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چکیده
شود که بـه  هاي مهم تحقیقاتی محسوب میآثار ادبی و زبانی یکی از حوزهتطبیق و مقایسۀ 

پردازد.هاي مختلف و میزان تأثیر و تأثّر میان آنها میادبی ملّتبررسی روابط 
از آنجا که علوم بالغت در فارسی، تحت تأثیر علوم بالغت عربی است الزم است میان بالغت 
فارسی و عربی مقایسه صورت گیرد تا معلوم شـود کـه دو زبـان چـه تشـابهات و اختالفـاتی در       

رپذیري آنها از کالم الهی چگونه است.ي علوم بالغی دارند و تأثیزمینه
و ) (ترجمان البالغهي یک کتاب از بالغت فارسی در این رساله سعی بر آن است تا با مقایسه

) نشان داده شود که:الواضحه(البالغه یک کتاب از بالغت عربی 
ي علوم در روند تاریخ علوم بالغی در این دو زبان، چه چیزهایی را به حوزهالف ـ ذوق سلیم  

بالغی افزوده و چه چیزهایی را به فراموشی سپرده است.
ب ـ در روند بررسیِ علوم بالغی از آغاز تا امروز چه تغییراتی در تعریفات نویسندگان حاصل  

شده و نقاط ضعف و قوت آثار بالغی در کجاست.
جی که آنهـا از  ي علوم بالغی و نتایهاي نویسندگان عرب و فارسی زبان در حوزهج ـ دیدگاه 

اند معلوم گردد.هاي خود به دست آوردهبررسی
هاي تطبیق گرایش اي براي کسانی باشد که به تحقیق در حوزهامید است این بررسی انگیزه

دارند.
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مهمقد
سپاس خداي را که به زبان، قدرت فصاحت و بالغت داد و درود بـر پیـامبر خـاتم، محمـد     

مصطفی(ص) که کالم الهی بر جان پاکش نازل گشت.
ي در بر هاي مختلف نتایج زیادتطبیقی آثار شاعران و نویسندگان کشورها و ملیتي مطالعه

کنـد و تـأثیر و   دارد، ازجمله آنکه داد و ستدهاي فرهنگی و معنوي میان دو ملّت را بررسی می
دهد.هاي مختلف را از یکدیگر نشان میها و فرهنگتأثّر زبان

ي تطبیق و مقایسه قابل بررسی و تحقیـق اسـت مباحـث علـوم     یکی از مباحثی که در حوزه
ی و فارسی است.بالغی، آن هم میان دو زبان عرب

هاي چشـمگیري  غاز تا امروز به پیشرفتاز آعلوم بالغت عربی تحت تأثیر کالم الهی، قرآن 
ي بالغت عربی با الهام گرفتن از قرآن روز بـه  گمان دانشمندان عرب در حوزهدست یافته و بی

، هـاي بالغـی افزودنـد. در راسـتاي سـیر تکـاملی علـوم بالغـت عربـی         ي دانشروز بر گستره
ي بالغـت  دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان نیز با تأثیر از نویسندگان عرب زبان در حـوزه 

اند.کارهاي چشمگیري انجام داده
هاي دیگري نیز صورت گرفته، اما آنچه در ي علوم بالغی پژوهشي تطبیق در حوزهدر زمینه

تشابهات و اختالفات آثـار  هاي انجام شده مشترك است نشان دادنپژوهشها و ي بررسیهمه
ي پرداخـت مطالـب و تغییـرات    ها و شـیوه بالغی در تعریفات، کاربرد اصطالحات، شاهد مثال

هاست.ایجاد شده در روند این پژوهش
بررسی حاضر نیز با دنبال کردن اهداف ذکر شده صورت گرفته است؛ بنابراین الزم است قبل 

ي آن توضیحاتی داده شود.یخچهي باغت و تاراز هر چیز ابتدا درباره

:نآيتاریخچهبالغت ويدربارهمختصري 
ي مـردم روشـن   هعامکه نه تنها برشودمیی دیده نیی نهاهاتفاوتعبارات وکلمات گاه در«

.»کننددرك نمین راآالع نیز گاه طّنیست بلکه خواص واهل ا
)رجرجانیهعبدالقا(
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درن زمـان اسـت و  دبـه سررسـی  وبه کمال رسـیدن و درلغت به معنی جوان شدن»بالغت«
به مقتضاي حال شنونده.فصیح ایرادکالم اصطالح بلغاء عبارت است از

)3- 2: 1372نصیري:(
وکندمیقلب شنونده نقش درمقصود ران جهت بالغت گفته اند که معنی وآازبالغت را

م.بالغت صفت کالم است و بلیغ صفت متکلّ
)82- 81: همان(

:بالغت گویديدربارهجاحظ
نصـیبی داده  رااوت خـود محبازساخته ووربهرهکمک خودازوجلّعزّکسی را که خداوند«

سلیس کرده زینت برایش روان ولفظ رانظام، دهدمیمطلوب قرارمحبوب وبراي اومعانی را
، تاب را از عالج فهمیـدن ي کخوانندهرهاند ومیتکلّفرنج دشواري ومستمع را ازودهدمی

.»گرداندآسوده میراحت و
)131- 130همان: (

، مقصود سه علم معانی، بیان و بدیع است. آیدمیعلوم بالغی سخن به میان وقتی از
م، سخن خود را به مقتضاي قواعدي است که با دانستن آن متکلّعلم به اصول وعلم معانی:

بالغت کالم وجود دارد. مباحث علم معانی این تعریف درو قسمتی از کندمیحال و مقام بیان 
:باشدمیهشت باب به ترتیب زیر در 

اسناد خبري . 1
2 .الیهاحوال مسند
احوال مسند. 3
احوال متعلّقات فعل . 4
قصر و حصر. 5
انشاء. 6
وصل و فصل . 7
ایجاز و اطناب و مساوات . 8
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توانـد  مـی اختن آنهـا  علم به اصول و قواعدي است که گوینده یا نویسنده بـا شـن  علم بیان:

وبیان کندمتفاوت استروشنیيدرجهجهت گوناگون که ازهاي معناي واحدي را به صورت
ت. شـده باشـد بلیـغ اسـ    انجام آن بـرایش ملکـه  ووانایی چنین کاري را داشته باشدتکسی که 

و کنایه است. تشبیه، استعاره، مجاز فنّمباحث اصلی علم بیان چهار 
راعات مازنه، طباق، صنایع الفاظ مانند: جناس، سجع، موآن از شی است که در: دانعلم بدیع

تعقیـد  مقـام و خـالی بـودن از   یر و غیره  که استعمال آنها  پس از رعایت مقتضاي حال والنّظ
.کندمی، بحث و گفتگو شودمیمعنوي، موجب رونق و زیبایی کالم 

308- 307: 1372م: (علوي مقد(
حت و گاهی به رموز و اسرار فصاآو قرآنم بالغی در آغاز، اثبات اعجازهدف اصلی از علو

بوده، ولی بعدها که این علوم به صورت دانشی مشـخّص از سـایر علـوم تـدوین    قرآنبالغت 
اعران دفش بیشتر، شناخت کالم دانی از عالی و اجتناب از فساد ذوق و انحراف طبع شهیافت، 

و نویسندگان بوده است.
(همان)

گوناگون مورد بررسی قرار گرفته. هاي از دیرباز میان اقوام و ملل مختلف به شیوه1علوم بالغی

از »شعر و خطابهفنّ«ي هاکتابتألیفریزي شده و ارسطو با پیارسطواساس بالغت از زمان 
عناصر این علم سخن گفته است. 

ار و انسـاب و روایـات و اشـع   است که با ذکر امثال و »روایه«منشاء علوم ادبی عرب، علم 
تیازات کریم و وجوه امقرآنلغات عرب همراه بوده است. از طرف دیگر تحقیق در دالیل اعجاز 

و سـوم  وممسلمین بود و بدین ترتیب در قرن دتوجهبنی عباس مورد يدورهادبی آن در آغاز 
هایی در این مسایل پدید آمد. هجري در کتب ادبی عرب بحث

ـ  . براي اطّالع بیشتر از تاریخچه1 و123-122: 1جا،ات در ایـران، دکتـر ذبـیح اهللا صـف    ي علوم بالغی رجوع شود به تـاریخ ادبی
. 416-414و 405-298: 5؛ ج122-116: 4؛ ج296-292: 3؛ ج324-323: 2؛ ج128-129
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ي مختلف علوم بالغی: هادوره
یش از پت علوم بالغی: علوم بالغی عرب از سخنان خطیبان و شاعرانأدوران پیدایش و نش. 1

بـه  طلبـد، مـا را   رب را به معارضـه مـی  عادبا و بلغاء عرب و غیرقرآناسالم مایه گرفت. اینکه 
غت و فصاحت نشده پیش از اسالم تعریفی از بالدارد. درمیواقرآنبالغت در جستجوي مواد

است.
اسی از بالغت به طور اجمال تعاریفی به دسـت داده شـده؛   در عصر اموي و اوایل دوران عب

نشده است.تألیفولی کتابی در مورد علوم بالغی 
اسی به عبه و دوران نخستین حکومت علوم بالغی: در دوران بنی امیشرفتپینمو ويمرحله. 2

و مباحث سیاسی، عقلی و عقیده یابدمییات فکري عرب توسعه نشین شدن عرب، حشهرعلّت
و علوم بالغی نضج شودمیفراوان یابدمی؛ مباحثی که به زیبایی الفاظ ارتباط کندمیاي ظهور 

فـنّ می گیرد؛ سخنوران ناگزیر می شوند براي پیروزي بر رقیبـان و رسـیدن بـه هـدف خـود،      
یابند و شعر و میمین زمان، شعرا به دستگاه خالفت راه خطابت و قواعد آن را فراگیرند و در ه

علوم بالغی و تعبیرات بیانی، خدماتی پیشرفتون نیز درون و لغویگیرد. نحویشاعري رونق می
ی و بازگو کردن مطالب نحوي قرآنارزنده انجام می دهند و از راه تشریح اشعار و تفسیر آیات 

دهند.ضیح میطالبی از علوم بالغی را تو، مقرآن
ن ضـم ریی مباحث بالغی را دهاکتابتا اواسط قرن سوم هجري، گروهی از علما با نوشتن 

را » قرآنمجاز ال«کتاب یابوعبیده معمر بن المثنّدهند؛ مثالً موضوعات دیگر مورد بحث قرار می
.دهدمینویسد که در ضمن آن برخی از مباحث بالغی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

را پیشینیان ین بار آراء اولنویسد و براي را می» بیینالبیان و التّ«در همین قرن، جاحظ، کتاب 
ـ شاید مبالغه نباشد اگـر جـاحظ را مؤ  و کندمیعلوم بالغی در این کتاب بیان يدرباره س و س

ن بالغت عربی بدانیم.مدو
اي معتقـد  هآید؛ عـد وجود میاندیشه در علوم بالغی به دوم قرن سوم هجري، دو ي در نیمه

هاي زبان عربی سنجید و هدفشان تـدوین  بالغی عرب را فقط باید با مقیاسشوند که علوممی
ه اي در نظر داشتند که از افکار یونانیان و به لغت عربی بوده است و در برابر، عدتوجهکتاب با 
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بتوانند به قواعد بالغی ملل ریق ترجمهگاه شوند تا از طآعلوم بالغی يدربارهایرانیان و هندیان 
ـ فـنّ کتاب يغیر عرب پی برند و به همین دلیل از ترجمه ي ارسـطو اسـتفاده   عر و خطابـه الشّ

کردند.
آن را بـه عربـی   »اسحاق بن حنین«ي ارسطو که شاید توان گفت، بخش سوم کتاب الخطابهمی

میده شده و انطباق آن با ادب یونانی و برگردانده باشد، همان بحثی است که در عربی، بالغت نا
بسـزا  يتـأثیر عربـی  ایـن کتـاب در بالغـت   ي غیر یونانی امکان دارد و به همین دلیل، ترجمه

تصنیف شد. ابن وهب»نقد النّثر«و بن جعفرهقدام»عرنقد الشّ«جه کتاب گذاشت و در نتی
ین فضیلت او این است که وي و بزرگترکندمیرا تصنیف »البدیع«کتاب ابن معتزسرانجام 

پیشـواي تمـام کسـانی     بدیع کتاب نوشـته و بایـد او را  در علم اًنخستین کسی است که مستقلّ
ون بدیعی  کتاب نوشته اند. فنّدانست که در 

ري، زمان شکفتگی علوم بالغی است؛ شکوفایی علوم بالغی: قرن پنجم  وششم هجيمرحله.3
»دالیل االعجاز و اسرار البالغه«دو کتاب معروف او یعنی ورجانیر جهعبدالقاقرن پنجم دوران 

ي هـا کتاببه توجهبا به شکوفایی علوم بالغی کمک کرده وزمخشري، یبعد از جرجان.است
ر را کامل هرا از راه بالغت آن ثابت کرده است. زمخشري، نظرات عبدالقاقرآنجرجانی، اعجاز 

و نثر عربی تحلیل کرد. و شعر قرآنغی را با استشهاد از کرد و اقسام  گوناگون علوم بال
رجـانی و زمخشـري   کسانی کـه بعـد از ج  متأسفانهمردگی و جمود علوم بالغی: ي پژمرحله.4

علـوم  يزمینـه یی در هـا کتابتلخیص کردند و یک سلسله هاي پیشینیان راظهور کردند، گفته
مشکل تر از اصل باشـد و  ،می افتاد که شرحاتّفاقه بالغی نوشتند که نیاز به شرح داشتند و گا

ین خطیـب قزوینـی و سـعدالد   اکی، ، سـکّ فخـر رازي چـون به حاشیه نیاز داشـته باشد.کسـانی   
دیگران که بعد از آنها آمدند، نه تنها چیزي بـه علـوم بالغـی     ود شریف جرجانیتفتازانی، سی

هـا کتـاب لسـله قواعـد خشـک را در آن    بلکه به شرح و تلخیص پرداختند و یـک س نیفزودند، 
گنجاندند و علوم بالغی را از هدف اصلی خود که با ذوق ارتبـاط دارد دور کردنـد وآن را بـه     

صورت علمی از علوم  لغوي که از فلسفه و منطق نیز بحث کرده باشد، در آوردند. 
)319- 312: 1372(علوي مقدم: 
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بحـث  در کـالم از حیـث قـوانین فصـاحت و      در زبان فارسی، تحقیق در  اصول بالغـت و 
علوم بالغی به فارسی يزمینهیی که در هاکتاببالغت بیشتر از اوایل قرن پنجم  معمول  شد. 

شده در این دانش اندك است و برخی از آنها عبارتنـد  تألیفنسبت به کتب عربی شده، تألیف
قنديرشیدي سمرمحمدبن عبداهللامحمدابوااللباب آن را به فی در لبابعوکه »زینت نامه«از: 

از شاعران ،قنديمنشوري سمرتألیف»بئراغکنز ال«معاصر ملکشاه سلجوقی نسبت داده و کتاب 
اسـت کـه او نیـز    ی بهرامی سرخسـی سن علحابوالاز »غایه العروضین«بار محمود غزنوي و در
.اثري از آن برجا نمانده اسـت که »یهکنز القاف«بوده، دیگر کتاب صر سلطان محمود غزنوي معا

یی هـا کتاباز دیگر (قرن پنجم هجري) ادویانیبن عمر الرّمحمدتألیفکتاب ترجمان البالغه 
ـ ائدح«بعد از آن .شدتألیفعلوم بالغی يزمینهاست که در  ـ   ق الس اثـر  » عرحر فـی دقـایق الشّ

المعجـم فـی   «عـد از آن  شـد. ب تـألیف .ق ه552- 551هاي است که در سالدین وطواطالّرشید
نوشته شـد و  بن قیس رازيمحمدین الدشمستوسطدر اوایل قرن هفتم »معاییر اشعار العجم

مدارج «شد. تألیفدر عروض فارسی خواجه نصیر توسیينوشته»معیاراالشعار«در قرن هفتم 
ي دیگري هاابکتقلی خان هدایت در موضوعات علم بدیع نگاشته شد و بعدها اثر رضا» البالغه
نقـد  «یی، اسـتاد همـا  توسـط »صناعات ادبـی «، خلیل رجاییاستاد توسط»معالم البالغه«چون 
دیگـر نویسـندگان   توسـط ي ي بسیار دیگرهاکتابو نیز آهنیغالمحسیناستاد توسط»معانی

بلکه مستقیماًاند، ابتکاري در علوم بالغی نکردهداع وفارسی نویسان، ابمتأسفانهاما ؛شدنگاشته
و گه گاه شعري را به عنوان شاهد مثال ذکر اندکردهي معتبر اقتباس هاکتابتعاریف خود را از 

اند.ان کتب بالغی در اصل ایرانی بوده، ولی بسیاري از عربی نویساندکرده
)320- 319همان:(

در هـا کتـاب ین بیشتر اشودمیي بالغی معلوم هاکتابر و تطوتحولسی اجمالی در راز بر
اند به تقلید از شدهتألیفز که به زبان فارسی زبان عربی هستند بقیه نیمورد بالغت عربی و به

اند و گاهی بدیع نگارش یافتهفنّآنها بوده و بیشتر در مورد هاي خاصهي عربی و شیوهاکتاب
هایی هـم  مهمتر اینکه مثالاند و از همه کنایه نیز به صورت گذرا پرداختهبه تشبیه و استعاره و

معانی بیشتر مورد غفلت واقع شده فنّدر این میان، هاي عربی است واند بیشتر از مثالکه آورده



7

نثر فارسی نبوده است.وهاي نظماصول و قواعد آن با مثالي تطبیق و هرگز کسی در اندیشه

ترجمان البالغه:يدرباره
ه ضمناً حاوي مباحثی از معـانی و بیـان اسـت کتـاب     نخستین کتاب موجود در علم بدیع ک

و حـاجی  »تـذکره الشـعراء  «دولتشاه سـمرقندي در  نجم هجري است.پترجمان البالغه در قرن
، ، ابوالحسن علی بـن جولـوغ سیسـتانی   فرّخیاین کتاب را به تألیف»ونکشف الظّن«خلیفه در 

را »حدائق السحر«ین وطواط، کتاب داند. رشیدالغزنوي نسبت دادهدمحموعر دربار سلطان اش
به روش ترجمان البالغه نگاشته و بیشتر شواهد نوشته، »معجم االدباء«چنانکه یاقوت حموي در 

بن عمر رادویانی است محمدي ترجمان البالغه اما نویسندهکتاب خود را از آنجا برداشته است.
هر گرم بوده، در نّالب در خراسان و ماوراءو ادکه آن را اوایل حکومت سلجوقیان که بازار علم 
رایش کالم است سخن گفته. کتاب ترجمـان  آعلم بدیع پرداخته و در آن از صنایعی که موجب 

ابوسعید مسعود غزنـوي و  الدولهجم، پس از کشته شدن سلطان شهابقرن پنيالبالغه در نیمه
در میان کتاب ترجمان البالغه راپروفسور احمد آتش،شد.تألیفط سلجوقیان بر خراسان تسلّ

دوم عثمان فاتح قسطنطنیه یافتـه و بـه طبـع    محمدي جامع سلطان مخطوطات پارسی کتابخانه
رسانید. 

ترجمان البالغه از شاهکارهاي ادبی نثر فارسی است که در علم بدیع و صنایع کالم و دقایق 
شده. این کتاب عـالوه بـر حسـن    لیفتأکنند، که نظم و نثر را بدان آراسته میشعر و وجوهی

بن عمر رادویانی، محمدیتی بسزا دارد، زیرا هماشیوه و سالمت عبارت از لحاظ قدمت تاریخی 
غاز دولت غزنویان و شاعران معاصـر خـویش   آابیاتی را از بیشتر گویندگان روزگار سامانیان و 

يشـیوه بـه احتمـال قـوي    یست.د مثال آورده که نام و شعر برخی از آنان در کتب دیگر نهشا
د تقلید از یک کتاب عربی یا فارسی باشد؛ زیـرا رادویـانی،   توانمیموجود در ترجمان البالغه ن

ادان سخن و آگاه به قواعد فصاحت و بالغت بوده و به ادب و نظم و نثـر فارسـی و   خود از نقّ
خواجـه  اثر »سن الکالممحا«هاي کتابش را به ترتیب فصول ط داشته است و فقط بابدري تسلّ

نهاده است.ابوالحسن نصر بن حسن مرغینانی
)8- 5: 1339یم: و(ق



8

:هالبالغه الواضحيدرباره
شـده از کتب بالغی است که به زبان عربی و با روشی علمی تـدوین هکتاب البالغه الواضح

میالدي، بـا  1969هستند که آن را در سال مصطفی امینو علی الجارماین کتاب مؤلفّاناست. 
و شـامل سـه   نگاشته اندشی جدید و شیوه اي علمی و دور از مباحث طویل و خسته کننده رو

: علم بیان، علم معانی و علم بدیع است؛ اما در عین حال بعضی از مباحث ضـروري  کلّیبخش 
ن نیامده است.آدر 

داده و هایی به دسـت فین ابتدا مثاللّؤدر هر بخش از این کتاب به مباحثی پرداخته شده و م
قواعد و تعریف مبحث مورد ،آنگاه در پایان بحثاند، ها پرداختهسپس به توضیح و شرح مثال

دیگري با توضیح و تفصیل در بعضی موارد به نظر را توضیح داده و سپس نمونه ها و تمرینات
اند.دست داده

:ي تحقیقمراحل مطالعات انجام شده و شیوه
قیق:ي تحبیان مسأله
هاي بالغت فارسی و عربی است بیق کتابي بالغت، تطمباحث قابل بررسی در زمینهیکی از 

تا بدین طریق ذوق دو ملّت ایرانی و عرب در سیرِ تکاملی بالغت و میزان تأثیرپذیري بالغـت  
فارسی از بالغت عربی معلوم گردد. موضوع تحقیقِ حاضر بررسی تطبیقـی ترجمـان البالغـه و    

الواضحه است تا معلوم شود تشابهات و اختالفات دو کتاب و میزان تأثیرپذیري بالغت البالغه
فارسی از بالغت عربی و همچنین تأثیر آنها از کالم الهی چگونه است.

بیان سؤاالت اصلی تحقیق:
ي بررسی مطالب بالغی در زبان عربی و فارسی چگونه است؟شیوه. 1
آغاز تا امروز چگونه بوده است؟سیرِ تحول و تکامل علوم بالغی از . 2
تشابهات و اختالفات بالغت فارسی و عربی در چه حد است؟. 3
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ي نگارش نویسندگان دو کتاب چگونه است؟شیوه. 4
بالغت فارسی تا چه حد تحت تأثیر بالغت عربی است؟. 5

ها:فرضیه
و بـدیع  ي معانی، بیان در زبان فارسی به پیروي از علوم بالغت عربی، مباحثی در زمینه. 1

نگاشته شده است.
هـاي معتبـر در علـوم بالغـی     کتاب ترجمان البالغه و البالغه الواضحه هـر دو از کتـاب  . 2

هستند.
بالغت فارسی در راستاي بالغت عربی دچار تغییر و تحوالت زیادي شده و بـه تکامـل   . 3

رسیده است.
هدف:

کـردن زوایـاي علـوم    هدف از تطبیق دو کتاب ترجمان البالغه و البالغه الواضـحه، روشـن  
بالغت در زبان فارسی و عربی و نیز وجوه اشتراك و افتراق در بین آنهاست.

نامه:روش بررسی مطالب در این پایان
تر از باتوجه به مطالب و اهداف ذکر شده و نیز باتوجه به اینکه کتاب ترجمان البالغه قدیمی

باشد:صورت زیر میسه فصل بهباشد، این رساله شاملِ کتاب البالغه الواضحه می
هاي ادبی مشترك در ترجمان البالغه و البالغه الواضحه: در فصل اول ـ بررسی و تطبیق آرایه

هـاي مشـترك در دو کتـاب توضـیحاتی مختصـر ذکـر       ي هریک از آرایـه این فصل ابتدا درباره
لبالغه الواضـحه بررسـی   ایم، سپس هر آرایه را ابتدا در کتاب ترجمان البالغه و سپس در اکرده
ایم، و در پایان هر مبحث به تطبیـق و بررسـی   ایم و توضیحات اضافی را در پاورقی آوردهکرده
ایم.ها پرداخته و وجوه تشابه و اختالفات آنها را بیان کردهآرایه

انـد: در ایـن فصـل    اند و در البالغه نیامـده هایی که در کتاب ترجمان آمدهفصل دوم ـ آرایه 
اند ولی در کتاب البالغه الواضحه نـامی از آنهـا   هایی را که در کتاب ترجمان البالغه آمدهایهآر

ایم.هاي اضافی را در پایان فصل در رابطه با هر مبحث ذکر کردهایم و مثالنیامده بررسی کرده
اند: امدهاند و در ترجمان البالغه نیدر کتاب البالغه الواضحه آمدههایی که فصل سوم ـ آرایه 
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اند اند ولی در ترجمان البالغه نیامدههایی را که در کتاب البالغه الواضحه آمدهدر این فصل آرایه
ایم.هاي اضافی مربوط به هر مبحث را در پایان آوردهایم و مثالبررسی کرده

ـ گیري حاصل از تحقیق را آوردهي کلّی دو کتاب و نتیجهدر پایان، مقایسه ه بـه  ایم و باتوج
صورت کلّی بررسی نموده و نتایج حاصل را ذکـر  هاي دو کتاب را بهمطالب ذکر شده در فصل

ایم.کرده
یتی هر چند ناچیز در راسـتاي هـدف مقایسـه و تطبیـق در     موفّقامید است این پایان نامه به 

ل و دانـم از اسـاتید فاضـ   میي بالغت دست یافته باشد. در پایان این بخش بر خود فرضزمینه
گرانقدر جناب آقاي دکتر سید حمید طبیبیان و جناب آقاي دکتر ابوالقاسم رادفر و نیـز جنـاب   
آقاي دکتر جعفر مقدس که بنده را در پرداخت هرچه بهتر این رساله یاري دادند، کمال تشکر را 

افزون را خواهانم.براي ایشان سالمتی و سربلندي روزو از خداوند مهربان بنمایم

اهللا التوفیقمنو
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اولفصل 
هاي ادبی مشترك در ترجمان البالغه و بررسی و تطبیق آرایه

هالبالغه الواضح


