چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی

سید محسن مهدینیا

*

چکیده
ایهام یکی از مهمترین امکانات زبان شعرری است .این آرایه را از انواع هنجارگریزی مرنایی میدانند که در محور همنشینی
و مجاورت به وجود میآید و براساس ترکیب شکل میگیرد و کالم را با ایهام که از عناصر مهم زبان ادبی

است ،پیوند میدهد.

این مقاله ،محصعو ماالره کامل غز های سعردی و اسعخررا کاربرد انواع ایهام در آنهاست .در این تحقیق با اسخفاده از
بررسیهای به عمل آمده ،میزان و چگونگی کاربرد انواع مرخلف ایهام در غزلیات سردی نشان داده شده است .همچنین تصریح
شعده اسعت که سردی به رغم آن که شاعری صریح و رکگوست و مکنونات قلبی خود را شفاف بیان میکند اما نمیتواند یکی
از بزرگترین امکانات زبان شرر را که با ابهام پیوند دارد نادیده گیرد و از نقشآفرینی ادبی ایهام صرفنظر کند .به همین سبب
است که نمونههایی از همه نوع ایهام

را میتوان در غزلیات وی دید.

واژههای کلیدی
سردی ،ایهام ،غز  ،هنجارگریزی ،آرایه ،ایهام تناسب ،ایهام تضاد،

ایهام ترجمه.

مقدمه
«نظریهپردازان صورتگررا مورات رر اووزاروت زرون دت روتر گر ی خوص داتند ا گحلیل ا ررتاوی زرون روعرانه دت نظر
آنون ویرومی ایژ داتد .آنون ممچنین ره گوویز میون زرون عودی (زرون خبر) ا زرون ادری (ره ایژ زرون روووعرانه) میپردازند ا
دا گرنه زرون تا از یکدیرر متوویز

میرنند:

1و زرون عودی ،خبری ،ات وعی ،اروتموی ،منجوت ،تازمر ؛
2و زرون ادری ،عوطفی ،انشویی،

دتانی ،روعرانه.

دت روویر ریون مر دا زرون ،ااژ  ،عنصوور ااووواووی ا رنیودین ااوو  .دت زرون عودی ااژ مو متورالً گک متنوییاند ا متنویی
قومراوی داتند ،الی دت زرون ادری ،ااژ مو عورموً چند متنوییاند ا ار وم داتند .روتررد االیه زرون عودی ،خبر اا  .حول آن ره
خبر ا انتقول پیوم دت زرون ادری غیر مسوتقیم ااو  .رووعر رو دت مم رووکسووتن قراعد زرون منجوت ،زرون ادری میآفریند ره رو آن
اندیشوهمو ا عراطف خرد تا ررای دیرران ریون میرند .مر رووعر دت اووختشوکنی زرون منجوت ا ریون اندیشوه ،ابک ا رررد
خوص خرد تا داتد ا ره قرل ایکترت روکلرفسوکی «اروتوت رووعران ررااوش ریر موی ریون ،ررردموی رالمی ا روتررد ایژ
زرون از یکدیرر متوویز میررند.
رووعر رو دتمم تیختن منجوت زرون عودی ،رر سوتهاووزی ا آرنوییزدایی میرند .مرروتفسکی رر ستهاوزی تا انحراف از
مؤلفهموی منجوت زرون

میداند.

* دانشگاه مازندران ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،ایران ،مازندران.
تاریخ دریافت20/11/02 :

تاریخ پذیرش29/0/10 :

ره گرنهای ره ریر ریون لب نظر رند .غیرمتتوتف رورد ا دت

ره نظر مواتانک ،رر سوتهاووزی ره روتگیری عنوصور اا

مقورل خردروتی زرون ،غیر خردروت رورد .ا فرلیچ دت روت ای وم ا اتزش منری آن ریون ررد
رر ستهاوزی تا ره دا رکل میگران ریون
1و آن ره نسب

ره:

ررد:

ره قراعد حورم رر زرون خردروت انحراف صرتت پذیرد (منجوتگریزی)

2ووو آن ره قراعد حورم رر زرون خردروت افزاد ررد (قوعد افزایی) .منجوتگریزی انراع گرنوگرنی داتد امو م مگرین آن و ره
دت ایجود زرون ادری نقشوی رسوزا داتد ،منجوتگریزی متنویی اا  .از آن و ره زرون عودی مونشینی ااژگون دت اطح متنویی رر
ااووش قراعد حورم رر منجوت اا  ،گورع محدادی مویی اا  ،این مونشینی دت منجوتگریزی متنویی ،از قراعد حورم رر زرون
گبتی

نویرند ا گورع قراعد خوص خرد ااو  .دت منجوتگریزی متنویی ،ره روتگیری آتایهمو ،گو ره صورتت انتخو

ااووش گرریب صرتت میگیرد .انتخو

ا گو رر

از تای محرت رر حسب گشوره ،ره گشبیه ا ااتتوت میانجومد ا گرریب رر تای محرت

مونشینی ره آتایهمویی موچرن پوتادارس ا ای وم منجر

میررد.

ره دت محرت مونشینی ا مجواتت ا رر ااوش گرریب رکل میگیرد

رنورراین ای وم یکی از انراع منجوتگریزی متنویی اا

ا رالم تا رو ای وم ره یکی از عنوصر م م زرون ادری اا  ،پیرند میدمد ،زیرا ااژ موی چندمتنویی دت خرانند حول

گوونمندی

ایجود میرند ا ذمن خرانند تا ره گکوپر ا گالش میاندازد ،خرانند پس از داوووتیوری ره متنوموی گرنوگرن ره اعجو  ،التذاذ ا
اقنوع میتاود .از این تای ،روتررد ای وم مرتد گر ه دی رووعران رر سته اد
اوتدی نیز نشون میدمد ره اا گر ه ایژ ای ره ای وم دارته زیرا از
اوویر آتایشموی لفظی ا متنری روالاو

ا از

اتدی ره تغم آن ره روعری صریح ا تکگرا

ریفی

فوتای ررد اا  .ررتای این آتایه دت رتر

روی  ،رسومد روتررد آن دت غزلیوت اتدی ره نسب

ره روتگیری آن ،دت غزلیوت اوتدی متتولیگر از پیشوینیون ااو .

ا مکنرنوت قلبی خرد ت ارفوف ریون میرند امو نویگراند یکی از رزتگگرین

امکونوت زرون رووتر تا ره رو ار وم پیرند داتد نودید گیرد ا از نقشآفرینی ادری ای وم صوورفنظر رند .ره موین اووبب اا و
نورنهمویی از موه انراع ای وم تا میگران دت غزلیوت اا

ره

پیدا ررد.

تعریف ایهام
ای وم ره گتبیر درتر زتینکر

«نرعی گرداوتی زیررونه اا

ره روعر دت آن رو یک گیر دا نشون میزند ».رر ااوش گتوتیفی

روه از ای وم دت رتو موی ردیع اتایه گردید  ،آمد ره ای وم ،ااژموی ااووو
میرنند ره ای وم آن ااو

ره دا متنی دات ا نزدیک داتد .رتضووویمو گأرید

ره گریند متنوی دات تا اتاد ررد رورد ا گرامی دیرر متتقدند ره ای وم آن اا

متنی دات ا نزدیک تا اتاد ررد روروود .ره زرونی دیرر «آن ااوو

ره روعر مر دا

ره گریند دت روتررد یک رلوه ،دا متنوی نزدیک ا دات تا

مراد رند.
ره نظر میتاود ره ارتدا ای وم ره متنوی اال تااج دارو  ،امو رتدمو رو گراته ا گتولی روتررد ای وم دت اد

فوتای ا گفسیر

اوبک روتر ا گفسویر ااضوع ا تووعی ا ایوای ،روکم رو ای وممویی مرا ه میرریم ره مر دا متنی ا یو ریش از دا متنی ره
طرت ممزمون ف وید میررد .ااج روتررد این گرنه ای وم تا میگران دت غزلیوت حوفظ ستجر

ررد.

دت رتوو مووی ردیع ررای ای وم انراع گرنوگرنی ذرر ررد اند ،اگر مم آن و تا ره طرت مختصووور دت روت ای وم دت یک دال
گرگیب رنیم ،انراع ذیل ااتخراج میررد ره عبوتگند

از:

ای وم گنواووب ،ای وم گضووود ،ای وم گر وه ،ای وم گبودت ،ای وم گوم ،ای وم گررید ،ای وم عکس ،ای وم مبینه (آرووکوت) ،ای وم مجرد
(پیرااته) ،ای وم مررحه (پراتد ) ،ای وم مررح ا ای وم م

یو.

ارنرن گرنهموی ای وم تا دت غزلیوت اتدی ره مورا روترردموی زیبورنوختی آن و مرتد ررتای قرات

میدمیم.

ایهام تناسب
«فقط یکی از دا متنی رلوه دت رالم حضورت داروته رورد ،امو متنی غویب رو رلوه یو رلووگی از رالم تارطه ا گنواب دارته
رورود ».ممچنین «ای وم گنواب رکل دیرری نیز داتد ره دت رتو موی ردیع ردان پرداخته نشد ا آنچنون اا
چند ااژ دا متنویی ره روت میررد ره از مر ااژ فقط یک متنی دت رتر مطرح اا

ره روعر دا یو

امو متنوی دام ااژ مو رو مم گنواب داتند».

رو نرومی ره رسوومد روتررد انراع ای وم دت غزلیوت اوتدی میگران پی ررد ره ای وم گنواوب ریش از اویر گرنهموی ای وم روتررد
ره از

داتد .این امر ،نشون میدمد ره اتدی ره گرنهمویی متتولیگر ا ادریگر ای وم گر ه ریشتری داتد زیرا گنواب آتایهای اا

گلفیق دا آتایه «ای وم» ا «مراعوتالنظیر» ره ا رد میآید ا نرعی موومنری ا مراویقویی دت الیه اوورم رووتر ره رووووت میتاد.
مراتد زیر نورنهمویی از روتررد این آتایه دت غزلیوت اتدی تا نشون
دت ری

آمد اا

زیر «م ر» ره متنی عشق ا محب

میدمد:

امو دت متنی خرترید رو «آفتو » ا «عیرق» ای وم گنواب

داتد.

چرن ربنم اافتود ردم پیش آفتو
م رم ره ون تاید ا ره عیرق رر ردم
()373/3
«تای» دت ری

زیر ره متنی تخسوت اا

امو دت متنی فلز تای رو «مس» ا «زت» ای وم گنواب

داتد:

گریند تای ارخ گر اتدی ره زتد ررد؟
ارسیر عشق رر مسم افتود ا زت ردم
()373/11
دت ری
ای وم گنواب

زیر روعر «قررون» تا ره متنی «فدا ا قررونی» ره روت ررد اا

امو دت متنی دیرر آن یتنی رووندان رو «گیر» ا «ریش»

داتد:

مر گیر ره دت ریش اا  ،گر رر دل تیش آید
مو نیز یکی روریم از وله قررون و
()23/8
دت ری

زیر «مشتری» ره متنی خریدات ره روت تفته اا

امو دت متنی ایوت مشتری (رر یس) رو «قرش» ای وم گنواب

داتد:

ز اررای زنروتین روون گر پرد ررداتی عیون
گو قرش رورد دت

ون ،دیرر نبیند مشتری
()232/3

این نرع ای وم تا دت اریوت دیرر از وله اریوت زیر میگران

دید:

ت.ک،)6/177( ،)3/83( ،)6/72( ،)8/66( ،)6/27( ،)6/22( ،)3/33( ،)13/33( ،)2/33( ،)3/22( ،)11/21( ،)3/12( ،)3/6( :
()3/232( ،)7/233( ،)3/261( ،)2/218( ،)8/378( ،)7/337

ا... .

ایهام تضاد
آن اا

ره «متنی غویب (دات) رو متنی رلوه یو رلووگی از رالم تارطه گضود دارته رورد ».این نرع ای وم ره رتضی آن تا از

نرع ای وم گنواب دانستهاند رتد از ای وم گنواب ا ای وم عکس ،ریشترین روتررد تا دت غزلیوت اتدی داتد ،از

وله:

«رورت» دت ری
گضود

زیر ره متنی «میجون» ره روت تفته ااو

رو «ریرین» ای وم

امو دت متنی «مز ررت» ره دت رالم حوضر نیس

داتد:

آخر نه منم گن و دت رود اردا
رس ررت ررانریزد

عشق لب ریرین

()187/3
گرریب «چشووم چ » دت ری
«تاا » ای وم گضود
چوشم چو

زیر ره متنی چشووم احرل ا رژرین ره روت تفته ااوو  ،امو دت متنی چشووم اووو

چ  ،رو

داتد:

خریشتن رورآتم

گو تای نبیندت ره ز تاا
()33/6
دت ری

زیر «خریش» ره متنوی خریشواند رو «ریرونه» ای وم گضود

میاوزد:

اخن خریش ره ریرونه نوییوتم گف
ره درون نه طریق اد

گله از داا

اا
()21/3

«دا تای» یتنی «دا تخسوت» ،امو دت متنی داتنگ ا نومرافق رو «مرافق» ای وم گضود

میاوزد:

مرگز حسد نبرد ا حسرت نخرتدموم
ز رر دا تای یوت مرافق ره دت مم اا
()2/76
این منر تا دت اریوت دیرری از غزلیوت اتدی نیز میگران مالحظه ررد ،از

وله:

ت.ک،)8/133( ،)11/137( ،)8/113( ،)3/112( ،)2/22( ،)7/21( ،)3/32( ،)7/31( ،)12/13( ،)3/13( ،)6/12( ،)2/12( :
()2/217( ،)11/233( ،)2/213( ،)3/381( ،)2/321( ،)3/317( ،)7/312( ،)3/261( ،)11/136( ،)7/163

ا... .

ایهام ترجمه
ره رووعر ااژ موی تا ره داتای دا یو چند متنی اا

آن ااو

ااژ دیرر دت آن ری

ره روت ررد ره طرتی ره متنی دات ا غیر مرتد نظر گر وه

رورد ،گفوات ای وم گر وه رو ای وم گنواب دت این اا

ره دت ای وم گنواب ،متنوی دات ا غیر مرتد نظر رو

ااژ دیرر ره نرعی گنواب داتد ،حول آن ره دت ای وم گر وه متنوی دات ،گر وه ااژ دیرر دت آن ری
دت ری

زیر ااژ «تای» دت «خردتای» ره متنی تایند ره روت تفته ااو و

اا

.

امو دت متنی تخسووووت رو «عوتض» ای وم گر وه

داتد:

عوتض ره مثل چر ررگ نسرین
روال ره صف

چر ارا خردتای
()626/3

رلوه «دت» دت ری
فیالجوله قیوم

زیر ،حرف اضوفه ررای ظرفی
گریی امراز دت آفوق

دت چشم گر پیداا

ره رو

فتن اا

آن

اا  ،امو دت متنی دت خونه رو «رو » ای وم گر وه

داتد:

()232/6
زیر فتل اا  ،امو دت متنی اام یتنی نیوز رو «حو

ااژ «خراا » دت ری

» ای وم گر وه

داتد:

دنیو ره چه روت آید ا فرداش چه رورد؟
از روت خدا ره ز گر حو

نتران خراا
()36/6

دت ری

زیر «ت » ره متنی نغوه ا پرد ره روت تفته اا  ،امو دت متنی تا ا ود رو «طریق» ای وم گر وه

مطر

موین طریق غزلرر نرو دات

روین ت ره ررگرف

ره ویی دالل

داتد:

اا
()22/3

«مشتری» دت ری

زیر ره متنی «ایوت رر یس» ره روت تفته اا  ،امو دت متنی طولب ا خریدرنند رو «خریدات» ای وم گر وه

داتد:

مشتری تا روو وی تای گور نیس
من روودین مفلسی خریووداتت
()36/3
ای وم گر وه تا دت نورنهموی زیر از غزلیوت اتدی نیز میگران
ت.ک)12/613( ،)3/382( ،)11/223( ،)3/36( :

دید:

ا... .

ایهام تبادر
آن اا

ره «ااژ موی از رالم ،ااژ دیرری تا ره رو آن (گقریبوً) ممرکل یو ممصداا

ره ره ذمن متبودت میرورد رو رلوه یو رلووت دیرری از رالم گنواوب داتد ».دت ری
گنواب رو ااژ موی «پو»« ،فرق» ا «ار» اَقدام تا ره ذمن
گر پوی رر فرقم ن ی ،گشریف قرر

ره ذمن متبودت رند .متورالً ااژ ای

زیر ااژ «ِاقدام» مصودت رو افتول ره ابب

میآاتد:

میدمی

ز ار نویدانم ن ودن عذت این اقدام تا
()13/3
دت ری

زیر ااژ «نقل» تا ره فتح یو ضووم نرن میگران خراند ،دت صوورتگی ره «نَقل» خراند روورد ره قرینه «دمون» نُقل تا

گداعی میرند ا دت صرتگی ره «نُقل» خراند ررد ره قرینه حدیث «نَقل» تا گداعی

میرند:

این خط رریف از آن رنون اا
این نقل حدیث از آن دمون اا
()81/1
دت ری

زیر «گِردَش» یتنی اطرافش ،رو گر ه ره ااژ «پرگوت» گَردِش تا ره ذمن متبودت

میرند:

خرد منرزت پسته خندان عقیقین نقطموی اا
روش گو گردش قضو پرگوت مینویی رشد
()213/7
ایهام تام

«آن اا
1و مطلر

ره رلوه مرتدنظر ریش از دا متنی دارته رورد ».مثالً دت ری
ا پسندید 2و ریرین اتمنی 3و مز

وی خند اا
رآ

زیر ااژ «ریرین» (مصراع اال) مرمم اه متنوا :

ریرین:

اخن گفتن ریرین پیش

ریرین چرن رخندی ،رراد از رکرت
()32/3

ااژ «ره تااتی» دت ری

زیر اه متنو داتد1 :و موونو (قید) 2و از نظر رلندی  3و صحیح ا دتا

(مقورل غلط)

مزات ارا خرامون ره تااتی نراد
گر اگر ار رر آاوون اویند

ره قوم

()223/7
ایهام عکس
ره ااژ مقدم ،رو گغییر متنی دت آخر مم آاتد رورد .دت ااقع از نرعی نوش ااتفود ررد ».ره نظر میتاد ره

«آن ااو

این ای وم رو اندک گفواگی موون نوش گوم ااو  .دا عنصر زرونی ره ظومررون ،یکسون ا متنیشون متفوات رورد نوش گوم ،نوم
داتد .الی از دیودی دیرر ،مر یوک از دا عنصووور (روه رو مم نوش گوم داتند) داتای دا متنویند ره دت متنوی دات رو مم ای وم
عکس داتند .این نرع از ای وم رتد از ای وم گنواب ،پرروترردگرین ای وم دت غزلیوت اتدی اا
روعر «لیلی» تا دت مصراع اال ری

:

زیر ره متنی لیلی ا مجنرن ا دت مصراع دام ره متنی رب آاتد اا

:

مر آن رب دت فراق تای لیلی
ره رر مجنرن تاد ،لیلی طریل اا
()73/6
«چین» دت مصراع اال ری

زیر ره متنی «ارزمین چین» ا دت مصراع دام ره متنی «چین ا رکن» ره روت تفته اا

موه عولم صنم چین ره حکوی
صنم موا

:

گریند

ره دت مر خم زلفش چین اا
()128/3

دت ری

زیر «رکر» اال رکر خرتدنی ا دامی «رکر اصف ونی» ،دلبر خسراپرایز ،اا

:

مرا رکر منه ا گل مریز دت مجلس
میون خسرا ا ریرین رکر رجو گنجد؟
()123/31
«قلب» دت مصراع اال ری

زیر یتنی دل ا دت مصراع دام ره متنی دغل ا گقلبی آمد اا

:

من قلب ا لسونم ره افوداتی ا صحب
اینون موه قلبند ره پیش گر لسونند
()123/31
اتدی این آتایه تا دت اریوت دیرری نیز ره روت گرفته اا

:

ت.ک،)11/331( ،)6/311( ،)3/273( ،)3/236( ،)8/113( ،)3/83( ،)3/77( ،)11/68( ،)7/37( ،)7/18( ،)8/3( ،)11/2( :

()2/613( ،)6/223( ،)3/313( ،)3/383

ا... .

ایهام توکید
«آن ااو

ره ااژموی گکرات ررد امو دت مر و متنویش گفوات رند ».ره نظر میتاد ره فرق ای وم گررید رو ای وم عکس دت

آن روروود ره دت ای وم گررید ،دا ااژ دتپی مم میآیند امو دت ای وم عکس ،رین دا رلوه فوصووله ا رد داتد .نورنه این ای وم دت
رد اا « .زنم» اال دت ری

غزلیوت اتدی گن و یک مرتد یوف

زیر یتنی «رزنم» ا دامی یتنی «زن مستم»:

گر ره مراد من تای ات نرای گر حوروی
من ره خالف تای گر گر نفسی زنم زنم
()311/11
ایهام مبینه (آشکار)
«آن ااو

ره ااژ یو عبوتگی آاتد ررد ره رو متنوی مرتد نظر (نزدیک) تارطه دارته رورد ».این ای وم از اتزش زرونرنوای

روتری ررخرتدات ااووو  ،زیرا دت آن ،متنووی دات روه میروید مرچه ریش پرروووید رووند گو دام منری گنرتر گردد ،فرا یودآات
میررد .

زیر مرمم دا متنوا 1 :وو روت روز رردن (پرند رکوت)  2وو لتب ا ارگرمی .آنچه ره رو متنوی مرتد

«روزی» دت پویون ری

نظر اتگبوط داتد ااژ «مرس» اا

:

ره تااتی ره نه موبوزی گر رردم من
گر ررخدید مرس رین ره میرند روزی
()278/3
زیر دا متنو

عبوتت «ره ررآید» دت ری

داتد:

1و رکفته ررد2 .و دت آغرش آید .آنچه ره رو متنوی مرتد نظر دت اتگبوط اا

«رلبل» اا

:

گرم حیوت رووند ،نووند این غم ا حسرت
ا گر نویرد رلبل ،دتخ

گل ره رر آید
()281/2

«متقلب» دت ری

زیر مرمم دا متنوا

:

1ووو پ لر ره پ لر ررند 2 .ووو نیرنربوز .آنچه ره رو متنوی مرتد نظر یتنی «پ لر ره پ لر ررند » اتگبوط داتد« ،دتان ومه» ا
«ربون دتاز» اا

:

متقلب دتان وم نوز
چه خبر داتد از ربون دتاز؟
()311/1
«تا حجوز» دت ری

زیر دا متنو داتد1 :وووو پرد ا مقوم حجوز تا نراختن2 .وووو غوتت رردن ا قطع طریق رردن تا حجوز.

آنچه ره رو متنوی مرتد نظر اتگبوط داتد ااژ «مطررون» اا

:

رومدان میرنند خونه زمد
مطررون میزنند تا حجوز
()316/8

«ره ار دااندن» دت ری
«خونه» اا

زیر مرمم دا متنوا 1 :وو نررتن2 .وو متطل رردن .آنچه ره رو متنوی مرتد نظر اتگبوط داتد ،ااژ

:

قرت ررح عشق گر ،نیس

زرون خومه تا

گرد دت امید گر ،چند ره ار داانوش
()326/2
دت اریوت دیرر از غزلیوت اتدی نیز میگران این نرع ای وم تا
ت.ک،)2/382( ،)2/326( ،)7/321( ،)6/112( ،)8/3( :

مالحظه ررد:

().1/613

ایهام مجرده (پیراسته)
«آن ااو

ره لفظی منواوب رو میچ یک از دا متنو آاتد نشود رورد ».خرانند ررای دتیوف

متنوی مرتد نظر دت این نرع

ای وم دتنگ ریشوووتری میرند ا دت نتیجه لذت رشوووف متنوی مرتد نظر ریشوووتر خرامد ررد .نورنهمویی از این آتایه تا ره دت
غزلیوت اتدی آمد اا  ،دت زیر
«عودت» دت ری
اا

میآاتیم:

زیر ای وم داتد1 :وو خری ا خصل  2 .و ررگشتری (عردت) .لفظی ره منواب این دا رورد دت ری

نیومد

:

گر خرد ار اصل مو نداتی
خریش دانم

من عودت رخ
()318/3
«قرات» دت ری
اا

زیر ای وم داتد1 :وو و گو

ا گران ا صبر2 .وو و ع د ا پیوون .لفظی ره منواب این دا متنو رورد ،آاتد نشد

:

مرر گر تای رپرری ا فتنه روز نشونی
ره من قرات نداتم ره دید از گر رپررم
()312/3
«خورسووت» دت ری
اا

زیر دا متنو داتد1 :وووو خوکآلرد 2 .وووو ریقدت ا اتزش .ااژموی منواب این دا متنو دت ری

ذرر نشد

:

دگر ار من ا رولین عوفی  ،می وت
ردین مرش ره ار خورسوت من داتد
()171/2
«ردایع» تا میگران دت دا متنوی «قسووی از غزلیوت اوتدی» ا «اوخنون نر ا زیبو» گرف  ،ااژموی منواب میچ یک از دا
متنو دت ری

نیومد اا

:

گر ردایع اتدی نبورد اندت روت
ره پیش امل ا قرار

چه اتمغون داتی؟
()267/11

دت اریوت دیرری نیز این نرع ای وم تا میگران دید از

وله:

ت.ک)7/216( ،)3/322( ،)3/313( ،)11/327( ،)6/122( ،)3/73( :

ایهام مرشحه (پرورده)
ره رالمی رو متنی غیر مرتد نظر آاتد رورد ».فرق این ای وم رو ای وم گنواوب دت این اا

«آن ااو

ره دت ای وم مررحه،

رالمی ا عبوتگی رو متنویی غیر مرتد نظر آاتد میروورد حول آن ره دت ای وم گنواووب ،ااژ یو ااژ مویی منواووب رو متنوی غیر
مرتد نظر آاتد میررد .رتضی این نرع ای وم تا منریگرین گرنه ای وم میدانند.
ااژ «گلسووتون» دت ری
«منرز آااز میآید» اا

گلسووتون» ااوو  .متنوی دام آن گلزات ااوو  .عبوتگی ره این متنو تا میپراتد

زیر ره متنی «رتو

:

من آن مرغ اخندانم ره دت خورم تاد صرتت
منرز آااز میآید ره متنی از گلستونم
()131/11
زیر «مُ ر » ره متنی م رمبوزی ا طوش ره روت تفته ااوو  ،متنوی دام این ااژ  ،اووترن ردن ااوو  .آنچه ره رو این

دت ری

متنو اتگبوط داتد وله «رریزد ااتخرانم» اا

:

من م ر م ر گر نریزم
اال ره رریزد ااتخرانم
()318/11
«دالاتی» دت ری

زیر روووجوع

ا گسوووتوخی ا متنوی دیرر آن ،آاتدن دل ااو و  .رالمی ره رو متنوی دات (متنوی دام)

اتگبوط داتد «دل خوص ا عوم رردی» اا  .روعر میگرید :دیدم ره دل خوص ا عوم تا رردی من نیز دل آاتدم گو

ربری:

دیدم دل خوص ا عوم رردی
من نیز دالاتی نوردم
()378/2
ایهام موشح
«آن اا

ره گریند رو مر دا متنی مرتد نظر ا غیر مرتد نظر ،الفوظی منواب ریواتد».

دت ری

زیر ،لفظ «مشتری» ای وم مررح داتد1 :و و دت متنی «خریدات» ره رو «روزات» منواب

«آفتو » ا «قور» منواب
ررف

داتد2 .و و دت متنی «ایوت » ره رو

داتد.

ا قور

تانق روزات آفتو

از آن ره ت ره درون گر مشتری آمرخ
()32/2
دت ری

زیر «رس » ای وم مررح داتد1 :و و دت متنی «انرش » رو «دا » منواب

داتد2 .و و دت متنی «دام» رو «گیر» منواب

داتد:

ررادتان ا رزتگون نصیحتم مکنید
ره اختیوت من از دا

تف

ا گیر از رس
()31/11

دت ری

زیر روووعر «رور» تا ره متنی «روررند» ره روت ررد ااوو

(عضر ردن) رو «دا » منواب

داتد:

ره رو «پیرامن ا قبو» منواووب

داتد ،امو دت متنوی «میون»

صد پیرامن قبو رنم از خرمی ،اگر
رینم ره دا

من چر رور دت میون گرا
()27/8

دت ری

زیر «روکر» ره متنی روکر خرتدنی ره روت تفته ااو

اصف ونی» رو «ریرین اتمنی» منواب

ره رو مرس منواوب

داتد ا دت متنی دیررش متنی «رکر

داتد:

ریرین ره دت نویتاد از خونه ریتقیب
داند رکر ره دفع مرس رودریزن اا
()78/8
«مه» (مو ) دت متنی قور رو «آفتو » ا دت متنی ای تاز رو «دا مفته» منواب
مه دا مف
ره آفتو

داتد:

نداتد فراغ چندانی
میگورد از گریبون

دت اریوت زیر از غزلیوت اتدی نیز میگران این آتایه تا

دید:

ت.ک،)11/381( ،)8/312( ،)7/261( ،)2/238( ،)3/133( ،)7/132( ،)7/131( ،)2/32( ،)2/83( ،)2/22( ،)3/22( ،)3/13( :
()6/623( ،)3/233( ،)3/333

ا... .

ایهام مهیا
ره عبوتت ،آمودگی پذیرش ای وم تا ندارته ،امو گریند رو اعوول گصرفی دت عبوتت ،رالم تا آمود ای وم رند»

«آن اا

نورنهمویی از این نرع ای وم دت غزلیوت
دت ری

زیر «لب ا رنوت» ره متنی رراوه ا آغرش ااو  ،روعر رو آاتدن ااژ موی «غرق» ا «آ » آن تا آمود پذیرش ای وم

ررد ا متنی «اوحل ا رنوت» تا ره ذمن
دت آ

اتدی:

میآاتد:

دا دید از گر غرقم

ا امید لب ا رنوت داتم
()331/6
دت ری
ری

زیر ااژ «نرردد» یتنی متوویل نشورد ،روعر رو آاتدن ااژ موی «آ » ا «آایو » متنوی دیرری از این ااژ دت این

ره دا

داد (نویچرخد) ا آن تا آمود پذیرش ای وم ررد اا

دل موچر انر
عجب اا

ای داا  ،ره آ

:

چشم اتدی

اگر نرردد ،ره ررردد آْایوری
()221/8

(عبوتت «رررنوتی» دت ری

زیر ره متنی «آاردموی» ره روت تفته اا  .روعر رو آاتدن «اافتود دت غرقو » متنوی دیرری از

آن تا ره ذمن آاتد  ،ره عبوتت دیرر ،آن تا آمود پذیرش ای وم ررد اا (تای اوحلی):
رجویی ای ره گتن

رنی ا طتنه زنی

گر رر رنوتی ا مو اافتود دت غرقو
()22/7
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