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Abstract  
Periphrasis is one of the most important topics in semantics to the extent that 
some rhetoricians have considered the understanding of semantics to depend 
on its correct understanding. This importance requires that the books of 
meanings contain precise definitions and divisions of periphrasis in order to 
provide the reader with a clear theoretical framework for understanding the 
concept and its examples; But this is not the case in practice, and 
rhetoricians have not acted as expected in defining the boundaries and 
instances of periphrasis. Accordingly, it is necessary to re-read and analyze 
the definitions and divisions of periphrasis in old and new rhetorical books. 
In the present article, an attempt has been made to examine and show the 
strengths and weaknesses of these definitions and divisions by analytical-
critical reading of old and new rhetorical texts. Analysis of the data of this 
study shows that old and new rhetoricians agree on the definition of 
periphrasis, which is to express a small meaning with many words; 
However, due to the relative nature of the concept of quantity in speech, 
some restrictions on "appropriateness to the conventional speech of the 
middle class" and "the necessity of position" have also been added to the 
definition of periphrasis;But with fruitless divisions and terminologies, they 
have not defined the instances of adjectives as clearly and precisely as they 
should; Some have encountered all kinds of overlapping definitions and 
commonalities in the sample, and as a result, judgments about their goodness 
and ugliness have led to conflict. It even seems that sometimes the author of 
rhetorical texts has been hesitant to know the meaning of a word. 
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 فارسی متون بالغیآن در  انواعاطناب و  و بررسی نقد

 فاطمه هجری
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبّیاتدانشجوی دکتری زبان و 

 *منی هزاوهؤامیر م
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبّیاتدانشیار زبان و 

 تیمهدی محبّ 
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبّیاتزبان و روه استاد گ

 (172-149)از ص 
 1/9/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/4/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
فهم دانش معانی را در گرو فهم  ،شناسانتا جایی که برخی بالغت ؛اطناب از مباحث مهم در دانش معانی است

ت دقیقی از اطناب آمده باشد تعاریف و تقسیما ،بالغتهای کند در کتاباقتضا میت ی  اند. این اهم  درست آن دانسته
ا در عمل چنین نیست و و مصادیق آن به خواننده ارائه شود؛ ام  وب نظری روشنی برای شناخت مفهوم ارچتا چ

نماید الزم می ،ین اساساند. بر اعمل نکرده انتظار است،گونه که  و مصادیق اطناب، آن انواعنویسان در تعیین  بالغت
، بازخوانی و واکاوی شود. در مقالۀ پیش رو جدیدو  قدیمهای بالغی های اطناب در کتاببندی ها و تقسیمتعریف

ها و ت و ضعف این تعریف، قو  امروزو گذشته انتقادی متون بالغی  –کوشش شده است با بازخوانی تحلیلی 
نویسان قدیم و جدید در  دهد بالغتهای این پژوهش نشان میتحلیل دادهها بررسی و نشان داده شود. بندی تقسیم

فاق ،تعریف اطناب که عبارت باشد از بیان معنای اندک با الفاظ بسیار بودن  ؛ هرچند به سبب نسبینظر دارند  ات 
تمفهوم  بر تعریف اطناب  نیزرا « مقتضای مقام»و « کالم متعارِف اوساط ناس»در کالم، برخی قیود مناسبت با  کمی 
اطناب را چنان که باید روشن و دقیق  انواع و مصادیقحاصل  های بی سازی ها و اصطالح بندی تقسیمبا  اام   ،اند افزوده

داوری دربارۀ حسن و قبح آنها  ،نتیجه و در شده  دچار تداخل تعریف و اشتراک در نمونه ،انواعاند؛ برخی  تعیین نکرده
د  اطناب بالغی در مصداِق  نونویسندۀ مت نیز رسد گاه ی به نظر میبه تعارض انجامیده است. حت   دانستن سخنی، مرد 

 بوده است. 
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 هممقّد  .1
تبحث  جا که برخی علم  تا بدان ؛است بالغیکتب  از مباحث مهم  « اطناب» ویژه به ،کالمدر  کمی 

 و اطناب خالصه 1جازیبالغت را در شناخت مواضع ا یاند و حت   معانی را به این بحث منحصر کرده
اطناب  و عجز بی زجایا بالغت،: »نوشته استباره   این در یرکعسابوهالل  اند. کرده

 .(196 تا: بی)« است گویی یهودهب بی
ف ل  ؤم ت.اس جازیا از رترارمؤث  یبس اطناب سخن، از یمواضع در دیترد بی ،یادب اثر هر در
  اشاره کرده است: نویسان بالغتبه برتری جایگاه اطناب نزد برخی از  البالغه جواهر

زیرا معتقدند منطق همان بیان است و بیان ممکن  ؛شمارند برخی اطناب را از ایجاز برتر می
ترین سخن  و برترین سخن، روشن ؛کردن جز به قانع ،آید و اشباع برنمی ؛به اشباعجز ، نیست

مگر با  ،شود است و کالم روشن آن است که احاطۀ بیشتری به معنی دارد و حاصل نمی
  (.1/422 :1388، کنجکاوی و اطناب )هاشمی

ازی  در توضیح زیبندگی این شگرد نوشته است:  کز 
ورانی که پیرو این آ اند. زبان شعری بر پایۀ فراخی در سخن بنیاد گرفتههای  ای از دبستان پاره

ار و شگفت بر ای شاهو مانند که هر زمان جامه به درزیانی دانا و استاد می ،ندا های شعری دبستان
موالنا ماننده است که « اربت عی  »های آنان، بدان  دوزند. اندیشه، در سروده میای فرو پیکر اندیشه

سنجان و  تا دل از سخن« آید میبه شکلی در»دیگر و نمودی نوتر،  ، در رنگیهر زمان
رنگ و  دوستان، به دالرایی و نگارینی خویش برباید؛ و آنان را بر زیبایی خود که رنگ ادب
  .(264 :1373) گون است، دل بفریبد و جان بشیبد گونه

این شگردها فراهم  های مثال، زمینه را برای پریشانی تعاریف و  اطناب انواعگونی  همین گونه
این  .استناالزم های  سازی اصطالح ها و بندی تقسیمحاصِل  گاهها  این گونه آشفتگیکرده است. 

 ،برای نمونه ؛کرده استدر تعیین انواع و مصادیق اطناب دچار مشکل را نویسان  بالغتامر 
  حالی در ،اند عنوان دو نوع از انواع اطناب نام برده به «تتمیم»و  «حشو»نویسندگان متون بالغی از 

 ها گونهدوی این  یم را غیر از حشو دانسته و به هرمعلوم نیست چرا برخی از کتب بالغی تتمکه 
ازیاند.  انگاری کرده سهلنوع گذاری این دو  در نام یوقتی حت   ؛اند پرداخته فیگاه که به  آن کز   معر 

نهاده است! تفاوت این  «آورد میان»و نام حشو را آورد(  )داخل «درآورد»نام تتمیم را  ،این دو پرداخته
 دو نام در چیست؟! 

 اند که معنا محتاج به آن نباشد و ای دانسته  آن را ذکر نکته ،متون بالغی در تعریف تتمیم
جز مازندرانی که تتمیم را در  ،اند ردهجایگاه تتمیم در کالم سکوت کبارۀ ولی در ؛برانگیز باشد حسن

یعنی درست همان ؛ (235: 1376مازندرانی،  ←) صل جای داده استوسط کالم یا دو کالم مت  
؛ اند اند. در مثال نیز این دو را در هم آمیخته ذکر کرده)اعتراض( جایگاهی که این کتب برای حشو 

 که بیِت  چنان

 

 

 هرگززززز نباشززززد از تززززن و جانززززت عزیزتززززر
 

  

 چشمم که در سر است و روانم کزه در تزن اسزت
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در آثار  ،استبرای تتمیم  مثال (135: 1347) و نشاط)همان(  جمله مازندرانیازکه در آثار برخی 
 است.حشو مثال برای  (30: 1387) شمیسابرخی دیگر چون 

 
 

احتراس مرزهایی  و ساز دیگری چون تتمیم، ایغال، های اطناب حشو با گونه افزون بر این،
دهد آنان در  نشان می از سوی دیگر، مطالعۀ نظر نویسندگان بالغی در گذشته و امروز مشترک دارد.

فاقتعریف اطناب   ،اند ثابت و یکسان تعریف کرده ریبا  قاند و در سراسر اعصار آن را ت نظر داشته  ات 
کنون تغییری محسوس در تعریف تا ،بنابراین ؛اند فزودهابخشیدن به آن  کمال برایقیودی  فقط

آن را  باید شویم،  رو می هم است که وقتی با مفهومی ساده روباطناب حاصل نشده است. مسل  
 ؛توان از تعریف ضد  آن نیز کمک گرفت می ،این کار دادن سادگی تعبیر و تفهیم کنیم. برای انجام به

این امر ضمن آنکه اند.  شناسانده)ایجاز( اطناب را با ضد  آن  ،که برخی نویسندگان کتب بالغی چنان
ت، اصطالح کار تعریف را سامان می کند و  و ابهام جلوگیری می جا بی سازی بخشد، از تشت 

د. کند نمیخطا  دچارنویسنده را  عو  تعد  از تمرکز نویسنده  ،در ثبت مفهومی ساده و یکدست تنو 
گویی  گرفتار مبهمهای اطناب  گونهدر تبیین و تعیین نویسان  که بالغتبه این سبب است  ؛کاهد می

شفیعی به باور  طور که ؛ هماناند اند و از انواع اطناب تقسیمات جامع و مانعی ارائه نکرده شده
های عجیب و غریبشان سبب فرار  فقط نام»در توضیح پریشانی شگردها در کتب بالغی  کدکنی

 ،آشفتگی در تبیین و تعیین شگردهای بالغی .(67 :1349)« شود ها از مطالعه در ادب می ذهن
گری، جلوگیری از سوِء  روشن ،کند. فلسفۀ بالغت مسدود مینیز زاست، راه فهم را  ضمن آنکه ابهام

گویم که بالغت  می تأکیداین مطلب نوشته است: به  تأییدتعابیر و رفع ابهامات است. ریچاردز در 
 یدرگیر سوءتعبیرات ،روزه کردن آن بپردازد. همه های برطرف و راه« سوءتعبیر»باید به مطالعه دربارۀ 

د کنجلوگیری یا آنها را برطرف  وقوعشانبتواند از  نیاز داریم تادانشی ی، به بدون هر عذر کههستیم 
 ها بیفزاید.  یشمار این سوءتعبیرات و بدفهم نه اینکه بر ،(15: 1382)

در یک گونه، تغایر و  ها مثالای واحد، اختالف میان تعاریف و  ناهماهنگی در تعریف گونه
گذارِی یک  ها میان چند گونه، تفاوت در نام مثال اشتراکها،  تداخل در تعاریف و امثله میان گونه

ع، ساز و غیر آن( )اطناببودن نام دو شگرد مختلف بالغی  گونه، یکسان دو  تنو  جهت  فایده و بی بی تعد 
 سامانی در انواع اطناب است.ناب وجوهاز  ،در انواع و ریزشگردها و اختالط اصطالحات دو علم

فاقثبات حاصل از  ،در پژوهش حاضر نویسان در تعریف اطناب و آشفتگی در  نظر بالغت  ات 
به گذشته و امروز تحلیل ق بالغی فارسی متعل  های  ابکت ترین مهمدر  ،تبیین و تعیین انواع آن

اثر  دقایق الشعراثر شمس قیس رازی،  المعجم شود. متون برگزیده عبارت است از: می
ین  اثر رضی مطلعاثر مال واعظ کاشفی،  بدایع االفکار فی صنایع االشعارالحالوی،   تاج  الد 

داثر  البالغه انوارمستوفی،   دباأل دررالعلما گرکانی،  اثر شمس البدایع  ابدع هادی مازندرانی،محم 
اثر )در صنعت نظم و نثر فارسی(  نقد معانیاثر محمود نشاط،  زیب سخنالعلما آق اولی،   اثر حسام

اثر  البالغه  معالمه تقوی، اثر نصرالل   و بیان و بدیع فارسی( معانی )در فن   هنجار گفتارآهنی، حسین  غالم
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د ین اثر جالل (معانی) سخن پارسیشناسی  زیباییخلیل رجایی، محم  ازی الد  اثر  معانیو  کز 
های اطناب که در آثار گروهی دیگر از  ، به برخی گونهها ابافزون بر این کتسیروس شمیسا. 

داثر  البالغه  ترجمانمانند  ،اند طرح شده ینویسان در زمرۀ صنایع بدیع بالغت بن عمر  محم 
یقی  البدایع  الصنایع فی علوم  مجمعوطواط، ین اثر رشیدالد   السحر  حدائقرادویانی،  اثر صد 

ین اثر جالل فنون بالغت و صناعات ادبیخان هدایت و  قلیاثر رضا البالغه  مدارج جیویی،  الد 
لۀ محوری مقالۀ حاضر تبیین و توضیح این پدیده است ئمسبنابراین،  ؛شود پرداخته مینیز همایی 

فاقهای بالغی قدیم و جدید و  باطناب در کتاماندن تعریف  ثابت رغم بهکه  نویسان  بالغت نظر ات 
 دچار آشفتگی در تقسیم و تشریح شده است. اطنابهای  ها و نمونه گونهآن،  بر

هایی که دربارۀ اطناب فراهم آمده است، نقدهایی کاربردی هستند که تنها اطناب و  پژوهش
که هنوز جای مباحث نظری در مفاهیم   حالی در ؛اند کردهبررسی  خاص   در اثریرا های آن  گونه

 و همکاران آذرمینا از:اند  ها عبارت بالغی و از آن جمله اطناب خالی است. برخی از این پژوهش
 . (1396)باقری و  (1391)داری و حمید فوالدی  تمیم، (1392)

های  گونهدر تعاریف  صرفا  ها  ای تداخل ضمن اشاره به پاره (1390)تنها کاردگر  ،در این میان
اطناب که در کتب بالغی فارسی و عربی موجود است، دریافته است که برخی اصطالحات ذیل 

ر و زائدند و دالیلی را در  ضمن آنکه  ،این ادعا ذکر کرده است. در پژوهش مذکور تأییداطناب مکر 
دپرداختن به متون بالغی م ت بیشتر بازداشته است، از در زبان فارسی و عربی، نویسنده را از دق   تعد 
که  حالی در ؛بعد از عام خبری نیست آفریِن تکرار، ایضاح و ذکر خاص   بررسی شگردهای اطناب

آفرین را که در امهات متون  تمامی شگردهای اطنابهای  تعاریف و مثالپژوهش حاضر ضمن آنکه 
 انواعاست جایگاه اطناب و  اند، بررسی کرده به این عنوان نامیده شده طور خاص   بالغی فارسی به

 آن را نیز در این متون سنجیده است.  
آن در کتب برجستۀ بالغی مربوط  انواعاطناب و  ،پژوهش پیِش رو لۀئتشریح و تحلیل مسبرای 

در ادوار مختلف  این موضوعهای مختلف دربارۀ  تا دیدگاه شود میبه دورۀ گذشته و حاضر مطالعه 
 های گونه های مثالهای موجود در تعاریف و  سنجش ناهماهنگیو  مشاهدهبا و ارزیابی شود 

تاطناب،    د.شو میبررسی مفهوم اطناب  ثابتجایگاه و  هاآن جهات تشت 
 

 عربی  تبالغهای  بااطناب در کت .2
و باستان از بالغت ایران  ،فارسی تدر متون بالغ شگردهای کالمیاند که  دادهگرچه گاه احتمال 

دیدگاه رایج در میان اهل »ا ، ام  (1395مقدم:  عمارتی و 1394پور،  عمتی و سبزیانن ←)وارد شده یونان 
سارلی و )« دانش بالغت در زبان فارسی از عربی گرفته شده استادب و بالغت این است که 

اتاین اساس، برای پرداختن به جایگاه اطناب در  بر .(8: 1389، درخشان سعادت الزم  ،فارسی ادبی 
اتای به سیر تاریخی آن در  است اشاره  عربی شود.  ادبی 
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را تحت از جمله دانش معانی  ،علوماین مجموع  ،های نخستین تدوین علوم بالغی در دوره
 ،پرداختطرح فنون بالغت  بهای که  نخستین رسالهبرای نمونه،  ؛کردند طرح می «بدیع»عنوان 
 فنون بالغی به کار برد را برای اطالق به کل  « بدیعال»اصطالح  معتز  بناگرفت. نام  البدیع

ولی به برخی از شگردهای ؛ در این کتاب اثری از اطناب نیست .(316 :1372 م،مقد   علوی)
 .(108و  73: 2012معتز،   )ابن اشاره شده است «اعتراض»و  «التفات»سازی چون  اطناب

ساخت.  جدابار دانش معانی را از دیگر علوم بالغی  نخستین، پایان قرن پنجمدر جرجانی 
پس از او  .(1/93، 1390 )صفوی، دهندۀ مبانی علم معانی است واقع نشان او در االعجاز  دالئلکتاب 

ه العلوم  مفتاحدر  اکیسک   بار در تعریف  نخستین و معطوف داشت «معانی»خود را بیشتر به  توج 
تآنجا که  ازاکی است. در نظر سک   عرفاطناب ادای مقصود، بیشتر از حد  : اطناب نوشت  کمی 

متعارف جز مشخص خواهد شد، ؤب در نسبت با کالمی مطن  و کالم م   کالم امری نسبی است
اکی، ) تعیین خواهد کردرا  آن اوساط ناس بیش و کِم  در  تفتازانیپس از او،  .(276 :1987سک 

تبودن  اکی را از نسبیتعریف سک  نخست  ،المعانی المختصر اطناب و از آن جمله  در کالم کمی 
فی «بخش لفظ بر معنی فایده افزونِی »را  آنو ( 2/469: 1389)عرفان، ارائه داد  . (477: همان) کرد معر 
دو کالم  ارائه داد. این روش زمانی است کهسنجش اطناب  در دیگری ا هشیو ،در ادامه تفتازانی
کدام کمتر و به هر «بطن  م  » ،کدام که حروفش بیشتر باشدبه هرو  سنجندببا هم را در معنی مساوی 

اکی سک  بودن کالم  نسبی نظریۀنظیر تازانی فه شیوۀ تالبت   ؛(540- 538)همان:  بگویند« جزؤم» ،باشد
 به هاقرنهای پیشینیان پرداختند و  تنها به تلخیص و شرح گفته نویسان بالغت، اوپس از  است.
ت  به صرفا   بالغت ها، سده میان در و ماندند پایبند تفتازانی کتب در عربی هایمتن تکرار و سن 

 شد. محدود کتب، این پرتشویش و تکراری های نمونه خواندن
 

یف اطناب در کتاب .3  یهای فارسی بالغ تعر
را برخی از متون بالغی بسط نیز  که آن («اطناب»: )دهخدااست  بسیارگفتن در لغت «اطناب»

لین و دومین متن مشهور بالغت او   .(«بسط»: همان) گستردن است سخن، در لغت، «بسط»اند.  گفته
طورمستقل نپرداخته و فقط برخی  به این بحثبه  السحر  حدائقو  البالغه  ترجمانیعنی  ،فارسی

  اند. طرح کردهرا نظیر اعتراض و تکرار ، اطناب انواع
بسط . او ه استکرد ذکرکه بحث اطناب را است نخستین کسی  ،(قرن هفتم)شمس قیس رازی 

د و آن را نکن میالفاظ بسیار شرح  امعنی را ب ،بسطمعتقد است که در را معادل اطناب دانسته و 
به و اگر رده خواست خود را از آن بیان ک ،معنایی باشد مشترِک اگر لفظی  هک چنان؛ دنگردان می دمؤک  

 .(385: 1388شمس قیس، ) داده باشندل توضیحی مفص   ،مطلب ابهامدر رفع  ،باشداحتیاج  یتفسیر
تا در تقابل با الفاظ  آورد میتر بود نویسنده قید توصیفی اندک را برای معنی  در این تعریف خوش

اند، همین  که به اطناب پرداخته شمس قیسنویسندگان پس از  بسیار، اطناب بهتر شناخته شود.
 اند. تکرار کرده بیش و کمتعریف را 
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که سخن اندک را با  اطناب بسنده کرده استاز معیوب تعریفی به  ،نام بسط باالحالوی   تاج
 ،است لفظ، «سخن»از واژۀ  لین تبادر ذهنیاو  آنجا که  از .(96: 1383) شرح کنندالفاظ بسیار 
ها  نامه لغتکرد.  می« سخن اندک»را جایگزین « معنی اندک»بایست در این تعریف  نویسنده می

 ←) اند رادف گفتار شناختهتسخن را لفظ و قول بیان کرده و آن را ترجمۀ کالم و ممعادل  نیز معموال  
 دیگر یو موارد پراکن سخنسخن،  اصطالحاتی چون فراوانبرابرنهاد سخن در  .«(سخن»دهخدا: 

هدرخور  های نمونه ،الحالوی  عصر تاج شاعر هم ،حافظدر اشعار نیز لفظ و گفتار است.   یتوج 
 ، نظیر بیت زیر:سخن برابر لفظ به کار رفته استتوان یافت که در آنها  می

 

 سخن در احتیاج مزا و اسزتغنای معشزوق اسزت
 

 گیزرد چه سود افسونگری ای دل کزه در دلبزر نمی 
 

(1372 :202) 
ف الفاظ بسیار را  باایراد معانی اندک  کاشفی واعظ و این بیت را  (77 :1369) دانسته اطنابمعرِّ

 مثال آورده است:  برای
 

 چززون اصززطکاک قززرع هززوا، بززر طریززق صززوت
 

 ... داد، از ره صززززمام، دمززززار مززززرا خبززززر 
 

 

ل این بیت آن است که چون آواِز در شنیدم  گوید: ... به قرینۀ بیت سابق که می و محصَّ
 

 افتززززاده بیخبززززرمسززززت شززززبانه بززززودم و 
 

 دی، در وثزززاق خزززویش کزززه دلبزززر بکوفزززت در 
 

 )همان( 
هبا  شمیسا معتقد است پذیرد.  ای انجام می تشخیص اطناب گاه با قرینه ،به سخن کاشفی توج 

 کاربرد مجازِی  ،نیست و منظور اصلی مطرحالفاظ و عبارات  لغویدر دانش معانی، معانی که 
نظر گوینده( ممکن است کالمی در نهایت اطناب اساس،   این بر ؛(107 :1387) استنه آ )معنای مد 

 ازی و ثانوی معنایی اندک بپذیرد.ا در تعبیری مجام   ،ادا شود
دانسته « اوساط ناس»در کالم متعارف  از حد   ی بیشترالفاظ اادای مقصود ب رااطناب  مستوفی

تبار است که قید اوساط ناس در مبحث  نخستین این .(254 :1389) است کالم در متون  کمی 
منظور  کرد.بیان ابداع و اکی سک   رااین اصطالح تر گفته شد که  پیش .بالغی فارسی طرح شده است

بیش از آنچه در سخن مردم  گفتِن  اکی،از سک   تأثیر. مستوفی به مردم عادی است ،از اوساط ناس
 است.اطناب خوانده  ،ستآنهاعادت جریان و در است عادی عرف 

ت بودن به اعتبار نسبی ،چون ایجاز اطناب رامازندرانی  از امور اضافی دانسته و  ،در کالم کمی 
را  این دوبنای  ،بنابراین کرد؛ر توان مقر   نمییک نی برای هرقدر معی  اساس،   این برکه  افزوده است
هبا و ده گذار «مقتضای مقام»یا  «اوساط ناس»بر متعارف  معنی  دوطناب به ا ،اعتباراین دو  به توج 

از عبارت  بیشترعبارتی که  امقصود ب بیاناطناب را  ،گرفتن تعبیر اوساط ناس نظر با در او .داده است
نوشته است که اطناب  دوماعتبار  درو  (223 :1376مازندارانی، ) در نظر گرفته است ،باشدمتعارف 

که در کالم  ای نکتههمراه  به ؛باشد از قدر مقتضای ظاهر مقام بیشترکه است عبارتی  بامقصود  بیان
ارائۀ سخن خود  یمناسب برا یه گوینده، زبانکند ک یجاب میالم اک یمقتضا .)همان( آورند
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اکی مطابق با آن است که به قول سک   موزون،ناکالم، خواه موزون و خواه  تأثیر شرط. ندیبرگز
معنی مطابقت داشته باشد و این  ،کند یعنی با آنچه اوضاع و احوال ایجاب می ؛باشد مقتضای حال

ین)اند  ادبا بالغت خوانده را ت وضعی  حاالت و  بامیان معانی باید گوینده . (65: 1363کوب،  زر 
د و برای نتوازن و تناسب برقرار ک ،، مکان و زمان عرضۀ کالمموضوع سخن ،مخاطب روحی

تی مناسب با تی را گویند که کالمی با خصوصی  موقعی   ،مقام» .بگیردمقامی جداگانه در نظر  کدام،هر
با خداست،  عمناجات موسی دراز سورۀ طه چون آیاتی  مثال   ؛(120: 1378)رسولی،  «آید آن می

  .(9: 1373 العلما، )حسام اطناب در کالم را داردمقام اقتضای 
« معنی»در بیان که  نوشته است آندر توضیح  و بسط گرفتهرا به معنی  اطناب العلما شمس

بیشتر از الفاظ »چون عبارت  ،این تعریف در .(96 :1377) الفاظ متعارف آورند بیشتر از ،مطلوب
 ؛نیست «معنی» ۀدیگر نیازی به بیان قید توصیفی کم یا اندک برای واژ ،موجود است، «متعارف

یعنی آن معنی در عرف با الفاظی کمتر  ،الفاظ متعارف آورند بیشتر ازبدیهی است وقتی کالمی را 
 است.شده  استعمال می

دمحمود نشاط  به بسط او  .(53 :1347) باشد بیشتر الفاظ از معانی داند که را وقتی می اطنابسی 
 بالغیدر میان نویسندگان کتب  بار نخستین برای و استدر فصلی جدای از اطناب پرداخته سخن 

در  نشاطاست.  پنداشتها غیر اطناب ام   ،بسط را ضد ایجاز و تفاوت قائل شدهمیان بسط و اطناب 
در العلماء را  کالم شمس ،و برای فهم بیشتر آورده را از اطناب الحالوی عینا  تعریف تاجمعنی بسط 

فی بسط  را در معنِی نویسندگانی که نشاط سخن آنها ا ام  ! (116همان: ) افزوده استاطناب به آن  معر 
 ،اند. دیگر اینکه تعریف این نویسنده از اطناب ، این شگرد را معادل اطناب دانستهاست آورده

فیندارد که در « سخن اندک با الفاظ بسیار»تفاوتی با   بسط به کار برده است. معر 
ازیو  (193: 1372) ییرجا ،(126: 1317) تقوی ،(166: 1339) آهنی (85: 1373) العلما حسام  کز 

 اند. را ذکر کردهاز اطناب  تیسن  همان تعریف  نویسندگان معاصر کتب بالغی،،  (263 :1373)
اتدر  تنهاو آن را  است ی و درازکردن سخنیپرگو از اطنابشمیسا تعریف  و در کالم غیر ادبی  ادبی 

 ؛داند اطناب نمینیز بسط را معادل  شمیسا .(171:1386) داند جایز میالذهن  برای شنوندۀ خالی
شرح و توضیح فکر به قصد وضوح  ،. مراد او از بسط کالمشناسد میرا مبتنی بر اطناب آن  لیو

 .(185)همان:  کالم است تأثیری و یبیشتر و نیز زیبا
که مالحظه شد، مفهوم اطناب در گذشته و حال، دستخوش تغییر قرار نگرفته است و تنها  چنان

 اند.  نویسان با افزودن عباراتی آن را کمال بخشیده برخی بالغت
 

 انواع اطناب .4
الزم است انواع اطناب  های اطناب گونه یافته در راههای  آشفتگی دادن برای نشان در این بخش

 شود.داده و همراه با نمونه شرح مطرح 
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 تتمیم. 4-1
در کالم است ای   نکتهذکر  ،و در اصطالح «(تتمیم»)دهخدا: کردن است  تمامبه معنی میم در لغت تت

سن معنا شودلی و ؛که معنا محتاج به آن نباشد گفتنی است در میان کتب قدیم بالغی  .موجب ح 
اختالف  ،بالغیکتب جدید برخی . در تتمیم پرداخته استبه بسیار مختصر،  ،البالغه انوارتنها 

گیری تتمیم، این بحث را پریشان کرده  دربارۀ بود یا نبود اجبار در رعایت وزن عروضی در شکل
ظ [ تتمیم]بعضی از آن »نوشته است:  العلما شمساست.  رونقی در معنی افزوده و برخی برای تحف 

سن »معتقد است  نشاط اما ؛(104 :1377)« وزن است و فایدۀ معنوی ندارد تتمیم تنها به جهت ح 
ظ وزن و تنظیم قافیۀ مساعد ،آید کالم در سخن می چند مثال  اوگرچه  .(136: 1347) «نه از نظر تحف 

 :تنها به ضرورت وزن به بیت افزوده شده است ۀ تتمیمیکه نکتآورده 
 

 دیززززوان بنززززده را کززززه امینززززا سززززواد کززززرد
 

نوشته استد رّ ــمجر ززززشع هززززتنها در آن ن   
(1347 :137)  

 

توان آن را  می ،بلکه مطابق با تعاریف ؛آید، دیگر شگرد نیست برای حفظ وزن می آنچه صرفا   اام  
ازی ها مثالتن. در کند جا که بیت را تباه می بی ئد وآوردن کالمی زا ؛نامید «حشو قبیح» تتمیم  نیز کز 

ی اعتراض یا حشو نوعی دیگر از اطناب است که طور کل   به .(273: 1373)پوشانی دارد  با حشو هم
 در ادامه خواهد آمد.

 

 اعتراض یا حشو .4-2
بر  ،کالمی در میان سخن است که در معنی به آن نیازی نیست و پس از ذکر آن ،اعتراض یا حشو

و  («اعتراض»)دهخدا: بر کسی درآمدن در چیزی است  ،گردند. اعتراض در لغت میسر سخن باز
 . («حشو» :همان)اند  شناخته انباشتنحشو را در لغت 

های  برخی نمونه .(241:1376، )مازندرانیحشو نزد برخی دربردارندۀ بعضی صور تتمیم است 
 البدایع ابدعجا که شعری در  تا بدان ؛را دربردارند)تتمیم و حشو( هر دو شگرد  ،شعری در کتب بالغی

 زیر عنوان حشو قبیح بیان شده است: «طلعم  »تر در  پیش که  حالی در ؛استمثال برای تتمیم 
 

 هزززر آن مثزززال کزززه توقیزززع تزززو بزززر آن نبزززود
 

 زمانززززه طززززی نکنززززد جززززز بززززرای حنززززا را 
(137: 1347 نشاط،)  

 

طبق تعریف تتمیم که افزودن  ،بنابراین است؛ گرفتار حشو قبیح کرده رابیت این « را»حرف 
سن معنا به کالم است، نمی از تتمیم که دیگر ی ها نمونه را در زمرۀ تتمیم قرار داد. این بیتتوان  ح 

 واقع حشو قبیح هستند: در
 

 خززززون مززززا آن نززززرگس مسززززتانه ریخززززت
 

ـــــموآن سزززززر زلزززززف پریشزززززان نیزززززز   ه  
(105: 1339)وطواط،   

 

 هرگززززز نباشززززد از تززززن و جانززززت عزیزتززززر
 

که در تن اسـتو روانم در سر است چشمم که    
(135: 1347)نشاط،   
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در  تأکیدبرای »و « حشو ملیح»در هنگام توضیح انواع مفید اطناب از دو شگرد  شمیسا
ده بهتر بود برای جلوگیری از البت   ؛برد که هردو دربردارندۀ حشو هستند نیز نام می« مبالغه  تعد 

از اسباب آشفتگی در این اصطالح، یکی واقع  درنوشت.  حشو می فایده، این دو را زیر عنوان بی
)کاردگر، اند  ها و اسامی مختلف و مترادفاتی است که برخی کتب بالغی برای حشو آورده گونه

را ارائه داده و نوشته است که دو عبارت  اخیربیت « در مبالغه تأکیدبرای »در  شمیسا .(77: 1390
بلکه غرض  ؛ا برای پرکردن وزن نیامدهام   ؛حشو قبیح است« تن استدر »و « در سر است» اضافی

ای  توضیح اینکه اگر حشو قبیح فایده .(180: 1386) در مبالغه بوده است تأکیدشاعر از آوردن آنها 
هشده میان چشم، سر، روان و تن  ولی اگر به تناسب حاصل ؛گرفت داشت، دیگر قبیح نام نمی  توج 

این  ،ای به کالم افزوده شده و حشو ملیح در بیت برقرار شده است. از سوی دیگر فایده ، با آنکنیم
توان هم تتمیم و هم حشو  این عبارات اضافی را می ،بنابراین ؛احتساب منافاتی با شگرد تتمیم ندارد

 .افزاید ای است که بر رونق کالم می حشو ملیح، معترضهملیح دانست. 
اند در اعتراض نیز جایز است که نکته در دفع ایهام  برخی گفتهاینکه  ،آشفتگیدیگر جهات از 

العلما اعتراض یا سبب رونق  به عقیدۀ شمس .(241:1376مازندرانی، )خالف مقصود به کار رود 
دو اعتراض هر ،پس از این دیدگاه ؛(240 :1377) کند عبارتی است یا دفع شبهۀ خالف مقصود می

نویسد: هرچند  ذکر چند مثال از بدل، قسمی از فواید اعتراض، میکارکرد را دارد. شمیسا پس از 
و امثال آنها توضیح « ایغال»یا « تکمیل و رفع شبهه»توان با اصطالحاتی چون  این موارد را هم می

: 1386) کنیم استفاده می «بدل بالغی»یا  «لبدل مخی  »از اصطالح  ،وضوح و سهولت برایا ام   ؛داد
 کند. های بیشتر مطلب را دشوار می افزودن عنوانکه  درحالی ؛(180

واقع،  دراست.  «اطناب ناپسند»اند،  از موارد دیگر حشو که کتب بالغی به آن اشاره کرده
های بالغت طرح  عنوان شگردی ادبی در کتاب یک قسم پسندیده است و به :اطناب دو قسم دارد

نزد بلغا »ناپسند و  ،قسم دیگر آید. می بعدا  ی دیگر که یکه تاکنون از آن بحث شد و شگردهاشود  می
 .(194 :1372ی: یرجا)« اعتبار ساقط است و در کالم حق جل  و عال نیامده است ۀمردود و از درج

های اطناب بالغی برشمرده و برخی در اطناب ناپسند آن را توضیح  گونهبرخی عنوان حشو را از 
 گویند. نیز میانگیز(  )مالل «ممل  »دست اطناب،  این  به ؛اند داده

های تطویل و حشو را برای اطناب غیربالغی برگزیده است. او میان این دو نوع  نام مازندرانی
 نیز فرق نهاده و نوشته است: 

و  ؛گویند آن را حشو می ،ن و معلوم استفرق میانۀ تطویل و حشو آن است که آن زیاده اگر معی  
 که به معنی عطاست در شعر متنبی: «ندی»حشو، گاه مفسد است چون لفظ 

 

 و ال فضزززل  فیهزززا للشزززجاعِي و النزززد 
 

 2و صززبِر الفتززی لززوال لقززاء  شززعوِب  
 

بلکه بر  ،و بخشش چنان نیست ]...[ این معنی نسبت به شجاعت و صبر نیکوست [...]
گاه کسی داند که زنده است و چه، هر ؛شود تقدیر خلود در دنیا فضیلت بخشش بیشتر ظاهر می



 159/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11بالغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و 

هذا مال خود را عطا نماید به دیگران  احتیاج به مالی که الزمه در دنیاست همیشه خواهد بود و مع
 (.225: 1376) شود کمال جوانمردی از او ظاهر می

تنها در در لفظ وجود ندارد و پیداست این حشو است.  را حشوی مفسد دانسته «ندی»لفظ  او
حضور  . در این بیتتوان به حشو مفسد پی برد با درک معنای بیت می ،بنابراین ؛شود ظاهر میمعنا 
را  لفظ ندیمحتوا تطبیق با بلکه در  ؛ی زاید سبب تباهی شعر نیستمعنا یا مترادف یا حت   ای هم واژه

زاید دربردارندۀ لفظ  که بیت زیر را آوردهمفسد  در توضیح حشو غیرمازندرانی شناسیم.  حشو می
 : است« بلهق  »

 

زززه    فزززاعلم  علزززم  الیزززوِم و االمزززِس قبل 
 

ي و  ن لکن  مزی  غزد   فزی مزا علِم  ع   3ع 
 

ت این روز فهمیده می )همان:  «شود و محتاج به ذکر و فایده بر آن مترتب نیست از لفظ امس، قبلی 
226.) 

هکه با مفسد  غیرحشو  که   حالی در؛ کند، همان حشو قبیح است به نام آن، بیت را تباه نمی توج 
  است: نوشتهدر توضیح تطویل  مازندرانیاند.  حشو قبیح را عامل تباهی بیت شناخته

 : [...] د است در میان چند لفظبلکه مرد   ؛ن و معلوم نیست)ای( معی   فایده لفظ زاید بی
دِت االدیزززززززم  لراهشزززززززیهِ  زززززززدَّ  و ق 

 

ینززززا  هززززا کززززذبا  و م  لفززززی قول   4 و ا 
 

ین»و  «کذب» فایده است و معلوم نیست که کدام  اند و یکی ذکرش بی دو به یک معنیهر «م 
 .)همان( است

اجباری است، اگر یکی از کلمات  بیت های مصراعی در کم  تی که مراعات تساوی در شعر سن  
زاید بیرون از قافیه، لفظ  معنا ندارد و مسلما   لفظ زایدبودن  در جایگاه قافیه قرار گیرد، دیگر نامعلوم

برهم  ها مساوات مصراعچون  ؛توان آن را حذف کرد تی نمیولی نکته آن است که در شعر سن   ؛است
 خورد. می

 بندی کرده به دو گروه تطویل و حشو بخش ،ای در آن نیست نیز اطنابی را که فایده العلما حسام
 و 5ملیح، متوسطنهایت حشو را به سه قسم مشهور  در ،مفسد اشاره به حشو غیر بیولی  است؛
 .(85:1373) تقسیم کرده استقبیح 

« عدول»جمله ازبه تشریح اقسام خطاهای شعری « عیوب نظم» کاشفی در فصلواعظ 
پرداخته و آن هنگامی است که در لفظ یا معنی شعر، قصوری پدید آید. خطای لفظی در سه حالِت 

ف، زیادت حرفی یا  کاشفیدهد.  زیادت، حذف یا تبدیل روی می زیادت را در تشدید مخف 
ل  شناخته دو نوع رازیادت در کلمه  وای دانسته  کلمه را که کلمۀ رابطه  «مکروه»است: نوع او 

 :«است»تکرار کلمۀ مثال زیر و در دربردارد 
 

 اسزت غزم و اسزت محنزت تیر هدف دل اگرچه
 

 اگرچززه تززن سززپر تیززت آفززت اسززت و بالسززت 
(1369: 168)  

 

ل و دوم هرکدام، تکراری که زاید است، مصراع او   باشد؛حشو  تواند تکرار نیز می ،اساس  این بر
و « اگرچه تن سپر تیت آفت و بالست»و « اگرچه دل هدف تیر محنت و غم است»اند:  یک جمله
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ها  تساوی مصراعا به ضرورت رعایت ام   ؛نیست آفتو محنت پس از « است»دیگر نیازی به تکرار 
  .فایده انجام گرفته است این تکرار بی

 لفظقبل از  ای قرینهرا حضور و آن  نامیده «حرام»را نوع دوم از خطای زیادت در کلمه  کاشفی
د چشم»چون هایی  و مثالشناخته  م  داع سر و ر  باره آورده است. او در   این را در« خفقان دل و ص 

 کافی است و دیگر نیازی به کلماتذکر خفقان و صداع و رمد  کهتوضیح این ترکیبات نوشته است 
 .(169: 1369) است دانستهحشو قبیح قبیل کاربردها را این  واعظ کاشفی .نیست دل و سر و چشم

، بالغت را با احکام درآمیخته و از الفاظ اختصاصی این گذاری کاشفی در این نام   واعظمال  
دستی در  اوزیرا است؛ به جای اصطالحات بالغی استفاده کرده « حرام»و « مکروه»یعنی  ،دانش

، علوم اسالمی بوده است. ویواقع، کانون اصلی مطالعات  نگارش کتب دینی نیز داشته و در
ای برای  تی، بحث و بررسی در شگردهای بالغی بهانهاساس و در بالغت سن   مشهور است که در

در شدند،  لیف میأباب ت  این ل هجری درهایی هم که در قرون او   اسالمی بود. کتابفهم بهتر علوم 
  ت نکردهمستقل به تدوین بالغت هم   طور ها به تپرداختند و نویسندگان تا مد   به بالغت می حاشیه
ینکه  و چنان بودند ق قان علوم اسالمی را به تحقیمحق   ،قرآن بارۀ، بحث درکند میکوب هم اشاره  زر 

ین ←)در مباحث بالغت راهنمایی کرده است  میان تکرار  . دیگر آنکه کاشفی(1/147: 1361کوب،  زر 
لی را مکروه و دومی را حرام یاد« رابطه»ِد ئزا گذاری  کرده است. این نام و نوع دوم فرق نهاده و او 

جدای از ل است. تر از نوع او   گواه آن است که در گمان نویسنده، خطای لفظی در نوع دوم بزرگ
بودن دئفرقی میان این دو در زا، واقع در ،تر است تر و ثقیل زیادت در کلمۀ رابطه محسوس آنکه

دو از انواع هر بنابراین، ؛توان میان تکرار بیهودۀ رابطه و نوع دوم تفاوتی شناخت نمیوجود ندارد و 
تکرار چندبارۀ که  آورده استمثال را برای اطناب ناپسند این  قیسند. شمس ا حشو قبیح در کالم

 :انگیز است مالل در آن «من و تو»ضمایر 
 

 مززن و تززوایم مززن و تززو کززی در جهززان نبززود
 

را بززه هنززر جززز مززن و تززو یززار و قززرینو مززن و تزز   
(1388 :385)  

 

و  ذکر کردهاز عوامل مخل  فصاحت  آن را این همان کثرت تکراری است که برخی کتب بالغی
و فرق ( 14 :1372، ییرجا) آورند بیش از دو بار کالماند لفظی که در یک فقره از  در تعریف آن نوشته

با نیز  دانان از تکرار برخی بالغتکنند.  میذکر  دو بارای را  کلمهدر تکرار آن است که  ،تکرارآن با 
ر یا از برخی نیز اند.  عنوان مخل  فصاحت کالم یاد کرده یاد  تکریرآن با عنوان شگرد تکرار، مکر 

را آن  که مستوفی نظیر ؛اند کسانی آن را چندان خوش نداشته ،گروه اخیر در میان ه؛ البت  اند دهکر
 آوردهباره   این درزیر را  ابیاتدانسته و « گریت دیرار آن در بکت و تیب کیدر  روهکراد لفظ میا»

 است:
 بززززارم ابززززروار بززززاران قطززززره قطززززره همی

 

 بار چشزززم سزززیلهزززر روز خیزززره خیزززره ازیزززن  
 

 زان قطزززره قطزززره قطزززره بزززاران شزززده خجزززل
 

 زان خیزززره خیزززره خیزززره دل مزززن ز هجزززر یزززار 
(1389 :255)  
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ف»نیز ابیات مذکور را از قیس شمس  همایی و  .(356: 1388) دانسته است« تکریرات متکل 
از  را همایی آنه البت   ؛(11: 1339آهنی،  ←) اند آهنی تکرار در این ابیات را مخل  فصاحت برشمرده

م  بلکه و موارد، الزم برخی  دراین نوع تکرار ممکن است  و در ادامه افزوده که نشمردهعیوب مسلَّ
شاید منظور او  .(27: 1389همایی، ) استع یع لفظی بدیمانند نوعی تکرار که جزو صنا ؛باشد نیکو

از صنعتی به این نام  ادبی فنون بالغت و صناعات کتاب ولی در ؛ر باشدیاز نوعی تکرار، شگرد تکر
 سخنی نیامده است. 

: 1386) تکرار پسندیده نیستبه باور او  رو این از ؛داند تکرار می حاصلرا  6«ِاسهاب»شمیسا 
تقوی فصاحت  .(175)همان:  شناسد را ضروری می تأکیددر جایی دیگر تکرار مفید  گرچه ؛(174

 نوشته است:  آنتکرار دانسته و در توضیح  چون عیوبیکالم را در خلوص آن از 
 که در این دو بیتی:  چنان ؛بعد از ذکر آن ،ذکر کلمه

 ای کززان کززف تززو چززرم و اسززتاره سززبه
 

ززه   ای نعززل سززم سززمند میمززون تززو م 
 

 در بحززر سززخا و جززودت ای کززان کززرم
 

زه  زه ک  زه گزه گزه ک  ه ک   گه گه شودت ک 
 

 

 .(8: 1317)گاهی کوه کاه  هب شود و گاه گاه کاه کوه می هب یعنی گاه
است.  7بلکه تنافر کلمات؛ بیت دوم را ثقیل کرده، تکرار کلمات نیست ا آنچه مصراع دوِم ام  

 :است آورده زیر راآمیز شمرده و نیکو ندانسته و مثال  تکریر را مبالغه نیزحالوی ال تاج
  

 وار بزززارم اشزززک بزززاران قطزززره قطزززره همی
 

 بار اشززک هززر روز خیززره خیززره ازیززن چشززم 
 

 زان قطزززره قطزززره قطزززرۀ بزززاران شزززده خجزززل
 

 زان کلزززززه کلزززززه کلزززززۀ افزززززالک زرنگزززززار 
(1383 :19)  

 

تکرار در کتب بالغی است. شاید همین اختالف مشهور از ای دیگر از نمونۀ  ابیات نسخهاین 
که است شده  سبب «بار اشک»و  «وار اشک» های در ترکیب «اشک»ویژه در تکرار  به ،نسخ
ای متفاوت و مذکور  الحالوی این ابیات را مثالی برای تکریر ناپسند بیاورد. این ابیات در نسخه تاج

پیامد ا اگر ام  ؛ ندا و هم برای تکرار مخل  فصاحت در کالمیر هم برای شگرد تکر ،ای متداول نمونه
 8رد العجز علی الصدر نوعیل را بیت او   های مصراعبار در آخر  وار و اشک اشک کلمات ذکر

 .ای برای تکرار ناپسند ذکر کرد توان آن را نمونه نمی تردید بیمحسوب کنیم، 
از اصطالحات حاضر در متون بالغی  شماریدامنۀ اعتراض یا حشو بسیار گسترده است و با 

ساز دیگری چون  با شگردهای اطناب دارد،تداخل دارد. این شگرد افزون بر آنکه خود انواعی 
 ؛جمله تکرار غیربالغی مرزهایی مشترک دارداز ،یز انواع اطناب ناپسندنتتمیم، ایغال، احتراس و 

را ام    اند. از اطناب نیز برشمرده نوعیرا  برخی تکرار، تکریر یا مکر 
 

یر یا مکّرر. 4-3  تکرار، تکر
ر» رادویانی در تکرار لفظ در بیت حصر آن را  و وطواط (113: 1949)را منحصر در قافیۀ شعر  «مکر 

لفظ در یک  و افزون بر تکرارِ ا .قائل است «تکریر». کاشفی به دو نوع (706: 1339) دیگر کرده است
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ددر  و دانسته، جناس تام را هم داخل در تکریر صورت و معنا عتکریر و  تعد  ها از  گذاری در نام تنو 
واعظ  ←) است آوردهگانه برای این شگرد  تقسیماتی هفتپیشی گرفته و  نویسان بالغتدیگر 

 .(94-92: 1369کاشفی، 
که این   حالی در ؛اند نهاده «بندی شگرد تقسیم»های بیهوده را  تکثرگرایی نام این نویسان بالغت

باره   این کدکنی نکتۀ دیگری نیز در شفیعیدر بالغت فارسی شده است.  آشفتگیها سبب  نتفن  
 :افزاید می

بر آن نهاده « نامی»فقط  ؛نیست اصال   ،اند بسیاری از چیزهایی که قدما نام صنعت بر آن نهاده
صنعت اینکه شاعر سخنش را  مثال   ؛توان هر چیزی را صنعت خواند می ،. بر آن اساساست شده

ل جمله بیاورد و صنعت اینکه شروع کند یا صنعت اینکه شاعر نام خودش را در او  « ای خدا»با 
 .(78: 1349)شاعر نام خود را در وسط قرار دهد 

است که کاشفی تنها برحسب  االفکار  بدایعتکریر در  برخی تقسیماتمصداق آشکار این کار، 
 .(93-92 :1369واعظ کاشفی،  ←) فایده را ارائه کرده است این انواع بی ،تکرار مکاِن 

و در « رابطه»از حشو بودن آن در  ،آفرین است. تشویش تکرار اطنابترین شگرد  شمشو   ،تکرار
ر  آغاز می« کثرت تکرار» بودن و پسندنادر پسند یا  نویسان بالغتشود و به آراء چندگانه و متغی 

دمصادیق و تشخیِص پیوندد تا به  می داشتِن آنناخوشایند  رسد.  در انواع آن می تعد 
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ت بسیار هستیم،  گونه در کتب بالغی تفاوتی در است.  «ایضاح»ای دیگر که در آن شاهد تشت 

را با  کالمی مبهم ،گویندهگونه، این ند که در ا فقتعریف ایضاح وجود ندارد و همۀ نویسندگان مت  
 آورد. میسازد و توضیحی برای آن  میعبارتی آشکار 

مانند  توشیعتوشیح/هایی عربی و  ایضاح تنها به آوردن مثال مذکور ازضمن بیان تعریف  رجایی
 این شگرد ،بنا به اعتقاد برخیکه   حالی در (،210: 1372رجایی،  ←) بسنده کرده است

 و (61 :1347) نشاط ،(254 :1389) ستوفیم ،(235: 1376) مازندرانی ؛ایضاح استزیرمجموعۀ 
 اند. مانند این بیت: درخور تفسیر به دو اسم دانسته)دوگانه( ای  ذکر تثنیه توشیع را (133 :1317) تقوی

  

 آسززایش دو گیتززی تفسززیر ایززن دو حززرف اسززت
 

ـــا دشـــمنان مـــدارا  ـــا دوســـتان مـــروت ب  ب
(389: 1347؛ نشاط، 254: 1389)مستوفی،   

 

تعریف و  (174:1386)بیان کرده  9«عتوشی»یا « حتوشی»مجموعۀ ایضاح را نام این زیر شمیسا
توشیع توشیح/ایضاح ارائه داده و توضیح مثال مذکور را در ا ام  ؛ )همان( را برای آن آورده استمذکور 

های ایضاح  بیشتر مثال» که حال، معتقد است  این با .(همان) داند میعربی ویژۀ کلمات قصار تنها را 
  .)همان( «)دو گونه تیر، دو حرف، چار چیز(توضیح عدد است  ،بعد از ابهام در زبان فارسی

فیوسعت بخشید و این دوگانه را چندگانه  توشیعتوشیح/ توان در تعریف آیا نمی کرد؟ این  معر 
دانستن این @عربی ضمن آنکه از صرفا   ،هایی بیشتر از این باب را دربرگیرد تواند نمونه امر می

 .بومی کردبه نوعی توان این مفهوم را  واقع می شود و در شگرد جلوگیری می
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جدای از با تعریف مذکور،  را توشیعتوشیح/ (174: 1339) آهنی و (86 :1339) العلما حسام
فیاز انواع اطناب  و یکی دیگرطرح ایضاح  را منحصر به تعریف  آنآهنی گرچه  ؛اند کرده معر 

 بخش را نیز در شمار این شگرد آورده است:  زینت و الفاظ زایدِ متداول آن ندانسته 
وسیلۀ  هرا ب ه آورند و آنصورت تثنی   هزبان تازی در جایی است که لفظی را باطناب توشیحی در 

که  بلکه در جایی ،طریق محصور نیست ولی در زبان پارسی بدین؛ حرف عطف تفسیر کنند
 را اطناب توشیحی توان گفت آن ،الفاظ زائد بر اصل، مراد باشد و بر توشیح و تزیین آراسته بود

 .(175همان: )
تعریف با گونه از این  (388 :1347)نشاط و  (189 :1377) العلما شمستعریف اصطالحی 

 توشیح را صرفا  در قافیه دانسته وجایگاه یکی از دوگانۀ توشیع/ هاآن .متفاوت است کمی، متداول آن
یکی از آنها آورند و آن را تفسیر کنند به دو کلمه که  )دوگانه( تثنیه ،لفظی ۀپیش از قافیکه  اند نوشته

 .قافیه باشد
: 1339)نامیده شگرد مذکور را توشیح  آهنی شود. دیده میگذاری نیز همین نبود انسجام  در نام

 العلما حسام ،(189 :1377) العلما شمس ،(254 :1389) مستوفی ،(235 :1376) مازندرانی و (173
 و العلما ه شمسالبت   ؛اند توشیع نهادهنام آن را  (133 :1317) تقویو  (388 :1347) نشاط ،(86 :1373)

روشن شد که بنای  اند. توشیع و توشیح را دو شگرد جدای از هم دانسته و توضیح داده نشاط
گذاری این شگرد تا تعاریف چندگانه و خلط آن با  از دوگانگی در نام؛ توشیح متزلزل استتوشیع/
 یه است.شب بعد از عام ذکر خاص  به گونه حال، این  هر دراین نوسانات ادامه دارد.  ،ایضاح

 

 بعد از عام ذکر خاّص . 4-5
ای فراگیر بیاورند؛ سپس  که نخست معنایی را به شیوه ندا نوشته« از عام بعد ذکر خاص  »در توضیح 

باب ِنعم  در عربی را که از جملۀ ایضاح  محاسنیکی از  زندرانیما. بیان کنندویژه یی ا گونهآن را به 
ازی. (235: 1376) عام دانسته است عد ازب است، ذکر خاص   توان  معتقد است که این شیوه را می کز 

گونه میان این دو  آنکه شمیسا  ، حال(267: 1373) برشمرد آنهای  با ایضاح سنجید و یکی از گونه
از نظر او  که  یحال در ؛نخستین و مجمِل ایضاح دانسته استفرق نهاده و دلیل آن را ابهام در گزارۀ 

ص مشخ  ایضاح  های نمونه. بررسی (179: 1386) مبهم نیست« بعد از عام ذکر خاص  »عام در 
 چند قسم است: آن که  کند می

 :همراه استمبهم با تکرار واژۀ  توضیح ابهامی در کالم پیشین که معموال   ،لاو    -
 آن قنززززد دسززززتمززززرا گززززر تهززززی بززززود از 

 

 تر از قنززززد هسززززت هززززای شززززیرین سززززخن 
 

 ظزززاهر خورنزززد هنزززه قنزززدی کزززه مزززردم بززز
 

 کززززه اربززززاب معنززززی بززززه کاغززززذ برنززززد 
(62: 1347)نشاط،   

 

   :همراه است «یعنی»با  و معموال  کند  عا میاد  در تفسیر آنچه شاعر  ،ومد -

 در انجمنزززززی نشسزززززته دیزززززدم دوشزززززش
 

 نتوانسززززززززتم گرفززززززززت در آغوشززززززززش 
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 بزززه زلزززف عنبزززر بزززویشصزززد بوسزززه زدم 
 

 یعنززززی کززززه حززززدیث میکززززنم در گوشززززش 
(92: 1377العلما،  )شمس  

 

آنکه ابهامی در  بی .گیرد ا گاه بیش از دو مفرد را دربرمیچون توشیح/توشیع است، ام   ،سوم -
این  بایدبسنده کنیم، ن «ایضاح بعد از ابهام»به تعریف مذکور از  تنهامیان باشد و اگر بخواهیم 

حقیقت در زمرۀ ایضاح  هایی که به صرف ارائۀ نمونه به دبای و می یمرا در شمار ایضاح آورها  نمونه
  مثال:. نیمهستند، قناعت ک

 

 از چززار چیززز مگززذر، گززر عززاقلی و زیززرک:
 

 امززن و شززراب بززیغش، معشززوق و جززای خززالی 
( 175: 1386 شمیسا، ← ) 

 

 ،بعد از عام ذکر خاص   گویااند.  از جهاتی گوناگون درهم تنیده ،بعد از عام ایضاح و ذکر خاص  
 ،توشیع نیز هست، از اقسام ایضاح است. با وجود اینکه دربردارندۀ توشیح/ ،در مفهوم گستردۀ آن

برخی  این، بر  اند. افزون های اطناب برشمرده دو را جدای از هم از گونهمعموال  کتب بالغی هر
 شباهت به ایضاح نیستند. کتب بالغی بیهای تکمیل در  نمونه

 

 تکمیل .4-6
ازی، (216: 1372) رجایی، (179 :1339) آهنی، (238 :1376) مازندرانی مستوفی ، (271 :1373) کز 

م خالف مقصود از کالم پیشین کالمی کرا « تکمیل» (180:1386) و شمیسا (257 :1389) ه دفع توه 
ازیاند و جز  شناسانده ،ندک به معنی خویشتن را از  «حتراساِ »باقی نویسندگان نام دیگر آن را  10کز 

 اند.  نامیده («ِاحتراس»: دهخد) داشتن چیزی نگه
دو را یکسان ساز دانسته، ولی هر حتراس را دو شگرد اطناببا اینکه تکمیل و اِ العلما  حسام

فی  او در تعریف تکمیل نوشته است: کرده است.  معر 
کالم  ،کلمه حذف شود حسن معنی کالم شود که اگر آن ۀزیاد کنند که ماییک کلمه یا بیشتر 

  مثل قول شاعر در وصف اسب:؛ مبتذل شود
 

 صززززببنا علیهززززا ظززززالمین سززززیاطنا
 

 11فطززارت بهززا ایززد سززراع و ارجززل 
 

                                                                                                                       (1373 :89) 
 گمان زیرا ؛شد میکالم مبتذل  ،نبود «ظالمین» کلمۀاگر که  تنها مثالش توضیح دادهبرای و 

 دفع شبههای در  نکتهنیز او احتراس را  .)همان( اند بوده زدن کند و مستحق تازیانه اه رفت که اسب می
 .(88: همان) است شناختهم خالف مقصود بعد از کالم موهَّ 

تفاوت قائل شده  حتراسو اِ  میان تکمیل (36و  166: 1377)العلما  شمسو  (358 :1347) نشاط
فیاند. این نویسندگان در  را در اقسام اطناب گنجانده هاآنو  اند که در  دو شگرد مذکور نوشته معر 

الف مقصود توهم خدفع سبب  برای مزید بیان مطلبی بیاورند و احتراس آن است که به ،تکمیل
 کالمی دیگر بیان کنند.
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 نظر داشتند،  ی که در تعاریف خود از تکمیل و احتراس اختالفدو گروه نویسندگانهرا ام  
اشعار  ؛ مانندتوان آنها را از مصادیق ایضاح نیز دانست میاند که  هایی از تکمیل را ذکر کرده نمونه
 زیر: 

 چنززد مززالم بززه درت چنززد کشززم چنززد زنززم
 

 رم زرد آه ز دل تیززززززر ز مژگززززززان خیززززززال 
(257: 1389)مستوفی،   

 

 

 فکنزززد رمزززح تزززو در سزززاعتی از آن مزززردم
 

 ای از آن لشزززکر ربزززود تیزززت تزززو در لحظزززه 
 

 هزززززار جوشززززن و تززززن در میانززززۀ جوشززززن
 

 مغفزززززر و سزززززر در میانزززززه مغفزززززرهززززززار  
 

(216: 1372رجایی،  و 358: 1347؛ نشاط، 166: 1377العلما، )شمس   
 البدایع  ابدعدر  و است شبهه رفع کارکرد با تکمیل از ای نمونه رجایی ۀالبالغ  معالم در اخیر ابیات

نویسد:  می در توضیح این شعر برای تکمیل با کارکرد مزید بیان است. شمیسامثال  ،زیب سخنو 
که نیز . نشاط (180: 1386) «ذکر هزار جوشن و هزار مغفر نیز جنبۀ ایضاح بعد از ابهام دارد»

 در .(358: 1347) آن را نوعی از ایضاح برشمرده است ،تر کردن کالم ذکر کرده کامل سببتکمیل را 
نوعی مستقل از انواع اطناب  نویسان بالغتعای توان تکمیل را بنا بر اد   می چگونه ،صورت  این

 ؟شناخت
آنکه در  بی( 113: 1369)کاشفی واعظ و  (367: 1388)شمس قیس  ،(44: 1383)الحالوی  تاج

اند:  قلمداد کرده و در تعریف آن نوشته «شبه تذییل»کتب خود سخنی از ِاحتراس بیاورند، تکمیل را 
د گرداند.  لی را تماماو   شاعر بر اثر کالمی، کالمی دیگر بیاورد که وقتی است که ابیات زیر تر و موک 

نیز مناسب  (منطوق)لفظی  تأکیدبرای تذییل از نوع هایی از تکمیل در کتب بالغی است که  نمونه
 است:

 چشززمم چززون بریززد از تززو خززونش بچکیززد
 

 شززک نیسزززت کزززه از بریزززدگی خزززون بچکزززد 
(44: 1383الحالوی،  )تاج  

 

 بزززه ایزززن زودی از مزززن چزززرا سزززیر گشزززتی
 

 نگززززارا بززززه ایززززن زود سززززیری چرایززززی؟ 
 

 (356: 1347نشاط،  و 166: 1377العلما،  )شمس

 گونۀتعریف کنند، با دو  )در رفع ابهام یا مزید بیان(آنچه تکمیل را چگونه  بر مشاهده شد که بنا
 .پردازیم به توضیح تذییل در کالم می. در ادامه خواهد داشتپوشانی  ایضاح و تذییل هم
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کتب  .«(تذییل»: دهخدا)دامن کردن لغت عبارت است از دراز است و آن در «ذیل»از  «تذییل»

کیداند که از جهت  بالغی تذییل را کالمی در پی کالمی دیگر شناخته کالم واقع  بیاید و در تأ
 نیازی به دنباله نداشته باشد. پیشین 

ازی ،(116 :1377) العلما ، شمس(175 :1347) ، نشاط(256: 1389) مستوفی و  (270:1373) کز 
 مازندرانیو اند  ذکر کرده پیشین کالم عنویم تأکیدتذییل را تنها به سبب  (88 :1373) العلما حسام
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این شگرد را  کارکرد (135 :1317) تقوی و (179 :1339) آهنی ،(215 :1372) رجایی ،(237 :1376)
 اند: کالم قبل دانسته یا معنوی)منطوق( لفظی  تأکید

 : معنوی تأکید -
 به رسزم تحفزه دهزم جزان بگیزر و خزرده مگیزر

 

 الفقیر حقیزززريجزززز ایزززن نمانزززد مزززرا تحفززز 
 

 (116: 1377شمس العلما،  و 177: 1347)نشاط، 
 : )منطوق( لفظی تأکید -

 بززاز جهززان تیززز پززر و خلززق شززکار اسززت
 

 بززاز جهززان را بززه جززز شززکار چززه کززار اسززت؟ 
 

 (216 1372؛ رجایی، 135: 1317)تقوی، 
از نظر  .است تقسیم کرده  «نیکو»و  (معیوب) «عیبم  »تذییل را به دو نوع از قول برخی،  ،نشاط

اگر تذییل را  اام   ؛(175: 1347)کند  ای ندارد و تنها لفظ را بر معنی تحمیل می او تذییل معیب، فایده
بلیت  نیکو وای  نظر بگیریم. شگرد نکته معیوب درتوانیم برای آن حالتی  نمی ،ایم شگردی شناخته

 است. 
یک قسم آنکه معنی  :بر دو نوع استخود  دانسته کهکالم ماقبل  تأکیدنشاط نوع نیکو را برای 

 .)همان( است مشهور یثلم  تنها  ،قسم دوم و ؛آنکه بر کالم بیفزاید ، بیکند می تأکیدرا ل او  
از  (88 :1373)العلما  حسامو  (256 :1389) مستوفی ،(238 :1376)مازندرانی بندی  ظاهر قسم

ثلی را  را به دو قسم بخش کرده تذییلاندکی متفاوت است. آنها  ،تذییل اند: نخست اینکه م 
ثل نیست و موقوف بر ماقبل خود است تواند جملۀ  پس می ؛دربرگیرد؛ دیگر آنکه دربردارندۀ م 

ثلی است یا انشائی باشد که بهتذییل، اخباری باشد که دربردارندۀ  ثل  م  طبع جملۀ تذییل از نوع م 
 .(179 :1339)آهنی، نیست 

کیداند، بیانی دیگر از همان  هایی که از تذییل ارائه کرده بندی بخش  عنوییا م )منطوق( لفظی تأ
توان  کالم پیشین است و قسم دوم را می )منطوق(لفظی  تأکیدهمان  ،ل تذییل نیکوقسم او  هستند. 

ثل قبل دانست. در بخش کالم عنوِی م تأکید کید ،بندی دیگر نیز درج م  معنای قبل است و آنچه  تأ
کید ،واقع دربردارندۀ الفاظ و عبارات جملۀ قبل و در نتیجه در ،ف بر کالم پیشین استمتوق    تأ

 مشترک دارد.تذییل با التفات مرزهایی  های ناالزم بندی بخش ،افزون بر ایناست.  )منطوق( لفظی
   

 التفات. 4-8
وقتی  ،کتب بالغیاز منظر  .«(التفات»)دهخدا: ذیل است  نگریستنالتفات در لغت، از گوشۀ چشم 

ل، دعا،  بای را تمام بگوید و در دنبالۀ آن ا ، معنیگوینده است کهساز  التفات اطنابشگردی  ث  م 
کید ل کند که معنی اخیر به معنی او   ی دیگراییا به کنایه، نقل به معن صراحتا، به ینهیا جز ا تأ

قی داشته باشد  ولی مستقل باشد.  ؛تعل 
که  آنجا تا. توان نوعی التفات دانست را میِمثالی تذییل ، تعاریف تذییل و التفات درنظرگرفتنبا 
. (81: 1377) را نفی کرده و آن را همان تذییل یا تتمیم دانسته است آفرین التفات اطناب العلما شمس
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یقیو ( 658 :1339) وطواطها نیز موجود است.  در مثال این تشویش را زیر ۀ آی (205 :1394) صد 
قل جاء الحق  و زهق »کتب بالغی نمونۀ تذییل است:  دیگر که در اند آوردهای از التفات  نمونه

را یکی  تذییل و التفات زیب سخننویسندۀ با وجود این،  12.«ِانَّ الباطَل کاَن زهوقا  الباطل  
 داند: نمی

« تذییل و التفات»صنعت  ،اند که به موجب آن ییل شرطی قائل شدهذبرخی برای ت
جمله و  ،و آن شرط این است که در التفات ؛توانیم یک صنعت بدانیم را نمی

و مثل و دعا و  تأکیدل برای عبارت کامل است و نقصی در آن نیست و جمله مکم  
خود کامل و تمام نیست و  ،هلی  جمله و عبارت او   ،ولی در تذییل ؛ستا امثال آن

  .(24 :1347نشاط، )نماید  ثانوی آن را کامل و تمام می ۀجمل
کیداند که از جهت  ای شناخته تعریف معمول تذییل را جمله ا کتب بالغیام   در پی جملۀ  ،تأ

را « التفات»نام  نویسان بالغتو  موجود استنیز  گونهاین نام ی در حت   آشفتگی کامل دیگری بیاید.
از التفات ارائه  ساز ساز و غیر اطناب اطنابکتب بالغی دو نوع  معموال  اند.  برای دو شگرد نهاده

 ،دیگرعکس؛ م و بردو به تکل  از هراند: نخست، نقل از غیبت به خطاب و برعکس و نقل  کرده
 ذکر آن گذشت.آفرین است و  التفاتی که اطناب

بیت زیر نمونۀ متداولی ها نیز میان این دو نوع التفات اشتراک هست.  افزون بر نام، در مثال
 اند: التفات گنجانده انواعاست که کتب بالغی آن را در 

 

 مززا را جگززر بززه تیززر فززراق تززو خسززته شززد
 

 ای صزززبر بزززر فزززراق بتزززان نیزززک جوشزززنی 
 

 

زیر عنوان هدایت و ( 387: 1388)آورده ساز  اطناب التفات در نوع قیسبیت را شمس این 
های دیگری موجود است که نویسندگان  ، مثالاینجز . (28: 1331) گانه گنجانده است التفات شش

 :اند آوردهبالغی آنها را برای هر دو قسم التفات گواه کتب 
 

 ام اکنززون تززو دوری از مززن و مززن بززی تززو زنززده
 

 13سززختا کززه آدمززی سززت بززر احززدا  روزگززار 
 

 بدیزدم دسزت او در دسزت غزم مانزدم اسزیرتزا 
 

 14دست من گیرید ای یاران که رفت از کار دسزت 
 

 افزود:توان اشعار زیر را  ابیات مذکور می هب
 مززززوی سززززپید هسززززت خردمنززززد را نززززذیر

 

 ای غافززل از زمانززه بززه یززک مززوی پنززد گیززر 
 

 هرگززز نمیززرد آنکززه دلززش زنززده شززد بززه عشززق
 

 ثبزززت اسزززت بزززر جریزززدۀ عزززالم دوام مزززا 
 

 

توان این ابیات را  میا ام   ؛اند گانه ثبت شده تنها برای التفات ششدر متون بالغی  یادشده ابیات
 .داخل در یکدیگرند ،التفات انواعاز  ها برخی نمونه گویاساز نیز دانست.  مثالی برای التفات اطناب

التفات را  ، رادویانیمثال   ؛اند ی معنا کردهنویسان التفات را مبهم یا کل   برخی بالغت ،اساس  این بر
این تعریف هرچند مبهم است، ولی بیشتر . (79: 1949) است نقل از معنایی به معنایی دیگر خوانده

رفتن گوینده از  ،معتز  از زبان ابنالتفات را او  ،. از سوی دیگرالتفات است آفریِن  شبیه نوع اطناب
و هم ابیاتی داخل در دو قسم التفات آورده ( 80: همان)روایت کرده  و برعکس، خطاب به غیبت
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اتتری در  معنی وسیعه ب ،گانه افزون بر التفات شش ،معتقد است که التفاتنیز  است. نشاط  ادبی 
 این معنِی اند و  دهکر هن اشاره آب ،لمطو  جمله تفتازانی در از ،کار رفته و برخیه ارسی و عربی بف

کالم را  سمت و سویطریقی دیگر رود و ه شاعر و نویسنده از طریقی ب ست که اصوال  ا آن ،تر وسیع
فیساز را  التفات اطناب ،در ادامه سپس وا .اسلوبی دیگر کشانده از اسلوبی ب  کرده است معر 

  .(21-22: 1347نشاط، )
التفات عالوه بر معنای »نویسد:  می . شمیسااند سنجیده نیزالتفات را با ایغال  ،در این کتب

هم دارد که شبیه به ایغال است. سخنی تمام شود و بعد از آن سخن دیگری  یمعنای دیگر ،مشهور
ادامه  گرچه در .(181: 1386) «ا به سخن قبل هم مربوط گرددام   ،بگویند که در معنا مستقل باشد

ا در ام   ؛رسد که در ایغال ربط دو جمله واضح و آشکار است به نظر می»دهد:  تمییز می هاآنمیان 
کند،  آنچه ایغال را از التفات متمایز می لیکن .)همان( «التفات ربط دو جمله چندان آشکار نیست

ز فصل ممی   ،هتوان انحصار ایغال را در قافی بلکه می ؛بودِن ربط میان دو جمله نیستپنهان یا آشکار
 که در ادامه خواهد آمد. دانستآن از التفات 

 ،تر گرچه شگفتاشود؛  التفات گاه در تذییل ِمثالی و ایغال داخل می ،بر مطالب مذکور بنا
 گانه در تعریف و مثال است. آفرین با التفات شش تداخل التفات اطناب

 

 ایغال. 4-9
ای پس از  نکته ،آن در اصطالح و است رفتن در شهرها معنا کردهندترا در لغت  «ایغال»دهخدا 

 چون شمس قیس برخی کند. تر می و تمام تأکیدپیش را کالم که معنی  استختم مقصود در کالم 
 آورده است: ۀ زیر رانمون ارهب این دراو اند.  ایغال را منحصر به شعر و محصور در قافیه ساخته

 (366-367: 1388)و مصقول آینه، در آفتاب چآنک بدرفشد 
 اند را عطف بر زمانی کردهکاربرد ایغال نیز ( 93: 1377)العلما  و شمس (37 و 64: 1347) نشاط

ایغال را  نویسان بالغتبرخی  ای صحیح بسط دهد. جوی قافیهو که شاعر فکر خویش را در جست
که اگر در  است ای انگاشته آن را نکته اند. آهنی ولی محصور در قافیه ندانسته ،محدود به شعر کرده

ایغال را ختم بیت به  مستوفیو ( 178: 1339) دهد معنی روی نمیخللی در  ،نیایدخاتمۀ شعر 
 :؛ مثالباشدکه معنی بدون آن تمام  داند میای  نکته

 

 هزززززر انگشزززززت مزززززن از درد جزززززدایی
 

ــــایینالززززد  همی  ــــت ن ــــی در دس ــــو ن  چ
 

 بزززززززود بینزززززززی آن مزززززززاه دو هفتزززززززه
 

 ولــــــیکن ناشــــــکفتهگززززززل زنبززززززق  
 

 (1389 :255)  
 پیش از خود کاملبلکه عباراتی در توضیح بیشتر کالِم  ؛قافیه نیست کلمۀایغال در این اشعار 

همان تذییل یا تتمیم است. نظیر این اشعار را  ،اگر ایغال را منحصر در قافیه ندانیم واقع در. است
ازی باشد،  کاملآن سخن  ای که بی در تعاریف خود به صرف گفتِن نکته اند و نوشتهی نیز یو رجا کز 

 ابیات:این اند. نظیر  بسنده کرده
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 نمزززک در شزززهر شزززیرین، شزززهد در لزززب؛
 

 مــــاه در شــــ قصزززب بززززر مززززاه تابززززان،  
 

ازی،  (268: 1373)کز   
 

 انگبززززین لززززب شززززدی و گززززل رخسززززار
 

  

ـــار ـــی خ ـــل ب ـــین و گ ـــی انگب ـــی مگ  ب
 

(215: 1372)رجایی،   
 تعریفی ناهماهنگ با ها دست نمونه  این از داند، مینشاط با وجودی که جایگاه ایغال را قافیه 

 :نظیر ابیات زیر ؛کم ندارد
 
 

 کش لیکن سنگ آهندل اعدای او سنگ است 
 

 از آن پیکزززان او هرگزززز نجویزززد جزززز دل اعزززدا 
 

(1347 :65)  
ـــرهچزززون سزززرو  ـــه و زه ـــرو در م ـــه س  و ب

 

 چــون مــاه و بــه مــاه بــر گــل و سوســن 
 

 )همان(
ایغال را به شعر  اختصاص مازندرانی .اند نویسندگانی دیگر ایغال را در نثر نیز جایز دانسته

. این (210: 1389) استخوانده حشو ملیح رادف ترا م آن ییو هما (237: 1376)وجه شمرده  بی
 حشو را داخل نویسان بالغتزیرا  ؛داند نمیدهد که او ایغال را خاص  شعر  ی نشان مییسخن هما

ای اضافی در  شعر بیاورد، ایغال را جملهآنکه سخنی از  بی شمیساشمارند.  در کالم منثور نیز می
فیل مطلب او   تأکیدوضوح و  ،تأیید هنری  ،افزاید که بهتر است مطلب اضافی کند و می می معر 

 از منظر شمیسا: « ایغال»ۀ نمون ؛المثل برخوردار باشد باشد یا از جنبۀ ارسال
 

 نباشززززد مززززار را بچززززه بززززه جززززز مززززار
 

 نیززززارد شززززام بززززد جززززز تخززززم بززززد بززززار 
 

(1386 :181)  
و برخی در میانه یا ه نویسان در ایغال کم نیست. برخی انحصار آن را در قافی تغایر آراء بالغت

ا اگر بخواهیم دانند؛ ام   گروهی آن را در نثر نیز برقرار می اند و پایان شعر، اعم  از کلمۀ قافیه قرار داده
باید حصر آن را در کلمۀ قافیه بپذیریم  ،کنیمدغام در حشو، تتمیم، تذییل و التفات دور ایغال را از ا

 تی بدانیم.و آن را حاصل از جبر قافیۀ شعر سن  
 

 نتیجه .5
 این تعریفی ساده از اطناب است کهاست. ایراد معانی اندک با الفاظ بسیار اطناب هنری، 

فنویسان بر آن ا بالغت بودن  به سبب نسبیو تغییر مانده  تا به امروز ثابت و بی ،بنابراین ؛اند اق کردهت 
ت  اند. بر آن افزودهنیز را  مقاماوساط ناس و مقتضای متعارف  مناسبت با کالمبرخی در کالم،  کمی 

آشفته شگردهای اطناب را  ،حاصل بیغریب و های  سازی ها و اصطالح بندی تقسیم ،ا در مقابلام  
، پس وقتی تعابیر و تفاسیر زیاد شوند، دیگر مجالی برای «شکافد از سخن، سخن می»کرده است.  

 در انواع اطناب وجوهی دارد. آشفتگیماند.  قرار و ثبات نمی
لین کتاب در حوزۀ بالغت تا ها با یکدیگر تداخل و اشتراک دارند. از او   برخی تعاریف و مثال

لی در میان چند شگرد های این انواع در متون بالغی بی مثال ،امروز دست شده  بهدست هیچ تأم 
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 آنجا تا ؛نویسان بر سر تعاریف و توضیحات کامال  آشکار است اختالف و تغایر آراء بالغت است.
سن و ق    اند. بح شگردها گرفتار تعارض شدهکه در ح 

بهره از بلور و نبور  اذهانی که بی ؛ان درهم داردکالم درهم نویسندگان متون بالغی نشان از اذه
بخشد، کشف و ذوق است که در نگارش متون  نویسان را قرار می نیستند، ولی آنچه ذهن بالغت

شناخت اسرار بالغت افزون بر دانش، استعداد و ذوقی  ،واقع بالغی از ارکان اصلی است. در
ها که مراتب ذوق و درک آن کسانی هستنداهل بالغت  مخاطبانسوی،  از دیگر ؛طلبد می خاص  

جی کنند. بالغت وها ساده مطلب را برای آن ضروری استپس  ؛یکسان نیست نویسان واسطۀ  حال 
به کار گرفته )نویسنده یا شاعر( میان هنرمند و مردم هستند تا به تحلیل شگردهایی بپردازند که هنرمند 

دانستن سخنی،  در مصداق اطنابنویسان بالغترسد گاه  به نظر میاین اوضاع،  بر اساساست. 
د بوده اساس، مناسب است که دانش، هوش و ذوق مخاطب نام و نشان شگردها را   این بر اند. مرد 

سن و فایده ص مشخ    ای هنری را دربرداشته باشد. کند. مهم آن است که آن افزوده، ح 
شعر و سجع در نثر، امکان حضور  ها، قافیه و وزن عروضی در التزام در رعایت تساوی مصراع

حاسن مالل ،افزاید. نکته آن است که این حضور های اطناب را در کالم می گونه زاست.  انگیز یا م 
سن فایده است، اطناب ممل بی اگر افزوده، بالغی  ،برانگیز باشد، اطناب و ناپسند است، ولی اگر ح 
 توان آن را شگردی دانست. است و می

نیم ها را در هم ادغام کبرخی از آن ،رای اثبات این شگردهابهتر است ب ،این نکته گرفتن با درنظر
تا مخاطب  زیمساو ذهن را بر زیبایی این انواع متمرکز  یابدها پایان  در این گونه و آشفتگیتا ابهام 

ی از بندی دقیق دستهمند شود.  نیز در هر مرتبه از وجد و دانش از آثار و محاسن این شگردها بهره
توان آن را به  پژوهشی مستقل است که می نیازمند ،نهای معی   اطناب با تعاریف و نمونه

 پژوهان پیشنهاد کرد. بالغت
 

 نوشت پی
 اند. ایجاز متضاد  اطناب است و آن را لفظ اندک و معنی بسیار گفته .1
 داشت. بود شجاعت و بخشش و صبر فضیلتی نمی اگر مرگ نمی .2
دانم فردا چه  دانم ، اما دربارۀ دانش اینکه فردا چیست، کور هستم )نمی را قبل از آن میمن علم امروز و دیروز  .3

 روی خواهد داد(.
 های او را درور یافت. دست او را تا دو رگ داخل آن برید و در این هنگام )فرد مجروح( همۀ حرف .4
 (.85: 1373 العلما، افزودن یا نیفزودن آن یکسان است و پسندیده یا ناپسند نیست )حسام .5
 «(.ِاسهاب»ِاسهاب: سخن را دراز گردانیدن است )دهخدا:  .6
اند )همایی،  سنگینی مجموع کلمات بر زبان است که آن را از جمله عیوب فصاحت در کالم محسوب کرده .7

1389 :24.) 
ز بیت تکرار شود )مازندرانی،  .8 ج  ل، در ع   (.97: 1376لفظ آخر مصراع او 
توشیع را در لغت نگارکردن جامه معنا «(. توشیح»دادن است )دهخدا:  ینتتوشیح در لغت، آراستگی و ز .9

 «(.توشیع»اند )همان:  کرده



 171/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11بالغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و 

ازی احتماال  به .10  معنادانستن تکمیل و احتراس پرهیز کرده و نامی از احتراس نبرده است. نویسی از هم سبب سره کز 
 .درآمدپرواز  ها بهآن اسب عیسری و پاها  دست ،آن ر اثرِ پس بزدیم؛ های خود را  تازیانهظالمانه ها  بر اسب .11

 

 صززززببنا علیهززززا ظززززالمین سززززیاطنا
 

 11فطززارت بهززا ایززد سززراع و ارجززل 
 

 بگو: حق  آمد و باطل نابود شد؛ همانا باطل، نابودشدنی است. .12
ساز قرار داده و  ( مثالی برای التفات اطناب189: 1389( و همایی )387: 1388این بیت را شمس قیس ) .13

 (.29: 1331گانه ذکر کرده است ) ای برای التفات شش عنوان نمونه هدایت به
ای  عنوان نمونه الحالوی  به ( و تاج124: 1369ساز ) عنوان مثالی برای التفات اطناب کاشفی بیت مذکور را به .14

 (.56: 1383گانه آورده است ) برای التفات شش
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