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 تاثیر نظرات ارسطو بر علوم بلاغی

 علی محمد طاهری

 حجت الاسلام والمسلمین حامد احمدی

 

 چکیده

 مهم و پیش از یادگیری آن، امریآشنایی با یک علم را  ،خبرگان در علوم الایام از قدیم

آن علم می وس د این آشنایی را رؤموابه گونه ای که  ؛ضروری برای طالبان آن علم می دانستند

لاغی و بنیان گذار آن می باشد. علوم ب ، مبداوس، تاریخ پیدایش آن علمنامیدند. یکی از این رؤ

بته ال که نیز به عنوان یکی از علوم ادبیات عرب و معارف اسلامی دارای این رأس مهم می باشد

بر این نظرند که این علوم منسوب به یونان عضی ب. می باشدصاحب نظران محل نزاع برخی 

متأثر از آرای ارسطو می دانند؛ برخی زاده غرب و و بلاغت عربی را  می باشند ارسطوباستان و 

. در این پژوهه سعی شده پس از آشنایی دیگر نیز این بلاغت را از خود اعراب می دانند

 این فرضیه ،ارسطو و منابع تاریخی با استفاده از آثارهمراه ارسطو،  نیز اجمالی با علوم بلاغی و

 که آیا می شود ارسطو را واضع و مؤسس علوم بلاغی ادبیات عرب دانست بررسی شود.

 

 واژگان کلید

 «فن شعر ارسطو، خطابه ارسطو نظرات بلاغی ارسطو، ادبیات عرب، علوم بلاغی، ارسطو،»



 مقدمه

و او را از خواسته هایش دور  بوده و هستمسئله ای که یکی از مشکلات عمده پیشرفت آدمی 

که  موضوعینگه می داشته است، مسئله نادیده گرفتن توانایی ها و داشته های خویش است. 

اراده اش را گرفته و او را به دیگران متکی می کند، به گونه ای که حتی  ست کرده،انسان را س

ممکن است به مرحله ای برسد که حتی افکارش را هم از دیگران بگیرد و تمام داشته هایش را 

این امر از دیر باز همواره گریبان گیر انسان بوده و هست ولیکن آن چه که در  از غیر بداند.

به نام غرب زدگی می باشد که  1ر شاهد آن هستیم گونه جهش یافته این مرضصد ساله اخی

متاسفانه حتی در میان قشر تحصیل کرده و دانشمند هم رواج یافته است. این بیماری به گونه 

در آب خوردن هم محتاج علوم حتی  را سلب می کند که انسان می پندارد ای قدرت استقلال

از اوقات مبتلای به این بیماری افکارش را هم وابسته به غرب می و فنون غربی می داند. گاهی 

داند و علومی را معتبر می داند که یا از غرب پا گرفته باشد و یا آن جا تایید شده باشد. 

متاسفانه این مرض مختص به یک قشر خاص نشده و در تمامی اقشار رسوخ کرده است، به 

م برخی معتقدند که ما مدیون غربیان هستیم و اگر صورتی که حتی در علوم انسانی اسلامی ه

بله، اگر به صورت مستدل و منطقی به تحقیق و  نمایان نمی شدند.آن ها نبودند علوم این گونه 

اثبات این ادعا پرداخته شود اشکالی نیست؛ ولی آن چه امروز شاهد آن هستیم یک اظهار نظر 

مشاهده چند مورد جزئی، یک حکم کلی صادر  سطحی و بی دلیل است. در بسیاری از موارد با

 می شود.
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علوم بلاغی نیز به عنوان یکی اعضای خانواده علوم، از دست درازی بیماران غرب زدگی در 

اضع آن بر این باورند که خواستگاه این علوم یونان باستان بوده و وبرخی  امان نمانده است.

رده شده است ذکر قواعدی است که ارسطو در ارسطو می باشد. استدلالی که برای این ادعا آو

 رسالاتش ذکر کرده که تطابق بر قواعد بلاغی ادبیات عرب دارند.

با این پژوهش در مورد این موضوع فقط یک تحقیقی ادبی تاریخی نیست. درست است که 

موضوع یکی از زوایای پنهان آشنایی با علم بلاغت را آشکار می کند و یکی از رؤوس معرفی 

رنگ و بویی  فقط این نیست و می توان گفت که این موضوع ین علم را واضح می کند ولیکنا

از آن جایی که رواج این فرضیه چندین سال  از سیاست و روان شناسی نیز در آن پیداست.

است که شکل گرفته است، بررسی این فرضیه در میان محققین پیشینه زیادی ندارد و آن چه 

کتب  با بررسیدر این پژوهش سعی شده است که چند سال اخیر است.  وجود دارد مربوط به

تاریخ و تطور علوم و همچنین کتاب  1خطابهو  فن شعرآرای ارسطو در دو کتاب  بلاغی و

با این وجود دور از  به بررسی این فرضیه پرداخته شود. دکتر شوقی ضیفنوشته  بلاغت

انتظار نیست که این مکتوب تمام زوایای پنهان این مسئله را حل و فصل کند؛ محققین می 

موضوع به مواردی مانند جمع آوری نظرات بلاغی ارسطو، روابط علمی توانند در تکمیل این 

 بپردازند.بزرگ و دیگر موارد هم راستا پیشینه علمی سرزمین های  یونان با دیگر سرزمین ها،
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 فصل اول

 علوم بلاغی

تا بتوان  و ادبیات مخصوص آن علم بهره برداز زبان همواره باید علم هر  بهتر برای درک

که برای فهم برتر پس همان طور . دانسته های آن علم را بدون هیچ واسطه ای دریافت کرد

فهم برای  استفاده می شود انگلیسیزبان  ، ازپزشکیفهم برتر برای فرانسه و زبان از  حقوق،

 نیز باید از ادبیات عرب استفاده کنیم. علوم اسلامیبرتر 

 زبان و ادبیات عرب نیز مانند دیگر زبان ها علومی را در بر دارد که شاید بتوان اهم آن ها را

ها، علم لغت براى نگرش در بنیاد واژه . علم صرفبلاغی دانستنحو و علوم  لغت، صرف،

 راى نگرش در جایگاه معناییواژگان در تراکیب و جملات وعلم نحو ببرای فهم معنای واژگان، 

ه وضع گردید و جملات تراکیب معنای نهایی اینبراى ارزیابى و نگریستن بهنیز علوم بلاغی

حالاتی ر اداى به وسیله آن از اشتباه دگیرد: دانشى که سه دانش را فرا مىخود  علوم بلاغی .اند

دانشى که به وسیله .نام دارد« علم معانى»شود ساند، پرهیز مىشنونده بر خواهد بهکه گوینده مى

علم »ردد و آن را گاز پیچیدگى معنوى یعنى ناآشکارى دلالت سخن بر مقصود، پرهیز مى آن

گفته « علم بدیع»سخن پرداخته می شود به نیکوسازى نامند و دانشى که به وسیله آنمى« بیان

 1شود.مى

در مجموع احوال و مقتضیات حال را بررسی خود از ابوابی تشکیل گشته است که  علم معانی

استفاده از هر یک از این بری و انشایی و جایگاه جملات خو انواع حقیقتمی کنند. برای مثال 
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های  معرفهنکره و انواع، احوال اجزای جمله و تاثیرات معنایی این احوال مانند ذکر و حذف و 

آثار معنایی وصل و فصل جملات، آثار ، ات مختلفو تقدیم و تأخیر و اطلاق و تقیید گوناگون

معنایی کم گویی و زیاده گویی و تساوی گویی و دیگر موضوعاتی که در این علم بحث می 

 1گردد.

از گره های معنوی کلام جلوگیری کرده  دارای مباحثی می باشد که روی هم رفتهم بیان نیز عل

مباحثی مانند انواع تشبیه، انواع مجاز و استعاره، انواع کنایه  و به آشکار سازی معنا می پردازد.

 2زیبایی معنایی هر نوع از آن ها. و

بر زیبایی و شیرینی کلام  در مجموعاست که  شامل آشنایی با آرایه هاییهم  همچنین علم بدیع

آرایه هایی از قبیل ایهام، ایهام تناسب، تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مبالغه، می افزاید. 

 3جناس، سجع و ... می باشد.

 این سه علم روی هم رفته علوم بلاغی را تشکیل می دهند.البته متأخرین علم بلاغتآشنایی با

را هم نیکو شمرده و برخی از این مسائل را « علم سبک شناسی»و « های گفتاری سبک»

با شکلى که  هاى پیوند یافتهسبک یا اسلوب، معنای شکل گرفته در واژه.بررسی می کنند

 4.گزاردکند و در جان شنوندگان، بیشتر اثر مىدستیابى به مقصود از سخن را نزدیکتر مى

ان گذار و وضع کننده ای برای علوم بلاغی شاید نتوان به صورت دقیق و مشخص یک بنی

موجود می باشد  انسانیهر  طبعمعین کرد؛ چرا که این علوم از دسته علوم تکوینی است که در 
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 1مردم رواج یافته و واضع خاصی نداشته است.در بین و به خودی خود و به صورت تعیّنی 

این علوم مشخص کرد. قواعد ده ولیکن می توان شخصی را به عنوان تدوین کننده و تنظیم کنن

ر علم از علوم بلاغی متفاوت است، برای مثال برخی تنظیم کننده در هالبته این مسئله تاریخی 

می  معتزّالابن عبد الله و علم بدیع را  ابوعبیده، علم بیان را عبد القاهر جرجانیعلم معانی را 

این علوم بلاغی معرفی کرد  تمام در جمع آوری تریک نفر را مؤثر بتواناگر ولی شاید  2دانند.

از متکلمان قرن  جاحظملقب به  ابوعثمان عمرو بن بحر که مانند بسیاری از بلاغیون بهتر باشد

را در چهار مجلد بزرگ می نویسد و در آن دیدگاه  التبیین و البیانکتاب  را نام برد که 3و  2

رب را و همچنین بسیاری از آرای معاصران های بلاغی عرب و برخی از دیدگاه های غیر ع

 3خویش را در آن ذکر می کند.
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 فصل دوم

 و علوم بلاغی ارسطو

 ارسطو

دیده به جهان گشود. وی با توجه به قبل میلاد قرن چهارم ارسطو دانشمند شهیر یونانی که 

همان هنگام و احتمالا  ازعلاقه اش به فلسفه از شاگردان فیلسوف بزرگ یونان، افلاطون، شد و 

ش، علاقه مند به تحقیق در منطق بود.این گونه بود که مبدع  علم منطق صوری به تشویق استاد

او نظریات  منطقی اش را در سلسله رساله  .شد که بیشتر شهرت امروزش به همین خاطر است

عام آن زمان ه نام ارغنون جمع آوری کرده است. او همچنین رساله هایی با موضوعات هایی ب

می دارد که در اواخر عمرش به تدریس این موارد  شعر لاق، خطابه ومانند سیاست، اخ

. ارسطو در اطراف فوت استادش افلاطون آتن ، البته چندی هم به متافیزیک پرداختپرداخت

را ترک می گوید و بعد از مدتی در مقدونیه تربیت شاهزاده ای را بر عهده می گیرد که بعدها 

اسکندر، ارسطو به آتن بازگشت و مدرسه ای . بعد از به سلطنت رسیدن ش جهانی شدنام

تاسیس کرد و به تدریس پرداخت. پس از مرگ اسکندر نیز آتن را ترک کرد و یک سال بعد 

 1در گذشت.
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 رابطه ارسطو و بلاغت

دارد. ارسطو در نظریات منطقی خویش گاهی در خور موضوع از آرای بلاغی خود پرده بر می 

آرایی که در واقع برای هرچه بهتر ادا کردن یک موضوع منطقی بیان گشته است و این آیندگان 

این چنین آرایی را می توان در رساله های فن شعر و  بودند که آن ها را علوم بلاغی خواندند.

 خطابه ارسطو مشاهده کرد.

ن را محاکات طبیعت یا ارسطو در کتاب فن شعر ابتدا تعریفی از شعر مطرح می کند و آ

محاکات اعمال نیک و بد انسان می داند بصورتی که روایت متن واقع نباشد بلکه باید آغشته 

به تخیل باشد. سپس وی این محاکات را دسته بندی می کند و انواع شعر مانند تراژدی، درام و 

به شرح عبارت  کمدی را بیان می کند و به تفصیل به تراژدی می پردازد. بعد از آن ارسطو

به نظر او زبان شعر از زبان روزمره جداست  غی مرتبط با آن سخن می گوید.شعری و فنون بلا

و در سطح بالاتری از آن قرار دارد به همین خاطر در شعر کلمات غیر معمول مانند انواع مجاز 

آرایه  و نکات دستور زبانی و استعاره به وفور یافت می شود. وی در لا به لای مباحثش به

تضاد نیز اشاره ای داشته و به شعر درام می پردازد و کتابش را با مقایسه بین تراژدی و درام به 

 1پایان می رساند.

ارسطو به سه بخش عمده تقسیم شده است. ارسطو در بخش اول به تعریفی از  کتاب خطابه

ر بخش دوم کتاب خطابه و اقناعی بودن آن می پردازد و انواع خطابه را شرح می دهد. د

. در بخش سوم ویژگی ها و صفات مخاطبین را و علت و شیوه اقناع هر یک را بیان می کند

را طوری بیان می کند که  بر مخاطب حالات اثرگذاری کلامارسطو به صورت هنرمندانه کتاب، 
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در به زبان یونانی محدود نشده و بر تمامی گویش ها قابل تطبیق است. این در حالی است که 

در این  دو بخش گذشته آثار فرهنگ عمومی یونان باستان و تعاملاتشان به چشم می خورد.

جاز و اطناب در خطابه، ظرافت بخش ارسطو به بررسی مواردی همچون سبک های گفتاری، ای

البته در پایان این بخش مجددا به سراغ روش های اقناع  .می پردازدهای بیان، انواع مقدمات 

کتاب خود را اولین کسی می داند که در مورد  این وی در بخشی از 1ی پردازد.طرف مقابل م

 2خطابه این طور بحث می کند.نحوه اجرای 

 

 تاثیر نظریات ارسطو بر علوم بلاغی

این فرضیه وجود دارد که بسیاری از قواعد و  در مورد اثر گذاری آرای ارسطو بر علوم بلاغی

که به شرح و تبیین -دسته بندی های موجود تحت تاثیر نظریات ارسطو و دیگر فلاسفه 

شکل گرفته است. شاید این فرضیه به خاطر این به وجود آمده -نظریات وی می پرداختند

غی یافت می شود. اما در باشد که شباهت ها وتطبیقات فراوانی از نظرات ارسطو بر قواعد بلا

علوم بلاغی نیز مانند علوم منطقی از دسته علوم پاسخ می توان گفت همان طور که ذکر شد 

تکوینی می باشند که در طبع آدمی یافت می شود و ارسطو، جاحظ یا دیگر افرادی که درباره 

انی است. پس طبع انساین علوم نظراتی بیان کردند در واقع یک جمع آوری و تدوین و تنظیم 

نباید این را بعید شمرد که این گونه نظرات شباهت های وافری با یک دیگر داشته باشند. البته 

همچنین ممکن است که تفاوت هایی هم رخ دهد؛ زیرا که امکان دارد که طبع یک نفر نسبت 
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 این است که در تمامی انسان هابه دیگری دارای نقاط قوتی باشد، ولی آن چه مسلم است 

را مطبوع و مطلوب این آرایه های بلاغی و  می شودکوچک ترین جنبه های طبع ادبی یافت 

بر این می توان گفت که ارسطو نکات بلاغی مرتبط با نظریات منطقی خود را بنا می داند. بنا 

بر طبعش به نگارش در آورده است و جاحظ نیز نکات بلاغی مرتبط با علوم قرآنی و علم کلام 

نکات متشابهی را  ارش در آورده است و این دو به خاطر ظرافت طبعی که داشته اند،را به نگ

  بیان کرده اند.

جدای از این سبک بیان ارسطو در این مسئله، سبک باید هاست؛ در صورتی که سبک بیان 

بسیاری از کتب بلاغی سبک باشد هاست. بدین شرح که ارسطو در آرایش این گونه می گوید 

ن حالت باید از فلان آرایه استفاده کرد؛ حال آن که دیگر کتب می گویند اگر فلان که در فلا

. ناگفته نماند این تعارض سبک و بیشتر حالت تطبیقی دارد آرایه باشد بیانگر فلان حالت است

ها به خاطر تفاوت به کار بستن این علوم است؛ ارسطو بلاغت را برای یک خطابه مطلوب به 

 معارف قرآنی و اسلامی. درکتطبیق و کار می بندد و بلاغیون برای 

 مطرح می کند اشاره کرد. ایشان دکتر شوقی ضیفمی توان به استدلالی که  نیز ها غیر از این

می گویند که کهن ترین این آثار آثار ارسطو عربی درباره ترجمه های  1ابن ندیمز قول ا

)متوفی  متی بن یونساز  وهـ ق(  252)متوفی  کندیتلخیصی است از فن شعر ارسطو توسط 

هـ ق( به عنوان اولین کسی که کتاب ارسطو را به طور کامل به عربی ترجمه کرده است  323

)متوفی  اسحاق بن حنیندو ترجمه خطابه یاد می کند؛ یکی منسوب به  سپس ازنام می برد. 
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که مترجمش مشخص نیست. سپس از آن  نقل قدیمهـ ق( و دیگری کتابی است به نام  293

البیان و بود، وی حتما در کتاب  جاحظاین گونه نتیجه می گیرند که اگر این ترجمه قبل از 

ی توان این ادعا را داشت که آرای ارسطو در گام های پس حداقل م1از آن یاد می کرد. التبیین

آرایی است که اولیه تدوین و تنظیم بلاغت عرب اثر مستقیمی نداشته است و اگر چیزی باشد 

 گشته و به کار برده می شده است. در محاورات و دهان به دهان می

شعر و خطابه  که آن ترجمه های صورت گرفته از فن شایان ذکر استنیز البته این نکته 

به سزایی نداشته است لیکن در پیشرفت و  تاثیرارسطو شاید در نظام گیری ابتدایی بلاغت 

با توجه به همین  ة بن جعفرقدامنقش پررنگی را ایفا کرده است؛ چرا که تطور این علوم 

ترجمه ها کوشید بلاغت عربی را طبق اصول یونانی تحلیل کند. وی اولین کسی بود که علوم 

بلاغی را بر اساس منطق ارسطویی تنظیم کرد و با کمک فن شعر و خطابه و منطق و فلسفه 

و بدین طریق نظرات ارسطو به صورت رسمی و به عنوان  را قلم زد نقد الشعرارسطو کتاب 

 2.تکمیل کننده وارد علوم بلاغی شد
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 فصل سوم

 برخی از نظریات بلاغی ارسطو

همان طور که ذکر شد قواعدی که ارسطو در راستای علوم بلاغی بیان می کند در دو رساله فن 

اگر بخواهیم به حجم این قواعد بپردازیم برخلاف انتظار می بینیم  شعر و خطابه نگاشته است.

عر به مراتب کمتر از آرای بلاغی خطابه است. در واقع ارسطو در فن شعر که آرای بلاغی فن ش

 به انواع موضوعی شعربیشتر پرداخته است.

 ی پردازیم.از این نظریات و تطبیقات بلاغی آن ها م پاره ایدر این فصل به 

 

 سبک گفتاری

ول آن که ارسطو در راستای معرفی یک خطابه مطلوب سه مسئله را لازم بررسی می داند؛ ا

وسائل اقناع از کجا گرفته شده است، دوم این که چه سبکی باید برای گفتار باشد و سوم این 

آن چه که در این میان برای ما اهمیت دارد مسئله  1که اجزای گفتار چگونه باید مرتب شود.

سبک گفتاری است؛ مسئله ای که ارسطو اهمیتش را این گونه بیان می کند که کافی نیست که 

ه باید چیزی برای گفتن داشته باشیم بلکه علاوه بر آن لازم است که مطلب را آن گونه کفقط 

طور که آمد ارسطو سبک و اسلوب گفتاری  همان2تر به آن بخشید.بیان کنیم و جلوه ای مؤثر

سبک شناسی را امر  دنباله کاردر را باعث اثرگذاری بیشتر یک گفتار بر مخاطب می داند اما 
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در  باز ولیکن 1به خاطر خطابه می داند.کم ارزشی می خواند و خود را ناچار از بررسی آن 

سپس به بیان فضیلت های یک  2ادامه سبک شناسی را در هر دانشی اندکی ضروری می داند.

 می پردازد که خود نظرات بلاغی دیگری می باشند.خطابی سبک مطلوب 

به خصوص متأخرین آن ها بحث سبک شناسی را یکی از مسائل دارای علمای علم بلاغت 

این که چرا  3اهمیت بلاغت به شمار می آورند و آن را برای طالبان این علم نیکو می شمارند.

لم، اسلوب شناسی را موضوع مهمی تلقی می کنند به این خاطر است که آشنایی ععلمای این 

شیوه استفاده از آن و جایگاه بهره از آن را می شناساند. این خود باعث با سبک های هر گفتار 

از یک گوینده نامتوقع می شود که خواننده تغییر سبک در یک گفتار را یا به کار گیری سبکی 

 وی نزدیکش کند.فضای فکری  بهغرضی دانسته و حکیم را به خاطر 

 

 4حقیقت و مجاز

ارسطو در راستای معرفی یک سبک گفتاری مطلوب سخن را به حقیقت و مجاز می کشاند و 

کلامی را که مجاز در آن رخ نمایان کرده است فخیم تر می داند. وی راهکار اصلی را پرهیز از 

می داند و علت آن را نیز ستایش انگیز غریب  ناآشنا و عباراتکاربرد های متداول و استفاده از 

او برای بسط این مطلب به شرح مجاز می پردازد؛ البته  5بودن اشیای دور از ذهن می خواند.
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اصلی این بحث را فن شعر می داند و مجاز آوری برای نثر نویس را کاری  پیش از آن مرجع

که در ارسطو مجاز را دارای سه صفت وضوح و ظرافت و غرابت می داند، بل 1دشوار می داند.

بالاترین درجه این صفات قرار دارد. همچنین می گوید که مجاز آوری کاری تقلیدی نیست و 

همانند  سپس مجاز را محصولی از تمثیل می داند، پس باید 2نمی توان آن را از دیگری گرفت.

از  تر و برای تحقیر بایده گونه ای که برای ستایش باید از همه بهب ؛متناسب با گفتار باشد آن

با پذیرفتن تفاوت زیبایی کلمات، قایل به عدم ترادف واژگان در ادامه  همه بدتر را مجاز آورد.

ارسطو پس  4البته در جایی هم نامناسب بودن مجاز ها را باعث سردی بیان می داند. 3می شود.

مثال هایی در این راستا بیان می کند و  می داند؛را هم نوعی مجاز  آن شده و تشبیه وارد از آن

اشاره دارد که این مثال ها را هم می توان با مجاز بیان کرد و هم می توان با تمثیل به در انتها 

 5این صورت که تشبیه مجازی است که نیاز به کلمه توضیحی ندارد.

علم بیان و پس از مبحث تشبیه ذکر می کنند. بلاغیون مبحث حقیقت و مجاز را زیر مجموعه 

مجاز مرسل و  عمده ایشان پس تعریف مجاز به دسته بندی آن می پردازند آن را به دو قسمت

را مجازی می دانند که رابطه  -یا همان استعاره- مجاز استعاری تقسیم می کنند. مجاز استعاری

آنان فقط  6رابطه اش غیر آن است.مجاز مرسل  لیاش با معنای حقیقی رابطه شباهت است و

استعاره را زیر مجموعه تشبیه می دانند، آن هم به علت وجود رابطه شباهت با معنای حقیقی 

همان طور که اشاره شد بلاغت  .و مجاز مرسل را قسمی جدای از تشبیه تلقی می کنند ،است
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اکثر کتب بلاغی  این روشکل گرفته عرب بر اساس باشد ها بوده و ادبیاتی تطبیقی دارد؛ از 

پرداخته و برای هر جزء و ریز بینی هایی پس از بیان این تقسیم به تشریح اجزای هر دو قسم 

 1می پردازند. یت هامطلوب تر بهکم لی متاسفانهو تطبیقاتی ذکر می کنند و مثال ها

 

 2ایجاز و اطناب

ب آن می رسد. وی مستقیما ارسطو در ادامه بحث از مطلوبیت های سبک تکلم به ایجاز و اطنا

 7و بدون مقدمه وارد باید های ایجاز و اطناب می شود و راه کار هایی را مطرح می کند. وی 

مورد را برای اطناب در گفتار پیشنهاد می کند و عکس این موارد را برای ایجاز. استفاده 

غییر مفرد ها به کار بستن صفات و مجاز های یک چیز، ت تعاریف یک لغت به جای آن لغت،

 به جمع برخی از راه کار های ارسطو برای اطناب در کلام است.

علمای بلاغت مسئله ایجاز و اطناب را در انتهای علم معانی و به عنوان مبحث پایانی ذکر کرده 

ایشان پس از تعریف آن ها به دسته بندی و جایگاه کلامی آن ها نیز می پردازند. در پایان اند. 

ناگفته نماند که  حالات متکلم که مقتضای ایجاز یا اطناب را دارد بیان می کنند.هم برخی از 

 3هم سخن به میان آورده اند. -که یکسان بودن لفظ و معنا می باشد-بلاغیون راجع به مساوات 
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در این قسم فقط خواسته شده بود که برخی از تطبیقات آرای ارسطو بر بلاغت بررسی شود 

ذکر  1امه مباحثش نکات دیگری نیز درباره علوم بلاغی و حتی زبان شناسیارسطو در ادوگرنه 

 می کند که از حوصله این نوشته به دور می باشد. 
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 فصل چهارم

 جمع بندی

همان طور که دیده شد با وجود نظریات مربوط به علوم بلاغی در بین آرای ارسطو، این 

نظریات پایه گذار علم بلاغت فعلی عرب نبوده است و بلکه فقط اثر تکاملی آن هم پس از 

دسته بندی داشته است. اگر هم شباهتی در آرا و نظریات ارسطو و دسته بندی اولیه بلاغت 

 ه چشم می خورد به علت طبعی بودن این علوم می باشد.علمای علم بلاغت ب
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