
 1397، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ، سال 
 (93تا ص 79) از ص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 از قرآن يريپذبا رويکرد اثرو تضمين  اقتباس  مرز
 

 1مريم زيبائی نژاد
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شيراز 

 6/12/96 :مقاله پذيرش تاريخ  ؛ 22/7/96: مقاله دريافت تاريخ

 چکيده
، اين معجزۀ الهی برر پيرامبر اکررا نرازل شرد، اديبران و سرانبران اد  فارسری         کريم قرآناز زمانی که 

انرد و آثرار دربد را بره      ها جسرته  باش بهره همچبن ديگر ملل، از نظر لفظی و معنبی، از اين روح هستی
اسرت،   آشکار و گاه پنهان ببده ها را که گاه الغی اين اثرپذيریاند. علمای علبا ب وسيلۀ آن زينت باشيده

با  قرآنهايی که به اثرپذيری از  اند. با پژوهش در کتا  های اقتباس، تضمين، تلميح، حل و... ناميده به ناا
رسد کره بعضری دو صرنعت     ها، به نظر می شده در آن های ارائه اند و نيز مثال تبجه به صنايع ادبی پردادته

اند. در اين مقاله، با  اند و تفاوتی بين آن دو قائل نشده را يک صنعت به حسا  آورده« تضمين»و « اقتباس»
های بالغی و ادبی و نيز در شباهد مثال، تفاوت اقتبراس و تضرمين و مررز برين آن دو      جستجب در کتا 
 گردد. مشاص می
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 مقدمه ر1

های معمربلی   کتابی بليغ و فصيح است که شيبۀ ادبی آن، نه شعر و نه نثری از گبنه قرآن
دانست، به طربری   قرآنتبان آن را شيبۀ ادبی  ای است که فقط می است، بلکه شيبۀ ويژه

اسرت و کسری نتبانسرته     و غيرعر  را به تحدّی دبانرده  ، سرايندگان عر کريم قرآنکه 
 قررآن در تبصري    ع()يا همانند آن را بياورد و يا از آن تقليد نمايد. حضررت علری   قسمتی
إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ »فرمايند:  چنين می

اسرت و براطن آن ژرو و ناپيردا. عجاير  آن     زيب قررآن : ظاهر وَ لَا تُکْشَ ُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ
/ البالغه نهج« )ها جز به آن زدوده نگردد سپری نگردد و غراي  آن به پايان نرسد و تاريکی

 (.19خ
اسرت   همچبن عروسی است که در زير نقا  لفظ قرار گرفتره  قرآنسنائی معتقد است که 

 شبد: های آن آشکار می که با کنار زدن اين نقا ، زيبايی
 نقررا  آنگرره برانرردازد  قرررآنروس حضرررت عرر»

 

 

 را مجررد بينرد از غبغرا...    ايمان که دارالملک 
 

 نصيبت نيست جز نقشرری  قرآنعج  نَبْبَد گر از 
 

 

 «که از دبرشيد جز گرمی نيابرد چشرم نابينرا    
 (.27: 1341)سنائی،                                   

ای کره ايرن کترا      و اهميت و ارزش گسرترده  يمکر قرآنبا تبجه به جامع و کامل ببدن 
را  قرآناند که گبهری از  آسمانی داشته و دارد، شعرا و نبيسندگان اد  فارسی سعی داشته

در نظم و نثر دبد بياورند و آثار دبد را با آن زينرت باشرند و در طربل زمران، مشراهده      
های  است که به صبرت دهشبد که شعر شاعرانی از غربال زمان گذشته، به دست ما رسي می

گيری و اثرپرذيری سرانبران    اند. پيشينۀ بهره مند شده در شعر دبد بهره قرآنگبناگبن از 
رسد که  های سدۀ سبا می به آغاز پيدايی و پاگيری شعر فارسی، يعنی نيمه قرآنپارسی از 
پس از اين  تبان يافت و های فارسی می ترين سروده هايی از اين اثرپذيری را در کهن نشانه

های ششم، هفتم و هشرتم   که در قرن رو به گسترش نهاد؛ چنان قرآنسده، تأثيرپذيری از 
تبان يافت کره ترأثيری، حتّری     است و کمتر شاعری را در اين قرون می به اوج دبد رسيده

نپذيرفته باشد. با بررسی در شعر شراعرانی چربن سرنائی، مبلربی، حرافظ،       قرآنجزئی از 
 دببی دريافت: تبان اين نکته را به از ارکان اد  فارسی هستند، میکه  سعدی و...
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جاحظ معتقد است که نزد اُمَم باستان، شاعران بيشتر از طبقات ديگر، زمراا  »
اند و زندگی اعرا  در دورۀ جاهليت، ايرن   عقل و عباط  مردا را در دست داشته

ای  انسته مردا افسردهنمايد. بسا که نيروی معنبی شعر تب قبل جاحظ را تأييد می
را به هيجان درآورد و به طل  حق و افتاار برانگيزاند و التها  مردا دشرمناکی  

 .(57 :1354کب ،  )زرين« را فرونشاند

تأثير »دهد. در واقع،  دببی نشان می را به« تأثير»گفتار جاحظ و اعتقادات او مفهبا واژۀ 
ل تماا اقساا هنر، غايت شعر نيز تأثير و به معنای اثر و نشان گذاشتن در چيزی است و مث

القاء است؛ دباه اين تأثير و القاء صرفاً محدود و منحصر به القای احساسات و عباط  زيبا 
 (.56 )همان:« باشد و دباه تلقين و القای عباط  و افکار ادالقی و تربيتی

است و يرا   ببده نيز يا به صبرت ظاهر و آشکار اثرپذيری در شعر شعرا و نثر نبيسندگان
ای يرا   ظاهر نامحسبس. اما نمبدِ آشکار زمانی اسرت کره شراعر آيره     به صبرت پنهان و به

کار گيرد و نمبدِ پنهان زمرانی   ای از يک آيه را با همان سادتار قرآنی در اثر دبيش به پاره
دون گيری از مضامين و مفاهيم قرآنی بدون ذکر منبع و ب است که شاعر يا نبيسنده با بهره

 استفاده از سادتار قرآنی، شعر يا نثر دبد را زينت باشد.
هرايی چربن: اقتبراس، تلمريح، تمثيرل،       انباع اثرپذيری را علمای علبا بالغی، به اسم

هرايی کره بره تعرير  ايرن صرنايع        اند. با جسرتجب در کترا    تضمين و... نامگذاری کرده
انرد و   ا يرک صرنعت گرفتره   اند، مشاص شد که گروهی صنعت اقتباس تضمين ر پردادته

اند. در اين مقاله، با تعريفی از اقتبراس و تضرمين همرراه برا      تفاوتی بين آن دو قائل نشده
 شبد. شباهد مثال، مرز بين اين دو صنعت مشاص می

 اقتباس از ديدگاه علمای علبا بالغی ر2
 «،گرفرت  را آن جرز  يرا  دانرش  يا آتش: امَهُرِيْغَ وَ مَلْعِالْ وِأَ اًاسبَتِقْاِ تَبَسَقْاِ» از «اقتباس» واژۀ
 نظرر  از. (2666: 2 ج، 1372و دهادا،  1221: 4 و 3تا، ج  ؛ سياح، بی272: 1378)طبيبيان،  است آمده
 :اند آورده ذيل شرح به را متفاوتی های تعري  بالغی علبا مایعل نيز بديعی صنايع

 از ای پراره  کره  چنران  ؛است تنرفگ فروغ و نبر پرتب معنی به لغت در اقتباس»
 ديگرر  چرراغ  چراغری،  ۀشرعل  از يرا  برافروزند، ديگر آتش، آن با و بگيرند را آتش
 ديگری از يکی آمبدتن اد  و هنر ،علم فراگرفتن ،مناسبت اين به و کنند روشن
 اللّره  کرالا  از آيتری  يرا  حرديثی  که است آن اد  ،اصطالح در و گبيند اقتباس را

 باشرد،  معلربا  کره  بياورند نثر و نظم در چنان و ندبگير را معروفی بيت يا و مجيد
 :مانند ؛انتحال و سرقت نه ،است اقتباس قصد
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 اا گشررته فرامرربش عزيررز درراطر بررر
 

 دبَبُر  نرچني یرندان مظُلْ یِّرنِغَالْ لُطْمَ 
 

 يعنی ،«مٌظُلْ ،یِّنِالغَ لُمَطْ» و دين ادای بارۀدر است نببی حديث از اقتباس که
 و تمکرين  کره  کسی برای دين ادای و پردادتن در کردن فردا و امروز و مسامحه
 (.69ر68: 1372)حلبی، « است ظلم باشد، داشته مالی قدرت

 انرد  کررده  ذکر مشابه مفهبا با اما ،ماتل  الفاظ با را اقتباس از تعري  اين نيز ديگران
: 1 ج، 1369و شيرازی،  148: 1369؛ واعظ کاشفی، 226 ؛ ناشر، بی تا:383و  383: 1363)ر.ک؛ همايی، 

40.) 
 معنری  از را حرديث  يرا  و آيره  آنکه يکی: ندينما یم تقسيم سمقِ دو به را اقتباس بردی
 انَرِجْرهِر  یلَعَ تَررعْمَزْأَ تَنْرکُ نْإِ» :مانند ؛(باشد داشته مناسبت معنی با) نمايندن نقل اصلی
 کنری،  دوری مرا  از جرمی بدون که ای نهاده ناي بر دل اگر: يلٌمِجَ رٌبْرصَفَ اٍجُرْ امَ رِيْغَ نْمِ

 مطابقرت  اصرلی  معنی با) نمايند نقل اصلی معنی از را آن نکهاي ديگر«. زيباست صبر پس
 :مانند ؛(باشد نداشته
 یعِنْمَ یفِ تَأَطَدْأَ امَ وَ کَحِدْمَ یفِ تُأْطَدْأَ نْئِلَ»

 

 

 عٍرْذَ یذِ رِيْرررغَ ادٍبَبِررر یاتِاجَرررحَ تَلْرررزَنْأَ دْقَرررلَ 
 

 کبتراهی  مرن  نيراز  بررآوردن ممانعرت از   در هم تب کردا،اشتباه  تب مدح در اگريعنی: 
 آن در نفعری  و ديرر  کره  اا آورده فرود یيجا دردر آن صبرت، من حاجات دبد را  .نکردی
 تعالی ددای قبل از مقتبس دوا، مصراع در« عٍرْذَ یذِ رِيْرغَ ادٍبَرِب»در مصرع دوا، «. نيست
 الْمُحَررَّاِ  تِرکَ دَ بَيْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْر غَيْر  تِری بِربَادٍ  يَّذُرِّ تُ مِنْنْا إِنِّی أَسْکَبَّنَرَ: رمايدف می که است

 آن در گيراه  و آ  کره  اسرت  یيجرا  ،قرآن در« ذرع ذی غير وادی» از مقصبد(. 12)ابراهيم/ 
 و ديرر  کره بررد   کار به کسی بارۀدر و داد انتقال اصلی معنی از را آن یمرو نبا .نشبد يافت
 (.269 و 267: 1370)ر.ک؛ شميسا، نيست او در نفعی
)ر.ک؛ مازنردرانی،   اسرت  آمرده  مشرابه  یها مثال باتعري   همين نيز انبارالبالغهکتا   در

 نْأَ هُبَ»است:  تعري  کرده چنينرا  اقتباس صنعت جباهرالبالغهصاح   (.384 و 383: 1376
 أنَّرهُ بِ عُرُيشْر  الَ هٍجْر وَ یلَعَ يثِ،دِحَالْ وِأَ آن،رْقُالْ نَمِ اًئيْشَ بمَهُ،ظُنْمَ وْأَ هُ،برَثُنْمَ مُلِّکَمُتَالْ ضَّمِنَيُ
 مشاص که بياورد حديث يا و قرآن از چيزی ،منثبر يا و منظبا سان در متکلّم که :اهَنْمِ

 .(414ق.: 1410)هاشمی،« است حديث و قرآن از نشبد
 که است آن اقتباس: »دارد می بيان چنين را بالغی علبا علمای ماتل  هاینظر رادفر
  «کند درج قرآن از آيتی آن، نظاا و ينيتز برای کالا، ميان در شاعر يا دبير
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 :نندما
 !ننامسرلما  ای باشرد  نمی شکي  مرا»

 

 «یينِر دِ یلِ وَ مْکُينُدِ مْکُلَ ،دب  روی زِ 
 

 به دبد و کند می تلقی حرّکیم و مبدأ عنبان به فقط را سل  فکر نبيسنده و شاعر گاه
 گيررد،  می ديگری از را اساسی فکر نيز گاه سازد، می آن از ای تازه چيز دبيش ۀاراد و ميل
 است آناقتباس » .(113ر112: 1 ، ج1354کب ،  ر.ک؛ زرين) کند می رأی اظهار آن بردالو اما
 حديث يا قرآن از اين که نمايند اشاره آنکه بدون اما باشد، حديثی يا آيه متضمّن کالا که

رامری تبريرزی،   )« اسرت  کالا يک ،مجمبع که شبد مستفاد چنان کالا سبق از بلکه است،

1341: 164). 

 بگيرد را ديگری مضمبن و معنی ای نبيسنده يا گبينده که است آن اقتباس از مقصبد
 اقتباس مبضبع گبنه، بدين و نمايد نقل ديگر صبرت به را آن مناسبی و اليق تصرّو با و
 (.162ر161: 1368؛ به نقل از: رادفر، 114ر113: ادبی نقدر.ک؛ ) گردد بازمی سرقات ۀلئمس به اًطبع

 تقران إلا دربد  معرروو  اثرر  در دهرم،  قررن  آغراز  و نهم قرن بزرگ نبيسندۀ سيبطی،
 :نبيسد می

 قبل از آنگاه و است مشهبر مالکيان ازر[ نثو  نظم در قرآن آيات] اقتباس تحريم»
 :است گبنه سه بر اقتباس که آورد می هحجّ ابن
 .آورند می ها مانيپ و مباعظ ،ها دطبه در که چنان ؛مقببل( ال 
 .آورند می ها قصه و ها نامه ،متعارو سان دالل در که چنان ؛مباح(  
 :است کرده تقسيم قسمت دو به هم را مردود و ،مردود( ج

 دردا  جانر   از یيگرب  کره  ببرد کار به نحبی به را قرآن ۀآي کسی آنکه اول قسم
 :نبشت ای نامه ،شکايت تبقيع در مروان بنی افراد از يکی که چنان ؛گبيد می سان
ِحسابرسری  سپس ما، سبی به آنان بازگشت :مْهُابَسَحِ انَيْلَعَ نَّإِ مّثُ مْهُابَيَإِ انَيْلَإِ نَّإ 
 .ماست با آنان
 کره  چنان ؛کند تضمين فکاهی و شبدی ،هزل به را ای آيه که است اين دوا قسم

 :است گفته شاعری
 هِفِرررطِرْ هِاقِشَّرررعُ یلَرررإِ یحَررروْأَ
 فِرررهِدَلْ مِرررنْ طِرررقُنْيَ هِفِررردْرِ وَ

 

 ونَدُبعَرررتُ امَررلِ اتَهَرريْهَ اتَهَرريْهَ 
 «بنَلُامِعَرررالْ لِمَرررعْيَلْفَ اذَ لِثْرررمِلِ
 

 به که ای هوعد است دور است، دور: گفت می اشاره به عاشقان با او چشمانيعنی: 
 کبشرندگان  بايرد  چيرزی  چنرين  بررای : گفرت  می او پسِ از عاشق و اند داده شما

 (.770: 1372)به نقل از: درمشاهی، « بکبشند
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: است سمقِ چند ديگری از دو هر يا ،معنی اي لفظ گرفتن: »نبيسد می عسکری اببهالل
 ايرن  و دهرد  قرار دبد انتاابی زيبای الفاظ قال  در ،گرفته ديگری از را معنی اينکه يکی
 ؛ مثالً:است ممدوح و پسنديده بسيار اقتباس نبع
 ببد جايم نيبر فردوس و ببدا کلَمَ من»

 

 «ادارآبرر را ردرر ررديرر نرايرر در آورد آدا 
 

 :گبيد می دبد انتاابی الفاظ با ،گرفته را آن معنای و مضمبن نگارنده
 براال  ملرک  جايم ،ببدا سیفَنَ قدسی مرغ»

 

 «رارزير ره بر  براال  از آورد بیره داا ۀدان 
 (.15: 1372)عسکری،                           

 و آورد مری  حسرا   بره  نظرم  و نثرر  ماتصات ترين مهم را قرآن آيات از اقتباس جاحظ
 شرمرد  می آن انسجاا و رونق ليدال و کالا محاسن از دط  در را ادبار و اتيآ استشهاد

 (.111: 1ق.، ج 1395)ر.ک؛ جاحظ، 
 کره  دربريم  برمری  ديگرری  نظر به شد، ارائه که هیمشاب وبيش کم نظرات ۀهم بين رد
 انرباع  که حديث و قرآن تجلّی کتا  در .است هشد بحث دربارۀ آن اثرپذيری ديد از بيشتر
 دو بره  را ای گزاره اثرپذيری است، هشد تحليل و بحث در آن اثرگذاری و اثرپذيری ماتل 
بره حسرا     صرنعت  يرک  را تضرمين  و اقتبراس  و کند می متقسي «حل» و «اقتباس» ۀگبن
 :است آمده چنين تضمين و اقتباس بارۀدر ،کتا  اين در. آورد یم

 درباه  ،جملره  و عبارت معنی به اينجا دررا  گزاره] ای گزاره گبينده شيبه، اين در»
 نهمرا  برا  را یير روا يرا  قرآنی عبارتی يعنیم[؛ اي برده کار هب ناقص ۀجمل دباه و کامل
 و وزن تنگنای در که تغييری اندک يا و دگرگبنی و تغيير گبنه هيچ بی عربی، سادتار
 از گيرری  بهرره  گبنه اين. دهد جای دبد سان در ،نيست گزيری و گريز آن از قافيه
 تيمّن، و تبرک شامل که پذيرد می انجاا گبناگبن یها غرض و قصد با حديث و قرآن
 تجمرل،  و ينيترز  تحريض، و تحذير تمثيل، و تشبيه تبجيه، و تعليل تبضيح، و نيتبي

 بسرا  چره  کره  پيداسرت ... و یيهنرنمرا  فروشی، فضل پردازی، نکته استناد، و استشهاد
 نظرامی  را نمبنره  ؛باشند تبانند می اقتباس ساز زمينه نيز هم با و يکجا ها اين از ای پاره
 بره  را الررّحيم  الرّحمن اللّه بسم ۀآي که است آورده سراراأل مازن بيت ناستين در
 .است کرده اقتباس تغييری هيچ بی ،کتبرّ قصد

 الرررّحيم الرررّحمن هللا بسررم
 

 حکريم  گرنج  در کليرد  هست 
 

 ءٍیْشَر  لَّکُر  اءِمَالْ نَمِ انَلْعَجَ وَ ۀآي ،تجميل و تمثيل قصد به نيز دجندی کمال
 :است آورده بيت اين در تغييری اندک با را حَیّ

 کمرال  تب ل  از يافت زندگی
 

 «یحَر  یْءٍشَر  لُّکُر  اءِمَالْ نَمِ وَ 
 



 1397/85، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ، سال 

 

 

 

 (.32ر30: 1376)راستگب، 

که نبيسنده دو صنعت اقتباس و تضرمين را يرک    گردد یمدر دو مثال فبق، مشاص 
صنعت به حسا  آورده که درست نيست، در ابيات فربق، در بيرت اول، شراعر از صرنعت     

کره برا تبضريحات و شرباهد      است ه نمبدهتضمين و در بيت دوا، از صنعت اقتباس استفاد
. بايد اضافه گردد یمها مشاص  ن ، تفاوت آديآ یمی ديگر اين مقاله ها قسمتمثالی که در 
 اسرت  ممکرن  بلکره  يست،ن احاديث و قرآن آيات از مندی بهره به منحصر اقتباسکرد که 
ی مبضربع  کره بعضر   نمايرد  اقتباس دبيش ابيات و ها مهمنظب در را ديگران شعر شاعری

 :سدينب یمکه فرشيدورد  ؛ چناندهند یماقتباس را با سرقات ادبی ارتباط 
در ادبيات، دو نبع اقتباس وجبد دارد: يک نبع اقتباس تبأا با تکامل که اين نبع »

اقتباس به وسيلۀ شاعران بزرگ و نبابغ اد ، همچبن سرعدی، فردوسری، حرافظ    
وسيلۀ شراعران ضرعي  و درجرۀ دوا     و ديگر، اقتباسی که به رديگ یمو... صبرت 

که معمبالً با ناکامی و شکست تبأا است که چنين اقتباسی اسرت   رديگ یمانجاا 
 .(24: 1363فرشيدورد، )« شبد یمکه سرقت ادبی ناميده 

؛ زيرا شبد ینممحسب   انتحال وادبی  سرقتاز آيات قرآنی،  اقتباس است که مسلّم اما
 چبن و است استفاده نمبده عر از کالا الهی و منبع وحیمشاص است که نبيسنده و يا شا

 بررسری  ديرد  اين از اقتباس ،باشد یم قرآن آيات بر ما تأکيد و نظر و بحث تحقيق، اين در
بره دو   کرريم  قرآناز آيات  اقتباسگفت که  تبان یمبندی مطال  فبق  است و با جمع شده

 :است صبرت
 و هردو  بررای  اسرت،  قررآن  نظرر  مبرد که هبامف همان با را قرآن از ای آيه شاعر ر1
 :مانند ؛گيرد کار هب دبيش ۀدباست
 !ننامسرلما  ای باشرد  نمی شکي  مرا»

 

 «یينِر دِ یلِ وَ مْکُينُدِ مْکُلَ ،دب  روی زِ 
 .(53: 1385)سعدی،                         

 چنرين  آيره  معنرای  که دهبب کافرون ۀسبر 6 ۀآي از اقتباس« ينٌدِ یَلِ وَ مْکُينُدِ مْکُلَ» که
 قرآنری  مفهربا  همان را با آيه اين شاعر «.دين شما برای شما و دين من برای من»: است
 سرزنش زيبارويان به کردن نظر از مرا و رويد دبيش راه به نيز شما دبيشم، راه به من که

 .اسرت  کرده اقتباس است، زيبارويان به نظر که دبيش ذهنی مقصبد و هدو برای ،مکنيد
 :است نمبده اقتباس ترتي  همين به را ای آيه نيز دجندی کمال

 کمرال  تب ل  از يافت زندگی
 

 «یحَر  یْءٍشَر  لُّکُر  اءِمَالْ نَمِ وَ 
 

هرر  )=  اسرت  چنرين  آيره  معنری  که باشد می انبياء ۀسبر 30 ۀآي از اقتباس دوا مصراع
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 مردح  کره  دربيش  یذهنر  مفهربا  بررای  را آن شاعر که( آفريديم آ  از را یا زندهمبجبد 
 همرانطبر : گفته و است برده کار هب قرآنی مفهبا همان با ،است دبيش معشبق يا و ممدوح
 زنردگی ( معشربق  يرا  ممردوح ) ترب  ل  از هم کمال ، ی از آ  پديدار شدها زندههر چيز  که
 .است يافته
 به شدبي اصلی معنای از اقتباس، و ادذ از پس ،کريم قرآن از را ای آيه نکهاي ديگر ر2
 :مانند ؛باشد داشته زيادی ۀفاصل قرآنی مفهبا با چنانچه ؛دنکن منتقل ديگری معنای
 هِسِررأْرَ ينِئِزْتَررلِ یربسَرررمُالْ دَرَّرجَرر دْرقَرر وَ»

 

 «یربسَر مُ ايَ کَلَؤْسُ يتَوتِأُ دْقَلَ تُلْرقُرفَ 
 .(268: 1360)مثال از: آهنی،                

د بيرون آورده شد تا سَرِ او را بتراشد و بيارايد. در ايرن  يعنی: تيغ سرتراشی از جای دب
 و دباست تب برآورده شد.) یديرسهنگاا گفتم: ای تيغ به دباستۀ دبد 

 یمُبسَر  ايَ سُؤْلَکَ أُوتِيتَ قَدْ قَالَ :باشد می طه ۀسبر 37 ۀآي از اقتباس ،بيت دوا مصراع
 در مبسری  «.مبسری  ای را دبد باستد شدی داده همانا» :است چنين آيه معنای (.36/طه)

 از را آن شراعر  کره  صربرتی  در ،اسرت  رفته کار هب پيغمبر يعنی ،الذّهن قري  معنی به قرآن
 تيرغ » بعيرد  مفهربا  بره  را آن و اسرت  داده انتقرال  ديگرری  معنای به دبيش اصلی معنای
 .است کرده نقل« تراشی سر

 قرآن از آيه ننمايد ذکر دبيش اتابي اثنای در شاعر که است نآ اقتباس شرايط از يکی
 مجمربع  کره  شبد مستفاد نيچن کالا سبق از بلکه گردد، زيباتر کالا تا است شده  اقتباس
 نظم و نثر شدن زيباتر برای و کالا محسّنات جزء اقتباس ،کلی طبره ب و است کالا يک
و در ايرن   شربد  یم. همايی معتقد است که گاهی اقتباس با صنعت ارسال مَثَل متحد است

صبرت، آن را جزو صنايع بديع بايد شمرد و اين اتفاق در جايی است که مَثَل مشرهبر يرا   
مَثَل را أدذ کرده باشند؛ دباه از نبع آيات قرآنی و احاديث مأثبره باشد، يا نباشد؛ مثرل   شبه
 بيت زير از همای شيرازی: در حَيٍّ شَيْءٍ کُلَّ الْمَاءِ مِنَآيۀ 

 از لبت زنده گشت جان هما»
 

 «یحَر  یْءٍشَر  لُّکُر  اءِمَالْ نَمِ وَ 
 

ر.ک؛ ) رودشمار  نبعی از اقتباس به تباند یمگفت که صنعت بديع ارسال مَثَل  تبان یم
 (.386ر385: 1361همايی، 

ی کره بررای اقتبراس آورده شرد، بررای تبيرين مفهربا اقتبراس         هاي با تبجه به تعري 
 .دشب یمه ی ديگری ارائها مثال
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 شباهد مثال اقتباس ر1ر2
 مثال اول:

ات چره   گرر پرسريد: برر کربزه     گر داد. کبزه ای را به کبزه بايلی سفارش سادتن کبزه»
بنبيسم. گفت: بنبيس: فَمَنْ شَرِ َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّی )پس هر کس که )به هنگاا تشنگی( از 

 (.39: 1382)محمدی، « آن بنبشد، از ما نيست(
َنْ شَرِ َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّیفَم  سبرۀ بقره اقتبراس شرده کره دربرارۀ داسرتان       249از آيۀ

 مِنْرهُ  شَررِ َ  فَمَنْ بِنَهَرٍ مُبْتَلِيکُمْ اللَّهَ إِنَّ قَالَ بِالْجُنُبدِ طَالُبتُ فَصَلَ فَلَمَّافرمايد:  طالبت است که می

 هُبَ جَاوَزَهُ فَلَمَّا مِنْهُمْ قَلِيالً إِالَّ مِنْهُ فَشَرِبُبا بِيَدِهِ ةغُرْفَ اغْتَرَوَ مَنِ إِالَّ مِنِّی هُفَإِنَّ يَطْعَمْهُ لَمْ مَنْ وَ مِنِّی فَلَيسَ
 ةقليل ةفئ مِنْ مْکَ اللَّهِ مُالَقُب أَنَّهُمْ يظُنُّبنَ الَّذِينَ قَالَ جُنُبدِهِ وَ بِجَالُبتَ الْيَبْاَ لَنَا ةطَاقَ الَ قَالُبا مَعَهُ آمَنُبا وَالَّذِينَ

 لشرکريان  برا  طرالبت  چبن» يعنی: ؛(249)البقره/  الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ ةکَثِيرَ ةفِئَ غَلَبَتْ
 آن از کرس  هرر  پرس . آزمربد  دباهد ای با روددانه را شما دداوند: گفت شد، بيرون[ دبد]

 مگرر  است، من[ پيروان] از او قطعاً د،نابر آن از کس هر و نيست من[ پيروان]از  بنبشد،
 و نبشريدند،  آن از هرا،  آن از انردکی  جرز [ همگری ]پرس  . برگيرد کفی دستش با که کسی

 گذشرتند، [ نهرر ] آن از ببدنرد،  آورده ايمران  وی همراه که کسانی با[ طالبت] که هنگامی
 دداوند ديدار به که کسانی. نيست سپاهيانش و جالبت[ با مقابله]يارای  را ما امروز: گفتند
 و شردند،  پيرروز  بسريار  گروهری  ددا بر اذن به که اندک گروهی بسا :گفتند داشتند، يقين
 .«است شکيبايان با دداوند

که مرببط به داستان طرالبت اسرت،    قرآنرا از آيۀ  فبق، نبيسنده واژۀ بايل در لطيفۀ
تفاده نمبده که برا  با همان مفهبا قرآنی برای هدو ذهنی دبد که بُال و دسّت است، اس

 هدو قرآنی فاصلۀ زيادی دارد.
 مثال دوا:

ای  سلطان محمبد غزنبی برای دبد قبری سادت و بره يکری از نربکران گفرت: آيره     
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی مناس  پيدا کن تا روی سنگ قبر حک کنيم. نبکر گفت: قربان بنبيسيد: 

 .(636 :1382)محمدی، « کُنْتُمْ تُبعَدُونَ
 اسرت  ايرن  تُبعَردُونَ:  کُنْتُمْ الَّتِی جَهَنَّمُ هَذِهِر اين لطيفه نيز نبکر محمبد غزنبی از آيۀ د
برای هدو ذهنی دبد برا همران مفهربا     (63يس/) شد می داده وعده شما به که جهنّمی

است و قبر محمبد غزنبی را جهنمی گرفته که دداوند متعرال وعرده    قرآنی استفاده نمبده
 ت.اس فرمبده
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 است: در ابيات زير نيز از صنعت اقتباس استفاده شده
 رود از روی چب دبرشيد ترب نربر   به فلک می»

 

 

 «قُل هُربَ هللاُ أَحَرد چشرمِ برد از روی ترب دور      
 (.85: 1376)سعدی شيرازی،                        

دربد   سبرۀ ادالص را از معنی اصلی دبد درارج نمربده، در مفهربا ذهنری     2سعدی آيۀ 
 است. بيت زير نيز اين گبنه است: استفاده کرده

 بُکرم   بريرده به کنجی نشسرته صُرمٌ  زبان»
 

 «بِه از کسی که نباشد زبانش انردر حکرم   
 (.31)همان:                                       

ه است کر  سبرۀ بقره اقتباس نمبده 171و  18از آيۀ  را« صُمٌّ بُکْمٌ»سعدی در اين بيت، 
 آينرد  نمری  راه به بنابراين، کبرند. اللند، کَرَند، :يرْجِعُربنَ  الَ فَهُمْ عُمْی بُکْمٌ صُمٌّفرمايد:  می
 فَهُمْ عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ نِدَاءً وَ دُعَاءً إِالَّ يَسْمَعُ الَ بِمَا يَنْعِقُ الَّذِی کَمَثَلِ کَفَرُوا مَثَلُ الَّذِينَ وَ( و 18 البقره/)

 و صردا  جز که را حيبانی که است کسی مَثَل چبن کافران[ کنندۀ دعبت] مَثَل ولُربنَ:  يعْقِ الَ
 يابند درنمی[ و] کبرند، اللند، کَرَند،[ آری،. ]زند می بانگ شنبد، نمی[ چيزی مبهم،] ندايی

 .(171 همان/)
است که گبش دل به کرالا حرق    که مشاص است، آيه برای کافرانی نازل شده چنان
رند و دداوند متعال در مقابل عمل ناروای آنران، چشرم و گبششران را کَرر و الل     سپا نمی
را از مفهبا قرآنی دارج نمبده، برای مفهبا ذهنی دبد « بُکْمٌ  صُمٌّ»اما سعدی،  .است نمبده

 که سکبت و دامبشی است، استفاده نمبده که بردالو آيه، مفهبا مثبتی دارد.

 بالغی از ديدگاه علمای علبا تضمين ر3
 بره  کلمره  معنی وابستن و ضمنی طبر به چيزی بر کردن داللت معنای به «تضمين» ۀواژ
 معنای به و (589 :1378)ر.ک؛ طبيبيان،  دهدب دست از را دبد ۀيتغذ ،کلمه تا است ديگر ۀکلم
 قررار  ظررو  در آوردن، دبد پناه در کردن، پذيرفتاری شدن، ضامن تاوان، گرفتن عهده بر

 هُربَ : »(5939رر 5938: 4 ج، 1372و دهادا،  1094: 1 ج، 1342)ر.ک؛ معين،  است مدهآ چيزی دادن
[ مصرراعی  ا]ي بيتی شاعر که است ن: آاهُنَعْمَ وَ هِظِفْلَبِ هِرِيْغَ رِعْشِ نْمِ اًرطْشَ رُاعِالشَّ ذَدُأْيَ نْأَ
ترا:   اح، بری )سري « بيراورد  دبيش ابيات ميان در معنی هم و لفظ نظر از هم را ديگران شعر از

 بردو  ديگرری  تا که آوازی و معنی در ،باشد دوا بيت بر مبقبو که بيتی» همچنين، (.455
 (.739: 4 و 3 جتا،  پبر، بی )صفی« نيايد فهمه ب ،نپيبندد

 شعر، شاعر» :اند نمبده تعري  چنين بديع علم نظر را از تضميننيز  بالغی علبا علمای
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 و مصرراع  يرک  يا بيشتر دباه و باشد بيت يک دباه ؛بياورد دبد اشعار ضمن در را ديگری
« نمايد اشاره بدان بايد باشد، غيرمشهبری و مجهبل شاعر از شعر که صبرتی در و کمتر يا

؛ ناشرر،  217: 1361؛ همرايی،  417ر416ق.: 1410؛ هاشمی، 33: 1372؛ حلبی، 272ر269: 1370)شميسا،
 (.101: 1341و رامی تبريزی،  273ر272.: ا1972 الطي ، ؛ ابن385: 1376؛ مازندرانی، 228بی تا: 
 :است آمده سان زي  کتا  در

 شعر شاعر که است آن ،بديع اصطالح در و است لفظی صنايع جمله از صنعت اين»
 طريرق ه ب باشد، اليق و ضرور که محلی در و مناسبت به دبد شعر دالل در را ديگری
 کره  اينجاست از و کند استعانت بدان صبد،مق و اتماا برای تا کند ايراد عاريت و ليتمث

 يراری  و جُسرتن  يراری  معنری  به لغت در استعانت چه ؛اند ناميده نيز استعانت را تضمين
 (.261 و 258: 1346)نشاط،  «است دباستن

 ذکرر  اينکره  جمله از ؛شبد می يادآور تضمين برای را شرايطی ،کتا  اين در ،همچنين
 ،باشرد  عاريه طريقه ب بايد کند، می تضمين دبد شعر در را آن شاعر آنچه و امثال يا اشعار
 روی هيچه ب که است آن برای و اين گبينده، ناا ذکر آوردن و انتحال ،سرقت طريق به نه
 ممکرن  و نيسرت  اشرعار  ماتص تضمين اينکه ديگر. نباشد بين در انتحال و سرقت ۀشائب
)ر.ک؛  باشرد  بزرگران  مشرهبر  امثرال  از يا و کريم قرآن از ای آيه و مشهبر حديثی از است

 همان(.
 تضرمينی  را اول نربع و  نرد ينما یمر  تقسريم  گبنره  دو بره  را تضرمين و سيبطی  رازی

 را بيرت  آن باشرد و  مبقربو  آن برر  و متعلّرق  دوا بيرت  بره  اول بيت تماا کهند شمار می
 بره  بايرد  بيرت  هرر  که؛ زيرا معتقدند شمارند یمچنين تضمينی را عي   و دبانند «مضمّن»
 محتراج ه ابيات ديگری ب سان تنسيق و معانی ترتي  در جز و باشد مستقل دبيش سفْنَ

است و تضمين ارزش دبد  تر  بمعي بيت ،باشد بيشتر تعلق و احتياج اين ههرچ پس .نباشد
 شعر درشاعر  را ديگران شعر از مصراعی يا بيتی که است آن دوا نبع. دهد یمرا از دست 
و  221رر 218: 1314)ر.ک؛ رازی،  تضمينی از نظر آنان پسنديده اسرت  . چنينکند درج دبيش

 (.287ر286: 2 ج، 1363سيبطی، 
 معنرای  بره  لغرت  در تضرمين  گفرت  تبان می، تضمينبارۀ در فبق مطال  بندی جمع با

 برديع  اصرطالح  در. است کردن کفالت و ضمان و درآوردن دبد پناه در ،کردن پذيرفتاری
 ميران يا ابياتی از شاعران ديگر را برای تأييد ابيات دربيش در   بيت شاعر که است آن نيز
. شبد ذکر شاعر آن ناا که نيست الزا باشد، مشهبر شعر که صبرتی در و بياورد دبد ابيات
 .است منبال همين به نيز کريم قرآن آيات بارۀدر
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 وار فهرسرت  ،شربد  تبجره بردان   دباير  کريم قرآنآيات  تضمين در که نکاتی و شرايط
 :شبد می یيادآور
 .است شده تضمين کريم قرآن از آيه که گردد ذکر بايد نباشد، مشهبر آيه اگر (ال 
 لفظری  نظر ازبايد  آيه ،بنابراين .آورد دبيش بيت ضمانت و تأييد برای را آيه شاعر ( 
 .داشته باشد مناسبت قبل بيت يا مصراع با یيمعنا و

 ترا  باشرد  عاريره  طريقه ب بايد کند، می مينتض دبيش ابيات در که را ای آيه شاعر (ج
 .نشبد داده او به انتحال و سرقت تهمت
 ايرن  که دهند می انجاا آيه در تصرّفی و تغيير اندک شاعران ،تضمين ضمن در گاه (د

 آيره  تمراا  اگرر  تضرمين،  در .شبد آيه سادتار و بافت دبردن برهم به منجر نبايد تغييرات
 :مانند ؛گبيند «درج» را تضمين نبع اين شبد، ذکر تیبي در دگرگبنی و تغيير بدون

 الرررّحيم الرررّحمن هللا بسررم»
 

 «حکريم  گرنج  در کليد هست 
 (.2: 1334)نظامی گنجبی،     

 شباهد مثال تضمين ر1ر3
 است: های زير، از صنعت تضمين استفاده، و شرايط آن نيز رعايت شده در مثال

 نفقۀ چيزی که داری چارسب»
 

 «الَبا الْبِررَّ حَتَّری تُنْفِقُربا   لَنْ تَنَر  
 .(117 :1342)عطار نيشاببری،  

 وَ تُحِبُّبنَ مِمَّا تُنْفِقُبا حَتَّی الْبِرَّ تَنَالُبا لَنْ فرمايد: عمران است که می سبرۀ آل 92تضمين از آيۀ 

 داريد، دوست آنچه از تا رسيد دناباهي نيکبکاری به هرگز عَلِيمٌ: بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ ءٍ شَی مِنْ تُنْفِقُبا مَا
 .داناست بدان ددا قطعاً کنيد، انفاق هرچه از کنيد و انفاق

 همچنين فرمبد ايزد در نُبری »
 

 «لَريْسَ لِلْإِنْسَرانِ إاِلَّ مَا سَرعَی 
 .(514: 1364)انبری،              

 جرز  انسان برای سَعَی: مَا إِالَّ انِلِلْإِنْسَ لَيْسَ أَنْ وَفرمايد:  سبرۀ نجم که می 39تضمين از آيۀ 
 .نيست او تالش حاصل

روزی بهلبل بر متبکل وارد شد. متبکرل وضرع درب  و برد قصرر را از وی      »
پرسيد. بهلبل گفت: دب  است، اگر دو عي  نداشته باشد. متبکل پرسريد: آن دو  

 إِنَّرهُ عي  کداا است؟ بهلبل گفت: اگر از مال حالل است، اسرراو اسرت کره:    

إِنَّ هللاَ الَ يُحِر ُّ  ای کره:   و اگر از مال حراا است، ديانت کرده الَيُحِ ُّ الْمُسْرِفِينَ

 .(58: 1385)رنجبری حيدرباغی، « الْاَائِنِينَ



 1397/91، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ، سال 

 

 

 

سبرۀ انفال را در تأييد مطلر  دربد    58سبرۀ انعاا و آيۀ  141بهلبل آيۀ  در متن فبق،
 أُکُلُرهُ  مُاْتَلِفاً وَالزَّرْعَ وَالنَّاْلَ مَعْرُوشَاتٍ غَيرَ وَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ شَأَأَنْ الَّذِی هُبَ وَاست:  تضمين نمبده

 الَ إِنَّرهُ  تُسْرِفُبا الَ وَ حَصَادِهِ يَبْاَ حَقَّهُ آتُبا وَ أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ کُالًّ مُتَشَابِهٍ غَيرَ وَ مُتَشَابِهاً وَالرُّمَّانَ وَالزَّيتُبنَ

 کشتزار و درمابُن، داربست و بدون و داربست با هايی باغ که کسی اوست و الْمُسْرِفِينَ: يُحِ ُّ
 ميربۀ  از. آورد پديد شبيه غير و يکديگر به شبيه انار، و زيتبن، و آن، گبناگبن های ميبه با
[ ولری ] بدهيرد،  آن از بررداری  بهره روز را آن[ از بينبايان] حقّ و بابريد داد، ثمر چبن آن
 إِلَريْهِمْ  فَانْبِذْ ةدِيَانَ قَبْاٍ مِنْ تَاَافَنَّ إِمَّا وَ ؛ندارد دوست را اسرافکاران او که مکنيد روی زياده

 سبيشان به[ را پيمانشان] داری، ديانت بيمِ گروهی از اگر و الْاَائِنِينَ: يُحِ ُّ الَ اللَّهَ إِنَّ سَبَاءٍ عَلَی
 را دائنران  دردا  زيررا  ؛[اسرت  گسسرته  پيمان که بدانند] سانيک طبر به[ طرفين تا] بينداز
 .ندارد دوست

فرمايرد:   است که مری  از سبرۀ يس را تضمين نمبده 60، آيۀ گلستانسعدی در متن زير از 
َشما با مگر آدا! رزندانف ای :مُبِينٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانَ تَعْبُدُوا الَ أَنْ آدَاَ بَنِی يَا إِلَيکُمْ أَعْهَدْ لَمْ أ 
 .شماست؟ آشکار دشمن وی زيرا مپرستيد؛ را شيطان که ببدا نکرده عهد
جان در حمايت يک دا است و دنيا وجبدی ميان دو عدا. دين به دنيافروشران دَرَنرد،   »ر 

)سرعدی  « يْطَانَالشَّر  تَعْبُردُوا  الَ أَنْ آدَاَ بَنِی يَا إِلَيکُمْ أَعْهَدْ لَمْ يبس  بفروشند تا چه درند؟ أَ

 (.183: 1376شيرازی، 
تبان چنين دريافت که اين  آورده شده برای تضمين و اقتباس می های با تبجه به مثال

تبان يک صنعت به حسا  آورد و اين دو صنعت هم از نظر مفهبا و هم از نظر  دو را نمی
 اَند. کاربرد متفاوت

 نتيجه ر4
 :گردد یمدبی مبارد زير مشاص ی علبا بالغی و اها کتا با بررسی در 

آن است که آتش  و اقتباس ديآ یمر واژۀ اقتباس از قبس به معنای شعله و پارۀ آتش 1
تضمين به معنای داللت کردن بر چيزی،  واژۀيا دانش يا غير آن را از ديگری فراگرفتن و 

 تبان ینم ضامن شدن آمده که از نظر معنايی اقتباس و تضمين را بر عهده گرفتن تاوان و
 يک صنعت به حسا  آورد و بايد در جای دبد از آن استفاده شبد.

 و نمايد می ادذ دبيش ذهنی مفهبا برای را کريم قرآن از ای آيه شاعر، اقتباس درر 2
يا مفهبا آن را بره مفهربا ديگرری منتقرل      د،ينما یم دبد کالا زينت و رونقۀ ماي را آن
 از ،بنابراين .گيرد می کار هب دبيش بيت تأييد عنبان به ار آيه شاعر ،تضمين در ما، اکند یم
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 .دارد مطابقت بيت با مفهبا نظر
 در امرا  اسرت،  کررده  ادرذ  قررآن  از را آيه که کند ذکر شاعر نيست الزا اقتباس درر 3
يا آن را در گيبمه قرار  نمايد ذکر را دبيش مأدذ بايد شاعر نباشد، مشهبر آيه اگر تضمين
 دهد.
نبع اقتبراس   به عنبان هزل و شبدی استفاده شبد، اين قرآنتباس، اگر آيات ر در اق4

 مردود است.
امرا   .اسرت  نظم و نثر شدن زيباتر برای و کالا محسّنات جزء اقتباس ،کلی طبره بر 5

مفاهيم ذهنی و اعتقرادات شراعر و    دييتأو آن  کند یمتضمين هدو ديگری را هم دنبال 
 است. نقرآآيات  لۀيوسنبيسنده به 

 و قررآن  آيرات  از منردی  بهره به رصمنحو تضمين  اقتباس واژۀر بايد اضافه کرد که 6
 ابيات و منظبمات در را ديگران و يا متن شعر شاعری است، ممکن بلکه ،باشد مین احاديث
 .نمايدو يا تضمين  اقتباس دبيش

 منابع
 .، تهران، بنياد قرآنی2، چ معانی بيان(، 1360آهنی، غالمحسين )

 ، قاهره، دارالمعارو.3، به تحقيق سيد احمد صقر، چ اعجاز القرآنا.(، 1972بکر محمد ) ابن الطّي ، أبی
 مردرّس ، بره اهتمراا محمّردتقی    رر رباعيرات(   غزليات ر ديبان )مقطّعات(، 1364انبری، اوحدالدّين محمد )

 ی و فرهنگی.علم  ، تهران،2رضبی، چ 
، تحقيق و شرح از عبد السّالا محمّد هارون، مصر، مکتبة ن و تبيينالبياق.(، 1395جاحظ، عمروبن بحر )

 الاانجی.
، تحقيق و تعليرق از سريد محمرد رشيدرضرا،     اسرار البالغة فی علم البيان ق.(،1401جرجانی، عبدالقاهر )
 بيروت، دارالمعرفة.

 ير.، تهران، اساط2، چ تأثير قرآن و حديث در ادبيات فارسی(، 1372) اصغر حلبی، علی
 ، تهران، مرکز نشر فرهنگی مشرق.1، چ پژوهی قرآن(، 1372) درّمشاهی، بهاءالدّين،

 ، تهران، دانشگاه تهران.1، چ لغتنامه (،1372اکبر ) دهادا، علی
 ، تهران، اطّالعات.1، چ ادبی ر فرهنگ بالغی(، 1368رادفر، اببالقاسم )
، بره تصرحيح محمردبن    ايير اشرعار العجرم  المعجرم فری معر   (، 1314الدّين محمّدبن قريس )  رازی، شمس

 عبدالبهّا  قزوينی، تصحيح ثانبی از محمدتقی مدرّس رضبی، تهران، داور.
 ، تهران، علمی و فرهنگی.1 چ ،تجلّی قرآن و حديث در شعر فارسی(، 1376راستگب، سيد محمد )
امراا، تهرران،   ، بره تصرحيح سريد محمردکاظم     حقرايق الحردائق  (، 1341بن محمّد ) رامی تبريزی، حسن

 انتشارات دانشگاه تهران.
 ، قم، رازبان.ظريفان و قرآن(، 1385) رنجبری حيدرباغی، احمد
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 ، تهران، اميرکبير.2، چ نقد ادبی(، 1354) کب ، عبدالحسين زرّين
 ، تصحيح غالمحسين يبسفی، تهران، سان.غزليات(، 1385الدين ) سعدی شيرازی، مصلح

 ، تصحيح محمدعلی فروغی، تهران، اميرکبير.کليات(، 1376رررررررررررررررررررررررر )
 اروميه. ۀ، قم، کتاباانمفتاح العلباتا(،  يعقب  يبس  )بی سکاکی، ابن

 ۀ، به اهتمراا محمردتقی مردرّس رضربی، تهرران، کتاباانر      ديبان(، 1341سنايی غزنبی، مجدودبن آدا )
 سينا. ابن

 فروشی اسالا. ، تهران، کتا 9، چ منجدفرهنگ بزرگ جامع نبين ال تا(، سياح، احمد )بی
، به تصحيح محمد اببالفضل ابراهيم، چ اإلتقان فی علبا القرآن (،1363الدّين عبدالرّحمن ) سيبطی، جالل

 ، تهران، اميرکبير.1
 ، تهران، آزمايشی متبن درسی.1، چ معانی و بيان(، 1370شميسا، سيروس )

 دفتر تبليغات اسالمی. ۀ، قم، چاپاان1چ ، آيين بالغت(، 1369شيرازی، احمد امين )
 سنايی. ۀ، کتابااناإلر  فی لغة العر  منتهیتا(،  پبر، عبدالرّحيم )بی صفی

 ، دارالمعارو.البالغة تطبّر و تاريخ، مصر(، 1378ضي ، شبقی )
 ، تهران، اميرکبير.فرهنگ الروس(، 1386) طبيبيان، محمّد

 ، قاهره، دارالکت  المصرية.المفهرس أللفاظ القرآن الکريمالمعجم (، 1364عبدالباقی، محمّدفؤاد )
 دکتر محمدجباد نصيری، تهران، دانشگاه تهران. ۀ، ترجممعيار البالغة(، 1372) عسکری، اببهالل حسن

، به اهتماا صادق گبهرين، تهران، بنگراه ترجمره و نشرر    الطير منطق(، 1342عطّار نيشاببری، فريدالدّين )
 کتا .
 ، تهران، اميرکبير.ادبيات و نقد ادبی ۀدربار(، 1363دسرو ) فرشيدورد،

، تهران، دفتر ميررا   1نژاد، چ  ، به کبشش محمدعلی غالمیانبار البالغة(، 1376مازندرانی، محمّدهادی )
 مکتب .
 ، تهران، اميرکبير.فرهنگ فارسی(، 1342معين، محمّد )

 ، قم، الهجرة.درراألد تا(،  ناشر، عبدالحسين، )بی
 ، تهران، کت  ايران.زي  سان(، 1346نشاط، محمبد )
، تهرران،  3، بره تصرحيح وحيرد دسرتگردی، چ     مازن األسرار(، 1334بن يبس  ) ای، الياس نظامی گنجه
 ابن سينا. ۀکتاباان

الردّين   ميررجالل  ۀ، ويراسرت بدايع األفکار فی صنايع األشعار(، 1369واعظ کاشفی سبزواری، ميرزاحسين )
 ، تهران، نشر مرکز.1کزّازی، چ 
 ، قم، مکت  اعالا اسالمی.2، چ جباهر البالغةق.(،  1410الهاشمی، احمد )
 ، تهران، تبس.2، چ فنبن بالغت و صناعات ادبی(، 1361الدّين ) همايی، جالل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


