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چکیده
تضــمین ،یکی از شــگردهای زبانی اســت که همانند بســیاری از فنون ادبی ،در ادوار تاریخ بالغت
مورد بیتوجهی محققان و ناقدان قرارگرفتها ست ،بهگونهای که در شنا سایی این آرایة بدیعی تنها
به یک جنبه از آن ،یعنی آوردن م صراع ،بیت یا ابیاتی از دیگری در شعر خویش اکتفا شدها ست.
از این رو ،این پژوهش برآن است با نگاهی به سیر تاریخی صنعت تضمین و جایگاه آن در مباحث
بالغی عربی و فار سی ،ضمن شرح و تف سیر دیدگاههای بالغیون ،به اق سام و نامهای آن نیز ا شاره
نماید و در نهایت ،با توسل به اصل توسعة معنایی ،تعریف و عنوانی نو برای تضمین ارائة دهد تا آن
را از تنگنا و محدودیت معنایی بالغت ســنتی تاحدودی خارج ســازد .حاصــل تحقیق ،نشــان از آن
دارد که تعریف تضــمین در تمامی کتب بالغی ،بیانگر بخشــی از اقســام و انواع آن میباشــد که با
عناوینی چون استقبال ،تتبع ،تملیط ،استعانت ،ایداع ،تفصیل و ...در حوزههای گستردهای چون علم
بدیع علم بیان ،عروض و قافیه و سرقات شعری کاربرد دارد؛ بنابراین ،با درنظرداشتن این آمیختگی
و عدم تناسب میان مفهوم تضمین و انواع آن ،میتوان تضمین را هرگونه مشارکت و تبادل عنا صر
لفظی و معنایی ،اعم از بیت ،مصـــراع ،آیه ،حدیث ،مثل و مضـــمون میان ســـخنوران و گویندگان
به شمارآ ورد که متنا سب با مقت ضای حال و مقام و به ق صد زینت و تأکید معنا صورت میگیرد و
سبب برجستهسازی ،مرجعیتبخشی ،مفهومزایی ،ایجاد ابهام هنری و ایجاز کالم میگردد.
واژههاس کلیدس :بالغت ،بدیع لفظی و معنوس ،تضمین ،توسعة معنایی ،مشارکت.
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهدh.rahmani64@yahoo.com :
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 -1مقدمب
جهان پیرامون ما ،مملو از مفاهیمی ا ست که شنا سایی و درک آنها نیازمند ارائة تعریفی
دقیق و جامع ا ست .تعریف ،ا صطالحی منطقی -فل سفی ا ست که با علم و معرفت ،پیوندی
تنگاتنگ دارد؛ از این رو ،هر پدیدة علمی باید با تعریفی همراه با شد که عالوه بر شفافیت،
تمامی جوانب آن مفهوم را نیز در بر بگیرد؛ به بیانی دیگر« ،جامع و مانع» باشــد .طبق نظریة
جان هاســپرس( ،)John Hospersتعاریف بر دو گونهاند :قراردادی و گزارشــی .تعاریف
گزارشــی ،معمولترین نوع تعریفاند که از وجوه معنایی واژهها ،در میان یک گروه زبانی
مشـــخص حکایت دارند امّا تعاریف قراردادی ،در دو حالت رخ میدهند :نخســـت ،برای
واژههایی که معانی آنها دقیق نیســـت و به تجدیدنظر نیازمندند؛ دوم ،زمانی که برای انتقال
معنای مورد نظر ،نتوان واژة مناســـبی یافت و به ناچار باید تعریفی خاص پیشـــنهاد نمود.
( هاســـپرس ) 55 :1379،اگر ن گاه خود را به یکی از علوم و ت عاریف آن م حدود ن ماییم،
درســتی دیدگاه هاســپرس پیرامون تعاریف قراردادی آشــکار خواهدشــد زیرا از یکســو،
بسیاری از این تعاریف ،فاقد صفت جامعیت بوده و دامنة وسیعی را دربرمیگیرند و از سوی
دیگر ،پایبندی متخصـــصـــّ ان هر حوزه به تعاریف گذشـــته ،مانع از بررســـی انتقادی و
تجدیدنظر در مفاهیم و سپس ،تو سعة معنایی آنها میگردد و این امر بهتدریج ،تولید علم و
شکوفایی اندیشه را مختل میکند.
 -1-1بیان مسئلب
بالغت ،یکی از علوم پیشـــتاز و حیاتی در زمینة ادبیات و خلق آثار ادبی اســـت که همانند
بســیاری از حوزههای دانش بشــری در رکود و ایســتایی بهســرمیبرد ،بهگونهای که پس از
گذشـــت قرنها ،همچنان دیدگاهها و تعاریف بالغیون متقدّم ،بر کتابهای بالغی معاصـــر
سایه افکندها ست؛ از این رو ،با توجه به ر شد روزافزون علم و ارائة دیدگاههای جدیدی از
سوی برخی محققان ،ضرورت بازبینی در مباحث بالغی کامالً احساس میشود.
 -2-1اهمیّت و ضرورت تحقیق
این پژوهش با آگاهی از ضرورت بازبینی و بازنگری معنایی در مباحث بالغی کهن ،بر آن
اســـت تا از میان فنون مطرح در بالغت ،با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و توجه به فرآیند
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توســعة معنایی) ،(Semantic wideningبه بررســی آرایة «تضــمین» بپردازد و ضــمن بیان
تطور تاریخی آن در بالغت فارســی و عربی ،به نامها ،انواع و کارکردهای زیباییش ـناســانة
آن نیز اشــاره کند و از خالل این توضــیحات ،نام و تعریفی جدید که تا حدّ امکان ،تمامی
جنبههای این شگرد ادبی را دربربگیرد ،ارائه نماید.
 -3-1پیشینة تحقیق
در زمینة پی شینة تحقیق میتوان تمامی کتب بالغی ،بدیعی ،فرهنگنامههای ادبی -شعری که
مباحثی پیرامون تضــمین در آنها دیده میشــود و مقاالتی چون «نگاهی به مســئلة تضــمین
کلمات در زبان عربی» ،از احمد پاشـــا زانوس و «تضـــمین و گونه های آن در چکامه های
صـــفیالدین حلی» ،اثر نرگس گنجی و فاطمه اشـــراقی را نام برد .در هیچ یک از آثار و
تحقیقات انجام شده ،ن شانی از بازنگری معنایی ن سبت به این آرایة ادبی دیدهنمی شود زیرا
کتب بال غی و ادبی مزبور ،همگی به تقلید از یکدیگر به نگارش درآمدهاند و ریزهخوار
خوان قدما هســتند و از میان مقاالت ،در مقالة نخســت ،تنها تضــمین نحوی در زبان عربی و
در م قا لة دوم ،تضـــمین های مبهم و مصـــرّح ،بدون هیچگو نه نوآوری مورد بررســـی
قرارگرفتهاند .از ســوی دیگر ،علیرغم موج مثبت تحقیقات ادبی ،پایاننامه و مقالهنویســی،
درحوزة فنون بدیعی در چند ســال اخیر ،تاکنون پیرامون آرایة تضــمین با تکیه بر مطالعات
معنیشناسی تاریخی( ،) Historical semanticsهیچ تحقیق مستقلی صورت نگرفتهاست.
 -2بحث و بررسی
ت ضمین ،م صدر باب تفعیل از ری شة ضَمَنَ ،به معنای گنجانیدن ،نهادن چیزی در جایی،
چیزی را دربرگرفتن و در خود پوشــانیدن اســت( .ابنمنظور1414،هـــــ :ذیل ضــمن) و در
اصطالح ،به آوردن مصراع ،بیت یا ابیاتی از سرودههای دیگران با همان وزن و قافیه ،به
شیوة تمثّل و استشهاد و متناسب با موقعیّت کالم در میان اشعار خویش گفتهمیشود.
تقریباً در تمامی کتب بالغی فارسی و عربی ،تفاوتی میان معنای اصطالحی و لغوی تضمین
دیدهنمیشــود امّا مســئلة مهمی که ما را به انجام این تحقیق برانگیخت ،معنای اصــطالحی
ت ضمین ا ست که تنها بر یک جنبه از این شگرد ادبی تمرکز دارد و انواع دیگری را که در
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برخی کتب بالغی عربی و سپس ،فار سی به آنها ا شاره شدها ست ،دربرنمیگیرد .در ادامه،
به این موارد خواهیم پرداخت.
 -1-2پیدایش تضمین و سیر تاریخی آن
در این بخش ،سیر تاریخی و روند شکلگیری صنعت ت ضمین را در دو بخش مجزّا ،یعنی
ادبیات عرب و ادبیات فارسی ،پی میگیریم.
 -1-1-2تضمین در ادب عرب

مقارن با ظهور ا سالم و در اولین دوره از بالغت عرب ،یعنی سدههای اول تا سوم هجری،
نشانی از تضمین دیدهنمیشود .در قرن سوم هجری نیز علیرغم پیدایش موج نوی از تألیف

آثار بالغی ،همچون مجازالقرآن (210هـ) ،معانیالقرآن (207هـ) ،الکامل (285هـ) و تأویل
م شکلالقرآن (276هـــــ) که در حقیقت نوعی تف سیر بالغی جهت اثبات اعجاز کالم الهی
بهشــمارمیآیند ،نباید به دنبال نشــانههایی از حضــور صــنعت تضــمین بود زیرا کتابهای
مذکور ،پیرامون قرآن و جنبههای بالغی آن به نگارش درآمدهبودند و نه شـــعر و صـــنایع
شــعری ،هرچند در این آثار نیز به مقتضــای کالم ،به برخی شــگردهای ادبی و زیباییهای
بالغی آیات ،اشاراتی شدهاست.
نام «تضمین» ،نخستین بار در البدیع ابنمعتز(274هـــ ،).پایهگذار علم بدیع ،آمدهاست امّا
برخالف ســایر صــنایع مطرحشــده در این کتاب ،توضــیحی پیرامون آن دیدهنمیشــود و
نویسنده ،تنها به ذکر دو نمونة شعری اکتفا کردهاست .از دو نمونة مزبور و قرارگرفتن آرایة
تضمین در بخش مح سّنات کتاب ،برمیآید که این صنعت ادبی ،از دیدگاه ابنمعتز ،بخشی
از محاسن کالم به شمارمیآمده و از این رو ،عنوان «حسنالتضمین» بر آن نهاده شدهاست.
(ابنمعتز1952،م  )58:پس از ابنمعتز ،قدامهبنجعفر (337هــــ) ،با نگارش «نقدالشعر» ،تأثیر
بسزایی در آثار بالغی پس از خود گذاشت امّا در اثر خود از تضمین سخنی به میان نیاورد.
پس از قدامه ،رمّانی (384هــــ) ،در رسالة «النکت فی اعجاز القرآن» ،تضمین را نوعی مجاز
«ح صول معنی فیه من غیر ذکر له با سم أو صفه هی عباره عنه» (رمانی1968،م )94 :بر شمرد
و ابوهالل ع سگری (395هـــــ) ،یکی از پیروان قدامه ،در «ال صناعتین» ،ت ضمین را واب ستگی
معنایی ابیات به یکدیگر و عملی قبیح دانست( .عسگری،بیتا)42 :
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در آغاز دورة دوم از تاریخ بالغت عرب ،یعنی قرن پنجم و ششم هجری که میتوان آن
را ع صر شکوفایی علوم بالغی نامید ،ن شانی از ت ضمین در آثاری؛ همچون «ا سرارالبالغه» و
«دالئلاالعجاز» جرجانی و «فقهاللغه» و «اسرار العربیه» ثعالبی به چشم نمیخورد .زمخشری،
یکی از بزرگترین مفســران بالغی قرآن ،ردپایی از تضــمین را در میان برخی آیات نشــان
داد( .ن.ک :ز مخشـــری1982،م 465 ،230 :1،و  )35 :4ا بن رشـــ یق ق یروا نی ،ی کی از
صـــاحبنظران بنام این دوره ،در کتاب خویش« ،العمده» ،تضـــمین را مفصـ ـّل مورد بحث
قرارداد ،انواع متنوعی را برای آن مطرح نمود (در بخش انواع تضـــمین به آن ها اشــــاره
خواهد شد) و به این طریق ،دامنة معنایی ت ضمین را گ سترش چ شمگیری بخ شید( .قیروانی،
1981م )91-84 :2،آرا و دیــدگــاههــای او ،تــأثیر بســـزایی بر کتــب بالغی ادوار بعــد
برجایگذاشت.
در دورة سوم ،یعنی قرن هفتم هجری به بعد که عصر تقلید ،تکرار و حاشیهنویسی است،
آثاری پدید آمد که تاحدودی از شـــیوة رایج در عصـــر خود فراتر رفتند .اســـامهبن منقذ
(584هـــــــ) که در تألیف آثار خود ،یعنی «البدیع فی البدیع» و «البدیع فی نقد الشـــعر» ،از
«البدیع» ابن معتز« ،الصناعتین» و «العمده» بهره برد ،تضمین را به معنای «هو ان یتضمّن البیت
کلمات من بیت آخر»آوردهاست( .ابن منقذ1407،هـــ )350 :پس از او ،در «نهایهاالیجاز فی
درایهاالعجاز» ،تضــمین در قســم اول از بخش نخســت کتاب ،ذیل مبحث داللت لفظی در
کنار ســجع ،ترصــیع و ...بیان شــدهاســت امّا از توضــیحات آن برمیآید که مراد نویســنده،
«تضـــمینالمزدوج» اســـت نه تضـــمین .از ســـوی دیگر ،در بخش دوم کتاب ،ذیل مبحث
«حقیقت شعر و اق سام آن» ،به آرایههایی همچون اقتباس و تلمیح پرداخته شده که تعاریف
آنها ،به تضمین مورد نظر ما نزدیکی ب سیار دارد ،گویی فخر رازی ،هر سه شیوه را مترادف

یکدیگر دانستهاست( .رازی1992،م)112 :
ابنابیاصبع در «بدیعالقرآن» نیز گنجانیدن اجزای یک بیت را در کالم سخنور ،تضمین
میخواند و بر این باور ا ست که در قرآن ،تنها دو مورد را میتوان ذیل ت ضمین قرارداد« :و
در کتاب عزیز به چیزی از شـــواهد این باب ،جز دو مورد ،دســـت نیافتم که آن دو مورد،
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متضــمن دو فصــل از تورات و انجیل اســت( .مائده 45:و الفتح( ».)29:مصــری)151 :1368،
صاحب کتاب «نضره االغریض فی نضره القریض» ،تضمین را همان ابیات موقوفالمعانی و
یکی از عیوب برمیشـــمارد( .العلوی1976،م )254 :ابناثیر ،از جمله ناقدانی اســـت که در
جلد دوم «مثلالســائر» ،تضــمین را از محس ـّنات کالم دانســته و با ذکر ادلّه ،ســعی در ابطال
دیدگاههای بالغیون متقدّم پیرامون «تضــمین اســنادی» و «تضــمینهای کلی» داشــتهاســت.
(1358هــــ )344-341/2 :پس از ابناثیر ،نوبت به شرفالدین حسین طیبی ،نویسندة «التبیان
فی البیان» میر سد .او ت ضمین را برگرفتن بیت ،م صراع یا کلماتی از شعر دیگری میداند.
(طیبی1407،هــــ )416 :یحییبن حمزه علوی ،علیرغم مباحث مبسوط دربارة سایر فنون و
حتی سرقات شعری ،در «الطراز» ،نامی از ت ضمین به میان نیاوردها ست .سعدالدین تفتازانی
در «مختصـــرالمعانی» ،دقیقاً تعریف شـــرفالدین طیبی را از تضـــمین ارائه میدهد ،با این
تفاوت که برای هر نوع ،نامی برگزیدهاست( .بیتا)222 :
بــدرالــدین زرکشـــی(795هـــــــ) ،یکی دیگر از بالغیون این دوره ،در «البرهــان فی
علومالقرآن» ،ت ضمین را «اعطاء ال شیء معنی ال شیء» میداند و بر این باور ا ست که در سه
حوزة اســم ،فعل و حرف ،رخ میدهد .او تضــمینِ اســمی را کاربرد کلمات در غیر معنای
حقیقی و نوعی مجاز معرفی میکند« :ضـــمن «حقیق» (اعراف )105/معنی حریص لفید انه
محقوق بقول الحق و حریص علیه ».و تضـــمین فعل را کاربرد فعل در معنای فعلی دیگر
میداند (زرکشــی1957،م ،)338 :3،امّا صــاحب «معجم المصــطلحات البالغیه و تطوّرها»،
تضـــمین اســـمی و فعلی زرکشـــی را «تضـــمین لغوی» و متمایز از تضـــمین بالغی میداند:
«التضمین البالغی فهو استعاره کالم االخیر و ادخاله فی الکالم الجدید( ».مطلوب1983،م:2،
 )263ســـیوطی ،در «االتقان» ،به مباحث گذشـــته پیرامون تضـــمین مطلبی را نمیافزاید .او
همچون رمّانی و زرکشی ،نوعی از تضمین را (مجاز) به حوزة علم بیان و نوع مشهور آن را
(درج کردن سخن دیگری در میان کالم) به تأ سّی از بالغیون متقدّم ،به حوزة بدیع منت سب
میکند)286 :1363( .
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سکاکی ،ادامهدهنده و تکمیلکنندة شیوة عبدالقاهر جرجانی است و توانست کار ناتمام
او را مبنی بر تفکیک علوم بالغی به ســرانجام برســاند .تعریفی که او در «مفتاحالعلوم» برای
تضــمین ارائه میدهد ،مرتبط با علم عروض اســت« :هو ان یُبنی بیت علی کالم یکون معناه
فی ب یت یتلوه من ب عده مقتضـــ یا له1983( ».م )576 :خط یب قزوینی ،پیرو و مفســـّر آ ثار
ســکاکی ،در «االیضــاح و تلخیصالمفتاح» ،تضــمین را «وامگیری چیزی از شــعر دیگری»
میداند و با کاربرد لفظ «شــعر» برای تضــمین و «قرآن و حدیث» برای اقتباس ،میان آن دو
تمایز قائل میشـــود2000( .م )344 :در کتب بالغی ادوار اخیر نیز؛ همچون «انوارالربیع» و
«جواهرالبالغه» ،نکتة جدیدی پیرامون تضـــمین دیدهنمیشـــود و بهتمامی ،تکرار مباحث
پیشین است؛ بنابراین ،همانگونه که از بررسی اجمالی این بخش برمیآید ،میتوان رمّانی و
ابوهالل عســگری را از پایهگذاران اصــلی مفهوم تضــمین در بالغت عرب و ابنرشــیق را
پی شتاز در زمینة خلق انواع برای این شگرد ادبی به شمارآورد و سایر کتب بالغی نامبرده را
تکرار ،تلخیص و تشریح دیدگاههای آنان قلمداد کرد.
 -2-1-2تضمین در ادب فارسی

امروزه در میزان تأثیرگذاری و نقش کتب بالغی عرب در پیدایش و تکوین آثار بالغی
فارســی تردیدی نیســت .محمّدبن عمر رادویانی که صــاحب نخســتین کتاب بالغی برجای
مانده در ســـدة پنجم هجری اســـت« ،ترجمانالبالغه» را برگردان «اجناس بالغت تازی به
فارسی» میداند ( )16 :1362امّا آنچه این اثر را از سایر آثار بالغی و بدیعی متمایز میسازد،
شواهد و امثال آن است .رادویانی ،علیرغم انتقاد کسانی همچون رشیدالدین وطواط ،مبنی
بر «ناخوشبودن شــواهد این کتاب» (وطواط ،)2 :1362،ترجمانالبالغه را به ابیات و اشــعار
فارســی مزیّن کردهاســت .او برای نخســتین بار در فصــل  53اثر خویش ،به صــنعت تضــمین
اشارهکردهاست .تأثیرپذیری رادویانی از آثار بالغی عرب ،در ارائة تعاریفش کامالً آشکار
اســت .پیشــتر ذیل بخش «تضــمین و علم عروض و قافیه» نوعی از این شــگرد ادبی را در
ترجمانالبالغه (وابســتگی معنایی ابیات) همراه با نمونة شــعری بیان نمودیم .نوع دیگری از
تضمین که رادویانی به آن پرداخته« ،آن است کی شاعر را بیتی شعر از شعر دیگران خوش
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آیذ و آن را به میان قصــیدة خویش اندر آرذ ،بر ســبیل مهمان نه دزدیده( ».رادویانی1362،
)103:
«حدائقالســحر» وطواط ،تنها به دومین مفهوم مورد نظر رادویانی پیرامون تضــمین توجه
دارد ،با این تفاوت که صاحب ترجمانالبالغه ،تضمین را به صورت کلی (شعر) میپذیرد و
وطواط آن را شامل م صرع ،بیت یا دو بیت نیز میداند« :این صنعت جنان با شذ کی شاعر
مصراعی یا بیتی یا دو بیت از آن دیگری ،در میان شعر خود بهکاربرذ ،به جایی الیق نیک...
 )72 :1362( ».یکی دیگر از کتابهای مهم در محدودة سدة پنجم تا هفتم هجری« ،المعجم
فی معاییر اشعار العجم» است .شمس قیس در برشمردن انواع تضمین ،به ترجمانالبالغه نظر
دارد امّا بر این باور است که آوردن مثل سایر در شعر ،از مقولة تضمین نیست و ارسالالمثل
خواندهمیشـــود )296-290 :1338( .آثار نامبرده که در حقیقت تالشـــی جهت برگردان
دانش بالغت عربی به فار سی ا ست ،تأثیر ب سزایی در شکلگیری د ستگاهی نظری ،جهت
سنجش بالغت شعر فارسی و شکوفایی علوم بالغی ایفا کرد؛ از این رو ،قرون پنجم تا هفتم
هجری را در ادوار تاریخ بالغت فارسی میتوان «دورة بومیسازی» نامید.
پس از دورة بومی سازی ،یعنی از قرن هشتم هجری تا روزگار معاصر ،کتابهای بالغی
زیادی به نگارش درآمد که هدف آنها ،شرح و بازنویسی کتب ادوار پیشین و تنظیم مجدد
آنها بود .در این دوره« ،حقایقالحدائق» اگرچه در تعریف تضمین به حدائقالسحر نظر دارد،
نکتة تازهای را به مطالب پیشین کتب بالغی افزوده است« :قول متصرف :شاید از اشعار خود
بیتی چند تضـــمین کند( ».رامی )104 :1341،حســـین واعظ کاشـــفی ،در «بدایعاالفکار فی
صــنایعاالشــعار» ،در تعریف تضــمین ،اگرچه پیرو وطواط اســت و در بحث تضــمین اشــعار
خود ،به رامی نظر دارد ،با تقســیمبندی تضــمین به دو نوع مصــرّح و مبهم و افزودن مطالبی
پیرامون ت ضمین قالبهای شعری و گذاردن نام برای انواع ت ضمین به تقلید از کتب بالغی
عرب ،راه خود را از بالغیون ادوار پیش جدا نمودهاست« )153-151 :1369( .مدارجالبالغه»
نیز اگرچه پیرو بدایعاالفکار اســت ،نوع دیگری از تضــمین را به نام خود ثبت کردهاســت:
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«شــاید کســی ،بیتی به وزن دیگر گفتهباشــد و دیگری ،مضــمون شــعر او را در شــعر خود
تضمین کند( ».هدایت)83 :1335 ،
پس از ســه اثر فوق ،در دورة شــرح و تقلید ،نوبت به بررســی کتابهای بالغی درس ـی
میرسد که یا به پیروی از طرح کتابهای بالغی پیش از مفتاحالعلوم به نگارش درآمدهاند؛
مانند« :ابدعالبدایع» که یکی از جامعترین کتاب های بدیعی فارســـی اســـت و در بحث
تضمین ،پیرو بالغیون متقدم ،همچون وطواط و شرفالدین رامی است ،با این تفاوت که او
نام نوعی از تضـــمین ،ایداع ،را بهعنوان نام دیگر این آرایه به کاربرده و از ســـوی دیگر،
عاریتگرفتن ابیات غیرم شهور را از دایرة ت ضمین خارج دان سته و عنوان «اخذ» را برای آن
پســندیده اســت( .گرگانی )143 :1377 ،عالوه بر این ،او در اثر دیگر خود« ،قطوف الربیع
فی صــنوف البدیع» ،تضــمین را به همین نام و در معنای رایج خود بهکاربردهاســت( .همان،
 )76 :1389کتاب «زیب سخن» ،به قلم محمود نشاط که الحق جامعترین اثر پیرامون مبحث
ت ضمین ا ست ،عالوه بر ا شاره به نام ها ،انواع و اق سام ت ضمین ،شرایط و نکاتی ضروری را
جهت کاربرد تضمینی مستحسن و نیکو گوشزد میکند و در اثنای سخن ،به مقت ضای حال،
با ذکر شــواهد شــعری بســیار ،خواننده را در فهم مطلب یاری میرســاند( .نشــاط:1346،
« )278 -257/2درّة نجفی» ،ت ضمین را همان اقتباس نامیده و آن را تنها به ذکر بیت یا ابیاتی
از دیگران محدود کردهاســـت (نجفقلیمیرزا )184 :1362،و عالمة همایی ،در «صـــناعات
ادبی» ،تضـــمین را در م عانی مورد نظر رادو یانی به کار برده و چیزی به مباحث پیشـــین
نیفزودهاست( .همایی)236 :1339،
یا آثاری که ترجمهگونهای از کتابهای مدر سی عرب ا ست؛ همچون «درراالدب» که
تضمین را در معنای مصطلح و م شهور آن و ذیل سرقات شعری آوردها ست( .ناشر:1336،
« )226هن جار گف تار» (تقوی )325 :1363،و دو ک تاب «علم بدیع در ز بان فارســـی» و
«زیباییهای ســخن» ،از محمّدرضــا داییجواد ،در تعریف تضــمین به کتب بالغی عرب و
آثـار متـأثّر از آنهـا ،مـاننـد حـدائقالســـحر نظر دارنـد( .ن.ک :داییجواد ،بیتـا 169 :و
همان )169 :1335،تضـــمین ،در کتاب «معانی بیان» ،مرادف با تعریف وطواط از این آرایه
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اســـت .عالوه بر این ،نویســـ نده به پیروی از ز یب ســـخن و ک تاب های بالغی عربی ،از
«احسنالتضمین» نیز سخن به میان آورده است« :بهترین نوع تضمین ،آن است که شعری که
ت ضمین شده ،م شتمل بر نکته و لطیفه ای با شد که در شعر شاعر اول نبا شد؛ مانند توریه و
تشبیه( ».آهنی )272 :1360،در «روش گفتار» (علمالبالغه) ،تضمین به تقلید از بالغت عربی
و ا بدعالبدایع ،ه مان ا یداع دانســـته شـــده و در معنای مشـــهور خود به کاررفتهاســـت.
(زاهدی)307 :1346،
یا کتابهایی که بر ا ساس در سنامههای دان شگاهی معا صر به نگارش درآمدهاند؛ مانند
کتاب «برابرهای علوم بالغی در فارســـی و عربی» که در آن ،تضـــمین ،بهعنوان نوعی از
ســـرقات شـــعری ،معرفی شـــده و تعریف و نامگذاری انواع آن دقیقاً برگرفته از کتابهای
بالغت عربی ا ست( .طبیبیان« )501 :1388،بدیع نو» نیز ت ضمین را گنجانیدن م صراع یا بیتی
از دیگری در شعر معرفی میکند امّا تازگی کار او ،در این ا ست که از انواع ت ضمین ،ذیل
دو عنوان قدمایی و و سطایی سخن به میان میآورد( .محبتی )88 :1380،در «زیبایی شنا سی
سخن پارسی (بدیع)» ،نوی سنده تنها به نوع رایج تضمین اشاره داشته و به پیروی از المعجم
شمس قیس ،بر این باور ا ست که «اگر سرودة بازآورده ،آنچنان شناخته و پرآوازه با شد
که نیازی به یادکرد نام ســراینده نماند ،آن ســروده از گونة دســتان خواهد بود و تضــمین
شـــمرده نمیشـــود( ».کزازی )114 :1373،نگارندة «زیورهای ســـخن» و «گونههای شـــعر
پارســی» ،بر خالف بســیاری از عالمان بالغت ،تضــمین را عالوه بر آوردن مصــراع یا بیت،
شـــامل ذکر امثال یا گفتاری مشـــهور در اشـــعار خود نیز میداند( .نوروزی)325 :1372،
ا سفندیارپور در «عرو سان سخن» ،مخت صری از تاریخچه و انواع ت ضمین را یادآور می شود
امّا خود این شـــگرد ادبی را به معنای وامگیری مصـــرع یا بیت از دیگران میداند:1388( .
 )293-290و سرانجام ،در کتاب «هنر سخنآرایی» ،نویسنده برای نخستین بار ،آیه ،حدیث،
مثل و پارههای شعری را از مواد اصلی شکلگیری تضمین برمی شمارد و تضمین ،اقتباس و
ار سالالمثل را نهتنها از جهت نام بلکه از نظر مفهوم نیز یک سان میپندارد( .را ستگو:1382 ،
)288
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به این ترتیب ،جدا از تأثیرپذیری گســتردة آثار بدیعی فارســی از کتب بالغی عرب ،در
بســیاری از موارد ،پیرامون تضــمین و انواع آن ،نوآوریهایی به چشــم میخورد که از یک
سو ،دامنة معنایی آن را گسترش میدهد و از سوی دیگر ،زمینه را برای طرح این مبحث در
علوم مختلف ادبی فراهم می سازد .از همین رو است که ضرورت بازنگری و توسیع معنایی
تضمین کامالً احساس میشود.
 -2-2اقسام و نامهاس تضمین
تضمین ،بهعنوان صنعتی شناختهشده از روزگار ابنمعتز تاکنون ،مورد توجه ناقدان و عالمان
بالغت بودها ست .تکامل دانشهای بالغی و ذوق و سلیقة بالغیون و اهل بدیع ،سبب بروز
نوآوریها و بالتّبع ،اختالفاتی پیرامون این آرایة ادبی شـــدهاســـت .همانگونه که در ســـیر
تاریخی تضمین اشاره نمودیم ،پس از ابنمعتز ،رمّانی و ابوهالل عسگری از نخستین کسانی
بودند که با ارائة تعریفی از این صــنعت ،آن را به حوزههای خاصــی از علوم ادبی منســوب
ســـاختند .رمّانی براســـاس دیدگاه خود ،تضـــمین را نوعی مجاز بهشـــمارآورد و ابوهالل
عســـگری ،نوعی وابســـتگی معنایی .مطالعات تاریخی نشـــان میدهد که بالغیون ،جز در
مواردی اندک (االتقان و العمده) با آراء و دیدگاههای مطرح در الصـــناعتین و پســـینتر،
العمده ،انس بیشتری داشتهاند امّا پیرامون نامها و اسامی متعدد تضمین در کتابهای بالغی،
باید گفت که این نامگذاری ها به معنای واقعی از کتاب مختصـــرالمعانی تفتازانی ،آغاز
گردیده و از میان کتب بالغی عرب ،تنها مورد توجه االی ضاح و انوارالربیع قرارگرفتها ست
زیرا در سایر آثار ،نشانی از نامگذاری بهچشم نمیخورد.
در ست برخالف بالغت عرب ،بدیعنوی سان فار سیزبان ،به این ا سامی عالقهمند بوده و
به ه مه یا برخی از آن ها در آ ثار خود اشــــاره کردها ند؛ مان ند :المعجم ،ح قایقال حدائق،
بدایعاالفکار ،زیب سخن ،روش گفتار (علمالبالغه) و عرو سان سخن .جدا از این آثار ،در
سایر کتب بالغی ،شرح و توضیح اسامی ،بدون اشارة آشکار به نام اصطالحی آنها آورده
شـــدهاســـت ا مّ ا باید به این نکته توجه داشـــت که در تمامی آثار مزبور ،مواردی که ذیل
تضمین ،چه با نام چه بینام ،دیدهمی شود ،بی شتر در قالب معنا و مفهوم این آرایه خودنمایی
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میکنند تا انواع آن .البته این م سئله در کتابهای بدیعی فار سی ،اندکی تعدیل شده و این
نامگذاریها ذیل انواع تضمین قرارگرفتهاند.
در ت عدادی از آ ثار بالغی فارســـی که صـــر ف ًا به تقل ید از بال غت عرب به ن گارش
درنیامدهاند ،انواع تضــمین اغلب طبقهبندیشــده و منظم و بعضــاً همراه با نوآوری اســت؛
بهعنوان مثال ،نخســتین بار ،حســین واعظ کاشــفی در بدایعاالفکار ،تضــمین را به دو نوع
مصرّح و مبهم تقسیم نمود (واعظ کاشفی )151 :1369،و مهدی محبتی ،دو قسم قدمایی و
و سطایی را برای آن بر شمرد( .قدمایی )88 :1380،امّا باید گفت که د ستهبندیهای مزبور،
دارای نواقصی است؛ دستهبندی اول که برگرفته از برخی تعاریف عربی است ،تنها به یک
نوع تضـــمین ،یعنی گنجانیدن شـــعری از دیگری در میان اشـــعار خود ،محدود میشـــود و
دســتهبندی دوم نیز علیرغم تالش نویســنده ،ناموفق بوده و دو نوع مطرحشــده با یکدیگر
همپوشانی دارند.
در بالغت عرب ،ابناثیر ،تضــمین را به دو نوع کلی و جزیی تقســیم نموده و نوع کلی
آن را که آوردن تمام آیه و خبر در کالم اســت ،بر تضــمین جزیی ترجیح میدهد« :فأما اذا
قصــد التضــمین فتؤخذ اآلیه بکمالها و تدرج درجا و هذا ینکره من لم یذق ما ذقته من طعم
البالغه( ».ابن اثیر1358،هـ )342/2 :امّا طبقهبندی ابناثیر نیز تنها به یک جنبه از تضمین (کل
یا جزء آیه) نظر دارد و جامع نیســتغ از این رو ،به ســبب عدم تناســب این تقســیمبندیها با
انواع تضـــمین ،به گمان ما بهتر اســـت که این صـــنعت ذیل علم بدیع و دو قســـم لفظی
(ساختاری) و معنوی (معنایی) مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-2-2انواع لفظی

تضمین1

 -1-1-2-2استعانت

استعانت در لغت ،به معنای یاریخواستن است و در اصطالح بدیع ،زمانی بهکارمیرود که
گوینده برای اتمام مقصــود خویش ،ابیاتی از شــعر دیگری را به مقتضــای حال و مقام ،در
کالم خویش بگنجاند .این ا صطالح ،برگرفته از کالم ابناثیر در «مثلال سائر» ا ست« :هو ان
یضــمن الشــاعر شــعره و الناثر نثره کالماً آخر لغیره .قصــداً لالســتعانب علی تأکید المعنی
المقصود» (همان )344/2 :و در مختصرالمعانی (تفتازانی،بیتا ،)222:المبسّط فی علومالبالغه
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(الالدقی ،)291 :1963،االیضاح (قزوینی2000،م ،)344 :بدایعاالفکار (کاشفی)153 :1369،
و ز یب ســـخن (نشــــاط ،)258/2 :1346،برای تضـــمینی که بیش از یک ب یت باشــــد،
بهکارگرفتهشدهاست.
به یاد جوانی همی مویه دارم

بران بیت بوطاهر خسروانـی

«جوانی به بیهودگی یاد دارم

دریغا جوانی دریغا جوانـی»
محمد عبده

در خالل این بخش میتوان از ت ضمین در قالبهای شعری نیز سخن بهمیان آورد .این
شــیوه ،از ابتکارات شــاعران متأخّر بوده و در عصــر صــفوی رواج یافتهاســت .نخســتینبار،
کاشــفی ســبزواری ( )153: 1369و پس از او ،محمود نشــاط ذیل «مســمطهای تضــمینی»
( )259/2 :1346و داییجواد در زیباییهای سخن ( ،)171 :1335به این نوع ت ضمین ا شاره
نمودند .در این شیوه ،شاعر ابیاتی از آنِ دیگری را در ضمن مخمّسی از خویش میآورد و
«در مصرعهای نخستین ،به وجهی دلنشین ،مفاد بیت تضمینشده بیان میگردد؛ یعنی ،شاعر
پیش از هر ب یت غزل ،چ ند مصـــرع مت ناســـبالمعنی ،به ه مان قاف یة اولین مصـــرع ب یت
تضمینشده از خود میآورد( ».نشاط)259/2 :1346،
نمونة زیر مسمطی از شیخ بهایی ،با تضمین غزلی از عراقی است:
مه من نقـــاب بگشـــا ز جمال کبریـــایــــــی

که بتان فرو گذارند اساس خودنمــــایــــــــی

ش ـده انتظارم از حد چه شــود ز در درآیی؟

«ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی

چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی»

این نوع از ت ضمین را میتوان ت ضمین کلی نیز نامید زیرا گوینده ،یک بیت کامل یا تمامی
ابیات یک غزل ،قطعه و ...را در خالل کالم خود به عاریت میگیرد .الب ته باید گفت که
نوع اولِ اســـتعانت ،یعنی وامگیری یک بیت از دیگری بهمنظور تأیید و تأکید بر مقصـــود
خویش ،بسی زیباتر از مسمّطهای تضمینی است و توانایی و تبحّر گوینده را در استفادة بجا
و مناسب از ابیات دیگران ،بیشتر و بهتر به نمایش میگذارد.
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 -2-1-2-2ایداع

ایداع در لغت ،به معنای بهودیعتدادن ا ست؛ گویی که شاعر ،چیزی از شعر دیگری را در
شعر خود به ودیعت نهادهاست .این لفظ در اصطالح بدیع ،تضمین یک مصراع از دیگری
در شعر ا ست امّا گاه در برخی از کتابهای بالغی ،مانند :انوارالربیع (المدنی1389،هــــ/6:
 ،)73ا بدعالبدایع (گر گانی )143 :1377،و روش گفتار (زاهدی )307 :1346،با تضـــمین
یکسان دانسته شدهاست؛ البته ،برخی از بالغیون ،همچون ابن ابیاصبع2و صفیالدین حلی،
به این دیدگاه انتقاد کردهاند و ایداع را متفاوت از تضــمین میدانند« :االیداع یســمّیه من ال
یعرف هذه الصناعه تضمیناً» (حلی،بیتا)266 :
دعـوی عشـق ز هـر بــوالهـوسـی مـیآیـد

دست بر سـر زدن از هـر مگسـی میآید

صائب این آن غزل حافظ شیرینسخن است

«مـژده ای دل که مسیحـا نفسـی میآیـد»
(صائب :1366،غزل)1058

 -3-1-2-2رفو

رفو در لغت ،به معنای اصــالح و در اصــطالح بدیع« ،رفا خرق شــعره بشــیء من شــعر الغیر»
(تفتازانی،بیتا )222:است که به تضمینهای کمتر از یک مصراع گفتهمی شود امّا عموماً با
ایداع یکی دانستهشدهاست( .ن.ک :المدنی1389،هـ 73 /6:و قزوینی2000،م)344:
دو چیز حاصل عمر است :نام نیک و ثواب

و زین دو درگذری «کل مَن علیها فان»
(سعدی :1316،قصیده)44

برخالف استعانت ،ایداع و رفو را میتوان تضمین جزیی نامید زیرا گوینده ،دقیقاً جزیی
از یک بیت را در کالم خود تضمین میکند .به نظر ما ،برخالف دیدگاه ابناثیر ،این نوع از
ت ضمین به سبب دقت و تأمّل ب سیار گوینده در انتخاب جزء ت ضمین شده و کاربرد متنا سب
آن با حال و مقام ،به مراتب هنریتر از تضــمین کلی (اســتعانت) اســت .ابنابیاصــبع نیز در
«بدیعالقرآن» ،با بیان شـــرطی برای تضـــمین ،گویی از میان انواع کلی و جزیی ،تنها رفو را
ت ضمین واقعی بر شمرده و سایر انواع مطرح در کتابهای بالغی را از دایرة ت ضمین خارج
دانستهاست زیرا از دیدگاه او« ،مقدار تضمین شده نباید به نصف یک بیت (مصراع) برسد».
(مصری)151 :1368،
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 -4-1-2-2تفصیل (خودتضمینی)

ابنابیاصبع در «تحریرالتحبیر» ،این اصطالح را به معنای «تضمین شاعر از اشعار خویش»
به کاربردهاســـت( .مصـــری1963،م )380:در کتاب های بالغی فارســـی نیز نخســـتین بار،
حقـایقالحـدائق (رامی )104 :1341،و پســـینتر ،بـدایعاالفکـار (کـاشـــفی،)152 :1369،
ابدعالبدایع (گرگانی )145 :1377،و زیبســخن (نشــاط )276/2 :1346،به این نوع اشــاره
کردهاند .شرط زیبایی این نوع از تضمین ،اشاره به ابیات تضمینشده است.
اینگونه از تضــمین که در حقیقت ،ســنّت شــعری بهشــمارمیآید ،در دیوان برخی از
شــاعران بهصــراحت دیدهمیشــود؛ بهعنوان مثال ،انوری در یکی از قصــاید خویش از این
سنّت شعری یاد میکند:
از گفتههای خویش سه بیت از قصیدهای

کانجا نه معتبر بود اینجا نه مســـتعــــــار

آوردهام به صورت ت ضمین در این مدیح

نــــز بهر آنکه بر سخنم نی ست اقتــــدار

لیکن چو سنٌت ـی است قدیم ـی روا ب ـود

احیــای سنٌـــــت شعـــــرای بزرگـــــوار:

«ای فکرت تو مشـــکل امروز دیده دی

وی همت تو حاصــل امســال داده پـــــار

قادر به حکم بر همهکس آســمانصــفت

فایض به جود بر ه مهکس آف تابوار

در ابر ز دســـت تو یک خاصـــیت نهند

دســــت تهی برون ند مد هرگز از چ نار
(انوری)181 :1 ،1376،

قابل ذکر است که تاکنون ،تمامی خودتضمینیها و نمونههای آوردهشده برای تفصیل،
از نوع لفظی هستند ،نه معنایی؛ بدین معنا که گوینده ،عیناً بیت یا ابیاتی از اشعار پیشین خود
را وارد سرودة جدید خویش میکند امّا بدون تردید ،با جستجوی بیشتر میتوان نمونههای
بسیاری از خودتضمینیهای معنایی را در عرصة آثار ادبی یافت .بهگونهای که گوینده ،برخی
مفاهیم و درونمایههای برساختة خویش را در اثری دیگر ،البته با الفاظی متفاوت بیان کرده-
باشد؛ بهعنوان مثال ،در منشآت و قصاید خاقانی ،اشتراکات مضمونی کامالً هویدا است.

3

 -5-1-2-2اقتباي

اقتباس ،از ری شة قبَس و به معنای آتش برگرفتن ا ست و در ا صطالح ،کاربرد آیه و حدیث
در شـــعر یا نثر را گوی ند 4.اقت باس ،از د ید گاه برخی از بالغیون عرب ،همچون ابوهالل
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عســـگری ،ع بدال قاهر جر جانی ،تف تازانی ،خط یب قزوینی و ت عداد م حدودی از بالغیون
فارســیزبان ،مانند عبدالحســین ناشــر در «درراالدب» ،طبیبیان در «برابرهای علوم بالغی» و
ن صیریان در «علوم بالغت و اعجاز قرآن» ،نوعی سرقت شعری به شمارآمده ا ست .اگرچه
در اغلب کتب بالغی عربی و فارســـی ،اقتباس تنها شـــامل آیه و حدیث اســـت 5،در برخی
موارد ،آمیختگی آن با صنعت تضمین نیز دیدهمیشود .در ادب عرب ،نویسندة بدیعالقرآن،
ضمن بیان شروط ت ضمین ،برگرفتن سوره ،حدیث ،خطبه ،ر ساله و انواع نثر را بخ شی از
تضمین میداند (مصری )151 :1368،و ابناثیر نیز در معرفی انواع تضمین و تقسیم آن به دو
نوع کلی و جزیی ،از آیات و اخبار نبوی سخن میگوید( .ابناثیر1358،هـ)341/2 :
در ادب فـارســـی ،این اختالط و آمیختگی نمود بیشـــتری دارد .در حقـایقالحـدائق
(رامی )253 :1341،و زیب سخن «تضمین منحصر به اشعار نیست و ممکن است از حدیثی
مشـــ هور و آیــهای از قرآن کر یم بــاشــــد( ».نشــــاط )259/2 :1346،در درّة ن ج فی
(نجفقلیمیرزا ،)171 :1362،زیورهای سخن و گونههای شعر پارسی (نوروزی)325 :1372،
و بدیع نوکه در آنها «اقتباس ،در حقیقت ،اســتخدام یک معنای پخته و کامل و یا بیت پر و
زیبا در کالم خویش اســت( ».محبتی ،)89 :1380،میتوان نشــانههایی از این آشــفتگی را
مشــاهده کرد امّا براســاس تعریف پیشــنهادی ما برای تضــمین در بخشهای بعد و قراردادن
اقتباس ،به عنوان یکی از انواع آن ،دیگر نیازی به تفکیک و بیان تعاریف جداگانه برای این
دو صنعت نیست.
نفقه کن چیزی که داری چارسو

لن تنالــوا البــرّ حتّـی تُنفقـوا
(عطار :1384،ب)2111

پیش از اتمام این بخش ،الزم اســت از ارســالالمثل نیز ســخن بهمیانآید .علّت این امر،
اشــارة برخی بالغیون به این آرایة بدیعی ،ذیل تضــمین و اقتباس اســت .در «فنون بالغت و
صناعات ادبی» ،ار سالالمثل با اقتباس یکی دان سته شدها ست زیرا نوی سنده بر این باور ا ست
که عالوه بر آیه و حدیث ،میتوان مثل مشهور یا شبهمثلی را نیز از دیگری وام گرفت و در
کالم خود جای داد( .همایی )383/2 :1361،عالوه بر همایی ،مهدی محبتی نیز در «بدیع نو»

نگاهی به تضمین و تطّور تاریخی آن در آثار بالغی عربی و فارسی

اقتباس را «ا ستخدام یک معنای پخته و کامل یا بیت پر و زیبا در کالم» میداند که این بیت
یا گفته میتواند شـــامل ضـــربالمثل ها نیز باشـــد (محبتی )89 :1380،ا مّا از میان بالغیون
فار سی ،تنها صاحب المعجم به ار سالالمثل ،ذیل صنعت ت ضمین ا شاره کردها ست« :و اگر
مثلی ســـایر در شـــعر خویش تضـــمین کنذ ،آن را ارســـالالمثل خوانند( ».شـــمس قیس
رازی)296 :1338،
بیگانه را چه شد که گزیدی به جای خویش

«ای شیرِ پاک مادر میهن حرام تو»
(مفتون)44 :1344،

به این ترتیب ،با توســعة معنایی تضــمین ،میتوان اقتباس و ارســالالمثل را نوعی از آن
به شمارآورد زیرا در ت ضمین ،شاعر قادر ا ست که عالوه بر بیت و م صرع ،از عنا صر لفظی
دیگری ،همچون آیه ،حدیث و مثل نیز در شعر خویش بهره ببرد.
 -6-1-2-2استقبال

ا ستقبال در لغت ،به معنای پی شبازآمدن و در ا صطالح بالغی ،برگرفتن سبک ،وزن و قافیة
شعر شاعری مشهور است که در کتابهای بالغت فارسی ،نامهای دیگری ،همچون اقتدا،
تتبع 6و نظیرهگویی نیز دارد.
در اســتقبال ،شــاعر باید ضــمن پایبندی به وزن و قافیة گویندة نخســت ،مضــمونهای
جدیدی بیافریند تا به کار خویش ،ارزش و اعتبار بخشـــد؛ به عنوان مثال ،قصـــیدة «جغد
جنگ» از ملکالشعرای بهار:
ف غان ز ج غد ج نگ و مرغوای او

که تا ابـــد بریـــده بـــاد نــــــای او
(بهار)796 /1 :1358،

استقبالی از قصیده منوچهری است با مطلع:
فغــان از این غراب بین و وای او

که در نـــوا فکنــــــدمـــان نـــوای او
(منوچهری)82 :1347،
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و منوچهری نیز در این قصــیده ،به اســتقبال قصــیدة یکی از شــاعران عرب ،عتّاببن ورقاء
7

شیبانی (متوفی77ق) ،رفتهاست.
 -7-1-2-2تملیط

تملیط ،از ریشـــة مَلَط و به معنای «الطین الذی یجعل بین ســـافی البناء و یملطه فی الحائط»
(ابنمنظور1408،هـــــ :ذیل ملط) و در ا صطالح بالغی ،بدین معنا ست که شاعری ،نیمی از
بیت (یک مصـــراع) را بگوید و گویندة دیگری آن را تکمیل کند .نابغة بالغت عرب،
ابنرشـــیق ،نخســـتین و تنها کســـی اســـت که ذیل باب «التضـــمین و االجازه» ،به این نوع
پرداختهاست( .قیروانی1981،م )91/2 :نقل است که امرؤالقیس ،از شاعر معاصر خود ،توأم
یشکری ،میخواهد که در مقابل هر مصرع او ،مصرعی دیگر بسراید .این بدیههگویی که تا
شانزده بیت ادامه پیدا میکند ،با م صرع «أحارِ أُریک بَرقاً هبَّ وهناً» از امرؤالقیس و پا سخ
توأم «کَنارِ مجوس تَستَعِرُ استعاراً» آغاز میشود.
أحارِ أُریک بَرقاً هبَّ وهناً

کَنارِ مجوس تَستَعِرُ استعاراً

8

(ن.ک :مطلوب1983،م)352 /2:
با توجه به معنای اصطالحی تملیط ،میبینیم که این صنعت از یک سو ،شباهت بسیاری
به اســتقبال دارد زیرا شــاعر ،به پیروی از گویندة نخســت و با رعایت وزن و مضــمون آن،
شــعری را میســراید و از ســوی دیگر ،بســیار به ایداع مانند اســت زیرا در ایداع ،گوینده،
مصــراعی را خود میســراید و مصــراع بعد را از شــاعری دیگر وام میگیرد .به این ترتیب،
میتوان تملیط را نیز همانند ایداع و استقبال ،قسمی از تضمین بهشمارآورد.
 -2-2-2تضمین معنوس

(معنایی)9

یکی از انواع تضمین که در تعداد معدودی از کتابهای بالغی به آن اشاره شده و میتواند
ذیل ت ضمین معنوی قرارگیرد« ،ت ضمین م ضمون شعر دیگری» ا ست .در باب پذیرش این
نوع ،بهعنوان یکی از اقســام تضــمین ،میان عالمان بالغت اختالف نظر وجود دارد« .بعضــی
نوشتهاند که به جای ذکر الفاظ ،مانعی ندارد که مضمون شعر شاعری را هم تضمین نمود و
برخی ،بر این نظر ا ستوار نی ستند و گویند اگر شاعر ،معنی شعر دیگری را گرفت ،از ق سم
تضــمین بهشــمارنیاید» (نشــاط )277 /2 :1346،امّا برخی دیگر ،همچون ابنرشــیق ،با ذکر

نگاهی به تضمین و تطّور تاریخی آن در آثار بالغی عربی و فارسی

شرایطی ،تضمین معنوی را نیز بخشی از اقسام تضمین به شمارمیآورند« :ان یصرف الشاعر
المضمن وجه البیت المضمّن عن معنی قائله الی معناه( ».قیروانی1981،م )84/2 :امّا علیرغم
این اختالف نظرها ،ت ضمین ،تنها به حوزة الفاظ محدود نمی شود و در م ضمون و محتوا نیز
رخ میدهد .تضــمین معنوی میتواند به دو شــکل بیاید :نخســت ،مضــمون با همان الفاظ و
واژههای منبع اصلی همراه باشد:
پس نکو گفــت آن حکیم کــامیــار

کب تو طفلی خا نب پر نقش و ن گار
سنایی(موالنا:4 ،1376،ب)2566

دوم ،مضمون با الفاظی متفاوت بهکاررود:
چنین گفــت شـــوریــدهای در عجم

به کســــری که ای وارث ملک جــــم

اگر م لک بر م ب ما ندس و ب خت

تو را چون می سر شدس تاج و تخت

(سعدی :1316،باب اول)
بر خ یز و م خور غم جهــان گــذران

خوش باش و دمی به شـــادمانی گذران

در طبع هان اگر وفایــــی بودس

نوبت بب تو خود نیامدس از دگـران

(خیام)35 :1382،
باید توجه داشـــت از آنجا که در تضـــمین معنایی ،احتمال ســـرقت بیش از ســـایر انواع
ت ضمین وجود دارد ،ا شاره به نام صاحب م ضمون ،برای رفع تهمت سرقت ،آ شکارا یا به
کنایه ،از شــروط اســاســی و الزم اســت( .هدایت )83 :1335،در غیر این صــورت ،عمل
گوینده ،سرقت ادبی از نوع حل 10به شمارمیآید .البته در صورت شهرت گویندة ا صلی و
آثار او ،نیازی به ذکر نام نیســت؛ مثالً در بیت زیر ،شــهریار مضــمونی از شــاهنامه را بدون
اشاره به نام فردوسی ،در جهت مقصود خویش بهکارگرفتهاست:
چون به خود آیم همی دنیا است باز

ای تفـو بر خلـق این دنیــا تفـو
(شهریار)453 :1369،

پس از بررسی انواع و اقسام تضمین و جایگاه هریک در مباحث بالغی و ادبی ،آشکار
می گردد که آن چه تاکنون در ت مامی آ ثار بدیعی پیرامون مع نا و مفهوم تضـــمین ب یان
شدهاست ،چیزی جز انواع آن نیست .به بیان دیگر ،این آرایة ادبی ،نیازمند تعریفی است که
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بتوا ند ت مامی انواع فوق را در خود جای د هد؛ از این رو ،به نظر ما تضـــمین را میتوان
هرگونب مشــارکت و تبادل عناصــر لفظی و معنایی میان ســخنوران و گویندگان
دانست کب باید متناسب با مقتضاس حال و مقام و بب قصد زینت و تأکید معنا صورت
گیرد؛ این م شارکت میتواند در زمینبهاس متنوعی ،همچون شعر (بیت ،م صراع)،
آیب و حدیث ،مثل ،وزن و قافیب و حتّی مضمون رخ دهد.

این تعریف که براساس اصل توسیع معنایی ارائه شدهاست ،از یک سو ،برخالف برخی
کتب بالغی ،تضــمین را تنها به شــعر یا نثر محدود نمیســازد و از ســوی دیگر ،تنها بر جنبة
لفظی تضمین تأکید ندارد و تضمینهای مضمونی و معنایی را نیز دربرمیگیرد.
از میان اسامی مختلفی که در کتابهای بالغی برای تضمین ذکر شدهاست (استعانت،
ایداع ،رفو ،اســتقبال و ،)...تنها عنوان «تضــمین» با توجه به معنای لغوی آن ،بهخوبی گویای
معنای اصطالحی آن نیز هست امّا اگر بخواهیم به پیروی از جریان ادبی معاصر که سعی در
ارائة برگردانی مناســـب برای عناوین فنون ادبی دارد ،نامی بر این صـــنعت بگذاریم ،عنوان
«مشارکت» را که گویای جنبههای مختلف تعریف فوق است ،پیشنهاد میکنیم.
 -3نتیجبگیرس
ســیر تاریخی تضــمین در کتب بالغی عربی و فارســی ،نشــان از انواع متنوعی دارد که با
نامهایی چون اسـتقبال ،اسـتعانت ،ایداع ،رفو ،تفصـیل و ...دیدهمیشـود امّا نکتة قابل توجه،
آن اســت که تاکنون در هیچیک از این آثار ،تعریفی مناســب برای تضــمین ارائه نشــده و
عموماً نوع یا انواعی از آن ،به جای تعریف اصطالحی ،خوش نشستهاست.
انواع تضـــمین را میتوان در دو بخش لفظی و معنایی مورد بررســـی قرار داد و از این
طریق ،مانع تقسیمبندی آرایههایی مشابه ،همچون تضمین ،اقتباس و ارسالالمثل ،به صنایعی
م ستقل شد .گ سترش معنایی ت ضمین ،تعریفی میطلبد تا تمامی انواع متنوع آن را در خود
پوشــش دهد .این امر ،تنها به یاری بازنگری معنایی امکانپذیر اســت .براســاس این اصــل
زبانشــناســی ،میتوان تضــمین را هرگونه مشــارکت و تبادل عناصــر لفظی و معنایی میان
سخنوران و گویندگان دان ست که باید متنا سب با مقت ضای حال و مقام و به ق صد زینت و
تأکید معنا صورت گیرد.

نگاهی به تضمین و تطّور تاریخی آن در آثار بالغی عربی و فارسی

این تعریف از یک سو ،به آ شفتگی جایگاه این صنعت در میان مباحث بالغی سامان
میدهد و از ســـوی دیگر ،مانع اختالط و آمیختگی آن با برخی صـــنایع دیگر ،همچون
تصــدیر ،تصــریع ،اســتدراک و مجاز میگردد .تضــمین یا «مشــارکت» ،با رعایت اصــول و
قواعدی ،از مبحث سرقات شعری جدا می شود و ارزش ادبی و هنری مییابد و در نهایت،
بهعنوان یکی از مؤلفههای ســـاختاری و معنایی متن ،به برجســـتهســـازی ،مرجعیتبخشـــی،
ابهامزایی ،مفهومزایی و ایجاز کالم یاری میرساند.
یادداشتها
 -1منظور از لفظیبودن تضــمین ،کاربرد آن در ســطح بیرونی و ســاخت ظاهری کالم اســت که
کشف و شناسایی آن ،نیازی به دقت و تأمّل بسیار در بافت و ژرفساخت سخن ندارد.
« -2ان التضمین یقع فی النظم و النثر و یکون من المحاسن و من العیوب و لکنه ال یکون من العیوب
اال اذا وقع فی النظم بالنظم( ».المصری1963،م)142 :
 -3برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه ،رجوع کنید به پایاننامة عبدالحسین حسنپور با عنوان
«مشترکات مضمونی منشآت و قصاید خاقانی» ،1391 ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -4زیب ســـخن ،هرگونه تغییر و تصـــرف جزیی در اصـــل شـــعر دیگران را نیز اقتباس می نامد.
(نشاط)259/2 :1346،
 -5مضمون اقتباس و تضمین ،بیتردید پیش از ابنمعتز نیز وجود داشتهاست امّا تا پیش از او ،نامی
برای آن وضع نشدهبود .البته ،اصطالح اقتباس را دقیقاً به همان شکل تعریف سایر بالغیون عرب از
آن ،در البیان و التبیین جاحظ میبینیم( .جاحظ1395 ،ق :مج )118 /1
 -6در زیب سخن ،تتبع ،نام دیگر صنعت تضمین دانسته شده (نشاط )258/2 :1346،امّا در واژهنامة
هنر شاعری ،مرادف استقبال آمدهاست( .میرصادقی )26 :1385،
 -7در مقدمة دیوان منوچهری ،از مرحوم فروزانفر نقل شــده که این قصــیده ،بر وزن قصــیدة «اما
صــحا اما ارعوی اما انتهی» عتاببن ورقا ،ســروده شــدهاســت (منوچهری )201 :1347،و منوچهری
خود در پایان این قصیده ،بر این امر صحه میگذارد:
«اما صحا» به تازی است و من همی

به پارسـی کنـم امـا صحـــای او
(منوچهری :1347،ب)1189
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 -8ای حارث ،صاعقهای به تو ن شان خواهمداد که شباهنگام برانگیخته خواهد شد؛ همچون آتش
مجوس که درمیگیرد ،درگرفتنی.
 -9منظور از معنویبودن تضمین ،کاربرد آن در بافت و الیههای درونی کالم است .تضمینی که در
ال حل شده و بدون ا شارة گوینده ،شنا سایی و راهیابی به آن ،بهآ سانی امکانپذیر
ساختار بیت کام ً
نیست
 « -10مضــمون شــعری را گرفته و در شــعر یا نثر خود بیاورند و نشــاید این را از محســّنات بدیعیه
شمرد( ».زاهدی)300 :1346،

فهرست منابع
کتابها -1آهنی ،غالمحسین .)1360( .معانیبیان .چ دوم .تهران :بنیاد قرآن.
 -2ابن منقذ ،اسامه1407( .هـ) .البدیع فی البدیع .به کوشش عبد .آ .علی مهنا .بیروت :دارالکتب
العلمیه.
( .________ -3بیتا) .البدیع فی نقدالشعر .به کوشش احمد احمد بدوی و حامد عبدالمجید.
مصر :مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اوالده.
 -4ابناثیر1358( .هـ) .المثلالسائر ،ج .2تصحیح محمّد محییالدّین عبد الحمید .مصر :مکتبه و
مطبعه مصطفی.
 -5ابنمعتز ،عبداهلل1959( .م) .البدیع .دمشق :دارالحکمه.
 -6ابنمنظور ،محمّدبن مکرم1414( .هـ) .لسانالعرب .به کوشش یوسف خیاط .قم :دارالصادر.
 -7اسفندیارپور ،هوشمند .)1388( .عروسان سخن .چاپ سوم (ویرایش جدید) .تهران :فردوس.
 -8انوری ،محمّدبن محمّد .)1376( .دیوان ،ج .1به کوشش محمّدتقی مدرس رضوی .تهران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 -9بهار ،محمّدتقی .)1358( .دیوان اشعار2 ،ج .چاپ چهارم .تهران :امیرکبیر.
 -10تفتازانی ،سعدالدین1411( .هـ) .مختصرالمعانی .قم :دارالفکر.
 -11تقوی ،نصراهلل .)1363( .هنجار گفتار .چ دوم .اصفهان :فرهنگسرا.
 -12الثعالبی ،ابیمنصور1318( .هـ) .فقباللغب و اسرارالعربیب .بیروت :دارالمکتبه الحیاه.

نگاهی به تضمین و تطّور تاریخی آن در آثار بالغی عربی و فارسی

 -13جاحظ ،عروبن بحر1395( .ق) .البیان و التبیین ،مج .1به کوشش عبدالسالم محمّد هارون.
مصر :مکتبه الخانجی.
 -14حلی ،صفیالدین( .بیتا) .شرح الکافیب البدیعیب .تحقیق نسیب نشاوی.
 -15خواجه نصیرالدین طوسی .)1369( .معیاراالشعار .به تصحیح جلیل تجلیل .تهران :جامی.
 -16خیّام ،عمربن ابراهیم .)1382( .رباعیات خیام نیشابورس .به کوشش حسین الهی قمشهای.
تهران :محمّد.
 -17داییجواد ،محمّدرضا( .بیتا) .علم بدیع در زبان فارسی .اصفهان :تأیید.
 .)1335( ._________ -18زیباییهاس سخن .اصفهان :تأیید.
 -19رادویانی ،محمّدبن عمر.)1362( .تر مانالبالغب .تصحیح احمد آتش .چاپ دوم .تهران:
اساطیر.
 -20راستگو ،محمّد .)1382( .هنر سخنآرایی .تهران :سمت.
 -21رامی تبریزی ،شرفالدین محمّد .)1341( .حقایقالحدائق .تصحیح محمّدکاظم امام .تهران:
دانشگاه تهران.
 -22رشیدالدین وطواط .)1362( .حدائقالسحر .به تصحیح عباس اقبال .تهران :کتابخانه سنایی و
طهوری.
 -23الرمانی ،علیبن عیسی1968( .م) .النکت فی اعجاز القرآن .تحقیق محمّد خلفاهلل و محمّد
زغلول سالم .چاپ دوم .مصر :دارالمعارف.
 -24زاهدی ،زینالدّین جعفر .)1346( .روش گفتار (علمالبالغب) .مشهد :دانشگاه فردوسی.
 -25زرکشی ،بدرالدّین1958( .م) .البرهان فی علومالقرآن .تحقیق محمّد ابئالفضل ابراهیم.
قاهره :مکتبه دارالتراث.
 -26زمخشری ،محمودبن عمر1982( .م) .الکشاف .بیروت :دارالمعرفه.
 -27سعدی ،مصلحالدین .)1316( .کلیات سعدس .به کوشش محمّدعلی فروغی .تهران :بروخیم.
 -28سکاکی ،یوسفبن ابیبکر1373( .هـ) .مفتاحالعلوم .بیروت :مکتبه االسالمیه.
 -29سیوطی ،جاللالدین .)1363( .االتقان فی علومالقرآن .ترجمة سیّد مهدی حائری قزوینی.
تهران :امیرکبیر.
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 -30شمس قیس رازی .)1338( .المعجم فی معاییر اشعارالعجم .تصحیح مدرس رضوی .تهران:
دانشگاه.
 -31صادقیان ،محمّدعلی( .بیتا) .زیور سخن در بدیع فارسی .چاپ دوم .یزد :دانشگاه یزد.
 -32صائب تبریزی .)1366( .کلیات صائب .به کوشش محمّد عباسی .چاپ چهارم .تهران :نشر
طلوع.
 -33طبیبیان ،حمید .)1388( .برابرهاس علوم بالغت در فارسی و عربی .تهران :امیرکبیر.
 -34الطیبی ،شرفالدّین حسین1407( .هـ) .التبیان .به کوشش هادی عطیه مطر الهاللی .بغداد:
مکتبه النهضه الغربیه.
 -35عطار نیشابوری ،فریدالدّین .)1384( .منطقالطیر .تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی.
ویرایش دوم .تهران :سخن.
 -36العلوی ،مظفربن فضل1976( .م) .نضرهاالغری

فی نضره القری

 .به کوشش نهی

عارفالحسن .دمشق :مطبعه الطربین.
 -37العلوی ،یحییبن حمزه1415( .هـ) .الطراز .به کوشش محمّدبن عبدالسالم شاهین .بیروت:
دارالکتب العلمیه.
 -38فخرالدّین رازی1985( .م) .نهایباالیجاز فی درایباالعجاز .تحقیق د .بکری شیخ امین.
بیروت :دارالعلم للمالیین.
 -39القزوینی ،محمدبن عبداالرحمن2000( .م) .االیضاح فی علومالبالغب .بیروت :دارالمکتبه
الهالل.
 -40قیروانی ،ابن رشیق1981( .م) .العمده ،ج .2تحقیق محمّد محیالدّین عبدالحمید .بیروت:
دارالجلیل.
 -41کزازی ،میرجاللالدّین .)1373( .زیباشناسی سخن پارسی (بدیع) .چاپ هفتم .تهران :ماد.
 -42گرگانی ،محمدحسین شمسالعلما .)1377( .ابدعالبدایع .به کوشش حسین جعفری .تبریز:
احرار.
 -43الالدقی ،محمّد طاهر1963( .م) .المبسّط فی علومالبالغب .چاپ دوم .بیروت :المکتب
التجاری.
 -44محبتی ،مهدی .)1380( .بدیع نو .تهران :سخن.

نگاهی به تضمین و تطّور تاریخی آن در آثار بالغی عربی و فارسی

 -45المدنی ،علی صدرالدّینبن معصوم1389( .هـ) .انوارالربیع فی انواعالبدیع ،ج .6به
کوشش شاکر هادی شکر .نجف :مطبعه النعمان.
 -46المرزبانی ،محمّدبن عمران1965( .م) .الموشّح .تحقیق علی محمّد البجاوی .قاهره :دارالنهضه
مصر.
 -47مصری ،ابن ابی اصبع .)1368( .بدیعالقرآن .ترجمة سیّدعلی میرلوحی .مشهد :آستان قدس
رضوی.
1963( . ________ -48م) .تحریرالتحبیر .قاهره :حنفی محمّد شرف.
 -49مطلوب ،احمد1983( .م) .معجم المصطلحات البالغیب و تطورها ،ج .2مطبعه المجمع
العلمی العراقی.
 -50مفتون امینی ،یداهلل .)1344( .کوالک .تبریز :کتابفروشی شمس.
 -51منوچهری دامغانی ،احمدبن قوص .)1347( .دیوان .تصحیح محمّد دبیرسیاقی .چاپ سوم.
تهران :زوار.
 -52مولوی ،جاللالدین .)1376( .مثنوس معنوس .به تصحیح رینولد نیکلسون .چاپ نهم .تهران:
بهزاد.
 -53میرصادقی ،میمنت .)1385( .واژهنامة هنر شاعرس .چاپ سوم .تهران :مهناز.
 -54ناشر ،عبدالحسین .)1336( .درراالدب .چاپ دوم .شیراز :معرفت.
 -55نجفقلی میرزا .)1362(.درّه نجفی .تصحیح حسین آهی .تهران :فروغی.
 -56نشاط ،محمود .)1346( .زیب سخن2،ج .تهران :شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
 -57نصیریان ،یداهلل .)1378( .علوم بالغت و اعجاز قرآن .تهران :سمت.
 -58نوروزی ،جهانبخش .)1372( .زیورهاس سخن و گونبهاس شعر پارسی .تهران :راهگشا.
 -59واعظ کاشــفی ســبزواری ،حســین .)1369( .بدایعاالفکار فی صــنایعاالشــعار .تصــحیح
میرجاللالدین کزازی .تهران :مرکز.
 -60هاسپرس ،جان .)1379( .درآمدس بر تحلیل فلسفی .ترجمة موسی اکرمی .تهران :طرح نو.
 -61هدایت ،رضاقلیخان .)1335(.مدارجالبالغب .چاپ دوم .شیراز :معرفت.
 -62همایی ،جاللالدین .)1339( .صناعات ادبی .تهران :علمی.
 .)1361( . ________ -63فنون بالغت و صناعات ادبی ،ج .2چاپ دوم .تهران :توس.
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