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  1يگانه قديري شبنم

  :چكيده
 بـديع  و نظيـر  بـي  آفرينيهاي تصوير خلق در ايهام صنعت كاربرد به جستار اين در

  .ميپردازيم نفثةالمصدور
 تـاريخ  از هـايي  گوشـه  ذكـر  جهت از نخست: دارد اهميت جهت دو از كتاب اين

 قابـل  و پررنگ حضور كه نگارش نوع لحاظ از ديگر و حال حسب بصورت ايران
 و ميكـشد  دوش بـر  را آن مانايي و زيبايي از عظيمي بار ادبي متعدد عناصر توجه
 قـرن  اول نيمه منشيانه و فني،مزين نثر بديع شاهكارهاي از يكي رديف در شبهه بي آنرا
  .ميدهد قرار هفتم
 دلنـشين  بكـارگيري  و هنري گويي،آفرينش تاريخ با شيوة  تا آنست بر كتاب راوي

 عنـوان  بـه  ايهـام  صنعت ميان اين در .رساند بالندگي اوج به را عبارات و كلمات
 بكـار  مخاطـب  انديـشه  با بازي براي و بعمد هك بوده اثر اين سبكي بارز مشخصه
 هـاي  اليـه  رازنـاكي  ،بـه  چندگانه معاني عمق در بيشتر تفكّر با تا است شده گرفته
  .برد پي آن دروني
 :است شده نگاشته زير بند دو در حاضر مقاله
 تـاريخي،  و ادبـي  سـبك  و محتوا نويسنده، معرفي بخش سه شامل كه مقدمه)الف
  .كتابست نثر در آن يريبكارگ هنر و ايهام
 انـواع  از هـايي  نمونه ذكر و آن بنديهاي طبقه و بديعيان ديدگاه از ايهام تعريف)ب

  .المصدور نفثة در ايهام
 :كليدي كلمات

 . ايهام ،سبك،صنعتالمصدور نفثة 
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  :مقدمه
  :المصدور نفثة كتاب نويسنده معرفي
 كـه  مغولـست  دوره اوايل ورمشه نويسندگان از نسوي زيدري خُرندزي محمد الدين شهاب
 احـوال  شـرح  و نوشـته  ميافـارقين  شهر در 632 سال در و فارسي به را المصدور نفثة كتاب
     .اســت كــرده بيــان آن در 627 ســال از را) 628.م(منكبرنــي الــدين جــالل ســلطان و خــود

       ، احكــام ، فــرامين عمــوم و بــود خوارزمــشاهي پادشــاه آخــرين منــشي ، الــدين شــهاب
 او دسـت  زيـر  از همـه  رسـمي،  غيـر  و رسـمي  دولتـي  اسناد ديگر و قراردادها ها، هدنامهع

 قطعـي  اطالعـات  به بهتر همه از و بود ناظر و حاضر بشخصه جنگها بيشتر در و ميگذشت
 كـرده  ضـبط  و ثبـت  تاريخ در خود شيواي قلم با را آنها تمامي كه بود آگاه سلطان و دربار
 )المصدور نفثة مقدمه در نيقزوي محمد مقاله ك.ر.(است
       
  :كتاب تاريخي و ادبي سبك و محتوا

 حـسب  كـه  تـاريخ  گويـاي  و روشن آئينه اين نثر جوهره كنه در كاوشي و عميق نگاهي با
 غبـار  و گـرد  كه يابيم درمي است ايران به مغول هجوم دوران مصائب و رنج و درد از حالي
  .مينشيند دلها بر و ميكند نفوذ انديشه در هنوز. است نكاسته آن عظمت و جلوه از نيز قرون
 و لفظـي  صـنايع  انـواع  تيزتازيهـاي  سـوار بـر    كه ميباشد آن شاعرانه نثر جاودانگي، اين راز

  .است گشته معنوي
 و شـده  تنيـده  آن واژگـاني  آشـكار  و نهفته هاي اليه در كنايي و استعاري وصفي، تركيبهاي

 باشـد  غايـت  آنكـه  از بـيش  آن در تاريخ گزارش اينرو از .افتد مي گري جلوه از آنها از جدا
 و زيبايي كه منظورست بدان وقايع بيان .است وسيله باشد هدف آنكه از پيش و است سبب
  .گردد نمودار بيان فن اوج

 و اوضـاع  نابـساماني  از ، انـدوه  و درد بحبوحـه  در كـه  ايست ملغمه را راويش طبع عروس
 و مـوزون  لفاظيهـاي  و انگيـز  سـحر  گريهـاي  عـشوه  نيـز  اندور جفاكاري و زمانه بدعهدي
 جـان  عمـق  در سـخنش  نفـوذ  و تأثير موارد بعضي در و نميبرد ياد از را وجدآور دلبريهاي
  .واميدارد فكر به را خواننده كه ميرسد بحدي
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 شمشير و آورد مي بيان در آنگونه را تاتار حمله خبر و خويش زمان دردناك و عظيم فجايع
 و مينشيند قلب بر نيشتري همچون كه ميكشد تصوير برشته چنين را زمان سفاكان آن دودم
  .ميچشاند آدمي به را مصيبت و درد طعم

 برداشـته  سـر  خـواب  از فتنه كه باز آنگاه از« :است آمده چنين كتاب از عباراتي در چنانكه
 رؤوس را وسرؤ...شـده  خوار خون، شده خونخوار تا آبخورده بالرك .برداشته سر هزاران

 خناجر .آمده جايگير رقاب قراب در يماني .شده لگدكوب عظام را عظام .افتاده پايكوب در
 كلـي  بـه  رحـم  ،صلت آمده دركار سيف يعني حيات ارحام قاطع تا  ...گرفته الف حناجر با

  )2و1 :1385نسوي زيدري( ».شده مدروس
 و ديـار  از فراق و دلتنگيها شرح و حال بحسب كه ،آنگاه راوي بيان سوزناكي و جانكاه درد

  :ميرسد اوج به ميپردازد، دوستان
 شـبانروزي  گريـه  از ديـده  و گرفته تيرگي دوستان و احباب مفارقت بسبب لذّات مشارب«

 كه آفريده هر ترك، و تازيك و بزرگ و خرد از و يافته خيرگي اصحاب و ياران بمهاجرت
 جـدايي  خـدايي  بقـدرت  داشـت،  آويزشـي  او مودت جان، در و آميزشي او محبت دل، در

  )  32 :1385نسوي زيدري( ».افتاده
 ايـن  از هـم  خـويش  كه آنگونه مينمايد را او صبور روح استقامت و بردباري ، ها شكوه اين

  :ميگويد و ميرود فرو بفكر پايداري
 بـا  دليـست  عجـب . خورد چگونه غصه همه اين سال چندين ضعيف دل اين تا تعجبم در«

  )6: 1385نسوي زيدري  (».نشكافت بود درو كه درد ههم اين
 آنها مرموز نيروي و طنين گاه و است آگاه كلمات تمامي خواص بر نويسنده گونه شعر طبع
ل  مـديون  نخـست  درجه در او گفتار غناي .قرارميدهد يكديگر با تناسب در را وسـيع  تخيـ 

   در آنـــرا ســـپس و يابـــد مـــي دســـت تـــصوير و بتجـــسم آن طريـــق از كـــه اوســـت
  .مينشاند خواننده ذهن گاه نشانه

 انديـشه  بـا  لحظـه  بـه  لحظـه  كـه  ميـشود  ادا استواري و فخامت با چنان وي نثر در كلمات
  .ميگردد همراهتر خواننده
 گـاه  .افزايـد  مي اثر جذابيت و شيريني بر نيز عبارات رازگونگي بكشف نياز و بودن تودرتو

 ميبرد، ياد از اندكي را عبارات با بازي و لفظ پردازش و ميگردد غرقه وصفي گريزگاه در كه
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 بـه  تا فرصتيست مترصد بيتابانه و بازميگردد خويش دلدادگي و عشق به مشتاقانه و بيدرنگ
  .كند رجوع خويش موطن
 و پيچيـده  روابـط  هـاي  اليـه  در نهفته بندهاي و زد گزارش ، بديل بي هتاكيهاي و طنز لحن

 از ديگـري  گونـه  نيـز  مطالـب  اداي در او يكـدلي  و صداقت و تاريخي شخصيتهاي مرموز
 ذوق و سـليم  طبـع  بنگـريم  آن در كـه  روي بهـر  و اسـت  ارزنـده  كتاب اين سبكي ويژگي
   .ميشود نموده مؤلف سرشار

 پارسـي  ادب انگيـز  خيـال  بوسـتان  ايـن  اطـراف  بـر  ميتـوان  گوناگون هاي دريچه از باري، 
 در ايهـام  بحث اندك مجال درين مختصر اي اشاره هنگآ به ما لكن .برد ها هبهر و نگريست

 .بپرورانيم انديشه در آنرا زيباييهاي از اندكي تا ميگيريم پي آنرا هنري سبك
  

  :المصدور نفثة در آن بكارگيري هنر و ايهام
 در كـه  صنايعـست  مطلوبترين از يكي عبارات، و كلمات از دوگانه برداشت و ايهام صنعت
 جملـه  يـا  كلمـه  از معنـا  چندگونـه  ،پيچـشي ه  ب گاه.ميدهد قرار هدف نيز را معنا لفظ، كنار

  .ميشود متبادر ذهن به مفهوم چند يا و آيد مي بدست
 و بعمـد  كـه  برخوردارسـت  خاصـي  سبكي تشخّص و برجستگي از المصدور نفثة در ايهام
 يـشتر ب تـا  ، اسـت  شـده  گرفته بكار مخاطب انديشه درگيركردن نيز و كلمات با بازي براي

  .يابد دست يكديگر با واژگان تناسب از بكشفي معنا عمق در تفكّر با و بازگردد  پسين بكلمات
 به كه يابد مي دست شادمانيي و بلذّت خواننده ، آن گرههاي گشودن و ايهام فصل و حلّ با

 دچـار  را او مـتن،  پيچيده عبارات و كلمات اگرچه. ميشود منجر او دروني رضايت احساس
 بـدون  و ميدهـد  ادامـه  را مـسير  شـادمانگي،  اين كسب براي ليكن ميگرداند، مكث و ابهام

  .ميكند دنبال را نويسنده گويي تاريخ مسير ،خستگي اندكي
 هاي گونه و ايهام از بديعيان تعاريف بذكر مقاله متن در خويش مدعاي اثبات براي ادامه در

 .ميپردازيم كتاب اين در آنها از زيبايي هاي نمونه و آن مختلف
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  :بديعيان ديدگاه از ايهام تعريف)ب
 خواننده كه برد بكار اي بگونه را معنايي چند عبارتي يا واژه سخنور، كه معناست بدان ايهام

 و درآيـد  دام ايـن  از تأمـل  و درنگ از پس و زند گمان نيست مقصود كه را معنايي نخست
 كنـد  اراده را معنا يك كه برآنست ورهنر لذا) 233: 1382راستگو.(يابد دست مقصود بمعني

 ولـي  بنمايد رنگ نيم يا محو بصورت سخن فضاي روشن سايه در را ديگر معاني يا معنا و
 در نيـز  ايهـام  لطـف ) 83: 1379فـشاركي .(نگردانـد  ناپديد خواننده ذهن ديد از كامل بطور
ه مت را خواننـده  و ميكند بازي ذهن با سخنگو كه است نهفته آن ويژگي همين از يكـي  وجـ 
 و ميدهد قرار اول معني الشعاع تحت هنريترست و ظريفتر كه را ديگر معني و ميكند معاني

 ايهـام  كـشف  راستاي در خواننده) 123: 1386شميسا.(ميكند دور عادي ذهنهاي دسترس از
 بكوشـش  مقـصود  بمعنـي  دسـتيابي  بـراي  او زيـرا  يابـد  مي دست دلپذير و شيرين بحيرتي

 دلپـذير  و شـيرين  آيـد  بدسـت  كوشـش  پـي  از كـه  چيـزي  و ميـشود  شـته وادا  وكندوكاو
  :است ناگزير ايهام در ويژگي دو) 234 :1382راستگو.(است

 بيـاني  ترفنـدهاي  با كه هنري معاني .ميشود ساخته ها واژه زباني و قاموسي معناي با تنها .1
 معنـاي  بـا  كه ستندني آشنا آنچنان هنوز و است شده ساخته واژه از استعاره و مجاز همچون
  .ندارد كاربردي ايهام در باشد سنجيدني آن قاموسي

 درسـتي  به معاني از يك هر پايه بر را بيت بتوان كه باشد اي بگونه بايد معنايي دوگانگي .2
 معنـاي  پايـه  بر دوم گزارش و نزديك معناي پايه بر نخست گزارش .كرد گزارش روشني و

   )129: 1385كزازي.(يگرددم بيان است، سخنور خواست كه دور،
 برابـر  ارزش معنـي  دو هـر  و نـدارد  وجـود  نزديـك  و دور معناي ايهامها از برخي در البته
 )123 :1387كاميار وحيديان.(دارند

 
 دوگونـه  بـه  را عبـارتي  يـا  جملـه  بتـوان  اگر ):توجيه يا ايهام شبه(خواني دوگانه ايهام)1

 كـه  ميـشود  ايجـاد  متن خوانش مبناي بر يهاميا كرد ارائه آن از متفاوت معناي دو و خواند
 را خبـري  گـاه  ميكنـيم  تجزيـه  دار معني اجزاي به را بسيطي كلمه گاه .دارد مختلفي انحاي
  )126 :1386شميسا( .ميدهيم تغيير كلمه در را تكيه جاي نيز گاهي و ميخوانيم سوالي
  :ميپردازيم نهاآ بيان به كه رفته بكار المصدور نفثة در بار دو ايهام اينگونه
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  1ص.نهاده بار در بسرباري بسته،تيغ هم در حوادث بار چون ايام بارساالر •
) 1357تبريـزي  خلف.(بندند بزرگ بسته و بار باالي بر كه كوچكيست بسته و بار ، سرباري

 كـه (كـااليي  و بـار  خـود  بـسر  تيغ: ميشود معنا اينگونه جمله كنيم مكثي بار و سر ميان اگر
  .است نهاده خود بار لنگه در)است يانآدم سرهاي همان
 بـار  هراسـاني  آساني تن عاقبت، تا داده در دوستگاني دور ارغواني شراب در اي طايفه •

  40ص.آورده
 مبنـا  ايـن  بر و كنيم تفكيك)آساني+هر(اجزاي به را هراساني بسيط كلمه اگر عبارت اين در

 .ميدهد بدست را ياصل معناي از غير مقصودي كه ميشود حاصل عبارت از گزارشي
  
 هـر  پايـه  بـر  سـخن  و شود حاصل معنا چند يا دو عبارت در اي كلمه از :كلمه در ايهام)2

 بكـار  كتـاب  در مرتبـه  ده حـدود  ايهـام  اينگونـه  .برتابد را مقبولي گزارش معاني آن از يك
  1:ميكنيم بيان را آن از هايي نمونه كه است شده گرفته

 1ص.آورده سربار دوزخيان درخت چون...ستاو سايه در بهشت كه شمشير شجره •
 و داشتن سايه در شمشير كه تشبيهي اضافه بصورت -1:ميشود معنا گونه دو شمشير شجره

 درخـت  و هندسـي  مختلف بصور نگارهايي و نقش -2.است شده مانند بدرختي آوردن بار
 مـشير ش جـالي  و آب و گـوهر  همان كه)السيف فرند. (نمودارست شمشير تيغه در گاه كه

  )               470: 1385نسوي زيدري الدين شهاب.(است
 4ص.بباشد گفت آنچه كه كاميست سياه )قلم( •

 داشته تأثير او نفرين كه شخصي (سياه سق و زبان سياه -1:معناست دو موهم كام سياه واژه
  )468:همان( ).باشد

  .سياهي زبانه قلم در اثر تماس با مركب -2
 99ص.شوند آب حيا فرط از هفته آن در برف رانسپيدكا •

 منظـور  بـرف  سـپيدي  آن در كـه  ظـاهري  معنـاي  -1:ميـشود  برداشت معنا سهه  ب سپيدكار
 ، كـار  سـياه  معنـي  در) تهكميـه (عناديـه  استعاره باب از يا حيا و شرم بي معني در -2.است
  ) 455:همان).(ميبندد عابران بر را راه برف كه جهت آن از (گناهكار و فاسق

  ).تشبيهي اضافه(است شده مانند) 1377دهخدا)(شوي جامه و گازر (سپيدكار به برف -3
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 101ص.بود نزاييده كالغي پيسه رنگ دو زمانه عموماً جانايآذرب نواحي در •
 پايـان  و بهـار  شروع از خبر متن در اينكه تناسب به -1:دارد اشاره معنا سهه  ب بودن دورنگ
 نقـاطي  در بـرف  شدن آب و برف با معابر از خيبر بودن سفيدپوش يادآور ميدهد، زمستان
  .است ديگر

  .  است روزگار براي غدار و رياكار صفت -3 شب و روز وجود بواسطه بودن دورنگ -2
 ايهـام (را ايهـام  اينگونـه  بديعيان از برخي كه معناست سه بر ناظر اخير،كلمه عبارت دو در
 )58: 1385تبريزي رامي.(مينامند )تام
 
 آن از يـك  هر پايه بر سخن و شود حاصل معنا چند يا دو اي، جمله از :جمله در ايهام )3 

  .برتابد را مقبولي گزارش معاني
 آنها از نمونه چند بيان به كه است شده گرفته بكار كتاب در مرتبه شش حدود ايهام اينگونه

  :ميپردازيم
 مـن  لحـا  نكبـت،  نكبـاي  ،بـرده  همگنان روي از آب برعموم چند هر عواصف سموم •

  2ص.زده برهم بيكبارگي حال پريشان
  .زدوده چهرهـا  از را تـازگي  و طـراوت  -1:دارد اشاره معنا بدو برده همگنان روي از آب

  . گردانده خوار و آبرو بي را همه -2 
 92ص.ميدانستم حرير ،ميكرد كار بتير كه زمهرير •

 آنرا و افتاد مي كارگر تير بر -2.ميكرد عمل تير مانند -1:معناست دو محتمل ميكرد كار بتير
  .ميگرداند خويش مغلوب

 99ص.يابند اجتماع مرتع يك در بره و غزاله...بهار اول در •
 بيكـديگر  )بـره (حمـل  برج و )غزاله (آفتاب بهار ابتداي در -1:ميشود معنا گونه دو عبارت
 بهار موسم باشد، حمل برج در آفتاب كه وقتي است، آفتاب شرف محل حمل برج.(ميرسند
  .) ميشود شروع

 چراگـاه  يك در گوسفند بچه با بره آهو)است تازه علف شكوفايي فصل كه (بهار اول در -2
 .ميگردند جمع
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  :تناسب ايهام)4
 معنـا  يـك  در تنهـا  آنـرا  سـخنور  امـا  معناست، دو داراي واژه :اول نوع تناسب ايهام)1-4

 و پيونـد  عبـارت  در رديگـ  اي واژه بـا  مقـصود  غيـر  معنـاي  در واژه پـس  .اسـت  بكاربرده
  )  137: 1385كزازي.(دارد همبستگي
        2:ميكنيم بيان آنرا از هايي نمونه كه رفته بكار كتاب در مورد دو و  بيست درحدود ايهام اينگونه

 3ص.است رازدار كه گفت نتوان است، دار اندرون چه اگر)قلم( •
 را خـود  افكـار  كـه  كـسي  نـاي مع به و است كاواك و تهي ميان عبارت معني در دار اندرون
  ) 1377دهخدا.(است تناسب در دار راز با نگويد بكس را اسرارش و دارد پوشيده

 وار سـليمان  كـرد،  فـرق  محمـول  از موضـوع  و شناخت مفعول از فاعل كه مجهول هر •
 15ص.نرسد الطير بمنطق
 و فاعـل  بـا  دسـتوري  معناي در و است نامعلوم و ناشناخته)انسان (معناي در مجهول كلمه

  .ارتباطست در مفعول
  49ص.است ناپايدار كه مجوي برخورداري سپهر خرمن ارتفاع از •

 مقـدار  كـه  نجـومي  اصـطالح  معناي در و است زراعت حاصل و محصول معناي در ارتفاع
ــسافت ــد م ــدن بلن ــب ش ــق از كوك ــا اف ــمت ت ــرأس س ــت، ال ــا اس ــپهر ب ــد در س  پيون
 )                  1377دهخدا.(ميباشد

 90ص.رساند لبب را جان سفينه رفق بي رصرص •
 .ميباشد پيوند در)كشتي(سفينه با ساحل معناي در لب و است نزع حالت از كنايه رسيدن بلب جان
 يـك  تنهـا  سخنور .دارد معنا دو هريك عبارت واژگان يا واژه :دوم نوع تناسب ايهام)2-4
 همبـستگي  و پيوند يكديگر با هنشد خواسته معاني در آنها و است كرده اراده را آنها معناي
 :          ميكنيم بيان دركتاب را ايهام اينگونه از هايي نمونه) 138: 1385كزازي.(دارند
 3ص.نباشد صحيح او كالم نشود، مشتق تا كه يستاجوف)قلم( •

 صـحيح  و دارد اشـاره  قلم سر شكاف و بفاق مشتق است، كاواك و تهي ميان بمعني اجوف
 با نشده خواسته كه عربي صرف اصطالح معني در كلمه سه هر. استگوي و درست بمعناي
  .ارتباطست در يكديگر
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ــصب در چــون • ــزرگ، آن ن ــود، نكــرده رعايــت معرفــت و عــدل ب  الزم او صــرف ب
 16ص.شناخت
 بمعنـي  معرفـت  وعـدالت،  انـصاف  بمعنـي  عـدل  گماشـتن،  و كردن منصوب بمعني نصب

 و واجـب  معنـي  در الزم و دادن غييـر ت و بگردانـدن  معنـي  در صـرف  آشـنايي،  و شـناخت 
 خواسـت  كـه  عربـي  نحـو  اصـطالح  در كلمات تمامي و است رفته بكار ناگزير و ضروري
  .است تناسب در يكديگر با نيست، سخنور

 مـستقيم  ميـزان  و ميپـرد  اصـلي  بـرج  بـه  قالـب،  تنگ قفص از جان نشين سدره حمام •
 90ص.درگردانيد محابا بي باد را طبيعت

 اطـالق  نيـز  فلـك  بخـش  دوازده از يك هره  ب نيز و است خانه كبوتر بمعناي اينجا در برج
 غايـب  معنـي  با فلكي دوازدهگانه بروج از هفتم برج بنام و آمده ترازو بمعني ميزان .ميشود
  . است تناسب در برج
 تلميحـي  تناسب ديگر كلمات با كلمه معاني از يكي در اي واژه:تلميحي تناسب ايهام)3-4
   :است آمده كتاب عبارت يك در تنها ايهام اين)130: 1386شميسا.(ندميك ايجاد
 عـراق  پيـشگان  شـاگرد  از...گـويي  هرزه و وقاحت و رويي خيره و بسفاهت بزرگ اين •

 بمعنـي  عبارت در عوان 77 ص »ذَلك بينَ عوانٌ« نه كمال بحد يعوان و آمده سر بر ،باتفاق
 ميـان  متوسـط  كه عوان بقره معناي در اما) 1375معين.(است حسبت و ديوان اجراي مأمور
ا « بقره سوره از هشتم و شصت آيه به اشاره با) 1377دهخدا.(است جواني و پيري قَـرَةٌ  انّهـب 

  .آفريند مي تلميحي تناسب ايهام »ذَلك بينَ عوانٌ بِكر ال و فَارِض ال
 ديگرسـت  كلمـه  از يجزئ و كلمه يك بين تناسب ايهام گاهي:تناسب ايهام به ملحق)4-4
  :ميشود ساخته طريق بدو كه

 ديگـر  كلمات با آنها از يكي.ميكنيم تقسيم داري معني اجزاي به را مركبي واژه)1-4-4
 كتاب در مرتبه سيزده حدود ايهام اينگونه)  129: 1386شميسا.(ميكند ايجاد تناسب نوعي
        3:ميكنيم ذكر آنرا از هايي نمونه كه است رفته بكار
 آفتـاب  آنكـه  از پـيش  تا يازان غمام از برق چون ظالم تاريكي در)تاتار لشكريان( •

 41ص.دريده قتال صف گردد در پرده صبح چون و باشند كشيده شمشير زند تيغ
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 و قتـال  صـف  ، شمـشير  بـا  آن از منتـزع  تيـغ  و خورشيدست طلوع بمعني آفتاب زدن تيغ
 .است تناسب در دريدن

 جعبـه  چـون  باش كاربي روزگار اي و انداختي تير همه ونچ گذار فرو پيكار مرگ اي •
 50ص.بپرداختي

 رزم و جنگ بمعني آن در كار لفظ و سرگرميست و مشغوليت بي بمعني بيكار مركب صفت
  .است تناسب در )تركش و تيردان(جعبه تير، پيكار، واژگان با
 اسـت  يدهرسـ  بلـب  مكايـد  از جـان  ، بـدار  شرمي آخر است، آمده بجان شدايد از دل •

 112ص.آر ميان با آزرمي
  .ميباشد رابطه در لب و جان و دل با) قرارده ميانجي و واسطه ( آر ميان با فعل در ميان

 آن از يكـي  .ميكنـيم  تقسيم دار معني جزء بدو را بسيطي حكم در يا بسيط واژه)2-4-4
 كتاب عبارت هس در ايهام نوع اين. ميكند ايجاد تناسب نوعي عبارت از اي كلمه با اجزاء
  : است آمده
 15ص.نهاد نتوان دانفرق فرق بر پاي مجرد ريزه بفضل •

  .است تناسب در پاي و فرق با)اصغر دب در درخشان ستاره دو (فرقدان از منتزع فرق،
 44ص.بتاختي جنگ وقت بچنگ و برفتي شير روي در شيربشم •

  .است تناسب در چنگ و شير با شمشير از تفكيك به شير واژه
 65ص.كرد قطع برهنه پا سرو شش پنج با هاييتنب...را حراميان مكامن و اكراد يدمصا •

 .است تناسب در پا سرو با تنهايي در تن واژه
 
  :تضاد ايهام)5

 معنـا  يـك  در تنهـا  آنـرا  سـخنور  امـا  معناسـت،  دو داراي واژه: اول نوع تضاد ايهام)1-5
 و تـضاد  در،  عبـارت  در ديگـر  اي واژه بـا  مقـصود  غيـر  معناي در واژه پس .است بكاربرده
  :   است آمده كتاب عبارت دو در تنها ايهام اين) 140: 1385كزازي.(است ناسازي

 20ص .گردانيدند بر پشت نبود مقام روي چون •
  .تضادست در پشت با پيش معناي در و طاقتست و امكان بمعني عبارت در روي كلمه
 36ص.شنود خواهد من از نخست گرداند، تلخ عيش مذاق كه ناخوشي خبر آن •
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  .تضادست در ناخوشي با نشاط و خوشي معني در و زندگانيست معني در عيش
 يـك  تنهـا  سـخنور  .دارد معنا دو هريك عبارت واژگان يا واژه  :دوم نوع تضاد ايهام)2-5
 ناسـازي  و تضاد در يكديگر با نشده خواسته معاني در آنها و است كرده اراده را آنها معناي
  :است شده ذكر مورد دو در تنها نيز ايهام اين) 141:همان.(هستند

 راهـست  منـزل  شـش  پنج موغان تا آنجا از كه زنجان در تا را تاتار لشكر اجتماع خبر •
 17ص.كرده استماع

 دو ميـان  مـسافت  بمعنـي  منـزل  .اسـت  گـذرگاه  و معبر غايب معني در و دروازه بمعني در
 .اسـت  توقفگـاه  و آمـدن  فـرود  جـاي  غايب نيمع در و )1377دهخدا (كاروان استراحتگاه

  .تضادند در يكديگر با عبارت گزارش در مقصود غير معاني
ـ  خمـول  حـضيض  از و رسـاند  بـافالك  خـاك  از بايمـاني  كه عنايت بنظر •  قبـول  اوجب

 71ص.برآرد
 محـيط  از نقطه نزديكترين و نجومي اصطالح مقصود غير معني در و پستي بمعني حضيض
  .است عالم مركزب نسبت مركز خارج
 كـه  مركز خارج فلك از ايست نقطه و نجومي اصطالح غايب معني در و بلندي بمعني اوج

  )همان.(است حضيض با تضاد در و عالم مركز از نقاط دورترين
 كـه  آنچـه  با اي كلمه گاه)131 : 1386شميسا ( :كلمات معني الزمه ميان تضاد ايهام)3-5
 تنهـا  ايهـام  ايـن . ميباشـد  پيوند در ديگرست لماتك اصلي معني وجودي مشخصه و الزمه
  :           است شده ذكر كتاب در يكبار
 10ص.بگذرد آب از آينه هر فرصت اين در خاكسار تاتار كه شده روشن آفتاب چون •

 بـا  نـوراني  و تابنـاك  معني در و آشكارست و واضح ، بديهي بمعني عبارت در شده روشن
 .ميباشد تضاد است،در ظلمت و تيرگي آن الزمه كه )1357تبريزي خلف)(مانند خاك(خاكسار كلمه
 كـه  ديگرسـت  كلمه از جزئي و كلمه يك بين تضاد ايهام گاهي :تضاد ايهام به ملحق)4-5
  :ميشود ساخته طريق بدو

 ديگر كلمات با آنها از يكي .ميكنيم تقسيم داري معني اجزاي به را مركبي واژه)1-4-5
  .دميكن ايجاد تضاد رابطه
  : است آمده متن عبارت دو در ايهام نوع اين
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 53ص. مينهاد بودند روياروي كه اي بطايفه روي بودند پشت پس كه طايفه اين از •
ه  آورد، مي روي( مينهاد روي مركب فعل در روي بـا  پـيش  بمعنـي  )ميـشد  راهـي  و متوجـ 

  .ميسازد تضاد ايهام پشت و پس كلمات
 الحياةَ انّ زر فَياموت« فرياد ضجرت غايت از ديد غم جفت مرا چون گشته طاق طاقت •

  113ص.رساند آسمان بر »ذَميمة
 ايهـام  جفـت  بـا  فرد بمعني آن از منتزع طاق و است طاقتي بي نهايت معني در گشتن طاق
  .ميسازد تضاد

 آن از يكـي .ميكنـيم  تقسيم دار معني جزء بدو را بسيطي حكم در يا بسيط واژه)2-4-5
 عبـارت  دو در ايهـام  نـوع  ايـن . ميكند ايجاد ناسازي و تضاد عبارت از اي هكلم با اجزاء
  : است آمده كتاب

 جـوي  آب ماننـد  سـوزانيدي  آتـش  بـه  را خويـشتن  آن، اكتـساب  جهـت  كـه  روييآب •
  7ص.ريخت

 .است تضاد در آتش واژه با) ناموس و شرف و اعتبار(آبرو گونه بسيط واژه در آب
 هراسـاني  آسـاني  تـن  عاقبـت  تـا  داده در كانيدوسـت  دور ارغواني شراب در اي طايفه •

  40ص.كامي دشمن دوستكاني و بارآورده
) 1377دهخـدا )(بـزرگ  قدح نيز و نوشند دوستان بياد كه شرابي(دوستكاني از منتزع دوست

 .است تضاد در دشمن با
  
 بكـار  مختلـف  معنـاي  بـدو  يكديگرنـد  متـرادف  كـه  لغت دو ايهام اين در :ترجمه ايهام)6

 ايهـام  ايـن ) 132: 1386شميسا.(است فارسي يكي و عربي يكي معموالً واژه دو اين ندميرو
  :ميكنيم بيان ذيل در را آنها از نمونه چند كه شده بيان كتاب عبارت هفت در
 4ص.نرسانيد بجگر مصائب تير هزار كه نگردانيد دل نصيب آرزو اقسام از يسهم •

 عبارت در تير با كه) 1377دهخدا(تيرست بمعني عربي در و است بهره و حصه بمعني سهم
 تبريـزي  خلـف (اسـت  بهـره  و حـصه  معنـي  نيـز  فارسـي  در تير البته. ميسازد ترجمه ايهام

  .ميكند چندان دو را كلمات تناسب زيبايي كه)1357
  12ص.ني سهل راند سهل و حزن بر خون سيالب كه اي صاعقه •
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، )همـوار  و نـرم  زمـين (ستنخـ  سـهل  از اي ترجمـه  غايـب  معنـي  در و آسان بمعني سهل
  .است) 1377دهخدا(
 آن در روي تاريـك  غـراب  داشـتي  وطـن  آن در چهـره  آفتاب غزال كه مروجي بديدم •

 94ص.نشسته
 غــزال لــذا.اســت شــده ماننــد اي بــره آهــو بــه آفتــاب ، آفتــاب غــزال تــشبيهي اضــافه در
 .است عبارت در آفتاب ترجمه) همان)(آفتاب(
  

 كه ديگرست كلمه از جزئي و كلمه يك بين تضاد ايهام اهيگ :ترجمه ايهام به ملحق)1-6
  ) 133: 1386شميسا( :ميشود ساخته طريق بدو

 در اي كلمـه  آنهـا  از يكـي  .ميكنيم تقسيم داري معني اجزاي به را مركبي واژه) 1-1-6
  .ميكند ترجمه را عبارت

 :است شده بيان كتاب عبارت سه در ايهام اين
 خواهـد  سـبكبار  رفيـق  اسـت،كدام  كـرده  بـار گران محنـت  ءاعبا كه را آمده بجان جان •

 5ص.كرد
  . ميكند ترجمه را )گراني بارو (اعباء واژه گرانبار مركب صفت از منتزع بار
 آورد بار وخامت آينه هر آن عاقبت ،كه خدمت از شود، انداخته گردن از عقيله اعباءآن •

 12ص.نمايم استعفا
  . ميسازد ترجمه ايهام) گراني و بار(اعباء كلمه اب) دادن نتيجه(بارآوردن از منتزع بار
 باهمـه  سـحاب  و ...گـذرد  آن بـاالي  بـر  دراز دم بچند تيزگامي آنهمه با باز كه كوه آن •

 106ص.كشد دامن آن اذيال در تندي
 از اي ترجمـه ) سـيركردن  تـأني  و آهـستگي  بـه  (كـشيدن  دامـن  مركـب  فعل از منتزع دامن
  .است )دامنها ذيل، ج(اذيال

 آن از يكـي  .ميكنـيم  تقسيم دار معني جزء بدو را بسيطي حكم در يا بسيط واژه)2-1-6
  : است آمده كتاب عبارت دريك تنها ايهام نوع اين. ميكند ترجمه را عبارت از اي ،كلمه اجزاء

 ورق چـون  مهـر  ، كـرد  طلـوع  وار شـه  كـوه  از نوشـيروان  گوشـه  كاله چون خورشيد •
 42ص .برتافت شرقي مطلع از مهربزرج
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  .است عبارت در خورشيد از اي ترجمه بزرجمهر گونه بسيط اسم از منتزع مهر
 .ميشود ايجاد تناسب ايهام به ملحق شرقي خورشيد،كوه،طلوع،مهر،مطلع با آن ميان همچنين

 
 ايـن  اسـاس  .ميكنـد  متبـادر  خواننده بذهن را ديگري واژه سخن در اي واژه :تبادر ايهام)7

 بـذهن  كه اي واژه معموالً .است كلمه دو بودن همصدا يا بودن كلش هم بر تبادر، و تداعي
: 1386شميـسا  و 173: 1388محمـدي .(دارد تناسب كالم از كلماتي يا كلمه با ميشود متبادر
 حـال  در واژه زيرا است شده خوانده جناس ايهام ايهام اين بديعي كتب از برخي در) 133

 جناسـها  از يكـي  طريـق  از و است متجانس آنها با كه نشسته واژگان كنار در ويژه هوايي و
 هـشت  در ايهـام  اينگونـه ) 243: 1382راسـتگو .(ميگـردد  برقرار كلمات ميان پيوند اي گونه

  :ميكنيم بيان را آن از هايي نمونه كه است آمده كتاب عبارت
 37ص.شده مشغول شمشير و سنان محادثت و تحديد و تير و نيزه بتثقيف •

 را)ترسـاندن  و دادن بيم(تهديد واژه ذهن در) 1377دهخدا)(شمشير و كارد تيزكردن(تحديد
 و دادن بيم راههاي از يكي زيرا. ميباشد پيوند در شمشير و نيزه،تير،سنان با كه ميكند متبادر

  .است جنگي هاي سازه ازين استفاده تخويف،
 .ميجستند بمجره تا راه بهر قوم آثار حيات حبات سيرت مار حريصان مور آن •

  .دارد تناسب عبارت در مار و مور با كه ميكند متبادر بذهن را)مارها حية، ج(حيات واژه حيات
      بـاز  و ننمايـد  اجتيـاز  آن قالل مصايد و جبال شواهق بر انديشه بي باد كه اي بيشه •
 65ص.نكند پرواز آب عقاب مضايق و شعاب مخارم باالي احتراز بي 

 بـاز  و پروازكـردن  با ميكندكه متبادر بذهن را عقاب واژه) ردشوا راه و گريوه:عقبه ج(عقاب
  .است تناسب در
 وقـت  تزجيـه  بود، واجب كردن اعتبار كفايت كفات، استيفاي شغل مناكهت در اگرچه •
 78ص.فرمودند تفويض بدو ...را

ــه ــار (تزجي ــتن روزگ ــه )گذاش ــزويج واژه ك ــويي(ت ــذهن را)زناش ــادر ب ــد متب ــا و ميكن  ب
 .است تناسب در )ازدواج و زناشويي(مناكحت

 100ص.شد زده برهم تقدير ايماي بيك بودم گرفته برهم تدبير انگشت دهب كه حسابي •
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 و عقـود  علـم  طـرق  از يكـي  كـه  انامل عقد حساب و استعاريست اضافه تدبير انگشت ده
  .است تناسب در حساب با و ميكند متبادر بذهن را است اعداد شمارش

 بـا  ارتبـاط  در واژگـانِ  هـستند،  كننـده  ذهن،كمك به واژه يك درتبا در كه هايي پيوسته گاه
 مخاطـب  برابر در كه يستئفضا و سخنور احساس متن، هواي و حال بلكه نيستند، يكديگر

  :ميكنيم ذكر را آن از هايي نمونه زير در كه است گرفته قرار
   بغـروب  پـس  كـرد  روشـن  را تاريـك  جهـان  كـه  بـود  آفتـاب ) الـدين  جالل سلطان( •
. درنورديد بساط پس گردانيد سيراب را زمين فتنه خشكسال كه بود سحاب شدني حجوبم

 پـس  خنديد باز بود شاهي بستان گل . بسوخت پس برافروخت  .بود سلطنت مجلس شمع
 را مـرده  جهـان  بـود  مـسيح   ...بخفت پس گشت بيدار بود اسالم اهل خفته بخت .بپژمريد

 چـه  .رفـت  مغاك در و كشيد انتقام چينيان از بود كيخسرو .رفت بافالك پس گردانيد زنده
 47ميجويم؟ص چه تعسف اين از و ميگويم

     فـضاي  امـا ) 1375 معـين (اسـت  كـردن  كـج  راه و رفتن بيراه بمعني تعسف عبارت اين در
 قـرار  تـأثير  تحـت  را مخاطب آنچنان الدين جالل سلطان مرگ بر نويسنده اندوه و انگيز غم

  .ميشود متبادر ذهنش به )خوردن اندوه و دريغ(تأسف واژه كه ميدهد
 در خوارزم لشكر مهندسان كه ايست خرابه شهرك آن و رسيديم بنوشهر روز شش بپنج •

 تاتار معماران .بودند نهاده »مساكنهم اال يري ال فأصبحوا« اساس آنجا خويش مدت و نوبت
 بخنـادق  .تندنگذاشـ  خـشت  بـر  خـشت  و داشتند واجب عمارت تتمه رسيدند عقب بر كه

 102ص.نهادند باز سربسر پاليزبانان مثال بر آن حوالي و بستند در خون آب بجاي
 را بـاغ  جويهـاي  و خندقها اطراف بانان بستان كه دارد اشاره باغباني بترفند نهادن باز سربسر

 ، مغـول  بحملـه  جمـالت  كلـي  سـياق  امـا . گـردد  سـيراب  درختـان  تمام تا ميگذاشتند باز
 بچيـدن  ، خواننـده  ذهـن  كه ميگردد سبب و دارد اشاره آنان كشتار و نريزيخو ويرانگري،

  .شود متبادر يكديگر روي بر شدگان كشته سرهاي
 سركج يا نقطه لحاظ به (را عبارت در ديگري كلمه با كلمه يك :تصحيف تبادر ايهام)1-7
 يـا  كلمـه  و مـصحف  كلمـه  آن ميـان  و بخـوانيم  ديگري بنحو و ببينيم اشتباه) كاف و گاف

  )  136: 1386شميسا (.گردد برقرار تناسب كالم از ديگري كلمات
  :       است رفته بكار كتاب عبارت يك در تنها ايهام اينگونه
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 برحـدود  لشكر قصد بر كبر آن حمل ابري و ضيم آن رشح غيمي و عيث آن قطر غيثي •
  32ص.گذشتند ارمن
 قطـرات (قطر و )باران باريدن(غيث با يمبخوان غيث بتصحيف را) كردن تباه (عيث واژه اگر

 .ميسازد تصحيف تبادر ايهام عبارت، در ابر و) ابر(غيم و) باران
  
 آن و باشد معنا چند داراي لفظي كه معنا بدان ، ايهامست فروع از نيز استخدام :استخدام)8
 ديگـر  معنـي  ديگـر  جملـه  بـا  و معنـي  يـك  جملـه  يـك  بـا  كه بياورند سخن در طوري را

  ) 275: 1380همايي.(ببخشد
 بـدو  چيز دو توصيف براي شاعر زيرا.است دشوار اما انگيز شگفت و بديع ترفندي استخدام

 بـودن  بعدي دو.كند استفاده معنايي دو واژه يك از،   واژه دو آن بجاي بايد اما دارد نياز لفظ
 در آن كـشف  كـه  ميـشود  ايجـاد  كـالم  در پيچـشي  گاه و دارد پي در نيز را ايجاز واژه يك

  )  126: 1387كاميار وحيديان.(است انگيز شگفت مخاطب انديشه
 از درستي گزارش واژه معني يك با تنها ايهام در كه اينست در ايهام و استخدام ميان تفاوت
 نظـر  در جملـه  دو سـاختار  در را، معنـي  هـردو  بايـد   اسـتخدام  در امـا  ميـشود  بيان جمله
 )140: 1386شميسا.(گيريم

   
  :تشبيهي داماستخ) 1-8

 بـه  مـشبه  با ارتباط در و معني يك مشبه با ارتباط در و دارد ايهام جمله فعل) 1-1-8
  ) 137:همان.(دارد ديگري معني

  :است بكاررفته كتاب عبارت پنج در استخدام ايهام از اينگونه
 چـون  برايـشان  عـرض  و بطول ارض تا درمينورديد، را عريض و فسيح ممالك دشمن •

  30ص.ميكرد تنگ يشانا وحوصله چشم
 در(كـردن  تنـگ  كـسي  بر را عرصه كنايي عبارت معادل)مشبه(ارض با پيوند در كردن تنگ

 شـده  جمع و ريز بچشمان)نخست به مشبه(چشم با پيوند در.است) قراردادن وتنگنا مضيقه
 و صبر بي (حوصله تنگ واژه معادل)دوم به مشبه(حوصله با ارتباط در و دارد اشاره مغوالن

  . است رفته بكار) شكيبا نا و حملت
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  92 ص.بود فروبسته من كار چون رفتم كه خانه هر بدر •
 كـار  بـا  پيونـد  در و اسـت  مغلق و مسدود بمعني)مشبه(خانه در با رابطه در بودن بسته فرو

  .مقصودست آن خوردگي گره و نشدني حل)به مشبه(نويسنده
 93ص .ايستاد پاي بر اعتذار سبيل بر الم. افتاد قدم در استغفار برسم حال در ورم •
 در و پاسـت  در ورم آمدن پديد و ايجادشدن بمعني )مشبه (ورم با ارتباط در افتادن قدم در

 و الحاح و عجز نهايت كه افتادنست كسي پاي بر كنايي بمعني) به مشبه(استغفار با پيوستن
 درد گرفتن قرار بمعني )مشبه (الم با ارتباط در ايستادن پاي بر .ميگردد اراده آن از خواهش

  .عذرخواهيست  براي كردن قيام و برپاخاستن بمعني )به مشبه(اعتذار با پيوند در  و پاست در
 122ص).ام(آمده برهيچ صفر ماننده الوف و مئين از •
 ارتباط در و است وي شدن وتهيدست فقير بمعني ،)مشبه(نويسنده با پيوند در آمدن هيچ بر
  .آنست رياضي بمعني )به مشبه(صفر با
  125ص.آورم مي بر خوش يدم جگر، خون ميان از صفت نافه •
 بمعنـي )بـه  مشبه(نافه با پيوند در و كشيدنست نفس)مشبه(نويسنده با ارتباط در برآوردن دم

  .آنست برآوردن خوش بوي
 ديگـري  معنـي  بـه  مـشبه  بـا  پيوستن در و معنا يك مشبه با ارتباط در اسمي) 2-1-8
  )1386:138اشميس.(دارد
  :است آمده كتاب عبارت سه در ايهام نوع اين
 دهـر  تكـاليف  در تن و ستپريشان دلبران زلف چون روزگار احوال تصاريف از خاطر •

  7ص.ناتوان خوبان چشم مانند غدار
 زلـف  بـا  پيونـد  در و سرگـشته  و سـرگردان  بمعنـي  )مـشبه (خـاطر  بـا  ارتباط در پريشاني
  .است هژوليد و درهم) به مشبه(دلبران
 مـشبه  (خوبان چشم با ارتباط در و درمانده و عاجز بمعني )مشبه(تن با رابطه در نيز ناتوان

  .باشد داشته آنان خمار بچشم اي اشاره محتملست و بيقرارست و تاب بي بمعني )به
 تاريك و تنگ بخيل حوصله و زده محنت حال چون مغاري با پايكشان و پياده را خود •

 57ص.انداخت
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 زده محنـت  حـال  بـا  ارتباط در و پهناست و عرض كم بمعني )مشبه(مغار با ارتباط رد تنگ
)(بخيل حوصله با پيوند در و محزون و ملول بمعني )نخست به مشبهبمعنـي )دوم بـه  مشبه 

  .است ضيق و گنجايش كم
ـ  مـشبه (زده محنـت  حـال  بـا  ارتبـاط  در و ظلمـاني  و تيـره  بمعني)مشبه(مغار با پيوند در تاريك  هب
  .صفاست از عاري و پليد)دوم به مشبه(بخيل حوصله با رابطه در و حال پريشان و افسرده)نخست

 خـاك  خـرمن  عطـار  بكيل  ...پيشامدها كردن منست،تحرير چو ييرو سياه نيز كو بقلم •
 109ص .پيمودنست

) به مشبه (قلم با پيوند در و خجل و شرمنده بمعني )مشبه(نويسنده با ارتباط در رويي سياه
 .است مركب با قلم سر سياهي

  
 امـا  ميـشود  تركيـب  ديگـر  كلمـات  با معني دو در فعلي يا اسم :غيرتشبيهي استخدام)2-8

  )138:همان.(نيست تشبيهي ساختار
 :است رفته بكار كتاب عبارت يك در تنها ايهام اينگونه

 از كه يسرگذشتهاي كردن تقرير منست، احوال عرصه از ترتنگ كان استعارت، و بعبارت •
 108ص.درآورده پايم
 احـوال  بـا  پيونـد  در و گنجـايش  كـم  و انـدك  بمعني استعارت، و عبارت با ارتباط در تنگ

  .تارست و تيره بمعني
  

  :نتيجه
 دسـت  نكتـه  ايـن  بـر  و پرداختيم المصدور نفثة سبك در ايهام انواع بررسي به مقاله اين در

 بـر  دليـل  ايـن  امـا  اسـت،  مبهم موارد از بعضي در و دشوار كتاب اين نثر اگرچه كه يافتيم
 گـره  بتـوان  اگـر  واقـع  در. نيست سخنور ذهن در پيچيده فلسفه و ژرف انديشه يك وجود

  .اوست زندگي وقايع صادقانه بازتاب كه ميماند باقي تاريخ از روايتي ، كرد باز را ظاهريش
 هـاي  دسـتمايه  بمـدد  را كتـاب  از بخـشهايي  ، آگـاهي  سر از نويسنده ارزنده، كتاب اين در

 پهلـو  دو و مـبهم  ، ذهـن  از دور تـشبيهات  و اسـتعارات  بـديع،  آفرينيهاي تصوير ، شاعرانه
 بـا  بـازي  بـراي  گـاه  كه ساختاريست ايهامهاي بكارگيري در ابهام اين قوت نقطه و گذاشته
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 دسـتاويز،  بـدان  مؤلـف  آنكـه  براي گاه و كلماتست بر او تمركز و مكث ، مخاطب انديشه
 تاريخ حوادث و كتاب شخصيتهاي خصوص در روشن و شفاف نميتوانست كه را يسخنان

 از اي پـرده  در را آن و سـازد  پنهـان  خـويش  بـارگي  ايهـام  پـس  در كنـد،  منتقـل  بخواننده
 را نهفته هاي گره اين بازگشايي توان كه شوند آگاه آنها به كساني تنها و آورد در رازگونگي

  .باشند داشته
 و آگـاهي  و كلمـات  بكـارگيري  در را نويـسنده  بـاالي  تـوان  هنـري  ينشآفر اين روي بهر

 يك بعشق تا ميدارد برآن را خواننده و ميگذارد بنمايش يكديگر، با تناسب در آنها شناخت
 اوج بـه  و پـردازد  عبـارات  مكـرر  بـازخواني  بـه  او، سـخن  پنهان هاي اليه در جديد كشف

 .يابد دست شادمانگي
 
  ::نوشتهانوشتها  پيپي
  .6 خ 112ص / 8 خ 99ص / 2خ  30ص / 14 خ 10رك ص: : وارد ايهام در كلمه وارد ايهام در كلمه باقي مباقي م. . 11
/ 7 خ 25ص / 9 خ 16ص / 5 خ 7ص  / 9 خ 5ر ك ص :  باقي موارد ايهام تناسب گونـه اول    -2

 خ  98ص  / 7 خ   82ص  / 4 خ   81ص  / 8 خ   48ص  / 10 خ   45ص  / 11 خ   37ص  / 14 خ   33ص  
    .2خ 101ص / 9 خ 85ص  / 8
ص / 3 خ   48ص  / 1 خ   14ص  / 9 خ   10ص  . رك  : لحق بايهـام تناسـب مركـب         باقي موارد م   -3

  . 2 خ 97ص / 5 خ 92ص / 9 خ 88ص / 11 خ 84ص  / 5 خ 74ص / 8 خ 64ص / 6 خ 59
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