
تقدیر و سپاس
- شد اگر استاد ارجمندم آقاي دکترپورنامداریان بنده را راهنمایی نمینگارش این رساله ممکن نمی

هاي راهگشاي اساتیدم آقایان دکتر گشاي بنده بود. همچنین مشاورهکردند. نظرات ایشان همیشه راهنما و مشکل
شود از سرکار خانم مرتفع نمودند. همچنین تشکر میدبیرمقدم و دکتر رادفر بسیاري از مشکالت را براي بنده 

دکتر افراشی و جناب اقاي دکتر جمکرانی که مرا از نظریات ارزشمند خود محروم نکردند.

ي ایشان هایی شدند که از همهام و بویژه همسرم در راه نگارش این رساله متحمل سختیخانواده
سپاسگزارم.
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چکیده
علم بالغت محصول تدبر مسلمانان در کالم اهللا است و موضوعش بررسی محاسن و معایب کالم است. از آن جایی که 

نظر بوده ، همیشه تمرکز بر زبان عربی بوده است. در زبان فارسی این امر مخصوصا در علم معانی بیشتر از دیگر زبان قرآن مطمح
موجود در شقوق بالغت چون بدیع و بیان آزاردهنده است چون علم معانی ارتباط تنگاتنگی با نحو دارد. به نظر ما علم معانی 

شناسی و اقتضائات زبان فارسی ندارد. براي بالغت عربی است و ربطی به زیباییمفید نیست چون عمیقا تحت تاثیرزبان فارسی 
هاي بالغت برویم. در میان اسالف بالغت اسالمی توجه ما بازنویسی علم معانی روش کار ما این بوده است که به سراغ سرچشمه

اند به سبب فهم بهتر این دو بوده و بررسی شدهبه عبدالقاهر جرجانی و جاراهللا زمخشري بوده است و اگر قبل و بعد از این د
است. 

- آید چرا که بر این آموزه استوار است که هیچ دو صورت زبانی همگرا بسیار به کار ما میشناسی نقشاز آن سو زبان

ها و از فرانقشثار مایکل هلیدي بوده است ودر آثار حاضر تمرکز ما بیشتر بر آگوید.معنی نیستند و از تصویرگونگی سخن می
کند. کتب معانی معاصر دیده و بندي دقیق و کمی مطالب کمک میشناسی به ما در تقسیمایم. اصطالحات زبانانسجام سخن گفته

گیر از این جهت ضروري بود که نارسایی نظام موجود را در تحلیل اند. این کار وقتها همگی به قصد نقد، نقل شدهشواهد آن
علم بر اساس آن چه از جرجانی، زمخشري، هلیدي و البته سنت تنظیم کردیم در فصل آخر ما آراي خود را . شواهد نشان دهد

معانی آموخته بودیم. 

دار موضوع علم معانی است و هر کالمی که از حالت عادي و استاندارد زبان خارج شود کالم در تعریف ما کالم نشان
ر مباحث با کتب علم معانی منطبق باشد تا ذهنیت آموخته با این سنت یک باره مشوش دار است. سعی بر این بوده که سینشان

ایم. عناوین این فصل مانند فصاحت و بالغت، اقسام نشود و تفهیم و تفاهم مختل نشود اما خود را کامال ملزم به این سنت نکرده
هاي ما از این عناوین با آن شود اما تعریف و تحلیله میخبر، اغراض ثانوي، حصر و قصر و ... در کتب موجود علم معانی هم دید

هاي کمی و نحوي استفاده شود. از این که بر ها از مالكچه در کتب موجود متفاوت است. سعی بر این بوده است براي تحلیل
به بحث وصل و هاي ذوقی و من عندي داده شود پرهیز شده است. همین طور مفصالاي تجربی و واژگانی، تحلیلاساس معن

فایده فصل پرداخته شده است که در بالغت عربی جایگاه ویژه دارد اما در معانی فارسی به دلیل نبود تعریف دقیق یا آن را بی
هاي متفاوت بر اساس کارکردهاي متفاوت باشد نه حاالت اند. سعی بر این بوده که عنواناند یا سرسري از آن گذشتهدانسته

توري. به همین سبب گاه بسیاري از کارکردها یا حاالت معرفی شده در معانی موجود غلط فرض شده اند و متفاوت متصور دس
اند.گاه بعضی نیز با هم یکی فرض شده
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