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Abstract
Comparative literary studies seek to extend and deepen knowledge of literature in different

fields by comparing and matching relationships, similarities and differences of literary

achievements in different languages and countries. Therefore, in present research the issue

of allusion which is one of the topics of rhetoric science has been investigated and

compared in descriptive-analytical method in Persian and English rhetoric in three main

topics including definition, types and function in order to find out what similarities and

differences exist in these areas. The results of the research indicate that Persian rhetorical

studies still have been loyal to traditional definition of allusion while in Western rhetoric, a

new interdisciplinary definition has been achieved from a classical limited definition. In

division of allusion types, Persian rhetoric is detail and content oriented while in English

rhetoric because division is done based on a holistic, form and content oriented outlook, is

more various and comprehensive. This has caused allusion application in western rhetoric

to be more diverse and interdisciplinary.
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چکیده
و ،هـا هـا، شـباهت  ارتبـاط سـنجی هـم با مقایسـه و  تااستدرصددمطالعات تطبیقی ادبی 

دانـش ادبیـات را در   هـا و کشـورهاي مختلـف   هاي ادبـی در زبـان  دسـتاورد هـاي  تفاوت
کـه  ،در پـژوهش حاضـر مبحـث تلمـیح    روازاینهاي مختلف گسترش و عمق دهد. زمینه

انگلیسـی  در بالغت فارسی و تحلیلیـتوصیفیشیوةبه،یکی از مباحث علم بالغت است
و کارکرد بررسی و مقایسه شده است تا دریابد در ایـن  ،در سه مبحث اصلی تعریف، انواع

گر آن است کـه  نتایج حاصل از پژوهش بیان. ها چه وجوه تشابه و افتراقی وجود داردزمینه
انـد، ولـی   تعریف محدود سنتی از تلمیح را حفظ کردهچنانهمبالغی فارسی هايپژوهش

اي از تلمـیح  رب از تعریـف محـدود کالسـیک بـه تعریفـی بـاز و بینارشـته       در بالغت غـ 
و محتوامحـور اسـت،   نگـر  جـزء بندي انواع تلمیح نیز بالغت فارسـی  اند. در تقسیمرسیده

و ،محـور فـرم ،نگـر دیـدي کـل  براسـاس بندي در بالغت انگلیسی چون تقسیمکهدرحالی
در اسـت  همین امر سـبب شـده  .تر استنبهجاتر و چندبسیار متنوعاستمحتوامحور بوده

اي باشد.و گاه بینارشتهتربحث کارکرد تلمیح نیز بالغت غرب گسترده
مطالعات تطبیقی، بالغت فارسی، بالغت انگلیسی، تلمیح.:هاواژهکلید
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مقدمه. 1
رشد و تنوع روزافزون رویکردهاي علمی و ابزارهاي ارتبـاطی در دو قـرن اخیـر ناخودآگـاه     

و ،پیوند و تعامل با هم و استفاده، تطبیـق سويبهگران سراسر جهان را جهان علم و پژوهش
اسـت  شدن علوم سـوق داده  تردقیقو شدنتربراي غنیدیگریکهاي علمی دستاوردمقایسۀ 

)Comparative) و تطبیقـی ( Interdisciplinaryاي (که نتیجـۀ آن در قالـب مطالعـات بینارشـته    
همین تحول، امروزه در تحقیقات دانشگاهی ایـران نیـز توجـه بـه     تأثیرازبهنمود یافته است. 

،یافتـه اسـت  گیـر چشمادبی حضوري هايپژوهشمطالعات تطبیقی و رویکردهاي نوین در 
اما متأسفانه چون در عرصۀ بالغت کالسیک فارسی چندان توجهی به تحقیقـات تطبیقـی بـا    

باید از این رویکرد بهره ببـرد و  کهچنانآناست، نتوانسته وین نشدههاي ندستاوردنگاهی به 
بالغت فارسی ریشـه در بالغـت عربـی دارد و    کهجاازآندیگر،عبارتبهروز و پویا شود. به

ۀمقایسـ بـر مبتنی، استکه در زبان فارسی انجام شده،هاي تطبیقی بالغیتقریباً تمام پژوهش
و بـدیع در منـابع بالغـت عربـی و فارسـی      ،معانی، بیانۀشاخمبحثی خاص در یکی از سه

نوعی دور شده و در این حوزه نـوعی رکـود   مدت بهطوالنیبوده است، شاید بتوان گفت در 
که بررسی تطبیقی مباحث بالغی در بالغـت فارسـی و انگلیسـی    آنحالاست. را ایجاد کرده

پـژوهش  رو،ازایـن علمی و هنري بالغت فارسی بیفزایـد.  تربیشتواند به پویایی و غناي می
یکی از فنون ادبی مطرح و باسابقه در بالغـت  منزلۀحاضر بر آن است که مبحث تلمیح را به

و کـارکرد بررسـی و مقایسـه    ،فارسی با بالغت انگلیسی در سه مبحث اصلی تعریف، انـواع 
تلمیح در بالغت فارسی و انگلیسـی چـه   پاسخ دهد که از این نظر بین کند و به این پرسش

هـا و زوایـاي پنهـان    وجوه اشتراك و افتراقی وجود دارد و دریابد که فن تلمیح چه ظرفیـت 
فارسی مغفول مانده است.پژوهان بالغتاز دید تاکنونهنري دیگري دارد که 

روش پژوهش1.1
لـب و مبـانی نظـري    و بـا گـردآوري و تطبیـق مطا   تحلیلـی ــ توصیفیشیوةبهاین پژوهش 

بالغـت در  نظـران صـاحب شده توسـط  انجامهايپژوهششده دربارة تلمیح در خالل مطرح
اسـت کـه چـون رویکـرد ایـن پـژوهش       گفتنـی است. گرفتهزبان فارسی و انگلیسی انجام 

و ،بررسی تطبیقی مبحث تلمیح در فارسی و انگلیسی در چند محـور اصـلی تعریـف، انـواع    
اي نظـري و مقایسـه  صـورت بـه مباحث صرفاً تربیشکارکردهاي تلمیح در آثار ادبی است، 

و جز در موارد اندکی که مطلب مبهم بوده است مثـالی از متـون ادبـی مطـرح     اندمطرح شده
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تواند مبنایی براي بررسـی و تحلیـل هنـري و    هاي این پژوهش خود میدستاوردنشده است. 
در متون کالسیک و معاصر ادبی فارسی قرار گیرد.شناختی تلمیحزیبایی

پژوهشۀپیشین2.1
شده دربارة تلمیح در ادبیات فارسـی تنهـا در حـوزة بالغـت     انجامهايپژوهشتمام تاکنون

طرح است:  قابلکلی ۀدستکالسیک فارسی بوده است که در دو 
هـایی از  لـب بخـش  ی است که با رویکرد نظري به تلمـیح در قا هایپژوهشاول ۀدستـ

هـا  هاي تلمیحات انجام شـده اسـت. در ایـن پـژوهش    نامههاي بالغی و فرهنگکتاب
بدیع)، انواع تلمـیح  و،غالباً به مواردي چون جایگاه تلمیح در علوم بالغی(معانی، بیان

سـپس در  ،اسـت و تفاوت آن با سایر عناصـر بالغـی چـون اقتبـاس پرداختـه شـده      
هایی بیان شده اسـت. از جملـۀ ایـن    با نمونهراههمها ترتیب اعالم تلمیحبهها فرهنگ
) از سـیروس شمیسـا،   1372(بدیعبهتازهنگاهیذکر است: قابلها این موارد پژوهش

آرایـی سـخن هنـر ) از تقـی وحیـدیان کامیـار،    1379(شناسـی زیباییدیدگاهازبدیع
اثـر سـیروس شمیسـا    تلمیحاتهنگفریا آثاري چون ،) از سیدمحمد راستگو1382(
اي دربارة تعریف و تبیین تلمیح و انواع آن، اعالم و اجـزاي  ) که پس از مقدمه1371(

رفته در قلمرو تلمیح را با شواهدي از ادبیات کالسیک به ترتیب الفبـایی  کاربهداستانی 
) کـه در  1385(اثر محمدحسین محمـدي معاصرشعرتلمیحاتفرهنگآورده است؛ 

قدمه تعریف و انواع تلمیح را آورده و سپس اعالم و عناصر تلمیحی را با تأکیـد بـر   م
و شفیعی کدکنی ذکـر  ،اشعار شاعران معاصر چون نیما، اخوان ثالث، فرخزاد، سپهري

) نیز تقی پورنامداریان پـس از  1388(شمسکلیاتدر پیامبرانداستانکرده است. در 
دربارة تلمیح و کاربرد آن در شعر فارسی دربارة تلمیحـات داسـتان پیـامبران    اي مقدمه

اسـت مقالـۀ   چنـین هـم در آثار مولوي با تکیه بر غزلیات شمس بحـث کـرده اسـت.    
از صـباغی و  » تلمیح از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمـیح در منـابع بالغـی   «

و بـدیع و  ،گانۀ معـانی، بیـان  سه) که در آن به جایگاه تلمیح در علوم1396حیدري (
تعاریف مختلف تلمیح در منابع بالغی کالسیک فارسی پرداخته شده است.

هاي بسـیاري اسـت کـه بـا محوریـت مبـانی نظـري        نامهمقاالت و پایان،دومین دستهـ
هـاي نمـود تلمـیح در اشـعار یکـی از شـاعران       موجود در همین آثار انـواع و جلـوه  

اند.  ررسی کردهکالسیک یا معاصر را ب
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که با رویکردي تطبیقی به مبحث تلمیح ادبـی  انجام نشده استپژوهشیتاکنونبنابراین، 
شناسی فارسی و غرب پرداخته باشد.در بالغت و زیبایی

بدنۀ اصلی. 2
بحث و بدنۀ اصلی پژوهش حاضر در سـه بخـش تنظـیم شـده اسـت. در بخـش نخسـت،        

بندي تلمیح در بالغـت دو  در بخش دوم، اقسام و دستهتعریف تلمیح در فارسی و انگلیسی؛ 
در هـردو  پژوهـان  بالغـت هاي هنري تلمیح از نظر زبان؛ در قسمت سوم، کارکردها و ارزش

زبان فارسی و انگلیسی بررسی و مقایسه خواهد شد.  

تعریف تلمیح1.2
معناي لغوي تلمیح1.1.2

» ملَـح «و » لَمـح «از دو ریشـۀ  ،بالغت عربتأثیرازبه، در آثار بالغی فارسی واژة عربی تلمیح
در » لَمـح یلْمـح لَمحـاً و لَمحانـاً    «تلمـیح از ریشـۀ   طورکـه همانبرگرفته شده است. بنابراین، 
نگریسـتن کوتـاه و   ،کـردن، درخشـیدن، نظـر   اشـاره کردن، نگاهفرهنگ لغت عربی به معانی 

)، 506، 1ج تـا: بـی تهـانوي ؛»لمـح «تا: بیمنظورابنبهبنگریدو غیره آمده است (،زدهشتاب
کـردن  سـبک کـردن، نگـاه   آشکارتقریباً با همان شکل در زبان فارسی نیز به معانی نمودن و 

ذیـل  : 1377نامـه لغـت چیزي، نگـاه و نظـر، خیـال و تصـور (    کردن بهاشارهچیزي، سويبه
در منـابع بالغـی فارسـی نیـز بـا      ،هـا فرهنگها شده است. جز وارد فرهنگ») تلمیح«مدخل 
جسـتن  لَمـح «)، 121: 1369(واعظ کاشفی سبزواري»تلمیح در لغت درخشیدن باشد«گفتن 

لغـوي ذکـر شـده    ۀریشـ ) همـین  383: 1388(شمس قیس»برق باشد و لَمحه یک نظر بود
را بـه تقـدیم الم   مثالً شمیسا نیز تلمـیح  ،است. در آثار متأخر نیز همین ریشه بیان شده است

کـردن آورده  اشـاره و ،ساختنآشکار،نظرکردن،ي دیدنامعنبهلمح) در لغت ۀریشبر میم (از 
» ملَـح «از ریشـۀ  » تملـیح «صورتبه). در برخی منابع نیز تلمیح 5الف: 1371است (شمیسا

کـردن کـالم اسـت بـه     نمکـین «با این وجه تسمیه که واژة تملیح به مفهـوم  ،ذکر شده است
کردن به وقایعی که در میان مردم و کتب سـیر و اخبـار   اشارتبعضی اشارات و حکایات، و 

).135: 1383(هدایت»گرددمیمعروف و مشهور است و آن باعث نمک کالم 
در فرهنـگ اصـطالحات ادبـی    با دو معناسـت.  ، اماتلمیح از یک ریشهدر زبان انگلیسی 

آمده است (گـري » کردنلمسبه مالیمت «یا » کردن بابازي«)، Allusionتلمیح (معناي لغوي
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از » Allusion«واژة تلمـیح  زیـرا ،ریشه استهم) که در این معنی با صنعت جناس 13: 1382
مشـتق  » Play/ بازي«Ludoمربوط است و البته این دو واژه از » Illusion«شناسی به نظر ریشه

) اسـت. معنـی اصـلی    Playمعنـی لغـت بـازي (   به» Allusion«شده است و واژة بالغی التین 
بـازي بـا   «یـا  » Punجنـاس/  «معنی بهبوده و در اوایل دورة رنسانس » Illusion«[واژة] تلمیح 

گسـترش معنـایی   تـر بـیش اختصاص داده شده است. [سپس] با توسـعۀ  » Word-Playکلمه/ 
،)Parable)، حکایـت اخالقـی(  Allegoryتا هر نوع شباهت سمبلیک مانند تمثیل (استیافته

که [کاربرد تلمـیح در  است) اشاره کردهBloom) را پوشش دهد. بلوم (Metaphorیا استعاره (
آن در قـرن هفـدهم ظـاهر    ازپساین] معناي جدید ضمنی، پنهان یا ارجاع غیرمستقیم، مدتی 

Lennonشده است ( 2004: 4-5  .(
کـه  زیرا در اساس، تلمـیح نیـز در ایـن   ،سبب نیستگی بیریشالبته باید افزود که این هم

بیان یک کلمه در خالل متن براي بیان دو معناي مختلف است نوعی بازي با کلمـات اسـت   
جناس تام قرابت دارد.ویژهبهو از این نظر بسیار با جناس و 

تعریف اصطالحی تلمیح 2.1.2
ـ معنی اشارة گذرا به داسـتان، م بهدر آثار سنتی بالغی فارسی تعریف اصطالحی تلمیح را  ،لثَ

کـه گـاه نظـري بـه منـابع غربـی نیـز        ،مرور در آثار متـأخرتر بهاند که و شعر معروف دانسته
، حدیث، اصطالحات علوم مختلف، اشاره بـه زنـدگی شخصـی،    قرآنۀآیاند، اشاره به داشته

بنگریـد بـه  ادبی و تاریخی را نیز دربر گرفتـه اسـت (  دادرويو ،اثر ادبی دیگرمکان، متن یا
؛ وحیـدیان کامیـار   167: 1377العلماء گرکـانی ؛ شمس328: 1370؛ همایی 259: 1317تقوي 
؛ محمــدي 160: 1385؛ رامــی297: 1382؛ راســتگو403، 2ج: 1381؛ عباســپور76: 1379
).1422:376مراغی؛22: 1388؛ سبزیان و کزازي8: 1385

رضایی در فرهنگ خود دربارة تعریف اصطالحی تلمیح در زبان انگلیسـی آورده اسـت:  
در ادبیات غرب نیز تلمیح در آثار ادبی اشارتی کوتـاه و ضـمنی یـا صـریح اسـت بـه یـک        «

که در زبان انگلیسـی  آنحال). 12- 11: 1382(رضایی»و یا اثر دیگردادرويشخص، مکان، 
دو دسته تعریف دربارة تلمیح وجود دارد؛ تعاریف کالسیک و عـام و تعـاریف تخصصـی و    

ذکــر اســت: ریچاردســن قابــلخــاص. از نمونــه تعــاریف کالســیک از تلمــیح ایــن مــوارد 
کردن یـک ایـده   فهمقابلدادن به یک شخص یا واقعۀ آشناي تاریخی و ادبی که براي ارجاع«

Richardson(»ودرکار میبه 2006: ) تلمـیح را  Earl Minerدانـد. ارل مینـر (  ) را تلمیح مـی 12
»ارجاع ضمنی به اثر ادبی دیگري، به هنر دیگري، به تاریخ، به اشخاص معاصـر و ماننـد آن  «
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)Sommer 1998: کند. در فرهنگ کادن نیـز دربـارة تلمـیح آمـده اسـت:      ) تعریف می10
»دیگر آثار ادبی یا هنري، به یک شخص یـا واقعـه اسـت   معموالً یک ارجاع ضمنی به«
)Cuddon توان گفت:میاین دسته از تعاریفبراساس). 2013

(آرکـی تایـپ) (مثـل    الگـو  کهـن تواند به اسطوره ( مانند اولیس جویس)، بـه  ادبیات می
ي رتـ بیشدیک)، به وقایع تاریخی ( مثل داستان دو شهر دیکنز) یا به یک یا عناصر موبی

Allen(ادبی، مذهبی یا فلسفی ارجاع دهد از آثار مشهور 2002: 7-8  .(

عموماً در رویکرد کالسیک وجه اختالف تعاریف گوناگون از تلمیح بر موارد و مسـائلی  
کردن هنرمنـد بـه مـتن، شـخص یـا      اشارهدر تلمیح نحوة کهاینغالباً جزئی مبتنی است؛ مثل 

شـعر المعارفدایرةبر همین اساس، در دو ویرایش کهچناندیگر آشکار یا پنهان باشد. ۀواقع
دو تعریف متعارف از تلمیح آمده اسـت: در  1993و 1965هاي پرینستون در سالشاعريو

امـا در نسـخۀ دوم ایـن ضـرورت     ،اسـت » ارجاع ضـمنی «ویرایش اول ادعا شده که تلمیح 
قصد نویسنده پیشی گرفته است و گفته شـده کـه   عوضدررفته و بودن تلمیح از بین رازآمیز

Jerniganو آگاهانه متضمن تلمیح باشد (» تعمداً«شعر باید  et al. 2009: 175.(
ــا  ــاوتی از تلمــیح اســت کــه در ۀدســتام ــد و متف هریــک از هــا آندوم تعــاریف جدی
رویکردهاي پژوهشی خـاص خـود در عرصـۀ نقـد ادبـی تلمـیح را       بهباتوجهنظرانصاحب

دیـدگاه بینامتنیـت تعریـف کـرده     براسـاس اند. براي نمونه، ژرار ژنت تلمیح را تعریف کرده
هـاي مسـتقیم و   قـول نقلدهد؛ از عقیدة او بینامتنیت در اشکال بسیار متفاوتی رخ میبهاست. 

کـه  کنـد تعریف مـی از تلمیح که ژنت آن را سخنیآشکار ترکمهاي صریح گرفته تا استفاده
Ricksمعناي کامل آن متضمن درك ارتباط آن با متون دیگر است ( 2004: ـ .)5 ن پـرت نیـز   بِ

کنـد  تعریـف مـی  » دو مـتن زمانهمسازي فعالتلمیح ادبی را ابزاري براي «با همین رویکرد
)Ben-Porat 1976: گویـد:  سـانۀ عملکـرد تلمـیح مـی    شنا). اروین با نظـر بـه جنبـۀ روان   107
اسـت؛ بـه ایـن تعبیـر کـه      غیرمسـتقیم بنابراین تعریف ما از تلمیح چنین است: ارجاعی که «

Irwin» (گزینی صرف یک ارجـاع اسـت  طلبد که فراتر از جايهایی را میتداعی 2011: 293 .(
نویسـندگان  فراخواندن شاعر به بازي با کلمـات یـا عبـارات   «کریستوفر ریکس نیز تلمیح را 

Ricks(»قبل 2004: شناسـی  هاي زبانی ویتگنشتاین از دیدگاه زبانداند که به مقولۀ بازي) می1
“تلمـیح ”«:گویدشناسی دربارة تعریف تلمیح میدانش نشانهبراساس) Perriنظر دارد. پري (

کـه بـه   ـسـاده یـا پیچیـده   ــ )Singاي () در متن تلمیحی است، نشانهMarkerیک عالمت (
Perri(»دهـد دهـد و بـه آن ارجـاع مـی    ها یک مرجع را بازتاب میبرخی روش 1978: 290 .(
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هر دیـدگاه  براساسدر رویکرد دوم، تلمیح کهجاازآنها مشخص است، از این نمونهکهچنان
، وجه اخـتالف تعـاریف بسـیار فراتـر از     استاي متفاوت تعریف شدهشیوهبهعلمی خاص 

هاي یـک مـتن در مـتن دیگـر اسـت و      بودن ارجاعآشکاریا بودنون پنهانمسائلی جزئی چ
بایـد  درمجمـوع  کند. بنابراین، همین امر رسیدن به یک اجماع در تعریف تلمیح را مشکل می

در تعریف تلمیح در بالغت انگلیسی دو تعریف کالسیک (محدود) و نوین (بـاز و  کهگفت
اي) وجود دارد.بینارشته

تلمیحانواع 2.2
انواع تلمیح در بالغت فارسی1.2.2

.بندي شده استتقسیمي ذیلهامؤلفهبراساسفارسی انواع تلمیح هايپژوهشدر 

محتوا و موضوعبراساس1.1.2.2
ـ قرآنی یا حکایت، به اساطیر، به حدیث، بـه م ۀقصمثل تقسیم تلمیح به آیه، به  و بـه  ،لثَ

یا تقسیم به دو دستۀ کلی تلمیحـات ایرانـی و   ،)128: 1387بازرگانبنگرید بهشعر مشهور (
تلمیحات ایرانی ادامۀ حضور و بـروز فرهنـگ ایرانـی پـیش از اسـالم در      .تلمیحات اسالمی

فرهنگ ایرانی پس از اسالم و تلمیحات اسالمی نشانۀ نفوذ فرهنگ اسـالمی در ایـران اسـت    
بنگرید بـه و احادیث و اخبار و روایات جلوه کرده است (قرآناشاره به قصص صورتبهو 

).403: 1381عباسپور

خاستگاه و منشأبراساس2.1.2.2
و ،بندي به تلمیحات ایرانی، سامی، عربی، اسرائیلی، مسـیحی، هنـدي، یونـانی   مثل تقسیم

).9،21- 8الف:1371شمیسابنگرید بهغیره (

نوع ادبیبراساس3.1.2.2
اي که بـراي بـار نخسـت در آن    نوع ادبیبراساسن دیدگاه تمام تلمیحات را ایبراساس

و نمایشـی  ،تلمیحـات غنـایی، حماسـی   ازجملـه انـد؛  بنـدي کـرده  انـد، تقسـیم  کـار رفتـه  به
).11:(همان

بالغیون غربـی نیـز دارد، نـوعی    هايپژوهششمیسا که گاه نظري به ،موارداین برعالوه
شـده نیسـت، شمیسـا آن    ذکرانواع ادبیِبرمبتنیدیگر از تلمیح را مجزا کرده است که اگرچه 
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) نامیده اسـت و  Metaphorical Allusionرا یک نوع خاص از تلمیح دانسته و تلمیح تشبیهی (
یه است و ایـن تناسـب   پایۀ تلمیح تناسب و تشبکه در توضیح این نوع از تلمیح آورده است
گـاه در مـواردي ایـن رابطـۀ     اما،تشخیص استقابلبین اجزاي داستانی معموالً مشخص و 

بـر  مبتنـی در متون کالسیک برخی از تشبیهات ویژهبهرو،ازاینتشبیهی چندان آشکار نیست. 
موقـوف بـه درك تلمـیح و معنـاي آن اسـت.     هـا  آنشبه دروجهکه درك نحويبه،نداتلمیح

اي از تلمیح تشبیهی است:ابیات زیر نمونه
شبی چـون چـاه بیـژن تنـگ و تاریـک     

بمانـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــن  ــاه او مـ ــان چـ ــژن در میـ ــو بیـ چـ
ثریـــا چـــون منیـــژه بـــر ســـر چـــاه 

بمانـــــــــــــــــــــــــــــــــد

دو چشم مـن بـدو چـون چشـم بیـژن     
) 91الف: 1371؛48ب: 1371(شمیسا 

انواع تلمیح در بالغت انگلیسی2.2.2
شود.درادامه شرح داده میغربمنتقدانانواع تلمیح از نظر بالغیون و ترینمهم

Structural(تلمیح ساختاري 1.2.2.2 Allusion  (
صـورت بـه تواند از تلمیح خود جدا شود و در این نوع تلمیح، شاید بتوان گفت متن نمی

فقط بـا بافـت لغـوي یـک     نهشود. تلمیح ساختاري ي متن ظاهر میایک بخش اصلی از معن
وسیلۀ تلمـیح برانگیختـه   بهمتن، بلکه با تأثیر متقابل غنی بین متن نویسنده و متن مرجعی که 

هـا نیسـت،   کردن ارتباط بین عبارتبرقرارزیرا قدرت تلمیح فقط در ،شده، ساخته شده است
شـده را نیـز   ركدمتنـی مـرتبط بـا مفـاهیم     تواند الگوهاي درون و بـرون آن، میبرافزونبلکه 

اشـاره دارد به هر دو نـوع سـاختارها و قواعـدي   » ساختار«برانگیزاند. بنابراین، در این تلمیح 
مثـل  ؛کننـد دهی مـی شوند و روشی که آن ساختارها و قواعد متن را سازمانکه برانگیخته می

ویرژیل یا مـثالً  ایدانهکتاب پس از دوازدهمیلتون به گمشدة بهشت1674نسخۀ بندي تقسیم
فرنگی است، کـل روایـت مهـاجرت    ترهو ،دانیم که شیپمن چاوسر عاشق سیر، پیازوقتی می

Cuddonشـود ( و قواعد آن وارد ساختمان شـعر مـی  اسرائیلبنی 2013Purdy 1994: 19-20; .(
لکـه  ب،کننـد شناسانۀ جزئی فراهم نمیها فقط لذت زیباییبر این اساس، باید گفت این تلمیح

بنـدي  فصـل بنـدي یـا   کنترل ساختاري متن را در دست دارند. براي مثال، نوع تقسیمنوعیبه
یـک  ،نوعی یادآور یا الگوبرداري از اثـر معـروف پـیش از خـود باشـد     بهکه ،خاص یک اثر

که بـدون  ،رامعنويمثنويشدن آغازدر ادبیات فارسی نحوة کهچنانتلمیح ساختاري است. 
نـوعی الگـوبرداري از سـاختار    ،تحمیدیه و برخالف سایر آثار بزرگ کالسیک فارسی است
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یک دیباچه و هشت بـاب نیـز   براساسگلستانجامی طبق بهارستاندانیم یا تدوین میقرآن
نوعی تلمیح ساختاري است.

)Multiple Allusion(چندوجهیتلمیح 2.2.2.2
مایـه،  معمـوالً محتـواي تلمـیح از بـیش از یـک درون     چندوجهیدر ساختن یک تلمیح 

پیوند نیز نداشـته  دیگریکیا شخصیت ترکیب شده است که گاه ممکن است عمالً با ،کنش
ها گزینش کنـد یـا یکـی را    لزومی ندارد مخاطب بین تلمیحچندوجهیباشند. در یک تلمیح 

کنـد.  ذهن خود دریافـت مـی  یک تصویر را درها آنبر دیگري ترجیح دهد، بلکه از مجموع
ـ هـم کـاري ندار  بـه هاي مگی و مشک شراب اصـالً  متی داستانانجیلبراي مثال، در  امـا  ،دن

هـاي  مشک خالی بر لـب «را در ارتباط با هم قرار داده و در تلمیح ها آنالیوت در شعر خود
Hylenبرده است (کاربه» مگی 2005: چنـدوجهی ). بدین ترتیب، در ساختار یـک تلمـیح   73

کم دو داستان مجزا از یک متن مرجع یا دو داستان از دو مـتن مرجـع مختلـف وجـود     دست
ندارند.دیگریکارتباط مستقیمی به درعملدارد که 

)Integrative Allusion(تلمیح ترکیبی 3.2.2.2
تلمـیح  امـا  ،شـوند هـم آمیختـه نمـی   بادو متن چندوجهیبیان شد، در تلمیح کهچنان

یـا یـک موقعیـت و حادثـه از یـک مـتن مرجـع را        ،ترکیبی یک شخصیت، یـک مفهـوم  
آمیـزد.  اي در متن حاضـر درمـی  انگیزد و آن را با شخصیت، مفهوم، موقعیت یا حادثهبرمی

در یک تلمیح ترکیبی دو صداي موجود در متن مرجع و متن حاضر یک منطقـه و  درواقع،
تمایل دارند درهم آمیخته و یکی شـوند و یـک   سبب همین امربهکه دارند فضاي مشترك 

تـر شـده   تـر و غنـی  دهیکه در نتیجۀ ادغام دو متن پیچخلق کنند مفهوم یا تصویر واحد را
Van Tressاست ( 2004: 17 .(

)Ironic Allusion(آمیز/ کنایی) طعنهتلمیح آیرونیک (4.2.2.2
ه معنـی مجـازي را بـراي    اسـتعار کـه درحـالی در تعریف تلمیح آیرونیـک آمـده اسـت،    

برد، در آیرونی این دو جزء مخالف و دور از هم بـا  میکاربهدادن به یک تصویر واحد شکل
نشـدنی اسـت. خواننـده همـواره از ناشایسـتگی و      کـم هـا  آنمانند و تنش بـین هم باقی می

زیرا شاکلۀ خـارجی آن متمـایز از و متضـاد بـا     ،عمدي تلمیح آیرونیک آگاه استتناسبی بی
شـدن بـا آن   آمیختـه مانـد و از  شده باقی میطراحیکه در خالل کل اثر است طرح منسجمی 

Purdyکـردن اوویـد از تظـاهرات قهرمـان شـعري (     مسـخره مثل ؛زندسر باز می 1994: 18 .(
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رفتـه اسـت   کـار بهجدید اي که از متنی کهن در متن توان گفت در تلمیح آیرونیک اشارهمی
یـا حادثـۀ مـتن مرجـع را     ،یا کنایه نسبت به کنش، شخصـیت ،جنبۀ نوعی انتقاد، طنزتربیش

هـاي  سـویی، در تلمـیح  ازشـود.  دارد و متن جدید نوعی انتقاد از متن قدیمی محسـوب مـی  
آن در تلمیح آیرونیـک  اما،شودغیرآیرونیک لفظ یا معناي متن مرجع در متن جدید حفظ می

رود. مانند این بیت از میرشکاك:لفظ یا معنی تحلیل می
یوسف دلت پیش زلیخا بود و فرسودي

ــد بمانـــــــــــــــــــــــ

بیهــوده عمــري پــاي در زنجیــر بیــدادم
.)105: 1388میرشکاك(

شخصـیت و کـنش   ازتحلیل رفته و نوعی انتقاد قرآنکه در آن معناي داستان یوسف در 
یوسف است.

)Reflective Allusionانعکاسی (تلمیح 5.2.2.2
در تلمیح انعکاسی هم مانند تلمیح آیرونیک نوعی تقابل بین دو متن منبـع و مرجـع   

رو و درروي وگـو گفـت تـوان آن را نـوعی   تلمیح و متن فعلی تلمیحی وجود دارد. مـی 
در درون واژه یـا  ،صداي متن مرجع و صـداي مـتن حاضـر   ،چهرة بین دو صدابهچهره

هاي اساسـی کـه بـین    جا نیز مثل تلمیح آیرونیک تفاوتترکیب تلمیحی دانست. در این
شود که فضا و منطقۀ مشترك بین دو متن در هم نفوذ دو متن وجود دارد مانع از این می

Van Tressکنند و ادغام شوند ( 2004: ). اما تفاوت تلمـیح انعکاسـی بـا آیرونیـک در     17
شـده در مـتن   ارجاعیا حادثۀ ،که در تلمیح آیرونیک تصویر، مفهوم، شخصیتاین است

در تلمـیح  کـه درحـالی ، دار و طنزآمیز با متن مرجع تلمیح داردحاضر الزاماً تقابلی کنایه
انعکاسی این تقابل صرفاً نوعی مواجهۀ صـریح و عامدانـه اسـت و لزومـاً بـار معنـایی       

.نداردآیرونیک 

)Echoic Allusion(ژواکی تلمیح پ6.2.2.2
آن بـودن  آگاهانـه در میـزان و سـطح   تـر بـیش هـا  تفاوت این نوع از تلمیح با سایر تلمیح

:گفتۀ سامرهنرمند سازندة تلمیح است. بهازسويویژهبه
هـردو  کـه ایـن هـا هسـتند؛ در   ها هماننـد تلمـیح  حال، پژواكهردراز نظر ظاهري، 

کـه ایـن گیرنـد؛ و  تـر را وام مـی  واژگان، تصاویر یا دیگر عناصر یک مـتن قـدیمی  
براي پژواك هم مناسـب  سانیکطرزي بهبسیاري از اهداف یا دالیل کاربرد تلمیح 

Sommer(است 1998: 31.(
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در این است که برخالف تلمیح که یک شباهت تعمـدي اسـت، یـک    ها آنتمایزوجهاما 
ماهیـت ارجـاعی   «عـوض درنیسـت.  وابستهنویسنده یا شاعرۀآگاهانقصد ) بهEchoپژواك (

»عمـدي باشـد  غیـر توانـد ناخودآگـاه یـا    ... مـی دیـدن، خـواب یک پژواك شـاعرانه، ماننـد   
)Hollander 1981: پنهـان اسـت و   قـول نقـل عقیدة لنون هم یک تلمیح پژواکی نوعی به). 64

توانـد غیرتلـویحی   میکهاینیابد یا اغلب از نظر ظاهري تغییر شکل می،پنهان باشدکهاینبراي 
و فقط نوعی بازي واژگانی و لغوي بـا کلمـات یـک مـتن دیگـر در بافـت مـتن فعلـی باشـد         

)Lennon 2011: واسطۀ محتواي متن منبـع مـنعکس   همعناي یک متن تلمیحی ب«رو،ازاین). 81
کـه در آن ظـاهر   رااي از متنیشدهدگرگون) هیچ فهم Echoesها (که پژواكحالیدرشود، می
Sommer(»دهندنهاد نمیشوند پیشمی 1998: توانـد  دیگر، تلمیح پژواکی مـی بیانیبه). 29-30
ها و ناخواسته بین متن،واژگانی تعمدي یا تصادفی،هاي غالباً زبانیگر پیوندها و شباهتبیان

نویسنده یا شاعر غیرآگاهانه تعابیر یـا واژگـانی را در   باشد. بدین ترتیب که ممکن است یک 
هـاي  یاد آورد. براي مثال، در یکی از رمانبهبرد که بخشی از اثري معروف را کاربهمتن خود 

Where are they Now, the«گویـد: ) در جـایی کـه شخصـیت مـی    David Logeدیویـد الج ( 

Hillman Imps of Yesteryear? in the Scrapyards, every one, or Nearly «   دو پـژواك وجـود
Where are the«دارد: پژواك  Snows of Yesteryear? «    از اثري از فرانسـیس ویـالن و پـژواك

in the«سطري از  Graveyards, every one «) از آوازي از پیتر سیگرLennon 2011: 80 .(
رسد منظور از تلمیح پژواکی در نقد ادبی و بالغت غرب تا حد زیـادي مشـابه   نظر میبه

در تعریـف اقتبـاس آمـده اسـت کـه      کـه چنـان و معادل با اقتباس در بالغت فارسی باشـد.  
کـه شـاعر یـا نویسـنده     آنیا جزوي از حدیث است مشروط بر قرآنبرگرفتن بخشی از آیۀ 

امـا قسـمتی از آن را کـه حـاکی از جملـه یـا عبـارت        ،صـراحت یـاد نکنـد   بهمنبع خود را 
: 1363تقـوي  ؛471: تـا بـی طور کامل یا با اندك تغییري بیاورد (تفتازانی بهشده باشد، اقتباس

:آمده است). براي مثال در بیت زیر154: 1378؛ صادقیان384: 1377؛ همایی324
نقد عمر زاهدان در توبه از می شد تلف

ــد بمانـــــــــــــــــــــــــ

ان تنتهوا یغفر لهم ما قـد سـلف  قل لهم
) »اقتباس«ذیل مدخل: 1377نامهلغت(

ارجاعی صـرفاً لغـوي   ، بدل کرده است»لهم« را به لفظ »الذین کفروا«کهاینشاعر ضمن 
در قـرآن اللفظـی مـتن   تحـت ) آورده است که فقط حضور قرآنو زبانی از یک متن پیشین (

متن حاضر است و بر همان معناي ظاهري آیه داللت دارد و حضور آن نوع تصـویر موجـود   
کند.در متن فعلی و نحوة درك مخاطب از آن را متحول نمی
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)Self-Reference(تلمیح خودارجاع 7.2.2.2
یا فـرم  ،این نوع از تلمیح زمانی است که هنرمندي در اثر خود به خود یا به عبارت، ایده

هنرمنـد بـا   ،شکل یکی دیگر از آثار خود ارجاع و اشاره داشته باشد. در ایـن نـوع تلمـیح   و
تـر  تـر و گسـترده  آن را غنـی نوعیبهاش دادن به یکی از آثار پیشین خود در متن فعلیارجاع

Thomas(کندمی 1986: ). این نوع تلمیح در سایر ژانرهاي هنري نیز متـداول اسـت.   183-184
سـازي  کنـد یـا فـیلم   کـردن ترسـیم مـی   نقاشـی نقاشی خود را درحال کههنگامی،براي مثال

هاي خود را در فـیلمش نمـایش دهـد، از تلمـیح خودارجـاع      اي از یکی دیگر از فیلمصحنه
استفاده کرده است.  

Proper(دهی خاص نام8.2.2.2 Naming(
شـده یـا مـتن مرجـع     تهبرانگیخنوعی از تلمیح است که در خود، ارجاعی مستقیم به متن 

شـود.  مستقیم سـاخته مـی  قولنقلاستفاده از یک نام خاص یا عالمت وسیلۀبهتلمیح دارد و 
قـرون  ةنویسـند یـک  کـه این،ی تلمیح نیست. براي مثالقولنقلالبته باید توجه داشت که هر 

دربارة سـروانتس  اما،تواند تلمیح باشداحتمال زیاد نمیبهوسطایی سخنی از ارسطو نقل کند 
» بـودن یـا نبـودن   «: گویـد هاي الیـوت مـی  این احتمال وجود دارد یا وقتی یکی از شخصیت

Perriمشخص است که به هملت تلمیح دارد ( 1978: کـه نویسـنده یـا    وقتـی چنـین هم). 304
هـاي  ناخودآگـاه شخصـیت  ،کنـد شاعري از یک نام خاص مثل رستم یا خسرو استفاده مـی 

در هـا  آنیافتن تشـابه احتمـالی میـان   درصددرساند و را به ذهن مخاطب میاي شدهشناخته
ذهن خود خواهد بود. مانند این بیت حزین الهیجی:

دیشب صـداي تیشـه از بیسـتون نیامـد    

ــد بمانـــــــــــــــــــــــــ

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشـد 
)141: 1375کدکنی(شفیعی

مخاطـب را بـه   غیرمسـتقیم صـورت بـه که آمدن نام فرهاد مستقیماً و ذکر صفت شیرین 
کند.هاي داستانی معروف متوجه میشخصیت

)Metaphorical Allusion((تشبیهی) تلمیح استعاري9.2.2.2
زیـرا تلمـیح مثـل تشـبیه و     ،تلمیح از نظر عملکرد بسیار شبیه به تشبیه و اسـتعاره اسـت  

اي را بـراي  اسـتعاره واژه طورکـه همـان جـواري دو واژة مسـتقل اسـت.    زم هماستعاره مستل
انگیزد، به همین ترتیب تلمیح نیز عنصـري از مـتن دیگـر را بـراي     فهمیدن واژة دیگري برمی

) اسـت (مـثالً آن   B) (Aانگیزد. براي مثال، اسـتعارة ( هایی از متن تلمیحی برمیفهمیدن جنبه
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اسـت (مـثالً   )A) ،(Cاست براي ارائۀ معناي ادبـی ( غیرمستقیمفرد یک گرگ است) روشی 
) در Aآن فرد خشن است) و داللت ضمنی بر این دارد که گوینده تمایل دارد معنـاي ادبـی (  

توجـه  جلـب وسـیلۀ بـه اسـتعاره  طورکـه همان) دانسته شود. بنابراین، Bمواردي معین شبیه (
کنـد، تلمـیح   که در هردو مشترك است عمل میاي پیچیدههاي درهمویژگیسويبهخواننده 

Heylenنیز شکلی از بیان یـک چیـز بـا قصـد شـنیدن چیـز دیگـري اسـت (         2005: 60-61 .(
زیربناي هر استعاره و تلمیحی وجـود یـا ادعـاي وجـود یـک ارتبـاط و       ۀپایبنابراین، مبنا و 

زدیکـی دارد. شـاید بـا    تلمیح با تشبیه پیوند و قرابت ذاتـی ن رو،ازایننسبت تشبیهی است و 
کلی بتوان گفت چون هر واژه تلمیحی درپی برقراري نوعی شـباهت و اشـتراك بـین    يدید

ها نیـز عمـالً شـباهت بـین دو     دو متن است، نوعی تشبیه نیز هست. البته در برخی از تلمیح
و حادثه مدنظر است.،عمل، شخص، موقعیت

هاي هنري تلمیحکارکردها یا ارزش3.2
هاي هنري تلمیح در بالغت فارسیکارکردها و ارزش1.3.2

دالیل استفاده از تلمیح این مـوارد ذکـر   ترینمهمهاي بالغی فارسی ها و کتابنامهدر فرهنگ
شده است:

برد و با ذکر یک واژه یا یـک جملـه یـک داسـتان     جانب ایجاز میبهتلمیح سخن را «. 1
» کنـد به ماندگاري کالم در ذهن خواننده کمک مـی کند و کامل را در ذهن شنونده تداعی می

؛)1382:11(رضایی
(شمیسـا  یـا اشـعار انقالبـی و سیاسـی عصـر     ،اشاره به حـوادث تـاریخی، اشـخاص   . 2
؛)37الف: 1371
؛)22: 1388کردن مضمونی در متنِ میزبان (سبزیان مرادآبادي و کزازيتأکیدتقریر و . 3
کنـایی و غیرمسـتقیم   کمـک تلمـیح  بـه زیرا کـالم مسـتقیم   ،افزایش قدرت تأثیر و القا. 4

؛)216: 1317؛ تقوي36الف: 1371شود (شمیسا می
؛)443: 1390... براي اثبات سخن خود (شریفیو،اشاره به داستان، مثل، حدیث. 5
تـوان  جاي اغراق تشبیه هـم مـی  بهاغراق؛ یعنی اثبات صفتی براي ممدوح یا معشوق. . 6
بـه را از افـراد تلمـیح    ٌمشـبه کردن تشبیه از اغراق استفاده کرده و قويزیرا شاعر براي ،گفت

؛)37الف: 1371است (شمیساقرار داده
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اي داسـتانی کامـل یـا کـل     اي یـا جملـه  انگیزي؛ در تلمیح بـا واژه بخشی و خیاللذت. 7
بسـیار شـیرین و خـوش   آوردنخـاطر بهشود و این کشف ابهام و مطلبی در ذهن تداعی می

انگیـز هـم هسـتند    تلمـیح خیـال  بـر عـالوه د ناست. تلمیحاتی که جنبۀ تشبیه یا استشهاد دار
؛)78: 1379(وحیدیان کامیار

و آفریــدن مضــامین نــو از موضــوعات کهــن (شمیســا ،ســاختنآفرینــی،معنــی. 8
؛)38الف: 1371
بخشد و هم ذهـن خواننـدة   فعالیت ذهنی؛ تلمیح هم به سخن گوینده عمق و ژرفا می. 9

یـاد آورد و هـم خواننـدة ناآشـنا را بـه      بـه هـایش را  اي از دانسـته انگیزد تا پـاره آشنا را برمی
؛)70: 1377؛ میرصادقی298: 1382دارد (راستگوجو وامیوکندوکاو و جست

؛)39الف: 1371ثیل و ایجاد زبان رمزي (شمیسااستفاده از تلمیح درمقام تم. 10
کـردن  آشـنا ؛ الزمۀ دریافت معنی تلمیح و درنتیجـه زیبـایی آن آگـاه و    بخشیآگاهی. 11

).  78: 1379(وحیدیان کامیاریا شعر،شنونده یا خواننده است با اصل داستان، آیه، حدیث
و ایجاز در سـخن در غالـب   ،نقش و کارکرد تلمیح در ایجاد تأکید، تأثیرةالبته دربار

شمس قـیس تـا منـابع جدیـد اشـاره      المعجممنابع بالغی فارسی از منابع قدیمی چون 
است.  شده

هاي هنري تلمیح در بالغت انگلیسیکارکردها و ارزش2.3.2
ین دالیـل اسـتفاده از تلمـیح    تـر ادبـی غـرب اصـلی   منتقدانکارکردهایی که از نظر ترینمهم

است، از این قرار است:
تلمیح ابزاري اقتصـادي اسـت؛ شـکلی از گفتـه (سـخن) اسـت کـه معمـوالً بـر          . 1
کنـد تـا از   شود و از فضایی انـدك اسـتفاده مـی   بخش از اطالعات متمرکز میترینمهم

شـتراکات  و ا،هـا، تجـارب، عواطـف   ي از ایدهتربیشطریق واژگان تلمیح یک یا تعداد 
توافــق دربــارة یــک موضــوع را بــراي تــأثیر در مــتن حاضــر برانگیــزدمــوردفرهنگــی 

)Naciscione 2010: 110; Irwin 2001: 288.(
کـه میـان واژة تلمیحـی و    ،هاي معنایی و اجـزاي ضـمنی  بازیابی مؤلفهکهجاازآن. 2

نـوعی انسـجام ذاتـی و طبیعـی در مـتن را ایجـاد       ،معناي لغوي آن در متن وجود دارد
دهـد  پردازي را نشان مـی تلمیح به بهترین وجه نیروي انسجام تقریري و عبارت،کندمی

)Naciscione 2010: 108.(
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نفس ممکن است یک هنرمند را برانگیزد کـه بـراي اطمینـان    بهاعتمادکمبود اطمینان و . 3
ز اثري که پیش از این اثـري بـزرگ شـناخته شـده اسـت،      از ایجاد تأثیر و جاودانگی اثرش ا

Sommer(بگیردقرض  1998: 18.(
نـد؛  افرهنگـی ــ شناختی نیستند، بلکه امـوري تـاریخی  هایی زبانها صرفاً تالشتلمیح. 4

تلمـیح یـک اثـر    وسـیلۀ بـه هاي پیشین را تقویت کنـد.  تواند حاکمیت آثار و سنتتلمیح می
کنـد و همـین ارتبـاط    را مستحکم میها آندارد و ارتباطتر را زنده نگه میجدید آثار قدیمی

هـاي مختلفـی از آثـار پیشـین را از طریـق آثـار بعـدي        هاي متنی جلـوه بین فرهنگ و سنت
هـا  تلمـیح تلمـیح دارد و  ةدربارکند. بنابراین، نقد فرهنگی پیوندي کامل با مطالعه فهم میقابل

).Heylen19;1998:ommerS22;1994:Purdy:672005(کارکرد حفاظت فرهنگی دارند
ند. بدین ترتیب که گاه بسیار فراتر از معنـاي لغـوي محـدود    اها نشانۀ ساختاريتلمیح. 5

شوند؛ یعنی همـان چیـزي   اي از تقاطع و پیوند تمام سازمان دو متن میروند و نشانهخود می
Purdy(نامندرا بینامتنیت میکه آن 1994: 19.(
هـاي خـود را   کند تا دانسـته تلمیح با برانگیختن اطالعات مشترك خواننده را وادار می. 6

گیرد و به ایجاد ارتباطی فعال بین نویسـنده و خواننـده کمـک    کاربهبراي تکمیل مفهوم متن 
دهد که دانش و اطالعـات  نویسنده اجازه میسادگی به بهطورکههمانتلمیح درواقع،کند. می

اگرچـه فقـط بـراي    ،دهد که اطالعات خـود را خود را نشان دهد، به خواننده نیز فرصت می
Sommerآشکار کند (،خودش 1998: 19; Irwin 2011: 294.(

درك معناي هر تلمیح ادبی وجود دانشی مشـترك بـین خواننـده و مـتن را     کهجاازآن. 7
و خواهد یافـت تلمیح کارکرد منفی ،این دانش مشترك وجود نداشته باشدکهانچنطلبد، می
Lennonنوعی سبب تخریب ارتباطی خواهد شد (به 2004: 64.(

شـود. بـدین   به متن تلمیحی دربرابر متن مرجع تلمـیح مـی  بخشی هویتتلمیح سبب . 8
شـود، فاصـلۀ   تـر مـی  سبب تأیید و حمایت از متن قدیمیکهاینترتیب که یک تلمیح ضمن 
،گـذارد کنـار هـم مـی   زیرا زمانی فردي دو اثر را صـریحاً در ،کندبین دو متن را نیز حفظ می

شـده باشـد.   هـا  آنکـه کسـی متوجـه تفـاوت    ،در تلمیح باید این کار را بکنـد طورکههمان
طـوري  بهارجاع به متنی دیگر نیست. در این موارد، تلمیح اً صرفسادگی و بهعبارتی، تلمیح به

تـر  دهد که به هویتی متمایز و حتی متضاد بـا مـتن قـدیمی   متناقض به متن جدیدتر اجازه می
Sommerدست یابد ( 1998: 19.(

بخشی نفسانی هم براي خواننـده و هـم بـراي نویسـنده     تلمیح سبب سرگرمی و لذت. 9
و ایجـاد هویـت بـراي یـک تلمـیح      ،ه را وادار به تشـخیص، درك است. فرایندي که خوانند
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کند؛ تأثیر نهـایی  برانگیز تبدیل میو چالش،بخشکننده، لذتکند آن را به عنصري سرگرممی
گر این نیز اسـت کـه   بیاننوعیبهاست و البته همین امر بخشیدنذتلها و پایان عمدة تلمیح

ibid.; Purdyند (ایدهتر معموالً پوشهاي هنريچرا تلمیح 1994: 18.(
نفـس یـک نویسـنده باشـد کـه بـه او اجـازه        بـه اعتمادتواند نشانۀ دانش و تلمیح می. 10

قـرض بگیـرد و آن را در خـالل تخیـل قـوي و      راپیشـین ةشدشناختهدهد تا منابع ادبی می
Jerniganبارور خود دوباره ترجمه و بازآفرینی کند ( et al. 2009: 177.(

تصمیم یک شاعر یا نویسنده براي آوردن تلمیح در خـالل مـتن تصـمیم بـه جلـب      . 11
خـود قـدرت   ةخواننـد ثباتی و تکثر بر یک معنی واحد است تا از ایـن طریـق بـه    نوعی بی

چـه از  از آنتـر بـیش یابی به معنـایی  با امکان دسترااو با این کار اثري هنري.تفسیر بدهد
کند. بدین ترتیب، همین امکـان ایجـاد کثـرت    یابی بود خلق میدستلقابطریق بیان مستقیم 

ین منـافعی  تـر بـیش ین لفـظ یکـی از   ترکمها در قالب مایهمعنایی و استفاده از اشتراك درون
Purdy(سایر هنرمندان دارنـد در مقایسه بااست که گاهی شاعران  1994: 19; Sommer 1998:

apud1993BroganandPreminger80;2010:Petrino86;19; Reynolds 2003:-18

https://en.wikipedia.org/wiki/Allusion.(
آید، تلمیح از نظر ارزش و کـارکرد هنـري در هـر سـه سـطح      برمیباالاز موارد کهچنان

کارکردهـاي  بـر عـالوه تلمیح دیگر،عبارتبهو مخاطب متن تأثیرگذار است. ،خالق متن، متن
متنـی  بـرون تنی چون افزایش زیبایی هنري و تکثـر معنـایی مـتن ادبـی، کارکردهـاي      مدرون

هـم آمیختـه و سـبب ارتبـاط و     بـه محور نیز دارد که حتی در مواردي مؤلفمحور و خواننده
شود.پیوند خالق و مخاطب می

هاي تشخیص و ارزیابی کارکرد یک تلمیحمالك4.2
گـذاري میـزان موفقیـت یـک تلمـیح در      هاي ارزیـابی و ارزش مالكدربارةدر منابع بالغی 

.شده که به شرح ذیل استمطرحادبی آن در متن مطالبی ـتأثیرگذاري و کارکرد هنري

هاي تشخیص و ارزیابی کارکرد تلمیح در بالغت انگلیسیمالك1.4.2
عنـوان بهتـرین و   بـه کـه چنـان تر بیان شده است. در بالغت انگلیسی این معیارها بسیار دقیق

کنـد و هفـت معیـار را بیـان مـی    )Heyz(ترین منبع سوزان هیلن در کتابش از قول هیز کامل
در آثار یک نویسنده یا شـاعر چـه   کهاینداند براي بحث دربارة نمایی میرا خطوط راهها آن
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هـاي آن را از  حساب آورد و میزان و نحوة کاربرد ادبی و هنري تلمیحبهچیزي را باید تلمیح 
بدین قرارند:چه طریقی سنجید. این معیارها 

)Availability(مقبولیت . 1
بـودن مـتن منبـع (ارجـاع     رسدسـت منظور از این معیار در تلمیح، میزان مقبولیت یـا در 

(ماجراهـاي مربـوط بـه    اسـرائیلیات شده) براي نویسنده یا خواننـده اسـت. بـراي مثـال     داده
تـرین متـون در ادبیـات غـرب     رسدستترین و درشده) از شناختهاسرائیلبنیمهاجرت قوم 

است که مقبولیت زیادي براي خوانندگان دارد.
)Volume(ظرفیت/ حجم . 2

تکـرار لغـات یـا    کـه ایـن کردن به دو ویژگی و جنبه است. یکـی  توجهمنظور از ظرفیت 
سـازي مـتن   برجستهک متن در متن حاضر چگونه است و دیگري توجه به میزان الگوهاي ی

شناختی صریح کتـب  هاي زبانمنبع در متن حاضر است. براي مثال، بررسی پیوندها و ارتباط
رفتـه اسـت؛   کـار بهاین لغات تا چه میزان و حجمی در متن حاضر کهایندینی در یک اثر و 

در متنی با مراسم عید یهودیان برخورد کند به مـتن اصـلی   کهنایبه محض خوانندهکهاینیا 
دهندة ظرفیت باالي این آثار است.نشانخواهد برد، پی،استاسرائیلیاتکه ،آن

)Recurrence(تکرار وقوع . 3
ها به متن مرجع در خالل متن تلمیحـی حاضـر مربـوط اسـت.     تکرار وقوع به تکرار ارجاع

ي از تـر بـیش متن تلمیحی چند وقت یک بار به همان متن ارجاع داده است؟ تعـداد  کهاینمثل 
دهندة افزایش توجه نویسنده به متن مرجع است. حتی اگر یک تلمـیح  نشانها ها و ارجاعتلمیح

یا تصـویر محـدود اسـت و نـه بخـش      ،مثالً در حد ارجاع به یک نام، لغت،ظرفیت کمی دارد
کند.  داستان، تکرار آن در متن تشخص و برجستگی آن را زیاد میبزرگی از یک حادثه یا 

)Thematic Coherence(انسجام موضوعی . 4
منظور از انسجام موضوعی این است که ببینیم تلمیح و ارجاعی که از متن منبـع در مـتن   

و ،فعلی آمده است تا چه میزان توانسته اسـت در مـتن حاضـر جـا بیفتـد و بـا بافـت، پیـام        
شده توسط شاعر یـا نویسـنده بـا سـبک و     استفادهآیا تلمیح کهاینمحتواي آن متناسب شود؛ 

.؟پیام متن موجود تناسب و سنخیت دارد یا نه
)Historical Plausibility(باورپذیري تاریخی . 5

کند که آیـا یـک تلمـیح معنـایش را از     معیار باورپذیري تاریخی این پرسش را مطرح می
براي مثال، فرض کنیم یک نویسـنده  .کند یا نهنه و بافت تاریخی نویسنده ایجاد میخالل زمی
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اش در تلمــیح خـود تعبیــر خاصـی از مهــاجرت   اوضـاع خــاص زمانـه  براســاسیـا شـاعر   
اندیشد که آیا ایـن تعبیـر یـا تفسـیر خـاص      ارائه کرده باشد. معیار باورپذیري میاسرائیلبنی
.؟رسد یا خیرنظر میبهآن مفسر (نویسنده یا شاعر) منطقی زمانی چهارچوبشده در ارائه

)History of Interpretation(تاریخ تفسیر . 6
هاي موجـود در  که آیا تلمیح یا تلمیحاست منظور از تاریخ تفسیر یا تعبیر یک تلمیح این

آن تلمـیح  هاي مختلف بتواننـد ها نیز در زماناي بوده است که دیگر خوانندهگونهبهیک متن 
باشند و تشخیص دهند؟را دیده

)Satisfaction(منديرضایت. 7
طـور کـل توانسـته اسـت     بـه کند که آیـا یـک تلمـیح    مشخص میمنديرضایتمعیار 

آیا تشخیص و درك آن معناي متن را واضح و کهایناحساس یا معنایی خاص را بسازد و 
که تلمـیح موجـود   زمانی. اگر پاسخ به این پرسش بله باشد، یعنی ؟روشن کرده است یا نه

اي از باورپذیري آن تلمـیح نیـز   تواند نشانهمعناي متن فعلی را روشن کرده باشد، خود می
Heylenباشد ( 2005: 57-59.(

هاي تشخیص و ارزیابی کارکرد تلمیح در فارسیمالك2.4.2
،انـد صورت ویژه و مجزا به این بحث نپرداختـه غیون بهکدام از بالدر آثار بالغی فارسی هیچ

هایی را یافـت کـه اگرچـه از نظـر     توان نمونهها میاما با بررسی و تأمل در مطالب این کتاب
محتوایی در ارتباط با چگونگی ارزیابی کارکرد هنري تلمیح اسـت، مسـتقیماً بـا ایـن عنـوان      

اسـت. بـراي مثـال،    از تلمیح نامیده شدهنوع مستقلی در بعضی موارد مطرح نشده و حتی 
مطـرح کـرده و   » تلمیح مرکزي«با عنوان معاصرشعرتلمیحاتفرهنگچه محمدي در آن

و تکـرار  زنـد  مـی م در آثار یک شاعر دور ئدا«تلمیحی است که در توضیح آن گفته است 
»اسـت گیـر چشـم و یا بسامد تکرار آن تلمیح در بین تلمیحـات دیگـرش کـامالً    شود می

خوانی دارد. البتـه  هم» تکرار وقوع«با معیار سوم ارزیابی تلمیح یعنی و)16: 1374(محمدي
انـد کـه   را یکی از انواع تلمیح قلمـداد کـرده  » تلمیح مرکزي«فارسی هايپژوهشمعموالً در 

هـاي یـک مـتن    رسد نادرست است و باید آن را یکی از ابزارهاي سـنجش تلمـیح  نظر میبه
یعنی بررسی بسامد تکـرار  » تکرار وقوع«رد و نه یک نوع خاص از تلمیح. مالك محسوب ک

و اشاره به یک تلمیح در متن را شریفی نیز بیان کرده و گفتـه اسـت کـه در برخـی از متـون      
توان التزام شاعر به آوردن تلمیح در هر بیـت یـا التـزام بـه تکـرار یـک تلمـیح        کالسیک می

جا نیز نگارنـده ایـن تکرارهـا را    را دید. البته در این،...ص) ومانند معجزات پیامبر (،خاص
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از شمیسا عنوان شعر ملمح (تمـام تلمـیح) را بـراي ایـن     نقلبهنوعی تلمیح محسوب کرده و 
).  19:الف1371؛ شمیسا433: 1390است (شریفینهاد دادهقبیل اشعار پیش

تأثیرگـذاري  دربـارة کردن از تلمیحات نیـز  استفادهشمیسا در بحث از قدرت شاعران در 
:استیک تلمیح گفته

هـاي آن آشـکار و غیرهنـري باشـد یـا      خام استفاده شود یـا رابطـه  صورتبهاگر تلمیح 
نیسـت. برخـی شـاعران در    ثر ؤمـ تلمـیح  ،منجر به معناي درخـوري نشـود  ها آنارتباط

راههـم ا هر ملزومی ایهامی هـم  گیرند و گاهی باستفاده از تلمیح ملزومات را در نظر می
)؛40الف: 1371(شمیسا مثل حافظ؛کنندمی

در بالغت غرب دانست.» انسجام موضوعی«توان آن را معادل مالك که می
شـعر یـا   راوحیدیان کامیار نیز آگاهی و آشنابودن مخاطب با اصل داسـتان، مثـل سـایر،   

دانـد  هـاي یـک تلمـیح خـوب مـی     از مـالك است یکی رفتهکاربهعنوان تلمیح بهاي که آیه
دانست.  ،»مقبولیت«یعنی ،توان آن را همان مالك دوم) که می76: 1379کامیار (وحیدیان

،نیز یکی دیگـر از معیارهـاي ارزیـابی و سـنجش تلمـیح اسـت و      » باورپذیري تاریخی«
مـاعی زمانـه در اصـل    اجتـپردازد که آیا هنرمند به دالیل سیاسیبیان شد، به این میکهچنان

در آثار بالغی فارسی نیـز شمیسـا   . تلمیحی خود تغییري ایجاد کرده استاشارة داستان یا 
اي گذرا کرده است. هایش اشارهنوعی به تأثیر بافت تاریخی زمان هنرمند در خلق تلمیحبه

در ضـرورت بـه قصـد یـا   بهکه گاه شاعرانی چون حافظ یا سعدي و مولوي را البته او این
مطرح کرده اسـت (شمیسـا  » اشتباه در تلمیح«اند با عنوان داستان خود تغییراتی ایجاد کرده

رسد چندان عنوان مناسبی نباشد و بهتـر اسـت آن را ذیـل    نظر میبه) که 33- 32: الف1371
مطرح کرد.» باورپذیري تاریخی«هاي ارزیابی تلمیح و با عنوان مالك

گیرينتیجه.3
معناي اشاره و بهتلمیح کهاینآید، از نظر لغوي در هردو زبان از پژوهش حاضر برمیکهچنان

. در تعریف اصطالحی نیز در بالغت غـرب  استو ضمنی است، مشتركغیرمستقیمارجاع 
اي است، از تلمیح دارند. در رویکـرد  بر مطالعات بینارشتهمبتنیکه ،دو رویکرد سنتی و مدرن

در کـه جـا ازآن، امـا استسانیکحی تلمیح در غرب با بالغت فارسی سنتی تعریف اصطال
ین تمرکـز بـر تعریـف    تـر بـیش شده دربارة تلمیح در منابع بالغی فارسی انجامهايپژوهش

تلمیح و تطبیق آن در منابع مختلف بالغی فارسی و گاه عربی با دیدي جزءنگر و محدود بـه  
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سیک فارسی و عربی بـوده اسـت، فاقـد نـوآوري و     بدیع) کالو ،حوزة بالغت (معانی، بیان
رف بر و تأکید صنگري جزئیبندي انواع تلمیح نیز همین نوگرایی الزم است. حتی در تقسیم

بنـدي محتـوایی انـواع    در بالغت فارسی غالباً تمرکز بر تقسیمکهچنانشود. موضوع دیده می
فرم و محتوا بـوده  بهباتوجهها نديبدر بالغت غرب چون دستهکهدرحالی،تلمیح بوده است
ي دارد. دربارة کارکردهاي تلمیح نیز باید گفت در منابع بالغـت  تربیشیی ااست، تنوع و کار

به محتوا و کارکردهـاي هنـري تلمـیح توجـه شـده اسـت،       نگر کلیبا دید تربیشکه ،غربی
تـر و  شده دربـارة انـواع تلمـیح در کاربردهـاي آن نیـز مطالـب عمیـق       مطرحهمانند مباحث 

گـذاري تلمـیح   هایی براي ارزیابی و ارزشمالكارائۀ تر مطرح شده است. در بحث کاربردي
که در منابع بالغی آنحال، تري وجود داردبندي مشخص و منسجمدر بالغت انگلیسی دسته

یا نوعی از تلمیح شمرده شـده  بعضی باره وجود دارد، ینادرکه اشاراتی پراکنده اینبا،فارسی
، در بالغت انگلیسـی  درمجموعاند. یا با عناوین نامناسبی چون اشتباهات تلمیحی مطرح شده

و آفرینندة اثـر  ،مخاطب،به فرم و محتواي متنزمانهمنگري، توجه وجود عواملی چون کل
عنـوان یکـی از   بهپویایی و تداوم خود را بحث تلمیحتاها سبب شده استدر بررسی تلمیح

مباحث روز نقد ادبی و بالغت حفظ کند که در مواردي چون تعریف تلمیح این امـر کـامالً   
ها صرفاً پیوندهاي زبانی بین دو مـتن نیسـتند،   مشخص شد که تلمیحچنینهممشهود است. 

از کـه چنـان رو،ازایـن و بلکه نتیجۀ روابط و پیوندهاي پیچیده بین دو یا چنـد مـتن هسـتند    
یـک  کهاینها و آید، در منابع بالغی فارسی نیز بحث دربارة انواع تلمیحپژوهش حاضر برمی

هـاي  ، نیازمند معیارها و سـنجش استرفتهکاربهتلمیح تا چه میزان هنرمندانه ساخته شده و 
براسـاس هـاي یـک مـتن ادبـی     بـا بررسـی تلمـیح   کهچنانتري است؛ عینی و ذهنی روشن

گانۀ هفتمعیارهاي براساسها آنشده از انواع تلمیح و سنجشارائههاي چندگانۀ بنديدسته
و ،تـوان میـزان عمـق، ابتکـار    انـد، مـی  که در پژوهش حاضر مطرح شـده ،ارزیابی کارکردي

ر بررسی و تحلیل کرد. تهاي موجود در آثار ادبی را بهتر و دقیقبودن تلمیحهنري
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