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 چکیده
کهن و  ای سابقه یر متون ادبو کاربرد آن داست  و تمهیدات هنری های بديعیيکی از آرايه تصدير

 یهای مختلف يفتعرتعبیرها و  ،تاريخ طیّدارد و  مختلفیهای  صورت ،تکرار الفاظ در شعر طوالنی دارد.

در  .و تکرير علی العجز ردّالصدر الی العجز/ ردّالصدرتصدير يا همان مانند جناس،  از آن ارائه شده است؛

بالغت کهن  برآمده از است پس از ذکر سیر تاريخی آرای  شده  تالشوهش با رويکردی جديد اين پژ

های  ديدگاهواکاوی و  ،های تکرار، يعنی تصدير يکی از صورت بارۀنظر قدما در، فارسی در اين زمینه

تکرار در بديع لفظی، ديگر های مختلف  جايگاه و صورت همچنینشود.    بررسی آن دربارۀ گوناگون

ع بَتَ به ،از نگاه بديعیان .شود می  تبیین ها معنوی، معانی و در اصطالحات ادبی موجود در اين کتاب

عبارت است از: صدر،  دارد که دجوو هر بیت شعردر ساختار  اصلیشش جايگاه  ،عروضیان تعريفِ

 ،الی العجز ردّالصدر العجز علی الصدر/ردّتصدير يا همان ز؛ و آرايۀ جُو عَ (2)، عروض، ابتدا، حشو(1)حشو

تکرار،  ،فارسیکه در شعر آن  . حالاست  شکل گرفته ها اساس اين جايگاهبراست که از تکرار واژه يی الگوها

 با نگاهی تا شود می  از منظری انتقادی بررسی الگوهااين حاضر قالۀ مدر  الگوهای ديگری نیز دارد.

از وجوه هنری کالم ادبی  در تبیین يکی ها، ی آنتصنّعو رويکرد  های بديعی کتاب مؤلّفان ، شیوۀتر دقیق

 شود.  توجّهبیشتر  از تکرار در شعر فارسیتر اين شیوه  و هنری متنوّعهای  صورتبه و  نقد شود
 

.صنايع ادبی، شعرالعجز، علی  ردّالصدرتکرار، بالغت، بديع، نقد،  :ی کلیدیهاهواژ  
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 مهمقدّ .1

ای با عنوان  آرايه در بديع فارسی و در دلِجناس،  متفاوت با واژگانی و از تکرارهايی  گونه

اندکی گاه های واحد و  استفاده از شکل ،از آن راداست و م  معرفی شده تصدیرعمومی 

 جايگاه خاصی در يک بیت است.، در با معنای يکسان ژهيک وا تفاوت ازم

سومین بخش علم بالغت، علم بديع است؛ يعنی علم بررسی صنايع شعری و »

ها که از نظر قدما بر  و از انواع اين آرايه (442: 1391 کدکنی، )شفیعی «های کالم. آرايش

است که در عموم کتب  افزايند کاربرد صورتی از تکرار در شعر زيبايی و تاثیر کالم می

 توجّه همواره مورد ،هايی از تکرار جلوهاست.   بديعی بخشی را به خود اختصاص داده

 ،ويژه در شعر و نثر دورۀ نخست و به است  شاعران در ادوار مختلف شعر فارسی بوده

ا در ر است. امّهای سبکی در ساخت اث جزء ويژگی ،سبک خراسانی، تکرار يعنی در

تنها  ،شود و در سبک عراقی می  قبیح شمرده ،د، تکرار سادۀ واژگانهای بع دوره

شمیسا،  ←) باشد «جناس»متفاوت و از نوع   تکرارهايی مستحسن است که معنا در آن

در ويژه  به سعدی در شعر متفاوت با جناس، ای از تکرار گونه ،همه اينبا .(50: 1386

زبان « زدايی آشنايی»و  «سازی برجسته»لی وجه غالب زبان و از لوازم اص به ،او های غزل

هايی از تکرار هنری واژه از سوی  در شعر معاصر نیز صورت است.  شده بدل  او شعری

شمار  ها به د و از اختصاصات سبکی و زبانی آنگیر میسیاری از شاعران مورد اقبال قرارب

 طلبد. یخود مجال ديگری م ،پرداختن به اين حوزه در شعر معاصر کهآيد  می

 مجموعۀ رادويانی ،البالغه ترجمان يعنی ،بديع بارۀدر فارسی بکتا ترين قديمی در

 «مطابقه» ،در بیترا  مکرّرو  اشتقاق شبه از تجنیس، اشتقاق و  اعمّ رتکراهای  صورت

 :است  نامیده
کند   ياد بیت لِهم آرند؛ چون شاعر لفظی را به اوّ است که دو چیز به  معنی مطابقه آن

خوانند. فاما دبیران  مطابقگويان  آن را پارسی و باز همان لفظ را به آخر، قافیه گرداند،

 . و مطابق آن را خوانند اين گروهيعنی پس و پیش ؛خوانند علي الفخذ ردّالصدرآن را 

 .(139: 1380)رادويانی،  خوانند «متضاد»گويان آن را  که پارسی

آورد و آن کتاب را  می البالغه ترجمانبر  پس از نقدی که ق(573-476) رشید وطواط

بر خود  ،داند نمی از انواع زلل و اصناف خلل خالی ،معرفت بدايع شعر پارسی استکه در 

از  کتابی بسازد و دو زبان تازی و پارسی نظم و نثرِ بیند که در معرفت محاسن واجب می

نام  تعابیریاز  ا در ادامهامّ ؛ستا نیه ن که تکرار در میان آ برد پنجاه آرايه در کتابش نام 

 برد که می
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ه ياد نچ ز مصطلحات ايشان شده، بیرون از آدر زبان اهل اين صناعت افتاده است و ا

، جزالت، مکرّر، ترجیع، تدوير و مصراعغزل، ، مانند مدح، تشبیب، نسیب ؛کرديم

 يک بیت شعری را گويند که در «مکرّر» کند که می  بیان ...سالست، سهل و ممتنع

رند. مثالش از شعر فارسی آو همان لفظ را بازمی ،گويند و در بیت بر اثر او لفظی می

 است:شاعر 
 قطره قطره همی بارم ابروار بارانِ

 

 بار سیل هر روز خیره خیره از اين چشمِ 
 

 خجل  ن قطره، قطرۀ باران شدهآز
 

 ن خیره، خیره دل من ز هجر يارآز 
 

 

 .(85: 1362 وطواط،) که لفظ قافیه را دوبار بازگويند آن بود رمکرّو بعضی گويند که 
  است: نیز چنین تعريف شده حرحدايق السّدر  مکرّرتجنیس 

و اين تجنیس را مردَّد و مزدوج نیز خوانند و اين صنعت چنان باشد که 

پهلوی  سجاع يا در آخر ابیات، دو لفظ متجانسدبیر يا شاعر در آخر اَ

ن مثالش: مَبود؛  روا ،صدر لفظ اول زيادتی باشدگر در ا ؛يکديگر بیارد

 .وَجَدَ ،و جدَّ طلب شیئاً
 

 و کار ــرا با دل مکّار تـــافتاد م
 

 و نارــو افکند در اين دلم دو گلنار ت 
 

 منوچهری گويد: 
 

 ارـــر عیّار يــت ای دلبـبا رخ
 

 ارــار کــکل ک ز بهـرا نیـــنیست م 
 

 (10: همان)        

با  ،عجمالالمعجم فی معايیر اشعار  در باب ششم (ق628: فّیمتو)قیس رازی  شمس

کار  در ذکر محاسن شعر و طرفی از صناعات مستحسن که در نظم و نثر به» عنوان

اختصار  را بهلفظی و معنوی  بیش از چهل صنعت و آرايۀ بديع ،(328: 1360)« دارند

ای به نام  و تنها بعد از تجنیس از آرايه گويد نمی سخنی اما از تکرار ؛شمارد برمی

 گويد: وی در تعريف تجنیس می .از تکرار است محدودای  که گونه برد می  نام« تکرير»
تام و ناقص و زايد و  :کردن است و آن چند نوع باشد استعمال ،ماننديکديگر الفاظ به

ونق سخن بیفزايد و آن و ر ،و همه پسنديده و مستحسن باشد در نظم و نثر ؛مرکب و...

که بسیار ولکن به شرط آن ،را دلیل فصاحت و گواه اقتدار مرد شمرند بر تنسیق سخن

ر لفظ بیش نیايد به تقسیمی هم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ يا چها نگردد و بر

 . (337)همان:  مستوی

  :پردازد می در ادامۀ بحث به تکرير سپس
 که رشید گفته است: چنان ؛عتی استو تکرير خود به نفس خويش صن
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 زهی مخالفت امر تو خطای خطا
 

 
 

 ی تو صواب صوابأزهی موافقت ر
 

 (342)همان:

در  مکرّرتکرير تنها به واژگان در سخن شمس قیس  ،شود گونه که مشاهده می ناهم

ی هتوجّ تکرار در يک بیت ازهمِهای ديگر و دور  صورتبه شود و  کنار هم اطالق می

های بديع فارسی به يک  از سوی ديگر، صورتی از تکرار واژه نیز در تمام کتاب ندارد.

به تعبیر ) مطابقه و با عناوين متفاوت ی تصديرای به نام عمومی و کلّ دل آرايهشیوه و در 

تعبیر به ) عجزال  الی ردّالصدر يا (السّحر  حدايق)به تعبیر  الصّدر  علی العجزردّ و (البالغه ترجمان

واژه در بیت، الگوی  های محدودی از تکرارِ ها و صورت است که برای شکل  آمده (المعجم

 کرد.  خواهیم  اشاره  طور دقیق به آن بهکند که  ای را معرفی می بسته

اضافات و از همايی کثرت تکرار را از قول بعضی از علمای ادب، در رديف تتابع جالل 

  :است  هآورد برای آن شاهد ساختگیضعیف و ی هاي بیت و  عیوب فصاحت شمرده
کثرت تکرار آن است که در يک جمله يا چند جملۀ نزديک به يکديگر، يک کلمه را 

 بار تکرار کنند. چند
 

 دوَــر يار وفادار بــار است اگـار يـي
   

 دون نیست وفادار کجا يار بوَـار چـي 
 

 
 

 (1357 :26) 
 

چه ممکن است در ؛ توان شمرد م نمیرا از عیوب مسلَّ کن آنولی»آورد که  و در ادامه می

مانند نوعی از تکرار که جزو صنايع لفظی بديع  ؛بلکه مستحسن باشد ،الزم ،بعضی موارد

 ، بايد همان تکرير يا شايد تصديرارنوعی تکراز  وی رمنظو البتّهو  (32 )همان: «اند شمرده

اب که حدود بیست صنعت لفظی و بیش از چون در ادامه و در فهرست کت ؛باشد  بوده

از صنعتی به نام  ،چهل صنعت معنوی از فنون و صناعات ادبی و بديعی ذکر شده است

 ادامۀدر قبل از خود،  نويسانِ نیز همانند ديگر بديع یو د.آي نمی  میان   بهتکرار سخنی 

 :گويد و می است  اختصاص داده )تکرير( مکرّربه جناس  را یآن، نوع جناس و انواع

آن است که دو رکن جناس را  ،که آن را جناس مزدوج و مردّد نیز گويند مکرّرجناس »

 های نثر يا در آخر ابیات در کنار هم آورده باشند: در آخر سجع
 

 ارــار يـو ای عیّـــوت تــهست شکّربار ياق
 

 نیست کس را نزد آن ياقوت شکّر بار بار 

 )معزّی(                                                 
 

 خودروی روی باغ بنمايد گل  چون به طرف
 

 دست دلبر گیر و جای اندر کنار جوی، جوی 
 

 (26: همان)  
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قبیل از بلکه بیشتر ؛، نوعی مستقل در مقابل ديگر اقسام جناس نیستمکرّرجناس 

در کنار هم بايد  ن الزاماًآرکن متجانس  دوکه  تنها با اين تفاوت ،يا زايد است جناس تامّ

لیکن ارباب  افتد و فاق میهای نظم و نثر نیز اتّ در اثنای جمله ،و اين حالت» قرارگیرند.

 )همان:« اند ر اسجاع و قوافی تخصیص دادهو مزدوج را به اواخ مکرّراصطالح جناس  ،بديع

، ما ان در لفظ و معنی()يکس مکرّرها، عالوه بر کلمات  روشن است که در اين مثال البتّه ؛(60

رو هستیم که همايی تفکیکی میان  مشتق نیز روبه با کلمات متجانس و مشتق و شبه

 های بديع و بیان کهن، در کتاب ی و تعريف از تصديرهمان تلقّ مانند و ها قايل نشده آن

  است.  هيک رشته کشیددر  را مکرّرجناس  انواع

بینیم که تنها  می ،رصديالگوهای ت بارۀدررسی ها در بديع فا لیفأاز نخستین ت البتّه

بیت  «جُزعَ»در  الزاماً  شود که يک رکن آن می  صنعت شمرده ،ی از تکرار واژگانیهاي گونه

است و   آورده البدايع  ابدع مؤلّفرا که از تکرار های بیشتری  باشد و شکل  جا داشته

در تعريف قدمای ما از ايم،  افزودهها  به آن  مقالههای محتمل ديگری که ما در اين  شکل

تفتازانی و  ،خطیب قزوينی ،استداللی که امثال رشید وطواطو  نداردجايی  اين اصطالح

ها  ؛ آندارد اشاره نان در نظر آت قافیه یّکارکرد و اهمّبه  ،اند کردهباب اين در ديگران 

، ر و مخاطب شعرز آن است و هم شاعجُعَترين بخش هر بیت،  کنند که مهمّ می کیدأت

برجسته و در بیت  ،مکرّرد و بر مبنای آن، کلماتِ مشابه با آن يا نکن ابتدا به آن نظر می

تر  تر و درست دقیق الصّدر  علیز جُالعَردّو به همین دلیل است که  اصطالح  دشو می  ديده

 ←) است.  هبردکار آن را به المعجمکه تنها صاحب  العَجُز  الی ردّالصدررسد از  مینظر به

امروزه نیز پژوهشگران با عنوان  کهاستدالل درستی است   البتّهو اين  (82: 1386 شمیسا،

 .کنند از آن تعبیرمی «کارکرد موسیقايی قافیه»
 

 تصدیر .2

های  ها در کتاب ای از آرايه نام عمومی دسته ،و يا مطابقه درالصّ  ز علیجُالعَردّيا  تصدير

هايی از کاربرد  شکل کههای بديع امروز است  تا کتاب غهالبال ترجمانبديع فارسی از 

زير  ،در يک بیت را و تکرار اشتقاق شبه آرايۀ جناس، اشتقاق يا اقتضاب، تقابلی چهار 

 تکریرو  مکرّرو با آرايۀ  شود تقسیم می اصلی اساس بر چهار نوع اينو بر چتر خود دارد

 تفاوت دارد.

 در بیت، تعريف مکرّربر جايگاه آمدن واژۀ  ، بنارارتکانواع  از در تصدير تنها بخشی

به صنعت مطابقه اصالح  ادبای فارسی آن را»که  استاست و شايد به همین دلیل   شده
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 )همايی، «متضاد گويند1صنعت مطابقه در بديع عربی را شعرای فارسی البتّهو  اند کرده

 های بديع ذکر واع جناس در کتاباندر ادامۀ  که غالباً اين صنعت ،صورتهر به .(67: 1357

آن  آورده و با نام مطابقه را تصدير ،البالغه ترجمان مؤلّف خود نیز انواعی دارد؛ ،شود می

  :است  گونه برشمرده  را شش
 ل بیت آورده باشد و همان لفظ را بعینهآن است که لفظی را به اوّ ،از وی قسم لاوّ

 ويد:اره گکه عمّ چنان ؛کند بدان بیت  قافیت
 

 خورم کز تو برد حورا خوبی سوگند
 

 سوگندخوبیت عیان است چرا بايد  
 

تر و  ن قسم بلیغو اي .مخالف ،د و لیکن به معنید بوَبر اين ح و قسم دوم هم

 تر بود؛ غضايری گويد: پسنديده
 

 نـوی سیمین مــد آهــــناي راــچ
 

 راـچردمش جای ــر چشم کــه بــک 
 

 ؛ عنصری گويد:ل به صدر بیت مذکور بودکه لفظ اوّو قسم سوم آن است 
 

 از بهر عاشقت بودی تیماراگر نه 
 

 تیماربه رامش تو ز گیتی برون شدی  
 

 و رودکی گويد:
 

 ندددست بو ان لطیفنواز چنگاگر چه 
 

 نواز چنگفدای دستِ قلم باد دست  
 

 گويد: عنصری ؛د و لیکن به معنی مخالفو قسم چهارم هم بر اين حد بوَ
 

 کنم ای دوست دهانتگويم ز دل خويش 
 

 دهانیگويی نتوان کرد ز يک نقطه  

 

ل و آخر دو لفظ آورده شود که هر دو از يک کلمه د که در اوّو قسم پنجم چنان بوَ

 شاعر گويد:؛ اندک مايه تغییر بود ،ا میان هر دو لفظامّ ،مشتق باشند
 

 ردیــک زولـــمعرا ـــخداوندا م
 

 است زلــعه عمال ـــام همــسرانج 
 

 

 عنصری گويد: ؛لیکن به معنی مخالف د وبوَ و قسم ششم هم بر اين حدّ
 

 ، شايد از آنکنظیرگرت زمانه نیارد 

 

 ینظرتو از خدای به رحمت زمانه را  

 (142-139: 1380)رادويانی،           

، تکرار در لفظ و گانه قسام ششاسم سوم از اين سم نخست و قِروشن است که تنها قِ

و  هستند. اشتقاق شبه و اقسام ديگر از مقولۀ جناس، اشتقاق و شود  را شامل میمعنی 

يعنی آوردن لفظی بعینه در يک بیت، لکن به معنی  ،کند که تکرار می  تصريح مؤلّف

 .تر است تر و پسنديده از نظر او بلیغ ،)جناس( مخالف

آرايه   اين حر،حدايق السّيعنی ،  گفته  سخن بديعکه از فارسی  ین کتابدومدر 

  است:  شده  چنین تعريف
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است و  «الصدر لیردالعجُز ع»باب بالغت، های پسنديده در  های گزيده و صنعت از علم

خوانند و  «مطابق»شعرای پارسی ل بیت را و اين را عَجُز آخر بیت را گويند و صدر، اوّ

لِ سخنِ منثور يا به د که دبیر يا شاعر، به اوّبوَو اين صنعت چنان  ؛نیز خوانند «مُصَدَّر»

 لِ بیت، لفظی گويد و به آخر، همان لفظ بازآرد و اين صنعت بر شش نوع است: اوّ

 الصدر ل از ردّالعجز علی. نوع او1ّ

در آخر همان لفظ بعینه بازآرد صورتاً و  ،دل آورده بوَچنان بود که آن لفظ که در اوّ

 :مثل غضايری ؛و تفاوتهیچ تغییر  بی ،معناً
 

 برگرفتن نه معجز بود عصا
 

 عصاهمی اژدها کرد بايد  
 

علوی زينبی ]...[  است به حقیقت، تجنیس تامّ]...[  الصدر، از ردّالعجز علی نوع دوم  .2

 گويد:
 

 ه عالمـدم بــزيــهوای تو را زان گ
 

 یــوايــرشک هــر از ســت که پاکیزه 
 

بعینه صورتاً و معناً که در عجُز بیت  ،د که همان لفظبوَنوع سوم اين صنعت چنان   .3

 مثالش: ؛ل بیارد نه در صدردر حشو مصراع اوّ ،خواهد آمد
 

 ر نگاردـــچنان پیک رــبتگر ــاگ
 

 بتگره دست ــزاد آن خجستــمري 
 

مگر که معنی آن لفظ در آخر،  ،]...[اين نوع همچون نوع سوم است ]...[. نوع چهارم4

 باشد که در حشو: غیر آن

 ن از فلکـــده داد مــکريما ب
 

 ه بايست دادــو را هرچــو ايزد تـــچ 
 

 :]...[جناس اشتقاق است ]...[نوع پنجم  .5
 

 هیچ حجّت یـــرا بــبیازردی م
 

 و را نابوده آزارـــز تــن هرگـــز م 
 

 ]...[جناس شبه اشتقاق]...[ نوع ششم .6
 

 است مشک فشانده است کس بر باد ن تا جهان بوده

 
 

 افشان بود زلف يارم هر شبی بر باد مشک

 (23-19: 1362 )رشید وطواط،              

 .1 دارد:  تعلّقبه تکرار ، تنها دو صورت همانند تعريف رادويانی ،نیز از اين شش قسم

عجز و در ل ع اوّاحشو مصردر  مکرّرلفظ  .2 ؛بیت بیايد زجُعَو در  صدردر ، مکرّرلفظ 

هايی از نظم و  با ذکر مثال ،الصّدر  علیالعجز ردّگونه  از شش نیز رشید وطواط. بیايد بیت

م آن از نوع تکرار است و ل و سوهای اوّ تنها گونه البتّهبرد که  نثر عربی و فارسی نام می

اق و انواعی از کاربرد جناس و اشتق ،گونه هستند که در اصل شش آن ديگرِ ۀچهارگون

با يک ، مکرّر ۀکاربرد واژ نیز در واقع از نظر رشید وطواط. شود را شامل می قاشتقا شبه 

 تواند داشته باشد:  ، تنها دو صورت میدر بیت ،معنی

 ؛بیت بیايد عجزو در  صدردر  (1
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 .بیايد عجز بیتو در ل اوّ مصراعحشو در  (2

 بتِحسب جايگاه و نسی، نوعی از تکرار را نیز بروی در همین بخش از بديع لفظ

های بديع و بالغت  کتاب ۀدر هم «تکرير»عنوان  باکند که بعدها  می عرفیم مکرّرکلمۀ 

  شود: ها تکرار می با همان مثال اًبعد از او و غالب
ر بیت بر اثر او همان گويند و در ديگ ، شعری را گويند که در يک بیت، لفظی میمکرّر

 راست:مثالش از شعر پارسی، شاعر  ؛آورند میلفظ را باز

 ی بارم ابروارــره همــقط رهـباران قط
 

 بار خیره از اين چشم سیل هر روز خیره 
 

 ر يارـن ز هجـره دل مـره، خیـن خیآز  لـده خجــرۀ باران شـن قطره، قطآز
 

 

 :پارسی دوباره بازگويند؛ مثالش از شعر آن بود که لفظ قافیه را مکرّرو بعضی گويند که 
 

 اـای خطـو خطـتر ـی مخالفتِ امـزه

 

 وابـوابِ صـو صـی تأی موافقت رــزه 

 (86)همان:                                  

های چهارگانۀ  توانند همان نسبت و در اين نوع از تکرارِ کنارِ هم نیز واژگان می

های  در کتاب البتّهباشند که   به هم داشته را نسبت اشتقاق شبه جناس، تکرار، اشتقاق و 

 د،نباش دنتوان ر تکرير چه نوع واژگانی مید مکرّرکه واژگان  شرحی در اين باب ،ديعب

در يک بیت  مشتق( ، متجانس، مشتق، شبهمکرّر)کاربرد تکرار واژه  ،رویهر به .است  نیامده

 ۀگان هشت های يکی از صورتشامل ، السّحر  حدايق و البالغه ترجمان مؤلّفاز نظر  ،شعر

 :باشدند توا می جدولاين 
 

 السحر حدایقراساس تعریف بتصدیر  .1 جدول

 عجز حشو ابتدا عروض حشو صدر نوع تکرار

 +     + يکسان )تکرار(  معنی و  صورت -1

 +     + مختلف )جناس تام(  معنیو   يکسان  صورت -2

 +    +  يکسان )تکرار(  معنی   و  صورت -3

 +    +  )جناس تام( معنی مختلف و  يکسان  صورت -4

 +     + )اشتقاق( کلمه  يک  از هردو -5

 +    +  )اشتقاق( کلمه مشتق  يک  از هردو -6

 +     + ( اشتقاق شبه ) معنی مختلف در اامّ ، مشتق ظاهر به -7

 +    +  (اشتقاق شبه ) مختلف  معنی  در اامّ  مشتق  ظاهر به -8
 

بنگريم قبل واط رشید وطانی و يرادوکرارهای واژگانی مبتنی بر نظر اگر به جدول ت

 ؛های ديگر نیست شود که آيا احتمال صورت در ذهن ايجاد می پرسشچیز اين از هر

حشو مصراع و ز جُبیايد يا در عَز بیت و در عروض جُای در عَ آيا امکان ندارد واژه مثالً
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د ده می  نشان ،ن چنین الگوهايی هستکه متضمّهايی در شعر فارسی  دوم؟ وجود بیت

ها بود که بعدها  همین پرسشدغدغۀ پاسخ به  ها مثبت است؛ پرسشکه پاسخ اين 

های آن را در  داد که نمونه  تصدير سوق های بیشتر پردازان را به برشمردن صورت بديع

 .کنیم می  مشاهده البدايع  ابدعو  نايعالصّ بدايعدو کتاب 

 رفی معايی المعجمدر  يعنی ،)و عروض(بديع  ۀفارسی در زمین کتاب مهمّ ینسومدر 
نیز با اين  العَجُز  لیا ردّالصدردر ضمن تعريف از صنعت تجنیس، از تنها ، العجم اشعار

 آمده است: میان ذکری کوتاه به ها، مثال
 

 رخ داده يسارـــو چــن تــه يمیــب
 

 يمین وردهـو ملک خــه يسار تــب 
 

ردّ » خوانند ... و مثال جُزعَال اِلی  ردّالصدررا   در اين بیت صنعتی ديگر هست که آنو 

 که غضايری گفته است: چنان «تجنیس بی صدر
  

 ودــز بــه معجــرگرفتن نــعصا ب
 

 اـد عصــرد بايـــا کـی اژدهـهم 
 

 ای هست: و رشید را بر اين نسق قصیده
 

 ارـــود آن نگــن ربــرار از دل مــق
 

 رارــق یـرّۀ بــرين طــدان عنبــب 
 

 رابـش یـرا بــر مــت در سار اســخم
 

 ارـرخمــرگس پــدوه آن نـــدر ان 
 

 (339: 1362، قیس رازی شمس)    

يا به تعبیر رشید  «العجز الی  ردّالصدر»آيد که  برمی «تجنیس ردّ صدر بی» که از عبارتِ

ی که در قافیه اشتقاق شبه يا اشتقاق و  بر جناس تامّ، «الصّدر  علیالعجز ردّ»وطواط 

گونه که  هماناست.   شده ايد نیز اطالق می)عَجُز( و حشو مصراع نخستین بی

ود که تنها دو گونۀ آن مربوط گونه برشمرده ب نیز صنعت تصدير را هشت  حرالسّ حدايق

 .بود اشتقاق شبه اشتقاق و  ،از جنس جناس آن، ديگرِ ۀگون و شش به تکرار

ر و آموزش علم ثیرگذار در تاريخ تطوّأتن از علمای ت نیست به نظر دو جا بددر اين

 در اين زمینه که در آموزش بديع بسیار نقش و دو کتاب مهمّبالغت در زبان عربی 

 بر کتاب ق(792-722) تفتازانی المختصر شرحدر  همچنین ندازيم؛نیز نگاهی بی اند داشته 
 است: آرايۀ تصدير چنین آمده بارۀدر، ق(739-666) خطیب قزوينی المفتاح تلخیص
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(199 :1369)تفتازانی،                

 ردّالصدرز اين آرايه با عنوان خطیب قزوينی نیز ادر تعريف شود  می  که ديده چنان

رار، جناس، تکيعنی  ،مکرّرهمان تقسیمات چهارگانۀ واژه برد و به  می  العجز نام  یعل

است که  اين المختصر شرح در تعريف  مهمّ ۀنکت. است  قائل اشتقاق ه شباشتقاق و 

شود که  می  را شامل یمکرّرتنها واژگان  نويسندۀ اين کتاباز نظر ، العجز علی الصدرردّ

قبل از او در تعريف رشید  بیت آمده باشد و اين ظريفه )عجز(ها در پايان  يک رکن آن

 وطواط نیز آشکارا بیان شده بود. 

)و متجانس و  مکرّرکاربرد لفظ  نیز خطیب قزوينی المفتاح تلخیص براساس تعريف

 باشد:  تواند داشته در بیت، چهار صورت میمشق(  مشتق و شبه
 مثال: ؛ل و در آخر بیت )عجُز( بیايددر صدر مصراع اوّ  .1

 

(201: 1369 زانی،)تفتا

 مثال: ؛ل و در آخر بیت بیايددر حشو مصراع اوّ .2
 

)همان(                            

 :ثالم ؛و در آخِر بیت بیايد)عروض(  لدر آخر مصراعِ اوّ .3
 

 

  

 )همان(                                 
 

 :مثال ؛بیايد همان مصراعو در آخر  )ابتدا(در آغاز مصراع دوم  .4
 

  

 (202 )همان:                        

 ،ستاين الگو ۀکنند ا شکل مُحتَمَلِ ديگر را که کاملهم معلوم نیست که چر باز البتّهو 

 است:  ذکر نکرده مؤلّف

 .در حشو مصراع دوم و در آخر بیت بیايد .5
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، عجُز و پايانِ أمبد چون ،رشید وطواط رادويانی و مانند تعريف نیز در اين تعريف

کامل است.  حدِّ خودريف درت و اين تعنیس تصوّرهای ديگر م بیت است، صورت يا صورت

 ها در بیت ظاهر ها و مکان تنها در همین صورت ،در شعر فارسی يا عربی مکرّرآيا واژگان 

های فراوان ديگری با استفاده از تکرار،  بديهی است که شاعران در بیت ؟دشو می

ذکر   های بعدی در اين زمینه در کتاب الگوها اند که تنها بعضی از آن هنرآفرينی کرده

 است.  شده

ای  گونه دست است که هرکدام به دو کتاب ديگر از قرن هشتم در علم بديع در

 حدايقکتاب  ؛اند اين آرايۀ بديعی بازتاب داده بارۀمتفاوت تقسیمات پیش از خود را در
را شش  الصّدر  علیدّالعجز ، رآندر باب هفتم  که رامی تبريزی الدّين از شرفالحقايق  

قسم نخست، سوم، پنجم و ششم از نوع تکرار و قسم دوم، چهارم و  :ردشما میبرم قس

 عر،الشّ دقايقالحالوی نیز در  تاج. (23: 1385)تجنیس است  از گونۀ ،ايضاً ششم آن

  کند: می  قسم خالصه در دواز هر دو نوع تکرار و تجنیس، الصدر را  علی ردّالعجز
 و نوع دوم آنکه لفظ [...]آخر همان لفظ بیاوردباشد، در   ل بیت آمدهل آنکه در اوّنوع اوّ

 .(27-25: 1383) باشد عجز در حشو مصراع اوّل آمده 

است از  نايعالصّ  بدايعهای شعری،  بديع و آرايه ۀدر حوزفارسی ديگر  کتاب مهمّ

ای  گونه است. اين کتاب به  کرده لیفأتق 904 را در سال آنکه عطاءاهلل محمود حسینی 

های فارسی و عربی پیش از خود در  ندی و نقد و تکمیل مباحث کتابب شامل جمع

تعريف شود.  ی در اين زمینه محسوب میزمینۀ بديع است و از اين منظر کتاب مهمّ

 کنیم: مرور می الصنايع  بدايع مؤلّفرا به قلم  الصّدر  علیالعجز ردّ
فاق جمهور فصحای عرب و شعرای عجم چنان باشد که لفظی را اتّ در نثر، اين صنعت به

ل آرند و باز همان لفظ را به همان معنی در آخر همان فقره ذکر کنند يا در فقرۀ اوّ

در صدرِ فقره  ،اشتقاق باشد  يکی از دو لفظ که میان ايشان تجنیس يا اشتقاق يا شبه

یست که مراد نن مبیَّ تبیان،و ايضاح و  مفتاحو در  آرند و لفظی ديگر را در آخر.

امه و رشید چنین معلوم ا از سوقِ کالم علّامّ ؛تجنیس است يا مطلقِ تجنیس تامّ

پیش  يف اين صنعت در نظم، اختالف است.است و در تعر شود که مراد تجنیس تامّ می

ل يا در حشو ل مصراع اوّيعنی اوّ ،شعرای عجم عبارت است از آن که لفظی را در صدر

عجز يا آخر بیت  در ،يعنی وسط او آرند و باز همان لفظ را به همان معنی ،لاع اوّمصر

شبه که يکی از دو لفظ را که میان ايشان تجنیس باشد يا اشتقاق يا ذکر کنند. يا آن

ل آرند و بنابراين، اين صنعت هشت نوع باشد به ، در صدر يا حشو مصراع اوّاشتقاق 

 )حسینی، که صدر و حشو مذکور است وع محلّدو ناعتبار ضرب چهار نوع لفظ در 

1384 :112). 
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ذکر  ،قول شعرای عجم رببنا ،گانۀ تصدير ی برای اقسام هشتهاي وی در ادامه مثال

 ها هستند: تکرار در آن، اين بیت از های مربوط به دو نوع کند که مثال می

با معنای نیز ديگری  چنگ تّهالب) گیرد در صدر و عجز بیت قرار می مکرّر ۀل، واژدر نوع اوّ -

در حشو مصراع  ،مکرّرو در نوع دوم، واژۀ  (.است متفاوت در حشو مصراع نخست و دوم نیز آمده

 آيد: ز بیت میجُل و در عَاوّ
 رنگــیِ گلــگ و با مـه چنــآر ب گـچن

 

 گـچندر ــگ طرب انـه چنــز بــآوي 
 

 زمان  ه ساختــامان ک حصارم به وَسان رَچ
 

 حصاررد من هزار ـرقه در گــز سنگ تف 
 

  که دهد می ادامه مؤلّف
که يک لفظ را از يک عبارت است از آندر نظم ، الصّدر  علیپیش فصحای عرب، ردّالعجز 

( در اشتقاق شبه ، اشتقاق و مکرّرنوع از انواع چهارگانۀ لفظ که مذکور شد )تجنیس، 

مصراع  حشوو نیز در  انیث بتدای مصراعايا  آخر آنيا  لحشو مصراع اوّيا  صدر بیت

گونه  بیست ،های اين صنعت بنابراين، گونه ؛عجزآرند و لفظی ديگر از همان نوع در  دوم

 .(114 )همان: در پنج نوع محل ،چهار نوع لفظ ضربِتواند باشد به اعتبار  می

هارگانۀ آيد که برای هرکدام از اقسام چ برمی نايعالصّ بدايع مؤلّفاز مجموع آرای 

 و ممکن است: تصوّرحالت قابل  پنج ها در بیت، تنها به مکان قرارگرفتن آن تصدير، نسبت
 

 

 عجز( +2)حشو. هـ  )آخر+ عجز(. د عجز( )ابتدا+. ج عجز( +1)حشوب.  عجز( )صدر+الف. 
 

 

مورد های  يکی از واژهکند،  می برای تصدير ذکرنیز  نايعالصّ بدايعهايی که  حالتدر 

 ،شاعر يا منشی نويسندۀ اين کتاب،چون به اعتقاد  ؛بیايدبايد در قافیۀ بیت  تماًح نظر

بعد، باقی بیت يا  و کند می همالحظرا است نثر  در قافیه ۀچه به منزلقافیه يا آننخست 

 الصّدر  علیالعجز ردّ مین دلیل است که اسم اين صنعتآورد و به ه فقره را مناسبِ آن می

 ،اند قیس رازی که اين نکته را رعايت نکرده  کسانی مانند شمسظر او، از ن البتّهو  است

 .اند نام نهاده العجز  الی ردّالصدرآن را 

گذاری  ز نامالعجُ  الی ردّالصدر را آرايه اين که کسانی ظاهراً نايع،الصّ بدايع مؤلّف نظر از

 ؛اند اشهر انواعِ آن داشته، نظر به قیس رازی(  معنی متعارف شعرا و شمس)اند  کرده  و تعريف

 اند. اگر اين استداللِ بردهکار غیر از عجز به  به ،برای تمام اجزای بیت يعنی صدر را مجازاً

و  آيد که چرا عجز را نیز در اين تعبیر تسامحاً اين پرسش پیش می ،را بپذيريم مؤلّف

های  را شاعران، صورتزي ؟اند نبردهکار ، به معنی تمام اجزای شعر، غیر از صدر بهعاًتوسّ

 .بیت ارتباطی ندارد زِجُاند که به عَ ديگری از تصدير را نیز در شعر آورده
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 مؤلّفانر منظو کهکرد و آن اين  توجّهها بايد  ی نیز در اين تعريفديگر ۀنکتبه 

سرايی است که بسیاری از «بديعیّه»و شعرای فارسی، شاعران  های بديعی، از ادبا کتاب

در طور عام.  ارسی بهاند و نه شاعران ف به نظم کشیده فرا در شعرهايی متکلّ ها اين آرايه

 ،گنجد زن و بحرهای شعری نمیکه شاعر اسم بسیاری از صنايع را که در وست ها بديعیّه

يا مطابقه و و علی العجز را به تصدير  ردّالصدرمانند  ؛است  کرده اده و کوتاهد تغییر

 نیزها  های موجود، بسیاری از آرايه بديعیّهدر بسیاری از  البتّه .بظیر را به تناسالنّ مراعات

بیتی از  147ای  فارسی که قصیده مهمّ ۀجمله در آخرين بديعیّاست؛ از  ذکر نشده

خود شاعر در  شرح آن را کهاست ( ق1117-1052)ی شیراز دشتکی لیخان مدنیعدسیّ

از تصدير  در آنو  (1390 د و آقاحسینی،مجاه ←) دهورآ (1338) بیعانوارالرّکتابی به نام 

گیری ت بیشتری پیل و تطوّر آرا در اين مورد با دقّکه سیر تحوّبرای اين .خبری نیست

در جدولی را  نايعالصّ  بدايع مؤلّف ،محمود حسینی  عطاءاهلل مورد نظرهای  صورت ،شود

 کنیم: می  رسم
 

 الصنايع  بدايعتصدير براساس تعريف  -2 جدول

 )ضرب( عجز حشو ابتدا عروض حشو رصد 

 +                    +      لاوّ  صورت

 +              +            دوم  "

 +            +             سوم  "

 +       +               چهارم  "

 +      +               پنجم  "
 

، تصديردر تعريف  نیز الصنايع  بدايعچون در  ،شود که در جدول ديده میگونه  همان

از  ،(آنم بر های مقدّ )همانند کتاب تاس  گرفته مبنا قرار )کلمۀ قافیه يا رديف( ز بیتجُعَ

که يک  (تصدير) های ديگر تکرار واژگان و صورت  شده  پوشی های ديگر آن چشم حالت

 است.  نشده  فی، در ذيل اين آرايه معر باشد  ز نیامدهجُرکن آن در عَ

سیزدهم  در حوزۀ بالغت نظم و نثر فارسی در قرن ديگر کتاب مهمّ ،البدايعُ  ابدعدر 

  شود: می  فیگونه معرّ یز تصدير ايننهجری 
 .1دو کلمۀ م يکی از آن است که متکلّ ،که تصدير نیز گويند الصّدر  علیالعجز ردّ

را در آخر کالم  اشتقاق  هشب .4متشابه در اشتقاق  .3اللفظ  متَّفق .2اللفظ و معنی  متّفق

حسب باشد. و آن دو لفظ بر  لِ کالم آوردهکه آن کلمۀ ديگر را در اوّ صورتیدر ،بیاورد

يا مجانس يا شريک در  مکرّريعنی يا  ؛که اشاره کرديم چنان ،چهار قسم باشند ،نسبت

ل در اوّها  اگر يکی از آنزيرا  ؛. و به حسب مکان يازده قسم استاشتقاق شبه اشتقاق يا 

ل يا وسط يا آخر مصراع دوم است و ها در اوّ ل باشد، ثامن آنيا وسط يا آخر مصراع اوّ
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 ،ها در ابتدای مصراع ثانی است ل آنشود. اگر اوّ ه وجه حاصل میدرسه، نُ از ضرب سه

 کلمۀ ديگر يا در وسط آن مصراع است يا در آخر و از ضرب اين يازده وجه در چهار

 .(251: 1377 العلما گرکانی، )شمس ا شودصورت پید 44وجه، 

های تکرار واژه در  رتات و صویّئدر تبیین جز ش(1305-1222)العلما  تالش شمس

ا وی چهار صورت محتمل ديگر است. هرچند بر ما روشن نیست که چر ستودنیبیت، 

 ؛است  را ذکر نکرده اشتقاق شبه کدام از اقسام چهارگانۀ تکرار، تجنیس، اشتقاق و در هر

 :مانند

+ 2)حشو جُز مصراع دوم بیايد، در جايگاه حشو و ديگری در عمکرّريکی از کلمات  .1

 ؛(عجز

+ 1)حشو و ثانی در آخر همان مصراع بیايد لدر حشو مصراع اوّيکی از کلمات مکرّر،  .2

 ؛عروض(

د ل باشد ثانی آن در اول همان مصراع بیايدر حشو مصراع اوّيکی از کلمات مکرّر، . 3
 ؛(1)صدر+ حشو

 .)صدر+ عروض(ل بیايد در صدر و عروض مصراع اوّيکی از کلمات مکرّر،  .4

« الصّدر  علیردالعَجُز » يا رتصدي از العلما شمس محتمل و قمحقَّ پیشنهادی های صورت از

 :آيد می دست بهه گان پانزده، جدولی با اشکال «مکرّروجه »در 
 

 البدايع ابدع تعريف براساس تصدير -3 جدول

 عجز حشو ابتدا عروض حشو صدر 
   +             +      لصورت اوّ

  +         +      دوم  "

 +          +      سوم  "

   +        +       چهارم  "

  +        +       پنجم  "

 +         +       ششم  "

   +      +        هفتم "

  +       +        هشتم "

 +        +        نهم  "

  +      +         دهم  "

 +          +      يازدهم  "

 +         +            دوازدهم  "

     +      +      سیزدهم  "

    +      +            چهاردهم  "

    +       +      پانزدهم  "
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های تکرار واژه در طول بیت،  ، صورتالبدايع عابددر  ،شد  طور که گفته همان البتّه

تکمیل  مؤلّفاساس الگوی گانۀ بعدی را ما بر های پنج صورتصورت است و   يازده

يا همان تکرار  «مکرّروجه »در بخش ا ه ها و صورت کدام از اين حالتبرای هر ايم. کرده

خشی از ب نیز شاعران فارسی در شعر های فراوان موجود است.  واژه، در شعر فارسی مثال

ديگر در  مؤلّفانو  البدايع  ابدع مؤلّففانه سّأخوانی دارد که متتکرارها با اين الگوها هم

وجود اين همه کتاب و شرح و مختصر و باو  اند ی نکردهتوجّها ه ن ی خود به آها مثال

از اين رشید وطواط  یدو سطرتعريف بر  سخنیو شارحان،  مؤلّفانل، بسیاری از مطوّ

ی که بر اند و ما در اين حوزه، از آرای روشن افقی تازه در اين باب نگشوده و  فزودهنیآرايه 

 محروم هستیم. ،مبتنی باشدی تصنّعو  نه شعرهای برساخته و ها و شعرهای واقعی مثال

ی دارد های گوناگون جلوه ،صاحب سبک فارسی، تکراردر بررسی آثار شاعران بزرگ و 

فراتر از و بسیار انگیز تکرار واژگان  و اعجاب متنوّعهای  کلسعدی از ش در اين میانه،  و

 سعدی های هايی از غزل بیت ،در اين بخش است.  برده  خوبی بهره بهتصدير، الگوهای 

 :خوانی داردهم االگوه اين   يبیتقر تسامحی و جايگاهانتخاب شده است که با 
 

 (مکرّر نوع از) تصدير  های مثال -4 جدول

 مصراع دوم راع اولمص جايگاه

 +صدر

 ابتدا

 ن ای مهرگسل برخیزیـــدار مــبه دي کی

 

 د شکن بازآيیــن ای عهــه گفتار مــبی ــک

 (235: 1385 ،سعدی)                              

 +صدر

 2حشو

 و در باغ لطافت بشکفتــــروی ت گلتا 

 

 است رـــت چاک گلن ــن از دامـــر مــپردۀ صب

 (235 همان:)                                           

+  1حشو

 2حشو

+ 1و حشو

 عجز

 اهـه ناگـــرياد کـــه فـــم و چنفسی کشتۀما 

 

 مـــکشتین فسرا نـــه چــــرآيد کـــرياد بـــف

                                    (215)همان:                                           

 +1وحش

 ابتدا

 مـــردوار کشــــــه مـــر نـگ زنم ،وستحفای د حايححجف یستن  ردیـــرگشت مــسیجفا ز دوستان به 

 (240)همان:                                                        

 +1حشو

 2حشو

 ردــدل بب زارـــهد ـــر بخرامــــبه لطف اگ

 

 تن بکشد زارهزد ــر بستیــــر اگـــه قهـــب

                                        (246)همان:                                            

+ 1حشو

 عجز

 ق راــــعاش ارــــير است ــــزيــــناگ

 

 شـــانارـــيد ــــت کننـــالمــه مــــک

                                    (159)همان:                                            

 +عروض

 ابتدا

و صدر+ 

 2حشو

 ما ۀـــآيند ـــنماي یـــوش مـــو خـــت روی

 

 اــــو زيبــــت رویزه است و ــــپاکی هــآينــک

 (266)همان:                                            



 و نقد آرای بدیعیان در این زمینه تصدیر/ 16

 

 ابدع البدايعن در ترين صورت آ الگوهای تصدير که کاملبررسی در  مهمّبسیار ۀنکت

اگر  البتّهو  تايی و چهارتايی جايی ندارد ، اين است که در اين الگوها، تکرارهای سه آمده 

ارتايی نیز در بیت شمارش هتايی و چ در انواع سه ويژه بههای ديگر تکرار،  بنا بود شکل

ناگفته پیداست که بسیاری از تکرارهای  .شد بسیار زياد میتعداد اين انواع  ،شد می

تکرارهايی  ؛کنند مینیز از الگوهای جديد و ديگری پیروی  ی شاعرانموجود در شعرها

 : دست ايناز
 لطف و سمن بدان نهاهلل که شقايق  مَعلِّ

 

 باال بود بدان نهبوی و صنوبر،  بدان نه 
 

 (219 :همان)  

 را  خويش است ولی سعدی غم راهر کسی 
 

 دوست  غمآن تا چه کند با  غمهمه وقتی  
 

 (286 )همان:  

 خود خواهد مرادکه تو بینی ز دوست هر
 

 اوست  خاطرد مراسعدی  خاطر رادم 
 

 (261 )همان:  
 

 معنی بايد ز بدگويان بی می انديشهگرت 
 

 
 

 آ پنهان انديشهمعجری دربند و چون  معنیچو 
 

 (257 )همان:  

 +عروض

 2حشو

+ 1و حشو

 2حشو

 ارندخريدل ه دـــه جهانت بــرچه جملـــاگ

 

 دــزايــی نیفــــتا کس رمـــبخان ـه جــمنت ب

 (257)همان:                                            

 +عروض

 عجز

 است  سرشتهدنیا که در او مرد خدا گل ن

 

 یمسرشترا دل بــــم چــه مايیــــرد کــنام

                                   (215)همان:                                            

 +ابتدا

 2حشو

 خود خواهد مرادِ  رکه تو بینیــز دوست ه

 

 خاطر اوست رادـــمدی ـــر سعـــخاط مراد

                                    (261)همان:                                            

 + )ابتدا

 عجز(

 زان افکنندـــزيـــای عـــه در پـــآنچ ز

 

 ریــــسر داری ـــم اگـــداري ریـــسما  

                                                                    (257)همان:                                            

 +2حشو

 عجز

 ه سالـــن سال و همــادت ايــمبارک ب

 

 روزه ـــهم و روزن ـــادت ايــــارک بـمب

                                      (287)همان:                                            

 +صدر

 1حشو

 ها خارند لـگه ــدم همــو ديــروی تل ـگتا 

 

 ق اغیارندـــه خلــــو را يار گرفتم همــتا ت

                                             (127)همان:                                            

+ 1حشو

 وضعر

 دوستت بّدر مح دوست ودــالک شـبِتا ه

 

 ودن اوستـــی او در هالک بــــکه زندگان 

                                     (261)همان:                                            

 +صدر

 عروض

 روزیـــه شبم بفـــد کــن روز نیامــشب م

 

 ن بازآيیـه تــه بـــد کـــن وقت نیامـــجان م

                                    (235)همان:                                            
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اين است که محدودۀ های بديع،  های مذکور در کتاب صورت بارۀديگر در پرسش

های بديعی  و آيا اين بخشام است؟ در بیت کد )ضرب(کلمات صدر، عروض، حشو و عجز 

و  ل()مفاعیل اوّ لبیت در علمِ عروض منطبق است؟ يعنی صدر با رکن اوّ بندیّ با بخش

از حشو خبری  ،عدر اوزان مربّ البتّهو  وزان مسدس؛هايی با ا حشو با رکن دوم، در بیت

و با اين دو رکن بر حشو منطبق است.  ،در هر مصراع نیز نهای مثمّ نیست و در وزن

 در بیت مثالًفرض 
 

 نــر مــی در بــتو خود نايی ور آي
 

 ی در خرابیــه گنجــی کــبدان مان 

 (175 )همان:                           
 

اند و  ل آمدهاوّ در صدر و حشو مصراعِ، («آيی» مکرّر)با رکن  «نايی»و  «آيی» واژۀدو 

ذکر  البدايع  ابدعتر  ی در شکل کاملحتّ ،کدام از الگوهای تصدير اين الگو در هیچ

 باشند، داشتهبا عروضیان  تعريف متفاوتی ،اجزای بیت بارۀدر اگر بديعیان است. نشده

و  یضماير شخص حروف ربط و اضافه و تکلیف شود؛ می  مطرح نیزهای ديگری  پرسش

توانند  یم اًخود مستقلّ ،چیست؟ آيا اين حروف و ضمايردر بیت اشاره و پرسش و ... 

در اين تعريف و آيند يا با کلمات قبل و يا بعد از خود شمار صدر و ابتدا و عجز و ... به

الیه را بايد با  های دستوری مانند صفت و مضافٌ آيا وابسته همچنین گنجند؟ جايگاه می

تواند در صدرِ بیت تعريف  موصوف می موصوف و مضاف در يک رديف قرار دهیم يا مثالً

 :اين بیت در مثالً گیرد؟ در حشو مصراع جای ت آن شود و صف
 

 ام درمان درد عاشقان صبر است و من بیچاره
 

 برم شود نه ره به درمان می نه درد ساکن می 
 

 (278)همان:  

 توجّهبايد  «درمان»و  «درد»آيا در چنین بیتی تنها به کلمات چیست؟  «نه»تکلیف 

يا ابتدا و  آيد و در ذيلِ صدر يا عجز می  حساب  بهای مستقل  نیز واژه «نه» حرفکرد يا 

 «درمان درد»در صدرِ بیت قرار گرفته است يا  «درمان»و آيا  ؟گیردتواند قرار  عروض می

قرار  مصراعآيا در حشو  ،دوم مصراعدر  «درمان»آورد؟ و نیز شمار بايد صدر به را مجموعاً

 ۀگان يک از الگوهای يازده ز کدامها، ا کدام از اين صورتهر دارد يا در عروض، و

ها  بندی در اين تقسیم تعدّدیمل ئها خود مسا همین نکته کند؟ می  العلما پیروی شمس

تنها  همواره ،از از ورود به اين مشکالتبرای احتر مؤلّفانرسد  مینظر کند که به ايجاد می

تری  نکات پیچیده که مستلزم کردند و از کنار اشعاری می  دو بیت خاص استشهاد به يکی

اگر تعريف علمای بديع از صدر و  البتّه ؛کردند عبور می ند،بود مورد نظرآرايۀ  بارۀدر
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ايجاد  نیز یديگر اشکال اساسی ،ان يکسان باشدحشو و ابتدا و عجز و عروض با عروضی

قطعه و  قطعه ، واژگان نیز غالباً شود و آن اين است که در تقطیع عروضی يک بیت می

و بخشی از  رصورت ممکن است بخشی از يک واژه در صد اينشوند. در گسست میدچار 

در تقطیع  مثالً ؛آن در حشو قرارگیرد يا بخشی در حشو و بخشی در عجز يا عروض

 :شوند می  دوپاره «درمان»و « ساکن»و  «درد» های واژهین  بیت ذکرشده از سعدی، هم
 

 ام بیچاره /صبر است و من /د عاشقان/درمان در
 

 برم مان می/نه ره به در /شود کن می/نه درد سا 
 

 

به اين نکته نیز در   ؛شود معنا می العجز بی  علی ردّالصدرمفهوم ا نیمی از کلمه، و ب

شايد اگر علمای بديع اندکی بیشتر در اين باب  .است  نشده ای بديع اشاره های کتاب

بخشیدند، انواع بیشتری از  ری میع بیشتکردند و به تصدير، توسّ ل و تدقیق میتامّ

نظر  ا بهامّ ؛شود توانست در زير چتر تصدير تعريف یهای موجود از تکرار واژه م صورت

ر آرای بديعی و بالغی شعر تاريخ تطوّ يعنی در طولدر نهصد سال گذشته،  رسد که می

ز آن صنايع در بسیاری ا»و شناسانه  در نگاه زيبايی و اصوالًتغییری در تعاريف  ،فارسی

و بديع که است   صورت نگرفته (447: 1391)شفیعی کدکنی،« فايده قدما گانه و بی دويست

از دايرۀ  ،های شعر و هنر زبانی را به دوش بکشد بخشی از زيبايی بايد رسالت کشفِ

در است که   نشده  هوجّته تو به اين نک است   و بسته پا فراتر نگذاشته مکرّرهايی  صورت

 ؛ا نیسته ينمهارت هنرمند در بازتولید ماشینی ا» ،ها ها و هنرسازه اربرد آرايههنر و ک

 (.57: 1976)لیچ، «هاست های غیرمنتظره از آن فی خروجیبلکه معرّ

های درسی و آموزشی در  لیف کتابأت بارۀی دراين نکتۀ کلّبه در پايان شايسته است 

در بسیاری از موارد تنها به  غالباً ،ها اين کتاب مؤلّفانکنیم که  نیز اشاره آن روزگار

ها و  همان اشارهاکثراً و  اند کرده  وار در باب هر اصطالح بسنده تعريفی کوتاه و اشاره

و همان  نقل ههای پیشین در آن حوز از روی کتاب نیز  مختصر های مجمل و تعريف

ی بیان فارسی، حتّ بديع و ۀحوزدر م های متقدّ در کتاب .شده است های قبلی تکرار  مثال

 د، غالباًايافز های قبل از خود چیزی می کتاببه مباحث و عناوين  مؤلّفدر مواردی که 

د هد های شاعران ديگر را نمی ديوان زحمت کاوش در يشجديد، به خو مثال موردِبرای 

د يا از گوي البداهه چیزی در آن باب می فی ،باشد  هو اگر خود ذوق شعری داشت

 بدايعکتابی مانند  بارۀدر ويژه ، بهو اين نکته آورد میبیتی  قبلی خويشهای  سروده
شده در اين کتاب، های نظمِ ذکر ل سوم مثاکند که بیش از دو می  صدق کامالً نايعالصّ 
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س علوم و تنها مدرّ شهرت نداشتهبه شاعری  ی که اصالًمؤلّف ؛است مؤلّفخودِ سرودۀ 

 است.  ی ديوانی مختصر از او نیز يافت نشدهی، حتّخطّ های و تاکنون در نسخه  ادبی بوده

ها، تنها آن بخش از سخن جرجانی را که صدر  مؤلّفان اين کتابرسد  مینظر به

تمثیل و استعاره و  بارۀند که درا جان شنیده به گوشِ، علمای بالغت فارسی و عربی است

 است:   های خیال گفته ديگر جلوه
سادگی  تواند آن را به کسی میاست و هر چه را آشکارفقط آندر مطالعۀ اين انواع، من 

چه که متعلق به ها يا آن ها و غرابت ها، دشواری ظرافت، به ام. من ر شدهکند، متذکّ  درک

تدوين مبانی  ،ام؛ زيرا وقتی هدف ای نکرده اشاره ،است تی خالقیّحوزۀ رمز و رازها

مشخص  همگانبرای ترين انواع که  ح، بهتر است با واضاست ای مخصوص مطالعۀ پديده

االت ظريف و دقیق ؤتوان راه را ادامه داد و به س است، شروع کنیم. بعد می  پذيرفتنی و

 .(299: 1384 )ابوديب، (80:البالغه اسرارپرداخت )
 

  نتیجه. 10

 آيد ز برمیجُالعَ علی ردّالصدر بارۀدر فارسی بديع های کتاب در موجود های تعريف بررسی از

طور مختصر به و ناختهش شعر در را واژگان تکرار از محدودی های صورت تنها آرايه اين که

 در شعرِ همان روزگاران های ديگر تکرار که صورتو بسیاری از  است   کرده بندی  دسته

 اين ها اين کتاب مؤلّفانِ يا و است غايب سیرفا بديع های کتاب در، کاررفته به نیز

 از بسیاری .اند آرايه نشمرده رديف در و  ستهندان تعريف خوردر را هنری و عبدي های صورت

 عرض هم ،همانند سعدی خلّاقی و آور زبان شاعر شعر در تکرار، ناشناختۀ و بديع های صورت

 و شخصی سبک های از نشانه و است  رفتهکار به ديگر های آرايه از بیشتر ،بسامد منظر از و

 شارحان ،تصدير ويژه هو ب بديعی های آرايه از بسیاری بارۀدر .آيد یشمارم به وی هنری زبان

 به تنها و رفتهطفره   اصطالح آن تعريف مختلف ابعاد موشکافی از غالباً ،بالغی های کتاب

 اين بنابراين، ؛دان افزوده ديگر مثال چند قبلی، مختصر و محدود هایالگو و ها  تعريف

 در کند، می  عمل فراتر بالغی علوم از گونه ينا محدود های قالب و که هنر از قاب انديشه

 .غايب است بديعی کتب بیشتر
 

 نوشت پي
شاعران  در اين تعريف، «شعرای فارسی»از  بديع مؤلّفانيی و ديگر هما رسد منظور نظرمی به .1

 .سرا باشد بديعیّه

 است.  در منبع، اسم شاعر ذکر نشده .2
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