
 ابوهالل عسکری زبان در اندیشۀ

پور نجف  )عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی( آبادیندا حیدر

 چکیده

ئئ اد ئب و    بىکلسئ  ابئلهمر  الفتروق اللغویتۀو  الصناعتیندر ا ن گفتار با استناد به دو کتاب 

ئ به ببرسی بخشئی از تئأمّمت او دربئارۀ زبئان و ملنئا       بمالی ا بانی سدۀ چهارم هجبی قمبی

ملتقد بئه یئدا ی یفئ  و ملنئا و ارتبئاط نخسئتین بئا         الصناعتینا م. ابلهمر در کتاب پبداخته

نیز یف  ز با تأکید رصاات و دومین با بمالت است. او بارها بب اهمیّت ملنای درست و ساده و 

تئب بئلدن   ظاهب متناق  است و سبب تبد دِ خلاننده در تلیین مهئم  کند. هبچند سخن او درمی

شلد. ملنا از نظب وی قصد و ارادۀ ذهنی است و یف  به شبطی درست است کئه  یف   ا ملنا می

لنده و تنهئا سئادگی ملنئا  بیکئه گل نئده و شئن      همسل با آن باشد. همچنئین در رهئم ملنئا  نئه    

ئ که در اصل ربهنگی  ةالفروق فی اللغهای سکلت نیز اهمیّت دارد. ابلهمر لسکبی در یا گاه

دهد که قایل به تبادف کامل و نیئز  ئ نشان می ملناستظاهب همبب بیان تما ز بین کیمات به مبتنی

دانئد و  ملنئا ی مئی  اشتباک ملنا ی نیست. او نخست تکبار و لطف را دو نشانه ببای لئدم هئم  

ظئاهب  سپس هشت ملیار صبری و نحلی و ملنا ی را ببای تشخیص اخئتمف بئین کیمئات بئه    

تلان با قبا نی در ارت که او هملاره پا بنئد بئب ا ئن نظئب     اار  میدهد. باا ندست میملنا بههم

 خلد نیست.

  تئبادف    یفئ  و ملنئی  رهئم ملنئا    ةاللغویتالفروق  الصتناعتینبى  کلس ابلهمر ها:کلیدواژه

 ملنا ی  اشتباک ملنا ی.
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 م مقّد  ا۷
بى  اد ب و شالبِ ینئلی  کایلس مهبان بن حیى سلیدبن بنسهل بنلبداییّه بناسن ابلهمر

هجبی قمئبی و زادۀ لسئکب مکئبم )از شئهبهای خلزسئتان        1سدۀ چهارمو بمالی ا بانی 

 انئد از  از آنهئا لبئارت   است. او آثار بسیاری در الزۀ زبان و ادبیّات لببی دارد کئه ببخئی  

األدب لدیتتوان  یمعتتان  األمثتتال جمهتتر   النثتتر لالصتتناعتین  و التتنظم یصتتناعت  صیالتلختت
  العمتد   ر القترآنیتفست یف المحاسن  ناریالد و الدرهم  الحماسة شرح  التبصر   المعانی 

)نـک. یـاقوت   ةلالفروق اللغویت یالمعان نیب الفرق األوائل و  الشعر یمعان یف یالمعان أعمم
تلیّئئه  از د ببئئاز محئئلالصتتناعتین  . از میئئان آثئئار او کتئئاب(۹۲۰ـــ۲/۹۱۹: ج ۱۹۹۳قمــوی، 

  است.دانشمندان بمالت بلده

 قدما دربارۀ زبئان آرای  خیببتلان به از منابلی است که با استناد به آنها میبمالی  لنمت

هئم در بمالئت  در چنئین    ی  در مقام اثئبی م لسکبابلهمر  الصتناعتیندست  ارت. کتاب 

کئه   دهئد نشان مئی  مسیماندانشمندان  هایبا. ببرسی کتتبد د مفید استها ی بیپژوهش

باب ماهیت  متی درنل سی  به تأمّربهنگ   مانندهای زبانیِ کارببدیاز پژوهش ا شان گذشته

نبئلده و  زبان صبف به  هِمستقل و با تلیّ متْهبچند ا ن تأمّ ؛اندزده نیز دست زبان و ملنی

 است.بلدهو لمدتاً در خدمت ایهیات اسممی بیان شده پباکنده  نیز

بب دو کتاب ابلهمر تأمّل خلاهیم کبد و الایب مبااثِ مبتب  با ملنا را در در ا ن گفتار 

 و زمینۀ یفئ  و ملنئی   به بیان نکاتی در  الصناعتیننخست بباساس کتاب گیب م. آنها پی می

 و سئپس بئا اسئتناد بئه کتئاب     پئبداز م  مئی  هئا و یئز آن  رهم ملناو  لنا یهای مبندیتقسیم

                                                 
، یعنـی سـال فراغـت او از ۳۹۵است که سـال اّطالعی کرده و تنها بیان داشته. یاقوت دربارۀ وفات ابوهالل اظهار بی1

(. قنـازع ۲/۹۲۱: ج ۱۹۹۳دست است )یاقوت قمـوی،  ، آخرین تاریخی است که از او ناانی دراالوائلتألیف کتاب 
و  ۳۱۰اشـتباه اعـداد های دیگر، بهو به یاری ناانهدمیةالقصر است که برخی محققان به استناد ابیاتی در هنیز ناان داد

دهد. اند که وی با دالیلی نادرستی آن را ناان مینظر گرفته های والدت و وفات عسکری درترتیب برای سالرا به ۳۹۵
که در اوایل سدۀ چهار  هجری به دنیـا آمـده و در اواخـر ایـن قـرن  دانیمبه گفتۀ قنازع، دربارۀ ابوهالل فقب این را می

 .(Kanazi, 1989: 4)است وفات یافته
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دربئارۀ تئبادف و اشئتباک    را نظئب او   ئئ  ملنا ی اسئت نللی در رد همکه به ئ ةاللغویالفروق

 .کنیمبیان می ملنا ی

 فصاحت و بالغت ا۲
سئت.  اهقئبآن کئب م بئلد    الئی بم آثئار مت زبانی و نگئارش  منشأ بسیاری از تأمّکب م  قبآن

پئس از    هئا را تئب ن دانئش  مئۀ ا ئن کتئاب شا سئته    نیئز در مقدّ  الصتناعتیننل سندۀ کتاب 

ز با الجاز کتاب خدا بدان شناخته   داندمی« رصاات»و شناختِ « لیم بمالت»  خداشناسی

دو  ل در رصاات و بمالت و تمئا ز آن ا ن کتاب با بحثی مفصّ .(۱ :۲۵۹۱)عسکری،  2شلدمی

 ا های بلدی است. لسکبی اند شۀ یدا ی یف  از ملنئا ر ای ببای بحثا هپ که شلدآالاز می

کنئد. وی  از همئین نقطئه آالئاز مئی     های رکبی خئلد  دالدالهتب ن  کی از محلری در مقام

را بئه یفئ  و ادای آن محئدود     «رصئاات »  مقابئل  داند و دررا مببلط به ملنی می «بمالت»

ن به یدا ی رصاات و بمالت و ارتباط نخسئتین بئا   درنتیجه با قایل شد .(۸ :)همان 3کندمی

وی بئبای تمئا ز    ی کئه مثایشلد. یف  و دومین با ملنی  میان یف  و ملنا نیز یدا ی قایل می

؛ بلیافنئه    شئلد نامیده مئی  فصی طلطی   ه استتلیّ یایبآورد می رصاات و بمالت میان

 .جا()همان ندارد صدیق  رساندمیابوف است و بب ملنا ی که  ۀز با او اداکنند

 بالغت و معن  ا۳
  یا داند و در چند نمیمبتب  هم ه ابلهمر بمالت و ملنا را ب  گفته شد تبکه پیشهمچنان

  گل دمی «بمالت» ۀکند. وی در ویه تسمیه میبه ا ن ارتباط تلیّ گلناگلن  هایبه مناسبت

آن  شئنلنده رساند؛ پس قیب شنلنده میشلد که ملنی را به نامیده می بالغتیهت بمالت ازا ن

 . ۶  )همان ۴ ابدرا درمی
                                                 

ـ علم البالغة و معرفة الفصاقة، الری به یعـرف  جّل ثناؤه ـ بعد معرفة بالله أّن اقّق العلو  بالتعلم و أوالها بالتحف . ۲
 اعجاز کتاب الله تعالی.

؛ و البالغة انما هی انهـاء البیان فهی مقصورة علی اللف ؛ ِلن اآللة تتعلق باللف  دون المعنی أّن الفصاقة تما  آلة .۳
و من الدلیل علی ان الفصاقة تتضمن اللف  و البالغة تتناول المعنـی  .المعنی الی القلب فکأنها مقصورة علی المعنی

 س له قصد الی المعنی الری یؤّدیه.أّن الببغاء یسمی فصیحا و الیسمی بلیغا، لذ هو مقیم الحروف و لی
 .فسمیت البالغُة البالغًة النها تنهی المعنی الی قلب السامز فیفهمه. ۴
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بئه  خئلد   نیئاز رسئاندن   بمالئتْ » آورد مئی  ۵ابیاز لتّبه نقل را  بالغتاو تلب ف د گبی از 

در ایتمئاع   زبئان واقس بیان کئارببد اصئیی    . ا ن تلب ف در(۱۱: ۱۹۵۲)عسکری، « د گبی است

 ارزا د  و آن نیکل ی ایفاظ است.ط د گبی را به آن میامّا نکته ا نجاست که ا ن بار شباست. 

 بالغت و لفظ ا۶
و درخشئانی   ا ابئلهمر شئبط نیکئل ی ایفئاظ    ابی آورده شد  امّدر سطلر پیشین نقیی از لتّ

 کند ارزا د و در تأ ید نظب خل ش چنین استدالر میلبارات را به ا ن نقل می

دار هئم بییئغ باشئد؛ ز ئبا     شئلد کئه یکنئت   ب مئی اگب ا ن ایفاظ را بب ظاهبش امل کنیم  وای

ی کلدکان نیز بییغ باشند؛ ز با شلد که تمام مبدم اتّبیکه الزم می .رهمانداش را به ما میخلاسته

بیکه الزم  .اش نشان دهداش را با یکنت  ا ا ما و اشارهکس ناتلان از ا ن نیست که خلاستههیچ

 یا .همان) ۶ شل ماش آگاه میاز صدای او به خلاستهز با ما  ؛است که گببه هم بییغ باشد

او در  .داندیف  می نیکل ی همباه باملنی  لسکبی در چند یای د گب بمالت را تلدیحِ 

کند که ا ن ملنی خلب با د با صلرت و یفئ  نیکئل و ز بئا    بارها تأکید می الصناعتینکتاب 

و  ۱۴۱، ۴۱۳ و ۹۶و  ۷۶ و ۲۱ و ۰۱ :همـان)کنئد  مئی  هتلصئی بسئیار  و به انتخاب یف  ز بئا   باشد
 .۷(غیره

از یف   تنها کیمات مفبد نیست بیکه لبارات و تأییف و تبکیبِ کیمات ابلهمر مقصلد  

نظب است و همان شبوط یف  مفبد دربئارۀ آنهئا نیئز مطئبح اسئت. بئه همئین دییئل          نیز مدّ
                                                 

او خطابه و  ،بن عمرو العتابی از شاعران و خطیبان قرن دو  و ابتدای قرن سو  است. به عقیدۀ جاق . ابوعمرو کلثو ۵
 :وی صـاقب ایـن آثـار اسـت .(۱/۶۴ج  :۱۴۲۳)جـاق ،  بـود شعر نیکو و رسائل فاخر را با بیانی نیکو جمز کـرده

 .(۱۳۵ :۱۳۸۱)الندیم،  االجواد، االلفاظ، الخیل، الحکمفنون، االداب، المنطق
لو قملنا هرا الکال  علی ظاهرة للز  أن یکون اِللکن بلیغا؛ ِلنه ُیفهمنا قاجته؛ بل و یلز  أن یکون کل الناس بلغاء . ۶

أقد الیعد  أن یدّل علی غرضه بعجمته أو لکنته أو لیمائه أو اشارته؛ بـل لـز  أن یکـون السـنور  قتی االطفال، ِلّن کّل 
 بلیغا؛ ِلّنا نستدل بضغائه علی کثیر من ارادته.

أّن البالغة انما هی ایضاح المعنی   .... مز صورة مقبولة و معر  قسن البالغة کل ما تبل  به المعنی قلَب السامز. ۷
و الکال  اذا کان لفظه غثا و معرضه رثا کان مردودا و لو اقتوی علی اجـّل معنـی و انبلـه و ارفعـه و    .و تحسین اللف

من أرا  معنـًی کریمـًا فلیـتمس لـه  . فیحتاج صاقب البالغة الی اصابة المعنی کحاجته الی تحسین اللف   افضله.
. ققهما أن یصونهما عما یدنسهما و یفسدهما و یهجنهمالفظًا کریمًا؛ فأّن قّق المعنی الاریف اللف  الاریف، و من 

  تخیر االلفاظ و ابدال بعضها من بعض یوجب التئا  الکال ؛ و هو من أقسن نعوته و ازین صفاته، فإن أمکن مز ذلک
 منظوما من قروف سهلة المخارج کان أقسن له و أدعی للقلوب الیه.
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درستی و خلبی نار هم بهبا د در ک  بب گز نش مناسب که کیمات ارزونملتقد است لسکبی 

هب یف  »تلب ف او از اسن تبتیب نیز ا ن است که  .۸(۵۵ :۲۵۹۱عسکری، ) چیده شده باشند

مگئب ائذری     گیبد و در آن تقد م و تأخیب و اذف و ارزونی نباشد در یا گاه خل ش قبار

دن ملنئی  او یلاز اذف را نپلشئان  .(۱۶۱ :)همان ۹«که کمم را راسد نکند و ملنی را نپلشاند

اگب مئؤخّبِ آن را مقئدّم   » کندابی استناد میبه سخن لتّ هاتنییب یا گاه سازه ۀدربارو  داندمی

 1۰...«دهئی  کنئی و ملنئی را تنییئب مئی    کنی و مقدّمِ آن را مؤخّب سازی  صلرت را راسد می

در آن  شلد  امّئا هبگلنئه تنییئب    . درواقس  تأییف و تبکیب در رو ۀ یف  پد دار می(جا)همان

 11درنها ت متلیّه یف  و ملنا خلاهد شد.

 تر است یا معن  لفظ مهم ا۵
لسئکبی در  . شئل م ظاهب متناق ی ملایه میبا سخنان به الصناعتینبا خلاندن هب بخش از 

های قلرپیش از خلد بهبه ببده و گاه در ملایهه با نظبات و نقل 12از منابس الصناعتین کتاب

و بناببا ن  بلید نیست بخشی از ا ئن تناق ئات ناشئی از ببخئلرد      استد گبان قبار گبرته
                                                 

هولته، و نصاعته، و تخیر لفظه، و اصابة معنـاه، و جـودة مطالعـه، و لـین الکال  ـ ایدک الله ـ یحسن بسالسته، و س .۸
... فتجد المنظو  مثل المنثور فی سهولة مطلعه، و جودة مقطعه، و قسـن وصـفه و تألیفـه، و کمـال صـوغه و  مقاطعه
 ترکیبه.

یم و التأخیر، و الحرف و قسن الرصف أن توضز االلفاظ فی مواضعها، و تمکن فی اماکنها، و الیستعمل فیها التقد. ۹
 الزیادة اال قرفًا الیفسد الکال ، و الیعّمی المعنی.

فاذا قّدمت منها مؤخرًا، أو أّخرت منها مقّدما أفسدَت الصورة و غیرَت المعنی کما لو قّول رأس الی موضز یـد، أو . ۱۰
لیة.  ید الی موضز الرجل، لتحّوَلت الخلقة، و تغیرت الح 

سخن خوب را مارو  به داشتن نیکو،  بر لف  و معنی افزون نویسندهکه  یابیمدرمیطباطبا ابن الشعر  عیاربا مطالعۀ . ۱۱
است که ناـان  ، از قراینیاین شباهت .(۷: ۱۹۵۶طباطبا، )ابن نیکو استتألیف و ترکیب  و آن داندویژگی دیگری می

و غیـره(  ۷۴: ۱۳۸۳؛ شـعبانی، ۵۹۵: ۱۳۵۷ پژوهاـگران )علـوی مقـد ،ه کـچنانآنــ  دهد یکی از منابز عسکریمی
 طباطبا است. ابن عیارالشعرـ کتاب  اندگفته
تـرین منـابز موجـود در زمینـۀ جـاق  را از مهم البیان و التبیین(، ۵و  ۴: ۱۹۵۲در مقّدمۀ کتابش ) . عسکری خود۱۲

ویژه از تأثیرگـراری اشـارۀ وی بـه است. دیگـران بـا توّجـه بـههای آن پرداختهبالغت دانسته و به ذکر محاسن و ارزش
(. ۱۴۰: ۱۳۸۴؛ محّبتـی: ۵۹۷: ۱۳۵۷؛ علـوی مقـد ، ۳۳۳ق: ۱۳۸۲اند )برای مثال، العمـاری، جاق  سخن گفته

جـاق ،  البیتان و التبیتینسـال ، ابن الشتعراءطبقتاتاند: عنوان منابز عسکری یاد کردهمصّححان کتاب از این آثار به
قاضـی جرجـانی  وساطة بتین المتنبتی و خصتومهآمدی و  موازنۀقدامه،  نقدالشعرمعتز، ابن یعالبدقتیبه، ابن نقدالشعر

قتیبـه، اسـت: جـاق ، ابنتأثیر ایـن نویسـندگان بوده قنازع نیز معتقد است عسکری تحت«(. ج: »۱۹۵۲)عسکری، 
 :Kanazi, 1989)بوالفرج اصـفهانی بن عباد و ابن جعفر، و اقتمااًل آمدی، صاقبمعتز، قدامةطباطبا، رّمانی، ابنابن

38-66). 
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ئ بالئث   پباکنده شکلبههم ها  تکبارهای بسیارئ آنقلربب ا ن نقل آرای متفاوت باشد. ارزون

شلد. قنازع نیز ملتقئد اسئت لیّئت سئخنان متفئاوت و متنئاق        آشفتگی ذهن مخاطب می

 .(Kanazi, 1989: 94)است رونل سی کبدههای د گبان را لسکبی ا ن است که او گفته

دچئار تبد ئد رئباوان    « یفئ  و ملنئی  »دار خلانندۀ کتاب در بحث مهم و دشلار و دامنئه  

« ملنئی »کند و در مقابل و ز با ی آن تأکید می« یف »شلد. لسکبی در بسیاری ملادس بب می

دارد تئا او را  آن مئی  بداند. همین نظبات قالدتاً کسئانی را بئ  را امبی مشتبک و همگانی می

؛ ۸۵: ۱۳۸۹و قسینی،  شاملی؛ ۳۹۷: ۱۳۵۱مقد ، )علویتلیّه به ملنی بدانند بسا بیگبا و چهیف 
رالم تلیّه به یفئ   ئ لیی . در مقابل  پژوهشگبی مثل قنازع  لسکبی را(۲۰۰ :۱۳۹۲، بینقق

 گل د داند و چنین میئ ملناگبا می و آرا ش آن

ند ببخی منتقدان ید د  سبانجام یف   ا صلرت را به ملنا  ا محتئلا تئبییح   ا نکه ابلهمر )مان

ربض اشتباه است. دراقیقئت ابئلهمر در بئیش از  ئک ملدئس روی      دهد  ظاهباً  ک پیشمی

گل د هدف اصئیی  اصئابت )درسئتی  ملناسئت؛ ز ئبا      کند. او میاویل ت ملنا بب یف  بحث می

  و ایفاظ ماننئد یبئاس اسئت... کئاممً مشئخص اسئت کئه او        ملانی در ارتباط با کمم مانند بدن

 انئد تئب از ایفئاظ  تئب از یبئاس اسئت و درنتیجئه ملئانی مهئم      خلاهئد بگل ئد کئه بئدن مهئم     می

(Kanazi, 1989: 93). 

و  (۴۶۲: ۹۷۱۳)  محمّدردئا ی  (۵۳: ۵۷۱۳)مهئدوی دامنئانی   از سل ی د گب  کسانی ماننئد  

و نگارنئدۀ ا ئن    داننئد می «ییف  و ملن»ا قایل به تساوی ابلهمر ر (۱/۴۹۳ : ج۰۹۱۳) تیمحبّ

قایئل   اهمیّئت  «یفئ  و ملنئی  » دو سئااتِ  ببای هبلقیده است. لسکبی سطلر با ا شان هم

تب ن سند همین مسویه بزرگ   وگاه بب ا ن تأکید دارد و گاه بب آنبه تناسب مطایب   و است

ز ئبا اگئب  کئی از آن دو را     ی؛ملن یل ایصبراً است تا او را نه مطیقاً پیبو یف  بدانیم و نه 

. ببداشئت نگارنئده از اقئلار متفئاوت     ملنئا بئلد  بب د گبی بئی او ه و تأکید گز د  تلیّببمی

داند  امّا آن لسکبی ا ن است که او شبط الزم و اوییۀ سخن را رساندن و رهماندن ملنی می

تنها گئز نش  بیکئه   است و دربارۀ یف  نهداند. شبطِ کاری ازنظبِ او نیکل ی یف  را کاری نمی

ارز ئابی و داوری    اد بئبد کئه یفئ  قابئل     تبکیب و تأییف نیز اهمیّت دارد. همچنین نبا د از

 و سئاات یفئ   دو ت دادن بئه  ه و اهمیّئ در لین تلیّئ  لسکبی ابلهمر  به التقاد مااست. 
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ی  بئا  کئد گب   لئینِ پیلسئتگ   کئه در  گل ی ببای هب ک ویلدی مستقل قایئل اسئت   ی ملن

یئل یم. وی دربئارۀ   اختمری ماهلی دارند. ببای تکمیل ا ن بخش از تلدیح باقب سئلد مئی  

 گل د درستی میلسکبی به

التقاد داشته  بئبای   معناو لفظ ئ به یدا ی  ینبۀ نظبی کم ازئ دست او نیز همچلن بسیاری از قدما

ا ازآنجاکه مبز دقیقی میان یف  و است. امّنشستهتلیین ز با ی و زشتی هب ک یداگانه به داوری می

شلد که آن دو را بئه  دهد  در ملاردی د ده میدست نمیملنا نکشیده و تلب ف مشخصی از آنها به

 . 1۹1  13۷۸است )باقب  هم آمیخته  یامۀ تلارض و دوگانگی بب اندام نظبش پلشانده

یف  ا۴  معن تعر
در آن  .مبایلئه کئبد   ةاللغویتالفتروقلان به کتاب تمی معن به  ک تلب ف از  ببای دستیابی

قصدی اسئت کئه گفتئار بئب آن     همان  معن »خلانیم که کتاب در مقا سۀ ملنی و اقیقت می

ملنا در ذهن ابلهمر لسکبی همان قصئد و ارادۀ   .(۲۲ :۳۵۱۳)عسـکری،  13«... شلدواقس می

خلاهئد  کبی که گل نده مئی شلد؛  لنی همان رذهنی گل نده است که اساسِ گفتار واقس می

مطبح است. آنچئه گفتئه  ئا    « یف  و ملنا»رسد در ا نجا نیز دوگانۀ نظب میبه آن را بیان کند.

سئپس نل سئنده در مقا سئۀ    شلد یف  است  امّا قصد گل نده  ا نل سنده ملناست. نلشته می

 گل د در ادامه میو کند میتأکید   1۴قصد ملنی و البض باز بب همین

شئلد. پئس اگئب گل نئده     ب میمتبتّ قصدار  آگاه کبدن و آگاهی یستن و یز آن تنها بب در گفت

منظئلرش  و اگئب    رسئت نادُ]سئخنش     دبن یلفئب را اراده کئبد  اهلل و محمّئ د رسلرگفت محمّ

 .   32  3۵13لسکبی  ) 1۵ درست استبلد  ]سخنش  دبن لبداهلل محمّ

 ر و مقصئلد ذهنئی باشئد  صئحیح و در    مبنای مثار مذکلر  اگب یفظی مطابق با منظئل  بب

 است.شده را انتقار ندادهصلرت نادرست است؛ ز با ملنی خلاستها ن الیب
                                                 

 ... ان المعنی هو القصد الری یقز به القول. ۱۳
 رسـاندمیقـروف اسـت و بـر معنـایی کـه  ۀزیرا او اداکننـد نیست؛ طوطی بلی تر دیدیم که ازنظر عسکری . پیش۱۴

کید می(۸ :۱۹۵۲)عسکری،  قصدی ندارد ند. به عبارتی اگرچه لف  طـوطی ک. یعنی او در اینجا نیز بر اهمّیت قصد تأ
 صحیح و ظاهرًا معنادار است، چون فاقد قصد و ارادۀ ذهنی است، بلی  و معنادار نیست.

دبن اللـه و یریـد محّمـد رسـولالکال  الیترتب فی االخبار و االستخبار و غیر ذلک اال بالقصد فلو قال قائل محّم . ۱۵
 السال  کان ققًا.لله علیهدبن عبداجعفر کان ذلک باطال و لو اراد محّم 
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 های معنای بندیقسیمت ا۱
اساس سئابقۀ ملنئی کئه     ببای ملانی قایل است؛ نخستین بب بندیلسکبی دو تقسیمابلهمر 

 تقییدی است.  اطبق آن  ملنا ابدالی 
... باشد که بدو اقتدا کنئد  خئلد    بدون آنکه پیشلا ی  للی را صااب صنالتاند  نملانی دو گلنه

و شا سته است که در همئۀ ا نهئا    .کندمثار و رسلم پیشین تقیید می ازنلع د گب در و  ... سازدمی

 . ۹۶  2۵۹1)لسکبی   1۶بخلاهدنیکل را  یپذ برته و لبارت یو صلرت باشددرستی به دنبار 
 

شئلند  لسئکبی در یمیئۀ    بندی لممً ا ن دو ملنئی از هئم یئدا مئی    گبچه در ا ن تقسیم

 کسانی دارنئد و آن   الا تیدای از تما زشان  هدف و   دهد آن دو نلعاش نشان میپا انی

 .ز با است ملنا همباه با یف  دنرسان

دهئد. انئلاع   ارایه مئی کمم را تبی از ملانی دقیقتلصیف تب و بندی کاملسپس تقسیماو 

  1۷ی و نظم در نظب او چنین استملان
نئ  سد  .ام )ز د را د ده «قد رأ ت ز داً»مانند   1۸مستقیم  حد

 ای. راسد کبده  ز با نظم را با تقد م و تأخیب  ام ز د را )د ده «قد ز داً رأ ت»مانند   مستقیم  قبی ئ 

 .بداشتم و آب در ا را نلشیدم )کله را ب «ایبحب امیتُ ایجبل و شببتُ ماء»مانند   النرم  کذب مستقیمئ 

 .نزد تل آمدم  شلم و ربدا به)د بوز نزد تل اادب می «آتیک أمس و أتیتک الداً»مانند   محالئ 

ایئدنیا رئی   »مثئل   ؛محار یا ز نیستچیز  ه ویلد... ایبتّ هب محایی راسد است و هب راسدی محار نیست؛

)کئله را ببداشئتم  و ماننئد آن دروغ اسئت و      «ایجبل امیتُ»ا سخن تل مبالی است  و امّ)دنیا در تخم «ۀبیض

 پس آن را ببداری.  محار نیست؛ یا ز است که خدا قدرتت را ارزون کند

                                                 
المعانی علی الضربین: ضرب یبتدعه صاقب الصناعة من غیر أن یکون له لمـا  یقتـدی بـه فیـه، ... و اآلخـر مـا . ۱۶

یحتریه علی مثال تقّد  و رسٍم َفَر . و ینبغی أن یطلب االصابة فی جمیز ذلک و یتوخی فیه الصورة المقبولـة و العبـارة 
   المستحسنة.

 سـیبویه و تفسـیر شـاگرد او اخفـش اسـت الکتتاببندی عسـکری رونویسـی از که قنـازع گفتـه، دسـتهنان. همچ۱۷
(Kanazi, 1989: 85) محـدود بـه تغییـر ترتیـب و  الصتناعتینیابیم که تغییر موجود در متن درمیالکتاب مراجعه به . با

ه بودن را بیان کرده، اّمـا ایـن نکتـه کـه های سیبویه و اخفش است. اخفش در تعریف خطا شر  غیرعامدانبرخی مثال
: ۱۹۸۸شود و نیز بیان فرق بین درو  و محال، ظاهرًا افزودۀ عسکری اسـت )سـیبویه، تعّمد بر خطا منجر به درو  می

 (.۲۶و  ۱/۲۵ج 
دلیل اهمّیت و ظرافت هریک از این مصطلحات، ترجیح دادیم آنها را به همان صـورت اصـلی ذکـر کنـیم و بـه . به۱۸

 فارسی برنگردانیم.
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ای را د ئدم و از بیئدار   )ا سئتادۀ نشسئته   «رأ تُ قایماً قالداً و مئبرتُ بیقظئان نئایم   »مانند   کذب  محالئ 

 .کبدم  ای گذرخلابیده

دئببتُ  »خئلاهی بگئل ی   )ز د مبا زد  و تئل مئی   «دببنی ز د»ست که بگل ی آن ا ن ا]مثار  و   غلطئ 

 . ۰۷  2۵۹1لسکبی  ) 1۹ایدروغ گفته  ای و اگب بب آن تلمد ورزی)من ز د را زدم   پس اشتباه کبده «ز داً

را در کنار یف  و نظئم آورده و ا ئن دو را بئا هئم     « ملنی»بندی  لسکبی در ا ن تقسیم

  درسئت زشئت   ملئانیِ رسد منظلر او از ملانیِ درست ز با و نظب می هاست. بتلصیف کبده

واقس زشتی و ز بئا ی صئفت یفئ      ملانی درست در کنار ایفاظ ز با  ا ایفاظ زشت است  در

 است و درستی  ا راستی صفت ملنا.

 د وغو  محاالتفاوتی بئین ملنئای    ابلهمر محار باشد.  ا راست  تلاند دروغمی «یملن»

تئلان رئبض   ا دروغ را میتصلر نیست  امّ ؛ محار تحت هیچ شبا طی یا ز و قابلقایل است

  اشئتباه  باشد و اتفاقی ناخلاسته اگبای است و آن ا نکه اشتباه بین الی  و دروغ هم رابطه کبد.

دسئتۀ پئنجم   مثئار   با تلیّه به شلد.  تبد ل به دروغ میاگب آن را لامدانه تکبار کنیما امّ است 

 .شناسیممی «متناق »لنلان  است که آن را تحت چیزیهمان  «محاردروغِ »که  یم ابدرمی

 تقّدم معن  بر لفظ ا۲
چه نظبی در ذهن  ا ن دو دربارۀ تبتیبِ  لسکبی باشد معن و  لفظاگب زبان دارای دو رو ۀ 

 گل د چنین می الصناعتیناو در  ؟دارد

... . کار ببهای نیکل بهبیاور و ببای آن یف  تپس ملانیش را به ذهن  اگب بخلاهی سخنی بنل سی

لسئکبی   ) 2۰تازه بیئاو ز  معن گب بانش را بگیب و  ا به دامان   پس اگب به یفظی ز با گذر کبدی

1۹۵2  133 . 
                                                 

المعانی بعد ذلک علی وجوه: منها ما هو مستقیم َقَسن، نحو قولک: قد رأیت زیدًا. و منها مـا هـو مسـتقیم قبـیح . ۱۹
نحو قولک: قد زیدًا رأیت. و انما قبح النک افسدت النظا  بالتقدیم و التأخیر. و منها ما هو مستقیم النظم و هو کـرب؛ 

شربت ماء البحر. و منها ما هو محال، کقولک آتیک أمس و اتیُتک غدًا. و کل محال فاسد مثل قولک: قملت الجبل و 
... و المحال ما ال یجوز کونه البتة، کقولک الدنیا فـی بیضـة. و امـا قولـک: قملـت الجبـل و  و لیس کل فاسد محاال

کون الکال  الواقد کربا محـاال؛ و اشباهه فکرب و لیس بمحال، لن جاز أن یزید الله فی قدرتک فتحمله. و یجوز أن ی
... و منها الغلب، و هو أن تقول: ضربنی زیٌد و انت ترید ضربُت زیـدًا،  هو قولک رأیت قائمًا قاعدًا و مررت بیقظان نائم

 فغلطت، فأن تعمدت ذلک کان کربا.
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او مئبزی  رسد کئه  ظاهباً به ا ن نتیجه میدر ذهن   «ملنی»ابلهمر درملرد ا لر  گفتۀ 

هنگئام   اختیارند. درآن دو در قیمبو خل ش صاابهب ک از  وبین یف  و ملنی قایل است 

ا به التقاد وی آنچئه  دو را اا ار کند  امّ ملظف است هب آرب نش سخن  گل نده  ا نل سنده

 ز ئبا آرب ئدگارِ   ؛اسئت  «ملنئی »یل د شلد و بب د گبی پیشی مینخست در ذهن اادب می

د. وقتئی ا ئن تصئمیم را    ت آنچه قصد گفتنش را دارد آگئاه باشئ  نخست با د از ماهیّ سخن

 .آن ملنی باشد با د به دنبار گز نش ایفاظ مناسبِ آنگاه  گبرت

  معن فهم   ا۹
 ز ئبا ملنئیِ   ؛رساندن ملنی  تأکید او بب سادگی ملناست بهه لسکبی های تلیّ کی از نشانه

کنئد و گئاه   . وی آسانی را  کی از شئبوط بمالئت بیئان مئی    رسدمیبه ذهن تب رااتساده 

و   21(۱۶۴ :)هماناست داند  تنها به ا ن دییل که ملنی در آن پلشیده شدهرا زشت میشلبی 

 دارد.اذر می شالبان را از دشلارگل ی بب درنتیجه

دو لامل گل نده و شنلنده در رهم ملنا بسیار مؤثبند. پس بخشئی از   ازنظبِ وی همچنین

ملئانی را  گل نئده مقئدار   کئه   تلصیۀ او ا ئن اسئت   .گبددرسا ی ملنی به هنب گل نده بازمی

. (۵۱۳ همان:) 22دو بین آن و رهم شنلندگان و نیز بین انلاع ااالت تلازن ببقبار ساز دبشناس

 .ه کندتلیّ لنی گل نده با د به سطح درک مبدم و مقامات مختیف 

« اسئتماع بمالئت  »کنئد   مقفس بیان مئی که ابلهمر آن را از قلر ابن  ا نللی از بمالتامّ

 ارئزون   دهد که در رساندن ملنیا ن تقسیم نشان می .(۱۶ :۲۵۹۱عسکری، ) 23است  نشنید)

 کی از للامل تأثیبگئذار در ا ئن امئب     . او نیز اهمیّت دارد شنلنده و نلع شنیدنِ بب گل نده 

 تکبار مطیب و شنیدنِ مداوم آن است؛ هبچند سخن لاری از اصل مهم بمالت باشد 

                                                                                                                    
ررَت بلف  َقَسٍن أخـرت برقبتـه، أو ... فإذا م لذا أردَت أن تصنز کالما فأخطر معانیه ببالک و تنّوق له کرائم اللف . ۲۰

  معنی بدیز تعلقت بریله.
  ... و هرا مستهجن جدا؛ الن المعنی تعّمی فیه.. ۲۱
 . ... ینبغی أن تعرف أقدار المعانی، فتوازن بینها و بین أوزان المستمعین و بین اقدار الحاالت. ۲۲
یقف علـی المعنـی المـؤدی الیـه  ا یحسن االستماع لمفإن المخاطب اذ« ربما کانت البالغة فی االستماع»قوله: . ۲۳

 .الخطاب. و االستماع الحسن عون للبلی  علی افها  المعنی
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دییل بمالت آن. آ ا نه به  رهیمی را به لادتی که در شنیدنش دار م میما کمم بازاری و سخن لجم

 . 11  )همان 2۴رهمد؟ ز با او لادت به شنیدنش نداردنمی  بینی اگب البابی آن را بشنلدنمی
 

 «بمالت سئکلت »ئ از بمالتی مجازی با نامِ  مقفسئ به نقل از ابن ابلهمر در یای د گبی

بسا سکلت در  ئک  چهو  دن ملنا یزوماً با استفاده از ایفاظ نیسترسان  لنی ؛گل دسخن می

را بیئان  « سئکلت بییئغ  »او همچنین کارببدهای  از هب گفتاری رساتب باشد.بارت و ملقلیت 

 ها ی سکلت بهتب و تأثیبگذارتب از سخن گفتن است دهد در چه یا گاهکند و نشان میمی

آن در ائایی اسئت کئه گفئتن اثئبی نئدارد و اقامئۀ         شلد ونامیده می بالغتسکلت نیز مجازاً 

یلاب  ۀرهمد  ا انسان پستی که شا ستا ببای نادانی که خطاب را نمیرا ده است. امّها بیتاجّ

سکلت بهتب   دارددست از ظیم ببنمی  راند و با پبهیز دادننیست  ا ظایمی که به هلا ربمان می

 . 1۴  )همان 2۵نیکی باشد  ا بدی را یذب کندهنگامی که سخن خایی از هب  همچنین .است
 

 ائدّ آگاهی وی بئه   و گل ندهخلد ر سادگی ملنا و سپس در دریۀ اوّ  در رهم ملنا پس

های ذکب یا گاهنیز دانستنِ و  او از ملانیرهم همچنین شنلنده و مقامات   و ااالتو  ملانی

 اند.دخیل همه و سکلت

   وابط معنای  ا۷۰
 تراد  ا۷۰ا۷
اسئت.   ةغویتاللّ الفتروق  ا ةاللّغالفروق فی لسکبی های ارزشمند ابلهمرد گب از کتاب  کی

ئ در تما زات ملنا ی بین کیماتی  آ دطلر که از نام آن ببمیئ همان ت و هدف ا ن کتاباهمیّ

گبچئه  شئلد.  نامیده و خلانده می «متبادف»نظب بسیاری پنهان است و نزد ا شان  است که از

                                                 
نحن نفهم رطانة السوقی و جمجمة االعجمی للعادة التی جرت لنا فی سماعها. ال ِلّن تلـک بالغـة؛ اال تـری أن . ۲۴

 عادة له بسماعه. االعرابی لن سمز ذلک لم یفهمه؛ اذ ال
، فالسکوت یسمی البالغة مجازا و هو فی قالة الینجح فیهـا القـول و الینفـز «منها ما یکون فی السکوت»فقوله: . ۲۵

فیها اقامة الحجج. و لما عند جاهل الیفهم الخطاب أو عند وضیٍز الیرهب الجواب أو ظـالم سـلیب یحکـم بـالهوی و 
 .، أو یجلب الار فالسکوت أولیالیرتدع بکلمة التقوی. و اذا کان الکال  یعری من الخیر
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  2۶شناسان استتما زات ملنا ی پذ برتنی نیست و نیازمند نقد و ببرسی دقیق ینت تمام ا ن

او قایئل بئه    .شئلد مشئخص مئی  از لنلان کتاب ف بنیاد اند شۀ مؤیّ آنچه اهمیّت دارد ا نکه

 درواقئس متئبادف    ملنئا همظاهب هبچند به  ایتبادف کامل نیست و در نظبش هیچ دو کیمه

 گل د نخست کتابش چنین میابلهمر در باب نیستند. 

هئا  تنهئا ارئادۀ مباینئه     کند که تمام آن )تفاوت کیمهکند گمان میکسی که در ملانی تحقیق نمی

 2۷کنئد ملئانی د گئبی را نیئز بیئان مئی       که همباه بئا مباینئه  بیچنین نیست     اار آنکهکندمی

 . 13  13۵3)لسکبی  

تمری بین ملئانی بیابنئد  تنهئا بئه     ا ن بخش در یلاب کسانی است که اگب بخلاهند اخ

  سئاده و  دقّت تأمل کندها بهکسی در ملانی وا هاگب نظب او  ازکه دراایی .اند شندمباینه می

هئا   وا ه ا نای از نامه. لسکبی با تبتیب دادن ربهنگدگذربا تسامح از مبزهای ملنا ی نمی

 کند یمه چنین استدالر مدمن نپذ برتن تبادف کامل  در مقدّ

ای اسئت  ا نکه اسم کیمئه   شلدها ملیب اختمف ملانی میها و اسمدییل ا نکه اختمف لبارت

بار به چیئزی اشئاره و آن چیئز شئناخته      کند و هنگامی که  کدالیت می ملنا یکه به اشاره بب 

را ده است. و وادس ینئت اکیمئی اسئت کئه آنچئه را مفیئد       شلد  اشارۀ دوم و سلم به آن بی

به خمف آنچئه در ابتئدا اشئاره    دالیت کند ی ا آورد. پس اگب بار دوم و سلم به ملنت  نمینیس

کئه  شئلند  به هم لطئف مئی   یگبدند هنگام... دو چیزی که به  ک امب ببمی. صحیح است شد 

یئی   کی از آن دو خمف د گبی باشد و هنگامی که مقصلد از دومی همان چیزی است که از اوّ

 . 11  3۵13لسکبی  ) 2۸لطف نادرست استپس   خلاسته شده

                                                 
گاه نظر ابوهالل ناقص است. بدین صورت که نظر وی ناظر بر مقایسۀ میان دو واژه نبود، بلکـه تنهـا بـه معنـای . »26

هـا را بـه شـکلی معنـی رسد ابوهالل بدون توّجه به مبانی لغوی، برخـی واژهنظر مییکی از دو واژه اکتفا نموده. ... به
 (.۱۴: ۱۳۹۵آبادی و همکاران، )قاسمی قاجی« های مترادف فرق داشته باشندهنموده که با واژ

من الیتحقق لمعانی یظن أن ذلک کله یفید المبالغة فقب و لیس االمر کرلک بل هـی مـز افادتهـا المبالغـة تفیـد . ۲۷
 المعانی.

لمة تدل علی معنی داللة االشارة الااهد علی أن اختالف العبارات و االسماء یوجب اختالف المعانی ان االسم ک. ۲۸
و اذا اشیر الی الایء مرة واقدة فعرف فاالشارة الیه ثانیة غیر مفیدة و واضز اللغة قکیم الیأتی فیها بما الیفید فأن اشیر 

فهرا یدل علی أن کـل اسـمین یجریـان علـی  منه فی الثانی و الثالر الی خالف ما أشیر الیه فی االول کان ذلک صوابا
من المعانی و عین من االعیان فی لغة واقدة فأن کل واقد منهما یقتضی خالف مـا یقتضـیه اآلخـر و اال لکـان معنی 
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مطابق لبارت رلق ببای لسکبی کاممً بد هی است که صِبفِ اخئتمف ایفئاظ ملیئب    

و  تکارا آورد؛  کئی  ملنئا ی مئی  شلد. او در ا نجا دو نشانه بئبای رد هئم  اختمف ملانی می

 ارد. درنتیجئه  ای نئد بار به چیزی اشاره شد  تکبار آن را ئده  . اگب با یفظی  کعطفد گبی 

هئای بلئدی   لسکبی  و نبلدن ینل در کار خدا  اشاره نظب مبنای ایهی بلدن منشأ زبان )از بب

اسئتدالر د گئب وی ا ئن اسئت کئه اگئب       ئ دالیت کند.  ئ و نه تکباری با د به ملانی متفاوت

ویئلد   ؛ ز با بار د گب به ینل بلدنِتلان به هم لطف کبدرا نمی آنهاملنی باشند  هم یکیمات

 :)همـان 2۹کنئد ا م. او در یای د گبی باز همین استدالر را بیان می کی از آنها التباف کبده
 .(۱۲و  ۱۱

 .ی نیسئت أیئا بئب ا ئن ر   رسد همهنظب میهاما ب .کندرا رد می ابلهمر تبادف کامل پس

 الصتناعتینکئه در بخئش پا ئانی کتئاب     ئ ازدواج و تئذ یل     اسئاس دو صئنلتِ   ببتلان یم

کیمه ببای  ئک   تکبار دو»است  یی آمدهدر تلب ف اوّ داد.نظب را نشان  ا ن تنییبِ ئ استهآمد

 تکبار یف  متبادف بئب همئان ملنئی   »و دومی لبارت است از   (۸۱۲ :۲۵۹۱ )عسکری، 3۰«ملنی

 کند . سپس در ادامۀ ا ن تلب ف به نقش و البض ا ن صنلت تلیّه می(۳۷۳ :)همان ...«

و آن  .رهمد تأکیئد شئلد  رهمد آشکار و ببای کسی که آن را میکه آن را نمی تا ا نکه ببای کسی

خمف اشاره و تلب   است و شا سته است که در یامله استفاده شلد؛ ز ئبا در یاملئه ارئباد    

پس اگب ایفئاظ را   .شلندکندرهم و د بذهن و کسانی با قب حۀ درخشان و خاطب نیکل اادب می

 31شلدمی ملیلمدر ذهن گیبندۀ باهلش تأکید و ببای ناتلان کندذهن   بب ملنی وااد تکبار کنی

 . 3۷3  1۹۵2)لسکبی  

                                                                                                                    
و یعطف الایء علی الایء و ان کانا یرجعان الی شیء واقد اذا کان فی أقدهما خالف الثانی فضال الیحتاج الیه ... 

 علی اِلخر خطأ. لآلخر فاما اذا أرید بالثانی ما أرید باالول فعطف أقدهما
فأنما جاز هرا فیهما لما بینهما من الفرق فی المعنی و لوال ذلک لم یجز عطف زید علی أبی عبداللـه اذ کـان هـو . ۲۹

 هو.
 .من االزدواج ما یکون بتکریر کلمتین لهما معنی واقد. ۳۰
لم یفهمه و یتوکد عند من فهمـه و هـو  ی یظهر لمنفاما الترییل فهو اعادة االلفاظ المترادفه علی المعنی بعینه، قتّ . ۳۱

ضد االشاره و التعریض؛ و ینبغی أن یستعمل فی المواطن الجامعـة و المواقـف الحافلـة؛ الن تلـک المـواطن تجمـز 
البطی الفهم و البعید الرهن و الثاقب القریحة و الجید الخاطر، فاذا تکررت االلفاظ علی المعنـی الواقـد توکـد عنـد 

 للکلیل البلید. الرهن اللقن و صح
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تئلان ا ئن   مئی  اسئت. ظئاهباً  آمئده « متبادف»صبااتاً یف   «تذ یل»د د م که در تلب فِ 

ملنئا ی را  نخست ا نکه در تلب ف ا ن صنا س  لسکبی هئم  ها را چنین تلییه کبد؛اختمف

ا ئن صئنا س را بئه تئأثیب از     تلب ئف  است و دوم آنکئه  همطیق بیان کبد شکلبهتسامحاً و نه 

 است.آوردهبمالت را ج 

هئا ی ارایئه داده کئه هب ئک     بنئدی مۀ نسبتاً کلتاه  ابلهمر لسکبی دسئته در همین مقدّ

شناسی بئبای  های ملنی. در کتابستملناظاهب همهای بهتفاوت بین وا ه ای درکبب ممکی

طلر خمصه چنین است  تفئاوت در شئملر ملنئا ی     اند که بهرا ذکب کبده نفی تبادف لییی

)نقـل بـه مضـمون، تفئاوت در بئار لئاطفی     و های زبئان نشینی  تفاوت در گلنهتفاوت در هم
گلنئه  ا ئن   بئا مثئار   و طبقئه هشئت   دررا  هاتفاوتا ن  لسکبی .(۱۰۸ــ۱۰۶: ۱۳۸۳صفوی، 

  32دهدتلدیح می

و  معرفتو  علمکارببد  دو یفظی که ملنی آن دو متفاوت است ... مانند ربق بین ئ اختمف در استلمارِ )

دو  شلد ... و استلمار اهل زبان بب ربق بئین آن با  ک مفللر متلدّی می معرفاتبا دو مفللر و  علمآن ا نکه 

 کند ... .در ملنی دالیت می

رقئ  خئلب    حلمکه  امهالو  حلمبین  صفات دو ملنی که بین آن دو ربق است  ... مانند ربق سبببهئ 

 گاهی خلب و گاهی زشت )منفی  است. امهال)مثبت  است  ویی 

اسئت   . ربدی که با او مزاح شده تحقیب نشئده اساتهزاو  مزاحیهت تأو ل دو ملنی  ... مانند ربق بین ئ به

 همباه با تحقیب ربد است. استهزاامّا 

لفئلت  »گئل ی  . وقتئی مئی  غفران و عفوشلد  ... مانند ربق بین ی میابوری که رلل با آن متلدّ با تلیّه بهئ 

 لنئی گنئاهش را بپلشئانی و    « الفبت یئه »گل ی به ا ن ملناست که ذم و لقاب را از او محل کنی. و می  «لنه

 بدان رسلا ش نکنی.

 حفاظ نقئی    اضااع؛ و آن ا نکئه   عایتو  حفظاساس نقی ]های هب دو یف    ... مانند ربق بین  ئ بب

 . عای نقی   اهمالاست و 

                                                 
 .استوار ذکر و پس از آن، هر مورد را جداگانه با یک یا چند مثال بیان کرده. عسکری نخست این موارد را فهرست32

 . ایمایم و تاقّدی نقل به مضمون کردهرا تغییر دادهها برای جلوگیری از تکرار و ناپیوستگی، جایگاه مثال به همین دلیل،
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تلانئد در  مئی  قرائتآ د و در  ک کیمه نمی تالوت. قرائتو  تالوتئ به التبار اشتقاق  ... مانند ربق بین 

 ...« .تم ایشی ایشی »گل ی می«. تم اسمه»گل ی و نمی« قبأ رمن اسمه»گل ی  ک کیمه بیا د. می

پبسش از چیزی اسئت کئه مسئتفهم     استفهام. سؤالو  استفهامن صینۀ یف   ... مانند تفاوت بی سبببهئ 

دانئد و از  خلاهد آن را بداند. امّا یا ز است سایل از آنچه مئی بدان نادان است  ا در آن شک دارد؛ ز با او می

 ... . داند بپبسد. پس صینۀ استفهام استفلار است و استفلار ببای طیب استآنچه نمی

 حناین؛ و آن ا نکه اصل اشتیاقو  حنینک یف  در اصل ینت ... مانند ربق بین یهت اقیقت دو  ا  ئ به

 دییلبهگل د که مشتاق رسیدن به وطنش باشد. سپس در ینت صلتی از اصلات شتب است و آن را هنگامی می

 کنئد است؛ همچنان که اسمِ سبب بب سبب و مسبَّب دالیت مییای د گبی نیز استفاده شدهرباوانی کارببد  به

 . ۷1ئ1۴  3۵13)لسکبی   33

کنئد.  لنئی کئارببان زبئان     ملنا تلیّه مئی ظاهب همابلهمر نخست به کارببد دو کیمۀ به

ببنئد؛ بئه لبئارتی    کار میهب ک از دو کیمه را چگلنه در یمیه و نیز در چه ساختارها ی به

واقئس در   در استلمار نحلی خلد  ک ملیار است. ملیار دوم  لنی تفاوت در صفات کیمات 

ملاردی همان بار لاطفی آنهاست. تأو ل  ا تفسیب هم البض ملنا ی  ا ملنئای نهئا ی اسئت    

تلاند در ملاردی باری لاطفی بئه همئباه داشئته باشئد. مطئابق مئلرد چهئارم         که آن نیز می

ظاهب متبادف واقلاً  کی باشند  با ئد بئا ائبوف  کسئانی     ابلهمر ملتقد است اگب ارلارِ به

گلنه نیست. در ا نجا نیز او ظاهباً قایل به نللی کئارببد نحئلی   آنکه ا ن ی شلند  اارمتلدّ

است. ملیار د گب ا نکه اگب کیمات ببخلردار از تبادف هستند  با د کیمئۀ نقئی  آنهئا نیئز     

اند. ملرد د گئب اشئتقاق    کی باشد. به لبارتی در  ک رابطۀ ملنا یِ د گب نیز نیازمند اشتباک

ر شۀ هب وا ه چیست و اصل ر شه در چه ملنا ی است که درنها ئت منجئب بئه     است؛  لنی

شناسئی هسئتیم. بئه نظئب     شلد. در ا نجا محتئاج دانئش صئبف و ملنئی    اختمف ملنا ی می

نللی کند با ملرد نخست   لنی استلمار  بهنگارنده  مثایی که لسکبی ببای اشتقاق بیان می

                                                 
ران یـراد لالفرق بین هره المعانی و اشباهها فاشیاء کثیرة منها اختالف ما یستعمل علیه اللفظان الیعرف به  فأما ما. ۳۳

الفرق بین معنییهما. و منها اعتبار صفات المعنیین اللرین یطلب الفرق بینهما. و منها اعتبار ما یؤول الیـه المعنیـان. و 
تبار النقیض و منها اعتبار االشتقاق. و منها ما یوجبه صیغة اللفـ  منها اعتبار الحروف التی تعدی بها االفعال. و منها اع

 .و ...  من الفرق بینه و بین ما یقاربه. و منها اعتبار ققیقة اللفظین أو أقدهما فی أصل اللغة
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های ملیئلد در   ا صینۀ کیمه است. ازآنجاکه صینهپلشانی دارد. بحث د گب در ساخت هم

ملنی نخست به صِبفِ داشئتنِ  ظاهب همکنند  کیماتِ بهزبان لببی هب ک  ملنا ی را اراده می

هئم با ئد از صئبف و     های متفاوت  ملانی گلناگلنی خلاهنئد داشئت. در ا نجئا بئاز    صینه

ت و اصئلِ یفئ   امئبی ملنئا ی     شناسی بهبه گبرت. ممک هشتم   لنی تلیّه به اقیقملنی

بسئا شئباهت   است. پس چهاست. مقصلد ا ن است که وا ه در هنگام ودس به چه ملنا بلده

دو  ئا هئب    است؛ درواقس   کی از آندو بلده تنییب ملنا ی  کی از آن دییلبهملنا ی دو یف   

بئب   را نیز در است  سپس تنییب  ارته و متبادف آندو در اصل ببای ملنای د گبی ودس شده

 شلند.ملنا تیقّی میاست  درنتیجه امبوز همگبرته

رالم تلیّه به ا ئن مئلارد  تفئاوتی    کند که اگب لییسپس لسکبی ا ن نکته را اداره می

. (۷۱ــ۱۴: ۳۵۱۳)عسکری،  3۴نظب نبسید  آن دو از دو زبان ) ا گل ش  هستند بین دو کیمه به

  کیئی  طئلر ا ئم. بئه  شناسئی شئده  رد دانئش ر شئه  هئای د گئب وا  های زباندر بحث از وا ه

دهئد  ببخئلردار از تنئلع نحئلی  ملنئا ی  صئبری و       دسئت مئی  ها ی که ابلهمر بئه ممک

 شناختی است.ر شه

 اشتراآ ا۲ا۷۰
آن  بئار  دئمن  و در کنئد  رد می  ی رااشتباک ملنا ةاللغویالفروقلسکبی در کتاب  ابلهمر

 .کندد میتأکیملنا ی نپذ برتن همد گب بب 

 اکه یا ز نیست  ک یف  بب دو ملنا دالیت کند  یا ز نیست که دو یف  هم بب  ئک ملنئ  همچنان

 . 21  3۵13لسکبی  ) 3۵شلندرا ده ز اد میدالیت کند که در ا ن صلرت کیمات بی
 

ز با  ؛را ده استملنا ی و اشتباک ملنا ی دارد  ارزونی کیمات بیهم و استدالیی که ببای ردّ

گل ی امبی محار است. اما بئاز در یئای د گئب نظئبی     ایهی بلدن منشأ زبان  بیهلده طبقِبب

                                                 
در های دیگر است، ها یا گویشگیری از زباندهد، قر . یکی از مواردی که تعداد مترادفات را در زبان افزایش می34

های متفاوتی هسـتند. درسـت بـه همـین دلیـل مترادفـات در زبـان انگلیسـی های مترادف دارای ریاهاین صورت واژ
 .(Palmer, 1981: 88; Saeed, 2016: 62)اند فراوان

کما الیجوز أن یدل اللف  الواقد علی معنیین فکرلک الیجوز أن یکون اللفظان یدالن علی معنی واقـد ِلن فـی . ۳۵
 ثیرًا للغة بما الفائدة فیه.ذلک تک
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ه کنئیم تئا   تلیّئ  الصتناعتیندر کتئاب   «تلطّئف »کند. کاری است به تلب ف متفاوت بیان می

ا ن است که یفظئی را ذکئب و سئپس آن را     تعّطاف» ؛پذ بدآنجا اشتباک را می در ابیم که در

 با تلیّئه بئه  ا ن  کسانی  بب. لموه(۰۲۴ :۲۵۹۱)عسکری،  3۶«تیف باشدتکبار کنی و ملنی مخ

انئد کئه وی گبچئه    ئئ نشئان داده   «نفئس »ئ نظیب تلب ف یفئ   الفروق های کتاب ببخی مثار

)نیازی و است صلرت نظبی ویلد اشتباک یفظی را منکب شده  در لمل اشتباک را پذ برتهبه
 .(۸۲: ۱۳۸۵زاده، قاجی

 نتیج  ا۷۷
و ئژه  به  شارح اقلار د گبان ابدالات خل ش  لینِ در الصناعتینمر لسکبی در کتاب ابله

همئین امئب  کئی از للامئل آشئفتگی ذهئن        .سئت   ادر مبااث نظبی مببلط به یف  و ملنا

ت  هب ئک  نظم و تأییف با ویلد داشتن اهمیّئ   خلاننده است. در اند شۀ لسکبی یف   ملنا

؛ ز با تنهئا یفئ  در اختیئار و    ه یف  استشناسانۀ او متلیّیماراستقمر خلد را دارند. نگاه 

مطایله و سنجش است. دربارۀ ملنی آنچه اهمیّت دارد راستی و درستی آن است تا امئب   قابل

ا ئن  بئه   ه اوهای تلیّئ اصبار او بب سادگی ملنا از نشانه انتقار مفهلم با اختمر ملایه نشلد.

سئبب آرئب نش   که به بمالت )رساندن ملنا تنها ازیهت نها ن سادگی را ابلهمر ست. امب ا

 کند.ز با ی نیز گلشزد می

ا مشاهده است  امّ قابل الصتناعتین کتاب یف  و ملنی در بارۀدر ابلهمرهای تنییب د دگاه

او  آ ئد. دست مئی به ةاللغویالفروقاز مطایلۀ  ملنا ی  نخست نظب او دربارۀ تبادف و اشتباک

کامئل   نفئی تئبادف   . درواقئس  کندصباات امکان تبادف و اشتباک را رد میبهدر ا ن کتاب 

 است. اثب اساس تأییف ا ن

کئم  شمار آورد  دستها مبدع بهاگبچه شا د نتلان ابلهمر لسکبی را در بسیاری زمینه

دییئل  اسئت و ایبتئه بئه   ه  نقد و ببرسی مطایل از زوا ای مختیف قابل اوهای هب ک از کتاب

های خاص خلد دشلاری  از خلد او  ا د گبانو گاه متلارض  رباوان  پباکنده مطایبویلد 

 ملات هستیم.آن اطّ بندی منظمِنیازمند طبقه  در گام نخست . بناببا ن را دارد
                                                 

 التعطف أن ترکر اللف  ثم تکرره و المعنی مختلف.. ۳۶
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 :د زغلـول سـال ، قـاهره، تحقیـق طـه الحـاجری و محّمـالشعر عیار (،۱۹۵۶)د طباطبا، اقمدبن محّم ابن

 .ریتجاریة الکب
 مجلـۀ ،«االعجتازدالئتلو  الصتناعتینبررسی موضوع لفـ  و معنـی در دو کتـاب »، (۱۳۷۸باقر، علیرضا )
 .۲۰۴ـ۱۸۹، ص ۱۵۱ ، شات و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیّ 

، بیـروت: دار و ۱، تحقیـق علـی بـوملحم، ج البیان و التبیین(، .ھ۱۴۲۳الجاق ، ابوعثمان عمرو بن بحر )
 لهالل.مکتبة ا

 .مرکز: ، تهرانشناسی ایرانیزبان(، ۱۳۹۲)بین، فریده قق
، طبعـة الثالثـة، ۱، تحقیق و شرح عبدالسال  محّمـد هـارون، ج الکتاب(، ۱۹۸۸سیبویه، عمرو بن عثمان )
 قاهره: مکتبة الخانجی.

ادب و مجلـۀ ، «جمال المعنی و قسن التعبیر فی الکال  العربی» ،(۱۳۸۹قسینی )فریبا  شاملی، نصرالله و
 .۹۲ـ۷۵، ص ۲۵ش  جدید، ۀ، دورزبان دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبّیات فارسی ، فصلنامۀ تخّصصی «سیری اجمالی بر تدوین علو  بالغی در عرب»(، ۱۳۸۳شعبانی، اکبر )
 .۷۷ـ۶۷، ص ۲ و ۱، ش ۱سال ، دانشگاه آزاد اسممی مشهد

 ران: سورۀ مهر.، تهشناسیدرآمدی بر معنی(، ۱۳۸۳صفوی، کورش )
قـاهره: د ابوالفضـل ابـراهیم، د البجـاوی و محّمـمحّم تحقیق علی، الصناعتین(، ۱۹۵۲عسکری، ابوهالل )

 .البابی الحلبی و الارکاءعیسی
 ، قاهره: مکتبة القدسی.ةاللغویالفروقق(،  ۱۳۵۳) ـــــــــــــــــــ

، ص ۳۰، شادبّیات و علوم انسانی مشهدجلۀ م، «اهمّیت بالغت و تطّور آن»(، ۱۳۵۱مقد ، محّمد )علوی
 .۴۱۸ـ۳۸۶

ادبّیتات و مجلـۀ ، «بالغت فارسی و تطّور آن با پیاگفتاری از بالغت عربـی»(، ۱۳۵۷) مقد ، محّمدعلوی
 .۶۶۰ـ۵۸۲، ص ۵۵، ش مشهدعلوم انسانی 
 .۳۳۵ـ۳۲۸، ص ۲۱۷، العدد االزهر، «ابوهالل العسکری»ق(، ۱۳۸۲محّمدقسن )العماری، علی
بررسی واژگان متـرادف در قـرآن کـریم از »(، ۱۳۹۵محمدی و دیگران )آبادی، لیال؛ زهرا شاهقاسمی قاجی

، ص پژوهتیمطالعتات تطبیقتی قرآنمجلـۀ ، «نگاه ابوهالل عسکری با تکیه بر دیدگاه لغویان و مفّسـران
 .۱۶ـ۱

مجلـۀ ، «دب اسالمی ـ ایرانـیالصناعتین ابوهالل و نقش و جایگاه آن در نقد و ا»(، ۱۳۸۴محبتی، مهدی )
 .۱۵۴ـ۱۳۹، ص ۱۹، ش نامۀ انجمن

 .سخن :تهران ،۱، ج از معنا تا صورت، (۱۳۹۰ــــــــ )
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 .۵۳ـ۱۵، ص ۷ش ، نامۀ فرهنگستانمجلۀ ، «در باب بالغت»، (۱۳۷۵)مهدوی دامغانی، اقمد 

 ، به تحقیق رضا تجّدد، تهران: اساطیر.کتاب الفهرست(، ۱۳۸۱الندیم، محّمدبن اسحق )
دانشتکدۀ ادبّیتات و مجلـۀ ، «بان عربیپدیدۀ چندمعنایی در ز»(، ۱۳۸۵زاده )نیازی، شهریار و مهین قاجی
 .۹۶ـ۷۷، ص ۱، ش ۵۷، سال علوم انسانی دانشگاه تهران
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