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 .مقدمه1
هـا( بـر    امروزه اهميت تحقيقات تطبيقی )چه در حوزۀ ادبيات فارسی و چه در ديگر حوزه

همگان آشکار است. گستردگی علم و دانش در روزگار ما و افزايش پيوند و ارتبـاط بـين   
هـای گونـاگون(، ايـن مهـم را بـيش از پـيش نمايـان         های مختلف علوم )به زبان زهحو
های اخير به اينگونه مطالعات توجـه   سازد. در رشتۀ زبان و ادبيات فارسی نيز در سال می
اسـت. در   ها داير گرديـده  ای که گرايش ادبيات تطبيقی در دانشگاه گونه  ای شده، به ويژه

ی درسی بر مبنای مقايسه و مقابلۀ متون عربی و فارسی شکل اين گرايش، ابتدا واحدها
های ديگـر(   ها، متون انگليسی )و برخی زبان گرفته بود، اما در ادامه با تجديد نظر در آن

 نيز در اين واحدها گنجانده شد.
گيـری از   در حوزۀ بالغت فارسی، سيروس شميسا جزء اولين کسانی بود که بـا بهـره  

بنـدی مسـائل بالغـی پرداخـت. بـا       شناسی به طبقه پايۀ مباحث زبانموازين علمی و بر 
توان به آشفتگی ايـن   بندی مباحث در کتب بالغی گذشته می های دسته نگاهی به شيوه
 حوزه پی برد:
در ترتيب محاسن بديعيۀ مؤلفين طرق مختلفـه دارنـد. بعضـی محسـنات     »

ابتـدا بـه معنويـه     مفتـاح ال تلخـيص لفظيه و پس از آن معنويه را بيان نموده. در 
کرده، پس از آن محسنات لفظيه را بازنموده، و اقتباس و تضمين و تلميح را در 
خاتمه آورده. خواجه رشيدالدّين درهم آميخته و ترصيع و تجنـيس را بـر سـاير    
صنايع مقدم داشته. ما قلم بر سر کشيديم اختيار خويش را، و اختيـار را بـا قلـم    

ا اشکال و حروف سبقتِ آشنايی داشـت، ترتيـب حـروف    واگذاشتيم، قلم چون ب
ضرورت ارتباط مطلـب از ايـن    تهجی را انسب دانست، ولی در بعضی مقامات به

اشتقاق و تناسب را از ايهام تناسـب فاصـله    ترتيب خارج شد و اشتقاق را از شبه
 (.39: 1377)گرکانی، « نداد و سَرِ هر يک را ارباب فطنت مستحضر خواهند شد

شود، در يکی از معتبرترين کتب بالغی گذشته، نويسنده پس از  که مالحظه می انچن
ترين روش را برای تنظـيم صـنايع    بندی، سرانجام، نامناسب های مختلف طبقه بيان شيوه
هـيچ  « معـانی »و « بـديع »، «بيـان »است. همچنين، در اين کتب ميان سه حـوزۀ   برگزيده
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ايـن اخـتالل نيـز در    اند که  هم آميخته ه حوزه را دراند و مباحث هر س تفاوتی قائل نشده
 .کتب دکتر شميسا و برخی ديگر از محقّقان معاصر برطرف شده است

هـای   شدن اين مباحث در کتب بالغی فارسی، زمينه بـرای بررسـی   امروزه با علمی 
در   است، اما اين بدان معنا نيسـت کـه مباحـث مطـرح     ای بازتر شده رشته تطبيقی و ميان

کتب بالغی گذشته به سويی نهـاده شـود. از قضـا گـاهی در ايـن کتـب مبـاحثی ذکـر         
ها نمايان  ها و ملل، اهميت آن است که امروزه با در نظر گرفتن بالغت در ديگر زبان شده
در بالغت انگليسـی و شـواهد متـون    « استعاره»شود. برای نمونه با نگاهی به تعريف  می

در بالغـت  »توان به اهميت اين مبحث پی برد:  ت میبالغی کهن فارسی برای اين صنع
 My love isانگليسی، مراد از استعاره، تشبيهی است که ادات تشبيه نداشته باشد؛ مثالً: 

a red rose :عشق من يک گل سرخ است» (Abrams, 2015: 133). 

م است؛ چراکـه هـ   نمود يافته« تشبيه بليغ»از ديد کتب بالغی فارسی، در اين عبارت 
است اما بـا نگـاهی بـه شـواهد      به )= گل سرخ( را قيد کرده مشبّه )= عشق( و هم مشبّهم

شويم که قدما نيز گـاهی اسـتعاره را بـه همـين      در کتب بالغی سنّتی متوجه می  مطرح
کردند؛ برای نمونه، شمس قيس رازی بيت زيـر را بـرای اسـتعاره ذکـر      صورت درک می

 است: کرده
ــازِ » ــۀ بـ ــا حملـ ــت  بـ ــوهيبـ  تـ
 

ــد    ــوتر آمـ ــا کبـ ــاهين قضـ  «شـ
 (.379: 1399)شمس قيس،         

. شاهين قضـا نيـز بـا    1اضافۀ تشبيهی است« شاهين قضا»و « هيبت بازِ»در اين بيت، 
؛ يعنی بيت از ديد بالغـت فارسـی در بـر دارنـدۀ     است همانند شده« کبوتر»تشبيه بليغ به 

(. 194: 1397د )ر.ک؛ شميسـا،  شـو  تشبيه است، اما در بالغـت انگليسـی، اسـتعاره مـی    
بنابراين، شاهدی که ممکن است در نگـاه نخسـت نادرسـت باشـد، از ديـدگاهی ديگـر       

 پذيرفتنی است.
( در بالغت انگليسـی  Climaxباری، در جستار حاضر به مقايسۀ تطبيقی کاليمکس )

شايان ذکر  ايم. پرداخته« ارتقاء»يا « ارتفاع»شدۀ فارسی با عنوان  و يکی از صنايع فراموش
است که در بالغت انگليسی، گاهی صنايع ادبـی نقيضـی دارنـد؛ مـثالً در برابـر مبالغـه       
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(Hyperbole صنعت ،)«گرفت کم( »Understatement کاربرد يافتـه )  ( دربـارۀ ايـن   اسـت
(. بنـابراين، در بحـث مـا نيـز در برابـر کاليمکـس،       692: 1392ر.ک؛ همان، اصطالح، 

( قـرار دارد کـه گرچـه در بالغـت     Bathos( و بـاثوس ) Anti-Climaxکاليمکـس )  آنتی
هـايی دارد کـه در    است، اما در ادبيـات فارسـی نمونـه    فارسی با عنوان خاصی ذکر نشده
 است. بخش ديگر مقاله بررسی شده

 . پيشينۀ پژوهش6

، نويسنده ذيل بخشی از شعرهای سپهری مختصـراً بـه صـنعت    هشت سهرابدر کتاب 
(، ليکن به مباحث مـذکور  69ـ64: 1391است )ر.ک؛ تبريزی،  اره کردهارتفاع و اهباط اش

نويسی و مطالعات ادبی، اغلب به  است. در کتب مربوط به داستان در مقالۀ حاضر نپرداخته
؛ 196: 1319انـد و نـه در بالغـت )ر.ک؛ صـفوی،      در پالت داستان پرداختـه  کاليمکس
 (.414: 1316و داد،  362: 1313پاينده، 

 ايسۀ تطبيقی کاليمکس و صنعت ارتفاع. مق3
در اين بخش، به مقايسۀ تطبيقی کاليمکس در بالغـت انگليسـی و صـنعت ارتفـاع در     

، کاليمکس در دو حوزه  که ابرمز متذکر شده ، چنانکاليمکسپردازيم.  بالغت فارسی می
ـ Abrams, 2015: 54ـ بالغت )6پالت داستان و  ـ1است:  نمود يافته ا (. موضوع بحث م

رو، تنها به همين حوزه خواهيم پرداخـت.   به حوزۀ دوم، يعنی بالغت مربوط است و ازاين
تدريج از فرود به سـمت اوج صـعود    کاليمکس در بالغت عبارت از آن است که امری به

(؛ برای نمونه، در اين عبارات شکسپير Ghods, 1964: 57 & Abrams, 2015: 28کند )
 :گيرد تدريج اوج می اسزاگويی بهن ،دوازدهم شبدر نمايشنامۀ 

“ ill you help? An ass-head and a coxcomb and a knave, a thin-faced 

knave, a gull” (Ghods, 1964: 57). 
مايه، يـک   و يک رذل، يک رذلِ کم خر و يک جلف )آيا کمک خواهی کرد؟! يک کلّه

 شعور!(. بی
 تر: اينک چند مثال ساده

“I want you, I love you, and I adore you” (Ibid). 
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 پرستم!(. خواهم، من تو را دوست دارم، من تو را می )من تو را می
“At first she smiled, then she laughed, and at last she burst into 

laughter” (Ibid). 
 )ابتدا لبخندی زد، سپس خنديد و سرانجام، از خنده منفجر شد!(

کند تا به نقطۀ  تدريج صعود می د، در اين عبارات، يک امر بهشو که مالحظه می چنان
 اوج برسد.

يـا  « ارتفـاع »باری، معادل اين مبحث، در بالغت سنّتی ما صـنعتی اسـت بـا عنـوان     
ای  گونـه   ، بلکه از قضا نام آن نيز بـه  که نه تنها همين مسائل در آن مطرح شده« ارتقاء»

 اند! اينک شرح مبحث: داندهاست که گويی همان را به انگليسی برگر
 ارتفاع: در اصطالح، شعرا صفتی را آغاز کنند و آن را باال برند به اظهار چيزی چند:»

 قطره باران گشت و بـاران سـيل و سـيل انگيخـت رود    
 

 

ــی     ــا م ــت و دري ــا گش ــوح   رود دري ــان ن ــود طوف  «ش
 

 آمــــد بهــــار و گلــــبن اميــــد بــــرگ شــــد     
 

 

ــل گــالب    ــل و گ ــرگ غنچــه، غنچــه گ  «شــد شــد ب
 «(.ارتفاع»: ذيل 1377)دهخدا،                               

 است: نيز چنين آمده« ارتقاء»در تعريف صنعت 
: بالقاف در لغت، برآمدن است و در اصطالحِ بلغا آن است که صفتی آغاز ارتقاء»

 کند و بر مراتب باال برد. مثاله بيت:
 در سراب افتد اگر يک قطرۀ خوی از لبت

 

 

 چشمه را آب حياتش زايد و خيـزد نبـات   
 

کند و به ترقی آن صـفت را بـاال بـرد کـه اگـر       اول، صفتِ لب معشوق می
ای از لب تو بر زمين سراب افتد، از او چشمه بيرون آيد، وليکن چشمۀ آب  قطره

حيات و از آن آب، نبات خيزد. لفظ نبات دو معنی دارد: يکی سبزه، دوم نبات از 
« الصـنايع  جـامع ن بيت، صفت به سه درجه ارتقا نموده. کذا فی شکر. پس در اي

 «(.ارتقاء»: ذيل 1377، و ر.ک؛ دهخدا 149: 1ج تا،  بی)تهانوی، 

اسـت )قطـره    تدريج صعود کـرده  شود، در اين ابيات نيز امری به که مالحظه می چنان
 طوفان(. شاهدی ديگر: ←دريا  ←رود  ←سيل  ←باران  ←
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 لِ نـاممکن نجنبـانی  نگر تا حلقۀ اقبا»
 

 

 «سليما، ابلها البلکه مرحوما و مسـکينا  
 (.916: 6، ج 1372)انوری،              

تدريج ناسزاگويی بـه سـمت بـاال     در اين بيت انوری نيز همچون عبارات شکسپير، به
 ای ديگر: است. نمونه صعود کرده

ــات دری چشــــمه»  ای بــــود زآب حيــ
ــر   ــد و رود بح ــمه رودی ش ــان چش  هم

 

 بــــر آن رود بــــر، رودکــــی رائــــدی 
 «دريـــا بـــه جـــزر و مـــدی يکـــی ژرف

 (.491: 1319شميسا، )                     

و هم شواهد « ارتفاع»شده ذيل صنعت  های مطرح شود، هم نمونه که مشاهده می چنان
رو، شايسـته اسـت    اين ديگر، با صنعت کاليمکس در بالغت انگليسی شباهت تام دارد. از

ويسان آينده اين مباحث را در کتب بديع داخل کنند و شايد بهترين بخش برای ن که بديع
ای اغراق را در خـود   باشد؛ چراکه اين صنعت مضمراً گونه« اغراق»طرح آن، ذيل صنعت 

 نهفته است.
لغـت  « تکـرار »، تأکيـد را روی  «ارتفـاع »شـود کـه صـفوی در صـنعت      يادآوری مـی 

 است )و نه اوج و صعود(: گذاشته
رتفاع: در سنّت مطالعۀ بديع، به تکرار واحدی واژگانی در بندهای بعدی گفتـه  ا»

 شود؛ برای نمونه: می
 . قطره باران گشت و باران سيل و سيل انگيخت رود1

 

 

ــی    ــا م ــت و دري ــا گش ــوح   رود دري ــان ن ــود طوف  «ش
 

از بخش گزارۀ جملۀ اول مجدداً در بخش نهاد  "باران"بينيم که  می 1در نمونۀ 
، "رود"، سـپس  "سيل"يابد و همين تکرار به ترتيب، برای  لۀ دوم کاربرد میجم

شود. ايـن بـه اصـطالح شـگرد در زبـان       مشاهده می "دريا"و در نهايت، برای 
 خودکار فارسی نيز بسامد وقوع بااليی دارد؛ برای نمونه:

هـم  . من ماجرا را برای بابام تعريف کردم، بابام هم به داداشت گفت، داداشت 6
 (.49ـ44: 1319)صفوی، « برای زنش تعريف کرد
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به عقيدۀ نگارنده، نکتۀ مهم همان اوج تدريجی است و تکرار واحـدهای واژگـانی در   
درجۀ دوم اهميت قرار دارد. اين برداشت صفوی )بر پايۀ تکرار اجزاء( بيشـتر بـه صـنعت    

 شود: مربوط می« متتابع»
جمله( چند مطلب ذکر شود، بـه  آن است که در مصراع دوم )يا لف و خبر »

 :نحوی که هر مورد ادامۀ معنايی و توضيح مورد قبلی باشد
 دل اندام سـنگين  گرم باز آمدی محبوب سيم

 

 آيـد  نه همين دل ز غم عشق بـه جـان مـی   

 

 

* 

 گل از خارم برآوردی و خـار از پـا و پـا از گـل    

 )سعدی(                                           

 آيـد  ان، جان به لب و لب به فغان میدل به ج

 (.191: 1319)شميسا،  «)رأفت(                

ای  هـم گونـه  « متتـابع »تـوان گفـت    با در نظرگـرفتنِ اوج در ايـن شـواهد نيـز مـی     
کمتـر  « کاليمکس»و « ارتفاع»گيری تدريجی آن نسبت به  است، ليکن اوج« کاليمکس»

 است.

با صنعت اهباط  (Anti-Climaxکالمکس ) آنتی و (Bathosباثوس ) . مقايسۀ تطبيقی4
 در بالغت فارسی

که پـيش از ايـن اشـاره شـد، در بالغـت انگليسـی در برابـر کاليمکـس، صـنعت           چنان
رود که در ادامه به توضيح و تطبيـق آن بـا بالغـت فارسـی      کار می به« کاليمکس آنتی»

 پردازيم. می
يمکـس اسـت؛ يعنـی امـری     ، درسـت بـرعکس کال  (Anti-Climaxکالمکس ) آنتی

 : سـقوط( را معـادل  Bathosتدريج از اوج به سـمت فـرود ميـل کنـد. ابرمـز بـاثوس )       به
هـايی قائـل    ها تفـاوت  است، ولی بين کارکرد آن دانسته (Anti-Climaxکاليمکس ) آنتی
داند که ايـن جنبـه در بـاثوس     ای طنز می کاليمکس را متضمن گونه است. وی آنتی شده
(Bathos )هايی که او برای باثوس ذکر کرده، بـدين قـرار    تر است. يکی از مثال رنگ کم

 است:
“For God, for Country, and for Yale!” (Abrams, 2015: 28). 
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 )برای خدا، برای کشور، برای ييل(.
ترتيب و آرايش بالغی آن بـه يـک اوجِ منظورشـده    »نويسد:  ابرمز در توضيح آن می

 :Abrams, 2015« )است ای ايجاد شده داللتِ آن، اُفت ناخواسته کند... اما در حرکت می

(. اين صنعت گرچه با عنوان خاصی در کتب بالغی فارسی ضبط 31: 1314و ابرمز،  25
 است، ولی در متون ادبی فارسی شواهدی دارد؛ برای نمونه در اين بيت: نشده
 محنت شد ز بس غم بار شد بر غم دريـای جهان »

 

 
 را جوهـا و  نهـر و  رودچـو جمـع آرنـد     درياشود  

 

 است: کالم به ترتيب، از امری کالن به امری خُرد نزول و سقوط کرده
 «.جو ←نهر  ←رود  ←دريا »

 ای ديگر: نمونه
 اهل کاشانم»

 روزگارم بد نيست
 «ذوقی سرِ سوزنهوشی،  خردهنانی دارم، تکه

 (.179: 1391، )سپهری

 است: ری بزرگ به امری ناچيز سير کردهدر اين بخش نيز چينش کلمات از ام
 «.سرِ سوزن ←خرده  ←تکه »

را برای اين «( ارتفاع»)در برابر « اهباط»بر پايۀ همين ابيات، برخی از معاصران عنوان 
(. به هر روی، ايـن صـنعت نيـز بايـد     69ـ64: 1391اند )ر.ک؛ تبريزی،  صنعت ذکر کرده

و... بررسی « سقوط»، «فرود»، «تنزل»، «اهباط»ون هايی چ ن مورد توجه قرار گيرد و با عنوا
 شود.

[ گاهی Anti-Climaxسقوط ]= »دهد:  کاليمکس را اينگونه توضيح می اما ابرمز آنتی
رود. اما اصطالح سقوط کاربرد ديگری نيز دارد کـه   کار می [ بهBathosمعادل با اُفت ]= 

يسنده از سبک گفتار جدی و رفيع بار معنايی منفی ندارد و به معنی سير تنزلی عمدی نو
يافتن به مضمون کُميک يـا طنزآميـز صـورت      مايه است که به منظور دست به هزلِ کم

شود، اين نوع  که مالحظه می (. چنانAbrams: 2015: 28و  31: 1314)ابرمز، « گيرد می
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شود، ليکن در بحث پيشين تنها سـير نزولـی مطـرح بـود. در      از سقوط منجر به طنز می
کنـيم و آنگـاه ادامـۀ مباحـث ابرمـز را پـی        اينجا، ابتدا با مثالی ساده مطلب را تبيين می

 گيريم: می
“Robert Boyle was a great man, a very great man; he was the father of 

chemistry, and brother to the Earl of Cork” (Ghods, 1964: 57). 

بسيار بزرگ. او پدر علم شيمی و برادرِ آقای اِرل )رابرت بويل مرد بزرگی بود؛ مردی 
 کرک بود(.

را به اوج رسانده، ناگهان با ذکـر  « رابرت بويل»در اين عبارات، نويسنده پس از آنکه 
اسـت   ای طنز ايجاد کرده است و با اين کار، گونه وی را به قعر کشانده« کرک»نسبتش با 

 کند. که خواننده را غافلگير می
تـامس گِـرِی در   »بـرد:   کر دو شاهد فوق، مبحـث را چنـين بـه پايـان مـی     ابرمز با ذ

[ ـ  Ode on the Death of a Favorite( ]1749) "ای در مـرگ گربـۀ محبـوب    قصيده"
ای که خواسته بود يک ماهی قرمز را صيد کند، اما در آب غرق شـده بـود ـ     وصف گربه

 است: ت گنجاندهکه يک هزل قهرمانی است، نظرات اخالقی خود را با جدي
“ hat female heart can gold despise? 

 hat cat’s averse to fish?” (Abrams, 2015: 28). 

 تواند از طال نفرت داشته باشد؟! دلِ چه زنی می»
 (.36: 1314)ابرمز، « گربه چه نفرتی از ماهی دارد؟

ری پدر ژوان را گ ( نيز به همين طريق شواليه1ـ1م.؛ 1964ـ1911) ژان دونبايرِن در 
 زند: مثال می

“A better cavalier ne’er mounted horse, 

Or, being mounted, e᾿er got down again” (Abrams, 2015: 28). 
 بِهين سلحشوری که هيچ گاه زبرِ زين نرفت،»

 (.36: 1314)ابرمز، « وگر بنشست، نيامد فرود

، در ادب فارسی شـواهدی دارد،  شود کاليمکس که منجر به طنز می اين کارکرد آنتی
مثنـوی  توان در  ای از آن را می است. نمونه ليکن با عنوان خاصی در بالغت بررسی نشده

قصۀ اهل سبا و حماقـت ايشـان و اثـر نـاکردن نصـيحت انبيـا در       »ذيل حکايت  معنوی
گويد کـه بـه انـدازۀ يـک      مالحظه کرد. موالنا داستان شهر بسيار بزرگی را می« احمقان
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شد. مـردمِ   که اندازۀ يک پياز می طوری  کره )= کاسه( بود. آن شهر بسيار فراخ بود، به سُ
شد. يکی از آن سه تن بسيار  ها سه تن می دَه شهر در آن گرد آمده بودند که مجموع آن
 تيزبين ولی کور بود و... . اينک اصل داستان:

ـ   »  ه ولـی بود شهری بـس عظـيم و مِ
 دراز بس عظيم و بـس فـراخ و بـس   

ــردم دَ ــدر مـ ــوع انـ ــهر مجمـ  وه شـ
ــی   ــق ب ــق و خالي ــدرو خل ــمار ان  ش
 کــور آن يکــی بــس دوربــين و ديــده

 رو آن دگر بس تيزگوش و سخت کـ 
ــه  ــه الش ــور و برهن ــر ع ــا وآن دگ  زب

 درسـن  اينـک سـپاهی مـی    :گفت کور
ــر  ــت ک ــان  :گف ــنودم بانگش  آری ش

 مترسـان زيـن مـن    :آن برهنه گفـت 
ـ     :کور گفت  داينـک بـه نزديـک آمدن
ــر ه ــیک ــه م ــد ک ــغل :گوي  هآری مش

ــت  ــه گفــ ــن :آن برهنــ  مآوه دامــ
 دشــهر را هشــتند و بيــرون آمدنــ   

ــدر آن دِ ــر ِانـ ــد ه مـ ــه يافتنـ  فربـ
 کــال  زخــم وَز خشــک ۀمــر  مــرد
 رخوردند چون از صـيد شـي   زان همی

 دهر سه زان خوردند و بس فربه شدن
 نآنچنان کـز فربهـی هـر يـک جـوا     

ـ  بـزی و هفـت انـدامِ   با چنين گَ  تزف
 

 بـــيش نـــی هکرقـــدر سُـــ قـــدر او 
 پيــاز ۀزفــت انــداز  ســخت زفــتِ 

ــنِ   ــه ت ــه س ــک جمل ــته لي  رو ناشس
 خـوار  ليک آن جمله سـه خـام پختـه   

ــور  ــای م ــده پ  از ســليمان کــور و دي
 گنج و در وی نيست يک جوسنگ زر

ــ ليـــک دامـــن  دراز او ۀهـــای جامـ
 بينم که چـه قومنـد و چنـد    من همی

ــی  ــه م ــه چ ــا  ک ــدا و نه ــد پي  نگوين
 ی دامـــــنمنـــــد از درازکـــــه ببرّ

 خيــز بگريــزيم پــيش از زخــم و بنــد
ــی ــک  م ــود نزدي ــه  ش ــاران هل ــر ي  ت

 نـــد و مـــن نـــاآمنم  از طمـــع برّ
ــدند   ــی اندرشـ ــت در دهـ  در هزيمـ

 نژنــد نــه وی، بــر ۀ گوشــتليــک ذر
 نــا بهــا زار گشــته چــون  اســتخوان

 هر يکی از خوردنش چون پيـل سـير  
 چون سه پيل بس بزرگ و مه شـدند 

ــان در نگنجيـــدی زِ ــی در جهـ  زفتـ
 «ز شکاف در بـرون جسـتند و رفـت   ا
 (.1693: 3، ج 1391)مولوی،          

نـوعی    تـوان آن را بـه   ای از طنـز اسـت کـه مـی     اين حکايـت در بـر دارنـدۀ گونـه    
کاليمکس تلقی کرد؛ چراکه اوالً موالنا در حين طرح مباحث جدی ايـن داسـتان را    آنتی

ی است که نخست فردی يـا چيـزی را بـا    ا گونه کند و ثانياً روند داستان نيز به  مطرح می
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ای آن را تنـزل   گونـه   کنـد و آنگـاه در مصـراع دوم، بـه     هايی شگرف وصف می توصيف
« نداشت نداشت»ها با عنوان  ای از مَتَل ذوالفقاری نيز در جستاری به بررسی گونه دهد. می

؛ ذوالفقاری، کاليمکس دارند )ر.ک عقيدۀ نگارنده همگی صنعت آنتی  است که به  پرداخته
 (.469ـ499: 1319

ـ الـدائر عَ  الفلکالحديد در  أبی  شايستۀ ذکر اينکه همۀ مباحثی را که ابن ،در پايان ی لَ
عراِء التَّرقّـی مِـَن الْـأدَْنی فَـاأَلدَنی ِإلَـی         »با عنوان  المثل السّائر وََقْد أَْغَفَل کَثيـرم مِـَن الشُـّ
  شـده در ايـن مقالـه گنجانـد )ر.ک؛ ابـن      حتوان ذيـل مبحـث مطـر    آورده، می« األَعلَی...

 (.12: م.1119الحديد،  أبی

 گيری نتيجه. 9
تـدريج از   کاليمکس يکی از صنايع بالغت انگليسی است که در آن نويسنده امری را به

يا « ارتفاع»رساند. همين کارکرد در کتب بالغی فارسی با عنوان صنعت  پايين به اوج می
شده در اين جستار حاکی از شـباهت تـام ايـن دو     های ارائه ونهاست. نم ثبت شده« ارتقاء»

کاليمکس قرار  و آنتی( Bathos)صنعت است. در برابر صنعت کاليمکس، صنعت باثوس 
ــه ــل مــی  دارد کــه در آن امــری ب ــرود مي ــه ف ــدريج از اوج ب ــارکرد در  ت ــن ک ــد و اي کن

است  رسی نيز جلوه يافتهات فاشود. همين کارکرد در ادبي کاليمکس منجر به طنز می آنتی
 در اين پژوهش بررسی شد.« اهباط»شواهد آن را با عنوان صنعت که 

 ها: نوشت پی
 کنم. * مقالۀ حاضر را به استاد بزرگوارم، دکتر سيروس شميسا تقديم می

با استعارۀ مکنيه دارای باز و شاهين « قضا»و « هيبت». مگر بر اين باور باشيم که 1

 اند! انگاشته شده

 منابع
. ترجمۀ سعيد سبزيان. تهران: فرهنگ توصيفی اصطالحات ادبی(. 1314ابرمز، ام. اچ. و جفری گالت، هرفم. )

 رهنما.
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بدوی طبانـه.   احمد الحوفی وقدّم له و حقّقه  .الفلک الدائر علی المثل السائر(. م.1119)الحديد، عبدالحميد.  أبی   ابن
 نا. جا: بی بی

 . تهران: مرواريد.رمان گشودن (.1313پاينده، حسين. )
 . مازندران: انتشارات شلفين.هشت سهراب(. 1391تبريزی، ناصر. )

 . لبنان: مکتبة لبنان ناشرون.کشاف اصطالحات الفنون و العلومتا(.  تهانوی، محمدعلی. )بی
 . تهران: مرواريد.فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1316داد، سيما. )
 . تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت (.1377اکبر. ) دهخدا، علی

نامۀ دکتر  جشن«. نما در مَتَلِ نداشت نداشت های متناقض ساختارشکنی دوگانه(. »1319ذوالفقاری، حسن. )

 کوشش ياسر دالوند. تهران: کتاب سده. . بهسيروس شميسا

 . تهران: گفتمان انديشۀ معاصر.هشت کتاب(. 1391سپهری، سهراب. )
. تصحيح سيروس شميسا. تهـران:  المعجم فی معايير اشعار العجم .(1399) .محمدالدّين  شمس، شمس قيس
 علم.

 . تهران: ميترا.بيان و معانی(. 1392شميسا، سيروس. )
 . تهران: ميترا.بيان(. 1397ــــــــــــــ . )
 . تهران: ميترا ـ کتاب سيامک.نگاهی تازه به بديع(. 1319ــــــــــــــ . )
. به خواستاری و اهتمام نامۀ استاد دکتر سعيد حميديان پيشِ اديبِ عشق: ارج«. بهاريه(. »1319. ) ــــــــــــــ

 .493ـ442پور عمران و محمدامير جاللی. تهران: قطره. صص  احمدرضا بهرام

 . تهران: علمی.فرهنگ توصيفی مطالعات ادبی(. 1319صفوی، کورش. )
. به اهتمام حسين ترين کتاب در علم بديع فارسی ابدع البدايع: جامع (.1377العلماء. ) گرکانی، محمدحسين شمس
 جعفری. تبريز: احرار.

. به کوشش رينولد آلين نيکلسون. شرح مثنوی معنوی مولوی )دفتر سوم((. 1391الدّين محمد. ) مولوی، جالل
 ترجمۀ حسن الهوتی. تهران: علمی و فرهنگی.
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