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 چکیده

ترین امکانات زبان شعری است. این ایهام یکی از مهم
-های معنایی میصنعت بدیعی را از انواع هنجارگریزی

دانند که در محور همنشینی و مجاورت که مبتنی بر 
که از  آید و کالم را با ابهامترکیب است به وجود می

دهد. فروغی عناصر مهم زبان ادبی است، پیوند می
بسطامی از شاعران توانای عصر قاجار و قرن سیزدهم 

-هجری است. عشق، عرفان و مدح مضامین اصلی غزل

دهد، وی مضامین های فروغی بسطامی را تشکیل می
عاشقانه را از سعدی و مضامین عارفانه را از حافظ وام 

های خود را به تقلید از آنها زلگرفته و بسیاری از غ
 و ابهام از دور به روان، ساده، اشعارش سروده است.

 بدیعی هایزیبایی و معنوی صنایع از سرشار و پیچیدگی

 ابزارهای از یکی و صنایع این جملۀ از ایهام است،
همین امر  کالم ادبی است در هنجارگریزی و زیباسازی

ی پرداخته و هنر و سبب شد که به بررسی این ترفند هنر
 ۀشیو توانایی شاعر را  در این زمینه بیشتر نمودار سازیم.

تحلیلی و مستند به  -به کار رفته در این مقاله توصیفی
انواع  بسامد آماری است. به اینگونه که ابتدا تعریفی از

شود و سپس به استخراج دقیق بسامد انواع می ایهام ارائه
 خواهد شد. نتایج بررسی ایهام و تحلیل آنها پرداخته

دارد که  فروغی برای چند صدایی کردن  حکایت از آن
 ای به این ترفند داشته است.اهتمام ویژه شعر خود
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Abstract 
Poly semic( Ambiguity) is one of the most 
important features of poetic language. It is 
thought that This figure of  speech  is  kind  
of semantic norms which is created in 
proximity and companion. Base that is 
based on combination and it binds speech to 
ambiguity which is of important elements of 
litrary language. Foroughi Bastami is one of 
the most outstanding and capablepoets of 
the Qajar era and thirteenth century. He is 
the master of his contemporaries. Love, 
mystrisim, and praiseare the basic topics of 
Bastami's sonnets. His romantic themes are 
taken from Saadi and mystical themes from 
Hafez, and many of his lyricsareimitated 
from them. His poems are plain, 
comprehensive and free from ambiguity and 
complexity. Ambiguity kind’ of this figures 
of thought and one of semantic norms of 
litrary language, This matter led consider 
ambiguity, and then to appear the ability and 
art of poet in this field. the applied method 
in this analytic-discreptive article, is based 
on the data, in this way first three 
comperhensive defenitions were showed 
kind’s pun, and then accurate drawing of 
frequency pun, kind’s and analysis of them. 
Results of this study indicate Preportional 
ambiguity with frequency of 33/7 is the 
most frequent figure and blame like praise 
with frequency of zero is the least frequent 
one, and foroghi has special effort to this 
nice trick. 
 
Keywords: Foroughi Bastami, Ambiguity, 
Figures of thought, Rhetoric, Sonnets. 
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 مقدمه

وعی شگفت ن ومعنایی  -ایهام یک ترفند زبانی

است. ایهام از آن روی که چند معنا کاری با زبان 

-جمله فرامی عبارت و قالب واژه، را در چند معنی

 قصر ازیجا زیبا از ظریف و ای دقیق،گونه خواند،

زبان حجم زیادی پیش ۀمرحلدر  است. در ذهن و

سوی زبان که به دارند  تصاویر وجود از معانی و

 ا فقط یک معنا وامّ ،آورندهجوم می برای حضور

معانی دیگر  و کندتصویر مجال ظهور پیدا می

لذا  ؛مجال ظهور نیابند و غایب باشندممکن است 

قبل از زبان  زبان وپیش تصاویر موجود در معانی و

سوی ه مستعد هستند که همگی ب بسیار متنوع و

 شوند.اما بیان نمی؛ آورندی میزبان برای بروز رو

-ایهام ابزاری است که چند معنی موجود در پیش

مجال  یک ساختار زبان فرصت بروز و زبان را در

 شاعر در روست کهشاید از همین. دهدظهور می

به مخاطب انتقال را قالب الفاظی اندک چند معنا 

آشکاری  رغم معنای صریح وبهیک واژه  دهد.می

تری نیز مخفی ه دارد، بر معنای دورتر وکه در جمل

شیرین  کند. ایهام نوعی شگفت کاری وداللت می

کاری ادبی نیز هست، زیرا وقتی مخاطب با کمی 

از لفظ یا عبارت  دقت، معنایی دیگر چالش و

مل بیشتر أت میلش به خواندن و لذت و یابد،درمی

های معنایی هنجارگریزی ایهام یکی از شود.می

ه در محور همنشینی و مجاورت و براساس است ک

گیرد و با ابهام که یکی از عناصر ترکیب شکل می

های یابد، زیرا واژهمهم زبان ادب است، پیوند می

مندی چند معنایی در نظر خواننده حالت گمان

را  تأویلشکنی و ساخت ۀکند و زمینایجاد می

پو برای او فراهم می سازد و ذهن خواننده را به تکا

اندازد و خواننده پس از دستیابی به و تالش می

رسد و معانی گوناگون به اعجاب، التذاذ و اقناع می

کاربرد ایهام مورد توجه جدی شاعران  ،رواز این

تحقیق  ۀلئبرجستۀ ادب فارسی بوده است. مس

حاضر این است که با وجود بسامد کاربرد بسیار 

زل فروغی قابل توجه این امکان مهم هنری، در غ

بسطامی، شاعر توانای قرن سیزده هجری و عصر 

قاجار، این ترفند هنری در شعر وی بررسی نشده 

است. همین امر سبب شد که به بررسی آن در 

های چندصدایی فروغی پرداخته و هنر و غزل

 توانایی شاعر را در این زمینه بیشتر نمودار سازیم.

 و عاریفت در هاییتفاوت با توجه به اینکه گاه

 برای مقاله این در خوردمی چشم به ایهام مصادیق

تر جامع و بهتر ها و شناختگوناگونی این رفع

 به سپس و شده ارائه تعاریف مختلف ایهام انواع

و  شده است پرداخته ایهام انواع از هاییمثال ذکر

 انواع بسامد و فراوانی نمودار، رسم با پایان در

. نشان داده شده است های فروغیدر غزل ایهام

تحلیلی با  -روش به کار رفته در این مقاله توصیفی

 استناد به آمار است.
 

 های تحقیقپرسش
آیا ایهام در غزل فروغی باعث ابهام در معنا . 7

 شود؟می

 ند؟اانواع ایهام در غزل های شاعر کدام .2
 کدام یک از انواع ایهام در غزل وی بسامد .4

 باالتری دارد؟
حافظ  ۀآیا چندمعنایی در سخن شاعر به گون. 3

 طبیعی و دلپذیر است؟
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 پیشینه تحقیق

های فروغی زمینۀ ایهام و یا غزل هایی درمقاله

 «حافظ و ایهام»دو مقالۀ  مانند است نوشته شده

سازی و سبک سعدی در ایهام»و  (7483)

پور از احمد غنی «گستردگی آن در غزلیات او

ه ترتیب در مورد ایهام در (، که ب7450) ملکشاه

غزل حافظ و چگونگی ساخت ایهام در شعر 

کند. فهمی از رندی حافظ از سعدی بحث می

حافظ  ۀ(، به استفاد7485) دوست سبزعلیجهان

های وی اشاره دارد، ایهام از ایهام تبادر در رندی

(، 7410) در شعر فارسی از سید محمد راستگو

تلف ایهام در که نگاهی کلی است به انواع مخ

شعر فارسی، رویکردی به ایهام در غزلیات 

(، تحقیق دیگری 7485) حافظ از حمید طاهری

است که به این مقوله در شعر حافظ پرداخته 

است چرا که ایهام و چند معنایی و چند صدایی 

ترین ویژگی سبکی اوست. بودن غزل حافظ مهم

 آمیز در قرآن کریم ازهای ایهامایهام و آرایه

گونه که از ( نیز همان7485) حسن خرقانی

 ۀآید به کاربرد ایهام در این معجزعنوان آن برمی

حاضر و در  عنوان با ایمقاله پردازد ولیکالم می

 فروغی میرزاعباس هایبررسی غزل ۀزمین

 .نشد بسطامی در میان تحقیقات پیشین مشاهده
 

 های فروغیغزل و مضامین ویژگی

 یف و دلنشین است.های فروغی لطغزل

 نمایشبا بیانی ساده و روان در  شاشعار

های او احساسات او سروده شده است. در غزل

افکار لطیف و تعبیرات ساده به دور از هرگونه 

الفاظی ساده به خواننده  ۀابهام و تعقید و در جام

شود. همین سادگی و خالی بودن کالم ه میضعر

ی است که های فروغاز تکلف ویژگی بارز غزل

« سعدی ثانی» سبب شده برخی از منتقدان عنوان

هایش به فروغی در غزل را به او نسبت دهند.

ای معتدل به ایراد صنایع مختلف لفظی و شیوه

بیتی  این شاعر در اشعار .معنوی پرداخته است

شود که به نقش و نگار صنایع آراسته یافت نمی

ت آوری نیست و تحصیالمدعی زبان نباشد. او

اما ذوق د؛ کاملی در ادب فارسی و عربی ندار

هایش در شاعری او در حد کمال است، غزل

سبکی نزدیک به حافظ و سعدی است و 

شاعر دو های خود را از این بسیاری از ترکیب

ها و ولی در عین حال ترکیب ،وام گرفته است

ای مانند زلف رسا، قامت رسا، اصطالحات تازه

، دل حسرت نصیب، کحل رنگین، عرقناک ۀگری

ثواب، برسر هر مژه گل رنگین داشتن، مشرق 

خورد. در در اشعارش به چشم می .خوبی و..

جه مصدری عالقه هایش به کاربرد فعل به وغزل

چه اشعارش از حیث علو دهد. اگرنشان می

های معنی، حدّت احساس و انسجام به پای غزل

از ا در بعضی امّ ؛رسدناب حافظ و سعدی نمی

به  ،تا حد زیادی توفیق یافته است شهایغزل

طوری که تشخیص آنها از غزل غزل سرایان 

نامی گذاشته کاری دشوار است. تشبیهات 

فروغی هم دقیق و لطیف و نمودار قدرت تخیّل 

و توصیف شاعر است. انواع جناس، ایهام، 

نشر و کنایه از صنایعی است  حسن تعلیل، لف و

شود. در عین سادگی و یکه در شعر او دیده م

گاه در اشعارش سستی و لغزشی روانی زبان گاه

 زدم ای مانند واهای عامیانهشود. واژهدیده می



 4931، تابستان 44پیاپی  ،، سال سوم، شماره سوم«های ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش» 42

 

عقب راندم(، صفا کردن )شادی و  -)کنار زدم

)فرض کردن(،  گذرانی کردن(، گیرمخوش

-های او به چشم می)ریسمان(، در غزل کالف

ناب دیده هایش نیز اطخورد. در بعضی از غزل

شود و در پایان اغلب اشعارش تخلص می

شعری خود را گنجانده است. اشعار فروغی 

توان لطیف و دلنشین است و کمتر بیتی از او می

آن  ۀمایاشعار ضعیف و کم ۀیافت که در زمر

 دوره باشد.

بازگشت  ۀهای دورمعانی و مضامین غزل

 .کنده نمیضدگرگونی و تحول قابل لمسی عر

 گوید:شعر بازگشت می ۀگرودی دربارشمس لن

شعر شاعران این دوره گویای احساسات روحی »

زیرا که شعر  ؛و هیجانات درونی شاعر نیست

کند و زنده و سالم از زندگی روزمره تغذیه می

شعری که آبشخور زندگی آن نه زندگی جاری 

بلکه دیوان شاعران قدیم است، شعری مرده و 

دیم است. شاعران های قمربوط به همان سال

)شاعران  غزنوی ۀبازگشت مثل شاعران دور

ۀ کردند و مثل شاعران دورشادخوار( زندگی می

زدند و هرچه )شاعران محروم( حرف می مغول

این  ،آییمکه از شاعران اولیه بازگشت به بعد می

 اینان غمگینانه شعر .بینیمتر میویژگی را پررنگ

راقی دیده گفتن را در دیوان شاعران سبک ع

های هجران به همین جهت است که ناله بودند و

-و رنج حرمان و جور و جفای معشوق و بی

-وفایی یار در شعر این شاعران به چشم می

فروغی نیز  (765: 7412لنگرودی، )شمس«. خورد

-از شاعران این سبک است و شعر او از ویژگی

های او به های این دوره مستثنی نیست، در غزل

های امین و محتوای تکراری و ترکیبجز مض

معمول شعر فارسی نوآوری و تازگی قابل 

ای نمودار نیست و گاهی درونیات خود مالحظه

کند، نوتری عرضه می ۀرا در زبان و جام

کننده اوضاع اجتماعی نیست. اشعارش منعکس

 ند از: عشق، عرفان،امضامین شعری او عبارت

فراق یار، غم و ناامیدی، شکایت از جور و 

آرزوی وصل، وصف زیبایی معشوق، وصف 

نوشی، به سخره گرفتن شیخ و شراب و باده

-زاهد و مدح... فروغی نیز همچون حافظ غزل

در ابیات  های مدحی دارد و مدح او معموالً

پایانی غزل خالصه شده است و از روی انجام 

 وظیفه و گذران زندگی است.
 

 روش ایهام  

ک معنا داللت دارند، اما گاهی معموالً الفاظ بر ی

برخی الفاظ زبان ادبی، بیش از یک معنا دارند و 

شود. ایهام همین سبب اختالل در ایجاد ارتباط می

نیز از صنایعی است که در آن لفظ بر بیش از یک 

شود که کند و همین امر سبب میمعنا داللت می

ایهام با ظرافت، سبب زیبایی و بالغت گردد، 

رسد که بیش از ای میتی ذهن به واژهچراکه وق

یک معنا دارد، بر سر دو راهی و انتخاب معنا باز 

ماند و همین، سبب بازی مقدس زبان هنری و می

فعالیت ذهن فرد و تالش او برای یافتن راه 

گردد. شاید به همین دلیل، شفیعی درست می

کدکنی، معتقد است که در ایهام، هر چه ذهن 

ای درست، بیشتر تالش کند، برای یافتن معن
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)نقل به شود. های معنایی بیشتر احساس میقرینه

 ( 790: 7483 اسفندیارپور، مضمون،

-ترین و هنریایهام پندارخیز» کزازی به نظر

بین و ترین آرایۀ درونی است؛ سخنور باریک

-کاو، الیهاندیش و نهانتواند، ژرفسنج مینکته

 ۀاری ایهام در سرودگون معنایی را به یهای گونه

های گوناگون ها و نگارهخود بیافریند و اندیشه

 )کزازی، «.نداهم فروت شاعران را بدین سان در

گونه های ایهام را اینترین ویژگیمهم (728: 7414

ترین ویژگی ایهام دو یا مهم الف(» اند:بیان کرده

عدی معنایی بودن و به عبارت دیگر چندبُچند

های دوبُعدی که دو همانند عکس ،بودن آن است

دهد. چندبُعدی بودن تصویر متفاوت را نشان می

آور زیرا در عین حال که بر زیبا است و شادی

یک معنی داللت دارد معنی دیگری را نیز به ذهن 

ایهام سخنی غیرمستقیم است. ذهن  ب( رساند.می

دار متوجه یک در اولین برخورد با کالم ایهام

شود امّا بالفاصله یا با اندک تأملی، معنای آن می

کند. این تالش ناگهان معنی دیگر آن را کشف می

آور ذهنی و به دنبال آن کشف، سخت شادی

زیرا طبق روال  ،ایهام ترفندی مهم است ج( است.

عادی زبان، هر لفظ باید بر یک معنی داللت کند 

دار دو یا چند معنا دارد به عالوه اما کالم ایهام

انگیز است و ذهن خواننده را به یع و شگفتبد

سازد و سبب برجستگی لفظ و خود معطوف می

در ایهام ایجاز هست زیرا یک  . د(گرددمعنی می

لفظ است که بر دو یا چند معنی داللت دارد حال 

آنکه در روال عادی هر معنی نیاز به لفظی 

  (723: 7484 )وحیدیان کامیار،«. جداگانه دارد

 تخییل( ام )توریه، توهیم،ایه. 4

ای به کار رود که ایهام آن است که در کالم واژه

دارای دو معنی نزدیک و دور باشد و ابتدا معنی 

نزدیک آن در ذهن ما تداعی شده و سپس معنی 

ایهام به گمان افکندن است و یابیم. دور آن را می

این صنعت چنان بود که لفظی ذومعنیین به کار 

خاطر سامع  یب و یکی بعید تادارد، یکی قر

ل معنی ئنخست به معنی قریب رود و مراد قا

صاحب  (469: 7460 )رازی، .«غریب باشد

توریه آن »گوید: در تعریف ایهام می انوارالبالغه

است که لفظی که دو معنی داشته باشد یکی 

قریب و دیگری بعید مذکور شود و اراده معنی 

خواه آن دو معنی  بعید از او شود با قرینه خفیه،

هر دو حقیقی باشند یا مجازی، یا یکی حقیقی 

 (440: 7416 )مازندرانی،«. باشد و دیگری مجازی

ای ایهام آن است که سخنور واژه  کزازی به نظر

خود به کار ببرد که  ۀچنان نغز در سرود را آن

بتوان از آن دو معنا را دریافت: یکی معنایی که 

شود؛ و آن را میباره دریافت نخست و یک

نامیم و دیگر معنایی که با معنای نزدیک می

برند و آن را درنگ و کاوش در بیت بدان راه می

و از  (725: 7414)کزازی،  «خوانیممعنای دور می

سخنی است که دارای ایهام نظر وحیدیان کامیار 

دو معنا باشد؛ یکی معنای دور که معنای 

ک. باید غیراصلی است و دیگری معنای نزدی

ها معنای دور و دانست که در بعضی ایهام

نزدیک وجود ندارد و هر دو معنی ارزش برابر 

عالوه بر  (724: 7484 )وحیدیان کامیار،«. دارند

حقایق ، معیار جمالیهای کتاب در تعاریف باال
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، درّۀ نجفی، ابدع البدیع، مدارج البالغه، الحدایق

فنون ، الغهنوارالب، امعالم البالغه، درراالدب
 نقدالشعر و بدیع آهنی، بالغت و صناعات ادبی

در اشعار  نیز به این صنعت پرداخته شده است.

بعضی از شاعران فارسی زبان هم به این صنعت 

پیشرو فروغی  توجه شده اما در غزل حافظ،

فروغی  ترین ویژگی سبکی است.ایهام شاخص

د نظیر که چنبی ۀبسطامی نیز از کاربرد این آرای

معنایی شدن و زیبایی شعر را در پی دارد، نهایت 

استفاده را کرده است و درصد کاربرد آن در 

 رسد:% می9/77 کالم هنری وی به

 عُشّاق را جمعیتام آشفته خاطر کرده

 ام زلف پریشان تو راهر شب که یاد آورده

 (5 :7413 )فروغی بسطامی،

 آسودگی( .2 ،گروه .7)

 ان بده و دَم مزنرسی جچون به لبش می

 دادن است رواننرخ چنین گوهری نقـد 

 (92 )همان: 

 جان( روح و .2، رایج. 7)

 پرده کِشیدمتا به خیال از رخ تو 

 پردۀ چشمم نگار خانۀ چین است

 (95 )همان:

 نقاشی کشیدن(  .2 ،پرده را کنار زدن. 7)

 نـه عجـب مَردُمسیـل اشـک ار بِکَنَـد خـانۀ 

 تری نیست که نیستنان چشم کُکز غمت گریه

 (16 )همان: 

 مردم( .2، مردمک چشم. 7)

 تو بر آتش عارض شب و روز  هندویخال 

 پـی احضـار دل سـوختگان فلفـل داشـت

 (82 )همان:

 خال غالم هندوی تو( .2، خال سیاه تو. 7)

 تا آینه از خوبی خود باخبرت کرد

 نِگرانتخـود را نِگَرانیّ و جهانی 

 (81 ن:)هما 

 دلواپس تو( .2، بیننده تو. 7)

 تا طرّۀُ طرّارت زد دست بـه طرّاری

 دستانتدست همه بربستی، فریاد ز 

 (85)همان: 

 تو( ۀنیرنگ و حیل .2، هایتدست .7)

 

 ایهام دوگانه خوانی . 2

را  ایخوانی آن است که بتوان جملهایهام دوگانه

-نهایهام دوگابه دو صورت خواند و معنی کرد. 

خوانی به این معنی است که جمله یا عبارتی را 

بتوان به دو گونه خواند و لذا دو گونه معنی 

گفتند. کرد. قدما به آن شبه ایهام و توجیه می

بسامد تکرار این نوع ایهام  (726: 7486)شمیسا،

 % است:9در شعر فروغی 
 

 پـی بـه سـرمنـزل مقصود فروغی نبرد

 جانانه نکردآن که جان را به فدای سر 
 (774 )همان: 

، فروغی مقصود با مکث بعد از واژۀ

شود. اما اگر مصرع را مخاطب قرار داده می

شود: تا بدون مکث بخوانیم معنی بیت چنین می

کسی جان را فدای جانان نَکُند، به سَرمنزلِ 

 بَرَد. مقصودِ فروغی پی نمی

 گِـرد مه خط سیه کار نداری، داری

 تار نداری، داری روز روشن به شب
 (402)همان: 
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الی ادا ؤو س نداری با مکث بعد از واژۀ

شود: این صفات معنی چنین می داری ۀکردن واژ

را  نداری ذکر شده را دارا نیستی. اما اگر واژۀ

شود: این الی ادا کنیم معنی چنین میؤغیر س

 صفات ذکر شده را دارا هستی.
 

 ایهام تناسب  . 9

ای به کار ست که در کالم واژهایهام تناسب آن ا

که مورد نظر شاعر  -رَوَد که دارای دو معنای دور 

 -که مورد نظر شاعر نیست  -و نزدیک  -است 

باشد، آن معنایی که مورد نظر شاعر نیست با کلمه 

یا کلماتی از کالم رابطه ایهام تناسب دارد. همایی 

آن است که الفاظ جمله در آن معنی که » گوید:می

راد گوینده است با یکدیگر متناسب نباشد؛ اما در م

: 7463 )همایی،«. معنی دیگر تناسب داشته باشد

آن عبارت » گوید:می معالم البالغهصاحب ( 212

است از اینکه دو معنی غیرمتناسب را به دو لفظ 

تعبیر نمایند که یکی از آن دو لفظ دو معنی داشته 

عالً مقصود باشد و از این دو معنی معنایی که ف

 )رجایی،«. نیست با معنای لفظ دیگر متناسب باشد

یکی از انواع ایهام، » گوید:تقوی می( 434: 7495

ایهام تناسب است و این صنعت، چنان است که دو 

معنی غیر متناسب را به دو لفظ تعبیر نمایند که 

یکی از آن دو لفظ دو معنی داشته باشد و معنی 

ا معنی آن لفظ دیگر دومش که غیر مقصود است ب

به بیانی ( 244: 7410 )تقوی،«. تناسب داشته باشد

ای از کالم دارای دو معنا است، تر اینکه واژهساده

در معنایی که مورد نظر نیست با کلمه یا کلماتی از 

کاربرد ایهام تناسب در  تناسب دارد. ۀجمله رابط

 % است.1/44شعر فروغی 

یهام تناسب گاهی ا» ملحق به ایهام تناسب:

بین یک کلمه و جزئی از کلمه دیگر است که به 

 شود: دو طریق ساخته می

داری تقسیم واژه مرکبی را به اجزای معنی. 7

کنیم. یکی از آنها با کلمات دیگر نوعی می

 کند. تناسب ایجاد می

واژه بسیط یا در حکم بسیطی را به دو جزء  .2

ای از مهکنیم. یکی از آن اجزا با کلتقسیم می

 )شمیسا،«. کندعبارت نوعی تناسب ایجاد می

ملحق به ایهام تناسب در سخن ( 725: 7486

 % بسامد تکرار دارد:5/20 فروغی بسطامی

 

 ت کافر توـم مسـن از چشـوان شناختـت

 به گردن است تو را مردمکه خون ناحق 

 (9: 7413 )فروغی بسطامی، 

مردم در معنی مردمک که مراد نیست با 

 ایهام تناسب دارد. ۀواژۀ چشم رابط

 شود پنجۀ شاهین محبّتباز چون 

 در هم شِکَند شهپر جبرئیل امین را
 (75)همان: 

شکاری که مراد نیست  ۀباز در معنی پرند

 ایهام تناسب دارد. ۀبا شاهین رابط

 هم دل خسرو شکست هم سَر فرهاد

 لب شِکـرعشـوۀ شیریـن تنـدخوی 

 (40)همان: 

خسرو که مراد  عنی معشوقۀشکر در م

 نیست با خسرو رابطۀ ایهام تناسب دارد.

 عُشّاقآن تُرک نوازنده به سرمنزل 

 فریاد که ننشسته و ننواخته برخاست
 (46)همان: 
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ای از موسیقی که مراد عشّاق در معنی پرده

 نیست با واژۀ نوازنده رابطۀ ایهام تناسب دارد. 

 انبه دست من آسم مِهرکَی می دهد ز 

 تر استدست مهی که از همه نامهربان
 (36)همان: 

مِهر در معنی خورشید که مراد نیست با واژۀ 

 ایهام تناسب دارد. ۀآسمان و ماه رابط

 هر کجا جلوۀ باالی تو باشد به میان

 ، سَرو کجا قامت موزون داردراستی

 (703 )همان: 

راستی در معنی موزون بودن که مراد نیست 

 ایهام تناسب دارد. ۀرابط با  واژۀ سرو

 آن نافه که بویش همه را خون جگر کرد

 سَـر زلـف چلیپـای تـو باشـد چیـندر 

                                              (720)همان: 

چین در معنی کشور چین که مراد نیست با 

 ایهام تناسب دارد. ۀواژۀ نافه رابط

 

 ایهام تضاد  . 1

ای به کار است که در کالم واژهایهام تضاد آن 

که مورد نظر  -رَوَد که دارای دو معنای دور 

که مورد نظر شاعر  –و نزدیک  -شاعراست 

باشد، آن معنایی که مورد نظر شاعر  -نیست 

نیست با کلمه یا کلماتی از کالم رابطه تضاد 

آن است که لفظ با معنی » گرکانی دارد. به نظر

م تضاد ندارد، ولکن به مراد با سایر اجزای کال

نشده  معنی دیگر ضدیت دارد، که آن معنی، اراده

و از نظر وحیدیان  (261: 7411 )گرکانی، «است

ایهام تضاد همانند ایهام تناسب است جز » کامیار

ها اینکه میان معنی دوم یک واژه با یکی از واژه

)وحیدیان «. شود نه مراعات نظیرتضاد ایجاد می

به عبارت دیگر به کار بردن  (721 :7484 کامیار،

ای که به ظاهر متضاد به دو کلمه است به گونه

آیند اما در معنایی که مورد نظر گوینده نظر می

: 7412 )احمدنژاد، .است تضادی بین آنها نیست

ای از کالم دارای دو تر واژهبه بیانی ساده (749

معناست، در معنایی که مورد نظر نیست با کلمه 

این . تضاد دارد ۀلماتی در کالم ادبی رابطیا ک

% فراوانی تکرار 1/8نوع ایهام در شعر فروغی 

 دارد:

 ز بخـت تیـره فروغی بدان که دَم نزند

 است تو را روشنبختی عشّاق که تیره

 (6)همان: 

روشن در معنی روشنایی که مراد نیست با 

 واژۀ تیره رابطۀ ایهام تضاد دارد.

 کودک خندان بخشد هر کجا جام مَی آن

 بشـو دفـتـر دانـایی مـا پـاكگـو بـاده

 (28:7413 بسطامی، فروغی) 

پاک در معنی پاکیزه که مراد نیست با واژۀ  

 آن ناپاکی است رابطۀ ایهام تضاد دارد. ۀمَی که الزم

 شیرینیمـذاق عیـش مـرا تلـخ کـرد 

 که تلخ کام لبش صدهزار فرهاد است
 (48 )همان: 

ی در معنی طعم شیرین که مراد شیرین

 .نیست با تلخ رابطۀ ایهام تضاد دارد

 من با لب شیرین تو زاندازه گذشت صبر

 تَنگ شد حوصله تُنگ شِکّری پیدا نیست
 (14 )همان: 

آن تلخی  ۀصبر در معنی نوعی از گیاه که الزم

 است با شیرین و شکر رابطۀ ایهام تضاد دارد. 
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 ن حیراننداهـل معنـی همه از حالت م

 زیبای توام صورتبس که حیرت زدۀ 

 (754 )همان: 

صورت در معنی ظاهر سخن یا امری که 

 معنی رابطۀ ایهام تضاد دارد. ۀمراد نیست با واژ

 نظر کُند معشوق درستیاگر به چشم 

 من از شکسته سَر او همی شکسته ترم
 (277 )همان: 

درستی در معنی کامل بودن و عاری از 

اد نیست با شکسته رابطۀ ایهام تضاد نقص که مر

 دارد.

 طفالن امروزجمعیّت شُکر ایزد که ز 

 بر سر کوی جنون جاه و جاللی دارم
 (279 )همان: 

جمعیّت در معنی آسودگی خاطر که مراد 

 جنون ایهام تضاد دارد. نیست با واژۀ

 امها شکستهمن که به قوّت جنون سلسله

 وشانزلف کج پری  راستیبسته مرا به 

 (297 )همان: 

راست در معنی موزون بودن که مالک 

 نیست با کج رابطۀ ایهام تضاد دارد.

 

 ایهام ترجمه . 9

ای به کار ایهام ترجمه آن است که در کالم واژه

که مورد نظر  -رَوَد که دارای دو معنای دور 

که مورد نظر شاعر  –و نزدیک  -شاعراست 

نظر شاعر  باشد، آن معنایی که مورد –نیست 

به  نیست با کلمه یا کلماتی از کالم مترادف است.

عبارت دیگر آن است که در کالم الفاظی آورند 

که در لغت دگر، ترجمه لفظ سابق باشد و متکلم 

به  (720: 7411 )گرکانی، معنی دیگر خواسته باشد.

در ایهام ترجمه، دو لغت مترادف، در  نظر شمیسا

ی عربی و یکی دو معنی مختلف، معموالً یک

او  (747: 7486 )شمیسا، رود.فارسی، به کار می

همچنین ایهام ترجمه را بین الزمه معنی کلمات 

داند؛ همچنین معتقد است بین یک نیز درست می

کلمه و جزیی از کلمه دیگر نیز ممکن است ایهام 

ای هم تر واژهترجمه برقرار شود. به بیانی ساده

معنایی که مورد نظر معنای واژۀ دیگر است، در 

 نیست با کلمه یا کلماتی از کالم، مترادف است.

% و ملحق به 6/4 ایهام ترجمه  در شعر فروغی

 % فراوانی تکرار دارد:9/7ایهام ترجمه 

 بـر سـر کـوی خـرابات کسـی آباد است

 دیرینه خراب است خراب مَیاز  مُدامکه 

                  (                                40)همان: 

مُدام در معنی شراب که مراد نیست با مَی 

 رابطۀ ایهام ترجمه دارد.

 تو می کُشَدم بی خطا چشمشاید اگر 

 خطا کردن است عینشیوۀ تـک خُتن 

 (94)همان: 

عین در معنی چشم که مراد نیست با واژۀ 

 چشم رابطۀ ایهام ترجمه دارد.

 ریختتیغ تو فرو  دمکه به خاک از  خونهر 

 فــردای جَــزا کـس نتـوانــد ثَمَنــش کــرد
                                                ( 705 )همان: 

دم در معنی خون که مراد نیست با واژۀ 

 خون رابطۀ ایهام ترجمه دارد.

 تـاکنـون صورتی از پرده نیامـد بیرون

 تصویر نشدصورت ش رُخکه ز معنی 

                                               (  721 )همان: 
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صورت در معنی چهره که مراد نیست با رخ 

 رابطۀ ایهام ترجمه دارد.

 سیمین تو ای سیمین ساقسینۀ از غم 

 برانند هنوزسینـه زنـن سیم بـرسنـگ 

 (                                               717)همان: 

مراد نیست با واژۀ سینه بر در معنی سینه که 

 رابطۀ ایهام ترجمه دارد.

 ش مُهری به جبین دارندمِهرخوبان همه از 

 صبـاحت را طالع ز جبینش بین خورشیـد

 (256 )همان: 

مِهر در معنی آفتاب که مراد نیست با واژۀ 

 خورشید رابطۀ ایهام ترجمه دارد. 

 ییسودامایۀ هر  سیههـم از آن موی 

 یوسف هر بازاری هم از آن روی نکو
 (251همان:) 

سودا در معنی سیاهی که مراد نیست با 

 سیه رابطۀ ایهام ترجمه دارد.
 

 ایهام تبادر  .1

بیشتر اهل بالغت نظر واحدی در مورد این نوع 

ای از کالم، واژۀ دیگری را که واژه». از ایهام دارند

با آن )تقریباً( هم شکل یا هم صداست به ذهن 

-ای که به ذهن متبادر میعموالً واژهتبادر کند. م

 )شمیسا،«. شود با کلمه یا کلماتی تناسب دارد

تبادر در لغت، به معنی با هم »و یا  (744: 7486

شتافتن و پیشی گرفتن از یکدیگر است. در بدیع، 

ای در سخن، واژۀ دیگری را که آن است که واژه

ر با آن متشابه است به خاطر آوَرَد و به ذهن متباد

شود، با ای که به ذهن متبادر میسازد. معموالً واژه

 )نوروزی،«. های سخن تناسب داردبرخی از واژه

توان تبادر که آن را نوعی ایهام می» (217: 7412

ای در کالم، واژۀ دیگری خواند، آن است که واژه

را که نوعی هم شکلی یا هم آهنگی با آن دارد به 

بسامد  (772: 7488 ،)صادقیان«. ذهن متبادر کند

 % است.7/73 ایهام تبادر در شعر فروغی

 حیف و صد حیف که در پای دَم شمشیرش

 کُند عطشان را سیرابایـن قـدر نیست که 

 (                         79: 7413 )فروغی بسطامی، 

کند و با سیراب، سَراب را به ذهن متبادر می

 کند.عطش رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می

 خُتن را مُشکبر خاک فشاند آب رُخ 

 هر نافه که از طرّۀ پیچان تو برخاست
 (                                                  46)همان: 

کند و با مُشک، مَشک را به ذهن متبادر می

 کند.آب رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می

 مـن و آن صــورت زیبــا فـروغـی

 نیست گِلیب و که این معنی به هر آ

 (87)همان:

کند و با گِل، گُل را به ذهن متبادر می

 کند.زیبایی رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می

 چـهـرۀ شـاهـد مقصـود نخـواهـد دیـدن

 خواهد رفتخطا هر که در حلقۀ رندان به 

 (82)همان: 

کند و با چهرۀ خطا، شهر ختا را متبادر می

 کند.میشاهد رابطۀ ایهام تبادر ایجاد 

 خـدایـی عـالَـمگـر آدمـی درآیـد در 

 آدم ز نو توان ساخت عالَم بنا توان کرد
                           (                    777)همان: 

کند و با خدا عالَم، عالِم را به ذهن متبادر می

 کند.رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می
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 به دامن نشانمش زیادهگفتم مگر 

 از میـانه و مستـی بهانـه کـرد برخـاست

 (779 همان:) 

کند و با زیاده، ز باده را به ذهن متبادر می

 کند.مستی رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می

 شاهین اجل باک ندارد چنگُلاز 

 هر صید که در پنجۀ صیّاد من آمد

 (                                              747)همان: 

کند و با ا به ذهن متبادر میچنگل، جنگل ر

 کند.صید و صیّاد رابطۀ ایهام تبادر ایجاد می

 مَی باقی ز کف ساقیّ مجلس بِستان

 اشـآسوده دل از کوثر و فردوس برین ب

 (                                              719: )همان 

کند و با بِستان، بُستان را به ذهن متبادر می

 کند.یهام تبادر ایجاد میفردوس رابطۀ ا

 بر فراز قدّش آن روی فروزان بنگر

 بهتر از اینقَمَری کز سَر سَرو نتابد 

 (                                              217 )همان: 

کند و با قَمَری، قُمری را به ذهن متبادر می

قُمری بر درخت سرو  ۀسرو )که معموالً الن

 در دارد. است( رابطۀ ایهام تبا

 

 غفال  ا

یکی از فروع روش ایهام، روش اغفال است به 

این معنی که جمله به نحوی باشد که خواننده 

در بادی امر خالف نظر گوینده را توهم کند و یا 

در مراد واقعی گوینده دچار شک و تردید شود. 

 ند از:امصادیق آن عبارت

 مدح شبیه به ذم  . 4

گوینده مدح است در مدح شبیه به ذم، مقصود 

امّا به دلیل استفاده از حروف استثنا و استدراک 

کند که قصد مخاطب در بادی امر تصور می

یابد که گوینده ذّم است، اما با تعمق بیشتر درمی

این جنان باشذ کی » قصد شاعر مدح بوده است.

دبیر یا شاعر ستایش چیزی را موکد کردانذ و 

چیزی بیفزایذ به مقرر کنذ تا در مناقب و محامد 

وجهی کی شنونده بندارذ کی بخواهذ نکوهیذ و 

به ( 41: 7462)وطواط،«. از مدح باز خواهذ کشت

این صفت چنان باشد که مادح در ، عبارت دیگر

مدح به نوعی مبالغه کند که به ذم شبیه شود 

 «مدح»و به بیان دیگر ( 93: 7489)رامی تبریزی، 

بر  «ذّم» دن ودر لغت یعنی ستودن و ستایش نمو

عکس آن و به معنای سرزنش کردن و نکوهیدن 

است. مدح شبیه به ذّم، در علم بدیع آن است که 

گوینده ستایش کسی را طوری آغاز کند که 

خواهد شنونده نخست گمان کند که گوینده می

ی و نکوهش کند. اما سرانجام ویگاو را زشت

دریابد که مقصود او مبالغه در ستایش بوده 

بسامد تکرار مدح  (495: 7412)نوروزی،ت. اس

 % است:6/9شبیه به ذم در سخن فروغی 

 سیم اگر بر زِبَر سنگ ندیدی هرگز

 را دل سنگینبنگر آن سینۀ سیمین و 

 (71)همان: 

سنگین دل بودن معشوق ذم او نیست و در 

 های معشوق زیبا است.چشم عاشق تمام ویژگی

 ه حالاو ز ما فارغ و ما طالب او در هم

 و خودرایی ما خـود پسندیدن او بنگر

                   (28)همان: 
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یی عاشق ذّم أخودپسندی معشوق و خودر

آنان نیست؛ زیرا در ادب غنایی معشوق اهل ناز 

و خودپسندی و عاشق اهل نیاز و خاکساری 

 است.

 اش فتنـۀ دریـا و کـانطبـع سخـا پیشـه

 تدست کرم گسترش آفت سیم و زر اس

 (                                                 37 )همان: 

آفت سیم و زر بودن دست شاه،  ذم او 

 رساند.نیست و بخشندگی او را می

 دهد ز مِهر به دست من آسمانکَی می

 تر استانـنامهربدست مهی که از همه 

 (36)همان: 

نامهربانی معشوق هم در چشم عاشق نیکو 

 یست.است و ذم ن

 تـا آن صنـم آمـد بـِدَر از پـرده فلک گفت

 نیست دریپردهالحق که در این پرده چنین 

 (15 )همان: 

دری معشوق نیز از صفات نکوهیده پرده

 نیست و در چشم عاشق خوش است.

 سخن گفت مه بی مِهرهر شب که فلک زآن 

 یـک شـهـر بــه فـریـاد ز فـریـاد مـن آمـد
                                           (    747 )همان: 

بی مهری نیز همچون صفات دیگری که 

 ذکر شد ذم معشوق نیست.

 ها کـه نیازرد لشکر نازشچـه قلب

 چه سینه ها که نفرسود خنجر کینش
 (783 )همان: 

دل آزاری و کین کِشی معشوق نیز در 

 چشم عاشق زیبا است و ذم نیست.

 

 ذمّ شبیه به مدح . 2

ای است ذمّ شبیه به مدح در آغاز سخن به گونه

که مخاطب انتظار مدح دارد، امّا با اندکی تأمل 

یابد که مقصود گوینده ذم است. گرکانی درمی

مراد از این صنعت آنکه متکلم پس  معتقد است

از مدح صفت منفی، استثناء کند صفت مذمومی 

 «الطایل فی قوله اال الصداع»را چنان که گویی 

ا آنکه پس از اثبات صفت مذمومی، صفت ی

کند، به کلمه استثناء یا مذموم دیگر اثبات 

و در این باب استثناء و استدارک را  استدراک

به عبارت  (707: 7411)گرکانی،یک حکم است. 

-نیز می «کید الذّمُ بما یَشبهُ المدحأت»آن را  دیگر

گویند و تعریف آن به قیاس مدح شبیه به ذم 

شود، به این قرار که در اثنای مذمت معلوم می

کسی، عبارتی بیاورند که شنونده پندارد ذکر 

محامد است و پس از آن مذمت دیگر بگویند. 

ترفندی  از نظر وحیدیان( 406: 7463 )همایی،

است که ظاهراً ستایش است اما اندک تعمقی در 

کند که گوینده قصد نکوهش سخن معلوم می

این صنعت در  (50: 7484، )وحیدیان کامیاردارد. 

شعر فروغی کاربردی ندارد و بسامد تکرار آن 

شاعر ۀ صفر است. شاید به این دلیل که روحی

جو بوده و سر ناسازگاری با دیگران را مسالمت

 نداشته است.

 

 محتمل الضدّین)ذو وجهین(. 9

در محتمل الضدّین جمله به نحوی است که از 

ود. وطواط در شآن دو معنی ضد هم فهمیده می
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و این را ذو وجهین » تعریف این صنعت گوید:

نیز خوانند و جنان بوذ کی شاعر بیتی کویذ دو 

«. معنی را، معنی مدح و هجو را محتمل باشد

الضدین محتمل، به بیان دیگر (46: 7462 )وطواط،

که آن را ایهام نیز گویند و توجیه هم خوانند و 

حتمال معنی آن چنان است، کالمی گویند که ا

مدح و ذم هر دو را داشته باشند و تمیز داده 

نشود آیا مدح است یا هجا، که بر دو نوع مدح 

)نجفقلی  شبیه به ذم و ذّم شبیه به مدح است.

به نظر وحیدیان محتمل  (272: 7462میرزا، 

الضدین محتمل»الضدین نوعی ایهام تضاد است: 

ه دو در حقیقت همان ایهام است با این تفاوت ک

«. افتدباشد و کم اتفاق میمعنی آن ضد هم می

این صنعت در شعر  (723: 7484)وحیدیان کامیار،

 % بسامد تکرار دارد:7 فروغی فقط

 روزی که صف کشند خالیق پی حساب

 جرمی که در حساب نیاید گناه تو است
 (61:7413 )فروغی بسطامی، 

در مقام مدح: به علت اعتبار تو تنها جرمی 

شود،گناه تو آید و بخشیده میه حساب نمیکه ب

 است.

مقام ذم: جرم تو آنقدر سنگین است که به  در

 آید )قابل محاسبه نیست(.شمار در نمی

 

 گیریتیجهبحث و ن

به لحاظ صنایع و بدایع گوناگون از  فروغی شعر

در بدیع معنوی، فروغی  .هاستترین نمونهعالی

مهارت خاصّی  انواع مختلف ایهام را با ظرافت و

ای که این زیبایی، موجب برد به گونهبه کار می

چند معنایی شده دقت و کنجکاوی خواننده را 

انگیزد. در واقع زیبایی و گیرایی شعر برمی

فروغی بیشتر مرهون همین ترفند زیرکانه )ایهام( 

بینی وی حول این اندیشی و باریکاست و نازک

ه به ندرت چرخد. شاعر در این مقولمحور می

-گویی تمایل دارد و با استفاده از ایهامبه مبهم

های پنهان مایۀ شعر خود های شیرین و تناسب

هایش در سطح لفظ و را فرا برده است. ایهام

کند و جمله است و بر کل غزل او سرایت نمی

ای آنها را با هنرمندی در تار و پود به گونه

-ب میشعرش به کار برده که خواننده را مجذو

کند و به او مجال پرداختن به دیگر شگردهای 

دهد و این امر از هنری نهفته در ابیات را نمی

ظرافت طبع و تسلط شاعر بر زبان و معنی 

های فروغی بیشتر حول کند. ایهامحکایت می

محور احوال عشاق مشهوری چون لیلی و 

مجنون و خسرو و شیرین، وصف معشوق و 

هری او و می و میخانه های ظازیبایی و ویژگی

-چرخد و هنر و تردستی شاعر را متبلور میمی

هایش متعادل است و در این راه به سازد. ایهام

بی راهه و افراط مایل نشده و رنگ و بویی 

حافظ گونه دارند؛ امّا به نرمی، ظرافت و تراش 

های حافظ نیستند. توازن معنایی خوردگی ایهام

فروغی است، یعنی های ایهام از دیگر ویژگی

گیرد و تا حدی خواننده بر سر دو راهی قرار می

بر ترجیح دو معنی بر یکدیگر وسواس نظر پیدا 

کند، امّا پارازیت مانند نیستند و باعث ابهام می

کارگیری این ترفند هشوند و با بدر معنا نمی

آالیش خود زیرکانه در غزل ساده و بی

رده است و تصویرسازی قابل قبولی را خلق ک

باعث التذاذ روحی خواننده شده است. در این 
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درصد بیشترین  1/44روش، ایهام تناسب با 

)با  بسامد و ذمّ شبیه به مدح با فراوانی صفر

روحیۀ فروغی سازگاری ندارد؛ چون شاعر 

دشمن تراشی نبوده است( کمترین بسامد را دارا 

، ایهام 5/20 هستند. ملحق به ایهام تناسب با

، 1/8با  ، ایهام تضاد9/77 ، ایهام با7/73 در باتبا

، ملحق به ایهام ترجمه 6/9مدح شبیه به ذم با 

./  و ذووجهین با 9خوانی با ، ایهام دوگانه9/7با 

 درصد به ترتیب بیشترین بسامد را دارند.  یک
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. 72 شمارهْ .های قرآنیآموزه «.در قرآن کریم

 .24-35صص 

 بسطامی فروغی» (.7489) عبدالعلی دستغیب،

 و 245 شمارۀ. فرهنگی کیهان. «سراغزل شاعری

 .29 -47صص . 230

المعجم  .(7460) الدین محمدبن قیسشمس رازی،
به تصحیح عالمه  .فی معاییر اشعار العجم

 .زوار تهران:. سومچاپ  .قزوینی

 .«ایهام در شعر فارسی(. »7410) راستگو، سیدمحمد

 .41-84ص ص. 22شمارهْ  .مجله معارف

(. 7489) الدین حسن بن محمدرامی تبریزی، شرف

)علم بدیع و صنایع شعری در زبان  الحدایقحدایق

پارسی دری(. به تصحیح و با حواشی سید محمد 

 تهران: دانشگاه تهران. .چاپ دوّم .کاظم امام

چاپ  .البالغهمعالم(. 7495) رجایی، محمدخلیل

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. .سوم

-فهمی از رندی(. »7485) دوستپور، جهانسبزعلی

)نگاهی دیگر به ایهام تبادر در شعر  های حافظ

 صص .3شمارهْ  .مجلهْ بوستان ادب .«حافظ(

736-721. 

 .مکتب بازگشت(. 7412) شمس لنگرودی، محمدتقی
 تهران: نشر مرکز.
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چاپ  .نگاهی تازه به بدیع(. 7486) شمیسا، سیروس

 ترا.تهران: می .دوّم

زیور سخن در بدیع  .(7488) صادقیان، محمدعلی
 یزد: انتشارات دانشگاه یزد. .چاپ دوم .فارسی

رویکردی به ایهام در (. »7485) طاهری، حمید

 .28شمارهْ  .نشریهْ ادب و زبان .«غزلیات حافظ

 .774-741 صص

سبک سعدی در (. »7450) پورملکشاه، احمدغنی

بهار  .«زلیات اوسازی و گستردگی آن در غایهام
 . 19- 85 صص .2 شمارۀ .ادب

دیوان (. 7413) فروغی بسطامی، میرزا عباس
 :کومش. تهران .چاپ دوّم .غزلیات

زیباشناسی سخن (. 7414) الدینکزازی، جالل
 .تهران: مرکز .اوّلچاپ  .)بدیع( پارسی

-ابدع(. 7411) گرکانی، محمدحسین شمس العلماء

جلیل  ۀعفری و مقدمبه اهتمام حسین ج .البدایع

 تبریز: انتشارات احرار. .چاپ اوّل. تجلیل

(. 7416) مازندرانی، محمدهادی بن محمدصالح

)در فنون معانی، بیان و بدیع(. به  انوارالبالغه

تهران:  .چاپ اول .نژادکوشش محمدعلی غالمی

 مرکز فرهنگی نشر قبله.

 به فروغی عشق» (.7425) دوستعلی معیرالممالک،

 صص. 43 شمارۀ. یغما .«خانم جان خاتون

940- 925. 

زیورهای سخن و (. 7412) جهانبخش نوروزی،

 شیراز: راهگشا. .های شعرپارسیگونه

بدیع از دیدگاه (. 7484) تقی وحیدیان کامیار،

 تهران: سمت. .چاپ اوّل .شناسیزیبایی

 رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی وطواط،

تصحیح . ق الشعرحدایق السحر فی دقای(. 7462)

 تهران: طهوری.. عباس اقبال

فنون بالغت و صناعات (. 7463) الدینهمایی، جالل
 تهران: توس. .چاپ اوّل. 7 و 2 جلد .ادبی

 

 


