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  تلمیح، از سرقت ادبي تا صنعت ادبي:

 بررسي تلمیح در منابع بالغي

 

 حسن حیدری ، علی صباغی

 

 چکیده
ویژه شعر فارسی، است.  ایتن تست ار  دتد دارد ایتن  رایته را در   تاب          تلمیح یکی از شگردهای بالغی پرکاربرد در ادب فارسی، به

تت تلمتیح در   2 .ت تلمیح چیست. 1های پژوهش پیش رو عبارت اس. از: ی ک د  پرسشای نقد و بررس بالغی فارسی به روشی  قایسه

شت ات ی   تت نقتش زیبتایی   4 .ت چرا و چگونه تلمیح با دیگر ص اعات ادبی   یخ ه شده است. 3 .  اب  بالغی فارسی چه تایگاهی دارد
به تلمیح از چهل   ب  بالغ. فارسی و عربتی بته   ها، اطالعات  ربوط شود  برای پاسخ به این پرسشتلمیح در شعر چگونه  شکار  ی

تحلیلی نقد و بررسی شده اس.  ن یجه پژوهش بیانگر  ن اس. کته     ده به شیوه توصیفی دس. های بهروش اس قرایی گرد وری و داده
دادن  ن در زیر جموعته   در   اب  بالغی فارسی به تبعی. از  ثار بالغ. در زبان عربی، ت ها به تعریف تلمیح بست ده شتده و بتا  ترار    

سر ات شعری از تبیین  ن در تایگاه  رایه ادبی غفل. شده اس.  همچ ین به دلیل تحدیتد نکتردن حتوزه  فهتو ی تلمتیح،  ن را بتا       
 اند   ش ات ی  ن را در شعر فارسی نادیده گرف هدیگر ص اعات ادبی در هم   یخ ه، تحلیل اثر و نقش زیبایی

 اعات ادبی، بدی   ع وی، تلمیحبالغ.، ص  ها: کلیدواژه
 

 . مقدمه1
یکی از  حورهای پژوهش در حوزة زبان و ادبیتات فارستی تحقیتر در بالغت. زبتان و  ثتار ادبتی است.  بی ت ر  ثتار بالغتی و            

برداری از  آتذ بالغ. در زبان عربی اس.    اب  بالغ. فارسی در تعریف ، گرتههایی که در  حور بالغ. صورت گرف ه پژوهش
های ادبی و گاهی در ارائه شواهد نیز   أثر از  ثار بالغی زبان عربی هس  د و روند این تتأثیر از گذشت ه تتا ک تون بتا      و تبیین  رایه

ها عی اً از   تاب  عربتی برگرف ته و گتاهی ت هتا       شدت و ضعف ادا ه داش ه اس.  در برتی از   اب   درسی بالغ. فارسی، تعریف

های ارزشم دی که در حوزة بالغ. انجام شده اس.، شده اس.  در   اب   عاصر فارسی، با وتود پژوهشهای فارسی افزوده  ثال
ها، دو رویکترد بته صتورت برتست ه وتتود دارد:      در ک ار افزایش تعداد ص اعات ادبی، ارائه شواهد شعر  عاصر و برتی نوتویی

 ثار بالغی در زبان عربی هس  د و دیگر ای که تح. نفوذ ترتمه نخس. ای که   اب  فارسی پیرو س . بالغی گذش ه و تح. تأثیر 

هتای  ها و بررستی  گیری از   اب  دیگر زبانرسد در ک ار بهرهویژه انگلیسی، هس  د  به نظر  ی و فره گ اصطالحات ادبی غربی، به

- اعات بالغتی، نقتش زیبتایی   تطبیقی، پژوهش ان قادی در ف ون بالغ. فارسی ضرورت دارد تا ضمن نقد، تعریف و توضتیح صت  
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 ها در باف. هر   ن و پیوند و ارتباط  نها با یکدیگر بیش از پیش ن ان داده شود   ش ات ی  رایه
   

 . بیان مسئله2
هتای نقتد و بررستی   تون ادبتی است. کته در  طالعتات حتوزة زبتان و ادب فارستی  ان تد             نقد بالغی یکی از  عیارها و روش

شتده و ا تروزه    شود  سابقه تلمیح بیانگر  ن اس. که یکی از ص اعات ادبی شمرده  ی    بدان پردات ه  یش اسی، نقد ادبی و  سبک
 فری تی  ن در   تاب  بالغت. فارستی     نیز در چهارچوب نقد بالغی همچ ان  حل اع  اس.  تعریف، نقتد تایگتاه و نقتش زیبتایی    

های تکراری اس. و غالباً ای و  ثالثار بالغی   ده بی  ر تعریف کلی هروش ی تبیین ن ده اس. و  نچه دربارة این ه رسازه در   به

ارزیابی نقش و تأثیر تلمیح در   ن درتور اع  ا نبوده اس.  در این تس ار، برای روشن شدن  باحث  ربتوط بته تلمتیح کوشتش     

 های زیر پاسخ داده شود:تواهد شد تا به پرسش
ت چرا و چگونه تلمیح با دیگر صت اعات ادبتی   یخ ته    3غی فارسی چه تایگاهی دارد  ت تلمیح در   اب  بال2ت تلمیح چیس.  1

 شود  فری ی در شعر چگونه  شکار  یسازی و زیباییت نقش تلمیح در برتس ه4شده اس.  

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق3
فترو  شتده     طالعات بالغی بستیار کتم   های ادبی تدید،در روزگار  عاصر با گس رش کمّی و کیفی  طالعات ادبی بر اساس نظریه

اند و هر ای پردات هاس.،   اب  بالغ. نیز بی  ر به پیروی از  آتذ بالغ. در زبان عربی، به طرح ص اعات ادبی به صورت تزیره

ایگتاه و تتأثیر   انتد  همچ تین از نقتد ت   اند و از ارتباط بین  نها سخ ی نگف ته  ای را تداگانه تعریف و  ثالی برای  ن  وردهه رسازه

دهد کته  اند  این پی ی ه ن ان  یش اسی، نقد ادبی و    سخن نگف هها در   ن و ارتباط  نها با سایر  باحث ادبی از تمله سبک  رایه

رسد نقد پژوهش در بالغ. فارسی و  قایسه و س جش   اب  بالغی،  غفول  انده و با رکود و تمود  واته شده اس.  به نظر  ی
ها، تبیین پیوند ف ون بالغی با یکدیگر و ارتباط  نهتا     اب  بالغی در زبان فارسی، نقد تطبیقی بالغ. فارسی با دیگر زبان و بررسی

ش ات ی و     و نیز روز  د کردن  باحث بالغی در زبان فارستی  گیری از نقد بالغی در  باحث نقد ادبی و سبکبا انواع ادبی، بهره
رساند و از طریتر ایجتاد ارتبتاط  یتان      تدید  به پویایی  طالعات حوزة بالغ. در زبان فارسی یاری  ی های ادبیبر اساس نظریه

 ک د   باحث س  ی بالغ. با تحقیقات ا روزی پیوند  حققان را با گذش ه ادبی روزافزون  ی

 

 . روش تحقیق4
و ادبیات فارسی اس.  در این تس ار، برای ارزیتابی  ویژه بدی  در زبان  تا عة   اری این پژوهش چهل   ب  در حوزة بالغ. و به

و  قایسه تعاریف، تایگاه و نقش تلمیح در   اب  بالغی فارسی اب دا به روش اس قرایی اطالعات   تاب  بالغت. گترد وری شتد و     

در نهای. نقتد و   تحلیلی و با رعای. تقدم ز انی،  طالب دربارة  وضوع  قاله طرح و پس از اس خراج اطالعات، به روش توصیفی
 ای   اب  انجام شد   ارزیابی  قایسه

 

 . پیشینة تحقیق5
بحث و بررسی دربارة ص اعات ادبی در حوزة زبان و ادبیات فارسی از گذش ه تا روزگار  عاصر پربتار و بستیار است. و در همتة     

که از بسیاری از  نها در تا عة   تاری ایتن      اب  بالغی فارسی به تعریف تلمیح و ارائة شواهدی از شعر و نثر فارسی اه مام شده
های  درسی در بالغ. و بدی  از ایتن    قاله بهره برده شده اس. و در فهرس.   اب  ن انی  نها داده شده اس.  در ک ار انبوه ک اب

ای در بتا  قد ته  ( از ستیروش شمیستا کته    1371« )فره گ تلمیحات»های  توان به ع وان   . نمونة تروار یاد کرد: ک اب ثار  ی

تعریف تلمیح، انواع  ن و روند گس رش  ن در ادوار گذش ه شعر فارسی  غاز شده ستسس تلمیحتات شتعر کالستیک فارستی بته       
( از  حمدرضا شفیعی کدک ی، نویس ده در فدتلی زیتر ع توان    1370) صور تیال در شعر فارسیترتیب الفبایی  عرفی شده اس.؛ 
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ها در شعر شاعران تا تلمیح در ک ب  د ا را همان اسطوره تلقی کرده و از انواع و تجلی اسطوره، بحث «ها در صور تیالاسطوره»

(، تدوین  حمدحسین  حمدی، اثر دیگتری است. کته    1385) فره گ تلمیحات شعر  عاصرسدة ش م هجری سخن گف ه اس.؛ 

داست ان  ت شعر  عاصر فارستی را  عرفتی کترده است.      پس از بیان کلیاتی دربارة تلمیح در  قد ة ک اب، به ترتیب الفبایی، تلمیحا
ای دربارة انعکاس داس ان انبیاء در ادب فارستی، بته   (، از تقی پورنا داریان، وی ضمن بیان  قد ه1388) پیا بران در کلیات شمس

ح در تلمتیح بته   تسا »های صورت تاص، تجلی  دص انبیاء را در کلیات شمس تبریزی بیان و تفسیر عرفانی کرده اس. و  قاله
(، از حیدر  مری، در این گف ار نویس ده شانزده تلمیح را که با   اب  پی ین تود  طابقت.  1386ت   87« )های حماسی و  لی داس ان

ک تدوکاوی در  رایته   »ندارد یاف ه و با شاهدهای  نها در ادب فارسی  قایسه کرده اس. و دالیل عدم انطباق را بیتان کترده است.؛    

هتای  (، از  حسن اعال، که نویس ده در  ن به تعریف، انواع و کارکرد تلمیح بر اساس   اب  بالغی با تکیته بته نمونته   1389« )تلمیح

پ تاه و ابوالقاستم رادفتر، کته      (، از  لیحة کریمتی 1390« )تجلی اسطوره در شعر م  سرشک»شعر کالسیک و تدید پردات ه اس.؛ 

حتاف  و  »انتد؛  تهانی بررسی کترده - و ی، پیا بران، عرفانی، شاعران و فرا لّی-نة  لّیتلمیحات اشعار شفیعی کدک ی را در پ ج گو

هتا از   کوشد ن ان دهد که حاف  بته داست ان  (، از حمیدرضا توکلی، در این  قاله نویس ده  ی1392« )زدایی در  لمرو تلمیح ش ایی

زدایی از تلمتیح  شت ا   کردن سات ار تلمیح و در نهای.  ش ایی زوایای گوناگون نگریس ه اس. و از طریر ت اسب و ایهام به پیچیده

(، از نسرین فالح، در این  قاله ضمن ن ان دادن انواع تلمیحتات بته   1393« )تلمیح اشخاص در دیوان  خفی»دس. یازیده اس.؛ 

ه،  قاالت بسیاری دربتاره  تز  وارد یادشد اشخاص در دیوان  خفی، تلمیح به روش   اری و به لحاظ بالغی بررسی شده اس.  به
  ی د گوی به رش ه تحریر در  ده اس. که از نوع  طالعه  وردی به شمار  یتایگاه و انواع تلمیح در دیوان شاعران پارسی

فرو  و گاه به فرا وشی سسرده شده اس. نقد تایگاه تلمیح و بیان نقش  ن در زیبتایی شتعر    ا ا  نچه در   اب  بالغی فارسی کم
های تلمیح اس خراج شتده است.؛ ا تا بررستی تایگتاه تلمتیح در       فارسی اس.؛ به این  ع ی که در همة این  طالعات، نمونهو نثر 

 زیبایی شعر و پیا د حضور تلمیح در  ن کم ر نمود دارد که در این تس ار بر تبیین این  هم بی  ر تأکید تواهد شد 
 

 . بحث6

 . تلمیح در لغت و اصطالح ادبي1-6

است.  ایتن واژه در زبتان عربتی بته      « لَمَحَ، یَلْمَحُ، لَمْحاً و لَمْحانتاً »در فره گ واژگان زبان عربی  ددر باب تفعیل از ری ه  تلمیح
«(  لمح»تا:    ظور، بی زده و     به کار رف ه اس. )ر ک: ابن عانی نگاه کردن، اشاره کردن، درت یدن، نظر و نگریس ن کوتاه و ش اب

چیزی، نگاه و نظر، تیال   سوی چیزی، اشاره کردن به کردن به  ان فارسی به  عانی نمودن و  شکارکردن، نگاه سبک این لغ. در زب
های بالغ. نیز  ع ی لغوی تلمیح، همسو بتا  فهتوم  ن در فره تگ لغتات        ده اس.  در ک اب«( تلمیح: »1377و تدور )دهخدا، 

 (   383: 1388)شمس  یس،    « باشد و لَمحه یک نظر بود  لَمح تس ن برق»زبان عربی و فارسی   ده اس.: 

تعریف تلمیح در بی  ر   اب  بالغی عربی از نظر  فهو ی همان د هم و گاه از نظر لغوی لف  به لف  تکرار شده اس.  بته طتور   
ن  ِت  رٍائِسَت  لٍثَت و  َاَ عرٍو شِاَ هٍدَّى  ِلَاِ المِالکَ ىحوَى فَفِ ارَ َن یُاَ وَهُفَ یحُلمِال َّ ا َّاَ وَ»تالصه، در تعریف این اصطالح چ ین   ده اس.: 

( و 475تتا:   بتی  )تف تازانی، المطتول  ( و 480ق: 1332)علتوی،   الطرازاین تعریف که از ک اب  ( 2/344: 1406) طلوب، « هِکرِذِ یرِغَ

  اب  بالغ. فارسی راه یاف ته و گتاهی بتر     به( تا   اب    أتر عربی عی اً تکرار شده اس.، 320 :ق1424)تطیب  زوی ی، االیضاح 

هتای بالغت.    تر کرده اس. و گاه با سایر  رایه ع ایی این اصطالح را گس رده ة نچه در  ثار عربی   ده چیزی افزوده شده که حوز

 اند   طلب بودهها و شرح در هم   یخ ه اس.؛ به طوری که نویس دگان  ثار بالغی ناگزیر از بیان تفاوت تلمیح با دیگر  رایه

 ن اس. که   کلم در نظم یا نثر اشاره نمایتد  »اس.:  المطولدر  ثار بالغ. فارسی، تعریف تلمیح برگردان تعریف تف ازانی در 
العلمتاء گرکتانی،    )شتمس « طوری که  ع ی  قدود را  وّت دهد و گاه به شعری اشاره نمایتد  ای  عروف یا  ثلی   هور، به به  ده

های بدی   ع توی و  شویم، شاهد تعریف تلمیح در بخش  رایهرچه به   اب  روز  د و  عاصر علم بدی  نزدیک  ی(  ه167: 1377
گس رش  ن اس.  در این   اب ، تعریف تلمیح از ع اصر سات اری  ده،  َثَل و شعر در نگاه س  ی تارج شده و  وضوعاتی  ان تد  
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؛ رضتایی،  328: 1370)همتایی،   1علوم و  وسیقی و     را نیز در بر گرف ه است. اشاره به  یات  ر نی، احادیث، نجوم، اصطالحات 

 (55: 1388؛ حلبی، 11: 1382
شود که در برتی   اب  بالغی به تای اصطالح تلمیح از واژه تملیح به  ع ی نمتک بستیار در طعتام کتردن، نمکتین      یاد ور  ی

: 1383هتدای.،  ؛ 121: 1369ه است. )ر ک: واعت  کاشتفی ستبزواری،     کردن کالم و  وردن  ثلی  لیح در سخن و     اس فاده شتد 

در بحث  لحر به سر ات شعری تأکید کرده است. و کتاربرد    )صورت تلمیح((؛ ا ا تف ازانی به صراح. به تقدیم الم بر  یم 135

 ( 475تا:  ، بیتف ازانیاصطالح تملیح را در باب ت بیه و اس عاره  لیح تایز دانس ه اس. )ر  ک: 
رسد تحدید حوزة  فهو ی و تعیین حد و رسم اصتطالح تلمتیح ضتروری است. تتا      بر اساس  نچه پی  ر گف ه شد، به نظر  ی

ضمن تعریف د یر این اصطالح،  رز  یان تلمیح با دیگر ص اعات ادبی   خص گردد   نچته در ایتن پتژوهش بتا ع توان تلمتیح       

در   ن تود به داس ان،  ثل، شعر یا اثری دیگر اشاره ک د،   روط به ای که ایتن  پذیرف ه و ارائه شده عبارت اس. از ای که ه ر  د 
 اشاره و ارتاع، گذرا و غیر س قیم با زیرسات. داس انی باشد؛ برای نمونه: 

 اگرچه  تش نمرود دارد ت تم در ستاغر  

 

 شود پیتدا ولی از توردنش در دل بهاری  ی 

 (1/167: 1375)صائب،                         

از دید شاعر در این بی.، ت م  تش نمرود در ساغر تود دارد و هرکه ب واند این ساغر را فروک د و  تش نمرودی را فروبترد  
که حضرت ابراهیم )ع( بر  تش نمرودی شکیبایی کرد و به ا ر تداوند  تش بتر   شود؛ همچ انت کظم غی  نماید ت دلش بهاری  ی 

 (69ء: او سرد و گلس ان شد )األنبیا

تا به سرچ مة تورشید رسم / وام از واژه گرف م بالی / شوق پرواز  را از تا ک د / دلم از وسوسة وصل  ک د / بال  ن  تو ین  

بود / تاب رتسارة تورشید نداش. /  تش ع ر به  تن فرصت. گف تار نتداد / در گلتو / تتار  وازم ستوت. / پتیش  تتش ر           
 ( 739ت  740: 1386 تورشیدی تو / پر پروازم سوت. ) ددق،

، از اساطیر یونان باس ان، را بازتوانی کرده اس. که به کمک بالهایی که با  وم بته تت ش   1شاعر، در این  طعه، داس ان ایکاروس
هایش  ب شد و به دریا ستقوط کترد و غترق    چسبیده بود از زندان گریخ. و  نقدر اوج گرف. که به تورشید نزدیک شد تا بال

 (1/318: 1388گربران،  شد )شوالیه، و

شده از شعر  دیم و تدید فارسی، تلمیح به  تش نمرود و اسطوره ایکاروس   کی به روای ی داست انی است.    در دو نمونة ارائه

 ای گذرا بدانها کرده اس. که شاعر از طریر تداعی، اشاره

 . جایگاه تلمیح در منابع بالغي2-6
نظر در  ن نیس. تایگاه تلمیح در چهارچوب بالغ. اس.  تلمیح گتاه نتوعی ستر .     یکی از نکاتی که در   اب  بالغی اتفاق

ادبی ت یا دس. کم  لحر به بخش سر ات ت  لمداد شده اس. و گاه  رایه و ه رسازه  در  ثار بالغتی بست ه بته نتوع نگتاه  ؤلتف         
بی دانس ه شتده و در بختش پایتانی  ثتار     اصطالح تلمیح تعریف و تفسیر شده اس.  در   اب  بالغ. عربی تلمیح نوعی سر . اد

 ( 372: 1422؛  راغی، 312: 1424؛ تطیب  زوی ی، 471تا:   ده اس. )تف ازانی، بی

در   اب  بالغ. فارسی، چهار رویکرد، دربارة اصطالح تلمیح، ت خص داده شده است.؛ نخست.، تلمتیح بتر استاس تعریتف        

نویسد: شود،  نجا که  یحوزة علم  عانی ت در  بحث ایجاز و اط اب ت  ربوط  ی   اس. که بی  ر به العجم المعجم فی  عاییر اشعار

(  این نگرش، 383: 1388 یس،  )شمس« چون شاعر چ ان سازد کی الفاظ اندک او بر  عانی بسیار دالل. ک د،  ن را تلمیح توان د»

ن تایج کتاربرد تلمتیح پذیرف ته شتده است. )شمیستا،         که تای بحث و بررسی بی  ری دارد، در   اب   عاصر ت ها به ع وان یکی از
(؛ دوم، نویس دگانی که در  ثارشان کا الً   أثر از   اب  بالغ. عربی هس  د و همان د ای ان تلمیح را سر . یا  لحر بته  38: 1371

وزگتار  عاصتر هست  د کته     های بالغ. و بتدی  در ر  (؛ سوم، بی  ر  ؤلفان ک اب226تا: دان د ) ق اولی، بی بحث سر ات ادبی  ی

: 1317انتد )تقتوی،   شمارند و تعریف و حوزة  ع تایی  ن را گست رش داده   تلمیح را  رایه و ص ع. ادبی در بخش بدی   ع وی  ی

                                                 
1
. Icarus 
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( یا به 90: 1372اند )شمیسا، سات. تلمیح یع ی ت بیه و ت اسب اشاره داش ه( که برتی از ای ان به ژرف328: 1370؛ همایی، 259

( و چهتارم،  ؤلفتان   77: 1379انتد )وحیتدیان کا یتار،    ش ات ی تلمیح، ازتمله ت اسب، تتداعی و ایجتاز، اشتاره کترده    ایینقش زیب

گیری از   اب  بالغی فارسی و عربی، نگاهی به   تاب   های اصطالحات ادبی هس  د که در ک ار بهره ها و   رتمان فره گفره گ ا ه

اند، ازتمله اشاره به زندگی شخدی، تا،  ت ن یتا اثتر ادبتی     تلمیح، ع اصری تدید نیز افزودهبالغ. غربی نیز دارند و در تعریف 

 ( 22: 1388؛ سبزیان  راد بادی و کزازی، 2/403: 1381دیگر، رویداد ادبی و تاریخی و     )عباسسور، 

 . آمیختگي تلمیح با دیگر صناعات ادبي3-6
یابد و اگر بته تعتاریف   المثل ارتباط  ید . شود، این  رایه با تضمین و ارسال اگر در تعریف تلمیح  طابر   اب  س  ی بالغ.

گیترد و عتالوه بتر    به بیرون از   ن حاضر را در بر  ی شود و هرگونه اشاره  فهو ی  ن بسیار وسی   ی ةتدید تلمیح ب گریم، حوز
تورد  دلیل ایتن   یخ گتی تحدیتد    ای تف  ی دیگر پیوند  یهالمثل( با حل، درج، ا  باس و  رایهدو  رایة پی ین )تضمین و ارسال

ساز بحث و توضیح  ؤلفان برای تدا کردن و  رزب دی  یان این ص اعات ادبی ن دن حوزة  فهو ی اصطالح تلمیح اس. که ز ی ه

 شده اس. 

 المثلالف( تلمیح و ارسال
ه  ثلی در سخن تود اشاره ک د  همین  وضتوع در برتتی   یکی از ع اصر سات اری در تعریف تلمیح  َثَل اس.؛ یع ی سخ ور ب

در بیتان   االشتعار  االفکتار فتی صت ای     بتدای  المثل شده اس.، از تمله در ساز   یخ گی تلمیح با ارسالاز   اب  بالغ. فارسی ز ی ه
(، تعریتف بته   135و  58: 1383در تعریتف تملتیح )هتدای.،     البالغته   تدارج ( و 121: 1369اصطالح ارسال  لیح )واع  کاشفی، 

ای   ده اس. که کا الً با تلمیح در   اب  بالغی یکسان و همسوس.  همسوشانی این دو اصطالح ز انی تواهد بتود کته  َثَتل     گونه
دارای  رایتة تلمتیح      درج در   ن با زیرسات. داس انی باشد و بدان داس ان نیز اشارة گذرا شده باشد و هر   ن دارای  ثل لزو اً

فروش نی ابور  توان  قایسه کرد  در بی. نخس.،  ثل یخهد بود؛ برای روشن شدن  طلب دو نمونة زیر از ک ب بالغ. را  ینخوا
 المثل اس.: دهد، ولی در نمونة دوم بی. دارای  رایة ارسالدارای زیرسات. داس انی اس. و بدان ارتاع  ی

 حتتتال  تتتن ب تتتده در  مالتتتک هستتت.   

 

  وشتی  تی  به صتوت بلبتل و  متری اگتر ن    

 

 فتتتتتروش نی تتتتتابور  حتتتتتال  ن یتتتتتخ  

 (1/238: 1376)انوری،                          

 الکَتتتیّ التتتدَّواء عتتتالج کتتتی ک متتت.  تتتترُ
 (418: 1387)حاف ،                             

ادوار بعد تبدیل به  ثل المثل  مکن اس. در  های ذکرشده در ذیل تلمیح )اشاره به  َثَل( یا ارسالشود برتی از نمونهیاد ور  ی
 اند  شدهای نداش ه و  ثل  لمداد نمیشده باش د و در ز ان  فری ش اثر پی ی ه

 های ذیل آنب( تلمیح و تضمین و آرایه
بر اساس تعاریفی که در   ون  درسی بالغ. فارسی ارائه شده اس.، اشاره به  یة  ر ن، حدیث، شعر و     نیز در  لمرو تلمیح 

هایی نظیر تضمین، ا  بتاس و درج  اس. و پژوه گران ناگزیر از تفکیک حوزة  فهو ی و بیان تفاوت  یان تلمیح با  رایه وارد شده

]در[ تلمتیح اشتارتی   » اند؛ برای نمونه، در ف ون بالغ. و ص اعات ادبی، به بیان فرق  یان ا  باس و تلمیح اشاره شده که و     شده
 ثل سایر یا داس ان و شعری  عروف کرده و عین  ن را نیاورده باش د، ا ا در ا  باس شرط اس. کته  لطیف به  یة  ر ن یا حدیث و 

 (  386: 1370)همایی، « شده باشد، بیاورند عین عبارت  ورد نظر یا  سم ی از  ن را، که حاکی و دلیل بر تمام تمله ا  باس

زیر جموعة  ن، ورود و حضور یک   ن یا بخ تی از یتک  ت ن     هایگف  ی اس. که  رز    رک  یان تلمیح با تضمین و  رایه
تواند در  لمرو تلمیح هم بگ جد،   روط به ای که بخش واردشده زیرسات. داس انی داش ه باشد و بتا  در   ن حاضر اس. که  ی

بدان، عموم و تدوص  تن   های پیوس هارتاع گذرا، اصل   ن را تداعی ک د  به عبارت دیگر،  یان تلمیح با تضمین و دیگر  رایه

شتده داست انی  ر نتی را     وته بر رار اس.  در دو بی. زیر، ا  باس از دو تعبیر  ر نی شده اس. که در بی. نخس. بخش ا  بتاس 
 تر شده اس.، ا ا در بی. دوم ت ها ا  باس   هود اس.:  تداعی کرده اس. و تلمیح در  ن برتس ه
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 بتتا تتتو  ن عهتتد کتته در وادی ایمتتن بستت یم 

 
 بانگ چ گ و  خور غدّه ور کستی  ی تور به 

 

 گتوی بته  یقتات بتریم    همچو  وستی ارنتی   

 (433: 1387)حاف ،                            
 گویتتد تتترا کتته بتتاده  ختتور گتتو هُوَالغَفُتتور 

 (327)همان:                                      

سورة االعراف اشاره دارد و کل  ن  دتة   143ت  وسی )ع( در  یه شده از  ر ن به داس ان حضر در بی. نخس.، بخش ا  باس

 سات. داس انی ندارد سورة الزّ ر اس. و ژرف 53الغفور ا  باس از  یة  ک د، ا ا در بی. دوم تعبیر هو ر نی را تداعی  ی

 آفریني تلمیح در شعر. نقش زیبایي4-6
رد تلمتیح در   تون بست ده شتده است. و از تحلیتل نقتش تلمتیح در         در اغلب   اب  بالغی به تعریف و ارائتة شتاهد از کتارب   

 فری ی  ن کم ر سخن رف ه اس.  این نگرش در  باحث بالغی و ازتمله دربتارة تلمتیح ستبب رکتود و     اثر و زیبایی سازی برتس ه
یح در شعر و نثر فارستی  های نقد و تحلیل ادبی سس. کرده اس.  تلمتمود  باحث بالغ. شده و پیوند بالغ. را با دیگر حوزه

هتا، زیبتایی و  تدرت القتاگری را دوچ تدان       ید و همین تراکم و ت یتدگی  رایته  ها و ص اعات ادبی توأ ان  یاغلب با دیگر  رایه

 سازد   ی

 الف( پیوند تلمیح با علم معاني
 العجم المعجم فی  عاییر اشعاررش که با اند، این تلقی و نگدر   اب  بالغی فارسی، ایجاز را یکی از کارکردهای تلمیح برشمرده

(  نک ة درتور تأ ل ایتن است. کته    38: 1371(، در   اب    أتر نیز وتود دارد )شمیسا، 383: 1388 یس،   غاز شده اس. )شمس

الفاظ انتدک  شود؛ زیرا وی در  الب تلمیح، ایجاز و اط اب را توأ ان دارد؛ یع ی از سوی ه ر  د، کاربس. تلمیح   جر به ایجاز  ی

انجا د و همان الفاظ اندک ه گام توانش، تداعیِ نمایی کلی از ک د ا ا از سوی توان ده تلمیح به اط اب  ی عانی بسیار را بیان  ی

زند  به بیان دیگر، در سات. و  فری ش تلمیح حرک. از کل به تزء است. و   یاصل  وضوع یا داس ان را در ذهن  خاطب دا ن 
 ورد و ه گام توانش   ن، حرک. از تتزء بته کتل تغییتر      وضوع تلمیح، تزئی را گزی ش کرده در   ن تویش  ی ه ر  د از کل

 توان گف. که تلمیح کارکردی دوگانه دارد:ب ابراین،  ی برد؛ک د و  خاطب از طریر تزء ذکرشده به کل  وضوع تلمیح پی  ی ی

 

 

 سخ ور

 

 

 

  

 

 

  خاطب

 
ی این اس. که ت وع و تکثر تلمیح در سخن سخ وران دلیل بر پ  وانة غ ی دی ی، تاریخی، ادبتی، فکتری و   نک ة شایس ة یاد ور

ای گوی دگان فره گی ای ان اس.؛ ا ا  یزان درک و ال ذاذ  خاطب از تلمیح بس گی به سطح دانش وی و  ش ایی با پ  وانة اندی ه

االذهتانی و   ت رک است.؛ بترای      وان ده در حوزة تلمیح   کی به  گاهی بیندارد؛ به دیگر سخن، بر راری ارتباط  یان  ؤلف و ت

 نمونه در بی.:

 بتتتر  ب گُتتترم در انتتتده استتت. پتتتایم    
 

 چتتتتو در زفتتتترین در انگ تتتت. ازهتتتتر  
 (102: 1373)د یقی طوسی،                   

 ه باشد، درک  فهوم بی. و به تب   ن ای که در  درع دوم بی. د یقی بدان اشاره شده اس. اطالعی نداشاگر  خاطب از حادثه

از سوی دیگر، اگر تلمیح به  وضوعی فراوان تکرار شود، بته کلی ته تبتدیل شتده      2تلمیح  ورد نظر دیریاب و دشوار تواهد شد 

  درت القاگری تود را از دس. تواهد داد 

 های علم بدیعب(  پیوند تلمیح با آرایه
یرون از   ن حاضر داش ه باشد و بتا اتتزا و ع اصتر  ت ن حاضتر، همستو بتا نیت.  ؤلتف          ای گذرا به باگر تلمیح صرفاً اشاره

 ایجاز اطناب تلمیح
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 ت یده ن ده باشد، زیبایی و برتس گی  ن چ مگیر نخواهد بود  در بی. زیر ت ها تلمیح به اسک در و  ی ه وی شده اس.: درهم

 نتته هرکتته چهتتره برافروتتت. دلبتتری دانتتد 

 

 نتته هرکتته  ی تته ستتازد ستتک دری دانتتد      

 (171: 1387)حاف ،                             

های صورتیال و القتاگری را نیتز در اثتر    ها به صورت   راکم   ده باشد، عالوه بر ایجاز، تلوها ا اگر تلمیح در تلفیر با دیگر  رایه

ست. افراستیاب اشتاره    ادبی  درت و نیرو تواهد بخ ید  در بی. زیر، شاعر به داس ان سیاوش و  رگ وی به دسیسة گرستیوز بته د  
 کرده اس. و در عین حال، به تعریض و ک ایه، پادشاه ز ان تویش )شاه شجاع( را از پذیرش سخن بدتواهان برحذر داش ه اس.:

 شتت ودشتتاه ترکتتان ستتخن  تتدعیان  تتی    

 

 شتتر ی از  ظلمتتة تتتون سیاووشتتش بتتاد    

 (100)همان:                                      

دهد که برتس گی و بالغ. درت ان بی. دوم، عالوه بتر تلمتیح بته داست ان     دشده از تواتة شیراز ن ان  ی قایسة دو بی. یا

سات.  ن ) ن شاعر: ستیاوش(،  راعتات نظیتر ع اصتر ستازندة تلمتیح در       سیاوش در شاه ا ه، برتاس ه از ت بیه  س  ر در ژرف

جاع؛  دعیان: حاسدان شاعر؛ تون ستیاوش: تتون شتاعر ( و بیتان      حور افقی )شاه ترکان: افراسیاب: پادشاه  عاصر شاعر، شاه ش

 ک ایی و تعریض شاعر اس. 

شود و انستجام  یتان اتتزای اثتر را در     ساز ظهور ت اسب و  راعات نظیر در  حور هم  ی ی  یحضور تلمیح در اثر ادبی ز ی ه

م همگون شده از سوی دیگر ت اسب  یان ع اصر اثتر را  ک د؛ به عبارت دیگر اتزای تلمیح از یک سو و  فاهی حور افقی بی  ر  ی
 سازد:برتس ه  ی

 شاه ترکان چو پس دید و به چتاهم انتدات.  
 

 دستت گیر ار ن تتود لطتتف تهمتت ن چتته کتت م  
 (338)همان:                                      

بیژن در چاه افراستیاب استیر است. و ا یتد بته       تلمیح این بی. برگرف ه از داس ان بیژن و   یژه در شاه ا ه اس.  شاعر همچون
توان ی دیگرگون از  ن داس ان به دس. داده اس.  در این بیت.، شتاه    تالق، 1یاری رس م دارد تا رها شود؛ ا ا شاعر، با بدتوانی

یق.(، چاه )چاه بیتژن یتا   الدین تهم ن یا پیر طر ترکان )افراسیاب یا شاه زیبارویان، نفس یا شاه شجاع یا    (، تهم ن )رس م یا  طب

 تواند باشد چاه تعلقات دنیوی( و  ن )بیژن یا  ن شاعر یا روح(  ی

 های ادبيج(  پیوند تلمیح با نظریه
های ادبتی تدیتد  طترح و دربتارة  ن بحتث کترد  تلمتیح یکتی از         های نزدیک بدان را از دیدگاه نظریهتوان تلمیح و  رایه ی
ر اثر ادبی اس.  این پیوند بی ا   ی گاه  شکار و روشن اس. )تلمیح   هور( و گتاه پ هتان و دیریتاب    د 2های ظهور بی ا   ی. ز ی ه

)احمتدی،  « ای اس. با دیگر  ثارهر اثر ادبی  کالمه»)تلمیح غیر  هور(  در هر دو صورت یادشده، اگر با این نگرش بی ا   ی، که 

ر بالغ. س  ی فارسی از حوزة سر ات و  لحر به سر ات ادبی تارج شده، (،   ون ادبی را بررسیم، اصطالح تلمیح د103: 1388

های بی ا   ی  لمداد تواهد شتد  تأثیرپتذیری و   هم در تکوین اثر از تانب  ؤلف هم در توانش اثر در نزد توان ده، یکی از تلوه

تب پیدایی  رایة تلمیح و ص اعات همستو بتا   گزی ش  ؤلف از پ  وانة فره گی، ادبی، دی ی، تاریخی و     در ه گام تولید   ن  و
های بی ا   ی اس.  در بی. زیر، دم  سیح و در انگری وی، که یکی از تلمیحات رایج شتعر فارستی است.،    شود که از تلوه  ن  ی

 ز ی ة پیوند بی ا   ی  دة  ر نی حضرت عیسی )ع( را با شعر صائب ایجاد کرده اس.:

 ستوزد ی سیحا در عالج  ا نفتس بیهتوده  ت   

 

 گ تاید   تکل  تا را   لب تا وش ساغر  ی 

 (1/175: 1375)صائب،                         

تکرار و کلی ه شدن تلمیح در اثر کاربرد فراوان و بدون دتل و تدرف سخ ور، که   جر به ت ثی شدن ارزش بالغی و زیبایی 

                                                 
1
. Misreading 

2
. Intertextuality 
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شایان نقد و بررسی اس.  ستخ وران هتر    2و بدتوانی 1أثیرشود، یکی از  وضوعاتی اس. که به کمک نظریة اضطراب تتلمیح  ی

ک  د تا از تأثیر  نها کاس ه و تود طرحی نو دراندازند؛ به دیگر سخن، گیری و ارتاع به   اب  یکسان پی ین تالش  یدوره در بهره
د و بیان نو ورانته و  انتدگار دارنتد  از    ز انی که   ب  تلمیح شاعران یک   ن  بلی اس.، همه در برابر این   ن، دلهرة فرار از تقلی

زدایتی و تتوانش   توان  درت نو وری و بیان ه ری شاعران را با یکدیگر س جید تا  یزان  شت ایی این رو، با تکیه بر این نظریه  ی

باشت د، نحتوه و    تال انه ای ان از ز ی ة تلمیح روشن شود  ه گا ی که چ دین سخ ور  ادة تام تلمیحی یکسان را در ات یار داش ه

 فری تی ای تان تواهتد داشت.؛       یزان بدتوانی تالق یا توانش تال انة ای ان از   ن پی ین، ن ان از  درت سخ وری و  ضمون
شت ات ی  های  خ لف یک شاعر یا در چ د دیوان بته صتورت ریخت.   توان  وضوع    رک یک تلمیح را در سرودهبرای  ثال،  ی

 به بی. زیر توته ک ید: طالعه و بررسی کرد؛  ثالً 

 عالج درد  تدان را ک تد دیگتر بته بیمتاری     
 

 اگر اف د نظر بتر چ تم بیمتار تتو عیستی را      
 (170)همان:                                      

این بی. نیز تلمیح به همان  دة  ر نی حضرت عیسی )ع( دارد، با این تفاوت که توانش شاعر از  ت ن پی تین در  قایسته بتا     

گوید:  سیح اگر چ م بیمتار  ع توق را ببی تد، نته بتا دم      بی.  بلی تال انه و با بدتوانی توأم شده اس.؛ شاعر با بیان نقیضی  ی
 تانبخش تود که با بیماری، بیماران را عالج تواهد کرد 

 

 . نتیجه7
 توان چ ین ن یجه گرف.:و نثر فارسی  ی های پرکاربرد در شعراز نقد و بررسی تلمیح به ع وان یکی از ص اعات ادبی و ه رسازه

ت تلمیح عبارت اس. از اشاره و ارتاع گذرا به داس ان،  ثل، شعر یا اثری دیگر به شرط  نکه این اشاره و ارتاع، غیر ست قیم و  
ز   تاب  غربتی   با زیرسات. داس انی باشد  در   اب  پی ین بالغ.، تعریف تلمیح برگرف ه از بالغ. عربی اس. و در   اب  تدید ا

 نیز بهره گرف ه شده اس. 
های سر . ادبی ش اسانده شده و در   اب  تدیتد و  درستی یکتی از    ت تلمیح، در   اب  بالغی فارسی در گذش ه، یکی از گونه

 های بدی   ع وی اس.  در هر دو نگاه، به تعریف و ارائة شاهد بس ده و کم ر نقد و ارزیابی شده اس.  رایه

تر شده است. و اشتاره بته  یته، حتدیث، اصتطالح       گیریم، تعریف تلمیح گس رده ی  اب  بالغی س  ی بی  ر فاصله ت هرچه از 
های دیگر را با  ن در  یخ ه اس. و  ترز  یتان   نجو ی،  وسیقی و باورهای عا ه و     را نیز در بر گرف ه اس. و این ات الط،  رایه

 عقد، ا  باس و نظایر  نها به روش ی تببین ن ده اس.  المثل، تضمین، حل، درج، تلمیح با ارسال
سازی تلمتیح در شتعر و نثتر    ش ات ی و برتس هت در   اب  بالغی، ت ها به تعریف و ارائه شاهد یا  ثال اک فا شده و نقش زیبایی

یه، اس عاره، ک ایه، ت اسب، ایهتام  ها و شگردهای بالغی، ازتمله ت بفارسی کم ر نمود یاف ه اس.  توأ ان بودن تلمیح با دیگر  رایه

 ک د ش ات ی، بالغی و القاگری تلمیح را در یک   ن دوچ دان  یزیبایی و اغراق و     ارزش

های ادبی تدید  ان د بی ا   ی، اضطراب تأثیر و بدتوانی ارتباط دارد  پیوند دادن تلمتیح بتا ایتن    هایی از نظریهت تلمیح با بخش

 سازد . س  ی را روز  د کرده ز ی ة بحث و بررسی بی  ر را فراهم  یها  باحث بالغنظریه

 

 ها نوشتپي

که با حمایت.  تالی   « پژوه ی در بالغ. شعر فارسی:  طالعه  وردی تلمیح»اس. با ع وان  * این  قاله دس اورد طرحی پژوه ی

 دان گاه اراک انجام شده اس. 

 

                                                 
1
 . The anxiety of influence 

2
 . misreading  
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 المطول، تف ازانی 1

* *
 

*
 

  

 لحتتتتتتر  
 سر ات

2 

الف تون  العلتوم،    ک اف اصطالحات
 تهانوی

* *
 

*
 

  

 

  

3 

البالغه   ، تطیب  االیضاح فی علوم
  زوی ی

* *
 

   

 

 
 لبالغه،  راغیالوم ع 4

* *
 

*
 

  

   
 العربیه، طبانه البالغه  عجم 5

* *
 

*
 

  

  نک ه   هور

6 

البالغیتتته و  المدتتتطلحات  عجتتتم
 تطورها،  طلوب

* *
 

*
 

  

 

 
 البالغه، هاشمی تواهر 7

* *
 

*
 

  
  

 العلماء گرکانی البدای ، شمس ابدع 8

* * *   
   

 فره گ بالغی ت ادبی، رادفر 9

* * *   

  
 فن بدی  در زبان فارسی، کاردگر 10

* * *   

  

 ه جار گف ار، تقوی 11

* *
 

*
 

* *
ع تتتتوان و   

 اشاره
 دان  ا ه تهان اسالم، احمدنژاد 12

* *
 

*
 

* *
   
 فره گ اصطالحات ادبی، داد 13

* * * * *   
 فره گ ا ه  هارتهای ادبی، صابری  14

* * * * *   

15 

المعتتارف بتتزرگ استتال ی،   دایتتره
 بازرگان

* * * * *  

 
 تاثیر  ر ن و حدیث در    ، حلبی 16

* * * * *   
 بدی  از دیدگاه    ، وحیدیان کا یار 17

* * * * *   

 واژگان توصیفی ادبیات، رضایی 18

اصطالحات نجوم  * * * * *
  و  وسیقی

19 

ف تتون بالغتت. و صتت اعات ادبتتی،  
 همایی

*  * * *  

 
 غه، زاهدیالبال روش گف ار یا علم 20

*  * * *   
 بدی  نو،  حب ی 21

*  * * *   

22 

زیباش اسی ستخن پارستی )بتدی (،    
 کزازی

*  * * *  

 

23 

بتتدی : ف تتون و  رای تتهای ادبتتی،   
 بهزادی

*  * * *  

 تملیح
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24 

االفکتتار   ، واعتت  کاشتتفی    بتتدای 
 سبزواری

*  *   

المثل ارسال   

 االدب،  ق اولی درر 25

 *
 

   

   ضیه

 البالغه، هدای.  دارج 26

*
 

    

اشتتاره بتته تبتتر،  
 تملیح وا عه

27 

برابرهتتتای علتتتوم بالغتتت. در    ، 
 طبیبیان

*
 

*
 

   

 لحتتتتتتر  
 سر ات

28 

ه تتر ستتخن  رایتتی )فتتن بتتدی (،   
 راس گو

*
 

*
 

 *
 

 

اشاره به ست . و  
   انون

 فره گ تلمیحات، شمیسا 29
*

 

*
 

*
 

  

فره تتتگ عا تتته، 
باورهتتا و علتتوم  

   دیم

30 

یحتتات شتتعر  عاصتتر، فره تتگ تلم
  حمدی

*
 

 *
 

*
 

*
 باور  عروف 

 

31 

المعجم فی  عاییر اشعار   ، شتمس  
  یس

     

افتتاظ انتتدک بتتا   
 علم  عانی  عانی بسیار

32 

فره گ نظریه های ادبی، سبزیان و 
 کزازی

     

تتتتا، شتتتخص،  
رویتتداد تتتاریخی، 
رویداد ادبتی، اثتر   
  ادبی یا   ن 

33 

فره گ توصیفی اصطالحات ادبی، 
 یبر زا

     

تتتتا، شتتتخص،  
رویتتداد تتتاریخی، 
رویداد ادبتی، اثتر   
  ادبی یا   ن

 فره گواره اصطالحات ادبی،  برا ز 34

     

تا، شخص،  ت ن  
  یا اثر ادبی

 فره گ اصطالحات ادبی، گری 35

*     

شتتخص، زنتتدگی 
  تود، وا عه،   ن 

 المعارف بزرگ اسال ی، فرزانه دایره 36

* *    

  
 ی  و بیان، انوری و عالیبالغ.: بد 37

  وا عه * *   *

 نا ه ه ر شاعری،  یرصاد یواژه 38

وا عتتته و کتتتالم   * * *  *
 تملیح   هور

39 

نویستتی، واژه نا تته ه تتر داستت ان  
  یرصاد ی

* *    

شخص، استطوره،  
کتتتالم   تتتهور،  
 تملیح وا عه

 فره گ ادبیات فارسی، شریفی 40

ت تتتتتبیه و  اسطوره * * *  *
 ت اسب

 نگاهی تازه به بدی ، شمیسا 41

*     

ت تتتتتبیه و  
 ت اسب
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روزی  رد ان برتاست  د انتدر  دتر    »ت تلمیح بی. د یقی به حکای. ازهر بن یحیی در تاریخ سیس ان به صورت زیر   ده اس.: 2

تاست. نگتاه   برنمییعقوبی، او ]ازهر[ انگ . به زفرین اندر کرده بود و انگ . او سخ. کرده و   اس گرف ه و بمانده، چون او 

کردند و  ن بدیدند،  ه گری بیاوردند تا انگ . او بیرون کرد از  ن و برف.، دیگر روز هم  نجا ب  س. باز انگ . سخ. کترده  

برای دیدن حکای هتای دیگتر دربتاره وی ب گریتد بته : تتاریخ       « بود به زفرین اندر  گف  د چرا کردی؟ گف. نگاه کردم تا فرا  شد

  263ت  266ال عرا(، تهران:  عین، صص  یح  حمدتقی بهار ) لکسیس ان، به تدح
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   ر ن کریم  1
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 ، تهران: اساطیر 6چ ،تأثیر  ر ن و حدیث در ادبیات فارسی(  1388) اصغرعلیحلبی،   9
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 ، تهران: فره گ  عاصر واژگان توصیفی ادبیات )انگلیسی ت فارسی((  1382رضایی، عربعلی )  13
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 ، تهران: ان  ارات فردوس با همکاری ان  ارات  جید 4، چنگاهی تازه به بدی (  1372) سیروس شمیسا،  18
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، به سرپرس ی حسن انوشه، تهران: وزارت فره گ و ارشتاد  2، چ2، جدان  ا ه ادب فارسی، «تلمیح(  »1381عباسسور، هو ن )  21
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 ،  اهره االیجاز البالغه و علوم حقایر الم ضمن السرار الطرازق (   1332علوی، یحیی بن حمزه )  22

 ، تهران: ن ر  ی را 2، چفره گ تلمیحات شعر  عاصر(  1385 حمدی،  حمدحسین )  23
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