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  المصدور زيدري نسوي نفثةرويكردي به ايهام در 
  

د رادمنشعطا محم  ندا پازاجـ  
  

  چكيده
هاي عالي نثر فنّي و منشيانة قرن هفتم يكي از نمونه» المصدور ثةنف«كتاب 

هنر  ،جويي از انواع صنايع لفظي و معنوياست. نويسندة اين اثر با تسلّط كامل و بهره
  شكار ساخته است.آرايي آخود را در سخن

هايي كه زيدري بسيار از آن بهره برده، ايهام است. ايهام در اين يكي از آرايه
و به  ؛تر در حيطة يك واژه به كار رفته است تا در حوزة يك جمله يا عبارتاثر بيش

گر است، ايهام تناسب از صنايع بارز هاي متن جلوهدليل تناسب شگرفي كه بين واژه
  شود.نه محسوب مياين نثر منشيا

در اين جستار عالوه بر ايهام و ايهام تناسب، به ايهام تضاد و تبادر كه زير 
و استخدام نيز از مواردي  مجموعة ايهام تناسب است، پرداخته شده است. ايهام تام

  است كه مورد بحث قرار گرفته است.
  دامالمصدور، ايهام، ايهام تناسب، ايهام تام، استخ نفثة :كليدواژه

  
  مقدمه 

منشي وفادار  ،الدين محمد زيدري نسويست كه شهابا المصدور اثرينفثة
هاي مغوالن و در ها و بردنها و سوختندر واويالي كشتن ،شاهالدين خوارزمجالل

الدين ق چهار سال پس از قتل جالل. هـ 633دوشي خويش در سال بهروزگار خانه
هاي آخر عمر پادشاه ب از حوادث هولناك سالالدين در اين كتانوشته است. شهاب

كند؛ از هنگامي كه وي از سوي اين پادشاه نقادانه ياد مي ،الدينبخت، جاللنگون
                                                           

 آباداستاد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف  
دار مكاتبات، عهدهآباددكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف دانشجوي 

dr.pazaj@yahoo.com  
  2/9/94 ذيرش نهايي:پ ـ 18/12/93تاريخ وصول: 



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدور زيدري نسويرويكردي به ايهام در نفثه  

  

70 

ال
س

 
رم
چها

ـ  
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

92
 

ارة
شم

ـ 
 

تم
هش

 

رود و پس از يورش تاتار و جدا افتادن او از مي» الموت«براي گرفتن خراج به دژ 
اگون و الدين به دست كردها و آوارگي خودش در شهرهاي گونپادشاه و قتل جالل

  گويد.و ماندگاري نزد ايشان سخن مي» ايوبي«سرانجام پناه بردن به دربار شاهان 
هاي بديل نثر فنّي و از نمونهبي شبهه يكي از شاهكارهاي بي ،المصدور نفثة

نيمة اول قرن هفتم است كه جاي بجاي  ف و منشيانةعالي نثر مصنوع و متكلّ
ة ساماني و غزنوي و چاشني از لغات و تركيبات هايي از نثر مرسل و سادة دورنشانه
  1انگيز فارسي قديم نيز در آن مشهود است.دل

هاي سخن هاي كالمي و زيبايينثر مصنوع و فنّي، نثري است كه بر آرايش
چون: تشبيه، استعاره،  ؛استوار است و نويسنده از انواع صنايع لفظي و معنوي

 آرايي، تضمين، ارسالام، تضاد، تناسب، واجتشخيص، مجاز، كنايه، سجع، جناس، ايه
  جويد تا كالم خود را به شيوة نثر شاعرانه به تصوير كشد.المثل و ... ياري مي

از آن بهره جسته، ايهام » المصدور نفثة« از جمله صنايعي كه زيدري در كتاب 
ني معني ايهام از صنايع معروف بديعي است و بر استواري لفظ و تو در تو آفري«است. 

الدين اسمعيل اصفهاني در شعر فارسي بنا گردد كه احتماالً بوسيلةكمالاطالق مي
نهاده شده و بوسيلة سه تن از شعراي قرن هشتم يعني خواجو، سلمان و حافظ به 

  ).79: 1: ج1368خرمشاهي، » (كمال رسيده است
سطح واژه تر در يشببه كار برده » المصدور نفثة«ايهامي كه زيدري در كتاب 

شكل گرفته است تا در حيطة يك عبارت و جمله. در اين روش گاه كلمات، موهم دو 
معني مختلفند و هر دو معني در فضاي نثر حضور دارند، هر چند كه ممكن است يكي 

تري داشته باشد (ايهام)؛ گاه در اين نثر يك لفظ سه مدلول از معاني حضور پررنگ
آورد كه داراي دو معني مستقل است و ه لفظي را مي)؛ گامختلف دارد (ايهام تام

يابد (استخدام)؛ گاه اي و عبارتي و يا ضميري تحقق ميهريك از دو معني با جمله
كند ناسب ايجاد ميمعني ديگر كه غير مراد شاعر است با الفاظ ديگر از نظر معنوي ت

ت، گر اسن كتاب جلوهدو نوع ايهامي كه در ذيل، ايهام تناسب در اي (ايهام تناسب).
زيرا معني غايب واژه با كلمه يا كلماتي از كالم رابطة  ايهام تضاد و ايهام تبادر است؛
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صدا بودن با شكل يا هماي كه بر اثر همسازد (ايهام تضاد) و معموالً واژهتضاد مي
  تبادر).شود با كلمه يا كلماتي از كالم تناسب دارد (ايهام واژه ديگر به ذهن متبادر مي

زيدري در اين كتاب با اشراف به ادب عرب وزبان وفرهنگ فارسي ،سده ها 
و از  2با هنرمندي تمام ازاين صنعت بهره جسته است ،حافظ م ايهام،پيش ازاستاد مسلّ

اي به گونه؛ معاني عميقي را به خواننده منتقل كرده ،طريق ايجاز با كاربرد الفاظ اندك
  شود.برد به لذّت كشف نايل مييي پي ميهاي ديگر واژهولكه هرگاه خواننده به مدل

  
  پژوهش شيوة

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي كيفي است كه با استفاده از روش مطالعة 
منابع و تحليل وتطبيق صورتها وتجزيه وتحليل به همراه دسته بندي وتقسيم بندي 

  صورت گرفته است.
  

  پيشينة پژوهش
المصدور نگاشته اند، به  نفثةي كه بر كتاب توضيح يزدگردي در شرح و

، به ند ولي مرزبندي دقيقي صورت ندادهايهام تناسب اشاراتي كرده ا صنعت ايهام و
مورد  46نپرداخته اندو از  ايهام تبادر ايهام تضاد، ،انواع ديگر ايهام چون ايهام تام

المصدور تنها  نفثة ايهامي كه در اين مقاله دربارة آن بحث شده است در حاشية كتاب
  مورد به عنوان نمونه اشاره كرده اند.17به 

(درآمدي بر سخن آرايي و ظرافتهاي  همچنين آقاي احمد فاضل در مقالة
) كه در پژوهش نامة زبان و ادبيات فارسي به چاپ رسيده المصدور نفثةمعنايي در 

ه هايي ذكركرده اند است، به ايهام به عنوان يكي از ظرافتهاي معنايي پرداخته، نمون
  ولي به صورت كامل مرزبندي صورت نگرفته است.

نگارندة اين مقاله درصدد است مرزبندي دقيقي بين انواع ايهام ايجاد كند و 
  نمونه هاي ذكر شده از منبع به صورت دقيق تقسيم بندي شود.  
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  تعريف و نقد ايهام
ده با تعاريفي كه امروزه بين تعاريفي كه از ايهام در كتب بالغي قديم ارائه ش

  از ايهام صورت گرفته است، اختالف ظريفي وجود دارد.
ايهام به گمان افكندن است و اين صنعت چنان بود كه لفظي ذومعنين به «

نخست به معني قريب رود و مراد  ،كار دارد، يكي قريب و يكي غريب تا خاطر سامع
  ).355: 1360شمس قيس رازي، » (قايل معني غريب باشد

 محمد خليل رجايي نيز تعريفي نزديك به تعريف شمس قيس ارائه داده است
 ،توريةدر صنعت «نيز قايل شده است: و تخييل  توريةهاي و براي صنعت ايهام نام

چنان است كه در كالم لفظي آورند كه دو معني داشته باشد يكي قريب و ديگر آن
خفيه كه آن را جز شخص فطن درك  هقرين همعونهبعيد و مراد معني بعيد باشد ب

   ).349: 1359(رجايي،  »نكند
اثر ندانسته همايي در تعريفي كه از ايهام بيان كرده است، معني نزديك را بي

ايهام، تخيل، توهم و توريه در «تري براي آن در متن قايل است و نقش بيش
دور از ذهن  اصطالح بديع آن است كه لفظي بياورند كه داراي دو معني نزديك و

» باشد و آن را طوري بكار بندند كه شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل شود
  ).349 :1386همايي، (

فشاركي تعريفي متفاوت از ايهام ارائه داده است به اعتقاد وي هر دو معني در 
تر رنگ تر و ديگري حضوري كمايهام حضور دارند كه يكي از معاني حضوري پررنگ

ايهام در اصطالح آن است كه لفظي يا تعبيري بياني بياورند كه بيش از يك «د. دار
معني داشته باشد، اما يك معني را اراده كنند و معنا يا معاني ديگر در سايه روشن 

رنگ جلب نظر نمايد، ولي به طور كامل از ديد فضاي شعري به صورت محو يا نيم
است و الّا هر كلمة مشتركي نيز در عبارت،  ذهن ناپديد نگردد و حسن ايهام در همين

  ).269 :1379فشاركي، (» بيش از يك معناي آن مد نظر نيست
گفتند كه قدما در تعريف ايهام مي«شميسا نقدي بر تعريف قدما از ايهام دارد: 

دو معني نزديك و دور دارد و مراد گوينده معني دور است. حقيقت اين است كه  واژه
كنند و اثر رواني و زيبايي شناسانة ايهام هم در هايتاً با هم عمل ميهر دو معني ن
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كند چيني ميتوجه خواننده به هر دو معني است. البته شاعر به نحوي مقدمه همين
كند و معني اصلي اما در حقيقت خواننده را اغفال مي ؛كه معني نزديك را در نظر دارد

ست كه هنوز ا اين تعريف قدما مربوط به زمانينهد. به هر حال را بر معني دور بنا مي
اما امروز كه مفهوم ايهام  ؛صنعت ايهام تناسب كشف يا به خوبي شناخته نشده بود

 :1383شميسا، » (بايد در تعريف قدما تجديد نظر كرد ،تناسب بر همگان معلوم است
132.(  

 يرفندتهام گونه تعريف كرد: ايتوان ايهام را اينبر تعاريف فوق مي پس بنا
كاري با زبان است. ايهام ابزاري است كه به چند معني زباني در ادبيات و نوعي شگفت
چند معنا  ،دهد و شاعر و نويسنده در قالب الفاظي اندكدر يك قالب فرصت بروز مي

اي دقيق و ظريف و زيبا از ايجاز است. زيبايي گونهدهد و اينرا به مخاطب انتقال مي
است كه تمامي اين معاني با شدت و خفا در فضاي شعر يا نثر ظهور ايهام در آن 

يابند و وقتي مخاطب با كمي كوشش ذهني و دقت چند معنا از لفظ يا عبارت مي
  شود.تر مييابد لذت و ميلش به متن بيشدرمي

تر در حيطة يك واژه به كار برده المصدور ايهام را بيش نفثةزيدري در كتاب 
  گردد.هام گاه در حوزة يك عبارت و جمله نيز ظاهر مياست البته اي

شود: ايهام، ايهام ايهام واژگاني و لفظي در اين كتاب به چهار دسته تقسيم مي
  تناسب و ايهام تام و استخدام.

  شود: ايهام تضاد و ايهام تبادر.ايهام تناسب در دو بخش مجزا مي
  

  .كاربرد ايهام در حوزة واژگان وحروف1
  يهاما .1-1

  توصيف قلم
به مدد صنعت ايهام به زيباترين  ،آميز خودزيدري در آغاز حكايت شكايت

ترجمان سراير آن باشد.  ،شكل به توصيف قلم تيزتاز پرداخته تا در نهايت ايجاز
ه كار بر كاغذ سپيدرو نقش بسته است: قلم دو زبان، بتعابيري كه زيدري از قلم سياه
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دار، سودا بر سر زده، تن دو نيم كننده، ذو فنون، اندرون كار،كننده، سياهسر قيام
  رو، سياه كالم.هچين، سيانشين، سخنحريري، دست

  3).3/8» (ست، سفارت ارباب وفاق را نشايدا دو زبان« -

از دو رويي قلم و عدم اهليت آن براي سفارت (اندوه دل) به دو زباني (فاق 
زم سفارت، وفاق و يك زباني است نه نفاق و دو قلم) تعبير كرده، در حالي كه شرط ال

هر دو معنا به  تعبير دو زبان در دو معناي فاق قلم ونفاق به كار رفته است و .زباني
   4صنعت ايهام برشمرد.ء توان جزبه همين دليل مي؛ يك اندازه در متن كاربرد دارد

  ).3/9» (نمايد، سياه كار استميسر قيام  ههر چند ب« -
ه ب«دري در اين جمله دو بار از صنعت ايهام بهره برده است. يكي در تعبير زي
بدان معني » نمايدسر قيام ميه ب». «كارسياه«و ديگري در تعبير » كنندهسر قيام

بندد و موهم است به اينكه قلم در است كه در انجام دادن مهمات جد بليغ به كار مي
قلم بدان سبب است كه » كاريسياه«پيمايد و يهنگام نوشتن به سر عرصة كاغذ را م

كاري قلم بر آورد و موهم است به سياهكاري و فسق به بار ميقلم سرانجام سياه
  كاغذ.

  ).9-3/10» (دار استدار است، نتوان گفت كه رازاگر چه اندرون« -
است و اين » اندرون دار«تعبير يزدگردي از اين عبارت بدين قرار است كه قلم

سازد اسرار را فاش مي ،ولي وي به خالف معني خود با رازداري سخت مالزم است،
ولي به خالف عقيدة ايشان به  ؛مجوف و ميان تهي معنا كرده اند را» اندرون دار«و

بودن قلم رشته هاي باريك ميان قلم است كه آن  دارنظرمي رسدكه منظور از اندرون
)و چون قلم از 13:حاشية ديوان عثمان مختاري(به نقل از همايي در  را نال گويند.

رشته هاي باريك پر است پس اندرون دار و توي دار است و اين خصيصه با رازداري 
  سخت مالزم است.

» ست سودا بر سر زده، تا تن دو نيم نكند، ذوفنون نشودطالب علمي ا« -
)3/12-11.(  

ان معني كه: قلم طالب بد ؛كندتوصيف مي» سودا بر سر زده«قلم را با عنوان 
سوداوي گشته كه ايهامي به سياهي  ،علميست كه در اثر استغراق در تحصيل دانش

قلم بدان معني است كه تا قلم متواضع نباشد » تن دو نيم كردن«زبانة قلم نيز دارد.
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زدگردي به اين معني واژه در حاشيه يالبته هنرها صاحب نظر نشود؛  در همة
معني ديگر واژه را ذكر كرده اند كه اشاره به فاق قلم دارد. در تعبير  تنها اند ونپرداخته

شود و قلم بدان اشاره دارد كه قلم در همة هنرها صاحب نظر مي» ذوفنون بودن«
توان بدان ايهام ظريفي دارد كه به مدد قلم همة علوم و فنون را به قيد كتابت مي

  كشيد.
  ).12-3/13» (ست و اصلش قصبدر فصاحت حريري« -

كه عالوه در حالي ؛داننديزدگردي اندام قلم را در روشني تن همچون حرير مي
ها نيز توان به نوشتهتوان لطيف دانست اين لطافت را ميمي بر اينكه اندام قلم را

ابو محمد القاسم بن علي بن محمد «ايهامي به  ،در عين حال اين عبارت نسبت داد.
دارد.در كلمة » مقامات الحريري«كتاب بسيار معروف  صاحب» بن عثمان الحريري

قصب در معني ني وكلك به كار رفته  ؛قصب نيز نوعي ايهام تناسب به كار رفته است
  است و به قرينة حرير به معني دوم يعني كتان باريك و نرم نيز اشاره اي دارد.

  ).14-3/15» (نشيني است كه از صدور حكايت كنددست« -
كه قلم بر دست است بدانكند كه موهم را مسندنشين معرفي ميزيدري قلم 

معني بزرگان را  ،هم ايهامي وجود دارد. در نگاه اول» صدور« ةدر كلم البته نشيند؛مي
ها نيز نظري دارد. پس زيدري قلم را آورد و در عين حال به معني قلببه خاطر مي

و موهم است بدين معني كه قلم بر كند داند كه از بزرگان حكايت ميمسندنشيني مي
  دهد.نشيند و از راز دل خبر ميدست مي
  ).3/15» (چيني است كه ناشنوده روايت كندسخن« -

كند و موهم روست كه ضماير را آشكار مياز اين» چينسخن«تشبيه قلم به 
  چيند.كه قلم در هنگام كتابت كلمات را كنار هم مياست به اين

  ).4/2» (ستسياه روييآب رويش در « -
اعتبار قلم به هنگامي است كه در كار  بدان معني است كه:» رويي قلمسياه«

كه زبانة آن به مركب سياه آشنا گردد. در عين حال ايهام ظريفي دارد به اين ،كتابت
ست بدين توجيه كه درجة استحكام ني قلم با ا رونق و ارزش قلم در تيرگي رنگ آن

  ست.ا گ آن مالزمتيرگي و سيري رن
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ولي ايهامي كه از ؛ قلم سخن گفته» سياه رويي«زيدري در جاي ديگر نيز از 
  آن حاصل شده است با ايهام فوق تا حدي متفاوت است.

  ).109/2» (تحرير كردن -ست ا رويي چو مننيز سياه كو–بقلم «
آبرويي وگناهكاري اوست كه موهم به سياه بودن سر قلم، بي» سياه رويي«

  اند.اي نكردهيزدگردي در حاشية كتاب به اين ايهام اشاره لم است.ق
  ).4/3» (ست كه آنچه گفت بباشدسياه كامي« -
ست (سق سياهي است) بدان معني است كه:قلم زاغ زباني» سياه كامي قلم«
كه سياهي زبانة قلم در اثر آشنا وقوع پيوندد؛ موهم است به اين چه گويد بهكه آن

  مركب سياه است.شدن به 
به سياهي سر قلم بر اثر » كامسياه«، »روسياه«، »سودازده«زيدري در تعابير 

  آشنايي با مركب سياه اشاره دارد.
  

  المصدور نفثة
زيدري دو بار عنوان كتاب خود را در متن تكرار كرده است و با كاربرد صنعت 

  ايهام توانسته است بر بار اين تركيب بيفزايد.
  ).7/7» (لمصدور كه مهجوري بدان راحتي توان يافت، چاره نيستا نفثة«از
  ).48/1» (المصدور خويش باز شويم نفثةسر ه بيا تا ب«

 المصدور نفثةكتاب  ،در نگاه اول» المصدور نفثة«منظور از  ،در اين دو عبارت
است و در پردة ايهام به معني بيرون انداختن خلط از گلو و راحت شدن است كه در 

شود كه از شكوي و اندوه و مالل دل و تألّمات ي دوم مجازاً بر سخني اطالق ميمعن
زدگردي تنها جنبة يالبته ؛ دروني برخيزد و گوينده را بدان راحتي و فراغي روي نمايد

 المصدور نفثةاند و به جنبة ايهامي آن كه به كتاب مجازي بودن سخن را مطرح كرده
  نظر دارد، نپرداخته اند.
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  الحات نجومياصط
 »به نيزه گاه با سماك برآويختي، و بهرام را وقت اصطياد گور پنداشتي« -

)44/5-4.(  
كوكب اميران ظالم و ، كه به زعم منجمان قديم» مرّيخ«يا » بهرام«ستارة 

رفته است كه ايهامي دارد به بهرام پنجم تركان و مظهر مكابره و جسارت به شمار مي
انگيز داشت كه خود در تيراندازي و شكار گور مهارتي شگفت (مشهور به بهرام گور)

  تناسبي ايجاد كرده است. در معني دوم با گور
  ).6-99/7» (در اول بهار كه غزاله و بره در يك مرتع اجتماع يابند« -
اولين برج از » بره«در معني آفتاب كه موهم است به آهو برة ماده؛ » غزاله«

است به حيوان بره. پس با اين سخن در معاني ابتدايي گانه كه موهم بروج دوازده
ست به رسيدن آفتاب به برج حمل (بره) در نقطة اعتدال ربيعي، و آغاز ا واژگان اشارت

فصل بهار و در معني دوم واژگان به معني چرا كردن و جمع شدن آهو و بره در يك 
فضاي نثر حضور  ه درقابل ذكر است كه هر دو معني به يك انداز مرتع در اول بهار.

  تر نيست.جلوة يكي از ديگري پررنگ دارند و
  

  اصطالحات رزمي
اند، دست خويش جناح آن شكستههلشكري دهند، كه بهجواب تاتار چگونه ب« -

- 28/7» (؟!آن جانب باعث شود، خسته هيچ موجبي كه ازو قلب آن بانواع تعدي، بي
4.(  

جايي كه  ؛»قلب لشكر«و موهم است به معني دل تعبير شده است هب» قلب«
گيرد، محصور دهد و در وسط جا ميقسمت عمده و اساسي لشكري را تشكيل مي

دار (مؤخّره) پس در معني قلب با بين جلودار (مقدمه، طاليه)، پهلودار (جناحين) و عقب
  كلمة لشكر و جناح تناسب دارد.

رد. جناح به معني بال و موهم نيز در اين عبارت ايهام وجود دا» جناح« در واژة
هاي لشكر و قلب تناسب دارد. است به كنارة لشكر (پهلودار) كه در معني دوم با واژه

زيرا در  ؛توان جزء ايهام تناسب دانستقلب و جناح را نمي البته ايهام موجود در واژة
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معاني ايهام تناسب هر دو معنا از درجة صراحت يكساني برخوردار نيستند و يكي از 
كند، در صورتي كه در مثال فوق هر دو معناي فقط با كلمات عبارت تناسب ايجاد مي

البته يزدگردي به ايهام موجود در  به يك اندازه قابل توجيه است. ،ها در عبارتواژه
  اند.اي نكردهاين عبارت اشاره

 الوف محنت، صفوف قلب را، كه بدو تمشيت كار توان كرد، بر اين جمله« -
  ).15-11/1-12» (بر هم شكسته –حاشا المولي  –

شود كلمة قلب به معني دل است كه با شكستگي آن سامان امور گسسته مي
جا نيز ولي در اين كند؛كه با صفوف تناسبي ايجاد مي و موهم است به قلب لشكر

گر هر دو معناي واژه در عبارت به يك اندازه جلوه اتوان ايهام تناسب گرفت زيرنمي
قلب خود را به  ،نويسنده در تركيب صفوف قلب، به صورت استعارة مكنيه وشده است 

لشكري تشبيه كرده است و از لوازم لشكر، (صف) را در كالم ظاهر كرده است. 
  .است اي نكردهايهام موجود در اين عبارت اشاره يزدگردي به

  
  حروف الفبا

خانه بقاف عقبي اين عاريت تغير حال دالّ شد، كه عنقاي روح از عين« -
  ).6-90/8» (رودمي

به » قاف«به معني چشمه كه موهم است به حرف عين؛ واژة » عين«واژة 
معني كوه قاف كه موهم است به حرف قاف. اگر واژة عين به معني چشمه و واژة 

گونه تفسير كرد: دگرگوني توان عبارت را اينقاف به معني كوه قاف لحاظ شود مي
سيمرغ روح از  غلبة ضعف و سستي و شدت جراحات من بر اين داللت كرد كهحال و 

) اين جهان عاريتي و فاني به قاف آن جهان باقي عزم رحيل كرده آبشخور (چشمة
است و اگر واژة عين به معني حرف عين و واژة قاف به معني حرف قاف باشد معني 

ه نخستين حرف در كلمة ك» عين«شود: سيمرغ روح از حرف گونه ميعبارت اين
و ميان اين » عقبي«كه حرف دومين در كلمة » قاف«است به حرف » عاريت خانه«

سيمرغ روح هم در آغاز  ،به عبارت ديگر قرار گرفته است عزم سفر كرده است؛كلمه 
اقامت در اين جهان فاني آهنگ سراي باقي كرده است تا در دل قاف عقبي سكني 
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كه  كندواژة دال، ايهام تام ايجاد مي ،در اين عبارتكه  گزيند. البته گفتني است
به آن  البته در اين مقاله در بحث ايهام تام استاي نكرده يزدگردي بدان اشاره

  پرداخته شده است.
  

  ايهام در ديگر واژگان
 –خورد سگان تاتار كند، و به پيشالت ثغور از بن دندان گرسنگان برخال« -

  ).2-61/4» (دهان بيالود –شريعت همت الزم آيد كه از آن تعفّف در 
كه است و در اين عبارت به معني دربندها و سرحدها » ثغر«جمع » ثغور«

نيز با كلمة  25صفحة سطر هفتم از البته زيدري در ؛ هاي پيشينايهامي دارد به دندان
- ه ميايهام تناسبي ترسيم كرده است كه در بخش ايهام تناسب به آن پرداخت» ثغر«

  شود.
» بارساالر ايام چون بار حوادث در هم بسته، تيغ به سرباري در بار نهاده« -

)1/6.(  
كه بر باالي بار و بستة است سرباري در معناي بار و بستة كوچك دم دست 

يعني شمشير را براي سر  ؛»سر باريدن و سر جدا كردن«بزرگ بندند و موهم است به 
به معناي دوم واژه  ،يزدگردي در حاشية كتاب است.ريختن دشمن در محموله نهاده 

  .است كه جنبة ايهامي به عبارت داده است نظري نيفكنده
  ).2-44/3» (كه تيغ در ميغ نشاندي، .... و بچنگ وقت جنگ بتاختيآن« -

صحيح »به چنگ وقت جنگ بتاختي«در صورتي كه تصحيح متن به شكل
ه است و چنگ به معني پنجه و به معني آلت ايهام به كار رفت »چنگ«باشد، در واژة 

توان عبارت را اين گونه معنا كرد: با چنگ و يقي هر دو در متن حضور دارد و ميموس
ولع مي جنگيدندكه موهم است به آنكه با ميل و طرب به  دندان و نهايت خشم و

كند كه هنگام جنگ و نزاع نواختن ته اين معنا را به ذهن متبادر ميالب ؛رفتندجنگ مي
 مي تاختند. »آلت موسيقي« گذاشتند و به چنگو آواز و خوش گذراني را كنار مي ساز

به خنگ وقت جنگ « :ستزده احدس ديگري استاد فروزانفر در تصحيح اين عبارت 
چهارمين «كه در اين صورت خرچنگ به معني صورت فلكي » خرچنگ بتاختيه ب
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به كار مي رود، بدين معنا كه در وقت جنگ با اسب به » زده گانهبرج از بروج دوا
تاختند كه بيانگر قدرت جنگاوري و دالوري جنگاوران صورت فلكي خرچنگ نيز مي

  . است است و يزدگردي در حاشية كتاب اشاره اي به ايهام موجود در اين عبارت نكرده
» آميز فرو خوانمتاز اين صدرنشين دلگيري، يعني اندوه، حكايت شكاي« -

)3/5.(  
 هم از آن روي كه در ؛تعبير شده» صدر نشين«به به دو جهت از اندوه ظاهراً 

ت مهم از آن جهت كه بر ديگر عواطف وي س صدر (سينه) مؤلف مقر گرفته بوده؛
  تقدم داشته است.

ة شعاع كرتة اسنّ چون سپيدة سپيد كار چادر قيري از روي جهان دركشيد،«
خندة صبح، با  .در جهان گرفت با همه سردي، دم،دم سپيده ظالم بردريد،نيلوفري 

  ).13-41/15» (همه سپيدي، برجاي نشست
در نظر اول به معني خنكي هوا در  ايهام به كار رفته است. »سردي« در واژة

ايهام  مهري و نامهرباني را به ذهن متبادر مي كند.دم است و در معني دوم بيسپيده
كه مغوالن با به دليل آن ؛است» سپيد« در اين عبارت به كار رفته در واژةدومي كه 

عالوه بر روشني معني » سپيدي«زيدري از  .كردندميحمله را طلوع خورشيد شروع 
هاي موجود اي به ايهامشرم را هم اراده كرده است. يزدگردي اشارهچشم سپيد و بي

  .ستدر اين عبارت نكرده ا
  ).7-75/8» (ته كهنه دول زن كردهخاساز آن نو« -
به معني خريطه يا دول آسيا يا دلو آبكشي مستعمل و فرسوده » كهنه دول«

آزرم و مكّار و بي ةاز زن سالخورد :جا ظاهراً مفهوم كنايي نيز داردالبته در اين واست 
  سفله.

  ).89/3» (عدل مجلس عدل را با دهاني پر از شهادت مجروح بگذشتند« -
در نگاه اول بر معني گواهي است كه آنان در آن مجلس » ت مجروحشهاد«

ست وي در ميان سرماي شديد و ا عدل، بر مرگ وي دارند، بدين توهم كه محال
 درفرياد، باتني خسته و بدني مجروح و دست و پايي فروبسته، جان به برف انبوه بي

ل! به شهادت اين مجروح برد؛ بدين نكته نيز ايهامي دارد كه آنان در آن مجلس عد
  گواهي دادند.
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» از غرّة روز تا آخر، در سلخ محرم آن پوست بازكردگان روزگار برد« -
)104/3-2.(  

به معني آخر ماه و موهم است به پوست باز كردن و پوست كندن » سلخ«
سلخ  ،بدين مقدمه .به معني حرام كرده شده و موهم است به ماه محرم» محرم«

  عني پوست بازكردن ناروا و حرام موهم است به روز آخر ماه محرم.محرم به م
  ).90/10» (صرصر بيرفق سفينة جان را بلب رسانيد« -
جان به لب «به معني ساحل كه ايهامي به معني لب در تركيب » لب«
  نكرده اند.» لب«البته يزدگردي اشاره اي به ايهام موجود در واژة  دارد.» رسيدن

تر است، كه بخطاي استعارت تا آخر آن توان پايانان از آن بياين بياب« -
  ).11-108/10» (رسيد

در معني به عاريت گرفتن به كار رفته كه موهم است به » استعارت«
بدين معنا كه اين بيابان بي پايان تر از آن است ، از اصطالحات فن بيان؛ »استعاره«

اين بيابان بي نهايت تر است از آن كه با يا  كه با گام عاريتي بتوان تا آخر آن رسيد
نوشتن و به كاربردن استعاره بتوان وصف آن كرد. يزدگردي اشاره اي به ايهام موجود 

  نكرده اند.» استعارت« در واژة
  

  ايهام تناسب .1-2
كه دو معني غير متناسب را بدو لفظ تعبير ايهام تناسب عبارت است از اين«

فظ دو معني داشته باشد و از اين دو معني معنايي كه فعالً نمايند كه يكي از آن دو ل
  ).343 :1359رجايي، » (مقصود نيست با معناي لفظ ديگر متناسب باشد

آن است كه الفاظ جمله در آن معنا كه گوينده ايهام تناسب به عبارت ديگر 
ر است اما در معني ديگر كه غير مراد شاع ؛اراده كرده است با يكديگر متناسب نباشد

النظير  با الفاظ ديگر از نظر معنوي تناسب دارد. در ايهام تناسب كه بر پاية مراعات
يك معنا و «استوار است هر دو معنا از درجة صراحت يكساني برخوردار نيستند و 

مدلول از دو معني يا مدلول واژه ممكن است تاريخي، كم استعمال و يا مرده باشد كه 
گونه ايهام شود. اينخود در ساخت كالم ظاهر و حاضر مي مناسب و مالزم با واژة
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تواند از مرگ و كم كاربردي مدلول دوم يا سوم واژه جلوگيري كند. شايد بهتر مي
كاري و باشد گفته شود ايهام تناسب ممكن است صرفاً ترفندي ادبي به منظور شگفت

دريجي معناي كم كاربرد افزايش لذت نباشد، بلكه در پي اين رسالت باشد تا از مرگ ت
  ).114: 1389طاهري، » (و نسبتاً پوشيدة واژه جلوگيري كند

اي زيدري در اين كتاب از اين صنعت بديعي بسيار بهره جسته است به گونه
توان معني پنهان و به اصطالح دور از ذهني از كلمه را كشف كرد كه كه هرآينه مي

  با كلمات ديگر تناسب دارد.
  

  فياصطالحات صر
چون در نصب آن بزرگ! عدل و معرفت رعايت نكرده بود، صرف او الزم « -

شناخت و چون در دو حالت جرّ و رفع گراني حركت او روشن شد، حذف او واجب 
  ).5-16/7» (دانست

در اين عبارت به معني گماشتن و قرار دادن است و در مدلول ديگر » نصب«
دهد، با صرف و جرّ و مه صداي فتحه ميبه معني عالمتي از اعراب كه حرف آخر كل

  رفع تناسب دارد.
در اين عبارت به معني واژگون كردن است و در معني صرف » صرف« -

  كردن فعل با نصب و جرّ و رفع تناسب دارد.
در اين عبارت به معني پستي رتبت و رفعت منزلت است و در » رفع«و » جرّ«

  صب و صرف تناسب دارد.مدلول ديگر به معني اصطالحات صرفي با ن
به معني عدالت و ادب و معرفت است كه به آن قاعدة » معرفت«و » عدل««

عربي اشاره دارد كه وقتي دو شرط عدل و معرفه در اسمي جمع نشده باشد، آن اسم 
» منصرف خواهد بود، و در اين معني با نصب و صرف و جرّ و رفع تناسب دارد

 ت كه يزدگردي كه اين عبارت را ايهام دانسته درقابل ذكر اس ).120 :1388فاضل، (
  گيرد.كه به نظر مي رسد اين عبارت در بخش ايهام تناسب قرار ميصورتي

  ).10 3/11» (كه تا مشتق نشود، كالم او صحيح نباشد ستاجوفي« -
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به ميان تهي بودن قلم اشاره دارد و » اجوف«اين عبارت در وصف قلم است و 
  ه باشد با مشتق و صحيح تناسب دارد.الفعل آن حرف علّكه عيندر معني لفظي را 

اي به معني شكافته شده، به فاق قلم اشاره دارد كه در معني كلمه» مشتق«
  كه از كلمة ديگر گرفته شده با اجوف و صحيح متناسب است.

در اين عبارت به معني درست به كار رفته است كه در معني » صحيح«
ه يا همزه يا تضعيف نباشد، با اجوف و ا و عين و الم آن حرف علّاي كه مقابل فكلمه

به  المصدور نفثةمصحح اين عبارت از جمله مواردي است كه  مشتق تناسب دارد.
  اشاره اي نكرده اند. نايهام تناسب در آ

  
  ابزار جنگي

جگر ه سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد، كه هزار تير مصائب ب« -
  ).4/6» (نرسانيد

در اين عبارت به معني بهره و نصيب به كار رفته كه در معني ديگر » سهم«
در باب ايهام تناسب   سازد.آن يعني تير با واژة تير در جملة بعد ايهام تناسب مي

  .از يزدگردي نيامده استنظري » سهم« موجود در واژة
  ).7/5» (در تن سرانگشتي نه، كه چرخي از گشاد محنت نخورده« -

» چرخ«زيرا  ؛وجود دارد» چرخ« ةتا حدي ايهام تناسب در كلم ،در اين عبارت
معني كمان سخت باشد و چه نوعي از منجنيق كه بدان تير اندازند زخم حاصل هچه ب

از آن مراد است، از باب ذكر سبب و ارادة مسبب ولي در معني كمان يا منجنيق با 
  گشاد متناسب است.

  
  اصطالحات نجومي

افالك رساند، و از حضيض خمول هايمايي از خاك بهبه نظر عنايت كه ب« -
  ).4-71/6» (به اوج قبول برآرد

اي به ايهام تناسب موجود در آن نكرده يزدگردي اشارهاز جمله مواردي كه 
به معني پستي زمين در كوه كه موهم است به  5»حضيض«اين عبارت است؛  ستا



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدور زيدري نسويرويكردي به ايهام در نفثه  

  

84 

ال
س

 
رم
چها

ـ  
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

92
 

ارة
شم

ـ 
 

تم
هش

 

ناسبي با واژة افالك و اوج ايجاد كرده است. اصطالح نجومي و در معني دوم ت
به معني طرف باالي هر چيز كه ايهامي به اصطالح نجومي دارد و در معني  6»اوج«

  دوم تناسبي با حضيض و افالك ايجاد كرده است.
  

  اصطالحات بازي شطرنج
- 122/12( »اماگرچه از بوالعجب بازي ايام دست پاك و حقه تهي مانده« -

11(  
فقير است كه ايهام تناسبي به  كنايه از مردم دست خالي و» اكدست پ«

حقه «بازان دارد. به اصطالح خاص مشعبدان و حقه قرينة بوالعجب بازي و حقه تهي،
دست و نيازمند و بي توشه و برگ است كه ايهام تناسبي به كنايه از مردم تهي »تهي

 ان و حقه بازان دارد.قرينة بوالعجب بازي و دست پاك به اصطالح خاص مشعبد
 رسد با وجود تناسبي كه بينكه به نظر مي است يزدگردي اين عبارت را ايهام دانسته

ارجح است ايهام  وجود دارد،با ديگر واژگان عبارت » حقه تهي«و» دست پاك«
  تناسب بناميم.

  
  ايهام تناسب در ديگر واژگان

ن ثغر را بعد از بكاء الجرم بشومي طغيان و وبال عصيان پادشاهي كه آ« -
» أسنان سنان از آن كند گردانيدههطويل ورنّه و عويل از جند آمده بود، و دندان گرج ب

)25 /9-7.(  
به معني سر حد است اما در معني دندان با كلمة دندان در سطر بعد » ثغر«

  كند. تناسب ايجاد مي
از جهان بر بايد اين ثنيه جهاني را در أنياب هالك نهاده است؛ دندان « -

  ).7-8/ 107» (كشيد
راه دشوار در كوه را گويند كه در معني چهار دندان پيشين با انياب و » ثنيه«

  دندان تناسب دارد.
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بند گردانيد، يا آبشخور مقسومش با سرنوشت قضاش در آن خطّه پاي« -
  ).9-10/10» (رسانيد رخاك زيد
عني جاي خوردن يا برداشتن به معني قسمت و روزي است و در م» آبشخور«

زيرا تناسب تنها در  كند؛سطر قبل آمده تناسب ايجاد مي 10آب با كلمةگوسفند كه در 
 دهد بلكه گاه فضاي كل متن در تناسب است.هاي يك جمله يا عبارت رخ نميواژه

  .اي نكرده استواژة آبشخور اشاره يزدگردي به ايهام تناسب موجود در
  ).112/11» (نهادجان ميهه از مهرم بمهيرة ايام ك« -

 ،هداشتاي نتناسب موجود در آن اشاره باراتي كه يزدگردي به ايهاماز جمله ع
به معني دوست داشتن به كار رفته است و در معني كابين با » مهر«. اين عبارت است

  مهيره تناسب دارد.
  ).41/4» (بر لوح شكستة كشتي، تمنّي جارية بهشتي پخته!« -
در اين جمله به معني كنيزك جوان است و در معني كشتي بزرگ با » جاريه«

  كشتي در ابتداي جمله تناسب دارد.
  ).86/2» (دميدهمه از اين نوع دم خداع در مي« -

به معني نفس به كار رفته است » دم« وجود دارد. »دم« ايهام ظريفي در واژة
  و در معني فريب و خدعه با خداع تناسب دارد.

» كه تاتار در اين ديار بر ما سحر خورد، قصد شام كنيمپيش از آن« -
)100/2-1.(  

شام «در معني غذايي كه شب خورند و ليكن در اين عبارت به تعبير » شام«
با » كه وي فرصت سحر خوردن يا چاشت خوردن يابدخوردن بر دشمن پيش از آن

  ست.ا» سرزمين شام«سحر تناسب دارد و معني ديگر واژه 
  

  ايهام تضاد .1-2-1
ايهام تضاد است. ايهام تضاد در علم بديع  ،يكي از انواع مهم ايهام تناسب

دو هآن چنان است كه جمع كنند بين دو معني غير متقابل ب« شود:گونه تعريف مياين
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به عبارتي  ).340: 1359رجايي، » (ها تقابل باشدلفظي كه بين دو معني حقيقي آن
  تضاد دارد. ب با معني كلمه يا كلماتي از كالم رابطةديگر معني غاي

تنها در يك مورد، ايهام تضاد ديده  ،بر اساس جستجوي نگارنده در اين كتاب
  شد كه البته آن هم با ايهام تناسب در كنار هم رخ داده بود.

خبر. احزاب بي ميمنةو  در عرصات حضرت حشر گشته مشأمةاصحاب « - 
  ).43/1» (غافل ميسرةسلطان فرو گرفته و امن جناب شيطان پير
جا روزان كه در اينبه معني دوزخيان و تيره بختان و سيه» مشأمةاصحاب «

سازد و با نه ايهام تضاد ميبه معني قوم مغول است و در معني چپ لشكر با ميم
اي به ايهام تضاد موجود در اين عبارت البته يزدگردي اشاره ايهام تناسب. ميسرة

  .ستده انكر
  

  ايهام تبادر  1-2-2
صداست به شكل يا هماي از كالم، واژة ديگري را كه با آن تقريباً همواژه«

شود با كلمه يا كلماتي از اي كه به ذهن متبادر ميواژه كند. معموالًذهن متبادر مي
و همين تناسبي كه واژة متبادر شده به  ).141: 1383شميسا، » (كالم تناسب دارد

شود كه ايهام تبادر زير مجموعة سبب مي ،كندبا اجزاي ديگر كالم ايجاد مي ذهن
  ايهام تناسب قرار گيرد.

مجره هآن مور حرصان مار سيرت حبات حيات آثار قوم، بهر راه، تا ب« -
  )6-41/7( »جستندمي

» حيةحيات جمع «، يادآور لفظ كه به قرينة ماراست به معني زندگي » حيات«
شبه ايهام تناسب را يزدگردي ضمن ذكر اين مطلب اين آرايه  ني مار است.به مع

  . عنوان كرده است
حد كمال نه هاتّفاق بر سر آمده و عواني بهاز شاگرد پيشگان عراق، ب« -

ن ديوا -به معني سرهنگ ديوان و مأمور اجراي » عوان». «گشته» عوانٌ بينَ ذلك«
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اسرائيل گاو معهود بني» عوانٌ بينَ ذلك« :ةشريف يةقرينة آهقضا و حسبت است كه ب
  .ستاشاره اي به ايهام تبادر نكرده ا ،يزدگردي ذيل اين عبارت را به ياد آورد.

  
1-3- ايهام تام  

، 1: ج1349كاشفي، ( »گاه لفظ ايهام سه معني دهد كه آن را ايهام تام گويند«
110(  

قاف عقبي هعين اين عاريت خانه ب تغير حال دالّ شد، كه عنقاي روح از« -
  ).6-90/8» (رود

كننده به كار رفته است. اين واژه در در اين عبارت به معني داللت» دال«واژة 
حرف دال با  ،ايجاد تناسب كرده و در معني ديگر» عنقا«با » عقاب«معناي ديگرش 

واژگان هر چند يزدگردي به ايهام موجود در  متناسب شده است.» قاف«و » عين«
اشاره اي نكرده است» دال« موجود در واژة دقت نظر داشته وليكن به ايهام تام.  

  ).49/8» (از عين مزّيف مهر كيسه بر مدوز، كه جوزايي كم عيار است« -
و » كيسه برمدوز«و » مزّيف«بمعني زر يا زر مسكوك است به قرينة » عين«

ايهام تناسب دارد و هم » مهر«با ب در معني چشمة آفتا» عين». «عياركم«و » جوزا«
يزدگردي  يادآور معني ديگر آن يعني چشمة ترازو نيز هست. ،بدين قرائن برشمرده

  .ستدر اين عبارت نبرده ا»صنعت ايهام تام«نامي از
  

  استخدام .1-4
آن است كه لفظي داراي چند معني باشد و آن را طوري در نظم يا نثر «

عني و با جملة ديگر معني ديگر ببخشد يا از خود لفظ بياورند كه با يك جمله يك م
» گردد، معني ديگر را اراده كننديك معني و از ضميري كه به همان لفظ برمي

  ).276-275: 1386همايي، (
» نويسي، گوشة جگر كدام شفيق خواهد پيچيد؟قصة غصه آميز كه مي« -

)5 /15-14.(  
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اسبت نوشتن قصه، به معني پيچاندن توان به مناز طرفي مي»: خواهد پيچيد«
به درد آوردن و به رنج افكندن  ،»جگر«و تاب دادن گرفت و از طرفي به خاطر قرينة 

  .است اين عبارت نكرده در» استخدام«البته يزدگردي اشاره اي به صنعت  معني كرد.
  

  ايهام در حوزة يك عبارت و جمله -2
 رسد؛د به محدودة عبارت و جمله ميايهام اگر از محدودة لفظ و واژه خارج شو

  شود.گاه يك جمله يا عبارت دچار تحول و تطور ميآن
م كه ايهام در سطح جمله يا عبارت يدر اين كتاب چندان به مواردي بر نخورد

  تر در حوزة يك واژه رخ داده است.باشد بلكه ايهام به كاررفته در اين اثر بيش
  ).4-76/5» (ز كردهعذار در خدمت عارض عراق سب« -

معني ظاهري اين جمله: در خدمت كسي به سر حد بلوغ و به سن رشد 
جا معني موهم آن مراد است؛ يعني دوران سادگي و امردي ولي در اين ؛رسيدن است

را به كردار مخنثّان و ملوطان در خدمت و مالزمت كسي به سر آوردن قريب به تعبير 
  ».در خدمت كسي به ريش آمدن«

  ).5-48/6» (ستا زمين در اين مصيبت خاك بر سر بس« -
سرزمين شده، بس سر اين كه در اين مصيبت خاك بر معني جمله: همين

ترين كه روي سطح زمين خاك وجود دارد و پستاست. و ايهام ظريفي دارد به آن
  .ستيزدگردي اشاره اي به ايهام موجود در اين عبارت نكرده ا عنصر است.

  ).3-76/4» (جوال بازداشته كشي كردي سرمحرركه خريطه پيش هر« -
و چنانكه از  ؛ست از: تكدي و خواهندگيا در اينجا كنايت» سرجوال بازداشتن«

  سياق عبارت مستفاد است محتمل ايهامي به مخنّث و ملوط بودن نيز تواند بود.
  

  گيرينتيجه
ن معيار نوشتاري خارج نثر شاعرانه، نثري است ادبي كه نويسندة آن از مرز زبا

و قافيه) را به شده و در آن ابزار و صنايع آفرينش شعر و نظم (به غير از وزن عروضي 
تر باشد، متن به ساختار ها بيشچه بسامد كاربرد اين ابزارها و آرايهكار برده است. هر
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مندي شود. زيدري در اين نثر شاعرانه با هنرتر ميتر و در نتيجه شاعرانهشعر نزديك
هاي لفظي و معنوي را به كار گرفته است. ايهام از صنايعي است كه در اين آرايه ،تمام

معناي عميقي را  ،اثر ظهور و بروز شگرفي دارد و نويسنده با به كارگيري الفاظ اندك
  كند.به خواننده منتقل مي

ه ايهام تناسب، تضاد و تبادر از ديگر صنايعي است كه زيدري از آن بهره برد
هايي از كالم تناسب وسيله توانسته معناي كم كاربرد واژه را كه با بخشاست و بدين

  دارد، زنده كند. تضاديا 
شود و بار معنايي متن را در اين اثر گاه بر يك واژه سه مدلول حمل مي

كند. صنعت استخدام نيز به عنوان زير مجموعة ايهام در اين نثر منشيانه تر ميسنگين
فته است تا هريك از دو معني واژه با جمله و عبارتي يا ضميري در كالم ظهور يا

  تحقق يابد.
گاه از سطح يك واژه فراتر رفته و كل جمله يا  ،زيدري براي خلق ايهام

  كند.انگيز ميعبارت را موهم و خيال
  

  هاشتنوپي
شعراي بهار از صفحة الشناسي ملكالبته به شيوة سبك ؛سبك اين كتاب استاد يزدگردي دربارة-1

  پنج تا بيست و هشت مقدمه اشاراتي كرده است.
هيچ ترديد، اشرافي كامل و شناختي وافي از زبان فارسي  بديل شعر فارسي بيحافظ، شاعر بي«-2

مانند آور زبان فارسي بيهاي عجيب و حيرتهاي زباني او با استفاده از توانشكاريداشته است؛ زيرا شگفت
هاي مختلف ايهام چه در سطح واژه و چه در سطح عبارت، گروه و جمله با بسامد زياد عر او گونهاست. در ش

طاهري، » (خوانند از اين روستمكنون است و اگر او را شاعر ايهام و شيوة سخنش را شيوة ايهامي مي
1389 :118 -117.(  

نوشت به ذكر ود براي كوتهشداده ميدر اين مقاله المصدور  نفثةهايي كه به كتاب ارجاع در-3
شمارة  ،عدد سمت راست شمارة صفحه و عدد سمت چپ سطر در همان صفحه بسنده شده است؛ صفحه و

  سطر در همان صفحه است.
 نفثةيزدگردي بر كتاب كنايات كه  حواشي و تعليقات وهمچنين فرهنگ لغات و تعبيرات و از -4

  استفاده شده است. ،المصدور نوشته اند
هر ستاره است  ترين فاصلة ماه است از زمين و كمترين فاصلةدر اصطالح نجومي: كم ضحضي-5

  ).1381مصفي، ( نسبت به ستارة اصلي خود



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدور زيدري نسويرويكردي به ايهام در نفثه  

  

90 

ال
س

 
رم
چها

ـ  
ان
ست

 زم
ز و

ايي
پ

 
13

92
 

ارة
شم

ـ 
 

تم
هش

 

زمين كه در آن نقطه ماه  اي از مسير قمر است در اطراف كرةاوج در اصطالح نجومي: نقطه -6
  (همان) ترين فاصله را با زمين دارد.بيش

  
  منابع

 .سروشتهران:  ،1، جحافظ نامه )،1368( الدين،هاءخرمشاهي، ب -

 دانشگاه شيراز.شيراز: )، (در علم معاني و بيان و بديع ةالبالغمعالم  )،1359( رجايي، محمدخليل، -

حسين  ، تصحيح و توضيح اميرالمصدور نفثه )،1389( الدين محمد خزندزي،زيدري، شهاب -
 دانشگاه شيراز. شيراز:، 3يزدگردي، چ

، زوار، 3چ ، تصحيح عالمه قزويني،المعجم في معايير اشعار العجمشمس قيس رازي،  -
 .1360تهران،

 فردوس. تهران: (ويرايش دوم)، 14، چگاهي تازه به بديعن )،1383( شميسا، سيروس، -

 ، نشرية ادب و زبان دانشكدةرويكردي به ايهام در غزليات حافظ)، 1389( طاهري، حميد، -
 .138 تا 113، ص 28شماره م انساني شهيد باهنر كرمان،ادبيات و علو

 ،المصدور نفثةهاي معنايي در آرايي و ظرافتسخن درآمدي بر)، 1388( احمد، فاضل، -
 .126 تا 111ص  ، 3، شماره پژوهشنامة زبان و ادبيات فارسي

انساني سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم تهران:  ،نقد بديع)، 1379( فشاركي، محمد، -
 ها (سمت).دانشگاه

 به كوشش جالل الدين كزازي، ،في صنايع االشعار بدايع االفكار)، 1369( حسين، كاشفي، -
 .تهران ،1ج

 ،2چ ، تصحيح و توضيح جالل الدين همايي،ديوان عثمان مختاري )،1392( عثمان، مختاري، -
 .تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

هاي كيهاني در فرهنگ اصطالحات نجومي همراه با واژه )،1381( ،مصفي، ابوالفضل -
  .اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگتهران:  ،3چ ،شعر فارسي

  هما.تهران: ، 27، چفنون بالغت و صناعات ادبي )،1386( الدين،همايي، جالل -


