بررسی ایهام و بعضی از انواع آن در
نسخۀ خطی «پادشاهنامۀ» کلیم کاشانی
دکتر مح ّمد رضا شریفی
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تاريخ دريافت93/12/25 :
تاريخ پذيرش94/8/25 :
چکیده
ایه��ام ( (Equivoqueیکی از ش��گردها ،ترفندها و امکانات زبانی اس��ت .این صنعت بدیعی را
از ان��واع هنج��ار گریزیهای معنایی میدانند که در محور همنش��ینی و مجاورت که مبتنی بر ترکیب
اس��ت ،به وجود میآید و کالم را با «ابهام» )= (Ambiguityکه از عناصر زبانی و ادبی اس��ت ،پیوند
میدهد«.ایه��ام» نوعی ش��گفت کاری با زبان اس��ت زیرا وقتی مخاطب با کم��ی چالش و دقّت چند
معنا  -حتی گاه متضاد  -را از لفظ و عبارت در مییابد ،لذت و میلش به متن بیش��تر میش��ود .اگر
چه «ایهام» بیش��تر در س��بک عراقی ظهور میکند و در ش��عر خاقانی ،سعدی و باالخره حافظ به اوج
میرسد .برخالف بعضی کسانی که معتقدند شاعران در سبک هندی از صنایع بدیعی و بیانی استفاده
نکردهاند ،باید گفت که توجه به رعایت تناسبها و روابط معنایی میان کلمات و اجزاء بیت یکی از
گرایش��های ذوقی عصر صفوی است و ش��اعرانی چون کلیم ،صائب و بیدل به صنایع بدیعی و بیانی
به ویژه ایهام توجه کامل داش��تهاند .این مقاله کوششی در جهت شناختن «ایهام» و بعضی از انواع آن
همراه با صنایع بدیعی و بیانی در نسخۀ خطی «پادشاهنامۀ» کلیم کاشانی (1061 -960ه.ق) است.
کلید واژهها :ایهام ،انواع ایهام ،کلیم کاشانی ،سبک هندی ،پادشاهنامه

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ،ایران.
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مقدّ مه
«ایهام» چیست؟
یک��ی از روشهایی ک��ه در بدیع معنوی مورد بحث قرار میگی��رد ،روش «ایهام»
اس��ت« .ایهام» در لغت به معنی «به وهم و گمان افکندن» اس��ت و در اصطالح بدیع،
آوردن لفظی که دارای دو یا چند معنی باشد .ما در این جا به اجمال تعاریفی از کتب
بالغی عربی و فارس��ی میآوریم تا قدری چند و چون آن کاویده و مش��خّ ص ش��ود.
«التوری��ه و یس��می االیهام ایض ًا و هی ان یطلق لفظ ًا ل��ه معنیان قریب و بعید و یراد به
البعید اعتمادا ً علی قرین��ة خفیه»( .تفتازانی )425 ،1426 ،از عبارت تفتازانی بر میآید
که مراد از«ایهام» آن اس��ت که لفظی دو معنی قریب و بعید داشته باشد و مراد گوینده
توجه به قراین خفی ،آگاهانه وعمدا ً معنی بعید باش��د .س��کاکی نیز همین عقیده را
با ّ
دارد« :هو ان یکون للفظ استعماالن قریب و بعید فیذکر الیهام القریب فی الحال الی ان
یظهر انّ المراد به البعید»( .سکاکی)1937 :201 ،
رش��ید وطواط در حدائق السحر نیز گفته« :دبیر یا شاعر ...الفاظی به کار برد که
آن لفظ را دو معنی باش��د :یکی قریب و دیگرغریب و چون سامع ،آن الفاظ بشنود
حال��ی خاطرش ب��ه معنی قریب رود و م��راد از آن لفظ خود معنی غریب باش��د»
(وط��واط)1362 :39 ،
در المعجم آمده« :لفظی ذومعینین را به کار برد ،یکی قریب و یکی بعید ،خاطر سامع
نخست به معنی قریب رود و مراد قایل معنی غریب باشد( ».قیس رازی)1373 ،311 ،
در کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی آمده که« :لفظی بیاورند که دارای دو معنی
نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک به
معنی دور منتقل شود( ».همایی)1370 :269 ،
در کتاب زیبا شناسی سخن آمده است« :سخنور واژهای را آن چنان نغز در سرودۀ

شماره  ،22زمستان 1393

113

خود به کار ببرد که بتوان از آن دو معنا را دریافت .یکی معنایی که نخس��ت و به یک
ب��اره دریافته میش��ود و آن را معنی نزدیک مینامی��م .دو دیگر ،معنایی که با درنگ و
کاوش درس��ت ب��دان راه میبرند و آن را معنی دور میخوانی��م .آنچه در آرایه «ایهام»
فزون تر خواست سخنور است ،معنای دور است( ».کزازی)1381 :128 ،
دکتر شمیس��ا میگوید« :در روش ایهام ،کلم��ات موهم معانی مختلفاند و ممکن
است با آن معانی مختلف با کلمات دیگر کالم ،رابطه ایجاد کند .قدما در تعریف ایهام
میگفتند که واژه دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گوینده ،معنی دور است .حقیقت
این است که هر دو معنی ،نهایت ًا با هم عمل میکنند( ».شمیسا)1381 :132 ،
دکتر راس��تگو مینویس��د« :در ایهام معانی دوگانه یا چند گانه در دوری و نزدیکی
چندان دوگانگی ندارند( ».راستگو)1382 :234 ،
اگر دقّت ش��ود تمام تعاریف متقدّ مین و متأخّ رین دربارۀ «ایهام» و «ایهام تناس��ب»
است .و انواع ایهام کمتر مورد چند و چون قرار گرفته است .در حالی که برای روش
«ایهام» مصادیقی آوردهاند که عبارت اس��ت از :ایهام (توریه یا تخییل یا توهیم) ،ایهام
تناس��ب ،استخدام و اس��لوب ا لحکیم و معموالً استخدام یا ایهام و ایهام تناسب خلط
میشود ..و بعضی برای ایهام انواعی برمی شمرند از جمله :ایهام ،ایهام تناسب ،ایهام
تضاد ،ایهام ترجمه ،ایهام تبادر ،ایهام تام ،ایهام عکس ،ایهام مجرده ،ایهام مرشحه ،ایهام
مرش��ح و بعضی به ایهام کنایی ،ایهام س��اختاری ،ایهام اشاری ،ایهام پارادوکس ،ایهام
گونهگون خوانی و ...معتقدند.
کلیم کاشانی
میرزا طالب کلیم کاشانی (1061-990ه.ق) از شاعران شیعی برجستۀ سبک هندی
است .بعضی تذکره نویسان مولد او را همدان و برخی کاشان دانستهاند اما اشاراتی که
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کلیم در اشعار خود به این دو شهر دارد این چنین است:
کلــــیم آسایــش وعـــیش وطـن را

بــ��رای اهــ��ل کاش��ــان مــیگـ��ذارد
(کلیم)1369 :442 ،

در این بیت کلیم آشکارا کاشان را وطن خود قرار داده است.
در دامــن الوند دگر غنچه شـود گــل

زنه��ار مگویی��د ،کلی��م از همدان نیس��ت
(همان)284 :

اگ��ر مص��رع دوم را ایهام بگیریم هر دو وجه همدانی و کاش��انی بودن کلیم اثبات
میش��ود .ب��ه هر روی کلی��م دانشهای زمان را در کاش��ان و ش��یراز آموخت و طی
مس��افرتهایی که به هندوستان داشت ،سرانجام به دربار «شاهجهان» پادشاه گورکانی
هند راه یافت و لقب ملک الش��عرایی گرفت و با اجازۀ ش��اهجهان فتوحات وی را به
رشتۀ نظم کشید و آن را «پادشاهنامه» نامید .کلیم در این اثر خود همانند دیگر اشعارش
به صنایع بدیعی و بیانی به ویژه «ایهام» توجه وافر داش��ت و زیبایی و جذابیت ش��عر
خ��ود را دو چندان کرد .و بدین جهت ب��ود که او را «خلاّ ق المعانی ثانی» نامیدند .اما
هرگز از مرز اعتدال نگذش��ت و همین باعث ش��د که وی به همراه صائب از شاعران
بزرگ و معتدل س��بک هندی ش��ناخته ش��وند تا به حال آثار سبک هندی آن چنان که
باید و شاید از دیدگاه صور خیال وآرایههای ادبی کاویده نشده است و در مورد کلیم
کاش��انی نیز چنین اس��ت از این روی این مقاله بررس��ی و کاوشی در زمینۀ «ایهام» در
نسخۀ خطی «پادشاهنامه» کلیم کاشانی است که هنوز به چاپ نرسیده است.
دقت و بررس��ی در ش��عر کلیم کاشانی نشان داد که تمام انواعی را که برای «ایهام»
برش��مردهاند در ش��عر وی وجود دارد اما به جهت پرهیز از اطالۀ کالم و بسامد باالی
بعض��ی از ان��واع ایهام چون«ایهام تناس��ب» و گمنام و نادر بودن برخ��ی چون «ایهام
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ترجم��ه» « ،ایه��ام گونهگون خوان��ی» و«ایهام تضاد» فقط به این چن��د نوع پرداخته و
نمونههایی ارایه شد.
پیشینۀ «ایهام»

در س��بک خراس��انی صنایعی چون تش��بیه و اس��تعاره و ایهام وجود دارد اما غالب ًا

محس��وس و قابل درک است ،چرا که از اختصاصات این سبک این است که از لحاظ
لفظ ،س��اده و روان و عاری از ترکیبات دش��وار اس��ت و از لحاظ معنی و صداقت و
صراحت لهجه ،تعبیرات و تش��بیهات س��اده وملموس است .به عبارت دیگر در سبک
خراسانی اصل بر ساده گویی است و هر کلمه درست برای همان معنی وضع میشود
که شاعر اراده کرده و همه از آن یک معنی دریافت میکنند.
این س��خن سیستانی بزرگ یعنی یعقوب لیث صفاری مشهور است ،هنگامی که به
ش��اعران عربی گوی س��رای خود گفت« :به زبانی که من اندر نیابم چرا باید گفتن؟»
(صفا ،1371 ،ج)16 :1
از این روی ش��اعران سبک خراسانی به صنایع لفظی بیشتر توجه داشتند تا صنایع
معنوی که «ایهام» از آن جمله اس��ت .اگر چه ممکن است با بسامد پایینی آن را به کار
میبردند مث ً
ال عنصری در مدح سلطان محمود میگوید:
تو آن شـــاهی که اندر شرق و در غرب

جه��ود و گب��ر و ترس��ا و مس��لمان

هـمی گــوینــد در تســـبیح و تهــلیل

ک��ه ی��ا رب عاقب��ت محم��ود گ��ردان
(محجوب ،به نقل ازعنصری :بی تا)403 :

«محمود» ایهام دارد به دو معنی -1 :سلطان محمود  -2پسندیده شده

ش��گرد «ایهام» در سبک عراقی گسترش مییابد اگر چه معموالً «ایهام» را با حافظ
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میشناس��ند یعنی هیچ شاعری تا قرن هش��تم به اندازۀ حافظ از «ایهام» استفاده نکرده
اس��ت به نظر میرس��د که ش��اعران بعد از او هم حداقل از نظر کیفیت از حافظ فراتر
نرفتهاند .دکتر س��جادی حافظ را در این زمینه مدی��ون خاقانی میداند .کزازی دربارۀ
تأثیرپذیری حافظ گوید« :خاقانی ،راه گش��ای حافظ اس��ت .حافظ با غزل همان کرده
است که خاقانی با چامه .میتوان بر آن بود که خاقانی در چامه ،حافظ است و حافظ
در غزل ،خاقانی( ».کزازی)1376 ،2 ،
شاید بتوان گفت خاقانی شروانی یکی از معدود شاعران شعر فارسی تا اوایل قرن
هفتم اس��ت که برای تزئین کالم و دشوار ساختن آن به صورت عمد ،ایهام تناسب را
در اش��عارش به وفور به کار برده اس��ت بعد از او نیز تا ظهور سبک هندی ،شاید تنها
کسی که از او فراتر رفته است ،حافظ شیرازی است .برای نمونه خاقانی گوید:
زهره چون بهرام چوبین بارۀ چوبین به زیر
آهـنین تن باره چــون باد خــزان انگیخته
(خاقانی)1368 :397 ،

«زهره» اسم یکی از سرداران شروانشاه است و مراد از «بهرام» هم به تصریح خود
خاقانی «بهرام چوبین» س��ردار ساس��انی اس��ت اما در معنی «ناهید و مریخ» به عنوان
سیارگان آسمان ،با هم ایهام تناسب دارند.
از خاقانی که بگذریم ،سعدی است که در غزلیات خود از صنعت ایهام بسیار بهره
برده اس��ت .اگرچه اهل فن ،س��عدی را شاعری «ایهام س��از» نمیشناسند و خاقانی و
حافظ را استاد مسلم «ایهام» میدانند .باید گفت که روانی و سهل وممتنع بودن اشعار
س��عدی باعث ش��ده که «ایهام» در سخن سعدی چندان به چش��م نیاید .ولی با وجود
اینکه س��عدی شاعری صریح و رک گوست اما نمیتواند یکی از بزرگ ترین امکانات
زبانی یعنی «ایهام» را نادیده بگیرد .برای نمونه سعدی گوید:
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چون شبنم اوفـتاده بودم پــیش آفتاب
مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم
(سعدی)1375 :497 ،

«مهر» در معنی «عش��ق و محبت» به کار رفته اس��ت .اما در معنی «خورش��ید» که
خواست شاعر نیست ،با «عیوق» ایهام تناسب دارد.
بنابراین س��عدی و خاقانی قبل از حافظ صنعت «ایهام» را بس��یار به کار بردند ولی
حافظ آن را به اوج رساند .کاربرد صنعت «ایهام» در سبک هندی نیز ادامه یافت .کلیم
کاشانی «ایهام» را به انواع مختلف در شعر خود به کار برد .منتهی چون کلیم و صائب
از ش��اعران معتدل سبک هندی هس��تند ،صنایع بدیعی و بیانی به ویژه «ایهام» را چون
سعدی و حافظ به کار میبرند و هر چه به پایان سبک هندی نزدیک میشویم شاعرانی
چون بیدل و میرزا جالل اس��یر مانند خاقانی در س��بک عراقی از این صنایع به وفور
استفاده کرده و شعر خود را بسیار پیچیده کردهاند.
ایهام تناسب
با توجه به نمونههای بررسی شده میتوان برای «ایهام تناسب» دو تعریف بیان کرد:
الف -گاهی شاعر کلمهای را میآورد که موهم چند معنی است که در یکی از این
معانی با دیگر کلمات بیت تناسب دارد.
ب« -گاهی شاعر دو یا چند واژۀ چند معنایی را به کار میبرد که از هر واژه فقط یک
معنی در شعر مطرح است و معنی دوم واژهها با هم تناسب دارند( ».کزازی)1373 ،138 ،
«ایهام تناسب» همراه با تشبیه:
ز نـی شــعله نــــغمه بــاال کــــشید

دف عی��ش زه��ره ب��ه آت��ش رس��ید
(کلیم)312 :
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«آتش» موهم دو معنی است -1 :خورشید  -2شعله نغمه (= تشبیه بلیغ)
بنابرای��ن«دف عیش زهره» در محور صعودی به «خورش��ید» میرس��د و در محور
نزولی به «ش��عله نغمه» «آتش» در معنی خورشید با «زهره» و در معنی آتش حقیقی با
«شعله» تناسب دارد.
«ایهام تناسب و ترجمه» همراه با تشبیه و استخدام:
شــــبی عنــبرین طـــره مشــــکفام

میـ��ان لیـــال��ی چــ��و لیـــل��ی بــــنام
(همان)10 :

«لیالی» موهم دو معنی است -1 :شبها  -2لیلی ها
«لیالی» به معنی «لیلی ها» با طره (= موی جلو پیشانی معشوق) و لیلی (= معشوقۀ
خسرو) تناسب دارد.
«لیالی» در معنی «ش��ب ها» با «ش��بی» ایهام ترجمه و با «لیلی» (لیل  +ی= ش��ب
معراج) و «شبی» ایهام تناسب است.
«لیالی» به معنی شبها با عنبر و طره و مشک در سیاهی و خوشبویی تناسب دارد.
و چون «لیالی» در هر دو معنی با کلمات بیت تناسب دارد ،استخدام است.
«به نام (بنام)» نیز موهم دو معنی است -1 :نامی و مشهور(صفت)  -2از نظر نام

«طره» و در میان «لیلیهای عالم» به «لیلی معشوقه مجنون» تشبیه
ضمن ًا «ش��ب» به ّ

شده است.

«ایهام تناسب» همراه با تشبیه و کنایه:
چــو غــرقه بسی گر چه زد دست و پا

نــش��د س��ــاحل فــتـــ��ح را آش��ــــنا
(همان)680 :
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«آشنا» موهم دو معنی است -1 :آشنا و آشنا شدن  -2شنا
«آش��نا» در معنی «شنا و شنا کردن» با «ساحل فتح» که خود تشبیه بلیغ است ،ایهام
تناسب دارد.
«دس��ت و پا زدن» هم موهم دو معنی اس��ت -1 :دست و پا زدن غرقه  -2کنایه از
تالش کردن
«دست و پا زدن» در معنی اول با «آشنا» در معنی «شنا» ایهام تناسب دارد.
«چو» موهم دو معنی است -1 :مانند (ادات تشبیه)  -2وقتی که در معنی «مانند» از
نظر ساختاری با مشبه به یعنی «غرقه» و «ساحل» و «آشنا» مرتبط است.
«ایهام تناسب» همراه با تشبیه:
ز بــس دود دلهــا به گــردون رسید

ز چش��م فل��ک ،اش��ک انج��م چکی��د

«دود» موهم دو معنی است -1 :دود ناشی از آتش -2آه و ناله ،که در معنی اول با
«چشم فلک» و «اشک انجم» که هر دو تشبیه بلیغاند ،تناسب دارد.
«ایهام تناسب» همراه با تشبیه ،استعاره ،ایهام تبادر و تام:
به هــر کس که رانــد به مــحنت رقم

وط��ن گش��ته چاهــ��ش چ��و ن��ال قل��م
(همان)2 :

«نال» موهم چند معنی اس��ت -1 :نی (قلم نی) -2ناله  -3جوی -4نعل - 5عطا و
بخشش
«نال» در معنی «نی میان تهی» با «چاه» ایهام تناس��ب دارد چرا که ش��اعر با آوردن
تشبیهی معتقد است ،فرد محنت زده به چاه افتاده که آن چاه مانند «نال قلم = نی میان
تهی یا چاه نی» اس��ت« .نال» در معنی «ناله» با کس��ی که در چاه افتاده و ناله میکند،
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ایه��ام تب��ادر دارد .ناگفته نماند که«نال» ایه��ام تام نیز دارد زی��را در تعریف ایهام تام
گفتهاند :آن چیزی است که واژه بیش از دو معنی داشته باشد.
«ایهام تناسب» همراه با استعاره:
شـــد از الله ،ســـوسن بر افـــروخته

ب��ه ه��م در ش��دند آت��ش و س��وخته
(همان)306 :

«برافروخته» موهم س��ه معنی است -1 :سرخ شده  -2سوخته شده  -3عصبانی و
ناراحت .که در معنی اول با «آتش» که استعاره از «الله» است ،تناسب دارد و در معنی
دوم و سوم با «سوخته» که استعاره از «سوسن» است ،تناسب دارد.
جهان گشــت در چــشم ســاغر سیاه

بل��ی ب��ودش از ب��اده ،ن��ور ن��گاه
(همان)242 :

«جهان گش��ت در چش��م ساغر سیاه» موهم دو معنی است -1 :جهان در پیش چشم
ساغر تاریک و سیاه شد  -2چشم ساغر سیاه و کور شد ،در هر دو وجه «چشم ساغر» که
استعارۀ مکنیه است ،با«باده» که عامل روشنایی چشم ساغر است و «نگا ه» تناسب دارد.
آلآآآب ساغآآر از خآآآنده آمد بـه هــم

کـ��ه از ی��اد آن دور مــیخـ��ورد غ��م
(همان)243 :

«دور» موهم دومعنی است -1 :دور باده گساری  -2روزگار و دوران باده گساری
«دور» در معنی اول با«لب ساغر» که استعارۀ مکنیه است ،ایهام تناسب دارد.
«ایهام تناسب و ترجمه» همراه با استعاره :
نــهنگان دریـــــای فـــتح و ظــــفر

ز مـــ��وج آش��نا ت��ر ب��ه بحـــ��ر خط��ر
(همان)225 :
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«آش��نا» موهم دو معنی اس��ت -1 :آشنا و آشنایی  -2شنا و شنا کردن ،که در معنی
دوم با«نهنگان دریای فتح و ظفر» که استعاره از دالوران جنگی است و «موج» و «بحر»
تناسب دارد.
«ایهام» همراه با استعاره و پارادوکس:
جهـــان بیــن او را کشــیـدند میــــل

عزی��ز ب��ه باط��ل ب��ه ح��ق ش��د ذلی��ل
(همان)283 :

«به حق» موهم دو معنی اس��ت -1 :حقیقت ًا  -2به واس��طۀ حق .که در این معنی با
کلمه «باطل» تضاد دارد .این ایهام با پارادوکس��یکال ب��ودن مصرع دوم و «جهان بین»
(=استعاره از چشم) و متضاد بودن «عزیز و ذلیل» همراه است.
«ایهام تناسب» همراه با استعاره:
ســوی بــزم شــاهنشه بــــحر و بـر

ب��رد بح��ر ه��ر روز عنب��ر ب��ه س��ر
(همان)652 :

مصرع دوم موهم دو معنی اس��ت :ا -هر روز بحر (= اس��تعارۀ مکنیه) عنبر به س��ر
میگیرد و به پیش پادشاه میبرد -2.هر روز عنبر به سطح دریا میآید .که در معنی اول
با «شاهنشه» و در معنی دوم با «بزم» تناسب دارد.
چــو آتش رخ گـــل بـر افــــروخته

دل

الل��ه

ب��ر

بلب�لان

س��وخته

(همان)742 :

مصرع اول موهم دو معنی اس��ت -1 :رخ گل (= اس��تعارۀ مکنیه) مانند آتش سرخ
برافروخته ش��ده اس��ت -2 .وقتی «آتش» (= آتش نو بهار) رخ گل (= استعارۀ مکنیه)
س��رخ را بر افروخته کرده اس��ت .مصرع دوم با توجه به کلمۀ بعد«بر» موهم دو معنی
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اس��ت -1 :الله دلش به حال بلبالن که نمیتوانند روی گل آتش��ین ش��ده بنش��ینند یا
مجبورند بنش��ینند ،سوخته است -3.ش��اید اص ً
ال سوختگی و سیاهی دل الله به خاطر
گل سرخ باشد که حسن تعلیل است.
«ایهام تناسب» همراه با کنایه:
ز انــــواع عــطــر انـــدران بزمــگاه

ش��ده مش��ک ،یکس��ان ب��ه خ��اک س��پاه
(همان)652 :

مصرع دوم موهم دو معنی است -1 :مشک بی ارزش شده  -2مشک همرنگ خاک
یعنی سیاه شده.
در معنی اول که کنایه است با «عطر» و «بزمگاه» تناسب دارد.
به هر جا که شمشیر یک دم گـــذشت

دگ��ر کار زخم��ش ز مره��م گذش��ت
(همان)52 :

«شمش��یر یک دم گذش��ت» موهم دو معنی اس��ت -1 :یک ضربه شمشیر زده شد
 -2یک لحظه گذشت.
که در معنی اول با مصرع دوم و به ویژه با «زخم» در معنی «ضربه» تناسب دارد.
«زخم» موهم دو معنی اس��ت -1 :ضربه  -2زخ��م و جراحت .که در معنی دوم با
«مرهم» تضاد دارد.ضمن ًا «کار زخم از مرهم گذشتن» کنایه از ناامیدی و بی فایده بودن
است که همراه با ایهام آمده است.
به ســـامان شــاهی و خـــیل و حشم

زنــ��د پـــش��ت پ��ا صـاحب ایـ��ن قدم
(همان)8 :

«زند پشت پا» موهم دو معنی است -1 :صاحب این قدم بر پشت پای خود میزند
« -2پشت پا زدن» کنایه از ترک شاهی و خیل و حشم کردن .که در معنی دوم با مصرع
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اول ایهام تناس��ب دارد« .صاحب این قدم» هم موهم دو معنی است -1.کسی دارای پا
و قدم است -2پادشاه که در این معنی نیز با مصرع اول تناسب دارد.
دگر دست افشـاند از هــر چــه هست

دل از کار ب��ی غ��م ،س��ر از عیش مس��ت
(همان)125 :

«دس��ت افش��اند» و یا «دست افش��انی» کنایه و موهم دو معنی است -1 :رقصیدن
 -2ترک همه چیز کردن ،که در معنی اول با «عیش» و «مست» تناسب دارد.
ایهام تناسب همراه با تشبیه و کنایه و استخدام:
خــدیو قــــلم قلـــعه گــــیر دوات

کــه س��ر ب��ر خــ��ط او نهــــ��د کاینات

«سر بر خط او نهد» یا «سر بر خط نهادن» کنایه و موهم دو معنی است -1 :تسلیم
ش��دن  -2سر بر روی نوشته گذاشتن .که کار قلم است زیرا با سر خود مینویسد ،که
در معنی اول با «کاینات» و در معنی دوم با «قلم» تناسب و استخدام دارد« .خدیو قلم»
و «قلعه گیر دوات» تشبیه بلیغ است.
ایهام تناسب همراه با استخدام:
گهــــرها جدا کــــرد شاه جــــهان

کــ��ه ه��م وزن و ه��م قیمتش ش��د گران
(همان)654 :

«گران» موهم دو معنی است -1 :سنگین  -2پر بها و ارزشمند ،که در معنی اول با
«وزن» و در معنی دوم با «قیمتش» و «گهرها» تناسب و استخدام دارد.
ز اعـــجاز کلکش نبـــاشد عــــجب

کش��د ص��ورت ح��رف را گ��ر ب��ه ل��ب
(همان)127 :

«کشد» موهم دو معنی است -1 :نقاشی کند  -2ادا کند و حرف را بکشد (کش بدهد)،
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که در معنی اول با «کلکش» و در معنی دوم با «لب» ایهام تناسب و استخدام دارد.
ایهام تناسب همراه با ایهام تضاد و استعارۀ ّ
تهکمیّه:

اگــــر زاهــد ار رنــد تر دامن اســت

ن��ه باز از تر و خش��ک این گلش��ن اس��ت
(همان)3 :

«تردامن» موهم دو معنی اس��ت -1 :کس��ی که دامنش ترو خیس است  -2فاسق و
تبهکار ،که در معنی اول با «تر» ایهام تناس��ب و با «خش��ک» ایهام تضاد دارد .در معنی

دوم ب��ا «خش��ک» و «زاهد» در معنی «زاهد خش��ک و متعصب» =(اس��تعاره ّ
تهکمیّه)

تناسب دارد.

ایهام تناسب همراه با ایهام تام و ایهام تبادر و غلو:
چنـــان گشت انـــواع رنــگ آشــکار

ک��ه گردی��د دس��ـتان بلب��ل هــ��زار
(همان)307 :

«دستان» موهم سه معنی است -1 :آواز  -2نیرنگ  -3دستها و بدین جهت ایهام
تام اس��ت .که در معنی اول با «بلبل» و «هزار» به معنی بلبل تناسب دارد .در معنی دوم
با «رنگ» در معنی «رنگ آمیزی و ظاهر سازی» تناسب دارد.
«ه��زار» موهم دو معنی اس��ت -1 :بلبل  -2عدد ه��زار ،که در معنی اول با «بلبل و
دس��تان» و در معنی دوم با «انواع» تناس��ب دارد .مصرع دوم «هزار دستان» (= بلبل) را
فرا یاد میآورد که ایهام تبادر است .مصرع دوم در هر سه معنی غلو شاعرانه است.
-2ایهام ترجمه :در خصوص ایهام ترجمه س��خنی در کتب بالغی گذش��ته به جز
ابدع البدایع نیامده و ادیبان این نوع از ایهام را جدید میدانند.
شمس العلماء گرگانی در مورد ایهام ترجمه مینویسد« :و چنان است که لفظ یا
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الفاظی در س��خن آورند که در زبان دیگر (زبان عربی) ترجمه لفظ پیش از آن باش��د
ولی گوینده معنی دیگر از آن اراده کند( ».گرگانی)1328 ،120 ،
دکتر کزازی تعریف جدیدی برای ایهام ترجمه معتقد اس��ت و نوشته« :چنان است
ک��ه س��خنور دو واژۀ ایهامی به کار میگیرد به گونهای ک��ه فقط یک معنی از آن اراده
میشود .آن معنی نا خواسته سخنور در هر دو واژۀ ایهامی ،ترجمۀ یکدیگر هستند .تا
کنون این نوع ادبی نیز در هیچ اثر بدیعی دیده نشده است .تفاوت آن با آرایۀ «ایهام و
ایهام تناس��ب» آن اس��ت که در ایهام و ایهام تناسب ،رابطۀ میان دو واژۀ ایهامی ،رابطۀ
مراعات نظیر اس��ت ولی در این جا رابطۀ ترجمه یا ترادف اس��ت مانند «در» و «باب»
در شعر زیر:
میـان تهی و سـرو بن ،یکی است از همه روی
چو شکل خاتم و چون حرف موم در همه باب
(خاقانی)1368 :50 ،

بعضی نیز تعریف س��ومی هم ارایه میدهند و میگویند که ایهام ترجمه آن اس��ت
که گاهی دو کلمه در ش��عر به کار میرود که قس��متی از یک کلمه ،ترجمه کلمهای در
ش��عر است .مانند «روی» در «خودروی» که به معنی روینده است اما در معنی «چهره»
با «عارض» ایهام ترجمه دارد.
عارض بـه مــثل چــو بــرگ نســرین

ب��اال ب��ه صف��ت چوس��رو خ��ودروی
(سعدی)1375 :591 ،

با توجه به تعاریف داده ش��ده ،نمونههایی از مثنوی «پادشاهنامه» کلیم کاشانی ذکر
میشود.
شهاب الدین محمد شاهجهان وقتی به دنیا میآید ،پدرش جهانگیر او را «ظل اهلل»
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میخواند و کلیم میگوید:
همــان کامــد از ظــل حــق در وجود

از آن س��ایه آس��ود ه��ر ک��س ک��ه ب��ود
(کلیم)138 :

«ظل حق» موهم دو معنی اس��ت -1 :س��ایه حق -2عنوان «شاهجهان» اما شاعر در
مصرع دوم «س��ایه» را که ترجمه «ظل» است آگاهانه آورده است .که ظاهرا ً با تعریف
شمس العلماء منطبق است جز اینکه «گوینده معنی دیگری اراده نکرده است».
ایهام ترجمه همراه با تشبیه و استعاره
چکـــیدی ز دامـــانش چــون ابر ،آب

درو پادش��ه همچ��و خ��ور در س��حاب
(همان)211 :

«ابر» و «س��حاب» ایهام ترجمه است به اضافه اینکه «دامان پادشاه» و «خود پادشاه»
را یک بار به «ابر» و بار دیگر به «خورش��ید» تش��بیه کرده و «آب» استعاره مصرحه از
ُدرفشانی و گوهر فشانی است.
ایهام ترجمه همراه با تشبیه:
جــوان مست باشــد ز جــام شــباب

کـج��ا مس��ت و هنج��ار راه ص��واب
(همان)456 :

«جوان» و «شباب» ایهام ترجمه است همراه با تشبیه بلیغ «جام شباب»
به خــاک ،ابر تخـم طـراوت نـکاشت

س��حاب ،آب اگر داش��ت در لفظ داش��ت
(همان)435 :

«ابر» و«سحاب» ایهام ترجمه همراه با تشبیه بلیغ «تخم طراوت».
مـــگو رزمـــگه کـــان سماط بالست

در آن س��فره ،س��ر کاس��ه و خون غذاست
(همان)542 :

«س��ماط» و «سفره» ایهام ترجمه است .همراه با سه تشبیه «رزمگه» به «سماط بال»
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و «سر» به «کاسه» و «خون» به «غذا»
شبـــی عنــبرین طــرهی مــشکــفام

می��ان لیال��ی چ��و لیل��ی ب��ه ن��ام
(همان)10 :

«شبی» ترجمه «لیالی» جمع «لیل» به معنی «شب» و «لیلی» به معنی «شبی» که منظور
شب معراج پیامبر(ص) است ایهام ترجمه است.
عـــلم گشت در فــتح هر کـــشوری

ب��ه اقلی��م ش��هرت گش��ادش دری
(همان)221 :

«فتح» و «گشادش» « ،کشور» و «اقلیم» ایهام ترجمه است.
 -3ایهام گونهگون خوانی یا چند گونهخوانی:
ایهام گونهگون خوانی از ایهامهای جدید اس��ت ک��ه در کتب بالغی تعریفی برای
آن نیامده اس��ت .دکتر راس��تگو مینویسد« :ایهام گونهگون خوانی ،آن جاست که واژه
ی��ا عبارت��ی را بتوان به چند گونۀ درس��ت خواند و از هر خواندن ،معنایی برداش��ت»
(راستگو )58 ،آنچه زمینۀ گونهگون خوانی واژه یا عبارتی را فراهم میسازد چند چیز
است -1 :امکان تغییر تکیه  -2امکان تغییر حرکت  -3امکان تغییر مکث  -البته عوامل
دیگری چون :اخبار و پرسش ،تأکید ،خط (امالء) و پیوند اجزاء نیز میتوان نام برد که
منجر به گونهگون خوانی واژه یا عبارت میشود.
بر ایـــن نه چمن دیده گــردیده است

ب��ه ای��ن خرم��ی ب��اغ ک��م دی��ده اس��ت
(همان)130 :

مصرع اول را میتوان با مکث یا ویرگول گذاری بعد از «گر» چنین خواند« :براین
نُه چمن دیده ،گر ،دیده اس��ت ».که «دیدۀ» اول نهاد و «گر» حرف شرط و «دیدۀ» دوم
مس��ند اس��ت و میتوان بدون مکث نیز چنین خواند« :براین نه چمن دیده ،گردیده،
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اس��ت» که «دیده» مس��ندالیه و «گردیده» مسند اس��ت ایهام گونهگون خوانی دو بیت
مذکور با «نه چمن» که استعارۀ مصرحه از نُه آسمان است و «باغ» که استعاره مصرحه
از فلک است همراه شده است.
ایهام گونهگون خوانی همراه با تشبیه:
از ایـــــن عاطــفت نــامه کامــــکار

چ��و خورش��ید گردی��د س��رگرم کار
(همان)181 :

مصرع دوم را میتوان با مکث یا ویرگول گذاری بعد از کلمۀ «سر» چنین خواند:
«چو خورش��ید گردید سر ،گرم کار» که «سر» مسندالیه «گرم کار» مسند و «گردید»
رابطه است و میتوان بدون مکث نیز چنین خواند« :چو خورشید گردید سرگرم کار»
که مسندالیه (او) محذوف است و «سرگرم کار» مسند و «گردید» مسند است.
وگـــر نخــل کوشــش نیـــارد ثمــر

ک��ز آغ��از بــ��د ش��د ش��گون ظـــف��ر
(همان)333 :

در ای��ن بیت به نوعی هر س��ه عام��ل گونهگون خوانی یعنی تغیی��ر تکیه ،مکث و
حرکت وجود دارد لذا میتوان مصرع دوم را دو گونه خواند« :از آغاز ،بد ش��د شگون
ظفر» و «از آغازِ بد ،شد شگون ظفر» بیت با تشبیه بلیغ «نخل کوشش» همراه است.
ایهام گونهگون خوانی همراه با لف و نشر:
فـــرح خــیز شـد طبــع پیر و جـوان

گ��ره را ب��در ک��رد از اب��رو کم��ان
(همان)817 :

مص��رع دوم را میت��وان با یک تغییر در حرکت «واو» به «اُ» و «او» دو گونه خواند:
«گ��ره را ب��در کرد از ابرو ،کمان» و «گره را بدر کرد از ابر و کمان» که در خوانش دوم
«اب��ر» میتواند به «جوان» و «کمان» میتواند ب��ه «پیر» در مصراع اول برگردد و لف و
نشری مشوش بسازد.
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ایهام گونهگون خوانی همراه با مجاز و تشبیه:
نــدیدم به هـر جــا کشـــیدم ســـری

چ��و طنب��ور ب��ار غ��م از دل ب��ری
(همان)313 :

«دل بری» در مصرع دوم میتواند با مکث یا ویرگول گذاری به صورت «دل ،بری»
و ب��دون مکث و پیوند اجزاء «دلبری» خوان��د .که دو معنی میدهد -1 :طنبور (مجازا ً
موسیقی) بار غم را از دل میبرد -2 .هیچ معشوق و دلبری غم برنده تر از طنبور نیست
ز تیــغ جـــــهاد آتشی بر فــــروخت

که چون ش��مع هر سرکش��ی پاک سوخت
(همان)320 :

واژۀ «سرکش��ی» را با تغییر تکیه میتوان به دو صورت خواند« -1 :سرکشی» با یاء
نکره (=هر فرد سرکش��ی)« -2سرکشی» با یاء مصدری (= سرکش بودن) بدین ترتیب
معنی چنین اس��ت -1 :با تیغ جهاد آتش��ی (= مجازا ً فتنهای) شعله ور ساخت که مانند
ش��مع هر فرد سرکش��ی را س��وزاند -2 .با تیغ جهاد آتش��ی (مجازا ً فتنهای) شعله ور
ساخت که مانند شمع هر گونه سرکشی را سوزاند.
حـــنا بســته دســتی است هر برگ آن

از ای��ن دس��ت گل نیس��ت در گلس��تان
(همان)590 :

مصرع دوم میتواند با تغییر در مکث و حرکت به دو صورت خوانده شود« -1 :از

ِ
دست گل نیست در گلستان»
این دست ،گل نیست در گلستان» و «از این

شاعر در این بیت برگ چنار را به دست حنا بسته تشبیه کرده و گفته که -1 :گلی
در بوس��تان بدین رنگ آمیزی وجود ندارد -2 .دس��ته گلی در گلس��تان بدین شکل و
رنگ وجود ندارد.
ز جــودش گـــدا مایــهای برگــرفت

ک��ه م��زدور برچـی��دن زر گــرف��ت
(همان)227 :
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مصرع دوم را با تغییر مکث و حرکت به سه صورت میتوان خواند« -1 :که مزدور
بر ،چیدن زر گرفت =(.یعنی گدا ،فرد مزد گیرندهای را برای برداش��تن و جمع کردن
زرها گمارد« -2 ».که مزدور ،برچیدن زر گرفت =(.مزدور برداشتن زر را شروع کرد).
« -3که مزدور برچیدن زر ،گرفت =(.گدا مزدور برچیدن زر را دستگیر کرد).
چنــان عـام شــد وجد شادی ز چرخ

ک��ه بیدس��ت س��اغر درآی��د ب��ه چ��رخ
(همان)226 :

مصرع دوم با تغییر تکیه و مکث به دو صورت خوانده میش��ود« -1 :که بیدست،
ساغر درآید به چرخ» (= یعنی بدون اینکه کسی ساغر را به دست گیرد به چرخش در
میآید« -2 ).که بی دس��ت س��اغر درآید به دست» (=یعنی که ساغر بدون اینکه دسته
داشته باشد به چرخش درمی آید).
چرخ در مصرع دوم نیز موهم دو معنی اس��ت -1 :چرخیدن  -2استعاره از آسمان
که در هر دو معنی با کلمات مصرع اول تناسب دارند.
 -4ایهام تضاد:
ایهام تضاد ،آن جاست که سخنور واژگانی را بیاورد که در ظاهر با هم متضاد باشند
ول��ی در معنی واقعی هیچ تضادی با ه��م ندارند .به عبارت دیگر دو کلمه واقع ًا با هم
متضاد نیس��تند بلکه یک تضاد وهمی بین دو کلمه ایجاد ش��ده است .دکتر شمیسا آن
را از انواع ایهام تناس��ب دانسته و نوشته« :معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم
رابطۀ تضاد داشته باشد( ».شمیسا)1368 ،103 ،
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ایهام تضاد همراه با کنایه:
چــنان آتــش از مـــیدر آب اوفـــتاد

ک��ه ماه��ی ب��ه س��احل کب��اب اوفت��اد
(همان)242 :

«آتش و آب» ایهام تضاد دارند اما در واقع «آب» به معنی ضد آتش نیست بلکه «در
آب افتادن» کنایه و موهم دو معنی است -1 :کنایه از شرمنده شدن  -2غرق شدن ،که
در معنی دوم با«آب» تناسب دارد ،بنابر این شاید تعریف دکتر شمیسا درست باشد.
به فــوج دگر هـــم ز اقــبال خــویش

ق��وی پش��ت ک��ردش فرس��تاد پی��ش
(همان)225 :

«پش��ت و پیش» ایهام تضاد دارند چرا که «پشت» در «قوی پشت کردش» در معنی
با «پیش» تضاد ندارد بلکه به معنی ایجاد اعتماد و پشتوانۀ قوی فراهم آوردن است.
ایهام تضاد همراه با تناسب:
بــر اهل دکــن پهــن مــیدان جنــگ

بس��ی تن��گ ش��د از گش��اد تفن��گ
(همان)251 :

«تنگ و گش��اد» با هم ایهام تضاد دارند چرا که در معنی حقیقی «گشادی» به معنی
گشودن و شلیک کردن تفنگ است و هیچ تضادی با «تنگ» ندارد.
ایهام تضاد همراه با نوعی پارادوکس:
صفـــیر نــی آن آتــش افـــروخــــته
کــــزو دورتــــر بیــشـــتر ســـوخته
به ایــن آب و تاب ،آتــش تر که دیـــد
چنـــین آتــش روح پـــرور کــه دیــد
(همان)652 :
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در مصرع سوم «آب و آتش» ایهام تضاد دارند چرا که «آب» به معنی رونق و بازار
و «آتش تر» که نوعی پارادوکس اس��ت ،در معنی آواز نی اس��ت که روح را پرورش
میدهد .لذا «آب» و«آتش» در این دو معنی با هم تضاد ندارند.
ایهام تضاد همراه با استعارۀ مکنیه:
چــگویم تب بی مــروت چــه کــرد

شهنش��اه ش��د گ��رم و هنگام��ه س��رد
(همان)38 :

«گرم و س��رد» ایهام تضاد هستند چرا که «سرد» در معنی «بی رونق و کساد شدن»
با گرمی ناشی از تب (= استعارۀ مکنیه) هیچ تضادی ندارند.
بی گمان یکی از بدیعی ترین آرایههای بدیعی و شاید شیرین ترین شیوۀ شاعری،
ایهام است که شاعران و هنروران بدان سخن خود را پرداخته و رازناک کردهاند .ایهام
یکی از ابزارهای زبانی اس��ت که گوینده به واس��طۀ آن باع��ث افزایش لذت هنری و
ایجاد ایجاز و س��بب افزونی حجم معنای ش��عر میگردد .ب��ه کار بردن ایهام در انواع
مختلف ،تس��لط سخنور و ش��اعر را بر زبان نشان میدهد .در شعر فارسی و در سبک
خراسانی بیشتر به صنایع بدیعی لفظی توجه داشتند ،لذا گاهی به طور ناخواسته صنایع
بدیعی معنوی در ش��عر آنها راه یافته ولی عمدی در به کارگیری آن نداش��تهاند .تقریب ًا
میتوان گفت که «ایهام» در س��بک عراقی و آن هم بیش��تر در شعر خاقانی شروانی با
بس��امد باالیی آمده اس��ت و به دنبال او سعدی این شگرد شگفتآمیز و ذهن انگیز را
در غزلیات خود به کار بسته است.
حافظ صنعت ایهام را در غزلیات خود به اوج رس��انیده اس��ت .علی دش��تی در
عین حال که ش��یوۀ حافظ را نوازنده و مخملی و س��بک خاقانی را سخت و دشوار
خوانده ،مینویس��د« :حافظ پس از س��عدی ،بیش��ترین تأثی��ر را از خاقانی پذیرفته
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اس��ت( ».دشتی )1381 ،87 ،اگر چه شاعران سبک عراقی همچون خاقانی ،سعدی
و حافظ به ایهام بس��یار توجه داشتهاند اما در کتب بالغی کمتر به آن پرداخته شده
و تمام تعاریفی که از ایهام ش��ده ،بیش��تر مربوط به ایهام و ایهام تناس��ب است .در
حالی که انواع و اقس��ام ایهام که امروزه شناخته شده و ادیبان بدان روی آوردهاند،
در دیوان حافظ به چش��م میخورد .اما از بررس��ی شعر س��بک هندی برمی آید که
ش��اعرانی چ��ون صائب ،کلیم ،بیدل و ...به مقول��ۀ ایهام و راز نازکی آن پی برده و
انواع آن را در ش��عر خود به کار بردهاند.
علی رغم کس��انی که میگویند ش��عرای سبک هندی به بدیع توجهی نداشتهاند در
اشعار خود به صنایع بدیعی اعم از لفظی و معنوی به ویژه به ایهام ،پارادوکس ،حسن
تعلیل و ضربالمثل توجه آگاهانه داشته و آنها را با صنایع بیانی اعم از تشبیه ،استعاره،
مجاز و کنایه همراه س��اخته است که نویسنده در این مقاله در حد بضاعت و حوصله
به آن پرداخته است.
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