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ون مسلمان و سبک شناسانینظرات بالغیقیتطبیبررس
ان)یه بر علم بی(با تک

1*احمد امیدوار

2لویبهمن هاد

3یمزرعه شاهيدمحمیمجتب

چکیده
یت. لذا با معرفدر علم بالغت اسیشناسشه نظرات دانش سبکیرین پژوهش بررسیهدف از ا

م که یدیجه رسین نتیان به ایسائل علم بق نظرات آنها با میو تطبیشناسمکاتب مختلف سبک
مشترك عبارات،یفیتوصیشناسسبک.اندشتاز بودهینگونه نظرات پیون مسلمان در ایبالغ

البته دهدیشرح ماراحساساتوعواطفنظرازآنهاتفاوتوسنجدیمهمباراالمضمون
در پی برده بودند و آن را مون المضأثیر متفاوت جمالت متحدبه تیان سالها پیش دانشمندان علم ب

توجهسبکجادیاعللبهینیتکویشناسسبکدادند.آموزش می، کنایه و... فنون تشبیه، استعاره
.بالغیون هر چند استبیادتیشخصورواندرسبکهر يهاشهیرکهاستمعتقدودارد

را در پیش يمسیر دیگر، در بالغت یدارند وليبر تأثیر شخصیت ادیب بر سبک وياعتقاد زیاد
يهنجارهاازانحراف،يزیرگهنجاریشناسسبکاند.اند و بیشتر بر مخاطب توجه کردهگرفته

فنون یدر علم بیان نیز اساس طرح برخکندیمیابیارزرانُرمازانحرافهمانایزبانمتعارف
باور ساختارگرایشناسسبکباشد.یميو مقلوب همین هنجارگریزیضمنمانند مجاز ،تشبیه 

گریدباارتباطدرراجزءهردیبابلکهستینمعنادارییتنهابهیادباثردریجزئچیهکهدارد
مانند تشبیه یفنون بیانیدر علم بیان نیز اساس طرح و ابداع برخ.کردیبررسستمیسکلواجزاء

بالغیون فقط یکدیگر است ولارتباط اجزاء با ییهمین در نظر داشتن چگونگتمثیل و مرکب و... 
آوایی در علم بیان یاز سبک شناسيکردند. اثریمیک یا چند جمله با هم را بررسترکیب ی

نیست.

: نیدانشکده خم-میار دانشگاه علوم و معارف قرآن کری: استادسنده مسؤولینو-1
ahmad60omidvar@gmail.com

دانشکده مراغه.-میار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریاستاد-2
بد.یدانشکده م-میار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریاستاد-3
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،يزیهنجارگریشناسسبکی،نیتکویشناسسبک،یفیتوصیشناسبیان، سبکعلمها:واژهکلید
.ارساختارگیشناسسبک

دمهقم
ها ن گرفته تا عرب زباناشگران جوامع مسلمان از ایرانیاي که تقریباً اکثر پژوهمسأله

ه عنوان این جوامع می باشد. ب» بحران در فضاي نقد ادبی«ودیگران در آن توافق دارند 
ر مشهد برگزار شد د1389د ادبی ونظریه پردازي که در سال نمونه در نخستین همایش نق

در 1بحران سخن به میان آورده اند.همایش اذعان دارد که اکثر پژوهشگران از ایندبیر 
ش دست به ترجمه یخویشان به جهت سر وسامان دادن به آشفته بازار نقد ادبیان راستایهم
ن امر اگر یزده اند . هر چند خود اینقد ادبيه پردازیدر حوزه نظریفات جوامع غربیتأل

است راه گشايرد تا حدودیح و آگاهانه صورت پذیصحيسازیوه درست و بومیبه ش
مانده يها به جاقرنیکه طیینه گرانبهاید اسباب غفلت دانشمندان مسلمان از گنجینبایول

اند و باور دارند حرکت کردهيگریر دیگر از پژوهشگران در مسیدیرا فراهم آورد. برخ
»شیبازگشت به خو«گر با یدیا به سخنیان ودقت نظر در آن وینیشیکه با رجوع به آثار پ

ن حوزه را پاسخگو بود. یايفرارويازهایتوان نیم
سبک « هایی که پژوهشگران غربی سند افتخار آن را به نام خویش زده اند یکی از  دانش

برخی گمان کنند که این دانش به طور کامل امکان داردمی باشد تا جایی که » شناسی 
باور دارند که ریشه ب زبان ها ز پژوهشگران معاصر به ویژه عراابتکار ایشان است.برخی 

. استرصدش هاي قدیمی به ویژه در بالغت قابلها و نظریات سبک شناسی در دانتالش
اند که از جمله آنها موارد ذیل می باشد :تألیفاتی زدهدر این راستا دست به 

یبررسيجابهيو.  یخفاجالمنعممحمدعبدفیتأل» یالعربانیالبوۀیاألسلوب«کتاب-1
آثارودانشمندانیمعرفبهشتریبان،یبعلمدرآناصطالحاتویشناسسبکمکاتب

،چاپ و انتشارات 1389اسفند»یه و نقد ادبیش نظرین همایاول«يده مقاله هایرجوع شود به چک-1
.4مشهد ، صیدانشگاه فردوس
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عیالبد«عنوانبايامقالهیمیالتمسیخمعبودفاضلدکتر- 2. استپرداختهشانیایبالغ
يو. استنگاشته» ۀیاألسلوبۀیالرؤیإلۀیالبالغۀیؤالرمنیاألدبالنقدویالبالغالدرسیف

وگماشتههمتعیبدعلمدربیترکاصطالحوییآوایشناسسبکيهاشهیریبررسبه
فیتأل»ۀیاألسلوبوالبالغۀ«کتاب- 2.استدهیورزغفلتمباحثگریداز

سبکازیکماصطالحاتبهتنهايوکتاب، ادیزحجموجودبا. محمدعبدالمطلب
ست.اپرداخته.... وتکرارويزیگرهنجارمانندیشناس

کند :یمینمایچند عیب خودارزنده این پژوهشگرانيم در تالشهایدیونه که دهمانگ
از نظریات سبک ياشده و پارهیگوییاسیر کل، بدون تفکیک علم بالغت یبرخ-1

که این اندیشه ها مربوط به کدامدهندیشرح نمیرا در آن جستجو کرده اند و حتیشناس
پژوهش هایشان که دست به تفکیک زده انددیگر یبرخ- 2است.یمکتب سبک شناس

.جامع األطراف نیست
را به یسبک شناسيتالش نمودیم تا ریشه هادر جهت رفع  معایب ذکر شدهياز این رو

مشخص کنیم که این اندیشه ها متعلق به چه کرده ویصورت جداگانه در علم بیان بررس
باشد .یمیمکاتب

یت بازگشت به آثار قدماء برداشته و نوع نگرش ها را تواند پرده از اهمیاین کوشش م
دانشمندان مسلمان یدیگر اثبات پیشگامی. از طرفبه آنها به ویژه بالغت تغییر دهدنسبت 

الفضل « نماید چرا که یدر پژوهشگران ایجاد مرا ياز خودباوریدر اینگونه دانش ها نوع
از آن ِ پیشرو است هرچند شخص يیلت و برتر(فض» للمتقّدم و لو جاء المتأّخر بأحسن منه 

بیاورد) .يبهتر از ويچیزيبعد
را در علم یمکاتب مختلف سبک شناسيآن است تا ریشه هایدر پيپژوهش پیش رو

اساس طرح و ابداع فنون -1نماید. در این راستا با چند سؤال روبرو هستیم : یبیان بررس
دیگر دانشمندان با چه نوع ییا به سخناستوار است  وییبر چه نگر ش ها و اندیشه هایبیان

آیا این اندیشه ها با نظریات سبک - 2مختلف زده اند؟ یدست به ابداع فنون بیانيدید
جدید در ارتباط است ؟یشناس

به شیوه  معروف يکند که پژوهشگر سالیان متمادیمیمشکل کار بیشتر در اینجا خود نمای
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باید پرده عادت را از چشم خود اکنون یولگرفته يخویقواعد بالغو متداول آموزش  
نماید.یو ارزیابیجدید آنها را بررسيکنار بزند و به شیوه ا

انیبعلمشیدایپ
دارندباوریبرخ. دارندنظراختالفستیکانیبعلمواضعنکهیاخصوصدردانشمندان

. استشدهمتحولآنازبعدوگرددیمزباقرآنواسالمازشیپبهبالغتشیدایپکه
واستیاسالمبالغت،علمندیگویمگریدیبرخو)1992:30و دیگران ، ی(خفاج

جاحظآنواضعاستمعتقدنیحسطهدکتر)26:تایب،يشعراو(. شناختینمراآنتیجاهل
وانیالب«دررایفراواننظراتومطرحراعلمنیامباحثکهاستیکسنینخستاووبوده

)31- 30:م 1939حسین،(کرديآورگرد»نییالتب
وانیبعلمعواضهیبویس: گفتوکردرادیایسخنرانم1942سالدریمراغیمصطفاحمد

یکسنینخسترامعتزابنیخفاجعبدالمنعم.)1992:31گران،یدویخفاج(استبالغت
) همانجا(.دادشرحسادهنظامکیدرثالمشواهدهمراهبهووضعراعلمنیاکهداندیم

.باشدیمانیبعلمانگذاریبنیجرجانعبدالقاهرکهاستنیامشهورنظریول
انیبعلمو یفیتوصیشناسسبک-1

یبالشارلرا) Descriptive stylistics(یفیتوصیشناسسبک
همبارامضمونالمتحدعباراتکهاستنیااووهیش. وضع کرد)م1865- م1964(

عواطفنظرازکسانیيمحتوايداراجمالتوعباراتنیاکهردیگیمجهینتوهدیسنج
یشناسسبک.)119- 118:ش.هـ1375سا،یشم(دارندفرقگریکدیبااحساساتو

انددهینامزین) Expressive stylistics(یانیبیشناسسبکرایفیتوص
. )19:همان(کندیمانیبراخوداحساساتوواطفعياگونهبهیعبارتهردربیادرایز

م1987،یبیالط(اندکردهفیتعر» گوناگونيهاوهیشبهواحديمعنا« آوردنراانیبعلم
کالبحرِدیز«:میبگوهیتشبوهیشبهمیتوانیم» جواددیز«مییبگومیبخواهاگریعن) ی179:
: مییبگواستعارهوهیشبهای»بحرٌدیزایاءخالسیفبحرٌدیزایکالبحرِدیزایءخاالسیف
: مییبگووآوردههیکناوهیشبهرامعنانیهمای» ترُکثَدیزلجۀُایالداریفبحراًتیرأ«
- 179:همان». (دیزیعلربتضُقبۀٍیفالجودإنّایهمادررٌیکثدیزایافهیأضرٌیکثدیز«
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علمنیاکهمیشویممتوجهمیبپندارانیبعلمجوهرهراشرحوفیتعرنیهماگر).180
يهاوهیشبهکهباشدیم» یالمعنوالمضمونمتحد«جمالتحیتوضوشرحدرصدد

سبککارهمانانیبعلمجوهرهکهنمودادعاتوانیمبیترتنیبد. اندشدهانیبگوناگون
.استیفیتوصیشناس

قامتبلندانسانوصفيبراچراکنندانیبکهبودندنیایپدرنایبعلمدانشمندانأساساً
1969،یالجرجان. (دارد» القامۀلیطو«بریتیمزچهعبارتنیاو» النجادلیطو«اندگفته

فالنٌ« جملهندیگویمودهیسنجگریکدیبارادارنديواحدمضمونکههیکنادوا) ی44:
جملهشانیا. استمتفاوتمخاطببرریتأثنظراز» النجادلُیطوفالن«جملهبا» هنجادلٌیطو
بهنسبتدومجملهيبراودادهقرار» سادهوواضحهیکنا«و» صفتازهیکنا«نوعازرااول

بردارندهدردومجملهدر» لیطو«واژهرایزهستندقائليکمترییکناارزشاولجمله
واستحیتصرینوعبردارندهدريرونیاازوگرددیمبر» فالن«بهکهاستيریضم

.)1380:259،یالتفتازان(دارديکمترییکناارزش
قالبدرایهیکناومجازوهیشبهوهستنديواحدمفهوميداراکهیجمالتانیمشانیا

-یمهیکناومجازقالبدرکهیجمالتدارندباورو اندگذاشتهتفاوتزینندیآیمقتیحق
،هیکناومجازدررایزهستنداستوارقتیحقبرکهاستیجمالتازمؤثرترورساتردیآ

قاطعبرهانولیدلبايزیچيادعامانندبهامرنیهمورسدیم» الزم«به» ملزوم«ازذهن
راياستعارجمالتلیدلنیهمبه. کندیمالزموجودبرداللتملزوموجودکهچرااست

ومجازازینوعاستعارهرایزدانندیمیهیتشبجمالتازبهترریأثتومفهومرساندندر
.)263:همان(استقتیحقازینوعهیتشب

تیرأ«جملهکهاستمعتقدوزدهیفیتوصیشناسسبکبهدستزینیجرجانعبدالقاهر
يبرابرادتیز(لحاظاز» الشجاعۀیفسواءاألسدوهورجالًتیرأ«جملهبهنسبت» أسداً

دارندمضمونکیکهجملهدوبیترتنیبديو.)همانجا(دارديرترب)ریشباشجاعتدر
ختنیبرانگومخاطبدرریتأثنظرازدوآنازیکیکهکندیمانیبوسنجدیمهمبارا

). همانجا(استتريقويوعواطفواحساس
یشناسسبکهیشبیتیعالفزینفعلواسمحرف،به» هیتشبادوات« يبندمیتقسمبحثدر
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رساندندراگرچهادواتنیاکهبودندباورنیابردانشمندان. میکنیممشاهدهرایفیتوص
تفاوتنیاجملهاز.دارندتفاوتهمبازینیجهاتازیولهستندمشتركهیتشبمفهومومعنا

نیامانند»کذا«ای»کأنّه«شودیمگفتهباشدصادقانههیتشبیوقت: ندیگویمکهاستنیاها
:سیالقامرؤشعر

ایإِلَنَظَرتهووماالنُّجابِکَأنَّهصیمانٍحهبرقُفَّالِتُشَب1ل

).1956:23،يالعلو» (کادیوتخالهتراه،: «ییوگیمباشدصدقبهکینزداگریول
جملهکهندیگویمواشتهگذتفاوت»أسداًحسبته«و» أسداًداًیزعلمت«جملهدونیبشانیا

جملهیولکندیمنیقیبرداللت» علم«فعلرایزرساندیمراهیتشبیکینزدوقرباول
،یالتفتازان. (کندیمداللتگمانوظنبر» حسبان«رایزرساندیمراهیتشبيدوربعدودوم

1380:330(
یمشکنندهیبکهيحدتاشدبايقوشباهتکهرودیمکاربهیزمان» کأنّ«ندیگویمای

دانندیمترغیبلورساتر» ك«ازراواژهنیاوبرعکسایاستبهمشبههمانمشبه،کهکند
وشدآورده) ع(مانیسلدرگاهبه» سیبلق«تختیوقتکهاستلیدلنیهمبهندیگویمو
و) 42نمل،م،یکرقرآن. (۞هوکأنَّهقَالت۞:گفت۞عرْشُکأهکَذَا۞شدگفتهيوبه

یفرقاست،) ع(ینبمانیسلمجلسدرآنچهباتختشکهدیديورایز». هوهکذا: «نگفت
.)1952/3:181،يالجند(ندارد

همانطور که دیدیم دانشمندان علم بیان سالها پیش از سبک شناسان جدید به تأثیر متفاوت 
دادند.یبرده بودند و آن را آموزش میون پجمالت متحد المضمون با الفاظ گوناگ

انیبعلمی و نیتکویشناسسبک-2
نیا. استیادباثرنیتکوبه) Genetic stylistics(ینیتکویشناسسبکیاصلتوجه

کروچهبندنوودیفرويهاشهیاندریتأثتحتکهاستمنسوبیآلمانزریاسپلئوبهمکتب
يهاشهیرکهاستمعتقدوداردتوجهسبکجادیاعللهبمکتبنیا. بودفوسلرکارلو

يرونیااز)1375:20سا،یشم. (کردجستجوبیادتیشخصورواندرتوانیمراسبک

بودشدهروشنهاقافله) تیهدا(يبراکهبودراهبانيهاچراغییگوستارگانوستمینگرآنهابه-1
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اتیروحوعواطفبهتوجهبایادبمتونسبکیبررسدرصددشناسانسبکازیبرخ
تیشخصیول. دندانیمشانیاتیشخصزادهماًیمستقراهنرمندانسبکو بودههنرمندان

تیشخصسازندهعواملدردیباراهنرمندسبکنیبنابراستینخودپردازوخودزايزیچ
دیبايرونیااز) 1388:90پور،انیآر.(کردجستجو.... ویاجتماعطیمحمانندبهاو

گذاردیمبیادتیشخصبرراخودریتأثگوناگونطیشراوطیمحمکانکهنموداذعان
سبککهزندیمییهانشیگزبهدستشیخوینیبجهانوتیشخصبهتوجهبازینيوو

.استآنخالقمختصسبک،نیا. آوردیموجودبهرایخاصيهنر
ویمعانشعر،برراشیخواثرط،یمحکهشدندمتوجهربازیدهمانازیعربدانشمندان

نیاکهرفتیپذدیباالبته.)1964:123،يبدو(گذاردیمند،یآفریمشاعرکهیهاتیتشب
يبراخاصیعنوانبامشخصیفصلواندنکردهیبررساتیجزئباولیتفصبهراموضوع

. اندندادهصیتخصآن
نیهمبهدیشاواستمؤثرواژگانخشونتجزالت،صالبت،درابانیبکهداردباوريآمد

وخلقکندیزندگانیبدریکسره» (جفابدامن«اندفرموده) ص(اکرمامبریپلیدل
یجاهليشعراازنکهیاوجودبادیزبنيعدشعرلیدلنیهمبه. )شودیمخشنشیخو

ارتباطروستاوشهربايعدرایزاستيأموعصرعراش، فرزدقشعرازترروانباشدیم
طوربهاگر).1961:23،ياآلمد(بودابانیبوهاعربخشونتازدوربهوداشتيشتریب

باوردانشمندانکهمینیبیمم،یبنگرموضوعنیابهمیبخواهانیبعلمچهیدرازوترژهیو
استفادهموردکهاندبستهیمکاربهرایهاتیتشبیابانیبيهاطیمحیاهالکهداشتند
ابن. افتادندیماشتباهبهاورندیبرایهاتیتشبنیچنخواستندیماگرواستنبودهنانیشهرنش

ذکررايموردیتوانینمنیمولدونیمحدثيشعراهاتیتشباز: دیگویمیروانیققیرش
يدر شعر شعرا...» وابانیبفیصتو« ا ییوحشگاوومرغشتر«هیتشبجنسازکهیکن
خصوصنیادر.)1963/2:186ق،یرشابن(استنینشهیباداعرابژهیوکهتر باشدیمیقد

ستینمعتزابنهاتیتشبمانندبههاتشیتشبچراکهاندگرفتهرادیایرومبناازکهمینیبیم
:ماننداستنشدهيجاریمعاننیچنيوطبعازگاهچیهو
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1عنْبرِمنْحمولَۀٌقَدأثْقلَتْهفضَۀٍمنْکَزَورقٍهیإلفَانْظُرْ

:شعرنیامانندای
ۀیکَالهیفوالشَّمسونَهـایآذَرِکَــأنَّ

2ـَۀیغَالـَایبقَاـهیفذَهبٍمنمداهنُ

)1331:292معتز،ابن(
وزربالیدلنیهمبهوستینرزادهیاممعتز،ابنبرخالفيوکهگفتپاسخدریرومابن

،یالعباس. (دیبسراشعروشدیندیبآنهابراساستواندینمونداردیالفتعنبروعطرومیس
.کندیمفیتوصرااشخانهسفرهيوکهگفتو) 38- 1947:39

صرِبِالباللَّمحِوشْکدحوالرَّقَاقَۀَیبِهمرَرتخَبازاًأنْسالأنْسما
کَالقَمــرِقَـوراءتهــایرؤنَیبوکُـرَةًکَفِّهیفـتهــایرؤنَیبما
3بِالحجرِهیفیلْقَیالمـاءلُجۀِیفـدائرَةٌتَنْداحمــابِمقْـــدارِإلّا

)1963/2:183ق،یرشابن(
ریتأثشعرسبکدرآنتبعبهوتیشخصبرطیمحکندیمدیتاکزینيروابنبیترتنیبد

کندیمیزندگآندرگرانبهاوفاخرلیوساواثاثهمهآنبامعتزابنکهیطیمح. دارد

ساختهنیسنگراآنعنبرجنسازيبارکهاستنقرهجنسازیقیقاهمانندکهکننگاه) ماه(آنبه- 1
.است

ازيآثارکهطالستازیدانروغنایعطردانهمچوندیخورشتابشریزدر) گلزار(آنونیآذرگل- 2
.باشدماندهیباقآندرعطر

یمپهنیزدنهمبرچشمبهرانان) ریخم. (را فراموش نمی کنمگذشتمآنازکهیینانوا)1تی(ب-3
يارهیداوماهشکلبهدنشیدويودستدرتوپشکلبهریخمنآدنیدانیمفاصله)2تی(ب.کرد

یمدیپدسنگانداختنتوسطکهبودآبيروبرشکليارهیداموجگسترشزماناندازهبه)3تی(ب...
.دیآ
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یمریتآثاشیزندگطیمحازهمیرومابن.ذاردگیميوهاتیتشبدرراشیخواثر
پریولامدهینهیتشبأنواعشرحوانیبعلمآموزشمبحثدرداستاننیاچندهر. ردیپذ

راهیتشبسبکيهاشهیرکهاندبودهباورنیابربالغتدانشمنداننیاکهاستواضح
ازیگوناگونعواملدهیزابیادهرتیشخصکهيآنجاازوافتیبیادتیشخصدردیبا

قراریبررسموردرابانیادهیتشبسبکهیزاونیاازکهاستستهیشاپساستطیمحجمله
.داد

الیخکثرتبرداللتریتصوبهریتصوهیتشبهمانای» مرکبهیتشب«دارندکهباوریبرخ
گریدکیباذهندردیبارایگوناگونيزهای،چهیتشبازگونهنیادررایز.کندیم

ارتباطهیتشبنوعنشیگزکهبودندباورنیابریعنی)1952:271،سالمۀ. (کرد،بیترک
يقوالیخوشتریباحساساتکهیکسياز این رو. داردبیادالیوخشهیاندباياریبس
.رودیممرکبهیتشبسراغبهدارديتر

حیات و احساسات ه بوده به روالغت آنطور که شایستدر بیایشان در علم بیان و به طور کل
دانشمندان بالغت این است که اصوالًیاین کوتاهیادیب توجه نشان نداده اند .دلیل اصل

قرآن  کریم را توجیه کنند و از آنجایی که یزبانياین علم را تأسیس کردند تا پدیده ها
این پدیده ها توجیهيفرستنده این آیات و جمالت خداوند متعال بود دست بالغییون برا

حرکت کردند به  ياز لحاظ روحیات فرستنده آن بسته شد ودر جهت دیگریزبان
آید  توجه کردند. البته این یکه در مخاطب با  دریافت این جمالت پدید میاحساسات

گویند بر روحیات و یسخن میکه از عوامل مؤثر بر سبک آثار ادبیدانشمندان هنگام
در بالغت به همان دلیل که یاد آور یدارند ولیخن تأکید مضاعففرستنده سياندیشه ها

آن طور که شایسته بود بدان نپرداختند.شدیم
:بیانو علم يزیهنجارگریسبک شناس-3

داشتندباوربامآخنسیبورویشکلوفسکجملهازیروسيهاستیفرمالمشهورياعضا
انواعازیکییادبزبانگفتتوانیمنیبنابراواستیزبانمسألهکیصرفاًاتیادبکه

افزودناییداخلدهیپدکیسبکاساس،نیهمبرو) 1378:147سا،یشم(هاستزبان
بهدیدتوانیمزینیسکاکأقوالدرراشهیاندنیاینوعبه.)156:همان(استییبایز
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نوعشدوباتفصاحو) انیبویمعان(مرجعشدوبابالغت: «دیگویمکهیهنگامژهیو
نیباالتربهراآنوپوشاندیمینیتزئجامهسخن،بهکهاستيزیچ) یلفظويمعنو(

روبروسئوالکیبانجایادر) 423:تایب،یالسکاک. (رساندیمحسنویینکودرجات
:میهست

یکیشانیايرونیاازهستند؟ییشناساقابلچگونهکنند،یمیادبرامتنکهعناصرنیا
Deviation from the)يزیگرهنجارکههاروشنیانیمهمترزا

norm)وجودبهياژهیویشناسسبکمکتبآنیپدرنمودندویمعرفراباشدیم
ازیکی. انددهینام» االنحرافۀیاسلوب« ای» احیاالنزۀیاسلوب«راآنیعربزباندرکهآمد
زبانمتعارفيهنجارهاازعدولوحرافاندهدیمیسبکزیتمایادبمتونبهکهيامور

توجهيزیگرهنجارنیامطالعهبههموارهشناسانسبک. باشدیمنُرمازانحرافهمانای
انحرافنیاندیگویممکتبنیایشناسسبکدانشمندان.اندکردهیابیارزراآنوداشته

کنندیمطالعهمآنهیپابررایادبآثاروسبکاستسنجشویبررسقابلعدولو
.)1378:157سا،یشم(

نیهمبروپرداختههايزیگرهنجاریبررسبهکهمیشویمروبرویمسائلباانیبعلمدر
کهباشدیم» یضمنهیتشب«مواردنیاازیک. یاستکردهمطرحرامسائلازیبرخاساس

ياگونهبه،بهبهمشومشبهودهدینمرخمرسوميهاوهیشبراساسهیتشبندیفراآندر
گریدزبانبهاستیهیتشبجملهکهدادصیتشخبتواناولنگاهدرکهشوندینمآورده

راهیتشبازنوعنیالیدلنیهمبهدیگویمیتفتازان. شودینمآوردهصراحتباهیتشب
:یبنتمشعرتیبنیامانند) 1380:431،یالتفتازان(انددهینام» عنهیمکن«ای» یضمن«

1المیإتیبِممالجرْحٍالهوانِهیعلَسهلْیهنْیمنْ

-یم»مقلوبهیتشب«شدهستهینگرآنبهيزیگرهنجارجنبهازانیبعلمدرکهيگریدمورد
. استبرشمردهمبالغهراکارنیاازهدفودهینام» العکسوالطرد«راآنریأثابن. باشد

يدردمردهانسانيبراجراحتوزخم. شودیمآساناوبريخوارگرددپستوخواریکسهر- 1
.دینماهیتشبمردهانسانبهیضمنوهیشبهرارذلوپستانسانتاشدهتالشتیبنیادر. ندارد
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ودیآیممرسومومتعارفيهنجارهابرخالفهیتشبنوعنیا). 1:421/تایبر،یأثابن(
مدحدربیوهبنمحمدهیتشبنیامانندبه. برعکسوردیگیمقراربهمشبهيجادرمشبه

:مأمون
1متَدحینَیحفَۀِیالخَلوجهغُرَّتَهکأنَّالصباحبداو

بهراصبحشاعر) 240: 2/تایب،ینیالقزو) (1980:123،یالحلب) (1947:57/2،یالعباس(
.استنمودههیتشبمأمونچهره

کهمیکنادعامیتوانیمم یکنیبررساشیعقلويلغونوعدوبارا» مجاز«دقتبهاگر
یمرخحرفدرکهيااستعارهمثالعنوانبه. استهنجارازخروجکیمجازخوداساساً
دیفرمایممیکرقرآندرمتعالخداوند. استيزیهنجارگريهانهنمونیبارزترازدهد
نٍیمبِضَاللٍیفأويهدیلَعلَاکُمیإأوإنَّاواهللاُقُلاألرضِوالسمواتمنَرْزقُکُمیمنْقُلْ۞
. )24( قرآن کریم ،السبأ،۞

دریول.دارداستعالءيمعنا» یعل«وتیفظريمعنا» یف«جرحرفمیدانیمکههمانگونه
يمعنادرییبایزایآ: دیگویمریأثابن. اندنرفتهکاربهخودیاصليمعناازفهیشرهیآنیا

؟ینیبیمدادهرخ» جرحرف«دونیادر)ي(هنجار گریزعدولباکهراهیآنیانظرمورد
صاحب. استشدهگذاشتهفرقباطلوحقبهشدنواردیچگونگدرگروهدونیاانیم

صاحبوبردیمرااوبخواهدکهکجاهرواستیینکواسببريمستعالوسوارحق
ابن. (برودکجابهداندینمورفتهفروآندرواستیکیتار) یف(درغرقایگوباطل

سبککیعنوانبهراریأثابنتواندیمکهییهالیتحلنیچنهیشب) 2:293/تایبر،یاألث
همان. (نمودمشاهدهتوانیمزینيگریدموارددردینمایمعرفيزیگرهنجارشناس

:240(.
استآنيمعنابهکهآنچهایوفعلرایزمیهستروبرويزیگرهنجاربازین» یعقلمجاز«در

یمدادهاسنادیقیحقمفعولایفاعلریغبهیمناسبتلیدلبه... ومفعولوفاعلاسممانند
بهشیاصليمجراازلفظخروجییبگویتوانیم: یفاضلمحمداستادقولبهایوشود

.شودیممدحکهیزماناستفهیخلچهرهآنيدیسپایگو.گشتداریپدصبح- 1
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یعقلمجازازشرحنیا) 1376:213،یفاضل. (استواژگانانیمکهینسبتورابطهلیدل
إِذَاو۞:دیفرمایممتعالخداوند. استرمنُازانحرافمقولهباآنتنگاتنگارتباطانگریب

لْنَاالقُرْآنَقَرَأتعجیبنَکونَیبنُونَیلَانَیالّذرَةِؤْماًبِاآلخابجاًحرتُوسقرآن(۞م
نهاست) ص(امبریپایقرآناصل،در» مستور: «دیگویميزمخشر) 45م،اإلسراء،یکر

شدهدادهاسنادمبالغهلیدلبهاستحجابهمانکهیاصلفاعلبهصفتیولساترحجاب
.)1954/2:263،يالزمخشر. (است

يهنجارهاوهانرمنیارا مطرح کردند :یو اساسیسبک شناسان جدید یک سؤال چالش
هنجارازانحرافایآکهافتیدرتادادقیتطبآنهابادیباراکالمچگونهوهستندچهیزبان

است؟انحرافيزیچچهازانحرافتر،سادهیزبانبهایونه؟ایاستداشته
ماروزولیقبازیفیتوصیشناسسبکمکتبروانیپویبالشارلچونيافراد

)Marouzeau (کرسوو)cressot (رامردميعادویرسمزبانازانحراف
شماربهانحرافرازباننوعنیاازانحرافو) 63: 1375سا،یشم.(کنندیميریگاندازه

یم) Riffator( فاتریرشانیاجملهازکهداردهمیمخالفانشهیاندنیا.آورندیم
میشومتوسلمتنازخارجيارهایمعبهدینباانحرافنیاکشفيبرادیگویميو. باشد
سالها پیش از چنین اختالف ) . همانجا(گرفتمتنخوددرونازرااریمعنیادیبایمبلکه

یماطنابوجازیامبحثدرکرده ویهر دو نظریه را طرح و بررسی، سکاکینظرهای
زبانازآنانحرافمقداردیبااطنابایداردجازیاکالمنکهیاشناختيبرا: دیگو

ونمودسهیمقاراغیبلریغنهوهستندغیبلنهکهمردمعامهزبانهمانکه»األوساطمتعارف«
ازمقدارچهیعنی. گرفتمتنمقاموحالخودازرازانیمواریمعیگاهدیباآنبرعالوه
آوردهیمطنبایموجزسخنوشدهعدولآنازیولشدهیمذکرکهبودهستهیشاکالم
) 169- 170: 1380،یالتفتازان. (استشده

مسأله هنجار یاز فنون بیانیهمانگونه که مالحظه نمودیم اساس و پایه طرح وابداع برخ
است.یزبانيو انحراف از نرم هايگریز

وعلم بیان :ساختارگرایسشناسبک
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چیهکه باور دارد) Styactural stylistic(ساختارگرایشناسسبک
واجزاءگریدباارتباطدرراجزءهردیبابلکهستینمعنادارییتنهابهیادباثردریجزئ
نظردرمجرددینبارامتنکیياجزاوعناصرگریدیزبانبهوکردیبررسستمیسکل

) .129: 1375سا،یشم(گرفت
کهداردباوريو. کردمشاهدهتوانیمزینیجرجانعبدالقاهرنزدراياشهیاندنیچن

گران،یدویخفاج. (تنهایمعاندرایمفردکلمهدرنهاستکلماتنظمدرسخنبالغت
یاعرابویشکلیهدفنظم،هینظردرنحویمعانازمقصودکهدیگویميو)1992:91

اریمعآنهاشناخترایزکندینمواژگاناواخراعراببهمحدودراشیخونیبنابراستین
موردرا» إعراب«اگردیگویمخصوصنیهمدروستینبدوخوبکالمسنجش

ینمرایزاستمحالگریکدیبرآنهادادنيبرترکهمیشویممتوجهمیدهقراریابیارز
داشتهيگریدکالمدرنصبورفعبریتیمزکالمدرنصبورفعکهکردتصورتوان

ترحیصحنظرنیهمازيگریدودهدرخیخللیاعرابنظرازیکیدرنکهیامگرباشند
ارتباطجزستینيزیچ» نظم«دیگویميو) آنازبعدو382: 1969،یالجرجان(.باشد
.)22همان،(گریکدیباکلماتازیبرخ
-فهیوظآندرجزءهرکهاستیسازمانکیيهنراثر،شیگرانیاشناسانسبکنظردر

ازینوعکهاندزدهییهاتیفعالبهدستزینانیبعلمدانشمندان. داردعهدهبررايا
.رودیمشماربهساختارگرایشناسسبک

. کنندینمیبررسهمازيجداراجملهياجزا» یلیتمثهیتشب« و» مرکبهیتشب«درشانیا
بهگریکدیبازیچچنداجتماعوبیترکازکهاستيریتصووأتیهبهشانیاتوجهبلکه

الحمارِکَمثَلِحملُوهایلَمثُمالتَّوارةَحملُوانَیالّذمثَلُ۞فهیشرهیآنیاماننددیآیموجود
درراکالمياجزانتوایمکهيموارددریحت.)5،الجمعۀم،یکرقرآن(۞أسفَاراًحملُی

ایمرکبهیتشبدیدازکهکنندیمسفارشکردیبررسگریکدیازيجداهیتشبندیفرا
مانند. شودستهینگرآنبهدیآیمدستبهکالمياجزاارتباطازکهریتصوبهریتصوهیتشب

:یالرقأبوطالبسخننیا
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کَأنَّورَامأجاءماًالسعاملَورررْنَدلَنُثیعاطسقبر1أز

)7/142: 1937،يریالنو(
مخاطبنیتحسودهدیمرخبیترکآندرکهراهیتشبازگونهنیایجرجانعبدالقاهر

ازدارندباوریبرخ) 148: 1978،یالجرجان(داندیمهیتشبعانوانیبهتراززدیانگیمبررا
بیترکگریدکیباذهندردیبارایگوناگونيزهایچهیتشبازنوعنیادرکهییآنجا
کهاستیدانشمندانجملهازيو) .1952:271،سالمۀ(کندیمداللت الیخکثرتبرکرد

يو. برشمردساختارگرایشناسسبکزهحودررايوينظرهاواعمالازیبرختوانیم
قرآن( ۞ۀَیالقَرإسأَلِو۞فهیشرهیآبهاستنادبا» هیمحلعالقه«با» مرسلمجاز«شرحدر
بهمطمئنشدینمآمدیمقرآنازریغدرسخننیااگر: دیگویم)82یوسف،،میکر

ازکهباشدیکسسخنجمله،نیاهکبودزیجارایز)ۀَیالقَرأهلَإسأل(بودآنازحذف
ایدهدپنددوستشبهخواهدیموکردهگذراندمردهآنیاهالکهشدهرانیوییروستا

چهکهبگووبپرساشیاهالمورددرروستااز: دیگویمپسردیبگعبرتوپندخودش
.)1978:367،یالجرجان(کردند

صیتشخکالمياجزاگریدبهتوجهبارالفاظأبودن» مجازوقتیحق«انیبعلمدانشمندان
نیهمدر. فهمندیمگریکدیباآنياجزاارتباطازراسخنيمعنابیترتنیبدودهندیم

موردداردمجازکهیلفظباآنارتباطکهکرداشاره» مجازنهریق«بهتوانیمخصوص
آنرابطهیبررسباکهاشدبيانهیقردیباحالهربه. استبودهبالغتدانشمندانتوجه
منظورمانو) دمیدرايریش(مییبگواگرنمونهعنوانبهاستمجازنوعازسخنکهمیبفهم
.شودینمافتیدرنباشد،کاردريانهیقرکهیزمانتامفهومنیاباشدشجاعمرد

ويبندمیتقسراآنسخنياجزاگریدبا» مستعارلفظ«رابطهگرفتننظردرباشانیا
گریدباارتباطشگرفتننظردربدونوییتنهابهرامستعارلفظاگر. اندکردهیبررس

3رابطهنیابراساسشانیا. میبرینمیپیخوببهآنيهاییبایزوریتأثبهمیبسنجاجزاء

پراکندهرنگیآبیمیگلبرکههستندییهادیمرواربساندرخشندیمکهیحالدرآسمانستارگان- 1
.باشندشده
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یژگیوازمستعارلفظهمراهبهکهاستیزمان: مرشحه-1: اندکردهذکررااستعارهنوع
اُولئک۞مانند. کندیمتیتقوومبالغهبرداللتامرنیاوشودآوردهزینعارمنهمستيها

: مجرده- 2) 16م،البقرة،یکرقرآن(ْ۞تجارتُهمربِحتفَمايبِالهدالضَّاللۀَاشْتَروانَیالّذ
:مانند. شودآوردهمستعارلهمناسباموربامستعارلفظکهاستیهنگام

رُغَمإذَاالرَّداءمسکاًتَبضَاحقَتغُلهکَتبِضَحالِرِقَاب1الم

)288: 1971کثیر، (
إذاجملههمانکهعطاءمناسبامورازودادهقراراستعارهعطاءيبرارارداءشاعر
لفظباکهاستیهنگام: مطلقه- 3. )1380:377،،یالتفتازان. (استآوردهرا.... تبسم

ذکرآنهايدوهرازيتساوبهایونشودذکرلهومستعارمستعارمنهمناسبامورمستعار،
:یمتنبتیبنیامانند. شود

2!مغْرِب؟عنقَاءلمشْتَاقِامنَنَیوألقَاءهميأهوویأهلیإلَأحنُّ

)307/1: تایب،یالبرقوق(
یمتفاوتيمعناواژگانگریدبهبستهسخنياجزااوقاتیگاهکهداشتندباوردانشمندان

نّأّک«ماننددهدیمیهیتشبيمعناباشدجامد» کأّنّ«خبراگردیگویمزجاجمثالدارند
» قائمکأنّک«مانندرساندیمرا» شک«يمعناباشدمشتقخبرشاگرو،»أسدداًیز
.)158: 1376،یفاضل(

را مطرح کرده اند که خود یاز فنون بیانیساختارگرا برخیدانشمندان علم بیان با نگرش
کند.یمیایشان در چنین اندیشه هاییاین مطلب  داللت بر پیشگام

ه :نتیج

دستدر(هاییودارااموالگردناشخندهبابزندلبخندهرگاهداردی( بخشش فراوان)ژرفيردااو- 1
.شودیمبسته) نیسائل

بهکهیمرغیسوکجامشتاقعاشقیولدارمراآنهاداریديوآرزوهستمانمیآشناواهلتابیب-2
!کجا؟رفتهغرب
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يدر حوزه نقد و ارزش گذاريدانشمندان بالغت در قدیم همانند سبک شناسان امروز
یبه قرآن کریم و آثار ادیبان بزرگ بود و تمامکردند البته عمده توجه ایشانیفعالیت م

این یقرآن کریم را توجیه نمایند. ولیزبانيکردند تا پدیده هایتالش خویش را م
به ین خلق و آفرینش آثار ادبا که ایشان احساس کردند که مسؤوالرنپایید چيداستان دیر

خارج شده و شروع به آموزش قواعد ياز حوزه ارزش گذاريشیوه زیبا هستند از ین رو
مختلف طرح و ابداع نموده يکردند که خود با نگرش هایگوناگونيو فنون و آرایه ها

دادند.ینبود مگر آنچه ایشان آموزش میادبآفرینش اثر يبرایبودند . و اصالً گویا راه
میتعلبایلاودرکهچرااستیشناسسبکبابالغتتفاوتیاصلجوهرهمسألهنیهم
.پردازدیمیادبآثاريگذارارزشوشناختبهیدومیولمیهستمواجهقواعدواریمع

بعدهاقرنکهکندیمییخودنماییهاوهیشونظراتیبالغقواعدآموزشوطرحدرالبته
موردکهيمواردجملهاز. پرداختهاسبکشناختبهآنهابراساسیشناسسبک،

نیادهدیملیتشکراساختارگرایشناسسبکاساسوهیپاواستیشناسسبکتوجه
درراآنيمعناوکالمياجزاوبنگردواحدکرهیپکیعنوانبهیادباثربهکهاست

نیچنبراساسراشیخوقواعدومسائلازیبرخانیبعلم. بسنجدگریکدیباارتباط
جملهچندایکیحددرتنهارابیترکمقولهونیبالغالبته. ستاکردهيزیریپینگرش
ارتباطدرنهدندیسنجیممقدارنیادرراسخنبالغتوفصاحتوکردندیمیبررس

یمواحديکریپراجملهچندایکیگریدیزبانبه.یادباثرتمامباجمالتوواژگان
یمرصدآنازحاصليمعناوبیترکلحاظازراکالمازمقدارنیهمياجزاودانستند
.نمودند

عنوانبهرایادباثرتمامشانیاکهخوردیمچشمبهيموارديگریديجاهادرچندهر
ونظمهینظربهقرآناعجازانیبدریجرجانعبدالقاهرمثالً. اندداشتهنظردرواحديکریپ

داردالفاظاقیسدرییهایژگیوقرآننظم: دیگویموکردهاشارهجملهمافوقبیترک
وماتراخردهاکهشودیممشاهدهیبیترکویهماهنگکیوساختهعاجزراهمگانکه

نیچنوجودبایول) 1969:33،یالجرجان. (استکردهناتوانوعاجزراهمگانومبهوت
.اندنبردهبهرهآنازیبالغقواعدمیتعلوطرحدرینگرش
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وندیپيوسبکوبیادتیشخصواتیروحانیمتااستآنیپدرینیتکویشناسسبک
عبدالمطلبدکتر. داندیمهنرمنداحساساتبازتابراسبکنقدازنوعنیا. کندبرقرار
ودهیپوشچشمیاجتماعوینفسامورمانندیئلمساازیشناسسبککهاستمعتقدمحمد

. دیآشماربهبالغتیشرعوارثکهاستستهیشانقصویکوتاهنیهملیدلبه
یروانویروحمسائلبهیشناسسبکنهوبالغتنهیعن) ی1998:259عبدالمطلب،(

یشناسسبکنامبهياشاخهوجود. ستینحیصح،سخننیاالبته. کنندینمتوجهبیاد
بیادتیشخصواتیروحزینبالغتدر. استمدعانیانقضيبرالیدلنیبهترینیتکو

. استنشدهدادهبهاآنبهبودهاشستهیشاکهطورآنیولدارديبارزحضور
ونضجبهونهادهبنارایعلمنیچناساساًونیبالغکهاستنیایکوتاهنیچنیاصلعلت
راآنياعجازهاوهاییبایزوکردههیتوجرامیکرقرآنیزبانائلمستارساندندیپختگ

تصوربودمتعالخداوندفهیشراتیآفرستندهکهییآنجااز. ندینمابازگوگرانیديبرا
اشفرستندهمقاموحالواتیروحبراساسراعباراتشوجمالتدانشمندانکهشدینم

وحالواتیروحبهشتریبوکردهحرکتیمخالفشیگرادرسببنیهمبهددهنشرح
ازیبرخونگرفتنددهینادرابیاداتیروحکسرهیشانیا.کردندتمرکزمخاطبمقام

. کردندطرحمحورنیابررادر علم بیان یبالغقواعد
تفاوتوسنجدیمگریکدیباراالمضمونمتحدجمالتوکلماتیفیتوصیشناسسبک

راهرایزستیکارنیچنزینانیبعلمهیپاواساس. کندیمانیبراهانآعواطفوریتأثنوع
سهیمقابههمیگاهو. دهدیمآموزشراگوناگونيهاوهیشبهواحديمعناانیبيها

وهیشازیبرخودهیسنجراگریکدیباهاآنریتأثنوعوپردازدیمعباراتوجمالتنیا
ییزورگوریاسسهیمقانیادرعلم بیان مانظربه. دهدیميبرتريگریدبررايریتعبيها
. استترغیبلهیتشبازاستعارهشود یگفته منمونهعنوانبه. استشدهخودتحکمو

شتریبریتأثآنتبعبهورساندیمبهتررانظرمورديمعناکهاستنیاهمترغیبلازمقصود
یتیقطعنیچنبارسدیمنظربهداشتخواهدمخاطبعواطفواحساساتبررايبهترو
سبککهراياقاعدههمانحالهربه.کردقضاوتيریتعبوهیشدونیاانیمتوانینم

آنهیپابرانیبعلمبنددیمکاربهیادبآثارسبکنقدوشناختيبرایفیتوصیشناس
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باآنتنگاتنگابطهرازیانیبیشناسسبکبهنقدنوعنیايگذارنام. استشدهسیتأس
. داردیمبرپردهانیبعلم

. کندیمیینماخودعلم بیاندراًیقو» احیاإلنزۀیأسلوب«يزیگرهنجاریشناسسبک
راگریدیبرخوییمعنايزیهنجارگربراساسراشیخوقواعدازیبرخبالغتدانشمندان

نیعراکالميزیگرنجارهیگاهبیترتنیبد. انددادهشرحیلفظيزیهنجارگربراساس
نظرمورديمعنانهوبودیمغیبلنهنداشتيزیگرهنجارجملهاگرودانستندیمبالغت

رايواحدمضمونتوانیماریمعزبانازانحرافباکهگفتندیمهمیگاه. رساندیمرا
.زودافسخنییبایزبرتوانیمآنلهیوسبهوکردانیبيگریديبایزيهاشکلبه

نیست مگر اینکه بگوییم ایشان شرط حسن فنون یآواییاز سبک شناسيدر علم بیان اثر
اندکردهفیتعرياموررافصاحت آن دوشرطرا فصاحت کلمه و کالم قرار داده و یبیان
حروف،تنافرازدوآنبودنیخالمانندهستندییقایموسجنبهبرناظرآنهاازیبرخکه

با یبنابراین علم بیان به شیوه ضمن... .وتکرارکثرتاضافات،تتابع،دنیشندرکراهت
طرح و یبر اساس دید و نگرش موسیقاییفنون بیانیارتباط دارد ولیآواییسبک شناس

ابداع نشده اند.

منابع و مراجع

م .یقرآن کر
تمامین شعر أبیوازنۀ بالمم)،1961ه.ش،1380(،أبوالقاسم حسن بشرياآلمد

دارالمعارف . :د أحمد صقر، القاهرة یق السی،تحقيوالبحتر
.ناشر گسترده:هنر،تهرانیهـ.ش)،جامعه شناس1388(نیر حسیان پور، امیآر
ق أحمد یالمثل السائر ، تحق،)تایب(يالجزریبانیالشمحمدبناهللانصرالفتح،أبوریاألثابن

نهضۀ مصر.:الطبانۀ ، القاهرةيوبدویالحوف
مدة فی محاسن الشعر وآدابه الع،م)1963هـ .ق،1383(،أبوالحسنیروانیالققیرشناب

.2د، مطبعۀ السعادة  ،طین عبدالحمیالدییق محمد محی،تحقونقده
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.روتیاط، بین الخیالدیی، شرح محوانیالد، هـ.ق)1331ابن المعتز ،عبداهللا(
مکتبۀ مصر .:القاهرة، عند العربیم)،أسس النقد األدب1964، أحمد أحمد(يبدو

مطبعۀ السعادة . :، مصریالمتنبوانیشرح د)،تایب( عبدالرحمن،یالبرقوق
انتشارات دار الفکر،چاپ هفتم.:، قمیمختصر المعان،)ش.هـ1380(نیالدسعد،یالتفتازان
. دار المعرفۀ للطباعۀ والنشر:روتیم)، أسرار البالغۀ ، ب1978، عبدالقاهر(یالجرجان
، یق محمد عبد المنعم خفاجیم)، دالئل اإلعجاز، شرح وتعل1969، عبدالقاهر(یالجرجان
مطبعۀ القاهرة .:القاهرة
.1، مکتبۀ النهضۀ، مصر ، طهیفن التشبم)،1952(ی،عليالجند

ف.ی،الناشر لجنۀ التألنقد النثرم)،1939(.ن ،طهیحس
ق ودراسۀ ی، تحقصناعۀ الترسلیوسل إلحسن التم)،1980ن محمود (ی، شهاب الدیالحلب
.ۀیوسف ، دارالحریتور أکرم عثمان الدک

،)م1992- قهـ1413(فرهودمحمد،وشرف،عبدالعزیزخفاجی،محمدعبدالمنعم،والسعدي،
.1ط،،  الدار المصریۀ اللبنانیۀ األسلوبیۀ والبیان العربی

ون یل و عیحقائق غوامض التنزم)، الکشاف عن1954(، جار اهللا محمود بن عمريالزمخشر
ۀ.یالمکتبۀ التجار:،القاهرة لیوجوه التأویل فیاألقاو

ۀ .یدار الکتب العلم:روت ی،بمفتاح العلوم)،تایببکر( یوسف بن أبی، یالسکاک
،مصر .ونانین العرب والیبالغۀ أرسطو بهـ . ق)،1371م، 1952(میإبراهسالمۀ،
ۀ اللغۀ .ی، مخطوطۀ بمکتبۀ کلۀیخ البالغۀ العربیارت)،تایب،احمد(يشعراو

ن،چاپ چهارم .یچاپخانه رام:، تهرانیات سبک شناسیکلهـ ش)1375روس(ی،سسایشم
انتشارات فردوس ، چاپ دوم.:، تهران ینقد ادب،)ش. هـ1378(روسیس،سایشم

یالمعانعلمیفانیبالت) ،ق.هـ1407–م1987(محمدبننیحسنیالدشرف، یبیالط
مکتبۀ، الکتبعالم:روتیب، یالهاللمطرۀیعطيهادمیوتقدقیتحق، ان یوالبعیوالبد

.1ط،ۀیالعربالنهضۀ
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ص شرح شواهد یمعاهد التنصم)،1947م بن عبدالرحمن بن أحمد(ی، عبدالرحیالعباس
.1،جصیالتلخ

.1دار نوبار للطباعۀ،  ، ط:قاهرة،الۀیالبالغۀ واألسلوبم )،1998(عبدالمطلب، محمد
و يق الدکتور طه الحاجری، تحقارالشعریعم)،1956(احمدبنمحمدطباطباابن،يالعلو

الدکتور محمد زعول سالم ،القاهرة.
ۀ هامۀ ،مشهد ، انتشارات دانشگاه یدراسۀ ونقد فی مسائل بالغهـ .ش)،1376(محمد،یفاضل

چاپ دوم .:، مشهد یفردوس
د ،  ین عبدالحمیالدییق محمد محی،تحقضاح فی علوم البالغۀیاإل)،تایبب( ی،الخطینیالقزو

ۀ.یمطبعۀ األلسنۀ المحمد:القاهرة 
روت . یق الدکتور إحسان عباس، بی، تحقوانیالدم)،1971ر ،عزة (یکث

. ۀیدار الکتب المصر:القاهرةۀ األرب،ینها« م.)،1937(نیالدشهاب،يریالنو
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