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 البالغهنهج ۀهای بزگشید کارکزد اقناػی استؼاره در ناهه ۀتحلیل کاربزدضناسان

 1اکبز نورسیده ػلی
 2سید رضا هیزاحودی
 3ػلی باقزی

 چکیده

گفح٘ايی که يه جًهاا ؾیباایی و  ،عکً هی ؾیباجؽیى يىع گفح٘او جلمیاظبیات ؼا به ػًىاو هؤثؽجؽیى و ، کاؼبؽظنًاضحی
بًابؽایى فى الًااع باه ػًاىاو هاع  . بلکه ج٘ام کاؼکؽظها و وظائف اؼجباْی ؾباو ظؼ آو هىخىظ اقث خ٘ال ظؼ آو

 االبا یاقحؼاؼه به ػًىاو ابؿاؼی اقث که خایگااه. گیؽظ یظؼ غیل هکحب کاؼبؽظنًاضحی لؽاؼ ه، غایی هؽ گفح٘ايی
زاَاؽ باا ؼول  ۀهمالا. ی باؽ هطاْاب ظاؼظاثؽگاػاؼظؼ اهؽ اؼجباِ بیى هاحکلن و فؽقاحًعه و يیاؿ ظؼ اهاؽ الًااع و 

البالغاه بؽؼقای بؽگؿیعۀ يهاحهای  هجىيیفی جسلیلی قؼی ظاؼظ ایى يًؼث بالغی ؼا با هع  الًاع هطاْب ظؼ ياه
جاػکیؽ و جؽغیاب ، ضاىظ ؼا ظؼخهاث جًبیاهاقاحؼاؼه  جاؽ بیم اؾ ظقحاوؼظهای پژوهم ایى اقث کاه اهاام. کًع

ع که الًاع و کً هی جًاویؽی قاظه و هل٘ىـ ايحطاب، گیؽظ و بؽای الًاع هطاْب اؾ ایى ْؽیك یهطاْب به کاؼ ه
 . ظاؼيع جؽ بیمجأثیؽی لعؼت 

 . الًاع، کاؼبؽظنًاقايه، اقحؼاؼه، های بؽگؿیعه هياه، البالغهيهح: کلیدی واصگاى
                                                           

 noresideh@semnan.ac.ir ، يىیكًعۀ هكئىلقً٘اوؾباو و اظبیات ػؽبی ظايهگاه  اقحاظیاؼ -;

 rmirahmadi@semnan.ac.ir قً٘اوؾباو و اظبیات ػؽبی ظايهگاه  ظايهیاؼ ->

 bagheri@semnan.ac.ir قً٘اوؾباو و اظبیات ػؽبی ظايهگاه ظايهدىی ظکحؽی  -=

 06/05/3400جاؼیص پػیؽل:   31/04/3400جاؼیص ظؼیافث: 
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 هقدهه

کًعه اؾ آهىؾ البالغه يهح اخح٘ااػی و  ،های يافػ ظؼ لالب جؼابیؽی ؾیبا خهاث قااؾيعگی و جؽبیاث اضاللای هآ
و يىپؽظاؾ ؼا کالقیک و قًحی وؼاو اقث که اظیباو و قطى هًسًؽ به فؽظ یقیاقی بهؽ اقث و يیؿ ظاؼای اقلىب

ها و  نایىهاقاحفاظه اؾ  ،عکًا هی ا هح٘اایؿها کاه ایاى کحااب ؼا اؾ ظیگاؽ کحابااه  آو. کهاايع یبه هیاعاو ااالم ها
کاه فُاای هًاؽی ظؼضاىؼ  بانع هیاضاللی و جؽبیحی  هكایلها و  هاقحعاللی خهث پیاظه کؽظو ايعیه ؼویکؽظهای

 . ای به کالم بطهیعه اقث هجىخ
گىو ؼا ظؼ لالب جًاویؽی ؾیبا و جابلىیی خػاب باا اقاحعالل هخلى  اهیؽال٘ؤهًیى ایی ه هایی اؾ هؼايی گىيا
های ضىظ و هبازا   هايعیه ،جطیلی وقیغ ۀکهع و با بیايی نیىا و با لى  یبؽای ضىايًعه به جًىیؽ ههًٓمی و ؼونى 

اقاث ایی ها ها و جکًیک هیکی اؾ خلى  ،ازحداج و اقحعالل آوؼی. ظهع یههن اضاللی ؼا ظؼ اضحیاؼ هطاْب لؽاؼ ه
ای اؾ الًااع بؽقاايع کاه  هؼا باه ظؼخاع جا هؽ گىيه ابهام ؼا اؾ غهى هطاْب ظوؼ قااؾظ و او کً هی اجطاغ که اهام

باؽاهیى  ۀظؼ گؽو کاؼبؽظ هًؽهًعاي زُؽتایى هؿیث ظؼ کالم . های بلًع ػلىی نىظ هضىاهاو پػیؽل ايعیه ،ضىظ
 . و ظالیل بالغی اقث

نایىه ای کاه  ،بؽای الًاع هطاْب به کاؼ بؽظه اقث اقث که اهامهایی  ؼولبه کاؼگیؽی اقحؼاؼه یکی اؾ 
ؼقع اقاحؼاؼه ظؼ کااؼکؽظ  یبه يظؽ ه. ظهع یهطاْب ؼا به ق٘ث و قىی اهعافم قىق ه ،قسؽ آهیؿلجىأم با بیاو 
ایهاو اؾ ایاى ياًؼث باؽای جبااظل ازكاقاات و افکااؼ ظؼ . و هطاْب ظاؼظ بیى اهام ػلی ههن یالًاػی يمه

 ،کىناع یخكاحاؼ هاایاى . عکًا هی ی و اؼجبااِ هىفاك ظؼ یاک يظاام هًكادن و قااضحاؼهًع اقاحفاظهاثؽگػاؼخهث 
های  ظؼ باؾگؽظاو ضٓبه. بؽ هطاْب و بؽايگیطحى ازكاقات او نًاقایی کًعجأثیؽ های الًاػی اقحؼاؼه ؼا ظؼ  هقىی

 بؽگؿیعه يهح البالغه و آیۀ لؽآو به جؽجیب اؾ جؽخ٘ۀ هس٘ع ظنحی و هس٘عههعی فىالظويع اقحفاظه نعه اقث.

 ادبیات نظزی پضوهص. 1

 پضوهص ۀنیپیط. 1-1

اها ظؼ هاىؼظ کااؼکؽظ  ،ای ؾیاظی به ايدام ؼقیعه اقثه البالغه و ؼویکؽظ بالغی آو پژوهمهای يهح ههىؼظ ياهظؼ 
پاژوهم زاَاؽ باا يگااه کاؼبؽظنًاقای . ضاىؼظ ییى هىَىػی به اهان هاجؽ  کن ػًايؽ بالغی آو با هسىؼیث الًاع،

ایی ظؼ ها ظؼ ایاى ؾهیًاه پژوهم. ؽؼقای کًاعکىنع اقحؼاؼه ؼا اؾ هًظؽ خعیع باا کااؼکؽظ الًااػی و ازحدااخی آو ب یه
 : لؽاؼ اقثایى به ایى هماله اؾ ها  آو جؽیىبه ؼنحه جسؽیؽ ظؼ آهعه که يؿظیک گفح٘او اهیؽ ال٘ؤهًیى

 یهاا هاقاحؼاؼ  یل هفهاىهیاجسل: یػًاىاو فاؼقاE: اؼقالو گلفام فؽظوـ آلا گل ؾاظه، ههحاب يىؼ هس٘عی، -3
أقااـ  یػل البالغهيهح ین االقحؼاؼات فیظؼاقة هفاه: ٔیػًىاو ػؽبٓ ینًاضح یکؽظ ؾباو نًاقیؼو ٔ البالغهيهح
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يى  ،22 ۀن٘اؼ  ،8، ظوؼۀ 3193ة وآظابها، یة للغة الؼؽبیؽايیال  ةیالؼل٘ ةیهدلة الد٘ؼ ،Dٓةیات ال٘ؼؽفیهًهح اللكاي
اؾ يحاایح آو وخاىظ . پؽظاؾظ یهای خعیع ه هالبالغه بؽ اقاـ يظؽیهای يهح هایى پژوهم به جسلیل اقحؼاؼ . 355-392

 یالبالغه اقث که ظؼکاظؼ گفح٘او هػهبی اؾ خ٘له هحى يهحها  آو ها و کاؼکؽظ جىَیسی هی نًاضحی اقحؼاؼ ها عله
 . ظهع یاؾ ایى هحىو به ظقث ه ػ٘یك
جؽخ٘ااه ٔ البالغااهيهااح 50جااا  23هااای  هبؽؼقاای ؼول نًاقاای جؽخ٘ااه اقااحؼاؼه ظؼ ضٓبااE زبیااب بؽايی٘ااه -2
ایاى پاژوهم باا هاع  . 3189 ،لانظايهاگاه  پایاو ياهه کاؼنًاقای اؼناع، ،Dٓٓؼهٔ ظنحی و نهیعی القالم، فیٍ

هاا ظؼ ياعظ اقاث جاا  هاؾ ایى اقحؼاؼ  قه هحؽخن هػکىؼ ۀهای بؽگؿیعه و بؽؼقی جؽخ٘ ههای ضٓب هاقحطؽاج اقحؼاؼ 
باه  ،یاابی ناىظبلکه بایع هؼاظل ،گًدع یجسث اللفظی ي٘ ۀػًىاو یک ػًًؽ بالغی ظؼ جؽخ٘يهاو ظهع اقحؼاؼه به 

 . ظهع اؼایهپیهًهاظی  ۀع ظؼ ایى ؼاقحا جؽخ٘کً هی جؽجیب قؼیایى 
کپىؼ ه زكىهی،ولی الل   ؾهؽا کؽم پىؼ، -1 -ای يهاحها هدلاه پژوهم ،Dالبالغهالًاع هطاْب ظؼ يهحE: زكیى ضا

ؼا  کىنع ؼول اهاام هی جسلیلی –جىيیفی ایى هماله با ؼول . 51 -27يى  ،9 ؼۀن٘ا قال قىم، ،3194، هالبالغ
های  ظؼ قطًاو ضىیم اؾ ايىاع فًىو و نایىه زُؽتؼقع که  یظؼ پایاو به ایى يحیده ه. ظؼ الًاع هطاْب بؽؼقی کًع

هاؽ کاعام اؾ ایاى کاه  ایى هىػظه بؽای لايغ قاضحى هطاْب اقحفاظه ي٘اىظه و باا جىخاه باه زک٘ث، هثل جبلیغ، ،الًاع
 . ايع ضىظ ؼا بؽ ؼوی هطاْب ظانحه جأثیؽيهایث  ايع، ضىظ و به هىلغ هىؼظ اقحفاظه لؽاؼ گؽفحهها ظؼ خای  ؼول
 ي٘ىغخاا  ٔ ؼقاائل الهاام ػلای یب اللًاع فایظؼاقة أقالE: هاخؽ الهایی قسؽ ،یههعی ػابعی خؿیً -4

-249ياى  ،2، نا٘اؼۀ 35، ظوؼۀ م2039 هدله اللغة الؼؽبیة وآظابهاا، ،Dٓالبالغةى هى يهحیالؽقالة الثاهًة والؼهؽ 
ظؼ ایاى ؼاقاحا اؾ . بؽؼقای کاؽظه اقاث 28 ۀياها ظؼ ؼا ًیىهای الًااػی اهیؽال٘اؤه ایى پژوهم اقالىب. 271

. ال٘ثل اقحفاظه کؽظه اقاثاقحههاظ به َؽب زؽو  اقحعاؼک، زؽو  ػٓف، اقحفهام ايکاؼی، هايًع ،ابؿاؼهایی
 جؽ بیم اقالیب هًٓمی و نبه هًٓمی ظؼ خهث جىخیه هطاْب ضىظاؾ  28 ۀياه: گفث جىاو هی اؾ ظقحاوؼظهای آو

 . آوؼظ یيیؿ بؽای بیاو افکاؼ ضىظ ؼوی به قطى ؼهؿآلىظ ه اقحفاظه کؽظه اقث و
ل یجأيا یفا الدؽخايی، ةهدل ،Dالبالغةيهح یظؼاقة لبؼٍ آلیات السداج البالغیة فE: یز٘عاهس٘ع يبی  -5

جسلیلای  -ایاى پاژوهم باا ؼول جىيایفی. 317 -339يى  ،اول، ن٘اؼۀ اولقال  ،2038 ،یالبالغة والًمع األظب
اقاالیب . ظهاع یالبالغه ؼا با ؼویکؽظ ازحداخی هىؼظ بؽؼقی لؽاؼ های يهحه و زک٘ث ،ها هياه ،ها هبؽضی اؾ ضٓب

يحیده ؼقیعه به ایى  ظؼ آضؽ. بانع ینؽِ و ج٘ثیل ه ،یيف ،اقحفهام ،اقلىب جکؽاؼF الًاػی به کاؼ ؼفحه ظؼ ایى هماله
گػاناحى و جغییاؽ ايعیهاه و  اثاؽای ضاىظ ؼا ظؼپای الًااع هطاْاب و ه قابک جاؽ بیم ال٘ؤهًیىاقث که اهیؽ 

 . گیؽظ یؼفحاؼهای او ظؼ يظؽ ه
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الؽقاالة ٔ البالغاةيهاح یفا ؼقاائل الهاام ػلای یظؼاقة آلیاات اللًااع والسدااج فاE: یػابعههعی  -6
-80ياى  ،16، نا٘اؼۀ قاال يهان ،3198ٓ، ة هسک٘ةیفًلٔ ةیإَاءات يمع ةهدل ،Dٓالطاهكة واألؼبؼىو ي٘ىغخا  

يىیكاًعه ظؼ ایاى همالاه . پاؽظاؾظ یها یف األيًااؼیابه ػث٘او باى زً هام ػلیا ۀایى هماله به بؽؼقی ياه. 330
اباؿاؼ ظؼ ایاى ؼاقاحا اؾ . کیفیث کاؼبكث ابؿاؼهای الًاػی ؼا بؽ اقاـ اقحؽاجژی جُااهًی بؽؼقای کًاع ،کىنع یه

باه  جاىاو هی اؾ يحاایح آو. عکًا هی زاؽو  ػٓاف و اقاحعاؼک اقاحفاظه ،افؼل ظى و گ٘او ،فؼل لكن ،يسىی هايًع
 . کاؼکؽظ ويفی و جىخیهی بىظو ایى ابؿاؼها الًاػی اناؼه کؽظ

ی اؾ اهاعا  پایم یها هگىناهاا  آو آیع هاؽ یاک اؾ یای پیهیى بؽ هه نیىه پژوهم و که اؾ ػًىاو ه٘او ْىؼ
هبس   ،پؽظاضحه يهعهبه آو  اه جؽیى هىاؼظی که ظؼ ایى پژوهم یاؾ ايل. ايع هخكحاؼ زاَؽ ؼا هغفىل گػانحؼوی 

ظؼ  کىناع ایاى ياًؼث بالغای ؼا ظؼ ؼاقاحای اهاعا  الًااػی اهاام ػلای یپژوهم زاَؽ ه. بانع یاقحؼاؼه ه
زاَاؽ باا  ۀلػا جفااوت همالا Fيهاو ظهعآو ؼا  و کاؼکؽظ ازحداخی و الًاػیي٘ایع بؽؼقی  ،ایهاوبؽگؿیعۀ های  هياه

يكبث باه کاؼهاای قاابك  ،ظقث آهعهه بًابؽایى يحایح ب ،ي٘ایاو اقث کاهال  ای پیهیى ظؼ ؼویکؽظ هػکىؼ ه پژوهم
 . بانع یجاؾه و يى ه

 ای پضوهصه پزسص. 1-2

 ع؟کً هی اه هفاهین و هسحىایی ؼا به هطاْب هًحمل هالبالغهای يهح هاقحؼاؼه ظؼ ياه. 3
 البالغه اگىيه اقث؟های يهح هکاؼبكث اقحؼاؼه ظؼ الًاع هطاْب ظؼ ياه. 2

 پضوهصهای  هفزضی. 1-3

اؾ  جاؽ بیم ظیًای و اضاللای هكاایلظؼ  ،بؽای ايالذ و اؼنااظ هطاْاب ضاىظ ؼقع اهام ػلی یبه يظؽ ه. 3
 . عکً هی اقحؼاؼه اقحفاظه

ای زیاىايی و ايكاايی ه يظیؽ ياىؼت ،هطاْب ای لابل فهن بؽایه بؽای ايحمال هفاهین اؾ يىؼت اهام. 2
 . ظهع یگیؽظ و لعؼت الًاػی گفح٘او ضىظ ؼا افؿایم ه هی بهؽه

 پضوهصضزورت و اهویت . 1-4

ياىؼت جبااظلی و جماابلی هاا  آو نىيع که گفح٘او هىخاىظ ظؼ یالبالغه اؾ ظقحه هحىيی هسكىب ههای يهح هياه
اقاحؼاؼه باه ػًاىاو  ،اؾ ایاى ؼو. باناع یفؽقحًعه و گیؽياعه اقاحىاؼ هاظاؼظ به ْىؼی که هسىؼیث کالم بؽ ظو لٓب 

 ،ؾیؽا فؽقحًعه با کاؼبكث ایى يًؼث بالغی ظؼ خهث الًاع Fجؽیى هسىؼهای هٓالؼه ایى اًیى هحىو اقث یکايىي
 ،ظؼ جسلیال گفح٘ااو فؽاجاؽ اؾ وا ه ،کاؼبؽظناًاضحی ظؼ ایاى ؼاقاحا. کىنع یو باوؼپػیؽی هطاْب ضىظ ه اثؽگػاؼی
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. عکًا هی خ٘له و يظن ظؼوو هحى ؼفحه و يظام اؼجباْی بیى فؽقاحًعه و گیؽياعه ؼا ظؼ یاک قایاق ههاطى بؽؼقای
البالغه به هًظىؼ الًاع با ؼویکؽظ کاؼبؽنًاضحی آو اهؽی َؽوؼی های يهح هبًابؽایى بؽؼقی کاؼبؽظ اقحؼاؼه ظؼ ياه

 . اقث

 روش پضوهص. 1-5

هٓلاىب اؾ ؼول ۀ جا ؼقایعو باه يحیداها  آو ؼی هؼلىهات و جسلیلپژوهم زاَؽ بؽای جؼییى هكأله و گؽظآو 
اهااؼاىب ٔ جىيیفی اؾ آو خهث کاه ظؼ لكا٘حی اؾ پاژوهم. جسلیلی بهؽه خكحه اقث -ای و جىيیفی هکحابطاي
باه ظيباال جبیایى هاا  آو و باا جکیاه باؽ ،ناىظ هی های هسممیى و ايعیهً٘عاو بهؽه گؽفحه هاؾ افکاؼ و ايعیهٓ يظؽی

به ػباؼت ظیگؽ با اقحفاظه اؾ ؼول جىيیفی هسمك . هىَىع و يظؽیه به کاؼ گؽفحه نعه ظؼ جسمیك اقثاگىيگی 
وَؼیث و يمم  ،پؽظاؾظ و ظضالحی ظؼ هىلؼیث یهًع کؽظو آؼا و يظؽات يازب يظؽاو هجًظین و يظام ،به جىيیف

باه جىيایف و  ،ظ ظاؼظ هٓالؼاه کاؽظهؼا وخاى ااه  آو کًع و ياؽفا   یؼا ظقحکاؼی یا کًحؽل ي٘ها  آو هحغیؽها يعاؼظ و
. عًابا هحى ايحطابی اؼجباِ ظه و هحغیؽها ؼا ع ایى آؼاًکىن یه اوجسلیلی اؾ آو خهث که هسمم. پؽظاؾظ یجهؽیر آو ه

ؼ هىؼظ کاؼبؽظنًاقای ظؼ ابحعا به هبايی يظؽی پؽظاضحه و نؽذ هطحًؽی ظ ،ظؼ ایى ؼاقحا و با جکیه بؽ ه٘یى ؼول
هاىؼظ بؽؼقای و ٓ 45 ،44 ،13 ،28 های ياهاهٔ هاای بؽگؿیاعه هایی اقاحطؽاج ناعه اؾ ياهاه هثالقپف  ،و الًاع ظاظه

 ۀالبالغاه اؾ جؽخ٘اای اقحطؽاج نعه اؾ يهاحه ناهع هثال ۀالؾم به غکؽ اقث که ظؼ جؽخ٘. جسلیل لؽاؼ گؽفحه اقث
 .هس٘ع ههعی فىالظويع اقحفاظه نعه اقث ۀهس٘ع ظنحی و ظؼ جؽخ٘ه آیات لؽآو اؾ جؽخ٘

  1نگاهی گذرا به کاربزد ضناسی سباى. 2

خاهؼه نًاقی  ،بالغث ،هايًع يؽ  و يسى یهای ؾباو نًاضحی اقث که با ػلىه هکاؼبؽظ نًاقی یکی اؾ زىؾ 
گؽ اه يكبث به ایى ػلىم. قؽ و کاؼ ظاؼظها  خؿ آو و اها اهؽوؾه  ،نىظ یای يىپا ظؼ ؾباو نًاقی هسكىب ه هزىؾ  ،ا

کثؽ  . به آو اغػاو ظاؼيعها  آو ایى زىؾه بؽای ج٘ام ؾباو نًاقاو هىَىػی نًاضحه نعه اقث و ا
هًحمال و ناًىيعه یاا ضىايًاعه هاحى آو ؼا  پؽظاؾظ که گىیًعه یا يىیكًعه یای اؾ هؼًا ه هگىي ۀکاؼبؽظنًاقی به هٓالؼ

ای ؾباايی هاىؼظ اقاحفاظه لاؽاؼ ها اقث که ؾباو بایع ظؼ جؼاهلای  ههاهیث ؾباو به گىي >به اػحماظ لیچ. عکً هی بؽظانث
هایهااو قاؽو کااؼ ظاؼظ جاا باا  هبا جسلیل هًظىؼ افؽاظ اؾ پاؼه گفح جؽ بیم کاؼبؽظنًاقی بًابؽایى،. 3ٓ: 3981 لیچ،ٔ گیؽظ

جىلیاع هؼًاا ػاالوه باؽ زُاىؼ ظو  ظؼ کاؼبؽظنًاقی، به ظیگؽ قطى،. بؽيع یی ضىظ کل٘ات یا ػباؼاجی که به کاؼ هاهؼً
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قاه  ۀظؼ والغ جسلیل هاحى ظؼ قاایه کاؼبؽظنًاقای یاک ؼابٓا ؿ اه٘یث اقث،یبافث و هىلؼیث کالم زا لٓب قطى،
کن اقث ْؽفه بیى گىیًعه، و  جاأثیؽؾباو به قٓر اخح٘اػی و ظایاؽه  ظؼ يگؽل کاؼبؽظنًاضحی،. نًىظه و هىلؼیث زا

باه ایاى  ٓ،21: 2001 ،ینهؽٔ نىظ یکاؼبؽظ ؾباو با هع  ایداظ اؼجباِ زايل ه جأثؽ واؼظ نعه و ایى هكأله اؾ ؼهگػؼ
بؽضاىؼظاؼ  ضااو یپیام اؾ اه٘یح ۀيهع که ظؼ ایى ؼاقحا بافث و اهعا  فؽقحًع یهؼًا که ؾباو بؽ فؽایًع اؼجباِ يسه ه

 عکًا هی جؼؽیافD ظايم بؽؼقی هًظاىؼ گىیًاعه ظؼ بافاث و هىلؼیاث ههاطىEکاؼبؽظنًاقی ؼا  ;ىلیخىؼج . اقث
باا هاا  آو هاا و ؼواباّ هگىيه باه جسلیال يهاايبًابؽایى کاؼبؽظنًاقی ظؼ یک فؽایًع اؼجباْی و جؼاهل. 32ٓ: 3193 ىل،یٔ

ظايام پایم  اًایى هنبانع و  یاخح٘اػی و هحًی ه بافث ناهل بافث هىلؼیحی،. پؽظاؾظ یکاؼبؽاو ظؼ بافث ههطى ه
 . نىظ یيكبث به یکعیگؽ و خهاو ضاؼج ؼا ناهل ه ها آوظايم ، یؼًی ای افؽاظ هؾهیً

 و ازحدااج ،=اياىل اظب ،>ٓکاًم گفحااؼیٔ کاؼگفاث ۀهاای هه٘ای ااىو يظؽیا هظؼ بٓى کاؼبؽظنًاقی يظؽیا
هٓؽذ نع باا جمكاین پااؼه گفحاؼهاا باه اياىاػی  @و قؽل ?کًم گفحاؼی که جىقّ آقحیى ۀيظؽی. خای ظاؼيع <ٓزداجٔ

. عکًا هی هؽ یک ؼا بؽ هطاْب بؽؼقی جأثیؽپؽظاؾظ و  یػاْفی و اػالهی ه جؼهعی، جؽغیبی، اىو کاؼ گفث اظهاؼی،
اهاا  ،پاؽظاؾظ یک٘یاث و هًاقابث ها کیفیاث، ه٘کااؼی،، یؼًای کاالم ۀايىل اظب گؽایف به اياىل اهاؼگايا ۀيظؽی

ظؼ . ي٘ایاع ؼا بؽؼقای هیاثبات یا ابٓال ػمیعه فؽقحًعه و یاا الًااع هطاْاب  زاَؽ اقث،ازحداج که هىَىع خكحاؼ 
 . ؼوظ یالًاع هطاْب به کاؼ ه، یؼًی والغ ازحداج یا اقحعالل آوؼی ابؿاؼی اقث که بؽای هع  غایی

 هفهوم لغوی واصطالحی اقناع . 3

 ۀوا  . باناع یو غایاث هاؽ گفح٘ااو ها نًاقی و بالغث اقث که هاع ؾباو ۀالًاع اؾ خ٘له هباز  ههن زىؾ 
َغ Eالًاع بؽ وؾو إفؼال اؾ ؼیهه  ًَ غ   -َل ًَ  لاايغ ناعو اقاث ،به هؼًای هحماػع نعوD ؼَی الًففEگؽفحه نعه اؾ D َیم

 ۀهااای غؽباای اؾ خ٘لااه ايگلیكاای و فؽايكااىی اؾ وا   هایااى وا ه ظؼ فؽهًاام ياهاا. 5/123ٓ: 3997 ،ابااى هًظااىؼٔ
ٔPersuasio ٓهؼًاای  ۀنعه اقث که ظؼ بؽ ظاؼياع جؼبیؽEهحماػاع قااؾی ،جسؽیاک ،جهاىیك Dةؼایلبٔ باناع یها، 

هاای ػااْفی  ههاا و اظلا هالًاع ظؼ فؽهًم لعین غؽب ياؿظ افالْاىو باه بیااو قفكآ. Persuaderٓ ۀهاظ: 3999
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 انااؼه ظاؼظ ،ضیال و ازكاقات هطاْب کاه ػمال و لاىه جفکاؽ او ؼا نااهل يهاىظ ۀگػاؼ اؾ خايب هحکلن بؽ لى ؽ اث
 . 92ٓ: 2030 ،بلطیؽٔ

باا . ل اقثیگفح٘او لا ۀػ٘یك هیاو هفهىم الًاع و يسى  یوی اؼجباْ. اؼقٓى اولیى پایه گػاؼ جئىؼی الًاع اقث
ظؼ فؽهًام خعیاع غاؽب ایاى . 37ٓ: 2008 ،یعیاظؼ ٔ ظايع یايلی و اقاقی ضٓاب ه ۀؼا قاؾ ایى اػحماظ که الًاع 

گاهايه یک فؽظ یاا قااؾهاو ; یهًؽیک بل. اقث هحؼعظ یجؼاؼیفوا ه يؿظ ػال٘او غؽبی ظاؼای   ،الًاع ؼا کىنم آ
ظؼ والغ الًااع . 328ٓ: 3173، ؼهبؽٔ ظايع یهای فؽظی و گؽوهی ه ها یا ظیعگاه اؼؾل ،باوؼها ،اه بؽای جغییؽ يگؽل

ظؼ فؽهًام . ناىظ یباه جغییاؽ يگاؽل هطاْاب ها ؽٓال یک ػمیعه اقث که به يسىی هًدبه ظيبال اثبات و یا اب
 ،الًااعEظاؼظ کاه  یزاؾم لؽْاخًی ظؼ کحاب "هًهاج البلغاء وقؽاج االظباء" ظؼ جؼؽیف الًاع بیااو ها ،ػؽبی اقالهی

باؽ ایاى اقااـ غایاث الًااع ظؼ . 20ٓ: 3983 ،یلؽْااخًٔ Dایداظ ايگیؿل ظؼ غهى و ػ٘لکؽظ هاؽ ناطى اقاث
غایحی غهًی اقث که ظؼ اػ٘اق يفىـ هطاْبااو  بلکه ،اظبیات هعفی ػیًی يیكث که ظؼ ضاؼج وخىظ ظانحه بانع

الًااع قاىق ظاظو اغهااو ػ٘اىهی باه پاػیؽل بیاياات اظهااؼ ناعه و ضهاًىظی  ،ظؼ جؼؽیفای ظیگاؽ. گػاؼظ یه اثؽ
 . 28ٓ: 2002 ،یػ٘ؽٔ ػمل با اقحعالل هًٓمی اقث یازكاقات و اؼَا

پیاام و ازكاقاات و  ،الًاع قه هسىؼ هًباغ ۀظؼ نیى : بایع گفث ،ظؼ هىؼظ هفهىم الًاع بیاو نعاه  آو بؽاقاـ
پیاام باه  ،هًبغ به ػًىاو کاؼبؽ ؾباو که لًع و هًظىؼ او بایع هع يظؽ لؽاؼ گیؽظ. ػىاْف هطاْباو هىؼظ يظؽ اقث

ػًىاو گفحاؼ و یا پاؼه گفحاؼ که بایع به يظن يسىی و بافث بیؽويی آو جىخه ناىظ و ظؼ آضاؽ هطاْاب کاه َاؽوؼی 
 یابع. جسمك هیفاق بیفحع ظؼ ایى يىؼت اقث که اؼجباِ و الًاع هؤثؽ جو ػمایع او ا اقث جغییؽی ظؼ يگؽل

 البالغهنهجبزگشیدۀ های  هدر ناه استؼارۀ اقناػی بزرسی چگونگی کاربست. 4

آو ؼا  اقحؼاؼه اقاث کاه جىخاه باه ،ؾباوۀ جؽیى هسىؼهای هٓالؼه ظؼ ؼویکؽظ هؼًابًیاظ ظؼ هٓالؼ ییکی اؾ ايل
بؽضای اؾ ؾبااو نًاقااو  ،ظوم لاؽو بیكاحنۀ ظؼ يی٘ا. یى جساىل ظؼ ؾبااو نًاقای اهاؽوؾی ظايكاثجؽ  ههن جىاو هی

يظااام ػظی٘اای اؾ  ،اؾ کاااؼبؽظ اقااحؼاؼه ظؼ ؾبااو اظباای و غیااؽ اظبای یهااای بكایاؼ هکااؼبؽظی بااا خ٘اغ آوؼی ي٘ىياا
باػا  جغییاؽ ظیاعگاه  ،هٓالؼاتایى . ف ؾباو ج٘ایؿ به وخىظ آوؼظیی هحؼاؼ  ؼا کهف کؽظيع که ظؼ وظاها هاقحؼاؼ 

ػاْفی و ايگیؿنی بكیاؼ  ،های کاؼبؽظی هخًب ،اقحؼاؼه ػالوه بؽ کاؼکؽظ پیام ؼقايی. نع اظیباو و يالعاو به اقحؼاؼه
ناىيع کاه پاؽظاؾل اْالػاات ظؼ اقاحؼاؼه  یهای قاضحاؼی ضىظ باػ  ها هها ه٘ؽاه با خًب هلىی ظاؼظ و ه٘او خًب

 ضاو یو هًظىؼ اهؼً جىاو هی با اقحؼاؼه. 35ٓ: 3179 ،لاقن ؾاظهٔ به فؼالیث وا ظاؼظویژگی پیعا کًع و هطاْب ؼا 
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ؾیاؽا اقاحؼاؼه F ایاعیجاؽ ظؼ جاؽ و ؼوناىکاهال ،جؽهمًىظ گىیًعه و با يىیكًعه ؼا قؽیغ ؼا بؽخكحه ي٘ىظ جا هطاْب
 . نىظ یباػ  خلب جىخه ه
خاػاب  ،غیبل ،فًیرآو ؼا  ضیال ايگیؿ کؽظو قطى اقث و جؽ بیم يمم اقحؼاؼه ،های قًحی هبؽ اقاـ ظیعگا

ؼا باؽای هاا  آو يهایًع و یباؽ ظل ها جاؽ بیم لػا پیام اقحؼاؼی با ظاؼا بىظو قایؽ ناؽایّ بهحاؽ وF ي٘ایع یو آؼاقحه ه
 ،باا جکیاه باؽ ه٘ایى ویژگای قاًحی اقاحؼاؼه. 77ٓ: 3190 ،آيفٔ عکً هی ظؼیافث زمایك و يؿظیکی به هن آهاظه

ی اثؽگػاؼقطًىؼ خهث  ؾیؽا Fجؽ کؽظه اقثيمم اقحؼاؼه ؼا کاؼکؽظ الًاػی آو پؽ ؼيم ،و ظؼ بالغث خعیعاهؽوؾه 
 . آیًع يایلؼا جهییح و به هع  ضىظ  ها آوػىاْف  ،وقیلهبه آو  گیؽظ جا یبؽ هطاْباو ضىظ اؾ آو بهؽه ه

بؽگؿیاعۀ هاای  هؼا ظؼ ياه اػی آوکاؼکؽظ الً، یؼًی کىنع ؼویکؽظ خعیع اقحؼاؼه یزاَؽ ظؼ ایى لك٘ث ه ۀهمال
 . البالغه بؽؼقی کًعيهح

 فزاس اول. 4-1

ی  E: فؽهایًع یای به هؼاویه اًیى ه هظؼ ياه اهام
َ
اَل َجؽَبغ  أ

َ
َه َظلْ ی لَ او  ػَ َك يْ ا اْلإ َه أ ال      ؽإ ؼْ جَ  َو  ؼإ اؼْ غَ  ىَؼ ً  D Fَک ػإ

E،ضىظ ؼا بهًاقیای ه یکه کاقح ضىاهیًی و ي٘ییيهاؽا به خای ضىظ ي٘ی ای آظهیD  28ٓٔياهۀ . 
 . ال ظانحه بانع ییای فؽاجؽ اؾ جىايا هايكاو يبایع ضىاقح: گىیع یزُؽت ظؼ ایى پاؼه گفحاؼ ضٓاب به هؼاویه ه

باؽای ههاعاؼ و جاىبیص هؼاویاه باه ػاؼیاه آو ؼا  اقاث کاه اهاامD ظلاغEلفظ هكحؼاؼ ظؼ ایى ػباؼت کل٘ه 
ايكاو ظاااؼ  ،ؾیؽا ولحی ظؼظی بؽ لك٘ث پا ي٘ایاو نىظ ،ؼقايع یياجىايی فؽظ ؼا هظؼوالغ ایى لفظ ظؼ ایًدا . گیؽظ یه

 . ؼقايع ینىظ که به يىػی ياجىايی او ؼا ظؼ ؼاه ؼفحى ه یلًگی ه
باه  ،جسمیاؽ و ْؼًاه ؾظو جمىیاث ناعه اقاث ،اقحؼاؼه اؾ ْؽیك اقحفهام به هؼًای اقحؽزام ،ظؼ ایى پاؼه گفحاؼ

بماا ظؼ  یای يگػاؼ که جىاياای هغ قؼی ظاؼظ به هؼاویه ههعاؼ ظهع که لعم ظؼ ػؽيبا زالث جمؽی ْىؼی که اهام
 آو ؼا يعاؼیٕ

 :نىظ یيىؼت اؾ ْؽیك زدث و همعهه جمىیث هبه ایى  آو ۀاقحعاللی اقث که يحید ،اقحؼاؼۀ ازحداخیایى 
 
 
 
 

 
 

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

نایكحه يبىظو هؼاویه 
 بؽای ضالفث

بؽگؽفحه نعه اؾ  هاقحؼاؼ 
 هؼًایی ايكاو اقث ۀزىؾ 

ّیها اليكاو  
َ
اَل َجؽَبغ  أ

َ
أ

ه  ػلی َظلؼإ
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گیؽظ جا  یاؾ اقحؼاؼه بهؽه هٓ نًاضحى زع و زعوظٔ هكحمین به يحیده اناؼه کًعکه  ایى به خای ظؼ والغ اهام
جطیال ظؼ قاطى افاؿایم  ،اقاحفاظه اؾ اقاحؼاؼهبه اػحماظ خؽخاايی باا . ايحمال یابعهطاْب  هب جؽ بیم یجأثیؽکالم 

 . CC; :<CAٓ; ،خؽخايیٔ نىظ یجؽ بیاو هجؽ و هًظىؼ گىیًعه کاهل ییابع و لعؼت اقحعاللی قطى لى یه

 فزاس دوم . 4-2

اْؽءإ َيْفَكاه  E: فؽهایع یهبه هؼاویه زُؽت  ای هظؼ ياه َ٘ َیاةإ اْل ْى َجْؿکإ ه  هإ ًْ ه  َػ َل َوَلْى اَل َها َيَهی الل  اائإ َُ اؽف َف کإ َلاَػَکَؽ َغا
ؼإ  اهإ َها آَغاو  الك  د   ٘ یَى َواَل َج ًإ ْؤهإ  ٘ ىب  اْل ل  َها ل  ف  ة  َجْؼؽإ  ٘ گؽ ضعاوياع ضىظقاحاDF Eَى یَخ ًاعه یگى  ،ی ؼا هًاغ يفؽهاىظه باىظیا

ؼا هاا  آو ی ناًىيعگاوهاا گىلضاى گؽفحاه اقاث و ها  آو ی هؤهًاو بهها ظلگفث که لی قطى هییبؽای جى اؾ فُا
 . Bٓ>ٔياهۀ  Dياضىل يعاؼظ

ای اؾ نهؽت و  هبه ظؼخ ای اهل بیثه اقث که فُیلث آوبیايگؽ ، ایى بطم اؾ ياهه اهیؽال٘ؤهًیى 
گاهها  آو بلکه غیؽ اؾ آياو يیؿ اؾ ،عه اقث که يه جًها هكل٘اياویوَىذ ؼق بافاث کلای ایاى پااؼه گفحااؼ . ًعهكح آ

گاؽ ايكاايی هكال٘او  بیثل اهل یظهع که ؼونًی و نهؽت فُا یيهاو ه بؽ هیچ کف پىنیعه يیكث زحای ا
 لفاظ ،ظؼ ایى ؼاقحا زُؽت بؽای جىَیر وجفكیؽ ایى جًاىیؽ. ؾيع یقؽباؾ ي٘ فُایليبانع گىل او اؾ نًیعو ایى 

جکاؽاؼ ایاى  ظؼ والاغ اهاام. ىظن یکه باؼها نًیعه هگیؽظ  یبه ػاؼیه هؼا بؽای کؽاهث يفف اؾ ایؿهایی ٓ جّ٘ح ٔ
 . ايعاؾظ یبیؽوو هآو ؼا  ظايع که ايكاو به ؼازحی یهؼاویه ؼا به هايًع آب ظهاو هٓ ایه جه٘ثٔ های هگفح

به ْىؼی که ایهاو با . آهعه اقث ؼقع ایى اقحؼاؼه هًٓبك و هًكدن با لًع اهیؽال٘ؤهًیى یبه يظؽ ه
 : يىؼت کهبه ایى . هؼاویه بپؽظاؾظ جؽغیب و الًاع ،جؽ کؽظو هؼًای قطى ضىظ لًع ظاؼظ به اؼناظػ٘یك

 
 
 
 

 
 

هاای  هگىیًاعه آو اؾ زاىؾ که  آو ؼقع هگؽ یظهىؼ ي٘ ۀو یا اقحعاللی به هًً اقحؼاؼۀ ازحداخیظؼ والغ اًیى 
گاهی ظانحه بانع ،نًاضحی گاهی کاهل اؾ ايعیهاه و اػحمااظات  ظؼ والغ اهام. فؽهًگی و ػل٘ی هطاْب آ با آ

اخح٘ااػی و  ،جغییؽ يگؽل ظیًی ی آو ظؼاثؽگػاؼع که کاؼبؽظ و لعؼت کً هی کالم ضىظ ؼا با اقحؼاؼه ػدیى هؼاویه
ناهل ْؽذ هؽ پیاهی اقث که E ،گیؽظ یؾیؽا اؼجباْی که با هع  الًاع يىؼت ه Fفؽهًگی هطاْب کاؼآهعجؽ اقث

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

ههعاؼ بؽ فُیلث 
 بًی هانن

 ۀجًىیؽ بؽگؽفحه نعه اؾ زىؾ 
 ل هؼال اقثیهؼًایی وقا

یَى َو  ًإ ْؤهإ  ٘ ىب  اْل ل  َها ل  ف  َجْؼؽإ
یَى  ؼإ اهإ َها آَغاو  الك  د   ٘  اَل َج
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 ،جؽجیببه ایى . ػاْفی و ؼفحاؼی ظیگؽاو جًظین نعه بانع ،ای نًاضحیه جمىیث یا جغییؽ پاقص ،به لًع نکل ظاظو
 Dناًاضحه ناعه باناع جاؽ بیم یاثؽگاػاؼيفاىغ و  ا و اػحمااظات هطاْاب باه هاع ها يگؽل ،آیاع يافات یالؾم ه

 . C= :=Aٓ=;، ای٘ايیاؤ

 فزاس سوم. 4-3

اE: فؽهایاع یهيًاؼی به ػث٘او بى زًیف اال ظیگؽ ای ظؼ ياهه اهیؽال٘ؤهًیى  ً َلْیاهإ َػ ْيَیاا، یإإ اهإ  َیاا ظ  َفَسْبل 
، هإ بإ ْى  َػَلی َغاؼإ هإ َو َأْفَلث  هإ بإ ْى َهَطالإ هإ َلعإ اْيَكَلْلث  هإ لإ . افكاؼت ؼا به پهحث افکًعم ،ؼ نىا اؾ هى ظو یای ظيD FEَزَبائإ

 . ٓ?<ٔياهۀ  Dؽوو افکًعمیث بیاه ث ؼها کؽظم و اؾ ظامیاه هى ضىظ ؼا اؾ اًگال
هاای ؾؼق و باؽق  هگؽفحاؼ وقىقا ،فیػث٘او بى زً ،که هطاْب ضىظىیى بطم اؾ ياهه بؽای ایظؼ ا اهام

و باا او قاطى  ظهاع هیا ؼا هطاْب ضاىظ لاؽاؼ یظي ،غیر و بلیبا و فًیؽی ؾ یجؼب ظؼ ،ظا و هماهات و لػاجم يهى یظي
خالاب و  ،ؽیبه نحؽی که ه٘کاى اقاث پؽنا نخستF عکً هی به قه ایؿ جهبیه ظؼ ایى پاؼه گفحاؼ ظيیا ؼا. عیگى هی

گاه ؼهاخػاب بانع ولی هًگاهی که يازبم هی افكاؼ او ؼا باؽ  ،م قاؾظیضىاهع اؾ آو يؽ  يظؽ کًع و ظؼ اؽا
گااه باه زاال ضاىظ ًاع و اؾ ياازبم ظوؼ هاییباو هن ضىظ ؼا آؾاظ های ،ا گؽظيم هی افکًعیپهث  ناىظ و ظؼ اؽا

کم ياه ضىاهع با اًگالکًع که هیه هییای جهب هبه ظؼيع دوم. گؽظظههغىل هی و  بگیاؽظع ضاىظ ؼا یای ضٓؽياا
ایاى  ۀظؼ ه٘ا. ع گكحؽظه اقاثیؼا بؽای گؽفحاؼ قاضحى يای ضىظ ه کًع که ظامه هییاظی جهبیبه يقىم  ،پاؼه کًع

 . هسػو  و اقحؼاؼه به ْؽیك هکًیه به جًىیؽ کهیعه نعه اقثٓ هكحؼاؼ هًهٔ به هههب ،ها هجهبی
کهع  یهای هىخىظ ؼا به کاؼکؽظ الًاػی و اقحعاللی به جًىیؽ ه هزُؽت ظؼ جؼبیؽی بالغی و اظبی ؾیبا اقحؼاؼ 

کیاعظاؼظ و  یهکؽ و فؽیب و ػىالب آو بیاو ها ،هطاْب ضىظ ؼا ظؼ بؽابؽ اهىؼ ظيیىیپاؼقایی ها  آو و اؾ ْؽیك  جأ
 هاا آوظؼ همابل هاظیات ظیًا هغؽوؼ يهعه و لاظؼ به زفظ ضىظ اؾ ج٘ام  که ع که ػث٘او بى زًیف فؽظی اقثکً هی

 : نىظ یو یا اقحعاللی به نکل ؾیؽ هحدلی ه اقحؼاؼۀ ازحداخیلػا  Fاقث
 
 
 
 

 
 

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

و  ایيفؽت اؾ ظيابؽاؾ 
 اؾ آوؼهایی 

زىؾۀ گؽفحه نعه اؾ 
 زیىايات اقث هؼًایی

 

، َلعإ  هإ بإ هإ َػَلی َغاؼإ
َفَسْبل 

هإ  بإ ْى َهَطالإ  اْيَكَلْلث  هإ
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ع باه ایاى کًا هی بؽای جًىیؽقاؾی اؾ ظيیای زیىايات به ویژه ناحؽ اقاحفاظه ظؼ ایى لك٘ث اهیؽال٘ؤهًیى
. باناع یجؽ هاو ظؼک ایى جًىیؽ لابل فهن اقث ا نًاضحه نعهه های نحؽ يؿظ ػؽب یضاْؽ که ضًىيیات و ویژگ

ایى اؼجباِ ػباؼت اؾ خكحدى بؽای به کااؼ گاؽفحى . آیع یآو يىػی اؼجباِ به ن٘اؼ ه اثؽگػاؼیالًاع و  نیىۀجئىؼی 
هسكًیاو ٔ اقث ظؼ خهث جؽغیب و الًاع ظیگؽاوٓ ظم ظقحیٔ کلیه وقایل و اهکايات هىخىظ و لابل ل٘ف و ظؼک

 . ٓ;<: BA=; ،ؼاظ

 فزاس چهارم. 4-4

َحاالإ E: فؽهایع یهيًاؼی زُؽت به ػث٘او بى زًیف اال ?< ۀظؼ ياه اهإ َلاْى َجَظااَهَؽتإ اْلَؼاَؽب  َػَلای لإ اا  یَوالل  َ٘ َل
َها، ًْ ْیث  َػ اْى  َول  اَؽو  هإ ثإ اْلف  ًَ ْهَک

َ
اَوَلْى أ ْخَهع  فإ

َ
َلْیَهاا َوَقاأ  إإ

َهاا َلَكااَؼْػث  َلابإ اْطىإ  یؼإ اْى َهاَػا اله  ٌَ هإ ْؼ
َ
اَؽ اأْل ه  َْ ْو أ 

َ
أ

، ـإ ى ْؽک  َ٘ ْكنإ اْل ـإ َواْلدإ ى ْؼک  َ٘ ْى َبْیىإ  اْل َعَؼة  هإ َ٘ َج اْل ی َجْطؽ  ًإ  ب  َز َزح  گاؽ ه٘ا ،به ضعا قىگًعDF Eعإ یاْلَس اػاؽاب  ۀکاه ا
گؽ فؽيث باه اًام آ ،ؿيعیپهث به پهث هن ظهًع و به يبؽظ هى بؽض ع باه خًام باؽ یاؼوی بؽيطىاهن جافث و ا

کیى نطى جبهکااؼ کاح اياعیى ؼا اؾ ایکىنن جا ؾهؿم و هییضهی کاه گًاعم ؼا پاان کًًاع و اًااو. ؿه قااؾمیم پاا
 . ٓ?<ٔياهۀ  Dؽوو ايعاؾيعیهای کلىش ؼا اؾ آو ب هظاي

ک قاؾی ؾهیى اؾ فاقعاو ه ؾ ياهه اهامظؼ ایى بطم ا ظاؼظ کاه کكاايی کاه ظؼ  یپؽظاؾظ و يیؿ بیاو ه یبه پا
ک نىظکً هی وؼؾی ؾهیى فحًه ع که اْاؽا  کً هی به کلىضی جهبیهؼا ایهاو ایى افؽاظ . ًع بایع ؾهیى اؾ وخىظناو پا

ظؼ والغ زُؽت . ضهک نعه ضالی نىيعای ه و گلآو ظايه بایع آگًعم ؼا فؽا گؽفحه اقث و بؽای اقحفاظه اؾ  ۀظاي
ای ياالر و ظؼقاحکاؼ ه ظايع که پیؽاهاىو ايكااو یایى افؽاظ فاقع و فحًه ايگیؿ ؼا هؿاز٘ايی بؽای لهؽی اؾ هؽظم ه

به ظیگؽ . بانًعها  آو قىظهًع به زالظهًع ایى افؽاظ يالر به ؼازحی ظؼ ضعهث هؽظم و  یو اخاؾه ي٘ ؾيًع هیزلمه 
ک و پؽهیؿکاؼ ه جؽ بیم ظؼ خاهؼه يايالر و فاقع ؼازُؽت افؽاظ  ،قطى ظاياع باه ْاىؼی کاه ه٘ایى  یاؾ افؽاظ پا

لًع ظاؼظ با ایى اقحؼاؼه هطاْب  اهام. ا هن ظؼ بیى اهل فحًه پًهاو و ياپیعا هكحًعه جؼعاظ ايعک اؾ ضعانًاـ
آوؼظ کاه  یظ ؼا با لكن و قاىگًع هاضىظ ؼا بؽای پیعا کؽظو ایى افؽاظ به جالل و کىنم وا ظاؼظ جا خایی که کالم ضى 

گؽ الؾم بانع ظؼ ایى ؼاه ن٘هیؽ به ظقث با آياو ه  . خًگین یا
 ؾیاؽا ،هًكادن اقاث کاهال  ها  آو بؽ ایى اقاـ کاؼبكث اقحؼاؼه با والؼیث هطاْباو و ْبیؼث ؾيعگی ؾؼاػی

ظؼ والاغ ایاى اقاحؼاؼه . عکًا هی ؼا به جالل و کىنم بؽای ضاؼج کؽظو ظايه اؾ بیى کلاىش جهاىیك و جؽغیابها  آو
الًااػی کاؼبكاث ایاى  ؼویکاؽظظؼ ناکل ؾیاؽ . باناع یظؼخهث بیاو هؼًای يفؽت اؾ هًافمیى و ايساب فحًاه ها

  :نىظ یاقحؼاؼه اًیى جؽقین ه
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جًاىیؽ فًای ایاى پااؼه گفحااؼ ؼا  اهیؽال٘اؤهًیى ،که اؾ نکل جؽقین نعه لابال ههااهعه اقاث ه٘او ْىؼ
ظؼ ایاى . آو ؼوؾگاؼ ؼا به هطاْب ضىظ يؿظیک کًع ۀگیؽظ جا زمیمث هىخىظ ظؼ خاهؼ یکهاوؼؾاو ه والؼیث ؾيعگی

کن بؽ اقحعالل به يسEً. افحع یجؽ اجفاق هکه اهؽ الًاع ؼازثقث ا خا والؼای  ۀجمؽیب و يؿظیک قاؾی فُای زا
ؾیؽا ظؼ ایى واظی الًاع به آقايی و جىخیه و جهىیك هطاْب باه  ،ؾيعگی گیؽيعگاو / هطاْباو اهؽی َؽوؼی اقث

 . B> :Aٓ=; ،زکین آؼاءٔ Dپىنايع هی هىَىع هىؼظ هًالهه به ؼازحی خاهؼه ػ٘ل

 فزاس پنجن. 4-5

،E: فؽهایع یهگىيه ایى  ای به فؽؾيعل اهام زكى هظؼ ياه اهیؽال٘ىهًیى َلاةف َ٘ ْه ْضاَؽی ه 
 
َلةف َوأ َؼم  َلاْع  َيَؼنف ه 

ىَلَها َبْث َهْده  ىَلَها َوَؼکإ م  ْث ػ  ل  ََ َ
بؽضی ؼها نعه کاه ػمال ضاىظ ؼا اؾ ظقاث  قحىؼايی هكحًع بؽضی پای بكحه وD FEأ

 . ٓ;=ٔياهۀ  Dايع هؽاهیؼهكپاؼ بايع و  هظاظ
ع و هاؽ گؽوهای ؼا باه کها یبه جًاىیؽ ها ،هال ظيیا هكحًع ۀنیفح زُؽت ظؼ بطهی اؾ ایى ياهه افؽاظی ؼا که

: فؽهایًاع یها ظؼ ایى پاؼه گفحاؼ ضٓاب به فؽؾيعناو اهاام زكاى اهام. عکً هی ػًًؽی ظؼ ْبیؼث جهبیه
که آياو کكايی هكحًع  ،ؽ ایهاویؼويع و به جؼباباو به هؽ قى هییب ىايات قؽکهی هكحًع که ظؼیگؽوهی به هايًع ز

هاا  آو. اياع هو ظؼ ْاؽق هدهاىل و يااهؼلىم گاام گاػاؼظٓ هر ؼا اؾ ظقث ظاظیهای يس هو ؼأ ػمل ضىظ ؼا گن کؽظه
 . ايع هى ياه٘ىاؼی به ؼاه افحاظیىاياجی هكحًع که ظؼ واظی پؽ اؾ آفحی ؼها نعه و ظؼ قؽؾهیز اىو هن

آوؼياع کاه باه اهاىؼ ظیاى و ناؽیؼث ج٘كاک  یکكايی ه اؾ ؼا اقحؼاؼهٓ هؼلمةٔ لفظ ایى پاؼه گفحاؼ اهام ظؼ
به ظیگؽ قطى ایى گؽوه ؼا به هايًاع زیىايااجی . بؽيع یضىظ ؼا ْبك ازکام ظیًی و نؽػی پیم ه یایيخىیًع و ظ یه
آوؼياع کاه گؽفحااؼ  یاؾ کكايی ه ؼا اقحؼاؼهٓ هه٘لةٔ و لفظ. ؼا به بًع کهیعه اقثها  آو بًیع که يازبهاو پای یه

. کًًاع یو پیهاىای ضاىظ اْاػاث ي٘ا ًع و اؾ اهاامهكاح نهىات ظيیایی نعه و اؾ هكیؽ ظیى و نؽیؼث ضااؼج
 . ايع هظايًع که ظؼ بیاباو اؾ هكیؽ ظؼقث ضاؼج نع یزُؽت ایى گؽوه ؼا به قاو زیىاياجی ه

 : بانًع ایى لؽاؼ هی اؾ ،ظهًع یه اؼایههؼايی که زُؽت به وقیله ایى ظو اقحؼاؼه 

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

يابىظی افؽاظ هًافك و 
 فحًه
 

اقحؼاؼه گؽفحه نعه اؾ 
 اػ٘ال ايكاو اقث

 

ْى َبْیىإ  َعَؼة  هإ َ٘ َج اْل َجْطؽ 
یعإ  ًإ  َزب  اْلَس
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ظؼ والاغ ظیااى و  ،ظاياع کاه اهال ظیاى و ناؽیؼث هكاحًع یگؽوهای ؼا هايًاع ناحؽايی ظؼ بًاعه کهایعه ها :اول
ظیًای باه هايًاع  هایازکاام ناؽػی و ظقاحىؼ  ،باه ظیگاؽ قاطى. نىظ که ظؼ ؾهیى فكاظ کًًع ینؽیؼحهاو باػ  ه

 . نىظ یظؼ ؾهیى هها  آو گًاه و جداوؾ ،ؾيدیؽی اقث که هايغ ظلن
ضىاهًاع ايداام  یباعوو بًاع و ؾيدیاؽ هكاحًع و هؽکااؼی کاه ظؼ ظيیاا ها گؽوهی هايًع زیىايات وزهای :دوم

ع هؽ ظو هؼًای هػکىؼ ؼا باه فؽؾيعنااو يلًع ظاؼ  اهیؽال٘ؤهًیى. نیاْیى هكحًع یه٘او اولیاها  آو. ظهًع یه
ظؼ ایى ضًاىو اؾ . فؽؾيعناو ؼا اؾ هؽ ظو گؽوه ظوؼ کًًعظؼ والغ ایهاو لًع ظاؼظ . ههعاؼ ظهًع اهام زكى

 : بانع یجؽقین ایى اقحؼاؼه به نکل غیل ه. عکً هی و يىؼت بؽگؽفحه نعه اؾ زیىايات اقحفاظه اقحؼاؼۀ اقحعاللی
 
 
 
 

 
 

گاهی فؽؾيعل اهام زكىا اؾ ي٘ىظاؼ پیعا  قث که زُؽت اگىيه اقحؼاؼه ضىظ ؼا بؽای الًاع، ههعاؼ و آ
بؽظ. نایع ایى به آو ضاْؽ بانع که بؽای اًیى افؽاظی که نایفحۀ  با اقحفاظه به کاؼ گیؽی لىاؾم زیىايات به کاؼ هی

به ه٘ایى ضااْؽ اؾ ایاى اقاحؼاؼه  ،جىاو ػملی و جفکؽی به هايًع ااؼپایاو هحًىؼ نع یي٘ ،نىيع هی ظيیا و اهىؼ آو
 . نىظ یبؽای جًىیؽقاؾی ایى هؼًا اقحفاظه ه

 زاس ضطنف. 4-6

اَه َو E: فؽهایًاع یهابیه اًیى اای به ؾیاظ بى  هزُؽت ظؼ ياه ب  ل  ل  َلْیاَه َیْكاَحؿإ َیاَة َکَحاَب إإ َؼاوإ و  ه 
َ
وَلاْع َػَؽْفاث  أ

ل  َغْؽَبَه، ، َیْكَحفإ اهإ َوَػاْى  َفاْزَػْؼه  اْى َضْلفإ ْى َبْیىإ َیَعْیهإ َوهإ ْؽَء هإ َ٘ ي اْل جإ
ْ
او  َیأ َٓ ْی َى اله  ا ه  َ٘ ي  َن َفئإ َیْماَحسإ هإ لإ الإ َ٘ ا اهإ َوَػاْى نإ ًإ ی ٘إ َی

َجه   ؽ  َب غإ ضىاهاع پاای ػملاث ؼا بلغؿاياع و ػؿهاث ؼا و های ای به جاى يىناحه هظايكحن که هؼاویه ياهD FEَغْفَلَحه  َوَیْكَحلإ
ٓاو اقث و او اؾ ؼوبؽو و پهث قؽ و ؼاقاث و اان ياؿظ آظهای یه بؽ زػؼ بال که او نیاؾ هؼاو . قكث گؽظايع

 . ٓ<<ٔياهۀ  Dعیهمهىؼل قاؾظ و ػملم ؼا بؽبا ،افحهیا به هًگام غفلث فؽيث ع جیآهی
هؼاویه گؽظظ  هیبا ضبؽ  اهام که اًیى آهعه اقث. الؾم اقث بؽای قؽگػنث ایى ياهه به جاؼیص ؼخىع نىظ

فؽؾياع ياههاؽوع باه ایاى جؽجیاب کاه ؾیااظ ؼا . او ؼا باؽاظؼ والؼای ضاىظ بعاياع جاای به ؾیاظ بى ابیه يىنحه اقث  هياه
و اؾ ایى ْؽیك او ؼا بفؽیبع و ظؼ اًگال ضىیم بؽای ؼقایعو  ،ابىقفیاو هؼؽفی کًع که اؾ ؾو بعکاؼی هحىلع نعه

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

يهعو هؽظم  وابكحه
و فؽیب آو ؼا  به ظيیا

 يطىؼظو
 

اقحؼاؼه بؽگفحه اؾ زىؾۀ 
 هؼًایی زیىايات

 

ْضَؽی َيَؼنف 
 
َلةف َو أ َؼم  ه 
َلةف  َ٘ ْه  ه 
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 ،به ؾیاظ که ظؼ آو ؾهاو اؾ قىی آو زُؽت به فؽهايعاؼی فاؼـ هًًىب نعه بىظ اهام. به اهعافم لؽاؼ ظهع
هؽ فؽؾيعی جؼلك به : نیٓايی اقث که اؾ قىی هؼاویه ْؽازی نعه هباظا جى ؼا بفؽیبع ای ههعاؼ ظاظ که ایى بؽياهه

 . ٓ:B> :;/;B=; ،هکاؼم نیؽاؾیٔ ع نعه اقثو هاظؼی ظاؼظ که ظؼ آو ضايه هحىلپعؼ 
 ایهاو ؾیاظ بى ابیه ؼا. بانع یههعاؼ ؾیاظ بى ابیه ه ؼۀظؼبا اقث که ياهه اهاما اؾ بافث بیؽويی ایى ياهه پیع

ع کاه کًا هی "اؾ هؼاویه بؽ زػؼ بال که او نیٓاو اقث و به او اهاؽ: گىیع یع و هکً هی باؼیظجهىیك به يبؽ و بؽ 
ع کًا هی هؼاویه ؼا به نایٓاو جهابیه ،زُؽت. خايب ازحیاِ ؼا ظؼ پیم گیؽ جا اؾ هکؽ و يیؽيم او ظؼ اهاو بانی

 ،ؽا نیٓاو اؾ هؽ ؾاویه ای ي٘ااظ هکاؽ و فؽیاب اقاثؾی Fجا همًىظ ایهاو به ْىؼ کاهل به ؾیاظ بى ابیه ػؽَه نىظ
اع  : فؽهایع یه٘او ْىؼ که ضعاويع ه ْن َواَل َجدإ هإ لإ ائإ َ٘ ْن َوَػاْى َنا هإ اايإ َ٘ ْی

َ
ْن َوَػاْى أ هإ ْى َضْلفإ ْن َوهإ یهإ ْیعإ

َ
ْى َبْیىإ أ ْن هإ ه   ً َی ن  آلجإ ٗث 

ؽإ  کإ ْن َنا ْکَثَؽه 
َ
 قؽناو و اؾ ْؽ  ؼاقث و اؾ ْاؽ  اپهااو باؽ  پهثم ؼو و اؾ یآيگاه اؾ پA ٓE;/األػؽا ٔ َىٖیأ

کااؼ نایٓاو ؼا يهااو  ۀػلاث و يحیدا ظؼ زمیمث اهام. Dافثیهحؽناو ؼا نکؽگؿاؼ يطىاهی یجاؾم و ب هیها  آو
هًظىؼ ظؼ ػبااؼت به ایى . اقث که ايكاو غافل بانع ظهع ؼش هیظهع که ه٘او يیؽيم و فؽیب اقث و آو ظؼ  یه
E َن َیْمَحسإ َجه  لإ ؽ  َب غإ  . عکً هی اقحفاظهٓ لیمحسنٔ اؾ الم غایث Dَغْفَلَحه  َو َیْكَحلإ

ع کاه باه آو یاىؼل باؽظه کًا هی جهبیهٓ هکايیٔ ؼا بهٓ غفلثٔ ؼقع زُؽت ظؼ ایى پاؼه گفحاؼ لفظ یبه يظؽ ه
 . آیع یآوؼظ و اقحؼاؼه به نکل هکًیه ه یؼا هٓ الحسامٔ اؾ لىاؾم آویکی نىظ و  یه

ای هؼاویاه ههاعاؼ ه ؾیااظ باى ابیاه ؼا يكابث باه نایًٓث ایى اقحؼاؼه ظؼ ایى اقث که اهاام الًاػی بىظو
ایهااو باؽای جهاکیل ػًاياؽ ایاى جًاىیؽ و . ظاؼظ یظهع و او ؼا اؾ لبىل وػعه و وػیعهای هؼاویه بؽ زاػؼ ها یه

کن اقاثها  آو به جفکؽ هطاْباو و نًاضث ،قاضحاؼ اقحعاللی آو ع و کًا هی اػح٘ااظ ،اؾ فُایی که ظؼ هىَىع زا
 : آوؼظ ینکل هبه ایى  ؼا اقحؼاؼۀ ازحداخی

 
 
 
 

 
 

 یی و ظیًی بؽای جمىیث کاالم و الماازُؽت اؾ ػًايؽ فؽهًگ ،لابل ههاهعه اقث ي٘ىظاؼکه ظؼ  ه٘او ْىؼ
کیعگیؽظ که ایى اهؽ به يىػی باػ   هی آو بهؽه هألى  و هؼلىم اقاث يؿظ هطاْب که اه  آو ؾیؽا Fنىظ یکالم ه جأ

 زدث و ظلیل واقٓه يحیده

ههعاؼ به ؾیؽکی و 
 هکؽ هؼاویه

 

اقحؼاؼه بؽ گؽفحه نعه اؾ 
 ػًايؽ ظیًی و فؽهًگی

 

َب  َن َغْفَلَحه  َو َیْكَحلإ َیْمَحسإ لإ
َجه   ؽ   غإ
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کیعيىػی  کیعایى . آیع یبه ن٘اؼ ه جأ اقاحفاظه اؾ خهاات ظیگاؽی  ،اناؼه ناعبه آو  یکی جًاو لؽآيی اقث که جأ
نیٓاو اؾ اهااؼ هىَاغ E: ظؼ ایى باؼه ایى گىيه آهعه اقث. اهاؼگايه بؽای وؼوظ نیٓاو به غفلث گاه ايكاو اقث

اؾ پهاث . يحؽـ ضاعا آهؽؾياعه و ههؽبااو اقاث: گىیع یاؾ همابل ه. ان و ؼاقث ،پهث ،اؾ همابل: نىظ یواؼظ ه
کی هاايكاو ؼا اؾ یک زیىاو وزهی یا هؽ ایؿ ظیگاؽ  اؾ بااب هاعذ و قاحایم واؼظ : اؾ ؼاقاث. جؽقاايع یضٓؽياا

 . 512ٓ: 2007 ،يىلةٔ ظهع یهىای و هىـ و ظيیا ؼا ؾیبا خلىه ه: نىظ و اؾ ان یه
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 نتیجه گیزی

کااوی فاى  Fي٘ایاياع یکاؼبؽظ نًاضحی هکحبی اقث که ؾباو ؼا ظؼ کاؼبؽظ و الًاع اقحؽاجژی ها -3 لاػا باؽای وا
هؼًاا کاه الًااع باه ػلاث به ایى  ،خؿء به کل اقثها  آو ۀظؼ والغ ؼابٓ. نًاضحی يیاؾ اقثالًاع به هکحب کاؼبؽظ 

کااؼبؽظ  ۀؾیؽ هد٘ىػF عکً هی کالم هحکلن بؽ هطاْب و بؽظانث هطاْب اؾ هفهىهی که هحکلن بیاو جأثیؽبؽؼقی 
 Fنًاقی ؾباو اقث

گىيی ؼا  یفًىو و اقحؽاجژ ،خهث الًاع هطاْب اهام ػلی -2  هاا آو یىجاؽ  ههن به کاؼ بؽظه که اؾهای گىيا
يهفحه اقث و زُؽت بؽای اقاحعالل آوؼی ظؼ  اؾ اقحؼاؼه يام بؽظ که ظؼ پهث آو همًىظ ايلی اهام جىاو هی

و  کًاعؼاه پیاعا هاا  آو ع جا ظؼ وخىظ آياو يفىغ کًع و اؾ غهى ػبىؼ و باه ظؼووکً هی اؼایهلالبی اثؽگػاؼ به هطاْب 
   Fپػیؽفحه نىظ

البالغه اقث کاه زُاؽت ظؼ یاک فؽایًاع های يهح هلغ اقحؼاؼه یکی اؾ ػًايؽ ههن فى الًاع ظؼ ياهظؼ وا -1
ایاى ياًؼث بالغای ػاالوه باؽ ؾیباقااؾی کاالم . گیاؽظ هی بؽ هطاْب آو ؼا به کاؼ اثؽگػاؼیاؼجباْی هىفك بؽای 

 جاؽ بیم به ْىؼی که ظؼ ،پؽظاؾظ یالًاع و هحماػع قاؾی هطاْب ه، یؼًی ظیگؽ جؽ ههن ۀبه وظیف اهیؽال٘ؤهًیى
اؾ  ػبااؼتهاا  آو جاؽیى  یایى هؼاايی کاه ايال. گیؽظ یو هؼايی ثايىیه به ضىظ ه کًع هیی اولیه ػعول اهىالغ اؾ هؼً

ظؼ یک قاضحاؼ هًكدن و با ؼػایاث ک٘یاث و کیفیاث کاالم ظؼ خهاث هكحًع، ههعاؼ و جػکیؽ  ،جهىیك ،جؽغیب
  Fنىظ یه اؼایهبؽ هطاْب  جؽ بیم ی هؽ اهاثؽگػاؼایداظ اؼجباِ هىفك و 

باه  ،گیاؽظ یبهاؽه ها هطحلاف یبؽای قاضث جًاویؽ اقاحؼاؼی ضاىظ اؾ ػًاياؽ و هاىاظ اهیؽال٘ؤهًیى -4
گاهی پیهیى ْىؼی که ى هطاْاب ه٘اهًام یع که باا زالاث و لاؽاکً هی يىؼجی ؼا اجطاغ ،بؽای هؽ هطاْب با آ

زاىؾۀ F باناًع ایاى لاؽاؼ هی اؾ ،کاالم زُاؽت يمام ظاؼياعهای  هیى ػًايؽی که ظؼ جهکیل اقحؼاؼ جؽ  بیم. بانع
ای اؾ اولات اؾ ػًايؽ جًىیؽقاؾ هؼاال  هظیى و هػهب و ظؼ پاؼ  زىؾۀ هؼًایی ،ايكاو زىؾۀ هؼًایی ،زیىاو هؼًایی

گىوه ظؼ همابله با هطاْب ایى اهؽ يهاو اؾ جًىع گفح٘ايی اهام. عکً هی اقحفاظه گاهی کاهال ایهااو  ،ای گىيا آ
گاهی اؾ لعؼت   . بانع یی ایى ػًايؽ هاثؽگػاؼاؾ ايعیهه و يگؽل آياو و يیؿ آ
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 هنابغ و هآخذ

کیاعهاای الًااع باا  ههای فالقفه ظؼ ؾهیًه نایى  هيظؽیE ،3194ٓٔ هاخؽ آيف، .3 اؼقآى و  باؽ آؼای افالْاىو، جأ
 . 82-75يى  ،32، ضمارۀ مجله مذیریث رسانه ،«ظکاؼت

 . ياظؼظاؼ : بیؽوت ،لسان العربٓ، 3997ٔ ى هس٘ع بى هکؽمیابىالفُل خ٘ال الع ابى هًظىؼ، .2
نطرریه  ،Dضٓاب اقحعاللی ظؼ نؼؽ يايؽ ضكؽو لباظیايی و ک٘یث بى ؾیع اقاعیEٓ، 3191ٔ زكیى ای٘ايیاو، .1

 . یاؾظهن، ن٘اؼۀ قال نهن ادبیات جطبیقی دانطکذه ادبیات و علىم انسانی دانطگاه ضهیذ باهنر کرمان،
جرجمره ) نهر  البغهره 05جرا  12بررسی روش ضناسی جرجمه اسحعاره در خطبه هرا  ٓ، 3198ٔ زبیب بؽايی٘ه، .4

 . ظايهگاه لن پایاو ياهه کاؼنًاقی اؼنع،، ((ره) دضحی و ضهیذ  فیض اإلسغم،
 ؽ،یؼقااالة ال٘اخكااح(، سررىرا الطررعراو نمىرجررا  ) یالخطرراب القرآنرر یات اإلقنرراف فرریررآلٓ، 2032ٔ ههااام ؽ،یاابلط .5

 . باجًة، -خاهؼة الساج لطُؽ : ةیة الهؼبی٘مؽاْیة العیة الدؿائؽ یالد٘هىؼ 
کعهی، .6 ؼیؿی و آهاىؾل يیاؽوی  ايحهااؼات هؽکاؿ بؽياهاه: جهاؽاو ،مبانی اقناف و جبلیر ٓ، 3183ٔ ػلی زكیى پا

 . ايكايی
 . ايحهاؼات ق٘ث: جهران ارجباطات محقاعذ کرانه و جبلی ،ٓ، 3184ٔ هس٘ع ػلی زکین آؼا، .7
 .  یػالن الکحب السع: إؼبع ة،یالٓبؼة الثاي به،یحه وأقالیبً یالهؼؽ الؼؽب یالسداج فٓ، 2008ٔ ةیقاه ،یعیظؼ  .8
 .  ىیجسمیماجی اهیؽال٘ؤهً ۀهؤقك: لن ااپ اول، ،البغههنه  ۀجرجمٓ، 3180ٔ هس٘ع ظنحی، .9

 . قاؾهاو جبلیغات اقالهی: جهؽاو ،پژوهطی در جبلی ٓ، 3173ٔ هس٘ع جمی ؼهبؽ، .30
بیاؽوت:  ،یالٓبؼاة األولا ،اسحراجیجیات الخطاب مقاربة لغىیة جذاولیرةٓ، 2004ٔ ػبعالهاظی بى الظافؽ ،ینهؽ .33

 . ظاؼ الکحاب الدعیع ال٘حسعة
 ؼقاائل الهاام ػلای یب اللًااع فایظؼاقاة أقاالEٓ، 2039ٔ الهاایی قاسؽهااخؽ  ههعی، ،یػابعی خؿیً .32
 ،ظوم، نا٘اؼۀ پاايؿظهن، ظوؼۀ مجلره اللغرة العربیرة وآدابهرا ،Dٓالبالغاةى هى يهحیالؽقالة الثاهًة والؼهؽ  ي٘ىغخا  ٔ

 . 271-249يى 
 . ُاءیالعاؼ الب: ال٘غؽب الٓبؼة الثايیة، ،یبالغة الطٓاب اللًاػ یف ،2002ٓٔ هس٘ع ػ٘ؽی، .31
 ؾیاؼت: جهؽاو ااپ قىم،قرآن،  ۀجرجمٓ، 3193ٔ هس٘ع ههعی فىالظويع، .34
 . ايحهاؼات فؽهًگاو: جهؽاو ،ضناخثاسحعاره و ٓ، 3179ٔ هب الل  یزب لاقن ؾاظه، .35
هس٘اع  یإلکحؽويا: نیبؽهداة و جًا٘ ،یػؽبا – یفؽيكا -لىظیکكیىيیؽ لااهىـ  ،3999ٓٔ ْلؼث یؾاه لبیؼة، .36

 . ةیظاؼ الؽاجب الداهؼ: بیؽوت. ك زبلییوف
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ظاؼ الکحااب : جاىيف ب باى الطىخاة،یاهس٘اع السب ،مرنه  البلغراو و سرراأل اادبراوٓ، 3999ٔ زاؾم ،یلؽْاخً .37
 . ةیالهؽل

کپىؼ  زكیى ،زكىهی  هولی الل   ؾهؽا، کؽم پىؼ، .38 مجلره پرژوهص  ،Dالًاع هطاْب ظؼ يهح البالغهEٓ، 3194ٔضا
 . 51-27يى  ،ؼۀ يهنن٘ا قال قىم، ،هها  نه  البغه

: جهاؽاوٓ، جمعری گروهری، میران فررد ، ارجباطرات انسرانی،) ارجباط ضناسیٓ، 3187ٔ ههعی، هسكًیاو ؼاظ، .39
 . ايحهاؼات قؽول

هکحباة : لان اااپ اول، ،جرام  لرنه  البغهرة  ضرح عصرر: ةینفحات الىل ٓ، 3184ٔ يايؽ هکاؼم نیؽاؾی، .20
 . ْالب یبى أب یهعؼقة االهام ػل قلی٘او ؾاظ، ة،یعؼ یالؽوَة الس

 یفر جرجرانیمجلره  ،Dالبالغاةيهاح یظؼاقة لبؼٍ آلیات السداج البالغیاة فاEٓ، 2038ٔ هس٘ع ،یيبی أز٘ع .23
 . 317 -339يى  اول،، ن٘اؼۀ قال اول ،یوالنقذ اادبل البغهة یجأص

 يهح البالغه یاقحؼاؼه ها یل هفهىهیجسلEٓ، 3193ٔ گلغاماؼقالو  آلا گل ؾاظه،فؽظوـ  ههحاب، يىؼ هس٘عی، .22
 ۀنا٘اؼ  ،ههاحن، دورۀ وآدابهرا ةیرالعرب ةللغر ةیررانیال  ةیرالعلم ةیرمجلرة الجمع ،Dٓینًاضح یکؽظ ؾباو نًاقیؼو ٔ

 . 392-355يى  ،بیكث و ظوم
: جهاؽاو ههعی ؼخبی و هًاىاهؽ جاىايگؽ، هس٘ع ػ٘ىؾاظه، ۀجؽخ٘ ،کاربردضناسی زبانٓ، 3193ٔ خىؼج یىل، .21

 . ق٘ث
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