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چکیده
هاي پرکاربرد از گونهعناصر مهم زبان ادبی و ایهام از

صنایع بدیعی است که آن را از انواع هنجارگریزي معنایی 
ایهام در محور مجاورت و همنشینی به وجود اند.دانسته

اي از هالهشود کالم را درآید و به کمک آن میمی
ترین و توان هنريرمزوارگی فرو برد. ایهام را همچنین می

ست که شاعران و پُرراز و رمزترین شگرد ادبی دان
بی شک پی بردن به .اندسخنورانِ هنرمند از آن بهره گرفته

هاي این آرایۀ بدیعی، ما را به شناساییِ سخنان شگفتی
نماید. در ادبِ فارسی، حافظ و خاقانی رازآلودِ آنان راه می

شوکت بخاري از شاعران سدةدانند.را پیشروِ این هنر می
ایانِ تواناي ماوراءالنهر استسریازدهم هجري و از پارسی

بیشتر صنایع شعر وي سرشار از خیال انگیزي بوده وو
توان در غزل هاي وي یافت. این پژوهش بدیعی را می

هاي شوکت بخاري، انواع برآن است تا با نگاهی به غزل
مختلف ایهام را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

ها، انواع غزلشعر فارسی، شوکت بخاري، ها:کلیدواژه
ایهام.
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The Application of Amphibology in
Lyrics of Shawkat Bokhari
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Abstract
Amphibology is one of the important elements
of literary language and one of the most widely
used forms of imagery and has been considered
as a kind of semantic deviation. Amphibology
is created on the axis of adjacency and
collocation, and the language can become
mysterious with the help of it. Amphibology
can also be regarded as the most artistic and
mysterious literary technique used by
professional poets and lecturers. Undoubtedly,
the recognition of the wonders of this imagery
figure has led us to identify their mysterious
words. In Persian literature, Hafez and
Khaghani are considered to be the forerunners
of this art. Shawkat Bokhari is one of the poets
of 11th hegira century and one of the capable
Persian poets of Transoxiana. His poetry is full
of fantasies, and most of the imageries can be
found in his lyrics. This research seeks to
examine different types of amphibology
through a glance at lyrics of Shawkat Bokhari.
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مقدمه
احوال و اشعار شوکت بخاريزندگی،

»شوکت«خواجه محمدبن اسحاقِ بخاري متخلص به 
از شاعران سدة یازدهم و آغاز »شوکتا«و معروف به 

).1333: 1369ست (صفا،اقرن دوازدهم هجري
شمیسا تاریخ صحیح والدت شوکت را بر اساس 

و تاریخ وفات وي 1053ها،قرائن موجود در تذکره
). سعید 15: 1382داند (شوکت بخاري،می1111را 

نفیسی در مقالۀ زبان فارسی در تاجیکستان، در میان 
اي از نویسندگان و شاعران بزرگ فارسی هاي عدهنام

کند زبانِ تاجیک، نام شوکت بخاري را نیز ذکر می
). شوکت بخاري از نخستین 4: 1330(نفیسی،

به اوج خود سخنوران معتبرِ فرارود است که هنوز 
هاي سبک هندي را در اشعارش نرسیده، ویژگی

تجلی بخشید. منظور این است که شوکت تا اوج 
هایی ظهور صائب و بیدل، غزلیاتش را با آن ویژگی

هاي محققان به نام سبک هندي در پژوهشهابعدکه 
-98: 1387دند، مزیّن ساخت (نورزاد،شمنسوب 

سازي و ون). ملیحاي سمرقندي در جنبۀ مضم97
خلق معانی تازه، شوکت را بعد از خاقانی و کلیم 

در کاشانی، خاقانیِ ثالث نامیده و در ذکر مقام او
گوید: گونه میخارج از ماوراءالنهر به ویژه ایران این

امّا از روشنایی چون آفتاب شهرت داشت که عیان «
بود. از کوچک و بزرگ و از شاه تا گدا در ملک 

» خواهش صحبت و الفت او استایران، همه را
). حزین دربارة احوال 315: 1385(سمرقندي،
- بدایت احوالش را خود تقریر می«گوید:شوکت می

نمود که پدري داشتم صرّاف، مرا به دبستان فرستاد، 
خطّ وسوادي آموختم. چون سن رشد و تکلیف 
رسید پدر رحلت نمود، ناچار بر سر بازار به شغل 

روزي دو شد...معاشی حاصل میپدر نشسته، وجه
سوارِ ازبک نزدیک مکان من به همدیگر رسیده به 
سخن گفتن ایستادند و اسبان پا بر بساط من نهاده از 
هم پاشیده، مرا در نکوهش آنان سخنی از زبان برآمد. 
به ضرب تازیانۀ ستم آنچه خواستند کردند. مرا دل 

ارا برآمده، بشورید و همان دم، بی راحله و زاد، از بخ
).162: 1374(الهیجی،» روي به خراسان نهادم

پیشینۀ پژوهش
در مورد انواع ایهام و یافتن آن در اشعار سخنوران 

اي صورت پذیرفته نامِی ادب پارسی کارهاي شایسته
از جمله:

هاي سبک خیالی بخاري و آفرینش نام واژه«
از محمود عباسی و محمدرضا مشهدي » ایهامی

)1394.(
- بررسی ایهام تناسب و کارکردهاي آن در غزل«

اسماعیل ، از مسعود فروزنده»هاي سلمان ساوجی
ابراهیم  ظاهري عبدوند و امین طالبی، صادقی

)1393.(
از علی حیدري » ایهام تناسب در قصاید خاقانی«

).1390(و اعظم فروغی پویا
از سیاوش »سبک هندي و استعاره ایهامی کنایه«

).1390جو (حق
سازي و گستردگی آم در سبک سعدي در ایهام«

پور ملکشاه و سیدمحمد احمد غنیاز »غزلیات او
).1390نیا چوبی (مهدي
عاقله شعبانی اندلیبهاز»ایهام و مصادیق آن«

)1389.(
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از » ديـات سعـزلیـام در غـایهگیـچندگون«
اـنیديـن مهـدمحسـار و سیـتبمـراهیـم ابـراهیـاب
)1387.(

).1385(از علی حیدري» ایهام در شعر حافظ«
از احمد »هاي دستوريدگرسازي مقولهایهام و«

).1385(محسنی
).1371(از سیدمحمد راستگو»ايایهام نامواژه«
از سیدمحمد راستگو»ایهام در شعر فارسی«

).1379) و (1370(
»ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حافظ«

).1351(لدین سجادياز سیدضیاءا
آمده هیچ پژوهشی هاي به عملاما طبق بررسی
هاي آن در اشعار شوکت بخاري دربارة ایهام و شاخه

این مقاله کوشیده است تا انواع صورت نگرفته است.
ایهام را با مطالعه و مرور غزلیات شوکت بخاري، 
شاعر قرن یازده و دوازده هجري قمري مورد بررسی 

قرار دهد.

هاي تحقیقرسشپ
اري ـت بخـوکـاي شـهزلـام در غـواع ایهـان.1

اند؟کدام
آیا انواع ایهام در اشعار شوکت بخاري، طبیعی و .2

خوشایند است؟
آیا مشابه ایهامات شوکت بخاري در اشعار دیگر .3

شود؟شاعران دیده می

هاي شوکت بخاريانواع ایهام در غزل
در غزلیات شوکت بدین شده هاي بررسیانواع ایهام

:استقرار 

ایهام . 1
ترین آرایۀ این نکته که ایهام، بدیعنویسان براکثر بدیع

- کردهتأکید،ادبی و زیباترین شیوة هنر شاعري است

شاعران، اشعار«وفسکی:ـور شکلـۀ ویکتـگفتاند. به
کاربرد کالمی وهاي بیان، شگردهايبراساس شیوه

(احمدي،. »شوندمیر متمایزویژة زبان از یکدیگ
کوب، ایهام نوعی تردستی ). به تعبیر زرین58: 1370

- زیرکانه است که شاعر در آن با یک تیر دو نشان می

به طور کلی و با نگاه به ).77: 1369کوب،(زرینزند
هایی در شناسان، ایهام به معنی واژهتعاریف همۀ بدیع
م: مفهوم اول با دو یا چند مفهو،سخن اشاره دارد

تر و آشناتر است و زودتر به ذهن خواننده یا نزدیک
آید، اما مقصود گوینده این مفهوم نیست. شنونده می
است که مقصود گوینده تردورتر و بیگانهمفهوم دوم

اما به دلیل ناآشنایی و بیگانگی، پس از تأمل و ،است
درنگ در حال و هواي سخن، به ذهن خواننده یا 

ایهام بدان جهت توهیم و تخیل رسد.میشنونده 
شود که ابتدا مفهومی را که مقصود نیست به نامیده می

افکند و از آن نظر توریهوهم و خیال خواننده می
(پوشاندن) نام گرفته که مقصود اصلی و دور از ذهن 

کند.خواننده را در پوشش معنی نزدیک نمایان می
است که در محور ایهام از انواع هنجارگریزي معنایی
تر شود. براي روشنمجاورت یا همنشینی ایجاد می

نویسان شدِن مفهوم ایهام، به برخی از تعاریف بدیع
شود. البته الزم به ذکر است عربی و فارسی اشاره می

نویسان فارسی نیز به پیروي از بدیع در ادبیات که بدیع
اند. هاي خود آوردهعرب، همان معانی را در کتاب

گونه بیان خود ایهام را اینالمطولتفتازانی در کتاب 
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التوریه و یسّمی االیهام ایضًا و هی اَن یطلق «کند: می
لفظًا له معنیان قریٌب و بعید و ُیراد به البعید اعتمادًا 

).425: 1426(التفتازانی،.»علی قرینه خفیفه
مراد از ایهام آن است که لفظی دو معنی قریب و 

ته باشد و مراد گوینده با توجه به قراین خفی، بعید داش
وطواط معتقد است آگاهانه و عمدًا، معنی بعید باشد.

دبیر یا شاعر... الفاظی به کار برد که آن لفظ را دو «که
و چون سامعیکی قریب و دیگر غریبمعنی باشد:

آن لفظ بشنود حالی خاطرش به معنی قریب رود و 
(وطواط،» ی غریب بودخود معنآن لفظ،مراد از
یکی قریب لفظی ذومعنین را به کار دارد،«).39: 1362

خاطر سامع نخست به معنی قریب رود و یکی بعید،
).311: 1373(رازي،» معنی غریب باشدل،ئو مراد قا

تر اظهار معاصران نیز همان معانی را با زبان امروزي
اند:داشته

شته باشد،در کالم لفظی آورند که دو معنی دا«
دیگر بعید و مراد، معنی بعید باشد به یکی قریب و

لفظی «).349: 1362(رجایی،» معونۀ قرینۀ خفیفه...
بیاورند که داراي دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد 
و آن را طوري به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک،

).269: 1370(همایی،» به معنی دور منتقل شود
چنان نغز در سرودة خود به کار اي را آنژهسخنور وا

یکی معنایی ببرد که بتوان از آن دو معنا را دریافت:
آن را معنی شود وباره دریافت میکه نخست و به یک

دیگر، معنایی که با درنگ و کاوش دو.نامیمنزدیک می
خوانیم.برند و آن را معنی دور میدرست بدان راه می

خواست سخنور است،ترام، فزونآنچه در آرایۀ ایه
راستگو ).128-98: 1381(کزازي،معناي دور است

سخنی است داراي دو «گوید: دربارة ایهام چنین می
معناي دور که معناي اصلی است و دیگري معناي 

ها معناي دور باید دانست که در بعضی ایهامنزدیک.
» دارندهر دو معنِی برابرو نزدیک وجود ندارد و

معانی در ایهام،«). 137: 1379وحیدیان کامیار،(
دوگانه یا چندگانه در دوري و نزدیکی چندان 

). فشارکی در234: 1382(راستگو،» دوگانگی ندارند
کند و اما یک معنی را اراده...«گوید:تعریف ایهام می

سایه روشِن فضاي شعري به درمعنا یا معانی دیگر،
طور نظر نماید و به ب رنگ جلیا نیمصورت محو

: 1379(فشارکی،» دیدِ ذهن، ناپدید نگرددازکامل 
با دقت نگاهی تازه به بدیع). شمیسا در کتاب 83

اي در کالم کلمه«بیشتري به ایهام پرداخته است:
: 1381(شمیسا،» حداقل به دو معنی به کار رفته باشد

101.(
یایهام نوعی شگفت کاري و شیرین کاري ادب«

زیرا وقتی مخاطب با کمی چالش و دقت، نیز هست؛
یابد، لذت و میلش معنایی دیگر از لفظ یا عبارت درمی

ه در محور شود کبه خواندن و تأمل بیشتر می
- اساس ترکیب شکل میهمنشینـی و مجـاورت و بـر

ه یکی از عناصر مهم زبان ادب ـا ابهام کـرد و بـگی
.)10: 1394همکاران، (خلیلی و »دـیاباست، پیوند می

کاربرد ایهام در شعر شوکت:
ترسم به یک تغافِل بیجا خوَرد شکست              

پاس دلم بدار که بسیار نازك است  
)1، بیت345(غزل

رك خوردنـن و تـشکست. 1شکست خوردن:
.شکست خوردن و باختن. 2و 

نگهم بس که ز جوالن تو شوخی دارد              
م را هوس موي کمرها شدن است  امژه

)7یت ب،360زل (غ
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وآیدا کمر میـه تـی کـموی.1رها:ـوي کمـم
کمري که مثل مو باریک است.. 2

از نخل قامت تو تمّنی ثمر خوَرد           
هر کس ترا به بر کشد از عمر بر خورد  

)2یت ب،546زل (غ
ارد. واژة ثمر با معنی دور واژة بر ایهام ترجمه د

:همچنین ترکیب برخوَرد ایهام دارد با دو زیر ساخت
از عمر خود بهرة کافی را خواهد برد (عمر طوالنی .1

مند خواهد شد.از وجود یار، بهره.2و خواهد داشت)
استعاره مصرحه از .2و زمان زندگی .1عمر: 

.معشوق
زاهدا چند زکف، جاِم مِی ناب نهی

راب نهیپشت چون صورِت آیینه به مح
)1یت ب،185زل(غ

یکی از .2و سطح داخلی دست یا پا .1: کف
اشکاِل انحالِل هوا در مایعاتی که گرم یا تکان داده 

مانند کِف حاصل از حِلّ صابون در آب ... .شوندمی
یا کِف حاصل از جوشاندن برخی مواد که در سطح 

.)2/2290، 1385شوند (دهخدا، مایع، جمع می
صد سرزنش تا جان، گرفتاِر تن است خوَرد می

خار چون ماَند به پا، آهن رباِي سوزن است 
)1یت ب،358زل(غ

،نکوهش.2و بر سِر کسی زدن .1: سرزنش
.)2/1678، 1385سرکوفت (دهخدا، وتوبیخ ، مالمت

چنین است بیت زیر: 
به دلتنگی قناعت کن که دور از سرزنش باشی

از نیشتر باشد رِگ چیِن جبین را کی خطر 
)5یتب،607زل(غ

گفت نیامدي به چمن امشب و هوا می
که ماِه چارده و بادة دو ساله عبث 

)2یتب،459زل(غ
گازي بی رنگ و بی بو که گرداگردِ زمین .1هوا: 

کنند را فرا گرفته و جانداران و گیاهان از آن تنفس می
وعشق.2و )2/3185، 1385..... باد، نسیم (دهخدا، 

.محبت (همان)
آید به چشم او خِط یاقوت، خوِن ُمرده می

گیرد سیه مستی که سرمشق از خِط پیمانه می
)4یتب،559زل(غ

رگۀ دروِن سنگ قیمتی و .1: خِط یاقوت
هاي یاقوت مستعصمی نوشته.2و گرانبهاي یاقوت 

(خطّاِط معروف و مشهور قرن هفتم هجري). چنین 
است بیت زیر:

ادة لعل لبت، نشئۀ رنگین دارد ب
این بزم، خِط جام ُبَودخِط یاقوت در

)2یتب،718زل(غ

به سردارند سوداي خِط سبِز بُتان، شوکت! 
همانا سرنوشِت تیره بختان، خطِّ ریحان بود 

)7یتب،721زل(غ
خِط سبز و تیره همچون گیاه و .1خِط ریحان: 

ه یکی از شش خِط (ماننِد) خِط ریحان ک.2و ریحان
اختراع شدة ابن مُقله و زیبا و ارزشمند است. 

را با خواجو کرمانی خط یاقوت و خط ریحان 
:ایهام در یک بیت آورده است
نموده لعل لبت از خِط یاقوت

بنفشه ات خِط ریحان نوشته بر نسرین 
)478: 1374کرمانی، ي(خواجو
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ایهام استخدامی . 2
گونه است:این نوع ایهام، بر دو 

. اسم یا فعلی دو معنی داشته باشد و در هر 1
یک از دو معنی، با اسم یا فعل دیگري از کالم ترکیب 

(اسم با فعل و فعل با اسم).است
اي . لفظی داراي دو معنی باشد و در کالم، واژه2

با ضمیر بیاورند که دو معنی دیگر واژه، راجع باشد
).103: 1375(شمیسا،

ن است که لفظی داراي دو یا چند استخدام آ«
معنی باشد و آن را طوري در نظم و نثر بیاورند که با 

معنی دیگري یک جمله یک معنی و با جملۀ دیگر
داشته باشد، یا از خوِد لفظ، یک معنی و از ضمیري 

» گردد، معنی دیگر اراده کندکه به همان لفظ برمی
).17: 1382(موسوي،

گاهی وجه ت استخدام،وجه شبه دوگانه یا صنع
به شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبهٌ

بار عقلی بار حسی و یکمعنی دیگري دارد و یک
).100: 1371(شمیسا،است

گریزي اي کبوتر چند از مکتوب من               می
ام آخر بیاض سینۀ شهباز نیست نامه

)2یت ب،424زل (غ
.2و با توجه به سینۀ شهبازسفیدي. 1بیاض: 

پاکنویس با توجه به نامه که ایهام موشح است.
تندخویی شرر از چشم سیاه تو گرفت             

سرمه چون سوخته آتش ز نگاه تو گرفت  
)1یت ب،454زل (غ

پارچۀ کهنۀ سوخته که بر آن از سنگ .1سوخته:
/2، 1385چقماق آتش گیرند. حّراق، حرّاقه (دهخدا، 

.عاشق، شیفته (همان).2و ) 1725
کند جانان حساب عاشقان خود    مکرر می

شمرد از بس که ما را خاك، باشد سبحه در دستش
)2یت ب،847زل (غ

شمردن با حساب به معنی حساب کسی را 
رسیدن و با خاك به معنی خوار و خفیف پنداشتن 

توان چنین است. در یک زیرساخت معنایی دیگر می
رداشت کرد که معشوق ما همیشه حساب عاشقاِن ب

اما من را در زمرة عاشقان خود فراوان خود را دارد،
پندارد.آورد و خوار وخفیف میبه شمار نمی

کوه و صحرا شده از جلوة شیرین رنگین                
جاده را کرده رگ لعل، پی گلگونش  

)4یت ب،866زل (غ
داراي دو در واژة گلگونش»ش«ضمیر 

رد پاي سرخ رنِگ شیرین، جاده . 1: زیرساخت است
رد پاي اسب شیرین به نام .2و را رنگین کرده است

گلگون، جاده را رنگین کرده است.
خطت نگشته سبز هنوز از بهاِر حسن                  

کشم  بوي بنفشه از ُگِل روي تو می
)2یت ب،982زل (غ

دن و استشمام کردن  ، بو کشیفعل کشیدن با بو
به معنی خط کشیدن، رسم کردن و نوشتن.با خط

فغان که چرخ به بزمش چو شمع کشته مرا           
اي تمام کنم  امان نداده که نظاره

)4یت ب،996زل (غ
براي شمع به معنی خاموش کردن » ُکشتن«واژة 

و براي شاعر به معنی به قتل رساندن است.
ر و جان، غباِر جسم نیست سدِّ راِه ما سبک

یوسِف ما چون صدا از چاه می آید برون 
)2یتب،1085زل(غ
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برون آمدن: وجه شبه است. یوسف، استعاره از 
به است. برون آمدِن روح از ٌروح و مشّبه. صدا، مشبّه

بدن با برون آمدنِ صدا از چاه، متفاوت است. 
گفت از آن چشم سیه، مصرِع فردي ، شوکت 

ردیفش همه چون مدِّ نگه، مژگان است که
)4یتب،357زل(غ

. ، بخشی از ردیف استمژگان: در غزل مورد نظر
در بیت فوق این واژه، استخدام دارد با مصرع و مِدّ 

شود. واژة مژگان با نگه در معناي نگه، متفاوت می
- مشهور خواهد بود و در معناي ادبی ردیف بیت فوق

است.357الذکر و غزل 
از ناتوانی چون مژه کوته قدم افتاده ام 

پیِش َره، جوالنِ من، نّظاره، سِدّ آهن است 
)8یتب،360زل(غ

شبه است، مشّبه خود شاعر کوتاه قدم بودن: وجه
. استو مشبّه به مژه 

چون شمع دراین بزم زبانی که تو داري 
از بس که دراز است زیاد از دهن تست 

)1یتب،411زل(غ
به (شمع) دو معناي با مشبّه (تو) و مشبّهٌن درازي:زبا

متفاوت دارد. 
می خورم شوکت! به یاِد لعل او خوِن جگر

از دل من غنچه، تعلیِم قدح نوشی گرفت
)5یتب،455زل(غ

ه است که با شاعر ـه شبـوشی: وجـدح نـق
به و غنچه، مشبّه داراي دو ی مشّبهٌـت) یعنـ(شوک

معناست. 
ز فغان، زندگی جاوید استبستِن لب

گرددرشتۀ آه چو شد پاره، َنفَس می
)3یتب،489زل(غ

به (رشته)مشبهٌ.2و مشبه ( اَه).1:پاره شدن
عمر از بََرم گذشت چو معشوِق بی وفا

خوش نسبتی به مردِم عاَلم، درست کرد
)4یتب،535زل(غ

ت ـان و فرصـر = زمـه (عُمـمشب.1: گذشتن
.معشوق.2وزندگی)

ایهام اشاري. 3
ایهام اشاري آنجاست که سخن در حال و هوایی و به 

د که  افزون بر معنی مقصود، به شواي پرداخته گونه
و آن معنی یا نکته معنی دیگري نیز اشارت داشته باشد

و همین معنی را نیز فرایاد خواننده و شنونده  بیاورد
دارد تا سخن نکتۀ اشاري است که گوینده را وا می

اي سامان اي ویژهخویش را در حال و هواي اشاره
).61: 1370(راستگو،دهد

کرشمه مست ز ُشرِب مدام او باشد     
سواِد چشِم بتان، خِطّ جاِم او باشد  

)1یت ب،632زل (غ
واژة مدام یک قید به معنی دائم است و در معناي 

ه معنی دُوِر به معنی شراب هم هست. واژة سواد ک
با دیدن واژة خط، دانش استنزدیک آن مردمک 

واژة خط با در دهد.خواندن و نوشتن را نیز معنی می
معنی عالمت و نظر داشتن هفت خط جام جمشیدي

نوشته را هم دارد. 

اي       شیرین چه دل به روي شکرخواب کرده
زند چون جوي شیر، فیض َسحَر موج می

)7یت ب،687زل (غ
.همسر خسروپرویز.2و قید حالت .1:ینشیر
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همسر .2و از و شیرین ـواب نـخ.1: شکر
.خسرو پرویز

کلیمم و ید بیضا در آستین دارم            
پُر از تََبسُِّم یوسف ُبَود لَِب چاهم   

)4یت ب،1001زل (غ
هاي چاه با لب.2و لبه و کنارة چاه.1: واژة لب

یت در فضاي اشاره به سرنوشت توجه به واژة تبسم ب
یوسف پیامبر (ع) سروده شده و سامان یافته است.

ایهام پارادوکس. 4
اي از ایهام تضاد است، این ایهام پارادوکس که گونه«

است که از همنشینِی محورهاي ایهام تضاد، ترکیب یا 
مضمونی پدید آید که به ظاهر پارادوکس و خالف 

ه به راستی و در باطن، چنین اید، بی آنکآمدِ عادت بنم
.)89: 1379(راستگو، » باشد

زبس خواِب پریشان، دلنشین افتاده ، شوکت را
زموِج بوي سنبل بهِر بالین پود و تار آَرد

)7یتب،499زل(غ
دلنشینِی خواِب پریشان، ترکیبی پارادوکسی 

ده که خواب او پریشان و کرزیرا شاعر ادعا ؛است
هاي بوي سنبل که تار و پود موجآشفته است که قطعاً 

در این پریشانی نقش دارند و از طرف ،اندبالین او شده
. استدیگر خواب شاعر دلنشین و شیرین نیز 
محیِط شعله، خطرناك، ما به ِکشتِی َخس

ایم که باد مراد برخیزدنشسته
)3یتب،566زل(غ

زیرا ؛محیِط شعله ترکیب پارادوکسی است
دریاي بزرگی که گِردا ِگرِد واقیانوسمحیط به معناي

.)2/2631: 1385(دهخدا، جهان را فرا گرفته است
آب و آتش از عناصر اربعه هستند که با هم تضاد 

تصویر اقیانوِس شعلۀ آتش، تصویري ،بنابراین.دارند
پارادوکسی است. 

هاي خطرناك، ِکشتی، برخاستن باد مراد در واژه
اقیانوس نقش دارند.تثبیت محیط به معناي

ایهام و پارادوکس: ایهام که مشخصۀ اصلی شعر 
را ردیابی » پارادوکس«توان از آنها میوحافظ  است
.)94: 1395زاده، زاده و قربانکرد (رسول

ایهام تام . 5
بیش از دو معنی داشته آن است که کلمۀ موردنظر،«

ادت ) و اگر از سه معنی زی182: 1376(انوشه،» باشد
اند بَُود، ایهام ذوالوجوه خوانند و تا هفت معنی آورده

).110: 1369(واعظ کاشفی،
کشد        مانی چو نقش آن صنِم مست می

کشد رسد به ساعد او دست میچون می
)1یت ب،641زل (غ

کشد، با واژة واژة دست در ترکیب دست می
ساعد ایهام ترجمه دارد. ترکیب دست کشیدن داراي 

مانی .1اند از: که عبارتچند زیرساخت معنایی است
- رسد، دست از کار میتا به قسمت ساعد تصویر می

شود، از عهده کشیدن ساعد مانی ناتوان می)الفکشد.
- مانی مجذوب و بسیار شیفته می)ب.آیدیار برنمی

رسد دست مانی تا به قسمت ساعد تصویر می. 2شود.
کشد. خود را بر آن می

بود از تلخِی کامم خبر، شیرین دهانان را     ن
به طوماِر بیاِض جوي شیر آخر، رقم کردم 

)4یت ب،955زل (غ
هان و شیرین درویان خوشزیبا.1: دهانانشیرین

.3و مزه و طعم شیرین که با تلخی تضاد دارد.2،لب
معشوقۀ فرهاد که با جوي شیر تناسب دارد.  
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نه من سرگشتگی دارم      به دور لعل او تنها 
کند یاقوت را سنگ فالخن رنگ گردیدن 

)4یت ب،1042زل (غ
گرداگرد و .2،دوران و هنگام.1:واژة دور

.گردش و حرکت.3و پیرامون 
ها        غباِر خاطِر اَیّامم از رنِگ َتَعلُّق

جبیِن خاِك چین دارد زنقِش بوریاي من 
)6یت ب،1077زل (غ

: د گونه خواندـه چنـوان بـتاع اول را میرـمص
غبار .2و ها غبار خاطِر ایام هستم از رنگ تعلق.1
.1: . مصراع دومها ...گ تعلقـن از رنـام مـاطر ایـخ

چین خاك چین = خاك چیدننده، خاك جبیِن خاك
چین: چین و چروك با توجه .2، آلودبردارنده یا خاك

- ور چین با توجه به واژهچین: کش.3و به واژة جبین 

.هاي رنگ و نقش

. ایهام تبادر6
اي از کالم، واژة دیگري را که با آنواژه«آن است که 

صداست به ذهن متبادر کند. شکل یا هم) هم(تقریباً 
شود با کلمه یا اي که به ذهن متبادر میمعموًال واژه

: 1375(شمیسا،» کلمات دیگري از کالم تناسب دارد
106.(

گردد از زخِم دِل خویش سیه مست غزال          
اگر از بال بط بادة ُپر، تیر شود 

)3یت ب،744زل (غ
و واژة پَر را با توجه به شنیدن واژة بال واژة ُپر

به ذهن خواننده متبادر شود.
بَُود شوکت! عالج از بادة شیراز دردم را        

که ساقی دیده از دیوان حافظ بارها  
) 8یت ب،988زل (غ

واژة َدرد در ارتباط با واژة بادة شیراز، واژة ُدرد 
آورد.را به ذهن مخاطب می

ما گردباد وادي صبر و تََحمُّلیم        
ایم چون خاك در طلسم نشستن نشسته

)4یت ب،1009زل (غ
واژة ِگرد در ترکیب گردباد، در ارتباط با واژة 

کند.یخاك، َگرد را به ذهن متبادر م
مرو از مصر، همراِه نسیِم بوي پیراهن

ها افتاد تا شد از وطن بیرون که یوسف را چه
)4یتب،1092زل(غ

، »یوسف«هاي به سبِب وجوِد واژهدر بیت باال
واژة » رـمص«و » مـنسی«، »نـوط«، »راهنـبوي پی«
و شنوندهرا به ذهن خواننده ]چاه[، واژة ]هاچه[

متبادر می کند.
حیا گلرنگ گشتی رنِگ ُگل، شرمنده شداز

مُردة فیروزه از یاِد عقیقت زنده شد
)1یتب،596زل(غ

را » حنا«واژة و»حیا«با توجه به واژة رنگ، واژة 
رساند.به دهن می

. ایهام ترادف7
هاي سخن اي از واژهایهام ترادف آنجاست که واژه«

ر از همان اي دیگدر معنایی جز معناي مقصود، با واژه
).74: 1370(راستگو،» معنی و مترادف باشدسخن هم

ز گرِم رفتِن من الله زار گشت بیابان               
زجوِش آبله ُگل کرده نوبهاِر سراغم 

)9یت ب،985زل (غ
دانۀ ریز که .2و فراوانی و جوشش .1: جوش
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هاي کوچک که از بر پوست بدن ظاهر شود. دانه
هاي چربی بر پوست به خصوص صورت التهاب غّده

با آبله ،)898-1385:1/9(دهخدا، شودظاهر می
مترادف است.

ایهام ترجمه. 8
اي را که داراي دو یا چند معنی است به کار شاعر واژه

به طوري که معنی دور و غیر مورد نظر، ترجمۀ ؛بَرَد
ایهام تناسب معناي در.واژة دیگري در آن بیت باشد

ایهام دروبا واژة دیگر به نوعی تناسب دارددور 
ترجمۀ واژة دیگر در آن بیت ترجمه، معناي دور،

است.
بَُود سواِد چمن، سایۀ مغیالنم               

سیه بهاِر جنون، دیدة غزاالنم  
)1یت ب،996زل (غ

سیاهی که در معنی دوم .2و حوالی .1: سواد
.استهارترجمۀ واژة سیه در ترکیب سیه ب

دلم گردید از داغ بُتانِ پُر ستم، روشن                
چراغ کعبه شد از آتش سنگ صنم روشن  

)1یت ب،1046زل (غ
ها در از پرستیدنی.2و زیباروي .1: واژة بت

.استمعناي دوم ترجمۀ واژة صنم 
پاي من آبله دارد ز َرِه ُگل، شوکت!                  

ِت من و دامِن خار و َخسَکی  بعد ازین دس
)6یت ب،1170زل (غ

خار که واژة خار در .2و نام شاعر .1: شوکت
مصرع دوم ترجمۀ آن است.

به عیِن گریه کردم یاِد سرِو او از این شادم 
که اشک از دیدة من، نقِش او را در کنار آَرد

)3یتب،499زل(غ

عین: واژة عین در بیت به معناي چشمۀ آب 
ولی در زبان عربی ترجمه دیده (اسم) و چشم ،تاس

نیز تواند بود. 
کار خویشتن آگاه           ]عاقیت[بود ز

کسی که قسمت امروز بهر فردا خورد  
)4یت ب،544زل (غ

به معنی روزي که با معناي دورِ واژة :قسمت
یعنی بهره و روزي ترادف دارد. معنی نزدیک واژة ،بهر
، حرف اضافۀ براِي است.در این بیتبهر

. ایهام تضاد9
معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم، رابطۀ 

).103: 1375تضاد داشته باشد (شمیسا،
در ایهام تضاد هیچ معنی ضدي به کار نرفته، بلکه 
شاعر یک تضاد خیالی پدید آورده است. ایهام تضاد 

و تنها کاربرد، برابر با ایهام تناسب استدر ساخت و
ند.هستدر معنی ایهامی متفاوت

ها شوکت شد از شعر تو نورانی             بیاِض دیده
توان بُردن سوادش را  ها میبه طوماِر زبان

)5یت ب،73زل (غ
واژة بیاض در معنی نزدیک به سفیدي چشم نظر 

که با توجه به واژة استدارد و معنی دور آن پاکنویس 
دیِک سیاهی و معناي دوِر رونوشت سواد به معناي نز

نویس، ایهام تضاد ساخته است. و نیز پیش
عهِد شباب رفت، مِی سال دیده کش              

ساغر به طاِق ابروِي قِدّ خمیده کش 
)1یت ب،856زل (غ

کهنسال و پیر که .2و شراب کهنه .1: دیدهسال
متضاد واژة شباب است.

هجرست که نیست        کوهکن را چه غم از تلخی 
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غنچۀ الله کم از لعل لب شیرینش 
)5یت ب،868زل (غ

طعم و .2و معشوقۀ فرهاد کوهکن .1:شیرین
مزة شیرین که در معناي دور با تلخ تضاد دارد.

چو مردمک نروم از سیاه خانۀ خویش  
بیاِض دیده کند کاِر پرتِو ماهم  

)5یت ب،1001زل (غ
حلقۀ (عنبیه واه در ترکیب سیاه خانهواژة سی

تیرة دور مردمک) در ارتباط با واژة بیاض ایهام تضاد 
سازد.می

من و روي عرقناکی که از فیض تماشایش     
توان کردن نگاه خشک خود را بوسۀ تر می

)2یت ب،1036زل (غ
.2و زده رتـده و حیـاه مانـنگ.1: کـواژة خش

.خشک مقابل تر
تر مقابل خشک که .2و تازه و بدیع .1: ترواژة 

ند.هستدر معناي دوم با هم متضاد
]برنخاست[یک عزیز آخر زمصِر سربلندي 

یوسف پستی مگر شوکت ز چاه آید برون 
)4یت ب،1083زل (غ

ءواژة سربلندي به معنی عزت و افتخار که جز
دوم آن (بلندي) با واژة پستی که در شعر به معنی در

ایهام تضاد چاه افتاده و در پستی قرار گرفته است،
سازد.می

به داِغ مهر فشاَند نمک تَکَلُِّم او              
به شیر صبح شکر افکند َتبَسُّم او  

)1یت ب،1109زل (غ
کانیِ سفید رنگِ شور مزه .2و مالحت .1:نمک

که با توجه به معنی دوم، با شکر ایهام تضاد دارد.
شود روشن بیاضم از سواِد چشِم او           تا 

خامه بادامی تراشیدم به یاد چشم او
)1یت ب،1110زل (غ

.سفیدي.2ودفترچه و پاکنویس.1:واژة بیاض
با توجه به کهنویس پیش.2و سیاهی .1:سواد

معناي دوم واژة بیاض با هم متضادند.
احواِل سیه بختِی شوکت شده روشن

ِر شب و صفحۀ روزي که مرا هست از سط
)5یتب،414زل(غ

یعنی آشکار و واضح» روشن شده«روشن: در 
ایهام تضاد دارد.» بختیسیه«با واژة سیه در ترکیبِ که

فلک ِز انجمِن عشرِت مدامم بُرد
اگر به داِد خُمارم رسید جامم ُبرد

)1یتب،525زل(غ
به «عبارِت در بیت باال بخشی از » داد«داد: واژة 

است در معناي به یارِي او شتافتن» داِد کسی رسیدن
.)1385:1/1219دهخدا، از کسی دفِع ستم کردن (و

» بُرد«اسم است و با واژه » داد«به بیان دیگر واژة 
ایهام تضاد دارد. 

ایهام تناسب.10
هاي روشن ایهام است با این توضیح که تنها از مصداق

ه در سخن حضور داشته باشد، یکی از دو معنی واژ
هایی از کالم رابطه و اما معنی غایب با واژه یا واژه
ایهام «).42: 1382تناسب داشته باشد (موسوي،

هاي بدیع تناسب شکل دیگري نیز دارد که در کتاب
بدان پرداخته نشده و آن چنان است که شاعر دو یا 

ه فقط برد که از هر واژچند واژة دو معنایی به کار می
ها یک معنی در شعر مطرح است، اما معناي دوم واژه

ایهام تناسب ).62: 1389(انوري،» با هم تناسب دارند
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به وجود »النظیرمراعات«و »ایهام«از تلفیق دو آرایۀ 
آید.می

- ام در محور افقی شعر موقعی برقرار میـانسج

شود که تعبیر عنصري در بیت وابسته به عنصر دیگر 
ن بیت باشد؛ یعنی یک عنصر، عنصر دیگري در هما
فرض خود قرار داده و با مراجعه به آن، عنصر را پیش

- پیوند و جاذبه،به عبارت دیگر.پذیر شوددیگر درك

اي میان کلمات دو مصراع وجود دشته باشد. ایهام 
ترین عوامل تشکل تناسب و به طور عام تناسب از مهم
ستگی بیت است و و استحکام فرم درونی شعر و پیو

- هاي دقیق سبک شناسانه میدقت در آن منجر به یافته

.)12: 1393شود (فروزنده و همکاران، 
کشد می ناب                   مدام چشم سیاه تو می

ندیده است کسی بی پیاله نرگس را 
)2یت ب،69زل (غ

مًا وئواژة مدام در معناي نزدیک به معنی قید دا
که با استناي دور به معنی شراب همیشه و در مع

سازد.هاي می و پیاله تناسب میواژه
کسی الف قدح نوشی زند بزم خموشی را      

که دُرد لفظ در پیمانۀ او صاِف معنی شد 
)4یت ب،600زل (غ

در واژة صاف که به معنی بی غل و غش است،
هاي ُدرد، قدح معنی دور خود شراب است که با واژه

ه تناسب دارد. و پیمان
تر از شهِد هنر، شهدي       نباشد در جهان شیرین

به جوي شیر اگر فرهاد افتد در شکر غلطد
)2یت ب،649غزل (

واژة شیرین با دو معناي مزة شیرین است و  در 
و جوي شیر معنی دور خود با واژگان فرهاد، شکر

تناسب دارد.

بود     بِط می همچو طاووس از نشاط امشب خرامان 
تذرِو شعلۀ آواِز مطرب، بال افشان بود  

)1،ب721(غ
واژة بط به معنی ظرف شراب به شکل مرغابی 

اي دهـم پرنـه اسـود کـی دور خـه در معنـاست ک
هاي طاووس و تذرو تناسب دارد.با واژه،باشدمی

هواي عالِم آبم چو موج زد شوکت            
م سفینۀ خویش به بحِر این غزل انداخت
)6یت ب،896زل (غ

در این بیت واژة بحر در معنی نزدیک خود با 
نظیر دارد و در الهاي آب، موج و سفینه مراعاتواژه

معنی دور با توجه به واژة غزل، بحر عروضی در شعر 
آورد.را به خاطر می

به یاد ساده عذاران چنان زخود رفتم             
سواِد لشکِر خط که شد ز دور، نمایان،
)3یت ب،906زل (غ

دانش .2و سیاهی و حوالی شهر .1:سواد
.خواندن و نوشتن

.2و موي تازه رستۀ صورت و بناگوش .1: خط
نوشته که در معنی دوم با معنی دوم سواد تناسب دست
دارد.

نبود از تلخِی کامم خبر، شیرین دهانان را        
ر رقم کردم  به طوماِر بیاِض جوي شیر آخ

)4یت ب،955زل (غ
دهان و شیرین زیبارویان خوش.1: دهانانشیرین

.3و مزه و طعم شیرین که با تلخی تضاد دارد.2،لب
معشوقۀ فرهاد که با جوي شیر تناسب دارد.  

گردد عیان   از فروِغ ُحسن، خِطّ او نمی
آید به چشم  جوهر از آیینۀ روشن نمی

)3یت ب،979زل (غ
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.2و موي تازه رستۀ صورت و بناگوش .1: خط
.نوشتهدست

مایِع درونِ .2و گوهر، اصل هرچیز .1: جوهر
دوات که در معنی دوم با خط ایهام تناسب دارد. 

خوانم                  خط ترا به غلط مشک ناب می
خوانم را ورق آفتاب میو رخ ت

)1یت ب،999زل (غ
وي تازه ُرسته بر صورت و واژة خط به معنی م

خوانم و هاي میبناگوش است که در ارتباط با واژه
خوانم در ورق، معنی نوشتن است و همچنین واژة می

،شمارم استپندارم و میهر دو مصراع به معناي می
هاي خط و ورق ایهام تناسب دارد.پس با واژه

سواد من ز دم تیغ یار شد روشن                 
خوانم کستۀ جوهر چو آب میخط ش

)2یت ب،999زل (غ
سواد که در این بیت به معنی تاریکی و سیاهی 

هاي خط شکسته، جوهر و در ارتباط با واژهواست
به معنی دانش خواندن و نوشتن است و خوانممی

ایهام تناسب دارد.
چشم از لباِس عاریه پوشد َحرَم اگر                 

من صحراي خویشتن سازد قبا ز دا
)3،ب1034(غ

دامن لباس .2و کناره و پیرامون .1: واژة دامن
هاي لباس و قبا تناسب دارد.که با واژه

گلزاِر جمالت ِز خط و َطرِف بُناگوش 
دارد ُگِل شب بوي و نسترِن صبح

)3یتب،461زل(غ
َطرف: واژة طرف در بیت باال به معناِي گوشه و 

عناي چشم با خط و بناگوش، اما در م،کنار است
تناسب دارد. 

در و در بیِت زیر، خط در مصراع دوم با یاقوت 
مصراع نخست با پیمانه ایهام تناسب دارد:

آید به چشِم او خِط یاقوت، خوِن ُمرده می
گیردسیه مستی که سرمشق از خِط پیمانه می

)4یتب،559زل(غ
همچنین است بیت زیر:

رنگین داردبادة لعل لبت، نشئۀ
خِط یاقوت در این بزم، خِط جام ُبَود

)2یتب،718زل(غ
از بس که دلم وحشت ازین دشت گرفته است

َِرم آهو به نظر چین کمند استموجِ 
)3یت ب،325زل (غ

کشور چین را واژة چین: با توجه به واژة آهو،
شکن آورد، اما در اصل به معنی چین وبه خاطر می
کمند است.

کان کی زند سر حرِف بی مغز                         ز پا
کف از آِب گهر پیدا نگردد  

)2یت ب،485ززل (غ
واژة سربخشی از ترکیب سر زدن است به معناي 

ولی معناي دیگر آن ،ظهور کردن چیزي و ظاهر شدن
که با مغز تناسب دارد.استعضو بدن 

ایهام توکید.11
اما در هر جا معنایش ،ر شوداي تکراآن است که واژه«

تفاوت ایهام توکید ).182: 1376(انوشه،» تفاوت کند
جایگاه قرارگیري درون بیت است با ایهام عکس در

که در ایهام عکس، بین دو کلمه فاصله وجود دارد در 
آیند.حالی که در ایهام توکید، دو واژه در پی هم می

نیسترشتۀ َنظّاره، خودبین را کم از ُزنّار 
چشم پوشیدن زخود، خود را مسلمان کردن است
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)6یت ب،363زل (غ
خود اول به معنی وجود و نفس و خود دوم 

ضمیر مشترك در معنی خویشتن است.
تر      تر و من، َدرد پیشهمعشوق، دل شکن
تر ز سنگ و من از شیشه شیشه تراو سنگ

)1یت ب،826زل (غ
است.سنگ اول صفت و به معنی سخت 

امشب که به یادش مِی گُلفام کشیدیم          
تصویِر لِب او به لِب جام کشیدیم 

)1یت ب،1021زل (غ
واژة لب اول به معناي عضو بدن و دوم به معناي 

لبه و کناره است.
نباشد سیِر دَوِر عارفان جز حلقۀ ذکري            

ز وحدت باز تا وحدت ُبوَد یک سبحه گردانی
)4یت ب،1179ل ز(غ

یکی شدن و .2و انفراد و تنهایی .1:وحدت
اجتماع و اتصال.

(چندخوانشی)ایهام چندگونه خوانی.12
ایهام چندگونه خوانی آنجاست که واژه یا عبارتی را 
بتوان به چند گونۀ درست خواند و از هر خواندن 

پذیري سخن، ساز چند خوانشزمینهمعنایی برداشت.
توان با تغییر تکیه آن را دوگونه ي است که میاگاه واژه

: 1370(راستگو،خواند تا معنی متفاوت از آن برآید
52.(

ها          دِر نظّاره را از بس به رویم بسته پیري
کنم از روزِن عینک تماشا نو خط خود را 

)1یت ب،52زل (غ

اما با ،ترکیب نوخط به معناي یار نوجوان است
- خط و دستخط یادآور دستژة عینک،توجه به وا

خوانی که زیرساخت ایهام چندگونهنوشته نیز هست.
کنم از روزن عینک باشد:معنایی آن به این شرح می

تماشا نو، خط خود را: به سبب پیري عینک به چشم 
کنم از روزن کنم.زنم و از نو، خط خود را تماشا میمی

عینک به یار از روزنۀنو خط خود را:عینک تماشا،
نگرم.نوجوان خود می

بستِن لب ز فغان، زندگِی جاوید است      
گردد َنفَس میرشتۀ آه چو شد پاره،

)3یت ب،489زل (غ
تبدیل به نَفَس . 1: گرددزیرساختِ معنایی نَفَس می

یابد.نَفَس در جریان است نفس، ادامه می.2و شود می
مردم را          طمع چندان رسا افتاد بهِر رزق،

که گندم، زخِم دندان بیشتر از نان شدن دارد  
)1یت ب،512زل (غ

شترین زخم را از گندم بی.1مفهوم مصراع دوم: 
گندم بیشتر از نان شدن زخم دندان .2نان شدن دارد. 

دارد.
زکویش بس که سرتا پاي سودا آمدم شوکت   

به ره نقش قدم را شور رفتارم نمکدان کرد
)5یت ب،536زل (غ

.قدِم من.2و قِد من .1: قدم
ایهام تام: شور به معناي نشاط و معنی دوِر مزة 
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رسد.شور است که با نمکدان به ذهن می
شوکت به کُنِج خلوت، تنها نشین نباشد         
نماید دارد زبس لطافت، یارش نمی

)5یت ب،786زل (غ
لطافت دارد یارش از بس .1:نمایدیارش نمی

شوکت .2شود. شود و به چشم دیده نمینمایان نمی
نیازي به یار و همنشین احساس از بس لطافت دارد،

کند.نمی
اند از یک گریبان کفر و ایمان، سَر           برون آورده

بود تاِر لباِس کعبه، زُّناري که من دارم  
)2یت ب،965زل (غ

: نایی استمصراع دوم داراي دو زیرساخت مع
تاِر لباِس کعبه .2ِر من از تاِر لباِس کعبه است. ُزنّا.1

از ُزنّار من است. 
وجودي، َخلق، محتاِج منند      چون هوا با بی

َکشَد هر کس َنفَس، دارد به کف، دامان من  می
)2یت ب،1073زل (غ

.1: ودـشده میـورت خوانـمصراع دوم به دو ص
.2.   کشدن من را به کف میهر کس نفس دارد، داما

کشد، دامان من را به کف دارد.هر کس نفس می
ها           غباِر خاطِر ایّامم از رنِگ َتَعلُّق

جبیِن خاك چین دارد زنقش بوریاي من  
)6یت ب،1077زل (غ

.1د:ـوان به چند گونه خوانـتراع اول را میـمص
غبار خاطر .2ها غبار خاطر ایام هستم از رنگ تعلق

.ها ...ایام من از رنگ تعلق
چین دارد چین داشتنجبینِ خاك.1: مصراع دوم
جبینِ خاك چین از نقش بوریاي . 2(چروك دارد). 

ترین و پرکاربردترین یکی از برجسته«.ثیر داردأمن ت
» چین«هاي مکان براي ساختِن تصاویر ایهامی، نام نام

چین با کشور.)174: 1394است (عباسی و مشهدي، 
(خاكِ چین = ترکیب هاي رنگ و نقشتوجه به واژه

اضافی).
کی ازین سان از دلم آن حورزاد آید برون        

بالد خیال او ز یاد آید برون  بس که می
)1یت ب،1081زل (غ

فراوان.زیاد به معنی بسیار و.2و از یاد.1:زیاد

. ایهام عکس13
م، با تغییر معنی در آخر هم آورده آن است که واژة ُمقَدَّ 

در واقع از نوعی جناس استفاده شود (انوشه،وشود
1376 :182.(

بزِم عشق است و بَود بادة دیگر اینجا          
گردِش رنگ بود، گردِش ساغر اینجا  

)1یت ب،5زل (غ
واژة گردش در اول مصراع در زیرساخت معنایی 

دن و در آخر حرکت و تحول و رنگ به رنگ ش
- گردیدن و دور زدن شراب در بزم معنی میمصراع،

دهد که ایهام عکس ساخته است. 
زینهار از خود مشو ُدور و به حق نزدیک باش   
تر خود ُبَود کس از رِگ گردن به خود نزدیک

)3یت ب،824زل (غ
خود در آغاز مصراع دوم، حرف ربط به معنی 

ضمیر د در آخر مصراع،خو.2باشد. ولیکن یا اما می
مشترك به معنی خویشتن است.

. ایهام کنایی14
آنجاست که کانون ایهام واژه یا ایهام کنایی یا مجازي،

اي که افزون بر ترکیبی کنایی و مجازي باشد، به گونه
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پذیرش مفهوم رایِج ترکیبی و کنایی، مفهوم تحلیلِی 
).1370:57(راستگو،اجزاء خود را نیز پذیرا باشد

به یاد ساده عذاران چنان زخود رفتم    
که شد ز دور نمایان سواد لشکر خط  

)3یت ب،906زل (غ
از خود .2و از خود سفر کردم .1: ز خود رفتم

.بیخود و مدهوش شدم
َکَشد چمِن ما ز باغبان، مِّنت           نمی

خورد اینجا  صنوبر از دل خود آب می
)3یت ب،2زل (غ

استحور ایهام در این بیت، ترکیب از دل خود م
به دلخواه و سِرخود .1هاي معنایی آن که زیرساخت

و ایهام کنایی را باشد میاز راه دل و قلب خود .2و 
ساخته است.

قدرداِن وصل شد تا گشت شوکت، ُدور از او         
تا قدم نگذاشت بیرون از بهشت آدم نشد 

)5یت ب،645زل (غ
دارندة اعتبار و منزلت یا نیک تربیت «.1: م شدنآد

مانند .2و )1385:24/1(دهخدا،»شده، مؤّدب
حضرت آدم(ع) شدن.

بس که شوکت همه شب چشم ترا دید به خواب              
پر برآورده ز تیر نگهت بالینش  

)7یت ب،868زل (غ
.2و داراي پر شدهپر درآورده و.1: برآوردنپر

ادي دیدن تو به پرواز درآمده.از ش

ایهاِم ُمهَّیا.15
آن است که عبارت، آمادگی پذیرش ایهام را نداشته 
باشد، اما گوینده با اعمال تصرفی، کالم را آمادة ایهام 

).183: 1376(انوشه،کند

ُگِل پیالۀ ما رنِگ َدردسِر دارد        
یکی است موج شراب و رگ خمار اینجا  

)2یت ب،4زل (غ
توان در معنی نزدیک ترکیب گل پیاله را می

در معنی دور شراب تصویِر گل روي پیاله دانست و
هاي: درون پیاله دانست به سبب سرخی آن واژه

دردسر، پیاله، شراب و خمار ذهن خواننده را براي 
کند.معنی دوم آماده می

نگه گرم  کند مجلس ما را روشن      
فانوس اینجا گردش چشم بود جلوة 

)1یت ب،6زل (غ
- هاي معنایی ترکیب نگه گرم را میزیرساخت

نگاه گیرا و جذاب .2و نگاه گرم و آشنا .1توان:
دانست.

ویرانۀ دماغیم، تاب خطر نداریم           
سیالِب نکهت ُگل، دارد خراب ما را  

)2یت ب،13زل (غ
واژة خراب هم به معنی ویران و هم به معنی از

خود بی خود شدن است. 
چکد رنگ        از چهره میما را چو قطرة خون،

از بس که گرمی دل، دارد کباب ما را 
)3یت ب،13زل (غ

ترکیب گرمی دل ایهام است که در معنیِ نزدیک 
گرمی، در مقابل سردي و در معنِی دور عشق، مورد 

نظِر شاعر است.
سَِر جنگ است گریبانِ مرا با دامن  

ترسم از چاك که گیرد طََرِف دامانم 
)4یت ب،996زل (غ

اطراف و دور .2و طرفداري و حمایت .1: طرف
دامن.
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ایم            بانگ هوا، صداي هوس را شنیده
ایم آواِز آبشاِر نََفس را شنیده

)1یت ب،1014زل (غ
واژة هوا به معنی خواهش نفس است که با توجه 

- هم معنی می،کنیمواژة نََفس، گازي که تنفس میبه

دهد.

. ایهام نامواژه16
هاي ایهام تناسب یا اي یکی از گونهواژهایهام نام

تساوي یا اشاري یا دوگونه خوانی یا... است که با 
).28: 1371(راستگو،شودها ساخته می»نامواژه«

بَُود شوکت به بزم اوبه پاي بیم و امیدم      
ز خود استاده رفتن از میا اینجا بیا اینجا  

)7یت ب،1زل (غ
- توان ایهام نامت میـن بیـت را در ایـواژة شوک

واژه دانست که در معنی نزدیک، اسم خود شاعر و در 
نظر داشته است.معنی دور، اقتدار و شکوه را مدّ 

بِشَکن به یک دو شور، صِف الله زار را        
نبۀ صبِح بهار را  حّلاج باش، پ
)1یت ب،64زل (غ

حّلاج: کسی که پنبه را از «دهخدا آورده است: 
: 1385(دهخدا، » زن، نّدافدانه جدا کند، پنبه

زن و هم در توان در معناي پنبهحلّاج را می. )1/1040
معناي حسین بن منصور حالج در نظر گرفت.

یوسف آن است که از یک نگِه مست کند       
ۀ شیشۀ می، دیدة یعقوِب مرا  پنب

)3یت ب،163زل (غ
واژه که هم به معنی یوسف و یعقوب ایهام نام

.استاسم خاص و هم به معنی معشوق و عاشق 
دمد بوي بهشت     از بهاِر ُکنِج خلوت، می

آدم است آن کس که بندد دیده از روي بهشت  
)1یت ب،447زل (غ

لت یا نیک تربیت دارندة اعتبار و منز«.1آدم:
حضرت آدم .2و ) 1385:24/1(دهخدا،»شده، مؤّدب

.(ع) و همچنین بیت زیر از شوکت بخاري
قدرداِن وصل شد تا گشت شوکت، ُدور از او       

تا قدم نگذاشت بیرون از بهشت آدم نشد 
)5یت ب،645زل (غ

دارندة اعتبار و منزلت یا نیک تربیت «. 1آدم:
حضرت آدم .2و )1385:24/1دهخدا،(»شده، مؤّدب

.(ع)
بس که چاك دل ما خندة شیرین دارد      

گردددیدة سوزن ازو تنگ شکر می
)3یت ب،487زل (غ

هاي معشوقه.2و مزة شیرینی و شکر .1: شیرین
.خسرو پرویز

بلبِل نالۀ من، طفِل گلستان خوان است        
َود جنبِش برِگ گُلم سیلِی استاد بُ 

)3یت ب،709زل (غ
هاي باغ گل و گلشن با توجه به واژه.1:گلستان

سعدي با توجه به گلستانکتاب .2و بلبل و برگ گل 
فعل خواندن و واژة استاد.

جوي شیِر تر دماغی کرد فرهاد مرا         
باده از پیمانۀ نقِش پِی گلگون زدن  

)2،ب1038(غ

.2و  و سرخ رنگ به رنگ گل.1: ونـواژة گلگ
اسبی که رنگش بین کمیت و اشتر «نام اسب شیرین.

.)2/2443: 1385(دهخدا،»باشد
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هاي واژه«هاي آن اینکه در اهمیت ایهام و شاخه
مندي ایجاد چندمعنایی در نظر خواننده حالت گمان

شکنی و تأویل را براي او فراهم کند و زمینۀ ساختمی
اندازد به تکاپو و تالش میسازد و ذهن خواننده رامی

ه ـاگون بـو خواننده پس از دستیابی به معانی گون
رو، کاربرد ایهام رسد و از ایناعجاب، التذاذ و اقناع می

مورد توجه جدّي شاعران برجستۀ ادب فارسی بوده 
.)10: 1394(خلیلی و همکاران، » است

گیريبحث و نتیجه
- ي مشاهده میهاي دیوان شوکت بخاربا بررسی غزل

هاي بسیار زیبا و شود که این شاعرِ سبک هندي، ایهام
قوي در شعر خود به کار برده است. شاید نتوان 
شوکت را در سبک هندي هم رتبۀ صائب و بیدل 

شک در تکامل انگیز او بیاما اشعار زیبا و خیال،نشاند
اگرچه درك تأثیر نبوده است.شعر سبک هندي بی
عار دیگر شاعران سبک هندي اشعار وي چون اش

ین ابخشی ازکه رسد اما به نظر می،دشوار است
اي هاي گستردهپیچیدگی در شعر وي ناشی از ایهام

خوانندة اشعار وي در باشد که به کار گرفته است و
نگاه نخست در انتخاب یکی از دو معنا دچار مشکل 

ایهام از شگردهاي ادبی است که درك ساده شود.می
اما ،سازدستقیم سخن را براي خواننده دشوار میو م

نیز همین دشواري در انتخاب یکی از دو معنا و
ست که التذاذ هنري شگفتی ارمزوارگی چنین ابیاتی

بخشد.به ذهن خواننده می
هاي آن در اشعاِر شاعراِن کاربرد ایهام و شاخه

سبک هندي یا اصفهانی به اندازة شاعراِن سبک 

ت. در سبک عراقی، شاعراِن گروه تلفیق، عراقی نیس
مانند حافظ شیرازي، خواجو کرمانی، سلمان ساوجی، 
کمال خجندي، عماد فقیه کرمانی، ناصر بخارایی در 

اند. ها نشان دادهکارگیري انواع ایهام، از خود تواناییهب
ند که حافظ هستاین معترفناقدان سخن فارسی بر

کارگیري انواع ایهام ه بسرآمد همۀ شاعرانِ فارسی در
است. با مطالعه و بررسی اشعار سبک هندي خواهیم 

عصر و یافت که شوکت بخاري در میان شاعران هم
هم سبک خود، آفرینش انواع ایهام، ممتاز است. این 

ود اگر گفته شود که کمتر ـسخن، گزاف نخواهد ب
توان یافت که در این زمینه با شاعر سبک هندي را می

زیرا شوکت بخاري ؛بخاري قابل مقایسه باشدشوکت 
از ایهام، ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام تبادر، ایهام 
استخدامی، ایهام ترادف، ایهام اشاري، ایهام ترجمه، 
ایهام تام، ایهام عکس، ایهام پارادوکس و ایهام مهیّا و 

هر چند براي برخی از ؛... هنرمندانه بهره گرفته است
شواهد ابیاتِ ایهامی شوکت در اشعار دیگر ها ونمونه

شاعران سبک هندي و به ویژه شاعران گروه تلفیق که 
توان ابیات می،اندزیستهدر قرن هشتم هجري می

ولی برخی از انواع ایهامات شوکت ،مشابه یافت
بخاري، ابتکاري و آفریدة ذهن خالق اوست.

منابع
تهران: .متنساختار و تأویل ).1370احمدي، بابک (

امیرکبیر.
: تهران. صداي سخن عشق.)1389حسن (انوري،

سخن.
تهران: .نامۀ ادبی فارسیفرهنگ.)1376حسن (انوشه،

مروارید.
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یچندمعنای«.)1394تابستان خلیلی، مریم و همکاران (
فصلنامه ».هاي فروغی بسطامی(ایهام) در غزل
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.9-23سوم، صص 

تصحیح .دیوان اشعار.)1374کرمانی (يخواجو
تهران: پاژنگ و مرکز .احمد سهیلی خوانساري

شناسی.کرمان
. زیر فرهنگ متوسط دهخدا.)1385اکبر (دهخدا، علی
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به کوشش سیروس شمیسا.. العجماشعارفی معاییر
تهران: فردوس.

.ایهام در شعر فارسی).1379محمد (راستگو، سید
تهران: سروش.

مجلۀ». فارسیشعردرایهام«.)1370(ــــــــــــ
.37-83صص،22شمارة،معارف

جلۀ م». ايواژهایهام نام. «)1371(ــــــــــــ
. 28-32صص ،34شمارة ،ادبستان فرهنگ و هنر

تهران: سمت..آراییهنر سخن). 1382(ــــــــــــ
شیراز: .البالغهمعالم.)1362رجایی، محمدخلیل (

دانشگاه شیراز.
.)1395زمستان زاده، منیژه (زاده، حسین و قربانرسول
نگاهی آماري و تحلیلی به دالیل ایجاد و «

نما) در دیوان (متناقضمحورهاي پارادوکس
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.79-102، صص 17اره مپنجم، ش

.از کوچۀ رندان.)1369عبدالحسین (کوب،زرین
تهران: امیرکبیر.

فردوس.تهران:. بیان. )1371سیروس (یسا،شم
تهران: .نگاهی تازه به بدیع. )1375ـــــــــــ (
فردوسی.

دیوان شوکت . )1382محمداسحاق (شوکت بخاري،
تهران:. به تصحیح سیروس شمیسا. بخاري

فردوس.
جلد .تاریخ ادبیات در ایران. )1369اهللا (ذبیحصفا،

فردوس.: تهران. پنجم
. )1394بهار مشهدي، محمدرضا (؛محمودعبّاسی، 

هاي واژهسبک خیالی بخاري و آفرینش نام«
شناسی و نثر فصلنامه تخصصی سبک.»ایهامی

سال هشتم، شماره اول، شماره ،فارسی (بهار ادب)
.165–180، صص 27پیاپی 

بررسی «.)1393زمستان فروزنده، مسعود و همکاران (
هاي سلمان در غزلایهام تناسب و کارکردهاي آن

، هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش».ساوجی
.9-22، صص 9سال سوم، شماره 

سمت.تهران:. بدیعنقد. )1379محمد (فشارکی،
زیباشناسی سخن ).1381الدین (میرجاللکزازي،

تهران: کتاب ماد..فارسی
به کوشش .المعاصرینةتذکر).1374الهیجی، حزین (

ان: میراث مکتوب.تهرمعصومه سالک.
.)1385د بدیع (ـدي، محمـرقنـاي سمـملیح

نا.دوشنبه: بی.مذکراالصحاب
تبریز: .فرهنگ بدیعی.)1382اهللا (موسوي، میرنعمت

احرار.
مکتب پیروان بیدل و . «)1387نورعلی (نورزاد،

مراحل تحول سبک هندي در ادبیات فارسی 



1397تابستان، 23پیاپی ،سوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 46

105، صص19شمارة ،کتاب ماه ادبیات». فرارود
-96.

- فیاالفکارعـبدای. )1369میرزاحسین (واعظ کاشفی،
. الدین کزازيویراستۀ میرجالل.االشعارصنایع
مرکز نشر.تهران:

دگاه ـدیع از دیـب. )1379تقی (وحیدیان کامیار،
دوستان.تهران:.شناسیزیبایی

دقائق فیالسحرحدائق .)1362وطواط، رشیدالدین (
تهران: . یح عباس اقبال آشتیانیتصح.الشعر

طهوري و سنایی.
فنون بالغت و صناعات .)1370الدین (جاللهمایی،

. تهران: هما.ادبی


