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چکیده
«خطیب قزوینی» یکی از برجستهتررین سرننشناسران مسرلمان اسرت وی در ترداو سرنت کالسریک
سننشناسی اسالمی ،چکیدۀ باب سو کتاب مفتاحالعلو سکاکی را با هدف تسرهی ارتبرا برا مرتن و
یادگیری بهتر آن ،با عنوان کتاب تلنیصالمفتاح پدید آورد؛ اثری که حاوی برخی از آرای خود او در علم
بالغت نیز بود سپس ،وی ایضاح را برای شرح و تکمی مطالب تلنیصالمفتاح نوشت ،اما کتاب ایضراح
بهرغم تأخر ،پنته و مشروحتر بودن آن ،نتوانست در برابر چکیدگی کتاب تلنریص ،جایگراه شایسرتهای
بهدست آورد و بدین سان ،بهتدریج شأن ایضاح در بین جوینردگان علرم و پژوهنردگان سرننشناسری و
بالغت مغفول ماند در زبان فارسی نیز کار درخور و بایستهای بر این کتاب ارجمند انجا نگرفتهاست و یا
حتی ترجمۀ فارسی کاملی از این متن نداریم که بدین مهم همت گماشته باشد ایرن نوشرتار برا مرروری
کوتاه بر سیر تطور دانش بالغت و ساختار تارینی سننشناسان مسلمان و امهات کتب این علم ،ایضراح
خطیب قزوینی را در کانون توجه خود قرار دادهاست و ضمن معرفری آن ،بره نمونرههرایی از اسرتدراکات
دانشمندان بالغی متأخر در باب آرای خطیب قزوینی در محدودۀ دانش معانی و تأثیر این آراء در زیربنای
مفهو پیشنهادی خطیب برای دانش بالغت میپردازد
واژههای کلیدی :خطیب قزوینی ،ایضاح ،بالغت ،تلنیصالمفتاح ،فصاحت
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 1مقدمه
«سنن و بیان» پیشینهای بسیار کهنتر از دوران حضور آد در عالم خاک دارد و مطابق با
متن کتابهای آسمانی ،اساساً مقولهای فرازمینی و فرازمانی اسرت (ر ک؛ آدونریس: 2003 ،
 )21/1خداوند متعال در کار آفرینش ،ننست به سنن آمده ،امر باطنی را به مجالی کال
ظاهری درآوردهاست و در آفرینش بشر نیز قوۀ نطق را در آدمی به ودیعت نهادهاست بشر
راه گفتگو و انتقال معنا را از معلم اول خود ،خداوند منان آموختهاست (الرحمن )4 /از دیرباز،
کال خدا (کتابهای آسمانی) و تکاپوی اندیشرۀ بشرری بررای درک درسرت آن ،محرور
بررسیها و تجربههایی شد که شالودۀ علم بالغت و در پری آن ،فنرون ادبری را تشرکی
میدهد هیچ یک از اندیشمندانی که در غرب و شرق به این علم پرداختهاند ،فهم دانرش
بالغت را در ساحت معانی پوشیدۀ سنن و نیز در محدودۀ هنرهای بیرانی کره آن نیرز در
نسبت مستقیم با مفاهیم و معناهای متنی است ،در دایرۀ تحص و اکتساب نگنجاندهانرد،
بلکه از آن به «ملکه»ای تعبیر کردهاند که با ثبات و استقرار در روح ،موجب حظ بیشتری از
معنا در آدمی میشود (ر ک؛ خطیب قزوینری 34 ،33 :1397 ،و  )39روح از دیرباز ،فهرم سرنن
داشتهاست و تنها «آنچه را میدانسته» بار دیگر در خویش بازمییابد:
«در پس آینه طوطیصفتم داشرتهانرد

آنچه استاد ازل گفت بگو مریگرویم»
(حافظ شیرازی)318 ،1356 :

اما این ملکه به واسطۀ یادگیری و آموزش ،تقویت میشرود و رشرد مرییابرد و ایرن،
موضوع بررسیهای سننشناسی و بالغت است
 2بیان مسأله
با توجه به سیر تطور دانش بالغت در تمدن اسالمی ،اهمیت و نقش کتاب تلنیصالمفتاح
خطیب قزوینی به عنوان مشهورترین اثر تعلیمی این دانش ،شایان توجه است (ر ک؛ خطیب
قزوینی1425 ،ق 22 :ر )23بهترین شارح هر متنی را باید نویسنده و مؤلف آن دانست بنرت
یار بودهاست که نویسندۀ کتاب تلنیص ،خود بره سربب ضررورت تعلیمری و بررای رفر
ابهامات و اشکالهایی کره طالبران علرم در جلسرات در برر مرتن تلنریص وی ایرراد
میکردند ،بهتدریج متن مقد را تکمی و سرانجا دست بره نگرارش شررحی برر کتراب
تلنیص خود بره نرا «ایضراح» زدهاسرت (ر ک؛ اسرمیت152 :1373 ،رر 169و حسرین: 2001 ،
256ر )257ایضاح اهمیت فراوانی در بررسیهای بالغی دارد (ر ک؛ المبرارک )113 : 1981 ،و
آن را مهمترین شرح تلنیص باید به شمار آورد (ر ک؛ العسکر1426 ،ق  )473 :البته ایضاح در
مقایسه با تلنیص از رقابت بازماندهاست ،اما این موضوع از ارزش و ارجمنردی آن نسربت

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 197 /1397

به تلنیص چیزی نمیکاهد ،هرچند به عنوان متنی تعلیمی ،حتی در متون تراریخ بالغرت
گاهی از یادکرد نیز جاماندهاست (ر ک؛ شوقی ضیف )357 : 1965 ،بر پژوهشگران ادبی است
که ایضاح را بهنیکی بشناسند و بنوانند  1این نوشتار ،ضمن معرفی مؤلف و اثر ،بره بیران
برخی استدراکات بالغیون قدیم و متأخر بر این کتاب میپردازد که کاربردهایی در مباحث
نقد ادبی نیز خواهد داشت
 3ادبیات پژوهش
جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعۀ مناب به محقق کمک میکند تا بینش عمیقی به جنبههای
منتلف موضوع تحقیق پیدا کند مطالعه هم باید از منابعی باشد که مسرتقیم در پیونرد برا
موضوع تحقیق هستند و هم از منابعی که غیرمستقیم با موضوع تحقیق ارتبا دارند (ر ک؛
دالور )182 :1375 ،یکی از بنشهای مهم تحقیرق ،بنرش مربرو بره پیشرینه و ادبیرات
تحقیق است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشری ،مطالعرۀ منراب مربرو بره
موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمۀ علو را میتوان در پیشینۀ آنهرا کراوش کررد (ر ک؛
دمپییر )1 : 2006 ،در این زمینه ،برخی پژوهشهای انجا شدۀ همراستا با این بررسی را با
ذکر دستاوردهای آن که چراغ راه این بررسی بودهاست ،بیان میکنیم :احمرد ترجرانیزاده
در نشریۀ پژوهشهای فلسفی دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی دانشگاه تبریرز (پراییز ،1337
شمارۀ  :47صص 229ر )243در مقالۀ «اما عبدالقاهر جرجانی و تنی چند از دانشمندان بزرگ
ایرانی که بنای فنون بالغت نهادهاند» ،به نقرش خطیرب قزوینری نیرز در پیشررفت علرم
بالغت و آرای او در این زمینه میپردازد اکبر شعبانی در فصلنامۀ تنصصی ادبیات فارسی،
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد (بهار و تابستان  ،1383شمارۀ  1و  :2صص 67ر )77در مقالۀ «سیری
اجمالی بر تدوین علو بالغی در عرب» ،از آثار بالغی خطیب قزوینی به عنوان بنشی از
فرایند تدوین علو بالغی در ادب عرب یاد میکند خسرو فرشریدورد در نشرریۀ دانشرکدۀ
دانشگاه تهران (اسفند  ،1355شمارۀ  :10صص 60ر )63در مقالۀ «فنون بالغرت در ایرران و در
اروپا» و در کشورهای اسالمی دیگر ،تفکیک دانش بالغت را به سه حوزۀ معرانی ،بیران و
بدی از ابدعات خطیب قزوینی میداند احمد مهدوی دامغانی در نامۀ فرهنگسرتان( ،پراییز
 ،1375شمارۀ  :7صص 15ر )53در مقالۀ «دربارۀ بالغت» به نقرش و جایگراه رسرائ خطیرب
قزوینی در پیدایش و تطور دانش بالغت اشاره دارند عکاب طرموز علی الحیانی در مجلرۀ
جامعة األنبار للعلو اإلنسانیة ،به بحث پیرامون مصطلحات علم بالغت از دیدگاه متقدمان
پرداختهاست و در این میان ،به تعریف و بهرهگیری از کتراب ایضراح خطیرب مریپرردازد
(عکاب طرطوزز )71-75 ،2 ،2009 :ذئرب برولنیر در رسرالهای بره راهنمرایی اسرتاذ مسرعود
الصحراوی با عنوان «المبادئ التداولیة فی کتاب اإلیضاح لجاللالدین القزوینری» ،دربرارۀ
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کتاب او از منظر مبادی تعاون ،تأدب و افعال کالمی به مثابۀ نمونهای از تراث قردیم ادب
عربی بحث و بررسی میکند سلیمه فاض حبیب در پایاننامۀ تحصریلی خرود برا عنروان
«القزوینی فی الدراسات البالغیة» در دانشکدۀ زبان و ادبیات عرب دانشگاه قادسیه (2014
1435 /ق ) به بحث دربارۀ تأثیر شنصیت ادبی قزوینی بر دانشهای ادبی پیش و پرس
از او و استدراکات دانشمندان معاصر ما بر آثار بالغی خطیب قزوینی پرداختهاسرت علری
صباغی و حسن حیدری در مقالۀ «تلمیح از سرقت ادبی تا صنعت ادبی» ،نشریۀ فنون ادبی
(پاییز  ،1396دورۀ  ،9شمارۀ  ،3شمارۀ پیاپی  :20صص 1ر ،)12این آرایه را در آرای خطیب قزوینی
در کتاب ایضاح دنبال میکند و از این رهگذر ،بره نمونرهای کراربردی در پرژوهشهرای
بالغی از بهکارگیری مطالب و محتوای این شرح مهم تلنیصالمفتاح نائ شردهانرد فران
گلدر در نشریۀ تحقیقات اسالمی (پاییز و زمستان  ،1366شمارۀ  5و  :6صص 13رر )33در مقالرۀ
«تارینچۀ نقد در ادبیات عرب» (ترجمۀ سعید ارباب شیرانی) به آثار خطیب قزوینی و تأثیر
آنها در پیدایش و رشد دانش نقد ادبی در زبان عربی پرداختهاسرت محمرد فشرارکی در
نشریۀ تحقیقات اسالمی ،سال ششم( ،بهار و تابستان  ،1370شماره  1و  ،2صص  394تا  )420در
مقالۀ «نگاهی به بیان و بعضی تألیفات معاصرین در این فن» ،به تأثیر خطیب قزوینری در
تطور آرای بعد از او را در علو ادبی بررسی کرردهاسرت مرتضری مدرسری چهراردهی در
نشریۀ ارمغان ( ،1316دورۀ  ،18شمارۀ  :5صص 386ر  )395در مقالۀ «تأثیر علمی و ادبی ایرران
در تازی» به بحث پیرامون تأثیر ایرانیان بر دانش بالغت و فصاحت مریپرردازد و از ایرن
رهگذر ،به جایگاه خطیب قزوینی در این دانش توجه کردهاست نوراهللا کسایی در نشرریۀ
مقاالت و بررسیها ،دانشکدۀ الهیرات دانشرگاه تهرران (بهرار  ،1365شرمارۀ  41و  :42صرص
115ر )142در مقالۀ «تحقیق در مناب علو بالغت» به آثار خطیب قزوینری و دیگرر منراب
علرم بالغرت پرداخترهاسرت و نقرش او را در پیشرررفت ایرن علرم یرادآوری کرردهاسررت
عبدالمحسن بن عبدالعزیز العسکر در مجلۀ جامعة اما محمدبن سرعود اإلسرالمیة (محرر
1426ق  ،شمارۀ  :49صص 465ر )553مقالهای با عنروان «اصرالح اإلیضراح» دارد کره در آن،
مناقشات و استدراکات بالغیون در ارتبا با ایضاح خطیب قزوینی را بررسری کرردهاسرت
مهدی محقق خراسانی در نشریۀ مهر (اسفند  ،1332سرال نُهرم ،شرمارۀ  :6صرص 240رر ،)243
پیدایش علم و معانی و بیان و بدی و نقش مؤثر خطیب قزوینی در اِفراز ایرن سره حروزۀ
مفهومی را در دانش سننشناسی بررسی کردهاسرت ناصررقلی سرارلی و فاطمرهسرادات
درخشان در نشریۀ نقد ادبی (تابستان  ،1389شمارۀ  :10صص 7رر )34در نوشرتاری علمری بره
بررسی دورهبندی تاریخ دانش بالغت فارسی پرداختهاند ایشان در خالل این بررسی ،آثار
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خطیب قزوینی را در مدرسۀ بالغت اسالمی مورد توجه قرار دادهاند ویلیا اسمیت (ترجمۀ
محمود حسنآبادی) در نشریۀ کیهان اندیشه (ش  :55صص152ر ،)169ننستین آثار فارسری
در بالغت را بررسی کردهاست و به تأثیر نوشتههای خطیرب قزوینری در ایرن آثرار اشراره
میکند
 4روش تحقیق
از نظر استفان آیزاک و ویلیا بی مایک منظور از پژوهش تارینی بازسازی سیستماتیک
و عینی گذشته از طریق گردآوری ،ارزیابی ،تعیین صرحت و سرقم و ترکیرب حروادث بره
منظور اثبات وقای و تحصی نتیجهای قاب دفراع صرورت مریگیررد و غالبراً مبتنری برر
فرضیهای معین است (ر ک؛ آیزاک و مایک  )54 :1374 ،پژوهش تارینی کاربرد روش علمری
در مسائ تارینی است (ر ک؛ دالور )243 :1380 ،پژوهشگر در تحقیق ترارینی بره یرافتن
دادههای موجود میپردازد در حالی که در سایر روشهرای تحقیرق ،پزوهشرگر بره تولیرد
دادههای مورد نیاز میپردازد در این شیوه یافتن دادهها با استفاده از گزارشهای رسرمی،
اسناد ،مدارک ،کتابها ،مقاالت و آثار باقی مانده از گذشته دربارۀ موضروع مرورد مطالعره
انجا میشود (ر ک؛ سرمد و دیگران )123 :1372 ،در استفاده از روشهای تارینی چند اص
اساسی مورد توجه است:
1ر اص نسیان یا خودفراموشی و بیطرفی :این اص در برابر خودمیانبینی قرار دارد کره
به چند صورت محقق میشود:
الف) فرازمانی :محقق باید ارزشهای زمانه خود را بر زمان تحقیق تحمی نکند
ب) فراغت ارزشی :باید از ارزشهای خاص ذهنی خود آگاهی یابد و از تحمیر آنران بره
موضوع تحقیق اجتناب ورزد
ج) فرامکانی :تحقیق تارینی معموالً نوعی تمایز مکانی را به همراه دارد به همین سبب،
باید به ضرایب تأثیر مکان بر ارزشها ،مراسم ،عادات و توجه داشت
2ر اص تأم و شکگرایی مثبت :محقق باید در پذیرش دادهها به صُوَر منتلف تأم کند
و در این راه ،از عوام بسیاری مث عق سلیم و شناخت نویسنده مدد گیرد
3ر اص استقرا :محقق در اسناد گوناگون غور کرده ،جزءجزء حوادث را شناسایی میکند و
در هر گا  ،احتیا را نصبالعین خود میسازد تا سرانجا به شناخت جام دست یابد
4ر اص جامعیت ،بازساخت کلی :هر حادثه در مجموعهای یا شبکهای علی جای مییابد و
در آن معنی پیدا میکند شناخت مجموعه بدون شناخت هر یک از عناصر ممکن نیسرت؛
همچنانکه شناخت هر حادثۀ جزء در کُ یا مجموعه بهدسرت نمریآیرد (ر ک؛ سراروخانی،
227 :1380ر )230با توجه به مقدمات برشمرده ،تحقیق دربارۀ کتاب و نویسندۀ آن برر پایرۀ
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همان اثر آغاز میشود در ادامه ،مناب همعصر و اطالعات تارینی ،جغرافیایی و فرهنگی
دوران مورد بررسی ،پرسشهای باقیماندۀ پژوهش را پاسخ میدهند و در مواردی که قرینۀ
شایستۀ اتکائی برای توضیح و گزارش آن وجود نداشته باشد ،از قیا و فرض مبتنری برر
شواهد مشابه بهرهگیری میشود در این نوشتار نیز با بهرهگیری از این شیوه سعی در ارائۀ
گزارشی دقیق از زندگی و آثار و احوال خطیب قزوینی داشتهایم
 5یافتهها
5ر 1سیر تارینی تطور علم بالغت در تمدن اسالمی تا عصر خطیب قزوینی
دانشمندان مسلمان با هدف شناخت معرانی کرال الهری دسرت بره ترالشهرای علمری
بیشماری در طول تاریخ اسال زدهاند؛ ترالشهرایی کره برا تمرکرز برر دانرش بالغرت
(سننشناسی) شک گرفت از انبوه آثاری که در این حوزه تولید شد ،نوشتههای ابوزکریا
فراء (  203ق ) در الحدود و معانی القرآن ،ابن أبیعبیده معمربن المثنی (  209ق ) در
مجاز القرآن ،جاحظ (  255ق ) در الحیوان و البیان و التبیین ،ابنقدامره (  276ق ) در
الشعر و الشعراء ،المبرد (  285ق ) در الکام و المقتضرب ،و ابرنمعترز (  296ق ) در
البدی (ر ک؛ احسان عبا 1404 ،ق  )121 :و نیز واسطی معتزلی (  306ق ) در اعجاز القرآن،
در قامتی منسجمتر ،نگاشرتههرای دانشرمندانی همچرون أبوالحسرن محمردبن أحمردبن
محمدبن أحمدبن إبراهیم طباطباء الحسنی العلروی (  322ق ) در عیرار الشرعر ،ابروبکر
احمدبن علیبن معجور مشهور به ابناخشید (  326ق ) در نظم القرآن ،قدامةبرن جعفرر
(  337ق ) در نقد الشعر ،علیبن عیسی رمانی (  384ق ) در رسائ ثالثة فری اعجراز
القرآن ،ابوسلیمان خطابی حَمْدبن محمدبن ابراهیمبن خَطراب بُسرتْی (  388 /386ق )،
ابوالحسن علیبن عبدالعزیز قاضری جرجرانی (  392 /366ق ) در کتراب الوسراطة برین
المتنبی و خصومه ،ابوهالل عسکری (  395ق ) در الصناعتین (ر ک؛ بدوی طبانه: 1958 ،
136رر ،)137قاضی ابوبکر باقالنی (  403ق ) در اعجاز القرآن ،ابنرشیق قیروانی ( 465
ق ) در العمده ،و النفاجی (  466ق ) در سر الفصاحة ،ننستین تکاپوهرا برودهانرد (ر ک؛
حمررادی صررمود 183 : 2010 ،و  )189در آغرراز شررک گیررری سرراختارمند دانررش بالغررت و
سننشناسی ،شاهد آفرینش دو اثر گرانقدر از شیخ عبردالقاهر جرجرانی (  474ق ) بره
نا های اسرار البالغة و دالئ اإلعجاز هستیم که او را بهحق سزاوار عنوان «پیشوا و امرا
بالغیررون» سرراخت (ر ک؛ الجرروینی7 : 1975 ،رر )8شرریخ عبرردالقاهر در ایررن آثررار ،فنررون و
دانشهای ادبی را از یکدیگر متمایز ساخت (ر ک؛ امرین خرولی 241 : 1961 ،و بردوی طبانره،
 339 : 1958و  )349در ادامه ،محمدبن عمر رادویانی (زنده در نیمۀ دو قرن پنجم هجری
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قمری) در ترجمان البالغة ،جاراهللا زمنشری (  538ق ) در تفسیر ادبری الکشراف عرن
حقایق التنزی و عیون األقاوی فی وجوه التأوی معروف بره کشراف ،مرغینرانی ( 593
ق ) در التجنیس و کتاب دیگرش المزید ،و فنر رازی (  606ق ) در مفراتیح الغیرب یرا
تفسیر کبیر در گسترش دانش سننشناسی بر پایۀ متن وحیانی و آثار ادبی کوشیدند

به عنوان یک نقطۀ عطف ،سراجالدین ابویعقوب یوسفبن ابیبکر بن محمردبن علری
سکاکی خوارزمی (  626ق ) بابی را در کتاب مفتاحالعلو خود (ر ک؛ برکات حمدی ابوعلی،
 )9 : 1983به این علم و فن اختصاص داد (ر ک؛ سرکاکی )5 : 1937 ،از این پرس برود کره
دانش سننشناسی مسیر علمی خود را پیمود (ر ک؛ صالح و ابوحمیده ،بیتا10 :ر )11و شرروح
و تلنیص های بسیاری از مفتاح العلو سکاکی در جهان اسال منتشرر شرد (ر ک؛ مطلروب،
12 : 1964رر )13ننستین شرح مشهور بر مفتاحالعلو را جاللالردین خطیرب قزوینری (
 739ق ) نوشت (ر ک؛ همان )372 :وی باب بالغرت مفتراحالعلرو را تلنریص کررد و نرا
«تلنرریصالمفترراح» را بررر آن نهرراد (ر ک؛ شرروکانی )183/2 : 2006 ،پررس از وی سررعدالدین
تفتازانی (  792ق ) دو کتاب شرح منتصر و مطول بر تلنیصالمفتاح را به رشتۀ تحریر
درآورد و نقدها و تحلی هایی را بر آرای سکاکی مطرح کرد (ر ک؛ خطیرب قزوینری1405 ،ق :
 )14این نوشتار در مقا تعریف شنصیت علمری و ادبری «خطیرب قزوینری» و کتراب او،
اإلیضاح فی المعانی و البیان خواهد بود نمودار شمارۀ  ،1روابط ترارینی و علمری اَعرال
بالغت را نمایش میدهد (ر ک؛ محمد رفعت احمد زنجیر)12 ،2015 :
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در سپهر تارینی اَعال بالغت ،جاحظ در ننستین سرطح ،عالمره براقالنی و عالمره
جرجانی در گسترش بعدی ،سپس زمنشری و در پی او ،سکاکی ،و پرس از وی ،خطیرب
قزوینی به عنوان شارح یا شاگرد علمی مکتب قب از خود حضور دارند در تداو این روند
علمی ،اما طیبی که شأن بالغی او در ایران و زبان فارسی چندان شناخته شرده نیسرت،
حضور دارد و سرانجا  ،در مقا شارح کتابهای خطیب ،چهار دانشمند دیگر قرار گرفتهاند
که عبارتند از سُبکی ،تفتازانی ،سیوطی و ابنیعقوب مغربری کره او نیرز در ایرران چنردان
شناخته نیست
5ر 2زندگی و آثار خطیب قزوینی
نا کام او ،قاضیالقضات ابوالمعالی جاللالدین محمدبن القاضی سرعدالدین ابریالقاسرم
عبدالرحمن بن اما الدین عُمر القزوینی الشافعی ،مشهور به خطیب قزوینی اسرت خطیرب
به سال  666هجری قمری در شهر موص دیده به جهان گشود و سالها همراه با پردر و
برادرانش در دیار رو (ترکیه کنونی) بالید و دانش اندوخت (ر ک؛ ابنالعمراد)123/6 : 1992 :
وی پس از فراگیری فقه در پیشگاه پدر ،منصب قضاوت نیکسرار (شرهر تُکرات در کشرور
ترکیه) را به عهده گرفت سپس وی به دمشق رفت و از محضر عز الفاروثی و برخی دیگر
از اساتید آن دیار استماع حدیث کرد و به تفقه ،هنرهای کالمی و فراگیری تکمیلی اصول
و زبان عربی و نیز معانی و بیان پرداخت (ر ک؛ ابنحجر2 : 1966 ،ر )4وی در فهم این علو
و فنون تیزهوش بود و صاحب ذوق سرلیم ،حُسرن ارائره ،حضرور ذهرن ،شریرینسرننی،
فصاحت ،خوشترکیبی در گفتار و نیز صفات بنشندگی ،حُسن سلوک و خوشنویسی برود
وی سمت قضاوت شا را به نیابت از برادر بزرگترش ،اما الدین ،عهردهدار شرد و پرس از
رحلت برادر بزرگتر در سال  699قمری ،خود قاضیالقضات شا شد سپس خطیرب امرا
جمعه و جماعت مسجد جام دمشق شد و سالهای طوالنی در این سِمَت برود ترا آنکره
ملک ناصر او را در سال  724قمری به قاهره دعوت کرد گفتهاند که دعوتنامۀ ملک ناصر
در روز جمعه به دست خطیب رسید و وی بیدرنگ دعوت شاه را پذیرفت در خبرر اسرت
که پس از رنج سفری دراز ،هنگامی که خطیب به درگاه ملک ناصر در مصر رسید ،ملرک
ناصر فوراً منصب امامت جمعۀ مسجد جام قلعه را بدو واگذاشت پس خطیب همان د در
آن مسجد بر منبر شد و به رغم خستگی مفرطی که از سفر داشت ،بداهتاً خطابهای عرالی
بیان کرد؛ چنانکه مایۀ شگفتی شاه شد سپس شاه از او قدردانی کرد و از احوال زندگی او
پرسید و از میزان قرض و دَین او سؤال کرد و خطیب به شاه گفرت کره سریهرزار سرکه
بدهی دارد آنگاه پادشاه فرمان داد تا این مبلغ را به او بپردازند ملک ناصر دربارۀ قضاوت
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او در دمشق با وی گفتگو کرد و وی بار دیگر این سِمَت را به عهده گرفت تا آنکه در سال
 727هجری قمری ،سلطان او را به قضاوت دیار سرزمین مصرر گماشرت در ایرن دوران،
آرای خطیب در سراسر بالد مح اعتنرا برود و وی امروال وقفری را صررف بریچیرزان و
نیازمندان میکرد وی همراه سلطان به حج رفت و سلطان او را به عطایای خرود نواخرت
خطیب با مصریان و شامیان به نیکری رفترار مریکررد و پنراه ایشران برود و مررد روی
کمکهای او حساب میکردند وی پیوسته در این حالت بود ترا آنکره مجردداً بره سربب
وخامت حال فرزندش به قضاوت شا منصوب شد و بدانجا بازگشرت خرانوادهاش از ایرن
بازگشت او شاد شدند ،اما دیری نپایید که این شادی به غم بدل شد و خطیب در پی یرک
بیماری کشنده به سال  739هجری قمری در هفتادوسه سالگی بره دیرار براقی شرتافت
مورخان مینویسند که بسیاری بر مرگ او گریستند و خی انردوهگین مررد او را تشریی
کردند و به خاک سپردند و شاعران زیادی در مدح وی شعر و مرثیه سررودند (ر ک؛ طراش
کپریزاده1422 ،ق  )120/1 :خطیب در دوران حیات خود افراد زیادی را به کسب دانش فقره
و نیز علم معانی و بیان تشویق کرد ذهبی صاحب اعال مینویسد:
«از سپردن منصب قضاوت مصر بدو روشن است که چه میزان واالمقدار و ارجمند بودهاست و بره پایرهای
از شکوه و عزت رسیده که نمیتوان به سنن درآورد؛ آنچنانکه حتی اگر سلطان فرمران بره قتر کسری
داده بود ،شفاعت وی در باب او کارگر میشد خطیب مردی شیواگو و شیرینسنن برا چهررهای نمکرین،
خویی بردبار ،و صبر و تحم بسیار بود که برشمردن نیکیهای او تنها از عهدۀ دفترهای بسیار برمریآیرد»
(ذهبی205 : 2005 ،ر)206

سیوطی در بُغیَةُ الوعاة ،احوال خطیب را چنین بیان کردهاست:
«نسب او را به اَبودُلَف عِجلی (شاعر و ادیب عصر عباسی) میرسانند و بنشی از مطالب برشرمردۀ براال را
طرح میکند بهرغم تواناییهای ادبی که از او سراغ دار  ،ندید که شعری سروده باشد خطیب قزوینری
در نیمۀ جمادی االولی سال  739هجری قمری بدرود حیات گفت» (سیوطی ،بیتا)66 :

صاحب الدرر الکامنة میگوید« :او را پسری بودهاست محمدنا که به سال  701قمری
بزاد در پی آموختن فقه رفت ،در خطابه مهارت یافت و در جمادیاآلخر  742قمری بدرود
حیات گفت» (ابنحجر2 : 1966 ،ر)4
5ر3ر آثار خطیب
 تلنیصالمفتاح از کتب مشهور است و سیوطی آن را به نظم کشید و نا عقود الجمان
بر آن نهاد (ر ک؛ ابنخلدون)252 : 2004 ،
 کتاب دیگر خطیب ،ایضاح است
 خطیب قزوینی اَرَّجانی ،شاعر عربی گویِ ایرانی را بسیار میستود و میگفت که کسی
در عجم شبیه او نیست لذا دیوان شعر او را تلنیص کرد و نا السُّوَر المرجانی مِرن شرعر
االَرَّجانی بر آن نهاد
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5ر 4شناخت کتاب ایضاحالبالغة
ایضاح کتابی است که مسائ اساسی علم بالغت در آن با عباراتی روشن بیان شدهاست و
در متن آن از شیوۀ شیخ عبدالقاهر که مبتنی بر جم بین تحقیق علمی و اسرتواری ادبری
است ،بهره برده شدهاست (بنعیسی1425 ،ق  )30 :خطیب در ایضاح ،مواض دشوار تلنیص
را روشن کرد و معانی مُجم آن را به تفصی درآورد و بر مفتاح و اسرار و دالئ و دیگرر
تألیفات این علم ،در مطالب آن تکیه کرد وی به ایرن موضروع در مقدمرۀ ایضراح اشراره
کردهاست (ر ک؛ المراغی1 : 1967 ،ر )10کتاب خطیب ،صرفاً خالصۀ مفتراحالعلرو نیسرت،
بلکه تا حدودی تلنیص دو کتاب اسرار البالغة و دالئ اإلعجاز شیخ عبدالقاهر جرجانی و
کتاب سر الفصاحۀ ابنسنان خفاجی نیز در دل آن جای دارد که مقدمۀ خطیب قزوینی هم
حاکی از این امر است (ر ک؛ همان 62 :و  )137خطیب کتاب ایضاح را برر ترتیرب تلنریص
نوشت و سنن را در آن گسترد تا به منزلۀ شرح تلنیص باشد این شرح در عرالم اسرال
فراگیر شد (ر ک؛ همان 124 : 1950 :و همان )11 : 2004 ،کتاب ایضاح کاری سترگ در علم
بالغت است؛ چه از منظر ترتیب ،تقسیم و تنظیم مباحث این علم ،چه از منظر شبیهسازی،
تحلی و احاطۀ کام و نیز رساندن مباحث بره منتهرای متصرور بررای آن ،چره از زاویرۀ
گردآوری علم بالغت از کتابهای مرج متنوع ،چه در اسلوب ادبی و روح اثر و نیز کثرت
تطبیقات ادبی آن؛ چنانکه میتوان گفت« :مهمترین کتاب آموزشی علم بالغرت در ایرن
عصر ،کتاب ایضاح است» (بنعیسی1425 ،ق 27 :ر )30حاشیهها ،تقریرها و شرحهای بسیاری
بر تلنیصالمفتاح خطیب قزوینی نوشته شده که نشان از شهرت علمی ایرن اثرر در برین
دانشپژوهان دارد شیوۀ علمی خطیب در علم بالغت و تلنیص آن ،روش علمی پژوهش
در دانش بالغت تا روزگار ما باقی ماندهاست ایضاح به طور طبیعی از ساختار متنی کره در
مقا شرح آن است ،پیروی میکند (ر ک؛ مطلوب ،بیترا )93 :بر این اسرا  ،مؤلرف پرس از
طرح مقدمهای که به مثابۀ کلیات ثالث طرح میشود ،ابتدا علم معانی را با سرفص هرای
زیر مطرح میکند :اختالف نظر در باب انحصار خبر در صرادق و کراذب (راسرت و دروغ)،
بحث در احوال اسناد خبری ،فصلی در باب حقیقت عقلی و مجراز عقلری ،بحرث در براب
احوال مسندٌإلیه ،بحث در باب احوال مسند ،بحث در باب احوال متعلقات فعر  ،بحرث در
باب قصر ،بحث در باب انشاء ،بحث در باب فص و وص  ،بحث در باب ایجراز ،اطنراب و
مساوات (در این فهرست ،فصلی که در باب حقیقت و مجاز عقلی در ایضاح وجود دارد ،در
کتاب منتصر ،به صورت مجزا و ممیز نیامدهاست) سپس خطیب وارد مباحث علرم بیران
میشود و آن را با عنوان فن ثانی ،2با فهرست زیر مطرح میکند :تعریف علم بیان ،گفترار
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دربارۀ تشبیه ،تقسیمات دیگر از دیدگاههای دیگر در باب تشبیه ،گفترار دربرارۀ حقیقرت و
مجاز ،مجاز مرس  ،استعاره ،مجاز مرکب ،فص در بیان استعاره با کنایه و استعارۀ تنییلیه،
فص در باب آراء و نظرات سکاکی دربارۀ حقیقت و مجاز ،فص در باب شر هرای نیکرو
شدن استعاره ،فص در باب مجاز به وسیلۀ حذف و زیادت ،گفترار دربرارۀ کنایره در ایرن
بنش نیز خطیب ،تقسیمات دیگر از دیدگاههای دیگر در باب تشبیه را بر محتوای منتصر
افزودهاست که در تلنیص از این فص هم به صورت مجزا اثری نیست چنانچه در اینجا
دیده میشود ،خطیب انسجامی را که در بنش ننست به واسطۀ تعلق ذاتی علم معانی به
علم نحو و پیروی از ابواب نحو داشته ،در فن دو ندارد و به فراخرور هرر موضروعی کره
رسیده ،به آن پرداختهاست سپس خطیب دربارۀ تقسیم علرم بالغرت از دیردگاه سرکاکی
بحث میکند که جایگاه اصلی آن در آغاز کتاب و پیش از شروع مطالب جزئی فنون ادبی
بود و آنگاه به بحث خود بازمیگردد و قسم ثالث را (که عِدلی در قسم اول و ثرانی بررای
آن در کتاب نیست و باید آن را حم بر علم معانی و فن بیان کرد) ،در قالب عناوین زیرر
میپردازد :قسم سو  :گفتار در باب علم بدی فص ننست :گفترار در براب سررقتهرای
شعری و مباحث وابسرته بره آن فصر دو  :در مواضر آراسرتن و زیباسرازی سرنن در
مجموع ،به نظر میرسد خطیب هرچند درکار شرح منتصر خرود برودهاسرت ،امرا نگراهی
مستق به کتاب ایضاح داشتهاست و از همین رو ،برخی عناوین جدید را در متن آن توسعه
دادهاست و از برخی عناوین متن ننست ،صرف نظر کردهاست (ر ک؛ الباعونیه)15 : 2010 ،
5ر 5استدراکات
دامنۀ استدراکات و مناقشاتی که در باب کتاب قزوینی بین دانشرمندان پرس از او مطررح
است ،چندان نیست که بتوان از این مناقشات ،مکتبی نو بنا کرد دست باال میتوان آنها
را «إِن قُلت»هایی در جریان یک بحث علمی دانست میتوان گفت هیچ یک از نقردهای
صورتگرفته به کیان و شالودۀ طرح فکری خطیب در باب ساختارمندی علم بالغت خللی
وارد نمیکند مطالعۀ این استدراکات ،بُن و ریشۀ نیازی را که دانشمندان مسلمان را برای
درک کال وحی به این علم دارند ،عیان میسازد و رابطۀ تنگاتنگ پژوهشهرای بالغری
کالسیک را با علو دینی دیگر از جمله کال  ،حردیث و فقره برر خواننردۀ گرامری هویردا
میسازد در واق  ،بالغیون نه با اهداف صرفاً ادبی و در چهارچوب «هنر برای هنر» ،بلکه با
مأموریتی کاربردی و برای فهم غوامض کال وحی و ارادۀ الهی منعکس در کتراب خردا،
اقدا به بررسیهای بالغی کردهاند در اینجا به چند نمونه از اسرتدراکات دانشرمندان برر
کتاب ایضاح خطیب اشارهای خواهیم داشت:
1ر خطیب قزوینی در آغاز کتاب خود گفتهاست« :مقدمه در روشن نمودن معنای فصراحت
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و بالغت و انحصار علم بالغت در معانی و بیران» (النطیرب القزوینری1405 ،ق  )72 :وی در
اینجا بهصراحت بدی را خارج از علم بالغت میداند ،در حرالی کره در ادامرۀ اثرر خرود و
هنگا تعریف علم بدی میگوید« :بدی  ،دانشی است که در آن گونههای زیباسازی سنن
پس از مطابقت آن با مقتضای حال و روشرن سراختن داللرت معنرا در سرنن بررسری و
شناسایی میشود» این دیدگاه خطیب ،پیروی از نظر سکاکی است که بدی را ذی معانی
و بیان (نه همردیف آنها) به عنوان مکم این دو دانش برمیشمرد و آن را دانشی مجزا
نمی داند دسوقی در ادامۀ این خط فکری ،بدی را خارج از بالغت عنروان مریکنرد (ر ک؛
سُبکی و دیگران1317 ،ق  )256/3 :و جلبی آن را بهتمامی خارج از محدودۀ بالغت میانگرارد
(ر ک؛ چلبی1309 ،ق  )586 :برخی منتقدان نیز بدی را به لعاب طالگونی تشبیه کردهاند کره
پس از ساخت و تکمی ساختمان برای زینت بیشتر آن بهکرار مریرود و براور دارنرد کره
زیبایی سنن ،متوقف بر بدی نیست (ر ک؛ عونی ،بیتا )161/1 :در عرین حرال ،دانشرمندانی
هم هستند که با تمسک بره کاربردهرای متعرددی کره در کرال خردا و پیرامبرش(ص) از
آرایههای بدی وجود دارد ،این فنون را نه در مقامی عَرَضی و زائد برر اصر معنرا کره در
طول معنا و به منظور توجه دادن مناطب به فحوای کال میانگارند و از حیثیت بدی در
عرض معانی و بیان دفاع میکنند (ر ک؛ محمردعلی1406 :ق  5 :و موسری 498 :1388 ،و بردوی،
بیتا)181 :

2ر خطیب در کتاب خود مینویسد« :غرابت آن است که واژهای فهمنشدنی باشد و معنا از
خالل بیان آن بر شنونده ظاهر نشود و او را ناگزیر از مراجعه به کترابهرای لغرت سرازد»
(النطیب القزوینی1405 ،ق  )73 :بالغیون بر این تعریف خطیب ایراد گرفتهاند کره وی بررای
«فهمناشدنی بودن واژه» در تعریف «غرابت» دامنهای از اه زبان را تعیرین نکرردهاسرت؛
چراکرره دسررتکررم «واژه» برررای گوینرردۀ آن فهمیرردنی اسررت و مشررنص نبررودن دایرررۀ
فهمکنندگان واژه در تعریف خطیب ،اِشکال منطقی در تعریف فصاحت کلمه ایجاد میکند؛
به عبارت دیگر« ،اِطالق» در تعریف غرابت باید به «تقیید» و تعیین محردودۀ مصرادیق آن
تبدی شود این صاحبنظران بیان میکنند کره هرر غرابتری در فصراحت اخرالل ایجراد
نمیکند ،بلکه منظور ،غرابت شدید است؛ چراکه گاه در کتاب خدا و احادیث نبوی ،کلماتی
غریب دیده میشود و کتابهرایی کره برا عنروان «غریرب القررآن و الحردیث» از سروی
دانشمندان مسلمان به منظور رف غرابت معنایی واژگان کال خدا و پیرامبر او(ص) تردوین
شده ،شاهد این مدعاست به طور کلی ،غرابت مفهومی در نسبت با شنوندۀ کرال اسرت و
ذاتی واژگان نیست و میدانیم که نمیتوان قرآن کریم را به فصیح نبودن متصف سراخت
(ر ک؛ ظاهری ،بیتا)133 :
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3ر خطیب مینویسد« :فصاحت کال  ،پیراستگی آن از ضعف تألیف (ضعف بافتار دستوری)
است؛ مانند عبارتِ «ضَرَبَ غُالمُهُ زیداً»» چنانکه میدانید ،برگرداندن ضمیر به مفعولی که
پس از فاع در جمله گنجانده میشود ،نزد همۀ علمای نحو ممنوع است؛ چراکه موجرب
ارجاع ضمیر به اسمی میشود که هم از نظر تلفظ از آن ضمیر متأخر است و هرم از نظرر
رتبه و ترتیب قرارگیری در سنن ،پس از ضمیر قرار دارد (حال آنکه میدانریم ضرمیر بره
اسم «قب از خود» برمیگردد و بدان اشاره میکند)؛ زیرا رتبۀ اسمی که مفعول است ،بعرد
از رتبۀ اسمی قرار دارد که فاع یا مضافٌإلیه فاع است البته برخی از دانشمندان نحو بر
این عقیدهاند که میتوان ضمیر را به بعد از آن ارجاع داد؛ مانند این شعر:
«جَ رزَی رَبُّ رهُ عَن ری عُرردیَّبررن حرراتمٍ

جَزَاءَ الکِرالَبِ العَاوِیَراتِ وَ قَرد فَعَر »

«ترجمه :خدایش به جای من ،عُدَی پسر حاتم را جزا دهد؛ جزایی چون جزای سرگان
پار کننده ،که همان سنگ زدن باشد؛ چراکه او چنین کرد» در توجیه این بیت گفتهانرد
که ضمیر «هُ» به مصدر «جَزی» برمیگردد؛ یعنی «رَبُّ الجَزَاء»؛ چنانکه ضمیرِ «هو» در آیۀ
شریفۀ اِعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَی به «عدل» بازمی گردد (ر ک؛ خطیب قزوینی1405 ،ق  )74 :به
کال خطیب که گفته ارجاع ضمیر به مابعد آن ،منالف نظر تمرا سرننشناسران عربری
است ایراد گرفتهاند و شایستهتر دانستهاند که آن را خالف «اِجماع» سننشناسران عنروان
کنند؛ چنانکه ابنجنری بیران کرردهاسرت (ر ک؛ ابرنجنری1403 ،ق  294/1 :و سریوطی:1394 ،
 )230/1همچنین ،ناقدان بر خطیب ایراد گرفتهاند که چرا مشنصاً از دانشمندانی که آوردن
ضمیر را در شعر مذکور جایز دانستهاند ،نا نبردهاست و از فع مجهول (قی = گفته شده)
استفاده کرده ،حال آنکه هویت صاحبان این نظر در کتابهای علم بالغت مشنص است
(از جملرره ،ر ک؛ ابررنالشررجری1413 ،ق  )152/1 :منتقرردان نمونررههررای خطیررب از قبی ر آیررۀ
اِعدِلُوا  و بیت «جزی ربه » را به دلی روشن بودن مرج ضمیر در آیه و عادت جاری
عرب در بیان دعا به همان ترتیبی که در بیت مندرج است ،مثالهایی ضعیف برای توضیح
این قاعده دانستهاند (ر ک؛ تفتازانی1330 ،ق 20 :؛ جرجانی ،بیتا 111 :و سُبکی و دیگران1317 ،ق :
 )98/1استدالل این سنن شناسان آن است که هرگاه بازگشت ضمیر به مرجعی در پیِ آن
بر «شنونده» به «قرائن زبانیِ متعارف و مرسو » روشن باشد ،دیگر نمیتروان آن را «مُنِر
فصاحت» دانست (ر ک؛ العسکر1426 ،ق )482 :
4ر خطیب می نویسد :کاربردهای مجاز در قرآن بسیار است؛ مانند آیۀ شرریفۀ وَإِذَا تُلِیرتْ
عَلَیهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَاناً :چون آیات خدا بر آنان خوانده شود ،ایمانشان افزون گردد( األنفال:
« )2زیادت در ایمان بندگان» اساساً از افعال خداوند است که در این آیه مجازاً بره ترالوت
آیات قرآن منتسب شدهاست همچنین ،در آیۀ شریفۀ ذَلِکمْ ظَنُّکمُ الَّذِی ظَنَنتُم بِرَبکمْ أَرْدَاکمْ:
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و همین گمانی که دربارۀ پروردگارتان بُردید ،شما را هالک کرد( فصلت ،)23 /خداوند برر
سبی مجاز سنن گفتهاست و از این قبی  ،عبارت قرآنی یذَبحُ أَبْنَاءهُمْ( القصص )4 /است
که فاع آن کسانی جز فرعون هستند ،اما این فع به سبب آنکه فرعون آمِر بوده ،به وی
نسبت داده شدهاست همچنین ،در آیۀ شریفۀ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا :لبا آنان را از تنشران
کَند( األعراف )27 /نیز کال به مجاز روی آوردهاست؛ چراکه کندن لبا های آد و حروا
در اص فع خداوند متعال بود ،ولی در این آیه به شیطان نسبت داده شردهاسرت همران
گونه که میدانیم ،سبب کنده شدن لبا ها ،خوردن میوۀ ممنوعه بود و علت خوردن میوۀ
ممنوعه ،وسوسه و سوگند دروغ شیطان به اینکه خیرخواه آد و حواست برر همرین نهرج
است گفتار خداوند در عبارت قرآنی أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ الله کفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ:
آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدی کردند و قو خود را در وادی هالکرت
جای دادند ،ننگریستی؟( ابراهیم )28 /که در آن ،خداوند «جای دادن» را که فعر خداونرد
تعالی است ،به بزرگان کفار نسبت دادهاست؛ چراکه سبب جایگیری قرو خداسرتیز در دل
دوزخ ،کفر آنهاست و سبب کفر آنها ،فرمانهای بزرگانشان مبنی بر کفر ورزیدن است
منتقدان ،این نظر خطیب را ناشی از اعتقاد کالمی او به مذهب اشاعره دانسرتهانرد در
دیدگاه اشاعره« ،سبب» تأثیری بر «مُسبَّب» ،یعنی آنچه که سبب آن است ،نمیگذارد ،بلکه
رابطۀ بین این دو ،همسایگی و اقتران است ایشان میگویند که «سبب» تنها نشانهای برر
وجود «مسبب» ،یعنی خداوند یگانه اسرت مقتضرای ایرن دیردگاه اشرعری آن اسرت کره
بینگاریم آیات قرآن تأثیری در فزونی ایمان مؤمنان ندارند و زیادت ایمران برر اثرر آیرات
قرآن« ،تنها» به واسطۀ فع الهی است این دیدگاه حاکی از فرض تأثیر نداشتن آیات الهی
در فزونی ایمان مؤمنان است که «مجاز عقلی پنداشتن اِسناد زیادت ایمان مؤمنان بر آیات
قرآن» در این آیۀ شریفه ،روی دیگر آن است در واکنش به این دیردگاه گفتره شرده کره
اتفاقاً آیات قرآن بهحقیقت بر ایمان مؤمنان میافزایند و این البته به توفیرق الهری اسرت
دیگر افعالی که در نمونههای مورد نظر قزوینی ذکرر شرده نیرز از همرین منطرق پیرروی
میکنند و حقیقتاَنرد نره مجراز (در براب ایرن دیردگاه اشراعره ،ر ک؛ الزنجرانی1396 ،ق  237 :و
اإلصررفهانی و البیضرراوی1323 ،ق  193 :و دربررارۀ رد آن ،ر ک؛ ابررنالقرریم الجوزیررة1323 ،ق  189 :و
المدخلی1409 ،ق )186 :

5ر خطیب در باب اغراض تعریف مسندٌإلیه مینویسد:
«همین کاربرد را خارج از محدودۀ مسندٌإلیه میتروان در ایرن آیرۀ شرریفۀ قررآن هرم مشراهده کررد کره
میفرماید :وجَعَلنَا مِنَ الماءِ ک َّ شَیءٍ حَیٍّ :ما مبداء هر چیز زندهای را از این جنس که همان آب باشرد،
قرار دادیم( األنبیاء )30 /چنانکه گفته میشود :خدای متعال فرشتگان را از باد ،و آن باد را از (حرکرت)
آب آفریدهاست» (خطیب قزوینی1405 ،ق )122 :
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در این زمینه گفته شرده کره حردیث مرورد اسرتناد خطیرب در ایرن عبرارت ،حردیث
صحیحالسند نیست و در قرآن کریم و مناب روایی از بیان شریف نبوی(ص) نق شرده کره
فرشتگان از نور ،جنیان از شعلۀ آتش و آدمیان از خاک آفریده شردهانرد (ر ک؛ الحجرر 27 /و
احمد 153/6 :1377 ،و  ،168و نیشابوری2294/4 :1374 ،؛ حدیث  )2996با توجه بره ایرن آیرات و
روایات ،اگر دربارۀ عمومیت واژۀ «ک » در آیۀ شریفۀ وجَعَلنا مِنَ الماءِ ک َّ شَیءٍ حَیٍّ پرسیده
شود ،پاسخ آن است که آنچه از کال خداوند برمیآید ،آفریدگانی (از قبی انسان ،حیوان و
گیاهان) هستند که در خاک سکونت دارند که البته حقیقت این معنا را خدا میداند آیۀ 45
سورۀ نور نیز مؤید همین معناست فنر رازی در پاسخ این پرسش چنین گفتره کره لفرظ
هرچند عا باشد ،مبتنی بر قرینۀ محدود و منصوصکنندهای است که آن را در بر گیررد
طبیعی است که کافران ،مالئکه ،جن ،آد ابوالبشر و عیسی (علیهمالسرال ) را در هنگرا
استماع این آیات در نظر نداشتهاند و این قبی مصادیق از جنبۀ عمومی آیره خرارج اسرت
(ر ک؛ فنر رازی ،بیتا)138/22 :

6ر خطیب در کتاب خود در باب اغراض معرفه ساختن مسندٌإلیه به اضافه مینویسد « :و
یا به سبب بزرگداشت شأن مضافٌإلیه ،مانند این جملۀ «عَبدی حَضَرَ» کره در آن گوینرده،
شأن خود را باال بردهاست» (خطیب قزوینی1405 ،ق  )126 :در این باب ،اگرر گفتره مریشرد:
«فَتایَ حَضَر» یا «غُالمی حَضَرَ» ،آنچه پیامبر گرامی اسال (ص) دربارۀ شریوۀ یراد کرردن از
اعضای کوچکتر خانواده سفارش فرموده بودند ،بیشتر رعایت نمیشد گویا ارشاد نبوی آن
است که نباید افراد را با عبارت «عبدی» و «أمتی» ،یعنی نوکر و کلفت من یاد کررد ،بلکره
باید گفت «فَتای» و فَتاتی» ،یعنی پسر و دخترر جروان خانرۀ مرن (ر ک؛ نیشرابوری1374 ،ق :
1764/4؛ حدیث  )2249بنابراین ،بر طبق سنت اسالمی ،آنچه که خطیب آن را «بزرگداشرت
شأن گوینده» برشمرده ،درست نیست و در واق  ،رعایت دستور اسالمی از سروی گوینرده
بودهاست
7ر خطیب در بیان انگیزههای وصف کردن مسندٌإلیه مینویسرد« :وصرف کرردن ،تفسریر
مسندٌإلیه و برافکندن پرده از رخسار معنای آن است؛ چنرانکره در ایرن جملره مریتروان
مشاهده کرد« :الجِسمُ الطَّوی ُ العریضُ العمیقُ ،محتاجٌ إلی فَراغٍ یَشغَلُهُ :جسرمِ بلنردِ پهرنِ
عمیق نیازمند مکانی است که آن را اشرغال کنرد» (خطیرب قزوینری1405 ،ق  )130 :در ایرن
عبارت ،مثال شایستهتر آن بود که خطیب از فعر «یسرتلز » اسرتفاده مریکررد ،نره واژۀ
«محتاج» ،چون تا زمانی که شیئی در عالم خارج موجود باشد ،ناگزیر از فضایی اسرت کره
آن را اشغال کند و محتاج آن نیست
8ر خطیب در توضیح اسلوب حکیم مینویسد« :اما :در باب دومرین شریوۀ اسرلوب حکریم
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میتوان به این سنن خداوند در قرآن کریم اشاره کرد که میفرماید :یسْأَلُونَک عَنِ األهِلَهِ

قُ ْ هِی مَوَاقِیتُ لِلنَا ِ وَالْحَجِ( البقره )189 /مرد میگفتند :این هالل ماه چگونه اسرت کره
مث یک نخ در آسمان ظاهر میشود سپس اندکاندک رو به فزونی میگیرد تا ماه ،کام
شود آنگاه همان گونه که کام شده بود ،فرومیکاهد تا مث اول آن مریشرود؟» (خطیرب
قزوینی1405 ،ق 162 :ر )163آنچه خطیب در قرار دادن این آیه در شمار کاربردهای اسرلوب
حکیم در کال وحی انجا دادهاست در واق  ،پیروی او از روش عامۀ بالغیون از سرکاکی
تا روزگار ماسرت (ر ک؛ سرکاکی435 : 1937 ،؛ ابرن مالرک1409 ،ق 89 :؛ طیسری1407 ،ق 297 :؛
سُرربکی و دیگررران1317 ،ق 479/1 :؛ غرنرراطی1410 ،ق 621 :؛ تفتررازانی1330 ،ق 135 :؛ اسررفرایینی،
1284ق 158/1 :؛ المرشدی1374 ،ق 111/1 :؛ ابنحجة الحموی258/1 : 1987 ،؛ ابنمعصرو المردنی،
1388ق 210/2 :؛ الشنقیطی1420 ،ق 145/1 :؛ األنبابی1330 ،ق 305/2 :؛ الشربینی1323 ،ق  480/1 :و
المراغی 129 : 2004 ،و ) همانگونه که بسیاری از مفسران چنین گفترهانرد (ر ک؛ تفترازانی،
293/1 : 1979؛ ابوالسعود العماری ،بیتا203/1 :؛ الکازرونی ،بیترا221/1 :؛ ابرنتمجیرد ،بریترا1286 :؛
تکملة الجزء الثانی40 : /ر41؛ الشهاب النفراجی1286 ،ق 285/2 :؛ شروکانی1383 ،ق 189/1 :؛ آلوسری،
1415ق 71/2 :؛ القاسمی1376 ،ق  470/3 :و الزحیلی1411 ،ق  )168/1 :و این امر در گزارشهرای

ایشان از شأن نزول آیۀ مذکور برمیآید ،یعنی همان چیزی که خطیب نیز در اینجا یادآور
شدهاست؛ حال آنکه این شأن نزول در بررسیهای حدیثی تأیید نشدهاست این گزارش را
ابونعیم (ر ک؛ سیوطی1422 ،ق  34 :و الواحردی1411 ،ق  )53 :و از طریرق او ابرنعسراکر (ر ک؛
ابنعساکر1415 ،ق  )25/1 :از محمدبن مروان السدی ،از محمدبن السائب کلبی ،از ابیصالح،
و او از ابنعبا به ما دادهاند ،حال آنکه الکبی و السدی در علم حدیث ،دو فرد متروک و
متهم به دروغبافی هستند (ر ک؛ ابن ابیحاتم1371 ،ق  271/7 :و همران86/8 :؛ المرزی1403 ،ق :
 246/25و همان392/26 :؛ ابرنحجرر1408 ،ق  479 :و  506و دارقُطنری )130/4 :1386 ،بره همرین
سبب ابنحجر و المناوی به بیپایه بودن سند این گزارش در مباحث حدیثی خود گرواهی
دادهاند ابنحجر از شمار فراوان کسانی کره ایرن حردیث را برا وجرود بریاعتبراری آن در
کتابهای خود آوردهاند ،شگفتزده شدهاست و میگوید« :آنران ایرن حردیث را برا وجرود
بیاسا بودن سند آن نق کردند و اطالعی از بیپایه بودن سندش نداشتند بره قردری
این حدیث در کتب تفسیر آورده شده که نزدیرک اسرت آن را قطعریالصردور بپنرداریم!»
(ابنحجر1418 ،ق )455/1 :

 6نتیجه
جمالالدین ابوالمعالی محمدبن عبدالرحمنبن خطیب دمشقی مشهور به خطیرب قزوینری
(739ر 666ق ) ،دانشمند بالغی ،چکیدهای بسیار کمحجم و خالصهای از بنرش بالغرت
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(باب سو ) کتاب مفتاحالعلو سکاکی را با توجه به تألیفات دو عالم بالغی برزرگ دیگرر،
جرجانی و خفاجی نوشت و آن را تلنیصالمفتاح نامید وی در این اثر مطالب مفتاحالعلو
را حسب تشنیص خود مرتب کرد و بنشهرایی از آن را منتصرر و برخری را (از جملره
برخی آرای نامقبول مطرح در آن که از سوی دانشمندان بزرگ علم بالغت رد شده برود)،
حذف نمود و بدین سان ننستین طرح مدون و مقبول از دانش بالغت را در سطحی وسی
پایه گذاشت که تا امروز نیز مبنای این علم است پس از خطیب قزوینی و تا روزگرار مرا،
تعلیقات و استدراکات متعددی بر مباحث مطرح در کتابهای بالغی او از زوایای بالغرت،
کال  ،حدیث و سایر علو اسالمی مطرح شده که به برخی از آنها در این نوشرتار اشراره
شدهاست در عین حال ،هیچ یک از نقدها ،مناقشات و استدراکات صورت گرفته برر آرای
خطیرب ،در حرردی نیسرت کرره بره شررالودۀ اسرتواری کرره وی بررای پررژوهش در دانررش
سننشناسی و بالغت پایهگذاری کرده ،آسیبی برساند و معماری خطیب قزوینی در دانش
بالغت ،برای قرون متمادی تا روزگار ما قاب اتکاء و پایدار است
پینوشتها
1ر اخیراً ترجمۀ این اثر به قلم نویسندۀ مسئول این مقاله انجا و از سوی انتشارات تراث اسالمی روانۀ بازار نشر شدهاست
2ر فن اول در برخی فهرستها دیده نمیشود که حم بر علم معانی باید کرد ،هرچند در متن تلنیص المفتاح ،عبرارت «الفرن
األول» دیده میشود

مناب
قرآن کریم
آلوسی ،محمودبن عبداهللا (1415ق ) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن والسب المثانی،
دار الکتب العلمیة
آیزاک ،استفان و ویلیا بی مایک ( ،)1374راهنمای جام تحقیق و ارزیابی ،ترجمۀ مرضریه کرمرینیرا،
مشهد ،نشر آستان قد رضوی
ابن ابیحاتم ،عبدالرحمنبن محمد (1371ق ) ،الجرح و التعردی  ،1 ،حیردرآباد ،مطبعرة مجلرس دائررة
المعارف العثمانیة
ابن تمجید ،مصطفی بن ابراهیم (1286ق )  ،حاشریة علری التفسریر البیضراوی ،بهرامش حاشریة القنروی،
استانبول ،المطبعة العامرة
ابنجنی ،ابوالفتح عثمان (1403ق ) ،النصائص ،تحقیق محمد علی النجار ،3 ،بیروت ،عالم الکتب
ابنحجر عسقالنی ،احمدبن علی ( ،) 1966الدرر الکامنة فی أعیان المأئة الثامنة ،تحقیق محمد سید جاد
الحق ،القاهرة ،دار الکتب الحدیثة
ابنحجة الحموی ،تقی الدین أبوبکر ( ،) 1987خزانرة األدب و غایرة األرب ،شررح عصرا شرعیتو،1 ،
بیروت ر لبنان ،دار و مکتبة الهالل
رررررررررررررررررر (1418ق ) ،العجاب فی بیان األسباب (أسباب النزول ،تحقیق عبدالحکیم األنریس،
 ،1المملکة العربیة السعودیة ر الدما  ،دار ابنجوزی
ابنحجة الحموی ،تقیالدین أبوبکر (1408ق ) ،تقریب التهذیب ،تحقیق محمد عوامة ،سوریه ،دار الرشید
 ،1لبنانر بیرروت،
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ابنحنب  ،احمد (1377ق ) ،المسند ،شرح احمد شاکر ،مصر ،دار المعارف
ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،) 2004المقدمة ،تحقیق عبداهللا محمد الدرویش ،1 ،دمشق ،دار یعرب
ابنشجری ،هبةاهللا بن علی (1413ق ) ،أمالی ،تحقیق محمود الطناحی ،1 ،القاهرة ،مکتبة النانجی
ابنعساکر ،ابوالقاسم علیبن حسن (1415ق ) ،تاریخ دمشق ،تحقیق عمر العَمری ،1 ،بیروت ،دار الفکر
ابنعماد الحنبلی ،عبدالحی بن أحمد ( ،) 1922شذرات الذهب بأخبار من ذهب ،تحقیق األرنراوو ،1 ،
دمشق ،دار ابنکثیر
ابنالقیم الجوزیة ،محمدبن أبیبکر (1323ق ) ،شفاء العلی فی مسائ القضاء والقردر والحکمرة والتعلیر ،
تصحیح محمد السید النسعانی ،1 ،مصر ،مطبعة خانجی
ابنمالک ،بدرالدین (1409ق ) ،المصباح ،تحقیق حسنی عبدالجلی یوسف ،مصر ،مکتبة اآلداب
ابنمعصو المدنی ،علیخان بناحمد (1388ق ) ،أنوار الربی فی أنواع البدی  ،تحقیق شاکر هادی شکر،
 ،1النجف ،مطبعة النعمان
ابوالسعود العمادی ،محمدبن محمد (بیتا) ،إرشاد العق السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم (تفسیر أبیالسعود)،
القاهرة ،دار المصحف ر مکتبة و مطبعة عبدالرحمن محمد.
إسبر (آدونیس) ،علی احمد سعید ( ،) 2003الثابت والمتحول ،مصر ر اإلسکندریة ،دار الساقی
اسفرایینی ،ابراهیمبن محمد ( ،) 1284األطول ،قسطنطنیة ،المطبعة العامرة
اسمیت ،ویلیا ( ،)1373ننستین آثار فارسی در بالغت ،ترجمۀ محمود حسنآبادی ،کیهران اندیشره ،ش
 ،55صص 152ر169
اإلصفهانی ،شمسالدین بن محمود و عبداهللابن عمر البیضاوی (1323ق ) ،شرح مطال األنظار علی مرتن
مطال األنوار ،مصر ،المطبعة النیریة
األنبابی ،شمس التجرید (133ق ) ،تقریر علی شرح سعدالدین التفتازانی لتلنیصالمفتاح القزوینری ،مصرر،
مطبعة السعادة
الباعونیه ،عائشه ( ،) 2010شرح البدیعیة المسماة بالفتح المبین فی مدح األمین ،تحقیق رضا رجب،2 ،
بیجا ،بینا
بدوی ،احمد احمد (بیتا) ،من بالغة القرآن ،القاهرة ،دار نهضة مصر
بدوی ،احمد طبانة ( ،) 1958البیان العربی ،2 ،القاهرة ،مکتبة األنجلو مصریة ر مطبعة الرسالة
برکات حمدی ابوعلی ،محمد ( ،) 1983فصول فی البالغة ،1 ،جامعة األردنیة ،اآلداب ،دارالفکر
بنعیسی ،باباطاهر (1425ق )« ،تیسیر البالغة فی کترب الترراث» ،اللغرة العربیره األردنری ،ع  ،66صرص
29ر76
ررررررررررررررررر ( ،) 1979حاشیة علی الکشاف ،تحقیق فوزی السید عبد ربه عیرد ،رسرالة الردکتوری،
مصر ،جامعة األزهر ،کلیة اللغة العربیة
تفتازانی ،سعدالدین (1330ق ) ،المطول ،بیجا ،مطبعة القسطنطنیة
جرجانی ،سید شریف علی بن محمد (بیتا) ،اإلشارات والتنبیهرات فری علرم البالغرة ،تحقیرق عبردالقادر
حسین ،القاهرة ،دار نهضة مصر
ررررررررررررررررر (1396ق ) ،شرح المواقف فی علم الکال  ،تحقیق احمد المهدی ،مصر ،مکتبة األزهر
الجوینی ،مصطفی الصادی ،) 1975( ،البالغة والنقد بین التاریخ و الفن ،بیجا ،بینا
الچلبی ،حسنبن محمد (1309ق ) ،حاشیة علی المطول ،استانبول ،شرکة الصحافة العثمانیة
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حافظ ،شمسالدین محمد ،)1356(،گردآورنده یحیي قریب ،عنوانهای دیگردیوان ،تهران :صفي علیشاه
حسین ،عبدالقادر ( ،) 2001المنتصر فی تاریخ البالغة ،القاهرة ،دار غریب
النطیب قزوینی ،محمدبن عبدالرحمن (1405ق ) ،اإلیضاح فی علو البالغرة ،تعلیرق محمرد عبردالمنعم
النفاجی ،6 ،بیروت ،دار الکتاب اللبنانی
ررررررررررررر (1425ق ) ،التلنیصالمفتاح ،بیروت ،مطبعة دار احیاء الکتب العربیة ر عیسی البابی الحلبی
النفاجی ،الشهاب (1283ق ) ،حاشیة علی تفسیر البیضاوی ،مصر ،دار الطباعة العامرة ،بوالق
النولی ،أمین ( ،) 1961مناهج تجدید فی النحو والبالغة والتفسیر واألدب ،1 ،القاهرة ،دار المعرفة
دارقطنی ،أبوالحسن علی (1386ق ) ،سُنَن ،تصحیح عبداهللا هاشم ،مصرر القاهرة ،دارالمحاسن
دالور ،علی ( ،)1383روشهای تحقیق پیشرفته ،تهران ،واحد علو و تحقیقات
رررررررررر ( ،)1377مبانی نظری و عملی پرژوهش در علرو اجتمراعی ،تهرران ،نشرر پژوهشرگاه علرو
انسانی
دمپی ،یر ( ،) 2006تاریخ علم ،ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ ،تهران ،سمت
ذهبی ،حافظ (1405ق ) ،العبر فی خبر من غبر ،تحقیرق محمرد سرعید زغلرول ،1 ،بیرروت ،دارالکترب
العلمیة
الزحیلی ،وهبة (1411ق ) ،التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج ،1 ،بیروت ،دار الفکر المعاصر
زنجیر ،محمد رفعت احمد ،منهج النطیب القزویني في قراءة الشعر العررب 1437 ،هرر  ، 2015 -اهرداء
شبکة اآللوکه فی اینترنت Alukeh.net
ساروخانی ،باقر ( ،)1380روشهای تحقیق در علو اجتمراعی ،چ  ،3تهرران ،پژوهشرگاه علرو انسرانی و
مطالعات فرهنگی
سُبکی ،بهاءالدین و دیگران (1317ق ) ،شروح التلنیص ،1 ،مصرر القاهرة ،مطبعة بوالق
سرمد ،زهره ،عبا بازرگان و الهه حجازی ( ،)1376روشهای تحقیق در علو رفتار ،تهران ،آگه
سکاکی ،سراجالدین یوسف ( ،) 1973مفتاحالعلو  ،القاهرة ،طبعة الحلبی
سیوطی ،عبدالرحمن (بیتا) ،بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحراة ،تحقیرق محمرد ابوالفضر ابرراهیم،
بیروت ،المکتبة العصریة
مجلة جامعة األنبار للعلو األنسانیة ، ISSN: 19958463 ،الجامعة :جامعة االنبار  ،الکلیة :التربیرة للعلرو
االنسانیة  ،اللغة ،Arabic :شمارۀ 2009 :2
رررررررررررر (1422ق ) ،لباب النقول فی أسباب النرزول ،تحقیرق خالرد عبردالفتاح شرب  ،1 ،بیرروت،
مؤسسة الکتب الثقافیة
ررررررررررررررررررر (1394ق ) ،هم الهوام فی شرح جم الجوام  ،تحقیق عبدالسال هارون ،کویرت،
دار البحوث العلمیة
الشربینی ،عبدالرحمن (1323ق ) ،فیضالفتاح علی حواشی شرح تلنیص المفتاح ،القاهرة ،مطبعرة مدرسرة
والده عبا األول
الشنقیطی ،عبداهللابن الحاج العلوی (1420ق ) ،فیض الفتراح علری نرور األقراح ،بإشرراف محمرد األمرین
ابنمحمد بیب ،2 ،بیجا ،بینا
شوقی ضیف ،احمد ( ،) 1965البالغة ،تطور و تاریخ ،9 ،القاهرة ،دار المعارف
شوکانی ،محمدبن علی ( ،) 2006البدر الطال بمحاسن من بعد القرن الساب  ،تحقیق محمد حسن حالق،
 ،1بیجا ،دار ابنکثیر
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ررررررررررررررررررررر (1383ق ) ،فتح القدیر الجام بین فنی الروایة والدرایرة مِرن علرم التفسریر،
مصر ،مطبعة مصطفی البابی الحلبی
صالح ،محمد و زکی ابوحمیده (بیتا) ،البالغة واألسلوبیة عند السکاکی ،بیجا ،بینا
صمود ،حمادی ( ،) 2010التفکیر البالغی عند العرب ،أسسه و تطرور فری القررن السراد  ،بیرروت ،دار
الکتاب الجدید المتحدة
طاش کپریزاده ،احمد (1422ق ) ،مفتاح السعادة ،بیروت ،دار الکتب العلمیة
طیسی ،شرفالدین (1407ق ) ،التبیان فی علم المعانی والبدی والبیان ،تحقیق دکتور هادی مطر الهاللی،
 ،1بیروت ،عالم الکتب
ظاهری ،ابوعبداهللابن عقی (بیتا) ،الفنون الصغری ،المملکة السعودیة ،نادی اللطائف األدبی
عبا  ،احسان (1404ق ) ،تاریخ النقد األدبی عند العرب ،4 ،بیروتر لبنان ،دار الثقافة
العسکر ،عبدالمحسنبن عبدالعزیز (1426ق ) ،اصالح اإلیضاح ،الریراض ،جامعرة اإلمرا محمردبن سرعود
اإلسالمیة
عونی ،حامد (بیتا) ،المنهاج الواضح للبالغة ،مصر ،مکتبة جامعة األزهریة للتراث
غرناطی ،ابوجعفر الرعینی (1410ق ) ،طراز الحلة وشفاء العلة ،تحقیق رجاء السید الجوهری ،اإلسرکندریة،
مؤسسة الثقافة الجامعیة
فنر رازی ،محمدبن عمر (بیتا) ،التفسیر الکبیر ،بیروتر لبنان ،مکتب تحقیق دار إحیاء التراث العربی
القاسمی ،محمد جمالالدین (1376ق ) ،محاسن التأوی (تفسیر القاسمی) ،تحقیق محمد فؤاد عبردالباقی،
مصر ،دار إحیاء الکتب العربی ،مطبعة عیسی البابی الحلبی
کازرونی ،ابوالفض قرشی صدیقی (940ق) (بی تا) ،حاشیة الکازرونی علی تفسیر البیضاوی ،مصر ،المطبعة
المیمنیة
المبارک ،مازن ( ،) 1981الموجز فی تاریخ البالغة ،بیجا ،دار الفکر المعاصر
محمدعلی ،احمد (1406ق ) ،دراسات فی علم البدی  ،1 ،مصر ،مطبعة األمانة
المدخلی ،محمد ربی (1409ق ) ،الحکمة والتعلی فی أفعالاهللا تعالی ،1 ،مصر ،مکتبة لینه
المراغی ،احمد مصطفی ( ،) 1950تاریخ علو البالغة والتعریف برجالهرا ،1 ،مصرر ،مطبعرة مصرطفی
البابی الحلبی
رررررررررررررررررررررر ( ،) 2004علو البالغة ،1 ،بیروت ،المکتبه المصریة ،صیدا
المرشدی ،عبدالرحمن بن عیسی (1374ق ) ،شرح عقود الجمان ،2 ،مصر ،مصطفی البابی الحلبی
المزی ،جمالالدین (1403ق ) ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،تحقیق بشار عواد معروف ،2 ،بیروت،
مؤسسة الرسالة
مطلوب ،احمد (بیتا) ،البحث البالغی عند العرب ،بغداد ،منشورات دار الجاحظ
ررررررررررررر ( ،) 1964البالغة عند السکاکی ،1 ،بغداد ،منشورات مکتبة النهضة
موسی ،احمد ابراهیم (1388ق ) ،الصبغ البدیعی ،القاهرة ،دار الکتاب العربی
نیشابوری ،مسرلمبرن الحجراج (1374ق ) ،صرحیح ،تررقیم محمرد فرؤاد عبردالباقی ،اسرتانبول ،المکتبرة
اإلسالمیة
الواحدی ،علي بن أحمد النیسابوي ،أبو الحسن ،أسباب نزول القرآن1411( ،ق ) تنریج :عصا الحمیردان،
 ،1مملکة العربیة السعودیةر الدما  ،دار اإلصالح
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