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Abstract 
One of the research approaches that examines and analyzes the signs and 
understands their hidden meanings is the semiotic approach. From this 
perspective, in order to analyze social phenomena that do not find meaning in 
themselves, one must pay attention to the cultural structure and network of 
meanings in which they are located. One of the theorists who proposed a 
coherent plan for social semiotics was Pierre Girouard. He considers social signs 
in the two main areas of identity and social etiquette to be examined and 
analyzed. This research, which is written in a descriptive-analytical method and 
refers to library sources, tries to rely on Giro’s consistent theory and with the 
approach of social semiotics, analyzes the type and manner of appearance of 
social signs the novel Gypsy by the Fire, which is a social novel written by 
Moniro Ravanipour. The results of this article show that Ravanipour, in the 
novel Gypsy by the Fire, uses many symptoms, concerns about social issues, 
and especially concerns about the problems and sufferings of women who are 
trapped in superstitious beliefs. The author’s significant use of symbols such as 
occupational group uniforms, tribal rituals, superstitious and reactionary beliefs, 
and justice-seeking movements, which are the most important signs to express 
“The author’s objections to social issues have been used, along with various 
methods of ethnography and non-verbal communication (such as tone, clothing, 
etc.) to reflect the bitter realities of society and to express specific goals in the 
form of life descriptions.” The mirror is noteworthy. Under the component of 
“uniform” and in the semantic component of “occupational groups”, the author 
has been able to point out the occupational inequality of women and men among 
the gypsy tribes. Or in the discussion of the semiotic component of “tribal 
customs” in the gypsy tribes, education has no place and according to the law of 
caravans, houses and homes are forbidden for the nomads, there is no 
meaningful settlement and the gypsy girls in Marriage has no choice. 
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1. Introduction 
In addition to the four expressions, namely simile, metaphor, metonymy, and 
irony, speakers have used other tricks to imagine and present their intended 
themes. One of these tricks discussed in modern science is ambiguity. 
Ambiguity occurs when a word has more than one possible meaning , Deep and 
surface, or has two meaning, far and near. Al-Taftazani, 1383: 271. Despite the 
hidden evidences, the speaker means the far meaning of the word. Almost all 
rhetoricians believe the same about ambiguity. The point to consider in this 
definition is that does the first and second meanings work the same in all minds? 
Do all readers, like the poet himself, first understand the near meaning and then 
the far meaning? One critic believes that in the ambiguity, both meanings of the 
word have the same rhetorical value. The truth is that both meanings  work 
together, and both meaning of ambiguity have the psychological and aesthetic 
effect in the reader's attention. Shamisa, 1390: 124. It can be said that Shamisa's 
opinion is closer to reality. There are at least some cases of ambiguity that can 
not be distinguished between the two present meanings and the ambiguous 
meaning of the word. In other words, it is not possible to say exactly which 
meaning of the word is close and which is the far and meaning of the poet. For 
example, in the following verse, the compound "curtain of lovers" is used in 
such a way that the two different meanings seem to be the same and equal. In  
the veil of lovers, a rabab said: don't miss the hidden eight heavens A 
backgammon (game) and a book and an opponent and a position; a river and a 
hymn and wine and barbecue. 

The second verse of the first couplet can be interpreted in two ways. First, in 
the sense that Rabab said in the privacy of lovers.The other one,  the curtain of 
lovers should be understood in its musical meaning and interpreted the in this 
way, Rabab said with the song of lovers. Pardeh Ashagh is one of the traditional 
music songs.This descriptive-analytical study, the types of ambiguity in Nasser 
Bukharaee's sonnets have been studied and analyzed. Nasser has experimented 
in various formats, including ode, composition, verse, mesmat, Masnavi, piece, 
quatrain and couplet, but what has received the most attention is his lyric poems. 
The main question of the research is which type of ambiguity Nasser Bukharai 
was more inclined to and also what words and combinations did he use in 
constructing more types of ambiguity? 
Discussion. In Nasser's poetry ambiguity of proportion is used more than other 
types of ambiguity. In ambiguity of proportion , from the two meanings of the 
word, one meaning is present in the word, so, like ambiguity, two combined 
meanings cannot be considered for the axis of ambiguity. It creates the most 
ambiguity  between the names of musical instruments and terms. 
My eyes and ears and the oud are on the harp; Because he is the old man of the 
way and the guide of the position. In this couplet, "maqam or position" is used in 
its mystical meaning. 

In the term of seekers, the position to conquer the meme of the servant is 
achieved at the beginning to the degree to which he has resorted. Goharin, 1388: 
322. But in the sense of the song, it fits with the harp, the reed and the harp. In 
this way, the poet has provided various proportions with the terms of different 
sciences and tactics. Nasser is not innovative in expressing meaning. Eloquent 
poetry is completely eloquent. In this poem, "novel" means new and wonderful, 
"expression" means saying, and "meanings" also mean poetic concepts and 
themes. But all three words fit together in their literal sense, a set of rhetorical 
techniques. After the ambiguity of proportion, ambiguity itself has more 
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applications.Wherever I see your body it is better than wherever, I do not know 
which part do i love.The meaning of the poet is that every part of your body that 
I look at is more beautiful and better than the other part. The far meaning is that 
wherever I see you, it is better for me than anywhere else. After these two types 
of ambiguity, ironic ambiguity has been more of Nasser's interest.For example, 
in the following verse, "black heart" is an allusion to the sinner. My heart is like 
your mole, that's why it is black. My eyes are like your lips, that's why they are 
wet. But black in its analytical sense is also obscured by the color black.That is, 
a blank in which the color inside is black. In addition to these three types, the 
poet has used other types of ambiguity, such as reading, contradiction, 
translation, fluency, emphasis, and paradox. Even in some cases, one can find 
lyric poems in which one of the types of ambiguity can be seen in all its verses. 
2.Result 
It should be said that ambiguity is an array that its creation and application 
requires eloquent skills in choosing words and combining them. It can be 
claimed about Nasser Bukhara that he was proficient in this field. In 4586 
verses, he has used 838 cases of ambiguity. Through the use of ambiguity, he 
was able to establish a semantic connection between the second meanings and 
the absence of different words and combinations. As a result, it adds to the 
richness of the concepts and visual values of his words. Although many 
examples can be found for different types of ambiguity in Nasser's poetry, but 
the most frequent approach has been to proportion ambiguity, ambiguity and 
ironic ambiguity, respectively. Especially through the ambiguity of proportion, 
he has been able to establish a virtual semantic link between the terms of various 
sciences and tactics. In the meantime, it has created the most confusion between 
the names of musical instruments and terms and celestial elements. This method 
has largely highlighted the themes of his speech. 
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 .، ایرانبلوچستان و ستانیس ،بلوچستان و ستانیدانشگاه س ،یفارس اتیادب زبان و گروهاستاد 
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 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛25/06/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـعلمی 

 چکیده

ایهام  است. ویژگی مهم شدهنیز نامیده  »تخییل« ،کتب بالغی که در استبدیع معنوی  ترین آرایه در مهم ،»ایهام«

از  ،به همین دلیل و کند مین است که قابلیت برداشت دو یا چند معنای متفاوت از واژه را در ذهن خواننده ایجاد ای

 ۀمجموعـ  از ردیف تشبیه و اسـتعاره،  برخی محققان ایهام را هم ،رو همینزیادی دارد. از  ارزش شناسی زیبایی رنظ

برجستگی  نیز و کالم  معانیتداعی  ۀسبب گسترش حوز ،لفظ این ویژگی چندمعنایی .اند کردهمحسوب  خیال صُوَر

وهش کـه بـه صـورت    . در این پـژ اند گرفتهنظر  . علمای بالغت، برای ایهام، انواع مختلفی درشود میسخن ادبی 

. ناصـر در  اسـت  شـده ناصـر بخـارایی بررسـی و تحلیـل      هـای  غزلتحلیلی انجام گرفته، انواع ایهام در  ـ توصیفی

ی کرده، امـا آنچـه   آزمای بیتی طبعبند، مسمّط، مثنوی، قطعه، رباعی و دو مختلفی از جمله قصیده، ترکیب های قالب

گفت وی از انـواع مختلـف    توان می ،این تحقیق های یافتهرار گرفته، غزلیات اوست. بر اساس ه قبیشتر مورد توج

. بایـد  اسـت  بـرده کید، پارادوکس بهره ، تضاد، ترجمه، تبادر، توخوانی گون جمله ایهام تناسب، کنایی، گونه از ،ایهام

رویکرد زیـاد شـاعر در اسـتفاده از     ۀدهند کار برده که نشان مورد ایهام به 838بیت،  4586در  گفت ناصر بخارایی،

یکی از انـواع   ،ابیات آن ۀرا سراغ گرفت که در هم هایی غزل توان میانگیز است. حتّی در مواردی  ۀ خیالاین آرای

 .است داشتهدیگر ایهام کاربرد  های گونهبیشتر از  ،مورد 414ایهام تناسب با  ،. در این میانخورد میایهام به چشم 
. پس از ایهام تناسب، ایهـام و  است کرده ابزارها و اصطالحات موسیقی برقرار ایهام تناسب را نیز میان نامرین بیشت

ایهام کنایی کاربرد بیشتری دارند. وی با برقراری ایهام میان اصطالحات انواع علوم و فنـون مختلـف، بـه میـزان     

اسـت کـه   تحقیق در پی پاسخ به ایـن سـؤاالت   است. این  و بالغت تصاویر شعرش افزوده انگیزی خیالزیادی به 

 ،مختلـف ایهـام   های گونه ۀکه در ارائاینو  است بیشتری برده ۀترتیب بسامد از کدام یک از انواع ایهام بهر شاعر به

 است. و ترکیباتی نظر داشته ها واژهبیشتر به چه 

 تخییل. ،ایهام های شاخه، ، ایهامناصر بخارایی، غزل :یکلید یها واژه

 . مقدمه1

 شگردهایو کنایه، سخنوران از یانی یعنی تشبیه، استعاره، مجاز ب ۀافزون بر فنون چهارگان

از ایـن  . یکـی  انـد  بردهبهره  ۀ مضامین مورد نظر خودارائانگیزی و  دیگری نیز برای خیال

، ایهام است. ایهام در لغت به معنای به گمان شود میآن بحث  شگردها که در علم بدیع از

: ذیـل  1377، دهخـدا  .ک؛ر( آن اسـت  کردن قصد ن دل به سوی چیزی، بدون رفتافکندن یا 

 .)»ایهام«
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از این صنعت با عنوان  ،العمده کتاب درقرن پنجم هجری  در» رشیق ابن« بارنخستین 

در تعریـف   المطـوّل کتاب  ضمنتفتازانی  .): نُه1386 ،الرادویانی ر.ک؛( است کردهیاد  »توریه«

ن یطلق لفظاً لهُ معنیـان قریـب و   ی اإلیهام أیضاً و هی أالتوریه و یسمّ« :است ایهام آورده

 ،بر اساس این نظریـه  .)271: 1383 (التفتازانی، »ةخفی ةی قرینلَبعید و یراد به البعید اعتماداً عَ

حالی کـه   در نای دور و نزدیک در نظر گرفت،لفظی است که بتوان برای آن دو مع ،ایهام

در میان کتب بالغی فارسـی هـم    لفظ باشد. گوینده معنای دورِ مراد با وجود قراین خفی،

 ،در توضیح ایهـام  السحر فی دقایق الشعر حدائق کتابین وطواط در تین بار رشیدالدّنخس

 است: کردهنظری مشابه تفتازانی ارائه 

ذ کی دبیر یا شـاعر در نثـر یـا در نظـم     وَاین صنعت را تخییل نیز خوانند و جنان بُ«

و جون سامع  ،یکی قریب و دیکر غریب :کار برذ کی آن لفظ را دو معنی باشذ هظی بالفا

ـ ه حالی خاطرش ب ،آن الفاظ بشنوذ  »ذوَمعنی قریب روذ و مراد از آن خود، معنی غریب بُ

 .)39: 1362 وطواط،(

ف یقابل تأمل در این تعر ۀنکت ایهام همین اعتقاد را دارند. ۀبالغیون دربار ۀتقریباً هم

 ۀآیـا همـ   ؟کنـد  مـی معنـای اول و دوم یکسـان عمـل     ،اذهـان  ۀهمـ  در ن است که آیاآ

 یکـی  ؟برند میبعد به معنای دور پی  ابتدا به معنای نزدیک و ،شاعر خود مانند ،ها خواننده

 ی لفـظ ارزش بالغـی یکسـانی دارنـد:    معنـا  هـر دو  ،ایهـام  اعتقاد دارد که در منتقدان از

 ۀشناسان نی و زیباییرواو اثر  کنند میعنی نهایتاً با هم عمل م هر دو که  استحقیقت این «

 .)124: 1390 (شمیسا، »ده به هر دو معنی استاین توجه خوانن ایهام هم در

کم مواردی از ایهـام وجـود    دست تر است.نظر شمیسا به واقعیت نزدیک گفت توان می

بـه عبـارت    قائل شد؛ واژه معنای ایهامی حاضر وتفاوتی بین دو معنای  توان نمیکه  دارد

شـاعر   مـراد واژه نزدیک و کدام یـک دور و   کدام معنایبه تصریح گفت  توان نمی ،دیگر

کار رفته که دو معنای متفـاوت،   به ای گونه به» عشاق ۀپرد« ترکیبِ زیربیت  در مثالً است؛

 :رسند میتراز به نظر  یکسان و هم

 از چنگ مده هشت بهشتی کــه نهفتـه  «

 تـــابی و حریفـــی و مقـــامینـــردی و ک

 

ــابی     ــت رب ــی گف ــاق هم ــردۀ عش  در پ

 »رودی و ســـرودی و شـــرابی و کبـــابی

 ).190: 1353(بخارایی،                          

 ربـاب   که معنا اینبه نخست  معنا کرد: توان میرا به دو صورت  بیت اول دوم عمصرا

آن  اییمعنـای موسـیق   در را »عشـاق  ۀپرد« اینکه دیگر عاشقان گفت. خلوت و محفل در
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عشاق نام یکـی   ۀبا آهنگ عشّاق گفت. پرد رباب ید و مصراع را اینگونه معنا کرد کهفهم

از  یکــی دیگــر حتــی .)190: 1381 ستایشــگر، ر.ک؛( تی اســتموســیقی ســنّ هــای آهنــگاز 

معنی اصلی شعر  ،گاهی معنی قریب«: خالف نظر ادبای سنتی اعتقاد داردنظران بر صاحب

 ،مـوازات معنـی اصـلی    بـه  غریب نیز به کمک قرائن و مناسبات،معنی  و رود میر به شما

 .)204: 1338 (مرتضوی، »شود میبیت استنباط  ایهاماً از

 شناسـی  زیبـایی  هـای  ارزش ۀبالغی دیگر دربار های آرایهفنون و  ۀباید گفت مثل هم

بـدایع   کتـاب در کاشـفی سـبزواری    و فقـط  است شدهم بحثی نایهام در کتب بالغی متقدّ

 صنایع و الطـفِ  ادقِّ ،تاین صنع« :است تعریف ایهام نوشته در ،شعارفی صنایع األ فکاراأل

دیـدگاه   بـدیع از در کتـاب   کامیـار   وحیـدیان  .)109: 1369 کاشـفی سـبزواری،  ( »بدایع اسـت 

 :است کردهبالغی ایهام ارائه  های زیبایی ۀل درباربحثی مفصّ ،شناسی زیبایی

هر لفظ باید بر یـک معنـی    ،زیرا طبق روال عادی زبان است؛ فندی مهمتر ،ایهام«

 و اسـت  انگیـز  شگفت بدیع و ،عالوه هدارد. ب دار دو یا چند معنا ، اما کالم ایهامکند داللت

 »گـردد  مـی  معنـی  و لفـظ   برجسـتگی و سـبب   سازد میذهن خواننده را به خود معطوف 

 .)139: 1379 وحیدیان کامیار،(

 بـر  تـوان  مـی چند بحث را  ،میان مباحث علم بدیع در که است معتقد  کنیکد  شفیعی

گسـترش   گونـه   بدینخیال و تا حدی ایماژ را  های صورت ۀخیال افزود و دایر روَصُ ۀحوز

ادای  که استنیروی تخیّل شاعرانه  خیال و عنصر نیز ها صورت این در زیرا داد؛ بیشتری

 ،صـنایع  گونـه  ایـن  از . یکیآورد میمختلف در های هگون بهمعانی را از حالت عادی بیان 

 و دوگانگی حالت ، ایهام مهمویژگی  گفت باید .)124: 1383 ،کدکنی  شفیعی ر.ک؛( است ایهام

 کشـف . کنـد  مـی را همزمان با دو موضوع مختلـف درگیـر    خواننده  ذهن که استتعلیقی 

ت ، اسباب لذاست  خوانندهتخیل  ۀمستلزم فعالیت قوّ کهکالم  این دو بخش از بین ارتباط 

ناصـر   های غزل درایهام و انواع آن  ۀآرای ،پژوهشاین  در .کند می فراهم او را ایندخوش و

 هـا  تـذکره در  ،یوال ناصـر بخـارای  شـرح احـ   ۀدربـار . اسـت  شدهبخارایی بررسی و تحلیل 

حـال   در بیـان  ،روز روشـن  ۀصاحب تذکر ،از جمله وجود ندارد؛ مفیدیاطالعات دقیق و 

، تـرک  عفی شـده کار از منصب قضا مسـت  آخر مشرب بود. عالم صوفی« :است نوشته شاعر

ـ     امین احمـد  .)791: 1343 (صبا، »تجرید اختیار نمود  ۀی دربـار رازی هـم فقـط اوصـافی کلّ

روزگـار   تکلّفـی  بـی چـه در زیّ شـاعری و   اگر« :است کردهاخالقی ناصر بیان  های ویژگی

ـ  .)1606: 1389 (رازی، »درگـاه الهـی بـوده   همتان  ، اما از عالیگذرانیده می ریـاض   ۀذکردر ت
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 (داغسـتانی،  »کمـال بـوده   از درویشان صـاحب « است که گفته شده نیز در وصف وی الشعرا

 .)1523ک 1391

شـاعران بـزرگ   از  کـه  اسـت  ایـن  ناصـر بخـارایی   ۀدربارهللا صفا ا ذبیحگفتار  ۀخالص

بخـارا متولـد شـد. دوران جـوانی را در      کـه در  اسـت گوی در قرن هشتم هجـری   پارسی

، تا اینکـه  ماوراءالنهر گذرانید و از مشایخ آن کسب فیض نمود. مدتی در بغداد اقامت کرد

ناصـر در   .)996: 1373 ،صـفا  ر.ک؛( وفـات نمـود   ،در سفری که به حج داشت، 733به سال 

بـاعی و دوبیتـی   ، رقطعـه  بند، مسمّط، مثنـوی،  مختلف، از جمله قصیده، ترکیب های قالب

او بسـیار   هـای  غـزل « ، غزلیات اوست و شدهآزمایی کرده، اما آنچه سبب شهرت وی  طبع

 (همـان:  »فصـیح اسـت  دارای الفاظی منتخب و  های تازه و مبتکر و ر از مضمونو پُلطیف 

 ۀیعنی شاعرانی که بـه هـر دو شـیو    ؛داند میشمیسا ناصر را از گروه شاعران تلفیق  .)997

 .)240: 1379 شمیسا، ر.ک؛( اند داشتهنه و عاشقانه توجه غزل عارفا

 پژوهش های پرسش .2

انـواع ایهـام تمایـل    ناصر بخـارایی بـه کـدام یـک از     پرسش اصلی تحقیق این است که 

و ترکیباتی بهره  ها واژهبیشتر از چه  ،و نیز اینکه در ساخت انواع ایهام است بیشتری داشته

 است؟ برده
 پژوهش ۀپیشین .3

ــ تـاکنون   ،در مجمـوع  گفـت  ایـد ب انجــام شـعر ناصـر بخـارایی     ۀدانی دربـار پـژوهش چن

پیرامون شرح  عباس فاتحی ابرقویی تألیف ،»مسافر بخارا« ۀمقال ،میان این در است. نگرفته

ـ . اسـت  شدهچاپ  1386 سال به ،کیهان فرهنگی ۀمجل 248 ۀدر شمار احوال شاعر  ۀمقال

ن همـی  143 ۀشـمار در  ای قمشهد لیف احمدرضا مجرّتأ» سلمان ساوجی و ناصر بخارایی«

 ،نیا تاجیکی به نام شریف مراد اسرافیل یمحققّ این،. افزون بر نیز از این دست است مجله

در  1379در خـرداد   »بر سبک سخن موالنا ناصـر بخـارایی   ای دیباچه« عنوانبا  ای مقاله

کنون کار تا ،ناصر های غزلیهام در کاربرد ا ۀاست. اما در زمین کردهاطالعات چاپ  ۀروزنام

 بـرای  ،ایهام در شعر فارسی کتابد محمد راستگو در تنها سیّ است. ی انجام نگرفتهمستقل

 است. اشعار ناصر بخارایی بهره برده از برخی ،ذکر شاهد
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 و بررسی بحث .4

ب شگردی کـه موجـ  یعنی  است؛ بدیع معنوی های آرایهایهام از ، گونه که گفته شد همان

که سخنور واژه یا عبارتی  این است اصل بر ،در ایهام .شود میکالم  غنای معنایی آرایش و

تناسـب معنـایی    ای گونـه  به شاعر بایدبرد که حداقل دارای دو معنای متفاوت باشد.  کار به

ـ  پذیر باشد؛ کالم، توجیه معنای هر دو ۀرعایت کند که اراد کالم را ا هـر دو  یعنی خواننده ب

سـخنور   هـای  غـزل ترتیب بسامد در  م بهانواع ایها ،در ادامه را تفسیر کند. بتواند شعر ،معنا

 .است شدهبخارایی بررسی 

 تناسب ایهام .1ـ4

اسـت. در ایهـام    رفتـه کـار   دیگر ایهـام بـه   های گونهایهام تناسب بیشتر از  ،در شعر ناصر

همچون  توان نمی ،ابراینیک معنا در کالم حاضر است، بن ،دو معنای واژه چون از ،تناسب

میـان   بیشـترین ایهـام تناسـب را    دو معنای توأم برای محور ایهام در نظـر گرفـت.   ایهام

 :است کرده اصطالحات موسیقی برقرارابزارها و  نام

 گوش و دیده بر چنگست مرا چو بربط و نِی «

 

 »اسـت و رهنمـای مقـام    پیـر طریـق  چراکه  

 ).325: 1353، (بخارایی                         

 ،در اصـطالح سـالکان  « است کـه  کار رفته بهبه معنای عرفانی آن » مقام« ،بیتدر این 

 »اسـت  کـرده کـه بـدان توسـل     ای درجهبه  ،بنده را حاصل شود در آغاز ،میم فتحقام به مَ

در  تناسـب دارد.  »چنـگ «و  »نـی « ،»بربط«، با »آهنگ«اما در معنای  .)322: 1388 (گوهرین،

معنـای اصـطالح    اما در است،» خانهرود ۀراوان به اندازاشک ف«به معنای » رود« ،رزیبیت 

 ، در معانی مختلفـی چـون  در موسیقی »رود«تناسب دارد.  »سرود خسروانی«با  ،اییموسیق

 .)551: 1381 ،ستایشگر ر.ک؛( است کار رفته به »بربط و عود سیم، ،زه تار،«

 بگشاسرود خسروانی ساز و رود از چشم جان «

 

 »نوای خارکن برگوی، خار از پای دل بـرکن  

 ).356: 1353(بخارایی،                          

 است: فراوانی آفریده های تناسبعناصر سماوی نیز ایهام  با

 گـرد  مهی به چـرخ درآمـد کـه چـرخ عـالم     «

 

ــد   ــده ندی ــا هــزار دی ــه خــوبی او ب  »رخــی ب

 ).295همان:(                                     

» مه« اما». به رقص درآمد«هم یعنی  »به چرخ درآمد«است.  »معشوق«از  استعاره ،»مه«

 تناسـب دارد.  »گـرد  چـرخ عـالم  «خـود، بـا   در معنای حقیقی و چرخ در معنـای اسـتعاری   

 :است بسیار نشان دادهویژه خط و میان تمایل  ، بهبدن معشوق برد اعضایکار به ،همچنین

ــه زِ « ــد ک ــد    نتوان ــوادی خوان ــو س ــط ت  خ

 

 »هر که یک حـرف سـپیدی زِ سـیاهی دانـد     

 ).260(همان:                                     
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عالیـم  «یده بر صورت و لب معشوق اسـت، امـا در معنـای    از موی روی استعاره» خط«

معنـای   بـه » میان« همدر بیت زیر  تناسب دارد. »حرف«و  »خواندن« های واژهبا  ،»نگارش

 تناسب دارد:» کمر«و  »قد«با  »کمر«اما در معنای  کار رفته، به» وسط و میانه«

 قدح را از لب تو در دهان سرّی است پوشیده«

 

 »کمر را با قد تو در میان رازی است پنهـانی  

 ).392(همان:                                     

و  است یع بدان پرداخته نشدهبد های کتابایهام تناسب شکل دیگری نیز دارد که در «

فقط یـک   ،که از هر واژه برد میکار  دومعنایی به ۀشاعر دو یا چند واژ«آن چنان است که 

 ؛)62: 1383 (انـوری،  »با هم تناسـب دارنـد   ها واژهمعنی در شعر مطرح است، اما معنای دوم 

معشـوق،  «ره از ترتیـب اسـتعا   ، به»ماه، شب، خورشید و خوشه« های واژهمانند بیت زیر که 

گرشان همگـی از عناصـر سـماوی    دی هستند. اما در معانی »و زلف معشوق زلف، صورت

 هستند:

 روی داد آن ماه را تـا شـب نگـردد گـردِ او    «

 

 »رأی شد خورشید را تا خوشه نَبوَد در کمـین  

 ).363: 1353(بخارایی،                          

» نوا«شد.  رسوایی عاشقان ۀکه ماییه است از ایناکن» عشّاق برداشت ۀپرد« ،در شعر زیر

راه «، و »راه ضـاللت و گمراهـی  «کنایـه از  » راه مخـالف . «اسـت » مایه و ثـروت «از  کنایه

 است: هم کنایه از طریق درست و سعادتمند» حجاز

 نــوا برداشــت همــان کــه پــردۀ عشــاق بــی«

 

ــه حجــاز   ــرَد مــرا ب ـــه راه مخــالف بَ ــرا ب  »ت

 ).303(همان:                                     

 از اصطالحات موسیقی هستند. گر خود،و ترکیبات در معنای دی ها واژهاین  ۀاما هم

برقرار است که ذهن  ها واژهدر این نوع ایهام، گاه ارتباطی بین معانی ایهامی و غایب 

 ،داسـتان این روایـت یـا   . دهد میمخاطب را به سوی یک داستان و یا روایت دیگر سوق 

بین معانی ایهـامی   تواند میهیچ ارتباطی با مفهوم و مقصود کالم ندارد. اما ذهن خواننده 

 د:، ارتباطی تلمیحی برقرار کنها واژه

 به گردِ خاتم لعلـت خـطِ پیـروزه پیـدا شـد     «

 

 »چرا باید که آن خاتم به دست اهرمن باشد؟! 

 ).249(همان:                                     

یده بـر پشـت لـب    موی روی«و  »لب«ترتیب استعاره از  ، به»خط پیروزه«و  »خاتم لعل«

 ۀاسـت. چهـر   »موی پشت لـب معشـوق  «دیگری از  ۀهم استعار »اهرمن«است.  »معشوق

 هـای  واژهبا دیـدن   خواننده .)36: 1376 ،بهار ر.ک؛( است  خاکستریسیاهِ  ،اهرمن در اساطیر
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برای مـدتی  که خاتم پادشاهی او  افتد میسلیمان  د داستانبه یا »اهرمن دست«و  »خاتم«

 :)476: 1389 ،یاحقی ر.ک؛( بود افتاده جنّی) (صخر به دست اهریمن

ــمنان  « ــیب دشـ ــد از آسـ ــی نبینـ  روی بهـ

 

ــو گلشــن نمــی   ــار ت ــر خلیــل، ن ــا ب  »شــود ت

 ).287: 1353(بخارایی،                          

از روی سـالمتی را  سرد نشود، بر عاشق تو تو  شمِخ شعر بدین معناست که اگر آتشِ

، داسـتان در آتـش انـداختن    »نخلیل، نار و گلش« های واژهاما  آسیب رقیبان نخواهد دید.

 .کند میبه ذهن خواننده متبادر هم خلیل را  ابراهیم

اسـت،   دادهزیـادی نشـان    ۀعالقـ تناسـب  ایهـام   ناصـر بـه   ،گونه که گفته شد همان

با اصطالحات علوم و فنـون مختلـف ارائـه    تناسبات متعددی  ،از این طریقکه  ای گونه به

 :است کرده

ــت    « ــدیع نیس ــانی ب ــان مع ــو بی ــر زِ ت  ناص

 

 »شــعر فصــیح تــو زِ کمــال فصــاحت اســت  

 ).182(همان:                                     

» معـانی « و ،»گفـتن «معنای  به» بیان« ،»شگفتتازه و «معنای  به» بدیع« ،شعردر این 

 خود،  اصطالحیهر سه واژه در معنای اما  است. »مفاهیم و مضامین شعری«به معنای  نیز

 د:نتناسب داربا یکدیگر  ،فنون بالغی ۀمجموع یعنی

ــکایت دی  « ــن ش ــردا، مک ــت ف ــو حکای  مگ

 

 »کـه مردِ حـال زِ ماضـی نگفـت و مسـتقبل     

 ).321(همان:                                     

 کـار  بـه یعنی اسـم زمـان   در معنای قاموسی خود،  »ماضی و مستقبل حال،« های اژهو

 اما هر سه از آنجا که از اصطالحات نحو زبان هستند، با یکدیگر تناسب دارند. ،اند رفته

ــام دل مطــوّل    « ــف او بخــوانی، پیغ ــا زل  ب

 

ــانی     ــل او نه ــا لع ــویی، ب ــر بگ ــا مختص  »ی

 ).395(همان:                                     

چون نـام دو   ،اما هر دو است،» ل و کوتاهمفصّ«به معنای  ترتیب به »مطوّل و مختصر«

 با یکدیگر تناسب دارند. ،کتاب معروف بالغی هستند

 کـــه طــولی دارد  نکــنم قصــۀ دل عــرض«

 

 »ها چه کشید از صبا پرس که از زلف تو شب 

 ).296(همان:                                     

از  ،»طول«با  ،»پهنا« معنایاست، اما در  »و گفتن کردن انبی«به معنای  »کردن  عرض«

 ای واژه نـام از فروع ایهام تناسـب، ایهـام    .شوند میمحسوب و هندسه اصطالحات ریاضی 

 ۀگفـت در ایـن شـیو    بایـد  .)111: 1379 ،راسـتگو  ر.ک؛( شود میساخته  ها واژه با نام که  است

 است: را به داستان خسرو و شیرین داشتهصر بیشترین رویکرد نا ،ایهامی
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 سـبزۀ خـط تــو تـا بـر لــب شـیرین بدمیــد     «

 

 »همچــو فرهــاد دلــم را هــوس صــحرا کــرد 

 ).237: 1353(بخارایی،                          

خسـرو   ۀاما در معنای اسم خاصِ معشـوق  است، »پذیر و مطبوعدل«به معنای  »شیرین«

 است. کار برده بهایهام تناسب  بار 414 ،در مجموعناصر  تناسب دارد. »هادفر«با  ،پرویز

 ایهام .2ـ4

یا زیـادت اسـتعمال کنـد کـه      ت که شاعر لفظی به دو معنیایهام عبارت از آن اس«

بـه   مستمع بعـد از اصـغای کـالم،    یکی از آن معانی ظاهر باشد و دیگری خفی، و ذهنِ

(کاشـفی   »، معنـی خفـی و غریـب باشـد    متکلّم رادِو م معنی ظاهر و قریب متوجه گردد

 .)110: 1369 سبزواری،

 بینم، نکوتر باشد از هرجا به هر جایت که می«

 

 »دارم دانم، کجا را دوست می ترا خود من نمی 

 ).334: 1353(بخارایی،                          

از عضو  ،کنم میه ن است که به هر عضوی از بدن تو که نگاای معنای مورد نظر شاعر

آنجـا   ،بیـنم  مـی که تو را در هر مکانی که ، یعنی ایندورمعنای دیگر زیباتر و نکوتر است. 

ی که بتواند بین دو معنـا  شود میبرایم نیکوتر از هر جایی است. هنر شاعر وقتی آشکارتر 

معنـایی  هـر دو  ، در بیت زیر مثالً و بالغی برقرار کند؛ ظرفیت معنایی ،واژه به یک اندازه

 ، به یک اندازه معناپذیر است:آید برمیکه از مصراع نخست 

ــورد   « ــواهم خـ ــر برنخـ ــن از عمـ ــا مـ  یـ

 

ــی    ــر نمـ ــه بـ ــروی بـ ــو سـ ــا تـ ــی یـ  »آیـ

 ).373(همان:                                     

 ،»میـوه «به دو صورت یکسان معنا کرد. با معنای  توان میدر مصراع دوم را » بر« ۀواژ

یعنی چون سـرو هسـتی، در    ،»آغوش«نداری. با معنای  میوه و سرو هستی یعنی تو چون

 !گیری نمیآغوش من جای 

 دیشب نمودی رخ به مه، مه را زِ غم دل پاره شد«

 

 »پـارگی  تاچندخواهد بودنـت، ایـن شـوخی و مـه     

 ).387(همان:                                          

 ۀبر پای .)»پـاره  مه« ذیل :1383، انوری ر.ک؛( »فریبی ی و دلزیبای«است از  کنایه» پارگی مه«

فریبی کنی. اما  گفت تا کی قصد داری این گونه دل باید ،این کنایه در توضیح مصراع دوم

دل ماه را از  خواهی میپذیر است که تا کی  ، این معنا هم توجیهبا توجه به مصراع نخست

 .است بردهز ایهام بهره ا بار 161 ،غم پاره کنی. شاعر در مجموع
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 کنایی ایهام .3ـ4

جاست که کانون ایهام، ، آنایهام کنایی یا مجازی«است:  شدهگفته  ،در تعریف ایهام کنایی

ون بر پذیرش مفهوم رایج که افز ای گونه مجازی باشد، به واژه یا ترکیب یا عبارتی کنایی و

مـثالً در  ؛ )41: 1379 (راستگو، »یرا باشدجزای خود را نیز پذتحلیلی ا مفهوم کنایی، ترکیبی و

 است:» گناهکار«از  کنایه» دل سیاه« ،زیربیت 

 دل حال من است خـال تـو، زان شـد سـیاه    «

 

 »اشک من است لعل تو، زان گشـت آبگـون   

 ).361: 1353(بخارایی،                          

یعنـی خـالی کـه     ام دارد؛نیز ایه» رنگ سیاه خال«در معنای تحلیلی آن به  »سیاه«اما 

دیگری از ایهام کنایی وجـود   ۀگفت افزون بر این، گون باید اما رنگ درون آن سیاه است.

ه آن هم بدین گونه که خود مفهوم ایهامی واژه که یا ترکیبـی کنـایی اسـت، دوبـار     دارد،

 کنایه است:

 ســرو اگــر در بــاغ بینــد قامــت رعنــای تــو«

 

 »پـا شـود  سرکشی بگذارد و چون سبزه زیـر   

 ).285(همان:                                     

کنایه است از » سرکشی بگذارد« ،است. در معنای نخست» سرکشی« ۀواژ ،محور ایهام

کنایـه از   دوبـاره  ،»سرکشـی « ایهامی، و معنای »غرور و خودپسندی را کنار بگذارد«که این

را » آب« ۀواژشـاعر  . در شعر زیر هم »قامتی و بلندی را فراموش کند راست«این است که 

یعنـی   ،که هـر دو معنـا   ای گونه به برده، کار بههنرمندانه، در دو معنای متفاوت  ای گونه به

 هامی و غایب، مفهومی کنایی دارند:ایمعنای معنای حاضر و 

ــرآب  « ــر آب زد پُ ــی بَ ــو نقش ــال روی ت  خی

 

 »زِ نقــش روی تــو آبــی بــه چشــم مــا آمــد  

 ).259(همان:                                     

و هـم   معنای نزدیک)( شود میاراده  »اشک«هم کنایه از  ،در مصراع دوم» آب« لفظاز 

 .معنای ایهامی)( اراده کرد» روشنی و طراوت«کنایه از  توان می

در  چـون  ،است تر غنی ،گفت ایهام کنایی از دیگر انواع ایهام از نظر تصویری توان می

وقتی ذهن خواننـده بـه    یعنی ؛خورند میه ایهام، بدیع معنوی و بیان به هم پیوند این گون

کـه   جازی دیگری در پی دارد. از آنجـا این مفهوم خود معنای م ،رسد میمفهوم دوم واژه 

شاعر به طور همزمان سه معنا را در  ،، در واقعداردکنایه خود دو معنای ظاهری و پوشیده 

 :کند میدیگر تلفیق یک واژه یا عبارت با یک

 رود چون گل وجود مـن همـه بـر بـاد مـی     «

 

 »تا همچو غنچه یافت مشام دل از تـو بـوی   

 ).399(همان:                                     
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گل بـا   ۀاما به این معنا هم ایهام دارد که بوت ،»فنا شدن«کنایه است از » بر باد رفتن«

 .خورد میوزش باد تکان 

 خوانی گون گونه ایهام .4ـ4

 جاست که واژه یا عبارتی را بتوان به چندخوانی آن خوانی یا چندگونه گون ام گونهایه«

ـ   گونـه  ایندرست خواند و از هر خواندن، معنایی برداشت.  ۀگون از  ای ویـژه  ۀایهـام، گون

 خوانی معموالً دگرگونی ساختار سـخن را نیـز   توازی ساختاری است؛ زیرا چندگونه ایهام

 .)58: 1379 (راستگو، »دارد  پی در

و  هـا  واژهخوانـدن   ۀدر نحـو  توان میخوانی، بر اساس تغییراتی است که  این چندگونه

 ترکیبات ایجاد کرد.

 تکیه تغییر .1ـ4ـ4

 تــــو آفـتـابـــی و مـــن ذرّۀ هــــوادارم   «

 

 »کـه از هـوای تـو حاصـل همـین هـوا دارم       

 ).332 :1353 (بخارایی،                         

، یعنی همین آرزو را دارم که هوادار تـو  کنیم تکیه» هوا« ۀواژاگر روی  ،در مصراع دوم

 با تکیه همراه کنیم، یعنی من فقط هوادار تو هستم. را» دارم« ۀواژباشم. اما اگر 

ـ  «  د اگـر مـاه بــه گفتـار آیــد     مَه تــو را مانَ

 

 »سروی تـو اگـر سـرو بــه رفتـار آیـد     راست 

 ).288 (همان:                                    

درستی که تـو   ؛ یعنی بهگیرد میقرار بگیرد، معنای قیدی  »راست« ۀاگر تکیه روی واژ

، بـه ایـن   شود میمحسوب  »سرو«صفت  ،گیردقرار » سرو« رویتکیه  اگرسرو هستی. اما 

 که تو همچون سرو راست هستی.معنا 

 ساختاری .2ـ4ـ4

 ـر تــو بـدیــن مــایلی   دین چـه بُــوَد گـ  «

 

ـــم زِ  ـــش  زود بــرآیـ ـــن خـوی  »دل و دیـ

 ).312همان: (                                    

اسـت  بدانیم، معنای مصراع این  دین) + (بهب از را مرکّ» بدین« ،نخستاگر در مصراع 

 را» بدین« راما اگ .دارم می، من از دل و دین خودم دست برکه اگر تو به دین تمایل داری

 . من... ،خواهی مییعنی اگر تو این را  ،بدانیم این) + به( ازمرکب 

 ســـن را دانـــم کـــه مـاهـــیکـمـــال حـُ«

 

 »نــدانـــم قــــدر مـاهـیـــت کـمـــا هـــی  

 ).400 (همان:                                    

 عبـارتی را » ماهیـت « کـه معنا کرد: نخست این توان میصورت  را به دو» ماهیت« ۀواژ

 کـه وم آن اسـت  . وجـه د بـدانیم  »چیسـتی «بـه معنـای    »یـت  + هی + ما« ب ازمرکّ ،عربی
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دوم شخص مفرد بدانیم و  ۀشناس »ی + ماهی« جزءاز دو  مرکبفارسی  ترکیبیرا » ماهیت«

 .دانم نمیبگوییم که ارزش ماه بودن تو را 

 مکث .3ـ4ـ4

 مخـرقه بـر آتش و سـجّاده بــر آب انــداز   «

 

 »خـویشتن را بــه خــرابات خــراب انـدازم     

 ).334 (همان:                                    

. شود میبرای شاعر محسوب  قید حالت ،»رابخ«، کنیم  مکث» خرابات« ۀواژاگر بعد از 

مکث کنـیم،   »خراب«. اما اگر بعد از روم مییعنی من در حال خرابی و بدحالی به خرابات 

 یعنی خراباتی که خود خراب است. شود؛ می »خرابات« فتِص» خراب»

 در جـام لبالـب بـین   ،خـورشیدِ جمـالـت را«

 

 »در مــاه محـرم کـن    ،یک جـلـوۀ نـورانـی 

 ).357 (همان:                                    

 اسـت  گرفتهجام را فرا ۀکه خورشید جمال تو هم، یعنی اینمکث کنیم» جام« ازاگر بعد 

خورشـید   یعنی شود؛ میصفت جام محسوب » لبالب« ،بخوانیم اضافه ۀو اگر جام را با کسر

مـورد از   75شـود کـه    در آخر این نکته یادآوری مـی  جمالت را در جامِ لبریز از مَی ببین.

 خوانی است. م دوگانهناصر، موهِ های غزلابیات 

 تضاد ایهام .5ـ4

را  ای واژهن است که آ ،نخستین ۀگون« :است کردهم تقسیکزّازی ایهام تضاد را به دو دسته 

دیگر  یپس واژه در معنای برده باشد. کار بهرا تنها در یک معنا  دو معنا باشد، اما سخنور آن

، بـه ناسـازی   آن بیـت  دیگـر در  ای واژهسخنور نیست، با  خواستِ ،که از دید گزارشِ بیت

 :)140: 1381 (کزّازی، »پیوند داشته باشد

 شراب از حور می بستان ،آسا شده بستان بهشت«

 

 »غـالمِ سـرو آزادش   ،کـه باشـد قامـت طــوبی   « 

 ).307: 1353 (بخارایی،                              

برگریـزی   که ازمیوه آزاد است و یا این که از بارِاین« یعنی ان صفت سرو،عنو به» آزاد«

 یعنی رهـا  ،معنای دیگر اما در .)202: 1389 ی،(رنگچ »خرّم است وهمیشه سبز  خزان آزاد و

 تضاد دارد. »غالم«، با و غیر اسیر

 جفت شوخی به ابروی تو طاق گردون نیست در«

 

 »د پیوســته طــاقوَه پیشــانی بُــجفــت ابرویــت بــ 

 .)316: 1353 (بخارایی،                              

یعنی  ،ر معنای دیگرشکه د است» انحنا و سقف«مصراع نخست به معنای  در» طاق«

دو واژه را دو « کـه دوم آن است  ۀایهام تضاد از گون تضاد دارد. »جفت«با  »مانند فرد و بی«

برده باشـد. پـس دو واژه در آن دو    کار بهمعنا باشد، اما سخنور آن دو را تنها در یک معنا 
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  (کـزّازی،  »باشد ست، به ایهام ناسازی داشتهسخنور نی خواستِ ،معنا که از دیدِ گزارش بیت

1381 :141(: 

ــر« ــه دارد دم مگ ــازاری ک ــ ب ــبح هب ــازار ص  دم ب

 

 »ست شمعا اله و زارین بیسرد خواهد شد چرا  

 ).313: 1353 (بخارایی،                           

. اما در »رونق بی«هم یعنی » سرد«است. » رونق«به معنای » بازار گرم«در ترکیب » گرم«

بیشـترین ایهـام تضـاد را میـان لفـظ      ناصـر   دیگر تضاد دارنـد. کما، با یمعنای دو حالت د

 .است کردهبرقرار  ها مزهو دیگر  »شیرین«

ـ ذوق فرهــ «  ودز نبـــم از لـــذّت پرویــ اد کَـ

 

 »شـیرین شـد   لـبِ  که همه تلخی کـامش زِ  

 ).257 (همان:                                    

 ،است »تلخ ۀمز«ر معنای دیگرش که همان کنایه است از رنج و سختی که د» تلخی«

 است، ایهام تضاد دارد. »شیرین ۀمز«که » شیرین« دیگربا معنای 

 ترجمه ایهام .6ـ4

آن است که در کـالم الفـاظی   « ،شدهیاد  البدایع ابدعکه اولین بار در کتاب  این گونه ایهام

 گرکانی،( »ر خواسته باشدلفظ سابق باشد و متکلّم معنی دیگ ۀترجم ،آورند که در لغت دیگر

و  »دَم/ خـون « گروه واژگانی دو ترجمه را بینبیشترین ایهام  بخارایی سخنور .)120: 1377

ترتیـب در دو   بـه  را در مصـراع دوم » مدَ« ۀواژ ،یت زیربدر  .است کردهایجاد  »وجه/ روی«

است، ایهـام  » مدَ« عربی ۀکه ترجم »خون« ۀبرده که با واژ کار به »نَفَس«و  »لحظه«معنای 

 دارد:

 پرخون شد اندرونم ،که چون صراحی  از بس«

 

 »خــون از گلـو برآیـد    ،هر دم کـه دم بـرآرم 

 ).290: 1353 (بخارایی،                          

ایهـام  » چهره«با  ،»صورت«است، اما در معنای  »نقدینه«به معنای » وجه« ،زیردر بیت 

 دارد:

 ـز چهرۀ تـو وجــهی ج ،در فقر اگـر نـدارم«

 

 کــارم گـره   است بر زلف تو بسته حلقه حلقه«

 

 »جـز قـامـت تــو بــاال   ،از همتـم نـبـاشـد 

 ).169 (همان:                                    

 »سهـم تـیــر آه مــا زره   یـا بـپـوشیـدی زِ

 ).370 (همان:                                    

 هم ایهام دارد. »تیر«به معنای  اما است، »ترس و بیم« به معنای »سهم«

 تیـغ   من چه بری پنجه را به قبضۀ  خون  به«

 

 »ای تـو بــه سرپنـجــۀ نگـارینم    کـه کشته 

 ).343 (همان:                                    

 ایهام دارد. »پنجه«شمشیر است، اما در معنای  ۀبه معنای دست» قبضه«
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 تبادر مایها .7ـ4
صداسـت   شکل یا هم تقریباً) هم( آندیگری را که با  ۀکالم، واژ ی ازا واژه« ،تبادردر ایهام 

 :)133: 1390 شمیسا،( »کند میبه ذهن متبادر 

 اثـــر شـــام فـنـــا آمـــد و روزی پـرســـید «

 

 »کـوی تـو و شـامی باشـم  رِکـه رَوَم بـر سَ 

 ).336: 1353 (بخارایی،                         

 .کنـد  مـی را به ذهن خواننـده متبـادر   » روم« کشورنام  ،»شام« ۀبا وجود کاربرد واژ» رَوَم« فعل

 ،شود به ذهن خواننده متبادر ها واژهم که معانی دو، برای اینالبته باید گفت در برخی موارد

ایـد بـه   ب ،مـثالً در بیـت زیـر    واژه آگاهی کافی داشته باشد؛ ۀنیاز است تا نسبت به پیشین

 هـای  معشـوقه نام یکی از » رشِکَ« کهتا بداند  ،داستان خسرو و شیرین اشراف داشته باشد

 به ذهن او برسد:» شِکر« نام ،»شیرین« با دیدن لفظِ ،در این صورت خسرو پرویز بود و

 ناصر از شُـکر لبـت کـرد دهـان را شـیرین     «

 

 روی برقـع  یک شـب زِ  ، ای ماه اگر گشایی«

 

 »ـاغـذ قـنــد و شــکر اسـت   ورق دفتر او ک 

 ).184 (همان:                                    

 »تـا صبحــدم برآیـد   ،خورشید را چـه زَهـره

 ).290 (همان:                                    

ذهـن   بـه را هـم   »زُهـره «معـروف   ۀنام ستار ، امااست »جرأت یارا و« از مجاز» زَهره«

 کـار  بـه ناصـر   های غزلدیگری از ایهام نیز در  های گونه ،ها اینزون بر اف .کند می متبادر

 که کاربرد کمتری دارند. اند رفته

 کیدتو ایهام .8ـ4

به صـورت تأکیـد    و گردد میو معانی متعدد از آن اراده  شود میلفظی مکرر «آن است که 

، در چهـار بیـت،   نغزلی دارد که از مجموع هفت بیـت آ ناصر .)89: 1346 (نشاط، »نماید می

 :است کردهکید را مراعات ایهام تو

 یـار  رخ عیّـار  لطف آن مــه  گر شود بـا من زِ«

 مرد عشقش تـا نهـاده پــای در مصـر وجـود    

 بـاده را خـون جگر از لعــل نوشـینش مـدام   

 زدهرخـســار او ســودا   بــر امـیـــد اللـــۀ  

 

 امیـد مــن آرد در جهـان ایـن بـار بـار     ِ  نخل 

 خونخوارخوار دست آن عزیز از  انج دص  گشته

ـــه ــار  الل ـــنار ن ـــکنده در دل از رخ گـل  زار اف

 »نوازد همــچو بــلبل نــاله در گلـزار زار     می

 ).297: 1353 (بخارایی،                          

دوم به معنای میوه است. » بار« و ،»مرتبه دفعه و«اول به معنای  »بار« ،در بیت نخست

ذلیـل و   به معنای آنگاهاست و  »خورنده«ابتدا صفت فاعلی در معنای » وارخ« ،در بیت دوم

 »آتـش «بـه معنـای    دومـی، و  ،»انار«نخست به معنای  »نارِ« ،سومبیت  . دراست ارزش بی
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 و دیگری قید حالت به معنـای درمانـده   ،پسوند مکان ،نخست» زارِ« ،چهارماست. در بیت 

 است.

 پارادوکس ایهام .9ـ4

ظاهر  ترکیب یا مضمونی پدید آید که به نشینی محورهای ایهام تضاد، که از هماین است «

 (راسـتگو،  »بـاطن چنـین باشـد    راستی و در که بهآن بی ،آمد عادت بنماید پارادوکس و خالف

1379 :89(: 

 برگـی  بـی  د چو سرو سـهی بـرگ مـن زِ   وَبُ«

 

 »وا دارمولــی نــ  ،م کــه بــرگ نــدارم  یَنِــ 

 ).332: 1353 (بخارایی،                         

کـه در معنـای   اسـت. ضـمن این  » بسامان و اسبا«مجازی  به معنای» برگی بی برگ«

سـامانی   ظاهر متناقض است، چـون از بـی   تناسب دارد. اما عبارت به» سرو«با  خود  حقیقی

 به سامان رسید. توان نمی
 خبـران بــر همــه آفــاق رســید      بـی  خبرِ«

 

ـ  تـو هـنـوز از خبـرِ    »خبـری  خبـران بــی   یب

 ).381 (همان:                                    

نماست. مصراع دوم را بـه دو   ، ترکیبی متناقضدر مصراع دوم» خبران بی خبرِ« ترکیب

ـ تو هنـوز از خبـر   2خبران خبر نداری،  ـ تو هنوز از حضور بی1معنا کرد:  توان میصورت 

 خبران اطالع نداری. بی

 ایهام متراک .10ـ4

 :است برده کار بهغزل ایهام  های بیت ۀبدیع و بلیغ، شاعر در هم ۀدر یک نمون

 شود  دست دیده خون جگر از هر زمان دل را«

 که رویت را ببینـد یـک نظـر    دل همی خواهد

 دهـی  ترانـی مـی   بهـر رویت گــر جـواب لـن  

 خسـروی دعـوی کنـد    ،لعـل تو شیرین بیابـد

 مــاه چـارده   تا تن چون کاه من کاهــد چــو  

 ای دیده گـر پیشـت نویسـد از سیــاهی نامـه     

ـ   ناصر از  د بــازار مــاه و مــشتری   رَشـعری بَ

 

 حال دل با چشم خـونی چـون شـود    عاقبت تا 

 گـردد از راه نظـر بیـرون شـود      دم خـون  به دم

 چون نون شـود   پشت من، الم گردد  قامت من

 همچو مـن مجنـون شـود    ،روی تو لیلی ببیند

 نو مهـر کهـن افـزون شـود     اهدر دلم چون مـ

 شـود   خون چکد از خامـه و روی ورق گلگـون  

 »شـود   چنین موزون زهره در میزان نگنجد گر

 .)286همان: (                                      

هم به معنای چشمی که خونین است و  ایهام دارد؛» چشم خونی«ترکیب  ،اول. در بیت 1

 است. هم به معنای چشمی که دشمن دل
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یعنی  ،، اما در معنای عربی آناست رفته کار به »لحظه«به معنای » مدَ« ۀواژ ،. در بیت دوم2

 ایهام ترجمه دارد. ،»خون«

 دارد:آمیغی ایهام  ،»لن« ۀواژایهام به حروف  »الم و نون« ،بیت سوم در .3

ه آورده شـد  ای گونـه  باشد که چند حرف در پی هم به ای گونه اگر ساخت سخن به«

 ای گونـه تک دارای معنایی و پیوسته با یکدیگر معنایی دیگر داشته باشند،  باشند که تک

 .)135: 1381 کزّازی،( »خوانیم میب میغی یا مرکّرا ایهام آ که آن سازند میاز ایهام را 

اکرمکه در تحمید رسول  بر این مورد، در یک غزل دیگر نیز عالوه
ص)(

گفتـه، از ایـن    

 :است بردهنوع ایهام بهره 
 نــور دو چشـم عـالم    ،ای گشته میم نامـت «

 

 »تـو دالـی  بـر دولتِ ،طـغرای هفت حـا میم 

 ).388: 1353 (بخارایی،                         

محمّدایهام به نام حضرت  »و دال میم ،حا میم،« حروفِ
ص)(

 دارند. 

یعنـی   ،خسـروی  .اسـت  کـار رفتـه   بـه یک ایهام تناسـب   ،مصراعدر هر ،. در بیت چهارم4

تناسب دارد. مجنون هم به معنای  »شیرین«با  ،شیرین اما در معنای نام معشوقِ ،پادشاهی

 تناسب دارد. »لیلی«معشوق لیلی با  دیوانه است که در معنای لقبِ

تناسب  »ماه«با  ،»خورشید«اما در معنای  است،» دوستی«به معنای  »مهر« ،. در بیت پنجم5

 دارد.

رنـگ سـیاه مردمـک    «، امـا بـه   »اندوه هجران«کنایه است از » سیاهی« ،مشش. در بیت 6

 هم ایهام دارد. »چشم

بـه  » شعری«، نام »ماه و مشتری«اما با وجود  ،»یک شعر«یعنی » شعری« ،هفتم. در بیت 7

درخشـان در صـورت فلکـی کلـب      ۀهشتمین ستار ،شعری« :شود میذهن خواننده متبادر 

 .)442: 1388 ی،(مصفّ »در نجوم احکامیو منزل ششم ماه  اصغر است

ناصر بخارایی در جدول  های غزلرفته در  کار به های ایهامبحث بسامد انواع  ،در پایان

 .است شدهزیر ارائه 

 درصد بسامد نوع ایهام رتبه

 40/49 414 ایهام تناسب 1

 21/19 161 ایهام 2

 18/9 77 کناییایهام  3

 94/8 75 خوانی گون ایهام گونه 4

 65/4 39 تضادایهام  5

 93/3 33 ترجمهایهام  6

 10/3 26 ایهام تبادر 7

 83/0 7 کیدایهام تو 8

 47/0 4 دوکسراایهام پا 9

 23/0 2 ایهام آمیغی 10

 100 838 مجموع
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 نتیجه .5

است که خلق و کاربرد آن نیاز به مهارت سخنور در انتخاب الفاظ  ای آرایهباید گفت ایهام 

تسـلط و چیرگـی   عا کرد که ادّ توان می ناصر بخارایی ۀدربار دارد. ها آنق و ترکیب و تلفی

مورد ایهـام   838 ،غزل بیتِ 4586که در ؛ چرااست دادهدر این زمینه از خود نشان زیادی 

و  ها واژه و غایب میان معانی دوم است از طریق کاربرد ایهام توانسته وی .است برده کار به

 هـای  ارزشو  مفاهیمغنای  بر ۀ آن،نتیج در ند وارتباط معنایی برقرار ک، ترکیبات مختلف

بـرای انـواع   هـای متعـددی را    نمونـه  توان مینکه ای وجود با .فزایدبی کالم خودتصویری 

ایهـام  به بیشترین رویکرد را  ،بسامد ترتیبِ اما به مختلف ایهام در شعر ناصر سراغ گرفت،

 اسـت  سب توانسـته ویژه از طریق ایهام تنا وی، به است. شتهدا کنایی، ایهام و ایهام تناسب

، در ایـن میـان   .برقـرار کنـد  فنون مختلـف   اصطالحات علوم و پیوند معنایی مجازی بین

ابزارها و اصطالحات موسیقی و عناصـر سـماوی برقـرار     بیشترین ایهام تناسب را بین نام

 .است شده کالم او د زیادی سبب برجستگی مضامینتا حدو این شیوه که  کرده
 منابع

 الفکر. ، قم، انتشارات دارمختصر المعانی )،1383( ینالتفتازانی، سعدالدّ

 اصفهان، دژنپشت. ، به اهتمام محمد جواد شریعت،ترجمان البالغه )،1386( عمر محمدبن الرادویانی،

 ، تهران، سخن.سخن عشق صدای ،)الف 1383( ری، حسنانو

 .سخن ،تهران ،سخن اتیرهنگ کناف ،)ب 1383( ــــــــــــ

 ، به کوشش مهدی درخشان، تهران، بنیاد نیکوکاری نوریانی.دیوان اشعار )،1353( بخارایی، ناصر

 ، تهران، آگه.پژوهشی در اساطیر ایران )،1376( بهار، مهرداد

 انتشارات دانشگاه تهران. ۀ، تهران، مؤسسنامه لغت ،)1377( اکبر یدهخدا، عل

 سروش. ،تهران رضا طاهری،و حواشی محمد تعلیقات ، تصحیح،هفت اقلیم ۀتذکر )،1389( حمدرازی، امین ا

 ، تهران، سروش.ایهام در شعر فارسی )،1379( راستگو، سیدمحمد

مطالعـات   ، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی )،1389( رنگچی، غالمحسین

 فرهنگی.

 ، تهران، اطالعات.زمین موسیقی ایران ۀنام واژه )،1381( ستایشگر، مهدی

 ، تهران، آگه.خیال در شعر فارسی روَصُ )،1383( محمدرضا ،کدکنی  شفیعی

ـ آدم زاده رکـن  نیمحمدحسـ  ۀیو تحشـ  حیتصـح  ،روز روشن ۀتذکر ،)1343( نیصبا، محمد مظفّر حس تهـران،   ت،ی

 .یراز ۀکتابخان

 ، فردوس.تهران ،3 ج ،بیات در ایرانتاریخ اد )،1373( اهللا ذبیح صفا،

 ، تهران، نشر میترا.نگاهی تازه به بدیع )،1390( شمیسا، سیروس

 ، تهران، فردوس.شناسی شعر سبک )،1379( ـــــــــــــــ
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ین کـزّازی،  الـدّ  جاللمیـر  ۀ، ویراسـت شعاراالفکار فی صنایع األ بدایع)، 1369( عظکاشفی سبزواری، میرزا حسین وا

 .شر مرکزتهران، ن

 ، تهران، نشر مرکز.بدیع )،1381( ینالدّ کزّازی، میر جالل

 احرار. ، تبریز،جعفری  حسین، به اهتمام ابدع البدایع )،1377(گرکانی، محمدحسین 

 ، تهران، زوّار.شرح اصطالحات تصوّف )،1388( صادق گوهرین، سید

، 49 ش ،11 س ،ادبیات تبریـز  ۀدانشکد ۀرینش، »اصلی سبک حافظ ۀایهام یا خصیص« )،1338( منوچهر مرتضوی،

 .224ـ193 صص

 .یفرهنگ مطالعات و یپژوهشگاه علوم انسان تهران، ،یفرهنگ اصطالحات نجوم ،)1388( ابوالفضل ،یمصفّ

 ، تهران، سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.زیب سخن )،1346، سید محمود (نشاط

تهـران،   ،یدریاش تایگ ابوالقاسم رادفر و ۀمقدم و حیتصح ،ءالشعرا اضری ۀتذکر ،)1391( خان علیقلی ،داغستانیواله 

 .یمطالعات فرهنگ و یپژوهشگاه علوم انسان

 تهران، انتشارات دوستان. ،شناسی زیبایی دگاهیاز د عیبد ،)1379( یتق ،کامیار  وحیدیان

اقبـال، تهـران،    هتمـام عبـاس  بـه تصـحیح و ا   ،ق الشعرالسحر فی دقائ حدائق )،1362( محمد ینرشیدالدّ وطواط،

 طهوری. ۀسنایی و کتابخان ۀکتابخان

 ، تهران، فرهنگ معاصر.در ادبیات فارسی ها واره فرهنگ اساطیر و داستان )،1386( یاحقی، محمدجعفر
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