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Extended Abstract
Amir Khosrow Dehlavi is an influential poet in the history of Persian language
and literature, who has emerged as a capable representative of the Persian
language and culture in the land of India. His various works are filled with
delicate, valuable artistic and literary techniques, identification of which is of
great importance for a correct understanding of the literary background of
Persian. As a dependable pioneer in literary criticism and rhetoric, he has
employed literary techniques properly in speech. Ambiguity is one of the most
prominent effective techniques in his works, which helps the addressee to
perceive more than one meaning from the discourse through implication of
close and distant senses. One of his valuable, lesser-known works is his
masnavi (‘a poetic form’) Noh Sepehr (‘nine skies’), composed in 718 AH.
Many of the verses in this work contain artistic delicacies in terms of
ambiguity, where the familiar addressee recognizes a wide network of
polysemous words by paying close attention to the ambiguous structures. In
this descriptive-analytical research, an attempt was made to answer the
question of what is included in the most important types of ambiguity in Amir
Khosrow Dehlavi’s Noh Sepehr.
Keywords: Ambiguity, Different Types of Ambiguity, Noh Sepehr, Amir
Khosrow Dehlavi.
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1. Introduction
Īhām (A literary device in which an author uses a word, or an arrangement of
words with two meanings, making the sentence ambiguous) is an important
literary device in the construction of effective prose and poetry. One of the
richest and lesser-known works of Amīr Khusrow Dehlavī, an Indian famous
poet of Persian, is his "Masnavi Noh Sepehr", many verses of which have a
delicate artistic Īhām elegance. Given the importance of this literary device, it
is important to know what types of it are used in Amīr Khusrow Dehlavī'a
Masnavi Noh Sepehr, how this poet develops the overt and covert aspects of
his message through it, and what is the relationship of Īhāmi words in the
creation and development of meaning.
Since Amīr Khusrow Dehlavī is the greatest poet using Nezami's style and
his poetry is in between Sa'di's and Hafiz's poetry, it is important to know the
hidden aspects of his works. For this reason, research on Īhām and its various
types in "Masnavi Noh Sepehr" helps reveal the hidden layers of his beautiful
and influential poetry. This study attempts to investigate different types of
Īhām in this work and show which type of the mentioned literary device is used
the most in it.
2. Methodology
This study analyzes the content of Amīr Khusrow Dehlavī'a Masnavi Noh
Sepehr by collecting information through the desk- or documentary-based
technique and a descriptive-analytical method.
3. Discussion
3-1. Definition of Īhām: The use of a word at least in two meanings" (Shamisa,
2003: 132).
3-2. Tanasob (Relational) Īhām: Only one of the two meanings of a word is
conveyed by the word itself, but the hidden meaning has a relation to the
word or words used in the immediate context of the word (but not in the
meaning of the word itself (Ibid: 135)
• Kick the pole so that people get lost like a ball in the sea (Amīr Khusrow
Dehlavī', 1950: 431)
The direct (apparent) meaning of "kicking the polo" is "playing music", but
it has relational Īhām with "ball" in its implied (hidden) meaning (playing the
polo).
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3-3. Mojarradeh (Abstracted) Īhām: This type of Īhām occurs when none of the
relations of the direct (apparent) and implied (hidden) meanings of a term
with Īhām is used in the text.
• All went in the river without playing, all were simple and got in khat (Amīr
Khusrow Dehlavī', 1950: 39)
The direct (apparent) meaning of the Persian term "khat" is "writing", and
its implied meaning is the hair (line) of face, and none of the relations of the
direct and implied meanings of that term has appeared in the text.
3-4. Movashaheh Īhām: The use of [appropriate] terms in both intended and
unintended meanings (Anousheh, 2002: 183).
• Your zagh sat on the branch, I rudely made it fly (Amīr Khusrow Dehlavī',
1950: 301)
The direct (apparent) meaning of "zagh" is "bow", and its implied meaning
is "magpie", and the poet has simultaneously used the phrase "making fly" for
its apparent meaning and the phrase "sitting on the branch" for its implied
meaning.
3-5. Morasheheh (Parvardeh) Īhām: The use of the features of the direct
(apparent) meaning of a word in a text (Sadeghian, 1999: 111).
• As it is good for special and common people, they get mast (drunken) with
that zogh modam (Amīr Khusrow Dehlavī', 1950: 44)
One of the meanings of "zogh" is joy and exuberance, making it related to
being drunken (apparent meaning) and with "modam" (with the implied
meaning of wine).
3-6. Mobayyeneh Īhām: The use of the features of an implied meaning of a term
(Sadeghian, 2008: 111).
• Crows from the avaz (singing) of zagh, hurry toward a bone party (Amīr
Khusrow Dehlavī', 1950: 103)
The direct (apparent) meaning of "zagh" is a bow and its implied meaning
in music has Tanasob Īhām with "avaz", which is a relation of the implied
meaning.
3-7. Tabador (Associative) Īhām: A word associates another word (almost)
homophonous or homomorphous with it (Shamisa, 2003: 141).
• A king with no sea in his heart, no water comes to the kaf of his sa'el (Amīr
Khusrow Dehlavī', 1950: 237)
Water, sea, and kaf, collocated with sa'el (beggar), associate the beach.
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3-8. Khaneshi Īhām (with two readings): A word is used in a context in such a
way that it can be given two readings with correct meanings due to its
structure (Rastgou, 2000: 99).
• When this lyricist sings, it gives eyes abr-e no/ruzi (Amīr Khusrow Dehlavī',
1950: 399)
abr-e noruzi (spring cloud); abr-e no ruzi (giving a new cloud)
3-9. Tazad (contrast) Īhām: This type of Īhām occurs when the hidden meaning
contrasts with the meaning of a word or words in a text (Shamisa; 2002:
138).
• All went in the shat without playing, all were sadeh and got in khat (Amīr
Khusrow Dehlavī', 1950: 39)
The direct (apparent) meaning of "shat" is "a large river" and its implied
meaning is "difficulty" which contrasts with the word "sadeh" meaning easy.
3-10. Tarjomeh (Translation) Īhām: The use of two words with Īhām in such a
way that only one of the two meanings is intended. That unintended
meaning is a translation in the two words are translations of each other
(Ghanipour Malekshah and Rezazadeh Babi, 2013: 50)
• Whatever the savad of the dark night, was whitened by God's pen of creation
(Amīr Khusrow Dehlavī', 1950: 203)
"Savad" in its implied meaning of blackness has Tarjomeh Īhām with dark.
3-11. Taradof (Syn onymous) Īhām: This type of Īhām occurs when a word, in a
sense other than the intended meaning, is synonymous with another word
in the same context (Rastgou, 2000: 79).
• The first sun, of the views of mehr, has given much light from high in the sky
(Amīr Khusrow Dehlavī', 1950: 53)
"Mehr" has the direct (apparent) meaning of kindness and the implied
(hidden) meaning of the light of sky, and has Taradof Īhām with the sun in its
latter sense.
4. Conclusion
• This study found 103 uses of Īhām in 51 verses with Īhām structure and
categorized a total of 103 types of this literary
device.
• Of the 15 (fifteen) types of Īhām identified in these verses, Mobayyeneh and
Mohayyah types of Īhām had the highest and lowest frequencies with 28
repetitions and only 1 repetition, respectively. Tanasob, Movahesheh,

203

Different Types of Ambiguity in Amir Khosrow Dehlavi’s Noh Sepehr

Tabador, Mojarradeh, Khaneshi, Taradof, Morasheheh, Tazad, Tarjomeh,
Samaei and Estekhdam types of Īhām had the next ranks with 13, 12, 11, 7, 7,
7, 5, 4, 4, 2 and 2 frequencies, respectively.
• The high frequency of Mobayyeneh Īhām indicates the complexity of the
poet's mind and his mastery over the creation of complex types of Īhām, since
the hidden meaning is conveyed in this type of Īhām, which is indeed the
most difficult type of it.
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گونههای مختلف ايهام در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی
امیدوار عالی

محمودی 1

چکیده
امیرخسرو دهلوی یکی از شاعران تأثیرگذار زبان و ادب پارسی است که بااا بهرهمناادی از نبااو و
دانش فراوان ،نمایندهای قابل ،برای زبان و فرهنگ پارسی در سرزمین هندوسااتان بودهاسااتآ اثااار
گوناگون او ،اگنده از شگردهای هنری و ادبیِ ظریف و ارزشمندی است که شناخت انهااا باارای
ت گذشتۀ ادبی زبان فارسی اهمیت بسیار داردآ او که خااود از پیشااگامان قابلاعتماااد در
ک درس ِ
در ِ
نقد ادبی و علوم بالغی بوده ،فنون ادبی را بهخوبی در سخن بااهکار گرفتهاسااتآ یایهااامج از ملااه
بارزترینِ فنونِ تأثیرگذار در اثار اوست که با تداعی معانی دور و نزدیک ،مخاطاار را در دریافاات
چندمعنا از کالم ،کمک میکندآ یکی از اثار ارزشمند و کمترشناختهشدۀ او یمثنوی نهسپهرج اساات
که ان را در سال  718هاآق سرودآ بساایاری از ابیااات ایاان اثاار ،از ظرافاات ایهااامی هنرمندانااهای
برخوردار است و مخاطر اشنا ،با دقت در ساختار ایهامی ان ،متو ه شبکۀ گستردهای از واژگااان
چندمعنایی میشود ،در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی ،کوشش شدهاست تااا بااه
این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین گونههای ایهام در مثنااوی ینهسااپهرج امیرخساارو دهلااوی
کداماندآ
واژههای کلیدی :ایهام ،گونههای مختلف ایهام ،مثنوی نهسپهر ،امیرخسرو دهلوی
 -1مقدمه
از میان انواع ارایههای ادبی ،یایهامج از ملااه صاانایی باادیعیِ مهاام در ساااخت کااالمِ ما ثر اسااتآ
بهکارگیری این ارایه ،مخاطر را در هالهای از معانی دور و نزدیک قرار میدهد و عالوه بر زایایی
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معنا ،خوشایندی و حظّی که زاییدۀ لغزیدن ذهن ،در تاریک و روشن معانی دور و نزدیک و شبکۀ
ارتباط کلمات باهم است ،بر تأثیر سخن میافزایدآ
 -2بیان مسئله و پرسشهای تحقیق
با تو ه به اهمیت صنعت بدیعی ایهام که در خلق و توسعۀ معنااا نقااش مهماای دارد ،پرسااشهای
مطرحشده در این پژوهش این است که:
 -1گونههای مختلف ایهام در مثنوی نه سپهر امیرخسرو دهلوی کدامند؟
 -2کدام یک از انواع ایهام در مثنوی نه سپهر کاربرد بیشتری داشته است؟
 -3رابطۀ کلمات ایهامی در خلق و توسعۀ معنا چگونه است؟
 -3اهداف و ضرورت تحقیق
امیرخسرو بزرگترین نظیرهگوی نظامی ،و شااعر او حلقااۀ واسااس شااعر سااعدی و حاااف اسااتآ
شناخت رمز و رازهای ادبی اثار او اهمیت فراوان دارد ،بههمیندلیل ایهام و بررساای گونااههای ان
ت ادبیِ
در مثنوی ینهسپهرج کمک میکند تا الیههای پنهانِ زیبایی و تأثیرگذاری کالم ،اشکار ،و سن ِ
سخنوری در میراث گرانبهای زبان پارسی ،بهتر شناخته شودآ
 -4روش تفصیلی تحقیق
در این پژوهش ،تحلیل محتااوای مااتن مثنااوی نااه سااپهر امیرخساارو دهلااوی ازطریااق گاارداوری
اطالعات بهصورت کتابخانهای و اسنادی با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفتهاستآ
 -5پیشینۀ تحقیق
از انجا که ایهام از مله مهمترین صنایی معنوی باادیی در ادب فارساای اساات ،در کتاار بالغاای و
مقاالت علمی ،به این مهم به فراوانی پرداخته شدهاست که بیان همۀ ایاان اثااار -بنااا بااه تاارورت
رعایت اختصار -در این مقاله مقدور نیستآ
قدیمیترین کتابی که در زبان فارسی به موتوع ایهام پرداخته است ،یحدائق السحر فی دقایق
الشعرج از رشیدالدّین وطواط در سدۀ ششم هجری استآ در دورۀ معاصر نیز کتاب یایهام در شعر
فارسیج ( )1379از محمد راستگو یکی از کتر م ثر در این زمینه اساات؛ عااالوه باار ایاان ،یفنااون
بالغت و صناعات ادبیج ( )1377از اللالدّین همایی ،ینگاهی تازه به بدییج ( )1381از ساایرو
شمیسا ،یبدیی ،زیباییشناسی سخن فارسیج ( )1385از میر اللالدّین کزازی وآآآ از کتر راهگشااا
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در شناخت ایهام محسوب میشوندآ
عصمت اسماعیلی و سعید قاساامینیا در مقالااهای بااا عنااوان یمقایسااۀ ایهااام در اصااطالحات
موسیقی شعر حاف  ،با دو شاعر همسبک پیشین :خوا و و امیرخسروج در مجلۀ علماای پژوهشاای
مطالعات زبانی-بالغی شمارۀ زمستان  1395به تأثیرپذیری حاف در افاارینش ایهااام موساایقایی از
خوا وی کرمانی و امیرخسرو دهلوی پرداختهاندآ
امیر چناری در مقالهای با عنوان ینگاهی نو به ایهام در بدیی فارسیج در پژوهشنامۀ نقد ادبی و
بالغی شمارۀ پاییز و زمستان  1392کوشش کردهاست تا با استناد به کتر بالغاای قاادیم و دیااد
فارسی و عربی ،تعریف دقیقتری از ایهام و گونههای ان ارائه دهدآ
سلیم نیساری در مقالااۀ ینواوریهااای امیرخساارو دهلااوی در ترکیاار واژگااان زبااان فارساای
(برگرفته از مثنوی نهسپهر)ج در نامااۀ فرهنگسااتان سااال  1393بااه توسااعۀ زبااان فارساای در کااالم
امیرخسرو و نواوریهای او در واژگان با تکیه بر مثنوی نهسپهر پرداختهاستآ
 -6بحث و بررسی
 -1-6ایهام
یکلمهای در کالم ،حداقل به دو معنی بهکار رفته باشدج (شمیسا )132 :1381 ،غالباً گوینااده معناای
نزدیک کلمه را پیش چشم مخاطر میاورد ،اما مراد او معناای دور کلمااه اسااتآ (اگرچااه هاار دو
معنی با هم زیبایی میافرینند)آ حال اگر یکی از دو معنای کلمه (معنی حاتر و معناای غایاار) بااا
کلماتی در کالم (در اینجا بیت) مناسبتی داشته باشد ،بدان ایهام تناسر میگویناادآ (بحاال اصاالی
این مقاله همااین قساام ایهااام اساات)آ ارزش چناادگانگی معنااای کلمااه ،کماکِ غیرمسااتقیم باارای
بهرهبرداری بیشتر مخاطر از کالم استآ اینکه دامنۀ کمکِ غیرمستقیم گوینده به مخاطاار تااا چااه
اندازه و چگونه باشد و یمناسبتج معنی حاتر و غایر کلمات با هم چگونه باشند ،ایهااام تناساار
را به انواعی تقسیم میکند که در ادامه به انها پرداخته میشودآ
 -2-6انواع ایهام تناسب
 -1-2-6ایهام تناسب :یان است که فقس یکی از دو معنی کلمه در کالم حضور داشته باشااد ،امااا
معنی غایر ،با کلمه یا کلماتی از کالم رابطه و تناسر داشته باشد (اما در معنی ماادخلیتی نداشااته
باشد)جآ (شمیسا )135 :1381 ،در تشخیص نوع ایهام تناسر ،فهمِ مناسبات و مالئم معنی حاتاار،
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یا مناسبات و مالئم معنی غایر یا مناسبات و مالئم هر دو معنیِ حاتر و غایاار در کااالم ،بساایار
مهم استآ البته بعضی از پژوهشگران عالوه بر ایهام تناسر ،به یایهام در ایهام تناسرج نیز بهعنوان
نوعی مستقل از ایهام تناسر اشاره کردهاند و در تعریف ان گفتهاند :یچنااان اساات کااه شاااعر ،دو
کلمه یا چند واژۀ دومعنایی را در بیت بهکار میبرد که از هر دو واژه ،فقس یک معنیِ ان در سااخن
خواسته میشود ،اما دو معنیِ اراده نشده با یکاادیگر ،تناساار داشااته باشااندج (غنیپااور ملکشاااه و
رتازاده بابی( )49 :1392 ،در این تحقیق هر دو نوع ایهام با عنوان ایهام تناسر اورده میشوندآ)
 -2-2-6ایهام تناسب تلمیحی :یان است که واژهای در یکی از معانی با کلمه یا کلمات دیگااری
[در کالم] تناسر تلمیحی داشته باشدج (شمیسا)138 :1381 ،آ
 -3-2-6ایهام مبیّنه :در کالم ،همراه با لف ایهامدار ،مالئم و مناسبات معنی بعید اورده شودآ یاگر
از ویژگیهای معنی دور کلمه را در سخن ذکر کنند ،ان را اشکار یا مبیّنه نامندج (صادقیان:1379 ،
)111آ
 -4-2-6ایهام مرشّحه (پرورده) :یهرگاه ویژگیهای معنی نزدیک کلمه را در کالم بیاورند ،ان را
پرورده یا مرشحه خوانندج (صادقیان)111 :1379 ،آ
شمیسا ،برای انواع ایهام (مجرّده ،مطلقه ،مرشّحه وآآآ) استقالل قائل نشده و معتقد است :یایهام
مرشاحه ان اساات کااه امااروزه ایهااام تناساار
مجرّده همان است که امروزه ایهام میگوییم و ایهام ّ
خوانده میشودج (شمیسا)132 :1381 ،آ
 -5-2-6ایهام موشّحه :یان است که گوینده با هاار دو معناای مااوردنظر و غیرمااوردنظر ،الفاااظی
[مناسر] بیاوردج (انوشه)183 :1381 ،آ
 -6-2-6ایهام مجرّده :اگر در کالم هیچیک از مالئمات و مناسبات معنی قریر (حاتر) و معناای
بعیدِ (غایر) لف ایهامدار در کالم نیاید یایهام مجردهج گویناادآ کاازازی ،عااالوه باار ایاان تعریااف،
همساناوردن مناسبات برای معنی قریر و بعید را در کالم نیز اوردهاست و ایهام مجرده (پیراسته)
خوانده است :یآآآیا هیچ سازگاری برای هیچیک از دو معنا در بیت اورده نشده باشد ،یا سخنور به
یکسان برای هر دو ،سازگارهایی را در بیت ای داده باشدج (کزازی)129 :1385 ،آ
 -7-2-6ایهام تبادر :یواژهای از کالم ،واژۀ دیگری را که با ان (تقریباً) همشکل یا همصداست به
ذهن متبادر کندآج (شمیسا)141 :1381 ،آ گاهی لف ایهامی با تو ه بااه معناای قریاار یااا بعیااد ان،
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موتوعی معروف (حدیل ،ایه ،داستان ،واقعه وآآآ) را به ذهن متبادر میکند که در این پژوهش بااا
عنوان ایهام تبادر تلمیحی امدهاستآ
 -8-2-6ایهام خوانشی :یچنان است که ترکیر لف در کالم بهگونهایست که میتوان ان را به دو
یا چند صورت خواند؛ بهگونهای که هر خوانشی نیز معنی درستی داشته باشاادج (راسااتگو:1379 ،
)99آ
سیرو

شمیسا ایهام خوانشی را از فروع ایهام تبادر برشمرده و در اشااارهای مختصاار و مفیااد

اوردهاست :یگاهی تبادر (غالباً وقتی که دو لف هیچ اختالفی ز تکیااه ندارنااد) بااه حاادی قااوی
است که به هر دو شکل میتوان خواند و معناای کااردآج (شمیسااا)144 :1381 ،آ کاازازی اصااطالح
یایهامگونهج را برای این نوع از ایهام برگزیدهاند و گفته است :یگاه ایهام از چگونگی خواناادن واژه
برمیخیزدج (کزازی)134 :1385 ،آ
 -9-2-6ایهام تضاد :یان است که معنی غایر با معنی کلمه یا کلماتی از کالم رابطۀ تضاد داشته
باشدج (شمیسا)138 :1381 ،؛ عالوهبراین ،بعضاای از پژوهشااگران ،اگاار دو معناای ارادهنشااده ،امااا
یحتمل ،در بیت با هم تضاد داشته باشند ،را گونهای مستقل از ایهام تضاد با عنوان یایهام در ایهااام
تضادج نامیدهاند و ان را اینگونه تعریف میکنند :یدو کلمه در عبارت بهکار میرود که هاار دو ،دو
معنی دارند و شاعر تنها یکی از دو معنیِ دو واژه را اراده میکند و ان دو معنی [بعید] که خواست
شاعر نیست ،با یکدیگر تضاد دارندآج (غنیپور ملکشاه و رتازاده بابی( )49 :1392 ،در این مقاله،
این دو نوع ایهام با عنوان یایهام تضادج اورده میشوند)آ
 -10-2-6ایهام ترجمه :یدو لغت که مترادف هماند ،به دو معنی مختلف بهکار روناادآج (شمیسااا،
 )139 :1381بعضی از پژوهشگران در این نوع از ایهام نیز به نوعی فرعی اشاره کردهاند و ان را با
عنوان یایهام در ایهام تر مهج اوردهاند و ان یچنان است که سخنور دو واژۀ ایهامی بهکار میگیرد؛
بهگونهای که فقس یک معنی از ان دو اراده میشودآ ان معناای ناخواسااتۀ سااخنور ،در هاار دو واژۀ
ایهامی ،تر مۀ یکدیگر هستندج (غنیپور ملکشاه و رتازاده بابی( )50 :1392 ،در این مقاله هر دو
نوع مذکور با عنوان یایهام تر مهج اورده میشوند)آ
 -11-2-6ایهام ترادف :یواژهای از واژههای سخن ،در معنایی ز معنای خواستهشده ،بااا واژهای
دیگر از همان سخن ،هممعنی و مترادف باشدج (راستگو)79 :1379 ،آ به نظاار میرسااد بااین ایهااام
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تر مه و ایهام ترادف تفاوت ظریفی و ود دارد و ان ،این است که اگر دو کلمۀ ایهااامدار از یااک
زبان باشند ،بهتر است ان را ایهام ترادف بنامیم ،اما اگر از دو زبان و تر مۀ یکدیگر باشااند ،مااثالً
یکی از کلمات عربی و دیگری فارسی ،یا یکی فارسی و دیگری تر مۀ ان به ترکاای باشااد ،ان را
ایهام تر مه بنامیمآ
چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنااگ

فالی به چشم و گوش در ایاان باااب ماایزدم
(حاف )320 :1377 ،

یدرج در معنی بعید (در اتاق) و یبابج در معنی بعید خانه ،در این بیت ایهااام تر مااه هسااتند؛
چرا که یدرج در زبان فارسی ،تر مۀ یبابج عربی استآ
در تاااب توبااه تااوان سااوخت هم ااو عااود

می ده که عماار در ساار سااودای خااام رفاات
(همان)84 :

معنی قریر تاب ،تابۀ غذاپزی است و معنی بعید ان توش است که با توان ایهام ترادف استآ
 -12-2-6ایهام سماعی (شنیداری) :ان است که گوش شنونده ،به خاطر بعضی الفاظ قرینااه در
کالم ،کلمهای را به ای کلمهای دیگر که ارادۀ گوینده نیست ،دریابد و تحلیل کندآ این نوع ایهااام،
شنیداری است ،یعنی توهمِ شنوایی است و اگر دیداری و بصری باشد ،باید ان را در حااوزۀ ایهااام
تبادر بررسی کردآ
 -13-2-6استخدام :فعل ،اسم یا تمیری در کالم ،ایهام داشته باشد بهگونهای کااه در ارتباااط بااا
مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبهٌبه معنی دیگری داشته باشد (رک ،شمیسا)145-144 :1381 ،آ
 -3-6بررسی گونههای ایهام در مثنوی نهسپهر
در اغاز بحل ،یاداوری دو نکته تروری است:
الف :معموالً در اینگونه پژوهشها ،ابیاتِ نمونه براسااا

انااواع ایهااام دسااتهبندی میشااوند ،امااا

ازانجاکه در بیشتر ابیات بیش از یک نوع ایهام و ود دارد ،ناگزیر یااک بیاات چناادین بااار تکاارار
میشد که این امر باعل افزایش تعداد صفحات مقاله میشد؛ بنابراین از دستهبندی ابیااات در ایاان
مقاله ا تناب شدهاستآ
ب :ابیات نمونه با شمارۀ صفحه از روی نسخۀ یمثنااوی نهسااپهرج امیرخساارو دهلااوی تصااحی و
تحشیۀ یمحمد وحید میرزاج چاپ  1950م در شهر کلکتۀ هند ،انتخاب شدهاستآ
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مسااااات باشاااااند بااااادان ذوق مااااادام
(دهلوی)44 :1950 ،

ایهام تناسب :معنی قریر (حاتر) یمدامج ،همواره است که در معنی بعیدِ یبادهج با یمسااتیج ایهااام
تناسر داردآ
ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) یمدامج ،همواره و دائم و معنی بعید (غایر) ان ،شراب است کااه
مستی و ذوق از مالئم این معنای بعید (غایر) در سخن امدهاستآ
ایهام موشّحه :گاهی تناسر بین الزمۀ معنی کلمه با لفظی دیگر است؛ مااثالً یکاای از معااانی ذوق،
نشاط و بشاشت و خوشی است که در این معنی با مستی (معنی قریر) و نیز بااا ماادام (در معناای
بعیدِ شراب) تناسر داردآ
بلکااااه هااااار فرمااااانروایی را و اااااود

افتااااابی گااااویی اناااادر چاااار بااااود
(دهلوی)397 :1950 ،

ر (حاتر) گویی ،گوییا و معنی بعیدِ ان ،گوی (گردی) اساات کااه چاار
ایهام مبینّه  :1معنی قری ِ
(در چرخش بودن) در معنی بعید از مالئمات و مناسبات ان در کالم امدهاستآ
ایهام مبیّنه  :2معنی قریر (حاتر) چر  ،در این بیت (با تو ه به ابیات قبل و بعد) ،تکمۀ گریبان
قبا یا پیراهن است و معنی بعید ان ،فلک یا اسمان (چر گااردون) اساات کااه افتاااب از مالئاام و
مناسبات ان استآ
ایهام تناسب :یگوییج در معنی بعیدِ گوی گاارد ،بااا معناای بعیادِ چاار (چاارخش) تناساار دارد؛
بنابراین ایهام تناسر است (دو لف در معنی ارادهنشده با هم تناسر دارند)آ
ایهام تبادر :لف یگوییج ،گوی گرد را به ذهن متبادر میکند و دو لف یافتاب و در چاار بااودنج
ایهام را تقویت و در تبادر ان به ذهن کمک میکنندآ
ناااه ایااام ار چاااه ماااا درخاااور مهرباااانی

کاااه بااار دوزخااای تیاااه باااه یاااا زباااانی
(همان)129 :

واژۀ ایهامدار ،یزبانیج است و در این بیت ،حداقل چهار معنی میتواند داشته باشد:
 -1قولدادن (زباندادن)  -2اعتراف بااه عجااز و تسلیمشاادن  -3فرشااتۀ موکاال دوز  ،دربااان
دوز (یعنی مردم هم ون زبانی بر دشمن اسیرشده گماشتن)  -4سرزنشکردنآ
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ایهام مبینه :اگر تسلیمشدن و اقرارکردن را معنی قریر (حاتر) زبانی فرض کنیم ،انگاه در معناای
بعید (غایر) (فرشتۀ موکّل هنم) با دوزخی یایهام تناسرج دارد و چون دوز از مناسبات معناای
بعید است ،یایهام مبیّنهج استآ
توضیح :ایهام ظریفی بین یمهربانج (مهر +بان یا پان به معنی نگهبااان مهاار) بااا یزبااانیج در معناای
نگهبان دوز  ،نهفته استآ هم نین ایهام بااین معناای بعیااد خااور ( اازو داشااده از واژۀ بساایس
یدرخورج) با یمهرج ( داشده از واژۀ بسیس مهربانی) و ود داردآ (ایاان ظرافتهااای نامحسااو

و

لطفامیز در بیشتر ابیات نهفته است که پرداختن بدان به درازا میکشد)آ
هماااه لعااار نااااکرده در شاااس شااادند

هماااه سااااده بودناااد در خاااس شااادند
(همان)39 :

ایهام مجرّده :معنی حاتر (قریر) خس ،نوشته و معنی بعید ان موی عارض (خس عارض) اساات
و هیچیک از مالئمات و مناسبات معنی دور و نزدیک لف ایهامدار (خس) در سااخن نیامدهاسااتآ
(منظور شاعر ،معانی و مضامین شعری استآ)
ایهام تضاد :معنی قریر (حاتر) یشسج رود بزرگ و معنی بعیااد ان یدشااواریج اساات و در ایاان
معنی بعید (غایر) با لف یسادهج به معنی اسان ،ایهام تضاد داردآ
خااااار کااااه سهمالحشاااام بااااا شااااد

پهلاااااوی گااااال زخااااام زن زا شاااااد
(دهلوی)235 :1950 ،

ایهام مبینّه :معنی قریر (حاتر) سهمالحشم ،بهره و قساامت حیوانااات اساات (خااارِ بااا نصاایر
حیوانات است) ،یکی از معانی سهم ،تیر و تیه است و معمول بوده که باغداران باارای ممانعاات از
ورود حیوانات به با  ،ان را با بوتههای خار ،پرچین میبستند؛ بنابراین سهمالحشامِ بااا در معناای
بعید (غایر)( ،تیههای مانی ورود احشام به با ) ،با زخمزدن که از مالئم و مناسبات معنااای بعیااد
سهم (تیر و تیه) همراه استآ
هاار ان تاان کااه او کاایش بیاادین گزیااده

هااام از کااایش بیااادین خااادنگش رسااایده
(همان)95 :

ایهام مجرّده :معنی قریر (حاتر) کیش بیدین در مصرع اول ،ایین بیدینی (کفر) اساات و معنااای
بعید (غایر) ان ،ایین خواندنِ کتابِ چار بیدِ هندوان ،است که در این معنی هیچیااک از مالئاام و
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مناسبات معنی قریر و بعید در کالم نیامده استآ
ت بیااد
ایهام مرشّحه :در مصرع دوم ،معنی قریر (حاتر) کیش بیدین ،تیردانِ ساختهشده از درخ ِ
است و خدنگ از مالئم و مناسبات این معنی قریر (تیردان) است (شاعر در این بیت نا

تااام

و ایهام را درهم امیخته است که میتوان ان را یایهام نا ج نامید)آ
ایهام خوانشی (ایهام دوگانهخوانی) :لف یبیدینج را میتوان به دو صورت یبیدین (بدون دیاان)
یا بید+ین (منسوب به بید) بخوانیم؛ بنابراین یایهام خوانشی یا دوگانااهخوانیج یااا یایهااام نااا ج
استآ
چوگاااااان بااااازن انچنانکاااااه ماااااردم

چاااون گاااوی باااه بحااار در شاااود گااام
(همان)431 :

ایهام تناسب :معنی قریر (حاتر) چوگانزدن ،اهنگزدن و موسیقی نواختن است؛ امااا در معناای
بعید (بازی چوگان) با گوی ایهام تناسر داردآ
ر (حاتر) مردم ،انسان و معنی بعیدِ ان ،مردمکِ چشم است و هیچیک از
ایهام مجرّده :معنی قری ِ
مالئم و مناسبات معنی قریر و بعید در کالم نیامده استآ
ر (حاتر) بحر ،دریا و معنی بعیادِ ان ،مقیااا
ایهام مرشحّه :معنی قری ِ

اوزان عروتاای شااعر (از

اصطالحات علم عروض) است که یگمشدن در انج ،از مالئم و مناسبات معنی قریر استآ
ر (حاتر) چوگانزدن ،اهنگی در موسیقیِ کهن و معنی بعیادِ ان ،بااازیِ
ایهام موشّحه :معنی قری ِ
چوگان است؛ که گوی و گمشدن از مالئم و مناسبات این معنی بعید استآ
ایهام تضاد :بحر عالوه بر معنی معمول دریا ،به معنی سراسیمهشدن نیز است و مردم نیز عالوه بر
معنی معمول ،به معنی ساکن و برقرار استآ با این توتی دو لف بحر و مردم در معناای بعیااد بااا
هم ایهام تضاد دارند (رک ،عالی محمودی)125-107 :1395 ،آ
چاااو دانسااات کااااورد تاااا و ساااریر

ساااااالیمان افاااااااق در دیاااااو گیااااار
(امیرخسر)65 :1950 ،

ایهام تناسب  :1معنی قریر (حاتر) دیو گیر ،شهری در هند بوده است کااه در قاادیم ،پارچااۀ ان
شهرت هانی داشت و زو منتزع یدیوج در ترکیر یدیو گیرج در معنی غایر (دیوی کااه انگشااتر

مطالعات شبهقاره

214

دورۀ  /14شمارۀ 42

سلیمان را دزدید) با سلیمان در معنی بعید (غایر) ایهام تناسر دارد (منظور از ساالیمان ،شخصاای
عاصی بود که در روزگار مبارک شاه بر او خرو کردآ)
ایهام تناسب  :2یدیو گیرج در معنی بعیدِ گرفتن و اسیرکردنِ دیو ،با معنی بعیادِ ساالیمان (ساالیمان
نبی) مناسبت دارد (هر دو در معنی ارادهنشده باهم تناسر دارندآ)
ر (حاتر) سلیمان ،شخصی عاصی که ادعای حکمرانی داشاات و معناای
ایهام موشّحه :معنی قری ِ
بعید (غایر) ان ،سلیمان نبی(علیهالساالم) است که دیو و سریر و تا  ،برای هر دو معنی بعید و قریر
مناسر استآ
ایهام تبادر تلمیحی :کلمات یدیوگیر و تا و سریرج به داستان تسخیر تخت و تااا ساالیمان نباای
توسس دیو تلمی دارد که میتوان به این نوع از ایهام ،یایهام تبادر تلمیحاایج نااام نهاااد؛ چااون هاام
تلمی و هم تبادر در ان استآ
ز صاااد بااایش پااایلش تواناااا و کااااری

چنااااان قلعااااهها در حصااااار حصاااااری
(همان)87 :

ایهام مرشّحه :معنی قریر (حاتر) پیل ،حیوان معروف و معنی بعید ان مهرۀ بازی شطرنج اساات
و در این معنیِ بعید ،لف ِ یقلعهج ،از مالئم و مناسبات ان است که در کالم امدهاستآ
ر
ر معنی قریر (حصار) و هاام لفا ِ مناسا ِ
ایهام موشّحه :برای لف ایهامدارِ قلعه ،هم لف ِ مناس ِ
معنی بعید (پیل) ،در کالم امدهاستآ
ر (حاتر) قلعه ،دژ و معنی بعید (غایر) ان ،مهاارۀ بااازی شااطرنج اساات و
ایهام مبینّه :معنی قری ِ
لف پیل ،از مالئم و مناسبات معنی بعید در کالم امدهاستآ
شاااو کماااانکش بااارقص در بااام و زیااار

تاااا شاااود کشاااته عاااالمی بااای تیااار
(دهلوی)317 :1950 ،

ایهام موشّحه :معنی قریر (حاتر) کمانکش ،نوعی ساز از نس رباب که به شکل کمان است و
نیز کمان کوچک که مضراب ساز است ،کمانۀ ارشه (رک ،دهخدا ذیل کلمۀ کمان) و معناای بعیااد
ان ،نگ ابزار معروف است ،یرقصیدن و زیر بمج ،از مناسبات و مالئم معنی قریر (کمااانِ ساااز)
است و تیر از مالئمات معنی بعید (کمان تیرافکنی) است؛ بنابراین ایهام موشّحه استآ
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ایهام خوانشی :لف کمانکش را میتوان بهصورت قید حالت (باحالت کمانکش رقصاایدن) و نیااز
فعل امر (کمان بکش) خواندآ
ایهام مبیّنه  :1کمانکش میتواند در معنی ابرو انداختن و غمزه نیز باشد و بی تیر کُشااتن میتوانااد
قرینهای برای بهوهمافکندن مخاطر باشد که در این صورت ایهام مبینّه استآ
ایهام مبیّنه  :2هم نین کشتن و تیر از مناسبات و مالئم معنای بعیادِ کمااانکش (کمااان نگاای را
کشیدن) استآ
کااااه خساااارو کیاننااااد ایاااان مهوشااااان

کاااه ماااا گااام شااادیم انااادر ایینشاااان
(همان)40 :

ایهام تناسب :معناای حاتاار خساارو (امیرخساارو دهلااوی) و معناای بعیااد ان ،پادشاااه ( ماای ان
خسروان) است که در این معنی بعید ،با معنی بعیدِ کیان (کی ها و شاااهان کیااانی) ایهااام تناساار
داردآ
ایهام مهیّا (مهیّاه) :بعضی از محققان ایهامی را که در ان لف ایهامدار فقس با لف قباال یااا بعااد از
خود رابطۀ ایهامی دارد ،یایهام مهیّاج مینامند (رک ،رنجبر)60 :1385 ،؛ مثل :خسرو و کیان در ایاان
بیتآ تعریف بعضی دیگر با این تعریف متفاوت است (رک ،انوشه)183 :1381 ،آ
در پریااااااادن عقااااااااب وهااااااام زده

از پااااار خاااااود گریخااااات ساااااهم زده
(همان)278 :

ایهام موشّحه :معنی حاتر (قریر) سهم زده ،یترساایدنج و معناای بعیااد (غایاار) ان یتیرخااوردهج
استآ لف یپَرج و یزدنج از مالئم و مناسبات معنی بعید (تیر) و یگریختنج از مناسبات معنی قریر
است؛ ازاینرو یایهام موشّحهج استآ
سااارخی از شااار کاااه زد بااارون تاااابی

گااااااااااویی از زا زاد ساااااااااارخابی
(همان)275 :

ایهام مبیّنه :معنی حاتر (قریر) گویی ،یگوییاج (انگار) و معنی بعید (غایر) ان یگوی گردج است
که با سرخی بیرونزده از شر (گوی خورشید) تناسر دارد و تاب (تااابخوردن و چرخیاادن) از
مناسبات معنی بعید (گوی) استآ
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ایهام تناسب  :1معنی قریر (حاتر) تاب ،یدرخششج است و معنی بعید ان ،یتااابج (از مصاادر
تفسیدن) که در این معنی بعید با سر ( زو منتزع از سرخابی که در اصل نااوعی مرغااابی ساار
رنگ است) ایهام تناسر داردآ
ایهام تناسب  :2تاب در معنی بعید (از مصدر تابخوردن یا غلطیدن) بااا گااویی ،در معناای بعیااد
(گوی گرد) ،ایهام تناسر دارند (تناسر در دو معنی اراده نشده)آ
چاااار شااااش مااااه کلیااااد گردانااااد

نیااااااز قفلااااااش گشاااااااد نتوانااااااد
(دهلوی)272 :1950 ،

ایهام مبیّنه :معنی حاترِ چر  ،یچر ِ گردون یا اسمانج و معنی بعید ان ،یچرخیدنج است کااه در
این معنیِ بعید ،یکلید ،قفل و گشادنج که از مناسبات و مالئم ان است ،در سخن امدهاستآ
قسااااامتی کاااااز ساااااهام در هااااار ذات

خاااااون و پیوناااااد یاباااااد و عصااااابات
(همان)292 :

ایهام مرشّحه :معنی قریر (حاتر) سهام ،می سهم به معنی یتیرج و معنی بعید (غایر) ان یسهم
و بهرهج است که در این معنی بعید ،با یقسمتج ایهام تناسر دارد و خون (خااونریختن) و پیونااد
(پیوندگسستن) و عصبات ( می عصر به معناای رگ) (رگبریاادن) از مناساابات و مالئاام معناای
قریر (تیر) استآ
ایهام ترادف :سهام در معنی بعید (بهره) با قسمت ،ایهام ترادف استآ
ایهام تناسب :خون ،پیوند و عصر در ارتباط با تیر به معنی رگ و پیوند است (ریختهشدن خااون
و گسستن رگ و پیوند ،از تأثیرات تیر است)؛ اما در ارتباط با یقسمت و سهمج در معناای بعیااد ،از
اصطالحات فقهی است و اینکه فرزندان و نوادگان و دیگر وابستگان (خااون و پیونااد و عصاابات)
هر یک سهم و قسمت معیّنی از ارث دارند؛ ازاینرو کل مصرع دوم در معنی بعید بااا کاال مصاارع
اول در معنی بعید ایهام تناسر داردآ
کالغااااااااااان ز اواز زا کمانهااااااااااا

شاااااتابان باااااه مهماااااانی اساااااتخوانها
(همان)103 :

ایهام مبیّنه :معنی حاتر (قریر) زا  ،یزه کمانج و معنی بعید ان ،یقولی در موسیقیج است کااه بااا
اواز ،ایهام تناسر دارد و اواز از مناسبات و مالئم معنی بعید استآ
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ایهام موشّحه :برای هر معنای دور و نزدیک زا (پرنده و زه کمان) مناساابت و مالئماای در کااالم
امدهاست (کال و اواز)آ
ایهام ترادف :معنی حاتر (قریر) زا  ،یگوشۀ کمااانج اساات و معناای بعیااد (غایاار) ان یپرناادۀ
معروفج است که در این معنیِ ارادهنشده با کال ایهام ترادف داردآ
باااارد دسااااتی بااااه گوشهااااای کمااااان

نشاااانود تااااا ز تیاااار بانااااگ و فغااااان
(همان)315 :

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) گوشِ کمان ،یگوشه و زاویهای است که زه کمان را میبندناادج و
معنی بعید (غایر) ان ،یعضو شنواییج است که بانگ و فغان از مالئم و مناسبات معنی بعید گوش
(عضو شنوایی) در کالم امدهاستآ
ساار کلااک مااا کااز عجاار خفتااه مانااد

باااه ساااودا فااارو شاااد فااارو رفتاااه ماناااد
(همان)40 :

ایهام مجرّده :معنی قریر (حاتر) سودا ،یسیاهیج و معااانی بعیااد ان ،یخیااال و تجااارتج اسااتآ
ازانجاکه هیچ قرینهای برای معنی قریر و بعید در سخن نیامده ،ایهام مجرد استآ
ایهام تبادر :فعل فرو +شد (فرورفتن) ،فعل فروشَََََد (از مصاادر فااروختن) را بااه ذهاان متبااادر
می کند و در این راستا لف سودا ،در معنی بعیدِ تجارت و خریاادوفروش ،بااه ایهااام تبااادر کمااک
میکندآ
ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) سودا ،یخیالج است و معنی بعید (غایر) ان یسیاهیج اساات کااه
مجازاً مراد دوات و رنگ تیرۀ ان است که فرورفتنِ سرِ کلک از مناسبات این معنی بعید استآ
خااارّم ان کاااو غااارق میباشاااد مااادام

چاااون خیاااال دوسااات در میناااای نااااب
(همان)364 :

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) مدام ،یهموارهج و معنی بعید (غایر) ان ،یشاارابج اساات و لفا ِ
مینا که از مالئم و مناسبات معنی بعید (شراب) است ،در کالم امدهاستآ
پیاااااده سااااپردار چااااون گُاااال سااااتاده

فااازون زان اااه در دشااات خاااارا پیااااده
(همان)87 :
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ایهام ترادف :معنی قریر (حاتر) یپیادهج در مصراع اول ،سرباز پیادهنظام است و معنی بعیادِ ان،
یگلِ سر و مطلق میی گلهای صحراییج است (رک ،لغتنامۀ دهخدا ذیاال پیاااده) کااه در ایاان
معنیِ بعید ،با لف یگلج ایهام ترادف داردآ عالوهبر این میتوان این رابطه را ایهام مبیّنه نیز دانست؛
زیرا گل با معنی بعید پیاده (گلهای صحرایی) مناسبت و مالئمت داردآ
ایهام خوانشی (ایهامگونه) :مصرع دوم میتواند سه خوانش داشتهباشد:
ت خارا ،پیاده= بیشتر از گل سر یا گلهای صحرایی در دشت خاراآ
 -1فزون زان ه در دش ِ
 -2فزون زان ه در دشت ،خارا ،پیاده= پیادهنظام بیشتر از سنگهای اذرین دشت بودآ
فزون زان ه در دشت ،خارا پیاده= افزونتر از یک دشت خارای پیاده ترکیر خارای پیاااده در
لغتنامۀ دهخدا چنین امدهاست :ینوعی از سنگ کااه باار ننشااانده باشااند یااا نگیناای کااه در خانااۀ
انگشتری و مانند ان تعبیه نکرده باشند و بدین معنی سنگ پیاده (و در مقابل ان سنگ سواره) نیااز
گویندج (رک :لغتنامۀ دهخدا ذیل کلمۀ پیاده)آ این معنی دور از ذهن است؛ اما کشف ایاان معااانی
بعید ولی یحتمل ،خالی از لطف نیستآ
چاااو مااارد از خاااس ساااروران سرکشاااید

سااار او قلااام شاااد خطاااش درکشاااید
(دهلوی)62 :1950،

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) سر قلمشدن ،یقطی و بریدهشدن سرج است و معنی بعید (غایاار)
ان ،یسر هم ون نوک قلم که بدان مینویسند شدج و خسکشیدن از مالئم و مناسبات معناای بعیااد
(قلم نوشتاری) استآ
مشااااک ریاااازم ز کلااااک پاااار ز عطااااا

کاااه ناااه اهاااو باااود دران ناااه خطاااا
(همان)269 :

ایهام تبادر :واژههای مشک ،اهو و خطا (اشتباه) ،کلمۀ سرزمین ختا را به ذهن متبادر میکندآ
ایهام مبیّنه  :1معنی قریر (حاتر) خطا ،یسهو و اشتباهج و معنی بعید (غایر) ان ،یساارزمین ختااا
در چین قدیمج است که در این معنی ،مشک و اهو از مناسبات معنی بعید ،در کالم امدهاستآ
ایهام مبیّنه  :2معنی حاتر (قریر) اهو ،یعیرج و معنی بعیااد ان یاهااوی وحشاایج اساات کااه بااا
مشکریزی مناسبت داردآ
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ایهام موشّحه :معنی قریر (حاتر) اهو ،یعیرج و معنی بعیدِ (غایر) ان ،یاهوی وحشاایج اساات
که خطا ،از مالئم و مناساار معناای قریاار و مشااک از مالئاام و مناساار معنااای بعیااد ،در کااالم
امدهاستآ
ایهام تناسب :اهو و خطا هر دو در معنی بعید (غایر) (اهوی وحشاای و ساارزمین ختااا) بااا هاام
تناسر دارند (دو معنی اراده نشده با هم تناسر دارند)آ
بااه فرمااان یااک خااان دریاان ملااه طاااق

دخااااانی شااااد ایاااان هفتخانااااه رواق
(همان)69 :

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) طاق ،یفرد و یکتاج و معنی بعید (غایر) ان ،یطاقِ ایااوانج اساات
که رواق و خانه از مالئم و مناسبات معنی بعید ،در کالم امدهاستآ
گاااااااه نیماااااااروز افتااااااااب روان را

زماااااااان زوال اماااااااده هنااااااادوان را
(همان)107 :

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) زوال ،یشکستدادن لشکر هندوانج است و معنی بعیااد (غایاار)
ان ،یمتمایلشدن خورشید از وسس اسمان به سوی مغربج است که یافتاب ،گهِ نیمروز و زمانج از
مالئم و مناسبات ان در کالم امدهاستآ
زاللااام کاااه خضااار اب اااوی وی اسااات

باادان زناادهام چااون ز ااوی وی اساات
(همان)27 :

ایهام موشّحه :معنی حاتر (قریر) لف اب ،منتزع از ترکیر اب ااوی یااا اب وینااده ،یرونااق،
رنگ و اعتبارج و معنی بعید ان ،یاب روان در ویج است؛ چون از مالئم و مناسبات معنی قریر،
زاللبودن و معنی بعید ،وی (در مصرع دوم) در کالم امده و ایهام موشّحه استآ
ایهام خوانشی :ترکیر اب وی را میتوان به دو صااورت خوانااد کااه هاار دو صااورت هممعناای
درستی دارند -1 :اب مو ود در وی (اب خضاار در مقاباال زالل خیااال ماان ،مثاال اب ااوی،
کممقدار است)؛  -2شخص ویندۀ اب (خضر برای عمر ابد یافتن ،به دنبال اب ظلماات نیساات؛
بلکه به دنبال بهدستاوردن زالل خیال من است)آ
سااااااااقی گرانرکااااااااب سرمسااااااات

اااوالن کمیااات کااان باااه هااار دسااات
(همان)431 :
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ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) رکاب ،نوعی ی امِ شاارابج و معناای بعیااد (غایاار) ان ،یرکاااب
زینج است که ُکمیت (اسر) و والندادن ،از مالئم و مناسبات معنی بعید در کالم امدهاستآ
ر (حاتاار) رکاااب ( ااام شااراب) در کااالم
ایهام مرشّحه :لف سرمست از مناسبات معناای قریا ِ
امدهاستآ
استخدام غیرتشبیهی :گرانرکاب ،در ارتباط با ساقی به معنی ی ام وزینج و در ارتباط بااا کُمیاات،
به معنی یباوقار و باتمکینج (مقابل سبکعنان) استآ
میسااااااتیزی بااااااه گوشهااااااای دراز

خواهماااات خرکمااااان کشاااایدن باااااز
(همان)310 :

ایهام مرشّحه :معنی قریر (حاتر) خرکمان ،ابزاری است برای امااادهکردن کمااان (هاام در معناای
موسیقیایی و هم کمان نگ) و معنی بعید (غایر) ان ،اصطالحی در موسیقی اساات کااه عبااارت
است از :یقطعۀ چوبی از نس عناب یا شمشاد که بهصورت مورّب (کج) بر روی پوساات کاسااۀ
کمان ه قرار گیردج (ستایشگر ،)396 :1381 ،برای انکه صدای ناخوش ان خوش شااودآ چااون دو
لف ستیز و کشیدن ،از مالئم و مناسبات معنی قریر (کمان) است؛ پس ایهام مرشّحه استآ
ایهام تناسب :معنی بعیدِ (غایر) خر ،منتزع از واژۀ بسیس یخرکمانج اال است کااه در ایاان معناای
بعید با گوشهای دراز ،ان هم در معنی بعید ،ایهام تناسر دارد و چون هر دو لف در معناای اراده
نشده با هم تناسر دارند ،ایهام تناسر استآ
کمان و گوشه (در مفهوم موسیقیایی) و نیز کمان و کشیدن (در مفهوم نگاوری) ایهام تبااادر
دارند بدین معنی که:
ر وصفی یگوشهای درازج است ،یاداورِ گوشۀ موساایقی
 -1یگوشج که زوی منتزع از ترکی ِ
است و این وهمافکنی و تبادر را معنی بعید خرکمان (معنی موسیقیایی) تقویت میکندآ
 -2هم نین یگوشج (گوشهای دراز) ،گوشۀ کمان نگاوری را بااه ذهاان متبااادر میکنااد و
این تبادر و وهمافکنی را الفاظ یکشیدن و ستیزج تقویت میکندآ
هااار چاااه ساااواد شااار تاریاااک لقاااا

گشاااات بیااااض از قلاااام صاااانی خاااادا
(دهلوی)203 :1950 ،

سواد :اطراف ،سیاهی ،توان خواندن و نوشتن (باسواد)آ

گونههای مختلف ایهام در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی
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ایهام مبیّنه  :1معنی قریر (حاتر) سواد ،اطراف است و معنی بعید (غایر) ان ،سیاهی و تیرگاای
است که شر و تاریک از مالئم و مناسبات ان استآ
ر (حاتر) سواد ،اطراف و معنی بعید ان ،سواد خواناادن و نوشااتن اساات
ایهام مبیّنه  :2معنی قری ِ
که قلم و بیاض از مالئم و مناسبات این معنی بعید در کالم امدهاستآ
ایهام تضاد :معنی قریر (حاتر) بیاض ،دفتر و معنی بعیدِ ان ،سفیدی و روشنی است که در ایاان
معنی بعید ،با تاریک و شر ایهام تضاد داردآ عالوهبر این ،مالئمِ شر (تاریک لقا) نیز با بیاض در
معنی بعید ،ایهام تضاد داردآ
ایهام تضاد :معنی قریر (حاتر) سواد ،اطراف و معنی بعید ان ،سیاهی اساات کااه در ایاان معناای
بعید ،با بیاض در معنی بعیدِ (غایر) سفید (از ریشۀ بَایَ)َ) ایهااام تضاااد دارد (دو لفا در معناای
ارادهنشده با هم تضاد دارند)آ
ایهام ترجمه :سواد در معنی بعیدِ (غایر) سیاهی ،با تاریک ،ایهام تر مه داردآ
نخساااات افتاااااب از نظرهااااای مهاااار

بسااااای روشااااانی داده ز او ساااااپهر
(همان)53 :

ایهام ترادف :معنی حاتر (قریر) مهر ،عنایت و لطف است و معنی غایر (بعیااد) ان ،روشاانی و
مهر فلک است که در این معنی بعید با افتاب ایهام ترادف داردآ
ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) مهر ،محبت و لطف و معنی بعید ان ،خورشید است که روشاانی،
از مالئم و مناسبات معنی بعید ،در کالم امدهاستآ
سااااااارفرازان گاااااااران و باشاااااااکوه

هااار یکااای بساااته کمااار مانناااد کاااوه
(همان)398 :

استخدام تشبیهی :کمر ،در ارتباط با کوه بااه معناای وسااس کااوه (کماارکش کااوه) و در ارتباااط بااا
سرفرازان (پهلوانان سرفراز) ،به معنی کمربند پهلوانی استآ ازانجاکه لف کمر در دو معنی نزدیک
(کمربند پهلوانی و کمرکش کوه) با هم رابطۀ تشبیهی دارند و یک لف در خدمت دو و حتی سااه
معنی امدهاست ،در حوزۀ ایهام میگنجدآ
مااااان خساااااته ز روزگاااااار خویشااااام

سرگشاااااته ز زخااااام یااا اار خویشااااام
(همان)418 :
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ایهام ترادف :معنی حاتر (قریر) خسااته ،مجااروح و ازرده و معناای غایاار ان ،زخمیشاادن (از
مصدر خستن) است که با لف یزخمج ایهام ترادف داردآ
چاااو سااارطان دولاااتش را دیاااد مایاااه

ز بهااااار کرسااا ایاش شاااااد پنجپایااا اه
(همان)127 :

ایهام ترجمه :معنی قریر (حاتر) پنجپایه ،پنج مرتبه (پنج تکیهگاه) و معنی بعید ان ،پنج پایک یا
خرچنگ است که در این معنی با سرطان (خرچنگ) ایهام تر مه داردآ
چاااار شااایری ماااو زد بااار هااار ساااد

یااک اسااد باار چاار و اینجااا چااار اسااد
(همان)397 :

در تعلیقات نه سپهر امدهاست :چر به معنی گریبان قبا یا طوقی که از لوازمات خلعاات بااوده
که از انها [میتوان] چر چارشیری ،چر چارگل و چر زر و مروارید بافت ذکر کاارد؛ شاااهد
از مطلیالسعدین:
هااار چاااه کاااه بودناااد امیاااران شااااه

هرهمااه در چاار چااو خورشااید و ماااه
(همان)470 :

ایهام ترجمه :معنی قریر (حاتر) چار شیری ،گریبان یا تکمۀ قبا که به اشکال گوناااگون بااهویژه
عکس شیر وآآآ تزیین میکردند (چر دو ،سه یا چار شیری) و معنی بعید (غایر) ان (چار شاایر)
با لف یچار اسدج ایهام تر مه داردآ
ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) چر  ،گریبانِ نوعی امااه و پیااراهن و معناای بعیااد ان ،اساامان
(چر گردون) است که این معنی بعید ،با لف اسااد (ششاامین باار از باارو دوازدهگانااۀ فلااک)
تناسر داردآ
اختاار سااعدی اگاار خوشااه ن ین ای ز کااس

زان کاااه وباااال اورد سااانبله بااار مشاااتری
(همان)62 :

ایهام ترجمه :معنی قریر (حاتر) سنبله ،صورت فلکی معادل با ششاامین باار سااال شمساای و
معنی بعید (غایر) ان خوشۀ و یا گندم است که در این معنی ،با لف خوشه ایهام تر مه داردآ
ز تیااااار فلاااااک راسااااات تااااادبیرتر

ز خورشااااااید روشاااااان هااااااانگیرتر
(همان)33 :

گونههای مختلف ایهام در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی
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ایهام ترادف :معنی حاتر (قریر) تیر ،ستارۀ فلک و معنی بعید (غایر) ان ،صاف و نیز تیر قضااا
و قدر است که در این معنی بعید ،با لف یراستج ایهام ترادف داردآ
زا بااااس نااااول و هاااازار افغااااانش زار

طرفاااه زاغا ای کاااو زناااد دساااتان هااازار
(همان)395 :

ایهام مجرّده :معنی قریر زا در این بیت ،گوشۀ کمان اساات کااه از مالئاام دور و نزدیااک ان در
کالم نیامده استآ
ایهام مبیّنه :معنی بعید زا  ،قولی در موسیقی است که دسااتان زدن (ساارود خواناادن) از مالئاام و
مناسبات ان استآ
ایهام تبادر :واژههای زا و بس که نام دو پرندهاند ،در کنار دستان هزار ( هزار نغمۀ دسااتان زدن)،
هزاردستان (بلبل) را به ذهن متبادر میکندآ
طیااره شااد قمااری کااه هی اات ساااز نیساات

هسااااات اواز و لیاااااک اواز نیسااااات
(همان)73 :

ایهام تبادر :معنی قریر (حاتر) طیره ،خشمگینشدن است؛ اما با تو ه به قمااری و اوازخواناادن
به یطیرج در معنی پرواز مرغان ایهام تبادر داردآ
ر (حاتر) ساز ،یسازگاریج و معنی بعید ان ،یساااز موساایقیج اساات و واژۀ
ایهام مبیّنه :معنی قری ِ
اواز از مناسبات و مالئم معنی بعید استآ
زان عقیااااااده کااااااه در گااااااره داری

پااااایش گنباااااد ساااااری فااااارود اری
(همان)70 :

ایهام تبادر :عقیده به معنی باور است ،ولی با تو ه به لف یگرهج ،واژۀ یعُقدهج را به ذهاان متبااادر
میکندآ
خاماااه زیااان در ساااخن ساااوار شاااود

وز قلاااااام ادمااااای شااااااکار شااااااود
(همان)70 :

ایهام تبادر :معنی قریر (حاتر) زین ،یاز اینج است ،ولی با تو ه بااه واژههااای سااوار و شااکار،
یزین اسرج را به ذهن متبادر میکندآ عالوه بر این ،واژههای زین ،سوار ،شکار و خامه ،واژۀ خااام
به معنی چرم و نیز کمند را به ذهن متبادر میکندآ
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در ان تنگناهاااااااا ساااااااپه بیمااااااادارا
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درون رفتااه چااون تاااب اتااش بااه خااارا
(همان)86 :

ایهام تبادر :خارا به معنی سنگ خاراست؛ با تو ه به تاب و اتش ،به خارا یبخااارج و نیااز یخااار و
خاشاکج را به ذهن متبادر میکندآ
بااااار رساااااد از بیااااات فرومایگاااااان

بحاااار رویشااااان کنااااد از شااااایگان
(همان)137 :

ایهام تناسب :در مصرع اول معنی قریر (حاتر) بیت ،خانه است و در مصراع دوم ،معنی حاتاار
بحر ،دریا و روی ،از مصدر رفتن است و معنی حاتر شایگان ،رایگان است ،اما همۀ ایاان واژههااا
از اصطالح علم عروض و قافیهاند؛ بنابراین همه ،در معنی بعید (غایر) یا اراده نشده ،با هم ایهااام
تناسر دارندآ
از انهاااا کاااه دارم ز هااار ااانس بیااارون

سااااپردم بااااه سااااایهکشااااان همااااایون
(همان)127 :

ایهام تبادر :معنی قریر (حاتر) سایهکش ،چتردار و سااایهگیر ساالطانی اساات و الفاااظ یسااایه و
همایونج ،یمر همایج را به ذهن متبادر میکندآ (در قدیم باور بر ان بودهاست که سایۀ همااای باار
هر که افتد ،دولتمند میشودآ)
ایهام خوانشی :یکی از معانی بعید سایه ،خلیفه و پادشاه است (ظلاهلل) (رک ،دهخاادا ذیاال کلمااۀ
سایه) که در این بیت اراده نشدهاست؛ اما اگر کسی واژۀ یکشانج از مصاادر کشاایدن را بهصااورت
یکُشانج از مصدر کُشتن بخواند ،انگاه معنی شاه کشتن از ان افاده میشود و میتوان ان را بهعنوان
ایهام خوانشی فرض کردآ
ایاان غزلخااوان تااا چااو دلسااوزی کنااد

چشااااامها را ابااااار ناااااو روزی کناااااد
(همان)399 :

ایهام خوانشی :ابر نوروزی (ابر بهاری)؛ ابر نو +روزی (رزق) کردنآ
دمااای داد بایاااد کاااه زان زناااده گاااردم

ناااه ان دم کاااه از وی فروزناااده گاااردم
(همان)131 :

ایهام خوانشی :فروزنده :برافروخته و روشن؛ فرو +زنده :پژمرده و خاموشآ

گونههای مختلف ایهام در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی
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اب نیاباااااااد ز کفاااااااش ساااااااائلش
(همان)237 :

ایهام تبادر :اب ،دریا و کف در کنار سائل (گدا) ،مجموعاً ساحل را به ذهن متبادر میکنندآ
صااااعوه کااااه از بیسااااره پنهااااان پریااااد

تُاارک خطااا شااد چااو بااه کرمااان رسااید
(همان)257 :

ایهام سماعی :معنی یخطاج خطاکار است؛ ولی گوش شنونده ،به خاطر لفا ِ تُاارک ،یختاااج تااوهم
میکندآ
ایهام مجرّد :معنی قریر (حاتر) کرمان ،کرمها و معنی بعید ان ،شهر کرمان است و هیچ مالئماای
برای دو معنی قریر و بعید در کالم نیامدهاستآ
ایهام ترادف :معنی قریر (حاتر) بیسره نوعی پرندۀ شکاری استآ هم نین کرمها را چون سر و
دمشان مثل هم است و بیسر هستند ،بیسره میگویندآ به این اعتبار بیسره در معنی بعید بااا کرمااان
(کرمها) ایهام ترادف داردآ
ننالااااد زار ااااز نااااای خوشاهنااااگ

خراشاااایده نگااااردد ااااز رگ چنااااگ
(همان)322 :

ر چنگ ،الت موسیقی نواختن و معنی بعید ان ،چنگااال اساات کااه در ایاان
ایهام مبیّنه :معنی قری ِ
معنی بعید ،با خراشیدن که از مناسبات معنی بعید است ،ایهام تناسر داردآ
همااااه بهرمااااان بسااااته بهاااار نباااارد

نااه باااقی ااز از تیااه شااان اب خااورد
(همان)69 :

ایهام سماعی :گوش با شنیدن واژۀ یاب خوردج ،لف یباقیج را یباغیج توهم میکندآ
زا تااو خااوش نشساات باار ساار شااا

ماااان بااااه زورش همیپاااارم گسااااتا
(همان)301 :

ایهام موشّحه :معنی قریر (حاتر) زا  ،کمان و معنی بعید ان ،پرندۀ زا (کال ) است کااه شاااعر
برای معنی قریر لف مناسر یبهزور پراندنج و برای معنی بعید (غایر) لف مناسر یبر سر شااا
نشستنج را اوردهاستآ
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ایهام تناسب :معنی قریر (حاتر) شا  ،کمان و معنی بعیدِ ان ،شاخۀ درخت اساات کااه در ایاان
معنی بعید ،با معنی بعید زا (کال ) ایهام تناسر داردآ
ایهام مرشّحه :معنی قریر (حاتر) شا  ،شاخۀ درخت و معنی بعید ان ،شا بز و گوزن است که
با ان کمان سازند و ینشستن و پریدن زا ج از الفاظ مناسر و مالئم معنی قریر استآ (در ساخت
کمان ،از هر دو نس استفاده میشده استآ)
چنبااااری دف هم ااااو چاااار چنبااااری

چنباااارش را زهااااره گشااااته مشااااتری
(همان)395 :

ایهام مبیّنه :معنی قریر (حاتر) مشتری ،خریدار و معنی بعید ان ،سیارۀ مشتری (بر یس) اساات
که در این معنیِ بعید ،با زُهره و چر چنبری مناسبت داردآ
دهماااات ان ماااای ازیاااان شیشاا اۀ پاااار

کاااز کفاااش ماااه باااه گلاااو بنااادد دُرّ
(همان)434 :

ایهام مجرّده :معنی قریر (حاتر) کف ،حباب و معنی بعید ان ،ته و نیز در کف چیزی بودن (در
حسرت چیزی بودن) است و از مالئم و مناسبات معنی قریر و بعید در کالم نیامدهاستآ
 -7نتیجه
ت دارای ساختار ایهامی که در ایان پااژوهش مااورد بررسای قاارار
با دقت در ( 51پنجاه و یک) بی ِ
گرفتهاست ،در کل  103مورد ایهام بهکار رفتهاساات؛ کااه در مجموعااً  15گوناۀ ایهااام دسااتهبندی
شدهاندآ
از مجموع  15گونۀ ایهامِ تشخیص دادهشده در این ابیات ،ایهام مبیّنه با  28بار تکرار ،بیشترین
و ایهام مهیّاه با  1بار کاربرد ،کمترین بسامد را دارندآ پس از ان بااهترتیر :ایهااام تناساار  13بااار،
ایهام موشّحه  12بار ،ایهام تبادر و ایهام تبادر تلمیحی  11بار ،ایهام مجرّده ،ایهام خوانشی و ایهااام
ترادف هر کدام  7بار ،ایهام مرشحه  5بار ،ایهام تضاد و ایهام تر مه هر کدام  4بار ،ایهام سااماعی
و استخدام (تشبیهی و غیرتشبیهی)  2بار تکرار شدهاندآ

گونههای مختلف ایهام در مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی
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گونه های مختلف ایهام در  51بیت مورد بررسی
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کل ایهامات بکار رفته

شکل 1آ نمودار فراوانی ایهامات در  51بیت مثنوی نهسپهر امیرخسرو دهلوی

بسامد باالی ایهام مبیّنه نشاندهندۀ پی یدگی ذهن و تساالس شاااعر باار خلااق ایهامااات دشااوار
است؛ زیرا در ایهام مبیّنه ،مالئم و مناسبات معنی غایر در کالم اورده میشود که دشوارترین نوع
ایهام استآ
 -8منابع
1آ قران کریم ،تر مۀ مهدی الهی قمشهای ،قم :سلسله1385 ،آ
2آ انوشه ،حسن ،یک قصه بیش نیست ،تهران :م سسۀ مطبوعات علمی1381 ،آ
3آ حاف  ،شمسالدین محمد ،دیوان حافظ ،تصحی قزوینی -غنی ،چاپ ششم ،تهااران :اساااطیر،
1377آ
4آ دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :سازمان لغتنامه1373 ،آ
5آ دهلوی ،امیرخسرو ،مثنوی نهسپهر ،تصحی و تعلیقات محمد وحید میرزا ،کلکتۀ هند 1950 ،مآ
6آ راستگو ،سید محمد ،ایهام در شعر فارسی ،تهران :سروش1379 ،آ
7آ رنجبر ،احمد ،بدیع ،تهران :اساطیر1385 ،آ
8آ ستایشگر ،مهدی ،واژهنامۀ موسیقی ایرانزمین ،تهران :اطالعات1381 ،آ

مطالعات شبهقاره
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9آ شمیسا ،سیرو  ،نگاهی تازه به بدیع ،تهران :فردو 1381 ،آ
10آ صادقیان ،محمدعلی ،زیور سخن در بدیع فارسی ،یزد :دانشگاه یزد1379 ،آ
11آ عالی محمودی ،امیاادوار ،نقد و نظر پیرامون دو بیت از مثنوی نهسپهر امیرخسرررو دهلرروی،
مجلۀ علمی پژوهشی پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،25صااص -125
 ،107دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهرکرد :پاییز 1395آ
12آ غنیپور ملکشاه ،احمد؛ رتازاده بابی ،سیده سااودابه ،بررسی و مقایسۀ ایهام و گونررههای آن
در اشعار خاقانی و حافظ ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،9صااص ،56-37
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران :بهار و تابستان 1392آ
13آ کزازی ،میر اللالدین ،بدیع ،زیباشناسی سخن پارسی ،تهران :کتاب ماد1385 ،آ

