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  تداعي و فنون بديعي

  
  ∗∗ ناهيد طهراني ثابت∗دکتر تقي پورنامداريان

  
  چکيده

فنون بديعي از ديرباز مورد توجه علماي بالغت قرار داشته و تقـسيم بنـديهاي مختلفـي از آن صـورت گرفتـه           
زمينه تـالش   بن جعفر، ابن رشيق و ابن سنان خفاجي، از جمله کساني هستند که در اين  مةابن معتز، قدا  . است
در قرن هفتم، سکاکي پس از تفکيک علوم بالغي محسنات کـالم را بـه محـسنات لفظـي و معنـوي                      . اند  نموده

بنـديها و   در دوران معاصـر نيـز شـاهد تقـسيم    . گيـرد  کند که تا قرنها مورد توجه و استفاده قـرار مـي           تقسيم مي 
ير از مـواردي کـه مبتنـي بـر دسـتاوردهاي       مالحظات ديگري هستيم که اغلب بر پاية گذشته صورت گرفته؛ غ          

بنـدي ديگـري هـدايت     با اين همه، شعر نو و بررسي بديع در آن، ما را به طبقه         . شناسي است  جديد دانش زبان  
بندي فنون بديعي بر اساس انواع تداعي است که در سه محور تشابه، مجاورت و تـضاد   کرده است و آن تقسيم    

 بديعي بـر اسـاس انـواع     ، صنايع بنديهاي موجود  پس از بررسي تاريخي تقسيم     در اين مقاله،     .شکل گرفته است  
  .بندي شده است تداعي طبقه

  
   کليديياههواژ

  .بديع، بالغت، شعر نو، تداعي، تقسيم بندي، تشابه، تضاد، تناسب
  

  مقدمه
 تعداد آن »ابدع البدايع«اب اي که تا عصر قاجار و در کت       فنون بديعي از آغاز تا کنون گسترش چشمگيري يافته، به گونه          

بنـدي از    طبقـه . کند بندي را بيش از پيش روشن مي       اين حجم انبوه، ضرورت تقسيم    .  صنعت رسيده است   ۲۲۰به حدود   
علماي بالغت تا زمان سکاکي کوششهاي مختلفي را در ايـن راه انجـام    . رود لوازم شناخت صحيح و علمي به شمار مي       

اره، کنايه و تشبيه در کنار فنون بديعي قرار گرفته و بديع در مفهومي عام يعني بالغت بـوده   اند که در همة آنها استع      داده
  .است

                                                
  ي پژوهشگاه علوم انسانيات فارسياستاد زبان و ادب ∗
  Tehrani@modares.ac.ir      )مسؤول مكاتبات(ت مدرس ي دانشگاه تربيات فارسيرشته زبان و ادبدكتري  دانش آموختة ∗∗
 ۱۵/۱۲/۸۸:رشيخ پذي                تار                                 ۲۳/۸/۸۸:خ وصوليتار

  ) پژوهشي-علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

   ۱- ۱۲ص، ۱۳۸۸ زمستانپاييز و، ۱، شمارهسال اول
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نهد، سکاکي فنـون بـديعي را بـا     هاي علوم معاني و بيان را بنا مي   که عبدالقاهر جرجاني در قرن پنجم پايه        نپس از آ  
اين ويژگي در کتب بالغـت فارسـي   . کند  آن جدا ميعنوان محسنات کالم به لفظي ومعنوي تقسيم، و مباحث بيان را از      

در اين اثر و آثار متأثر از آن، مباحث بيان در کنـار فنـون     . اند، وجود ندارد     شکل گرفته  ترجمان البالغه که پيش از آن با      
ـ      بندي لفظي و معنوي مطرح مي  بديعي و بدون تقسيم    ن شود و تنها در کتب متأثر از سـکاکي و شـاگردان اوسـت کـه اي

با اين همـه،   . شناسي نيز هستيم    بنديهاي ديگري مبتني بر مفاهيم زبان        در دوران معاصر شاهد تقسيم     .ويژگي وجود ندارد  
  .بندي ديگري ره نموده که آن تقسيم بندي بر اساس انواع تداعي است هاي ادبي در شعر نو ما را به طبقه بررسي آرايه

-دانش بصراحت گفتهاين سخني است که نيما و شاگر. ودش  سروده مي  شعر نو اغلب در حالتي از آگاهي و ناآگاهي        
« . رسد که وجود صنايع بديعي در شعر ايشان بر اساس انواع تداعي شـکل گرفتـه باشـد     در اين صورت، به نظر مي     . اند

در لغت به معني يکـديگر را خوانـدن اسـت و در روانـشناسي رابطـة ميـان يـک پديـده بـا                        ) Associasion(تداعي  
) همانندي(شناختي مبتني بر مشابهت  تداعي به لحاظ روان). ۱۲۳: ۱۳۸۷داد،  (»هاي مربوط به آن را تداعي گويند       انديشه

 مرتبط است، به ذهن فرا خواند که البتـه نـزد       با آن ايتواند هر آنچه را که به گونه        هر واژه همواره مي   . و مجاورت است  
 سوسور و پيروانش تناسب و تـضاد را  . ادراکات گوناگون آنان متفاوت استافراد مختلف به دليل تجربيات، خاطرات و  

اند، اما از آن جا که اين دو نوع در دو قطب محور مجاورت قرار دارند، مـا بـراي هـر          از مقولة مجاورت به شمار آورده     
و تضاد دانـسته و بـر   ) تناسب(ايم و تداعي را شامل سه اصل تشابه، مجاورت  يک از آنها محوري مستقل به شمار آورده       

  . ايم بندي نموده اساس آن فنون بديعي را تقسيم
  
  بندي قدما تقسيم

آنچه در .نمايد اند که بررسي آنها نکات جالبي را روشن مي  بندي فنون بديعي اهتمام داشته     علماي بالغت همواره به طبقه    
  .اند  و جريان ساز بوده اساسي داشته، ديدگاه کساني است که در تاريخ تطور بالغت عربي نقشي اين جا آمده

  
  معتز ابن

بـه  . ق. ه۲۷۴، نخستين اثر مستقل در زمينة معناي اصطالحي بديع اسـت کـه در سـال                )ق.ه۲۹۶م( ابن معتز  البديعکتاب  
ن اب). ۱۸ و۱۷: معتز ابن(اند، نوشته شده است  قصد رد شعوبيه که معتقد بودند بديع را نوخاستگان از عدم به وجود آورده

، رد اعجاز الکالم علي )تضاد(استعاره، تجنيس، مطابقه: کند که عبارتند از معتز اين فنون را به پنج دستة اساسي تقسيم مي
شـمارد و ضـمن ايـن کـه      همچنين آنچه را غير از اين ابواب باشد، محاسن کالم و شعر مـي . ما تقدمها و مذهب کالمي   

اين کـه چـرا او   . ۱شمارد ها را برمياهي نسبي خويش، سيزده مورد از آن   دادن آگ داند، براي نشان      تعداد آنها را بيشمار مي    
شوقي ضيف علت آن را محـل رد و قبـول بـودن ايـن فنـون از      . اين فنون را به پنج باب تقسيم نموده، جاي تأمل است 

 ). ۹۲: ۱۳۸۳ضـيف،  (سوي اصحاب بالغت ناب عربي و طوايف اهل فلسفه و نوگرايان افراطي آن زمان دانـسته اسـت               
ازآنجا که ابن معتز استعاره، تشبيه و کنايه را نيز ذيل بديع و محاسن کالم آورده، از نگاه امروزي، بديع نزد او شامل علم   

را نيز که از مباحث علم معاني است در نظر بگيريم، بديع نزد ) تعريض(هاي التفات و اعتراض  بيان نيز بوده، و اگر آرايه
  . امروزي اشتراکاتي داشته استاو با مفهوم بالغت

  ةقدام
بندي جديدي از آن ارائه کرده، متعلق بـه   اثر مهم ديگري که در زمينة نقد شعر و نيز مباحث بديع نگاشته شده و تقسيم              
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مندي از فرهنگ عميق فلسفي شهرت داشته و از معاصران  ، ناقد مشهور بصري است که به بهره)ق.ه۳۳۷م(بن جعفرقدامة
، )مطابقه يـا طبـاق  ( او با آوردن هجده مورد از محاسن کالم که در پنج مورد آن؛ يعني مبالغه، تکافؤ        . وده است معتز ب   ابن

، بديع را گسترش داده و تعداد آنها )۱۲: ۱۳۶۴،معتز  ابن(معتز مشترک است    ، حسن تشبيه و التفات با ابن      )تجنيس(مجانس
موجود در تعريف شعر، لفظ، معنا، وزن و قافيه است، صفاتي نيـز  از نظر قدامه، چون عناصر . رساند  صنعت مي۳۱را به   

؛ )۶۹:تـا  ، بيقدامة(شوند، برخاسته از اين عناصر در حالت افراد يا ترکيب با يکديگر خواهند بود  که ماية زيبايي شعر مي   
زن و ائـتالف قافيـه و   يعني اوصاف لفظ، معني، وزن، قافيه، ائتالف لفظ و معني، ائتالف لفظ و وزن، ائـتالف معنـي و و    

غلـو و  . شـمارد  را از فروع زيبايي وزن مـي  » ترصيع« او. قدامه هجده آراية ادبي را ذيل آنها  قرار داده است          . معني است 
، صـحت   همچنين صحت تقسيم، صحت مقابلـه    . تشبيه در بخش صفات معاني و در بخش اهم اغراض شعر آمده است            

، اشـاره،   هـاي مـساوات   او آرايـه . و التفات نيز در بخش صفات معاني قـرار دارنـد      ) بقهمطا(، تکافو     ، مبالغه   ، تتميم   تفسير
رد (را در بخش ائتالف لفظ و معني و توشـيح         ) جناس اشتقاق   (و مجانس   ) جناس تام   (، مطابق   )مماثله(ارداف، تمثيل   

 اغلب آرايه هاي مطـرح شـده از سـوي    .و ايغال را در ائتالف قافيه و معني قرار داده است        ) اعجاز الکالم علي ماتقدمها   
شـايد بتـوان گفـت کـه ايـن      . قدامه حاصل معني يا ائتالف لفظ و معني است و تنها ترصيع در بخش وزن آمـده اسـت         

« .هاي لفظي و معنوي بوده که بعدها صورت گرفتـه اسـت   بندي فنون بديعي به آرايه      ساز طبقه   بندي ازعوامل زمينه    تقسيم
اين مطلب از نحوة تبويب کتاب و تقسيم کردن . هاي يوناني و آثار ارسطو قرار دارد  تأثير انديشه بندي قدامه تحت    تقسيم

  ).۱۰۴: ۱۳۸۳،ضيف(» دهندة آن و تشريح هر يک از آنها در حالت افراد و ترکيب، آشکار است شعر به اجزاي تشکيل
  

  ابوهالل عسکري
رم، تمامي فنون بديعي موجود تا زمان خود را بدون توجه بـه  از ادباي قرن چها) ق.ه۳۹۵(پس ازقدامه، ابوهالل عسکري  

بنديهاي موجود، ذيل عنوان بديع گرد آورده و به تصريح خودش، شش نوع تـشطير، مجـاوره، تطريـز، مـضاعف،       تقسيم
 او تـشبيه، سـجع و ازدواج،حـسن ابتـدا و حـسن     ). ۲۹۴: ۱۹۸۹،هالل عسکري ابو(افزايد  استشهاد و تلطف را بر آنها مي   
  .آورد؛ در حالي که استعاره، مجاز وکنايه در کتاب او همچنان در ذيل بديع قرار دارند مقطع را جدا از مباحث بديع مي

  
  رشيق ابن
، بهترين مباحث متقدمان و متأخران زمان خـود را در بـاب   )ق.ه:۴۶۳م(رشيق قيرواني، از ادبا و شعراي قرن پنجم نيز         ابن

او بـه گفتـة   . نمايـد  بنـدي مـي   و به نوعي آنها را دسـته ) ۱۶: ۱ج:رشيق ابن(گردآوريصناعت شعر و محاسن و آداب آن      
گردانـد تـا    خودش با تکيه بر ذوق و خاطر خويش اشکال مشابه را قرين هم نموده و هر فرعي را به اصل خود باز مـي           

د و اسـتعاره و کنايـه و   کنـ   وي مباحث بديع را با مجاز آغاز مي       ). ۱۷:همان (۲وجه صواب وحق هر يک بازشناخته شود      
الـسائر را فـرع تمثيـل بـه      و مثـل ) ۲۷۷: همان(داند اوتمثيل را يکي از انواع استعاره مي . ۳شمارد  تشبيه را از اين مقوله مي     

ن کسي است که از فن اشاره به طور مبسوط و مستقل سخن گفتـه و  يوي نخست). ۱۶۴:  ۱۴۲۵،الصيقل(آورد   حساب مي 
عريض، تلويح، کنايه، تمثيل، رمز، لمحه، لغز، لحن، تعميه، حذف، توريه و تتبيع را تحت همين نام انواع تفخيم و ايماء، ت  

در نزد او تصدير ). ۹۶، ۲ج: رشيق ابن(داند    رشيق تجنيس را از باب اشتراک مي        ابن). ۳۲۱- ۳۰۳:همان(کند  بندي مي   دسته
دهد و موازنه را   مقابله را بين تقسيم و طباق قرار مياو). ۳۲۳: ۱همان، ج(نزديک به ترديد و ترديد نوعي مجانست است

از نظر او ادماج و تفريع نوعي اسـتطراد     ). ۱۹و۱۵ :۲همان،ج(آورد  از انواع مقابله و ترصيع را از انواع تقسيم به شمار مي           
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نفي الشئ بايجابـه و  ايغال، . آورد است و التفات، اعتراض، استثناء، تتميم، حشو و احتراس را مقوالتي مشابه به شمار مي 
با نگاهي کلي به مباحث و ابواب بـديع در       ). ۷۸: همان(غلو نيز نوعي مبالغه هستند و مذهب کالمي از باب تکرار است           

رسد در نگاه او محاسن کالم از چند شيوة کلي که عبارتند  به نظر مي. ، چند باب اصلي قابل تشخيص استالعمدهکتاب 
  .گردند ، مطابقه، اطناب، تکرار و تشکيک منشعب مي) تجنيس از مباحث عمدة آن است که(مجاز، اشاره، اشتراک : از
  

  سنان خفاجي ابن
 قدامـة ق، از جمله کساني است که تـأثير عميقـي از شـيوة    .ازعلما و شعراي قرن پنجم ه) ق.ه: ۴۶۶م(ابن سنان خفاجي    

ا به منظور روشن شدن ماهيت و حقيقـت فـصاحت و           ر سرالفصاحهاو کتاب   . ۴)۸: تايقدامه، ب .(جعفر، پذيرفته است    بن  
رود و بالغـت،   از ديدگاه او فصاحت براي توصيف الفـاظ بـه کـار مـي    ). ۴: ۱۹۳۲خفاجي، (کند راز و رمز آن تأليف مي   

کوشد تا فـصاحت و بالغـت و صـور بيـاني و بـديعي               وي مي ). ۵۶و۵۵:همان(محدود به توصيف الفاظ با معاني است        
شـمارد، سـپس بـه فـصاحت      به اين منظور، ابتدا هشت ويژگي را براي فصاحت کلمه بر مي.  تفسير کندمرتبط با آنها را  

اصل اول قرارگرفتن الفـاظ در جايگـاه      . رسد  پردازد و آن گاه به اصول و مقومات تأليف کالم مي            مي) الفاظ مؤلفة (کالم  
استعاره و فنون اعتراض، تتميم و ايغال که هر او در اين بخش ). ۱۰۳: همان(خويش است؛ چه حقيقي باشد،چه مجازي 

الصدور، توشيح يا تـسهيم، حـسن کنايـه و مطالـب ديگـر را بررسـي            سه از انواع حشو مليح است و نيز رداالعجازعلي        
). ۱۶۲:همـان (اصل دوم از نگاه او مناسبت بين الفاظ يا دو لفظ از لحاظ صيغه و ساخت و يا از نظر معني است     . کند  مي

هـاي   هايي از تناسب بين الفاظ از نظر صيغه، نظير عدول و فتور، نقص وضعف، کَرم و سبب، آرايه              از ذکر نمونه  او پس   
را در ) جنـاس (و انـواع مجـانس  ) حمل اللفظ علي اللفظ في الترتيب    (سجع و ازدواج، لزوم مااليلزم، ترصيع، لف و نشر        

: از نظر او مناسبت الفاظ از راه معني بر دو وجـه اسـت  . دده قسمت مناسبت الفاظ از طريق صيغه و ساخت توضيح مي      
هاي  او آرايه). ۱۸۸: همان(که دو معني متضاد يا نزديک به تضاد باشند  يکي اين که معني دو لفظ نزديک باشد و ديگر آن

ز، اطنـاب و  داند و پس از پـرداختن بـه مقـوالت ايجـا        تضاد، مقابله و سلب و ايجاب را از مقولة تناسب بين معاني مي            
سپس . گردد آورد که ماية فصاحت و بالغت کالم مي هاي ارداف و تتبيع و تمثيل را از صفاتي به شمار مي مساوات، آرايه

، صحت تشبيه، صحت مقابله، حسن تخلص، استطراد و صحت تفـسير   هاي صحت تقسيم  در بحث معاني مفرده به آرايه     
گاه از مطالب قدامه و گاه از رماني بهره بـرده و در بحـث مبالغـه و غلـو در     او در اين بخش از فنون بديعي،   . پردازد  مي

  ).۲۴۳: تا عتيق، بي(معاني از استثنا، احتراس و حسن تعليل ياد کرده است
  

  عبدالقاهر جرجاني
  واالعجـاز  دالئـل هـاي نظـري دو علـم معـاني و بيـان را در کتابهـاي        پايه) ق.ه۴۷۱م(در قرن پنجم عبدالقاهر جرجاني   

جرجـاني از  . شود  سجع و جناس، بررسي مي مباحث علم بيان و دو آرايةاسرارالبالغهدر کتاب . نهد  بنا مي اسرارالبالغه
تواننـد مايـة    ها جز در نظم و نسقي يکدست و منظم نمينيز سخن گفته تا نشان دهد که اين       االعجاز  دالئلاين صنايع در    

جرجاني زيبايي ). ۳۳۴و۳۳۳: ۱۳۶۶الجرجاني، (۵د برخاسته از آنها نيستزيبايي کالم شوند و جمال بالغي به خودي خو  
شود، با اين تعريـف  ي سخن گفته م- اعم از شعر و نثر-گرداند و معتقد است هر گاه از زيبايي کالمي     را به معاني برمي   

ن تحسين مربوط بـه امـري   شويم، بلکه اي شود، آگاه نمي از احوالي که به آهنگ خود الفاظ و وضع لغوي آنها مربوط مي       
 ۱۳۷۴،يجرجـان (دهد که عقل، عود آن را برافروختـه اسـت    شود و فضيلتي را نشان مي است که در دل آدمي حاصل مي   
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  ٥/   تداعي و فنون بديعي
  

و استعاره و ديگر اقسام ) مطابقه(بدين ترتيب، از نظر او شبهة زشتي و زيبايي تجنيس و سجع و حشو و نيز تطبيق              ). ۲:
؛ بـه  )۱۲: همـان (آنکه الفاظ در اين امـر دخـالتي داشـته باشـند      زشتي معاني آنهاست، بيبديعي هميشه متوجه زيبايي و  

رسـد   بدين ترتيب، به نظر مـي ). ۳:همان(کند  عبارت ديگر، در اين موارد، زيباي و زشتي آنها از لفظ به معني سرايت مي 
معتز، اسـتعاره را در رديـف    مچون ابنجرجاني نيز ه. تقسيم فنون بديعي به لفظي و معنوي از نظر جرجاني منتفي است          

ها  دانسته که شاخه او بالغت را علم واحدي مي. شمارد  کند و بديع را از فروع بالغت مي         بندي مي   هاي بديعي دسته    آرايه
دهد  برده که نشان مي و شعب متعددي داشته است؛ لذا گاه مباحث علم معاني را با عنوان بيان و گاه فصاحت به کار مي           

  ).۲۵۴: ۱۳۸۳ضيف، (تقالل سه علم معاني، بيان و بديع قائل نبوده است به اس
  

  زمخشري
براي نخستين بار دو دانش اساسي بالغت؛ يعنـي معـاني و     ) ق  .  ه ۵۳۸م  (پس از عبدالقاهر جرجاني، جاراهللا زمخشري       

 .)۱۶:الزمخشري، بي تا(ماردش کند و تسلط بدانها را از شروط اساسي و ضروري يک مفسر مي بيان را از يکديگر جدا مي
شـمرده   دانسته، بلکـه آن را ذيـل معـاني و بيـان مـي      به روايت سيد شريف جرجاني، او علم بديع را دانش مستقلي نمي          

  .)۲۹۸: ۱۳۸۳ضيف،(است
کمال و استحکام مباني نظري علوم معاني و بيان در آثار جرجاني و زمخشري، عالمان بعدي را چنان مفتون خويش    

از جملـه افـرادي   ) ق. ه ۶۲۶م  (در اين ميان سـکاکي      . کنند که اغلب به تلخيص وآموزش اين مطالب بسنده مي        سازد    مي
  .است که به تلخيص مباحث پيشينيان روي آورده است

  
  سکاکي
 فخر رازي، دو اثر جرجاني و کـشاف  تلخيصمآخذ اصلي کتاب . ، مهمترين اثر او در اين زمينه است العلوم  مفتاحکتاب  
ي است؛ با اين تفاوت که از دقت بيشتري در ضبط مسائل و تفريع مباحث نسبت به تاليف فخر رازي برخوردار     زمخشر
بخش سوم کتاب به علوم معاني و بيان، تعريف فصاحت وبالغت، محاسن کالم، منطق، عروض و قافيه اختصاص . است
 را به صورت سه دانش جداگانه مورد ۶يان و بديعگانة معاني، ب به نظر مي رسد او نخستين کسي است که علوم سه    . دارد

 و آن را به تبع فصاحت به ۷سکاکي محاسن کالم را از مقولة فصاحت به شمار آورده   ). ۳۹۰: همان(بحث قرار داده است   
: همان(بالغت نزد او تنها شامل علوم معاني و بيان است     ). ۲۲۴: تايسکاکي،ب(دو دستة لفظي و معنوي تقسيم کرده است       

۲۲۰.(  
  

  از سکاکي تا امروز
 المفتـاح  تلخيصنمايد و خطيب قزويني در  مالک، محاسن کالم را با عنوان بديع متمايز مي          ابن  پس از سکاکي، بدرالدين   
در آن دسـته از کتـب   . شـود  ورزد و به اين ترتيب، دانش بديع به صورت مستقل شـناخته مـي        به تعريف آن مبادرت مي    

شود کـه   ه ميبندي سکاکي مشاهد  و شروح و تلخيصات پس از آن است، تقسيمتاح العلوم مفبالغت فارسي که متأثر از      
 فنون بديعي را به سه گـروه لفظـي،      انوارالبالغهمازندراني در کتاب    . ها تغييراتي صورت گرفته است    البته در برخي از آن    

ــدراني،( معنــوي و خطــي تقــسيم نمــوده  ــارو در  ) ۳۷۱: ۱۳۷۶مازن ــديروش گفت ــوي و  صــنايع ب ــه لفظــي، معن عي ب
 ي» ترجمـان البالغـه  «؛ اما در آن دسته از آثار که متأثر از  )۲۹۳: ۱۳۴۶زاهدي،(تقسيم شده است  )  معنوي -لفظي(مشترکه
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در اين آثار، مباحث    . بندي سکاکي وجود ندارد     تقسيم... وحدائق الحقايق   ،  المعجم،  حدائق السحر رادوياني است، نظير    
در برخي از ايـن  . شود هاي شعري در کنار فنون بديعي ديده مي  تشبيه، کنايه و مجاز و نيز قالب     علم بيان؛ يعني استعاره،   

 فنون بالغت و صـناعات ادبـي  استاد همايي در کتـاب  . اند ، صنايع به ترتيب الفبايي مرتب شدهابدع البدايعکتب، نظير  
  . استعاره و کنايه را در مبحث بديع آورده استعالوه بر تقسيم صنايع بديعي به لفظي و معنوي، مباحث تشبيه، مجاز،

شناسـي بـه چهـار روش تـسجيع،       صنايع لفظي را با استفاده از امکانات اوليـة زبـان     نگاهي تازه به بديع   شميسا در   
تجنيس، تکرار و تفنن يا نمايش اقتدار، و صنايع معنوي را به پنج روش عمدة تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب کالم و تعليل 

کوب، صنايع معنوي را بر اساس تناسب، بـسط و تأکيـد معنـي،     پيش از اين نيز حميد زرين     . توجيه تقسيم کرده است   و  
  . شود، تقسيم کرده است يابي، دوگانگي در معني و گريز از وضوح و انواعي که از بديع خارج مي مضمون

 واج، هجـا، واژه، گـروه، بنـد، جملـه،      از سيد محمد راستگو نيز فنون بديعي را بـر اسـاس           هنر سخن آرايي  کتاب  
ها را به آن....آرايي و آرايي، آيه آرايي، مثل آرايي، دليل رويه آرايي، چند  مصراع و بيت نامگذاري نموده و مواردي، نظير فريب        

 در افزايـي و برخـي از صـنايع معنـوي      صنايع لفظي با عنوان انواع قاعدهاز زبانشناسي به ادبياتدر کتاب   . افزوده است 
 بـه جهـت زدودن بـديع از    موسيقي شعرشفيعي کدکني نيز در ). ۱۳۸۳،يصفو(بندي شده است   انواع هنجارگريزي طبقه  

مورد، بديع لفظي و معنوي را به موسيقي لفظي و معنوي تقسيم نموده است تا مالک درستي براي تشخيص        هاي بي   تفنن
به شـمار آورده  » نسبت فاضلي« ونه تناظر و تقابل و تضاد و تفنن از صنعت وجود داشته باشد و موسيقي را اعم از هرگ  

  ).۲۹۷ -۲۹۵: ۱۳۸۱شفيعي،( است
  

  تداعي و فنون بديعي 
بررسي صنايع بديعي در شعر نو، با توجه به تغييراتي کـه امـروز در شـعر و مـصاديق آن حاصـل شـده اسـت، امکـان                         

اي الزامـي اسـت؛    دانـسته  ک اغلب، حـضور معنـي از پـيش   در شعر کالسي  . نمايد  بندي ديگري را به ذهن متبادر مي        طبقه
مطابق سنت و دستور شمس قـيس، هـر گـاه    چرا که . توان بيشتر آن را بيان منظوم عقيده به شمار آورد     اي که مي    گونه  به

 و وزنـي  شاعر بخواهد شعر يا نظمي را آغاز کند بايد ابتدا نثر آن را در نظر آورد و الفاظي سزاوار آن معاني ترتيب دهد    
مطابق همين تعريف از شعر اسـت   ). ۳۸۵: ۱۳۷۳شمس قيس، (موافق شعر اختيار کند و قوافي ممکن را بر ورقي بنويسد          

تواننـد عامـل ايجـاد      مـي ،که کالم به مقتضاي حال مخاطب بيان شده و داللت آن واضح باشد  پس از آن   فنون بديعي که  
ايـن مطلبـي اسـت کـه در خـود      . گيرد ذيل علوم معاني و بيان قرار مي     » بديع  «  از اين رو، دانش      .روند زيبايي به شمار    

( »  لـة تطبيقه علي مقتضي الحال و وضوح الـدال  رعاية رف به وجوه تحسين الکالم بعد    َ يع علم«  :تعريف بديع وجود دارد   
؛ چرا که اين تعريف از سخن خطابي ناشي شده است که در آن اقناع مخاطب هـدف اصـلي        )۳۴۸:تا  خطيب قزويني، بي  

از ايـن  . هايي از شعر نو که ابهام، سازندة آنهاست و داللت واضحي ندارند، سـازگاري نـدارد   با نمونهو رود  به شمار مي 
در اين حالـت، بـديع   . دايي به شمار آورد که وظيفة آنها ادبيت متن است         ز توان صنايع بديعي را از موارد آشنايي        رو، مي 

تواند در کنار ساير فنون بالغي و نه در ذيـل آنهـا قـرار گيـرد و در             ديگر نقشي فرعي به عهده نخواهد داشت، بلکه مي        
بوهالل عسگري، جرجاني طور که پيش از اين نزد ابن معتز، ا      همان .شعري که داللت واضحي ندارد نيز قابل تبيين باشد        

  . و ديگران نيز مشاهده کرديم
نگرش تازة نيما به جهان موجب شده است تا تجربة شاعرانه را با ناآگاهي پيوند زند و لزومـي نبينـد کـه آن را بـه        

ن اين ويژگي در شعر شاگردان او؛ يعني سپهري، شاملو و اخـوا         . هاي همگاني بيان کند     مفهومي آگاه و به اقتضاي تجربه     
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اي که قلم بر روي کاغذ  در هنگام سرودن تا لحظه« : گويد شاملو دربارة چگونگي سرايش شعرهايش مي. نيز وجود دارد  
گيرد، موضوع شعر حتي به طور مبهم نيز برايم روشن نيست؛ چه رسد به اجزاي آن؛ تا لحظة نوشتن شعري که                  قرار مي 

» رت ذهنيت شاعرانه در آمـده اسـت، از موضـوع آن اطالعـي نـدارم           ي بيروني به صو     ا  پنهان از من و تحت تأثير تجربه      
پردازي معناي خود را از دست داده و شعر به سوي طبيعي سازي گام  بر اين اساس، ديگر صنعت ). ۶۱ :۱۳۸۵ حريري،(

شي که آشنايي با گو: گويد شاملو در اين باره مي. هاي زباني خالي نيست با اين همه، ذهنيت شاعرانه از زيبايي. دارد  برمي
شود و بـا آوردن   را درست در ابتداي سطر متوجه مي» ز« موسيقي حساسش نموده است، خود به خود جاي خالي يک         

بر اين اساس و . )۶۳:همان( من اين عوامل ذهني شده استکند که در اش را بيشتر مي کلمة مناسب ديگري ارزش صوتي   
توان چنين دريافت که استفاده از صنايع بديعي در شعر نو، خود به خـود   با توجه به حضور صنايع بديعي در شعر نو مي  

سـرايش شـعر   به عبارت ديگر، ذهن شاعر کـه در هنگـام   . پذيرد و بر اساس انواع تداعي و بدون قصد قبلي صورت مي   
  .کند  خويش است، امکانات مختلفي را تداعي ميتحت تأثير شديد عاطفة

 بـه آن پرداختـه، مفهـوم روابـط همنـشيني و      دورة زبانشناسي عمومير کتـاب  يکي از مباحث مهمي که سوسور د 
فـرد درهنگـام سـخن گفـتن        ).۲:۲۷، ج ۱۳۸۳صـفوي،   (جانشيني است که در اصل توصيفي از عملکرد زاياي زبان است          

را هرانتخاب، گزينشهاي بعـدي    . پيوسته در حال انتخاب از گنجينة ذهني خويش و ترکيب آن در محور همنشيني است              
. هـاي پـيش از خـود دارد    ها تابع قواعدي است که هر واژه درجمله نـسبت بـه واژه            کند، زيرا همنشيني واژه     محدود مي 

انتخاب ). ۱۱۶ :۱۳۸۰ياکوبسن، (روند  ي گزينش و ترکيب دائماً به کار مي ياکوبسن معتقد است در رفتار کالمي فرايندها     
. شناختي مبتني بر مشابهت و مجاورت اسـت  تداعي به لحاظ روان . ردپذي  از محور جانشيني بر اساس تداعي صورت مي       

تـداعي در لغـت بـه معنـي     « .  با آن مرتبط است، به ذهن متبادر کنـد ياتواند هر آنچه را که به گونه    هر واژه همواره مي   
داد،  (»عي گوينـد هـاي مربـوط بـه آن را تـدا          ميان يک پديده با انديشه     واندن است و در روانشناسي رابطة     يکديگر را خ  

هاي اسـتعاره و    ياکوبسن تداعي را به پيروي از سوسور تلويحاً مبتني بر تشابه و مجاورت دانسته که قطب          ).۱۲۳: ۱۳۸۷
توان هر يـک را    مي،از آن جا که تناسب و تضاد در دو قطب مخالف محور مجاورت قرار دارند              . مجاز حاصل آن است   

  .۸را شامل سه اصل تشابه، مجاورت و تضاد دانستمحوري مستقل به شمار آورد و تداعي 
اسـتعاره، مجـاز   :  تقسيم بندي سنتي انواع مجاز به مجازهاي اصلي را که شـامل شناسي  مباني نشانه چندلر در کتاب    

در ايـن  . پذيرنـد  هاي بالغي به آنهـا تقليـل      مرسل، مجاز جزء به کل و طنز است، برشمرده و معتقد است که ديگر شيوه              
: ليکاف و جانـسون معتقدنـد کـه   . اند و تشبيه نوعي استعاره استدي، تشبيه و استعاره از يک مقوله به شمار آمدهبن  طبقه
  ).۱۹۲-۱۸۸: ۱۳۸۷چندلر،(» اساس استعاره، فهم و تجربة يک چيز به مثابة چيز ديگري است«

رسد دال نشانة طنزآميز بـر   ه نظر ميهمانند استعاره ب. ترين موقعيت را داراست اي طنز در ميان اين چهار مجاز ريشه 
فهميم که اولي داللت  کند، اما بايد بدانيم که در اين مورد دال ديگري نيز وجود دارد که از طريق آن مي    چيزي داللت مي  

گوينـد؛ بـه    در واقع، معناي نشانة طنزآميز، متضاد با آن چيزي است که ظـاهراً مـي            . بر چيزي کامالً متفاوت داشته است     
بنابراين، طنز بازتابي از فکر يا احساسي متضاد با فکر يـا    . کند  هاي دوتايي عمل مي      دليل، اين نشانه براساس تقابل     همين

ربطي است که بيان طنزآميز نوعـاً   توان گفت طنز مبني بر ناهمانندي يا بي        همچنين مي . احساس گوينده يا نويسنده است    
بعضي . توان به عنوان طنز مورد توجه قرار داد        انگاري را مي    الغه و کوچک  مب. داللتي برخالف داللتهاي ملفوظ خود دارد     

بنيـاد   در واقع، طنز نوعي تعريض و بسيار بافـت ). ۲۰۲: همان(دانند ها مبالغه را مهمترين حرکت به سمت طنز مي        ديدگاه
ايـن  .  محور قابل تبيين استبا اين...فنون بديعي مختلفي، از جمله قول به موجب، مدح شبيه ذم، ذم شبيه مدح و            . است
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   ۱۳۸۸،پاييز و زمستان ۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۸
 

  .توان از مقولة تضاد به شمار آورد نوع مجاز را مي
اي که چندلر بر شمرده است، اگر مجاز جزء به کل و مجاز مرسل را مانند قدما از يـک                با توجه به مجازهاي اصلي    

، حاصـل  )مبتنـي بـر تـضاد   (نز و ط) مبتني بر مجاورت(و مجاز ) مبتني بر تشابه  (مقوله به شمار آوريم، سه گروه استعاره      
مباحث علم بيان .  است که بر اصول تشابه، مجاورت و تضاد استوار است  يااين انواع دقيقاً يادآور انواع تداعي     . شود  مي

ايشان نيـز  . انگر اين نظر استينيز، که در سنت بالغي ما به تشبيه، استعاره، مجاز و کنايه تقسيم شده است، تا حدودي ب 
است؛ يعني همان چيزي که چندلر » بالغت«  که فنون بديعي از فروع علوم معاني و بيان، يا به عبارت ديگر  معتقد بودند 

 جالب اين که در پنج دستة اصلي ابن .پذيرند، بدان اشاره کرده است هاي بالغي به آنها تقليل با اين عبارت که ديگر شيوه
 تشابه را در استعاره، تجنيس و رداعجاز الکالم علي ماتقدمها، اصل     اصل: توان اين سه محور را مشاهده کرد       معتز نيز مي  

  . مجاورت را در مذهب کالمي که نوعي تعليل است و اصل تضاد را در مطابقه
برخي از اين فنون . بندي شود در اينجا کوشش شده است تا انواع مختلف فنون بديعي بر اساس اين سه محور طبقه   

مبتني بر تشابه حاصل از جناس و نيز تضاد » قول به موجب يا اسلوب حکيم« مثال، يبرا. ر دارنداي بينابيني قرا در حوزه
. ايـم  اي از سجع و تقسيم است که در چنين مـواردي وجـه غالـب آنهـا را در نظـر گرفتـه                   مجموعه» ترصيع«است و يا    

 ين از سوي شاعر متفاوت است؛ براهمچنين بايد در نظر داشت که گاه دريافت نوع صنعت از سوي مخاطب با تداعي آ
تواند به فنون ايهام و يا استخدام منجر شود که مبتني بر تشابه است، امـا   مثال، يک صورت زباني با دو معني مختلف مي    

بندي کـه براسـاس انـواع تـداعي      به عبارت ديگر، در اين تقسيم. است» آيي باهم«تشخيص آن از سوي مخاطب مبتني بر    
  . به زمان توليد اثر نظر شده است و نه دريافت آنشکل گرفته است، 

  
  هاي مبتني بر تشابه  تداعي

هـاي زبـاني وجـوه مختلفـي       نشانه. گيرد اين نوع تداعي حوزة وسيعي از فنون بديعي اعم از لفظي و معنوي را در برمي               
تشابه کامل يا ناقص آواهـا  . اعي کندهاي ديگري را تد تواند نشانه تشابه در آوا، خط، معني و مصداق هر نشانه مي : دارند

 را در محـور   در فنون لفظي بديع، عامل ايجاد تداعي است که شاعر پس از انتخـاب از محـور جانـشيني يـا تـداعي آن             
نمايد و به گفتة ياکوبسن، بدين گونه محـور جانـشيني بـر محـور همنـشيني فـرافکن                   همنشيني يا افقي کالم ترکيب مي     

گيرد که خود سبب ايجاد برجـستگي در سـطح کـالم ادبـي اسـت       ان بر اساس تشابه شکل ميشود و مجاورت واژگ    مي
؛ واج آرايي، سجع، جناس، التزام، تصدير، تشابه االطراف، موازنه و ترصيع، تکرار ساخت، تکرار،            )۹۷: ۱۳۸۰ياکوبسن،  (

  .وردتوان از اين مقوله به شمار آ طرد و عکس، ايهام، استخدام، محتمل الضدين را مي
گروهي از فنون معنوي بديع در اثر تشابه معنايي با موضوع مورد نظر بـه            .تشابه معنايي نيز عامل ايجاد تداعي است      

  .روند المثل، تلميح، عقد و تضمين از اين مقوله به شمار مي ارسال: شوند؛ مواردي مانند ذهن متبادر مي
در استعاره صـورت  . شود سنت ادبي ما در علم بيان مطرح مياستعاره و تشبيه نيز در اين گروه قرار دارد که مطابق          

 مثال، قرار گرفتن يبرا. تواند تداعي کنندة نشانة ديگري باشد که از جهتي با آن مشابهت دارد مي) مصداق(خارجي نشانه
عر به دليل مشابهت وجه شمايلي مـصاديق دو نـشانه اسـت کـه از سـوي شـا      » معشوق بلند قامت  «به جاي   » سرو«واژة  

العـارف، اسـتثناي    تجاهـل .  شود در تشبيه، اين دريافت به صراحت و در محور افقي کالم آشکار مي. دريافت شده است  
منقطع، حرف گرايي، بدل بالغي، جمع، جمع با تفريق و جمع با تقسيم را مي توان از مقولة تشابه در وجه شـمايلي دو             

  .نشانه دانست
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  ٩/   تداعي و فنون بديعي
  

  )مجاورت(هاي مبتني بر تناسب تداعي
آيي و تناسب است؛ به اين معني که در کنار هم بودن اشيا و مفاهيم در زندگي  تداعي اين فنون مبتني بر مجاورت يا باهم

هـاي ديگـري را تـداعي     هاي شخصي فرد نـشانه  اي، با توجه به تجربه شود که حضور نشانه  اجتماعي و طبيعي سبب مي    
 - اعـم از شـهري و روسـتايي    - هر نوع زندگي . را به ذهن متبادر نمايد...تواند سبزه، درخت، بلبل، و      کند؛ مثالً گل مي   

به اعتقاد ياکوبسن، در محور همنشيني نيز جايگزيني بـر اسـاس تـداعي    . هاي مخصوص به خود را به همراه دارد     تداعي
اس علـت و  گيرد؛ يعني واژگاني که رابطـة منطقـي بـر اسـ            هاي حقيقي و جانشين مجازمرسلي آن صورت مي        ميان واژه 

(  مثـل کلبـه و دهقـان    ،شـوند  هـاي آشـنا کنـار هـم ديـده مـي       چه معمـوال در زمينـه  علول يا کل و جزء دارند و نيز آن        م
توان فنوني را که رابطة آنان با يکديگر بر اساس تناسب، مجـاز جـزء و کـل و     براين اساس، مي  ). ۴۰و۳۹: ۱۳۷۹:اسکولز

 قـة  فنوني نظير تناسب، ايهام تناسب، لف و نشر، سيا  مجاورتي دانست؛  هاي رابطة علي و معلولي است، بر اساس تداعي       
جايي صفت، حسن تخلص، ارصاد و تسهيم، استتباع، التفات و         االعداد، تنسيق الصفات، اطّراد، حسن تعليل، اعداد، جابه       

  .روند وال و جواب از اين مقوله به شمار ميس
  

  هاي مبتني بر تضاد تداعي
، و آن را حاصـل مجـاورت        برخي تـضاد را نـوعي تناسـب بـه شـمار آورده            . مبتني بر تضاد است   هاي نوع سوم     تداعي
توان با توجه به اهميتي که دارد، براي آن محوري مجزا در نظر گرفت؛ زيرا اگر چه مبتني بر تناسـب و       اند، اما مي   دانسته

آميـزي، مـدح شـبيه ذم، ذم      پارادوکس، حـس تضاد،. باهم آيي هستند، اما اين تناسب در قطب مخالف تناسب قرار دارد  
  .توان در اين گروه قرار داد شبيه مدح و مواردي ديگر را مي

 مثال، صـنعت مقابلـه، هـم بـه نـوعي      يان ذکر است که برخي از صنايع بديعي در مرزي بينابين قرار دارند؛ برا    يشا
ـ تقـسيم بنـدي   . ظر شـده اسـت  تکرار ساخت است و هم تضاد، که در اين تقسيم بندي به وجه غالب آن ن   اد شـده در  ي

  .جدول پاياني آمده است
  
   نتيجه

بنديهاي مختلفي از فنـون بـديعي صـورت گرفتـه          تا کنون تقسيم  » بديع«از زمان تدوين اولين اثر مستقل در زمينة دانش          
گذار  ت عربي پايهرفت؛ حتي جرجاني که در تاريخ بالغ  تا پيش از سکاکي، علوم بالغي دانشي واحد به شمار مي          . است

آورده و استعاره و جناس و سجع را در کنار  اي واحد به شمار  رود، خود بالغت را شاخه علوم معاني و بيان به شمار مي
 سکاکي بـه  العلوم مفتاحاما علوم بالغي پس از اين زمان و بويژه در .  بررسي نموده است   اسرارالبالغهيکديگر در کتاب    

 مطـرح نمـوده، بـه دو دسـتة     -سکاکي فنون بديعي را ذيل فصاحت و نه بالغت         . شوند  ميطور مشخص از ديگر مجزا      
  .بندي از آن زمان تا کنون مورد قبول بوده است اين تقسيم. کند لفظي و معنوي تقسيم مي

گيرد، ابعـاد ديگـري از ويژگيهـاي     در دوران معاصر که نوعي ديگري از شعر و با نگاهي متفاوت به جهان شکل مي  
تـوان   بندي فنون بديعي از زاوية ديد مخاطب صورت گرفته است، اما مي تاکنون طبقه. سازد نون ادبي خود را نمايان مي    ف

بندي نمود؛ به اين معني که به زمان توليد آن نظر داشته، کيفيت پديد آمـدن آن را      اين فنون را از ديدگاه شاعر نيز تقيسم       
توان صنايع بديعي به کار رفته در شعر  شود، مي  در حالتي از ناآگاهي سروده مي     از آنجا که نوعي از شعر       . در نظر گرفت  

توان محور مجاورت را شـامل تـضاد و     که مي تاً مبتني بر تشابه و مجاورت است      تداعي عمد . را مبتني بر تداعي دانست    
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بنـدي صـنايع    در اين تقسيم. ودبندي نم تناسب نيز دانست و انواع فنون بديعي را بر اساس تشابه، تضاد و تناسب تقسيم        
توان مباحث بيان را نيز به آن افزود و همگـي آنهـا را در شـمار       اند و حتي مي   لفظي و معنوي توأمان در نظر گرفته شده       

شـناختي زبـان شـعر حاصـل شـده       اين پيشنهادي است که از مطالعه زبانشناختي و نيز نشانه   . زدايي دانست  انواع آشنايي 
  . است

انـد، امـا نـشان از کوشـشهاي       هاي موجود تا زمان سکاکي اگرچه بعدها چندان مورد توجه قرار نگرفتـه            تقسيم بندي 
اين اقدامات بيانگر آن است که فنـون ادبـي ابعـاد    . بندي فنون ادبي صورت گرفته است فراواني دارند که در عرصة طبقه  

  .رفتهاي مختلف در نظر گ توان آنها را از جنبهمختلفي داشته است و مي
  

  فنون بديعي براساس انواع تداعي
 هاي مبتني بر تضاد  تداعي هاي مبتني بر مجاورت  تداعي هاي مبتني بر تشابه  تداعي

  معنايي آرايي و صدا واج
  سجع 
  جناس
  التزام

  تصدير
  تشابه االطراف

  موازنه 
  ترصيع
  تکرار

  تکرار ساخت
  ايهام 

  ايهام تبادر
  استخدام
  الضدين محتمل

  قطعاستثناي من
  جمع 

  تجاهل العارف
  المثل ارسال
  گرايي حرف

  بدل بالغي
  جمع با تقسيم 
  جمع با تفريق

  تلميح 
 عقد و تضمين و اقتباس

  تناسب
  ايهام تناسب

  ارصاد و تسهيم 
  براعت استهالل
  حسن تخلص
  حشو مليح

  جايي صفتجاب
  استتباع 

  لف و نشر
  تقسيم
  التفات
  اعداد
   االعدادةقسيا

  تنسيق الصفات
  درااطّ

  حسن تعليل 
 سؤال و جواب

  تضاد
  مبالغه

  پارادوکس
  حس آميزي

  رجوع
  مدح شبيه به ذم
  ذم شبيه به مدح

  دليل عکس
   طرد و عکس
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  ١١/   تداعي و فنون بديعي
  

  وشتهانپي
، تأکيد المدح بما )که همان حسن تخلص است(التفات، اعتراض، رجوع، حسن خروج :  اين سيزده مورد عبارتند از-۱

اد به الجد، حسن تضمين، تعريض و الکنايه، االفراط في الصفه، حسن تشبيه، لزوم ما يشبه الذم، تجاهل العارف، الهزل ير
 .کند ال يلزم و حسن االبتدا، که به تفصيل آنها را بيان مي

 »قرنت کل شکل شکله، ورددت کل فرع الي اصله  « -۲

 ).۱۹۶: ضيف(اند  مجاز به شمار نياوردهشبيه را علماي بعدي بالغت ازمقولةت -۳

  .نقدالشعرعبدالمنعم خفاجي در مقدمة  -۴
  » علي المعاني ادلةالن االلفاظ ال تراد النفسها وانما تراد لتجعل  «-۵
 .ناميده است» محسنات کالم « او فنون بديعي را با عنوان  -۶

 » التزيين و يرقيه اعلي درجات التحسين حلة بنوعيها مما يکسو الکالم حةان الفصا «-۷

 ).۱۴: ۱۳۸۳وحيديان کاميار، (تقد است که تداعي تابع سه اصل تشابه، مجاورت و تضاد است کاميار نيز مع-۸
 

  منابع 
 . دارالجيل: الدين عبدالحميد، بيروت ، محمد محييالعمده).  ۱۶۷۲.( الحسن  علي رشيق، ابي  ابن-۱

  .، محمد عبدالمنعم خفاجي، مصرالبديع). ۱۹۴۵ /۱۳۶۴  .(عبداهللا معتز، ابن -۲
: ، بيـروت قميحـة ، حقّقه الدکتور مفيد     والشعر ةب الکتا ؛ الصناعتين ).۱۹۸۹.( سهل    بن  عبداله  بي  هالل عسکري، حسن    بو ا -۳

  .،الطبعة الثانية، العلميةدارالکتب 
  .آگاه: ، ترجمة فرزانه طاهري، تهراندرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). ۱۳۷۹.(  اسکولز، رابرت -۴
  .هرمس: ، مترجم شيرين دقيقيان، تهراندرجة صفر نوشتار). ۱۳۷۸.(  بارت، روالن -۵
  . انتشارات دانشگاه تهران:، جليل تجليل، تهراناسرارالبالغه ).۱۳۷۴ .(جرجاني، عبدالقاهر -۶
، تصحيح محمد عبده و محمد محمود الترکزي، مصر، دارالمنار، الطبعه         دالئل االعجاز  ).۱۳۶۶.(  جرجاني، عبدالقاهر    -۷

  .الثالثه
  .، ترجمة مهدي پارسا، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالميمباني نشانه شناسي). ۱۳۸۷.(  چندلر، دانيل -۸
  .نگاه: ، تهراندربارة هنر و ادبيات). ۱۳۸۵.(  حريري، ناصر -۹
 مکتبـة : ، بتحقيـق علـي فـوده، مـصر       سرالفـصاحه ). ۱۹۳۲ .(  محمدبن سعيد بن سنان     بن   خفاجي، ابي محمد عبداله    -۱۰
  . االوليالطبعةانجي، الخ
 .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي). ۱۳۷۸.(  داد، سيما -۱۱

 حققهـا  ، ثالث رسائل في اعجاز القرآن: در»النکت في اعجازالقرآن« ). ۱۳۴۶ .(عيسي  بن  ابي الحسن علياني،رم ال -۱۲
 . ، محمد زغلول سالم، مصر...و علق عليها محمد خلف ا

  . دانشگاه چاپخانه: ، مشهدروش گفتار در فن معاني، بيان و بديع). ۱۳۴۶.(  زاهدي، جعفر -۱۳
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   ۱۳۸۸،پاييز و زمستان ۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۱۲
 
بررسي و نقد فني و تاريخي در باب صنايع بديعي با توجه به سـير تکـاملي شـبيه    ). ۱۳۵۲.(  حميد  کوب،  زرين -۱۴

  .دکتري، دانشگاه تهران ، رسالهدر شعر فارسي از رودکي تا ازرقي
الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون االقاويـل فـي وجـوه    ). تا بي.( عمر    جاراهللا محمودبن  الزمخشري، ابي القاسم     -۱۵

  .دارالفکر: ، بيروتالتاويل
  . بسوق الخضارالقديمبية االدمطبعة :، مصرمفتاح العلوم).  تا بي .(سکاکي، ابويعقوب -۱۶
  .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر). ۱۳۸۱.(  شفيعي کدکني، محمدرضا -۱۷
  .ميترا: ، تهران نگاهي تازه به بديع).۱۳۸۶.( سا، سيروس  شمي-۱۸
  .سوره مهر: نظم، تهران: ۱، جاز زبانشناسي به ادبيات). ۱۳۸۳.(  صفوي، کوروش -۱۹
  .سوره مهر: شعر، تهران: ۲، ج  از زبانشناسي به ادبيات).۱۳۸۳.(  ــــــــــــــ -۲۰
رشيق القيرواني فـي      البحث البالغي و النقدي عند ابن     .). م۲۰۰۴ /ق.هـ۱۴۲۵.( بن ناصر      الصيقل، محمدبن سليمان   -۲۱

  .رياض، مرکز الملک فيصل للبحوث و الدراسات اسالميه ،)العمده(کتابه
  .سمت: ، ترجمه محمدرضا ترکي، تهران تاريخ و تطورعلوم بالغت).۱۳۸۳(. ضيف، شوقي -۲۲
  .دارالنهضه العربيه: ، بيروتبية العرغةفي التاريخ البال). تا بي.(  عتيق، عبدالعزيز -۲۳
دارالکتـب  : ، تحقيق و تعليـق محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، بيـروت      نقد الشعر ).تا  بي.(الفرج   ابن جعفر، ابي    قدامة -۲۴

 .العلميه

مرکـز  : نـژاد، تهـران      غالمـي   ، به کوشش محمـدعلي    غة انوارالبال ).۱۳۷۶.( بن محمد صالح       مازندراني، محمد هادي   -۲۵
  ).دفتر ميراث مکتوب( نشر قبلهفرهنگي 

  .سمت: ، تهرانشناسي بديع از ديدگاه زيبايي). ۱۳۸۳ (.  وحيديان کاميار، تقي-۲۶
گرايي، پـساساختگرايي     ساخت« ، ترجمة کوروش صفوي در    هاي استعاره و مجاز      قطب ).۱۳۸۰( . ياکوبسن، رومن    -۲۷

  .حوزة هنري: ، به کوشش فرزان سجودي، تهران»و مطالعات ادبي
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