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 مقدمه - 1-1

و تخیل ارزانی داشت  سپاس و ستایش، خداوندي راست که به انسان نعمت سخن گفتن و تفکّر و

  ي رسوالن راستین حضرت حق، به خصوص حضرت محمد (ص). درود بر جمله

با دیگران و رفع حاجات خود  بشر در طول تاریخ و زندگی در جامعه انسانی براي برقراري ارتباط

جاست که چگونه سخن گفتن و ایراد معانی و پیام را به درستی منتقل نیازمند سخن گفتن است. در این

ي دست یابی به این اهداف دانستن علم کردن از اهمیت و ارزش واالیی برخوردار می شود. بنابراین برا

ي نحوه رود. این علم وم به شمار میترین علارزش ترین و با. علم بالغت یکی از مهمبالغت الزم است

شود که باعث می کند وتقویت می آموزد و قدرت بیان و سخنوري راسخن گفتن فصیح و روان را می

 و روحیات درونی مخاطب بیان شود گونه که شایسته و سزاوار است، متناسب با حاالتآنمقصود و پیام 

نفوذ کالم در روح ي درونی و طابق با میل و خواستهار دادن مخاطب مکه به مراتب موجب تحت تأثیر قر

گردد که هر یک از این ي معانی، بیان و بدیع تقسیم میشود. علم بالغت به سه شاخهو باطن او می

ها کنند که انسان با بهره گیري و الهام از آنها نقش به سزایی در شکل گیري علم بالغت ایفا میشاخه

  ي سخن گفتن دست یابد.به باالترین درجه تواندمی

بیان هر ایده و هر نظري به سادگی و به همان شکل اولیه و به تعبیري دیگر به صورت خام و بدون 

اي نیازمند آن است که بود. هر ایدهگذار نخواهد پرورش دادن، کافی و قابل استفاده نیست و رسا و تأثیر

ش گردد و پس شده و آرایش و پیرای سخن گفتن به خوبی پرورش دادههاي گوناگون با استفاده از روش

ي گوینده بستگی دارد. به ه گردد. نوع بیان هر ایده و هر نظري به ذوق و سلیقهاز طی این مراحل ارای

ي شخصی خود تصمیم می گیرد نظر خود را عبارت دیگر شاعر یا نویسنده مطابق با ذوق و سلیقه

  شود.ي بیان مهم میر این جاست که نحوهچگونه بیان کند و د

ي نظر و ایده پیش روي شاعران و نویسندگان قرار دارد. یکی از این ههاي متفاوتی براي ارایروش

ي خود را به صورت ذکر سخن نظر و ایده ،گیري از این علمها علم معانی است که گوینده با بهرهروش
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که از دیگر  ي علم بدیعتواند به وسیلهکند. هم چنین مییان میي معنی مجازي به بهترین شکل بهو اراد

ه ینشین و زیبا اراي تفکر و ایده است، کالم خود را زینت داده و به شکلی دلهثر در ارایؤهاي مروش

  کند.

توانـد عـالوه بـر دو    تر اشاره شد ذوق و سلیقه در نوع بیان دخالت دارد و گوینده مـی که پیشچنان

شده از علم بیان نیز براي انتقال نظر خود استفاده کند. بیان بـه چگـونگی سـخن گفـتن و بـه      روش ذکر 

چون علم معانی به بررسی معناي ثـانوي کلمـات و   کند و همکردن داللت میتعبیري دیگر به کیفیت بیان

هـا بـراي   وشتـرین ر رثّل است و یکی از بهتـرین و مـؤ  پردازد با این تفاوت که مبتنی بر تخیجمالت می

، موجب هاي سخن از قبیل شعر و نثرگیري بیان در انواع قالبدادن مخاطب است. به کارتحت تأثیر قرار

ري ثّؤصنایع بیانی نقش مهم و مگردد. یع پیام به مخاطب میها و انتقال سرنشین و جذاب شدن نوشتهدل

ي خـود را  تواند ایدهها میي آنشاعر به وسیلهکند و شدن کالم ایفا می انگیزدر بیان تخیل شاعر و خیال

ي اعصار در آثار خود از انواع هاي متفاوت و گوناگون بیان کند. به همین دلیل شاعران در همهبه صورت

مند روند، بهرهآفرین به شمار میهاي تصویرترین ابزارصنایع بیانی (تشبیه، مجاز، استعاره و مجاز) که مهم

  اند.  شده

ي تـوان بـه دامنـه   از جمله شاعران توانا و ماهري است که می ريمعی رهیین شاعران معاصر ما در ب

خیال و تنوع تصویرهاي شعریش اشاره کرد. او توانسته است بـه مـدد خیـاالت گسـترده و فراگیـرش از      

تشـبیه،   انگیز و جالب برآید. تصاویر جدید و متنوع را در قالب صنایع بیـانی( ي تصویرهاي شگفتعهده

و وارد شـعر معاصـر کـرده     اسـت  ها را ماهرانه در شعر خود به کار بردهو آن است استعاره و ...) ریخته

  است. 

  بیان مسأله  - 1-2

موضوع پژوهش حاضر بررسی و تحلیل صنایع بیانی در اشعار رهی معیـري اسـت. اگرچـه صـنایع      

ی در ادبیات فارسی هستند، ولی تحقیـق  ه و مهمبیانی (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) مباحث شناخته شد

بودن از جامع در خصوص صنایع در اشعار رهی معیري صورت نگرفته است. اشعار رهی عالوه بر روان 

ها و نکات بدیعی است که کمتر به آن توجه شده است و همین موضوع لـزوم  لحاظ بیانی داراي نوآوري
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را در اشـعار رهـی    سازد. در این پـژوهش صـنایع بـدیعی   می ات آشکارتري ادبیاین پژوهش را در حیطه

که از صور خیال شعر او چیزي ناکاویده نماند. رهی توانسته است در کنیم با نظر به اینري بررسی میمعی

هاي بدیع و صورخیال زیبا و دلکش را در لباسی آراسته به الفاظ و ترکیبات شیوا بیان اشعار خود مضمون

لحاظ بر بسیاري از شاعران هم عصر و پیش از خود برتري یافته است. کلمـات در اشـعار    کند و  از این

هاي لفظی به طور طبیعی در شعر او کم نیست. گـرایش شـعر   رهی  در جاي خود نشسته است و صنعت

 پـذیر و هـاي دل د و اندیشهرهی بیشتر به شعر عاشقانه است اما در عین حال وصف مظاهر جمال خداون

 که گاه رنگ عرفانی نیز دارد، در شعر او بسیار است. ژرف 

بـازیگر و  هاي بدیع و صـورخیالی چـون آبـروي صـراحی، طـالع      هاي رهی به ترکیبدر میان غزل

افزاید. رهـی در اشـعار خـود     انگیزي اشعار وي میخوریم که بر طراوت و دلبسیاري از این دست برمی

ط او بر زبان باعـث شـده اسـت کـه     ل بلند و تسلّناي طبع و تخیدنبال مضمون یا تصویرگري نیست اما ب

ع و زیبایی در اشعار او راه یابند و همین علل باعث شده است که رهـی صـور خیـال را بـه     تصاویر متنو

توان انواع تشبیه را در میان اشعار او پیـدا  کارگیرد. به طوري که تقریباً می صورت گسترده در اشعارش به

ایی که رهی در اشعارش با تشبیه ساخته هم از نظر تنوع و وسعت قابل توجه است و هم از کرد. تصویره

اي براي پرواز خیال و آرایش و بالغت سخن او که صورخیال وسیلهنظر زیبایی و بدیع بودن. خالصه این

  شده است.   

  سؤاالت اصلی پژوهش - 1-3

  عار رهی معیري دارد؟ کدام یک از صنایع بیانی نقش بیشتري در ساختار اش -1

  فرضیات پژوهش - 1-4

  استفاده کرده است.  از تشبیه بیشتر از دیگر آرایه هارهی معیري  -1

  صنایع بیانی در زیبایی و بالغت زبان اشعار رهی معیري تاثیر به سزایی دارد.   -2

  هدف (اهداف) پژوهش  - 1-5

  هدف کلی 
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یـانی در اشـعار رهـی معیـري اسـت تـا روش       در این پژوهش هدف کلی، بررسی و تحلیل صنایع ب

  گو تبیین شود. ، در آثار ذوقی یک شاعر فارسیاستفاده از صنایع ادبی براي تقویت تخیل و اندیشه

  اهداف جزئی 

هاي بیانی مثل تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز است ي رهی معیري از مقولهشناخت روش استفاده -1

  و تعیین جایگاه هنري شاعر. 

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 1-6

که صنایع بیـانی در اشـعارش بـه طـور     اشعار رهی معیري از نظر ادبی اهمیت دارد و با توجه به این

مـورد  چنان که باید و شاید در میان محققان شناخته نشده است و اگر هم در ایـن  گسترده مطرح شده آن

اي بـه  همیت و ضرورت تحقیق بازکردن دریچـه بوده است. بنابراین اکاري انجام شده گسترده و فراگیر ن

هـاي خـاص   بـا جلـوه   -مندان ادبیات است. علی الخصوص که ادبیات معاصرداران و عالقهروي دوست

رود. متناسب با ترین مظهر فرهنگ ملی به شمار میترین و مهمخود از جمله اشعار شاعران معاصر بزرگ

  یابد. هاي هنري، اهمیت میي از جنبهاهمیت فرهنگ و هنر، شناخت شعر رهی معیر

  ي پژوهشپیشینه - 1-7

) جایگاه رهی معیري را در میان شاعران معاصر، به ویژه 1384صیادکوه و کمال آبادي فراهانی ( -1

-ترین عواملی را که موجب پسندیدگی شعر وي در میان مخاطبان شده، بررسی کردهسنت گرایان و مهم

ثر رهی در ایـن  هاي مؤافزاي سخن را باید از روش ه گیري رهی از عناصر موسیقیاند. از نظر ایشان بهر

زین نوجـوانی بـا موسـیقی    هاي آغـا ي آشنایی عمیق رهی از سالحوزه به شمار آورد که بی تردید نتیجه

  ).32و 31: 1384، و کمال آبادي بوده است (صیادکوه

رهـی پرداختـه اسـت.  از نظـر ایـن      ) به بررسی موضوع و مضمون غزل 1390دخت مشهور ( -2

محقق رهی معیري یکی از بهترین شاعران معاصر است که غزلیات فاخرش، هم از لحاظ مضمون و هـم  

از لحاظ قالب، شورانگیز و قابل تحسین می باشند. آشـنایی و الفـت او بـا موسـیقی دانـان، مصـاحبت و       

  ویی خــاص بــه قش رنــگ و بــدوســتی بــا هنرمنــدان و بــیش از هــر چیــز وجــود سراســر شــور و شــو
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رهی نه تنها در غزل، شایسته و پرآوازه گردیـده،  « ).211: 1390هایش داده است (دخت مشهور، سروده

دلکش، به جایگاهی برتر هاي پرمحتوا و بلکه در سرودن طنزهاي سیاسی، اجتماعی و تصنیف ها و ترانه

   ).212: 1390، دخت مشهور» (رسیده است

ي غزل رهی معیري و دیگر شاعران پرداخته اسـت. بـا   به بررسی سبک شناسانه) 1392کالنتر ( -3

ي یک غزل مشابه از وحشی بافقی، اسیر شهرستانی، صائب تبریزي، سیداي نسفی، بیدل دهلوي و مطالعه

گـویی بـه   که در سبک هندي رسم استقبال و نظیرهرهی معیري و دارا بودن شرایط اقتفا، و با توجه به این

رسید. دو سوال پیش می آید: چگونگی و شیوه ي بازآفرینی یک موضوع مشترك توسط این شاعران اوج 

که هر یک داراي سبک خاصی است. این محقق غزل ها را در سه سطح زبـانی، ادبـی و فکـري بررسـی     

ا گویی کرده اند و بیدل و سیدا غزل صـائب ر کرده و نتیجه گرفته که صائب و اسیر غزل وحشی را نظیره

   ).329: 1392زل وحشی و اسیر استقبال کرده است (کالنتر، اقتفا نموده اند و رهی نیز از غ

گونه که شایسته است به بررسی صنایع بیان در اشعار رهی معیري پرداخته نشده است در این آثار آن

ي شده است اي اختصاصی نیست و تجزیه و تحلیل نشده است و به صورت اجمالی اشارهو قابل استفاده

مند شوند. با توجـه بـه دالیـل ذکـر     اي کنند و بهرهها چندان استفادهتوانند از آنو دانشجویان ادبیات نمی

شده، در این پژوهش قصد بر آن است که به بررسی و تحلیل تک تک صنایع بیان (تشبیه، استعاره، مجاز 

ري پرداخته شود و تاثیر و اهمیري هـر چـه   و کنایه) در اشعار رهی معیت صنایع بیان در اشعار رهی معی

  مندان باشد. ي اختصاصی براي دانشجویان و عالقهاي که قابل استفادهتر بیان شود به گونهمفصل

-رهی معیري بحث کرده يبه عبارت دیگر، آثار موجود در مورد کلیات فکري و ادبی و جایگاه هنر

انواع صور خیال در شعر رهـی خـالی اسـت و پـژوهش     اند. اما محل بحث اختصاصی در مورد میزان و 

  شاعر بررسی کند. صور خیال را اختصاصاً در اشعار اینحاضر قصد دارد 

  

  شناسی پژوهشمواد و روش - 1-8

آن از روش استدالل و تحلیـل  این تحقیق با توجه به موضوع آن از نوع تحلیل محتوایی است که در 

  شود.اسنادي انجام می -ايي مطالعات کتابخانهاستفاده شده است و بر پایه محتوایی
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 مبانی نظري  - 1- 2

هایی گیرد، ویژگیسخنی که در قلمرو ادبیات قرار می«سخن ادبی با سخنان دیگر متفاوت است زیرا 

ها و بحث از عوامل ایجاد ه به این ویژگیکند. توجهاي دیگر متمایز میها و گفتهدارد که آن را از نوشته

هایی در ي زیبایی و تأثیر در ادبیات، از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و به پیدا شدن دانشکننده

). یکی از مقاصد اصلی در سخن ادبی تفهیم معانی 5: 1374(احمدنژاد،  »این زمینه انجامیده است

در سخن ادبی،  گوینده و «ها متفاوت باشند. به شرطی که صورت مختلف و تقریر حاالت متفاوت است

فهماند و سخن او در روح شنونده  ادیب سخن سنج و سخن پرداز مقصود خود را به بهترین وجه می

انگیزد. این خاصیت را از  گردد و خاطر او را برمی چندان که موجب انقباض یا انبساط او می شود ثر میمؤ

داشت که به زیور فصاحت و بالغت و سایر محسنات لفظی و معنوي آراسته باشد  توان چشمسخنی می

و تشخیص آن جز به دانستن فن بدیع و دیگر فنون ادبی که مجموع آن را فنون بالغت یا علوم بالغت و 

). پس الزم است که با مفاهیم بالغت و 4: 1379(همایی، » گویند، میسر نمی شودصناعات ادبی می

  آشنا شویم.فصاحت 

بالغت، از رسیدن و ). «36: 1390(هاشمی، » در لغت، به معناي دست یافتن و رسیدن است«بالغت 

بالغت، در اصطالح علماي معانی و بیان، تنها صفت «).  61: 1378(عرفان، » دهدبه پایان آمدن خبر می

که با مقتضاي حال هماهنگ ). کالم بلیغ در عین حال 36: 1390(هاشمی،  »گیردکالم و متکلم قرار می

  ). با تلخیص و تصرّف؛ 125: 1378است، شروط فصاحت را با خود دارد (عرفان، 

فصاحت، در تعریف بالغت به کار گرفته شده «شناخت بالغت متّکی بر شناختن فصاحت است؛ زیرا 

). 5: 1385(تجلیل، » فصاحت به معنی روشنی و ظهور و گشاده زبانی است«). لغت 63(همان: » است

عبارت است از الفاظ روشن و آشکاري که به فهم مخاطب زود درآید، و «اما در اصطالح علماي معانی، 

). 23: 1390(هاشمی، » شان در استعمال نویسندگان و شاعران مأنوس باشدکلمات، با توجه به زیبایی
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عالوه بر این دو مفهوم، چیز «شود بلکه بالغت در آوردن معناهاي زیبا و برگزیدن الفاظ رسا خالصه نمی

کند که عبارت از اسلوب سازي مناسب براي هماهنگی، بین معانی و الفاظ است، سومی را نیز احتوا می

  ).37(همان: » بخشدهمان چیزي که کالم را قوت و زیبایی می

  ارزش و اهمیت علم بالغت  - 2-2

و مقاصد فراوانی دارند و در پشت و وراي  روند، مفاهیمکلمات و عباراتی که در آثار هنري به کار می

هر عبارتی، معناي مجازي نهفته است و درك و دریافت آن معانی منوط به تأمل و موشکافی در کلمات 

تک کلمات و عبارات آثار هنري را بشکافد و معنی مجازي و تواند تکو عبارات است. تنها علمی که می

و به عمق و درون آن راه یابد، علم بالغت است. این علم حقیقی و ظاهر و باطن کلمات را بشکافد 

تر که پیشکند. چنانها را اثبات میدیگر و عدم اتفاقی بودن آنچگونگی قرار گرفتن کلمات در کنار یک

توان ها میشود که به مدد آناشاره شد فصاحت و بالغت دو رکن اساسی علم بالغت محسوب می

ي آثار هنري را تبیین کرد. عالوه بر آن، در اثبات و بیان درجه ي عالی فصاحت و بالغتدرجه

  کند.ارزشمندي آثار ادبی و تمییز دادن سره از ناسره نقش اساسی ایفا می

ها از ترین آنها و دقیقعلم بالغت (معانی و بیان) و توابع آن (بدیع) از واالترین و ارزشمندترین دانش«  

شود ها و راز و رمزهاي عربیت تنها با علم بالغت شناخته میرو که نکته ن. از ای]است[جهت رمز و راز 

ترین هاي دیگري چون لغت، صرف، نحو و... پس این علم بالغت، نکته دارترین و دقیقو نه با دانش

). به 38: 1378(عرفان، » شودهاست... و تنها با علم بالغت پرده از اعجاز قرآن کریم برگرفته میدانش

هاي بالغت است. از این رو که رازها و شود چون آن در اوج جایگاه م بالغت، اعجاز قرآن شناخته میعل

شناخت اعجاز قرآن، وسیله اي است براي «هایی دارد که فراتر از توان بشر است و رمزها و ویژگی

ه همه نیک پذیرش و باور به پیامبر (ص) و تصدیق پیامبر اکرم (ص) و راهی است براي دست یابی ب

علوم بالغی از دیر باز میان اقوام و ملل مختلف به انحاي گوناگون مورد بررسی ). «38(همان: » هابختی

قرار گرفته است. اساس بالغت از زمان ارسطو، حکیم یونانی قرن چهارم (ق. م) پی ریزي شده و معلم 

: 1380، و امین (الجارم» ه استاول با تألیف کتاب هاي فن شعر و خطابه از عناصر این علم سخن گفت

» تحقیق در قواعد فصاحت و بالغت زبان عربی از همان اوایل شکل گیري تمدن اسالمی آغاز شد). «10
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اند که اندیشه و خرد و باري ادبیات دو زبان پارسی و تازي عبارت از دو کالبد و دو قالب). «10(همان: 

  ).5: 1385تبریزي،(رامی » ایرانی روح و هسته آن دو است عقلیت

). 246: 1386(الرادویانی، » پیدایش کتب بالغی فارسی، مبتنی بر کتب بالغی عربی است«ظهور و 

ي بنی عباس مورد توجه دالیل اعجاز قرآن کریم و وجوه امتیازات ادبی آن نیزدر آغاز دوره«تحقیق در 

هایی در این مسایل ب بحثمسلمین بود و بدین ترتیب در قرن دوم و سوم هجري در کتب ادبی عر

اي براي ایجاد سه علم جدید به نام معانی، بیان و بدیع در ادب پدید آمد که گرچه کامل نبود لیکن مقدمه

هجري)  626(متوفاي  سکّاکیدر حقیقت، اولین بار « ).11و 10: 1380، و امین (الجارم» عرب گردید

ع این علوم را تعیین کرد و اصولی وضع کرد و حد و مرز علوم بالغی و موضوالعلوم  مفتاحدر کتاب 

(علوي مقدم و اشرف زاده، » علم بالغت را به سه قسم معانی، بیان و محسنات (بدیع) منقسم ساخت

ي اولین کتاب در زمینه علوم بالغی در زبان فارسی است و درباره ترجمان البالغه« ).13: 1384

حدایق السحر «). دیگر کتاب 159: 1386الرادویانی، » (ر زبان فارسی فکري نشده بوداصطالحات آن د

) است 573(متوفی به سال  وطواطکاتب بلخی مشهور به  رشیدالدین محمد عمرياز  ق الشعرفی دقای

. کتاب بسیار معتبري که در اوایل است که در نگارش آن خصوصاً از ترجمان البالغه استفاده بسیار شده

المعجم فی معاییر و از آن جمله مباحثی از بالغت نوشته شد کتاب قرن هفتم در فنون مختلف شعر 

از  قحدایق الحقایاست. در قرن هشتم نیز کتاب  محمد قیس رازي شمس الدینتألیف  اشعار العجم

 مالحسین واعظ کاشفی سبزواريدر بدیع به رشته تحریر درآمد و در قرن دهم  شرف الدین رامی

پرداخت که در علم بدیع  االفکار فی صنایع االشعار بدایعتألیف کتاب  ) به910یا  906(متوفی به سال 

  ).12: 1380، و امین (الجارم» و عیوب شعري است

دقائق الشعر اند، عبارتند از: کتاب علم بدیع و صنایع شعري نوشته شدهلی که در از دیگر کتب و رسای

شمس ي نوشته و مفتاح ابواسحاقیمعیار جمالی ، علی بن محمد المشتهر بتاج الحالوي ينوشته

مجمع ، نظام الدین احمدبن محمد صالح الحسینی الصدیقیي نوشته مجمع الصنایع، فخري اصفهانی

قوامی ي نوشته بدایع االسحار فی صنایع االشعار، سپهري نوشته براهین، محمودي نوشتهمحمودي 
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سلمان ي نوشته صرح ممرد، ین شروانیقوام الدي نوشته مفاتیح الکالم فی مدایح الکرام، مطرزي

بدایع ، حسني شاعري متخلّص به نوشته بحرالصنایع، شیرازي اهلیي نوشته مخزن المعانیساوجی، 

 سعداللّه مرادآبادي مفتیي نوشته حدایق المعجم، سیدبرهان الدین عطااللّه مشهديي نوشته الصنایع

 بیان و معانی، جلیل تجلیلي نوشته معانی و بیان. ؛ با تلخیص و تصرّف)8و 7: 1385(رامی تبریزي،

جهان بخش نوشتۀ  هاي شعر پارسیزیورهاي سخن(صناعات ادبی) و گونه، سیروس شمیساي نوشته

کامل ي نوشته فنون ادبی، محمد علوي مقدم و رضا اشرف زادهي نوشته معانی و بیان، نوروزي

 فنون بالغت و صناعات ادبی، رجالل الدین کزّازيمیي نوشته زیباشناسی سخن پارسی، نژاداحمد

  و ... احمد گلیي نوشته بالغت فارسی(معانی و بیان)، جالل الدین هماییي نوشته

فنون بالغت یا  علوم بالغت شامل سه فن است به اسامی معانی و بیان و بدیع، که گاهی هر سه و « 

  ). 8: 1379(همایی، » نامندگاهی دو فن آخر را به نام فن بدیع یا علم بدیع می

تعقید "رموز برطرف کردن  "علم بیان"و با  "مقتضاي حال و مقام"با علم معانی مطابقت کالم با «

  ).20: 1388شیرازي، » ( آموزیماز کالم و کیفیت ساده گویی و ساده نویسی را می "معنوي

ها و هنرهایی که در باید به آرایهار میاي که ارزش زیبا شناختی داشته باشد، به ناچهر سروده یا نوشته«

چه در این سه دانش یا فن کاویده و رود، آراسته باشد. به سخنی دیگر آنها سخن میاین سه قلمرو از آن

اي شناخت ادب و کندوکاو در آورد. برست که ادب را پدید میاهایی ها و ارزششود آن مایهبررسی می

» زیبا شناختی را که در این سه قلمرو گنجانیده شده است به کار گرفتهاي باید آموزهناگزیر میآن، 

  ).  12: 1389(کزّازي، 

  تعاریف - 2-3

  بدیع -1- 2-3

بدیع در لغت یعنی تازه، نو و شگفت و در «است. » بدیع«یکی از اصطالحات مهم علم بالغت 

شود و به ی و یا هر دو میاصطالح، نام علمی است که در آن از صنایعی که موجب زیبایی لفظ یا معن
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ع سخن موضوع علم بدی). «19: 1388(شیرازي، » کندگویند، بحث میمی "محسنات بدیعیه"ها نیز آن

  ). 1: 1386الرادویانی، » (ادبی فصیح و بلیغ است

  معانی -2- 2-3

- گونهعلم معانی دانشی است که به یاري آن، حاالت «ترین فصول علوم بالغی است. معانی از ذوقی

). 1: 1385(تجلیل، » شودگون سخن به منظور هماهنگی با اقتضاي حال شنونده و خواننده شناخته می

ي او و مالحظه شدن در ي جزء است به لحاظ بودنش نتیجهعلم معانی اگرچه جزء بیان نیست، به منزله«

بالغت موقوف به ادراك ادراك « عبدالقاهر جرجانیي ). به عقیده5و 4: 1390(هاشمی خراسانی، » بیان

  ).315: 1374(زرین کوب، » ي آن نیز، ذوق است نه عقلو شناخت نظم و ترتیب معانی است و وسیله

 بیان -3- 2-3

بیان در لغت به معنی واضح بودن و آشکار ساختن است و در اصطالح علمی است که کیفیت ایراد 

از رعایت مقتضاي حال مختلف باشد به آن معنی واحد به طریقی که در وضوح داللت بر آن معنی پس 

ما در علم بیان رمز و راز و چم وخم «خیص و تصرّف). ؛ با تل239: 1376ی،  می شود (رجایشناخته 

توان گفت علم بیان علم آموزیم. لذا میها و تغییر معنی واژگان (و گاهی جمالت) را میجابه جایی

علم بیان ). «26: 1393(شمیسا، » هاي ادبی استرمزگشایی سخن ادبی است یا علم شناخت هزاوش

براي دوري گزیدن از تعقید معنوي است و دور بودن از تعقید معنوي شرط فصاحت سخن و فصاحت 

: 1377(عرفان، » در شکل دادن بالغت، سهم اساسی دارد "بیان"سخن، شرط بالغت است. بنابراین 

ي ادب، به عنوان عامل بیانی مطرح است و چه در حوزهتر، آناي بیشچه در شعر و با توسعهآن). «12

ي تصرّف ي اصلی مباحث علم بیان را تشکیل  می داده است، عنصر خیال یا شیوهدر نظر قدما ماده

ي توجهی که به اهمیت ادیبان قدیم، با همه). «40: 1390شفیعی کدکنی، » ( گوینده در اداي معانی است

ها که ي سهم خیال در ساختمان شعر کمتر سخن گفته اند... ولی آنند دربارهاصورخیال در شعر  داشته

اند و بسیاري از اند،  عنصر خیال را جوهر اصلی شعر شمردهدید منطقی و فلسفی نسبت به مفاهیم داشته
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