
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات تطبیقیة ادبیّنشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

 خی آن در آثار بالغی عربی و فارسیو تطوّر تاری نگاهی تازه بب تضمین
 پژوهشی( -)علمی

 1*هما رحمانی
 2دید حسین سیّسیّ

 چکیده
غت در ادوار تاریخ بال ،یکی از شــگردهای زبانی اســت که همانند بســیاری از فنون ادبی  ،تضــمین

ست، به گرفتهتوجهی محققان و ناقدان قرارمورد بی سایی این آر   گونها شنا نها یعی تایة بدای که در 

شده      به یک جنبه از آن، شعر خویش اکتفا  صراع، بیت یا ابیاتی از دیگری در  ست.  ایعنی آوردن م

آن است با نگاهی به سیر تاریخی صنعت تضمین و جایگاه آن در مباحث     از این رو، این پژوهش بر

سیر دیدگاه       شرح و تف ضمن  سی،  سام و نام بالغی عربی و فار شاره   زهای آن نیهای بالغیون، به اق ا

با توسل به اصل توسعة معنایی، تعریف و عنوانی نو برای تضمین ارائة دهد تا آن    ،نماید و در نهایت

ن نشــان از آ ،را از تنگنا و محدودیت معنایی بالغت ســنتی تاحدودی خارج ســازد. حاصــل تحقیق

اشــد که با بدارد که تعریف تضــمین در تمامی کتب بالغی، بیانگر بخشــی از اقســام و انواع آن می 

چون علم  ایههای گسترد چون استقبال، تتبع، تملیط، استعانت، ایداع، تفصیل و... در حوزه    عناوینی

ن آمیختگی داشتن ای ، با درنظربنابراین قافیه و سرقات شعری کاربرد دارد؛   بدیع علم بیان، عروض و

صر  رکت و تبادل عناه مشا توان تضمین را هرگون و عدم تناسب میان مفهوم تضمین و انواع آن، می  

ــراع، آیه، حدیث، مثل و م لفظی و معنایی، ــخنوران و گویندگان اعم از بیت، مصـ ــمون میان سـ ضـ

صورت می       آشمار به صد زینت و تأکید معنا  ضای حال و مقام و به ق سب با مقت یرد و گورد که متنا

 گردد.کالم می و ایجاز زایی، ایجاد ابهام هنریبخشی، مفهومسازی، مرجعیتسبب برجسته
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 مقدمب -1

سایی و درک آنها نیازمند ارائة تعریفی        ،جهان پیرامون ما      شنا ست که  مملو از مفاهیمی ا

ست  دقیق و جامع صطالحی منطقی ا ست که با علم و معرفت    -. تعریف، ا سفی ا پیوندی  ،فل

شفافیت،      ،از این رو گاتنگ دارد؛تن شد که عالوه بر  هر پدیدة علمی باید با تعریفی همراه با

ــد. طب« جامع و مانع» ،تمامی جوانب آن مفهوم را نیز در بر بگیرد؛ به بیانی دیگر ق نظریة باش

ــپرس ــی. تعاریف  بر دو گونه تعاریف ،(John Hospers)جان هاس اند: قراردادی و گزارش

در میان یک گروه زبانی   ،هاکه از وجوه معنایی واژه اندترین نوع تعریفلگزارشــی، معمو

ــخص حکایت دارند امّ     ــت، ، در دو حالت رخ می  ا تعاریف قراردادی مشـ برای  دهند: نخسـ

ــتهایی که معانی آنها دقیق ن    واژه قال   زمانی که برای انت  ، دوم نظر نیازمندند؛   و به تجدید    یسـ

به     معنای مورد نظر  ــبی یافت و  ــنهاد نمود.         ، نتوان واژة مناسـ باید تعریفی خاص پیشـ ناچار 

ــپرس،   هاسـ ماییم،         55: 1379) حدود ن عاریف آن م به یکی از علوم و ت گاه خود را  ( اگر ن

 ،ســوزیرا از یک مون تعاریف قراردادی آشــکار خواهدشــددرســتی دیدگاه هاســپرس پیرا

و از سوی   گیرندو دامنة وسیعی را دربرمی معیت بودهبسیاری از این تعاریف، فاقد صفت جا

ــّ  پای  دیگر، ــصـ ــی انتقادی و         بندی متخصـ ــته، مانع از بررسـ ان هر حوزه به تعاریف گذشـ

سپس  سعة   ،تجدیدنظر در مفاهیم و  علم و  تدریج، تولیدگردد و این امر بهمعنایی آنها میتو

 کند. شکوفایی اندیشه را مختل می

 بیان مسئلب -1-1

ــت که همانند          یکی  ،بالغت  ــتاز و حیاتی در زمینة ادبیات و خلق آثار ادبی اسـ از علوم پیشـ

س از  ای که پگونهبرد، بهســرمیبه های دانش بشــری در رکود و ایســتاییبســیاری از حوزه

 های بالغی معاصـــربر کتاب ،و تعاریف بالغیون متقدّم هاها، همچنان دیدگاهگذشـــت قرن

ست؛ سایه افکنده  شد روزافزون علم و ارائة دیدگاه  از این رو، ا ز  های جدیدی ابا توجه به ر

 شود.احساس میضرورت بازبینی در مباحث بالغی کامالً سوی برخی محققان، 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق -1-2 

این پژوهش با آگاهی از ضرورت بازبینی و بازنگری معنایی در مباحث بالغی کهن، بر آن   

ــت تا از میان فنون مطرح    فرآیند   ای و توجه به  با تکیه بر مطالعات کتابخانه         ،در بالغت اسـ
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بپردازد و ضــمن بیان  « تضــمین»، به بررســی آرایة (Semantic widening)توســعة معنایی

ناســانة  شــها، انواع و کارکردهای زیباییتطور تاریخی آن در بالغت فارســی و عربی، به نام

ام و تعریفی جدید که تا حدّ امکان، تمامی  آن نیز اشــاره کند و از خالل این توضــیحات، ن 

 های این شگرد ادبی را دربربگیرد، ارائه نماید. جنبه

 پیشینة تحقیق -1-3

شینة تحقیق می  شعری که    -یهای ادبتوان تمامی کتب بالغی، بدیعی، فرهنگنامهدر زمینة پی

ــمین در آنها دیده می ــود و مقاالتی چون مباحثی پیرامون تض ــئنگاهی به »ش ــمس مین  لة تض

ــا زانوس و    ،«کلمات در زبان عربی   ــمین و گونه »از احمد پاشـ های   های آن در چکامه   تضـ

ــفی لدین حلی صـ نام برد. در هیچ    اثر نرگس گنجی و  ،«ا ــراقی را  یک از آثار و   فاطمه اشـ

شانی از بازنگری معن   تحقیقات انجام سبت به این آرایة ادبی دیده شده، ن زیرا  شود نمیایی ن

گارش درآمده        کتب بال  به ن ید از یکدیگر  به تقل ند غی و ادبی مزبور، همگی  خوار  یزهو ر ا

و از میان مقاالت، در مقالة نخســت، تنها تضــمین نحوی در زبان عربی و  هســتندخوان قدما 

ــمین     لة دوم، تضـ قا ــرّح  در م نه نوآ بدون هیچ  ،های مبهم و مصـ ــی  گو وری مورد بررسـ

   نویســی،هنامه و مقالپایان رغم موج مثبت تحقیقات ادبی،اند. از ســوی دیگر، علیگرفتهقرار

ــمین با تکیه بر مطالعات    درحوزة فنون بدیعی در چند ســال اخیر، تاکنون پیرامون آرایة تض

 ت.  اسهیچ تحقیق مستقلی صورت نگرفته (، Historical semantics)شناسی تاریخیمعنی

 بحث و بررسی -2

ضمین        صدر باب تفعیل ا ت ضَمَنَ،   ، م شة  به معنای گنجانیدن، نهادن چیزی در جایی،   ز ری

هـــــ: ذیل ضــمن( و در   1414منظور،پوشــانیدن اســت. )ابن برگرفتن و در خودچیزی را در

 به قافیه، و وزن همان با دیگران هایسروده  از ابیاتی یا بیت مصراع،  به آوردن اصطالح، 

 شود.میخویش گفته میان اشعار در مکال موقعیّت با متناسب و استشهاد و تمثّل شیوة

تقریباً در تمامی کتب بالغی فارسی و عربی، تفاوتی میان معنای اصطالحی و لغوی تضمین     

ا مســئلة مهمی که ما را به انجام این تحقیق برانگیخت، معنای اصــطالحی   امّ شــودنمیدیده

ضمین  شگرد ادبی تمرکز دارد و ان    ت ست که تنها بر یک جنبه از این  که در   واع دیگری راا
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سپس  شاره   ،برخی کتب بالغی عربی و  ست، در شده  فارسی به آنها ا در ادامه،   گیرد.نمیبرا

 به این موارد خواهیم پرداخت.

 پیدایش تضمین و سیر تاریخی آن -2-1

شکل    ،در این بخش ضمین را در دو بخش مجزّا،   گیرسیر تاریخی و روند  صنعت ت عنی  ی ی 

 گیریم. پی می ،ات فارسیادبیات عرب و ادبی

 تضمین در ادب عرب -2-1-1

سال   سده  م و در اولین دوره از بالغت عرب،مقارن با ظهور ا سوم هجری،   های اول تیعنی  ا 

ف  ایش موج نوی از تألیرغم پیدشود. در قرن سوم هجری نیز علینمینشانی از تضمین دیده

تأویل  هـ( و  285) الکاملهـ(،  207) لقرآنامعانیهـ(،  210)القرآن مجازهمچون  آثار بالغی،
شکل  سیر بالغی جهت اثبات اعجاز کالم الهی    276)القرآن م ــ( که در حقیقت نوعی تف هـــ

ــماربه ــمیش ــمین بود  انهآیند، نباید به دنبال نش ــنعت تض ــور ص های  زیرا کتاب هایی از حض

ــنایع      و بودند آمده های بالغی آن به نگارش در   پیرامون قرآن و جنبه  ،مذکور  ــعر و صـ نه شـ

ــگردهای ادبی و زیبایی  ،شــعری ای  ههرچند در این آثار نیز به مقتضــای کالم، به برخی ش

 است.شدهاشاراتی  ،بالغی آیات

ــ.(، پایه274معتز)ابن البدیع، نخستین بار در «تضمین»نام        ا امّ استآمده گذار علم بدیع،هـ

ــنایع مطرح  ــایر ص ــده در ابرخالف س ــیحی پیرامون آن دیدهین کتاب، تش ــود ونمیوض  ش

رفتن آرایة  گاست. از دو نمونة مزبور و قرار تنها به ذکر دو نمونة شعری اکتفا کرده  ،نویسنده 

بخشی    ،تزمعاز دیدگاه ابن ،آید که این صنعت ادبی میتضمین در بخش محسّنات کتاب، بر  

  است. بر آن نهاده شده « تضمین الحسن »عنوان  ،از این رو آمده ومیشمار از محاسن کالم به 

شعر »با نگارش  ،هــــ(337جعفر )بنمعتز، قدامه( پس از ابن58م :1952معتز،)ابن تأثیر   ،«نقدال

ا در اثر خود از تضمین سخنی به میان نیاورد.    امّ ی در آثار بالغی پس از خود گذاشت بسزای 

ــ(384پس از قدامه، رمّانی ) را نوعی مجاز   تضمین  ،«آنالنکت فی اعجاز القر»در رسالة   ،هــ

صفه هی عباره عنه    » سم أو  ( برشمرد  94م: 1968)رمانی،« حصول معنی فیه من غیر ذکر له با

صناعتین » در ،یکی از پیروان قدامه ،هـــــ(395و ابوهالل عسگری )  ستگی     «ال ضمین را واب ، ت

 (  42تا: معنایی ابیات به یکدیگر و عملی قبیح دانست. )عسگری،بی
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 توان آنقرن پنجم و ششم هجری که می ز دورة دوم از تاریخ بالغت عرب، یعنیغادر آ      

شکوفایی علوم بالغی نامید،   ضمین در آثاری؛    را عصر  شانی از ت سرار »همچون ن و  «غهالبالا

ری،  خورد. زمخش ثعالبی به چشم نمی  «اسرار العربیه »و  «اللغهفقه»جرجانی و  «االعجازدالئل»

شــان ن برخی آیات نمفســران بالغی قرآن، ردپایی از تضــمین را در میا ترینیکی از بزرگ

مخشـــری،   بن 35 :4و  465، 230: 1،م1982داد. )ن.ک: ز کی از          ( ا ی نی،  یروا ق یق  رشـــ

ــاحب ــّل مورد بحث  «العمده» در کتاب خویش، ،نظران بنام این دورهصـ ــمین را مفصـ ، تضـ

ــاره       در بخش)داد، انواع متنوعی را برای آن مطرح نمود قرار ها اشــ به آن ــمین  انواع تضـ

شد(  سترش چشمگیری بخشید. )قیروانی،         خواهد ضمین را گ و به این طریق، دامنة معنایی ت

ــزایی بر کتــب بالغی ادوار بعــد            ،هــای او( آرا و دیــدگــاه91-84 :2،م1981 ــأثیر بسـ ت

 گذاشت.برجای

سی است،  نویحاشیهیعنی قرن هفتم هجری به بعد که عصر تقلید، تکرار و  در دورة سوم،      

ــامه            ــر خود فراتر رفتند. اسـ ــیوة رایج در عصـ ذ  ق بن منآثاری پدید آمد که تاحدودی از شـ

ــعر  »و  «البدیع فی البدیع  »یعنی  هـــــــ( که در تألیف آثار خود،   584) از  ،«البدیع فی نقد الشـ

مّن البیت  هو ان یتض »بهره برد، تضمین را به معنای   «العمده»و  «الصناعتین »ابن معتز،  «البدیع»

ــ: 1407است. )ابن منقذ،آورده«کلمات من بیت آخر االیجاز فی  نهایه»در  ،( پس از او350هـ

ــم اول از بخش نخســت کتاب، ذیل مبحث داللت لفظی در    ،«االعجازدرایه تضــمین در قس

د که مراد نویســنده، آیمیا از توضــیحات آن برامّ اســتکنار ســجع، ترصــیع و... بیان شــده 

ــمین» ــوی دیگر، « زدوجالمتضـ ــمین. از سـ ــت نه تضـ ذیل مبحث   ،در بخش دوم کتاب اسـ

سام آن   » شعر و اق اریف  شده که تع همچون اقتباس و تلمیح پرداخته هاییبه آرایه ،«حقیقت 

سیار دارد، گویی فخر رازی   ،آنها شیوه را متر   ،به تضمین مورد نظر ما نزدیکی ب سه  ادف هر 

 ( 112م: 1992است. )رازی،یکدیگر دانسته
نیز گنجانیدن اجزای یک بیت را در کالم سخنور، تضمین     «القرآنبدیع»اصبع در  ابیابن      

ست که در قرآن می ضمین قرار توان ذرا می تنها دو مورد ،خواند و بر این باور ا و » داد:یل ت

ــواهد این باب     ــت نیافتم که آن دو مورد   ،جز دو مورد ،در کتاب عزیز به چیزی از شـ   ،دسـ
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( 151: 1368)مصــری،(.« 29:و الفتح 45:دو فصــل از تورات و انجیل اســت. )مائده متضــمن

معانی و الموقوف ، تضمین را همان ابیات «االغریض فی نضره القریض نضره  »صاحب کتاب  

ــمارد. )العلوی، یکی از عیوب برمی ــت که در       ،اثیر( ابن254م: 1976شـ از جمله ناقدانی اسـ

ن را از محســّنات کالم دانســته و با ذکر ادلّه، ســعی در ابطال  ضــمیت ،«الســائرمثل»جلد دوم 

ســت.  اداشــته« های کلیتضــمین»و « تضــمین اســنادی»های بالغیون متقدّم پیرامون دیدگاه

ــ: 1358) التبیان  »نویسندة  الدین حسین طیبی،  نوبت به شرف  ،اثیر( پس از ابن344-2/341هــ

ضمین را برگرفتن    می «فی البیان سد. او ت شعر دیگری می   ر صراع یا کلماتی از  اند. دبیت، م

سایر فنون و   علی ،بن حمزه علوی( یحیی416هــــ: 1407)طیبی، رغم مباحث مبسوط دربارة 

شعری،     سرقات  ضمین به می  ،«الطراز»در حتی  سعدالدین تفتازا   ان نیاوردهنامی از ت ست.  نی  ا

ــرالمعانی »در  ــرف  ،«مختصـ ــمین ارائه می الدین طیبی را از ت دقیقاً تعریف شـ ین  با ا  ،دهد ضـ

 (222تا: است. )بیتفاوت که برای هر نوع، نامی برگزیده

ــی)        البرهــان فی  »در  ،هـــــــ(، یکی دیگر از بالغیون این دوره795بــدرالــدین زرکشـ

ضمین را   ،«القرآنعلوم شیء   »ت شیء معنی ال سه     می« اعطاء ال ست که در  داند و بر این باور ا

ــم، فعل و حرف ــمی را کاربرد کلمات در غیر معنای   می رخ ،حوزة اس ــمینِ اس دهد. او تض

ــمن »کند:  حقیقی و نوعی مجاز معرفی می  ( معنی حریص لفید انه    105)اعراف/« حقیق»ضـ

یه.  نا      « محقوق بقول الحق و حریص عل عل در مع کاربرد ف عل را  ــمین ف ر ی فعلی دیگو تضـ

  ،«طلحات البالغیه و تطوّرهامعجم المصــ»صــاحب ا (، ام338ّ: 3،م1957داند )زرکشــی،می

ند: داو متمایز از تضـــمین بالغی می« تضـــمین لغوی»تضـــمین اســـمی و فعلی زرکشـــی را 

: 2م،1983)مطلوب،« التضمین البالغی فهو استعاره کالم االخیر و ادخاله فی الکالم الجدید.»

ــیوطی( 263 ــمین مطلبی را نمی      ،«االتقان »در  ،سـ ــته پیرامون تضـ اید. او افزبه مباحث گذشـ

به حوزة  علم بیان و نوع مشهور آن را   (مجاز)نوعی از تضمین را  ،همچون رمّانی و زرکشی

سخن دیگری در میان کالم ) سّی از بالغیون متقدّم  (درج کردن  سب   به حوزة بدیع منت ،به تأ

 (286: 1363کند. )می
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اتمام توانست کار ن  کنندة شیوة عبدالقاهر جرجانی است و  دهنده و تکمیلسکاکی، ادامه       

 برای «العلوماحمفت»که او در او را مبنی بر تفکیک علوم بالغی به ســرانجام برســاند. تعریفی 

ــمین ارائه می ــت: تض هو ان یُبنی بیت علی کالم یکون معناه  »دهد، مرتبط با علم عروض اس

له.         یا  ــ عده مقتضـ یت یتلوه من ب ــّر  576م: 1983« )فی ب ثار   ( خطیب قزوینی، پیرو و مفسـ آ

ــکاکی، در  ــاح و تلخیص»س ــمین را  ،«المفتاحاالیض ــعر دیگریوام»تض   «گیری چیزی از ش

ــعر»داند و با کاربرد لفظ می ــمین و « ش و برای اقتباس، میان آن د« قرآن و حدیث»برای تض

ــود. )تمایز قائل می    و  «الربیعانوار»( در کتب بالغی ادوار اخیر نیز؛ همچون  344م: 2000شـ

ــمین دیده     «الغه جواهرالب» ــود و به نمی، نکتة جدیدی پیرامون تضـ   تمامی، تکرار مباحث   شـ

وان رمّانی و تآید، میمیگونه که از بررسی اجمالی این بخش بربنابراین، همان پیشین است؛

ــگری را از پایه ــمین در بالغت عرب و ابن ابوهالل عس ــلی مفهوم تض ــیق راگذاران اص   رش

شتاز در زمینة خلق انواع  شگرد ادبی به  پی سایر کتب بالغی نامب شمار برای این  رده را  آورد و 

 های آنان قلمداد کرد. تکرار، تلخیص و تشریح دیدگاه

 تضمین در ادب فارسی -2-1-2

امروزه در میزان تأثیرگذاری و نقش کتب بالغی عرب در پیدایش و تکوین آثار بالغی            

ی که صــاحب نخســتین کتاب بالغی برجای  بن عمر رادویاندفارســی تردیدی نیســت. محمّ

ــت،    ــدة پنجم هجری اسـ اس بالغت تازی به     اجن »را برگردان  «البالغه ترجمان » مانده در سـ

ازد، سا آنچه این اثر را از سایر آثار بالغی و بدیعی متمایز می( ام16ّ: 1362) داندمی« فارسی

  الدین وطواط، مبنیچون رشید هم رغم انتقاد کسانی ، علیشواهد و امثال آن است. رادویانی  

را به ابیات و اشــعار   البالغهترجمان ،(2: 1362)وطواط،« بودن شــواهد این کتابناخوش»بر 

اثر خویش، به صــنعت تضــمین   53اســت. او برای نخســتین بار در فصــل فارســی مزیّن کرده

 آشکار   کامالً در ارائة تعاریفش ،است. تأثیرپذیری رادویانی از آثار بالغی عرب کردهاشاره 

نوعی از این شــگرد ادبی را در  « تضــمین و علم عروض و قافیه»اســت. پیشــتر ذیل بخش  

ــتگی معنایی ابیات( البالغهترجمان ــعری بیان نمودیم. نوع دیگری از همراه )وابس   با نمونة ش

آن است کی شاعر را بیتی شعر از شعر دیگران خوش      » پرداخته، تضمین که رادویانی به آن 
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 1362)رادویانی،« بر ســبیل مهمان نه دزدیده. ،خویش اندر آرذ آن را به میان قصــیدة آیذ و

:103 ) 

تنها به دومین مفهوم مورد نظر رادویانی پیرامون تضــمین توجه   ،وطواط «الســحرحدائق»

ذیرد و پصورت کلی )شعر( می  ، تضمین را به البالغهترجمان دارد، با این تفاوت که صاحب 

ش  صرع، بیت یا دو بیت نیز می وطواط آن را  شاعر       »داند: امل م شذ کی  صنعت جنان با این 

ق نیک... به جایی الی ،برذکارهدر میان شعر خود ب  ،ریراعی یا بیتی یا دو بیت از آن دیگمص 

  المعجم»های مهم در محدودة سدة پنجم تا هفتم هجری، ( یکی دیگر از کتاب72: 1362.« )

نظر  الغهالبترجمانبه  ،. شمس قیس در برشمردن انواع تضمین   است « فی معاییر اشعار العجم 

لمثل  انیست و ارسالاز مقولة تضمین  ،ا بر این باور است که آوردن مثل سایر در شعر  امّ دارد

ــود. )میخوانده  ــی جهت برگردان     ( آثار نام  296-290: 1338شـ برده که در حقیقت تالشـ

س      ست، تأثیر ب سی ا شکل دانش بالغت عربی به فار ستگاهی نظری، زایی در  جهت   گیری د

م تا هفتم  قرون پنج ،از این رو ی و شکوفایی علوم بالغی ایفا کرد؛سنجش بالغت شعر فارس

 نامید. « سازیدورة بومی»توان هجری را در ادوار تاریخ بالغت فارسی می

ی  ای بالغهیعنی از قرن هشتم هجری تا روزگار معاصر، کتاب   سازی، ومیپس از دورة ب      

شرح و بازنویسی کتب ادوار پیشین و تنظیم مجدد     ،زیادی به نگارش درآمد که هدف آنها

ر دارد،  نظ السحرحدائقاگرچه در تعریف تضمین به  «الحدائقحقایق» ،آنها بود. در این دوره

عار خود  قول متصرف: شاید از اش»ای را به مطالب پیشین کتب بالغی افزوده است: نکتة تازه

االفکار فی  بدایع»در  ،( حســـین واعظ کاشـــفی104: 1341)رامی،« یتی چند تضـــمین کند.ب

و در بحث تضــمین اشــعار   اســت اگرچه پیرو وطواط ،در تعریف تضــمین ،«االشــعارصــنایع

بندی تضــمین به دو نوع مصــرّح و مبهم و افزودن مطالبی  خود، به رامی نظر دارد، با تقســیم

ضمین قالب  شع پیرامون ت ضمین های  الغی  به تقلید از کتب بری و گذاردن نام برای انواع ت

  «البالغهمدارج»( 153-151: 1369است. )راه خود را از بالغیون ادوار پیش جدا نموده عرب،

ــمین را به  االفکاربدایعنیز اگرچه پیرو  ــت، نوع دیگری از تض ــت:  هنام خود ثبت کرد اس اس
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ــی » ــاید کس ــد و دیگریبا، بیتی به وزن دیگر گفتهش ــعر خود    ،ش ــعر او را در ش مضــمون ش

 ( 83: 1335)هدایت، « تضمین کند.

ی  های بالغی درســدر دورة شــرح و تقلید، نوبت به بررســی کتاب ،پس از ســه اثر فوق

اند؛ رآمدهنگارش د العلوم بهمفتاحهای بالغی پیش از رسد که یا به پیروی از طرح کتابمی

ند:   بدع » مان بدایع ا ــت و     ترین کتاب عاز جام  که یکی  «ال ــی اسـ فارسـ بدیعی  ث  در بح  های 

الدین رامی است، با این تفاوت که او  همچون وطواط و شرف  ، پیرو بالغیون متقدم،تضمین 

ــمین  به   به  را ، ایداع، نام نوعی از تضـ یه  نام دیگر این آرا ــوی د عنوان  ر،  یگکاربرده و از سـ

ضمین    عاریت شهور را از دایرة ت سته و عنوان  گرفتن ابیات غیرم ی آن را برا« اخذ»خارج دان

ــت. )گرگانی،   ــندیده اس قطوف الربیع » الوه بر این، او در اثر دیگر خود، ( ع143: 1377پس

ان،  اســت. )همبردهکارهمین نام و در معنای رایج خود بهتضــمین را به ، «فی صــنوف البدیع

  ترین اثر پیرامون مبحثبه قلم محمود نشاط که الحق جامع  ،«زیب سخن »( کتاب 76: 1389

شاره به نام      ست، عالوه بر ا ضمین ا ضروری را        ت شرایط و نکاتی  ضمین،  سام ت ها، انواع و اق

ضای حال،   به مقت ،کند و در اثنای سخن جهت کاربرد تضمینی مستحسن و نیکو گوشزد می    

: 1346نشــاط،رســاند. )خواننده را در فهم مطلب یاری می ،با ذکر شــواهد شــعری بســیار  

ضمین را همان اقتباس   ،«درّة نجفی»( 278 -2/257   نامیده و آن را تنها به ذکر بیت یا ابیاتیت

ــت )نجفقلیاز دیگران محدود کرده  ــناعات    »در  ،( و عالمة همایی  184: 1362میرزا،اسـ صـ

ــین              ،«ادبی باحث پیشـ به م کار برده و چیزی  به  یانی  عانی مورد نظر رادو ــمین را در م تضـ

 (236: 1339ایی،هماست. )نیفزوده

ست؛ همچون    ای از کتابگونهیا آثاری که ترجمه سی عرب ا که   «االدبدرر»های مدر

شعری آورده        سرقات  شر،  تضمین را در معنای مصطلح و مشهور آن و ذیل  ست. )نا : 1336ا

تار   »( 226 جار گف تاب  325: 1363)تقوی، «هن ــی      »( و دو ک فارسـ بان  بدیع در ز و  «علم 

ــخنزیبایی» ــا داییز محمّا ،«های س ــمین به کتب  ،جواددرض بالغی عرب و در تعریف تض

ــحرحـدائق  مـاننـد   آثـار متـأثّر از آنهـا،    و  169تـا:  جواد، بیینظر دارنـد. )ن.ک: دای  السـ

ــمین169: 1335همان،  ، مرادف با تعریف وطواط از این آرایه    «معانی بیان  »در کتاب   ،( تضـ
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به پیروی از      نده  ــ ی اســـت. عالوه بر این، نویسـ ــخنز از   ،های بالغی عربی و کتاب  ب سـ

ری که  آن است که شع ،بهترین نوع تضمین»نیز سخن به میان آورده است:   « التضمین احسن »

شده    ضمین  شتمل بر نکته و لطیفه  ،ت شد       م شاعر اول نبا شعر  شد که در  د توریه و مانن ؛ای با

ی  تقلید از بالغت عرببه البالغه(، تضمین  )علم «روش گفتار»در  (272: 1360)آهنی،« تشبیه. 

بدع  بدایع و ا به        همان  ،ال ــهور خود  نای مشـ ته شـــده و در مع ــ یداع دانسـ ته کار ا اســـت.   رف

 (  307: 1346)زاهدی،

سنامه   یا کتاب ساس  در صر به نگارش در   هایی که بر ا شگاهی معا ند اند؛ مانآمدههای دان

ــی و عربی   »کتاب   به که در آن  «برابرهای علوم بالغی در فارسـ ــمین،    عنوان نوعی از، تضـ

ای  همعرفی شـــده و تعریف و نامگذاری انواع آن دقیقاً برگرفته از کتاب ،ســـرقات شـــعری

ست. )طبیبیان،  صراع یا بیتی      «بدیع نو»( 501: 1388بالغت عربی ا ضمین را گنجانیدن م نیز ت

شعر معرفی می  ضمین    ،ا تازگی کار اوامّ کنداز دیگری در  ست که از انواع ت ذیل  ،در این ا

سخن به میان می    سطایی  سی     زیبایی»در ( 88: 1380آورد. )محبتی،دو عنوان قدمایی و و شنا

شته و به پیروی       ،«سخن پارسی )بدیع(   شاره دا سنده تنها به نوع رایج تضمین ا ز المعجم  انوی

ست که   ،شمس قیس  سرودة بازآورده »بر این باور ا شد   آن ،اگر  شناخته و پرآوازه با   چنان 

دکرد نام ســراینده نماند، آن ســروده از گونة دســتان خواهد بود و تضــمین     که نیازی به یا

ــمرده نمی ــود.شـ ــعر  گونه»و  «زیورهای ســـخن»( نگارندة 114: 1373)کزازی،« شـ های شـ

  ،بر خالف بســیاری از عالمان بالغت، تضــمین را عالوه بر آوردن مصــراع یا بیت ،«پارســی

ــامل ذکر  ــعار خ      شـ ــهور در اشـ ( 325: 1372داند. )نوروزی، ود نیز میامثال یا گفتاری مشـ

سفندیار  سخن  »پور در ا ضمین را یادآور می  «عروسان  ود  ش ، مختصری از تاریخچه و انواع ت

ــگرد ادبی را به معنای وام  امّ  ــرع یا بیت از دیگران می  ا خود این شـ : 1388داند. ) گیری مصـ

،  ستین بار، آیه، حدیثنویسنده برای نخ ،«آراییهنر سخن»در کتاب  ،( و سرانجام290-293

باس و مین، اقتشمارد و تض  گیری تضمین برمی های شعری را از مواد اصلی شکل   مثل و پاره

سال  سان می المثل را نهار ستگو،  تنها از جهت نام بلکه از نظر مفهوم نیز یک : 1382پندارد. )را

288) 
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غی عرب، در  از کتب بالگســتردة آثار بدیعی فارســی  به این ترتیب، جدا از تأثیرپذیری      

خورد که از یک هایی به چشــم میبســیاری از موارد، پیرامون تضــمین و انواع آن، نوآوری

زمینه را برای طرح این مبحث در   دهد و از سوی دیگر، دامنة معنایی آن را گسترش می  سو، 

ی  یسازد. از همین رو است که ضرورت بازنگری و توسیع معنا    علوم مختلف ادبی فراهم می

 شود.تضمین کامالً احساس می

 هاس تضمیناقسام و نام -2-2

مان معتز تاکنون، مورد توجه ناقدان و عالشده از روزگار ابنعنوان صنعتی شناختهتضمین، به

ست. تکامل دانش بالغت بوده سلیقة بالغیون و اهل بدیع ا بروز  سبب  ،های بالغی و ذوق و 

ــدهاختالفاتی پی ،ها و بالتّبعنوآوری ــت. همانرامون این آرایة ادبی شـ ــیر   رگونه که داسـ سـ

معتز، رمّانی و ابوهالل عسگری از نخستین کسانی     پس از ابن تاریخی تضمین اشاره نمودیم،  

ــنعت، آن را به حوزه ــ های خاصــی از علوم ادبیبودند که با ارائة تعریفی از این ص وب  منس

ــاختند. رمّانی بر   ــاس دیدگاه خود  سـ ــمین را ناسـ ــمار وعی مجاز به  ، تضـ آورد و ابوهالل  شـ

ــگری ــان می      ،عسـ ــتگی معنایی. مطالعات تاریخی نشـ در   جز ،دهد که بالغیون  نوعی وابسـ

ــناعتین های مطرح  با آراء و دیدگاه   ( االتقان و العمده  ) مواردی اندک  ــین در الصـ   ،ترو پسـ

ای بالغی،  هکتاب ها و اسامی متعدد تضمین در  ا پیرامون نامامّ اندبیشتری داشته   انس ،العمده

نامگذاری        به معنای واقعی از کتاب      باید گفت که این  ــرها  آغاز    ،المعانی تفتازانی  مختصـ

ضاح و انوار تنها مورد  ،گردیده و از میان کتب بالغی عرب ست فتهگرقرار الربیعتوجه االی   ا

 خورد.  چشم نمیزیرا در سایر آثار، نشانی از نامگذاری به

ست برخالف بالغت عر  سی   ب، بدیعدر سان فار سامی عالقه  ،زباننوی وده و مند ببه این ا

ثار خود اشــــاره کرده        ها در آ یا برخی از آن مه  ند    به ه مان ند؛  قایق ا حدائق، : المعجم، ح   ال

سخن، روش گفتار )علم بدایع سخن.   االفکار، زیب  سان  در   ،جدا از این آثار البالغه( و عرو

سامی      دون اشارة آشکار به نام اصطالحی آنها آورده     ب ،سایر کتب بالغی، شرح و توضیح ا

ــده ــت امّ شـ ــت که در تمامی آثار مزبور، مواردی که ذیل            اسـ ا باید به این نکته توجه داشـ

شتر در قالب معنا و مفهوم این آرایه خودنمایی    مینام، دیده، چه با نام چه بیتضمین  شود، بی
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سئله در کتاب می سی های کنند تا انواع آن. البته این م ش  ،بدیعی فار ده و این  اندکی تعدیل 

 اند.      گرفتهها ذیل انواع تضمین قرارنامگذاری

گارش                   به ن ید از بالغت عرب  به تقل فًا  ــر که صـ ــی  فارسـ ثار بالغی  عدادی از آ در ت

ــمین اغلب طبقهاند، انواع تنیامدهدر ــاً همراه با نوآوری بندیض ــده و منظم و بعض ــت ش ؛  اس

و نوع تضــمین را به د  ،االفکاردر بدایعین بار، حســین واعظ کاشــفی   نخســت  عنوان مثال،به

دو قسم قدمایی و   ،( و مهدی محبتی151: 1369واعظ کاشفی، مصرّح و مبهم تقسیم نمود )  

سطای  شمرد. )قدمایی، و سته امّ (88: 1380ی را برای آن بر  ،های مزبوربندیا باید گفت که د

ها به یک عربی است، تن  رگرفته از برخی تعاریفبندی اول که بدسته  ی نواقصی است؛  دارا

شـــود و محدود می شـــعری از دیگری در میان اشـــعار خود،گنجانیدن نوع تضـــمین، یعنی 

ــته ــنده، ناموفق بوده و دو نوع مطرحرغم تالش نویبندی دوم نیز علیدس ــده با یکدس یگر ش

 پوشانی دارند. هم

 ی تقســیم نموده و نوع کلی ع کلی و جزی، تضــمین را به دو نو اثیرابن ،در بالغت عرب

اذا   فأما»دهد: ی ترجیح میو خبر در کالم اســت، بر تضــمین جزی آن را که آوردن تمام آیه

قصــد التضــمین فتؤخذ اآلیه بکمالها و تدرج درجا و هذا ینکره من لم یذق ما ذقته من طعم   

  نیز تنها به یک جنبه از تضمین )کلیر اثبندی ابنا طبقه( ام2/342ّهـ: 1358،ابن اثیر« )البالغه.

ــتغنظر دارد و جامع نیا جزء آیه(  ــیم  یس ــب این تقس ــبب عدم تناس ها با یبنداز این رو، به س

ــم لفظی             ــنعت ذیل علم بدیع و دو قسـ ــت که این صـ ــمین، به گمان ما بهتر اسـ انواع تضـ

 )ساختاری( و معنوی )معنایی( مورد بررسی قرار گیرد.

  1ضمینانواع لفظی ت -2-2-1

 استعانت -2-2-1-1

ستعانت در لغت  ود که  رمیکارزمانی به ،خواستن است و در اصطالح بدیع    به معنای یاری ،ا

در   ،گوینده برای اتمام مقصــود خویش، ابیاتی از شــعر دیگری را به مقتضــای حال و مقام  

صطالح، برگرفته از کالم ابن  سائر مثل»اثیر در کالم خویش بگنجاند. این ا هو ان  »ست:  ا «ال

ــداً     ــعره و الناثر نثره کالماً آخر لغیره. قص ــاعر ش ــمن الش ــتعانبیض د المعنی  علی تأکی لالس

  البالغهالمبسّط فی علوم(، 222تا:)تفتازانی،بیمختصرالمعانی ( و در 2/344)همان: « المقصود
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( 153 :1369)کاشفی، االفکار بدایع(، 344م: 2000)قزوینی، االیضاح  (،291: 1963)الالدقی،

ــخن  و  یب سـ باشــــد،         ،(2/258: 1346)نشــــاط، ز یت  یک ب که بیش از  ــمینی  برای تضـ

 است.شدهکارگرفتهبه

 به یاد جوانی همی مویه دارم           بران بیت بوطاهر خسروانـی

 «جوانی به بیهودگی یاد دارم           دریغا جوانی دریغا جوانـی»

 محمد عبده                                                                                                                   

ضمین در خالل این بخش می سخن به   در قالب توان از ت شعری نیز  میان آورد. این های 

  ،ارباســت. نخســتیناز ابتکارات شــاعران متأخّر بوده و در عصــر صــفوی رواج یافته  ،شــیوه

ــبزواری   ــفی س ــاط ذیل  ،( و پس از او153: 1369)کاش ــمط»محمود نش ــمینیمس «  های تض

سخن در زیباییجواد ی( و دای2/259: 1346) شاره      ،(171: 1335) های  ضمین ا به این نوع ت

سی از خویش می       آورد ونمودند. در این شیوه، شاعر ابیاتی از آنِ دیگری را در ضمن مخمّ

شاعر    ،عنیی گردد؛شده بیان می فاد بیت تضمین ، مبه وجهی دلنشین  ،های نخستین در مصرع »

یت غزل  ناســـب     ،پیش از هر ب ــرع مت م   ،المعنیچند مصـ یت       به ه ــرع ب یة اولین مصـ قاف ان 

 (2/259: 1346)نشاط،« آورد.شده از خود میتضمین

 با تضمین غزلی از عراقی است: ،نمونة زیر مسمطی از شیخ بهایی

 مه من نقـــاب بگشـــا ز جمال کبریـــایــــــی 

ــ  ده انتظارم از حد چه شــود ز در درآیی؟  ش

                        

 که بتان فرو گذارند اساس خودنمــــایــــــــی 

شانم ز غمت شب جدایی  »  ز دو دیده خون ف

 

 «چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی

ضمین را می  ضمین این نوع از ت ا تمامی  یک  بیت کامل ی ،کلی نیز نامید زیرا گوینده توان ت

ی   یات  به عاریت می     اب باید گفت ک      گیرد. البک غزل، قطعه و... را در خالل کالم خود  ه  ته 

ــتعانت،   ــود  منظور تأیید و تأکید بر مق    گیری یک بیت از دیگری به   یعنی وام نوع اولِ اسـ صـ

های تضمینی است و توانایی و تبحّر گوینده را در استفادة بجا     خویش، بسی زیباتر از مسمّط  

 گذارد.گران، بیشتر و بهتر به نمایش میو مناسب از ابیات دی
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 ایداع -2-2-1-2

ست؛ دادن ودیعت، به معنای بهایداع در لغت شعر دیگری را در      ا شاعر، چیزی از  گویی که 

  ین یک مصراع از دیگری است. این لفظ در اصطالح بدیع، تضم    نهاده شعر خود به ودیعت 

ست   شعر ا / 6هــــ:1389)المدنی، الربیعانوار مانند: ،های بالغیا گاه در برخی از کتابامّ در 

بدع  (،73 بدایع ا تار ( و 143: 1377)گرگانی،  ال هدی،  روش گف ــمین    307: 1346)زا با تضـ  )

،  الدین حلیو صفی 2اصبع همچون ابن ابی ، برخی از بالغیون،البته است؛ یکسان دانسته شده   

ــمین انداین دیدگاه انتقاد کرده به ــمّیه من: »دانندیم و ایداع را متفاوت از تض ال   االیداع یس

 (266تا: )حلی،بی« یعرف هذه الصناعه تضمیناً

 آیدآیـد           دست بر سـر زدن از هـر مگسـی میدعـوی عشـق ز هـر بــوالهـوسـی مـی  

 «یـدآمـژده ای دل که مسیحـا نفسـی می»سخن است       صائب این آن غزل حافظ شیرین  

 (1058: غزل1366)صائب،                                                                                                            

 رفو -2-2-1-3

  «رفا خرق شــعره بشــیء من شــعر الغیر» ،به معنای اصــالح و در اصــطالح بدیع ،رفو در لغت

اً با ا عمومشود امّ میهای کمتر از یک مصراع گفته تضمین ( است که به  222تا:)تفتازانی،بی

 ( 344م:2000و قزوینی، 73/ 6هـ:1389است. )ن.ک: المدنی،شدهایداع یکی دانسته

 «کل  مَن علیها فان»دو چیز حاصل عمر است: نام نیک و ثواب             و زین دو درگذری 

 (44: قصیده1316)سعدی،                                                                                                              

 یتوان تضمین جزیی نامید زیرا گوینده، دقیقاً جزی ایداع و رفو را میبرخالف استعانت،  

این نوع از   ،اثیرکند. به نظر ما، برخالف دیدگاه ابناز یک بیت را در کالم خود تضمین می 

سبب دقت و تأمّل ب    ضمین به  سب    شده و کاربرد ضمین سیار گوینده در انتخاب جزء ت ت متنا

نیز در   اصــبعابیتر از تضــمین کلی )اســتعانت( اســت. ابنآن با حال و مقام، به مراتب هنری

ــم  ،«القرآنبدیع» ــرطی برای تضـ ها رفو را  ی، تنین، گویی از میان انواع کلی و جزیبا بیان شـ

سایر انواع مطرح در کتاب      شمرده و  ضمین واقعی بر ضمین خارج های بالغی را از دایت   رة ت

 «شده نباید به نصف یک بیت )مصراع( برسد.    مقدار تضمین »، زیرا از دیدگاه او است دانسته 

 (151: 1368)مصری،
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 تفصیل )خودتضمینی( -2-2-1-4

«  ویشتضمین شاعر از اشعار خ»این اصطالح را به معنای   ،«التحبیرتحریر»اصبع در  ابیابن      

ــری، بردهکار به  ــت. )مصـ ــتین   ( در کتاب 380م:1963اسـ ــی نیز نخسـ بار،    های بالغی فارسـ

ــین104: 1341)رامی،الحـدائق  حقـایق  ــفی،  االفکـار بـدایع  ،تر( و پسـ (، 152: 1369)کـاشـ

( به این نوع اشــاره  2/276: 1346)نشــاط،ســخن زیب ( و145: 1377)گرگانی،البدایع ابدع

 است. شدهیناشاره به ابیات تضم ،اند. شرط زیبایی این نوع از تضمینکرده

ــمین که در حقیقتاین ــنّ ،گونه از تض ــعری بهس ــمارت ش آید، در دیوان برخی از میش

ــاعران به ــراحت دیدهش ــود؛ بهمیص ــاید خویش از این   عنوان مثال،ش انوری در یکی از قص

 کند:ت شعری یاد میسنّ

 یاهای خویش سه بیت از قصیدهاز گفته

ضمین در این مدیح   ام بهآورده  صورت ت

 ودـ ی روا بـ ست قدیما یـ لیکن چو سنٌت

کل امروز دیده دی   » ــ  ای فکرت تو مشـ

 صــفتکس آســمانقادر به حکم بر همه

ــیت نهند      ــت تو یک خاصـ  در ابر ز دسـ

 

ــتع        ارـــــــکانجا نه معتبر بود اینجا نه مسـ

ست اقت  ــــن سخنم نی  اردــــز بهر آنکه بر 

 وار:ــــــرای بزرگــــــت شعــــــای سنٌـــاحی

ــداده پوی هم ت تو حاصــل امســال   ارـــ

مه      به جود بر ه تاب فایض   وارکس آف

نار     ندمد هرگز از چ  دســــت تهی برون 

 (181: 1، 1376)انوری،                              

 ،یلشده برای تفصهای آوردهها و نمونهتمامی خودتضمینی ،قابل ذکر است که تاکنون

ار پیشین خود ا ابیاتی از اشععیناً بیت ی ،بدین معنا که گوینده معنایی؛نه  هستند،از نوع لفظی 

های هتوان نمونبا جستجوی بیشتر می ،ا بدون تردیدامّ کندرا وارد سرودة جدید خویش می

برخی  ،ندهای که گویگونهی را در عرصة آثار ادبی یافت. بههای معنایبسیاری از خودتضمینی

-ان کردهالفاظی متفاوت بی البته با ،های برساختة خویش را در اثری دیگرمایهمفاهیم و درون

 3خاقانی، اشتراکات مضمونی کامالً هویدا است. منشآت و قصایددر  عنوان مثال،باشد؛ به

 اقتباي -2-2-1-5

شة قبَ  صطالح،   س و به معنای آتش براقتباس، از ری ست و در ا حدیث   کاربرد آیه و گرفتن ا

ند.    یا نثر را گوی ــعر  با  4در شـ گاه برخی از بال   اقت ید همچون ابوهالل   غیون عرب،س، از د
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حدودی از بالغیون               عداد م یب قزوینی و ت تازانی، خط جانی، تف قاهر جر بدال ــگری، ع عسـ

ــی ــر در   زبان،فارس ــین ناش و  «برابرهای علوم بالغی»، طبیبیان در «االدبدرر»مانند عبدالحس

صیریان در   سرق  ،«علوم بالغت و اعجاز قرآن»ن شعری به نوعی  ست. اگرچ شمار ت    هآمده ا

در برخی   5،اســـتدر اغلب کتب بالغی عربی و فارســـی، اقتباس تنها شـــامل آیه و حدیث 

، لقرآنانویسندة بدیع ،شود. در ادب عربمییختگی آن با صنعت تضمین نیز دیدهآم ،موارد

ضمین، بر      شروط ت شی از       ضمن بیان  ساله و انواع نثر را بخ سوره، حدیث، خطبه، ر گرفتن 

و ن و تقسیم آن به داثیر نیز در معرفی انواع تضمی( و ابن151: 1368داند )مصری،تضمین می

 ( 2/341هـ: 1358اثیر،گوید. )ابناز آیات و اخبار نبوی سخن می ،ینوع کلی و جزی

ــی  ــتری دارد. در  ،در ادب فـارسـ الحـدائق   حقـایق این اختالط و آمیختگی نمود بیشـ

ار نیست و ممکن است از حدیثی    تضمین منحصر به اشع   » زیب سخن  و (253: 1341)رامی،

ــه   هور و آی ــد.     مشــــ ــاشــ یم ب کر قرآن  ــاط،« ای از  جفی    در ( 2/259: 1346)نشــ ن   درّة 

( 325: 1372)نوروزی، های شعر پارسی  زیورهای سخن و گونه (، 171: 1362میرزا،)نجفقلی

اســتخدام یک معنای پخته و کامل و یا بیت پر و   ،در حقیقت ،اقتباس» در آنها کهو بدیع نو

ــت.یبا در کالز ــانهمی (، 89: 1380)محبتی،« م خویش اس ــفتگی را  هتوان نش ایی از این آش

های بعد و قراردادن  در بخش اســاس تعریف پیشــنهادی ما برای تضــمینا برامّ مشــاهده کرد

عنوان یکی از انواع آن، دیگر نیازی به تفکیک و بیان تعاریف جداگانه برای این          اقتباس، به  

 دو صنعت نیست.

 فقه کن چیزی که داری چارسو          لن تنالــوا البــرّ حتّـی تُنفقـوان

 (2111: ب1384)عطار،                                                                                                            

مر، ن ات ایآید. علّمیانالمثل نیز ســخن بهالزم اســت از ارســال ،پیش از اتمام این بخش

ــارة برخی بالغیون به این آرایة بدیعی الغت و فنون ب»در . اســت ذیل تضــمین و اقتباس ،اش

سته ، ارسال «صناعات ادبی  ست شده المثل با اقتباس یکی دان سنده بر این با  ا ست    ورزیرا نوی ا

  مثلی را نیز از دیگری وام گرفت و درتوان مثل مشهور یا شبه  می ،که عالوه بر آیه و حدیث

  «بدیع نو»( عالوه بر همایی، مهدی محبتی نیز در 2/383: 1361الم خود جای داد. )همایی،ک
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ستخدام یک معنای پخته و کامل یا بیت پر و زیبا در کالم »اقتباس را  ه این بیت  داند کمی« ا

ــرب   یا گفته می   ــامل ضـ ــد )محبتی،  المثل تواند شـ ا از میان بالغیون  امّ  (89: 1380ها نیز باشـ

شاره کرده     ،المثلبه ارسال  صاحب المعجم نها ت ،فارسی  ضمین ا صنعت ت ست:  ذیل  و اگر »ا

ــمین کنذ   ــعر خویش تضـ ــایر در شـ ــال ،مثلی سـ ــمس « )المثل خوانند.  آن را ارسـ قیس  شـ

 (296: 1338رازی،

 «ای شیرِ پاک مادر میهن حرام تو» د که گزیدی به جای خویش     بیگانه را چه ش

 (44: 1344)مفتون،                                                                                                                     

ــعة معنایی تضــمین  ،به این ترتیب  ــالمی ،با توس ز آن ی االمثل را نوعتوان اقتباس و ارس

ضمین  شمارآورد به ست    ،زیرا در ت صرع  که شاعر قادر ا صر لفظ عالوه بر بیت و م ی  ، از عنا

 همچون آیه، حدیث و مثل نیز در شعر خویش بهره ببرد. ،دیگری

 استقبال -2-2-1-6

ستقبال در لغت  صطالح بالغی،   ا شبازآمدن و در ا سبک، وزن و  ، به معنای پی قافیة   برگرفتن 

  ،های دیگری، همچون اقتداهای بالغت فارسی، نام شعر شاعری مشهور است که در کتاب     

 گویی نیز دارد. و نظیره 6تتبع

ــاعر باید ضــمن پای  در ــتقبال، ش ای  هبندی به وزن و قافیة گویندة نخســت، مضــموناس

ــد؛ جدیدی بیافریند تا به کار خویش         ــیدة   ،به عنوان مثال   ، ارزش و اعتبار بخشـ جغد   »قصـ

 بهار: الشعرایاز ملک« جنگ

نگ و مرغوای او      غد ج غان ز ج  ف

                 

ــای او    ـــ ــاد نـ ــده بـ ــد بریـ  که تا ابـ

 (796/ 1: 1358)بهار،                      

 لی از قصیده منوچهری است با مطلع:استقبا

 فغــان از این غراب بین و وای او      

                

 که در نـــوا فکنــــــدمـــان نـــوای او 

 (82: 1347)منوچهری،                 

 

  



 

 

 

 

 

 

 154 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ــیده ــاعران عرب، به  ،و منوچهری نیز در این قص ــیدة یکی از ش ــتقبال قص رقاء  بن وعتّاب اس

 7است.رفته ،ق(77شیبانی )متوفی

 تملیط -2-2-1-7

ــة مَلَط و به معنای    ،تملیط ــافی البناء و یملطه فی الحائط      »از ریشـ   «الطین الذی یجعل بین سـ

صطالح بالغی، بدین معنا 1408منظور،)ابن شاعری   هـــــ: ذیل ملط( و در ا نیمی از   ،ست که 

ندة دیگری آن       ــراع( را بگوید و گوی یت )یک مصـ غة بالغت عرب    کند  را تکمیل  ب ناب  .  ،

ــت که ذیل باب  ابن ــی اسـ ــتین و تنها کسـ ــیق، نخسـ ــمین و االجازه»رشـ ع به این نو ،«التضـ

از شاعر معاصر خود، توأم     ،القیس( نقل است که امرؤ 2/91م: 1981است. )قیروانی، پرداخته

که تا   گوییهدر مقابل هر مصرع او، مصرعی دیگر بسراید. این بدیه    خواهد کهمی ،یشکری 

صرع   ،کندشانزده بیت ادامه پیدا می  س از امرؤ« أحارِ أُریک بَرقاً هبَّ وهناً»با م خ  القیس و پا

 شود.آغاز می« کَنارِ مجوس  تَستَعِرُ استعاراً»توأم 

 8کَنارِ مجوس  تَستَعِرُ استعاراًبَرقاً هبَّ وهناً         أحارِ أُریک

 ( 352/ 2م:1983)ن.ک: مطلوب،                                                                                      

 بینیم که این صنعت از یک سو، شباهت بسیاری    می ،با توجه به معنای اصطالحی تملیط 

ــتقبال دارد ــاعر به اس ــمون آن،   ،زیرا ش ــت و با رعایت وزن و مض به پیروی از گویندة نخس

ــعری را می ــوی دیگر، ش ــراید و از س ــت  س ــیار به ایداع مانند اس   ،گوینده ،زیرا در ایداع بس

  ،به این ترتیب گیرد.ســراید و مصــراع بعد را از شــاعری دیگر وام می مصــراعی را خود می

 آورد.شمارتوان تملیط را نیز همانند ایداع و استقبال، قسمی از تضمین بهمی

 9تضمین معنوس )معنایی( -2-2-2

واند تهای بالغی به آن اشاره شده و می عداد معدودی از کتابیکی از انواع تضمین که در ت 

ضمین معنوی قرار  شعر دیگری     »گیرد، ذیل ت ضمون  ضمین م ست. در باب پذیرش این  «ت   ا

ضــی  بع»عنوان یکی از اقســام تضــمین، میان عالمان بالغت اختالف نظر وجود دارد. ، بهنوع

مضمون شعر شاعری را هم تضمین نمود و     مانعی ندارد که  ،به جای ذکر الفاظ که اندنوشته 

شاعر      ،برخی ستند و گویند اگر  ستوار نی شعر دیگری را گرفت  ،بر این نظر ا سم    ،معنی  از ق

ــمین به ــمارتض ــاط،« نیایدش ــیقهمچون ابن ا برخی دیگر،( ام277ّ/ 2: 1346)نش با ذکر   ،رش
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الشاعر    ان یصرف »د: آورنمیشمار ی را نیز بخشی از اقسام تضمین به   شرایطی، تضمین معنو  

رغم  ا علی( ام2/84ّم: 1981)قیروانی،« المضمن وجه البیت المضمّن عن معنی قائله الی معناه.  

ضمین  ضمون و محتوا نیز    تنها به حوزة الفاظ محدود نمی ،این اختالف نظرها، ت شود و در م

و  لفاظمضــمون با همان ا تواند به دو شــکل بیاید: نخســت،دهد. تضــمین معنوی میرخ می

 های منبع اصلی همراه باشد:واژه

نکو گفــت آن       ــار     پس  می  حکیم کــا

             

گار        نب پر نقش و ن خا  کب تو طفلی 

 (2566ب:4 ،1376سنایی)موالنا،           

 رود:کارمضمون با الفاظی متفاوت به دوم،

ــوریــده        ای در عجم  چنین گفــت شـ

خت       ندس و ب ما لک بر  م ب  اگر م

 

مخور          جهــان گــذران   برخیز و   غم 

ــی بودس   در طبع  هان اگر وفایــ

                                           

ــم   ــری که ای وارث ملک جــ  به کســ

شدس تاج و تخت   سر   تو را چون می

 : باب اول(1316)سعدی،                       

 خوش باش و دمی به شـــادمانی گذران

 دس از دگـرانوبت بب تو خود نیامن

 (35: 1382)خیام،                                    

باید توجه داشـــت از آنجا که در تضـــمین معنایی، احتمال ســـرقت بیش از ســـایر انواع 

ضمون        صاحب م شاره به نام  ضمین وجود دارد، ا شکارا یا به     ت سرقت، آ ، برای رفع تهمت 

مل ( در غیر این صــورت، ع83: 1335از شــروط اســاســی و الزم اســت. )هدایت،    کنایه،

سرقت ادبی از نوع  حل  صلی و     میشمار به 10گوینده،  شهرت گویندة ا آید. البته در صورت 

ــت؛آثار او ــمونی از   ، نیازی به ذکر نام نیس ــهریار مض ــاهنامهمثالً در بیت زیر، ش دون را ب ش

 است:گرفتهکاردر جهت مقصود خویش به ،اشاره به نام فردوسی

 ای تفـو بر خلـق این دنیــا تفـو      به خود آیم همی دنیا است باز  چون

 (453: 1369)شهریار،                                                                                                              

یک در مباحث بالغی و ادبی، آشکار   انواع و اقسام تضمین و جایگاه هر  پس از بررسی  

مامی       می تاکنون در ت چه  که آن یان          گردد  ــمین ب نا و مفهوم تضـ بدیعی پیرامون مع ثار  آ

ست که  نیازمند تعریفی ا ،این آرایة ادبی جز انواع آن نیست. به بیان دیگر، است، چیزیشده
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م    ند ت هد؛   بتوا جای د ــمین را می    امی انواع فوق را در خود  ما تضـ به نظر  توان  از این رو، 

ـ         ــر لفظی و معنایی میان سـ ان خنوران و گویندگ  هرگونب مشــارکت و تبادل عناص

دانست کب باید متناسب با مقتضاس حال و مقام و بب قصد زینت و تأکید معنا صورت      

شار  گیرد؛ صراع(،    هاس متنوعی،تواند در زمینبکت میاین م شعر )بیت، م  همچون 

 ی مضمون رخ دهد.آیب و حدیث، مثل، وزن و قافیب و حتّ

برخی  برخالف است، از یک سو،  شده  اساس اصل توسیع معنایی ارائه   این تعریف که بر

بر جنبة   تنها ســازد و از ســوی دیگر،تضــمین را تنها به شــعر یا نثر محدود نمی ،کتب بالغی

 گیرد.های مضمونی و معنایی را نیز دربرمیلفظی تضمین تأکید ندارد و تضمین

انت،  عتاس ) است های بالغی برای تضمین ذکر شده  از میان اسامی مختلفی که در کتاب  

گویای   خوبیبا توجه به معنای لغوی آن، به« تضــمین»تنها عنوان ایداع، رفو، اســتقبال و...(، 

ا اگر بخواهیم به پیروی از جریان ادبی معاصر که سعی در    امّ هست  معنای اصطالحی آن نیز 

ــنعت بگذاریم، عنوان   ــب برای عناوین فنون ادبی دارد، نامی بر این صـ ارائة برگردانی مناسـ

 کنیم.، پیشنهاد میاستهای مختلف تعریف فوق را که گویای جنبه« ارکتمش»

 گیرسنتیجب -3

ســیر تاریخی تضــمین در کتب بالغی عربی و فارســی، نشــان از انواع متنوعی دارد که با     

،  بل توجهقا ا نکتةامّ شـود میع، رفو، تفصـیل و... دیده چون اسـتقبال، اسـتعانت، ایدا   هایینام

ــت که تاک ــده و  نون در هیچآن اس ــمین ارائه نش ــب برای تض یک از این آثار، تعریفی مناس

 است.  خوش نشسته ،به جای تعریف اصطالحی ،عموماً نوع یا انواعی از آن

ــمین را می ــی قرار داد و از این  انواع تضـ توان در دو بخش لفظی و معنایی مورد بررسـ

به صنایعی    ،المثلین، اقتباس و ارسال همچون تضم  هایی مشابه، بندی آرایهمانع تقسیم  ،طریق

ضمین، تعریفی می        سترش معنایی ت شد. گ ستقل  ود  طلبد تا تمامی انواع متنوع آن را در خم

ــش دهد. این امر ــت. برتنها به یاری بازنگری معنایی امکان ،پوش ــاس این اصــ پذیر اس ل اس

یان  معنایی متوان تضــمین را هرگونه مشــارکت و تبادل عناصــر لفظی و   می ،زبانشــناســی 

صد زینت و           ضای حال و مقام و به ق سب با مقت ست که باید متنا سخنوران و گویندگان دان

 تأکید معنا صورت گیرد.
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سو،   شفتگی  این تعریف از یک  سامان     به آ صنعت در میان مباحث بالغی  جایگاه این 

ــوی می نایع دیگر،   مانع اختالط   دیگر، دهد و از سـ ــ با برخی صـ ن  همچو و آمیختگی آن 

با رعایت اصــول و  ،«مشــارکت»گردد. تضــمین یا تصــدیر، تصــریع، اســتدراک و مجاز می

شعری جدا می    ،قواعدی سرقات  یابد و در نهایت،  شود و ارزش ادبی و هنری می از مبحث 

شـــی،  بخســـازی، مرجعیتبه برجســـته ،های ســـاختاری و معنایی متنعنوان یکی از مؤلفهبه

 رساند. جاز کالم یاری میزایی و ایزایی، مفهومابهام

 هایادداشت
بودن تضــمین، کاربرد آن در ســطح بیرونی و ســاخت ظاهری کالم اســت که     منظور از لفظی -1

 ساخت سخن ندارد. نیازی به دقت و تأمّل بسیار در بافت و ژرف ،کشف و شناسایی آن

لعیوب و لکنه ال یکون من اان التضمین یقع فی النظم و النثر و یکون من المحاسن و من العیوب » -2

 (142م: 1963)المصری،« اال اذا وقع فی النظم بالنظم.

ور با عنوان پعبدالحسین حسن   نامةرجوع کنید به پایان ،برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه   -3

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.1391، «مشترکات مضمونی منشآت و قصاید خاقانی»

ــخن  -4 ــرف جزی، هرگونه  زیب سـ ــعر دیگران را نیز اقتباس می  تغییر و تصـ ــل شـ . نامد  ی در اصـ

 (2/259: 1346)نشاط،

شته تردید پیش از ابنبی ،مضمون اقتباس و تضمین   -5 ، نامی از او ا تا پیشاست امّ معتز نیز وجود دا

ب از راصطالح اقتباس را دقیقاً به همان شکل تعریف سایر بالغیون ع    ،بود. البتهبرای آن وضع نشده  

 (118/ 1ق: مج 1395بینیم. )جاحظ، در البیان و التبیین جاحظ می ،آن

 نامةواژها در ( ام2/258ّ: 1346شده )نشاط،  ، نام دیگر صنعت تضمین دانسته   تتبع ،در زیب سخن  -6

 (26: 1385است. )میرصادقی ،، مرادف استقبال آمدههنر شاعری

 اما» ، بر وزن قصــیدة نفر نقل شــده که این قصــیده  از مرحوم فروزا ،دیوان منوچهری در مقدمة -7

منوچهری و ( 201: 1347)منوچهری، اســتشــده ، ســرودهبن ورقاعتاب« انتهی اما ارعوی اما صــحا

 گذارد:بر این امر صحه می ،خود در پایان این قصیده

 ای اوـــصحا ـم امـی کنـپارسه ب               ست و من همی ا به تازی« اما صحا»             

 (1189: ب1347)منوچهری،                                                                                           
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صاعقه ای  -8 شان خواهم حارث،  شباهنگام برانگیخته خواهد ای به تو ن همچون آتش  ؛شد داد که 

 درگرفتنی. ،گیردمجوس که درمی

 های درونی کالم است. تضمینی که دردن تضمین، کاربرد آن در بافت و الیهبومنظور از معنوی -9

سایی و راهیابی به آن        شنا شارة گوینده،  شده و بدون ا پذیر انآسانی امک ، بهساختار بیت کاماًل حل 

 نیست

ــّنات بدیعیه    » -10 ــاید این را از محس ــعر یا نثر خود بیاورند و نش ــعری را گرفته و در ش ــمون ش مض

 (300: 1346)زاهدی، «شمرد.

 فهرست منابع  
 هاکتاب-

 . چ دوم. تهران: بنیاد قرآن.بیانمعانی(. 1360آهنی، غالمحسین. ) -1

. به کوشش عبد. آ. علی مهنا. بیروت: دارالکتب البدیع فی البدیعهـ(. 1407ابن منقذ، اسامه. ) -2

 العلمیه.

د. حمد احمد بدوی و حامد عبدالمجی. به کوشش االبدیع فی نقدالشعرتا(. )بی. ________ -3

 مصر: مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اوالده.

ین عبد الحمید. مصر: مکتبه و الدّد محییتصحیح محمّ .2، جالسائرالمثل هـ(.1358اثیر. )ابن -4

 مطبعه مصطفی.  

 . دمشق: دارالحکمه.. البدیعم(1959معتز، عبداهلل. )ابن -5

 دارالصادر.. به کوشش یوسف خیاط. قم: العرب. لسانهـ(1414مکرم. )دبن منظور، محمّابن -6

 سوم )ویرایش جدید(. تهران: فردوس. اپ. چعروسان سخن(. 1388اسفندیارپور، هوشمند. ) -7

دتقی مدرس رضوی. تهران: به کوشش محمّ .1، جدیوان (.1376د. )دبن محمّانوری، محمّ -8

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 چهارم. تهران: امیرکبیر. اپج. چ2 ،دیوان اشعار(. 1358دتقی. )محمّبهار،  -9

 . قم: دارالفکر.مختصرالمعانیهـ(. 1411تفتازانی، سعدالدین. ) -10

 . چ دوم. اصفهان: فرهنگسرا.هنجار گفتار(. 1363تقوی، نصراهلل. ) -11

 : دارالمکتبه الحیاه.. بیروتاللغب و اسرارالعربیبفقبهـ(. 1318منصور. )الثعالبی، ابی -12



 

 

 

 

 

 

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

د هارون. به کوشش عبدالسالم محمّ .1مج ،البیان و التبیینق(. 1395جاحظ، عروبن بحر. ) -13

 مصر: مکتبه الخانجی.

 . تحقیق نسیب نشاوی.شرح الکافیب البدیعیبتا(. الدین. )بیحلی، صفی -14

 تجلیل. تهران: جامی. . به تصحیح جلیلاالشعارمعیار(. 1369وسی. )ط خواجه نصیرالدین -15

ی. ا. به کوشش حسین الهی قمشهرباعیات خیام نیشابورس(. 1382ام، عمربن ابراهیم. )خیّ -16

 د.تهران: محمّ

 . اصفهان: تأیید.علم بدیع در زبان فارسیتا(. درضا. )بیجواد، محمّیدای -17

 . اصفهان: تأیید.هاس سخنزیبایی(. 1335). _________ -18

دوم. تهران:  اپ. تصحیح احمد آتش. چالبالغبتر مان.(1362بن عمر. )دنی، محمّرادویا -19

 اساطیر.

 . تهران: سمت.آراییهنر سخن(. 1382د. )راستگو، محمّ -20

دکاظم امام. تهران: . تصحیح محمّالحدائق. حقایق(1341د. )الدین محمّرامی تبریزی، شرف -21

 دانشگاه تهران.

. به تصحیح عباس اقبال. تهران: کتابخانه سنایی و السحرحدائق(. 1362) رشیدالدین وطواط. -22

 طهوری.

 داهلل و محمّد خلف. تحقیق محمّالنکت فی اعجاز القرآن .م(1968بن عیسی. )الرمانی، علی -23

 دوم. مصر: دارالمعارف. اپزغلول سالم. چ

 مشهد: دانشگاه فردوسی. (.بالبالغروش گفتار )علم(. 1346ین جعفر. )الدّزاهدی، زین -24

د ابئالفضل ابراهیم. . تحقیق محمّالقرآن. البرهان فی علومم(1958ین. )زرکشی، بدرالدّ -25

 قاهره: مکتبه دارالتراث.

 . بیروت: دارالمعرفه.الکشافم(. 1982زمخشری، محمودبن عمر. ) -26

 روغی. تهران: بروخیم.دعلی ف. به کوشش محمّکلیات سعدس(. 1316الدین. )سعدی، مصلح -27

 . بیروت: مکتبه االسالمیه.العلوممفتاحهـ(. 1373بکر. )بن ابیسکاکی، یوسف -28

د مهدی حائری قزوینی. . ترجمة سیّالقرآناالتقان فی علوم(. 1363الدین. )سیوطی، جالل -29

 تهران: امیرکبیر.



 

 

 

 

 

 

 160 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

: صحیح مدرس رضوی. تهران. تالعجمالمعجم فی معاییر اشعار(. 1338. )قیس رازیشمس  -30

 دانشگاه.

 دوم. یزد: دانشگاه یزد. اپ. چزیور سخن در بدیع فارسیتا(. دعلی. )بیصادقیان، محمّ -31

چهارم. تهران: نشر  اپد عباسی. چ. به کوشش محمّکلیات صائب(. 1366صائب تبریزی. ) -32

 طلوع.

 . تهران: امیرکبیر.و عربی برابرهاس علوم بالغت در فارسی(. 1388طبیبیان، حمید. ) -33

. به کوشش هادی عطیه مطر الهاللی. بغداد: التبیان هـ(.1407ین حسین. )الدّالطیبی، شرف -34

 مکتبه النهضه الغربیه.

درضا شفیعی کدکنی. . تصحیح محمّالطیرمنطق(. 1384ین. )، فریدالدّنیشابوری عطار -35

 ویرایش دوم. تهران: سخن.

. به کوشش نهی االغری  فی نضره القری نضرهم(. 1976فضل. )العلوی، مظفربن  -36

 الحسن. دمشق: مطبعه الطربین.عارف

دبن عبدالسالم شاهین. بیروت: . به کوشش محمّالطرازهـ(. 1415بن حمزه. )العلوی، یحیی -37

 دارالکتب العلمیه.

د. بکری شیخ امین.  . تحقیقاالعجازاالیجاز فی درایبنهایبم(. 1985ین رازی. )فخرالدّ -38

 بیروت: دارالعلم للمالیین.

 . بیروت: دارالمکتبهالبالغباالیضاح فی علومم(. 2000الرحمن. )القزوینی، محمدبن عبدا -39

 الهالل.

. بیروت: الدّین عبدالحمیدد محی. تحقیق محم2ّج ،العمدهم(. 1981قیروانی، ابن رشیق. ) -40

 دارالجلیل.

 اد.هفتم. تهران: م اپ. چزیباشناسی سخن پارسی )بدیع((. 1373ین. )دّالکزازی، میرجالل -41

. به کوشش حسین جعفری. تبریز: البدایعابدع(. 1377العلما. )گرگانی، محمدحسین شمس -42

 احرار.

دوم. بیروت: المکتب  اپ. چالبالغب. المبسّط فی علومم(1963د طاهر. )الالدقی، محمّ -43

 التجاری.

 . تهران: سخن.بدیع نو(. 1380هدی. )محبتی، م -44



 

 

 

 

 

 

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

به  .6ج ،البدیعانوارالربیع فی انواعهـ(. 1389بن معصوم. )ینالمدنی، علی صدرالدّ -45

 کوشش شاکر هادی شکر. نجف: مطبعه النعمان.

د البجاوی. قاهره: دارالنهضه . تحقیق علی محمّالموشّح م(.1965بن عمران. )دالمرزبانی، محمّ -46

 مصر.

دعلی میرلوحی. مشهد: آستان قدس . ترجمة سیّالقرآنبدیع(. 1368مصری، ابن ابی اصبع. ) -47

 رضوی.

 د شرف.. قاهره: حنفی محمّ. تحریرالتحبیرم(1963).  ________ -48

. مطبعه المجمع 2ج ،معجم المصطلحات البالغیب و تطورهام(. 1983مطلوب، احمد. ) -49

 العلمی العراقی.

 . تبریز: کتابفروشی شمس.کوالک(. 1344یداهلل. ) مفتون امینی، -50

سوم.  اپد دبیرسیاقی. چ. تصحیح محمّدیوان(. 1347منوچهری دامغانی، احمدبن قوص. ) -51

 تهران: زوار.

هران: نهم. ت اپ. به تصحیح رینولد نیکلسون. چمثنوس معنوس(. 1376الدین. )مولوی، جالل -52

 بهزاد.

 سوم. تهران: مهناز. اپ. چنامة هنر شاعرسواژه(. 1385میرصادقی، میمنت. ) -53

 دوم. شیراز: معرفت. اپ. چدرراالدب(. 1336ناشر، عبدالحسین. ) -54

 . تصحیح حسین آهی. تهران: فروغی.درّه نجفی(. 1362نجفقلی میرزا.) -55

 ج. تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.2،زیب سخن(. 1346نشاط، محمود. ) -56

 . تهران: سمت.علوم بالغت و اعجاز قرآن(. 1378نصیریان، یداهلل. ) -57

 . تهران: راهگشا.هاس شعر پارسیزیورهاس سخن و گونب(. 1372نوروزی، جهانبخش. ) -58

ــین. )  -59 ــبزواری، حس ــفی س . تصــحیح االشــعاراالفکار فی صــنایعبدایع(. 1369واعظ کاش

 الدین کزازی. تهران: مرکز.میرجالل

 . ترجمة موسی اکرمی. تهران: طرح نو.درآمدس بر تحلیل فلسفی(. 1379هاسپرس، جان. ) -60

 دوم. شیراز: معرفت. اپ. چالبالغبمدارج(. 1335خان.)هدایت، رضاقلی -61

 . تهران: علمی.صناعات ادبی(. 1339الدین. )همایی، جالل -62

دوم. تهران: توس. اپ. چ2ج ،فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1361. ) ________ -63


