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چکیده
ايهام يکی از زيباترين و شگفتانگیزترين آرايههاي شعري است .آرايهاي که هم با لفظ سر و کار دارد و هم با معنا .زيبايی و
غافل کنندگی اين آرايه توجه اکثر شاعران را به خود جلب کرده و آنان را مسحور خود ساخته است .رواج ايهام در دورههاي
مختلف ،باعث شده از ديرباز هم سخنگويان و هم نقادان توجه شايانی بدان داشتهباشند.
يکی از شاعران مطرح در ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،قیصر امینپور است که به دلیل اشراف بر ظرافتهاي ادبی
و ظرفیتهاي زبانی از امکانات متنوع آرايۀ ايهام در اشعار خود بهره برده است.
آنچه پیش رو داريد بررسی شیوهها ،سبک ،ساختار و انواع ايهام به کار رفته در اشعار امینپور است .ابتدا مباحثی در زمینۀ
شناخت ايهام و شاعر مورد بحث مطرح شده است و سپس تنوع ايهامها و تالش وي براي خالقیت و نوآوري در اين زمینه
بررسی شده است.
از نظر ساختار ،از حرف گرفته تا جمله و عبارت کنايی مورد استفادۀ شاعر قرار گرفته است .از منظر گونهشناسی نیز
ايهامهاي تساوي ،تناسب و کنايی بیشتر از ديگر ايهامها در شعر امینپور کاربرد دارند .پس از آن ديگر ايهامها از جمله ايهام
اشاري ،چندگونهخوانی ،جناس ،ترادف ،تضاد و توکید قرار دارند.
کلمات کلیدی :ايهام ،قیصر امینپور ،ايهام تساوي ،ايهام تناسب ،ايهام کنايی.

 .1مقدمه
ايهام از زيباترين و شگفتانگیزترين آرايههاي شعري است .زيبايی و غافلکنندگی اين آرايه توجه اکثر شاعران را به
خود جلب کرده و آنان را مسحور خود ساخته است .خواننده را سر دو راهی انتخاب معنا قرار دادن و در کلمه يا
عبارتی چندين معنا را گنجاندن ،ارزش ايهام را دو چندان کرده است.
ايهام در دورههاي مختلف شعر فارسی رواج داشتهاست« .در سبک عراقی رواج فراوان داشته و بارزترين
خصیصۀ شعر حافظ است  ...اصوالً در سبک هندي ،محور خلق مضامین و معانی است و اساس معنايی بیت تماماً بر
امکان معنايی دو پهلوي کلمات واقع است .نوعی بازي با ابعاد کلمه است که با تمرکز بر ايهام ،نوع خاص از
خالقیت هنري ايین عصر شکل میگیرد(».حسنپور ،4831 ،ص )478 .شفیعیکدکنی دربارۀ رواج اين نوع ايهام در
سبک هندي نظري دارد که خالی از لطف نیست« :ظاهراً شیوع اين گونۀ خاص ايهام ،نتیجۀ توجه کسانی است که
فارسی ،زبان اصلی آنها نبوده و در ابعاد کلمه بدينگونه خیره میشدهاند(».شفیعی کدکنی ،4871 ،ص)77 .
ايهام در شعر معاصر نیز مورد استفادۀ شاعران قرار گرفتهاست .در بین شاعران انقالب و دفاع مقدس ،قیصر
امینپور در عرصۀ استفاده از ظرفیتهاي گوناگون ادبی و زبانی از جمله ايهام شاعري شناختهشده و مشهور است که
در اين مقاله به بررسی آن پرداخته میشود.

 4دانشجوي زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه يزد
 2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد
 8استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد
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 .2پیشینه بحث
دربارۀ ايهام و انواع آن تا کنون مباحث گستردهاي صورت گرفتهاست .نمیتوان کتابی را در زمینۀ علوم و فنون ادبی
بخصوص بديع يافت که از اين جادوي سخن ،سخن نگفتهباشد .از آنجا که ايهام يکی از آرايههاي پرکاربرد در شعر
امینپور است ،بسیاري از نويسندگان ،در ضمن بررسی سبک شعري وي به اين موضوع پرداختهاند اما تا کنون مقاله،
پاياننامه يا کتابی که به صورت مستقل و جامع به موضوع مورد بحث ،پرداختهباشد ،تدوين نشدهاست.
 .3معرفی قیصر امینپور
اگر اين قول را بپذيريم که میزان موفقیت هر شاعر به ماندگاري آثار او در ذهن و زبان مردم در دورههاي گوناگون
است ،بايد قیصر را به عنوان برجستهترين يا حداقل يکی ازبرجستهترين شاعران انقالب و دفاع مقدس به شمار
آورد.
کاربرد مضامین بکر و نو ،واژگان و ترکیبات متأثر از مسائل جنگ ،شهادت و  ...از انديشههاي امثال او نشأت
گرفته و سهم ارزشمندي از فرهنگ و ادب اسالمی امروز مديون اين اديبان عرصۀ شعر و شعور و فکر و خیال است.
شعر امینپور يکی از سادهترين و صمیمیترين شعرهاي دفاع مقدس و يکی از زيباترين نمونههاي تالش
شاعران جوان انقالب در ترسیم زخم و درد ،ستیز و نبرد ،حماسه و ايثارگريهاي جوانان پرشور انقالب در عرصه-
هاي گوناگون هستی اين مرز و بوم است« .تنفس صبح»« ،آينههاي ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»« ،مثل چشمه
مثل رود» و «دستور زبان عشق» ،مجموعۀ شعرهاي امینپور است.
 .4معرفی ایهام
صاحب «ترجمانالبالغه» دربارۀ اين صنعت ادبی چنین آوردهاست« :معنی ايهام ،به گمان انداختن باشد .اين صنعت
چنان است که دبیر يا شاعر در نثر يا نظم لفظی به کار برد که آنرا دو معنی باشد :يکی نزديک و ديگري دور؛ شنونده
خاطرش به معنی نزديک رود و مراد گوينده خود معنی دور بود(».الرادويانی ،427 ،ص )4881 .الهاشمی در «جواهر
البالغه» نیز همین تعريف را با توضیح بیشتري آورده است« :گوينده لفظ مفردي را به کار برد که دو معنا دارد :يکی
معنی نزديک که مقصود او نیست ولی لفظ آشکارا بر آن داللت میکند و ديگري معنی دور که مراد اوست لیکن
داللت لفظ بر آن پوشیده است .پس شنونده میپندارد گوينده معناي نزديک را در نظر دارد اما او تنها معناي دور را
قصد میکند به کمک قرينهاي که به آن اشاره دارد(».الهاشمی ،ج ،4814 ،2ص )217 .استاد همايی نیز مانند
رادويانی ،لفظ را به صورت عام بکار بردهاست« :صنعت ايهام را تخییل و توهیم و توريه میگويند .سه کلمۀ اول ،در
لغت به معناي به گمان و وهمافکندن؛ و توريه به معنی سخنی را پوشیدهداشتن و در پرده سخن گفتن است .و در
اصطالح بديع آن است که لفظی بیاورند که داراي دو معنی نزديک و دور از ذهن باشد و آن را طوري بکار ببرند که
شنونده از معنی نزديک به معنی دور منتقل شود( ».همايی ،211،ص )4877 .رشید وطواط به جاي لفظ« ،الفاظ» به
کار برده ولی تعريف کلی وي با ديگران تفاوت چندانی ندارد(.وطواط )81:4812،راستگو در کتاب «هنر سخنآرايی»
در تعريف ايهام ،عالوه بر لفظ ،عبارت را نیز آوردهاست(.راستگو ،4871،ص )218 .به هر حال ،شناخت شاعر از
ظرافتها و ظرفیتهاي زبان و ساختارهاي کالمی و عالوه بر آن کاربرد هنرمندانۀ آنها ،مهمترين عامل درتوفیق
بکارگیري اين آرايه میباشد.
ايهام مستقیماً با لفظ سر وکار دارد و در کنار محاسنی که در زيبايیآفرينی سخن دارد ،خالی از عیب نیست .به
قول عالمه شبلی نعمانی «اکثر تخیلی که بر تناسب لفظی يا ايهام ،مبتنی است ،بیکار و بیاثر میباشد و اگر آن اشعار
که نمونۀ نازکخیالی پنداشتهشدهاند به زبانهاي ديگر ترجمه شوند ،اين تخیل به يکباره عاطل و باطل خواهد شد(».
نعمانی ،جلد ،4813 ،1ص ص)17-81 .
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 .5اهمیت بحث
تقسیم بنديهاي اديبان از ايهام بیشتر بر رابطۀ طرفین و معنا استوار است .اغلب نقادان ،ايهام را  -بر اساس دو طرف
آن (معنی قريب به ذهن و معنی بعید از ذهن) -به سه دسته تقسیم کردهاند :مجرده ،مرشحه و مبینه .بعضی ديگر به
تناسبهاي دو طرف ايهام با يکديگر توجه کردهاند و سه ايهام ديگر يعنی مهیأه ،تضاد و ايهام تناسب را بر سه ايهام
پیشین افزودهاند .شوقی نوبر در مقالۀ خويش دو نوع ايهام ديگر مبهمه و مسويه در اشعار حافظ يافته و معرفی
کردهاست(شوقی نوبر ،4813 ،ص ص )442-471 .مبناي کار وي نیز بیشتر بر معنا استوار است.
ايهام يک صنعت بديعی است که اساس آن بر واژه يا عبارت استوار است .گوينده بايد از بین واژههاي ذهنی
خود واژه يا عبارتی را برگزيند که چند معنايی باشد .از اين نظرگاه ،ايهام يک صنعت لفظی–معنايی است .بنابراين
در بحث ايهام ،عالوه بر مباحث معنايی بايد ساختار مادۀ تشکیل دهندۀ آن نیز بررسی شود.
 .2ایهام در شعر امینپور از نظرگاه مادۀ سازنده
از نظرگاه مادۀ تشکیلدهنده و سازندۀ ايهام ،شعر امینپور غنی است .از حرف گرفته تا فعل و عبارت کنايی در کار
ايهامسازي وي دخیل هستند.
در بیت زير ،عالوه بر حرف اضافه ،فعل نیز کاربردي ايهامی دارد.
خیال دار تو را خصم از چه میبافد

گلوي شوق که باشد طناب الزم نیست
(امینپور ،4871 ،ص)27.

کانون ايهام :از چه -4براي چه؟
-2از چه جنسی؟ در اينجا حرف اضافۀ «از» در دو معنا به کار رفته و در نتیجه دو کاربرد مختلف يافته است.
کانون ايهام :میبافد .در بیت فوق در دو معنا به کار رفته است که هر بار با يکی از واژههاي بیت ارتباط معنايی
میيابد -4 .در ارتباط با خیال و ترکیب با اين واژه ،فعل مرکب میسازد :خیال میبافد -2 .در رابطه با طناب ،معناي
بافتن را به ذهن میآورد :طناب را میبافد.
گاهی نیز ،کانون ايهام ،واژهاي است که همزمان میتواند دو نقش متفاوت در عبارت داشته باشد.
گلبو! /گلخانۀ جهان /خالی است /لبريز بوي نام تو بادا  /باد
(امینپور4837،ب ،ص)87 .
کانون ايهام :باد .در شعر فوق« ،باد» در دو نقش و ساخت متفاوت به کار رفته است-4 .کارکرد اسمی :به معناي
نسیم .زيرساخت معنايی شعر چنین میشود :باد لبريز بوي نام تو باشد-2 .کارکرد فعلی :فعل دعايی در معناي
«باشد» .در اين صورت زيرساخت معنايی چنین است:گلخانۀ جهان لبريز بوي نام تو باشد .تأکید بر روي فعل دعايی
«باد» در اين معنا و کاربرد ،به شعر زيبايی بیشتري میدهد.
اسرار بالغت و مطول را

خوانديم تمام ،مختصر اين است

(امینپور4837،الف ،ص)73.
کانون ايهام :مختصر .در اين بیت ،واژۀ مختصر در معناي «خالصه» به کار رفته که نقش قیدي دارد .اما با توجه
به واژههاي بالغت و مطول ،کتاب «مختصرالمعانى» تألیف اديب نامور قرن هشتم ،مال سعدالدين تفتازانی را به ذهن
میآورد که از ممتازترين کتب و آثارى است که در زمینه علوم بالغی تدوين شده است« .مطول» ديگر اثر اوست .در
اين صورت ،اسم خاص است.
در جاهاي ديگر نیز با استفاده از نام کتاب ،ايهامهاي لطیف و دلنشین آفريدهاست:
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«اعجاز ما همین است!  /ما عشق را به مدرسه برديم  /در امتداد راهرويی کوتاه  /در آن کتابخانۀ کوچک /تا باز اين
کتاب قديمی را /که از کتابخانه امانت گرفتهايم- /يعنی همین کتاب اشارات را /-با هم يکی دو لحظه بخوانیم»
(همان ،ص )47
کانون ايهام :اشارات -4مفهوم قاموسی واژه که به معناي با اشاره سخن گفتن است -2 .اشاره دارد به کتاب
«االشارات و التنبیهات» ،از مشهورترين کتابهاي ابوعلی سینا است که آن را در دو بخش منطق و فلسفه ،به زبان
عربی به رشته تحرير در آورده است.
-7ساختار ایهام در شعر امینپور
از بررسی انواع ايهام در شعر امینپور میتوان تنوع و تعدد ايهام را دريافت .در اين بررسی سعی شده است که
ترتیب نوعشناسی ايهامها بر اساس میزان به کارگیري آنها در شعر باشد .هر چند اين ترتیب در ايهام تساوي -به
دلیل سازگاري بیشتر آن ،با تعريف همۀ نقادان -رعايت نشده است.
-1-7ایهام تساوی
آن است که سخنی پذيراي دو يا چند معنی باشد به گونهاي که با هر يک از آن معانی ،سخن درست باشد و بر سه
نوع است :واژگانی ،ساختاري يا واژگانی ساختاري.
-1-1-7تساوی واژگانی
تساوي واژگانی وقتی اتفاق میافتد که شاعر يا نويسنده واژه يا ترکیبی را به کار ببرد که پذيراي چند معنی باشد و
انتخاب يکی بر ديگري ترجیح نداشته نباشد .اينگونه ايهام همان است که «مجرده» خواندهشدهاست.
همه هفت بندم همین يک نواست

چو

نی در

هواي

تو

نالیدهام

(امینپور4837،ب ،ص)18.
کانون ايهام« :هوا» که در دو معنی به کار رفتهاست؛  -4آرزو  -2فضا (آسمان) .اين بیت ،با هر دو معنی سازگار
است و ترجیح يکی بر ديگري سخت است .در ابیات ديگري نیز شبیه همین کاربرد را آورده است:
درخاک هم دلم به هواي تو میتپد

چیزي کم از بهشت ندارد هواي تو
(همان)441 ،

غنچه از راز تو بو برد ،شکفت

گل گريبان به هواي تو دريد

(همان)441 ،
«چه اسفندها  ...آه!  /چه اسفندها دود کرديم!  /براي تو اي روز ارديبهشتی  /که گفتند اين روزها میرسی  /از همین
راه»
(امینپور ،4837 ،ص)13 .
واژۀ «اسفند» دو معنا دارد؛ -4ماه اسفند که آخرين ماه سال است-2 .گیاهی که آن را در مناسبتها و مراسم
بخصوص استقبال و بدرقۀ مسافر ،دود میکنند و به اعتقاد برخی ،مانع چشمزخم است .معناي اسفند ،با توجه به
عبارت «اين روزها میرسی از همین راه» با گیاه معروف سازگار است اما در کنار واژۀ اسفند -که به نوعی نماد
پايانبخشی به عمر و  ...است -واژۀ ارديبهشت نیز آمده است .با توجه به تعبیر کنايی «دود کردن» به معناي نابود
کردن ،میتوان آن را اسفندماه به حساب آورد.

بررسی سبک و ساختار ایهام در اشعار قیصر امینپور 273 /

پرسههاي بیخیالی ،نیمکتهاي خماري

عصرجدولهاي خالی ،پارکهاي اين حوالی

(امینپور4837،ب ،ص)11.
الف -کانون ايهام :عصر -4 ،دوران ،زمان-2 .بعد از ظهر .مجرده ،تساوي.
ب -کانون ايهام :جدول -4 ،جدول روزنامه و مجله  -2جوي آب.
پر میکشیم و بال ،بر پردۀ خیال

اعجاز ذوق ما در پرکشیدن است
(امینپور ،4837،ص)412 .

کانون ايهام :پر میکشیم -4 .پرواز میکنیم -2پر و بال را نقاشی میکنیم.
که هر

به بوي تو ،تنها به بوي تو بود

جا گلی

ديدهام چیدهام

(امینپور4837،ب ،ص)18 .
کانون ايهام :بوي -4 ،عطر ،بوي خوش -2 .اثر ،نشان  -8آرزو.
«پسکجاست/يادداشتهاي درد جاودانگی».
(همان ،ص)12.
در شعر فوق ،شاعر عالوه بر مفهوم حقیقی درد جاودانگی به مشهورترين کتاب «میگل د اونامونو» ،داستاننويس
و فیلسوف اسپانیايی و از نويسندگان و بزرگان نسل ادبی معروف به «نسل  »4313با عنوان «درد جاودانگی ،سرشت
سوگناک زندگی» نیز اشاره دارد.
«طوفانی از تبر  /ناگه به جان جنگل /افتاد  / .../جنگل هنوز هم  /جنگل بود  / ... /جنگل بلند و سبز  /بپا خاست  /و
با تمام قامت  /اين قطعنامه را  /با نعرهاي بلند و رسا خواند / :جنگل هجوم طوفان را  /تکذيب میکند!»
(امینپور)443 :4837،
کانون ايهام :قطعنامه  -4بیانیه (اصطالحی سیاسی) -2نامۀ قطعکردن.
صورتگرانچین همه انگار خواندهاند

زيباشناسی نظري پیش چشم تو

(امینپور4837الف ،ص)13 .
کانون ايهام :زيباشناسی نظري  -4معناي ظاهري آن .با توجه به واژۀ «چشم» اين معنی به ذهن میرسد  -2يکی از
رشتههاي نقد که بر تحلیل درونی و باورهاي شخصی از مفهوم زيبايی و خويشاوند بودن محیط استوار است.
-2-1-7ساختاری
بناي اين نوع ايهام ،بر ساختار واژه يا عبارت استوار است .گاه ،ساخت و بافت سخن به گونهاي است که میتوان
آنرا به چند گونۀ صحیح تقطیع کرد ،بدين معنی که براي برخی از واحدهاي ساختاري زبان ،بیش از يک نقش
درست در نظر گرفت.
شبی به حلقۀ درگاه دوست دل بنديم

اگر چه وا نکند دستکم دري بزنیم

(امینپور ،4871،ص)18 .
کانون ايهام :دل بنديم -4در مفهوم کنايی عاشق شويم -2 .در تناسب با حلقۀ در ،میتوان دل را ،مفعول فعل
«ببنديم» گرفت و اينگونه معنا کرد :دل خود را به حلقۀ درگاه دوست ببنديم.
چون پر پروانه تا که دست گشودم

دست مرا

لحظۀ قنوت گرفتند
(امینپور ،4837 ،ص)73 .
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کانون ايهام :دست مرا گرفتند  -4در مفهوم کنايی معادل دستگیري :به من ياري رساندند -2 .دست مرا گرفتند و
مانع پرواز من شدند.کلمات «دست» و «گرفتن» يک بار به عنوان بخشی از عبارت کنايی و يک بار به ترتیب در
نقشهاي دستوري مفعول و فعل ،به کار رفتهاند .بیت در دو مفهوم متضاد( ،گشودن و بستن) ايهام زيبايی را در خود
پروردهاست.
چواشکیسرزدهيکلحظه ازچشمتو افتادم

چرا در خانۀ خود عین مهمانم؟نمیدانم

(امینپور4837،ب ،ص )33
کانون ايهام :از چشم تو افتادم  -4در مفهوم کنايی مورد بی اعتنايی واقع شدم -2 .مانند قطرۀ اشک از چشم تو
افتادم .در اين بیت ،کلمات «چشم» و «افتادم» عالوه بر قرار گرفتن در يک عبارت کنايی ،میتوانند به ترتیب پذيراي
نقشهاي متمم و فعل باشند.
گر سیاه است ،شب و روز

دلم

بايد از چشم تو ،از چشم تو ديد

(همان ،ص)441
کانون ايهام :از چشم تو  -4چشم در معناي واقعی که با آن میتوان مشاهده کرد .در اين صورت کلمۀ «چشم»
متمم است و «ديد» نقش فعل دارد -2.در معناي کنايی به معناي به خاطر ظلم و ستم تو .در اين معنی کلمات
«چشم» و «ديد» بخشی از عبارت کنايی هستند.
-3-1-7تساوی واژگانی ساختاری
ز بس بیتاب آن زلف پريشانم ،نمیدانم

حبابم ،موج سرگردان طوفانم ،نمیدانم

(امینپور ،4837 ،ص)33 .
کانون ايهام :بیتاب -4در مفهوم کنايی :بیقرار -2در تناسب با زلف پريشان يادآور معنی بدون پیچ و تاب است.
«بی» يک بار به عنوان پیشوند و يک بار به عنوان حرف اضافه درنظر گرفتهشدهاست.
«برگهاي بیگناه  /با زبان ساده اعتراف میکنند  /خشکی درخت  /از کدام ريشه آب میخورد؟»
(امینپور ،4837 ،ص)71 .
کانون ايهام :از کدام ريشه آب خوردن  -4در مفهوم کنايی :تأثیر میپذيرد  -2در معناي ظاهري آب خوردن .در
اين عبارت نیز نقش واژههاي آب ،ريشه و خوردن يک بار به عنوان بخشی از عبارت کنايی در نظر گرفتهشدهاند و
يک بار هم  -با توجه به معناي ظاهري -به ترتیب در نقش مفعول ،متمم و فعل .از سوي ديگر میتوان آن را «ايهام
تضاد» نامید .چون واژههاي «خشکی» و «آب» با يکديگر تضاد دارند« .ايهام توالد ضدين آن چنان است که کالم
موهم شود که ضد از ضدش ناشی و متولد شده( ».تقوي ،4818،ص)231 .
 -2-7ایهام تناسب
ايهام تناسب به دلیل بازي ذهنی که با کلمات و همچنین ذهن خواننده میکند ،يکی از جذابترين ايهامهاست.
«گاهی در يک بیت ،کلمههاي مناسب و نظیر هم همراه با هم به کار میرود و در صورت تأمل میبینیم در ظاهر با
هم متناسب هستند و لیکن در معنی يکی نیستند و اين تناسب ،يک امر وهمی و گمانساز است» (ثروتیان،4838 ،
ص )271 .خواننده وقتی پی میبرد که شاعر ذهن وي را به بازي گرفته است و اصطالحاً از شاعر ،رودست خورده-
است ،دچار شگفتی و اعجاب میشود و همین موضوع ،بر جذابیت اين نوع ايهام میافزايد.
امینپور دوست دارد که با بازيهاي و تناسبهاي زبانی خويش ،خواننده را دچار اعجاب و شگفتی نمايد ،به
همین دلیل میتوان گفت که محبوبترين نوع ايهام ،نزد وي ،ايهام تناسب است .به جز ايهام تساوي اکثر قريب به
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اتفاق ايهامهاي به کار رفته در اشعار امینپور ،به گونهاي با ايهام تناسب ارتباط دارند .براي جلوگیري از اطناب تنها
به ذکر چند نمونه بسنده میشود.
تو فیض يک

اقیانوس آب آرامی

سخاوتی که دلم خواهشی بیابانی است

( امینپور ،4837 ،ص)87 .
کانون ايهام :آرام .در اين بیت به معناي سکون و وقار است اما در معناي به کار نرفتۀ خود يعنی اقیانوس آرام ،با
واژۀ اقیانوس تناسب دارد.
«اما  /با اين همه خبر  /در عصر شب  /در عصر خستگی  /در عصر بیعصب  /در روزنامۀ عصر  /از شرح ما اثري
نیست»
(امینپور ،4837 ،ص)421 .
کانون ايهام :عصر .در اين شعر ،عصر به معناي دوره و زمان است اما کلمات شب ،خستگی و روزنامه معناي
ديگر کلمۀ «عصر» يعنی «بعد از ظهر» را به ذهن تداعی میکند .جناس اين کلمه با کلمات عصب و اثر نیز بر جذابیت
اين ايهام افزوده است.
دارد سر شکافتن
آفتاب

فرق

آن سايهاي

که در دل شب راه

میرود
(همان ،ص)411.
کانون ايهام :سر .کلمۀ «سر» در اين بیت ،در معناي مجازي به کار رفته و منظور از آن «قصد و نیت» است.
حضور کلمات «شکافتن» و «فرق» خواننده را به اين گمان میافکند که اين کلمه در معناي «سر انسان» به کار رفته-
است.
 -3-7ایهام کنایی
«ايهام کنايی يا مجازي نیز گونۀ ويژهاي از ايهام تساوي است .کانون ايهام ،واژه يا ترکیبی کنايی و مجازي باشد .به
گونهاي که افزون بر پذيرش مفهوم رايج ترکیبی و گروههاي کنايی ،مفهوم تحلیلی اجزاي خود را نیز پذيرا باشد».
(راستگو)17 :4877،
پس از ايهام تناسب ،ايهام کنايی نیز در شعر امینپور حضور چشمگیري دارد .امینپور عالقه دارد سخن خود را
در لفافه بپیچد و با بازي زبانی خواننده را مسحور خويش کند.
«بايد دم تمامی درها را ديد  /بايد هواي پنجره را داشت  /زيرا بدون رابطه  /با اين هوا  /يک لحظه هم نمیشود /
اين جا  /نفس کشید».
(امینپور ،4837،ص)18 .
کانون ايهام :عبارت «دم چیزي را ديدن»-4 .در مفهوم کنايی ،اين عبارت بدين معناست :چیزي را براي مقصودي
حاضر کردن .به او رشوه دادن .به او رشوه پنهانی دادن« -2 .دم» معناي اصلی خود را نیز میپذيرد به معناي هوايی
که وارد ريهها میشود و از آن خارج میشود.
کانون ايهام :هواي پنجره را داشت-4 .در مفهوم کنايی هواي کسی را داشتن يعنی مراقب او بودن .او را از خطر
حفظ کردن -2هوا در معناي اصلی خود نیز به کار رفته و منظور شاعر اين است که بايد هوايی را که از پنجره وارد
میشود ،استشمام کرد.
ز

راز

دلم

باد بويی نبرد

که چون غنچه سربسته خنديدهام
(امینپور4837،ب ،ص)11 .
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کانون ايهام :بويی نبرد -4در مفهوم کنايی :نفهمید -2 .بوي خوشی را با خود نبرد.
کانون ايهام :سر بسته -4در مفهوم کنايی پنهان ،پوشیده-2 .باز نشده.
 -4-7ایهام چندگونهخوانی
ايهام چند گونه خوانی بدين معناست که يک عبارت را بتوان به دو يا چند گونه خواند و هر بار از آن معنايی
برداشت کرد .با توجه به اين که لحن را نمیتوان در نوشتار نشان داد بايد از عوامل ديگري چون نشانههاي نگارشی
و اِعراب کمک گرفت .تعداد اين نوع ايهام در اشعار امینپور زياد نیست ولی به نمونههاي زيبايی از آنها برمی-
خوريم.
اي داد کس به داغ دل باغ دل نداد

اي واي هايهاي عزا در گلو شکست

(امینپور ،4837،ص)37 .
کانون ايهام :اي واي هايهاي عزا  -4اي واي ،هايهاي عزا  -2اي وايِ هايهاي عزا .زيرساختهاي معنايی بیت،
اينگونه است -4 :اي واي به عنوان صوت و شبه جمله درنظر گرفته میشود :اي واي ،هايهاي عزا در گلو شکست.
 -2اشاره دارد به اي واي گفتن در هنگام عزاداري :صداي اي وايِ ما در هنگام هايهاي گريستن در گلويمان
شکست.
از نو شکفت نرگس چشم انتظاريام

گل کرد

خار خار شب بیقراريام

(امینپور4837،ب  ،ص)32.
کانون ايهام :خارخار شب بیقراريام -4 .میتوان کلمۀ خارخار را به عنوان يک کلمۀ مرکب و به معنی کنايی
«اضطراب و دلواپسی خاطر» در نظر گرفت و اينگونه خواند :خارخار شب بی قراري من گل کرد -2میتوان پس از
کلمۀ خار اول به معناي «نوک تیز ساقۀ گیاهان» مکث کرد و خار دوم را هستۀ گروه اسمی درنظر گرفت .در اين
صورت تأکید روي کلمۀ خار و مکث صورت گرفته در سخن ،آنرا ديگرگونه و زيباتر میکند :گل کرد ،خار ،خار
شب بیقراري من .تضاد خار وگل و تشبیه بلیغ خار شب بیقراري ،نیز باعث تشخص بخشیدن به شعر میشود.
عاقبت پروندهام را ،با غبار آرزوها

خاک خواهد بست روزي ،باد خواهد برد باري

(همان ،ص)11.
کانون ايهام :باري .میتوان آن را با تغییر جاي تکیه به دو گونه خواند که هر بار معناي آن تغییر میيابد-4 :يک
بار -2خالصه و باالخره.
آسمان بی هدف ،بادهاي بیطرف

ابرهاي سر به راه ،بیدهاي سر به زير

(امینپور ،4837،ص)31 .
کانون ايهام :سر به راه .میتوان سر به راه را دوگونه خواند و معنا کرد :يک بار در در مفهوم کنايی :آرام ،معقول،
اهل نظم .در اين صورت« ،سر بهراه» صفت مرکب ابر است و بار ديگر میتوان بعد از سر ،مکث کرد .در اين
صورت معنی سر به راه گذاشته و آمادۀ رفتن میدهد .همچنین عبارت «سر بهزير» با دوگونه خواندن دو زيرساخت
معنايی میگیرد-4 :در مفهوم کنايی :فروتن -2 .در مفهوم حقیقی :سر رو به پايین ،خمیده.
دلتنگ غنچهايم بگو راه باغ کو

خاموش ماندهايم خدا را چراغ کو؟
(همان ،ص)31.
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کانون ايهام :خاموش ماندهايم -4اگر بعد از خاموش ،مکث کنیم ،خاموش نقش مسندي دارد و معناي بیصدا و
ساکت میدهد-2 .اگر پس از خاموشمانده مکث کنیم و اينگونه بخوانیم :خاموش مانده ،هستیم .در اين صورت،
مفهوم تاريکی و بینوري را به ذهن متبادر میکند.
اين تويی،

خود

تويی ،در پس نقاب من

اي مسیح مهربان ،زير

نام

قیصرم

(امینپور4837،الف  ،ص)32.
کانون ايهام :زير نام قیصرم  -4زير نام قیصر هستم .اشارۀ زيرکانهاي است به نام شاعر -2 .زير نام قیصر من
هستی .زير ساختهاي معنايی بیت اينگونه میشود -4 :اي مسیح مهربان در پس نقاب من هستی و من زير نام قیصر
هستم -2 .اي مسیح مهربان در پس نقاب من و زير نام قیصر من هستی .واژۀ قیصر هم به نام شاعر و هم به عنوان
حاکمان مسیحی روم اشاره دارد.
-5-7ایهام اشاری
چنانچه شاعر و نويسنده ،کالم خود را به گونهاي بیارايند که عالوه بر معناي اصلی و مقصود خود به گونهاي لطیف
و غیر مستقیم به معنی يا نکتۀ ديگري نیز اشاره داشته باشند و آن معنا نیز به ذهن خواننده يا شنونده بیايد ،ايهام
اشاري گفته میشود .در بررسی اولیۀ اين نوع ايهام ،میتوان هماهنگی آنرا با ايهام تناسب دريافت اما نبايد آنها را
يکی انگاشت .ساخت ايهام اشاري نسبت به ديگر ايهامها به دقت بیشتري نیاز دارد.
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهاي ما

به بااليت قسم ،سرو و صنوبر با تو میبالند من

(همان ،ص)17 .
کانون ايهام :راست -4 .مقصود شاعر از عبارت «سوگند راست» سوگند ضد دروغ ،صاف و مستقیم و استوار
است -2 .کلمات باال ،سرو و صنوبر يادآور راستی قامت معشوق هستند و همین اشاره ،بر اهمیت بلندي قامت
معشوق داللت دارد.
همین هوا که

عین

عشق ،پاک است

گره که خورد با هوس خودش نیست

(همان ،ص)71 .
کانون ايهام :هوا .در اين بیت ،به معناي هوايی است که وارد ريهها میشود .از سوي ديگر حضور کلمۀ هوس ،به
معناي ديگر هوا يعنی هواي نفس اشاره دارد.
کجاست جاي تو از آفتاب می
پرسم

سؤال
نیست

روشن ما را جواب

الزم

(امینپور ،4871،ص)27 .
کانون ايهام :روشن .معناي مورد نظر شاعر در بیت فوق ،آشکار و واضح است .اما اشارهاي به معنا و مفهوم ديگر
روشن يعنی نورانی نیز دارد .چرا که آفتاب همواره روشن و نورانی است.
دل مسافر من هم به ياد ساقهات اي گل

شکسته خواند نمازي اگر درست بگويم

(همان ،ص)81.
کانون ايهام :شکسته .منظور شاعر از کلمۀ شکسته ،اصطالحی فقهی است .چون مسافر بايد نماز چهار رکعتی را
به صورت شکسته يعنی دو رکعتی بجا آورد .در عین حال با آوردن ساقه و گل اشارهاي زيرکانه به معناي ديگر
شکسته نیز دارد.
شنیدن خبر مرگ باغ دشوار است

ز باغ الله خبرهاي داغ بسیار است
(امینپور ،4837،ص)481 .
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کانون ايهام :داغ .منظور شاعر از کلمۀ «داغ» صفتی براي خبر به معناي هیجانانگیز است اما به معناي ديگر اين
کلمه يعنی سیاهی دل الله نیز اشاره داردکه در ادبیات فارسی به داغ دل تعبیر میشود.
-2-7ایهام استخدامی
اين نوع ايهام وقتی شکل میگیرد که شاعر يا نويسنده يک واژه يا عبارت دو معنايی را يک بار در کالم بیاورد اما با
دو چیز ارتباط معنايی داشته باشد .معناي کلمه يا عبارت میتواند حقیقی يا مجازي باشد.
کوچه به کوچه سر زدهام کو به کوي
تو

چون حلقه در به در زدهام سر بهخانهها

(امینپور4837،الف ،ص)12 .
کانون ايهام :در به در .اين عبارت در معناي کنايی خود با شاعر ارتباط دارد بدين معنا که شاعر با سرگردانی به
خانهها سر زده است .از سوي ديگر در معناي ظاهري خود با حلقه ارتباط میيابد؛ بدين معنا که حلقه به درهاي
گوناگون متصل است.
خط محیط دلم را شکسته رسم کنید

خطوط منحنی خنده را خراب کنید

(امینپور ،4871،ص)84 .
کانون ايهام :شکسته .شکسته در دو معنا به کار رفته است و با دو چیز رابطه دارد -4 .در ارتباط با دل به معنی
کنايی غمگین و دردمند است -2 .در رابطه با کلمۀ خط به معنی نوعی خط است که از نستعلیق استخراج شده و
انحناها و پیوستگیها از ويژگیهاي اين نوع خط است.
خیال دار تو را خصم از چه میبافد

گلوي شوق که باشد طناب الزم نیست

(همان  ،ص)84 .
کانون ايهام :میبافد .در بیت فوق در دو معنا به کار رفته است که هر بار با يکی از واژههاي بیت ارتباط معنايی
میيابد -4 .در ارتباط با خیال و ترکیب با اين واژه ،فعل مرکب میسازد :خیال میبافد -2 .در رابطه با طناب ،معناي
بافتن را به ذهن میآورد :طناب را میبافد.
-7-7ایهام ترادف
اگر شاعر واژهاي دو معنايی بیاورد که در معناي غیر مقصود با يکی ديگر از واژههاي سخن هممعنی و مترادف باشد،
به آن ،ايهام ترادف میگويند .اين نوع ايهام نیز ،از گونۀ ايهام تناسب است .اين نوع ايهام هم نمونههاي زيادي ندارد.
هر چند نمونههاي موجود ،نشاندهندۀ نکتهسنجی شاعر است.
بر دل خون من دمی ،ديده نظر نمیکند

بر لب خشک من نمی ،ديدۀ تر نمیکند

(همان ،ص)81 .
کانون ايهام :دم .در اين بیت ،واژۀ «دم» در معناي لحظه به کار رفته است اما با توجه به واژۀ خون ،خواننده به
اين گمان میافتد که منظور شاعر از «دم» خون است .مبناي اين گمان ،هممعنی بودن خون و دم است.
از هر نظر عین پسند دل منی

هم ديده هم نديده پسنديدهام تو را
(امینپور4837،الف ،ص)11 .
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کانون ايهام :عین .منظور شاعر از واژۀ «عین» قید يکی بودن است؛ تو از هر نظر با پسند دل من يکی هستی.
حضور کلمۀ «ديده» معناي ديگر واژه عین يعنی چشم با واژۀ «ديده» هممعنی است .به همین دلیل خواننده براي
لحظهاي گمان میبرد که منظور شاعر ،چشم است .در جاي ديگري نیز چنین ايهامی آورده است:
چو اشکی سرزدهيکلحظه از چشمتو افتادم

چرا در خانۀ خود عین مهمانم؟ نمیدانم.
(امینپور4837 ،ب ،ص)33 .

به يک سکۀ قلب دل میفروشند

هم ديده هم نديده پسنديدهام تو را

(همان ،ص)471 .
کانون ايهام :قلب .منظور از «سکۀ قلب» همان سکۀ بدلی و بیارزش است .قلب عالوه بر معناي مذکور ،معناي
ديگري هم دارد که اتفاقاً مشهورتر است؛ دل .اين واژه در معناي غیر مقصود با واژۀ «دل» هممعنی و مترادف است.
-2-7ایهام جناس
به کارگیري دو آرايۀ لفظی و معنوي جناس و ايهام بر لطف و گیرايی سخن میافزايد .اگر «حال و هواي سخن به
گونهاي باشد که يکی از واژهها يادآور واژهاي متجانس و همنما با خود باشد و اين واژۀ متجانس و همنما با يکی
ديگر از واژههاي سخن (در معنی بهکار رفته يا جز آن) متناسب يا مترادف يا متضاد يا  ...باشد( ».راستگو،4877 ،
ص )34 .درک و دريافت هماهنگیهاي لفظی بین دو واژه و به کارگیري آنها به عنوان ايهام ،جذابیت خاص خودش
را دارد .اين نوع ايهام نیز نمونههاي زيادي در شعر امینپور ندارد.
گر چه گل دستهدسته پرپر شد

باز از اين دست

گل،

فراوانند

(امینپور ،4871،ص)17 .
کانون ايهام :دست .در بیت فوق ،دست در معناي «گونه و نوع» به کار رفتهاست .از سوي ديگر ،واژۀ دست
يادآور کلمۀ دسته و متجانس با آن است که با «گل» متناسب است.
سراسر صرف شد عمرم همه محو نگاه تو

ولی از نحوۀ چشمت چه میدانم؟نمیدانم

(امینپور4837 ،ب ،ص)33 .
کانون ايهام :نحوه .منظور شاعر از کلمۀ «نحوه» در اين بیت« ،روش» و «شیوه» است اما با توجه به کلمۀ «صرف»
کلمۀ متجانس و متناسب با نحوه ،يعنی «نحو» به ذهن متبادر میشود .جناس بین محو و نحوه نیز به زيبايی بیت کمک
کرده است.
اين بیکران آبی آيینۀ

تو را

با چشم تشنه سیر تماشا کنم ولی ...

(همان ،ص)481 .
کانون ايهام :سیر .مقصود امینپور از اين واژه «دقیق» و «کامل» است .اما شاعر با زيرکی کلمۀ «تماشا» را آورده
است .همجنس واژۀ «سیر» يعنی «سِیر» با تماشا مترادف است .عالوه بر ايهام جناس ،ايهام تضاد نیز دارد« .سیر» در
معناي به کار نرفتۀ خود با «تشنه» تضاد دارد.
 -3-7ایهام تضاد
اين نوع ايهام ،نیز مانند ايهام جناس و تناسب و  ...به دلیل بهرهگیري از دو نوع صنعت ادبی ،جذابیت ويژهاي دارد.
با اين تفاوت که در اينجا هر دو صنعت جزء صنايع معنوي به شمار میآيند .در ايهام تضاد« ،چنان به گمان میآيد
که در دو معنی ضد به کار رفتهاند لیکن در صورت تأمل –به داللت عقلی و قرينۀ سخن -معلوم میشود اين تضاد
يک امر وهمی است» (ثروتیان ،4838 ،ص )247 .به گمانافکندن خواننده يا شنونده و کشاندن ذهن او به سمت
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معنی متضاد بر گیرايی و تأثیر اين ايهام افزوده است .از نظر کلی میتوان ايهام تضاد را نوعی ايهام تناسب نیز
دانست.
شیرين من ،براي غزل شور و حال کو

گفتی غزل بگو چه بگويم ؟ مجال کو

(امینپور4837 ،ب ،ص)477 .
کانون ايهام :شور .در بیت مورد نظر ،کلمۀ «شور» در معناي «هیجان» و «شوق» به کار رفته است اما در معناي غیر
مورد نظر يعنی يکی از مزهها با واژۀ «شیرين» تضاد دارد .چنین مطلبی دربارۀ خود کلمۀ «شیرين» نیز صادق است.
نعره زدم عاشقان گرسنۀ مرگند

مرا

درد

گرفتند

قوت اليموت

(امینپور .4837 ،ص)73
کانون ايهام :اليموت .اين اصطالح عربی در اين بیت به معناي «بخور و نمیر» به کار رفته است اما در معناي
«نامیرا» با واژۀ «مرگ» تضاد دارد .تضاد بین واژههاي گرسنه و قوت نیز بر کشش و زيبايی بیت افزوده است.
«وقتی خطوط سربی /سطح تمام شقیقههاي مرا با شتاب  /هاشور میزنند  /ديگر نمیتوانم  /اين تارهاي روشن را /
آرام پشت گوش بیندازم» (همان ،ص)11 .
مجموعهاي از ايهامهاي رنگارنگ و زيبا در اين شعر آن را پر از جذابیت و زيبايی کرده است.
واژۀ «تار» موهم سه معنی است :ا -يکی از آالت موسیقی .که با گوش تناسب دارد -2 .گیسو که با شقیقه و
پشت گوش تناسب دارد -8 .تاريک که با روشن تضاد دارد و به همین مناسبت در اينجا آمدهاست.
کانون ايهام :تار .اين کلمه در شعر فوق ،به مناسبت عبارت «نمیتوانم  ...پشت گوش بیندازم»به معناي «گیسو» به
کار رفته است .اما در معناي به کار نرفته ،يعنی تاريک ،با واژۀ روشن تضاد دارد .عبارت محاورهاي «پشت گوش
انداختن» زيرکانه و زيبا به کار رفته است.
 -12-7ایهام توکید
آن است که واژه اي تکرار شود ،اما در هر جا ،معنايش تفاوت کند.
اين شعرها به بحر تتن تن نمیخورند

ما و دل و طنین تپیدن به بحر خون

(امینپور4837 ،ب ،ص)17 .
کانون ايهام :بحر-4.دريا -2هريک از مجموعههاي وزن شعر فارسی و عربی که از تکرار يکی از پايهها يا از
ترکیب دوپايه تشکیل میشود.
دل ما بیقرار

قول

و

غزل

قولها

و

قرارها

تو

با

(همان ،ص)13
کانون ايهام :قرار-4 .تاب و طاقت -2وعده و قرار مدار.
کانون ايهام :قول-4 .وعده و قرار -2آواز ،در تناسب با غزل.
در غزلی ديگر نیز همین کاربرد را با اندکی تفاوت می بینیم:
عهد کردم دگر از قول و غزل دم
نزنم

زير قول دلم آيا

بزنم

يا

نزنم؟
(همان ،ص )471
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زيبايی و تازگی اين کاربرد در اين است که قیصر براي نخستین بار قول را هم به معنی آواز و شعر و هم به معنی
قول و قرار به کار برده است« .بزنم» و «نزنم» نیز با قول و غزل ،ايهام تناسب دارد .عبارت عامیانۀ «زير چیزي زدن»
در اين بیت بسیار خوش نشستهاست.
 -11-7ایهام اشتقاقی
هر گاه واژهاي در سخن گوينده از ريشۀ واژهاي باشد که با واژۀ ديگري در همان سخن رابطهاي از نوع ترادف،
تناسب يا تضاد و  ...داشته باشد يا با آن همريشه باشد .در اين نوع ايهام ،لفظ با يک واسطه پذيراي گونهاي از ايهام
(ترادف ،تناسب ،تضاد و  ...میشود .در بررسی ايهامها ،ايهام فوق در اشعار امینپور يافت نشد.
 -2تحلیل
قیصر امینپور شناخت کاملی از ظرافتها و ظرفیتهاي ادبی و زبانی بخصوص شعر گذشتگان دارد و میداند اگر
خواسته باشد به تقلید صرف بپردازد ،کاري از پیش نخواهد برد .وي با زيرکی زبان مردم را بر میگزيند و بحق در
بهرهگیري از آن نهايت مهارت خويش را به کار میگیرد .در بحث ايهام نیز بیشتر با زبان سادۀ مردم روبه رو هستیم و
چندان اثري از تکلفها و تصنعات زبان گذشتگان در شعر وي ديده نمیشود.
نکتۀ مهم ديگر اين که وي به يک صنعت ادبی در کالم خويش بسنده نمیکند .در اکثر ابیات وي ايهام همراه با
آرايههاي ديگر ادبی آمده است .حتی در برخی اشعار وي با مجموعهاي از ايهامها روبه رو هستیم .به همین دلیل
درک و دريافت مفهوم مورد نظر شاعر نیازمند تأمل و تفکر است .ابتکارها و نوآوريهاي امینپور در بحث ايهام را
میتوان در نمونههاي ذکر شده مشاهده کرد اما رسیدن به تمام زواياي آن به بررسی جداگانهاي نیاز دارد« .کمتر
شاعري است که بتواند ايهامهاي نو ،آن نیز با سادگی و بدون تکلف بیافريند .و اين چیزي است که در بسیاري از
ايهامهاي امینپور ديده میشود(».چناري ،4831 ،ص)71 .
نتیجهگیری:
از بررسی ايهام در شعر امینپور دريافتیم که وي به اين آرايۀ ادبی نگاه ويژهاي دارد .از نظر ساختار ،از حرف گرفته
تا جمله و عبارت کنايی مورد استفادۀ شاعر قرار گرفته است .از منظر گونهشناسی نیز ايهامهاي تساوي ،تناسب و
کنايی بیشتر از ديگر ايهامها در شعر امینپور کاربرد دارند .از بین اين سه ،ايهام تناسب به دلیل بازي خاص زبانی و
غافلکنندگی ذهن ،کاربرد بیشتري دارد .پس از آن ديگر ايهامها از جمله ايهام اشاري ،چندگونهخوانی ،استخدامی،
جناس ،ترادف ،تضاد و توکید قرار دارند که به نوعی با ايهام تناسب ارتباط دارند.
شاعر به ايجاد يک کانون ايهام در شعر بسنده نمیکند و براي جذابیت و ايجاز بیشتر و ايجاد حس اعجاب،
معموالً بیش از يک کانون ايهام در کالم خويش میآورد .عالوه بر آن در کنار ايهام از آرايههاي ديگر لفظی و معنوي
از قبیل تضاد ،تناسب ،جناس و  ...نیز بهره میگیرد .اسامی خاص بخصوص نام کتابها نیز در آفرينش ايهام نقش
بسزايی دارند.
از منظر زبانی ،امینپور به خوبی از زبان مردم الهام گرفته و در اشعار خود بخصوص در آفرينش ايهام بهرهبرده-
است .در اکثر ايهامها میتوان ردپايی از زبان سادۀ مردم مشاهده کرد.
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