
 

 

 
 

 

 و نقد تعاریف حُسن تعلیلبررسی 

  ادبی هایبا دیگر آرایهتازه و پیوند آن های بندیکارکردها و تقسیمارائة 
  

 *منوچهر تشکری

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 نژادیانسیدمحسن زکی
 ان اهوازدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمر

 

 چکیده  

و  های بدیع معنوی، همواره مورد توجهه اههل بت هر رهرار هرفتهه     از آرایه حُسن تعلیل، یکی

اند. در این مثال از آن بسنده کردهکوتاه و ذکر چند شاهدا لب آنان در آثار خویش، به تعریفی 

، دو هها ههای آن از نارسهایی بهه برخهی   پژوهش، ضمن تحلیل و نقد تعاریف مهککور و اشهاره   

کهه برمننهای آن، ایهن یرفیهر هنهری شهامل دو رکهن        از این آرایه ارائه شده  بندی تازهتقسیم

این ارکان ممکن اسهر بهه چههار     بندی معنوی،رکن  یراساسی اسر. در تقسیماساسی و یک 

بندی لفظی، براساس وجود چند رکن در هر سوی حُسهن  حالر مختلف یاهر شود. در تقسیم

بت هی و هنهری متفهاوتی     ارزش هها شود که النته هریک از اینلیل، به سه حالر پدیدار میتع

خاص بها  که برختف نظر بت یان، حُسن تعلیل پیوندی  شوددارد. در این پژوهش، آشکار می

و خنری اسهر کهه ههدف هوینهده     علم معانی دارد؛ زیرا ساخر آن برمننای جمتت پرسشی 

کارهیری حُسهن تعلیهل   ترین اهداف بهعتوه به مهمجمتت اسر. بهه در آن ی نهفتمعانی ثانو
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آرایی، حُسن مدح، توصیف، صحنه»که شامل کارکردهایی همچون  با ذکر شواهد پرداخته شده

 ههای اسر. در بخش پایانی نیز، به پیوند حُسن تعلیهل بها دیگهر آرایهه    « حُسن طلب و...تعلیل برای 

آرایه بدون حضور عناصر بت ی دیگهر موجودیهر نهدارد و     شده که اینید بت ی اشاره و تأک

هیهری حُسهن تعلیهل    جمتت پرسشی و خنهری بهه شهکل   ها در رالب آرایهدروارع کاربرد این 

 انجامد. می
 

هانه، حُسن تعلیل، و خنری، حاالت چهار: ارکان، بدیع، جمتت پرسشی کلیدیهای واژه

 معانی.

 مقدمه. 1

 آن  . طرح مسئله و ضرورت 1ـ1

و عربهی، همهواره مهورد     های بدیع معنوی در شهعر فارسهی  از آرایهحُسن تعلیل، یکی 

یرفیر هنهری، همهراه بها     توجه اهل بت ر بوده و آنان در آثار خویش به تعریف این

. با درر در منهابع بت هی،   هایی اسراند که ا لب دارای نارساییذکر شواهدی پرداخته

علهر  »صهرفا  بهه   عنصهر بت هی،   های خود از این شود که بت یان در تحلیلار میآشک

بهار  مقالهه نخسهتین    نگارندهان ایهن  و از ارکان مهم دیگر آن که کردهاین آرایه توجه « ادبی

کهه  یهابیم  ارکان نویافتهه درمهی   اند. با بررسی دریق و علمی ایناند،  فلر کردهبدان پرداخته

اسر در چهار حالهر مختلهف یهاهر شهود کهه       بندی معنوی ممکنعلیل در تقسیمحُسن ت

لفظی نیهز   بندیاسر. در تقسیمو هنری متفاوتی حاالت دارای ارزش بت ی هرکدام از این 

شود. حُسن تعلیل با دیگر عناصهر بت هی   با توجه به تعدد ارکان، به سه نوع منقسم می

و جمهتت پرسشهی   عناصر در رالهب  که کاربرد ویژة این نحوی دارد؛ به عمیق پیوندی

 شود.   تکوین این آرایه میخنری منجر به 

 



 73...                       و نقد تعاریف حُسن تعلیلبررسی                        93شمارة  /19سال 

 

 . پیشینة پژوهش2ـ1

شده در ایهن زمینهه آرایهة    های انجاماند، ا لبِ پژوهشتا آنجا که نویسندهان مقاله یافته

« ل در شعر حهاف  صُور حُسن تعلی»اند؛ مانند خاصی بررسی کردهمککور را در اثر ادبی 

اسهترآبادی از   الهدین نظهام هیهری  بهره»(، 1935زاده )هلیپور و پروین راسمیاز ردرت 

(، 1931پهور سهوینی )  از مههدی حمهزه  « حُسن تعلیل در تصویرسازی با عناصهر فلکهی  

اثهر  « و هنری آن در  زلیهات کمهال خجنهدی   حُسن تعلیل و کارکردهای ادبی بررسی »

بررسهی دو آرایهة ادبهی موازنهه و حُسهن      »(، 1933پور )و رریه هادی نژادرامین صادری

ههای کهاربرد حُسهن    شهیوه »(، 1911از محمدرضا راری )« تعلیل در اشعار مسعود سعد

( و 1912حسهینی و محمدصهادب بصهیری )   نوشتة زهرا  ریب« تعلیل در رصاید انوری

(، و 1931رضا خنازها )از « های هریز به ستایشنقش حُسن تعلیل در ساختار مضمون»

تا(، اثری بهه  از عیدمحمد شنایک )بی التعلیل حسنالمعنی جمالیات  منهمچنین کتاب 

آرایهه در چههار فصهل بیهان     نثر معاصر عربی که در آن تاریخچه و مناحث تحلیلی این 

شده اسر. بنابراین نگارندهان با نگاهی تازه و متفاوت به بررسی علمی حُسن تعلیل از 

کهارهیری  های تازه، ارتناط آن با علم معانی، اههداف بهه  بندینظر تعاریف، ارائة تقسیمم

 اند.   و... پرداخته

 . بررسی انتقادی تعاریف حُسن تعلیل 2

اند تعاریف حُسن تعلیهل را در کتهب بهدیع مهورد بررسهی      کوشیدهدر اینجا نگارندهان 

 النها  ترجمهه و نقهل    ه که آثار بدیع فارسی نکتانتقادی ررار دهند؛ النته با آهاهی از این 

 آرای بت یان پیشین اسر.

در تعریف حُسن تعلیل آمهده   ،النت هترجماندر نخستین اثر بت ی زبان فارسی، یعنی  

 اسر:
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را صفر کند؛ چون بهار و مانند ایهن، مهر   و این، چنان باشد کی ]که[ شاعر چیزی 

علهر   صهفات او را بهه   هه شاعر بعضهی آن آن چیز را معنی و صفات بسیار باشد.

وصف، تصرف نیکو کند؛ چنانک رَمَهری هویهد: ز بههر    کند و اندر آن بعضی ثابر 

: 1931بخندد بهر روی اللهه و هلنهار )رادویهانی،     سننی/ همیهرید ابر بیآنکه همی

31 .) 

د بههار و... را  خواهد چیزی ماننمی شود که ورتی شاعررا متککر میرادویانی این نکته  

از ایهن  چیز )شیء یا پدیده( باید دارای صفات متعددی باشد و یکهی   توصیف کند، آن

 و هنری، دلیل دیگری بپندارد. نکتة شاخص در اینشکلی نیکو، یعنی ادبی را بهصفات 

شهیء )موصهوف( باشهد؛    از صهفات آن   توانهد خهار   نمی« علر»که اسر تعریف آن 

کهه از  آن باید جزوِ صفات شیء باشهد. چنهان  « علر»شیء و هم « فرص»عنارتی هم به

)خندیدن هل( در « موجب شکوفا شدن»و « هریستن»آید، هر دو صفر شاهدمثال برمی

حال، یکی دلیهل   های ابر برشمرد و درعینتوان هر دو را از ویژهیابر وجود دارد و می

ن، ههر دو، بایهد جهزو صهفات     اسر. لکا در تعریف رادویانی، صفر و علهر آ دیگری 

تواند صفر مربوط بهه  باشند و نمی« موصوف واحد» شیء یا پدیدة مورد وصف، یعنی

 دیگر باشد.     موصوفی و علر مرتنط با موصوفی 

را برپایهة  الشهعر  درهائق  السهحر فهی  حهدائق رشیدالدین وطهواط )رهرن ششهم( کهه     

« علر»ذکرشده و « صفرِ»که اسر  نوشر، به پیروی از رادویانی معتقد النت هترجمان

آن، هر دو، باید جزو صفات شیء یا پدیدة مربوط باشند؛ یعنی در پدیدة مورد وصهف،  

(. تنها وجه تفاوت ایهن تعریهف   15: 1931صفر دلیل صفر دیگر اسر )وطواط، یک 

 آورد و آناز حُسن تعلیل را نیز می« هدف»که وطواط اسر با تعریف رادویانی در این 

 شمارد.  هنری برمیشکلی موصوف بهرا صرفا  ذکر دو صفر از یک 

( به آرایهة  1991) الشعردرایقالحتوی )ررن هشتم( در کتاب محمد مشتهر به تا  بنعلی

جا( در تهازی و  وطواط )همان هفتةای مهم و بهکه آرایهحُسن تعلیل نپرداخته اسر؛ درحالی 
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: نویسهد می الحدایقحقایقتنریزی )ررن هشتم( در کتاب  پارسی سخر مستعمل اسر. رامی

که این صنعر چنان باشد که شاعر در بیتی دو صفر کند، یکی به علر دیگری؛ چنان»

اند: از کاهش زلف، حُسهنر افهزود، آری/ در روز   در صفر موی تراشیدة محنوب هفته

در  النت هه معالمکتاب رجایی در  (. محمدخلیل111: 1991« )کاهد فزاید، آنچه در شب

مناسهب  که برای صفتی علتی اسر این صنعر چنان »کند: تعریف حُسن تعلیل بیان می

لطیهف  بر اعتنهاری   صفر نناشد، ادعا نمایند؛ مننی که درحقیقر و وارع، علر آنبا آن 

 جمهال و نظر بوده و موجهب فزونهی   بر دررکه مشتمل  طوریتخیلی و نغز و بدیع؛ به

برختف تعاریف نخستین، اشهاره  (. در دو تعریف اخیر، 911: 1959« )معنی هرددحُسن 

موصهوف باشهند و اساسها     یهک   هاینشده که صفر و علر آن، هر دو، باید جزو ویژهی

نیسهر؛  « مرکهز ثقهل تعریهف   »تعاریف، شیء مورد وصف )موصهوف( در  برختف آن 

اسهر کهه یکهی    « دو صفر یک موصوف» ازکه در تعاریف نخستین، سخن  بدین معنا

ههای یهک   از حُسهن تعلیهل را ذکهر صهفر    دلیل دیگری باشد و حتهی وطهواط ههدف    

هنری. اما در تعاریف بت یان بعهدی )رامهی تنریهزی و    شکلی داند، النته بهموصوف می

 شهکلی که صفتی )به اسر شده و تکیه تنها بر اینحاشیه رانده موصوف بهرجایی( این 

موصوف باشند خواه بیشهتر؛   دو متعلق به یکری( علر صفر دیگر باشد، خواه این هن

اسهر کهه در تعریهف    آید. اِشکال تعریهف رجهایی ایهن    وی برمی مثالکه از شاهدچنان

بهر  علر مننی  که همواره اینبر تخیل دانسته اسر؛ درحالی خود، علر صفر را مننی 

علر و صفر ذکرشده همیشه منتنی بهر تخیهل اسهر؛    تخیل نیسر که النته ارتناط بین 

 زیرا بدیهی اسر که در ساختار حُسن تعلیل، این ارتناط باید  یروارعی یا تخیلی باشد.  

حُسهن  »نویسهد:  مهی  انوارالنت هه  مازندرانی )ررن یازدهم( درمحمد صالح بن هادی

روارهع علهر آن ننهوده    که ازبرای وصفی، علتی مککور شود که داسر و آن، این تعلیل 

تعریف جامع نیسهر  (. این 991: 1923« )باشد؛ لیکن متکلم در مقام بیان علر آن باشد

آن وصف نناشد؛ ولی که فقط ذکر شده که علر صفر علر وارعی اسر و ایرادش آن 
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هیهرد. واضهح اسهر کهه اههر      شکلی هنری و ادبهی صهورت   امر باید به اشاره نکرده که این

 شهویم؛ مهی  مُهمهل مواجهه   بدون آنکه علر چیزی باشد علر آن بدانیم، با عنارتیرا مطلنی 

بخشهیم و دروارهع ایهن    آن عنارت معنا می ، به«بودنهنری و ادبی »بنابراین فقط با ریدِ 

ههردد کهه در اکثهر    برای تعریف حُسن تعلیل محسوب می« فصل ممیزی»نوعی نکته به

اسهر. در کتهاب   بهه آن اشهاره شهده    «( تصرف نیکو: »تعاریف، با تعابیر هوناهون )مثل

آن »اسر: العلمای هرهانی )ررن سیزدهم( درمورد حُسن تعلیل آمده شمسالندایعِ  ابدع

باشهد و بعضهی   لطیف داشته که برای چیزی سنب و علتی ذکر نماید که مناسنتی  اسر

که در میهان   بار اسرین (. این نخست199: 1922« )اند که علر، حقیقی نناشدکردهشرط 

رسد نظر میذکر شده اسر. به« علر ادبی»بت یان در تعریف حُسن تعلیل، ریدی برای 

اسر؛ زیرا در  یر این صورت، دیگر با حُسن تعلیل مواجه نیستیم و با نکته بدیهی این 

ا، در از رهدم ساختاری علّی و معلولی یا منطقی سروکار داریم. معاصران نیز، به پیهروی  

نامة هنر شاعری واژهاند. تر از حُسن تعلیل بیان کردهتر و جامعروشن آثار خود تعاریفی

ادبهی  فنهون  (، 124: 1913)همهایی،  ادبهی  و صناعات  فنون بت ر(، 39: 1929)میرصادری، 

 شناسههیبههدیع از دیههدهاه زینههایی (، 11: 1925بهههزادی، )بههدیع  (،192: 1921)احمههدنژاد، 

 (،31هه 32: 1911)صهادریان،  زیهور سهخن در بهدیع فارسهی     (، 193: 1923کامیار، )وحیدیان

آورده را برای حُسهن تعلیهل   « بهانگیِ نیک»که برابر فارسی  شناسی سخن پارسیزینایی

را برای این آرایه ذکر « آفرینیدلیل»که معادل  سراییهنر سخن( و 139: 1913)کزازی، 

آرایه  و برابرِ مناسنی نیسر )زیرا در بت ر، چندین( 919ه911: 1923نموده )راستگو، 

ها نهاد؛ مانند مهکهب کتمهی، مهکهب فقههی و     را بر آن نام توان اینوجود دارد که می

نظهر بها حُسهن تعلیهل یکهی      شوند و از این آفرینی محسوب میدلیل عکس، همه دلیل

را مهنعکس   نای حُسن تعلیهل تواند معشکل اخص نمیبرده بههستند. بنابراین معادل نام

انهد. ولهی   کند.( همگی تعاریف مشابهی از حُسن تعلیل همهراه بها شهواهد مثهال آورده    

تعلیل در ادبیهات، اسهلوب خاصهی دارد و    »اسر:  نوشته نگاهی تازه به بدیعشمیسا در 
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ه بر تشنیه باشد ک باید جننة ارناعی و استحسانی داشته باشد؛ نه برهانی و علمی و منتنی

(. اِشکال تعریف مککور این اسهر  113ه115: 1931« )بر ککب اسرخود تشنیه، منتنی 

سهاخر  های دیگری ژرفبر تشنیه نیسر و ممکن اسر آرایهکه همواره حُسن تعلیل منتنی 

 که:  آن را تشکیل دهند؛ چنان

 نه ختف عهد کردم که حدیث جز تو هفهتم 
 

 و تو در میان جهانی  ندهمه بر سر زبان 
 

 ( 323: 1912)سعدی، 

(. 193: 1923کامیهار،  در این بیر، حُسن تعلیل براساس ایهام و کنایه اسهر )وحیهدیان  

از نشههاندن اسههر در اصههطتح عنههارت »نویسههد: مههیبههدیع نههو در  همچنههین محنتههی

جای دالیل و علل وارعهی  ها و دالیل هنری و ادعایی و شاعرانه بهاستحسانات و انگیزه

 المعنهی جمالیهات  مهن  عیدمحمد شنایک، نویسندة معاصر، نیهز در  (. 112: 1913« )و طنیعی
ِان حُسنَ التعلیل  اَن  »دهد: دسر میاز حُسن تعلیل بهنظر جامع ، تعریفی بهالتعلیلحسن 

ِمن خیالل  تنابلب    ةطریف ِةادبی ِة، و یأتی ِبعلةالشیء المعروف ةَاَو ضمناً ِعل ةًیُنکر االدیب صراح

الشیءَ اذا کانَ مُعلال کانَ آکد فی النفس من اثباتل  مرلرداً    الذی یقصد الی ، حَیثُ ان ضالغر

 ای( )ترجمه: حُسن تعلیل آن اسر که ادیب علر مشهور پدیهده 13تا: )بی« عن التعلیل  

را در تخیل خهود بهرای آن   ضمنی یا صریح انکار کند و علتی طُرفه و ادبی شکلی را به

پدیهده اههر دارای علتهی باشهد، آن     که آن ای هونهناسب با هدفش باشد؛ بهبیاورد که مت

مراتهب  تعریف بهه این  علر جدای از تعلیل وارعی، اثناتش فقط در ذهن هوینده اسر(.

نکته  یک از بت یان، اینزیرا در تعریف هیچ تر از سایر تعاریف اسر؛تر و علمیروشن

را ادعا کند، درپهی  ه ادیب علر تخیلی را بیاورد و آن درنظر هرفته نشده که رنل از آنک

 اسهر. همچنهین ههدف از    بسهیار بهدیع و تهازه    نکتهه انکار علر وارعی باشهد و ایهن   

کنهد کهه   کارهیری حُسن تعلیل در هیچ تعریفی نیامده؛ اما در اینجا شهنایک بیهان مهی   به

نویسهان در تعریهف   لب بدیعبَرد. ا کار میرا بهادیب متناسب با هدف خاص خود، آن 

حُسن تعلیل، صفتی )یک صهفر( علهر    اند که دراین آرایة ادبی دچار این اِشکال شده
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صهفر  یابیم که ههاه یهک   تر درمیهنری. اما با بررسی دریقشکلی صفر دیگر اسر، به

 صفر باشد؛ برای نمونه:تواند دلیل دو یا چندین می

 مهاه کسوت کنود دارد و رخ زرد، سال و 
 

 

 بهر، آفتهاب  در عشقِ رویر، ای بر سیمین 
 

 ( 11: 1912)خارانی،  

موصهوف،  اش )دو صفر( از یهک  کنودی آفتاب و زردی چهرهبیر، دلیل جامهدر این 

 اسر.  « برعشق روی بر سیمین»دلیل ادبی دارد و آن یک 

ثهر  ا زیهب سهخن  از محمهد فشهارکی و    نقهد بهدیع  در دو اثر دیگر معاصران، یعنی 

اسر. در پایان بایهد هفهر کهه اکثهر      ای نشدهمحمود نشاط، به آرایة حُسن تعلیل اشاره

انهد کهه در   نکتهه نپرداختهه   بت یان در تعاریف مشابه خود، در عنارات مختلف، به ایهن 

هنهری، علهر   شکلی صفات بهحُسن تعلیل، دو صفر )رکن( وجود دارد و یکی از این 

  شود.  میدیگری پنداشته 

 ها و حاالت گوناگون حُسن تعلیل  بندی. بررسی انتقادی تقسیم7

را از دیهدهاهی   شده، فقط چهار نویسنده حُسن تعلیلدر میان تمامی کتب بدیع بررسی

آید؛ اند: شمیسا و محنتی و دو نویسندة دیگر که ذکرشان پس از این میبندی کردهدسته

اند. آن دو نویسندة مزبور یکهی  بسنده کرده ولی دیگران به تعریف آن با ذکر شاهدمثال

صالح مازندرانی )از متقدمان( و دیگری محمدخلیل رجایی )از متأخران( اسر که النتهه  

اسهر. نویسهندة   کلهی تحهر تهأثیر دیهدهاه صهالح مازنهدرانی       بندی رجهایی بهه  تقسیم

 آورده اسر: انوارالنت ه

صهفر ثابتهة یهاهر نناشهد و     و این بر دو رسم اسر: یکی آنکه علهر وارعهی آن،   

تواند بود. دیگر آنکه علر وارعی آن، صهفر ثابتهة   علر نمیهرچند که دروارع بی

دویم آنکهه آن صهفر    هکا متکلم ادعای علیر چیز دیگری نماید.یاهر باشد و مع

دروارع تحقق و ثنوتی نداشته باشد و  رض متکلم از بیان علر، اثنهات آن صهفر   
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علتی که او ررار داده، امری اسر موجود. پس بایهد آن صهفر   اعتنار آنکه باشد؛ به

آید تخلف معلول از علر و این نیز بر دو رسهم  نیز موجود بوده باشد واِال الزم می

و دیگهری آنکهه صهفر،     الوجود بوده باشداسر: یکی آنکه آن صفر، ثابتة ممکن

ودی عهزم جهوزا   شده: هر ننه  الوجود ننوده باشد و این معنی به فارسی هفتهممکن

 (.991: 1923خدمتش/ کس ندیدی بر میان او، کمر )

بنهدی را بهرای حُسهن تعلیهل     که این تقسیمکسی (، اولین 19تا: النته از نظر شنایک )بی

علهی الجرجهانی    ب( اسر و بت یان بعدی مثل محمدبن215رائل شده، شهاب الحلنی )

 در السهنکی  و (12: 1941) المفتهاح تلخهیص انهد. همچنهین رزوینهی در    بر پی او رفتهه 
بندی را برای حُسن ( همین تقسیم143: 1919) المفتاحشرح تلخیصاالفراح فی عروس

 . اندتعلیل آورده

علر »شود و آن رکن حُسن تعلیل تکیه میبر یک مازندرانی، بندی صالح در تقسیم

ثابتهة  »و « ثابتهة یهاهر  »ود به صفر ثابته خ«.  یرثابته»اسر یا « ثابته»اسر که یا « صفر

که همواره وجود دارد؛ ورتهی مها دلیهل     اسر شود. علر ثابته علتیمی تقسیم«  یریاهر

وارعی آن را ندانیم )از دیدهاه علمی( با صفر ثابتة  یریهاهر مهواجهیم، ماننهد صهفر     

رویهیم،  که دلیل آن صفر را بدانیم، با صفر ثابتهة یهاهر روبهه   و هنگامی  1«باریدن ابر»

دانیم(. درمورد تقسیم صفر ثابر به یاهر و را می)زیرا دلیل آن  1«کُشتن دشمنان»مثل 

که امروزه دلیل علمهی باریهدن ابهر را     اسر یریاهر باید هفر اِشکال وارد بر آن، این 

توان  یریاهر دانسر؛ هرچند شاید در زمان سهرودن  دانیم و دیگر این صفر را نمیمی

 اسر.   شده ریاهر تلقی میشعر، صفتی  ی

اسههر و هههاهی  « الوجههودممکههن»کههه هههاه  رسههمر دوم، صههفر  یرثابتههه اسههر    

صفر  یرثابتة  9،«هرددخوب میچین موجب اتفاری سخن»در مثالِ «. الوجود یرممکن»

صهفر  یرثابتهة    9،«جوزا کمر به خدمر مخدوم بسهته » الوجود اسر و در شاهدِممکن

عنارتی  یروارعی اسر؛ زیرا امکان ندارد که جوزا در عهالمِ وارهع   الوجود و به یرممکن
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بنهدی مزبهور   الوجود نیسر. ایراد تقسیمنظر ممکنکمر به خدمر کسی بنندد و از این 

که نویسنده به یکی از دو رکن اساسی حُسن تعلیل، یعنی علر ادبی، پرداخته اسر این 

همواره باید با هدف  بندیاسر که هر تقسیم و آن را دارای انواعی دانسته اسر. بدیهی

کردن ارزش هریک از موارد ذکر شود؛ اما نویسنده به ههدف   شناخر بیشتر یا مشخص

ای از حهاالت چهارهانهه اشهاره   و هنری هریک  بت ی بندی و ارزشخود از این تقسیم

ری در درک الوجود بودن یا ننهودن علهر ادبهی، ههیچ تهأثی     که ممکناسر؛ چناننکرده 

 شناختی مخاطب از حُسن تعلیل ندارد.  زینایی

علهر  »و « علهر وارعهی  »بندی دیگر، از شمیسا، حُسن تعلیل به دو دستة در تقسیم

 اسر:   شده  منقسم« ادعایی

شود، وارعی و حقیقی اسهر؛ امها در   که ذکر می علتی الف.تعلیل بر دو نوع اسر: 

وسیلة تشهنیه )مضهمر و تمثیهل(    سر و این بهربط آن به معلول، یرافر و لطافتی ا

هیرد: کی عیب سر زلف بر از کاستن اسر/ چه جای به  م نشستن و صورت می

خواستن اسر// روز طرب و نشاط و می خواستن اسر/ کاراستن سرو ز پیراستن 

شود، حقیقهر نهدارد، بلکهه    که برای معلول ذکر می علر ادعایی: علتی ب.اسر. 

کنهد و ایهن از   ادعایی مهی هرفته، چنین  که در ذهن او صورتشنیهی شاعر بر اثر ت

آری/ جهواب داد کهه   ای نمهی تر اسر: به سهرو هفهر کسهی میهوه    نوع رنل، هنری

 (.124ه133: 1913اند )شمیسا، آزادهان تهیدسر

اش صحیح نیسهر. توضهیح اینکهه،    که مننا و شالوده بندی شمیسا این اسرتقسیمایراد 

دانهد: علهر وارعهی و علهر ادعهایی و اسهاس اِشهکال ایهن         لیل را بر دو نوع میشمیسا تع

که در حُسن تعلیل، علر ضرورتا  ادعایی اسر و علهر وارعهی در   آنجاسر  بندیدسته

عنهارت  نظر از اینکه هنری یا  یرهنری بیهان شهود.  بهه    جایگاهی ندارد؛ صرفآن هیچ 

آن اسهر. دلیهل   « فصل ممیهز »مثابة تعلیل بهدیگر، ادعایی بودنِ علر در تعریف حُسن 

که بیر ذکرشدة شمیسا بهرای علهر وارعهی فارهد      اسر روشن دیگر بر مدعای ما این

آوری آرایة حُسن تعلیل اسر و جالب آنکه دارای نوع دیگری از انواع استدالل و دلیهل 
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« و تعلیهل توجیهه  »را در فصهل  آرایهه  ، اسر که شمیسا این «مکهب فقهی»هنری، یعنی 

مکهب فقهی درحقیقهر  »خوانیم: کتاب خود نیاورده اسر. در تعریف مکهب فقهی می

: 1923کامیهار،  )وحیهدیان « استدالل تمثیلی اسر؛ یعنی آوردن مثال برای اثنهات چیهزی  

هونه کهه  اسر: همان. در بیر ذکرشده از شمیسا نیز مثالی برای اثنات چیزی آمده (151

شود، بُر یا شخص زینارو )اَیاز( نیز با کوتاهی مویش زینهاتر  می سرو با پیراستن زیناتر

کهه بیهر دارای تشهنیه     اسهر  سنب جای ناراحتی نیسر. از سویی واضحشده و بدین 

: 1911کهدکنی،  دانسر )شفیعیای از استدالل شاعرانه توان هونهتمثیل اسر و آن را می

که وی تمایزی میهان ارتنهاط ادعهایی     رسد علر اشتناه شمیسا این اسرنظر می(. به19

بندی تازة نگارندهان، علر صفر که در تقسیم؛ چنان)صفر و علر صفر( رائل نشده

توانهد  تواند ادعایی یا وارعی باشد؛ اما ارتناط میان صفر و علر صفر هرههز نمهی  می

نها دارای  بندی شمیسها از حُسهن تعلیهل  از من   شد، تقسیمهفته  باشد. برپایة آنچهوارعی 

بندی خاصهی  کرد. محنتی نیز تقسیم توان حُسن تعلیل را چنین تقسیمایراد اسر و نمی

ضهمنی اشهاره کهرده کهه ُحسهن تعلیهل ههاه         طوراز حُسن تعلیل نیاورده اسر؛ ولی به

هنرمند هاه مستقیم به ذکر دلیل هنری خهویش  »شود: مستقیم و هاه  یرمستقیم ارائه می

آورَد و مهی  جهای را بهه  هنهری  رابطه و تعلیلرمستقیم و پوشیده این پردازد و هاه  یمی

، ده شهاهدمثال ذکهر   (. وی در ادامهه 11: 1913« )نوعا  در رالب اسهتعارات و تشهنیهات  

یهک  ابیهات حُسهن تعلیهل مسهتقیم دارنهد و کهدام       کند، بی آنکه مشخص کند کهدام می

 شود:ها آورده می یرمستقیم که دو بیر از آن

 سلسلة زلهف بتهان ازپهیِ چیسهر     فتم اینه
 

 

 کردای از دل شیدا میهفر حاف  هله 

 هههاچههو از زلههف شههب بههاز شههد تههاب    
 

 

 هههههافرومُههههرد رنههههدیل محههههراب  
 

 (جا)همان 
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 یرمسهتقیم   اند،را که بر پایة تشنیه و استعارههایی بندی، حُسن تعلیلدسته او در این    

ند، مسهتقیم دانسهته اسهر؛ النتهه وی ارزش حُسهن      افارد آنرا که هایی خوانده و نمونه

بندی او، توجه به خود آرایهة  داند. همچنین در تقسیمهای  یرمستقیم را بیشتر میتعلیل

بنهدی نیسهر و وجهود و ننهودِ     حُسن تعلیل کمتر اسر و هویها در مرکهز ایهن تقسهیم    

 عناصری همچون تشنیه و استعاره، باعث ایجاد آن شده اسر.  

 از حُسن تعلیل    بندی تازه. دو تقسیم1

های حُسن تعلیهل وارد شهد. لهکا در    بندیهفته، ایرادهایی بر دستهبراساس مطالب پیش

بندی برمننهای  دهند: تقسیممیاز حُسن تعلیل ارائه  بندی تازهاینجا نگارندهان دو تقسیم

ههای خهود،   ن در تحلیهل بت یها  ادعایی یا وارعی بودن ارکان حُسن تعلیل )معنوی( کهه 

که برخی سه شرط یا ویژههی بهرای آن ذکهر    اند؛ چنانآن پرداخته« علر ادبی»بیشتر به 

 کنند:  می

 الحلا؛  االملر و واعلِ     اََن تکون غیر حقیقةٌ، اَی لیسَ هی علة ذلکَ الوصف فلی ففلسِ   . 1

. اَن 3التظرفُ و المالحلة    تکون خیالیة، فیها دعةُ الصنعة الشاعره، و ذکاءُ عریحة و. و اَن 2

 (.68تا: تکون مناببة  للغرِض الذی بیقت ِمن اجل  ِمن مدح اَو غیر )شبایک، بی

)ترجمه: علر ادبی باید نخسر  یرحقیقی و ادعایی باشد، نه علهر وارعهی آن و دوم    

آیند ارائه شهود  شکلی یریف و آمیخته به صنایع و خوشاینکه این علر ادعایی باید به

فارسی اسر[ « نیکبهانگی »در « نیک»صفر ارتناط پیدا کند ]و این همان رید ه با آن ک

و نکتة آخر اینکه علر ادبی متناسب با هدف هوینده ذکر شود که شامل مدح و  یر آن 

 اسر.(  

برختف نظر اکثر بت یان، نگارندهان بر این باورند باآنکهه حُسهن تعلیهل     از سویی،    

از  کهه متشهکل   عنوی اسر، از نظر ساختار صوری، شکل واحدی دارددر شمار بدیع م

را تهوان آن  رکن  یراساسی اسر. رکن اساسی نخسهر کهه مهی   دو رکن اساسی و یک 
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شهود. رکهن دوم کهه    جملة پرسشی یا خنری پدیدار مهی نامید، در ساختار « ذکر صفر»

تر از رکهن  اسر و اساسینامیم،  النا  توجیهی هنری و ادبی می« چرایی و علر صفر»

رکهن   میان، یهک رسد؛ زیرا وجود حُسن تعلیل بدان وابسته اسر. در این نظر میاول به

ایهم.  نامیهده « ادات تعلیلهی »آن را  کهه  ای اسهر  یراساسی نیز وجود دارد و ا لهب واژه 

ادات »دههد؛ امها وجهود    پیوند مهی  همرا به اساسی رکن  یراساسی دو رکندروارع این 

را  یراساسهی   شهود و بهه همهین دلیهل آن    نیسهر و ههاه ذکهر نمهی    ضهروری  « تعلیلی

کهتم اسهتنناط   دو رکهن حُسهن تعلیهل از فحهوای     موارع، ارتناط ایم؛ لکا در این خوانده

« که، تا، تا که، هر ننودی، ز بهر آنکه و...که، زیرا، از آنکه، چنان»مانند  شود. حروفیمی

ههاهی ادات تعلیلهی   دارد.  «چرایهی »معنای  تعلیلی اسر که همگی ز ادات اهایی نمونه

ها، حتی بها وجهود دو رکهن    شود که بدون آندر حُسن تعلیل محسوب می رکن مهمی

 هوید:  که منوچهری میآید؛ چنان دیگر، آرایة حُسن تعلیل پدید نمیاساسی 

 رکوع کند در میان بها  نرهس همی  
 

 فاخته بر سرو مهذذنی کرد  زیرا که 
 

(1953 :113) 

مهواجهیم   ، با آرایة حُسن تعلیهل «زیرا که»دلیل وجود ادات تعلیلیِ صرفا  بهبیر، در این 

زیهر، بهاوجود   حُسن تعلیل اسر. امها نمونهة    رابط و واصل دو رکن اساسی واژهو این 

بها دارا بهودن تشهنیه و     ادات تعلیلهی و دلیل نداشتن شناهر ساختاری با بیر پیشین، به

 اسر:استعاره، فارد آرایة حُسن تعلیل 

 بوستان چون مسجد و شاخ بنفشه در رکوع
 

 

 فاخته چون مذذن و آواز او بانه  نمهاز   
 

 (99)همان، 

تشخیص مواجهیم؛ زیهرا شهاعر   که در آن فقط با آرایة  اسردیگر در بیر زیر مثال      

 داده: را به برف نسنر سل انسانی یعنی بیماریصفتی 

 



  93 / شمارة 19 سال                                                                                   91

 

 بگههداخر بههرف انههدر بیابههان همههی
 

 باشههدش بیمههاری سِههل تههو هفتههی 
 

 (53)همان، 

ا باشهدش  ازیرشد: ذکر می« ازیرا»تعلیلی ، ادات «تو هفتی»جای که اهر در همین بیر به

داشر؛ لکا معنای بیرِ تغییریافته با آرایة حُسن تعلیل حُسن تعلیل میبیماری سل، بیر 

اسر: برف در بیابان هداخته شده؛ زیرا بیماری سل دارد. پایهة حُسهن تعلیهل در     نینچ

از  اسهر. پهیش  تکوین یافته « ازیرا»این بیر، آرایة تشخیص اسر؛ ولی با ادات تعلیلی 

کتم ارتناط  تعلیلی همیشه ضروری نیسر و هاه از فحوایاین ذکر شد که وجود ادات 

که در شهواهد  شود؛ چنانها مید اسر یا عناراتی جانشین آناساسی مشهودو رکن میان 

و « کهه عجهب  چهه  »ههای  در ابیات بعد، واژه، ولی تعلیلی زیر، بیر نخسر بدون ادات

 اسر: تعلیلی آمدهجای ادات به« بیهده نیسر»

 رسم بدعهدی ایام چو دید ابهر بههار  
 

 اش بر سمن و سننل و نسرین آمهد هریه 
 

 (123: 1931)حاف ، 

 چون به پای علم روز، سرِ شب بنُرند
 

 کز دم مر  آه دریغا شهنوند  چه عجب 
 

 (143: 1912)خارانی، 

 از همه خلق، دل من سهوی او دارد میهل  
 

 آن کنر که اندر سر اوسهر  پس بیهده نیسر 
 

 (12: 1995)فرخی،  

ی تهأثیری از  هاسر که آیا حهکف ادات تعلیله  پرسش نکتة مهم در اینجا پاسخ به این

هیرد. می هدفی صورت کار  النا  با چه و هنری بر حُسن تعلیل دارد و اینلحاظ بت ی 

تعلیلهی   باید هفر ارزش بت ی حُسن تعلیل بدون ادات، بیشتر از حُسن تعلیل با ادات

اصطتح در تقدیر اسر؛ یعنهی  شود و بهنوع، ادات تعلیلی حکف میاسر؛ زیرا در این 

دارد را به کاوش وامهی بودن ذهن شود. دروارع این محکوف وای کتم دریافر میاز فح

تا ارتناط بین دو رکن دریافته شود؛ ولی اهر ادات تعلیلی موجود باشهد، مقصهود بیهر    

شود و درنتیجه ارزش بت ی و هنری آن کمتر از نهوع رنهل   می یاببرای مخاطب آسان

را  توانهد مفههومی  ورد ادات تعلیلی این اسر که میهردد. نکتة رابل توجه دیگر درممی
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« ما یُلحق بحُسن تعلیهل »عنوان ( در منحثی با 33تا: به حُسن تعلیل بیفزاید. شنایک )بی

در ساخر تشنیهی بهه حُسهن تعلیهل    « کَأن»کند که هاه مفهوم شک و تردید با می اشاره

رکهن در سهاخر حُسهن تعلیهل،     ن یک عنوااز ادات تعلیلی، به شود؛ اما وی میافزوده 

در اینجها  ، معهانی از علم  توان با استفادهرا می آورد؛ النته مفهوم شکنمیمیان سخنی به

 حُسن تعلیهل ارکان مختلف  حُسن تعلیل افزود. ( به133: 1919العارف )شمیسا، تجاهل

   های زیر مطرح شده اسر:در شاهدمثال

 ل شهکفر عجب نیسر در خاک اهر هُ
 

 انهدام در خهاک خفهر   که چندین هل 
 

 (922: 1912)سعدی، 

ایهن جهای   ]« اسهر هُل در خاک شکفته شهده  : »رکن اول: ذکر صفر، جملة خنری 

انهدام در خهاک   ههل  چنهدین ». رکن دوم: چرایی و علر صهفر: ]زیهرا[   [تعجب ندارد

 ادات تعلیلی: که.«. اندخفته

 یاچرا چو اللة نشهکفته، سهرفکنده نهه   
 

 اسر پابرجها که آسمان ز سرافکندهی  
 

 (19: 1912)خارانی،         

«. الله[ سهرافکنده نیسهتی    چرا ]مانند  نچة: »جملة پرسشیرکن اول: ذکر صفر،  

سنب سرافکندهی، پابرجاسهر. ]اههر    و علر صفر: ]زیرا[ آسمان به رکن دوم: چرایی

 یلی: که.  خواهی پابرجا باشی، چنین باش.[ ادات تعلمی

ترتیهب و  همواره سخنوران دو رکن مککور را بهه  درمورد دو رکن اساسی باید هفر

شود و بعد علر صفر، مقدم میدوم، یعنی  عنارتی هاه رکنآورند؛ بهسر هم نمیپشر

افتهد و بهرای   تعویق میحالر، معنا به هردد؛ زیرا در اینصفر، ذکر میرکن اول، یعنی 

 شود. شاعران بزرههی می از تتش ذهنی و دریافر معنا، تلکذ ادبی حاصل مخاطب پس

را در مهوارد  ترفنهد هنهری یریهف توجهه کهرده و آن      همچون خارانی و حاف  به این 

 اند؛ مثال:  کار هرفتهمتنوعی به
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 عهدی ایام چهو دیهد ابهر بههار    رسم بد
 

 اش بر سمن و سننل و نسرین آمدهریه 
 

 (192: 1911)حاف ،   

اساسهی )ذکهر   صفر و مصراع دوم، ذکر صفر اسر. لهکا دو رکهن   مصراع اول، علر  

اسر به چهار حالر مختلف یهاهر  از تقدم و تأخر، ممکن آن( جدای صفر و چرایی 

کهرد کهه از نظهر     توان به چهار حالر یا نهوع تقسهیم  را میعنارتی حُسن تعلیل شود؛ به

 دارند: و هنری ارزش متفاوتی ادبی 

 . هر دو رکن ادعایی:  1

 رکهوع کنهد در میهان بها     نرهس همهه  
 

 زیرا که کهرد فاختهه بهر سهرو، مهذذنی      
 

 (113: 1953)منوچهری، 

خنری و امری  یروارعی یا ادعایی اسر: نرهس میان با  همهواره  ای رکن اول جمله

اسر: زیرا فاخته یا ادعاییِ رکن اول و خیالی درحال رکوع اسر. رکن دوم توجیه ادبی 

کهه ههر   اسر. بدیهی اسهر  « زیرا که»اسر. ادات تعلیلی هم بر درخر سرو اذان هفته 

حالهر  و ادعهایی هسهتند. یهاهرا  ایهن     دو رکن در عالم وارع وجود ندارنهد یها خیهالی    

 کاربردتر از حاالت دیگر اسر.کم

 اول وارعی، رکن دوم ادعایی: . رکن1

 ترین نوع حُسن تعلیل اسر:کاربردترین و پرحالر ادبیاین 

 تا  و سریر خسرو مازندران ز رشهک 
 

 خورشهههید را ههههداز همانههها برافکنَهههد 
 

 ( 139: 1912)خارانی، 

وارعی ای خنری اسر: خورشید هدازان اسر که در عالم امری رکن اول جمله

شود. رکن دوم حسد بردن خورشید به تا  و تخر خسرو مازندران اسر محسوب می

 شود. و ادعایی محسوب میامری  یروارعی  که

 . رکن اول ادعایی، رکن دوم وارعی: 9

 جامه شهد از یلمهر وجهود   هیتی سیاه
 

 هههردون کنودجامههه شههد از مههاتم وفهها  
 

 (91)همان، 
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ای خنهری اسهر: آسهمان    بیر ه که دو حُسن تعلیل دارد ه رکن اول جملهه   در این  

و ادعهایی اسهر. رکهن دوم    عالم امری  یروارعهی   امر درجامة کنود بر تن کرد که این 

 اسر.« از»امری محقق و وارعی اسر: وفا در عالم وجود ندارد. ادات تعلیلی 

 . هر دو رکن وارعی: 9

سهنب حُسهن   توجیه ادبی در رکن دوم وجود ندارد و فقهط بهدین   در این نوع، هیچ 

از دارند و تنهها از رهگهکر برخهی    ارتناطی ندو امر وارعی با هم هیچ تعلیل دارد که این 

 اند:ها، ارتناط صوری یا واژهانی یافتهآرایه

 شهکفر  هُلعجب نیسر در خاک اهر 
 

 در خهاک خفهر   انهدام ههل  که چنهدین  
 

 (344: 1912)سعدی، 

سنب آنکه[ دوم: ]به اسر. رکن ای خنری اسر: هُل در خاک شکفتهاول جمله رکن 

کهه در  اسر. بدیهی اسهر  « که»اسر. ادات تعلیلی هم فته اندام در خاک خهلچندین 

های اول و دوم، رکن دوم توجیه ادبی دارد؛ ولهی در حالهر چههارم، رکهن دوم     حالر

ادبی در رکهن دوم وجهود    آید که اهر علرمی پرسش پیشتوجیه ادبی ندارد. حال این 

کال دیگر، زیرساخر حُسهن  را باید پکیرفر. در اَشحالر ندارد، چرا حُسن تعلیل این 

های معنوی تشخیص، تشنیه و... اسر؛ اما در شکل چهارم،  النا  تکیه تعلیل برپایة آرایه

در « انهدام هُهل »در رکهن اول و  « هُهل »های های لفظی اسر؛ یعنی واژهها و آرایهبر واژه

از لحهاظ   کهه  دو رکن و درنتیجه خَلق حُسن تعلیل شده« ایجاد ارتناط»رکن دوم باعث 

تر اسر. دروارهع آرایهة معنهوی مراعهات     های دوم و سوم، فراواناز حالر کاربرد، پس

کشد. توضهیح آنکهه،   نظیر یا تناسب در حالر چهارم بار ارتناط دو رکن را بر دوش می

را « سرو یا سهنزه رُسهر  »در رکن اول، جملة « هُل شکفر»جای جملة اهر برای مثال به

شود؛ لکا در حالهر مهککور، بهرای سهاخر     میان دو رکن هسسته می ررار دهیم، ارتناط

 های لفظهی های متناسب اسر و ارتناط دو رکن از طریق آرایهبر واژهحُسن تعلیل تکیه 
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هردد. مثال دیگر از حالهر  مانند جناس و بعضا  معنوی همچون مراعات نظیر برررار می

   چهارم:

 شهد  نوشین روانبه جوی اندورن آبِ 
 

 نوشههیروانیز ایههن عههدل و انصههاف   ا 
 

 ( 921: 1995، سیستانی)فرخی

بیر نیز که علر روانی آب هوارا در جوی، انصاف و عدل انوشیروان ذکر در این 

ها یا جناس مرکّنی سنب تناسب واژهاند و فقط بهشده، دو رکنِ موجود اموری وارعی

اند و درنتیجه بیر هم مرتنط شدهپدید آمده، به« نوشیروان»و « نوشین و روان»که بین 

ارزش هریک از حاالت چهارهانه متفاوت  اسر. از سویی آرایة حُسن تعلیل یافته

کاربرد اسر آن، کمدلیل دو رکن تخیلی یا ادعایی به اسر؛ به این شرح که حالر اول

های دیدهپ که برایندارد؛ زیرا ذات آرایة حُسن تعلیل چنان اسر  و چندان ارزش ادبی

حالر، رکن اول ادعایی اسر و و ادبی بیاوریم؛ اما در این  هنریعادی و وارعی، علتی 

را حُسن تعلیل  چون علر ادبی آن نیز  النا  ادعایی اسر، کارایی و یرفیر باالی

کاربردترین کامل، کمساخر ادعایی یا تخیلی  علرحالر بهدهد؛ لکا این ازدسر می

های دوم و سوم از ارزش هنری و ادبی بیشتری برخوردار و رسد. حالرنظر مینوع به

های را که همانا علر ادبی اسر، از طریق آرایهپُرکاربردند؛ زیرا ماهیر حُسن تعلیل 

که هر  حالتیآورند. حالر چهارم )معنوی مانند تشنیه، تشخیص، ا راب و... پدید می

نوع، باید  م و سوم، کاربرد بیشتری دارد. در ایندو رکن وارعی اسر( نیز بعد از نوع دو

های مشترک موجود ه که را از طریق ارتناط صوری و واژهبا درر و تأمل، حُسن تعلیل 

نظیر )تناسب( های لفظی یا معنوی همچون انواع جناس و مراعات سنب کاربرد آرایهبه

 ریافر.شوند ه دآیند و باعث ارتناط دو رکن آن میوجود میبه

بندی نگارندهان مقاله، حُسن تعلیل دارای دو رکن اساسی اسر به تقسیمبا توجه 

شود و عنصر تخیلی یا ادعایی فقط به رکن اول، که به چهار حالر مختلف یاهر می

اسر نه  یعنی علر ادبی، اختصاص ندارد و در دو حالر، علر ادبی امری وارعی
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باشد  تواند وارعیادعا میتف تصور بت یان، این سنب و برختخیلی یا ادعایی؛ بدین 

بندی، عتوه فایدة دیگر این دستهها همواره  یروارعی اسر. بهو فقط ربط میان رکن

از سوی دیگر،  های هوناهون هریک از حاالت مککور اسر که بدان پرداخته شد.ارزش

بندی توان دستهساسی را میبودن دو رکن ا و ادعاییتقسیم حُسن تعلیل از منظر وارعی 

هاسر. بودن آنو تخیلی بر معنای ارکان از دیدهاه وارعی نامید؛ زیرا تکیه « معنوی»

را بندی کرد که نگارندهان آن توان دستهدیگر میرا از نگاهی همچنین حُسن تعلیل 

شد، آنان در نویسان ذکر که در نقد تعاریف بدیعهونه ند. همانایدهنام« لفظی»تقسیم 

که اند؛ درحالی رائل« علر صفر یک»و « صفر یک»ساختار حُسن تعلیل، به وجود 

 مندند. برای نمونه در بیر: دلیل بهره هاه دو صفر از یک

 کسوت کنود دارد و رخ زرد، سال و مهاه 
 

 بر، آفتهاب در عشقِ رویر ای بر سیمین 
 

 ( 11: 1912)خارانی، 

موصوف )خورشید( دارای  هر دو متعلق به یک« رخ زرد»و « کسوت کنود»دو صفر 

هستند؛ النته هاه برختف معمول و با « برعشق روی بر سیمین»یعنی  علر،یک 

صفر ذکر نمایی، دو یا چند دلیل برای یک العارف یا نادانهیری از آرایة تجاهلبهره

 که: شود؛ چنانمی

 دردشنههدانم خمههار اسههر یهها چشههم   
 

 شههم، سههرخی فههراوان نمایههد  کههه در چ 
 

 ( 113)همان،  

را برای یک « دردچشم»و « خماری»العارف، دو دلیل شاعر با استفاده از آرایة تجاهل

لفظی که برپایة  طور ختصه، در تقسیماسر. به ، آورده «چشم سرخی»صفر، یعنی 

. 1صفر؛  دلیل برای یک . یک1هاسر، با سه نوع حُسن تعلیل مواجهیم: تعداد رکن

صفر. نوع سوم . دو یا چند دلیل برای یک 9دلیل برای دو یا چند صفر؛  یک

کاربردتر، ولی برخوردار از ارزش بت ی بیشتری اسر؛ زیرا  النا  ذهن با حضور کم

که دو یا چند دلیل برای یک  اسر و زمانییا وارعی( مأنوس دلیل )فار  از ادعایی یک 
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اسر باعث صفر مککور باشد و در چنین حالتی، ممکن تنهایی بهصفر بیاید، هرکدام 

 راه سنب کسب لکت ادبی شود.ها را دریابد و از این کاود تا ارتناطذهن می

 . حُسن تعلیل در پیوند با علم معانی      4

یهک از مناحهث علهوم    به کهدام  های ادبی دریقا  مربوطاز آرایهکه برخی  مطلببیان این 

از محققهان درمهورد   نظر بسهیاری  اند، تاحدودی دشوار اسر. از یک سو اختتفبت ی

یک از علوم بت هی )معهانی، بیهان و بهدیع( اسهر، از      ای مربوط به کدامآرایهاینکه چه 

دیگر ههاه   هیرد که علوم مککور پیوند و ارتناط تنگاتنگی دارند؛ از سویمیاینجا نشئر 

شهود نتهوان   مهی مسهئله باعهث   انهد و ایهن   های مختلف از میان یکدیگر پدید آمدهرایهآ

کهه  بهرده یافهر؛ چنهان   ها در میان علوم ناماز آرایهجایگاه دریق و مشخصی برای برخی 

 نویسد:  کدکنی میشفیعی

انهد،  را که اهل بدیع در رلمرو صنایع بدیعی هنجانهده چند صنعر از صنایع بدیعی 

های خیال دانسر؛ النتهه بها توسهعة بیشهتر در دایهرة      در صورت توان داخلمینیز 

توان ایهام، التفهات  هونه می آن با تخیل ]...[ ؛ از این مفهومی خیال و نزدیک شدن

 (.  115: 1911را نام برد )العارف و تجاهل

مربوط به ایهن   که امروزه در علم بیان وجود دارد، چنداناز صنایعی عتوه برخی به 

 علم نیسر؛ برای مثال:

شهود و کمتهر در   شناسی و معناشناسی مربوط میکنایه دراصل به علومی مانند زبان

ها ساخر تشنیهی و استعاری از کنایههیرد؛ اما چون برخی حوزة علم بیان ررار می

م هُهل نامهة  ه   »انهد؛ بهرای نمونهه عنهارت     را جزو مناحث بیان ررار داده دارند، آن

آن کنایه از پژمردهی هُهل اسهر    که حاصل معنایای اسر ، استعاره«دسر هیردبه

 (.31: 1933زاده، نژادیان، صالحی و هلی)زکی

هانة از علوم سهدرمورد آرایة حُسن تعلیل نیز مشکلِ ارتناط و وابستگی آن به یکی  

انهد،  کهرده  بررسهی را همواره در کتهب بهدیعی    بت ی وجود دارد. اهرچه حُسن تعلیل
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چون حُسن تعلیل بهدون  »که: دانند؛ چنانرا مربوط به علم بیان میاز محققان آن برخی 

سنب آید، مربوط به علم بیان اسر؛ اما بهوجود نمیاز ترفندهای تشنیه و... بههیری بهره

: 1923، کامیهار )وحیهدیان « ههردد بر معیار اسهتداللی، در بهدیع مطهرح مهی    بودن  منتنی

ههایی  که حُسن تعلیل وجود عهاریتی دارد و وابسهته بهه آرایهه    (. آشکار اسر 192ه193

را پدیهد   چون تشنیه، تشخیص، ایهام، ا راب و... اسهر کهه زیرسهاخر حُسهن تعلیهل     

نکتهه  رسد به این نظر میمحقق درسر اسر. ولی بهمنظر، سخن این آورند و از این می

دهند، در علم که زیرساخر حُسن تعلیل را تشکیل می هاییرایهآ نشده که تمامیتوجه 

هایی همچون ا راب، ایههام، جنهاس و... مربهوط بهه علهم      بیان مورد بحث نیستند؛ آرایه

شهوند. از طرفهی تها آنجها کهه      ها به علم بیان مربهوط مهی  از آن اند و تعداد اندکیبدیع

ر و میرصادری، دیگر پژوهشگران درمهورد  کامیاجز وحیدیاننگارندهان آهاهی دارند، به

را یرفیتهی بهدیعی   و آن  نگفتهه وابستگی حُسن تعلیل به علهوم بت هی دیگهر سهخنی     

دانهد )ر.ک: میرصهادری،   را مربوط به بدیع معنوی میای آن که نویسندهاند؛ چنانپکیرفته

را بها علهم معهانی    حُسن تعلیهل، پیونهد آن    (. ولی نگارندهان با بررسی دریق39: 1929

کهه بها توجهه بهه دو رکهن اساسهی        توضیحدانند؛ با این تر از علم بدیع و بیان میعمیق

اند که همواره معهانی  دو رکن جمتتی پرسشی یا خنری یابیم که ایندرمی حُسن تعلیل

 شود. برای نمونه در بیهر میمهم در علم معانی بررسی ها مد نظر اسر و این ثانویة آن

 ای خنری اسر، معنای ثانویة آن، یعنی مفاخره، مورد نظر اسر:  زیر که جمله

 روح بایههههد کههههردخههههدمر او بههههه 
 

 سهههنب روح برتهههر از اجسهههام   زیهههن 
 

 (119: 1995، سیستانی)فرخی 

شان مورد نظهر شهاعر   ثانویهدر این بیر، با دو جملة خنری مواجهیم که صرفا  معانی 

توان تحلیهل کهرد. از سهویی هریهک از ایهن      علم معانی میاسر و این را فقط از منظر 

پیوند دارند و اصوال  بهرای  « کارهیری حُسن تعلیلاهداف به »معانی ثانویه نیز با یکی از 

کارهیری حُسن تعلیل، توجه به معهانی ثانویهة جمهتت    های بهتشخیص و تعیین آرمان
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بسر حُسن تعلیل امهری تعلیمهی   از کار که هدفهریزناپکیر اسر. برای نمونه هنگامی 

« تننیهه و هشهدار  »یها  « تشویق و تر یب»و تربیتی باشد، معنای ثانویة جمتت، همواره 

اسهر.  « مفهاخره »دیگر، یعنی ستایش، معنای ثانویهه ا لهب    که در آرماناسر؛ درحالی 

 برای مثال در بیر: 

 اسهر بهر ِ درخهر    هرنه عاشهق شهده  
 

 تهها زرد هشههر و پشههر دو ازچههه رخ،  
 

 ( 9)همان،  

در استفهام تقریری، مخاطب به صحر »پرسش موجود دارای استفهام تقریری اسر. 

: 1919)شمیسها،  « هوینهد کند و به مطلب مهورد ارهرار، مُقربهه مهی    رول هوینده اررار می

اسر که درخهر  شدنش این  (. در نظر شاعر، رطعا  دلیل زردی بر  درخر و خم114

کهرده کهه طنعها  ههدف از آن     را با استفهام تقریری بیهان   ن معناعاشق شده اسر. وی ای

آرایهه  تر بهه ایهن   شد، هنگامی که عمیق بنابر آنچه هفته اسر.« آراییتوصیف و صحنه»

را بیشتر در پیونهد بها علهم معهانی     را درنظر آوریم، آن  کارهیری آنبنگریم و اهداف به

های متنهوع بیهانی و بهدیعی    ساخر آن آرایهژرفیابیم تا دیگر علوم بت ی. هرچند می

تر باشهد؛ زیهرا حُسهن تعلیهل     آن از منظر علم معانی موجهرسد بررسی نظر میاسر، به

 کهه تنهها ایهن   آن نیسهر   ای خنری یا پرسشی با ههدف معهانی ثانویهة   جز جمله چیزی

کهه نگارنهدهان بهرآن    نکته ضرورت دارد  اند. ذکر اینهنری بیان شده شکلیجمتت به

؛ زیرا طنعا  در سهاخر  به علم معانی بدانند را صرفا  مربوطنیستند که آرایة حُسن تعلیل 

و بیهانی  های بدیعی آن، علوم بدیعی و بیانی نقش بسزایی دارند و همین آرایهو تکوین 

 هستند که باید در ساخر معانی ثانویة جمتت بررسی شوند.  

 کارگیری حُسن تعلیل  به اهدافترین . مهم6

اسر. امها برخهی    کارهیری حُسن تعلیل توجه نشدهدر ا لب کتب بدیعی به اهداف به 

 را برشهمردن صهفات یهک    نمونهه وطهواط ههدف از آن   انهد؛ بهرای   به آن اشاراتی کرده
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و  یَقصلدُ الشلاعرُ اللی التل لف    »نویسهد:  داند. شنایک هم مهی هنری می شکلیموصوف به

المدِح و الوصلِف و الفرلِر و المباهلاِو و    المبالغة و االغراق فِی   و یَذهبُ بالقوِ؛ مذهبَ التأوی

( که در اینجا از اهدافی همچون منالغه، ا هراب در  193تا: )بی« بایِر المقاصد و االغراض

را  اما با تأمهل در متهون شهعری، اههداف بسهیاری     ستایش و خودستایی نام برده اسر. 

ای حُسن تعلیل برشمرد که شاعران آهاهانهه و بها اِشهراف بهر زبهان شهعری،       توان برمی

حُسهن تعلیهل   اههداف  تهرین  اند که در زیر، مههم همواره از این یرفیرِ هنری بهره برده

 آید.می

  

 و تربیتی. تعلیمی 1ـ6
که در  اسر و تربیتیاز اهداف مهم استفاده از حُسن تعلیل بیان مسائل تعلیمی  یکی 

 ادبیات تعلیمی کاربرد فراوان دارد:
 دم خهههروس سهههحریهنگهههام سهههپیده

 

 هههریکنههد نوحهههدانههی کههه چههرا همههی  
 

 کهههه نمودنهههد در آیینهههة صهههنحیعنهههی 
 

 خنهری هکشهر و تهو بهی   کز عمر، شهنی   
 

 (992: 1955)خیام، 

 ابر و باد و مه و خورشهید و فلهک درکارنهد   
 

 
 

 
 

 ی فلهر نخهور  آری و بهه   کفتا تو نانی به 
 

 ( 13: 1912)سعدی، 

یرفیر ادبی برای اثرهکاری بر مخاطب اهمیر فراوان دارد؛ یعنهی   از این هیریبهره    

نکتهه نهزد مخاطهب     بها علتهی ادبهی سهنب برجسهتگی آن     ی تعلیمی همراه اپیوند نکته

شناسهی حُسهن   را جزو دالیهل زینهایی  « کتمبرجستگی »که پژوهشگری  شود؛ چنانمی

 (.  193: 1923کامیار، شمارد )ر.ک: وحیدیانبرمی تعلیل

 

 ستایشو  . مدح2ـ6
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اهداف کاربرد حُسن تعلیل اسر و در شعر ستایشی، بهه  ترین از مهممضمون یکی این  

 فراوان وجود دارد: ویژه سنک خراسانی، 
 زبان ازبهر آن باید که خوانی مهدح او امهروز  

 

 
 

 
 

 ینهی روی او فهردا  دو چشم ازبهر آن باید که ب
 

 (1: 1995، سیستانی)فرخی

 
 رواسر نرهس مسر ار فکند سهر در پهیش  

 

 
 

 
 

 چشههم پرعتهاب، خجههل  کهه شههد ز شهیوة آن  
 

 (945: 1911)حاف ، 

آذربایجانی فهراوان اسهر و در    خراسانی، در سنک بر سنکهدف، عتوهکاربرد این     

 شود:میشعر خارانی بسیار یافر 
 ساخر، وز پی خصم تو کردبهر ولی تو 

 

 صنحْ لناس عروس، شهامْ پهتس مُصهاب    
 

 (29: 1912)خارانی، 

 فلهک بههه دایگهی دیههن او در ایهن مرکههز   
 

 ای بمانهده دوتها    اسر بر سر هههواره  زنی 
 

 (14)همان، 

 آرایهة حُسهن تعلیهل اسهر.    ها در اشعار ستایشی همهین  آرایهاز پرکاربردترین  یکی    

را دحی زیرساختی دینی و اجتماعی دارنهد و چهون شهاعران، پادشهاهان     ا لب اشعار م

را تحهر فرمهان آنهان    کرده و همة طنیعهر و عناصهر آن   اهلل( معرفی میسایة خدا )یل

راه و کاربرد حُسن تعلیهل وارد   های شرعی از همیناند، بسیاری از ترک ادبدانستهمی

شناختی و هنری حُسن تعلیهل  دهای زیناییاند. از دیگر کارکرشعر ستایشی فارسی شده

 نحهوی ای برخوردار اسهر؛ بهه  که این آرایه در ساختار رصاید از اهمیر ویژه اسراین 

از حُسهن  « مهدح و سهتایش  »رصاید بهه  « تشنیب»از « هریز»از شاعران برای که بسیاری 

بهه سهتایش سههمی    حُسن تعلیل در هریز خترانه و هنرمندانه »اند: جستهتعلیل بهره می
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« اسهر سهرایان بهوده   های آ ازین شعر فارسی مورد توجه سهتایش ویژه دارد و از دوره

 (.92: 1931)خنازها، 

 

 نکوهشو . قدح 7ـ6

نکوهش روی دیگر ستایش اسر و شاعران همچون مدح، در نکهوهش نیهز از حُسهن     

 اند:بردهتعلیل بهره می

 ندرو آتشا اسراسر، از آن او سن  اعدای دل 

 باشد      اندر نهانسن   سوزان بهکآتش ننینی 
 (94: 1995، سیستانی)فرخی

 الکلبچو کاسه باز هشاده دهان ز جوع  
 

 
 

 
 

 چو کوزه  پهیش نههاده  شهکم  ز استسهقا    
 

 ( 11: 1912)خارانی، 

 آراییو صحنه. توصیف 1ـ6

ههای رصهاید،   و  النها  در تغهزل   تهه هرف خدمرآرمان را بیشتر بهشاعران خراسانی این  

 اند: کار بردههدف بهحُسن تعلیل را با این 

 هونة بر  درخر سهنز از  هم   بگشته
 

 بگشته هونه و لرزنده هشته چهون سهیماب   
 

 (11: 1995، سیستانی)فرخی

 نرهس همی  رکوع کند  در میان  بها  
 

 زیههرا کههه کههرد فاختههه بههر سههرو، مههذذنی   
 

 (113 :1953)منوچهری، 

 هشاده نرهس رعنا ز حسرت آب از چشم
 

 نهاده الله ز سودا بهه جهان و دل، صهد دا     
 

 (135: 1911)حاف ، 

 شکایتو . گله 4ـ6

شود؛ زیهرا در سهنک   آذربایجانی و عراری یافر می هایهدف بیشتر در شعر سنکاین  

ها ا لب در مدح و هرا هستند و سرودهویژه در دورة اول آن، شاعران برونخراسانی، به
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هراسر و هرچند دوره برون شعر این»باره آمده:  که در اینتوصیف طنیعر اسر؛ چنان

کنهد، امها بها دنیهای درون و احساسهات و عواطهف و       را وصهف مهی  درایق امور عینی 

 (.  31: 1911)شمیسا، « ها و مسائل روحی سروکار نداردهیجان

 خانههه شههد از یلمههر وجههودهیتههی سههیاه
 

 ردون کنودجامهههه شهههد از مهههاتم وفهههاهههه 
 

 (91: 1912)خارانی، 

 طلبحُسن برای . حُسن تعلیل 6ـ6

اسهر کهه طنعها  نهزد شهاعران،       کار بردن حُسن تعلیل درخواسر صِهله از به هاه هدف 

شهاعر بایهد از شهگردهای    »کهه:  نماید؛ چنانتر میخواسر  یرمستقیم از ممدوح موجه

: 1923کامیهار،  )وحیدیان« فاده کند که  یرمستقیم و زینا باشدادبی برای حُسن طلب است

شهکل  طلهب( بهه   های بت ی مهمِ درخواسر هدیه )حُسناز شیوه یکی بنابراین(. 121

 هیری از حُسن تعلیل اسر: یرمستقیم، بهره

 

 و خواسته ازبهر جود او به مالحرص  هسر
 

 
 

 
 

 و آز حهرص چون چونین بود، محمود باشهد   حرص
 

 (99: 1953)منوچهری، 
 

 زآنکه همرن  روی دشمن اوسهر 
 

 ننهد در خزانه، هیچ  ذَهَهب  
 

 (19: 1995، سیستانی)فرخی

 . بیان نکات علمی، پزشکی و...  3ـ6

کنند کهه در ایهن   شاعران ا لب در شعر به نکات علمی، پزشکی، نجومی و... اشاره می 

ری بیشتر اسر. از آنجا که در شهعر بها زبهان    همچون خارانی و انو میان، سهم شاعرانی

خود را  زبان علمی، سخنور با کاربرد آرایة حُسن تعلیل، زبان علمیادبی مواجهیم نه با 

ترفند شهاعرانه  که همواره از این  کند. خارانی از سخنورانی اسرمی به زبان ادبی تندیل

 اسر:  بهره جسته 
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 ای درفزاینههدبههه دامههان شههب پههاره
 

 ز آن صُدرة روز نقصان نمایهد ا 
 

 (111: 1912)خارانی، 

مهدد  را بهه   ای علمیماه سروده، نکته که در وصف آبانای در مطلع رصیدههمچنین     

 اسر:کرده حُسن تعلیل، با زبان ادبی بیان 

 شههه اختههران زان زرافشههان نمایههد 
 

 نمایهد   آبانکه  اکسیر  زرهای   
 

 (114)همان، 

 های ادبیاز آرایه علیل در پیوند با برخی. حُسن ت3

ههای حُسهن   های آن اسر؛ لکا درمهورد ویژههی  سنب ویژهیارزش هر عنصر بت ی به

تشلکیل ُ ِفلی ذاتلِ  اَو     ةُاولهُملا: طبیعل  »باید دارای دو ویژهی یا شرط باشهد:   اندتعلیل هفته

حسلیِن الکلالا اَِو الوفلاِء ِبلاَغراِض     تَالتلی یُددیهلا فلی     ةُِبمعنی آخر صلیاغت   ثافیِهملا: الوفیفل   

(. نخسر، ذات وجود حُسن تعلیهل اسهر یعنهی سهاختار     113تا: )شنایک، بی« االُخری

ههای  از ویژههی یکهی   کار بردن آن مد نظر بوده اسر.که از بهخاص آن و دوم، هدفی 

نقهش  کهه   اسهر؛ چنهان  ههای ادبهی   مهم حُسن تعلیل، پیوند تنگاتن  آن با دیگر آرایهه 

کهه  « نکتهة لطیفهی  »چون تشنیه، استعاره، جناس و ایههام در ایجهاد   هایی ساختاری آرایه

که این صناعات موجِد تناسهب   ایهونهشود، بسیار مهم اسر؛ بهمننای تعلیل خیالی می

آرایهه  هها، ایهن   از آناند و بدون حضهور برخهی   خیالی ه ادبی میان طرفین حُسن تعلیل 

شود که وجهودش  مانند حُسن تعلیل دیده می ای. دروارع کمتر آرایهیابدموجودیر نمی

حُسهن  »انهد:  نوشهته کهه  دلیل اسر ها باشد؛ شاید به این عاریتی و وابسته به سایر آرایه

آیهد، مربهوط بهه علهم     وجود نمیاز ترفندهای تشنیه و... بههیری تعلیل چون بدون بهره

« ههردد دن بهر معیهار اسهتداللی در بهدیع مطهرح مهی      بهو سهنب منتنهی   بیان اسر؛ اما به

به سهایر  وابستگی (. علر زینایی حُسن تعلیل همین 192ه193: 1923کامیار، )وحیدیان

هاسهر؛ ثانیها  ایهن    ترفندهیری از این آن اوال  بهرهعلر زینایی »ها ذکر شده اسر: آرایه
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انگیهز اسهر و   اما بدیع و خیهال استدالل هرچه منطقی نیسر و با عقل سازهاری ندارد، 

(. از طرفهی حُسهن تعلیهل    جا)همان« شودکتم میعتوه موجب برجستگی نشین؛ بهدل

دیگهر از   پنهداری، کنایهه، مجهاز، ایههام،  لهو و برخهی      بر تشهنیه، اسهتعاره، آدم  منتنی »

از (. ولی باید توجه کرد کهه میهزان اهمیهر هریهک     جا)همان« ترفندهای شاعرانه اسر

ای از ایهن  های مککور در ساخر و تکوین حُسهن تعلیهل، یکسهان نیسهر و پهاره     آرایه

 تری دارند.تر و کاربردیمهم ها نقشآرایه

 

 در پیوند با تشبیه. 1ـ3

 که برخیاز عناصر بیانی، در ساخر حُسن تعلیل نقش دارد؛ چنانعنوان یکی تشنیه، به 

 (. نمونه:جااند )ر.ک: همانکردهنکته اشاره به این از بدیعیان 

 اسر، از آن اسر انهدرو آتهش  دل اعدای او سن  
 

 
 

 
 

 انههدر نهههان باشههدسههن  ننینههی کههآتش سههوزان بههه 
 

 ( 94: 1995سیستانی، )فرخی

 بیر، شاعر برای بیان علهر وجهود آتهش در دل دشهمنان ممهدوح، نهاهزیر بهه        در این

شهنه مهد نظهر    کند؛ زیرا وجهرا به سن  تشنیه مین د و دل دشمناپردازمیهمانندسازی 

را رهگهکر، ههم دشهمنان ممهدوح خهویش       وی آتش موجود در سن  اسر و از ایهن 

 دل خوانده و هم علر وجود آتش در دل آنان را بیان کرده اسر. نمونة دیگر:سن 

 اسههتخوان پیشههکش کههنم  ههم را   
 

 جگهر اسهر  زانکه  م میهمان س  
 

 (      39 :1912)خارانی، 

 تشخیص. در پیوند با 2ـ3

کهه  اسهر؛ چنهان   که با حُسن تعلیل ارتناط دارد، تشخیصیی هاآرایهترین از مهم یکی 

شده و شمار زیادی از ابیات دارایِ این آرایهه از  در حُسن تعلیل تنیده شود، مشاهده می

ای دوسویه ابطهساخر تشخیصی برخوردارند. از طرفی حُسن تعلیل و تشخیص رژرف
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آیند، حُسن دلیل وجود تشخیص پدید میها بهاز حُسن تعلیلچون بسیاری  دارند؛ یعنی

: 1915آسهیاآبادی،   بخشهی اسهر )ر.ک: محمهدی   تعلیل نیز از عناصهر الزم شخصهیر  

191  .) 

 هشر بیمهار کهه چهون چشهم تهو ههردد نهرهس       
 

 
 

 
 

 شهههیوة تهههو نشهههدش حاصهههل و بیمهههار بمانهههد  
 

  (194: 1911)حاف ، 

هها  کهه یهک رکهن آن   ههایی  که خود برپایة تشنیه استوار اسر، در حالر شیوهالنته این 

کهارهیری حُسهن   از بهه  که ههدف هنگامی  یروارعی باشد، کاربرد فراوان دارد. از طرفی 

ترین راه  برای سهاخر  ترین و سادهتعلیل توصیف باشد، نقش پررنگی دارد؛ زیرا هنری

اسهر کهه بایهد مهورد وصهف رهرار       هایی جاندارانگاری )تشخیص( پدیده حُسن تعلیل

 بگیرند.

 

 های لفظیاز آرایه. در پیوند با برخی 7ـ3

شهوند کهه در   های لفظی مانند تناسب، جناس و... بدین سنب در اینجها ذکهر مهی   آرایه 

که هر دو رکن حُسن تعلیهل وارعهی هسهتند و علهر ادبهی       حالر چهارم، یعنی حالتی

 روند: شمار میدو رکن بهعناصر پیونددهندة این  وجود ندارد، این

 
 

 در میان کوره بسی درد سر کشید هُل
 

 شد هُتبتا بهر رفعِ درد سر، آخر  
 

 ( 191: 1912)خارانی،  

و « دردِ سهر »، و «ههتب »و « هُهل »ارتناط لفظی از نوع تناسب، جناس و تصدیر میان    

سهازد و علهر   اره، رابطة خیالی میان علر و معلول را محکم میهمراه استعبه« سردرد»

 .  کندرا انکار و علر خیالی را جایگزین می وارعی
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 ایهام. در پیوند با 1ـ3

های زینا و اثرهکار در ایجاد حُسن تعلیل، ایهام اسر که در سنک عرارهی  ازجمله شیوه 

بها حُسهن    دیوان حاف ها در آرایه ناز پرکاربردتری عنوان یکیکاربرد بیشتری دارد و به

 اسر:کار رفته های فراوان بهتعلیل

 کو نه محمهودی بهود، زیهرا   کس دارم از آن عجب 
 

 
 

 
 

 باشهد  محمودیهان کسی باشهد کهه از    که محمود آن
 

 (91: 1995، سیستانی)فرخی

افهراد  » و« محمهود ههواداران سهلطان  »در مصراع دوم دارای دو معنای « محمودیان»واژة 

 اسر.« شدهستوده و ستایش

 سهای تهو  دهد طُرّة مشکبنفشه می تاب
 

 خندة دلگشهای تهو   دردمی نچه  پردة 
 

 ( 553: 1911)حاف ، 

در مصهرع  « تهاب »بر آرایة حُسن تعلیل، دو ایهام وجهود دارد: یکهی   بیر، عتوهدر این 

« دادنتهاب  »ینجها  کهه در ا « آرام و صهنر »و « پیچ و شهکن هیسهو  »نخسر به دو معنای 

 شهکفته »اسهر کهه بهه دو معنهای     « دریهدن پرده »اسر؛ دوم « کردنمضطرب »معنای به

 (.1113دوم: : بخش 1933کار رفته )ر.ک: خرمشاهی، به« آبرو کردنبی»و « شدن

 

 تلمیح. در پیوند با 4ـ3

حهال،   رعهین کهاربردترین و د از کهم تلمیح در ساختار حُسن تعلیهل یکهی   کار بردن به 

ساخر اسر؛ زیرا ههاه چنهد عنصهر بت هی     در این  های کاربسر آرایهزیناترین نمونه

زمان در ساخر حُسن تعلیل درهیرند؛ مانند نمونة زیر که هم دارای آرایهة تلمهیح و   هم

 هم تشخیص اسر:  

 
 مگههر درخههر شههکفته، هنههاه آدم کههرد 

 

 شود ز ثیهاب که همچو آدم، عریان همی 
 

 (14: 1955، تانیسیس)فرخی
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 ونشر. در پیوند با لفّ 6ـ3
شود و طنعا  به همان میهزان  موصوف برشمرده میبیر، چند صفر از یک هاه در یک  

موارد ا لب حُسن تعلیهل در سهاختار لهف  و نشهر     هردد؛ در این علر ادبی نیز ذکر می
 هیرد:ررار می

 ز آفتههاب، جههدا بههود مههاه چنههدین شههب   
 

 طلهب بهر، آفتهاب  ون دوید به ههرد همی 
 

 هشته ز هجهران و زرد هشهته ز  هم   خمیده 
 

 نزار هشهته ز عشهق و هداختهه ز تعهب     
 

 ( 13)همان، 

کهه  فشرده، چهار حُسن تعلیل در پیوند با لهف  و نشهر ذکهر شهده     شکل بیر باال بهدر 
 آرایی اسر.همگی با هدف توصیف و صحنه

 خصهم تهو کهرد   بهر ولی تو ساخر، وز پی 
 

 نحْ لناس عروس، شامْ پتس مصهاب ص 
 

 (29: 1912)خارانی،  

شهده  و نشر مرتب اسهتفاده  در بیر مککور، دو بار از آرایة حُسن تعلیل در ساخر لف  
 اسر.  
 
 العارف. در پیوند با تجاهل3ـ3
اسهر، امها تجاههل    که هوینده از علر میان دو پدیده آههاه   اسرمواردی  آرایه ازاین  
 ملحق اسهر »اند: که هفتهکاربرد با حُسن تعلیل ارتناط فراوانی دارد؛ چنان و اینکند می
کهه ذکهر کننهد، در    علر و سننی بر شک باشد؛ یعنی آن که علیر مننی حُسن تعلیل  به

 (.111: 1919نیشابوری، )حسینی« نکنند علیر بر سنیل جزم وی ادعای
 همانا خروس اسهر  مهاز مسهتان   

 

 نیع  او  راز  مسهتان  نمایهد  که  تش 
 

 دردشندانم خمار اسر یها چشهم  
 

 فراوان نمایهد که در چشم، سرخی  
 

     ( 113: 1912)خارانی، 

 . نتیجه8

شهده،   شد و با توجه به اینکه حُسن تعلیل از دو رکهن اساسهی تشهکیل   هفته بنابر آنچه 

کرد کهه   حالر تقسیمی به سه را به چهار حالر و از نظر لفظتوان از نظر معنوی آن می
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بنهدی نگارنهدهان   تقسیماسر. از یک سو فایدة سابقه بوده بندی تاکنون بی بیاین دسته

حاالت چهارهانه را در تقسهیم   و هنری هریک از اینکار ارزش بت ی که این  آن اسر

کند که مینکته را آشکار و این  معنوی برمننای وارعی و ادعایی بودن هر رکن مشخص

مند نیسهتند.  میزان از ارزش بت ی و هنری بهره تمامی ابیات دارایِ حُسن تعلیل به یک

بندی مهم مخاطنان و منتقدان ادبی را در شناخر بهتر سنک و تقسیمدیگر این  از سوی

کند؛ زیرا شاعران آهاهانه، هنرمندانه و متناسب بها اههداف   ارزش شعر شاعران یاری می

انهد. همچنهین   جسهته د در آرایة حُسن تعلیل، از حاالت هوناهون آن بهره خاص موجو

شود و  النها  معهانی   که حُسن تعلیل از جمتت پرسشی یا خنری تشکیل می دلیل بدان

آرایهه پیونهدی   اند، مد نظر اسر، این هنری یهور یافتهجمتت که در شکلی  ثانویة این

نکتة مهم نیز از نگاه بت یهان و نویسهندهان بهدیع    این عمیق با علم معانی دارد که النته 

هها و اههداف   پیوند در شهناخر آرمهان  عتوه این اسر. به عربی و فارسی مغفول مانده

که کارکردهای تعلیمی و تربیتهی حُسهن   کارهیری حُسن تعلیل نیز راهگشاسر؛ چنانبه

«. و تننیهه  نههی »یها  « ر یهب تشهویق و ت »هستند بها معهانی ثانویهة     تعلیل ا لب جمتتی

ههای ادبهی ماننهد تشهنیه،     ای با سهایر آرایهه  شکل هستردههمچنین آرایة حُسن تعلیل به

هها،  آرایهه  که بهدون حضهور ایهن   طوری پیوند دارد؛ بهتشخیص، ایهام، تلمیح و جناس 

 یابد. حُسن تعلیل موجودیر نمی

 هانوشتپی

 هفته:که متننی . چنان1

 ائِلَکَ السحابُ وَ انمها  لَم یَحکِ ن
 

 حُمَر به فَصَنینُها الرخصاءُ 
   

خواهد مشابه تو باشد در عطا و بخشش؛ بلکهه از حسهد و رشهک    ای نمیترجمه: ابر بارنده

اند که باریدن ابر ریزد از او، عرب تب اوسر نه باران. هفتهدار شده و آنچه میعطای تو تب

آن، امهر مهککور    که دلیهل لوم نیسر و شاعر ادعا کرده آن مع دروارع علر دارد؛ لیکن علر

 (.999ه991: 1923مازندرانی، اسر )صالح
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 طور که متننی نوشته: . همان1

 ما بِهِ رتهلُ اَعادیههِ وَ لکِهن یَتقهی    
 

 اِختفَ ما تَرجُهوا الهکئابُ     
   

شان را نکُشهد،  ترسد که اهر ایرسد از کُشتن دشمنان خود؛ لیکن میترجمه: نفعی به او نمی

 هرهان ناامید

مجهرد آنکهه او   شوند.  رض، بیان کمال شجاعر و کرم ممدوح اسهر و ایههار اینکهه بهه     

داننهد،  چهون کمهال دالوری و فیهروزی او را مهی     متوجه جن  دشمنان شود، هرهان بیابهان 

رم نکه هوشر کُشتگان دشمنان او را بخورند. پس کشوند؛ به امید آمتوجه جانب معرکه می

 (.جااو مانع اسر از اینکه ایشان را زنده هکارد و هرهان ناامید برهردند )همان

 بن ولید بیان کرده:که مسلم. چنان9

 یللا واِشللیاً حَسُللنَت فینللا ِابللاءَتُ ُ    
 

 فَری ِحذارُکَ افسافی ِملنَ الغَلرَقِ   
   

شهود،  یکهه از واشهی ناشهی مه    چین(/ نیکو شمردن بدهویی استحسان اسائر واشی )سخن

صفتی اسر ممکن؛ لیکن وروعی ندارد و شاعر جههر اثنهات آن علتهی را بیهان کهرده کهه       

هشهتن در آب دیهده.    های او؛ مردمک دیهدة او را از  هرب  عنارت اسر از نجات دادن بدی

و ایهن  شود از ایهار دوستی عاشق می زیرا بدهویی واشی نزد حنینه موجب خوف و هراس

 (.جاکند و چشم از  رب، نجات یابد )هماندر فراب او ترک را شود هریه باعث می

 اند: هونه که آورده. همان9

 لَللو لَللک تَکُللن فیللة الرَللواهِء ِخدمَتلل ُ
 

 لَمللا رتیللتَ عَلَیهللا ِعقللد مُنت لل      
   

النطاب و نطاب کمربند را هویند و صفر مککور و  منتطق اسم فاعل اسر از انطق، یعنی شد

را ممکن نیسر و شاعر جهر اثناتش دلیلی بر آن ارامهر نمهوده    خدمر کردن جوزا کسی
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Abstract 
Fantastic etiology, a literary figure, has a high status among rhetoric 

scholars, most of whom however provided a short definition and a handful 

number of instances for the figure. The current study has studied and 

analyzed the mentioned definitions and then has provided two new 

categorizations of this figure, based on which fantastic etiology consists of 

two fundamental and one non-fundamental principles. In abstract 

categorization these principles can be manifested in four modes. In verbal 

categorization, on the other hand, the principles might be manifested in 

three modes, depending on the number of principles on each side of 

fantastic etiology. It became evident, through this study, that contrary to the 

views of rhetoricians, fantastic etiology is related to semantics. This is 

because of the fact that fantastic etiology is based on those interrogative and 

declarative sentences that their hidden secondary meaning- not their 

denotative meaning- is of importance. Moreover, the current paper has 

unfolded the most significant goals of using fantastic etiology by providing 

relevant instances. These goals include eulogy, description, scenery and 

alike. Finally, it has been emphasized that since the use of other rhetoric 

figures in interrogative and declarative sentences is the undeniable condition 

of fantastic etiology, this figure is closely related to other rhetoric figures to 

an extent that without these figures it will not be manifested in texts.  

Keywords: principles, interrogative and declarative sentences, quadruplet 

modes, fantastic etiology, semantics   
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