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 چکیده
، های ایرانهای عربی در دانشگاهبا توجه به تعدد گروه

و ، معدود بودن کتب بالغی رایج در حوزه و دانشگاه
 رغم لیعها گستردگی تدریس برخی از این کتاب

ماان االیافتن منابع معتبر جدید و حتی، هایشان کاستی
رسد. در این راستا پژوهش ضروری به نظر می یشیع

البرهان فی » حاضر به معرفی و بررسی کتاب بالغی
اثر اسحاق بن وهب کاتب پرداخته و تا  «وجوه البیان

معاصر خودش و کتب  بالغی حدودی آن را با کتب
سید احمد  «البالغه جواهر» کتاب هویژ هب، رایج کنونی

کند. در مورد اثر مذکور پژوهش مقایسه می هاشمی
است. این تحقیق با استفاده از  صورت نگرفتهچندانی 

و به به روش تطبیقی انجام گرفته ، ایمنابع کتابخانه
لف و ؤروش منحصر به فرد م، مزایای این کتابذکر 
 است. پرداخته آنهای کاستی برخی

اسحاق بن وهب کاتب،  ،یعلوم بالغ :ها هاژوکلید
جواهر  ،یاحمد هاشم دیس ،انیوجوه الب یالبرهان ف
 .عیو البد انیو الب یالمعان یالبالغه ف
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Abstract 

Given the multiplicity of Arab groups in Iran's 

universities, the limited number of rhetorical 

books in seminaries and universities, and the 

extent of teaching some of these books despite 

their shortcomings, it is necessary to find new 

and, as yet, Shiite religious sources. In this 

regard, the present study aims at introducing and 

reviewing the book Al-Borhan fi wojuh al-Bayan 

by Isaac bin Wahab –e- Kateb and comparing it 

with his contemporary books and current books, 

especially the book Jawaher al Balaghah by 

Sayyed Ahmad Hashemi, and reminds the value 

of this Shiite book. There is not much research 

about this book. This research has been done 

using comparative method and using library 

resources, and mentioned the advantages of this 

book, the unique method of the author and some 

of its shortcomings. 
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 مسئله انیمقدمه و ب
 هایحوزه طالبان و پژوهشگران و اساتید بر

 در که هایی کتاب که نیست پوشیده ادبی و اسالمی
 تدریس دانشگاه و حوزه در، بالغی علوم زمینه
 ها آن از استفاده همچنین. محدودند بسیار شوندمی

 چاپ تجدید ساله وهر است گسترده بسیار
 و تألیفات سایر از موثر استفاده عدم. شوند می

 از را علم این پژوهشگران و طالبان ها آن بررسی
 و کرده محروم هااندیشه و آرا سایر از گیریبهره
 البته. شودمی زمینه این در ابتاار و علم تولید مانع
 که، بالغی تألیفات حوزة در فقط نه موضو  این
 .است صادق دیگر نیز متعدد هایحوزه در

 در که هایی کتاب پاالیش و نقد بنابراین
 تدریس تشیع علمیه حوزة در و شیعه های دانشگاه

 کتب روی بر گذاری سرمایه و نیز بررسی و شوندمی
رتقاء ا درمعتبر،  حال عین در ج، وغیررای بالغی

مندان به این  هسطح علمی طالب، دانشجویان و عالق
کتب و  تألیفاتهمچنین نقد  علم موثر خواهد بود.

های عربی در درسی بالغی با توجه به تعدد گروه
 از ی ایران و گستردگی تدریس برخیاهدانشگاه

 رسد.  ها، امری ضروری به نظر می آن
البرهان فی » معرفی و ه بررسیپژوهش حاضر ب

 . پردازدمی اسحاق بن وهب کاتباثر  «وجوه البیان
مهجور واقع ، های این پژوهشیای از انگیزه

ف آن ؤلم تشیعپس از اثبات  مذکور شدن کتاب
، کتاب دست یافتنداین است. اولین کسانی که به 

بسیار ارج  قدامة بن جعفر دانسته و اثررا  آن
، نویسنده شیعی آشاار شدن مذهب نهادند. پیش از

شیخ محمود شنقیطی در مورد این کتاب چنین 

  .«فنهکتاب نفیس ال نظیر له فی » اظهار نظر کرد:

وهب،  تر شدن ابتاار و تالش ابنبرای ملموس
کتاب البرهان را با یک کتاب بالغی معاصر یعنی 

 .کردیم مقایسهسید احمد هاشمی،  «جواهر البالغه»
طور مختصر به روش  هتالش شده تا ب ستارااین  در

وهب، کتب  کتب بالغی قبل از ابن تألیفو روند 
معاصر با وی و بعد از وی تا زمان سید احمد 

به این علت  کتاب احمد هاشمی هاشمی اشاره شود.
انتخاب شده که جزو متون رایج درسی است و در 

، های مرتبطو محصالن رشته مندان عالقهمیان 
اگرچه این کتاب، اثری جامع  .ستا دهشناخته ش

از گیرد، اما است که بیشتر اصول بالغی را دربرمی
محتوا، با اشااالتی همچون ساختار نامناسب  لحاظ

نامفهوم، تمرین گاه با کتاب درسی، مطالب مشابه و
 های نوعا تاراری و نامأنوس مواجه است.ها و مثال
لاه از ب، نه فقط از جنبه بالغی البرهانکتاب 

های دیگر نیز ارزشمند و قابل توجه است اما جنبه
های بالغی آن که هدف ما بررسی جنبه  جایی از آن
پژوهش به فصل سوم این این ة بخش عمد، است

ترین تطابق را با مباحث امروزی کتاب که بیش
ترین بخش کتاب نیز علوم بالغت داراست و اصلی

 .اختصاص دارد، هست

 پژوهش اهداف. 8
 دینى هاىدرحوزه بالغى رایج کتب که جا آن از

 غیر بالغی کتب بررسی جهت بدین، معدودند
، شیعه لفانؤم کتب الخصوص علی، رمعتب ولی، رایج
 و دانشجویان، طالب علمی سطح ارتقاء در

 همچنین. بود خواهد ثرؤم علم این به مندان هعالق
با  بالغی تألیفات جمله از، عربی درسی کتب نقد
 های دانشگاه در عربی های گروه تعدد به هتوج
 ضروری، ها کتاب برخی تدریس گستردگی و ایران
 .رسد می نظر به

 اثر به نهادن ارج، رو پیش پژوهش از هدف
 فی البرهان» کتاب یعنی، امامی شیعه یک بالغی
 و کاتب وهب ابن اسحاق تألیف «البیان وجوه
 .باشدمی ارزشمندش اثر و وی بیشتر معرفی

 با« البرهان کتاب»، بحث شدن ترروشن برای
جواهر » کتاب یعنی معاصر بالغی کتاب یک
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 شود.می مقایسه هاشمی احمد سید اثر «البالغه

 ژوهشة پپیشین. 1
، نویسندگان، بالغی کتب مورد در کلی طور هب

 و متعدد های پژوهش، آراءشان و ها روش
 .است شده انجام گوناگون های روش به ای گسترده

 فؤلم چندین آراء، محققین از بعضی مثال نوانع به
 بعضی و داده قرار مداقه مورد تطبیقی طور هب را

 قرار خود کار دستور در را فؤلم یک تألیفات
 در موضوعی بررسی به نیز دیگر ای عده. اندداده
 .اندپرداخته بالغت علم زمینه

 البرهان، وی کتاب و وهب بن سلیمانة دربار
 منتشر زیادی مطالب تاکنون، لبیانا وجوه فی

 و کتاب شناسایی به اندکی مقاالت. ستا نشده

 معنای در) ادبی صرفاً های دیدگاه بیان به نیز برخی

 به هانوشته این بیشتر تقریبا. اندپرداخته( آن مضیق

 دو جز به، فارسی زبان در و هستند عربی زبان

 و او دربارة دیگری توجه قابل مطلب، نوشتار

 است مدخلی مورد یک: است نشده منتشر کتابش

 اختصاص وی به اسالمی بزرگ دائرةالمعارف در که

ة ضمیم در است ایاشاره دیگری و، شده داده

 دکتر آقای که «تاامل فرایند در ماتب» کتاب

او  شیعی خاندان معرفی مناسبت به مدرسی حسین

 .است نگاشته او مورد در را سطری چند
 اعم جواهر البالغه کتاب مورد رد ها نگارش اما

 ها پژوهش این از برخی. دانمتعدد عربی و فارسی از
 وپرداخته،  هاشمی احمد بالغی آرای بررسی به

 شواهد ویژه هکتاب، ب این در موجود اشااالت برخی
 از االزهر علمای. اندکرده بررسی را آن های مثال و

 کتاب این بر تقریظاتی عبده محمد شیخ جمله
 ترجمه فارسی به جواهر البالغه کتاب. اندشتهنو

 شرح جمله از شده نوشته آن بر نیز شروحی و شده
 توضیح، اثر و عرفان، ترجمه حسن ترجمه، اثر و

 و ترجمه و مسجدسرایی حمید و خرسندی محمود

 مقاالتی و ها کتاب .ابراهیمی اوسط علی توضیح، اثر
 کتاب این در موجود اشااالت بررسی به نیز
 و آن شواهد در موجود اشااالت الخصوص علی

 .اندپرداخته ها آن تصحیح

 پژوهش روش. 9
 با و تطبیقی و تحلیلی ر توصیفی روش به این مقاله
 انجام افزارها نرم برخی و ایکتابخانه منابع از استفاده
 چاپی نسخه به دسترسی عدم علت به. است شده
 این خطی هنسخ افدیپی فایل البرهان، ابتدا کتاب
 فمؤل روش و مطالب سپس و شده بازخوانی کتاب
 بسیار طور هب گاه آن. استگرفته قرار مطالعه مورد

 از پیش بالغی کتب تألیف روند و روش به مختصر
 زمان تا وی از بعد و وی با معاصر وهب، کتب ابن
 روش آن از پس. استشده اشاره هاشمی احمد سید

 مطالب همچنین و هاشمی احمد و وهب ابن تألیف
« جواهرالبالغه» و «البیان وجوه فی البرهان کتابهای»

 .اندشده مقایسه یادیگر با و بررسی

شرح حال و آثار اسحاق بن وهب و سید احمد 
 هاشمی

 وهب ابن. 8

، ابوالحسین اسحاقوهب،  ابناز : شرح حال

جای  بر زشمندق. کتابی ار1نویسندة آغاز سدة 
حتی ، دانیمنمی چیزی، خود اواما از احوال ، مانده

های اخیر کشف نام و کتاب او نیز در همین دهه
به همان خاندان معروفی  وهب ابن قطعاًاست.  شده

در شام( تا اواخر ) که از زمان یزید بن ابی سفیان
، اندکتابت مشغول بوده در بغداد( به کار) ق1سدة 

  .(29: 4137، دائرة المعارف بزرگ اسالمی) تعلق دارد
شیخ خود » گوید:می در کتاب خود وهب ابن

 «علی بن عیسی رحمه اللره را دیدم که...
علی بن  وزیر جا که آن (. از124: 4129وهب،  )ابن

کتاب ، لفؤمدر نتیجه ، ق درگذشته113عیسی در 
محمد  ینفاست. ح خود را پس از این تاریخ نوشته
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حدس می، شرف براساس مجموعة روایات کتاب
 ق درگذشته است1اسحاق در اواخر سدة  زند که

 (.11ر11همان: )
به های وی ه. اشاراست هبود شیعه قطعاًاسحاق 

تقیه، عصمت، ظاهر و باطن، تأویل، رموز قرآن، 
و تقریباً همة  ، دلیل این امر استکتمان و بداء

علی حسن عبدالقادر  طه حسین و از جملهمحققان 
مؤلف پیوسته  اند، به خصوص کهبر آن تصریح کرده

های نقل قول نموده و از آنان با نام شیعهاز امامان 
السالم السالم، ائمة صادقین یا الصادق علیهائمه علیهم
( 11ر10شرف )همان:  همه ایناست. با یاد کرده

و شیعه، کوشد وی را دوستدار ضمن بحثی مفصل می
 مقدمة وهب در ابن که حالی در قلمداد کند؛ آن نه پیرو

تشیع خود را  «واألوصیاء من ذریته» ابش با تعبیرکت
(. در طول کتاب 19)همان:  دهد میآشاارا نشان 

و دیگر امامان و  علیروایات متعددی از حضرت 
است. این کتاب از  نقل شده صادق ) (خاصه امام 
پیش از ، ()  علیبرای کلمات حضرت  منابع مهم
ر طول . احادیثی که دباشدمی هالبالغنهجنگارش 

شود از نو  احادیثی است که در کتاب نقل می
که  شودمیشده و معلوم امامیه روایت می های کتاب

 است.کرده او به منابع حدیثی معروف امامیه استناد می

از تألیفات دیگر خود در  وهب ابن چه آن: آثار

آثاری است که از وی  تنها، کتاب البرهان یاد کرده
چهار اثر دیگر برای ، لبرهانبه جز ااو شناسیم. می

، (94، 29: 4129وهب،  )ابن «الحجه» نام بردهخود 
همان: ) «التعبد»، (174، 90، 29همان: ) «االیضاح»

 (. 412همان: ) «اسرار القرآن» ( و114

 احمد الهاشمی. 1

احمد بن ابراهیم بن مصطفی الهاشمی  شرح حال:

ادیب و ، معروف به سید احمد هاشمی، القرشی
م در قاهره به دنیا آمد و 4272 علم مصری در سالم

شیخ ، در االزهر نزد شیوخی چون شیخ محمد عبده

 شیخ حسونة النواوی آموزش دید.، سلیم البشری
و ناظم  «الجمعیة االسالمیه» وی مدیر مدارس

مدارس انگلیسی ویاتوریا شد. ایشان در سال 
 م درگذشت.4911

د الهاشمی ، احمجواهر البالغهاز  غیرآثار: 

باشد: زیر می تألیفاتثار دیگری از جمله آدارای 
، «میزان الذهب فی صناعة شعر العرب»، «اسلوب الحکیم»
القواعد األساسیة »، «جواهر األدب في أدبیات لغة العرب»

 «.مختار األحاديث النبوية»، و همچنین «للغة العربیة

 شناسی کتاب
 البرهان فی وجوه البیان . 8

یای از نخستین و مهم، ی وجوه البیانالبرهان ف
های این علم بیان است. از ویژگی دربارةترین آثار 
، دقیق و روان، توان به نگارش سادهاثر می

رسا و قابل فهم ، مختصر، فرد منحصربهساختاری 
مانند ، بودن برای عموم اشاره کرد. این کتاب بیان

آثاری نیست که بعد از قرن پنجم در این حوزه 
بعدها در گرایش خاصی در علم معانی و دید آمد پ

ین کتاب ا همچنین ساختار شد.گنجانده و بیان 
 صرفاًهای مدرسی بحث بیان که  مانند چارچوب

باشد نیست؛ بلاه ادبی و لفظی می جنبةدارای 
چارچوب فهم و بیان را تمامی وجوه زندگی آدمی 

ری ساالامر دیوان حتی در، دلیلدانسته و به همین 
آید و به کار می هچگونه ب جا آندر « بیان» و این که

، حاوی معانی هستند، های دولتیچه صورت نامه
عنوان کتابی ادبی  کند. این کتاب بیشتر بهبحث می
فراتر  ارتوای آن بسیمحاست؛ در حالی که  مشهور

در  وهب ابنبیان است.  دربارةادبی  های بحثاز 
خود را در ادامه  این کتاب به همان اندازه که
از میراث ارسطو ، داند جاحظ در البیان و التبیین می

با نقل  درعین حالو  جستهبهره  نیز و افالطون
 کند.استفاده می مارر از اردشیر از ادب ایرانی هم

مدتی دستخوش ابهام و  کتاب مذکور
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البرهان فی وجوه » سرگردانی بود: نخست با نام
م 4912ار یافت و در م انتش4910 سال در «البیان

از آن  بخشیکه بر ، عبادیطه حسین و عبدالحمید 
آن را با ، در کتابخانة اساوریال دست یافته بودند

 نام نقدالنثر تألیف قدامه بن جعفر منتشر کردند
( که مورد توجه فراوان 1 /مقدمه: 4129 ،عبادی)

به آن علما و دانشمندان  که نواقع شد و عالوه بر ای
 آنوزارت معارف مصر نیز ، ه نشان دادندتوجه ویژ

، را جزء کتب درسى قرار داد و در مدارس مصر
تدریس شد. اما نظر این دو محقق دربارة انتساب 

نیست. طه حسین در تعلق  سانکتاب به قدامه یا
... خوانندة » گوید:می، کتاب به قدامه تردید کرده

 یابد که این کتاب ممان نیست از آنِمطلع درمی
ای از آنِ نویسنده، بلاه به ظن غالب، قدامه باشد

سپس نظر بروکلمان را نقل «. شیعی مذهب است
کند که کتاب را از آنِ شاگرد قدامه میمی

عبادی به چند عبدالحمید ، عوض است. در پنداشته
دلیل تاریخی و پس از مقایسه میان این کتاب و 

 عنوان، که در ورقة اول نسخه با آن، الخراج قدامه
است که این اثر  کرده ادعاباز ، شده قید «البیان»

براى تأیید  او .(1 همان:) همان نقدالنثر قدامه است
، د: شیخ محمود الشنقیطى همگوی ادعاى خود مى

 ةقدامه دانسته و پس از مطالع، نویسنده کتاب را
كتاب نقد النثر » : است کتاب اظهار عقیده کرده و گفته

یان، مّما عنى بتألیفه ابوالفرج قدامة بن المسمى بكتاب الب
جعفر الكاتب البغدادى، و هو كتاب نفیس ال نظیر له فى 

ست که: ا الشنقیطى در دنبال سخن خود گفته .«فنه
 .دارد« نقد الشعر» همو کتاب دیگرى نیز به اسم

م علی حسن 4919ق/4132چندی بعد در 
ای های توضیح داد که نسخة تازمقالهدر عبدالقادر، 

. این است یافتهاز این کتاب را در کتابخانة چستربینی 
چاپ  نقدالنثربه نام  چه آنکند که نسخه ثابت می

البرهان فی وجوه  کتاب یک سوم در حقیقت شده
مؤلف نام خود را در آغاز عالوه  هبست. ا البیان

( 131: 4129وهب،  چهارم کتاب خود )ابن« بیان»
ه رد دالیل دو محقق عبدالقادر ب است. ذکر کرده

نخست پرداخته و منار هرگونه تشابه میان این 
این که است  کرده اثباتکتاب و آثار قدامه گردیده و 
قدامه شیعی  که حالیدر کتاب اثری شیعی است 

 است. پس از عبدالقادر، محققان دیگری مذهب نبوده
عبدالمنعم خفاجی، شوقی ضیف و بدوی  از جمله

 اند هیا تامیل این بحث پرداخت به تأیید نیز طبانه
کشف (. در فهرست ابن ندیم، 42، 41 )همان:
دیگری، هیچ  مأخذو هیچ  معجم االدباءو  الظنون

قدامه کتابی در  که مبنی بر ایناشاره دور یا نزدیای 
 .وجود ندارد کرده باشد تألیفنقد نثر یا بیان 

 سرانجام احمد مطلوب و خدیجه حدیثی در
از روی نسخة  را ب البرهانم کتا4937 سال

  منتشر کردند.چستربیتی 

 جواهر البالغه .1
از جمله آثار معاصر در موضو  که  هجواهر البالغ
 گزین کتابیچندین سال است جا، بالغت است

دالیلی از جمله  شده و به« یمختصر المعان»
مورد استقبال طالب علوم دینى قرار ، اختصار
، تاب با اسلوب علمیاست. نویسنده در این ک گرفته

اى از تمام قواعد فصاحت و بالغت و  خالصه
 .است اصول بالغى را ارائه کرده

مباحث مقدماتى و ، مشتمل بر مقدمه، این کتاب
در نه « علم معانى»، سه بخش است. در بخش اول

در سه باب و هر « علم بیان»، باب و در بخش دوم
است. در  مطرح شده، باب در ضمن چند مبحث

در دو باب تألیف شده « علم بدیع» ش سوم نیزبخ
محسنات معنوى و ، که در ذیل هر باب به ترتیب

 است. لفظى عنوان شده
های متعددی که علت تقریظ به جواهر البالغه

علمای االزهر به ویژه شیخ محمد عبده بر آن نوشتند 
داشتن  طور همین .گرفت قرار مندان عالقهمورد اقبال 
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موجب متداول شدن این کتاب در تمرینات فراوان 
های این کتاب وجود  ها شد. از دیگر ویژگیدانشگاه
های عربی و فارسی متعدد بر این ها و شرحترجمه

ها، البته تعدادی از این ترجمه .باشدکتاب می
اند و نه تنها  و دارای اشااالت قابل توجه اللفظی تحت

ود در فزوده بلاه به اشااالت موجابه ارزش کتاب نی
 .اند آن کاستهاز ارزش  حتی آن دامن زده و گاه

 بررسی روند تکاملی نگارش کتب بالغی
 علم بالغت .8

ز دیرباز ا «بالغت»اصطالحى  معنى دربارة
است. یاى از  هاى بسیارى به ما رسیده تعریف
بالغت؛ یعنى » از ابن مقفع است: تعاریفترین  قدیمى

و ساوت  ایجاز، که با گوش دادن و سخن گفتن
کردن یا شعر و نثر و خطابه و اشاال دیگر ظاهر 

ه( هم در تعریف  719خطیب قزوینى، )م «. شود مى
البالغة مطابقة الكالم لمقتضى الحال »ست: ا بالغت گفته

 .(1 /4 تا: خطیب قزوینی، بی) «مع فصاحته
و ست که پایه ابی ادمهم م علو بالغت از

ست ار استوآن ای بی برمبنام ادصحیح کالب سلوا
مفاهیم و ساست که معانی و رمانی بلیغ ز، مکالو 
 دد. گرن بیام مقال و حا یمقتضامطابق با ، بلند

 و فهماحتیاج به ، نزول قرآن ظهور اسالم و
 اسالمی ممالک سریع گسترش نیز و، آن تفسیر
 لزوم تدوین علوم ادبی را بیابند. مسلمین شد باعث

از  یه جدیدپس از اسالم زبان عربی وارد دور
 ماتوبات ها و که در خطبه فصاحت و بالغت شد

قرآن که  عالوه بر هویداست. کامالًزبان عربی 
باید به نقش  است نمونه کامل فصاحت و بالغت

 حضرت البالغهنهجخصوص   ( به) بیت اهلآثار 
در آشاار   () سجادامام  صحیفه سجادیهامیر و 

 های بالغت اشاره کرد. ساختن قله

 روند تکاملی نگارش کتب بالغی .1
فنون بالغت در علم معانی و علم بیان بحث 

 ای بر این باورند که ابوعبدهلل مرزبانیعده .شوند می
علم بیان گر  تدویناولین ، شیعی ه.ق( دانشمند373)

 تجرید( و کتاب 313 /1 :4119، قمی) باشدمی
ه.ق( نیز از کتب 313) از ابن میثم بحرانی البالغه
. (123 /9: 4179، زیدان) وف این علوم استمعر
که در زبان  کتابیای دیگر معتقدند که نخستین عده
« البدیع» کتاب، مستقالً در بالغت نوشته شدهی عرب

را در  مذکوروی کتاب  .باشدمی عبداهلل بن معتز
  نگاشت. هجری 171

یک سلسله کتب  هجریدر قرن سوم و چهارم 
 مجازالقرآن هر( و 107م. ) ءالقرآن فرّا معانی: مانند
 ازصحیفه هر( و  141م. ) مثنیابوعبیده معمربن از 

از  البیان و التبیینهر( و  141م. ) بشیربن معتمر
احمدبن  ازقواعدالشعر هر( و  133م. ) جاحظ

 مبرد الااملهر( و  194م. ) یحیی ملقب به ثعلب
 هر( نوشته شد. 123م. )

و  ها بکتا، یدر قرن چهارم و پنجم هجر
شد که هدف  گاشتهرساالتی در باب اعجاز قرآن ن

ضمن ی ول هنویسندگان آنها اثبات اعجاز قرآن بود
 :اند؛ از جملههم پرداخته بالغیبه مسائل ، آن
تألیف ابوالحسن علی بن « النُاَت فی اعجازِ القرآن»

 «بیان اعجاز القرآن»، هر( 123م. ) عیسی الرُمّانی
 . هر( 122م. ) تالیف خطّابی

نیز  وهب ابن «البرهان فی وجوه البیان» کتاب
ه.ق نوشته 113براساس شواهد پس از سال 

 .است شده
با علوم دیگر  وهب ابنعلوم بالغى تا زمان 

سرانجام عبد القاهر جرجانى علوم . شد تدوین مى
تدوین کرد و نظرات خود  مستقالًبالغى را جدا و 

و « ل االعجازدالئ» علم معانى در کتاب دربارةرا 
توضیح  « سرارالبالغها» مباحث بیانى را در کتاب

را  «العلوم  مفتاح» هر( کتاب313م. ) نیز داد. ساّاکی
 باشد. مهّات آثار بالغی میانمود که از  تألیف

 هر( بخش سوم کتاب 719م. ) قزوینیخطیب 
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، تلخیص کرد و آن رارا ، سااکی« مفتاح العلوم»
 و چون آن تلخیص رانامید « تلخیص المفتاح»

 و آن را به توضیح آن پرداخت، کافی ندانست
 .نامید« االیضاح»

هر( تلخیص المفتاح را  791م. ) تفتازانیسپس 
 نامید.« مطوّل»، و آن رانموده  شرح

قرن ششم را دوران شاوفا شدن علوم بالغى 
اند ولی این علوم در قرون هفتم و هشتم خوانده
ندان شاوفایی چ، همچون قرون پیش، هجری

نداشته و کسانى که پس از این قرن ظهور کردند 
کردند و یا بر آن  هاى پیشینیان را تلخیص گفته

تلخیص » متن کتاب، . در این دورانحاشیه نگاشتند
مورد بحث بوده و علماء ، خطیب قزوینی« المتفاح

به تلخیص و تحشیه این کتاب پرداخته و از خود 
به دنیاى ادب دیدی مطلب جابتاارى نداشتند و 

در آن  خشکسلسله قواعد  یکو  نمودندعرضه ن
ها گنجاندند و کتب خود را به فرو  و  کتاب

و بالنتیجه علوم بالغى را از  تقسیم کرده شعوب
 دور کردند و لذا گفته شد که  هدف اصلى آن

 «.تحول البالغة الى قواعد جاّفة»
در قرون دهم و یازدهم و دوازدهم هجری نیز، 

ای پیشین، معمول ه حشیه بر شروح نوشته شده قرنت
کوشیدند عبارات و کلمات بود و علمای بالغی می

تلخیص المتفاح را توضیح دهند. در ضمن، مسائل 
بالغی را با مسائل فلسفی و اصولی درهم آمیخته و 
مسائل نحوی و آراء نحویان ماتب کوفه، و نیز آراء 

به گنجاندند،  کتب بالغی نحویان ماتب بصره را در
توان یک سلسله مسائل مربوط به علم می که طوری
ا از کتب بالغی این قرون استخراج کرد )جارم، ر نحو

(. حتی در قرن چهاردهم و عصر نهضت 3: 4127
علمی جدید نیز، کسانی پیدا شدند که با توجه به 

در رشته بالغت به  تألیفاتیکتب بالغی خطیب، 
دنبال کردند؛ از جمله کتاب  وجود آورده و شیوه او را

 تألیف «والبدیعحسن الصنیع فی علم المعانی والبیان »

توان گفت  که در واقع می ؛محمد البسیونی البیانی
اندک اختالفی در شیوه  خطیب را با «االیضاح»کتاب 

مالی فی ا»کتاب و نیز  است کرده خالصهو روش، 
دوم وی بخش  ؛علی عبدالرزاق «تاریخهعلم البیان و 

کتابش را به موضوعات علم بیان یعنی تشبیه و مجاز 
و استعاره و کنایه اختصاص داده و آراء گوناگون را 

سااکی و  شیوةاما همان نموده، در این زمینه مطرح 
است واگر از پیشینیان تبعیت  قزوینی را دنبال کرده

 .وی تازگی هم دارد تألیفشد گفت که نمی کرد، می
را به  «البالغه جواهر» تاباحمد هاشمی نیز ک

همان شیوه خطیب قزوینی نوشته و تنها در 
 مواردی با او اختالف نظر دارد. 

البالغه »، ترین کتب بالغی جدیداز مهم
باشد که علی الجازم و مصطفی امین می «الواضحه

است. این کتاب  برای مدارس متوسط نوشته شده
 دیداتصال میان بالغت قدیم و ج حلقةبه مثابه 

های جدید و زیرا ضمن توجه به تحلیل، است
مسائل بالغی و  هایالبقواعد و ق، داشتن تمرین

 است. را حفظ کردهپیشینیان  شیوةسبک قدیم و 
ی برای حل تمرینات به یراهنما، این کتاب لفانؤم

اند تا خوانندگان نوشته «الواضحهدلیل البالغه » اسم
 .استفاده کنندخوبی ه بتوانند از تمرینات کتاب ب

از ، شده قرن چهاردهم هجری تألیفکتب 
با کتب پیشینیان تفاوت ، یفأللحاظ شیوه و روش ت

اصول و مبنا نیست  در ها تفاوتلیان این ، دارد
 است. بلاه در روش و شال ظاهر

 و «البرهان فی وجوه  البیوان  » مقایسه کتاب
 «جهاهر البالغه فی المعانی و البیان و البدیع»

 نگارش   شیوةرسی بر .8 
یای ، البرهان فی وجوه البیانکه ذکر شد  طور همان

است. بیان « بیان» ترین آثار دربارةاز نخستین و مهم
ق 1و ابتدای سدة  1یعنی طی سدة ، نیز در آغاز امر

امروزه در کتب  چه آنتر از در معنایی بسیار گسترده
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مورد بحث قرار می، یابیممتأخرتر علوم بالغت می
است. حقیقت و مجاز و تشبیه و استعاره و  رفتهگ

های اصلی مبحث بیان را کنایه که نزد متأخران پایه
گویی در  وهب ابندر البرهان ، دهدتشایل می

 درجة دوم اهمیت قرار دارد.
. بار جاحظ عرضه کردموضوعات بیان را نخستین

از  است  ایمجموعه جاحظ «لبیان و التبیینا»کتاب 
تان، روایت و شعر و نثر عربی که بدون هیچ ناته، داس

است.  ه شدهگنجاندنظمی در جلدهای چهارگانة کتاب 
طور پراکنده و به ناات بالغی و مسائل علم بیان

آثار  همةدر  طور کلی بهو  «والتبیینالبیان »نظم در  بی
های اصلی کتاب، ها و موضو است. رشته آمده جاحظ

ان، حتى اگر از نو جمعهای بالغت و بییعنی دانش
نظمی بی .دنگنجهیچ نظامی نمی درآوری شوند، باز 

امروزی را به خود  گران تحلیلکه همة  کتاب البیان
ست. ا مشغول داشته، از نظر گذشتگان نیز پنهان نبوده

مثالً ابوهالل عساری که البیان را بهترین کتاب در 
بیان فن بالغت و »... گوید: پنداشته، میبالغت می

؛ اما ابن قدامه معتقد است که «انددراین کتاب پراکنده
جاحظ، بیان و فنون را در کتاب خود نیاورده، و اساساً 

 باشد. نمی «بیان»این کتاب شایستة آن نام یعنی 
وهب،  )ابن البرهاندر آغاز کتاب  وهب ابن
 آورد:از قول مخاطب خود چنین می، (19: 4129

های گزیده اخبار و گفته کتاب البیان جاحظ شامل»
حق مطلب را ادا نارده و ، اما در باب بیان، است

 افزاید:. سپس می«است نیاوردهانوا  و اقسام آن را 
از من خواستی که مختصری در باب اقسام بیان »

، اختصاربه ، بنویسم و بیشتر اصول و فصول آن را
 «.بیاورم، مبتدی نیز دریابد چنان که آن

ف روش وی در کتابش ؤلد مخو گفتةبنابر 
اختصار نویسی است، ذیل بعضی از عناوین، حتی 

است بلاه کوشیده است  ارائه نداده ها آنتعریفی هم از 
 نماید.  تفهیم خواننده به را تا با ذکر مثال، موضو 

هر بحثی را که دیگران مفصل »گوید: وی در ادامه می

که اند من خالصه آورده و هر بحثی را  مطرح کرده
این بدین  «.اماند شرح و بسط کافی داده خالصه کرده

معنی است که موجز بودن بعضی مطالب و مفصل 
دیگر، نشان دهنده عدم وحدت روش در  یبودن بعض

است  کتاب نیست بلاه این کار با منظور انجام گرفته
وی در نظر داشته تا عناوینی را که به اندازه کافی به 

ح دهد و به تارار عناوینی که پرداخته نشده، شر ها آن
 شرح داده شده نپردازد. تألیفاتدر سایر 
ذکر ، البرهان مثبت هایاز ویژگیدیگر   یای

علت  عالوه نویسنده به هباشد بهای متعدد میمثال
به شعرى توجه دارد که ، گرایش شیعی خود

جنبه مذهبى  و، شدههاى مذهب در آن لحاظ  زمینه
ین دلیل است که به شعر به هم .تر باشد آن قوى

که از شاعران ، زهیرحسان بن ثابت و کعب بن 
 .مؤمن هستند اعتقاد بیشترى دارد

دانش و گستره نمایندة ضمن ایناه  البرهانکتاب 
در عین حال است، معلومات طبقه کتاب و دبیران 

های دینی ساختاری معرفتی برای دانشارائة  ضمن
، «بیان»رباره است به بحث د کوشیده، و غیر دینی

 بپردازد.  کرده طور که جاحظ فرض می آن
را به  «البالغه جواهر» احمد هاشمی کتاب

و  است نموده تألیفهمان شیوه خطیب قزوینی 
، در تمهید کتاب اختالف نظر اندکی با وی دارد. او

سه علم معانى و بیان و بدیع را تعریف کرده و 
« فصیح» لفظاز حیث ، کالم را به اعتبار معانى بیان

، هاشمی) است انستهد «لیغب» یث لفظ و معناز حو ا
(. پس از تمهید به تعریف فصاحت و 41: 4124

بالغت پرداخته و از فصاحت کالم و متالم سخن 
 .(43 همان:) گوید می

وی در آخر کتاب خود از سرقات نیز بحث 
 ست.ا کرده

سعی کرده با بیان ساده و رسا مطالب را  ایشان
های نقل شده از هر چند برخی عبارت، ایدارائه نم

بررسی دارد.  شرح و منابع کهن بالغی نیاز به
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قواعد موجود در کتاب به بیان ادبی و در سطح 
ست. و بدین دلیل که اصطالحات ا خوبی بیان شده

طور مبسوط  هکار رفته را ب های تخصصی بهو واژه
تواند برای  یمتن این کتاب م، است شرح داده

 جویان قابل فهم باشد. دانش
نویسنده جهت تفهیم مطالب از ابزارهای علمی 

پرسش و پاسخ و ، تمارین، جداولمانند ، الزم
است.  های مارر مطالب مهم استفاده نمودهشرح

جدید  های ة کتابشیو تمرینات گونه اینافزودن 
به فراگیری مطالب بالغی کمک که  استعربی 

غیر صحیح و گاهی های اما وجود مثال .نمایدمی
با قاعده مورد نظر به کتاب  ها آن تطابقاوقات عدم 
ف از منابع ؤلم که با وجود این است. لطمه زده

« الصّناعتین»، ابن األثیر« السائر المثل» معتبری چون
، «البیان و التبیین» ،«نهایة»، أبی هالل عساری

و ... استفاده  «العلوممفتاح » و «الفریدالعقد »
ها و شواهد شعری کتاب ست اما غالب مثالا نموده

 فاقد ارجا  هستند. 
، جواهر البالغهبارز کتاب  های ویژگیاز یای 

 درآفتی که ، پرهیز از مباحث کالمی و فلسفی است
  است.مشهود کتب بالغی مطول و مختصر 

جواهر البالغه مثبت  های ویژگیدیگر از 
ه از جملمطالب ارائة شیوه و سبک به  توان می

به یادیگر مباحث از و تفایک مطالب تقسیم 
و وضوح  گیساد، نیروا، یییواش، صورت مطلوب

تبیین  بهها که و تمرین ها مثالو تعدد عبارات 
درک بهتر دانشجویان منجر و مطلب تر مناسب

 اشاره کرد. ، شود می
جواهر ی که از بررسی مبحث بیان ا نتیجه
ب بالغی قدیم و مقایسة آن با برخی از کتالبالغه 

این است که مؤلف برخی از ، آیددست می هب
اصطالحات بالغی را بدون ارائة تعریف در ذهن 

در صورتی که با  است؛ گذاشتهخواننده مبهم باقی 
توان تعاریف نسبتاً مراجعه به کتب بالغی قدیم می

هرا یافرت. البته این ایراد  آن بررایجامع و گویایی 
نیز موارد  وهب ابناست. نیز وارد  البرهانبه 

 است.  متعددی را بدون تعریف باقی گذاشته
، استاشاال دیگری که به هر دو کتاب وارد 
ست ا این است که در بسیاری از موارد ذکر نشده

، کدام یک از کلمات موجود در مثال دقیقاًکه 
مورد نظر هستند. اما یای از محاسن  قاعدةمصداق 
 از ها مثالسیاری از باین است که  البرهانکتاب 

و این آیات به علت آشنا بودن  هستندآیات قران 
به ذهن خواننده و در دسترس بودن ترجمه و 

به خواننده در یافتن کلمه مورد نظر ، ها نآتفاسیر 
کمک کرده و بخشی از مشال مذکور را برطرف 

 د.ننمایمی

 بررسی موردی .1 

 بیان
. توار استصل اسچهار ابر  وهب ابنبیان در نظر 

 اشیاء. این خودی خودبهیا بیان « اعتبار» اول:
حال یا نِصبه آن را همان است که جاحظ « اعتبار»

خواند. این مطلب باب اول کتاب را تشایل می
عقل و جایگاه و ة دهد او در این باب دربارمی

اهمیت آن صحبت کرده و تقسیم عقل به موهوب 
ان گفت این شاید بتو .کندو ماسوب را ارائه می

شیعی در دوران غیبت  اندیشةبخش بازتابی از 
 مقولةبه ، «کافی» صغری و در دوران تألیف کتاب

 .(23، 33:  4129وهب،  )ابن باشدعقل می
در باب دوم کتاب در رابطه با نو  دوم بیان، یعنی 

 ، مباحث مربوط به علم و«عتقادا»به اعتقاد نویسنده، 
است. در  بحث قرار گرفته انوا  اعتقاد و معرفت مورد

ویژه در  این بخش نویسنده از دیدگاه اصولی و به
مورد طرق دستیابی به حام شرعی از نقطه نظر یقین 

 .ردازدپ و ظنون شرعی به بحث می
 «عبارت» باب سوم درباره بیان نو  سوم و یا

 .است
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 برابر با) یا قول و زبان و یا گفتار« عبارت»
د و شامل اقسام بسیار باشنزد جاحظ( می« لفظ»

جدل ، خطابه، تشبیه، چون: خبر، شودمتعددی می
بخش اصلی کتاب را  طبعاًاین باب که  و... .

ب ترین باترین و عمدهمفصل دهد وتشایل می
الفاظ و مباحث  های بحثمختص ، کتاب است

 .باشدمیلبیان ا ادبی و زبانی و انوا  مسائل علم
ی و نظر های بحثدر ضمن  وهب ابن
مباحث ، مباحث الفاظ دربارةهای ادبی  نقادی

های فقهی در  اصولی وابسته به آن را با ذکر مثال
هر مورد و گاه ذکر احادیث و آیات و اختالف 

 .کند فقهی میان شیعه و سنی ذکر می
به مسائلی پرداخته ، او در این بخش از کتاب

کاتبان و متولیان  های آموزشنظر ویژه از نقطه که به
اداری دولتی اهمیت داشته و  های دیوانانشاء و 

و سعی  ستا برای آنان دانستنش ضروری بوده
کرده این نو  تعالیم را در چارچوب تعریفات و 
مبانی نظری اما در بستر بحث از بیان و نقد ادبی 

 .(131، 91 همان:) تبیین کند
« کتاب» عنوان هباز اعتبار  فؤلمدر فصل چهارم 

 کتاب همان است که نزد جاحظ است. یاد کرده
در این باب نسبتاً  وهب ابن اما، خوانده شده« خط»

تری تر و عمیقگسترده به موضوعات، مفصل
به مناسبت بحث از  او، در این بخشست. ا پرداخته

، اموری که متعلق به مسائل اداری و دیوانی است
، خراج، که از امور مالی و اموال دولتی عالوه بر این

خمس و همچنین بحث ، غنائم، صدقات، فیء انوا 
مسائل فقهی هر ، اراضی سخن به میان می آورد

 باو نیز موضع فقهی شیعه را را مطرح کرده کدام 
نماید و در برخی آرای فقهی دیگر مقایسه می

مواردی از آرای فقهی شیعه در برابر مخالفان دفا  
  .کند و به آیات و احادیث استدالل می نمایدهم می

دیات و نقل آرای  دربارة جزئی های بحثاو در 
دیات تألیف عالمان  های کتابفقهی مختلف به 

و هو فى كتب الدیات » شیعی امامی ارجا  می دهد:
 «.المصّنفة للكلینى ولحسین بن سعید وغیرهما مبین

 .(131، 131همان: )
 ترین کهنبه کلینی شاید از  وهب ابنارجا  

 کلینی به حساب آید.  ارجاعات به کتاب کافی
البیان » گوید:احمد هاشمی در تعریف بیان می

معناه فى اللغة الكشف و االیضاح و فى اصطالح البلغاء 
اصول و قواعد یعرف بها ایراد المعنى الواحد بطرق 
یختلف بعضها عن بعض فى وضوح الداللة على نفس 
ذلک المعنى و البد من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال 

 .(497: 4124، هاشمی) «.ئمادا
االیضاح فی علوم » خطیب قزوینی در کتاب

كما تقدم: هو  ...  علم البیان» گوید:خود می «البالغه
علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الداللة من تشبیه و استعارة و مجاز مرسل و 

 .(3 /4 :تا بی، خطیب قزوینی) .«كنایة
آن چیزی نیست که « بیان»مورد در جاحظ نظر 

اند و در علم مزبور، از تشبیه،  علماى متأخر دریافته
کنند، بلاه جاحظ  مجاز، استعاره و کنایه بحث مى

ء كشف لك قناع  و البیان اسم جامع لكل شى»گوید:  مى
در واقع جاحظ « المعنى و هتك الحجاب دون الضمیر ...

نهایى، فهم معتقد است که مدار امر و غایت و هدف 
وسیله که آدمى بتواند معنایى را  و افهام است و به هر

فذلك هو البیان »، تفهیم کند و آن معنا را توضیح دهد
 .(73: 1001)جاحظ، « فى ذلك الموضع

 خبر
گوید زبان عربی دارای وجوه و اقسام می وهب ابن

 ها آنباشد که از جمله و معانی و احاامی می
 ها زبانبان عربی و سایر مواردی است که میان ز

مشترک است و مواردی که خاص زبان عربی است 
که این موارد خاص در خبر و طلب خالصه 

برای هر ، سپس انوا  خبر را ذکر کردهشوند.  می
همه این موارد » :گویدورد و میآکدام مثال می

ماضی یا ، واجب یا ممتنع، توانند مثبت یا منفی می
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 مهملو یا جزئی  صخا یاکلی  عام، مستقبل
و به تفصیل در مورد این موارد توضیح  «.باشند
 .(93، 91: 4129، کاتب وهب )ابن دهدمی

کالم را به ، «لم معانیع» ذیلاما احمد الهاشمی 
کند. اول از خبر بحث کرده و خبر و انشا تقسیم می

پس از تعریف خبر به ذکر ، پردازدسپس به انشا می
های القای پس از آن شیوه پردازد و اغراض خبر می

کند. در خبر به مخاطب توسط متالم را بیان می
فعلیه ة اسمیه و جمل جملةمبحث سوم خبر را به 

 .(34: 4124، هاشمی) کندتقسیم می
پس از شرح و توضیح مبسوط خبر و  وهب ابن

کند بحث معارضه را مطرح می، صدق و کذب آن
قابلة بین المعارضة فى الكالم: الم» گوید:و می

 ...«.الكالمین المتفاوتین فى اللفظ و 
پردازد که و ذیل این مطلب به بحث تقیه میا

 شود. یای از دالئل شیعه بودن وی محسوب می

 رمز، تعریض، کنایه، لحن
در کتاب خود  وهب ابنیگر از عناوینی که ی دیا

و اما » :گوید می. او استپردازد لحن به آن می
بالشئ من غیر تصریح، والكنایة عنه  اللحن فهو التعریض

بغیره. كما قال الله عزوجل: و لو نشاء الریناكهم فلعرفتهم 
 .(10/محمد) «.بسیماهم و لتعرفنهم فى لحن القول

هر یک را ، سپس موارد استعمال آن را طرح کرده
: 4129:وهب )ابن زندتوضیح داده و مثال می

 .(440ر409
ذیل مبحث لحن بحث کنایه را  وهب ابن ظاهراً
 کند.مطرح می

اما احمد هاشمی فصلی جداگانه به کنایه 
 کند:ونه تعریف میگ را این نآدهد و  اختصاص می

و  ...الكنایة لغة ما یتكلم به االنسان و یرید به غیره »
اصطالحًا لفظ ارید به غیر معناه الذى وضع له مع جواز 

 «.من ارادته ارادة المعنى االصلى لعدم وجود قرینة مانعة
 :کندبندی برای کنایه ذکر می دو تقسیم وهب ابن

اعتبار وسائط و یای به اعتبار معنا و دیگری به 

  ر 4: . انوا  کنایه به اعتبار سیاق عبارتند ازسیاق
وهب،  )ابن ایما  ر 1، رمز  ر 1، تلویح  ر 1، تعریض
4129 :440). 

فالتعریض » گوید:هاشمی در تعریف تعریض می
ة خالف التصریح و اصطالحا هو ان یطلق الكالم و لغ

که تقربا با  .یشار به الى معنى آخر یفهم من السیاق

 /1 :4122، عرفان) «.ندارد تفاوتی وهب ابنتعریف 
یای  عمالًلحن و تعریض را  وهب ابن .(144
داند و تقسیمات لحن را با کاربردهای تعریض  می

ای در نظر نهکند و برای رمز بخش جداگادنبال می
داند. او تحت کنایه نمیة ن را زیر مجموعآگرفته و 

و اما الرمز فهو ما اخفى من » گوید:عنوان رمز می
الكالم و اصله الصوت الخفى الذى ال یكاد یفهم و هو 

بقوله: قال رب اجعلنى ایة و قال  ـ  عزوجل ـ اللهالذى عناه 
وهب،  )ابن «.آیتک اال تكلم الناس ثالثة ایام اال رمزا

 .(441ر441: 4129
و احمد هاشمی به هم  وهب ابناگرچه تعریف 

دهد که نشان می وهب ابنشبیه است اما توضیحات 
ای از آنچه احمد هاشمی به عنوان رمز و گونه

داند رمز می وهب ابنکه  چه آنکند با کنایه ذکر می
 .متفاوت هستند کامالًدو موضو  

 استعاره
خالصه و موجز توضیح  استعاره را وهب ابن
استعاره را به دو نو  مفرد ، دهد و در ضمن آن می

وی برای استعاره تعریفی  .کندو مشترک تقسیم می
دهد و در ضمن مثال آن را به خواننده ارائه نمی
 .(443همان:) ندکتفهیم می

 گوید:می هاشمی با تعریف مجاز شرو  کرده و
ا وضع له فى المجاز هو اللفظ المستعمل فى غیر م»

اصطالح التخاطب لعالقة مع قرینة مانعة من ارادة المعنى 
و در ادامه استعاره را « الوضعى. و العالقة هى ...

و العالقة هى المناسبة بین » شمارد: نوعی مجاز می
المعنى الحقیقى و المعنى المجازى قد تكون المشابهة 

المشابهة بین المعنیین و قد تكون غیرها فاذا كانت العالقة 
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 «.فالمجاز استعارة و اال فهو مجاز مرسل
سپس مجاز مفرد مرسل را تعریف کرده و 

بحث از مجاز  کند و پس ازعالقات آن را ذکر می
فى المجاز المفرد »عقلی و عالقات آن، ذیل عنوان 

به را  ن فقط مشبهآگوید تشبیهی که در می، «باالستعارة
به تعریف  مجدداًالبته شود. استعاره نامیده میبینی،  می

 نآانوا   مفصالًلغوی و اصطالحی استعاره پرداخته و 
 .(413، 407 /1 :4122دهد )عرفان، ا توضیح میر

اما خطیب مجاز و استعاره را دو مورد مستقل 
علم »گوید: در تعریف علم بیان چنین می . ویداندمی

لمعنى هو علم یبحث في الطرق المختلفة للتعبیر عن ا  البیان
التصریح  :الواحد، و علم المعاني یتألف من المباحث التالیة

، االستعارة، المجاز، و المجاز المرسل، التشبیه، و المداورة
 .(3 /4 :تا )خطیب قزوینی، بی«. الكنایة

مفهوم عامى ، «بدیع» کلمةدر نظر ابن معتز 
 نیست آن چیزى« بدیع» داشته و منظور ابن معتز از

زیرا ابن معتز ، باشد لماى متأخر مىکه مورد نظر ع
در کتاب البدیع از استعاره و تشبیه هم بحث کرده 

« الباب االول من البدیع و هو االستعارة» و نوشته است:
یعنى نخستین (. 32 ،31 :4937، عبداهلل بن معتز)

مبحث کتاب خود را به استعاره که در نظر متأخران 
اده و در اختصاص د، است« علم بیان» از مباحث

 . است همین کتاب از کنایه و تشبیه هم بحث کرده

 قطع و عطف 
مطرح  وهب ابناز اصطالحاتی که دیگر یای 

 باشد و عنوان آن را عبارتکند قطع و عطف می می
دهد و در قرار می «تاخیرقطع وعطف و تقدیم و »

مما قطع الكالم فیه و »...  گوید: تعریف آن چنین می
ن القول ثم عطف بتمام القول االول اخذ فى فن آخر م

 وردآمی را شاهد مثال ییاتسپس آو «. علیه
 .(413، 411: 4129وهب،  )ابن

هاشمی این اصطالح را با عنوان وصل و فصل 
تعریف الوصل و الفصل في » گوید:کند و میذکر می

حدود البالغة: الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، و 

ء بها  الجملتین، و المجي هذا العطف بین کالفصل تر
منثورة، تستأنف واحدة منها بعد األخرى. فالجملة الثانیة: 
تأتي في األسالیب البلیغة مفصولة أحیانا، و موصولة 

و در همین باب به بالغة الوصل اشاره کرده  «.أحیانا
و مواضع وصل و فصل را به طور مستوفی شرح 

 .(474، 439: 4124، هاشمی) .دهدمی
رده ب کار هب وهب ابنتوان گفت عنوانی که شاید ب
تر واضح «عطفقطع و » است زیرا معنای تر مناسب

شنونده متوجه ، است و حتی بدون تعریف نیز
شود ولی فصل و وصل معنای معنای آن می

 تری دارد و به تعریف نیازمند است.گسترده

 بالغت
، کند که بالغت را تعریف می پس از این وهب ابن

-گیرد و میجاحظ از بالغت ایراد می به تعریف

گوید تعریف وی جامع نیست و همه حدود 
از  وهب ابنشود. تعریف بالغت را شامل نمی

القول المحیط بالمعنى المقصود » بالغت چنین است:
 «.مع اختیار الكالم و حسن النظام و فصاحة اللسان

به معنای شعر  مفصالًپس از شرح بالغت 
ه کسی شایستگی دریافت لقب پرداخته و ایناه چ

 .و شاعر به چه علومی نیاز داردداشته  شاعر را
شعر باید جامع این موارد باشد: » :گویدمی همچنین

صحة المقابلة؛ حسن النظم؛ جزالة اللفظ؛ اعتدال الوزن؛ 
اصابة التشبیه؛ جودة التفصیل؛ قلظ التكلف و المشاكلة 

این ، از نظر وی شعری که در آن «.فى المطابقة
رد رعایت نشده باشد از وصف بیان خارج امو

شعر و ، سایر مباحث مربوط به شاعر به یو .است
مشروح  طور انوا  صناعات الزم برای آن به

 .(430، 417 :4129وهب،  )ابن .پرداز می

 فصاحت
، «الفصیح من الاالم» در ذیل عنوان وهب ابن

موافق  چه آنهر » :کند میفصاحت را چنین تعریف 
غت عرب باشد و از گفتار اهل ادب خارج ل
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، خطا و ثواب، وی در ادامه به لفظ و معنی «.نباشد
 کند. نافع و ضار اشاره می، صدق و کذب

هاشمی در مقدمه کتاب خود فصاحت را 
از نظر ، فصاحت ةواژ» کند:اینگونه تعریف می

 از آن معانى است:، معانی فراوانی داردلغوى 
 «.دنبوآشاارکردن و هویدا 

، در اصطالح دانشمندان معانى عبارت «فصاحت»
اى که زود به  پرده هاى روشن و بى واژه»است از: 

فهم آید و به جهت زیباییش در بین نویسندگان و 
 «.داشته باشدسرایندگان، کاربردى آشنا 

کالم و متالم قرار ، وصف کلمه، «فصاحت»
ا واژه ر یکگاه ، بر این اساس که نویسنده، گیرد مى

سنجد و گاه ساختار چندین واژه را  به تنهایى مى
 ( 43ر41 :4122، عرفان) کند با هم ارزیابى مى

 گیری نتیجهبحث و 
رسد که از مطالعات انجام شده چنین به نظر می

مطالب بالغی تا حدود قرن چهار و پنج هجری 
آمده ادبی به نگارش درمی همراه با سایر علوم

خطیب قزوینی و سااکی  از زمان تقریباًاست اما 
عنوان علمی مستقل و در  به، نگارش علوم بالغی

رفته تاامل  های بالغی آغاز شده و رفتهقالب
 است.  یافته

هم عصر  های کتابدر مقایسه با  البرهانکتاب 
که خود نیز به ، جاحظ «التبیینالبیان و » خود مانند

بندی از دسته، پراکندگی مطالب کتابش اذعان دارد
یافتن و دسترسی به مطالب ، نظمی برخوردار بودهم

ساده و  وهب ابنباشد. قلم آن به آسانی ممان می
دور  رسا و شیوا بوده و از اغماض و پیچیدگی به

نشان ابتاار و ، درآن عصر هااست و این ویژگی
 باشد.نوآوری وی می

سید احمد هاشمی کتاب خود را به همان 
اما مانند وی ست ا روش خطیب قزوینی نوشته

ست. ا گرفتار مباحث مطول فلسفی و کالمی نشده

ابتاار هاشمی در کتاب مذکور افزودن تمرینات 
 باشد.می مندان عالقهیادگیری بهتر  ه هدفمتعدد ب

، استاز جمله اشااالتی که به کتاب وی وارد 
این است که در تعاریف مباحث گوناگون علم بیان 

ارائة تعریف در  برخی اصطالحات بالغی را بدون
است. ایراد مذکور  ذاشتهگ ذهن خواننده مبهم باقی

  نیز وارد است. البرهانبه کتاب 
نقایص  عمدةو شواهد نیز که قسمت  ها مثالدر 

دهد، عدم ایرن کتاب را تشایل می یهراو نادرسرتی
مورد نظر، اخالل در  قاعدةبا  ها مثالتطابق بعضی از 

 که حالیدر اه دارد. یادگیری محصالن را به همر
وهب را آیات قرآن و یا اشعاری  ابن های مثالبیشتر 

 دهد.اند تشایل میکه بار مذهبی داشته
ای از منابع ادبی شیعه به عنوان نمونه هانبرال

دهد که این منابع از غنای کافی نشان می
 های سرفصلدر میان  ها آنبرخوردارند و جای 

از این روی ست.  درسی و مجامع ادبی خالی
تحقیق و بررسی در مورد منابع علمی و ادبی شیعی 

 ست. به جوامع ادبی ضروری ها آنو معرفی 

 منابع
  .(4137) المعارف بزرگ اسالمی دائرة

 .الفهرست .(ق4117) محمد بن اسحاق، ندیم ابن
 عربی.دار احیاء التراث ال :یروتب

 .یانالبرهان فی وجوه الب .(ق4129) ابوالحسینوهب،  ابن
مطبعة  :جا بی .تقدیم و تحقیق حنفی محمد شرف

 .الرسالة
نشر  :قم .الکنی و االلقاب .(ق4119قمی، عباس )

 .اسالمی
 .المثنی مكتبة :بغداد .البديع .(م4937) عبداهلل بن معتز

البیان و  .م(1001) أبو عثمان عمرو بن بحر، جاحظ
 .الهالل مكتبةدار و  :بیروت .التبیین

البالغة  أسرار .تا( )بی بن عبدالرحمن لقاهرعبدا، جرجانى
 دارالاتب العلمیة.  :بیروت .في علم البیان

البالغة الواضحة البیان و المعانی و  .(4127) علی، جارم
 :تهران .مصطفی امین . تحقیقالبديع للمدارس الثانوية

 (.  )الصادق  موسسة
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ترجمه علی  .تاريخ تمدن اسالم .(4179) جرجی، زیدان
 .امیرکبیر :تهران، هرکالمجوا

مکتب در فرايند  .(4129) حسین، مدرسی طباطبایی
 .کویر :تهران .تکامل

 :قم .ةالبالغ ترجمه و شرح جواهر .(4122) حسن، عرفان
 .بالغت

فی المعانی و البیان  ةجواهر البالغ .(4124) احمد، هاشمی
 .مرکز مدیریت حوزه علمیه قم :قم .و البديع

 

 


