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Abstract 

The emergence of new literary genres on the one hand, and linguistic attitudes toward literature 
on the other, made the need for a review of traditional rhetorical teachings more tangible and 
Eventually, it led to a serious critique of the structure and content of old rhetoric and its revision 
or A new approach to it and the emergence of new rhetoric. Among the dozens of works written 
in Arabic on this subject is the book "New Rhetorics (Theorization of Langue & Parole 
Rhetorics)" by Mohammad Khaqani. The following article, at the suggestion of the Arabic 
Humanities and Cultural Studies, examines the form and content of this book with the 
traditional method of book review and finally, raises serious doubt on it as a textbook. 
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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 91 - 9، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 التبيينوتنظيرٌ لبالغة البيان  ،ةجديدالبالغة المروری بر کتاب: 

  *الرسولسید محمدرضا ابن

 چكیده
شناختی به ادبيات از سوی ديگر ضرورت های زبانسو و نگرشهای جديد ادبی از يکپيدايش گونه

تر کرد و درنهايت به نقد جدیِ ساختار و محتوای های بالغت سنتی را محسوسدر آموزه بازنگری
ها اثری ها و پديد آمدن بالغت جديد انجاميد. از جملۀ دهبالغت قديم و بازنگاری يا نونگاری آن

 تأليف بيين(لتا ة )تنظيرٌ لبالغة البيان ويددجالبالغة ال که به زبان عربی در اين باره نگاشته شده کتاب
 و تونم بررسی خاقانی است. مقالۀ پيشِ رو به پيشنهاد گروه زبان و ادبيات عربیِ شورای محمد
انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با روش سنتیِ نقد کتاب به بررسی  علوم کتب

يد جدی رسی تردمنزلۀ کتابی دشکلی و محتوايی اين کتاب پرداخته، و درنهايت در پذيرش ِآن به
 وارد کرده است.

 محمد ،ين(التبي )تنظيرٌ لبالغة البيان و جديدةالبالغة البالغت جديد، کتاب درسییی، نقد، : هاواژهکلید
 خاقانی.
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 . مقدمه9
ات ازجمله مؤسس« سمت»ها با سرواژة سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

يابد تبع آن نيز ضرورت میبهدرسی دانشگاهی است. پر کار در تأمين کتب درسی و کمک
گيری از اين منابع آموزشی را رصد کند و به که نهادی بازخورد نشر و تدريس و بهره

 ایشورها بپردازد که در حال حاضر يکی از اين نهادها يابی آنشناسی و نقد و ارزآسيب
ت و اس فرهنگی مطالعات وپژوهشگاه علوم انسانی  انسانی علوم کتب و متون بررسی

 حرکتی بس مبارک را در اين باره پی گرفته است.
هايی که گروه زبان و ادبيات عربیِ اين شورا نقد آن را پيشنهاد کرده ازجمله کتاب

. نگارش اين خاقانی است محمد تأليف ة )تنظيرٌ لبالغة البيان والتبيين(جديدالبالغة ال کتاب
ق( به انجام رسيده 0401ش )= 0011کتاب بنا به نوشتۀ مؤلف در پايان مقدمه، در سال 

سمت با شماره  انتشارات و در پاييز همان سال پس از ويراستاریِ مريم ربانی ازسوی
 صفحه )+ ده صفحۀ مقدماتی( با 011در  بان و ادبيات عربی،در حوزة ز 10فَرْوَست 

جلد  133در قطع وزيری با جلد شوميز در شمارگان « 119-133-30-3131-1» شابک
 ريال منتشر شده است. 033.333و با بهای 

کتاب از نظر ساختاری پس از فهرست مطالب، با يک چکيده و مقدمه )در هفت بحث 
شناسیِ عنوان، مباحث کتاب و اينکه ، ضرورت، روش، نشانهشامل بيان موضوع، پيشينه

پروژة ديگری است(، و هشت فصل و يک خاتمه اين کتاب خود، درآمدی بر يک کالن
امان نامه سترين مباحث کتاب و دستاوردهای نو و نتايج(، و کتاب)شامل مروری بر مهم

 يافته است.
باط زبان، ادبيات و بالغت و ارتدر فصل نخست مباحثی مقدماتی درخصوص چيستی 

ها، پيدايش و تاريخ تحول بالغت عربی و ارتباط آن با دستور زبان آمده است. اين مقوله
 به ارتباط بالغت با مباحث« بالغت سنتی و مخالفان امروزی آن»در فصل دوم با عنوان 

شناسی، ، معنییشناسشناسی، نشانهشناسی، گفتمانشناسی، نحو، سبکشناسی، زيبايیزبان
و نقد ادبی پرداخته شده است. فصل سوم مروری است نقادانه بر بالغت قديم و ساختار 

بيشتر به اثرپذيری آن از « های بالغت جديدشاخصه»و مطالب آن. در فصل چهارم با نام 
مثابۀ هشناسی، متن بشناسی معاصر و مطالبی درخصوص هنجارگريزی، سبکنهضت زبان

حو و بالغت، و بينامتنيت اختصاص يافته است. مؤلف در فصل پنجم واحد بررسی ن
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کوشش نوگرايان در بالغت عربی را گزارش کرده است. در فصل ششم به بازسامانِ رابطۀ 
نحو و بالغت؛ اظهارنظر شخصی درخصوص تجديد نحو؛ و ضرورت گسست مباحثی 

ا هالغت و پيوست آنچون اسناد خبری، خبر و انشاء، قصر، و فصل و وصل از حوزة ب
های بالغی را به سه شاخۀ معانی، بيان و بديع به حوزة نحو پرداخته و تقسيم آموزه

 مخدوش و مردود دانسته است.
دو فصل پايانی گزارشی است از آراء مؤلف در بالغت جديد. در فصل هفتم 

ؤلف اضع معرضه، و مبانی و مو« البيان و التبيين»های نظريۀ مؤلف با عنوان خاستگاه
تفصيل ارائه شده است. آخرين برانگيز بالغت جديد بههای چالشدرخصوص شاخص

های نظريۀ مؤلف و اصطالحات خودساختۀ وی در و بخش فصل هم به تبيين محورها
 اين نظريه اختصاص يافته و در پايان به شيوة آموزش آن هم اشاره شده است.

ها و ابهامات بسياری به ذهن پرسشنگاهی اجمالی به ساختار و محتوای کتاب، 
ها خالی از لطف نيست و اميد است به بازنگری و ای از آنآورد که يادکرد پارهمی

های بعد بينجامد. نگارندة اين سطور با مطالعۀ کامل کتاب، همۀ بازنگاری کتاب در چاپ
بندی طبقه ها راموارد قابل نقد و خدشه را يادداشت، و آنگاه پس از حذف مکررات، آن

 و در دو بخش اصلی و ده زيربخش ارائه کرده است.

 بیرونی عناصر و ساختار . ارزیابی2
در اين بخش به اشییکایتی پرداخته شییده که مربوط به هويت کتاب، ضییرورت نشییر،   

 پيشينه و نيز ساماندهی آن است:

 کتاب شناسنامۀ و نام. 9ـ2
نام کتاب )شامل نام اصلی و فرعی( به نوعی آينۀ کتاب است و بايد تاحد امکان نامکرر 

کتاب بداعت و اصالتی ندارد چه، نام اصلیِ کتاب اين رسد نام نظر میبهو جذاب باشد. 
ها در اين کم نام چند کتاب ديگر هم هست که نويسندگانِ آن( دستالبالغة الجديدة)

 ،1 .اند و او خود نيز بدان تصريح دارد )صدستی کردهترم پيشگذاری بر مؤلف محنام
به هر دو زبان عربی طبع خود را رفت مؤلف که ذوق شعری هم دارد و (. انتظار می00
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تر برگزيند که هم گويای بديع بودنِ محتوای کتاب باشد و ، نامی جذابآزمودهو فارسی 
 هم نامی تکراری و مبتذل تلقی نشود.

( تبيينتنظير لبالغة البيان والدربارة نام کتاب، ابهام آن است. نام فرعی کتاب )نکتۀ دوم 
تبيين ال البيان ويعنی  -کند که مؤلف، کتاب مشهور جاحظدر نگاه نخست چنين القا می

 ، با رويکرد جديدیرودمیشمار به (بالغت نقد ادبی و)از امهات کتب ادب  را که اتفاقاً -
انسته يا تو دهدو ارائه  کند ای بالغی استخراجتوانسته است از آن نظريهبررسی کرده و 

ای عرضه کند و اين هر دو تلقی با مدعای مؤلف و آراء بالغی جاحظ را در قالب نظريه
 در تعارض است.« البالغة الجديدة»نيز تعبير اصطالحیِ 

 «New Rhetorics: Theorization of Langue & Parole Rhetorics » نام انگليسی کتاب
است نه « Rhetoric»معادل بالغت با تسامح  نخست اينکه،هم خالی از اشکال نيست. 

«Rhetorics !»،بايد حرف  دوم«A » پيش از«Theorization » بيايد که نشان دهد نوعی
و  -« بيان»به معنی زبان است و با « Langue» سوم،پردازی است. سازی و نظريهتئوری
با هيچ کدام از معانی تبيين يا  ظاهراً «Parole» چهارم،سازگاری ندارد.  -هم « تبيين»حتی 

 .بيان قرابت ندارد
در خالصۀ پشت و مغفول مانده « بالغت»در فيپای کتاب در بخش موضوع، عنوان 

 درج شده است.« مشاريح»به غلط « مشاريع»جلد کلمۀ 

 آن نقد و کتاب نشر بایستگی. 2ـ2
دفتر نخست از دو دفتر  -( 00، 0که در چکيده و مقدمه آمده )ص. چنان -اين کتاب 

 ا به مسائل نظریتنهدفتر اين طرحی نو در بالغت درانداخته و  مؤلف ادعای به است و
کارآمد  جامع و یرسد نقد اين دفتر تنها در صورتی نقدنظر میاين طرح پرداخته است. به
 (طبيقتکاربست )اپ برسد و روشن شود اين نظريه در عمل و است که دفتر دوم هم به چ

ويژه که هم چه اندازه موفق بوده است. اين اشکال به انتشار کتاب هم وارد است، به
هش ا پژويالقاعده آن را کتابی مناسب تدريس سازمان سمت آن را به چاپ رسانده و علی

سزاوار بود به دور از هرگونه  دانشگاهی تلقی کرده است. هایکم يکی از درسدر دست
 جا به چاپ آن مبادرتماند تا دفتر دوم هم آماده شود و سپس يکشتابزدگی منتظر می

باز هم سخن خواهيم ( 0ی0در بخش بعد )بخش . درخصوص درسی بودن کتاب ورزد
 گفت.
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 کتاب انگاریدرسی. 9ـ2
کتاب حاضر برای »ت: چنين آمده اس« سخن سمت»در بند پايانی مقدمۀ ناشر با عنوان 

ان منبع عنودانشجويان رشتۀ زبان و ادبيات عربی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به
. مؤلف کتاب هم خود هدف «واحد تدوين شده است 0به ارزش « بالغت جديد»درس 

 های ايراناز نشر کتاب را پر کردن خأل محسوس در تدريس بالغت عربی در دانشگاه
فقد ألّفناه ليكون نصاً جامعياً للتدريس في مادّة البالغة الجديدة في »است: دانسته و افزوده 

نظر از ناهمسانی دو گزارة (. صرف1 .)ص« للنقد في مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستير و
فوق، گويا مؤلف محترم تلقی درستی از مخاطبان کتاب ندارد، چه در پايان مقدمۀ کتاب 

 (.00 .دارد )صگويی وفتاء العرب( هم گبا خوانندگان عرب )القرّ
مجامع ادبی  ای درهشدعنوانِ شناخته« بالغت جديد»نکتۀ شايان توجه آن است که 

دا ( جی / قديمهايی دارد که آن را از بالغت سنتی )/ کالسيک / تقليداست و شاخصه
ثر حداکسازد و در فصل چهارم همين کتاب هم بدان پرداخته شده است. کتاب حاضر می

و گذار از  ،تواند دورنمايی از تاريخ اين تحول شگرفهای اول تا پنجم میدر فصل
که  که اين هدف هم با کتب موجود ديگر دهدبالغت کالسيک به بالغت نو را ارائه 

ها را نام برده و در همين مقاله هم ( برخی از آن1ی1)ص.  بحث پيشينۀ در خود مؤلف،
کتاب اين شود و حداکثر برآورده میها اشاره شده است، ز آنبه شماری ا« 1ی0»در بخش 

 نشاند.را در جايگاه منابع فرعی می
غرض از نگارش کتاب، همين دو  که اتفاقاً -ويژه فصل هفتم و هشتم کتاب اما به

شدة بالغت جديد ندارد و برای تدريس درس بالغت ربطی به مباحث شناخته -فصل بوده
مسئوليتِ اين خطا در درجۀ اول متوجه مؤلف محترم  .مناسب نيست جديد و نقد اصالً

های اصلی و پايانی کتاب، هيچ يک از دانسته که فصلخوبی میاست، چه با آنکه به
عنوان کتاب درسی به سمت دهد، آن را بههای درس بالغت و نقد را پوشش نمیسرفصل

ب رسد اگر کتانظر میاست که بهدوم متوجه انتشارات سمت  ۀپيشنهاد کرده، و در درج
 .کردمنتشر نمیداد، آن را را در مسير درستِ داوری تخصصی قرار می
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 بندیفصل و ساختار. 4ـ2

البالغة القديمة وخصومها ( 0؛ مباحث تمهيدية( 0های کتاب چنين است: های فصلعنوان
الحركات التجديدية في ( 1؛ الجديدةمعالم البالغة ( 4؛ البالغة القديمة، مرور ونقد( 0؛ الجديدة

منطلقات المؤلف في تجديد ( 1؛ إعادة تنظيم العالقات بين النحو والبالغة( 1؛ البالغة العربية
 .محاور بالغة البيان والتبيين )المقامات، األبواب والوحدات(( 9؛ البالغة

صل سوم ف ها،توان دريافت که در ترتيب و تسلسل منطقیِ بخشبا نگاهی اجمالی می
القاعده بر فصل دوم مقدم است. نيز ترجيحاً فصل پنجم را که در حکم گزارش علی

تاريخیِ تحویت نوگرايی در بالغت است، بايد پيش از فصل چهارم ارائه کرد. از 
کم مطالب ها يا دستها و نيز رجحان ادغام برخی از فصلهای خلط مباحثِ بخشنمونه

های هر فصل با ديگر مطالب همان نمايیِ برخی از زيرفصلربطها در يکديگر و بیآن
کنيم که مؤلف اگر بار ديگر به ساختار کتاب پوشی و به همين بسنده میفصل چشم

 ها را تغيير خواهد داد.نگاهی منطقی بيفکند، خود چينشِ آن

 بحث پیشینۀ. 5ـ2

تاريخ تحول )/ تطور( ای هر چند گذرا به خاستگاه و ( اشارهخلفيةدر بخش پيشينه )
که در  ییکم بايد رويکرد سکاکی به بالغت نمايد. در اين راستا دستبالغت ضروری می

ته شده و طی چندين قرن توانسقياس با رويکرد عبدالقاهر جرجانی، رويکردی نو تلقی می
آموزش بالغت را در جهان اسالم تحت سيطرة خود در آورَد و شيوة جرجانی را به محاق 

 .شدمیتبيين  یی ردبب
نيز بايد هر اثری که در حيطۀ بالغت به وصف جديد و بديع متصف شده، بررسی و 
نوآوری آن از لحاظ شکل و محتوا نمايانده شود و تفاوت بداعتِ ادعايی در آن با بداعتِ 

ط به آن هم فق -درستی و وضوح بيان شود. برای نمونه چند اثر ادعاشده در اين کتاب به
 شود:کر میذ ، به ترتيب تاريخی )از جديد به قديم(که در پيشينه از قلم افتاده -عربیزبان 
 ق.. المغرب: أفريقيا الشرالبالغة الجديدة بين التخييل والتداول(. 2102العمري، محمد ) -
 .الشرق أفريقيا: المغرب. أصولها وامتداداتها العربية البالغة(. 2101) محمد العمري، -
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المغرب: الدار  جاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة.حال(. 2101الدهري، أمينة ) -
 البيضاء.

(. الحجاج في البالغة المعاصرة. بيروت: 2112الطلبة، محمدسالم محمداألمين ) -
 دارالكتاب الجديد المتحدة.

 . القاهرة: دار غريب.بالغة النص(. 0111عبد المجيد، جميل ) -
 . الكويت: دار سعاد الصباح.اللغة والبالغة والميالد الجديد(. 0112ناصف، مصطفي ) -
البالغة العربية بين التقليد (. 0112خفاجي، محمد عبد المنعم، و شرف، عبدالعزيز ) -

 . بيروت: دارالجيل.والتجديد
افزون بر اين، در فصل پنجم کتاب که به نوعی تفصيل مطالب پيشينه، و گزارش 

پژوهان معاصر عرب در آن گنجانيده شده است، از برخی های بالغتداعات و نوآوریاب
از نامورانِ اين حوزه هيچ ذکری به ميان نيامده است؛ برای نمونه بايد از محمد العمری 
ياد کرد که عالوه بر تأليف بيش از هفت کتاب معتبر و مرجع در اين حوزه، چند پژوهش 

، عافيۀبوهای وی به انجام رسيده است )نک: در تبيين آراء و نظريه نامه( هم)در قالب پايان
 (.41 - 41، صص. 0301صونيۀ و ليلۀ، ؛ 011، 011، ص. 0301

 درونی عناصر و روش ارزیابی. 9
 در اين بخش به روش پژوهش و انواع اشکایت وارد بر متن کتاب پرداخته شده است:

 علمی داریامانت رعایت عدم. 9ـ9
 شود:ها اشاره میبه برخی نمونه اينجا صرفاًدر 

 قولولی در عالمت نقل ،قول مستقيم است: کل پاراگراف نقل1ی  1 .، س01 .ی ص
 نيز چنين است. 11، هرچند ارجاع دارد. پاراگراف دوم صفحۀ قرار نگرفته است

 «يضع الرمز .... الجزئی»: اين سه سطر از مؤلف نيست و جملۀ 03ی  9 .، س11 .ی ص
و هيچ  (00، ص. 0191، الدايۀ) علم الداللة العربيقول مستقيم است از کتاب هم نقل

 .ندارد یارجاع



 0011پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، یعرب ياتزبان و ادب ۀنقدنام   03

، ص. 0333 ذريل، )ابن النص واألسلوبية: يک پاراگراف از کتاب 1- 0 .، س11 .ی ص
هم عيناً  ،9ی  4 طر، س93 فحۀص. اين موضوع در ارجاع استقول مستقيم بدون نقل (10

دون قول مستقيم بنقل (يادشده )همانيک پاراگراف کامل از کتاب تکرار شده است؛ يعنی 
 .ارجاع است

قيم قول مستنقل النص واألسلوبيةيک پاراگراف کامل از کتاب ، 00ی  1، س. 11ص. ی 
، هرچند ارجاع دارد. اين موضوع نگرفته استقول قرار ولی در ميان عالمت نقل ،است

 ، هم تکرار شده و شمارة صفحۀ ارجاع هم نادرست است.00 تا 1 سطر ،93 در صفحۀ
)سه صفحه با  14تا اواخر صفحۀ  10صفحۀ « النص عند الغربيين»ی از آغاز بحث 

، همان) النص واألسلوبيةقول مستقيم از آغاز فصل اولِ کتاب بيش از ده پاراگراف( نقل
 ییقول غيرمستقيم نقل صورتآن هم به یی( است که تنها پاراگراف آخر 01ی  01صص. 

 ارجاع دارد.

 محتوایی اشكاالت. 2ـ9
کند که در غرب، : مؤلف محترم اينجا و چندجای ديگر تصريح می03 .، س0 .ی ص

، سطر اول هم مستند خود را ذکر 1 فحۀمرگ بالغت سنتی اعالم شده است و در ص
کند که ميان بالغت سنتی مسلمانان و بالغت کالسيک ولی هيچ جا اشاره نمی ،کندمی

 اند. مؤلفاين خلط را نويسندگان معاصر عرب هم مرتکب شده .غرب چقدر فاصله است
شناسی ناداند که بسياری از مباحث سنتی معانی و بيان و حتی بديع، امروزه هنوز در زبمی

 محل بحث و پژوهش است.
: استشهاد به آيات نخست سورة الرحمن برای اثبات قدسيت 00و  00 .، س0 .ی ص

شود و از سويی دیلت در آن آيات ديده نمی« کلمه»واژة  چه، اصالً ؛کلمه، ناتمام است
 هم بر معنی کلمه با تکلف بسيار همراه است.« بيان»

 وجهی ندارد. : استشهاد به آيۀ شريفه1 .ی ص
ر جواه: زيبنده نيست که مؤلف محترم کتاب خود را در کنار کتاب مشهور 1 .ی ص
های درسی بالغت سنتی مطرح کند. وانگهی در عنوان دو نمونه از کتاببهالبالغة 
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 طولمو  مختصرو  البالغة الواضحةو  علوم البالغة غالييني هایکتاب های کشوردانشگاه
 شود.هم تدريس می

، 0303، 0114ترتيب تاريخی مرتب نشده است ) آثار به البحث خلفية: در 1 .ص ی
0114 ،0333 ،0110 ،0391 ،0110.) 

إن اعتبار اللغة أو الكالم شجرةً لها جذور وفروع في كالمه عليه : »0 .، س01 .ی ص
وجلّ: ألم تر السالم ]أي: نحن أمراء الكالم، و...[ نابع من صميم الوحي اإللهي في كالمه عزّ 

شود که مؤلف محترم برای مشاهده می ؛«كيف ضرب اللّه مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ...
پذيریِ زبان بر اساس يک سامانۀ درختی )نظام شجری( مجبور شده است اثبات تحليل

اش آشکار است. در بند را يکی تلقی کند که مغلطه« كلمةال»و « الكالم»و « اللغة»واژگان 
ای که هنوز صحت آن طور ضمنی برای کامل جلوه دادن نظريههمين صفحه به بعدی در

های اعتنا به داوریتوسط مجامع علمی و دانشگاهی پذيرفته و اثبات نشده و مؤلف بی
 علمی به چاپ گزارش آن مبادرت ورزيده، به خودارجاعی متوسل شده است.

ان ی بايد پيش از نظر ديگر: نظر ويتگنشتاين در يک ترتيب منطق1 .، بند01 .ی ص
 کند که آيا اصالً( بحثی مبنايی مطرح میاللغةذکر شود، چه وی در مقام تعريف زبان )

« يةالهوهوية غير المجد»پذير است يا خير؟ نيز در همين بند از تعبير تعريف زبان امکان
 است.« دور باطل»تر آن همان تر و روشناستفاده شده که معادل ساده

لي الكالم ع»يا « لغة اللغة»رسد بين مطالعۀ زبان يا نظر می، بند اول و دوم: به09 .ی ص
خلط شده يا تفاوت آن دو به « الخطاب علي الخطاب»از يک سو با نقد متن يا « الكالم

ا بحثی که ب« الكالم علي الكالم»يا به تعبير ابوحيان « لغة اللغة»درستی روشن نشده است. 
 -خالف موضوع ادب که جهان است  -موضوع نقد »کند که: روین بارت مطرح می

ماهيت « لغة اللغة»، تفاوت دارد. بحث «هايی است که دربارة جهان ارائه شدهگزاره

 گيرد.قرار می -و نه زبان - ادب ةدر حوز« نقد النصّ»شناختی دارد و بحث زبان

 ،است« راقية / متميزةلغة »شده که ادب منحصر در  : ادعای اجماع00 .، س00 .ی ص
مؤلف، نظر خود را هم  ضمناً .ها از دانشمندان روسقولآن هم فقط به استناد برخی نقل

 بيان نکرده است.
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بايد معلوم  ؛ اویً«إنّ علم البالغة هو نقد البالغة ووصفها وتحليلها: »01 .، س04 .ی ص

« النصّ»ت؟ شايد دوم چيست؟ بالغت لغوی يا اصطالحی اس« البالغة»شود مراد از 
 گيرد.وصف و تحليل پيش از نقد قرار می ،در يک ترتيب منطقی تر باشد. ثانياًمناسب

اين  ؛«خُلق فنّ الشعر قبل علم العروض وفنّ النثر قبل علم البيان: »01 .، س04 .ی ص 
کند که گويا علم بيان تنها متکفل نثر است و به شعر کاری گزاره چنين به ذهن القا می

 .اردند
هم در تعريف اسلوب علمی و هم در در اين قسمت و آخر:  03 .، س04 .ی ص

 اصطالحن ايکه بايد مراد از است استفاده شده « وضوح»تعريف اسلوب فنی از واژة 
و يک  گيردرا می« وضوح»است که جای « غموض»ويژه که در هنر، اين روشن شود، به

 .کنداثر هنری را مانا و ارزشمند می
گيری دانش ديگر را های يک دانش در شکل: مؤلف ورود داده04 .، س01 .ص ی

د رساينکه آيا جعل اصطالح کرده يا نه، به نظر میاز نظر ناميده است. صرف« تداخل»
ابزاری از مباحث آواشناسی  ةاست. استفاد« توظيف»و « استخدام»مواردی که آورده نوعی 

اسی و صرف در نحو، يا از مباحث نحوی در علم شندر صرف يا نحو، يا از مباحث واژه
 به معنی تداخل نيست. معانی لزوماً

مراد از لفظ  ظاهراً« أدبية األدب في جمال اللفظ دون المعني»: در عبارت 04 .ی ص
 .همان فرم و صورت است

، پاراگراف اول: با آنکه مؤلف محترم در اينجا به درستی، اختالف حيثيت 01 .ی ص
(، 001ی  000 صص.ولی در فصل ششم ) ،ک علم نحو و معانی را بيان کردهمباحث مشتر
(، باز از لزوم انتقال مباحث 00ی  9 .، س091 .)ص البحثنتائج الكتاب وخاتمةو نيز بخش 

 .اسناد خبری، خبر و انشاء، قصر، و فصل و وصل از معانی به نحو سخن رانده است
عنوان چه ضرورتی دارد؟ وانگهی در ذيل اين در « الروسية»: ذکر 1 .، س01 .ی ص

 .عنوان، ذکری از زبان روسی به ميان نيامده است
: جملۀ اسميه را مطابق وضع طبيعی زبان عربی ندانسته است، با 00 .، س01 .ی ص

صورت جملۀ اسميه بيان به های با فعل ربطی عموماًآنکه در اين زبان خيل عظيم جمله
 شود.می
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: ادعا شده است که تقديم و تأخير ارکان جمله در زبان انگليسی 03 .، س01 .ی ص
ر اين های پرسشی دکافی است برای نمونه فقط به شيوة ساخت جمله .پذير نيستامکان

 زبان توجه شود. 
 ،: از صيمری ياد شده که قائل به دیلت ذاتی الفاظ است. اوی03ً .، س11 .ی ص

وی از پيشوايان معتزله در قرن سوم )در گذشتۀ  کرد کهمؤلف محترم بايد معلوم می
 از ميرداماد هم که مشهور ،کرد و ثالثاًبرای گزارة خود مستند ارائه می ،ثانياً ،( استق013

 آورد. به اين نظر است، ذکری به ميان می
( ابهام دارد و تا مطالب فصل ديده نشود، معالم البالغة الجديدةی عنوان فصل چهارم )

شود منظور نظريۀ بيان و تبيين مؤلف است يا مبحث شناخته شدة بالغت میمعلوم ن
 جديد.

إنّ عدم مراعاة قواعد الوصل والفصل يضرّ بأصل المعني، ال : »00 .، س001 .ی ص
ر يافت وفوهايی که در متون بهرسد مؤلف محترم به نمونهنظر می؛ به«بجماليّاته وأدبيّته

ولی هر کدام غرض  ،نحوی هم وصل و هم فصل جايز استها از نظر شود و در آنمی
 کند، اعتنايی نداشته است!خاصی را افاده می

 (تعبیری و دستوری) نگارشی اشكاالت. 9ـ9
 .«يقعان»بر فعل « سارا»: عطف فعل 1 .ی ص
 اتذتها وأس»تعبير بهتر  غيرمنصرف است. ثانياً أساتذة اویً«: طالباً أساتذةً و»، 1 .ی ص

 است.« طالبها
 عنوان صفت آمده است.به« األساسيۀ»، و در جايی «األساس»: در يک جا 9 .ی ص
 .: إذ أن = إذ إن4 .، س00 .ی ص
مشاراليه ذلک کدام است؟  ،چيست؟ ثانياً« أغراض»نقش  ،: اوی00ً .، س01 .ی ص

 ؟بالغيّاً يا بالغيّةً ،ثالثاً

المرتبة »نيز  از نظر عدم مطابقت چه توجيهی دارد؟ العالقة األقوي: 1 .، س00 .ی ص
، س. 091)ص. « شمولية أوسع»(، و 00و  03، س. 000)ص. « درجات أسمی»و « األدني

03.) 
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 إن. القول : يمکنأن: يمکن القول 00، س. 01ی ص. 
 است.« فاألسلوب»درستش « فأسلوب: »03 .، س09 .ی ص
 ز به معنی نکتۀ مستعمل در فارسی نيست.در عربی امرو« النكتة: »09 .، س10 .ی ص

 التي. الذي: الكالسيكية الهرمنيوطيقا، س. آخر: 10ی ص. 

 .عدّة: معانيَ عدّة معانيقترح علي القارئ الواحد : 01، س. 14ی ص. 
 : و کان أنّ؟9 .، س11 .ی ص
باشد:  بايد مذکر« يُعتبر»است و مثل « علم»مربوط به « تتبلور: »0، پانوشت 009 .ی ص

 يتبلور.
 .: ولسانيّونلسانيّينذهب إليه علماء األنتروبولوجيا و: 01، س. 001ی ص. 

 .تعطي كلَّ كالمٍ قيمةً :تعطي قيمةً لكلّ كالم: 00، س. 041ی ص. 
 است، بايد با الف و یم بيايد.« اهللأسماء »چون نعت « حسنی: »00 .، س013 .ی ص

صورت به معنی تمثيل را به زبان عربی به «allegory»: اصطالح 01، س. 011ی ص. 
 آورده است. « أليگوری»

ولی الحداثوی با قواعد نسبت  ،ی هرچند الحداثی و الحداثوی هر دو رايج است
 کار برده استدو را بهسازگار نيست و بهتر است از آن اجتناب شود. مؤلف محترم هر 

، 1: ص. الحداثية؛ 00و  00، س. 019؛ الحداثی: ص. 04و  00، س. 0)الحداثويين: ص. 
 .(1، س. 11، ص. 4و  0، س. 10، ص. 9، س. 10، ص. 00س. 

 آراییصفحه نیز و امالیی ویرایشی، اشكاالت. 4ـ9

چه  عربی یاين توضيح در کتاب«. زدايی: آشنايیبالفارسية»، پانوشت: 03 .ی ص
 ضرورتی دارد؟!

 آخر: حرف تعريف انگليسی پس از کلمه قرار گرفته است. .، س13 .ی ص
 ؛البصرية السمعية  و: 00 .، س00 .ص ؛: معرفيّاً  ثرّا1ً .ی فاصلۀ اضافی بين کلمات؛ ص

 .: لإلنسان أکثر4، س. 001؛ ص. يعتقد : الفنی  و03 .، س00 .ص
: 01 .، س03 .ص (؛الدراسة)به جای:  الدارسة: 0 .، س9 .اماليی؛ ص هایغلطی 

: 00 .، س00 .ص أیَّ(؛: جای به) : إی00ّ .، س00 .ص (؛الرومنطيقية)به جای:  الرومنطيّة
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: 00، س. 10(؛ ص. باإلضافة :جای به) باألضافة: 00 .، س013 .ص )به جای: علی(؛ عيی
: بعبضهما 01، س. 001: يأصيل )به جای تأصيل(؛ ص. 04سعياً )به جای سعيا(، و س. 

 .(األدبيُّ العلميُّ و)به جای:  األدبيُ العلميُ و: 01 .، س099 .ص)به جای: ببعضهما(؛ 
 : سّمّيت.00، س. 041ی تشديد زائد؛ ص. 

و ص.  00 .، س01 .ويژه کلمات دخيل؛ نمونه: صی ناهمسانی در ضبط کلمات، به
 لوغومركزية: 00 .، س00 .ص ؛: دی سوسير01 .، س00 .: دو سوسير و ص1، س. 011

 .و ص فعاليّة: 01 .، س00 .ص : لوگو؛00، س. 001، و ص. : اللوگو00 .، س001 .و ص
 ؛: األيديولوجيات1 .، س93 .: اإليديولوجيات و ص03 .، س10 .ص ؛: فعّاليتها00، س 00
 ؛: ياکبسون، و جاهای ديگر ياکوبسون01 .، س030 .آخر: جاکوبسون و ص .، س19 .ص
 .: کريستييفا و ص01و  00 .، س14 .ص ؛: اإلدیل00و  1 .: األدیل و س4. ، س93 .ص
 : کريستيفا.1 .، س030

اولين  برایبايد ضبط یتينشان القاعده علیهای غربی و اصطالحات دخيل ی برای نام
 .ص ؛: ميتا0 .، س030 .و ص 04 .، س09 .در پانوشت ذکر شود؛ صبار کاربرد در متن، 

: 00 .: تنبيانوف، و س9 .، س00 .ص ؛: شکلوفسکی09 .: ايخنباوم، س00 .، س03
سوسير، جورج بوفون، و فرانس فرانييه، هيغل، دی ؛: بيريلمان00 .، س00 .ص ؛أوبوياز

شارل بالی، جاک دريدا، روین بارت، الکونت بوفون، ميشا ريفاتير، کولومبيا، نوفاليس، 
جاک یکان، ساموئل فان دايک، هربرت ريد،  هيالنغ، فور سيستر، غريماس، کورتاس،

پارکر، وایس استيونز، راموس، وردزورث، کولريج، فيليپ ويلرايت، نوووتنی، زنون، 
 جون ديوی، کانط، الدوغماتيۀ، المونوغرافيا، و ... .

، 01 .شود؛ نمونه: صهای انگليسی بايد با حروف بزرگ نگاشته واژهی حرف اول تک
 .0پانوشت 

، 10 .ص ؛09و  01 .، س01 .گيومه در ميانِ دو گيومۀ نقل قول؛ نمونه: ص ی درج
 .01 .س

« والجمال»: پس از 0 .، س01 .آورد؛ نمونه: صی مواردی که نبودِ ويرگول کژتابی می
والخيال والذوق والجمال قوامه دائماً  بالوحيفـ ... ويمتاز  الفنيأما األسلوب »در عبارت: 

 .«وأبداً الخلق و اإلبداع
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 : والفن، السمعی.01 .، س00 .آورد؛ نمونه: صی مواردی که وجود ويرگول کژتابی می
 صورت:... که بايد بهآخر: )التعيين .، س01 .ی جای نادرست دو کمان؛ نمونه: ص

 .بيايد (...التعيين
 : صوتيه.1 .، س01 .وطه؛ صی نگارش هاء به جای تای مرب

 .، س09 .های معترضه و نبستن آن؛ برای نمونه: صی باز کردن خط تيره برای عبارت
00. 

: الکساندر = 00 .، س00 .توجهی به کتابت درست همزة وصل و قطع؛ صی بی
، پانوشت: أنظر = 41و  41 ،44 ،09 .ص ؛: ایشياء = األشياء1 .، س00 .ص ؛ألکساندر

در بسياری ؛ السنيۀ = ألسنيۀ: 03، س. 041: ابراهيم = إبراهيم؛ ص. 1، س. 044ص.  ؛انظر
 از صفحات: اصفهانی = أصفهانی.

بدءا؛ ص. : بدأً = 4 س. ،1 ی عدم دقت در کتابت درست کلمات مهموز؛ نمونه: ص.
 .: شيئ )به جای: شیء(4، س. 001: للتجزیء؛ ص. 4، س. 000

 .کاربرد؛ نمونه: ص مين بارِ کاربرد به جای اولين بارِی ذکر ضبط یتين اعالم در دو
 . 03 .، س11 ./ ص 03 .، س00

، 00 .ص ؛03 .، س01 .های یتينِ متن به پانوشت؛ نمونه: صی ضرورت انتقال ضبط
 ؛4 .، س40 .ص ؛00و  1و  4و  0 .، س09 .ص ؛01و  01 .، س04 .ص ؛00و  03 .س
 .ص ؛04و  00و  00و  9و  1 .، س14 .ص ؛01 .، س10 .ص ؛01و  001 .، س44 .ص
 و ... . ؛1و  0 .، س14

 : و النحويۀ.03 .، س01 .توجهی به ضرورت اتصال حرف واو به کلمۀ بعد؛ صی بی
: 09 .، س091 .دار فارسی در پايان کلمات عربی؛ نمونه: صی نگارش کاف سرکش

 (.ذلک )به جای:ذلک 
 : المعنييالحرفی.01، س. 10ی پيوستگی دو کلمۀ گسسته؛ ص. 

صفحه درج شده  ةآرايی، شمارها خالف قواعد صفحهفصل ۀی در صفحۀ نخست هم
 است.
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 منابع و ارجاعات به مربوط اشكاالت. 5ـ9
ولی هيچ ملحقی در کتاب مشاهده  است، سیخن به ميان آمده  0: از ملحق 1 .ص - 
 شود.نمی

در صفحات ديگر  آورده است. اویً« خاقانی»متنی : در ارجاع درون00 .، س01 .ی ص
منبعی از خاقانی به تاريخ نشر  ،قيد شده است. ثانياً« خاقانی اصفهانی»و منابع همه جا 

 موجود نيست. م0110
برای  هايی: پانوشت توضيحی فاقد ارجاع است! وانگهی اگر چنين پانوشت41 .ی ص

 ا برای بقيۀ اعالم متن نوشته نشده است؟ اعالم ضرورت دارد، چر
 ست.ارجاعی ذکر نشده ا : نام مؤلف و نيز نشانی پايگاه اينترنتی در پانوشت41 .ی ص
 ارجاعی فاقد نويسنده يا پديدآور است. : منبع ذکرشده در پانوشت10 .ی ص

 .ودشی با آن همه ارجاع به آيات قرآنی، نام قرآن در ميان منابع کتاب ديده نمی
ص. ) ی استناد به انجيل از طريق اينترنت برای يک محقق دانشگاهی پسنديده نيست

 .(0، پانوشت 013
 00 .، س01 .متنی يا در پانوشت بدون ذکر صفحه؛ برای نمونه: صی ارجاعات درون

 .0 .، س10 ./ ص1 .، س13 .، پانوشت / ص09 ./ ص
ارجاعی وجهی ندارد؛ برای نمونه: های متنی، پانوشتی با وجود امکان ارجاع درون

 .10، 10، 13، 41، 44، 40، 09، 01، 00، 09 .ص
به اشکال مختلف در دسترس است، ارجاع يک  بحاراألنواری با آنکه کتاب مشهور 

چه توجيهی « http://www.mesbahyazdi.ir/node/4925» روايت از آن به پايگاه اينترنتی
 (.0، پانوشت 010دارد؟ )ص. 

متنی در مقايسه با منابع؛ ی ناهمسانی نام نويسندگان و تاريخ نشر در ارجاعات درون
، پانوشت: مهی 44 .ص ؛: بيير جيرو، و در منابع: جيرو، بيير1 .، س01 .برای نمونه: ص

: بحيری، و در منابع: 1 .س ،41 .ص ؛محمود إبراهيم العتوم، و در منابع: العتوم، مهی
 .0191، و در منابع: 0190: 01 .، س11 .ص ؛البحيری

های ارجاعی در فهرست منابع پايانی نيامده است؛ برای ی منابع ذکرشده در پانوشت
 .10، 13، 41 .نمونه: ص

http://www.mesbahyazdi.ir/node/4925
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4925
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، 01 .ی منابع ارجاعی در متن، در فهرست منابع پايانی نيامده است؛ برای نمونه: ص
 .0 .، س49 .آخر / ص .، س41 ./ ص 01 .س

از امام خمينی نقل قول بدون  01، از اشعری، و در سطر 00، س. 040ی در ص. 
( بيتی از اخطل بدون ارجاع نقل شده 09ارجاع آمده است. نيز در همين صفحه )سطر 

 است. 
اعم از نام کامل نويسنده، « المصادر»شناختی در بخش ی ناقص بودن اطالعات کتاب

ابن مجله و شمارة صفحات و...:  ةحح، محل نشر و ناشر و برای مقایت شمارنام مص
 . غورةالمهندس، ب جني، ابن سينا، ابن عقيل، ابن قتيبة، ابن منظور، الجاحظ، المطرزي، وهبة و

: متقی هندی = 010و ص.  0، پانوشت 010ی ضبط نادرست نام نويسندگان؛ ص. 
محمد والخطاب ) درست نام نويسندة کتاب الشکلالمتقی الهندی. نيز بايد به ضبط نا

( و هم 0، س. 93متنی )برای نمونه ص. الماکری( اشاره کرد که هم در ارجاعات درون
 آمده است!« الماگری»صورت ( به010در فهرست منابع )ص. 

؛ برای نمونه: «المصادر»ی عدم تفکيک بين نام اشهر و نام کوچک مؤلف در بخش 
 فالح جليل رشيد.

 همان و ،فارسی از خاقانی اصفهانی آمده است ۀيک مقال« المجالت العربية»ی در ذيل 

 هم تکرار شده است.« المجالت الفارسية»در 
( آمده 0110، يک خودارجاعیِ ناقص و نادرست )خاقانی، 00، س. 044ی در ص. 

شده ن نامه برای آثار مؤلف ثبتاست که اویً چنان که گذشت، چنين تاريخی در کتاب
 .است و ثانياً شماره صفحه ندارد

 ،دو مورد اول و دوم همايش فارسی ايرانی است« المؤتمرات العربية»ی در بخش 

 هم تکرار شده است.« المؤتمرات الفارسية»وانگهی هر دو در 
کتاب عربی +  0ی مؤلف محترم در بخش منابع، شانزده  اثر خود را ذکر کرده است )

مقالۀ  0مقالۀ فارسی +  0کتاب فارسی +  4الۀ عربی همايشی + مق 0مقالۀ عربی +  0
منبع کتاب حدود  001نامۀ فارسی( و اين تعداد در قياس با پايان 0همايشی فارسی + 

غيرواقعیِ نمايىِ افزونرسد مؤلف محترم سعی بر يک هشتم است و به نظر می
 خودارجاعی داشته است!
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 گیری و پیشنهادنتیجه. 4
 ینوان کتابعتأليف محمد خاقانی به ة )تنظيرٌ لبالغة البيان والتبيين(جديدالبالغة الکتاب 

دانشوران  ۀهای نوآورانتوانست بازتابی از انديشهاثری است که می -و نه درسی  -تحقيقی
و  دشوطور خاص تلقی طور کلی، و در حوزة بالغت و نقد بهايرانی در حوزة ادبيات به

نواع کتاب با وجود ا کنونیولی وضعيت  ،علمی ايرانی عربی قرار گيرد مورد توجه مجامع
اشکایت شکلی و محتوايی گويای شتابزدگیِ مؤلف گرامی و ناشر محترم است. توصيه 

چاپ منقح کتاب همراه با دفتر دومِ آن توسط ناشر معتبری است باز ،نگارندة اين سطور
 اء القصد.که متکفل چاپ کتب درسی نباشد. واهلل من ور

 منابع

 ب.. دمشق: اتحاد الكتاب العرالنص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق(. 2111ابن ذريل، ع. )
البالغة العربية في ضوء البالغة الجديدة من خالل مشروع محمد (. 2102بوعافية، م. ع. )

 . مذكرة الماجستير. جامعة سطيف.العمري
 مت.. تهران: سالجديدة )تنظير لبالغة البيان والتبيين(البالغة (. 0911خاقاني أصفهاني، م. )

 . بيروت:البالغة العربية بين التقليد والتجديد(. 0112) ع.ع.، و شرف، م. ع. م.خفاجي، 
 دارالجيل.
 . دمشق: دارالفكر.علم الداللة العربي، النظرية والتطبيق(. 0122الداية، ف. )

 . المغرب: الدار البيضاء.في ضوء البالغة الجديدةجاج وبناء الخطاب حال(. 2101) ا.الدهري، 
 اإلسهامات نقدية دراسة الخطاب، وتحليل الجديدة البالغة(. 2102صونية، ا. ا.، و ليلة، ع. )

 الماجستير. جامعة عبدالرحمان ميرة. . مذكرةالعمري محمد
 الجديد المتحدة. . بيروت: دارالكتابالحجاج في البالغة المعاصرة(. 2112) م. م.س.م.الطلبة، 

 . القاهرة: دار غريب.بالغة النص(. 0111) ج.عبدالمجيد، 
 . المغرب: أفريقيا الشرق.البالغة الجديدة بين التخييل والتداول(. 2102) م.العمري، 
 .الشرق أفريقيا: المغرب. وامتداداتها أصولها العربية البالغة(. 2101) م.العمري، 

. الكويت: دار سعاد الصباح.البالغة والميالد الجديد اللغة و(. 0112) م.ناصف،  



 


