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 ایهام تناسب در محور عمودی متن
 (سیر تحوّل ایهام در کتب بالغی پارسی )با نگاهی به

 

 1یاسر دالوند
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 سیروس شمیسا
 ات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد زبان و ادبی

 (25/5/1396 :مقاله رشیپذ خیتار ؛1395/ 30/8: مقاله افتیدر خیتار)
 

 چکیده
ـ آیدـ  برمـی است که آیا ایهام تناسب ـ آنگونه که از آثار قدما   به این سؤال برآمده  پاسخحاضر در پی  ۀمقال

آن را در محـور عمـودی    تـوان  مییا  یابد، می)محور افقی( نمود « یک جمله»ا ی« یک بیت»تنها در سطح 
 پارسـی  به این پرسش، ابتدا به بررسی سیر تحوّل ایهام در کتـب بالغـی    پاسخ برایمتن نیز نشان داد؟ 

بـرای   ... رارجمه، ایهـام تاـاد، ایهـام تبـادر و    که ایهام، ایهام تناسب، ایهام ت ایم دادهو نشان  ایم پرداخته
ایـم،   دادهبررسـی و نقـد قـرار     موردرا  ها آنتعاریف و شواهد گوناگون  اند. کردهچه کسانی مطرح  بار اوّلین
و دیگـر   المصـدور  ةنفثبا ذکر شواهدی از حافظ و  ،و در پایان ایم سنجیدهن را با نظرات معاصرا قدما آرای
پـ  از ذکـر شـواهد     ،. در ایـن بشـش  ایم پرداخته« ایهام تناسب در محور عمودی متن»به بررسی  متون

 شـده  تالش حدّ امکان  و تا است شدهمعتبر فارسی پیگیری  های فرهنگدر  میایها های واژهمتنی، معانی 
 سـاختگرا  شناسـی  سـبک با  آوری ایهامگونه  این ،که خواهیم دید چنانمتأخّر استناد نشود.  های فرهنگبه 

 کامالً سازگار و شایستۀ بررسی است.
 

 .متن تحوّل ایهام، محور عمودیسیر ایهام تناسب،  ایهام، :کلیدی های اژهو
                                                           

 70dalvand@gmail.com                                                                           : مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه. 1
 در محوری عمـودی مـتن   تالش دارد به بررسی ایهام تناسب تحقیق پیش رو که آنجا از 

 پـ  از آن،  پردازیم. می موضوع ۀپیشینپژوهش و بررسی  های سؤال ابتدا به طرح بپردازد،
آنگـاه  کنـیم،   را در کتب بالغی پارسـی بررسـی مـی    تناسب ایهامه ویژ به م،سیر تحوّل ایها

تناسـب   ایهـام »به بررسـی  و  دهیم مینقد قرار  ۀرا در بوت ها آنو شواهد  ها نمونه ،ها ریفتع
 .پردازیم می «عمودی

 پژوهش های . پرسش2
 برشمرد: چنین توان میاین پژوهش را  های پرسشبرخی از 

( جملـه  و بعااً چنـد  محور افقی متون )یک بیت یا یک جمله آیا ایهام تناسب تنها درـ 1
 آن را در محور عمودی نیز بررسی کرد؟ توان مییا  یابد مینمود 
ناسب، ایهام تاـاد،  فارسی به تعریف ایهام، ایهام ت بار در بالغت ـ چه کسانی برای اوّلین2

 ... پرداختند؟ایهام ترجمه و
 ؟است شدهجامع و مانع از ایهام عرضه تعریفی  ،متون بالغی کهنآیا در ـ 3
 . ...در متون بالغی فارسی دقیق است؟ و شده نقل آیا شواهدـ 4
 پژوهش ۀپیشین. 3

 ای مقاله تادان، با همکاری یکی از اسادبی پژوهی متن 64 ۀدر شمار نویسندۀ مسئول مقاله
 ۀچکید ،این مقاله ۀاست. در مقدم نوشته« پنهان در شعر حافظ های تناسبایهام »عنوان  با

به دلیل تنگی  لیکن ، شدهبسیار مشتصری از سیر تحوّل ایهام در کتب بالغی پارسی ذکر 
 ،(ضـرورت بسـیار دارد   هـا  پـژوهش اینگونه  )که در ها آنمتنی و نقد  مجال از ذکر شواهد

صورت مفصّلی از آن مطالب اندک عرضـه شـده، شـواهد     ،در این مقاله. است شدهاجتناب 
ای تحـت  در مقالـه  اسـت.  شـده بررسی و نقـد   ها آنو تعاریف گوناگون  ب بالغیمتنی کت
، 22) زیبایی شناسی ادبی، شمارۀ « سیر تحول ایهام در کتابهای بالغتفارسی از گذشته»عنوان 

نیز به بررسی سیر ایهام پرداخته شده است، اما نگارندگان آن  (118-77، صص 1393زمستان 
)ایهام تناسب  بشش دوم این پژوهش ۀدربار اند.عناوین نپرداخته با دید تاریشی به بررسی

 پـژوهش مسـتقلی شـکل   تـاکنون  نیـز طبـق جسـتجویی کـه صـورت گرفـت،        عمودی(
 است. نگرفته

 مشتلف آن در کتب بالغی پارسی های گونهنگاهی گذرا به سیر تحوّل ایهام و . 4
  دادهنشـان  مشتلـف آن،   های گونهسیر تحوّل ایهام و  دادن  نشان بر  عالوه ،در این بشش

)و بعااً چنـد   «یک جمله»یا « یک بیت»که قدما ایهام تناسب را تنها در سطح  شد خواهد
 .اند بودهعمودی متون غافل  اند و از محور بررسی کرده جمله(
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اثـر   البالغـه  ترجمـان  ،علوم بالغی در دست داریم ۀکه در زمین  پارسینشستین کتاب 
تناسب پرداخته  در این کتاب، به مبحث ایهام و ایهام .ویانی استر رادمشهور محمدبن عم

علـم   زدیک است و در عصر کنونی، محققـان . تنها عنوانی که به صنعت ایهام ناست نشده
کـه   (150 :1386، شمیسـا ر.ک؛ ) اسـت « الادّین محتمل»، دانند میایهام  ۀبدیع آن را زیرشاخ

بررسـی  « المحتمـل بـالمعنیین الاـدّین    مالکـال فـی  »عنوان  باف کتاب مذکور آن را مؤلّ
کتاب مذکور برای  ۀکه نویسند  شعریبرخی از شواهد  .(182 :1380 ،رادویانیر.ک؛ ) است کرده

ین برای نمونه، وی ا؛ کند نمیمنتقل  درستی به، معنا و مفهوم آن را کند میاین صنعت ذکر 
 :کند مینقل  شاهد عنوان  به دو بیت عنصری را

 دار تــــا   ن مـر سـری را کنـد    سش»
 در او آب چشـــمه، در او آبو جـــوی 

 

ــا و دار    ــشن ت ــم س ــد ه ــری را کن  س
ــودی در او   ــه نب ــه رنج ــوی آب ک  «ج

 .(182 :1380، رادویانی)                      

ر.ک؛ ) نامنـد  مـی « جنـاس مرکّـب  »در این دو بیـت را   رفته کار بهصنعت  حال آنکه امروزه

 .(53 :1386، شمیسا
 بـا را الگـو قـرار داد و کتـابی     البالغـه  ترجمان کتاب وطواط رشیدالدّیندر قرن ششم، 

در ایـن کتـاب،    .علوم بالغی تـألیف کـرد   ۀدر زمین عرحر فی دقائق الشّحدائق السّعنوان 
در تعریـف آن   کتـاب مـذکور   ۀ. نویسـند است شدهبررسی « یهاماإل»عنوان  باصنعت ایهام 

 :نویسد می
نیـز خواننـد و    «تَشیویل»گمان افکندن باشد و این صنعت را به  پارسی، ایهام»
برد که آن لفـظ را دو   کار بهدر نثر یا در نظم، الفاظی  ،د کی دبیر یا شاعروَچنان بُ

حـالی   ،و چون سـامع آن الفـاب بشـنود    ،یکی قریب و دیگری غریب ؛معنی باشد
ـ  خاطرش به معنی قریب رود و مراد از آن لفظ، خود، معنی غ ، )وطـواط  «دوَریـب بُ

1339 :659). 
اسـت تـا    تـر  نزدیـک  تناسـب  ایهامبه نظر پژوهندگان معاصر، به تعریف  بنا این تعریف

 شناسانۀ زیباییو اثر روانی و  کنند میبا هم عمل  ةًهر دو معنی نهای» ایهام؛ چراکه در ایهام
و تعریفـی کـه    (124 :1386 شمیسـا، ) «ه خواننده به هر دو معنی اسـت ایهام هم در این توج

  ایهـام مربوط به زمانی است که هنوز صنعت » ،دهد می دست بهوطواط از ایهام  رشیدالدین
بر همگان  تناسب  ایهاماما امروزه که مفهوم  ،شناخته نشده بود خوبی به، کشف و یا تناسب

کتـاب   ۀشـواهدی کـه نویسـند    .)همـان(  «باید در این تعریف تجدید نظر کرد ،معلوم است
. برخـی از ایـن   انـد  شدهبیشتر از زبان عربی گرفته  ،کند میذکور برای صنعت ایهام نقل م
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لـیکن در برخـی دیگـر     ،شوند میمحسوب  یادشدهدقیقی برای صنعت  های نمونه ،شواهد
 این بیت را ذکر کرد: توان میبرای نمونه  ؛اینگونه نیست

 یتَــفَعَــمف لول ی ال رَتَــا صَـدَََ الجَــدف اف  ذَإو»
 

ـ کَـذوبَ ال   ن إو وَ تَک ـرَی  مُ الَارومَکَ   «الُشَ
 .(660 :1339، )وطواط                          

الفاب جدّ و عمّ و خال بشنود، خاطرش حالی بـه   هرکو» :نویسد میوی در توضیح بیت 
 در «جـدّ »در این بیـت،   .(660 :1339، وطواط) «د و مراد از این، چیزهای دیگر استوَب رَقارواَ

« زدن  گمـان » در معنـای  «خـال »و « عموم مـردم »در معنای  «عمّ» ،«اقبالبشت و »معنای 
 ایهـام  )پـدربزر،، عمـو و دایـی( بـا هـم      لیکن معنای ثانوی این کلمات ،است رفته کار به
ـ   ) سازند میدوم  ۀاز گون تناسب   .(138 :1381، کـزازی ، ر.ک؛ مدو ۀبرای دیدن ایهـام تناسـب از گون

 هستند. تناسب  ایهاممفهوم  ۀیدیم، اینگونه شواهد بیشتر رسانندکه د پ  چنان
که در قرن هفتم به  تألیف شم  قی  رازی شعار العجمأالمعجم فی معاییر در کتاب 

. وی سـه  است شدهین وطواط برای این صنعت ذکر همین تعریف رشیدالدّ ،درآمدهنگارش 
 ،ندهسـت  ایهـام مفهـوم   ۀرسانند ها آنکه دو نمونه از  کند میشاهد شعری برای ایهام نقل 

 (:131 :1386 شمیسا،ر.ک؛ ) آن، طبق تعریف معاصران ایهام ترجمه است ۀلیکن یک نمون
 نشـود  مـی جز روی تو در وجـه دلـم   »
 

ـ  جز قدّ تو راست نیست بـر کـار     «مدل
 .(365 :1388قی  رازی، )                     

 
 

« راست» نیز مصراع دومدر . سازد می ترجمه  مایها« روی»با « صورت»در معنای  «وجه»
 .سازد می تناسب  ایهام« قد»با 

 بـن  علـی تـألیف   الشـعر  قدقائ، کتاب  پرداخته یادشدهکتابی دیگر که به تعریف صنعت 
رن هفـتم یـا هشـتم بـه نگـارش      در قـ  است که احتمـاالً  «الحالوی تا »محمد مشتهر به 

نویسنده در این کتاب برای صنعت ایهام، دو نام  .سه( :1383، الحالوی تا ر.ک؛ ) است درآمده
ین وطـواط را  همان تعریف رشـیدالدّ  لطه. سپ امغ ـ2 .تمثیل ـ1دیگر نیز برشمرده است:
. از بین این شواهد شعری، برخی کند میبرای آن بیان  هایی نمونهبرای این صنعت ذکر و 
ایـن بیـت را ذکـر     توان مینمونه برای  ؛کنند نمی منتقل درستی بهمفهوم صنعت مذکور را 

 کرد:
 دل ناساز مرا سوخت چو عود نوایی بی»
 

 «پـای  می و معشوَ مرا چنگ ندارند زو 
 .(41 :1383الحالوی،  تا )                  

ـ   « چوبی خوشبو که در مجمر نهنـد » معنای  به« عود»در این بیت،  ای و چنـگ بـه معن
 ایهـام « سـاز »و « نـوا »بـا  « دو ساز مشهور» در معنایلیکن  ،اند رفته کار به« دست و پنجه»
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« تناسـب   ایهـام »سازند. پ  اینگونه ابیات بیشتر نـاظر بـر مفهـوم     دوم می ۀگوناز  تناسب 
 هستند.

 عنــوان بــامحمــد رامــی تبریــزی کتــابی  بــن حســن ینالــدّ شــر در همــین عصــر، 
رشـید   شـیوۀ   به) ف ایهامعلوم بالغی تألیف کرد. وی پ  از تعری ۀدر زمین قئالحدا قئحقا

 :سازد میوطواط( مبحث جدیدی را مطرح 
 گویند. مثال: «ایهام تام»هد، آن را شاید که لفظ ایهام سه معنی د»

 دیـد   روان  آب  در  تو  خوب دل عک  رخو
 

 «مــاهی»والــه شــد و فریــاد بــرآورد کــه:  
 

)رامـی   «ز این نـوع نـادر افتـد   و ا «ماهیّت»و یکی  «ماهی»و یکی  «ماهست» و ایهام این بیت یکی

 .(58 :1385 تبریزی،
 :افزاید میوی در ادامه 

 در صنعت ایهام از غایت تشیّل خطا واقع شود:»
ــد کــه بیــد دامــن بــا  گرفــت       گوین

 هر صبحدم بر روی مـا  کشد میبید خنجر 
 

ــه گیــرد آخـــــر دامــن؟    بیدســت چگون
 ما در آن فکریم کو بیدست خنجر چون کشد

 

 .(59ـ58 :)همان «ز این جهت ناقص استاین معنی ا
ین بـد  ؛(126 :1386 شمیسـا، ر.ک؛ ) نامند می خوانی دوگانهروزه ایهام این نوع کارکرد را ام
ــ  2ــ بیـد اسـت.    1خوانـد:   توان میرا به دو صورت « بیدست» ،ترتیب که در این دو بیت

لمات، تلفظ و لحـن  ک هنگام خواندن ،که در این نوع ایهام از آنجادست )بدون دست(.  بی
که وی بـرای    شعریاست. از دیگر شواهد  دانسته« ناقص»، رامی آن را کند میتغییر  ها آن

 این بیت است: ،کند میایهام ذکر 
 :هستی من بیش ازین دو حر  نماند کنون زو»
 

 «دلی چو چشمۀ میم و قـدی چـو حلقـۀ نـون     
 .(56 :1385 )رامی تبریزی،                      

به این  ؛(102: 1386 شمیسا،ر.ک؛ )وجود دارد « گرایی حر » صنعتو این بیت، به نوعی در
 قان. برخی از محقشود می« من»را با هم جمع کنیم، حاصل  «نون»و  «میم» اگرصورت که 

ـ  » و در بعای کتب بالغی، (135: 1381 )کزازی، «ایهام آمیغی»این کارکرد را  « بایهـام مرکّ
شمیسا کـه مبنـای ایـن    دکتر البته بر اساس تعریف . اند نامیده (112 :1369، )کاشفی سبزواری

و مششص نیست کـه مقصـود رامـی از     شود نمیپژوهش است، این نمونه ایهام محسوب 
 ،است شدهکه برای ایهام ذکر   شعریدر این کتاب نیز شواهد  ایهام دقیقاً چیست. بنابراین،

 دقیق نیستند.
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اثر  شعاراأل صنایع فی فکاراأل بدایع توان می ،اند پرداختهایهام از دیگر کتبی که به مبحث 
ین وطواط را حسین واعظ کاشفی سبزواری را نام برد. وی نیز همان تعریف رشیدالدّ میرزا

 :تازه  بندی رده، البته با کند میبرای ایهام ذکر 
ه ایهام در ایهام مرشّح و آن چنان باشد که آن لفظ ک ،لایهام بر دو نوع است: اوّ»

و  ،دوَداشته باشد در آن بیت که مناسب و مالیم معنی قریب بُ ای قرینهوی است، 
چـه  ؛ نگارنـدگان   :ماند می]و این بیشتر به تعریف ایهام تناسب  بدان پرورده شود
پروردن باشد و هرآینه ذکر آن مالیم، سبب پـرورش لفـظ ایهـام     ،ترشیح در لغت

 . مثال:گردد می
  پای تو نهم خرده مگیر روی اگر بر کف

 
 وجه دیگر منو درویش ندارم، چـه کـنم؟   
، )کاشـفی سـبزواری   «است که ایهام دروسـت  «وجه»اینجا مناسب لفظو  «روی» لفظ 

1369 :110). 
« وجه»ین صورت که این بیت ایهام ترجمه دارد نه ایهام؛ بدطبق نظر محققان معاصر، 

صـورت و  »امـا در معنـای    ،اسـت  رفته کار به «طریق، راه، روش»در بیت مذکور در معنای 
 :دهد میتوضیح  چنیننوع دوم را  کاشفی .سازد میایهام ترجمه  «روی»با « روی

و آن چنان باشد که هیچ لفظـی مناسـب و مالیـم معنـی      ،ایهام مجرّد ،مدو»
 قریب در آن بیت، مذکور نگردد؛ مثال:
 سیالب اشک ریزم از دیده همچو طوفان

 

 افشـان؟  گونه آتش ید آبی زینهرگز که د  
 

در این بیت ایهام مجرّد است؛ چه هیچ لفظ دیگر با او مناسبت و  «گونه»لفظ 
 .(110: 1369، کاشفی سبزواری) «مالیمت ندارد

ز سـه معنـی   ا م ایهـا ر ]اگـ » :نگـرد  میدر ادامه با نظری جدید به ایهام وی  ،همچنین
 ،شـاهد  عنـوان  بـه و  )همـان(  «اند آوردها هفت معنی خوانند و ت «ذوالوجوه»د، ایهام وَزیادت بُ

بحـث  . سـپ  نویسـنده   کنـد  مـی آن را تشریح  گانۀ هفتو معانی ذکر بیتی از امیرخسرو 
 :دهد میتوضیح  چنین. وی این کارکرد را سازد میمطرح « ایهام شبه» عنوان باجدیدی 

 ،وینـد که لفظـی مفـرد را دو معنـی باشـد یـا زیـادت و آن را ایهـام گ        چنان»
که از ایشان دو معنی یـا زیـادت اخـذ     باشند میبه نیز بعای الفاب مرکّ ،همچنین

شـبیه اسـت بـه ایهـام، آن را      ،زیادت از یک معنـی  ۀافادکرد و چون در  توان می
 گوید:  ب: سلمان]خوانند... خواجه سلیمان  ایهام شبه
 رسد می ها جان کآرام  دل اربابو ای  مژده

 

 رسد بود، اکنون به ما وا می دل که از ما رفته 
 

کـرد: یکـی در    توان میاست که در وی، دو معنی قصد  ایهام شبه «ما وا»لفظ 
 .(110: 1369، کاشفی سبزواری) «حالت ترکیب )مأوا(، یکی در فرادحالت او
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: 1386 شمیسـا، ر.ک؛ ) اند نامیده «خوانی دوگانهایهام »این نوع ایهام را پژوهندگان معاصر 

 تـر  پـیش کـه   کنـد  میرا ذکر  «ایهام مرکّب»بار مبحث  کاشفی برای اولین ،مچنینه .(126
 بدان اشاره شد.

تألیف امیر  الصّنایع بدایعتوان  است، می که به صنعت ایهام پرداخته  از دیگر کتب بالغی
هماننـد پیشـینیان   « ایهـام » ،هللا محمود حسینی را نام برد. در این کتاباالدّین عطاء برهان
ـ » ۀو نویسنده آن را به دو گون است شدهیف تعر ـ »و « مجـرّده  هتوری تقسـیم  « مرشّـح  هتوری
کـه  پـردازد   مـی  «مایهام تا»به مبحث  ،همچنین (.174 :1383 حسینی نیشابوری،ر.ک؛ )کند  می
مبحثی شبیه آنچه  ،نویسنده در ادامه(. 175 :1383؛ حسینی نیشابوری، ر.ک) بررسی شد تر پیش
 کند: نامند، مطرح می می« معناییتساوی »یا « عناییتوازی م»امروزه 

ایرادو  ،و بدان که در این عصر پیش شعرای عجم اشتهارو تمام یافته که ایهام»
لفظی است در کالم که از وی زیاده بر یک معنی قصد توان کرد؛ خواه آن معانی 

شند؛ مانند در قرب و بُعد به حسب انفهام از کالم متفاوت باشد، و خواه متساوی با
 در این بیت:« دردم»لفظ 

 خــورم دارم و از رنــد دل خــون مــی   دم نگــه مــی 
 

 
 درخـــورمنهایـــت  زانکـــه در دم هســـت نفعـــی بـــی 

 

سـه معنـی متسـاوی در فهـم     « دردم»بر ارباب فهم مشفی نیست که از لفظ 
 در. 1: از عبارتند معنی سه (.176ـ175 :1383حسینی نیشابوری، ) «شود منفهم می

 .من دردو. 3 خون؛ و دم در. 2 نف ؛ و دم
ذیـل   را« تناسـب  ایهام»را ذیل مطابقه، و « تااد ایهام»بار  نویسنده برای اوّلیندر ادامه، 

 :تااد ایهام دهد. النظیر توضیح می مراعات
جمع کرده شود میانو دو معنی غیرومتقابل که تعبیر کرده شده باشد از ایشان »
 که: مقابل باشند؛ چنان اصلیو خود،لفظ، که نظر به معنیو  به دو

ــار   ــرا زو اغیـــ ــت دَرو ســـ  بربســـ
 

ــار   ــود ی ــه وصــلو خ ـــم ب  بگشــاد دل
 

او و بسـتن در تقـابلی    کـردنو اوسـت، و میـان    در اینجا شـاد  «گشادن»معنیو 
، خـود  ظر به معنی اصـلی ا از او به لفظو گشادن تعبیر واقع شده، و این ننیست، ام
 (.270 :1383 وری،)حسینی نیشاب «بستن است مقابل

دقیق و گویاست. نویسـنده   شده و شاهد شعری، د، تعریف ارائهشو که مالحظه می چنان
 دهد: توضیح می چنینتناسب را از قول تفتازانی  ایهام

 عـانی م و ملحَق داشته به مراعات نظیر، آن را کـه جمـع کـرده شـود میـان     »
د، و آن معانی در این کالم غیرمتناسبه به الفاظی که ایشان را معانی متناسبه باش

 که: مراد نباشد؛ چنان
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 روز چـو من بـر سَـرو راهت افتـاده سیه
 

 نشین شیفتۀ چشم سیـاهت صد گوشه 
 

هـا و   ؛ و میـانو آن «زاهـد »، «نشـین  گوشه»مراد است و از  «نامراد»، «روز سیه»از 
اسـب بـه   تنغیرم شده میان این معانی کرده جمعا سبتی نیست، اممنا «چشم سیاه»

حسـینی  )« تناسب نام کـرده  و این را ایهام متناسبنددیگر  الفاظی که نظر به معانی
 (.272 :1383نیشابوری، 
تدبید توریـه.   ـ2ـ تدبید کنایه. 1داند:  ا دو نوع میر «تدبید»صنعت نویسنده  ،در ادامه

 نویسد: می« تدبید توریه»وی در تعریف 
ـ  که در این چنان ،توریه ا تدبیدو ام»  ۀبیت که در محلّی که بنده صباح به خان

وقتو زوال بجـز گرسـنگی   یکی از دانشمندان بزر، هرات رسیدم، و تا قریب به 
پنداشـت. آخـر،    گفـت و تـدقیقات مـی      می]ب: تزریقاتو ترزیقات  چیزی ندیدم،

ام کـه در   و گفت: شـنیده  افت،گفتن شت مدمرا مکدّرحال یافت، به راهو خوشا چون
توجهی این بیت را  بعای از آن بشوان. بنده به اندک ای. تو خوب گفتهصنایع ابیا

 و بر وی خواندم: گفتم
ــت   ــن محنـ ــدمگون در ایـ ــار گنـ ــراَو یـ ــرا در فـ  سـ

 

 
ــن     ــا کــی ای ــن زرد شــد چــون کــاه ت ــا؟چهــرۀ م  جف

 

و غریب آنکه مقصود را فهم نکرد و گفت: اینجا چـه صـنعت اسـت؟ گفـتم:     
را اینجا معنـیو قریـب بـه فهـم      «گونیار گندم»نکه جهتو آ  تدبیدو توریه است، به
و معنیو بعیـد از فهـم، و    است که رنگ او بسیار سفید نباشد، است، و آن محبوبی

 .(269 :1383حسینی نیشابوری، )« است و مراد و مطلوب اینجا آن است «نان»آن 
ـ   کـرد، پ  از گذشت زمان، اولین کسی که مبحث استشدام را مطـرح   ب میـرزا ابوطال

ای آزاد از بشش بیان و بـدیع   ترجمه ،واقع )که در بود بیان بدیع ۀرسال فندرسکی در کتاب
. دهـد  مـی توضیح « توریه»عنوان  با. وی ابتدا مبحث ایهام را تفتازانی است( المطوّلکتاب 

  بـه  هـایی  نمونه آنگاهین وطواط بیان و همانند کتب پیشین، تعریف رشیدالدّ ،در این بشش
معنـای ایهـام    ۀپیشـین رسـانند   هـای  نمونه. این شواهد همانند شود مید نقل شاه عنوان
ـ نُ عَمَح الـر  : کنـد  مـی برای نمونه، این آیه را برای صنعت یادشده ذکر  ؛نیستند ـ ی ال لَ شو ر عَ

« مجـاز »قان معاصر، این آیه بیشتر ناظر بـر مفهـوم   حال آنکه طبق تعاریف محق ،یوَتَاس 
 را نقل کرد:زیر ابیات  توان می ،ر شواهد این کتاباست تا ایهام. از دیگ
ــه دارد زو  میــــل سرشــــت و نهــــاد   چــ

ــردن  ــان گـ ــن خـ ــده زیـ ــه گردیـ ــراز کـ  فـ
 زشت خوب، شود  لفظش: ب] لطفش اعجاز ز
 

ـــد داد    ــا داد، گفتن ــداد ی ــه بی  ب
ــوانگر زو ــش  ت ــیدروی ــاز ب  امتی
 «اردیبهشـت  ،لق او بهمنکند خُ

 .(90 :1381، )فندرسکی                 
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م دیـده  ، آنچه در بیت دوم و سـو ریف شمیسااین نکته الزم است که بر اساس تعذکر 
و بر همین  (150 :1386 شمیسا،ر.ک؛ )است « وجهین ذو»یا  «الادّین محتمل»ماً مسلّ ،شود می

است؛ یعنـی   شتهری داۀ بیت نشست نیز چنین تصودربارمحتمل است که نویسنده  ،اساس
ت که توانگر، درویش شده باشد یا درویش، توانگر. در بیـت سـوم   در بیت دوم محتمل اس

خوب، و خُلقو او بهمن را اردیبشهت  نیز محتمل است که خوب، زشت شده باشد یا زشت،
کند یا اردیبهشت را بهمن. در بیت نشست نیز بر همین اساس، مششص نیست که پاسـخ  

ت که این مورد در بیت نشسـت مصـداَ   ه داشاست یا بیداد. البته باید توج داد روآنان از سَ
را مطـرح  « تااد ایهام»، «طباَ»عنوان  سپ  نویسنده در علم بدیع نیست. الادین محتمل
 :نویسد می. وی در توضیح این صنعت سازد می

آن عبارت است از جمع میان دو معنی غیرمتقابلین که با هم تاـاد نداشـته   »
و لفظی که میان ایشان، به اعتبار معنی کردن از آن دو معنی به د رباشند، به تعبی

ـ که این ضعیف در مثنوی  غیرمقصود، تقابل باشد... چنان از زبـان   چـین  ۀنگارخان
 معشوقه گوید:

ــب و آب دل  ــش ل ــر آت ــم ب ــو نعل  چ
 

ــی    ــاب و ب ــف پُرت ــرو زل ــاب دل سَ  ت
 

 :1381، )فندرسـکی  «که گویی: گریه کردم چو سحر خندید در روز وداع و چنان

81). 
از  ای نمونـه ، بیـت  ۀگوینـد و « نعـل »دوگانه در پیوند با  شبه وجهل با توجه به اوّ ۀنمون

 داشتن  آبو دل بر  داشتن  آتشین ترتیب که لب بر ؛ بدشود میصنعت استشدام محسوب 
 بارۀدر ( معنای محسوس دارد.)نعل به مشبهٌ ارتباط مشبه )من( معنای معقول و در پیوند در

 تافتـه و آن را پ  از  گیرد میآتش قرار  آن بر ۀلبختن آن است که سا ۀنحونعل اشاره به 
 «انـدوهگین بـودن  » معنـی   بههر دو عبارت  ،گوینده بو در با برند فرومیدرون آب  شدن 

است و آن  دانسته« نظیر  مراعاتات ملحق»را از  تناسب ایهامنویسنده مبحث،  ۀدر اداماست. 
 :دهد میتوضیح  چنینرا 

به دو لفظی مـذکور   ،ت از آنست که دو معنی غیرمناسب یکدیگرو این عبار»
آن دو لفظ، توهّم آن شود که میان معنیین آن دو لفظ مناسـبت   سبب  بهشود که 

رُ جَالش مُ وَج الن وَ انٍبَس حُبورُ مَقَال وَ  ُم الش هست. نظیرش از کالم اعجاز نظامی الهی: 

، «شـجر »تی است که آن را ساَ نباشد و مراد از نبا ،«نجم»چه مراد از  ؛دانوجُس یَ
مناسـبتی   «شم  و قمر»به این معنی و  «نجم»نباتی که آن را ساَ باشد و میان 

تـوهّم مناسـبت    ،به این سبب ،هم آمده «ستاره»لیکن چون نجم به معنی  ،نیست
 گوید: نامه ساقیکه این ضعیف در  و از فارسی، چنان شود میآن با شم  و قمر 

 سـاز و سـرود   بـاده  بیام است حر
 

ــن   ــد ازی ــا چن ــده آب ت  رود خشــک ب
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« سازی خاص که موصو  به خشکی به معنی فقط شـده » به معنیو «رود»چه 
لیکن چون رود به معنی مجرای آب کـه در   ،مناسبتی ندارد «آب»با  ]چنین است  

 .(85 :1381، )فندرسکی «موهم مناسبت گردد ،هم آمده ،عر  رودخانه گویند
 تناسب ایهاممفهوم  ۀدقیق و رسانند و شواهد کامالً ها نمونه، شود میکه مالحظه  چنان
 هستند.

در علم بدیع نگاشت.  البالغه مدار  عنوان باهدایت کتابی  خان رضاقلیدر همین عهد، 
است و همـان تعـاریف قـدما را تکـرار      پرداخته« ایهام»ر تنها به مبحث وی در کتاب مذکو

مفهـوم ایهـام    ۀ، رسـانند کنـد  مـی هم که ذکر  هایی نمونه .(19 :1383یت، هدا ر.ک؛) کند می
 .کنیم میاجتناب  ها آنکالم از ذکر  ۀبرای پرهیز از اطال که نیستند

 البـدایع  ابـدع عنوان  با گرکانی کتابی العلمای شم دحسین با گذشت زمان، حا  محم
 بـا اخت. وی ابتدا به توضـیح ایهـام   دپر ترجمه ایهام ۀبار به بحث دربار نوشت و برای اولین

در چهـار دسـته    ،پ  از تعریفـی هماننـد تعریـف قـدما     و آن را پردازد می« توریه»عنوان 
 ؛...مبیّنـه   توریـه م: سـیّ  ؛...مرشّـحه   توریـه  :دوم  ؛...]مجرّده  توریهاوّل: » :کند میبندی  رده

هماننـد فندرسـکی    را تناسـب  هـام ایوی نیـز   .(184 :1337، )گرکـانی  «ه...أمهیّ  توریهچهارم: 
 ،. از مباحث دیگر ایـن کتـاب  کند میدقیق از آن ارائه  هایی نمونه و تقریباً دهد میتوضیح 
 .گذریم میاز ذکر آن  سشن اطالۀبه استشدام اشاره کرد که برای پرهیز از  توان می
ی در توضیح آن . ودکن میرا مطرح  ترجمه ایهامبار  که اشاره شد، گرکانی برای اولین چنان
 :نویسد می

لفظ  ترجمۀ: آن است که در کالم الفاظی آورند که در لغت دیگر ترجمه ایهام»
 کلم معنی دیگر خواسته باشد؛ مثال من گویم:تسابق باشد و م

ــالغُ» ــص  ــآبَ ال  اخَ وَنُ شَ ــجَن اءُ مُمَ  داًمو
ــبوم  الر ثُـــ ــعُ بوـ ــبَال دٍ وَر وَیـ ــأَارو هَـ  یتَـ

 

 نَ یَو ماً بَاروداً وَ ]کَذَا  سَـر داً وَ مَر  توس عُو 
ــأم نُن  بوــزَو رِو ذوی وَد     «فَــرداً غَــدَاًًفَ

 

 .(120 :1337، گرکانی) «ف استو این صنعت از مستدرکات مؤلّ
شاخ: خشک شد/ آب: شد، برگشت/ سـرد:  » :نویسد میت ابیامصحِّح کتاب در توضیح 

: شاخه خشک شد و آب یخ زد و نود روزو سرد تنهایی. معنی / بهار: شکوفه/ فردا: بهدرپی پی
پ  فردا در تنهایی برای مالقات دوستی  .سپ  بهار با گل و شکوفه آمد .گذشت درپی پی

 ۀگویـا و رسـانند   ، ایـن شـاهد  شـود  میکه مالحظه  چنان .(412 :1337، گرکانی) «منّت بگذار
 مفهوم ایهام ترجمه است.
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اسـت. وی در توضـیح آن   « ایهام وصل»، دکن میمبحث جدید دیگری که نویسنده مطرح 
صال حـرو  آن نمایـد،   آن است که در شعر کلماتی آورند که خواننده گمان اتّ» :نویسد می

 حرو  بعای از کلمات؛ مثال: ۀمگر به انفصال و تجزی ،لکن وزن درست نشود
 تــــو مجنــــون شــــدم از عشــــق»
 

ــری لیلــــ    ــدی در دلبــ ــا شــ  یتــ
 را فتد توگر به گورستان مشتاقان گذر ا 

 

ــی    ــون عیس ــرده را چ ــازی م ــده س  زن
 

را با حرو  منفصله خوانَـد تـا شـعر درسـت      «عیسی»و  «لیلی»و  «مجنون»در این دو بیت، 
گونـه   را باید ایـن دو بیت  .(94: 1337، گرکانی) «ف استاین صنعت از مستدرکات مؤلّ .شود
 خواند:

 میم و جیم و نون و واو و نون شدم از عشق تـو »
 

 
ــا  ــا  تـ ــا و الم و یـ ــری الم و یـ ــدی در دلبـ  شـ

 

 گر بـه گورسـتان مشـتاقان گـذر افتـد تـو را      
 

 

 «زنده سازی مـرده را چـون عـین و یـا و سـین و یـا       
 

بـازی بـا   » ای گونهبلکه آن را  ،دانند نمیبرخی از محققان معاصر، این صنعت را ایهام 
 .(173 :1381 کزازی،ر.ک؛ ) اند دانسته« واژگان

تـألیف عبدالحسـین    دبدُرراألکتـاب   ،اسـت  کتبی که به بررسی ایهام پرداخته از دیگر
 و تناسـب  ایهـام  ،ایهـام  ۀاست. نویسنده در این کتاب به بحـث دربـار   اولی آَالعلماء  حسام

: تـا  بـی ، اولـی  آَر.ک؛ ) اسـت  پیشینیان نیاورده ۀو مطلبی افزون بر گفت است استشدام پرداخته

 .(188ـ186
ایهـام،   ۀبـه بحـث دربـار    فنون بالغـت و صـناعات ادبـی   نیز در کتاب عالمه همایی 

نند قدما در تعریف ایهـام از معنـی دور و   . ایشان نیز هماپردازد میتناسب و استشدام  ایهام
. وی کند میارائه  تناسب ایهاملیکن تعریف نسبتاً دقیقی از  ،گوید میکلمات سشن  نزدیک
بـا   ،لفاب جمله در آن معنی کـه مـراد گوینـده اسـت    آن است که ا» گوید: ایهام تناسب می

 .(276 :1361، )همایی «اما در معنی دیگر تناسب داشته باشد... ،یکدیگر متناسب نباشد
تعریـف جدیـدی از ایهـام مطـرح و      ،نگاهی تازه به بـدیع  دکتر شمیسا در کتاب ،سرانجام
کرد. وی در  بندی ردهم نظم هایی دستهدر « روش ایهام»عنوان  بامتفاوت آن را  های گونه

 :نویسد میتعریف ایهام 
 رفته باشد: کار بهکه در کالم حداقل به دو معنی  ای کلمه»
 گریه مردم چشمم نشسته در خون است زو
 

 مردمـان چـون اسـت    طلبت حال ببین که در
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 کـار  بـه  «مردمـک چشـم  »و  «انسـان »بـه دو معنـی    «مـردم »، در مصراع دوم
الـف( در معنـی انسـان بـا      با کلمات دیگر تناسـب دارد:  است و در هر معنی رفته

ب( در معنی مردمک با گریه و چشم و خون  .نشستن و حال و طلب مربوط است
 .(125 :1386 شمیسا،) «و دیدن مربوط است

 «معنـای نزدیـک  »و  «دور معنـای » کـردن   لحـاب اشاره شد، ایشان از  تر پیشکه  چنان
. انـد  دانسـته  تناسـب  ایهـام و این دو را جزو تعریف  اند دهاجتناب کرکلمات در تعریف ایهام 

مطرح  تبادر  ایهامو  خوانی دوگانهایهام  های دیگری از ایهام را نظیر گونه ، ایشانهمچنین
استشدام، اسـتثنای   :از جمله ؛اند هنمودعنوان ایهام بررسی  باو مباحثی دیگر را نیز  اند هکرد

بـار دکتـر    رچـه ظـاهراً اولـین   کـه گ  شود می. یادآوری  ...حکیم، استتباع وال منقطع، اسلوب
نـام بـرده   « توهیم»از صنعتی به نام البدایع  ابدعدر ، اند هکردرا مطرح « تبادر  ایهام» شمیسا
 تبادر است:  که تقریباً همین ایهام است شده

آن است که در طی کالم، لفظی باشد که سامع از آن توهّم معنی دیگر مشترک »
 ۀمانند آی ؛حرکت یا اختال  معنی آن را نمایدیا اختال   ،یا گمان تصحیفنماید 
َق حَال  مُهُینَدو هُالل  مُیهوفِّوَذٍ یُئومَو ی، دیـنهم »که  کند میتوهّم  «ییوفّ» ۀسامع از کلم» 

دَی ـن را بـه ذهـن     ،«دوی ـن  » ۀکلم «)وفا( ییوفّ»یعنی با توجّه به  ؛به فتح دال است
 .(58 :1390 حیدری و فروغی پویا،) «ندک میمتبادر 
 ایهام ـ2 .نشستین ۀگوناز  تناسب  ایهام ـ1: داند میرا دو گونه  تناسب  ایهام نیزکزازی 

 تناسـب   ایهامهمان تعریفی است که عالمه همایی از  م. مورد اول نظیردو ۀگوناز  تناسب 
 :دهند میتوضیح  چنینلیکن ایشان مورد دوم را  ،ارائه کردند
 ،دو معنا داشته باشـند  دامک برده شده باشد که هر کار بهآن است که دو واژه در بیت »

آن دو در دو معنـای خواسـته    خواسته باشد. پـ   ها آناما سشنور تنها یک معنا را از 
و  ایان سرسشنهمان سرور  ته باشند. نمونه رانشده با یکدیگر پیوند و همبستگی داش

ن را در یاتازیـان و پارسـا   ۀواژ، دو سند ردهخُو  ساز پرده ،زیرن در بیت یاپارسای پارسا
کـدام از ایـن دو را معنـایی     لیک هـر  ،است برده کار بهمعنای تازندگان و پرهیزگاران 

ـ ادیگر نیز هست: تازیان در معنـای عربـان اسـت و پارسـ     ای پارسـیان یـا   یان در معن
گزارش بیت، خواستو خواجه نیست در این دو معنای دیگر که از دید  ایرانیان. دو واژه

 :سازد میاز گونه دوم  تناسب  ایهامبا هم 
 

 تازیان را غم احوال گرانبـاران نیسـت  
 

 مددی تا خوش و آسان بروم  یاناپارس
 .(139 :1381 )کزازی،  
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 عمودی تناسب  ایهام. 5
تحلیـل   تنها در سطح یـک بیـت بررسـی و    تناسب  ایهامکه در تعاریف قدما دیدیم،  چنان
بستری بـرای ایجـاد    پرداز، محور عمودی ابیات ایهامشاعرانو  ، لیکن گاهی در شعرشد می
یـاد  « ایهـام تناسـب عمـودی   »ـ که ما از آن بـه  . این نوع کارکرد را  شود می تناسب  ایهام
 :سازیم میتشریح  هایی نمونهـ در ذیل با ذکر  ایم کرده
 
 چه مستی است نـدانم کـه ره بـه مـا آورد؟    »

 شـناس  زند ایـن مطـرب مقـام   چه راه می
 تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

 زو کار بسـته مکــن   دال  چو غنچه شکایت
 خـوبی بـاد   نسرین به خیر ورسیدن گل و 

 است خبری هدهد سلیمان خوشصبا به 
 

 که بود ساقی و این باده از کجـا آورد؟  
ــول آشــنا آورد  ــان غــزل ق  کــه در می

 نـوا آورد  سـاز خـوش   سرا که مر  نغمه
 گشــا آورد کــه بــاد صــبح نســیم گــره

 بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد
 «که مژدۀ طرب از گلشـن سـبا آورد...  

 (.220: 1388)حافظ شیرازی،                   

 

ایـن   ۀبر این باور نیستیم کـه شـاعر در همـ   ]ما  »شایستۀ یادآوری است: پیش از توضیح، 
را در سشن خـویش   ها آنعمد و آگاهی  نظر داشته و با شده داده های نکتهنی و معا ۀموارد به هم

گونه معـانی   این ،نیز این بوده که اینگونه سشنان ها نمونهگونه  غرض از آوردن این .است فشرده
و  عمـد  بـی را در سـشن خـود آورده باشـد، خـواه      ها آنخواه شاعر با عمد و آگاهی  ؛تابند را برمی
گونـه   توانـایی زبـان را بـرای ایـن     تواند میکم این فایده را دارد که  دست ها آندکرد و یا ،آگاهی
راهنمـا و   هـا  آنآگاهانـه و عمـدی    کارگیری بهنشان دهد و دیگر سشنوران را برای  ها آوری ایهام

 .(126 :1379تگو، )راس «الگو باشد
محور عمودی غزل  در تناسب  ایهامدر این غزل، شاعر اصطالحات موسیقی قدیم را با 

 است: گنجانده
آهنگ »در معنای « ره»لیکن  ،است رفته کار به« آوردن  روی»در معنای  «آوردن  ره» :1 بیت

و  934: 1331بریــزی، ت؛ 638: 1338؛ ســروری، 237: 1362)تویســرکانی،  نیــز هســت« و موســیقی

باده در معنـی   ،است رفته کار به« شراب»باده در معنای  ،ممصراع دو . در(726: 1337رشیدی، 
 نیـز  موسـیقی  هـای  پـرده  از یکـی ( «بـاده  نوشـین » یا) باده لیکنشراب به کار رفته است، 

 ایهام موسیقایی با هم در معنای« باده»و « ره»پ   .(1/185: 1375 ستایشـگر،  ک؛.)ر است بوده
عمـودی   تناسـب   ایهـام دوم و با اصـطالحات موسـیقی در ابیـات پسـین،      ۀاز گون تناسب 
 .سازند یم
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 کننـدۀ  تقویـت که  ندهست موسیقیاز اصطالحات « قول»و « مقام» ،«مطرب»، «راه» :2 بیت
 پیشین و پسین هستند. های تناسبایهام 
لیکن چنگ نام یکـی   ،است رفته کار به« دست»در معنای « چنگ. »(1 بیت)ر.ک؛ باده : 3بیت

لیکن نوا  است، رفته کار به« آواز»ی در معنا« نوا. »(1بیت)ر.ک؛  . راهاستاز آالت موسیقی نیز 
؛ رشـیدی،  438: 1362ر.ک؛ تویسـرکانی،  )است  وازده مقام موسیقی قدیم نیز بودهنام مقامی از د

معنـای موسـیقایی بـا     در« راه»و « چنـگ » ،«باده»پ  (. 2174: 1331تبریزی، و  1419: 1337
  ایهـام در ابیات پیش و پ ،  ، و با اصطالحات موسیقیتناسب  ایهام «نوا»و  «ساز» ،«نغمه»

 .سازند میعمودی  تناسب
ز اصـطالحات موسـیقی   ا« کـار »لیکن  شده،در معنای معرو  خود استعمال « کار» :4 بیت

 است: قدیم نیز بوده
 فقرات سرود کـه آن را ]=  راتقَاصول که نامتناهی است. درآمد از نَ حورباز »
بـه  ه ]= سـرخان  ،رات آمدهقَاز بر سر نَو ب خوانی بیت ،کنند و بعد از آن  سرایند می

نه بـه یـک نـوع دارد و یـک     تمـام کننـد، و سـرخا     اصطالح موسیقیان آواز بلند
ـ ] خانـه  میان  «(کرامیـه  ۀرسـال ) و بـازگوی   ه اصـطالح موسـیقیان آواز متوسـط   ب
 .(2/255: 1375ستایشگر، )

)دهشـدا،  « فتصـنی  ،قـول  ،اصطالح موسیقی( حـراره »)نیز هست: « کاری»یادآور « کار»

لـیکن   ،است )مقابـل گشـاده(   رفته کار بهدر معنای معرو  خود « بسته. »«(کاری»: ذیل 1377
از  هسـت  آهنگـی : »اسـت  بـوده موسـیقی قـدیم نیـز     های آهنگو  ها پردهیکی از « بسته»

)تبریـزی،  « گاه سهخوانند و آن مرکّب است از حصار و حجاز و  نگار بستهموسیقی که آن را 

 است: نیز نامی از این پرده آمده نامه قابوس. در «(بسته»: ذیل 1377دهشدا، و  279: 1331
همه، نواهاءو خسروانی مزن و مگوی و دیگر شرط مطربی نیست که: نشست »
عـراَ   ۀباده و پرد ۀبر هر پرده چون پرد رسم علیپ   .راست چیزی بزن ۀبر پرد
 ۀپـرد "نوا و  ۀسپاهان و پرد ۀبوسلیک و پرد ۀزیرافکند و پرد ۀعشاَ و پرد ۀو پرد
 .(143: 1342)عنصرالمعالی،  «مگوی که شرط مطربی به جای آورده باشی "بسته

)دهشدا، « آهنگی در موسیقی»لیکن باد  ،است رفته کار بهنیز در معنای معرو  خود « باد»

  ایهـام  ایی با همدیگرکار و بسته و باد در معنای موسیق. پ  است بودهنیز  «(باد»: ذیل 1377
عمـودی   تناسـب  ایهامدوم، و با اصطالحات موسیقی در ابیات پیش و پ   ۀاز گون تناسب
 .سازند می
ی اسـت در  ینـام نـوا  »لـیکن گـل    ،اسـت  رفتـه  کار بهدر معنای معرو  خود « گل» :5 بیت

 :(727: 1337رشیدی،  و 935: 1331)تبریزی، « موسیقی
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 راندنـد  لبینـا  نـوش قمریان  راه گل و »
 

 «با سرو سوـتاه  سیاووشان با  صُالنصُل 
 (.189: 1385)منوچهری دامغانی،              

ـ  تناسب  ایهامایی با هم در معنای موسیق« باد»و « گل. »(4 بیت)ر.ک؛ « باد»  دوم،  ۀاز گون
نیـز  « شـاد . »سازند میعمودی  تناسب ایهامو با اصطالحات موسیقی در ابیات پیش و پ  

 .است شدهمقوّم معانی یاد
« از موسیقی ای نغمهنام »لیکن صبا  ،است شدهاستعمال  «باد برین»در معنای « صبا» :6بیت

در معنـای  « صـبا ». پـ   اسـت  بـوده نیـز   «(صـبا »: ذیـل  1377دهشـدا،   و 533: 1363)رامپوری، 
  ایهـام ، و با اصطالحات موسیقی در ابیـات پـیش و پـ     تناسب  ایهامایی با طرب موسیق
 .سازد میعمودی  تناسب
 کار به ای گونه  بهشاعر اصطالحات موسیقی را  ،، در این ابیاتشود میکه مالحظه  چنان
اما در این  ،چند واژه( جزدر ابیات حاور ندارد ) ها آنایی است که اغلب معنای موسیق برده

 دیگر: ای نمونه. سازند می تناسب  ایهاممعانی با هم 
ــرد حُســن زو خوبــان روزگــار»  ای بــرده نَ

 الحــق وجــود نقــش و نشــان دهــان تــو
 هزار دشمن اگـر یـار بـا مـن اسـت      با ده

 گیـر شـد   عشقت چو در سراچۀ دل خانـه 
 کشـد، مـرند    گر سرو پیش قدّ تو سر می

 باخـت منصوبۀ هوای تو حافظ کنون چو 
 

 سـرو جویبـار   راسـتی چـو سـهی    قدّت بـه  
 ست، نه پنهان نه آشـکار  ای ا نقطه موهوم

ــم  ــا  را و نترسـ ــم مصـ ــارزاردانـ  زو کـ
 زین در اگر به در شوم، آیـم بـه اضـطرار   
 عقـــل طویـــل را نَبُـــود هـــیچ اعتبـــار
 «وار در ششدر غمـت دلـش افتـاده مهـره    

تـا:   بی ؛ حافظ شیرازی،242تا:  یمین، بی )ابن
 (.709: 1331و ر.ک؛ تبریزی،  227

 

 

 

 

 

ـ  در محـور عمـودی ابیـات     سـب تنا  ایهـام رد را بـا  شاعر در این غزل، اصطالحات بازی نَ
 است: گنجانده
 پسین است.ابیات  های تناسب  ایهامذکر شده که مقوّم « ردنَ» ۀواژ ،در این بیت :1 بیت
لیکن در معنای  ،است رفته کار به« اثر و نگار نشان،»در معنای « نقش»، در این بیت :2 بیت
ـ  ،«(نقـش »: ذیل 1377دهشدا،  و 920: 1363)رامپوری، « داو بازی نرد که بر وفق مراد آید» رد با نَ

 .سازد می تناسب  ایهامپسین رد در ابیات در بیت پیشین و اصطالحات نَ
لـیکن در معنـای    ،اسـت  رفتـه  کار بهدر معنای معرو  خود « هزار ده» ،در این بیت :3 بیت
ی، )تبریـز « رد کـه بـه داوو هـزار اشـتهار دارد    نَ هفت بازی ۀبازی چهارم ]ب: ششم  از جمل»

 تناسب  ایهامرد در ابیات پسین در بیت پیشین و دیگر اصطالحات نَ« نقش»با  ،(906: 1331
 .سازد می
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لیکن در  است، رفته کار به« خانه و جاگیر ۀگیرند»در معنای « گیر خانه» ،در این بیت: 4 بیت
سـرکانی،  توی و 320: 1363؛ رامپـوری،  708)همان: « هفت بازی نرد ۀبازی چهارم از جمل»معنای 

ـ   « هزار ده»با  ،(176: 1362   ایهـام پسـین  رد در ابیـات  در بیت پیشین و دیگـر اصـطالحات نَ
 .سازد می تناسب
بازی »لیکن در معنای  است، رفته کار به« قامتبلند»در معنای « طویل»، در این بیت :5 بیت

 و 176: 1362ی، تویسـرکان ؛ 708: 1331؛ تبریـزی،  320: 1363)رامپـوری،  « ردششم از هفت بازی نَ

رد در ابیات پسین در بیت پیشین و دیگر اصطالحات نَ« گیر خانه»با  ،«(هدَ»: ذیل 1377)دهشدا، 
 .سازد می تناسب  ایهام
ـ »در معنای « منصوبه» ،در این بیت: 6 بیت : 1363)رامپـوری،  « ردبازی هفتم از هفت بازی نَ

ــزی، 434: 1362؛ تویســرکانی، 871 ــل 1377هشــدا، دو  2042: 1331؛ تبری ــه «(منصــوبه»: ذی ــار ب  ک
ـ  «مهره»و  «ششدر»و  «باختن»و  است رفته   ایهـام رد هسـتند کـه   نیز از اصطالحات بازی نَ
 دیگر از حافظ: ای نمونه. کنند میابیات پیشین را تقویت  های تناسب
 کشی رقم که بر گل رخسار می زین خوش»

ــرم  ــکو ح ــان  اش ــین نه ــرا  نش ــۀ م  خان
 

 کشـی  گلزار مـی  خط بر صحیفۀ گل و 
 «کشـی  زان سوی هفت پرده به بازار مـی 

 (.348: 1387)حافظ شیرازی،                

در  «حرم»لیکن  است، رفته کار به «پوشیده و مستور»در معنای  «نشین حرم» ،در بیت دوم
از : « خـوش »بـا   «(خـط »: ذیـل  1377)دهشـدا،  « عبّاسی ۀیکی از دوازده قلم خط دور»معنای: 
که زیبا باشد، هرچند خطّاط  کنند میوصف  خوشخطی را با صفت »ات خطّاطان؛ اصطالح

 ،(108: 1369)مایل هـروی،   «خوشنویسی دور شده باشد اهی در بافتو خط از قواعد و اصولگ
 :(رود مـی  کار بهاطی از وسایلی که در صحافی و خط« )= گل»)= خط و نشان(، و  «رقم»و 
شده به شکل گل  گری ریشتهکه در انتها دارای برجستگی  چوبی ای دستهابزاری فلزی با »

 «خط» و ،(139 :1387 دلوی عباسی،)محمّ «رود می کار بهبرای تزیین جلد کتاب  است و معموالً
: 1353مایـل هـروی،    ر.ک؛ نیزو  69همان: ) «اسالمی های خطاز انواع » :«گلزار» و «صحیفه» و

ـ پایـانی را از   ۀ. نمونسازد می عمودی تناسب  ایهامدر بیت پیشین  ،(84 نقـل   المصـدور  ةنفث
 :کنیم می

جَفایو  سیالبوفتنه کارو جهان بر هم شورانیده است، و  اموا و تالطمودر این مدّت که »
بال چنان  طوفانایّام  سرهایو سروَران را جُفای ]= خاشاک بر لب آب  خود گردانیده، 

غَمامو ]= ابر   بُروَوگشته،  متعیّنممات  جداولوحیات را گذر بر  کشتیباال گرفته که 
سَررُبایو متبدّل شده ]...   حُسامو بریقوبه « یَکَادُ ال بَر َُ یَش طَفُ أَب صَارَهُم »بَصَررُبایو 
-عَذب ]= ابرها   سَحائبووصفو الزمو او بودی، سرداری پیشه گرفته،  آبداریشمشیر که 
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بار آمده، مصیبت  عَا ب: کار پیشبارنده  نوائبو ]جمع نائبهخوش]= آب بار
ریزه  بار آورده، زمین که نبات رویانیدی، رُفات ]استشوان فُرات]شمشیربارنده  گشته، 

...« تُرَی عَن  دَمو ال قَت لَی بوحُم رَِو عَن دَمو]= باران  رنگ الله داشتی،  ژاله قطراتکه از 
 (.1: 1385)زیدری نسوی، 

. شـاهد بـر   چرخد می... و« باران» ،«طوفان» ،«آب»حولو  تصویر مرکزی ،در این عبارت
 .پـردازیم  میک ی. اینک به شرح هر است شدهخط کشیده  ها آناست که زیر  هایی واژه روسَ
لـیکن در   ،اسـت  رفتـه  کـار  بـه  «(متعـین »: ذیل 1377)دهشدا، « شونده الزم»در معنای  «متعیّن»

 «و از آن آب چکــد و مشــک نــو کوچــک بُــوَد هــای ســوراخمَشــکی کــه دارای »معنــای 
بـا کلمـاتی کـه     ،(«متعـین »: ذیـل  1377)دهشدا، « (الموارد قربأو  رباإل منتهی، آنندرا ، االطباء ناظم)

. سازد میایهام تناسب عمودی  ،در پیوندند  «آب»]کلماتی که به نوعی با  اند شدهمششّص 
دهشـدا،  )« بـاران  پیوسـته شـبو  »لیکن در معنای  ،است رفته کار به« شمشیر»حُسام در معنای 

َ ». سـازد  مـی ایهام تناسـب عمـودی    شده مششّص با کلمات ،«(حسام»: ذیل 1377 در  «بـرو
دهشـدا،  )« (بیهقی المصادر تا )درخشیدن  ،(االرب منتهی)درفشیدن و برَ آوردن آسمان »معنای 

َ »ذیل :1377 ـ ) کـردن  بـیم ترسـیدن و  »لیکن در معنای  ،است رفته کار به «(بـرو  و المـوارد  رباق

َ »ذیـل  :1377دهشدا، )« (االرب منتهی  ،«حسـام  ریـق ب»و  «ممـات » ،«بـال » ،«طوفـان »بـا  «(بـرو
 .سازد می... ایهام تناسب و« سرربای»

 از این هایی نشانه توان میاین متون با اندکی دقّت  ، در تمامشود میکه مالحظه  چنان
حـور  ایهام تناسب را در م علم بدیع انقلذا جای آن دارد که محق یافت. پردازی ایهامگونه 

 عمودی متون نیز بررسی کنند.
 ساختگرا شناسی سبکایهام تناسب عمودی از منظر . 6
دیـوان خاقـانی،   ، دیـوان حـافظ  اصـلی متـونی هماننـد     ۀایهام تناسب مشتصـ  که آنجا از 
 را در محـور عمـودی مـتن از دیـدگاه     ایـن صـنعت   تـوان  مـی و ... اسـت،   المصـدور  ةنفث

 کرد.ساختگرا بررسی  شناسی سبک
ست کـه  ( بحث اساسی این اStructural stylisticsساختگرا ) شناسی سبکدر »

 ، بلکه باید هر جزء اثر را در ارتباط با اجـزای نیست دار معنیتنهایی  هیچ جزئی به
گفت که در  توان میدر مقام تمثیل  ...سیستم در نظر گرفت لّکُ ةًدیگر آن و نهای
تـا   کنـیم  نمـی شکوهمند و ساختمان رفیع آن را خراب  ر، معماریبررسی یک شع
ین است که آن را نشان دهیم، بلکه هد  ا ۀآن و مثالً آجرهای کهن فقط مصالح

 ،گیرنـد  مـی گوناگون وقتی در یک ساخت و نظام قرار  روشن کنیم چگونه مصالح
 .(149: 1372)شمیسا، « هنری شوند منجر به پیدایش اثری توانند می
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به هم  ربط بییک غزل حافظ نباید به صورت مجزا و  ۀدر مطالع» ،ز دیدگاه این مکتبا
 ،است شدهآن بهمان، از فالن صنعت مثالً ایهام استفاده  ۀگفت وزن آن فالن است و قافی

)شمیسا، « غزل و ساختار آن مورد لحاب قرار گیرد تیکلدر ارتباط با  این اجزا ۀبلکه باید هم

، ایهام تناسب عمودی با مکتب مذکور کامالً مطابق شود میکه مالحظه  انچن. (191: 1388
از هم و در سطح  پردازی همانند حافظ را جدا ایهام شاعران های ایهامو سازگار است. قدما 
را  هـا  ایهـام ایـن   تـوان  میساختگرا  شناسی سبکا بر اساس ، امکردند مییک بیت بررسی 

مشصوصاً  ها بررسیگونه  ادبی مورد مطالعه قرار داد. این اثر جزء( در پیوند با کلّ عنوان به)
عمـودی اشـعارش را نادیـده     پیونـد  ای عـدّه کـه   ، همانند حـافظ در پیوند با برخی از شعرا

 توان میپنهان  ۀکه چگونه با یک رشت دهد میت بسیار است و نشان ، حائز اهمیاند انگاشته
 ابیات او را به هم پیوند داد.

 نتیجه. 7
، به مبحـث ایهـام   شود میکتاب بالغی فارسی محسوب  ترین کهنکه  البالغه ترجماندر 

کـه یکـی از    اسـت  شـده ذکـر  « ینالاـدّ  محتمـل »تنهـا   ،در این کتاب .است شدهپرداخته ن
 بار اولینین وطواط برای رشیدالدّاثر  السحر حدایق. در آید میایهام به حساب  های زیرشاخه

ایهـام و ایهـام تناسـب بـا هـم       . در شواهد ایـن کتـاب،  است شدهبه مبحث ایهام پرداخته 
بسـیاری   ،همچنین. شود میو این آمیشتگی در اغلب کتب بالغی کهن دیده  اند درآمیشته

. اند یافته... امتزا  مجاز و بدیعی و بیانی، نظیر جناس، های آرایهاز شواهد این کتب با دیگر 
)که  الصنایع بدایعدر کتاب  حسینی نیشابوریبار  ینهام تناسب و ایهام تااد را اولمبحث ای
 است. ایهـام ترجمـه از مشترعـات گرکـانی     ی کردهبررس( المطوّلای است از کتاب  ترجمه
در ایـن  همچنـین،  است.  به طرح آن پرداخته البدایع ابدعکه در کتاب خود موسوم به  است
میسا ش ،رمتأخ های دورهکه در  شده مطرح« توهیم»عنوان  با دیگر از ایهام ای گونه ،کتاب
 خوانی دوگانهایهام  های دیگری از ایهام را نظیر گونه شمیسااست. نامیده« ایهام تبادر»آن را 

ـ  ؛اند کردهبررسی  «ایهام روش» عنوان ذیلو مباحثی دیگر را نیز  اند مطرح ساخته ه از جمل
ایهام تناسب  ،کتب بالغی مام. در ت ...، استتباع والحکیم اسلوباستشدام، استثنای منقطع، 
کـه از   لـیکن چنـان   ،اند کردهبررسی « یک جمله»یا « یک بیت»را در محور افقی و در حدّ 

و  یابـد  مـی این صنعت گـاهی در محـور عمـودی مـتن نمـود       ،آید برمیاین مقاله حاصل 
و  اند دادهبافت عمودی متن را بستری برای ایجاد ایهام تناسب قرار  پرداز ایهامنویسندگان 

 بررسی و پژوهش است.شایستۀ  گرا ساخت شناسی سبکاز دید کارکرد این 
 منابع

 . قم: انتشارات هجرت.دبدُرراأل(. تا بی) .آَ اولی، عبدالحسین
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 ۀو اهتمام حسینعلی باستانی راد. تهران: کتابشان تصحیح . دیوان اشعار(. تا بی) .، فشرالدین محمودیمین ابن
 سنایی.

 . تهران: دانشگاه تهران.2 . تصحیح محمدکاظم امام. چالشعر دقایق(. 1383) .محمد بن علیحالوی، ال تا 
 .سینا ابن. تهران: 2 . به اهتمام محمد معین. چبرهان قاطع(. 1331) .خلف بن محمدحسینتبریزی، 

 تحشیه و تعلیق سـعید حمیـدیان. تهـران:    . به تصحیح،فرهنگ جعفری(. 1362) .دمقیمتویسرکانی، محم
 مرکز نشر دانشگاهی.

محمد قزوینی و قاسم غنی. به اهتمام  . تصحیحدیوان حافظ(. 1387) .دمحم الدّین شم حافظ شیرازی، 
 . تهران: اساطیر.7 دار. چ جربزه ع.

ین خرمشـاهی و هاشـم   . بـه کوشـش بهاءالـدّ   دیوان حـافظ (. 1388)ـــــــــــــــــــــــــــــــ . 
 روز. . تهران: فرزان2 جاوید. چ

. از روی د حـافظ شـیرازی  محمـ  الـدّین  شـم  دیوان خواجـه  (. تا بی)ـــــــــــــــــــــــــــــــ . 
 قدسی. چاپ افست رشدیه. ۀنسش
 پژوهـی  متن .«پنهان در شعر حافظ های تناسب ایهام» .(1394) .نیری، محمدحسن و یاسر دالوند زادۀ حسن
 .53ـ32صص  .64ش  .ادبی

ح رحیم مسـلمانیان قبـادی. تهـران:    . تصحیالصنایع بدایع(. 1383) .بن محمود هللاءاطاحسینی نیشابوری، ع
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 .3س  .بوسـتان ادب شـیراز   .«یایهام تناسب در قصاید خاقان» (.1390) .حیدری، علی و اعظم فروغی پویا

 .66ـ46صص  .(10پیاپی ) 4 ش
 ییراهنمـا  بـه . نامـۀ کارشناسـی ارشـد    پایان. پنهان در شعر حافظ های ناسبتایهام (. 1394) .دالوند، یاسر

 مه طباطبائی.تهران: دانشگاه عالّسعید حمیدیان. 
. تهـران: دانشـگاه   2د جعفـر شـهیدی. چ  . زیر نظر محمد معین و سـی نامه لغت(. 1377) .اکبر علیدهشدا، 
 تهران.

. سـبحانی و  ه توفیق. کوشش  بهه اهتمام احمد آتش. . بالبالغه ترجمان. (1380) .بن عمررادویانی، محمد
 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1 اسماعیل حاکمی. چ

 . تهران: سروش.1 . چایهام در شعر فارسی(. 1379) .راستگو، محمد
 . تهران: امیرکبیر.1 . به کوشش منصور ثروت. چاللغات غیاث(. 1363) .دمحم ینالدّ غیاثرامپوری، 
. تهـران: دانشـگاه   2 کاظم امام. چ. تصحیح محمدالحدائق حقایق(. 1385) .محمد بن حسنی، تبریزرامی 

 تهران.
. مقابلـه و تصـحیح سـعید    دیوان به انامام حـدایق السـحر  (. 1339) .ین وطواط، محمدبن محمدرشیدالدّ

 نفیسی. تهران: بارانی.
. 1. چاسـی محمـد محمـدلوی عب  تصـحیح  . به فرهنگ رشیدی. (1337) .بن عبدالغفور، عبدالرشیدرشیدی

 .بارانی ۀکتابشانتهران: 
. 2چ. تصـحیح و توضـیح امیرحسـن یزدگـردی.     المصدور ةنفث(. 1385) محمد. ینالدّ شهابزیدری نسوی، 

 توس. :تهران
  . تهران: اطالعات. 2. موسیقی ایران زمین ۀنام واژه(. 1375) .ستایشگر، مهدی
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د دبیرسـیاقی. تهـران: کتابفروشـی    . به کوشش محمالفُرس مجمعنگ فره(. 1338) .دقاسممحمسُرُوری، 
 علمی. اکبر علی

. 1. تصـحیح سـیروس شمیسـا. چ   المعجم فی المعاییر اشعار العجم(. 1388) .دبن قی ، محمشم  قی 
 تهران: علم.
 . تهران: فردوس.1. چشناسی سبککلیّات (. 1372) .شمیسا، سیروس
 (. تهران: میترا.2ویرایش ) 3 . چتازه به بدیع نگاهی (.1386)ــــــــــــــ . 
 . تهران: میترا.(2ویرایش ) 3 . چادبی نقد(. 1388)ــــــــــــــ . 
. تهـران:  1. بـه تصـحیح سـعید نفیسـی. چ    نامـه  قـابوس (. 1342) .اسـکندر  بـن  کیکـاووس عنصرالمعالی، 

 .کتابفروشی فروغی
. اصفهان: دفتر تبلیغات 1 . تصحیح مریم روضاتیان. چیعبیان بد لۀرسا(. 1381) .فندرسکی، میرزا ابوطالب

 اصفهان. ۀشعباسالمی 
 ینالـدّ  میـرجالل  ۀویراسـت . شـعار األ صنایع فی فکاراأل بدایع(. 1369) .حسین واعظ کاشفی سبزواری، میرزا

 . تهران: مرکز.1 کزازی. چ
 هران: کتاب ماد.. ت4 . چ(بدیع) زیباشناسی سشن پارسی(. 1381) .ینالدّ میرجاللکزازی، 
جلیل تجلیل.  ۀ. به اهتمام حسین جعفری. با مقدمالبدایع ابدع(. 1377) .دحسینمحم ءالعلما شم گرکانی، 
 . تبریز: احرار.1 چ

اصطالحات جلدسـازی،  همراه با  ]،  لغات و اصطالحات فنّ کتابسازی(. 1353) .مایل هروی، ]غالمرضا؟ 
 یران.. تهران: بنیاد فرهنگ اتذهیب، نقّاشی
 هـای  نسشه تصحیح های شیوهو  شناسی نسشهمراحل  ،نقد و تصحیح متون(. 1369) .مایل هروی، نجیب

 اسالمی آستان قدس رضوی. های پژوهش. مشهد: بنیاد 1 . چخطی
. تهـران: پژوهشـگاه علـوم    1 . چتیتوصـیفی صـحافی سـن    نامۀ واژه(. 1385) .محمّدلوی عباسی، شیرین

 انسانی.
. 6 ه اهتمام محمد دبیرسـیاقی. چ . بدیوان منوچهری دامغانی(. 1385) .بن قوص، احمدمنوچهری دامغانی
 تهران: زوّار.

. 1 . چتصحیح حمید حسنی و بهروز صـفرزاده . در علم بدیع البالغه مدار  .(1383) خان.  رضاقلیهدایت، 
 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 . تهران: توس.2 . چو صناعات ادبیفنون بالغت (. 1361) .الدین جاللهمایی، 


