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بصیری

چکیده
یکی از آثار منثور امیرخسرو دهلوی ،کتاب ارزشمند رسایلاالعجاز است که در اوایل قرن هشتم
ه.ق به رشتۀ تحریر درآمده است .این اثر شامل پنج رساله است و موضوع اصلی آن ،ترسّل و انشاست.
نویسنده ضمن به کـارییری فـراوان آراسـتهی هـای ادبـی در مـتن اثـر ،رسـالۀ سـوه آن را بـه بالغـت
اختصاص داده است .وی در این بخش ،تصرّفاتی در برخی از صنایع یذشـته کـرده ،برخـی از صـنایع
این بخش نیز برساختۀ خود امیرخسرو است که نشان از تبحّر و آیاهی وی در این حوزه دارد .ایهاه یـا
تخییل ،ازجمله صنایع ادبی است که در این اثر ارزشمند ،دارای جایهاهی ویژه است .رعایـت تناسـ
لفظی و ایهاه تناس  ،نقش بسزایی در این متن دارد .بـهکـارییری فـراوان برخـی از صـنایع خـاص و
نادر ،مانند ضمناللّفظ و ترجمه اللّفظ در این اثر که طبق اذعان مؤلّـ ،،از ابـداعات اوسـت ،در مسـیر
هدف رعایت تناس  ،قابل توجه است؛ امّا با اندکی دقّت و مقایسـه بـا کتـابهـای بالغـی دیهـر ،پـی
میبریم که این آرایهها یاهی با برخی صنایع مشابه آمیخته شده و برخی از آنها پیش از امیرخسرو نیز
با اندکی تفاوت ،وجود داشتهاند و اساس آنها در آثار بالغی سابق مطرح بوده است .نظر به اهمیـت و
جایهاه این اثر در حوزۀ آثار ادبی نثر مصنوع  ،نویسندیان در ایـن پـژوهش بـر آن هسـتند کـه ضـمن
بررسی جایهاه ایهاه در این اثر ،برخی صنایع جدید آن نظیر ضمناللّفظ و ترجمه اللّفظ را مورد نقـد و
تحلیل قرار دهند.
کلیدواژه :رسـایلاالعجـاز ،امیرخسـرو دهلـوی ،ترجمـه اللّفـظ ،ایهـاه ترجمـه ،صـنتت ترجمـه،
ضمناللّفظ.
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشهاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران (نویسندۀ مسئول)
m.afzali3333@gmail.com
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشهاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
تاریخ وصول 1399/06/04 :ـ پذیرش نهایی1399/11/12 :
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 .1مقدّمه
یکی از بدیعترین و هنریترین آرایههای بدیتی ،ایهاه است« .ایهاه در لغت بهمتنی
به یمان افکندن باشد و در اصطالح ،عبارت از آن است که شاعر ،لفظی به دو متنی یا
زیادت استتمال کند که یکی از آن متانی ،ظاهر باشد و دیهری خفـی و ذهـن مسـتمع
بتد از اصغای کاله ،به متنی ظاهر و قری
مریم افضلی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

غری

متوجه یردد و مـراد مـتکلّم ،متنـی خفـی و

باشد و بهواسطۀ در یمان افتادن سامع ،این را ایهاه یفتنـد» (کاشـفی سـبزواری،

« .)109 :1369این یونه سخن پردازی را از آنجـا کـه نخسـت مفهـومی را کـه مقصـود
نیست ،به وهم و خیال میافکند ،ایهاه ،نیز توهیم و تخییل نامیـدهانـد» (راسـتهو:1379 ،
 .)13ایهاه را با ناههای دیهری مثل توریه ،تخیّل ،تخییل ،تمثیل ،توجیه ،کنایه و مغلطـه
نیز یاد کردهاند« .توریه» در لغت بهمتنى پوشانیدن حقیقت اسـت .برخـی تخییـل را نیـز
همان ایهاه یرفتهاند« .تخییل در لغت بهمتنی به خیال انداختن و تهمت به کسـی متوجـه
ساختن است ...در بدیع ،ازجمله مشتقّات ایهاه به حسـاب آمـده اسـت و آن اسـت کـه
یوی نده در نظم و نثر ،لفظـی بیـاورد کـه دارای دو متنـی دور و نزدیـد باشـد و ذهـن
شنونده از متنی نزدید به متنی دور که منظور و مقصود نویسـنده اسـت ،منتقـل شـود»
(داد ،1385 ،ذیل تخییل.)121 :

ایهاه انواع و اقساه مختلفی دارد که در کتابهای بدیع ذکر شده است .در دانشنامۀ
بزرگ اسالمی ،مقالۀ ایهاه ،جلد  10صفحۀ  4229با استناد به کتـابهـای بـدیع ،اقسـاه
ایهاه از جهات مختل ،توضیح داده شده که بهطور خالصه از این قرار است:
به اعتبار مالئمات معنی قریب و بعید :آن را پنج قسم دانستهاند:
مجرّد :ایهامى است که به نظر برخى از علمـای بالغـت ،مجـرّد از مالئمـات هـر دو
متنى است و به نظر بیشتر علمای این فن ،ایهامى است مجرّد از مالئمات متنى قریـ
نایزیر همراه با مالئمات متنى بتید.
مرشّح :ایهامى است همراه با مالئمات متنى قری .

و
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موشّح :ایهامىاست که با مالئمات هردو متنى  -قری

و بتید  -همراه است.

مبیّن :ایهامى است همراه با مالئمات متنى بتید.
مهیّا :به دنبال زمینـهسـازی لفظـى بـه بـار مـىآیـد و واهههـای زمینـهسـاز در شـمار
مالئمات یکى از متانى ایهامى هستند.
از انواع پنجیانۀ ایهاه به اعتبار مالئمات ،متانى نوع اول و دوه (مجـرّد و مرشّـح) را
قدما (ند :خطی 499/1 ،؛ تفتازانى ،مطول425 ،؛ سیوطى )286/3 ،مطرح کـردهانـد و
نوع سوه ،چهاره و پنجم (موشح ،مبـیّن و مهیـا) از سـوی متـخخّران مطـرح شـده اسـت
(ند :ابوالبقا45 -44/2 ،؛ عبدالواسع ،بدایعنهار).
به اعتبار تعدّد معنى :ایهاهها غالباً دومتنایى هستند .ایهاههایى را که سـه متنـى و
بیش از آن دارند ،دو قسم دانستهاند :ایهاه تاه ،یتنى ایهاه سهمتنـایى و ایهـاه ذووجـوه،
یتنى ایهامی که بیش از سه متنى افاده مىکند.
به اعتبار افراد و ترکیب :شامل ایهاه مفرد و مرکّ است.
ایهاه مرکّ

شامل جملههای ایهاهآمیز و ایهاه یونهیونخوانى است.

ایهاه یونهیونخوانی بر اثر عواملی نظیر عامل اِخبار و پرسش ،عامل تخکید ،عامـل
خط (امال) و عامل پیوند اجزا شکل میییرد.
به اعتبار اطالق و نسبیت :به دو نوع ایهاه مطلق و ایهاه نسـبى تقسـیم مـیشـود.
ایهاه نسبى یونایون است و یونههـای مختلـ ،آن در طـول زمـان ابـداع شـده اسـت.
بنــابراین مــىتــوان ایهــاههــای نســبى را بــه انــواع مشــهور و غیرمشــهور تقســیم کــرد.
شماری از انواع مشهور ،ابداع و ابتکار قدما و شماری ابـداع و ابتکـار علمـای بـدیع تـا
سدههای اخیر است:
 .1ایهاه تناس  :مبتنى بر تناس

یکى از متانى واهههای ایهـاهآمیـز بـا دیهـر متـانى

است (رک :ابوالبقا383/1 ،؛ فقیر دهلوی55 - 54 ،؛ یرکانى.)196-195 ،
 .2ایهاه تضاد :مبتنى بر تضاد یکى از متانى واهههای ایهاهآمیز با دیهر متانى اسـت
(رک :خطی 484/1 ،؛ احمدنهری247/1 ،؛ یرکانى.)304 ،
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 .3ایهاه عکس :کاربرد واهۀ ایهاهآمیز است در بیتـى کـه دارای صـنتت عکـس یـا
قل

است (رک :تهانوی1516/2 ،؛ تقوی.)288 ،
 .4ایهاه توکید :ذکر الفاظ مکرّر ایهاهآمیز است در سخن که به ظاهر تخکید به نظـر

مىرسد.
 .5ایهاه اسـتخداه (اسـتخداه) :دو صـورت دارد :صـورت قـدیم و صـورت جدیـد.
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صورت قدیم ،چنان است که لفظى دومتنایى در سخن بیاورند و یکـى از متـانى آن را
اراده کنند و آنیاه ضمیری را بهمتنای دیهر آن بازیردانند (برقـوقى360 ،؛ تفتـازانى،
مطول ،426 ،شرح192 ،؛ مازندرانى332 ،؛ فقیـر دهلـوی .)55 ،صـورت جدیـد ،چنـان
است که ید فتل ایهاهآمیز در کاله با دو اسم همراه شود و دو متنى به بار آورد.
انواع غیرمشهور ،مواردی است که از سـوی متاصـران ابـداع شـده و هماننـد انـواع
مشهور ،شهرت نیافته و شناخته نشده است:
 .1ایهاه ترجمه :از دریافتهای یریانى ( 1305 -1222ه.ق) اسـت .در ایـن ایهـاه،
لفظ یا الفاظى در سخن آورند که در زبان دیهر (زبان عربى) ترجمـۀ لفـظ پـیش از آن
باشد ،ولى یوینده متنى دیهری از آن اراده کند.

 .2ایهاه توالد ضدّین :از دریافتهای تقـوی ( 1326 -1250ه.ش) ،صـاح هنجـار
یفتار است .دراین ایهاه ،کاله موهم این امر شود که ضد از ضد پدید مىآید.
 .3ایهــاه تشــابه :کــاله ،مــوهم مشــابهت دو چیــز غیرمشــابه باشــد .ایــن ایهــاه از
دریافتهای تقوی است.
 .4ایهاه تداعى (تبادر) :ایهامى است براسـاس تـداعى متـانى کـه واههای در کـاله،
واهه یا واهههای همشکل و هـمصـدای خـود را تـداعى کنـد و بـه ذهـن متبـادر سـازد
(شمیسا106 ،؛ دایرۀ المتارف بزرگ اسالمی.)4229/10،
همچنین سید محمّد راستهو در کتاب ایهاه در شتر فارسی ،انـواع ایهـاه را بـهطـور
مفصّل تبیین کرده و از اقساه ایهاه چندمتنایی (توازی) ،ایهاه کنایی ،ایهـاه اسـتخدامی،
ایهاه یونهیون خوانی ،ایهاه اشاری ،ایهـاه تناسـ  ،ایهـاه تـرادف ،ایهـاه تضـاد ،ایهـاه
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پارادوکس ،ایهاه جناس ،ایهاه جناس یونهیونخوانی ،ایهاه اشتقاقی ،ایهاه شبکهای و
ایهاه ناهواههای ناه برده است که در اینجا مجال ذکر توضیحات بیشتر نیست.
صنتت ایهاه در اعجاز خسروی ،جایهاه مهمّی دارد« .از میـان شـاعرانی کـه حـافظ
تحت تخثیر آنهاست ،خواجوی کرمانی و امیرخسرو دهلوی بهطور چشمهیری از ایهاه
موسیقایی بهره میییرند ،به یونهای که پارهای از کلمات ایهاهساز در شـتر هـر سـه بـا
ساختار مشترکی به کار رفته است» (اسـماعیلی و قاسـمینیـا .)7 :1395 ،یکـی از اقسـاه
ایهاه ،ایهاه ترجمه است که در رسایلاالعجاز بهوفور مشاهده مـیشـود .ایـن آرایـه در
اغل

موارد ،با صنتت ادبی ترجمه اللّفظ که از ابداعات امیرخسرو در این اثـر تتریـ،

شده ،درآمیخته است.
 .1-1بیان مسئله
صنایع بدیتی اعم از لفظی و متنوی ،از عناصر مهم و سازندۀ ساختار متون ادبـی بـه
شمار میرون د .برخی صنایع بـدیتی توسـط بالغیـون یذشـته مطـرح شـده و برخـی در
قرون نزدید به متاصر ابداع شده است .امیرخسرو دهلوی ،شاعر و نویسندۀ قرن هشتم
هجری ،نیز دستی در بالغت و انشا داشـته اسـت .وی در رسـایلاالعجـاز کـه موضـوع
اصلی آن ترسّل و انشاست ،ضمن بهکارییری فراوان آراستهیهای ادبـی در مـتن اثـر،
رسالۀ سوه از پنج رساله را به بالغت اختصاص داده و آن را به دو بخـش تقسـیم کـرده
است :در بخشی ،صنایع برساخته و ابداعی خـود را تبیـین و تشـریح کـرده و در بخـش
دیهر ،صنایتی را که با تصرّف و تغییر در صـنایع یذشـته وضـع کـرده ،مطـرح سـاخته
است .این امر نشانهر میزان تبحّر و آشنایی فـراوان امیرخسـرو بـا مسـائل بالغـی اسـت.
آرایههای «ترجمه اللّفظ» و «ضمناللّفظ» ازجملۀ این ابداعات است .سـؤاالتی در اینجـا
به ذهن میرسد؛ نظیر اینکه آیا این آرایهها حقیقتاً ابداع خود امیرخسـرو اسـت و پـیش
از او مطرح نبوده؟ چه شباهتها و تفـاوتهـایی بـین ترجمـه اللّفـظ ،صـنتت ترجمـه و
ایهاه ترجمه وجود دارد؟ نویسنده چـه هـدفی از آوردن ایـن شـهردهای بالغـی داشـته
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است؟ سؤاالتی از این دست ،ما را بر آن داشت تا بـه تحلیـل دو آرایـۀ ترجمـهاللّفـظ و
ضمناللّفظ و مقایسۀ آنها با آرایههای مشابه بپردازیم.
 .1-2ضرورت پژوهش
ید الیۀ اساسی در بررسی آثار ادبی ،الیۀ بالغی است که براساس آن میتـوان بـه
نوع اندیشه و سبد فردی نویسنده نیز بیشتر پی برد .برخـی صـنایع ادبـی در دورههـای
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متخخّر به وجود آمده و برخی در طول زمان توسط بالغیون دستخوش تغییراتی شدهانـد
که شناسایی و ریشـهیـابی آنهـا خـالی از فایـده نیسـت .رسـایلاالعجـاز ازجملـه آثـار
ارزشمند در حوزۀ ترسّل ،انشا و بالغت است .از آنجا که این اثـر از جنبـۀ بالغـی قابـل
توجه است و نیز نظر به قدمت و اصـالت تـاریخی نسـخ خطّـی ایـن کتـاب و اهمیـت و
جایهاه ویژۀ این اثر در حوزۀ آثار ادبی نثر فنّی ،ضرورت این تحقیق را موج

یردیـد

تا برخی نوآوریها و شهردهای بالغی خاصّ مؤلّ ،در این اثر شناسایی و تبیین شود.
 .1-3پیشینة پژوهش
رسایلاالعجاز یکی از آثار ارزندۀ ادب فارسـی اسـت کـه ایرچـه در هندوسـتان و
تاجیکستان بسیار مورد پژوهش قرار یرفته ،متخسفانه در ایران بـه آن کـمتـوجهی شـده
است .تتداد پژوهشهایی که دربارۀ این اثر انجاه یرفته ،انهشتشمار و انـدک اسـت.
در میان این آثار میتوان این موارد را ناه برد :پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد آذر صـوابی
اصفهانی با عنوان «تصـحیح انتقـادی اعجـاز خسـروی امیرخسـرو دهلـوی» کـه تنهـا بـه
تصحیح رسالۀ پنجم این اثـر پرداختـه شـده اسـت .مقالـۀ «بررسـی موسـیقی درونـی در
اعجاز خسروی و خزاینالفتوح امیرخسـرو دهلـوی» ،نوشـتۀ رضـایی ،اویسـی کهخـا و
عباسی ( )1395که در آن به بررسی موسیقایی اثر پرداختـهانـد .مقالـۀ «نسـخهشناسـی و
تصحیح مـتن انتقـادی کتـاب رسـایلاالعجـاز امیرخسـرو دهلـوی» ،نوشـتۀ نـرزی قـول
محمودزاده ( )1392که نسخ خطّی آن را مترّفی کـرده اسـت .مقالـۀ «بررسـی انتقـادی
اعجاز خسروی (جلد سوه)» ،نوشتۀ سید احسن الظفر.
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امّا بحث دربارۀ جنبۀ بالغی و آرایههای ابـداعی امیرخسـرو در رسـالۀ سـوه اعجـاز
خسروی تاکنون در هیچ اثر پژوهشی مطرح نشده ،نقد و تحلیل آن حائز اهمیت است.

 .2بحث
بدون شد بررسی موضوعات و حوادث زندیی هر نویسندهای در شـکلییـری و
ویژیــیهــای آثــاری کــه خلــق مــیکنــد مــؤثّر اســت؛ از ایــن رو مترّفــی مختصــری از
زندیینامۀ مؤلّ ،ضروری است.

 .2-1معرّفی مؤلّف و رسایلاالعجاز
ناصرالدین خسرو بن امیر دهلوی در سال  651ه.ق در قریۀ پتیالی هندوستان به دنیـا
آمد .پدرش ،سی،الدین محمود ،از خانان ترک قبیلۀ الچـین در نـواحی قرشـی و بلـخ
بود که بهدلیل حوادثی به کابل و سپس هند مهاجرت کرد .مـادرش نیـز دختـر یکـی از
اعیان دهلی بود .ناصرالدین در کـودکی پـدرش را از دسـت داد .در دورۀ جـوانی نـزد
نظاه الدین اولیا ،عارف پـرآوازۀ دهلـی ،بـه سـیر و سـلوک عرفـانی پرداخـت و ارادت
خاصّی نسبت به ایشان پیدا کرد .پس از چندی ،بـه رسـم شـاعران دیهـر در پـی یـافتن
ممدوحی برآمد و به دربار پادشاهان و بزریان روی آورد و به مدح پرداخت .سرانجاه
در سال  725ه.ق در  73سالهی دریذشت و در کنار آرامهاه پیـر و مـراد خـود ،شـیخ
نظاهالدین اولیا ،به خاک سپرده شد (ند :با کاروان حلّه.)220 :1356 ،
امیرخسرو وابسـته بـه فرقـۀ چشـتیه بـوده و اندیشـههـای عرفـانی و صـوفیانۀ وی در
بخشهایی از این اثر منتکس شده است که بیانهر روحیۀ عارفمسلد اوست.
«امیرخسرو تنها شاعر نبود ،بلکه نویسنده و مورّخ نیز بوده اسـت .او در نثـر مهـارتی
تماه داشت و این چیریی را در آثار منثور خود ازجمله خزاینالفتوح ،افضـلالفوایـد و
رسایلاالعجاز بهخوبی نشان داده است .همچنین عالوه بـر زبـان فارسـی ،بـه زبـانهـای
هندی و عربی نیز تسلّط داشت .در موسیقی بسیار چیرهدست و ماهر بود ،بهطـوری کـه

آهنگهای او خنیایران و قوّاالن شهر را متتجّ میکرد» (زرینکوب.)224 :1356 ،
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رسایلاالعجاز یا اعجاز خسروی ،یکی از بهترین نمونـههـای نثـر مصـنوع ،در قـرن
هشتم توسط امیرخسرو دهلوی در هندوستان به نهارش درآمده اسـت .موضـوع اصـلی
کتاب ،کتابت و انشاست و نویسنده در آن به شرح قواعد نهارش و اصولی مـیپـردازد
که باید در کتابت رعایت شود .این کتـاب شـامل پـنج رسـاله اسـت؛ رسـالۀ اوّل :فـی
المفردات و المرکّبـات ،رسـالۀ دوه :فـی المرتّبـات مـن المکتوبـات ،رسـالۀ سـوه :فـی
مریم افضلی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

اللّطائ ،من المصنوعات ،رسالۀ چهاره :فی البدایع مـن المتنویـات و رسـالۀ پـنجم :فـی
السوابق من المنشآت .از این میان ،رسالۀ سوه ویژۀ بالغت است .رسالۀ سـوه شـامل دو
فصل است :فصل اوّل ،در صنتتهای قدیم و تصرّف در آنها به رسـم جدیـد و فصـل
دوه ،در صنتتهای جدید وضعشده توسط خسرو.
در نخستین بخش از صنتت های قدیم که مورد تصرّف امیرخسرو قرار یرفتهاند ،به
مبحث ایهاه پرداخته شده است که این موضوع بر اهمیت ایهاه و اقساه آن در ایـن اثـر
صحّه مییذارد.

 .2-2جایگاه ایهام و اقسام آن در رسایلاالعجاز
صنتت ایهاه در اعجاز خسروی ،جایهاهی خـاص دارد .امیرخسـرو در چنـد جـا از
اثرش ،اساسیترین ویژیی سـبکی آن را کـاربرد ایهـاه و خیـال در حـدّ وسـیع مترّفـی
میکند« .امّا آنچه از جملهی خزاین مصنوعات قدیم بـرای تحلیـۀ ایـن طـرز یزیـده و
پسندیده بیرون آورده شد ،دو صنتت اسـت :یکـی ایهـاه و دوه خیـال ...بـدین جـواهر
دُرافشان این ینجینه را ماالمال کرده و از هر نوع تشبیهات غری
مبالغتهای عجی

و اسـتتارات بـدیع و

و متنیهای دقیق ،بیرون خیال که از خیال بیرون باشـد و در نـدرت

از لتل سفید و یویرد سرخ نایابتر ،در اثنای بربست خیـاالت ،جـای بـه جـای چـون
یاقوت و زمرّدی که در سـلد مرواریـد بـرای زیـ
(دهلوی :1876 ،رسالۀ اوّل.)79/

و زینـت درکشـند ،درکشـیده»...
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«امّا چون در چشمۀ خیال و جوی ایهاه ،روحی وراحتی یافته بوده ،نتوانسـتم کـه از
آنجا بهذره .البدّ ایستاد نموده و حدّت طبع را متوّل فرهـاد سـاختم و یـرد آن چشـمۀ

شیرین و جوی شیر به کاوکاو درآمده( »...همان :رسالۀ چهاره.)15/
همان طور که در مقدّمه بیان شد ،از ناههای دیهر ایهـاه ،تخییـل و تخیّـل اسـت؛ از
این رو امیرخسرو نیز این دو واهه را کنار هم به کـار بـرده اسـت .وی در آغـاز رسـالۀ
چهاره ،طرزهای نثر را چهار قسم تتری ،و آنها را به چهار طبع آبی ،بـادی ،خـاکی و
آتشی تشبیه میکند .از این روشها دو طرز ،قدیماند ،یکی متتلّق به اهل حـال و وجـد
که به طبع آتش تشبیه شده و دیهری ،نثر مترسّالن است که مانند خاک است .دو طـرز
جدید ،وضع خسرو هستند؛ در ید روش که ایهاه و خیال را به هم آمیخته و به سب
نمایش خیال و لطافتش آن را «طبع آبی» نامیده است و بیان میکنـد کـه تـاکنون چنـین
روش نثری از قلم هـیچکـس نچکیـده اسـت« .در نثرهـای دیهـران هـم ایهـاه و خیـال
میآید؛ امّا مختلط به صنتتهای دیهر ،چون آبی به یـل آمیختـه و تیـره کـه صـورتی
نتواند نمود؛ ولی من پردۀ دل را غربیل کرده و از کدورت صنتتهای ثقیل بیرون برده
و آبی روشن و صافی که صورت خیال درست تواند نمود ،بیرون آورده ...تا اینچنـین
زاللی مصفّا بیرون آورده» (همان :رسالۀ چهاره.)20/
ایهاه را به اعتبار اطالق و نسبیت ،به دو نوع نسـبی و مطلـق تقسـیم کـردهانـد .ایهـاه
نسبی« ،ایهامی است که براساس ارتباط و تناس

واهه یـا تتبیـر ایهـاهآمیـز بـا واهههـا و

تتبیرهای دیهری که در سخن است ،حاصل میشود » (مرکز دائـرۀالمتـارف اسـالمی:
 )4229ایهاه نسبی اقسامی دارد که برخـی از آنهـا توسـط قـدما ابـداع شـده و مشـهور
است؛ مانند ایهـاه تناسـ  ،ایهـاه تضـاد ،ایهـاه عکـس ،ایهـاه توکیـد ،ایهـاه اسـتخداه
(استخداه) و برخی از سوی متاصران ابداع شده که کمتر شهرت یافته اسـت؛ همچـون
ایهاه ترجمه ،ایهاه توالد ضدّین ،ایهاه تشابه و ایهاه تداعی (تبادر).
از میان اقساه ایهاه ،ایهاه تناس

در رسایلاالعجـاز جایهـاهی ویـژه دارد .همچنـین

ایهاه ترجمه که در مواردی با آرایۀ ترجمه اللّفـظ آمیختـه شـده اسـت ،بـهوفـور دیـده
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میشود .برخی از اقساه ایهاه ،نظیر ایهاه تناس  ،ایهاه تضاد و ایهاه ترجمه یـا بـه تتبیـر
امیر خسرو ،ترجمه اللّفظ و نیز آرایۀ ضمناللّفظ را میتوان از مصادیق انسجاه واهیانی
به شـمار آورد کـه موجـ

پیوسـتهی و ارتبـاط عناصـر مـتن بـا یکـدیهر شـدهانـد .در

زبان شناسی و تحلیل یفتمان ،وحدت بین عناصر و بخشهای مـتن ،ناشـی از دو عامـل
انسجاه و پیوستهی است که بهواسطۀ زنجیرههای سطحی زبانی حاصـل مـیشـود (داد،
مریم افضلی و همکاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

 .)55 :1385تناس

در کاله که در حقیقت ،برقراری نوعی هارمونی یا تناسـ

متنـایی

و لفظی بین کلمات است ،در جهت رسیدن به همـین هـدف اسـت کـه در شـکلهـای
مختل ،در متن اعجاز خسروی قابل مشاهده است.
 .2-3ترجمهاللّفظ
یکی از صنایع بدیتی ابداعی امیرخسرو که در نسخۀ خطّی رسایلاالعجاز به طـرز
چشمهیری مشاهده میشود ،آرایۀ ترجمه اللّفظ است .ترجمه در لغت عبـارت اسـت از
«بیان کالمی از زبانی به زبان دیهر» (دهخدا ،ذیل ترجمه) .آرایۀ ترجمه اللّفـظ عبـارت
است از اینکه مؤلّ ،،ترجمه یا متنای واههای را بهصورت ضمنی در دل کلمهای دیهر
از همان جمله بهنجاند که یاه این ترجمه به همان زبـان و یـاه بـه زبـانی دیهـر اسـت.
امیرخسرو دهلوی ایـن صـنتت را از مسـتدرکات خـود برشـمرده و حـرف سـیزدهم از
فصل صنایع جدید وضع امیرخسرو ،رسالۀ سوه رسایلاالعجاز را به مترّفی این صـنتت
اختصاص داده است« :این صنتت را روشی ابداع کرده که لفظی در پـی لفظـی بیارنـد،
چنانکه دوه به طریق لطیفه ،ترجمۀ اوّل افتد ،خواه عربی ،خواه ترجمۀ فارسـی و خـواه
بــرعکس و بــدین ســب

صــنتت ترجمــه اللّفظ ـش خوانــده» (دهلــوی :1876 ،رســالۀ

سوه.)78/
بهکارییری این صنتت در حجم وسیع ،از مشخّصههای متن اعجاز خسـروی اسـت.
برای نمونه ،در عبارت زیر ،لفظ «مُل» در «ملتمس» برای «کُمیت» ترجمه اللّفظ اسـت و
لفظ «می» در «میدان» برای «مل» .شایان ذکر است کُمیت هم به متنـی اسـ
هم به متنی شراب سرخرنگ است:

سـیاهدُه و
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«کُمیتی که ملتمس است ،تخمّل را میدان آن نمیباید داد» (همان ،رسالۀ اول.)179/
در این عبارت نیز بین «باال» و «قامت» آرایۀ ترجمه اللّفظ به کار رفته اسـت« :ترکـی
چند سرو قامت از والیت باال رسیدهاند .ایر قیمت ایشان به اندازۀ قامت کنند ،آنجا که
راستی است ،هرچه یویند باال میارزد» (همان.)165 :
یا در عبارت زیر که بین «شتی » و «شاخه»« ،ابوالوالـد» و «پـدر فرزنـد» ایـن آرایـه
مشاهده میشود:
«فرزند شتی

نیکو برآمده است .خدا آن ید شـاخ را هـزار شـاخ یردانـد .فرزنـد

ابوالولد ،پدر فرزند است( »...همان.)164 :
این آرایۀ بدیتی که به اذعان امیرخسـرو ابـداع و نـوآوری اوسـت ،پـیش از وی در
آثار بالغی ،با اندک تفاوتی با عنوان «صنتت ترجمه» مطرح شده است.
 .2-3-1صنعت ترجمه
صنتت ترجمـه اولـین بـار توسـط محمّـد بـن عمـر الرادویـانی در فصـل  64کتـاب
ترجمانالبالغه مطرح شده است« .یکی از بالغت ،ترجمه یفتن است و بهتـرین ترجمـه
آن بود کی متنی را تماه نقل کند و لفظـی مـوجز بلیـ ....چنانـد بحتـری یویـد انـدر
صفت قلم:
لَهُ حَدُّ صَمصَاهٍ وَ مَشیَهُ حَیَّهٍ

وَ قال ُ عشّاقٍ و لَونُ حَزینِ

ترجمه:
تیزی شمشیر دارد و روشِ مار

کالبدِ عاشقان و یونۀ بیمار»
(الرّادویانی)115 : 1386 ،

رشید وطواط ( 481-573ه.ق) نیز در حدائقالسّـحر ،ایـن آرایـه را در زمـرۀ صـنایع
بدیتی تتری ،کرده است« :این صنتت چنان باشـد کـی شـاعر متنـی بیـت تـازی را بـه
پارسی نظم کند یا پارسی را به تازی» (وطواط.)69 :1308 ،
صاح

بدایعاالفکار در تتری ،این صنتت یفته است « :در لغت ،زبانی را به زبانی

دیهر روشن یردانیدن باشد و در اصطالح ،آن است که شاعر ،بیتی تازی را به پارسـی
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یا ترکی یا لغتی دیهر نظم کند و به عکس نیز همین باشد» (کاشـفی سـبزواری:1369 ،
.)141
همچنین شمس التلماء یریانی در ابدعالبدایع ذیـل ترجمـه آورده اسـت« :ترجمـه
آن است که متنی عبارتی را از لغتی [زبانی] به لغتـی دیهـر آورنـد و آن در نظـم جـزو
صنایع است؛ یتنی ترجمه باید نظم باشد ،خواه اصل آن منظوه باشد یا منثور و هـر قـدر
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ترجمه و اصل موافقتر باشند ،نیکوتر است ،مهر آنکـه ترجمـه بهتـر از اصـل باشـد در
بیان مراد ...شیخ شیراز:
ستدی چو اسیر عشق ماندی

تدبیر تو چیست؟ ترک تدبیر

مصراع ثانی ،ترجمۀ این کاله است :الحَلیهُ تَرکُ الحیلَه ( یریانی.)119 :1377 ،
استاد همایی دربارۀ صنتت ترجمه مییوید« :مابین شترا و ادبای قدیم متمول بـوده
است که مضمون شتری را از زبان عربی به نظم فارسی یا از فارسی به نظـم عربـی نقـل
می کردند و این عمل مخصوصاً در صورتی که شاعر مترجم ،اسـتادی بـه خـرا داده و
تماه مضمون و متنی ید بیـت را در یـد بیـت یفتـه ،از جهـت بالغـت و پرورانـدن
مضمون و فکر ،ترجمه از اصل بهتر درآمده باشد ،نهتنها جزو سرقات شمرده نمیشود،
بلکه هنری است بسیار یرانقدر که جزو محاسـن و صـنایع بـدیتی و از دالیـل قـدرت
طبع و نیروی استادی شاعر سخندان در هر دو زبان است» (همایی.)234 :1389 ،

مؤلّ ،زی

سخن برای ترجمه درجاتی ذکر کـرده اسـت« :در ترجمـه مراتبـی نیـز

قائل شدهاند و برای آن اعم از شتر به شتر و نثر به شتر و شتر به نثـر و نثـر بـه نثـر ،سـه
مرتبه و درجه بیان کردهاند :ایر در نقل و بیان الفاظ و بیان مطل  ،ترجمه بهتر از اصـل
باشد ،عالی و ایر همان حدود و ثغـور باشـد ،مقبـول و ایـر کـم از آن بـوده و متـرجم
بهخوبی از عهدۀ آن برنیامده باشد ،آن را مرذول ناه نهادهاند .بهتـرین ترجمـه آن اسـت
که متنی را تماه نقل کنند با لفظی بلی .و موجز و هر قدر ترجمه و اصل با هم موافقتـر
باشند نیکوتر است» (نشاط.)185/2 :1346 ،
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شاید بتوان یفت تفاوت ترجمه اللّفظ با صنتت ترجمه کـه در کتـابهـای بالغـی
قدیم مطرح شده این است کـه صـنتت ترجمـه ،در نظـم اسـت و در آن ،ترجمـۀ بیتـی
کامل به بیتی به زبان دیهر صورت میییرد ،ولی در ترجمه اللّفظ ،ترجمـۀ یـد یـا دو
کلمه به ید یا دوکلمۀ همان زبان یا زبان دیهر.
 .2-3-2ایهام ترجمه
یکی از اقساه ایهاه ،ایهاه ترجمه است .به نظر میرسد آرایۀ ترجمـه اللّفـظ شـباهت
زیادی به ایهاه ترجمه دارد و در مواردی در رسایلاالعجاز ،با آن آمیختـه شـده اسـت.
محمّدحسین یریانی در ابدعالبدایع ،ایهاه ترجمـه را از مسـتدرکات خـود برشـمرده و
در تتری ،آن یفته است« :آن است که در کـاله الفـاظی آورنـد کـه در لغـت دیهـر،
ترجمۀ لفظ سابق باشد و متکلّم متنی دیهر خواسته باشد.
الغُصنُ شاخَ و آبَ المَاءُ منجمداً

وَ مَرَّ تستون یوماً بارداً و سرداً

ثُمَّ الرّبیــعُ بـــوَردٍ والبـهارِ أتَی

فامنُن بِزَورهِ ذی وَدٍّ غداً فرداً»

1

(یریانی)120: 1377 ،
محمــود نشــاط ( 1383 -1299ش) نیــز همــین تتریــ ،را ذکــر کــرده و آن را از
مستدرکات یریانی برشمرده است .وی در ادامه ،ایـن توضـیح را مـیافزایـد« :مقـرون
شدن کلمات غصن و شاخ و آب و ماء و بارد و سرد و غداً و فردا موهم این اسـت کـه
کلمات شاخ و آب و سرد و فردا پارسی و ترجمۀ الفاظ ماقبـل خـود هسـتند ،در حـالی
که مراد ،متانی آنها به لغت و زبان مربوط است» (نشاط.)81/2 :1346 ،
شمیسا نیـز در تتریـ ،ایـن صـنتت آورده اسـت« :در ایهـاه ترجمـه ،دو لغـت کـه
مترادفاند به دو متنی مختل ،به کار می روند:
رقیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب
چه افتاد این سر ما را که خاک در نمیارزد
 .1ترجمه :شاخه خشد شد و آب یخ زد و نود روز سرد پیدرپی یذشت .سپس بهار با یل و شکوفه آمد.
پس ،فردا در تنهایی برای مالقات دوستی منّت بهذار.
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بین «باب» و «در» ایهاه ترجمه است» (قاسمی ،121 :1387 ،به نقل از شمیسا:1381 ،
.)139
با مقایسۀ این تتاری ،و نمونههایی که در باال ذکر شد ،میتـوان نتیجـه یرفـت کـه
تنها تفاوت این آرایه با ترجمه اللّفظ ایـن اسـت کـه در ایهـاه ترجمـه ،یوینـده متنـای
دیهری را اراده میکند؛ به عبارتی ،متنای دومی نیز به ذهن مخاط

متبادر میشـود.
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بسیاری از مواردی کـه در اعجـاز خسـروی بـا عنـوان ترجمـه اللّفـظ بـه کـار رفتـه ،در
حقیقت همان ایهاه ترجمه است و این دو آرایه با وجود شباهت بسیار زیاد به یکدیهر،
یاهی در کاله امیرخسرو با یکدیهر آمیخته شدهاند.
مثالً در عبارت زیر که این آرایه بین «شمس» و «مهر» مشاهده میشود ،متنی لغـوی
«مهر» ،خورشید است ،ولی مراد اصلی یوینده از مهر« ،مهـر و محبّـت» اسـت ،در عـین
حال ،متنای دوه را نیز در پسزمینۀ ذهن مخاط

متبادر میسازد.

«والد شمس ،همه تن مهر است( »...دهلوی :1876 ،رسالۀ اول.)164/
ایر در بیت زیر که امیرخسرو بهعنوان نمونه در رسـالۀ سـوه کتـابش ذیـل تتریـ،
ترجمه اللّفظ به آن استشهاد کرده ،دقّت کنـیم ،عـالوه بـر متنـی حـرف نـون در کلمـۀ
«نهر» ،متنی ماهی در دریا نیز به ذهن متبادر میشود .همچنین عـالوه بـر متنـای حـرف
«عین» در کلمۀ «شرع» ،متنای «ذات و هستی» در «دین یا شریتت» مدّ نظر یوینده است
و این همان ایهاه ترجمه است که با ترجمـه اللّفـظ یـا همـان آرایـۀ ابـداعی امیرخسـرو
آمیخته شده است.
فِی کُلِّ لَفظٍ تَرَی بالحسنِ ترجمهٌ

کالتَینِ فی شرع وَ النّون فی نَهر

در جمالت زیر ،کلمۀ «رئی» که در زبان عربی بهمتنی دیدن است ،بـا کلمـۀ «دیـد»
در پایان جمله ،آرایۀ ترجمه اللّفظ دارد .در ادامۀ عبارت ،کلمۀ «وجه» بهمتنـی طریـق و
روش و کلمۀ «سود» بهمتنی نفع ،همچنین کلمۀ «وجـه» بـهمتنـی روی و چهـره و کلمـۀ
«سود» جمع اَسوَد بهمتنی سیاه ،ترجمـه اللّفـظ سـیهروی اسـت و مـیتـوان یفـت ایهـاه
ترجمه به کار رفته ،زیرا در ذهن ،موهم متنای دیهری اسـت .از سـویی ،کلمـۀ «سـودا»
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عالوه بر متنی دادوستد ،بهمتنی سیاه هم هست که با کلمۀ «سیاه» ،صنتت ایهاه ترجمـه
دارد:
«بازاری ،هریاه رئیس را دید ،بازاری است و کار .چون به دیانت و مسلمانی افتـاد،
بیزاری است .سودایر سیهکار را جز سیهرویی وجه سود نباشد» (همان.)173 :
در نامهای که مؤلّ ،خطاب به حمیدالدوله نامی تحریر کرده و بهعنـوان شـاهدمثال
برای تفهیم و تبیین آرایۀ ترجمه اللّفظ آورده است ،ضمن اینکه ایـن آرایـه بـهوفـور بـه
کار رفته ،در برخی موارد ،با ایهاه ترجمه درآمیخته است:
«تا چرخ زدن فلد عجوز الیزال برای بافتن خیط اسود ش

سیه تار و تـافتن خـیط

ابیض روز سفید اوتار باشد ،کسوت عی پوش اختیـاری بـر تـن یزیـده و ذات سـتودۀ
حمیدالدوله فرّخخد رستمقد به درستی و راستی بـاد علـم اعتضـاد بـر بـازوی آن سـرو
مهتری و عمامۀ ریاست بر سـری بـه مصـطفی پـاکیزهذات و آل او پـس روان و میمـون
صفات بندۀ خداوند عبداهلل عبودیت در بندیی زینالحق آراسته درسـت و راسـت کـه
یار صاح

بالغت است رسانید ،متلوه آن دانسته یردد که سینۀ پرعطش ما از تشـنهی

فراق به جدایی روح جانی نزدید است .رجای امیدواران آنکه آن روی نیکو بـه وجـه
احسن رأیالتین در پیش چشم آید و به متاینۀ چشم با چشم اتّصال یابد» (همان ،رسـالۀ
سوه.)79/
در عبارت فوق ،کلمۀ «چرخ» عالوه بر متنای فلد و حرکت دورانـی آن ،متنـای
چرخ بافندیی را نیز به ذهن متبادر میکند ،ضمن اینکه «چرخ» و «فلد» متـرادفانـد.
کلمۀ «الیزال» در اینجا بهمتنای جاوید و همیشهی است و از سویی ،کلمـۀ «عجـوز» مـا
را به یاد متنای جزوی از آن ،یتنـی «زال» کـه ترجمـۀ کلمـۀ عجـوز اسـت مـیانـدازد؛
بنابراین ،همان ایهاه ترجمه است .کلمـۀ «جـانی» هـم ترجمـۀ روح اسـت و هـم متنـای
مجازی عزیز و دوستداشتنی را به ذهن متبادر میکنـد .کلمـۀ «تـار» عـالوه بـر متنـای
تارید ،بهمتنی رشتۀ نخ نیز میباشد.
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بنابراین میتوان بسیاری از این نمونهها را که در اعجاز خسروی آمده ،همـان ایهـاه
ترجمه قلمداد کرد ،در حالی که امیرخسرو آنهـا را ذیـل آرایـۀ ترجمـه اللّفـظ آورده
است.
 .2-4ضمناللّفظ
یکی دیهر از آرایههای برساختۀ امیرخسرو« ،ضمناللّفظ» است که در رسـالۀ سـوه
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اعجاز خسروی  ،بخش صنایع جدید وضـع امیرخسـرو ،ابـداع ایـن صـنتت را بـه خـود
نسبت داده است« .ضمن» در لغت بهمتنی طی ،درون و میانه اسـت .در اصـطالح بـدیع،
ضمناللّفظ عبارت است از اینکه کلمهای را ضمن کلمهای دیهـر بهنجاننـد ،بـه آغـاز،
وسط یا پایان آن ،به یونهای که نوعی لطیفـۀ لفظـی در آن باشـد .در غیـاثاللّغـات در
تتری ،ضمناللّفظ آمده است« :صنتتی اسـت در شـتر کـه از میـان لفظـی لفـظ دیهـر
مذکور سازند ،چنانکه در این بیت:
تو بینظیر جهانی و من نظر نکنم

به جانبی که ندارد رخ تو تاب نظر»
(غیاثاللّغات ،ذیل ضمن)

ضمناللّفظ یکی از نوآوریها و شهردهای بالغـی امیرخسـرو اسـت کـه بـهمنظـور
رعایت نسبت ،بارها در اعجاز خسروی به کار رفته است ،در حالی که در هـیچیـد از
کتابهای بدیتی سابق ،ذکری از آن نشـده اسـت .امیرخسـرو در ایـن بـاره مـییویـد:
«صنتت ضمن اللّفظ را که انباز یویند و ضمناً در لفظ بـاز بیایـد و کـالو نویسـند و بـی
الو نباشد ،برای وستت نسبت ،چهونه پرّان کرده تا کبـوتر نامـه را از آن شـرط ،رشـته

دراز دهم» (دهلوی :1876 ،رسالۀ اول.)214/
در جایی دیهر مییوید« :فیالجمله به طریق جمل و متمّا و ضـمناللّفـظ و نسـبت،
آنچه اسامی از ایاه و شهور و سنین تولّد پذیرد ،در بطن ایـن کاغـذ بـه ظهـور پیوسـت»
(همان ،رسالۀ اوّل.)190/
در رســالۀ ســوه رســایلاالعجــاز ،فصــل صــنایع جدیــد وضــع امیرخســرو ،حــرف
چهاردهم ،در تتری ،این صنتت آمده است« :این صنتت وضـع کـرده و چـون طریـق
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این چنان است که در ضمن هر لفظی ،چیزی که به رسم لطیفه خیـزد مراعـات نماینـد،
خواه از اول لفظ و خـواه از میانـه و خـواه از آخـر .از اول ،چنـین کـه از مهـد ،مـه و از
برگ ،بر و از میانه ،چنین که از میمون مو و از قبول ،بو و از آخر ،چنین که از کـدر در
و از سحاب ،اب» (همان :رسالۀ سوه.)80/
هدف اصلی مؤلّ ،از کاربرد این آرایه ،رعایت تناس

است .مؤلّ ،با این صنتت،

پیوندی لفظی بین اجزای متن ایجاد میکند« :وضع این صنتت بـه جهـت آن اسـت کـه
ایر جایی در نظم یا در نثر رابطۀ نسبت متنوی بهسلد ،به طریق لفظی بدینیونـه پیونـد
دهند و البتّه سلد نسبت را یسست جایز نشمرند» (همان) .بنابراین صنتت ضمناللّفـظ
را نیز میتوان از مصادیق انسجاه واهیانی برشمرد و از این موضوع ،به اهمیـت رعایـت
تناس

در نظر امیرخسرو پی برد.
بــرای نمونــه ،در عبــارات زیــر بــین «ســحاب»« ،ربــاب» و «آب»« ،دُردور» و «دُر»،

«کمیت» و «می»« ،صراحی» و «راح» ضمناللّفظ به کار رفته اسـت« :و سـحاب و ربـاب
هر دو ابرند و به لفظ و متنی آب دارند ...دُردور نیـز دریاسـت و چنـانکـه در دریـا دُر
نزدید نباشد ،در دُردُور نیز همان متنی درست آمده است .کمیت ،می را مییویند و
در لفظ نیز می است و راح ،شراب را یویند و در میـان لفـظ صـراحی نیـز راح اسـت»
(همان :رسالۀ اول.)92/
در عبارت زیر« ،از موی» و «آزمودن» ضمناللّفظ دارند « :امّا طبع وقّـاد بایـد کـه از
غایت آتش ،آهن را آب یرداند و تیشۀ فکرت ،به حدّی تیـز ،کـه پوسـت از مـوی بـه
آزمودن بازیشاید(».همان ،رسالۀ اوّل)215 :
در این عبارت نیز بـین «آینـه» و «متاینـه» صـنتت ضـمناللّفـظ بـه کـار رفتـه اسـت:
«چنانکه سکندر در دور خویش آینه ساخت و پیش بینایـان نمونـه یشـت ...امّـا آنچـه
حد نهاه داشت ،دو و سه و چهار نسبت است در مناشـیر مطـوّل کـه صـناعی نامحـدود
ریخته شود ،متاینه خواهد شد (همان.)216 :
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موارد فراوانی از این قبیل در رسایلاالعجاز به کار رفته است .ایر بـا دقّـت و تخمّـل
بیشتری آنها را بررسی کنیم ،متوجـه مـیشـویم کـه در بسـیاری از ایـن مـوارد ،آرایـۀ
ضمناللّفظ با آرایۀ جناس ،بهویژه جناس زاید ترکی

شده و به اصطالح« ،تتدّد هنـری

آرایهها» یا «تزاحم هنری آرایـههـا» رخ داده اسـت .منظـور از تـزاحم هنـری آرایـههـا،
ازدحاه دو یا چند آرایه در ید واهه یـا ترکیـ

اسـت (رک :صـرفی.)110 :1388 ،
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همان طور که میدانیم ،جناس زاید بر سه قسم است :مطرّف ،وسط و مذیّل .در جنـاس
مطرّف ،یکی از کلمات متجانس در آغـاز ،واک یـا واکهـایی بیشـتر از کلمـۀ دیهـر
دارد .در جناس وسط ،واک یا واکهای اضافه ،در وسط و در جنـاس مـذیّل در آخـر
کلمه میآید .در تتری ،ضمناللّفظ هم چنین آمده که در ضمن لفظی ،چیـزی کـه بـه
رسم لطیفه خیزد ،خواه از اول لفظ ،خواه از میانه و خواه از آخر ،در لفظی دیهر تکرار
نمایند؛ بنابراین چنانکه از شواهد مثـال مـذکور برمـیآیـد ،در بسـیاری از ایـن مـوارد،
آرایههای جناس زاید و ضمناللّفظ با هم آمیختهاند و تزاحم هنری دارند.

نتیجهگیری
رسایلاالعجاز یکی از بهترین نمونههـای نثـر مصـنوع در حـوزۀ ترسّـل و انشاسـت.
مؤلّ ،،رسالۀ سوه از پنج رساله را به بالغت اختصاص داده است .برخی از صـنایع ایـن
بخش ،وضـع خـود امیرخسـرو اسـت و برخـی دیهـر ،حاصـل تصـرّف وی در صـنایع
یذشته .این امر ،نشانهر تبحّر و آشنایی وی در حیطۀ بالغت است.
آرایههای «ترجمه اللّفظ» و «ضمناللّفظ» ،دو نمونه از آرایههای مطرحشده در ایـن
رساله اند که طبق اذعان نویسنده ،برساخته و ابداع خود او هسـتند .پـیش از امیرخسـرو،
اولــین بــار صــنتت ترجمــه توســط محمّــد بــن عمــر الرادویــانی در فصــل  64کتــاب
ترجمانالبالغه مطرح شده است .ترجمه اللّفظ شباهت زیادی به ایهاه ترجمـه دارد کـه
محمّدحسین یریانی در ابدعالبدایع آن را از مستدرکات خود برشمرده اسـت .از ایـن
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رو در بسیاری از مواردی که در رسایلاالعجاز ذیل ترجمه اللّفظ آمـده ،ایـن آرایـه بـا
ایهاه ترجمه درآمیخته است.
یکی دیهر از آرایههای ابداعی امیرخسرو در رسایلاالعجاز« ،ضـمناللّفـظ» اسـت؛
به این صورت که کلمهای را در ضمن کلمهای دیهر بهنجاننـد ،بـه آغـاز یـا وسـط یـا
پایان آن ،به یونهای که نوعی لطیفۀ لفظی در آن باشد .نمونههای فراوانی از این آرایه،
در متن رسایلاالعجاز به کار رفته که در بیشـتر مـوارد بـا آرایـۀ جنـاس ،تـزاحم هنـری
دارد.
آرایههای مذکور اعم از ایهاه ترجمه ،ترجمـه اللّفـظ و ضـمناللّفـظ را مـیتـوان از
مصادیق انسجاه واهیانی قلمداد کرد کـه موجـ

پیوسـتهی و ارتبـاط عناصـر مـتن بـا

یکدیهر شدهاند .به عبارت دیهر ،هدف اصلی مصنّ ،از ابداع و استتمال این آرایهها،
چنانکه خود وی نیز بارها تخکید کرده ،رعایت تناس

است.
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