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 شگردهای زبانی )دستوری و آوایی( متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم 

 چکیده 

کنـد  مـیگفتمـان تلیـی مـوّررترن  و زناـاترن  نـو   ۀمنزلمکتب پراگماتیسم، ادبیات را به

های ارتااطی زند بلکه تمام کارکردها و وظیفهتنها زناانی و جمال در آن موج میگفتمانی که نه

غانی هر نو  گفتمان در زنرمجموعه  هدفعنوان ف  اقنا  به روازان   زبان در آن موجود است

کاربردشناسـی ادبـی  نجاکـهازآ گیـرد عنوان علم گفتمان زبانی قـرار میشناسی کاربردی بهزبان

ای بیانگر کاربرد عملی زبان در فرآنند گفتمان است، در کاربردشناسی محض و فرضیه بیشتر از

سی شگردهای زبانی) دستوری و آوانـی( اقنـا  در دنـوان شـاعر ربه بران  پژوهش بر آنیم که 

متناـی والـای جانگاه  شود، بپردازنم ماری زبان ناد میبه عنوان استاد مع ویبزرگ عرب که از 

نشان از آن دارد که شاعر در انتیال  زبانی در دنوان وی هایاستراتژیدر عرصه زبانی و حضور 

جهـت تبایـت و تیکیـد بیشـتر معنـا از  عواطـ  و احساسـات بـه مبـاطای  هـا،بیشتر انگیـزه

همچون های هارمونی شعری و روشها همچون تکرار ترن  آنو مهم های زبانی اقنا کاربست

های گسترده آن به لحـا  ابعـاد و سونه «تکرار »  ضم  اننکه جسته استتوازن و تصرنع بهره 

زبانی از بسامد بالـانی  هایاسلوبنسات به سانر  های اقنا  کلامیکلامی و جناه شناختیزناانی

  در دنوان شاعر برخوردار است

 ی زبانی  ها: اقنا ، پراگماتیسم، متناری، استراتژیهاکلیدواژه
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 قدمه  م -1

  توانش ارتاـاطی آن بـا آندمی حساببه یاعجاز زبان هایگونهعنوان نکی از زبان شعری به

، ادبیـات را 7نوعی ساب شده است تا مکتب پراگماتیسـمشناختی بهابعاد زبان و همچنی  فلسفه

ها زناـانی و جمـال در آن تنموّررترن  و زنااترن  نو  گفتمان تلیی کند  گفتمانی که نـه ۀمنزلبه

 های ارتااطی زبان در آن موجود است زند بلکه تمام کارکردها و وظیفهموج می

کند که ادبیات را در بافت موقعیتی با کمک ماـانی و تلاش می 2ادبی -کاربردشناسی ابداعی 

بررسـی قـرار دهـدی زنـرا تمـامی  مفاهیم و راهاردهـای مرـرد در کاربردشناسـی زبـان مـورد

 دهند   های موقعیتی رخ میپیش از صورت زبانی در بافت هایپیامربردهای زبان و معانی و کا

بیـانگر کـاربرد  4ایو فرضـیه9محـضکاربردشناسی  بیشتر از کاربردشناسی ادبی در حیییت

از  ،5«نـکادون »شناسان معاصر همچـون بسیاری از زبان واست عملی زبان در فرآنند گفتمان 

از آن « شـاهر الحسـ »و کننـد نـاد مـی (577، 2117) «شناسی کـاربردیزبان»آن تحت عنوان 

  (751، 2117) نمانـدنـاد مـی پراگماتیسم نـا کاربردشناسـینعنی « الاراغماتیۀ اللغونۀ»عنوان به

شناسـی دارای مـاهیتی پژوهشگر فرانسوی معتید است که پراگماتیسم در حیره زبان 6«مولینی»

و ازنظر وی،  داندظر او فعل کلامی را در حیره کاربردشناسی منشی تیّیر میادبی است  از ان  من

که در قالب شعر و زبـان شـعری رخ بنمانـد، ادبیات چیزی نیست جز بعد تیّیری زبان و آنگاه

الحااشـۀ، ) نابـد ضم  زناا ساخت  ساختار کلام، تیّیر زبان و جناـه تیکیـدی کلـام افـزانش می

2171 ،723) 

ببشـد، می تعـالیکلـام ادبـی را نها بعد زناانی نک تکلام نه ۀاز سوی گونند اقنا ابزارهای 

است که جناـه  نهد  ان  همان چیزیعواط  و احساسات مباطب می بر مضاع بلکه تیّیری 

                                                           
1 pragmatics 

التداولیرۀ، » است ترجمه آن به زبان عربی به نام هانی همچون  (actionگرانی) عملان  واژه در زبان انگلیسی  به معنای 

 (745، 2113، بوطالجی ) شده استشناخته« الاراغماتیۀ، علم التداخل، علم المیاصد، المیامیرۀ، السیاقیۀ، علم التباطب و   

2 Literry pragmatics 

3 Pure pragmatics 

4 Pragmaticshypothesis 

5 Anthony van Dyck 

6 Molinie 
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عنوان نیرـه رو ف  اقنا  بهازان  ،سازدنمانان می تیسمارچوب مکتب پراگمااقناعی شعر را در چ

عنوان علـم گفتمـان زبـانی قـرار شناسی کاربردی بـهمان در زنرمجموعه زبانغانی هر نو  گفت

 گیرد    می

های اقناعی و ابعاد زبانی، بیانی، ای در کش  مکانیزمالعادهیت فوقمکتب پراگماتیسم از قابل

برای اهمیت موضو  همی  بـ  کـه ونژه شعر برخوردار است  منریی در هر نو  متون ادبی به

های تـوجیهی ارکردهای ارتااطی زبان و مکانیزمما ضم  اننکه مباطب را با انوا  کمکتب پراگ

دهد تـا بـا شـناخت کلـی از انـ  ای میسازد، ان  توانانی را نیز به هر پژوهندهو بیانی آشنا می

    را   ادبـی اعـم از شـعر و نبـر و خرابـه و هر مت تنهانیوسیع در ارتااط آن با زبان، به ۀمیول

   نید و بررسی قرار دهد  مورد

 «ابـو طیـب متناـی»زبـانی در شـعر  7ان  پژوهش شگردهای اقنـا  مدار  با توجه به ان  که

عنوان بهترن  شاهد شعری از حضـور انـوا  ، سعی شده است تا مهارت شعری شاعر را بهاست

ربردی مـورد شناسـی کـاهای ارتااطی اقناعی و کاربردی، از دندگاه پراگماتیسم نـا زبانتراکنش

 قرار دهیم  واکاویتحلیل و 

 اهداف پژوهش -1-1

 های ابوطیرب متنای کارگیری شگردهای اقنا  زبانی در سرودهبیان انگیزه به -7

 های اقناعی در تیّیر نهادن بر مباطب و برانگیبت  احساسات وی شناساندن سونه-2

میان متکلم و مباطـب در  ۀدر رابرکارگیری اقنا  و شگردهای اقناعی های بهبیان انگیزه -9

 پذنرد  گفتمانی که میان افراد صورت می

 های پژوهشسؤال -1-2

 شناسی کاربردی از چه جهتی است؟ ارتااط میان اقنا  و زبان -7

جهت اقنـا  مباطـب  بلاغتشود، از نحو و آنا متنای که استاد معماری زبان شناخته می -2

 استفاده نموده است؟

، استبناء، توازن و تصـرنع چـه نیشـی در انگیـزش  هنـی تیخیرحذف، تیدنم و  تکرار، -9

 دارند؟ طرف اولمباطب و قاول نظرات 
                                                           
1 persuasion 
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 زمینه و پیشینه پژوهش  -1-3

« افلـاطون»و « ارسرو»به زمان  7طور حتم با توجه به نظرنه برهانشگردهای اقناعی زبانی به

رنـ  « بیرلمـان»شده است، لیک  در سـانه  رردماز نونان باستان  اگرچهان  نظرنه   گرددبرمی

ه قال از آن به ادبیات و شعر نگـاهی صـورتگرانانه و کـاربردی از نکای به خود گرفت  چناتازه

شناسـی و موسـییانی آن نیهای زنااگرفت، بلکه تنها جناهمنظر ابعاد ارتااطی شعر صورت نمی

شناسـی غربـی کـه در دوره های ساکرنهرو نکی از جدندترن  نظگرفت  ازان مدنظر قرار می

شـناختی و نهای زبامعاصر جهان عرب بازتابی گسترده داشته اسـت، تحلیـل و بررسـی جناـه

ها و های کاربردی متکلم اعم از نونسنده نا گوننده جهت انتیـال اندنشـهو مکانیزم زنااشناختی

 تیّیر نهادن بر مباطب است  

آشـنانی بـا قواعـد و اصـول کـاربردی زبـان ضـم   و ناقدان عـرب پـ  ازسنجان سب  

تلـاش  -آنـدکه ازجمله میراث ادبی عرب به شـمار می -بلاغیو نابی آن در مااحث ادبی رنشه

گرا آّار ادبی خود را در بوتـه نیـد قـرار دهنـد  ان  نظرنه سیستمی و نیش ۀنمودند تا از درنچ

کـاربردی بـه شناسـی است را مهـد زبان اطبمب لحا با میتضای کلام آنان، بلاغت که مرابیت

 د آوردنمیشمار 

کـه بـه طـور مسـتییم و غیـر کاربردشـناختانه  هایجناهدر خصوص اقنا  و پراگماتیسم و 

  کرد:رد  نل اشاره واتوان به ممی موضو  پرداخته است مستییم به

  نونسـنده بشیر عـزروزیاّر « ـ دنوان المتنای نمو جاـ حجاجیرۀ الإستعاره فی الشعر العربی» 

اقنـاعی  هایجناـهو  اسـتعاری دنـوان متناـی پرداختـه اسـت هایصورتبررسی ان  اّر به  در

الروابط الحجاجیرۀ فی شـعر »کتاب های متنای مورد بررسی قرار داده است  استعاره را در سروده

روابـط منریـی و از خدنجۀ بوخشرۀ کـه تنهـا بـه بررسـی  "میاربۀ تداولیۀ"أبی الریرب المتنای 

خارج آنچه در  جزبهمررد است، پرداخته است   شناختیزبانبرهانی و افعال کلامی که در علم 

تـوان بعضی تحیییات صورت گرفته کـه میانجام شده، در انران نیز  در حوزه اقنا و از کشور 

 به بعضی از آن موارد اشاره کرد: 

                                                           
1 Argumentation 
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ادی، مجله الجمعیه العلمیـه الانرانیـه للغـه ، سندس کردآب«تکرار در شعر متنبی زیباشناسی»

  7933، 76العربیه و آدابها، شماره 

ابراهیم فتح الهی و ابراهیم کاملی، مجله تحیییات علوم قـرآن  «فرایند اقناع در قرآن کریم»

  717-15، 25و حدنث، شماره 

 نی و مـو محمـدعلی «درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن خطابه و مطالعاات ادبای»

  7939، پانیز و زمستان 2محمد احمدی، پژوهشنامه نید ادبی و بلاغت، سال سوم، شماره 

حاجی پور، ماهنامه  محمدکاظم «معیارها و ضوابط اقناع اندیشه مخاطب از دیدگاه قرآن»

  7937، دی 737معرفت، شماره 

العـات الیاسـی، فصـلنامه مر محمدحسـی  «مبانی نظری و عملی اقناع و مجاا  ساازی»

  7933، زمستان 45راهاردی بسیج، شماره 

، زمسـتان 74فرحناز مصرفوی، فصـلنامه عصـر ارتااطـات، شـماره  «متقاعدسازیاقناع و »

  7931و بهار  7936

مجیـد بـاغینی پـور، مجلـه  «اقناع و برخی تدابیر آن: بحثای در ساخن کااوی انتقاادی»

  7939، بهار و تابستان 91، شماره شناسیزبان

انـ  آّـار، نـا در حـوزه مرالعـات اجتمـاعی و که  شودمیرسی مرالعات بالا مشبص ربا ب

  شـودمین شـعر متناـی اسـت را شـامل نبحث مورد نظـر کـه همـا اساساًارتااطات است و نا 

ضم  پرداخت  بـه بحـث نظـری اقنـا  و پراگماتیسـم،  ،است آن درصدد پژوهش ان  روازان 

آن کـه شـامل  مکـانیزم هـای و انـوا وری ـ آوانـی اقنـا  های وی را از منظرگاه دسـتسروده

هـای دسـتوری و تکنیـک تـوازن و تکرارهای دستوری، اسلوب استبنا، حذف به عنـوان سـازه

  معرض دند همگان قرار دهد  را درهای موسییانی و آوانی تصرنع به عنوان سازه

نحوی و بلـاغی اقنـا   یهاشیوهدلیل برای تشونق محیق در بررسی  ترن مهمهمی  مسئله  

 متنای است  هایسرودهدر 
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 روش انجام تحقیق  -1-4

، ابزار علوم انسانی کتاب است ۀکه نکی از ابزارهای تحییق پژوهشگران حوزبا توجه به ان 

اقنـا  ازجملـه مااحـث مهـم حـوزه  ازآنجاکـه، امـا اسـتای در ان  پژوهش کتاببانـه تحییق

بانسـته   صورت توصیفی ـ تحلیلی خواهد بـوده انجام تحییق بهشناسی و بلاغی است، شیوزبان

در  آوانـی -دسـتوری های اقنـاعیانوا  مکانیزم واکاویو  اصل موضو ، پیش از ورود به است

واژه اقنـا  را از نظـر لغـوی و آن و شناساندن ابعـاد کاربردشناسـی شـعری بـه شـکلی مـوجز 

 اصرلاحی مورد کندو کاو قرار دهیم:

 در فرهنگ غربی و اسلامی اقناع -2

واژه معـادل آن بـه لـاتی     انـددادهاقنا  بـه دسـت دانشمندان غربی تعارن  گوناگونی از 

(persuasion) ارسـرو»  (13 :7333)قایعـۀ، استمتیاعدسازی  و شونق، تحرنکبه معنای ت »

گفتمـان قالـل گذار تئوری اقنا  است، ارتااط عمییی میـان مفهـوم اقنـا  و نحـوه که اولی  پانه

  (71:  2113الدرندی، )داند سازه اصلی و اساسی خراب می است  با ان  اعتیاد که اقنا  را

 -های رفتـاریراهاردی در جهت تغییر مکانیزماقنا  را فرآنندی آگاهانه و  «7توماس چیدل»

ونکـرد ر 9«دومینیـک منگـانو»و  2«پاترنک چـارودو» (،6، 2115)العاد، نماندعییدتی معرفی می

رو اقنا  تنها تعامـل  هنـی ازان   (473 :2113) دانندساختار گفتمان را اقنا  میعیلی مرتاط به 

  شودنیست، بلکه تراکنشی مرتاط با رونکرد گفتمان نزد آنان برشمرده می

« ق نعـان–قَنِـعَ نینِـع  »رنشـه  کـه انـ  واژه از نابیمدرمیزبان عربی  هایقاموسهی به با نگا

 نـل  :7331 ،ابـ  منظـورباشـد )می« قانع شدن »و « متیاعدشدن»معنای است که به شده گرفته

از نحوه بررسـی اقنـا  ازلحـا  شـکل و مضـمون در  «جاحظ» اسلامی فرهن در  .«(قنع»ماده 

آورد  او معتید است که متیاعد ساخت  مباطب، خلال توجه به روند گفتمان، سب  به میان می

به ان    (24: )البرابی، د ت  رد همچون اّر باران بر تربتی پاکر قلب داتیّیری بسیار شگفت د

                                                           
1 Thomas scheidel 

2 Patrick charaudeau 

3 Dominique maingueneau 
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از تکلرـ  و پیچیـدگی و اختلـال خـالی و عمیـق و معانی  ی متی الفاظ دارایاگر کلام معنا که 

 معنانی باشد، نفو  آن در قلب بسان اّر باران در تربتی پاکیزه است 

زبـانی هسـته  اقنا ، فرآنندی است که گفتمانکه د نداران میبی از سوی دنگر برخی محییان

آنـد و اسـاس حساب میتمام ابزار انمالی و رمزی مدار آن به کهدرحالی یدهدآن را تشکیل می

بلاغـت عربـی  در  (77 ،2112العمـری، ) استآن بر پانه رعانت میتضای حال مباطب استوار 

جـزء  انـ  مکـانیزمتا آنجا کـه ه است نافتارتااطی، اقنا  به عرصه ادبیات راه  اصربر پانه عن نیز

  (93 :7334مفتاد، ) ه استگذار بلاغت عربی انگاشته شدعناصر پانه

 اع نزبانی اق هایاستراتژیمتنبی و  -3

در محور  چراکهی انکار ناشدنی است، تلیوحدت و انسجام اسلوب زبانی در شعر متنای فض

ر است کـه معمولـاً امکـان پـ  و پـیش کـردن برخورداپیوستگی به همافیی، شعر او از چنان 

ی زبـانی تیّیرگـذار و هـافراوانی تکنیک بنابران واژگان و اجزای کلام در شعر او وجود ندارد  

ترن  شـاعر برجسـتهاسـتاد معمـاری زبـان و  در جانگـاهرا ، وی متنای العادهفوق توانش زبانی

 ابوالعلـا»گفته فـوق بـه انـ  سـب   الیدتدر   (775 :7333)الدسوقی، استشناس قرار دادهزبان

ای را بـا اگـر ببـواهیم )در شـعر متناـی( واژه» گونـد:جونیم، آنجا که مـیتمسک می «المعری

بینـد و آسـیب میکلمات  ۀمانیم، هندسای دنگر جانگزن  کنیم و وزن و معنا را نیز حفظ نواژه

در میـدان  طیـب متناـیدنوان ابو  (61 :2116،لوصی )ا« شودهنری بیان ادبی کاسته می ۀاز جنا

های فلسـفی و ماند که شاعر بابیان اسـتدلالانگیز میرسالتی شگفت مبابهای نا گفتمان بهمحاوره

طورکلی عواملی کـه ابعـاد به  شهادت قاطع به تیکید و تیرنر اغراض بنیادن  خود پرداخته است

ای، بعـد فلسـفی های محاورهجناه ،نایمتپراگماتیسم نا کاربردشناختی گفتمان شعری در دنوان 

  است های بیانی اقناعیانوا  استراتژی گیریبه کارو حکمی و 

شناسـان نـون  در میـان انـوا  از دنـدگاه زبان 7فـ  تکـرار ن دارد کـهآتحییق حکانـت از 

دهدی ابتدا بـه بحـث ترن  عنصر زبانی را تشکیل میترن  و کاربردیهای زبانی، بنیادیکاربست

 پردازنم   می در دنوان متنای بررسی ان  شگرد زبانی و

                                                           
1 Repetitation 
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 تکرار  -3-1

 تعایر شده است )العاـد، «التررداد»، «الترردند»، «التکرنر»آن به عنوان اززبان عربی در  کهتکرار 

ترن  عناصـر زبـانی بـه شـمار ونژه در شـعر از کـاربردیو به یادب هایحوزهدر   (297 :2115

بـا او زنـد  ه شاعر برای الیای  هنیات خود به مباطب، دست به تکرار میبدن  گونه ک آند می

هـا عواط  لری  و زودگذر، بلکـه اعتیـادات دنرپـای میـاوم را در  ه  تنهاتلیی  و تکرار، نه

و بهتـرن  ابـزاری  ترن  عوامـل تیّیرگـذاررا از قـوی «تکـرار» به همـی  دلیـل  نماندمیتبایت 

از ناقـدان ادبـی  بعضـی  (33 :7913)علی پـور،  کری را به کسی الیا کندییده نا فکه ع دانندمی

شود، اما برای آن نیشـی کلیـدی در به انجاد نوعی ابتذال در اّر منجر میتکرار  بااننکه معتیدند

، گاه تا را هانی از تکرار در ترکیب نک اّر هنریتیّیر گونه »و  آفرننش اّری خلاق قالل هستند

)شـفیعی کـدکنی، « دهنـددر مرکز خلاقیت هنری گوننده قـرار مـیکه آن را  اننددمیبدان پانه 

7935: 413)  

در طرد دعوا و اّاات آن از سـوی مـتکلم در فرآننـد گفتمـان از بـارزترن   «تکرار»تکنیک 

عنوان رار را بـهتک ادب عربینظران از صاحببرخی آند  حساب میهای اقنا  زبانی بهکاربست

العسـکری، انجامـد )دانند که به تیکید کلام در  هـ  مباطـب میاقناعی می -ااطیکاربستی ارت

کنـد کـه از نیز تکرار را استراتژی اقنا  معرفـی می« باربرا جونستون کواچ»  (751 -756 :7352

انـ  تکنیـک  چراکـه ،(294 :2115آند )العاـد، های اساسی و بارز در خراب به شمار میبارقه

کلام و انجـاد خسـتگی در مباطـب تنها به وقو  مجدد لفظ در نکای آن نهضم  بیان کاربرده

شود، بلکه به اعتاار نکـی از مکـانیزم هـای بنیـادن  در تولیـد کلـام، سـاختار زبـانی منجر نمی

 کنـدبعـد کـاربردی آن را تضـمی  می دهد و انسجام مت  و اشاعهجدندی را در کلام شکل می

    (43 :2116)العزاوی، 

نگی زبان شاعرا بهنه تنها  های پراگماتیسمی است کهمله شاخصدر دنوان متنای ازج تکرار

شـود، بلکـه م منجـر میهای موسـییانی کلـاانجاد بعد زنااشناسیک در اشعار و اشـاعه جناـه و

انـ  شـود  و روشنگری کلام جهت اقنا  و متیاعد ساخت  مباطب بکار گرفته می قصد تایی به

محـوری  ۀنوعی در راسـتای اندنشـملاحظه در دنوان بـهم گستردگی قابلرغشاخصه ادبی علی

لفظ نا کلام که مباطب با نگاه نبست به ساختار کلام و بیان مجدد نکطوریشاعر قرار دارد به



 721                          منظر از اقنا  در متنای( آوانی و دستوری) زبانی شگردهای                سال دهم            

 

 تالیـدبسـامد بالـانی در دارای انـوا  و تکرار در شـعر متناـی  برد به غرض اصلی شاعر پی می

های کاربردشناسی برخوردار است که در  نل جهـت توضـیح و ابلیتهای اقناعی کلام و قجناه

 شود تایی  بیشتر به آن پرداخته می

 تکرار ضمیر -3-1-1

ابو طیب متنای نیز ازجمله شاعرانی است کـه از انـ  بارقـه زبـانی در راسـتای عواطـ  و 

او دلانـل  ونژه تکـرار ضـمانر در شـعرتکـرار بـه گسترههای محوری بهره جسته است  اندنشه

او ادعـای پیـاماری  ، احساس فبر به خونشت  وداشت  روحیه متعالی چراکهشناسانه دارد، روان

آنچـه در بـا او  سـاختار زبـانیو  چینش کلمات ،توانش زبانی همه دست به دست هم دادند تا

ان متناـی تکـرار ضـمیر مـتکلم وحـده از بسـامد بالـانی دنودر   گرددهمسو  ،است ه  شاعر 

و  کـر  ن و اقنا  مباطب را به دناال داردان  نو  تکرار، تیکید کلام و تفهیم بیاردار است  برخو

مناسات نیسـت در اننجـا نماند  بینوعی دوام و پیوستگی را در ساختار کلام انجاد می مکرر آن

 به  کر نکی دو نمونه شاهد شعری بپردازنم:  
 

 إبــ   الســـباءِ أَنَااااإبـــ   الرلیــاءِ  أَنَااا
 

رابِأنَااا   ــ   الضــرِ ـــانِ أنَاااإب ــ   الررَــعَـ  7إب
 

ــافی  أنَااا ــ   الفَیَ ــوَافی أَنَاااإب ــ   الی  إب
 

 

 2إبــــ   الررعَــانِأَنَاا إبـ   الس ــــر وجِ أنا
 

 (99، 7339)متنای،
 

بـا تکـرار متـوالی ضـمیر او   نموده استتکرار بار  3 ،در دوبیترا  «أنا»ضمیر متکلم شاعر 

با « أنا»صر نا اختصاص معنای برتری و نگانگی که از ترکیب ضمیر منفصل نوعی به حمتکلم به

شـود، اسـتنتاج می   « و  «إبـ  الرعـان»، «اب  الضـراب»، «إب  السباء»، «إب  اللیاء»الفا  کنانی 

پرداخته است  ان  حصر معنانی درواقع از تیدنم مسندالیه بر خار صورت پذنرفته اسـت کـه از 

 عی اختصاص را به دناال دارد  دندگاه بلاغیان نو

کـه تکـرار طوریشناسـانه دارد بهمتنای رنشـه روان هایسروده، اغلب شدگفته  همانرورکه

دلالـت دارد  ویخودخـواهی و های متفاوت بر احساس فبر، غرور در سونه« أنا»ضمیر متکلم 

نی  ساختار کلامی نوعی منجر به انجاد چتا جانی که ان  بزرگی و احساس فبر به خونشت ، به

شود  ساختاری که شاعر خود را در ببشش، شجاعت و همچنی  در سـرودن شـعر، در اوج می
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و روحیـات کرار ضمیر متکلم در راسـتای فبـر های شعری که بر گستردگی تبیند  از نمونهمی

 داند :برتر می نشخود را از قوم خو است که او سروده پیش روشاعر دلالت دارد، 
 

ــــ أَنااااا ــــوافیتِ  رب  النَــــدر وَرَبر  الیَ
 

ــــودِ  ــــیظ  الحَس ــــدا وَغَ مام  العِ ــــِ  9وَس
 

ــ ــر ــــودِ  أَنــا فی أ مرَــــٍۀ تَدارَکَــهـــا اللــــ ـــی َّم ـــالِحٍ ف ـــبل کَص ـــه  غَرن  4ـ
 

 (22)همان، 
 

 و نوعی دربردارنده مبلث ارتاـاطی متشـکل از مـتکلم، بافـت متنـیان  اسلوب زبانی که به

بـاربرا »ه کـگرفته اسـت  چنانشناسان، استراتژی اقنا  نامدند بسیاری از زبان مباطب است، در

بنـدی نـا تکنیـک فرمول»نـا  7«استراتژی تکـرار اقنـاعی»ان  کاربرد بلاغی را « جونستون کواچ

بـا انـ  توضـیح   (294 :2115)العاد،  کندمعرفی می 9«استراتژی تیرنری »نا  و 2«عاارت سازی

نوعی تجسیم احساسات درونی شاعر در برابر اوست  با نگرش کلـی انـ  ر بهکه استراتژی تیرن

بـه اشـکال مبتلـ  و همچنـی  تکـرار « أنا»بیان مجدد و تکرار پیوسته ضمیر متکلم  استراتژی

نوعی تینیدکننده میتضـیات به دهد ومیاختصاص ی است که شاعر آنها را به خود الفا  و صفات

  نق مباطب را اقنا  و متیاعد سازدطرتا از ان  باشد  هنی شاعر 

 تکرار مشتقّات فعلی -3-1-2

آند کـه نمـود آن بیشـتر شعر عرب به شمار می ختیشنانیهای زنااتکرار موسییانی از جناه

های فعلـی ای که شاعر با دخل و تصرف در انـوا  صـیغهگونهدر مشتیات فعل متالور استی به

جوند تا ضم  برخوردار ساخت  کلـام از از آن بهره میای محوری خونش هدر راستای اندنشه

گیرد کـه ان  مهم آنجا قوت بیشتری می  فزونی ببشددر مباطب  تیّیر آن رانشی ، آهنگی دل

معنی تغییر بدهیم آن حس  زانـل چنانکه اگر الفا  را با حفظ »شود و نامیده می« لفظیصنعت»

  ( 91 :7963 )همانی، «گرددمی

                                                           
1 repeating 

2 refhrasing  

3 Presentation 
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ی متناـی برخـوردار رهای محوای در بیان اندنشهمشتیات فعل که از نمود گستردهاز انوا   

بیشترن  کاربرد ان  صفت تفضیلی، در میوله اّاات کلامی از   است یتفضیلصفت است، تکرار 

 است   ن  اسالیب احتجاج در گفتمان ادبیو ازجمله بارزتر پذنردسوی گوننده کلام صورت می

صورت پیوسته در نک بیت نـا چنـد های زبانی است که بهله بارقهتفضیل ازجمافعل صفت

شـده اسـت  کـار گرفتهه بـ متناـی وفور در دنوانکلامی گوناگون به هایبیت متوالی در ساختار

 سراند: چنی  میای، در مدد رسول گرامی اسلام )ص( ان شاعر در قصیده
 

 خَیــــر  ق رَنـــــشٍ أبًی و أَمجَـــد هَـــــا
 

 5أَکبَـــر ها نَـــالِلاً و أَجـــــــوَد هَـــــــا 
 

 أَطعَن هَا بِالیَــــنَـــــاۀِ أَضـرَب ـــــــــــهَا
 

ورَد ها  ی ِ جَحجَاح هــــا م ســــَ ــــا الســــرَ  6ب
 

 أَفرَس ــــهَا فَارِســـــاً و أَطـــــوَل هَـــــا
 

 1باعَــاً وَ مِـغـــــــوَار هَا وَ سَیرِــــد هــــا 
 

 (8، 1893تنبی، م)

 

نابیم که شاعر بـا ترکیـب متناسـب کلمـات و تکـرار صـفات با نگاهی به ابیات فوق درمی

و « أفـرس»، «أضـرب»، «أطعـ »، «أجـود»، «أکبـر»، «أمجـد»، «خیـر»مبل  شدهتفضیلی مشبص

و تیکید کلام نوعی هارمونی و هماهنگی را در ابیـات  تالیدرغم بیت متوالی، علیدر سه« أطول»

ای که جانگاه و ساختار مناسب کلمات در راستای میصـود شـاعر بـر گونهدند آورده است، بهپ

 افزاند  های موسییانی کلام میجناه

شـود بلکـه تنها خراب شاعر متوجه نک نفر که همان ممدود است، میدر نگرشی دنگر نه

رغم اطلـاق اعر علـیقایله قرنش را نیز مورد خراب خود قرار داده است  با ان  توضیح که شـ

کارگیری قرنش، قصـد دارد تـا بـا بـه ۀبر تمام قایل« جوانمردی»و «سباوت »، «بزرگی»صفات 

 ه  مباطب را متوجـه شبصـیتی سـازد کـه بهتـرن  و بزرگـوارترن  « أفعل»صفت تفضیلی 

ترن  و جوانمردترن  آنان است  شاعر ضم  اشاعه بار برهانی کلام درصـدد قرنشیان و ببشنده

واسره قرنش تنها به ۀن است تا مباطب را به ان  نکته رهنمون سازد که شرافت و بزرگی قایلآ

 ممدود است 

اش از انـ  عنصـر زبـانی قصد ملامت و سرزنش اهل زمانـهای بههمچنی  در قصیده متنای 

 :سراندبهره جسته است  آنجا که می
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  أ م ر إلـــى هَــذا الــزَرمَـــانِ أهَـیْلَــــه 
 

همْ فـدْمل و أحْـزَم هــمْ وَغْــــــــد    3فیعْـلَمـ 
 

  و أکـرَم ـه ــمْ کَـلْـــبل و أبصَر ه مْ عَــمٍ
 

ـــرْد   ـــم قِ ـــدل و أشـجَع ه  ـــمْ فَـهْ  3و أسْهَـد ه 
 

  و مــ ْ نَکَــدِ الــدنیا علــى الح ــرِر أنْ نَــرَر
 

 

 71عَــد وَراً لـه  مـا مـ ْ صَـداقَــتِــــهِ ب ـــــد ر 
 

 (733 ،)همان
 

بـه تکـرار دوبـاره  در ابیات فوق جهت به تصونر کشیدن حیارت اهل زمانـهطیب متنای ابو

 «أشجع»، «أسهد»، «أبصر»، «أکرم»، «أحزم»، «أعلم»مبتلفی همچون  هایصورتافعل تفضیل در 

کـه اش را ضم  تیونت عنصر موسییانی ابیات، حیییت واقعی اهل زمانـه جوند تااستعانت می

 گاه خساست، نادانی، هراس و ناآگاهی است را به تصونر بکشد  تجلی

های ادب عربـی میـان ای و بـا تکیـه بـر سـنرتملاحظهمهارت قابلناوغ و  شاعر همچنی  با

ی اسـت ( ارتاـاط برقـرار سـاختهأشجع و قـرد(، )أسهد و فهد(، )أکرم و کلبواژگان متناقض )

نوز و بوزننه در سنرت عربی به ترتیب سـمال پسـتی و  توضیح اننکه، حیواناتی همچون س  و

تنهانی در تیکید و تیرنر مضمون فانده پرخوابی و بزدلی است و ان  تیابل معنانی در بیت نیز به

نوعی باعث شده است تا بر بار تیکیـدی کند  بیان تشایه نیز در کنار صنعت تفضیل بهرسانی می

 به مفهوم مدنظر شاعر دست نابد  راحتی مباطب به وکلام افزوده شود 

وفور دنـده به که به شکل واضح بسان قافیه و ردن  در دنوان متنایفعلی  مشتیات دنگر از

نحـوی و دارای  ترن  کارکردهـایشاخصفاعل است  ان  عنصر نحوی از شود، تکرار اسم می

  شـده اسـت اختـهبلاغت نحوی و معنانی ونژه است که در متون نحوی و زبانی کمتر بدان پرد

ی جهت صادر کردن حکمی قرعی دلیل نا برهان ۀمباباز ان  عنصر به ونژه شعر،در متون ادبی به

معنـانی  ۀدر حیر  فته شود، دست نامورد نظر ۀتا در خلال آن به نتیجشود جسته میبهره  از آن

سـتی لـیک  رغم اننکه برای  ات ماهم و متص  به حدوث وضع گردنده اعلینیز « اسم فاعل»

الشـهری، )رسـاند میرا  کلام تالیدنده رسانی در تیکید و نوعی فا ،دلالت آن بر استمرار و تجدد

2114: 433)    
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یـدی از نیـش هانی که تکرار اسم فاعل در تعمیق معنـای اسـتمرار تجـدردی و تیکاز سروده

از جنـ  الدوله در بازگشـت او ای اسـت کـه در مـدد سـی قصـیدهبسزانی برخوردار است، 

 گفته است: « خرشنه»
 

ـــبیرَۀل ـــیوفَ کَـــــ ــا إِنرَ الس ـــ ــا تَعجَا  فَل
 

ـــدل  ــومَ واحِــــــ ــۀِ الیَ ی َ الدَولَ ــَ ــ رَ س  77وَلَکِ
 

ــربِ م نــتَضٍ   ــرنمِ الرَاــعِ فــی الحَ ــ  کَ ــه  مِ  لَ
 

فحِ غامِـــــد    72وَمِــ  عــادَۀِ الإِحســانِ وَالصــَ
 

ــروم  أَ ــا ال ــهِ م ــادِ اللَ ــیى بِل ـــهاوَأَش  هل ـــ
 

 79بِهَذا وَما فیها لِمَــــجــــــدِکَ جــــاحِـــد  
 

ــــمِ ـــکَ فیهِــ ـــدامِ أَنرَ رَفِ الإِق ـــَ ـــ  ش  وَمِ
 

ـــد   ـــکَ شاکِـــــــ ــوقل کَیَنر ــلِ مَوم ــى الیَت  74عَل
 

ــــــرل ـــــکَ فاخِ ـــــه  بِ ـــــاً أَجرَنتَ  وَأَنرَ دَم
 

 75وَأَنرَ ف ـــــــؤاداً ر عـــــتــَه  لَــــکَ حــامِد  
 

 (927-921، 7339متنای، )        
 

)اسم فاعل( بسـان قافیـه شـعری از ا نمانان استی گستردگی و فراوانی ه در ابیات بالکچنان 

 ۀتوجه و تیّیر در روحیقصد جلبحضوری چشمگیر در انتهای ابیات برخوردار است  شاعر به

 » ،«جامِـد »، «جاحِـد »، «د غامِـ» ، « واحِـدل»هانی نظیر  تکرار متوالی اسم فاعل دست بهمباطب، 

صورت متوالی و به تکرار اسم فاعل تردقیق عاارتی  نا به زندمی در آخر ابیات« حامِد »و « شاکِد 

های تعلیلی برهانی و اشتیاق شاعر بر تبایت و تیرنـر حکـم در رغم اننکه بر انگیزهپیوسته، علی

دهـد کـه ر اعماق وجودی شاعر خار میروحیه مباطب دلالت دارد، از شور و حرارتی نهفته د

 :7934)ضـی ،  نوعی بیانگر روحیه انیلابی و احساس وابستگی شدند به عربیت خود اسـتبه

957)  

 1حذف -3-2

چـه  ادبیکارگیری آن در فنون ای در ترکیب و ساختار زبان عربی است که بهحذف، پدنده

شناسان برترن  ونژگی زبان عربـی را پونـا شعر چه نبر قدمتی به درازنای زبان عربی دارد  زبان

  (39 :2116)الجواری، دانندها در ساخت جمله مینمودن شنونده و خواننده و شرکت دادن آن

کندی چراکه جانی که نیاز بـه ، نیش اصلی در انجام ان  مهم بازی می«حذف»در زبان عربی 

زای سب  اسـت و بـدن  سـاب نیست،  ه  خواننده نا شنونده در پی تکمیل نمودن اج«  کر»

                                                           
1 Elision  
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را بـابی توصـی  « حـذف»بـاب « عادالیادر جرجانی»شود  در درنافت سب  نا پیام پوناتر می

)صیادی نـژاد،  داندشگفت و شایه سحر و جادو میآن را  ۀدقیق و شیورانماند که روش آن می

ی زنااسـت و در بسا حذفی برای کلام مانند گردناندگوند: چهمی او درجانی دنگر  (97 :7939

  (44:)همان حکم آرانش معناست

از نیـونژه حذفی که خللی به معنی وارد نسازد و کلـام از  کـر آن بیاصولاً حذف کلام و به

های حـذف در کلـام را انگیزه« بسیونی»  (52 :7363 ،)الرمانیباشد، خود از میوله بلاغت است 

 :2113احتـراز از عاـث ) -9مباطـب ت برانگیبت  احساسا -2انجاز  -7شمرد: سه چیز برمی

هـای مـذکور را داراسـت، از بعـد شناختی ضم  اننکـه ونژگیالاته حذف در دندگاه زبان  (31

هـا بـر اسـاس دنگری تحت عنوان، اعتماد به دلیل عیلی برخوردار است، توضیح اننکـه دلالت

دلالت لفـظ بـر معنـی،    طاعیره -9 عیلیره - 2 وضعیره -7  منرق بر سه قسم استی تیسیم علما

که لفظ، حذف گردد و معنی استنااط شـود، چنـی  وانمـود در زمره دلالت وضعیره است و آنگاه

أقـوی از  است و چون عیل برتر از لفظ است پ  حذف، شدهشود که اعتماد به دلیل عیلی می

  (35 :)همان  کر است

ها است، ساختاری که به سـونه های زبانی در شعر ابو طیب متنایحذف از بارزترن  زناانی

هانش قصـیدهدر بنـای  شـده اسـت  روشـی کـه  گرفتهاشکال متنوعی در دنوان شاعر بکار و 

ای زناـا جوند تا ضـم  اننکـه بـه شـعر جلـوهعنوان رکنی اساسی و ضروری از آن بهره میبه

در نحـوه و  توانش تعایـری و انمـالی تیونتجهت در عنوان مکانیسمی بلاغی به آن را ببشد،

در میان انوا  حذف در دنوان متنای، حذف ماتـدا از نمـود  (39 :7332)فضل،   بکار گیرد یبیان

مـورد حـذف ماتـدا در  491 حییـق نشـان از آن دارد کـه در حـدود  تبیشتری برخوردار است

هانی کـه در آن ازجملـه میولـه  (24 :2115رؤنت اسـت )العـدود، جای دنوان شاعر قابلجای

در ابتدای ابیات است  حـذف  76 وفور از ان  نو  ف  بهره جسته، میوله قرع نا استینافبه شاعر

نحـوی بـه وجـود  کیـب هـایرغم اننکه نوعی نشاط و پونانی را در ترماتدا در ان  میوله علی

کنـد تـا مـتکلم بـا حـذف آن بـه و تبایت معنی در  ه  مباطب کمک می استیرارآورد، به می

انـ  گونـای خوبی بیتی که در  نـل آمـده اسـت، بـه  نانل آندظرش بوده است، هدفی که مدر ن

 است مرلب 
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ــــا  ــــرٍ دَعَ ــــرِ أمِی ــــی خَی ــــت  أب  أ خْ
 

 71فَیَــــــالَ جَــــــیشل للیَنَــــــا: لَارــــــهِ 
 

 (553، 7339متنای، )

خار برای ماتدای محـذوف اسـت و در « أخت»نابیم که واژه با نگاهی به بیت مذکور درمی

تری به بلیغ ۀشود تا ساختار کلام جنانوعی ساب میبوده است  حذف ماتدا به« هی أخت »اصل 

بیشتری نسـات بـه  معنانیتنهانی از توانش به« أخت»شود، ملاحظه می همانگونه کهخود گیرد، 

 برخوردار است  « هی أخت»اصل کلام 

انـوا  تشـایه بـار  نوعی بیانگر نوعی تشایه بلیغ است که دررغم اننکه  کر ماتدا خود بهعلی

ای بـه خـود ای دارد، لیک  با حذف آن جملـه سـاختار جدنـد و جداگانـهملاحظهتیکیدی قابل

 «عضـد الدولـه» ۀمـدد و سـتانش عمـ بـه نه تنهـا اگیرد  توضیح اننکه شاعر با حذف ماتدمی

مـی  هاسـت و « عضد الدولـه»به دناال بیان مفاخره آمیزی درباره پادشاهی است، بلکه  پرداخته

 (31 :2113)بسیونی،   باشدمهارت شاعر در تفکیک میان معانی گوناگون می امر نشان دهنده

توجه مباطب و پونا ساخت   ه  او به حذف ماتـدا شاعر جهت جلبو نا به بیت  نل که 

 : ، بنگرندپرداخته است
 

انِ فـی ک ـلرِ بَـــــلــدَۀٍ  وَحیدل مِـ َ الب لـر
 

 73لرَ الم ســــاعِد إِ ا عَظ ـــمَ المَرلــــوب  قَـــ 
 

 (973، 7339متنای، ) 
 

تنها از بـا حـذف ماتـدا نـه متناـی  زده اسـت« أنا»شاعر دست به حذف ماتدا  در مرلع بیت

معنـا در  هـ   استیرار، بلکه جهت تبایت و است گونی نا اطناب در کلام جلوگیری کردهزناده

إ ا »لی معروف و مشهور وردن مبَبا آ همچنی ، است تیونت نمودهمباطب، بار تیکیدی کلام را 

 جهت تیرنر و تایی  بیشتر کوشیده است  « عظم   

 استثناء اسلو   -3-3

بلـاغی بـه گونـه انسـت کـه در انـوا  سـیاق اسـتدلالی منریـی ابـزار قابلیت کاربردی ان  

ترغیـب مباطـب هـای مهـم ف  خرابه نونانیـان نکـی از ابزار ، تا آنجا که درملاحظه استقابل

وضـود در سـاختار بعد کاربردشناختی ان  ابزار زبانی به  (25 :7917)ارسرو، شودمحسوب می

ای که کاربرد آن متضم  سیاقی اسـت ارتاـاطی کـه از گونهملاحظه است بهدهنده آن قابلشکل
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ه های منریی کـه دربردارنـدساخت  مباطب همچون برهانقصد اقنا  و متیاعد رفی متکلم بهط

دارد نماند و از طرفی دنگر،  ه  مباطب را بـر آن مـیمی از آن استفاده ای منریی است،نتیجه

 نمانـدهای زبانی، ادبی و اعتیادی گوننده را تیونل و تحلیل ترن  ونژگیتا از ان  طرنق، ظرن 

شـود های درخور تیمرل قصر و حصـر حاصـل میو ان  امکان به دلیل ساختار کلامی و ونژگی

ای برخـوردار اسـتی اسلوب نفی و استبناء از قابلیـت کـاربردی ونـژه  (63:  2171محفوظی،)

دهنده آن مشبص است، نفی و استبناء دو جزء تیکیدی مشبص اسـت ه از اجزاء تشکیلکچنان

زدانـد  در نگرشـی شک و تردند را از مباطـب می کند وتیرنری کلام را دوچندان میکه جناه 

مفهـوم کلـام را از  ،)لی       إلرـا( برجملـه )ما     إلرا(، )إن     إلرا(، همچون دنگر، ورود عواملی

دهد تا مباطب با تحلیل و تجزنه، سوق می 2نا از حالتی وصفی به حالتی برهانی 7حالتی ابلاغی

گنجانـده « قصر»  ان  مسئله در کتب بلاغت عربی و در ماحث از آن حکمی قرعی استنتاج کند

هانی را بیاورنـد کـه نشـان دهنـده قـدرت ان  علم کوشیده اند تا مبال دانشمندانشده است و 

  (42-93 :7931)تفتـازانی، ان  اسلوب و تغییر اندنشه ابتـدانی مباطـب اسـت وبرهانی اقناعی

تنهـا  افزاند، تـا اومباطب در درنافت انگیزه متکلم میهمچنی  ان  ملاک زبانی بر پونانی  ه  

 ده محض نااشد شنونده نا خوانن

 اسـت  ی در دنوان شاعرکاربردعنصری فعال و « نفی و استبناء»در میان انوا  قصر، قصر به 

شعری، مدد، فبر، حکمت و     از ان  مهم بسـیار بهـره  در بیان انوا  مضامی وی  تا جانی که

 گوند:میهای قصر به نفی و استبناء در دنوان شاعر، ابیات  نل است که جسته است  از نمونه
 

 حَمَــلْتَـــــــه وَمَا أنَــــا إلـار سَمْــهَـــــرِیرل 
 

 73فـــزَنر َ مَــــعْــــر وضـاً وَرَا َ مــسَدرَدَا 
 

ـــالِدی ـــ ْ ر واۀِ قَص ـــار مِ ـــدرهْر  إل ـــا ال  وَمَ
 

دَا  ــِ ــدرهر  م نش اَحَ ال ــْ عراً أص ــِ ــت  ش  21إ ا ق ل
 

 (919، 7339متنای،)
 

بناء بـه بر خار )صفت( بـا جمـع میـان اسـلوب نفـی و اسـتشاعر با قصر ماتدا )موصوف( 

سرانش خـونش بـا بیـانی مفـاخره آمیـز در قالـب اسـلوبی تیکیـدی  ۀتحسی  و تمجید از نحو

                                                           
1 fonction informative 

2 L’argumentativité 
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آور دشـمنان او در رعـبببش ممدود در هنگام صلح و تنها پرداخته است  وی خود را زننت

در انـ  بـی ، مباطـب ممکـ  بـود  دانـد و شعر خود را در کمال زناانی نگانه می هنگام نارد

نسات به استواری و استیامت وی )و تشایه شبص متنای به نیزه( شک داشته باشد  اما بوسـیله 

ه شنونده به ان  امر شود بلکه با راهکاری شاعرانب نه تنها شک از  ه  وی زدوده میان  اسلو

 رفتار شاهه و شک نیستخود شاعر نیز، راجع به صفات خونش گ اساساًشود که سوق داده می

  در مبال دوم نیز وضع بدن  گونه اسـت و اگـر شودو نوعی برهان منریی برای فرد پدندار می

از مفهـومی کلـی بـه گونـه آورد معنـا انـ ن  اسلوب سب  خونش را بر زبان میشاعر بدون ا

 آمد کننده برای  ه  در نمیشد و به صورت دلیلی قانعجزلی محدود نمی

  تأخیردیم و تق -3-4

که دست اهل است های زبانی جمله نا تغییر جانگاه آن، از قابلیت ۀجانی عناصر سازندجابه

ی از لگذارد  علاوه بر آن با تغییر جانگاه بر اهمیت جززبان را در تنو  ببشیدن به سب  باز می

گـردد و میشـدن نکـی از اجـزای جملـه د نا به تعایر دنگر، موجب برجستهکناجزاء تیکید می

نشاند و معنـی ّـانوی خـود را تاع آن، متکلم بر آن ببش برجسته شده، بار عاطفی میگاهی به

را بابی سرشـار از لرافـت وزناـانی و جمـال معرفـی  تیخیرتیدنم و « جرجانی»دهد  انتیال می

 :7332 ،فضـل) شودامش درونش به هیجان تادنل میکند، جانی که مباطب با شنیدن آن آرمی

رونـد گفتمـان شـعری برخـوردار اسـت،  ه از اهمیت بسـزانی درکی نهااز تیدنم و تاخیر (12

باشـد  های ارتااطی میان متکلم و مباطـب میواقع از جناه تیدنم مسندالیه و مسند است که در

هـای طایعـی جملـه صدرنشینی مسندالیه و اشتیاق مباطب در شنیدن مسند نا خاـر، از ونژگی

هـای تیـدنم مسـندالیه در دنـوان مبال و ها، صادق است  از شاهدنمونه ۀهم است و ان  دو در

  گرفته استکه از حکمت شاعر نشیتمتنای بیت  نل است 
 

ـــهِ    و العَیـــلِ نَشـــیى فـــی النَعـــیمِ بِعَیلِ
 

ـــنعَم   یاوَۀِ نَ ـــۀِ فـــی الشـــَ  27وَأَخـــو الجَهالَ
 

 (517، 7339متنای، )
 

« أخو الجهالـۀ »و « و العیل»ز و پندآموز با تیدنم مسندالیه آمیتمبیانی حک بادر اننجا  شاعر

تنها آشکار، مینوس و مشـهور قصد تیکید و تیونت و تبایت حکمی را دارد که در نزد همگان نه
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بلکه غرابت آن ساب شده تا شاعر جهت انتیـال معنـای ّـانوی کـه ارشـاد و تنایـه  ، باشدنمی

 :2116، )الوصـی  نمانـدها اقـدام جانی واژهر به جابهجهت تیکید و تیرنر بیشتو  همگان است

36)    

بیان ناپانداری دنیا و وجه افتراق میان انسان خردمند و نادان در اعمال قـوه تعیـل در نظـام 

بلکه به تیکید و  ، بیانی ساده آن را به مباطب منتیل سازد هستی، از مفاهیمی نیست که شاعر با

بیانی زناا و هنرمندانه از عهده آن برآمده است  مفهوم بیت  با نایکه مت تبایت مضاع  نیاز دارد

تفـاوتی دسـت غفلت و بیگونه است که انسان عاقل همیشه دردمند و دوراندنش است و بهان 

 نازد  نمی

در آن ضم  تیکید در مسندالیه در صدر جمله با تیونـت  های دنگر تیدنم که متنایاز نمونه

ه شـودی تیـدنم ماتـدا بـمباطب، نوعی اختصاص و قصـر را شـامل میو تبایت حکم در  ه  

 شاعر در بیتی آورده است:  باشد، همانگونه کههمراه ادات نفی می
 

ــه    عرَ ک لرَ ــِ ــت   ا الش ــدی ق ل ــا وَح ــا أَن  وَم
 

عر   هِ شــِ عری فیــکَ مِــ  نَفســِ   22 وَلَکِــ ْ لِشــِ
 

 (732 ،7339،متنای)
 

فعـل انجـام کـار « ما أنـا»شاعر با تیدنم ماتدا به همراه نفی  کهشود بالا ملاحظه میبیت  در

ست تا در بیت  ا بلکه درصدد ،داندا در معنای اولیه تنها مشمول خود نمیر« سرودن شعر»نعنی 

عنوان بدارد که به خاطر رغات و علاقه بی حدر و اندازه شاعر به ممدود، شـعر او نیـز در بیـان 

در اعمال ان  شیوه معتید اسـت « جرجانی»مراه شده است  با شاعر همدل و ه عظمت ممدود

قصر خاـر  ۀای در میان باشد، افادبدون اننکه فاصله« نفی»به همراه « تیدنم مسندالیه بر خار»که 

  (19-12 :7332فضل، بر شبص دنگری دارد ) بر مسندالیه میدم و ّاوت فعل انجام کار

 وازن ت -3-5

های سییانی و عناصر آوانی زبـان شـعری همـواره از میولـههای هارمونی و موبررسی جناه

پردازنـد  ای آن میرنشـهشناسان در فرآنند گفتمان ادبی بـه بررسـی حالز اهمیتی است که زبان

منـد خواهـد بـود  شعر با موسییی پیوند داشته باشد، از درجـه شـعرنرت بیشـتری بهره هراندازه

داننـد  از دنـدگاه الیـوت، شـعر بـه موسـییی می برخی کمال شعر را در نزدنکی هرچه بیشـتر
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گیـرد و در  ات زبـان شـاعر نهفتـه اسـت موسییی شعر از نهـاد زبـان شـاعران سرچشـمه می

ببش قابل توجرهی از ساخت موسییانی شعر بـر تکرارهـای  از سوی دنگر  (61 :7915)الیوت،

های گونـاگون در نظـم هاسـت کـه بـه شـیو زبانیها ماتنی است  توازن، عاملی کلامی و توازن

رود و شامل عاارات نا جملاتی با ساختار و معنای مشابه است که در تیابل موسییانی به کار می

بگونه ای که هـر کـدام بـا قرننـه خـود در وزن   (36 :7931)ر ک تفتازانی، گیرندباهم قرار می

در اهمریـت  «ابـو هلـال عسـکری»(  44 :7963نکی، و در حرف روی مبتل  باشـند )همـانی،

کلـامی کـه خـالی از موسـییی و » :اقناعی و تیّیری توازن معتید است زناانی شناسانه و قابلیت

صـناعاتی کـه از   (779 :2112)العمـری،« نشـیندغ نیست و بر دل شـنونده نمیتوازن باشد، بلی

در  های تـوازن را بانـدآند، ماهیتی نکسان ندارد  به همـی  دلیـل گونـهطرنق توازن حاصل می

 سرود تحلیلی متفاوتی بررسی کرد  

آنـد، درواقـع طاـع و سـاک حسـاب میهای قاموس زبانی شعر نزد متنای بهتوازن از بارقه

رو وی بیشتر از بحور طونـل و قوی باشند، ازان  آهنگیمتنای با اوزانی سازگار است که دارای 

، موّررتر باشند یتعایر قدرتو  لفظ استحکامکامل و بسیط و وافر بهره جسته است تا در اظهار 

های توازن در دنوان متنای، توازن میان اجزاء بیت با اتفاق تام از نمونه  (615 /2 :2111)العتیای،

بـه معنـای دنگـر  گرفته است نام 7«توازن نحوی»که  استدر وزن، قافیه، ترتیب و عدد کلمات 

جـانی و ش و بـه صـورت جابـهنیـنشـینی عناصـر همن  توازن از تکرار ساخت نحـوی، هما

  (776-774 :7916)اخلاقی،  شودانشینی ان  عناصر مذکور انجاد میج

 ای در بحر طونل آورده است:ه در سرودهکچنان 
 

ــــاهرل ــــدکَ ب ــــینرَ الفَضــــلَ عن  و  اکَ لِ
 

ـــارد   ـــدکَ ب ـــیشَ عن ـــیَنرَ العَ ـــی َ لِ  29و لَ
 

ـــالحل     ـــلِ صـــ ــبرِ بالعیــ ــلَ الح  ــإنرَ قَلی  ف
 

ـــد وإ  ــلِ فَاسِـــــ ــبرِ بِالجَه ــرَ الح   24نرَ کبی
 

 (927 :7339متنای،)
 

، مفهوم مصـرا  (مصرا  دوم) های نحوی ببششود، تکرار ونژگیملاحظه می همانگونه که

بـرد  متناـی بـا ببشـد و  هـ  از انـ  درنافـت لـذت مینوعی در  هـ  تـداعی میاورلی را به

                                                           
1 parallelism 
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ییانی کلام بافت موس تیونتالدوله(، ضم  ود )سی در راستای ستانش ممد سازی نحویقرننه

 آنکنـد کـه تنهـا مباطـب ای پندآموز نیـز اشـاره میشناسانه آن، به نکتهو افزانش جناه زناانی

هـره شود  وی با انجاد چنی  سـاختار کلـامی ضـم  بممدود نیست، بلکه همگان را شامل می

پـردازد  در  هـ  مباطـب میمعنـا ایت بیشتر قوه تفکر و تعیل، به تیکید، تیرنر و تب گرفت  از

سازی بیشتر مفهـوم مـدر نظـر متنای بارها در دنوان خود در بیان ستانش ممدود، جهت برجسته

جهت تیکید بر  ان  ملاک زبانی بهره جسته است  در سروده ای دنگرخود در  ه  مباطب، از 

 د: گشانچنی  لب به سب  میممدود ان « کرامت و سباوت»ونژگی 
 

ــود ه     ــودَ ج ح  الج ــَ ــ  نَفض ــهِ مَ ــود  بِ  نَج
 

ــد ه   ــدَ حَم ح  الحَم ــَ ــ  نَفض ــد ه  مَ  25وَنَحمَ
 

 (451همان، )

ـــمرِرا  ــیر  م شَــ ــا نَس ــ  ل ــهِ مَ ـــارَ بِ  فســ
 

 26وَغَنرى بِهِ مَ  لا ن ــــــغَنری م ــغَــــــــررِدا 
 

 (919)همان، 
 

را  اول و دوم هر دو بیت صورت داده اسـت، ، شاعر نوعی همگونی را در مصدر اننجا نیز

موسـییانی  ضرب آهن ای که متضم  حفظ ساخت نحوی جمله باشد و با انجاد نوعی گونهبه

انگیـزش اصـلی وی  تالیـدلای کلمات، بر آن است تا احساسات مباطب را در راسـتای در لابه

در نتیجـه و زناـا و  ترفنـدی اسـت برجسـته ،)نـا همـان تـوازن( نحـوی برانگیزد  پ  تکـرارِ

  شودمیتیکید  ساب  علاوه بر زناانی سازی نحویقرننه

 تصریع-3-6

عروض )آخرن  تفعلۀ مصـرا  اول( را در وزن و  در اصرلاد علم بدنع تصرنع آن است که

ی و فزونی هـر دو اعراب و قافیه با ضرب )آخرن  تفعلۀ مصرا  دوم(، برابر گردانند و در کاست

نوعی ابزار راهاردی اسـت کـه  ان  صنعت بدنعی در واقع  ( 44:  7355)غرۀ، را نکسان نمانند

درنافـت سازی ابیـات،  هـ  خواننـده را نیـز در موزونو  سازیزنااشاعر با کاربرد آن، ضم  

در بیان انـ  مرلـب ا عـان دارد کـه شـاعر بـا « خریب قزوننی»ه سازد  چنانکمضمون پونا می

سازد و مباطب را در سـرح ون و آهنگی  را به مباطب منتیل میکاربرد ان  نو  ف ، کلام موز

خواننده نـا شـنونده، بـا شـنیدن اارتی دنگر نابه ع (965، 7339دهد )صرفی ابیات نیز ناری می
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دارای انـواعی ان  ملاک زبـانی  مصرا  دوم را پیشاپیش حدس بزند تواند قافیۀ مصرا  اول، می

 دارنم:بیان میاست که در  نل سه نو  مهم آن را 

هـر دو مصـرا  ازنظـر معنـی کــامل و مسـتیل از نبست تصرنع کامل و آن ان  است که  

برـور مصرا   هرنکدنگر باشند  به بیانی دنگر روشی است که در آن متکلم میصود خود را در 

از زناـاترن  انـوا  تصـرنع  انـ  نـو  تصـرنع  (993  :7353،7)اب  اّیـر، داردبیان میجداگانه 

 یهانش بهـره جسـته اسـتدر مرلع بیشـتر سـروده شگرد آوانی متنای از ان   آندحساب میبه

 ه در قصیده میمیۀ در بحر طونل آورده است:چنانک
 

ــزالِم  ــیتی العَ ــزمِ تَ ــدرِ أَهــلِ العَ ــى قَ  عَل
 

ـــارِم   ـــرامِ المَک ـــدرِ الکِ ـــى قَ ـــیتی عَل  21وَتَ
 

غار ها ــِ غیرِ ص ــَ ــی ِ الص ــی عَ ــم  ف  وَتَعظ 
 

ـــالِم وَتَصـــغ   ـــیمِ العَظ ـــی ِ العَظ ـــی عَ  23ر  ف
 

 (935 :7339متنای،)
 

گر هستیم که از استنتاج کلی مضـمون درنافـت در ابیات بالا نوعی ارتااط مصراعی را نظاره

شاعر با بیان مدحی و مفاخره آمیز  نابیم کهدر می شود  در نگاهی به مصرا  دوم هر دو بیتمی

داشت  ان  اصـل، اوج کرامـت را در میـان آنـان بـه  یدر توصی  اصل عربیت خونش و برتر

 کشد  تصونر می

هانی اسـت کـه واقع ان  حالت توصیفی در مصرا  دوم در بیان کمال آدمی از کلیـدواژه در

های موجـود در آن، مضـمون سازد و مباطب بـا قرننـهدشواری را در درنافت کلام انجاد نمی

( 771 :2179کنـد  )خضـیر عاـاس، بینی میاست پیش مصرا  اول را که تیکید بر کمالات انسان

پ  دو مصرا  در بیان مضمون مدر نظر شاعر در نک حالت متساوی قرار دارد  درجـانی دنگـر 

 نیز آورده است:
 

ـــب ـــک مَـــ  ن رنِ  أَنَـــدرِی مَـــا أرَاب
 

ـــوب  ـــی إلـــی الف لـــکِ الب ر  ـــل تَرقَ  23وَ هَ
 

 (962، 7339متنای،)
 

سؤالی در قالب انکار، رسیدن بلانا را به آسمان در بیان عظمت  شاعر در بیت پیشی  با طرد

شـود، شـاعر در هـر دو ه ملاحظـه میکـدانـد  چنانالدوله( غیرممک  میو میام ممدود )سی 
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پـردازد  مصرا  با قولی انکاری و در نک سرح معنانی به ستانش عظمت و بزرگی ممـدود می

آور شـگفتو خیـالی حـالتی از حالتی واقعی به  شاعر با کاربرد نوعی تشایه )ضمنی( سب  را

نوعی شکوه و عظمـت او را در  هـ  دهد تا ضم  همانندسازی ممدود با آسمان، بهسوق می

 مباطب تبایت سازد 

، مفهوم مصرا  اول تنها با مصرا  بعدی تکمیـل دوم تصرنع ناقص است و آن ان  است که

 سراند:در بیتی می شاعره کچنان(  993 :7353)اب  اّیر،  شودمی
 

غِیرٍ ـــَ ـــرٍ ص ـــی أم ـــوتِ فِ ـــم الم   فَرَع
 

ــــیمٍ  ــــرٍ عَظِ ــــی أم ــــوتِ فِ ــــمِ الم   91کَرَع
 

 (292، 7339متنای،)
 

متنای جهت آگاهی و بر حذر داشت  آدمی از سرانجام مـرگ، بـا آوردن  شود کهملاحظه می

دارد تا بـه میفکر وانوعی پونا سازد و به تواقع  ه  مباطب را به ای در مصرا  اول، درمیدمه

همه احوال اسـت، دسـت طرنیی به درنافت اصلی میصود شاعر که نکسان بودن مرگ در میان 

 نابد    

توان جـای دو مصـرا  را بـا نکـدنگر در ان  نو  تصرنع، می است  تصرنع موجره نو  سوم

  (993 :7353ها وجــود نــدارد )ابــ  اّیــر، عــوض کــرد و لزومــی در رعانــت ترتیــب مصــرا 

 گوند:که منافاتی با قصد و غرض شاعر در اطلاق معنای میصود ندارد  او میطوریبه
 

ــــــــــــی أَیرَ ــــــــــــلرٍ أَرتَی  مَحَ
 

ـــــــــــــی  ــــــــــــــظیمٍ أَترَی  97أَیرَ عَـــ
 

 (41، 7339متنای،)
 

متنای ضم  بیان مفاخره آمیز در توصی  بزرگی و عظمت خونشت ، جهت تیکیـد و تیرنـر 

جانی به او داده است تا در درنافت مفهـوم دسـت بـه جابـه آن در  ه  مباطب، ان  امکان را

 کشـاند  الاتـهاعر را به تصـونر مینوعی بزرگی و عظمت شهر مصرا  به چراکهها بزندی مصرا 

 کـه شـودمیشده اسـت، سـاب با نوعی استفهام انکاری آغاز که  جانی مرلع سرودهامکان جابه

  نابدافزانش  نوعی بار تیکیدی کلامبه
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 گیریهیجنت

 با نگاهی کلی به مااحث پیشی  استنتاج ما بر ان  منوال است که:

کارکردهـای متعـدد آن ازجملـه بعـد تعـاون شـعری،  ارتااط عمیـق شـعر بـا فلسـفه و -7

گرانی آن ساب شده است تا شعر در مـدار پراگماتیسـم گرانی آن، فعلیرت شعری و عملواقع

 قرار گیرد 

دهـد، در مام ابعاد تیّیری زبان را مورد تحلیل و بررسی قـرار میپراگماتیسم ت ازآنجاکه -2

 عنوان نیره غانی انوا  گفتمان ارتااطی در آن نمانان است    پراگماتیسم شعری، ف  اقنا  به

هـای زبـانی اسـت  تـاّیر ی متنای، بیشتر ماتنی بـر مکـانیزمفرانند اقنا  در گفتمان شعر -9

خود، به خوبی گـواه بـر آن اسـت کـه او از تـوانش ارتاـاطی های متنای در مباطای  گذاری

 ای برخوردار است اقناعی ونژه

هـای کلـامی از های اقنـاعی در بیـان انگیزهبا توجه به شمولیت دانره اقنا  و اسـتراتژی -4

های مبتلـ  آن سوی گوننده کلام، تحییق نشان از آن دارد که کاربرد هنرمندانه زبان و سونه

شناختی و کاربردشـناختی در راسـتای تهیـیج و ترغیـب و اقنـا  سـاخت   بعاد زناابه لحا  ا

 مباطب کلامی از بسامد بالانی در شعر متنای برخوردار است  

نمانـدی زنـرا بـا ای را با قرننه و به جهت آگـاهی مباطـب حـذف میمتنای گاهی کلمه -5

ری و عیلی خونش روان حذف نف  شنونده، به جهات و معانی مبتل  بر اساس قدرت فک

گردد  در حیییت متنای با حذف، معنانی غیر ازآنچه از طرنق  کر درصدد انتیال آن است، می

 ای از سحر بیان اوست کندی و ان  انتیال پیام بسیار با الفا  اندک، همان جلوهبیان می

تکـرار و  متنای جهت تیکید و تایی  کلام و تبایت بیشتر مضمون مدنظر خود از اسـلوب -6

استبنا بهره جسته است ، لیک  تیکید برآمده از قصر، همسو با نیش فرـری گوننـده در الیـای 

 اندنشه و نیش فرری مباطب در درنافت ممتاز آن است 

خوبی در آن های زبانی است که روند گفتمان بـهموسییی و بافت هارمونی مت  از بارقه -1

کـاربرد شـناختی در سـاختار انـ  اسـلوب از نیشـی  ای که تمام عناصرگونهنمانان است، به

دهنده بیت نکسان در درنافت مفهوم برخوردار است  متنای نیز باهمگونی میان اجزای تشکیل
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تر و نوعی درنافت معنا را برای مباطـب سـادهو توازن میان واژگان و آهنگی  ساخت  کلام به

 انگیزد   همچنی  احساسات و عواط  او را برمی

 نوشتپی 

 فرزند روبرو شدن با دشمنم  فرزند ببششم  فرزند ضربه زدنم  فرزند نیزه زنی هستم   7

 ها هستم  فرزند زن  سوارم  فرزند قله کوه هستم  بیابان پیمانم  فرزند قافیه  2

 م  همزاد جودم و خداوندگار شعری زهرهای کشنده برای دشمنان و مانه خشم حسود   9

غرنام و ناخشنود همچو صـالح  -کارشان را سرو سامان ببشدکه خدا  –م  در میان جماعتی   4

 میان ّمود 

 ترن  و جوانمردترن  آنان پدر او بهترن  و بزرگوارترن  قرنشیان است و ببشنده  5

 ترن  انشان است و مهتر و سرورشان او نیزه اندازترن  و تیغ زننده  6

 ترننشان مه ترن  و جنگجوترن  و)او( بهترن  سواران انشان است و ببشنده  1

برم، چراکـه داناترننشـان الکـ  و گـران زبـان اسـت و به دنیا از دست مردم حییرش شکوه می  3

 هوشیارترننشان فرومانه نادان 

ترننشان س  پست و بیناترننشان کوردل و بیدارترننشان نوزِ پرخـواب و دلیرترننشـان و گرامی  3

 بز دل است  ۀبوزنن

د، همـی  بـ  کـه دشـمنی را بنگـرد کـه از دوسـتی بـا او های دنیا برای جوانمرو از ناخوشی  71

 ای ندارد چاره

الدوله( پ  شگفت مدارند )چرا( که شمشیرها بسیارند ولـی امـروز شمشـیر حکومـت )سـی   77

 نکی است  

وخوی نیکوکارانه، کشد و از روی خلقاو از روی شجاعت  اتی خود در میدان نارد شمشیر می  72

 نهد  شمشیر را در نیام می

حـال در )میـان های خدا، سرزمینی است که رومیان اهل آنند و باان ترن  سرزمی ببتنگون و  79

 اهالی( ان  سرزمی ، کسی منکر مجد و عظمت تو نیست  

های( ارج و عظمت شجاعت همی  است که تو باوجود کشت  )رومیـان( نـزد آنـان و از )نشانه  74

 ای محاوبی، گونی که به انشان چیزی ببشیده
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نـازد و های عظمت و شجاعت تو( خونی است که جاری ساخته ای و به تـو مینگر نشانهاز د  75

 کند ای و تو را ستانش میدلی است که هراسانده

شده باشد و به ان  معناسـت کـه دهد که در آن ماتدا حذفدرجاهانی رخ می« قرع نا استیناف»  76

کنـد و بعضـی از امـور او را بـر شـرو  مـی« مرد نا زن»شاعر در ابتدای بیت با  کر شبصیتی 

نـا  شمرد شمرد سپ ، آن ونژگی نبستی  را رها کرده و اوصاف شبصیت دنگری را برمیمی

ان  مهم به طور مرتـب در کتـب بلـاغی و در ماحـث فصـل و  به مسئله ی دنگری می پردازد 

و  (293، 7دت، ج بـرای نمونـه مـی تـوان بـه کتـاب )تفتـازانی، وصل مررد شـده اسـت ک

  ( مراجعه نمود 43، 7931تفتازانی، )

سوی خود( فراخواند و )آنگاه( لشکرش به او خواهر پدر بهترن  پادشاهی است که )لشکر را به  71

 ها گفت: دعوتش را اجابت کنید نیزه

 نار و ناورم  هرگاه هدف بزرگ باشد، نارنگر اندک است م  در هر شهر و دناری تنها و بی  73

ای وقتی آن را در کنار خود می نهـم، مانـه ای که آن را حمل نمودههو م  چیزی نیستم جز نیز  73

 آور است زننت م  و در حال جن  و جنگاوری دهشت

چـون شـعری سـرانم، روزگـار، همـان را   و روزگار چیزی نیست جز نکی از راونان اشـعارم  21

 ببواند 

به هنگـام بـدببتی  خردمند به خاطر خرد خونش، به هنگام نعمت نیز در بدببتی است و نادان  27

 برد  هم، به دلیل غفلت خود در نعمت به سر می

ان  اشعار را سرود بلکه شعر مرا نیز به تو رغات شاعری  ۀتنهانی همکسی نیستم که بهو م  آن  22

 شود(بود  )شعر م  به انگیزه توصی  تو سروده می

تر است، نه بـه خـاطر ان  )محات م ( به خاطر آن است که فضل و کمالات تو از )دنگران( بر  29

 تر( است ان  که زندگی در کنار تو گواراتر )و خوش

دوستی اندک باعیل و دانانی نیکو و پربار است ولی دوستی بسیار با )حماقت( و نادانی، تااه و   24

 بار( است )زنان

ستاند کند و کسی او را میدارد که عرانش عرا را رسوا میآن )فبر( را کسی به م  ارزانی می  25

 کند که ّنانش ّنا را رسوا می

شعرش کسی را که نارای حرکت نیست، آستی  بالا زده به حرکت در می آورد و کسـی را کـه   26

 دارد آواز خوان نیست، به آواز وا می
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 هاست کرامت انسان ۀاندازاراده قوی به عزم و ّاات آدمی است و کرامت و بزرگی به  21

نماند و حـوادث بـزرگ در چشـم رگ جلوه میحوادث کوچک نیز در چشم انسان کوچک، بز  23

 رسد انسان بزرگ، کوچک به نظر می

داند چه کسی را ناخوش داشته است و آنـا بلانـا آنا آنچه تو را آشفته و رنجور ساخته، هیچ می  23

 به فلک )پهنه آسمان( هم بر می رسد!

 شود میطعم مرگ در امور کوچک به همان صورت نمانان است که در امور بزرگ متجلی   91

شده است)میام و بزرگی هـر انسـانی در کدام میام رتاه نافته است و کدام انسان بزرگی شناخته  97

  ارزش استبرابر م  کوچک و بی

 کتابنامه

 منابع فارسی

 اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان   تحلیل ساختاری منرق الریر ( 7916)  اکار اخلاقی،  7

 نشراقاال : تهران  ملکی پرخیده ترجمه  بهخرا ف   ( 7917)رنرورنیا    ارسرو  2

  دامادی محمد دکترسید وتیلی  ترجمه  نیدادبی قلمرو در آّار برگزنده  ( 7915)  اس  الیوت،تی  9

  علمی انتشارات: تهران

  هفتم چاپ آگاه، انتشارات: تهران  هاشاعرآننه ( 7935)  محمدرضا کدکنی، شفیعی  4

سال  فصلنامه لسان مای    «زنااشناسینحو نا نحو  زنااشناسی» ( 7939) صیادی نژاد، رود الله   5

  44-24  75شماره  م، دوره جدندپنج

: مشهد فاضلی، محمد و آباد مرضیه ترجمه شعرعربی هایساک و هنر  ( 7934)   شوقی ضی ،  6

 مشهد  فردوسی دانشگاه وانتشارات چاپ موسسه

 عرش زبان ساختار و واژگان در پژوهشی)امروز  شعر زبان ساختار ( 7913)  مصرفی علیپور،  1

 فردوس  انتشارات: تهران(  معاصر

 فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ ششم  تهران: نشرهما  ( 7963همانی، جلال الدن   )  3

 

 نابع عربی م

یاط، بیروت: نوس  خ :لسان العرب  إعداد و تصنی  (  م7331)اب  منظور، جمال الدن  محمد    7

    طدار لسان العرب، د
  المبل البالر فی أدب الکاتب و الشاعر  الیاهرۀ: مکتاۀ نهضۀ مصر ( م7353)اب  اّیر، ضیاء الدن     2
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 اللغۀ قسم -رشد اب  –التصرنع فی شعر المتنای  بغداد: کلیرۀ تربیۀ   م(2179) خضیر عااس، زهرۀ   9

 العربیۀ 

عدنۀ لمسالل المعانی  الیاهرۀ: دراسۀ بلاغیۀ و ت علم المعانیی ( م2113) بسیونی، عاد المفتاد   4

  موسسۀ المبتار للنشر و التوزنع

)دراسۀ فی إشکالیرۀ ترجمۀ المصرلح النیدی  الترجمۀ و المصرلح ( م2113)بوطالجی ، سعید    5

  نشورات الإختلاف،مالجزالر:   الجدند( 

الراعۀ عنانه،مصحح: احمد عزو  ( المرول )شرد تلبیص المفتاد  ش(7931)  سعدالدن  التفتازانی،  6

  ، دارالکوخ الیولی

 المعلق: عادالمتعال الصعیدی، تهران   شرد المبتصر  )د ت( ــــــــــــــــــ   1

 ( نحوالمعانی  الراعۀ البانیۀ، بیروت: الموسسۀ العربیۀ 2116)  الجواری، احمد عادالستار  3

لإردن: صفحات التداولیۀ و الحجاج مداخل و نصوص  عمان ـ ا ( م2171)الحااشه، صابر    3

  للدراسات و النشر

هللا ف اخلد محم: بیان إعجاز الیرآن  تحییق ( د ت) البرابی، أبی سلیمان حمد ب  محمد إبراهیم   71

  رفلمعار: دار امص  لّالّۀابعۀ  طلام  سالول غلوز

روت ـ )المعانی و الایان و الادنع(  بی الإنضاد فی العلوم الالاغۀ ( م7339)البریب الیزوننی، العلامۀ    77

 لانان: دار إحیاء العلوم 

  سعید حس  بحیری :)مدخل المتداخل الإختصاصات(  الترجمۀ علم النص ( م2117)  ون نک،اد  72

  الیاهرۀ ـ مصر:  دار الیاهرۀ للکتاب
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 عبدالحسين ذکائي )طالب الدکتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة کاشان، کاشان، إیران(
 

 مدرسة البراغماتّيةتقنيات المتنّبي اللغویّة )النحویّة والصوتّية( في اإلقناع في ضوء ال

 الملخص
ّ   ال يةةةّه الةةة       ث ةةةةم  إّن المدرسةةةل الغماتمّة ّةةةل ةألةةةّلع ااره األکثغةةةّرل اا وةةةم  أّلّل ّةةةل طاا مةةة   يّاةةة
  ّ ّ   ةد  ّا اي  ة ّّ م   ةظ طفةّلل الاإلةل اية ةّل ل  ّابةّ  ة. اهرةبةّ  لبة ا ااإلةم  ألاة اّلجمّل طالغماکل  حسب، اة  ةثة

ّ  اّ   يٍّه ط  د ّ   إّن الغماتمّة ةل اارا ةل ةموّة  اااألةّر نبّلّ  رج ةحت الاسّنّ ّت الثيغ  ّ ل  ألام ال يةّه الاإلة
الثيغ  ل لّاإلل  . کماّ ل ال يّه، أ وم إلن الغماتمّةّ ل ا  ثماضة ل طالغماتمّة ّةل الغحث ّةلن ا ةّل  کاة   ة ا أّن الغةّ و ن 

ّ  المةة بع الثحا اةة. ّر ةةل الغحو ّةةل اّةّغةة ّةّ ل  الّصةة  - ةة.  ةة ل ال ّ ّةةل ط الّ ةة ّ ّةةل ةال ح ّن رراسةةل الث   ةةّت الاإل .  ألةةّلج
ّ ةل  ة. إلجةّل الاإلةل طااره  ّان الشةّکم الألةمه الة    ألةّد أسةثّس   دسةل الاإلةل  إلمّنةل المث غّة. الممإل لإل  ّ   . ر 

ّانةةةظ ةشةةة م إلةةة  أنّةةةظ  ةةةد اسةةةث ّر إلةةةن أسةةةّل ب الاإلةةةل اي  ّک ةةةل  ةةةّلثممار ة ةةة. ال ةةةمّ م طاي ةةة ث ّ ّت طة   ّةةةةظ  ةةة. ر 
ّا  ةةظ  ّافن ل  ةة  رطا ألةةظ ال  سةةّ ل طک ال ألا ةةل  طالحةة إل طايسةةثو ّل طالث ةةد م طالثةةي  م طأسةةّل ب الث ةةّتم الشةةألم ل  ةةّلث
طأ ّس سةظ  ثّة   مّسةةم المأل ة   ةة. أس ةّن إل ّ غ ةةظ طاسةث ّر إلةةن الث ةم ف لم ةةف  ةدرةبم  ةة. الةثمبن امةةّ  اة.  ثّةة  

د کّلع إلألّن ظ الّسّإل ل کغم   ل الث   ّت رطن إسث دام اآلل ّت  شألمطا امشّر ثبم  . کما ل ص ف المأل     ألنظ  
ّن اّلمّس    طال حّ الا ان  ّنّ إلن أ م إلّ  الم ي  ل  ّ سثد ل ط ا سث ثّج ط الغم ّن ان إل ّ غ ظ کّرة  بثم

ّ    بةثم اةةظ المجثمةف الألماةة. ام ثاةل  ةةمالحبّ  ةة ّم  ةة ل الدراسةل کةةن أّن الثمةمار طإ ةةث ّ ّت اا ألةّل  ةة. المسةةث
ّانةةب الجمّل ّةةل ط اي  ّک ّةةل  ّر إلةة  الج ّان الشةةّکم ط  ةة ا ااإلةةم  ألةة ّ ّةةل اا ةةم   ةة. ر ةة ااکاةة  اّل سةةغل آلل ّةةّت الاإل

 لبّة ن الظّ مة ن  
ّ ل   الکلمات الرئيسة:  اي  ّ ، الغماتمّةّ ل، المث غ.، الث   ّت الّاإل
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