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و بـه   ،علـوم قـرآن   ۀرشـت  یان کارشناسـ یپژوهان و دانشجودانش يبرارو  پیش ۀنامدرس اشاره     کـردن   يضرورت کـاربرد  و اهمیت با توجه به .نگاشته شده است یارزش دو واحد درس را موضع استشهاد شایسته است  البته .ندها را مطرح کف، نمونهیم و تعاریان تقاسیپس از ب ،بپـردازد  يتئوراحث به مبنکه تنها یا يجا بهسب است استاد محترم منا ،الگو ۀو ارائدرس  ـ  ؛ز افزوده شـود ین عبارات مفسران نیعاست شده  یمباحـث، معمـوالً سـع    يبـرا  یقرآنمتعدد  هايان شاهد مثالینامه، ضمن بن درسیدر ا .ا شودیجو رانیاز فراگح دهد یش از آنکه خود توضیپ ـ     یول مـتن،  آموزشـی   ۀبـا توجـه بـه جنب ـ یـ که خواننده را از باست آورده شده  یاز عبارات عرب پسا ی پیشدر  یحاتیتوض در  یو نقـش علـوم بالغـ    شـوند م آشـنا  یاز بحث در قرآن کر یروشن قیران با مصادیفراگ تـا  اسـت  آمـده  اتیس ادبیکردن تدر يکاربرد هدف اب ییهانیتمر ،ان هر درسیدر پا ز آمده است.ین یت عرباعبار ۀموارد، ترجم یحال، در برخنیکند. درعیماز ینیبترجمه  ۀان جداگان ـ نمونه یافتن برخیز در یمباحث و ن یدر ساختار برخ .ر نشان داده شودیتفس از  يریو تفسـ  یها و شواهد قرآن ـ یفره اثـر  ،قـرآن  یبالغ یمعناشناسکتاب ارزشمند    .کنمو در اینجا از ایشان تشکر می اممنفرد بهره برده يریعشان محمد یموالمسل االسـالم تجنـاب حجـ   ،ارجمنـد  ۀخت





فصـاحت و بالغـت    فیـ ظرادر فهـم   یلیبدیر که نقش بیاز در تفسین علوم مورد جملهاز مقدمه     بـه   علـوم بالغـی در تفسـیر، توجـه     اهمیـت براي شناخت  .است یعلوم بالغ ،قرآن دارد پژوه را براي وصول بـه فهـم آن   ند و قرآناعلومی که در خدمت قرآن :علوم للقرآن .1 :شوندیمسه قسم تقسیم  هب )آن اصطالحیمعناي  به نه ،علوم قرآن (به معناي گسترده   .اي مرتبط با قرآن شایسته استهجایگاه این علوم در میان دانش د و مفهـومی از  نشـو علوم فی القرآن: علومی کـه از قـرآن اسـتنباط و دریافـت مـی      .2 ؛دنکنکمک می آن  ةدربـار و  دهنـد یمـ علوم حول القرآن: علومی که قرآن را محور بحث خود قرار  .3 ؛دنکنمفاهیم قرآن یا اغراض قرآن را بیان می هـاي  اول نیـز بـه دسـته    ۀفهم قرآن، دست درعلوم مختلف گوناگون  کارکرد با توجه به .دنکنبحث می ماننـد   ،نقش دارنـد در فهم کلمات یا تراکیب قرآن  علومی کهمثالً  ؛شودیم میتقسمتنوعی  مبادي یا معیارهاي فهم را در اختیـار مفسـر قـرار     دانست که یمورا علبا فهم قرآن مرتبط  علـوم  یبرخـ توان می هتی دیگرن از جیهمچن .عیعلم لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بد ـ ازاو  1گیرنـد میقرار للقرآن)  (علوم نخست ۀدر دست ،نـد اساز فهم قـرآن مینهز یعلوم ادب دیگرمانند  ینکه علوم بالغیا با توجه به ،الهرحبه   .علم هرمنوتیک و دانش زبان قرآنمانند  ؛دهدمی سـت و  یگـزین علـوم بالغـی ن   هـیچ علمـی جـاي   در فهم قـرآن   ،مفسرانبه باور که چنان ؛ابنـد ییمـ بسـیار اهمیـت   جهـت  نی  .15ـ13، ص1، جنصوص فی علوم القرآن . ر.ك: سیدعلی دارانی،1                                                           



و متکلم بـا فـرض چیرگـی بـر      ،در علم فقه باشد فقها فقیه هرچند سرآمد نویسد:  باره میدراین يزمخشـر  .نـد ادرك مراد الهـی نیازمنـد ایـن علـوم     در مسیر ،هاي دیگرمتخصصان دانش نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 4 القریـه اطالعـات   از ابـن  دانـی کـه  تمام اهل عالَم در دانش کـالم، و تـاریخ   و نحوي  ،گرفته در موعظه بر حسن بصريپیشی و واعظ ،تري داردگسترده گذاشتن در وادي تفسیر  و لغوي مسلط بر لغات، حق قدم ،داناتر از سیبویه قرآنی، یعنی معـانی   ةمگر در دو علم ویژ ،و غواصی در دریاي آن را ندارند ـ ز ؛انکار نقش سایر علوم در فهـم و تفسـیر نیسـت   معناي  بهفوق  سخن، حالنیباا 1.و بیان به حد کمال رسیده باشند را ی اي معرفتی دارد که هر بخش آن، علت ناقصه در پیـدایی فهـم کامـل    تفسیر نیاز به منظومه نویسد: کسـی کـه قصـد آگـاهی از     می العلوم مفتاحتاب کسوم  در مقدمۀ قسم یکاکس .ان، ضرورت علوم بالغی انکارناپذیر استیمنیشود و درایمشمرده  س واي بـه حـال   پ .نیاز شدید به این دو علم معانی و بیان دارد ،مقصود کامل الهی دارد تاب مزبور، دو دانش معـانی و بیـان را در تأویـل متشـابهات و     وي در پایان فن بیان ک 2.قدم گذارددر وادي تفسیر  ،رغم ناآگاهی از این دو دانشکسی که به بیانی و روشنگري در باب اعجاز، بسیار مهم شمرده و نوشته اسـت:   ف و اسراریدرك لطا حق آنهـا  قرار گرفته، در دسترس افراد ناآشنا به این علوم  نکهیا اثرِ بربسا آیاتی از قرآن که  اسـت و درنتیجـه، بـر وجـوهی مـردود و      شده جهی توبی صفا و رونق آنهابه ادا نشده و  عبـدالقاهر   .آیـد دسـت نمـی  هـا بـه  دانـش  دیگرکه با تحصیل دارد این علوم فرد منحصربه هـاي نشـان از ویژگـی   ،علـوم ادبـی  دیگـر  علوم بالغی در میـان  تأکید بر جایگاه رفیع  3.اندتوجیهاتی غیرمقصود حمل گشته  .421. ر.ك: همان، ص3 .162، صمفتاح العلوم، . ر.ك: ابویعقوب سکاکی2 .2، صالکشاف، زمخشريعمر محمودبن. 1                                                            نویسد:  این علوم می ارزشدربارة  جرجانی



از علـم بیـان    ...بـارتر، گـواراتر و  دارتـر، پربـارتر، شـیرین   هیچ علمی ریشه 5 [ مقدمه آدمـی قـادر بـر رشـتن کلمـات زیبـا،        زبـانِ  ،توجـه بـه آن  ییابی که بنمی ـ    رنگ و اغـالط و   شـده مهـري  زبـور بیشـترین جفـا و بـی    علـوم م بـه  همه، بااین .هـا و سـحر بیـان نخواهـد بـود     در واژه ۀآمیـزي زیـور سـخنان، ارائ هـا در شـناخت   دیگر برتري این علوم را بر سـایر دانـش  اي گونهبه نیز خطیب قزوینی   1.این علوم شکل گرفته است ارتباط باتصورات باطل بسیاري در  علـم بالغـت و توابـع آن (علـم بـدیع)      «: ته اسـت گفو م کرده یترسکاري زبان عربی ریزه هـاي  تـوان ظرافـت  د؛ زیرا بـا ایـن دانـش مـی    نشوترین علم محسوب میواالترین و دقیق نیـاز مفسـر، از    ردعلـوم مـو  دیگر علوم بالغی در مقایسه با  ،عالوه بر آنچه گذشت   2.»سرار بیانی آن را تشخیص داد و وجوه اعجاز در نظم قرآن را ارائه کرداتعبیري عربی و  ، فهـم دسـتوري و   یبالغـ  ایـن علـوم   ۀزیـرا در سـای   ؛نـد نوعی تقدم منطقـی برخوردار  نخسـتین  م بر ادبیات قرآنی، کها و ساختار حاگیرد و بدون فهم واژهساختاري شکل می علوم در تفسیر، وابسته به فهـم ابتـدایی از کلمـات و سـاختار آیـات      دیگر مندي از بهره ،بـه تعبیـر دیگـر    .نیاز برسـد  مورد گیرد تا نوبت به سایر علومِل نمیکمرحله در فهم ش نسـبت بـه تمـام     آنهاتفسیر، نقش جامع بر گذاري این علوم اثر ةدیگر در گستر ۀکتن .آورندیفراهم مه علوم ادبی کاست  در تفسـیر کـه نقشـی     نیـاز پـیش برخی علوم  آیات قرآن و دانش تفسیر است؛ برخالف قرائـات و ناسـخ و   ماننـد  هـایی از علـوم قـرآن    بخشمثالً  ؛ندر قرآن دارجزئی در تفسی  .8، ص1، جشرح المختصرشده در ضمن ، چاپتلخیص المفتاح، عبدالرحمان خطیب قزوینی. محمدبن2 .59ص ،االعجاز دالئل، . عبدالقاهر جرجانی1                                                            .ندارند یهاي مزبور ضرورتدانش ،اما در آیاتی که اختالف قرائات یا احتمـال نسـخ مطـرح نیسـت     ،دنضرورت دار ،است آنهـا طـرح شـده    ةبارهایی درهایی از قرآن که چنین بحثمنسوخ، تنها نسبت به قسمت





و  اصـول  ۀمجموعـ  ،شـود تعبیـر مـی  ز ین »فنون بالغی«عنوان  اعلوم بالغی که گاه از آنها ب یوم بالغف علیتعر  .ان کندیک بیکتففصاحت و بالغت را به انواعد)  ؛فصاحت را از بالغت بازشناسدج)  ؛ف کندیع) را تعریان و بدی، بی(معان یبالغ ۀگانک از علوم سهیهرب)  ؛را بشناسد یاز علوم بالغ یاجمال یخیتارالف)  ان درس:یرود پس از پایپژوه انتظار ماز دانش  نقرآ تفسیردر  یکاربرد علوم بالغ اتیکل  :درس اول      ، یعلـم معـان  بـا   .شـوند یمطرح مع یان و بدی، بیمعان یِسه شاخۀ علم لیکه ذ اندقواعدي ـ بپس از نده یگوبسا چهرا یز ؛ندکنینتقل ممه را به شنونده یثانو یمعانگونه حاالت، نیا . ...و حـذف و  اثبـات  ر،یف و تنکیتعر ر،یم و تأخیتقدد، یتأک د و عدمیتأک لِیقب از یحاالت ؛گـردد یحـال مـ   يآنها مطابق با مقتضـا وسیلۀ  به شود کهیشناخته م یلفظ عرباز  یحاالت ان ی ـ اکه با استفاده از  داشته باشدمدنظر  زینرا  يگرید اهـداف  ،...ت ویـ ت و حالیـ ت و مفعولیـ ت، فاعلیت و خبریمانند مبتدائ يۀ نحویاول یمعان منتقـل  بـه شـنونده   آنهـا را   ن حـاالت ی جـواهر  ، ؛ سـیداحمد هاشـمی  34، ص1، جشـرح المختصـر  ؛ همو، 33، صشرح المطول، لدین تفتازانی. ر.ك: سعدا1                                                            1.مانند رد انکار و دفع شک ؛کندیم  .44، صغةالبال



از کـه   ياهیثانو یآن بر معان داللت نظر از یول ،، لفظ استیموضوع علم معان نینابراب نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 8 آموختـه   یکه در علم معـان  یفیو لطا هایژگیوو در پرتو  1دنرویمشمار  به ندهیگو اهداف توانـد  یآنها موسیلۀ  به گذارد کهیم ندهیگوار یرا در اخت يو قواعد اصول، انیاما علم ب .ابندییمنمود  يو در سخن ،دنشویم هـا  وهیشـ  ایـن  .ارائه کنـد  گوناگونی يهاوهیبه شا خفا یث وضوح یاز حرا  يواحد يمعنا ـ فا رونیااز .رهاندیمافکند، یرا به رنج م يکه گاه و ينود معیتعق ينده را از تنگنایگو دة ی حال (علم  يپس از مراعات سخن با مقتضا است که عی، علم بدین دانش بالغیسوم 2.انددانسته يد معنویز از تعقیان را پرهیعلم ب را  یـی آراسخن يهاوهیش ،ان)یداللت و وضوح مقصود (علم ب یِروشن توجه به) و یمعان پژوهـان  روش یگفتـۀ برخـ   بـرخالف  ،خواهـد آمـد   کهچنان دانش،ن یا .کندیم یبررس د بـه  یاست که مفسر با یو از علوماست ن یآفرر قرآن نقشیدر فهم و تفس 3،ر قرآنیتفس صـورت مخـتلط    بـه را ن و بـدیع  مباحـث علـوم معـانی، بیـا     آغـاز، علم بالغت عربی در  یعرب خچۀ علم بالغتیتار  آن توجه کند. کـه مسـائل آن بـدون    پیشـین بالغـت اسـت     يهاهترین شاهد بر این سخن، کتابب .باشد انجام گرفتـه  علومن یاداسازي مشخصی میان مسائل آنکه مرزبندي و جبی ؛گرفتیدربرم ـ اثر ابوعب القرآن مجازمانند کتاب  ؛نگاشته شده بودند، یب متعارف در مباحث بالغیتبو ده ی ؛ 135و  2، ص2، جشرح المختصـر ؛ همو، 300، صشرح المطول، ؛ سعدالدین تفتازانی295و  197. ر.ك: همان، ص2 .44، صغةجواهر البال. ر.ك: همو، 1                                                            . بـراي نقـد ایـن دیـدگاه، ر.ك: محمـد      348و  335، صشناسی تفسیر قـرآن روشو دیگران،  اکبر بابایی. ر.ك: علی3 .181ـ179، صالبلیغ فی المعانی و البیان و البدیع، احمد امین شیرازي ، پاییز و زمسـتان  8ش ،شناختقرآن ۀ، مجل»بایستگی دانش بدیع در تفسیر، با نگاهی به تفسیر المیزان«، عشایري منفرد  .7، ص1390



سـازي  سوي جدایی و مستقل رفته بهرفته روند، اما این .ق)406 متوفاي( یف رضیشردیس ۀنوشـت  مجـازات القـرآن   یان فـ یـ ص البیتلخـ ز کتـاب  یـ ق) و ن210 توفاي(م یمثنبنمعمر 9 [ درس اول: کلیات کاربرد علوم بالغی در تفسیر قرآن در قـرن پـنجم هجـري بـا      گفته شده اسـت  جاکهتاآن ؛بندي آنها پیش رفتمباحث و دسته د و یـ گردمطـرح   وي االعجـاز  دالئلعلم معانی در کتاب  ۀ، نظریظهور عبدالقاهر جرجانی رو ازایـن  .پرداختـه شـد  ز به دیـدگاه علـم بیـان    ین ةغالبال اسرارو با عنوان ادر کتاب دیگر  ـ اولـی   1.شودس دو علم معانی و بیان شناخته میمؤس عبدالقاهر جرجانی ـ  ی ـ بن کـه  اسـت  معتقـد  ةعيالش سیتأس کتاب در ،صدر دحسنیس ،عهیش بزرگ دانشمندرا یز ؛س علم بالغت استیعه در تأسیر بزرگان شینقش انکارناپذ آشکار از ین ادعـا غفلت ـ ب علـم  گـذار انی متوفـاي  ( یجرجـان  عبـدالقاهر  وفات از پیش سال شصتش از یب او .است نگاشته صفحه صـد یس حـدود  در یکتاب هبارنیادراست که ) ق378متوفاي ( یمرزبان امام ،یعیش دانشمند ان،ی بـا   يوزیـرا   ؛اي در ایـن دو علـم پدیـد نیامـد    تغییر عمده پس از عبدالقاهر ،هرحالبه 2.باشد معتزابن تر ازشیپ، یعیدر نگارش بدامه قداحتمال دارد  یپرداخته است و حت یعیع بـد یبـه صـنا   يو ۀنگاشـت تـر از  ان، مفصـل یعباسـ  ةدور یعیش کاتب ،جعفربنةقدام يمعاصـر و که درحالی ،است) ق269متوفاي ( یعباس متوکل معتزبنعبداهللا فهیخل نوشت، کتـاب  عیبـد  علم در که يفرد نخستین است مشهور نیهمچن .نگاشت یجرجان از قبل را ةغـ البال حیتنقبا عنوان  خود کتاب ،یعیش دانشمند) ق423متوفاي ( يدیعم احمدمحمدبن دیابوسـع  آن، بـر  عـالوه  .درگذشـت  انـد، دانسـته  بالغت علم گذارانیبن را يو که )ق444 امـا   .پرداخـت قواعد بالغـی   پیش از خود، به تنظیمهاي دانشمندان بالغی استنباط دیدگاه نویسـی و  که این مختصرسـازي گـاهی بـه پیچیـده    تاجایی ؛ها معطوف گشتو اختصار آن میتنظـ وي و  ةشـد سازي قواعد وضعپس از وي بیشتر به مرتب پژوهانِبالغتهاي تالش وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضـح براهینـه وأظهـر فوائـده ورّتـب أفانینـه       نویسد: می حمزه علويبن. یحیی1                                                            نخسـتین از  .اج یافتنویسی رونگاري و حاشیه، نیاز به شرحجهینتید و درگویی انجاممغلق  .169ـ168، صلعلوم االسالم الشيعةتأسیس ، . ر.ك: سیدحسن صدر2 ).6، ص1ج ،الطراز ،حمزه علوي یمنیبن(یحیی» م النحریر علَم المحققین عبد القاهر الجرجانیالشیخ العال



دو کتاب  یسینوضمن خالصه يو .بود فخر رازي ينگارصیتلخ ندیفرادر شاخص افراد  نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 10 ـ با عنوان  شکتابدر مقدمۀ  ،عبدالقاهربردة نام ـ االیجـاز فـی    ةنهاي نگاشـت:   االعجـاز  ةدراي ظهور کرد که بـه   شخصیت دیگري با نام ابویعقوب سکاکی ،فخر رازي عصرهمان در  1.»ی در معیارهاي عقلی جمع کردماي از آن دو برگرفتم و مطالب متفرقهدینکات پرفا ،توفیـق عنایـت کـرد    ةغالبال اسرار و االعجاز دالئلدو کتاب  ۀچون خداوند مرا به مطالع« را  العلوم مفتاحکتاب  ،ب ابواب آنیب مسائل و ترتیرد و با تهذیگتوانست حاصل آن را بر یسـکاک  ،نهـاد ج رو به تکامـل  یتدرپس از آنکه مسائل علم بالغت بهد: یگویم خلدونابن کـه چنـان  گذاشت؛عربی تأثیر بسیاري بر بالغت  ،ادبیگوناگون فراوان از علوم  ةبهر لیدل لوم بالغی و علم شـعر  ع از قبیل صرف، نحو، ییهادانشدر ن کتاب را یا یسکاک 2.بنگارد علـم  گـاه  یجادي منطقـی،  غی بـر بنیـا  علوم بال انیبا بن ،و پرورش ذوق ادبی تأکید داشتندپیشینیان که بدون جداسازي میان فنون بالغی، بر عناصـر زیباشناسـانه    و برخالف شتنگا کـه  چنـان هم 3،نیز رواج یافت العلوم مفتاحکتاب  بر یسینو، سنت شرحپس از سکاکی .اي علمی تغییر داداي هنري به رشتهبالغت را از پدیده ، يپـردازي امـروز  با تدوین و صـورت  خصوص علم بیانن است که یذکر ا قابل ۀنکت 4.آوردند يگاري کتاب مزبور روننویسندگانی نیز به تلخیص ـیرازي  از قطب مفتاح المفتاحتوان به شروح ذیل بر آن کتاب اشاره کرد: . از باب نمونه می3 .357، ص1، جمقدمه، خلدونمحمدبنبن. ر.ك: عبدالرحمان2 .28ص ،االعجاز درايةاالیجاز فی  نهاية، عمر رازي. فخرالدین محمدبن1                                                            هاي علم بالغـت شاخه دیگر، این علم بر از سکاکی پیشگردد؛ زیرا برمی به دورة سکاکی نگـارش   شـرح المفتـاح  ؛ الـدین ش ؛ عبـدالرحمان  المصباح فی اختصـار المفتـاح  با نگارش  الکمبنها از این قرار است: بدرالدیننگاري. برخی از آن تلخیص4 .  کمال باشانوشتۀ ابن شرح المفتاح؛ اثر سیدشریف جرجانی شرح القسم الثالث من المفتاح؛ محمد مظرف خلخالی تلخـیص  بـا تـألیف کتـاب معـروف      ؛ و خطیب قزوینـی فی علوم المعانی و البیان و البدیع ثيةالفوائد الغیابا نوشتن  شیرازي بـا هـدف روشـن     خالصه از کتاب وي به بازار بالغت عرضه شد؛ از جملۀ آنها شرحی است کـه خـود خطیـب قزوینـی    هـاي بعـدي قـرار گرفـت و چنـد شـرح و       نیز محور نگارش شروح و تلخیص . جالب اینکه کتاب خطیب قزوینیالمفتاح خـویش   تلخـیص المفتـاح  بر کتاب  ،مفتاح العلومشده در کتاب البِ فوتکردن برخی مط ساختن برخی ابهامات و ضمیمه  بر آن کتاب نوشته است. سعدالدین تفتازانی که المختصرو  المطولنگاشت. همچنین دو شرح 



شده نیز گواه عدم تفکیـک روشـن   تعاریف گفتهکه چنان شدنیز اطالق می )معانی و بدیع( 11 [ درس اول: کلیات کاربرد علوم بالغی در تفسیر قرآن بیـان،  «ق) کـه گفتـه اسـت:    386 متوفـاي ( تعریف رمانیمثالً  ؛در شعب علوم بالغی است حتـی   1.»گـردد اشـیا مـی   تعبیري است که موجب جداسـازي ذهنـی شـیء از دیگـر     ۀارائ گر بر معنـایی  ت، بالغت، براعت و بیان را داللتو حتی تعابیر مختلف فصاح 2نرفته استنپرداخته و توضیحات وي درخصوص علم بیان از معناي لغـوي کشـف و ایضـاح فراتـر     ق) نیز به تفکیک روشنی میـان علـم بیـان و علـم معـانی      417(متوفاي  جرجانیعبدالقاهر  ي هـا فقدان تفکیک روشن میان حوزه ةدهندهم فرض کرده که نشان یا نزدیک بهسان یک ـ تعراي گونـه به تفاوت میان دو علم معانی و بیان، بیان را با توجه به سکاکی 3.هاستبالغی در آن دوره گوناگون ف کـرده  ی آثار بالغی پس از وي بر  رهیافت سکاکیاین  4.ک شودیکامالً تفک یتا از دانش معاناست  الدین سـعد از  ختصرالم و شرح المطول شرح، خطیب قزوینیف یتأل المفتاح تلخیصمانند  و  و پس از او خطیـب قزوینـی   تدوین علم بیان اصطالحی به عصر سکاکی ةاینکه دوراب .نمود داشته است ...و 5تفتازانی ـ     ،گرددبرمی تفتازانی قالـب  استعاره، مجاز و کنایه) در  ،ق) به مباحث علم بیان (تشبیه180 يتوفا(م سیبویهکه چنان ،شـود ده مـی اشاراتی به مباحث این علم در آثار ادیبـان گذشـته نیـز دی کالم، ایجاز و اختصار به جهت آگـاهی مخاطـب از معنـا پرداختـه      عناوینی از قبیل اتساع در به بحث تشـبیه و دو طـرف    معانی القرآن) در کتاب ق207 يتوفا(م نیز ابوزکریا فراء 6.است  .212ـ211، ص1، جالکتاب، سیبویه عثمانعمروبن . ر.ك:6 . 2، ص2ج، شرح المختصر؛ همو، 300، صشرح المطول، . ر.ك: سعدالدین تفتازانی5 ).162، صمفتاح العلوم ،یسکاک (ابویعقوب فی مطابقۀ الکالم لتمام المرادفهو معرفۀ ایراد المعنی الواحد فی طرق مختلفۀ بالزیادة فی وضوح الداللۀ علیه وبالنقصان لیحترز علی ذلک عن الخطـأ  . 4 . ر.ك: همان.3 .60ـ59ص ،االعجاز دالئل، . ر.ك: عبدالقاهر جرجانی2 .106، صالنکت فی اعجاز القرآن، عیسی رمانیبن. علی1                                                           



در کتـاب ابوعبیـده    1.نیـز بحـث گسـترده از مجـاز توجـه داشـته اسـت       آن و وجه شـبه و   نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 12 ح یاز جهـت لفـظ، فصـ   سـخن   ان،یـ و ب یدو علم معان يارهایمع با توجه به ،هرحالبه   2.شودمواردي از تعابیر مزبور مشاهده میراء فمعاصر ) ق210 یا 209 يتوفا(م مثنیبنمعمر شـمرده   یان آن معـان یـ کـه جـامع م   ییمعنـا  یول 4،دارد يمتعدد یمعان ،فصاحت در لغت آن انواعو  فصاحتف یتعر  3.است يبحث، شناخت دو اصطالح فصاحت و بالغت ضرور ين ابتـدا یدر همـ رو ازایـن  .شـود یرا در بالغت به لفظ و معنا هر دو توجه مـ یز ؛ردیگیم غ نـام یـ شود (چون فصاحت تنها ناظر به لفظ است) و از جهـت لفـظ و معنـا بل   یده مینام و  اسیـ مخالفـت ق  افر حروف، غرابت،تنب یع چهارراسته از یکه پ ندیوح گیفص را يالمهک فصاحت در کلمه .1  ابد:ییم یمتفاوت یاصطالح يمعنا ،و طبق هرکدام ،کار رود ا متکلم بهیکلمه، کالم  ک از سـه مـورد  یـ کـدام خصوص ن است که دریوابسته به ااما فصاحت در اصطالح،  5.است یو برکنار بودن از ناخالص یراستگیپ ،شودیم . همچنین دربارة کاربرد مجاز در ایـن  68ص ،2جو  359و  295، 256، ص1ج ،مجاز القرآن، مثنی. ر.ك: معمربن2 .99و  15، ص1ج ،معانی القرآن فراء،زیاد بنیحیی. ر.ك: 1                                                            مجـاز  واژة مجـاز در کتـاب    تـوجهی از کاربردهـاي  کتاب، ر.ك: اکثر صفحات کتاب مزبور. البته در بخـش قابـل    ، کـار رفتـه اسـت (ر.ك: محمدحسـین علـی الصـغیر      ، این کلمه به معناي شیوة عرب در تعبیر از مقصود به القرآن (صـبح روشـنی    أفصـح الصـبح  (زبان بچه گویا شـد)؛   أفصح الصبی فی منطقه. مانند روشنی و وضوح در گفتار مانند 4 .13، صغةجواهر البال، . ر.ك: سیداحمد هاشمی3 ).27، صاصول البیان العربی ؛ حسـن  637، صالمفـردات ، محمد راغـب اصـفهانی  بن؛ حسین785، صاللغةترتیب مقاییس ، فارس. ر.ك: احمدبن5 (چربی شیر گرفته شد) و... . فصـح اللـبن  (گوسفند شیرش خالص گشـت)؛   أَفْصحت الشاةُبه عربی سخن گفت)؛  (غیرعرب فَصح األَعجمییافت)؛   ».فصح«، ذیل مادة 93، ص9، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوي



تلفظ آنها بـر زبـان   که  یکنار هم قرار گرفتن حروف یعنی ،تنافر حروف .باشد يآزارگوش 13 [ درس اول: کلیات کاربرد علوم بالغی در تفسیر قرآن معنـاي   بـه  زیـ غرابـت ن  .و مستشـزرات  واژة هعجع و هعخُع سهمانند  ،دینده دشوار آیگو ـ یدر وصـف ب  ، کـه شـاعر  مسـرج  ةواژ 1.وفاحماً ومرسناً مسـرّجاً  / ومقله وحاجباً مزججاً مانند واژة مسـرج در شـعر   ،د آمده باشدینه پدیواژه و فقدان قر یاشتراك لفظ اثرِ بر .1 که خود بر دو نوع است:کاربرد آن است  ییناآشنا وکلمه  يمعنا يناآشکار چـراغ  معنـاي   بـه  برگرفته از واژة سراج: دارد ییدو احتمال معنا ،است محبوب خود گفته ین کتـب فرهنـگ   آن مسـتلزم مراجعـه بـه     يافتن معنای ،ار اندك واژهیاربرد بسک اثرِ بر .2 ؛گرفته شده باشد ،ر استیشمش یکه نوع یجیا آنکه از کلمۀ سریباشد  تم ما لکم تکأکـأ کار رفته است:  به یعرب ن جملۀیکه در ا یانند واژگانم ؛لغت مفصل است ـ تعق .3؛ ونـد یب و پیـ ضـعف ترک  .2؛ تنـافر واژگـان   .1راسته باشد: یز پیل نیذ یکاسـت  شـش تـک واژگـان آن از   به فصاحت آراسته است که عالوه بر فصاحت تک یمکال فصاحت در کالم .2  4.یمانند جرّش ؛آهنگ واژه است يندیناخوشامعناي  به زین يآزارگوش .گفته شود »أجلّ«قاعدة ادغام  طبقباید که  3ماننـد أجلـل   ؛واژه با قواعد علم صرف اسـت  یناهماهنگمعناي  به اسیاما مخالفت ق   2.یإفرنقعوا عّن جِنّۀ يذ یکم علکَتکَأکُئ یعل آنها بـر زبـان دشـوار و     يباشد که ادااي گونهبه ت جملهکلمادمان یچتنافر واژگان:  .1 :ن شرح استیبدح هرکدام یتوض .تتابع اضافات .6؛ کثرت تکرار .5؛ يمعنو دیتعق .4؛ یلفظ )یدگیـ چیپد (ی ؛ 19ــ 13، ص1ج ،شـرح المختصـر  ، فصیل بیشتر درخصوص چهار عیب یادشده، ر.ك: سعدالدین تفتـازانی . جهت ت4 الحمد هللا العلی األجللَ الواحد الفرد القدیم االول. . در شعر3 از اطراف من پراکنده شوید. گیرید.گونه که پیرامون دیوانه را میاید؛ همان. شما را چه شده است که گرد من جمع شده2 . چشم و ابروي باریک و موي سیاه و بینی درخشنده مانند چراغ یا شمشیر سریجی.1                                                            :مانند ؛دن آنها بر گوش ناگوار باشدیشن  .21ـ16، صغة، جواهر البالسیداحمد هاشمی



ــر  نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 14 ــان قفـــ ــرب بمکـــ ــر حـــ ـ از قب ؛واعـد نحـو باشـد   ق برخالف نده،یگو وند: سخنیب و پیضعف ترک .2 .ریشه سیر و سه شیر شیسه س  پـــــس نخواهـــــد داددزد زر بـــــاز    گـــر تضـــرع کنـــد و گـــر فریـــاد      ولــــیس قــــرب قبــــر حــــرب قبــــر   1وقبـــ ولـو أن  ل: ی بـه   »مجـده «ر در یشـاهد: ضـم   2.مجده الدهر مطعمـاً  یمن الناس أبق /مجداً أخلد الدهر واحداً  کـه  درحالی؛ داردتأخر  به است و از جهت لفظ و رتبهگردد باآنکه مطعم مفعولیبرم »مطعم« ختـه باشـد و   یرهـم کلمـات، بـه   ییجـا جابـه  اثرِ بر: نظم سخن یلفظ یدگیچیپ .3 .ممنوع است یو رتب یبه متأخر لفظر یات عرب بازگشت ضمیقواعد ادب براساسِ أبـو أمـه    /الناس إال مملکاً  یوما مثله فمانند ؛ باشدشده ده یچیمفهوم کالم پ ،جهیدرنت قاربـه إال  ی یالناس ح یوما مثله فن است: یت چنین بیا یعیب طبیترت .قاربهیأبوه  یح هشـام در  بـن میسـت کـه بـه ابـراه    ین يافهیچ طایان مردم هیدر م« ؛بوهمملکاً أبو أمه أ عبـدالملک  بن(مقصود هشام ملک و مال است يکه دارا یه باشد مگر کسیل، شبیفضا أبـو أمـه   «شاعر با جملـۀ   .»م ممدوح استیاست) که پدر و مادر آن مملک، پدر ابراه هشـام،   یـی را پدر دایز ؛انده استم را فهمیخواهرزاده بودن هشام نسبت به ابراه »أبوه کـاربرد   اثـرِ  بـر خـواه   ،شنونده نامفهوم باشـد  يب سخن، برای: ترکيمعنو یدگیچیپ .4 .ز هستیپدر مادر هشام ن ـ لقائـل   / ألسطار سطرن سـطراً  یوإن مانند: ،ک واژهیدة یفابی: تکرار کثرت تکرار .5 3.الدموع لتجمدا ينایوتسکب ع /سأطلب بعد الدار عنکم لتقربـوا  مانند:  ؛ا به جهت ارادة لوازم دور از ذهنیده یچیپ ياواژه ا ی هایم اشـک فـرو ریـزد تـا خشـک      خواهم چشمام دور از شما باشد تا نزدیک گردید و میخواهم خواست تا خانه. «3 ساخت.  وي را در همۀ دوران جاودانه می» مطعم«کرد، بزرگواريِ کسی را در روزگار جاودانه می . اگر بزرگواري،2 آب و علف است. شاهد در مصراع دوم بیت یادشده است.. قفر به معناي مکان خشک و بی1                                                            .نصر نصر نصراً  شدن چشم بر شادي و شادمانی، بسیار دور از ذهن است.داللت خشک ». شود (یعنی به شادمانی دیدار رسد)



ــجعی   مانند:  ، هیالآمدن چند مضاف و مضاف یدرپیتتابع اضافات: پ .6 15 [ درس اول: کلیات کاربرد علوم بالغی در تفسیر قرآن ــدل اس ــۀ الجن ــا حوم ــۀ جرع پـس   .ان کنـد یـ ح بیفصـ  یش را بـا سـخن  یتواند مقصـود خـو  ینده که میدر گو يداریصفت پا فصاحت در متکلم .3   اشـد کو خاك کف پاي سگ کـوي تـو ب     اممن خاك کف پاي سـگ کـوي کسـی     1فأنـــت بمـــرأي مـــن ســـعاد ومســـمع   حمام کنـد تـا در   و قـدرت پیـدا مـی    گوینده با وجود صفت فصاحتی که دارد براي سـاختن سـخن   معنـا  نیبد ؛شدز بایحال مخاطب ن ياست که عالوه بر فصاحت واژگان، هماهنگ با مقتضا یمکال ،غیکالم بل 4.رد: کالم و متکلمیگیز قرار میاما بالغت در اصطالح، وصف دو چ .است يل آن متعدیا تفعیباب افعال  3.است يزیبه چدستیابی  دن ویرسمعناي  به بالغت در لغت آن انواعو  بالغتف یتعر  2د.هاي سخن غور کنیابد تا در ابعاد و کرانههاي آن دست بیفکند و بینایی میها و سبکشیوه مـثالً   ،کنـد توجـه   يت ویط مخاطب و وضعیش، به شرایغ خوید در کالم بلینده بایکه گو ـ  ،د همـراه کنـد  یـ ش را با تأکیسخن خو ،منکر مطلب است ،اگر مخاطب ا اگـر کنـدذهن   ی ». شـنود بیند و آواز تو را میسنگالخ، آهنگ برآر که تو در محلی قرار داري که سعاد تو را می اي کبوتر کویر کنارة. «1                                                            .) توجه داشته باشد...و يریو پ یغنا، جوانو غم، فقر و  ير حاالت شنونده (مانند شـاد یگونه به سانیو هم دینماان یل بیتفصاست گفتار خود را به ، 1، جشـرح المختصـر  ، . براي توضیح بیشـتر درخصـوص فصـاحت در کـالم و مـتکلم، ر.ك: سـعدالدین تفتـازانی       2 اع اول، تتابع اضافات روي داده است؛ زیرا هرکدام به اسم پس از خود اضافه شده است.در چهار اسم مصر ؛ 144ص ،المفـردات ، محمـد راغـب اصـفهانی   بـن ؛ حسـین 114، صاللغـة ترتیـب مقـاییس   ، فـارس . ر.ك: احمدبن3 .30ـ23، صغةجواهر البال، مد هاشمی؛ سیداح26ـ19ص تواند مقصود نهـایی  تنهایی نمیواژه، بهرود؛ چون تکبه کار نمی» بلیغ«گیرد و کلمۀ وصف کلمه قرار نمی» بلیغ«. اما 4 ».بلغ«، ذیل مادة 419، ص8، جلسان العرب ،منظوربنمکرممحمدبن  گوینده یا نویسنده را بیان کند.



سـخن   ،آنکمـک   نده است که بـا یدر گو يداریا صفت پایز ملکه یبالغت در متکلم ن نامۀ کاربرد علوم بالغی در تفسیردرس ] 16 ف علـم  یـ در تعرکه چنانو  1،اوردیحال مخاطب ب يح و هماهنگ با مقتضایش را فصیخو در  .دیـ گرد یمعرفـ  يو يهـا دگاهیـ ل دیو تفصـ داده شد ، شرح يار پس از وو آث ،دانسته یسـکاک  ةلـوم مزبـور، دور  ن عی، عصر تـدو یف علوم بالغی، پس از تعردرسن یدر ا .است یو قواعد علم معان اصول يریفراگ بقت با اقتضائات حال شنونده،مطا حـال و توجـه بـه حـاالت مختلـف سـخن ازجهـت        يگذشت، راه شناخت مقتضا یمعان آن در کـدام بخـش از علـوم    حل راه ست؟یچ ید در اصطالح علوم بالغیمقصود از تعق. 1 هاپرسش  .آن دو شرح داده شد انواعو  ،فیفصاحت و بالغت، تعرک از یادامه، هر جـواهر  ، ؛ سـیداحمد هاشـمی  32ــ 27، ص1، جشـرح المختصـر  ، . براي تفصیل این بحث، ر.ك: سعدالدین تفتازانی1                                                             .یمحمدرضا ترک ۀ، ترجمخ و تطور علم بالغتیتار، فیض یشوق. 4 .179و  35ـ19، صعیو البد انیو الب یالمعان یغ فیالبل، يرازین شیاحمد ام. 3 .199و  44 ،34ـ15، صةغجواهر البال، یداحمد هاشمیس. 2 .2ص، 2ج و 34ص ،1، جشرح المختصر، ین تفتازانیسعدالد. 1 شتریب ۀمطالع يبرا یمنابع  است؟ یغ چه نوع کالمیکالم بل. 4 ست؟یط تحقق فصاحت در کالم چیشرا. 3 ابد؟یمی فصاحت در کلمه چگونه تحقق. 2 ان شده است و چگونه؟یب یبالغ  .38ـ31، صغةالبال


