ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ
دکتر احمد ذاکری ، 1دکتر اسد صفری بندپی
محمد صادقی

2

3

تاريخ دريافت94/08/25 :
تاريخ پذيرش94/10/30 :
چکیده
یکی از صناعات ادبی در زبان هنری فارسی که بیشتر مربوط به شعر میشود ایهام (توریه) است.
ایهام به جهت داشتن دو معنی دور و نزدیک و اراده شدن معنی دور و گاه هر دو معنی دور و نزدیک
از طرف گوینده در خواننده گمانافکنی میکند و او را وامیدارد که درنگ بیش��تری بر واژگان داشته
باشد .ایهام به گونههای متفاوت تقسیم میشود .یکی از انواع ایهامات ،ایهام ترادف است .ایهام ترادف
شگرد هنری زبان حافظ در غزلهایش میباشد و سرایندگان بزرگ ادب فارسی به ندرت برای یکبار
از آن استفاده کرده باشند ولی در حافظ بسامد فراوان دارد و به ویژگی سبکی او تبدیل گردیده است.
کلید واژگان :حافظ ،شعر ،آرایههای هنری ،ایهام ترادف.

 - 1دانشيار و عضو هيأت علمي و عضو هيأت علمي دانش آموخته رشتهي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج  ،البرز  ،ایرانahmadzakeri94@gmail.com .
 - 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،ایرانasad1965Safari@yahoo.com .
 - 3عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر ،ایران.
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مقدمه
ما در پــیاله عکس رخ یــار دیـــدهایم

ای بیخب��ر ز ّ
ل��ذت ُش��رب م��دام م��ا

ش��مسالدین محم��د حاف��ظ ش��یرازی بلندآوازهترین غزلس��رای زبان فارس��ی،
توجه آنها،
برجستگیهای هنری و ادبی منحصر به فردی دارد که به دلیل بسامد قابل ّ
ی س��بکی او را تشکیل میدهد .شگفتا که بزرگ سرایندگان ادبیات فارسی به آن
ویژگ 
شگردها توجه نداشتهاند یا اگر هم به ندرت به آن آرایهها پرداختهاند برای یکبار بوده،
فراوانی در حدّ هنجارآفرینی ندارد .یکی از این آرایههای انحصاری ایهام ترادف است.
گونههای ایهام در غزلهای حافظ بس��امدی چش��مگیر دارد .و دیگر س��رایندگان
هم پیش و هم پس از حافظ از صنعت ایهام س��ود جس��تهاند ولی ایهام ترادف فقط در
انحصار حافظ است.
ایهام چیست و پیشینهی آن کدام است؟
السحر فی
نخس��تینبار در نقد ادبیات فارسی ،رش��یدالدین وطواط در کتاب حدائ 
ق ّ
دقایق الشعر در تعریف ایهام چنین مینگارد« :پارسی ایهام به گمان افکندن باشد و این
صنعت را تخییل نیز خوانند و چنان بود که دبیر یا شاعر یا در نظم الفاظی به کار برد که
آن لفظ را دو معنی باشد .یکی قریب و دیگر غریب و چون سامع آن الفاظ بشنود حالی
خاطرش به معنی قریب رود و مراد از آن لفظ خود معنی غریب بود( ».وطواط.)39 : 1362 ،
پس از وطواط بیش��تر اهل نقد ادبی همچون صاحب کتابی المعجم فی معاییر االش��عار
العجم (شمس قیس .)355 : 1360 ،و نگارندهی کتاب بدایع صنایع (حسینی)174 : 1384 ،
س��خنان وطواط را بدون کم و کاس��ت حتی با همان الفاظ وطواط نقل میکنند و چنین
است کاشفی سبزواری در بدایع االفکار (کاشفی .)68 : 1977
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در روزگار ما عالمة همایی (توهم ،توریه) را هم در تعریف ایهام میافزاید و چنین
میآورد:
«صنع��ت ایهام را تخییل و توهم و توریه میگویند .س��ه کلم��هی اول در لغت به
معنی به گمان و وهم افکندن و توریه به معنی س��خنی را پوش��یده داش��تن و در پرده
سخن گفتن است( ».همایی ،1361 ،ج )269 : 2و دکتر شفیعی کدکنی ،ایهام را همراه
موسیقی معنوی میداند (شفیعی کدکنی.)308 :1368 ،
اس��تاد دیگ��ری پایگاه ایهام را تداعی معانی و اصل مج��اورت میداند و میگوید:
«ایهام ب��ر پایهی تداعی معانی ،به ویژه اصل مجاورت ،ش��کل میگیرد .تداعی معانی
پیوند ذهنی میان دو یا چند موضوع است به گونهای که حضور یکی در ذهن ،موجب
فراخوانی دیگر میشود( ».عقدایی)97 : 1380 ،
باتوجه به آنچه چکیدهوار دربارهی تعریف ایهام گذش��ت ،به نظر میرس��د عناصر
ایهام عبارت از :گمانافکنی (توهم) ،تخییل ،توریه (پوشیده داشتن) و تداعی معانی بر
پایهی اصل مجاورت باشد .اگر کمی در عناصر ایهام تع ّمق گردد به این نتیجه میرسیم
که آرایهی ایهام میان دانش (بدیع) و (بیان) مشترک است زیرا تخییل را که جان مایهی
شعر و دانش بیان به شمار میرود با خود دارد.
دانسته است که تخییل از ارسطو تا به امروز در آفرینش صور خیال و زبان مجازی
ح��رف اول را میزن��د .خواجه نصیر دربارهی تخییل م��یآورد« :و نظر منطقی خاص
است به تخییل ،و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضاء تخییل کند ،پس
شعر در عرف منطقی کالم مخیّل است( ».خواجه نصر)587 : 1361 ،

ب��ا در نظر گرفت��ن صنعت توریه برای ایهام که در آن لف��ظ دارای دو معنی دور و

نزدیک خواهد بود و در ایهام بیشتر معنی دور آن مورد نظر گوینده است پس به نوعی
صنعت ایهام ،مش��ترک میان علم بدیع و بیان خواهد بود .ناگفته نماند که در ایهام نیز
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قرینهی صارفهای برای انتقال از معنی نزدیک به معنی دور وجود دارد برای مثال وقتی
حافظ میسراید:
گـــرد بیـــت الـــحرام خــم حـافظ

گ��ر نمی��رد ب��ه س��ر بپوی��د ب��از
(حافظ)512 :1359 ،

ترکیب (بیتالحرام) با معنی مس��جدالحرام یا کعبه است ولی معنی دور اراده شده
برای آن( ،میخانه) به قرینهی خُ م است.
ایهام ترادف
سرایندگان و منتقدین ادبی در گذشته برای ایهام چندان ارزشی قائل نشده و آنگونه
که شایس��تهی این فن باش��د به آن نپرداختهاند .بنابراین تعمق و موشکافی در آرایهی
ایه��ام مربوط به اهالی نقد دورهی معاصر اس��ت .یکی از منتقدین روزگار ما دربارهی
ایهام کتابی مستقل نگاشته و موشکافانه به کشف و تعریف انواع آن پرداخته است .در
این کتاب برای نخستین بار از ایهام ترادف نام برده میشود و مینویسد« :ایهام ترادف
میتواند گونهای از ایهام تناس��ب شمرده شود ،آنجاست که واژهای از واژههای سخن،
در معنایی جز معنای خواسته شده ،با واژهای دیگر از همان سخن ،هممعنی و مترادف
باشد( ».راس��تگو .)79 :1379 ،همانگونه که از نام ایهام ترادف برمیآید باید معنی دو
واژه ،مترادفی در کالم گوینده داش��ته باشد .البته هرچه مترادف به واژهی ایهام دارنده
نزدیکتر باشد به زیبایی و خوشآیندی آن میافزاید .برای نمونه وقتی حافظ میگوید:
مــا در پیاله عــکس رخ یار دیــدهایم

ای بیخب��ر ز ل��ذت ُش��رب م��دام م��ا
(حافظ)22 : 1359 ،
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ترکیب واژهی (ش��رب) به معنی مجازی ش��راب با واژهی ( ُمدام) همراه دو معنی
نزدیک (پیوسته) و معنی دور (شراب انگوری) (معین ،1354 ،ج )396 : 3که مترادف
و هممعنی شرب است ،جلوهای ویژه پیدا میکند و ّ
لذتی دوچندان دارد.
نگارنده باور داردکه این نوع از ایهام در تمام ش��عر فارس��ی چه پیش و چه پس از
حافظ به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد تا چه رسد به آن که فراوانی داشته ویژگی
سبکی کسی باشد .چیرگی حافظ در زبان فارسی و عربی و ذوق شاعرانگی به او این
توانایی را میبخشد که به نوآوری و ابتکار در زبان بپردازد.
ایهام ترادفهای به کار رفته در غزلیات حافظ را میتوان به س��ه دس��ته تقسیم کرد:
نخس��ت آنهایی که به شکل ترکیب اضافی ،وصفی و فعلی هستند .دوم آنهایی که در
یک مصراع ش��کل گرفته یا با فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند .سوم ایهام ترادفهایی
که در یک بیت به کار رفتهاند و در هر مصراع بیت یکی از دو واژهی مترادف قرار دارد.
 -1ایهام ترادف در ساختار ترکیب
پیشتر اش��اره ش��د که بهترین نوع ایهام ترادف آنهایی اس��ت که ساختار ترکیبی
دارن��د؛ زیرا زودتر معنی دوم و مترادف را به ذه��ن تداعی میکنند .حافظ از این نوع
ایهام که در تمام شعر فارسی بیمانند به نظر میرسد در حد و بسامد ویژگی سبکی کم
ندارد .همانگونه که یادآور شدم ،دریافت آن به کمی تع ّمق و آشنایی با معانی مختلف
واژگان نیاز دارد.

ُ
ُ
مضافالیه
مضافالیه که گاه در مضاف و گاه در
الف) ترادف در ساختار مضاف
شکل میگیرد:
شــکر هلل که به اقبال کـله گوشهی گل

نخ��وت باد دی و ش��وکت خار آخر ش��د
(حافظ)324 : 1359 ،
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در بیت یاد شده کلمه (شوکت) در مرحله نخست معنی نزدیک (شکوه) را به ذهن
متب��ادر میکن��د بخصوص که قرینهی نخوت باد دی را به همراه دارد ولی با آگاهی به
ُ
مضاف الیه خود
زب��ان عربی میتوان به معنی دور آن یعن��ی (خار) پی برد که مترادف
میشود .برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به (صفیپور ،بیتا ،جلد .)1
و چنین اس��ت در ترکیبهای :ش��رب مدام ،باد ش��رطه ،رواق منظر و آمدن عید
مربوط به بیتهای:
مــا در پیاله عــکس رخ یـار دیــ دهایم

ای بیخب��ر ز ل��ذت ُش��رب م��دام م��ا
(همان)22 : 1359 ،

کشـتی شـکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باش��د ک��ه ب��از بین��م دی��دار آش��نا را
(همان ،1366 ،ج) 126: 1

راوق منــظر چشم مـن آشیانهی تـست

کرم نمای و فرود آ که خانه خانهی تس��ت
(همان)70 : 1359 ،

ســاقیا آمدن عـــید مــبارک بـــادت

آن مواعی��د ک��ه ک��ردی م��رود از ی��ادت
(همان)38 : 1359 ،

گاه پی��ش میآید حافظ در این ترکیبات معنی نزدیک واژه را مترادف قرار میدهد
ول��ی معن��ی دور آن را اراده میکند مانند ترکیبهای قلب دل ،نقد روانّ ،
خط غبار در
بیتهای زیر:
عاشــق مفلس اگر قلــب دلت کرد نثار

مکنش عی��ب که بر نقد روان قادر نیس��ت
(همان)142 ،1359 ،

ُ
مضاف الیه خود مترادف اس��ت
در این بیت ،قلب در ظاهر معنی دل میدهد که با

ولی معنی دور آن به قرینهی مفلس و قادر نبودن به نقد روان ،باید معنی ّ
سکهی ناروا
و دیگرگون را داشته باشد( .معین ،1354 ،جلد دوم) و لغتنامهی دهخدا.
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ش��گفتا که حافظ در مصراع دوم این بیت نیز (نقد روان) را با ایهام ترادف به کار

ّ
س��که (ش��هر روا) نهفته است .و چنین
میبرد که ایهام آن در کلمهی (روان) به معنی
است که در بیت:
گر قــلب دلم را ننــهد دوست عیاری

م��ن نق��د روان دردم��ش از دیده ش��مارم
(همان)747 : 1382 ،

و در بیت:
گر دسـت دهد خــاک کف پای نگارم

ّ
خ��ط غب��اری بن��گارم
ب��ر ل��وح بص��ر
(همان)747 :

که ایه��ام ترادف در واژهی (غبار) به معنی یکی از خط��وط هفتگانه( :غبار ،رقاع،
ثلث ،نستعلیق ،ریحان و کوفی) و خط غبار خط با قلم ریز را گویند.
و اینگونه در بیت:
دل گــشادهدار چـــون جــام شـراب

خ��م دن��ی
س��رگرفته چن��د چ��ون
ّ
(همان)1053 :

میبینم که حافظ (دنی) را در معنی مترادف (خم) هم اراده کرده اس��ت .عالوه بر

(پستی) که از ِگل است.

ب) برخی از ایهام ترادفات حافظ در ترکیبات فعلی رخ مینمایاند مانند:
طرح انداختن ،قیامت برخاستن ،روضهی داراالسالم هشتن در بیتهای زیر:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
(حافظ ،1366 ،ج)1048 :2

نبود نـقش دو عالم که رنـگ الــفت بود

زمان��ه ط��رح محبّت نه این زم��ان انداخت
(همان ،1366 ،ج)168 :1

در دو بی��ت باال ایهام ت��رادف در واژهی (طرح) وج��ود دارد .که معنی نزدیک آن
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(نقشه) ولی معنی دور آن (انداختن) است .مراجعه کنید به (صفیپور ،بیتا ،ج.)2
مــست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

به تماش��ای تو آش��وب قیامت برخاس��ت

در چـمن باد بهاری زکنار گــل و سرو

ب��ه هواداری آن عارض و قامت برخاس��ت

در ترکیبهای قیامت و قامت برخاس��ت ،معنی نزدیک آنها روز رستاخیز و قد و
باال میباشد اما ،معنی دور هر دو واژه (برخاستن) و با فعل برخاست مترادف است.
در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

آدم بهش��ت روض��ه دارالس�لام را
(همان)14 : 1359 ،

 -2ایه��ام ترادفهایی که در یک مصراع رخ مینماید خواه در مصرع اول باش��د
خواه در مصرع دوم
همچون:
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

سرکه عشق از پردهی عصمت برون آرد زلیخا را
(همان)6 : 1359 ،

در این بیت ایهام ترادف در اس��م خاص یوس��ف (ع) ش��کل گرفته است و نشان
میده��د که حاف��ظ به معنی عب��ری واژه آش��نایی دارد زیرا در زبان عبری یوس��ف،
(روزافزون یا خدا افزون کند) معنی میدهد .رجوع کنید به (خزائلی)670 :1355 ،
عقل اگر داند که دلبند زلفش چون خوش است

عاق�لان دیوان��ه گردن��د از پ��ی زنجیر ما

در بی��ت فوق کلمه (عقل) در معنی نزدیک (خ��رد) به کار رفته ولی معنی دور آن
عقال (بند) است که مترادف (بند زلف) خواهد بود.
و نمونههایی چون:
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با محتــسبم عیب مگویید کـــه او نیز

پیوس��ته چو ما در طلب عیش مدام اس��ت
(همان)129 : 1382 ،

(مدام) در معنی نزدیک (پیوسته) و معنی دور (شراب)
چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است

لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست
(همان)97 :

(عین) در معنی نزدیک (شبیه) و معنی دور (چشم) است.
گفــت حافظ آشنایان در مقام حیــرتند

دور نبود گر نش��یند خسته و مسکین غریب
(همان)30 :1359 ،

واژه (غریب) در معنی نزدیک (ناآشنا) و معنی دور (دور)
گوشم همه بر قول نی و نغمهی و چنگ است

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است
(همان)94 ،

کلمه (قول) در معنی نزدیک (گفتار) و معنی دور (نغمه و لحن).
ای پادشـــاه حسن خــدا را بسـوختیم

آخر س��وال کن که گدا را چه حاجت است

فعل مرکب (س��وال کن) در معنی نزدیک (بپ��رس) و معنی دور (گدایی) با (گدا)
ترادف دارد.و چنین است در بیت:
ارباب حــاجتیم و زبــان سوال نیست

در حض��رت کریم تمنّا چه حاجت اس��ت
(همان)68 :

 -3نوع سوم از ایهام ترادفهای حافظ را کلماتی تشکیل میدهد که در دو مصراع شکل گرفته.
همچون:
تا هــر کسی به بوی نسیمش دهند جان

بگش��ود ناف��های و درِ آرزو ببس��ت
(همان)64 :
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واژهی (بو) در مصراع اول به معنی نزدیک (رایحه) و در معنی دور (آرزو) است.
گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست

بن��دهی ش��اه ش��ماییم و ثناخ��وان ش��ما
(همان)24:

(همت) در مصراع اول به معنی (کوشش) و معنی دور (دعا و ثنای درویشان) است.
مــاه کنعانی مــن مسند مصر آن تو شد

گاه آن اس��ت ک��ه ب��درود کنی زن��دان را
(همان)18 :

(گاه) در مصراع دوم به معنی نزدیک (هنگام) و معنی دور (مسند) است.
حــافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بن��د بندگ��ی برس��ان ش��یخ ج��ام را
(همان) :

مقصود از (جام) در مصراع دوم شهرستان تربت جام و در معنی دور همان (جام)
می اس��ت و طنز زیبایی در ش��یخ جام به معنی نزدیک (شیخ احمد ژنده پیل) و معنی
دور (پیر گلرنگ) حافظ باشد که فرمود:
پیر گــلرنگ من اندر حق ارزق پوشان

رخصت خبث ن��داد ار ن��ه حکایتها بود
(همان)398 :

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
(همان)20 :

(تفسیر) در مصراع دوم به معنی نزدیک (گزارش) و در معنی دور کشف کردن و
پرده از چیزی برداشتن است.
چشمت به غمزه خانهی مردم خراب کرد

مخموری��ت مباد که خوش مس��ت میروی
(همان)1067 :

در این بیت دو ایهام درهم آمیختهاند نخس��ت ایهام در کلمه مردم با دو معنی (مردم و
مردمک چشم) و ایهام ترادف معنی دوم (خراب) که با (مست) در مصراع دوم خواهد بود.
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ای��ن نکته شایس��ته یادآوری خواهد بود که نمونههای آورده ش��ده برای گونههای
ایهام ترادف جز یکی دو مورد بقیه فقط از غزلهای آغازین دیوان حافظ برگزیده شد.
لذا اگر بخواهیم ایهام ترادفات تمام غزلهای حافظ را استخراج کنیم تعداد آنها چند
برابر نمونههای این مقاله خواهد شد.
نتیجه:
در دیوان حافظ گونههای مختلف ایهام به فراوانی دیده میش��ود و ش��اعر از این
بابت در میان س��رایندگان زبان فارس��ی بیمانند است .ایهام ترادف که هنریترین نوع
ایهام اس��ت و در دیوان دیگر س��رایندگان به آن برنمیخوریم در دیوان غزلیات حافظ
بس��امدی باال دارد .اگر قرار باشد در تمام غزلیات حافظ به دنبال ایهام ترادف بگردیم
نمونههای زیادی در آن پیدا میش��ود آنچه در این مقاله به آن بس��نده ش��ده مشتی از
خروار خواهد بود.
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