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 چكيده

 هاا و  دورنمایه توان اختیار کرد و می های گوناگونی را ساخت ،تحلیل شعر هر شاعری در

 ناب هساتن   چه میزان بکر و که تا این توصیف کرد و معنایی شعر را عناصر محتوایی و

 انی وخاقا . ر شااعران یینا چ چنوناه خواها  باود     رات بر تفکّتفکّ ها و و تأثیر این ان یشه

نظیرشاان در خلا     ت زبانی بای خالقیّ ق رت هنریفرینی و شاعرانی هستن  که با ،حافظ

را باه وواود یورنا  کاه      خاص خاود  ةشیو صنایع ب یعی به ویژچ ایهام توانستن  سبک و

شااعر در   راز مان گاری ایان دو  ،این کن  و متمایز می اشعار شاعران دینر شعرشان را از

های ین در دیوان دو شااعر   این مقاله به بررسی ایهام و گونه .ستات پارسی اادبیّ شعر و

 .پردازد می

 

 .ایهام ترومه و ایهام تناسبانواع ایهام، حافظ، خاقانی، ایهام،  :ی کليدیها واژه

 

 ghanipour48@gmail.com :نشانی پست الکترونیکی نویسن چ مسئول



 9719، بهار و تابستان 9، شمارة 9دورة ، و بالغت پژوهشنامة نقد ادبی/ 70

 

 مهمقدّ .9

 یریکاارگ  باه ای است که شاعران هنرور باا   عرانهترین شنرد شا رازناک ترین و ظریف ،ایهام

پارداختن   از ین بارای سااختن و   انا  و  هاای خاویر را پرداختاه    تارین سارودچ   هنری ،ین

منحصارترین   از باارزترین و . انا   اننیاز بهارچ گرفتاه    ذهن یمیز و سخنانی رازناک و شنفتی

ایان  . ر لفاظ اسات  هاای ین د  گوناه  یوردن انواع ایهام و ،خاقانی ات سبکی حافظ ومختصّ

ظرافتای خااص باه ساخن      لطف و ،کن  پیچی چ می غل  ومُ در عین ین که کالم را تصنع

 ،دو صانعت ایهاام و تناساب   ». نمایا   پار از مالحات مای    یبا ار و  ر وشعر را تَ بخش  و می

ت باارز و کاار   یک خصوصیّ ،ه حافظ به خاقانیتووّ دو شاعر با در شعر هر  دومی مخصوصاً

بیارون یوردن   ل در مناسابات کلماات و  تأمّا  ت وهر دو شااعر از روی دقّا    ی است وتعمّ

یاک ترفنا  زباانی در     ،ایهام (292: 7531رستنار فسایی، )« .کوشن  می ینهامعانی گوناگون از 

حجم زیاادی   ،مرحلة پیر زبان در ذهن و. کاری با زبان است نوعی شنفت ادبیّات است و

ا فقا  یاک   امّا  ؛یورن  ه سوی زبان برای حضور هجوم میب تصاویر ووود دارن  و از معانی و

جاال  مَ معانی دینر ممکن است از بین برونا  و  و کن  جال ظهور پی ا میمَ ،تصویر و یمعن

 فرصات باروز و   ،ابزاری است که به چن  معنی موواود در پایر زباان    ،ایهام. ظهور نیابن 

شاعر شای  از همین . ل استمّأخود وای ت ،این ده  و یک روساخت را می در جال ظهورمَ

یاک واهچ علای   . دها   به مخاطب انتقال می چن  معنا را ،قالب الفاظی ان ک روست که در

تاری نیاز دتلات     مخفی یشکاری که در ومله دارد، بر معنای دورتر و رغم معنای صریح و

 چاالر و   زیرا وقتای مخاطاب باا کمای     ؛کاری ادبی نیز هست نوعی شنفت ،ایهام. کن  می

 ل ومّا أمایلر باه ت   ت ولا ّ  یاب ، از لفظ یا عبارت درمی (گاچ متضاد و) ت، معنایی دینردقّ

خاقانی، گارایر   یکی از دتیل اصلی پیچی گی و دیریاب ش ن شعر .شود بیشتر می ،درک

شااعر شاروان در سااختن ایهاام از هماة مو اوعات ادبای از وملاه،         . وی به ایهام اسات 

... های پزشاکی، اصاطالحات مسایحی و     اَمثال و حکم، یگاهیهای قرینی، اساطیر،  داستان

خاقاانی در یوردن کلماات   ». سازد که معنای ایهاامی دارد   کن  و ترکیباتی می استفادچ می

گویا  و در   ایهاام مای   کن  و تقربیاً کمتر ساخن ساادچ و بای    دار افراط می متناسب و ایهام

« .ست و این ترکیبات، خااص خاود اوسات   دار، نویور ا بسیاری از ترکیباتِ متناسب و ایهام

او . خاقانی از شاعرانی که از نظر تع اد، بیشترین ایهام را ساخته اسات  (99: 7537سجّادی، )
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 ل ا خوانن ة خاود را  ؛سعی دارد خودش باش  او را فریب ده ؛ بلکه اش خوانن چقص  ن ارد 

تاری کاه در کناار     ساادچ بر ین نیست تا شعرش را خودش با ابیات  کن  و ر نمیواهل تصوّ

را به تالش ذهنای   او اننارد و فا ل می بلکه خوانن چ را ؛تفسیر کن  ،یورد ابیات مشکل می

ساازی و   اساتادی خاقاانی در تصاویری   »؛ مهاارت و  (711: 7511سالطانی،   احم ) «.دارد وامی

 .(11: 7511تجلیل، ) است  «تت گوناگون از یک کلمهانتزاع اشکال و حا

تارین   اصالی  و اسات  اصالی سابک حاافظ دانساته     ةخصیصا  ضوی، ایهام رامنوچهر مرت

بارای   ان  که راچ را اش انناشته زدچ خفقان روزگار استب ادی و ،به این صنعت گرایر حافظ را

اسار  رحاافظ در س   دیا  ایهاامی    .(533: 7513 مرتضاوی، ) صراحت بیان بسته باود  گویی و فاش

همچناین سااختار    شا چ اسات و   ایص شاعری او ء خصسایه افکن چ تا وایی که وز ،شعرش

به هر چیازی   است سعی کردچ و است ریشه دوانی چ ،در تمام افکارش اوتماعی او سیاسی و

تارین شااعر    دست گمان چیرچ بی، صنعت ایهام بردن کار بهدر حافظ  .نناهی چن  پهلو بین ازد

هاا،   در انتخاب واهچ. همتاست بی ،ها و ترکیب الفاظ ریپ  دل یریکارگ بهحافظ در . ایران است

ه باه  حافظ باا تووّا  . اننیز دارد یمیز و حیرت تی وسواسگرفتن تعبیرها، دقّ کار بهها و  ترکیب

 بجاا، مناساب و   ةاساتفاد  ،دانر هرفای کاه باه زباان فارسای داشاته اسات، از ایان شایوچ         

 ،در شاعر او . از ایان روسات   ،خوانن  اگر سبک او را سبک ایهام می اننیز کردچ است و اعجاب

ایهاام را  تسلّ  وی بر زبان فارسی، سبب گردیا   . توان یافت که دارای ایهام نباش  غزلی نمی

 .ردبب کار به بات ای وسیع در نوع و بسام  به خوبی و هنرمن انه و با دامنه

 

 پژوهش ةپيشين .9

ایهاام   هاای مشاهور   به گوناه بیشتر ادبیّات فارسی دربارة ایهام در شعر فارسی، تحقیقات 

ایهام و تناساب  »بارة ای به بحث در سجّادی در مقاله دکتر سیّ  یاءال ّین .اختصاص دارد

ساایه روشان   »اصغر فیروزنیا در مقالة  یقای علی. پرداخته است« در شعر خاقانی و حافظ

یقاای  . ان  وش کردچای از این صنعت ادبی را کا گوشه تنها« ایهام در شعر خاقانی و حافظ

هاای ایهاام    به بررسی برخی از گونه« ایهام در شعر فارسی»در کتاب  راستنو   محمّسیّ

هاای ایان یرایاة ادبای را در شاعر       ای که گونه از ینجایی که کتاب یا مقاله. پرداخته است
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ظار  خاقانی و حافظ بررسی کردچ باش ، یافته نش چ است، انجام دادن چنین پژوهشی به ن

 .ننارن گان  روری به نظر رسی 

 

 و حافظاقانی خهای ایهام در شعر  گونه .7

 ایهام .9.7

باه گماان   »اسات باه معنای    « هموَ» از اصل ثالثی« افعال» در لغت، مص ر باب « ایهام»

 ،«توریاه » هاای  ایان هنار ادبای باه ناام     « .رفتن دل به سوی  چیزی ب ون قص  .افکن ن

های ب یعی  ؤلّفان کتاببا نناهی به تعاریف م. نیز خوان چ ش چ است« توهیم» و« تخییل»

 :توان ایهام را چنین تعریف کرد یور است، می ، ماللینهاکه ذکر همة 

ببرد  کار بهای را در سرودچ یا نوشتة خود  ایهام، ین است که گوین چ یا نویسن چ، کلمه

رود؛  ذهن شنون چ یا خوانن چ، نخست به سراغ معنی نزدیک می. که دو معنی داشته باش 

شاود   ل ّت ایهام از ینجا ناشی می». گوین چ یا نویسن چ، اغلب معنی دور استامّا خواست 

در حقیقت بر سر یاک دو راهای قارار    . رس  که خوانن چ از معنی نزدیک به معنی دور می

: 7515 کا کنی، شافیعی  )« .توان  یکی از ین دو را انتخاب کن  گیرد و در یک لحظه نمی می

فراموش کارد کاه دوری و نزدیکای معاانی کلماات، اماری        البتّه این نکته را نبای . (511

و . چه بسا ممکن است معنایی برای کسی، نزدیک؛ و برای دینری، دور باش . نسبی است

این از ین رو است که یکی از دو معنای کلمه، اغلب کاربرد بیشاتری دارد و بارای عامّاه،    

 :ای ایهاام در نظار گرفات   دو شرط را بای  بار . یی  ین معنای نزدیک، نخست به ذهن می

ین . را پ یا  یورد توان یرایة ایهام  ها می تنها با معناهای لغوی و زبانی واهچ نخست ین که

تواننا    یی ، نمی یوسیلة هنرهایی مانن  مجاز، استعارچ و کنایه به دست ممعناهایی که به

بتاوان عباارت یاا     ای باشا  کاه   دوم، دوگاننی معنایی در ایهام بای  به گونه؛ ایهام بسازن 

 .(715: 7515 ازی،کزّ) ها، معنا کرد بیت را بر پایة هر دو معنی واهچ

 رد مصطفیاکآنَک به فتح  باب،  َمان ک           ریزادثه در مصطفی گُاسال  ح از خشک

 (71 :7511خاقانی، )

هم است و ین « ردَ گشادن » معنی نزدیکِ ین،. ، ایهامی نهفته است«فتح باب» در ترکیب

معنی دینر و . رفته است کار به« گشایر در کارها و از میان رفتن مشکالت» در معنی کنایی
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، بیشتر مورد نظر شاعر بودچ است، مفهاوم اصاطال    «سال خشک» دور ین که با تووّه به واهة

 .(5، ص 1بیت در « پیون »نیز واهة ) یساست های سیل نانجومی ین؛ یعنی، نشانة بارش بار

 چیست؟ طاووس که در باغ  نَعیم افتادست        ن  تو در گلشن  فردوس  ع ارمُشکیزلف 

 (35 :7513حافظ، )

. ا زلفِ سایاچ 7 معنی و از ین، هر دو گرفته  کار بهرا در معنی ایهامی « مُشکین»حافظ، واهة 

: اردنیز ایهاام د « نَعیم»، واهة را در نظر داشته است؛ همچنین در پارة دوم بیت زلف خوشبو ا2

باغ نعیم؛ یعنی، باغ پار از   ا2های بهشت است؛ و  باغ بهشت؛ زیرا نعیم، یکی از نام: باغ نعیم ا7

 (.1، ص 1در بیت « مهر و وفا»نیز واهة ) نعمت و با ناز و یسایر

 ایهام تام .9.7

. گاهی ایهام در بیر از دو معناسات؛ یعنای، کلماة ماورد نظار، بایر از دو معنای دارد       

و اگار از  » :نویسا   مای « اتشعار اتفکار فی صنایع ب یع» ظ کاشفی در کتابملّاحسین واع

و باه دنباال   « .انا   خوانن  و تا هفت معنی یوردچ« ایهام ذوالوووچ» سه معنی، زیادت بُوَد،

ین، بیتی از امیر خسرو دهلوی را یوردچ است که از یک واهچ، هفت معنی به دست یما چ  

 .(77: 7519 واعظ کاشفی،) است

 :این گونة ایهام استفادچ کردچ و در بیتی گفته استخاقانی شروانی نیز از 

 گیا  وین خَران در چین  صورت، گوه، چون مردم       من همی در هن ِ معنی، راست، همچون یدمم

 (71 :7511خاقانی، )

 :، سه معنی را ارادچ کردچ استفوقدر بیت « راست»واهة وی از 

 . و ایستادچ راست قامت ِ یدم، راست هستم؛ یعنی، من در هن ِ معنی، مانن .7

 . عیب من در هن ِ معنی، مانن ِ یدم، راست هستم؛ یعنی، درستکار و بی .2

پاای  »نیاز  ) ت هستم؛ یعنی، به درساتی و عینااً  من در هن ِ معنی، مانن ِ یدم، راس .5

 .(711، ص 5بیت در « پیل

 :گوی  بیت میحافظ شیرازی در زیر 

 رداارت کا  اش َقَ ه دور اعی  ب الل اه          رداارت کاروزچ غ خوان  ،لمَاَ رکِه تُابیا ک

 (711 :7513حافظ، )

 :توان دریافت کرد به ایهام، چن  معنی می« دور  قَ َ »از ترکیب 



 9719، بهار و تابستان 9، شمارة 9دورة ، و بالغت پژوهشنامة نقد ادبی/ 49

 

و نوشای   اشارچ کرد که زمان باادچ ؛ یعنی، هالل عی  نوشی بادچ پیمایی و   قَ روزگار  .7

نیاز نظار داشاته     (ع)صاادق  وعفار  امام حافظ به این ح یث . است فرارسی چ مینساری

و باا دیا ن    بنیار  باا دیا ن هاالل، روزچ   »؛ «ِةَيؤلرُلِ رْطُافْوَ ِةَيولرُلِ مْصُ»:  ندواست که فرم

 «هالل، روزچ بنشا

 .   ومع شون  َقَ پیرامون که  ستان اشارچ کردعی  به مَ هالل ؛ یعنی، پیرامون ق   .2

 شاارچ کارد  هالل  عی  به گردش وام شراب در مجلس ا؛ یعنی، ة شرابیالگردش پ .5

 .(711، ص 7 بیتدر « حساب»نیز )

 ایهام تناسب .7.7

تر  اننیزتر و لطیف این یرایة ادبی را بای  تلفیقی از مراعات نظیر و ایهام دانست؛ ولی خیال

یاک معنای  ین،   . معنای دارد گیرد که دو  می کار بهای را  در این هنر، شاعر، واهچ. از ین دو

. مورد نظر سخنور است و معنی دوم  ین، برای معنا کردن عبارت، های  کااربردی نا ارد   

در حالی کاه   ؛رفته، ارتباطی ووود دارد کار بهافت  که میان دو کلمة  خوانن چ به گمان می

در  دینار ة ین معنی غیار ماوردِ نظار باا کلما     . ای میان ین دو کلمه نیست در واقع رابطه

« ایهاام تناساب  » های با یعی،  این همبستنی را در کتاب. سازد عبارت، مراعات نظیر می

 .های ین است کاربرد ایهام تناسب در قصای  خاقانی، بیشتر از سایر گونه. نامی ن 

 ون دِچ یوااناوان دِچ رنگ؛ و به ارغاه ارغاب           ی بُنسِلاراچة یوا و رنگ، پن سَااز ای

 (1 :7511 خاقانی،)

کنایه از رها کان و  : «پی بنسل». رفته است کار به« پا» در معنی « پی» در بیت فوق،

هاا از زماین کَنَنا  و ین را باا      ینچه در زیر ساتون )= « پی» دوری گزین؛ امّا، معنی دینر

، ایهاام  «سارا » ، با(یهک و سنگ و وز ین برای استحکام بنا استوار کُنن ؛ اساس و بنیان

 .(797، ص 2در بیت « مشکین»»با « وووو»نیز ) ازدس تناسب می

  :حافظ نیز در بیت زیر، چنین زیبا، ایهام تناسب ساخته است

 هْاان ب اوستانخ زین بزَ ب ان سیاه ایاک              رمااَفاَم ! اای زاه ،وتال م دعاه خُاب

 (319 :7513حافظ، )

ناوعی  )=  ا معنی غیر  مورد نظر  ین،؛ امّاست« بهتر»به معنی  صفت تفضیلی و ،«به»واهة 

 .(731، ص 5در بیت « شمع»با « پروانه»نیز ) دارد تناسب، ایهام «سیب»با ( میوچ
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 ایهام تضاد .4.7

گونه که از اسامر،   ین. است که پیون ی ناگسستنی با ایهام دارد یهای یکی دینر از یرایه

ست؛ بلکه تنها شاعر، یک تضادِ نرفته ا کار بهپی است، هی  معنی و نسبت    در عبارت 

. سات ینهاایهاامی   در معنی با ایهام تناسب هتنها تفاوت این یرای. وهمی پ ی  یوردچ است

؛ ردای دینر، مراعاات نظیار دا   در معنی مورد نظر با کلمه کاررفته به، لفظ در ایهام تناسب

باه  . کنا   ة تضاد پی ا میای دینر، رابط ولی در ایهام تضاد، معنی  دوم  واهة ایهامی با کلمه

« .داشاته باشا   معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم، رابطاة تضااد   »عبارت دینر

 (715: 7511 شمیسا،)

 :ای بلن  در م   محمّ  بن محمود ملکشاچ گفته است در قصی چ خاقانی شروانی

 پیکر وقاون خَمِ طااو، چاق  مُقَرنس  اط           روااق  اباون وُفتِ طاوَفتِ مُقَوّس  او، چ

 (795: 7511 خاقانی،)

گرفته و خمی گی  ابرو را توصیف کاردچ  « خمی گی و انحنا»را در معنی« طاق»شاعر،

 .، ایهام تضاد ساخته است«وفت»با( فرد بودن و یکتایی)= ، «طاق»است؛ امّا، معنی دینر 

 (11، ص 73ت در بی« طویل»با « قصیر»نیز واهة )

 و او بنشستوافغان ز نظربازان برخاست، چ         ازم بنشست چو او برخاستشمع  دل  دَمس

 (51: 7513حافظ، )

گرفته است؛ امّا در  کار به« خاموش ش ن»را در معنی « بنشست»شاعر در بیت فوق، 

« دراز» باا « قصاارت »نیز واهة ) .، ایهام تضاد ساخته است«برخاست»با  «نشستن»معنی 

 (719، ص 3در بیت 

 مُجرّد ماهیا .6.7 

گرفت، هی   کار بهای دو معنایی را برای ساختن ایهام  شاعر یا سخنور، پس از ین که واهچ

از این رو،  (77: 7519 واعظ کاشفی،). کن  لفظی مناسب با معنی دور یا نزدیکِ ین، ذکر نمی

ل و شود، بیشاتر اسات؛ زیارا تأمّا     ل ّتی که از کشف و دریافت این نوع از ایهام حاصل می

 .طلب  درنگ بیشتری را می

 اااش در عَنان زن  رَعنا ارد ایار نایند           اکاچن راغت دهر؛االَم  دورنگ، فااز ع

 (71: 7511 خاقانی،)
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« رناگ  عاالَم  دو » خواسته اسات کاه وی را از   (ص)اسالم شاعر در ستایر از پیامبر 

 :شود می ، دو معنی دریافت«رنگ دو» نجات بخش  که از این عبارت

« روز و شب» دو رنگِ سفی  و سیاچ داشتن  این وهان که مراد از ین،: عالَم  دورنگ .7

 . از این وهان که شب و روز دارد، رهایی بخر را (خاقانی)= او است؛ یعنی، 

را از دست این وهاان    خاقانیباز و مُزوّر؛ یعنی،  وهان  ریاکار و حیله: رنگ عالَم  دو .2

و « سافی  و سایاچ  » ایهامی  معنی  که بااگر دقّت شود، هی  لفظی . ت بخرباز نجا نیرنگ

 :حافظ نیز در سرودچ است .در بیت یوردچ نش چ است داشته باش ، مناسبت «ریاکار»

 که در این کارخانه، سنگ و سبوست بسا سرا        نه من، سبوکر  این دیر  رن سوزم و بس

 (12: 7513حافظ، )

ین کاه سابو    ا2. نوش  ین که از سبو، شراب می ا7. یی  نی به دست می، دو مع«بوکرس»از 

، «سابوکر »شود های  لفظای کاه باا دو معنای ایهاامی        مالحظه می که چنان .کن  را حمل می

 .مناسب باش ، در بیت نیام چ است

 ایهام مُبيّنه .5.7

 (بعی ) فق  لفظ مناسب با معنی دور یا مورد نظر+ دار  کلمة ایهام

شود که با معنای دور یاا معنای ماورد نظار،       ان است که واهچ یا عبارتی یوردچ میین، چن

ها یا عبارتی را ذکر کن  که ساازگار و   به بیان دینر، شاعر، واهچ یا واهچ. رابطه داشته باش 

هاای مختلاف،    این ناوع از ایهاام در میاان گوناه     .دار باش  ا معنی دور کلمة ایهاممواف  ب

ری دارد؛ زیرا در ین، معنای دور که بای  پوشی چ و پنهان بمان  تاا  ارزش زیباشناسی کمت

: 7515 کزازی،) شود ایهام به راحتی و به زودی برای خوانن چ کشف ننردد، فرایاد یوردچ می

 :ای در نکوهر حاس ان گفته است در سرودچ خاقانی؛ (757

 پیکار و عَنقاپیکرم وستمی رُاویاراست گ           ه وان  عَازّ عُزلت در صفِ دیعِ ام اقدر مَ

 (251: 7511 خاقانی،)

 :رس  ، دو معنی به ذهن می«دیوان»از

 . است« سازمان اداری» معنی نزدیک و ناخواسته، .7

رساتم   یاز سازگارها« عنقا» و« روستم» است که« ج  دیو» ش چ، معنی دور و خواسته .2

 (752، ص 5در بیت « حصن»و « انغَضب»نیز واهة ) .با دیوان در شاهنامة فردوسی است
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 اام  ام امُ رب اشُ تِ ّاز ل !راخب یاای ب           ماای  چاار دیای خ رُ کس اه عاالاا در پیام

 (71: 7513حافظ، )

 :، دو معنی را خواسته است«مُ ام»شاعر از واهة 

 .است« پیوسته و م ام»، ناخواستهمعنی نزدیک و  .7

و « شاراب »از سازگارهای « تل ّ»است و واهة « شراب» ش چ، معنی دور و خواسته .2

 (13، ص 5در بیت « بادچ»با « دور»نیز واهة ) .گساری است بادچ  یادیور مجلس

 ایهام موشّح .3.7

 لفظ مناسب با معنی غیر مورد نظر+ لفظ مناسب با معنی مورد نظر + دار   واهة ایهام= 

ین است کاه گوینا چ باا هار دو     »ین،  دانست و این ایهام را بای  نقطة مقابل ایهام مجرّد

 (715: 7517 انوشه،)« .مناسب بیاورد معنی مورد نظر و غیر موردِ نظر، الفاظی

 رافکَنَ اح، بُرقَع  رَعنا باگِ صبار خِناب           انازَن ه شعاعر، عنانااب  مَی کادر دِچ ر ک

 (755: 7511 خاقانی،)

نوعی پیالة شراب  دراز » ا7 :گرفته است کار بهیهامی را در معنی ا «رکاب» واهةشاعر، 

حلقة یهنی که بر » ا2. لفظِ مناسب ین« مَی» ، معنی موردِ نظر ین است و«پهلو و هشت

 در واهة. لفاظِ مناساب ین  « خِناگ » و ، معنی غیر  مورد نظر اسات «.دو سوی  زین یویزن 

 +« زدن» بُان  فعال از مصا ر   )ظر، معنی مورد ن. توان این یرایه را برشمرد نیز می« زنان»

« وماع  زن » معنی دینر و غیر  مورد نظر  ین،. ، تناسب دارد«عنان» با کلمة( «ان حالت»

 (77، ص 73در بیت « خاک»و « زر»با « بوته»نیز واهة ) .«بُرقَع» با واهة

 زدم ن سرود و مَی  ناب میاگفتم ای می           گرفت ساقی به صوتِ این غزلم، کاسه می

 (555: 7513حافظ، )

پیاله؛ یعنی، ساقی با این صوتِ غزلم، پیالة شراب گرفته ا 7: ، ایهام دارد«کاسه»لفظ 

ای موسیقی؛ یعنی، ساقی باا ایان صاوتِ غازلم بار کاساه        یلت کوبها 2 .نوش  است و می

باه عناوان لفاظ مناساب باا      را « ساقی» کلمةشاعر، شود،  مالحظه می که چنان. نوازد می

لفاظ مناساب باا معنای دور     را به عنوان « صوت و سرود»، و واهة (پیاله)=  نزدیک معنی

 .(512، ص 71در بیت « م ام»و « یار»با « دور» نیز واهة) یوردچ است
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 ایهام مُرَشّحه .0.7

 (قریب) ای مناسب با معنی غیر مورد نظر واهچ+ دار  لفظ ایهام

تاوان   یک است و تنها با دقّت و درنگ بیشاتر مای  این نوع از ایهام با ایهام تناسب، بسیار نزد

هاای با یعیان    پایر از ین کاه باه ایان یرایاه بياردازیم، ننااهی باه نوشاته         . ین را دریافت

و ین، چناان باشا    » :اتشعار کاشفی یم چ اسات  اتفکار فی صنایع در کتاب ب ایع: ان ازیم می

ین بیات کاه مناساب و مالیام       ای داشاته باشا  در   که ین لفظ که ایهام در وی است، قرینه

باشا ؛ و هرییناه،   « پارودن » در لغات، « ترشایح » معنی  قریب بُوَد و ب ان پروردچ شود؛ چاه، 

دکتار کازّازی    (771: 7519 واعاظ کاشافی،  )« .گردد ذکر ین مالیم، سبب  پرورش لفظ ایهام می

یاک در ساخن   ین است که سازگار یا سازگارهایی برای معناای نزد » :نویسن  در این بارچ می

شاود کاه در    با تووّه به این تو یحات، دریافتاه مای   (752: 7515 کزازی،)« .یوردچ ش چ باش 

تنهاا از راچِ   ،ای دینار  معنی  نزدیک یا غیر  موردِ نظر باا کلماه یاا واهچ    ایهام تناسب، مناسبتِ

مراعات نظیر است؛ ولی در ایهام مرشّحه، ین معنی  نزدیاک کاه خواسات ساخنور نیسات و      

بای  از ین به معنی  غیر مورد نظر تعبیر کرد، کالم و عبارتی سازگار با معنی غیر ماورد نظار   

« مرشّاحه » گوناه کاه از اسام    ، مراعات نظیر نیست؛ بلکه همانینهاشود که رابطة  یوردچ می

از ایان رو، ذهان  خواننا چ،    . دهن چ و پرورن ة معنی غیار ماورد نظار اسات     یی ، پرورش برمی

ورزد و چاون پاس از    یورد که شاعر بر ین، اصرار نمی می شتر به معنای نزدیک روزودتر و بی

 .بخر است رس ، برایر ل ّت ین می کمی تالش  ذهنی به معنی درستِ

 ه بات خوان و بنشانَرارد دولت را کااشارت ک      برفتم پیر  شاهنشاچِ همّت تا زمین بوسم

 (277: 7511 خاقانی،)

، دو معنا «خوان» در واهة «الصّفا مِریت» یموز خود به نام و عبرت شاعر در قصی ة بلن 

 معنی دور یا مورد نظار،  ، واست« سفرچ» معنی نزدیک یا ناخواستة ین،: را خواسته است

 (سافرچ )=  ، سازگار و مالیم  معنای نزدیاک،  «ب نْشانَر» ، که«فراخوان ن و دعوت کردن»

 (71، ص 73در بیت « .ن پخته ساز مَی»با « عصر»نیز واهة ) .است

 نه بهرام است و نه گورش ؛که من پیمودم این صحرا            ردارام بوَ ام او ،بیفکن بهرامی صی ِ کمن ِ

 (511: 7513حافظ، )
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« قبار »، و دینری است،« گورخر» یکی نزدیک که همان :دو معنی دارد، «گور»کلمة 

و  «کمنا  » ،«صاحرا »هاای   ب یهی است کاه واهچ  .یی  می شمار به این واهچ که معنای دور

ولاوچ   زیباا  را که این ایهاام  دارن « گورخر»، یعنی ؛همه دتلت بر معنی نزدیک ،«صی »

 (227 ، ص9 در بیت« یم »با « روان»نیز واهة ) .دادچ است

 ایهام تَبادر .1.7

ای  ای از کاالم، واهچ  واهچ»که  و ین، چنان است است های ایهام یکی دینر از گونه ،ایهام تبادر

 (755: 7511 شمیساا، ) «.ص است، به ذهن متبادر کن  شکل یا هم هم( تقربیاً)دینر را که با ین 

شود با کلمه یاا اوازای    ای که به ذهن خوانن چ یا شنون چ، متبادر می در ایهام تبادر، ین واهچ

ب، ایان اسات کاه در    تفاوت ین با ایهام تناسا . دارد( مراعات نظیر)دینری از سخن، تناسب 

ای دینر را به یااد   ایهام تناسب، یک واهچ، دو معنی دارد؛ ولی در اینجا، شباهت ظاهری، واهچ

از ینجاا کاه در ننااچ نخسات، دو کلماه باه ذهان        . یورد و دو معنی بودن مطر  نیسات  می

 ری نیاز دینا هاای   ناام  ،به این صانعت  .ان  چرا بر ین نهاد« ایهام تبادر» رس ، نام  خوانن چ می

ایهاام   خاوانی، ایهاام چن خوانشای و    گاون  ایهام وناس، ایهام وناس گوناه : از ومله، ان  دادچ

 (755: 7511شمیسا، )خوانی  ایهام دوگونه و (99: 7519راستنو، )خوانی  چن گونه

 وااام و هاوشه بازبُری م گلوی کاو خاچ           وشه در گلو یورداو کِشتِ عافیتم، خاچ

 (1: 7511 خاقانی،)

« شات کِ» است؛ امّا شکل  ظاهری کلمة« کشتزار» در این بیت به معنی« کِشت» واهة

ب ین صورت، کن  و  را به ذهن متبادر می« کُشت» ، واهة«بُری ن و گلو» با نناچ به کلماتِ

 .(75، ص 71در بیت « سورچ» در پیون  با« سُور» نیز واهة) سازد ایهام تبادر می

 ز کوی دلبر یی اک نسیمی !خنک :گفتا           صبح خیزد ز بادِاکی یهوا !وشااخ :گفتم

 (575: 7513حافظ، )

باا تووّاه باه کلماة     « کنُا خُ»ست؛ امّا شکل ظاهری  «خوشا»به معنی « خُنُک»واهة 

باا  « ب ه شات »نیز واهة ) سازد رسان  و ایهام تبادر میمی را به ذهن« خُنَک»، واهة «نسیم»

 .(77، ص 1در بیت « یدم»تووّه به کلمة 

 ایهام ترجمه .96.7

های ایهام دانست، ایهام ترومه است و ین، چنان اسات   توان ین را از شاخه نوع دینری که می

؛ یعنای،  (757: 7511شمیسا، )« .رون  کار بهدو لغت که مترادف همن ، به دو معنی مختلف »که 
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ای کاه ین   ببرد به گوناه  کار بهاست، ای را که دارای دو یا چن  معنی  شاعر در میان کالم، واهچ

. ای دینر باش  که در همان بیت یا سخن یما چ باشا    معنی دور یا غیر مورد نظر، ترومة واهچ

توان  باش  که در ایهام تناسب، ین معنای دور و   تفاوت ایهام ترومه با ایهام تناسب در ین می

؛ ولی در ایهام ترومه، ین داردت نظیر یا وزئی دینر از سخن، تنها مراعا  غیر مورد نظر با واهچ

 .است که در بیت یا سخن یم چ است ای دینری معنی دور یا ناخواسته، ترومة واهچ

 ابارَوی  اَحب ا  و شباوری  صَبّاه روزکاب           الای کَیّاقاه اَحمایِ مُقنَع باه زیبَقاب

 (33: 7511 خاقانی،)

از متفکّاران   «احم  بان  کیّاال  »مراد از ین، در بیت فوق، اسم خاص است و « کیّال»

اسماعیلی قرن سوم هجری و وا ع  م هب  کیّالیّاه اسات کاه دانشامن ان  اساالمی، او را      

نیاز  « ناادان و ابلاه  » را در معنای « کیّاال » (7212 ،2 ج :7515ساجادی،  ). ان  شیعه دانسته

نا  کاه پیوساته خااک     ا توان دانست؛ از ین رو که ین را لقب مَردی گول نیاز شامردچ   می

با این تو یح، معنی دینار کیّاال کاه در     («الکیّ»ة ذیل واه :7511دهخ ا، ). پیمودچ است می

 باشا  کاه در کاالم ذکار شا چ و یرایاة      « احم » توان  ترومة بیت، مورد نظر نیست، می

 .(21، ص 2در بیت « کمان»با « چرخ»نیز واهة ) را پ ی  یوردچ است« ایهام ترومه»

 ارما چ شمار از دیامن نق  روان در دم           اریاعی ،ه  دوستنَنَ م راادل ب لر قَاگ

 (551: 7513حافظ، )

رفته است؛ امّا معنی دینر  کار به« ناسرچ و ناخالص»در بیت بات به معنی « قلب»واهة 

در « بادچ»با « م ام»نیز واهة ) است و ترومة ین در بیت یم چ است «دل»ین در فارسی، 

 .(731، ص 3ت بی

 ایهام در ایهام تناسب .99.7

هاای   در کتااب تقربیااً  توان نشانی داد کاه   نوع دینری از زیرمجموعة ایهام تناسب را می

این یرایه، چنان است که شاعر، دو کلمه یاا   .(57: 7511 اناوری، ) ش نب یعی ب ان پرداخته 

چ، فق  یک معنی  ین در ساخن،  برد که از هر واه می کار بهچن  واهة دو معنایی را در بیت 

ایان ناام از   . شود؛ اّماا ین دو معنای  ارادچ نشا چ باا یکا ینر، تناساب دارنا         خواسته می

 !باش  اش چشای  این نام، برازن . های ایهام در هی  کتاب ب یعی ذکر نش چ است گونه

 ات ش چ نُعمانامن شَهازیر  پی  پیلر بی          ادچ شو؛ بر نِطع  زمین نِهْ رُخااز اسب، پی

 (539: 7511 خاقانی،)
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 خواها  از  اش می از خوانن چ« ایوان م ائن» ترین قصی ة خود به نام خاقانی در معروف

عماان بان   نُ ،بنه  و بین یش  که چنوناه « رُخ» زمین،« نطع » شود و بر «پیادچ»، «اسب»

وی، . گردیا   «هماتشَا » و نا  ان اخت« پیال » به فرمان خسرو پرویاز، زیار پاای   را مُن َر 

در معنای کناایی   )، رُخ، پیال و شاهمات   (بسااط و فارش   =)اسب، پیادچ، نطع » های واهچ

گرفتاه اسات؛ امّاا ایان      کاار  بهرا در معنی لغوی خود ( شکست خوردن و از پای دریم ن

هاای   از مُهارچ « اسب، پیاادچ، رُخ و پیال  ». کلمات از اصطالحات بازی شطرنج نیز هستن 

ماات کاه اصاطال      ش ة شاچ ، کوتاچ«شهمات» و« ه و رُقعة شطرنج، صفح«نَطع» شطرنج؛

ایهاام در  » ش گی  شاچ در بازی است، باا هام یرایاة    بازی شطرنج و نماین ة حالت مغلوب

 .(11، ص 7در بیت « وَر»و « رفع»، «نَصب»نیز واهة ) ان  را پ ی  یوردچ« ایهام تناسب

 ی  شَکَر نروداس از پاونه منای چناول           ردنم، اَوْلی؛اع در ین لب  شیرین نکاماط

 (515: 7513حافظ، )

واهة . شاعر با زیرکی خاصّی، نام همسران خسارو پرویاز را در ایان بیات یوردچ اسات     

دینار ین   در معنی« شیرین»؛ امّا ن ا یم چ شانلغوی معنیدر در بیت  «شکر»و  «شیرین»

مورد نظر نیسات، باا معنای     بیت،است و در  «نام معشوق خسرو پرویز» و اسم خاص که

م در است، باا یکا ینر ایهاا   « انی خسرو پرویزهنام معشوق اصف»که ین نیز « شکر»دینر 

؛ 715، ص 7در بیات  « حلقاه »و « در»ی هاا   چنیاز واه ») ایهام تناسب پ یا  یوردچ اسات  

 .(773، ص 2در بیت « شفا»و « قانون»

 ایهام در ایهام تضاد .99.7

از ایان رو کاه   . ، شاباهت دارد «ایهام در ایهام تناسب» تضاد است و با گونة دینر از ایهام

رود که هر دو، دو معنی دارن  و شاعر تنها یکی از دو معنای    می کار بهدو کلمه در عبارت 

. ین دو معنی که خواستِ شاعر نیست، باا یکا ینر، تضااد دارنا     . کن  دو واهچ را ارادچ می

با این نام در هی  کتااب با یعی دیا چ    « یهام در ایهام تناسبا» این یرایة ادبی نیز، مانن ِ

 .(757: 7515 ازی،کزّ) نش  وز ین که دکتر کزّازی ین را شناسان چ است

 اباتِ دَبار، وقانیاوشالی  ماة عاه دَبّاب           اناماة عُثام و غُلماراهیب    اادِ فَتاه باب

 (35: 7511 خاقانی،)
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های سرشناس مردمای در   در بیت بات، چهرچ« علی» و« عثمان» ،«راهیمب » خاقانی از

ییا  و   به ذهن مای « عثمان» معنی  دینری که از. روزگار کودکی خود را ارادچ کردچ است

« علی» با معنی دینر  اهل سنّت، سومین خلیفه از خلفای «عثمان بن  عَفّان» مراد از ین،

ایهاام در  » ، صانعتِ (ع)رالمؤمنین، علای  در بیت؛ یعنی، داماد و وصیّ پیامبر، حضرت امی

 .ته استساخ« ایهام  تضاد

 ادماا نکُنی فرهاا تاور  شیرین مَنماش           وچار در کاا نَنَهم ساو تار مَشارة شهاشُه

 (521 :7513 ،حافظ)

و گرفتاه   کاار  به« اننیزی شوراننیزی و فتنه»در بیت به معنی را « شور»شاعر شیراز، 

یکای از  )= ، «شاور »معنای دینار     .است استفادچ ش چر معنی اسم خاص نیز د« شیرین»

ام در ایهام تضااد پ یا    هاست، ایه که ین هم یکی از مزچ« شیرین»با معنی دینر  ( ها مزچ

 .(539، ص 7در بیت « خام»و « پختنان»های  نیز واهچ) یوردچ است

 ایهام در ایهام ترجمه .97.7

های ایهام ترومه شمرد، چنان اسات کاه ساخنور     ز شاخهاین شنرد ادبی که بای  ین را ا

ین . شاود  ارادچ مای  دو ای که فق  یک معنی از ین به گونه ،گیرد می کار بهدو واهة ایهامی 

تا کنون ایان ناوع   . معنی ناخواستة سخنور در هر دو واهة ایهامی، ترومة یک ینر هستن 

، «ایهام در ایهام تناساب » ن با یرایةتفاوت ی. ادبی نیز در هی  اثر ب یعی دی چ نش چ است

ین است که در ایهام در ایهام تناسب، رابطة میان دو واهة ایهاامی، رابطاة مراعاات نظیار     

 .(13: 7591نیا، پور ملکشاچ و مه یغنی) جا، رابطه، ترومه یا ترداف استاست؛ ولی در این

 وادثِ سودااواد بترس از حن سَازیاک           ردچ استاای ک را، طبیب  دل، ان رزگونهام

 (1: 7511 خاقانی،)

« ایان وهاان  » است که استعارچ از« شهر یا یبادی» در بیت،« سَواد»مورد نظر معنی  

، از اخااالطِ چهارگانااه کااه بااه عقیاا ة پیشااینیان، «سااودا» شاا ة خواسااتهمعناای . اساات

عربای،   ، در زباان  «ساودا ». شا چ اسات   های فاس  را سبب می های روانی و خیال بیماری

 را تروماة معنای دوم  واهة  « ساودا » اگار معنای  دوم   . «سایاچ »مؤنّثِ اَسود است به معنی

پ یا   « م در ایهام تروماه ایها» بینناریم، بای  پ یرفت که یرایة« سیاچ» به معنی « سواد»

 .(31، ص 1در بیت « باب»و « در»های  نیز واهچ) یم چ است



 69/ ...های آن در اشعار  گونه ایهام و ةمقایس و بررسی

 

 زدم اب میفالی به چَشم و گوش در این ب          نگچَشمم به روی  ساقی و گوشم به قول  چَ

  (555: 7513حافظ، )

. «باارچ و خصاوص  »باه معنای   « باب»است و « حرف ا افه»در پارة دوم، « در»واهة 

که به هماین  « باب»با معنی دینر ( ای برای دریم ن به خانه وسیله =)، «در»معنی دینر 

 .ستمعنی است، ایهام در ایهام ترومه ساخته ا

 گونه ایهام یا ایهام شِبه .94.7

تاوان ین را باه دو    ای است کاه مای   گزین ، به گونه هایی که شاعر برمی گاهی ترکیب واهچ

هاا   واهچ این ایهام را کاه از چناوننی  خوانا ن    .   و به هر دو صورت معنا کردصورت خوانْ

 .(755: 7515 ازی،کزّ) ان  نامی چ« گونه ایهام یا ایهام شبه» شود، ساخته می

 یکان رین رَچ، قائ ِ تو، مصطفی ب هْ مصطف         ای، بر دوش  احم  دار دست دی چ ور تو، اَعْمی

 (2: 7511 خاقانی،)

تاوان ین را باه دو صاورت     است که می« ای اَعْمی دی چ» ترکیب  مورد نظر  ما در بیت،

  :خوانْ  و دو معنی از ین، برداشت کرد

« دیا چ  اَعْمای » خوانْ  کاه در ایان صاورت،   « ای دی چ اَعْمیْ» راتوان این ترکیب  می .7

اگر تو، کورچَشم هستی، بر دوش احما ،  » گیرد؛ یعنی، نقر  دستوری مُسنَ  به خود می

 «.ندست ب ار و از او، پیروی کُ

، نقار   «اَعْمی» خوانْ  که در این صورت،« ای اَعْمی، دی چ» توان این ترکیب را می .2

اگر تو، کاوری را دیا چ باشای کاه هنناام راچ      » گیرد؛ یعنی، ل به خود میدستوری مفعو

دیان بایا  دسات بار دوش احما         ، با ان کاه در راچِ  هَنَ رفتن، دست بر دوش کسی می

 «.بن اری و از او، پیروی کنی

 ز، عروس  هزار دامادستن عَجواه ایاک           ادانه ان  سُستاو درستی  عَه  از وهامَج

 (35: 7513حافظ، )

تاوان ترکیاب    در یاک خاوانر مای   . اسات « هازار دامااد  »گونه در ترکیب  یرایة ایهام

 هماین ترکیاب  از  را صفت مرکّب برای عروس دانست؛ و در خوانشی دینار « دهزارداما»

را از نظار دساتوری،   « دامااد »در نظار گرفات و   « دامااد »را صفت برای « هزار»توان  می
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توان از این خوانر به دسات   ر این صورت، دو معنی مید .الیه برای عروس دانست مضافٌ

 :یورد

 .، عروس هزارداماد است(دنیا =)که این عجوز  .7

ز ینان، ا یک ، عروس دامادهای بسیاری ش چ است؛ امّا با هی (دنیا =)که این عجوز  .2

 .(35، ص 1در بیت « رهروی»نیز واهة ) سر  سازگاری و وفا ن ارد

 ایهام مهيّا .96.7 

ین است که عبارت، یمادگی پ یرش ایهام را ن اشته باش ؛ امّا گوین چ با اِعماال  تصارّفی   »

 .(715: 7517 انوشه،) در عبارت، کالم را یمادة ایهام کردچ است

 های چار ارکان به دونان بازمان چاربالر           ارار چار فصل  روزگاچارتکبیری بکُن ب

 (521 :7511 ،خاقانی)

، زمیناه را بارای   «چارباالر » ؛ امّا واهة«واگ ار کُن و رها نما» ؛ یعنی،«انبازم» کلمة

 تصارّفی کاه شااعر در عباارت    . مهیّا کاردچ اسات  « مان ن و اقامت کردن» دریافت معنی

 چنین ایهامی را پ یا  یوردچ اسات   گرفته، کار بهکردچ و ین را در معنی متع ّی « بازمان»

 .(272، ص 71در بیت « در پوست»به با تووّه « به وا مانر»نیز واهة )

 ه کار  وهان ش  به کام  ماابنو ک !مُطرب            ام  مااادچ برافروز واور باه ناب! اقیاس

 (71: 7513حافظ، )

 ، زمیناه را بارای  «مُطارب »امّاا کلماة   ؛ «حرف بازن »؛ یعنی، در پارة دوم« بنو»واهة 

ایان  . ناوازد  گوی ؛ بلکه مای  مُطرب نمی. یمادچ کردچ است« زدن و نواختن»دریافت معنی  

 .، سبب پی ایر این ایهام ش چ است«بنو»تصرّف شاعر در 

 ایهام عكس .95.7

گیرد و  ترین دروه قرار می نوع دینری از انواع ایهام است که از نظر زیباشناسی در پایین

ناان  چ» ،یورد حسااب  باه در حقیقت بای  ین را نوعی تفنّن ادبی و در ردیف ونااس تاام   

شود و در واقاع از ناوعی ونااس     است که واهة مق ّم با تغییر معنی در یخر هم یوردچ می

رس  که این ایهام باا انا ک تفااوتی، هماان      به نظر می .(715: 7517 انوشاه، ) استفادچ شود

متفاوت باش ، وناس  شان یمعندو عنصر زبانی که ظاهرشان، یکسان و . وناس تام باش 

، (ساازن   که با هم ونااس تاام مای   )نصر از دو ع کیهر از دی ی دینر، تام نام دارد؛ ولی 

 :سازن  ای دور با هم ایهام عکس میدارای دو معناین  که در معن
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 اادار  سخ هاریطال  ربیعَر، خازار فضاه           الادار  وم هال  رَبیعَر، ونیبازار فصاه

   (9: 7511 خاقانی،)

و در مصراع دوم، ماراد از   است یم چ« فصل  بهار» در مصراع نخست به معنی« ربیع»

 .الرّشی  است که در بخشن گی، زبانزد باودچ اسات   ، وزیر معروف هارون«فضل  ربیع»ین، 

؛ و معنی دینار   «فضل ربیع»در پارة نخست، اسم خاص است؛ یعنی، « ربیع»معنی دینر  

ه باا یکا ینر، ایهاام    کلمب ین ترتیب این دو . است« بهار»در پارة دوم در معنی « ربیع»

 .(55، ص 71در بیت « مزوّر»های  نیز واهچ) سازن  عکس می

 ار دامن  من همچو رودِ ویحون استکن           از ین دَمی که ز چَشمم برفت رودِ عزیز

 (11: 7513حافظ، )

 .«واوی یب »در پاارة دوم،  « رود»اسات و  « فرزنا  »در پارة نخست در معنی « رود»

در پاارة دوم  « رود»است، با معنای دینار   « فرزن »در پارة نخست که « درو»معنی دینر 

در « پاردچ »هاای   نیاز واهچ ) انا   ک ینر، ایهام عکس پ ی  یوردچاست، با ی« ووی یب»که 

 .(55، ص 5بیت 

 ایهام توکيد .93.7

در ای تکرار شود؛ امّاا   چنان است که واهچ» ان ، در بارة این نوع از ایهام نوشته که چنانین 

شای  بتوان میان این ناوع ادبای و ایهاام     (712: 7517 انوشه،) «.هروا، معنایر تفاوت کن 

 یینا   عکس، تفاوتی قائل ش  و ین، این است که در ایهام توکی ، دو واهچ به دنبال هم می

؛ ولای در ایهاام   کنا   را تأکی  می نخستو با این پشت سر هم قرار گرفتن به نوعی، واهة 

 :گیرن  با فاصله در کالم قرار می متجانس عکس، دو واهة

 ان  در تنورچ، کیمیای وان  وان افشان چ          مجلس اُنس  حریفان را هم از تصحیفِ اُنس

  (711: 7511 خاقانی،)

؛ و «وانّ و پاری  » دوم باه معنای  « واان » اسات و « روان» نخست، به معنی « وان»

« واان »م، دو« واان »ب ین صورت،  .است «یتر»، «کیمیای وان  وان» منظور شاعر از

 .(75، ص 5در بیت « طی»های  نیز واهچ) نخست را تأکی  کردچ است

 درمانن  درمانن ، که در ت بیر  ینان ،فکر ز          سهل پن ارد ،واعاش  را کسی ک ردِدوای دَ

 (212: 7513حافظ، )
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م باه معنای   یما چ اسات و در پاارة دو    «.درمان هستن »نخست به معنی « درمانن »

نخست به نوعی ین را « درمانن »دوم به دنبال  « درمانن »تکرار   .است «.شون  ناتوان می»

 .(212، ص 5در بیت « دریابن »نیز ) ب ینسان، ایهام توکی  ساخته است تأکی  کردچ و

 ایهام سماعی .90.7 

 ،اما چ اسات  ن سخنی باه میاان نی  یاین گونه از ایهام که تاکنون در هی  کتاب بالغی از 

، هاا  نوعی رابطه میاان برخای از واهچ  ووود به دلیل یی  که  شمار بهتوان   نوعی از ایهام می

 کُنا  دچار نوعی دوگاننی در درک شنی اری  ،مورد نظر ةدر هننام شنی ن واه را شنون چ

 :نقر ببن د، او ذهن  ای دینر در واهچ و

 اااخت از فیض  عطاا سالی را هفت دری واو          پس بر این س ِ مبارک، دَچ اَنامل برگماشت

 (27: 7511 خاقانی،)

با تووّاه باه عا د    « س »خوانر واهة ای، این بیت را فق  گوش فراده ،  اگر شنون چ

گونه ایهام سماعی پ ی  خواها   خواه  برد و ب ین « ص »، ذهن او را به سوی ع د «دَچ»

 .(71، ص 21در بیت  «تیغ»با تووّه به کلمة « قضا»واهة نیز ) یم 

 ون برانم من که مورم، مَرکب است؟با سلیمان چ         ه بر پشتِ صبا بن ن  زیناان ر ین ساعت ک

 (51: 7513حافظ، )

 شانون چ باا  ؛ امّا است« .وزد نسیم خُنَکی که از شمال شرق می»در معنی « صبا»واهة 

ایان برداشات،   . است« سَبا»کن  که منظور شاعر، واهة  گمان می« سلیمان»تووّه به لفظ 

که با تووّه به « اَمَل»نیز واهة ) اتّفاق افتادچ است« سَبا»با « سلیمان»تنها به دلیل قرابت 

 .(35، ص 7بیت . است« عَمَل»، یادیور کلمة «بنیاد»

 

  نتيجه .4

تاوان رسای     های این دو شاعر به این نتیجه مای  از بررسی و تحقی  انواع ایهام در سرودچ

 و پاردازان چیارچ   از صانعت  انا  و  ی باه صانایع ادبای داشاته    ه خاصّتووّ ،دو شاعر رهکه 

 هاا و  هماة صانعت   باردن  کاار  بهدو در  استادی هر. رون  می شمار بهزبردست شعر فارسی 

هنار  . شاود  به ویژچ ایهام است که از صنایع معنوی شعر محساوب مای   ،های کالمی یرایه

تاوان باه ناوعی     وسایلة ین مای  یع ب یعی اسات کاه باه   های مهمِ صنا ایهام، یکی از گونه

 باا بررسای ایهاام و   . هنجارگریزی معنایی دست زد و کالم را با نوعی ابهام، همراچ ساخت



 66/ ...های آن در اشعار  گونه ایهام و ةمقایس و بررسی

 

 ،شااعر بازرز زباان فارسای     ار ایان دو عاشا  هاای ایهاام در   برخی از پرکاربردترین گوناه 

 ؛ان  های ین بهرچ بردچ گونه ک ان ازچ از ایهام وه یی بح ّ خاقانی تا یابیم که حافظ و درمی

یقین خاقانی است  طور بهگ ار صنعت ایهام در شعر فارسی  پایه نظر داشت که ا بای  درامّ

     ایهاام   .گستردچ و گوناگون از این نوع یرایاة ادبای اساتفادچ کاردچ اسات      طور بهو تنها او 

ای شعری خاویر از  رمزه نوعی بازی زبانی است که شاعر در بیان راز و ،در شعر خاقانی

تار و پارورش    ، بسایار لطیاف  شعر حاافظ های ایهام در  این گونه؛ ولی ین بهرچ بردچ است

هایر، کاار   این امر، حکایت از ین دارد که حافظ بر روی اشعار و به ویژچ، ایهام. ترن یافته

 ریاابیم کاه ایهاام د    ی درمینناهی کلّ با. گردد شنون چ می الت اذ ادبی کردچ است و سبب

خاقاانی  دلیل نیست کاه   بی رفته است و کار بهاستادانه  بسیار ماهرانه و ،شاعر دو شعر هر

 . ان  سبک دانسته صاحب ،صنایع ب یعی به ویژچ ایهام یریکارگ بهدر  را و حافظ
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