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 طرح دو نكته  ي ادبي

 انتفاع             -ايهام تراد ف 
1ر بهروز بامداديدكت                         

 

 

 چكيده:
هرگاه شاعري بتواند دو كلمه را چنان به كار برد وميان آن ها چنان ارتباطي برقرار سازد كه بدون داشتت  تترادد در ن تر او          

ادد ميان دوكلمه تتراد د  واقعتي  نبتوده  بلكته      متراد د به ن ر آيدوخواننده بعد از تامل متوجه اي  نكته بشود كه آن ارتباط  تر

به وجود آمده است .يعني در واقع اصال تراد في  درميان نبوده وشاعر با قدرت   جا د ويي كالمش توانستته استت   "وهم ترادد "

متي شتود كته ف ت       را براي خواننده ايجاد كند كه دوام بسيار كمي دارد وبا تامل درمت   خواننده متوجته ترادفتي   "ترادفي ذهني"

 ناميد يم .      "ايهام ترادف"درن ر او  دريافته مي شود پس اي  صنعت را 

 انتفاع :

هرگاه شاعري دركالم خود سخني برمضمون مدح يا دعا خطاب به كسي بگويد وبعد از  دقت خواننده ي متت  متوجته بشتود          

حبوب باشد به نفع خود شاعر است . يعني   در ح ي ت اگر چته شتاعر   كه آن معني مدح يا دعا بيش از آ ن كه به نفع ممدوح يا م

ظا هرا كسي را مدح يا دعا مي كند خود بيش از مخاطب از آن موضوع بهره مي برد . اي  تضم  پنهان معني را كه داللت بتر نفتع   

 ناميديم . "انتفاع  "گوينده دارد  

 كليد واژه ها : 
 انتفاع     -مدح ودعا   -ايهام ترادد  -ترادد 

******** 

 معرفي نوع خاصي از ايهام ) ايهام ترادف( - 1

     كه با تخيل گره مي خورد و قوه ي خيا  را   برمي  انگيزد -اعم از ن م و شعرونثر-درآن بخش از متون ادبي           

لغات و  تركيبات  ومفاهيم پوشيده درآنها  ي يناصنايع ادبي و ابزار فكري ولف ي خاصي به كار مي رود كه يافت  ارتباط هاي نهاني

باعث التذاذ ادبي مي شودوبي شك هر خواننده اي   در خور دقت خويش و توان ايجاد ارتباط يا تشخيص حيطه هاي معاني به 

اعث  جلوه گر را دريابد .    .يكي از صنايعي كه ب "لطيفه نها ني""كار رفته،مي تواند از اي  لذت ادبي بهره  جويد  و تاثير آن 

شدن معاني متعدد پنهاني مت   مي شود،ايهام است   . برخي از  شعرا از اي  صنعت به حد اعجاز بهره برده اند .براي كشف  

                                                                  معاني دور از چشم و مخفي بايد دقت ن ر وتمري  بسيار داشته باشيم .                                                              

هر گاه از صنعت ادبي ايهام بحث مي شود،ذه  تيز خواننده شعر در پهنته گستتره روابت  مخ تي لغتات دقيتو متي شتود و               

ه مي خورد و قوه خيتا  را بتر   كه با تخيل  گر_ اعم از ن م وشعر ونثر _ پيوندهاي نهاني را مي جويد .در آن بخش از متون ادبي 

مي انگيزد،ي ينا صنايع ادبي و ابراز د.گاهي اي  وابستگي ها به قدري پنهان و دور از چشم است كه بعد از بارها خواندن و  ايضاح 

     مطلب  باز هم احتما  نهفتگي وجود دارد و همي   كاويدن ها  بعد از جهد  بسيار  نتيجته  متي دهتد و شتيريني مطلتب آشتكار      
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 مي شود .                                                                                   

آنچه از كتابهاي مربوط به بحث ايهام به دست مي آيد،تعريف ها و مثالهايي همسان و ت سيم بندي هتاي همگتون استت. در          

موع نوشته ها حاصل مي شود انواع ايهام به شترح زيتر تفستيم بنتدي     كاملتري  فحص  و ت سيم بندي اي  بحث مفصل،كه از مج

 شده است :                                                                                                            

 ايهام  -1

 ايهام تناسب  -2

 ايهام تضاد -3

 ايهام ترجمه -4

 ايهام تبادر -5

 له حاضر قصد دارد نوع جديدي از ايهام را كه آن را ايهام ترادد نامگذاري كرده است،معرفي نمايد.نويسنده م ا

بدون هيچ ادعايي آنچه به ن ر مي آيد،به زبان ساده بيان مي كنيم و از محضر استادان گرامي و عالقه مندان بحث هتاي ادبتي         

                                                                                ت اضاي ن د مطلب دارم.                          

به گمان م  اگر  با دقت ن ر در بحث ايهام تامل  كنيم متوجه ظرافت خاصي در ايهام مي شويم كه هم مربوط بته ستاختمان         

رامثا  هاي آن , موهم  ترادد است نه ختود تترادد .انتواع    كلمه است،هم مربوط به معني كلمه.م  آن را ايهام ترادد مي نامم زي

 ايهام ترادد از جهت ساخت بدي  گونه ت سيم مي شود:             

 الف:گاهي ايهام ترادد ، بيشتر به ساختمان دستوري كلمه مربوط مي شود.

 نوا  نا  بود                در قح  سا  مصر دكان بي نوا اينجا مساز عيش كه بس-1مثا  

      خاقاني                                                                                                                    

دو ساخت مختلف از يك كلمه است.يعني ما گمتان  « نانوا» و« بي نوا» ممك  است در بادي امر چني  به ن ر آيد كه ساختمان     

به عبارت ساده تر،گمان كنيم كه يك بتار بتا پيشتوند بتي و بتار ديگتر بتا        « نا+نوا»و « بي+نوا»اختمان كلمه چني  است: كنيم كه س

يعني يتك بتار    "پيشوند ناكلمه نوا را منفي كرده ايم در حالي كه چني  نيست و ساخت اي  دو كلمه به كلي با هم متفاوت است .

. شباهت ساختمان دو كلمه، چني  فكتري را بته ذهت  متي      "نان+ وا "وبار ديگر :   "بي+نوا"تركيب ساختمان كلمه چني  است :

آورد كه دو كلمه را مترادد فرض كنيم ياحتي چني  توهمي به ذه  ما وارد شود ؛ در حالي كه بعد از دقت و يافت  شكل  اصتلي  

ارد و اصال در ميان نيست. اما همي  قتدر كته   كلمات متوجه خواهيم شد كه چني  نيست و دو كلمه با دو ساخت متفاوت وجود د

ذه  ما متوجه يك ترادد بشود پس ايهام ترادد حاصل شده است و دليل آن هم اي  نكته است كته بتي  هتيچ كتدام از كلمتات      

                                                                   ديگر چني  ارتباطي نمي توان يافت و ف   ميان همي  دو كلمه چني  پيوندي ديده مي شود.                              

 در بيت زير نيز همي  ارتباط را مي توان يافت:

 به دستنا نوايي  شكست                            گرفتم ره  بي نوايي دلم را غم  -2مثا 

     75ن امي  اقبالنامه  

 همچني  در اي  بيت حافظ:

 بود  ناپروا   پروانه ي اد باد آن كه رخت شمع طرب مي افروخت       و اي  د  شيفتهي   -3مثا  

 حافظ                                                                                                                                 
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نتا  »و « پروا +نه»تمان دو كلمه چني  ارتباط جالبي را بيابد يعني گمان كند كه خواننده در مصرع دوم بيت ممك  است در ساخ    

منفتي شتده استت ولتي بعتد از تامتل       « نا»يك بار با پسوند « پروا»دو ساخت مختلف از كلمه و چني  تصور كند كه كلمه « +پروا

يك كلمه مركب.در اينجا باز هم متوجه ايهتام  « انا پرو»متوجه بشود كه چني  نيست بلكه كلمه پروانه يك كلمه ساده است و كلمه 

                                 ترادد مي شويم يعني ارتباط دو كلمه،موهم ترادد است                                                                             

كلمه در يك بيت از جهت معني موهم ترادد هستند در حالي كته  ب:گاهي بحث ايهام ترادد مربوط به معني كلمه است يعني دو 

 واقعا ترادفي وجود ندارد اما به ذه  ال ا مي شود :                                                                    

 سوخت  برفتم د  بيگانه ب خويش نه غريب است كه دلسوز م  است          چون م  ازآشنايي  -1مثا  

 حافظ                                                                                                                                        

ترادد معني به ذه  مي رسد در حالي كه چني  نيست. كلمته ختويش بته    « آشنا»و « خويش»در نگاه او  بي  دو كلمه      

خود و خويشت  است نه به معني قوم و خويش.در اي  صورت ترادد معني ف   يك تصور استت نته واقعيتت پتس ايهتام       معني

 .ترادد وجود دارد                                                                                                       

 رود آشنا بر روي ما رواست اگر        خويش بر خاك راه يار نهاديم روي-2مثا 

 حا فظ

 باز هم ديدن كلمات خويش و آشنا موهم ترادد است يعني ايهام ترادد

 سوخت همچوعود           مي ده كه عمردرسرسوداي خام رفت توانتوبه چند  تابدر -3مثا  

 حا فظ                                                                                                                            

يك ارتباط نهاني دارند و ممك  است خواننده آن دورا هم معنا و مترادد بداند كه بعد از دقت « توان»و « تاب»دو كلمه   

شتنونده متي آورد.پتس     درمعني بيت و ارتباط كلمات عود،خام،سوخت  و تركيب تاب توبه معني سوزش و گرمي تاب را به ذه 

آنچه كه ذه  شنونده آن را دريافته است،ايهام ترادد است زيرا ذه  خواننده بيت از معني سوخت  به معني توانستت  و م اومتت   

 .كردن منت ل شده است                                                                  

       از نوامحروم فلك را كرده  بي نوايانخته                      پيش شرعش زهره برب  در اثير اندا-4مثا  

   7مجير الدي  بيل اني  ص                                                                                              

مان وبيچارگان در حالي كه محروم از نوا يعني مصداق ايهام ترادد ميان بينوايان ومحروم از نوا است . بي نوايان يعني محرو

 كسي كه از نواي موسي ي بهره اي ندارد وشاعر سعي كرده هر دو را هم معني جلوه دهد

   باب بود  و خداوند به هر پدركو آن كه  ولي نعمت م  بود وعم م                    عم چه كه  – 5مثا  

 خاقاني                                                                                                         

در اي  بيت نيز باب يعني مورد .در حالي كه با كلمه پدر ايهام ترادد دارد يعني به ن ر ،معني بابا مي دهتد كته البتته در بيتت      

 چني  معنايي ندارد .

 ممك  است ايهام ترادد در تركيب ها  يا جناس تام مصداق بيابد: ج: گاهي

                …43.                                   م امات حميدي ص  كردغروب آهنگ به  شباهنگ پس چون

كته از   در ن ر او  شباهنگ وغروب آهنگ ممك  است مترادد فهميده شوند در حالي كه مفهوم ترادد ف   يك تصور است
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 پيوند لغات حاصل مي شود .

ايهتام   "در آخر بايد نكته بسيار ظريف و دقي ي را متذكر شدوآن نكته اي  است كه ممك  است خوانندگان محترم بپرسند كه      

ودن چه تفاوتي دارد ؟ بي گفتگو پيداست كه خوانندگان گرامي توجه نموده اند كه علي رغم نزديتك بت   "ايهام ترجمه "با "ترادد

دو نوع ايهام يعني ايهام ترادد وايهام ترجمه ،دو طرد ايهام در ايهام ترجمه از لغات دو زبان مختلف است متثال فارستي وعربتي    

                                                                                       وبه ن ر ترجمه لغت مي آيد در حالي كه در ايهام ترادد ، هر دو لغت از لغات فارسي است .                                           

 انتفاع: - 2
آن چنان كه خواجه نصير الدي  توسي وديگران تخيل را ويژگي ذاتي شعر شمرده اند ،اگر ما نيز به اي  امر قايتل باشتيم كته          

تخيل شاعر سرچشمه بگيرد وهم بر خيا  خواننده اثتر بگتذارد ،ايت     تخيل بايد جزوصفات ذاتي شعر بر شمرده شود ،يعني هم از 

مطلب را نيز بايد پذيرفت كه شعرا در ارائه مطلب به خوانندگان شعرشان ،فنوني ويژه وزيركي هايي  خاص به كار مي برند تا بتر  

شه خوانندگان را با معاني شعرشتان در  ذه  خوانندگان اثر بگذارند وبه ن ر مي رسد كه بيشتر شعرا با مهارت وزيركي ،ذه  واندي

گير مي سازند تا ضم  معاني ومفاهيم آشكار اشعار پيامهاي خاصي نيز به آنان بدهند و خواه وناخواه كساني از آن پيغامهاي پنهان 

يت   وسري شعر بهرمند مي شوندكه كوشش فكري بكنندو موفو به گشودن راز و رمز آن مفاهيم بشتوند.در واقتع هتدد مت  از ا    

م دمه بيان اي  نكته است كه شعرا عالوه بر خوانندگان آثارشان به دنبا  خوانندگان خاصي هستتند تتا زيبتايي هتاي شعرشتان را      

كشف كنند.هر قدر شاعران در اي  كار ورزيده تر باشند،اي  ويژگي ها دشوار ياب تر و نهان تر خواهد بود و ف ت  اذهتان بستيار    

شعر موفو خواهند شد. در اي  م اله يكي از همي  نكته هاي ادبي طرح شده كه بعد از دقتت ن تر    ورزيده به كشف معادن زيبايي

مي توانند يكسان فرض كنندولي ح ي تتا بايتد    "استتباع"يا  "ادماج "در معني بيت دريافته مي شود.گر چه ادبا آن رابا صنايعي مثل

 .                                                                                                       اي  نكته را جدا از صنايع مذكور،مورد بررسي قرار داد  

و شرح آن نكته ادبي نيز چني  است كه در بيت, شاعر دعايي به جان محبوب يا ممدوح مي كند كه در هنگام خوانتدن متي          

بيت مي توان به يك د عاي پنهان و ضمني نيتز پتي بترد كته در واقتع بته ختود شتاعر          توان آن را فهميد اما بعدا ز دقت در معني

اختصاص دارد .به عبارت ساده تر:شاعرظاهرا دعايي براي معشوق يا ممدوح گفته كه در صورت استجابت دعا يا نتيجته دعا.ستود   

براي محبوب يا ممدوح بهانه  يا ابزاري استت  و نفع اصلي عايد شاعر خواهد شد اگر بخواهيم به زبان خيلي ساده شرح دهيم دعا 

براي سود و نفعي كه عايد شاعر خواهد شد و اي  نكته ادبي دوم بعد از چند بار خواندن فهميده مي شود.به همي  دليتل مت  نتام    

ت بتر دو دعتا   شاعر از دعاي محبوب و معشوق.و چون بيت  "سود بردن "و "بهره مندي "را براي    آن برگزيده ام  .يعني"انتفاع "

                                                                                                            داللت دارد كه اولي براي محبوب و دومي براي خود شاعر در ن ر گرفته شده است،بايد آن را صنعتي جداگانه دانست                        

 زير توجه كنيد: به مثا  هاي

    يارب ببينم آن را برگردنت حمايل                               اي دوست دست حا فظ تعويذ چشم زخم است - 1

معني بيت:الف:اي محبوب! دست حافظ مثل دعاي دفع چشم زخم است.آرزو مي كنم كه اي  دست هميشه بر گردن تو با شتد تتا   

ماني.اما در ح ي ت شاعر براي خود دعا كرده است و مي توان معني ضمني بيت و فايتده اي  همواره از چشم بد مصون و محفوظ ب

 را كه حافظ از اي  دعا خواهد برد،فهميد.                                                             

 سر برد. باشدو همواره در وصا  تو به-محبوب-ب:آرزو مي كنم كه همواره دست حا فظ بر گردن تو

 همچنان كه مي بينيم نتيجه دعا قطعا به نفع خود حافظ است چون از وصا  محبوبش بهره مند خواهد شد.

 شاه نشي  چشم م  تكيه گه خيا  توست             جاي د عا ست شاه م  بي تو مباد جاي تو - 2
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         :                                                                                                                            معني او  بيت

الف: محبوبم چشم م  مثل تختي است كه تصوير شاهانه تو بر آن جلوس مي كند. آرزو مي كنم كه تو همواره ستالمت و كتامروا   

 ني .                                                                                                          بر آن جلوس ك

 معني ضمني بيت كه صنعت انتفاع دارد:

 ب:آرزو مي كنم خيا  يا تصوير تو همواره بر چشم م  بنشيند و م  از وصا  تو بهره مند باشم.

 م سود اي  دعا نصيب حافظ مي شود.هم چنان كه مي بينم باز ه

 شمع است رخ خوب تو،پروانه منم     د ،خويش غمان توست بيگانه منم       - 3

 زنجير سر زلف كه بر گردن توست     بتتر گتردن بنده نه كه ديوانه منم

 معني بيت دوم :

 ه ام .                                     با آن زلفت كه مثل زنجير است،گردن مرا ببيند و مرا زنجير ك  چون ديوانه شد

 .                                     معني با انتفاع بيت:با زنجير زلفت گردن مرا زنجير ك  تا م  هميشه در وصا  تو باشم 

                                         نتيجه بحث :                                                                                               
ترادد در معني به چشم مي خورد  اما با دقيو شدن در متت  متي تتوان ايت         -در ن ر او  -گاهي در آثار  ادبي ميان دو كلمه 

 ناميديم .                                                                                                                    " ايهام ترادف"نكته را دريافت كه اصال ترادفي در كار نبوده بلكه به ذه  ما ترادد ال ا  شده است پس آن را 

برخي مواقع در آثار شعرا به مدح يا دعايي بر مي خوريم كه خطاب به معشوق يا ممدوحي گفته شتده استت . عتالوه بتر ايت       

ديگري نيز در مطلب نهفته است وآن مبحث , اي  است كه نفع  اصلي آن دعتا يتا متدح را بيشتتر از     معني ظاهري , معني نهاني 

 ناميديم .                            " انتفاع "مخاطب ,  خود شاعر ببرد  پس اي  صنعت ادبي را 

ي متي شتود . اميتد واريتم ايت     گونته       اي  دو صنعت ادبي , براي دريا فت معاني نهاني شعر فارسي , پيشنهاد و معرفت         

مباحث كه صرفا دريافت هاي عال قه مندانه اي از مسايل ضمني وپنهاني آثار ادبي است , باعتث بحتث هتاي مفيتد در مباحتث      

     ادبي بشود.                                                                                                          
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