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ایهام تناسب در محور عمودی متن
(با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بالغی پارسی)

یاسر دالوند

1

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

سیروس شمیسا
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت مقاله1395 /8/30 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)1396/5/25 :

چکیده
مقالۀ حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمدهاست که آیا ایهام تناسب ـ آنگونه که از آثار قدما برمـیآیدــ
تنها در سطح «یک بیت» یا «یک جمله» (محور افقی) نمود مییابد ،یا میتـوان آن را در محـور عمـودی
متن نیز نشان داد؟ برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا به بررسی سیر تحوّل ایهام در کتـب بالغـی پارسـی
پرداختهایم و نشان دادهایم که ایهام ،ایهام تناسب ،ایهام ترجمه ،ایهـام تاـاد ،ایهـام تبـادر و ...را بـرای
اوّلینبار چه کسانی مطرح کردهاند .تعاریف و شواهد گوناگون آنها را مورد بررسـی و نقـد قـرار دادهایـم،
آرای قدما را با نظرات معاصران سنجیدهایم و در پایان ،با ذکر شواهدی از حافظ و نفثةالمصـدور و دیگـر
متون به بررسی «ایهام تناسب در محور عمودی متن» پرداختهایم .در ایـن بشـش ،پـ از ذکـر شـواهد
متنی ،معانی واژههای ایهامی در فرهنگهای معتبر فارسی پیگیری شدهاست و تا حدّ امکان تالش شـده
به فرهنگهای متأخّر استناد نشود .چنانکه خواهیم دید ،این گونه ایهامآوری با سـبکشناسـی سـاختگرا
کامالً سازگار و شایستۀ بررسی است.

واژههای کلیدی :ایهام ،ایهام تناسب ،سیر تحوّل ایهام ،محور عمودی متن.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

70dalvand@gmail.com
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 .1مقدمه
از آنجا که تحقیق پیش رو تالش دارد به بررسی ایهام تناسب در محوری عمـودی مـتن
بپردازد ،ابتدا به طرح سؤالهای پژوهش و بررسی پیشینۀ موضوع میپردازیم .پـ از آن،
سیر تحوّل ایهام ،بهویژه ایهامتناسب را در کتب بالغی پارسـی بررسـی مـیکنـیم ،آنگـاه
تعریفها ،نمونهها و شواهد آنها را در بوتۀ نقد قرار میدهیم و به بررسـی «ایهـامتناسـب
عمودی» میپردازیم.
 .2پرسشهای پژوهش
برخی از پرسشهای این پژوهش را میتوان چنین برشمرد:
1ـ آیا ایهام تناسب تنها در محور افقی متون (یک بیت یا یک جمله و بعااً چنـد جملـه)
نمود مییابد یا میتوان آن را در محور عمودی نیز بررسی کرد؟
2ـ چه کسانی برای اوّلینبار در بالغت فارسی به تعریف ایهام ،ایهام تناسب ،ایهام تاـاد،
ایهام ترجمه و ...پرداختند؟
3ـ آیا در متون بالغی کهن ،تعریفی جامع و مانع از ایهام عرضه شدهاست؟
4ـ آیا شواهد نقلشده در متون بالغی فارسی دقیق است؟ و. ...
 .3پیشینۀ پژوهش
نویسندۀ مسئول مقاله در شمارۀ  64متنپژوهی ادبی ،با همکاری یکی از استادان مقالهای
با عنوان «ایهام تناسبهای پنهان در شعر حافظ» نوشتهاست .در مقدمۀ این مقاله ،چکیدۀ
بسیار مشتصری از سیر تحوّل ایهام در کتب بالغی پارسی ذکر شده ،لیکن به دلیل تنگی
مجال از ذکر شواهد متنی و نقد آنها (که در اینگونه پـژوهشهـا ضـرورت بسـیار دارد)،
اجتناب شدهاست .در این مقاله ،صورت مفصّلی از آن مطالب اندک عرضـه شـده ،شـواهد
متنی کتب بالغی و تعاریف گوناگون آنها بررسی و نقـد شـدهاسـت .در مقالـهای تحـت
عنوان «سیر تحول ایهام در کتابهای بالغتفارسی از گذشته» ( زیبایی شناسی ادبی ،شمارۀ ،22
زمستان  ،1393صص  )118-77نیز به بررسی سیر ایهام پرداخته شده است ،اما نگارندگان آن
با دید تاریشی به بررسی عناوین نپرداختهاند .دربارۀ بشش دوم این پژوهش (ایهام تناسب
عمودی) نیـز طبـق جسـتجویی کـه صـورت گرفـت ،تـاکنون پـژوهش مسـتقلی شـکل
نگرفتهاست.
 .4نگاهی گذرا به سیر تحوّل ایهام و گونههای مشتلف آن در کتب بالغی پارسی
در این بشش ،عالوه بر نشان دادن سیر تحوّل ایهام و گونههای مشتلـف آن ،نشـان داده
خواهد شد که قدما ایهام تناسب را تنها در سطح «یک بیت» یا «یک جمله» (و بعااً چنـد
جمله) بررسی کردهاند و از محور عمودی متون غافل بودهاند.
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نشستین کتاب پارسی که در زمینۀ علوم بالغی در دست داریم ،ترجمـانالبالغـه اثـر
مشهور محمدبن عمر رادویانی است .در این کتاب ،به مبحث ایهام و ایهامتناسب پرداخته
نشدهاست .تنها عنوانی که به صنعت ایهام نزدیک است و در عصر کنونی ،محققـان علـم
بدیع آن را زیرشاخۀ ایهام میدانند« ،محتملالادّین» اسـت (ر.ک؛ شمیسـا )150 :1386 ،کـه
مؤلّف کتاب مذکور آن را با عنوان «فـی الکـالم المحتمـل بـالمعنیین الاـدّین» بررسـی
کردهاست (ر.ک؛ رادویانی .)182 :1380 ،برخی از شواهد شعری که نویسندۀ کتاب مذکور برای
این صنعت ذکر میکند ،معنا و مفهوم آن را بهدرستی منتقل نمیکند؛ برای نمونه ،وی این
دو بیت عنصری را به عنوان شاهد نقل میکند:
ســری را کنــد هــم ســشن تــا و دار
«سشن مـر سـری را کنـد تــــا دار
کــه رنجــه نبــودی در او آبجــوی»
در او آب چشـــمه ،در او آبو جـــوی
(رادویانی.)182 :1380 ،
حال آنکه امروزه صنعت بهکار رفته در این دو بیـت را «جنـاس مرکّـب» مـینامنـد (ر.ک؛

شمیسا.)53 :1386 ،
در قرن ششم ،رشیدالدّین وطواط کتاب ترجمانالبالغـه را الگـو قـرار داد و کتـابی بـا
عنوان حدائق السّحر فی دقائق الشّعر در زمینۀ علوم بالغی تـألیف کـرد .در ایـن کتـاب،
صنعت ایهام با عنوان «اإلیهام» بررسی شدهاست .نویسـندۀ کتـاب مـذکور در تعریـف آن
مینویسد:
«پارسی ،ایهام به گمان افکندن باشد و این صنعت را «تَشیویل» نیـز خواننـد و
چنان بُوَد کی دبیر یا شاعر ،در نثر یا در نظم ،الفاظی بهکار برد که آن لفـظ را دو
معنی باشد؛ یکی قریب و دیگری غریب ،و چون سـامع آن الفـاب بشـنود ،حـالی
خاطرش به معنی قریب رود و مراد از آن لفظ ،خود ،معنی غریـب بُـوَد» (وطـواط،
.)659 :1339

این تعریف بنا به نظر پژوهندگان معاصر ،به تعریف ایهامتناسـب نزدیـکتـر اسـت تـا
ایهام؛ چراکه در ایهام «هر دو معنی نهایةً با هم عمل میکنند و اثر روانی و زیباییشناسانۀ
ایهام هم در این توجه خواننده به هر دو معنی اسـت» (شمیسـا )124 :1386 ،و تعریفـی کـه
رشیدالدین وطواط از ایهام بهدست میدهد« ،مربوط به زمانی است که هنوز صنعت ایهـام
تناسب ،کشف و یا بهخوبی شناخته نشده بود ،اما امروزه که مفهوم ایهام تناسب بر همگان
معلوم است ،باید در این تعریف تجدید نظر کرد» (همـان) .شـواهدی کـه نویسـندۀ کتـاب
مذکور برای صنعت ایهام نقل میکند ،بیشتر از زبان عربی گرفته شدهانـد .برخـی از ایـن
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شواهد ،نمونههای دقیقی برای صنعت یادشده محسوب میشوند ،لـیکن در برخـی دیگـر
اینگونه نیست؛ برای نمونه میتوان این بیت را ذکر کرد:
مَکَارومُ الَ تَکـرَی وَ إون کَـذوبَ الشَـالُ»
«إوذَا صَـدَََ الجَـدف افتَـرَی العَـمف لولفَتَـی
(وطواط.)660 :1339 ،
وی در توضیح بیت مینویسد« :هرکو الفاب جدّ و عمّ و خال بشنود ،خاطرش حالی بـه
اَقاروب رَوَد و مراد از این ،چیزهای دیگر است» (وطواط .)660 :1339 ،در این بیـت« ،جـدّ» در
معنای «بشت و اقبال»« ،عمّ» در معنای «عموم مـردم» و «خـال» در معنـای «گمـان زدن»
بهکار رفتهاست ،لیکن معنای ثانوی این کلمات (پـدربزر ،،عمـو و دایـی) بـا هـم ایهـام
تناسب از گونۀ دوم میسازند (برای دیدن ایهـام تناسـب از گونـۀ دوم ،ر.ک؛ کـزازی.)138 :1381 ،
پ چنانکه دیدیم ،اینگونه شواهد بیشتر رسانندۀ مفهوم ایهام تناسب هستند.
در کتاب المعجم فی معاییر أشعار العجم تألیف شم قی رازی که در قرن هفتم به
نگارش درآمده ،همین تعریف رشیدالدّین وطواط برای این صنعت ذکر شدهاست .وی سـه
شاهد شعری برای ایهام نقل میکند که دو نمونه از آنها رسانندۀ مفهـوم ایهـام هسـتند،
لیکن یک نمونۀ آن ،طبق تعریف معاصران ایهام ترجمه است (ر.ک؛ شمیسا:)131 :1386 ،
جز قدّ تو راست نیست بـر کـار دلـم»
«جز روی تو در وجـه دلـم مـینشـود
(قی

رازی.)365 :1388 ،

«وجه» در معنای «صورت» با «روی» ایهام ترجمه میسازد .در مصراع دوم نیز «راست»
با «قد» ایهام تناسب میسازد.
کتابی دیگر که به تعریف صنعت یادشده پرداخته ،کتاب دقائقالشـعر تـألیف علـیبـن
محمد مشتهر به «تا الحالوی» است که احتمـاالً در قـرن هفـتم یـا هشـتم بـه نگـارش
درآمدهاست (ر.ک؛ تا الحالوی :1383 ،سه) .نویسنده در این کتاب برای صنعت ایهام ،دو نام
دیگر نیز برشمرده است1:ـ تمثیل2 .ـ مغالطه .سپ همان تعریف رشـیدالدّین وطـواط را
برای این صنعت ذکر و نمونههایی برای آن بیان میکند .از بین این شواهد شعری ،برخی
مفهوم صنعت مذکور را بهدرستی منتقل نمیکنند؛ برای نمونه میتوان ایـن بیـت را ذکـر
کرد:
می و معشوَ مرا چنگ ندارند زو پـای»
«بینوایی دل ناساز مرا سوخت چو عود
(تا الحالوی.)41 :1383 ،

در این بیت« ،عود» به معنای «چوبی خوشبو که در مجمر نهنـد» و چنـگ بـه معنـای
«دست و پنجه» بهکار رفتهاند ،لیکن در معنای «دو ساز مشهور» بـا «نـوا» و «سـاز» ایهـام
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اینگونه ابیات بیشتر نـاظر بـر مفهـوم «ایهـام تناسـب»

تناسب از گونۀ دوم میسازند .پ
هستند.
در همــین عصــر ،شــر الـدّین حســنبــن محمــد رامــی تبریــزی کتــابی بــا عنــوان
حقائقالحدائق در زمینۀ علوم بالغی تألیف کرد .وی پ از تعریف ایهام (به شـیوۀ رشـید
وطواط) مبحث جدیدی را مطرح میسازد:
«شاید که لفظ ایهام سه معنی دهد ،آن را «ایهام تام» گویند .مثال:
والــه شــد و فریــاد بــرآورد کــه« :مــاهی»
دل عک رخو خوب تو در آب روان دیـد
و ایهام این بیت یکی «ماهست» و یکی «ماهی» و یکی «ماهیّت» و از این نـوع نـادر افتـد» (رامـی

تبریزی.)58 :1385 ،
وی در ادامه میافزاید:
«در صنعت ایهام از غایت تشیّل خطا واقع شود:
بیدســت چگونــه گیــرد آخـــــر دامــن؟
گوینــد کــه بیــد دامــن بــا گرفــت
ما در آن فکریم کو بیدست خنجر چون کشد
بید خنجر میکشد هر صبحدم بر روی مـا
این معنی از این جهت ناقص است» (همان58 :ـ.)59

این نوع کارکرد را امروزه ایهام دوگانهخوانی مینامند (ر.ک؛ شمیسـا)126 :1386 ،؛ بـدین
ترتیب که در این دو بیت« ،بیدست» را به دو صورت میتوان خوانـد1 :ــ بیـد اسـت2 .ــ
بیدست (بدون دست) .از آنجا که در این نوع ایهام ،هنگام خواندن کلمات ،تلفظ و لحـن
آنها تغییر میکند ،رامی آن را «ناقص» دانستهاست .از دیگر شواهد شعری که وی بـرای
ایهام ذکر میکند ،این بیت است:
«کنون زو هستی من بیش ازین دو حر نماند:

دلی چو چشمۀ میم و قـدی چـو حلقـۀ نـون»
(رامی تبریزی.)56 :1385 ،

در این بیت ،به نوعی صنعتو «حر گرایی» وجود دارد (ر.ک؛ شمیسا)102 :1386 ،؛ به این
صورت که اگر «میم» و «نون» را با هم جمع کنیم ،حاصل «من» میشود .برخی از محققان
این کارکرد را «ایهام آمیغی» (کزازی )135 :1381 ،و در بعای کتب بالغی« ،ایهـام مرکّـب»
(کاشفی سبزواری )112 :1369 ،نامیدهاند .البته بر اساس تعریف دکتر شمیسا کـه مبنـای ایـن
پژوهش است ،این نمونه ایهام محسوب نمیشود و مششص نیست کـه مقصـود رامـی از
ایهام دقیقاً چیست .بنابراین ،در این کتاب نیز شواهد شعری که برای ایهام ذکر شدهاست،
دقیق نیستند.
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از دیگر کتبی که به مبحث ایهام پرداختهاند ،میتوان بدایعاألفکار فی صنایعاألشعار اثر
میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری را نام برد .وی نیز همان تعریف رشیدالدّین وطواط را
برای ایهام ذکر میکند ،البته با ردهبندی تازه:
«ایهام بر دو نوع است :اوّل ،ایهام مرشّح و آن چنان باشد که آن لفظ که ایهام در
وی است ،قرینهای داشته باشد در آن بیت که مناسب و مالیم معنی قریب بُوَد ،و
بدان پرورده شود [و این بیشتر به تعریف ایهام تناسب میماند :نگارنـدگان ؛ چـه
ترشیح در لغت ،پروردن باشد و هرآینه ذکر آن مالیم ،سبب پـرورش لفـظ ایهـام
میگردد .مثال:
وجه دیگر منو درویش ندارم ،چـه کـنم؟
روی اگر بر کف پای تو نهم خرده مگیر
لفظ «روی» اینجا مناسب لفظو «وجه» است که ایهام دروسـت» (کاشـفی سـبزواری،
.)110 :1369

طبق نظر محققان معاصر ،این بیت ایهام ترجمه دارد نه ایهام؛ بدین صورت که «وجه»
در بیت مذکور در معنای «طریق ،راه ،روش» بهکار رفتهاسـت ،امـا در معنـای «صـورت و
روی» با «روی» ایهام ترجمه میسازد .کاشفی نوع دوم را چنین توضیح میدهد:
«دوم ،ایهام مجرّد ،و آن چنان باشد که هیچ لفظـی مناسـب و مالیـم معنـی
قریب در آن بیت ،مذکور نگردد؛ مثال:
هرگز که دید آبی زینگونه آتشافشـان؟
سیالب اشک ریزم از دیده همچو طوفان
لفظ «گونه» در این بیت ایهام مجرّد است؛ چه هیچ لفظ دیگر با او مناسبت و
مالیمت ندارد» (کاشفی سبزواری.)110 :1369 ،

همچنین ،وی در ادامه با نظری جدید به ایهام مینگـرد« :اگـر [ایهـام از سـه معنـی
زیادت بُوَد ،ایهام «ذوالوجوه» خوانند و تا هفت معنی آوردهاند» (همـان) و بـهعنـوان شـاهد،
بیتی از امیرخسرو ذکر و معانی هفتگانۀ آن را تشریح مـیکنـد .سـپ نویسـنده بحـث
جدیدی با عنوان «شبهایهام» مطرح میسازد .وی این کارکرد را چنین توضیح میدهد:
«چنان که لفظـی مفـرد را دو معنـی باشـد یـا زیـادت و آن را ایهـام گوینـد،
همچنین ،بعای الفاب مرکّبه نیز میباشند که از ایشان دو معنی یـا زیـادت اخـذ
میتوان کرد و چون در افادۀ زیادت از یک معنـی ،شـبیه اسـت بـه ایهـام ،آن را
شبهایهام خوانند ...خواجه سلیمان [ب :سلمان گوید:
دل که از ما رفته بود ،اکنون به ما وا میرسد
مژده ای اربابو دل کآرام جان ها می رسد
لفظ «ما وا» شبهایهام است که در وی ،دو معنی قصد میتوان کـرد :یکـی در
حالت اوفراد (مأوا) ،یکی در حالت ترکیب» (کاشفی سبزواری.)110 :1369 ،
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پژوهندگان معاصر این نوع ایهام را «ایهام دوگانه خوانی» نامیدهاند (ر.ک؛ شمیسـا:1386 ،

 .)126همچنین ،کاشفی برای اولینبار مبحث «ایهام مرکّب» را ذکر میکنـد کـه پـیشتـر
بدان اشاره شد.
از دیگر کتب بالغی که به صنعت ایهام پرداختهاست ،میتوان بدایعالصّنایع تألیف امیر
برهان الدّین عطاءاهللا محمود حسینی را نام برد .در این کتاب« ،ایهـام» هماننـد پیشـینیان
تعریف شدهاست و نویسنده آن را به دو گونۀ «توریـه مجـرّده» و «توریـه مرشّـح» تقسـیم
میکند (ر.ک؛ حسینی نیشابوری .)174 :1383 ،همچنین ،به مبحث «ایهام تام» مـیپـردازد کـه
پیشتر بررسی شد (ر.ک؛ حسینی نیشابوری .)175 :1383 ،نویسنده در ادامه ،مبحثی شبیه آنچه
امروزه «توازی معنایی» یا «تساوی معنایی» مینامند ،مطرح میکند:
«و بدان که در این عصر پیش شعرای عجم اشتهارو تمام یافته که ایهام ،ایرادو
لفظی است در کالم که از وی زیاده بر یک معنی قصد توان کرد؛ خواه آن معانی
در قرب و بُعد به حسب انفهام از کالم متفاوت باشد ،و خواه متساوی باشند؛ مانند
لفظ «دردم» در این بیت:
دم نگــه مــیدارم و از رنــد دل خــون مــیخــورم

زانکـــه در دم هســـت نفعـــی بـــینهایـــت درخـــورم
بر ارباب فهم مشفی نیست که از لفظ «دردم» سـه معنـی متسـاوی در فهـم
منفهم میشود» (حسینی نیشابوری175 :1383 ،ـ .)176سه معنی عبارتند از .1 :در

دم و نف ؛  .2در دم و خون؛  .3دردو من.
در ادامه ،نویسنده برای اوّلینبار «ایهامتااد» را ذیل مطابقه ،و «ایهامتناسـب» را ذیـل
مراعاتالنظیر توضیح میدهد .ایهامتااد:
« جمع کرده شود میانو دو معنی غیرومتقابل که تعبیر کرده شده باشد از ایشان
به دو لفظ ،که نظر به معنیو اصلیو خود ،مقابل باشند؛ چنانکه:
بگشــاد دلـــم بــه وص ـلو خــود یــار
بربســـــت دَرو ســـــرا زو اغیـــــار
معنیو «گشادن» در اینجا شـاد کـردنو اوسـت ،و میـان او و بسـتن در تقـابلی
نیست ،اما از او به لفظو گشادن تعبیر واقع شده ،و این نظر به معنی اصـلی خـود،
مقابل بستن است» (حسینی نیشابوری.)270 :1383 ،

چنانکه مالحظه میشود ،تعریف ارائهشده و شاهد شعری ،دقیق و گویاست .نویسـنده
ایهامتناسب را از قول تفتازانی چنین توضیح میدهد:
«و ملحَق داشته به مراعات نظیر ،آن را کـه جمـع کـرده شـود میـان معـانی
غیرمتناسبه به الفاظی که ایشان را معانی متناسبه باشد ،و آن معانی در این کالم
مراد نباشد؛ چنانکه:
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صد گوشه نشین شیفتۀ چشم سیـاهت
افتـاده سیه روز چـو من بـر سَـرو راهت
از «سیهروز»« ،نامراد» مراد است و از «گوشهنشـین»« ،زاهـد»؛ و میـانو آنهـا و
«چشم سیاه» مناسبتی نیست ،اما جمع کردهشده میان این معانی غیرمتناسـب بـه
الفاظی که نظر به معانی دیگر متناسبند و این را ایهامتناسب نام کـرده» (حسـینی
نیشابوری.)272 :1383 ،

در ادامه ،نویسنده صنعت «تدبید» را دو نوع میداند1 :ـ تدبید کنایه2 .ـ تدبید توریـه.
وی در تعریف «تدبید توریه» مینویسد:
«و اما تدبید توریه ،چنانکه در این بیت که در محلّی که بنده صباح به خانـۀ
یکی از دانشمندان بزر ،هرات رسیدم ،و تا قریب به وقتو زوال بجـز گرسـنگی
چیزی ندیدم ،و ترزیقات [ب :تزریقات میگفـت و تـدقیقات مـیپنداشـت .آخـر،
چون مرا مکدّرحال یافت ،به راهو خوشامد گفتن شتافت ،و گفت :شـنیدهام کـه در
صنایع ابیاتو خوب گفتهای .بعای از آن بشوان .بنده به اندکتوجهی این بیت را
گفتم و بر وی خواندم:
در فـــراَو یـــار گنـــدمگون در ایـــن محنـــتســـرا

چهــرۀ مــن زرد شــد چــون کــاه تــا کــی ایــن جفــا؟
و غریب آنکه مقصود را فهم نکرد و گفت :اینجا چـه صـنعت اسـت؟ گفـتم:
تدبیدو توریه است ،به جهتو آنکه «یار گندمگون» را اینجا معنـیو قریـب بـه فهـم
است ،و آن محبوبی است که رنگ او بسیار سفید نباشد ،و معنیو بعیـد از فهـم ،و
آن «نان» است و مراد و مطلوب اینجا آن است» (حسینی نیشابوری.)269 :1383 ،

پ از گذشت زمان ،اولین کسی که مبحث استشدام را مطـرح کـرد ،میـرزا ابوطالـب
فندرسکی در کتاب رسالۀ بیان بدیع بود (که در واقع ،ترجمهای آزاد از بشش بیان و بـدیع
کتاب المطوّل تفتازانی است) .وی ابتدا مبحث ایهام را با عنوان «توریه» توضیح مـیدهـد.
در این بشش ،همانند کتب پیشین ،تعریف رشیدالدّین وطواط بیان و آنگاه نمونههـایی بـه
عنوان شاهد نقل میشود .این شواهد همانند نمونههـای پیشـین رسـانندۀ معنـای ایهـام
نیستند؛ برای نمونه ،این آیه را برای صنعت یادشده ذکر مـیکنـد :الـرحمَنُ عَلَـی العَـرشو
استَوَی ،حال آنکه طبق تعاریف محققان معاصر ،این آیه بیشتر ناظر بـر مفهـوم «مجـاز»
است تا ایهام .از دیگر شواهد این کتاب ،میتوان ابیات زیر را نقل کرد:
بــه بیــداد یــا داد ،گفتنـــد داد
چــــه دارد زو میــــل سرشــــت و نهــــاد
تــوانگر زو درویــش بــیامتیــاز
کـــه گردیـــده زیـــن خـــان گـــردنفـــراز
کند خُلق او بهمن ،اردیبهشـت»
ز اعجاز لطفش [ب :لفظش شود خوب ،زشت
(فندرسکی.)90 :1381 ،
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ذکر این نکته الزم است که بر اساس تعریف شمیسا ،آنچه در بیت دوم و سـوم دیـده
میشود ،مسلّماً «محتملالادّین» یا «ذو وجهین» است (ر.ک؛ شمیسا )150 :1386 ،و بر همین
اساس ،محتمل است که نویسنده دربارۀ بیت نشست نیز چنین تصوری داشتهاست؛ یعنـی
در بیت دوم محتمل است که توانگر ،درویش شده باشد یا درویش ،توانگر .در بیـت سـوم
نیز محتمل است که خوب ،زشت شده باشد یا زشت ،خوب ،و خُلقو او بهمن را اردیبشهت
کند یا اردیبهشت را بهمن .در بیت نشست نیز بر همین اساس ،مششص نیست که پاسـخ
آنان از سَرو داد است یا بیداد .البته باید توجه داشت که این مورد در بیت نشسـت مصـداَ
محتملالادین در علم بدیع نیست .سپ نویسنده عنوان «طباَ»« ،ایهامتااد» را مطـرح
میسازد .وی در توضیح این صنعت مینویسد:
« آن عبارت است از جمع میان دو معنی غیرمتقابلین که با هم تاـاد نداشـته
باشند ،به تعبیر کردن از آن دو معنی به دو لفظی که میان ایشان ،به اعتبار معنی
غیرمقصود ،تقابل باشد ...چنانکه این ضعیف در مثنوی نگارخانـۀ چـین از زبـان
معشوقه گوید:
سَــرو زلــف پُرتــاب و بــیتــاب دل
چــو نعلــم بــر آتــش لــب و آب دل
و چنانکه گویی :گریه کردم چو سحر خندید در روز وداع» (فندرسـکی:1381 ،

.)81
نمونۀ اوّل با توجه به وجهشبه دوگانه در پیوند با «نعـل» و گوینـدۀ بیـت ،نمونـهای از
صنعت استشدام محسوب میشود؛ بدین ترتیب که لب بر آتش داشتن و دل بر آب داشتن
در پیوند مشبه (من) معنای معقول و در ارتباط مشبهٌبه (نعل) معنای محسوس دارد .دربارۀ
نعل اشاره به نحوۀ ساختن آن است که لبۀ آن بر آتش قرار میگیرد و آن را پ از تافتـه
شدن درون آب فرومیبرند و در باب گوینده ،هر دو عبارت به معنـی «انـدوهگین بـودن»
است .در ادامۀ مبحث ،نویسنده ایهامتناسب را از «ملحقات مراعات نظیر» دانستهاست و آن
را چنین توضیح میدهد:
«و این عبارت از آنست که دو معنی غیرمناسب یکدیگر ،به دو لفظی مـذکور
شود که به سبب آن دو لفظ ،توهّم آن شود که میان معنیین آن دو لفظ مناسـبت
هست .نظیرش از کالم اعجاز نظامی الهی :الشم ُ وَالقَمَرُ بوحُسبَانٍ وَالنجمُ وَالشجَرُ
یَسجُدانو؛ چه مراد از «نجم» ،نباتی است که آن را ساَ نباشد و مراد از «شـجر»،
نباتی که آن را ساَ باشد و میان «نجم» به این معنی و «شم و قمر» مناسـبتی
نیست ،لیکن چون نجم به معنی «ستاره» هم آمده ،به این سبب ،تـوهّم مناسـبت
آن با شم و قمر میشود و از فارسی ،چنانکه این ضعیف در ساقینامه گوید:
حرام است بیبـاده سـاز و سـرود بــده آب تــا چنــد ازیــن خشــکرود
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چه «رود» به معنیو «سازی خاص که موصو به خشکی به معنی فقط شـده»
[چنین است با «آب» مناسبتی ندارد ،لیکن چون رود به معنی مجرای آب کـه در
عر رودخانه گویند ،هم آمده ،موهم مناسبت گردد» (فندرسکی.)85 :1381 ،

چنانکه مالحظه میشود ،نمونهها و شواهد کامالً دقیق و رسانندۀ مفهوم ایهامتناسب
هستند.
در همین عهد ،رضاقلیخان هدایت کتابی با عنوان مدار البالغه در علم بدیع نگاشت.
وی در کتاب مذکور تنها به مبحث «ایهام» پرداختهاست و همـان تعـاریف قـدما را تکـرار
میکند (ر.ک؛ هدایت .)19 :1383 ،نمونههایی هم که ذکر مـیکنـد ،رسـانندۀ مفهـوم ایهـام
نیستند که برای پرهیز از اطالۀ کالم از ذکر آنها اجتناب میکنیم.
با گذشت زمان ،حا محمدحسین شم العلمای گرکانی کتابی با عنوان ابـدعالبـدایع
نوشت و برای اولینبار به بحث دربارۀ ایهامترجمه پرداخت .وی ابتدا به توضـیح ایهـام بـا
عنوان «توریه» می پردازد و آن را پ از تعریفـی هماننـد تعریـف قـدما ،در چهـار دسـته
ردهبندی میکند« :اوّل :توریه مجرّده [ ...؛ دوم :توریـه مرشّـحه...؛ سـیّم :توریـه مبیّنـه...؛
چهارم :توریه مهیّأه( »...گرکـانی .)184 :1337 ،وی نیـز ایهـامتناسـب را هماننـد فندرسـکی
توضیح میدهد و تقریباً نمونههایی دقیق از آن ارائه میکند .از مباحث دیگر ایـن کتـاب،
میتوان به استشدام اشاره کرد که برای پرهیز از اطالۀ سشن از ذکر آن میگذریم.
چنانکه اشاره شد ،گرکانی برای اولینبار ایهامترجمه را مطرح میکند .وی در توضیح آن
مینویسد:
«ایهامترجمه :آن است که در کالم الفاظی آورند که در لغت دیگر ترجمۀ لفظ
سابق باشد و متکلم معنی دیگر خواسته باشد؛ مثال من گویم:
وَ مَر توسعُونَ یَوماً بَاروداً وَ [کَذَا سَـرداً
«الغُص ـنُ شَ ـاخَ وَ آبَ المَ ـاءُ مُنجَموــداً
فَــأمنُن بوــزَورِو ذوی وَد غَــدَاً فَــرداً»
ثُـ ـم الربویـ ـعُ بوـ ـوَردٍ وَالبَهَـ ـارو أَتَـ ـی

و این صنعت از مستدرکات مؤلّف است» (گرکانی.)120 :1337 ،
مصحِّح کتاب در توضیح ابیات مینویسد« :شاخ :خشک شد /آب :شد ،برگشت /سـرد:
پیدرپی /بهار :شکوفه /فردا :بهتنهایی .معنی :شاخه خشک شد و آب یخ زد و نود روزو سرد
پیدرپی گذشت .سپ بهار با گل و شکوفه آمد .پ فردا در تنهایی برای مالقات دوستی
منّت بگذار» (گرکانی .)412 :1337 ،چنانکه مالحظه میشـود ،ایـن شـاهد گویـا و رسـانندۀ
مفهوم ایهام ترجمه است.
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مبحث جدید دیگری که نویسنده مطرح میکند« ،ایهام وصل» اسـت .وی در توضـیح آن
مینویسد« :آن است که در شعر کلماتی آورند که خواننده گمان اتّصال حـرو آن نمایـد،
لکن وزن درست نشود ،مگر به انفصال و تجزیۀ حرو بعای از کلمات؛ مثال:
تــــا شــــدی در دلبــــری لیلــــی
«مجنــــون شــــدم از عشــــق تــــو
زنــده ســازی مــرده را چــون عیســی
گر به گورستان مشتاقان گذر افتد تو را
در این دو بیت« ،مجنون» و «لیلی» و «عیسی» را با حرو منفصله خوانَـد تـا شـعر درسـت
شود .این صنعت از مستدرکات مؤلّف است» (گرکانی .)94 :1337 ،دو بیت را باید ایـن گونـه
خواند:
«میم و جیم و نون و واو و نون شدم از عشق تـو

تـــا شـــدی در دلبـــری الم و یـــا و الم و یـــا
گر بـه گورسـتان مشـتاقان گـذر افتـد تـو را
زنده سازی مـرده را چـون عـین و یـا و سـین و یـا»

برخی از محققان معاصر ،این صنعت را ایهام نمیدانند ،بلکه آن را گونهای «بـازی بـا
واژگان» دانستهاند (ر.ک؛ کزازی.)173 :1381 ،
از دیگر کتبی که به بررسی ایهام پرداختهاسـت ،کتـاب دُرراألدب تـألیف عبدالحسـین
حسامالعلماء آَاولی است .نویسنده در این کتاب به بحـث دربـارۀ ایهـام ،ایهـامتناسـب و
استشدام پرداختهاست و مطلبی افزون بر گفتۀ پیشینیان نیاوردهاسـت (ر.ک؛ آَاولـی ،بـیتـا:
186ـ.)188
عالمه همایی نیز در کتاب فنون بالغـت و صـناعات ادبـی بـه بحـث دربـارۀ ایهـام،
ایهامتناسب و استشدام میپردازد .ایشان نیز همانند قدما در تعریف ایهـام از معنـی دور و
نزدیک کلمات سشن میگوید ،لیکن تعریف نسبتاً دقیقی از ایهامتناسب ارائه میکند .وی
میگوید :ایهام تناسب «آن است که الفاب جمله در آن معنی کـه مـراد گوینـده اسـت ،بـا
یکدیگر متناسب نباشد ،اما در معنی دیگر تناسب داشته باشد( »...همایی.)276 :1361 ،
سرانجام ،دکتر شمیسا در کتاب نگاهی تازه به بـدیع ،تعریـف جدیـدی از ایهـام مطـرح و
گونههای متفاوت آن را با عنوان «روش ایهام» در دستههایی منظم ردهبندی کرد .وی در
تعریف ایهام مینویسد:
«کلمهای که در کالم حداقل به دو معنی بهکار رفته باشد:
زو گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمـان چـون اسـت
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در مصراع دوم« ،مـردم» بـه دو معنـی «انسـان» و «مردمـک چشـم» بـهکـار
رفتهاست و در هر معنی با کلمات دیگر تناسـب دارد :الـف) در معنـی انسـان بـا
نشستن و حال و طلب مربوط است .ب) در معنی مردمک با گریه و چشم و خون
و دیدن مربوط است» (شمیسا.)125 :1386 ،

چنانکه پیشتر اشاره شد ،ایشان از لحـاب کـردن «معنـای دور» و «معنـای نزدیـک»
کلمات در تعریف ایهام اجتناب کردهاند و این دو را جزو تعریف ایهـامتناسـب دانسـتهانـد.
همچنین ،ایشان گونههای دیگری از ایهام را نظیر ایهام دوگانهخوانی و ایهام تبادر مطرح
کردهاند و مباحثی دیگر را نیز با عنوان ایهام بررسی نمودهاند؛ از جمله :استشدام ،اسـتثنای
منقطع ،اسلوبالحکیم ،استتباع و . ...یادآوری میشود کـه گرچـه ظـاهراً اولـینبـار دکتـر
شمیسا «ایهام تبادر» را مطرح کردهاند ،در ابدع البدایع از صنعتی به نام «توهیم» نـام بـرده
شدهاست که تقریباً همین ایهام تبادر است:
« آن است که در طی کالم ،لفظی باشد که سامع از آن توهّم معنی دیگر مشترک
نماید یا گمان تصحیف ،یا اختال حرکت یا اختال معنی آن را نماید؛ مانند آیۀ
یَومَئوذٍ یُوَفِّیهومُ اللهُ دوینَهُمُ الحَق ،سامع از کلمۀ «یوفّی» توهّم میکند که «دیـنهم»
به فتح دال است؛ یعنی با توجّه به «یوفّی (وفا)» کلمۀ «دویـن» ،دَیـن را بـه ذهـن
متبادر میکند» (حیدری و فروغی پویا.)58 :1390 ،

کزازی نیز ایهام تناسب را دو گونه میداند1 :ـ ایهام تناسب از گونۀ نشستین2 .ـ ایهام
تناسب از گونۀ دوم .مورد اول نظیر همان تعریفی است که عالمه همایی از ایهام تناسـب
ارائه کردند ،لیکن ایشان مورد دوم را چنین توضیح میدهند:
«آن است که دو واژه در بیت بهکار برده شده باشد که هر کدام دو معنا داشته باشـند،
اما سشنور تنها یک معنا را از آنها خواسته باشد .پـ آن دو در دو معنـای خواسـته
نشده با یکدیگر پیوند و همبستگی داشته باشند .نمونه را همان سرور سشنسرایان و
پارسای پارسایان در بیت زیر ،پردهساز و خُردهسند ،دو واژۀ تازیـان و پارسـایان را در
معنای تازندگان و پرهیزگاران بهکار بردهاست ،لیک هـر کـدام از ایـن دو را معنـایی
دیگر نیز هست :تازیان در معنـای عربـان اسـت و پارسـایان در معنـای پارسـیان یـا
ایرانیان .دو واژه در این دو معنای دیگر که از دید گزارش بیت ،خواستو خواجه نیست
با هم ایهام تناسب از گونه دوم میسازد:

تازیان را غم احوال گرانبـاران نیسـت پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
(کزازی.)139 :1381 ،
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 .5ایهام تناسب عمودی
چنانکه در تعاریف قدما دیدیم ،ایهام تناسب تنها در سطح یـک بیـت بررسـی و تحلیـل
میشد ،لیکن گاهی در شعر شاعرانو ایهامپرداز ،محور عمودی ابیات بستری بـرای ایجـاد
ایهام تناسب میشود .این نوع کارکرد را ـ که ما از آن بـه «ایهـام تناسـب عمـودی» یـاد
کردهایم ـ در ذیل با ذکر نمونههایی تشریح میسازیم:
«چه مستی است نـدانم کـه ره بـه مـا آورد؟

چه راه میزند ایـن مطـرب مقـامشـناس

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
دال چو غنچه شکایت زو کار بسـته مکــن
رسیدن گل و نسرین به خیر و خـوبی بـاد
صبا به خوشخبری هدهد سلیمان است

که بود ساقی و این باده از کجـا آورد؟
کــه در میــان غــزل قــول آشــنا آورد
که مر نغمهسرا سـاز خـوشنـوا آورد
کــه بــاد صــبح نســیم گــرهگشــا آورد
بنفشه شاد و کش آمد ،سمن صفا آورد
که مژدۀ طرب از گلشـن سـبا آورد»...
(حافظ شیرازی.)220 :1388 ،

پیش از توضیح ،شایستۀ یادآوری است[« :ما بر این باور نیستیم کـه شـاعر در همـۀ ایـن
موارد به همۀ معانی و نکتههای دادهشده نظر داشته و با عمد و آگاهی آنها را در سشن خـویش
فشردهاست .غرض از آوردن این گونه نمونهها نیز این بوده که اینگونه سشنان ،این گونه معـانی
را برمیتابند؛ خواه شاعر با عمد و آگاهی آنها را در سـشن خـود آورده باشـد ،خـواه بـیعمـد و
آگاهی ،و یادکرد آنها دستکم این فایده را دارد که میتواند توانـایی زبـان را بـرای ایـن گونـه
ایهامآوریها نشان دهد و دیگر سشنوران را برای بهکارگیری آگاهانـه و عمـدی آنهـا راهنمـا و
الگو باشد» (راستگو.)126 :1379 ،

در این غزل ،شاعر اصطالحات موسیقی قدیم را با ایهام تناسب در محور عمودی غزل
گنجاندهاست:
بیت « :1ره آوردن» در معنای «روی آوردن» بهکار رفتهاست ،لیکن «ره» در معنای «آهنگ
و موســیقی» نیــز هســت (تویســرکانی237 :1362 ،؛ ســروری638 :1338 ،؛ تبریــزی 934 :1331 ،و
رشیدی .)726 :1337 ،در مصراع دوم ،باده در معنای «شراب» بهکار رفتهاست ،باده در معنـی
شراب به کار رفته است ،لیکن باده (یا «نوشـینبـاده») یکـی از پـردههـای موسـیقی نیـز
بودهاست (ر.ک؛ ستایشـگر .)185/1 :1375 ،پ «ره» و «باده» در معنای موسیقایی با هم ایهام
تناسب از گونۀ دوم و با اصـطالحات موسـیقی در ابیـات پسـین ،ایهـام تناسـب عمـودی
میسازند.
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بیت « :2راه»« ،مطرب»« ،مقام» و «قول» از اصطالحات موسیقی هستند که تقویـتکننـدۀ
ایهام تناسبهای پیشین و پسین هستند.
بیت :3باده (ر.ک؛ بیت « .)1چنگ» در معنای «دست» بهکار رفتهاست ،لیکن چنگ نام یکـی
از آالت موسیقی نیز است .راه (ر.ک؛ بیت« .)1نوا» در معنای «آواز» بهکار رفتهاست ،لیکن نوا
نام مقامی از دوازده مقام موسیقی قدیم نیز بودهاست (ر.ک؛ تویسـرکانی438 :1362 ،؛ رشـیدی،
 1419 :1337و تبریزی .)2174 :1331 ،پ «باده»« ،چنـگ» و «راه» در معنـای موسـیقایی بـا
«نغمه»« ،ساز» و «نوا» ایهام تناسب ،و با اصطالحات موسیقی در ابیات پیش و پ  ،ایهـام
تناسب عمودی میسازند.
بیت « :4کار» در معنای معرو خود استعمال شده ،لیکن «کـار» از اصـطالحات موسـیقی
قدیم نیز بودهاست:
«از بحور اصول که نامتناهی است .درآمد از نَقَرات [= فقرات سرود کـه آن را
میسرایند کنند و بعد از آن ،بیتخوانی و باز بر سر نَقَرات آمده ،سـرخانه [= بـه
اصطالح موسیقیان آواز بلند تمـام کننـد ،و سـرخانه بـه یـک نـوع دارد و یـک
میانخانـه [بـه اصـطالح موسـیقیان آواز متوسـط و بـازگوی (رسـالۀ کرامیـه)»
(ستایشگر.)255/2 :1375 ،
«کار» یادآور «کاری» نیز هست(« :اصطالح موسیقی) حـراره ،قـول ،تصـنیف» (دهشـدا،

 :1377ذیل «کاری»)« .بسته» در معنای معرو خود بهکار رفتهاست (مقابـل گشـاده) ،لـیکن
«بسته» یکی از پردهها و آهنگهای موسـیقی قـدیم نیـز بـودهاسـت« :آهنگـی هسـت از
موسیقی که آن را بستهنگار خوانند و آن مرکّب است از حصار و حجاز و سهگاه» (تبریـزی،
 279 :1331و دهشدا :1377 ،ذیل «بسته») .در قابوسنامه نیز نامی از این پرده آمدهاست:
«همه ،نواهاءو خسروانی مزن و مگوی و دیگر شرط مطربی نیست که :نشست
بر پردۀ راست چیزی بزن .پ علیرسم بر هر پرده چون پردۀ باده و پردۀ عـراَ
و پردۀ عشاَ و پردۀ زیرافکند و پردۀ بوسلیک و پردۀ سپاهان و پردۀ نوا و "پـردۀ
بسته" مگوی که شرط مطربی به جای آورده باشی» (عنصرالمعالی.)143 :1342 ،
خود بهکار رفتهاست ،لیکن باد «آهنگی در موسیقی» (دهشدا،

«باد» نیز در معنای معرو
 :1377ذیل «باد») نیز بودهاست .پ کار و بسته و باد در معنای موسیقایی با همدیگر ایهـام
تناسب از گونۀ دوم ،و با اصطالحات موسیقی در ابیات پیش و پ ایهامتناسـب عمـودی
میسازند.
بیت « :5گل» در معنای معرو خود بهکار رفتـهاسـت ،لـیکن گـل «نـام نـوایی اسـت در
موسیقی» (تبریزی 935 :1331 ،و رشیدی:)727 :1337 ،
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«قمریان راه گل و نـوش لبینـا راندنـد

صُلصُالن با سیاووشان با سرو سوـتاه»
(منوچهری دامغانی.)189 :1385 ،

«باد» (ر.ک؛ بیت « .)4گل» و «باد» در معنای موسیقایی با هم ایهام تناسب از گونـۀ دوم،
و با اصطالحات موسیقی در ابیات پیش و پ ایهامتناسب عمودی میسازند« .شـاد» نیـز
مقوّم معانی یادشدهاست.
بیت« :6صبا» در معنای «باد برین» استعمال شدهاست ،لیکن صبا «نام نغمهای از موسیقی»
(رامپوری 533 :1363 ،و دهشـدا :1377 ،ذیـل «صـبا») نیـز بـودهاسـت .پـ «صـبا» در معنـای
موسیقایی با طرب ایهام تناسب ،و با اصطالحات موسیقی در ابیـات پـیش و پـ ایهـام
تناسب عمودی میسازد.
چنانکه مالحظه میشود ،در این ابیات ،شاعر اصطالحات موسیقی را به گونهای بهکار
بردهاست که اغلب معنای موسیقایی آنها در ابیات حاور ندارد (جز چند واژه) ،اما در این
معانی با هم ایهام تناسب میسازند .نمونهای دیگر:
«ای بــرده نَــرد حُســن زو خوبــان روزگــار
الحــق وجــود نقــش و نشــان دهــان تــو
با ده هزار دشمن اگـر یـار بـا مـن اسـت
عشقت چو در سراچۀ دل خانـه گیـر شـد
گر سرو پیش قدّ تو سر میکشـد ،مـرند
منصوبۀ هوای تو حافظ کنون چو باخـت

قدّت بـهراسـتی چـو سـهیسـرو جویبـار
موهوم نقطهای ا ست ،نه پنهان نه آشـکار
دانـــم مصـــا را و نترســـم زو کـــارزار
زین در اگر به در شوم ،آیـم بـه اضـطرار
عقـــل طویـــل را نَبُـــود هـــیچ اعتبـــار
در ششدر غمـت دلـش افتـاده مهـرهوار»
(ابنیمین ،بی تا242 :؛ حافظ شیرازی ،بی تـا:
 227و ر.ک؛ تبریزی.)709 :1331 ،

شاعر در این غزل ،اصطالحات بازی نَـرد را بـا ایهـام تناسـب در محـور عمـودی ابیـات
گنجاندهاست:
بیت  :1در این بیت ،واژۀ «نَرد» ذکر شده که مقوّم ایهام تناسبهای ابیات پسین است.
بیت  :2در این بیت« ،نقش» در معنای «نشان ،اثر و نگار» بهکار رفتهاست ،لیکن در معنای
«داو بازی نرد که بر وفق مراد آید» (رامپوری 920 :1363 ،و دهشدا :1377 ،ذیل «نقـش») ،با نَـرد
در بیت پیشین و اصطالحات نَرد در ابیات پسین ایهام تناسب میسازد.
بیت  :3در این بیت« ،ده هزار» در معنای معرو خود بهکار رفتـهاسـت ،لـیکن در معنـای
«بازی چهارم [ب :ششم از جملۀ هفت بازی نَرد کـه بـه داوو هـزار اشـتهار دارد» (تبریـزی،
 ،)906 :1331با «نقش» در بیت پیشین و دیگر اصطالحات نَرد در ابیات پسین ایهام تناسب
میسازد.

 /34ایهام تناسب در محور عمودی متن (با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بالغی پارسی)

بیت  :4در این بیت« ،خانهگیر» در معنای «گیرندۀ خانه و جاگیر» بهکار رفتهاست ،لیکن در
معنای «بازی چهارم از جملۀ هفت بازی نرد» (همان708 :؛ رامپـوری 320 :1363 ،و تویسـرکانی،
 ،)176 :1362با «دههزار» در بیت پیشین و دیگـر اصـطالحات نَـرد در ابیـات پسـین ایهـام
تناسب میسازد.
بیت  :5در این بیت« ،طویل» در معنای «بلندقامت» بهکار رفتهاست ،لیکن در معنای «بازی
ششم از هفت بازی نَرد» (رامپـوری320 :1363 ،؛ تبریـزی708 :1331 ،؛ تویسـرکانی 176 :1362 ،و
(دهشدا :1377 ،ذیل «دَه») ،با «خانهگیر» در بیت پیشین و دیگر اصطالحات نَرد در ابیات پسین
ایهام تناسب میسازد.
بیت  :6در این بیت« ،منصوبه» در معنای «بازی هفتم از هفت بازی نَـرد» (رامپـوری:1363 ،
871؛ تویســرکانی434 :1362 ،؛ تبریــزی 2042 :1331 ،و دهشــدا :1377 ،ذیــل «منصــوبه») بــهکــار
رفتهاست و «باختن» و «ششدر» و «مهره» نیز از اصطالحات بازی نَـرد هسـتند کـه ایهـام
تناسبهای ابیات پیشین را تقویت میکنند .نمونهای دیگر از حافظ:
«زین خوش رقم که بر گل رخسار میکشی
خط بر صحیفۀ گل و گلزار مـیکشـی
اشــکو حــرمنشــین نهــانخانــۀ مــرا
زان سوی هفت پرده به بازار مـیکشـی»
(حافظ شیرازی.)348 :1387 ،

در بیت دوم« ،حرمنشین» در معنای «پوشیده و مستور» بهکار رفتهاست ،لیکن «حرم» در
معنای« :یکی از دوازده قلم خط دورۀ عبّاسی» (دهشـدا :1377 ،ذیـل «خـط») بـا «خـوش»  :از
اصطالحات خطّاطان؛ «خطی را با صفت خوش وصف میکنند که زیبا باشد ،هرچند خطّاط
گاهی در بافتو خط از قواعد و اصول خوشنویسی دور شده باشد» (مایل هـروی،)108 :1369 ،
و «رقم» (= خط و نشان) ،و «گل» (= از وسایلی که در صحافی و خطاطی بهکار مـیرود):
«ابزاری فلزی با دستهای چوبی که در انتها دارای برجستگی ریشتهگری شده به شکل گل
است و معموالً برای تزیین جلد کتاب بهکار میرود» (محمّدلوی عباسی ،)139 :1387 ،و «خط»
و «صحیفه» و «گلزار»« :از انواع خط های اسالمی» (همان 69 :و نیز ر.ک؛ مایـل هـروی:1353 ،
 ،)84در بیت پیشین ایهام تناسب عمودی میسازد .نمونۀ پایـانی را از نفثـةالمصـدور نقـل
میکنیم:
«در این مدّت که تالطمو اموا و فتنه کارو جهان بر هم شورانیده است ،و سیالبو جَفایو
ایّام سرهایو سروَران را جُفای [= خاشاک بر لب آب خود گردانیده ،طوفان بال چنان
باال گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداولو ممات متعیّن گشته ،بُروَو غَمامو [= ابر
بَصَررُبایو «یَکَادُ البَرَُ یَشطَفُ أَبصَارَهُم» به بریقو حُسامو سَررُبایو متبدّل شده [...
شمشیر که آبداری وصفو الزمو او بودی ،سرداری پیشه گرفته ،سَحائبو [= ابرها عَذب-
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بار [= آبخوشبارنده نوائبو [جمع نائبه :کار پیشآمده ،مصیبت عَاببار
[شمشیربارنده گشته ،فُرات که نبات رویانیدی ،رُفات [استشوانریزه بار آورده ،زمین
که از قطرات ژاله [= باران رنگ الله داشتی ،تُرَی عَن دَمو القَتلَی بوحُمرَِو عَندَمو»...
(زیدری نسوی.)1 :1385 ،

در این عبارت ،تصویر مرکزی حولو «آب»« ،طوفان»« ،باران» و ...میچرخد .شـاهد بـر
سَرو واژههایی است که زیر آنها خط کشیده شدهاست .اینک به شرح هر یک میپـردازیم.
«متعیّن» در معنای «الزمشونده» (دهشدا :1377 ،ذیل «متعـین») بـهکـار رفتـهاسـت ،لـیکن در
معنــای «مَشــکی کــه دارای ســوراخهــای کوچــک بُـوَد و از آن آب چکــد و مشــک نــو»
(ناظماالطباء ،آنندرا  ،منتهیاإلرب و أقربالموارد)» (دهشدا :1377 ،ذیـل «متعـین») ،بـا کلمـاتی کـه
مششّص شدهاند [کلماتی که به نوعی با «آب» در پیوندند  ،ایهام تناسب عمودی میسازد.
حُسام در معنای «شمشیر» بهکار رفتهاست ،لیکن در معنای «شـبو پیوسـتهبـاران» (دهشـدا،
 :1377ذیل «حسام») ،با کلمات مششّصشده ایهام تناسـب عمـودی مـیسـازد« .بـروَ» در
معنای «درفشیدن و برَ آوردن آسمان (منتهیاالرب) ،درخشیدن (تا المصادر بیهقی)» (دهشـدا،
:1377ذیل «بـروَ») بهکار رفتهاست ،لیکن در معنای «ترسـیدن و بـیمکـردن (اقـربالمـوارد و
منتهی االرب)» (دهشدا:1377 ،ذیـل «بـروَ»)بـا «طوفـان»« ،بـال»« ،ممـات» و «بریـق حسـام»،
«سرربای» و ...ایهام تناسب میسازد.
چنانکه مالحظه میشود ،در تمام این متون با اندکی دقّت میتوان نشانههایی از این
گونه ایهامپردازی یافت .لذا جای آن دارد که محققان علم بدیع ایهام تناسب را در محـور
عمودی متون نیز بررسی کنند.
 .6ایهام تناسب عمودی از منظر سبکشناسی ساختگرا
از آنجا که ایهام تناسب مشتصـۀ اصـلی متـونی هماننـد دیـوان حـافظ ،دیـوان خاقـانی،
نفثةالمصـدور و  ...اسـت ،مـیتـوان ایـن صـنعت را در محـور عمـودی مـتن از دیـدگاه
سبکشناسی ساختگرا بررسی کرد.
«در سبکشناسی ساختگرا ( )Structural stylisticsبحث اساسی این است کـه
هیچ جزئی بهتنهایی معنیدار نیست ،بلکه باید هر جزء اثر را در ارتباط با اجـزای
دیگر آن و نهایةً کُلّ سیستم در نظر گرفت ...در مقام تمثیل میتوان گفت که در
بررسی یک شعر ،معماری شکوهمند و ساختمان رفیع آن را خراب نمـیکنـیم تـا
فقط مصالح آن و مثالً آجرهای کهنۀ آن را نشان دهیم ،بلکه هد این است که
روشن کنیم چگونه مصالح گوناگون وقتی در یک ساخت و نظام قرار مـیگیرنـد،
میتوانند منجر به پیدایش اثری هنری شوند» (شمیسا.)149 :1372 ،
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از دیدگاه این مکتب« ،در مطالعۀ یک غزل حافظ نباید به صورت مجزا و بیربط به هم
گفت وزن آن فالن است و قافیۀ آن بهمان ،از فالن صنعت مثالً ایهام استفاده شدهاست،
بلکه باید همۀ این اجزا در ارتباط با کلیت غزل و ساختار آن مورد لحاب قرار گیرد» (شمیسا،
 .)191 :1388چنانکه مالحظه میشود ،ایهام تناسب عمودی با مکتب مذکور کامالً مطابق
و سازگار است .قدما ایهامهای شاعران ایهامپردازی همانند حافظ را جدا از هم و در سطح
یک بیت بررسی میکردند ،اما بر اساس سبکشناسی ساختگرا میتـوان ایـن ایهـامهـا را
(بهعنوان جزء) در پیوند با کلّ اثر ادبی مورد مطالعه قرار داد .این گونه بررسیها مشصوصاً
در پیوند با برخی از شعرا ،همانند حـافظ کـه عـدّهای پیونـد عمـودی اشـعارش را نادیـده
انگاشتهاند ،حائز اهمیت بسیار است و نشان میدهد که چگونه با یک رشتۀ پنهان میتوان
ابیات او را به هم پیوند داد.
 .7نتیجه
در ترجمانالبالغه که کهنترین کتاب بالغی فارسی محسوب میشود ،به مبحـث ایهـام
پرداخته نشدهاست .در این کتاب ،تنهـا «محتمـلالاـدّین» ذکـر شـدهاسـت کـه یکـی از
زیرشاخههای ایهام به حساب میآید .در حدایقالسحر اثر رشیدالدّین وطواط برای اولینبار
به مبحث ایهام پرداخته شدهاست .در شواهد ایـن کتـاب ،ایهـام و ایهـام تناسـب بـا هـم
درآمیشتهاند و این آمیشتگی در اغلب کتب بالغی کهن دیده میشود .همچنین ،بسـیاری
از شواهد این کتب با دیگر آرایههای بدیعی و بیانی ،نظیر جناس ،مجاز و ...امتزا یافتهاند.
مبحث ایهام تناسب و ایهام تااد را اولینبار حسینی نیشابوری در کتاب بدایعالصنایع (که
ترجمهای است از کتاب المطوّل) بررسی کردهاست .ایهـام ترجمـه از مشترعـات گرکـانی
است که در کتاب خود موسوم به ابدعالبدایع به طرح آن پرداختهاست .همچنـین ،در ایـن
کتاب ،گونهای دیگر از ایهام با عنوان «توهیم» مطرح شده که در دورههای متأخر ،شمیسا
آن را «ایهام تبادر» نامیدهاست.شمیسا گونههای دیگری از ایهام را نظیر ایهام دوگانهخوانی
مطرح ساختهاند و مباحثی دیگر را نیز ذیل عنوان «روش ایهام» بررسی کردهاند؛ از جملـه
استشدام ،استثنای منقطع ،اسلوبالحکیم ،استتباع و . ...در تمام کتب بالغی ،ایهام تناسب
را در محور افقی و در حدّ «یک بیت» یا «یک جمله» بررسی کردهاند ،لـیکن چنـانکـه از
حاصل این مقاله برمیآید ،این صنعت گـاهی در محـور عمـودی مـتن نمـود مـییابـد و
نویسندگان ایهامپرداز بافت عمودی متن را بستری برای ایجاد ایهام تناسب قرار دادهاند و
این کارکرد از دید سبکشناسی ساختگرا شایستۀ بررسی و پژوهش است.
منابع
آَ اولی ،عبدالحسین( .بیتا) .دُرراألدب .قم :انتشارات هجرت.
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تبریزی ،محمدحسینبن خلف .)1331( .برهان قاطع .به اهتمام محمد معین .چ  .2تهران :ابنسینا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) .دیوان خواجـه شـم الـدّین محمـد حـافظ شـیرازی .از روی
نسشۀ قدسی .چاپ افست رشدیه.
حسنزادۀ نیری ،محمدحسن و یاسر دالوند« .)1394( .ایهامتناسبهای پنهان در شعر حافظ» .متنپژوهـی
ادبی .ش  .64صص 32ـ.53
حسینی نیشابوری ،عطاءاهللا بن محمود .)1383( .بدایعالصنایع .تصحیح رحیم مسـلمانیان قبـادی .تهـران:
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
حیدری ،علی و اعظم فروغی پویا« .)1390( .ایهام تناسب در قصاید خاقانی» .بوسـتان ادب شـیراز .س .3
ش ( 4پیاپی  .)10صص 46ـ.66
دالوند ،یاسر .)1394( .ایهام تناسبهای پنهان در شعر حافظ .پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد .بـه راهنمـایی
سعید حمیدیان .تهران :دانشگاه عالّمه طباطبائی.
دهشدا ،علیاکبر .)1377( .لغتنامه .زیر نظر محمد معین و سـید جعفـر شـهیدی .چ .2تهـران :دانشـگاه
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رادویانی ،محمدبن عمر .)1380( .ترجمان البالغه .به اهتمام احمد آتش .به کوشش توفیق .ه .سـبحانی و
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راستگو ،محمد .)1379( .ایهام در شعر فارسی .چ  .1تهران :سروش.
رامپوری ،غیاثالدّین محمد .)1363( .غیاثاللغات .به کوشش منصور ثروت .چ  .1تهران :امیرکبیر.
رامی تبریزی ،حسن بن محمد .)1385( .حقایقالحدائق .تصحیح محمدکاظم امام .چ  .2تهـران :دانشـگاه
تهران.
رشیدالدّین وطواط ،محمدبن محمد .)1339( .دیوان به انامام حـدایق السـحر .مقابلـه و تصـحیح سـعید
نفیسی .تهران :بارانی.
رشیدی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور .)1337( .فرهنگ رشیدی .به تصـحیح محمـد محمـدلوی عباسـی .چ.1
تهران :کتابشانۀ بارانی.
زیدری نسوی ،شهابالدّین محمد .)1385( .نفثةالمصدور .تصـحیح و توضـیح امیرحسـن یزدگـردی .چ.2
تهران :توس.
ستایشگر ،مهدی .)1375( .واژهنامۀ موسیقی ایران زمین . 2 .تهران :اطالعات.
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سُرُوری ،محمدقاسم .)1338( .فرهنگ مجمع الفُرس .به کوشش محمد دبیرسـیاقی .تهـران :کتابفروشـی
علیاکبر علمی.
شم قی  ،محمدبن قی  .)1388( .المعجم فی المعاییر اشعار العجم .تصـحیح سـیروس شمیسـا .چ.1
تهران :علم.
شمیسا ،سیروس .)1372( .کلیّات سبکشناسی .چ .1تهران :فردوس.
ــــــــــــــ  .)1386( .نگاهی تازه به بدیع .چ ( 3ویرایش  .)2تهران :میترا.
ــــــــــــــ  .)1388( .نقد ادبی .چ ( 3ویرایش  .)2تهران :میترا.
عنصرالمعالی ،کیکـاووسبـن اسـکندر .)1342( .قـابوسنامـه .بـه تصـحیح سـعید نفیسـی .چ .1تهـران:
کتابفروشی فروغی.
فندرسکی ،میرزا ابوطالب .)1381( .رسالۀ بیان بدیع .تصحیح مریم روضاتیان .چ  .1اصفهان :دفتر تبلیغات
اسالمی شعبۀ اصفهان.
کاشفی سبزواری ،میرزا حسین واعظ .)1369( .بدایعاألفکار فی صنایعاألشـعار .ویراسـتۀ میـرجاللالـدّین
کزازی .چ  .1تهران :مرکز.
کزازی ،میرجاللالدّین .)1381( .زیباشناسی سشن پارسی (بدیع) .چ  .4تهران :کتاب ماد.
گرکانی ،شم العلماء محمدحسین .)1377( .ابدعالبدایع .به اهتمام حسین جعفری .با مقدمۀ جلیل تجلیل.
چ  .1تبریز :احرار.
مایل هروی[ ،غالمرضا؟  .)1353( .لغات و اصطالحات فنّ کتابسازی [ ،همراه با اصطالحات جلدسـازی،
تذهیب ،نقّاشی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
مایل هروی ،نجیب .)1369( .نقد و تصحیح متون ،مراحل نسشهشناسی و شیوههای تصحیح نسشههـای
خطی .چ  .1مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
محمّدلوی عباسی ،شیرین .)1385( .واژهنامۀ توصـیفی صـحافی سـنتی .چ  .1تهـران :پژوهشـگاه علـوم
انسانی.
منوچهری دامغانی ،احمدبن قوص .)1385( .دیوان منوچهری دامغانی .به اهتمام محمد دبیرسـیاقی .چ .6
تهران :زوّار.
هدایت ،رضاقلی خان .)1383( .مدار البالغه در علم بدیع .تصحیح حمید حسنی و بهروز صـفرزاده .چ .1
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
همایی ،جاللالدین .)1361( .فنون بالغت و صناعات ادبی .چ  .2تهران :توس.

