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 چکیده
د. آییین سیرنرانی بیو های غربی در اساس مربوط بهنهای یکسانی به کار نرفته است. علوم بالغی سرزمیدر حیطههای غربی فن بالغت در مشرق زمین و سرزمین

نید. عیا  معنیایی زدگرفت. در حالی که، مسلمانان در مشرق زمین با هدفی دیگر دسیت بیه مطالسرنوریِ کارآمد هر ابزاری را برای ترغیب مراطب به خدمت می

نیوان هیا تحیت عبررسیی رک اعجاز قرآن به بررسی معنایی آن پرداختند و ایینی ادبی داشت. مسلمانان به منظور دشناسی اسالمی ریشهمطالعا  معنایی در زبان

جهیت  فیراد زییادی درامطرح گردیدند که در آغاز به صنایع ادبی قرآن محدود شد. سپس این صنایع به سه برش معانی و بیان و بدیع تقسیم شد. « فنون بالغت»

تحیول « الغهاسیرارالب»و « ازدالئل االعجی»نزلت خاصی برخوردار است. وی با تدوین دو کتاب خود تحت عنوان اند، اما عبدالقاهر جرجانی از مها کوشیدهاین تبیین

اننید. امیا دغیت اسیالمی مییگذاران بالای داشته است؛ او را مبتکر و از پایهبزرگی در علم بالغت به وجود آورد. وی در تأسیس و تکمیل بالغت اسالمی سهم عمده

 بود. ایرانی بدانیم که او یک

 ها: بالغت، بیان، بدیع، معناشناسی، قرآنکلید واژه

 

 . مقدمه1

منشیأ  شناسی غربی با بحث دربارهزبان شناسی اسالمی و غربی مراحل مرتلفی را پشت سر گذاشته است. مطالعا  معنا ومطالعا  معنایی در زبان

ای است در این باب که کراتیلوس مناظره موضوع اصلی رساله"راردادی است. طبیعی یا قواژه و معنای آن شروع شد که آیا این رابطه  زبان و رابطه

ی میان واژه و معنای آن چگونه است؛ آیا این رابطه بر بنیاد نوع سنریت طبیعی استوار است که احیاناً مییان صیور  منشأ زبان کدام است و رابطه

(. مطالعیا  معنیایی در 47:1387شیناس، )روبینیز، بیه نقیل از حیا "ی قیرارداد و توافیا اسیت ی نوعواژه و معنای آن وجود دارد، یا خود نتیجه

هیای های اسالمی مدیون قرآن است. قرآن اوالً زمان بررسیی زبیان را در سیرزمینعلم زبان در سرزمین"ای ادبی داشت. شناسی اسالمی ریشهزبان

مسلمانان به منظور درک اعجاز قرآن به  .(48:1388)سمائی،  "عث حفظ زبان فصیح عربی شدنیاً بااسالمی پیش انداخت و باعث تسریع آن شد و ثا

گردیدند که در آغاز به صنایع ادبی قرآن محیدود شید. سیپس ایین مطرح  1«بالغت»ها تحت عنوان فنون بررسی معنای آن پرداختند و این بررسی

 .دامغانی، سایت آفتاب()مهدوی  رش معانی و بیان و بدیع تقسیم شدصنایع به سه ب
 

 

 . بالغت در منظر غربی و در منظر اسالمی2
شمیسا  گیرد. به گفتهبدیع را در برمی ی معانی و بیان وهای سه گانهازجمله فنون ادبی است و شاخه« بالغت»یا « علوم بالغی»، «علوم بالغت»

د و ذهن او بیشتر متوجه فن سرنرانی بود که در یونان رواج داشت. به این علم را مطرح کر رتوریکارسطو در کتاب معروف خویش " (22:1389)

توان گفت که رتوریک در اصل هنر گفتن به نحو مؤثر است و بعدها ی ابزار برای ترغیب مراطب استفاده کند. پس مینظر او سرنور باید از همه

در یونان باستان و تاریرچه بالغت سه اصلی اساسی  ."مح نظر قرار گرفتبه نحو مؤثر مط علمی شد که در بررسی اصول و قوانین انشا یعنی نوشتن

های روش»و  3«برانگیرتن احساسا  مراطبین»سرنران یا مبلغ، چگونگی  2«اخالق و و رفتارِ»بالغت توسط ارسطو مطرح شد که عبارتند از: 

 خطابه   در  که   است 1ترغیب  اقناع و   ارسطو بر غیون قدیم غرب ازجمله بال همه ( تکیه1389:18به باور شمیسا ) ویکیپدیا(. )دانشنامه 4«اقناع

                                                 
1. rhetoric 

2. ethos 

3. pathos 

4. logos 
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 مطرح   علم معانی چنین مل کنند. در باب تاریرچهباید در جهت همین هدف اقناع و ترغیب عا دارد. تمام صنایع و فنون ادبی ترین نقش رمهم 

کوشیدند تا به مقتضای حال مراطب سرن زیرا سرنرانان یونان و روم باستان می علم معانی در اساس مربوط به آیین سرنرانی بود،"سازد که: می

و حاال  شنونده توجه داشته گوید که سرنور باید به روحیا  گویند و آنان را تحت تأثیر قرار دهند. افالطون در گرگیاس به نقل از سقراط می

علم معانی "کند که می مدار یا شنونده مدار است ما را به این سمت و سو داللت  گوینده« علم معانی سنتی»نظر که شمیسا از این نقطه ."باشد

گوینده »کس، در این خصوص، در سنت اسالمی، برع ."دهد، اوست که باید به مقتضای حال مراطب سرن بگویدسنتی اهمیت را به گوینده می

کوشش در جهت  همه ت تبیین قرآن مجید مورد استفاده بود بدیهی است که ( از آنجا که علوم بالغی جه21: شمیسا )همان است؛ به گفته« مدار

معناشناسی یونانیان عمدتاً تحت تأثیر فلسفه بر مسائل « شد و برای برداشت خواننده ارزشی قایل نبودند.)خداوند( مصرف می هفهم منظور گویند

ی بالغی داشت و با مسائل کاربرد شناختی گره خورده بود و هدف آن  به ادبیشناختی متمرکز بود، اما مطالعا  معنایی مسلمانان بیشتر جنریشه

  وتبیین کلمةاهلل بود. اما چنین وصفی در یونان وجود نداشت. مسلمانان در مطالعا  بالغی خود موضوعا  گوناگون را به دقت موشکافی کردند 

شود. نمی     دیده   اروپاییان  بالغی  در مطالعا ها بندیو تقسیم  طالحا به طوری که این اص  نمودند؛بندی طبقه  را  مفاهیم  بسیاری از

به نظر "مهدوی دامغانی:  شود. به گفتهلمانان مشاهده نمیهای معنایی و بالغی مسهای مطالعا  اروپاییان در بررسیبندیهمچنین مفاهیم و طبقه

ترین اهداف علم بالغت عرب بوده است و مقصد آن بوده است. اثبا  اعجاز قرآن از مهم طلبی( قرآن مجید نیز به بالغتای، تحدّی )مبارزهعده

های بالغی در جامعه مسلمانان، در واقع همان اثبا  اعجاز قرآن بوده است. از طرف دیگر، در حدود قرن پنجم قبل از اصلی مؤلفان نرستین کتاب

کردند و هرکس ه مقاما  عالی سیاسی برای رسیدن به مقصود با یکدیگر مناظره و مشاجره میهای یونان و روم داوطلبان وصول بمیالد در سرزمین

( 9:1388ال )ین اهمیتی خاص یافت. سمائی از برئرو فن خطابت و بالغت در این سرزمکوشید که با سرنوری بر رقیب خود غلبه کند و از اینمی

کسب شهر  و ثرو   دادند. زبان وسیلهیت فراوان مید به بحث و جدل و فصاحت بیان اهمکند که در آتن آن زمان که عصر دموکراسی بونقل می

تر از تسلط بر آنها با مالکیت تسلط بر مردم با کالم و گفتار آسان»افزاید که شد. در ادامه سمائی میبود و به کلما  و معانی آنها توجه بسیار می

یک شغل پر درآمد شده بود.  شد. آموزش سرنوریآوران میسود بیشتری از این راه نصیب سرنوران و زبان ابزار و مهار  در استفاده از ابزار بود و

آموختند. همه چیز با حرف موجه جلوه داده گرفتند و به مردم حرف زدن میجدیدی به نام سوفسطائیان به وجود آمده بودند که پول می طبقه

و شاگردانش افالطون و ارسطو بالغت سوفسطائیان را مردود شناختند و پیروان و شاگردان خود را از مهدوی دامغانی سقراط  شد. به گفتهمی

ریزی کردند؛ ازجمله ارسطو دو رساله مشهور ریطوریقا )بالغت( و بوئطیقا )شعر( را و قواعدی دیگر برای بالغت پیآموختن منع کردند. آنان مبانی 

 مایز ساخت.تألیف کرد و بالغت را از فن جدل مت

هایی که در منظر اسالمی صور  گرفتیه تا اینجا به تفاو  بالغت در منظر غربی و در منظر اسالمی پی بردیم، جای آن دارد که با روشنگری

 است نیز آشنا شویم.

 

 . دستاوردهای دانشمندان اسالمی در علوم بالغی3
قوانین بالغت برآمدند )مهدی دامغانی، سایت آفتیاب(. سییر تحیول ن قواعد و از اوایل قرن سوم، ادیبان و دانشمندان در صدد تدوین و تعیی

 مطالعا  بالغی مسلمانان را در قرن چهارم و پنجم هجری باید جستجو کرد و در این حیوزه بایید از افیرادی نظییر عبیدالقاهر جرجیانی و جیاراهلل

 زمرشری و سکاکی و تفتازانی نام برد.

 

 :ق.(ه. 548یا  538ی467زمرشری )

 

 (:209:2537د )نژ به گفته

ابوالقاسم محمود بن عمر، جاراهلل زمرشری خوارزمی: از عالمان اهل سنت است که در فقه و حدیث و تفسیر و نحو و لغت و بییان و ادبییا  

 های متعددی است:عرب استاد بوده است. او به فرر خوارزم نیز شهر  داشته و دارای تألیف

 ئوس المسائل، شرح ابیا  الکتاب سیبویه، المفصل فی صناعة االعراب، المقاما ، المقدمة االدب و تفسیر الکشاف.االمالی، االنموزج، ر

 
 :ق.(ه. 792ی722تفتازانی )
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 ویکیپدیا: به نقل از دانشنامه

و ادیب ایرانی آثار فراوانی از او به جا مانده است. آثار  ،دنانسعدالدین مسعود بن عمربن عبداهلل هروی خراسانی تفتازانی: فقیه، متکلم، منطا

 .العلوماو در فنون بالغی عبارتند از: الشرح المتول، الشرح المرتصر، شرح قسم سوم مفتاح

 

متول از ال عبدالقاهر جرجانی والقرآن از االعجاز فیقسمت اعظم محتوای کتب مهم و کالسیک ما چون دالئلمعتقد است:  (74: 83) یارمحمدی

کشند ضمن تلفیا نکا  نحوی و بالغی مشتمل بر مطالبی است که ما در تجزیه سعدالدین تفتازانی که موضوعا  فصاحت و بالغت را به بحث می

 و تحلیل گفتمان با آنها سروکار داریم و بررسی آنها از بسیاری جها  در حل مشکال  مطالعه گفتمان ما را یاری خواهد داد.

 

نویسی منحصر است وی را معلمی توانا، اما فاقد دیدگاهی خاص در مسائل ها یا شرح و حاشیهبا توجه به اینکه آثار تفتازانی به درسنامهغالباً 

رسید کیه تفتیازانی بیا تیألیف میی  دانند که عاری از اصالت و نوآوری فکری است. اما بیه نظیرای میدانند و آثار او را محصول زمانهمورد بحث می

 های بلیغ و فصیح، آموزش علوم اسالمی را گسترش داد.درسنامه

االعجاز و اسرارالبالغه تحول بزرگی در علم بالغت به وجود آورد. به همیین وی با تدوین دو کتاب خود تحت عنوان دالئل عبدالقاهر جرجانی:

و تکمیل بالغت اسالمی تالش فراوان کرد. وی متفرقا  فنون بالغیت  دانند. این اندیشمند ایرانی در تأسیسلحاظ او را مبتکر علم معانی و بیان می

اعجاز بالغی  های دوم و سوم هجری را دربارهنمهدوی دامغانی او در دو کتابش هم مباحث علمای قر و نقایص آن را رفع کرد. به گفتهرا گردآوری 

قدالشّعر و سرقلت شعری سرن راند. هرچند که وضع اصطالحا  معانی و بیان ی قواعد معانی و بیان نآوری و هم به طور مستوفی دربارهقرآن جمع

گذار بالغت عبدالقاهر جرجانی است که با دیدی صرفاً ادبی و بر مبنای ذوق، و تقسیم علم بالغت به این دو فن ابتکار سکاکی است. به هر حال پایه

ریزی و نظریه اصلی خود را که بالغت عبار  است از اسیتواری نظیم و ترکییب خود پیقواعد کلی و قوانین اساسی و نهایی این علم را در دو کتاب 

االعجاز نظریه خود را جرجانی در کتاب دالئل"(12:1387مشرّف ) از قرآن مجید قرار داد. به گفتهکالم ابراز کرد و همین نظریه را مبنای اثبا  اعج

امتیاز هر اثر ادبی برجسته به سبب وجود نظم در آن است. نظم در نظر جرجانی سیرن میوزون  ی نظم به تفصیل شرح داده است. به نظر او،درباره

ی ی نظم قرآن و اثبیا  معجیزهمنظور جرجانی بیان مطلبی درباره ."نیست؛ بلکه بافت کالم مورد نظر او است، که مفهومی فراتر از نظم کالم است

توجه به بافت و تألیف اجزای  .(13 :یابد )هماننامد فقط از طریا احکام نحوی جمله تحقا مییآن است. وی عقیده دارد که آن چه او نظم کالم م

و نظم، از نظیر هاست کالم و دقت در ساختارهای نحوی جمله از مبانی نظریه نظم جرجانی است. از نظر وی برتری آثار ادبی در گرو حُسن نظم آن

و کند: ساحت معنایی، ساحت صوری، له است. در واقع، جرجانی زبان را در سه ساحت اصلی بررسی میبه جا از احکام نحوی جم او، همان استفاده

شود، و به ساحت نحوی. این سه ساحت با یکدیگر پیوند دارند؛ زیرا معنای سنجیده شده در نفس یا ذهن، از راه بافت و ترکیب نحوی قابل بیان می

گردد. در بالغت قرآنی نییز جرجیانی پییرو همیین عقییده اسیت. در بحیث از گفت و شنید فراهم می ی صو  یا ساحت آوایی امکان نطا وواسطه

های های ادبی قرآن کریم، از قرن اول در میان مسلمانان گفت و گوهای بسیار صور  گرفت. گروهی از بالغیون و ادیبان اعجاز قرآن و ویژگیزیبایی

دانستند؛ ولی جرجانی دلیل اعجاز قرآن را، قبل از هیر قبیل انواع تشبیه و استعاره و تمثیل و مانند آن میاستثنایی آن را در کاربرد زبان مجازی از 

صیفوی  ( هرچنید کیه بیه گفتیه21)همان:  «دانست نه کاربرد استعاره و مجاز.های نحوی و الگوهای خاص جمال  میچیز و بیش از همه، آرایش

ه استعاره قابل نسبت به عبدالقاهر جرجانی است. پس این بینش عمیا او در مورد استعاره موجب انحراف ترین پژوهش در زمین( دقیا266:1387)

االعجاز را برای آن نوشت تا با توضیح و تبیین نظریه نظمن، ارتباط آن را با نحو ( او کتاب دالئل21:1387ی مشرّف )توجه او نشده است. طبا گفته

پذیرد، نه از برتری هر اثر مکتوب بر آثار دیگر وجود نظم در آن اثر است و نظم از طریا الگوهای نحوی تحقا می روشن سازد و ثابت کند که دلیل

 طریا استعاره و تشبیه، که در مفردا  و اجزای کالم نمود بیشتری دارد.

 (:15:1387ی نظم را در محورهای زیر مدون کرد )مشرّف، توان اصول کلی نظریهمی

تر، اصالت بر معنی سنجیده شیده عنی است نه لفظ؛ یعنی نظام، محصول سنجیدگی معنی در عقل و فکر است. به عبار  دقیای اصالت بر م

 است و لفظ تابعی است از آن.

ییز آن ن یابد، کیهی محور کالم، نحو است که نظم موکول است به آن؛ به این اعتبار که نظم بر اثر نحو و روابط نحوی اجزای جمله تحقا می

 محصول سنجیدگی معنی است.

ی زشتی و زیبایی سرن امری است موکول به چگونگی روابط اجزای کالم نه مفردا  آن، زیرا روابط متقابل اجزای کالم اسیت کیه زشیتی و 

 زند.زیبایی را در نهایت رقم می
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قرار گیرفتن کلمیا  در کنیار یکیدیگر مییزان  ای به خودی خود زشت یا زیبا نیست؛ بلکه شیوه( از دید جرجانی هیچ کلمه14 :پس )همان

زنید نیه گیرند، زیبیایی سیرن را رقیم مییکند و به ویژه هماهنگی معنایی کلماتی که کنار یکدیگر قرار میآهنگی لفظ را معلوم میزیبایی و خوش

 صور  ظاهر لفظ.

گیذار راه و روشیی در تفسییر قیرآن یابد که وی بنییانرمیآرای جرجانی در موضوعا  قرآنی و ابعاد لغوی و نحوی و بالغی قرآن، د پژوهنده

های ادبی، از مجاز و استعاره و کنایه و تشبیه و تمثییل و ترییل گرفتیه تیا شناختی آن، آرایهکریم است به نحوی که در روش او و در مبانی جمال

یابید. مقتضای حال و مقیام، تشیریص و برجسیتگی خاصیی مییی کالم با ی لفظ و معنی و رابطهتوجه به مواقع وصل و فصل و قصر و بیان رابطه

کنید. مجیاز و اسیتعاره نیزد تر از مفهومی است که از بالغت عربی بیه طیور کلیی درک مییدهد وسیعمفهومی که جرجانی از بالغت قرآن ارائه می

سازد. این معانی جدیید عانی جدید در خود منعکس میرود که زبان را از طریا سیر تحول دالال  لفظی بر مهای زبانی به شمار میجرجانی پدیده

شود و از راه صیور خییال و آن چیه حیواس بیه همراهیی عامیل آید تولید میهایی که به تبع آن پدید میها و انگیزهاز راه گوناگونی افکار و اندیشه

 (.106و  105 :شود )همانکند درک میوجدانی و نفسی از آن دریافت می

یی اسیت کیه در تیاری  ترین علوم ادبی و زبانی و بالغیدهد که از مهمتفسیر قرآن گسترش می های خود را تا حوزهدانش جرجانی محدوده

 اسالم ظهور کرده است و از پربارترین آنها.

 . نتیجه4
هیای غربیی ماننید یونیان و روم مینهای دینی بوده است؛ اما در سرزی دانشبه این نتیجه رسیدیم که فن بالغت در مشرق زمین بیشتر در حیطه

 ،بیان ،های: معانیباستان، به دانش یا هنری مستقل از حوزه علوم دینی اطالق شده است. از فن بالغت اسالمی سه شاخه منشعب شده است به نام

گیری فین اهر جرجانی معرفی شد. شکلاند که مؤثرترین آنان عبدالقبالغت گام برداشته در جهت تبیین و روشن کردن حوزه و بدیع. اندیشمندانی

هیت بالغت مدیون پیدایش قرآن کریم است. اندیشمندانِ این فن در صدد بودند که به درک اعجاز قرآن نایل شوند. این انگییزه مسیلمانان را بیه ج

سالمی تا حد زیادی مدیون پیدایش قرآن های اشناسانه در سرزمینمتفاوتی نسبت به غربیان در مواجهه با علوم بالغت سوق داد. دستاوردهای زبان

 است.
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