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   : اصط حی متفاو  در بوطیقاي بیدل دهلويتضمین
 

 * هاشمی بهمن بنی
  کنرم شبان و ا باات فا سیت پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی  انشج م

 چکیده
ها و  هام اعر بادل  هل م مرب ط به فهم معانی و کا بر هام خاص واژه يكی اش  ا ا م 

ام  نامه هام فا سی  ا با معنام وضعی و لغت اصطالحات    ااعا  اوست. بادل بعضی واژه
ها    شبان فا سی باگانه است.  اصطالحی و کا بر هام اصلی آن واژهبر  و با معنام  کا  می به
کا  بر ه و گاه با آن  هاست که بادل آن  ا    معنايی منفاوت به يكی اش اين واژه« تضةان»

 ا ساخنه است.    اين مقاله ابندا تعا يف و معانی تضةان    « مصرع تضةان»ترکاب 
ا  . هةچنان  م اين واژه    ااعا  بادل واکاوم میها و کنب بالغی و سپس معنا نامه لغت

گار .  وش نگا نده    تیلال معنام اين  م    بر سی قرا  می« مصرع تضةان»اصطالح 
اصطالح اسنفا ه اش ااعا  خ   بادل است و برام اين کا ت کا بر هام اين واژه    ااعا  او 

   ااعا  تعدا م اش « صرع تضةانم»و « تضةان»ا  .    پايان معنام  تعاان و تباان می
ا  . اين مقاله نشان  ها    ااعا  بادل مقايسه می عصر بادل بر سی و با معنام آن ااعران هم

   قرن  واش هم هجرم قةرم    « مضة ن»و « مصرع تضةان»ت «تضةان» هد اصطالحات  می
و تعا يفی جديد  ا قا   هندوسنان به اصطالحاتی تخصصی    ح ش  نقد ا بی تبديل اده  ابه

                                                                                                                  
 bahmansher@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

  27/0/4097تا يخ پذيرش:   21/42/4091تا يخ   يافت: 
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 و  و  کا  می به« مصراع برجسنه»معنام  اخنصاصاً به« مضة ن»پذيرفنه است.    اين تعا يفت 
ا  ؛ به اين فرايند  اطالق می«  سانی مصرع پاز»يا «  سانی مصرع»به فرايند « تضةان»
صرعِ م مصرع يا پاز»اصطالحی است که برام « مصرع تضةان»گ يند.  ناا می« مضة ن بسنن»

  و .  به کا  می«  سانده

 ساندنت سبک  بادل  هل مت تضةانت مصرع تضةانت مضة نت مصرع  هاي كلیدي: واژه
 هندمت تیلالِ معنا. 

 . مقدمه9
بادل  هل م اش اعرام ااخة هندم سبک هندم )طرش خاال پاچاده( و يكی اش 

هام  پاچادگی ترين ااعران قرن  واش هم هجرم قةرم است. يكی اش  اليل  ا ا فهم
هام نی م نامنعا ف و ترکابات تاشه و  معنايی    اعر بادلت اسنفا ه اش ساخت

ها    معناهام  کا  بر ه است. اسنفا ه اش واژه کا بر م است که او    اعرش به کم
ها  ا    جايگاه  نامنعا ف اش  يگر ع امل  ا ا م اعر اوست. بادل بعضی واژه

نی م که با اناخت  گار ت به ام می ام معنام  يگرگ نه اش واژهبر  يا  کا  می منفاوتی به
شبان  پاشان ما اش آن واژه    تباين است؛ شيرا هةان واژه    ااعا   يگر ااعران پا سی

با معانی و کا بر هام  يگرم اسنعةال اده است. او ااعرم است که اصطالحات 
هايی کر ه است.   ان تصرفخاص خ    ا  ا   و    جايگاه معنايی و کا بر  واژگ

 خ   بادل    يكی اش  باعااتز تاحدو م به اين م ض ع ااا ه کر ه است:
 فهةاتد  استةا  و صفات ط   خلقی

 

 فهةاتتد هتتا انجةتتن کثتترت و وحتتدت اش 
 کهتن  گشت مبنذل مصطلیات آن 

 

 فهةاتتتتد متتتتا معتتتتانی بايتتتتد اکنتتتت ن 
 ( 099/ 2: 4039)بادلت  

اين م ض ع   که   با   ااعا  بادل ن انه ادهت هايی هات نقدها و پژوهز    ارح
خان آ شو   الدين علی قا هت نظار سراج کةنر م    ت جه ب  ه است.    اق ال مننقدان ابه

ا  .  هام بادل    شبان فا سی  يده می و مارغالمعلی آشا  بلگرامیت ااا اتی به تصرف
 گ يد: اعر بادل می  با    خاانة عامره برام مثال آشا  بلگرامی    تذکر 
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م افقت اصلت چگ نه مقب ل اهل میاو ه  غارفا سی که تقلاد شبان فا سی کندت بی 
گ يد:  ت اند اد؟ مثالً مارشا )بادل( مخةسی    مرثاة فرشند خ    ا  .    آنجا می

کاات/ اش انگشنم عصا به کف  اات. خرا  کاانن عجب  هرگه  و قد  خرا  می
 (.241: 4094یت )آشا  بلگرامچاام است 

   با   بادل گفنه ب  :النفايس   مجةعاما پاز اش آشا  بلگرامیت آ شو    تذکر  
سنجان است و چ ن اش  اه قد ت تصرفات نةايان      تكلف سنگ شو  سخن بی

ها که اش اهل هندندت    کال  اين  لاسان آن فا سی نة  ت مر   واليت و کاسه
قد تان هند هاچ سخن     صیت تصرف صاحبها  ا ند و فقار   با گ ا  سخن

به براهان ثابت نة  هت «  سالة  ا  سخن»ندا  ت بلكه قايل است؛ چنانچه    
 (.204: 4030)آ شوت کند احنااطاً  هرچند خ   تصرف نةی

ام  قا ه مشخصاً به تعريف منفاوت بادل اش معنام واژه البنه هاچ يک اش مننقدان ابه
ها و افعال نظر  و باشنر به ترکابات و کا بر  نابجام کنايه  خص ص ااا ه نكر ه به

 اند.   اانه
ها  ا    ااعا ش  بنابراين برام فهم بهنر ااعا  بادل نااش است میدو   معانی واژه

يكی اش اين « تضةان»تعاان کنام و جايگاه و کا بر اان  ا    شبان او مشخص کنام. 
کا  بر ه است. معنايی که او اش  منفاوتی به اصطالحات است که بادل آن  ا با تعريف

هام اساسی  ا  .     اين اصطالح    نظر  ا  ت با معانی اين واژه    من ن  يگر تفاوت
اين مقاله قصد  ا يم معنام اصطالح تضةان  ا    ااعا  بادل باابام و با ت جه به 

 کا بر هات تعريف بادل اش اين اصطالح  ا مشخص کنام. 

 ة پژوهش. پیشین2
 غم ااا اتی که به م ض ع  پژوهان معاصرت علی    بان آ ام پژوهشگران و بادل

« تضةان»هام شبان بادل ادهت مشخصاً هاچ يا  اانی   با   معنام عبا ت  فراهنجا م
( مدخلی با عن ان 4090اثر  کنر اسداهلل حباب )نامة اعر بادل  واژهمشاهده نشد.    

ام به آن  هام م ج   اش ااعا  بادل ناا چنان ااا ه رحتضةان وج   ندا   و    ا
هام مرب ط به اعر سبک هندم  يک اش پژوهز ا  . هةچنان    هاچ  يده نةی
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ت ضایی برام اين اصطالح وج   ندا  .    کنب ح ش  بالغت ناا هةان تعا يف 
ع مصر»و « تضةان»آمده و اش تعريفی که    اين مقاله اش اصطالح « تضةان»سننی 
؛ هةايیت 221: 4001) .ک: ناارت ا    باان ادهت    اين کنب هاچ اثرم  يده نةی« تضةان

: 4010؛ تق مت 274: 4014؛ آهنیت 273ت  217/ 2: 4001؛ نشاطت 047: 4001؛ شاهدمت 201: 4009
؛ 233: 4032؛  اسنگ ت 33: 4034؛ میبنیت 440: 4070؛ کااشمت 021: 4072؛ ن  وشمت 021

 و «تضةان» به تاشه نگاهی»   مقالة (. 144: 4033؛ طباباانت 290ت  294: 4033 اسفنديا پ  ت
 سادحسان  حةانی و ن انة هةا« فا سی و عربی بالغی آثا     آن تا يخی تط  

ط   مفصل سار تط   معنام اصطالحی تضةان    کنب بالغی عربی  ( به4091سادم )
ی به ماان ناامده است.    مقالة و فا سی مرو  اده؛ اما اش اين ن ع تضةان سخن

( اخنصاصاً به 4091ن انة  کنر میة   فن حی )« مضة ن    فن اعر سبک هندم»
و تعا يف و معانی منعد  آن پر اخنه اده؛ اما يكی اش « مضة ن»تیلال اصطالح 

قا ه استت  که مخنص قرن  واش هم    ابه«( تضةان»تعا يف آن )   تقابل با اصطالح 
فنه اده است. بنابرين مقالة حاضر تنها يا  اانی است که به اين م ض ع نا يده گر

  وم آو  ه است. 

 . نگاهی به معانی تضمین در منابع مختلف3
معنام ماان و   ون( است و معنام وضعی  )به« ضةن»صاغة تفعال اش واژ  « تضةان» 

ها  نامه لغت است.    (233و  419: 4030)حسانیت « چاام    ماان چاام نها ن»آن 
برعهده گرفنن تاوان و »ت «   پناه خ     آو  ن»ت «به اند ون آو  ن»معناهايی نظار 

و «   بر گرفنن»ت «چاام  ا    ظرفی قرا   ا ن»ت «پشنابانی»ت «ضامن ادن»ت «غرامت
اكل اصطالحی ا بی  اند.    ا باات فا سیت اين واژه به برام آن آو  ه« گنجانادن»
هام بالغی و  ساالت قافاه  و تعريف  هام لغتت کنا  ست.    کنا کا   فنه ا به

بانام. نخست آنكه معنام  و بات م ق ف به يكديگر  منفاوت برام اصطالح تضةان می
بااد و اش لیاظ  سن  م معنام بات با بات  يگر کامل ا  .  ا ويانی    تعريف اين 

 ن ع اش تضةان گفنه است:
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بات ب َ     سخن که معنی آن بات به بات  يگر پادا آيدت پا سیِ تضةان بنا کر ن  
 که عنصرم گ يد )هاج(: چنان

 اگر اةشار و گر ِ لشكرِ ت 
 

 بخ اهد  وشِ جنگ و  وشِ مادان 
 

 يكی   يا کند صیرام آم م
 

 يكی صیرا کند   يام عةّان 
 

 (.492: 4034)معنی بات اولان به بات آخرين پديد آمد 

ن ن ع تضةان آن است که ناةی اش يک واژه    يک مصراع و نام اكل  يگرم اش اي
گ يند. اةس   يگر    مصراع  يگر بااد که به آن تضةان قباح يا مضةن قباح می

 قاس  اشم   با   آن گفنه است:
اين جنس مضةّن قباح بااذ. اما ج ن    ااعا  با سی اين جنس تفريقات الّا  

ت[ ک يند نافنذت جنانک س شنی کفنه است:    نظةی کی بر سبال هال ]و ظراف
 «اعر»

 ااذمان باذ مجلس مُسن 
 

 فِیِ مشرق حةاد  ين الج  
 

 هَرِم آن صد  کا ج اهر اَل
 

 فاظِ او اهل  ين و  انز و  َو 
 

 لت تفاخر کنند و جام تفا
 

 «خُر ب ذ شانک اش آن ج اهر طَ ... 
 

 (294: 4003و  230: 4001) 

ترين تعريف برام اصطالح تضةان عبا ت است اش اينكه ااعرم اما پرکا بر      
بخشی اش اعر  يگران  ا    اعر خ   بااو  . اةس قاس اين ن ع اش تضةان  ا چنان 

و ن ع  و  اش تضةان آن است که بانی يا مصراعی اش اعر  يگران    »کند:  تعريف می
اد و    عذوبت و اعر خ يز   ج کند و اين ن ع اگر    م ضع خ يز منةكن با

. اار علی خان (294: 4003 و 230: 4001) « ونق ماقبل بافاايدت آن  ا پسنديده  ا ند

تضةان ت آن است که    اعر خ   مصراعی يا بانی اش »گ يد:  می الخاال  ةمرآل  م    
غار آ   که مشه   و منعا َف بُ َ ت اما اگر بات غارمشه   آو  ن ضرو  افندت ارط 

   کنب بالغی فا سی  .(444: 4077)ل  مت « اا   تضةان به نا  ااعر بايد کر است که ا
هام  يگر تكرا  اده است؛ اما بعضی اش منابع بالغی  ص  ت  يگر ناا هةان تعا يف به

) .ک: اند  عربی تأثارپذيرم مین ايی اش اعر  يگرم  ا ناا ن عی تضةان براةر ه
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ک بخز اش سخن  يگرم    اعرت حنی   حدِ و گاهی آو  ن ي (4091 حةانی و سادمت 
 (.جا )هةانعبا تی ک تاهت ن عی تضةان ) ف ( میس   اده است 

ها چكاد  تعا يفی است که    منابع لغت و منابع ا بی برام واژه و اصطالح  اين
 ذکر اده است.  « تضةان»

 . اصط ح تضمین در بوطیقاي بیدل4
ت ان آن  ا کامالً منطبق  م اجهام که نةی« تضةان»ام اش     ااعا  بادل با کا بر  ويژه

 با يكی اش تعا يف ف ق    نظر گرفت؛ مثالً    اين بات:
 بس که آشا  است بادل اش عبا ات  ويی

 

 ناله هم اين مصرع برجسنه  ا تضةان نشد 
 

 (000/ 4: 4039)بادلت 

ه  ا مصداقی و اين گاا « ناله هم برام اين مصرع برجسنه تضةان نشد»گ يد:  می
معنام  اةنی و اخنالف  معنام  و ب  ن و  وگانگی که گاهی مجاشاً به )به«  ويی»برام 
اين مصرع برجسنه »ت انام بگ يام  کا  بر ه است.    ت ضاح آن می  و ( به کا  می هم به

گ نه که يک بات اعر  و اين گاا ه  ا چنان تفسار کنام که آن« ناله  ا تضةان نكر 
گار ت ناله     ل اين مصرع برجسنه قرا   ا   و  اخل اعر  يگر قرا  می تضةان می

نگرفت و سپس اين هةراهی ناله با مصرع برجسنه  ا مصداقی برام  وگانگی و  ويی 
ا يم که اين  هام  يگرم اش اباات بادل من جه می تص   کنام. اما با خ اندن نة نه

ن بات چندان صیاح ناست. برام نا يک و اين معنا برام اي« تضةان»بر اات اش لفظ 
کنام و م قناً  ادن به مدل ل اين اصطالحت کا بر هام آن  ا    اباات بادل بر سی می

گذا يم.    جدول شير حدو  کا بر هام  هايةان  ا اش تعا يف تضةان کنا  می  انسنه
 اصطالحِ تضةان    غالاات بادل نشان  ا ه اده است:
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 ن در غزلیا  بیدل. اصط ح تضمی9جدول 
 اصط ح تضمین در غزلیا  بیدل

شمارة 
 بی 

هاي معنایی اصط ح  ها )شاخص دریاف  بی 
 تضمین(

 
4 

 بس که آشا  است بادل اش عبا ات  ويی/
 نشد تضمینناله هم اين مصرع برجسنه  ا 

  (000)هةانت 

 . واژ  تضةان   برابر مصرع برجسنه4
 « ويی». تضةانت ايجا کنند  2

 
2 

 اند/ س خنة  بط هم چ ن  و ابرو که نفس
 آمد مصرع تضمینتاغ او شخم مرا 

  (172)هةانت 

 «مصرع  تضةان». ترکاب اضافی 4
مصرع تضةان    م اشات چاام . 2

 .هةنام خ   استت مانند  و ابرو
با آن چاام که هةنام « مصرع تضةان. »0

 آن استت نهايت  بط  ا  ا  . 

 
0 

 وتا  اانراک/ ر پاچاند اش م ج گ ه بر ه
 اند مصرع ما  ا ش تضةان فر  پادا کر ه

  (011)هةانت 

  و . کا  می . تضةان برام مصرع به4
. تضةان برام مصرع ايجا کنند  اانراک 2

 است.

 
0 

 آيد به فكر يا  من  ل بسننت/ حاف می
 مگار تضمیناين خاال مبنذل  ا قابل 

 (797  )هةانت

انی بلند( . تنها خاال غارمبنذل )مع4
قابلات تضةان ادن  ا   )خاال مبنذل و 

 کنند(. پاافنا ه  ا تضةان نةی پاز

 
1 

 ايم/ خ  گداشم مطلبی چ ن اةع انشا کر ه
 انجةن تضمینمصرع ما  ا ندا   تا  

  (4244)هةانت 

. مصرعی  ا که يک نفر سرو ه استت    4
 کنند.  انجةن تضةان می

 
1 

 ا / ر هاش اكست  ل خاال ناشکی گل ک
 من ع تضمین مصرواکشاد اش م م چانی 

  (4410/  2)هةانت 

 «مصرع تضةان». ترکاب اضافی 4
« مصرع تضةان». خاال ناشک نااشمند 2

  برابر خاال « مصرع تضةان)»است 
 گار (. ناشک قرا  می

يابد و  . يک نفر به خاال ناشکی  ست می0
« مصرع تضةان» يگران برام آن 

 ساشند.  می

 کا   فنه است: بادل ناا يک جا اصطالح تضةان به عرفانبر غالااتت    مثن م  عالوه
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 حاف ه ای کاين  و مصرعِ ناش
 

 نكشد  سنگاه معنی  اش 
 

 تةثال خ  م آه اش آن طبعِ بی
 

 که ش تضةانشان نگار  فال 
 

 (294/ 0)هةانت 

 اسنانی اش    اين  و باتت سخن اش تضةان  و مصرع است. اين  و بات    ماانة 
ها  ا معنا کنامت تص    کا   فنه است. وقنی مسنقل اش  اسنان بات به عرفان منظ مة

طبعِ »ا   که سخن اش  و مصرع مقب ل و شيباست که ت صاه اده هر  می
   « تضةان»ا   که  ها  ا تضةان کند. به اين طريق   يافت می آن« تةثالی خ  م بی

ل اده است )يعنی هر کسی اين  و مصرع  ا معنام مصطلح و پرکا بر ش اسنعةا
ص  ت مجاا    اعر خ    اخل کند(. اما اگر اين  و بات  ا    بافت  اسنان معنا  به

کنامت خ اهام  يد که معنام  يگرم اش اصطالح تضةان م    نظر است.  اسنان   با   
ام اش   با يان  عدهنا  مدن که  نا  کا   م و مطربی به ام است      با  پا ااه به  قاصه

قصد  ا ند پا ااه  ا  اضی کنند که مدن  ا به   با  بااو   و به وصال کا   م برساند. 
کنند تا به پا ااه بقب النند که اين  و نفر بساا  مناسب  ها به هر طريقی تالش می آن

هةديگرند و بايد به وصال هم برسند.  و بات مذک   اشجةلة سخنانی است که 
گ يند تا به وصال اين  و نفر  ضايت بدهد. با اين شمانه  خطا  به پا ااه می   با يان

ام است  اسنعا ه«  و مصرع ناش»اگر سراغ  و بات ف ق برويمت خ اهام  يد که عبا ت 
برام کا   م و مدنت و منظ   اش اصطالح تضةان ناا پا ند آن  و و    کنا  هم قرا  

 گرفننشان است. 
  يافت ادت به  عرفان   غالاات و مثن م « تضةان»چه اش معنام ت ان آن اکن ن می

 بندم کر :  اين اكل جةع
  و . کا  می . تضةان    اکثر قريب به اتفاق م ا     با   مصرع به4
  مقابل « مصرع تضةان»اش آن ساخنه اده است و « مصرع تضةان». گاه ترکاب 2

 گار . قرا  می« خاال ناشک»و « مصرع برجسنه»
 نشانی بان  و چاا است.  . تضةان ايجا کنند  ا تباطت اانراکت اباهت و هم0
 .گار  . تضةان برام خاال ناشک و غارمبنذل ص  ت می0
 شند. هم پا ند می . تضةان  و مصرع  ا به1
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يا «  سانی مصرع»ت « سانی مصرع پاز»يا  فرايند  م ا   مذک   آاكا ا ما  ا به
انداش .    اين فرايندت ابندا مصرعی به  عر سبک هندم می   ب طاقام ا« مصرع بسنن»

مصرع برجسنه مصرعی گ يند.  کند که به آن مصرع برجسنه می ذهن ااعر خط   می
کر ه و  ا ام معانی بلند و شيبا ب  ه  سرعت به ذهن ااعر خط   می ب  ه است که به

ت افنا ن بر سر رمماندگا م    حافظهت ا شاةندم و برت(. 4091) .ک: فن حیت است 
هايی است  هات اسنقاللت تندم و گذ ايیت  ا ا م آفرينز و پاچادگی اش ويژگی شبان

سپس ااعر مصرع  يگرم  ا (. جا )هةانکه فن حی برام مصرع برجسنه براةر ه است 
يک  ا    به ساش  که اجاام آن با مصرع نخسنی که به ذهنز خط   کر هت تناظر يک می

ی يا مبننی بر تناسبت تضا  يا تةثالت آن  و مصرع  ا به يكديگر ام تشباه و  ابطه
س م اين معا له عانی و س م  يگرش ذهنی و  کند.    اکثر م ا   يک  مرب ط می

ت ان يافت که هر  و س م آن عانی يا ذهنی بااد.  اننااعی است؛ ولی ابااتی هم می
 اند  ق ل يا میس سی میاين فرايند  ا مخنص مصرع مع اناسی سبکاةاسا    کنا  

  ا   که يک ا   و بانی ساخنه می که برام آن مصرع میس   يا معق لی سرو ه می
طرف آن میس   و طرف  يگر آن معق ل است؛  و مصرع که با وسالة تشباه به 

) .ک: اةاسات ا    و به اين طريق م ض ع تبديل به مضة ن می ا ند يكديگر مرتبط می

 اةاسا:اش نظر  .(277: 4030
و به مصرع میس   که « مصرع پاز»آنان به مصرع معق ل که مهم ناست  

گفنند که اگر   خشان ب  ت مصرع برجسنه خ انده  می« مصرع»بايد هنرم بااد 
آيدت ااعر معة الً به فكر  هام آن  و ان برمی ط  م که اش تذکره اد. به می

مصرعی  مل کر ن آن پازمصرع برجسنه ب   و بعد اش يافنن آن ب   که برام کا
 .(279)هةانت  ساند  مصرع می اصطالح آن  ا به پاز ساخت و به می

: 4077)ل  مت هايی ا ائه اده است  هام اعرا گاا ش  سانی ها اش مصرع    تذکره 

مثالً سرخ ش     (.022: 4094؛ آشا  بلگرامیت 417و  421ت 443ت  447: 4039؛ سرخ شت 11
 گ يد: ترجةة اح ال قاسم خان می    الشعرا کلةاتتذکر  

غايت ناشک آو  ند. هةان که   وشمت پا ااه آ  خاصه طلباد.    پاالة گلی به 
 ست گرفتت اكستت پا ااه اين مصرع بديهه فرم  : کاسه ناشک  پا ااه به
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مصرع  ساناد:  يد حالم  ا و  ب  ت آ  آ ا  نن انست کر . قاسم خان پاز
 .   (417: 4039)چشةز ضبط ااک خ   نكر  

ساشم  هةچنان اين فرايند و اصطالحات ا بی مرب ط به آنت خ  ت م ض ع مضة ن
 گ يد: اعرام سبک هندم قرا  گرفنه است. صائب می

 نااش اش مصرع است مصرع برجسنه صائب! بی
 

 با قاامت يا   ا هةدوش  يدن مشكل است 
 

 (127/ 2: 4030)صائبت 

 غنی کشةارم:

 ماان  و ابرويتيک م م فرق ناست 
 

 خ ش مصرعی به مصرع  يگر  ساده است  
 

 (04: 4012)غنیت 

پر اشم قرا   ا ه است.     بادل ناا    ابااتی اين م ض ع  ا  سنةاية مضة ن
ها با اباات   با   تضةان ااا ه  هام آن جدول شير به تعدا م اش اين اباات و اباهت

 اده است:
 رسانی . اشتراكا  تضمین و مصرع2جدول 

 رسانی اشتراكا  تضمین و مصرع

 شمارة
 ابیا 

معناي بی  و اشتراک آن با  رسانی ابیا  مرتبط با موضوع مصرع
 تضمین

 
4 

 خرامز مصرع ا    مادن    ماان  ا  /
 گ يد ج ابز  ا نخ اهم  فت اگر اش خ   که می

 (400/ 4: 4039)بادلت 

« اش خ    فنن»به يک مصرع و «  مادن»
ج ا  برام آن تشباه اده  به مصرعِ

 است. 
مصرعی  ا کسی  اشتراک با تضمین:

سرو ه است و اخص  يگرم برام آن 
و  1ت 0ت 2گ يد )مانند اباات  ج ا  می

 (.4   جدول  1

 
2 

 خ اهد/ ش فكر ما و من جسنن تالای تند می
 مكن تكلاف طبع اين مصرع شو آشمايی  ا

 (3)هةانت 

ايی آشم  سانی ن عی طبع مصرع پاز
اده و ااعران به اين  میس   می

 سنجادند. طريق ت انايی خ يز  ا می
و  1و  1   اباات  اشتراک با تضمین:

ت ان  می 4اش جدول  0تاحدو م بات 
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 اين شو آشمايی    تضةان  ا  يد.

 
0 

 گ يان تا کجا تاش / عنان هرشه طباعت هم
 ها  سانی خاالم می  اد اش کثرت مصرع

 (90)هةانت 

و « خاال»معا ل « طباعت»ن معا له    اي
کثرت »معا ل « گ يان عنانی با هرشه هم»

 ست.«ها  سانی مصرع
جام  خاال مجاشاً بهاشتراک با تضمین: 

کا   فنه است )مانند  مصرع برجسنه به
(. يک نفر 4اش جدول  1و  0اباات 

ام سرو ه و جةعی برام  مصرع برجسنه
 1 کنند )مانند اباات  سانی می آن مصرع

 (.4اش جدول  1و 

 
0 

 يک مصرع نظّا ه به ا خی نرسانديم/
 يا    عرق ار  که مضة ن حاا بست

 (044)هةانت 

)کنايه « ا  »به يک مصراع و « نظّا ه»
اش معش ق( به مصرع  يگر تشباه اده 

 است.
کنا  هم قرا  گرفنن  اشتراک با تضمین:

 و مصرع مانند  ساندن نگاه به معش ق 
ساندن تاغ به شخم    است )مانند  

 (.4اش جدول  2بات 

 
1 

 تا بفهةی  بط اسنعدا  هسنی و عد /
 شين  و مصرع  و  مگذ  اندکی پا سنه باش

 (300)هةانت 

هسنی به يک مصرع و عد  به مصرع 
  يگر تشباه اده است.
 بط و پا سنگی  و اشتراک با تضمین: 
 (.4اش جدول  0و  2مصرع )مانند اباات 

 
1 

 نة عنقاست مصرعی که ندا  /خاال جس
 که نبند  گشايد کسی جا آن  ا  چه  ش معنی
 (191)هةانت 

خاال جسنة »به « مصرعی که ناست»
 تشباه اده است.« عنقا

اش « خاال»با تعبار اشتراک با تضمین: 
ا  ت يا   مصرعی که نخست سرو ه می

اش جدول  1و  0کر ه است )مانند اباات 
4.) 

 
7 

  و / صرع برجسنه میيا  اش نظر چ  م
 ت ان  ساند ج ست مرا می فرصت بديهه

به « من»به يک مصرع برجسنه و « يا »
 مصرع  يگرم تشباه اده است.
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وصال ااعر و اشتراک با تضمین:  (032)هةانت 
 سانی تشباه اده است.  يا ش به مصرع

 عرفانمانند اباات مذک   اش مثن م 
 بادل.

 
3 

 ع وضع بات/تكلف ناست م ق ف  و مصر بی
 ا   اد خانه م شون می  چ ن  و    مرب ط هم

 (111)هةانت 

بات به   ِ  و لنی تشباه اده و هر 
مصرع به يک لنگه اش آن    تشباه اده 

معنام  است )  اصل واژ  مصرع ناا به
 يک لنگه اش    است(.
م ق ف و مرب ط اشتراک با تضمین: 

ب  ن  و مصرع    يک بات )مانند 
 (.  4اش جدول  0 و 2اباات 

 
9 

 که  ا   ننگ م شونی/ به اين ترتاب الفاظی 
 کند گر لب به لب بند   و مصرع  بط پادا می

 (4499/ 2)هةانت 

گ يد اگر قرا  است اين قد  بد اعر  می
بگ يمت بهنر آن است که سك ت کنم. 

ص  ت مضةر هر يک اش  و  هةچنان به
لب به يک مصرع تشباه اده است )با 

 ی که    فعل بسنن وج    ا  (.ايهام
به وج    بط  و  اشتراک با تضمین:

 2مصرع ااا ه اده است )مانند اباات 
 (.4جدول  0و 

 
 ويم و معنام هر بات  ا  بر هت با   يگر سراغ اباات می حال با اناخت اش م ا   نا 

 کنام: تیلال می
 بس که آشا  است بادل اش عبا ات  ويی

 

 برجسنه  ا تضةان نشد ناله هم اين مصرع 
 

 (000/ 4)هةانت 
ام تشباه اده است که اش ادت تفر  و يگانگیت ناله ناا  به مصرع برجسنه« بادل»

مصرع بااد )يعنی حنی آه و ناله هم نكر . بادل به يک مصرع  نن انست برام او پاز
است:  مصرع تشباه اده است(. اين بات يا آو  مصرع صائب ناا برجسنه و ناله به پاز

 ا منا ا ناا معنا کر ؛ « بادل»ت ان  )می« نااش اش مصرع است مصرع برجسنه صائب! بی»
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نامعل   است و بايد پرساد « اين مصرع برجسنه»ولی    آن ص  تت مشا ٌالاه عبا ت 
  4کدا  مصرع برجسنه؟(.

 وتا  اانراک اند اش م ج گ هر پاچ بر ه
 

 دان مصرع ما  ا ش تضةان فر  پادا کر ه 
 

 (011)هةانت 

ا ندت مصرع ما هم  هام ام اج گ هر به يكديگر منصل نةی وتا  ط   که پاچ هةان
ا  . سخن بادل  ماند و به بات تبديل نةی ا   و يكّه و فر  باقی می  سانی نةی مصرع

کا   فنه  بات هم به معنام تک    من ن به« فر »ناا به گ هر تشباه اده است )واژ  
 کند(. ايها  تناسب ايجا  می« تضةان»و « مصرع»اش    کنا   ماست و قرا گار

 آيد به فكر يا  من  ل بسننت حاف می
 

 مگار تضمیناين خاال مبنذل  ا قابل  
 

 (797)هةانت 

کا   فنه است که ا شش  معنام مصرعی با خاال مبنذل به خاال مبنذل مجاشاً به
و « خاال مبنذل»معا ل « فكر يا  من» هام اين باتت  سانی ندا  .    تناظر مصرع مصرع

به « فكرِ يا  من» سانی است )   اين باتت  معا ل تضةان يا هةان مصرع«  ل بسنن»
 به مصرعی  يگر تشباه اده است(.«  ل»يک مصرع و 

 ايم خ  گداشم مطلبی چ ن اةع انشا کر ه
 

 مصرع ما  ا ندا   تا  تضةان انجةن 
 

 (4244  )هةانت

ايم )اةع مطلب خ  گداشم  ا  بی با م ض ع خ  گداشم انشا کر همانند اةع مطل
ايم(. انجةن برام  کند و ما هم  مانند اةع مطلبی با هةان م ض ع انشا کر ه انشا می

 سانی ندا ند.    الية  و  معنام اين باتت اةع به مصرعی با  اين مصرع ت ان مصرع
کند  هايی ااا ه می  سانی ه مصرعتشباه اده است. ااعر هةچنان ب« خ  گداشم»معنام 

  ا ند.   آشمايی و مسابقة اعرم انجا  می که اعرا    جةع برام طبع

 شمتتتتان اتفتتتتاق انشتتتتام طتتتتر 
 

 باتتان  نتتگ  يختتت خامتته نتتی بتته 
  ستاد   يتا   آن بته  چت ن  «مدن» که 

 

  ستتتاد بهتتتا  متتتژ   چةتتتن بتتته 
 ... 

 خبتتتتترش تتتتتترنّم اش « م کتتتتتا »
 

 پتترش و بتتال فشتتر  بستتةل  قتتص 
 ندااتتت مجتتال اتته امتتر بتتی کلاتت 

 

 ندااتتتت وصتتتال ختتت اهز جرئتتتت 
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 فنتتتت ن و علتتتتم بستتتتاط کتتتتامالن
 

 اتتتتگ ن جتتتتا  ش نتتتتد و و ش اش 
 اتتتدند اتتتاه بتتتا  پتتتر اش نغةتتته 

 

 اتتتدند بتتتا خ اه آهنتتتگ صتتتد بتتته 
 قفتتتس بهشتتتت گلشتتتن فتتتالن کتتتا 

 

 هتتتت   بتتتتال فشتتتتانده عنتتتتدلابی 
 ... 

 حريتف  ستت  کستی  اگتر   ا « م کا »
 

  يتف   ختنم  است مصرع هةان بر 
 

 نللاز مصللرع دو كللزین هوشللی حیللف
 

 راز معنللللی دسللللتگاه نکشللللد 
 

 تمثلللال خلللودي بلللی طبلللعِ آن از آه
 

  فلللال نگیلللرد تضمینشلللان ز كللله 
 

 کر نتتد غلتت  او وصتتف    کتته بتتس
 

 کر نتتتتد آ شو مستتتتت  ا اتتتتاه 
 

 (294/ 0)هةانت 

است. بادل  عرفانام اش اباات  اسنان کا   م و مدن اش منظ مة  اباات باال گايده     
اند و تضةان    معنام     اين ابااتت کا   م و مدن هرکدا  به مصرعی تشباه اده

ها منظ   اش تضةان  و مصرعت  به کا   فنه که    وجهِ مشبهٌ وصال آن  و نفر به
قرا گارم آن  و مصراع    کنا  يكديگر و ساخت يک بات است که هةان فرايند 

  سانی است.  مصرع
 سانی و ايجا   هام ف ق تضةان عبا ت است اش فرايند مصرع ثالبا اتكا به م     

مصرع »ا تباط بانِ  و مصرع.    اين فرايندت مصرعی  ا که نخست سرو ه ادهت 
نامند که معة الً  ا ام خاالی ناشک و  قاق و تاشه و  و  اش ذهن است و  می« برجسنه

ت « سانی مصرع»ه بات  ا ب« مصرع برجسنه»سرايز مصرع  يگر برام آن و تبديل اين 
گ يند که بادل اصطالح  می« ج ا  گفنن مصرع»و « مصرع بسنن»ت « سانی مصرع پاز»
 کا  بر ه است.    ا ناا به هةان معنا به« تضةان»

 . مصرع تضمین  9 -4

 ا ناا « مصرع تضةان»ت انام  با ت جه به معنايی که اش تضةان باان کر يمت می
ه به مصرعِ مقابلِ مصرع برجسنه )يا هةان مصرعی که پس اصطالحی   نظر بگاريم ک

ا  (  اللت  ا  ؛ يعنی مصرع تضةان مصرعی است که  اش مصرع نخست سرو ه می



 00           : اصطالحی منفاوت    ب طاقام بادل  هل متضةان                   02/ اةا   44سال 

کند و با ايجا   ابطة مدعا و مدعا مثل يا  ابطة تشباه منناظر  مصرعی  يگر  ا تكةال می
اين تعريفت اباات شير  کند. با با اجاام مصرع  يگرت يک بات سبک هندم  ا ايجا  می

 ا ند: گ نه معنا می اين
 س خنة  بط هةند چ ن  و ابرو که نفس

 

 آمد مصرع تضمینتاغ او شخم مرا  
 

 (172 /4هةانت )

به مصرع تضةانی برام مصرع « تاغ او»به يک مصرع و « شخم من»   اين باتت 
اين مشبه و شخم )اضافة تشباهی( تشباه اده است. تشباه  يگرم    بات هست که 

پا سنگی  هم کند و وجه ابه  ا ا تباط  و ابرو )و به ها  ا به  و ابرو مانند می به مشبهٌ
اسنعا   مكناه و « ابرو»برام « س خنه نفس»کا  بر ن عبا ت  کند )به ها( باان می آن

 کند. يعنی چها  مرحله تشباه اتفاق افنا ه است(.    تشخاص ايجا  می
 ا  کی گل کر هاش اكست  ل خاال ناش

 

 من ع تضمین مصرواکشاد اش م م چانی  
 

 (4410 /2هةانت )

که اصطالحی کنايی استت تص  م عانی « اكست  ل»   اين باتت اش عبا ت 
ا  ت  بر اانن    اااا ايجا  می  ص  ت گرفنه است و تَرکی که اش اكسنن و تَرک

ت بادل خاال «ناشک ب  ن» ابه اسنخدامیِ  برام  ل ناا تص   اده است؛ سپس با وجه
گل کر نِ خاال »ساخنه است. « اكست  ل»ناشک  ا تعبارم برام تَرکِ حاصل اش 

 ا هةان کشف مضة نی  قاق و  سادن به معنايی باگانه بايد  انست که    « ناشک
ا  . حاال اين خاال ناشک و اين مصرع برجسنه به مصرع  مصرع برجسنه ظاهر می

ا ايجا   ابطة تشباهی آن  ا تكةال کند و اش آن بانی بساش .  يگرم نااش  ا   که ب
فعل امر است؛ به مخاطبان گفنه اده است که برام اين خاال ناشکی که به آن « واکشاد»

ا  ( مصرع   ست پادا کر هت اش م م چانی )تَرکی که    ظروف چانی ايجا  می
به مصرع « خاال ناشک»تضةان بساشند و آن  ا به بات تبديل کنند.    اين باتت 

 به مصرع تضةان تشباه اده است.« م م چانی»برجسنه يا مضة نی تاشهت و 

 . تضمین در شعر دیگر شعراي سبک هندي5
ت الشعرات بها  عجم مصطلیاتهايی نظار  هات کنا  نامه ها و لغت بر فرهنگ عالوه
ام مطابق با  نة نههام مهم سبک هندم ناا مطالعه اد؛ اما  و برخی تذکرهاللغات  غااث
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وج     منابع   تعريف تضةان    اعر بادل يافت نشد. هةچنان تا آنجا که جست
 هدت تنها جايی که  هام نگا نده    ااعا  سبک هندم نشان می ام و بر سی  ايانه

 کا   فنهت بانی است اش حاين الهاجی:  معنام بادلیِ آن به اصطالح تضةان به
 ل    مكنب عشقتا   ي ان   سراپا خ انده

 

 ست تضةانز ست مضة نت مصرع آهی گل ااكی 
 

 (040: 4070) ي ان حاينت 

سراغ اين بات برويمت  اگر براسا  تعريف  و اصطالح تضةان و مصرع تضةان به
و « گل ااک»خ اهام  يد که  ل به  ي انی تشباه اده که تةا  اباات آن اش مضة ن 

ر هر ااک  ا يک مصرع برجسنه و هر آه  ا سرو ه اده است. اگ« آه»مصرع تضةان 
ت انام    تعا يفی که اش  يک مصرع تضةان   نظر بگاريمت با اتكا به اين بات می

   اين باتت مصرع  2   اعر سبک هندم ا ائه ادت ناا تشكاک کنام.« مضة ن»
کا   فنه و مصرعِ مقابل آن مصرع تضةان است.     به« مضة ن»برجسنه با عبا ت 

هايی ناا که اش بادل باان ادت  يديم که گاه مصرعِ مقابلِ مصرعِ تضةان با  هنة ن
کا   فنه ب   که تاحدو م نظر ما   با   مدل ل  به« خاال ناشک»و « خاال»اصطالح 

ت انام مصرع  بخشد. با اين بر اات می    بات حاين  ا ق ّت می« مصرع مضة ن»
يكی اش مشكالتی که  0مصرع تضةان بنامام. ا « مثل مدعا » ا مصرع مضة ن و « مدعا»

 سانی    م ا    کندت اين است که    فرايند مصرع    اين بر اات خلل ايجا  می
ساخنه « مدعا»ا   و سپس برام آن  گفنه می« مدعا مثل»ا   که ابندا  شيا م  يده می

صرع تر ناا است(.    آن ص  تت بر اات ما اش م ا   )که گ يا اين  وش آسان می
 مضة ن و مصرع تضةان عكس بر اات قبلی خ اهد اد.

اش  يگر ااعران قرن  واش هم هجرم قةرم    هندت آشا  بلگرامی است.    ااعا   
 کا   فنه است: اش    فرقة نقشبنديه به معنام عرفانی او اصطالح تضةان يک با  به

 کنم تسكان باةا  ت   ا چشم تا آمد 
 

 کنم  تضةان  ا  نج   اين که سر آنم بر 
 (047: 4090)آشا  بلگرامیت             

خانة آصفاة حاد آبا   کن به     نسخة خطی  ي ان ااعا  آشا  بلگرامی    کنا 
اده    باالم هر  گذا م )اةا ه 047صفیة  41003و اةا    اخلی  304اةا   

ديه آن است تضةان    اصطالح مشايخ نقشبن»صفیه(ت    حاااة اين بات آمده است: 
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تصرفی باةا   ا    ضةن خ   گار  و او صیت يابد. ت ضاح آن اش  که با گ صاحب
و اما    «. الدين خام ش بايد جست م النا جامی    ترجةة م النا نظا  نفیات
 حكايت مذک   چنان است:  االنس نفیات

 کسی اش اکابر»الدين گفنند که:  و هم ايشان فرم  ند که خدمت م النا نظا 
سةرقند که نسبت به ما اخالص و میبت و ا ا ت بساا   ااتت باةا  اد و 
مُشرِف بر م ت گشت. فرشندان و منعلقان وم نااشمندم بساا  کر ند. مشغ لی 
کر    يد  که وم  ا امكان بقا و حاات ناست مگر    ضةن. وم  ا    ضةن 

که مُفضی به  گرفنمت صیت يافت. بعد اش چندگاه نسبت به ما تهةنی واقع اد
ت انست که    آن با  سعی نةايد و  اهانت و اذالل ما گشتت و آن اخص می

 ا م کر  و خ    ا به آن نااو  . خاطر ما اش وم    آن  ا  فع کندت اما خ يشنن
 .  (041: 4071)جامیت  ک فنه ادت وم  ا اش ضةن اخراج کر يم. بافنا  و بةر 

يافت نشد. گ يا ن عی    «   ضةن گرفنن »هات معنام  قاقی برام     فرهنگ
( الدين خام ش ادن م النا نظا  واقع تهةت م    قاا  به)آغ ش گرفنن ب  ه است 

معنام قرا    ا ه و اايد به وسالة آن مريضی  ا افا می که اخصی صاحب کرامات به
 ا ن اخصی تیت حةايت  وحی ب  ه بااد که البنه    اين ص  تت علت تهةنی که 

 حكايت آمدهت نامشخص خ اهد ب  .    
معنام وامگارم اعر اسنعةال  هام  يگرم که مشاهده ادت اين واژه به    نة نه

ق(    4441ترين معنام آن است. برام مثال اارف ماشند انی ) اده که مصطلح
 بايی مبرا  انسنه و  ام اش خ   سلب اتها  کر ه و خ    ا اش اعر ش م و مضة ن قطعه

  ضةان مصرع گفنه است:  م    ت
 متترا کلتتکِ شبتتانِ   اشم  ستتت حتتدّ چتته

 

 کتر ن  صتايبا   يت ان  بته  الخصت ص  علی 
 آلت  ن  فكترت   ستت  کسان فكر بكر به ... 

 
 کتر ن  شنتا  اش بتدتر  بت    اتعر  اترع  بته  

 قتتديم ايستتت طريقتته تضتتةان اتتا   ولاتتک 
 

 کتر ن   هتا  قتد   يتک  ننت ان  آن سل ک 
 پا ستتنن غاتتر مشتته   مصتترعِ بتته ستتخن 

 

 کتر ن  کدختدا  فرشنتد  چ  است مناسب 
 بااتتد مجنهتتد گفنتتا  فتتن    کتته کستتی 

 

 ...کتر ن  اقنتدا  گتاهی  بت    ضرو  وم به 
 (404ت  429: 4070)اارف ماشند انیت  
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کا   فنه؛ ولی اش آنجا که سخن اش  معنام مصطلح آن به تضةان    اين اباات به
 سانی کر ه  مصرع پاز تضةان مصرع استت گ يا اارف برام يكی اش مصا يع صائب

که اين کا  هم    ب طاقام اعرم آن  و ه معة ل ب  ه است و يكی اش ان اع 
ا  . برام مثال صائب    بانی اش بابافغانی تصرف کر ه و   سانی میس   می مصرع
(. 443: 4039) .ک: سرخ شت مصرعِ منفاوتی برام مصرع  و  بات وم ساخنه است  پاز

/ 2: 4030)صائبت  0اش ااعا  طالب آملی  ا چنان کر ه است   جام  يگر يک مصرع 

نة نه ذکر کر ه که    هر يک ( 74ت  13: 4292) سرو آشا . آشا  بلگرامی    تذکر  (4990
مصرع  سانده  هات صائب يک مصرع اش اعر سلام  ا بر اانه و برام آن پاز اش آن

آو  ه و برام مصرع  نة عامرهخاايكی اش اباات صائب  ا    ( 022: 4094)است. هم او 
مصرع  سانده  نخست آن مصرع  و  ساخنه و جداگانه برام مصرع  و  صائب ناا پاز

ناا پنج مصرع اش بادل  ا تضةان کر ه و ( 14ت  14: 4039)است. میةد افضل سرخ ش 
 سانی     مصرع  سانی و پاز هام مصرع برام هريک مصرعی  ساناده است. نة نه

 ا  .   فراوان است؛ بنابراين به هةان چند نة نه اکنفا میاعر سبک هندم 

 . نتیاله  6
يا «  سانی مصرع»ط   که گفنه ادت تضةان اصطالحی است که بادل    معنام  هةان 
« مصرع تضةان»کند و اصطالح  اسنفا ه می« بسنن  و مصرع»و «  سانی مصرع پاز»

گر و ايجا  بات( سرو ه برام مصرعی که    مرحلة  و  )برام تكةال مصرع  ي
ت ان تعبار کر : نخست اينكه     کا   فنه است. اين اتفاق  ا به  و گ نه می ا  ت به می

کندت   واقع آن مصرع  ام  ا به بات تبديل می تص   بادل هرگاه ااعرم مصرع برجسنه
معنام قرض گرفنن  معنام معة ل و مصطلح آن و به  ا تضةان کر ه است )تضةان به

 لال ساخنا  بات سبک  اعرم اش خ   يا  يگرم(؛  و  آنكه مصرع برجسنه به تكه
ساش ت اين تعبار  ا فرايا   يكی که با مصرع  يگر می به هندم و  ابطة منناظر و يک

مصرعی است که برام آن سرو ه  آو   که   بر ا نده و منضةن مصرع يا پاز می
مصرع »گ نه  ا  . اين شاياده می ا   و   واقع مصرع  يگر اش  ل مصرع برجسنه می

کند.  معنا پادا می« مصرع تضةان»گار ( و  )که مصرع برجسنه و خاال نا  می« مضة ن
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بر ااعا  بادلت    بانی اش حاين الهاجی ناا  اين تعريف اش اصطالح تضةان عالوه
کند و اين احنةال  ا که تعريف بادل اش اين اصطالح    قرن  واش هم هجرم  صدق می

 کند.   تعريفی عا  ب  هت تق يت می

 ها نوش  پی
« اش ااگر ان مارشا بادل است» الشعرا مقاالتگفنة حارت اکبرآبا م    تذکر   . میةد پناه قابل که به4

ناا اسنفا ه کر ه «  ويی» سانیت اش واژ   بر ااا ه به فرايند مصرع ( بانی  ا   که    آن عالوه90: 4091)
بات( ا تباط پادا  معنام تک )به« فر »و «  و مصرع»ترتاب با  به« يكنايی»و «  ويی»است.    اين باتت 

 کند:  می
 ا  قابل  هد يكنايی  ويی  ا  نگ وحدت می

 

  و مصرع گر به  ي انم نشاند فر  برخاا  
 

مطلب معق ل بات هندم م ض ع است »گ يد:  می اناسی اعر سبک کنر اةاسا    کنا   . مثال2ً
ا   که بايد ظريف و   اند هرچاام بااد و م ض ع    مصراع میس   تبديل به مضة ن میت که می

يعنی م ض ع  ا که  ؛ساش هسنند گ يند ااعران سبک هندم مضة ن  و می هنرم و تشباهی بااد. اشاين
کنند که ظريف و هنرم است. مصراع طرف  است  تبديل به مضة ن می تعا م و غارا بی است تاًعةد

و مصراع سةت چپ )يا مصراع آفرينز( نامیدو  است )م ض ع میدو  و مضة ن نامیدو  میدو  
ها مصراع معا لة  ت ان برام آن  ه است(. فرض کناد م ض ع مصراع سةت  است فروتنی است که می

« مضة ن    فن اعر سبک هندم» ةمقال    کنر میة   فن حی ناا  .(273 :4030)« میس   ساخت.
هام  و  وش با مراجعه به مصا يق فراوان تیلال کر ه  ا ضة ن    اعر سبک هندممعنام اصطالح م

ناا  به  همقالاين .    ده است   ب طاقام ااعران اين سبک  ا بر سا هام آن ايجا  مضة ن و ويژگی
نشده است و اينكه مضة ن معا لِ  ام ااا ه مصرع يا میدو  کر ن مضة ن به قالب« مصرع مضة ن»

ت ان اين احنةال  ا ناا وا    با اتكا به بات حاين می تا  . با اين حال  يده نةی تا باادمصرعِ مدع
  انست.   

. مدعا و مثل  و اصطالح است که اولی برام مصرع اننااعیِ اسل   معا له و  ومی برام مصرعِ 0
  ( اش آن به11ق: 4044) الغافلان تنباهالدين علی خان آ شو     سالة   و . سراج کا  می عانیِ آن به

 ا برام اين  سنه اش « اسل   معا له»کند.  کنر میةد ضا افاعی کدکنی اصطالح  يا  می« بندم مثل»
 اباات برگايده است. 

/ 2: 4030)صائبت « اند چ ن ماهاان تشنه  هان باش کر ه»ها /  . باشآ که اش جدايی تاغ ت  شخم0
مصرع  که صائب آن  ا تضةان کر ه و برام آن پاز ( مصرع  و  اين بات اش طالب آملی است4990
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« ها س م چةن چ  آ   وان ا  که غنچه»مصرع بات طالب آملی اين است:  ساخنه است. پاز
 (.10: 4073)قهرمانت 

 عمناب
الغافلان فی االعنراض علی تنباهق(. 4044الدين علی خان ) راجس آ شو اکبرآبا متت 

 . انشگاه پنجا  :اله   .اکرا میةد ادسکنر  تصیاح  به .نااعا الیاي

تصیاح  کنر  . بهلنفايسا تذکر  مجةع (.4030ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 .مرکا تیقاقات فا سی ايران و پاکسنان :آبا  اسال  النساء علی خان. شيب

اكال تصیاح ناصر ناك بخت و  . بهخاانة عامره(. 4094) مارغالمعلیآشا  بلگرامیت ت 
 تهران: پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی. باک. اسلم

خان و  تصیاح عبداهلل . بهسرو آشا ق(. 4004 / 4940ش/ 4292ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 اهنةا  م ل م عبدالیق. چاپ سنگی.  به

 .تهران: بناا  قرآن. 2چ .باان معانی(. 4014آهتنیت غالمیسان )ت 
 .تهران: فر و  .جديد( )ويرايز   0چ .عروسان سخن(. 4033 اةند )سفنديا پ  ت هت ا

تصیاح  کنر میةد  . بهماشند انی ي ان ااعا  اارف (. 4070میةدسعاد ) ماشند انیتت اارف 
 .بناا  م ق فات  کنر میة   افشا : تهران .سادان

نامة کا اناسی  يانپا بلگرامی. آشا  ااعا   ي ان اننقا م تصیاح (.4090) بهةن هااةیت ت بنی
انسانی  عل   پژوهشگاه  ا فر. لقاسمااب  مشاو  اسنا  پ  نامدا يان. تقی  اهنةا اسنا  ا اد.

 و مطالعات فرهنگی. تهران. 
تصیاح خال میةد  . بهکلاات بادل  هل م(. 4039ت بادل  هل مت عبدالقا  بن عبدالخالق )

 ج. تهران: طاليه.0اهلل خلالی.  خسنه و خلال
 .اصفهان: فرهنگسرا. 2چ .هنجا  گفنا (. 4010تق مت نتصراهلل )تت 

کنر میة    . قد ال االنس من حضرات نفیات (. 4071ن  الدين عبدالرحةن ) جامیتت 
 .اطالعات :تهران م.عابد

 . تهران: س    مهر.نامة اعر بادل واژه(. 4090ت حبابت اسداهلل )
اهلل  ک از ذباح . به ي ان حاين الهاجی(. 4070طالب ) بن ابی ت حاين الهاجیت میةدعلی 

 صاحبكا . تهران: ماراث مكن  .
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تصیاح  حام مسلةاناان  . بهالصنايع بدايع(. 4030میة   ) عطاءاهلل الدين برهان ت حسانیت امار
 .افشا  میة    کنر م ق فات بناا : قبا يانی. تهران

. تیقاق علارضا قاوه. تهران: کنابخانهت راالشع مقاالت(. 4091الدين ) ت حارت اکبرآبا م. قاا 
 م شه و مرکا اسنا  مجلس ا  ام اسالمی.

 :رانتصیاح پروفس   احةد آتز. ته . بهالبالغه ترجةان (.4034میةدبن عةر )  ا ويانیتت 
 .انجةن آثا  و مفاخر فرهنگی

یاح عالمه تص . بهالةعجم فی معايار ااعا العجم(. 4001الدين میةدبن قاس ) ت  اشمت اةس
 میةد قاوينی. تهران:  انشگاه تهران.

 .تهران: ستةت   . آ ايی هنر سخن(. 4032 اسنگ ت میةد )ت 
و تط   تا يخی آن    « تضةان»نگاهی تاشه به (. »4091ت  حةانیت هةا و سادحسان سادم )

. 3 ) انشگاه اهادباهنر کرمان(. ا باات تطباقی   وفصلنامة«. آثا  بالغی عربی و فا سی
 .414ت  407. صص41ش

 . متشهد:  انتشگاه فر وسی .البالغه(  وش گفنا  )علم(. 4001الدين جعفر ) شاهدمت شينت 

کنابخانهت  ن:تهرا .قاوه تصیاح علارضا . بهالشعراءکلةات(. 4039شت میةدافضل )سرخ ت 
 .م شه و مرکا اسنا  مجلس ا  ام اسالمی

 . تهران: فر وسی.ه بديعنگاهی تاشه ب(. 4013ت اةاسات سارو  )

 .مانرا . تهران:اناسی اعر سبک(. 4030ت تتتتتتتتتتتتتت )
 . تهران: اننشا ات  انشگاه پاا  ن  .41. چبديع(. 4030ت تتتتتتتتتتتتت )

ک از میةد قهرمان.  . به ي ان صائب تبريام(. 4030ت صائب تبريامت مارشا میةدعلی )
 ج. تهران: علةی و فرهنگی.7

 .تهران: امارکبار .برابرهام عل   بتالغت    فا سی و عربی(. 4033)  ت حةاد اانطتبابت 

 .کرمیتصیاح احةد  . بهم ي ان غنی کشةار (.4012) مارشا میةدطاهر کشةارمتت غنی 
 «.ما»سلسله نشريات  :تهران

. 00. ش9  فصلنامة نقد ا بی. «.مضة ن    فن اعر سبک هندم(. »4091ت فن حیت میة   )
 .411ت  449صص

 نامة«. انديشی    سبک هندم مصرع برجسنهت مادان ناشک(. »4091ت تتتتتتتتتتتت )
 . 20ت  7. صص1شقا ه.  ابهنامه:  ويژه فرهنگسنان
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. تهران: سرايان سبک هندم( صاا ان معنی )برگايد  ااعا  سخن(. 4073ت قهرمانت میةد )
 امارکبار.

 .تهران: ما . 7چ .)بديع(  پا سی  سخن  ناسیشيباا(. 4070کااشمت مارجالل الدين )ت 
: تهران .صفرشا هتصیاح حةاد حسنی و بهروش  . بهالخاال ةمرآ(. 4077خان ) لیعارا ل  متت 

  وشنه. 
 . تهران: سخن .بديع ن (. 4034میبنیت مهدم )ت 
 . : معرفت ااراش. 2چ .   اال  (. 4001ناارت عبدالیسان )ت 
ج. تهران: ارکت سهامی چاپ و اننشا ات کنب 2. شيب سخن (.4001)  شاطت میة  ت ن 

 .ايران
 .تهران:  اهگشا .پا سی  اعر  هام شي  هام سخن و گ نه(. 4072ن  وشمت جهانبخز )ت 

 .تهران: علةی .صناعات ا بی(. 4009)  الدين  هتةايیت جاللت 
 .ران: ت  ته. 2چ. 2ج .فن ن بالغت و صناعات ا بی(. 4014ت تتتتتتتتتتتتتتتتت )

- Ahani, G.H. (1981). Ma'āni Bayān. 2
nd

 Ed. Tehran: Bonyad-e Qor'an. [in 
Persian] 

- Arezu Akbarabadi, S. (1401 A.H.). Tanbih-Al Ghāfelin fi Al-'E'terāz-e 'alā 
'Ash'ār-e Al-hazin. S.M. Ekram (Ed.). Lahore: Punjab University. [in 
Persian] 

 ________________ (2004). Tazkere-ye Majma'-Al Nafāyes. Z. Ali Khan 
(Ed.). Islamabad: Iran-Pakistan Institute of Persian Studies. [in Persian]   

- Ashraf-e Mazandarani, M.S. (1994). Divān-e Ash'ār-e Ashraf-e 
Māzandarāni. Mohammad Seyyedan. Tehran: Dr. Mahmoud Afshar 
Yazdi's Foundation. [in Persian] 

- Azad-e Belgerami, M.G. (2011). Khazāne-ye 'Āmere. N. Nikubakht & Sh. 
Aslambeyk. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. [in 
Persian] 

__________________ (1913). Sarv-e Āzād. 'Abdollah Khan & Mowlavi 
'Abd-Al Haq (Eds.). [in Persian] 

- Banihashemi, B. (2015). Tashih-e Enteqādi-ye Divān-e Ash'ār-e Āzād-e 
Belgerāmi. M.A. Thesis. T. Purnamdariyan (advisor) & A. Radfar 
(supervisor). Institute for Humanities and Cultural Studies. [in Persian] 

- Bidel Dehlavi, A. (2010). Kolliyāt-e Bidel-e Dehlavi. Khal-Mohammad 
Khaste & Khalil-Allah Khalili (Eds.). 4Vols. Tehran: Talaye. [in Persian] 

- Esfandiyarpur, H. (2009). 'Arusān-e Sokhan. 3
rd

 Ed. (new edition). Tehran: 
Ferdows. [in Persian] 

- Fotuhi, M. (2016). "Mazmun dar fann-e she'r-e sabk-e hendi". Naqd-e 
Adabi. Vol. 9. No. 34. pp. 119 - 156. [in Persian] 



 14           : اصطالحی منفاوت    ب طاقام بادل  هل متضةان                   02/ اةا   44سال 

______________ (2017). "Mesra'-e barjaste, meydān-e nāzok-andishi dar 
sabk-e hendi". Nāme-ye Farhangestān. vizhe-name-ye Shebhe-Qārre. 
No. 6. pp. 7 - 24. [in Persian] 

- Ghani-ye Kashmiri, M.T. (1983). Divān-e Ghani-ye Kshmiri. A. Karami 
(Ed.). Tehran: Selsele Nashriyat-e Ma. [in Persian] 

- Habib, A.A. (2014). Vāzhe-nāme-ye She'r-e Bidel. Tehran: Sure-ye Mehr. 
[in Persian] 

- Hazin-e Lahiji, M.A. (1995). Divān-e Hazin-e Lāhiji. Zabih-Allah 
Sahebkar (Ed.). Tehran: Miras-e Maktub. [in Persian] 

- Heyrat-e Akbarabadi, Q. (2017). Maqālāt-Al Sho'arā. A. Qazve (Ed.). 
Tehran: Library, Museum and Document Center of Iran Parliament. [in 
Persian] 

- Homayi, J. (1960). Sanā'āt-e Adabi. Tehran: 'Elmi. [in Persian] 
__________________ (1982). Fonun-e Balāghat va Sanā'āt-e Adabi. Vol. 

2. 2
nd

 Ed. Tehran: Tus. [in Persian] 
- Hoseyni, B. (2005). Badāye'-Al Sanāye'. R. Mosalmāniyan Qobadi (Ed.). 

Tehran: Dr. Mahmoud Afshar Yazdi's Foundation. [in Persian] 
- Jami, A.R. (1996). Nafahāt-Al Ons men-Al Hazarāt-Al Qods. Mahmud 

Abedi (Ed.). Tehran: Ettela'at. [in Persian] 
- Kazzazi, J. (1994). Zibāshenāsi-ye Sokhan-e Pārsi (Badi'). 7

th
 Ed. Tehran: 

Mad. [in Persian] 
- Ludi, Sh.A. (1998). Mer'āt-Al Khiyāl. H. Hasani & B. Safarzadeh (Eds.). 

Tehran: Rowzane. [in Persian] 
- Mohabbati, M. (2001). Badi'-e Now. Tehran: Sokhan. [in Persian] 
- Nasher, A.H. (1957). Dorar-Al Adab. 2

nd
 Ed. Shiraz: Ma'refat. [in Persian] 

- Neshat, M. (1967). Zib-e Sokhan. 2Vols. Tehran: Sherkat-e Sahami-ye 
Chap va Entesharat-e Kotob-e Irān. [in Persian] 

- Nowruzi, J. (1993). Zivarhā-ye Sokhan va Gunehā-ye She'r-e Pārsi. 
Tehran: Rahgosha. [in Persian] 

- Qahreman, M. (1999). Sayyādān-e Ma'ni (Bargozide-ye Ash'ār-e 
Sokhansarāyān-e Sabk-e Hendi). Tehran: Amir Kabir. [in Persian] 

- Radviyani, M. (2001). Tarjomān-Al Balāgha. A. Atash (Ed.). Tehran: 
Anjoman-e Asar va Mafakher-e Farhangi. [in Persian] 

- Rahmani, H. & H. Seyyedi (2016). "Negāhi tāze be tazmin va tatavvor-e 
tārikhi-ye ān dar āsār-e balāghi-ye 'arabi va fārsi". Adabiyāt-e Tatbiqi 
(Shahid Bahonar University of Kerman). Vol. 8. No. 15. pp. 137 - 161. 
[in Persian] 

- Rastgu, M. (2003). Honar-e Sokhan-ārāyi. Tehran: Samt. [in Persian] 
- Razi, M. (1957). Al-Mo'jamo fi Ma'āyire Ash'ār-Al 'Ajam. M. Qazvini 

(Ed.). Tehran: University of Tehran. [in Persian] 
- Sa'eb-e Tabrizi, M.A. (2004). Divān-e Sā'eb-e Tabrizi. Mohammad 

Qahreman (Ed.). 7Vols. Tehran: 'Elmi va Farhangi. [in Persian] 
- Sarkhosh, M.A. (2010). Kalemāt-Al Sho'arā. 'Ali-Reza Qazve (Ed.). 

Library, Museum and Document Center of Iran Parliament. [in Persian] 
- Shamisa, S. (1989). Negāhi Tāze be Badi'. Tehran: Ferdowsi. [in Persian] 



   02 / اةا   44 سال                                                                              12

_____________ (2004). Sabkshenāsi-ye She'r. Tehran: Mitra. [in Persian] 
_____________ (2005). Badi'. 15

th
 Ed. Tehran: Payam-e Nur University. [in 

Persian] 
- Tabibiyan, H. (2009). Barābarhā-ye 'Olum-e Balāghat dar Fārsi va 

'Arabi. Tehran: Amir Kabir. [in Persian] 
- Taqavi, N. (1984). Hanjār-e Goftār. 2

nd
 Ed. Isfahan: Farhangsara. [in 

Persian] 
- Zahedi, Z.J. (1967). Ravesh-e Goftār ('Elm-Al Balāgha). Mashhad: 

Ferdowsi University. [in Persian] 

 


