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ایهام در تاریخ وصاف
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چکيده
برجستگی جنبههای هنری از ویژگیهای بارز تاریخ وصاف و سایر متون مصنوع و فنی است .از میان ظرافتتهتای هنتری ایهتا
جایگاهی ویژه در تاریخ وصاف دارد .در این مقاله در روشی توصیفی-تحلیلی ایها هتای موجتود در جلتههای پتن گانته کتتا
بررسی شهه تا جایگاه ایها زمینههای ایها پردازی و نقش ایها در گرهگشایی ابها های این متن مصتنوع روشتن شتود .پتژوهش
حاضر نشان میدهه که بهرهگیری فراوان نویسنهه از ایها های لغوی و ایها ستازی بتا لغتا

و اصتالححا

علتو و دانتشهتای

مختلف از تنوع زمینههای ایها سازی و توانایی علمی گسترده او سرچشمه میگیرد و نویسنهه در ایها های کتا

بته ستنتهتای

ادبی و نوگرایی توجه ویژهای دارد .از این رو میتوان گفت تاریخ وصاف چکیتههای از ایهتا هتای زبتان فارستی و ظرفیتتهتای
ایها سازی آن است و نقه و تحلیل ایها های کتا

میتوانه بخشی از پیچیهگیهای آن را مرتفع سازد و راه را برای ورود به ایتن

متن مصنوع هموار کنه.
کليدواژهها :نثر فنی تاریخ وصاف ظرافتهای هنری ایها
 .1مقدمه
تعریف ایها تعیین جایگاه آن در مباحث بحغی و برشمردن گونههای آن از مالالب مکرر کتب بحغی و بهیعی است .از این رو
در مقهمة این مقاله از این مباحث مکرر درمیگذریم و تنها به یادکرد این نکته بسنهه میکنیم که ایها چنان جایگتاهی در شتعر و
اد

فارسی دارد که از دیرباز نویسنهگان و منتقهان اد

فارسی دربارة اهمیت آن سخنها گفتهانه .نظامی عروضی دربارة ارزش و

اهمیت ایها مینویسه« :و به ایها قوّ های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بهان ایها طباع را انقباضی و انبستاطی بتود و امتور
عظا را در نظا عالم سبب شود( ».نظامی عروضی  )24 :8811و برخی ایها را «سلالان محستنا » (علتوی مقته )332 :8834
نامیههانه و در کتا

هنجارگفتار دربارة ایها آمهه« :بایه دانست که صنایع بهیعیه هرچنه هریت

موجتب حستن و آرایتش کتح

است لیکن بعضی از آنها را بر بعضی مزیّت است و آنچه بالنّسبه برهمة آنها مزیّت دارد در نظر اربتا

فتن صتنعت توریته استت

چنانکه بعضی نقل کردهانه» (تقوی )883 :8883
اگرچه در تعریف ایها و جایگاه و گونههای آن سخن بسیار گفته شهه مراحل تحول ایها علل و عوامل ایهتا گرایتی و شترای
دانشیار گروه زبان و ادبیا
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آن فراز و فرودهای ایها گرایی در دورههای مختلف و شه

و ضعف ایها سازی شاعران و نویسنهگان اد

فارسی مالالتب مهمتی

است که توجه چنهانی به آنها نشهه است .از این رو اشاره به این مباحث در مقهمه این مقاله الز و ضروری است.
بهون تردیه قرن هفتم و هشتم قرون شکوفایی شعر و اد

فارسی در حوزههای زبانی فکری و بحغی استت .شتکوه بحغتی

این قرون در استعارهگرایی نمادپردازی تناسبسازی و ایها های نا
کلیا

سعهی آثار مولوی غزلیا

حافظ تاریخ جهانگشای جوینی نفثهالمصهور زیهری نسوی و  ...میتوانه از این ویژگی پرده

بردارد .آنچه بیش از سایر عناصر بحغی در دوران شکوه اد
اد

آن جلوهگر است که مراجعه به آثار منظو و منثوری چتون

فارسی خودنمایی میکنه ایها است به گونهای که یکی از قلّههای

فارسی یعنی حافظ با بهرهگیری از این عنصر بحغی جلوه و جحیی ویژه به غزلیاتش بخشیهه و مخاطبان بستیاری را متوجته

خود کرده است تا بهانجا که میتوان حافظ را خهاونهگار ایها و قرن هفتم و هشتم را قرون ایها دانست .دربارة علل و عوامتل و
شرای و انگیزههای ایها گرایی این دو قرن میتوان از علل و عواملی چنه سخن گفت؛ علل و عواملی که میتوانته پرستشهتا و
مجهوال

بحث ایها را روشن سازد و از فراز و فرودهای ایها گرایی در ادوار مختلف اد

عوامل عبار انهاز-8 :رشه شکوفایی و کمال اد

فارسی پرده بتردارد .مهتمتترین ایتن

فارسی و گستردگی معنایی واژههای آن در این دو قرن .با توجته بته گذشتت

بیش از چهار قرن از شکلگیری فارسی دری و ظهور چهرههای برجسته و خلق شاهکارهای بستیار در طتی ایتن قترون واژگتان
فارسی مراحل بسیاری را از سر گذرانهه و حامل معانی گستردهای شههانه و همین ویژگی زمینه ایها ستازی بتا واژگتان را مهیتا
ساخته و نوابغ قرن هفتم و هشتم از این ظرفیت واژگانی در جهت تقویت جنبههای هنری آثارشان بهره گرفتهانه.
 -4شعر و اد

فارسی به مرور زمان از سادگی و صراحت به سمت و سوی ابها و ظرافت هنتری روی آورد و قترن هفتتم و

هشتم اوج ابها هنری و ظرافتهای ادبی آن است.
 -8رشه علمی و تنوع افکار و انهیشهها در حوزههای علمی گوناگون و بهرهمنهی شاعران و نویستنهگان از ایتن دانتشهتا در
فضای آثار ادبی زمینة ایها سازی را بیش از پیش فراهم آورد.
 -2تحول و تغییر سب

از سادگی به سمت و سوی نظم و نثر فنی و مصنوع گرایش آگاهانه به ایها گرایی را تقویتت کترد و

حتی در برخی از آثار این دوره ماننه تاریخ وصاف موجب گرایش مصنوع و متکلفانه به ایها شه.
 -2رشه و شکوفایی مالالعا

بحغی و آشنایی شاعران و ادیبان این دو قرن با مباحث بحغی در گرایش به ایها و سایر آرایته

های بهیعی تأثیر گذار بوده است .اشاره حافظ به «کشف کشاف»:
بختتتواه دفتتتتر اشتتتعار و راه صتتتحرا گیتتتر

چه وقت مهرسه و بحث کشف کشافستت
(حافظ )98 :8838

و رسالة تشبیهیه (ر.ک :شیرازی  )218 :8881و مباحث بحغی وصاف در ضمن کتا

تاریخ وصاف از این نکته حکایت دارد.

 -9سرانجا بایه از رشه و شکوفایی عرفان و تلفیق عاشقانهها و عارفانهها در این دو قرن یاد کرد که تلفیق و ترکیب عشتق و
عرفان زمینه را برای ابها گرایی و ایها سازی فراهم آورده است .از آنجا که «عرفان چیزی نیست جز نگاه جمالشناستانه و هنتری
به االهیّا » (شفیعی کهکنی  .)81 :8814طبیعی است با نگاه عارفانهای که به پشتوانة عاشتقانههتای اد

فارستی مجتال بتروز و

ظهور یافته است فرصت ایها سازی بیشتری برای شاعران و نویسنهگان این عصر فراهم آیه .ایتن ویژگتی حتتی در متتن تتاریخ
وصاف نیز نمود دارد؛ آنجا که وصاف در تحمیهیة جله پنجم اینگونه از آن یاد میکنه:
ستترو بنیتتادش کتته در رقتتس آمتتهه استتت

حتتتالتش از نغمتتتة لتتتبهتتتای جوستتتت

طبتتتع وصتتتاف از صتتتفاتش شتتته چنتتتین

بتتا رخ گتتل بلبتتل انتتهر گفتتتوگوستتت
(شیرازی )908 :8881

عوامل مذکور موجب گرایش شاعران و نویسنهگان قرن هفتم و هشتم به ایها شهه است .اگر اوج ایها گرایی شعر فارستی در
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غزلیا

حافظ به ظهور رسیهه بهون تردیه ایها گرایی نثر فارسی در تاریخ وصتاف بته بتار نشستته استت .در ادامته ایتن گفتتار

ایها گرایی و جلوههای آن در تاریخ وصاف مورد بررسی قرار میگیترد و بته ایتن پرستشهتا پاستخ داده خواهته شته کته علتل
ایها گرایی وصاف چیست جلوهها و مصادیق ایها گرایی وصاف کها انه و سرانجا اینکه جایگتاه ایهتا هتای وصتاف در ستیر
تحول ایها های اد

فارسی چگونه است

 .1.1روش تحقيق
در این مقاله با استخراج نمونههای ایها از مجلها
ابتها با دستهبنهی ایها های کتا

پن گانه تاریخ وصاف به توصیف و تحلیل آنها پرداختیم .به این معنی کته

بر اساس موضوع و مفهو نوآوری وصاف و نقتا مثبتت و منفتی ایهتا هتای کتتا

برمبنتای

تعریف ایها و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به سنتهای ادبتی در حتوزة ایهتا ستازی جایگتاه ایهتا هتای
وصاف نقه و تحلیل شهه است.
 .1.1پيشينة پژوهش
تاریخ وصاف بهرغم ظرفیتهای فراوان پژوهشی کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است .فقر پژوهشی در جنبههای ادبی کتا
بیش از جنبههای دیگر است .در زمینه نگاه ادبی به این متن مقالههایی چون «تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصاف» و «تصویرهای
کنایی و کارکرد آن در تاریخ وصاف» از زهرا اختیاری و علیرضا محمودی؛ «بینامتنی مختصا

ادبی نثر تتاریخ جهانگشتا و تتاریخ

وصاف» از سیهعلی قاسمزاده و سعیه حاتمی و بخشهایی از مقاله «برخی نمودهای سبکی در نثر فنی با تأمل بر آثار برجستته» از
محمه حجت منتشر شهه است .اما برجستگی جنبههای بحغی و ادبی متن ایجا

میکنه که این اثتر از زوایتای مختلتف بحغتی

مورد بررسی قرار گیرد .در این مقاله کوشش بر آن است تا ایها های متن نقه و تحلیل شود؛ ایها هتایی کته در جتای جتای متتن
خودنمایی میکننه و معرفی آنها میتوانه راه ورود به این متن مصنوع را هموار سازد .ایهتا و جایگتاه آن در شتعر فارستی متورد
توجه برخی از پژوهشگران قرار گرفته که کتتا

ارزشتمنه ستیهمحمه راستتگو بتا نتا ایهتا در شتعر فارستی نمونتهای از ایتن

پژوهشهاست اما جایگاه ایها در متون منثور بویژه نثر فنی و مصنوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حتالی کته هریت

از

این متون میتواننه محور تهوین مقاله ارزشمنهی در زمینه ایها و دیگر ظرافتهای بحغی باشنه .این مقاله با بررستی ایهتا هتای
تاریخ وصاف از جایگاه ایها در نثر فارسی پرده برمیدارد.
 .1ایهام در تاریخ وصاف
کتا

تجزیهاالمصار و تزجیهاالعصار معروف به «تاریخ وصاف» نوشته «ادیب شها الهین عبهاهللبن عزالتهین فضتلاهلل شتیرازی»

ملقب به «وصاف الحضره» و متخلس به «شرف» و مشهور به «وصّاف» از ادبا و موّرخان و شاعران معتروف قترن هفتتم و هشتتم
هجری است( ».صفا  )8421 :8892این کتا

مکمِل کتا

تاریخ جهانگشای جوینی است و وقایع ایلخانان مغول و امرا و ملتوک

محلی ایران را از سال 929تا 341هجری به نگارش در آورده است .نثر تاریخ وصاف مصتنوع و متکلتف استت و ایهتا یکتی از
عناصر بحغی است که دستمایة صنعت پردازی نویسنهه قرار گرفته است .دلبستگی وصاف بته ایهتا و ایهتا پتردازی او از چنته
ویژگی کتا

تاریخ وصاف آشکار است که مهمترین آنها عبار انه از:

.1.1اشاره صریح به ایهام و مترادفات آن
وصاف واژه ایها و توریه را در مواضع متعهد متن مورد استفاده قرار داده است .استفاده نویسنهه از واژه ایها تنهتا در معنتای
بهیعی آن نیست بلکه مؤلف از معنای لغوی این واژه در موارد متعهد بهره برده استت .بنتابراین ایهتا و توریته در هتن و زبتان
وصاف معنایی گسترده مییابه .معنای لغوی معنای بهیعی و تعریض و اشارا

غیرمستقیم از معانی واژه ایها و توریته در متتن

تاریخ وصاف است .ارائه نمونههایی از کاربرد واژه ایها و توریه میتوانه بخشی از ایها گرایی نویسنهه را آشکار سازد:
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 .1.1.1معنای لغوی
در غالب موارد نویسنهه از واژه توریه در معنای لغوی بهره گرفته است:
«پس کوتوال قلعه به اشار

وزیر او را در زیّ توریه به شهرستان عه فرستاد( ».شیرازی )244 :8881

درگیری هنی نویسنهه با معنای لغوی توریه و ایها تا بهانجاست که گاه از واژه توریه جهت ایها سازی بهره گرفته است:
«عحء الهین بغهادی را درین مالابقه با خود متّحه گردانه ابا نمودنه و عزیمت دمشق ساخت و مل

ناصر را خبتر شته زحفتی

لشکر بر سبیل توریه بر سر راه فرستاد تا جریهه بگریختنه( ».همان)282 :
در این نمونه کلمه «توریه» با توجه به اصالحح بهیعی «مالابقه» و اصالحح عروضی «زحف» محور ایها سازی نویسنهه استت.
به این معنی که نویسنهه «توریه» را در معنای لغوی «پوشیهگی» به کار برده است اما این واژه با توجه به واژه بتهیعی و عروضتی
موجود در متن ایهامی به معنای بهیعی آن دارد.

.1.1.1معنای بدیعی
ایها در معنای بهیعی نیز در متن تاریخ وصاف به کار رفته است .در اینگونه موارد نویسنهه خود به ایها جمله اشاره دارد:
«در عهه ارغونخان از زاده یم دردانهای یتیم چون پسر مریم در قبه کحه ترمیس کرده داشت وزن آن دو مثقال و چهتار دانت
لالیفه روزگار ایها را میگفت کسی مریم را نگویه درّ یتیم از کجا آوردهای» (همان.)23 :
.2.1.1ایهام در معنای تعریض و تهکّم
در اینگونه موارد غالباً لفظ ایها را به کار برده است؛ ایهامی که از معنای بهیعی فاصله گرفته و در معنای تعریض و تهکتم بته
کار رفته است .نمونههایی از این دست بسامه بیشتری در متن دارد:
«شرح لالایف حیل اخبار کرد تصهیق یمین را غازانی بسته پیش بایهوخان فرستاده پادشاه و امرا ازین ایها لالیف و سخره نادر
تعجب نمودنه اما کار از دست رفته بود» (همان.)840 :
.1.1توجه ویژه به ایهام در شرح و تحليل اشعار متن
متن تاریخ وصاف عرصه انعکاس دانش گسترده نویسنهه آن است .از این رو حضور نویسنهه در جایجای متن آشکار استت.
نگاه نقادانه او به اشعاری که در ضمن متن کتا

به نقه آنها پرداخته از این ویژگی حکایت میکنه .نقه وصاف در اینگونه موارد

نقهی وقی است؛ نقهی که از خحل آن میتوان به ایها انهیشی نویسنهه پی برد:
«زآن متتوی کتته بتتر پشتتت ختتود انهاختتتهای
در اثنای تحریر این کر یکی از حاضران این بیت امح کرد در جوا

زآن متتوی تتتو آمتتوی بگیتتری بتتیشتت
گفتم ازین سیاقت نظم معنتی حاصتل نمتیشتود .همانتا

راوی از قبیل آفهالشّعر من رواهالسّوء بوده بلی حسن ایها و راباله الفاظ بهین وجه پسنهیهه میافته .بیت:
زآن روی تتتتو آمتتتوی بگیتتتری بتتتیشتت

کان متوی تتو بتر پشتت ختود انهاختتهای»
(همان)38 :

این ویژگی هنگا تقهیم کتا

تاریخ وصاف به سلالان محمه خهابنهه در «روز پنجشنبه بیست و چهار متاه محترّ ستنه اثنتی

عشر سبعمائه» (همان )222 :و گفتوگوی وصاف با سلالان که خواجه رشیهالهین فضل اهلل (متوفی381 :ه.ق) نیتز حاضتر استت
جلوه آشکاری دارد .در این محقا

نویسنهه از سلالان اجازه میخواهه تا قصیههای که «در قافیه مترادف از رمتل متثمن» (همتان:

 )229در وصف شهر سلالانیه سروده بخوانه .قصیههای با ماللعِ:
وضع سلالانیه گتویی کته سرهریستت بترین

یا بهشتی است مشکّل شتهه بتر روی زمتین
(همان)

در ضمن شعرخوانی وصاف پادشاه از معنی ابیا

میپرسه که وصاف و خواجه رشیهالهین به توضیح ابیتا

متیپردازنته .در
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شرح ابیا

به ایها گرایی وصاف توجه ویژهای میشود:
«سن

بر دل نهه از غیر

خاک بر سر کنه از طیتره صتحنش سقستین

حستنش هرمتان

پادشاه از هرمان و نسبت آن سؤال فرمود .خهایگان مملکت سخن بل قهرمان ملکت معنی [خواجه رشیهالهین] فرمتود هرمتان
که از سن

ساختهانه و ایها سن

بر دل نهادن از رش

انها رسانیه بغایت تحسین و استعزا
«آ

آن و خاک بر سر کردن سقسین که باتوغان آنجا طربسرای ساخته به عتزّ

فرمود» (همان.)223 :

زورا ببتتتترد بتتتتاد خالتتتتا بنشتتتتانه

عرضه افتاد که نا پن شهر مشهور به طریق ایها در ی

مصتتر را نیتتل کشتته بتتر رخ شتتا آرد چتتین
بیت با صنعت مراعا

و مراعا

صنعت اغتراق ایتراد کتردن دولتت

پادشاهست» (همان.)223 :
نمونههای فوق گویای وق حاکم بر عصر حیا

وصاف است .به گونتهای کته رشتیهالهین در مقتا شتارح ابیتا

و ستلالان

خهابنهه در مقا مخاطب و خریهار سخن و وصاف در مقا نمونهای از وق شعری و نویسنهگی عصر از ایها گرایی گرهگشایی
از ایها و فهم آن غرق لذ

هنری میشونه.

.2.1برجستگی ایهام در نگاه بالغی وصاف
وصاف در برشمردن ویژگیهای کتا

برای جنبههای بحغی آن جایگاه ویژهای قائل است و در برشمردن عناصر بحغتی متتن

از ایها و ایها پردازی آن غافل نیست:
«به چنین عبار

زاللآسا در خحل خالبه وحه پیونه و مساق اوصاف ربیعفنون صنعت بهیع از ایها و اغتراق و تستجیع و...

بر دامن کر خمور و ...بستن گواهی امین است بر خاطر سحرآفرین بل اعجاز مبین و نیز مصهاقی باشه بتر آنکته تتا غایتت ایتن
طریقه مقهور سخنرانان جهان نبوده» (همان.)212 :
 .2.1بهکارگيری گسترده ایهام و تنوع موضوعات و زمينههای ایهام
آنچه ایها گرایی وصاف را برجسته میکنه گستردگی زمینههای ایها سازی اوست .این گستتردگی از دیباچته جلته اول کتتا
بهخوبی آشکار است؛ به گونهای که میتوان دیباچه وصاف را براعت استهحلی جهت این ویژگی متن بته شتمار آورد .ایهتا هتای
لغوی صرفی و نحوی تاریخی جغرافیایی تاریخ ادبیاتی ایها سازی بتا واژههتای عترو

قافیته اصتالححا

ادبتی نجتومی

موسیقایی حسابهاری بازی و سرگرمی فلسفی و منالقی طبی فقهی و خ و کتابت از گستردگی زمینههای ایها ستازی وصتاف
و اطحعا

فراوان او حکایت دارد .این ویژگی ایها های متن نظتر پژوهنتهگانی را کته معتقهنته بترای چتاح و تصتحیح تتاریخ

وصاف جمعی از متخصصان دانشها و علو مختلف نیاز است تأییه میکنه« :تاریخ وصاف...اثری چنهوجهی استت .از ایتن رو
تصحیح آن کاری است که اراده جمعی نیاز دارد و بهتر است توس گروهی که ادیبان فارسی و عتر

مورختان روزگتار مغتول

آگاهان به علو کهن اسحمی و ایرانی چون فلسفه منالق ریاضی نجو و همچنین نسخهشناسان برجسته اعضتا یتا مشتاوران آن
باشنه تصحیح انتقادی و چاح شود» (دالونه .)92 :8814
گستردگی زمینههای ایها سازی و بهرهگیری وصاف از علو و دانشهای گوناگون در ایها سازی یکی از ویژگیهای برجستته ستبکی
کتا است و معرفی اصالححا و لغا علو مختلف که محور ایها سازی مؤلف هستنه میتوانه در فهم متن و درک جنبههتای هنتری
آن نقش بسیار داشته باشه .شایان کر است که بررسی پیونه ایها با اصالححا دانشها و علو مختلف نکتتهای استت کته کمتتر متورد
توجه قرار گرفته و متأسفانه پژوهشهای این حوزه غالباً جزئینگریهایی است که بر گونههای ایهتا افتزوده و بتا پتر رنت

کتردن وق

شخصی و ازدیاد اصالححا زیر مجموعه ایها از تعیین جایگاه ایها در تأمین محتوای متون بهویژه متون نثر مغفول مانههانه .از ایتن رو
در ادامه مقاله به معرفی زمینههای ایها سازی وصاف میپردازیم و هر ی

از موارد را به ترتیب میزان بسامه آنها در متن بررسی متیکنتیم

تا نقش ایها در برقراری پیونه بین متون فنی و مصنوع با اصالححا علو و دانشهای مختلف آشکار شود.
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.1.2.1ایهامهای لغوی
منظور از ایها های لغوی ایها در واژههای مصاللح متون اد

فارسی است کته بته دانتش خاصتی اختصتاص نهاشتته باشته.

اینگونه ایها های متن از گستردگی معنایی واژگان شکل گرفتهانه و غالب آنهتا ایهتا هتایی هستتنه کته کفته یت

معنتا در آنهتا

سنگینتر است .بنابراین مخاطب در گزینش معنای مورد نظر دچار تردیه نمیشود و همین ویژگی است که ایهتا هتای متتن را از
ایها های چنه معنایی که مخاطب در برتری ی

معنا بر معانی دیگر درمیمانه متمایز میکنه .اگتر ابهتا ِ ایهتا را معیتاری بترای

ارزشگذاری آن بهانیم ایها های وصاف ارزش هنری چنهانی نهارنه و غالتب آنهتا از نتوع ایهتا تناستب تضتاد تبتادر و ایهتا
ترجمهانه که ابها آنها با درنگی انهک از میان میرود و در نتیجه اینگونه ایها ها بیشتر جنبههای لفاظی متن را آشکار میستازنه.
این ویژگی می توانه از تمایز ایها در شعر و نثر ناشی شود؛ چراکه نثر هرچنه مصنوع و متکلف باشه دغهغته انتقتال معنتا در آن
اهمیت بسیار دارد .از این رو گرهگشایی ایها در متون منثور آسانتر از متون شعری است .ایها هتای لغتوی وصتاف گونتههتا و
ویژگیهایی دارنه که مهمترین آنها عبار انه از:
الف.ایهامهای لغوی بکر
شامل آن دسته ایها هایی است که وصاف از اسامی خاص ساخته و در متون ادبی مسبوق بته ستابقه نبتوده استت .وصتاف در
برساختن این ایها ها از ایها های مشابه اد

فارسی الها گرفته است؛ به عنوان نمونه ایها در کلمه «پروانه» به عنوان زوج شتمع

و در معنای اجازه و رخصت در متون ادبی مسبوق به سابقه است (ر.ک :راستگو  .)243 :8831وصاف ایتنگونته ایهتا هتا را در
حال و هوای دیگری به کار برده و شکل جهیهی به آنها بخشیهه است:
«شمع عمر و اقبال پروانه را که از مهادنت لشکر مصر با ایلی پادشاه پروا نهاشت به سر آستین قهر بکشت( ».شیرازی )13 :8881
پروانه در این جمله اسم خاص است و «معینالهین کاشانی ملقب به پروانه یکی از عمال دولت مغتول» استت (دهختها :8833
یل «پروانه») و در معنای زوج شمع با کلمه شمع ایها تناسبی ساخته است .نوآوری وصاف در اینگونه ایها ها چشمگیر است:
«الفی با مئین و الوف در ظاهر حمس به لشکر ایلخانی رسیه» (شیرازی )11 :8881
«الفی» در معنای عهدی با مئین و الوف تناسب دارد اما در این جمله اسم خاص است و منظتور «ستیفالتهین قتحون ستلالان
مصر است» که «منکوتیمور با وی محاربه کرد» (دهخها  :8833یل«الفی») ایها سازی با اسامی مغولی نیز بخشی دیگر از ایها های
تاریخ وصاف است:
«به زبان آبش که آتش در دل این منافقان دولت انهازد ظاهر است» (شیرازی )942 :8881
«آبش» همان آبش خاتون دختر اتاب

سعه بن ابوبکر آخرین اتاب

فارس است که نویسنهه بتا همنشتینی آن بتا کلمته آتتش

ایهامی ساخته است .بهون تردیه عه آشنایی با اینگونه ایها ها موجب دشواری فهم متن میشتود و ظرافتتهتای متتن را پنهتان
میسازد .به عنوان نمونه بیتوجهی به ایها در کلمه مازنی در جمله زیر بخش عمههای از زیباییها و ظرافتهتای متتن و قتهر
ایها سازی وصاف را پنهان میسازد« :و مازنی را وزنی نمانه( ».شیرازی  )3 :8881که مازنی با توجه به سیاق کح سه معنای ایتن
واژه را در هن خواننهه زنهه میکنه -8 :نحوی بزرگ قرن سو -4 .مرکب از مای نافیه و کلمه منسو

به زنه به معنی وزن-8 .به

معنای تخم مورچه (ر.ک :دهخها  :8833یل«مازنی») .نمونتههتایی از ایتن دستت نشتان متیدهته کته درک بخشتی از معتانی و
ظرافتهای متن در گرو گرهگشایی از ایها های آن است.
ب.ایهامهای لغوی وصاف یکی از سرچشمههای ایهامهای حافظ
وصاف در حوزه ایها سازی حلقه اتصال ادوار پیشین به دورههای پسین و یکی از سرچشمههای ایها گرایی حتافظ استت .بتا
توجه به زادگاه مشترک و ایا حیا

نزدی

وصاف و حافظ بعیه نیست که حافظ در شکلدهی ایها هایش نیمنگاهی بته تتاریخ

وصاف داشته باشه .اشتراک چشمگیر ایها های وصاف و حافظ و وجود ایها های خاصتر حافظ در تاریخ وصاف از چنتین اختذ
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و اقتباسهایی حکایت دارد؛ به عنوان نمونه ایها ترجمه در کلما

«لب» و «شفا» از اینگونه ایها ها به شمار میآیه:

«و بی سیب رخسار و نار دانه لب شفاآثار او بیماردالن عشق بوی بهی نیافته» (شیرازی )248 :8881
در این نمونه عحوه بر ایها در کلمه «بهی» که در معنای «بهبودی» به کار رفته و در معنای میوه «بِه» با کلما

سیب و نار ایها

ساخته ایها ترجمه در کلمه «شفا» نیز جالب توجه است« .شفا» در معنای «درمان و بهبودی» به کتار رفتته استت امتا در معنتای
«لب» با «لبِ» موجود در جمله ایها ترجمه دارد .این ایها در شعر حافظ نیز در چنین حال و هوایی به کار رفته است:
دل ما را کته ز متار ستر زلتف تتو بخستت

از لتتب ختتود بتته شتتفاخانتته تریتتاک انتتهاز
(حافظ )823 :8838

ج.ایهامهای کليشهای کتب بالغی
اشراف وصاف به مباحث بحغی و آشنایی او با کتب این حوزه از جای جای متن تتاریخ وصتاف پیهاستت .از ایتن رو برختی
ایها های لغوی متن در کتب بحغی کاربرد فراوان داشته و ای بسا از طریق همین کتب وارد متن شهه است:
به یسار تو یمین خورد فلت
همتتتتش بانتتت

گفتت متترس

بتتترآورد نگتتته دار اد

به یمین تتو دهتم هرچته مترا هستت یستار
کتتان یمتتین را ز یستتار تتتو همتتی آیتته عتتار
(شیرازی )888 :8881

ایها در کلمه یمین و یسار از ایها های کلیشهای کتب بحغی است:
«متتتتن ز قاضتتتتی یستتتتار متتتتیجستتتتتم

او بزرگتتتتتتی نمتتتتتتود و داد یمتتتتتتین

پنهارنه کی دست چپ و راست است و شاعر از یسار مال و از یمین سوگنه خواسته است» (وطوا

)28 :8894

د .تراکم ایهامها در ایهامهای لغوی
ایها های لغوی و عالش ایها گرایی وصاف در نمونههایی برجسته است که تزاحم ایها ها متن را به تصنّع و تکلّف کشتانهه و
نشان میدهه که نویسنهه گاه انتقال معنا را فراموش کرده و تنها در پی هنرنمایی است:
«در آن حال چنانکه کیل

نی

گفت نی

بهحال سخت سستقوای ضعیف بود» (شیرازی )422 :8881

در جایگاه قیه به کار رفته و به معنای بسیار است .اما در معنای نیکی و سحمتی بتا بتهحال ایهتا تضتاد ستاخته استت و

همچنین سخت نیز به معنای بسیار است اما در معنای محکم و استوار با ترکیب سست قوای ضعیف ایها تضاد شکل داده است.
ه .ایهامهای کليشهای متون ادب فارسی
بهون تردیه ویژگی برجسته تاریخ وصاف انعکاس گسترده سنتهای ادبی در این متن است .این نکته نشاندهنهة تسل ویژه
نویسنهه به متون اد

فارسی و سنتهای آن است و البته یکی از لواز و ابزارهای تصتنّع و تکلّتف در متتون مصتنوع بته شتمار

میآیه:
«گویی فل

از بهر تهیه برگ عیه جانها و نازنینان را به وعیه آن لشکر بیکیش قربانی میساخت» (همان)408 :

ایها در واژههای «کیش» در معنای دین و تیردان و «قربان»در معنای قربانی و کمتاندان از ایهتا هتای کلیشتهای اد

فارستی

پیش از وصاف است:
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آیه

متتا نیتتز یکتتی باشتتیم از جملتته قربتتانهتتا
(سعهی )891 :8832

.1.2.1ایهام در اصطالحات صرفی و نحوی
ایها های صرفی و نحوی در متون اد

فارسی بسامه کمی دارد و غالباً در دورههایی مورد توجه قرار میگیرد کته وق حتاکم

بر آن دوره گرایش به تصنّع و تکلّف داشته باشه .اگر کتا

معیار جمالی را نمونهای از وق بحغی قرن هشتم بهانیم درمییتابیم
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که ایها سازی با اصالححا

صرفی و نحوی در این دوره رای بوده است:
کته شتته مضتتاعف ملکتتت بتته کتتوری اعتتها

حسود ناقس و مهموز و معتل استت از غتم

(فخری اصفهانی )431 :8811
از آنجا که غالب نمونههای شعری کتا

معیار جمالی از نویسنهه آن است میتوان گفت وق شاعری و نویستنهگی و بحغتی

این عصر با اینگونه ایها سازیها همخوان بوده است .کتا

تاریخ وصاف نیز از غالب اصالححا

صرفی و نحوی ایهتا ستازی

کرده است .بسامه اینگونه ایها های متن بعه از ایها های لغوی در مرتبه دو قرار دارد که به کر نمونهای بسنهه میشود:
«در حال تیغ ماضی استقبال ارواح میرفت و مصهر سینهها را به سها معتل مثال صحیح اصابت مشتتق متیگردانیهنته و دانته
دلها را جوف میساخت» (شیرازی  )231 :8881در این نمونه کلما
مشتق و جوف[اجوف]» اصالححا

«ماضی استقبال [مستقبل] مصهر معتل مثتال صتحیح

رای در کتب صرفی هستنه که مؤلف با نیمنگاهی به این تناسب معنایی آنهتا را در معنتای

لغوی به کار برده و ایها ساخته است.
نمونههایی از این ایها در صتفحا  81 210 298 222 218 291 281 882 842 418 424 420 812 822 33 21 82 9نیتز بته
چشم میخورد .برخی از این ایها ها در متون ادوار بعه مورد توجه قرار گرفته است .از جمله آنها ایها سازی با کلمه غیرمنصترف
«احمه» است که مورد توجه ایرج میرزا قرار گرفته و آن را در فضایی طنزآمیز به کار برده است:
نشتتتتتود منصتتتتترف از ستتتتتیر فرنتتتت

ایتتتن همتتتان احمتتته الینصتتترف استتتت
(ایرجمیرزا )891 :8828

پیشینه این ایها ایرج را میتوان در تاریخ وصاف جستوجو کرد:
«هرچنه احمه با چنهان اسبا

منع صرف از رکاکت و عساکر و خزائن و خائر صور

الینصرف داشتت بالضتروره منصترف

شه و اعح دولت مخالفان علیاالبتهاء مرفوع گشت» (شیرازی .)882 :8881
 .2.2.1ایهامسازی با مباحث تاریخی ،جغرافيایی ،تاریخ ادبياتی
ایها سازی با این مباحث بهویژه با اسامی خاص این حوزه در متون اد فارسی سابقه چنهانی نتهارد .گتویی تستل وصتاف بته
مباحث تاریخی و اشراف لغوی او در کنار شیفتگی او به صنعتپردازی موجب ایها سازی با اسامی تاریخی شهه استت .ایهتا ستازی
با نا شاعران نویسنهگان عرفا پادشاهان و حاکمان و شخصیتهای اسالورهای در تاریخ وصاف نمونههای بسیار دارد:
«کسایی گلیم ترّها

پوشه نمری را کلبصفت قحده تعلیم بنهد و رؤبه را خرگوشوار در حیس و بتیس شرمستاری انتهازد»

(همان)3 :
«کسایی» از قرّاء سبعه ( 811 :ه.ق) و در لغت به معنی گلیم است و «نمری» ( 812 :ه.ق) از شتاعران و نحویتون قترن چهتار
است و معنی لغت آن پلن

است و «رؤبه» ( 822 :ه.ق) از شاعران فصیح و رجزگوی عر

است که نویسنهه با مختصتر تغییتری

در تلفظ آن معنای روباه را از آن اراده کرده و «حیس و بیس» از شاعران معروف درگذشته به ستال232ه.ق کته نویستنهه معنتای
لغوی آن یعنی«گیر و دار و مخمصه» را در نظر دارد.
پربسامهترین ایها های این حوزه که با فضای تاریخی متن نیز همخوانی بسیار دارد ایها سازی بتا نتا خلفتای عباستی استت.
نمونه برجسته آن در متن زیر به چشم میخورد که تقریباَ از غالب خلفای عباسی به شکل ایها یاد شهه است:
« حاصل حال چون روز دولت مستعصم شعار عباسیان داشت و رای او ظاهراَ قایه محتن را طتایع و مقتفتی بتود و از روزگتار
پیچاپیچ مستنجه و مستکفی متوکّل بر اسبا

و نتای ناموجود و مستنصر به رایع غیررایع و راضی از خحفت بته لتین مضتاجع و

معتمه و مستظهر که به مجرّد مواد مالی علی الهوا منصور و بر مراد قادر خواهه بود و واثق که به ارشاد ابتن العلقمتی مهتتهی و
رشیه گردد و از غایله شالوا

ایلخانی چون هارون به تبعیت موسی مأمون» (همان.)83 :
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مستعصم ظاهراً (ایها تبادر به ظاهر) طایع مقتفی مستنجه مستکفی متوکل مستنصر راضتی معتمته مستتظهر منصتور
قادر واثق ارشاد (ایها تبادر به راشه) مهتهی رشیه و هارون (هارونالرشیه)و مأمون خلفای عباستی هستتنه کته جتز در متورد
مستعصم (929-920ه.ق) آخرین خلیفه عباسی معانی لغوی این اسامی مراد است .بهون تردیه فهم این جملتههتا در گترو فهتم
معانی لغوی این اسامی تاریخدانی و درک ایها های تلمیحی در اسامی«هارون و موسی» است .این نمونه و نمونههای دیگتری کته
در این مقاله آمهه است نشان میدهه که بهون گرهگشایی از ایها های متن نمیتوان معنی درستی از برخی جملتههتای متتن ارائته
داد .با توجه به اینکه سقو خحفت عباسی در دوره تاریخی مورد گفتوگوی وصاف اتفاق افتتاده استت ایتن ایهتا بتا فضتای
تاریخی متن نسبت بسیار دارد و البته تراکم و تزاحم اینگونه ایها ها فضای متن را به شه

مصنوع و متکلف کرده استت و ایتن

ویژگی یکی از عوامل گریز مخاطب از متن تاریخ وصاف است .متنی کته خواننتهه را بته مبتارزهطلبتی علمتی فرامتیخوانته امتا
برآیه کمتر یافت میشود .نمونههایی از این ایها ها را میتوان در صفحا

خواننههای که بتوانه از عههه درک مالالب علمی کتا

 83 92 898 818 822 299 214 241 281نیز یافت.
ایها سازی با نا شهرها و مکانهای جغرافیایی نیز بسامه بسیاری در متن تاریخ وصاف دارد و البته بتا حتال و هتوای تتاریخی
متن نیز سازگار است:
«تا لشکر سبتهای نور را به ظلمت غار

تیرهتر از کلبه مسکین ساختنه» (شیرازی )292 :8881

«نور» «شهرکی بین بخارا و سمرقنه نزدیکی کوهی واقع است که در آنجا مقابر و مشاهه صلحا است» (جتوینی  )888 :8812و
در معنای لغوی با توجه به کلمه «ظلمت» ایها تضادی ساخته است.
«تا به نخجوان رود و روی شوهر را در خوی خجلت مراغهزن گذارد» (شیرازی )212 :8881
«خوی» و«مراغه» در معنای شهرهای آ ربایجان با هم تناسب دارنه اما وصاف خوی را در معنای عرق و مراغهزن را در معنای
غلتزننهه به کار برده است .افراطیترین نمونه ایها سازی با نا شهرها در صفحه 229کتا

به چشم میخورد که نویسنهه بتا نتا

غالب شهرها و آبادیهای ایران بهویژه شیراز و آبادیهای آن ایها سازی کرده است.
 .2.2.1ایهامسازی با اصطالحات عروض و قافيه
علم قافیه نیز در جای جای متن محور ایها سازی نویسنهه هستتنه و

اسامی دوایر بحور و زحافهای عروضی و اصالححا

از دل این ایها ها میتوان به تسل او به مباحث این علو پی برد و البته علل و عوامل پیچیهگی متن را دریافت:
«هر موزونطبعی که در معر

بیان عوار

خاطر خلیل با توغّل کامل و تعمّق وافر از رش

عرو

توجیته الفتاظ او اشتباع

معنی او دخیل نمایه و یوسف عروضی که صهرنشین رسته عروضیان است در موقف عجز صهر از عجز باز نشناسه و در تقالیتع
افاعیل چنان از دهشت مقالوع گردد که میان فاعح

رملی و مفاعیل هزجی امتیاز نتوانه دایم رویوار به قیه محنت ایا مقیه شود

و رکن وجودش از زحاف ضیم و اجحتاف هتر سفستاف غیرستالم» (همتان .)1 :در ایتن نمونته کته از دیباچته جلته اول استت
درهمتنیهگی اصالححا

عرو

و قافیه محور ایها سازی متعهدی شهه است؛ به گونهای که تنها با آشنایی با این علو متیتتوان

معنی این جملهها را دریافت .افرا در بهکارگیری هنری این اصالححا
انبوه این اصالححا

معنی مورد نظر نویسنهه را بته حاشتیه رانتهه و در زیتر

پنهان کرده است .کلماتی چون «کامل وافر توجیه اشباع دخیل صهر عجتز مقالتوع قیته مقیته رکتن

زحاف اجحاف (ایها تبادر به جحف عروضی) و غیرسالم» که اصالححا

عرو

و قافیه هستنه در معنای لغوی به کتار گرفتته

شهنه و با توجه به فضای متن ایها تناسبهای متراکمی شکل دادهانه .فراوانی و دشواری معتانی لغتوی اصتالححا

عترو

و

قافیه که وصاف تمایل ویژهای به استعمال آنها در ساختاری ایهامی دارد یکی از عوامل پیچیهگی متن تاریخ وصاف است:
« در تعللّ به ثقل ساغر و تمیّل به نقل شاعر این ابیا
او متقار

که موجب هزج وافر و سرور کامل و نشاطی بسی است در دایتره حتال

نموده» (همان .)892 :در این نمونه نیز اصالححا

عروضی چون «هزج وافر کامل بسی و متقار » در معنای لغتوی
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به کار گرفته شهنه و در معنای اصالححی نیز با هم تناسب دارنه و محور ایها سازی وصاف شتههانته .بترای مالالعته نمونتههتای
عرو

دیگری از ایها سازی با اصالححا

432 410 881 898 831 288 248 288 282

و قافیته متیتتوان بته صتفحا

 28 891 833مراجعه کرد.
.2.2.1ایهامسازی با اصطالحات ادبی
منظور از اصالححا

ادبی اصالححاتی هستنه که در علم معتانی بیتان بتهیع و قالتبهتای شتعری مالترح هستتنه .منتقتهان

بهرهگیری از اصالححا

شتود

ادبی را در فضای آثار ادبی نشانه انحالا آن میداننه و برآنانه که هرگاه ادبیا

یکی از نشانههای ابتذال آن است« :برخی معتقهنه زمانی که ادبیا

موضوع ادبیا

شود یعنی چگونته گفتتن کیفیتت سترودن و

نوشتن و انهیشة فر و شکل آفرینش هنری غلبه پیها کنه خحقیت تنزّل مییابه ادبیتا
)888این ویژگی در ادبیا

محتور ادبیتا

بته ختود متیپتردازد» (فتتوحی :8812

عصر صفویه نمود گستردهای دارد (ر.ک :همان) .تاریخ وصاف نیز عرصتة جتوالن اصتالححا

است .به این معنی که وصاف برای تقویت جنبه شعری و هنری اثرش از غالب اصالححا

ادبتی

ادبی به شتکل ایهتامی بهتره گرفتته و

این ویژگی برجستهترین نمود شعرانهیشی و لفاظی نویسنهه است:
«به اضحل مرد و اخحل قواعه سنّت و جماعت مهلت یافت و کلما

فحسفه کفر با آنکه از پیرایه کفر مستعار نیز مجترّد بتود

نه موشّح در خحل الفاظ به اختحف و معانی مزخرف درج میکرد» (شیرازی  )210 :8881بتهکتارگیری کلمتاتی چتون «مستتعار
مجرد موشح معانی و درج» در معانی اصالححی و لغوی محور ایها سازی در این نمونه است .جهت بررسی نمونههتای دیگتری
از این ایها میتوان به صفحا  10 818 811 281 210 229 248 220 228 298مراجعه کرد.
.2.2.1ایهامسازی با اصطالحات نجومی
ایها های نجومی وصاف از دلبستگی او به شعر شاعرانی چون خاقانی نظامی و انوری تسل او به علتم نجتو ظرفیتتهتای
ایها سازی اصالححا

نجومی تمایح

میگیرد .از آنجایی که اصالححا

نجومی مغوالن و ایلخانان و سرانجا تمایل فراوان نویسنهه به تصنّع و تکلّف سرچشمه

نجومی برای غالب مخاطبان کتا

را به بهرهگیری افراطی از این اصالححا
میتوان این کتا

را جامع اصالححا

شناختهشهه نیست میتوان بخش عمههای از پیچیهگی متن

نسبت داد .بهرهگیری از اصالححا

نجومی رای در ادبیا

نجومی در تاریخ وصتاف بته انتهازهای استت کته

فارسی دانست .اشعار زیر که سروده وصاف است نمونته برجستته

از این ویژگی تاریخ وصاف است:
...مشتری در بحر مهر گر وطن سازد چو حو

هرد از قوسش خهنگی بر دل بتهخواه بتاد
بتر دلتش ناگتاه بتاد...

ترک چرخ ار دشمنت را خون نریزد چون حمتل

نیش زهرآلود عقر

زهره گر با دوستانت همچو میزان راست استت

از نهیتتب ثتتور او شتتیر فلتت

روبتتاه بتتاد...
(همان)28 :

اصالححا

نجومیای چون «مشتری مهر حو

قوس حمل عقر

میزان ثور و شیر» با توجه به معانی لغتوی هتر یت

و

تناسبهای موجود دستمایه ایها سازی وصاف شهنه.
آنچه در ایها های نجومی کتا

برجسته است و در نمونه مذکور نیز به چشم میخورد درهمتنیهگی اصتالححا

نجتومی بتا

اسامی حیوانی است که وصاف گرایش ویژهای به تناسب سازی با این اسامی دارد و البتته نستبت استامی بتروج فلکتی بتا استامی
حیوانا

زمینه این ایها های تلفیقی را فراهم آورده است .برای مالالعه نمونههای دیگر از ایها سازی بتا اصتالححا

نجتومی بته

صفحا  480 800 882 844 281 221 220 212 908 981مراجعه شود.
 .2.2.1ایهامسازی با اصطالحات موسيقی
ایها های موسیقایی با توجه به نسبت شعر و موسیقی و ظرافت موجود در این اصالححا

از دیرباز در ادبیتا

فارستی متورد
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توجه بوده و نمونههای نا

اینگونه ایها ها در غزلیا

حافظ به چشم میخورد:
که ساز شرع از این افسانه بیقانون نخواهه شته

خها را محتسب ما را به فریاد دف و نتی بختش

(حافظ )444 :8838
اگرچه این دسته ایها ها در همه ادوار اد

فارسی مورد توجه بوده است گترایش مغتوالن بته موستیقی و رشته و شتکوفایی

موسیقی در قرن هفتم و هشتم در رویکرد وصاف به این اصالححا

بیتأثیر نبوده است .ظهور صفیالهین ارموی (918-908ه.ق)

به عنوان یکی از مشاهیر موسیقی ایران و تألیف آثاری چون ایقاع کتا

الموسیقی و االدوار نشاندهنهه شرای مناسبی استت کته

برای رشه و شکوفایی موسیقی در این عصر فراهم شهه است .وصاف در معرفی صفیالهین مینویسه« :صفیالهین عبهالمؤمن که
با توغّل در فنون آدا

فیثاغورس ثانی و مفسّر رنّا

مثالث و مثانی و محیی مراسم دوارس فن موسیقی بود مصنّفا

متقتهّمان را

متروک گردانیه و بر اصول پردههاء اثنی عشر چنه شعبه تفریع کرد» (شیرازی  )28 :8881نویسنهه در ادامته همتین مالالتب و در
مهح و معرفی صفیالهین از غالب اصالححا
اصالححا

موسیقی بهره میگیرد و این نکته نیتز نشتان متیدهته کته او بته علتم موستیقی و

آن آشنایی کامل داشته است:

«چون حریف بخت بینوا بود و آهن
در وقتی که از حمائل فل

قول مخالف را تیز کرده ساز پردة عراق کردن به نسبت الیقتر نمود عتاز اصتفهان شته

تیغ صبح بر مفرق شب تیره راست کردنه» (شیرازی  )882 :8881اصالححاتی چون «مخالف عتراق

اصفهان و راست» که اصالححا

رای موسیقی هستنه با توجه به سیاق کح و معانی لغوی هر ی

هستنه .از آنجایی که اصالححا

موسیقی با مکانهای جغرافیایی نسبت دارنه تلفیق آنها نیز مجال بیشتری برای ایها سازی با این

اصالححا
کتا

محور ایهتا در ایتن نمونته

فراهم آورده است که در نمونة مذکور این ویژگی آشکار است و نمونة بارز این ویژگی در اشعار شتمس فختری در

معیار جمالی به چشم میخورد که هم درهمتنیهگی اصالححا

ایها سازی با اصالححا

موسیقی را با مکانهای جغرافیایی نشان میدهه و هم وق

موسیقی را در قرن هشتم آشکار میسازد:

کسی که راست شتود بتا مخالفتت ز عتراق

نه مایته باشتهش از زنتهگی نته ستاز و نتوا

در اصتتفهانت عشّتتاقانتته

حستتینی و حستتنی متتیکننتته جانتتت فتتها

بتتزرگ و کوچت

(فخری اصفهانی )433 :8811
جهت مالالعه نمونههای دیگر این ایها به صفحا

 988 231 283 289 490 821 824 28مراجعه شود .

.4.2.1ایهامسازی با اصطالحات حسابداری
فعالیتهای دیوانی نویسنهه تأثیرپذیری از جهانگشای جوینی و سرانجا سنتهای ادبی عامل اصلی بهرهگیری از اصالححا
حسابهاری در تاریخ وصاف است .آنچه دربارة این دسته از ایها های نویسنهه حائز اهمیت است تنتوع نهاشتتن آنهاستت .گتویی
محهودیت اصالححا

این حوزه فرصت چنهانی برای ایها سازی به نویسنهه نمیدهه .از این رو تکرار ایهتا در ایتن زمینته از

تنوع آن برجستهتر است:
«و سحطین عهه از دستور شهامت و جرائه احوال او حسا ها برگرفتنه و بر فذل

مآثر دیگران ترقین تهجین نهاد» (شتیرازی

)19 :8881
فذلک« :به اصالحح اهل حسا

جمع بعه از تفصیل» را گوینه (دهخها  :8833یل«فذل ») و به معنی «بقیتة چیتزی» کته در

این جمله منظور است ولی در معنای حسابهاری با فضای جمله ایها تناسب ساخته است .ترقين« :خ کشیهن بر حسا
تا ظاهر شود که آن نوشته در حسا

آمهه بود بعه از آن گردانیهه شه» (همان یل «ترقین») و در معنای لغوی یعنی رقم و خت

نهادن که در اینجا مراد است .امّا در معنای حسابهاری با فضای جملته ایهتا ستاخته استت .در بیتت زیتر از نویستنهة کتتا
اصالححا

نوشتته

حسابهاری محور ایها سازی است:

نیتز
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وزان حستتا

امیتتهها شتته بتتر بتتارز یقتتین همتته حشتتو

غتتم بتتیحستتا

شتته بتتاقی

(شیرازی )402 :8881
کلما

باقی» اصالححا

«بارز حشو حسا

حسابهاری هستنه امّا در این بیت در همان معنتی لغتوی بته کتار رفتنته و در

معنای حسابهاری ایها تناسبی ساختنه« .بارز» در اصالحح حسابهاری «جمع کل» را گوینه و «حشو» در اصالحح این علم عبار
است از «کمیتی یا حکایتی که کر آن به حقیقت محاسب را ماللو

تعلقتی باشته و

نباشه اما بایه که فیالجمله آن را به ماللتو

در جانب یمین ورق نویسنه» (دهخها  :8833یل«حشو») .در برشمردن گونههای حشو از ماللق و بارز نیز سخن گفته میشود که
در بیت وصاف همنشینی «بارز» و «حشو» این معنا را نیز به هن متبادر میکنه و محل ایهتا استت .ایتن ایهتا در متتون ادبتی و
اشعار پیش از وصاف نیز مسبوق به سابقه است:
«وقت استیفای جرایا
کها به میهان مبارز

و رسو بر مِئین و الوف فزون باشنه و هنگا مقابلت و مقاتلت صتفوف سربستر حشتو باشتنه و هتیچ

بارز نشونه؛ چنانکه وقتی حسا

راعیی کردنه محاسب گفت چنهین گوسفنه باقی آمته» (جتوینی :8893

 .)48برای نمونههای ایها های حسابهاری ر.ک :صس .)928 948 982 909 908 234 281 442
 .2.2.1ایهامسازی با اصطالحات بازی و سرگرمی
این اصالححا

در سب

آ ربایجانی بهویژه شعر خاقانی انعکاس ویژهای دارد و به نظر میرسه در آثاری که رویکردی عوامانه

دارنه و به زنهگی روزمره و سحیق عوا توجه دارنه این اصالححا

جلوة بیشتری داشته باشه .دلبستتگی وصتاف بته خاقتانی و
بتازیهتای

مخاطبان فراگیر متون تاریخی و همچنین گرایش به لفاظی و صنعت پردازی موجب ایها سازی وصاف با اصتالححا
نرد و شالرن شهه است:
«و با آن پیل هیکل در نبرد آمه بعه از آنکه به دو رخ با شاه بر رقعة میهان غزا بازی نمود ستلالان  ...او را شته متا
دوزخ فرستاد» (شیرازی  )219 :8881پیل رخ شاه رقعه و شهما
وصاف در ایها سازی با اصالححا

اصالححا

شالرن انه که دستمایه ایها وصاف شههانه.

شالرن ماننه ایها سازی با بروج فلکی و اصالححا

اسامی حیوانی مییابه و در راستای همین تلفیق اصالححا

کترده بته

نجومی مجالی برای بهترهگیتری از

ایهتا هتایی شتکل متیدهته .بترای نمونتة ایتن ایهتا بته صتفحا

 212 214 238 219 844 824 13 13مراجعه شود.
 .1..2.1ایهامسازی با اصطالحات فلسفی و منطقی
نگاه فلسفی وصاف و گرایش او به مباحث منالقی از جای جای تاریخ وصاف پیهاست .آنچه در بارة اصتالححا
قابلتوجه است آن است که تحریم فلسفه در قرون متمادی حضور اصالححا

آن را در متون اد

فارسی کمرنت

ایتن حتوزه
کترده امّتا در

عصر مغول با ظهور فحسفهای چون خواجه نصیرالتهین طوستی (متتوفی934 :ه.ق) بابتا افضتل کاشتانی (متتوفی993 :ه.ق) و ...
اصالححا
اصالححا
اد

فلسفه و منالق در عرصة ادبیا
در عرصة شعر و اد

این عصر مجال ظهور یافتنه .هرچنه به علت رکتود علمتی ادوار بعته حضتور ایتن

فارسی استمرار نیافت در همین دو قرن شاهه حضور چشمگیر اصالححا

فلسفه و منالق در

فارسی هستیم که نمونة برجستة این متون نثر فنی و مصنوع و در رأس آنها تاریخ وصاف است:
«و هر سال به اسم خراج و اتاوه حمل شرطی محمول قضیّة مالاوعت گرداننه» (همان  .)813حمل شرطی محمتول و قضتیه

اصالححا

منالقی هستنه که محور ایها انه .نمونهای از ایتن ایهتا هتا در صتفحا  222 228 283 811 810 11 83قابتلبررستی

است .ایها سازی وصاف با اصالححا

این حوزه از نگاه نافذ خواجه رشیهالهین فضلاهلل پنهان نمانهه استت؛ بته گونتهای کته در

شرح جملههای دعایی وصاف خالا

به سلالان محمه خهابنهه به این ایها ها اشاره شهه است:

«...و سعاد

چون عر

الز که به جوهر قایم بود بر آستان محزمت قیا نماینهه ...به لفظ ستعاد بختش ستؤال فرمتود کته

مقصود چیست خواجه جهان به عبار

سلیس عرضه داشت که موجودا

ماستویاهلل جتوهر استت یتا عتر

و عتر

چتون

ایها در تاریخ وصاف 18 /

سفیهی و سیاهی باشه که به اجسا قائم است .درین طرز دعا از اول تا آخر تمامت کلیا

عالم را به طریق حکمت جمع کترده و

دعای سلالنت را سرپوش طبق ایها و زیور پیکر تشبیه ساخته» (شیرازی .)222 :8881
.11.2.1ایهامسازی با اصطالحات طبی
بهرهگیری ایهامی از اسامی کتب طبی در تاریخ وصاف نمونههتایی دارد .نمونتة برجستته آن در ایتن ابیتا

وصتاف بته چشتم

میخورد:
از فتترع ختتراج اصتتل غتتم گشتتت افتتزون

وز نهتتت کتتتح شتتته شتتتکایت بیتتترون

کلتتتی ز ختتتراج

کتتتز دستتتت شتتتفا گذشتتتت کتتتار قتتتانون

حاصتتتل نشتتتود نجتتتا

(همان)281 :
بهرهگیری ایهامی از نا کتا های ابن سینا « نجا

شفا و قانون» در ابیا

مذکور محور ایها سازی است .این ایهتا در شتعر

حافظ نیز به کار رفته است:
چو مرا دیته

دی گفت طبیب از سر حسر

هیهتتا

کتته رن ت تتتو ز قتتانون شتتفا رفتتت
(حافظ )882 :8838

نمونههایی دیگر از این ایها در صفحا

823 1قابل مشاههه است.

.11.2.1ایهامسازی با اصطالحات فقهی
در این ایها ها وصاف از اسامی بزرگان این عرصه کتب و مباحث آنها بهره گرفته است .این ایها در تاریخ وصاف نمونههای
کمی دارد و در موارد انهکی نیز که به کار رفته متن را بسیار پیچیهه کرده است و فهم آن نیازمنه درن

و تأمل بسیاری است:

«و در مسائل عویس فقه قول غزالی ترانه و قفّال دونالقلّتین نمایه مکحول را سترمة تنبیته در دیتهه کشته و از هتادی منهتاج
حقایق یعنی لفظ حاوی او الفاظ وجیز ناچیز آیه و در بسا بسی وسائ وسی متروک» (شیرازی )3:8881
در جملههای مذکور اسامی فقیهانی چون محمه غزالی ( 202 :ه.ق) قفّال ( 892 :ه.ق) و مکحتول ( 889 :ه.ق) و کتبتی چتون
«وجیز وسی و بسی » از محمه غزالی و اصالحح «دونالقلّتین» به معنای «کمتر از دو سبوی بزرگ» که «قلّیتن» در مذهب شافعی
محک تعیین آ

کُر است؛ محور ایها سازی وصاف است .درک این ایها بهویژه ایهامی که با گنجانهن متکلفانتة کتتب غزالتی در

متن شکل گرفته است از عههة هر خواننههای بر نمیآیه و به همین دلیل ورود به فضتای تتاریخ وصتاف جا بتة چنتهانی بترای
مخاطب نهارد .بسی کتا

مبسوطی در فقه از غزالی است که چنهان ماللو

نهاد که کتابی میانه بود .نه بسیار مختصر و نه چنهان مبسو  .این کتا

مخاطب نبود .غزالی آن را خحصه کرد و وسی نتا

نیز خحصه شه و الوجیز نا گرفت که بسیار ماللو

واقع

شه و دربارة آن گفتنه« :الوجیز شاهکار بزرگی در فقه شافعی تلقی شه و در حق آن ستایشهای گزاف کردنه حتی گفتنه که اگتر
غزالی دعوی پیغمبری میکرد الوجیز میتوانست معجزهاش باشه» (زرینکو

)823 :8831

 12.2.1ایهامسازی با اصطالحات خط و کتابت
رواج هنر خوشنویسی و خالاطی در عصر مغول نکتهای است که مورخان بهان اشاره کردهانه (ر.ک :اقبال  )294 :8831ظهور
صفیالهین عبهالمؤمن ارموی (متونی 918ه.ق) و شاگرد او جمالالهین یاقو

مستعصمی (متوفی  )911که از نوابغ هنتر خالتاطی

هستنه گواهی روشن بر رشه و شکوفایی هنر خالاطی در این عصر است .در چنین حال و هوایی طبیعی است کته وصتاف نیتز
گرایشی به این هنر داشته باشه و از اصالححا
«و طراو
توقیعا

آن جهت صنعتپردازی متن خویش بهره گیرد:

خ ّ یهی که از حسن ترکیب آن غبار تشویر بر خ ّ خهّ خوبان مینشست و محقق قلم نسخ بر رقاع سحر بتابلی و

صاحب ری میکشیه نقشی که بر غالیة عذار مهرویان زنخ می آورد یا چنانکته بتر زنتخ ایشتان حکایتت غالیته متیکترد»

(شیرازی .)414 :8881
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اشارة ایهامی به گونههای خ چون «غبار محقق نسخ رقاع توقیع» در نمونة متذکور در راستتای صتنعتپتردازی وصتاف بتا
اصالححا

این حوزه است .وصاف کوشیهه است به گونهای اسامی برخی از «هفت قلم» یا «شش قلم» قهیم را در متن بگنجانته.

هفت قلم عبار

است از« :ثلث محقق توقیع ریحان رقاع نسخ و تعلیق» (دهخها  :8833یل«هفت قلم») و شش قلتم عبتار

است از« :ثلث ریحان نسخ رقاع تعلیق و غبار» (همان)
 .2نتيجه
عوامل گرایش وصاف به ایها همان عواملی است که در مقهمة این مقاله به آنها اشاره شهه است .امّا برخی از عوامل برجستتگی
بیشتری در تاریخ وصاف دارنه که مهمترین آنها عبار

است از-8 :گستتردگی اطحعتا

متکلف تاریخ وصاف؛ -8آشنایی عمیق نویسنهه با ستنتهتای ادبتی و شتاهکارهای اد
نویسنهه .البته در آمیختگی گسترده زبان فارسی با زبان عربی در عصر حیا
مغولی امکان ایها سازی بیشتری در اختیار نویسنهة کتا

علمتی نویستنهه.؛ -4ستب

مصتنوع و

فارستی؛ -2گستتردگی دایترة واژگتانی

وصاف عربیدانی نویسنهه و آشتنایی او بتا واژگتان

قرار داده است؛ به گونهای که میتوان گفتت واژگتان زبتان فارستی بتا

حهاکثر بار معنایی در این اثر مجال ظهور و بروز یافتنه و گونهگون ایها را در این متن شکل دادنه که اگتر بگتوییم ایتن کتتا
جامع ظرفیتهای ایها سازی زبان فارسی است سخنی مبالغهآمیز نگفتهایم.
ایها گرایی گسترده وصاف محصول سیر تحول ایها گرایی در اد

فارسی معیارهای فصاحت و بحغت قرن هفتم و هشتتم و

دانش گسترده علمی ادبی و زبانی اوست .هرچنه با تغییر و تحول شیوههای نویستنهگی تغییتر معیارهتای فصتاحت و بحغتت و
ضعف علمی نویسنهگان و خواننهگان ادوار بعه ایها گراییهای متنوع وصاف به یکی از عوامل پیچیهگی و ویژگیهای منفی متن
بهل شهه و تنها نمودی از جنبههای لفاظی و صنعتپردازی آن به شمار آمهه است .اما با نقه و تحلیتل دقیتق ایهتا هتای وصتاف
میتوان جنبههای مثبت و منفی بسیاری بترای آن برشتمرد .توانتایی علمتی وصتاف اشتراف او بته ستنتهتای ادبتی شتکوفایی
ظرفیتهای زبانی درآمیختگی هنری زبانها و فرهن های مختلف و سترانجا انعکتاس توانمنتهیهتای هنتری زبتان فارستی از
ویژگیهایی مثبتی است کته از ایهتا هتای وصتاف قابتلدریافتت استت .در کنتار ایتن ویژگتیهتا ستنگینی کفته لفتظ بتر معنتا
مخاطبگریزی فضلفروشی و سرانجا تبهیل برخی جنبههای هنری به عوامل تعقیه متن از ویژگیهای منفتی ایهتا گرایتیهتای
این کتا

تاریخی است.

منابع
 .8ابننهیم .)8829( .الفهرست چ 4ترجمه .رضا تجهد تهران :چاپخانه بان
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 .1تتتتتتتتتتتتتتتت .)8812( .تاریخ جهانگشای جوینی ج 8چ 8تصحیح حبیباهلل عباسی ایرج مهرکی تهران :زوّار.

ایها در تاریخ وصاف 12 /
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 .48قاسمزاده سیهعلی؛ حاتمی سعیه« .)8810( .تحلیل بینامتنی مختصا
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