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قرآن، رخ نمايي و بالندگي علوم بالغي

زهرا سليمانى*  

چكيده
تأّملي در ادبيات منثور و منظوم عرب، گاه اصحاب اثر را در قامت ساحراني مي نماياند 
كه استادانه قلوب را مسحور، لب ها را ممهور، عقول را متحّير و فحول كالم و ادب را 
متغّيرالحال مي كردند؛ اما اين ساحت پر نقش و نگار با آمدن قرآن قرار از كف بداد و زيبايي 
و دلربايي را در ساية كالم خدايي تجربتي نو نمود و شايد راز سر به مهر تأكيد پيامبر صاحب 
مهر بر تمّحض بر كالم به عنوان مرام اعجاز خويش در همين مقوله قابل پي جويي باشد. 
چه آن كه هم او (صلّى اهللا عليه و آله و سلّم) در موارد عديده اعجاز كالم وحي را در مقابل 
ديده منكران قرار مي داد و بر آن بود تا به لسان قوم عرب و در پناه بيان شيواي رّب (جّل و 
عال) به شيوه اي كالمي با آنان چالش كند و سرير نخوت ايشان را به سنگ اعجاز كالمي 
قرآن ُخرد كند و حاصل اين تحّدي و دعوت به چالش، پيدايش فرع شايسته ستايشي است 

كه از آن با عنوان «علم بالغت» ياد مي شود.
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مقدمه
همة كاينات و هستي ها، از كوچك و بزرگ، از سوي آفريننده حكيم بر پاية دقيق ترين 
اصول و نواميس پديد آمده اند. يكي از اين نواميس، تاثير شيء ماليم و متناسب است در 
نفس انساني. انسان از هر چيز خوب و زيبا و متناسب خوش حال شده، به سوي آن جذب 
مي شود. يكي از اين چيزها لفظ فصيح و شيرين و كالم بليغ و متناسب است. برعكس، لفظ 

ناهنجار و كالم غيربليغ كمترين تاثيري ندارد و خستگي و بيزاري مي آورد. 
خداوند خود نيز مطابق ناموس و قانوني كه قرار داده است، عمل فرموده و كتاب خويش، 
كريم،  قرآن  است.  كرده  نازل  بالغت  و  زيبايي  و  فصاحت  صورت  كامل ترين  در  را  قرآن 
از نظرگاه هاي بسياري معجزه است و مانندناپذير و جهات كماليه قرآن مجيد منحصر به 
فصاحت و بالغت آن نيست. اما همة آن جهات و معاني، در قالب بليغ ترين و باالترين نوع 
ممكن سخن ادا شده است. پس ناموس بالغت در آن به حد اعلي رعايت و معمول شده 
است. بدين گونه قرآن، بجز جهات ديگر و جنبه هاي بسيار مهم آن، از نظر لفظ و بالغت 
و زيبايي و فصاحت، و وفور عنصر ادبي در آن، نمونه اي مانندناپذير است و رعايت حكمت 

بالغت در آن اصلي بنيادي و استوار است (حكيمي، 1381: 3).
اما آنچه بيش از همه عرب را به عجز واداشت، اعجاز ادبي قرآن است؛ چرا كه عرب 
داشتند  قرار  بالغت  و  فصاحت  قلة  اوج  در  و  بودند  عربي  ادب  فنون  خبرگان  نزول،  زمان 
( روستايى، 1389: 126) و مويد اين مطلب آن است كه پيامبر كالم را معجزة خود ساخت و 
همواره مخاطبان را به مبارزه فرامي خواند كه اگر توان هنري داريد سوره اي يا آيه اي مثل 
آن بياوريد؟ نخستين دليل و علت آن، ايمان خود پيامبر، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، بود 
بر اين كه قرآن سخني معمولي و متعارف نيست كه از دهان همگان چون آن بتراود. قرآن 
هرچه بود - منهاي معارف و اخالق و احكام آن – در جامعة عرب برترين گونه سخنوري 
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را آفريد و خود را از جهت آهنگ هاي لفظي و رنگ هاي معنايي و هماهنگي-هاي لفظي و 
معنايي جزء هنرهاي ناب كالمي ساخت (محبتي، 1380: 25).

نخستين هسته پيدايي علم بالغت گشايش اين نكتة سربسته بود كه راز اعجاز قرآن 
در كلمات و الفاظ آن است يا در معاني و موضوعات آن؟ چه رمز و رازهايي شيوة سخنوري 
قرآن را تا بدين پايه بركشيده است كه بشر از اتيان به مثل آن ناتوان است ورنه واژه ها همان 

كلمات معمولي و متعارف است كه در همه جا و در اختيار همگان است.

الف- اعجاز بياني قرآن كريم
1- معجزه از نظر لغت و اصطالح

ريشة معجزه «عجز» است؛ به معني ضعف و ناتوانى و عاجز، يعنى ضعيف و ناتوان. (ابن 
فارس، 1971: 232/4). معجزة پيامبر آن است كه دشمن هنگام تحّدى و مبارزه طلبى در 

برابِر آن ناتوان باشد (فيروزآبادى، 1952: مادة عجز).
است  امرى  معجزه  پس  ندارد.  تفاوتى  آن  لغوى  معناى  با  معجزه  اصطالحى  معناى 
صداقِت  اظهار  قصد  به  پيامبرى  اّدعاى  با  و  فرامى خواند  سعادت  و  خير  به  كه  خارق العاده 
مّدعى پيامبرى از جانب خداوند مقرون است (جرجانى، بي تا: 121)؛ يا امرى است خارق العاده، 
معجزه  در  را  امر  سه  معنا  اين  (سيوطى، 1987: 3/4).  معارضه  بدون  و  تحّدى  به  مقرون 

توضيح مى دهد: خرق عادت، مقرون به تحّدى بودن و بدون معارضه.
و  سخنورى  و  گفتار  شيوايى  در  عرب ها  و  است  بوده  عرب ها  هنر  بالغت  و  فصاحت 
ستيزه گرى هنگام دشمنى سرآمد بودند (جاحظ، 1948: 9/1)؛ اما قرآن اين مهارت را نقض 
و خرق عادت كرد و در عين حال به زبان آنان و سّنت هاى سخنورى آنان نازل شد. نكتة 
قابل توجه در اين جا آن است كه معجزه زمانى اثبات مى شود كه معلوم و در سطح درك 
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خصم، هرچند فراتر از توان آن ها باشد و تأثير آن در طول زمان و به ميزان نياز مردم در 
و  امت  بين  رابطة  اين سخن  نبى، 1968: 67).  باشد (مالك بن  داشته  استمرار  دين  تبليغ 
معجزه را از دو جهت تعيين مى كند: 1- وضعيت اّمت و 2- زمان معجزه. از نظر وضعيت 
بايد گفت كه معجزه هاى پيشين حّسى بوده و با وضع ملّت هايى كه معجزه در آن رخ داده 
تناسب داشته است؛ اما معجزه اّمت عرب به خاطر هوش و درك شان عقلى بوده است. از 
حيث زبان هم اين معجزه عقالنى است، تا اهل بصيرت تا پايان جهان آن را دريابند؛ اما 
معجزات گذشتگان بصرى بوده و با از بين رفتن آن از يادها مى رفته است. چيزى كه عقالنى 
باشد ماندگار است و آيندگان نيز آن را درمى يابند (سيوطى، 1987: 3/4). لذا اعجاز قرآن 
به واسطة جاودانگى اش، با معجزات امتهاى پيشين متفاوت است. طبيعت اعجاز آن نيز با 

جاودانگى و ماندگارى تناسب دارد.
آيات تحّدى نيز بيانگر قدرت خداوند هستند و اشاره به اين نكته دارند كه فرجام كار 
مخالفان خسران است (طور/33- 34؛ إسراء/88؛ هود/13؛ بقره/23-24). با مراجعه به آيات 
تحّدى قرآن كريم مشّخص مى شود كه حكمت خداوند در تحّدى و رويارويي با مخالفان 
سوره  يك  و  آن  مثل  سوره  ده  قرآن،  اين  مثل  آن،  مثل  سخنى  است:  بوده  مراتب  داراى 
مثل آن (باقالني، 1954: 252)، اين نهايت تحّدى و گرفتن بهانه از دست آنان است. در 
عبارت «َفاِن لَم َتفَعُلوا َو لَن َتفَعُلوا» آية 24 بقره از آيات تحّدى و دليل بر اثبات نبوت است: 
1- معجزه بودن مورد تحّدى؛ 2- خبر غيبى از اين كه هرگز توان آن را ندارند (زمخشرى، 

بي تا: 247/1).
اما دربارة معارض نداشتن، اگر معجزه از امور نزديك و مشابه آن سالم بماند، اعجاز بر 
آن جايز است. خداوند قرآن را از اين امور حفظ كرده است. تاريخ از كسانى ياد مى كند كه 
پنداشتند مى توانند به معارضه با آن بپردازند. برخى ادعاى پيامبرى كردند و آنچه را كه القا 
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مى كردند قرآن ناميدند تا ادعايشان بى دليل و نشانه نباشد. برخى هم معارضة قرآن را به 
عنوان صناعتى برگرفتند و پنداشتند بر اين كار توانا هستند؛ اما همة اينها از حقيقت جاودان 
هرگونه  از  زمين  در  و  كرده  حفظ  تدبيرش  با  خداوند  را  كريم  قرآن  بوده اند.  غافل  قرآنى 

معارضه سالم نگه داشته است (الخطابى، بي تا: 31).

2- معجزة لفظى قرآن كريم
قرآن كريم با معجزات دوران گذشته تفاوت دارد؛ چون كتابي است كه محتواي آن با 
عقل قابل درك است و عموم عرب ها ويژگي خاص آن را دريافته اند كه معجزة آن، همان راز 
پنهان واژگاني است كه مدلول آن را مي شناسند. معجزة پيامبر، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، 
سخن و كالم است؛ پديده اى است كه از يك سو با جهان معنى و آسمان وحى در ارتباط 
است و از سوى ديگر با عالم خاك. سخن پديده اى است همانند انسان، ناشناخته؛ و لطيفه اى 
«ُيدَرك و الُيوَصف». خالصه آن كه سخن، افسونگر ماهرى است كه گوش هوش شنونده 
را تصاحب كرده، او را مجذوب خويش مى كند و حديث «و إنَّ ِمَن الَبيان لَِسحراً» (ميدانى، 
1959: 90/1)، اشاره به آن است. آية شريفة «َخلََق االنساَن، َعلََّمُه الَبيان» (الرحمن/4-3) 
خود بيان حيرت انگيزى است كه سحر بيان و نعمت زبان را كمال بخش آفرينش انسان قرار 

داده است (ر. ك. نصيريان، 1384: 7-6).
استوارِى  وصف شدنى؛ مثل  امرى است درك شدنى نه  قرآن  سكاكى مى گويد: «اعجاز 
وزن در شعر كه قابل درك است نه قابل وصف؛ يا همچون مالحت، يا همچون درك نغمة 
خوش، كه درك آن براى آنان كه از روان سالم برخوردار نيستند ممكن نيست، جز به آگاهى 
دقيق از دو علم معانى و بيان» (سكاكى، 1937: 196). دقت و ژرف كاوى در ريشة لغوى 
معنى  به  ماده  اين  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  آن  مختلف  معانى  و  كريم  قرآن  در  «بلغ» 
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رسيدن و انتها در آيات قرآن فراوان به كار رفته است و تنها در يك مورد به صورت «بليغ» 
آمده است: «َفَأعِرض َعنُهم و ِعظهُم و ُقل لَهم فى أنُفِسِهم قوًال بليغًا»؛ «پس از ايشان روى 
بگردان و پندشان ده و به آنان سخنى شيوا و رسا، كه در جان و دل شان مؤثر افتد، بگو» 
(نساء/61-63). بنابراين آنچه پيامبر، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، به آن مأمور شده نه صرف 
تأثيرگذار  سخنى  كه  است  شده  مأمور  وى  است.  معمول  تبليغ  از  فراتر  مقوله اى  كه  تبليغ 
بگويد و اين سخن مؤيد آن است كه تأثيرگذارى بر جان و تحريك احساسات آن همان 
معناى بالغت است نه صرِف انتقال معنا. اين معناى بالغت، تازه و بديع نبوده است بلكه 
عرب ها با آن آشنا بوده اند و قبل از نزول قرآن در ميان شان رواج داشته است. بليغ آن كسى 
است كه در كالم مهارت داشته باشد و كالمش در دل و جاِن شنوندگان كارگر افتد نه آن 
كس كه تنها معنا را منتقل كند. معناى تأثيرگذارى در بالغت با طبيعت اعجاز بالغى سازگار 
است. پس ناتوانى مردم در برابر خداوند به پيروى از حالل و دورى گزيدن از حرام نيست، 
بلكه ناتوانى ايشان در برابر ويژگى بالغى است كه خداوند به قرآن اختصاص داده است؛ 
يعنى با تأثيرگذارى بر آنان ناتوان و خوارشان گردانيد تا از اوامر او پيروى و از نواهى او پرهيز 
كنند و حتى خاندان و ثروت را رها كنند و از لّذت هاى دنيوى در راه او كناره بگيرند. مراد از 
اعجاز بالغى نيز همين تأثيرگذارى شگرف بر جان است (الكّواز، 1386: 26-28). لذا خّطابى 
گفته است: «اعجاز قرآن جنبة ديگرى هم دارد كه مردم از آن غافلند جز اندكى از آنان، و 
آن تأثير آن بر دل و جان است» (خّطابى، بى تا: 64) و «بيشتر دانشمندان اهل فن، بر اين 
پندارند كه اعجاز قرآن از جنبة بالغى آن است» (همان: 25). ابوهالل عسكرى نيز مى گفت: 
«بدان، شايسته ترين دانش ها براى فراگيرى پس از شناخت خداوند، دانش بالغت و شناخت 

فصاحت است كه اعجاز قرآن كريم بدان شناخته مى شود» (عسگرى، 1971: 7).
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3- رويارويي سخن معجز قرآن با سخن اعراب
عناصر تشكيل دهنده سخن، حروف، واژگان و جمله ها هستند. هر سخني داراي دو بعد 
ظاهري و معنوي است: در بعد ظاهري تركيب و نحوة چيدن و زيبايي ظاهري مواد سازندة 
سخن مد نظر است كه آن هم از راه صوت، قابل دريافت و درك است؛ اما هدف بُعد معنوي، 
است.  سخن  واقعي  مفهوم  ارائة  و  مخاطبان  به  سخن  قالب  در  نهفته  ظريف  نكات  انتقال 
آنچه در مورد سخن بيش از همه اهميت دارد نوع ساختار آن است. با اين كه ابزار سخن به 
صورت يكساني در اختيار همگان است، اما سخن به درجات مختلفي از كمال و نقص تقسيم 
مي شود؛ برخي در سطحي نازل تر مقصود خويش را مي رسانند؛ برخي قدري بهتر و برخي به 
لحاظ كمال وجودي خود قادرند به زيباترين شكل، سخن خويش را بيان كنند. زيبايي سخن 
به كمال صاحب سخن ارتباط دارد. به هر اندازه كمال و آشنايي به راز و رمز سخن بيشتر 
باشد، سخن روان تر، رساتر و عميق تر خواهد بود. آنگاه كه گويندة سخن خداي سبحان باشد 
ديگر سخني برتر از آن مقصود متصور نيست. رمز اعجاز ادبي قرآن نيز همين است. با اين 
قرآن  چون  سخني  آفرينش  توان  ديگران  است،  همگان  اختيار  در  يكسان  سخن  مواد  كه 
را ندارند؛ زيرا قرآن از منبع كمال و زيبايي محض سرچشمه مي گيرد و چون صفت كمال 

ديگران محدود است قادر به اين گونه سخن گفتن نيستند (روستايى، 1389: 127) 
قوم عرب، در روزگار جاهليت به مرتبة بلندى از بالغت و سخنورى دست يافت. قرآن 
حمُن َعلَّم القرآَن  كريم بارها به اين مرتبت بلند اشاره كرده است؛ از جمله در آياتى چون: «الرَّ
َخلََق اِالنسان َعلََّمُه الَبيان» (الرحمن/1-4)؛ «َو اِن َيقولوا َتسَمع لَِقولَُهم» (المنافقون/4)؛ «َو 
در  عرب  توانايى  كريم  قرآن  (بقره/204).  نيا»  الدُّ الَحيوة  فى  قولُُه  ُيعِجبك  َمن  الناِس  ِمَن 
جدال و ستيزه را با چنين عباراتى نشان داده است: «َفاِذا َذَهَب الَخوُف َسلَُقوُكم بِالسنٍة حداد» 
(احزاب/19)؛ «َو ما َضَربُوه لََك اّال جدال بَل ُهم َقوٌم َخِصُمون» (الزخرف/58). بزرگ تر دليل 
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زبان آورى اين قوم آن است كه پيامبر، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، براى نشان دادن معجزه 
و حّجت خويش، يكسره همة تازيان را به تحّدى با بالغت روشن قرآن فراخواند. اين دعوت، 
به وضوح ميزان زبان آورى و قدرت سخنورى خداداِد اين قوم را نشان مى دهد و بر بصيرت 

آنان در شناخت ارزش الفاظ و معانى و رسايى تعبير داللت دارد.
ادبّياتى كه تازيان جاهلى به يادگار نهاده اند، آثارى را در بر دارد كه فصاحت و زبان آورى 
آن ها را به تصوير مى كشد و نشان مى دهد كه چگونه به شيوه اى سخن مى گفتند تا بتوانند 
خطيبان  و  شاعران  سازند.  مجذوب  را  شنوندگان  گوش  و  دل  و  برسند  خويش  اهداف  به 
زبان آور عرب، هرچه را بر خاطرشان مى گذشت، نمى پذيرفتند؛ بلكه چندان آن را پيراسته و 
آراسته مى كردند تا به آثارى ارزشمند دست يابند. آن ها براى آفريدن چنين آثار سنجيده اى 
بارها مى انديشيدند و به بازنگرى مى پرداختند و براى يافتن معناى درست و واژة برگزيده، 
تالش هاى طاقت فرسايى متحّمل مى شدند. راهنماى آنان در اين مسير، بصيرتى استوار بود 
كه به كمك آن الفاظ و معانى را از يكديگر بازمى شناختند و سخن را از آنچه ماية تباهى و 

زشتى است، نگاه مى داشتند. (جاحظ، 1948: 9/2). 
خطيبان را به  فراگير حاكم بود كه شاعران و به دنبال آنان  ذوقى  روزگار  گويا در آن 
مجاورت  در  ُعّكاظ  بازار  بويژه  عرب،  بزرگ  بازارهاى  بى ترديد  وامى داشت.  سخن  آراستن 
و  مى كردند  رقابت  بازار  اين  در  شاعران  و  خطيبان  بود.  مؤثّر  ذوق  اين  پيدايش  در  مّكه، 
مى كوشيدند گوى سبقت را در حضور شنوندگان از رقيبان بربايند و گويا داورى قريش در 
اين زمينه همواره پذيرفته بوده است. گويا شمارى از شاعران استاد نيز بودند كه در اين بازار 
مقام قضاوت داشتند و داورى آنان بدون چون و چرا پذيرفته مى شد. در اخبار نابغه ذبيانى 
آمده است كه شاعران تازه كار، در بازار عّكاظ او را به داورى برمى گزيدند؛ از نكته سنجى ها 
خويش  مراجعات  و  مباحث  ضمن  در  جاهلى  شاعران  كه  پيداست  نابغه  اظهارنظرهاى  و 
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نظرياتى پيرامون معانى و الفاظ ابراز مى كرده اند. با مطالعة ادبيات اين دوره درمى يابيم كه 
نكاتى  گهگاه  و  بودند  سختگير  بيانى  صور  و  معانى  و  الفاظ  گزينش  در  دوره  اين  شاعران 
پيرامون سروده هاى يكديگر مطرح مى كردند كه بى شك ريشة مالحظات بيانى در بالغت 
عربى است. هر كس شعر جاهلى را بررسى كند، آن را آكنده از تشبيه و استعاره مى يابد. 
احيانًا در اين اشعار، انواع طباق و جناس نيز به چشم مى خورد. اين همه به وضوح، توّجه 
فراوان شاعران اين دوره را به آراستن سخن و مهارت در جلوه هاى بليغ آن نشان مى دهد. 
اين رويكرد پس از ظهور اسالم، به بركت شيوة فصاحت و بالغتى كه پيامبر، صلّى اهللا عليه 
و آله و سلّم، و قرآن، در پيش گرفتند، شروع به گسترش و رشد كرد. مسلمانان شب و روز 
آيات قرآن را تالوت مى كردند و سخنان رسول، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، بر زبانشان جارى 

بود و خطابه هاى او جان آنان را سرشار ساخته بود (ر.ك. ضيف، 1383: 19-15).

ب. سير تكوين و تكامل علوم بالغي در سايه سار قرآن
1- ماهيت بالغت

رازهاي اعجاز قرآن پس از عصر صحابه و آغاز دوره تابعين و پيروان تابعان آغاز شد؛ 
آن هم نه در علم و فن مشخص و معلومي به نام بالغت، بلكه بيشتر در تبيين معاني قرآن 
و تفسير موضوعات آن. هرچند كلمه بالغت و مشتقات آن از ابتداي نزول قرآن در گفتار 
مسلمين وجود داشت و حتي گهگاه به بازكرد معنايي آن نيز پرداخته مي شد چنان كه علي، 
عليه الّسالم، روزي بالغت را «قلٌب عقوٌل و لساٌن قائٌل» خواند يعني «دلي دريابنده و زباني 
گويا». اما اين تفسيرها گونه اي بازكرد كاربردي بالغت بود تا نهادينه سازي اصول منطقي 

علم بالغت و فن معاني، بيان و بديع (محّبتي، 1380: 26). 
دانش بالغت، مثل علم منطق و دستور زبان، ريشه در فطرت آدمى دارد. همة انسان-ها، 
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على رغم فرهنگ ها و نژادها و زبان هاى گوناگون، در حّد ذوق، قواعد بالغت را در گفتار 
و نوشتار خويش به كار مى گيرند. هر انسان بليغى در هر گوشه اى از عالم وقتى بخواهد 
اساسى  اصل  بايد  او  است؛  بالغت  قواعد  مراعات  به  ناچار  بگويد،  سخن  مؤثر  گونه اى  به 
«مطابقت سخن با مقتضاى حال مخاطب» را در نظر بگيرد و هرگاه بخواهد سخن خود را 
بيارايد، به ناچار به سراغ جاذبه هايى چون استعاره، تشبيه، تضاّد، مراعات نظير و ... مى رود. 
بسيارى از مباحث علم بيان، از جمله مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه از مشتركات فرهنگ 
بشرى هستند و در زبان و ادبيات همة اقوام و ملل ديده مى شوند. بنابراين هيچ شخص يا 

ملتى را نمى توان مخترع اصول اساسى و بسيارى از آرايه ها و عناصر بالغى دانست. 
در  كه  را،  بالغت  دانش  بشرى،  مشتركات  از  فارغ  باشيم  خواسته  اگر  همه  اين  با 
سرزمين هاى اسالمى باليده است، ريشه يابى كنيم، بايد اقرار كنيم كه اين دانش، بيش از هر 
چيز وامدار فصاحت و بالغت پر رمز و راز قرآن مبين است. مسلمانان پاك اعتقاد و نخستين، 
آيينه-گردان  آنان،  جان  و  دل  و  بودند  ُمنزل  آيات  در  تدبّر  و  تأّمل  اهل  چيز  هر  از  پيش 
خورشيدى بود كه از مشرق مصحف شريف طلوع مى كرد. شوق دريافت راز و رمز زيبايى 
عروس حضرت قرآن، دل و جان آنان را مى گداخت و رمز اين اعجاز، چونان رازى سر به 
سرگشتگى  مى داشت. اين  خشيت  حيرتى از سر  دانستن، به  حسرت  فهم آنان را در  مهر، 
و حيرت به پايه اى بود كه جمعى از سر اعجاب گفتند دستى از غيب در كار است كه بر 
سينة نامحرم مى زند و آوردن نظير قرآن را ناممكن مى سازد. تالش براى فهم اعجاز قرآن 
و چگونگى آن، سرانجام اين ثمره بزرگ را داشت كه دانشى تناور به نام دانش بالغت را 
در ميان مسلمانان به بار نشاند. قرآن كريم همان گونه كه منشأ پيدايش دانش هاى فراوانى 
چون تفسير، تجويد، صرف، نحو، فقه، اصول و .... و مبدأ گسترش بسى دانش ديگر محسوب 
مى شود، زمينه ساز برآمدن درخت سايه گستر بالغت نيز هست؛ درختى با ريشه اى عميق و 
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بروبارى نغز و خواستنى (ضيف، 1383: 2-1).
هم زمان با پيشرفت اسالم و توّجه مردم غيرعرب به اسالم، به تدريج بحث دربارة اعجاز 
قرآن درگرفت. مردم نياز به فهم و درك اسرار و رموز اعجاز قرآن كريم پيدا كردند؛ اين بود 
كه براى اثبات اعجاز قرآن تدوين علوم بالغى ضرورى به نظر مى رسيد و چون قديم ترين 
همچون  داده،  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  نيز  را  بالغت  مباحث  از  برخى  كه  بالغى  كتب 
و  فراء  و «معانى القرآن»  جاحظ  و «نظم القرآن»  المثنى  بن  معمر  ابوعبيده  «مجازالقرآن» 
«اعجازالقرآن» رّمانى و «اعجازالقرآن» باقالنى، براى اثبات اعجاز القرآن نوشته شده است، 
پس مى توان نتيجه گرفت كه هدف و غرض اصلى از علوم بالغى در آغاز، اثبات اعجاز 
قرآن و آگاهى بر رموز و اسرار فصاحت و بالغت آن بوده است؛ ولى بعدها كه اين علوم به 
صورت دانشى مشّخص و ممتاز از ساير علوم تدوين يافت، بيشتر هدفش شناخت كالم دانى 
از عالى و اجتناب از فساد ذوق و انحراف طبع شعرا و نويسندگان بوده است (علوى مقّدم، 

.(308 :1372
مسلمانان از نخستين دوران ظهور اسالم و انتشار قرآن پي بردند كه براي شناخت درست 
اين كتاب، به مجموعه اي از پژوهش هاي دقيق و روشن بالغي، و جمع بندي و تطبيق يك 

سلسله حقايق تعبيري و مواد اصلي در مورد سخن و معاني نيازمندند. 

2- گروه هاي مؤثر بر پيدايش علوم بالغي
از روزگار پيامبر، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، و از روزهايي كه ابن عباس، مردم را براي 
فهم قرآن كريم، به تأّمل در اشعار عرب فرا مي خواند، علوم بالغي قرآن پي ريزي مي شد، 
ليكن به شكلي درهم آميخته و بدون رده بندي. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد مى توان 
مهم ترين افراد و گروه هايى را كه در بسط و تحكيم علوم بالغى كالم در ساية تمّسك به 



102

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 8 

قرآن تأثير داشته اند بدين صورت برشمرد:
1- خود پيامبر اسالم، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، كه در زمان نزول وحى برخى از وجوه 
جمال قرآن را براى ياران و اصحاب بازمى كرد و با «جوامع الكالم» خويش مقدمات گسترش 

سخن زيبا را مى گسترد. چه او در ميان عرب فصيح ترين سخنور شناخته شده بود.
2- صحابه بزرگ و تابعان كه هر كدام به نحوى در هنگام تفسير آيات قرآن گوشه اى 
از زيبائى هاى لفظى و معنوى آن را بازمى كردند. از ميان آنان به ويژه تأثير امام على، عليه-
الّسالم، و ابن عباس بسيار قابل توجه و تأّمل است. على، عليه الّسالم، در طول حيات خويش 
همواره با بالغت ذاتى، قرآن گويايى براى قرآن خاموش بود و بسيارى از نكته ها و رازهاى 

بالغى آن را گشود.
3- پس از صحابه و تابعان، مهم ترين گروهى كه به صورت گسترده دربارة اعجاز قرآن 
و شيوه هاى سخنورى در آن قدم زدند و قلم برداشتند متكلمان هستند. از مهم ترين متكلمان 
در حوزه تحليل و تبيين اعجاز معانى و الفاظ قرآن و ارتباطشان با مسائل و مبانى عصرى 
و عقلى مى توان واصل بن عطا، حسن بصرى، جاحظ، ابوبكر باقالنى، ابوعلى رّمانى، جاراهللا 

زمخشرى، قاضى عبدالجّبار معتزلى و فخر رازى را نام برد.
4- اديبان و لغت شناسان و زبان گرايان و دستورشناسان (نحويان) نيز تأثير اساسى را در 
تكوين زيباشناسى قرآن از آن خود ساختند و آثار و رسايل بى شمار در نقد و فهم زبان عرب 
و قرآن به وجود آوردند؛ چنانكه نحويان بزرگ همچون سيبويه، مبّرد، فارسى و سكاكى براى 
اثباِت دعوى هاى زبانى خويش به آيات قرآن بسيار استناد مى جستند و در ضمن آن، نكات 

زيبا و برجسته كالم وحى را پرورش مى دادند. 
5- مفّسران قرآن و محّدثان اخبار و قاريان روايت هاى چهارده گانة آن نيز جزو طبقاتى 
هستند كه در تبيين نكات زيباى قرآن و تطبيق معانى حديث بر قرآن و برعكس و كشف 
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وابستگى ها و پيوستگى ها اين دو بى تأثير نبوده اند كه از جمله اينان مى توان به اُبى، عاصم، 
حفص، طبرسى، شيخ طوسى، زمخشرى و فخر رازى اشاره كرد.

6- گروه ديگرى كه در گسترش و تعميق و تكوين علوم زيباشناسى قرآن تأثير داشته اند 
شاعران و كاتبان و ناقدان در فرهنگ عربى و اسالمى بوده اند؛ چرا كه در حوزه رقابت ميان 
ادبا و ميدان ارزيابى آثار ايشان، ناقدان كالم بسى اوقات براى اثبات برترى سخِن مورد نظر 
خويش به آوردن آيات قرآن و تمسك بدان، چنگ مى يازيدند و همين نكته روز به روز وجوه 
بالغت قرآن و انواع معانى لغات و جمالت آن را بيشتر و گسترده تر مى ساخته است؛ تا بدانجا 
كه بسيارى كتب و زمينه هاى «معانى القرآن»، «وجوه القرآن» و امثال آن پيدا شده است. از 
ميان اين گروه مى توان به حسان بن ثابت، فرزدق، جرير، جاحظ، ابن قتيبه، آمدى، بحترى، 
ابوتمام، متنبى، ابن رشيق، ابوهالل، قدامه، بديع الزمان، حريرى، ابن اثير، خفاجى، قلقشندى، 

سكاكى، خطيب و جرجانى اشاره كرد. (ر.ك محّبتي، 1380: 30-27).
و اين چنين اديبان مسلمان در پي درك و دريافت اصولي و علمي وجوه اعجاز قرآن، 
علم «بالغت» را پي ريختند، و مجموعه اي از بهترين كتاب هاي اين رشته را پديد آورند و 

به حق به نيكي از عهدة اين مهم برآمدند. 

3- نام آوران بالغت ساز: از كتب قرآني تا علوم بالغي
پيدايش علوم و فنون بالغت با دو انگيزة مهم هم زمان و به موازات ديگر علوم اسالمي 
و معارف ديني رو به گسترش نهاد: يكي اثبات اعجاز قرآن مجيد با ياري قواعد آن و ديگر 
ايجاد قواعد و ضوابطي براي كّتاب، مترسالن و منشيان تا در كار خود از آن ها ياري گيرند. 
تاريخ بالغت به شكل مالحظات و نكته هاي ساده اي كه عرب هاي جاهلي در اين زمينه بر 
زبان مي آوردند، آغاز مي شود و با پيشرفت حيات عقلي عرب پس از اسالم گسترش مي يابد 
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و در دوران عباسيان عمق مي يابد؛ اما وضع قواعدي براي علوم بالغت به صورت رسمي از 
اوايل سده سوم آغاز شد. بنيانگذاران و عالمان اين فنون را از آغاز تا عصر تكامل اين فنون 

به چند طبقه مى توان تقسيم كرد:
طبقه اّول: در سدة سوم سه تن از بزرگان علم و ادب به مسائل علوم بالغت روى آوردند 
و در اين زمينه به بحث و تحقيق پرداختند. يكى از آنان ابوعبيده معمر بن مثّنى (م 210ق) 
بود كه كتابى با عنوان «مجازالقرآن» تدوين كرد كه در آن به نكات بالغى قرآن اشاره شده 
است. دومين عالم از اين طبقه، ابوعثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ (م 255ق) است. 
جاحظ در كتاب «البيان و التبيين» به بيان مسائل فصاحت و بالغت پرداخت و ضمن اشاره 
به برخى از نكات بالغى قرآن به ذكر اوصافى كه هر كاتب و خطيب بايد دارا باشد پرداخت. 
سومين اديب، ابوالعباس عبداهللا  بن معتز بن متوكل عباسى (م 296ق) است. ابن معتز، اولين 
كسى است كه در زمينة بديع و بديعيات سخن گفته و كتابى به نام «البديع» نوشته است. 

اين سه تن نخستين كسانى بودند كه دربارة معانى و بيان و بديع بحث كرده اند.
طبقه دوم: دانشمندان مشهور اين طبقه، كه همگى از پيشوايان و مبتكران فنون بالغت 
هستند در سدة چهارم ظهور كرده اند. نخست ابوالفرج قدامه بن جعفر (م 337ق) صاحب 
كتاب اى «نقدالشعر»، «نقدالنثر» و «جواهرااللفاظ» است. دوم ابوالحسن على  بن عبدالعزيز 
قاضى  است.  خصومه»  و  المتنبى  بين  كتاب «الواسطه  صاحب  (م 366ق)  جرجانى  قاضى 
جرجانى در كتاب خود از استعاره، تشبيه، جناس و تفاوت استعاره در شعر و نثر و استعاره 
زشت و زيبا سخن گفته است. سومين عالم اين طبقه، ابوهالل حسن  بن عبداهللا  بن سهل 
تعريف  چون  مسائلى  از  آن  در  كه  است  (م 395ق)  كتاب «الصناعتين»  صاحب  عسكرى 
بالغت و نمونه هايى از سخن بليغ و غيربليغ سخن گفته است؛ همچنين در ايجاز، اطناب، 

تشبيه، سجع، ازدواج، استعاره، كنايه، تعريض و امثال آن بحث كرده است.
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طبقه سوم: برجستگان علماى اين طبقه در سده پنجم مجموعًا چهار تن بودند. آنان نه 
تنها بر استحكام مبانى فنون بالغت همت گماشتند بلكه براى اين فنون نظم و ترتيب وضع 
كردند و با نبوغى كه داشتند اين فنون را به كمال نزديك كردند. ابتدا شيخ قاضى ابوبكر 
محمد بن جعفر باقالنى (م 403ق) است. باقالنى كتاب «اعجازالقرآن» را تأليف كرد و در 
آن، ضمن بيان وجوه اعجاز قرآن به مسائلى چون تعريف بالغت، استعاره، تشبيه، مماثله، 
تجنيس، موازنه، مساوات، ايغال، توشيح، كنايه، تعريض، عكس، تبديل، استطراد و نظاير آن 
پرداخت و اين اصطالحات را بعضًا با آيات قرآنى تطبيق داد. دومين عالم، ابوالحسن محمد 
بن طاهر شريف رضى معروف به سيدرضى (م 406ق) است. او دو كتاب در زمينة فنون 
بالغت تأليف كرد: يكى «تلخيص البيان عن مجازات القرآن» است كه در آن از سورة بقره 
شروع كرد و آياتى را كه نكات بالغى در آن ها وجود داشت مطرح كرد و دليل بليغ بودن 
آن ها را توضيح داد؛ كتاب ديگر او «المجازات النبويه» است كه در آن برخى از كلمات رسول 
اكرم، صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، را عنوان كرد و وجوه بالغت آن ها را شرح داد. سومين 
عالم اين طبقه، ابوعلى حسن بن رشيق قيروانى (م 456ق) است. قيروانى كتاب «العمده» 
را نوشت و در آن ابوابى را به مسائل معانى و بيان اختصاص داد. چهارمين ستارة آسمان 
ادب و بالغت در اين دوره امام ابوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانى (م 474ق) است. 
ديگرى  و  يكى «داليل االعجاز»  است:  بالغت  فنون  در  كتاب  دو  صاحب  عبدالقاهر  شيخ 
«اسرارالبالغه». وى فنون بالغت را به بهترين وجهى تنظيم و ترتيب داد؛ به گونه اى كه از 

زمان او به بعد همة علماى اين فنون روش او را دنبال كردند.
در سدة ششم يكى از معاريف و نوابغ علمى در تفسير قرآن بويژه متبحر در نكات بالغى 
قرآن ظهور كرد و شاهكارى تحت عنوان «كّشاف» در تفسير قرآن ارائه كرد؛ اين عالم و 
مفّسر بليغ جاراهللا محمود بن عمر معروف به زمخشرى (م 538ق) است. زمخشرى همچنين 
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كتابى به نام «اساس البالغه» تأليف كرد و در آن به ذكر اصطالحات اين فنون پرداخته. 
پس از زمخشرى، ابويعقوب يوسف  بن ابى بكر معروف به سكاكى (م 626ق) به عرصة 
گردن  به  بزرگ  حقى  سكاكى  گذاشت.  قدم  بالغت،  فنون  ويژه  به  مختلف،  فنون  و  علوم 
علماى بالغت پس از خود دارد؛ زيرا اين علم را چنان منظم و منّقح ساخت كه تا عصر 
نوشته  و  گفته  او  كه  است  همان  نوشته اند  هرچه  و  گفته اند  هرچه  فن  اين  علماى  حاضر 
است. سكاكى كتابى به نام «مفتاح العلوم» تأليف كرد كه قسمت سوم آن را به فنون بالغت 
(معانى، بيان و بديع) اختصاص داد. پس از سكاكى، خطيب قزوينى (م 739ق) ظهور كرد. 
او به جمع آورى و تلفيق آرا و نظرات و تأليفات پيشينيان، از جمله شيخ عبدالقاهر و سكاكى 
پرداخت و با افزودن برخى از مسائل، كه در «مفتاح العلوم» نبود و حذف مكررات آن و با الهام 

از «داليل االعجاز» و «اسرارالبالغه» كتابى به نام «تلخيص-المفتاح» را خلق كرد.
پس از اين عالم، نوبت به بحرالعلوم شيخ عالمه سعدالدين تفتازانى (م 791ق) رسيد. او 
بر كتاب «تلخيص المفتاح» خطيب قزوينى شرحى مبسوط نوشت و آن را «مطّول» ناميد؛ 
آنگاه به تقاضاى جمعى از علما شرح گونه اى ديگر بر آن نوشت و آن را «مختصرالمعانى» 

نام نهاد.
در قرون بعد، يعنى سده هاى نه و پس از آن تا عصر حاضر هر آنچه دربارة فنون بالغت 
نوشته شده است، بر اساس تأليفات گذشتگان، بويژه مطابق ابواب و فصولى است كه شيخ 

عبدالقاهر، سكاكى، خطيب و تفتازانى تنظيم كرده اند.
افزون بر اين كه در اين زمان بديع نگاري و نوشتن آثاري كه به اختصار آرايه هاي بديعي 
را در بر دارند رواج مي يابد و فنون بديع كه به بيش از يك صد و پنجاه آرايه بالغ شده اند، 
چكيده وار در قصايد موسوم به بديعيه گنجانده مي شوند (ر.ك نصيريان، 1384: 24- 21؛ 

ضيف، 1383: 513- 503). 
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نتيجه 
آنگاه كه قرآن پيدا شد چندان معاني رنگين و سخنان آهنگين بر چشم و دل اعراب 
ريخت كه به كلّي آن ها را مسحور و مجذوب خويش ساخت كه خواسته يا ناخواسته در بند 
بندگي خود كشاند و براي هميشه در ذهن و زبان آنان چونان فصل الخطابي قاطع، نمونة 
برترين گونه كالم شد. بدون ترديد اعراب به طور فطري و بدون بررسي و پژوهش و مطالعه، 
اعجاز قرآن را دريافتند. آنان به واسطة سرشت دست نخورده عربي و ذوق سليم و فصاحت 
و بياني كه خداوند به آنان بخشيده بود آن را دريافتند تا شايستة به دوش كشيدن رسالت 

آن باشند.
علم بالغت و ابواب و شعبه هاي آن يكي از پديده هاي فرهنگ ادبي اسالمي است و 
بي گمان اين علوم در مسائل لفظ و معني، بيشتر از هر چيز تحت تاثير قرآن كريم و براي 
شناخت علمي اعجاز آن پديد آمد و گسترش يافت. در حقيقت اصالت علم بالغت اسالمي، 
اصالتي قرآني بود و غايت آن از نظر بزرگ ترين علما، معرفت به اعجاز قرآن كريم و بيان 
سّر اعجاز آن بوده است و تصريح و تأكيد بر اين مطلب كه جنس اعجاز آن چيزي است 
كه بليغان و فصيحان عرب در آن مهارت داشته اند و از آنجايي كه اين كتاب الهي جاويدان 
است، اعجاز بالغي آن، با توجه به پيشرفت مكاتب بشري، گسترش مي-يابد. اعجاز بالغي 
قرآن خود به خود مقصود نيست بلكه در پي پيوندزدن ديده و بينش انسان است تا سخن 
فصل الخطاب را دريابد كه صيغه آن بيان است و سخن خداوند نيز به تاييد و تكرار اشارت 
بدين مطلب دارد؛ چنان كه مي فرمايد: «هذا بيان للّناس َو ُهدًي َو َموِعَظًه لِلُمتَّقين» (آل 

عمران/138).
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