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Abstract 
The inclusion of order and poetry in the Persian prose lab has a long history. 

Looking at the texts the ancient prose, it can be seen that most writers after the 
birth of Persian poetry tended to this mixture; It is as if they were aware of the 
effect of poetry on the soul of the audience and the resulting persuasion. 
Motivations based on literary and socio-political goals have led poetry to enter 
prose texts. Looking at the list of old and new rhetorical science books, it 
became clear that rhetoricians have so far not paid enough attention to the 
types of poetry included in prose texts, which is one of the aesthetic aspects. 
The only term that is more appropriate to this technique than other 
interpretations is "martyrdom"; A general term that includes the inclusion of 
a verse, hadith, news, and poem in the text. There are other terms such as 
solution, adaptation, guarantee, which according to the existing definitions, 
are not exactly related to poetry. There are types and rules of poetry in the text 
of prose that have not been discovered so far and no terms have been provided 
for these types. The present article has tried to study the prose texts mixed 
with poetry in the eighth century as a research sample because Persian poetry 
has reached the peak of its growth in this century, the types of poetry insertion 
in prose and its goals with examples Express these texts and provide their 
proposed definitions to solve this problem. The suggested term of this article 
is a completely Persian and literary term "poetic". 
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 در متون منثوررسی فادرج شعر 
 (قرن هشتممنثور بر متون  تکیهبا )

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مرضیه عسکری
  

محمود براتی 
 خوانساری

 استاد، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  

 ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستاد، گروه زبان و  حسین آقاحسینی
 چکیده

توان دریافت که درج نظم و شعر در البالی نثر فارسی قدمتی دیرینه دارد. با نگاهی به متون منثور کهن می
اند؛ گویی ایشان بر تأثیر شعر بر روح اغلب نویسندگان بعد از تولد شعر فارسی به این آمیختگی تمایل داشته

سبب ورود  اجتماعی _اهداف ادبی و سیاسیهای مبتنی بر هانگیز اند.و اقناع ناشی از آن واقف بودهمخاطب 
 شداین موضوع نمایان  قدیم و جدید علوم بالغی هایبابا نگاه به فهرست کت .ه استشعر به متون منثور بود

شناسانه است، آنچنان که باید زیباییهای که تاکنون بالغیّون به انواع درج شعر در متون نثر که یکی از جنبه
است؛  "استشهاد"اند. تنها اصطالحی که نسبت به دیگر تعابیر، تناسب بیشتری با این فن دارد، نپرداخته

شود. اصطالحات دیگری نیز همچون حلّ، اصطالحی عام که شامل درج آیه، حدیث، خبر و شعر در متن می
تعاریف موجود، دقیقاً مربوط به شعر نیست. آمدن شعر در بین متن  اقتباس، تضمین مطرح شده است که بنا بر

نثر انواع و قواعدی دارد که تاکنون کشف نشده و اصطالحاتی نیز برای این انواع ارائه نشده است. نوشتار 
تا با بررسی متون منثور آمیخته به شعر در قرن هشتم به عنوان نمونۀ مورد تحقیق به سبب  کوشیده استحاضر 

رشد خود رسیده است، انواع درج شعر در بین نثر و اهداف آن را با  ۀآنکه شعر فارسی در این قرن به اوج قل
اصطالح  ذکر نمونه هایی از این متون بیان نماید و تعاریف پیشنهادی خود را برای حلّ این مسأله ارائه دهد.

 است. « شعرآمیزی» ادبیپیشنهادی این نوشتار اصطالح کامالً فارسی و 
 استشهاد درج، نظم،شعر، نثر، : کلیدواژگان

 مقدمه-1
غلبه با نثر  بیشترپیوند شعر و نثر از دیرباز در متون فارسی رایج بوده است. البّته در این پیوند، 

اغلب، این نویسندگانِ متون نثر که یابیم فهرست متون ادبی شاخص درمی ۀاست. با مشاهد
که  اند؛ البته آثار منظومی هم بودهدر بافت کالم خود داشته اند که تمایل به درج شعربوده
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امّا  .مثنوی معنویمانند  ؛آمده است ،تنها برای عنوان بندی ،جمالتی منثور در بین سطور شعر
ادیبان نبوده است. تحقیق در چرایی و چگونگی درج شاعران و  شیوۀ درج نثر در میانۀ شعر،

در ابتدا الزم به یادآوری است که مراد  .خور تأمّلی دارددرشعر در خالل متون منثور نتایج 
آنچه در آن نوشته شود، گویند »در این نوشتار و عنوان آن معنای لغوی این واژه  "درج"از 

: ذیل واژۀ دَرج( است و درخصوص معنای آن به 1379دهخدا،«)أنفذته فی درج الکتاب
پاسخ  در پی یافتن  رفت. نوشتار حاضرعنوان یک اصطالح ادبی در جای خود سخن خواهد 

های دو ـ  صورت  ؟ واستکدام اصطالح مناسب این فنّ ادبی   -به این سؤال است که: یک
و مختلف درج شعر در نثر چیست و نویسنده از این کار چه اهدافی را  در مدّنظر داشته است؟

 فعل نویسنده در این خصوص چه نتایجی به دنبال داشته و دارد؟
هایی با این فّن های خود دارند که اگرچه شباهتمای بالغت تعابیر گوناگونی در کتابعل

 گیرانهآسان یف ایشان در یک بررسی فنّی، و نهدارد، به درستی گویای آن نیست و تعار
دقیقاً با موضوع بحث ما یعنی درج شعر در بافت نثر منطبق نیست. تنها عنوانی که برای این 

الدّین همایی نیز به آن اشارۀ لغت ذکر شده و جالل هایکتابها و نامههنگفنّ در برخی فر
است. امّا این اصطالح و اصطالحات نزدیک به آن و نیز تعاریف  "استشهاد"مختصری داشته، 

 ای نیاز دارد.ه تحلیل موشکافانهها بمربوط به آن
درج شعر در نثر پرداخته به بدیعی، جداگانه  هایباکتدر در تعریف اصطالحات فّنی  

بالغیّون به این موضوع به عنوان یک فنّ ادبی اعتقاد چندانی رسد به نظر می نشده است.
ندرت در بخش بههای بالغی معاصر نیز اثری از این بحث نیست و حتّی در کتاب نداشته اند. 

برخی از اصطالحاتی که است.  به آن شدهای نه چندان شامل و کامل سرقات ادبی اشاره
درج ، ، عقد، تضمین، اقتباسعبارت است از: حلّممکن است برای این موضوع پیشنهاد شود 

یا  بحث با ذکر دلیل، ردرا به موضوع  اتما در این نوشتار، انتساب این اصطالح .استشهادو 
  کنیم.می تقویت

 اهمّیّت و اهداف تحقیق-2
وجود اشعار پراکنده در اغلب متون منثور اهمّیت بررسی آن را از لحاظ کّمیت و کیفیّت 

که اصوالً )در وهلۀ اول( آیا این آمیختگی یک فنّ ادبی کند؛ اینادبی به ما یادآوری می
گونه است چه اصطالحی مناسب تبیین آن است و در مرحلۀ شود؟ و اگر اینمحسوب می

ید و اهدافی بر این آمیختگی مترتّب بوده و نمود این ترکیب در متون به بعد باید دید چه فوا



 

 

گونه بیان توان اینهای این تحقیق را میهایی است. بنابراین اهداف و ضرورتچه صورت
 نمود:

 ـ نبودِ تعریفی جامع و مانع از برخی اصطالحات بدیعی مانند اقتباس و استشهاد
 بدیع  هایکتابتبیین اشکاالت موجود در تعاریف برخی اصطالحات رایج علوم بالغی در   ـ

 ـ تبیین جایگاه درج شعر در نثر
 ـ تشریح انواع درج شعر در متون منثور با مطالعۀ آثار منثور قرن هشتم

 ـ تبیین اهداف و آثار درج شعر در متون منثور
 بی مربوط به درج شعر در متنـ ارائۀ تعریف دقیق از  برخی اصطالحات اد

 و بررسی انواع آن "استشهاد"ـ تشریح اصطالح 

 روش تحقیق -3
روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیل محتوایی است و زمینۀ محتوایی آن مربوط به 

 متون منثور قرن هشتم است.

 فنّی مرتبط با بحثتعاریف اصطالحات  -4
 حلّ و عقد -1-4

األفکار بدایع دیده شدحلّ و عقد در آن اصطالح که  ایبرجستهبالغی  ترین کتابقدیمی
باشد؛ و در لغت بستن عقد »: اثر ملّا حسین واعظ کاشفی در قرن نهم است األشعارفی صنایع

در اصطالح آن است که چیزی از قرآن یا حدیث]ایراد[کند، نه بر طریق اقتباس؛ بلکه الفاظ 
وزن راست آید. امّا مضمون همان باشد و این صنعت را به جهت آن آن را تغییری دهد؛ تا بر 

شود... حلّ در لغت بازگشادن اند که رشتۀ سخن منثور به واسطۀ نظم معقود میعقد گفته
باشد؛ و در اصطالح، آن است که سخن منظوم را منثور گردانند و این عکس عقد است؛ و 

بالغی از حّل  هایکتابدر برخی  .(148: 1369 )واعظ کاشفی، «تعلّق به صنایع اشعار ندارد
 . (396ـ397: 1394و عقد در فصل سرقات ادبی سخن رفته است )ر.ک. همایی، 

را با اندکی  همین تعریف اندکه از حلّ و عقد سخن گفته بدیعی هایکتاباغلب  در
-194: 1381فندرسکی، میر، 228: 1373العلما، ر.ک. حسامبرای نمونه ) اندنگاشته تفاوت
193.)  



 

 

بحث ما خارج  ۀتوان دریافت دو اصطالح حّل و عقد از دایرتعاریف فوق مینظر در با 
شود. در هر دو فنّ، به تغییر صورت کالم از نثر به نظم یا بالعکس سخن گفته شده و ربطی می

  نظم در نثر ندارد. و درج به ورود

 تضمین -2-4
آن است که تمام معنی  تضمین دو نوع است: نوع اول»اند: برای تضمین نوشتهبالغیّون  بیشتر

... و نوع دوم  بیت اوّل به بیت دوم متعلّق باشد و بر آن موقوف و آن بیت را مضمّن خوانند
از تضمین آن است که بیتی یا مصراعی از شعر دیگران در شعر خویش درج کنند، و باشد 

« کنمدیگران تضمین می ر چیزی از گفتۀت خویش که در این شعکه شاعر تنبیه کند در بی
آن است که در شعری مذکور)شود( شعری دیگر، »و (. 260-262: 1373)شمس قیس رازی، 

چه که این شعر از غیر است، اگر چنانخواه یک مصراع بوده باشد و خواه زیاد، با ِاشعار به آن
ج به این ِاشعار نیست. و آن شعر مشهور و معروف نباشد، و اگر مشهور و معروف باشد احتیا

را ایداع اند. و تضمین مصراع و کمتر تضمین بیتی را یا زیاده)از بیتی را(استعانت نیز نامیده
همایی در تعریف علّامه  . از معاصران،(385: 1376مازندرانی، محمّدهادی )« گویندمی

چه بخواهیم چنان. (240: 1394)ر.ک. همایی، به پیشینیان اقتدا کرده است 1تضمین بدیعی
به طور دقیق در ،3"حسن اّتباع"و  2"تولید"همچون را جانبی آن  این تعاریف و اصطالحات

ها بینیم که صرفاً به شعر و فعل شاعر اختصاص دارد و نثر از دایرۀ آنمدّنظر قرار دهیم می
 خارج شده است.

 اقتباس -3-4
)ر.ک.  است شدهبالغی در فصل سرقات ادبی بحث  هایکتاباقتباس در برخی 

این  األشعاربدایع األفکار فی صنایعاز جمله  هاکتابو در برخی . ( 407ـ416: 1394همایی،
(. 147: 1369 کاشفی واعظ ر.ک.) اصطالح در کنار دیگر اصطالحات بدیعی بیان شده است

ذکر ردّ آن برای موضوع بحث  تعاریف بالغیّون، شرح اقتباس و علّتشناسی در بحث آسیب
اقتباس صرفًا کنیم که در تعریف بیشتر علمای بالغت، د. امّا به ذکر این نکته اکتفا میشومی

همایی علّامه جز تعریف است و شعر در تعریف ایشان ب ای از قرآنآوردن حدیث یا آیه
  .(407: 1394و همایی، 186: 1381فندرسکی،میرجایگاهی ندارد)ر.ک. 



 

 

 استشهاد -4-4
شناسی تعاریف، آن را ذکر جز در نوشتار علّامه همایی که در ذیل آسیببتعریف استشهاد 

استشهاد را نامه ها نشد. در فرهنگ هبالغی دیگر مشاهد هایکتابخواهیم کرد در امّهات 
در لغت به معنی گواه خواستن و در : (esteŝhãd)استشهاد»اند: تعریف کرده گونهاین

غرض "گوینده شاهدی برای اثبات مدّعای خود بیاورد: ـ 1اصطالح بدیع به چند معنی است: 
ـ آوردن شعری 2 "ام وصال شماست جز این خیال ندارم خدا گواه من استز مسجد و میخانه

آن وقت چون و در "البالی نثر و متناسب با منظور گوینده در اثبات مدّعای او است 
چنگزخان از بخارا با سمرقند آمده بود متوجّه سمرقند شدند... چنین است کردار چرخ بلند     

ی نمادین اآن است که گوینده جملهمعنی دیگر استشهاد  "به دستی کاله و به دستی کمند
ام یا ـ شاعر، ن3در اثبات مدّعایش بیاورد... این معنی استشهاد مرادف تمثیل و احتجاج است. 

ای لطیف در شعر بیاورد. این معنی استشهاد مرادف اتّفاق تخّلص خود را به گونه
از استشهاد، تعریف دوم با بحث ما در  (. طبق این تعاریف82-83: 2،ج 1381انوشه، )«است

آنچه در شرح استشهاد، آن را از دیگر اصطالحات مشابه، متمایز این نوشتار مطابقت دارد. 
ی اوست. این تمایز را در تعریف علّامه "اثبات مدّعا"نده است که همانا کند هدف گویمی

به طلب اختصاص دارد و در استشهاد، باب استفعال در زبان عربی همایی نیز خواهیم دید. 
کند و این گواهی صرفاً شعر نیست؛ چه گوینده برای اثبات کالم خود یک گواه طلب می

 خوبی از پس اثبات اّدعای گوینده برآید. المثل بهبسا آیه، حدیث یا یک ضرب

 درج -4-5
تر ات پررنگاصطالح درج از آن دسته اصطالحاتی است که وجه غیرتخّصصی آن در ادبیّ

 "صنعت"ها با عنوان نامهها و فرهنگنامهبرخی لغتاین اصطالح در  ازکه باوجود آن است؛
بالغی، به طور جداگانه یا ذیل صنایع دیگر، هیچ  هایکتابامّهات یاد شده است امّا در 

(. آنچه در آن نوشته منتهی االربکاغذ و نورد نامه. ))ع اِ(درج: ]دَ[»است. نرفته از آن ذکری
. در فرهنگ (رجذیل واژۀ دَ: 1377)دهخدا، « گویند أنفذته فی درج الکتاب؛ در طی آن ،شود

اند بینیم که با آنچه در باب اقتباس نوشتهاز آن میادبی ابوالقاسم رادفر نیز تعریفی  ـبالغی
صنعت درج آن است که سخنور در نظم و یا نثر حدیثی شریف یا » دارد.شباهت زیادی 

ای کریم از آیات قرآنی را چنان بکار برد که سخن خود را بدان رونق و کمال بخشد و آیه
شود. سخن آید حل نامیده می اگر الفاظ آیه و حدیث مذکور نیفتد و تنها مضمون آن در

رادفر، )« همچنین گوینده ممکن است مضامین نغز دیگران را در سخن خود درج یا حل کند



 

 

)ر.ک. آورده استشبیه همین تعریف را  نامۀ خوددر فرهنگ شریفی نیز محمّد. (523: 1368
 یاری دارد.این تعریف با تعریف بالغیّون از اصطالح اقتباس شباهت بس .(627: 1391شریفی،

 اصطالحات یاد شدهشناسی تعاریف آسیب-5
بالغی  هایکتابدر مربوط به این نوشتار با مرور تعاریف علمای بالغت از اصطالحات فّنی 

اگر بدیع را به عنوان یک علم در مدّنظر داشته یابیم که ها درمیآن ۀمقایس قدیم و جدید و
های علمی بر شیوهها و برخی از آن این تعاریف همخوانی الزم را با یکدیگر ندارد گاهباشیم 

که اوالً در تبیین اغلب اصطالحات، توضیح آن .نیستالزم برای تعریف یک اصطالح استوار 
در تعاریف ایشان  "نثر"و فعل شاعر نهاده شده و  "شعر"ها بر مبنای تعاریف و ذکر نمونه

ندارد؛ حتّی اگر در تعریف یک اصطالح بدیعی، از نثر نیز یاد کنند امّا برای جایگاه مبیّنی 
که پیشتر به آن -آورند. برای نمونه در تعریف و تبیین تضمین ذکر مثال، نمونۀ شعری می

که اند؛ حال آناند و نثر و نویسنده حرفی نزدهصرفاً شعر را مدّنظر قرار داده -اشاره شد
گونه نوشت: شاعر یا نویسنده از شعر دیگران مصرعی یا بیتی ضمین اینتوان در تعریف تمی

یا بیشتر در کالم خود بیاورد. بدین ترتیب دیگر نیازی به ارائۀ اصطالح جدید برای درج شعر 
در نثر نبود. بدیهی است اختصاص برخی صنایع ادبی به شعر بر این تحقیق پوشیده نیست و 

 صنایع مشترک بین نظم و نثر است.  بحث بر سر آن دسته از فنون و
 علّامه بسیار به هم نزدیک و گاه با یکدیگر همپوشانی دارد. به طور مثالبرخی از تعاریف 

ای است که طی آن نویسنده یا شاعر استشهاد آرایه»گوید: همایی در تعریف استشهاد می
ازد که این شواهد پردبرای به کرسی نشاندن سخنی که مدّعی آن است به ذکر شواهدی می

 (.299: 1378)همایی، « گیرداز آیات قرآن، احادیث، شعر تا کالم بزرگان و... را در بر می
اهلل مجید آن است که حدیثی یا آیتی از کالم» ایشان توجّه کنیم:تعریف اقتباس از نظر حال به 

صد اقتباس است نه یا بیت معروفی را بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد ق
 تعریف این دو اصطالح از نظر ایشان بین ۀ. در مقایس(407: 1394)همایی، « سرقت و انتحال

یابیم که در هر دو، شاعر یا نویسنده آیه، حدیث یا شعری از دیگری را در کالم خود درمی
گنجاند، امّا تنها تفاوت میان این دو تعریف در هدف شاعر یا نویسنده است. از نظر همایی می

برای اقتباس  تواندالبته این هدف میهدف از استشهاد، به کرسی نشاندن سخن مدّعی است. 
نکته  .اندتعاریف یکسانی یافته شود استشهاد و اقتباسچنانچه مالحظه میبنابراین  شدبانیز 
اقتباس در » کنیم:بالغی هدف خاصی برای اقتباس مشاهده می هایکتابکه در یکی از آن



 

 

لغت، واگرفتن آتش باشد؛ در اصطالح آن است که شاعر، در ترکیب کالم و ترتیب سخن، 
ای ازمسائل فقهی، بر سبیل تبرّک حدیثی از احادیث نبوی، یا مسأله آیتی از آیات قرآن، یا

که از فراگرفتن آتش، و تیمّن ایراد کند... و این صنعت را به جهت آن اقتباس گفتند که چنان
شود، از ایراد آن لفظ مقتبس نیز، در شعر ضیایی ظاهر صاحب آن را نور و ضیایی حاصل می

 (.147-148 :1369واعظ کاشفی، «)گرددمی
زند و تکلیف از سوی دیگر تعریف همایی از تضمین و اقتباس کامالً به یکدیگر پهلو می

مخاطب روشن نشده است که فرق بین اقتباس و تضمین در چیست؛ چرا که در هر دو تعریف 
  با درج شعر در کالم روبرو هستیم.

 هایکتابکه گاهی با چند تعریف متفاوت از یک اصطالح در آسیب دیگر این است 
یک تعریف جامع  یگری نقص دارد و مانع ارائۀشویم که یکی نسبت به درو میبدیعی روبه

این مسأله را در تعریف اقتباس  ۀد. نمونشوسرگردانی پژوهشگران ادبی میو اصطالح  آن از
همایی آوردن آیه، حدیث، یا بیتی معروف علّآمه کنیم. در تعریف باال از اقتباس، مشاهده می

اقتباس  بالغی قدیم و جدید هایکتابدر اکثر  کهآنداند؛ حال را در نظم و نثر اقتباس می
در لغت به معنی گرفتن و در اصطالح بدیع آن است که در »د: نکنگونه تعریف میرا این

 «عیناً یا با کمی تغییر ذکر کنند اسسخن تمام یا قسمتی از آیه یا حدیث را به منظور اقتب
با این جایی ندارد و ما  "یا مصراعبیت "این تعریف  ۀدر دایر (354: 1398اسفندیارپور،)

نظم یا نثر بیاید چه تعریفی  ۀی معروف در میانیا مصراع اگر بیت شویم کهمشکل مواجه می
در جهت  بالغی کم نیست و ما هایکتابدر بالتکلیف  از این قسم تعاریف خواهد داشت.

 اکتفا کردیم. این نوشتار ۀهایی در اندازصرفاً به ذکر نمونه نیل به هدف مبحث

 درج شعر در متون نثر اهداف -6
بخش بزرگی از اشعار درج شده در متون مبتنی بر ترغیب و ؛ ترغیب و اقناع مخاطبـ 

است که اغلب بعد از اتمام اقناع مخاطب جهت پذیرش مطلب و موضوع مدّنظر نویسنده 
 آید.جمله می

چه این بیت صفت رسانیدند و بر حرص و شهوت پادشاه بودند، چنانآزارى به کس نمى»
 ایشان است:

ــده دارم ــن ــوا دو ب ــرص و ه ــن ح  م
 

ـــــاهـــم  ـــر هـــر دو مـــدام پـــادش  «ب
 

 (528: 1392)رشیدالدّین فضل اهلل،   
 



 

 

 نهایت و هرحالى را زوالى و هردولتى را انتقالى:بدایت را  چون هرکارى را غایتى است و هر »
یت نرســــد ها به ن کان  کارى نبود   هیچ 

 

یت نرســــد  غا به  چار  نا که ب بدأ   «هیچ م
 

 (128: 1383، اهلل قزوینیالدّین فضلشرف)  
 

افزاید و های کالم میدرج شعر در متن به جهت وزن و آهنگ بر زیبایی؛ زیبایی متنـ 
کاهد. اگرچه اغلب این هدف در سایۀ اهداف دیگر قرار مخاطب میاز خستگی احتمالی 

شود؛ گویی شعر نقشی جز زیب و زیور های نویسنده واقع میگیرد، امّا گاه جزو اولویتمی
 در کالم او ندارد.

شعر گفتن برخوردار یا خودش از قدرت  دهدمینشان  به مخاطب یعنی نویسنده ؛مفاخرهـ 
از مواقعی  خوانده و آنها را از بر بوده و به موقع در متن آورده است. است یا اشعار فراوانی

 ذکرکرد زمانی است که بالفاصله پس از  تعبیرمفاخره توان به را میدرج شعر  مقصود از که
که فقدان آن شعر به درک ؛ حال آنشوددرج مینیز آن حکایت به صورت منظوم حکایتی 

های دیگری اگرچه فقدان شعر گاهی در موقعیت زند.میای ن)حکایت( لطمه مخاطب از متن
 کند. دچار خلل نمیهمچون ذکر مادّه تاریخ نیز فهم از متن را 

است.  بافت کالماشعار دارای مقاصد مفاخره و زیبایی متن هردو فاقد نقش مؤثر در       
خود را دورۀ تدریس است که زبان فارسی در این روزگار ه ضرور آوری این نکتیاد
های درس به این معنی که اغلب شاهکارها پدید آمده و در مدارس و حوزه گذراند؛می

استفاده از شعر در نثر به نوعی اثبات توانمندی نویسنده بوده ، بنابراین خوانده می شده است
 است.
های شعری پس بخصوص در وقایع تاریخی مثالً درج مادّه تاریخمستند کردن سخن  -
 .بزرگان مرگذکر از 
شهادت یافت و در تاریخ وفاتش گفتند:  ۀخان درجحاتم زمان خود بود... به حکم غازان»
 شعر

ــه از مــاه رجــب ـــت  کــاف الف بگــذش
 

ـــت  ـــنبه اندر وقت چاش  در حضـــر یکش
 

خلــد...  می ســــوی  ــا کن ی ن براق   بر 
 

گذاشــــت  فانی  عالم  خت بســــت و   «ر
 

 (843: 1394)حمدهلل مستوفی،  
 



 

 

لغت کاربرد  هایکتابیشتر در باین هدف  و تثبیت معانی؛ تبیینجهت غوی شاهد ل -
های قرآن و بیان معنای واژگان دارد. همچنین در تفاسیر قرآن برای توضیح الفاظ و ترکیب

 مثالً: کننددشواریاب و غریب قرآن شعر درج می

 سنگالخ: زمین سنگستان باشد. عنصری گفت: بیت»
ــگــالخ ــه روی او ســــن ــم ــی ه ــن ــی  زم

 

فراخ  ــا  هن پ ــه  ــــت و ب ــه دیــدن درش  «ب
 

 (67: باب خاء 2535)هندوشاه نخجوانی،   
 

؛ علوم بالغی هایکتابها و صنایع ادبی در جهت تبیین و توضیح آرایهشاهد فنّی  -
شعری بوده است. پیش  ۀنمون ارائۀمربوط به علوم بالغت از ابتدا مبتنی بر  هایکتابطبیعت 
ا در اینجا امّ ؛گفته شدباب برتری درج شعر یا نثر جهت تبیین مباحث بالغی سخن  از این در

مراد، بیان یکی از اهداف درج شعر در متون علمی ادب فارسی است. اغلب این اشعار متعلّق 
  .است هایا اشعار شایع بر سر زبان خته شده تا آن روزگاربه شاعران مطرح و شنا

 "کوتاه"و  "دراز"و "سیاه"و "سپید"که: متضاد گویند، چنان راقول مؤلّف: متناقض الفاظ »
 که:ست. چنانا و این به انواع

ــســت می ــخت س ــتممن عهد تو س  دانس
 

ـــت می  ـــتن آن درس ـــکس ـــتمبش  «...دانس
 

 (27: 1341الدّین رامی،)شرف  
های فراوانی برای این کاربرد در متون نمونه؛ عربی حدیث، آیه یا شعر ترجمۀ -

و غیر از این نتوانى گفت: اللهم ال احصى ثناء علیک انت کما اثنیت » دارد از جمله:وجود 
 . بیتعلى نفسک

 کى توانى شکرگفتن نعمت حق را از آنک

 

 «هاستشکر گفتن هم یکى از جمله انعام 
 

 

 (104: 1383)عالءالدّوله سمنانی،  
 

کمتر به اشعاری با ، در متون؛ در بین اشعار درج شده شرح آیه یا حدیثتأویل یا ـ 
خَلَطُوا "قال اللّه تعالى » تأویل: نمونۀ خوریم ولی کم و بیش وجود دارد.چنین مقصودی برمی

 . بیت"عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ َسیِّئاً
ـــنائى  اف اگر ندارى به من آر درد تیره مى ص  «که ز درد تیره یابد دل و دیده روش

 

 (243: 1383)باخرزی،                
 

 

 . گاهیبوده است در خدمت اهداف بیانی گوینده واره ابزاریهمشعر  ؛بیان غیرمستقیم ـ

به سبب رعایت احترام مخاطب خود که دارای مقام باالیی بوده و یا به  منظوری را نویسنده



 

 

گنجاند تا غیرمستقیم به می به کمک شعر در البالی متن خودجهت ترس و احتیاط از او، 

     هدف خود رسیده باشد.

 در متون منثور شعردرج  نتایج حاصل از-7
که در  به دنبال دارد نتایج قابل توّجهی را برای اهل فنّ بررسی اشعار مندرج در متون منثور،

 .پردازیممیادامه به آن 
با  نمودن مخاطب آشنا ،در متون یکی از فواید درج اشعار؛ معرّفی شعرای گمنام -
وری آکه اشعارشان را به طور مستقل گرد است نیز شاعرانیبخصوص زنان و  ی گمنامشعرا
 گاهی نویسنده عامدانه چنین قصدی را داشته و به این موضوع نیز تصریح نموده اند.نکرده

در منجر به زنده ماندن نام او  ناخودآگاه است امّا گاهی درج شعری از یک شاعر گمنام
 از این نمونه است:. تاریخ ادبیات شده است

 نظیر وقت خود بوده است. منها: شعرعایشه مقریه رباعیّات نیکو دارد، و بی»
ـــه ـــتگفتم دلم ازتو بوس  ای خواهان اس

 

ــــت  ــــۀ من جــان اس  گفتــا کــه بهــای بوس
 

جان زد انگشــــت مد و در پهلوی   دل آ
 

ــــت  بکن، ارزان اس یع  ب بخر،  عنی کــه   «ی
 

 (780: 1394)حمدهلل مستوفی،  
پی بردن به  شعرفواید درج نتایج و یکی دیگر از ؛ برخی اشعار سرایندۀآشکار شدن -

بخصوص در رباعیّات از نوع مشاع یا  آنها معلوم نبوده، ۀت که یا گوینداس اشعاری صاحب
مخاطب اطمینان تواند به . هرچند درج نام شاعر پیش از این اشعار نمیاست بوده سرگردان یا

هایی به محقّق تواند سرنخآن در چند متن می ۀد امّا درج یک شعر واحد و سرایندکامل ببخش
نویس باقی مانده از آن اثر این اطمینان را به محقّق بدهد بدهد و نیز پس از بررسی نسخ دست

ر آن که به هر حال زمان سروده شدن این شعر پیش از تاریخ تألیف متنی است که شعر د
 آمده است. 

المشایخ... نجم الدّین کبری، قدّس وعدۀ لقا و رضا نیز در آنجا مقّرر و معّین است... شیخ»
 اهلل سرّه، در این معنی فرموده نظم:

ــی ــوئ ــهــی کــه ت ــۀ ال ــام  ای نســــخــۀ ن
 

ــــاهــی کــه تــوئــی  ــۀ جــمــال ش  وی آیــن
 

ـــت ـــت هرچه درعالم هس  بیرون زتو نیس
 

 «توئیکـه درخود بطلـب هرآنچـه خواهی 
 

 (242: 1362)عالءالدّوله سمنانی،   



 

 

حال  .(1441: 1387مولوی،ضبط شده است)ر.ک. نیز این رباعی در غزلیات شمس 
شفیعی کدکنی در ذیل این  داند.الدّین کبری میکه مؤلّف آن را متعّلق به شیخ نجمآن

الدّین این رباعی به تصریح نجم» کند:دیگری معرّفی می کسانرباعی، صاحب این رباعی را 
که گوید: چنانهای اوست زیرا می، از سروده3( در مقدّمۀ مرموزات اسدی،654دایه)متوّفی 

و هم او در مرصادالعباد  "ای نسخۀ نامۀ االهی که تویی.."گوید:این ضعیف در این بیت می
الدّین خلیل جمال المجالس، تألیفی در نزههبدون نام گوینده آن را نقل کرده است. ول

، به نام شیخ مجدالدّین بغدادی استاد a1کتابت شده است، ورق  731شروانی که در 
 (.1441: 1387)مولوی،  «الدّین دایه آمده استنجم

دهیم. ذکر یک مثال این فایده را توضیح میبا  -آشکار شدن موضوعات تکراری -
چهار  ۀهای فراوانی دارد که در یک مجموعاهلل همدانی رسالهشیدالدّین فضل رخواجه 

نشان داد که  ه است. گردآوری اشعار این مجموعهچاپ شد مجموعه رشیدیّهجلدی به نام 
-های فراوانی در این رسایل بسامد باالیی دارند و به عبارت دیگر تکرار شدهابیات و مصراع

ی بردن به این نکته که دلیل این تکرار اشعار تکرار اند. این تکرارها سرنخ خوبی بودند برای پ
به خوبی تکرار بنابراین با بررسی اشعار چند اثر از یک نویسنده، مضمون و محتواست. 

 شود.ها آشکار میموضوع در آن
این فایده با مشّخص کردن آمار  -گاندهای فکری و سالیق نویسنکشف ارزش

خاص ادبی از آنها شعری در متون  ۀیا در یک دورشاعرانی که در یک نوع خاص از متون 
اشعار  اشعار غیرعرفانی و به ویژه شود. مثالً آثار تاریخی قرن هشتم عمدتاًنثر آمده، معلوم می

اند که این امر را در البالی متنشان درج کردهحماسی و تعلیمی متعلّق به فردوسی و سعدی 
سلیقۀ  دهد، نشان دهندۀنشان می و سعدی ردوسیاقبال نویسندگان را به ف کهاینعالوه بر 

 در نظر و شاعران تا آن زمان هایی است که آنها در باب شعرنویسندگان این دوره و ارزش
شناخت توان به میزان تخصّص و مهارت نویسندگان در البته از رهگذر این فایده میاند. داشته

  شان پی برد.اناشعار پیش از خود یا معاصر
اند که هیچ گاه مطمئن بودهگویا برخی از نویسندگان متون منثور  -سرقات ادبیکشف 

 –عمدتاً پادشاهان  –برد که آنها شعر دیگران را به نام خودشان یا ممدوحشان کسی پی نمی
جز این  امّا نتیجه به چنین کاری زده باشند دست ،اند؛ اگرچه ممکن است بدون قصدکرده
  اند.دادهبا تغییری جزئی در شعر انجام  رااین کار  نویسندگان عمدتاً .نیست

 گفت: شعرو زبان روزگار با صدهزار درد و دریغ با روح پاک او می»



 

 

ــم نیک ــناس ــد منت ش ــناس  عدوت گر نش
 

ـــر کلک تو چه کار آید   که تو کئی وز س

 

ــــال ببــایــد کــه تــا بــه بــا  امیــد  هزار س
 

یدز شــــاخ دانش چون تو گلی   بار آ  «به 
 

ید  چون تویی نبودبه صد قران]و[به صد جور گار آ به روز گار چو تو کس   «به روز
 

 (555: 1394)حمدهلل مستوفی،  
 در دیوان خاقانی به صورت زیر آمده است: این شعر

ــــال بمـانـد کـه تـا بـه بـا  هنر»  هزار س
 

بار آرد  به   ز شــــاخ دانش چون من گلی 
 

 چون منی نبودبـه هر قران و بـه هر دور 
 

ید  گار آ به روز گار چو من کس   «ز روز
 

 (641: 1375)خاقانی،  
آید و ای که در این بررسی به دست مینکته؛ آشکار شدن دخالت کاتبان در متن ـ

تصحیح متون قابل تأمل است، کشف اشعاری است که در متن مربوط  ۀبرای کارشناسان حوز
آن شعر متعلّق به شاعری در قرون بعد از تألیف آن  کهآنشود، حال به یک دوره دیده می

 شخصی کاتب و دخالت او در متن است. ۀمنثور است. این مسأله بیانگر اعمال سلیق اثر
شد و او از یکى فار  نشده بود دیگرى ظاهر در ایام منصور وقایع و فتن بسیار حادث مى»

 گفت:گشت و زبان حال او مىمى
لد زان  ـــ  که هســــتحوادث ز من نگس

 

ــرى  ــدر دم دیــگ ــى را ســـــر ان ــک  «ی
 

 (111: 1357)هندوشاه نخجوانی،   
میرزا محمد علی اردغانی قـوچانی اسـفرایـنی معروف به و متخلّص به شاعر این بیت 

)برای مطالعۀ ابیات دیگر این شعر  است. از رجال شهیر قرن سیزدهم هجری قمری سنگالخ
 (96: 1379ر.ک. فسنقری،

اکنون »معترف است: در اثر به دخالت خود کند و کاتب حقّ امانت را ادا مینیز گاهی 
میان ما و پدر این حکومت جز به فیصل شمشیر به قطع نرسد... و کاتب را در این معنی یک 

 بیت است: 

هد بود ما، پس از این گر پیـام خوا   میـان 
 

ــــام خواهــد بود   «پیــام مــا بــه زبــان حس
 

 (157: 1383قزوینی، الهالدّین فضلشرف)  

؛ هفتم و هشتم در قرن در برابر سیل بنیانکن مغولثار فرهنگی زبان فارسی حفظ آـ 
ب آثار مخرّ  کمکه کم ، "بارید به با  ما تگرگی کز گلبن آن نماند برگی "به تعبیر حافظ:

که کتابخانه ها  دکردنعرصه فرهنگ و زبان فارسی نیز  آشکار شد برخی گمان میدر  آن



 

 

در نثر تاریخی که بویژه درج اشعار  پردازی ورو با نظیرهاز این؛ مدروس شده است کتبو
به نوعی آمد؛ شمار میبهراهی برای حفظ میراث شعر فارسی و ها بود لمورد خواست مغو

براتی، )ر.ک. پرداختندجویی ایشان مبارزۀ فرهنگی و غیرمستقیم با فرهنگ بیگانه و سلطه به
1385 :44). 

 شعر در نثر های آمیختگیگونه-8
دیگر  ۀرا از بیت اصلی تغییر داده و کلمنویسنده گاهی با حفظ وزن و قافیه برخی کلمات  -

اگرچه گاهی این اختالف  را که با متن و موضوع هماهنگی بیشتری داشته، به کار برده است.
است که فضای متن  ص، مشخّشدهتواند باشد امّا در اشعار بحثناشی از اختالف نسخ می
 لجایتوکرده است. برای نمونه در شعر زیر نویسنده از جایگاه اوچنین تغییری را ایجاب می

 گوید و بنابراین تغییری جزئی در شعر فردوسی داده است: در میان مردم سخن می
 بیت صیت معالى او با باد صبا همعنانى کرده با شمال هم رکابى.»

ــدیــد مــردمکــس کــه از هــر آن  او را ب

 

ــد  ــزی ــرگ ــد او ب ــون ــی ــر و پ ــه ــش م  «دل
 

 (23: 1348کاشانی،  عبداهلل)  
 به صورت زیر آمده است: شاهنامهدر  این شعر

ـــکرکس کــه از هرآن» ــدیــد              لش  او را ب

 

ــد  ــزی ــرگ ــد او ب ــون ــی ــر و پ ــه ــش م  «دل
 

 (252: 6، ج1392)فردوسی،   
ی هاط میان شعر و متن صورتارتباحفظ  ندارد.عر با متن پیش از آن ارتباط دارد یا ش ـ

 است: و قابل دریافت گون دارد؛ گاهی این ارتباط کامالً محسوسگونه
 دانی که مخالفت دوست بر دوست سخت باشد: ]بیت[ای ابراهیم نمی»

ــدار ــــت بر رخــت دوس ــد  گر زن لی   گ

 

ــــد تیغ دشـــمن کنــد بیش کــار   «ز ص
 

 (36: 1394)حمدهلل مستوفی،  
ارتباط دور از ذهن است تا آنجا که ممکن است ارتباط الزم میان محتوای کالم گاهی 

گیری تواند این ارتباط را نتیجهمخاطب با تحلیل در ذهن خودش می و و شعر دریافت نشود
 :نماید
امینی با من بفرست تا مبلغ صدهزار دینار از شهر ملطیه تحصیل کرده با صحبت او به »

 اهلل: بیتما فرستم. فردوسی طوسی گوید رحمهش ۀرسم خدمت به خزان
 بــــه هنگــــام شــــادی درختــــی مکــــار

 

ـــــار  ـــــار او روزگ ـــــر آورد ب  «کـــــه زه
 



 

 

 (170: 1348،عبداهلل کاشانی)  
 

  یا پس از اتمام جمله آمده است: شعر ـ 
 سخن آن شاعر در حقّ او راست آمد که او را نیز چو مستعین خلع کردند و بکشتند. بیت»

ــدی مکــن کــه ــن کشــتزار روز جــزا ب  در ای
 

 

ــدروی کــه می  ــه داس دهــر همــان ب  «کــاریب
 

 (296: 1394)حمدهلل مستوفی،  
 

، خود، دو صورت دارد؛ گاه پس از و کالم آمده است؛ این حالت یا در بافت جملهو 
شعر هنوز جمله ادامه دارد و گاهی جمله با شعر پایان یافته؛ در حالت اخیر، نقل قول یا گفتگو 

، شعر بخشی جدائی ناپذیر از شکلها)کاراکتر( بسیار رایج است. در هردو میان شخصّیت
 جمله است.

 رنجور: تر از دلتر از شب دیجور و سکنه تنگدر خانه تاریک»
 نشســته بــودم و مشــغول کــار خــود بــودم

 

ــود  ــار خــود ب ــار، ی ــى ز صــحبت اغی  «مدم
 

 (9: 1383،اهلل قزوینیالدّین فضلشرف)  
 چون از زبانِ »

 خرد کـه راهنمایسـت مـرد را بـه صـواب

 

 وزاوســت اهــل هنــر را همیشــه فــتح البــاب 

 

گفت و این حکم  هطاع اء این سعادت را لبیک سمعا وگوش جان رسید، نده این ارشاد ب
 .(10: 1328)منشی کرمانی،  «را مطیع گشت

بک همین بود که طاقت مقدمۀ لشکر پادشاه اسالم نداشت! آن این همه آوازۀ طغرل»
 ندیم به وزیر گفت: بیت

ـــان بـــه زور  ز بیـــژن فـــزون بـــود هوم
           

 «هنــر عیــب گــردد چــو برگشــت هــور 
 

 (238: 1348)بناکتی،  
های برخی نویسندگان و در برخی از قسمت است. یا  نشده شعر بیان شده یا بحر قالبـ 

 .اندمتن، بالفاصله بعد از متن و قبل از شعر  قالب شعری را ذکر کرده
 به صاحب فرستاد: بیت رباعیمجدالملک این »

هم خوردن غوطــه خوا تو  غم  حر  ب  در 

 

ــری آوردن  ــه ــا گ ــه شـــــدن ی ــرق ــا غ  ی

 

 بخواهم کردنقصــدت خطر اســت و من 

 

ــا گــردن  ــدان ســــرخ کــم ی ــا روی ب  «ی
 

 (435: 1348)بناکتی،  



 

 

محمّد مصطفى سرور و ساالر جمیع انبیاء و اولیاءست و بزرگوارى از آن اوست به »
 )منسرح(. شعرحقیقت

ما دا یارِ  ختِ جوان  مادب کارِ  جان   نِ 

 

ـــتقافله  ـــاالرِ ما فخرِ جهان مصـــطفاس  «س
 

 (87: 1959)افالکی،   
و ... آمده است و گاه بدون  "فرد، بیت، مثنوی"هایی نظیر ، عنوانشعرپیش از درج ـ 

  ذکر عنوانی، شعر درج شده است.
از است، در آن وقت که...  صخره فرورفتهقدمگاه آدم نشان کف پاى اوست که در آن »

 فرد. حوا جدا گشته
ــاحب ــجده ص ــالها س  نظران خواهد بودس

 

ــــان کف  ــاى تو بود بر زمینى کــه نش  «پ
 

 (260: 1374)نورالدّین بدخشی،   
از  یمتناسب توان آمیختۀیعنی متن را می شیوۀ درج اشعار تابع نظم و انضباطی بودهگاهی 

نویسنده هر جا که ضرورت دیده یا گنجینۀ محفوظاتش رخ نموده،  گاه نیز نظم و نثر دانست
را در مدح غازان خان، در اثنای  ای طوالنیقصیده، نه بناکتیبه عنوان نمو شعری آورده است.
 تألیفش آورده است:

و این ضعیف بر سبیل تهنیت این قصیده در آن طوی به شرف استماع رسانید: در مدح »
 سلطان محمود غازان طاب ثراه

مان ـــ ید دور آس تأی که از  ـــکر یزدان را   ش
 

 

 «...قرانیافت صحّت ذات پاک خسرو صاحب 
 

  

 ( 468-469: 1348)بناکتی،  
عرایس الجواهر رود؛ از عدد انگشتان دست فراتر نمی درج شده در برخی از آثاراشعار 

 از این شمار است.مصباح الهدایه و و نفایس االطالب 
به این موضوع اهی مؤلّف ـ الگوی مؤلّفین در آوردن نام سرایندۀ شعر متفاوت است؛ گ

، و یا هردو را شعر را آنجا نقل کرده سراینده یا منبعی که ناماهمّیت نداده است و گاهی 
 ت:نوشته اس

 بیت آورده است، پسر طهمورث است. شهنامهو بر موجبى که فردوسى در » 
 

ــد او ــرزن ــد ف ــمشـــــی ــه ج ــای ــم ــران  گ

 

پنــد او  پر از  یکــدل  ــــت و  مر بس  «ک
 

 (103: 1392)همدانی،  



 

 

ارتباط با هدف حفظ سرمایۀ انسانی ادبیّات بیذکر نام شاعر یا منبع شعر در البالی متون 
 از دستبرد حوادث و زمانه نیست.

 گیرینتیجهبحث و 
اند و همین امر، ایشان را به استفاده از شعر ر روح مخاطب آگاه بودهنویسندگان از تأثیر شعر ب
درج شعر در البالی نثر از نظر مؤلّفان کاربردهای  کرد.می ترغیبدر البالی کالم خود 

اقناع مخاطب برای پذیرش کالم ایشان و یا مستند کردن کالم، تبیین و تثبیت  همچونمتنوّعی 
های ادبی، ترجمۀ آیات، احادیث یا اشعار عربی و یا تأویل و معانی واژگان یا توضیح آرایه

استفاده از شعر  .داشته است بخشیدن به کالم شرح آیات و احادیث، مفاخره و یا صرفاً زینت
به نظر می رسد اهداف دیگری هم در برداشته از جمله به رخ  هشتمدر نثر بویژه در قرن 

و معرفی شعر شاعران بزرگ و  ن ذوق ادبیدنشان دا کشیدن فضل و توانمندی نویسنده و
افزون بر این نوعی  .کارهای ادبی که برخی مثل شده بوده در شاهتهای فرهنگی نهفارزش

 بر سرنوشت مغول طمسلّوحشی و قوم در برابر  با سالح فرهنگی و پایداریمبارزه غیرمستقیم 
آوردن  .بوده است ک ملتآوری یپایداری و تاب آمده و نمودمتمدّن به حساب میایرانیان 

کند و نویسندگان از روش های متنوّعی را نیز طلب میگونی، شعر با چنین کاربردهای گونه
همچون درج عین شعر یا تغییر و دستکاری در آن، آوردن شعر در میان بافت جمله  هاییگونه

و یا پس از اتمام آن، ذکر یا عدم ذکر قالب شعری و بحر شعر، و درج یا عدم درج عناوینی 
تحقیق در اشعار اند. در این فنّ بهره جسته همچون بیت، فرد، مصراع و... قبل از آوردن شعر

آشکار  معرّفی شعرای گمنام، پراکنده در متون منثور گاه نتایج قابل توجّهی در پی دارد؛
شدن سرایندۀ برخی اشعار، آشکار شدن تکرار موضوعات در آثار یک نویسنده، کشف 

تر از آن مهم کشف سرقات ادبی وهای فکری و سالیق نویسندگان در یک دوره، ارزش
از جمله این نتایج مؤثّر  آشکار شدن دخالت کاتبان در نگارش متون و حفظ آثار فرهنگی

  در تحقیقات ادبی است.
 بدیعیتوان برای این فنّ مطابق تعاریف قدما و بالغیّون معاصر بهترین اصطالحی را که می

استشهاد عنوان شده است، ترین هدفی که برای کاربرد است. اصلی "استشهاد"در نظر گرفت 
آید، امّا الگوهای موجود اثبات کالم گوینده است که از معنای لغوی استشهاد نیز همین برمی

کامل با تعاریف موجود از استشهاد  طورها برخوردیم بهدر متون که در این نوشتار به آن
از شعر استفاده  های اثر خود،مطابقت ندارد؛ وقتی نویسنده هنگام نقل قول یکی از شخصیت



 

 

بینیم. این مسأله دربارۀ ترجمه آیات و کند هیچ قصدی مبنی بر اثبات ادّعا در آن نمیمی
احادیث و اشعار عربی، یا به نظم درآوردن حکایتِ گفته شده در اثر نیز صادق است. بنابراین 

با مشترک   اصطالحی "استشهاد". از سویی تر کنیمتعریف استشهاد را گسترده شودمیالزم 
درباب  فارسی خاصّ ادبانتخاب یک اصطالح بنابراین علوم دیگر همچون حقوق است؛ 

گرایش نویسنده به شعر ازآنجا که در این فنّ ادبی شاهد نماید. این موضوع ضروری می
تواند تاحدود زیادی می "شعرآمیزی"اصطالح ، هستیم و  نثر و شعر  با هم درآمیخته است

 اشکاالت یادشده را درخصوص استشهاد نیز ندارد.که ضمن این ادبی باشد.بیانگر این فنّ 
 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

نوشتپی

، "تضمین"تعریف اوّل برخی بالغیّون را از  "فنّ بدیع در زبان فارسی"یحیی کاردگر در کتاب  1

داند؛ بر اساس تعریف اوّ، تمام معنی بیت اول به بیت دوم متعلّق و موقوف است. مانند این بدیعی نمی

 بیت از عنصری:

ــو ــر و گــرد لشــــکــر ت  اگــر شــــمشــــی
 

 بــخــواهــد روز جــنــگ و روز مــیــدان 
 

ــوی ــرای آم ــد صـــــح ــن ــا ک ــی دری ــک  ی
 

ــان  ــمّ ــای ع ــد دری ــن ــرا ک ــی صـــــح ــک  ی
 

 (193: 1396)ر.ک. کاردگر،     
 

آن است که متکلّم اخذ کند معنی شعر دیگری یا قدری از لفظ آن را در طیّ کالم خود »  2

به چین زلف تو روزی زدم به شوخی دست     "و از آن معنی دیگر متولّد شود... محیط: 

به خواب دوش چنان "از قول سعدی است:  مأخوذ "بوستگذشت عمری و دستم هنوز غالیه

 (.191: 1377)گرکانی، « "بوستآمدی که زلفینش گرفته بودم و دستم هنوز غالیه
آن است که شاعر معنی شعر دیگری را اخذ کرده به مزیّتی از لطایف » 3

 (197: 1396کاردگر،«)بیاراید...
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