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چکیده
رتوریک اصطالحی اسـ
شده اسـ

هـه از زمـان افالطـون تـا هنـون دسـش وغ ترییـرات بسـیار

ایـا اصـطاله هـه در ترجمـهها فارسـی همشـر بـه پیگیـد یها مفهـومی

آن توجه شده ،دارا معـانی سـشردها اسـ

هـه بـا وجـود تمـایوات و ااشالفـاتی هـه

بــا یکــدیار دارنــد بســیار در هــت تنیدهانــد ،به ونــها هــه عمومـای نمیتــوان هاربردهــا
مشفــاوت ایــا اصــطاله را از یکــدیار تفکیــک هــرد عمومـای در زبــان فارســی رتوریــک
را اطابــه یــا بالر ـ

ترجمــه هردهانــد و همــیا مو ــو

ــاه س ـ

شــده اس ـ

هــه

مفهــوم ایــا وا ه بهدرســشی بــه م اط ــان عر ــه نشــود و زمینهســاز درن نادرســ
م اط ان ـردد ناارنـده در ایـا ملالـه اصـطاله رتوریـک را در مهـار مفهـوم مشفـاوت
بررســی میهنــد هــه ع ارتنــد از اطابــه ،بالرــ  ،ســ ک پســ

و نازل/لفــا ی و

ارت اطات/اقنـــا و بـــه بیـــان تفاوتهـــا معنـــایی ایـــا وا ه در باف هـــا م شلـــ
میپــردازد ایــا ت لیـ مــیتوانــد بــه م للــان همــک هنــد تــا در بافـ هــا م شلـ ،
معــانی رتوریــک را بهدرســشی دریابنــد و در هناــام ترجمــه در معــادل ــرار هــا دق ـ
بیششر داششه باشند
کلیدددوا هها :رتوریــک ،اطابــه ،بالرــ  ،ســ ک پســ

و نــازل ،لفــا ی ،ارت اطــات،

اقنا
مقدمه

رتوریک اصطالحی اسـ

هـه از زمـان افالطـون تـا هنـون دسـش وغ ترییـرات بسـیار

شــده اســ  ،به ونــها هــه عمومــای نمــیتــوان هاربردهــا مشفــاوت ایــا اصــطاله را از
____________________________
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یکــدیار تفکیــک هــرد در عنــوان اصــلی ایــا ملالــه عامدانــه وا ة رتوریــک را بــههار
رفشهایت؛ زیـرا ا رمـه یونانیـان فـا اطابـه را رتوریـک 6و ذ فـا یعنـی اطیـ

را رتـور

8

مینامیدنــد ،لفـ ر رتوریــک 9در زبــان انالیســی و بــهطور هلّــی زبــانهــا رمــان  4بــر پهنــة
وســی تر از معــانی اطــال میشــود و ا رمــه ایــا وا ه ــاه بــهطور مش ـ ب بــر معنــا
ااصــی دتل ـ

میهنــد ،امّــا نمیتــوان هاربردهــا مشفــاوت اصــطاله رتوریــک را بــهطور

هامــا از یکــدیار تفکیــک هــرد؛ بــه همــیا دلیــا تعری ـ
نیســــ

اصــطاله رتوریــک هــار آســانی

(بلــــک ،6335 ،5ص 853؛ وندلنــــد ،8۰۰8 ،1ص  )613در زبــــان روزمــــره

رتوریک ارل

در معنا لفّـا ی یـا در معنـا هلمـات پـو بـههار مـیرود (فـو  ،7فـو

و تــرا  ،6325 ،2ص  ،)6امّــا اهــا فــا ارل ـ

از رتوریــک ،س ـ ک یــا فــرم س ـ نور یــا

نویســند ی ااصــی را اراده مــیهننــد (بــر  ،6331 ،3ص 421؛ هنــد  ،6324 ،6۰ص 9
و  )69بلــک ( ،6337ص  )89در ملالــة «مشــتانــداز رتوریــک» دربــارة معنــا وســی ایــا
اصــطاله مــینویســد «معنــا رتوریــک بــهعنوان یــک نمــام در ت لیــ هــا واقعــی ،در
بررســی دقی ـ یــک فشمــان ب صــوص ،در مطالعــة انشلــاد  ،در ت لیــا ،در بازســاز هــا

تاری ی شنااشه مـیشـود » همگنـیا هـان ،66لیپـرت 68و پینشـون 69در هشـا بررسـی مطالعـة
ارت اطات در ایا زمینه مینویسند
زمانی هه هلمة رتوریک را مـیشـنوید ،مـه فکـر مـیهنیـد آیـا ارت ـاث می شـی بـا ایـا
هلمــه برقــرار مــیهنیــد احشمــاتی تعری ـ

ایــا هلمــه س ـ

بــهنمر مــیرســد مــا معمــوتی
1. rhetorike
2. rhetor
3. rhetoric

 4زبانها رمان

زبانهایی هسشند هه ریشة تتیا دارند مانند زبان فرانسو یا زبان اسپانیایی
5. Black
6. Wendland
7. Foss
8. Trapp
9. Bray
10. Kennedy
11. Hahn
12. Lippert
13. Paynton
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میشنویت هه رتوریک بـا سیاسـ
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در ارت ـاث اسـ  ،یـا بـهطور مشـ ب بـا سـ نرانیهـایی

هــه سیاسـ مــدارن ایــراد مــیهننــد ،آیــا جملــة رایـ

«سـ نرانی آن همپــیا تنهــا ملــدار

رتوریک پویچ بود » آشنا بهنمر مـیرسـد ط ـ معمـول ،رسـانة م ـو

معنـا ایـا هلمـه

فهمیــدن آن را دشــوار ســااشه اســ

مشــکا دیاــر آن

را ت ریــ
اس ـ

هــرده و بــدیاترتیــ

هــه رتوریــک یــک رشــشة ت صــیلی نیس ـ

مش صی را شاما شود مشـکا سـوم آن اسـ
ندارد و م للان برا هواران سـال بـر سـر تعریـ

هــه ماننــد رشــشة فیویــک پیکــرة معرفشــی
واحـد از ایـا هلمـه وجـود

هـه تعریـ

ایـا اصـطاله ب ـ

و جـدل هـردهانـد

( ،8۰۰3ص )24
در ادامــه مــا اصــطاله رتوریــک را در مهــار مفهــوم مشفــاوت مــورد بررســی قــرار
میدهیت هه ع ارتند از


اطابه



بالر



لفّا ی /س ک پس



ارت اطات اقنا در معنا عام آن

و نازل

ایا ارزیابی نشان مـیدهـد هـه بـه مـه علّـ

در ایـا ت لیـ بـهجا رتوریـک یکـی از

معــادلهــا فارســی آن را بــههار نارفشــهایــت در حلیلــ
بــهعلّ

رتوریــک مفهــومی اســ

هــه

پیشــینة طــوتنی تــاری ی آن هــر ونــه هــاربرد ت صصــی یــا ریرت صصــی ایــا

اصطاله حاما دشوار ها معناشـنااشی بسـیار اسـ

بـا توجـه بـه ایـا هـه هـیچیـک از

معادلهـا فارسـی ایـا اصـطاله نمـیتواننـد بـهتمـامی ویـا مفهـوم رتوریـک باشـند و
ــاه بــهعلّ

معــانی پیوس ـ شــدة فرهناــی و تــاری ی ،ذهــا م اط ــان از مو ــو ب ـ

دور مــیشــود ،در ایــا ملالــه هــاربرد اصــطاله رتوریــک در ادامــة ب ـ
اس

قلمرو وسـی رتوریـک منـان سـشرده اسـ

ایا قلمرو را م دود میهند

هـه انش ـا

تــرجی داده شــده

هـر معـادلی بـرا آن تنهـا
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خطابه در نگاهی وسیع

منانهــه از شــواهد و قــرااا تــاری ی بــر میآیــد اصــطاله رتوریــک اولــیابــار در یکــی
از دیالوگهــا افالطــون بــهنــام ور یــا  6بــههار رفشــه اس ـ

هــه احشمــاتی در ســال 92۰

ق ــا از مــیالد بــه رشــشة ت ریــر درآمــد (اســگیاپا ،6338 ،8ص  )6بیتردیــد رتوریــک در
ایا رسـاله بـهمعنا اطابـه بـههار رفشـه اسـ
تعری

میهنـد «توانـایی اسـ

افالطـون در ایـا رسـاله رتوریـک را منـیا

بـر ایـا هـه بهواسـطة سـ ا ،قاـات را در دیواناانـه و

اعیــان را در مشــورتاانه و مــردم را در مجلـ

ملّــی یــا هــر جــا هــه ــرد آمــده باشــند،

اقنا نماینـد» (افالطـون ،6923 ،ص  )998بـهنمر مـیرسـد در یونـان تـا پـیز از افالطـون
اطابــه بــهمعنا رتوریــک بــههار نمــیرفشــه اســ ؛ زیــرا ایســوهرات  9هــه یکــی از
برجسشهتریا معلمـان اطابـه در یونـان باسـشان بـود و در سـال 93۰
تأســی

م سـه سـال پـیز از

آهــادمیر افالطــون ،مدرســها در یونــان بنــا نهــاد ،آموزغهــا اــود را رتوریــک

نمیاوانــد و بــهجا آن از اصــطالحاتی مــون فلســفه ،هنــر جهــان 4یــا آمــوزغ جهــان
اســشفاده میهنــد (اســگیاپا ،6338 ،ص  )6بــه هــر حــال رــر

رسالة ور یا

آن اســ

5

هــه بــا تــألی

بـهتـدری اصـطاله رتوریـک در یونـان بـر اطابـه اطـال شـد و ایـا نـام

بهصــورت عنــوانی رســمی بــرا فــا اطابــه در جوام ـ یونــان پریرفشــه شــد و در نهای ـ
هشا هایی با ایا عنوان در یونان و روم به رششة ت ریر در آمدند
ا ــر ب ــواهیت در یــک ناــاه وســی اطابــه را در دوران هالســیک بررســی هنــیت،
بــی مــان بایــد بــه آســار ارســطو ،سیســرو 1و هواینشیلیــان 7مراجعــه هنــیت ،زیــرا نمریــههــا
بنیادیا هالسیک دربـارة اطابـه در آسـار ایـا سـه تـا بـه مشـت مـیاـورد و در ایـا میـان
بــهطور هلّــی دو نمــر مشمــایو دربــارة اطابــه قابــا تشــ یب اســ

نماینــد ان ایــا دو

1. Gorgias
2. Schippa
3. Isocrates
4. art of the word
5. education of the word
6. Cicero
7. Quintilian

سال پنجاهت
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دیــد اه مشفــاوت در تــاریک هالســیکر اطابــه ،ارســطو و هواینشیلیــان هســشند هــه هــر هــدام
تعری ـ

مشفــاوتی از اطابــه در آسارشــان ارااــه مــیدهنــد و بــهنمر مــیرســد سیســرو حــد

واســا ایــا دو دیــد اه مشفــاوت اســ

و در میانــه قــرار دارد ارســطو در هشــا دربــارة

اطابــه ایــا فــا را «قــوة ذهنــی دیــدن راههــا موجــود بــرا اقنــا ر م اطـ

در هــر مــورد

مـیهنـد و بـه جن ـة منطلـی اطابـه بیشـشر اهمیـ

مـیدهـد ،در

اـاص» ( )I: 1-1تعریـ

حــالی هــه در ملابــا هواینشیلیــان در هشــا تربیـ
شیوههـا اقنـا  ،دانـز بالرـ

اطیـ  6اطابــه را بــهجا هنــر ارزیــابی

و نیکـو سـ ا فـشا مـیدانـد ( )II: 15-21و بـدیاترتیـ

در اطابه بهجا منط و اسـشدتل بـر زی ـاییشناسـی تأهیـد دارد بـه ع ـارتی دیاـر از نمـر
هواینشیلیان در اطابـه درسـ

هماننـد شـعر ادا ملصـود مهتتـر از بیـان ملصـود و ماونـه

فشا مهتتر از مـه فـشا اسـ

تللـی هواینشیلیـان در حلیلـ

بـر اـال

تعریـ

اطابــه را صــرفای مهــارتی عمــا رایانــه نمــیدانــد هــه مــیتوان ـد در اــدم

ارسـطو

هــر انایــوه و

هدفی باشد با مطالعـة اجمـالی تـاریک تطـوّر اطابـه مشوجـه مـیشـویت هـه تـا قـرن بیسـشت
دیــد اه ارســطو دربــارة اطابــه همــواره در حاشــیه بــوده اســ  ،در حــالی هــه دیــد اه
هواینشیلیان دربارة اطابه در طـول تـاریک اهمیـ
به اتفا در نامـههـا اطابـه پـ

فـو العـادها پیـدا مـیهنـد و اهیـر قریـ

از هواینشیلیـان بـهت عیـ

از هشـا ر او تـألی

مـیشـوند

و هار به جایی میرسد هه در نامههـا اطابـه رفشـهرفشـه بـه در نامـههـا بالرـ
میشوند و در نهای

بـدل

بـهتـدری رتوریـک در معنـا اطابـه بـه رتوریـک در معنـا بالرـ

ترییر مـیهنـد در قـرن بیسـشت ایـا شـرایا د ر ـون مـیشـود و م ـانی منطلـی اطابـه هـه
ت ـ

تــأسیر میــراو ارســطوایر اطابــه اس ـ

در م افــا دانشــااهی پ ـ

بیاعشنایی احیا میشود و اصول ارسـطوای منـان اهمیـ
بهعنوان اسـا

از منــدیا قــرن

مـییابـد هـه م ـانی نمـر ر ارسـطو

نـو ااصـی از نلـد هـه ادویـا بلـک آن را نلـد نوارسـطوای 8مـیاوانـد و

به نلد رتوریکی 9نیو شهرت دارد ت دیا میشود

1. Institutio Oratoria
2. Neo-Aristotelian Criticism
3. Rhetorical Criticism
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ا رمه در قـرن بیسـشت اصـول منطلـی اطابـه بـر م احـ

شمارة اول

زی ـاییشـنااشی آن رل ـه پیـدا

مــیهنــد ،حشــی در دوران جدیــد نیــو از ایــا نمــر بــهطور هلّــی دو دیــد اه مشفــاوت دربــارة
اطابه به مشـت مـیاـورد روهـی از م للـان ماننـد مـاات پرلمـان 6و لوسـی اول رشـ -
تیشکــا 8اطابــه را صــرفای ب شــی از ت ــور اســشدتل 9مــیداننــد (ون امــرن و همکــاران،
 ،6327ص  )6۰7-55و روهـــی دیاـــر از اندیشـــمندان هماننـــد تر تـــورن 4اطابـــه را
همگــون ارســطو هنــر اقنــا مــیشــمارند (میلــر و همکــاران ،6324 ،ص  )4۰9-4۰۰ایــا
روه معشلدند هه اطابه بهطور هلّـی هنـر اقنـا بـهمعنا عـام آن اسـ
س ـ نانی اطــا

و من صـر بـه ایـراد

بــه م اط ــان ااصــی نمــیشــود (تــورن ،633۰ ،ص  )52فــو

(،8۰۰3

ص  )4در ایــا بــاره مــینویســد «رتوریــک اســشفاده از ســم ا بــرا ایجــاد ارت ــاث اس ـ ،
ایا هلمه بـه سـاد ی اصـطاله ههنـی اسـ

هـه بـه آنگـه امـروز عمومـای ارت اطـات اوانـده

میشود ،اطال می ـردد» و جـایی دیاـر مـینویسـد «رتوریـک هـر نـو اسـشفاده از سـم ا
در هــر قلمرویــی اســ » (فــو  ،6333 ،ص  )7در حلیلــ

ایــا دســشه از م للــان

معشلدنــد هــر نــو ااصــی از ارت ــاث تــالغ بــرا ایجــاد ترییــر یــا تلوی ـ

فکــر ،رفشــار،

رویکردها و اعمـال انسـانها اسـ  ،بـههمـیا دلیـا رتوریـک در مفهـوم عـام آن (یعنـی هـر
نــو فرآینــد اقنــا ) همــان ارت ــاث اسـ ؛ بنــابرایا رتوریــک در معنــا اطابــه در مطالعــات
جدیــد بــه رتوریــک در معنــا ارت اطــات ترییــر مــیهنــد هــه اقنــا در مفهــوم عــام آن را در
برمــی یــرد؛ در نشیجــه مــیتــوان فــ

هــه اصــطاله رتوریــک ت ــ

تــأسیر دو دیــد اه

مشفاوت ارسطو و هواینشیلیـان دربـارة اطابـه دو مسـیر هـامالی مجـوا را طـی هـرده اسـ
در یکی به بالرـ

هـه

منشهـی شـده و در دیاـر بـه علـوم ارت اطـات و ارت ـاثشناسـی رسـیده

اس

1. Chaïm Perelman
2. Lucie Olbrechts-Tyteca
3. argumentation theory
4. Thuren

سال پنجاهت
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بالغت در یک نگاه وسیع

از آنجــا هــه اطابــه در اروپــا بــهعنوان یــک سرفصــا درســی در مــدار
و هــارهردر مــدنیر مــ،سر داشــشه ،همــواره در ســن

مــیشــده اسـ

تــدری

اروپــایی نلــز بســوایی

(هــانلی ،6336 ،6ص  )6۰5امّــا نلــز مــدنی اطابــه بــا برمیــده شــدن

ایفــا هــرده اســ

دول ـ هــا دموهراتیــک در یونــان و روم بــه تــدری هــترنــش شــد و بــهجا ســ نور
سیاســی و قاــایی در میــان معلمــانر اطابــه زی ــاییشناســی اهمی ـ
زی ــاییشناســی در در نامــههــا اطابــه هــه م اح ـ
اصـول بالرـ
بالرــ

پیــدا هــرد و م احــ

رهــا س ـ ک را در برمــی یــرد بــه

رربـی بــدل شـد؛ بنـابرایا یکـی دیاــر از معـانی رتوریـک ،بالرـ

ت ــ

تــأسیر م احــ

معنیشناسی را در برمی یرد
اطابه بر اسا

اسـ

و

اطابــه/رتوریک بــهطور هلّــی دو حــوزة زی ــاییشناســی و

8

تعلیماتر رومیـان شـامار پـن م ـ ر عمـده بـوده اسـ

ابـدا  ،9تنمـیتر

معــانی و مطالــ  ،4ســ ک ،5حافمــه 1و بیددان 7سیســرو در ایــا بــاره در هشــا دربــارة
اطی  2مینویسد
از آنجــا هــه تمــام عملکــرد و توانــایی اطی ـ

بــه پــن ب ــز تلســیت مــیشــود ،مــا

فرا رفشهام هه او اول باید بداند هـه مـه مـیاواهـد باویـد ،سـپ
ترتی

سـ ا اـود را تنمـیت و

دهد ،نه اینکه به طرز معمولی آنهـا را هنـار هـت قـرار دهـد ،بلکـه بـا مشـمی بصـیر

هــر اســشدتلی را مشناس ـ

 8در حلیل

دسشورر بالر

بــا قــدرتز ط لــهبنــد هنــد ،ســپ

در رر

را از رو مطالعه در ط یع

س نوران نوششهاند؛ به همیا دلیا اطابه با بالر

آنهــا را بــا صــنای ادبــی

و احوالر انسان و ص

پیوند نا سسشنی یافشه اس

و نویسندة نامدار فرانسو می وید اطابه ق ا از قواعدر رتوریک وجود داششه اس

1. Conley
ر س ناویان و شاهکارها ر

شاید از ایا رو ولشر ( )Voltaireفیلسو
رجو هنید به

Encyclopedia of Diderot & d’Alembert. (1755). vol 5: 529-531
3. invention
4. arrangement
5. style
6. memory
7. delivery
8. De Oratore
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س کساز بیاراید ،بعد از آن سـ نانز را بـه اـاطر بسـپارد و دسـ

شمارة اول

آاـر آنهـا را بـه ونـة

م،سر و دلنشیا بیان هند ()xxxi,142
مــراد از ابــدا  ،اَلــ یــا ــوینزر معــانی ،افکــار و مو ــوعاتی اســ

هــه اطیــ

میاواهد آنها را بیـان هنـد و در مجمـو ایـا ب ـز بـا م شـوا سـ ا سـر و هـار دارد
(هند  ،6334 ،ص  )4رـر
اسـ

از تنمـیتر معـانی مرتـ هـردن اندیشـههـا و معـانی یـاد شـده

بــهطور هــه ایــا هــار س ـ

ترریــ ر م اطــ

آســان شــدن فهــت آن ــردد و زمینــه را بــرا اقنــا و

فــراهت هنــد تنمــیتر معــانی اــود شــاما اجوااــی اســ

روایـ  ،8برهــان 9و نشیجــه یر  5 4اطیـ
تناس ـ

6

هامــا بــا یکــدیار باشــند و هــد

م ـ ر سبک از شـیوههـایی ب ـ

نمیــر ملدمــه،

بایــد ایــا اجــوا را به ونـها تنمــیت هنــد هــه در
او را م ل ـ س ـازند (هنــد  ،6334 ،ص  )5در

مـیشـود هـه سـ نور بایـد در انش ـا ر الفـا و میـنز

هلمات و تع یرات بههار بایـرد و در آن شـیوة بیـان مـورد توجـه قـرار مـی یـرد (تأهیـد بـر
ماونه فشا نه مه فشا) ایا فصـا بـا تفـاوتهـایی بـا م احـ ر بالرـ
قابــا ملایســه اســ

عربـی و فارسـی

و شــاما فصــاح  ،1و ــوه ،7آرایــههــا ادبــی 2و حُســا تناســ

3

مـــیشـــود( 6۰هنـــد  ،6334 ،ص 1؛ فرشـــیدورد ،6972 ،ج972-975 ،8؛ و عمارتیملـــدم،
 6ابدا یا معنیآفرینی در هشا
مو و ا س

اطابة ارســطو با معرفی موا ـ عام و ااص هه در واق راهها ب

پی یر می شود ،امّا ایا نمام ا سشدتلی بعد از ار سطو ترییر میهند و هرما ورا

و اســشدتل دربارة
نمام موقعی ( stasis

)theoryرا معرفی میهند و ایا نمام در میان رومیان مل ول میافشد.

 5ب زها ترتی

2. narration
3. proof
4. conclusion
معانی در هشا ها اطابه مشفاوت اس  ،برای از نمریهپردازان ب زهایی مون واره ،تلسیت و ابطال

را به مهار ب ز ملدمه ،روای  ،اسشدتل و نشیجه یر افوودهاند

ســــ ــک در دوران هــالســــیــک حــول ایــا مــهــار مـ ـ ـ

6. correctness
7. clarity
8. ornamentation
9. propriety
مــی ــردد و اولــیــا بــار در آرا

ت وفراسشو ()Theophrastusشا رد ارسطو مطره می شود ،امّا از آسار ت وفراسشو

و تنها

 6۰مـ ـ ـ

اهنون اطالعی در دس

نیس

از اقش ا ها ســیســرو و دیار نمریهپردازان اطابه میتوان نمریهها او را ترســیت هرد برا اطال بیشــشر در ایا زمینه
رجو هنید به:
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 ،6935ص  )49-48م ـ

حافمــه 6بــه شــیوههــایی هــه اطیـ
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مــورد

مــیتوانــد م احـ

نمـر اــود را بــه اـاطر بســپارد و دامنــة تـداعیهــایی هــه در ایـا راه او را یــار مــیدهــد،
ااشصــاص دارد و در نهایــ
هماهنای صدا او با مطالـ

در فصــا بیددان 2صــدا اطیــ
مـورد ب ـ

و حرهـ

در هناــام ســ نرانی و

دسـ  ،سـر ،ـردن ،مشـت و ابـرو

او مطره میشـود (هنـد  ،6334 ،ص  )1و ایـا ب ـز همـان اسـ

هـه منطلیـان مسـلمان

از آن با نـام ااـر بـالوجوه یـاد هـردهانـد (نصـیرالدیا طوسـی ،6935 ،ص 521؛ شـهوور ،
 ،6925ص 491؛ عالمــه حلــی ،6919 ،ص  )832ااــر بــالوجوه در واقــ در بر یرنــدة
هی

ر لف یعنی درششی ،نرمـی ،تنـد و تیـو آن و زبـان بـدن یعنـی هی ـ ر اطیـ
سـ نران بـیشـ اه

و در ایا م اح

بـه بـازیار نیسـ

اسـ

و شـاید بـه همـیا دلیـا در زبـان

یونــانی رهــا بیــان در اطابــه و هنــر بــازیار هیپوهریســی  9اوانــده مــیشــده اســ
(دیکسون ،6923 ،ص )93

Kennedy, G. (1994). A New History of Classical Rhetoric. New Jersey: Princeton University
Press
ابدا  ،ترتی و س ک از مهتتریا اجوا اطابه در دوران هالسیک به شمار میآیند هه قابا انط ا با فشار و نوششار هسشند
قدیمیتریا جایی هه نشانی از تمییو ایا سه اصا به مشت می اورد در س نرانی سلراث علیه سوفسطاایان اس
در سال  93۰ق ا میالد به رششة ت ریر درآمده اس

ابدا هه ن سشیا رها اطابه اس

در حلیل

میتواند اسشدتلها اود را اس ات هند ایا رها در فا اطابة ارسطو و برای از آسار پ
اولوی

دارد ،امّا از قرن اول و میالد

موا عی اس

هه تلری یا
هه اطی

از و بر دیار ارهان اطابه

و دوران سوفسطاای سانی رها س ک بر دیار ارهان برتر یاف

 6حافمه بعد از ارسطو به مهار قاعدة اصلی اطابه ا افه شد برا اطال بیششر در ایا زمینه رجو هنید به ملالة
Wright, E. A. (2009). A history of the arts of memory and rhetoric: Interdisciplinary
Colloquium: The veracity of memory. River Academic Journal, 5(2), 1-11.
 8پیشر دیک سون از قول سی سرون در هشا بروتو مینوی سد « از دمو سشا ،اطی بورگ پر سیدند هدام ب ز اطابه از
همه مهت تر اس
ف

ف

ایراد اطابه پرسیدند بعد از آن هدام ب ز پاسک داد ایراد اطابه پرسیدند سوم هدام ب ز باز

ایراد اطابه مندان ایا ســ ا باز ف

تا دیار نپرســیدند آنااه فرمود هنر بودن بیان به هیچ هار نیاید ،لیک از بیان

بدون هنر بسی هار بر آید » (  ،6923ص )93-92
هلمة  hypocrisyاهنون در زبان انالیســی بهمعنا ریا و دو رویی اســ

3. Hupokrisis
و از  hupokrisisیونانی هه بهمعنا بازیار

رفشه شــده اســ  ،زیرا در ایا باز ها بازیاران مینمودند هه ه

دیار هســشند هلمه  hupokrisisدر یونانی

اســ

به معنا ما سک نیو بوده ا س

بازیاران در یونان با ا سشفاده از ما سک در قال

ش صی ها دیار درمیآمدند ،به همیا
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ایــا م اح ـ

در دنیــا اســالم بــا ترییراتــی جواــی در زمــان نها ـ

شمارة اول

ترجمــه وارد آســار

منطلیــانر مســلمان شــد و بــا نــام تواب ـ اطابــه هــه از آن بــه تویینــات نیـو تع ی ـر هــردهانــد،
اســالمی را ت ــ

بالرــ

تــأسیر قــرار داد (فــارابی ،6923 ،ص 74-19؛ و ابــا ســینا،

 ،6979ص  )85-84بــرا میــال ابــا ســینا در منطــ شــفا از توابــ اطابــه منــیا یــاد
میهند
الشوابــ و الشرتی ــات و الش ســینات و هــره بعضهــا مشعلــ بــاللف  ،و بعضهــا مشعلــ
بالشرتی ـ  ،و بعضهــا مشعل ـ بهی ــات المشکلم ـیا و ه ـی أمــور اارجــة عــا اللف ـ و عــا
المعنی فمنها ما یشعل بهی ة اللفـ و نرمشـه و منهـا مـا یشعلـ بهی ـة اللااـا ،فی یـا معـانی،
أو ی یا أاالقـای و اسـشعدادات ن ـو أفعـال أو ن ـو انفعـال و هـرا هـو الشـل الـر یسـمی
األار بالوجوه ،و یسمی نفاقای و هرا هما أنـه یصـل للشـعر مـا جهـة مـا فیـه مـا الش ییـا،
فلد یصل أیاای لل طابـة فـننّ الش ییـا قـد یعـیا علـی اإلقنـا و الشصـدی

و منهـا الصـن

المسشعما فی الـنرت ،میـا تیلیـاهـا و ت دیـدها و توسـیاهـا و ججهارهـا و الم افشـه بهـا أو
توسیاها فننّ للنرت مناس ة ما م اتنفعاتت و األاال ( .شفا ،64۰5 ،ص )637
در اینجــا منمــور از ترتی ــات ،ترتیــ

معــانی و از ت ســینات ملصــود ســ ک اســ

و

األاــر بــالوجود منــان هــه فشــیت بــه بیــان در اطابــه اشــاره دارد م مــد بــا م مــود
شــهرزور (
هشا

 276ه ) فیلســو

و دانشــمند ایرانــی در قــرن هفــشت ،تواب ـ اطابــه را در

الرسااا الشجرة اتلهیة فی علوم ال لای الربانیة به سه دسشه تلسیت میهند
امــا تواب ـ ال طابــه و ه ـی المس ـمّاه عنــد اللــدما «توییفــات»

هــرا در مــشا تویینــات

فیالسة امور
اتمر اتول یشعلـ باتلفـا ال طابیـه مـا هونهـا حلـوه فصـی ه بلیرـه ریـر رهیکـه و ت
عامیــه و ت رربیــه وحشــیه ت تصــل ل طــا

الجمهــور فــانّ ط ــاا العــوام تنفــر عــا

العلمیـات و تمیـا الـی مــا یناسـ ها مــا ال طابیـات و الشــعریات و یجـ

ان تکــون اتلفــا

ال طابیة حسنه الروابا جیـده اتنفصـاتت بـأن یـربا هـا هـالم الـی مـا یناسـ ه و یشـاهله و
دلیا hupokrisisدر آسار ابا ســینا و فارابی به مناف بالوجهیا و أار بالوجوه ترجمه شــده اســ
هشا

ترجمة اولیة فا شعر ارسطو به ایا مو و اشاره هرده اس

ع دالرحما بدو در
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یفصــا عمــا تیناسـ ه و تیشــاهله و قــد قیـا جن هــرا هــو فصــا ال طــا

و اتفــا تشــویا

بــانوا المجــاز مــا اتســشعاره و الششــ یه و ریرهمــا و هــو اســا
یســشکیر مــا ذلــک و ین ر ـ
هــرالوزن الســج

ال الرــة لکــا یلــ

أن

ان تکــون اتلفــا موزونــه تبــالوزن العرو ـی و مــا ق ی ـا
و هــرلک منــه ایــراد اللــرااا المشناســ ه همــا اذا ذهــر

و الشلســیمات

الریــاحیا و الــورد فیــرهر معــه ال ســاتیا و ال اــر و األنهــار و ال البــا و الهــوارات و
ری ـر مــا لل طاب ـة المــدون ف ـی الکش ـ

األزهــار و لل اط ـة الملفو ـة اســلو

المکشوب ـة للفکــر فیهــا مجــال و ألجلــه هان ـ

ع ــارات المکشوب ـة ابلــو و افص ـ و احســا

ترتی ــای مــا الملفو ــه و هــرلک ال کــت فــی األصــنا
السجالت فی المکشوبه و الکالم فی مجال
اتمــر الیــانی ،یشعلــ بالشرتیــ
یلــوه منــه المطلــو

ألنّ ال طاب ـة

الملفو ــه و المکشوبــه هالرســااا و

ال واص و العوام

هالشصــدیر بمــا یشــیر الــی الملصود واتقشصــاص بمــا

همــا فـی المشــاجرات و المنــافرات لــدتلشهما علـی امــر امــا مــا

حا ــر فینسـ ان امــا الـی العــدل و الجــور او الـی ال ســا و اللـ

او

و المشــوریات لمّـا دلّـ

علـی مصــل ه مســشل له فالیمکــا فیهــا اتقشصــاص و هــرلک ی ـیا الملصــود بمــا یلـ بــه
اتقنــا

و عل ـی ال طی ـ

أن یعــر

مــا یلشا ـیه هــا صــن

مــا هــره فــان الشصــدیر ف ـی

الشکایة ق ی ریر تا یدّل علی هربه
اتمر الیال  ،األاـر بـالوجوه و هـو مـا ق یـا ال یـا ،و هـو قـد یشعلـ باللااـا ،هکونـه
فی هی ه و ز یلی بـه فـی حـال ال طابـة مـا رقـة و هشاهشـة و حلـت و طالقـة و فیـ
تع ـی

و

و ری ـر ذلــک مــا اطرااــه نفســه و توهیشهــا و قــد یشعل ـ بــاللول هرف ـ الصــوت و

تف یمــه فیمــا یشعلــ بــال ر

و الشــجاعة و تلیینــه افاــه فیمــا یشعلــ باتســشعطا

و

الرحمه تفاده اتسش راج للسامعیا ( ،6925ص )491-495
بــهطور هلّــی توابـ اطابــه در آســار منطلیــان و مشکلّمــان مســلمان شــاما م ــاحیی مــون
هی ــ

لفــ و مراعــات قواعــد آن (فصــاح ) ،نمــت و ترتیــ

معــانی و ااــر بــالوجوه

مـیشـود (م مـد اراسـانی ،6925 ،ص  )452-447هـه در واقـ همـان سـه رهـا سـ ک،
ترتیـ

و بیــان اسـ

هــه ارســطو در هشــا ر ســومر اطابــه بــه ااشصــار بــدان اشــاره هــرده و

رومیــان بــهاشــ ا بــدان پردااشــهانــد و آن م احــ

بــه ایــا صــورت وارد آســار منطلیــان
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ایــا مســااا بــهتــدری بــه بالر ـ

مســلمان شــده اس ـ

آمیــوغر م ــانیر نمــر ر اطابــه بــا بالر ـ

شمارة اول

اســالمی نیــو راه یافشــه و باع ـ ر
م ــاحیی مــون تمهیــدات

اســالمی شــده اس ـ

زی ــاییشــنااشی ،انــوا س ـ ا و دتیــا برتــر س ـ نی بــر س ـ ا دیاــر در آســار بالریــان
مسلمان بیش اه

رسـالههـا اطابـه در رـر

بـه م احـ

ملدم در هشابی موسوم بـه بالرـ
در بالر

رربی و بالر

اطابه در رر
با م اح

پ

باسـشان نیسـ

از آتـا تـا مدینـه هوشـیده اسـ

داوود عمـارتی

ایـا آمیـوغ و تلفیـ را

اسالمی نشان دهد
از ارسـطو بنـا بـه دتیـا اجشمـاعی و سیاسـی رابطـة اـود را بیشـشر

رها س ک هه بـا مسـااا معنـیشناسـی و زی ـاییشناسـی مـرت ا بـود ،حفـ هـرد

و از منط و اسشدتل و اقنـا ر عللـی هـه ارسـطو بـر آنهـا تأهیـد داشـ  ،فاصـله رفـ
واق مسـااا معنـیشناسـی و زی ـاییشناسـی در سـن

بالرـی رـر

همـواره ت ـ

در

عنـوان

ســ ک در هشــا هــا اطابــه مطــره بــود و در دوران سوفســطاای ســانی 6بــا ناــارغ
رسالهها مفرده در ایا زمینه رفشـهرفشـه بـهصـورتی مسـشلا در آمـد بـار بیشـشر اصـول و
ط لــهبنــد هــا رســالههــا بالر ـ
ترییــرات انــدهی پــریرف
آراز مـیشـود و سـپ
مــدرن بــر اســا

در رــر

تاری گــة بالر ـ

بــاقی مانــد و تنهــا

در طــول تــاریک ،ساب ـ

در اروپــا هــه از فــا اطابــه بــرا هرنیــو

8

بـا هـور هواینشلیـان ادامـه پیـدا مـیهنـد و بیشـشر ط لـهبنـد هـا

ایــا هشــا

صــورت مــی یــرد اــود ــواه صــادقی اسـ

بــر ایــا مــدعا

آبرامو 9و هارفَت )8۰68( 4در ایا زمینه مینویسند
اهیر قری

به اتفا ط لـهبنـد هـا و ارزیـابیهـا معاصـر بـر اسـا

رویکـرد ارسـطو

و اطی ــان هالســیک در مواجهــه بــا زبــان ادبــی بــه وجــود آمــده اســ ؛ جــام تــریا و

تأسیر ــرارتریا رویکــرد در هشــا تربیــ

اطیــ ر (قــرن اول پــ

هشا ها هششت ( )VIIIو نهـت ( )IXدیـده مـیشـود پـ

از مــیالد) هواینشیلیــان

از ایـا تـاریک زبـان ادبـی بـه دو

دسشه تلسیت مـیشـود  6صـور ایـال یـا مجازهـا ( )tropesهـه هلمـات یـا ع ـارتی هسـشند
1. second sophistic
2. Rhetorica ad Herennium
3. Abrams
4. Harpham

سال پنجاهت
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هــه آشــکارا معنــا هنجــار و معیــار را ترییــر مــیدهنــد  8صــنای بــدیعی یــا اطــابی یــا
شــمایا ،هــه ان ــرا
ن و آنها اس

از نــرم در آنهــا در معنــا هلمــات نیس ـ  ،بلکــه در نمــت و الاــو

( 6آبرامو و هارفت)69۰ ،8۰68 ،

بــا آرــاز دوران مســی ی در اروپــا بررســی هارهردهــا زی ــاییشــنااشی ســ ا بــا
هشــا هــا منش ــی هــه ب ــز س ـ ک را جدا انــه بررســی مــیهردنــد شــای شــد و رهــا
س ک مسشلالی مورد توجه نمریهپردازان اطابه و منشلدان ادبی قرار رف
لفّاظی/سبک پست و نازل

هــاتو

حکــیت یــا هــاتو بــورگ ،8ســناتور و اطی ـ

رومــی هــه در حــدود قــرن دوم

پــیز از مــیالد مــیزیســشه و اهنــون تنهــا از طریـ اطابــههــایی هــه دیاــر نویســند ان از او
نلا هردهانـد ،سـ ک اطابـة او را مـیتـوان مطالعـه هـرد ،ویـا ت لیلـی نیـو دربـارة نمریـة
اطابه داششه اس
اســـ

هه بـرا پسـرغ نوشـشه و احشمـاتی بـا بهـره یـر از منـاب یونـانی بـوده

(هنـــد  6334 ،ص  )666ایـــا هشـــا

هـــه در حلیلـــ

دایرةالمعـــارفی دربـــارة
نیس ـ

زراع ـ  ،ط اب ـ  ،اطابــه و حــوزههــا دیاــر بــوده اس ـ  ،اهنــون در دس ـ

و مــا

اطالعاتر اندهی دربارة ب ـز اطابـة آن داریـت مهتتـریا نلـا قـولی هـه از ایـا ب ـز در
دســ

اســ  ،آن اســ

مــارهو  ،اطیــ

هــه هــاتو اطــا

انســان اــوبی اســ

بــه فرزنــدغ مــارهو

مــی ویــد «فرزنــدم

هــه در ســ نور مهــارت دارد» (هنــد 6334 ،

ص  )666اطی ان باسشان همـواره وفـادار بـیمـون و مرایـی بـه ایـا تعریـ
و اــوبی و شــراف

را شــرث تزم بــرا اطی ـ

راســشیا مــیشــمردند بهعلیــدة دیکســون

 6پیشر دیکسون دربارة تفاوت صور ایال و صنای بدیعی می نویسد در صناع
هه در ص

روزمرّه هس

داشـشهانـد

یا آرایه بدیعی

9

معنی هر وا ه همانی

باقی میماند ،امّا نلز مشفاوتی پیدا میهند از سو دیار ،هناامی هه وا ها برا تأسیر رار

حســی ســااشه میشــود یا در معنایی ریر از معنی عاد اغ به هار میرود (اســشعاره ،هنایه و ریره) و یا معنا رمو و
نهفشها پیدا می هند (طنو ،تمییا) آنااه مجاز یا صور ایال اس  ،هه هواینشیلیان ایا ونه تعریفز میهند «تصر

هنر

در هلمه یا ع ارتی برا تولید معنایی مشفاوت با معنی ااب آن » ( ،6923ص  )41در صور ایال یا مجازها معنایی جانشیا
معنایی دیار میشود
2. Cato the wise or Cato the elder
3. Dixon
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4۰

( ،6923ص  )7تعهــد اطی ــان باســشان بــه ایــا تعری ـ
نارانــی عمیـ بــود و تلوی ـای از وجــود یــک تعریـ

در حلیل ـ
م ــال

شمارة اول

«پوششــی بــرا یــک

ا ــر مــیداد اینکــه اطیـ

میتواند فرد ا ییی هت باشد و برا ملاصد پلید در شنوند انز نفوذ هند »
بــا آرــاز رل ــة رهــا سـ ک در قــرن اول مــیالد و ناــارغ رســالههــا مفــرده در ایــا
زمینــه ،صــناع پــرداز و توجــه بــه جن ــهها تواینــی و ت ییلــیر زبــان و فنــون و طُــرُ
زی اســاز و م یّــا هــردنر هــالم در میــان بالریــون رربــی شــیو پیــدا هــرد و اشــشرال بــه
م اح

زی اییشناسی تا قرنها بـه مهتتـریا مشـرلة نمریـهپـردازان اطابـه ت ـدیا شـد ایـا

رونــد در اواســا قــرن شــانودهت بــا هــور مــشکلّت مشــهور فرانســو  ،پشــرو
برنامــة ت صــیلیر جدیــد او ،شــدّت رفــ

رامــو

هــه از آمــوزغهــا

رامــو  ،6و
ســشرده و
ارااــه

افسار ســی شة قــرون وســطی نارا ــی بــود ،برنامــة ت صــیلی مشفــاوتی را بــه مــدار

داد در طــره او دیاــر قواعــد پــن انــة اطابــه ذیــا عنــوان هلّــی اطابــه جم ـ نمــیشــد،
ابدا و ترتی

در ذیـا فـا جـدل قـرار مـی رفـ

و اطابـه تنهـا سـ ک ،بیـان و حافمـه را

مشاــما بــود (هــانلی ،6336 ،ص  )687طــره آموزشــی رامــو

در فرانســه ،هلنــد ،آلمــان

و انالسشان با اسشل ال روبـهرو شـد و بـهزود جـایاویا تعلیمـات سـه انـة قـرون وسـطی
یعنــی منط ـ  ،دســشور زبــان و اطابــه شــد پ ـ

از رامــو

تفکیــک قــوانیا اطابــه ،هشــا هــایی در ایــا زمینــه تــألی
اتفــا آنهــا اصــا س ـ ک وجــه رالــ

بــود و م احــ

پیــروان او مشناس ـ

بــا طــره

هردنــد هــه در اهیــر قری ـ
زی ــاییشــنااشی م ــ

8

بــه

م ــور

رتوریک بهشمار میرف
بار بـا ت ـوتتر عمیـ ر فکـر  ،اجشمـاعی و سیاسـی هـه در اروپـا ر قـرنر هفـدهت ر
داد ،نــوعی ناــرغر منفــی نســ

بــه رتوریــک در میــانر اندیشــمندان اروپــا رواج یافــ

( ارســـشا ،8۰۰1 ،ص  )6۰تـــا جـــایی هـــه در ســـال  6165ریگـــارد برادویـــ  9شـــاعرر
معــرو ر انالیســی ،رتوریــک را بیم شــوا و پُــرزر و بــر اوانــد و در س ـالر  6148تــام

1. Petrus Ramus
2. trivium
3. Richard Brathwaite
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فــولر ،6مــور ر مشــهور ،در هشــا ر تــاریکر اــود علایــد عــدها از اندیشــمندان را دربــارة
رتوریــک منــیا بیــان هــرد روهــی آن را اُمُّالــدرو مــینامنــد (دیکســون ،6923 ،ص )77
و حشــی مونشســکیو 8در هشــا
قــومر ویویاــوت  9نوش ـ

روهاللــوانیا دربــارة بیانــات م الرــهآمیــو و مشکلّ ـ

آن قــوانیا مش ـ ون از رتوریــک اس ـ

قــوانیار

(مونشســکیو ،8۰۰6 ،ص

 )676اندیشــمندان و پژوهشــاران ایــا عهــد همگــون ســلراث و افالطــون معشلــد بودنــد
رتوریــک حلیلـ

را ت ریـ

میهنــد و بــر افکــارر پلیــد جامــها فری نــده مــیپوشــد آنهــا

تفاوت بسیار میانر اندیشـة واقعـی و لفّـا ی میدیدنـد؛ بـههمـیا علّـ
بالر

رتوریـک را هـه بـا

و س اپرداز ارت ـاثر مسـشلیت داشـ  ،مـان از انششـارر اندیشـة واقعـی مـیشـمردند

و آن را بهطور هلّـی طـرد هردنـد ایـا دوران هـه بـه دوران طـرد رتوریـک 4معـرو

اسـ

هه از اواارر قـرن شـانودهت مـیالد آرـاز شـد و تـا اوااـرر قـرن هجـدهت ادامـه داشـ
ایـا مــدت ،معنـا رتوریــک و اصــول اساسـی آن هــه بـر پایــة م احـ

در

رهـا سـ ک شــکا

رفشه بود نود براـی از م للـان و اندیشـمندان بـهمعنا لفّـا ی و سـ ک بـد و نـازل ترییـر
هرد یکی از عوامار مهتر ترییـر معنـا رتوریـک از سـ اپـرداز بـه لفّـا ی و سـ ک نـازل،
اسـشفادة بـیز از حـدر اطی ـان و سـ نورانر قــرن شـانودهت از صـنای بالرــی بـود تـا جــایی
هــه وقشــی م الرــه و اســشفادة بیحــد و حســا

از هلیشــهها و ان ــوهی از ترفنــدها ر زبــانی و

تللیدر سـط ی از سـ ک سیسـرو بـه اوج اـود رسـید ،فرانسـی
علــت 1نوش ـ

سیاس ـ مــدارر انالیســی در هشــا ر پیشــرف

بـیکا ،5فیلسـو ر نامـدار و

«اطی ــان بیشــشر بــه لف ـ فکــر

میهنند تا به معنا» (دیکسون ،6923 ،ص )73
یکــی از مهتتــریا نارانــیهــا ایــا دوره هشـ

زبــانی بــود هــه بــرا م احـ

علمــی

بــههار رفشــه شــود و بــر اــال ر س ـ کر مشکلّ ـ ر اطی ــان ،بیــانی روشــا و مســشدّل داشــشه
باشد فرانسی

بـیکا در هشـا پیشـرف

علـت نارانـی اـود را در ایـا زمینـه مطـره هـرد
1. Thomas Fuller
2. Montesquieu
3. Visigoths
4. attack on rhetoric
5. Francis Bacon
6. Advancement of learning
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و هســانی را هــه شــیفشة س ـ ک فنّــی و مشکلّ ـ
س کی را پیشنهاد هـرد هـه مشناسـ
ممکــا اس ـ
بیکا ،تام

بودنــد بــه بــاد انشلــاد رف ـ

بـا ملشاـا مو ـو و م اطـ

شمارة اول

او در ملابــا،

باشـد و تـا جـایی هـه

از هلمــات ســاده و رای ـ اســشفاده هنــد (هنــد  ،6333 ،ص  )854بــهریر از
هابو ،6فیلسـو

انالیسـی علایـد مشـابهی را دربـارة رتوریـک ابـراز هـرد و بـر

سـ ک سـاده و ط یعـی تأهیـد ورزیـد و اطی ـان را از اسـشفادة مفـرث از صـنای بالرـی نهـی
هـــرد (هنـــد  ،6333 ،ص  )875-813بنـــابرایا بـــا پیـــدایز روحیـــة ت لیـــ ر علمـــی،
رتوریک هه به سـ اپـرداز و صـنع پیشـای ااشصـاص یافشـه بـود طـرد شـد و پرهیـو از
س اآراای و اسشفاده از فنونر بالرـی تـا جـایی پـیز رفـ
هــه بــا هــد

توســعه و پیشــرف

پیشنهاد هـرد هـه بـرا
ادبــی پرهیــو داشــ

هـه انجمـار سـلطنشیر انالسـشان

علــت در ســال  611۰تأســی

وارغهـا و ب

هـا علمـی مناسـ

8

شــد ،آیــیار ناــارغر تــازها
بـود و آ اهانـه از آرایـهها ر

اســپرات ،6117( 9ص  )62هشــیز و نویســندة بریشانیاییکــه در آن

زمــان عاــو انجمــا ســلطنشی بــود ،دربــارة س ـ ا نیکــو در هشــا تــاریک انجمــا ســلطنشی
لندن نوشـ

«سـ ک شایسـشه بایـد هـامالی از هـر نـو آراسـشای ،ان ـرا

و آماسـید ی بـر

هنار باشد و در ملابا به و وه و روشنی و هوتاهی پیشیا باز ردد »
در اواارر قـرن هفـدهت فلسـفة جـان تن 4بـه رتوریـک ـربها زد هـه احیـا ر دوبـارة
آن تــا ســالها طــول هشــید تن شــدیدای طرفــدار ارج یـ ر عمــا بــر حــر
داشــ

بــود و اعشلــاد

رتوریــک بــا ایجــادر ابهــام و ترریــ ر احساســاتر بــیربا در ارت اثهــا انســانی

ااــشالل ایجــاد میهنــد و نــوعی ســو اســشفاده از زبــان بــهشــمار میآیــد (دیکســون،6923 ،

ص  )2۰او در هشــا ر رســالها در بــا

فهــت بشــر  5در ایــا بــا

نوشـ

«هُــا اســشفادة

مصنوعی و مجاز از هلمات هـه ااشـرا ر سـ نور اسـ  ،هـیچ سـود جـو اللـا ر معـانیر
رلــا ،ت ریـکر احساســات ،و لــرا ااــاللر در داور نــدارد؛ بنــابرایا فریـ

م ــض اسـ »

1. Thomas Hobbes
2. Royal Society
3. Sprat
4. Johan Locke
5. An Essay concerning Humane Understanding
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از ایــا نیــو هناــامی هــه هرومــه ،6فیلســو

(دیکســون ،6923 ،ص  )26پــ

و منشلــدر

ایشالیایی در رسالهها ر اـود بـه رتوریـک حملـه هـرد ،دیاـر جـایی بـرا دفـا از آن بـاقی
ناراشــ

هرومــه ( ،6388ص  )491مینویســد «رتوریــک هنــر آلــودها اســ  ،زیــرا

عــواملی را در نمــر می یــرد ،می ـار حاــور م اط ـ  ،هــه هــیچ ربطــی بــه هنرمن ـدر واقعــی
نــدارد» او در ایــا هشــا
تجلّیر شهود اس
زی ــایی اس ـ

فلســفة اــود را ،فلســفة شــهود 8نامیــد و معشلــد بــود هنــر فلــا

و هرمـه جـو شـهود باشـد ،هنـر نیسـ

بـه علیـدة هرومـه شـهود عـیا

و زی ــایی در ذهــا انســان دارا صــورتی اس ـ

هــه بیــان نامیــده میشــود؛

بنابرایا شهود مسـاو بـا زی ـایی و زی ـایی مسـاو بـا بیـان اسـ

شـهود ،زی ـایی و بیـان

بهزعت هرومه یـک میـو هسـشند و بـا هـت تفـاوت ندارنـد ،امّـا در رتوریـک زی ـایی و بیـان
از یکدیار تفکیک میشـوند و هـر هـدام شـاما مراحـا جدا انـها هسـشند بـههمـیا دلیـا
هرومه رتوریک را یک فعالیـ
و بیان از زی ایی جدا نیس

هنـر نمـیدانـد ،زیـرا فعالیـ

هنـر تلسـیتپـریر نیسـ

(هرومه ،6388 ،ص )1۰

در نشیجــة انشلادهــایی هــه از رتوریــک در ایــا دوران صــورت رفــ  ،ایــا هلمــه
رفشهرفشـه معـانی منفـی و مشفـاوتی پیـدا هـرد و بـر لفّـا ی و سـ ک پسـ
ا

اطـال شـد ،تـی

الیوت 9در ایا زمینه مینویسد
مرگ روسـشاند 4ری ـ

شـاعر اسـ

هـه بیشـشر از هـر هسـی در فرانسـه او را بـهعنوان

نماینــدة رتوریــک میشناســیت ،رتــوریکی هــه اهنــون دیاــر مل ولیـ
مان میهنیت هه رتوریک تنهـا یـک هلمـة مـ هت اسـ
نیو دارد اطال میشـود ،سـ کی هـه آشـکارا سـ ی

رشــشه را نــدارد مــا

هـه بـه سـ کر بـد هـه هـارهرد بـد
یـا نـامررو

اسـ

تـا جـایی هـه مـا

1. Croce
2. Filosofia Della Spirito
3. T.S Eliot
 4ادموند رو سشاند هه در سال  6212در فران سه به دنیا آمد و در سال  6362در ر ش  ،از مهتتریا نمای شنامهنوی سان و
شاعران قرن نوزدهت و اوایا قرن بیسشت به شمار میآید او زند ی سیرانو د بر ران ( )Cyrano de Bergeracسرباز،
دوااهار و نویسندة قرن هفدهت را در نمایز نامها با همیا نام به صورت ایالی به نمت در آورده اس

برا اطال بیششر

رجو هنید به
Britanica Concise Encyclopedia. (2011). 9 th edition. London: Oxford University press:
Rostand, Edmond entray.
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احسا

نیاز بـه صـ ّ

و دقـ

بهساد ی نمیتوانـد مشـراد
در ارت اث بوده اسـ

ارلـ

بیشـشر در تعریـ

ایـا اصـطاله نمـیبینیت ایـا هلمـه

نوشـشها بـد باشـد ،امّـا معـانیا هـه ایـا وا ه همـواره بـا آن
ننـشآور و مایـة سـرافکند ی بودهانـد بـار ا ـر معنـا دقیـ

وا ه بررســی شــود شــاید بــا معنــایی در ارت ــاث باشــد هــه م ــال
امــروز اس ـ

شمارة اول

رتوریــک یکــی از آن هلمــاتی اس ـ

ت دیــد هنــد باراریــد از ایــا تعری ـ

بــا تعــاری

مشــداول

هــه بایــد نلــد ادبــی آن را تعری ـ

هــه رتوریــک ا ـ

طین ـ

اجشنــا

اس ـ

اســ

و

هنــیت و
در حــال

هوشــز هنــیت تــا جــوهر و حلیلــ

رتــوریکی را بشناســیت هــه اــو

حا ر مانیفسـشی بـه راه افشـاده اسـ

هـه م ـاروه و فشاـو را در شـعر تـرجی مـیدهـد -

س ک بیان مسشلیت در ملابـا سـ ک بالرـی ،امّـا ا ـر رتوریـک هـر نـو نوشـشار باشـد هـه
ســااشارر نابهنجــار دارد ،ســ ک مکالمــها و م ــاورها نیــو ب شــی از رتوریــک اســ ،
زیرا ارل

از فشمان رسمی بسیار به دور اس

دیکســون ،م،ل ـ

هشــا

(الیوت ،638۰ ،ص )93-92

اطابــه در مجموعــة اصــطالحات ــرور  6در تأییــد س ـ نان

الیوت ،دربارة وا ة رتوریک و سشرة معانی وسی آن مینویسد
منشلــد تلصــیر نــدارد ا ــر احســا

هنــد در موقعیــ

هســی قــرار می یــرد هــه

قوربارها را تشری و جمـ هنـد -مـون ایـا هلمـه را بـه قـول الیـوت همـه میداننـد هـه
ملــدر لیــو و مرلــ اســ

از آن در تعریــ

شــیوهها ر ادبــیر زمــیا تــا آســمان مشفــاوتی

اسشفاده هردهاند با آن هـت مـده نویسـند ان را فشهانـد و هـت ذمشـان را بـه قـدر نـرمز
از اود نشان میدهد هه میشود آن را پش
بـدیاترتیـ

و رو هرد (دیکسون ،6923 ،ص )9

رتوریـک ـاه مجــازای بـهمعنا بیانـاتر م الرـهآمیو و پُرتکلّـ

و پُرطمطــرا

و تواــالی بــههار مــیرود و همگنــان تــا عصــر حا ــر در بســیار از باف ـ هــا هالمــی
معنـایی منفــی دارد .در سـدة بیســشت مش صصـان رشــشة علـوم ارت اطــات و رشـشة رتوریــک و
انشــا 8ســعی داشــشهانــد مــدلولهــا منفــی را از ایــا وا ه بوداینــد ،ادوارد اســگیاپا ،اســشاد
رششة علوم ارت اطات دربـارة ایـا دردرـه مـینویسـد «هـر مـه بیشـشر م للـان و مشصـدیان
1. The Critical Idiom
2. rhetoric and composition

سال پنجاهت

45

درآمد بر مهتتریا معانی اصطاله رتوریک

هلمــة رتوریــک را در ریــر معنــا ت لیرآمیــو آن بشــنوند ،بهشــر اســ » (اســگیاپا،8۰۰6 ،
ص  )878بــار همگنــان حشــی در نهادهــا عــالی آموزشــی و پرورشــی در آمریکــا و
دیاــر هشــورها بــه رتوریــک بــه ن ــو ت لیرآمیــو ناریســشه مــیشــود رتوریــک در طــول
تــاریک همــواره میــان برداش ـ هــا ااالقــی و منطلــی و برداش ـ هــا زی ــاییشــنااشی و
ارت اطی در نوسان بوده اس
ارتباطات :اقناع در معنای عام آن

پــیز از ایــا فشــیت هــه روهــی از م للــان و اندیشــمندان در دورة جدیــد رتوریــک را
اقنا در مفهوم عام آن در نمر مـی یرنـد ا ـر از ایـا مَنمـر بـه رتوریـک ناـاه هنـیت و ایـا
اصطاله را هر نو هالمـی بـدانیت هـه بـهمنمـورر تأسیر ـرار بـر م اطـ

بـهوجـود میآیـد

و آشکارا نمـر بـه شـنوندها اـاص یـا عـام دارد ،تعریـ ر آن منـان سـشرغ پیـدا میهنـد
هــه تلری ــای هــا حــوزة فشــارر انســان را در برمی یــرد؛ زیــرا در ایــا صــورت بســیار از
فشهها و نوششهها ر مـا (حشـی در مـواقعی هـه بـا اودمـان سـ ا می ـوییت) بـا آن سـاز ار
میافشد؛ بنـابرایا بـا در نمـر ـرفشا ایـا تعریـ  ،عملکـردر رتوریـک همشـر از عملکـردر هـا
ملولــة برقــرار ر ارت ــاث بــه وســیلة زبــان نیســ
دانشــااهی رتوریــک ارل ـ

و بــههمــیا دلیــا اهنــون در م افــا

بــهمعنا ارت اطــات بــههار مــیرود و نلــد رتــوریکی ــاه نلــد

ارت اطات 6اوانده میشود
رتوریــک جدیــد ســ ک ارت ــاطیا هــد

م ــور و مــ،سر اســ

هــه در آن ارت ــاطی

عامدانه و از پیز اندیشـیده شـده میـان وینـده ،پیـام و شـنونده بـه وجـود مـیآیـد هنـد
( ،6324ص  )9رتوریــک جدیــد را ونــها از ارت اطــات مــیاوانــد هــه بــا آن وینــده یــا
نویســنده در صــدد ت ل ـ اهــدا

اــود بــر مــیآیــد بایــد توجــه داش ـ

هــه رتوریــک در

دوران جدیــد علــیال صــوص بــه ارت ــاطی اطــال مــیشــود هــه نوع ـای تأسیر ــرار و اقنــاعی
اس

و به همیا دلیا با وجـود تمـام ابهامهـایی هـه سـشرة رتوریـک را فـرا رفشـه اسـ

با وجود قلمروهـا مشفـاوتی هـه ایـا اصـطاله را در بـر می یـرد ،یـک هـد

و

مشـشرن در

1. Communication Criticism
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تمــام معــانی رتوریــک قابــا تش ـ یب اس ـ
آنهــا دتلــ

شمارة اول

در تمــام مــدلولهایی هــه وا ة رتوریــک بــر
در حلیلــ

دارد ،مســ لة اقنــا و تــأسیر یــک اصــا مشــشرن اســ

اهیــر

تعری هــایی هــه از رتوریــک صــورت رفشــه اســ  ،حــولر م ــورر تــأسیر بــر م اطــ
فرآینــدر اقنــا و ترریــ
صــر

و

میمراــد ،یعنــی ا ــر از بعاــی تعری هــا فرعــیر رتوریــک

نمــر هنــیت ،میتــوانیت مس ـ لة «اقنــا » را بــهعنوان حـدر مشــشرن تمــامی تعری هــایی

ق ول هنیت هه در تمام فرهنشها دربـارة رتوریـک رایـ بـوده و هسـ ؛ بـرا میـال بـه ایـا
توجه هنید

تعاری

 6هنــر س ـ ا فــشا و نوشــشا مــ،سر و اقنــاعی اس ـ  ،علیال صــوص بهره یــر از
صناعات ادبی و دیاـر قواعـد انشـا زبـانی اسـ
طراحــی شــده اســ  ،امّــا ارلــ

هـه بـرا تـأسیر اقنـاعی یـا برانایونـده
و صــمیم

بــهعنوان ســ نی عــار از صــداق

یــا

س نی بیمعنی تللّی میشود (آهسفورد ،8۰68 ،مداا رتوریک)
هــه بــرا اقنــا و تــأسیر بــر مــردم اســشفاده میشــود ،علیال صــوص

 8زبــانی اس ـ
زبــانی هــه شــاف
نیس

و برانایونــده بــهنمر میآیــد ،امّــا در حلیلــ

صــادقانه و هارآمــد

(تناما ،8۰۰3 ،مداا رتوریک)

 9زبانی اسـ

هـه بـهدن ـال تـأسیر بـر مـردم اسـ

و ممکـا اسـ

صـادقانه و منطلـی

ن اشد هنر و توانـایی سـ ا فـشا و نوشـشا بـه طـرز مـ،سر بـرا اقنـا و بـرانای شا
مردم اس

(مریت-وبسشر ،8۰61 ،مداا رتوریک)

 4رتوریــک شــاما مطالعــة قــوانیا انشــا میشــود هــه آن را منشلــدان دوران باســشان
تــألی

هردهانــد و همگنــیا شــاما مطالعــة نوشــشا و س ـ ا فشنــی اسـ

هــه بــهعنوان

ابوار ارت اطات و اقنا بهشمار میآید (بریشانیکا ،8۰66 ،مداا رتوریک)
 5رتوریــک همگنــان در وهلــة اول بــه اصــول و هــارهرد ارت ــاطی اقنــاعی و مــ،سر
اطال میشود (دایرهالمعار
در ارل

ایـا تعـاری

رتوریک ،8۰۰1 ،ص )691

رتوریـک سـ ا ماهرانـها دانسـشه مـیشـود هـه بـرا برقـرار

ارت ــاطی اقنــاعی پدیــد مــیآیــد ایــا تعــاری

بیتردیــد ت ــ

تــأسیرر تعریــ

ارســطو از

اطابه هسـشند ،زیـرا همـانطـور هـه فشـه شـد از نمـر ارسـطو اطابـه ارزیـابی شـیوههـا

سال پنجاهت
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در تـاریک تطـوّر اطابـه ادامـه پیـدا نمـیهنـد و

مشفــاوتی از اطابــه در میــان مدرســان و نمریــهپــردازان بــه مشــت

مــیاــورد ،در ســدة بیســشت در رشــشههــا ارت ــاثشناســی م ــانی ارســطوای اطابــه دوبــاره
احیا میشود و به ت ر آن رتوریـک مجـددای بـا اقنـا ارت ـاث نودیکـی پیـدا مـیهنـد رتوریـک
امــروزه در اهیــر تعــاری

دانشــااهی ارت ــاطی اقنــاعی اعــت از شــفاهی و مکشــو

برا دسـشیابی بـه اهـدا

مش صـی بـهوجـود مـیآیـد؛ بنـابرایا رتوریـک در دورة جدیـد،

هنر اقنـا یـا ت لـ عملـی اقنـا یـا دسـ
میشـود بـدیاترتیـ
هد

هـت تالشـی بـرا اقنـا نـود م للـان شـنااشه

رتوریـک جدیـد ب شـی از هویـ

تأسیر ـرار بـر دیاـران بـه بیـان عواطـ

رتوریــک یــا ارت ــاثر مــ،سر شــده اســ
رتوریــک جدیــد اســ
بــرا ت ل ـ اهــدا

اسـ

هــه

انسـان اسـ

و هر ـاه انسـان بـا

و اندیشـههـا اـود اهشمـام هنـد ،در یـر

مــارلو بــازرما 6هــه از برجســشهتــریا م للــان

رتوریــک را مطالعــة ماــونای هــاربرد زبــان بــهمعنا وســی آن
فعای ـ هــا انســانی مــیشــمارد و ســشرة رتوریــک را منــان وســی

مــیبینــد هــه از رتوریــک بــهعنوان اصــطالحی بســیا و جــام بــرا پایــه ــرار حــوزة
مطالعــاتی ســشردها بهــره مــیجویــد هــه شــاما تمــام فعایــ هــا ســم لیک زبــانی و
ریرزبــانی مــیشــود (هــویپرز و هینــش ،8۰۰3 ،ص )3؛ بنــابرایا مــیتــوان فــ

هــه

رتوریــک در معنــا جدیــد آن یعنــی ارت اطــات یــا ارت ــاثر مــ،سر فراینــد هــاربرد ســم اهــا
بــرا ســازماندهی تجربــه و انشلــال آن بــه دیاــران و ارزیــابی ماــونای ایــا ســازماندهی و
انشلــال تجربــه اســ

در رتوریــک جدیــد همــة انســانهــا ذاتــای ارت ــاث رانــی شــنااشه

میشـوند هــه در صــدد تأسیر ــرار بــر دیاــران برمــیآینــد و دانــز اــود را دربــارة جهــان
بــه همــک ســم اهــا بــه اشــشران مــی رارنــد رتوریــک جدیــد بــهعنوان ارت ــاث مــ،سر بــه
م ــض اینکــه فــرد ش صــی را مــورد اطــا

قــرار دهــد آرــاز مــیشــود ،در نشیجــه

رتوریک حاور فرا یـر و سـشردها در همـة زمینـههـا دارد جـرج همپ ـا 8نمریـهپـرداز و
م ل رتوریک جدید بـر پایـة همـیا وسـع

اسـ

هـه رتوریـک را هنـر بـورگ ارت اطـات
1. Charles Bazerman
2. Gorge Campbell
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میاواند هه نـه تنهـا افکـار ،بلکـه عواطـ  ،احساسـات ،ـرایزهـا و ملاصـد و اهـدا
نیــو دربرمــی یــرد (وینشــیمر ،8۰۰4 ،ص  )64۰همپ ــا بــا ایــا تعری ـ

رتوریــک را حشــی

از م ــدودة فرآینــد اقنــا فراتــر بــرده و بــهنوعی تمــام حــوزة ارت اطــات را ت ــ
رتوریــک مــیبینــد ،بــههمــیا دلیــا اسـ

را

لــوا

هــه در جدیــدتریا نمریــههــا رتــوریکی عرصــة

رتوریــک دیاــر م ــدود بــه یــک هــاربرد اــاص ارت ــاطی (اقنــا ) یــا یــک نــو ســ ک
سـ نور نمــیشــود ،بلکــه عرصــة رتوریــک بــا تــالغ نمریــهپــردزان معاصــر هــتپوشــانی
بیشــشر بــا علــوم ارت اطــات پیــدا مــیهنــد در مفهــوم جدیــد رتوریــک فراتــر از اطابــه،
بالر

یا لفّا ی صر

اس

بــا توجــه بــه تو ــی ات فــو مــیتــوان ف ـ

هــه میــراو ارســطوای اطابــه در ســدة

بیسشت در دو رششة علوم ارت اطـات و رشـشة رتوریـک و انشـا احیـا مـیشـود و در پـی آن بـا
هور نمریهپردازان جدید ،رتوریـک عرصـة سـشردهتـر را دربرمـی یـرد بـه دن ـال بسـا
م انی نمر رتوریک رویکـرد انشلـاد ا موسـوم بـه نلـد رتـوریکی بـر اسـا
اطابة ارسـطو در میـان م للـان و اندیشـمندان رواج مـییابـد ایـا رهیافـ

اصـول فـا
انشلـاد بسـشه

به اینکـه مـه تعریفـی از آن ارااـه شـود ،روغهـا مشفـاوتی در تأویـا و تفسـیر ارت اطـات
ســم لیک در پــیز مــی یــرد و یکــی از پیگیــدهتــریا و رــامضتــریا رویکردهــا انشلــاد
ســدة اایــر اس ـ

رویکردهــا نلــد رتــوریکی را در ســدة بیســشت مــیتــوان بــه ســه دورة

ســنشی ،دورة ــرار ،دروة مــدرن یــا دورة مطالعــات میــانرشــشها تلســیت هــرد (مکاریــک،
 ،693۰ص  )917هـه در هــر دوره شـیوههــا مشفــاوتی بـرا ارزیــابی ارت ـاث ســم لیک یــا
آرتیفک ـ هــا 6ات ــاذ مــیشــود ،امّــا عموم ـای نمریــهپــردازان ،نلــد رتــوریکی را ت لیــا هــالم
اقنــاعی بــا توجــه بــه وینــده ،فرســشنده و بافــ
معطــو

بــه ارزیــابی تولیــد ،پــردازغ و تــأسیر فعالی ـ

 6اصطاله آرتیفک را اولیا بار ادویا بلک به هار برده اس
آرتیفک

هــالم تعریــ

( )artifectsهر آن میو اســـ

هــردهانــد و آن را نلــد

زبــانی و ریرزبــانی مــیداننــد ویــا

و از آن هر ونها از ارت اث را اراده میهند

An artifact is any form of communication.
هه منشلد رتوریکی آن را بررســـی میهند آرتیفک ها میتوانند اطابه ها،

آهنشها ،مواع یا اط هها دینی ،فیلت ها یا آسار هنر دیار باشـــند برا اطال بیشـــشر رجو هنید به فصـــا اول ایا
پژوهز اصطالحات و وا ان هلید نلد رتوریکی
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م ــانی نلــد رتــوریکی ،روغهــا ر داســشاننویســان را بــرا انشلــال تجربــه

به م اطـ  ،ارااـة اطالعـات ،طـرز بیـان ،و تصـویرپرداز مـورد بررسـی قـرار میدهـد ،در
ملدمة هشابز در ایا زمینه مینویسد
بــرا نوشــشا رتوریــکر داســشان ،مــا در وهلــة ن ســ

داســشان تعلیمــی را مــد نمــر

نــدارم ،داســشانی هــه بــرا ت لیرــات سیاســی و یــا آمــوزغ ااالقــی اسـ  ،مــورد نمــر مــا
نیســ

مو ــو مــا شــارد و روغ داســشان ریرتعلیمــی اســ

هــه در ایــا هشــا

هنــر

ارت ــاث بــا م اط ــان بــه شــمار میآیــد -یعنــی ابوارهــا رتــوریکی موجــود بــرا نویســندة
حماسه ،رمان یا داسشان هوتـاه هـه بـه همـک آن نویسـنده میهوشـد اودآ ـاه یـا نااودآ ـاه
جهــان داســشانی اــود را بــر م اطـ

ت میــا هنــد و او را ت ـ

تــأسیر قــرار دهــد (بــوو،

 ،6329ص )xiii
بنابرایا بهعلیـدة بـوو نلـد رتـوریکی ،رویکـرد اسـ

هـه مطالعـة تفصـیلی ابوارهـا

نویســنده بــرا تسـلّا بــر اواننــده را در بــر می یــرد و عوامـار اجشمــاعی و روانشــنااشی را
هه بـر نویسـند ان و م اط ـان اسـر می ـرارد ،مطالعـه میهنـد (بـوو ،6329 ،ص  )xiiiامّـا
نلد رتوریکی به ایا هت م ـدود نمـیشـود و مـیتوانـد مطالعـة ت لیلـی سـم لیک هـر نـو
نمــاد باشــد ،هنــد ( ،6338ص  )8در ت لیــا ســم لیک دفشرمــة تلفــا مــینویســد
«بر هها سفید دفشرمة تلفا نس شای درجة همشر از اقنا  /ارت اث را نشان میدهند »
بــهقــول هن ـ

بــرن ( ،6313ص  )678نمریــهپــرداز مشــهور حــوزة رتوریــک ،امــروزه

«هر هجا اقنا هس  ،رتوریـک نیـو هسـ

و هـر هجـا معنـا وجـود دارد ،اقنـا نیـو حاـور

دارد »
نتیجهگیری

اصــطاله رتوریــک بــرا ن ســشیابــار در یکــی از دیالوگهــا افالطــون بــه نــام
ور یا
بــوده اســ

در معنا اطابه بههار رفشـه اسـ

و تـا مـدتها بـههمـیا معنـا رایـ و مصـطل

بــار بــا ت ــوتتر عمیــ ر فکــر  ،اجشمــاعی و سیاســی هــه در اروپــا ر

1. Booth
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مـیدهـد ،معنــا رتوریـک در طـول تــاریک دسـش وغ ترییــر مـیشـود و ایــا اصـطاله بــه
ریـر از اطابــه بــر مفــاهیمی مــون بالرـ  ،لفـا ی ،سـ ک پسـ  ،اقنــا و ارت اطــات ترییــر
مــیهنــد آنگــه پیداســ
بالرــ

مشرجمــان در فارســی عمــدتای ایــا اصــطاله را معــادل اطابــه و

دانســشهاند و ویــا در ایــا معادل ــرار اطابــه را در معنــا نودیــک بــهنمر

هواینشیلیــان در ذهــا و نمــر داشــشهاند و از ســایر معــانی آن رافــا و مــه بســا در مــوارد نــه
برجــا معــادل بالر ـ

یــا بالرــی را در ترجم ـة رتوریــک و رتوریکــال بــههار بردهانــد ،در

حالیهه مشا مورد نمـر آنهـا هـیچ ونـه ارت ـاطی بـا بالرـ

نداشـشه اسـ

در ایـا ت لیـ

نشـان داده شـد هــه سـشرة رتوریـک در طــول تـاریک همـواره سـشرغ یافشـه اسـ
مفـاهیت در دورههـا م شلـ

بـر معـانی و رویکردهـا مشفـاوتی دتلـ

و ایــا

داشـشهانـد از ایـا

نمر ایا پژوهز میتوانـد بـه م للـان و مشرجمـان همـک مـیهنـد تـا در مطالعـات ادبـی و
نمـر بیشـشر بـه مفهـوم رتوریـک داشـشه باشـند و مشناسـ

ریرادبی دق

بـا بافـ

هـالم

معنا دقی آن را دریابند
کتابنامه
 6ابا سینا ،ه ( )6979برهان شفا ترجمه و پژوهز مهد قوام صفر

 .2ابا سـینا ،ه ( )64۰5الشــفا منط

تهران فکر روز

ج  4بهت لی ابراهیت بیومی ،ســعید زاید ،طه حسـیا پاشــا و

اهلل مرعشی.

ابوالعال عفیفی ،قت هشاب انه آی

 9افالطون ( )6923شز رساله ترجمة م مدعلی فروری تهران هرم
( )6923اطابه ترجمة حسا افشار تهران نشر مرهو

 4دیکسون،

 5شهرزور  ،م ( )6925الر سااا ال شجره اتلهیه فی علوم ال لای الربانیه تهران مو س سه پژوه شی
حکم

و فلسفه ایران

 1عالمه حلی ،ه ( )6919الجوهر الناید فی شره منط الشجرید قت بیدار

 7عمارتیملدم ،د ( )6935بالر
بالر

از آتا تا مدینه بررســی تط یلی فا اطابة یونان و روم باســشان و

اسالمی تا قرن پنجت هجر

تهران هرم

 2فارابی ،م ( )6923احصا العلوم ترجمة حسیا ادیوجت تهران علمی و فرهنای
 3فرشیدورد،

( )6972دربارة ادبیات و نلد ادبی تهران امیره یر
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تص ی م مدتلی مدر

اتقش ا
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