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 معانی و بیان؛ از آشنایی تا جدایی

 علم معانی و علم بیان در قرن هفتم و هشتم( در خصوص نسبت میانمفتاح العلوم شارحان  )بررسی آراءِ
 

 *1 مصطفی جلیلی تقویان

 
 

 17/1/2311تاریخ پذیرش:     12/21/2317تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
جباای  دو للبم معبان  و بیبان را بب       اغلب    خ بالغت مسلمانان،ریتا همعاصر دربار هایر بسیاری از پژوهشد

 نگباری نن این تاریخبزرگ   ضعف انا.نسبت دادهق(  174)ف  جرجان و بعض  ب  ق(  626)ف  ابویعقوب سکاک 
پیاا اسبت کب  هبر     ، حال ننک کناک  معموالً حوادث فکری تاریخ را ب  یک شخص خاص منسوب م است 
. جباای   رگ  و ب  دست یک فرد نیستخ للم امری تاریج  است و پایانمانش امری یکباای در تاریحادث 

این دو للم نیز ن  تنها از پیش از سکاک  نغاز شاه بود بلک  تا چنا قرن پس از او نیبز بب  لبول انجامیبا. ببر      
هبای هتب م و   قبرن  همین بنیاد نگارناگان این مقال  بر نن شانا تا شرح جاای  این دو للم را از یکبایگر در 

های این دوره نشکار شا کب  یکب  از شبارحان    گیری کننا. با بررس  شرحپ  -یعن  پس از سکاک -هش م 
های ایبن دو للبم،   در پ  نن است ک  ب  جای پرداخ ن ب  تتاوت ق( 747)ف  الاین شیرازیب  نام قط  مت اح
شبویم  تبر مب   اواخبر قبرن هشب م نزدیبک     چ  ب ک  هرحال های ننها بنگرد درها و یکسان ش ر ب  شباهتبی

کننا. در واقع در اواسط و اواخر قبرن هشب م، ایبن نگبر      های این دو للم نظر م شارحان، بیش ر ب  تتاوت
سباز  شود. اهمیت این نقباها در نن اسبت کب  زمینب     رو م شیرازی، با نقا چنا تن از شارحان برجس  ، روب 

گردد. در ایبن مقالب  کوشبش خواهبا شبا تبا       ان جاای  این دو للم م تر شان و در نهایت قطع  شجای
ایبن دو للبم،    بیان و هوادران جاای  حبااکرری   معان  و بل این دو نظرگاه، یعن  هواداران جاای  حااقلتقا
 .تتصیل بیان شودب 

 

 معان ، بیان، سکاک ، شارحان مت اح العلوم، جاای  حااقل  و حااکرری واژگان کلیدی:
 

 للوم انسان  دانشگاه تهران هدانشکا فارس  دانشجوی دک ری زبان و ادبیات. 4
 

* taghavian@yahoo.com 
  

 1، شماره ایپپی    8931پاییز و زمتان  ، دوم   ، دورهچهارمسال 
 

 57-89صفحات 
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 مقدمه -1

تا اواخبر  « بیان»و « معان »نا ک  اصطالحات گران معاصر بالغت بر این باورشماری از پژوهش

انا. احمبا مطلبوب مع قبا اسبت معنبای ایبن دو       رف  ف ب  کار م قرن پنجم ب  صورت م راد

است. وی مع قبا  ب  کار رف  « بالغت»اصطالح در نثار زمخشری و فخر رازی ب  یک معنا یعن  

اسبت مشبخص    رف ب   ب  کار م  از سکاک شیرا ک  پ « معان»متهوم  میاگر ما ن وان»است ک  

 مت اح العلبوم ک  در  ایوهیرا ب  ش  ک  للم معان میابیب یاز و شیرا پ  کس مین وان زیو ن میکن

 «انیب ب»و  « معبان »امور با ورود دو اصبطالح   نیک  ا  ب  نگار  درنماه، نوش   باشا و تا زمان

نباشبا ننگباه    حیقاببل توضب   یراز نیفخرالا االلجاز ةیو درا جازیاال ی نهاو  یزمخشر کشافدر 

 انیب و ب  است ک  بالغت را ب  معان  کس نینخس     سکاکک میدر پرتو نن، اقرار کن متوانی م

 (.  16: 2747« )کرد میمحسنات تقس ای عیو با

ارهبا در کنبار یکبایگر بب  کبار      شباه ب  دح یبا در دف رهای شالران پارس  زبان، دو اصطال   

کم دست استک  ب  صورت ایهام ب  کار رف  را انا. نخس ین کاربردهای این دو اصطالح رف  

ای از این دو اصبطالح  در قصیاه ق( 134)ف  توان تا قرن پنجم ب  لق  بازگردانا. لنصری م

 کنا:چنین یاد م 

 ، ای ز هر چیزی هنبر معانیای ز هر چیزی 

 

بیانای ز هر کاری میان ، ای ز هر للمب      
(271: 4363)لنصری،   

سعا سلمان نیبز از  و مسعود ق(  166)ف  در همان قرن، دو شالر دیگر یعن  ازرق  هروی

 ظرفیت ایهام  این دو اصطالح بهره گرف نا:
 جغری کزوسبت قاورد بنشاه میرانشاه بن

 

انرا بیب  هلتظ دولت را معان ، شرح نصر   
(66: 4336)ازرق  هروی،   

   
 تببو وصببف ایببن لببال کببن  

 ببب  شببعر  معااانیدریببن 

 

بیاااانبببب  وصبببف نیکبببو      
 بسبببببببباز ده داسبببببببب ان 

(.164: 4362)سعا سلمان،   

شود و توسط شبالران  چبون سبیف فرغبان ،     قرن هش م نیز ب  این دو اصطالح، توج  م  در

از  الب ب  غالبباً   .(4) شبود اهلل ول  ب  کار گرف   مب  خصوص شاه نعمتخواجوی کرمان ، حافظ و ب 

یبا سبرایناگان بب  جباای      تبوان تشبخیص داد کب  ن   شاه نم کاربردهای شعری اصطالحات یاد

بالغت، جاای  میان ایبن دو   اکرر محققان معاصر ب  باورهرحال انا یا ن . ب بوده ها قائلمتهوم  نن
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در تباریخ ایبن للبم    ، غالباً تبالغ ا. در نگاه مورخانرسک  م جرجان  یا سکات بعات اصطالح ب  

. (4367تقویبان و دیگبران،   )جلیلب   اسبت اهشای دیگر باان اشاره   وجود دارد ک  در مقال ضعتنقط 

شود ببرای  دهنا. این نگر  سب  م ایجاد یک پایاه را ب  یک فرد خاص نسبت م  ها معموالًنن

اد حوادث فکریِ تاریخ بالغت، رونای تاریج  در نظر گرف   نشود و سهم بسیاری از مسائل و افبر 

مقالب   انبا نادیباه گرف ب  شبود. در ایبن      ها نقش  بر لهاه داشب   دیگری ک  در ب  وجود نمان نن

نابسناه در خصوص یک  از مسائل تاریخ بالغبت، از لریبر رجبو      خواها شا تا این نگاه کوشش

راس   چنانکب  غالب    های بالغت ب  چالش کشیاه شود. پرسش اصل  این است ک  نیا ب ب  شرح

هبم  انا دو للم معان  و بیان، تنها بب  دسبت یبک تبن از     محققان و مورخان تا ب  امروز ادلا کرده

   ا؟انجاا شاه

  ببا کمبال شبگت     مکنبی  ( رجو  مب  هت م و هش م )پس از سکاک هایک  ب  قرن  هنگام

چنانکب  مبا   - یروچیهب دو للبم را بب    نیباورنا ک  ا نیاز شارحان مت اح بر ا  ک  برخ میابی درم

چنانکب    زیب ن  در کار خودِ سکاک  جاا دانست. ح  گریکایقالعان  از  توان نم -مانگاری امروز م

 ایب ابهبام وجبود دارد هرچنبا گو     دو للبم گباه   نیا ی است درباره جاااشاره کرده مطلوبحما ا

و   ک  دو للبم معبان   دانس   م  و مع قا است خود سکاک دانا م  ابهام را ساخ گ نیمطلوب ا

اسبت و جبز     از معان ایشاخ  انیک  ب کنا اقرار م  سکاک یبنابرا» از هم جاا شونا. اینبا انیب

 دهبا  نمب   حیتوض ش،یافزا نیدرباره ا  ول شود ال بار( از نن جاا نم هادیال بار )إلّا بز شیافزا با

از   معبان  ی بب  جباا   یازین نک یبر ا  است مبن  از سکاک  ضمن  خود ال راف نیو ب  هر حال ا

   (.45: 2747)مطلوب،  «و کامالً در هم م ااخل رتبطناب  شات با هم م رایز ستین انیب

کم تا صا سال پس از مرگ سبکاک  هنبوز للبوم    دها ک  دستها نشان م ررس  این شرحب

  . الب   از حبوال  نیمب  شانانم معان  و بیان ب  لحاظ نظری، ب  صورت قالع، از هم جاا انگاش   

باشیم. بباین معنبا   نرام شاها تتسیر دیگری از نسبت میان این دو للم م قرن هش م هجری نرام

باز هم نب   –از بالغیان بر خالف گروه پیشین ک  یاد شانا این دو للم را تا حا زیادی  ک  گروه 

نیبیم ایبن   انگارنا. در واقع هرچ  از قرن هش م ب  سبوی معاصبر مب    از هم جاا م  -کامللورب 

یکبایگر جباا   یابا تا ننجا ک  سرانجام ایبن دو للبم، سراسبر از    بیش ری م   نگر ِ مخالف سلط

کبردن دو نبو    جاای  این دو للم در قرن هت م و هش م از لریر مشخص شونا. سیر انگاش   م

نگاه حااقل  و حااکرری نسبت ب  این جاای ، موضو  این مقالب  اسبت. در هبر کباام از دو نبو       
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 ،تتسیر، دالیل  چنا وجود دارد. ما از هرکاام، فرد یا افرادی را ب  لنبوان نماینباه ان خباب کبرده    

 کنیم.ا بازگو م مواضعشان ر

    

 تحقیق هپیشین -2

جباای  للبوم بالغبت بب       ، نخس ین محققان معاصر ک  در درس   ان سباب بنا ب  گزار  مطلوب

(. 15: 2747)مطلبوب،   سکاک  ان قاد کردنا احما مصطت  مراغ  و پس از وی بباوی لبانب  بودنبا   

زیبرا او   ر جرجبان  تخطب  کبرد،   لبباالقاه  هها بر این باورنا ک  سبکاک  از راه و شبیو  بعض  از نن

 . هواداران این باور ببرای ادلبای  بردمعنای م تاوت ب  کار نم روی این دو اصطالح را ب  دو هیچب 

. برای نمون  مصطت  مراغ  مع قا است بالغیبان مشبهورِ م قبام ماننبا     های  دارناخود اس االل

نامیانبا.  م « بایع»و یا گاه « بیان»این للوم را ب  نام   همغیره  لسکری و ختاج  و جرجان  و

 (.  16-15)همان:  استسکاک  بر خالف سنت بالغت بوده هبنابراین شیو

بخشیان ب  للوم بالغ  در زبان و ادبیات لربب   کار اس قالل»نویسا م  اصغر دادب  همچنین

کوشبش ابویعقبوب   نغاز شا و ببا   اإللجازدالئلو  سرارالبالغ ا هاز سوی لباالقاهر جرجان  نویسنا

هبای بالغب    بب  کمبال رسبیا و دانبش     العلوممت احیوسف خوارزم  مشهور ب  سکاک  در ک اب 

سبان دانبش بیبان    و باین نشکارا ب  معان  و بیان و بایع )بایع معنوی و بایع لتظ ( تقسیم شا

 (.43/247 : 4367)دادب ، نیز مس قل گردیا

قبایم    نیست. بعضب  از شبارحان   ب  زمان معاصر ان قادها ب  جاای  این دو للم تنها منحصر

از للبم   سُبک  در اینک  للبم بیبان اخبص   »انا؛ دست پرداخ   های  از اینسکاک  نیز ب  سنجش

معان  است و در نسبت با نن همچون مرک  ب  مترد است و در اینک  باب  از اببواب للبم معبان     

بک  با ایبن سب  گبزاره    توضیح مخالتت سُ مطلوب در (.462: 4667)مطلوب،  «کنااست مناقش  م 

مهم نن است کب  وی نظبرات سببک  را در ایبن خصبوص ببا نظبرات          است. نک توضیح  نااده

ت در این مقال  ب  دالیبل سُببک  در مخالتب    (.462-464)همان:  بیناسکاک  و قزوین  م تاوت نم 

اینک  نظرگاه سبک  و سبکاک    هبا مطلوب دربار دهیم ک یم و توضیح م پردازبا نن س  گزاره م 

 .  یمیکسان است همااس ان نیس 
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 «بیان»از « معانی»پیشروان سکاکی در جدایی  -3
مورد بحث در نثار فخر رازی و مطرزی اشباره   های  مبن  بر تتکیک دو للمنشان در این بخش ب  

 .(2) شودم 

 

 فخر رازی؛ نخستین گام در راه جدایی -1-3

ران معاصر بر این باورنبا کب  فخبر رازی میبان معنب  دو اصبطالح مبرکور، مبرز         گبرخ  از پژوهش

کب  وی میبان للبم     ک  این مسئل  باین معن  نیسبت  است. بایا توج  داشتگراش  مشخص  نم 

االیجباز فب     هایب ناسبت. رازی در ک باب مشبهور     معان  و للم بیان، در لمل، تتاوت  قائل نببوده 
. کنبا بنای مب  تقسیم« جمل »و دو « مقام »باچ ، ک اب خویش را ب  یک پس از دی»االلجاز  درای

ترین و ارزشمناترین مبحث ک باب اسبت بب  فصباحت     وی مهم هاو فصل دوم مقام  را ک  ب  لقیا

 «گردد یا بب  تبیلیف و ترکیب  کبالم    گویا: فصاحت یا ب  متردات کالم بازم م  و دهااخ صاص م 

شود مطالب  هبر کباام از ایبن دو     ضیف در ادام  یادنور م شوق  ر ک  لوهمان (.372: 4353)ضبیف،  

بخش لبارت است از: محسنات لتظ  و صور بیان  در مبحبث نخسبت و قوالبا مبرتبط ببا نظبم و       

از  یو بب  شبمار   -االلجباز دالئبل لبباالقاهر در   هالب   ب  همبان شبیو  –ترکی  کالم در مبحث دوم 

کنبا.  ری از محسنات معنوی نیز اشاره مب  . رازی ب  شما(جامان)ه کنا اشاره م زین یمحسنات معنو

جباای   در کبالم وی   ارِ ک بابش را دریبابیم و هبم    سباخ  نوریم تا هم جا لین کالم رازی را مدر این

 معان  را از مباحث بیان، شاها باشیم: مباحث
و ألجبل   هتبار  ف  الکالم اللّ ین ألجل المتبردات   و البالغ  فهرا هو ال حقیر ف  التصاح»

 (.31: 2771)رازی، «النظم أخری

و « معبان  »رازی اگرچ  ظاهراً مرز مشخص  میان متهوم توان دریافت ک  با این توضیحات م     

گبرارد؛ احکبام مرببوه بب      شناخ   تتاوت مب  اما میان دو نو  احکام حسن ،قائل نیست« بیان»

احکام مرتبط با نظم. نگارناه، ایبن تتباوت را    شود وم  غیره تردات ک  شامل تشبی  و اس عاره وم

برد، دریافت. مطلوب بب  ایبن   راغ  ب  نقل از جرجان  ب  کار م ب  پیروی از تتاوت  ک  مصطت  م

و  41: 2747)مطلوب، اسبت  گراری ک  از جان  مراغ  ب  جرجان  نسبت داده شاه اشاره کردهتتاوت

کنون بایا از کسان  کب  سبکاک  را بباین جباای  سبرزنش      ا  .(4367تقویان و دیگران، نیز نک. جلیل 

تبر از  پبیش  ختاج  نیزد؟ شوبیا ختاج  فخر رازی  ک  چرا نبایا سرزنش م وج کننا پرسیا م 

از نظبر او فصباحت، وصبف وانگبان اسبت و      »فخر رازی فصاحت را ب  دو بخش تقسیم کرده بود: 
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توانا معیبار فصباحت باشبا. وی    شود و م  تحقر نن فقط بس گ  دارد ب  شرایط  ک  بایا فراهم

قسم  ک  بب  وانه مرببوه اسبت بباون ترکیب  ببا        -4 کنا:این شرایط را ب  دو قسم تقسیم م 

. (456: 4371)لبباالجتال،   «شبود قسم  ک  در ترکی  وانگان با یکایگر یافت م  -2و  وانگان دیگر

هبای  در سرفصبل « للم بیبان »و « ان للم مع»نیا ب  صرف اینک  رازی همچون سکاک  از لناوین 

 است؟بنای تن ناادهدو بخش ک ابش بهره نبرده، دلیل  بر این خواها بود ک  وی باین تقسیم

 

 «بدیع»و « بیان»، «معانی»مطرزی؛ آغازگر تقسیم بالغت به  -2-3

شبرح مقامبات     فب  ضباح یاالببر ک باب خبود ببا لنبوان       یک  مطرز ایمطلوب مع قا است مقام 
  دارد و الب ب  در نن از نرا  لبباالقاهر جرجبان    تیب نوش   است از لحاظ للبم بالغبت، اهم   یریالحر

 نیب ا ایخبوارزم اسبت. شبا     یب ناحق(  647)ف  ی. زادگاه مطرز(13: 4665)مطلوب،  فاصل  نگرف   است

 هنبوز تصبحیح  مطبرزی  این رسبال   با توج  ب  اینک  باشا.   ارادت او ب  جرجان لیاز دال  کیمسئل  

باشبا  ای ک  در اخ یار نگارنباه مب   است. در نسخ رنگ  در تحقیقات معاصر داش  بازتاب کم نشاه،

: 647)مطبرزی،   «و المجباز   القول فب  الحقیقب  » شود:مبحث للم بیان و معان  با این لنوان شرو  م 

احبث بیبان  از   . مطرزی در پایان مبازدپردم  غیره   مباحر  چون اس عاره و کنای  وسپس ب (.3برگ 

لریبر تشببی  و   اصبابت در   -2 ؛ایجاز قصبر و ایجباز حبرف    -4نورد: این مباحث سخن ب  میان م 

ای رسبا مجمولب   ک  بب  نظبر مب     (42-44)همان: برگ  فصل و وصل -1و خیر تقایم و تی -3 ؛تمریل

اسبت کب     اسبت. درسبت  ای بر ننها نهاده نشاههرچنا ک  لنوان جااگان ملخّص از للم معان  است 

لبیکن   ،اسبت ان و سرفصبل، از یکبایگر جباا نکبرده    لنو مباحث بیان و معان  را با گراش نمطرّزی 

احبث بیبان را پشبت سبرِ هبم      یابیم کب  وی مب نگریم، درم شاه م مباحث مطرح هوق   ب  زنجیر

دو . جال  ننک  وی پس از نوردن مباحبث ایبن   (3)استمعان  پرداخ   لرح مباحث و سپس ب  نورده

پردازد. در واقع در کار مطرزی نیبز همچبون   درنگ ب  نوردن مباحث مربوه ب  للم بایع م للم، ب 

و « معبان  »سرفصبل  جااگانب  بب  نبام      ن دو للم، سبروکار داریبم و نااشب ن   فخر رازی با جاای  ای

 نا.  این دو للم اقاام نکرده بود ما را ب  این گمان اناازد ک  ننها ب  تتکیک نبایا« بیان»

ایبن دو   جباای   ک  توان ن یج  گرفتفخر رازی و مطرزی نما م  همطالب  ک  دربار  از مجمول

همّ خود را مصبروف یکپارچب  کبردن     -ب  قول مطلوب-پیش از سکاک  نغاز شاه بود. جرجان   للم

رغبم کوششب    های بعبا للب   لیکن شارحان او در قرن ،نظم کرد  زیر چ ر نظری بالغت تمام  للوم

گرای  پایبنا بماننا. قطار جاای  للم معان  از بیبان کب      ب  کار بس نا ن وانس نا چناان باین همک
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از مباأ نخس ین شارحانِ جرجان  ب  راه اف اده بود در ایس گاه سکاک  توقف نکرد بلکب  پبس از وی   

 ب  حرکت خود ادام  داد.   العلوممت احب  مقصا شارحان 

 

 «بیان»و « معانی»بحث در میان هواداران و مخالفان وحدت  های اصلی موردگزاره -4

در کبار   اصبل   هاین موضو  را روشن کرد ک  س  گبزار  العلوممت احاز ک اب  (4و 1)بررس  هجاه شرح

وحات معان  و بیان وجود دارد ک  مورد ردّ یا قببول یبا تتسیرشبان واقبع      بیش ر موافقان و مخالتان

للبم معبان     -2؛ ای از للم بیبان اسبت  للم معان  شعب  -4 این قرار است:گردد. این س  گزاره از م 

 .للم بیان اخصّ از للم معان  است -3و  مترد نسبت ب  مرک  است  منزلنسبت ب  بیان ب 

لبیکن   ،انبا و با حرف واو ب  یکایگر لطبف شباه   ارد شاهو العلوممت احنخست، لیناً در  هدو گزار

تبوان  انا. برخ  از همان شارحان مع قانا ک  مب  های خویش افزوده ابمورد سوم را شارحان در ک

نرا  و  هدرببار  ایبن مقالب    سکاک  اس نباه کرد. باری، بنیاد بررسب   سوم را هم از میان نظرات هگزار

ایبن دو للبم و کسبان  کب  بب  صبورت        صورت حااقل  هبوادار جباای   های کسان  ک  ب  اس االل

جباای    ا. در ایبن مقالب  از میبان موافقبان    س  مورد نهباده خواهبا شب   حااکرری هس نا بر همین 

نسببت بب  شبارحان     الاین شیرازی است چراک پردازیم؛ نخست قط حااقل ، ب  نظرگاه دو تن م 

اسبت.  ه و رأیش بعااً توسط شبارحان دیگبر نقبا شباه    بحث کردتر متصلاین موضو   درمورددیگر 

اسبت  سبکاک  داشب      گرشب   یگاه مهمب  در میبان شبارحان   رازی جاجاای از این دلیل، خودِ شی

را م علر بب  ایبن   العلوم مت احهای برترین شرح هالسعادمت احزاده در ک اب کبریلا احما چنانک  

شبرح   -3و  الاین تت بازان  شبرح سبعا   -2، الاین شیرازیشرح لالم  قط  -4» دانا:س  تن م 

 .(4/456: 2772زاده، کبریلا ) «سیا شریف جرجان 

اسبت.  باب نسبت این دو للم ب  دسبت داده نظیر در فرد دوم خطیب  خلخال  است ک  رأی  کم

بک  و الباین سُب  جاای  حااکرری نیبز بب  سبراه سب  بالغب  مشبهور یعنب  بهبا          در باب موافقان

 این مسئل  خواهیم پرداخت.   این کاش  و محما خوارزم  رف  ، ب  ایضاح موضع ننان دراللماد

 

 هواداران جدایی حداقلی معانی از بیان آراءِ -1-4

     معانی، اصل است و بیان، فرع: نظرگاه شیرازی -1-1-4

ان، شبود کب  شبماری از بالغیب    جاای  حبااکرری، نشبکار مب     سخنان برخ  از لرفااران مطابر

کب    گروهب   و»نویسبا:  م  نا. برای نمون  سُبک اجاای  حااقل  پیونا این دو للم بوده هواداران
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مرک  نسبت بب  متبرد     منزلها است گت نا ک  للم بیان اخصّ از للم معان  و ب سکاک  نیز از نن

جباای  یبا     در لین حال، برخ  از شارحان اساساً در خصبوص مسبئل   (.6 /2: 2773)سبک ،  «است

 ن مراکشب  انا. برای نمون  محما بن لباالرحمایا بحث چناان  نکرده پیونا مرکور سخن  نگت  

تعلیبر للب    و نیز شرح نن موسوم ب   المصباحترجیزکم در دو ک اب خود یعن  دستق(  576)ف 
 است.  هیچ سخن  در این باب بر قلم نراناه المصباحترجیز

کب  شبرح  ببر ک باب سبکاک  اسبت        المت احمت احالاین شیرازی در صتحات نغازین قط 

  سبکاک  در نغباز ک باب    نظرگاه او تمام للوم ادبب  کب  کنا. از گرایان  را دنبال م نگرش  وحات

نا: جلوگیری از ورود خطبا بب  کبالم. ببرای نمونب       ابرد در یک چیز مش رکا نام م هخویش از نن

للبم بیبان ببرای     [...]للم معان  برای جلبوگیری از خطبا در تطبیبر کبالم ببر مق ضبای حبال        »

ام مقصود و للم بایع برای جلوگیری از خطبا  جلوگیری از خطا در مطابقت کالم ب  هاف بیان تم

های فصاحت و للبم اسب االل ببرای جلبوگیری از خطبا در فهبم و للبم لبرو  ببرای          در شیوه

 (.  47: برگ 677 )شیرازی، «جلوگیری از خطا در نن

انبا و بب    شیرازی مع قا است س  للم معان  و بیان و بایع در نظر م قامین، یک للبم ببوده  

نا اما م بیخّران،  ااز اقسام دیگر مشهورتر بوده جملگ  را ب  همین لنوان نامیاه« عبای»دلیل ننک  

دو للم نخست را صنالت بالغت و للم سوم را محسنات نن نامیانا. برخ  دیگر هم للم سبوم را  

هبای معبان  و   لبم اتحباد میبان ل   هاساس ننچ  ک  درببار الت فصاحت نامگراری کردنا. وی برصن

س  للم معان  و بیان و بایع نیز از ایبن  »گیرد ک  ابراز داشت ن یج  م  غیره ولرو  و اس االل 

باشنا با هبم  لحاظ ک  معرفت قوانین برای جلوگیری از خطا در تطبیر کالم بر مق ضای حال م 

شونا زیبرا  اما از این جهت ک  اق ضائشان با یکایگر م تاوت است از هم م مایز م  ،اش راک دارنا

 (.جا)همان «باشام « تزیین»و للم بایع «  دالل»و اق ضای للم بیان « هافاد»م معان  اق ضای لل

المصبباح فب    در ک اب  ق( 651)ف  مالکپیش از شیرازی، ابن ذکر این نک   شایس   است ک 
الب ب  وی بب     (.4-4: تبا بب  مالبک،  )اببن  ب  ایراد چنبین رأیب  پرداخبت    المعان  و البیان و البایعللم

دیگر بب  ایبن    مالک بسیاری از شارحان ر  و مالل ساخ ن این تتسیر نپرداخت. پس از ابنگس

هبای بالغبت مبورد اسب ناد قبرار      نظرگاه اشاره کردنا و لمالً ب  لنوان یک تتسیر غال  در ک باب 

ذکبر دالیلب  بب  تحکبیم نن پرداخبت. وی      و سپس ببا   ت. شیرازی همین نظرگاه را پریرفتگرف

اسبت لبیکن هبر کباام از     « لل »و « خبر»هر س  للم معان  و بیان و بایع،  و موض»گویا: م 

ممکن است ببرای  « وحات در لین کررت»دانا این وی ک  م  «نگرنایک جهت خاص باان م 
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ال ؤشایا برای تبو ایبن سب   » پردازد:ال  مقار م ؤگون  ب  لرح سبرانگیز باشا اینمخال  پرسش

ک  ما در اینجا س  للم م تباوت داریبم و   حال بایا واحا باشا درموضو  هر للم  مطرح شود ک  

 «ها واحا اسبت؟ ، پس چطور موضولات ننبایس   س  موضو  مخ لف نیز داش   باشیملبیع اً م 

و « جبنس »شبود و از مبحبث   وی در پاسخ ب  این پرسش ب  الاللات منطق  خود م وسبل مب   

ب  للم هناس  نظر کن! موضبو  نن لببارت   »ویا گگیرد. شیرازی ب  مخال  م یاری م « نو »

است از خط، سطح و جسم تعلیم . این س  موضو  در ظاهر از یکایگر جاا هسب نا امبا درواقبع    

 هدهنبا قار. از ننجا کب  جبنس، نشبان    جنس هر س  نو ، یک  است ک  لبارت است از کمِ م صلِ

از دو للبم تتسبیر و    ای دیگبر شیرازی در نمونب   .«ذات است پس ذات این س  موضو  یک  است

لبیکن متسبر از   » ،ها قرنن استنورد. وی مع قا است موضو  هر کاام از این للماصول شاها م 

)شبیرازی،   «نگرد و اصول  از جهت داللبت ببر احکبام شبرل     جهت شناخت معنای نیات باان م 

تبوان بب    و بایع نیبز مب    بیانر س  للم معان  و از نظرگاه شیرازی همین روی  را د(. 43: برگ 677

نگرد کب   ها ب  موضو  خود ک  کالم است از جه   ویژه م . صاح  هر کاام از این للمکار بست

 تر ذکر شا.  پیش

های سکاک  پایبنا باشا در فرازی دیگر از سبخنان خبود بب     کوشا ب  دیاگاهشیرازی ک  م 

 گرارد کب  وی هبوادار جباای    ق  نم دیا باکنا ک  دیگر برای مخال  جای ترای اشاره م نک  

حااقل  میان معان  و بیان است. او مع قا است للم معان  در مقایس  با للم بیان ماننا اصبل بب    

اگبر مب مم بالغبت    » نویسبا: مب   یان للم بایع با معان  و بیاندر خصوص نسبت م ست. اوفر  ا

فبر  یعنب     ز نن است ک  نن را از تواببع ه ر ا)بایع( را از توابعِ اصل یعن  للم معان  قرار دهیم ب

 (.41: برگ 677)شیرازی،  «للم بیان محسوب کنیم. نظر سکاک  نیز همین است

و  دانبا ای از للم معان  مب  ن را شعب تر گت   شا سکاک  نیز للم بیالور ک  پیشهمان

ب  چیبزی  ای از للم معان  است و از نن جز بب  سب  از ننجا ک  للم بیان شعب »مع قا است: 

اضاف ، منتصل نیست و نسب ش با نن همچون نسبت مرک  است ب  مترد پبس بب  نباگزیر    

 (. 45: 2747ب  نقل از مطلوب،  )سکاک  «نن را م یخر از للم معان  قرار دادیم

للبم بیبان را اخبصّ    ، (337: برگ 677)شیرازی،  «فصل الران  ف  للم البیان»شیرازی در اب اای 

انا. اما مراد او از این گزاره چیست؟ نخست به ر است ک  لبین لببارت او ذکبر    داز للم معان  م 

لکون للم البیان أخص من للم المعان  ألن هرا ذکر المعن  البری یق ضبی  الحبال و ذاک    » شود:
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و لو فسّر بما هو ألم من المعن  الری یق ضبی  الحبال لمبا بقب        ایراد ذلک المعن  بطرق مخ لت

   (.77: 2777سکاک ، ) (6)«دون المعان  أخص لوجوده حینئر

م دیگبر  نیدر واقع مراد وی از این جمل  نن است ک  چنانچ  للم بیان را الم از للبم معبان  بباا   

 ،را ک  در این صبورت للبم بیبان، هبر دو وظیتب      لم  ب  نام معان  نخواها بود چرانیازی ب  وجود ل

 شود.دار م لهاه ،معن  ب  لرق مخ لف یعن  ذکر معن  مطابر با مق ضای حال و نوردن همان

کارکرد مش رک سب  للبم معبان  و     همالک دربارباری، مشاهاه کردیم ک  شیرازی از رأی ابن

زیبرا بعضب  از    جریانِ تیثیر و تیثر قبرار گرفبت   بیان و بایع بهره گرفت. بعااً خود او نیز در همین

اس تاده کردنبا.   صوص پیونا این دو للمهای اس االل او در خشارحان قرن هش م از همان شیوه

ک  شرح  ببر ک باب    المت احمت اح تلخیصبن مظتر خطیب  خلخال  در ک اب برای نمون  محما

ببایع بب  اثببات    خطی  قزوین  است از راه اثبات واحا بودن موضو  در س  للم معان  و بیبان و  

 (.  67/ 4: 2777خلخال ، خطیب ) پردازدها م واحا بودنِ خود نن

 

 قزوینی از اقتضای حال: نظرگاه خطیبی خلخالی برداشت اشتباه -2-1-4

 گیبرد سکاک  را نادیاه م  ه، اهااف گس ردالمت احتلخیصقزوین  در ک اب  براساس نظر اسمیت

ببرد و  اسبت دسبت مب    های  ک  سکاک  نوردهدر واقع خطی  قزوین  گاه در تعریف (.13: 4357)

است. یک  از مواضع  ک  وی دست ب  تحریبف نن  ن قایم، پنهان نماناهاین مسئل  از دیا شارحا

شود. از نوردن تعریبف سبکاک  بب  دلیبل شبهرت بسبیار       مربوه ب  تعریف للم معان  م  زنام 

للم  ک  باان احوال لتبظ لربب  بب     » :للم معان  یعن تعریف قزوین  در کنیم اما خودداری م 

 (.4/65: 2777 ، خلخال  بی)خط «شودباشا دانس   م  ای ک  مطابر با مق ضای حالشیوه

نهبا. وی مع قبا   بر ایبن تعریبف انگشبت مب      تلخیص المت احخلخال  در شرح خود بر خطیب 

گرف ب  و در لبین حبال توضبیح بیشب ری      « ال بار مناسب  »قزوین  این متهوم را ب  معنای »است 

  از حیبث داللبت و نیبز    ف تشبی  و مجاز و کنایب است. اگر این تعریف را بپریریم ننگاه در تعرینااده

 (.4/77: همان) «مس حسن ب  وجوه تحسین هم بایا اق ضای حال را لحاظ کنیم کالم

را « اق ضبای حبال  »کنا. اگر بسیار مهم  اشاره م   خلخال  خواس   یا ناخواس   ب  نک خطیب 

توانبا  گاه دیگبر نمب   فهم کنیم ننک  از نظر خلخال  متهوم  لام است « ال بار مناس »در معنای 

شود چراک  تمهیاات ایبن  ویژگ  للم معان  باشا بلک  شامل للوم دیگری چون بیان و بایع نیز م 

اسبت.  ، رلایبت نشباه  «اق ضبای حبال  »تناسب  نااشب   باشبا     دو للم نیز ننگاه ک  با شرایط دیگبر 
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تباریخ بالغبت،    برخب  از محققبان   مروزکنا لیکن اخطیب  خلخال  این ایراد را م وج  سکاک  نم 

داننا. اگر ایبن ایبراد را بب  تعریبف للبم      تقریباً همین ایراد را ب  تعریف سکاک  از للم معان  وارد م 

رود. بیشب ر کسبان  کب     معان  وارد باانیم ننگاه تا حا زیادی تتاوت للم معان  و بیبان از میبان مب    

حال در للم معبان  را  ها، رلایت اق ضای لک  تمام  ننانا بنسبت میان این دو للم سخن گت   هدربار

ی کب  مع قبا اسبت ایبن دو للبم      انا. ح   کس  چون شبیراز نن با للم بیان دانس   ویژگ  متارق

 گبوی  خلخبال  کب    کنبا. خطیبب   ماهوی از هم ناارنا هم، این موضو  را قطع  فر  مب   جاای 

خبود  بب     ،دو للم ب  لور کل  از میان برنخیزدبرای ننک  تتاوت این  ،استم وج  این مسئل  شاه

« اق ضبای حبال  »گویا اح مباالً مبراد او معنبای  خباص از     کنا و م توجی  تعریف قزوین  اقاام م 

مگبر اینکب  مبراد از احبوال را احبوال      » شود:للم معان  م   گاناست ک  شامل همان مباحث هشت

م کرد. در این صبورت نن اشبکال  کب  بب  تعریبف      های هش گان  ذکر خواهیجزئ  باانیم ک  در باب

ناخودنگباه راه را ببرای از میبان ببردن یکب  از       وی (.جبا )همان «شودقزوین  وارد کردیم بر لرف م 

او را بب  نبول  در شبمار     تبوان از همبین رو مب    .استهای چشمگیر بین این دو للم باز کردهتتاوت

 جاای  حااقل  نورد. هواداران

  

 طرفداران جدایی حداکثری معانی از بیان آراءِ -2-4

شباه پرداخ ب    هبای یاد اتحاد میبان للبم   انمخالت وشارح  س  تن از بزرگان در این بخش ب  نرا ِ

مخالتان نیز باشنا زیرا مباحبث  دیگر  هتواننا ب  صورت تقریباً جامع  نمایناشود. این افراد م م 

، ق( 773)ف  بک الباین سُب  ت شارحان دیگبر اسبت. بهبا    ه تا حا زیادی بازتاب نظرارها در این بانن

س  شارح مبورد   ؟ ق(537)ف  بن حیار خواف الاین محماو برهان (7) ق( 5)ف ق  الاین کاش لماد

 باشنا.نظر م 

  

 بکی و دالیل منطقی در رد اتحاد معانی و بیانالدین سُبهاء -1-2-4

نهبا.  ر از بحث اتحاد میان این دو للم انگشبت مب   ای ک  دارد بر موضع  مشهوسبک  با نگاه نقادان 

بر این باورنا ک  للبم بیبان    -گیردها جای م ک  سکاک  نیز در میان نن-روه کریری او مع قا است گ

)سببک ،   اخصّ از للم معان  است و نسبت میان نن با للم معبان  همچبون مرکب  بب  متبرد اسبت      

کوشا تا جاای  میان ایبن دو للبم را   کنا و باین ترتی  م م ایراد وارد  او بر این گزاره (.6 /2: 2773

کب  سببک  در منطبر و کبالم     منطق  دارنا چرا مس ظهر ب  اس االل کنا. این ایرادات بیش ر رنگ 
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ببا توجب  بب  اینکب  امبر      »گیرد این است: نخست م  هدس   قوی دارد. نخس ین ایرادی ک  بر گزار

للم معان  باشا حال ننکب  چنبین    هراین للم بیان نیز بایا دربردارنااخصّ، م ضمنِ امرِ المّ است بناب

 (.جاهمان) «نیست

گویبا  پبردازد. سببک  مب    وی پس از لرح این اشکال، ب  نقا یک نظرگاه دیگر در همین رابط  م 

ممکن است کس  را لقیاه بر نن باشا ک  للم بیان بخش  از للبم معبان  نیسبت ولب  شبناخ ش      

پبریرد  نظبر را هبم نمب    ها تالزم  وجود دارد. وی ایبن  باشا و از همین رو میان نن نن مم وقف بر 

کب  از  حبال  را باانا در غیره او جایز است ک  انسان، حقیقت تشبی  و کنای  و اس عاره وک  از نگاه چرا

دو للبم  تطبیر کالم بر مق ض  حال الالل  نااش   باشا. دلیل دیگری ک  در دفا  از جباای  ایبن   

هبای مخ لتب  چبون تشببی  و     و راه« مادّه»چنانچ  مق ضای حال را همچون  نورد این است ک م 

جاا اسبت پبس   « مادّه»از « صورت»ننگاه از ننجا ک   ،فر  کنیم« صورت»اس عاره و کنای  را چون 

هبای  چبون اسب عاره و    صبورت باشا. سبک  بر این باور است کب   للم بیان نیز از للم معان  جاا م 

شود، برای نن معنای  ک  بب  مق ضبای حبال گت ب  شباه،      ک  در للم بیان مطرح م  غیره تشبی  و

خواها بود. از همین رو جایگاه للم بیان نسبت بب  للبم معبان  همچبون جایگباه      « تیکیا»همچون 

 .  (7)همان:  «جز »نسبت ب  « کل»است ن  جایگاه « تیسیس»ب  « تیکیا»

داده شود. در للبم نحبو گباه     « تیسیس»و « تیکیا»دو اصطالح  هدربار در اینجا بایا توضیحات     

را بب  دو  « حبال »شود. ببرای نمونب  نحویبان،    برای برخ  از مباحث از این دو اصطالح بهره برده م 

چیبزی   خنایبان « ذه  لل  ضاحکاً»  کننا: حال تیکیای و حال تیسیس . در جملنو  تقسیم م 

  داننبا. امبا در جملب   ن سب  نن را تیکیای ببرای صباح  حبال مب     جاای از لل  نیست و ب  همی

چیبزی غیبر از للب  اسبت از همبین رو نن را حبال        «تاریک نسمانِ« »ذه  لل  و السما  مظلم»

نامنا. در سخن سبک  نیز مطل  از همین قرار است. للبم بیبان صبرفاً تیکیبای ببرای      تیسیس  م 

کنبا  ک  للم معان ، نن معنا را تیسیس مب  حال ست درامعنای  است ک  بر مق ضای حال بیان شاه

معبان  بب  مق ضبای حبال گت ب  نشبود        لالم  زیرا معنای مورد نظرِ لالمِ بیان، تا زمان  ک  ب  وسیل

 اساساً وجود نخواها داشت.

اصبطالح  اسبت کب      هکنبا درببار  از ایرادات دیگری ک  سُبک  ب  برخ  از شارحان بالغت وارد م 

چنبین  جمبال   ایبن  » نویسا:او م «. باب»است، یعن  نسبت دو للم یادشاه ب  کار رف  برای بیان 

 های نن است و چنانک  للبم فبرائ   انا ک  للم بیان، باب  از للم معان  و فصل  از فصلتتسیر کرده
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از تقسیم ارث( نسبت ب  فق ، حالت مترد را دارد للم بیان نیز نسبت بب  معبان     ه)للم مربوه ب  نحو

 .  (5)همان:  «همین وضعیت برخوردار است

ک  ادلای اصل  یعن  سخن سکاک  و برخ  دیگر از بالغیبان ایبن   پریرد چراسبک  این رأی را نم 

کب  در  حبال  ن مرک  ب  متبرد اسبت نب  ببر لکبس در     بود ک  للم بیان نسبت ب  للم معان  همچو

کنبا  ال دوم  را ک  ب  نظرگباه ایبن جمالبت وارد مب     تتسیر باال شاها لکس این ادلا هس یم. اشک

توان نسبت ب  نن للم، مرک  دانست. برای مرال اگبر فقب    این است ک  باب یا فصلِ یک للم را نم 

شبود. بنبابراین فقب  در واقبع     هایش در نظر بگیریم، فرائ ، جزئ  از فق  م را نام  برای تمام  باب

  المّ و اخصّ بلک  ب  ال ببار جمبع و متبرد. او مع قبا اسبت گت ب       مرک  خواها بود اما ن  ب  ال بار

جمالت گش   تبا معنبای    معان  است راهزن اینای از للم «شعب »سکاک  مبن  بر اینک  للم بیان، 

شانا ک  گتت للبم بیبان   غافل سکاک   هها از این تبصربگیرنا. نن« باب»را همچون معنای « شعب »

شود. سکاک  با نوردن این تبصره در صاد ایبن ببود کب     للم معان  جاا م ب  ال بار امری اضاف ، از 

درسبت ماننبا انسبان کب       ،بگویا للم بیان ماننا باب  از للم دیگر نیست بلک  همچبون نبو  اسبت   

ب  یباد داریبم کب  شبیرازی      .(5)شودای از حیوان )جنس( است و از نن ب  زیادتِ نطر، جاا م شعب 

 دست یازیا.  « فصل»و « جنس»ین دو للم ب  همین دو اصطالح منطق ِ ا  هم برای بیان رابط

نورد بار دیگبر ببر جباای  سب      سُبک  در جای  دیگر ک  سخن از اس قالل للم بایع ب  میان م 

کبردن بب  ایبن سب  مقولب  یعنب        هنگام نظر» نویسا:فشارد. او م للم معان  و بیان و بایع پای م 

یبابیم کب    کبالم درمب   ایراد کالم ب  لرق مخ لف و وجبوه تحسبین    تطبیر کالم بر مق ضای حال،

شود اثبری  های  ک  برای للم بیان نورده م شود زیرا در نمون ها باون دیگری یافت م هرکاام از نن

تبوان یافبت   های للم معان  اثری از مقوالت بیان  نم لور در نمون از موارد للم معان  نیست. همین

شود. این مسبئل  حباک  از نن اسبت    های بایع ، مسائل معان  و بیان یاف   نم ون و سرانجام در نم

 (.224-221)همان:  «ک  این س  فن نسبت ب  یکایگر اس قالل دارنا

 ست ک  موضبع وی نسببت بب  شبیرازی در    توج  ب  مطالب  ک  از سبک  نوردیم نیک پیاا با

مشبهور در میبان موافقبان     هایبن گبزار   خصوص ما نحن فی  م تاوت است چراک  برای نمون  وی

هبا  نپریرفت. با وجبود ایبن تتباوت   « للم بیان اخصّ از للم معان  است»شاه را ک  اتحاد للوم یاد

جباای  ایبن دو للبم انباک       هشود ک  موضبع قبالع وی را درببار   م های  از وی صادر گاه گزاره

بت للم معان  ب  بیان و ببایع  کنا. برای نمون  وی همچون شیرازی بر نن است ک  نسسست م 

همانا للم معان  را بر بیان و بایع مقام داش یم زیبرا نسببت بب     » ماننا نسبت اصل است ب  فر :
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ها نسبت ب  مواضبع  اگرچ  این گزاره (.2/66: 2773)سُبک ،  «این دو للم همچون اصل است ب  فر 

شبایا ب بوان للبت صباور ایبن       پوش  نیست.مخالفِ نن، اناک است لیکن ب  هر حال قابل چشم

 ها را ب  همان ابهام  ک  در تعریف سکاک  وجود دارد و مطلوب باان اشاره کرده بازگردانا.  گزاره

قرن هش م هنوز شمار هواداران اتحباد میبان دو للبم      رسا ک  در نیمباری چنین ب  نظر م 

ترازو بب  نتبع     برگشت و کتنرام ب  کوشش کسان  چون سبک  ورق مرکور فراوان بود لیکن نرام

 شا.جاای  سنگین 

 

 «بیان»و « معانی»دو علم «ِ نفس»الدین کاشی و اعتقاد به جدایی در عماد -3-4

معنب   »شبیرازی  » نویسبا: م  نظرگاه شیرازی با نقا تعریف للم بیان از این مسئل  هکاش  دربار

اسبت کب     ا بر حس  مقامات. واج کندانا از ننچ  ک  حال، نن را اق ضا م را لبارت م « واحا

 ضبای حبال را دارد تتسبیر کنبیم     ی ک  بر حس  مقبام، اق ای از معان ارا ب  معن « معن  واحا»

شود کب  مق ضبای   ک  للم بیان اخصّ از للم معان  است زیرا در للم اخیر نن معنای  ذکر م چرا

مخ لف است و اگر تتسیر مبا ببر    هایحال است و حال ننک  در للم بیان ایراد همان معنا ب  شیوه

این قرار بگیرد ک  للم بیان الم از معنای  است ک  اق ضای حال دارد پس برای نن اخصّب  بباق    

 (.  444برگ  :4712)کاش ،  «مانا باون للم معان م 

للم بیان اخصّ از للبم معبان  نیسبت    »کنا ک  وی پس از ذکر تعریف شیرازی صراح اً بیان م 

هبای مخ لبف،   کنبا نن را حبال، در شبیوه   اق ضا م   ک  ریف للم بیان ب  ایراد معانیتع و همچنین

 دها:  . او برای این ردّی  خود، دلیل  نیز ارائ  م (جا)همان «غلط است
کنا و ب  داللت مجازی در سخن  کب   اس عاره و مجاز و کنای  ب  لور کل  بحث م  هللم بیان دربار»

بحث مجاز و اسب عاره و کنایب ،    پردازد یعن  درباشا نم کر و یا شاکّ م الرهن یا منمخالبش خال 

ایراد معان  ب  مق ضای حال بود بایا نخسبت نن معبان  را    مخال ، کاری ناارد. اگر للم بیان ب  حال

  جزئ  از للم بیان ببود و  نورد. در نن صورت للم معانهایش را م کرد و سپس احوال داللتذکر م 

  منزلب تر گت یم ک  ب  یک لحاظ للم بیان نسبت ب  معان  ب   حقیق اً چنین نیست زیرا پیشکحال نن

 (. جا)همان «مرک  نسبت ب  مترد است

هبا از  ل داللبت پرسا اگر فر  کنیم کب  فبردی بب  جمیبع احبوا     کاش  سپس از مخال  م     

ضای حال بر حسب  مقامبات باشبا    ی را ک  بر مق انگاه باشا لیکن معان  غیره اس عاره و کنای  و

 ای ناارد؟ پاسخ او منت  است.توان گتت ک  وی از للم بیان سررش  نیا م  ،نشناسا
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رسا کاشب  نگباه  دارد کب  لبرح موضبو ِ جباای  معبان  از بیبان در زمبان او          ب  نظر م  

پرداخ ب ،   نمایا از همین رو ب  لرح برخ  از ایرادات مقاّر ب  نظرگباه خبود   برانگیز م پرسش

 هفایبا  کب  گویا ممکن است کس  چنین اسب االل کنبا   دها. از جمل  م ها پاسخ م سپس باان

ک  شما گت یا کب  ایبن مبراد لببارت      حال ت از تطبیر کالم بر تمام مراد درللم بیان لبارت اس

شب   این للم خواهبا ببود. کا    است از معنای  ک  بر مق ضای حال باشا. بنابراین للم معان  الزم

گویبا: وجبود   زنبا و مب   در پاسخ خود درست همچون سبک  دست ب  دامان قوانین منطق  مب  

کنبا کب    بیبان البزام مب     للم هیعن  درست است ک  فایا ،نوردنن را الزم نم  هش  ، وجود فایا

 . (جبا )همبان  للم بیان، مس لزم وجود نن للم نیسبت «ِ نتس»اما  ،للم معان  نیز حضور داش   باشا

بخش مربوه ب  نرا  سُبک ، شاها بودیم ک  او نیز چنین اشبکال  را مطبرح کبرد ولب  بباان      در 

 پاسخ  م تاوت داد.

 

 داللت«ِ وصف»داللت از «ِ اصل»محمد خوافی و تفکیک  -4-4

این گزاره ک  للم بیبان نسببت بب  للبم معبان  همچبون مرکب  اسبت بب  متبرد            هخواف  دربار

هبای گونباگون   ا است للم بیان، ایراد نن معنبای  بب  شبیوه   دها. وی مع قتوضیحات متیای م 

تر توسط للم معان  با مق ضای حال تطبیر داده شباه باشبا. بنبابراین للبم بیبان      است ک  پیش

گیبرد و بخبش دوم   از للم معان  م  دو بخش است: بخش اول همان معنای  است ک  هدربردارنا

باشا ک  لببارت اسبت   عان  دارای یک بخش م ک  للم محال بیان نن معن  ب  لرق مخ لف در

 کنبیم از تطبیر معن  بر مق ضای حال. از همین رو بیان را مرکب  و معبان  را متبرد فبر  مب      
 (.46برگ  :4264)خواف ، 

کب  ایبن دو للبم ببا یکباگر       روی ب  ایبن معنبا نیسبت   هیچیاد شاه ب  هتتسیر خواف  از گزار

شبود. خبواف  در پاسبخ بب      تر مب  او روشن  ای بعای رسالویژه در سطرهنا. این مسئل  ب م حا

خصبوص اتحباد یبا    است ب  توضیح بیش ر مواضبع خبود در   ال  ک  از سوی برخ  مطرح شاهؤس

پردازد. او همچون کاش  بر این باور است ک  دانای ب  للم بیبان، الزامباً   شاه م اف راق دو للم یاد

هبای گونباگون   نتس  تنها ب  ایراد معنا ب  شیوهم بیان ف ک  للنای ب  للم معان  نخواها بود چرادا

پردازد سوای اینک  نن معن  مطابر با اق ضای حال باشا یا نباشبا. واقعیبت نن اسبت کب  در     م 

بیبان بب     شود. باین معنا کب  لبالم  ت بحث م دالل« وصف»للم بیان از خواص حاصل ، ب  ال بار 

کب  در للبم معبان  بب  بحبث      حبال  پبردازد در بودن م بررس  نن داللت از حیث واضح یا مخت 
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معان  بب  ایبن مسبئل      شود. در واقع لالمداللت، توج  م « لاص»خواص حاصل ، ب  ال بار  هدربار

. (جبا )همبان  کنبا یبا نب    مب  « داللبت » اق ضای حبال بر  مورد نظر  کنا ک  نیا اساساً جملنظر م 

خواف  ک  شاگرد تت بازان   ر جاا هس نا. باین ترتی  کل  از یکایگست ک  این دو وظیت  ب پیاا

 رود.نیز بر همان رسم و راه سبک  و کاش  م  بود

. در شبود  مب  ریب و اناک اناک فراگ ردگی اوج م انیو ب  دو للم معان ی در قرن هش م، جاا

بب    زیب ن عیبلکب  للبم ببا    شبونا  جاا فر  مب  گریکایدو للم از  نیچون مطول ن  فقط ا  ک اب

از  رونیب در ب نی. با وجود ا(4367 گران،یو د انتقوی لی)نک. جل ابای اس قالل خود  دست م ین هام

بودنا ک  تمبام    هنوز کسان -در همان قرن هش م  ح - گرید هایبالغت و در حوزه للم انیجر

در : »اگویب  مب  خشیخلاون در مقام  تارابن. »نوردنا م «انیب»چون   لنوان ریللم بالغت را ز

از بزرگان هرات در خراسان نگباه شبام کب  بب  سبعا        کیاز  یم عاد هایمصر از نگار  ک اب

اس وار در للبم کبالم    ایصاح  ملک  یک  و انی نثار چنان برم نیمشهور بود. از ا  نتت ازا نیالا

 (.47: 4131 ،تت ازان )« بود انیو اصول فق  و ب

 

 وم؛ نگاهی کوتاه به دیگر قلمروهابندی در علبندی علوم و تقسیمتقسیم -7

یبک   گیری یک جریان کالن در نگبر  و رو  انایشبمناان  نیست ک  هنگام شکلنیاز ب  یادنوری 

توان همان جریان را در قلمروهای دیگر و در همبان زمانب ، پیگیبری    قلمرو ویژه ب  اغل  اح مال م 

للبوم در تمبان    ریبان ببزرگ تقسبیم   و بیان از یکبایگر در واقبع زیبر ج    ن کرد. جاای  دو للم معا

انا. در اینجبا بب  دو نبو  ادبب      گران  چون صتا باان اشاره کردهگیرد ک  پژوهشمسلمانان جای م 

 های ششم تا هش م هس نا.  این جریان در قرن هدهناشود ک  بازتاباشاره م 

ن پبنجم و ششبم   در للوم مسلمانان منحصر در للم بالغت نبود بلک  از حاود قر بنایمیتقس

 ادیب   سب ینودانشبنام   انیب از جر توان نمون  م ی. برامیللوم مخ لف هس  شینرام شاها افزانرام

 اهیب انبا. بب  لق  درخصبوص للبوم مخ لبف     مقبامات   حاتیها دربردارناه توضدانشنام  نیکرد. ا

از  یمبوارد بب    یاسبت. و نغاز شاه  تمان اسالم یهاقرن نیاز نخس   سینودانشنام  هپژودانش

از ننهبا   یک  تعبااد  کنا دارنا اشاره م  و ادب  للم ای  المعارف فلستک  لنوان دائره ی هاک اب

)نبک.   رهیب و غ العلبوم جبامع ، بحرالتوائبا  ،نیالاللوم ا یاح ،لیال حص ، دانشنام  لالئانا از: لبارت

نگبار   گوناگون بب   یهاو للت هازهی  انگها بدانشنام  نی. ا: مقام (4314 النّجوم،یو درار العلومتیواقی

 یامشبوّق  »مبردم   یهبا، ببرا  دانشبنام   نیسب  بود تا نگار  ا نیبا  نمون  گاه ی. برانما درم
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خبود را از   زهیب انگ  . فباراب (4: همبان )« اصول نن جمل  لیبر تحص یا یو دال گرید لیباشا ب  مسا

   :  دانا م زیپنج چ ا،ین برم ی، چنانک  از مقام  واحصا العلوم فیتیل
توانبا  هرگاه کس  قصا تحصیل یک  از این للوم را داش   باشا، ببا نظرکبردن در ایبن ک باب مب       -4»

شود ک  ببا ان خباب   دست نورد و م وج   الاللات  اجمال  در خصوص نن للم خاص  ک  ما نظر  است ب 

 -2 زنبا؛ م باز ب  ان خاب نن للم دسبت مب   کنا و باین ترتی  با بینای  و چشنن للم چ  فضیل   کس  م 

هبا  یک از ننا برایش نشکار شود کاامها با یکایگر بپردازد تنن  توانا ب  مقایساین ک اب م   وسیلمحصل ب 

توان درس   ادلای کسب  را کب    این ک اب م   وسیلب  -3 تر است؛تر و موثرتر و افضلسودمناتر و قوی

توان ادلای کس  ک  یکب  از للبوم را   این ک اب م   وسیلب  -1 صیرم سنجیا؛گویا من ب  فالن للم بم 

دانا سنجیا ک  نیا تمام این للم از دیگر للوم به ر است یبا بخشب  از نن و اصبالً    نیکوتر از دیگر للوم م 

   ای داشب للبوم بهبره    خواهبا از همب  برای م تنن  ک  م این ک اب  -4و  چ  مقاار از این للم نیک است

هبا اسبت نیبز    وسیل  گمان کننا کب  وی یکب  از نن  باشا و ننک  دوست دارد ب  اهل للم م شب  شود تا باین 

 (.  7: 4664)فاراب ،  «سودمنا است

 نویسا:نویس  در دو قرن هت م و هش م م گرف ن دانشنام رونر صتا در توضیح

انبا و همبین امبر    و نثبار ببوده   های فنون دارای البال  این لها غالباً در بیش ر رش   لالمان»

  است. این امبر سبابق  ها واداش  های  در ذکر اقسام للوم و شرح ننبعض  از ننان را ب  تیلیف ک اب

للبوم لقلب     مم ای در تاریخ للوم در تمان اسالم  دارد و در نغاز کار، بیش ر مب ن  بر احصبا ِ 

هبای   رن ششم و نغاز قرن هت م با تبیلیف ک باب  انا. در اواخر قسینا کردهبود، چنانک  فاراب  و ابن

بیشب ری یافبت و از نن پبس در ایبران و       امام فخرالاین رازی این کار توسع العلومجامعاز قبیل 

چنانکب  پژوهشبگران معاصبر اشباره     (. 3/236: 4373)صبتا،   «کشورهای دیگر اسبالم  دنببال شبا   

. ننبان  اسبت نموزان نن دوران تالیف شاهللمرای ای ادب  است ک  بدانشنام  العلوممت اح انا،کرده

 ایِ نن داللت داش   باشا.توانا ب  وج  دانشنام خود ک اب نیز م  بر این ال قادنا ک  لنوان

للبوم موجبود در ایبن     توان شمار  امری ناگزیر بود. م تتکیک للوم مخ لف در تمان اسالم

کب  چب  گس رشب      ن یازدهم سنجیا و دریافبت ها در قرهای نخست، با تعااد ننرا در قرنتمان 

هبای زمبان خبود    ، در فهرس   ک  از دانبش هالسعادمت احنقل از ک اب  خلیت  ب است. حاج یاف  

هبا را نبام   کنا و سپس تمبام نن مورد ذکر م  447نورد، شمار للوم اصل  و انوا  و فرولاتش را م 

ها ایبن تتکیبک   مهم نن است ک  باانیم در کاام دوره   اما نک (.46-41 /4تا: ب خلیت ، )حاج برد م 

بنبای  و چرا در قرن ششم، تتکیک و لبق  استیا برلکس از سرلت نن کاس   شاه شات گرف  

    ؟های دانشمناان شات گرفتللوم در ک اب
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خبود  توان فقط محصور در افزایش للوم دانست بلکب  ایبن امبر در    بنای را نم تقسیم  مسئل

« معجبم »هبای  از همب  در ک باب   نمبود چنبین جریبان  ببیش     پیوسبت. م هم ب  وقو  م هر لل

ای منطقب  و  موضول  خاص ب  شیوه هها الاللات لام  را دربارمشاهاه است. در این معجمقابل

تبوان از ک باب   دادنا. برای نمون  در اینجبا مب   و ب  مخال  ارائ  م  کردنام بنای منظم دس  

انگیبز  تتقزوین  نام برد. وی در این ک اب بب  مسبائل شبگ    الموجوداتت و غرائ المخلوقالجای 

بنبای ننهبا ک باب  تبیلیف     سبت اشباره و ببا دسب      ها در غراب شبان ا مخ لف ک  ویژگ  همگ  نن

 -2 هبای اشبخاص؛  معجبم  -4 کل  تقسیم کبرد:   توان ب  دو دس ها را م است. این معجمکرده

 های غیرِاشخاص.معجم

هبای  معجبم  -4 شبونا: خود ب  دو قسمت تقسیم مب    نوب های غیرِاشخاص هم ب معجم

 های وانگان.معجم -2  و جانوران و اشیا

شبونا و  های اشخاص محسوب مب  یاقوت حموی ازجمل  معجم االدبا معجمهای  چون ک اب

از  اللباجم اتبراجم معجبم غیرِانسبان، و    الموجبودات المخلوقبات و غرائب   لجای های  چون ک اب

 هس نا. های وانگانمعجم

های تراجم )معجم اشبخاص( در قبرن هتب م    بعض  از محققان بر این باورنا ک  نگار  ک اب

هبا ببیش از   این معجم (.21: 2771)قتط ، انا قوّت گرفت؛ اگرچ  برای این موضو  لل   ذکر نکرده

ست؛ باین معنب  کب  برخب     نغاز دوران جایای در حیات للم  مسلمانان ا هدهناچیز نشانهر

هبای   تبوان ک باب  دادن باان، م قصا پاسخ جای لرح مسئل  ب  للما باین ن یج  رسیانا ک  ب 

ای کب  قزوینب    های  باشا. این معن  از مقام بنایگون  تیلیف کرد ک  صرفاً دارای لبق گزار 

 و» نویسبا: س نباه است. وی م ااست، قابلِنوش   الموجوداتالمخلوقات و غرائ لجای بر ک اب 
فیحبببت أن    و خبواص غریبب    النظر حکبم لجیبب   التکر و البصر و لقا حصل ل  بطریر السمع و

   (.4: 2776)قزوین ،  (6)«أن تلتت  أقیاها ل ربت و کرهت الرهول لنها مخاف
ان ای را بیب رو  امام فخر رازی، فقی  و م کلم و متسر قرن ششبم نک ب    هیاقوت حموی دربار

هبای گونباگون، در قبرنِ یادشباه دارد. وی     بنبای در للبم  کنا ک  نشان از نغاز رو  تقسبیم م 

لیب  إلنب  یبرکر    إو هو أول من إخ ر  هرا ال رتی  ف  ک ب  و أت  فیها بما لم یُسببر  » نویسا:م 

ال السببر و ال قسبیم فب     فرو  ذلک ال قسیم و یسب الّ بیدلب    و یت ح باب تقسیمها و قسم  المسیل

فانظبطت ل  القوالا و إنحصرت معب  المسبائل و کبان      فر ٌ لها ب  لالق  یشرّ من  لن تلک المسیل

 (.2456 /6: 4663)حموی،  (47)«و ینالون من   ینال من الکرامی
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 کبم در قلمبرو نبو  ادبب     نگبریم کب  دسبت   نورده شبا مب    بنابراین در همین مخ صری ک 

بنبای در یبک للبم    بنای للبوم گونباگون و تقسبیم   قسیمنویس  شاها تنویس  و معجمدانشنام 

ویژه در قرن ششم نغاز شا یا اح ماالً شات گرفت. توج  داش   باشبیم کب    خاص، هس یم ک  ب 

در این مقال  نیز جاای  دو للم معان  و بیان نیز از قرن ششم فر  شاه و تا قبرن هشب م زمبان    

ان نخبرین نک ب  بایبا گتبت کب  محققبان اشباره        ب  لنوهمچنین برده تا ب  سرانجام خود برسا. 

تبوان نن را بب  نبول     ادب  است. از این لحاظ م   ، خود یک نو  دانشنامالعلوممت احانا ک  کرده

 نویس  نگریست.         در ادام  نو  ادب  دانشنام 

 

 گیرینتیجه -6

نسببت   هدرببار  فلب وضبوح دو جریبان مخ   بب   ،از سخنان شارحان سکاک  مقال های گزار مطابر 

 العلبوم مت باح هبای  د. رونا تاریخ ِ بحبث در شبرح  شومیان للم معان  و للم بیان از هم تتکیک م 

و للبم  شویم شمار تتسیرها ب  نتع جباای  ایبن د  سکاک  دورتر م   دها ک  هرچ  از زماننشان م 

اسبت انباک    کبرده  ای بباان مطلوب اشباره احما ک  خود سکاک  چنان شود. نظرگاهتر م نیز بیش

از سبوی دیگبر در لمبل، دو     دانبا و ای از للم معبان  مب   مبهم است. او از سوی  للم بیان را شعب 

 بب  لقیباه  دهبا.  ا ب  هر کاام اخ صاص داده برای هر للم  تعریت  م تاوت ب  دست م بخش مجز

 دو ک باب مسب قل  نخست خود جرجان  جاای  معان  از بیان را با نوشب ن  ، برخ  از محققان معاصر

نهاد. اگر چنین نظرگاه  را بپریریم ننگاه ابهام ب  وجود نماه در باب اتحباد یبا اف براق ایبن دو      بنیاد

کب   موجبود در کبار سبکاک  همچنبین سبب  شبا        ابهام للم را بایا در نثار جرجان  مشاهاه کرد.

 .بررس  کردب  صورت یک لیف ب وان شاه را موافقت و مخالتت با تتکیک یاد

باری این موضو  تقریباً مسلم است ک  سرانجام دیاگاه  ک  ب  جاای  این دو للم و بلکب  سب    

 ههبای  کب  درببار    باب ب  پیروزی رسبیا. امبروز در ک   -کم در زمان  مادست–للم بالغت باور داشت 

ن رود. ایبن بباورِ مسبلط، ممکب    نم  ود معموالً سخن  از نسبت میان ننهاشبالغت اسالم  تیلیف م 

ها برای نگارناه روشن نیست. امبا از یبک لامبل    نن  است ب  دالیل چنای رخ داده باشا ک  هنوز هم

 مطبول های بسبیاری اسبت کب  ببر ک باب      ها و حاشی توان چشم پوشیا و نن شرحبسیار مهم نم 

لبم  الاین کاش  بر این باور بود کب  در ل ا. سعاالاین تت ازان  همچون لمادتت ازات  ب  نگار  درنم

مجاز، اس عاره و کنای  از این جهت ک  نیا مق ضای حال مخالب  هسب نا یبا     هبیان، التاظِ دربردارنا
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ن  فقط این دو للم از یکایگر جاا فر  شبانا بلکب  للبم     مطولدر ک اب . (44)شونان  بررس  نم 

 .(4367تقویان و دیگران،)نک. جلیل  بایع نیز ب  من های اس قالل خود  دست یافت

باشا این است ک  جاای  دو للبم معبان    مهم دیگری ک  حاصل این گزار  تاریخ  م   یجن 

هبای  تباریج  در قبرن   سبپردن   انجام نگرفت بلک  ببا راه  و بیان ب  صورت  قالع، در زمان سکاک 

 جاا شبانا. هرچنبا کب  هنبوز شبارحان      هت م و هش م، سرانجام در اواخر قرن هش م تقریباً از هم

 هپرداخ نبا. از ننجبا کب  حبوز    اساس  سبکاک  مب    هواخر قرن هش م، ب  نقل نن دو گزارم علر ب  ا

همبین موضبو ،    هتحقیر نگارناگان محاود ب  قرن هت م و هش م بود جای تحقیق  جااگان  درببار 

 های بعا خال  است.  در قرن

 

 نوشتپی
 سیف فرغان : -4

 (443:  4361)فرغان ،  گرفتب بیانره  معانیاین   وقت تقریر ماحت تو مرا      

 شود:ها اشاره م است. ب  یک نمون  از نناهلل ول  بارها و بارها از این ایهام سود بردهشاه نعمت

 (44 :4362، اهلل ول شاه نعمت) نن معان  ب  تو بیان گردد      هر معان  ک  خالرت خواها   

 حافظ:  

 معان  گوی بیان توان زد ون جمع شاول  مراد است         چلشر و شباب و رنای مجم
 

 تیب ب نیب ا( 4356 سبا، ی)شم  معبان در صار ک اب خود  با لنبوان   سایک  شم شود م یادنوری

 .  میکرد یرویپ شانیحافظ را نورده و ما از ا

اسبت. در  ب  شرح جاای  دو للم بیان و بایع از یکایگر پرداخ ب   (4367تقویان، )جلیل ای در مقال  -2

ت شاه ک  رونا جاای  دو للم اخیر ب  دست کسان  چون لل  ببن خلبف کاتب  و مطبرزی،     ننجا ثاب

 است.  پیش از سکاک  نغاز شاه

تقبایم   -3 ؛لریر تشبی  و تمریلاصابت در  -2 ؛ایجاز قصر و ایجاز حرف -4چهار مبحث  از میان -3

ول  باق  مباحبث، مرببوه   معان  تعلر ناارد  هب  حوز 2 هفصل و وصل، تنها بحث شمار -1 و خیرو تی

   ب  معان  هس نا.

 های بررس  شاه از این قرار است:نام شرح -1

 (.651) مالک، بارالاین ابنالمصباح ف  للوم المعان  و البیان و البایع -4

، موجود در مرکز احیبا  میبراث   677خط  ک ابت   نسخ. الاین شیرازی، قط المت احمت اح -2

 اسالم : قم.
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(، نسبخ   716) محما لبااهلل اردبیل  تبریزیالاین ابوالحسن لل  بن أب ، تاجلمت احاتنقیح -3

 .153477خط  موجود در مجلس شورای اسالم ، شناسگر رکورد: 

 (.746) لضاالاین ایج  ، البالغف  للوم  فوائاالغیاثی -1

 .4735ق(، نسخ  خط ، ین  جامع:  5)ز  ، ناصرالاین ترمریالعلومشرح مت اح -4

؟(، ناشبر بوسبنوی الحباج    762) ، سبعا الباین تت بازان    المطول لل  ال لخبیص الشرح  -7و  -6

 و دیگبری  المت باح تلخبیص شود. یکب   . این ک اب در اصل، دو شرح محسوب م 4375افنای، 
 .مطول

، نسبخ  خطب  موجبود در سبازمان اسبناد و ک ابخانب  ملب         المخ صر )ف  شرح ال لخیص( -5

 .808823کا ک اب:   یران، شناسجمهوری اسالم  ا

 (.547) )ابن نحوی ( ، محما بن یعقوب حمویضو  المصباح - 6

 (.736) الاین محما خطی  القزوین ، جاللاالیضاح ف  للوم المعان  و البیان و البایع - 47

 (.714) الاین محما بن مظتر خلخال ، شمسمت اح تلخیص المت اح - 44

 (.773) الاین سبک ، بها االفراحلروس – 42

 .4712ق(، نسخ  خط ، ین  جامع:  5)ز  الاین کاش ماد، لشرح المت اح  -43

 (.756) الاین محما بن یوسف کرمان ، شمس التوائا الغیاثیتحقیر -41

ق(، نسخ  خطب  موجبود    5)ز  ، برهان الاین حیار محما خواف االیضاحاالفصاح ف  شرح -44

 .4264راغ  پاشا:   در ک ابخان

ق(، نسخ  خطب ، ینب  جبامع:     5)ز  والاین موذن  خوارزم الحر، حسامالعلومشرح مت اح -46

4714. 

محمبا ببن لبباالرحمان     المصباح ف  المعان  و البیبان و الببایع  تعلیر لل  ترجیز -45و  -47

ک  م ن المصباح ترجیزشود. یک  خود (. این ک اب در اصل دو شرح محسوب م 577) مراکش 

 بر نن م ن ک  شرح است.  است و دوم تعلیق ک اب

هبای مت باح بب  نگبار      حها و شرهای  را ک  بر تلخیصهای مت اح و شرحنگارناه، تلخیص -4

 است. دالیل این فر ، چنین است:فر  کرده العلوممت احهای را هم جزئ  از شرحدرنماه 

چ  م واضعان  ادلای تلخیص اثر قزوین  اگر»: است چنیناسمیت  مب ن  بر نظر دلیل م ن  -4

 . (13: 4357)اسمیت،  «گیردالعلوم را نادیاه م ها و مقاصا گس رده مت احهافسکاک  را دارد، 

دلیل فلست : نگارناه ب  پیروی از نظرگاه گادامر ک  مع قا است هر نبو  فهمب  یبک نبو       -2 

اسبت، شبرح، در نظبر    درنمباه ب  نگار   مت احهای  را ک  بر ک اب تتسیر است، جمیع تلخیص

 گیرد.م 
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مطابر ببا    ذکر معن  عنی  للم معان رایاست. ز  اخص از للم معان انیننک  للم ب یبرا»ترجم :   -6

شود کب    ریتتس ایب  گون  انیب  لرق مخ لف. اگر للم ب  نوردن معن  عنی انیحال و للم ب یمق ضا

- کب  مب   رایب نخواها مانبا ز   باشا اخص از نن باق حال( یبا مق ضا  معن تی)رلا  الم از للم معان

 «وجود داش   باشا  للم معان نک یباون ا میداش   باش انیللم ب متوانی

 الاین کاش  نک ب  دو ندرس زیر:وال و نثار لماداح هدربار -7
 http://ansari.kateban.com/print/2015 
http://labbaik.ir/Note/uNote.aspx?id=2172c494-c5e7-44e5-98b6-386d5335d63a 

کنبا کب    احما مطلوب ب  بخش  از سخن سبک  در دفا  از اتحاد دو للم معان  و بیان اشاره مب   -5

و « معبان  »سبک  نیست. مطلوب مع قا است سکاک  نبایا دو تعریبف مخ لبف ببرای     در واقع از نن

در للم معبان  نیبز    استزیرا وضوح داللت ک  ب  لنوان ویژگ  للم بیان مطرح شاه ی  کناارا« بیان»

تواننا بالث وضوح یا ختای کبالم شبونا. مطلبوب    ک  برای نمون  ایجاز و الناب نیز م وجود دارد چرا

 جویا:نظری بیابا ب  این سخن سبک  اس ناد م برای ننک  از میان قاما هم

هبای نن اسبت و همچنبان کب        للم بیان باب  از ابواب معبان  و فصبل  از فصبل   نینهر»سبک  گتت: »

-شود این للم نیز نسبت ب  للم معبان  متبرد حسباب مب     فرائ  نسبت ب  للم فق ، مترد محسوب م 

کنبا و  چنانک  در م ن مقال  نما سبک  این نظرگاه را از دیگبران نقبل مب     .(45: 2747)مطلوب،  ««شود

 پردازد.        ا نن م سپس خود ب  نق

نمیبز شبگتت و   های حکمبت من از راه شنیان و نگریس ن و خردورزی و دقت، ب  نک  ترجم  م ن:   -6

های نانشنای  دسبت یباف م کب  دوسبت داشب م ننهبا را بنویسبم تبا ثببت شبود و سبرگردان  را            ویژگ 

 .ها از دست برودپسنایام ک  مبادا این نک  نم 

خود اخ را  کرد و کبار او در   یهارا در ک اب  یترت نیاست ک  ا  کس نیخس ن یوترجم  م ن:   -47

و همب    کنبا  بخبش مب  و ننگاه نن را بخبش  کنا را مطرح م یابود؛ او مسئل  سابق  رو  ب نینوردن ا

مگبر ننکب     مانبا  نمب   هبا بباق  از نن بخش یاک  شاخ   صورت ب  کنا، م ادیها را نن بخش یهاشاخ 

را در نن منحصبر    و مسبائل  ردیب گ در نظبر مب   یهبا قوالبا  نن بخش یشاره شاه باشا. ننگاه براا اانب

 .بودنا زیبر سرِ س  یبا و زین  یو کرّام کرد م  دشمن  ی. او با کرّامکنا م

شریف جرجان  هم در حاشی  بر ک اب مطبول از جباای  ذات ایبن دو للبم از یکبایگر      میر سیا -44

للم معبان  نیسبت،   للم بیان، چ  ب  لحاظ ملک  یا قوالا یا ادراکش م وقف بر نتس »گویا: سخن م 

ای کب  از    ک  از معان  داش   باشیا. اما هنگام  ک  للم معبان  را بب  بررسب  فایباه    حال با هر تلقی

کنیم و للم بیبان را بب  بررسب  کیتیبت نن فایباه،      شود تعریف م ها حاصل م های ترکی خاصیت

ای از بیان نسبت ب  للم دیگر ب  منزل  مرک  ب  مترد خواها ببود و در ایبن صبورت شبعب     ننگاه للم 

 .(377: 4375)تت ازان ،  «شود. از همین رو پس از للم معان  قرار گرفتاصل محسوب م 

http://ansari.kateban.com/print/2015
http://ansari.kateban.com/print/2015
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 نابعم

 .  .، حقق  و شرح  و وضع فهارسب  ح المعان  و البیان و البایعالمصباح ف  للوم . تاب  . م مالک،ابن

 .اآلداب  یوسف، مک ب

نوری و تصبحیح و تحشبی  و تعلیقبات و    ، جمعدیوان حکیم ازرق  هروی. 4336ازرق  هِرَوی، ا. ج. 

  خط  . لباالرسول . تهران: دانشگاه تهران.

گیری یک ک اب درسب  بالغبت در قلمبرو    گیری یک ک اب درس : )شکلشکل. »4357. اسمیت، و

 .44-32 (:46) پژوهش و نگار  ک   دانشگاه ،  مجل .سارل  .ق.ن  ترجم .«فرهنگ اسالم (

 .، ناشر بوسنوی الحاج افنایالشرح المطول لل  ال لخیص. 4375 .تت ازان ، س

بیبروت: دار الک ب     .هنبااوی  .ح.، تحقیبر   العلومالمطول شرح تلخیص مت اح .4131 . ببببببببببب

 . العلمی

بازنگری در تاریخ اس قالل فبن ببایع   » .4367  .نوروزی،  و .ترک ، م . وهادی، رو تقویان، م جلیل 

 .446 -67سال پنجاه و یکم)سوم(: ، جس ارهای ادب «. در بالغت اسالم 

 دار: لبنان  . الجز  االول، .م ب صحیح .التنون و الک   اسام  لن الظنون کشف .تاب  .خلیت حاج 

 .العرب  ال راث احیا 

  .بیروت: دارالغرب االسالم . 6ج .لباس .، تحقیر ادبا المعجم اال .4663 حموی، ی.

 ج.2 .هاشبم محمبود   .م ه.، تحقیبر و تعلیبر   مت اح تلخیص المت اح .2777. م .خلخال ،  خطیب 

  .لل راث  األزهری  : مک بهقاهر

   .راغ  پاشا  ، نسخ  خط  موجود در ک ابخانک اب االفصاح ف  شرح االیضاح .4264. ح .خواف ، ب

، تهبران: مرکبز دائبر     43ج  ، دائبر  المعبارف ببزرگ اسبالم     «.انیب ب. »4367، ب. و فرزان  ، ا.دب دا
 . المعارف بزرگ اسالم

 .صادراوغل ، بیروت: دار حاج  مت   .نتصحیح ، االلجاز االیجاز ف  درای نهای. 2771. م .رازی، ف

 . العصری  ت: المک ببیرو .2ج .هنااوی .ح.، تحقیر  االفراحلروس. 2773 .سبک ، ب

 .هنااوی، بیروت: دارالک   .ح. ، حقّق  و للّق  و فهّرس   العلوممت اح .2777 .سکاک ، م

 .تهران: امیرکبیر .یاسم  .، تصحیح ردیوان مسعود سعا سلمان .4362 .سلمان، مسعا 

م. درویبش.  ، ببا مقامب  س. نتیسب  و حواشب      دیوان شاه نعمت اهلل ول . 4362اهلل ول . شاه نعمت

 تهران: ک ابتروش  للم .

 . رایتهران: م ، . معان4356س.  سا،یشم

موجود در مرکز احیا  میبراث اسبالم :    .677، نسخ  خط  ک ابت مت اح المت اح .677 .شیرازی، ق

 .قم
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 . تهران: فردوس. 4جلا سوم قسمت. تاریخ ادبیات ایران . 4373 صتا، ذ.

 .تهران: سمت .ترک  .رم  ، ترجمبالغت تاریخ و تطور للوم . 4353.  ضیف، 

  . ، بیروت: دارالک   العلمی4، ج هالسعاد مت اح .2772، ا. زادهکبریلا 

 (:61) ،مجل  کیهان انایش  .سیای .ح  ترجم .«نقا و بررس  مبان  فصاحت. »4371. لباالجتال، م
461-474 . 

   .سنای   تهران: ک ابخان .سیاق دبیر .مب  کوشش  ،دیوان لنصری. 4363 .ح .لنصری بلخ ، ا

 م. بیروت: مرکز انها  القوم .احصا العلو . 4664 .. مفاراب ، ا

 .تهران: فردوس . صتا .، با تصحیح و مقام  ذدیوان سیف فرغان . 4361. فرغان ، س

  الرقافب   : مک بب هالقاضب . قباهر   .. تحقیر مالموجوداتالمخلوقات و غرائ لجای . 2776قزوین ، ز. 

 . الاینی

  بیبروت: مک بب   .4جابوالتضبل اببراهیم.    م.. ال حقیبر  هلل  أنباه النُحا هإنباه الروا . 2771قتط ،  . 

 . العصری

   .، نسخ  خط ، ین  جامعشرح المت اح .4712. کاش ،  

، نسخ  خط  از ک ابخان  نبور لرمانیب    االیضاح ف  شرح مقامات حریری .647 .نمطرزی خوارزم ، 

 .1763ب  شماره 

 ، بغااد: منشورات مک ب  النهض .القزوین  و شروح ال لخیص. 4665مطلوب، ا. 

 .، لراق: دار رشیا نقای و  دراسات بالغی. 2747ببببببب . 

 پژوه. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. دانش .ت. تصحیح م ب . 4314 . النّجومالعلوم و درارییواقیت

 
 


