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 گفتارپیش

 پژوهشضرورت و هدف  -5

علمِ بالغت در تاریخ مسلمانان چه مسیری را طی کرده است؟ فراز و فرود این جریان در 

ای رخ داده است؟ در کدام بخش از تاریخ بالغت، شاهد بروز خالقیت در «زمینه و زمانه»چه 

ایم؟ نسبت میان علوم دیگری چون کالم و اصول فقه و ... چه میان ناقدان و بالغیان خود بوده

هایی از این دست که به قلمرو تاریخِ اندیشۀ بالغی تعلق دارد، در حال حاضر ده است؟ پرسشبو

رتی صوفاقد پاسخی شایسته و علمی و دقیق است. این احتمال وجود دارد که پژوهشگری به

آوردن دستهدنبال بهای باال مطالبی نوشته باشد، لیکن ما بهتقریبی یا گزینشی، دربارۀ پرسش

دست االمکان دقیق و جامع هستیم که صرفاً از راه بررسی چند کتاب مهم و شایع بهاتی حتیاطالع

ر ها، راهی نداریم مگآوردنِ پاسخ دقیِق این پرسشعبارت دیگر، برای فراچنگنیامده باشد؛ به

شد، ابرای علم بالغت ترسیم کنیم. با ترسیم این نقشه تا آنجا که امکان داشته ب «نقشۀ راهی»آنکه 

دست داد. با رسم این وفرودهای این علم بهلحظه از تحوالت و اوجبهتوان گزارشی لحظهمی

های هر دوره در تاریخ بالغت چه بوده است، نویسندگان نقشۀ راه، ما درخواهیم یافت که ویژگی

اند،جریان بالغت در جهان اسالم در آن دورۀ خاص، چه مسیری را مطرحِ آن چه کسانی بوده

ه های دیگری چون کالم و فلسفه و ... چه بودپیموده است پیوند میان گفتمان بالغت با گفتمان
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است و سرانجام اینکه چه ارتباطی میان تحوالت علم بالغت با تحوالت اجتماعی و سیاسی و 

 اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟

ی از این سنت و کس عیان است. آگاهضرورت تحقیق در سنتِ بالغت و نقد ادبی بر همه

تواند به جریان نقد ادبی در دورۀ ایم، میاینکه ما در مقطعی از تاریخ چه مسیری را طی کرده

 معاصر نیز یاری رساند. 

اگرچه علم بالغت به زبانِ عربی نگارش یافته و مطاویِ آن قرآن و شعر عرب است، لیکن 

علمی عربی نپنداریم، بلکه آن را  دارد که بالغت راتوجه به سه اصل اساسی ما را بر آن می

یریم. شناختی برای تبیین بخشی از میراثِ ادبی زبان پارسی نیز در نظر بگمثابۀ دستگاهی زیباییبه

 اند از:آن سه اصل عبارت

توضیح داده است عبدالقاهر  شناسی بالغی اعجاز قرآنسبکچنانکه کوّاز در کتاب  -1

بالغتِ روزگارِ خویش روی آورد و بدین ترتیب در برابر کسانی کردنِ علم جرجانی به عقالنی

نظم، بر عقل و قضایای »دانستند ایستاد. درواقع که نقد را امری ذوقی و بدون اصول عقلی می

یادآور شده  اسرار البالغۀدرستی در کتاب جرجانی به (.366: 1693)کواز، « عقالنی بنا می شود

رو مختص به یک زبان خاص چون است؛ ازهمین« اصول عقلی»است، مسائل بالغی مبتنی بر 

تواند بود. این اصلِ اساسی، علم بالغت را از دایرۀ زبان عربی خارج عربی یا پارسی یا... نمی

بندیِ منطقی و مستدلِ آن گرداند. سخنِ جرجانی گویا صورتکرده و شامل زبان پارسی نیز می

 د:نویسکالمِ ابوهالل عسکری آمده است. عسکری می مطلبی است که چند دهه پیش از وی، در

ثُمّ ذَکرتُ لک أنَّ البالغۀَ لیست مقصورۀً علی أمۀٍ دونَ أمۀٍ و ال علی َملٍَک دونَ سوقٍۀ و ال »

علی لسانٍ دونَ لسانٍ بل هی مقسومۀٌ علی أکثرِ األلسنۀ فَهُم فیها مشترکون و هی موجودۀٌ فی کالم 

 (.03: 1687)عسکری، « جمِ و کالمِ الهندِ و غَیرِهم...الیونانیۀِ و کالمِ الع
–)پس یادآوری کردم که بالغت منحصر بر امتی خاص یا منحصر بر پادشاهان و بزرگان 

ها نها تقسیم شده است. پس آیا بر زبانی خاص نیست بلکه در میان بیشتر زبان -سوای عوام

 یونانیان وجود دارد هم عجم و هم هندی و...(در بالغت مشترک هستند و بالغت هم در کالم 

برای اثبات اینکه بخش بزرگی از « اصول عقلی»پس از جرجانی، زمخشری نیز به نوعی به 

ود، شها میارکاِن شعر، اساساً به زبانِ خاصی چون عربی تعلق ندارد بلکه مربوط به همه زبان
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ارت است از لفظ موزون مقفا که بر تعریف شعر عب»گوید در نظر گروهی زند. وی میچنگ می

انگیزاند، لفظ است زیرا عرب معنی داللت کند. تنها چیزی که اختالفِ میان عرب و عجم را برمی

گمان آورد و عجم نیز عجمی اما سه مورد دیگر ]یعنی وزن و قافیه و معنی[ بیآن را عربی می

 (.31-33: 1011)زمخشری، « های دیگر برابر است...در میان امت

همین  افکنده شده است و ازشد علم بالغت، بر بنیاد اصول عقلی پیبا عنایت به آنچه گفته

 توان از آن بهره برد.می -از جمله زبان پارسی  –رو همچون اصول منطقی در هر زبانی 

هرحال بخشی از ادبیات ایران پس از اسالم از ادبیات عرب و کتاب قرآن متأثر است یا به -3

شبیه است؛ مانند قالب قصیده که در هر دو زبان مشترک است یا اوزان عروضی عربی که  بدان

د )نک؛ انحتی برخی از شاعران بزرگ چون فردوسی، به تطبیق شعر خود با این اوزان پرداخته

دبیِ سبب اشتراکاتی که در میراث ا(. بنابراین بهنامهپیرامون وزنِ شاهمقالۀ خالقی مطلق با عنوان 

شناسی و بالغت نیز چندان دور از انتظار نخواهد ر دو زبان وجود دارد، اشتراک در علم زیباییه

 ای برای پرداختن به علم بالغت در زبان پارسی است.بود و همین موضوع انگیزه

ی سبب مرجعیت زبان عرببسیاری از منتقدان ادبی و شارحان بالغت، ایرانی بودند و به -6

زیر به زبانی غیِرپارسی روی آوردند. این مسئله نباید حجابی بر وجود تفکر در آن دوران، ناگ

که » یریهرساله قشایرانی در ایران پس از اسالم شود. شفیعی کدکنی با بررسی بخشی از کتاب 

( 38: 1693شفیعی کدکنی، «)پردازددر آن به معرفی بزرگان تصوف از آغاز تا عصر مولف می

چیزی  برد هفتاد و هفت تن یعنییان نود و سه تن صوفی که قشیری نام میگیرد که از منتیجه می

(. این امر در خصوص ناقدان ادبی و شارحان بالغت 76اند)همان: حدود هشتاد درصد آنان ایرانی

کند. با نگاهی حتی سرسری به فهرست اسامی ناقدان ادبی و شارحان علم بالغت نیز صدق می

را در تکوین این علم  -به ویژه ایرانیان  –توان سهم هر قوم و ملت یراحتی مپس از اسالم، به

دریافت و بدان وسیله هر قومی را به جای خویشتن نشاند. این مسئله از این نظر نیز حائز اهمیت 

د، دانناست که برخی از پژوهشگرانِ معاصرِ عرب چنین آثاری را جزوی از میراث عربی خود می

 نه ایرانیان. 

رسد بتوان در برابر این پرسش مقدّر که چرا باید فرض جه به این سه دلیل، به نظر میبا تو

کرد که پژوهش در علم بالغت به نقد ادبی در زبان پارسی و اساساً به فهم بیشترِ ادبیات گذشته 



 بازنگری در تاریخ بالغت مدرسی     *     01

 رساند، پاسخی فراهم کرد.ما یاری می

ت. کار مورخ اساساً به یک معنا بهره گرفته شده اس« بازنگری»در عنوانِ این کتاب از واژۀ 

ر به تعبارت است از وارسیِ مدامِ تاریخ و منابعِ تاریخی برای رسیدن به روایتی هرچه نزدیک

ِع شدن منابای شاهدِ یافتهبه اینکه در هر دورهحوادث و رویدادهای عینی و اندیشگانی. باتوجه

رو بههای تازه روبا اطالعات و تحلیل های جدید،هستیم، عجب نیست اگر در نوشتنِ تاریخ تازه

 شویم. 

گیرِی برخی از ساختارها و مفاهیم در این پژوهش نیز کوشش شده است تا در تاریخِ شکل

گ اندکی درن« بازنگری»های علم بالغت بازنگری شود. شایسته است که درباره معنای و روش

ای ههای برخی از پژوهشاست که نادرستی کنیم. مراد نویسنده از این اصطالح، الزاماً این نبوده

را همچنین دربردارنده این معنا گرفته است که درباره « بازنگری»پیشین را نشان دهد. بلکه 

هایی از تاریخ علم بالغت که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است سر بکشد و بخش

الب این کتاب، مصادیقی از هر دو اگر مطلب جالب توجهی وجود دارد بیان کند. بنابراین مط

 را در بر دارد. « بازنگری»معنای 

هایی از هر دو معنای این اصطالح، تر شود به نمونهروشن« بازنگری»برای آنکه مصداق 

شود. چنانکه در میانِ پژوهشگرانِ بالغت مشهور است، موّسس علم بدیع ابویعقوبِ ای میاشاره

(، 390)ف مالکبردار کرد، ابنسکاکی است. نخستین کسی که محسّنات بالغی را با این عنوان نام

دکی در دهد که باید اناست. تحقیقاِت ما نشان می المصباح فی المعانی و البیان و البدیعصاحبِ 

ی درنگ کرد. نخست آنکه جداشدنِ بدیع از تنۀ علم بالغت، امری یکبارگی نبوده است، این رأ

کم از دو قرن پیش از سکاکی آغاز شده است؛ دوم آنکه حتی بلکه روندی بوده است که دست

مالک نیست، نامید، آن فرد ابن« بدیع»بار این صنایع را دنبال آن برآییم که چه کسی نخستیناگر به

نگارش به مقامات حریریوی در مقدمۀ شرحی که بر «. مطرّزی»نامِ خصی است بهبلکه ش

 درآورده است، برای علم بدیع نیز از این عنوان بهره برده است:

 (.13: برگ 311)مطرزی، « اما االقسام»

به اینکه مطرّزی پیش از آوردنِ عنوانِ باال از واردشدن به بحث صنایع بدیعی سخن باتوجه

خط « اما االقسام»متعلق به نگارنده، باالی  ، انواع بدیع است. در نسخۀ«اقسام»، منظور از گویدمی



 03     *     گفتارپیش

معنای ورود به مبحثی تازه است. عکس این بخش را از نسخه خطی ممتدی نیز کشیده شده که به

 آوریم:می
 

 

 . بردبرای این اقسام بهره می« بدیع»نکتۀ مهم در این بخش این است که مطرزی از لفظ 

 انست،مالک دبر محسّنات کالم، پیشتازِ ابن« بدیع»توان در نهادنِ عنوان فرد دیگری را که می

فصلی دربارۀ صنایع المجید فی اعجاز قرآن المجید، کتاب ( است. وی در 331زملکانی )ف 

ال س 66نامد. با عنایت به اینکه زملکانی می« بدیع»ها را صورتی روشن، آنبدیعی دارد و به

مالک تنها دوازده سال داشته، زملکانی چهل دنیا آمده است، یعنی وقتی ابنمالک بهزودتر از ابن

توان احتمال داد که وی نخستین کسی است که از این اصطالح، در ساله بوده است، میو پنج 

 عنوانِ این رده از صنایع، سود برده است. 

شود، بلکه قلمروهای دیگر را هم دود نمیمطالبِ تازه در این پژوهش به نوعِ باال مح

فتاح مرسد که برای مورخان بالغت، نامِ استادِ سکاکی که در نظر میگیرد. برای نمونه بهدربرمی
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شود، در پرده بوده است. با وجودِ این، بررسیِ شرح یاد می« حاتمی»از وی با عنوانِ  العلوم

 بوده است. کاشی در« الدینشرف»عمادالدین کاشی نشان داد که نامِ این فرد یا احتمااًل لقبش 

 نویسد:پردازد چنین میبخشی از شرح خود هنگامی که به یادکرد حاتمی می

ق: برگ  9)کاشی، ز « رف الدین حاتمی الذی کان استاد السکاکی...و الحاتمی هو اإلمام ش»

 (.  173کند. )نک. برگ استفاده می« عّلامه»( همچنین در جایی دیگر برای وی از صفت 18

بوده است، بلکه برخی او را با صفت « امام»تنها الدین حاتمی نهدانیم که شرفاکنون ما می

 در این کتاب بودند. « بازنگری»هایی از معنای نخستِ مصداق هااند. اینشناختهمی« علّامه»

توان از درنظرگرفتنِ یکی از شهرهای ایران به عنوان برای معنای دوِم این اصطالح نیز می

های هفتم و هشتم مرکزی برای علم بالغت در جهان اسالم یاد کرد. شهر شیراز را در قرن

هایی چون شام و قاهره درنظر گرفت. البته ر کنار کانونهای علم بالغت دتوان یکی از کانونمی

 به جز –کردند این مسئله را نباید از یاد برد که عالمان بالغتی که در این شهر زندگی می

امیدنِ این نشاید بیشتر پس از قرن هشتم شناخته شدند و منشأ اثر. کانون -الدین شیرازی قطب

أثیرگذار در تاریخ علم بالغت است. شرح بیشترِ این موضوع را و ت شهر به اعتبار عالمان پرآوازه

 توان دنبال کرد.   در فصل پایانی کتاب می

که باز در عنوان این کتاب آمده است بسیار کلی است. طبیعتًا در « تاریخ بالغت»ترکیبِ 

یا  تجستاری از این دست باید تعیین شود که آیا مراد از این ترکیب، همه تاریخ بالغت اس

بخشی از آن. قلمرو زمانی در این پژوهش محدود است به قرن هفتم و هشتم. به سخنی دیگر 

هفتم  هایهای آن در قرنو به ویژه شرح مفتاح العلومتمرکز نویسنده بیش از هر چیز بر کتاب 

را  گرانو هشتم بوده است. دلیل نگارنده برای گزینشِ این دوره آن است که برخی از پژوهش

این باور یافت که در این دوره بیش از هر چیز با تکرار و شرح مطالب عالمان بالغت در  بر

های پیشین سروکار داریم و از همین رو نباید انتظار نوآوریِ چندانی از عالمان این دوره قرن

ب کم به سبداشت. حتی اگر چنین فرضی درست باشد باز هم پژوهش در این چند قرن، دست

 ازه زمانی، شایسته و الزم است.  بزرگی این ب

یِ اند با شیوه بررسگرانی که این دوره را بررسی کردهافزون بر این، شیوه بررسی پژوهش

 های دیگر اسباب گزینشها و عاملها به اضافه دلیلهایی داشت. مجموع این دلیلنگارنده تفاوت



 01     *     گفتارپیش

 این دوره را فراهم آورد. 

 پیشینۀ پژوهش -2

م و های هفتهای بالغت در قرنهیچ اثری در توصیف یا تحلیل دقیق شرح در زبان پارسی

نگارش درنیامده است. درواقع زبان پارسی، کمتر اثری دربارۀ نقد ادبی قدیم در جهان هشتم، به

های این ضعفِ بزرگ عبارت است از اینکه در ایران خود دیده است. یکی از دلیلمسلمانان به

گیرند. نگارنده تنها توانست به دو پژوهش نقد ادبی را چندان جدی نمی گویی، تفکر انتقادی و

 پیداکند:در این باره دست

 دراسته و نقد فی مسائل بالغیۀ هامّۀ -2-5

فاضلی در کتاب باال به مباحث فصاحت و بالغت نزد بالغیان مسلمان یعنی کسانی چون 

مباحث این کتاب با مباحث مطرح در  جرجانی و سکاکی و ... پرداخته است. طبیعتاً برخی از

هایی داشت لیکن آنقدر نبود که بتواند آن را زائد و تکراری جلوه دهد. کتابِ پیشِ رو همپوشانی

 نویسنده ایرانِی کتاب، آن را به زبان عربی به نگارش درآوره است.

 بحثی دربارۀ بالغت در قرن هشتم هجری -2-2

کند تا تاریخی مختصر از علم بالغت در قرن هشتم علوی مقدم در این مقاله تالش می

ترتیب و آغازد و بهعنوان نخستین کتاب بالغت، میمعتز بهابن البدیعدست دهد. وی از کتاب به

 رسدبرد تا اینکه به قرن هشتم میآید و از هر قرنی چند کتاب مشهور را نام میقرن پیش میبهقرن

ان کند. مقالۀ ایشهای پس از خود نهاد بحث میو تأثیری که بر کتاب مطولو در آنجا از کتاب 

های بالغت ای نیست، بلکه بیشتر گزارشی ساده و ابتدایی از جریان نگارش کتابواجد نکتۀ تازه

 در عالم اسالم است.  

اید یکی از نخستین در میان اعراب یا در زبان عربی از میان قدما کسی وجود دارد که ش

َکس، ابن  پردازد. اینکسانی باشد که به صورتی کوتاه به تاریخ بالغت و نقش سکاکی در آن می

 کند که شایستهخود مطالبی را طرح می مقدمهخلدون مورخ پرآوازه مسلمان است. وی در کتاب 

 استوجه شدههای ایرانی کمتر به این بخش از کتاب وی تتوجه است. از آنجا که در پژوهش

هرچند )»آوریم. ابن خلدون پس از آنکه درباره سه علم معانی ما بخش مفصلی از آن را می
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و بدیع مجّزا ساخته لیکن از معانی « بالغت!»مولف ]ابن خلدون[ در پایان فصل علم بیان را از 

 ن قرار:نویسد بدیگوید مطالبی می(( سخن می1139: 3، ج 1673)ابن خلدون، « نام نبرده است

 دانش بیان»                                                       

بیان در میان ملت اسالم دانشی نوین است و آن پس از علم عربی و لغت متداول شده است 

های مربوط به زبان است، زیرا آن دانش متعلق به الفاظ و هر مفهومی است که الفاظ و ازدانش

نها داللت معانی بر آن مفهوم قصد شود. و به عبارت دیگر اموری که متکلم آن را برساند و بدا

کند یا تصور مفرداتی است که مسند و مسندالیه بدانها قصد افاده به شنونده از سخن خود می

کننده بر این معانی مفردات پیوندند و داللتها به برخی دیگر میشوند و برخی از آنواقع می

های افعال( ها و ازمنه )زمانروف است و یا بازشناختن مسندها از مسندالیهاسماء و افعال و ح

ا هشوند و همه اینوسیله تغییر حرکات یا إعراب و أبنیه کلمات نشان داده میها بهاست. و آن

، اندهایی که محتاج به داللتیافته به واقعهدهند. و از امور احاطهصناعت نحو را تشکیل می

اند مباشد، باقی میها و آنچه حال فعل مقتضی آن میویندگان با یکدیگر یا فاعلاحوال سخن گ

باشد. و هنگامی که برای متکلم که محتاج به داللت بر فعل است؛ زیرا این امر از کمال افاده می

رسد و هرگاه بر هیچ قسمتی از آن حاصل نشود حاصل شود به منتهای افاده در سخن خود می

شود. زیرا دایره سخن عرب پهناور است و در نزد ایشان سخن عرب شمرده نمی البته از نوع

برای هر مقامی گفتاری است که پس از کمال اعراب و وضوح و روشنی مطلب آن گفتار بدان 

بینی که در گفتار ایشان جمله: زیدٌ جاءنی )زید نزد من آمد( مقام معین اختصاص دارد مگر نمی

نزد من آمد زید(، مغایر است؟ از این نظر که در نزد متکلم هر یک از با جمله: جاءنی زیدٌ )

اجزای جمله مقدم شود همان با اهمیت تر و مورد نظر او است چنانکه کسی که می گوید: 

« مسند»رساند که اهتمام وی در درجه اول به آمدن )جاءنی زیدٌ، نزد من آمد زید(. سخن او می

گوید: )زیدٌ جاءنی، زید نزد من آمد( گفتارش افاده میکند که میو )آن«. مسندالیه»است نه شخص 

همچنین تعبیر از اجزای جمله به «(. به شخص مسندالیه است« مسند»که اهتمام او پیش از آمدن 

آنچه مناسب مقام باشد، مانند موصول یا مبهم یا معرفه. و نیز بطور کلی تأکید اسناد بر جمله 

ستاده شک زید هر آینه اید ایستاده است( )البته زید ایستاده است( )بیمانند اینکه سه جملۀ: )زی

زیرا  باشند،است( بکلی از لحاظ داللت باهم مغایرند هرچند از نظر إعراب با یکدیگر برابر می
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ه شود که در این باره سادای مفید واقع میجمله نخستین که از تأکید خالی است برای شنونده

ده البته، مورد تأکید واقع ش»ز هر گونه تردیدی تهی باشد. و جمله دوم که به بیندیشد و ذهن او ا

. و بخشدشود و جمله سوم برای منکر، افاده میاست برای کسی که تردید دارد مفید واقع می

گوید: آن مرد نزد من آمد. سپس بجای بنابراین جمله های مزبور متفاوتند. همچنین گوینده می

فاعل، »که مقصود وی از نکره آوردن گوید: مردی نزد من آمد، هنگامیمیهمان جمله بعینه 

تعظیم و بزرگداشت او باشد و اراده کند او مردی است که هیچ یک از مردان با وی همتا نیست. 

سپس باید دانست که سیاق جمله اسنادی گاهی خبری و گاهی انشائی است. نوع نخستین آن 

بقت کند و خواه نکند و نوع دوم دارای ه که آن خارج مطااست که آن را خارجی باشد خوا

خارج نیست مانند طلب و انواع آن. آنگاه باید دانست که گاهی ترک عاطف میان دو جمله الزم 

شود و آن هنگامی است که جمله دوم محلی از اعراب داشته باشد و بدین سبب به منزله تابع می

یا تأکید یا بدل. و در این صورت عطف روا « صفت»نعت  مفرد جمله دوم قرار میگیرد از قبیل:

آید و آن هنگامی است که جمله دوم محلی از اعراب نداشته نیست و گاهی هم عطف الزم می

کند و ناچار باید باشد و گذشته از اینها گاهی مقام و محل سخن اقتضای اطناب یا ایجاز می

جای هبریم و بکار مید. سپس گاهی لفظ را بهسخن را بر وفق اقتضای مقام، موجز یا مفصل کر

د گوئیم: زیکنیم مانند اینکه وقتی میاراده کردن منطوق آن اگر مفرد باشد الزم آن را اراده می

شیر است مقصود حقیقت شیر که منطوق سخن است نمی باشد، بلکه شجاعت شیر را که از 

دهیم. و این شیوه سخن را ید نسبت میکنیم و آن را به زرود قصد میشمار میلوازم آن به

شود مانند: زید دارای نامند و گاهی از لفظ مرکب، داللت بر ملزومِ آن اراده میمی« استعاره»

شود که بذل و بخشش و خاکستر بسیار است که بدان آنچه الزم آمده است از زید اراده می

نوازی است ، ناشی از جود و مهمان«ایدر مطبخ خانه»نوازی است، زیرا بسیارِی خاکستر مهمان

هایی زاید بر کند و بنابراین همه مواردی را که یادکردیم داللتو بر آن دو صفت داللت می

ا بشمار هباشد، بلکه اینها عبارت از کیفیات و احوالی برای واقعهداللتهای الفاظ مفرد و مرکب می

گونه کیفیات و احوال قرار داده شده و هر یک  روند که برای داللت بر آنها در الفاط نیز همانمی

بر حسب آنچه مقام آنها مقتضی است می باشند و این دانشی که موسوم به بیان است مشتمل بر 

 باشد وهای مختلف  میها و احوال در مقامبحث از اینگونه داللت است که مخصوص به هیئت
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 بر سه گونه است:

شود که جمیع مقتضیات حال را با لفظ و احوالی بحث میها نوعی که در آن از این هیئت -1

 نامند.کند و آنرا علم بالغت میمطابق می

شود و آن چنانکه گفتیم ای که در آن از داللت بر الزم لفظ و ملزوم آن گفتگو میگونه -3

  نامند.عبارت از استعاره و کنایه است و آنرا علم بیان می

اند که درباره آرایش و تحسین سخن گفتگو دیگری ملحق کردهو به این دو گونه، نوع  - 6

پذیرد یا به سجعی که کلمه را متمایز کند و آن به یکی از انواع آراستن سخن صورت میمی

سازد، یا ترصیعی که اوزان الفاظ را تقطیع کند، یا تجنیسی که الفاظ را مشابه یکدیگر میمی

تر از آن به علت آنکه لفظ آنها مشترک است ]یا طباق وشیدهکند، یا توریه به ابهام معنایی پمی

 بوسیله تقابل میان اضداد[.

« لمع»نامند. و ادبای جدید نام بیان را بر سه نوع و امثال اینها. و اینگونه را )علم( بدیع می

اند در صورتی که بیان نام گونه دوم است، زیرا متقدمان نخستین بار از آن سخن اطالق کرده

اند و سپس مسائل فن یکی پس از دیگری بدان پیوسته شده است. و در این باره کسانی اندهر

ی اند که چندان بمقصود وافمانند جعفر بن یحبی و جاحظ و قدامۀ و امثال ایشان تألیفاتی کرده

شد تا اینکه سکاکی زبده این فن را اندک تکمیل مینیست آنگاه همچنان مسائل این فن اندک

ورد و مسائل آنرا تهذیب کرد و ابواب آن را بر حسب روشی که ما در همین فصل یاد گرد آ

را در نحو و تصریف و بیان تألیف کرد. این فن  مفتاحکردیم مرتب ساخت و کتاب موسوم به 

های آن قرار داد و متأخران آن را از کتاب وی فراگرفتند و امهاتی از آن را را برخی از قسمت

در  و ابن مالک بیانه تا این روزگار هم متداول است چنانکه سماکی در کتاب تلخیص کردند ک

تر وچکک ایضاحکه حجم آن از  تلخیص)و  ایضاحو جالل الدین قزوینی در کتاب  مصباحکتاب 

 تلخیصاند. و در این عصر مردم مشرق در شرح دادن و تعلیمِ است بدین امر اهتمام ورزیده

ارند. و خالصه شرقیان در این فن از غربیان پایدارتر و تواناترند و بیش از دیگر کتب عنایت د

سبب آن )خدا داناتر است( این است که فن مزبور در میان علوم زبان جنبه کمالی و تفننی دارد 

شود و چنانکه یاد کردیم و صنایع کمالی و تفننی در مرحله ترقی عمران و اجتماع یافت می

مشرق بیش از مغرب است. یا بهتر بگوئیم علت آن توجه ایرانیان پیشرفت و توسعه عمران در 
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که قسمت عمده مردم مشرق را تشکیل می دهند به تفسیر زمخشری است و کلیه مباحث آن 

رود و نوعی که به مردم مغرب اختصاص مبتنی بر این فن است و اصل و اساس آن فن بشمار می

در شمار علوم ادب شعری قرار داده و آنرا به عناوین  یافته به ویژه علم بدیع است که این علم را

ند اهای مختلفی از آن پدید آوردهگوناگون منشعب ساخته و به ابواب متعدد تقسیم کرده و گونه

اند و آنچه انگیزه مغربیان در آموختن و کنند ایشان آن را از زبان عرب استنباط کردهو گمان می

ان به آرایش الفاظ می باشد و گذشته از این فراگرفتن علم فراگرفتن این فن است شیفتگی آن

بدیع آسان است و آموختن فنون بالغت و بیان برای مغربیان کاری دشوار جلوه کرده است، زیرا 

باشد و از این رو از فراگرفتن آن دوری های دقیق و معانی دشوار میدر فنون مزبور اندیشه

ت که اند ابن رشیق اسیع از مردم افریقیه به تألیف پرداختهاند. و از کسانی که در علم بدجسته

باشد و بسیاری از اهالی افریقیه و اندلس از روش وی در این کتاب او مشهور می عمدهکتاب 

اند و باید دانست که ثمره این فن این است که انسان را به فهم اعجاز قرآن رهبری پیروی کرده

ل داللت آن بر جمیع مقتضیات احوال خواه از لحاظ منطوق و کند، زیرا اعجاز قرآن در کمامی

باشد و این باالترین مراتب سخن توأم با کمال در چیزهایی است که با خواه از نظر مفهوم می

ا هانتخاب الفاظ و حسن تنظیم و ترکیب آن اختصاص دارد و این همان اعجازی است که فهم

فهمند که در نتیجه انس بسیار دقایق آنرا کسانی می از درک آن عاجز شده است و تنها برخی از

به زبان عربی، ذوق و ملکه آن برای ایشان حاصل آمده است و هر یک از آنان به اندازه ذوق 

کند و به همین سبب مشاعر و مدارک تازیانی که قرآن را از مبلغ آن خود اعجاز آنرا درک می

یرا آنها از پیشقدمان عرصه سخن و کهبدان )نقادان( آن اند در باالترین مراتب قرار دارد، زشنیده

ترین وجه وجود داشته است. و رفته و حداکثر ذوق نزد ایشان به بهترین و صحیحبشمار می

ن فن باشند و بیشتر تفاسیر متقدمان از ایآنانکه بیش از هر کس به این فن نیازمندند مفسران می

اند تا آنکه جاراهلل زمخشری پدید آمد و غفلت ورزیدهعاری است و مؤلفان آنها در این باره 

کتاب خود را در تفسیر وضع کرد و آیات قرآن را بر وفق احکام این فن مورد تتبع قرار داد 

گذاران را های اعجاز آن آشکار شد و از اینرو اگر وی عقاید بدعتبدانسان که برخی از قسمت

این  کرد تفسیر وی در میان تفاسیر به سببت تأیید نمیهنگام اقتباس آنها از قرآن به وجود بالغ

شد و به همین سبب بسیاری از اهل سنت با بضاعت وافری که صاحب مزیت، منحصر بفرد می
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ورزند، ولی اگر کسی عقاید سنت را به طور استوار این کتاب در بالغت دارد از آن اجتناب می

واند از نوع همان سخن آن را رد کند یا بداند بداند و در این فن تا حدی مشارکت جوید تا بت

های آن دوری جوید و زیانی به عقاید وی نرساند بر که تفسیر مزبور بدعت است و از بدعت

وی الزم استن که این کتاب را مطالعه کند تا به برخی از نکات اعجاز دست یابد و در عین حال 

کس را بخواهد به میان راه رهبری  های آن هم مصون بماند و خدا هرها و هویاز بدعت

 (. 1139-1170: 1673)ابن خلدون، « فرمایدمی

صورت غیرِمستقیم به موضوِع ها بهگرانِ معاصر نیز آثاری وجود دارد که در آندر میانِ پژوهش

نظر ما بوده رعایت شده و نه پژوهِش پیشِ رو پرداخته اند؛ ولی در این آثار نه کمیتی که موردِ

های چند تن از ایم چندان دنبال شده. اکنون، به تحقیقکه ما در این کتاب دنبال کردهروشی 

 افکنیم.اند، نظری میپژوهشگرانِ سرشناس عرب که بدین موضوع پرداخته

 تاریخ علوم البالغۀ والتعریف برجالها -2-2-5

کتاب باال متعلق به مصطفی احمد المراغی بک، از پژوهشگران سرشناس عرب است. بخشی 

( به معرفی آثاری که از قرن 63: 1831)مراغی، « عصر الشروح والحواشی»از این کتاب با عنوان 

نگارش درآمده، پرداخته است. حجم این بخش، شش صفحه بیشتر نیست. پیداست بعد بههفتم به

ی بندتوان اطالعات خاصی به مخاطب داد. با وجود این، تقسیممِ اندک، عمالً نمیکه در این حج

شویم. مراغی معتقد خورد که در اینجا یادآور میچشم میجالبی دربارۀ شروح بالغت در آن به

های دهم و یازدهم و دوازدهم های هفتم و هشتم و نهم با شروح بالغت و در قرناست در قرن

ن شویم. ایرو میبه، و در دو قرنِ دوازدهم و سیزدهم با تقریرات بر حواشی روبا حواشی شروح

بندی سوق دهد. البته سخن مراغی بدین معنا نیست که سوی نوعی تقسیمتواند ما را بهنکته می

توان از ها نوشته نشده؛ چراکه برای نمونه میای بر شرحدر محدودۀ قرن هفتم تا نهم حاشیه

یرسیدشریف جرجانی و بسیاری از حواشی دیگر در این بازۀ زمانی، بر کتاب شرح معروف م

 یاد کرد.  مطول

 قزوینی وشروح التلخیص -2-2-2

کتاب باال متعلق به احمد مطلوب پژوهشگر دیگر عرب است. وی در این کتاب به بررسی 
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نگارش به چند شرح مشهور پرداخته است. این کتاب در حجمی در حدود هفتصد و هفتاد صفحه

درآمده است. نویسنده به طرح آراءِ نوِ برخی از شارحان پرداخته است که در جای خود ارزشمند 

ای سبکی نظرهای از اظهارِالدین سبکی است، به پارهاست. برای نمونه در بخشی که متعلق به بهاء

 نه:کند؛ مانند این نموهای قزوینی قرار دارد اشاره میکه در تقابل با دیدگاه

ات این باب درباره احوال متعلق'کند: سُبکی دربارۀ احوال متعلقات فعل از قزوینی انتقاد می»

ها نپرداخت بلکه فاعل و مفعول را ذکر کرد. آوردن فعل است و مصنف )قزوینی( به همۀ آن

رو باید احوالش را در فاعل نیز در این بخش درست نیست؛ زیرا مسندالیه است و ازهمین

 (.333: 1697)مطلوب، « 'آورد...لیه میمسندا

الً در کند؛ مثمطلوب همچنین از مطالبی که سُبکی به مطالب قزوینی افزوده است هم یاد می

کند؛ اما سبکی پانزده موردِ دیگر نیز بحث معانی ثانویِ وجه امری، قزوینی از نُه مورد یاد می

 افزاید که از این قرار است:بدان می

 «فکاتبوهم»قوله تعالی: الندب: ک -1»

 «و استشهدوا شهدین من رجالکم»و االرشاد: کقوله تعالی:  -3

 «قل تمتعوا»و االنذار: نحو  -6

 «و کلوا مما رزقکم اهلل»و االمتنان: نحو  -0

 «أدخلوها بسالم»و االکرام: کقوله تعالی:  -3

 «کن فیکون»و التکوین: کقوله تعالی:  -3

 «لم تستح فاصنع ما شئتإذا »و الخبر: نحو:  -7

 «کلوا من طیبات ما رزقناکم»و بمعنی اإلنعام مثل:  -9

 «فاقضِ ما أنت قاضٍ»والتفویض: کقوله تعالی:  -8

 «أنظر کیف لک ضربوا االمثال»و قوله « کونوا حجارۀً»و التعجب: کقوله تعالی:  -11

 «...وهافاتوا بالتوراۀ فاتل»و األمر بمعنی التکذیب: کقوله تعالی:  -11

 «فانظر ماذا تری»و بمعنی المشورۀ: مثل:  -13

 «أنظروا إلی ثمرۀ إذا أثمر»و األمر بمعنی اإلعتبار: کقوله تعالی:  -16

 «قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار»و التحریم: کقوله تعالی:  -10
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 «أحسن یزید»و التعجب: نحو:  -13

ها را هم نپذیرفت و کرد و بسیاری از آنها را از عالماِن بالغت و اصول نقل و بیشتر آن

« ردها ایراد داو بیشترِ این معنی»انجام رساند: بحثش را دربارۀ این پانزده مورد با این جمله به

 (.339-338)همان: 

نوعی در راستای موضوع این کتاب قرار دارد، لیکن تعداد اندک اگرچه کتاب مطلوب به 

است و همچنین تفاوتِ روش وی با روش ما، پرداختن  ههایی که در این کتاب بحث شدشرح

 سازد.تر، ناگزیر میهای بالغت را با نگاهی جامعبه شرح

 تاریخ و تطور علوم بالغت -2-2-2

اص داده اختص مفتاح العلومشوقی ضیف بخشی از کتاب خود را به چند شرح مشهور کتاب 

سُبکی و جرجانی، به توضیح دربارۀ است. وی با بررسی آثار کسانی چون خطیب قزوینی و 

نگارش درآمده است. حجم بالغت به«ِ تعقید و جمود»پردازد که جملگی در دورۀ هایی میکتاب

روح، تر این شتر و جدیهمین دلیل بررسی گستردههای ضیف بسیار اندک است؛ بهیادداشت

 موضوعی دربایست است.

 چهارچوب نظری -2

 ه تاریخ اندیشه بالغیمثابتاریخ بالغت به -2-5

دهد نگارش درآمده است، نشان میهایی که تاکنون در حوزۀ تاریخ بالغت بهبررسیِ کتاب

« فهم»نگاری ندارند. این امر بدین معنا است که مورخ، ای دربارۀ تاریخها نظریهکه بسیاری از آن

، این اندازنظریه یا چشم کرده است نداشته است؛ زیرا بدون داشتنِ نوعیچندانی از کاری که می

دست داده شود که فاصله زیادی با تاریخ و تحوالت خطر وجود دارد که روایت و گزارشی به

کار گرفته شده در این کتاب سخن گفته شود گزیری آن علم داشته باشد. پیش از آنکه از روش به

 از آن نیست که سه مفهوم اساسی از یکدیگر بازشناخته شود:

 سلمانان؛بالغت م -1

 تاریخ بالغت مسلمانان؛ -3

 تاریخ اندیشه بالغی؛ -6
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جای ید بهنگرای اشاره کرد. چنانکه میبخشی به این سه مفهوم، باید به نکتهپیش از روشنی

میان آمده است. این جایگزینی به تبعیت از سخن به« بالغت مسلمانان»، از «بالغت اسالمی»

نگاری رخ داده است. قریب در یادداشتی روشن جایگزینی مشابهی است که در قلمرو تاریخ

. تسخن گف« نگاری مسلمانانتاریخ»، از «نگاری اسالمیتاریخ»جای سازد که چرا باید بهمی

یا  نگاری اسالمیتاریخکند )نک. قاسم قریب، توضیحاتِ ایشان در حوزۀ بالغت نیز صدق می
در سایتی به این نشانی: نگاری در اسالم نگاری مسلمانان؟ کنکاشی در اصالت تاریختاریخ

http://toumar.info/fa/.) 

ر جهان اسالم باید گفت که عبارت است از علمی که د« بالغت مسلمانان»درباره مفهوم 

های مستحسنِ کالم پرداخت و حدودًا پس از قرن ششم به ها و شیوهپرورش یافت و به صنعت

 های ادبیات واحدِ معانی و بیان و بدیع تقسیم شد. بسیاری از کسانی که امروزه در دانشکده

 پردازند. می کنند، به همین موضوعبالغت را تدریس می

تاریِخ »توان داد؟ چه توضیحی می« تاریخ اندیشه بالغی»یعنی  6اما درباره مفهومِ شماره 

های کوشد اندیشهنگاری است که میهای تاریخ( یکی از مکتبIntellectual History« )اندیشه

وی، اند از: الوجای بررسی کند. افراد برجستۀ این مکتب عبارتمتفکرانِ گذشته را در هر حوزه

شناس است، میشل فوکو، رینهارد کوزلک و... . مورخ اندیشه نه جامعهکوئنتین اسکینر، پیتر بِرک، 

 What is Intellectualبرد )برای توضیح بیشتر نک. ها بهره مینه فیلسوف؛ اما از همۀ این رشته
History?, Peter E. Gordon and Amabel B. Jamesاند (. در واقع چنانکه برخی یادآور شده

ه این هدف از تاریخ اندیش»و تاریخ اندیشه بدین گونه تفاوت نهاد که  باید میان تاریخ فلسفه

ای هها و نه صرفاً خواص اندیشمند به پرسشهایی که عموم انساناست که بتوانیم به پاسخ

یت های دیگر درباره ماهبنیادین فی المثل درباره هستی، منزلت انسان در نظام خلقت، و پرسش

ی است اها را درک کنیم... این وظیفهاند و نیز احساساتشان به این پاسخاخالق، هنر و زیبایی داده

های قدیمی دیگر مانند تاریخ فلسفه، تاریخ علم یا الخصوص تاریخ اندیشه را از رشتهکه علی

های بدوی یا ها بیابد از ایدهکند. مورخ اندیشه هر جا نشانی از ایدهتاریخ ادبیات متمایز می

نژاد به لیمانس«)دهد...یافته یا تعصبات عامیانه بدان توجه نشان میتا افکار پرورشعقالنی گرفته 

 (.93: 1689نقل از برینتون، 
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( Underestanding« )فهم»شود، وظیفۀ اصلیِ مورخ اندیشه، چنانکه اسکینر یادآور می 

فی های مختلتبنگاری اندیشه به مکها. تاریخهای متفکران است، نه قضاوت دربارۀ آناندیشه

ب توان مثالً به مکتها میاند. از میان آنشود که امروز در جاهای گوناگون جهان پراکندهتقسیم می

ه چنانک« اندیشه»کمبریج اشاره کرد که اسکینر یکی از برجستگانِ آن در شمار است. واژۀ 

یِ آن رشتۀ های نظرنیاندنبال بکند، بدین معنا است که مورخ باید بهسیدجواد طباطبایی اشاره می

خواهد تاریخش را بنگارد باشد. برای نمونه تاریخ اندیشۀ سیاسی عبارت است از خاصی که می

ای که متفکرانِ یک دوره دربارۀ مفاهیمی چون حکومت، دولت، بررسی و گزارش مباحث نظری

را در بافتِ زمانی و  هااند. نکتۀ مهم این است که مورخ باید این نظریهدست دادهعدالت و... به

مکانی آن دوره در نظر بگیرد و نسبتِ میانِ این بافت با طرح آن مباحث را تا حد امکان روشن 

رو تاریخ اندیشۀ سیاسی با تاریخ سیاسی متفاوت خواهد بود. بر بنیاِد این سازد؛ ازهمین

تفاوت « بالغی ریخ اندیشۀتا»با « تاریخ بالغت»رسد که بتوان میان نظر میتوضیحاتِ طباطبایی، به

گیری این علم، رجالِ هر نهاد. در تاریِخ نخست، همت مورخ بر آن است تا گزارشی از شکل

های ادبی هایی که بالغیان در برخورد با متندوره، منابعِ موجود در تاریخ این علم و روش

 کند. در برابرِ این نوع ازکردنِ صنایع بالغی از آغاز تا امروز فراهم اند و سرانجام فهرستداشته

نگارش انداز دیگری برگزید و بدان وسیله تاریخ اندیشۀ بالغی را بهتوان چشمنویسی میتاریخ

یا  شود وهای تحلیِل متن توجه نمیها و تکنیکانداز، دیگر چندان به شیوهدرآورد. در این چشم

گردد؛ در عوض د است ارائه نمینویسی قدما موجوگزارشی از رجالِ این علم چنانکه در رجال

 لیلهای تحها و تکنیکهایی که زایندۀ شیوهمورخِ اندیشۀ بالغی بیش از هر چیز به آن اندیشه

ت هایی دربارۀ ماهیدنبال آن است تا روشن سازد برای نمونه چه نظریهکند. او بهاست عنایت می

ان مثال چه افرادی در تاریخ بالغت، نقطۀ عنوعلم معانی در میان بالغیان وجود داشته است، یا به

کوشد تا بافت فکری، شوند و چرا؟ او همچنین می( محسوب میTurning pointچرخش )

ها را تولید کرده است روشن کند )برای توضیح ها و نظریهاجتماعی، سیاسی و...  که این اندیشه

 M.C.Lemon, Theکتاب: .)نک. بخش پایانیِ این « تاریخ اندیشه»بیشتر دربارۀ ماهیتِ 
discipline of history and the history of tought 

ای را از کار یکی از این ها نمونهدادنِ کمکِ بافت به مورخ اندیشه در فهم اندیشهبرای نشان
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ی نگرد. وبه یک نکته جالب می« اندیشه مونتنی»آوریم. بِرک در کتابی با عنوان مورخان می

 نویسد:می
به عبارت دیگر در همه خصائص –ها ها و خودبینیها، ارزشنتنی در عالیق، نگرشمو»

با معاصران خود شریک بود، مخصوصاً با کسانی که به همان گروه اجتماعی و همان  -فکری

نسلی تعلق داشتند که او تعلق داشت. عالوه بر مونتنی، فرانسویان دیگری نیز در زمان او بودند 

ای هها نیز هر دو طرفِ جنگیابد، آنکه عقل آدمی بتواند به حقیقت دستکه تردید داشتند 

)برک، «کردندشمردند و درباره موضوعات مختلف گفتارهای کوتاه منتشر میداخلی را محکوم می

1687 :13.) 
دانیم که مونتنی به گفتارها و جستارهایش معروف است. از سوی دیگر وی اساساً متفکری می

یم همان یابکرد درمیا دانستنِ فضای فکری و فرهنگیِ جایی که در آن زندگی میشکّاک است. ب

شود هر دوی این موضوعات، یعنی جستارنویسی و شکّاکیت، به گاهِ گونه که بِرک یادآور می

 وی، رایج بوده است.

 شناختیدربارۀ گزارۀ اخیری که آمد، یعنی تعیین بافت فکریِ یک اندیشه، به ایضاحی معرفت

پردازیم؛ ممکن است این پرسش پیش آید که اگر بافتِ یک اندیشه، اعم از بافت سیاسی و می

دست اجتماعی و فرهنگی و...، در تولید آن اندیشه مؤثر است، آیا معرفتی که از راهِ آن اندیشه به

به  تر باید پرسید که آیا معرفت، وابستهصورت کلیآمده است هم به آن بافت وابسته است؟ به

بافت است؟ اگر پاسخ منفی باشد که هیچ، اما اگر پاسخ مثبت باشد، به این نتیجه خواهیم رسید 

کند. دیدگاه اخیر در حالت شدنِ بافت، تغییر میها نسبی است و با دگرگونکه شناخت

: 1683)بوغوسیان، « انگاری معرفتبرساخت»اش، چنانکه بوغوسیان یادآور شده است، افراطی

دو گونه برداشت از ماهیِت معرفت را در  هراس از معرفتشود. نویسندۀ کتابِ یده می( نام01

 کند: تاریخ فلسفه مشخص می

 تصویر کالسیک از معرفت؛ -1

 انگارانه از معرفت.تصویر برساخت -3

 نویسد:وی در توضیحِ تصویر کالسیک می

گر موارد ممکن است نشانتوان منکر شد که کنش معرفتی در برخی مطابق این تصویر نمی»
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وسط صورتِ جمعی، تکس نباید منکر این شود که معرفت بهجنبۀ اجتماعی مهمی باشد؛ مثالً هیچ

بسا این مطلب آید و حقایق امکانی مربوط به آن گروه چهاعضای یک گروه اجتماعی فراهم می

اند... گر عالقه نشان دادههایی دیهای خاصی و نه به سؤالرا تبیین کند که چرا این گروه به سؤال

هایی که تصویر کالسیک از معرفت بر استقالل معرفت از شرایط امکانیِ اجتماعی اصرار آن جنبه

 (.    68)همان: « ورزد، کمابیش به سه ادعای متفاوت مربوط استمی

 از این قرار است:« سه ادعا»دهد که این وی سپس توضیح می

ع ها و منافرو مستقل از ارزشه جهان، مستقل از ما و ازهمینبسیاری از واقعیات مربوط ب -1

 ما است.

جنبۀ دوم تلقی کالسیک از معرفت، با صدق سروکار ندارد، بلکه به توجیه باور ما برای  -3

اینکه چیزی صادق است ربط دارد. برای نمونه ممکن است گروهی به تاریخ باستان عالقه داشته 

ورد کنند ها برخاریخ باستان موجب شود که از قضا به آثاری روی فسیلها به تباشند یا عالقۀ آن

کدام از این واقعیات از ساختار اجتماعی ما مستقل دهد. هیچکه بر وجود دایناسورها گواهی می

وی شده راست، این واقعیت است که آثار کشف« مستقل»نیست. آنچه از ساختار اجتماعی ما 

 آورد.ناسورها فراهم میبر وجود دای« شاهدی»فسیل، 

نفعِ باور به وجود دایناسورها قرار به« شواهدی»صرفِ این واقعیت که ما در معرض  -6

کافی  ایمما به وجود دایناسورها باور پیدا کرده« چرا»ایم، در مواردی برای توضیح اینکه گرفته

 است. 

 دو رأی و در مواردییکیانگاری با های مختلفِ برساختروایت»بوغوسیان معتقد است که  

 (.01)همان: « با هر سه رأی باال یکجا به مخالفت برخاسته است

انجام گوییم تحقیقاتی که در قلمرو تاریخ اندیشه بهشناختی، میپس از این مقدمۀ معرفت

رسد، تا هنگامی که مورخ به قضاوت دربارۀ صدق یا کذبِ آن اندیشه نپردازد، اساساً چندان می

ای را که به تبیین آن پرداخته است به صورت مطلق، شود که آیا اندیشهن درگیری نمیوارد ای

صادق یا کاذب است یا به صورت نسبی. این توضیح فلسفی ضرورت داشت؛ چراکه برخی از 

 .    انداجتماعی و گفتمان و... بحث کردهمورخان اندیشه دربارۀ وابستگیِ معرفت به ساخت 

ییم وی گوبندی کنیم میا به صورت فشرده وظیفه مورخ اندیشه را جمعاگر بر آن باشیم ت
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ت، گیرد: نخسای خاص به دست دهد. این شرح بر دو بنیاد قرار میباید شرحی نظری از اندیشه

. زمانشهای همکردن نسبت گفتمانی که آن اندیشه خاص در آن قرار دارد با گفتمانبر روشن

 گیری آنمیان تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با شکل دوم از راه روشن کردنِ نسبتِ 

 اندیشه خاص.

در این کتاب کوشش شده است بخشی از تاریخ اندیشه بالغی در قرن هفتم و هشتم به 

ر سبب وسعت منابع و پیچیدگی کار و نوسفنگارش درآید. البته با یک توضیح و یک قید: به

رخی گیری بش شد تا تنها به شرحی نظری درباره شکلبودن نگارنده در این راِه پر خطر، کوش

ین ها اندکی به دو بنیاد یادشده در بندِ پیشساختارها و مفاهیم بسنده شود. البته در برخی از بخش

ها فاصله داریم. همین اندازه را هم مدیون نزدیک شدیم لیکن هنوز تا اجرای رضایتبخِش آن

ه با میراث خود راه را بر دیگران، هموار کردند. برای نگاران بزرگی چون صفا هستیم کتاریخ

نمونه، برخی مباحث نظری، بر یک بافتِ عمومی اندیشه که بر سراسرِ قرن هفتم و هشتم سایه 

 های آینده خواهید دید.داده شد که شرح آن را در فصلانداز بوده است انطباق

غت مسلمانان، در ایران پژوهش در واقع این کتاب دو مرحله از آن چیزی که دربارۀ بال

گیری، مرحلۀ نخستِ فاصله همین است.شود فاصله دارد و اگر قوّتی در آن وجود داشته باشد می

دانیم که امروزه در ایران معموالً در تاریخ بالغت، پژوهشی پرداختن به تاریخ است. نیک می

گیرد. بیشترِ همتِ محققانِ حوزۀ بالغت، َصرفِ موادّ آن و نیز افکندن آن بر جدّی صورت نمی

اصله های رایج فله با تحقیقهای ادبی است. بنابراین پژوهشِ پیشِ رو از این جهت، یک مرحمتن

، شود تا نه به تاریخِ بالغتگیری، عبارت از این است که کوشش میگیرد. مرحلۀ دومِ فاصلهمی

ستیم هایی هشاهِد کتاب بلکه به تاریخ اندیشۀ بالغی نزدیک شود. اگرچه در میانِ محققانِ عرب

بیابیم  آید دفتریکن کمتر پیش میحک شده است لی« تاریخ بالغت»ها عنوان تاریخ یا که بر آن

های پرداخته باشد. از این جهت نیز پژوهشِ پیشِ رو، از تحقیق« تاریخ اندیشۀ بالغی»که به 

 گیرد.ایرانی، فاصله می

ای که در اینجا شایستۀ یادآوری است، تأثیرگذاریِ برخی از اندیشمندانِ معاصرِ ایرانی نکته

اد شود. نخست باید از استاد سیدجواد طباطبایی یاد کرد که بر نگارنده است که باید از آن ی

 های پربارِ وی درها و مقالهنوعی، در طرح تاریخ اندیشه، در ایران پیشرو بوده است. کتاببه
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گشای نویسنده بوده است. های وی در مجالس علمی، همیشه راههای وزین و سخنرانیماهنامه

برگرفتِن این نگرش یاری کرده است، آقای دکتر احمد  اندیشمند دیگری که نگارنده را در

های ایشان برای نگارنده هاشمی، متخصص تاریخ اندیشه از دانشگاه آکسفورد است. راهنمایی

تن در این های او برای رفبسیار مغتنم بوده و سخنان مستقیم و غیرِمستقیمِ ایشان، یکی از انگیزه

فتوحی که موضوع این کتاب، مدیون پیشنهاد ایشان است راه و رسم تازه شده است. آقای دکتر 

های ارزشمندی به اینجانب ارزانی داشتند. ایشان یکی از نخستین کسانی است که راهنمایی

نده های ایشان دربردارتوانست آغازگرِ پژوهش ادبی از دریچه تاریخ اندیشه باشد. اگرچه پژوهش

آمد نیست لیکن به دلیل دربرداشتن یک یا دو گام، های پیشین آن سه گاِم یادشده که در صفحه

هایی از آثار ایشان را چه به جهت شاهد و دلیل و شوند. اگر بخواهیم نمونهآغازگر محسوب می

هایی صلو ف مضمون در فن شعر سبک هندیچه به جهت پیشینه کار، معرفی کنیم باید از مقاله 

 یاد کنیم. شناسیدرآمدی بر ادبیاتاز کتاب 

هایی همچنین آشنایی با آقای دکتر حسن انصاری در اواخرِ کار روی این کتاب نیز بصیرت 

همراه آورده است. از جمله این گزاره که ایشان نگاری بهدر چگونگی کاربستِ این روشِ تاریخ

ها پرداخت نه به شباهت فشارند که: در این روش باید به تفاوت آراء و اندیشهبر آن پای می

 های ایرانی جانی بگیرد وآرام در فضای تحقیقا. امید است که این رویکردِ نسبتاً تازه، آرامهآن

 هردَم شاهد دستاوردهایی تازه در این قلمرو باشیم. 

های دارم که به نگارنده در خواندن و فهم متندر پایان از آقای دکتر علی نوروزی سپاس

. امیدوارم هماره تندرست باشند و سایه علم خود را عربی و مفاهیم بالغی یاری بسیار رساندند

های دوست و استادم آقای دکتر دانم که همچنین از راهنماییاز سر من برندارند. بر خود الزم می

 برم. مقدم تشکر کنم که سالیان زیادی است که از دانش ایشان بهره میداوود عمارتی

 های بالغتنقشۀ راه شرح -2-2

شود و تا امروز پیش ای بینگاریم که از مطلعی نامعلوم آغاز میاگر تاریخ را همچون جاده

هایی از این تاریخ وفرازهایی خواهد بود. بخشها و نشیبوخمگاه این جاده دارای پیچآید، آنمی

هایی برعکس، آبستن تحوالت عظیم است. در این جاده، فاقدِ رخدادی چشمگیر و بخش

کنیم. بصری کردن تاریخ، گذاری میها نشانههایی وجود دارد که ما تاریخ را برحسب همانگاهگره



 11     *     گفتارپیش

االمکان دقیِق نقاط مهم ای دارد. مورخ با تعیین حتیامروزه در مطالعات مورخین جایگاه ویژه

اش به صورت بصری و مثالً بر روی چیزی همچون یک نقشه، کوشش تاریخ مورد بررسی

ی را که آن تاریخ پیموده است، مشخص کند تا بدین وسیله درکی بهتر از تحوالت کند تا مسیرمی

 ای برایدست دهد. در خصوص موضوع مورد مطالعۀ ما، کوشش شده است تا نقشهتاریخی به

نویسی فراهم شود تا بدین ترتیب، به آن چیزی دست یابیم که از آن جغرافیای تاریخیِ شرح

توانستیم به کنیم که نتوان کرد. البته اعتراف مییاد می« بالغت شهرها» تعبیر فتوحی، با عنوانبه

و  کم توانستیم از مکانیابیم. با وجود این دستهمه آنچه در باال گفته شد در نقشه خود دست

ای هرچند ابتدایی به دست دهیم. امیدواریم پژوهشگران دیگر بتوانند ها نقشهزمان تألیف شرح

 های بهتری بردارند.در این راه گام

حاتی داده ها توضیهایی برداشته شده که شایسته است درباره آندر راه نوشتن این تحقیق گام

نویسی، از قرن هفتم به بعد، داد که نگرش شرحشود. نگارنده پیش از هر چیز، باید نشان می

از  ر ایرانتاریخ ادبیات دقدرِ اهلل صفا در کتاب گرانگفتمانِ مسلط بر محققان ایرانی است. ذبیح

خوبی برآمده است که در فصل دوم بدان اشاره خواهد شد. درواقع از حدود عهدۀ این کار به

اند. این هایی هستیم که مؤلفانشان در صدد شرح مطالب پیشینیانقرن هفتم شاهد افزایش کتاب

وان تاست؛ برای نمونه می مشاهدههای علمیِ آن روزگار در ایران قابلِنگرش در بسیاری از رشته

 های زیر که هر یک در علمی خاص تالیف شده است اشاره کرد:به کتاب

 کالم:

 اثر سعدالدین تفتازانی شرح عقاید النسفیه 

 فلسفه:

 الدین شیرازیاثر قطب شرح حکمۀ االشراق 

 پزشکی: 

 سیناابنقانون اول کتاب بر است شرحی  که الطبالتحفۀ السعدیۀ فی  -1

 ابن سینا   قانونشرح کلیات  -3

 (المعارف طهوردائرۀنقل از الدین شیرازی )بههر دو اثر از قطب
 تصوف:
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 اثر روزبهان بقلی شرح شطحیات -1

 و... از صدرالدین قونیوی فکوک، نصوص -3

آن است دهندۀ کنیم، نشانها در اینجا خودداری میها و موارد بسیار دیگری که از ذکر آناین

ین نویسی بوده است. اهای مسلط بر دانش ایرانیان، شرحکه از حدود قرن هفتم، یکی از گفتمان

آرام ( است که آرام333شود. درست پس از مرگ سکاکی )ف مسئله شامل علم بالغت نیز می

 شود. هایی بر کتاب او آغاز مینوشتن شرح

ی مسلط بر هامسلط یا یکی از گفتمان پس از برداشتن نخستین گام، یعنی تعیین گفتمان

هایی که کردن فهرستی از کتابدانش ایرانیان در قرن هفتم و هشتم، گام دوم را با فراهم

یم. در این کناست، آغاز می مفتاح العلومیا تلخیص  مفتاح العلومهایی بر کتاب دربردارندۀ شرح

ها از اهمیت بیشتری رخی از آنها وجود دارد. بها و حاشیهفهرست انواع و اقسام شرح

برخوردارند و برخی محل چندانی از اعراب ندارند. در تهیۀ این فهرست از منابع زیر سود 

 ایم:برده

 سایت نسخ خطی آقابزرگ تهرانی -1

 فهرست کتابخانۀ نور عثمانیه -3

 های بالغت شاهد سه دسته کتاب هستیم:در فهرست شرح

 اند؛آراسته شده هایی که به زیور طبعکتاب -1

 اند؛صورت نسخۀ خطی باقی ماندههایی که هنوز بهکتاب -3

 اند.دست ما نرسیده هایی که بهکتاب -6

نحوۀ بررسی هر کتاب و استخراج اطالعات شایان توجه از آن بدین صورت است که در 

، وان ما بوده استایم تا آنجا که در تو کوشش کرده های زیر را قرار دادهبرابر هر کتاب پرسش

 های زیر است:ها درباره موضوعاطالعات مربوط را از آن بیرون آوریم. این پرسش

 . ضرورت و هدف تألیف؛1 

 . مخاطب فرضی؛3

 . روش بحث؛6

 . نوآوری؛0
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 . منطقۀ جغرافیایی.3

ها بخورد. در این ها تا حدودی به محک این پرسشکوشش شده است تا برخی از شرح

شده، با کتابی که شرح داده شده )مشروح(، مقایسه ای از مطالب کتاِب بررسیمحک، گاهی پاره

 طولمشده مشخص شود؛ برای نمونه در بررسی کتاب شده است تا میزان انحراف از کتاب شرح

ا اگر انحراف ایم ت)مشروح( مقایسه کردهمفتاح تلخیص التفتازانی، برخی از مطالب آن را با کتاب 

ای که در حوزۀ درواقع بیشترِ شروح و حواشی»از معیاری در آن وجود داشته باشد، معین شود. 

نگارش درآمده، مستقیم یا غیرِمستقیم بر سه کتابِ زیر بالغت، در بازۀ زمانی قرن هفتم تا نهم به

 بوده است:

 ؛مفتاح العلوم -1

 المفتاح؛تلخیص  -3

 نشده(.)به نقل از فتوحی، مقالۀ چاپ« االیضاح فی علوم البالغۀ -6

صورت کتابِ پیِش ها با هم مقایسه و نتایج آن بهآوری این اطالعات، همۀ آنپس از جمع

رو نمودار شد. سرانجام با اتّکا به این اطالعات، نقشۀ زمانی و مکانیِ تاریخ بالغت از قرن ششم 

البته با یک قید مهم؛ این نقشه صرفاً در قلمرو ساختار علم  شده است. رسیمتا قرن هشتم ت

بالغت که متشکل از سه علم معانی و بیان و بدیع است و مفهوم این سه علم طراحی شده است. 

 های دیگرِ بالغت هنوز جای کار و طراحی دارد. بنابراین بسیاری از زمینه

مورد است؛ اما از  33هایی که نگارنده شناسایی کرد شرحشایستۀ یادآوری است که شمارِ 

م کناعتراف می-بررسی کرد. علتِ اصلیِ این کار،  این میان حدود ده شرح را به صورت جدی

های توان از برخی علتگردد به، میزانِ محدودِ توانایی نگارنده. در کنارِ این علت، میبازمی -که

، مفتاحشرح تلخیص الها نیز نام برد؛ برای نمونه برخی از شرحناپذیربودنِ دیگر همچون دسترس

 ق( دستیابِ نگارنده نشد.  799الدین قونوی )ف اثر شمس

گردد اشاره کنیم. محدودۀ انداز ما بازمیای مهم که به چشمدر پایانِ این بخش باید به نکته

 شود که به تاریخ بالغت درشدۀ ما قرن هفتم تا نهم است. این مسئله باعث نمیزمانی بررسی

های چهارم و پنجم دوران طالیی تمدن مسلمانان های پیش از سدۀ هفتم مراجعه نکنیم. قرنقرن

یابد. است. نقد ادبی و بالغت نیز در این دو قرن به حد نهاییِ پویایی و پیشرفتِ خود دست می




