
 

 پیشگفتار

الحمدهللا الذي الیبلغ مدحته القائلون و الیحصی نعماءه العادون والیؤدي حقّه 
 البالغه، خطبه اول) (نهجالمجتهدون 

 
 حمد و سپاس خداي را که به ما توفیق ارزانی داشت تا بتوانیم این کتاب را به پیشگاه

ساییم که پـس از  بر درگاهش جبهه شکر می دوستداران علم و ادب عرضه بداریم و
ها تردید و دودلی، عزمی جزم و همتی راسخ عطا کرد تا این کتاب بـه سـرانجام   سال

 رسید و وعده چندین ساله وفا شد.
هاي عبدالقاهر جرجانی به علم بیان که نخستین بار به صورت مستقل با اندیشه

معرفی و مبانی و اصولش استوار شد؛ در ابتـدا بـراي اثبـات اعجـاز لفظـی       جهان علم
هـا در ایـن زمینـه بـراي     قرآن و براي نیل به این هدف شکل گرفت و اولین پـژوهش 

 هاي لفظی آن رواج یافت. آشنایی بیشتر با این کتاب مقدس و درك ظرافت
اگراین علـم نبـود   عبدالقاهر جرجانی در اهمیت علم بیان بر این باور است که 

ماند. وي این علم را داراي فواید علوم دیگرصورت و شکل نمی یافت و در پرده می
داند که در حساب نمی آیـد و دقـت و تعمـق، آن محاسـن را محـدود      و محاسنی می

 کند.نمی
هیچ علمی را نمی بینی که ریشه اش استوارتر و شاخه اش بلندتر «در نظر جرجانی

ر و گلش خوشبوتر و ثمره اش شریفتر و خورشیدش نورانی تـر باشـد   و میوه اش شیرین ت
از علم بیان. علمی که اگر وجود نداشت هرگز نمی دیدي کـه زبـانی بافـت سـخن را بـا      

هـاي زیبـا درآورد و از آن   هاي گوناگون بیاراید و گوهر لفظ را به شـکل ها و نقشرنگ
ن سـحر خـارج کنـد، شـهد آورد و     زیورهاي گرانبهـا سـازد. از دهـان مرواریـد و از زبـا     
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هاي شیرین و شاداب بـراي تـو از ایـن درخـت     هاي تازه به تو دهد و میوهها و گلشکوفه
 االعجاز).   (بخشی از مقدمه جرجانی بر کتاب دالئل» چیده در پیش تو نهد

ز زمان عبدالقاهر جرجانی تا کنون آثار فراوانی در زمینه بالغت تألیف شـده  ا
هـا ارائـه شـده اسـت. اخـتالف نظرهـا و تعـاریف        گوناگونی در کتابهاي و دیدگاه

هاي متفاوت درباره موضوعات گوناگون علم بیان اگرچه گـاهی  گوناگون و دیدگاه
زمینه تشتت را فراهم کرده است اما از سوي دیگـر ایـن آراء زمینـه سـاز پیشـرفت و      

هاي ترقی و کمـال  راه اي در این باب شده است. بی شک یکی ازهاي تازهارائه نگاه
 هاي جدید و تبیین این موضوع است.در هر علمی نقد آراء دیگران و بیان دیدگاه

شاید در آغاز قلم زدن در این راه کار ساده اي به نظر آید اما با گام نهادن در 
هاي گونـاگون صـاحب نظـران،    هاي متفاوت و اندیشهاین راه و آشنا شدن با دیدگاه

 شود.راه آشکار می اهمیت و دشواري
هدف از تألیف این کتاب که براي دانشجویان دوره کارشناسـی تنظـیم شـده    

تواند براي مقاطع باالتر هم مفید باشد آشنایی عالقه مندان بـه موضـوعات   است و می
 خواهد بود. بالغی و تا حدي تبیین و توضیح مباحث علم بیان و نقد و بررسی آن

هـاي  بزرگان فن بالغت تـألیف شـده و بـه دیـدگاه    این کتاب که بر پایه آثار 
مسـائل گونـاگون علـم بیـان (مجـاز،       معاصرین نیز نظر دارد، کوشیده اسـت کـه اوالً  

تشبیه، استعاره، کنایه) را همراه برخی موضوعات جدید مثل نماد یا استعاره مفهـومی  
حـدي بـه نقـد    ها آن راتبیین کند ثانیا تـا  بسادگی توضیح دهد و با آوردن شاهد مثال

 ها بپردازد.برخی از این دیدگاه
بنابراین در این کتاب نگارندگان به مجاز نگاه دیگري داشته اند؛ نه آراء قدما 
را در این باب یکسره پذیرفته اند و نه ارزش آن را مثـل برخـی از معاصـرین یکبـاره     

 اند.نفی کرده
د و اقسـام آن  در مبحث تشبیه سعی بر این است که موضوع بخوبی روشن شو

هـاي گذشـتگان   در استعاره نیز با توجه به دیـدگاه  .ها تبیین گرددهمراه با شاهد مثال
نگاهی به برخی از آراء جدید داشته است در این بخش کوشیده است که مـرز میـان   

 کنایه و استعاره مرکب و استعاره تمثیلیه روشن شود سپس مبحث نماد را تبیین کند.
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هاي پدیدآمدن این موضوع مهـم بالغـی توجـه    ابتدا زمینه در مبحث کنایه نیز
شده سپس بر اساس تعاریف به اقسام آن پرداخته شده است. ضمن این که سـعی بـر   

هاي متعدد و این بوده که براي تبیین و توضیح هر مطلب در جاي جاي کتاب از مثال
 جدید استفاده شود و بندرت ازشواهد تکراري بهره گیرد.

هـا ایـن راه را همـوار کنـد و     ایـن کتـاب بتوانـد برخـی از نـاهمواري     امید است 
رضایت خاطر اهل فن را به دست آورد. با این نگاه که نگارندگان مدعی نیستندکه در 
 این کتاب نقص و عیبی دیده نمی شود، منتظر نقد و نظر منصفانه صاحب نظران هستند.

چیـزي کنـیم کـه نمـی دانـیم و       بریم از این که ادعاي دانسـتن به خدا پناه می«و 
بافت گفتاري را به دست گیریم که نمی توانیم تار و پودش را به هم پیوند دهـیم و آن  

بریم از این که راه ما راه کسی باشد که جدال به باطل او را تمام کنیم ... به خدا پناه می
دارد کـه  کنـد و پـروا نـ   کشاند و براي شنوندة خود ظاهرسازي میرا به خودپسندي می

ها افتاد غش و تخلیطی در آن کرده باشد و معانی و مفـاهیم  اگر سخنی از او بر سر زبان
 (بخشی از مقدمه دوم جرجانی بر دالئل االعجاز).» آن سخن استوار نشده باشد

دانیم از همه کسانی که ما را در راه بـه ثمـر نشسـتن    در پایان برخود فرض می
اندرکاران سازمان سمت به دلیل پیگیـري در  از دست ویژهه این کتاب یاري کردند ب

همچنـین از سـرکار    هاي خالصانه، صـمیمانه تشـکر کنـیم.   کارها، جدیت و همکاري
هـایی از ایـن کتـاب مطالـب سـودمندي پیشـنهاد       خانم دکتر مریم نافلی که در بخش

 کردند سپاسگزاري کنیم.
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