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 چكيده

ها کتاب درسی علم بالغت  در   از انطوان مسعود البستانی از ده البالغة و التحلیلکتاب 
ویتهه   به ،های کشورهای عربی و ازجمله ایران اس  که اخیراً در برخی مقاطع دانشگاه

علتم بالغت  صصییتی ننارنتن،     زمینت   هایی که در  گروهمقطع کارشناسی و حتی در 
بنیهی است  ایتا ا تر    . ارشن انتصاب شنه اس   کارشناسیصنریس در مقطع منظور  به

آن در  کته هنگتات صتنریس    دارد  یماننن بسیاری از صألیفات درسی نقاط ضعف و قتوص 
صر در رفع مواردی بوده اس   سعی ما بیش. دورۀ کارشناسی و ارشن بنان دس  یافتیم

هتای دیگتر    کتتاب ایا کتاب نتوانسته اس  مطابق  انن. بودهکه دانشجویان با آن درگیر 
 ،که در محافل دانشگاهی جایی باز کرده ،البالغة جواهرو  الواضحة البالغةچون  بالغی

بتا کمتی صیییتر در    امتا  ، باشتن  هشتبرای دانشجویان یا استادان جایگاه علمی موفقی دا
لته  صوان به اصالح کتاب کمک کرد. ایا مقا میهای هر بصش  صمریامحتوای درسی و 

گیرننگان کتت    صیمیمصا برای خوانننگان و اس   موضوع نگاشته شنههمیا  زمین در
 باشن. درسی دانشگاهی مفین

 .یالبستان ،لیالتحل و البالغة بالغ ، ،قرآن ها: کليدواژه

 
                                                                                              

 مسئول( ۀدانشگاه اصفهان )نویسنن ،های خارجی زبان ۀاستاد دانشکن ،  علمیئهی عضو *
shameli1332@gmail.com 

 marziehkadkhodaie@yahoo.com، دانشگاه کاشان ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی **
 28/06/1398، صاریخ پذیرش: 18/01/1398صاریخ دریاف : 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



 1398 آبان هشتم، شمارة نوزدهم، سال ،های علوم انسانی انتقادی متون و برنامهنامۀ  پژوهش   248

 لهئبيان مسمقدمه و . ۱

ها پیش از ظهور اسالت در زبان عربی شاعران و  ای طوالنی دارد و سال پیشینهبالغ  موضوع 
یا دانش  ،علوت بالغی، زیباشناسی سصااما  ،و بنان صوجه داشتننبودنن منن  بهرهخطیبان از آن 

گیترد و بتا    می بر و بنیع را در ،ای معانی، بیانه شاخهشیواسصنی ازجمله فنون ادبی اس  که 
صوجه قرار گرف  و بته  صمنن اسالمی رشن یاف  و موردسای  و در قرآنظهور اسالت و نزول 

هتای   گیتری دانتش   شتکل مورخان عل  و منشتأ   نظرازمرور زمان مراحل صکامل را طی کرد. 
نشتئ    میکتر  قترآن صر علوت یتا از ختود    ؛ زیرا بیشکردجو و جس  قرآنمسلمیا را باین در 

صتأ یر   صحت  صورت مستقیم یا غیرمستتقیم   هر درپنین آمنه و  قرآنصر  فهم بیشگرفته یا برای 
عالمان و ادیبان زبتان عربتی    هجری ( و در قرن دوت و سوت38: 1983 قرار دارد )زینان قرآن
زیرا دریافتنن آشنایی با ایا علتوت باعتف فهتم    ، بالغ  به صحقیق و بررسی پرداختنن  زمین در

از د. شتو  متی  البالغه نهجو  قرآنویهه  بهو متون دینی  از مطال  ادبی صری صر و درک عمیق بیش
  مصتلتف   هتای  را در کتتاب   بالغتی   موضتوعات   بته   ، اشاره و صألیف  صنویا  های سال  نصستیا

زمترۀ  بعتنها در   دارد کته   اشاره  مواردی  به ، الکتاب ،در ا ر مشهور خود  . سیبویه یاف   صوان می
  اللفظ  مظ     فظ    مظا کوظو     ، بظاب  اللفظ  للعاظا     بابماننن ، گیرد می  جای  بالغی  های موضوع
  شترح   ضما  القرآن  یمعان  فراء در کتاب .(6-4 :988)سیبویه  الشار  ماکحتعل  بابو ،  االعراض

،  ، صشتبیه  پرستش   ادوات  برختی   مجازی،  ، معانی و صأخیر، ایجاز و اطناب  صقنیم  به  قرآن  آیات
نیتز     مثنّتی   معمربا  عیر او ابوعبینه دانشمنن هم .(8-3 :9۷2 پردازد )فراء می  و استعاره  ،کنایه

جتاح   (. 2-1صا:  بی)ابوعبینه   اس   را آورده  بالغی  موضوعات  ،القرآن مجاز ،خود  در کتاب
را   هایی و نمونه  پرداخته  بیان  های و اسلوب  بالغی  از فنون  بسیاری  به  اییالتب و  انیالب  در کتاب

؛ 4 :968)جتاح     است    نیاورده  یا صعریفی  اصطالح  یک هیچ  اما برای،  کرده  ارائه  هریک  برای
  ماننن لکنت    های عمومی عی   برخی  به  اشاره  جاح  ضما .(3 :99۵مبارک ؛ 6 :96۵ ضیف
،  در علتم معتانی است      بالغت    صعریف  درحقیق   که ،را  حال  مقتضای  رعای   وجوب  زبان

 انن دانسته  عربی  گذار بالغ  او را پایه  برخی  که  روس  ایا از .(4: 968 )جاح  کنن می  مطرح
را بتا    بالغتی   کتتاب   نصستیا  معتز  با عبناهلل .(۵: 99۵ مبارک؛ 10: 948 نوفل؛ 8: 96۵ )ضیف
 ۀشتن   شتناخته   فنتون   به  کتاب  در ایا  بنیعواژۀ   .(8: 9۷9 المعتز ابااس  )  نوشته  عیالبن  عنوان
 . اس   استعاره  پرداخته  بنان  کتاب  در ایا  وی  که  فنی  دارد، زیرا نصستیا  اشاره  بالغی

انطتوان مستعود البستتانی    است     نگارش بالغ  صاح  صألیفتاصی   زمیناز کسانی که در 
 أوضظ  ، هکالاصر بیاألسال أحدثصوان به  میاز آ ار مهم وی  .و بلیغ اس  ،عالم معاصر، ادی 

هتا در صتنریس    ستال برده  ناتکه  سب  ایا بهو د کرو چننیا کتاب دیگر اشاره  ،هکالتربو النهوج
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های موفق در صتنویا کتت     شصیی صوان او را از  میاسلوب بالغ  صالش و کوشش کرده 
ازجملته کتت  بالغتی     لیالتحل و البالغهکتاب  .(8-۷: 1991حساب آورد )البستانی  بهدرسی 

 ،نهشت شنن ا تر   برجستهو سب   نگاشته شنهقی از بالغ  قنیم و جنین وی اس  که با صلفی
کته کتتاب متذکور در محافتل علمتی صتنریس        به ایتا  صوجه باهرچنن خالی از اشکال نیس . 

آن صتورت   بتارۀ در حتال پهوهشتی   به صانگارش مطال  دارد و   زمینشود و اشکاالصی در  می
هتای مصتلتف کتتاب روش صتألیف را بیتان و       بصتش آن شنیم صا ضما صوصیف  بر ،نگرفته

  مقالت حل مناس  آن را ارائته دهتیم. دو    راهاشکاالت را مطرح کنیم و پس از بیان هر اشکال 
 ۀاستتعار نقن و صحلیلتی بتر   »منن و  رخشننهاز علی سینا « صمثیلیه در کت  بالغی ۀاستعارنقن »
حاضتر    مقالت  امتا پردازد،  میاز حسیا آقاحسینی به نقن مباحف فوق در کت  بالغی « نادیهع

 ن.کن  طور کامل و در صمامی موضوعات نقن و بررسی می بهرا  لیالتحل و البالغه کتاب
 

 بررسی کتاب . نقد و۲

درساول1.2

 فصاحت در لغت 1.1.2
 شتنن )پورشتیرازی   آور زبانگردینن،  مصارجدرس   ،سصا گشادهی امعن بهفیاح  در لی  

و  ،(«فیتح »: ذیتل متنخل   138۵  شنن )شترصونی لبنتانی   فییح ،(«فیح»، ذیل منخل 1390
 معنتای  بته که در معنای لیوی  ،( اس . ایا کلمه«فیح»ذیل منخل  : 13۵0 روانی کالت )معیا

هتا   صردیتن برختی از آن   که بتی  کار رفته به گوناگونیاس ، در معانی  کردن بیانشنن و آشکار
 (.«فیح»ذیل منخل : صا بی)فیروزآبادی  حقیقی و برخی مجازی اس 

 فصاحت در اصطالح 2.1.2
فیتاح   و در اصطالح ادبی فیاح  بر سه قسم اس : فیاح  کلمته، فیتاح  کتالت،    

آن از غرابت  و صنتافر حترو  و مصالفت       متکلم. فیاح  کلمه عبارت است  از ستالم   
و لیف أصت قیاس صرفی. فیاح  کالت عبارت اس  از خلوص آن از صنافر کلمات و ضتعف  
انتن.   کترده صعقین لفظی و معنوی. بعضی خلوص آن را از صکرار و صتتابع اضتافات نیتز شترط     

کتالت  کالت فیتیح هرچنتن صکلتم بته     لیف أصفیاح  متکلم عبارت اس  از صوانایی صکلم بر 
و بنون داشتا ایا قوه فییح نیس ، هرچنتن برحست  اصفتاق صکلتم بته کتالت        فییح نکنن

 .(«فیح»ذیل منخل  : 13۵0فییح کنن )معیا 

http://www.wikiporsesh.ir/آشکار
http://www.wikiporsesh.ir/آشکار
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 فصاحت کلمه 3.1.2

نویسننه در هر درس ابتتنا عبتارصی را کته متناست  آن درس باشتن گتردآوری کترده و بتا         
سعی در صوضیح بسیار مصتیتر بتا استتفاده از اصتطالحات متعتار  در      « التحلیل»اصطالح 

فیتاح  کلمته را   « العبظدا  »نتوان  ع ابت همان درس کرده اس  و با آوردن اصطالحی دیگتر  
 اس .طور موجز و اشاری بیان کرده  به

نقدوبررسيدرفصاحتکلمه1.3.1.2

  اولیت آمتوز و چته دانشتجو نیتاز دارد کته اصتول        دانشاوالً در نظات صعلیم و صربی  چه 
طتور   هخواهن یاد بگیترد بت   میچه  و صعریف آن ازآن پسل ئمساو  ،موضوع درس، موضوعات

متوارد زیتر   دربتارۀ   زت است  ابتتنا ال در« بالغت  »در بحف  مثالً .و روان آورده شود منن نظات
 و بنیع اس . ،د: علم بالغ  سه علم معانی، بیانشو بحف

اش  فایتنه ایتا علتم    کته  اس  بنانیم ایا علم طبق ضوابط صعلیم و صربی  الزت  مقنمدر 
 .کجاس  در

بتنیع   .3 ، وبالغت   .2 ،فیتاح   .1ایا علم در سه امر است :   ۀفاینطبق روال گذشته 
شناستی در   زیبتا شتونن و   متی )زیباشناسی( و چون فیاح  و بالغ  در ساختار کالت واقع 

هاست ،   که بالغ  موضتوع آن  ،در صمات کت  درسی اصوالً ،بعن از صنویا کالت اس   مرحل
 پردازنن. میمؤلفان ایا فا به بحف در فیاح  و بالغ  

 العظتول   و الوَظال   و العفظر    بِهظا  وصَظ   ک: الفصظاحة آن اس  کته بگتوییم:    روش درس 
 .(18-1۷: 1383 )قزوینی

فیتاح    .1گیترد:   متی یعنی فیاح  که غای  اولی علم بالغ  اس  به سه چیز صعلق 
 فیاح  متکلم. .3 ، وفیاح  در کالت .2 ،در کلمه

الفصاحة ف  العفظر  للوصظه مظ  فنظافر الحظرو  و      صرصی  زیر اس  که:  بهسپس بیان آن 
یتتا شتنن ا  پتتاکیعنتی فیتتاح  در کلمته    ؛(12: 1388هاشتتمی )فظظة الایظا  الغرابظة و ماال 

 «.مصالف  قیاس»و  ،«غراب » ،«صنافر حرو »اس  از  کلمه
از  سته هر کته اس ، ضما آن نیازمنن یانبه ب یکهر که کار رفته به اصطالح سه جاایا در

 هتا بیتان   آن بتارۀ مؤلتف هتیچ صوضتیحی در    اما ،شوننمیفیاح  در کلمات شمرده  یوبع
 ۀنویستنن  متنی کته منستوب بته یتک    ؛ س ای را آورده ا دعاگونهمتا  ،نکرده و در همان ابتنا

کته در   ،جنیتنبودن ایتا کتتاب    مؤلف ایا مقاله ۀعقین بهو  اس و معاصر  ،معرو ، مشهور
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همیا متون )شعری یا نثری( اس  که غالباً مربوط به ادیبتان معاصتر    ،بر آن صأکین شنه همقنم
انن، صکترار کترده    دادهسبکی مؤلف همان کاری را که مؤلفان بالغ  انجات   جنباز  الااس  و 

گذاشتا از نویستننگان معاصتر ممکتا نبتوده      همایهای شعری که  البته هرجا از صمریا .اس 
 ناچار از همان اشعاری استفاده کرده که مربوط به شاعران قنیم اس . به

اشتعار دو شتاعر   « عیظوب فصظاحة الولعظه   »عنتوان  از درس اول ذیل  10  صفحدر  مثالً
نتن کته در   ا هایی ایا ابیات همان .آمنه اس  ،یعنی شعر امرؤالقیس و متنبی ،جاهلی و عباسی

کتتاب   11صتفح   زد طالب ایا علم است . در   های درسی علم بالغ  زبان صر کتاب بیش
 جای بهگفته اس :  لیالتحلدر کنن « ماالفة الایا  للاواعد»ای به  اشارهکه نویسننه  بنون ایا

که باین  حالی . درباین ابواق باشن ،اس که جمع آن به الف و صاء  ،در شعر متنبی بوقاتکلم  
برخال  قاعنه اس  و بحتف آن مربتوط    بوقاتکلم  داد: مصالف  قیاس یعنی  صوضیح می

، أجظل  کلمت    جای به أجلَلکلم  چنیا  و موردقبول اهل ادب اس . هماس  به علم صر  
کته   ،را« بوقظات »صوانس  از همان شعر متنبی درس بگیرد و لف   میپس از صعریف مؤلف 

 درستی   کتتاب شایستت   طور که  آن راایا کار او اما ، مطرح کنن ،خال  قیاس صرفی اس 
 اس . انجات ننادهاس  
آن در قاعتنۀ  نیز بتنون هتیچ صوضتیحی بته ختال       « العستشزرات»واژۀ در  ،چنیا هم

خوانتن و   متی رستن آن را   متی فیاح  کلمه اشاره شنه اس . دانشجو وقتی بته ایتا واژه   
ختود صمتامی    کته  شود. آری منرس باصجربه ناچتار است    نمیمتوجه صنافر در حرو  آن 

بایست  بترای صوضتیح     متی ب که مؤلتف کتتا   حالی در، بحف صنافر در حرو  را دنبال کنن
کته ختود    شتود نته آن   متی برای دانشجویان روشا  گمارد. با هنای  منرس صر هم  بیش

واژۀ بایست  فقتط    می. مؤلف شود مجبور های اضافی برای فهم بهتر به آوردن مثالمنرس 
نوشت  صتا    متی چگونگی ایا صنافر را هنگتات صلفت     داد و میرا صوضیح کافی « مستشزرات»

مؤلف ضتما متنافرخوانتنن مستشتزرات     مثالً دانشجویان با فهم بهتری از مطل  بگذرنن؛
صتورت فعتل    بته آن را ریشت   به دانشجویان صفهیم کنتن و  « العرففاات»معنای لیوی آن را 

 رَفَاَظه : استَشظزَرَ   که:  صر شود. یعنی اضافه کنن آسانصا فهم آن برای مصاطبان بنویسن ماضی 
کته از حترو  مهموسته     اس قرارگرفتا شیا  یادشنهکلم  ، یعنی منشأ صنافر در  الا ل  إلَ

که از حترو  مهجتوره است  )یعنتی در صلفت  آن       ،اس  و قرارگرفتا آن بیا سیا و زاء
ایتا سته   همت   است  کته    دةکالشد مهعوسةکه از حترو    ،و صاء ،صنای آشکار الزت دارد(

حر  در یک کلمه بیانش هنگتات صنادارشتنن بترای متتکلم ستص  و بترای ستامع نیتز         
 خراش اس . شنیننش دل
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صریا صوضیحی درخیوص مصالف  قیتاس،   نویسننه کم 11  صفحدر « العبدا »در بصش 
 ،باشتن  امتر  چه یکی از ایا سه چنان ،عیوب کلمه به فقطو صنافر حرو  نناده و  ،غراب  لف 

 ننارد.اری گسازصعلیم   اولیکه ایا امر با اصول ده کراکتفا 
ی آورده ابتتنای امتر از امتیا الریحتان    در  10  صتفح ای در  دعائیته متتا   جتای  بته  مؤلف

یا آیاصی را که ازنظر فیاح  و بالغ  و معنتا   قرآنای کوصاه از  سورهصوانس   که می حالیدر
با آوردن متا مذکور اشتکاالصی بته آن وارد است  کته بته آیتات        اما ،مشکلی نناشتنن بیاورد

 .یس قرآنی وارد ن
چتون   ،اما بلیتغ نیستتنن   ،انن فییح  و حکم  ازنظر صلف ،آوردن کلماصی چون حق، ح 

مثالً حق با ح  یا ح  با حکم  نتزد اهتل معرفت      ،ها رعای  نشنه صناس  معنایی در آن
شونن. ح  با معرف  سازگار اس  و حکم  با علم و حق با وجتود و ایتا معنتا     نمیجمع 

 درنزد اهل بالغ  متناس  نیس .

نقدوبررسيدرفصاحتکالم2.3.1.2

جتا از   معاصتر است  کته در ایتا     ۀنویسننروش مؤلف از ابتنا آوردن متنی )نثر( از یک 
جبران خلیل جبران درخیوص فیاح  کالت استفاده کرده اس . نویسننه بایستتی درابتتنا   

و  را صوضتیح دهتن   های معرو  و مشهور و ستاده  مثالبا  راه هماصطالحات نگاشته در متا 
های کالت فییح را پس از صوضیح مصاطت  و ستامع    نشانهنن. مراد از فیاح  کالت را ذکر ک

صتورت   هرا برای شنینن متنی که هم کلمات فییح باشنن و هم کل کالت فییح باشنن باین بت 
 صطبیقی بیاورد.

بودن کتالت از   خالیصورت گذرا به  بهنویسننه در صفح  پنج  ،شود میطورکه دینه  همان
کنن و به صطبیق کالت با قواعتن نحتوی و ستالم      اره میپیاپی عبارات اش  اضافادوات جر و 

 نپرداخته اس . ،داردنیاز که هرکنات به صوضیح  ،کالت از صعقین لفظی و معنوی
ای  نکتته را « عو  الضعیر الظ  العتظرلر  »بحف  «لع  کرکد التاعق» در بصش 12صفح  در 

. شتن  متی  موردبحف واقعن عیوب فیاح  کالت بایس  در هما میکه دانسته مهم و عمیق 
ازنظر کاربردی بتیش از صعقیتن اهمیت     « العترلر  ال ریعو الضع»رسن همیا نکته  مینظر  به

، افتن صتا نثتر   می در شعر اصفاق« ترلرالع  ال ریالضع عو »صر مشکالت  داشته باشن؛ زیرا بیش
شتود و   متی ادیت  ظتاهر   ازجان  صر  کم ،که از عیوب مهم فیاح  اس  ،صعقین لفظیاما 
 جتا کتامالً   اس  و جای صوضیح صعقیتن معنتوی در ایتا   « صعقین معنوی»چه اهمی  دارد  آن

 خالی اس .
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ابیات چننی از شعرهای مربتوط بته درس را ردیتف کترده و     « صطبیق»ناحی  در نویسننه 
شننن  می ها نیز موردصطبیق واقع کم آن دس جز بی  اول و دوت صوضیحی نناده که بهتر بود  به

در  ،بپتردازد؛ ستپس   صر حل صمرینات بعنی با پصتگی بیش نشجو بتوانن خود به مطالعه وصا دا
سیزده( دو صمریا آورده شتنه کته اولتی مطتابق درس فیتاح  و      صفح  پایان درس اول )
شود که چرا  ایا سؤال مطرح می اما صمریا دومی صکلیفی ماالیطاق اس . ،بالغ  صنظیم شنه

بتا آوردن سته مثتال از متنبتی      مؤلفزیرا ، اس کرده گونه مطرح  بنیانویسننه کالت خود را 
 )شاعر بزرگ دوران عباسی( در بحف عیوب فیاح  از دانشجویان خواسته اس  صا به متتا 

بایس  چنن بی  مصتالف بتا قواعتن قیتاس و      میکه  درحالی، )شعر یا دیوان او( مراجعه کننن
انتن   فیتاح  بیتی که ازنظر نویسننه مصل به  آورد و سپس چنن میصطبیق  منزل  بهماننن آن را 

 را صشصیص بنهنن.مصل خواس  عیوب  میزد و از خوانننگان  میدر ایا صمریا دوت مثال 

نهادفصاحتمتکلمنقدوبررسيباپیش3.3.1.2

ای بته   اشتاره در درس اول بحف از فیاح  کالت و کلمه و متکلم بود و نویستننه هتیچ   
 .ه اس دکرنفیاح  متکلم 

و ف  العتول  ملوةٌ کاتدر بها علظ  التابیظر   »گوین:  میچنیا  مصتیر شرحسعن صفتازانی در 
ای  ملکته متکلم فییح کسی اس  که در ختود   .(26 صا: بی)صفتازانی  «ع  العاصو  بلف  صحی 

کته ایتا صعریتف را     و برای آن و در آن کلمات فییح گفته شود داشته باشن اقادر به بیان معن
ت معیتوت  و کتال  قترآن هم آیتاصی از   آن ؛اس  نیاز صوضیح دهن به آوردن عباراصی به نثربهتر 

عرب در بسیاری از جاهتا    برجست( و سپس ابیاصی که شاعران )ص( )سصنانی از رسول خنا
 ۀ کتتاب هاس . نویسنن انن که دال بر قریحه و استعناد ذاصی آن سرودهحکیمانه مطالبی فییح 

کته   پرهیتز کترده  )ص(  و کلمات فییح از رسول خنا قرآناز آوردن آیات و مسیحی اس  
 شود. میهای مهم ایا کتاب شمرده  ضعفایا از 

 نهاد برای درس اول پیش 4.1.2

یک صألیف خوب آن اس  که دانشجویان را به روش علمی صشویق کنتن صتا    برای خوانننگان
 آوریم: ی را از یک کتاب بالغی میونه متندرس را فراگیرنن. برای نم بتواننن اهنا  هر

ایا امتر بته ذوق خواننتنه     .آسانی ممکا نیس  بهانن  الحرو متنافرة شناخ  کلماصی که 
ای را از راه شتنینن   کلمته ا صورت خودکار ص هپس از صمرینات فراوان نیاز دارد صا گوش ب

 .(68: 138۷ )حسینی زد آن را پس زننسا نمیداد که با ذوق سلیم او  صشصیص
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نهتاد   معاجم لیوی را پتیش   مطالعهمان نویسننه در بصش معرف  و شناخ  کلمات غری  
کنن و در بحتف ضتعف    مینهاد  علم صر  را پیش  مطالعدهن و در شناخ  قیاس لیوی  می

( و در بحتف صنتافر کلمتات    68 :دهتن )همتان   مینحو را مالک صشصیص قرار   مطالعصألیف 
 بعارفة کو  الولعات فرفظا  لهظا الظنف  و کعیظل الیهظا الظ و       فنافر الولعات: فحصل گوین:  می
شود که نفس احستاس نشتاط    می ص صنافر حرو  از ایا امر ناشییعنی صشصی ؛(68 :همان)

 کرده و ذوق سلیم آن را بیاین.
 

درسدوم2.2

 بالغت در لغت 1.2.2
فیتاح    ،(«بلتغ »، ذیتل متنخل   1390)پورشتیرازی   زبتانی  چیتره ی امعنت  بهبالغ  در لی  
بتودن کتالت از ضتعف     ختالص رستایی ستصا و    ،(«بلغ»، ذیل منخل 138۵)شرصونی لبنانی 
 .(23: 1388 شتنن است  )هاشتمی    منتهتی رسینن و  ،(«بلغ»، ذیل منخل 1363صألیف )عمین 

صتتوان بتته هتتن  متتوردنظر در گفتتتار دستت  یافتت   متتیرستتینن ایتتا استت  کتته  منظتتور از
 (.«بلغ»ذیل منخل   :1404 فارس ابا)

 بالغت در اصطالح 2.2.2
 ،(26: 1388 )هاشتمی   مصاطت    حتال   بتا مقتضتای   کتالت  مطابقت  در اصطالح معانی بیان، 

ذیتل    ،1362منتهای کمال در ایراد کالت به رعای  مقتضای حتال )رامپتوری     مرصبرسینن به 
ذیتل  : صتا  بتی )نفیستی   مطابق اقتضای مقات به شرط فیاح  اس آوردن کالت  ،(«بلغ»منخل 
هاى علوت ادبى زبان عربتى    گاه یکی از شاخه  ،در مفهوت اصطالحى  آن ،بالغ  .(«بلغ»منخل 
کتار   آن بهگویننۀ خاصى از سصا یا ون  گ   شود و گاه در اصطالح بلیغ برای وصف میمطرح 

 (.16 صا: بیصفتازانی  ؛«لغب»ذیل منخل : صا بی)فیروزآبادی رود   مى
 ،انتن  بسیاری از علمای پیشیا فیاح  و بالغ  و حتی براع  را الفاظی متراد  دانسته

. ملمتتک : بالغت  در کتالت و بالغت  در    داردبالغ  در اصطالح معانی و بیتان دو قستم   ا ما
بنابرایا، بالغ  در کتالت عبتارت    .(3۷: 1386 بلیغ )نییریانم لمتککالت بلیغ و  دیگر، صعبیر به

(. 3۵بتا فیتاح  الفتان آن )همتان:      راه هتم اس  از مطابق  کالت با مقتضای حال مصاط  
 ستصا بلیتغ باشتن   ارائت   آن قتادر بته    ازطریتق ای اس  که گوینتنه   ملکهبالغ  متکلم 

( و مجموع فنون بالغ  حاوی اصول و قواعنی است  کته بته    2 صا: بی)خطی  قزوینی 

http://wikifeqh.ir/کلام
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 تفاده کنن و از انتصتاب چته کلمتاصی   آموزد که از کنات واژه اس نویسننه می ،گویننه ،ور سصا
مصاط  خویش را دچار حیرت و سترگردانی   اشن ودرک ب قابلبپرهیزد صا گفتارش فییح و 

 .(۷: )همان نکنن

 متکلم بلیغ و کالم بلیغ 3.2.2

باشتن. جملته یتا     و مطابق با مقتضتای حتال   فییحسصنش اس  که  بلیغای  گویننهمتکلم 
 و اننوه گوینتنه  ،، شادیلذتدر  که نحوی بهبگذارد صأ یر ر مصاط  دکالمی بلیغ اس  که 

در  ،نظر بگیرد، به ایا معنا که بترای مثتال   او را درحال شنوننه نیز سهیم شود. مقتضای و 
)صفیتیل( ایتراد شتود و بترعکس جتایی دیگتر        اطنابسصا با  که کنن می ایجاب محفلی

گوینتنه است  کته    وظیفت   )اختیتار( بیتان شتود. پتس ایتا       ایجازبا کنن سصا  اقتضا می
واژۀ  راه هتم اغل  ش در نظر بگیرد. بالغ  مصتلف را برای صأ یرگذاری کالم های موقعی 

 .رود کار می بهفیاح  
ستپس شتعری از    ،آمتنه  البالغته  نهتج  2۷  خطبت سان درس اول متنی از  هدر درس دوت ب

 مثال زده اس . ،دارددالل  که بر بالغ   ،متنبی را
و است   )ع(  چه در صحلیل نویسننه آورده بحثی موجز از شرح متا در کالت امات علی آن

که متعرض معنای مفتردات شتود. ایتا صحلیتل      شاعر بنون آن ازسویاننکی از هجای کافور 
ابتنایی نتزد    مرحلبرای صنریس در  ی امر،ابتنادر اما ،شاین نزد منرسان مشکلی نناشته باشن

 دانشجویان و سایر متعلمان گنگ و پیچینه اس .
ماا   العتول  ال  السامای  بوظال    البالغة ف  البیا ، ه  وصولصعریف نویسننه از بالغ : 

 که بر ایا قسم  وارد اس ، عبتارت  . اکنون نقنیفصی  حس  الوقع ف  النفو  مطابق للعاا 
، متتا مصتیتر   کردهاز بالغ   یمصتیرالمعانبه صعریفی که صفتازانی در  صوجه بااز آن اس  که 

و البالغظة فظ  الوظال  مطاباظة     گویتن:   می کهجا  آن ،مثال رایب .صر اس  کاملصر و  واضحبسیار 
شتود و هتیچ    متی  تضای حال در معنای بالغ  لحانکه اق حالیر د. لعاتض  الحال مع فصاحته

 هرگز معنای« مطابق للمقات»اسمی از آن در صعریف نویسننه وجود ننارد. آری آوردن عبارت 
در متا سصا پس از جریان اقتضتای حتال   صفتازانی رسانن؛ چون  نمیرا « وفااً لعاتض  الحال»

گوین:  میسپس صفتازانی در شرح همیا متا . متفاوة و هو ماتل  فإ   ماامات الوال گوین:  می
نظتر شتنوننگان متفتاوت     ایا اقتضای حال ازو  بالغ  در کالت مطابق  مقتضای حال اس 

کته   ،هتای بعتنی   و در درسنکترده  جتا حتق مطلت  را ادا     . متأسفانه نویسننه در ایتا اس 
 .برد نمینیز هیچ اسمی از اقتضای حال  ،خواهن علم المعانی را صعریف کنن می

http://wikifeqh.ir/بلیغ
http://wikifeqh.ir/فصیح
http://wikifeqh.ir/لذت
http://wikifeqh.ir/ایجاب
http://wikifeqh.ir/اطناب
http://wikifeqh.ir/ایجاز
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است  کته ستصا بلیتغ بایتن      ایتا  ای که اضافه شنه  نکتهصنها «لع  کرکد التاعق»در بحف 
متناس  با احوال مصاط  باشن. یعنی مطابق عقل و فرهنگ او سصا گفته شتود و ایتا امتر    

شنه که بته اقتضتائات    حسابای اس  بسیار  نکتهنا ننارد. اقتضای حال در سصا صفتازانی مع
 حتال   اقتضتای وز ایتا امتر را جتزء    کته فرهنتگ امتر    درحالی ،دشو  میدرونی متکلم مربوط 

کنیم و ایا چیزی اس  غیتر   میشمرد و در بالغ  جنین اس  که ما از فرهنگ نیز بحف  می
کته نویستننه    ؛ پس از آن«(البالغة مبحث»، درس الثانی: 1۵  صفحبنگرین به از اقتضای حال )
 البالغظة هتای صتألیفی مثتل     که باین ماننن سایر کتاب ،صطبیق  ناحیها شن در  وارد بحف صمریا

بته حتل مجمتل دو بیت  اول اکتفتا       فقتط برخی ابیات را حل کنتن   جواهرالبالغة و الواضحة
 اس .دانشجو گذاشته  ۀعهن بهو بقیه را  ننک می

اس  کته در کتل کتتاب    « لیالتحل و البالغة  ف فةیوظ»قسم   فقطاز ابتکارات ایا کتاب 
کته دو ختط اولتش را در     ،را البالغه نهج 2۷  خطبایا درس نویسننه همان  جریان دارد. در

آورده و از آن چنن ستؤال استتصراج کترده و     16  صفحآن را در   بقی ،آورده بود 14  صفح
 اعراب را خواستار شنه اس .ضبط حرکات و 

 
درسسوم3.2

 علم المعانی و تعریف آن 1.3.2
 ،یعنتی اشتتباه در ادای مقیتود    ،عالمان علم بالغ  علم المعانی را برای احتراز از اشتباه اول

یعنی علم المعانی علمی اس  که با آن حاالت هماهنگی الفان عربی با مقتضتای   ؛انن  بنا نهاده
در علم معانی به مباحثی چون قیر و حیر، فیل و وصتل،   ،رو ایا از .ودش  حال شناخته می
آوری شتنه    باب جمتع  که معموالً در هش  ،علبرخی احواالت متعلقات فو ایجاز و اطناب، 

و  ،استتفهات، امتر   بارۀاس  که در مشهورصریا ایا موارد آن مطالبی از شود.  اس ، پرداخته می
 .دشو  مینهی مجازی بیان 

ای بته صعریتف یتا صوضتیح      اشارههیچ « العبدا »در درس علم المعانی اول با عنوان  مؤلف
صریا صوجه به بحف انقسات کالت به خبر و انشتا   اصطالح علم المعانی نکرده اس  و بنون کم

و سپس بحثتی   رفتهها  بحثی از مسننالیه و مسنن و اسناد و متعلقات آن سراغ بهو فرق آن دو 
احوال اسنادی خبر رفتته است  و    سراغ بهنق و کذب خبر آورده و بالفاصله معیار ص منزل  به

اقستات کتالت    ستراغ  بته  چیزی بگوین فتوراً  آن که از اسناد خبری و حاالت مصتلف بنون ایا
با صأکین )با صأکیتن یتک ادات( و نیتز کتالت      راه همکالت  کالت بنون صأکین و  مالحظخبری با 

 (.19 ،18 ص  )با چنن صأکین رفته اس راه هم
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و  ،ختالی التذها، متتردد   )گانته   سته های  حاال اگر سؤال شود در چه جاهایی ما مصاط 
هتا   ای بته آن  اشتاره هتای بعتنی    درسایتا درس و حتتی    در ،دهتیم  متی را صشصیص  منکر(
 اس . نشنه

چه برای دانشجو در ابتنای صعلتیم بالغت  مهتم است  فترق میتان        آن ،ها ایا  همغیر از 
اس  و درضتما بایتن از    مهمیکه ایا بحف بسیار اس  مقتضای حال با مقضای ظاهر حال 
  مالحظت چه مؤلف در انقستات کتالت در ایتا درس گفتته      احوال اسناد خبری بحف شود. آن

بلکته ختال  آن    ،ظاهر حال مصاط . اما اگر متکلم ایا مالحظه را نکنن درقبالمتکلم اس  
ها اشاره کرده است  )کتالت ختالی از     ای که مؤلف به آن گانه سهدیگر ایا اقسات  ،را اقتضا کنن

و کالت مؤکن به چنن صأکین( معنا ننارد. بلکه باین بحتف نتازل    ،صأکین، کالت مؤکن به یک ادات
بنگرد و ستصا را  مسئله عالم به   منزل بهلذها را متکلم گاهی خالی ا یعنی ؛منزله مطرح شود

حتال نامیتنه     ین آورده که ایا امر همان اقتضتای یعنی ابتنا کالت را با صأک ؛بر آن اساس بیاورد
 .اس که اقتضای ظاهر حال عنت اصیان صأکین  حالی در ،شود می

ایتا درس بته    19  صتفح ف در که در صعریف علم معانی آمنه، مؤل ،در همیا درس اول
 است .  نشتنه ای  اشتاره ی بته آن  در کتت  بالغت  ستنت    مطلبی اشاره کرده اس  کته ظتاهراً  

عنتوان انتواع   بتا  مؤلتف  کته    صوان از فحوای سصا آنان ایا مطل  را استنباط کترد  می گرچه
 ؛جعظل متالحاظة  العاا   صورةٌ ذهنیةٌ کابّر عنها باالفاظ العرکبة ف   .1المبناء: ، معانی گفته اس 

 .فوو  العاا   إما فورة و إما صورة و إما عاطفة .2

چته در ذهتا انستان جتوالن دارد و      صحلیل و مراد سصا مؤلف: متراد از معنتا یعنتی آن   
کل عبتارات پیوستته ختود را    شت  بته هم الفتاظی کته در ستاختار کتالت      صورت الفان و آن به

آین، ظهور همتان   میته از زبان متکلم بیرون طورپیوس هایا عباراصی که ب درواقع،کنن.  می ظاهر
ا مشتکلی نتناریم و حقیقت  نیتز     معنایی اس  که در ذها او بوده اس  و ما بتا ایتا ستص   

 اس  که گفته شن. همیا

 ،اننیشته . 1اما در بحتف بعتنی مؤلتف ستصا را بته سته دستته صقستیم کترده است :           
ستصا یتا    صتوان استتنباط کترد    می اس ، هایی که آورده مثالبه  صوجه باعاطفه.  .3 ،صورت .2

گویی بتیا دو  و ف کنن یا سصا عادی اس  ماننن گ میعلمی اس  که از ذها متکلم صراوش 
هتم   وچته و خیابتان بتا   ستتنی است  کته متردت ک     دادوحال  عادی و یتا  نفر یا چنن نفر در

عتاطفی دارد و متتکلم   جنبت     کته  هایی است  سوت از کالت )سصا( آن  دستدهنن و  می انجات
گویتن و نته    متی صراوش ذهنی خود را  از اولخواهن خبری را به مصاطبان برسانن و نه  می نه
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 خواهتن  متی بلکته او   ،کنن صا او جواب دهن و از حقیق  امر بااطالع شتود   میسؤالی از کسی 
 نمایش گذارد. کنن به میمحیطی که در آن زننگی  خود یا دربارۀاش را  ذهنیاحساسات 

 سخن مؤلف نقد و بررسی 2.3.2
  ما بته صفتاوت خبتر و انشتا پتی      ابتنادرجا مفین اس  که  ایا سصا درصورصی در ایا آوردن
بته آوردن مؤکتنات( یتا     نناشتا نیاز و ابتنااز خبر یا علمی اس  )یم یبگوباشیم، سپس  برده

شود، گتاهی بتا ادات صأکیتن و گتاهی      میمعمولی )آن هم خبری اس  که بر دو قسم صقسیم 
ستپس خبتر    ،دارد( حال قتضای حال و ظاهر اقتضای ظاهرت که بستگی به صفاوت ابنون ادا

هتا را   که احساسات درون انستان  ،عاطفی دارد و ایا خبر نیز  جنبالضمیری اس  که  فی مااز 
 ،صوانن گاهی با ادات صأکین و گاهی بنون آن ظتاهر شتود. بنتابرایا    می ،ریزد میدر قال  کالت 

کته در ایتا بصتش ستصنی از خبتر و انشتا و        ایتا  هب صوجه باو  یس نصقسیم نویسننه منطقی 
 اقتضای حال و اقتضای ظاهر حال نیامنه آوردن ایا مورد اشکال آموزشی و معنایی دارد.

 نقد و بررسی دیگر 3.3.2
استعمال ادات صأکیتن آورده و ستپس یتک مثتال       مالحظکه مؤلف کالت را به  19  صفحدر 

 جتای  بته هم دچار خلتط موضتوع شتنه و     برای کالت صأکینی زده )از قسم کالت انکاری( باز
الذها و اگتر در   خالیشود کالت  می ،اگر نیس  ،که بگوین کالت یا صأکین در آن هس  یا نه آن

شتود   متی  یکی از ادات کافی اس  و یا کالت و آوردن شود یمکالت طلبی  ،آن یک صأکین آمنه
نویستننه   2 چنن صأکین ذکر شتنه باشتن در قستم     ممکا اس  در کالت بیش ازانکاری که 

راهی جز صوضیح فرق اقتضای حال و اقتضتای ظتاهر حتال نتنارد. یعنتی بایتن بحتف را از        
هتا را یکتی پتس از دیگتری      منزلته اقتضای حال بکشانن و جریان نازل  بهحال  اقتضای ظاهر

 .اس جا خال  موازیا صعلیم  ایا ایا روش مؤلف در ومثال صوضیح دهن  راه هم
باین براساس مقتضتای ظتاهر حتال     میصمرینی آمنه که « للتطبیق  احیة»در  20  صفحدر 

از حل آن عاجز خواهتن بتود    ،حل شود و کسی که فرق مقتضای حال و ظاهر حال را ننارد
 و ایا اشکال دیگری اس  بر کار مؤلف.

آورده  کتالت  دربارۀبرای بحف جنینی که  نویسننه ،صفحهیا یپا 20  صفح 2در صمریا 
و عاطفی( صوضیح داده صمریا متناست  بتا آن را آورده    ،و آن را به سه وجه )فکری، صوری

کتالت )علمتی،    بته  راجتع ( وظیفة ف  البالغة و التحلیل) آن از  پسکه در صمریا  چنان هم ،اس 
و از ده کتر را دنبتال  بحتف  « أسظللة »جتا بتا عنتوان     و عاطفی( سصا گفتته و در آن  ،صوری
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نظتر   بته  .های ادبی بنویسنن دانشجویان خواسته اس  که استنباط معنایی خود را ضما فعالی 
ختال   را بنتنی   صقستیم نظر نویسننه نادرست  و استتنباط او از ایتا     کالً نگارننۀ ایا مقاله،

است    حتال   کالت عاطفی نه متناس  مقتضایزیرا  ،. علتش هم معلوت اس اس  المعانی علم
 و نه متناس  ظاهر حال.

 درس دوم )مبحث علم معانی( 4.3.2
یکی دیگر از مشکالت ایا کتاب در صنریس همیا مبحف صقسیم کلمه و کالت به حقیقت  و  

آورده، های درستی   ( که مؤلف برای مجاز لیوی صعریفی شبیه سایر کتاب22 )ص مجاز اس 
میان آمتنه و ضتما اشتاره بته      بهالیه سصا برای صنریس مجاز عقلی ابتنا از مسنن و مسنن اما

سصنی اما  ،پرداخته کالت به خبر و انشا و اقسات آن به صقسیم ،اسناد و ارصباط مسننالیه و مسنن
ابتتنا  دربایست    متی  علتیم که طبق ضوابط ص درحالی، طور واضح نگفته اس  هاز مجاز عقلی ب

از بحف مسننالیه و مسنن خبتر و   بایس  قبل می ،سپس .و مسنن باشن ،بحف اسناد، مسننالیه
کتنات از   شن. البتته در هتیچ   میگاه از حقیق  و مجاز لیوی و عقلی بحف  آن شن، ن میاانشا بی

دارد، از ایا کتاب نگارننه صنریسی که صجرب  به  صوجه بامطل  ادا نشنه و  حقایا موضوعات 
کته   ،الواضظحة  البالغةکتاب  های فراوان آن پی بردت. یعنی وقتی کسی ایا کتاب را با به نقص

رستن کته آن کتتاب     متی کنن به ایا نتیجه  میمقایسه  ،احمن جازت و همکارانش صألیف کردنن
 ،صر اس  مذهبیصر و  قویها  صمریابسیار بهتر و با معانی صعلیم بالغ  سازگارصر و در انتصاب 

به استلوب   صوجه با ،کرددر منارس مسیحی لبنان مالحظه فقط که باین آن را  ،در ایا کتاباما 
 صوان انتظار یک کتاب درسی را از آن داش . نمیصنظیم موضوعات 

 مثبت در بحث علم المعانی ۀنکت 5.3.2
مطلبی را از میصائیتل  « التحلیل و البالغة ف  وظیفة»عنوان بادر پایان بحف صقسیم کلمه و کالت 

و  است  صمریا درک مطل  آورده که مفیتن   منظور  بهنعیمه با کمی صیر  آورده و سؤاالصی 
ضتما صوضتیح قستمتی از صمتریا در کتالس ذهتا        کته  جتا وظیفته دارنتن    منرسان در ایا

 کننن.صمریا بقی  حل آمادۀ را  دانشجویان

 الدرس الثالث، احوال المسندالیه   6.3.2

و اغراضتی کته از    ،پایان مبحف ذکر مسننالیه و حذ  آن، صقتنیم مستننالیه و صتأخیر آن    در
آین طبق معمول سنواصی کته درابتتنا بتا آوردن عبتاراصی متوجز یتا اشتعاری         میعمل  بهها  آن
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هایی آمنه که بترای ایتا درس    مستصرج از کت  بالغی دیگر بحف کرده اس ، سپس صمریا
 رسن. مینظر  بهکافی 

 الدرس الرابع، احوال المسند   7.3.2

گوین طبتق   میسنن )ذکر و حذ  و ماننن آن( سصا روش بحف درس چهارت که از احوال م
 ذکری ننارد.درخور موضوعروش دروس قبلی اس  و 

 الدرس الخامس تقسیم اإلنشاء و أنواعه 8.3.2

المعتانی   علمنظر ما برای مبتنیان  بهجا آمنه  چه در ایا روش ایا مبحف ماننن سابق اس . آن
و برای چه مقطعی کتتاب درستی   صنریس کنن رس البته بستگی دارد که کنات من ،کافی اس 

کته   ،اما برای مبتنیان چه منارس  انویته و چته مقطتع کارشناستی غیرعربتی      .حساب آین به
همتیا مباحتف ختوب    ، گیترد  و حقوق را دربرمی ،الهیات ،صر دانشجویان ادبیات فارسی بیش
بتا صتنریس آن در مقطتع کارشناستی     . اما نیس دانشجویان نیاز  موردزیرا بیش از ایا  ،اس 

 ،نه مترجمتی و آمتوزش زبتان    ،گرایش ادبیات برای دانشجویان عربی خیوصاًادبیات عربی 
و )ماننتن مبحتف احتوال مستنن، مستننالیه،       نتنارد  نیتاز  حتی در مباحثی که به شرح چننانی

 موافق نیستم. ( اصالًانشاییصقسیمات خبری و 

 ثانی عشرالدرس السادس تا الدرس ال 9.3.2

نهتی و    صتیی نهتی و   ،هتا  های امر و معتانی آن  صییهدر ایا مباحف موضوعاصی چون امر و 
وصتل و فیتل و    ،هتا  صمنتی و نتنا و ادات آن   ،هتا  ادوات و معانی آن و استفهات ،ها معانی آن
است     آوری و صحلیل بالغتی آمتنه   یوۀ متاشو قیر و احکات آن با همان  ،های آن دو صفاوت

بته   ؛رسن می نظر یان زبان و ادب عربی مفین بهاز دانشجو غیر به کارشناسیکه برای دانشجویان 
هتا را   و در هر متورد صعتنادی از آن   ننکها  که منرس خود اقنات به هرکنات از صمریا شرط آن

وظیفظة فظ  البالغظة و    »یا در مبحف  .و معنای ادب را برای دانشجویان صوضیح دهن کننحل 
داننتن شترح    نمتی کم لیاصی که آنتان   دس متا را برای آنان بصوانن و صرجمه کنن یا « لیلالتح
 آنان گذارد. ۀعهن بهو سپس صحلیل بالغی را  هند

و  است  برای دانشجویان مفیتن   ،های مربوط صمریا خیوصاً ،ها ایا متا ،در ایا صورت
 گیرنن. فرامیخود  خودبهبردی را آنان بالغ  کار
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چهارمدرس4.2

 «درس اول»علم البیان و تعریف آن  1.4.2

وضع شنه اس . درحقیق   ،علم بیان برای پرهیز از اشتباه دوت، پرهیز از پیچینگی معنوی
هتای گونتاگون     هتا و صرکیت     آن ایراد یک معنا بتا شتیوه   ازطریقعلم بیان دانشی اس  که 

در  ،رو ایتا  از. نا متفتاوت است   هایی که وضوح داللتشان بر آن مع  شود، صرکی   شناخته می
آن موضتوعات  و  ،استتعاره  ،علم بیان به موضوعاصی چون حقیق  و مجتاز، صشتبیه، کنایته   

 شود.  پرداخته می
گرفته و با صحلیل چنتن عبتارت     پیش  درمباحف قبلی را  ۀشیودر ایا مبحف نیز نویسننه 

صعریتف ستایر نویستننگان    کوصاه )چهار عبارت( به صعریف علم بیان پرداختته است  کته بتا     
 بالغ  فرقی ننارد.
جا نویسننه باین فرق میان مجاز در مبحف علتم البیتان را    در ایا شود که میباز هم صأکین 

جا درست  مطلت     نه در آن اما ،داد میبا مجاز لیوی و عقلی در مبحف علم المعانی صوضیح 
لم بیان را از مجاز علتم المعتانی   مطل  اس  مجاز ع حقکه  طور آنجا  را بیان کرد و نه در ایا

ننارد. البته عنت ایراد بر او نستبی   یسننه در مبحف صشبیه کارش ایرادیاما نو ،جنا کرده اس 
بترای  صوانتن   میکه ایا کتاب را در چه سطحی و برای چه کسانی بصواهیم. یعنی  اس  و ایا

که کتاب دیگتری   آن  شرط به صنریس شود )مراد ادب عربی نه مترجمی( دانشجویان غیرعربی
متا درسی خواننه یا صنریس شتود و صمتاریا    منزل   بهسیناحمن هاشمی  البالغة جواهرچون 

 .دشومربوط به هر درس از ایا کتاب صهیه 

 درس دوم: تشبیه 2.4.2

مننان به آشنایی بتا ادب عربتی و بتا ایتا شترط کته        عالقهرسن مبحف صشبیه برای  مینظر  به
 منزلت   بته های هر بصش را با جنی  پتیش ببترد بعضتی را حتل و بعضتی را       صمریامنرس 

هتای   صمتریا هتا را از ایتا    ستؤال صتر   و در امتحان نیز بیشنن کصکلیف به دانشجویان واگذار 
کته در متنارس    ،های بالغی دیگتر  صکلیفی بنهن ایا مبحف برای آنان مفین اس  و در کتاب

تتی ستاعات درستی و کوصتاهی صترت چنتنان مباحتف        برک بیبه  صوجه با ،عالی ما مرسوت اس 
  العاظا   ماتصظر شتود. البتته کتتاب     نمتی ایتا کتتاب مشتاهنه     در مقایسته بتا  صتری   مبسوط
قیتاس   بتل قاصوان گف   میبه صشبیه  راجعجا برای دانشجویان  اس  و مباحثی که در آن استثناء

 با ایا کتاب درسی نیس .
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هتا   واژهو عبتارات و   انن شاعران معاصر سروده صر ابیاصی اس  که ابیات مبحف صشبیه بیش
 .اس زایای ایا کتاب ایا یکی دیگر از م و ننا  کاربردی و زننه

 درس سوم: تشبیه 3.4.2
 ،است   متنی که در اوایل ایا دو مبحتف آمتنه   دربارۀصر ازجان  مؤلف  به صحلیل بیش صوجه با

 کته صاحتنودی   ،الواضظحة  البالغة های درسی معرو  چون چه در کتاب اقسات صشبیه ماننن آن
 به همان سبک آورده شنه اس . ،حساب آورد بهوزن ایا کتاب  همصوان  یم

بایس  شترحی مکفتی    میمؤلف  8۷در صفح  « ۳ هیالتشب»اما در درس چهارت باعنوان 
یرا وقتی خوانننه صعریتف  ز ،داد میهای غیرضمنی  صشبیهصشبیه ضمنی و فرق آن با  به راجع
چنان درک صحیحی از صشتبیه ضتمنی در ذهتا ختود      صوانن آن نمیبار  اولیا ،بینن می آن را

در صعریف صشبیه ضمنی آمنه است :   العبدا با عنوان  88صفح  در  ،مثال برای داشته باشن.
التشبیه الضعن  هو ال ی کور  ضعنا م  غیر أ  کصر   به، فیلع  م  سیا  الوال  و باید احد »

دانن که هتیچ صتراح  و شترح و     میمؤلف صشبیه ضمنی را آن صشبیهی  .«...االمور التالیة
به سیاق کالت خوانننه  صوجه بافقط  ،به نباشن مشبهشبه یا مشبه و  وجهبیانی در آن از ادات و 

بته ازنظتر    مشتبه و  جا صشبیه واقع شنه است . در صشتبیه ضتمنی مشتبه     پی ببرد که در ایا
بته   مشتبه شتبه در   وجته که در صشبیه غیرضتمنی   درحالی ،درجه قرار دارنن شبه در یک وجه

 شنینصر اس  صا در مشبه.
هتای   کتاب شناسی و در زباناس   موضوعیکه  ،را سیاق کالتشود  آیا با چنن مثال میاما 

؟ آمتوز نهادینته کترد    دانتش در ذهتا دانشتجو یتا     ،شتود  متی  ستان از آن بحتف   مطول و هم
 ایا کتاب اس . بروارد  ایرادیرسن ایا  می نظر به

 

درسپنجم5.2

   حقیقت و مجاز 1.5.2

کترد و فترق میتان     متی طور کلی مطرح  هابتنا نویسننه بحثی در حقیق  و مجاز بدربهتر بود 
ستپس وارد   ،داد متی حقیق  و مجاز در علم المعانی را با حقیق  و مجاز در علم البیان شرح 

در علم المعانی بته مجتاز لیتوی و عقلتی      شن. مجاز میبحف مجاز و اقسات آن در علم البیان 
هتا بتا هتم فترق      شود که ایتا  میصقسیم شن. اما مجاز در علم البیان به استعاره و کنایه کشینه 

که مجاز لیوی و عقلتی را در   اساسی دارد. اشکالی که در ایا کتاب به نویسننه وارد اس  آن
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مجاز استعاره با مجاز لیوی و عقلتی   مبحف علم البیان آورده و دانشجویان میان مجاز کنایه یا
 شونن. میدچار اشتباه 

هتم   باره از حقیق  و مجتاز آن  هم در وسط مباحف صشبیه یک کتاب آن 93صفح  در 
بالکنایته شتنه    مجاز لیوی و عقلی یک بصش مستقل آورده و بالفاصله وارد بحتف مجتاز  

به صقسیمات متکلم علم المعتانی و علتم البیتان و فترق ایتا دو از       صوجه بااس  که ایا امر 
صفتازانی و یا مطول کتاری   یالمعان مصتیر شرحهایی ماننن  مجاز و حقیق  در کتابزاوی  

 اشتباه اس .
دانشتجو   102  صتفح شتود کته در درس چهتارت )الکنایته(      متی ایا اشتباه وقتی صشنین 

جاس  کته خلتط    وی و عقلی در یک ردیف اس  و ایاکنن مجاز بالکنایه با مجاز لی می فکر
 بیا مباحف علم البیان و علم المعانی خواهن بود.

صمتات بحتف    «2االستتعاره  »و  «1االستتعاره  »دو مبحف باعنوان در  116صا  106  صفحاز 
وجته   هتیچ  بته صنظتیم کتتاب   به روش  صوجه باکه شنه استعاره در داخل ایا دو درس گنجاننه 

فهتم   ،چه مباحف دیگر را نصواننه باشتن  هم چنان آموز آن دانشکنن و خوانننه و  نمی کفای 
هتم   آن ،زیتاد  هتای  ریاصمت یعنتی صعتناد    ؛مانتن  مینشننی باقی  حلاستعاره برایش مشکل و 

 صوانن کلین حل معما باشن. نمی ،های غامض المثل ضربصورت شعر یا  به
 

درسششم6.2

 علم بدیع 1.6.2
پتردازد؛ یعنتی پتس از مراعتات       علم بنیع دانشی اس  که به متعلقات علم بالغت  متی  

صمامی موارد ماننن فیاح  کلمه و کالت و مراعات حال مصاط  و ادای کالت مطابق بتا  
 ؛ ماننتن استتفاده از  کنتیم شتکلی زیبتاصر بیتان     بته حال چگونته بتتوانیم عبتارت را      مقتضای

های   نمونه نیز میکر قرآناستصنات که در و جناس، صضمیا، هایی چون مراعات نظیر،   آرایه
 .مشابه بسیاری دارد

مباحتف   نناشتتا بته   با نگاه به ساعات درس علتم بالغت  و نیتاز    ،در مبحف علم البنیع
)چتون طبتاق،    آوردهچه نویسننه در ایا کتاب با صنظیم مبحف محسنات معنویته   آن ،مبسوط

هتای   صجاهل عار ( برای مقاطع درسی دانشتگاه و مقابله، ارصاد، صوریه، حسا صعلیل، صهکم، 
چتون بتا حتل صمتریا      نیست ،  نیتازی  کنن و به اطناب مباحف در ایا صتنع   میما کفای  

 شود. میاشکاالت احتمالی دانشجویان در علم بنیع حل 
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)چتون جنتاس، صیتنیر، عکتس،      ظیهدر همیا علم البنیع مبحف محسنات لف ،چنیا هم
شتونن   میرو  ههای نثری و شعری که با آن روب و ماننن آن( آشنایی دانشجویان با متا ،صسجیع

 .نیس  نیازی صر مفیلکنن و به مباحف  میایا مبحف کفای  

 

درسهفتم7.2

 مبحث علم عروض 1.7.2

و بحرهای کالت منظتوت   ها وزنو شناختا  شعری فا سنجینن امعن  ای عربی و به واژه عروض
ایتا دانتش را    ،آن افاعیل اس . به ایا دلیل  برپایو پیناکردن اوزان اشعار  افاعیل عروضیبا 
 شود. انن که وزن شعر بر آن عرضه می نامینه« عروض»

 ون از ناموزون با ایا علتم شتناخته  انن که موز گفتهچنیا « عروض»سب  نامینن آن را به 
کته شتعر را بتر آن عرضته      دلیلشود و یا چون عروض قسمتی از علوت اس  و یا به ایا  می
 بتنیا نتات خوانتنه شتنه است       ،بتا احمتن الهتات شتن     خلیلبر  مکهدارنن و یا چون در  می

 .(۵6: 1390 )پورشیرازی
 گترایش ادبیتات عربتی و گنجانیتنن دو    با نگاه به ساعات درس بالغت  و عتروض در   

شنن ایا کتاب را در مقطتع   سیدر نگارننۀ ایا مقالهنهاد  پیش منظور  بهواحن درسی در برنامه 
در صناست  موضتوع درس و حجتم آن     ستعی ختود را   مؤلفزیرا  ،شود  میکارشناسی صأیین 

 خوبی نشان داده اس . به
مبتاحثی چتون    .خوبی صبییا شنه است   بهمباحف الزامی در درس عروض در ایا کتاب 

و رویه و مباحثی چون رجز و کامتل، بحتر خفیتف و وافتر، بستیط و       ،صقطیع، صیریع، قافیه
و خالصه صمات اوزان عروضتی الزت بترای گترایش     ،طویل، متنارک و محنث یا جن ، مزج

 خوبی در ایا صألیف ماهرانه آمنه اس . بهزبان و ادب عربی 
چنتیا   و هتم  ،چنیا بحف فنون شتعری، فترق قیتینه بتا موشتح، ربتاعی، غتزل        هم

صقطیتع   راه هتم از مصتیات عروضی شعر جنین، اوزان شعر نو و شعر قتنیم،   مصتیری
ان کتتاب از اوز ایتا قستم  از   بته حجتم مبتاحثی کته در      صوجه با .ها ذکر شنه اس  آن

ایران باشتن و منرستان   های  های درسی در دانشگاه کتاباز اس   عروضی آمنه شایسته
صواننن از مزایای ایا کتاب استفاده و نیاز دانشتجویان را در ایتا درس    می درس عروض

 .کنننبرطر  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%DA%A9%D9%87
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درسهشتم8.2

 شناسی متن(قسم ششم جمالیات )زیبا 1.8.2

ابتکتاری و موردنیتاز دانشتجویان کارشناستی در      یقسم جمالیات در ایتا کتتاب بحثت    ،اوالً
بالغتی یتا مباحتف مفیتن و     هتای   بزیترا در ستایر کتتا    ،است  « زبان و ادب عربی»گرایش 

عربتی(    آمنه که دانشجویان ایا رشتته )ادب قنر مبسوط  ذکری از ایا مبحف نشنه یا آن قابل
 الزت را از آن ببرنن. بهرۀصواننن  نمیدر مقطع کارشناسی 

 صترت  یتا کتتاب در چنتن   صتنریس ا  ای که در صنریس بالغ  و خیوصاً به صجربه صوجه با
بیتنم   متی  یع و عروض و نیز مبحف جمالیتات برصری ایا کتاب را در مبحف علم بن ،ات داشته

 شود. نمیکه متناس  با نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی آمنه و بیش از آن نیازی احساس 
 ،کتاب صبیتیا شتنه است     19۵و  194که در صفحات  ،در مبحف مقنمات الفا و انواعه
متتا عتاطفی    ،قال  و متا را صشصیص دهنتن  ،ا بشناسنندانشجویان نیاز دارنن که ارکان فا ر

 بیا علم و فا صفتاوت  ،را پینا کنننبناننن و آشنایی الزت  ها آنهای  را از متا ایحائی و صفاوت
انن، محاسا انشتا و عیتوب آن را مطالعته     قائلکه بیا شعر و نثر صفاوت  طور همانن ونقائل ش
آموختته   صجربه بیش از سه دهته صتنریس بته متا    یا و ا ،را از مبنی صشصیص دهنن امعن ،کننن

 نگارنتنۀ ایتا مقالته   یک موضوع درسی مستقل و مکفی در ایا زمینه باشن که باین اس  که 
صر از عیتوب آن   های مثب  آن را بیش ویهگی ،هایی که با ایا کتاب محشور بودت درطول سال

بلکه اقرار بر صتنریس مباحتف علتم بتنیع،      ،کلی ما رد کامل کتاب نیس   صوصیدانم و  می
 و جمالیات اس . ،اوزان عروض

 

 گيری . نتيجه3

هنگتات   بته ای که  صجربهبه  صوجه باو  نقن و بررسی کردیم لیالتحل و البالغة دربارۀچه صاکنون  آن
صتنریس ایتا    شتود کته  باین صأکیتن   ،دس  آوردیم هصنریس آن در مقطع کارشناسی و ارشن ب

ادبیات و چه مترجمتی و   گرایشچه در  ،درس بالغ  در گرایش ادب عربی منظور  بهکتاب 
بنهتن. امتا    آن را اصتالح  ۀاجتاز که وزارت آمتوزش عتالی    مگر آن ،خطاس  ،آموزش زبان

و ادبیتات   ،حقتوق  ،الهیتات  ،چون علوت قرآنتی  های غیرعربی هم رشتهصنریس آن برای سایر 
که منرستان ایتا کتتاب در     آن  شرط  به مانعی ننارد،اختیاری از ایا ا ر  یدرس منزل   بهفارسی 

بته ستاعات    صوجته  باخیوص که  بهداشته باشنن. را کافی و مهارت الزت   صجربدرس بالغ  
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بودن ایا کتاب در مباحف زیباشناسی )جمالیتات(   مشتملهای آموزشی و  برنامهمننرج در 
چته صتنریس ختوب     شود و چنتان  میایا ا ر صوصیه  و علم عروض و ماننن آن، استفاده از

بترای دانشتجویان کارشناستی ارشتن و      تاب دنبتال شتود، نتتایج آن   های ک صمریابا  راه هم
چته در نقتن و    به آن صوجه بابود.  خواهندرخورستایش های غیرعربی  رشتهکارشناسی برای 

فیتل را براستاس آیتات     های همان صمریادر هر فیلی مؤلف د جا دارارائه شن، بررسی 
ها  البته ایا صمریا ،های ادبی ذکر کنن و سایر متا ،، اشعار عربی اعم از معاصر و قنیمقرآن

 ،ابیتاصی است  کته مربتوط بته شتعرای معاصتر است         فقتط  اما  ،آمنه اس در متا کتاب 
چون  ن ابیات عربی قنیم و نیز متون حنیف همدکه برای یک دانشجوی ایرانی آور حالی در
فیتاح ،  زمینت   بهتر اس  صا دانشجو با محتوای آیات قرآنتی در  قرآنو آیات  البالغه جنه

 .شودو بنیع آشنا  ،بالغ 
 

 نامه کتاب

 .ةیالالع  ارالوتب: روتیب ل،کطو قاس   کمر و لکطو  عل وس ک قیبتحا ،انیاألع اتیوف ،(صا یب) خلکانابا
 موتظب  :قظ   هظارو ،  محعد السال  عبد ضبط و قیبتحا ،اللغة  کیماا ،(ق1404) فارس احمنبا فارس،ابا

 . االسالم االعال 
 .بغدا  ،  کراچووفسو  کوشش به ، عکالبدت(، 9۷9/  ق399)  عبناهلل معتز،ابا

 . لا ج موتبة:  قاهر    ،یسزگ فؤا   کوشش به ،۱ ج ،الارآ  مجاز(، صایب) معمر نه،یابوعب
 . هیالالع   ارالوتب:  روتیب جابر، ریسع و مهنا   عل  عبداهلل  کوششبه ،۱ ج ،  األغا  ،(صایب)   ابوالفرج ،یاصفهان
 . ارالشر : روتیب  ،لیالتحل و البالغه ،(صایب) مسعود أنطوان  ،یالبستان
 نتهاد، انیت حاج رضتا یعل و انیت فؤاد: محمنحستا  حیصیح ،اإلراب  منته(، 1390) میعبنالرح ،یرازیپورش

 .صهران دانشگاهصهران: 
 .انیلیاسماع ،العاتصر شر (، 1383) ایسعنالن ،یصفتازان
 (.ع) البی  اهل معار  نشر و صحقیقات مؤسس  ، العاا  ماتصر(، صایب) ایسعنالن ،یصفتازان
 .قم ،العاتصر شر   ف ماتبرق(، ۷29-۷22مسعودبا عمر ) ،یصفتازان

 . روتیب ، یعطو  یفوز  کوشش به، 1 ج ،  ییالتب و  ا یالب ت(،968) عمرو جاح ،
 و للطباعظة   ارالثاافظة  :ق  ،الواضحة البالغة لی ل و الواضحة البالغة (،ق1416) ایامت  یمیطف و یعل الجارت،

 .النشر
 . استانبول تر،یر  هلموت  کوشش به ،البالغة اسرارت(، 9۵4) عبنالقاهر ، یجرجان
 .قم  یعلم حوزۀ یاسالم یاتیقم: انتشارات دفتر صبل ،الارآ   ف ا یالب بیاسال(، 138۷جعفر ) ،ینیحس
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محمتن    کوشتش  بته  ،البالغظة   علظو     فظ   ضظا  کاالت(، 98۵/  ق40۵) عبنالرحما محمنبا ، ینیقزو   یخط
 .روتیب ، یخفاج  عبنالمنعم

 .العفتا  صیفلا ،(ق۷39 -666) عبنالرحما محمنبا ،ینیقزو  یخط
 و  چتا    شترک  : صهتران  ،الشظوار   و هیالارب فص   ف العوار  أقرب(، 138۵) نیسع ،یلبنان  یشرصون  یخور

 .اسوه  انتشارات
 ،ینت یقزو یاقیرسیدب نمحمنیس حیصیح ،اللغات اثیغ(، 1362) ایالنجالل محمنبا ایالناثیغ ،یرامپور

 .ریرکبیامصهران: 
 .ةایالح ةموتب  ار ،هیالارب ةاللغ آ اب خکفار (، ت1983) یجرج نان،یز

 . ةیالالع   ارالوتب:  روتیب ، الالو   مفتا ( صایب)  وسفی ، یسکاک
 .قاهر  ، هارو  محعد  عبدالسال   کوشش به ،۱ ج ، الوتاب ت(،988/ ق408) عمرو ، هیبویس 

و  انیت فواد محمنحستا  صرجمت   ،الاظرب  لغظة   فظ  األرب  منته (،1393) میعبنالرح ،یرازیش یپوریصف
 صهران. دانشگاه: صهران نهاد، انیحاج رضایعل

 . قاهر  ، خکفار و فطور البالغة،  ت(96۵)  یشوق ، فیض
 . روتیب ،۱ ج ، ا یالب عل ت(، 962/ ق381)  یبنو ، طبانه
 .ریرکبیامصهران:  ،نیعم فرهنگ(، 1363حسا ) ن،یعم

 .قاهرهنجار،  یو محمن عل ینجاص وسفی احمن کوششبه، 1 ج ،الارآ   ماا ت(، 9۷2) ییحی فراء،
 .ةیالالع  ارالوتب: روتیب ،طیالعح الاامو (، صایب) عقوبی محمنبا ،یروزآبادیف

 .روتیب ،البالغة خکفار  ف العوجز ت(،99۵ق/416) مازن مبارک،
 .ریرکبیامصهران:  ،ایمع فرهنگ(، 13۵0محمن ) ا،یمع
 .نجف خان کتابنجف:  ،سر یالع ةالبالغ( 1398) نرضایس ،ینجف

 .سم صهران:  ،قرآن اعجاز و بالغ  علوت(، 1386) ناهللی ان،یرینی
 .ایرنگ چا  یسهام شرک : صهران ،یسینف فرهنگ(، 1318) اکبریعل(، االطباءناظم) یسینف

 . قاهر  ، شرفها  ور   ف ةیالارب البالغة ، ت(948) نیس ، نوفل
 .النشر و للطباعة الصا   مؤسسة: ق  ،البالغة جواهر(، 1388) ناحمنیس ،یهاشم
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