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  :چكيده 

را از انـواع   صـنعت بـديعي  ايـن  . سـت ترين امكانـات زبـان شعري  ايهام، يكي از مهم
مجاورت كه مبتني بـر تركيـب   دانند كه در محور همنشيني و هنجارگريزيهاي معنايي مي

  . دهدد ميبان ادبي است، پيونآيد و كالم را با ابهام كه از عناصر مهم ز وجود مياست، ب
اسـتخراج كـاربرد انـواع ايهـام در     اين مقاله، نتيجة مطالعة كامل غزلهاي سـعدي و   
سـبك  (ميزان و چگونگي كاربرد انواع ايهـام   ،در اين مقاله با استفاده از نمودار. هاستآن

 همچنـين تصـريح شـده    .در غزليات سعدي، نشان داده شده است) سازي شاعر در ايهام
نونات قلبي خود را شفّاف بيان ميكند، گوست و مك كه شاعري ركاست كه سعدي برغم آن

تواند يكي از بزرگترين امكانات زبان شعري را كه با ايهام پيوند دارد، ناديده بگيرد و از نمي
هايي از همـة انـواع    مؤيد اين ادعا،نمونه. پوشي كند آفريني ادبي ايهام، چشم نقش زيبايي

  .غزليات اين شاعر پرآوازه ميتوان ديد كه در سراسر ايهامست
  

  : كلمات كليدي
  .هاي ايهام سبك، غزل، سعدي، گونه

                                                 
  ghanipour48@gmail.com . دانشگاه مازندران دانشيارـ 1
 mehdiniya@yahoo.com. ـ دانشجوي دورة دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران2
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  :مقدمه
شناسـند و   نمـي » سـاز  ايهـام «از آنجايي كه عموم مردم حتّي اهل فن، سعدي را شاعري 

آن شـدند   بـر  مقالهدانند، نويسندگان اين مي» ايهام«اقاني را استاد مسلّم معموالً حافظ و خ
اي را مطـرح نماينـد كـه در آن ادعـا      تازهبكاوند و فرضية  گاهتا غزليات سعدي را از اين ديد

از آنجا كه سخن سعدي بـه سـخنِ مردمـان هـر      .ميشود غزل سعدي پر از انواع ايهامهاست
به زبانِ خودشان  عصر، ماننده است و به زبان ديگر، اهلِ هر عصري گمان ميكنند كه سعدي

ر زبانـان را پررنگتـ   مان فارسياين گ او نيزگويد، رواني و سهل و ممتنع بودنِ اشعار يسخن م
هاي ادبي  در بافت و روساخت كالم هم سبب ميشود تا آرايهگرداند، و پوشيده بودن ايهام مي
هـاي  كـردن زيبائي  از ايـن رو، آشـكار  . در سخن سعدي چندان به چشم نيايـد » ايهام«ويژه ب

ايهام در غزل سعدي، امري ضروري به نظر رسيد تا نويسندگان در اين باره هنريِ حاصل از 
  . فرسايي كنند قلم

، يكي از انواع هنجارگريزي معنايي است كه در محور همنشيني و )Equivoqve(ايهام 
كه يكي از عناصـر مهـم زبـان ادبيسـت،      مجاورت و بر اساس تركيب شكل ميگيرد و با ابهام

كند و ذهـن  خواننده، حالت گمانمندي ايجاد ميهاي چند معنايي در  واژهدهد؛ زيرا پيوند مي
گون به اعجاب، خواننده پس از دستيابي به معناي گونا. اندازد خواننده را به تكاپو و تالش مي

روي، كاربرد ايهام مورد توجه جدي شاعران برجستة ادب فارسي از اين. التذاذ و اقناع ميرسد
ه ويـژه  صنعت بديعي در شعر سعدي نيز نشان مي بررسي اين. بوده است اي  دهد كه او، توجـ

ات سـعدي باالسـت    هبه ايهام داشت ت، بسامد كاربرد آن در غزليـودار نمـ (؛ زيرا از جهت كمي
سعدي . تر از پيشينيان است، متعالياوكارگيري آن در غزليات و از جهت كيفيت ب) 1شمارة 
نونات قلبي خود را شفّاف بيان ميكند، نميتوانـد  و مك گوست كه شاعري صريح و ركبرغم آن

رينـي  آف ترين امكانات زبان شعر را كه با ايهام پيوند دارد، ناديده بگيرد و از نقشيكي از بزرگ
تـوان در  هايي از همة انواع ايهام را مي ههمين سبب است كه نمونب. ادبي ايهام صرف نظر كند

تعريف ايهـام از نگـاه بـديعيان     ي اثبات اين ادعا به بررسيدر ادامة بحث برا. غزليات او ديد
  :پردازيممي

  
  :تعريف ايهام

شـك   در بررسي متون نظم و نثر فارسي كه در پيوند تنگاتنگ با قُـوة خيـال اسـت، بـي    
ها و تركيبات،  هاي پنهاني واژهيگاهي ويژه دارند و يافتن ارتباطصنايع ادبي و ابزار فكري، جا

دقّت و ايجاد ارتباط با متن از اين لـذّت  آنها ميگردد و خوانندگان با توجه ب سبب لذّت ادبي
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معـاني گونـاگونِ    بديعي كه باعـث نمايـان شـدن    صنايعيكي از اين . گردندمند مي ادبي بهره
  .شود، ايهام استپنهان در متن مي

بـي اسـت   ترين صنايع اديك كلمه، يكي از زيباترين و هنريايهام يا برداشت دو معني از 
هـاي پنهـاني    آيد، ذهن تيز خوانندگان شعر به سوي اليـه  كه هرگاه از آن سخن به ميان مي

ايهام، يكي از ابزارهاي زيبا براي چند معنـايي كـردن كلمـه يـا     . شوديده ميمعني كلمه كش
  .كالم به حساب مي آيد، در واقع نوعي تكثّرگرايي معنايي در حوزة شعر است

كـار بـرد كـه    اي ب گونهرتي چند معنايي را بكه سخنور، واژه يا عبا ايهام، بدان معني است
ل از ايـن دام    هخوانند نخست معنايي را كه مقصود نيست، گمان زند و پس از درنـگ و تأمـ ،

سـت  ايهام در اصطالح بـديع، آن ) 233 :1382راستگو، . (درآيد و به معني مقصود دست يابد
كار برند كـه  دور از ذهن باشد و آن را طوري بيك و كه لفظي بياورند كه داراي دو معني نزد

شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل شود، هرچند ما بين علماي ادب و فـن اصـول،   
مشهور است كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معني، جايز و به قول بعضي اصـالً ممكـن و   

يِ قريب و بعيد، مـراد اسـت؛   نمايد كه هر دو معن معقول نيست، در خصوص ايهام، چنان مي
نشـيند،   ونده مـي اما به اين ترتيب كه نخست، معنيِ قريب، و سپس معنيِ بعيد به ذهن شـن 

لغزد و همين است فـرق  مع از معني قريب به معني بعيد ميگويي ذهن مست،كه در مثلچنان
فته اسـت  هلطف ايهام نيز در همين ويژگي آن ن) 269: 1367همايي، . (مابين كنايه و ايهام

را و معني ديگـر   ه را متوجه يكي از معاني مينمايدكند و خوانندكه سخنگو با ذهن بازي مي
هاي عادي، ، تحت الشّعاع معني اول قرار ميدهد و از دسترس ذهنتر و هنريتر استكه ظريف
  ) 123: 1386شميسا، . (كند دور مي

  :اند كه عبارتند از هاي بديع براي ايهام، انواع گوناگوني ذكر كردهدر كتاب
ايهام تناسب، ايهام تضاد، ايهام ترجمه، ايهام تبادر، ايهام تام، ايهام توكيد، ايهـام عكـس،   

ح و ايهـام    )پـرورده (، ايهام مرَشَّحه )پيراسته(، ايهام مجرَّده )آشكار(ايهام مبينه  ، ايهـام موشـَّ
  .مهيا

  :دهيمت سعدي مورد بررسي قرار ميغزلياهاي ايهام را در  اكنون هر يك از گونه
  
  :ـ ايهام تناسب1
اشاره رفته اسـت، آن   هاي بالغي به آناي ايهام تناسب، چنان كه در كتابـ نوع آشن1ـ 1

پس . است كه واژه، دو معنا داشته باشد؛ اما سخنور تنها يك معني آن را به كار گرفته باشد
؛ )137: 1373كزّازي، . (گي و تناسب دارداي در عبارت، همبست آن معني غير مقصود با واژه
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كارگيري اين نوع ايهام تناسب در غزليات سعدي، بسيار باالست و در اينجا به بيـان  بسامد ب
  :دهيمشمارة بيت به خوانندگان ارجاع ميو برخي ديگر را با ذكر  كردهچند نمونه، بسنده 

 چون شَبنم، اوفتاده بدم پـيشِ آفتـاب
  

ر عيوق به و سيدر جان به مهرم 1)374/3(شـدم  بـ                                  

ا معنـي     » عشق و محبت«را به معني » مهر«شاعر در اين بيت،  به كار گرفتـه اسـت؛ امـ
سازد؛ از آن رو كه هر دوي ، ايهام تناسب مي»عيوق«ست، با كه خواست شاعر ني» خورشيد«

  .آنان از سيارات فلكي هستند
  :گويدگر در بيان دلدادگي و عشق خود ميبيتي ديدر 

 چــه زرد كــرد؟ســعديتو،رويِ ســرخِ:گوينــد
  

                                    )10/ 374(شـدم رز و افتـاد مسم برعشق اكسيرِ

را اراده كـرده اسـت؛ ولـي معنـي ديگـر      » رخسـار «، معنـي  »روي«در اينجا، سـعدي از  
  . ، ايهام تناسب پديد آورده است»زر«و » مس«با ) نوعي فلز(=  ،»روي«

                                          )8/ 374(هايكي باشيم از جملة قُرباننيزما    گر بردلِ ريش آيداست،كه در كيشهرتير

ا در  » فدا و قُرباني«را به معني » قربان«سخنور شيراز در اين بيت،  به كار برده است؛ امـ
  .، ايهام تناسب پديد آورده است»تير«با ) كماندان(= آن،  معني ديگرِ

                                      )374/4(مشـتري  نَبينَد ديگرباشددرجهان، قوس تا    كمان،گر پرده برداري عيان،زابرويِ زنگارين

اي : به كـار گرفتـه و گفتـه اسـت    » خريدار«به معني را » مشتري«سعدي در اين بيت، 
رة زيباي خود را نمايان سازي، آنچنـان  اگر پرده از ابروي زنگاريِ خود برداري و چه! معشوق

كني كه ديگر صورت فلكي قوس، هيچ طالبي نخواهد داشـت و همـه بـه تـو     خريدار پيدا مي
، »قـوس «بـا  ) سيارة مشـتري يـا بـرجيس   (= ، »مشتري«روي خواهند آورد؛ اما معني ديگر 

تـوان پـي بـرد    انواع ايهام در غزليات سعدي، ميبا نگاهي به بسامد كاربرد . دايهام تناسب دار
اين امر، نشان ميدهد كـه سـعدي   . م كاربرد داردهاي ايها كه ايهام تناسب بيش از ساير گونه

اي است كـه   تر ايهام، توجه بيشتري دارد؛ زيرا ايهام تناسب، آرايههاي متعاليتر و ادبي به گونه
قايي در آيد و نـوعي همـاهنگي و موسـي    وجود ميب» ايهام و مراعات نظير«آراية  از تلفيق دو

ات سـعدي     موارد زير نمونه. رودالية سوم شعر به شمار مي هايي از كاربرد اين آرايـه در غزليـ
، )44/9(، )43/13(، )39/5(، )32/2(، )52/4(، )21/10(، )12/3، )7/3(، )6/4: (ك. ر: اســت

)55/6( ،)57/6( ،)66/8( ،)75/6( ،)84/3( ،)177/6( ،)347/7( ،)478/8( ،)518/5( ،
)560/3( ،)594/7( ،)595/9... (  

                                                 
عدد سمت راست، شمارة غزل، و عدد . انتخاب شده است) 1366نشر محمد، (شدة محمدعلي فروغي  نسخة تصحيح ـ ابيات براساس1

 . ، شمارة بيت استچپسمت 
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ـ ايهام تناسب، شكل ديگري نيز دارد كه در كتابهاي بديع، چنـدان بـدان پرداختـه    2ـ1
رَد كـه از هـر    ژة دو معنايي به كـار مي نشده است؛ و آن، چنان است كه شاعر دو يا چند وا بـ

كزّازي، . (ها با هم تناسب دارند ك معني در شعر مطرح است؛ اما معناي دومِ واژهواژه، فقط ي
ما، اين نوع از ايهام را كـه هنـوز نـام كـاملي بـراي آن در      ). 62: 1374؛ انوري، 138: 1373
ات   . ايـم  هاي بديعي انتخاب نشده است، ايهام در ايهام تناسب ناميـده  كتاب سـعدي در غزليـ

  :نعت بديعي را نيز به كار برده استخود، اين نوع از ص
 ر كامِ جان خستة مـندز شور عشق تو

  

                                         )32/2(شكر ميگشـت   از ترشيرينتلخِ تو، جواب

مـادة  «نيـز در معنـي   » شـكر «اسـت و  » مزة معـروف «در پارة دوم در معني » شيرين«
، معني ديگري هم دارد كه در اينجا، منظور نيست »شيرين«به كار رفته است؛ ولي » معروف
نام معشـوق اصـفهاني خسـرو    (» شكر«است با معني ديگر » نام معشوق خسرو پرويز«و آن، 
  .سازدن ترتيب، ايهام در ايهام تناسب مي، تناسب دارد و بدي)پرويز
  
  :ـ ايهام تضاد2 

ار نرفتـه اسـت؛ بلكـه    كهيچ معني و نسبت ضد در عبارت ب ش پيداست،نامآنگونه كه از 
ايهامِ تضاد در ساخت و كاربرد با ايهام تناسب، . يك تضاد وهمي پديد آورده است تنهاشاعر 

در ايهـام تناسـب   . هاسـت ايهـامي آن  تنها تفاوت اين دو آرايـة شـگفت در معنـيِ   . برابر است
ي ديگر، تناسـب  ا به كاررفته در معني مورد نظر با كلمه آيد، لفظ همانگونه كه از نامش برمي

اي ديگـر، رابطـة    داشت؛ ولي در ايهام تضاد، معنيِ دومِ واژة ايهامي با كلمه) مراعات نظير= (
بـا معنـي   ) دور(= معني غايـب  «، ايهام تضاد، آن است كه به عبارت ديگر. تضاد پيدا ميكند

ايهـام كـه    اين نوع). 50: 1375شميسا، (» .كلمه يا كلماتي از كالم، رابطة تضاد داشته باشد
اند، بعد از ايهام تناسـب و ايهـام عكـس، بيشـترين      بعضي آن را از انواع ايهام تناسب دانسته

  :از جمله) 1نمودار شمارة (كاربرد را در غزليات سعدي دارد 
ــودا ــة س ــا در بادي ــنم تنه ــه م ــر ن  آخ

  

                                         )187/4(عشقِ لَبِ شيرينت، بس شور برانگيزد

به كار رفته است؛ اما در » هيجان«در اين بيت به معني » شور«شود، چنانكه مالحظه مي
  .ايهام تضاد ساخته است» شيرين«كه در كالم حاضر نيست، با » مزة شور«معني 

ــت      چشـــــمِ چـــــپِ خويشـــــتن بـــــرآرم ــز راس ــه ج ــدت ب ــا روي نَبينَ                                          )44/6(ت

چشم احول، «خود را كه » چشم چپ«خواهد  سعدي در بيان عشق پاك و خالصش، مي
ا  » كژبين و ناراست بـا  »سـمت چـپ  «در معنـي  » چـپ «است، بركَنَد و به دور بيندازد؛ امـ ،

  .، ايهام تضاد پديد آورده است»راست«
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 يـارم گفـتسخنِ خويش بـه بيگانـه نمـي
  

                                         )51/9(ستا ادب به دشمن نه طريقِ  گله از دوست

را اراده كـرده اسـت، در   » خـود و خويشـتن  «، معني »خويش«در اين بيت نيز، شاعر از 
  .، ايهام تضاد ساخته است»بيگانه«با ) خويشاوند(= ، »خويش«حالي كه معني ديگرِ 
: ك. ر: ظه كـرد از جملـه  توان مالحات ديگري از غزليات سعدي نيز مياين هنر را در ابي

)12/2( ،)12/6( ،)13/3( ،)13/12( ،)30/7( ،)32/9( ،)50/7( ،)55/2( ،)102/4( ،
)113/8( ،)147/10( ،)149/8( ،)163/7( ،)188/2( ،)196/11( ،)261/3( ،)417/4( ،
)420/5( ،)481/9( ،)504/2( ،)539/10( ،)507/2... ( .  

  
  :ـ ايهام ترجمه3

هاي ايهام دانست، ايهام ترجمه است و آن،  توان آن را از شاخهكه مي از ايهام نوع ديگري
اي را كه داراي دو يا چند معني است، به كـار ببـرد    چنان است كه شاعر در ميان كالم، واژه

اي ديگر باشد كه در همان بيت يـا   اي كه آن معني دور يا غير مورد نظر، ترجمة واژه به گونه
كـه بـه دو معنـيِ     ايهام ترجمه، دو لغت مترادف همنـد «ديگر، به عبارت  .سخن آمده باشد

م ترجمـه بـا ايهـام تناسـب در آن     تفاوت ايهـا  )139: 1381شميسا، (» .روندكار ميمختلف ب
يـا جزئـي ديگـر از      تواند باشد كه در ايهام تناسب، آن معني دور و غير مورد نظـر بـا واژه  مي

ترجمـه، آن معنـي دور يـا ناخواسـته، ترجمـة      سخن، تنها مراعات نظير است؛ ولي در ايهام 
  .اي ديگري است كه در بيت يا سخن آمده است واژه

 عارض به مثَـل، چـو بـرگ نَسـرين
  

روِ خـودروي     9/ 626(باال به صـفت، چـو سـ(                                      

كار گرفته است؛ به » روينده«را به معني » خود روي«در » روي«شاعر در بيت باال، واژة 
  .، ايهام ترجمه ميسازد»عارض«با » چهره«در حالي كه در معني 

 الجمله قيامت تويي امروز در آفـاق في
  

                                        )6/ 245(آن بـابِ فتنسـت   كه پيداست تو چشمِ در

ا در معنـي     » در«كلمة  ت اسـت؛ امـ بـا  » ر خانـه د«در اين بيت، حرف اضافه براي ظرفيـ
  :، ايهام ترجمه دارد»باب«

 كار آيد و فردوس چه باشد؟ دنيا به چه
  

                                          )52/6(نتـوان خواسـت   تو،حاجتزخدا بِه از بار

را در نظر داشـته  » فعل«در بيت باال، نوع دستوري آن؛ يعني، » خواست«سعدي از واژة 
  .، ايهام ترجمه دارد»حاجت«با » نياز«ني اسم؛ يعني، است؛ در حالي كه در مع

 مطرب همين طريق غـزل گـو نگـاه دار
  

                                         )4/ 55(برگرفت به جايي داللتست كاين ره كه

» راه و جاده«به كار رفته است؛ اما در معني » نغمه و پرده«به معني » ره«در بيت فوق، 
  .ايهام ترجمه ساخته است» طريق«با 
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 مشتري را بهاي رويِ تو نيسـت
  

                                          )3/ 36(مــن بــدين مفلســي خريــدارت   

ا   » سيارة برجيس«در بيت باال، معني » مشتري«شاعر از واژة  را در نظر داشته اسـت؛ امـ
ايهام ترجمه را در . يد آورده است، ايهام ترجمه پد»خريدار«با » طالب و خريدكننده«معني 
ات سـعدي نيـز مي     نمونه 485/9(، )253/10(، )36/3. (ك. ر: تـوان ديـد  هاي زيـر از غزليـ( ،

)614/12... ( .  
  
  :ـ ايهام تبادر4

صداست به همشكل يا هم) تقريباً(ديگري را كه با آن  اي از كالم، واژه واژه«آن است كه 
شود با كلمه يا كلمات ديگري از كالم كه به ذهن متبادر مياي  والً واژهمعم. ذهن متبادر كند

اي كـه بـه ذهـن خواننـده يـا       در ايهام تبادر، آن واژه). 106: 1381شميسا، (» .تناسب دارد
دارد) مراعـات نظيـر  = (با كلمه يا اجزاي ديگري از سخن، تناسـب   ،شودتبادر ميشنونده، م .

ايهام تناسب، يـك واژه، دو معنـي دارد؛ ولـي در    تفاوت آن با ايهام تناسب، اين است كه در 
  . آورد و دو معني بودن مطرح نيست اي ديگر را به ياد مي اينجا، شباهت ظاهري، واژه

 دهيميـ  ربـتتشريف قُهي،گر پاي بر فَرقم نَ
  

                                           )4/ 14(دانم نهادن عذرِ ايـن اقـدام را  جز سر نمي

 كه مصدر بابِ افعال اسـت، » اقدام«كمي دقّت درخواهيم يافت كه شكل ظاهري واژة  با
متبـادر  را به ذهـن  ) جِ قَدم(، »اَقدام«كلمة ،»سر«و » فرق«،»پا«هاي  به سبب تناسب با واژه

  .كندمي
 ايـــن خـــطّ شـــريف از آن بنـــان اســـت

  

                                           )1/ 80(واين نَقـلِ حـديث از آن دهانسـت   

» نَقـل «در صـورتي كـه   . تـوان خوانـد  را به فتح يا ضم نـون مي » نقل«اژة در بيت فوق، و
خوانـده  » نُقـل «كنـد، و در صـورتي كـه    را تداعي مي» نُقل«، »انده«خوانده شود، به قرينة 

  .كندرا تداعي مي» نَقل«قرينة حديث،  شود، به
                                        )7/ 209(باش تا گردش،قَضا،پرگارِ مينايي كشـد     تايسنقطه پستة خندان،عقيقينهنوزت، خود

بـه كـار گرفتـه    » اطراف و پيرامون«كه شاعر، آن را در معنيِ » گردش«با درنگ در واژة 
شـود و  بـه ذهـن متبـادر مي   » دور زدن«معنـي  به » گَردش«، »پرگار«است، با توجه به واژة 

  .آيد پديد مي تبادرترتيب، ايهام بدين 
  
  : ـ ايهام تام5

ملّاحسين . گاهي ايهام در بيش از دو معناست؛ يعني، كلمة مورد نظر، بيش از دو معني دارد
و اگر از سه معني، «: نويسديم» االشعار االفكار في صنايع ديعب«واعظ كاشفي در كتاب 
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و به دنبال آن، بيتي از امير » .اند معني آوردهخوانند و تا هفت » ايهام ذوالوجوه«زيادت بود، 
خسرو دهلوي  .خسرو دهلوي را آورده است كه از يك واژه، هفت معني به دست آمده است

  :گويد
  »بسياربار«: ار گويمت! پيلتن شاهي و و بسيار است بارت بر سرير    زين مرنج، اي ابر و باغ

  :توان كرد ، هفت معني در بيت اخذ مي»بسياربار«از لفظ 
  .از اين مرنج كه تو را بسياربار گويم؛ يعني، گران و ثابت قدم! ـ اي پيلتن1
  .بسيار گويم ]را[از اين مرنج كه تو را بسياربار گويم؛ يعني، بار دادن تو ! ـ اي شاه2
  .ي، بسياربارنده گويماز اين مرنج كه تو را بسياربار گويم؛ يعن! ـ اي ابر3
  .گويم ]ببار[از اين مرنج كه تو را بسياربار؛ يعني، بسيار ! ـ اي ابر4
  .از اين مرنج كه تو را بسياربار گويم؛ يعني، بسيار ثمره گويم! ـ اي باغ5
چه، بار در لغت عرب، : ـ از اين مرنج كه تو را بسياربار گويم؛ يعني، بسيار نيكوكار گويم6
  .گويندرا » نيكوكار«
؛ )110: 1369، واعظ كاشفي(.ـ از اين مرنج كه تو را بسيار گويم؛ يعني، بسيا بارها گويم7

انوشه و ديگران، (» .آن است كه كلمة مورد نظر، بيش از دو معني داشته باشد«ايهام تام، 
1380 :182.(  

 است سخن گفتنِ شيرين، پيشَـت  جاي خنده
  

                                             )3/ 35(كَرَتاز شَ   برَودبخندي، چو شيرين كĤبِ

تـوان سـه معنـي از آن دريافـت     در پارة نخست بيت دقّت شود، مي» شيرين«اگر به واژة 
ـ مطلوب و پسنديده؛ يعني، نزد تو، سخنِ پسنديده و مطلـوب گفـتن، جـاي خنـده     1: نمود
سـخن گفـتن،   ) دلبر خسـرو پرويـز  (ني ـ شيرين ارمني؛ يعني، نزد تو، از شيرين ارم2. است

ـ مزة شيرين؛ يعني، از بس كه تو، گوارايي، نزد تو از مزة شيريني سخن 3. جاي خنده است
  . گفتن، جاي خنده دارد

ــد ــتي نرسـ ــه راسـ ــان بـ ــروِ خُرامـ ــزار سـ  هـ
  

ر بر آسمان سـايند  گرو تو  به قامت7/ 253(س(                                       

ــ از نظـر   1: ، سـه معنـي دريافـت كـرد    »بـه راسـتي  «ين بيت نيز مي تـوان از واژة  در ا
زار سروِ خُرامـان بـا تـو برابـر     ؛ يعني، همانا، به يقين، ه»همانا«دستوري، قيد باشد به معنيِ 

. رسـد از نظر بلندي قامت به پاي تـو نمي ـ از نظر بلندي؛ يعني، هزار سروِ خُرامان 2. شودنمي
؛ يعني، هزار سروِ خُرامان به راستي و درستي قامت تو كـه  )مقابل غلط( ـ صحيح و درست3

  . رسدبي ندارد، نميهيچ عي
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  :ـ ايهام عكس6
 يتـر  پـايين درجـة  نوع ديگري از انواع ايهام است كه از نظر زيباشناسي در ايهام عكس، 

 حسـاب آورد  گيرد و در حقيقت بايد آن را نوعي تفنّن ادبي و در رديف جناس تام بهقرار مي
شود و در واقع از نـوعي  يچنان است كه واژة مقدم با تغيير معني در آخر هم آورده م« و آن،

رسد كه اين ايهام با انـدك  به نظر مي). 182: 1380و ديگران، انوشه (» .جناس استفاده شود
شـان متفـاوت   ر زباني كه ظاهرشـان، يكسـان و معني  دو عنص. تفاوتي همان جناس تام باشد

س تـام  كـه بـا هـم جنـا    (د، جناس تام نام دارد؛ ولي از ديدي ديگر، هريك از دو عنصـر  باش
اين نوع از ايهام بعـد  . داراي دو معنايند كه در معناي دور با هم ايهام عكس دارند.) سازندمي

  :از ايهام تناسب، پركاربردترين ايهام در غزليات سعدي است
و در مصـراع دوم بـه   » دلبـر مجنـون  «ه معني را در مصراع اول بيت زير ب» ليلي«شاعر 

  :آورده و از آن، دو معني متفاوت اراده كرده است» شب«معني 
 هــــر آن شــــب در فــــراقِ رويِ ليلــــي

  

                                            )6/ 74(سـت كه بر مجنون رود، ليلي طويل

در مصراع دوم به معنـي  و » سرزمين چين«در مصراع نخست بيت زير به معني » چين«
  :به كار رفته است» چين و شكن«

نَمِ چـين بـه حكايـت گوينـد نَمِ    همه عـالَم، صـلفش، هر در كه ماست ص3/ 128(ستچينخَمِ ز(                                      

» شكر اصفهاني، دلبـر خسـرو پرويـز   «، و دومي،»شكرِ خوردني«اول، »شكرِ«در بيت زير 
  :است
ــر ــكَم ــسا، ش ــز در مجل ــل مري ــه و گُ نكروشيرين، خسرو ميانِ    ر م159/40(گنجـد؟  كجـا ش(                                      

آمـده  » دغل و تقلّبـي «، و در مصراع دوم به معني »دل«در مصراع اول بيت زير؛ يعني، » قلب«
  :است

/ 249(لسـانند تو، پيشِ كه بندهمه قَل وينان    من، قلـبِ لسـانم بـه وفـاداري و صـحبت
5(                                             

، )3/8(، )2/10: (ك. ر: سعدي اين آرايه را در ابيات ديگـري نيـز بـه كـار گرفتـه اسـت      
)18/7( ،)37/7( ،)68/10( ،)77/9( ،)84/9( ،)109/8( ،)236/4( ،)274/4( ،)300/6( ،
)340/10( ،)383/3( ،)523/6( ،)603/5.(  

  
  :ـ ايهام توكيد7

انوشه، حسن و ديگران، ( ».ش تفاوت كنداي تكرار شود اما در هر جا معناي ست كه واژهآن«
رسد كه فرق ايهام توكيد با ايهام عكس در اين باشد كه در ايهام  به نظر مي )183: 1380
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 ةنمون. وجود داردآيند اما در ايهام عكس، بين دو كلمه فاصله  توكيد، دو واژه در پي هم مي
اول در بيت زير » زنم«. اين نوع ايهام در غزليات سعدي تنها يك مورد يافت شده است

  :يعني بزنم و دومي يعني زن هستم
 گر به مـراد مـن روي ور نـروي تـو حـاكمي

  

                                        )410/11(زنـم  زنم نفسي گر تو راي خالف به من

  
  ): آشكار(مبينه ـ ايهام 8

» .رابطه داشته باشد) دور(ست كه واژه يا عبارتي آورده شود كه با معناي موردنظر آن«
زيرا . ايهام از ارزش زيباشناسي كمتري برخوردار است«.)183: 1380انوشه، حسن و ديگران، (

ا يش پوشيده بماند تا دام هنري تنگتر گردد، فربايد هر چه ب در آن، معناي دور كه مي
  )131، ص كزازي(» .شوديادآورده مي

 )578/4(بـازي  كندمي كه بين مگس ديده شوخ تو به راستي كه نه همبازي تو بودم من
                                        

  :هايي از ايهام مبينه در غزليات سعدي نمونه
ـ لعب و 2) يشكار پرندة(ـ كار باز كردن 1: در پايان بيت زير موهم دو معناست» بازي«

  :است» مگس«سرگرمي، آنچه كه با معناي مورد نظر ارتباط دارد واژة 
ـ در آغوش آيـد، آن چـه   2ـ شكفته شود 1: در بيت زير دو معنا دارد» به برآيد«عبارت 

  :است» بلبل«كه با معناي مورد نظر ارتباط دارد 
 گرم حيات بماند، نمانـد ايـن غـم و حسـرت

  

                                          )5/ 281(رخت گل بـه برآيـد  وگر نميرد بلبل، د

آن چه كه بـا  . باز ـ نيرنگ2. هـ پهلو به پهلو شوند1: در بيت زير موهم دو معناست» متقلّب«
  :ارتباط دارد، درون جامه و شبان دراز است» پهلو به پهلو شونده«معناي موردنظر يعني 

ــ ــب درون جامـــــ ــةمتقلّـــــ  ازنـــــ
  

ــه ــبان دراز؟ چـ ــر دارد از شـ                                         )1/ 311(خبـ

ـ غارت كـردن  2ـ پرده و مقام حجاز را نواختن 1: در بيت زير دو معنا دارد» راه حجاز زدن«
  :است» مطربان« ةو قطع طريق كردن را حجاز، آنچه كه با معناي مورد نظر ارتباط دارد واژ

 دكننـــد خانـــة زهـــ  شـــاهدان مي
  

ــان مي ــازمطربـ ــد راه حجـ                                              )8/ 316(زننـ

ـ معطّل كردن، آنچه كه بـا  2ـ نوشتن 1: در بيت زير موهم دو معناست» به سر دواندن«
  :است» خامه«معناي موردنظر ارتباط دارد، واژة 

                                          )2/ 326(به سردوانمشگرد در اميد تو چند     وت شرح عشق تو نيست زبـان خامـه راق

  :در ابيات ديگر از غزليات سعدي نيز ميتوان اين نوع ايهام را مالحظه كرد
)3/8( ،)115/6( ،)146/6( ،)321/7( ،)326/2( ،)385/5( ،)552/1( ،)603/1.(  
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  ):پيراسته(ـ ايهام مجرّده 9
انوشه، حسن و ديگران، (» .ك از دو معنا آورده نشده باشدست كه لفظي مناسب با هيچ يآن«

كند يهام درنگ بيشتري ميخواننده براي دريافتن معناي مورد نظر در اين نوع ا)183: 1380
را كه  صنعتهايي از اين  نمونه. و در نتيجه لذّت كشف معناي مورد نظر بيشتر خواهد بود

  :آوريم در غزليات سعدي آمده است، در ذيل مي
ــداري ــا نـ ــل مـ ــر وصـ ــود سـ ــو خـ  تـ

  

                                          )4/ 418(مــن عــادت بخــت خــويش دانــم

لفظـي كـه   ). عـودت (ـ برگشتگي 2. ـ خوي و خصلت1: در بيت باال، ايهام دارد» عادت«
  .مناسب اين دو باشد در بيت نيامده است

  :گويديا در بيت زير مي 
                                      )405/4(بپوشم تو از ديده كه ندارم من قرار كه    بـاز نشـانيمگر تـو روي بپوشـي و فتنـه

ـ عهد و پيمان، لفظي كه مناسـب  2ـ تاب و توان و صبر 1: در بيت زير ايهام دارد» قرار«
  :اين دو معنا باشد، آورده نشده است

ــالين عافيــت، هيهــات    )5/ 171(من دارد خاكسار سر كه هوس بدين    دگــر ســر مــن و ب
اي مناسـب   قـدر و ارزش، واژه  ـ بي2ـ خاك آلوده 1: در بيت زير دو معنا دارد» خاكسار«

  .اين دو معنا در بيت ذكر نشده است
ان سخن«و » قسمي از غزليات سعدي«توان در دو معناي  را مي» بدايع«در بيت زير نيز، 

  :اي مناسب هيچ يك از دو معنا در بيت نيامده است گرفت، واژه» نو و زيبا
ــار تگــر  بــدايع ســعدي نباشــد انــدر ب

  

                                      )11/ 567(آري؟ ارمغان چه قرابت به پيش اهل و

  :توان ديد از جملهت ديگري نيز اين نوع ايهام را ميدر ابيا
  ).516/7(، )455/4(، )403/4(، )327/10(، )155/6(، )74/9: (ك. ر
  
  ):پرورده(ـ ايهام مرشحه 10

 .)183: 1380انوشه، حسن و ديگران، (» آن است كه كالمي با معني غير موردنظر آورده شود«
با  فرق اين ايهام با ايهام تناسب در اين است كه در ايهام مرشّحه، كالمي و عبارتي مناسب

هايي مناسب با  كه در ايهام تناسب، واژه يا واژهآورده ميشود حال آنمعناي غير موردنظر 
. دانندبعضي اين نوع ايهام را هنريترين گونة ايهام مي. نميشودمعناي غير مورد نظر آورده 

  :هايي از ايهام مرشحه در غزليات سعدي نمونه
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. ر است، گلزامعناي دوم آن. است» كتاب گلستان«در بيت زير به معني » گلستان«واژة 
  :است» آيد هنوز آواز مي«پرورد عبارتي كه اين معنا را مي

                                      )11/ 414(آيد به معني از گلسـتانم  هنوز آواز مي    خاكم رود صـورت كه در مرغ سخندانم آن من

نـاي دوم ايـن   به كار رفته اسـت، مع » مهرة بازي و طاس«به معني » مهره«در بيت زير 
» بريـزد اسـتخوانم  «آنچه كه با اين معنا ارتباط دارد، جملـة  . است» مهرة ستون بدن«واژه، 
  :است

 مــــن مهــــرة مهــــرِ تــــو نريـــــزم
  

                                         )10/ 418(الّـــا كـــه بريـــزد اســـتخوانم   

» آوردن دل«و معنـاي ديگـر آن،   » شـجاعت و گسـتاخي  «در بيت زير يعني » دالوري«
ردي     دل«ارتبـاط دارد عبـارت   ) معناي دوم(كالمي كه با معناي دور . است خـاص و عـام بـ
  :گويد ديدم كه دل خاص و عام را بردي من نيز آوردم تا ببريشاعر مي. ».است

ــردي ــام بــ ــاص و عــ ــدم دل خــ  ديــ
  

                                           )2/ 378(مــــن نيــــز دالوري نمــــودم  

  
  :ـ ايهام موشّح11

» .آن است كه گوينده با هر دو معني مورد نظر و غير مورد نظر، الفاظي مناسب بياورد«
ـ در 1: ايهام موشّح دارد» مشتري«در بيت زير، لفظ )183: 1380انوشه، حسن و ديگران، (

  :داردـ در معني سياره كه با آفتاب و قمر مناسبت 2. معني خريدار كه با بازار مناسبت دارد
ــر ــاب و قمـ ــازار آفتـ ــق بـ ــت رونـ  برفـ

  

                                          )5/ 32(آموخت مشتري تو دكان ره به كهاز آن

. مناسـبت دارد » دسـت «ـ در معني انگشت بـا  1: ايهام موشّح دارد» شست«در بيت زير 
  :مناسبت دارد» تير«ـ در معني دام با 2

 يــــدبــــرادران و بزرگــــان نصــــيحتم مكن
  

                                            )10/ 40(از شست تير و رفت دست از من اختيار كه

» پيراهن و قبـا «به كار برده است كه با » كمربند«را در معني » كمر«در بيت زير، شاعر 
  :مناسبت دارد» دست«با ) عضو بدن(= » ميان«مناسبت دارد؛ اما در معناي 

ــ ــا كـ  نم از خرّمـــي، اگـــرصـــد پيـــراهن قبـ
  

 )57/8(بينم كه دست من چو كمـر در ميـان تسـت   
                                        

به كار رفته است كه بـا مگـس مناسـبت    » شكر خوردني«به معني » شكر«در بيت زير، 
  :مناسبت دارد» شيرين ارمني«با » شكر اصفهاني«دارد و در معني ديگرش؛ يعني، 

ــدر ن  ــيرين ب ــش ــيمي ــه ب ــبرود از خان  رقي
  

 )8/ 78(كه دفعِ مگس،بادبيزن اسـت داند شكر
                                             

  :مناسبت دارد» دو هفته«و در معني سي روز با » آفتاب«در معني قمر با ) ماه(مه 
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ــداني ــروغ چن ــدارد ف ــه ن ــه دو هفت  م
  

 تابـــد از گريبانـــتكـــه آفتـــاب مي
 

، )25/5(، )22/3(، )19/9: (ك. ر: توان ايـن آرايـه را ديـد    از غزليات نيز ميدر ابيات زير 
)89/5( ،)92/5( ،)130/7( ،)142/5( ،)149/4( ،)238/5( ،)260/7( ،)302/8( ،)481/10( ،
)499/4( ،)599/9( ،)629/2.... (  

  
  :ـ ايهام مهيا12
»ا گوينده با اعمال تصـرّفي  آن است كه عبارت، آمادگي پذيرش ايهام را نداشته باشد؛ ام

هايي از ايـن نـوع ايهـام را در     نمونه). 183همان، ص (» .در عبارت، كالم را آمادة ايهام كند
  :آوريم غزليات سعدي مي

ــد ــرقمةدر آب دو ديــــــــ  تو غــــــــ
  

ــار دارم   ــب و كنــ ــد لــ ـ 6/ 390(و اميـ(                                          

هـاي   شـاعر بـا آوردن واژه  . اسـت » بوسـه و آغـوش  «معني به » لب و كنار«در بيت باال، 
  : هرا به ذهن آورد» ساحل و كنار«و معني  ه، آن را آمادة پذيرش ايهام كرد»آب«و » غرق«

و » آب«هـاي   ، شـاعر بـا آوردن واژه  ».متمايـل نشـود  «يعنـي  » نگردد«در بيت زير، واژة 
اده و آن را آمادة پذيرش ايهـام  را به دست د» چرخد نمي«، معناي ديگر آن؛ يعني »آسياب«

  :كرده است
 سـعدي به آبِ چشمِاي دوستهمچو سنگت دلِ

  

                                          )8/ 520(ست اگر نگردد، كه بگردد آسيابيعجب

شـاعر بـا آوردن   . به كار رفته اسـت » اي آسوده«در بيت زير به معني » بركناري«عبارت 
به عبارت ديگر، آن را آمادة . معناي ديگري از آن را به ذهن آورده است» باوفتاده در غرقا«

  :پذيرش ايهام كرد
ت كنـي و طعنـه زنـي  كجايي اي كه تَعنـُّ

  
 )7/ 25(ما اوفتاده در غرقـاب  كناري وتو بر
                                           

  : نتيجه
بـدليل  : ثانيـاً  . از ايهـام دارد  ، شعري پر  رايج سعدي شاعريست كه برخالف تصور: اوالً 

نظير خود بر كالم و نوآوريهاي خاصي كه در تمام جوانـب شـعري دارد ، در ايهـام     تسلط بي
  .   نيز ظرافت و نوآوري خاص خود را دارد 

نوآوري و شگرد سعدي براي آفرينش زيبايي و كاركرد بالغي ايهام در اين است كـه كـه   
زدايي انجام داده  را در ساختار نثرگونة غزل خود به كار گرفته و آشنايي هاي چندمعنايي واژه

تواند ايهام را دريابد و براي دريافـت آن، نيـاز بـه     اي كه مخاطب به آساني نمي است، به گونه
كند  هاي چندمعنايي در خواننده، حالت گمانمندي و توهم ايجاد مي واژه. چالش ذهني دارد



                                                              1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 88

                                   

  

دارد؛ تالشـي كـه بـه     راي دريافت معنا يا معاني حقيقي به تـالش وامـي  و ذهن خواننده را ب
عالوه بر اين، شاعر با به كـارگيري انـواع ايهـام در    . دنبال آن، التذاذ و اقناع را به همراه دارد

  . آاليش خود، تصويرسازي انجام داده است غزلِ ساده و بي
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