
 

 دیوان همام تبریزی های ایهام در تکثّر معانی واژگان بررسی نقشِ گونه

  زاده فاضل عبّاس

 علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمي واحد دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه 

 (41 تا  21 از ص )

 2/31 /27: تاریخ پذیرش، 22/72/31: تاریخ دریافت

 

 چکیده

 و نیز غافلگیری و اعجاب خواننده، شناسی است که موجب گیرایی کالم و زیباییی ایهام یکی از ترفندها

 در پالووهش  .شالود  های معانی کالالم مالی   الیه تکثّری در پذیرش معنا و آفرین درنگدر کشف پس از  لذّت

محور در  (دیوان همام)معانی واژگان  ۀدایرتوسّع که به نوعی به ال های ایهامی   از گونه مورد شانزده، حاضر

شالده  واژگان شرح  اتّساعیو مفاهیم  تکثّر معانیو شده بررسی  بیت 13 طیّ ال  انجامد همنشینی کالم می

هالای   از انالوا  ایهالام   ، مملالوّ دیوان همام تبریالزی به این نتیجه رسیده که نویسنده در مقالۀ خویش . است

 ۀسانشنا زیباییهای  گرد هنری، افقاین ش متنوّ بهینه از انوا   ۀشاعرانه و بالغی است که شاعر با استفاد

تفسالیر و توویالل را باله روی     معنالای سال،ن، دروازۀ   ۀو توسالع  تکثّربدیعی را در کالمش نقش بسته و در 

 .ذوالوجوه و حجمی است شناسی، معنیبه نحوی که گاهی کالمش، از دیدگاه  ،خواننده گشوده است

 

 .، همام تبریزییچندمعنایمعنا،  تکثّرایهام، واژه، : های کلیدی واژه

                                           
  fazil.abbaszade@gmail.com   :مسئول رایانامۀ نویسندۀ.  
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 مقدّمه.  

وطواط  چنانکه ،دست،وش تغییر بوده است ،تعریف ایهام با گذر زمان و زایش مکاتب ادبی

در نثر یا نظم الفاظی باله   چنان بُوَد که دبیر یا شاعر»: گوید در تعریف ایهام می (13: 132 )

آن الفالا    ،سالامع و چون  ؛دیگر غریب یکی قریب و :ر برد که آن لفظ را دو معنی باشدکا

و  «معنالی غریالب بُالوَد    ریب رود و مراد از آن لفالظ، خالود   قبشنود، حالی خاطرش به معنی 

عبارت از آوردن لفظی »: گوید ،از او با کمی تفاوت در الفا  تبعیّتبه  الصّنایع بدایعصاحب 

 ،یکی قریب به فهم و دیگری بعید از فهالم  :در کالم که از وی آنجا دو معنی منفهم گردد

آن  ، خواه آن قرینه در کالم باشد و خواه در خارجخفیّه ۀمعنی بعید، اعتماد بر قرین با ارادۀ

و « توریاله »ضمن یکی دانستن  (143: 122 )یی رجا یلخلمحمّد .(24 : 134 ، حسالینی )« کالم

از شالروط ایهالام آورده و چنالین    را « م،اطالب فنالن  »و « خفیّاله  ۀینقر»، «ت،ییل»و « ایهام»

و آن چنالان اسالت کاله در     یندگو یزن ییلو ت، یهامرا ا [توریه] صنعت ینا»: دکن تعریف می

باشد  یدبع یو مراد معن ؛یدبع یگرو د یبقر یکی :داشته باشد یآورند که دو معن یکالم لفظ

 (12 : 123 )وحیدیان کامیالار   .«که آن را جز ش،ص فنِن درک نکند خفیّه ۀینقر ۀبه معون

 یکالی : دو معنالا باشالد   یاسالت کاله دارا   یس،ن ییبه تنها امیها» :چنین تعریف کرده است

: گویدنیز  (31:  123 )فشارکی  .«یکنزد یمعنا یگریاست و د یاصل یدور که معنا یمعنا

اشالد و معنالا یالا    آن است که لفظی یا تعبیری بیانی بیاورند که بیش از یک معنی داشته ب»

رنگ جلب نظر نمایالد، ولالی    نیمصورت محو یا  هروشن فضای شعری ب معانی دیگر در سایه

 .«ه طور کامل از دید ذهن ناپدید گرددب

 چندمعناییمعنایي یا هاي دو مندان علم بالغت، به جنبهدهد دانش تعاریف نشان می نقدِ

در ایهالام،   زیالرا  ؛اند سی بررسی کردهشنا زیباییعد آن را از بُ و  نشان داده توجّهکالم بسیار 

توانالد در یالک    گیرد و نمی راهی قرار میاست که ذهن بر سر دوای  به گونه واژه یا عبارت

س،نان متشالابه را  بیشتر  (ق 373-111)امام ف،ر رازي . برگزیندلحظه یکی از دو معنی را 

یکي : که دو معني داشته باشدداند  میرا لفظي « ایهام»و از جنس ایهام دانسته و  دومعنایي

وینالده  کاله گ شتابد، حالال آن  معني نزدیک مي انبذهن شنونده به ج. نزدیک و دیگري دور

 این موضو ، هنگامي زیباست که هدفش بیانِ معني دور. معني بعید را در نظر داشته است

. (1  : ق 2 1 رازي، ) انالد  شتر س،نان متشابه از این جالنس بی .عني نزدیک باشدمبه توسّط 
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کلمات مصر  یا بیت  لّک ۀاصلی است و کدام فرعی، بسته به رابندرک اینکه کدام معنی  

 .مورد ایهام دارد ۀبا کلم

گونه ابهام، پایا و مانالا نیسالت، بلکاله زودگالذر      هر ایهامي با ابهام همراه است، ولي این

با ایالن  . شود معاني مقصود، گرد ابهام از سیماي ابهام زدوده ميو انت،اب است و با کشف 

یکی از معانی وهمی  ،تد با قنعیّتوان ابهام در ذات آن است و م،اطب نمیپیچیدگی  حال،

که غالبالا  نسالبت   ال بلکه ساختار نحوی کالم چنان شکل یافته که هر دو معنی   ،را برگزیند

علالوي   ۀاز این رهگذر است کاله یحیالی بالن حمالز    . است پذیر برداشتال هم دارند   با تضادّ

معني چون »: گفته است معناي ابهام را عامل بالغت کالم دانسته و تکثّر ،(ق 243ی متوفّ)

زیالرا وقتالي    کنالد؛  اید و اعجاب و ف،امت پیالدا مالي  افز در کالمِ مبهم درآید، بالغت آن مي

 .(2/23: 2772علوي، )« رود هاي م،تلف مي ه ابهام شود، شنونده به راهگوش متوجّ

شمول ایهام و نگاه گسترده به این بحث، الزم اسالت بالا    ۀدایرتوسّع به  توجّهامروزه با 

لمی از آن ایهام، تعریف جدید ع های اتّساعی نمونهن ویوگی مننقی تعریف و در نظر گرفت

ای در بسالتر همنشالینی    زنجیرههای  واحد چندمعناییگونه  هر» دست داد و چنین گفت که

یالا  ای  ههای زبرزنجیالر   ویوگی ،نحو، خوانشراه که از  ختیشنا زیبایی ۀجنب کالم، با رویکرد

واننده را در کشف و انت،اب معانی، دچالار حیالرت در بالرز     به انحای دیگر رقم خورده و خ

 ۀهای گسترش دامن ایهام به این معنا، یکی از دریچه. «شود  ایهام نامیده می ،د معنا کندتعدّ

 تفکّرهای عمیق و امعان  تومّلامل وین عتر مهمّزبان و یکی از ای  معانی واحدهای زنجیره

معنالی،   تعالدّد پیچیدگی و دشواری کالم و ظهور  سببدر مواجهه با متن ادبی است که به 

، به حیالرت در بالرز  انت،الاب    تفکّرق در کند و این تعمّ می تومّلر و م،اطب را نیازمند تدبّ

هاي شگفت و شگرفی در او برانگی،ته و ذهن حالریص او   سپس واکنش ؛انجامد معانی می

. دارد ا وامیبه تنش و تقلّ ،را برای تسدید در نیل به معنی مقصود و توجیه معناشناختی متن

های زیرین متن و کشف رازهای نهفته  در توویل و شکافتن الیه ،بالغت ایهام ،به عبارتی

ر، و تالدبّ  تفکّالر  ۀهالای کالالم بالا تیشال     در معانی آن است که با شکافتن و شکستن دیالواره 

عموما  شود که این حالت روانی  گشوده می  های کشف معانی جدید به روي خواننده پنجره

 .شود باعث التذاذ ادبی می

جالالب  هالر یالک نکالات     م،تلف بررسی کرده وهای  ایهام را دانشمندان سلف از جنبه
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معنالی قریالب و   ) دو طرفآن را از نظرگاه وجود مالیمات ای  عدّه ؛اند ر شدهی را متذکّتوجّه

، رانمتالوخّ از  .انالد  تقسالیم کالرده   «حهموشّال  حه،ناله، مرشّال  ده، مبیّمجالرّ » به چهار دستۀ (بعید

و  ای بالیش نیسالت ال    تراشی حه است و اصنالحکه همان موشّال  «یهمسوّ»ایهام نوبر  شوقی

بنالدی   را به ایالن تقسالیم   (77 : 137 ، همان) «بهمرکّ»و  (پنجو چهل: 134 نوبر،  شوقی) «مبهمه»

در محور همنشینی مالالک قالرار داده و    تناسبات الفا  و عبارات را برخی هم .افزوده است

انالد و بعضالی ایهالام را بالا      تقسالیم کالرده   ...و ترجماله  و ترادف و و تضادّ م را به تناسبایها

؛ 123 راسالتگو،  : ک.ر)انالد   شالرح و بسالط داده   تعدّدکتاب و مقاالت م رویکردی نوین در طیّ

براساس فقط ما در این مقال،  بندی تقسیما امّ ،(131 ، فرد کریمی ؛132 چناری،  ؛133 طاهری، 

های ایهامی اسالت   گونه ۀهم و مالک واژگان در دیوان همام صورت گرفته  یاتّساعمعانی 

در محور همنشالینی   (دیوان همام تبریزی)معانی واژگان  ۀدایر تکثّرو توسّع که به نوعی به 

 :است پذیر زیر ب،شهای  که به گونه ،انجامد کالم می

 

 ایهام توریه .2

چاله   بیاورند و از آن  معنی بعید اراده کنند؛صاحب دو معنی را  آن است که لفظایهام توریه 

 البتّه .(34 : 122 گرکانی، ) ی مجازی باشدآن دو معنی حقیقی باشند یا یکی حقیقی و دیگر

شالرح انالوا  ایهالام،    ضالمن   ،سالدۀ دهالم  ادیب دانشمند ، (24 : 134 ) کسانی چون حسینی

 .است، نه انحصار اقلاز باب ذکر حدّ ،در تعریف ایهام« دو معنی»گوید که ذکر   می
 از ره چشالالالالمم گرفتالالالالی ملالالالالک دل

 

 انالالد  بالالالی دیالالده   در هالالا  جملالاله دل 
 

 ( 3: 127 همام تبریزی، )
و  «مملکت دل را تس،یر کردی ،از طریق روزن چشم» در معانیِ ،«از ره چشم»عبارت 

است ن،ست معنی  اعر که مراد شبه کار رفته  «از برابر و جلوی چشمم ملک دل را گرفتی»

 .آید رسد از راه دیده می شود و هر بالیی که به دل می با نگاه آغاز می که عشق
 پیر ما شد اشالک روان حالالی   دیدۀ از

 

 چون دید مریدان را از عشق بدان زاری 

 (43 : همان)
و دیگالری  « شالده  کالارکرده و ضالعیف  »یکی به معنالی  : دو معنی دارد« پیر»واژۀ 

یابیم مالراد   ، که با کمی تعمّق درمی«(اد مااز نگاه مرشد ما، در نظر مر)مرشد و مراد »

 .چربد شاعر  معنی دوم است و این معنی بر معنی ن،ست می
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 ینایهام قصد معن .1

یا قصد وجهین آن است که لفظی را گویند و دو معنالی یالا زیالاده از آن    ایهام قصد معنین 

این است که در توریه  و فرق آن با توریه ؛اراده نمایند و قراین و مالیمات هر دو را بیاورند

 .(233: 122 گرکانی، ) ه شده و در اینجا هر دو مراد استیک معنی اراد

 خویش شوم، گر گل رخسارۀ خاک پای تو
 

 به همان آب و طراوت به رهی بسپاری 

(43  :127 همام تبریزی، )  

کالار  باله   «بنده و چاکر»و  «آمدو رفت راه و محلّ»، به دو معنی این بیتدر « رهی» ۀواژ

 .ساخته است (دومعنی)رفته و ایهام قصد معنین 

 ها پیوسته پنهان داشتن حسن را از دیده
 

 جز به روز روي تو بیرون نیامد از حجاب 

( 3: همان)  

به کار رفته اسالت کاله   « ها و خالیق شده دیده»و « ها چشم»در دو معني « ها دیده»کلمۀ 

 .توان برداشت کرد هر دو معني را مي

 

 تام ایهام .4

 :137 ، و جعفالري  شالریفی ) شده دارای سه معنی باشالد  کارگرفته به ۀواژ ایهام تام آن است که

 فهمیالده شالود، باله    هر گاه از لفظی بالیش از دو معنالا   ،(21 : 134 ) حسینیبه اعتقاد . (213

 .شود  از آن باشد، ایهام تام نامیده میدور به ذهن و برخی نزدیک  ای که برخی  گونه

 ری،ت چشالم تالرک او خالون همالام    گر ز ترکی 
 

 

 کند ترکش می چون که صید الغر است از ننگ  

(34: 127 همام تبریزی، )  

نشالینی کلمالات    سالاختار هالم  . است به سه معنی به کار رفتهباال در بیت « ترک کردن»

« ترک کالردن » ماند که که خواننده در انت،اب معنی در بند تردید میاست چنان نظم یافته 

 ،گاه بالا کمالی وسالواس    آن ؟«بستن ...(یا اسب) به ترک زین»است یا  «رها کردن»به معنی 

 پالذیر  صورت بیشتر با ایهالام تناسالب توجیاله    رسد که در این دیگری به ذهن میدور معنی 

ادی و است که از لوازم صیّ «تیردان ساختن»خود به معنی « ترکش کردن»است و آن اینکه 

و شالود   مالی معنی کنایی دیگری به ذهن متبادر  ،یرنیز در همین معنی اخ. شکارگری است
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ننگ و نفرت از شالکار، آن را بالا   سبب به  آن اینکه رساند و آن را تا مرز ایهام ذوالوجوه می

 .آیددر (تیردان) ترکششکل زند که به  قدر می آن تیر 

 فریبالالالتبالالاله دور چشالالالم مسالالالت دل
 

 سالالالاله مسالالالتورنمانالالالد زاهالالالد صد 
 

(7   :همان)  

 ۀدور و گالردش پیالال  »و  «دوره و زماناله » :اسالت  دو معنییت مزبور، به در ب« دور» ۀکلم

. معنی کردنیز  «پیرامون و اطراف»توان به معنی  با کمی تسامح می ، که«شراب در مجلس

، چنین رسا و لنیالف  دیگر و ت،ییل را با همان واژه در بیتی افکنی ن وهمای ،چنانکه شاعر

 :آورده است
 کس نمانددور چشم مست تو هشیار  در

 

 تا مست عشق را کند اکنالون مالمتالی   
 

(41  :همان)  

 

 ایهام ذوالوجوه .1

 .(7  : 133  ی،کاشف) نامند ذوالوجوه می یهامداشته باشد، آن را ا یاز سه معن یشب یهاماگر ا
 ماجرای غم عشق تو چنان نیست که من

 

 بالالر زبالالان قلالالم سالالرزده تحریالالر کالالنم 
 

(23  :127 همام تبریزی، )  

ناگالاه و  » و« پریشالان و سالرگردان  » و« شالده  زده و بریالده  مقراض»معانی « سرزده» ۀواژ

به کلمالات موجالود در    توجّهبا « تحریر» ۀو واژ .را با خود دارد« سرخوردهمغموم »و  «خبر بی

 و« نوشالتن و کتابالت کالردن   » و« کشالد  اش دور تصالویر مالی  خنوطی که نقّال » ، معانیِبیت

را  «(کنالد  ان و قلم باله معنالی نالی ایالن معنالی را تقویالت مالی       کلمات زب)پیچیدگی آواز در گلو »

 .ایهام تناسب دارد« زبان» ۀبا کلم «سرزده»در « سر» ۀواژدرضمن،  .پذیراست

 

 ایهام تناسب .3

ایهام تناسب عموما  با درگیر ساختن ذهن خواننده بر سر انت،اب یک معنی از میان  

توریه با ایهام تناسب و ایهام تضادّ  تفاوت ایهام. سازد چند معنی لغت، لذّت ادبی می

 (دور)آن است که در ایهالام توریاله، ماننالد ایهالام تناسالب و تضالادّ، یکالی از معالانی         

با سایر کلمات در  (تناسبی و تضادّی)پذیرفتنی است، ولی معنی غیر مراد هیچ ارتباط 

هالای دیگالر    بستر بیت ندارد، امّا در ایهام تناسب و تضادّ، معنی دوم  بالا واژه یالا واژه  

 :(273 :همان) در این بیت« شانه»کند؛ مانند واژۀ  رابنۀ تناسب یا تضادّ ایجاد می
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 شانه نگیالرد در دسالت  ای  کست تا هر
 

 دسالت  کوتاه کالن از دو زلالف آن دلبالر    
 

ال بالا کلمالاتِ دسالت و زلالف     که در اینجا مراد نیست  ال   (کتف و دوش)که معنی دیگر شانه 

 .تناسب دارد
 طایفه ورزد کیشی همه دانند که هر

 

 که شود جان و دلم قربالانش  کیش من آن 
 

(2  : همان)  

 ،ا در بستر این بیتامّ ،است «دان کمان»و  «قتصدّ»و  «قربانی»مفید معانی « قربان» ۀواژ

که آن هم دارای دو ال « کیش» ۀبا واژال که قصد نیست  ال ل مراد شده و معنی دوم  معنی اوّ

 .ایهام تناسب داردال است و معنی دومش مراد نیست  «نتیردا»و  «آیین و دین»معنی 
 عشق با چین سر زلف تو باید باختن  مشکش فارغیم ز با ختن میلی نداریم و

(11 : همان)  

که کشور چالین  ، ولی معنی دیگرش است «تاب و شکن»در اینجا به معنی « چین» ۀواژ

 .، تناسب داردتتن که نام سرزمینی اسبا خُ ،است و در اینجا به کار نرفته

ساز  ها و است،دام کلمات تناسب ف واژهسازی همام در تصرّ پردازی و س،ن قدرت خیال

معانی هنگام بیان ت هنری واژگان هوشمندانه از ظرفیّ ۀمعانی و استفاد ۀسا  زنجیربرای اتّ

ی متجلّال به وضوح در بیت زیر  ،ظریف بالغی در پوشش رودررو و تودرتوی واژگان ایهامی

 :است
 بالا  رود  یهالوا  کنالان در  شکوفه رقص

 

 مرغان و ضرب دست چنار ۀذوق نغم ز 
 

(42: همان)  

وجالود  از نظالر   ،اسالت  یهالای گونالاگون بالغال    هبه حلّال  یمتحلّ ینکهضمن امزبور،  بیت

 کاله  گونه ینبددارد؛  یتوجّهجالب  ییمعنا یصالبت و استوار ،کلمات ینب ییتناسبات معنا

با ضرب دستان  ی،شکوفه همچون انسان شادکام چاالک کهینا در یوارگ و انسان یصتش،

 ،انالوا  پرنالدگان اسالت    از جالاز و مالر  کاله مَ   ،یالد وپ یبا  م یدر هوا ،از ذوق مرغان ،چنار

 یعالت اسالت کاله در بالا  طب    ینالواز  و چنار چون نوازشگر ضالرب  ،نواخوان یاگرهمچون خن

 .ه استسر داد یحتسب ،یقیموس

 .دست ۀچنار به پنج یها در برگ یعال یاربس یضمن یهتشب

از  یریپالذ  ت ذوقبالا  باله علّال    یوار شکوفه در هوا حرکات رقص ینکهدر ا یلتعل حسن

 .است یو هنر یادب یلیکه دل ،چنار دانسته شده یساییدستان نک یمرغان و نوازشگر ۀنغم
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 «نغماله » و« با »در «  »و  ،«ذوق»و  «کنان صرق»در  «ق» های مند واج گرفتن نظام قرار

 «ش»شاد های  که با واج یدهپاش یتدر مفهوم ب یو دلتنگ یگرفتگ نفس ینوع ،«انمرغ»و 

بعالد از   یِو آزاد یپالس از دلتنگال   یِراحتال  ینوع ،«ا» یدۀهای بلند و کش و تکرار واج« س» و

 ،یالت ها و مفهوم نهفتاله در ب  واج ینب یتناسب تضادّ ینکند و ا اسارت را به خواننده القا می

 .ستیراو گ یندلنش یاربس

های  واژه. تناسب دارندبا هم « دست» و «ضرب» و «نغمه» و «ذوق» و «رقص»های  واژه

 و« بالا  » و «ر مال »کلمالات  . دارنالد  یخانوادگ هم ۀتناسب از گون« چنار»و « با »و  «شکوفه»

 یهمسان ۀهم تناسب از گو با« چنار»و « دست» کلمات. دارند یتناسب از نو  همراه« چنار»

شالده   یهتشالب  یدست آدمال  ۀچنار به پنج یها ما برگ یادب نمتو یجا یاچون در ج ،دارند

و « ضالرب » و «نغماله » و «ذوق» و «رقص»با کلمات  یفیتناسب ظر یهاما« هوا» ۀواژ. است

سالت کاله   «دم و باد هالوا »ال   یستمراد ن ینجاکه در اال  «هوا» یگرد یمعن یراز ؛دارد« دست»

 یعنالی آن  یگالر د تلفّظکه « رَوَد»ۀ تبادر در واژ یهاما. دارند یازنبدان  یو باد ینده یسازها

ی سالازگار  یاربسال  یتب یو با حال و هوا کند یم یرا تداع« سود»بر وزن  (نوعی ساز)« رود»

 .دارد

شالهد و  »، یسالت مراد ن ینجاکه در ااش  یاز معان یکیکه  «ضرب»ۀ تناسب در واژ ایهام

 .دارد یو با شکوفه تناسب هم،واه است «یدعسل سف

 و «ذوق»و  «رقص» که با کلمات «ارهتنبک و نقّ» یبه معن« ضرب»ۀ تناسب در واژ ایهام

 .اردتناسب د ،«(در ساز یدندم یبه معن) هوا» و« دست»و  «نغمه»

کاله بالا کلمالات     «رفتن پرندگان در طلالب رزق » یبه معن« ضرب»ۀ تناسب در واژ ایهام

 .ناسب داردت« چنار»و « مرغان» و «رود» و «با » و «هوا» و «شکوفه»

 یبه معن« رقص» ۀبا واژ ،معنا یندر ا .است «یاستفرا  و ق» ،شکوفه یاز معان یکی

گوسفند  یبه معن« رود»و از بهشت،  یهبوستان و کنا یبه معن« با »درخشش شراب، و 

 یباله معنال  « ذوق»، («رود»ذیالل  : 114 نفیسالي،  ) آنها را کنده باشالند  یکه پر و مو یو مرغ

کرده که همه از اسباب  راربرق یفیتناسب لن ین،مس یگد یمعن به« دست» یدن، وچش

و « نُغماله »هالای   واژه ،کلمالات  سلسالله  یالن ضمن، ادر .و سرورند یو روند مجلس شاد

 .سازد یتبادر م یهاما کنند و می یروان شدن آب دهان را تداع یبه معن« مَر »
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تالرادف   یهالام ا ،یمعنال  ینباله همال  « ذوق»ۀ آرزو و خالواهش بالا واژ   یبه معن« هوا»ۀ واژ

 .سازد یم

 محبالوب  یبالای از رخسالار ز  یاله کناکه « با »از الماس با  یقسم یبه معن« شکوفه»ۀ واژ

 یبه معنال « چنار»ۀ از بدن و واژ یعضو یدست به معنۀ و واژاست  («با »ذیل : 114 نفیسي، )

سالب و  تنا ،(«چنالار »ذیالل  : 142 ، تبریالزي برهالان  )نگارنالد   یاز حنا م یآنچه زنان بر دست و پا

 .دارد یهم،وان

یکالی  که  یگر،در آخر مصرا  د« چنار»مصرا  و  یکل در اوّ« شکوفه»ۀ گرفتن واژ قرار

 یاز تنومند یرمزدیگری و آن  یو لنافت و کوچک یو ناتوان یاز ضعف و زودگذر ینماد

که در  یدهرا آفر یتضادّ ییمعنا یهم،وان ،است ییباالو بلند یو زم،ت ییو توانا یرپاییو د

 .است یرنظ کم یبان فارسز

 

 ایهام تداعی .2

و یا چند امال هستند، سعی در  تلفّظشاعر با آوردن لغاتی که دارای چند  ،در این نو  ایهام

 :نمونه، در بیتبرای  دارد؛در بیت را برقراری تناسب با سایر لغات و مفاهیم موجود 
 گویند چون به سیب زن،شان نگه کنم

 

 انالد  گدایان خریالده که آن میوه نیست، این 
 

(13: همان)  

و « زه»وزن  را که بر« به» دیگر لفظ تلفّظدر کنار هم، « میوه»و « سیب»های  آمدن واژه

 .سازد میو ایهام تبادر آورد  میبه ذهن  ،ستا ای نام میوه
 شمع و شمع را شب همه شالب  سر شد در

 

 نالاله سالالوختن خالالویش بالالدو پالالروا   از 
 

(3 2: همان)  

 را« ناله »و  «پالروا » هالای  واژهو افکنی مایه گرفته  م، از این نو  وهماعر در مصرا  دوش

 ۀکننالد  آورده کاله القالاگر و تالداعی   « شالمع »و  «سالوختن »با کلمات  در لباس تناسب جوری 

 .آماده برای ظهور ایهام تبادرای  و بیت عرصهاست  (پروانه) آمیزش این دو واژه
 ه کالم نگالردانم  عیار مهالر تالو یالک ذرّ   

 

 عشقم چالو سالیم بگالدازی    اگر به بوتۀ 
 

(12 : همان)  

 باله خالطّ   توجاّله بالا   ،ت و عشالق اسالت  که در اینجا با کسر میم به معنی محبّ« مهر» ۀواژ

مالیم   دیگر واژه را که با ضمّ تلفّظ ،«گداختن»و « سیم» و« بوته»و « عیار» نشینی با کلمات هم
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همچنالین   .کنالد  مالی تبالادر  مبه ذهالن   ،ریزی و ضرب آن است هبه معنی دستگاه و قالب سکّ

 .کند به معني صداق و کابین را به ذهن متبادر مي« مَهر»، تلفّظ «سیم»و « عشق»هاي  واژه

 

 ایهام تضادّ .3

 ولالی تعریفالی باله دسالت     ،شمرده« طباق» ات صنعترا از ملحقّ تضادّخنیب قزوینی ایهام 

مالراد بالا    نالیِ آن است که لفظ بالا مع »: گفتهگرکانی در تعریف آن  نداده است، در حالی که

که آن معنی اراده نشده  ،ت داردیّضدّ ،لکن به معنی دیگرتضادّ ندارد و  ،سایر اجزای کالم

بالرد کاله خواننالده در     یعنی شاعر دو کلمه را طوری به کار مالی  .(232: 122 گرکانی، )« است

معنا و پس  درشود معلوم  امّا با کمی دقّت ،وجود دارد تضادّر کند میان آنها بدایت امر تصوّ

ب معنایی باله سالب   خواننده، نوعی تناسب و هم ۀلیّاوّ تصوّربرخالف  ،شاعرمورد نظر مفهوم 

 :کنید توجّهبرای نمونه، به این بیت همام  معانی متفاوت یک واژه پدید آید؛

 نعامالالت رام گفالالتن تالالو سالالایل اِعَالالز نَ
 

 مدهن از خنده به شکل دهن ال دیالد  
 

(22 : 127 همام تبریزی، )  

، ولی معنای دیگر نالامرادش  شکل ظاهری آن است ،در بیت« ال» مقصود شاعر از لفظ

معنالی   در «سالایل » ۀواژ البتّاله  ؛دارد تضادّایهام  «بله»به معنی « نعم» با لفظاست، « نه»که 

سازد، که معنی  ایهام تناسب می« ال»و « نعم»های  با واژهال نیست شاعر که مراد ال پرسشگر 

 .ی استگدا و متکدّمراد آن در بیت، 

 

 اتّفاقایهام  .3

 ،جهالت ادای منلالب وی   هم آیالد کاله بال   اسمی به دست متکلّ اتّفاقآن است که بر سبیل »

خود یا نام ممدوح یا م،اطب ص وقتی شاعر، ت،لّ. (11: 122 گرکانی، )« مناسبت لنیفی دارد

 .شود آفریده می قاتّفاایهام  ،گونه ذکر کند که معنی لغوی و ظاهری آن به نظر آید را آن

و ایجالاد ایهالام تضالادّ، باله     « پسالت »و « ضالعیف »با واژۀ « همام»در ابیات زیر، همنشینی واژۀ 

 :را یکجا رقم زده است (ایهام تضادّ و اتّفاق) افکنی ، دو نو  وهم(طور ضمنی به)شیوایی و دلچسبی 

 گستاخی همام ضعیف از کالرم بالب،ش  
 

 پالالیش کالالریم سالالهل بالالود خالالتم مالالاجرا 
 

(11 :127 تبریزی، همام )  
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 دهالد دسالت   زمین را پالای بوسالت مالی   
 

 همام از ذوق آن چون خاک شد پسالت  
 

(34: همان)  

ا نالوعی  که بال  ،ص با معنی لغوی واژهدادن ت،لّ اتّفاقدر بیت زیر هم همام، با اتحاد و 

 :ت ب،شیده استبالغی کالم حدّ ، بر زیبایی جنبۀافکنی همراه است توهیم و شکّ
 همالام ای  نف همی گفتلبش به ل شیرین

 

 نیسالت مالرا اختیالار کالو      !معذور دار 
 

(37: همان)  

 ایهام است،دام .7 

و در اصنالح علم بدیع آن است که از یک « به خدمت گماردن»در لغت به معنی  است،دام

ای که اگر هالر یالک از آن دو    دو معنی م،تلفِ آن را در س،ن به کار گیرند، به گونه ،لفظ

اسالت،دام بالر دو گوناله اسالت؛      .عتبار نکنند، در معنی آن خللی پدید آیدمعنی را در س،ن ا

 .است،دام مضمر و است،دام مظهر

 

 است،دام مضمر . .7 

از لفظی که دارای دو معنی است، یکی از دو معنی را اراده کنند، و از کلمه یا عبارتی دیگر 

 .معنی دیگر آن را  (که ممکن است ضمیر باشد)

 

 هراست،دام مظ .7.2 

کاله  )لفظی را که دارای دو معنی است بیاورند، و هالر یالک از آن دو معنالی را از دو کلماله     

لفظالی   باله عبالارت دیگالر،   . یا از دو عبارتِ جداگاناله اراده کننالد   (ممکن است دو ضمیر باشد

یکالی  گاه دو لفظ دیگر بیاورند که هر یک از آن دو به  باشد، آنداشته بیاورند که دو معنی 

از نالو  اسالت،دام    تبریزي دیوان همامهای موجود در  مثال .ن،ستین بازگردداز معانی لفظ 

زیبالای اسالت،دام    موجب ایجاد آرایۀترتیب و تولیف کالم، زیر که  ۀمانند نمون. مظهر است

های موجود در نی و در  به معنی گره« نی» ۀبه کلم توجّهکه با  ،شده« کمر بستند»در فعل 

مفید  ياست از نو  ایماای  نی کمربند حقیقی است که کنایهبه مع« خوبان جهان»پیوند با 

 .آمادگی برای خدمت
 سالالالتندبب خوبالالالان جهالالالان کمالالالر  

 

 خالدمت سالالرو دوسالت چالالون نالالی   در 
 

(42 : همان)  
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در دو معنی متفاوت باله  « زلف»و « ما»به واژگان  توجّهبا « برشکستن»بعدي،  ۀدر نمون

« مالا »خمیدگی و چین زلف و در ارتباط با  به معنی« زلف»یعنی در پیوند با  ؛کار رفته است

 .استکردن به معنی رنجور و دلشکسته 

 که برشکستی چون زلالف خالویش مالا را   با آن
 

 شالکن نگالارا   گفتن ادب نباشد پیمالان  
 

(12: همان)  

به  ،زیرا در هر دو صنعت با صنعت ایهام توریه اشتباه شود؛ ایهام است،دام ممکن است

تفاوت است،دام با توریه آن اسالت کاله در توریاله    . باشدداشته لفظی نیاز است که دو معنی 

شالود، امّالا در    مالی  ود، و به معنای دیگر فقط اشالاره ش فقط یکی از دو معنی لفظ اعتبار می

 .ضروری، و حذف هر یک موجب اختالل معنی است حفظ هر دو معنی در س،ن  ،است،دام

 

 ایهام استعاری .  

و یکالی از  است کی از آنها حقیقی و دیگری استعاری که یدارد گاهی یک کلمه دو معنی 

حقیقی یا )ولی یکی از معانی  ،کار رفته و دیگری به کار نرفته استه معانی در بستر متن ب

که بالا تعالاریف انالوا     این نو  ایهام را  .با کلمه یا کلمات دیگری در ارتباط است (استعاری

ایالن گوناله ایهالام را کاله     . بنالامیم « استعاری ایهام»توانیم  می، نیست پذیر دیگر ایهام توجیه

انالد   آورده« هالای تصالویری   ایهام»ب،ش ، در زیرتصویر و صورت خیالی استعاره است ۀزایید

معانی ) نام گل در بیت زیر که به معانیِ نام دختر و« نرگس»ۀ مانند واژ (23 : 133 طاهری، )

اسالت و   (مچشال )عنی استعاری و در اینجا فقط مفید م است (معنی استعاری)و چشم  (حقیقی

در پیوند تناسب و تالرادف اسالت و ایهالام    « دید»و « مردم» و« چشم»های  این معنی با واژه

 .استعاری ساخته است

 سالت  نبیند چشالم مالردم، آنچاله دیالده    
 

 همالالام از نالالرگس جالالادوی ایشالالان    
 

(232: 127 همام تبریزی، )  

 ای ایهام زبرزنجیره .2 

هالای    ویوگالی . ر اثر عناصر زبرزنجیری کالم پدید آمده باشدشود که د  به ایهامی گفته می»

: 132 چنالاری،  )« ن، لحال (مکث)، آهنگ، درنگ (stress)تکیه  د ازنا زبرزنجیری کالم عبارت

ۀ مجموعال زیر و ایهالام سالاختاری،   خوانی و ایهام دسالتوری  ایهام دوگانه بدین ترتیب، .( 1 
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ال یکالی از فراینالدهای   اعمال  ۀنتیجال  ،ه از ایهامشدیادهای  زیرا گونه اند؛ ای زنجیرهایهام زبر

 .کالم استای  زنجیرهواحدهای زبر

 

 ایهام ساختاری . .2 

هایی از کالم طوری به کار روند که بتوانند دو یالا چنالد نقالش     چنان است که سازه یا سازه

هالا و نالو     طوری که س،ن با هالر یالک از آن نقالش    به ،دستوری یا نو  دستوری بپذیرند

رسالد ایهالام سالاختاری همالان      به نظر مالی  .(233-233: 123 راستگو، ) گار باشددستوری ساز

ثنای بیت، آن است که شاعر در اَ»چون سحر حالل در بدیع . ون استبدیعیّ« حر حاللسِ»

سابق باله   ۀجمل ۀهم تتمّ ،هایی بیاورد که بر حسب صورت و معنی بتوان آن را واژه یا واژه

از بیالت  ای  معنالی جداگاناله   ،و در هریک از این دو حالت بعد، ۀحساب آورد و هم آغاز جمل

، این ایهام نیالز در زیرسالاخت   چنانکه گفته شد( 231: 137 ، و جعفري شریفی)« استنباط گردد

مکث و درنگ، بستر کالالم را  ای  زنجیرهگیرد؛ زیرا واحد زبر جاي مي« ای زبرزنجیره»ایهام 

ۀ زیر از همام تبریالزی کاله واژ   ۀنمونهمانند سازد؛  ميا ایهامی مهیّ ۀبرای پذیرش این گون

 :«صبا» ۀو هم صفت اشاره برای کلماست ، هم ضمیر «این»

 زلالف او  نی خیال است این صبا گر بگذرد بر
 

 زلفش صبا را هالم گرفتالار آورد   حلقۀ 
 

(34: 127 همام تبریزی، )  

 (خوانشی)خوانی  ایهام دوگانه .2.2 

ری قرار گرفتاله  ایهام ساختا ۀدر دایر ،گویند ایهام هم می خوانی که به آن شبه ایهام دوگانه»

شود و مبتنی بر نسبت واژگان و هجاهالا بالا یکالدیگر در     گر می تر جلوه و در فرازی پیچیده

ۀ گالاهی کلمال   .دهالد  های م،تلفی خود را نشان مالی  به صورت که محور طولی کالم است

الی بیالان  ه صالورت سال   ی بال خبالر  ۀشود، گاهی جمل دار تجزیه می بسینی به اجزای معنی

ایالن   ،به نظر ما .(3  : 131 ، فرد کریمی)« کنیم شود و گاهی هم جای تکیه را عوض می می

چون مثال زیر کاله ایهالام در آن    ،استای  زنجیرهایهام زبرهای  ب،شهم یکی از زیرایهام 

ی ولالی معنال   ،به کالار رفتاله   «تیر»در معنی « ترکش» ۀیعنی واژ است؛ خوانی چندگون ۀنتیج

ایهالام تناسالب    «آهنالگ »با  ،نیست دیگر آن که تارهای روی ساز را گویند و در اینجا مراد

یکی از  ،که به ضمّال خوانش دیگر آن را  ،«آهنگ»با « ترك»واژۀ همچنین همنشینی . دارد
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خوانی  کند و ایهام تداعی و دوگانه ميتداعی  ال  نغمات دستگاه شور از موسیقی مقامی است

 .سازد می

 تواند ری،التن  ه موگان خون عالم میچون ب
 

 کنالد  از چه ترکم هر زمان آهنگ ترکش می 
 

(34: 127 همام تبریزی، )  

واژه یا  ،در ایهام ساختاری خوانی این است که با ایهام دوگانهپس فرق ایهام ساختاری 

 در جایگاه خود نسبت به کلمات دستوری دارند و ۀعلق ،هایی با کلمات پیشین و پسین واژه

یالک واژه از طریالق    ،خالوانی  ، ولالی در ایهالام دوگاناله   دنپیوند دستوری دار ،پسین و پیشین

 ،«آهنالگ »د یالا جمالالت از طریالق    شو ب خوانده میبسیط یا مرکّ ،«تکیه»واحدهایی چون 

واحالدهای   ،خالوانی  باله هالر حالال در ایهالام دوگاناله     . شالوند  خوانالده مالی  پرسشي خبری یا 

 .اند ، دخیلکالمای  زبرزنجیره

 :توان چند جور خواند و معنی کرد زیر را مین،ست بیت   مصرا

 سازد همام یار زیبا رفت، با اغیار می( الف

 سازد همام یار زیبا رفت با اغیار، می( ب

 سازد، همام با اغیار می ،یار زیبا رفت( ج

 :شود ميدو جور خوانش و معنی برداشت کم  دستنیز « زیبا» ۀبه کلم توجّهبا 

 (خوب شد که یار رفت :زیبا در نقش دستوری قید فعلی) رفت یار، زیبا (الف

 (زیبا در نقش دستوری صفت)یار زیبا رفت ( ب

 سالازد همالام   یار زیبا رفت با اغیار می
 

 شاهوار از دست رفالت  خاک در کف ماند و درّ 
 

(22 : همان)  

د کاله  بافال  سنج، نقش نحوی کلمات را چنان در محور همنشینی به هم مالی  گاهی شاعر نکته

رسالد،   تش،یص وظیفۀ کلمات به آسانی ممکن نیست و خواننده با تومّل و تعمّق به مرز تمییز می

تواند در آنِ  به عبارتی، یک کلمه می. که مثال  کدام کلمه نهاد و کدام کلمه مفعول یا مسند است

معنالی  های متفاوتی از قبیل نهاد و مفعول یا مسالند باشالد و در هالر صالورت،      واحد پذیرای نقش

این نو  ایهام تا حدّ زیادی به توانش صرفی بودن زبان فارسی مربوط است؛ بدین ». درست باشد

های نحوی زبان فارسی، جا و مکان مش،ّصی ندارد و هر سازه تالا جالایی کاله باله      معنی که سازه

 .(3  : 133 طاهری، ) «تواند قرار گیرد معنا آسیب نرسد، در هر جای جمله می
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، پالس  درنگ و لحن اسالت ای  فرایند واحدهای زبرزنجیره ۀیهامی نتیجا ۀچون این گون

ه بیالت زیالر از همالام، کال     مانند. گیرد قرار میای  زنجیرهۀ ایهام زبرشاخاین ایهام نیز در زیر

باله معنالی    توجّاله نشینی بیت طوری نظام یافته کاله بالا   ترتیب و تربیت کالم در محور هم

تالا  : توانیم چنین بگیریم که یعنی می ؛ری استموهم ایهام دستو ،ل، مصرا  دوممصرا  اوّ

خالس   های خوب در نظالر مالن همچالون خالار و     صورت ، تمامام من گل رخسار تو را دیده

: مبگوییکنیم و توانیم جای نهاد و مسند را در مصرا  دوم عوض  و نیز می ارزش است؛ بی

خس در نظر مالن   چون خار وارزشی  بیهای  تمام چیز ،ام تا رخسار همچون گل تو را دیده

وهم آفرین است و خواننده را  ایی این ایهام همین است که اوّال زیب .شود گر می خوب جلوه

از آن برداشت  تضادّدو معنی م ،گاهی همچون بیت حاضر و ثانیا  دارد عمیق وا می تفکّربه 

 .کند س،ت و سنگین می ،یک از معانی را برای خواننده شود و قبول هر می

 گل رخسار تالو افتالاد مالرا   تا نظر بر 
 

 صورت خوب نماید همه چون خار و خسالم  
 

(24 : 127 همام تبریزی، )  

 

 ایهام ترجمه .1 

آن است »: در تعریفش گفته این صنعت را از مستدرکات خود شمرده و (27  :122 )گرکانی 

یگالر  م  معنالی د لفظ سابق باشد و متکلّ ۀترجم ،که در کالم الفاظی آورند که در لغت دیگر

ند که باله  ا هم مترادفِ دو لغتِ»آن است که  (13 : 131 )و طبق نظر شمیسا « خواسته باشد

همگالی   ،انالد  قان باله دسالت داده  هایی که محقّ ولی مثال ،«روند دو معنی م،تلف به کار می

یالا   نشالینی کالالم، دو  ای در بستر هم منابق با تعریف شمیسا نیست و چنین است که واژه

 .دیگر در همین کالم است ۀواژ ۀترجم اش، یکی از معانی ضمنیمعنی دارد که  چند

در  (معموال  یکی عربی و یکی فارسی) در بدیع جدید فارسی، وقتی دو کلمه»ه طور کلّی ب

« خوانند آن را ایهام ترجمه می ،یکدیگر باشند نشده، ترجمۀ شود و در معنیِ اراده کالم آورده

 مثال مانند این ؛(22 : 131 ، فرد کریمی)

 مشالالکین تالالو دام دل مالالن   ۀای حلقالال
 مدوست مداای   مشکن دل من که آخر

 

 عشالالق تالالو نالالام دل مالالن   ۀکالالدمحنت 
  عشالالق توسالت جالام دل مالالن   ۀبالاد  پالر 

 

(3 2: 127 همام تبریزی، )  
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است « شراب»است و معنی ضمنی آن که  «همیشه و پیوسته»مفید معنی  ،«مدام» ۀواژ

ایهالام   ،است، که ضمن ایجاد ایهام ترجمه« باده» ۀعربی واژ ۀو در اینجا مراد نیست، ترجم

 .دارد« جام» ۀتناسب زیبایی با کلم

 چگونه مهر تو ورزیم با چنالان رویالی  
 

 دوستای  که آفتاب چو ما هست مهربان 
 

(22: همان)  

 ،«خورشالید »یعنالي  ولی معنای دیگر آن  ،است «ت و مهربانیمحبّ»به معنی « مهر» ۀواژ

ینی که بر سر زرّ ۀقبّ»به معنی « مهر» همچنین. ت که در بیت آمدهاس« آفتاب»ۀ واژ ۀترجم

خالوانی در   و ایهام دوگاناله . سازد ایهام تناسب می «فلز»به معنی « روی»با  «چتر و علم زنند

« اسالت  مانند ماه=ستچو ماه»و « ستمانند ما=چو ما هست»که به دو صورت « هست ما»

 .شود خوانده و معنی می

 

 ایهام ترادف .4 

 ۀکاله نتیجال  دو معنی اسالت کاله یکالی از آن معالانی ال       در کالم دارای دو خوانش وای  واژه

پالردازی و   باله ایالن نالو  خیالال    . معنی است ای در کالم هم با واژهال خوانشی متفاوت است  

است که « مشکین» ۀشاهد مثال در واژ ،در بیت زیر. نام داد« ایهام ترادف» توان توهیم می

و در معنالی  دهد  ميخوشبو و هم با کسر میم به معنی سیاه معنی  میم به معنی هم با ضمّ

 .مترادف است« سودا» اخیر با لفظ

 هالالم زد صالالبا زلالالف مشالالکین تالالو بالالر
 

 بالالوی آن سالالودا گرفالالت   مغالالز مالالا از  
 

(23: همان)  

 ایهام توکید .1 

ل کند کاله غالرض او معنالای لفالظ اوّ     یک یا چند کلمه را در عبارت خود تکرار می ،ممتکلّ

باله همالین    .ل استم توکید همان معنای اوّکند که قصد متکلّ ا شنونده گمان میامّ ،نیست

معنالی   یعنی اینکه لفظی تکرار شالود و بالا تکالرار آن    » .دلیل ایهام توکید نامیده شده است

، فالرد  کریمالی نقالل از   به انوارالرّبیع)« دیگری اراده شود و شنونده گمان کند که این توکید است

 131 : 24). 

کند  ایجاد میدر م،اطب آلود  ، نوعی حیرت وهم«هوا»ۀ یت زیر، شاعر با تکرار کلمبدر 
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ۀ افکندن پرد و پست با دقّولي  ،برای توکید استفقط برد تکرار لفظ  که م،اطب گمان می

ر رفتاله و شالاعر بالا ایالن گوناله      یابد که لفظ دوم در معنای عشق به کالا  وهم و خیال درمی

 از طریق ایهام توکید و جناس تالامّ  ،گزینش معانی افکنی در مگردانی و ت،ییل و وه غریبه

از کلمات رنگین مستور داشته که خواننده ای  ی و عشقی لنیف در زیر بند بقچهلذّت ،مماثل

 .یابد روحی دوچندان می لذّت ،از کشف چنین امری

 ر دمالا  مالن  از یاد صبح گشت معنّ
 

 دارد دلم همیشه هوای، هوای صبح 
 

( 3 :127 زی، همام تبری)  

 د پادشالالالاه هفالالالت کشالالالور یّالالالم 
 

 مم سالالاللننت او را مسالالاللّ  مسالالاللّ 
 

(12 :همان)  

ا در اصل به دو ظاهرا  برای توکید و در یک معنی، امّ« ممسلّ»ناگفته پیداست که واژگان 

ه کالار  بال « اسالم »و « قید» و در دو نو  دستوریِ ،«تسلیم و وابسته»و « ما  و یقینا مسلّ» معنيِ

در بیالت  مسالتوفی   موسیقی زیبایی از طریق جناس تامّ ،ن ایجاد ایهام توکیدو ضماند  رفته

 .رقم زده است

در دو معنی و دو عنصالر  « جهان» ۀو واژ« بهشت» ۀاین ارتباط را به ترتیب در تکرار واژ

ر تنگنای صورت پویا و تپنده آورده و رنگ نو به دستوری متفاوت، خیلی زیبا در ابیات زیر ب

 .شیده استعادت زبانی پا

 شب معالراج چونکاله دیالد بهشالت    
 

 اثالالر خالالویش در بهشالالت بهشالالت   
 

(214: همان)  

 بهالالالر آسالالالایش جهالالالان جهالالالان 
 

 جالالان هالالا مناله بالالر  ایالن همالاله رنالج   
 

(213: همان)  
 

 ایهام عکس .3 

ترین درجه قالرار   شناسي، در پایین نو  دیگري از انوا  ایهام است که از نظر زیبایی

نوعي تفنّن ادبي و در ردیف جناس تامّ به حسالاب  گیرد و در حقیقت باید آن را  مي

کنالد، وجالود قالوّۀ     تنها چیزی که آن را از سنح تکرارهای عادی برجسته مالی . آورد

شود  که واژۀ مقدّم با تغییرِ معني در آخر هم آورده مي»در آن است « توهّم و ت،ییل»

 .(«کسایهام ع»ذیل :  13 انوشه، ) «و در واقع از نوعي جناس استفاده شود
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، «غوغا و آشالوب »، «عاشق»، «آشوب» در بیت زیر به ترتیب در معانی« فتنه» ۀتکرار واژ

از یالک  « در بوته برای آزمایش اسالت  گداختن زرّ ،یکی از معانی فتنه=آزموده»، «معشوقه»

اسالتحکام و   ،و ایهام عکس مماثل های موسیقی را از طریق جناس تامّ پایه ،نو  دستوری

 .تلنافت ب،شیده اس

 عالمی شدی فتنه شدم چالو دیالدمت   ۀفتن
 

 بالین مالن   ۀ فتناله کند فتن که می فتنه نگر 
 

( 27 :127 همام تبریزی، )  

ایالن اسالت کاله در     ام توکید و ایهام عکس، تفاوتي قایل شد و آنشاید بتوان میان ایه

صله متجانس با فا ۀولي در ایهام عکس، دو واژ آیند، ید، دو واژه به دنبال هم ميایهام توک

 .گیرند در کالم قرار مي

 

 نتیجه. 2 

های  از انوا  ایهام ، مملوّدیوان همام تبریزیایم که  ر پووهش حاضر به این نتیجه رسیدهد

های  این شگرد هنری، افق متنوّ بهینه از انوا   ۀشاعرانه و بالغی است که شاعر با استفاد

 سال،ن، دروازۀ معنالای   ۀو توسع رتکثّبدیعی را در کالمش نقش بسته و در  ۀسانشنا زیبایی

ر معنی کالمش هالر لحظاله باله    ابت عیّ»تفسیر و توویل را به روی خواننده گشوده است تا 

ا  معالانی، در بالرز    در گالزینش انالو   توجّه به بافت کالالم ال  با ال   و خواننده را« آیدشکلی در

شود  ميانی ابیات سا  معو اتّ تعدّدمعانی واژگان، باعث  تکثّربه نحوی که  حیرت نگاه دارد،

با  ایهام چنین است کهشناختی  ت معنیزیرا خصوصیّ دهد؛ و کالم او را ذوالوجوه نشان می

هالای   یک صورت زبانی در روساخت، در فرایند القای معانی، حامل دو یا چند معنا در الیاله 

نشینی واحدهای زبانی باشد و ذهن خواننالده را در توضالیح و تفسالیر    ۀ همرزیرین در زنجی

 .به نقد بگذارد المک
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