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 نکات کلیدی

ی و معنایی ایی لفظشود که بر زیبهایی گفته میدر ادب فارسی به مجموعة آرایه در لغت به معنی تازه و نو است. بدیع یک
 .افزایدسخن می 

کالم مرتبط  کند که مستقیماً با لفظ درهایی را بررسی مییی و موسیقایی سر و کار دارد و زیبایی: با تغییرات آوابدیع لفظی

 ... آرایی، سجع، جناس، ترصیع واست نه معنا؛ مثل: واج
 سایه بر این خاک انداز ناز از سر بنه و سبز تو ای سرو اگر خاک شوم به سرِ   
اند که موجب پدید آمدن موسیقی هر کدام چهار بار تکرار شده« ب، ن، ز»پنج بار و صداهای« س، ر»در این بیت صداهای 

 اند.لفظی در بیت شده

 ... : تلمیح، اغراق، ایهام، تضاد ومثلشود؛ تعبیر و زیبایی معنی در کالم می موجب لطف بدیع معنوی:

 در سه پاس شبو  روزنیایش کنم   ها داشتم من سپاساز آن پند    
 است. انگیزی شعر شده، باعث زیبایی و خیال«شبروز و »هایواژه کاررفته دردر بیت باال، تضادّ به

 

 نظیرمراعات دو
هایی است در سخن که با یکدیگر هاست و در اصطالح ادبی آوردن واژهها و هماهنگیمراعات تناسببه معنی در لغت  

 ع، مکان، زمان، همراهی و... باشد:تواند از نظر جنس، نوداشته باشند؛ این ارتباط و تناسب میارتباط معنایی 

 جادوستانو به  چینو به  رومبه   هندوستانپدید است نامت به  

 شود، زیرا همگی به اماکنتناسب و هماهنگی دیده می« چین، جادوستان هندوستان، روم،»هایواژه در بیت باال، بین 
 قدیمی، پراسطوره و تاریخی اشاره دارند. جغرافیاییِ

 هاست که خواننده با دریافت این ارتباط معنایی لذت می برد:نشینی واژهنظیر در تعامل و همآفرینی مراعاتزیبایی 

 عطاربه چه رونق بگشاید  دکّاندر  بیدو  سنبلو  گلآورد و  سمنباد بوی  
« دکّان»و و از یک س« بید»و « سنبل»، «گل»، «سمن»ه بیشتر بهار میان کلمات سعدی برای توصیف هر چ بیت باال،در 

 است.نظیر زیبایی ایجاد کردهاز سوی دیگر مراعات« عطار»و 
 شود.موجب تکاپوی ذهن می ،نظیر، سبب تداعی معنایی و جستجوی هر نوع تناسبمراعات  
 است. ای در شعر و نثر فارسی به کار رفتهاین آرایه بیش از هر آرایه 

 

 تلمیح سه
کردن با گوشة چشم است و در اصطالح ادبی آن است که سخنور در کالم خویش، به داستان، در لغت به معنی اشاره 

 آیه، حدیث و مثل اشاره کند.
. این ایجاز دهدها جای میبلند در سخنی کوتاه است که معانی بسیار را در کمترین واژهتلمیح، گنجاندن یک داستان  

 توجه است:از جهت هنری بسیار مهم و قابل

 شوری که در میان من است و میان دوست  قلم کند ماجرای خسرو و شیرینبر   
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را را کند و تمام ماجنها را در ذهن خواننده تداعی میبینید، اشارة شاعر به خسرو و شیرین، داستان عاشقانة آکه میگونهانهم
 افزاید:ی کالم میبر موسیقی معنوشود و همچنین آورد. این یادآوری سبب التذاذ ادبی خواننده میبه یاد می

 ة حالجـقصی از ـاموختـق نیــز عشــج  ردهـاد سپـة بر بدـة سوزانــای کشت   
 آورد.سوزاندنش داستان زندگی وی را به یاد خواننده میشاعر در بیت با اشاره به حالج و 

آیه،  داشتن یا آشنایی قبلی با آن داستان،الزمة دریافت معنی و زیبایی تلمیح یا شرط لذت بردن از این آرایه، آگاهی 
 است.ث و مثلی است که در بیت آمدهحدی

 

 تضمین چهار
 دیگری در شعر یا کالم است:آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت، اصل نوشته یا سخن  

 . أحِسن کما احسن اهلل الیکموسی)ع( قارون را نصیحت کرد که: 
 است.را تضمین کرده ای از قرآنآیه سعدی در این کالم

نیاز از ذکر ، اشاره به نام آن شاعر یا نویسنده الزم است؛ مگر آنکه به دلیل شهرت، بییک شعر یا نوشتهدر تضمین  
 نام باشد:

 ذکر نام شاعر:الف( 
 اورمـــــی بیـــدلیل« الـکم»از گفتة  ثــن حدیـد از بنده ایـکنور باورت نمی

 «آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟ گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر»
 آورد.الدین اصفهانی را قبل از تضمین شعر میحافظ نام کمال ،این شعر
 ب( عدم ذکر نام شاعر به دلیل شهرت:           

 یـــنمایاس خودـد اســگذارنکه بتــان فرو یــال کبریایـا ز جمـمن نقاب بگش مهِ           
 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی» شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآیی؟           

 «چه کنم؟ جز این نباشد، گل باغ آشنایی                                                  

 است.نشدهعر آن نامی از شاعر بردهاست که به دلیل شهرت شعر و شااصفهانی شعری از عراقی تضمین شدهدر این شعر هاتف 
خود را بهتر بیان کند و با ایجاد تنوّع در ذهن خواننده، تواند مقصود شاعر با استفاده از شعر دیگران یا آیه و حدیث می 

 سبب التذاذ ادبی وی شود، همچنین آگاهی خود را از موضوعات مختلف به بهترین شکل نشان دهد.

مین تر است که تضاگر شاعر یا نویسنده مثلی را که پیش از وی رواج داشته، در کالم خود بیاورد، بهتر و منطقی 
 خوانده شود:

 روز از نو است و روزی از نوکنون  هر آنچ از عمرش رفت گو رو   

 است. شده تضمین عامّه باال، یک مثل در مصراع دوم شعر
 


