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 چکیده
بی است که قواعد و اصول آن بررای تییرین و توضریص فصرا ت و     ترین علوم اد علم بالغت، یکی از مهم

های اصلی بالغت است که کالم را از نظر معانی  رود؛ و علم معانی، یکی از شاخه بالغت کالم به کار می

های بالغی بره زبران عربری نگاشرته شرد و       سنجد. نخستین کتاب ثانوی و موافقت آن با  ال و مقام می

است. پاییندی اهر  بالغرت فارسری بره تعراریو و قواعرد        ی بالغت فارسی بودههمواره مورد توجه علما

های کالم در زبان فارسی، باعث بروز اشتیاهاتی در منابع  ها و ویژگی توجهی به تفاوت بالغت عربی و بی

ها، در زبان فارسی کاربرد ندارد  شده در این کتاب که برخی قواعد و اصطال ات مطرح بالغی شده، تاجایی

شرود،   بررسری مری  « انشرای للیری  »ها، عربی است. یکی از میا ثی که در علم معانی با نام  و بیشتر مثال

که میا ث مربوط به آن بدون  میحث نداست. تعریو و جایگاه ندا در فارسی و عربی متفاوت است در الی

الف میحرث نردا در   است. تییین وجوه اخت در نظر گرفتن وجوه تفاوت و اختالف، وارد بالغت فارسی شده

دهد بازنگری منابع بالغری فارسری و تقسریم     بالغت فارسی و عربی، یکی از میا ثی است که نشان می

شرود   کالم در علم معانی ضرورت دارد. در این مقاله، با نقد میحث ندا در  وزۀ علم معانی، کوشرش مری  

توانرد در اصرالح و    ج این تحقیق مری های دستوری و معنایی تییین شود. نتای به ویژگی جایگاه آن، باتوجه

 کار گرفته شود. بازنگری علم معانی فارسی و نقد میا ث تقسیم کالم نیز به
 

 .بالغت عربیبالغت، معانی، انشا، ندا، بالغت فارسی، : های کلیدی واژه
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 . مقدمه1

ان رو عالمان و بزرگر  کریم پدید آمد؛ ازاین قرآنعلم بالغت با هدف اثیات و تییین اعجاز 

 اسرار الیالغهو  دالئ  االعجازهایی در معانی و بیان و بدیع نظیر  ادب به زبان عربی کتاب

کم اصول و فنون بالغت، برای بررسی کالم ادبی و تییین  تألیو کردند. کم مفتاح العلومو 

که سنجش رسایی و فصا ت آثار ادبی  لوری کار گرفته شد به های ادبی متون هم به ارزش

 ر گرفتن قواعد معانی و بیان و بدیع میسر شود.با در نظ

های اصلی بالغرت اسرت کره برا بررسری کرالم، چگرونگی         علم معانی، یکی از شاخه

کند. ازآنجاکه بالغیان عرب، تقسریمات کرالم و    مطابقت آن را با مقتضای  ال تییین می

ین قواعد بالغت ، و در تیی2اند تعاریو بالغی را بر اصول و اصطال ات منطقی استوار کرده

اند، کالم از دیردگاه علرم معرانی بره خیرر و انشرا تقسریم         به نحو عربی توجه کام  داشته

ای بدانیم که ذات آن ا تمال صدق و کرذب   که خیر را جمله شود. بر این اساس، چنان می

ذات  دارد و به عیارتی دیگر بتوان راست یا دروغ آن را سنجید، انشا کالمی اسرت کره بره   

تروان آن را   دهرد، نمری   ای در خارج خیر نمی صدق و کذب نیست و چون از واقعهمحتم  

شرود:   تقسیم مری « غیرللیی»و « للیی»لورکلی انشا به دو گونۀ  دروغ یا راست دانست. به

بررای   )خواسته(انشای للیی آن است که بر للب امری داللت کند؛ در این  الت، مطلوب 

، «اسرتفهام »، «تمنا»بالغی، انشای للیی در پنج قسم  متکلم  اص  نیست. در بیشتر منابع

 شود. بررسی می« ندا»، «نهی»، «امر»

های انشای للیی اسرت   های بالغی، هدف از لرح بحث انشا، پرداختن به ویژگی در کتاب

از مرتن علروم بالغرت و     های مدح و ذم، عقود و ایقاعات، ترجی، تعجب( )صیغهو انشای غیرللیی 

های انشرای غیرللیری در    ت؛ استدالل علمای بالغت این است که بیشتر صیغهمعانی خارج اس

گیررد؛   صورت انشا نق  و تیدی  شده و کمتر مورد استفاده قررار مری   اص  خیرهایی است که به

 .(20ر1: 1392)نک: آقا سینی و محمدی: است  این دیدگاه در مجال دیگری نقد و تحلی  شده

                                                 
از این دیردگاه، لفرب بره دو قسرم مفررد و مرکرب تقسریم         است. ز مطرح شدهمنطق نی« الفاظ»بندی کالم، در میحث  . تقسیم2
« هب»مانند  ؛کند میمعنی داللت ن بر اجزای داشته باشد، اجزایشیا اگر ندارد  ا اجزاشود؛ لفب مفرد عیارت است از لفظی که ی می
کره   نحروی  ، بره باشدداشته لفب مرکب یا قول، لفظی است که اجزا  «.علی» و« خواند»مانند  یا کلماتی« کلی گرم است هوا به»در 

هرم  « کوشش عاجز» ن جمله، مرکب است؛. مجموع ای«کوشش عاجز است ،غییت» ؛ مث معنی داللت کند اجزای لفب بر اجزای
 .(59: 1366 )مظفر، شود است. لفب مرکب به مرکب تام و مرکب ناقص تقسیم میکه جزئی از آن است، خود مرکب 
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 . بیان مسئله1ر1

ها در تدوین اصول علم بالغت، منابع عربی همرواره مرورد توجره     گامی عرب دلی  پیش به

است؛ بنابراین بسیاری از نکاتی که مختص زبان عربی است، در جایگراه   زبانان بوده فارسی

که این قواعد در مترون فارسری، یرا     است، در الی اصول بالغت فارسی در نظر گرفته شده

 د.کلی کاربرد ندار متفاوت است یا به

هرای   توجه اه  بالغت فارسی به منابع عربی، منجر به نادیده گررفتن برخری ویژگری   

طییق قواعد بالغت عربی جای ت است. در این منابع، به دستوری و بالغی کالم فارسی شده

سازی و ترجمه بسنده شده و  تری توضریحات و شرواهد و     معادل فقط به با متون فارسی،

 است. مطابقت با آثار فارسی، آورده شده های عربی، بدون تغییر و مثال

به ا کام نحوی و بالغی کرالم   ها و اصول، باتوجه ها و تعریو در بیشتر میا ث، تقسیم

که ماهیت و کاربرد آن میا ث در فارسی با آنچه در  عرب وارد بالغت فارسی شده در الی

 .عربی مطرح است، تفاوت دارد

هرای مهرم بالغرت اسرت کره از       از بخرش  دانش معانی و میا ث مربوط بدان، یکری 

است؛ میا ثی مانند خیر و انشای غیرللیی و ندا و  های موشکافانه دور مانده دسترس نقادی

اسلوب قصر، نیازمند نقد و بازنگری است. بررسی دقیق این میا ث در عربری و فارسری و   

گروی   جرواب توانرد   تطییق صحیص آن با کارکرد فنون بالغی در متون کهن و معاصر، مری 

 های زیادی در  وزۀ بالغت و دستور باشد. پرسش

 . ضرورت و اهمیت تحقیق2ر1

هرای دسرتوری و بالغری آن،     ندا یکی از اقسام انشای للیی است که تحقیرق در ویژگری  

 سازد. ای را دربارۀ ماهیت و اصالت این میحث در بالغت فارسی روشن می نکات تازه

معنایی و بالغی ندا در زبان فارسی با آنچه در عربی های  تعریو و نقش دستوری و ویژگی

شود، تفاوت دارد؛ اه  بالغت فارسی، این اختالف را نادیده گرفته و  جملۀ ندایی گفته می

 اند. تعریو نکردهلور مشخص  ندا را به

تعریو جملۀ ندایی در منابع بالغی عربی با تکیه بر خصوصیات نحوی و کاربرد آن در 

ها بدون توجه بره کرارکرد نردا در     ر بالغت فارسی، همان تعاریو و ویژگیمتون آمده و د

 است.  متون فارسی بیان شده
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برای شناسایی جایگاه ندا و منادا در ادب فارسی و بیان اختالف آن برا نردا در بالغرت    

هرای دسرتور و بالغرت فارسری و      به کاربرد، در  روزه  عربی، الزم است این میحث باتوجه

های دستوری و معنایی نردا و منرادا در    و تییین شود. توضیص و تییین ویژگیعربی بررسی 

فارسی و مقایسۀ آن با جملۀ ندایی در عربی، بر ضرورت بازبینی و اصالح تقسیمات کالم 

 کند. در علم معانی تأکید می

ها و نقش دستوری ندا نقد و بررسری شرود و    شود ویژگی در این پژوهش، کوشش می

ریو و خصوصیات آن در دستور زبان فارسری، ماهیرت نردا در  روزۀ بالغرت،      به تع باتوجه

 تییین شود.

 . پیشینۀ تحقیق3ر1

های بالغی فارسی، معموالً میا رث علرم معرانی بردون      لور که گفته شد، در کتاب همان

شود. اخیراً مقاالتی در زمینرۀ نقرد    توجه به کارکرد آن در متون فارسی، تعریو و شرح می

ع  اه  بالغت در منابع بالغی فارسی به میا ث مختلو علرم معرانی نوشرته    نگرش منف

 ند از: ا است. برخی از این مقاالت عیارت شده

، 2، سرال  فنرون ادبری  (، 1389، فالمه جمالی )«جایگاه قصر و  صر در علم معانی»ر 

 .122ر109، صفحات 2شمارۀ 

، 3، سال فنون ادبی(، 1390، یحیی کاردگر )«بازنگری بحث الناب در کتب بالغی»ر 

 .92ر73، صفحات 5، پیاپی 2شمارۀ 

فررد و   اصرغر میربراقری   ، سریدعلی «بازنگری میحث قصر در منرابع بالغری فارسری   »ر 

، نشریۀ زبان و ادبیرات فارسری  (، 1391فروشانی ) هللا صفری سیدمرتضی هاشمی و  کمت

 .209ر185، صفحات 68، شمارۀ 18سال 

فررد و   اصرغر میربراقری   ، سیدعلی«م و تأخیر در علم معانینقد و تحلی  میحث تقدی»ر 

، 3، شمارۀ 3، سال بوستان ادب(، 1390)فروشانی  صفریهللا  سیدمرتضی هاشمی و  کمت

 .199ر173، صفحات 90پیاپی 

ادب  ۀنامر  کهرن ، (1392) گلری  ا مد ،« صر و قصر در بالغت فارسی ۀحثی دربارب»ر 
 .109ر95، صفحات 1 ۀشمار، پارسی

،  سین آقا سرینی و  «مقایسه و بررسی انشای غیرللیی در بالغت فارسی و عربی» ر

 .20ر1، صفحات  8، شمارۀ 4، سال ادبیات تطییقی(، 1392معصومه محمدی )
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 . بحث اصلی2

تواند وجروه تفراوت و شریاهت ایرن      های ندا در دستور و بالغت فارسی می بررسی ویژگی

ا شناخت جایگاه نردا در دسرتور و بالغرت فارسری،     میحث را در هر دو  وزه نشان دهد. ب

 شود. های آن در عربی و فارسی نمایان می اختالف در تعاریو و ویژگی

 های دستوری و معنایی ندا در زبان فارسی . بررسی ویژگی1ر2

های دستوری، منادا  التی از اسم و نقش نحوی آن است و  رروف نردا،    . در کتاب1ر1ر2

 : (126: 1386خیامپور، )رود؛ مث  اَیا، ای، یا  کار می نادا ساختن اسم بهکه برای ماند   روفی

اسم را چهار  الت است: فاعلی، مفعولی، اضافه، ندا.  الت ندا آن است که اسم، منادا 

است که به « الفی»واقع شود: خدایا! شاها! بزرگوارا! خردمندا! خداوندگارا!... عالمت ندا 

در آخرر  « الرو »جرای   م را منادا نامند... گاهی در موقع ندا، بهآخر اسم افزایند و آن اس

درآورند: ای خردمند! ای پسر! ای فرزند!... اَیا شاه « اَیا»و « ای»کلمه، پیش از کلمات، 

 .(56: 1380)قریب، محمود کشورگشای!/ ز من گر نترسی بترس از خدای 

الیه، مفعول، متمم، قیرد و...  تواند مسند لور که اسم در جمله می به عیارت دیگر، همان

تواند داشته باشد؛ بنابراین در دستور زبان فارسی، ندا،  ررف   واقع شود، نقش منادا هم می

 عنوان جمله، ماهیت مستق  ندارد و مورد بحث نیست. است و منادا، نقش نحوی اسم؛ و به

ر مواردی شود. د شخص است؛ مخالب است که منادا واقع می . منادا درواقع دوم2ر1ر2

ای بیچاره! چرا فرصرت را از دسرت   »گوییم  کنیم و مثالً می هم که به خودمان خطاب می

ایم. جملرۀ خطرابی و    ایم و  دیث نفس کرده ، خود را در جایگاه مخالب قرار داده«دادی؟

 ذکر شده، مؤید این مطلب است. )ای بیچاره(شخصی که پس از منادا  فع  دوم

که  زند، چنان است و  ذف آن به معنای جمله لطمه نمی شدنی .  رف ندا  ذف3ر1ر2

 است:   ذف شده )ای(در مثال زیر،  رف ندا 

 ساقی به نرور براده برر افرروز جرام مرا      
  

 مطرب بگو که کار جهان شرد بره کرام مرا     
 

 

(9: 1362) افب،   

در این بیت، مناداست و  رف ندا محرذوف اسرت و برا ایرن     « مطرب»و « ساقی»نقش 

 است. ای وارد نشده معنای جمله خدشهبه  ذف، 

رهیرر   است. خطیب کار رفته جمالت،  روفی شییه  روف ندا به در ساخت بعضی از شیه
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جمرالت   ، این ترکیب را از جملۀ اصوات یا شریه تاریخ بیهقیدر « ای سیحان هللا»در شرح 

اسرت و   را( دانرم خردای   )پاک و منزه مری  رف ندا + سیحان هللا « ای»داند که مرکب از  می

را در « ای»رهیر  است. خطیب کار رفته به« در شگفتم»یا « شگفتا»برای بیان تعجب به معنی 

کار رفته و از جرز  دوم   داند و معتقد است برای تأکید تعجب به می«  رف ندا»این ترکیب، 

 .(350: 1385بیهقی، )، معنی لغوی آن مراد نیست )سیحان هللا(

داند و معتقد اسرت   را همیشه عالمت ندا نمی« ا»و پسوند « یا» (234: 1382)فرشیدورد 

ای »، «ای دریر  »ونرد؛ ماننرد:    ر کرار مری   های دیگر هم به گاهی برای تأکید و تکثیر صوت

 «.ای وای»، «دریغا

نرامی    رف ندا محسوب شود، چره  ررف بری    «(ا»و پسوند « ای)»هر ال، چه این  روف  به

اند و باید توجه داشت که کلمرۀ پرس از    کار رفته ها به جمله یهبرای تأکید، در ساختمان بعضی ش

رود تا مشمول اقسرام   به شمار نمی )نسیت تامه/جمله(ها، جمله  گونه ترکیب  آن منادا نیست و این

 عنوان جمله در  وزۀ علم معانی بررسی شود. شود و به )خیر و انشای للیی و غیرللیی(آن 

تواند  ذف شود، بردون اینکره بره معنرای جملره       ا می. منادا هم مانند  رف ند4ر1ر2

ای کسی »یا « ای آنکه»جای  به« ای که»در ابیات زیر، منادا محذوف است و آسییی برسد. 

 است:  کار رفته به« که

 اال ای کرره بررر خرراک مررا بگررذری    

 که گر خاک شد سعدی، او را چه غم؟

 

 بررره جررران عزیرررزان کررره یررراد آوری    

ت هررمسرر کرره در زنرردگی خرراک برروده    

(135: 1381)سعدی،   

ترین  های دیگر، ساختار عیارت شییه ساختار مناداست ولی براساس رایج در برخی مثال

نیست، بلکه متکلم با  رف « من»توجیه دستوری، منادا کلمۀ پس از  رف ندا یعنی ضمیر 

کند و بررای بیران و ابرراز ا ساسرات خرود       را جلب می )مردم(توجه مخالیان « ای»ندای 

 کند. و نیز برانگیختن ا ساسات مخالیان،  ال خویش را وصو می تحسر و تأسو و...()

 ای مررن آن روبرراه صررحرا کررز کمررین    

 ای مرررن آن پیلررری کررره زخرررم پیلیررران

 

 ریخترررره خررررونم برررررای پوسررررتین   

 ریخرررت خرررونم از بررررای اسرررتخوان   

(104: 1384)مولوی،     

 (4ر1ر2های بند  )مثالف منادا و نه  ذ (3ر1ر2های بند  )مثالهر ال نه  ذف  رف ندا  به
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ها نشران   که مثال چنان کدام از لحاظ معنایی و دستوری، موجب نارسایی کالم نیست. هیچ

هرا   های بسیاری رایج اسرت کره  ررف نردا یرا منرادای آن       دهد، در زبان فارسی جمله می

 نرد. برر ایرن اسراس    ا  ال از لحاظ دستوری و معنایی، کام  و صحیص محذوف است، بااین

است، چون  کار رفته ای است که لزوماً ندا و منادا در آن به توان گفت جملۀ ندایی، جمله نمی

بیند. به عیارت دیگرر، شررط    با  ذف ندا و منادا، معنا یا ساختار دستوری جمله آسیب نمی

ای از  الت خیری به انشایی  شود جمله وجود منادا و  رف ندا و منادا در جمله موجب نمی

 ود.تیدی  ش

تروان در علرم    ؛ بنرابراین نمری  «اسرم »است و منادا «  رف»براساس دستور فارسی، ندا 

معانی آن را جمله دانست و در میحث انشا بررسری کررد، بلکره بهترر اسرت آن را نقرش       

ها و معانی ثانوی آن را ذی  میحث ا وال مسندالیه  دستوری کلمه در نظر گرفت و ویژگی

 مطالعه کرد.

تواند با معنای  قیقی یا  آید، مستق  است و می یی که پس از منادا میها . جمله5ر1ر2

ای در معنرای اصرلی و  قیقری یرا ثرانوی       کننرده  کار رود. ندا و منادا نقش تعیین ثانوی به

 کنندۀ معناست؛ برای نمونه: ها ندارد و در مواردی فقط تقویت جمله

 ای که دسرتت مری رسرد کراری بکرن     
 

 د هرریچ کررارپرریش از آن کررز تررو نیایرر  
 

 (964: 1385)سعدی، 

منادا و محذوف است. نقش جملۀ پیرو پس از منرادای محرذوف   « کسی»در مثال باال 

جملرۀ   .(126: 1386خیامپور، )است  )منادای محذوف(« کسی»صفت مؤول  رسد( )که دستت می

ی توان جملۀ مذکور را جملۀ ندایی و معنرای ثرانو   جملۀ امر است؛ اینجا نمی« کاری بکن»

در نظرر گرفرت، بلکره هشردار، معنرای ثرانوی جملرۀ امرر اسرت و منرادا           « هشدار»آن را 

 اش. یا مثالی دیگر:  کننده کنندۀ این معناست نه تعیین تقویت

 خرردا را بسرروختیم  ای پادشرراه  نسررن! 

 بخرش یرار   چرو لرب روح   ای عاشق گدا!
 

 آخر سؤال کن که گدا را چه  اجت است؟ 

  اجت است؟داندت وظیفه، تقاضا چه  می

(24: 1362) افب،   

ندارنرد،   ای کننرده  مناداهای باال نیرز در رسرایی و تقویرت معنرا مؤثرنرد، امرا نقرش تعیرین        

کنرد. بنرابراین از    ای وارد نمری  ها به معنا و ساختار دستوری جمله خدشره  که  ذف آن لوری به
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کار رفته، جملرۀ   نادا بهای را فقط بدین دلی  که در ساختارش م توان جمله معنایی نیز نمی لحاظ

 ندایی محسوب کرد و معانی  قیقی یا ثانوی سایر اجزای جمله را معنای جملۀ ندایی دانست.

هرای اسرمی ازقییر  صرفت و      . منادا مانند سایر عیارات اسرمی، انرواع وابسرته   6ر1ر2

 تواند جانشین منادای موصوف شود. الیه و قید را پذیراست؛  تی صفت هم می مضاف

صفات برای منادا، جانشینی صفات برای موصوفی که منادا واقرع شرده، قیرول     کاربرد

کنرد، فضرای    لورکلی قیدهایی که در تفهیم مطلب به مخالب کمک می الیه، و به مضاف

افزاید، ولی بازهم تمرام ایرن    دهد و مفاهیمی به منادا می معنایی منادا را در جمله تغییر می

گراهی  » ای به نام جملۀ نردایی.  ش منادا دارد، نه جملهموارد از خصایص اسمی است که نق

دهنرد و   اسمی تیدی  کرده، منادا قرار مری  فع  را از جملۀ فعلی و رابطه را از جملۀ اسمی به وجه

 (.126: 1386خیامپور، « )صورت، وجه وصفی در جملۀ فعلی ظاهر است و در جملۀ اسمی مقدر درآن

]باشنده[، منادا وجه وصفی مقدر اسرت کره در   « سرآغاز ای نام تو بهترین»برای نمونه، در 

 قالب آورده شده و جملۀ درون گیومه، وصو مناداست.

تواند معنای  قیقی منادا را تغییر دهد و برای آن معانی ثانوی ایجراد   ها می این ویژگی

د که قصر  ، درصورتی«ای نامرد»یا « لوح ای ساده»گوییم  کند؛ برای مثال وقتی به فردی می

توصیو مخالب را نداشته باشیم، منظور، تنییه و توبیخ اوست.  تی گراهی بره لعنره بره     

 «.ای فداکار»و « ای سخی»گوییم:  می« خودخواه»و « خسیس»انسان 

 )توهین، تشویق، ترغیب، تحییرب و...( توان گفت: غرض متکلم از بیان ندا  لورکلی می به

؛ مثالً غررض و منظرور مرتکلم وقتری فررد      شود به معنا و مفهوم منادا مشخص می باتوجه

ای »کند، متفاوت از زمرانی اسرت کره همران فررد را       خطاب می« ای دوست»خاصی را با 

از نظر معنا استغاثه است، ولی « ای فریادرس»ترتیب مناداهایی مانند  بدین خواند. می« خائن

ثه و دادخرواهی  براساس دستور فارسی، اسمی است در  الت و نقش منادا که معنای استغا

ای ندارد و الزم  رو منادای مندوب و استغاثه و اختصاص در فارسی، ساخت ویژه دارد؛ ازاین

نیست مانند نحو عربی برای توجیه دستوری آن، فع  مقدری در نظر گرفته شود و منادا را 

. باید توجه داشت در علم معانی، معنای ثانوی منادا مرالک  در مح ِ مفعول آن فرض کرد

رود آن به میا ث جمالت انشایی نیست و آنچه موجب تقسیم کالم به خیر و انشاسرت،  و

 صرفاً ساختمان دستوری جمالت است.
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 ی ندا در بالغت عربیها . بررسی ویژگی2ر2

کننرد )یرا    که با  رف ندا آن را للب مری  ظاهریدر نحو عربی، منادا عیارت است از اسم 

قصوده، مینی بر عالمت رفع است؛ بنابراین اگر رفرع آن  زیدٌ(. منادای مفرد یا مفرد نکرۀ م

گونه منرادا محرالً    به ضمه باشد، مینی بر ضم است و اگر فتحه باشد، مینی بر الو... . این

« یرا »منصوب است؛ زیرا منادا در معنا برای فعر  مقردری کره ناصرب آن اسرت و  ررف       

اَدعوا زیداً: زید را »در اص  « ا زیدٌی»کند. بنابراین  جانشین آن شده، نقش مفعول را ایفا می

اسرت   جانشرین آن شرده  « یرا » ذف شده و  ررف  « اَدعوا»است که فع   بوده« خوانم فرامی
 (.143: 1386عقی ،  ابن)

های بالغت عرب که همواره مورد توجه و رجوع اه   ندا براساس نحو عربی در کتاب

 ، هنوَ لَلَب المنرتکلِم ققیرال المنخالَرب    الندا»است:  است، چنین تعریو شده بالغت فارسی بوده

علیهِ بحَرف نایب مَناب اننادی المنقول من الخَیَر اِلی اإلنشا  وأدواتنه الهمزۀ، أی ویرا وأی وآ وأیرا   

های بالغری فارسری نیرز     . ترجمۀ این تعریو در بیشتر کتاب(270: 1411تفتازانی، ) «وهَیا ووا

وسیلۀ  رفی که متضمن کلمۀ اَدعنوا  است به )مخالب(یگری ندا، للب اقیال و توجه د»است:  آمده

ها،  تی ادات نردای عربری    . در این ترجمه(108: 1370همایی، ) «باشد زنم( خوانم و صدا می )می

و « ایرا »و « ای»( که  رف ندا را در فارسی، 52: 1373)اولی  است، جز آق نیز عیناً آورده شده

 .است آخر منادا، دانسته« الو» رف 

که گفته شد، در نحو عربی، برای توجیه منصوب بودن اِعرراب منرادا، آن را از لحراظ     چنان

است؛ بنابراین مقولۀ ندا موضروع   )جمله(دانند. اَدعوا نسیت تامه  مناب فع  اَدعوا می نحوی نایب

کنرد، از   گیرد و همچنین به کمک  رف ندا که از فعر  اَدعروا نیابرت مری     علم بالغت قرار می

شود. اما در دستور فارسی،  رف ندا از هریچ کلمره یرا     ت خیری به  الت انشایی منتق  می ال

)جمله بودن ندا در عربری و  کند و منادا، نقش و  التی از اسم است؛ این نکته  ای نیابت نمی جمله

 ترین وجه تفاوت میحث ندا در فارسی و عربی است. مهم نقش اسم بودن آن در فارسی(

 الغت فارسی. ندا در ب3ر2

داند و بدین ترتیب  ررف نردا و    مناب فع  اَدعوا می که گفته شد، عرب، منادا را نایب چنان

مقدر است و  رف نردا عامر  انتقرال جملره از  الرت       )نسیت تامه(ای  منادا، نمایندۀ جمله

خیری به انشایی است؛ ازاین رو در میا ث علم بالغرت و اقسرام انشرای للیری بررسری      
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)نسریت  ا در فارسی، منادا  الت و نقش دستوری اسم اسرت و ازآنجاکره جملره    شود، ام می

 مثابۀ قسمی از انشای للیی بدان پرداخت. توان به شود، نمی محسوب نمی تامه(

های منادا در زبان فارسی،  منابع بالغی فارسی، بدون توجه به نقش دستوری و ویژگی

اند آیا منظورشران از نردا، جملره     روشنی اشاره نکرده کدام به اند، اما هیچ ندا را تعریو کرده

هایی است کره در ساختارشران منرادا      های مذکور در همین منابع، جمله است یا اسم. مثال

ها مربوط به جملۀ مستق  پس از مناداست که معنای ثرانوی   کار رفته و معانی ثانوی آن به

ت و زبان فارسری، در جایگراه جملره    که ندا در بالغ ، در الیاست جملۀ ندایی دانسته شده

های پس از منادا یا تعمیم  ترتیب تسری معانی ثانوی جمله اصالت ندارد؛ بدین )جملۀ ندایی(

 معنای ترکیب اسمی منادا به ک  جمله، صحیص نیست.

 های بالغی فارسی .تعریو ندا در کتاب1ر3ر2

: 1340رجرایی،  )« فع  اَدعو است مناب ندا للب متکلم است اقیال مخالب را به  روفی که نایب»

است. نخستین اشکالی که به ایرن تعریرو    ؛ این تعریو در سایر منابع بالغی نیز آمده(157

ست؛ ادعو عربی است و در فارسی کاربرد ندارد. اولین پاسرخ  «ادعو»وارد است، دربارۀ فع  

پاسرخ را   شرود.  تری اگرر ایرن     ترجمه می« خوانم می»به « ادعو»فرضی هم این است که 

را فع  مقدری فرض کنیم که منادا، نیابت از آن را در  خوانم( )می« اَدعو»بپذیریم و ترجمۀ 

رو هسرتیم کره از دایررۀ بررسری اقسرام       ای خیری روبه است، با جمله جمله به عهده گرفته

انشای للیی در بالغت خارج است و ضرورت دارد در میحث خیرر بره آن پرداختره شرود،     

دهد میحث ندا نه خیر است و نه انشرا،   ررسی منادا در دستور فارسی نشان میکه ب در الی

 .(مقالۀ  اضر 1ر1ر2نک: بخش )بلکه  الت و نقش کلمه است 

شرود، الزم   عالوه بر این، آیا وقتی منادا در فارسی نقش دستوری اسرم محسروب مری   

فارسری از هریچ   است دوباره برای تعیین نقش، فعلی مقدر را فرض کرد؟!  رروف نردا در   

کند و منادا هم نقش و  الت اسم اسرت و ازآنجاکره در زبران     ای نیابت نمی کلمه یا جمله

شوند، نیازی هم به توجیره و فررض افعرال و جمرالت مقردر       فارسی، کلماتْ مشکول نمی

توان ندا و منادا را جمله دانست و برایش غرض ثانویه در نظر گرفرت.   نیست؛ بنابراین نمی

های بالغی برجاسرت؛ اینکره جایگراه و     پرسش اصلی دربارۀ میحث ندا در کتاب  ال بااین

 تعریو مشخص ندا در  وزۀ علم معانی چیست؟
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رسد معموالً استفاده از  هایی که در منابع بالغی آمده، به نظر می ها و مثال از بررسی تعریو

است، امرا آیرا صررفاً     خته شدهها شنا ندا و منادا در جمله، مالک تمایز جملۀ ندایی از سایر جمله

 شود؟ تواند معیار مطمئنی برای تشکی  جملۀ ندایی محسوب  کاربرد ندا و منادا در جمله می

 . اغراض ثانوی ندا2ر3ر2

ای است که در ساختمان  های بالغی با این فرض نادرست که جملۀ ندایی، جمله در کتاب

، این موارد 1است؛ جدول شمارۀ  ی ذکر شدهاست، برای ندا مقاصد ثانوی کار رفته آن منادا به

 دهد. را نشان می

 . نقد میحث ندا در منابع بالغی4ر2

روشن شد که تعریو نردا در   ،های آن با بررسی تعریو ندا در منابع بالغی و توجه به مثال

بالغت فارسی، بر اساس و قاعدۀ صحیص دستوری استوار نیست و بدون توجه بره کراربرد   

ارسی، جملۀ انشای للیی دانسته شده و  تی برایش اغراض و معنای ثرانوی  آن در زبان ف

 این اغراض عیارت است از:اند؛  در نظر گرفته

)ندبه های خاص عربی است و در فارسی کاربرد ندارد  الو( اغراضی که مربوط به صیغه

 و اختصاص و...(؛

است. معنی ثانوی این  ای که پس از منادا آورده شده ب( اغراض ثانویِ مربوط به جمله

، «در آیی ای دل گر ازآن چاه زنخدان به درآیی/ هرجا که روی زود پشیمان به»بیت  افب: 

، (370: 1367رضرانژاد،  )انرد   انکار و نهی دانسرته شرده و ایرن معنرا را بره منرادا نسریت داده       

 د. تواند معنای مستقلی داشته باش است و جملۀ پس از آن می« دل»که منادا  در الی

ج( در مواردی هم معنای ثانوی، مربوط به مناداست. در ادب فارسی، در نظرر گررفتن   

کره بره ترتیرب     )ای ساده لوح و ای سخی و...(معانی ثانوی برای عیارت منادا صحیص است 

 کار رود. ممکن است برای توبیخ یا مدح شخصی به

ادای قریرب، بره منزلرۀ    های بالغی عربی و فارسی، به مقولۀ کاربرد من در بیشتر کتاب

دهرد کره    است، این میا ث نشان مری  لور مفص  پرداخته شده منادای بعید و برعکس، به

دهرد   به اه  آن زبان امکان خلق ظرایو خاصی می  ادات ندا در عربی و کاربرد خاص آن

هرای   هرا در کتراب   شود؛ بنابراین تفصی  این ویژگری  کار گرفته نمی که در زبان فارسی به

 نماید. فارسی موجه نمی بالغی
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هرای   اختصاص و منادای مندوب و استغاثه در فارسی صریغۀ خاصری نردارد و در کتراب    

اسرت،   های منرادای عربری پرداختره شرده     تفصی  در میحث ندا به کارکرد بالغی فارسی، به

کنیم  می )منادا(که ما معموالً برای ادای چنین مفاهیمی، یا صفت را جانشین موصوف  در الی

 کنیم. استفاده می« افسوس، دریغا، زینهار»جمالتی مانند  یا از شیه« ای فریادرس»انند م

هایی که رجایی برای اغراض ثانوی میحث ندا ذکر کرده، اشرکاالتی وجرود دارد    در مثال 

هرا را بررسری و    شود؛ برخی از این مثال های بالغی فارسی نیز دیده می که در سایر کتاب

 ایم. نقد کرده

 معالم الیالغه. بررسی و نقد مطالب و شواهد میحث ندا در 1ر4ر2

( اغرا : و آن الزام و تنییه مخالب است بر توجه به امری که مستحسن و پسرندیده  1

کره مقصرود از   « یا مظلوم!»باشد مث  اینکه مظلومی به تو روآورد و تظلم کند، گویی 

او امرری اسرت  اصر ، بلکره      این ندا، للب اقیال او نیست؛ زیرا اقیال و پیش آمدن

غرض، تحریص و اغرای اوست بر زیادت تظلم و شرکایت؛ و از همرین قییر  اسرت     

فرروش گویرد:    فروش یا عنرب  ندای بعضی از اه   رفه به متاع خود مث  اینکه تفاح

 .(160: 1341)رجایی، « ای انگور!»، «ای سیب!»

یرا  »قیرول اسرت، ولری     قابر  « یا مظلوم!»ر توضیص رجایی دربارۀ معنای ثانویۀ منادای 

نیست، بلکه اسمی است که معنای ثانوی اغرا و زیادت تظلرم   )جملره( نسیت تامه « مظلوم!

رو این نوع منادا و امثال آن، جمله نیستند و از  وزۀ بررسی و مطالعۀ علم معانی  دارد؛ ازاین

 شود. خارج می

باشد که « آی»، «ای»ف ندای رسد  ر به نظر می )ای سیب! و ای انگور!(ر در مثال دوم 

هرا، منرادا انگرور یرا سریب       الیته در تعیین نقش دستوری منادا تأثیری ندارد و در این مثال

نیست؛ به عیارت دیگر، غرض گوینده از بیان منادا للب اقیال انگور و سیب نیست، بلکره  

ردم! مر  )آی(ای »اسرت:   للب اقیال مردم و جلب مشتری است. درواقع جمله چنرین بروده  

 «.مردم! خیردار شوید که سیب دارم )آی(ای »و یا « فروشم بدانید انگور می

کار بردن  رف ندا و اشاره به شی  منظور، مخالب را که منرادای   با اینکه متکلم با به

 )جمله/لفب مرکب(است، بازهم این کاربرد، نسیت تامه  محذوف است به خرید تشویق کرده

 شود. ی للیی نمینیست و درنتیجه مشمول انشا
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واسطۀ مروت   ( ندبه: و آن اعالن متفجع است؛ کسی که براثر فقد کسی یا چیزی به2

واسطۀ پیش آمدن امر فجیع و  ادثۀ ناگواری، متألم و متأثر شده باشد،  یا غییت آن به

منره کره آن را    له یا متفجع علیه یا متفجع تألم و تحسر خود را به خواندن اسم متفجع

از ادات مختص به آن است، چون: وا محمرداه ر واعنروانَ الوَفرا،     « وا»د و مندوب گوین

 ها؛ مث  قول شاعر: وامنصییَتاه و امثال این

  عنمَرررا یررا هللا بررأمْرِ فیرره قنمْررتَ وَ
 

  لرره فاصْررطَیرتَ عظیمراً  أمررراً  نملرتَ  

 و در فارسی مانند: 

نوا دلم  نصیب گوشم و ای بی ای بی  

(160)همان:   

 وشنو با ترو ر  نرداد   که گفت نشد مدتی
 

که پیش از این نیز گفته شد، در فارسی، صیغۀ خاصی برای ندبه وجود نردارد و   ر چنان

این میحث، مربوط به صیغۀ خاص منادای مندوب در عربی است؛  تی اگر در زبان فارسی 

دا و جملۀ ندایی با کار بیریم، منا و... را به« وامنصییتاه»یا « وا َسرتاه»لور مستقیم عیارات  به

 جمله است. شود، بلکه شیه غرض ثانوی ندبه محسوب نمی

درواقع مخالب  نصیب گوشم و...( )ای بیر مثال فارسی که برای این موضوع ذکر شده 

و  دیث نفس متکلم برای بیان ا سراس تحسرر اسرت و جملره      )درون(قرار دادن ضمیر 

از فضای کلی جمالت مصرع اول و دوم شود؛ معنای تحسر و اندوه برخاسته  محسوب نمی

توان فقط عیارت منادا را  ام  تألم دانست. در زبان فارسی گاهی برای بیران   است و نمی

، «دریغرا »، «ای دریغرا »شرود ماننرد    کرار بررده مری    جمالتی بره  ا ساس تحسر و اندوه، شیه

 نیستند. )نسیت تامه(که در هر  ال جمله «  یو»، «دری »، «افسوس»

تغاثه: و آن خواندن کسی است برای فریادرسی و اعانت بر دفع مشقت و بلیتری  ( اس3

 و مانند قول انوری:« یا لَلله لِلغریق»چون: 

 وز نفرراق تیررر و قصررد مرراه و کیررد مشررتری  
 

 ای مسلمانان فغان از دور چر  چنیرری  
 

(161)همان:   

زبان عربری اسرت.    ر صیغۀ استغاثه مانند صیغۀ ندبه در فارسی کاربرد ندارد و مختص

شرود کره    و نیز جمالتری ادا مری   )فغان و وای و...(جمالت  مفهوم استغاثه در فارسی با شیه

در مثال فارسی مذکور، در ایرن  « ای مسلمانان»ها الزامی نیست.  وجود منادا در ساخت آن

اسرت. ازقضرا    میحث، فقط برای جلب توجه مخالب و تقویت معنای جملۀ بعد ذکرر شرده  



 نقد و بررسی ندا در بالغت فارسي و عربی/ 198

 

ای آغاز شده که معنای استغاثه دارد؛ بنابراین منادا معنای اسرتغاثه   جمله دی با شیهجملۀ بع

 گاه معنای استغاثه و منادا مقوی آن است. تکیه« فغان از چر  چنیری...»را نرسانده، بلکه 

 و چون قول سعدی:« یا لَلخَلق العَظیم»، «یا لَلما »( تعجب: چون 4

 ماه من و شمع جمع و میر قیائ 

  همان()

 شرمائ   چشم بدت دور ای بردیع  
 

لور که گفته شد،  رف ندا در ساخت بعضی  ر صیغۀ تعجب در عربی رایج است؛ همان

کار رفته و برای تأکید تعجب است. در این موارد، معنی لغروی جرز  دوم    جمالت به از شیه

یان شرگفتی  مثال فارسی مذکور برای ب«. ای عجب»و « ای سیحان هللا»مراد نیست، مانند 

همگی وصو مناداست که « شمای  و... بدیع»متکلم و تعظیم مخالب است؛ درواقع صفات 

 است. هدف از بیان منادا، در اینجا، تحییب و تعظیم مناداست. جانشین آن شده

 ( اظهار: ضجرت و  یرت، چون قول نابغۀ ذبیانی:5

 األبد سالِون علیها لالَ وَ أَقْوَت
 

 فالسنَدِ یا ِبالعَلْة دارمَی یا 

(18: 1991)نابغۀ ذبیانی،   

 و چون قول شاعر:« یا لَیتَنی کننتن تنراباً»( اظهار  سرت و درد، چون قوله تعالی 6

 عرراًترَمن حرررِالیَوَ رالیِرر نررهنمِ دکانقَرروَ
 

  ةودَجن اریتوَ یوَکَ عنٍمَ قیرن یاوَ 
 

 (294: 1415عساکر،  )ابن

نیسرت، بلکره از فضرای کلری جملره اسرتنیاط       ر اغراض مذکور فقط به منادا مربروط  

 .ایم ( همین بخش توضیص داده2شود. دربارۀ اظهار تحسر، ذی  شمارۀ  می

یعنری منختَصراً بِهرذا الفعر  مِرن بَرین       « أنا اَفع ن کَذا أیها الرجنر  »( اختصاص: چون 7

 ایهرا »و نظرایر آن ماننرد   « ایهرا الرَجر   »الرِجال. بیان این مطلب آن است که ترکیب 

ها اصالً موضوع است برای ندا و از صری  آن   و غیر این« الفَتی، ایها القوم، ایتها المَرأة

است برای تخصیص منادا به للب اقیال او بره سروی    به شمار است، یعنی وضع شده

کرار   متکلم، و گاهی آن را از معنی للب اقیال، مجرد ساخته و در باب اختصراص بره  

 .(161)همان: اختصاص قرار دهند برند یعنی آن را مخصوص جملۀ 

کلی مربوط به نحو عربی است. رجایی اختصاص را براساس  ر اختصاص و قواعد آن به

 دهد. علم نحو توضیص می

میا ث مربوط بره جملرۀ نردایی در     معالم الیالغههای بالغی فارسی مانند  غالب کتاب
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له نیسرت. در عربری نردا غالیراً     که ندا و منادا در فارسی جم اند، در الی عربی را بیان کرده

محسروب   )جملره( دارد که نسریت تامره    )ندبه، استغاثه، تعجب، اختصاص(های خاصی  صیغه

توانرد برا       شود و نوعی از انشای للیی است. به عیارت دیگر، جملۀ ندایی در عربی مری  می

متنروعی  کار رود و در زبان فارسی، اسرم در  الرت منرادا، معرانی ثرانوی       معنای ثانوی به

کند. این ویژگی منادا در فارسی و  پذیرد که متکلم را در بیان اغراض گوناگون یاری می می

تشابه آن با خصوصیت جملۀ ندایی در عربی، سیب شده اسرمی کره در نقرش مناداسرت،     

 غفلتاً وارد میا ث بالغی و تقسیمات انشا شود.

  . نتیجه3

هایی در تعریو و کاربرد و ساختار  به تفاوتبا بررسی میحث ندا در بالغت فارسی و عربی، 

و نقش دستوری این مقوله در دو زبان مزبرور برخروردیم. ایرن اختالفرات اساسری نشران       

دهد که برای بررسی و تحلی  بالغی متون، بازبینی و نقد منابع بالغی فارسی ضروری  می

قرار است: براسراس  است. خالصۀ نتایج بررسی و نقد ندا در بالغت فارسی و عربی از این 

مناب فعلی در معنای اننادی  ای است که به کمک  رف ندا که نایب «جمله»نحو عربی، ندا 

؛ بنرابراین  )المَنقولن مِن الخَیَرِ اِلَری اإلنشرا ِ(  است  است، از  الت خیری به انشایی منتق  شده

درستی  کند، به میها بررسی  به اینکه علم معانی، جمالت را از نظر معنای ثانوی آن باتوجه

 ندا در علم معانی عرب دارای فواید و خصوصیات بالغی است.

هرای آن، اقیرال    است. با منادا قرار دادن اسرم و جانشرین  « اسم»در زبان فارسی، منادا 

ها ر اعم از خیری و انشایی ر به هر    تواند در تمام جمله کنیم. منادا می مخالب را للب می

شرود،  امر       کرار گرفتره    الیه و صرفت بره   گر منادا همراه مضافکار برده شود. ا قصدی به

کنندۀ  تواند تقویت گردد. این مفاهیم، گاهی معانی ثانوی دارد که می تری می مفاهیم افزون

هایی  توان معنای ثانوی موجود در جمله معنای جمله هم باشد، اما باید توجه داشت که نمی

مربوط به منادا دانست چون بار اصرلی القرای مطلرب را    کار رفته،  را که  رف ندا در آن به

کننردۀ   کشد؛ پس منادا در بسریاری از مروارد تقویرت    همان جملۀ پس از منادا به دوش می

 کنندۀ آن. معنی است نه تعیین

وجرود نردا و منرادا در     تروان  از نظر دستوری و معنایی نیز تییین شد که در صورتی می

ایز این جمالت پذیرفت که  ذف  رف ندا یا منادا یا هر دو، گذاری و تم را برای نام جمله
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که جمالت بسیاری وجرود دارد کره  رروف نردا یرا       استقالل جمله را از بین بیرد، در الی

رو وجرود   ازاین شود. ای وارد نمی ها محذوف است و به معنای جمله هیچ خدشه منادای آن

جملرۀ  »عنوان  رای نامیدن یک جمله بهقیول و صحیحی ب ندا و منادا در جمله، مالک قاب 

آید و منادا نقش دستوری اسم  نیست. در فارسی، ندا  رفی است که بر سر اسم می« ندایی

 است؛ پس در زبان فارسی، نه از لحاظ دستوری نه از لحاظ معنایی، جملۀ ندایی نداریم.
 اغراض ثانوی ندا در منابع بالغی فارسی و عربی .1 ۀجدول شمار

 )هاشمی( الیالغه جواهر

 . تذکر و یرادآوری 7تحسر و دردمندی  .6. زجر 5تعجب  .4. ندبه 3استغاثه  .2اغرا  .1

)آوردن یک اسم ظراهر پرس از ضرمیر بررای تفراخر یرا       . اختصاص 9قراری  . تحیر و بی8

 تواضع(

مختصرالمعانی 

 )تفتازانی(

 . تحسر و تعجب5. تعجب 4. استغاثه 3. اختصاص 2. اغرا 1

 . تحیر3. تحسر و توجع 2. زجر 1 )همایی( نی و بیانمعا

 . نفرین9. دعا 8. تعجب 7. تحذیر 6. تواضع 5. استغاثه 4. تذکر 3. تحسر و توجع 2. اغرا 1 )تجلی ( معانی و بیان

 )رجایی( معالم الیالغه
. 7.  سرررت و درد 6. ضررجرت و  یرررت 5. تعجررب 4. اسررتغاثه 3. ندبرره 2. اغرررا 1

 اختصاص

 )رضانژاد(بالغت  اصول

. 4. بررانگیختن و تحریرک   3. غیطه به مقام و موقعیت کسری  2. تعجب و شگفتی 1

. مدح و ستایش 9. توصیه 8. ترغیب کاری 7. اغتنام فرصت 6. تخذیر و تنییه 5ارشاد 

. اظهار اشتیاق 12. اظهار همدردی و تسلی 11. منع و نهی از کاری 10ممدوح معین 

. افتراق یا اشرترا  دو کرس   15. انصراف از کاری 14تغزل . خطاب به معشوق و 13

. دریر  و افسروس   19. آفرین و تحسین 18. اندرز و پند 17. استفهام و کسب نظر 16

. توجه مخالب به یکی از 21. در ترکیب  رف ندا با بس و بسا مفید معنی کثرت 20

. ندبه 25و اجالل . تفحیم 24. بشارت و نوید 23. تمنی و ترجی 22آمیز   قایق عیرت

. پراکی و نزاهرت   28. منقیت و مدح پیشوایان دین 27. مالمت و سرزنش 26و زاری 

 . تحقیر و ذم32. تذکر و تشویق 31. فریاد و ترساندن از کاری 30.  یو و ستم 29

 .  سرت و اندوه3. اختصاص 2. اغرا 1 )تقوی( هنجار گفتار

 معانی و بیان

زاده و  )اشرف

 مقدم( علوی

. تعجرب و  5. اسرتغاثه و فریرادخواهی   4. تذکر و یادآوری 3. تحسر و توجع 2اغرا  .1

 . تحقیر و خوارداشت7. تعظیم 6شگفتی 

 . مالمت7. تذکر 6. اظهار تحسر و اندوه 5. زجر 4. تعجب 3. ندبه 2. استغاثه 1 اولی( )آق درر االدب
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 منابع
 ، چاپ سوم، قم، ستاره.معانی و بیان و بدیع درر االدب در فن (،1373العلما  ) اولی،  سام آق

، تحقیق محمد (...فضلها وتسرمیه  دمشق وذکر ةتاریخ مدین)التاریخ الکییر (، 1415عساکر، علی بن  سن ) ابن

 سعید عمر بن غرامة العمری، دمشق، دارالفکر. بن ابی

، ترجمرۀ  بن عیردهللا برن مالرک    عقی  بر الفیۀ محمد ترجمۀ شرح ابن(، 1386عقی ، بها الدین عیدهللا ) ابن

 سید مید لییییان، تهران، امیرکییر.

 بی جا، بی نا.، )شرح فارسی مختصر المعانی(آیین بالغت (، 1373امین شیرازی، ا مد )

تهرران، بنگراه ترجمره و     ،رضوی اهتمام محمدتقی مدرس بهدیوان اشعار، (، 1337انوری، علی بن محمد )

 نشر کتاب.

، 1رهیر، چاپ دهم، جلد  کوشش خلی  خطیب ، بهتاریخ بیهقی(، 1385حمد بن  سین )بیهقی، ابوالفض  م

 تهران، مهتاب.

 .، چاپ پنجم، تهران، مرکز نشر دانشگاهیمعانی و بیان(، 1370تجلی ، جلی  )

 ، قم، دارالفکر.مختصر المعانی(، 1411تفتازانی، سعدالدین )

 ، اصفهان، فرهنگسرای اصفهان.معانی و بیان و بدیع فارسیهنجار گفتار در فن (، 1363تقوی، سیدنصرهللا )

، تصحیص امرام شریخ محمرد عیرده و محمرد      دالئ  االعجاز فی علم المعانی(، 1404جرجانی، عیدالقاهر )

 محمود الترکیزی، لینان، دارالمعرفة.

 ار. ، تصحیص محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، زودیوان  افب(، 1362الدین محمد )  افب، شمس

 ، چاپ سیزدهم، تیریز، ستوده.دستور زبان فارسی(، 1386خیامپور، عیدالرسول )

 ، شیراز، دانشگاه شیراز.معالم الیالغه در علم معانی و بیان و بدیع(، 1340رجایی، محمدخلی  )

 ، تهران، الزهرا.اصول بالغت در زبان فارسی(، 1367، غالمحسین ))نوشین(رضانژاد 

 ، تصحیص غالمحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران، خوارزمی.بوستان(، 1381)الدین  سعدی، مصلص

 اهتمام محمدعلی فروغی، تهران، هرمس. ، بهکلیات سعدی(، 1385الدین ) سعدی، مصلص

 ، تهران، میترا.معانی(، 1373شمیسا، سیروس )

 تهران، سمت.معانی و بیان، (، 1376زاده ) مقدم، محمد و رضا اشرف علوی

 ، تهران، سخن.دستور مفص  امروز(، 1382خسرو ) فرشیدورد،

، چاپ ششم، زیر نظر سیروس شمیسا، )پنج استاد(دستور زبان فارسی (، 1380قریب، عیدالعظیم و دیگران )

 تهران، فردوس.

 بیدی، بی جا،  کمت. دره ، ترجمۀ منوچهر صانعیمنطق مظفر(، 1366مظفر، محمدرضا )

 ، تصحیص محمد استعالمی، تهران، سخن.1، جلد مثنوی معنوی (،1384الدین محمد ) مولوی، جالل

 دارالکتاب العربی.، بیروت، دیوان نابغة ذبیانی ،(1991) زیاد بن معاویهنابغة ذبیانی، 
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، ترجمه و تصحیص محمد خورسندی و  میرد مسجدسررایی، چراپ    جواهر الیالغه(، 1381هاشمی، ا مد )

 اول، قم،  قوق اسالمی.

 ، مصر، مکتیة التجاریة الکیری.جواهر الیالغه فی المعانی و الییان و الیدیع(، 1960هاشمی، ا مد )

کوشرش   ، بره الدین همایی دربرارۀ معرانی و بیران    های عالمه جالل یادداشت (،1370الدین ) همایی، جالل

 بانو همایی، تهران، هما. ماهدخت

 


