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چکیده
بسیاری از پژوهشگران معاصر بلاغت بر این باورند که علم «بدیع» را سکاکی از علم بیاان
جدا کرد و بدرالدین بن مالک آن را به عنوان «فن» نامید .ایان روایات نمایتواناد بازتاا
درستی از حقیقت باشد؛ چرا که روند استقلال این علم دستکم دو قارن پایش از ساکاکی
آغاز شده بود .علی بن خلف کاتب (ح  724ق) با جدا کاردن تباهیه و اساتعاره از ب اش
«بدیع»ِ کتا ِ خود یکی از گامهای اساسی را در این با

برداشته بود .در واقاع علات ایان

جدایی به این سهب بود که استعاره در کتا های مبهور بلاغت به دو مهحثِ نامرتهط تعلق
داشت؛ از یک سو آن را تحت جنس «مجاز» میدانستند و از سویی دیگار آن را باه چبام
یک صنعت بدیعی مینگریستند .در قرن شبام مطارزی خاوارزمی (ف  016ق) ن ساتین
کسی بود که از این دوگانگی پرسش کرد و به صورتی قاطع استعاره و تبهیه و تمثیل را از
قلمرو بدیع خارج نمود .در حوزه منطق نیز مهحاث مجااز تحولااتی را از سارگدراند و باا
ابتکار ابن سینا به ب ش «تصورات» و «مهحث الفاظ» راه یافات و در قارن شبام عملاا باه
مهحثی مستقل تهدیل شد؛ بنابراین سکاکی و ابن مالک در واقع میراثدارانی بودند که عملا
فقط میوه جدایی علم بدیع از علم بیان را ،چیدند .این مسئله نهاید ما را به داوری نادرسات
در خصوص سهم کسانی که در این مااجرا نقبای اساسای داشاتند وادارد .هادف از ایان
تحقیق ،اصلاح تاریخ بلاغت اسلامی است.
کلیدواژهها :تاریخ استقلال علم بدیع ،منطق ،استعاره ،کاتب ،مطرزی ،سکاکی.
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 -1درآمد

علم بلاغت در آغاز تکوین خود در قرن سوم حالتی منهسط داشت و با عناوینی چون «بدیع»« ،بلاغات»
و در قرنهای بعد با عنوان «بیان» معرفی میشد .لایکن ایان روناد دیاری نداییاد و ناورِ ساره بلاغات،
همچون سایههای کنگره ،متعدد شد 1.براساس گزارشی که معمولا مورخان معاصرِ بلاغت بر ماا عرضاه
میکنند از اواخر قرن شبم و اوایل هفتم با شاخهشاخه شدن این دانش رو به رو میشویم تاا سارانجام
به آن چیزی دست مییابیم که امروزه از آن با عنوانهای «معانی و بیان و بادیع» یااد مایشاود .سا ن
اصلی این مقاله بر سر تاریخ استقلال علم «بدیع» میباشد .شامار فراوانای از مورخاان معاصار بار ایان
نظرند که این شاخه از دانش به معنایی که امروز از این اصطلاح درمییابیم به دسات ساکاکی ایجااد و
آنگاه «توسط بدرالدین بن مالک بهعنوان یک «فن» ناامهردار شاد»(مطلاو  .)70 :2616 ،ایان بااور در
میان پژوهشگران و دانبجویان علم بلاغت س ت مبهور شده است باهنحویکاه بسایاری از مقالاات
یا کتا ها یا مدخلهایی که در با علم بدیع نگارش یافتهاند استقلال ایان داناش را از قارن هفاتم باه
بعد و توسط سکاکی یا بدرالدین بن مالک معرفی میکنند (نک دایره المعاارف بازرا اسالامی ،ج :11
 ،497مطلو  70 :2616 ،و مراغی .)31 :1711 ،آنچه در اینجا مطارح خواهاد شاد روایات تاازهای از
تاریخ استقلال این علم است .این تاازگی ،ازلحااظ روشای ،ریباه در تفااوت نگارش نگارنادگان باا
مورخان مبهور بلاغت در با چیستی تاریخ و باهویژه تااریخ اندیباه ( )intellectual historyدارد.
مطالعه برخی گزارشهای معاصر از تاریخ استقلال این علم نبان از فقار نظاری مؤلفاان در خصاوص
مفاهیم بنیادین تاریخ علم دارد .انتسا تبکیل یک جریان به یک یا دو ش ص خاص ،معلوم مایدارد
2

که تاریخنگاری اندیبه در جهان اسلام هنوز تا رسیدن به موقعیت ایدئال فاصلهای طولانی دارد.

مطالعات درونمتنی ،واقعیتی را بر آفتا میافکند مهتنی بر اینکه استقلال علم بادیع باه معناایی کاه
امروز از آن درمییابیم امری ناگهانی نهوده بلکاه دساتکام از حادود دو قارن پایش از ساکاکی طای
روندی آرام آغاز شده است .تحقیقات ما نبان داده است که این زنجیاره دساتکام دارای پان حلقاه
میباشد که سکاکی و بدرالدین بن مالک تنها ،حلقههای چهاارم و پانجم آن را تباکیل مایدهناد .در
ادامه از افراد این زنجیره نام خواهیم برد و در با آنها توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم داد.
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ممکن است این اشکال مطرح شود که در گزارشی که مورخان بلاغت از تاریخ پیادایش ایان علام
به دست دادهاند به سهم پیبینیان سکاکی همچون ابن معتز ،قداماه بان جعفار ،ابوهلاال عساکری و ...
پرداختهاند .پس تمایز کار ما با کار دیگران در چه چیز خواهد بود؟ پاسخ این اسات کاه ماا باه دنهاال
تاریخ تطور اصطلاح بدیع از ابتدا تا قرن هفتم نیستیم بلکه به دنهاال تااریخ اساتقلال ایان علام هساتیم؛
یعنی آن لحظهای از تطور این اصطلاح که سهب جدایی آن از ب ش اصلی داناش بلاغات مایشاود .از
همین رو در حلقهای از بلاغیانی که در اینجا از آنان نام برده خواهد شاد اساامی برخای از کساانی باه
چبم خواهد خورد که تا به حال س ن چندانی از آنان در تاریخهای رسمیِ علم بدیع نرفته است.
در پژوهشهایی از این دست به هیچ وجه نمیتوان صرفا به اطلاعات یک علم خااص یاا جریاان
ویژه تکیه کرد بلکه رجوع به دگرگونیهای همزمان ،در علمهاا و جریاناات دیگار و یاافتن رابطاهای
علت و معلولی میان دگرگونیهای م تلف از مهمترین وظایف مورخ اندیبه مایباشاد 3.از هماین رو
در این جستار پس از بررسی دقیق متنهای بلاغت به سراغ قلمرو دیگری به نام منطق رفتاه و کوشاش

شد تا تحولاتی را که در این علم در خصوص مجاز و استعاره رخ داده بود برجسته و به عناوان زمیناه-
ای برای تحولات مربوط به علم بدیع در نظر گرفته شود.
هدف از نگارش این جستار بیش از هر چیز بازنگری در تاریخ بلاغت اسلامی به طور اعام و علام
بدیع به طور اخص میباشد .ما از طریق سنجش گزارش مورخان معاصر و دستیاابی باه کتاا هاا و
نس ههای خطی کمتر دیده شده کوشش خواهیم کرد روایتی تازه از سیر استقلال علم بادیع باه دسات
دهیم.
یادآوری یک نکته در اینجا شایسته است .میدانیم که استقلال فن بیان و بدیع همزمان انجاام شاده
است؛ چرا که به محض جدایی صورتهای بیان ،هم علم بدیع مستقل میشود و هم علم بیاان شاکل
میگیرد؛ بنابراین موضوع این جستار میتوانست از وجهی دیگر ،تبکیل علام بیاان باشاد .نگارنادگان
تصمیم گرفتند وجهی را که درباره استقلال بدیع است برای تحقیق و جستجو برگزینند.
 -2پیشینه تحقیق

تمامی تاریخهای بلاغت و مقدمههایی را که بر ب ش بدیع این علم به نگارش درآمده اسات مایتاوان
به عنوان پیبینه تحقیق معرفی کرد که تعداد آنها بسیار است و الهته اکثرا به دسات نویساندگان عار
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به نگارش درآمده است .کتا هایی چون تاریخ تطور علوم بلاغت اثار شاوقی ضایف ،علام بادیع اثار

عهدالعزیز عتیق ،نگرش سکاکی به بلاغت ،اثر احمد مطلو  ،مدخل بدیع دانبنامه ایرانیکاا ،علام بادیع
در بلاغت عربی ،اثر مراغی و  ...جملگی دربردارنده تاریخ تطور علام بادیع هساتند .تفااوتی کاه ایان
جستار نسهت به آثار بالا دارد در روایت تازهای است که از تطور این اصاطلاح باه دسات مایدهاد .از
همین رو به جای پرداختن به مطالب محققانِ پیبین برآیندی از روایات آناان را در ب اش بعاد مای-
آوریم.
ش مشهورِ پیدایش علم بدیع
 -3گزار ِ

مورخانی که در خصوص تاریخ دانش یادشده س ن میگویند غالها ن سات باه تااریخ ایان اصاطلاح
رجوع کرده آن را در ن ستین متنهای بلاغت میجویند .برای نمونه از آثار جاحظ چنین نقل مایکنناد
که وی «بدیع» را به معنای س نی که بلیغ است به کار میبرده است بدون آنکه آن را تعریف و تحدیاد

کند (مراغی .)16-11 :1711 ،سدس به کتا های مبهور بلاغت در سده چهارم و پانجم مانناد العمادة
و  ...رجوع کرده و س نانی در تلقی آنان از اصطلاح بدیع ایراد میکنناد و در نهایات کلاام خاود را باه
سکاکی رسانده توضیح میدهند که وی برای ن ستین بار استعاره و باه طاور کلای مجااز را از قلمارو
بدیع بیرون کرد و با ذکر صنایعی موسوم به مستحسنات کلام بنیاد جدایی این علم را از تنه اصالی علام
بیان فراهم آورد.
اما واقعیت آن است که این روند از دههها پیش از نگارش کتاا مفتااح العلاوم آغااز شاده باود.
شایسته است برای رسیدن به درکی راستین از تاریخ این علم از نو به ریباه ایان اصاطلاح و تطاوراتی
که پبت سر نهاده است نظری بیفکنیم.
 -4بررسی ریشه اصطلاحی «بدیع»

کلمه «بدع» در قرآن ،هم به صورت واژه و هم به صورت اصطلاح آمده اسات .در ساوره حدیاد ،آیاه
 24چنین میخوانیم:
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«ثُمَّ قَّفَّیْنَّا عَّلَّى آثَّارِهِمْ بِرُسُلِنَّا وَّقَّفَّیْنَّا بِعِیسَّى ابْنِ مَّرْیَّمَّ وَّآتَّیْنَّاهُ الْإِنْجِیلَّ وَّجَّعَّلْنَّا فِی قُلُاو ِ الَّادِینَّ اتَّهَّعُاوهُ
رَّأْفَّة وَّرَّحْمَّة وَّرَّهْهَّانِیَّة ابْتَّدَّعُوهَّا مَّا کَّتَّهْنَّاهَّا عَّلَّیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَّاءَّ رِضْوَّانِ اللَّهِ فَّمَّا رَّعَّوْهَّا حَّقَّ رِعَّایَّتِهَّا فَّآتَّیْنَّاا الَّادِینَّ
آمَّنُوا مِنْهُمْ أَّجْرَّهُمْ وَّکَّثِیرٌ مِنْهُمْ فَّاسِقُونَّ».
فعل «ابتدعوها» در این آیه عهارت است از آنچه از جانب خداوند نیامده باشد هرچند ممکن اسات
از سر اعتقادی نیکو انجام گرفته باشد؛ اما در احادیث و روایات تصویر روشنتاری از ایان اصاطلاح را
مییابیم که غالها دربردارنده دلالتی منفی است .این اصطلاح ،همان «بدعت» است .هر عملی کاه پاس از
پیامهر توسط دیگران به عنوان ب بی از آیین اسلام معرفی شود در حالیکه با این آیاین در تاااد باشاد
در حکم «بدعت» است .به این روایت از پیامهر بنگرید:
«و این س ن پیامهر که درود خدا بر او و خاندانش باد :هر کس به امات مان حادیثی برسااند کاه
براساس آن سنتی بر پا شود یا از بادعتی پیباگیری گاردد ،بهبات از آن اوسات»(منیاة المریاد ،ج ،1
ص .)341
«بدعت» بیتردید دربردارنده گمراهی و در نتیجه مجازات است:
«محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از یعقو بن یزیاد از حمااد بان عیسای از حریاز باه
صورت مرفوع روایت کرده است :هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی ،راهی است به ساوی آتاش
(جهنم)»(ثوا الأعمال و عقا الأعمال  ،ج  ، 1ص .)249
با توجه به این احادیث آشکار میشود که اصطلاحِ م الفِ «بدعت» همانا «سنت» است .همانطاور
که محققان اشاره کردهاند کلمه «بدیع» یک مترادف معروف دارد که در واژهنامههای قادیم بادان اشااره

شده است« :محدث» .این واژه هنگامی که به علم کلام وارد میشود به هیئت اصطلاحی خاص درمای-
آید که همان معنای «بدیع» را دارد زیرا به معنای آن چیزی است که پیشتر وجود نداشاته و سادس در

وجود آمده است .از این لحاظ در برابر اصطلاح «قدیم» قرار میگیرد که غالها بار خداوناد اطلااق مای-

شود.
در کتا الصناعتین فصلِ اولِ ب ش «بدیع» با استعاره و مجاز آغااز مایشاود .عساکری همچناین
«تبهیه» را در ب ش بدیع نیاورده است و آن را به صورت مستقل در کتا خود بررسای کارده اسات.
الهته از یاد نهاید برد که ابن معتز هم تبهیه را در زمره پن صنعت بدیع جای نمیدهاد و در عاوآ آن
را در ب ش محاسن کلام میآورد .هیچ معلوم نیست مهنای تقسیم صنایع باه «بادیع» و «محاسان» نازد
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ابن معتز چیست .شاید به دلیل همین ابهام ،این تقسیمبندی از سوی هیچکدام از بلاغیاان رعایات نباد.
برای نمونه مرغینانی (زنده در  4ق) عنوان کتاا خاود را محاسان الکلاام مایناماد و در عاین حاال

توجهی به دستهبندی ابن معتز ندارد .قیروانی نیز همچون عسکری استعاره را ن ستین با بادیع مای-
داند (قیروانی740 ،؟703؟ ،ج  )734 :1اما بر خلاف او «تبهیه» را در زماره اباوا بادیع وارد مایکناد
(همان.)709 :
 -5نخستین لحظات جدایی استعاره از قلمرو بدیع

هم برای بلاغیان قدیم و هم پژوهشگران معاصر بلاغت ملاکی س ت قابال توجاه وجاود دارد کاه باا
اتکا بدان به استقلال علم بدیع رأی میدهند .این معیار عهارت است از بیرون شادن تباهیه و اساتعاره و
به طور کلی مجاز از زمره بحث بدیع (از میان قدما مثلا ناک ساهکی ،443 ،ج  .)224 :2آنهاا غالهاا بار
این باوراند که این جدایی به دست سکاکی اتفاق افتاد .در این ب ش با استناد به یک منهع کامتار ماورد
توجه قرار گرفته شده اثهات خواهیم کرد که تاریخ این جدایی دستکم به دویسات ساال پایش از وی
میرسد .کتا مواد الهیان اثر علی بن خلف کاتب (ح  724ق) یکی از مناابع مهمای اسات کاه شااید
برای ن ستین بار در آن شاهد جدایی استعاره از بحث بدیع هستیم .ماا ن سات باه دلاایلی کاه خاود
مؤلف در خصوص این جدایی میآورد توجه خواهیم کرد و سدس تحلیل خود را از ایان موضاوع باه
دست میدهیم.
پژوهشگران معاصر بلاغت توضیح دادهاند که تا پیش از سکاکی لفظ «بادیع» باه معناای «بلیاغ» و
«حَّسن» بوده است .این س ن تا حدود زیادی درست است .یکی از معانیای که علی بن خلف کاتاب
نیز برای لفظ اخیر به کار میبرد همین مورد است .برای نمونه وی هنگامی که میکوشد راههاای تماایز
نثر عادی را از نثر بلیغ نبان دهد به این امر اقرار میکند:
«...و از آنهاست :راهی که او در نگارش اثر منثور خود برای بیرون رفتن از س نِ منثورِ بیهاوده کاه
مردم در نوشتارها و گفتگوهای عادی به کار میبرند ،پیموده اسات و آن آراساتن اثار باه زیورهاایی از
بلاغت و بدیع مانند استعاره و تبهیه و سجع و تقسیم و مقابله و مانند آنهاست(»...کاتب ،ح .)93 :724
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در عهارت بالا «بلاغت» و «بدیع» به یک معنا به کار رفتهاند .کاتب همچاون بلاغیاان پایش از خاود
یادآور میشود که استعاره نیز جزوی از «بدیع» میباشد اما او در معرفی این صنعت دست به یاک کاار

شگفت میزند .کتا مواد الهیان همچون کتا هاای دیگاری چاون الصاناعتین و العمادة فای صاناعة
البعر دارای ب بی با عنوان «بدیع» است که در آنها به معرفی ابوا آن میپردازد .هنگام بررسی ایان
ب ش درمییابیم که وی استعاره را از آن ب ش حدف میکند (کاتب ،ح  .)199 :724الهته او برای ایان
کار خود دلیلی میآورد؛ از نظرگاه کاتب بلاغت به دو ب ش اصلی تقسایم مایشاود :بلاغات اصالی و
بلاغت فرعی .بلاغت فرعی از مهاحث زیر تبکیل شده است:
«ایجاز و استعاره و تبهیه و بیان و نظم و ترتیب و تلاوءم و تصرف و مباکله و مَّثَّل»(هماان.)164 :
کاتب مینویسد از آنجایی که «استعاره و تبهیه و صنایع دیگری را که در بالا ذکر شد در ب ش بلاغات
«فرعی» آوردهام دیگر نیازی ندیدم آنها را در ب ش «بدیع» تکرار کنم .دلیل او ظاهرا قانعکننده باه نظار
میرسد .اکنون باید از کاتب پرسید چرا این چند صنعت بالا را از همان ن ست در ب اش بادیع جاای
نداده و در عوآ در ب ش بلاغت فرعی آورده است؟ چنانچه بار آن باشایم تاا از زباان وی باه ایان
پرسش پاسخ دهیم باید به تعریف کاتب از بلاغت مراجعه کنیم .او در یک تبهیه جالب علام بلاغات را
به تن آدمی مانند میکند .آنگاه ب شهای اصلی بلاغت را به ب شهای اصلی بدن مانند مغاز و قلاب و
 ...و ب شهای فرعی را به ب شهای فرعی بدن مانند انگبتان و  ...تبهیه میکند:
«و چنانکه انواع بلاغت اصلی را به مثابه رکنها و قاعدهها و اساس گرفتیم پس اکناون بیاان اقساام
فرعی را آغاز میکنیم و آنها را به مثابه اعااء و اجزاء و انگبتان و شاخهها فرآ میکنیم .شامار آن-
ها ده است( »... :همان).
«و آن هنگام که س ن خود را در انواع اصلی بلاغت بر پایة (تبهیه) آن باه ارکاان بادن و پایاهها و
اساس آن نهادیم دربارة انواع فرعی بلاغت از تبهیه آن به اندامها و اجازای بادن و سااقهها و شااخهها
استفاده میکنیم و این ده ب ش است( »...:همان).
بنابراین از نگاه کاتب ،کل علم بلاغت منحصر در همین موارد اسات کاه وی آنهاا را باه اصالی و
فرعی تقسیم میکند .از این مطالب نتیجه میگیریم کاه بارای وی ب اش «بادیع» واجاد ارزش بلااغیِ
خاصی نیست چرا که در هیچکدام از این دو ب ش نمیگنجد .از همین رو وی نمایتوانساته تباهیه و
استعاره و  ...را که بدون تردید از اهمیت خاصی برخوردار هستند در ب ش «بدیع» بیاورد.
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استعاره از ابن معتز تا جرجانی جزوی از «بدیع» بوده است .با توجه به این موضاوع آیاا کاتاب باا
خارج کردن «بدیع» از بلاغت و بیرون کردن استعاره از «بدیع» راهی بار خلااف بلاغیاان پایش از خاود
نرفته است؟ در واقع کاتب استعاره -و هم تبهیه را ظاهرا برای ن ستینبار در پوشاش مهحاث «مجااز»
و نه «بدیع» به ب ش بلاغت انتقال داده است .در واقع حدود نیم قرن پیش از طرح ایان انتقاال توساط
کاتب بحث «مجاز» پا را از قلمرو اصول فقه و کلام و تفسیر بیارون گداشاته و باه حاوزه بلاغات وارد
شده بود لیکن جایگاه آن در این علم از ثهات برخوردار نهود .در توضیح این مطلب بایاد گفات مجااز
در نزد اصولیان و متکلمان ،بیبتر جنههای غیر استحسانی داشت .همانطور که دیگر محققان نیز یاادآور
شدهاند آنها درباره مجاز ،بیش از هر چیز با این مسئله رو به رو بودند که آیا باید زبان قارآن را سراسار

حقیقی دانست یا تماما مجازی و یا آمیزهای از هر دو .شیخ مفیاد در کتاا التادکرة فای اصاول الفقاه

جانب رأی اخیر را نگاه میدارد .او مجاز را عهارت از تعهیر کلمه بر اساس معنای غیار اصالی آن مای-
داند و جالب آنکه تبهیه را هم جزوی از مجاز برمیشمرد:
«مجاز آن است که تعهیری در غیر از معنای اصلی خود به کار رود بار پایاة تباهیه و اساتعاره و باا
هدفی مب ص مانند ایجاز و اختصار» (مفید.)23 :713 ،
شیخ مفید غرآ از آوردن مجاز را گسترش دادن (الاتساع) زبان میداند هرچند گااهی چنانکاه در
بالا مباهده کردیم ایجاز و اختصار را هم جزوی از اغراآ کاربرد آن میداند .ابن معتز به عناوان یاک
بلاغی و بر خلاف اصولیان و متکلمان هنگام بحث از استعاره به هیچ روی س نی از مجاز و باه تهاع آن
بحثی از گسترش در زبان نمیکند .بلاغیان قرن چهاارم و بیباتر قارن پانجم هنگاامی کاه باه مهحاث
استعاره نظر میکردند آن را به دو قلمرو متفاوت متعلق میدیدند .از سویی با نگرش کسانی چاون ابان
معتز رو به رو بودند که استعاره را از چبم یک بلاغی میدید و آن را در کتابی به نام «بدیع» گاردآورده
بود .از طرف دیگر به مهاحث متکلمانی چون شیخ مفید توجه میکردند که بارای «مجااز» و «اساتعاره»
غالها شأنی تأویلگرایانه و غیر ادبی قائل بودند .آنها از هیچیک از این دو میراث نمایتوانساتند دسات
بردارند .از همین رو در کتا های خود استعاره را هم به عنوان یک نوع مجاز مینگریستند و هام یاک
صنعت بدیعی .ابن رشیق در ب ش «با الاساتعارة»(قیروانای740 ،؟703؟ ،ج  )734 :1بار ایان مسائله
تأکید میکند:
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«استعاره نزد آنها برترین مجاز و آغااز باا هاای بادیع اسات .در زیناتهاای شاعری شااعران،
شگفتتر از آن وجود ندارد .استعاره آنگااه کاه در گااه و جاای خاود باه کاار رود از محاسان کلاام
محسو میشود»(همان).
کاتب نیز در نظر بر همین راه و روش میرود ولای در عمال مهحاث اساتعاره را فقاط در ب اش
«حقیقت و مجاز» طرح میکند و هنگامی که به ب ش «بدیع» میرسد از تکرار آن خودداری میکند.
اگر دلایل و انگیزههای کاتب را برای این تناقض در نظر و عمل باه عناوان مؤلاف کتاا در نظار
نگیریم یا آنها را صرفا بازتا دهنده ب بی از حقیقت این ماجرا فرآ کنیم آنچه برای ماا باه عناوان
م اطهان آگاه به رخدادهای پس از تألیف کتا مواد الهیان از اهمیت برخوردار اسات حادف اساتعاره

از ب ش «بدیع» است .این مسئله گام مهمی در جدایی ب ش بدیع از تنه اصلی بلاغات اسات .نباانه-
های این جدایی در آثار بلاغیانی که از پس کاتب میآمدند نیز رخ نمود .برای نمونه اگرچه ابان رشایق
قیروانی دیدگاه بلاغیان را درباره این مسئله نقل میکند که در بالا نقل شد -اما به نظر میرسد او نیاز باه
نحوی متوجه این دوگانگیِ جایگاه استعاره در بلاغت شده بود زیرا مینویسد:
«مجاز در بسیاری از س نان از حقیقت شیواتر اسات و بهتار در دل و گاوش مینبایند و باه جاز
برخی الفاظ حقیقی این احتمال ناممکن نیست که به خاطر تأویل و تبهیه و استعاره و جاز آن ،معناای
لفظی ،مجازی قلمداد شود و این جزئی از زیهاییهای س ن است که زیر عناوان مجااز میگنجاد ،باه
جز آنکه بابی مب ص در این موضوع به آن اختصاص دادهاند(» .همان.)736 :
همچنین عهدالقاهر جرجانی (ف  741ق) که هامعصار ابان رشایق اسات در راساتای حال ایان
دوگانگی ،به صورتی ناخودآگاه میکوشد و گامی اساسی در اساتقلال فان بادیع برمایدارد .پاس از او
در قرن شبم مطرزی به این کار اقدام میکند و سرانجام کار به دست سکاکی و بدر الادین بان مالاک
به اتمام میرود .چنانچه بر آن باشیم تا روند تحولات مربوط به مجاز و استعاره را تا پیش از آغااز قارن
شبم نبان دهیم باید گفت در گام ن سات و از قارن چهاارم آرام آرام مهحاث مجااز در کتاا هاای
بلاغت جای باز کرد .در گام دوم ،استعاره در زیر دو ب ش «مجاز» و «بدیع» مطرح شاد کاه ایان خاود
یک نوع دوگانگی و یا در بهترین صورت یک نوع تکرار به وجود میآورد .سرانجام در گاام ساوم تاا
حدود زیادی جدایی استعاره –و تبهیه -از ب ش بدیع و انتقال آن به ب ش تازهای باه ناام «مجااز» یاا
«حقیقت و مجاز» رخ داد .این روند تا پیش از اتمام قرن پنجم کم و بیش طی شاد .پایشروتارین فارد
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در این بازه زمانی بدون تردید علی بن خلف کاتب است .در ب ش بعد به سهب اهمیت کاار جرجاانی
در این خصوص به توضیح نقش او پرداخته میشود.
 -6جرجانی و جدایی استعاره از

«بدیع»4

از مجموع نظرات برخی از پژوهشگران معاصرِ بلاغت چنان برمیآید کاه جرجاانی اگرچاه در کتاا
اسرار الهلاغة درباره انواع مجاز بحث کرده است لیکن استعاره را جزو بدیع قرار میدهد زیارا خاود در
آغاز کتابش مینویسد« :وأما التطهیق والاستعارة و سائر اقسام الهدیع فلا شاههة أن الحسان(»...باه نقال از
مطلو  .)73 :2616 ،چنانچه مباهده کردیم کاتب نیز در نظر ،استعاره را از «بادیع» جادا نمایدانسات
لیکن در عمل آن را از فن مدکور خارج کرد .جرجانی نیز به همین صورت عمل میکند .او علی رغام
عهارت بالا در عمل تنها از مسائل «حقیقات و مجااز» بحاث کارده اساتعاره را در آن جاای مایدهاد.
جرجانی در کتا اسرار الهلاغة در خصوص اینکه چرا فقط ساه صانعت تباهیه ،اساتعاره و تمثیال را
مورد بررسی قرار میدهد چنین مینویسد:
«ن ستین مورد و شایان توجهترین آن که بایاد در آن ژرفنگاری کارد -سا ن درباارة تباهیه و
تمثیل و استعاره است ،اینها همان پایههای بزرگی هستند که بیباتر زیهاییهاای سا ن بار آنهاا بنیااد
نهاده شدهاند ،و اگر نگوییم که تمام زیهاییهای س ن از این سه مورد گرفته شاده اسات و باه آن بااز
میگااردد و گویااا آنهااا ساانی آساایایی هسااتند کااه معااانی بااا گوناگونیهااایش بااه دور آن
میگردند(»...جرجانی.)23 :741 ،
شاید به راستی قصد او از آوردن این سه صنعت همان باشد که بر زبان آورده است باا وجاود ایان
هنگامی که به این سه صنعت نیک بنگریم به قول دانبنامهنویس بریتانیکاا آنهاا را از خاانواده «مجااز»
مییابیم .تبهیه و استعاره و تمثیل در واقع اموری لفظی نیستند بلکه معنوی میباشند؛ بنابراین جرجاانی
خودآگاه یا ناخودآگاه از میان پنجاه و شصت تمهید بدیعی تنها تمهیداتی را برمیگزیند که اساساا هایچ
سن یتی با دیگر تمهیدات ندارند و این گزینش بسیار معنادار میباشد .وی خواسته یا ناخواسته بلاغیاان
سدسین را راه مینماید تا این سه صنعت را اموری جداگانه در نظر بگیرند و از قاا آناان نیاز پناد او را
به جان گوش میکنند .افزون بر مورد بالا یک عامل دیگر نیز در کتاا اسارار الهلاغاه وجاود دارد کاه
میتوان آن را یکی از زمینهسازهای انتقال استعاره و  ...از «بدیع» باه «مجااز» یاا علام «بیاان» محساو
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کرد .تعریف تازهای که جرجانی از استعاره به دست میدهد یاریگری برای استقلال علام بادیع از تناه
اصلی بلاغت میشود .تا پیش از او تقریها تمامی تعریفات مهتنی بر نگرشی لفظی است بدین معنای کاه
استعاره را جا به جایی لفظی از موضع خودش به موضعی که برای آن وضع نبده تعریاف مایکردناد.
جرجانی اما این نگاه را درست نمیداند و در عوآ استعاره را جا به جایی در معنی مایداناد .دربااره
نظرگاه وی در خصوص این تعریف تازه مهاحث فراوانی مطرح شده که برای جلاوگیری از تکارار آن-
ها در اینجا اشارهای به آن نمیشود .آنچه برای بحث فعلی از اهمیت برخوردار اسات خاروج اساتعاره
از مهحثی لفظی به مهحثی معنوی است؛ چرا که دقیقا هماین مسائله ساهب مایشاود کاه تفااوت ایان
صنعت با صنایع بدیعی که عمدتا لفظی هستند هر دم آشکارتر شاود و راه جادایی آن از ایان دساته از
صنایع هموارتر گردد 4.پس از جرجانی برخی از کسانی که به نوعی از وی متاأثر شاده بودناد باه ایان
جداسازی یاری رساندند .یکی از این افراد ابوطاهر بغدادی (ف  414ق) بود که حادود یاک نسال باا
جرجانی فاصله داشت .مصحح کتا قانون الهلاغة فی نقاد النثار و الباعر معتقاد اسات کاه وی پیارو
جرجانی است ولی محتوای کتا وی نبان میدهد که بغدادی تنهاا از برخای آراء و دیادگاههاای او
بهره برده است چرا که بنیاد بحث خود را بر دوگانه «لفظ و معنی» نهاده و اماروز باه همات پاژوهش-
گرانی چون احسان عهاس میدانیم کاه جرجاانی دساتکام در کتاا دلائال الاعجااز از ایان ثنویات
درگدشته بود .بغدادی نیز به آن دسته از بلاغیانی تعلق دارد کاه معتقاد اسات بایاد فهرساتی از صانایع
بدیعی را در کتا بلاغت خود بیاورد .نکته جالب در ایان فهرسات نیامادن اساتعاره و تمثیال در ایان
ب ش است هرچند که تبهیه را میآورد .در واقع بغدادی درست همچاون کاتاب ،اساتعاره را پایش از
ورود به بحث صنایع بدیعی و به عناوان یکای از «صافتهاای الفااظ» مایآورد (بغادادی.)37 :414 ،
هنگامی که در ب ش بدیع به توضیح «استعاره و مهالغه» میرسد دقیقا همچاون کاتاب ماینویساد کاه
چون قهلا درباره آن توضیح دادیم از آوردن دوباره آن خودداری مایکنایم (هماان .)173 :آنچاه شاک
م اطب را برمیانگیزد این است که بغدادی در ب ش صفات الفاظ از «تقسیم» نیز یاد میکناد ولای در
ب ش بدیع دوباره آن را میآورد و همچون مورد استعاره و مهالغه از آوردن آن خودداری نمایکناد .باا
توجه به آنچه آمد به نظر میرسد او نیز تحت تأثیر حرکتی است که از کاتب به بعد آغاز شده بود.
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 -7نخستین پرسشگران از نسبت «استعاره» و «بدیع»

اگرچه در قرن پنجم بلاغیان توانستند مهحث «حقیقت و مجااز» را از ب اش بادیع جادا ساازند لایکن
شاید هنوز این جداسازی به صورت امری آگاهانه درنیامده بود؛ چرا که علی رغم انجاام ایان جادایی
در عمل –مثلا مورد کاتب و جرجانی و بغدادی -در نظر همچنان استعاره و تمثیال و  ...را جازوی از
«بدیع» تلقی میکردند .برای آنکه فرآیند جدایی علم بدیع از تنه اصلی بلاغت تکمیل میشاد بایاد ایان
موضوع به صورتی آگاهانه مورد تأمل قرار میگرفت .بازتا این تأمل باید در پرسبای از ایان دسات
رخ میداد:
چرا باید استعاره یا تبهیه یا  ...را در میان تمهیداتی جای دهیم که از بنیاد با آنها متفااوتاناد؟ چارا
که این صنایع مجازی در اصل اموری معنوی محسو میشاوند حاال آنکاه تمهیادات بادیعی غالهاا
اموری «صورتی» هستند .این پرسش سرانجام در قرن شبام آرام آرام مجاال طارح ماییاباد .مطارزی
گنجوی گویا ن ستین بلاغی مهم قرن شبم است که به این مسئله میاندیبد .او که به شادت متاأثر از

آراء جرجانی است به قول مطلو  ،مقدمه بسیار مهمی در علم بلاغت دارد که در آغاز کتاا الایاااح
فی شرح مقامات حریری باه نگاارش درآورده اسات .او بحاث خاود را باا تعریاف لغاوی اصاطلاح
«بلاغت» آغاز میکند و پس از آن به اولین موضوعی که اشاره میکناد «حقیقات و مجااز» مایباشاد و
ن ستین نامی که میبرد عهدالقاهر جرجانی است .پیشتر یادآوری شد که طرح مهحاث اخیار از ساوی
جرجانی یکی از عوامل زمینهساز انتقال استعاره از بدیع به بیان باود .او باه تهعیات از جرجاانی تمثیال،
کنایه و استعاره را در کنار هم میآورد و آنها را انواعی تحت جنس «مجاز» معرفی مایکناد (مطارزی،
 :016برا  .)3در ادامه به تقابلی اشاره میکند که پیشتر در خصوص آن سا ن گفتاه شاد .باا اینکاه
استعاره را در ب ش «مجاز» میآورد لیکن اشاره میکند که برخی از ناقادانِ کلاام ،آن را از اقساام بادیع
دانستهاند .به جهت اهمیت موضوع ناگزیر از آوردن تمامی س ن او در این باره هستیم:
«بدان که مجاز جنس (منطقیای) است که انواعی مانند استعاره ،تمثیل و کنایاه ذیال آن میگنجناد.
استعاره تبهیه چیزی به چیز دیگر است .با تبهیه قصد رساایی و آشاکار کاردن سا ن داریام و اسام
مبهه را میآوریم و آن را تعهیری برای مبهه به قررار میدهیم و این تغییار لفاظ را میآزمااییم هرچناد
ذکر آن را در میان نیاوریم و منظور از آن چنین است که میگوییم ماردی را دیادم کاه در شاجاعت و
شدتِ خبم همچون شیر بود .آنگاه این س ن را کنار میگداریم و به جای آن بیان مایکنیم شایری را
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دیدم .گفتهاند که استعاره ادعای وجود معنایی حقیقی در چیزی است به دلیال فزونای شاهاهت و ایان
یکی از شاخههای بدیع است مانند جناس و مطابقه و امثاال آن .اساتعاره از آن روی چناین اسات کاه
قصد زیاده روی در تبهیه در آن وجود دارد و این س ن اهل نقد است که مجاز گسترهای فراگیرتار از
استعاره دارد و این آن س ن را تأیید میکند که اگار اساتعاره مانناد مجااز باود ،مجااز را هام بایاد از
شاخههای بدیع میشمردیم و هر چیزی که به نامی مجازی خواناده شاده ذیال بادیع مایآوردیم کاه
هیچکس چنین نگفته است»(همان).
شاید برای ن ستین بار در تاریخ بلاغت باشد که تعلاق اساتعاره باه «مجااز» از ساویی و «بادیع» از
سوی دیگر مورد تأمل قرار میگیرد .عهارت بالا موضع مطرزی را درباره این موضاوع کاه اساتعاره باه
کدام ب ش تعلق دارد مب ص میکند .او تصمیم میگیرد کاه آن را در ذیال «مجااز» بررسای کناد از

همین رو هنگامی که به فهرستکردن تمهیدات بدیعی میرسد نامی از تمثیل و استعاره و کنایاه نمای-
آورد .تبهیه را هم که پیشتر به صورتی غیر قاطع در عداد «مجاز» وارد کرده بود (هماان )11 :بناابراین

از آن هم دیگر ذکری به میان نمیآورد .بدین ترتیب سه صنعت مدکور به همراه تبهیه در یاک ب اش
گرد میآیند و باقی صنایع بدیعی در ب بی دیگر .در واقع مطارزی بادون اینکاه همچاون ساکاکی از
عنوان جداگانهای مانند «علم الهیان» برای این ب بی که جدا کرده بهره بگیرد در عمال هماان شایوه او
را پیگرفته است و از این بابت پیبرو سکاکی محسو مایشاود (الهتاه ایان در صاورتی اسات کاه
0

مطرزی مقدمه خود را پیش از تألیف کتا مفتاح العلوم به نگارش درآورده باشد).

برخی از محققان معاصر بر این باورند که سکاکی از آن رو بدیع را از معانی و بیان جدا میکناد کاه
«تبویش و اضطرابی را که در کتا ف ر رازی دیده میشود در اینجاا شااهد نهاشایم»(ضایف:1393 ،
 .)336ف ر رازی آرایههای بدیعی را از کتا وطواط فراهم آورده .به عقیاده ضایف ایان کاار «باعاث
نوعی اضطرا و اختلاط در کتا وی شده است»(همان .)390 :س ن ضیف را به این شرط مایتاوان
صادق دانست که مقدمه مطرزی را نادیده بگیریم یا از وجاودش اطلااعی نداشاته باشایم یاا اینکاه در
دسترس ما نهود باشد .اکنون که دسترسی به آن آسان شده است دیگر به راحتی نمیتوان جادایی بادیع
را حاصل ابتکار سکاکی دانست.
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 -8تحولات «مجاز» در تاریخ منطق مسلمانان

تا بدین جا کوشش شد تا سیر جدایی استعاره از علم بدیع که در واقع علت اصلی اساتقلال ایان رشاته
است در آثار بلاغیان توضیح داده شود .اکنون پرسش این است که آیا روند جدایی ایان علام را صارفا
باید از راهگدار تحولات تاریخ بلاغت دنهاال کارد یاا ایان امار ریباه در دگرگاونیهاای موجاود در
قلمروهای دیگر هم دارد؟ آیا کسانی چون کاتب و جرجانی و مطرزی و سکاکی تنها و تنها باه تهعیات
از بلاغیان پیش از خود دست به جدایی این علم از علم بیان زدهاند یاا از حاوزههاای دیگار هام تاأثیر
پدیرفتهاند؟ پژوهشگرانی چون شوقی ضیف بر این اعتقااد هساتند کاه بحاث «حقیقات و مجااز» در
ابتدای ب ش علم بیان مفتاح العلوم متأثر از ب ش «الفاظ» در کتا های منطق اسات .ایان مسائله کاملاا
درست است و چنان که همین پژوهشگران نبان دادهاند سکاکی در تدوین ب ش بلاغت کتاا خاود
تحت تأثیر هر دو جریان بلاغی و منطقای باوده اسات .او از ساویی میاراثدار بلاغیاان بزرگای چاون
مطرزی ،جرجانی ،کاتب و  ...است و از سوی دیگر از میراث منطقیانی همچاون ف ار رازی و  ...بهاره
میبرد .دگرگونیهایی که در تاریخ علم بلاغت و منطق از قرن سوم تا قرن هفاتم رخ داد نمایتوانسات
بر سکاکی تأثیر نگدارد .درباره سیر تغییرات و شیوه تأثیرپادیری ساکاکی از جریاان بلااغی پایش از او
س ن گفته شد .اکنون شایسته است تا به ب اش منطقایِ ایان موضاوع نیاز پرداختاه شاود .پارداختنِ
منطقیان به مهحث مجاز و استعاره نیز خود داستانی دارد که تا روایات نباود درم ماا از اساتقلال علام
بدیع ناتمام خواهد ماند .پیش از آغاز این ب ش شایسته است که باه عناوان پیباینه تحقیاق از نظرگااه
دادبه در این با یاد شود .او در مدخلی با عنوان حقیقت و مجاز اشاره میکناد کاه «خاساتگاه جاامع
طرح حقیقت و مجاز ،دیدگاهی فلسفی است که بر طهق آن دیادگاه و باه پیاروی از یاک طهقاهبنادی
معروف منطقی که طی آن علم به تصور و تصدیق تقسیم میشود میتاوان حقیقات و مجااز را نیاز از
منظر تصور و تصدیق به حقیقت و مجاز تصوری و تصادیقی تقسایم کارد(»...دایاره المعاارف بازرا
اسلامی ،ج  .)144 :21بحث ما با دادبه تفااوتهاایی دارد .از هماین رو باه آن مایپاردازیم .فلاسافه و
منطقدانان متقدم نگاهی متفاوت با بلاغیان نسهت به اصطلاحات «حقیقت» و «مجاز» داشتهاناد چارا کاه
موضوع مهاحث آنها بلاغت و استحسان نهوده است .کلمه «مجاز» در آثاار ن ساتین فیلساوف اسالامی
یعنی یعقو بن اسحاق کندی به کار رفته است .در رسایلی که از وی به جا ماناده واژه «مجااز» دقیقاا
در برابر «حقیقت» و به معنای امر ناحقیقی آمده است .برای نمونه در یک رساله کوتاه از وی باا عناوان
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فی الفاعل الحق الاول التام و الفاعل الناقص الدی هو بالمجاز»(کندی ،ح  )137 :242که دربااره فاعلیات
واحد یا خداوند س ن میگوید مینویسد:
«گاهی این نوع فعل تقسیم میشود ،یعنی فعلِ (کارِ) تأثیرپدیرفتگانی که مجازی است و نه حقیقای
زیرا فاعل (انجام دهندة) این افعال ،فاعلِ محض و کامل نیست ،بلکه خود تأثیر پدیرفتاة محاض اسات
و تأثیر پدیری او که موجب تأثیرپدیری چیزهای دیگر است دو نوع دارد(».... :همان.)130 :
کندی ما سوی الله را فاعل «بالمجاز» یعنی فاعل غیر حقیقی مایداناد زیارا تنهاا واحاد اسات کاه
فاعلیت حقیقی دارد .در ب شهای دیگر رسایلِ او نیز «مجاز» به معنای غیر حقیقی به کار رفتاه اسات.
پس از کندی مهمترین فیلسوف مسلمان ،فارابی است .او در برخی از کتا هاای خاود از اصاطلاحات
«مجاز» و «استعاره» بهره برده است .فارابی علاوه بار اینکاه از ایان اصاطلاحات در معناایی کاه کنادی
استفاده کرده بود سود میجوید معانی دیگری نیز بر آنها بار میکند که سهب مایشاود آنهاا را دیگار
یک واژه ساده تلقی نکنیم بلکه آنها را اصطلاح بدانیم .برای نمونه در متن زیر که متعلق به کتاابی از او
با عنوان المنطقیات است این عهارت به چبم میخورد:
«و این از مقولة دلالتهای حروف است در درجة ن ست (مانند هل ،لایس ،ماا ،ای ،لام و کیاف).
گاهی این حروف برای گسترده کردن دامنة دلاالی سا ن و باه طریاق اساتعاره و مجااز و تسااهل در
عهارت به کار میروند و قوة (ظرفیت) یکی به جای دیگری به کار میرود .مثلا حارف «ماا» گااهی در
س نی مانند «حرفت چیست؟» یا «دربارة آن چه میگویی» باه کاار مایرود کاه پرسبای اسات و در
برابر آن باید پاس ی آورد یا خهری داد به طور کلی (به هدف پدیرش) یا باه شاکل آموزشای ولای در
جملة «برهان بر آن چیست؟» درخواست دلیل و برهان کردهایم»(فارابی ،323 ،ج .)332 :1
فارابی در این عهارت اصطلاحات «استعاره» و «مجاز» را به یک معنای باه کاار مایبارد .ماراد او از
اینکه میگوید این حروف گاهی در معنایی مجازی به کار میروند تنها این نیست که آنهاا در معناایی
غیر حقیقی به کار میروند بلکه این هم هست که آنها در معنایی «ثانوی» استعمال میشاوند .در تلقای
فارابی برخی از مصادیق مجاز به قلمرو علم معانی تعلق دارد .در برخی از کتا های اصاولی در قارن
چهارم نیز ،دقیقا همین تلقی فارابی از معنای «استعاره» و «مجاز» قابال مبااهده اسات .اگار باه کتاا
التدکرة فی اصول الفقه بنگریم چنین موضوعی را در آن مییابیم:
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«و برای این (گونه) امر (فعل امری) در زبان شکل معینی وجود دارد که از انواع دیگر متمایز اسات
و آن چنین است که بگویی« :انجام بده» آنگاه که تنها و بدون قید بیان شاود ،هار چناد ایان کااربرد در
غیر امر هم برای گسترده کردن دامنة دلالی -و مجازا -به کار میرود مانند خاواهش و مهااح دانساتن و
آفریدن و مسخ و تهدید کردن»(مفید.)36 :713 ،
پس از فارابی نوبت به بزراترین فیلسوف مسلمان یعنی ابن سینا میرساد .او نیاز مانناد فاارابی و
کندی گاه «مجاز» یا «مجازی» را در برابر «حقیقت» و به معنای «نادرست» باه کاار مایبارد (ابان ساینا،
 ،721ج  ،1العهارة.)9 :
ابن سینا معتقد است که یاک منطقای باه هایچ روی نهایاد در تعریاف اشایاء باه حاد و رسام ،از
اشتهاهات فاحبی چون استعمال الفاظ مجازی و استعاری و  ...اساتفاده کناد زیارا جمیاع ایان ماوارد
باعث نادقیق شدن تعریف میگردد .اکنون عین کلام او:
«آنگاه که چیزی را به خود شناختی و دانستی که تعریف آن به غیر ،اشکال دارد( ،باید توجه داشاته
باشی) که در کاربرد تعریفها نهاید از واژههای مجازی و استعاری و ناآشنا و دور از ذهن اساتفاده کارد
بلکه سزاوارست که از واژههای استوار و آشنا سود بهری و اگر اتفاق نظر باشد کاه بارای آن معناا ،واژة
آشنایی وجود ندارد باید مناسبترین واژه را برای آن برگزید و آنچه بایش از هماه باه مقصاود دلالات
کند را به کار برد(»...ابن سینا ،721 ،ج .)230 :2
در این عهارت «مجاز» و «استعاره» به یک معنی به کار رفتهاند همچنان که در قطعاه زیار «تباهیه»،
«استعاره» و «مجاز» جملگی به یک معنی به کار رفتهاند:
«و این حیلهگری (؟) پیوسته ادامه دارد ،جاز آنکاه باازگردد باه برخای از دلاایلی کاه میخاواهیم
بیاوریم و میگوییم :دلیل در وقوع شراکت در اینجا دو چیز است :یکای تباهیههای اساتعاری مجاازی
چنانکه که «عین» در لفظ خود نامی است برای چبم و کار چبم دیدن است و دیدن دلالت بار ناوعی
از حاور و بودن میکند و حاور ،دلالت بر نقد بودن ،و چیزی که در حقیقت ،نقد است هماان دیناار
است و دینار را به این دلیل «عین» مینامیم که چبم را عزیز میکند ،یا به دلیلی دیگر از هماین جانس
آن را «عین» نامیدهاند»(ابن سینا ،721 ،ج  ،1مقولات.)13 :
اهمیت ابن سینا در تاثیرگداری بر انتقال استعاره و شکلگیری علم بدیع را چندان نمیتوان باه ایان
تلقی ابن سینا از این اصطلاحات دانست چرا که فارابی نیز از لحاظ معنایشاناختی چناین نگرشای باه
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آنها داشت .اهمیت ابن سینا در دو ابتکاری است کاه وی در کتاا اشاارات و التنهیهاات انجاام داده
است« .منطقیات ارسطو...به صورت نُه ب بی نزد متفکران مسلمان متادوال گبات...ولی ابان ساینا در
اشارات و منطق المبرقیین خود با الهام از تقسیمبندی علم به تصور و تصادیق کاه توساط فاارابی در
عیون المسائل مطرح شده بود و با توجه به اینکه روش تصور و تصدیق متمایز اسات منطاق را باه دو
ب ش اصلی ناظر به تصورات و تصدیقات تقسیم کرد و تهویب و فصلبندی ارساطویی را از ناه باا
به دو با رسانید (16ص 16 :و 13؛  21ص(»)41 :فایادئی .)46 :1393 ،ابان ساینا در هماین ب اشِ
تصورات است که مهحث الفاظ را مطرح میکند .این مهحث شامل یک ب ش ابتکاری دیگر نیاز اسات
که همان تقسیم انواع دلالات به مطابقه و تامن و التزام میباشد (همان.)41 :
این ابتکارهای ابن ساینا پاس از وی در «منطاقداناان زیاادی نظیار غزالای ،بغادادی ،ف ار رازی،
خونجی ،ارموی تفتازانی ،کاتهی قزوینای ،میار ساید شاریف جرجاانی ،قطاب الادین رازی و محقاق
دوانی»(همان )46 :تکرار شد.
 -9نتیجه

اکنون که در پایان دو روایت از تطور استعاره در دو علم بلاغت و منطق قرار داریام شااید در موقعیات
بهتری برای قااوت در خصوص استقلال علم بدیع از ب ش بیان ایستاده باشایم .نتیجاهای کاه از ایان
بحثها میتوان گرفت چنین است:
تاریخ تحولات یک علم هرگز به دست یک نفر حاصل نمیشود .بلکه افراد و به طور کلای عوامال
فراوانی در کار است تا تحولی به وقوع بدیوندد .این گزاره که «سکاکی ب ش بیان را از بدیع جادا کارد»
بر خلاف قانون بالاست .روند جدایی این دو علم در حوزه بلاغت دستکم از اوایال قارن پانجم آغااز
شد و در کتا های کسانی چون علی بان خلاف کاتاب ،ابان رشایق قیروانای ،عهادالقاهر جرجاانی،
ابوطاهر و به ویژه مطرزی بازتا یافت .در علم منطق نیز از همان اواخر قارن چهاارم شااهد مهااحثی
هستیم که در نهایت به استقلال مجااز و اساتعاره از موضاوعات دیگار مایانجاماد .هنگاامی کاه ایان
تحولات را مباهده میکنیم آنگاه درمییابیم که سکاکی با جدایی علم بدیع از بیان اساساا کاار چنادان
چبمگیری انجام نداده است؛ چرا که بیبتر این روند تاا پایش از وی باه انجاام رسایده باود .فردیات
سکاکی -که به هیچ وجه بیش از فردیت جرجانی و ابن سینا نهود -بیش از هر چیز در به هامآمی اتنِ
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تحولات این دو علم بود .او ن ست علم معانی را در صدر ب ش بلاغات کتاابش قارار داد .سادس باه
پیروی از آنان ب ش بیان را که چیزی نیست جز همان مهحث مجااز در بلاغات ،پاس از معاانی و باه
صورت مستقل وارد کرد .لیکن در اینجا دست به یک ترکیب جالب زد که کار او را با بلاغیاان پایش از

او متفاوت میکند .او به جای طرح ساده تبهیه و استعاره و  ...که در کتا اسرارالهلاغة فای علام الهیاان
و الایااح فی شرح مقامات حریری آمده بود ن ست مقدمهای از مهحاث الفااظ کتاا هاای منطاق را
آورد و سدس به سراغ تعریف تبهیه و استعاره و  ...رفت .سرانجام بدرالدین بن مالک با نهاادن عناوانی
به نام «فن بدیع» در کتا خود فرآیند استقلال این علم را تکمیل کرد.
در این جستار کوشش شد تا سهم واقعی سکاکی یا ابن مالک در جدایی علم بدیع از علم بیاان کاه
در پژوهشهای معاصر بلاغت بسیار بر آنها تاکیاد شاده اسات ،مبا ص شاود .در واقاع مایتاوان
دریافت که بلاغیان و منطقیانِ پیش از این دو تن زمینههای جدایی را تا حد زیادی فاراهم کارده بودناد.
گلستان بلاغت تنها به باغهانی نیاز داشت تا حاصل این پرورش را بچیند.
یادداشتها
 -1مصرعی از مثنوی مولوی که تمام آن از این قرار است:
چون به صورت آمد آن نور سره
شد عدد چون سایههای کنگره
 -2یکی از کسانی که در این خصوص به روشنفکران و مورخان معاصر ایرانی نقدهای جدی وارد کارده اسات
سیدجواد طهاطهایی میباشد که آراء خود را عموما در مقدمه کتا هایش بیان داشته است.
 -3اسکینر هوادار چنین رویهای است .نک «تاریخ اندیبه چیست؟( »)2در این آدرس:
http://farhangemrooz.com/news/32391/

 -7در نگارشِ کل این مقاله به خصوص همین ب ش ،از کتا بلاغت از آتن تا مدینه به ویاژه فصال ساوم آن
بهره بردهایم .همچنین از گفتگوهایی که با مولف دانبامند آن داشاتهایام در نوشاتن هماین ب اش اساتفاده
کردهایم .مب صات کتا از این قرار است :عمارتی مقدم ،داوود ،)1334( ،بلاغت از آتن تاا مدیناه ،تهاران:
هرمس.
 . -4ابراهیم شمس الدین در مقدمه بر تصحیح کتا الایااح فی المعانی والهیان والهدیع مینویسد:
«حاجی خلیفه درباره کتابی از جرجانی به ما خهر میدهد با این عنوان :فی المعاانی و الهیاان و الهادیع و القاوافی
(کبف الظنون(»)060/4 :قزوینی :433 ،مقدمه).
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 -0اگر تولد سکاکی را در  447/444قمری در نظر بگیریم و این روایت را که وی تا  76سالگی به کساب علام
ندرداخت معتهر ببماریم آنگاه باید آغاز آموزش وی را حدود  434قمری بدانیم .اگر تعلیم وی  4ساال هام
به طول انجامیده باشد شاید بتوان گفت وی کتا خود را در حدود  066تا  064قمری تألیف کارده اسات.
مطرزی در سال  016قمری از دنیا رفته است .اندکی بعید به نظر میرسد که وی تا ده ساال قهال از مارگش
هنوز شرح خود بر مقامات حریری را به نگارش درنیاورده باشد .از همین رو شااید بتاوان احتماال داد کاه
وی مقدمه خود را زودتر از کتا سکاکی تألیف کرده باشد.
کتابنامه
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