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The study of Eltezam (Mannerism) in the realm Persian and Arabic poetry and prose 
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 چکیده

 یفارس سانینو بالغت که است یا هیآرا اعنات ای التزام
 نیا که یحال در اند، پرداخته بدان تر کم یعرب و

 کاربرد ثیاحاد و البالغه نهج و میکر قرآن در صنعت
 از مقاله نیا در نگارندگان رو نیا از. است داشته
 یعرب و یفارس بالغت در را آن گوناگون یها جنبه
 نیا که اند داده نشان بار نینخست یبرا و کرده یبررس

 وهیش هشت به زبان دو نیا نثرِ و نظم در صنعت
 است یفارس شعر ژةیو ها وهیش نیا از یبرخ د؛یآ یم
 از و داشته کاربرد زبان دو هر در گرید یبرخ و

 یِها هیآرا جزوِ را التزام سان،ینو بالغت که نیا با ییسو
 نیا از یبرخ که است شده داده نشان اند، آورده یلفظ
 و کنند یم تیتقو را کالم یرونیب یقیموس ها وهیش

 یاری یمعنو و یدرون یقیموس ارتقاء به گرید یبرخ
 از زبان دو نیا در التزام یها تفاوت. رسانند یم

 تیظرف و انواع و کارکرد نحوة و قیمصاد تا فیتعر
 امکان زبان، دو هر که نیا با است؛ شده یبررس آن

 یول ندا داشته را شگرد نیا یها تیظرف از یریگ بهره
 شده واقع مغفول زبان دو از یکی در ها وهیش یبرخ

 و شعر بهرة که شده داده نشان یمورد گونة به. است
 نیچن. است باالتر یعرب به نسبت ،یفارس نثر

 و یفارس یِبالغ اثر چیه در یلیتحل و یبند بخش
 .شود ینم دهید یقیتطب دگاهید از ژهیو به یعرب

 ،یفارس بالغت ،یقیتطب بالغت اعنات، التزام، ها: واژهکلید
 ..یعرب بالغت
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Abstract 

Eltezam (Leonine rhyme) is a rhetorical device 

that Persian and Arabic rhetoricians are paid less. 

While the device is used in the Quran and 

Nahjolbalagha and Hadith. So the author of this 

essay is to examine different aspects of the 

rhetoric of Persian and Arabic and for the first 

time, according to the differences rhyme in 

poetry in Persian and Arabic, have shown that 

this device, in poetry and prose of these two 

languages are seven ways; Some of these special 

techniques of Persian poetry, and some have 

been used in both languages. Meanwhile, the 

rhetoricians, Eltezam among Badi vocal have, it 

has been shown that some of these methods 

words strengthen external music and others to 

assist and enhance music within and meaning. 

Such segmentation and analysis of any of 

rhetorical Persian and Arabic, especially from 

the perspective of comparative never seen. 

Keywords: Eltezam (Mannerism), Comparative 

Rhetoric, Lipogram. 
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 بحث طرح رتضرو و مقدمه
داد و ستدی که در تاریخ بیش از هزار سالة بالغت 

ایرانی   اسالمی میان زبان فارسی و عربی انجام 

گرفته، نه بر پژوهشگری پوشیده است و نه قابل 

انکار. بررسی علمی و جزء به جزء عناصر بالغی 

مطرح شده در کتب بالغی فارسی و عربی از جمله 

پژوهشگر بالغت هایی است که بر دوش  ضرورت

کم مواد اولیّه و خام را  است و از این راه، دست

هایی گسترده    برای پژوهشگرانی که اندیشة تحلیل

های غیر ادبی   دارند، فراهم  ولو از منظر دانش

اند  سازد. در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده می

تا یکی از این عناصرِ بالغیِ مشترکِ میانِ فارسی و 

 را بکاوند. 5تزامالعربی یعنی 

نویسان عربی به ویژه در  هدف عمدة بالغت

آغاز شکلگیری و تدوین این دانش در ایران و 

جهانِ عرب، شناخت ظرایف و لطایف قرآن کریم 

بوده و عمدتاً پیشرفتی که دانش بالغت داشته 

وامدار این کتاب است و از سویی طبق تعریفی که 

ا در احادیث، که از التزام به دست داده شده، نه تنه

در قرآن کریم نیز بسیار به کار رفته است؛ با این 

بیشترِ شود که چرا  حال این پرسش مطرح می
نویسان به التزام کمتر اهمیت داده و به  بالغت

ویژه در پیوند با قرآن، آن را چندان جدی 
اند؟ و هیچ منبع بالغی به وجود التزام  نگرفته

است؟ به نظر  ای نکرده در قرآن کریم اشاره

                                                                                
 90، 5904و رادویانی  20، 5394معتزّ  )ابن« اعنات»اصطالحاتِ  .5

)در « ماالیلزم لزوم»( و 40، 5904و وطواط  992، 5909و رازی 

« تشدید»و « تضمین»، «الزام»بسیاری از کتب عربی و فارسی(، 

اند و واژة  التزام اطالق کردهعناوین دیگری است که برخی به 

به سبب روانی و کوتاهی و نداشتن معنایِ منفیِ تکلّف، « التزام»

و « تضمین»، «الزام»برگزیده شد. گویا نخستین بار تفتازانی 

 مختصر المعانی( و 072)ص المطوّل را در دو کتاب« تشدید»

 ( آورده است.451)ص

رسد علّت اصلی امر، به واژگانِ وضع شدة  می
، «التزام»گردد؛ یعنی اصطالحات  این آرایه بازمی

و... به دلیل « تشدید»، «لزوم ما الیلزم»، «اعنات»
و « تکلّف و سختگیری»در برداشتنِ معنای 

، بارِ معناییِ مثبتی «خود را به دشواری افکندن»
با احادیث و به  کم در پیوند ندارند و دست

نوازی به نظر  ویژه وحی، اصطالحات چشم
برای رهایی از چنین سوءبرداشتی باید  آیند. نمی

گونه توجیه و تفسیر کرد که هر  زیبایی التزام را این

دست باشد، به  اندازه گوینده در سخنوری چیره

همان میزان، سخن به دور از تکلّف و دشواری 

ن، آشکارا دیده صرف نظر از قرآ 4خواهد بود.

شود که شاعرانی چون ابوالعالء معرّی، سعدی  می

سان روان و به شیوة سهل و ممتنع این  و حافظ چه

گیرند و شنونده  صنعت را در کالم خود به کار می

کند. از سویی نیز  کمترین تکلّفی را احساس نمی

تر و به دور  تر و روان این امر در قرآن بسیار ژرف

گیرد، و این سهولت و روانی  میاز تکلّف انجام 

چنان است که یافتنِ آیاتی که التزام دارد و مثالً 

همة حروف الفبا در آن آیات به کار رفته، خود 

ها پس از نزول قرآن  امری متکلّفانه است و قرن

 کشف شده است.

این مقاله این است که  های اصلیِ پرسش

ظرفیت صنعت التزام در پهنة ادب فارسی و عربی 

چه اندازه است و چه انواعی دارد و کدام یک از 

ها در نظم و نثر این دو زبان نمود و  این گونه

 بازتاب پیدا کرده است؟

                                                                                
 اند: ره کردهبرخی به شرط متکلفانه نبودن التزام اشا .4

این صنعت چه در شعر و چه در نثر زمانی زیبا و پسندیده »

افتد که با تصنع و تکلف همراه نباشد و به خاطر آن شاعر و  می

البالغة  یفنقل به ترجمه از « نویسنده خود را به رنج نیفکند.
 (.540)ص العربیة علم البدیع
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 پیشینة پژوهش
دربارة صنعت التزام تقریباً همة کتبِ بدیعیِ عربی، 

اند که در متن مقاله بدان  تعریف واحدی را آورده

عالوه  اشاره خواهد شد و در کتب بدیع فارسی نیز

چه  هایی به غیر از آن بر آن تعریف، مصادیق و گونه

 کی چیه شود؛ اما در کتب بالغی عربی آمده دیده می

در حوزة تطبیق و مقایسة  کتب و مقاالت نیاز ا

اسلوب بیانی التزام و گوناگونی آن در زبان فارسی و 

عربی که موضوع این پژوهش است، بحثی چنین 

بندی و بررسی  شیوة بخشگسترده و جامع و با این 

اند و تا زمان نگارش متن حاضر در  به عمل نیاورده

ای با این عنوان و موضوع به این  هیچ کتاب یا مقاله

های فنون  امر پرداخته نشده و تنها برخی کتاب

که در متن مقاله بدان پرداخته شده -بالغت قدیم 

اند. در  به اجمال به یکی دو وجه آن پرداخته -است

اإلبداع و لزوم ما الیلزم »و مطالعات امروزی کتاب پرت
نوشتة محمد عبدالعظیم، به اشکال  «في األدب

پردازد و  گوناگون التزام ادبی و کارکردهای آن می

نقد »محمد فشارکی در بخشی از کتاب خود با عنوان 
التزام را در دو مقوله محدود کرده و شواهد آن  «بدیع

الدین  ب داده است. جاللرا در ادبیات فارسی بازتا

به  فنون بالغت و صناعات ادبیهمایی در کتاب 

التزام حروف در غیر سجع و قافیه نیز پرداخته است. 

بدیعیه سرایی »در قلمرو مقاالت، پژوهشی با عنوان 
به قلم مجاهد غالمی، و  «در ادب فارسی و عربی

، 37)زمستان  لسان مبینحسین آقاحسینی در فصلنامة 

م، شمارة ششم( چاپ شده که در آن به سال سو

هایی از شاعران ایرانی و عرب  بررسی تطبیقی قصیده

پردازد که خود را در هر بیت به آوردن یک یا چند  می

 اند. صنعت بدیعی ملتزم کرده

 التزام در بالغت و نظم و نثر فارسی و عربی
نویسان فارسی دربارة  تعریفی که در آن عموم بالغت

القول هستند این است که شاعر و دبیر در  قالتزام متفّ

نظم و نثر چیزی را به تکلّف بیاورد که بدان نیاز 

های آن،  نباشد. برخی از ایشان در مصداق

های گوناگون دارند. از جمله برخی التزام را  دیدگاه

تنها در قافیه و سجع دانسته و برخی دو قافیه کردنِ 

و برخی دیگر، ابیاتِ یک قطعه را التزام برشمرده 

های یک دانش در یک بیت را التزام  آوردن واژه

 تلخیص»اند. ولی در کتب بالغت عربی مانند  دانسته

و...  «مختصرالمعاني« »المطوّل« »اإلیضاح« »المفتاح

ها را تعریفِ التزام قلمداد کرده  تنها یکی از مصداق

و آن را محدود به حرفِ رَوی در قافیه و سجع 

های  ای که در دانش یکی از کتبِ پایهاند.  دانسته

سکّاکی است که  العلوم مفتاحزمان، نوشته شده، 

 تلخيص خطیب قزوینی بخش بالغت آن را به نام
های متمادی در  خالصه کرده که قرن املفتاح

های علمی جهان اسالم تدریس شده و  حوزه

است. تعریف  های بسیاری بر آن نگاشته شده شرح

لزوم ما الیلزم: و » اب چنین است:التزام در این کت

الرّويّ، أو ما في معناه من  حرفِ یجيء قبلَ هو أن

ه تعالي: في السّجع، نحو قولِ الفاصلة، ما لیس بالزمٍ

و قول عبد  ﴾وَأَمَّا السَّائِلَ فاَلتَنْهَرْ ٭فَأَمَّا الْیَتِیمَ فاَلتَقْهَرْ ﴿

 ان:اهلل بن الزّبیر األسدي في عمرو بن عثمان بن عف
 يیّتنِمَ تْراخَتَ إنْ اًومْرعَ رُسأشْکُ

 تِلَّجَ يَهِ إنْ وَ نْمْنُتَ لم أیادي

 هدیقِصَ نْعَي نَالغِ وبِحْجُمَ یْرُغَيً تَفَ

 تِلَّزَ عْلُالنَّ إذاي کْوالشَّ رظْهِمُ وال

 کانهامَ يخْفَیَ یْثُحَ نْمِ خلّتي يأَرَ

 «1تجلّتِي تَّحَ عینیهي قذ تْفکانَ

                                                                                
عر نسبت داده این ابیات در منابعِ معتبرِ گوناگون به چند شا .5

، منسوب به جاحظ األمل و المأمول گونه است:    شده که بدین

(، به 04)ص یالقال یفی شرح أمال یالآلل البکری در(، 54)ص

(، ابنِ داوودِ 152)ص الرسائل جاحظ در .  یاألسود الدوئل أبی
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 (202-200، 2000 ي)القزوین
یعنی: لزوم ما الیلزم آن است که پیش از حرفِ 

رَوی یا هرچه در فاصله به معنایِ رَوی است، 

چیزی ]صامت یا مصوّتی[ بیاید که در سجع، 

نیازی بدان نباشد. مانندِ این سخنِ خداوندِ متعالِ: 

پس » 1﴾وَأَمَّا السَّائِلَ فَالتَنْهَرْ ٭فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَالتَقْهَرْ ﴿

و « هرگز یتیم را آزرده مساز و گدا را از خود مران!

این سخنِ عبداهلل ابنِ زبیرِ أسدی در ]ستایشِ[ 

از عمرو سپاسگزار »عمرو بنِ عثمانِ بنِ عفّان: 

منت وی با  های بی خواهم بود، آنگاه که بخشش

شکوه و شوکت، مرگ را از من دور کند. او 

ال و وفور مردی است که هنگام فراخی م جوان

بر دوستش  ،یو دشوار یسخت نعمت و نیز هنگام

ای از خود نشان  وفادار است و شِکوِه و گالیه

آمد )با  هایم را که به چشم نمی او لغزش، دهد نمی

ها را که  هوش و درایت خویش( دریافت و آن

دید، )با  چون خار و خاشاکی در چشمانش می

 «تدبیرش( زدود و از میان برد.

شود، ملتزم  که دیده می چنان 4عریفدر این ت

شدن به تکرارِ صامت یا مصوّت پیش از حرف 

روی را به عنوان تعریف التزام یاد کرده است. در 
 

 معجم الشعراء(، مرزبانی در 913)ص الزهرةاصفهانی در 

وفیات در  خلکان ابن  عدی.  (، به محمد بن سعید س497)ص

( به ابراهیمِ بنِ عباسِ صولی.   400/ 4) األعیان ابناء اهل الزمان

خزانة األدب و لب در و عبدالقادرِ رازی  یناألغاراغبِ اصفهانی در 

(، به عبداهللِ بنِ زبیر 959/ 9) معاهد، و عباسی در لسان العرب

جز دیوانِ محمدِ  که بهیِ جالب توجّه این است  اند. نکته نسبت داده

بنِ سعیدِ سعدی که در دسترسِ نگارندگان است، ابیات، در دیوانِ 

 زبیر هست! هر سه شاعر یعنی، دوئلی و صولی و ابنِ

 .3،57ضحی  .5

این تعریف محدود سکاکی و خطیب در همه کتب بدیع عربی  .4

 به رسمیت شناخته شده و چیزی بدان افزوده نشده است. مانند:

 ص ،اصول البالغیة العربیةی دراسة تاریخیة فنیة ف ین العربالبیا

909. 
 .943 ص ،جواهر البالغة فی المعانی و الیبان و البدیع

 حالی که این، تنها یکی از مصادیق التزام است.

نویسندگان این مقاله التزام را بر اساس تعریفی 

هایی که در شعر و  که آورده شد و بر پایة مصداق

شاعران و نویسندگان، نمود عینی و عملی یافته نثر 

بندی کرده و بررسی  است، در هشت شیوه دسته

 .کنند می

نویسان، التزام را جزو صنایع لفظی  همة بالغت

اند. دلیل امر این است که به تعریف آن  قلمداد کرده

توجّه نکرده و بیشتر به چند مصداقی که در کتب 

اند. ولی با  تهاند، مطمح نظر داش خویش آورده

افزودن مصادیق دیگر که در راستای تعریف التزام 

التزام لزوماً صنعتی شود که  است نتیجه چنین می

و طبیعی است که چند مصداقی را که  لفظی نیست

اند، مانند دو قافیه  نویسان آورده بسیاری از بالغت

آوردن یا التزام در قافیه و سجع، صنعتی لفظی 

برخی روشن خواهد شد، که  است؛ ولی چنان

های معنوی و درونی کالم  های التزام، جلوه شیوه

توان گفت نفس التزام  و حتی می بخشد را نیرو می

هایش، صنعتی معنوی است و تنها  فارغ از مصداق

نماید. از میان  در نمودِ ظاهری گاهی لفظی می

، شیوة نخست تا پنجم لفظی؛  گانه های هشت شیوه

 م معنوی هستند.و شیوة ششم و هشت

آید و در  نکتة مهمی که از تعریف التزام برمی

کتب بالغت صریحاً بدان اشاره نشده، این است که 

آوردن هر صنعتی در یک بیت التزام نیست؛ بلکه 

شود که شاعر آن را  زمانی این امر التزام شمرده می

در همة ابیاتِ شعر تکرار کند. این امر دربارة بیشتر 

تزام )به جز شیوة هشتم( صدق های ال مصداق

کند. صنایعی مانند ایهام و جناس و... کارایی و  می

اند و صرفِ  اثر هنری خود را در بیت گذاشته

وجودِ صنعتی در بیت، التزام نیست بلکه شاعر باید 

در همة ابیات غزل و قصیده و مانندِ آن، ملزم به 
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کل »تکرار آن صنعت شده باشد. اما ذاتِ آوردن 

از یک بیت، « ستردن حرفی مانند الف»یا « االفب

صنعتِ التزام است ولی صنایعی مانند جناس و 

 ایهام و غیره فی نفسه التزام نیست.

هـای نن در   گانه و نمونـه  های هشت بررسی شیوه

 نظم و نثر فارسی و عربی:

این  التزامِ یک یا چند حرف یا مصوّت در قافیه:

سی و عربی دیده گونه التزام، از آغازِ شعرِ فار

شود و در کتب بالغی هر دو زبان مطرح  می
 شده است. نمونه از رودکی:

 زهی فزوده جمالِ تو زیب و آرا را
 شکسته سنبلِ زلف تو مشکِ سارا را

 ازسختی که خورم آهن دل قسم به آن
 ه زار طرح نه ادست سنگ خارا را

 دارم که از تو هیچ مروّت طمع نمی
 دالن مدارا را که کس ندیده ز سنگین

 (200)نفیسی، 
، «سارا»، «آرا»هایِ شعر عبارت است از:  قافیه

« ا»التزام شعر در صامت «. دارا»، «خدا را»، «ما را»

است و « ر»و نیز در صامت « ر»پیش از حرف 

را قافیة شعر « دیبا»و « دریا»های  توان واژه می

 ساخت.

 نمونة دیگر از سعدی:

  تان گُلیبرد از بوس هر روز باد می

 کند دل مسکین بلبُلی مجروح می

 مألوف را به صحبت ابنای روزگار

 ب ر جور روزگار بب اید تحمُّلی.

 (139)سعدی، 

های غزل، چنگُلی، تزلزُلی، سنبُلی، تحوُلی،  قافیه

تجمُلی، غلغُلی، پُلی و تفضُلی است و به دلیل 

توانست  این قوافی، شاعر می موصوله بودنِ

ند دِلی، گِلی، حاصِلی، عوامِلی، وَلی هایی مان واژه

 گاه قافیة شعر بیاورد. و... را در جای

این گونه التزام در شعر فارسی بسیار پرکاربرد 

است و حافظ و بیشتر از او سعدی بسیار از آن 

 بهره برده است.

 نمونة دیگر از سعدی:

 سرو بستانی تو یا مه یا پَری

 یا ملک یا دفتر صورتگَری؟

 (101)سعدی، 

که در سراسر غزل ملتزم به حرکت فتحه در 

 است. ها شده قافیه

 از حافظ:

 شد و دلبر به مالمت برخاست  و دینم  دل

 کز تو مالمت برخاست.  گفت با ما منشین

 بنشست خوش بزم دمی  در ای شنیدی که که

 ؟برخاست به ندامت در آخر صحبت که نه

 زبان الفی زد ن لب خندان بهآشمع اگر ز

 برخاست غرامت به ها تو شب عشاق پیش

 ار گل و سرو بهاری ز کن اد ن ب ر چمد

 و قامت برخاست آن عارض به هواداری

 (09)حافظ، 

این غزل در دو جا ملتزم شده  ةحافظ در قافی

؛ شاعر «م»  حرف دخیلِ 4  الف تأسیس 5است: 

را نیز « صالبت»و « حجّت»هایِ  توانست واژه می

 قافیه سازد.

 ز سعدی:نمونه ا

 کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

 نظر با ت و ن دارد مگ رش ن اظر نیستیا 

 هرکس بیند تو که دیدار حالل است ن ه

 حرامست بر آن کش نظری طاهر نیست. که 

 (934)سعدی، 

ظاهر، آخر، صابر، »های  های غزل، واژه قافیه

است. شاعر « نادر، ذاکر، قادر، حاضر، ناصر، قاصر
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هایی مانند  توانست الفِ تأسیس را نیاورد و واژه می

غزل سازد. از سویی  ةو... را قافی« مُثمر»و « مُسکِر»

آورده است،  «فاعِل»های غزل را بر وزن  شاعر قافیه

را نیز « سِر»و « وامرا»ة در حالی که مثالً واژ

 توانست قافیه کند. می

 تفاوت این نوع التزام در شعر فارسی و عربی:

الف تأسیس در فرق این است که آوردن  تیننخس

نه تنها التزام نیست بلکه نیاوردن آن از  شعر عربی

عیوب فاحش و مسلّم قافیه است. این تفاوت در 

توجّه  ةنگرش اهل دو زبان به زیبایی قافیه شایست

« سِر»و « اَوامِر» ةتواند دو واژ است. شاعرِ عرب نمی

نه تنها امکان  را قافیه سازد. ولی در شعر فارسی

« گازُری» ،«گوهَری» ،«اَوامِری»ة دارد، بلکه دو واژ

 شوند. نیز قافیه می« سَری»و « لُری»و 

 شود: در این قصیده از متنبّی التزامی دیده نمی

 اسِدُوحَ فيَّ الِالخَ ذاتِ عَواذِلُ

 لَماجِدُ مِنّي الخَوْدِ إِنَّ ضَجیعَ وَ

 قادِرٌ وَهْ وَ ثَوْبِها عَن یَداً یَرُدُّ

 وَ راقِدُوَهْ ى في طَیْفِهاوَیَعْصي الهَوَ

 ىمَتى یَشْتَفي مِنْ العِجِ الشَوْقِ في الحَشَ

 مُتَباعِدُ قُرْبِهِ في لَها مُحِبٌّ

 وَةٍـْخَل ارَ في كُلِّى العَإِذا كُنْتَ تَخْشَ

 1رائِدُـالخَ الحِسانُ تَتَصَبّاكَ مْفَلَ

 (020، 1ي ج)برقوق
و  م ت باِعد   ،راِقد   ،ماِجد  ، واِسد  ح  »اگر این قوافی 

                                                                                
نکوهشگرانِ )دلبرِ( صاحب خال که او را به خاطر عشق من » .5

برانند؛ چون که آن دلبر با فردی بزرگوار  کنند، رشک سرزنش می

دارد؛ با وجود  ر باز میهم آغوش شده است. وی دست از دلب

که بر دستبازی تواناست و حتی در هنگام خواب نیز در خیال  این

ای که با وجود  پیچد. دلباخته دلبر از فرمان هوی و هوس سر می

های عشق  از گدازه چگونهجوید،  نزدیکی، از دلبر خود دوری می

هراسی،  شود و تو تا هنگامی که در هر خلوتی از ننگ می رها می

 «خوانند. روی تو را به بزم عاشقی فرا نمی شیزگان مهدو

الف »در شعر فارسی به کار رود، هم در « اخل راِئد  

)به « حرف دخیل ةکسر»و هم در حرکت « تأسیس

اشباع در  سبب موصوله بودنِ قافیه که باعثِ

شاعر  شود. شود(، التزام ایجاد می آن می خواندنِ

 :دو راه دارد ،این گونه قافیه عرب برای التزامِ

سان آوردن حرف دخیل )مثالً حرف    یک5

 د(.جد و ساجدر ما« ج»

« ر»  تکرار حرف ماقبل تأسیس )مانند حرف 4

 ائد(.راقد و خردر 

شعر عربی و فارسی  ةکه در قافیدومین تفاوتی 

است. در شعر « قید»شود، اختالف در  دیده می

و « مُجیب» ،«حبیب» ،«صلیب»های  فارسی واژه

توان  نمی« مُجاب»و « غریب» ةژرا با وا« غروب»

قافیه ساخت، حتی اگر موصوله باشند. ولی در 

 ةشعر عربی این شیوه کاربرد فراوانی دارد. نمون

 جاهلی است: ةاز شعرای دور لأعادای ابن مسو زیر از 

 اللُؤمِ عِرْضُهُ یُدنَس مِنَ إِذا المَرْءُ لَم

 جَمیلُفَکُلُّ رِداءٍ یَرْتَدیهِ 

 یدُنایلٌ عَدِقَلِ نّاتُعَیِّرُنا أَ

 قَلیلُالکِرامَ  إِنَّ لَها فَقُلْتُ

 مَنْ كانَتْ بَقایاهُ مِثلَنا ا قَلَّمَ وَ

 ولُهُكُوَ ى لِلْعُلىامَتَسَ ابٌشَبَ

 ذِكرُهُ شاعَ الَّذِي دُالفَرْ لَقُاألَبْ هُوَ

 2یَطُولُوَ  رامَهُ عَلَى مَنْ یَعِزُّ

 (222ص 2ج 2002)هاشمي، 
 متنبّی: دیگر از ةنمون

                                                                                
اگر خوگرفتن آدمی با فرومایگی و پستی، مایة خواریش » .4

کند. آن زن  نگردد، هر لباسی که بر تن کند بر قامتش زیبا جلوه می

گیرد، پس به او گفتم که آبرومندان  بر تعداد اندک ما خرده می

نگیر ما و هماالن ما نخواهد اندکند و کاستی در شأن و منزلت دام

اند. این  ها چشم دوخته شد؛ چون که پیران و جوانان ما به بزرگی

اش آفاق را درنوردیده، و از  ( شهرهسموألقلعة منحصر به فرد )

 «دسترس تجاوزگران به دور مانده است.
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 یبُیُرِمَنْ  أَرابَكَ أَیَدْري ما

 وبُالخُطُى إِلى الفَلَكِ هَلْ تَرْقَ وَ

 كُلِّ داءٍ ةِهمَّ فَوْقَ جِسْمُكَ وَ

 یبُعَجِ مِنْهُ أَقَلِّها فَقُرْبُ

 ى بِداءٍکْوَكَ الشَّوبُكَیْفَ تَنُوَ 

 وبُیَنُ اثُ لِماسْتَغَالمُ أَنْتَ

 فیهِ لَیْسَ مَلِلْتُ مُقامَ یَوْمٍ

 یبُصَبِ دَمٌ وَ ادِقٌصَ انٌطِعَ

 المَلكُ تُمرِضُهُ الحَشایا أَنتَ وَ

 1الحُروبُ تَشفیهِ وَ لِهِمَّتِهِ

 (201 ،1ي ج)برقوق

 7های فاصلهبه همین دلیل است که گاهی در 

شود؛ مثالً  ، تکرار این مصوّت رعایت نمیقرننی

« یشعرون»با « مؤمنین»و « ینفقون»با « متّقین»

ذَلِكَ الْکِتَابُ الَرَیْبَ فِیهِ ﴿ شود: له آورده میفاص هم

یُقِیمُونَ الصَّالةَ  الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ ٭ لِّلْمُتَّقِینَهُدًى 

مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا  وَ﴿...﴾یُنفِقُونَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  وَ

یُخَادِعُونَ اللّهَ  ٭ مُؤْمِنِینَبِمَا هُم  بِالْیَوْمِ اآلخِرِ وَ بِاللّهِ وَ

مَا  مَا یَخْدَعُونَ إِالَّ أَنفُسَهُم وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ وَ

 9﴾یَشْعُرُونَ

ویژه کتب بالغیِ    در برخی از کتب بالغی به

که یک بیت  اند هایی آورده عربی، برای التزام نمونه

                                                                                
داند که را آشفته کرده است  چه مایة رنجوریت شده می آیا آن». 5

کشند؟ تنت فراتر از عزم  ها سر به فلک می تیو آیا بالها و سخ

ترین نوع آن به  اراده هر درد و بیماری است، پس نزدیکی ضعیف

آید در حالی که  انگیز است. چگونه بیماری سراغت می تو شگفت

زنی  تو هنگام وقوع بحران فریادرسی. تو از روزی که عاری از نیزه

پادشاهی که به و خونریزی باشد ملول و خسته ای و تو همان 

خاطر تالش و همتش بسترنشینی بیمارش کند و ستیز و نبرد 

 «بهبودش سازد.

 اند. سجع را در قرآن فاصله گفته .4

 .3، 9، 9، 4بقره  .9

از قطعه شعری است و سراسر شعر التزام ندارد. 

این امر باید در کلّ ابیات دیده شود تا  که حال آن

هنر شاعر به نمود آید؛ وگرنه بسیاری از ابیات 

 اند: فارسی و عربی این گونه

 نمونه از سعدی:

 صفاست اهل  صبر سیرت   دل که صبر کن ای 

 عشق احتمال، شرط محبّت وفاست. ةچار

 (905)سعدی، 

های  بیت التزام دارد ولی چون شاعر قافیه ةقافی

عدی را بدون التزام آورده است، نباید جزو ب

 های هنری به شمار آورده شود. التزام

برای نمونه قصایدی که تنها در بیت نخست 

و طغرایی  خورد، از خاقانی آنها التزام به چشم می

 شود: اصفهانی در زیر آورده می

 چو گل بیش ندهم سران را صُداعی

 کنم بلبالن طرب را وِداعی

 (070)خاقانی، 

 عَنِ الخَطَلِ صانتْني الرَّأي أصالةُ
 الع ط لِ  ل د ى ينزان  ت   لِ ي ة  الف ض  و ِحل  

 أوّالً شَرَعٌ جْدِيمَ یراً وأخِ يجْدِمَ

 مْسِ في الطَفَلِحَى كالشَّأْدَ الضُّمْسُ رَالشَّ وَ

 اإلقامَةُ بالزَّوراءِ السَکَني فِیمَ

 4ناقتي فیها و ال جَمَلي بِها و ال

 (11 ،10ج 1011 الحموي)

در « و... ي، نزاعي، اطالعيسماع»های  واژه

الطَفَلِ، جَملي، »هایی نظیر  خاقانی و واژه ةقصید

های بدون  در شعر طغرایی قافیه «و... زُحَلِ، الحِیَلِ
                                                                                

دارد و زیور ادب  گویی نگاه می اندیشی مرا از بیهوده نیک» .2

گاه من  آراید. به راستی که منزلت و جای مایگی مرا می هنگام بی

چنان که  غاز و پایان کارم )در وزارت( برابر است؛ همدر آ

خورشید هنگام ظهر و زمان غروب یکسان است. به چه دلیل در 

بغداد ساکن شوم، در حالی که نه این خاک سرزمین من است؛ و 

 «نه دوست و مونسی دارم؛ و نه کاری در آنجا دارم.
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 التزام هستند.

 شعر فارسی شاعری نیست که همة  در تاریخ 

ابیات دیوانش را در التزام سروده باشد؛ ولی در 

گاه از آن ابوالعالء معرّی است  ربی، این جایشعرِ ع

او جزوِ این دست از التزام به شمار « لزومیّاتِ»و 

ابیاتِ شعر، التزام را رعایت  ةآید و شاعر در هم می

 کرده است. مانند این قطعه:

 جَهْلِهِم مِنْ تُهُموَجَدْ لِألَنامِ ما

 عامِ أَوِ النَعَمأَشْباهَ النَّ ینِبِالدّ

 لٌ وَصَلَ الجِدالَ وَقَد دَرىفَمُجادِ

 نَّ الحَقیقَةَ فیهِ لَیسَ كَما زَعَمأَ

 بَصائِراً أَنَّ ظّارُالنَّ ىعَلِمَ الفَتَ

 ى الْیَقینُ وَكَمْ یُعَمعَمِیَتْ فَکَمْ یَخْفَ

 بُعِثتُ بِمِلَّةٍ غَضاً یدُسِ لَو قالَ

 1نَعَم :مِنْ عِنْدِ رَبي قالَ بَعْضُهُمُ

 (001 ،2ج المعرّي)
ماقبل آن در  ةدر حرف عین و حرکت فتح

 ةهای این ابیات، التزام رخ داده است. نمون قافیه

 :لزومّيات ابوالعالءدیگر از 

 الرِّضَى دَارِ إِلى نيأَخرِجْ رَبِّ یا

 کُوسُعالَمٌ مَنْ عَجَالً فَهَذا

 بَعضُها تَحَوَّلَ كَدائِرَةٍ ظَلُّوا

 مَعکوسُ بَعضِها فَجَمیعُها مِن

 تَرَى مَنْ ضَلُوَ أَفْ نَهُمُبَیْ الكَیسَ

 یَکوسُ لُ العَقِیرِدِینِهِ مِثْ في

                                                                                
ر حوزة شان د مردمان را چه شده است که از فزونی ناآگاهی» .5

اند. پس پژوهشگر به مباحثه  دین چون شترمرغ و چارپایان شده

پنداشت نیست.  گونه که می پرداخته و دریافته است که حقیقت آن

اند؛ پس  بیننده دریافت که دیدگان )از درک حقیقت( کور شده

که اگر گرگ  پنهان و مهجور مانده است؛ چنان قدر هچیقین 

یش و آیین از جانب خداوند ای مدعی شود که با یک ک بیشه

 «پذیرند. است، برخی ادعای او را می برانگیخته شده

 وَ بِاألَذى الرَّباحَ رِغَونَ بِالخُسْیَبْ

 مَوكوسُ فَکُلُّهُم الثَّوابِ نَحُسْ

 التَحُوطُ رَعِیَّةً مُلُوكاً وَ أَرَى

 2وَ مُکُوسُ جِزیَةٌ خَذُتُؤْ فَعَالمَ

 (22 همان)
دو مورد التزام آورده در این ابیات شاعر در 

«. و»  مصوّت بلند 4«. کاف»  حرف 5است: 

گونه که گفته شد تکرار آن در شعر عربی  همان

 ضروری نیست.

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوا إِذَا ﴿نمونه در نثر مانندِ این آیات: 

 وَ ٭ مُّبْصِرُونَمَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم 

و  0﴾یُقْصِرُونَخْوَانُهُمْ یَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ الَ إِ

إِن یَرَوْا آیَةً  وَ ٭ الْقَمَرُانشَقَّ  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ﴿

فَأَمَّا الْیَتِیمَ ﴿و  4﴾مُّسْتَمِرٌّیَقُولُوا سِحْرٌ  یُعْرِضُوا وَ

 ﴾تَنْهَرْأَمَّا السَّائِلَ فَال وَ ٭ تَقْهَرْفَال
مانند این سخنِ پیامبر که سعدی در گلستان و 

 دْزْدُتَ بّاًغِ يرْنزُ»است:  ( آن را آورده12)سعدی، 

تر  داشتنی )دیر به دیر به دیدارم بیا تا دوست .«بّاًحُ

شوی.( و نیز این احادیث از پیامبر)ص( )به نقل از 

)به  .«لُاُصاوِ كَو بِ لُحاوِأُ بكَ مَّهُاللّ»(: 40وطواط 

و  ستیزم.( کنم و به پشتیبانیت می الش مییاریت ت

)هرگاه که  «.یْطانُالشَّلَّطَ سَتَ لْطانُالسُّشاطَ إذا اسْتَ»

 سلطان از کوره در رود، شیطان سر بر آورد.(
                                                                                

درنگ مرا به سرای خرسندی برسان، این جا دنیایی  خدایا بی» .4

هایی متمایز هستند، پس  چون دایره وارونه است. )مردمانش( هم

جملگی ناهمگون و غیرمعمول هستند. هیچ بینش و درکی ندارند؛ 

ارترینشان چون شتری است که با توان سه پای خود که دیند چنان

جویند، و با آزاررساندن  دهی سود می کند. با زیان حرکت می

بارند. پادشاهان  طلبند؛ از این رو همگی زیان بهترین پاداش می

نسبت به مردم احساس مسئولیتی ندارند پس گرفتن باج و مالیات 

 «چه توجیهی دارد؟

 .474، 475اعراف  .9

 .4، 5مر ق .2
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 زومُلُ العطْنِ یْقِمن ضَ (:نمونه از سخنان علی)ع

لْ عْمَالتَ دستی است.( )ماندن در وطن از تنگ .نِطَالوَ

)نه کار نیکی را  .حیاءً هُكْترُو ال تَ ریاءً یْرِلخَا نَیْئاً مِشَ

از روی ریا انجام بده و نه آن را از روی شرم رها 

  ساز.(

 (495و51)خوانساری 

 التزامِ حرفی که خود چند حالت دارد:

و... « یاء»و « الف»مانندِ  انداختنِ حرفی پرکاربرد

سخنی، که در شعر و نثر فارسی و  ةاز بیتی یا پار

بی نمونه دارد؛ ولی تنها در کتب بالغی فارسی عر

 مطرح شده است.

در برخی کتب بالغی فارسی، مانندِ وطواط 

( این مورد 579( و رادویانی )07( و هدایت )02)

؛ و در کتب «حذف یا تجرید یا مجرد»را زیر عنوان 

 ياحلمو ( و 500و  0) املدينبالغی عربی، مانند 
صنعتی « حذف»تحت عنوان  (229ص 4، ج5390)

( آن را از فروعِ 00اند و همایی ) جداگانه آورده

 التزام دانسته است.

 مانندِ این بیت رشیدِ وطواط:

 ب خشِ کش ورگی ر خس رو م لک

 که زِخلقش به عدل نیست گزیر

 خس رو ش رق ک ز س ر ت ی غش

 هست دشمن همیشه جفت نفیر

 قصر مجد و شرف بدوست رفیع

 رچشم فضل و کرم بدوست قری

 (00)وطواط، 

و گاهی دو حرف پرکاربرد از یک قصیده 

( با حذف 09اندازند. ادیب )به نقل از هدایت  می

 است: گفته« راء»و « الف»

 بخم دوست خمب زلف دو چو شد قد من

 دل من شد چو دو چشم دژم دوست دژم.

 و خوشست گشت  صنم   چشم و  لب وقف  من   دل

 م؟و چشم صن نکن وقف لب  کیست کو دل

نزد من کتابی است شاملِ »گَرَکانی گفته است: 

فصول و ابواب و حکایات و نثر و نظم که به کلّی 

خالی از الف است: صدرنشینِ مجلسِ سخنوری و 

 «گستری... بهینِ نسخة کتبِ فضیلت

 (453)گرکانی، 

آوران  در زبان و ادبیاتِ عرب نیز در میانِ زبان

ایی شاید ه است که گاهی خطبه رسم چنین بوده

اند. مانندِ  کرده البداهه از این جنس ایراد می فی

« الف»منسوب به علی)ع( که تهی از حرفِ  ةخطب

حُمِدَتْ مَنْ »شود:  است و با این عبارت آغاز می

هُ و هُ رحْمتُعَظُمَتْ مِنَتُّه و سَبَغَتْ نِعمَتُه و سَبَقَتْ غَضَبَ

 «و بَلَغَتْ قَضِیَّتُهُ... تْ مَشِیئَتُهُذَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ و نَفَ
که منّتش بزرگ  آن»( ترجمه: 500ص 0)المدنی، ج

و نعمتش کامل باشد و مهربانیش بر خشمش پیشی 

اش روا باشد و  گیرد و سخنش گیرا شود و خواسته

 «حکمش جریان یابد ستودنی است.

 واصل ابن عطاءگویند شخصی در میان جمعی از 

پرسد:  وده است، میناتوان ب« راء»که در ادای حرف 

به عربی چه « نیزه بیفکن و بر اسب بنشین»عبارت 

طْرَحْ رُمحَك اِ»باشد؟ و قصد او این بوده که بگوید 

ألْقِ »دهد:  و او فوراً پاسخ می «و اركَبْ فَرَسَك

«. راء»ای با حذفِ  جمله «قناتَك و اعْلُ جَوادَك!

 (01)نقل به مضمون از وطواط، 

بو الحسن علي أدعي است م ابن معصوم المدني

 )نك:)شاعر و ادیب علوي،  بن الحسین الهمداني

 (410ص 0ج به نقل از الثعالبي 101ص 1ج المدني

اي سروده است كه خود را بر حذف حرف واو  قصیده

 :.مکلف ساخته است

 بَرْقٌ ذَكَرْتُ بِهِ الحَبائِب

 لَمَّا بَدَا فَالدَّمْعُ ساكِب
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 مُنْهَلَّةٌ أَ مَدَامِعِي

 هاتِیكَ أَمْ غَزرُ السَّحائِب

 أَدْمُع يءَلَآلِ نَثَرَتْ

 1تَرِعْها كَفُّ ثاقِبقْتَ لَمْ

 (101ص 1ج )المدني

این شیوه نیز در شعر و  دار: نیاوردنِ حروفِ نقطه

آن باز  ةنثر فارسی و عربی نمونه دارد. نمون

ای است که منسوب به امام علی)ع( است:  خطبه

مُصوِّرِ كُلِّ  وددُالوَ كِود المالِالمحْمُ كِالملِ هِلّلِ مْدُالحَ»

رُود. ساطِحِ المِهاد و مُوَطِّدِ لُود و مَآلِ كُلِّ مَطْمَوْ

 مِالِعَ طار وهِلِ األوْطارِ وَ مُسْسِلِ األمْواد وَ مُرْاألَطْ

 رِوِّکَها و مُکِهْلِمُ مْالك وَاأل رِمِّدَها و مُكِدْرِسْرار و مُاألَ

 2«ها...رِصْدَو مَ ورِمُاألُ دِوْرِمَ رها وَرَّکَمُ ور وَهُالدّ

 (220)بیضون، 

 هلل الممدوحِ الحمدُ»حریری:  ةو مانند این مقام

 سمِحَلِ وِّالمدعُ العطاءِ الواسعِ اآلالءِ المحمودِ االسماءِ

 ماح ووأهل السّمالك األمم و مصوّر الرمم.  .وآءِاأل

 0«م...إرَ هلك عاد ومُ الکرم و

 (440ص 2ج )الحموي
                                                                                

که پدیدار  آورد به محض این پرتوی که دلبران را به خاطرم می» .5

های ریزان چشم است  آورد. آیا این اشک شود اشکم را در می می

بارد که از  یا انبوه باران ابری است؟ مروارید اشکی را فرو می

 «دسترس انسان تیزبین دور است.

است  یو مالک شیاست مورد ستا یرا که پادشاه اییسپاس خد». 4

هر طرد شده گاه  پناهو  گر هر مولودصورت .مهربان و با محبت اریبس

ها و  کوه ةها و صحراها و برپاکنند است. گسترانندة دشتی ا

و  ها پیچیدگی ةکنند ها و آسان فروفرستندة باران ،هاست یبلند

کنندة  ویرانو درهم کوبنده و  عالم و دانا به همة اسرار ،ازهاستین

 از نوهاست. روزگاران را به سرانجام رسانده و آنان را  دارایی همة

 .«همة امور است آغاز که کانون و ؛ چنانآورد یبه عرصة وجود م

هایش مورد  هایش ستوده، نعمت سپاس خدایی را که نام» .9

ها، فراخوانده شده برای برطرف کردن  سپاس، گسترانندة بخشش

هاست. دارای خوی  ن استخوانآفری ها و شکل ها. مالک ملت سختی

 «بخشندگی و سخاوت و درهم کوبندة قوم عاد و ارم است.

ای  هایِ آن در نظم پارسی قصیده از نمونه

نقطه از بدرالدینِ جاجرمی است )به نقل از  بی

 (:07هدایت

 که کرد کار کرم مردوار در عالم

 که کرد اساس مکارم ممهّد و محکم؟

 عماد عالم و عادل سوار ساعد ملک

 الم.اساس طارم اسالم سرور ع

 ةودهای شعری در زبان عربی این سر از نمونه

 حریری است:

 أعْدِدْ لِحُسّادِك حَدَّ السِّالح

 السَّماح اآلمِلَ وِرْدَ أَوْرِدِ وَ

 المَها وَ وَصلَ وَ صَارِمِ اللَّهْوَ

 4وَ أَعْمِلِ الکَوْمَ وَ سَمْرَ الرِّماح

شناس  ، فقیه، أدیب، و زبانعبداهلل الطیالواني

 1/104 ،المدنينك: هجري ) 1022مشهور در سال 

نقطه  اي بي ( قصیده 2/211، ریحانة األلبا ازبه نقل 

 در هشتاد و دو بیت در باب حکمت سروده است:

 رؤٌ آسما رَواهُ امْ مَعْمَ وَ اسْرِدِ الحِلْ

 5کَمَ أساسِمِ أحْعِمادَ العِلْ وَ أَسِّسْ

 (20هدایت )

نوردنِ همة حروفِ الفبا در یک یا دو بیت یا کلّ 

نمونه دارد و نمونة این مورد در زبان فارسی  اثر.

نثر عربی نیز تنها در قرآن دو مورد آمده و از سویی 

تنها در کتب بالغی فارسی مطرح شده است. مانندِ 

 (:45اهلل نیشابوری )به نقل از همایی  این بیتِ لطف

 اثرِ وصفِ غمِ عشقِ خ طت

 کسی جز به ضالل. ندهد حظِّ

                                                                                
تیزی شمشیر را برای رشک برنندگان آماده کن و آرزومند را » .2

از آبشخور گذشت سیراب کن. هوسرانی و خوشگذرانی و دیدار 

 «رویان را کنار بنه و پرتکاپو باش و با نیزه پیکار کن. مه

ردباری درآی و سخنان انسان رنجدیده را گوش در ساحت ب» .1

 «های دانش را برافراشته ساز. گیر و ستون
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این مورد در کتب بالغت عربی مورد توجه 

ای در نظم و نثر این زبان به  ده و نیز نمونهواقع نش

نظر نگارندگان نرسید؛ ولی در قرآنِ کریم دو آیه 

عمران و  آلِ ةصد و پنجاه و چهار سور یک ةیعنی آی

 ةفتح آمده که در هر کدام هم ةبیست و نه سور ةآی

که این امر  است و با این حروفِ الفبایِ عربی آمده

نخستین بار در زیر یافتة نگارندگان نیست، ولی 

 شود: عنوان التزام مطرح می

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَیْکُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا یَغْشَى ﴿

طَآئِفَةً مِّنکُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللّهِ 

ا مِنَ األَمْرِ مِن غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَل لَّنَ

شَيْءٍ قُلْ إِنَّ األَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا الَ 

یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا 

 هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ

لِیَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ  الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ

 ﴾وَلِیُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِکُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ ﴿

عًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ

وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ 

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ 

بُ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِ

الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

 ﴾الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

التزام به تکرار یک یا چند حرف در همة ابیات 

بدون  ندهیگو نوعی دیگر از التزام که در آنشعر: 

یک حرفی از  اندازد،یخود را به تکاپو ب که نیا

حروف را در همة واژگان سخن منظوم یا منثور 

در زبان عربی  (111ص 6ج )احلموي،توزیع کند. 

الدین حلّی این شگرد را در  صفیبار  نینخست یبرا

بدیعیه آورده و در متون ادبی و کتب بالغی فارسی 

 الدین حلی: نمونه از صفی به نظر نگارندگان نرسید.

 خُتِمَتْ تارُ مَنْطَفَي المُخْمُحمَّدُ المصْ

 1منُ لِألُمَمِسَلُو الرَّحْدِهِ مُرْبِمَجْ

 (102)همان، 
 ةدر هم« میم»شاعر خود را به آوردن حرف 

 کلمات بیت ملزم کرده است.

نامِ »، «صبح»مانندِ  یا واژگان ویژه،  التزامِ واژه

کم  و... در هر بیت دست« ممدوح»، یا «معشوق

ران دو یا سه واژه را در بیت به بار. برخی شاع یک

آورند. این شیوه در شعر فارسی برخالف  التزام می

های بسیاری دارد و تنها در کتب بالغی  عربی نمونه

 ةخاقانی در التزامِ واژ ةفارسی آمده است. قصید

 بیت معروف است: هر صبح در

 نقاب از صبح ةنمود طرّ زرین ةجب ه

 ابآفت صبح ةخند صبح  شب گشت ةعطس

 صبح رخسار ةخند ببست اختر ةغمز

 چشم سحاب ةبشست گری گیتیة سرم

 (09)خاقانی، 

 ةو این دو بیت از امیر محمود قمر که سه واژ

را در هر مصراع التزام کرده « سنگ و زر و سیم»

 است:

 سیمم خواست و دل زر گسنتا دلبرِ 

 سیم تراشم چپ وراست و از سنگ زر

 ید زیستزر شا و  دالن به سیم با سنگ

 زر و سیمیِ ماست. سنگیِ ما زِ بی بی

 (991)رازی، 

مجادله  ة، سوراین گونه در قرنن کریم ةنمون

« اهلل» ةاست که در هر آیه دستِ کم یک بار واژ

آمده است. گفتنی است که این نمونه را نیز 

نخستین بار نگارندگان تحت عنوان التزام 

 اند: برشمرده

                                                                                
حضرت محمد که )از طرف خدا( برگزیده شده، کسی است » .5

 «که به شوکت و شکوهش رسالت پیامبران خداوند پایان یافت.
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قَوْلَ  اللَّهُقَدْ سَمِعَ  ٭ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللّهِبِسْمِ ﴿

 وَاللَّهُ اللَّهِالَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِلَى 

الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ  ٭ سَمِیعٌ بَصِیرٌ اللَّهَیَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ 

هُمْ إِلَّا اللَّائِي مِنْکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُ

 اللَّهَوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ 

وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ  ٭ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

ذَلِکُمْ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا 

فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ  ٭ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ وَاللَّهُتُوعَظُونَ بِهِ 

فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ 

 بِاللَّهِیَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا 

 ﴾وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ اللَّهِحُدُودُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ 
التزامِ به صنعتی ویژه در همة ابیاتِ  -9-6-4

این شیوه نیز در شعر و نثر فارسی و عربی  شعر:

نمونه دارد؛ اما در کتب بالغی فارسی حضور 

تری دارد. مانندِ مثنویِ سحرِ حَاللِ اهلی  پررنگ

صنعت سه ِشیرازی که همة ابیاتش دارایِ 

 ( و ذوبحرینمرکّبذوقافیتین، جناس )تام یا 

 (:95است. )ابیات به نقل از همایی

 ساقی از آن شیشة منصور دم

 در رگ و در ریشة من صور دم

 شکوه ای همه عالم برِ تو بی

 شوکتِ خاکِ درِ تو بیشِ کوه

 خواجه در ابریشم و ما در گلیم

 سر گلیم عاقبت ای دل همه یک

ای است که فرخی سیستانی  نمونة دیگر قصیده

ردالعجز علی گفته است و همة ابیات آن دارای 
 است: الّصدر

 ست پدیدار آن اثر مشک نبوده پار

 پارخواست دلم  چه همی امسال دمید آن

 دعا کردم کاین روز ببینم بسیار

 بسیارامروز بدیدم ز دعا کردن 

 شد آن عارض و آن خطّ سیه عطر عطّار

 عطّارعاشق  هم عاشق آن عطرم و هم

 (97)فرخی سیستانی، 

ای که  دار کردنِ شعر. مانندِ قصیده التزامِ دوقافیه

 است: وطواط به مطلعِ زیر سروده

 جهان خبرای از مکارمِ تو شده در 

 آسمان سپر.افکنده از سیاستِ تو 

 (10)وطواط، 

نمونة التزام سه قافیه از مسعود سعد سلمان 

 (:97)نقل ابیات از کزّازی، 

 برگ داند یارمزان ز بال چو لر

 ببرگ خواند کارمگاه همی  و آن

 تگرگ بارد بارماشکی که همه 

 مرگ ماند دارمعمری که همی به 

ناگفته پیداست که هرچند آوردن صنایع 

و... 2و مُوَصّل 9، مُقَطّع4، رقطا5ای چون خیفا متکلّفانه

به تنهایی اعنات است و سازندة ابیات در ساختنِ آن 

افکند؛ ولی طبق تعریف التزام،  به رنج می خود را

 1باید در بیشتر از یک بیت باشد تا مقبول افتد.

                                                                                
دار  نقطه و نقطه های آن یکی در میان بی ساختن بیتی که واژه .5

 باشد.

 تیغ او زینت ممالک شد. عالم شد او ببخشش مالزینِ 

 (00، 5904)به نقل از وطواط،

دار  نقطه و نقطه ساختن بیتی که حروف آن یکی در میان بی .4

 باشد.

 (00،همان) غمزة شوخ آن صنم خسته بهزل جان من

 ساختن بیتی که حروف آن به هم پیوسته نباشد. .9

 زار دارد و زرد. دار درد دل زار و زردم ز درد آن دلدار

 (00،همان)

ساختن بیتی که حروف آن به هم پیوسته باشد:  .2

 منمشتعلعشقعلیمچکنم؟

ویژه نویسندگان متأخر به این امر آگاه  برخی از گذشتگان به .1

اند که این صنایع و عمدتاً هر صنعتی که در آن تکلفی بیش از  بوده

ظ و معنی حاصل است که بر حسن لف صنعتی بی»اندازه باشد، 

 (92، 5999)هدایت « شعر نیافزاید بلکه از آن فروکاهد.
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توان  برای نمایاندنِ و عربی شاعران پارسی

سرودند که در هر بیت آن  هنری خود قصایدی می

ده ( گنجانده شبیشتریکی از صنایع بدیعی )و حتی 

پردازان  چه توسع در تلقی برخی بالغتبود؛ اگر

آن  ةدیم از بدیع، عناصر بیانی را نیز زیر مجموعق

صنایع  یبدایع األسحار ف» ةقرار داده است. بدیعی
ه .ق(  100که قوامی مطرّزی گنجوی )ت  «األشعار

)بر حسب بیت  صد و ده ای نود و هشترا در 

در مدح قزل ارسالن سروده و ( اتیاختالف روا

 را در یو نکات ادب یادب عیصنا ةهمتا   تالش کرده

( دو بیت 04ص 9، ج)تهرانی آن جای دهد.

 نخست بدیعیه این است: 

 ای فلک را هوای قدر تو بار

 وی ملک را ثنای صدر تو کار

 تیر چرخت ز مهر دیده سپر

 تیر چرخت ز مهر دیده سپار.

 شیب تیشاعر در هر ب داستیگونه که پ همان

 ةیعیاست. بد را گنجانده یعیصنعت بد کیاز 

ذوالفقار  دیرا که س «کالم في مدائح الکراممفاتیح ال»

شاه محمد الماستری  شروان ریدر مدح وز یروانیش

یکی دیگر از  (927ص 4، ج)تهرانیسروده، 

. شود میقلمداد  یمصنوع فارس دایقص ترین مهم

 است: آغازش چنین

 وارچمن شد از گل صد برگ تازه دلبر

 بهار یافت بهاری ز باد در گلزار

 (520، یسمرقند)

سلمان ساوجی با  ةترین بدیعیه، رائی اما پرآوازه

 

( به نقل از عبدالقاهر 943خطیب قزوینی در اإلیضاح )ص

 یجمیع ذلک، أعن یواألصل الحسن ف» جرجانی آورده است:

کما قال الشیخ عبد القاهر، هو أن تکون األلفاظ تابعة  یالقسم اللفظ

موارد یعنی صنایع لفظی،  پایة زیبایی در همة این .«یللمعان

چه عبدالقاهر گفته، این است که لفظ از معنا پیروی کند ]و  چنان

 معنا فدای لفظ نگردد.[

است. دو  «بدایع األبحار»یا « صرح ممرّد»عنوان 

 بیت نخست قصیده:

 صفای صفوت رویت بریخت آب بهار

 هوای جنّت کویت ببیخت مشک تتار

 دارد اگر خبر ز صفای تو گلستان

 نیارد بار گل از حیای رخت جاودان

 (470)ساوجی، 

 يالدین الحلّي صف« دیعیةالکافیة الب»

ترین نوع بدیعیات زبان عربی  کامل هـ.ق(250.و)

که  (، چنان322ص 1،جخليفة) .شود قلمداد می

روزگاران خود گذاشته  ین تأثیر را بر همبیشتر

 است. با مطلع:

 لْعاً فَسَلْ عَنْ جِیرَةِ العَلَمِإنْ جِئْتَ سَ

 مِبِذِي سَلَ ي عُرْبٍلَا السَّالمَ عَاقْرَ وَ

 نْ عَدَمِالدَّمْعِ مِ فَقَدْ ضَمِنْتُ وُجُودَ

 1سْتَطِعْ مَعْ ذاكَ مَنْعَ دَمِيلَهُمْ وَ لَنْ اَ

 (5-4 الحلّي،)
قصیده در بحر بسیط با یک صد و چهل و پنج 

صد و پنجاه صنعت بدیعی  بیت و مشتمل بر یک

( در بیت اول جناس مطلق )مشابهه( هماناست. )

 - سلعاً»اس مركب میان و جن« سلم - سالم»میان 

 من عدم»و در بیت دوم جناس ملفّق میان « سل عن
 (همانبنا بر التزام آورده شده است. )« منع دمي -

زبان به تقلید از  شمار زیادی از شاعران عرب

التزام، گوی  ةتالش کردند تا در عرص یحلّ  ةبدیعی

 عزّالدین علي بن حسنی موصليسبقت را از هم بربایند. 

 ةه .ق( از جمله کسانی است که به شیو 097)ت  

میم »ای بر بحر بسیط با رَوی  قصیده الدین یصف

                                                                                
وجو  پرس« العَلَم»رسیدی، از همسایگان « عسل»گاه که به  آن» .5

هایم را پیش  سالمم را برسان. اشک« سلم یذ»های  کن و بر عرب

توانم مانع این  ود این نمیام و با وج از وجود بر آنان باریده

 «خونباری شوم.
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در یک صد و بیست و هفت بیت سرود؛ « مکسور

مصنوع عربی قلمداد  ةدومین قصید که چنان

 با مطلع: (0 )األندلسي، .شود می

 سَیِّدَ األُمَمِ وَ یَمِّمْ زِلْبِطَیْبَةَ انْ

 یَبَ الکَلِمِثُر أَطْحَ وَ انْدْلَهُ المَ شُرْوَ انْ

 طَبَرٍكُلَّ مُصْ ذُلْدُمُوعَكَ وَ اعْ ذُلْوَ ابْ

 1مَا عَلي العَلَمِ حَظْسَارَ وَ الْ بِمَنْ حَقْوَ الْ

 (22-20)همان، 
التزام جناس اشتقاق به شکل پیاپی در بیت اول 

تأکید را  أمم( - )میّمو نیز جناس أطيب(  –)طيبة 

که در بیت دوم از  گونه همان سازد. برجسته می

 - )الْحَقْو  اعْذُلْ( - )ابْذُلْمصادیق جناس الحق 

 جوید. کارکرد مشابهی را می الْحَظْ(

التزام به نوردنِ واژگانی که از یک گروه مانندِ 

این شیوه نیز در  شغل، بازی، دانش و... است.

شعر و نثر فارسی و عربی نمونه دارد؛ ولی تنها در 

ی فارسی مطرح شده است. هرچند کتب بالغ

برخالف تعریف التزام لزوماً در چند بیت نیست؛ 

ولی به علت مطرح شدن در کتب بالغی فارسی، از 

 شود. جا صرف نظر نمی ذکر آن در این

مانندِ التزامِ اصطالحاتِ شطرنج در این دو بیتِ 

 خاقانی:

 از اسب پیاده شو بر نطعِ زمین رخ نه

 همات شده نعمانزیرِ پی پیلش بین ش

 شاه بر اسبِ پیلتن رخ فکند پلنگ را

 نشمریتاش پیاده بود شاهِ فلک چه سگ 

 (135و 200)خاقانی، 

بدیهی است که در این دو بیت ایهام تناسب نیز 

هست؛ ولی التزام این دو بیت از این منظر است که 

های شطرنج  شاعر خود را ملزم به آوردن واژه
                                                                                

آمیز را  های مدح و سرودهسخنان  نیتر بهفرود آی و « هطیب»در » .5

 «ها نثار کن. بر برترین طایفه

 ساخته است.

شناسی در این  هایِ دانشِ ستاره واژه   یا التزامِ

 (:299، 5909نطنزی )نقلِ ابیات از رازی، ةقطع
 تا زحل را هست چون هرمزد و چون بهرام و تیر

 مهر و ناهید و قلم را جمله بر گردون بیوت
 تا حمل تا ثور و جوزا باشد و خرچنگ و شیر

 قوس و جدی و دلو و حوت خوشه و میزان وعقرب 

زبان،  گوی و عرب ارسیپیشگان پ تعصب

ی قصیده گام سرایندگ جانبدارانه خود را پیش

دانند. این در حالی است که تأثیر  مصنوع می

بالغت عربی بر فارسی، این تصور را در ذهن 

گویان  سرایان بر پارسی پرورد که تازی می

اند؛ اما نگارندگان این سطور بر این  دستی کرده پیش

های گوناگون از جانب  هباور هستند که کاربرد سلیق

 و تنوع و گستردگیِ دو زبان از یک سو شاعرانِ

نسبت به  یمذکور از التزام در زبان فارس یِها گونه

نقش توارد خاطر در  ی از سویی دیگر،زبان عرب

تشابه و تفارق این گونه شعری را  وجوهِ توجیهِ

 دهد.   تر نشان می پررنگ

 گیری نتیجه
یف بنیادینی از التزام در پژوهش حاضر نخست تعر

نویسان فارسی و عربی  آنچه بالغت ةبر پای

آن به  ةاند آورده شد، سپس بر پای نگاشته

های التزام پرداخته و روشن گشت که با در  مصداق

هایی که در کتب بالغی به  مصداق ةنظر گرفتن هم

برخی اشاره شده، این شگرد زیباسازی، در نظم و 

شیوه به کار گرفته  نثر فارسی و عربی در هشت

های دو زبان  نگاه تطبیقی به مصداق شده است.

ها چندان  بیانگر این است که کاربرد بیشتر آن

های بیانی و بدیعی جایی برای  نیست که در کتاب

گونی  که همواره هم خود باز کرده باشد؛ چنان

که  از سویی با اینژانری در این موارد وجود ندارد. 

های این  گیری از ظرفیت بهره هر دو زبان، امکانِ
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ها در یکی از  اند، ولی برخی شیوه شگرد را داشته

دو زبان مغفول واقع شده است در این مقاله نشان 

داده شد که در شعر و نثر فارسی بهرة بیشتر برده 

شده و در این استعمال، تنوع باالتری نسبت به 

گانه  های هشت این شیوهشعر و نثر عربی دارد. 

 تند از:عبار

  التزامِ یک یا چند حرف یا مصوّت در 5

حروف و حرکات قافیه. )این گونه در زبان فارسی 

و عربی نمونه دارد و در کتب بالغی هر دو زبان 

 مطرح شده است.(

 التزامِ حرفی که خود چند حالت دارد:

« الف»انداختنِ حرفی پرکاربرد مانندِ   4الف( 

ثر. )در شعر و نثر و... از قطعه شعر یا ن« یاء»و 

فارسی و در نثر عربی نمونه دارد؛ ولی تنها در 

 کتب بالغی فارسی آمده است.(

دار. )این شیوه نیز  نیاوردنِ حروفِ نقطه  9ب( 

در شعر و نثر فارسی و در نثر عربی نمونه دارد؛ 

 در کتب بالغی فارسی آمده است.( بیشترولی 

ت یا حروفِ الفبا در یک بی ةآوردنِ هم  2ج( 

)این مورد در زبان فارسی نمونه دارد و  .کلّ اثر

نثر عربی نیز تنها در قرآن دو مورد آمده و از  ةنمون

سویی تنها در کتب بالغی فارسی مطرح شده 

 است.(

التزام به تکرار یک یا چند حرف در همه   1( د

صفی بار  نینخست یبراابیات شعر: در زبان عربی 

ر بدیعیه آورده و در الدین حلّی این شگرد را د

متون ادبی و کتب بالغی فارسی به نظر نگارندگان 

 نرسید.

نامِ »، «صبح»ای ویژه، مانندِ  التزامِ واژه  0

کم  و... در هر بیت دست« ممدوح»یا  ،«معشوق

بار. )این نیز در زبان فارسی و عربی نمونه دارد  یک

 و تنها در کتب بالغی فارسی آمده است.(

)این شیوه  ه صنعتی ویژه در هر بیت.  التزامِ ب0

نیز در هر دو زبان نمونه دارد؛ امّا در کتب بالغی 

 تری دارد.( فارسی حضور پر رنگ

التزام به آوردنِ واژگانی که از یک گروه   9

)این مورد نیز . مانندِ شغل، بازی، دانش و... است

در زبان فارسی و عربی نمونه دارد و تنها در کتب 

 ی آمده است.(بالغی فارس

های مذکور در زبان فارسی نسبت به زبان  گونه

نقش عربی گستردگی بیشتری دارد؛ از این رو 

 نیوجوه تشابه و تفارق ا هیتوارد خاطر در توج

نماید تا  می تر پر رنگ ی در این دو زبانگونه شعر

 تأثیرپذیری مطلق یکی از دیگری.

 بندیِ جدید، الی این بخش نویسندگان در البه

اشتراکات و  ةمطالبی نویافته نیز در حوز

اند  های دو زبان فارسی و عربی مطرح کرده تفاوت

 بالغت تطبیقی درخور توجّه است. ةکه در زمین
 .6جدول 

در کتب 
 بالغت عربی

در کتب 
بالغت 
 فارسی

 در ادب عربی
در ادب 
 فارسی

 گونة التزام

 هست هست هست هست
ت در التزامِ یک یا چند حرف یا مصوّ
 حروف و حرکات قافیه

 هست هست هست نیست
« یاء»و « الف»انداختنِ حرفی پرکاربرد مانندِ 

 و... از قطعه شعر یا نثر.

 دار. نیاوردنِ حروفِ نقطه هست هست بیشتر کمتر
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 هست نیست به جز قرآن هست نیست
آوردنِ همة حروفِ الفبا در یک بیت یا کلّ 

 .اثر

 نیست نیست

ر )نخستین با هست
صفی الدین حلّی در 

 بدیعیه(

 نیست
التزام به تکرار یک یا چند حرف در همه 

 ابیات شعر.

 هست هست هست نیست

نامِ »، «صبح»ای ویژه، مانندِ  التزامِ واژه
و... در هر بیت « ممدوح»، یا «معشوق

 بار. کم یک دست

 التزامِ به صنعتی ویژه در هر بیت. هست هست بیشتر کمتر

 هست هست هست نیست
التزام به آوردنِ واژگانی که از یک گروه 

 .مانندِ شغل، بازی، دانش و... است

 

 منابع
، ترجمة محمدمهدی فوالدوند. (5909)قرآنِ کریم 

قم: دارالقرآن الکریم. دفترِ مطالعاتِ تاریخ و 

 معارفِ اسالمی.
(، الحلّة السیراء 1205-1405األندلسي، ابن جابر )

، 2حقیق: علي أبو زید، ط:في مدح خیر البري، ت

 بیروت، عالم الکتب.
، البدیع(، 1202-1402) ابن معتز، عبداهلل بن محمد

 ، بیروت، دار المسیرة.0ط: 
البیان العربي دراسة ، (1250 - 1022ة )بدوي طبان

تاریخیة فنیة في اصول البالغیة العربیة. مصر: 

 .مکتبة الرسالة
المتنبي.  (، شرح دیوان1402برقوقي، عبدالرحمن )

 بیروت: دار الکتاب العربي.

البالغه، قم:  تصنیف نهج (،1025) بیضون، لبیب

 االعالم االسالمي، مركزالنشر. مکتب

المطول  (،ـ1425) تفتازاني، سعدالدین مسعود بن عمر

شرح تلخیص المفتاح. و معه حاشیة السید 

الشریف جرجاني. صحّحه و علّق علیه احمد عزّو 

 .حیا التراث العربيإار عنایة. بیروت: د

شرح (، 1022) تفتازاني، سعدالدین مسعود بن عمر

المختصر علي تلخیص المفتاح للخطیب القزویني 

في معاني و البیان و البدیع. قم: منشورات 

 دارالحکمة.

(، الذریعة إلي تصانیف 1022تهراني، محمدحسن، )

 .الشیعة، تهران
افظ، (، دیوانِ ح5904الدین محمد ) حافظ، شمس

به تصحیح و توضیحِ پرویز ناتل خانلری، 

 تهران: خوارزمی.
البالغة  يف ـ(.1411) ، محمود احمديحسن المراغ

  . لبنان: دارالعلوم العربیة.العربیة علم البدیع
(، شرح بدیعیة صفي 1011الحلّي، صفي الدین )

 الدین، المطبعة العلمیة، مصر.
غایة  (، خزانة األدب و1202الحموي، ابن حجة )

یتو، دار و مکتبة الهالل، األرب، شرح عصام شع

 بیروت.
 -هـ 1055) حموي، یاقوت بن عبداهلل الروميال

 دباء. مصر.معجم األ (،م1201

 دیوانِ ،(5900علی ) بن بدیل ینالدّ افضلخاقانی، 

ین الدّ میرجالل شروانی، ویرایشِ خاقانی
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 .مرکز نشر ازی، تهران:کزّ 

(، كشف الظنون عن أسامي أخلیفة، حاجي، )دون ت

 .الکتب و الفنون، بیروت، دار إحیاء التراث العربي
(، شرح 5909الدّین محمّد ) خوانساری، جمال

غررالحکم و دررالکلم آمدی. با مقدمه، تصحیح 

الدین حسینی ارموی. تهران:  و تعلیق میرجالل

 .انتشارات دانشگاه تهران

البالغه. (، ترجمان 5904رادویانی، محمد ابن عمر)

 به تصحیح و اهتمامِ احمد آتش. تهران: اساطیر.

، (5909س )قین ب محمد ینالدّ ازی، شمسر

عالمه  حِالعجم، تصحی معاییر اشعار فی  المعجم 

تهران: رضوی، ِ  مدرس ةقزوینی و مقابل د محمّ 

 .زوّار

 (،5903ساوجی، سلمان )سلمان بن محمد( )

 کلیات سلمان ساوجی، تصحیحِ عباسعلی

 وفایی، تهران، سخن.

(، 5994بن عبداهلل: کلیاتِ سعدی )  سعدی، مصلح

متنِ کاملِ دیوانِ شیخِ اجل سعدی شیرازی: 

بکوششِ مظاهرِ مصفّا. گلستان و بوستان و... 

 .تهران: روزنه

سمرقندی، دولتشاه ) دولتشاه بن عالء الدولة 

الغازی السمرقندی، )بی تا(، تذکرة الشعراء، از 

دوارد براون، باز تصحیح محمد روی چاپ ا

 عباسی، تهران، کتاب فروشی بارانی

سیستانی، ی فرخ دیوانِ ،(5902) سیستانی خیفرِ

 .ارزوّ: محمد دبیرسیاقی، تهران کوششِ به

 الدّین محمد بن عبدالرحمن الخطیب القزویني، جالل

اإلیضاح في علوم البالغة، قدّم له و بوّبه  (،2000)

. بیروت: دار و مکتبة و شرّحه علي بومحلم

 .الهالل

 الدّین محمد بن عبدالرحمن الخطیب القزویني، جالل

تلخیص المفتاح في المعاني و البیان و : (2000)

البدیع. قرأه و كتب حواشیه و قدّم له یاسین 

 .األیوبي. بیروت: المکتبة العصریة

شناسی  زیبایی ،(5995ین )ازی، میرجالل الدّکزّ

 .تهران: نشرمرکز، کتاب مادسخن پارسی: بدیع، 

أبدع  ،(5900العلماء محمدحسین ) گرکانی، شمس

دکتر  ةالبدایع، به اهتمام حسین جعفری با مقدم

 .حرارجلیل تجلیل، تبریز: ا

(، أنوار الربیع في أنواع 1210، ابن معصوم، )المدني

 .1البدیع، تحقیق شاكر هادي شکر، ط:
وان شرح دی (،1221) مرزوقي، احمد بن محمد

الحماسة، تحقیق احمد امین و عبدالسالم هارون. 

 بیروت: دارالجیل.

(، لزوم ما ال یلزم، تصحیح 1220المعرّي، ابوالعالء )

 .2أمین عبد العزیز. ط:
محیطِ زندگی و احوال و (، 5994نفیسی، سعید )

 اشعارِ رودکی، تهران: امیرکبیر.

(، جواهر األدب في 2002هاشمي، سید احمد )

إنشاء لغة العرب، إعتني به و راجعه د.  األدب و

 یوسف الصمیلي، بیروت: المکتبة العصریة.
 يجواهر البالغة ف هاشمي، سید أحمد )دون تأ(، 

 دار بن خلدون. و الیبان و البدیع. يالمعان

(، مدارج البالغه در 5999هدایت، رضاقلی خان )

علمِ بدیعِ فارسی. تصحیحِ حمیدِ حسنی. تهران: 

 نِ زبان و ادب فارسی.فرهنگستا

فنون بالغت و  ،(5909الدّین ) همایی، جالل

 .صناعات ادبی، تهران: نشر هما

وطواط، رشیدالدّین محمدِ عمری کاتبِ بلخی 

(، حدائق السّحر فی دقائق الشّعر. 5904)

تصحیح و اهتمام عباس اقبال. تهران: سنایی و 

 طهوری.


