدايعالصّنايع و ابدعالبدايع مشاهده میکنیم.
در سومین کتاب مهمّ فارسی در زمینۀ بديع (و عروض) ،يعنی در المعجم فی معايیر
اشعار العجم ،تنها در ضمن تعريف از صنعت تجنیس ،از ردّالصدر الی العَجُز نیز با اين
مثالها ،ذکری کوتاه بهمیانآمده است:
بــه يمیــن تــو چـــرخ داده يسار

بــه يسار تــو ملک خـورده يمین

و در اين بیت صنعتی ديگر هست که آن را ردّالصدر اِلی العَجُز خوانند  ...و مثال «ردّ
صدر بیتجنیس» چنانکه غضايری گفته است:
عصا بــرگرفتن نــه معجــز بــود

همـی اژدهـا کـــرد بايــد عصـا

و رشید را بر اين نسق قصیدهای هست:
قــرار از دل مــن ربــود آن نگـــار

بــدان عنبــرين طــرّۀ بـیقــرار

خمــار است در ســر مــرا بـیشـراب

در انـــدوه آن نــرگس پــرخمـار
(شمسقیس رازی)339 :1362 ،

که از عبارتِ «ردّ صدر بیتجنیس» برمیآيد که «ردّالصدر الی العجز» يا به تعبیر رشید
وطواط «ردّالعجز علیالصّدر» ،بر جناس تامّ يا اشتقاق و شبه اشتقاقی که در قافیه
(عَجُز) و حشو مصراع نخستین بیايد نیز اطالق میشده است .همانگونه که
حدايقالسّحر نیز صنعت تصدير را هشتگونه برشمرده بود که تنها دو گونۀ آن مربوط
به تکرار و ششگونۀ ديگرِ آن ،از جنس جناس ،اشتقاق و شبه اشتقاق بود.
در اينجا بد نیست به نظر دو تن از علمای تأثیرگذار در تاريخ تطوّر و آموزش علم
بالغت در زبان عربی و دو کتاب مهمّ در اين زمینه که در آموزش بديع بسیار نقش
داشتهاند نیز نگاهی بیندازيم؛ همچنین در شرحالمختصر تفتازانی (792-722ق) بر کتاب
تلخیصالمفتاح خطیب قزوينی (739-666ق) ،دربارۀ آرايۀ تصدير چنین آمده است:
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(تفتازانی)199 :1369 ،
چنانکه ديده میشود در تعريف خطیب قزوينی نیز از اين آرايه با عنوان ردّالصدر
علی العجز نام میبرد و به همان تقسیمات چهارگانۀ واژه مکرّر ،يعنی تکرار ،جناس،
اشتقاق و شبه اشتقاق قائل است .نکتۀ مهمّ در تعريف شرح المختصر اين است که
ردّالعجز علی الصدر ،از نظر نويسندۀ اين کتاب تنها واژگان مکرّری را شامل میشود که
يک رکن آنها در پايان (عجز) بیت آمده باشد و اين ظريفه قبل از او در تعريف رشید
وطواط نیز آشکارا بیان شده بود.
براساس تعريف تلخیصالمفتاح خطیب قزوينی نیز کاربرد لفظ مکرّر (و متجانس و
مشتق و شبهمشق) در بیت ،چهار صورت میتواند داشته باشد:
 .1در صدر مصراع اوّل و در آخر بیت (عجُز) بیايد؛ مثال:
(تفتازانی)201 :1369 ،

 .2در حشو مصراع اوّل و در آخر بیت بیايد؛ مثال:
(همان)

 .3در آخر مصراعِ اوّل (عروض) و در آخِر بیت بیايد؛ مثال:
(همان)

 .4در آغاز مصراع دوم (ابتدا) و در آخر همان مصراع بیايد؛ مثال:
(همان)202 :

و البتّه باز هم معلوم نیست که چرا شکل مُحتَمَلِ ديگر را که کاملکنندۀ اين الگوست،
مؤلّف ذکر نکرده است:
 .5در حشو مصراع دوم و در آخر بیت بیايد.
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در اين تعريف نیز مانند تعريف رادويانی و رشید وطواط ،چون مبدأ ،عجُز و پايانِ
بیت است ،صورت يا صورتهای ديگر متصوّر نیست و اين تعريف درحدِّ خود کامل است.
آيا واژگان مکرّر در شعر فارسی يا عربی ،تنها در همین صورتها و مکانها در بیت ظاهر
میشود؟ بديهی است که شاعران در بیتهای فراوان ديگری با استفاده از تکرار،
هنرآفرينی کردهاند که تنها بعضی از آن الگوها در کتابهای بعدی در اين زمینه ذکر
شده است.
دو کتاب ديگر از قرن هشتم در علم بديع در دست است که هرکدام بهگونهای
متفاوت تقسیمات پیش از خود را دربارۀ اين آرايۀ بديعی بازتاب دادهاند؛ کتاب حدايق
الحقايق از شرفالدّين رامی تبريزی که در باب هفتم آن ،ردّالعجز علیالصّدر را شش
قسم برمیشمارد :قسم نخست ،سوم ،پنجم و ششم از نوع تکرار و قسم دوم ،چهارم و
ايضاً ششم آن ،از گونۀ تجنیس است ( .)23 :1385تاجالحالوی نیز در دقايقالشّعر،
ردّالعجز علیالصدر را از هر دو نوع تکرار و تجنیس ،در دو قسم خالصه میکند:
نوع اوّل آنکه در اوّل بیت آمده باشد ،در آخر همان لفظ بیاورد[ ]...و نوع دوم آنکه لفظ
عجز در حشو مصراع اوّل آمده باشد (.)27-25 :1383

کتاب مهمّ ديگر فارسی در حوزۀ بديع و آرايههای شعری ،بدايع الصّنايع است از
عطاءاهلل محمود حسینی که آن را در سال 904ق تألیف کرده است .اين کتاب بهگونهای
شامل جمعبندی و نقد و تکمیل مباحث کتابهای فارسی و عربی پیش از خود در
زمینۀ بديع است و از اين منظر کتاب مهمّی در اين زمینه محسوب میشود .تعريف
ردّالعجز علیالصّدر را به قلم مؤلّف بدايع الصنايع مرور میکنیم:
در نثر ،اين صنعت بهاتّفاق جمهور فصحای عرب و شعرای عجم چنان باشد که لفظی را
در فقرۀ اوّ ل آرند و باز همان لفظ را به همان معنی در آخر همان فقره ذکر کنند يا
يکی از دو لفظ که میان ايشان تجنیس يا اشتقاق يا شبه اشتقاق باشد ،در صدرِ فقره
آرند و لفظی ديگر را در آخر .و در مفتاح و ايضاح و تبیان ،مبیَّن نیست که مراد
تجنیس تامّ است يا مطلقِ تجنیس؛ امّا از سوقِ کالم علّامه و رشید چنین معلوم
میشود که مراد تجنیس تامّ است و در تعريف اين صنعت در نظم ،اختالف است .پیش
شعرای عجم عبارت است از آن که لفظی را در صدر ،يعنی اوّل مصراع اوّل يا در حشو
مصراع اوّل ،يعنی وسط او آرند و باز همان لفظ را به همان معنی ،در عجز يا آخر بیت
ذکر کنند .يا آن که يکی از دو لفظ را که میان ايشان تجنیس باشد يا اشتقاق يا شبه
اشتقاق ،در صدر يا حشو مصراع اوّ ل آرند و بنابراين ،اين صنعت هشت نوع باشد به
اعتبار ضرب چهار نوع لفظ در دو نوع محلّ که صدر و حشو مذکور است (حسینی،
.)112 :1384
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وی در ادامه مثالهايی برای اقسام هشتگانۀ تصدير ،بنابر قول شعرای عجم ،ذکر
میکند که مثالهای مربوط به دو نوع از تکرار در آن ،اين بیتها هستند:
 در نوع اوّل ،واژۀ مکرّر در صدر و عجز بیت قرار میگیرد (البتّه چنگ ديگری نیز با معنایمتفاوت در حشو مصراع نخست و دوم نیز آمدهاست ).و در نوع دوم ،واژۀ مکرّر ،در حشو مصراع
اوّل و در عَجُز بیت میآيد:
چنـگ آر بــه چنـگ و با مــیِ گلــرنگ

آويــز بــه چنـگ طرب انــدر چنـگ

چسان رَوَم به حصار امان کــه ساخت زمان

ز سنگ تفــرقه در گـرد من هزار حصار

مؤلّف ادامه میدهد که
پیش فصحای عرب ،ردّالعجز علیالصّدر ،در نظم عبارت است از آنکه يک لفظ را از يک
نوع از انواع چهارگانۀ لفظ که مذکور شد (تجنیس ،مکرّر ،اشتقاق و شبه اشتقاق) در
صدر بیت يا حشو مصراع اوّل يا آخر آن يا ابتدای مصراع ثانی و نیز در حشو مصراع
دوم آرند و لفظی ديگر از همان نوع در عجز؛ بنابراين ،گونههای اين صنعت ،بیستگونه
میتواند باشد به اعتبار ضربِ چهار نوع لفظ ،در پنج نوع محل (همان.)114 :

از مجموع آرای مؤلّف بدايعالصّنايع برمیآيد که برای هرکدام از اقسام چهارگانۀ
تصدير ،نسبتبه مکان قرارگرفتن آنها در بیت ،تنها پنج حالت قابل تصوّر و ممکن است:
الف( .صدر +عجز)

ب( .حشو +1عجز)

ج( .ابتدا +عجز)

د( .آخر +عجز)

هـ( .حشو +2عجز)

در حالتهايی که بدايعالصّنايع نیز برای تصدير ذکر میکند ،يکی از واژههای مورد
نظر حتماً بايد در قافیۀ بیت بیايد؛ چون به اعتقاد نويسندۀ اين کتاب ،شاعر يا منشی،
نخست قافیه يا آنچه به منزلۀ قافیه در نثر است را مالحظه میکند و بعد ،باقی بیت يا
فقره را مناسبِ آن میآورد و به همین دلیل است که اسم اين صنعت ردّالعجز علیالصّدر
است و البتّه از نظر او ،کسانی مانند شمسقیس رازی که اين نکته را رعايت نکردهاند،
آن را ردّالصدر الی العجز نام نهادهاند.
از نظر مؤلّف بدايعالصّنايع ،ظاهراً کسانی که اين آرايه را ردّالصدر الی العجُز نامگذاری
و تعريف کردهاند (معنی متعارف شعرا و شمسقیس رازی) ،نظر به اشهر انواعِ آن داشتهاند؛
يعنی صدر را مجازاً برای تمام اجزای بیت ،به غیر از عجز بهکاربردهاند .اگر اين استداللِ
مؤلّف را بپذيريم ،اين پرسش پیش میآيد که چرا عجز را نیز در اين تعبیر تسامحاً و
توسّعاً ،به معنی تمام اجزای شعر ،غیر از صدر بهکارنبردهاند؟ زيرا شاعران ،صورتهای
ديگری از تصدير را نیز در شعر آوردهاند که به عَجُزِ بیت ارتباطی ندارد.
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به نکتۀ ديگری نیز در اين تعريفها بايد توجّه کرد و آن اينکه منظور مؤلّفان
کتابهای بديعی ،از ادبا و شعرای فارسی ،شاعران «بديعیّه»سرايی است که بسیاری از
اين آرايهها را در شعرهايی متکلّف به نظم کشیدهاند و نه شاعران فارسی بهطور عام .در
بديعیّههاست که شاعر اسم بسیاری از صنايع را که در وزن و بحرهای شعری نمیگنجد،
تغییر داده و کوتاه کرده است؛ مانند ردّالصدر علی العجز را به تصدير و يا مطابقه و
مراعاتالنّظیر را به تناسب .البتّه در بسیاری از بديعیّههای موجود ،بسیاری از آرايهها نیز
ذکر نشده است؛ ازجمله در آخرين بديعیّۀ مهمّ فارسی که قصیدهای  147بیتی از
سیّدعلیخان مدنی دشتکی شیرازی (1117-1052ق) است که شرح آن را خود شاعر در
کتابی به نام انوارالرّبیع ( )1338آورده (← مجاهد و آقاحسینی )1390 ،و در آن از تصدير
خبری نیست .برای اينکه سیر تحوّل و تطوّر آرا در اين مورد با دقّت بیشتری پیگیری
شود ،صورتهای مورد نظر عطاءاهلل محمود حسینی ،مؤلّف بدايع الصّنايع را در جدولی
رسم میکنیم:
جدول  -2تصدير براساس تعريف بدايع الصنايع
صدر
صورت اوّل
" دوم
" سوم
" چهارم
" پنجم

حشو

عروض

حشو

ابتدا

+

عجز (ضرب)
+
+

+

+

+

+

+
+

+

همانگونه که در جدول ديده میشود ،چون در بدايع الصنايع نیز در تعريف تصدير،
عَجُز بیت (کلمۀ قافیه يا رديف) مبنا قرار گرفته است (همانند کتابهای مقدّم بر آن) ،از
حالتهای ديگر آن چشمپوشی شده و صورتهای ديگر تکرار واژگان (تصدير) که يک
رکن آن در عَجُز نیامده باشد ،در ذيل اين آرايه معرفی نشده است.
ابدعالبدايع ،کتاب مهمّ ديگر در حوزۀ بالغت نظم و نثر فارسی در قرن سیزدهم
در ُ
هجری نیز تصدير اينگونه معرّفی میشود:
ردّالعجز علیالصّدر که تصدير نیز گويند ،آن است که متکلّم يکی از دو کلمۀ .1
متّفقاللفظ و معنی  .2متَّفقاللفظ  .3متشابه در اشتقاق  .4شبه اشتقاق را در آخر کالم
بیاورد ،درصورتیکه آن کلمۀ ديگر را در اوّلِ کالم آورده باشد .و آن دو لفظ برحسب
نسبت ،چهار قسم باشند ،چنانکه اشاره کرديم؛ يعنی يا مکرّر يا مجانس يا شريک در
اشتقاق يا شبه اشتقاق .و به حسب مکان يازده قسم است؛ زيرا اگر يکی از آنها در اوّل
يا وسط يا آخر مصراع اوّل باشد ،ثامن آنها در اوّل يا وسط يا آخر مصراع دوم است و
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از ضرب سهدرسه ،نُه وجه حاصل میشود .اگر اوّل آنها در ابتدای مصراع ثانی است،
کلمۀ ديگر يا در وسط آن مصراع است يا در آخر و از ضرب اين يازده وجه در چهار
وجه 44 ،صورت پیدا شود (شمسالعلما گرکانی.)251 :1377 ،

تالش شمسالعلما (1305-1222ش) در تبیین جزئیّات و صورتهای تکرار واژه در
بیت ،ستودنی است .هرچند بر ما روشن نیست که چرا وی چهار صورت محتمل ديگر
در هرکدام از اقسام چهارگانۀ تکرار ،تجنیس ،اشتقاق و شبه اشتقاق را ذکر نکرده است؛
مانند:
 .1يکی از کلمات مکرّر ،در جايگاه حشو و ديگری در عجُز مصراع دوم بیايد (حشو+2
عجز)؛
 .2يکی از کلمات مکرّر ،در حشو مصراع اوّل و ثانی در آخر همان مصراع بیايد (حشو+1

عروض)؛
 .3يکی از کلمات مکرّر ،در حشو مصراع اوّل باشد ثانی آن در اول همان مصراع بیايد
(صدر +حشو)1؛

 .4يکی از کلمات مکرّر ،در صدر و عروض مصراع اوّل بیايد (صدر +عروض).

از صورتهای پیشنهادی محقَّق و محتمل شمسالعلما از تصدير يا «ردالعَجُز علیالصّدر»
در «وجه مکرّر» ،جدولی با اشکال پانزدهگانه بهدستمیآيد:
جدول  -3تصدير براساس تعريف ابدعالبدايع
صدر
صورت اوّل

حشو

عروض

+

" دوم

+

" سوم

+

ابتدا
+

+
+

" چهارم

+

" پنجم

+

" ششم

+

+
+
+

" هفتم

+

" هشتم

+

" نهم

+

" دهم

+
+
+
+

" يازدهم

+

" سیزدهم

+

" دوازدهم

+

+
+

+

+
+

+

" چهاردهم
" پانزدهم

حشو

عجز

+
+
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البتّه همانطور که گفته شد ،در ابدعالبدايع ،صورتهای تکرار واژه در طول بیت،
يازده صورت است و صورتهای پنجگانۀ بعدی را ما براساس الگوی مؤلّف تکمیل
کردهايم .برای هرکدام از اين حالتها و صورتها در بخش «وجه مکرّر» يا همان تکرار
واژه ،در شعر فارسی مثالهای فراوان موجود است .در شعر شاعران فارسی نیز بخشی از
تکرارها با اين الگوها همخوانی دارد که متأسّفانه مؤلّف ابدعالبدايع و مؤلّفان ديگر در
مثالهای خود به آنها توجّهی نکردهاند و باوجود اين همه کتاب و شرح و مختصر و
مطوّل ،بسیاری از مؤلّفان و شارحان ،سخنی بر تعريف دو سطری رشید وطواط از اين
آرايه نیفزوده و افقی تازه در اين باب نگشودهاند و ما در اين حوزه ،از آرای روشنی که بر
مثالها و شعرهای واقعی و نه شعرهای برساخته و تصنّعی مبتنی باشد ،محروم هستیم.
در بررسی آثار شاعران بزرگ و صاحب سبک فارسی ،تکرار ،جلوههای گوناگونی دارد
و در اين میانه ،سعدی از شکلهای متنوّع و اعجابانگیز تکرار واژگان و بسیار فراتر از
الگوهای تصدير ،بهخوبی بهره برده است .در اين بخش ،بیتهايی از غزلهای سعدی
انتخاب شده است که با جايگاه تسامحی و تقريبی اين الگوها همخوانی دارد:
جدول  -4مثالهای تصدير ( از نوع مکرّر)
مصراع اول

مصراع دوم

جايگاه
صدر+
ابتدا

کی به ديــدار مـــن ای مهرگسل برخیزی

کــی بــه گفتار مــن ای عهــد شکن بازآيی
(سعدی)235 :1385 ،

صدر+
حشو2

تا گل روی تــــو در باغ لطافت بشکفت

پردۀ صبــر مـــن از دامــن گل چاکتـــر است
(همان)235 :

حشو+ 1
حشو2
و حشو+1
عجز

ما کشتۀ نفسیم و چـــه فـــرياد کـــه ناگـاه

فـــرياد بـــرآيد کــــه چـــرا نفس نکشتیـــم
(همان)215 :

حشو+1
ابتدا

یستح حفای دوست ،زنم گـر نـــه مــــــردوار کشـــم
ز دوستان به جفا سیــرگشت مـــردیجفنححاي
(همان)240:

حشو+1
حشو2

به لطف اگــــر بخرامـــد هـــزار دل ببــرد

بـــه قهـــر اگــــر بستیــزد هزار تن بکشد
(همان)246 :

حشو+1
عجز

ناگــــزيــــر است يــــار عاشــــق را

کــــه مــالمـــت کننــــد يـــارانـــش
(همان)159 :

عروض+
ابتدا
و صدر+
حشو2

روی تـــو خـــوش مـــینمايـــد آينـــۀ ما

کــآينــه پاکیــــزه است و روی تــــو زيبــــا
(همان)266:
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عروض+
حشو2
و حشو+1
حشو2

اگـــرچه جملــه جهانت بـــه دل خريدارند

منت بــه جـان بخـــرم تا کســــی نیفــزايــد
(همان)257 :

عروض+
عجز

دنیا که در او مرد خدا گل نسرشته است

نامــرد کــــه مايیــم چــــرا دل بسرشتیم
(همان)215 :

ابتدا+
حشو2

ز دوست هــرکه تو بینی مرادِ خود خواهد

مراد خاطـــر سعـــدی مـــراد خاطر اوست
(همان)261 :

(ابتدا +
عجز)

ز آنچـــه در پـــای عـــزيـــزان افکنند

ما ســـری داريـــم اگـــر داری ســــری
(همان)257 :

حشو+2
عجز

مبارک بــادت ايــن سال و همـــه سال

مبـارک بــــادت ايـــن روز و همـــه روز
(همان)287 :

صدر+
حشو1

تا گـل روی تــو ديــدم همــه گـلها خارند

تا تــو را يار گرفتم همــــه خلـــق اغیارند
(همان)127 :

حشو+1
عروض

بِتا هـالک شــود دوست در محبّت دوست

که زندگانــــی او در هالک بـــودن اوست
(همان)261 :

صدر+
عروض

شب مــن روز نیامــد کـــه شبم بفـــروزی

جان مـــن وقت نیامـــد کـــه بــه تـن بازآيی
(همان)235 :

نکتۀ بسیارمهمّ در بررسی الگوهای تصدير که کاملترين صورت آن در ابدع البدايع
آمده ،اين است که در اين الگوها ،تکرارهای سهتايی و چهارتايی جايی ندارد و البتّه اگر
بنا بود شکلهای ديگر تکرار ،بهويژه در انواع سهتايی و چهارتايی نیز در بیت شمارش
میشد ،تعداد اين انواع بسیار زياد میشد .ناگفته پیداست که بسیاری از تکرارهای
موجود در شعرهای شاعران نیز از الگوهای جديد و ديگری پیروی میکنند؛ تکرارهايی
ازايندست:
علِّمَ اهلل که شقايق نه بدان لطف و سمن

نه بدان بوی و صنوبر ،نه بدان باال بود
(همان)219 :

هر کسی را غم خويش است ولی سعدی را

همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست
(همان)286 :

ز دوست هرکه تو بینی مراد خود خواهد

مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست
(همان)261 :

گرت انديشه میبايد ز بدگويان بیمعنی

چو معنی معجری دربند و چون انديشه پنهانآ
(همان)257 :
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پرسش ديگر دربارۀ صورتهای مذکور در کتابهای بديع ،اين است که محدودۀ
کلمات صدر ،عروض ،حشو و عجز (ضرب) در بیت کدام است؟ و آيا اين بخشهای بديعی
با بخشبندیّ بیت در علمِ عروض منطبق است؟ يعنی صدر با رکن اوّل (مفاعیل اوّل) و
حشو با رکن دوم ،در بیتهايی با اوزان مسدس؛ و البتّه در اوزان مربّع ،از حشو خبری
نیست و در وزنهای مثمّن نیز در هر مصراع ،دو رکن بر حشو منطبق است .و با اين
فرض مثالً در بیت
تو خود نايی ور آيــی در بــر مــن

بدان مانــی کــه گنجــی در خرابی
(همان)175 :

دو واژۀ «آيی» و «نايی» (با رکن مکرّر «آيی») ،در صدر و حشو مصراعِ اوّل آمدهاند و
اين الگو در هیچکدام از الگوهای تصدير ،حتّی در شکل کاملتر ابدعالبدايع ذکر
نشدهاست .اگر بديعیان دربارۀ اجزای بیت ،تعريف متفاوتی با عروضیان داشتهباشند،
پرسشهای ديگری نیز مطرح میشود؛ تکلیف حروف ربط و اضافه و ضماير شخصی و
اشاره و پرسش و  ...در بیت چیست؟ آيا اين حروف و ضماير ،خود مستقلّاً میتوانند
صدر و ابتدا و عجز و  ...بهشمارآيند يا با کلمات قبل و يا بعد از خود در اين تعريف و
جايگاه میگنجند؟ همچنین آيا وابستههای دستوری مانند صفت و مضافٌالیه را بايد با
موصوف و مضاف در يک رديف قرار دهیم يا مثالً موصوف میتواند در صدرِ بیت تعريف
شود و صفت آن در حشو مصراع جای گیرد؟ مثالً در اين بیت:
درمان درد عاشقان صبر است و من بیچارهام

نه درد ساکن میشود نه ره به درمان میبرم
(همان)278:

تکلیف «نه» چیست؟ آيا در چنین بیتی تنها به کلمات «درد» و «درمان» بايد توجّه
کرد يا حرف «نه» نیز واژهای مستقل به حساب میآيد و در ذيلِ صدر يا عجز يا ابتدا و
عروض میتواند قرار گیرد؟ و آيا «درمان» در صدرِ بیت قرار گرفته است يا «درمان درد»
را مجموعاً بايد صدر بهشمارآورد؟ و نیز «درمان» در مصراع دوم ،آيا در حشو مصراع قرار
دارد يا در عروض ،و هرکدام از اين صورتها ،از کداميک از الگوهای يازدهگانۀ
شمسالعلما پیروی میکند؟ همین نکتهها خود مسائل متعدّدی در اين تقسیمبندیها
ايجاد میکند که بهنظرمیرسد مؤلّفان برای احتراز از ورود به اين مشکالت ،همواره تنها
به يکیدو بیت خاص استشهاد میکردند و از کنار اشعاری که مستلزم نکات پیچیدهتری
دربارۀ آرايۀ مورد نظر بودند ،عبور میکردند؛ البتّه اگر تعريف علمای بديع از صدر و
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حشو و ابتدا و عجز و عروض با عروضیان يکسان باشد ،اشکال اساسی ديگری نیز ايجاد
میشود و آن اين است که در تقطیع عروضی يک بیت ،واژگان نیز غالباً قطعهقطعه و
دچار گسست میشوند .دراين صورت ممکن است بخشی از يک واژه در صدر و بخشی از
آن در حشو قرارگیرد يا بخشی در حشو و بخشی در عجز يا عروض؛ مثالً در تقطیع
همین بیت ذکرشده از سعدی ،واژههای «درد» و «ساکن» و «درمان» دوپاره میشوند:
درمان در/د عاشقان /صبر است و من /بیچارهام

نه درد سا/کن میشود /نه ره به در/مان میبرم

و با نیمی از کلمه ،مفهوم ردّالصدر علی العجز بیمعنا میشود؛ به اين نکته نیز در
کتابهای بديع اشارهای نشده است .شايد اگر علمای بديع اندکی بیشتر در اين باب
تامّل و تدقیق میکردند و به تصدير ،توسّع بیشتری میبخشیدند ،انواع بیشتری از
صورتهای موجود از تکرار واژه میتوانست در زير چتر تصدير تعريفشود؛ امّا بهنظر
میرسد که در نهصد سال گذشته ،يعنی در طول تاريخ تطوّر آرای بديعی و بالغی شعر
فارسی ،تغییری در تعاريف و اصوالً در نگاه زيبايیشناسانه و «در بسیاری از آن صنايع
دويستگانه و بیفايده قدما» (شفیعی کدکنی )447 :1391،صورت نگرفته است و بديع که
بايد رسالت کشفِ بخشی از زيبايیهای شعر و هنر زبانی را به دوش بکشد ،از دايرۀ
صورتهايی مکرّر و بسته پا فراتر نگذاشته است و به اين نکته توجّه نشده است که در
هنر و کاربرد آرايهها و هنرسازهها« ،مهارت هنرمند در بازتولید ماشینی اينها نیست؛
بلکه معرّفی خروجیهای غیرمنتظره از آنهاست» (لیچ.)57 :1976،
شايسته است در پايان به اين نکتۀ کلّی دربارۀ تألیف کتابهای درسی و آموزشی در
آن روزگار نیز اشارهکنیم که مؤلّفان اين کتابها ،غالباً در بسیاری از موارد تنها به
تعريفی کوتاه و اشارهوار در باب هر اصطالح بسنده کردهاند و اکثراً همان اشارهها و
تعريفهای مجمل و مختصر نیز از روی کتابهای پیشین در آن حوزه نقل و همان
مثالهای قبلی تکرار شده است .در کتابهای متقدّم در حوزۀ بديع و بیان فارسی ،حتّی
در مواردی که مؤلّف به مباحث و عناوين کتابهای قبل از خود چیزی میافزايد ،غالباً
برای مثال موردِ جديد ،به خويش زحمت کاوش در ديوانهای شاعران ديگر را نمیدهد
و اگر خود ذوق شعری داشته باشد ،فیالبداهه چیزی در آن باب میگويد يا از
سرودههای قبلی خويش بیتی میآورد و اين نکته ،بهويژه دربارۀ کتابی مانند بدايع
الصّنايع کامالً صدق میکند که بیش از دوسوم مثالهای نظمِ ذکرشده در اين کتاب،
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سرودۀ خودِ مؤلّف است؛ مؤلّفی که اصالً به شاعری شهرت نداشته و تنها مدرّس علوم
ادبی بوده و تاکنون در نسخههای خطّی ،حتّی ديوانی مختصر از او نیز يافت نشده است.
بهنظرمیرسد مؤلّفان اين کتابها ،تنها آن بخش از سخن جرجانی را که صدر
علمای بالغت فارسی و عربی است ،به گوشِ جان شنیدهاند که دربارۀ تمثیل و استعاره و
ديگر جلوههای خیال گفته است:
در مطالعۀ اين انواع ،من فقط آنچه را آشکار است و هرکسی میتواند آن را بهسادگی
درک کند ،متذکّر شدهام .من ،به ظرافتها ،دشواریها و غرابتها يا آنچه که متعلق به
حوزۀ رمز و رازهای خالقیّت است ،اشارهای نکردهام؛ زيرا وقتی هدف ،تدوين مبانی
مطالعۀ پديدهای مخصوص است ،بهتر است با واضحترين انواع که برای همگان مشخص
و پذيرفتنی است ،شروع کنیم .بعد میتوان راه را ادامه داد و به سؤاالت ظريف و دقیق
پرداخت (اسرار البالغه( )80:ابوديب.)299 :1384 ،

 .10نتیجه
از بررسی تعريفهای موجود در کتابهای بديع فارسی دربارۀ ردّالصدر علی العَجُز برمیآيد
بهطور مختصر
که اين آرايه تنها صورتهای محدودی از تکرار واژگان را در شعر شناخته و 
دستهبندی کرده است و بسیاری از صورتهای ديگر تکرار که در شعرِ همان روزگاران
نیز بهکاررفته ،در کتابهای بديع فارسی غايب است و يا مؤلّفانِ اين کتابها اين
صورتهای بديع و هنری را درخور تعريف ندانسته و در رديف آرايه نشمردهاند .بسیاری از
صورتهای بديع و ناشناختۀ تکرار ،در شعر شاعر زبانآور و خلّاقی همانند سعدی ،همعرض
و از منظر بسامد ،بیشتر از آرايههای ديگر بهکاررفته است و از نشانههای سبک شخصی و
زبان هنری وی بهشمارمیآيد .دربارۀ بسیاری از آرايههای بديعی و بهويژه تصدير ،شارحان
کتابهای بالغی ،غالباً از موشکافی ابعاد مختلف تعريف آن اصطالح طفره رفته و تنها به
تعريفها و الگوهای محدود و مختصر قبلی ،چند مثال ديگر افزودهاند؛ بنابراين ،اين
انديشه که هنر از قاب و قالبهای محدود اين گونه از علوم بالغی فراتر عمل میکند ،در
بیشتر کتب بديعی غايب است.
پينوشت
 .1بهنظرمیرسد منظور همايی و ديگر مؤلّفان بديع از «شعرای فارسی» در اين تعريف ،شاعران
بديعیّهسرا باشد.
 .2در منبع ،اسم شاعر ذکر نشده است.
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