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 چکیده
گیري، با تفکر ایرانی و در بستر لغات عربی صورت منسجم بـه خـود گرفـت.     نخستین شکل  بالغت زبان عربی در دوره

شائبه به زبان قرآن صورت پذیرفته اسـت. در ایـن حالـت جایگـاه ایرانیـان در       این مسأله در تمدن اسالمی با خدمت بی
گرفته است. از این نظر  ها شکل مایه و پرداخت تمدن بالغی در ایجاد وحدت رویه در شیوه تفکر و انسجام درونساخت 

اند. در این مقاله بالغت زبان عربی و تأثیر ایرانیان  مسلمانان غیرعربی این مسیر را از طریق پیوند لفظ و معنا دنبال نموده
شناسی عربی با رویکرد نقد ادبی و کالم اسالمی بررسی شده است. نتیجـه  گیري سبک نقدپردازي نوین در زبان در شکل

این بررسی دریافت تبادل متقابل ایرانیان و تمدن اسالمی در ارتباط با زبان عربی است، که زبان را در حالـت وحـدت و   
 گرایی به عرصه تبادل مضمونی و محتوایی وارد ساخته است. جدا از خصومت و قومیت

 دي: بالغت، زبان، ایرانیان، عربی، تدوین، تکوینواژگان کلی
 

 مقدمه
شود و کالم زیبا  ها پرداخته می وسیلۀ آن و در همراهی با نقد ادبی، به مقایسۀ زبان بالغت یکی از علوم زبان است، که به

چنانکـه  ) 85،47 م:،1980فریـد،  ( شـود.  ها بر عرب و عجم نمایان می گردد. در این بررسی،زیبایی از زشت بازشناسی می
ایرانیان ) 190تا  184م: 1961الخولی، ( نماید بالغت روح ادبیات را شکل داده است و ادبیات، ماده سازنده آن معرفی می

هـاي   هاي ایرانـی و عربـی در زمینـه    اند با توسعه عوامل هویت فرهنگی و اندیشه ایرانی به زبان عربی میان آموزه توانسته
عنوان زبان دوم جهان اسـالم معرفـی گردیـده     زگاري ایجاد نمایند.در همین زمینه زبان فارسی بهمختلف زبانی و ادبی سا

هاي فرهنگـی و تمـدنی مطـرح     است. و از قرن دوم و سوم هجري زبان فارسیدر کنار زبان عربیدر جهان اسالم و عرصه
زیرا زبان عربی زبان دنیاي اسالم و زبـان  « ؛اي یافت آموزي جایگاه ویژه گردد.تا جایی که در دو قرن دوم و سوم زبان می

 )35: 1351امین،( »رفت ها به شمار می دین آن
 گوید: بارهمی نقش ایرانیان در گسترش تمدن اسالمی روشن است و احمد مطلوب در این

ر پنهـان  گیري قواعد و اصول سودمند براي ناقد ادبیات یا پدیدآور آن نیست و تنها بـه خـاط   این نقد ذوقی جهت شکل«
هاي بلنـدي را در   اند؛ اما نقد و بالغت گام ماندن علت تفصیلی و روشی است که ناقدان در آن مسیر، به حرکت پرداخته

ها برافراشته  هایی که پرچم اسالم در آن ها در سرزمین آغاز دولت عباسی پیموده است، این موضوع پس از سکونت عرب
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ها طبیعی  هاو ترجمه علوم مختلف از یونانی و سریانی و فارسی و دیگر زبان رهنگشده و پس از ارتباط با دیگر اقوام و ف

 )13، ص: 1983(مطلوب، »است
مند از جوهر غیرعربی دانسته و اخـتالف دیـدگاه    هاي مختلف، ادبیات را بهره جاحظ در کتاب البیان و التبیین در جایگاه

طلبی  ترتیب که در دیدگاه وي هندیان بالغت را فرصت این نماید؛ به می ایرانیان و یونانیان و هندیان و رومیان را یادآوري
بندي و انتخاب کالم  گویی و حسن انتخاب کالم بلند و یونانیان در تقسیم و داللت روشن و رومیان علم بالغت را بدیهه

گونـه کـه موضـع     این که در دیدگاه جاحظ، بالغت شناخت فصل و وصل در کالم است؛ به داند؛ درحالی بالغت دان می
 )1968:88، 1 جاحظ،ج( یابند خوبی درمی اتصال و انقطاع کالم را به

اهمیت سخنوري و  ها به دلیل ماهیت زندگی جمعی انسانی، نیاز به ارتباط با دیگران، هاي گوناگون زندگی انسان در دوره
فراد بشر قرار داده است؛ در این میان، دوتمـدن  نمایی در کالم موردتوجه ا عنوان وسیله قدرت زبان به خطابه سرایی را در

اند.ازآنجاکه  اي داشته هاي طوالنی تمدنی ارتباط گسترده فارسی و عربی در سایه پیوند فرهنگی دیرینه، با یکدیگر در دوره
 نی،روشن است که ارتباط از طریق بالغـت زبـا   داده است. زبان عربی در طول چهارده قرن تفکر اسالمی را در دل جاي

 انسجام بیشتري را در کالم به وجود آوردهاست.
هـا سـهم بسـیاري در     سازد ایرانیان و یونانیان و هنـدي  تاریخ بالغت و بررسی مراحل پیشرفت این علم بر ما روشن می

وجود لغت شناسان و دستورشناسان نخسـتین ماننـد خلیـل ابـن احمـد و       اند.و این مسئله با پیدایش بالغت عربی داشته
 )9: 1983 مطلوب( گردد. ویه و أصمعی و ابوعبیده و فرّاء روشن میسیب

یابی  آیا تأثیرگذاري بالغت ایرانیان و راه یابیم! زمینۀبالغت عربی چگونه می ها را در راستی سایر ملت با بیان این مقدمه به
باشد! راهبرد ما براي بهبود کیفیت  نمایی ایرانیان اي از قدرت تواندجلوه بالغت فارسی به زبان عربی در صورت اثبات می

هـا   تمـامی آن  ها در نگاه به جلوه اتحاد زبانی واکـاوي و بـه   همه این پرسش ارتباط بالغت زبان فارسی و عربی چیست؟
 خواهیم داد.  پاسخ

 
 فرضیات تحقیق

ویکرد غیـر اسـالمی و در   هاي دو زبان عربی و فارسی نگاه به بالغت با ر با توجه به تعامل تاریخی و فرهنگی ارتباط-1
پذیري در فراگیري بالغت زبان عربی  مرورزمان باعث دوري از انعطاف هاي زبانی به وجود آمده است و به بستر درگیري
 گردیده است.

پیوندهاي میان دو زبان فارسی و عربی در عرصه بالغت در رویکرد بالغت دانان ایرانی که در زبان و ادبیات قدیم به  -2
 اند شاهد بر این ادعا است. بی پرداختهزبان عر

 
 هدف تحقیق

اي کـه   با نزول قرآن کریم تحولی در زبان عربی و به دنبال آن در شیوه بیان عربی به وجود آمد.بالغت عربـی در جامعـه  
رویکرد شعر و شعرپردازي راه تکامل خـود را در طـول سـالیان پیمـوده بـود بـه ایجـاد وحـدت بالغـی در همسـرایی           

از همـین روي   اي ازاتحاد زبانی یافـت.  دانان عربی و ایرانی در تدوین علم بالغت در سایۀاسالم، انجامید.و جلوه بالغت
 این مقاله بر آن است تعالیم بالغی را با نگرشی توصیفی و تحلیلی باهدف تعامل دو ادبیات فارسی و عربی به کار ببندند.

واحد اسالمی موجب ارتقاي کیفیت آمـوزش فراگیـر بالغـت در دو     ۀندیشنتیجه تبیین تعامل بالغت عربی در سایۀ ا در
 باشد. هاي مختلف آموزشی و پژوهشی می زبان عربی و فارسی در عرصه



 671/  شناسی و تکوین بالغت عربی ایرانیان و اعراب در زبان

 
 روش تحقیق

زبان عربی دریافت  هاي بالغی را در تحلیلی، نمود اندیشه-یافته با شیوه توصیفی هاي انجام نگارندگان با دقت در پژوهش
 نقد و تحلیل قرار دهد. هاي متقابل ادبیات فارسی و عربی را از دیدگاه بالغی مورد ارتباط کرده و چگونگی

 
 پیشینه تحقیق

هـاي   توانیم ادبیات عربی و فارسی را به دلیل اهمیـت انتقـال اندیشـه    ي تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه می در زمینه
امـا نگـاه بـه بالغـت از دیـدگاه تطبیقـی و        اي نیرومنـد بـدانیم.   هبالغی در بستر واحد زبان عربی مشترك و داراي ریشـ 

 موردتوجه قرار نگرفته است. سازي تفکرات مشترك در ایجاد ارتباط تنگاتنگ زبانی، پیاده
 : جمله از هاي تطبیقی بسیاري صورت پذیرفته است. بالغت زبان فارسی بر عربی پژوهش درزمینۀ
، مجله مقـاالت و  الدین منجد، ترجمه: محمد غفرانی ، صالحر دانشمندان ایرانی در آنتدوین علم بالغت عربی و اثمقاله: 
 .ش1349ها،  بررسی

آثـار جـاحظ و عتـابی     ها در برشـماري  بر فضیلت عرب در این مقاله به تأثیرگذاري ایرانیان بر بالغت زبان عربی با تکیه
نهایت ابـن قتیبـه، جـاحظ و ابـوهالل عسـکري و       و در است شده است و ایرانیان را در این علم پیشگام دانسته پرداخته

 .داند شمارد اما به فضیلت و برتري جاحظ اشاره داشته و او را پیشگام می جرجانی را از واضعان بالغت می
 .ش1378انی، مجلۀ مطالعات اسالمی، ، اکبر شعبنقش ایرانیان در زبان، ادب و بالغت عربیمقاله: 

بر روند تاریخی از لخمیان در دوره جاهلیت تا ابن مقفع و ادبیـات دورة عباسـی را بررسـی     نویسنده در این مقاله با تکیه
 ودمنه و دیگر آثار اثرگذار بر ادبیات عربی پرداخته است.  کرده و به ارائه دستاوردهاي ایرانی و ارائه دیدگاه پیرامون کلیله

 و آثار غنی در ادبیات عربی را محصول دوري تعصب از جانب ایرانیان دانسته است
ــذیري لغــوي و منطقــی و مفهــوم  ــه حاضــربا رویکــرد تأثیرپ ــوآوري: مقال ــار  جنبــۀ  ن ــان در کن ســازي از جانــب ایرانی

 پردازد. ن بالغت عربی با الگوي نقد میگیري تکوین و تدوی هادرروندشکل عرب
 
 تأثیر دوجانبۀ بالغتفارسی و عربی، پس از اسالم -1

عنوان یک علم به بررسی و تدوین و نگارش همت  گیري بالغت به هاي مختلف ازجمله ایرانیان در طول دورة شکل ملت
هـا و کـالم ملفـوظ     ر الفاظ و عبـارت اند و شناخت زبان عربی را از طریق شناخت مواضع وصل و فصل و دقت د داشته

زیاد یونانیان نخستین پیشـگامان در تـدوین بالغـت و بررسـی      احتمال   و به 88م: 1968الجاحظ،( اند کرده عربی دنبال می
اند.و ارسطو در موضوعات مختلف مانند مجاز و تشبیه و استعاره به تـدوین نظریـات اولیـه همـت      مسائل سخنوري بوده

دانـان   ه همت ایرانیان و مسلمانان در افزایش ثروت لغوي از طریق اهتمام به قرآن کریم کمتـر از منطـق  داشته است.اگرچ
شناسی قرآن کریم بـدانیم ابـوهالل    گونه است که بایست بالغت زبان عربی را حاصل فهم و سبک یونانی نبوده است.این

ترین و برترین علوم پس از شناخت خداونـد متعـال    هشایست« عسکري در این زمینه درباره بالغت بر این اعتقاد است که
ایم زمانی که انسان  شود.. و دانسته وسیلۀ آن، اعجاز کتاب اهللا تعالی شناخته می علم بالغت و شناخت فصاحت است که به

کـه شایسـتۀ حسـن     چنـان  از علم بالغت غفلت بورزد و در شناخت فصاحت کاستی به وجود آیدبه اعجاز قرآن کریم آن
جهت شایسته است این علـم را پـس از توحیـد و شـناخت      یابد..بنابراین ازاین ألیف و شیوایی ترکیب است؛ تسلط نمیت

 
 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/54869/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c?q=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%20%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&score=0.39839402&rownumber=2
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م: 1952(ابوهالل العسـکري،  » و وعید بر دیگر علوم به شیوه اقتباس ارائه نماید.  خداوند و شناخت عدل و تصدیق وعده

2،3( 
ان عربی شناخت جنبه اعجاز قرآن کریم بوده است.اگرچه این هدف دینی دانان زب بنابراین هدف بالغت نزد بیشتر بالغت

اي از نقـد ادبـی و    توانیم جنبـه  را بایست محض بدانیم اما خدمت به قرآن کریم و رسوخ تفکر دینی در ذهن مردم را می
زوم پرداخت به شـعر  حساب بیاوریم.این مسئله ل توجه به شیوه آموزش علوم اسالمی با رویکرد دقت در متون اسالمی به

 بخشید. و نثر در سایه بالغت با محوریت اعجاز قرآن کریم را در زبان عربی سازمان می
 
 بالغت عربی در قرآن کریم 1-1

ها در پی تدوین قوانین بالغت از دورة نخست با دقت در موضوعات بالغی به پژوهش و بررسی موضوعات بالغی  ملت
به مباحث استعاره و خبر و تشبیه و دیگر صنایع پرداخته اسـت.دیگر  »فن شعر«در کتاب  گونه که ارسطو اند.همان پرداخته

اند.آنچه در ایـن   برتمدن ادبی، به بالغت زبان توجه پیداکرده ها نیز با ظهور اسالم و با افزایش ثروت لغوي و با تکیه ملت
یم از جهت زبانی و تالش غیرعربی زبانان بخشد، شناخت قرآن کر ها انسجام و وحدت رویه پژوهشی می مسیربه پژوهش

 بر فهم سبک نگارشی بوده است. در آموختن زبان عربی و تکیه
بنددو علماي بـزرگ ماننـد خطـابی ورمـانی و بـاقالنی و       بالغت در قرآن کریم با نغمه و صوت و آوا در ذهن نقش می

که  اند؛ درحالی هاي آن نپرداخته به تفسیر و توضیح نشانه اند اما کرده هاي بالغی اشاره عبدالقاهر جرجانی به برخی از پدیده
هـا را   اند که توازن صوتی در اسـلوب  هاي یپرداخته به ثبت جناس و سجع و طباق و مقابله و مراعات نظیر و دیگر پدیده

 هـدف شـناخت سـبک نگارشـی و      آمیختـه بـا   ) بالغـت در کنـار نقـد دو مسـیر درهـم     9م:1988شادي،( کنند. ایجاد می
اند؛ زیرا که بالغت با نقد ادبی تفاوت چندانی نداشته است و تنهـا   سنجی در متون منظوم و منثور زبان عربی بوده کیفیت

ها تفاوت داشته است و چنانچـه در ایـن دو علـم دقـت      در شیوة ارائه مطالب و پرداخت به جمالت و کلمات و عبارت
بنـابراین زبـان   ) 116م، 1953شـایب، ( یابیم. ، ادبیات و کالم ادبی میصورت واحد داشته باشیم؛ موضوع این دو علم را به

عربی در طول قرون متمادي ارتباط تنگاتنگ با اصول اولیه زبان را حفظ کرده است اما باوجود پیشرفت بسیار زیادي که 
را حفـظ کـرده و    پس از نزول قرآن کریم در تمدن اسالمی به وقوع پیوسته است؛ این زبان انسـجام اصـول اولیـه خـود    

 )60م: 1960االعقاد، ( پردازد ها به ارائه ماهیت لغوي می صورت لغت واحد در میان لهجه به
 
 تأثیر بالغت زبان فارسی بر زبان عربی -2

ایرانیان با پذیرش اسالم تأثیر زیادي بر بالغت عربی داشتند؛تدوین تمدن عربی با قلم و نگارش متون ارزشمندبا ترجمـه  
هــا در قالــب زبــان عربــی دســترس مســلمانانقرار  ســازي در زبــان عربــی همــراه گردیــد. ومعــارف و دانســته و مفهــوم

شناسی متون منظوم و منثور ادبیات عربی  گرفت.بنابراین بالغت عربی همگام با نقد ادبی دو مسیر مهم را در فهم سبک می
ه نقطه اختالف میان نقد ادبی و بالغت عربی، شـیوه  تنها متن موردسنجش و ارزیابی قرار داشت بلک را به دست گرفتو نه

نگاه و زاویه دید متفاوت به متن و دقت در سبک بیان گردید؛ اگرچه هر دو جنبه نقد و بالغت به کالم ادبی توجه ویـژه  
 )116م، 1953الشایب، ( داشتند.

اسب در خلق معانی جدیـد در زبـان   اي من این مسئله که همگامی نقد ادبی و کالم در قالب بالغت عربی است به عرصه
سـازي و   عربی انجامید و در این عرصه ایرانیان با استفاده از خالقیـت در ترکیـب کلمـات و اشـتقاق لغـات بـه مفهـوم       

هـاي   یابی بالغت زبانی از زبان فارسی به عربی اگرچه در الیـه  شناسی دست یافتند.و شروع راه سازي در عرصۀ زبان معنا
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شناسی و بالغت زبـان عربـی شـاهدي     هاي زبان ده مانده باشد؛ اما وجود ایرانیان عربی نویس در عرصهزبانی پوشی ۀنهفت
 برتأثیرگذاري عناصر لغوي و آوایی زبان فارسی بر زبان عربی است.

 
 زبان عربی وضع اصطالحات فارسی در بالغت 2-1
هایی است که از زمان قدیم بر زبان عربـی واقـع شـده     ترین پدیده یافته به زبان عربی از لغات اعجمی از مهم کلمات راه«

اند و فرهنگ نویسان مانند ابن درید و أزهري و جوهري و صـغانی و   است که دانشمندان لغت به آن توجه زیادي داشته
ین اند...و همچنین معجم نویسان و دیگر لغت شناسان ا هاي خود این کلمات را وارد ساخته ابن منظور و دیگران در کتاب

هـا و احکـامی را بـراي موافـق نطـق و       اند و قوانینی را براي شناخت آن ها مطالعه کرده گروه از کلمات را از دیگر ناحیه
هاي تأثیرگذاري زبان فارسـی بـر تمـدن     ازجمله زمینه) 5م: 1990(الجوالیقی، » اند. ها وضع کرده ساختار عربی ساختن آن

ست.این مسئله از دوره جاهلیت با ارتباط میان تمدن حیره و ایرانیان به نقطه آغاز ها و الفاظ زبانی ا عربی دقت در داللت
ها به ایجاد تأثیرگذاري در بافت زبانی انجامید تا آنجا که اقتباس از شـیوه   یافت.در این زمینه ارتباط ایرانیان با عرب دست

ر این زمینه اخذ و اقتباس از الفاظ زبـان فارسـی   شود. و د سازي در الفاظ زبان عربی مشاهده می یابی و اصطالح اصطالح
گیري از این الفاظ در اشتقاق کلمات عربی است. در این مسیر زبـان   گواهی روشن در تأثیرپذیري از شیوه ترکیب و بهره

نیازمند آن فارسی در دسترس ترین منبع لغوي و آوایی بوده استکه عربی زبانان و ایرانیان با استفاده از الفاظ آن، آنچه را 
 اند. ازجمله این الفاظ در تمدن عربی است: بودند، به اخذ و اقتباس آوایی و ساختاري از این الفاظ پرداخته

الکوز، الجرّه، االبریق، الطست، الخوان، الطبق، القصه، الخز، الدیباج، السندس، الیاقوت، البلور، الکعک، الفالوذج، اللوزج، «
الزجس، النسرین، العنبر، الکافور، الصندل، القرنفل، البستان، االرجوان، السراویل، االستبرق، التنّور، الفلفل، الزنجبیل، القرفه، 

الجوز، اللوز، الدوالب، المیزان، الزئبق، الباشق، الجـاموس، الطیلسـان، المغنـاطیس، المارسـتان، الصـک، صـنجه المیـزان،        
 )538: 1416(زیدان، » مرد، اآلجر، الجوهر، السکّر، الطنبور...الصولجان، الکوسج، نوافج المسک، الفرسخ، البند، الزّ

 
 عربی پیدایش بالغت زبان 2-2

هاي طوالنی به دوش کشـیده   زبان عربی در ارتباط با عناصر غیرعربی خصوصیات عقالنی و نفسانی دیگر لغات را مدت
مختلف زبانی، دلیل روشن بر این تغییرات  هاي است.بررسی الفاظ و مفردات از جهت واقعیت و مجاز در لغات، در دوره

 )60م: 1960االعقاد، ( باشد. ملموس می
قدمت زبان عربی و استمرار لغات در این زبان به پیچیدگی در فهم تمدن عربی انجامید؛ زیرا که شـیوة متفـاوت بیـان و    

ـ     تعبیر از جانب کاربران زبان عربی و درعین دتر، تغییـرات بنیـادین را در   حال شکاف میان تمـدن گذشـته و تمـدن جدی
شـده در    هاي بارز در زبان عربی است؛ بر اساس تغییرات حاصل گردید.این مسئله که از ویژگی شیوةبیان الفاظ سبب می

 )17م، 1960المبارك، ( گردد. هاي مختلف عربی نمایان می ها و ارتباط تنگاتنگ میان نسل داللت
ان عربی با زبان بیگانگان در آوا و صوت صورت پذیرفت زیرا که آوا و صوت آمیختگی  زب این تغییرات حاصل از درهم

گیرد لغات و ساختار زبان  در طول قرون متمادي در زبان عربی ثابت مانده است و آنچه در معرض تغییر و تحول قرار می
 )318م:1960الصالح،( عربی است.

انجامد. و ما با دقت در  از مخرج لب وانتهاي حلق می صفات حروف در زبان عربی به توزیع صفات و خروج این صفات
حروف، فاء و باء و واو ساکن را از مخرج لب و حروف حاء و هاء و عین و همزه و غین و خاء را به ترتیب از انتهـاي  
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در  ها حروف دیگري را بیابیم که داراي صـورت مـنظم   بسا در دیگر زبان یابیم.و چه حلق به سمت بیرون حفره دهانی می

 )16م:1960المبارك،( فرد است. آوا باشد اما حسن توزیع حروف در زبان عربی منحصربه
ها نسبت  باشد؛ زیرا که عرب پذیري حرف نخست در لغات می و از دیگر خصوصیات زبان عربی از جهت الفاظ، حرکت

ن، همزه را در ابتداي تمامی کلمات اند؛ بنابراین با متحرك ساختن اسمو اعراب پذیر کرد به أخذ الفاظ عجمی دقت داشته
 )100م: 1964بن فارس،( پیوندد. اند و این مسئله تنها در زبان عربی به وقوع می قرار داده

بنابراین زبان عربی از جهت زیبایی و ترکیب و استحکام اصول اولیۀ با هیچ زبانی قابلیت مقایسه ندارد و برتر از تمـامی  
 )1 م:1938الکرملی،( ها است. زبان

 
 پیوند اعراب و ایرانیان در سایه اسالم 2-3

پیوند میان تمدن عربی و ایرانی به جهت ماهیت مختلف فرهنگی و دیدگاهی و اختالف جغرافیایی دور از ذهن بـه نظـر   
 شـده بـود   رسید.این مسئله در روزگار حکومت پادشاهی ساسانیان در دیدگاه پادشاهان ساسانی به باور غالـب تبـدیل   می

جزیرة العرب را شایستۀ پیوند  وعلف شبه آب ) تا آنجا که واقعیت ملموس آن زمان محیط خشک و بی1: 1374عاکوب،ال(
 ساخت. سیاسی و فرهنگی نمی

ترداشته باشـیم رویکـرد شـناخت اسـالم و ایجـاد پیونـد و احسـاس رقابـت در          اما چنانچه به دورة اسالمی نگاهی دقیق
شده است.این روابط نزدیک فرهنگی و اعتقـادي   اي آگاهانه و در دسترس تبدیل ت به مسئلهها و واقعی ها و افسانه داستان

عاطفه هر دو ملت را به خود مشغول داشته است تا آنجا که مورخان را درباره پیوند خویشاوندي و اعتقادي و تفکري با 
 )1: 1374العاکوب،( یقین همراه ساخته است.

باحث ظاهري و باطن اسالم، شاهد شناخت غیرمشترك در تفسیر مبـانی هسـتیم.اگرچه   آمیختگی م پیش از ورود به درهم
تدریج مسیر آرامش آگاهانه را پیمود. امـا پیـامبر اسـالم دعـوت بـه       آمیختگی فرهنگی میان ایرانیان و اعراب به این درهم

کـه آن   .اما همـین « اند دقت نظر قرار داده است و همگان مسلک واحدي را در مسیر الهی پذیرفته اصول همگانی را مورد
گـردد و   شور و جوشش نخستین رو به آرامش نهاد و مصالح دنیایی بر ایمان قلبی سیطره یافت،... به شیوه گذشته بـازمی 

 )324: 1384آشتیانی،( »شود. همان حال تعصب جاهلیت و جدایی و پراکندگی دیگربار احیا می
هـاي بازداشـته اسـت.این     خواند و با زبان صالحو دوستی مردم را از درگیري ها را به اتحاد فرامی انسان) ص( پیامبر اکرم

و رسیده است که از « سازد. ها مسیر حقیقی را نمایان می هاي اسالمی استخراج کرده و به انسان تفکر ارزشمند را از آموزه
ها دو حـدیث   اهللا علیه و اله وسلّم به فارسی سخن گفته است؛ و در میان عجم اند که پیامبر صلی ن کردهها کسانی گما آن

إن جابراً صنع لکم سـور: أي ضـیافۀ: جـابر بـراي شـما      «اند:  مشهور شده است: نخستین آن این گفته وي که گمان کرده
ک: به این معنی که در خوردن انگور دوتا دوتـا وخرمـا   مهمانی ساخته است و دوم این گفته وي: العنب دو دو و التمر ی

شـده اسـت در تحریـف     گردد که باعث می اند که این اصالت ندارد، و تنها به عصبیتی بازمی یک. و دانشمندان ثابت کرده
 )162م: 2001الرافعی، ( عربی دستاویز لغوي داشته باشند.

 
 مکتب ادبی -3

هاي لفظـی و معنـوي    ات عربی در دوره عباسی، اصول اولیه حرکت به سمت داللتبا توسعۀ دایره لغوي در زبان و ادبی
ها و اقوام مختلف  وسوي نقدگونه یافت. در این مسیر ارتباط ناقدان با ادبیات عربی پرچم اسالم را در میان فرهنگ سمت

هـا بـه تحـول     و دیگـر زبـان  برافراشت. در این حالت بود که ترجمه علوم مختلف از زبان یونـانی و سـریانی و فارسـی    
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هاي بالغی انجامید.این حرکت بالغی تا قرن چهارم هجري مسائل بالغی در سایۀ نقد متون دستوري و بالغی ریشۀ  جنبه
 تفسیري یافت.

اسـرار  «شناسی است.دو کتاب  تألیف کتب مختلف در این دوره ازجمله مظاهر توسعه علوم لغوي و پیوند بالغت و زبان
عبدالقاهر جرجانی با شیوة نقد ادبی به مباحث بالغی پرداخت و مباحث اسـتعاره و تشـبیه و   » دالئل اإلعجاز«و » البالغۀ

صورت متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت.این کتاب پـس از عبـدالقاهرجرجانی بارهـا شـرح و      جناس و فصل و وصل به
خص در مسیر نقد ادبی ظهـور یافـت.گروهی   خالصۀ گردید؛ اما از جهت شیوه پرداخت به مباحث بالغی دو مکتب مش

گرایش ادبی یافته و بالغت را از جنبه ادبی نگریستند و گروهی دیگـر بـا شـیوة فلسـفی و عقالنـی بـه مباحـث بالغـی         
 )13م:1978مطلوب، ( پرداختند.این دو مکتب در قالب مکتب ادبی و مکتب کالمی در بالغت به وجود آمد.

 ب را با نام شیوه بالغـت پـردازي عربـی و شـیوه فیلسـوفان عجـم تسـیم کـرده اسـت.         الدین سیوطی این دو مکت جالل
 )190م،: 1929، 1 السیوطی، ج(

البیـان و  «جاحظ کـه در کتـاب    اند. ازجمله دانان در مکتب ادبی به مسائل ادبیات از جهت لفظ و معنا توجه داشته بالغت
عنوان نماینـده متکلمـان معتزلـه     کند.جاحظ به در ادبیات مطرح میمسائل بالغی را به صورت کالمی » الحیوان«و » التبیین

صورت تحلیلی پیش براند.این در حالی است کـه در   توانسته است احساس هنري خود را به سمت بافت گذشته ادبی به
ادبی در کـالم  هاي  اند و از دریافت نکته همین دوره بسیاري از ادیبان به صنایع بدیعی و ترکیب ظاهري کالم توجه داشته

 اند. غفلت داشته
صورت سلوك در شـعر و نثـر بـا     ابوهالل عسگري به» الصناعتین«دریافت مباحث نقدي و بالغی در روح ادبیات کتاب 

نقـد و باغـت    در این کتاب بر اساس مکتب متکلمان در ادبیات بـه ) 9م: 1952العسکري،( گردد. محوریت کالم مطرح می
 ادبیات راه بیابد. این شیوه درحرکت شاعران و نویسندگان وجود داشته است.شود تا به روح  پرداخته می

 
 مکتب کالمی 3-1

فیلسوفان با استفاده از علم کالم تأثیر شگرفی بر تفکر در ادبیات اسالمی دوره عباسی گذاشتند.این تأثیرگذاري به جنبش 
هاي بیگانه منجر گردید؛ بنابراین  مه با دستاورد زبانعلمی در سایه حمایت خلفا و بزرگان زمانه انجامید و به نهضت ترج

اسالمی در سایۀ زبان عربی تأثیري از فلسفه و کالم را تجربه کرد.بالغت نیز در ایـن میـدان در کنـار    –تمامی علوم ادبی 
شم هجـري  یافت و با گذر زمان و ازقرن ش شناسانه دست فلسفه و منطق و در ارتباط با متفکران گذشته به پیشرفت سبک

 )15م: 1978مطلوب، ( وسیله سکاکی و متفکران پس از وي این نهضت تحول عظیمی را به دست آورد. ازآن، به و پس
و چنانچه نگاهی عمیق به تاریخ بالغت و آمیختگی این علم با فلسفه داشته باشیم، تأثیرگذاري منطق و کالم و فلسفه را 

 )149م، 1961الخولی، ( یابیم. عمیق می بر پیدایش علم بالغت و پیشرفت مطالعات را
هاي منطقی و ارائه تعریف دقیق در مباحـث   بندي ترین خصوصیات مکتب کالمی در بالغت عربی توجه به تقسیم از مهم

ها صورت منطقی  بندي بالغی است.این مکتب با ورود الفاظ و اصطالحات و تفکر منطقی و فلسفی در مطالعات به تقسیم
 دند.و هدفمند بخشی

 
 بندي در بالغت عربی تقسیم 3-1-1

هـاي عقلـی و وضـعی باهـدف تبیـین       بالغت دانان عربی بسیاري از گفتارها و مباحث را ازجمله وضع الفـاظ و داللـت  
فصاحت و بالغت به علوم بالغی افزودند و از این طریق ملکۀ بالغت را در حد اعالي خود بـه بیـان صـحیح و دقیـق     
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هـا، مباحـث الهـی و پـژوهش پیرامـون       ها و دقت در الفاظ و داللت با این چارچوب) 89تا  78: 1951سعید،( رسانیدند.

گانه جزئی از مباحث مهم بالغت گردید و پیونـد میـان علـوم     طبیعت و انسان و مباحث رنگ و بو و طعم و حواس پنج
جدیدي از تفکـرات عقلـی وارد    ۀعرص دانان را به محیط پیرامون از طریق پرسش انگیزي ها بالغت ةعقلی و تفکر دربار

 ساخت.
شناس با واکاوي علوم بالغی به پژوهش و تعیین و ثبت قواعد اعتباري از ناحیه عقل دسـت یافتنـد و از    دانشمندان لغت

تحرکتبدیل گردید.با تبیین این مسیر، بالغت،  این طریق روح بالغت از حالت تفکر روان و نامحدود به قالب خشک و بی
ی و هنري خود را از مسیر احساسات و عاطفه به راه عقل و منطق کشـانید و ادبیـات بـه معنـاي ذوق سـلیم و      هدف فن

 احساس هنري از آثار بالغی رخت بربست.
آمیختگـی تفکـر    این مکتب با خصوصیات کالمی در شرق دولت اسالمی در دوره اسالمی شایع گردید و از طریق درهـم 

سرعت انتشار یافت.جـاراهللا   و یونان و روم و دیگر اقوام در خوارزم و دیگر مناطق شرقی بهایرانیان و اقوام ترك و عرب 
و سعد الدین تفتازانی صاحب تلخیص » مفاتیح العلوم«) صاحب کتاب 626و سکاکی (» کشّاف«زمخشري صاحب تفسیر 

ی در علم بالغت به مرحلۀ شرح و ه)کسانی بودند که توانستند پس از عبدالقاهر جرجان792( مفتاحالعلوم خطیب قزوینی
 صورت کالمی دنبال کنند. نویسی دست بیابند و این مسیر را به خالصه

 
 ادبی و دستاوردها مکتب 3-2

هـاي   یـري درگي و مذهبی و اعتقادهای یريگ جهتي مختلف و ها زبانوجود  ازجملهعوامل متعدد محیطی و غیر محیطی 
ین عوامل تأثیرگذار بر این تر ازجملهمهم .اند بودهپیشرفت این علم تأثیرگذار  سیاسی و منصبی در پیدایش بالغت عربی و

پیدایش وجود قرآن کریم ئ ذقت افراد و اندیشمندان بر زوایاي مختلف این متن مقدس بود. وجود خصوصیات ادبی در 
سـتفاده از ادبیـات و گسـتره    انگیخت و متفکـران بـا ا   یبرمقرآن کریم روحیه ادبی و ذوق سلیم متفکران بالغت عربی را 

ي مختلف قرآن کریم در کاربردي سـاختن علـوم بالغـی نیـز     ها جنبهالگوبرداري از اقیانوس قرآن کریم به تأثیرپذیري از 
 پرداختند. یم

یژه ادبیات پیش از اسالم از حالت و بهیلهاصمعی به اوج خود رسید و در دوره عباسی روایت شعر از پیشینیان وس بهشعر 
سینه به کتابت و تحلیل متون مکتوب در کنار مباحث شفاهی رسید. اما آنچه در بررسی شعر اهمیت  به ینهسی و نقل شفاه

شود و اصمعی ادیبی است کـه تنهـا بـه     یم یابد سبک شناسی روایت شعر است که تنها به اشعار غریب و نادر استناد یم
یافت و تحلیل متـون نحـوي را    یما به اعراب ظاهري الفاظ راه که اخفش تنه گونه هماناشعار نادر عربی آگاهی داشت؛ 

کرد. و ابوعبیده تنها یک اخباري زبردسـت در زمانـه خـود بـود و از      ینمیابی به ادراك است دریافت  راهی یستهکهشا چنان
 )106: م 1955، 2ج  ابن رشیق،( یافت یمی به مباحث احاطه شناس نسبي عرب و ها جنگطریق آگاهی به 

یلۀ شعر استحکام یافت و این وس بهو سنگ بناي اولیه بالغت  اند کردهعران در مکتب ادبی بالغت نقش بسزایی را ایفا شا
هـاي   بنـدي  یمدورازتقسـ  بـه ها که برگرفته از قرآن کریمو بالغت شعر شاعران بود؛ توانست در برابر مکتب کالمی  یژگیو

 )93،: م 1952الخولی، ( منطقی شکل بگیرد.یو با رویکردي دور از اصول محتوا سازخارج از 
پـژوهش   هـا  قطعـه پایه است و الزم است در بالغت از کلمـه و جملـه و    یبتقسیم اولیه بالغت به معانی و بیان و بدیع 

چنانکه ایرانیان و یونانیان و رومیان  و شود یمدر این حالت است که دریافت مفاهیم و معانی عمیق میسر  وصورت پذیرد
نگرند و الزم است با  یهام متنو تنها با نگاه فلسفی و منطقی به  اند کردهسوفان این دیدگاه را در مباحث بالغت رها و فیل

نمایـد کـه بـا نگـاه      یمـ شناسی و بیان شیوا مطالعـات هنـري دیگربـارظهور بیابـدو الزم      یباییزبازگشت به احساسات و 
ر احساس و ذوق به کارهاي ادبی پرداخته شود و در این حالت است که به متون ادبی با نیروي خیال و شعو شناسانه روان
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باید به یاد داشته باشیم که نگاه جدید  اما آورد. یمتمدن بالغی با نگاهی نوآورانه دوباره ماهیت صحیح خود را به دست 
 ار تمدن قدیم عربی است.به بالغت به معناي ویرانی و نابودي تمدن بالغی قدیم ادبی نیست بلکه نگاهی جدید به ساخت

 )220تا  215: م 1952الخولی، (
آوردنـد؛ بلکـه در مراجعـه بـه      یحسـابنم  بهي منطقی توجه نداشتند و فلسفه را داراي اعتبار زیادي ها اقتباساین گروه به 

به آراء و افکـار  ارکان این مکتب بالغی است که در حمله  ازجملهیاءالدین ابن اثیر ض کردند. یمیم را بررسی مفاه الفاظ،
داند و معانی خطاب منطقدانان و فیلسـوفان را داراي حصـر    یمرا خطا  ها آنینا و فارابی و ارسطوو افالطون، افکار س ابن

نشینان  یهبادیابند. بنابراین از دیدگاه ابن اثیر  یدرنمو جزئیات را  اند نکردهداند؛ به صورتی که جزئیات را دریافت  یمکلی 
 )310: 1ج ، م 1939ابن األثیر،( دانند. ینمو نثر را نیز از ناحیه عقل  اند دانستهرانی شعر را سحر حالل عربی با شترچ

 
 مکتب کالمی و دستاوردها 3-3

هـاي مختلـف ادبـی     از اوج دوره نهضت بالغی در زبان و ادبیات عربـی شـاهد حضـور اندیشـمندان عربـی در عرصـه      
تا تحلیل عمیق متون و پیدایش الگوها در همین زبان رقم خورده اسـت.بنابراین   ایم.وجود مراحل پیشرفت از تدوین بوده

هـا و   از اوایل قرن چهارم هجري تا دوره کنونی ما، بالغت عربی نیز تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و تفکري، رنـگ 
شـود.   م اسـالمی مشـاهده مـی   ها در دستاوردهاي آمیخته به کـال  هاي متفاوتی به خود گرفته است. این تغییر حالت حالت

وجود شعر و نثر و تحلیل متون بر اساس متون شعري باهدف دریافت مبانی و معانی قرآنی و اسالمی در این آثار مشهود 
 صورت سرفصل پدیدآورندگان شاخص چنین است: ترین دستاوردهاي مکتب کالمی بالغت عربی را از ابتدا به است.مهم

 دالئل اإلعجاز اثـر عبـدالقاهر جرجـانی   -3ه)337( نقد النثر اثر قدامۀ بن جعفر-2ه)337( عفرنقد الشعر اثر قدامۀ بن ج-1
المصـباح فـی   -6ه)626( مفتـاح العلـوم اثـر سـکاکی    -5ه)606( اإلیجاز فی درایۀ اإلعجاز اثر فخر الـدین رازي -4ه)471(

اإلیضاح اثر جـالل الـدین   -8ه)739( نیتلخیص المفتاح اثر خطیب قزوی-7ه)686( إختصار المفتاح اثر بدرالدین بن مالک
المطـول علـی   -10ه)773( عروس األفراح فی شرح تلخـیص المفتـاح اثـر بهـاء الـدین سـبکی      -9ه)739( خطیب قزوینی

 ه)1110( مواهب المفتاح فی شرح تلخیص المفتاح اثر ابن یعقوب مغربی-11ه) 792( التلخیص اثر سعد الدین تفتازانی
شود نگاه ابزاري به بالغت زبان عربی بسیاري از اندیشمندان بالغت را از دریافت مسیر  مایان میها ن چنانچه از نام کتاب

یابی به معانی و شیوه تفکر است دور ساخته و تنها به جنبه علم آلی و ابزاري بودن این علوم دقت  صحیح بالغت که راه
صـورت   هـا را بـه   دریافت معانی لغوي و الفـاظ و داللـت  اند که توانایی  گردیده استو تنها کسانی در این علم سرآمد شده

المطول علی التلخیص به سـطح ادراکـی ایـن سـه     اند.این مسئله در داللئل اإلعجاز و اإلیضاح و  تحلیل متن دریافت کرده
ین جمـع  رابنـاب  یابد. یماندیشمند و اندیشمندان مشابه، به دلیل دقت در الفاظ و لغت شناسی در کنار تفکر منطقی ارتباط 

بالغـت عربـی منجـر    عرصۀ ي از اندیشمندان ا پارهو برداشت متن در آثار  ها داللتی عرصهمیان این دو جنبه به تحول در 
یافت؛ در این مکتب منطق  یمۀمقابل مکتب ادبی که شاعرانو شعر و شاعري جایگاه اساسی نقطین در بنابرا گردیده است.

 دارد. ها یلتحلاي در  یژهوو فلسفه جایگاه 
 
 بالغتدانان ایرانی و وحدت اسالمی -4

کهترتیـب و بـاب بنـدي     یدرحـال یـابی بـه معناشناسـی اسـت      راهترین ارکـان   یاساسعلم معانی در بالغت عربی یک از 
 قدیم بیشتر از آنکه بـه معـانی برخاسـته از لغـت عربـی بپـردازد،       خانانموضوعات بالغی در زبان عربی و در میان بالغت

دانشمندان بالغت شناس این مسئله را در مطالعـات خـود پیگیـري     و ی منطقی و شخصی را دنبال کرده است.های یمتقس
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و  ها عبارتهاي متناسب با محتوا و حقیقت درونی الفاظ و جمالت و  يبندي از انحصار عقلی از باب رو دنبالهکرده و با 

قایسه میان بالغت دانان عربی در شیوه پرداخت به مسـائل  م ) در92،93: م 1978مطلوب، اند ( نکردهفضاي کالم استفاده 
 در یـابیم.  یمـ ۀاولیه مطالعات دستوري و در مسیر حرکت به سمت مباحث بالغی هستی، مطالعات بالغی را با شناس زبان

یـانی در قالـب   وباین مسیر قرآن کریم با معجزه بیانی جاویـدان خـود، ذوق و ادراك را از طریـق خصوصـیات تعبیـري      
پـس از پیدایشاسـالم و گسترشـتفکر      ین) بنـابرا 13: م 1977عبـدالرحمن،  ( ي از اسرار الهی دنبال کرده اسـت. بردار پرده

هایاسالمی و کاربرد آن در بالغت عربی آشـنایی یافتنـد.    یهما درونوحدت اسالمی در میان مسلمانان جهان، بالغتدانان با 
یشتر تفکرات شعر ب بالغت شناسی و مخاطب سنجی رواج چندانی نداشت. ی نقدگرایانه پیش از اسالم درشناس سبکاین 

ها  یتملورود دیگر  و گرفت اما با پیدایش اسالم، یمها شکل  جویی يبرترو ادبیات جاهلی پیش از ظهور اسالم بر مبناي 
و مضمونی گردیـد و   ي بنیادین، مبناي این تفکر با محوریت قرآن کریمدستخوش دگرگونی محتواییها پژوهشی عرصهبه 

از نگـرش   دانـان  بالغت ها و اختالف طبقاتی در جامعه اسالمی مطرح گردید. یفخرفروشبا نگاه وحدت اسالمی جدا از 
همگـانی   وحدت هاي اسالمی، یشهاندیۀ ما درونین تر مهمشدند.یکی از  مند بهرهدر شعر خویش  صورتفرا الگوها بهقرآنی 

به ریسمان وحدت الهی چنگ زدند و ایرانیان در این زمینه  ها گروهدانان نیز مانند دیگر در برابر خداوند است کهبالغت 
) 103آل عمـران/  »(و اعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جمیعاً«ۀ قرآن کریم گفتدار فرهنگ ناب اسالمی شدند و به  یهطالپیشگام بوده و 

ۀ وحـدت اسـالمی در سـایه    عرصـ هاي معنایی کالم الهـی   یهالرا در علم معانی و بیان گنجانیدند و با نگاهی نوین و در 
 خصومت دستورنویسان دنبال کردند. دوراز بهانسانیت و 

 
 گیري یجهنت -5
و از  انـد  کردهبه سمت شناخت معانی و مفاهیم لفظ و معنا را با یکدیگر مشاهده  درحرکتغالب بالغت دانان ایرانی  -1

 اند. کرده یمی عربی پرهیز شناس زباني ها عرصهربی در ها نسبت به ماهیت لغات ع نگري یسطح
 بـاذوق ایرانیـان   ازجملـه هاي عربـی   ینسرزمیابی به ساخت جمالت بالغت مسیري بود که اقوام مهاجر به  راهجهت  -2

 ی به آن دست یافتند.شناس لغتسلیم در مباحث کالمی مبتنی بر 
یابی هـاي بالغـی مسـیر     ی هدفمند از طریق داللتشناس لغتود که معناشناسی در زبان عربی زمانی سودمند خواهد ب -3

 .اند کاربرده بهزبان را هموار کرده باشد و ایرانیان در تکوین زبان عربی منطق و کالم و زبان را با یکدیگر 
راگیـران  ی در فزدگـ  دلهاي آموزش و ایجـاد   یزهانگي نژادي و تفاخر به هر زبان باعث از میان رفتن ها تعصبورود  -4

گردد،وبرعکس ایجاد پیونـد مشـترك میـان زبـان آمـوزان بـا زبـان مقصـد ایجـاد در فراینـد آموزشـی موجـب              یمزبان 
 انگیزهخواهد بود.

یزه آمیختگی هرچـه بیشـتر ایـن دو در    باانگزبان دوم  یفارسزبان اول جهان اسالم و زبان  عنوان بهنگاه به زبان عربی  -5
ي درسی حوزه و ها سرفصلقومیت در  دوراز بهبا نگاهی » ادبیات عرب«جایگزین  عنوان به »ادبیات عربی«قالب اصطالح 
 هاي آموزشی خواهد بود. یشرفتپدانشگاه باعث 

 
 منابع و مراجع

 قرآن کریم
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الدین، مطبعۀ مصطفی البـانی   یمحمدمحیق: تحق، المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر م)1939(  یاءالدینضابن األثیر، 
  .الحلبی، مصر

، تحقیق: محمد محـی الـدین عبدالحمیـد، الطبعـۀ     العمدة فی محاسن الشعر و آدابه و نقده م)1955( ابن رشیق القیروانی
 .الثانیۀ، القاهرة

 .، تحقیق: مصطفی الشویمی، بیروتالصحابیم) 1964ابن فارس، أحمد (

 .الکتاب العربی، بیروت،الطبعه العاشره، دار ضحی االسالمق) 1351( امین، احمد

 ، تهران، انتشارات باراناندیشه.تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه )1384( پیرنیا، مشیر الدوله، آشتیانی، اقبال

 .، تحقیق: عبدالیالم هارون، مکتبۀ الخانجی، الطبعۀ الثالثۀ، القاهرةالبیان و التبینم) 1968( الجاحظ، ابوعثمان بن بحر

، تحقیـق: الـدکتور ف.عبـدالرحیم، دار    المعرب من الکالم األعجمی علی حروف المعجم م)1990نصور (الجوالیقی، أبوم
 .القلم، دمشق

 .، القاهرةفن القولم) 1952الخولی، أمین (

 .، القاهرةمناهج تجدید فی النحو و البالغۀ و التفسیر و األدبم) 1961الخولی، أمین (

 ، بیروت، منشورات دار مکتبه الحیاه.العربیه تاریخ آداب اللغهق) 1416( زیدان، جرجی

  .، بغداددروس فی البالغۀ و تطورهام) 1951( سعید، جمیل

 .، القاهرةحسن المحاضرة فی أخبار مصر و القاهرةم) 1929( السیوطی، عبدالرحمن

 .، القاهرةأصول النقد األدبی  م)1953(  الشایب، أحمد

 .، دمشقللغۀدراسات فی فقه ا م)1960( الصالح، صبحی

خجسـته،   عبداهللا شـریفی  ترجمه:،تأثیر پند پارسی بر ادب عرب(پژوهشی در ادبیات تطبیقی)) 1374( العاکوب، عیسی
 تهران، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی.

 .، دار المعارف،الطبعۀ الخامسۀ، مصرالتفسیر البیانی للقرآن الکریمم) . 1977عبدالرحمن، عائشۀ(بنت الشاطیء)،(

 .،  الطبعۀ األولیکتاب الصناعتین الکتابۀ و الشعرم).1952العسکري، أبوهالل، (

  .، القاهرةاللغۀ الشاعرةم) 1960العقّاد، عباس محمود (

 ، منشورات دار اللواء للنشر و التوزیع، الریاضفنون البالغۀ بین القرآن و کالم العربم) 1980فرید، فتحی عبدالقادر (

کتهالها م)1938(  ستانس ماريالکرملی، أاألب أن   .، القاهرةنشوء اللغۀ العربیۀ و نموها و  ا

 .، القاهرةخصائص العربیۀ و منهجها األصیل فی التجدید و التولیدم) 1960( المبارك، محمد

 .الجمهوریۀ العراقیۀ -، منشورات وزارة الثقافۀ و اإلعالمدراسات بالغیۀ و نقدیۀم) 1978( مطلوب، أحمد

 .لبنان-، الجزء األول، دار الکتب العلمیۀ، بیروتتاریخ آداب العربم) 2001( ی، مصطفی صادقالرافع
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،الشرکۀ اإلسالمیۀ لإلنتاج و التوزیـع و اإلعالن،الرسـالۀ،   البالغۀ الصوتیۀ فی القرآن الکریمم) 1988( شادي، محمد ابراهیم
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