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چکیده
پرداز قرن نهم هجرر اتر و دارا لهلهرا ر ان خیراگ ان یره
خیالی بخارایی از
شاعران ایهام ِ
ِ
ات و خیالی بخارایی از آرایه ها بدیع معنو انواع تشبیه اتتعاره  ،بسیار زیبا دلنشین  ،بهرره
ُ
انرواع نامواژههرا ایهرامی ،
جسته ات و این پژ هش برر آن اتر ترا ترب ِ
ِ
ک خیرالی را در بارارریر ِ
روارن انسرران  ،اژههررا
بررترری تیلیررا ن.ایرردو ایررن شرراعر  ،هنرمندانرره بررا نامواژههررا اعضررا جر
ِ و
نرام ووایرو اقروام  ،اژههرا
اصطالحات عرفانی  ،اژه
ِ
ِ
اصطالحات قلندر  ،نامها اشرخا ِ ،
اجررام
نرام
،
ری
جن
ابهارهرا
،
مارانی
نامهرا
،
ی
موتری
ابهارهرا
ات
اصرطالح
،
ها
اژه
دینی ،
ِ
ِ
شراعران قبرا از خرود
هنرر
آت.انی ووو نامواژهها ایهامی آفریده ات و در این زمینه بره شرعر
ِ
ِ
شاعران ررر ه تلییر  ،ه.چرون  :خواجرو ررمرانی  ،ترل.ان ترا جی  ،ناصرر بخرارایی  ،ر.راگ
بویژه
ِ
ّ
توجه داشرته اتر و ّ
البتره ت ثیررراار ِ حرافظ برر لهلهرا خیرالی بخرارایی
خجند حافظ شیراز
شاعران ذرر شده ات و
برجسته تر از دی ر
ِ
کلمات کلیدی :شعر فارتی ،تبک شناتی ،خیالی بخارایی ،ایهام ،نامواژه
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ّ
مقدمه
شرح حال و سبک خیالی بخارایی
«خیالی بخار یا بخارایی از شاعران قرن نهم ق.ر معاصر الغ بیگ تی.ور بود ،از شرن حاگ ا
چندان چیه بر ما معلوم نیس و در هیچ یك از منابع نام نسب ا نیامده ات و خیالی بخار با
ً
شاعران نسبتا مشهور مانند بدخشی ت.رقند  ،آذر ووتی ،امیرشاهی تبه ار  ،والب
ً
جاجرمی راتبی ترشیه معاصر بوده ات و خیالی ظاهرا در ه.ان بخارا درراش به نوشته امیر
علیشیرنوایی مدفنش در بخارات و در تاریخ فاتش نیه اختالف ات و تنها مورد در زندری خیالی
ه.ه منابع در آن اتیاق دارند ،این ات ره ا از شارردان عص.
ره هیچ تردید در آن نیس
بخار (یا بخارایی) بوده ات و اما از بیتی ره در صو حاگ خود تر ده ات چنین بر می آید ره
ٌ
بیشترین ت ثیر را از ر.اگ خجند پایرفته دیوان ا را بسیار تتبع ررده ات و خیالی ع.دتا شاعر
لهلسرات و (دیوانش  533لهگ در برابر  5قصیده داردو) شهرت ع.ده ا به تبب لهگ معر فی ات
به مطلع:
خل ری برره تررو مشررتوگ تررو برره لای رب زمیانرره
ا تیرررررر ل.ررررر را دگ عشررررراق نشرررررانه
این لهگ خیالی را بعضی از شاعران تخ.یس ررده اند ره از میان آنها تخ.یس شیخ بهایی بسیار
مشهور ات و ش.ار از لهلیات خیالی بخار در اتت باگ از تر ده ها تنایی لهنو  ،نظامی ،
به یژه ر.اگ خجند ات و « ( دانشنامۀ زبان ادب
تعد  ،حافظ  ،امیر خسر دهلو
فارتی،بوشهر پور «. )109-103 :در تهی دتتی ر زرار می اراند زندری در یشانه داش ،
چناناه دیدراه در یشانۀ ا در اشعارش نیه بازتاب یافته ات و در د رۀ ا جستن مضامین لریب
یافتن ناته ها مهجور در شعر بویژه در میان پیر ان امیر خسر دهلو رایج بوده ات و شعر
خیالی از صنایع ادبی ،ه.چون ایهام  ،لو نشر مرتب  ،الراق  ،ت ابا  ،مراعات نظیر تجنیس
خالی نیس نیه برخی از شعرها ا مثا رونه ات » (دانشنامۀ ادب فارتی ،روتی )901 :
ایهام و زیباییهای آن
ایهام از مه.ترین عناصر دانشها ادبی علم بیان ات و ارثرر دانشر.ندان ادیبران دربرارۀ ارزش
اه.ی ایهام تخن رانده اند از ج.له« ،زمخشر ریته :در ّ
فن بیران  ،برابی دقی ترر از توریره (ایهرام)
متشرابهات ررالم خردا رتروگ ن.ری
ن.ی یابی ،نیه تودمند تر یار رننرده ترر از آن بررا ت یرا
ِ
باشدو»(االت ان فی علوم ال رآن  ،تیووی) 622 :
ایهرام تراختار ،
خیالی بخارایی از انواع ایهام ه.چون  :ایهام تناتب  ،ایهام تضاد  ،ایهام ترج.ره ،
ِ
ایهام ترادف  ،ایهام تام  ،ایهام ذ الوجوه  ،ایهام رونه رونه خروانی  ،ایهرام اشرت اقی  ،ایهرام تر.عی
(تبادر)  ،ایهام رنایی  ،ایهام اتتخدامی ووو به فرا انی بهره برده ات و از آنجا رره پررداختن بره ه.رۀ
ایهام نامواژه ا میپردازیمو
انواع ایهام در این م اگ ن.ی نجد ف ط به ِ
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پیشینۀ تحقیق
در زمینه ایهام شاخه ها آن در رتابها باللی ادیبان مت دم معاصر  ،بطور عام  ،تخن رفته
ات لی آثار برخی پژ هش ران معاصر  ،بطور یژه به ایهام  ،پرداخته ات از ج.له -1 :ایهام دیوان
حافظ  ،ت لیو واهره فرید-2 )1521(،ایهام در شعر فارتی ،ت لیو می.د راتت و (-5 )1524
فرهنگ اژه ها ایهامی در اشعار حافظ ( )1524ووو لی در مورد ایهامات اشعار خیالی بخارایی ،
تارنون  ،پژ هشی مست ا  ،انجام نشده ات و
ایهام نامواژه ای
یای از انواع ایهام ات ره شاعر با نام اشخا  ،لالمان  ،رتابها  ،رونه ها خط  ،رونه ها حر ف
 ،اصطالحات دانشها (ه.چون  :صرف نیو  ،موتی ی  ،شطرنج  ،پهشای ووو)  ،نام حیوانرات  ،نرام
اعضا بدن  ،نام ماانها ووو تخن خویش را د معنایی یا چنرد معنرایی میسرازدو «ایهرام نرامواژه ا
یای از ه.ان ونه ها یاد شدۀ ایهام بیشتر ایهام تناتب یا اشرار یرا ترواز یرا رونره ررون خروانی
ات ره با «نامواژه» تاخته میشودووو میدانیم ره بیشترینۀ نامواژه ها در اصا ات.هایی یا صیتهایی
یاووو هستند با معانی شناخته راربردها یژه ره افه ن بر این  ،از تو اهرا زبران بررا نامیردن
نشانه راار اشخا یا اشیا یاووو نیه به رار میر ند  ،بر پایۀ ه.ین جا بجایی آنها از حال اصلی
و
پیشین (= حال اژرانی) به حال جدید پسین (= حال نامواژه ا ) ات ره « وعلرم من روگ» نیره
ترو اژه انرد ،
نامیده میشوندو از اینر نامواژه ها  ،اژرانی د ر یه د تویه انرد  :از یرک ر
اتم یا صی یاووو چون دی ر اژه ها بیان ر معنایی رتانۀ پیامی دارا راربرد از دی ر ترو
ر ،نامواژه اندووو»(ایهام در شعر فارتی  ،راتت و )111 :
نامواژه های اعضا و جوارح انسان
وجه  ،روی  ،صورت
ُ
و
میاندهردمصربا،زیرن جرهبررتوترنررفر 5-66
لطرو عاربر تشربیه ررررد
ترا چررا ررا را بره
ِ
ج

زین جه  -1 :به تبب این جه (= چهره)  -6به این دلیا  ،به این جه
ُ
عارض نیاو یرار ،
در بی فوق  ،شاعر به «توتن» شخصی بخشیده زیرا  ،توتن  ،را ترخ را به
ِ
مانند ررده به «باد صبا» نیه شخصی بخشیده زیرا هر لیظه بره تربب تشربیهی رره توترن انجرام
زیردن براد صربا برر چهررۀ توترن را وعنره
داده  ،توتن را مورد بازخوات  ،قرار میدهدو شراعر ،
ِ
ترزنش دانسته ات و خیالی  ،هنرمندانه  ،تشربیه مضر.ر معاروف تیضریا را برا تشرخیس ُحسرن
ابیات مشابه عبارتند از :
تعلیا درآمیخته تشبیه آشنا مع.ولی را نو دلنشین ررده ات و دی ر ِ
تر بازار تودا ترو برر جهری نشسر 1-89
هررر ُد ِر اشررای ررره آمررد چشررم رریرران را برره دتر
بر ِ
رنه بی جهی به ُحسن خویشرتن،متر ر نیسر 3-96
ماه را رویی م ر نسب بره ر یرش رررده انرد
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یای از مترادفات اژۀ « جه» اژۀ «ر » ات ره این اژه نیه بسیار بطور ایهام در اشعار خیالی بارار
رفته ات از ج.له :
ُ
ِآب ر ات آنچه تلطانان به تایا می دهند 2-161
اشک خیالی را بتان  ،رنگ ع ی
میدهند
ِ
آب ر یی تا مرا رتوا نارد 3-189
اشک را زان ر فاندم از نظر راندر ره
ز ندیدیم ِ
رون خویشتن 4-318
ترخ ر یم ه.چو را ا تر ازین معنی ره هس
آب ر من ِز ِ
ِ
اشک الله ِ
و
معانی  -1 :اعتبار  ،قدر  ،شرف  -6اشک  -3شادابی وررا ت بارار
آب ر را در
شاعر در ابیات فوق ِ ،
ِ
برررده اتر و دی ررر ابیررات را میترروان در لهلهررا زیررر یافر / 6-638 / 4-191 / 3-85 / 4-165 :
3-366 / 3-688 / 3-682 / 6-345و
ترریب «آبر » در لهلها عاش انه عارفانه فرا ان ات زیرا عاش یا عاش ِ عارف  ،هم آمادری
بسامد
ِ
ِ
ّ
جران خرود بره آترانی
در راشتن از ه.ۀ دارایی ثر ت
خویش را دارد هرم از آبرر  ،شرهرت حتری ِ
ّ
چشم میپوشاندو بسامد این اژۀ مررب در لهلها خیالی بخرارایی ررم نیسر چرون از نظرر شریوۀ
نویسندران م الۀ تصویرپرداز ِ «آب» در لهلیات
تخن
راربرد به تبک تعد در لهگ شباه داردو
ِ
ِ
تعد در مورد خیالی بخارایی نیه درت مین.ایدو «تعد از این اژه  ،زمرانی اترتیاده میانرد رره
عاش در برابر معشوق قرار می یردو تنها جاییاه اژۀ آبر اعتبرار خرود را در لهلیرات ترعد از دتر
برابر معشوق قرار می یرد  ،ه.رۀ هسرتیش را
میدهد  ،در ترریب آبر ت ووو عاش ح ی ی زمانیاه در ِ
برابر معشوق  ،برا داشرتن آبرر منافرات
راما عاش در ِ
ِ
در پا معشوق از دت میدهد  ،بی اختیار ِ
بردنام جهاننردو نبایرد در
شور عش رتوایی ،
ِ
آن نیانامان ات عاش ان ح ی ی در ِ
داردو آبر از ِ
وری معشوق بنام نشان آبر بیندیشندو»(تصرویرپردار «آب» در لهلیرات ترعد  ،میسرنی
اتیندیار )313-318 :
خیالی  ،اژۀ «صورت» را نیه با ایهام باار ررفته ات :
ررره نررور مییررر زد ررره نررار مین.ایررد 1-649
هرررر ودم بررره صرررورتی یرررار  ،دیررردار مین.ایرررد
ّ
ررره ِرررا ننهرراد 4-653
ِر ِررره
روب تررو نوشر
راش ازگ ،
ِ
صرورت خر ِ
پیاررر دگ  ،در ِر ِ
ِ
ترا ررره ن ر ِ
ج

صورت  -1 :چهره  ،رخ  ،ر  ،جه  -6ن ش  ،ن ار  ،تصویر  ،عاسو
در ابیات دی ر نیه این ونه ایهام را مییابیم 4-621 / 6-693 :و
ُ
ُ
َمردم َ ،مردمان
و ُو
رک چشرمو وم ُردمران -1 :
خیالی این د اژه را با ایهام آ رده ات و مردم  -1 :خالی  ،آدمی  -6مردم ِ
ُ
مک چشمو
انسانها خالی  -6د مرد ِ
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راز مرن اشرک
عاقب ری به مرردم ،
ترخن ِ
ِ
از این لیررت ن.یخواهرد خیرالی دیرده را ر شرن
ترررا دیرررده چررره و
نرررامیرمیی دیرررد ز اشرررام
بیش م و به مردمان  ،ر ِاز مرن ا ترشرک خرون
تررا ررری ز ناشررایبی بررر ر مررن ود و د اشررک

و
ر ِاز عاش  ،تخنی نیس ره پنهان ماند 5-168
ره میسازد خیال را به مردم آشرنا دیرده 5/332
ره خانرۀ مرردم بره ود ورش رررد ر انری 4-325
چون تبب این رناه شد ره نظر افتاده ا 3-329
ا مردمان بپرتید ره چیسر مراجرایش 4-681

مرردم بی انره  / 6-183مرردم جرویی
دی ر ترریبات تاخته شدۀ ایهامی  ،توتط خیرالی عبارتنرد از :
ِ
ابیرات / 6-622 :
مردم صاحب نظرر 6-46وه.چنرین اژۀ مرردم در
ِ
 / 6-356مردم دار ِ / 6-351
ایهام ظریو زیبا هستندو
 4-152 / 4-143 / 1-195اژۀ مردمان در بی ِ  4-54 :دارا
ِ
قلب
ُّ
ّ
اژۀ «قلب» دارا د معنی ات  -1 :دگ  -6تاۀ ناتره نارایج  ،ت لبیو خیالی روید :
دلرری ررره درخررور رنجینررۀ ّ
رروهر ا 6-331
اصرا
م ّرر ات ره قلب اتر
میبرر نیسرر
ِ
ِ
ِ
چون قلب برود آخرر ررارش خردا ررفر 4-59
دگ را ررف ر شررینۀ عش ر برره دت ر ِ قهررر
در بوت رۀ جرردایی ررری می ررداخ مررا را 6-3
اف عش ر در مررا  ،قلبرری ارررر ن.رری دیررد
صر ّرر ِ
ّ
داِ ترو برر پسرندررد 6-145
دگ را ل.ررررر بعلررررر ِ قلبررررری ن.یخریرررررد
لیان چو دیرد ِ
شاعران ررر ه تلییر رره یرک قررن  ،پریش از ا
راربرد اژۀ «قلب» از
ر شن ات ره خیالی در شیوۀ
ِ
ِ
میهیستند ت ثیر پایرفته لی خیالی تع ِ ترریب تاز ِ حافظ را دارا نیس زیرا حافظ ترریبات زیرر را
هنرمندانه آفریده ات  :قلب اند ده  / 9-613قلب تیره  / 3-611قلب تیاه / 4-49قلب شناتری
تط لشار تپاه باار ررفته / 1-383 / 3-689
 8-611ه.چنین حافظ  ،اژۀ «قلب» را در معنا
ِ
 2-153حاگ آناه خیالی از این معنا «قلب» لافا مانده ات و
نامواژه ها و اصطالحات عرفانی
پیر
ّ
میان اژه ها متدا گ در میان عارفان اها تصروف رره در اشرعار خیرالی بخرارایی  ،دارا ایهرام
از ِ
باشند  ،بیشترین بسرامد را اژۀ «پیرر» داراتر زیررا شراعر آن را بره د معنرا ِ  -1 :فررد ترالخورده
عارف راما در ابیاتی ه.چون ابیات زیر  ،باار ررفته ات :
رهنساگ ُ -6مرشد
ِ
آنجوانهررهن.ری پرتردررهحراگپیررچیسر 5-91
هجرران یرار
لرم
پیر شرد مسراین
خیرالی در ِ
ِ
ِ
ّ
ره در اند ه جوانی بره هروف  ،پیرر شردند 4-118
برررعو دگ عشررراق رسرررانی داننرررد
حررراگ
ِ ِ
ِ
پیرر ررار شردم 2-313
ره
خیالی
ات
بس
ه.ین
رار
ر
ر
را
ر
حاص
،
ر
عش
ز
ان
ر
جوان
رد
ر
عه
ره
ر
مرررا ب
ِ
ِ
ِ
پیرر خرویش 4-631
ر ز رترری برره د لرر ِ پیررر تررو ا جرروان
ره ِ
راه تررشی نسرتیه بره ِ
پیرر متران
«حافظ شیراز
ترریبات ِ :
ِ
پیرر رلرنرگ ِ / 8-613
پیر ده ران ِ / 2-88
پند پیران ِ / 5-162
پیر منینی  5-439را ایهرامی آ رده اتر و» (فرهنرگ اژه هرا ایهرامی در اشرعار حرافظ ،
ِ 4-39
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 )119-111حراگ آناره چنرین ترریبراتی در لهلهرا خیرالی بره چشرم

ذ الریاتتین  :با تلخیس
ن.یخوردو
حال و مقام
وو
ردرحرراگهررررررس رانرروایی میرتررد 6-648
ُپر منراگ ا دگ چرونی از بینروایی هرر نیرس
چررونب ر ِ
برره شررب خیررهان ررره ر ِز وبررد نبینرری 5-326
شررررربی ررررررر ُپرتررررری از حررررراگ خیرررررالی
ِ
ه.ره خضر درآ ترا بره م رامی برتری 1-333
برتری
جرامی
صا ج.شید ولب ترا رره بره
ِ
رییی و چ ون یو بعو هی تو رونهو شااو جه و ّ
حالّ -1« :
رییی آدمی آنچه آدمری برآنسر و
چ ون ی مهاج وبع آدمی از ّ
جریران
ُت مووو  -6عادتو خو و  -3بع چ ون ی زندریو
صی
ِ
ابرا م راگو  -5ترراشر و شررن حراگو -2
امور رارهاو  -4بع شخس ره م صرود را بیه.انردو م ِ
ّ
ابا قاگو  -3خوش شدن صوفیووو ( -8اصطالن تصوف) ارد ات برر دگ ترالک از
جدو شورو م ِ
ِ
ُ
قبض بسط شاد حهن ره تالک را در آن اختیار نیس به رسرب ترالک نیره نباشردو آنچره
و
تریع اله اگ بود حاگ رویند آن چیه ره بطیء اله اگ ات وملاه خوانندو»(فرهنگ متوتط دهخدا
 ،دهخدا )1111-1116 :
ّ
تصوف) اقام بنده اتر
مقام -1« :منهل و مرتبهو درجهو پایهو ُرتبهو جای اهو ( -6اصطالن عرفان
ّ
را شرداید ترختیها بردان رتریده اتر و» (ه.ران :
در مرحله ا از تیر تلوک ره بر ِ
اثرر تیِ .
)6381
اصطالحات قلندری
نامواژه ها و
ِ
و
ُ
میران
باقی باده» ووو رره در
ِ
اژه ها ترریباتی ه.چون « :د ر» « ،خراب» « ،مدام» « ،بادة لعا» ِ « ،
قلندران مالمتیان  ،ر اج داشته  ،در اشعار خیالی بخارایی ُ
راربرد داردو بعال ه آناه این اژه ها
ترریبات را به پیر از شاعران مت.ایا به ّ
عرفران معاصرر قبرا از خرود ،برا تراختار شریوۀ
تصوف
ِ
ِ
ِ
ایهامی آ رده ات از ج.له:
و
راینه.انروراتر ا لافراررهجرامجرمشاسر 4-46
لررم د ران مخررور
ترراقیا در د ِر میخرروار ِ ،
َ
ردن (جام پیاله)و  -3نوب و (فرهنرگ اژه هرا ایهرامی رره در
«دور»  -1 :زمانو  -6به رردش درآ ِ
اشعار حافظ  ،ذ ّ
الریاتتین )611 :
ُ
دار معا رش بدین معنری رره ا دیوانره ییسر 6-29
یرراد لیلرری رررر ر ونررد مجنررون برره ود ِر عارب ر
و
عارض یارو
زمان
عارض یارو  -6عهد
ِ
ِ
ِ
ض یار»  -1 :قر ِ
«د ِر عار ِ
و
و
لعرا یرار  / 6-28ود ِر
ترریبات
دی ر
ِ
لرب می رون  / 3-331د ِر ِ
ایهامی مشابه عبارتند از  :د ِر آن ِ
لرب ِ
ِ
و
میان قلنردران  ،اژۀ «خررا »
خط یار  / 3-113 / 3-95د ِر
ِ
ِ
نررس یار  4-623دی ر اژۀ مع.وگ در ِ
ات و خیالی روید :
ج

ج

تبک خیالی بخارایی در آفرینش نامواژهها ایهامی121/

و
رنجری تر عشر ِ یرار رره عررالم  ،خرراب ا تر
«خراب»  -1 :خرابه  ،ماان یران شده  -6ومس  ،از خود بیخودو
اژۀ دی ر « ُمدام» ات خیالی ریته ات :
به جه چش .ره ا مس ِ مدام اتر 1-36
مرری شرروق از چرره جررام اترر
ررره میدانررد ِ
« ُمدام»  -1 :پیوتته (قید زمان)  -6شراب (صدا تخن عش  ،انور )661 :
باقی باده  / 1-321به رو 4-642
می ناب ِ / 5-355
تایر موارد  :بادۀ لعا یار ِ / 1-644
نامواژه های اشخاص
شراعران
برخی نامها را ره خیالی بخارایی ،ایهام دار باار برده ،تعد  ،حافظ دی ر شراعران ،برویژه
ِ
قرن هشتم هجر ق.ر  ،آن نامها را ایهرامی آ رده انرد ماننرد اژۀ «مجنرون» -1« :ل رب قریس برن
ملون ات ره از بنی جعده بود ،از ّ
شد ِت عش ِ لیلی ،دیوانه شد بدان جهر مجنرونش خواننرد -6
ابررا عاقررا فرزانررهو» (فرهنررگ اژه هررا ایهررامی در اشررعار حررافظ،
دیوانرره ،شرروریده ،بیع ررا ،م ِ
ذ الریاتتین)321 :
ررب شرریرین چرررون خسررر پر یرررهم
رخ لیلرری چررون قرریس بنرری عررامر
ِ
فرهرراد لر ِ
مجنررون ِ
(رلیات تعد )559 :
ِ
خرردا را در دگ انرردازش ررره بررر مجنررون ررراار آرد
مهرد مراه در ُحارم اتر
ع.ار دار لیلری را رره ِ
(دیوان حافظ شیراز )38 :
شرررا ا ّ گ قرردم آنسرر ررره مجنررون باشرری
در ِره منرررهگ لیلررری رررره خطرهاتررر در آن
ِ
(ه.ان)361 :
خیالی نیه د بار ،اژۀ مجنون را ایهامی باار برده ات :
تررودا صررا دارد مجنررون ن.یشررود 3-636
عاقررا نباشررد آنارره برره لیلرری شرری چررو تررو
زلوچون زنجیرتولیلیت مرامجنرون شریم5-315
ررد خیرررالی رررررد رررررد عاربررر
رری قیر ِ
ترررا پر ِ
ّ
ابومی.رد رشرید
فرادار « -6مثنرو مهرر فرا از
مانند« :مهرووفا»  -1عشر
اژه ها دی ر
ِ
ه.همان مسعود تعد» (فرهنگ اژه ها ایهامی در اشعار حرافظ ،ذ الریاترتین )384 ،بنرابراین
مهر فا  ،نام عاش معشوق نیه خواهد بود خیالی روید:
لری وری رۀ مهرر فررا خردا بخشررد 6-126
تو را ز ُحسن مالح هرر آنچره بایرد هسر
بیر ت لطود ت ررهرررد ن،حبرابا تر 6-81

ج

حافظ نیه ریته ات :

/122تبکشناتی نظم نثر فارتی -ش.اره پی در پی  -22بهار 49

مررررا ّ
از مرررا بجررره حاایررر ِ مهرررر فرررا مپررررف
قصررررۀ ترررراندر دارا نخوانررررده ایررررم
(دیوان حافظ شیراز )354/6 :
ح رالی مررن انرردر عاش ر ی دا ِ ت.ررامی می رهنم
ا رنررگ رررو رلچهررر رررو ن ررش فررا مهررر رررو
(ه.ان)632 :
ات.ی آن به معنا ِ صریتی آن نیره
اژۀ «منصور» یای از اژه هایی ات ره خیالی ،عال ه بر معنا ّ ِ
ِ
صریتی «یرار
معنری
توجه داشته ات و این اژه را هم بنام «حسین بن منصور حالج» هرم بره
ِ
ِ
شده» باار برده ات :
ّ
در ِره عش به هر جرا رره ور و د منصرور اتر 5-64
هرررره حررالج صرری ررررد وتررر بررر وتر ِرر دار
ّ
ودعو ِ ّ حالج بر ح برود ازآن منصرور شرد1-188
تر رشید از ِربر ،ابلیس چنین مهجور شرد
ج

اژۀ «شیرین» نیه از نامواژه هایی ات ره در لهلها خیالی ،ایهام ان یه شده اتر آنجرا رره ریتره
ات :
ّ
ریر ر ز چررارۀ رررارت رررنم امررا نارررد 5-189
رررار تررو
بررا خیررالی ر زرررار
لعررا شرریرین ِ
ِ
هرچندازلمچونم رسترودتر بررتررمیهنری5-359
شیرین لبان پا می رشند از تو خیرالی بیشرتر
(دلبرر
«میتوان ته معنی از اژۀ «شیرین» دریاف ن.ود -1 :مطلوب پسندیدهووو  -6شیرین ارمنری
ِ
خسر پر یه)  -3مهۀ شیرینو» (تبک تعد در ایهام تاز رستردری آن در لهلیات ا  ،لنری پرور
ملاشاه مهد نیاچوبی )86 :ابیات زیر نیه چنین ات 2-318 / 5-651 / 5-638 :
نامواژه های طوایف و اقوام
ُ
شاعران تبک عراقی،
شعر
نام قبیله ها ،اقوام ووایو ،اژۀ «ترر » در ادبیات فارتی ،ب
میان ِ
ویژه ِ
ِ
از ِ
ُ
ترریرب «تررک مسر » در بیر زیرر از
بیرا انی ،دتت.ایۀ ایهام تاختن ،قررار ررفتره اتر و از ج.لره،
ِ
خیالی:
ُ
عینبیع لیت صیب داشتنبراتررکمسر 4-89
چشرم ا از لایر ِ دیروان ی تر
میا دگ برا
ِ
ِ
ُ ِ
ُ
معشوق زیبار ِ از خود بیخود تت .ر -3
6
باشد
ررده
مس
ه
ر
رک
ت
قوم
از
فرد
1
:
مس
رک
ت ِ
ِ
ُ
باز معشوقو حافظ نیه روید:
ِ
چشم خ.ار نیم ِ
ُ
ترررک مسرر اترر م ررر میررا ربررابی دارد
چشررم مخ.ررور تررو دارد ز دلررم قصررد ج ررر
(دیوان حافظ شیراز )85 :
ُ
رک رافر ریش» را قبا از خیالی ،تل.ان تا جی ر.اگ خجند به رونۀ ایهامی باار برده
ترریب «ت ِ
ِ
چشرم
بره
معشروق
برر
ه
عرال
ترریرب،
ایرن
معنری
ره
ات
ا
شیوه
به
بخارایی
خیالی
راربرد
لی
اند
ِ
ِ
ِ
زیبا ِ تت .ر ا نیه مرتبط ات :
ُ
ررک رررافر ررریش میخررواهم
بهتیغ ل.هه خرون ریرهم رره مرن جران ترن خرود را
شررده قربررانی آن تر ِ
(دیوان تل.ان تا جی)423 :
ُ
ررک رررافر ررریش مررن
بهر پیاران در نرهاع افتنرد جران دگ بره هرم
رررر برره جرران تیررر رتررد از تر ِ
ِ

تبک خیالی بخارایی در آفرینش نامواژهها ایهامی125/

(دیوان ر.اگ خجند  ،ج :6
خیالی بخارایی روید:
قربانی چش .چره بایرد رررد
پی
ِ
دلی دارم ِ

)868

ُ
کررافررریش میردارد 6-663
مررا براشریوه یرریآن ترر ِ

نامواژه های دینی
شاعران هیتم تا نهم ،نامها ِ «سعی» «صفا» را هنرمندانه به رونۀ ایهرامی بارار بررده انرد از ج.لره:
تیو فرلانی ،خواجو ررمانی ،ناصر بخارایی حافظ هستندو مثاگ:
ا دلررم را قبلرره تررو تررعی مرررا مشرراور دار
وررواف رعبررۀ صررل رررنم
تررعی رررردم تررا
ِ
(دیوان تیو فرلانی)525 :
ِ
ر هرررروا رعبرررره دار از بیابرررران دررررررار
رر صیا مر ه خواهی خراک یثررب ُتررمه تراز
(دیوان خواجو ررمانی)314 :
ِ
یابررررار ه.رررران برررره ررررره ور و
راه صرررریا را
د
رتن حرراجی نانررد تررود
ِ
صررد بررار برره حررج رفر ِ
(دیوان ناصر بخارایی)153 :
ِ
در تعی چره روشریم چرو از مرر ه صریا رفر
ِاحرام چره بنردیم چرو آن قبلره نره اینجاتر
(دیوان حافظ شیراز )53 :
ِ
در ابیات فوق الارر ،اژۀ «سعی» :الو -معنی اصلی :روشش؛ ب -معنی ایهامی :اصرطالن ف هری
(یای از اع.اگ حج) به قرینۀ ه.نشینی با ِاحرام ،قبله ،مر ه صیاو
«صررفا» :الررو -معنرری اصررلی :پرراری خلررو ؛ ب -معنرری ایهررامی :نررام ررروهی در مارره ،برره قرینررۀ
ه.نشینی با مر هِ ،احرام ،قبله ،تعیو (ایهام در شعر فارتی ،راتت و)446 :
خیالی بخارایی روید:
ررار ترو بره جرایی نرترد 3-132
ا دگ ار تررعی تررو اینس ر ررره مررن میبیررنم
جا آنس رره ِ
جج

قصور
ّ
ریترار
زبران حرافظ،
این اژه ،اقتباف شده از قرآن رریم ات و بهاءالدین خرمشاهی در رتاب ذهن
ِ
ِ
ح ّ ِ تعد به رردن حرافظ ،د معنری بررا «قصرور» آ رده -1« :ج.رع قصرر (= رراخ ،روشرک) -6
مترادف با ت صیرو تپس د بی از لهلهرا ترعد یرک بیر از حرافظ را شراهد آ رده رره اژۀ
«قصور» با اژۀ «حور» ایهام تناتب تاخته ات و»(ذهن زبان حافظّ ،
خرمشاهی)351 :
خیالی بخارایی نیه اژۀ «قصور» را به رونۀ ایهامی ،در د معنا فوق الارر باار ررفته ات :
رخ تو بینرد از شررم در قصرور افترد 1-112
ارررر معاربررهُ ،حسررن تررو را برره حررور افتررد
رراِ فررررد ف ،معتررررف بررره قصرررور 6-623
ترررررر ررررررو ِ ترررررو ترررررا ندیرررررد ،نشرررررد
ِ
بر ِ
نامواژه ها ،اصطالحات و ابزارهای موسیقی
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َ
َ
َ َ
دم ،دمسازی ،همدم ،همدمان
ّ
وو
حرررات تنیسری
معانی اژۀ « ودم» در لتتنامۀ دهخدا چنین آمده ات « :نیسو هروایی رره برا
برخی،
ِ
ِ
ُ
ارد ششها (ریه ها) میشودووو  -6زار نالهو بانگ فریاد  -3صدا آ ایری رره از نرواختن چیره یرا
دمیدن در تازها باد بوجود میآید  -4قر و زمرانو هن رامو لیظرهو» (فرهنرگ متوترط دهخردا،
دهخدا )1341-1346 :خیالی روید:
و
چوننیرهبرهتروزخرودرررماتر دمریدارد1-111
از آتررش دگ ،هررر رررس در تررینه ل.رری دارد
و
ررچهتر د خوشات ،لیکدمیبریشنیسر 1-84
روز نری ،شرررن ل.ری ،برریش نیسر
نالرۀ دلسر ِ
توختم چون عود تعییرن ره بنواز مررا 1-5
تا به ری باشد چو نری برا نالره ،دمسراز مررا
ه.دم  / 1-134و
دی ر ابیات :ودم  / 5-134و
ه.دمان 5-316
ج

پرده
و
و
و
و
دربارۀ معانی «پرده» در لتتنامۀ دهخدا چنین آمده ات  -1« :حرمو حرم تراو اندر نو خانۀ اندر نی
ُ
متوترط
(فرهنرگ
( -6اصطالن موتی ی)و دتتانو نوا ( -3اصطالن موتی ی)و ن و لینو آهنرگو»
ِ
ِ
دهخدا ،دهخدا )528 :خیالی در د بی اژۀ«پرده» را ایهامی آ رده ات :
اهرا راز نیسر 1-88
در پرده ،وم ْی ور ِم
هر خسته خاور ره چو نری ،چشرم براز نیسر
ِ
ترخن ِ
ره چرون نری راز می ویرد ترو روشری 6-336
ترررررو در پررررررده از آن ه.رررررراز ا عرررررود
منوچهر مرتضو  ،بی زیر از حافظ را ایهامی دانسته ات :
وب ُبررررررررش مرررررررو ترررررررا ن.ویرررررررد بررررررراز
«برررس رررره در پررررده چنرررگ ریررر ترررخن
ایهامی در «پرده» جود دارد یعنی «از پرده» هم «پردۀ تاز» منظور ات هم «پردۀ راز» یعنی «پردۀ
موتی ی» «پوشیده مخییانه» چناناه در این بی خواجه نیه ه.ین ایهام جود دارد:
عظ ر آن رراه دهررد تررود ررره قابررا باشرری»
چنررگ در پرررده ه.ررین میدهرردت پنررد لرری
(ماتب حافظ ،مرتضو )483-485 :
نامواژة مکانی
ُ
نرام «چرین» اتر و
رراربردترین نامها ماان برا
یای از برجسته ترین پ
تاختن تصا ِیر ایهرامیِ ،
ِ
ِ
ً
شاعران رر ه تلییر  ،بصرورت ایهرام دار آمرده اتر و ارثررا برا اژۀ «زلرو»
ارثر
این اژه در
ِ
اشعار ِ
ِ
ّ
مترادفات آن ه.چون وره ،ه.نشین ات و بنابراین «چرین زلرو :الرو -چرین شران زلرو (ابرافۀ
چین زلرو (ابرافۀ تشربیهی ،تشربیه زلرو بره رشرور چرین)و در معنری د م برا
تخصیصی) ب-
ِ
رشور ِ
رشور چین ،تشبیه شده ات  ،زمینه تراز (= جره شربه) ایرن تشربیه:
زلو یار به
زمینها تصویر ِ ،
ِ
مشرک
رشور چین ،نافه خیه ات  ،زلو یار نیه عطرآمیه نافه خیه ات ؛ دی ر ایناه
یای اینس ره
ِ
ِ

تبک خیالی بخارایی در آفرینش نامواژهها ایهامی123/

زلو یار نیه تیاه مشاین ات ؛ ووو» (ایهام در شعر فارتی ،راترت و:
چین ،تیاه شب رنگ ات ِ ،
 )611خیالی روید:
ّ
ُ
چرا پیوتته از ترودا بره مرویی درمری آ یرهد1-159
چرین زلیر مشرک میبیرهد
چو عط ِار صبا در
ِ
زلو عنبرر شران مایره ُ
رخن ُمشررک ،خطاتر
شرک خطاتر
ِ
ِ
ده م ِ
رین تر ِرر زلیر  ،تر ِ
ریش چر ِ
پر ِ
(دیوان ابن ی.ین)611 :
ِ

ترررا مرررن دلشرررده را از تررریر ا چررره رترررد
عرین خطاتر
تر ِ
چین ِ
زلو تو ایرن ِ
شد به ِ
(دیوان خواجو ررمانی)259 :
ِ
توبیح بی ِ زیر از حافظ ریته ات :
منوچهر مرتضو در
ِ
ُ
ُ
زلررو آن برر ِ مشرراین راللرره بررود
در
«آن نافرررۀ مرررراد رررره میخواترررتم ز بخررر
چررین ِ
ِ
ً
ظاهرا م صود از «چین زلو» چین شان زلو ات لی «چین» ایهرام بره «م.لار چرین» دارد بره
قرینۀ ذرر « ُب » «مشاین» «نافه» ره از مناتبات م.لا چین میسوب میشروندو باعتبرار معنری
د م ،یعنی «م.لا چین» نیه میهوم رلی بی صرییح لطیرو اتر زیررا نافره را از چرین خطرا
ُ
ّ
مشربه بره م.لار
خ وتن میآ رند در اینصورت ابافۀ «چین زلو» تشبیهی خواهد بود (مشر ّبه زلرو،
و
چین ،جه ش وبه بدت آمدن نافه)و» (ماتب حافظ ،مرتضو )459 :
ابزار جنگی
ِ
نام ِ
خیالی ،نامها ِ «تیر»« ،سهم»« ،کیش» «خدنگ» را ره از ابهارها جن ی هستند ،به رونۀ ایهرام
دار ،باار برده ات و مه.ترین یژری این ونه ایهامات آنس ره برا اتتعارۀ ّ
مصررحه درآمیختره انرد ترا
چند معنایی شوندو با ّ
توجه به آناه «ایهام یای از هنریترین آرایه ها ادبی ات  ،زیرا عرال ه برر آناره
فشرده شدۀ جناف ترام اتر و معرانی مجراز اترتعار نیره در آن ِرررد میآیرد برا رنایره نیره پیونرد
میخوردو خالصه ایناه در ایهام ،معانی ّ
تبای عاش اصریهانی
متعدد ،مت.رره میشودو» (ت ثیرپایر
ِ
ِ
از حافظ ،مشهد )311 :
خیالی روید:
زآنرررر ررررها ررررهررررهزایرررن ورهررررار دارد6-611
از حرررراگ دگ ریشررررم ،تیررررر تررررو خبررررر دارد
ِ ِ
«تیر» -1 :نام یای از ابهار جن ی  -6اتتعارۀ ّ
مصرحه از ن ِاه معشوقو
دگ نینررردازم اررررر تیرررر ترررو از جررران ررررارد

تا ن ویند به ته.ی تپر انداخته ا 6-355

ه.چون بی پیشین ،اژۀ «تیر» دارا ایهام ات و
ُ
را ر ِ تررو رن رری دارد 1-612
ررچرره دگ ،بهررره ز ررریش تررو خرردن ی دارد
دیررده بررار ز رر ِ
«ریش» -1 :جعبۀ تیر ،تیردان  -6اتتعارۀ ّ
چشم معشوقو
مصرحه از
ِ
«خدنگ» -1 :تیر ره از چوب خدنگ باشد  -6اتتعارۀ ّ
مصرحه از ن اه معشوقو
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ً
احت.اال ،خیالی بخارایی از تخن تعد  ،ت ثیر پایرفته ،آنجا ره ریته ات :
مرررا نیررره یاررری باشررریم از ج.لرررۀ قربانهرررا
هر تیرر رره در رریش اتر ررر برر دگ ریرش آیرد
ِ
(رلیات تعد )461 :
ِ
َ
جرام آسمانی
نامواژه های ا ِ
شاعران قبا از خرود ه.چرون حرافظ پیرر
خیالی اژۀ « ِمهر» را با ایهام باار ررفته در این مورد از
ِ
ّ
ن.وده ات و خیالی این اژۀ را به د معنا  -1د تتی میبر عشر  -6خورشرید آفتراب آ رده
ات  ،مثاگ:
ّ
هر ر ی بر هروا خواهرد رشرید3-138
راک ره ر رررردم چررو می ردانم ررره برراز
شرراید ار خر ِ
ذره تانم ِم ِ
هر ج.ال بره خیرالی خرترند 2-131
صرربر خیررالی ه.رره را ر شررن شررد
آخررر از
ره شد از ِم ِ
ِ
شرن بی ِ زیر حافظ روید:
واهره فرید
در ِ
ُ و
ررب دیجرررور ن.اندتررر
ررر رخررر ر ز مررررا نرررور ن.اندتررر
ز ع.رررر مررررا جررره شر ِ
«بررری ِمهر ِ
«مهر» در میهوم «آفتاب» «مهر ُر خ» ابافۀ تشبیهی ات ووو «مهر» ُموهم میهوم « ّ
میب » اتر بره
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
قرینۀ ابافه شدن به «ر خ»و
رخ جانانررره بسررروخ »
تررررنم از اتررررطۀ د ر دلبررررر ب ررررداخ
ررش مهر ِ
ررر ِ
جرررانم از آتر ِ
دیوان حافظ ،فرید)118 :
(ایهامات
ِ
ِ
ً
هر ج.راگ»
راربرد خیالی بخارایی ه.چون حافظ ات و بنابراین
دقی ا شیوۀ
ِ
ِ
هر ر » «م ِ
ترریبات « ِم ِ
َ
ورقمرر» را برا ایهرامی ظریرو هنرمندانره بارار بررده
میتوانند دارا ایهام باشندو خیالی،
ِ
ترریرب «د ِ
ات و آنجا ره روید:
و
هند عربده جو ِ تتم آموز ندیرد 4-181
دیرررده ،اترررتادتر از چشرررم ترررو در د ِر ق.رررر
ُ
و
و
« َدورقمر»  -1 :حرر ود و
رانی ماه  -6مطاب با ر قدما  ،د ر هر روربی هیر هرهار تراگ اتر آدم
ِ
ِ
ابوالبشر در ا ّ گ و
ّ
آخرالهمان
آخر ود ِر ق.ر یعنی در
ها
ههاره
در
ما
اینک
رتیده
ظهور
به
ق.ر
ر
د
ِ ِ
ِ
ّ
رخ معشوق باشد
هستیمو (صدا تخن عش  ،انور  -3 )611 :شاید «ق.ر» اتتعارۀ مصرحه از ِ
نیاویی ایهام ،افه ده خواهد شدو
ره در آنصورت ،بر لطو
ِ
عوامل طبیعی
نامواژه های گیاهان ،درختان و
ِ
بعد از این رر با لب دعو ّ شریرینی رنرد6-651
ررات مصرررر را
چوبهرررا بایرررد زدن برررر ترررر ،نبر ِ
ّ
ّ
شار مصیا
نوع ِ
قند مصیاِ ،
«نبات»  -1« :ریاه ،هر تبهه درخ ره از زمین بر ید  -6قند ،فانیاِ ،
بلور شدهو» (فرهنگ اژه ها ایهامی در اشعار حافظ ،ذ ّ
الریاتتین)339 :
پیوتته در میانۀ ررا ،خرواب میهنرد 3-183
رین ترخوشرری
خ ُرروش ق ر ِ نر ِ
رررس تررو ررره در عر ِ
ُ
رخ معشوقو
از
مصرحه
ۀ
اتتعار
6
رلستان
رلها
یا
ترخ
ا
ر
«گل» -1 :
ِ

تبک خیالی بخارایی در آفرینش نامواژهها ایهامی122/

رس نیس جره نسریم رره ب شراید ا دریرغ

زلرو ترو ررر مشرالی شرود 4-94
فارر ِ
دگ را به ِ

«نسیم» -1«:باد خوش ،باد مالیمووو -6برو خروش»(فرهنرگ اژه هرا ایهرامی در اشرعار حرافظ،
ذ ّ
الریاتتین)398-399 :
ز آنسر ررره دارد برره لبر نسررب مررایی 5-348
هرروف چشرر.ۀ حیرروان
مررا را چررو ترراندر،
ِ
ّ
ّ
نی آبو
«ما» در پایان بی  -1 :ب.یر شخصی ،ا گ شخس ج.ع  -6مخی ِو «ماء» به مع ِ
ّ و
براد صربا برو 4-341
زلرررو ترررو لررریان
ترتم ره از این قصره ب وررد ِ
ِ
ررررویم صررری ِ ناهررر ِ
ُ
ُ
تر به تر مسر خرابنرد ترو ررا میبرویی 4-356
مرلران چ.رن
ورفه حالیس ره برر برو ترو
ِ
«بو» -1« :بویه آرز  -6نشانه اثر  -3ویبو» (ماجرا پایان ناپرایر حرافظ ،اترالمی ند شرن:
)139
اتالمی ند شن دربارۀ ارزش اژۀ «بو » در اشعار حافظ روید« :باالترین ارزش بو بررا حرافظ در
یار د ر شده ،ناشناخته ،میرو ،هرم حابرر
آنس ره پیوند بین ا معشوق برقرار میاند ،بین ا
ِ
عرین حراگ
هم لایبو دنیا ِ بو ِ حافظ مانند دنیا خواب ات  :مبهم آشیته دت نیرافتنی ،در ِ
قوف قهحی تر ران یه ،چون روزۀ آبی ره در خواب از آن میخورید ،بی آناره تریراب شروید ،چرون
رسی ره در خواب تع یبش میانید ،بی آناه به ا برتید؛ مید ید ،لی پیشر ن.یانیدّ ،اما ه.رین
ُ
وجد ان یهش شور اتر و» (مراجرا پایران ناپرایر حرافظ،
تشن ی ولب ،ه.ین نرتیدن ،خود ،م ِ
اتالمی ند شن)138-139 :
ابداعات و نو آوریهای خیالی بخارایی در کاربرد نامواژه های ایهامی
نو آ ر خیالی بخارایی در راربرد ایهامی از نامها اشخا  ،نامواژۀ «منصور» ات ره در شعر دی ر
شاعران  ،بسیار رم راربرد ات و در نامواژه ها تاخته شده با اعضاء جوارن انسان  ،اژه «ر »
در ترریبات :آبر  ،از چه ر اژۀ « جه» در ن.ونه هایی ه.چون  :بر جه  ،زین جه ،اژۀ «نظر»  ،در
نامواژۀ صاحبنظر ،نو تازه ات و با اژۀ «مردم»  ،نامواژهها ایهامی مانند :مردم بی انه  ،مردم
با اژۀ « ودم»  ،ترریبات  :ه.دم  ،ه.دمان دمساز ره از نامواژه ها
جویی ،مردم دار
اصطالحات ابهار موتی ی هستند  ،تبك شخصی خیالی بخارایی ش.رده میشود ووو نوآ ریها
خیالی در رونه ها دی ر ایهام  ،بیثها جدارانه میطلبدو
نتیجهگیری
هرچنررد خیررالی بخررارایی ،ع.ررر روترراه داشررته در ترری ترره تررال ی از دنیررا رفترره لرری اشررعار
لهلهایش ،دارا یژریهایی ه.چون :ر انی ،تصرویرها زیبرا اترتیاام اتر و لهلهرا خیرالی برا
لهلها معاصرانش برابر میاندو شاعران رر ه تلیی ره لهلهرا عاشر انه -عارفانره ترر ده انرد بره
ایهام شاخه ها آن بسیار ّ
توجه داشتندو خیالی نیه مانند آن رر ه از شاعران به د یا چنرد معنرایی
ً
انواع ایهرام در لهلهرا خیرالی
ان ِ
بودن اژه ها ،ترریبات ج.الت رامال دلبسته بوده زیرا بسامد فرا ِ
ج
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ماننرد :ایهرام تناترب،
این ح ی را به اثبات میرتاندو عال ه بر ایهام به دی ر رونره هرا ایهرام،
ِ
ایهام تضاد ،ایهام ترج.ه ،ایهام ترادف ،ایهام اتتخدامی ،ایهام اشت اقی ،ایهام رنایی ،ایهام تر.عی
(تبادر) ووو بسیار ّ
معرانی زیبرا رراهی د ر از ذهرن مخاورب ،باعرث
رشرو
توجره داشرته؛ بطوریاره
ِ
ِ
ّ
ایهامرات بارار رفتره در لهلهرا
بسرامد
میرهان
شرک،
ن
برد
شرودو
می
ا
خواننده
هر
ت
لا
ش یتی
ِ
ِ
ِ
و
ایهرامی خیرالی
شاعران بهرگ ترآمد در ایهام پرداز مینشاندو نامواژه هرا
ردیو
خیالی ،را در
ِ
ِ
ِ
ً
از زیباترین ،ایهام ها ا ت ره در پژ هش حابر ،دقی ا مورد بررتی قرار ررف و
منابع
 -1ادبیات چیس  ،تارتر  ،ژان ُپا(،)1352ترج.رۀ ابوالیسرن نجیری مصرطیی رحی.ری ،چرا
پنجم ،تهران :رتاب زبانو
 -6االت ان فی علوم ال رآن  ،تریووی ،جرالگ الردین عبردالرح.ن( ،)1381جلرد د م ،ترج.رۀ ترید
مهد حائر قه ینی ،تصییح می.د ابوالیضا ابراهیم ،چا توم ،تهران :امیر ربیرو
ّ
ورن نوو
ایهامات
-3
ِ
ِ
دیوان حافظ ،فرید ،واهره ( ،)1332چا ا گ ،تهرانِ :
ّ
ّ
 -4ایهام در شعر فارتی ،راتت و ،می.د ( ،)1339چا ا گ ،تهران :تر شو
دیدراه زیبایی شناتی ،حیدیان رامیار ،ت ی ( ،)1339چا ا ّ گ ،تهران :د تتانو
 -5بدیع از
ِ
ّ
تبای عاش اصیهانی از حافظ ،مشهد  ،می.ردامیر ( ،)1391فصرلنامۀ تخصصری
 -2ت ثیرپایر ِ
ِ
شناتی نظم نثر فارتی (بهار ادب) ،تاگ چهارم ،ش.ارۀ پیاپی  ،16صس  683تا 313و
تبک
ِ
 -3تصویرپرداز ِ «آب» در لهلیات تعد  ،میسنی ،مرتضی اتیندیار ،تبیاه ( ،)1391فصرلنامۀ
تخصصی نظم نثر فارتی (بهار ادب) ،تاگ پنجم ،ش.ارۀ پیاپی  ،13صس  311تا 313و
 -1دانشنامۀ ادب فارتی،روتی تپیده ()1510وم الۀ خیالی بخارایی  ،به ترپرتتی حسن انوشه ،
چا ا گ  ،تهران  :زارت فرهنگ ارشاد اتالمی و
 -4دانشنامه زبان ادب فارتی ،بوشهر پور  ،هرمه و ( )1511و م الۀ خیالی بخار  ،چا ا گ ،
تهران  :فرهن ستان زبان ادب فارتیو
ی.ین فریومد ( )1323بره تصرییح اهت.رام حسرینعلی باترتانی راد ،چرا
ابن
دیوان
-11
ِ
ِ
اشعار ِ
ِ
د م ،تهران :تنائیو
اشعار خواجو ررمانی ( ،)1334تصرییح اح.رد ترهیلی خوانسرار  ،چرا د م ،تهرران:
دیوان
-11
ِ
ِ
پاژنگو
ّ
اشرعار ناصرر بخرارایی ( ،)1353بره روشرش مهرد درخشران ،چرا ا گ ،تهرران :بنیراد
دیوان
-16
ِ
ِ
نیاورار نوریانیو
ّ
ّ
حافظ شیراز ( ،)1385به اهت.ام می.د قه ینی قاتم لنری ،م دمره ،م ابلره رشرو
 -13دیوا ِن
ِ
ّ
االبیات رحیم ذ النور ،چا چهارم ،تهران :ز ّ ارو

تبک خیالی بخارایی در آفرینش نامواژهها ایهامی124/

یوان خیالی بخارایی ( ،)1381به روشش اح.د ررمی ،چا ا ّ گ ،تهران :ماو
 -14د ِ
ّ
تل.ان تا جی ( ،)331م دمه تصییح ابوال اتم حال  ،به روشش اح.د ررمی ،چا
دیوان
-15
ِ
ِ
ا ّ گ ،تهران :ماو
تیو فرلانی ( ،)1324تصییح م ّدمۀ ذبیح اوو صیا ،چا د م ،تهران :فرد تیو
-12
دیوان ِ
ِ
ُ
ّ
اهت.ام ایرج را ترخی ،جلد د م ،چا
خط علی دامتانی ،به
دیوان
-13
ر.اگ خجند ( ،)1334ب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ا ّ گ ،تهران :تر شو
 -18ذهن زبان حافظّ ،
خرمشاهی ،بهاءالدین ( ،)1384چا هشتم ،تهران :ناهیدو
ِ
 -19زمینۀ اجت.اعی شعر فارتی ،شییعی ردرنی  ،می.دربا( ،)1382چا ا گ  ،تهران  :اختران
زمانهو
لهلیات ا  ،لنری پرور ملاشراه ،اح.رد مهرد
رستردری آن در
 -61تبک تعد در ایهام تاز
ِ
ِ
نیاچوبی ،میسن ( ،)1391فصلنامۀ تخصصی نظم نثرر فارتری (بهرار ادب) ،تراگ چهرارم ،شر.ارۀ
پیاپی  ،16صس  35تا 89و
 -61صدا تخن عش  ،انور  ،حسن ( ،)1385چا دهم ،تهران :تخنو
 -66فرهنگ متوتط دهخدا ،دهخدا ،علی اربر ( ،)1385زیر نظر ّ
روشرش
تید جعیرر شرهید  ،بره
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
لالمربا تتوده ووو ،چا ا گ ،تهران :دانش اه تهرانو
ّ
ّ
 -63فرهنگ اژه ها ایهامی در اشرعار حرافظ ،ذ ّ
الریاترتین ،می.رد ( ،)1339چرا ا گ ،تهرران:
ِ
ِ
فرزانو
ّ
 -64رل ّیات تعد ( ،)1382به اهت.ام ّ
می.دعلی فر لی ،چا چهاردهم ،تهران :امیرربیرو
ِ
 -65ماجرا پایان ناپایر حافظ ،اتالمی ند شنّ ،
می.دعلی ( ،)1328بی چا ،تهران :یهدانو
ماتب حافظ ،مرتضو  ،منوچهر ( ،)1331چا توم ،تبریه :تتودهو
-62
ِ
رتاب مهنازو
 -63اژه نامۀ هنر شاعر  ،میرصادقی (ذ ال در) ،می.ن ( ،)1332چا د م ،تهرانِ :
 -68یک ّ
قصه بیش نیس  ،انور  ،حسن ( ،)1339چا ا ّ گ ،تهران :عابدو

