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 چکیده

های پژوهشی در مطالعات تطبیقی ضرورت ازبالغت تطبیقی، 
های جدیدی است که در مباحث تطبیقی زیباشناختی دریچه

ی میراث و بررس لیدر تحلپژوهان معاصر و به بالغتگشاید می
ویژه بالغت انگلیسی، یاری اروپایی، به ایزبانهبالغت فارسی و 

این بررسی تطبیقی در سه حوزه معانی، بیان و بدیع،  رساند.می
های بندی بالغی این شگردهای هنری و تحلیلگمان در طبقهبی

ژه علم معانی که در ویزیباشناختی متن ادبی مؤثر است، به
های زیباشناسی هر دو مقایسه با دو علم بیان و بدیع در تحلیل

در این مقاله کوشیده شده است به  زبان مهجور مانده است.
در ی دستوری ساختارهابررسی تطبیقی نظریه کنش گفتاری، 

ی، وستگیو پی ثانویه، تقدّم و تأخّر اجزای کالمی، گسستگی معان
( در ایجاز، اطناب و مساواتمعنا )یان درب ساختار جمالت

بندی بالغت در دو زبان طبقه. ی و انگلیسی پرداخته شودفارس
با  هاییو تفاوتها تواند به یافتن شباهتفارسی و انگلیسی می

های بنیادین نگری و نگرههای جهانخاستگاه هنری، زمینه
ان ادبی این دو زب هایمتنزیباشناختی و تحلیل زیباشناختی 

آمیز مباحث بالغت در زبان فارسی گستردگی گاه آشفته. بینجامد
های کتابتر بندی منظمدر مقایسه با بالغت انگلیسی، طبقه

توجهی بالغت بالغی انگلیسی در مقایسه با بالغت فارسی، بی
آفرینی، سخن معنی) یونانگانه یاسالمی به مباحث پنجـایرانی

، پردازی( جز سخنری و رفتاریی، یادسپاپردازسخنپیوندی، 
بالغت یونانی و  از منابعتأثیرپذیری بیشتر بالغت انگلیسی 

ادب فارسی، جای  هایمتنو  قرآنتأثیرپذیری بالغت فارسی از 
گانه در ی هشتدر مباحثگرفتن شماری از مباحث علم معانی 

اصطالح زبان فارسی و در بالغت انگلیسی در چارچوب 
«Decorum »ی تطبیقی این پژوهش استوردهااز دستا. 

بندی بالغت تطبیقی، علم معانی، طبقه ها:واژهکلید
 .ی و انگلیسیزبان فارسبالغی، 
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Abstract 
The comparative rhetoric is one of the research 

needs of comparative studies that opens new 
aesthetic adaptive auctions and helps contemporary 
rhetoric to study the heritage of Persian rhetoric and 
European languages, especially English rhetoric. 
This comparative study in three areas of Figure of 
meanings, expression, and exuberance. In the 
rhetorical classification of these artistic methods 

and aesthetic analysis of the literary text, in 
particular the science of meanings which, in 
contrast to the two expressive and exquisite 
sciences, remains obscure in the aesthetic analysis 
of both languages. In this article, we have attempted 
to adapt the theory of action spoken, grammatical 
structures in the secondary meaning, the priority 

and verbal subtraction, the fragmentation and 
connotation, the structure of sentences in 
expression of meaning, truth, and equality are 
discussed in Persian and English. The classification 
of rhetoric in both Persian and English languages 
can be found in the similarities and differences 
between the artistic origins, the universal context 
and the fundamental aesthetic attitudes and the 

aesthetic analysis of the literary texts of these two 
languages. The More Influencing of English 
Rhetoric from the Greek Rhetoric and the Influence 
of Persian Rhetoric on the Qur'an and the Persian 
Literary Texts, the inclusion of a number of topics 
in the science of meanings in the Persian and 
English languages in the context of the term " 

Decorum is a comparative study of this research. 

Keywords: Comparative Rhetoric, Semantic 
Science, Rhetorical Classification, Language and 
English language. 
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 مقدمه
های ها و زمینهبندیکه طبقه موضوع اساسی بالغت

گیرد، بررسی و چگونگی تأثیر ای را در برمیگسترده
در یک بررسی کلی . اثر ادبی بر مخاطب است

توان به این نتیجه رسید که آنچه در تعریف می
سنجان از بالغت مشترک است ویژگی خاص سخن

اروپاییان،  .است« تأثیرگذاری»و ذاتی بالغت یعنی 
سخنوری هنری »اند: بالغت را چنین تعریف کرده

کارگیری آن باعث خوب نوشتن و است که به
که شنونده و خواننده را طوریخوب گفتن است به

 «دینما وادار یا تشویق یاقناع کند و آنها را به کار
(Cuddon, 2013: 606) . اّما واقعیت این است که
اجتماعی ه ص یا طبقبالغت به ملّت یا زبان خا»

معیّنی وابسته نبوده و نیست؛ هر که از ادراک صحیح 
و ذوق سلیم برخوردار باشد و زبان خود را، هر چه 

درستی بداند؛ بالغت سخن را در آن زبان باشد، به
 .(2: 1391)امیری خراسانی،  «یابددرمی

علم بالغت در ادبیات غرب، از یونان باستان 
ستان، بالغت در فن خطابه در یونان با. آغاز شد

(Oratoryمورد بررسی قرار می )گذار بنیان. گرفت
اند ( سیسیلی دانستهCoraxفن خطابه را کوراکس )

زیست و اصول پنجم پیش از میالد میه که در سد
( Aristotleارسطو ). اولیه خطابه را تنظیم کرد

(، بالغت را هنر کشف و کاربرد .م.ق 116ـ43)
ست که برای ترغیب و تهییج شنونده دانوسایلی می

عالوه بر ارسطو، چند تن دیگر . مفید واقع شود
م( و .ق116ـCicero( )43ازجمله سیسرون )

اوّل ه )خطیب سد (Quintilianتیلین )کوئین
بالغت در خطابه ه نیزم درهایی میالدی( کتاب

بیستم، بار دیگر اصول ه دوم سده در نیم. اندنوشته
رواج یافت و این اصول، هم در بالغت ارسطویی 

میرصادقی، شد )مورد نگارش مورد توجّه واقع 
1385 :58). 

اصل و ، بالغت هنگاران پیشینشماری از تاریخ

گردانند منشأ بالغت فارسی را به ادب عرب بازمی
 تأثیرتحت  شدتبهو معتقدند بالغت فارسی 

ادیبان ، های دوم و سومدر سده. بالغت عربی است
و بالغت آن به تحقیق و  قرآناعجاز ه رزمیندعرب 

ادیبانی که بیشتر ایرانی  پساز آن . بررسی پرداختند
متعدّد در این زمینه های کتاب تألیفبودند به 

کتاب  هبعدها از طریق ترجم، این علم. پرداختند
با عقاید و آرای دیگر فیلسوفان  ارسطو یشاعرهنر 

مربوط های تابک تألیفکار . ایرانی نیز آمیخته شد
پنجم آغاز ه به بالغت در زبان فارسی از اواخر سد

 تألیف البالغهترجمان، هااین کتاب ازجمله. شد
حدائق ، (.ق 5ه بن عمر رادویانی )اواخر سد محمد

رشیدالدین وطواط  تألیف السّحر و دقایق الشّعر
 تألیف المعجم فی معاییر اشعار العجم( .ق 5ه )سد

 .است( .ق 7ه اسط سدشمس قیس رازی )او

 تبیین مسئله. 5ا5
بر روی هم « بدیع»و « بیان»به همراه « معانی»سه علم 

که  اند( نام گرفتهAestheticsهای زیباشناختی )دانش
گویند و سخن را دربارۀ ترفندهای شاعرانه سخن می

. کاوندسنجند و میمقتضای حال و مقام میبه
غت در غرب و کندوکاو در پیشینه تاریخی علم بال

ها و تمایزهای بالغی و ایران، ما را با برخی همانندی
در عین حال، . کندبندی بالغی آشنا میدر نتیجه طبقه

ها بندیها و انواع آن، طبقهبالغت در تعریف، شاخه
هایی مانند دو زبان فارسی و شناسی در زبانو روش

های خاستگاه هنری، زمینه لیدلبهانگلیسی 
های بنیادین زیباشناختی با ری و نگرهنگجهان

هایی دارند که ها و گاه ناهمانندییکدیگر همانندی
کوشیم به واکاوی تطبیقی یکی از در این مقاله، می

در دو « معانی»های اساسی بالغت یعنی علم شاخه
زبان فارسی و انگلیسی بپردازیم تا به این ترتیب به 

و زیباشناختی این  نگریهای جهانها و خاستگاهزمینه
 .دو زبان دست یابیم



 35 یسیو انگل یفارس یهادر زبان «یعلم معان» یبندطبقه یقیبازشناخت تطب

 پیشینه تحقیق. 3ا5
توان در سه گروه این پژوهش را میه پیشین
 بندی کرد:طبقه

های کتابشماری اندک از  ها:کتاب. الف
فارسی و عربی  ایزبانهبالغی به بررسی تطبیقی 

البالغه در علم معانی و معالم: ازجمله. اندپرداخته
، (1353محمّدخلیل رجایی ) هنوشت بیان و بدیع

خیال در شعر  صور ( و1358)شعر موسیقی 
، شفیعی کدکنی محمدرضا ه( نوشت1375) یفارس

 علوی مقّدم محمد هنوشت در قلمرو بالغت
و  علوی مقدّم محمد هنوشتمعانی و بیان، (1372)

( و برخی کمتر به بررسی 1393زاده )رشا اشرف
 ازجملهروپایی ا ایزبانهتطبیقی بالغت فارسی و 

از : ازجمله. اندزبان انگلیسی روی آورده
کوروش صفوی  هنوشت ادبیاتشناسی به زبان

بررسی تطبیقی  ؛بالغت: از آتن تا مدینه، (1381)
یونان و روم باستان و بالغت اسالمی تا ه فن خطاب

مقدم داوود عمارتی هنوشتقرن پنجم هجری قمری 
 ایزبانهقی توجّهی به بالغت تطبیکم. (1395)

و « معانی»ویژه در حوزه علم فارسی و انگلیسی به
بندی بایستگی طبقه، خالء پژوهشی در این عرصه

تطبیقی بالغت در این دو زبان و در نتیجه بررسی 
ادبی را دو  هایمتنهای زیباشناختی تطبیقی تحلیل

 .کندچندان می

های نگاشته نامهپایان ازجمله ها:نامهپایان. ب

اهلل عزّته نامتوان به پایانه در این زمینه میشد
ه بالغت تطبیقی در حوز( با عنوان 1391) وندسپه

اشاره کرد که در آن به برخی از فارسی و انگلیسی 
 .مباحث تطبیقی علم معانی پرداخته شده است

هایی که با نگاهی مقاله ازجمله ها:مقاله. پ

سنّتی با  انتقادی و به قصد تحلیل مفاهیم معانی
توان اند میمفاهیم علوم زبانی جدید نگاشته شده

ارتباط  نظریهبررسی » به این موارد اشاره کرد:
جهاد الله  نوشته« کالمی یاکوبسن در علم معانی

« نظم وساختار در نظریه بالغت جرجانی»، (1387)
علم معانی و دستور »، (1386مشرف ) مینوشتهمر

، (1386صالحی ) هفاطم نوشته« گرای هلیدینقش
های بالغت نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش»

یابی ریشه»، (1386) یفتوح محمود نوشته« سنّتی
 نوشته« مبانی علم ارتباطات در دانش بالغت

جایگاه رعایت مقتضای » ( و1381رسولی ) حجّت
« های ادبی سنتی و نوینحال و مخاطب در نظریه

 .(1385اکبر صیادکوه ) هنوشت

 روش تحقیق. 2ا5
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش روش 

ای است که با مطالعه و تحقیق در بالغت کتابخانه
روش . متون فارسی و انگلیسی انجام شده است

به  استداللی این پژوهش روش استقرایی )جزء
از . روش کیفی است، هاکل( و روش تحلیل داده

یکایی مکتب آمر هاین پژوهش بر پای، سوی دیگر
و تأثری  تأثیرتطبیقی و به دور از نگرش  ادبیات

 .تطبیقی انجام شده است ادبیاتمکتب فرانسوی 

 های تحقیقها و فرضیهپرسش. 3ا5
 زیر پاسخ دهد: هایپرسشکوشد به این پژوهش می

مبانی مشترک در بالغت فارسی و انگلیسی  ـ
با یکدیگر ، آیا اساساً بالغت این دو زبان چیست و

 بلیت تطبیق دارند؟قا
ها و فارسی و انگلیسی چه شباهت ایزبانه ـ

 هایی در چارچوب علم معانی دارند؟تفاوت
بررسی تطبیقی بالغت دو زبان فارسی و  ـ

در علم معانی چه پیوندی با تحلیل ، انگلیسی
ادبی در ساختار جمله و  هایمتنزیباشناسی 

 بندی بالغی علم معانی دارند؟طبقه
غت تطبیقی علم معانی در دو زبان بین بال ـ

های زمینه، فارسی وانگلیسی با خاستگاه هنری
های بنیادین زیباشناختی این دو نگری و نگرهجهان

 توان یافت؟ارتباطی می چه نازب
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 های این تحقیق عبارتند از:فرضیه
از آن جایی که بالغت به مّلت یا زبان خاص  ـ

، بوده و نیستیا طبقۀ اجتماعی معیّنی وابسته ن
با یکدیگر ، بالغت در دو زبان فارسی و انگلیسی

 .قابلیّت تطبیق دارند
با توجّه به وجوهی مشترک در خاستگاه  ـ

 تأثیرپذیرییونانی علم بالغت فارسی و انگلیسی و 
، های یونانی بالغتمحدود بالغت فارسی از ریشه

هایی در چارچوب علم معانی ها و تفاوتشباهت
 .وجود دارد

بین بالغت تطبیقی علم معانی در دو زبان  ـ
 هایمتنبا تحلیل زیباشناسی ، فارسی وانگلیسی

بندی بالغی علم ادبی در ساختار جمله و طبقه
 .معانی پیوندهایی وجود دارد

از بررسی تطبیقی علم معانی در دو زبان  ـ
، توان به خاستگاه هنریفارسی و انگلیسی می

های بنیادین نگرهنگری و های جهانزمینه
 .زیباشناختی این دو زبان پی برد

 مبانی نظری تحقیق. 2

بندی تطبیقی علوم بالغی ای بر طبقهدبیاچه. 5ا3
 فارسی و انگلیسی ایزبانهدر 

بندی مباحث و صناعات علوم بالغی در درباره طبقه
اساس بالغت ادبیات اروپایی را »غرب باید دانست 

تربیت (، Rhetorica) ارسطو فن خطابهسه کتاب: 
 خطیب ( وInstiutio Oratoriaکوئینتیلیان ) سخنور

در این سه . دهد( تشکیل میDe Oratoreسیسرون )
کتاب کالسیک خطابه، سخنوری و بالغت شامل 

( Inventionآفرینی )پنچ مبحث عمده است: معنی
پردازی ( سخنDispositionپیوندی )سخن

(Elocutio( یادسپاری )Memoria( رفتاری )Action »)
این نکته به این . (375 /1 :1373)فرشیدورد، 

معناست که فنون بالغت برای خلق اثری ادبی از 
دیدگاه سنّتی اروپاییان، متضّمن توّجه به این پنج 

شاعر، نویسنده یا خطیب . مرحله یا مبحث فوق بود
به خلق معانی و « آفرینیمعنی»بایست در مرحله می

آن را ه پرداخت که قصد عرضموضوعاتی می
این معانی و موضوعات در مرحله سخن . داشت

یافت؛ در مرحله پیوندی نظم و ترتیب می
، شیوه گزینش الفاظ و تعبیرات مورد «پردازیسخن»

، عناصری که «یادسپاری»گرفت؛ در دقّت قرار می
بایست به ذهن سپرده شود مورد توجّه قرار می
دّقت « رفتاری»حله گرفت و درنهایت در مرمی
شد تا از بهترین شیوه تلفّظ یا حرکات به هنگام می

ترتیب، نقد ادب نیز به این. ادای مطلب استفاده شود
گرفت و عملکرد در این پنج مرحله صورت می

شاعر، نویسنده و خطیب نیز نسبت به چگونگی 
شد؛ هر یک از برخورد با این مراحل محک زده می

در . اصطالحات خاصّی داشت گانهاین مباحث پنج
پردازی بیش از چهار طول زمان به مبحث سخن

دراین مبحث، بر اساس . مبحث دیگر توّجه شد
تمایزی که ارسطو میان لفظ و معنی قایل شد، 
صنایع لفظی از صنایع معنایی متمایز شد، البتّه ناگفته 
نماند که تمایز دقیق میان این دو مجموعه صنایع به 

در عصر . گرددبازمیو عصر رنسانس قرون وسطی 
رنسانس مفاهیمی چون وزن، قافیه، هم حروفی و 
جناس در قالب صنایع لفظی مورد بررسی قرار 

اند و تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز، اغراق و گرفته
« اندجز آن در چارچوپ صنایع معنایی تبیین گردیده

(Crystal, 1989: 70) . ان پردازنظریه»بعد از مدّتی
کالسیک نوعی نظام بالغی کاربردی را تحلیل 
کردند که از سه جزء ]اصلی از این پنچ جزء[ 

ها و تشکیل شده بود: ابداع )یافتن برهان
این  نظم دادن بهانسجام )های منطقی(، استدالل

موضوعات(، سبک )انتخاب واژگان، الگوهای 
هایی که با حداکثر رسایی، این آهنگو ضرب کالمی

. دهند(کنند و انتقال میات را بیان میموضوع
های مبسوط زبان ها و تحلیلبندی، دسته«سبک»



 31 یسیو انگل یفارس یهادر زبان «یعلم معان» یبندطبقه یقیبازشناخت تطب

شناسان همچنین بالغت. گرفتمصنوع را در بر می
اند که هر کدام برای نطق را به سه نوع تقسیم کرده

دستیابی به تأثیر انگیزشی خاص خود از شگردهای 
 کنند:خاصی استفاده می

(: برای برانگیختن Deliberativeمشورتی ). 1
گذاری( جهت تأیید یا مخاطب )مثالً هیئت قانون

 .و عمل بر طبق آن رد یک سیاست عمومی
(: برای محکوم کردن یا Forensicای )محکمه. 2

 .قضایی(ه عنوان مثال در محاکمتأیید اعمال فرد )به
 «نمایشیه خطب(: »Epideicticنطق بالغی ). 3

و معموالً در  قتضیکه خطیب در مناسبات م
ها برای باال بردن قابلیت تحسین )یا گاهی جشن

ها و مهارت، قابلیّت مالمت( فرد یا گروهی از افراد
های خود را در دست یافتن به مقتضیات قابلیت

، ایبرامزگذارد )بالغی آن مناسبت به نمایش می
 .(Habib, 2011: 26 ؛381: 1394

بندی صناعات ترین معیارهای طبقهیکی از رایج
بالغی در غرب و جهان اسالم که باید درنظر گرفته 
شود تفکیک صناعات به لفظی و معنوی بوده 

بالغت یونان در سده های کتابدر که چنان. است
نیز صناعات بالغی را به دو ، نخست پیش از میالد

 .انددسته کلی لفظی و معنوی تقسیم کرده
لمؤلف مجهول ا هبندی در رسالاین تقسیم

فن  ،(Rhetorica Ad Herennius) ومیهرنرتوریکا اد 
( Rhetoric for Herennius) سخنوری برای هرنیوس

از دیگر منابع ، مربوط به سده اول پیش از میالد
صناعت بالغی  64، در این کتاب. تر استروشن

 19صناعت لفظی و  45فهرست و تعریف شده که 
از همان این صناعات . اندصناعت دیگر معنوی

انحراف از زبان عادی  بر اساسروزگار باستان 
فتوحی اند ))روزمره( تعریف و توصیف شده

 .(114ـ115: 1387، رودمعجنی
عالوه بر  رتوریکا اد هرنیوم ـ همؤلف ناشناخت

 11بندی صناعات به لفظی و معنوی ـ طبقه

صناعت لفظی را به دلیل کارکرد  45صناعت از 
رند جداگانه بررسی کرد و متفاوت و خاصّی که دا

تفاوت آن را با دیگر صنایع بدیعی چنین توضیح 
زبان ، این صناعات خاص کارگیریبههنگام »داد: 

گیرد و با از معنای معمول و حقیقی خود فاصله می
زیبایی خاص در معنای دیگری )معنایی مجازی( 

 .(Cicero, 1920, Book VI, xxii 31«)رودمی کاربه
عت اغلب بر محور جانشینی عمل صنا 11این 

، سازندو لفظی را جایگزین لفظ دیگر می کنندمی
که دیگر صناعات لفظی و معنوی بیشتر بر حال این
این . گذارندمی تأثیرواژگان  نشینیهمروابط 

 13گانه که با چند زیر مجموعه به صناعات ده
نامی ندارد  «رتوریکا اد هرنیوم»در ، رسدمورد می
تیلیان در سده اوّل اً برای نخستین بار کوئینو ظاهر

را برای این « مجازها»( یا Tropesمیالدی اصطالح )
این بخش از صناعات را . برده است کاربهمجموعه 

ای از صناعات توان معادل مجموعهتقریباً می
های دانست که در بالغت اسالمی به دلیل ویژگی

مستقل به ای بدیع جدا و در حوزهه خاص از پیکر
البتّه تشبیه در فهرست . اندنام بیان بررسی شده

گانه جزء این صناعات ده «رتوریکا اد هرنیوم»
، نیست و ذیل صنایع معنوی آمده است در عوض

صناعات بسیاری در این فهرست و فهرست 
های بعد هست که در بالغت اسالمی دست دوره

به لحاظ . شوندکم ذیل مباحث بیانی مطرح نمی
توان تفاوت را در این دانست که مّی میک

اصلی )مجاز ه جزءنگری در مجازهای چهارگان
تشبیه و کنایه( در بالغت اسالمی ، استعاره، مرسل

های مدوّن صناعات بسیار بیشتر است؛ امّا فهرست
در دوران باستان و قرون وسطی تعداد مجازهای 

 .(95ـ96: 1387، مقدمعمارتیدارد )بیشتری 
ع بالغت انگلیسی ذیل اصطالح در مناب

(Figurative Language« )زبان مصنوع یا بدیع »
زبان بدیع عبارت است از ، زبان مصنوع نویسند:می
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و همچنین  هنجارگریزی از معنای رایج کلمات
گیری از آنچه ترتیب عادی واژگان )یعنی فاصله

آن را معنا و ترتیب متعارف زبان ، زبانوران
از این نوآوری دست یافتن به هدف  ( ودانندمی

گاهی صنایع ادبی را . یک معنی یا تأثر خاص است
اّما عالوه بر ، اندمطلقًا مختص به شعر معرفی کرده

انواع متون برای محصّل و مفید بودن ه شعر در هم
های بندی و تحلیلتقسیم. اجتناب ناپذیر هستند

گیرند که جدید بیشتر بر مبنای روشی صورت می
شناسان کالسیک متأخر وی و عروض ارسطو

 هکامل ترین و قوی ترین شیو. اندشان بردهکاربه
دفترهای ، استفاده از زبان بدیع در اصول سخنوری

اثر کوئینتیلیان رومی )قرن اول پیش ، هشتم و نهم
 .(151: 1394، ایبرامزاست )از میالد( بیان شده 

به  زبان بدیع غالباً، از زمان یونان و روم باستان
دو مقوله تقسیم شده است که تمایزی ناهنجار و 

 اغلب متضاد میان این صنایع برقرار است:
1 .Figure of thought «یا « صنایع معناییTropes 

که به معنایی دور از معنای « صنایع بیان»
الّلفظی )حقیقی( یک کلمه یا عبارت اشاره تحت

نواعی این صنایع به ا. (Quinn, 2006: 428)کنند می
این صنایع عبارتند از:  ترینمهم»اند و تقسیم شده

Metaphor «استعاره» ،Simile «تشبیه» ،Metonymy 
، «مجاز جزء و کل» Synecdoche، «مجاز مرسل»

Personification «تشخیص» ،Irony «و « کنایه
و « رد خلف» Litotis، «اغراق» Hyperobleهمچنین 

Periphasis «عنوان صنایع ات بهکه گاهی اوق« اطناب
 .(Baldick, 2001: 264) «شوندمعنایی شناخته می

2 .Figure of speech «یا « صناعات بدیعی
Rhetorical figures «یا « فنون بالغتscheme 

صنایعی هستند که صرفاً بر نظم و « تمهید بالغی»
. کنندمیآن بر مخاطبان عمل  تأثیرترتیب واژگان یا 

شوند که انواعی تقسیم می این صنایع در غرب به
 کنند:تأکید توانند یک نکته را در چندین روش می

با قرار دادن کلمات در مقابل یکدیگر . الف
(Antithesis «تضاد)». 

با تکرار کلمات در الگوهای مختلف . ب
(Anadiplosis «ردالصدر الی العجز» ،Anaphora 
، «طرد و عکس» Antistrophe، «تکرارالصدره»

Chiasmus «و« وارونگی...). 
 Hyperbatonبا تغییر نظم طبیعی کلمات ). پ

 .«(تقدیم و تأخیر اجزای کالم»
 Asyndetonها )با از بین رفتن پیوستگی. ت

 .«(حذف حرف ربط»
با دگرگونی یا گسیختگی در وسط جمله . ث

(Anacoluhon «تغییر نحوی» ،Aposiopesis «مکث ،
 .«(ناگهانیه وقفه یا سکت

های خاص مخاطب فرض حالتبا . ج
(Apostrophe «التفات)». 

پرسش » Rhetorical questionیا با سؤال ). چ
 .«(بالغی

با عنوان  همچنین دسته دیگری از صنایع، گاه
figures of sound «که  شوندشناخته می« صنایع لفظی

، هم «Alliteration»به وسیله صنایعی مانند هم حروفی 
« Consonance»م صامتی و ه« Assonance»صدایی 
( باید افزود Baldick, 2001: 97ک: . )ر «شوندانجام می

ای مانند اعجاز قرآن کریم در میان غربیان چون مسئله
ه مطرح نبوده است علوم بالغی در میان آنان به انداز

: 1395ک: شمیسا، . راست )مسلمانان پیشرفت نکرده 
باستان  بر این اساس در غرب از همان دوران. (191

صناعات ادبی بر اساس کارکردهایی چون تفکیک 
صناعات لفظی و معنوی و نیز تأثیراتی که بر روی 

 اندبندی شدهگذارند طبقهمخاطبان می

( Figurative Languageاصطالح ) طورکلیبه
 هدر بالغت انگلیسی شامل هم« زبان مصنوع»

بیان و معانی ، بدیع، وجوه بالغت فارسی یعنی
توان تفاوتی بین اّما در همان نگاه اول می شودمی

فارسی  ایزبانهصناعات لفظی و معنوی مطرح در 
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فنون بالغت اسالمی شامل . و انگلیسی قایل شد
که در زبان عربی  بیان و بدیع است، سه علم معانی

. از قرن دوم و سوم هجری به تدریج شکل گرفت
اّما از  این سه علم در ابتدا به یکدیگر آمیخته بودند

قرن پنجم هجری توسط عبدالقاهر جرجانی و 
الدین سکّاکی و سعدالدین تفتازانی به این سراج

صناعات ، به همین دلیل. سه علم تقسیم شدند
بدیع ه لفظی و معنوی در بالغت اسالمی به دو دست

لفظی و معنوی تقسیم شدند که صناعات مطرح در 
ک: . رشود )علم معانی و بیان شامل آن نمی

 .(126: 1395، مقدمعمارتی
ای که باید به آن توجه داشت این است که نکته

شناسان در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی بالغت
بندی صنایع بالغی روی به مرور به تفکیک و طبقه

اند و حتّی سبک شاعران نیز با گذشت زمان بر آورده
. است های ادبی شناخته شدهمبنای نوع کاربرد آرایه

زبان نظامی »در میان شاعران ادبیات فارسی که چنان
تصویری و استعاری است و لذا با اطناب و اغراق و 

 کهآنعاطفه درآمیخته و کالً غیرمستقیم است حال 
ای دارد که با فردوسی نسبت به او زبان روایی ساده

در مقابل در . (37: 1392)شمیسا،  «ایجاز همراه است
 Alexanderالکساندر پوپ )»اند: گفته ادبیات انگلیسی

Pope( )1744انگلیس، استاد  اتیّ ادب ( در1688ـ
که چنان( است، همRhetorical Figures) یعیبدصنایع 

( بهترین استاد صنایع 1546ـ1616ویلیام شکسپیر )
 .(386: 1394)ایبرامز،  «باشد( میTropesبیانی )

توان یبا مقایسه فنون بالغت فارسی و انگلیسی م
 بارزی دست یافت که عبارتند از: هایتفاوتبه 

گانه فنون بالغت اروپایی بندی پنجتقسیم. الف
شود؛ این امر به اسالمی دیده نمی ـدر بالغت ایرانی

سبب آن است که بالغت در میان مسلمانان همچون 
های زبانی، بیش از هر چیز تحت تأثیر سایر پژوهش

توان گفت که ن دلیل میبوده است و به همی قرآن
گانه یونانی صرفاً به مسلمانان از میان مباحث پنج

 اند؛پردازی توجّه داشتهمبحث سخن
بندی فنون بالغت در میان مسلمانان تقسیم. ب
، بیان و بدیع، آن در سه مبحث معانیه و ارائ

 .بندی اروپاییان نداردکوچکترین شباهتی به تقسیم
، ای بالغی خودهمسلمانان در بررسی. ج

پراکنده ولی  طوربهموضوعات گوناگون را هر چند 
داشتند و به همین با موشکافی بیشتری تبیین می

های فنون بندیدلیل بسیاری از اصطالحات و طبقه
های اروپاییان اسالمی در بررسیـبالغت ایرانی

 .(95 /1 :1381، ک: صفوی. شود )ردیده نمی
نون بالغت اسالمی و فه مقایس، با این اوصاف 

 بندی کرد:توان در پنج گروه طبقهاروپایی را می
های بالغی مباحثی که در میان بررسی. 1
، آفرینیاز قبیل معنی، شوداسالمی دیده نمیـایرانی

 .سخن پیوندی واصول فن خطابه
های بالغی مباحثی که در میان بررسی. 2

، تجرید، شود؛ از قبیل ترصیعاروپاییان دیده نمی
 .اکتفا و جز آن، توجیه
اسالمی با  ـمباحثی که در بالغت ایرانی. 3

دقّت و تفصیل بیشتری طرح شده است؛ از قبیل 
 .انواع ایهام و کنایه

مباحثی که در میان اروپاییان با دقّت بیشتری . 4
تحلیل شده است؛ از قبیل تمایز میان صنایع لفظی 

 .و معنایی
سلمانان و اروپاییان مباحثی که در میان م. 5

مشترک است یا به یک اندازه مورد توجه واقع 
ک: . راستعاره )شده است؛ از قبیل تشبیه و 

 .(381ـ381 /1 :1373، فرشیدورد
بالغت  توان گفت:اجمالی میه در یک مقایس

در بین ایرانیان، با وجود گستردگی و تعدّد در انواع 
دیعی ـ ها و ترفندهای بیانی و بو اقسام آرایه

خاصیّت و عاری از و بی زائدها اگرچه برخی از آن
جوهر زیبایی است ـ به لحاظ نظم و ترتیب آشفته 

، تداخل زائدیعنی عالوه بر عناصر ؛ و درهم است
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های خود و نبودن مبناها در ها در مجموعهاین آرایه
تعریف حدود و ثغور موجب پریشانی این دانش 

ها گونه کتاباینبا این حال وجود . شده است
ای در طول تاریخ ادبیات فارسی عملکرد دوگانه

داشته است؛ ازسویی، موجب ثبت و ضبط جزئیات 
نبوغ شعری ایرانیان شده و از سوی دیگر، 
متأسفانه، موجب رکود در خالقیّت و نوآوری شده 
است تا جایی که حجم عظیمی از آثار ادبی فارسی 

است های همدیگر هبرداری از یافتمانند هم و کپی
 .(113: 1384اسپرهم، )

بالغت اروپاییان از های کتابمطالب »در مقابل 
در  آنچهولی ، تری برخوردار استبندی منظمطبقه

، فنون بالغت مطرح بوده عنوانبهمیان مسلمانان 
. با موشکافی بیشتری مورد تبیین قرار گرفته است

عدم تفکیک علمی موضوعات در هر دو روش 
مشهود است؛ هر چند این نارسایی در  الًکام

های کتابویژه های سنّتی مسلمانان و بهبررسی
، )صفوی «خوردبالغت فارسی بیشتر به چشم می

اسالمی  ـهای بالغی ایرانیپژوهش. (96 /1 :1381
فنون شعر  منابع بالغت یونانی و تأثیرکمترتحت 

ز کمدی یا حماسه بوده ا، یونانی از قبیل تراژدی
ذکر شد بالغت در میان که چنانسویی دیگر 

بوده  قرآن تأثیرمسلمانان بیش از هر چیز تحت 
ارسطو فن شعر هزرین کوب در ترجم. است

بالغت و بدیع و نقد عربی بیش از » نویسد:می
منطق و علم یونان باشد صبفه  تأثیرکه تحت آن

جعفر از بنو اگرچه کتاب قدامۀ را دارد قرآن تأثیر
توان باز نمی، ارسطو خالی نیست فنّ شعر یرتأث

 فنّ شعر ، تأثیرگفت که ذوق و بالغت اسالمی
زیرا آن ... و و بالغت یونانی را پذیرفته استارسط

ارسطو ذکر شده  فن شعرقواعد و اصولی که در 
فهم قوم خارج بوده است و ه است هم از حوصل

ها سازش و مناسبت نداشته هم با ذوق و طبع آن
 .(219: 1343، ارسطو) است

در « علام معاانی»بررسی تطبیقی تعریاف . 3ا3

 منابع فارسی و انگلیسی

های علم معانی در کنار دو علم بیان و بدیع، از شاخه
های بالغی است و هر سه، ابزارهای گانه دانشسه

. رودتحلیل متن ادبی از دید زیباشناسی به شمار می
ل زیباشناسی سنجی و تحلیروند آراستگی در سخن

گذرد را درمی« بیان»شود، آغاز می« بدیع»متن ادبی، از 
رسد و از این روست که برای می« معانی»و به علم 

کاویدن مفاهیم علم معانی، به ژرف کاوی و درنگ 
ترین بیشتری نیاز است، چراکه در علم معانی، درونی

دراین علم، . شودکاربردهای زیباشناسی بررسی می
که زمینه اساسی روبروییم، درحالی« جمله»ا اساساً ب

های ادبی در دو شگردهای هنری شاعرانه و آفرینش
 .است« واژه»علم بیان و بدیع، 

اگر علم بیان و بدیع را تکامل فن شعر 
توان علم می، )پوئتیکز( یا بوطیقای قدیم بدانیم

ای از فنّ خطابه معانی را هم شکل تکامل یافته
. وریقای کهن فرض کنیم)رتوریک( یا ریط

رتوریک پیش از هر چیز فن سخنرانی و بیان 
شفاهی بود که به مرور خود را در اختیار 

شاید از همین . نویسندگی و بیان مکتوب گذاشت
های رو باشد که در علم بیان ما همواره با قرینه

های حالی لفظی مواجهیم و در علم معانی با قرینه
فت یا موقعیت کلی اقتضای ـ که باید با ارجاع به با

 .(226: 1391، وندسپهشوند )کالم ـ فهمیده 
کبری و ه عطی کتاب که در تعریفی هبر پای

فارسی  هاییکی از نخستین رساله، موهبت عظمی
علم معانی »است: علم معانی آمده در تعریف 

شود کیفیت تطبیق علمی است که بدان شناخته می
شتمل است بر چند کالم مر مقتضای حال را و آن م

جا که شامل  آن ( واز113: 1381، )آرزو «باب
توان آن را همان شده میگفتار و نوشتار هر دو می

دبیری صناعتی است »علم و فن دبیری دانست؛ 
منتفع در ، مشتمل بر قیاسات خطابی و بالغی
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مخاطباتی که در میان مردم است بر سبیل محاورت 
ذمّ و حیلت و در مدح و ، و مشاورت و مخاصمت

و ظاهر  استعطاف و اغراء وثائق و اذکار سوابق
گردانیدن ترتیب و نظام سخن در هر واقعه تا بر 

، )نظامی عروضی «وجه اولی و احری ادا کرده آید
اند: نیز در تعریف علم معانی نوشته. (19: 1388

گون حاالت گونه، دانشی است که به یاری آن»
تضای شنونده و سخن به منظور هماهنگی با اق

(؛ علم 1: 1371، )تجلیل «شودخواننده شناخته می
، شود: اسناد خبریمعانی از هشت باب تشکیل می

، احوال متعلقات فعل، احوال مسند، احوال مسندالیه
اطناب و ، ایجاز، فصل و وصل، انشاء، قصر

در بالغت انگلیسی اصطالح  کهدرحالی. مساوات
(Decorum که )«ه این دیدگاه اشاره در نقد ادبی ب

، ادبی باید میان مضمون هکند که در هر گونمی
و اعمال داستانی و سبک روایت و  هاشخصّیت

، )ایبرامز «دیالوگ همخوانی وجود داشته باشد
توان تا حدودی معادل علم معانی ( را می95: 1394

شمیسا در کتاب که چناندر بالغت فارسی دانست 
در بالغت فرنگیان »یسد: نو( می221: 1394) معانی

Decorum  به این معنی است که کردار و گفتار هر
شخصّیت )از شاه تا گدا( مطابق شأن باشد و لذا 

 مقتضایبهتوان گفت که دکورم سخن گفتن می
بنابراین تفاوت ؛ «حال خود )گوینده( است

با علم معانی فارسی در این  Decorumاصطالح 
حال  مقتضایبهگوینده ، Decorumاست که در 

حال  مقتضایبهخود اّما در علم معانی گوینده 
 .گویدشنونده و خواننده سخن می

 بحث و بررسی. 3

کانش  نظریهو « حکمه افاد»بررسی تطبیقی . 5ا2

 فارسی و انگلیسی ایزبانهگفتاری در 
کنش گفتار در غرب تقریباً معادل خواست  نظریه

نی فارسی معاهای کتابدر « حکمه افاد»از خبر 

( در منابع Speech act theoryاست که ذیل عنوان )
کنش یا عمل  نظریهدر . شودبالغی غرب مطرح می

نقش گفتار با توجّه به رفتار گوینده و »گفتاری 
در . شودشنونده در ارتباط شخص بررسی می

نتیجه به گفتار از دیدگاه یک فعالیت ارتباطی 
گوینده و  شود که بستگی به مقاصدنگریسته می

، )شمیسا «گذارد داردتأثیری که بر شنونده می
 Speechدرمنابع غربی ذیل اصطالح . (53: 1394

act theory رویکرد فلسفی مدرن به  نویسند:می
به پنداشت دائمی فیلسوفان مبدل شده است ، زبان

بیانات انحصاری واقعی  ازجملهکه سخنان انسانی 
نظریه توسط  این. جهان استه یا دروغین دربار
( در 1911ـJohn Austin( )1961جان آستین )

هایی که پس از مرگ وی در کتاب سخنرانی
 How to Do Things) «ها کار کنیمچگونه با واژه»

with Works( )1962) ، منتشر شد با تمایز بین
طور واقعی یا دروغین در )که به« مشروط»سخنان 

« اعمال»شوند( و برخی از امور خارجی گزارش می
)که عمل کالمی در خودشان است ـ مانند 

درستی یا نادرستی بیانات( آغاز  جایبهامیدواری ـ 
کند که تجزیه و تحلیل بیشتر آشکار می. شودمی

 نظریهیک جمله ممکن است سه نوع متمایز از 
 گفتار را شامل شود:

( Locutionary actکنش لفظی یا بیانی ). 1
یک سخن دستوری  نعنوابهجمله ه حالت ساد

 .)ادای جمله(
 Illocutionaryکنش منظوری یا غیر ملفوظ ). 2

actاثبات، ( یعنی یک عمل فعال مانند تهدید ،
 .)قصدمان از ادای جمله(. اطمینان

( که همان Perlocutionary actکنش تأثیری ). 3
 .گفتار بر شنونده یا خواننده است تأثیر

، نظریه 1961بعد از مرگ جان آستین در سال 
( J. R. Searleکنش گفتاری بیشتر توسط جان سرل )

( و Speech Acts( )1969) «کنش گفتار»در کتاب 
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و نیز مشکالت  آثاری دیگر توسعه داده شده است
 Maryتجزیه و تحلیل ادبی توسط ماری لوئیز پرات )

Louise Pratt سوی یک نظریه کنش به»( در کتاب
 Toward a Speech Act« )گفتاری از مباحثات ادبی

Theory of Literary Discourse( )1977 اعمال شده )
 .(241ـBaldick, 2001: 240است )

« علم معاانی»های بندی تطبیقی مدخلطبقه. 3ا2
 درفارسی و انگلیسی

های تطبیقی علم معانی پیش از پرداختن به مدخل
حوزه علم معانی، عمدتاً، بر پایه »: باید دانست که

ربی و اصطالحات خاص آن سازمان یافته، نحو ع
فرض عمومی بر این است که مباحث علم معانی 

ای خاص جهان اسالم است و در بالغت غرب حوزه
این فرض البتّه تا حدودی . شودمعادل یافت نمی

ای صحیح است، چرا که در بالغت غرب با حوزه
مستقل به نام معانی مواجه نیستیم، امّا این بدین معنی 

یست که این حوزه در بالغت غرب مطرح نبوده ن
رخی از بنابراین ب؛ (137: 1395مقدم، عمارتی«)است

توان با معانی فارسی را میهای کتابهای مدخل
برخی اصطالحات بالغت انگلیسی تطبیق داد این در 

نکته قابل مالحظه، در »اند: حالی است که برخی گفته
 ایزبانهمعانی در  علم معانی، این است که قواعد علم

توان تمام اصولی را مختلف متفاوت است یعنی نمی
که در علم معانی در زبان عرب )و بالطبع زبان 
انگلیسی( مورد بحث است در مورد زبان فارسی هم 

اینک به . (55: 1353کدکنی، )شفیعی «منطبق دانست
های تطبیقی علم معانی فارسی و ای از مدخلپاره

 ازیم:پردانگلیسی می

های دساتوری در معناای ثانویاه جملاه. 5ا3ا2
 )تجاهل العارف(

( در تعریف 58: 1362رشیدالدین وطواط )
این صنعت چنان باشد » نویسد:العارف میتجاهل

کی شاعر در نثر یا در نظم چیزی را بگیرد و گوید 

ندانم کی چنین است یا چنان هر چند داند امّا 
 «.خویشتن را نادان سازد

العارف باید در نظر داشت ای که در تجاهلنکته
بیان معمواًل ه در این صنعت بالغی نحو»آن است که 

صورت سؤال بالغی است و نیز گاهی از افعال نفی به
عّلت . شوداستفاده می« نفهمیدم»و « دانمنمی»از قبیل 

عدم تشخیص آن است که شاعر چند امر را شبیه به 
العارف، جاهلپس ژرف ساخت ت. هم یافته است

 «تشبیه مضمر است که همواره با غلو همراه است
 امّا در بالغت انگلیسی:. (99: 1395)شمیسا، 

1 .Rhetorical question «ای پرسش بالغی جمله
که هدف از پرسیدن آن  است با ساختار سؤالی

بلکه ، خواهی و فراخواندن به پاسخ نیستآگاهی
 تأثیراین . استبیانی  تأثیرهدف آن دست یافتن به 

با اظهار مستقیم تفاوت دارد و معموال مؤثرتر از آن 
اگر این سؤال بالغی ، مثالً در گفتار روزمره. است

 (?Isn't is a shame)« آور نیستخجالت»را بپرسیم 
ه نقش یک جایگزین تأثیرگذار برای جمل

بر دارد )( را It's a shaem« )آور استخجالت»
این « غیرکالمیه انگیز»ی کنش گفتار نظریه اساس

اظهار آن ، جمله پرسش نیست بلکه برعکس
 کاربهاین صناعت غالباً در نطق انگیزشی . است(

و قصد آن ایجاد لحن خطیبانه برای سخن  رودمی
« ای برای باد غربیقصیده». منثور یا منظوم است

(Ode to the West Wind( )1821 اثر شلی )
(Shelley( )1851با 1797ـ ) مشهورترین پرسش

 یابد:بالغی ادبیات انگلیسی خاتمه می
O, Wind, 
If winter comes, can Spring be far behind 

 ای باد، آه
، )ایبرامز رسد؟آیا بهار دیر می، اگر زمستان بیاید

1394 :385). 
صنعتی »در بالغت انگلیسی  Aporiaاصطالح . 2

یا در کند، بدیعی است که در آن سخنران اندیشه می
. نظر دارد که در مورد یک سؤال شک داشته باشد
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 ,Well« )توان گفت؟خوب، چه می»برای نمونه: 

what can one say? یک دانم کدامبه سختی می»( یا
 I hardly know which of you is« )از شما بدتر است

the worse) (Baldick, 2001: 17). 

 متقدیم و تأخیر اجزای کال. 3ا3ا2
معانی فارسی تقدیم و تأخیر کالم های کتابدر 

احوال مسند و ، ذیل عناوینی چون احوال مسندالیه
بالغیون . شوداحوال متعلّقات فعل توضیح داده می

دالیل مقّدم یا مؤخر شدن هر ، در این سه مبحث
ای یک از اجزای کالم را با توجه به اغراض ثانویه

کنند میشود بررسی که در هر مورد ایجاد می
لونگینوس . (161ـ161: 1395، مقدمک: عمارتی.ر)
( در مورد تقدیم و تأخیر اجزای 65ـ67: 1379)

 :نویسدکالم می
« تقدیم و تأخیر»یا « قلب»صورت بالغی 

(Hyperbatonرا نیز باید در این ردیف قرار داد ) .
این صورت بالغی توالی معمول کلمات یا 

توان گفت که با این زند و میها را برهم میاندیشه
شور و هیجان را فراهم ه عمل مؤثرترین مشخص

زیرا نویسندگان بزرگ نیز ـ مانند کسانی ؛ آوردمی
که حقیقاً دچار خشم یا ترس یا دستخوش تنفر و 
حسادت و یا احساس شدید دیگری هستند )زیرا 

شمارند، های شدید متعدد و حتّی بیاحساس
را نام برد( و هر  آنهاه توان همکه نمیطوریبه

شوند و با هیجان، لحظه از مقصود خود منحرف می
ه کشند که دنبالهای دیگری را به میان میموضوع

و سپس دوباره به مطلب اصلی  بحث نیست
و تحت تأثیر انقالب مداومی که  گردندبرمی

همچون بادی شدید آنها را به این سو و آن سو 

و توالی های گوناگون نظم صورتکشد، بهمی
زنند ـ با ها را برهم میطبیعی کلمات و اندیشه
به تقلید « تقدیم و تأخیر»استفاده از صورت بالغی 

و در واقع همان عمل را انجام  پردازندطبیعت می
اوج خویش است ه زیرا هنر آنگاه در نقط؛ دهندمی

که عین طبیعت جلوه کند و طبیعت نیز زمانی به 
را در خود نهفته داشته رسد که هنر غایت خود می

را از کتاب « ایدیونوسوس فوچه»گفتار . باشد
 هرودوت مثال بیاوریم:

سرنوشت ما به مویی بسته است ای مردم 
. فراریه آن هم برد، ایونی! که آزاد باشیم یا برده

، خواهید رنج جنگ رابه جان بخریداکنون اگر می
انید تواما می، شوداکنون آغازمیهایتان از همرنج

 .دشمن را شکست دهیم
 نظم طبیعی کلمات چنین بود:

ای مردم ایونی! اکنون وقت آن است که 
زیرا سرنوشت ما ، های جنگ را به جان بخریدرنج

 ...به مویی بسته است
را « ای مردم ایونی»این سخنور جای کلمات 

ه عوض کرده است و سخن خود را با آنچه مای
گویی در برابر  کهچنان، کندوحشت است آغاز می

چنین خطری وقت گفتن هیچ چیز دیگری را به 
در ضمن مسیر اندیشه را . شنوندگانش ندارد

برای آنان از لزوم  کهآنپیش از  رایزکند؛ عوض می
های جنگ )که مقصود او در تحریض تحمّل رنج



 5211، بهار و تابستان 0 یاپیچهارم، شمارة اول، پ سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  33

دلیل این تحریض را به دست ، است( بگوید
ته سرنوشت ما به مویی بس»گوید دهد و میمی

به نحوی که گویی سخنان او بیان ضرورت « است
 .و مطالعه تأملاست نه حاصل 

در منابع جدید انگلیسی ذیل اصطالح 
(Hyperbatonمی ) :صناعتی بدیعی که در آن »نویسند

جا، کلمات از نظم و ترتیب عادی و معمول خود جابه
ای بسیار اند که شیوهپس و پیش یا مقدم و مؤخر شده

( بسیار 1618ـ1674) لتونیمجان . عر استرایج در ش
طور که در این کند هماناز این صنعت استفاده می

 (:Paradise Lostگمشده )خطوط از بهشت 

 

High on a throne of royal state, which far 
Outshone the wealth of Ormuz or of Ind, 
Or where the gorgeous East, with richest hand 
Showers on her kings barbaric pearl and gold, 
Satan exalted sat (Cuddon, 2013: 346). 
صنعت بالغی تغییر نظم طبیعی کلمات یا 

(Hyperbaton در بالغت انگلیسی جز صناعات )
بنابراین کارکرد ؛ ( استFigure of speechبدیعی )

این صنعت در بالغت انگلیسی دوگانه است: از 
م و تأخیر در کالم برای این تقدیسو، یک

تأثیرگذاری و ترغیب بر شنونده )مخاطب( با 
اغراض ثانویه متناسب با حال و مقال و از سویی 

 .ویژه در شعر استایجاد نظم موسیقایی به، دیگر

 پیوستگی و گسستگی )وصل و فصل(. 2ا3ا2
( درباره فصل و وصل در 217ـ218: 1371ارسطو )

ثر یا باید متّصل باشد یا زبان ن» نویسد:بالغت می
طور مقطع، منظور از سبک متّصل آن است که به

پایان نیست و فقط هنگامی ه طبیعی دارای نقط
ه گردد که دیگر چیزی برای گفتن دربارمتوقف می

این سبک اقناع کننده . موضوع باقی نمانده است
صورت نامحدود تواند بهمی کهآننیست، به سبب 

رتی که انسان دوست دارد یک ادامه یابد، در صو
سبک مقطع آن است . توقف در مقابل خود ببینده نقط
داشته باشد و در عین حال چندان  هاییبخشکه 

طوالنی نباشد که نتوان آن را در یک نظر مالحظه 
چنین زبانی اقناع کننده بوده به آسانی درک . کرد
که درست اقناع کننده است به جهت آن. شودمی

حدود است، به عالوه شنونده احساس معکوس نام

قطعی ه کند که چیزی اخذ کرده و به یک نتیجمی
رسیده است، در صورتی که چیزی را در مقابل خود 

جایی نرسیدن، اقناع کننده نیست و نیز ندیدن و به
 «.توان دنبال کردسخن را به آسانی میه رشت

( در تعریف فصل 63ـ64: 1362رشید وطواط )
المقطع: معنی او باره باره بود و » یسد:نوو وصل می

این صنعت چنان باشد کی شاعر در بیت کلماتی 
آرد کی حروف هیچ کلمه از آن در نبشتن به هم 

الموصل: پارسی پیوسته بود و این صنعت . نپیوندد
چنان باشد کی شاعر در بیت کلماتی آرد کی 

 «.حروف آن کلمات در نبشتن از هم گسسته نباشد
 بالغت انگلیسی:امّا در 

در بالغت  Parataxisو  Hypotaxisدو اصطالح . 1
انگلیسی به ترتیب معادل وصل و فصل در بالغت 

عبارت است از فرآیند  hypotaxis»باشند: فارسی می
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مرکّب و در ه ساماندهی عبارات وابسته در یک جمل
به معنای ساماندهی عبارات  parataxisمقابل آن 

 .(Quinn, 2006: 203) «باشدیپایه مهماهنگ یا هم
در منابع انگلیسی از سبک پیوسته و سبک . 2

 گسسته نیز سخن به میان آمده است:
Hypotactic style  یا مّتصل( « پیوسته»)سبک

 های زمانی، منطقیسبکی است که روابط و بستگی
و نحوی میان اجزاء و جمالت با استفاده از کلمات 

«( بنابراین»، «چونکه»، «سپس»، «وقتی که»)ازجمله 
یا با «( در نتیجه»، «به منظور»یا عبارات )مانند 

 .شوداستفاده از عبارات و بندهای متمم بیان می
Paratactic style  یا منفصل( « گسسته»)سبک

ای سبکی است که در آن اجزا یک جمله، یا مجموعه
از جمالت کامل، یکی پس از دیگری استقرار 

که میان آنها رابطه یا حروف ربط یابند، بدون این می
آورده شود، اما اساساً در اغلب موارد از حرف ربط 

 ینگویهمسبک ارنست . شوداستفاده می« و»
. )منفصل( است« گسسته»( مشخصاً 1899ـ1961)

آفتاب باز هم »اجزاء جمله زیر از رمان وی به نام 
(، فقط با The sun also Rises( )1926« )کندطلوع می

 اند:به هم پیوند خورده« و»حرف ربط چند 
It was dim and dark and the pillars went high up, 
and there were people praying, and it smelt of 

incense, and there were some wonderful big 
buildings. 

و  ها مرتفع بودندتاریک و کم نور بود و ستون
و  آمدبوی کندر می و افرادی مشغول نیایش بودند

 «انگیزی در آنجا بودهای بزرگ شگفتخانه
 .(431ـ431: 1394، )ایبرامز

صنعتی بالغی است که  Asyndetonاصطالح . 3
جویی حروف ربط، در آن برای عجله و صرفه

حروف شرط یا تعریف و حتی ضمایر حذف 
 The Arte of English Poesiaدر  Puttenham. شوندمی

نامد، امّا در شعر مدرن می« سستزبان »آن را 
 .W. Hانگلیسی )برای نمونه آثار ویستن هیو آودن 

Auden (19731917ـ) ، رابرت لوئلRobert Lowell 
 John Berryman( و جان بریمن 1917ـ1977)
ای برای دستیابی به بیان عنوان شیوه( به1972ـ2112)

جان میلتون . فشرده و متراکم محبوبیّت خاصی دارد
 کند:ویژه در بهشت گمشده استفاده میغلب از آن بها

The first sort by their own suggestion fell 

Selfـtempted, selfـdepraved; man falls, deceived 

By the other first; man therefore shall find grace, 

The other none... (Cuddon, 2013: 5657ـ) 
 پیشنهاد خودش کاهش یافت بر اساساولین نوع 

 خوردافتد، فریب میخودفریبی، خودتباهی، انسان می
 انسان باید زیبایی را کشف کند؛، در درجه دوم اول
 ...هیچ کس دیگری

 اطناب ومساوات، ساختار جمله: ایجاز. 3ا3ا2

ها بر سه گونه است: ساختار جمله در همه زبان
رسی در این در بالغت فا. اطناب و مساوات، ایجاز

معنایی که گوینده در ذهن دارد »مورد آمده است: 

یا ، تواند ادا کند: یا به طریق اختصاربه سه وجه می
و یا به وجه مساوات در  به طریق تفصیل و اطناب

از این راه بحث در سه مبحث ایجاز . معنی و لفظ
: 1363، )صفا «آیدو اطناب و مساوات پیش می
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اطناب و مساوات ، حث ایجازباید افزود که مب. (43
علم معانی است تا آنجا که ه یکی از مباحث ویژ

ای بالغت را شناخت مواضع ایجاز و اطناب و عده
اند آن در کالم توصیف کردهه گیری هنرمندانبهره

ابوهالل عسکری . (73: 1391، ک: کاردگر. ر)
( 281: 1372) نیصناعتهـ( در کتاب  395)وفات: 

مختلفی که از بالغت ارائه در کنار تعاریف 
ایجاز است بدون عجز ، بالغت»نویسد: می، دهدمی

معانی و همایی در . «و اطناب است بدون بطالن
مبحث ایجاز و »نویسد: ( می131: 1371) انیب

اطناب به قدری مهم است که بعضی آن را اساس 
بالغت شمرده و بالغت را به کالم موجز تفسیر 

الاقل ، که تمام بالغت نباشد حق این است. اندکرده
آرزو در کتاب . «یکی از ارکان اساسی آن باشد

( خود 179: 1381) یعظمکبری و موهبت ه عطی
ادا کردن اصل مراد به »نویسد: در این مورد می

لفظی است که مساوی آن باشد یا به ناقصی که 
اول . وافی باشد بدان و یا زایدی که فایده دارد

ایجاز در . «سیوم اطناب، یجازدوم ا، مساوات است
بالغت فارسی به دو قسم ایجاز قصر و ایجاز 

( 181: 1375شفیعی کدکنی ). رودمی کاربهحذف 
 نویسد:صنعت ایجاز در ادبیات فارسی میه دربار

محدودیت محور عمودی ]خیال است[ که سبب »
شده است شاعران برای جبران آن به گسترش محور 

شوند و سبب شده است که افقی شعر خود متمایل 
نوعی ایجاز برسد که در شعر فارسی از نظر فرم به

 توان یافتادب فارسی هیچ قومی مشابه آن را نمی
و چون مجال تخیل وسیع در طول شعر نبوده، 

ترین تصویر ترین و وسیعاند عمیقهمواره کوشیده
را در یک بیت و گاه در یک مصراع و حتّی نیم 

ند چرا که طول شعر مجالی مصراع جایگزین کن
 «.داده استبرای گسترش خیال نمی

( در مورد بسط مقال 43: 1379لونگینوس )
(Amplificationمی ):از این صورت بالغی » نویسد

شود که طبیعت مطلب روایی یا وقتی استفاده می
خطابی )از قبیل متن دفاعیه در دادگاه( ایجاب 

شود و هر  های مختلف تقسیمکند که به قسمتمی
توّقف و آغازی در خالل مطلب با عبارات واالتری 

 کهطوری، بههای پیشین را تقویت کندقسمت
تأثیرگذاری آن مطالب یکی پس از دیگری درجه 

بسط مقال ممکن است گاهی . به درجه بیشتر شود
گسترش یک مطلب عادی و معمولی باشد و یا 

و  بحث پرشوری که وقایع و دالیل را تقویت کند
زیرا ؛ بندی منظم دالیل یا حوادث و افکاریا تقسیم

با . تواند اشکال گوناگون داشته باشدبسط مقال می
از این  یکهیچسخنور باید بداند که ، وجود این
تواند به خودی خود بدون شکوهمندی انواع نمی

مگر در مواردی که مردم به ، کامل و مؤثر باشد
ضعیف و  هیجان آمده باشند یا طرف مقابل

اگر بسط مقال از ، در هر حال. اعتبار شده باشدبی
درست مانند این است که ، شکوهمندی عاری باشد

وقتی ، بسط مقال، روح را از بدن جدا کرده باشند
نیروی خود را ، که با افکار شکوهمند تقویت شود

 «.شوددهد و خالی میاز دست می
تفاوت ه پس از آن لونگینوس دربار

 دهد:با بسط مقال چنین توضیح میشکوهمندی 
به نظر من تفاوت بین این دو از این قرار است: »

شکوهمندی بر واالیی و تعالی سخن استوار است 
شکوهمندی را ، رواز این. و بسط مقال بر وفور آن

توان در یک فکر ساده بازیافت و حال اغلب می
که بسط مقال ناگریز با کمیت و نوعی فراوانی آن

 .(44: 1379، )لونگینوس «است همراه
گاه لونگینوس سخن خود را در مورد اطناب آن

کس کنم هیچگمان می» دهد:بالغی چنین ادامه می
« اطناب بالغی»این نکته را انکار نکند که 

(Periphrasisدر شکوه سخن مؤثر است ) .
صداهایی که ه در سای، در موسیقی هان کسهمان

صدای اصلی برای گوش ، شودنامیده می« همراهی»
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اطناب بالغی نیز اغلب صدای ، شودتر میمطبوع
آهنگی اثر این هم. همراهی است برای بیان اصلی

به شرطی که به ، عظیمی در جلوه دادن زیبایی دارد
پرگویی و عدم تناسب منجر نشود و تلفیقی 

 .(76)همان:  «آهنگ ارائه شودهم
رافت خاصی با وجود این، اطناب بالغی، اگر با ظ»

باری است، بسیار کار نرود، صورت بالغی زیانبه
های دیگر؛ زیرا خالی و سنگین بارتر از صورتزیان

 .(77)همان:  «آور داردکند و اثری ماللجلوه می
ایجاز ه ( دربار113: 1379در پایان لونگینوس )

یک عنصر دیگر نیز که ممکن » افزاید:مُخل می
های افراطی جمله برش، است از شکوه بکاهد

وقتی به ایجاز ُمخل ، شکوه و عظمت. است
منظور از این . کنندمیعمالً مثله ، محکوم شود

، جمالت نیسته اختصار فشردگی درست و شایست
آن جمالتی است که به عمد کوتاه و ه بلکه هم

سبک بریده اندیشه را مثله . بریده بریده شده است
مستقیمًا فشردگی آن را  کهآنکند و حال می
این ، از سوی دیگر. مقصود راهبر است سویبه

نکته هم واضح است که طول و تفصیل جمالت 
زیرا که معمواًل غیر الزم و ، گیردروح سخن را می

 «.کندجا جلوه میبی

در بالغت انگلیسی اصطالحات زیر  طورکلیبه
اطناب و مساوات در بالغت ، توان با ایجازرا می

 فارسی تطبیق داد:
)به معنی حذف  Ellipseیا  Ellipsisاصطالح . 1

حذف کلمه یا کلماتی »یا ادغام( عبارت است از 
ازجمله که برای روشنی کامل متن مورد نیاز خواهد 

یک شکل . توان مفهوم متن را درک کردبود، اّما می
رایج از آن در گفتار و در شعر این نمونه از شکسپیر 

روم/ من به ایرلند می( »I will (go) to Irelandاست: )
( T. S. Eliotالیوت ). اس. توسط تی. «خواهم رفت

( و دیگر شاعران مدرنیسم به فراوانی 1888ـ1965)
بنابراین ؛ (Bakdick, 2001: 77)« شوداستفاده می

در بالغت انگلیسی معادل ایجاز  Ellipsisاصطالح 
 .حذف در بالغت فارسی است

ای یونانی به ژهوا») Brachiologyاصطالح . 2
یا سخن کوتاه( بیانگر بیان  short speechمعنای 

دوبیتی قهرمانانه ه مختصر و فشرده و مشخصّ 
سیما داد این اصطالح . (Cuddon, 2013: 90«)است

را معادلی برای ایجاز قصر ذکر کرده است و 
این قسم ایجاز در ، انگلیسی ادبیاتدر »نویسد: می

متافیزیکی یافت  های حماسی و اشعارمزدوجه
 برای نمونه:، شودمی

This flea is you and I, and this 
Our marriage bed, and marriage temple is 

 و بستر وصل ما من و تو هستیم، )این کک
، )داد «این کک» جایبه« و». ) و معبد پیوند ما

1392 :63). 
 عبارت است از: Amphlificationاصطالح . 3
آن از زبان برای گسترش،  ای که درشیوه»

بخشی از بالغت . شوداستفاده میتأکید بزرگنمایی یا 
(Rhetoric( و در خطابه )Oratoryرایج است ) . اغلب

شود، برای برای نایل شدن به اثری خاص استفاده می
 Our« )دوست متقابل ما»نمونه در این بخش از رمان 

Mutual Friend (1812ـ1871) کنزید( اثر چارلز: 

Mr and Mrs Veneering were bran-new people in 
a bran-new house in a bran-new quarter of 
London. Everything about the Veneerings was 
spick and span new. All their furniture was new, 
all their friends were new, all their servants were 
new, their plate was new, their carriage was new, 
their harness was new, their horses were new, 
their pictures were new, they themselves were 
new, they were as newly-married as was lawfully 
compatible with their having a bran-new baby, 
and if they had set up a great-grandfather, he 
would have come home in matting from the 
Pantechnicon, without a scratch upon him, 
French-polished to the crown of his head 
(Cuddon, 2013: 30-31) 

ای آقا و خانم ونیرینگ نوی نو بودند ساکن خانه»
نو، در یک قسمت نوی نو از لندن، هر آنچه مربوط 

تمام وسایلشان . شد سر تا پا نو بودمیها به ونیرینگ
هایشان نو پیشخدمت. نو بودند، دوستانشان نو بودند

شان نو بود، بودند، بشقابهایشان نو بود، کالسکه
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هایشان یراقشان نو بود، اسبهایشان نو بودند، عکس
و تا بدان حد نو عروس  نو بودند، خودشان نو بودند

اشتن یک کوچولوی و داماد بودند که قانوناً برای د
و اگر قرار بود پدر پدربزرگشان  نوی نو محقّ باشند

را زنده کنند، اوباکاله حصیری بدون کوچک ترین 
خراشی، از پا تا نوک سر برق افتاده، یکراست از 

 .آمدپانتکنیکون به خانه می

آمیز مبالغهتأکید در این جمالت نویسنده برای 
خانم وآقای آمیزبودن افراط« لوکس»و « نو»بر 

، در توضیحات خود از محل زندگی، ونیرینگ
و سایر  سر و وضع خانم و آقا، ظاهر خانه

بودن را مکررًا « نو»صفت ، های زندگی ایشانجنبه
ها تعمیم برد و آن را به تمام این جنبهمی کاربه

این طرز استفاده از زبان ایجاد  هنتیج. دهدمی
ایی صفت ناک از رهگذر بزرگنمتأثیری خنده
 .(421: 1392، )داد «مذکور است

یک »عبارت است از  Periphrasisاصطالح . 3
( از استناد roundabout speechروش غیرمستقیم )

نامگذاری  جایبهچندین کلمه  هوسیلبه چیزی به
 عنوانبهمعموالٌ . آن در یک کلمه یا عبارت مجرد

 عبارات زائد اغلب، شودبیان غیرمستقیم شناخته می
 passed« )مردن»در نیکوکردن عناوینی از قبیل 

away مرگ»( برای( »diedاستفاده می )اّما ، شوند
. توانند تأثیری بسیار قوی در شعر داشته باشندمی

خاصی توسط شاعران قرن  طوربهاین اصطالح 
 هها را از استفادهجدهم که اصل ادب و احترام آن

وم کرده بود اصطالحات پیش پا افتاده )مبتذل( محر
 finny« )داربالهه قیبل»ها ترویج شد: مثالً ماهی

tripeشعرگودال )ودر ، ( نامیده شده بودندThe 

Grave) (1743اثررابرت ) ( بلرRobert Blair )
ای است که چشم لوله، تلسکوپ، (1931ـ2111)

بنابراین ؛ (Baldick, 2001: 189) «کندرا نیرومند می
بالغت انگلیسی قابل  در Periphrasisاصطالح 

 .تطبیق با اطناب در بالغت فارسی است

که از فروع اطناب و  Pleonasm اصطالح. 4
 معادل حشو قبیح در بالغت فارسی است:

، استفاده از کلمات غیرضروری فرعی )اضافی(»
نیازی رخ ای که در آن چنین تکرار بییا جمله

 )در this moment in timeمانند عبارت: ، دهدمی
 .(Baldick, 2001: 195) «این لحظه از زمان(

در »)همانگویی( که:  Tautologyاصطالح . 5
عبارتی که در آن گزاره در موضوع ، منطق و بالغت

« مردان مجرد مرد هستنده هم»وجود دارد مانند: 
(All bachelors are men)  و یا شامل کلمات

مانند عبارتی است که در طول ، غیرضروری
( بسیار مورد استفاده Watergateترگیت )دادرسی وا

)در این نقطه  at this point in timeقرار گرفته است 
 «)در این زمان( at this time جایبهدر زمان( 

(Quinn, 2006: 411). 

 های تحقیقنتایج و یافته. 4
بررسی تطبیقی در سه حوزۀ معانی، بیان و بدیع، . 1

هنری و تحلیل بندی بالغی این شگردهای در طبقه
ویژه در علم زیباشناختی متن ادبی موثّر است؛ به

های زیباشناختی ساختار جمله معانی که به تحلیل
پردازد، دانشی است مهجور، کمتر شناخته شده و می

. درونی، در بررسی کاربرد زیباشناسی ساختار جمله
بندی بالغی علم ها در طبقهها و ناهمانندیهمانندی

های زبان فارسی و انگلیسی از زمینه معانی در دو
های بنیادین زیباشناختی و جهان نگری، نگره

 .خاستگاه هنری دو زبان سرچشمه می گیرد

بندی بالغی در حوزۀ علم معانی در طبقه. 2
به رغم گستردگی و تنوع مباحث این ، زبان فارسی

علم با نوعی آشفتگی در نظم و ترتیب همراه 
رنگ این مباحث بسیار است؛ هرچند دقّت و د

بندی در زبان درخور توجّه است؛ امّا این طبقه
، در زبان فارسی. رسدتر به نظر میمنظم، انگلیسی

به مباحثی در حوزۀ علم معانی بیش از زبان 
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هشت باب علم  مانندانگلیسی توجّه شده است 
احوال ، احوال مسندالیه، اسناد خبری) یفارسمعانی 
فصل و ، انشاء، قصر، ات فعلاحوال متعلّق، مسند
در  کهدرحالی. اطناب و مساوات(، ایجاز، وصل

به فنون ، زبان انگلیسی در حوزۀ علم معانی
، سخن پیوندی، آفرینیگانه بالغت )معنیپنچ

، انسجام، ابداع، (و رفتارییادسپاری پردازی، سخن
در . بیشتر توجّه شده است، انگیزشی تأثیرسبک و 

شکل تکامل ، در زبان انگلیسیعلم معانی ، اصل
بافتۀ رتوریک )فن خطابه( با خاستگاه یونانی آن 

مباحثی ماننداغراض ادبی و ، از سوی دیگر. است
ساختار جمالت ، اسنادخبری، زیباشناختی خبر

تقدیم و تأخیر اجزای ، ثانویه درمعانی دستوری
ساختارهای بیان ، پیوستگی و گسستگی کالم، کالم

اطناب و مساوات( در حوزۀ علم ، ازلفظ ومعنا )ایج
معانی در زبان فارسی با درنگ و دقّت بیشتری بیان 

شماری . تری داراستبندی دقیقشده است وطبقه
، گانه علم معانی در زبان فارسیاز مباحث هشت

در چارچوب اصطالح ، در بالغت انگلیسی
«Decorum »گیرد که به معنای آن است که می یجا

، اعمال داستانی، هاشخصیّت، نباید بین مضمو
سبک روایت و دیالوگ همخوانی وجود داشته 
باشد و کردار و گفتار هر شخصیّت باید مطابق 
شأن و مقتضای حال گوینده باشد ولی در علم 

حال  مقتضایبهگوینده ، معانی در زبان فارسی
 .گویدشنونده و خواننده سخن می

 منابع
کبری و  هعطی. (1381) الدین علی خانسراج ،آرزو

موهبت عظمی )نخستین رساالت به زبان فارسی 
 .کوشش دکتر سیروس شمیسابه .در بیان و معانی(

 .تهران: فردوس .چاپ اوّل
فارسی و  ادبیاتجستاری در ». (1384) داوود ،اسپرهم

 .9دوره  مجلّه زبان و ادب فارسی. .«انگلیسی
 .92ـ117صص  .23 هشمار

فرهنگ . (1394) هرفم ،گالت یچفر اچ؛. ام ،ایبرامز
 .سعید سبزیان هترجم .توصیفی اصطالحات ادبی

 .تهران: راهنما .چاپ دوم
عبدالحسین ترجمه  .فّن شعر. (1343) ارسطو

 .تهران: بنگاه ترجمه و نشر .چاپ دوم .کوبزرّین
 همجتر .ریطوریقا )فنّ خطابه(. (1371)ـــــــــ. 

 .التهران: اقب .چاپ اوّل .پرخنده ملکی

 آرزو ،احمد؛ پوریزدان پناه کرمانی ،امیری خراسانی
سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم ». (1391)

 .1 هشمار .اوّل هدور .نقد ادبیه پژوهشنام .«بالغت
 .1ـ28صص 

 .چاپ پنجم .معانی و بیان. (1371) جلیل ،تجلیل
 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی

تباط کالمی بررسی نظریه ار». (1387) الله ،جهاد
 هشمار .ادبیاتکتاب ماه  .«یاکوبسن در علم معانی

 .5ـ11صص  .129
 .فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی. (1392) سیما، داد

 .تهران: مرواید .چاپ ششم
آینه  .«تاریخچه علوم بالغی». (1385) مصطفی ،ذاکری

 .93ـ119صص  .32 هشمار .جدید هدور .میراث
البالغه در علم لممعا. (1353) محمّدخلیل ،رجایی

شیراز: دانشگاه  .چاپ دوم .معانی و بیان و بدیع
 .شیراز

یابی علم ارتباطات در ریشه». (1381) حجّت ،رسولی
و علوم انسانی  ه ادبیاتدانشکد .«دانش بالغت
صص  .4 هشمار .وهشتمچهلسال .دانشگاه تهران

 .319ـ326
 هبالغت تطبیقی )در حوز. (1391) اهللعزت ،وندسپه

 ادبیاتدکتری زبان و  رساله .فارسی و انگلیسی(
 .دانشگاه عالمه طباطبایی .فارسی

ای کوتاه بر مقدّمه». (1353) محمّدرضا .کدکنیشفیعی
. 15 هشمار. خرد و کوشش. «مباحث طویل بالغت

 .47ـ78صص 
تهران: . چاپ دوم. موسیقی شعر. (1358. )ـــــــــ
 .آگاه

چاپ  .یال در شعر فارسیصور خ. (1375. )ـــــــــ
 .تهران: آگاه .ششم

 .تهران: میترا .چاپ دوم .بیان. (1392) سیروس .شمیسا
 .تهران: میترا .چاپ چهارم .معانی. (1394.)ـــــــــ
 .چاپ ششم .نگاهی تازه به بدیع. (1395. )ـــــــــ

 .تهران: میترا
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علم معانی و دستور ». (1386) فاطمه ،صالحی
 8 هشمار .ادبیاتکتاب ماه  .«گرای هلیدینقش

 .32ـ41صص  .(122)پیاپی 
آیین سخن مختصری در معانی . (1363) اهللذبیح ،صفا

 .تهران: فردوس .چاپ یازدهم .و بیان فارسی

جلد  .ادبیات از زبانشناسی به. (1381) کوروش ،صفوی
 .تهران چشمه .چاپ اوّل .اوّل
ی حال و جایگاه رعایت مقتضا». (1385) اکبر ،صیادکوه

مجّله  .«های ادبی سنّتی و نوینمخاطب در نظریه
 .وپنجمدوره بیست .اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 .117ـ132صص  .(48شماره سوم )پیاپی 
ای در معیارالبالغه مقدّمه. (1372) ابوهالل ،عسکری

صناعتین نظم و نثر ترجمه مباحث علوم بالغت )
 .چاپ اوّل .جواد نصیری محمد همجتر .عربی(

 .تهران: دانشگاه تهران
چاپ  .در قلمرو بالغت. (1372) محمد ،علوی مقدّم

 .مشهد: آستان قدس رضوی .اوّل
معانی و . (1393) رضا ،زادهاشرف؛ محمد ،علوی مقدّم

 .تهران: سمت .چاپ دوازدهم .بیان
بالغت: از آتن تا مدینه . (1395) داوود ،مقدمعمارتی

یونان و روم باستان و ه بررسی تطبیقی فن خطاب
چاپ  .بالغت اسالمی تا قرن پنجم هجری قمری

 .تهران: هرمس .اوّل

نگاهی انتقادی ». (1386) محمود ،فتوحی رودمعجنی
ادب . «های بالغت سنّتیبه مبانی نظری و روش

 .9ـ37صص . 3 هشمار. 2 هدور. پژوهی
شکنی بالغی: نقش صناعات ساخت». (1387ـــــــــ. )
فصلنامه نقد  .«در شکست و واسازی متنبالغی 

 .119ـ135صص  .3شماره  .1دوره  .ادبی
 .جلد اوّل .نقد ادبیه دربار. (1373) خسرو ،فرشیدورد

 .تهران: امیرکبیر .چاپ دوم
بازنگری بحث اطنابی در کتب ». (1391) یحیی ،کاردگر

 .(5)پیاپی  2 هشمار .سال سوم .فنون ادبی .«بالغی
 .73ـ92صص 

 .رساله لونگینوس در باب شکوه سخن. (1379) نوسلونگی
 .تهران: نگاه .چاپ اوّل .رضا سیّدحسینیترجمه 

نظم و ساختار در نظریه بالغت ». (1386) مریم ،مشرف
و علوم  ادبیاتدانشکده ه پژوهشنام .«جرجانی

صص  .54 هشمار .انسانی دانشگاه شهید بهشتی
 .413ـ416

نامه هنر شاعری: واژه. (1385) میمنت ،میرصادقی )ذوالقدر(
ها و فرهنگ تفصیلی اصطالحات فن شعر و سبک

 .تهران: کتاب مهناز .چاپ سوم .های آنمکتب
. (1388) علیعمربناحمدبن ،نظامی عروضی سمرقندی

با اهتمام  ،قزوینی محمدتصحیح عالمه  .چهار مقاله
چاپ  .به کوشش مهدخت معین ،معین محمددکتر 

 .معاصر تهران: صدای .اوّل
السّحر فی حدائق. (1362) محمدرشیدالدین  ،وطواط

 .چاپ اوّل .عبّاس اقبال کوششبه  .الشّعردقایق
 .طهوری ـ سنائیه تهران: کتابخان

های استاد یادداشت. (1371) الدینجالل ،همایی
کوشش به .معانی و بیانه الدین همایی دربارجالل

 .ماتهران: ه .چاپ سوم .ماهدخت بانو همایی
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