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چکیده
نحوۀ  انگلیسی،  و  فارسی  ادب  و  در شعر  بالغت  بررسی  به   تا  است  برآن  پژوهش حاضر 
طبقه بندی صنایع ادبی توسط بالغت نویسان معاصر در این دو زبان، و نیز به  بررسی تطبیقی 
براعت استهالل و استمداد و تبلور آن ها در شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی و بهشت گمشدۀ جان 
میلتون بپردازد. برای  این  منظور، برخی از کتب بالغِی معاصرین فارسی و انگلیسی مورد نقد 
ادبِی نزدیکی همچون براعت استهالل، استمداد3، آینه داری4، تمهید  و در خالِل  آن آرایه های 
 مقّدمه5، و التفات6 مورد مداّقه قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنایع ادبی 
فارسی و انگلیسی همیشه منطبق بر هم نیستند و این عدم انطباق به ماهّیت زبان و متن ادبی 
و تکّثر شیوۀ بیان نزد شاعران و نویسندگان این دو ادبیات بر می گردد. هم چنین نارسایی و 
گنگ بودن معادل ها و توصیف و مسامحه ای که فرهنگ نویسان در تبیین صنایع ادبی داشته اند 
بر ابهام مسئله افزوده است. عالوه  بر  این، اعمال سلیقه در تعاریف و تفاسیر صنایع ازسوی 
بالغت شناسان انگلیسی و فارسی منجر به ناهماهنگی هایی در کتب بالغِی هر یک از این زبان ها 
گشته است. شیوۀ به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی-کتابخانه ای است؛ نیز با رویکردی 
تحلیلی تالش شده است تا دو اثر حماسی مورد بررسی قرار گیرند. هم چنین با بهره گیری 
از مکتب آمریکایی در نقد تطبیقی و فارغ از تأثیر  و  تأّثر مستقیِم آثار ادبی از یکدیگر، براعت 
استهالل و استمداد در شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون مورد نقد و بررسی قرار 
گرفته است تا بتوان زوایای مختلف این آرایه های ادبی و نقش دیگر صنایع نزدیک و مرتبط با 

آن در شعر و  ادب فارسی و انگلیسی روشن گردد. 
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مقدمه
آرایه های ادبی در شعر و ادب فارسی و انگلیسی نقاط مشترک فراوانی دارند به گونه ای که 
بررسی و تطبیق آن ها ابعاد این آرایه ها را روشن تر و وجه تمایز و تشابه هر یک را آشکار 
می سازد. هم چنین آرایه های ادبی توانسته اند در بستر فرهنگی و فضای روان شناختی 
هر سرزمینی َپروبال گیرند و فراخور نگرش فلسفی شاعران و نویسندگان هر زبانی، 
در مسیرِ حرکِت تاریخی و نیز تحّوِل روان آدمی انسجام یابند )جواری و آسیب پور، 
55-33(. شعر فارسی و انگلیسی و نیز حماسه های منظوم این دو ادبیات نشان داده اند 
که برای شاعران و نویسندگان، آغاز و ابتدای اثر و نیز نحوۀ بیان موضوع از مهم ترین 
و نیز چالش برانگیزترین بخش های خلِق اثر ادبی بوده است. براعت استهالل در شاهنامۀ 
فردوسی و استمداد در بهشت گمشدۀ میلتون از این قاعده مستثنی نبوده و در این 
پژوهش تالش شده است تا شیوۀ آغازِ این دو اثر جاودانه بررسی و تبیین شود. بی شک 
با بهره گیری از آرایه و فنون براعت استهالل و استمداد که همواره نقطۀ آغازین آفرینش 
ادبی بوده اند، شاعران تالش کرده اند تا اوج هنر و خالقیت خود را در همان ابتدای اثر 

نشان داده و خوانندگان خود را به مطالعه و خوانش مابقی اثر وادارند.
انگلیسی و کنکاش در شیوۀ طبقه بندی  فارسی و  با بررسی کتب بالغِی معاصرِ 
آرایه های ادبی در این آثار می توان به مقولۀ براعت استهالل و بازتاب آن در ادب فارسی 
و انگلیسی بیشتر آشنا شد. بی شک، معانی، بیان و بدیع از حوزه های اصلی علم بالغت 
به حساب می آیند و شناخت دقیق آن ها می تواند زمینه ای برای درک بهتر صنایع ادبی در 
زبان فارسی و انگلیسی باشد. به عبارت دیگر، فهم درست معانی و بیان، نقش آن ها در 
زیباسازی کالم و سخن، و نیز تاثیرگذارِی بهتر سخن بر خوانندۀ متن در سایۀ موسیقی 
الفاظ کالم( و تداعی )معانِی متنوع کالم( مقّدمه ای بر هرگونه بحثی درباب  )ظاهر و 
آرایه های ادبی و علوم بالغی است. معموال در کتب بالغِی فارسی با سه عنوان بیان، 
معانی و بدیع برمی خوریم به گونه ای که مباحث بالغی با این سه عنوان عجین شده است. 
ازاین رو، ارائۀ تعریفی جامع و بررسی آن ها امری ضروری به نظر می رسد. جالل الدین 
ُهمایی در کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی، فنون بالغت )علوم بالغت یا صناعات 
ادبی( را دانش فّن بدیع و دیگر فنون ادبی می داند )ُهمایی، 4(. وی فنون بالغت را شامل 
سه فّن معانی، بیان و بدیع برشمرده و براین نکته تأکید می کند که گاهی این سه را، و یا 
بیان و بدیع را فّن بدیع و علم بدیع، نام گذاری می کنند )همان 8(. بدیع در نظر وی یعنی 
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«آرایش سخن فصیح بلیغ، خواه نظم باشد و خواه نثر» )همان 9( و صنایع بدیعی به دو 
سطح لفظی و معنوی تقسیم می شوند؛ در بدیع لفظی، زینت و زیبایی سخن وابسته به 
الفاظ است؛ و در بدیع معنوی، ُحسن و زیبایی کالم بر معنی استوار است نه لفظ )همان 

38-37؛ 225-226(.  
سّیدمحمد علوی مقّدم و رضا اشرف زاده در ابتدای کتاب معانی و بیان، علوم بالغی 
را مانند ُهمایی، در سه علم معانی، بیان و بدیع تعریف می کنند و بر این نکته تأکید دارند 
که کالم بلیغ آن است که هم شرط فصاحت را دارا باشد و هم به مقتضای حال  و  مقام 
باشد )علوی مقّدم و اشرف زاده 1(. ایشان علم معانی را در راستای جایگاهِ گوینده و 
شنونده تعریف کرده و با تکیه بر نقش مخاطب یا همان شنونده، قسمت مهم علم معانی 
را مربوط به احوال شنونده یا مخاطب دانسته اند )همان 30(، و برای تبیین علم معانی به 
تعریف ذبیح اهلل صفا در کتاب آییِن سخن بسنده کرده اند: «علم معانی، علم به اصول و 
قواعدی است که به  یاری آن کیفّیت مطابقه کالم با مقتضای حال  و  مقام شناخته می شود» 
)صفا به نقل از علوی مقّدم و اشرف زاده، 30(. علم بیان از نظر ایشان عبارت  است از: 
«مجموعه قواعد و قوانینی که به  وسیلۀ آن ها می توان یک معنی را به گونه های متعّدد بیان 
کرد؛ به  شرط  آن که این شیوه های گوناگون، در میزان روشنی و پوشیدگی با یکدیگر 
متفاوت باشند و این تفاوت، مبتنی بر تخیل باشد» )همان 84(؛ در چنین تعریفی از علم بیان 
می توان گفت که تکیه بر صورت های مختلف و متمایز خیال و وسایلی )صوری( است که 

بتوان با آن ها مفهومی واحد را به شکل های گوناگونی بیان داشت.
نوآورده  و  نوپدید  نوآیین،  به معنای  را  بدیع  کّزازی  میرجالل الدین  از سوی دیگر، 
پنداشته و آن را دانش آرایه های سخن می داند؛ آرایه های سخن از نظر وی زیورهای 
ُبرونی هستند که پیکر سخن را می آرایند. کّزازی سپس آرایه های سخن را به دو بخش 
آرایه های واژگانی و آرایه های معنوی )یا صناعات معنوی( تقسیم کرده است )کّزازی، 
1393، 26-25(. هم چنین وی علم بیان را دانشی می داند که در آن «از چگونگی بازگفت و 
بازنمود اندیشه ای، به شیوه های گوناگون هنری سخن می رود» )همان 26(؛ چهار زمینۀ 
اصلی در دانش بیان عبارتند از: تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه )همان(، این در حالی است که 
ُهمایی چهار مورد مذکور را در زمرۀ صنایع معنوِی بدیع گنجانده است )ُهمایی، -225

261(. اّما سیروس شمیسا بیان را در کتاب بیان این گونه تعریف می کند: «ایراد معنای 
واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این که اختالف آن طرق مبتنی بر تخیل باشد» 



From Persian “Prologue” to English “Invocation”: A Comparative . . .

 Vol.18, NO. 26, Spring and Summer 2021Critical Language & Literary  Studies   108

)شمیسا، 1381)1(، 24(؛ وی در ادامه ابواب علم بیان سّنتی را مشتمل بر چهار باب 
می داند: مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه )همان 25-24(. از سوی  دیگر، شمیسا علم معانی 
را در کتاب معانی بحث در معانی ثانوی جمالت می پندارد و با موّثر شمردن سخن ادبی، 
آن را مقتضای حال مخاطب و موضوع و مقام وی می داند )شمیسا، 1381)2(، 13(. 
شمیسا علم بیان را تحلیل واژگانی می داند که در معنای خود به  کار نمی روند، و نیز علم 
معانی را بررسی جمالتی که در معنای خود به کار نمی روند، تعریف می کند؛ درادامه ربط 

میان معانی و بیان را این گونه شناسایی می کند:
اساِس علم بیان مطالعۀ انحای سخنان مخیل است، یعنی ربط بین معنی حاضر )کالمی 
که گفته می شود( و معنی غایب )مفهومی که باید دریابیم( با تخیل صورت می گیرد و 
جهت هدایت تخیل، معموالً قرینۀ لفظی در کالم موجود است. حال  آن  که در معانی، سخن 
از جمالتی است که قرینۀ لفظی ندارند تا شنونده را به معنای ثانوی هدایت کنند و هدایت 
از طریق تعّقل یعنی توّجه به اوضاع و احوال و قرائن حالی و مقامی صورت می گیرد 

)شمیسا، 1381)2(، 15(.  
شفیعی کدکنی علم معانی را علمی می داند که «زیبایی و تأثیر آثار ادبی را فقط از 
دیدگاه ساختمان جمله مورد بحث قرار می دهد» )شفیعی کدکنی، 1391، 430( و علم بیان 
را علمی می داند که یک مقصود را به چند گونۀ مختلف بتوان ادا  کرد )همان 436(. وی در 
کتاب موسیقی شعر بدیع را دست خوش بازی و اصطالح تراشی بیکارهای دوران انحطاط 
فرهنگی می داند )شفیعی کدکنی، 1389، 293( و در کتاب رستاخیز کلمات براعت استهالل 
را در زمرۀ این اصطالحات زاید آورده و تأکید می کند که این صنعت «به ندرت زیبایی 
دارد» )شفیعی کدکنی، 1391، 456(؛ برخی دیگر نیز راه شفیعی کدکنی را پیشه کرده اند 
و براعت استهالل را اصوالً صنعت بدیعی به حساب نمی آورند )مرتضایی، 187(. با این 
توضیحاِت اجمالی درباب فصل تمایز علم بیان و علم معانی، و نیز درنظر گرفتن تسامحی 
که در طبقه بندی آرایه های ادبی صورت گرفته است تا فهم آن ها را بهتر و آسان تر گرداند 
و درک این واقعیت که «ال مشاحه فی االصطالحات» چنان که نمی توان دقیقاً مرز سایه را 
از آفتاب جدا کرد به روشنی نیز نمی توان حدود و ثغور لفظ و معنا را از هم جدا ساخت» 
)محّبتی، 65(، می توان صنعت براعت استهالل را در شمار علم بدیع و از نوع بدیع معنوی 
به  حساب آورد؛ زیرا که «اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر دهیم باز آن ُحسن باقی می ماند» 
)شریفی، 330(. جالل الدین ُهمایی براعت استهالل را نوعی از صنعت تناسب و مراعات  
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نظیر دانسته )ُهمایی، 303( و شرط بدیع معنوی دانستن تناسب و مراعات نظیر را منوط 
به معانی الفاظ می داند نه خود الفاظ، «و اگر ُحسنی در الفاظ وجود می گیرد تابع معانی 

باشد» )همان 259-260(.  
بالغت در سّنت انگلیسی عمدتا به فّن خطابه1 یونان و روم باستان برمی گردد و 
مهم ترین مباحث را باید در کتاب فّن خطابه2 ارسطو و خطیبان و آموزگاران دوران 
یافت: نظیر کوینتیلیان در کتابOratoria Ins titutio و سیسرو در  او  از  بعد  هلنیستی 
کتاب های De Invertione، Optimo Genere Oratorum و De Oratore )Cuddon,  606(. فّن 
خطابه به تکنیک ها و فنونی اشاره دارد که به مدد واژگان و کاربرد هنری آن ها درصدد 
تشویق و ترغیب خواننده می باشد )Mikics، 263(. ارکان اصلی خطابه در نگاه یونانیان از 
این  قرارند: 1. رکن ابداع؛ 2.رکن ترتیبات؛ 3. رکن سبک؛ 4. رکن حافظه؛ 5. رکن فّن بیان؛ 
رکن ابداع و رکن ترتیبات یعنی یافتن مطالبی برای بیان و نیز شیوه های تنظیم و ترتیب آن 
و شرح  و بسط موضوع. اّما رکن سبک برخالف ابداع که در جستجوی ایده ها می باشد، 
به شیوۀ بیان می پردازد. رکن حافظه و فّن بیان از ارکانی است که در دوران هلنیستی 
به ارکان خطابه افزوده شد. )Quinn، 365(. هم سویی بالغت غربی و بالغت اسالمی در 

خطابه و به خصوص رکن سبک به خوبی نمایان است:
بالغت در جهان اسالم معانی متعّددی دارد که دو معنای آن ُپرکاربردترند: معنای 
نخست آن به طور کلی با فّن خطابه هم پوشی دارد و معنای دوم آن که مجموع اصول 
سبک شناختی و زیبایی شناختی را دربرمی گیرد با مجموعۀ اصول و تمهیدات رکن سبک 
... واژه گزینی و واژه چینی )فصاحت کلمه و کالم(، ترسیم زندۀ واقعیات  برابر است 
)وضوح البیان(، تزیین و آرایش کالم )صناعات لفظی/معنوی و مجازها(، تناسب، سطوح 
سبکی، انواع سبک، الگوهای بالغی ایده آل و نظم موسیقایی کالم )عمارتی مقّدم، 42-43(.

 ،Figurative Language ایبرامز در کتاب فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی در مدخل
زبان مصنوع یا بدیع را هنجارگریزی از معنای رایج کلمات و نیز ترتیب عادی واژگان 
می داند. وی سپس زبان بدیع را به دو بخش تقسیم می کند: 1. صنایع معنایی )بیان(3 که 
در معنی کلمات تغییر و دگرگونی قابل توّجهی صورت می گیرد؛ 2. صنایع بدیعی )فنون 
بالغت(4 که الگوی نحوی کلمات و ترتیب آن ها متحّول می شود. ایبرامز تشبیه، استعاره، 

1. Rhetoric   2. Rhetoric   
3. Figures of thought   4. Figures of speech
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کنایه و مجاز را در مقولۀ صنایع معنایی )بیانی( قرار می دهد )Abrams 118-122(؛ اّما 
صنعت استمداد را در مبحث صنایع بدیعی یا صناعات بالغت بررسی کرده است. وی 
هم چنین بر این موضوع تأکید می کند که طبقه بندی و تقسیمات مذکور مورد قبول تمامی 
 Abrams( بالغت شناسان نیست و دراین خصوص اختالف نظرهای فراوانی دیده می شود

.)313

در پژوهش های تطبیقی همواره دو مکتب فرانسوی و آمریکایی مورد نظر پژوهش گران 
و سخن شناساِن تطبیقی بوده است. مکتب فرانسوی به طور سّنتی بر روابط و نزدیکی 
آثار ادبی و نیز تأثیر  و  تأّثر مستقیم آن ها، چه زبانی و چه تاریخی، تأکید می کند. حال  آن 
 که، در مکتب آمریکایی تأثیر  و  تأّثرِ مستقیم، یگانه معیار سنجش های ادبی-تطبیقی نیست، 
بلکه الگوهای دیگری برای نقد تطبیقی در نظر گرفته شده است؛ نظیر نقش جنبش ها و 
مکاتب مهم ادبی جهان؛ ژانرها و انواع ادبی؛ و درون مایه و موضوعات ادبی برجسته در 
ادبیات جهان )Jos t, 33(. بدین  معنا  که فارغ از تأثیر  و  تأّثر مستقیِم آثار ادبی می توان آن ها 

را در سایۀ دیگر موضوعات ادبی و دسته بندی ها، مورد نقد و بررسی قرار داد.
نگاهی اجمالی به بالغت فارسی و بالغت انگلیسی، بررسی براعت استهالل و استمداد، 
و نیز تبیین دیگر ابعاد هنرِی آن ها در دو اثر ماندگار فارسی و انگلیسی، شاهنامۀ فردوسی 
و بهشت گمشدۀ میلتون، هدف اصلی این پژوهش است تا با مقایسه و مقابلۀ آن ها بتوان 
اهمّیت آرایه های ادبی و شعرِی سّنت های ادبی جهان را بیشتر بازشناخت، و هم چنین 
ابعاد مختلف این آرایه ها را مورد بررسی و کنکاش قرار داد. پرسش اصلِی تحقیق حاضر 
این است که بالغت فارسی و بالغت انگلیسی بر مبنای چه قواعدی طبقه بندی و تقسیم 
شده اند و نحوۀ برخورد بالغت شناسان و نّقادان فارسی و انگلیسی با صنعت براعت 
استهالل چگونه بوده است. عالوه  براین، با بررسی و تطبیق براعت استهالل و استمداد 
در دو حماسۀ مهم فارسی و انگلیسی، تالش شده است تا ظرایف و پیچیدگی های این 

صنایع ادبی آشکار و نقاط اشتراک و افتراق این دو روشن گردد.
تردیدی نیست که بالغت در هر سّنت ادبی ماحصل آفرینش ها و خلق ادبی در آن زبان، 
رویارویی شاعران با موضوعات مختلف ادبی، و سرانجام نحوۀ پردازش بالغت شناسان 
و سخنوران و نگاه آن ها به آثار ادبی بوده است. تحقیق در حوزۀ وسیع بالغت و صنایع 
ادبی امری ضروری است، و لذا سیر در کتب بالغی، بررسی شیوۀ بالغت نویسی و 
روش نگارش آرایه های ادبی توسط متخّصصین ادبی، و تشریح نمونه های آن در ادب 
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جهان می تواند راه را بر شناخت بیشتر صنایع ادبی بگشاید. به نظر می رسد پژوهش و 
تحقیق در حوزۀ بالغت فارسی و انگلیسی کمتر صورت گرفته است، و از ویژگی های مهم 
این گونه تحقیقات آشنایی خوانندگان و ادب دوستان و نیز پژوهش گران با شعر و ادبیات 

جهان و آرایه های ادبی-هنری در سپهر شعری آن ها می باشد.

پیشینۀ تحقیق
پژوهش های مختلفی در زمینه بالغت به طور  عام و براعت استهالل و زیرمجموعه های 
آن به طورخاص انجام گرفته است. اّما عمدۀ این پژوهش ها منحصر به شعر و  زبان 
فارسی است و به نظر می آید پژوهش گران کمتر به مقولۀ جهانی آن و شیوۀ بازتاب 
بالغت در آثار فارسی و انگلیسی توّجه داشته اند. منتخبی از این پژوهش ها عبارتند از: 
«نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی» )ایران زاده 122-103( که به بررسی و 
سیر و  تطول آرایه های ادبی در زبان فارسی،  سرچشمه های زیبایِی سخن، ارزش ها 
و اهداف صنایع ادبی، و تمایز میان آن ها پرداخته است؛ «براعت استهالل» )علوی مقّدم 
60-48( پژوهشی است مفّصل درباب سابقه و ریشه های براعت استهالل و وجه تسمیۀ 
آن در کتب بالغی، و این که از چه زمان و به وسیلۀ چه کسی و در چه کتابی چنین 
اصطالحی نخستین بار مورد استفاده قرار گرفته است؛ در «آینه داری و تفاوت آن با 
براعت استهالل باتکیه بر شاهنامۀ فردوسی» )موسوی 393-377( نویسنده به چگونگی 
پردازش داستان ها توسط فردوسی در شاهنامه پرداخته و تأکید می کند که فردوسي 
از آینه داري و شاخه هاي مختلف آن در روند داستان و روایت های خود استفاده کرده 
تا بتواند خواننده را به حدس و گمانه زنِي پایاِن قّصه تشویق کند؛ «براعت استهالل در 
تاریخ جهانگشای جوینی» )رویانی و سنچولی 40-27( تحقیقی است که به بسامد براعت 
استهالل در تاریخ جهانگشای جوینی پرداخته و بر این موضوع صّحه می گذارد که 
جوینی در ابتدای هجده داستان توانسته هنگام توصیف خود از صبحگاهان خواننده را 
در جریان محتوای داستان و وقایع آن قرار دهد؛ نویسندۀ «براعت استهالل غزل سعدی» 
)مدّرس زاده 81-59( به بحث و بررسی اّولین غزل در مجموعه غزل های سعدی پرداخته 
و چگونگِی براعت استهالل در این غزل توحیدی را تبیین و توصیف کرده است؛ «تحلیل 
نمایه و تطبیق آن با براعت استهالل در خسرو و شیرین و لیلی  و مجنون نظامی» )واثق 
عّباسی و دیگران 74-63( پژوهشی است که دو عنصر براعت استهالل و نمایه را در 
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منظومه های نظامی گنجوی تحلیل و تطبیق کرده است؛ و سرانجام  در «براعت استهالل 
تغّزل گونه در شاهنامه» )عّباسی و فوالدی 186-173(، نویسندگان براعت استهالل را در 
دیباچۀ سه داستان «کیخسرو»، «رستم و اسفندیار» و «پادشاهی هرمزد» در اثر سترگ 

شاهنامۀ فردوسی مورد نقد و بررسی قرار داده اند. 

1. براعت استهالل و روش آن
مطالعـۀ تاریخـِی براعـت اسـتهالل در کتب بالغـی و معانی نشـان می دهد که نّقـادان و 
بالغت شناسـان بـه آن بـا دیدۀ تردید نگریسـته اند و تا سـدۀ هشـتم قمری به اشـاراتی 
همچـون ُحسـن مطلـع و مبـادی سـخن بسـنده کـرده و از نـام براعت اسـتهالل خبری 
نیسـت. یکـی از پژوهش هـای دقیق در خصوص صنعِت براعت اسـتهالل و شـکل گیرِی 
تاریخـی آن توسـط سـّیدمحّمد علوی مقـّدم در مقالـه ای بـا همیـن نـام یعنـی «براعـت 
اسـتهالل» صـورت گرفتـه اسـت. پژوهش هـای وی نشـان می دهـد کـه در کتاب هـای 
البدیـع ابن معتـز، البیـان و البییـن و الحیـوان جاحـظ بصـری نامـی از براعت اسـتهالل 
نیامـده اسـت. در سـده های بعـد نیز متکلّمانـی چون رمانـی، ابوبکر، قاضـی عبدالجبار، 
ابن طباطبـا، ابوالقاسـم حسن بن بشـر آمـدی، علی بن عبدالعزیـز جرجانـی، سّیدشـریف 
رضـی و ابوهـالل عسـکری هیچ کـدام به صراحـت از عنـوان براعـت اسـتهالل سـخنی 
به میـان نیاورده انـد، اگرچـه بـه ُحسـن مطلـع و آغـازی نیـک اشـاراتی داشـته اند. اّمـا 
در سـدۀ هشـتم قمـری بـود کـه خطیـب قزوینـی بـا الهـام از آراء عبدالقاهـر جرجانی، 
زمخشـری و سـکاکی کتاب االیضاح را نوشـت و در آن به براعت اسـتهالل اشاره کرد. 
بعـد از او نیـز سـعدالدین تفتازانـی براعـت اسـتهالل را در کتاب خود شـرح داده اسـت 

.)48-61 )علوی مقـّدم، 
براعت در لغت به معنای فصاحت، شیوایِی کالم، تفّوق، بربلندی آمدن، و کمال در 
دانش  و فضل است، و استهالل یعنی جستجوِی هالل ماهِ نو و نخستین صوت و بانگ 
کودک هنگام تولّد )معین، 254؛ انوری، 888؛ ُهمایی، 303؛ علوی مقّدم، 48؛ محّبتی، 108(. 
اّما براعت استهالل به عنوان صنعتی ادبی به بخش های آغازین یک اثر اشاره دارد آن جاکه 
شاعر/نویسنده میان مقّدمه و موضوع، تناسب و پیوندی دلنشین برقرار می کند، یا این که 
در مقّدمه عبارات و مطلبی لطیف و زیبا می آورد تا ذهن خواننده را برای وقایع بعدی 
آماده سازد، و در واقع پیش درآمدی است مختصر برای نمایش کّل اثر که با عناوین 
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دیگری نیز شناخته می شود: خوش آغازی، نیک آغازی و شگرف آغازی )نشاط، 109؛  
خانلری، 86؛ کّزازی، 1389، 156؛ شریفی، 335؛ سعادت، 531؛ محّبتی، 109؛ ابراهیمی، 19؛ 
فشارکی 128(؛ براعت استهالل هم چنین در پیوند نزدیکی با دیگر صنایع ادبی می باشد: 

تناسب، مراعات نظیر، ُحسن مطلع، ُخطبه نویسی، تمهید، التفات و آینه داری. 
نادر ابراهیمی در کتاب خود براعت استهالل: یا خوش آغازی در ادبیات داستانی، آن 
را این گونه تعریف می کند: «موّثر، مقبول، جمیل و جّذاب آغازکردن )یا شدن( داستان، 
آن گونه که این آغاز، در ارتباط با، یا در خدمت یک یا چند عنصر از عناصر پایه در داستان 
باشد، و نیز در ارتباط با سازه های اصلی و ساختار داستان» )ابراهیمی 20(. وی که براعت 
استهالل را از مهم ترین بخش های داستان نویسی تلّقی می کند، با بررسی و تفّحص در 
شروع و آغاز داستان های مطرح ایران و جهان، انواع خوش آغازی )براعت استهالل( را بنا 
بر عناصر پایه و اصلِی ادبیات داستانی این چنین برمی شمرد: 1. خوش آغازی موضوعی؛ 
2. خوش آغازی شخصیتی؛ 3. خوش آغازی زبانی  و  بیانی )سبکی، بالغتی، نگارشی(؛ 4. 
خوش آغازی فضاساز؛ 5. خوش آغازی حرکتی؛ 6. خوش آغازی محتوایی؛ 7.خوش آغازی 
تصویری؛ 8. خوش آغازی بافتی )ابراهیمی، 29(. هم چنین معتقد است براعت استهالل 
قریِن نخستین رویارویی مخاطب با داستان است و لذا انواع برخوردها را شاهد هستیم: 
1. برخورد رمزی؛ 2. برخورد اضدادی؛ 3. برخورد کنجکاوی برانگیز؛ 4. برخورد فضایی؛ 

5. برخورد عاطفی؛ 6. برخورد فلسفی؛ 7. سایر برخوردها )ابراهیمی،50-51(. 
ازسوی دیگر، حسین پاینده در کتاب گشودن رمان، ضمن اشاره به اهمیت صفحات 
نخست و آغازین رمان ها و ادبیات داستانی، و نیز ارتباط مقّدمه با مابقی رمان و ساختار 
آن، عمل گشودن را در دو معنِی باز کردن و آغاز کردِن رمان معرفی می کند. ازنظر وی 

باز کردن به نقد ادبی برمی گردد و آغاز کردن به رمان نویسی: 
گشودن رمان در معنای دوم )معنایی که به عمل نگارش مربوط است( یعنی آغاز 
کردن رمان به شکلی که هم موجب تعلیق شود و هم نخستین نشانه ها از پیرنگی که 
دهد. همان گونه که رمان نویسان  به دست  به صورتی فشرده  را  تکوین می یابد  متعاقباً 
صناعت شناس و حرفه ای به خوبی واقف اند، طراحِی صحنۀ آغازین دشوارترین مرحله 
در فرایند نگارش رمان است. اولین صحنه باید آن قدر گیرا و تأّمل انگیز باشد که خواننده 
را به ورود به جهان خیالی رمان، همراهی با شخصیت ها و دنبال کردن رویدادهایش 

ترغیب کند )پاینده، 10(. 
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براعت استهالل امروزه مرزهای ادبیات را درنوردیده است و به قلمرو سینما نیز راه 
یافته است:

در سینما این صنعت – آغاز خوب و متناسب با موضوعِ اصلی فیلم – معموالً در 
تیتراژهای متناسب خود را نشان می دهد. در عصر جدید - اثر به یادماندنِی چارلی 
چاپلین – فیلم با نمای نزدیک از صفحۀ ساعتی شروع می شود که عقربۀ ثانیه شمار آن 
به سرعت حرکت می کند. این عقربۀ ثانیه شمار، شبیه به آچار است ... ساعت، نماد زمان – 
عصر و روزگار – است و عقربۀ ثانیه شمار که به شکل آچار است، نماد صنعت که یّکه تاز 
عرصۀ این عصر است. آغاز – تیتراژ – عصر جدید را می توان به عنوان یکی از بارزترین 

نمونه های «براعت استهالل» برای همیشه به خاطر سپرد )حسینی، 1383، 255-256(. 

2. استمداد1 و شیوۀ آن
بالغت و آرایه های ادبی در زبان انگلیسی به طور قابل توّجهی وام دار ادبیات کالسیِک 
یونان و نظریه پردازان آن خّطه می باشد به گونه ای که می توان به عنوان مثال طبقه بندی ها 
و نظام سازی های ارسطویی را ماَحَصِل ادبیات نمایشی و تراژدی ها و کمدی های یونان 
نظیر نمایشنامه های سوفکلس دانست )استارمی، 35-15(. در بالغت انگلیسی، خطاِب 
شاعرانه )التفات(2 اشاره ای صریح است به شیئی غایب که می تواند انسان، یک موجود 
انتزاعی و یا حّتی غیرانسان باشد. استمداد )الهام جویی(3 گونه ای از خطاب شاعرانه 
به حساب می آید که مخاطب الهه ای آسمانی یا خداوند است؛ موجودی فرازمینی که شاعر 
در سرودن شعرِ خود از او مدد می جوید و طلب یاری می کند. ریشۀ واژۀ انگلیسی 
Guralnik، 742; Kui�( التین به معنای احضار کردن و فراخواندن است invocatio  آن از

per، 587(. استمداد انگلیسی شباهت های زیادی با تحمیدیه در ادب فارسی دارد؛ «تحمید 

در لغت به معنی مبالغت کردن در حمد و نیک ستودن و پی درپی ستایش کردن است 
ادای  نام و  از برای خدا و ذکر  ادبی به معنی بسیار حمد گفتن  و در اصطالح علوم 
احترام است به پیامبر اسالم محّمد مصطفی )ص( در صدرِ خطبه ها و دیباچۀ کتاب ها» 
)ستوده و نجف زاده 7-6(. هم چنین بایستی توّجه داشت که در سّنت ادبیات کالسیک 
فارسی، دیباچه نویسی یا خطبه نویسی نزد نویسندگان و ادیبان و سخن پردازان همواره 
مهم بوده است و «غالبا بیشتر هنر و مهارت نویسندگی خود را در دیباچه نگاری به کار 

1. Invocation   2. Apos trophe
3. Invocation
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می برده اند و از حمدوستایش خداوند بزرگ و سپاس نعمت های او و نعت پیامبر اکرم 
)ص( آغاز کرده پس ازآن به ذکر غرض تصنیف و تالیف کتاب و سایر خصوصیات آن 
می پرداختند» )سّجادی، 8(؛ شاهنامۀ فردوسی )فردوسی، 17-1( دارای دیباچه ای است 
که حاوی تحمیدیه و گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب است، و درواقع می توان نمونه ای عالی 

از براعت استهالل را در آن یافت.   
استمداد انگلیسی دربردارندۀ تحمید و تمهید است و طّی آن هم موجودی مقّدس یا 
فرازمینی احضار و تقدیس می شود و هم به موضوع اثر اشاره می گردد، ضمن این که 
هدف شاعر از سرودن اثر نیز آشکار می شود. در ادب فارسی صنعت براعت استهالل 
به عنوان صنعت بدیعی و به شکل صفتی عام برای تحمیدیه ها درنظرگرفته شده است 
)ستوده و نجف زاده، 23(. استمداد در متون کالسیِک ادبیات غرب معموال در ابتدای اثر 
 )Homer, 1( 2و در صفحات نخستین آن ظاهر می شود، مانند حماسۀ ایلیاد1 نوشتۀ هومر
یا آغاز بهشت گمشدۀ3 جان میلتون4 )میلتون 10-9( که در آن شاعر از الهه ای آسمانی 
برای خلق اثری بزرگ و عبور از مسیر پرمشّقت آن مدد می جوید، و ضمناً هدف خود 
از سرودن آن حماسه را آشکار می کند. دادِن پیش زمینۀ ذهنی به خواننده یا مخاطب، 
عمدتاً در کنار این گونه استمدادها دیده می شود. بنابراین، استمدادها در ابتدای اثر ظاهر 
می شوند، شکل تحمید را دارند و سایه هایی ازآنچه قرار است اّتفاق افتد در آن پدیدار 

می شوند، و لذا بایستی آن ها را گونه ای از براعت استهالل به حساب آورد. 
هم چنین در بالغت انگلیسی با دو صنعت دیگر که به نظر می آید درپیوند نزدیکی با 
براعت استهالل هستند روبرو می شویم: تمهیدِ مقّدمه5 و آینه داری6. اولی به حوادثی 
اشاره دارد که پیش از وقوع در مقّدمه بدان پرداخته می شود )Cuddon, 562( و دومی به 
سرنخ هایی در ادبیات روایی گفته می شود که منجر به پیشرفت وقایع در آینده خواهد شد 
)Quinn، 170(. سیما داد تمهیدِ مقّدمه را معادل Prolepsis انگلیسی گرفته و آن را صناعتی 

می داند «که به موجب آن شاعر آنچه در آینده رخ خواهد داد، از قبل بگوید» )داد 167(. از 
نمونه های تمهید می توان به منظومۀ جان کیتس7 )1821-1795 م.( با عنوان ایزابال8 اشاره 
کرد که در آن یکی از شخصیت ها پیش  از  آنکه به  قتل رسد، مقتول نامیده می شود: «آنگاه 
دو برادر به همراه مقتولشان/ از حوالی فلورانس زیبا عبور کردند/ تا به رودخانۀ آرنو 

1. Iliad   2. Homer   3. Paradise Los t
4. John Milton  5. Prolepsis  6. Foreshadowing
7. John Keats  8. Isabella
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که با سواحلی صاف می جوشید رسیدند» )Cuddon, 562-563(. بنابراین، تمهیدِ  مقّدمه 
تکنیکی است برای آماده سازی ذهن خواننده در پیکرۀ یک اثر ادبی. آینه داری نیز به 
رمزگشایی و آشکارسازی حوادث پیش  از وقوع گفته می شود. در نمایشنامۀ ِهدا گابلر1 
نوشتۀ ایبسن2 )1906-1828 م.(، ِهدا در اوایل نمایشنامه هفت تیری در دست دارد و با 
آن بازی می کند که می تواند به خودکشی وی در آینده مرتبط باشد )Quinn، 170(. اگرچه 
شباهت های زیادی میان آینه داری، تمهیدِمقّدمه و براعت استهالل است، اّما کاربرد عملی 

هر یک در آثار ادبی متفاوت است: 
تمهید، پي نگاه و براعت استهالل معاني و کارکردهایي نزدیک به آینه  داري دارند و گاه 
با وجود پاره اي تفاوت ها به یک معنا به کار رفته  اند. تمهید و پي  نگاه به صورتي آشکار عین 
رویدادهاي آینده را پیش از رویداد نشان مي دهند /روایت مي کنند و در روایت رویدادها 
از زمان پیشي مي گیرند، اّما آینه  داري تنها با به کارگیري لحن مناسب، حال   و هوایي 
می سازد که انتظار وقوع رویدادهاِي آینده را در خواننده برانگیزد. تفاوت براعت استهالل 
با آینه داري نیز در آن است که براعت استهالل در دیباچۀ اثر تالش مي کند نتیجۀ خوب یا 
بد آن را روشن کند، اّما در آینه  داري شیوۀ مرتب شدِن رویدادها و دادن اطالعات در تمام 

اثر است که سبب پیشگویي مورد نظر خواننده می شود )انوشه، 17(. 
 نگاهی به فرهنگ اصطالحات ادبی و معادل یابی های آن ها برای صنایع مذکور، نشان 
از تشّتت آراء دارد؛ به عنوان نمونه Invocation را داد و هم چنین سخنور و زمانی، استمداد 
)داد، 33؛ سخنور و زمانی، 60(، سبزیان و کّزازی، استمداد و الهام جویی )سبزیان و 
کّزازی، 283( و حسینی، هّمت طلبیدن و ارتسام )حسینی، 1375، 43( برگردانده اند. وقتی 
به مدخل براعت استهالل در فرهنگ ها مراجعه می شود نتایج حیرت انگیز است. سخنور 
و زمانی و نیز داد برای براعت استهالل معادلی پیشنهاد نداده اند، اّما طباطبایی و حسینی 
)طباطبایی، 38-37؛ حسینی، 1375، 21( برای آن معادل هایی برگزیده اند که عجیب به نظر 
می آیند: Epanorthosis, Correctio, Amblysia. حال اگر به مفهوم این معادل ها به فرهنگ ها 
مراجعه شود معلوم می گردد که هیچ کدام از آن ها معادل مناسبی برای براعت استهالل 
به معنای دوباره درست کردن است، و آن  از ریشۀ یونانی   Epanorthosis .نیستند
صنعتی است که طی آن آنچه گفته شده را تصحیح یا کامل کنی؛ سبزیان و کّزازی آن را 
Correc- .)Cuddon, 239 193؛ ، یاِضراب، رجوع و واگرد ترجمه کرده اند )سبزیان و کزاز

1. Hedda Gabler   2. Henrik Johan Ibsen
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tio نیز خود معادلی برای Epanorthosis است، و Amblysia صنعتی است مرتبط با ُحسن 
تعبیر و آن هنگامی است که برای خبری تلخ مقّدماتی چیده شود و زبان مالیم تر به کار 
 Cuddon, رود تا مخاطب آمادۀ شنیدن و پذیرش آن خبر تلخ باشد )سبزیان و کزازی، 25؛
29(. بررسی این صنایع حکایت از آن دارد که در برابری و انطباق با براعت استهالل، 

حقّ مطلب را ادا نمی کنند و با آن فاصله دارند. 

3. براعت استهالل در شاهنامۀ فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر و سخنور پارسی، در سال 329 هجری قمری در دهِ باژ 
از نواحی طابران توس دیده به جهان گشود و در سال 410 هجری قمری روی در نقاِب 
خاک کشید. فردوسی را خالق یکی از بزرگ ترین حماسه های ایران و جهان به حساب 
می آورند و شاهنامۀ او نمونه ای عالی از نوعِ حماسه است؛ «در ادب فارسی حماسه یک 
گونۀ روایی از ادبیات پهلوانی است که ممکن است منظوم یا منثور باشد» )امیدساالر، 40( 
و نوعی شعر وصفی به شمار می رود که متمرکز بر اعمال پهلوانی و رشادت های فردی 
و گروهی و قومی با انگیزه های ملّی است )صفا، 4(. باید توّجه داشت که حماسه خود به 
انواع مختلف تقسیم می شود؛ برخی آن را به سه گروه پهلوانی، اساطیری و کارناوالی 
تقسیم کرده اند و برخی حماسه های پهلوانی را در انواع تاریخی، ملّی، عاشقانه و دینی 
دسته بندی نموده اند. از نمونه های حماسۀ ملّی می توان به شاهنامۀ فردوسی، حماسۀ 
عشقی به بهمن نامه، حماسۀ تاریخی به ظفرنامه و برای حماسۀ دینی به علی نامه اشاره 

کرد )همان، 40-41(.  
شاهنامۀ فردوسی که حماسه ای پهلوانی-ملّی به شمار می رود مجموعه ای عظیم از 
داستان ها، روایات، تمثیل ها و مناسبات انسانی است که در آن موضوعات گوناگونی 
را می توان یافت آن گونه که «آیینۀ تمام نماِی فرهنگ، تمّدن، اخالق و آداب و سنن اقوام 
ایرانی از کهن ترین زمان ها تا روزگار شاعر است» )طاهری  مبارکه، 1(. فردوسی به خوبی 
توانسته در زمانۀ خود حقّ مطلب را برای خلق اثری جاودانه ادا کند زیرا «هر ملّت بزرگ 
باستانی، برای دوران تکوین خود حماسه ای دارد که باید به دست شاعر زبردستی 
زایانده و پرورده شود» )اسالمی ندوشن، 1391، 29(. مضامین و حکمت های شاهنامه 
بی شمارند و در طول تاریخ، ایرانیان به آن از دو منظر اصلی می نگریستند: «یکی سیاسی، 
یعنی وسیلۀ بازیافت شخصیت ملّی خود، و دیگری انسانی، یعنی کتاب حکمت و عبرت و 
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دستورنامۀ زندگی» )اسالمی ندوشن، 1390، 8(، اّما در کنار تمامِی این قابلیت های درونی 
نباید از هنر شاعری و فنون نویسندگی فردوسی غافل ماند. 

داستان های شاهنامه هر یک ظرفیت فراوانی برای نقدهای ادبی و تفسیرهای بالغی 
دارند. بسیاری از این داستان ها از حیث ساختار روایی و داستانی مستقل به نظر می رسند 
و شاعر برای برخی از آن ها «پیش از آنکه به موضوع اصلی داستان بپردازد، مقدمۀ 
کوتاهی در اندرز و موعظه یا وصف حال یا وصف طبیعت می آورد که آن را خطبۀ 
داستان می نامند» )خالقی مطلق، 1397)1(،  185(. درخت شاهنامه )پورخالقی چترودی، 
25-11( که در قامت حماسه ای ایرانی قد علم کرده است را می توان از زوایای مختلفی 
کنکاش و بررسی کرد. فردوسی در تدوین و گردآوری داستان ها از هنر و فنون شاعری 
کمال بهره را برده است تا اثر خود را از پراکنده گویی و لجام گسیختگی نجات دهد. 
برخالف  است  داده  خود  داستان های  به  که  استقاللی  عالوه بر  شاهنامه  بدین معناکه 
دیگر حماسه های مطرح غربی نظیر ایلیاد و اُدیسۀ1 هومر نگذاشته تا اثر، یک دستی و 
یک پارچگی خود را از دست بدهد و تبدیل به کتابی ازهم گسیخته شود )خالقی مطلق، 
1397)2(، 19(. ازاین رو، دیباچه ای که فردوسی برای شاهنامه فراهم ساخته دربردارندۀ 
بخش هایی است که هم در خور کتابی بزرگ و طوالنی است، و هم سرتاسر اثر بزرگ 

وی را انسجام بخشیده است.      
دیباچۀ شاهنامه حاوِی زوایا و ابعاد قابل توّجهی است و هر خواننده ای برای ورود 
به دنیای رنگارنگ و حیرت انگیز آن بایستی از این دروازه عبور کند. بدین معناکه اگرچه 
شاهنامه در دل خود داستان های بی شماری دارد اّما صفحات نخستین خود را به دیباچه ای 
اختصاص داده است که می توان آن را براعت استهالل شاهنامه نامید. به عبارت دیگر، 
دیباچۀ شاهنامه که حاوِی چندین تحمیدیه، گفتار اندر آفرینش عالم، ذکرِ فراهم آوردن 
کتاب و بنیادنهادن آن است به شکل ماهرانه ای ذهن خواننده را برای رویارویی با اثری 
اسطوره ای، پهلوانی و تاریخی )تمیم داری، 108-107( آماده می کند. بی شک فردوسی 
به خوبی می دانسته است که خلق چنین اثری نیاز به براعت استهاللی شایسته دارد تا 
ضمن برانگیختن ذهن خواننده و آشنایِی اولیۀ وی با عناصر داستانی-حماسی آن، 
مخاطب را برای گذر از معبرهای تلخ و شیرین کتاب آماده کند. تفّکر استهاللی )ابراهیمی، 
27( و شگرف آغازی همواره با خلق آثار بزرگ به خصوص حماسه، که در آن اندیشه و 

1. Odyssey
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زبان به شکل عالی درهم گره خورده اند تا میراث ملّت ها را حفظ و نگهداری کنند، همراه 
بوده است. 

نظر به آسمان ها، مددخواهی و استمداد از خداوند )یا الهه گان و خدایگان(، جوش و 
هیبت آفرینندگی و شروعی شگرف، نیاز به زبان و هنری عالی دارد تا نخستین سطرهای 
اثر را در نظر خواننده نیکو و سخته کند. هنری اینچنینی را می توان تنها در شاعران و 
نویسندگان بزرگ جهان یافت، و فردوسی در نخستین صفحات کتاب سترگ خود آن را 
به کمال رسانده است. همان گونه که ذکر شد دیباچۀ شاهنامه با نام و یاد پروردگار آغاز 
می شود و شاعر ضمن حمد و ثنای خداوند و پیغمبر )ص( و یارانش در قالب تحمیدیه و 
استمدادی مفّصل، خرد را نیز به عنوان عنصری الهی و یاری رسان ستایش و ثنا می کند. 
خردگرایی و خردستایی فردوسی از همان ابتدای کار آشکار می شود به گونه ای که گویی 

خرد تمثیلی زمینی از موجودی آسمانی است و بدان نیز باید توّسل جست؛ لذا:

             کــسی کو خرد را ندارد ز پیش          دلش گردد از کردۀ خویش ریش    
هـــشیـوار دیــوانه خوانـد ورا          هــمان خویش بیگانه خواند ور    

               ازویی به هر دو سرای ارجمند           گسـسته خـرد پای دارد به بنـد                 
 خرد چشم جانست چون بـنگری         تو بی چشم شادان جهان نسپری
 نخست آفرینش خرد را شــناس          نگهبان جانست و آن را سه پاس

)فردوسی ابیات 29-25( 
فردوسی پس از استمداد و تحمید به سراغ آفرینش عالم، مردم، آفتاب و ماه می رود؛ 
شاعر نه تنها دیباچۀ خود را مزّین به حمدوثنا و یادآورِی مردان نیک روزگار کرده 
بلکه شاهنامه را هم ترازِ کتاب های خلقت و پیدایش در کتاب مقّدس و دیگر کتب آسمانی 
پنداشته است. همین ویژگی در کتاب بهشت گمشدۀ میلتون مشهود است و در آن نیز 
شاعر درصدد پاسخ به رموز آفرینش و خلقت و جایگاه آدمی در عالم هستی است. 
واژۀ «اولین» شش بار در سی و سه مصراع ابتدای بهشت گمشده تکرار شده است و 
لذا می توان آن را کتابی در باب آغازها و پیدایش ها دانست. )Loewens tein 29( شاید 
بتوان گفت دیباچۀ شاهنامه با چیدمان منحصربه فرد خود ریشه در تفّکر استهاللی و 

شگرف آغازِی فردوسی دارد:
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ســرمـایۀ گـوران از نخـــست                  ز آغــاز بــاید که دانــی درست 
   که یزدان ز ناچــیز چـــیز آفـرید       بـــدان تـــا توانائی آرد پــدیـد

برآورده بی رنــج و بی روزگــار              وزو مـــایۀ گـوهــــــر آمد چهار 
    یکـــی آتــــش برشــــده تابناک      مــیان باد و آب از بر تیره خاک

                نخــستین که آتش ز جنبش دمـید       ز گرمیش پس خشـــکی آمد پدید       
ز سـردی همان بار تـری فـزود                 وزان پـــس ز آرام سردی نمود  

ز بهر سپنــــجی ســرای آمدند                    چو این چار گوهر به جـای آمدند 
                                                                            )فردوسی  ابیات 44-38(

در مجموع، براعت استهالِل شاهنامه را می توان در پیوند با چند بخش در دیباچۀ 
آن شناخت: نخست، تحمیدیه و استمداد آن از خداوند، پیغمبر اکرم )ص( و یاران او 
در کنارِ خردورزی و خردستایی؛ دوم، سبِب سرودن شاهنامه و ضرورت گردآوری 
نامۀ باستان، اگرچه پیش از او تالش های ناکافی یا ناکامی شده  بود )نظیر شاهنامۀ 
ابومنصوری و یا داستان دقیقِی شاعر(؛ سوم، آرزو و خواست باطنِی شاعر برای به نظم 
کشیدن نامۀ خسروان و تشویق وی از طرف دوستان و آشنایان برای سرودن چنین 
حماسه ای؛ و چهارم، پختگِی کالم و زباِن فردوسی و تسلّط وی بر فنون ادبی زمانه و 

میراث گذشتگانش:
                مـرا گـفت خوب آمـد این رای تو       به نیکی گراید هـــــمی پــای تو           

   نـــبشــته من این نــامــۀ پهــلوی        بــه پیــش تو آرم نـگر نغنوی
               گــشاده زبان و جوانیـــت هست       سـخن گفتن پهـلوانـیت هــسـت               

   شــــو این نامۀ خسروان بازگوی         بــدین جـوی نزد مـهان آبروی
  چــــو آورد این نــامه نزدیـک مـن      برافـروخـت این جـان تاریـک من  

                                                                  )فردوسی ابیات 173-169(

4. استمداد در بهشت گمشدۀ میلتون
جان میلتون، ادیب و حماسه سرای انگلیسی، در سال 1608 میالدی در شهر لندن متولّد 
شد و در حالی که به نابینایی مطلق گرفتار آمد )Bloom، 6-1( در سال 1674 میالدی پس 
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از نگارش و خلق آثار ادبِی فراوانی و عمری ُپربار از دنیا رفت. وی را یکی از بزرگ ترین 
حماسه سرایان مغرب زمین به حساب می آورند و بهشت گمشدۀ او در دوازده فصل، که 
برای نخستین بار در سال 1667 میالدی به چاپ رسید، حاصل دوران شکوفایی و طالیِی 
این ادیب ُپرآوازه است )Compton�Rickett,179; Baugh, 689�696(. کتاب مذکور به زعم 
بسیاری از محققین یکی از برجسته ترین منظومه های زبان  و  ادبیات انگلیسی به شمار 
می رود )Kuiper, 856( و مانند شاهنامۀ فردوسی از میراث واژگانی و ارزش های کالمی-

هنری بی شماری برخوردار است.  
چنانچه بخواهیم حماسه را براساس تاریخ و تکویِن آن و نیز پختگِی کالم و ساختار 
آن دسته بندی کنیم، می توان گفت حماسه ها در یک تقسیم بندِی کلّی دو نوع می باشند: 
از  ثانویه(.  یا  )مکتوب  ادبی2  اولیه(؛ 2. حماسه های  یا  1. حماسه های سّنتی1 )شفاهی 
حماسه های سّنتی مطرح می توان به ایلیاد و اُدیسه منتسب به هومر یونانی، به بیوولف3 
نوشته شده در عصر انگلوساکسون های انگلستان و به نیبلونگِن4 آلمانی اشاره کرد. 
مشهورترین نمونه های ادبی آن نیز که مکتوب و تقلیدی آگاهانه از حماسه های سّنتی 
هستند، و هم چنین کمتر در طول زمان دست خوش تغییر و دگرگونی شده اند، عبارتند از 
منظومۀ التیِن انه ئید5 نوشتۀ ویرژیل6 که خود الگویی برای حماسۀ ادبِی بهشت گمشدۀ 
میلتون شد )Abrams, 97(. بنابراین، شاهنامه و بهشت گمشده هر دو در زمرۀ حماسه های 
ادبی )مکتوب( به حساب می آیند و شاعران آن آگاهانه و با الگوپذیری و الهام از آثار 
حماسی پیش از خود اقدام به خلق کتاب های خویش کرده اند؛ بهشت گمشده از انه ئید الگو 

گرفت و ماخذ اصلی شاهنامه، شاهنامۀ ابومنصوری بود. 
میلتون با تلفیق مضامین مذهبی برگرفته از کتاب مقّدس7 و سّنت های ادبی هلنیستی 
نظیر اساطیر و باورهای کهن یونانی و رومی، و با زبانی فاخر و ُپرطمطراق بهشت 
گمشده را به رشتۀ تحریر درآورد. براعت استهالل در بهشت گمشده در قالب استمداد 
است و شاعر با بهره گیری از ذخایر مذهبی-ادبِی وسیع خود توانست نه تنها یکی از 
زیباترین حماسه های ادبی جهان را خلق کند بلکه براعت استهاللی منحصر به فرد را 
بیافریند. ناگفته پیداست که «آغاز هر اثر و هر کاری همۀ آنچه قرار است در پِی آن بیاید 

1.Traditional Epics   2. Literary Epics
3. Beowulf    4. Nibelungenlied
5. Aeneid    6. Virgil
7. The Bible
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را تحت پوشش قرار می دهد، نه تنها از نظر ساختار و شکل گیرِی زنجیر حوادث، بلکه از 
حیث لحن کالم و صدای درون آن» )Milton 4(؛ به نظر می رسد آغاز در بهشت گمشده 
در دو مرحله است، نخست استمداد آن خطاب به الهه ای مینوی1 و دیگر میان داستان2 
است که در واقع لحظه ای مهم از حوادث داستان به حساب می آید؛ و آن ُهبوط فرشتگان 
در جهّنم و تصمیم برای انتقام است )Abrams, 98(. میان داستان خود از عناصر بدیع و 
زیرمجموعۀ براعت استهالل به شمار می رود که هنر شاعری و تسلّط شاعر بر فنون 
ادبی را آشکار می گرداند. هم شاهنامۀ فردوسی و هم بهشت گمشده کتاب هایی بنیادی و 
جامع به حساب می آیند. بدین معنا که دامنۀ حوادث و زنجیرۀ آن بسیار گسترده و بلند دامن 
هستند؛ در بهشت گمشده این دامنه به آغاز خلقت تا ظهور دوبارۀ مسیح برمی گردد و در 
شاهنامه از آغاز خلقت تا تاریخ و اساطیر ایرانیان امتداد می یابد. بنابراین، شگرف آغازی 
در هر دو اثر فراخور عظمت کتاب و موضوعات متنوع و گستردۀ آن، از نظر ساختاری 

و زبانی مهم و درخور توّجه می باشند.
استمداد انگلیسی نوعی خطاب است که در دو سطِح غنایی3 و سخنوری4 قابل بررسی 
است. «قضاوت»5 از هسته های اصلی خطابۀ سخنوری است که طّی آن سخنور، مخاطب 
را در مسیر سخنان خود قرار می دهد؛ این مخاطب گاهی حاضر است و گاهی غایب، 
گاه نیز غیرجاندار؛ سخنور بر آن است تا مخاطب خود را تشویق به شنیدن داستان و 
قضاوت آن نماید )Smith, 412( حماسۀ میلتون از الگوی خطابه های سخنوری بهره جسته 
است. ازآن جایی که بهشت گمشده از نظر ساختاری و شکل متأّثر از حماسه های یونان 
باستان نظیر ایلیاد و اُدیسه بوده و شاعر در نگارش استمداد نیز از همین آثار الهام گرفته 
است، بررسی استمداد و شگرف آغازی در متقّدمان وی و آثار آن ها نیز ضروری به نظر 

می رسد. 
همۀ   .1 برشمرد:  را  ویژگی  سه  هومری،  استمدادهای  برای  می توان  به طور کلّی 
استمدادها حیرت و پرسشی را در دل خود مستتر کرده اند و شاعر در این استغاثه و 
حیرت در پِی دست یابی به اطالعاتی خاص و مشخص است؛ 2. اطالعات الزم به صورت 
کاتالوگ گونه و در پیِ هم می آیند؛ 3. الگویی مرحله ای و مسلسل6 بر این استمدادها حاکم 

1. Heavenly Muse   2. in medias res
3. Lyrical    4. Oratorical
5. Judge    

6. Sequence pattern
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است که طّی آن تمامی استمدادها با یک بحران آغاز گردیده و به مرحلۀ کشمکش و 
شکست می رسد )Minton, 292-293(. میلتون تمامی این ویژگی ها را در اثر خود پیاده 
کرده و به شّدت از آن ها متاّثر بوده است و پیرنگ اصلِی استمداد وی را می توان ادامۀ 
راه هومر و متقّدمان باستانی وی دانست. میلتون در استمداد بهشت گمشده که براعت 
استهالل این اثر به حساب می آید، به وضوح در خطاب به الهه ای مینوی، طلب یاری کرده 
و با طرح موضوعاِت اصلی به پرِی آسمانی و الوهی التماس می کند تا پاسخ پرسش های 
خود را دریابد: «ای پرِی الهام بخش آسمانی، در وصف نخستین نافرمانِی آدمی و میوۀ 
شجرۀ ممنوعه، که طعم کشنده اش مرگ را به جهان آورد و جملۀ بدبختی های ما را با 

از دست رفتن باغ بهشت باعث آمد ... نغمه ساز کن!» )میلتون 9(.  
این طلب و تضّرع به شکلی پی درپی و مرحله ای پیش رفته است به گونه ای که از 
نخستین نافرمانِی آدمی سخن به میان آورده و تا میوۀ شجرۀ ممنوعه، مرگ، بدبختی های 
بنابراین،  است.  رفته  پیش  )ع(  مسیح  عیسی  ظهور  و  بهشت  ازدست دادن  آدمیان، 
موضوعات متنوع و هم چنین گسترده ای به صورت کاتالوگ گونه یکی پس از دیگری طرح 
شده تا این که بحراِن اصلی در برابر خواننده یا مخاطب آشکار می شود: «زیرا که این نغمه 
را سرِ سرودن ماجراهایی است که تاکنون در عالم نثر و نظم ناگفته مانده اند» )میلتون 
9(. بنابراین، میلتون در همان ابتدای بهشت گمشده هدف از نگارش آن را سریعاً بیان و 
آنچه قرار است بدان بپردازد فهرست وار ابراز می کند تا خواننده پیش زمینه ای از حوادث 
و موضوع اصلِی اثر را در اختیار داشته باشد: «مگر بتوانم از بلندای این کالِم گران مشیِت 

الیزال را تأیید کنم و درستِی راه خداوند را به آدمیان بنمایانم» )میلتون 10(.      
نکتۀ قابل توّجه دیگر در این استمداد، اشاره به روح یا اندیشه1 است که شباهت های 
زیادی با روان یا خردِ شاهنامه ای دارد: «و پیش از تو، ای اندیشه که دلی راست و پاک 
را از هر پرستشگاهی گرامی تر داری، مرا در این ره آموزگار باش» )میلتون 9(. به نظر 
می رسد میلتون اندیشه یا روح را که همراه خداوند آفریده شده است و تعبیری انجیلی 
دارد )«مکاشفۀ یوحنای رسول»، باب اول( )میلتون 52-51( را برای یکسان انگارِی پری 
آسمانی، اندیشه و خداوند به کار برده است. به عبارت دیگر، استمداد میلتون ابتدا خطاب به 
پری آسمانی و سپس به روح یا اندیشه ای است که در همه جا حاضر و ناظر بوده است: 

«تو خود در آن لحظۀ نخستین حضور داشتی» )میلتون 9(. 

1. Spirit 
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و  مقّدس،  کتاب  مضامین  به سوی  هلنیستی  و  اسطوره ای  مضامین  از  حرکت 
درآمیختن آن ها از همان ابتدای اثر و استمدادِ آغازین کتاب روشن می گردد. غالب 
آسمانی  پریان  دامان  به  دست  خود  حماسی  آثار  خلق  برای  حماسه سرا  شعرای 
ویرژیل  و  هزیود  هومر،  چون  نویسندگانی  و  شاعران  و  می شدند  تابعه  همان  یا 
چنین می کردند. میلتون هم به پیروی از ایشان در اثر مذهبی-حماسی خویش چنین 

مسیری را طی کرده است:

در میتولوژی یونان پریان ُنه گانه ای بودند که در خدمت «آپولون» )فبوس( خدای 
موسیقی و هنر در کوه «پارناس» یونان می زیستند. این ُنه پری، که آن ها را گاه دختراِن 
خدایان  خداِی  کوچک  خواهران  یعنی  زمین  و  آسمان  زادگان  گاه  و  خدایان  خداِی 
می دانستند، الهام بخش شعرا و ُهنروران و دانشمندان بودند، و اینان وقتی می توانستند 
آثار هنری و علمی خویش را بیافرینند که پرِی مربوط به فّنشان به دیدارشان آمده و در 
کنارشان نشسته باشد. هر یک از پریان ُنه گانه بر یکی از ُنه رشتۀ هنر: شعر حماسی، 
تراژدی، کمدی، شعر غنایی، اشعار هوس انگیز، تاریخ، موسیقی، رقص، اخترشناسی، 
Cal-  نظارت و سرپرستی داشت. آن پری که در این جا طرف خطاب «میلتون» است طبعا

liopae پری اشعارِ حماسی است )میلتون 49(.

تلمیحات و اشارات اساطیری و مذهبی سرتاسر بهشت گمشده را درنوردیده است 
و همچون آثار کالسیک ادب فارسی و تحمیدیه های آغازین آن، استمداد انگلیسی نیز از 
انواع تلمیح بهره جسته است؛ «صنعت تلمیح اساس و بنیاد تحمیدیه هاست و تحمیدیه ای 
نیست که در آن آیه یا قسمتی از آیه ای از قرآن و یا معنای آن و یا الفاظ یا مضمون 
حدیثی در آن نیامده باشد» )ستوده و نجف زاده، 24(. میلتون نیز از انجیل و کتاب مقّدس 
به عنوان منابع دسته اول و هم چنین اساطیر یونان و روم باستان به عنوان منابع تکمیلی 
برای غنای ادبی و هنرِی اثر جاودانۀ خود کمال بهره را برده است. بی شک میلتون مانند 
استاد توس بر زیروَبم کالم و روح آن مسلّط بوده )صالحی مازندرانی، 289( و هنر 
شاعری این دو آن ها را برای خلق کتاب هایی سترگ و پرآوازه ای یاری رسانده است. 
کیفّیت این هنر در همان ابتدای آثار ایشان و در دیباچه و براعت استهالل شاهنامه و 
بهشت گمشده به خوبی روشن و مشهود است، و خواننده هنگام گشودن این دو اثر 
تشویق به ادامۀ راه و ورود به باغ و بستاِن حکایت های شیرین و دلربای هر یک می گردد. 
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نتیجه گیری 
تفاوت اصلی براعت استهالل یا شگرف آغازی در شاهنامۀ فردوسی با همتایان غربی 
و باستانِی آن مانند ایلیاد و اُدیسۀ هومر در پختگِی کالم، هنر و فنون آن است. این مهم 
تنها در دیباچۀ شاهنامه دیده نمی شود، بلکه در سرتاسر اثر و نحوۀ نگرش فردوسی 
به موضوعات و داستان های درون آن و پردازِش وی قابل رویت است. به عبارت دیگر، 
براعت استهالل به عنوان صنعتی بدیع در خدمت شاعران بوده است تا شّمه ای از خالقیت 
و هنر خود را به نمایش بگذارند و از خالل آن خواننده بتواند نمایی را از آنچه قرار است 
در طول اثر بیاید در ذهن خود ترسیم کند. برای این منظور، تنها اشاره به فحوای کالم 
کافی نبوده است و نوع زبان و سبک گفتاری آن نیز خواننده را آماده برای ورود به 
دنیاِی اثر می کرده است. براعت استهالل در بهشت گمشدۀ میلتون شاید از حیث عناصر 
کالمِی مذکور - نظیر تحمیدیه، استمداد، بیان هدف و نّیِت شاعر از سرودن اثر و نیز 
تمهیدمقّدمات - در میان حماسه های مغرب زمین به شاهنامۀ فردوسی نزدیک تر باشد. 
بی شک زبان حماسی این دو، نوع حماسه و پختگِی لفظی و معنایی که در هر دو اثر دیده 
می شود، به کارگیری آرایه های ادبی نظیر تلمیح و تشبیه و استعاره و جناس )ستوده 
و نجف زاده،  26-24(، و نیز جایگاهی که این شاعران در سرزمین مادری خود دارند، 
بهشت گمشده و شاهنامه را مستعد مطابقه و مقایسه و بررسی شیوۀ براعت استهالل 
در هر یک می کند. چنین پژوهشی بی شک کمک خواهد کرد تا زوایای پنهاِن صنایع ادبِی 
براعت استهالل، استمداد و دیگر آرایه های ادبِی مرتبط که در زمرۀ مهم ترین آرایه های 

ادب فارسی و انگلیسی به شمار می آیند، روشن گردد.           
نتایج این تحقیق نشان  داد که صنایع ادبِی فارسی و انگلیسی همیشه منطبق برهم 
نیستند و این عدم انطباق به ماهّیت زبان و متن ادبی و تکّثر شیوۀ بیان نزد شاعران و 
نویسندگان این دو ادبیات بر می گردد. هم چنین نارسایِی و گنگ بودن معادل ها و توصیف 
و مسامحه ای که فرهنگ نویسان در تبیین صنایع ادبی داشته اند بر ابهام مساله افزوده 
است. این مهم در صنعت ادبی براعت استهالل کامال مشهود است به گونه ای که کثرت 
معادل ها و تفسیر و توضیح آن ها خوانندگان کتِب بالغی را سردرگم و گیج کرده  است. 
عالوه بر این، اعمال سلیقه در تعاریف و توصیف صنایع ازسوی بالغت شناسان انگلیسی 
و فارسی منجر به ناهماهنگی هایی در کتب بالغِی هر یک از این زبان ها گشته است. به نظر 
می رسد این تشّتت آراء و ناهماهنگی در معادل یابی ها در زبان فارسی و انگلیسی ریشه 
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در چند عامل درونی و ُبرونی دارد: 1. صنایع ادبی فارسی و انگلیسی همیشه منطبق 
نیستند و این عدم انطباق به ماهّیت زبان و متن ادبی و تکّثر شیوۀ بیان نزد شاعران 
و نویسندگان این دو زبان بر می گردد؛ 2. نارسایِی و گنگ بودن معادل ها و توصیف و 
مسامحه ای که فرهنگ نویسان در تبیین صنایع ادبی دارند بر ابهام مساله افزوده است؛ 
3. اعمال سلیقه در تعاریف و توصیف صنایع از سوی بالغت شناسان انگلیسی و فارسی 

منجر به ناهماهنگی هایی در کتب بالغِی هر یک از این زبان ها گشته است.  

From Persian “Prologue” to English “Invocation”: A Como-
parative S tudy of Ferdowsi’ Shahnameh and John Milton’s 

Paradise Los t
Moslem Zolfagharkhani1, Mahmood Reza Ghorban Sabbagh2

Abs tract
Introduction: Literary devices in Persian and English literature share 
many features in common so much so that comparing them may help read-
ers achieve a better unders tanding of their discrepancies and similarities. 
Such devices become integrated into their cultural and psychological back-
grounds, and based on the poets’ philosophical outlooks they moved on the 
his tory’s path and the human’s psychs course. In both English and Persian 
poetry, the beginning of the texts and how to s tart a composition have al-
ways turned to be the mos t significant part of the task to writers and poets. 
That is why the world’s great epics ’prologues and invocations have been 
under the attention of the readers and critics. This also can be found in 
John Milton’s Paradise Los t and Ferdowsi’s Shahnameh where the poets 
intentionally wanted to enrich their readers ’minds well at the beginning of 
the book, and also to help the readers forecas t the future events.  
Background S tudies: Reviewing the books of Rhetoric in Persian and 

1. Assistant Professor of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University, 
Sabzevar, Iran. )Corresponding Author)

2.  Associate Professor of English Language and Literature, Ferdowsi University of 
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English, one becomes familiar with how literary devices have been classi-
fied and consequently how “prologue  ”and “invocation  ”function in these 
languages. No doubt figures of thought and figures of language are among 
the major topics of Rhetoric, and a close inquiry into them may open the 
way for an absolute comprehension of their practices and functions. In 
other words, a better unders tanding of them, their roles in the language 
aes theticism, their effects on the text and context, and their final influences 
on the readers ’thoughts might be among the first discussions and crucial 
introductions to the literary devices and tropes. Rhetoric in English tra-
dition chiefly refers to the Greek and Roman art of speaking and writing 
effectively, and the mos t important subjects might be found in Aris totle’s 
Poetics and Cicero’s Ins titutio Oratoria, and also in the ideas of the Hel-
lenis t teachers and rhetoricians. In their discussions, one can observe the 
science of oratory and how language might be a means of persuasion. The 
eloquent speech in Persian Rhetoric refers to a text in which both fluency 
and eloquence are present. In such an atmosphere, both the speaker and the 
auditor are at the center, and their functions are cardinal in speeches ’final 
effects. Thus, Rhetoric insis ts on the rules and grammars by which mean-
ings are presented along with fancy and imagination through which the 
vividness and secrecy of the language might be achieved.
Methodology: The present s tudy aims at revealing Rhetoric in Persian 
and English language and literature, and also focuses on discussing some 
major literary terms classifications by rhetoricians, while emphasizing 
“Prologue  ”in  Shahnameh and “Invocation  ”in  Paradise Los t. To do this, 
some of the mos t significant contemporary books on Persian and English 
Rhetoric and literary devices are analyzed, and simultaneously some ap-
proximate literary devices such as Prologue, Invocation, Foreshadowing, 
Prolepsis, and Apos trophe are compared and contras ted. The results of this 
research indicate that Persian and English literary devices are not always 
identical while sometimes seem to be incompatible. This incongruity refers 
to the nature of their languages and literary text along with poets ’methods 
of utterances and expositions. Further, the vague equivalents and lexicog-
raphers ’negligence aggravated such incongruity. The method employed in 
this research is descriptive and analytical. Besides, the American School of 
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comparative s tudies in which direct influences are not insis ted, are followed 
in order to reveal Prologue and Invocation in Ferdowsi’s Shahnameh and 
John Milton’s Paradise Los t and to identify their approximate literary de-
vices.
Results and Conclusion: The results of this research indicate that Eng-
lish and Persian literary devices are not always coincident and equal, and 
this dissimilarity is relevant to the nature of language, the character of the 
literary texts, and the plurality of poets ’discourses in their languages. Fur-
thermore, the inadequacy and insufficiency of the equivalents along with 
lexicographers  ’negligence in describing these devices resulted in more 
ambiguities. This can be viewed in such devices as “prologue ”and “invo-
cation ”so much so that the readers of literary glossaries and books of liter-
ary terms become puzzled and confused. Also, individual’s tas tes in giving 
such definitions from the rhetoricians  ’part, in both English and Persian 
literary books, led to some incongruities and confusions in these books. 
Consequently, there are some outer and inner factors: 1. Persian and Eng-
lish devices are not always identical and this incongruity goes back both to 
the nature of language and the texts ’characters; 2. It seems that the lexi-
cographers’ and rhetoricians’ negligence is another influential agent; 3. 
Personal tas tes in describing and defining the literary devices aggravated 
readers ’confusions in the books of literary terms.
Keywords: Persian Rhetoric, English Rhetoric, Prologue, Invocation, Fer-
dowsi’s Shahnameh, John Milton’s Paradise Los t 
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