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 ایھام و ایھام تناسب ،اغراق ھم:نآموزه 

 اغراق◄

اصطالح بدیع، زیاده روی در توصیف یا مدح یا ذم را گویند؛ چنان کھ از حد معمول  است و در در لغت بھ معنی سخت کشیدن کمان

مفاھیم و موضوعات سخن است، بھ صورتی کھ  ھدگرگونبگذرد و برای شنونده شگفت انگیز و زیبا باشد. بھ عبارت دیگر بازنمود 

 .یشتر کندمعانی خرد را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خرد بنماید تا تأثیر سخن را ب

 :بھ ابیات زیر توجھ نمایید

 بھ کردار افسانھ از ھر کسی / شنیدم ھمی داستانت بسی
 بھ تنھا یکی گور بریان کنی / ھوا را بھ شمشیر گریان کنی
 برھنھ چو تیغ تو بیند عقاب، / نیارد بھ نخجیر کردن شتاب

 (فردوسی) نشان کمند تو دارد ھژبر / ز بیم سنان تو خون بارد ابر

 آفرینی و موسیقی معنوی در این ابیات شده است؛ بھ یرستم از زبان تھمینھ، موجب زیباییاده روی در توصیف شجاعت و قدرت ز

نمایی، تصویری زیبا در ذھن شنونده یا خواننده ایجاد می کند و تصویرآفرینی حماسی را در این ابیات بھ اوج  گبزر کھ اینای گونھ

 .می رساند

ترین آرایھ برای تصویرآفرینی در حماسھ است؛ بنابراین در شاھنامھ و آثار حماسی دیگر از آن بسیار استفاده اغراق مناسب  ◙
 .شده است

 :دیگرای نمونھ

 (سعدی)بگذار تا بگریم چون ابر در بھاران / کز سنگ نالھ خیزد روز وداع یاران 

 .دھد یعواطف سرشار درونی خود را نشان مسعدی با بزرگ نمایی در توصیف روز وداع یار، اوج احساسات و 

 :دیگرای نمونھ

 (سلمان ھراتی)دلم گرفتھ از این روزھا دلم تنگ است / میان ما و رسیدن ھزار فرسنگ است 

 (شفیعی کدکنی)غھاست / می شناسمت. تو میزباِن آفتاِب صبحِ سبِز با می شناسمت / چشم ھای

 (فخرالدین اسعد گرگانی)گھی بنواختی چنگ، / ز شادی بر سر آب آمدی سنگ  چو رامین گھ

 ایھام ◄

یا عبارتی در سخن با دو یا چند معنا کھ معموالً ای هاست و در اصطالح بدیع، آوردن واژدر لغت بھ معنی در وھم و گمان افکندن 

دریافت ھمزمان چند معنا از یک واژه یا یک عبارت در کالم، تصویری زیبا در  .بیت با تمام معانی پذیرفتنی و دارای ارزش است

 .ذھن خواننده یا شنونده ایجاد می کند و سبب زیبایی کالم می گردد

 :بھ بیت زیر توجھ کنید

 (حافظ)است  ه/ وز عمر مرا جز شب دیجور نماند ُرخت روز مرا نور نمانده است مھربی 

 چنانچھ و» خورشید«و دوم در معنای » تمحبّ «معنای  در یکی رفتھ است؛ کار بھ معنی دو در و دارد ایھام آرایھ» مھر«واژه 

 .است دریافت و درک قابل معنی دو ھر با بیت می شود، مشاھده

 .آفرینی و لذت خواننده می گردد یف می کند و ھمین موضوع سبب زیبایدر ایھام ذھن با اندکی تأمل، ھر دو معنی را کش

 :نمونھ دیگر
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 (سعدی)یش نیست گلستانخانھ زندان است و تنھایی ضالل ھر کھ چون سعدی 

 .باغ و گلزارو دیگری گلستان کتاب آورد: یکی  ایھام دارد و دو معنا در ذھن پدید می گلستان

 .آشنا باشیمھا توانیم آرایھ ایھام را دریابیم کھ با معانی مختلف واژه زمانی می توجھ:

 :یا در مثال

 (قیصر امین پور)بھ سنت کنیم  از نونگاھی ھم  /اگر سنت اوست نوآوری، 

 آمده است. قالب شعر نو و د مجدّ در دو معنای  »از نو«عبارت 

 :چند نمونھ

 (فرصت شیرازی)فراموش مکن  عھدعھد کردی کھ کشی فرصت خود را / روزی فرصت ار یافتی، آن 
 روزگار -۲پیمان  -۱عھد: 

 (مھرداد اوستا)زردی است  همرا چھر دور از توبا این ھمھ  /چون جام شفق موج زند خون بھ دل من 
 چھره زرد از تو دور باد -۲ھجران و از تو دور بودن  -۱دور از تو: 

 ایھام تناسب◄
با بعضی از اجزای  نظر نیستنظر و پذیرفتنی است و معنای دیگر کھ مورد است با دو معنی کھ یک معنای آن مورد ای آوردن واژه

 .کالم تناسب دارد

 :بھ این نمونھ توجھ کنید

 (حافظ)یست در تفسیر ما ن طف و خوبیطف بر ما کشف کرد / زان زمان جزلاز ل آیتیروی خوبت 

شاعرانھ  ھآرایتناسب دارد. این » تفسیر«با واژه  کھ در این معنی است؛ معنی دیگر آن آیھ است در این بیت بھ معنی نشانھ  »آیت«

 .نامند ایھام تناسب ، تا معنی درست واژه را با توّجھ بھ مفھوم بیت دریابدافتد را کھ در آن ذھن بھ تالش و تکاپو می

 :مثال دیگر

 (صائب تبریزی)ھمھ را نغمھ و ترانھ یکی است  /است بلبل این باغ  ھزارگر 

 .با بلبل، باغ، نغمھ و ترانھ تناسب دارد )بلبل(است و در معنای دیگر آن  هآورد ھزار در معنای عددھزار را صائب در این بیت 

 :نمونھ ھای دیگر

 (عبدالحسین وجدانی)یک روز کھ خسرو زنگ قرآن در شھناز شوری بھ پا کرده بود، مدیر مدرسھ آواز خسرو را شنید. 
 ھیجان و وجد (در معنای دستگاه شور با شھناز و آواز تناسب دارد) -۱شور: 

  (سعدی)کھ زالی نیندیشد از رستمی  /چنان سایھ گسترد بر عالمی 
 با رستم تناسب دارد) پدر رستم (در معنایپیر  -۱زال: 

 (عالمھ طباطبایی)پرستش بھ مستی است در کیش مھر / برون اند زین جرگھ ھشیارھا 

 با پرستش و مستی و جرگھ تناسب دارد) آیین مھرپرستی (در معنای آیین عشق -۱: کیش مھر
 خودارزیابی ◄
 کھ این آرایھ را بھ وجود آوردهای واژه ناسب را مشخص کنید و معانی مختلفایھام و ایھام ت ھدر ھر یک از ابیات زیر آرای -۱

 .است، بنویسید
 )نظامی( بگفت از جان شیرینم فزون است /بگفتا عشق شیرین بر تو چون است  )الف

با شیرین نخست  نام دلدار فرھاد (در معنایمزه ای : گونھدومشیرین نام دلدار فرھاد /  -۲مزه ای گونھ -۱شیرین نخست: ایھام 

 تناسب دارد )
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 )سعدی( مھرم بھ جان رسید و بھ عیوق برشدم /چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب  )ب
افتاده / مھر: عشق؛ ایھام تناسب (در معنای خورشید با آفتاب و عیوق تناسب بی ارزش بر روی گل  -۲فروتن  -۱اوفتاد: ایھام 

 دارد)

 )حافظ( جز از عشق تو باقی ھمھ فانی دانست ھب /افتاده عرضھ کردم دو جھان بر دل کار )پ
 بھ جا مانده (در معنای جاودان با فانی تضاد دارد) -۱/ باقی: ایھام تضاد  از کار افتاده -۲گرفتار عشق  -۱کارافتاده: ایھام 

 )نیما یوشیج( بلکھ خبر / جان باختھ را نگران با من استاده سحر/ صبح می خواھد از من/ کز مبارک دم او آورم این قوم بھ )ت
 پریشان -۲بیننده  -۱نگران: ایھام 

 .عبارتھای زیر را بیابید و توضیح دھیدھای بھ کار رفتھ در بیتھا و  قاغرا -۲
 )طرب اصفھانی( از نازکی آزار رساند بدنش را /گر برگ گل سرخ کنی پیرھنش را  )الف

 را می آزارد.بدن او برگ گل نیز جنس پیراھن از 

 )سعدی(آرد.  دارد و طاقت یک حرف نمی آن فرو مایھ ھزار من سنگ بر می )ب
 کرد. آن مرد ھزار من سنگ را بلند می

 .پاسخ دھیدھا با توجھ بھ بیت زیر بھ پرسش -۳
 )نصرهللا مردانی( تھا رنگین بودبر موج بلند دس /شکوفھ تابوت شھید از خون و گل و 

 )مستفعُل فاعالُت مستفعُل فع( .اختیارات وزنی بیت را بیابید و نوع آن را مشخص کنید )الف

 بلند دستھا رنگین بوداز خون و گل و شکوفھ تابوت شھید / بر موج 
 ھید شَ  تِ  بو تا فِ   کو شُ   لُ  گُ   نِ  از خو

 بود گین نھا رَ ت  سدَ  دِ  لن بُ  جِ  ور مُ بَ 

 فعل مفاعیل مفاعیل مفعول

 .دھم مصراع دومیازابدال: در ھجای  /ھا بلند بودن ھجای پایان مصراع اختیار وزنی)
 شعر درباره جان باختگی و شھادت نیز درباره ارزش شھید در جامعھ است. - بیت را از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید. )ب

 ۳ کارگاه تحلیل فصل ◄

 تعیین را بیت در رفتھ کار بھ اختیارات وزنی نوع و بنویسید را زیر ابیات ھجایی ھای نشانھ آوایی، ھای پایھ تعیین از پس -۱

 .کنید
 )ھاتف(بینی  زیان جوی گر کافرم / دھی عشق بھ اگر داری چھ ھر الف)

 چھ داری اگر بھ عشق دھی / کافرم گر جوی زیان بینی  ھر
 ھی دَ  ق شعِ   ر بِ گَ   اَ  ری دا چِ  رھَ 

-U-- U-U- UU- 
 نی بی انی(ِز)  وی زی  جُ  رگَ  م رَ  فَ  کا

-U-- U-U- - )UU( - 
 فعلن نلمفاع فاعالتن
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 مصراع دوم. نھم/ ابدال: در ھجای  دو مصراع فعالتن بھ جای فعالتن در پایھ آوایی نخست ھر اختیار وزنی)

 (سعدی)نپایی  و ببندی کھ بھ آن از نابستن عھد / وفایی و مھر بی تو کھ اّول از ندانستم من )ب

 نپایی و ببندی کھ بھ آن از نابستن عھد / وفایی و مھر بی تو کھ اّول از ندانستم من
 یی  فا وَ  رُ   ھبی مِ  تُ  کِ  لو وَ زَ   مَ  تَ  سنِ  دا ن نَ مَ 

- U- - UU - - UU - - UU - - 
 پا یی نَ  یُ  ن دیبَ  بِ  کِ  ھبِ  زان نَ  تَ  سنا بَ  ھ دعَ 

- U- - UU - - UU - - UU - - 
 فَِعالتُن فَِعالتُن ِعالتُنفَ  فاِعالتُن

 ھفتم ھر دو مصراع یحذف ھمزه در ھجا ی)زبان اریاخت/  .فاعالتن بھ جای فعالتن در ھر دو مصراع اختیار وزنی)

 (رودکی) بود تابان چراغ البل دندان نبود بود / دندان ھرچھ ریخت فرو و بسود مرا پ)

 مرا بسود و فرو ریخت ھرچھ دندان بود / نبود دندان البل چراغ تابان بود
 بوددان  ندَ  چِ  رخت ھَ  رو ری  فُ   دُ  سو را بِ  مَ 

U-U- UU-- U-U- -)UU( - 
 بودبان  تا غِ  را چِ  بل  ال دان ند دَ  بو نَ 

U-U- -)UU(-- U-U- -)UU (- 
 نفعل مفاِعلُن فَِعالتُن مفاِعلُن

(فع  مصراع دوم. سیزدھم مصراع نخست و ھجای پنجم و سیزدھمابدال: در ھجای  /ھا بلند بودن ھجای پایان مصراع اختیار وزنی)

 )فَِعالتُن ← مفعولن( فعلن) ←لن

 (سعدی) نگشود امتحان سرانگشت بھ دلم سوی / فلک کھ قضا ترکش در تیری نماند ت)

 نماند تیری در ترکش قضا کھ فلک / سوی دلم بھ سرانگشت امتحان نگشود
 کلَ  فَ  کِ  ضا قَ  ِش  کِ  رر تَ دَ  ری د تی مان نَ 

U-U- -)UU(-- U-U- - - 
 شود گُ َن  حان تِ  ماِ  تِ  شگً  نرَ  سَ  بِ  لم دِ  یِ  سو

U-U- UU-- U-U- -  - 
 فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن

تغییر کمیت مصوت در  ی)زبان اریاخت/  .بلند بودن ھجای پایانی مصراع دوم / نخست ھجای پنجم مصراعابدال:  اختیار وزنی)

ھفتم مصراع  یحذف ھمزه در ھجاھجای نھم مصراع نخست / تغییر کمیت مصوت در ھجای نخست و ھجای دوم مصراع دوم / 

 دوم
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 (سعدی) خواھم را تو من و خواھند تو از / خویش قیمت و رای خورد در ھمھ ث)

 خورد رای و قیمت خویش / از تو خواھند و من تو را خواھمھمھ در
 خیش تِ  مَ  یقِ   یُ   را  دُ  رخُ  در مِ ـَ ھ

UU-- U-U- UU- 
 ھم خا را ن تُ مَ   دُ  نخا ھَ  از تُ 

-U-- U-U- -)UU (- 
 نفعل مفاِعلُن فَِعالتُن

 مصراع دوم. نھمابدال: در ھجای  / فاعالتن بھ جای فعالتن در مصراع دومبلند بودن ھجای پایان مصراع نخست /  اختیار وزنی)

 فعلن) ←(فع لن

 )مستفِعلُن مفاِعُل مستفِعلُن فَعَل( (حافظ) شوی راھبر کی نباشی راھرو تا / شوی خبر صاحب کھ بکوش خبر بی ای ج)

 صاحب خبر شوی / تا راھرو نباشی کی راھبر شویای بی خبر بکوش کھ 
 یوَ  ر شَ بَ   ب خَ حِ  صا کِ  ش  کو ر بِ بَ   ای بی خَ 

--U -U-U U--U -U- 
 وی شَ   ربَ  ه رای کَ  شی  با و نَ رُ   ه تا را

--U -U--)UU( - - U -U- 
 نعلاف مفاعیل فاعالت مفعول

 مصراع دوم. ھفتم: در ھجای ابدال اختیار وزنی)

 .دھید توضیح و بیابید را تناسب ایھام و ایھام اغراق، زیر بیتھای در -۲
 (مولوی) بنوازم ھلھ را جان جان، دارد تو بوی چون / تو با شد آمیختھ تو، با شد ریختھ جان الف)
 آرزو -۲رایحھ  -۱ ایھام بو:

 (سعدی) شدم زر و افتاد مسم بر عشق اکسیر / کرد زرد کھ سعدی تو سرخ روی گویند ب)
 زر و اکسیر تناسب دارد) ،چھره (در معنای فلز روی با مس -۱ ایھام تناسب روی:

 (سعدی) ھزاران از یک اال نگفتم دل اندوه / عشقت، ماجرای از برشمردم کھ چندین پ)
 اغراق: فقط یک از ھزاران اندوھم را گفتھ ام.

 .کنید پیدا والیت »نخل سار سایھ« شعر در در را انقالب دوره ادبیات ھای ویژگی مورد از دو -۳
 را دریایی شمشیری، بھ توان می چگونھ/  گشاید؟ می ھم از/  را خداوند کتاب این/  تو بلند پیشانی/  زھرآگین شمشیری چگونھ

/  کردی شان کودکانھ شادی مایۀ دست/  را حیدری صولت و/  تابیدی زنی بیوه یتیمکان خانۀ بھ/  آفتاب ھمتاب کھ ھنگام/  شکافت؟

 تاریخ، آیا /تراوید کودکانھ کلمات/  خروشید می شیر ُھّرای کھ دھان آن از و/  نشاندی را کودکان/  ننھاد پا پیامبر کھ شانھ آن بر و

 گرمارودی) موسوی علی (سید ؟بود نمانده لرزان و خشک/  تحیّر بھ /سرای درِ  بر
 .)است سروده شده) دینو (سپ قالب در شعر(
 فرھنگ شھادت با تکیھ بر اسطوره ھای ملی و تاریخیتکریم شھید و  ◙
 طرح اسوه ھای تاریخی بھ ویژه تاریخ اسالم مانند امام حسین. ◙
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٦ 

 کالبدشکافی شعر◄ 

توان بھ شمشیری دریایی چگونھ می/  .گشایداز ھم می/  -این كتاب خداوند را- /  پیشانی بلند تو/  چگونھ شمشیری زھر آگین ◙
 را شكافت؟

: وجھ شبھ ؛تشبیھ: كتاب خداوند پیشانی،/  )ع(تلمیح بھ جان باختن حضرت علی  قلمرو ادبی: / آغشتھ بھ زھر: زھرآگین زبانی:قلمرو 
 )ع(استعاره ازسر حضرت علی: دریایی /حضرت علی قرآن سخنگو بود

) ع(تواند سر حضرت علی چگونھ شمشیر زھر آگین سر تو را كھ خانھ قرآن بود شكافت، در شگفتم چگونھ شمشیر می :بازگردانی
 .را کھ دریایی است، بھ دو نیم كند

♣♣♣♣ 

 یتیمكان بیوه زنی تابیدی بھ خانھ/  ھنگامی كھ بھ ھمتاب آفتاب ◙

 بھ یتیمان) ع(تلمیح بھ سركشی حضرت علی /  مجازا از عنایت كردی: تابیدی قلمرو ادبی: / /ھمراه، ھم تابنده : ھمتاب قلمرو زبانی:

 بیوه زنان و نیازمندان تابیدی و بھ ایشان توجھ کردی، زمانی كھ با آفتاب و مانند آفتاب بھ خانۀ :بازگردانی

 شادی كودكانھ شان كردی دست مایھ/  و صولت حیدری را ◙

 سرمایھ: دست مایھ /شیر، نام حضرت علی : حیدر /شکوه : صولت قلمرو زبانی:

 .شادی و شور كودكان کردی شکوه شیرگونھ ات را سرمایھ :بازگردانی

 كودكان را نشاندی/  و بر آن شانھ، كھ پیامبر پای ننھاد ◙

خود  روی شانھھای یتیم را بّچھ رفت و) ص(حضرت محّمد روی شانھ در فتح مّكھ،) ع(تلمیح دارد بھ این كھ علی  قلمرو ادبی:
 .نشاند

 .داشتآن را گرامی می) ص(ای كھ حضرت محّمدو كودكان را روی شانھ خود سوار كردی؛ شانھ بازگردانی:

 كلمات كودكانھ تراوید،/  خروشیدو از آن دھان كھ ُھّرای شیر می ◙

ھا را واژه: کلمات تراوید(استعاره  :تراویدن قلمرو ادبی: / تراوش کردن،: تراویدن/  آواز ترسناک، صدا و غوغا: ھّرا قلمرو زبانی:
 )بھ زبان راند

 .واژگان بّچگانھ و كودكانھ درآمد داشت، غّرش شیر و از آن دھان كھ :بازگردانی

 خشک و لرزان نمانده بود؟/  بھ تحیر/  آیا تاریخ بر در سرای ◙

  /جانبخشی تاریخ، پرسش انکاری  قلمرو ادبی:/  سرگشتھ، حیران: تحیر/  خانھ: سرا قلمرو زبانی:

 پیرزن خشكش نزده بود؟ نزدیک در خانھ آیا آن لحظھ تاریخ با شگفتی :بازگردانی
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