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چکيده
ايهام پررمز و رازترين و زيباترين شگرد شاعرانهاي است که شاعران هنرور با به کارگيري آن ،هنريترين و پروردهترين
سرودههاي خود را پرداختهاند و از آن براي ساخت و پرداخت سخناني توي در توي و رازناک و به همين دليل شگفتانگيز و
ذهنانگيز بهرهها بردهاند.
ايهام در بالغت فارسي و عربي جايگاهي ويژه دارد و داراي ارزش زيباشناختي قابل توجهي است .در اين تحقيق سير
تاريخي اين ترفند در کتابهاي بالغي از گذشته تا امروز مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است .به جز انواع مطرحشده ايهام
از سوي بالغيدانان پيشين ،انواع ديگري را در بالغت فارسي که معاصرين مورد توجه قرار دادهاند بر آن افزوده است .و تعاريف
و تقسيمبندي هاي ارايه شده در باره هر يک از ارکان بالغت بر اساس آثار و کتب موجود واکاوي گرديده است.
واژههاي کليدي
ايهام ،چند معنايي ،ابهام ،تحول ،کتب بالغي.
مقدمه
بيشتر اديبان و نقادان سخن بر اين که ايهام ،بديعترين آرايه ادبي است و شيرينترين شيوه شاعري است ،معترف شدهاند
و آن را «ادق صنايع و الطف بدايع» (کاشفي )110 :1369 ،ميدانند .در اغلب کتابهاي علم بديع در زبان فارسي ،از اين صناعت
ادبي سخن به ميان رفته است .گفتني است کـه در تـرجمان البالغه ،نخستين کتاب در موضوع علم بـديع بـه زبان فارسي (سدۀ
پنجم) ،نامي از ايهام يا معادلهاي آن (توريه ،توهيم ،تخييل) نيست .نخستين کتابي که ايهام را در فارسي مطرح کرده ،حدايق-
السحر رشيد وطواط است که آن هم ترجمه گونهاي است در قرن ششم از منابع عربي .البته اين کتاب در زمان خود گامي مهم
بوده است و نويسنده براي هر صنعت افزون بر مثالهايي به زبان عربي ،نمونه يا نمونههاي فارسي آورده است .از آن پس تا
امروز اين صناعت ادبي در اغلب کتب بديعي فارسي مطرح شده است .در دورۀ معاصر ،کتاب ايهام در شعر فارسي (راستگو،
 )1379گامي است ارزشمند در شناخت ايهام در زبان فارسي.
ايهام در کتابهاي ادب عربي
براي اينکه بدانيم ايهام در ادبيات چه جايگاهي دارد ،الزم است اشارهاي شود به ادبيات عربي ،زيرا آبشخور بسياري از
* گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک ،اراک ،ايران ( .نويسنده مسوول).
** گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک ،اراک ،ايران.
تاريخ دريافت1394/11/25 :

تاريخ پذيرش1395/2/15 :

کتاب هاي بالغي فارسي ،مباحث مطرح شده در منابع و مآخذ عربي بوده است .حتي اصطالحات اين دانش نيز اغلب عربي
است.
ايهام ،در آثار ادبي عرب _ اعم از شعر و نثر _ جايگاه مهمي دارد و در مباحث بالغي نيز از آن فراوان سخن رفته است .ايهام
در ادب عربي ،با نامهاي ايهام ،توريه ،توجيه ،تخييل و مغالطه ناميده شده است؛ اما بيش از همه دو نام نخست کاربرد دارد .البديع،
نوشتۀ عبداهلل ابن معتز (فوت  )399نخستين کتاب در موضوع بديع در زبان عربي است .در اين کتاب« ،توريه» اينگونه تعريف
شده است « :آن است که گوينده لفظ مفردي بگويد که دو معنا داشته باشد :معناي نزديک و آشکار که منظور گوينده نيست؛ و
معناي دور و پنهان که منظور شاعر است( ».ابن معتز .)105 :2001 ،برخي از صاحب نظران _ از جمله ابوبکر حَمَوي و سيوطي
_ بر آنند که دقيقترين نام ،توريه است؛ زيرا توريه در اصل عربي به معناي پنهان کردن معنايي و وانمودن معنـاي ديگر است
(مطلوب 218 :2000 ،و  .)433ابن قرقماس (فوت  )882که کتابش از کاملترين کتب بديعي است ،نيز همين نظر را دارد .وي
در توضيح ايهام ميگويد که «لفظ مفرد» بايد دو معنا داشته باشد که هر دو معناي حقيقياند ،يا يکي حقيقي است و ديگري
مجازي( .ابن قرقماس.)154 :2007 ،
از سوي ديگر ،برخي از ادباي عرب ،مانند ابن رشيق ،نويسندۀ العمده ،توريه را مانند کنايه شمردهاند ،از آن رو که گوينده
در ظاهر چيزي ميگويد ،اما در واقع چيز ديگري منظور اوست .يحيي بن حمزۀ علوي ،نويسندۀ الطراز ،نيز بنا بر همين دليل،
توريه را مانند معمّا و لُغز و کنايه ميشمارد (عکاوي .)446 :1996 ،سکاکي پس از ذکر تعريف ايهام _ مانند تعريف ابن معتز
_ آيۀ «الرّحمنُ عَلَي العرشِ استَوي» (طه )5 ،را مثال ميآورد (مطلوب .)435 :2000 ،البته زمخشري اين جمله را «کنايه» از
سلطنت خدا ميداند (زمخشري :2001 ،ج .)54 ،3نيز برخي از نويسندگان امروزين کتب بديع ،در آيۀ «والسماء بنيناها بأيدٍ»
(الذاريات )47 ،کلمۀ «أيدٍ» به معناي دستها را داراي ايهام دانستهاند ،به دو معناي دست و قدرت (ياسين .)134 :1997 ،حاصل
آنکه هر چند اغلب بالغتدانان نظرگاهي مانند ابن معتز دارند ،اما اختالف نظرهايي نيز در ميان آنان ديده ميشود.
گفتني است ابن معتز در البديع ،ايهام را بر چهار نوع دانسته است :مجرده ،مرشّحه ،مبينه و مهيأه .اين تقسيمبندي انواع ايهام،
پس از ابن معتز تا به امروز مورد قبول و پيروي بالغتدانان عرب بوده است .توضيح اين انواع در ادامۀ مقاله خواهد آمد.
ابوبکر حَمَوي (فوت  837هـ) بر آن است که پيشينيان چندان توجهي به اين فن و زيباييهاي آن نداشتهاند .وي ميگويد:
«يقيناً توريه از برترين و با ارزشترين ترفندهاي ادبي است و جادوي آن در دلها ميدمد و در آن درهاي مهر و محبت را
ميگشايد .فقط الغرهاي نحيف ،خورشيد ايهام را از پسِ ابرهاي انتقاد آشکار کردند؛ و از ميان متأخران فقط توانمندان به
سرچشمههاي پيشتازياش دست يافتند( ».الحموي)239 :1304 ،
تعريف ايهام در کتابهاي فارسي بديع
اين صنعت ادبي در ادب پارسي ،با نامهاي ايهام و توريه ناميده شده است .ايهام ،در لغت به معناي «به وهم و گمان افکندن»
است و توريه به معناي «پوشاندن» .ايهام ،به نامهاي توجيه ،تخيل ،توهيم ،تخييل و مغالطه در کتب بالغي نيز ناميده شده است.
نخستين بار در حدايق السحر رشيد وطواط در سدۀ ششم بحثي در خصوص ايهام به زبان فارسي آمده است .وطواط ايهام را
چنين تعريف کرده است « :چنان بُوَد که دبير يا شاعردر نثر يا نظم الفاظي به کار برد که آن لفظ را دو معني باشد ،يکي قريب
و ديگر غريب و چون سامع آن الفاظ بشنود ،حالي خاطرش به معني قريب رود و مراد از آن لفظ ،خود معني غريب بُوَد»

(وطواط .)39 :1362 ،اين تعريف را کم و بيش همۀ نويسندگان پس از وطواط آن را پذيرفتهاند و تکرار کردهاند .شمس قيس
رازي در قرن هفتم (شمس قيس رازي )355 :1373 ،رامي تبريزي در سده هشتم (رامي )58 :1341 ،نيز تعريف وطواط را براي
ايهام ذکر ميکند .و اين نکته را ميافزايد که اگر ايهام سه معنا داشته باشد ،ايهام تام ناميده ميشود (همان )58 :و اين بيت را به
عنوان شاهد مثال ميآورد:
دل عکس رخ خوب تو در آب روان ديد

والــه شــــد و فريــاد برآورد کــه مــا هي

ايهام در کلمه «ماهي» است که در معناي «ماه» و «ماهي» و «ماهيت» به کار رفته است.
به همين دليل مولف اعتقاد دارد که در ايهام از غايت تخيل خطا واقع شود.
تعريف کاشفي در قرن نهم کم و بيش همان تعريف رشيد وطواط است ،با اين تفاوت که وي بيش از دو معني را نيز در
ايهام محتمل دانسته است (کاشفي .)109 :1369 ،وي عالوه بر اصطالح «ايهام تام» در همان معني حدايقالحقايق اصطالح
ديگري تحت عنوان «ايهام ذو الوجوه» آورده که لفظ بيش از سه معنا دارد و اين بيت امير خسرو دهلوي را به عنوان مثال اين
قسم آورده:
پيلتن شاهي و بسيار است بارت بر سرير

زين مرنج اي ابر باغ ار گويمت «بسيار بار»

در توضيح اين بيت مينويسد که از لفظ «بسيار بار» هفت معني دريافت ميشود_1 :گران و ثابت قدم  _2بار دادن تو را
بسيار گويم  _3بسيار بارنده گويم  _4بسيار ببار گويم  _5بسيار ثمره گويم  _6بسيار نيکوکار گويم ،چه در لغت عرب نيکوکار
را گويند _7 .بسيار بارها گويم.
در کتابهايي که صبغه عربي دارند مانند انوارالبالغه ،بيان بديع ،معالم البالغه و معاني بيان آهني ،اراده معني را با در نظر
گرفتن «قرينه خفيه» درست ميدانند .وحيديان در بديع (ص )137تصريح ميکند که گاه هر دو معني دور و نزديک مراد است
و حتي کزازي (ص )128اراده دو معناي ايهام را شرط اصلي آن ميداند.
محمود حسـيني در سدۀ دهم پس از ذکر همـان تعريـف وطواط ،در شرح انواع ايهام ،ميگويد که ذکر «دو معني» در
تعريف ايهام از باب ذکر حداقل است ،نه انحصار (حسيني .)174 :1384 ،آزاد بلگرامي در سدۀ دوازدهم کوشيد که بالغت
هندي را در کتاب غزالن الهند بيان کند .در کتاب وي سخني از ايهام و نظاير آن ،نيامده است.
محمد حسين گرکاني (فوت  1305ش) ايهام و توهيم را معادل دانسته است ،اما توريه را جداگانه تعريف کرده است .وي
توريه را اينگونه تعريف ميکند « :آن است که لفظ صاحب دو معني را بياورند و از آن معني بعيد اراده کنند ،چه آن دو معني
حقيقي باشند ،يا يکي حقيقي و ديگري مجازي باشد» (گرکاني .)184: 11371،وي در تعريف «توهيم» ميگويد« :آن است که
در طي کالم لفظي باشد که سامع از آن توهم معني ديگر مشترک را نمايد ،يا گمان تصحيف ،يا اختالف حرکت ،يا اختالف
معني را نمايد» .مثالهايي که مؤلف در هر دو مبحث ميآورد ،نمونههاي ايهام هستند؛ با اين تفاوت که ايهام تبادر را زير عنوان
توهيم آورده و صنعت مستقلي شمرده است.
دره نجفي «توريه» را بر ديگر اسامي ترجيح ميدهد و مينويسد« :توريه گفتن اولي است و مناسبتش بيشتراست به واسطه
مطابقه مسمي با آن» (آقا سردار .)189 :1362 ،کنزالفوايد بدون توجه به معني دور يا نزديک مينويسد« :در صنعت شعر آن
است که شاعر در سخن دو معني انگيزد و بر هر معني که گمان رود درست آيد( ».شهاب انصاري .)38 :1956 ،از آنجا که
خواننده گاه در معناي مورد نظر دچار ترديد ميشود و هر دو يا چند معنا را ميپذيرد و گاه تفاوتهايي بين معنا قائل است و

برخي را بر برخي ديگر ترجيح ميدهد ،برخي از کتب بديعي در مـيان گونههاي مختـلف ايـهام نيز از اين منظر تمايز قائل
شدهاند .بدايع الصنايع مينويسد« :پيش اهل تحقيق از قبيل ايهام نيست پس اين صنعت را داخل توجيه ميبايد داشت .بنا بر
آنکه دو وجه مختلف را که در تعريف توجيه مذکور است تخصيص نکنند به آن دو وجه که مباين و ضد يکديگر باشند و ذکر
دو وجه را حمل بر بيان اقل مراتب کنند و اگر تخصيص کنند اين صنعت را نامي ديگر بايد نهاد و اگر تسويه نام کنند مناسب
مينمايد( ».حسيني نيشابوري)174 :1384 ،
جاللالدين همايي نيز تعريف سنّتي ايهام را که ذکر شد ،آورده است؛ اما وي معتقد است که هر دو معني قريب و بعيد مراد
است (همايي .)271 :1364 ،محمد خليل رجايي «توريه» را اينگونه توضيح ميدهد« :اين صنعت را ايهام و تخيل نيز گويند و
آن چنان است که در کالم لفظي آورند که دو معني داشته باشد يکي قريب و ديگر بعيد و مراد معني بعيد باشد به معونۀ قرينۀ
خفيه که آن را جز شخص فطِن درک نکند» (رجايي .)349 :1372 ،به اين ترتيب ،وي قرينۀ پنهان و مخاطب زيرک را نيز جزء
تعريف ايهام قرار ميدهد.
سيروس شميسا ايهام را اينگونه تعريف ميکند« :کلمهاي در کالم حداقل به دو معني به کار رفته باشد» (شميسا:1381 ،
 .)132وي معناي دور و نزديک را معتبر ميداند ،اما ميگويد تعيين معناي دور و نزديک بر عهدۀ شاعر است؛ مثالً در شعر
معروف حافظ:
ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است

ببين که در طلبت حال مردمان چون است

معني نزديک «مردم» آدميان است ،نه مردمک چشم ،اما حافظ معني نزديک را مردمک چشم تعيين کرده است.
تعريف کزّازي از ايهام ،تفاوتي با تعريف رشيد وطواط ندارد :به کارگيري واژهاي که بتوان از آن ،دو معنا را دريافت :معناي
نزديک و معناي دور؛ و نويسنده معناي دور را بيشتر در نظر دارد (کزازي.)129 -128 :1373 ،
سيد محمد راستگو در ايـهام در شعر فارسي ايـهام را آوردن واژهاي با دو يا چند معني ميداند :يکي معني نزديک که مورد
نظر نيست و ديگري معني دور که مقصود گوينده است (راستگو)13 :1379 ،؛ اما وي در ادامه ،اين تعريف را شايستۀ همۀ
گونههاي ايهام نمي داند ،زيرا بر آن است که گاه معناي نزديک مقصود است ،نه معني دور؛ و گاه معاني برآمده از کالم با هم
مقصودِ گويندهاند .نيز گاهي پذيرش خوانشهاي چندگانه موجب چندمعنايي ميشود (همان .)14 :اينها نکات ارزندهاي در
مبحث ايهام است و نشانۀ دقت او در نقص تعريف ايهام .با اين حال وي تعريف ايهام را تغييري نداده است و در هنر
سخنآرايي نيز همان تعريف را ذکر ميکند« :ايهام يعني سخنور واژه يا عبارتي چند معنايي را به گونهاي به کار برد که خواننده
نخست گول خورد و معنايي را که مقصود نيست ،گمان زند و پس از درنگ و تأمل از اين دام درآيد و به معني مقصود دست
يابد» (راستگو .)234 -233 :1382 ،وي ايهام تناسب ،ايهام تضاد و ايهام جناس را زير عنوان کلي «ايهام» آورده است و به آنها
شمارههاي الف ،ب ،ج ،داده است .هر چند وي تصريح نميکند ،چنين مينمايد که وي اين سه صنعت را زير مجموعۀ ايهام
گرفته است .وي با بهرهگيري از تجربۀ پژوهش پيشين خود ،چند صنعت ديگر نيز نام ميبرد :چندمعنايي ،چندساختاري،
چندپيوندي ،چندگونهخواني و ...که در ادامه به آن خواهيم پراخت.
ضمن بيان اينکه تحقيق هاي ايشان در نوع خود ارزنده است ،مشکالتي که در تعريف ايهام گفته شد ،در تعاريف و
تقسيمبندي ايشان باقي است :قصد سراينده را چگونه ميتوان تعيين کرد؟ به عالوه در بارۀ تفاوت ايهام با چندمعنايي (ايهام
توازي) نيز اين سؤال اساسي برجاست .شايد در چند نمونه بتوان مدّعاي ايشان را اثبات کرد؛ اما در اغلب نمونهها چنين نيست.

حتي در بسياري از نمونههايي که ايشان براي ايهام و معاني دور و نزديک آن _ در هر دو کتابشان _ ذکر کردهاند ،اين ترديد
هست که معناي دور و نزديک برساختۀ خواننده و مفسّر شعر باشد .چرا ايهام تناسب و ايهام تضاد که هر يک تعريف مستقل
دارند و در آنها فقط يک معناي پذيرفتني هست ،زيرمجموعۀ ايهام شمرده شدهاند؛ اما چند معنايي و چندساختاري زير مجموعۀ
آن نيستند؟
تقي وحيديان کاميار نيز همان تعريف سنتي رايج را آورده است و سه مثالي که ذکر کرده نيز مبتني بر دو معنايي واژهاند.
وي ميگويد که در ايهام معموالً معناي دور مورد نظر نويسنده است ،اما در برخي از ايهامها معناي دور و نزديک وجود ندارد
(وحيديان کاميار.)123 :1383 ،
نکته ديگري که در تعريف ايهام قابل توجه است آن است که آيا معناي مجازي کلمه نيز ميتواند مبناي ايهام قرار گيرد؟
انوار البالغه و ابدعالبدايع ايهام را در معناي حقيقي و مجازي ميپذيرند و کزازي بر عکس اين کتب معتقد است که تنها با
معناي قاموسي ميتوان ايهام ساخت نه با هر معناي هنري و مجازي .اگر چه در کتابهاي ديگر به اين مالک و معيار نپرداختهاند
اما کوشش مولفاني چو ن همايي و شميسا در تبيين تفاوت کنايه و ايهام مبين اين نکته است که آنان نيز معناي مجازي را از
دايره ايهام جدا ميکنند .همايي (ص )269در باب تفاوت کنايه و ايهام مينويسد« :در کنايه هر دو معني قريب و بعيد مراد
نيست بلکه مقصود اصلي گوينده معني دور است و معني نزديک معبر و نردبان ذهن اوست براي انتقال و رسيدن به مقصود
اصلي گوينده اما در ايهام به ترتيب ذهني هر دو معني دور و نزديک مراد است» .شميسا (ص  )101نيز در اين باب مينويسد:
«ايهام معموال در واژه است و کنايه در عبارت و ثانيا در کنايه يکي از معاني» معني دور مراد است اما در ايهام همه معاني دقت
در تعريف و توضيحات کتب بديعي نشان ميدهد که کتبي که صبغه عربي دارند تمايزي بين معناي قاموسي و مجازي در
ساختن ايهام قائل نيستند .اما کتب فارسي تنها معناي قاموسي را ميپذيرند.
اما اشکاالت تعريف سنتي ايهام که مورد ترديد است:
 1ـ ادعاي پي بردن به نيت مؤلف در متني که ايهام دارد؛
 2ـ اينکه آيا گوينده دو معنا را همزمان در نظر دارد ،يا اينکه فقط يکي را؛
 3ـ اينکه کدام يک از آن دو معنا دور است و کدام نزديک؛
 4ـ اينکه ايهام فقط ناشي از دو يا چندمعنايي کلمه باشد.
دليلهايي که براي اين ترديدِ جدّي هست ،عبارتند از:
 1ـ بررسي نمونههايي از ايهـام کـه گـاه ربطي بـه چند معنايي واژگان ندارند و به چگونگي خوانش ،ساختار جمله و جـز
اينها مربوطاند.
 2ـ اينکه خواننده در خلق معنا با نويسنده مشارکت دارد؛ به ويژه در متني که داراي ايهام است ،اين مشارکت بيشتر هم
ميشود.
 3ـ حتّي برخي از ايهامها ممکن است مورد نظر گوينده نبوده است و ديگران آنها را کشف کنند .اين سلسلۀ معاني اگر هم
بيپايان نباشد ،دست کم هيچکس نميتواند قاطعانه بگويد که آخرين سخن را در بارۀ متن ادبي داراي چند معنايي گفته است.
ما نميدانيم در آينده چه معاني ديگري از شعر حافظ و مولوي کشف خواهد شد؛ همچنانکه نويسندگان معاصر مطالبي ارزشمند
در شناخت اليههاي مختلف و پنهان اشعار اين شاعران نوشتهاند که اي بسا براي خوانندگان صد سال پيش روشن نبوده است.

تحقيقات روالن بارت و بسياري از ناقدان ادبي ديگر در بارۀ تفاوت آثاري که فقط بيانگر يک معنا هستند ،با آثاري که افق
معنايي را برابر خواننده ميگسترند و نقش ابهـام و چند اليگي در خوانش اثر ادبي (بارت ،)66 -59 :1387 ،مؤيد ايـن مطلب
است.
 4ـ گاهي معناي دور و نزديک مطرح نيست .دوري و نزديکي معنا ،با توجه به ذهن مخاطب مطرح ميشود و نسبي است.
در مقام عمل ،گاهي آن معنا را که يک مخاطب معناي نزديک ميشمارد ،ديگري آن را معناي دور ميداند .گاهي نيز هر دو معنا
همزمان در ذهن مخاطب مي نشيند .پس ،در تعريف ايهام ،دوري و نزديکي معاني شرط نيست؛ بلکه نفس چند معنايي شرط
است.
 5ـ در تعريف ايهام ،تفاوتش با ابهام به طور منطقي و جامع و مانع ديده نشده است .برخي از نويسندگان فرق ابهام و ايهام
را در عمدي يا غيرعمدي بودن چند معنايي دانستهاند .صفوي ،ابهام را هر گونه چند معنايي غير عمدي ميداند (صفوي:1379 ،
)222که چندان صحيح به نظر نميرسد چون :اوال در موارد متعدد تشخيص عمدي يا غيرعمدي بودن آسان نيست .حتي در
آثار ادبي ممکن است ايهام به طور تصادفي پديد آمده باشد .مثالً در اين شعر:
خـور و خـواب تنهـا طـريق دد است

بــــر ايــــن بــــودن آييــــن نــــابخرد است

خور و خوابيدن بدون معنويات ،کار درنده است (تنها صفت براي خور و خواب)  -2خور و خواب ،تنها طريقِ دد است:
يگانه راه زندگي دد است (تنها صفت براي طريق)  -3خور و خواب ،تنها ،طريق دد است :تنپروري فقط شيوۀ زندگي دد است
و شيوۀ زندگي انسان نيست (تنها قيد براي جمله) .آيا ميتـوان مطمئـن بود که ايـهام در اين بيت سعدي عمدي است؟ همچنين
در بسياري از متون ادبي ديگر ،پيبردن به قصد مؤلف در زمان پديد آوردن متن ،آسان نيست.
دو ديگر آنکه در شعر و متون ادبي ممکن است چند معنايي با توجه به ديدگاههاي مفسّران در نظر گرفته شود .طبق نظريات
هرمنوتيکي جديد ،خواننده در خلق معناي اثر با نويسنده شريک است .به راستي در برخي از موارد نميتوان قاطعانه حکم کرد
که نويسنده قصد ايجاد چند معنايي داشته است ،يا نه.
سه ديگر ،گاهي چندم عنايي کالمي ،عمدي و به قصد فريب مخاطب است .مثالش آن است که مثال در جمله« :من يکي از
دستگاههاي مذکور را تحويل ندادم» بگويد يا بنويسد و هدفش فريب مخاطب باشد .به طوري که ميتوان دو معنا از آن برداشت:
فقط يکي از دستگاهها را يا هيچ يک از آنها( .چناري 1389 ،الف.)170 -151 :
راستگو در کتاب «ايهام در شعر فارسي» جامعتر و مفصلتر به تفاوت ابهام و ايهام پرداخته است .به نظر وي ابهام که آن را
ذووجهين» و «توجيه» نيز نام دادهاند ،سخني است دو پهلو و با دو روي و سوي که ازهر روي به گونهاي مينمايد ،مثال از يک
روي مدح و ستايش مينمايد و از ديگرروي قدح و نکوهش ،يا از سويي دعا و از سوي ديگر نفرين ...و از همين روي است
که آن را «محتمل الضدين» هم گفتهاند .وي با اين مثال توضيح خود را کامل ميکند که از واعظي رند پرسيدند :کدامين صحابي
پيامبر (ص) از همگان برتر است؟ و خواستهشان از اين پرسش اين بود تا او که مذهب خويش را پنهان ميداشت و درست
دانسته نبود که شيعي است يا سني ،با پاسخگويي به اين پرسش به آشکارسازي مذهب خويش ناگزير شود .و او با رندي در
پاسخ گفته بود« :من کانت بنته في بيته» (=آن که دخترش در خانه او بود ).و با اين سخن دو پهلو که از يک پهلو« :آن که
دخترش (=دختر پيامبر) در خانه او بود» بر شيعي بودن او گواه بود و از ديگر پهلو« :آن که دخترش (=دختر آن کس) در خانه
او (پيامبر) بود» ،سني بودن او را گواهي ميداد ،البته پرسش آنـان را پاسـخ گفته بود اما به گونهاي ترديدانگيز و ابهامآميز که

درست دانسته نبود خواسته او علي (ع) است که دختر پيامبر (ص) در خانهاش بود يا ابوبکر که دخترش در خانه پيامبر (ص)
بود .و با اين شيوه پنهانکاري ،گريزگاهي يافته بود.
از آن چه گفته آمد آشکار ميشود که «ابهام» همانند «ايهام» پذيراي دو يا چند معني است ،با اين ويژگي که معناي دوگانه
آن با هم ناسازوار و در ستيزند و از همين روي هر دو با هم و هم زمان نميتوانند خواسته گوينده باشند؛ و همين است
آشکارترين تفاوتي که ابهام را از ايهام جدا ميسازد ،زيرا در ايهام ،معاني چندگانه با هم و از هم ،ستيز و گريزي ندارد و همه
با هم خواسته گويندهاند و دست کم ميتوانند با هم خواسته او باشند.
تفاوت ديگر ايهام و ابهام در شيوه آنهاست :ايهام بيشتر شيوهاي است براي «به لفظ اندک و معني بسيار» سخن گفتن و
سخن را به رمز و راز اليه به اليه و تو به تو پرداختن و در هر اليه آن معنايي نهفتن و خواننده را براي کشف اليهها و دريافت
رمز و رازها به تکاپو و تامل واداشتن و پس از کشف و دريافت از لذت و سروري هنري سرشار ساختن؛ اما «ابهام» با نعل
وارون زدن شيوهاي است براي دو پهلوگويي و ترديدانگيزي و شبههاندازي ،ترفندي است براي تفنن و تفريح .البته ابهام و ايهام
با هم ناسازگار و«مانعه الجمع» نيستند .و چه بهتر که ابهام را گونهاي از ايهام چند معنايي بشمريم( .راستگو)20 :1379 ،
مثال در اين قطعه زير از انوري:
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آخرين مصرع از اين روي که به توازي و تساوي پذيراي دو معني است 1 :ـ او محتسبي است که زن روسپي را ميزند 2
ـ او محتسبي است که زنش روسپي است) ايهام است و از اين روي که با ترديدانگيزي همراه است ،ابهام نيز است.
البته گفتني است که آنچه راستگو در مورد ابهام بيان ميکند بيشتر ابهام ادبي است تا ابهام کالمي.
ايهام و ابهام ادبي هر دو پديدههايي هنري ،ادبي و مثبتاند و از روي عمد و آگاهي ساخته ميشود ،اما ابهام کالمي که
ميتوان آن را «کژتابي» ناميد ،پديدهاي زباني است و از ويژگيهاي طبيعي و تقريبا ناگزير زبان ميباشد و بيعمد و آگاهي در
سخن ميآيد.
به ديگر سخن :دو معنايي در قلمرو زبان ،کژتابي است و در قلمرو ادب ،ايهام و ابهام و از آنجا که در قلمرو زبان ،سخن
«رسانه» است و گوينده و نويسنده از آن به عنوان ابزاري براي رساندن پيام خويش به خواننده و شنونده ياري ميجويد ،ناگزير
بايد هر چه آشکاراتر و روشنتر باشد و چون دو معنايي به آشکارگي و رسانگي سخن آسيب ميرساند و آن را کژتاب و
غلطانگيز ميسازد ،پديدهاي منفي به شمار ميآيد؛ اما در قلمرو ادب که سخن در سطحي فراتر جاي دارد و افزون بر رسانگي
پيامي براي مخاطب ،آرمانهاي ديگري را براي جان و دل او نيز بر دوش دارد و از اين روي با رمز و راز و کنايت بيشتر
همخوان است تا با روشنـي و صراحت؛ ديگر دو معنـايي نه پديدهاي منفي که پديـدهاي مثبت است؛ زيرا از شيوههايي است
که آرمان ادبي و هنري را بر دوش دارد و سخن را از مرز زبان به مرز ادب فرا ميبرد.
از اين روي ،ابهامِ کالمي را بايد اينگونه تعريف کرد :هرگونه چند معنايي غيرعمدي يـا بـه قصد فريب مخاطب کـه جنبۀ
زيباييشناختي نداشته باشد ،و در قلمرو زبان جاي ميگيرد ،ابهام ناميده ميشود.

با توجّه به همۀ مالحظات ياد شده ،تعريف ايهام اين است :هرگونه چند معنايي در واژه ،نحو ،خوانش ،ساختاري و ...که
جنبۀ زيباييشناختي داشته باشد و در حوزه ادب و هنر جاي بگيرد ،ايهام ناميده ميشود.
سير انواع ايهام در کتب بديع
ايهام مجرده

بـراي ايـهام در بـرخي از کتابهـاي بـديـع ،انواعي ذکر شده اسـت .در ادامـه ،انـواع ايهام و کتابهايي را کـه بـه آنها
اشـارت داشـتـهانـد ،ذکر ميکنيـم:
ايهام مجرّده (مجرّد)

بدايعاالفکار  ،110بدايع الصنايع 174و انوار البالغه  331در تعريف آن نوشتهاند که ايهامي است که هيچ لفظي مناسب معني
قريب در سخن آورده نشود و درکتب ديگر دامنه تعريف گستردهتر شده و در تعريف آن نوشتهاند که هيچ لفظي مناسب معني
قريب و بعيد در سخن آورده نشود يا آنکه مناسبات هر دو معني قريب و بعيد برابر باشد که به قول ابدع البدايع «اذا تعارضا
تساقطا» آنچه موجب اين تقسيمبندي شده ظاهرا ردهبندي گونههاي ايهام با توجه به فهم مخاطب است به اين معني که هر چه
تناسبهاي معني بعيد بيشتر باشد فهم ايهام آن هم معني بعيد يا معني مورد نظر دشوارتـر است و ارزش ايـهام بيشتر .کزازي
به اين تناسبها ،تناسب مثبت ميگويد .در صورتي که تناسبهاي دو معني قريب و بعيد برابر باشد يا هيچ تناسبي براي دو
معنا ذکر نشود ،حالت مخاطب در فهم بينابين است که ايهام مجرده اينگونه است .نمونهاي از اين صنعت در بدايعاالفکار:
سيالب اشک ريزم از ديده همچو طوفان

هرگز که د يد آبي زين گو نه آتش افشـــان

لفظ «گونه» در اين بيت ايهام مجرده است چه هيچ لفظ ديگر با او مناسب و ماليمت ندارد.
يا مثل :الرّحمَنُ عَلَي العرشِ استَوي که مراد از استواء در آن استيالء است ،يعني استولي علي العرش؛ و اين معني بعيد است؛
و معني قريب اين لفظ استقرار بر جسم است؛ در حالي که مالئمات هيچ يک از اين دو معني با لفظ استوي مذکور نيست»
(رجايي .)349 :1372 ،البته گفتـني اسـت امروزه طبق تعاريـف رايـج در بديـع ،لفظ «اسـتوي» در آيۀ مذکور را ايهام نمي-
شمارند؛ بلکه استعاره ميدانند؛ استعارۀ تبعيه که استعارۀ فعلي است.
مثال فارسي ايهام مجرّد:
خـوش آن دم کـه بـا يـار گيـرم کنـار

کـــه گـــردد خالص از غم ايـــن جـــان زار

از لفظ «کنار» دو معني فهميده ميشود 1 :ـ دست در آغوش کردن (معني قريب) و  2ـ کناره گرفتن از مردم (معني بعيد).
«و مراد آن است بنا بر قرينۀ خفيه؛ و آن اين است که خالصي از غم و الم جز به انقطاع از اهل عالم ميسّر نميشود» (حسيني،
( )174 :1384نيز نگ :کزّازي.)129 :73 ،
ايهام مرشّحه ( مرشّح /مقارن)

ايهام مرشّحه آن است که ايهام همراه باشد با مالئمات و مناسبات معناي قريب ،در اين صورت دسترسي به معني مراد
دشوارتر مي شود و مخاطب نيازمند تفکر بيشتري است و به همين دليل کزازي اين گونه ايهام را «هنريترين گونه» ميداند.
مانند:
سـوي نخلـي کـه از مهـرش حـزينـم

روم ص ـد ب ـ ـار و يک ب ـ ـارش نب ـي ـن ـم

لفظ «يک بار» دو معنا دارد -1 :يک دفعه (معني قريب) و  -2يک ميوه« .و اين معني بعيد است اينجا؛ و مراد اين معني

است ،بنا بر قرينۀ خفيه؛ و آن اين است که از محبوب به نخل تعبير واقع شده؛ و اگر مراد معني قريب بودي ،مناسب آن بود که
از او به ماه تعبير واقـع شـود کـه مناسب لفظ مهـر اسـت» (حسيني( )175 :1384 ،نيز نگ :کزازي.)132 :1373 ،
ايهام مبينه (آشکار)

ايهام مبينه آن است که ايهام همراه باشد با مالئمات و مناسبات معناي بعيد ،از اين روي دريافـت مراد از سوي مخاطب
آسـانتـر است به همين دليل کزازي در باب اين نوع ايهام مينويسد« :اين ايهام در ميانگونههاي سه کانه از کمترين ارزش
زيباشناختي برخوردار است» مانند اين بيت:
بـه راستي که نه همبازي تو بودم من

تو شوخ ديده مگس بين که ميکند بازي

(سعدي ،کليات)
مراد از «بازي» در بيت دوم معني بعيد آن« ،باز» به معني پرندۀ شکاري است ،نه معني قريب که «لعب» باشد؛ و مگس از
مالئمات معني بعيد ميباشد( ».رجايي( .)351 :1372 ،نيز نگ :کزازي.)131 :1373،
ايهام تام

محمود حسيني دانشمند سدۀ دهم ق بر آن است که هر گاه از لفظي بيش از دو معنا فهميده شود ،به گونهاي که برخي
قريـب به ذهن و برخي بعيد از آن باشد ،ايهام تام ناميده ميشود .مانند اين شعر:
آن شـوخ کـه اهـل عـشـق بسيار کُشـد

آن نــــوع کشــــد کــــه شحنه عيار کشــــد

بيخـانه و بيخـواب بـه کـويـش گـردم

تـــا رحـــم کنـــد بـــر مـــن و بيدار کشـــد

بيدار 1 :ـ بيخانه  2ـ بيخواب  3ـ بيدار (دار ،وسيلۀ اعدام) .وي ميگويد که معني بعيد از فهم همين معناي سوم است و
مراد همين معني است با توجه به قرينۀ خفيه که حاصل معناي بيت نخست است (حسيني( )175 :1384 ،نيز نگ :رامي:1385 ،
.)58
ايهام ذوالوجوه

اگر ايهام بيش از سه معني داشته باشد ،آن را ايهام ذوالوجوه مينامند (کاشفي .)110 :1369 ،مانند اين بيت:
پيلتن شاهي و بسيار است بارت بر سرير

زين مرنج ،اي ابر باغ! ار گويمت :بسيار بار

که از لفظ «بسيار بار» هفت معنا ميتوان فهميد :بسيار بارنده ،بسيار ثمره ،بسيار ببار ،بسيار نيکوکار ،بسيار دفعه ،بسيار
باردهنده (بار دادن :اجازۀ ورود به دربار شاه) ،گران و ثابت قدم (همان.)111 :
ايهام مهيأه

ايهـام مهيأه بـه ايـهـامي گفته مـيشـود کـه در دو لـفـظِ داراي ايهـام تحقق يـابـد؛ بـه گـونـهاي کـه بـدون هـر يـک از
ايـن دو لـفـظ ،ايـهـام تـحـقـق نپذيـرد .مـانـنـد:
ايها
هي

المنکحُ
شاميۀ

اذا

الثريا

سُهَيالً

مَا

استقلّت

عَمرَکَ

اهلل

و سهيلٌ إذا

کيفَ

يلتقيانِ؟

استقلّ يمانِي

(ابن معتز .)107 -106 :2001 ،يعني :اي به نکاح در آورندۀ ثريا با سهيل ،خدا عمرت بدهد ،چگونه اين دو به هم ميرسند؟!
(ثريا :صورت فلکي خوشۀ پروين و نيز نام دختري زيبا اهل شام که شاعر دوستش ميداشت؛ سهيل :نام ستارهاي و نيز نام
پسري اهل يمن) ثريا هر گاه طلوع کند ،از شام است ،در حالي که سهيل هر گاه طلوع کند ،از يمن است .توضيح آنکه آن دختر
اهل شام (سوريه) بود و آن پسر ،اهل يمن .ستارگان مذکور نيز از همان جانب که گفته شده ،در عربستان طلوع ميکنند و شاعر

از اين نکته بهره برده است.
ايهام مهيأه را ابن معتز به کار برده ،اما در بديع فارسي مطرح نشده است .شايد آنچه را راستگو «ايهام شبکهاي» مينامد،
بتوان معادل ايهام مهيأه دانست .از نظر وي ،ايهام شبکهاي آن است که سخن داراي چند محور ايهام به هم پيوند يافته باشد ،به
طوري که هر محور بر پايۀ محور پيشين شکل بگيرد (راستگو.)108 :1379 ،
مولف ابدع البدايع (ص  )184اين صنعت را در کنار توريه مجرده و توريه مبينه وتوريه مرشحه ،قسم چهارم توريه ميداند
اما با تعريفي که ارايه ميدهد گويي همان ايهام تناسب است در تعريف آن مينويسد« :يعني عبارت آماده اين صنعت نبود و
متکلم به واسطه تصرفي که در آن نموده يا چيزي که قبل يا بعد آن آمده ،توريه درست شود ».در (ص  )187بيتي از عالمي
داربجردي آورده:
آمده آن مه ز سفر جانب سرگشته خويش

آمد اينم عجب از طالع برگشته خويش

و در توضيح آن مينويسد« :ماه که از سفر باز آيد و طالع شود آماده نموده مصراع دويم را براي توريه».
صنعت ترشيح که در ابدعالبدايع (ص  )121با تعريف و شواهدي که ذيل آن آورده ،نشان ميدهد که تفاوتي با صنعت
«ايهام مهيا» ندارد .در تعريف ترشيح مينويسد« :چنان است که متکلم خواه صنعتي از بديع به کار برد و معني مراد مهياي آن
نيست پس لفظي آورد که آماده درج آن صنعت شود...
غالم نرگس «جادو» و چشم «خونريزت» جهان به شعبده بازي فلک به خونخواري (شهاب ترشيزي)
ايهام تناسب

در تعريف اين صنعت آوردهاند که يک يا دو کلمه در معناي مورد نظر نويسنده يا شاعر با کلمات موجود تناسبي ندارد .اما
در معنايي که مورد نظر نيست ،با برخي از کلمات موجود تناسب دارند .انوارالبالغه ،بيان بديع ،درراالدب و بديع وحيديان اين
صنعت را زيرمجموعه مراعات نظير ميدانند و شميسا ايهام تضاد را نيز از انواع ايهام تناسب ميداند .کزازي از آنجا که ممکن
است يک دو واژه داراي چنين صنعتي باشند ،ايهام تناسب را به گونه يک واژهاي و دو واژههاي تقسيم ميکند .شميسا اين
صنعت را از مختصات سبکي حافظ و سعدي ميداند .نمونهاي از اين صنعت از هنجار گفتار:
به

دست

کرم

آب

دريا

ببرد

به

رفعت

محل

از

ثريا

ببرد

مراد از آب ،قدر و منزلت است.
تبادر
شميسا در تعريف اين صنعت (ص  )106مينويسد :تبادر واژهاي از کالم واژه ديگري را که با آن تقريباً هم شکل يا هم
صدا است به ذهن متبادر کند .معموالً واژهاي که به ذهن متبادر ميشود با کلمه يا کلمات ديگري از کالم تناسب دارد .نمونهاي
از سپهري شاهد آورده:
«صبحها نان و پنيرک بخوريم» و در توضيح آن مينويسد :پنيرک که اسم گياهي است ،پنير را به ذهن متبادر ميکند.
محمدحسين محمدي در کتاب بالغت دقيقا همان تعريف شميسا را ميآورد و در ادامه ميگويد :اين صنـعت به تازگي مطرح
شده و از فروع ايهام است .اما اشارهاي نميکند که قبل از او شميسا آن را مطرح کرده است.
ايهام ترجمه

اين صنعت را ميتوان گونهاي از ايهام تناسب دانست .ابدع البدايع (ص )120در تعريف آن مينويسد :آن است که در کالم
الفاظي آورند که در لغت ديگر ترجمه لفظ سابق باشد و متکلم معني ديگر خواسته باشد .مؤلف از شعر عربي مثال آورده است.
الغصن شلخ و آب الماء منجمدا

و مر ً تسعون يوما باردا و سردا

در تعليقات کتاب (ص  )412در توضيح بيت آمده« :شاخ :خشک شد  /آب :شد ،برگشت /سرد :پي درپي /بهار :شکوفه/
فرداَ :به تنهايي .معني :شاخه خشک شد وآب يخ زد و نود روز سرد پي در پي گذشت.
ايهام تضاد

ايهام تضاد در کتب انوارالبالغه ،بيان بديع زيرمجموعه صنعت تضاد دانسته شده و در نگاهي تازه زيرمجموعه ايهام تناسب
جاي گرفته است .علت اين امر تفاوت ديدگاه کتابهاي بديعي به صنعت تضاد است که برخي آن را زيرمجموعه تناسب
ميدانند و برخي صنعتي مستقل به شمار ميآورند .دقت در تعريف ارائه شده نشان ميدهد که تفاوتي ظريف ميان آنها وجود
دارد به اين معني که کتبي چون انوارالبالغه ،بيان بديع ،هنجار گفتار و معالمالبالغه از آنجا که معناي مجازي را نيز در بر ساختن
ايهام شريک ميدانند ،ايهام تضاد را اينگونه تعريف ميکنند که يک يا دو واژه با توجه به معناي مجازي يا الزم معناي واژه
موجب ايجاد چنين صنعتي ميشود .مثال بيان بديع اين مصرع را در ذيل اين صنعت آورده:
گريه کردم چون سحر خنديد در روز وداع
واژه «خنديد» از نظر قاموسي يک معنا دارد که در اين معنا با واژه «گريه کرد» تضاد دارد که مراد گوينده نيست اما گوينده
واژه «خنديد» را در معناي مجازي «طلوع کردن» به کار برده است اما در کتب ديگر اين صنعت اينگونه تعريف شده که واژه
يا واژهها در معناي مورد نظر تضادي ندارد .اما در معـناي غير مراد با هم تـضاد دارند و شواهـدي که نشان دادهاند نشان ميدهد
که اين امکان در معناي قاموسي واژهها وجود دارد نه در معناي مجازي آنها .کزازي اين صنعت را به دو گونه يک واژهاي و دو
واژههاي تقسيم کرده است .نمونهاي از اين صنعت از معالمالبالغه:
هست شايسته گر چت آيد خشم

طاق

ابرو

براي

جفتي

چشم

«طاق» بدين معني در شعر آمده با جفت متضاد نيست لکن معني ديگر آن «فرد» باشد با «جفت» متقابل است.
در ذيل ايهام تضاد چند آرايه ديگر مطرح است:
الف)طباق معنوي

در ابدع البدايع (ص  )266اين صنعت آمده و در تعريف آن مينويسد :اين قسم را من استنباط کردم
کوتهنظران

کنند

حيف

است

تشبيه

به

سرو

بوستانت

( سعدي)
چون الزمۀ سرو بوستان بلند بااليي است با کوته نظران طباق دارد.
در هنجار گفتار (ص  )225آمده :هرگاه طباق از روي معني واقع شود نه از روي لفظ آن را طباق معنوي گويند ...نوعي از
طباق است که آن را خفي مينامند .آن عبارتست از جمع نمودن ميان دو معني که يکي از آن دو معني به نوعي متعلق به چيزي
باشد که آن چيز با آن معني ديگر تضاد داشته باشد مثل سببيت و لزوم و مانند اينها ...تمام شواهد که براي آن نقل ميکند
عربي است.
ب)تضاد لفظي

اين صنعت هم در ذيل ايهام تضاد قابل بحث است.

وحيديان (ص )74در تعريف آن مينويسد :تضاد لفظي که در حقيقت تضادي نيست جز اينکه شاعري براي زيباييآفريني
يک واژه يا دو واژه را در معني مجازي به کار ميبرد تا تضاد ايجاد شود.
برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم

يا رب زمن چه خاست که بي من نشست يار

برخاست و نشست در معني حقيقي با هم تضاد دارند اما در اين بيت «برخاست» به معني بيرون آمد به کار رفته و «نشست»
به معني قرار گرفت که با هم تضاد ندارند.
ج)طباق مجازي

هنجار گفتار  225در ذيل اين عنوان تمام مباحث مربوط به تضاد ،ايهام تضاد و ايهام معنوي و ...را در هم آميخته و در
تعريف طباق مجازي مينويسد :طباق مجازي آن است که معاني متضاده را به الفاظ مجاز ذکر نمايند...
از آن سرد آمد اين کاخ دالويز

که تا جا گرم کردي گويدت خيز

(نظامي)
مولف در ذيل طباق مجازي توضيحاتي اراده ميدهد که ربطي به آن ندارد« :و همچنانکه طباق در ايجاب واقع ميشود در
سلب نيز واقع ميشود و آن چنان است که در فعل از يک مصدر مشتق باشد يکي مثبت و يکي منفي يا يکي امر باشد ديگري
نهي...
حريف عهد مودت شکست و من نشکستم

حبيب بيخ ارادت بريد و من نبريدم

(سعدي)
ه) تدبيج

تدبيج در لغت تزيين کردن است و در اصطالح استفاده از رنگهاي مختلف در معناي مجازي است .اين صنعت در کتبي
آمده که صبغه عربي دارند و در بر ساختن ايهام تفاوتي بين معني مجازي و قاموسي قائل نيستند .از آنجا که رنگها هم در
بحث تناسب و هم در بحث تضاد قابل طرحند ،به بحث تدبيج در ذيل ايهام تناسب و ايها م تضاد هم اشارهاي ميشود.
برخي از کتب بديعي چون انوارالبالغه در ذيل انواع طباق به دو اصطالح تدبيج و غيرتدبيج اشاره کردهاند و نوشتهاند که
طباق غير تدبيج آن است که آن دو معني متقابالن از غير الوان باشند يا از الوان باشند ليکن نه به طريق کنايه و توريه.
نمونه صنعت تدبيج از هنجار گفتار:
دندان

نکني

سفيد

تا

لب

از

تب

نکنم

کبود

هر

دم

( خاقاني)
«دندان سفيد کردن» کنايه از خنديدن و «لب کبود کردن» کنايه از شدت تب کردن است.
راستگو اين صنعت را در ذيل همخواني و تناسب آورده و از انواع همخواني که نام ميبرد و به يک گونه آن که تناسب
رنگها است (تدبيج) اشارهاي دارد:
روزي که برف سرخ ببارد از آسمان

بخت سياه اهل هنر سبز ميشود

(صائب)
و) متزلزل

در تعريف اين صنعت آوردهاند که تغيير اعراب لفظ موجب انتقال معني از مدح به هجو يا از کفر به اسالم شود .اين مصرع
در حدائقالسحر (ص « :)78سخن هر سري را کند تاجدار» به نحوي در کتب ديگر تکرار شده که حرکت و سکون «ج» موجب

دو معنايي شدن کلمۀ تاجدار ميشود .در واقع وطواط به گونهاي تعريف کرده که تغيير اعراب موجب اختالف معنا از مدح به
هجو ميشود.
بيتوجهي به همين مفهوم عام موجب شده که کتاب ابدعالبدايع به دو صنعت مواربه و متزلزل اشاره ميکند با اذعان به
اينکه متزلزل قسمي از مواربه است.
مدارجالبالغه (ص  )113مي نويسد :اگر در اين صنعت مقصود مدحي باشد که شامل ذم هم تواند بود چه مضايقه والّا در
مدح ممدوح اين صنعت قبيح است و شاعر بايد رعايت اين معني را نمايد که چنين الفاظ در مدح در نيايد.
در فلسفۀ شکلگيري اين صنعت بايد گفت گريز از تنگناي احتمالي در مباحث اعتقادي و عقدهگشايي پنهان از ممدوح از
جمله موارد کاربرد اين صنعت است.
شميسا صنعت تبادر را که زيرمجموعۀ اين صنعت آمده در نگاهي تازه به بديع مطرح کرده است.
راستگو متزلزل و مواربه را مترادف گرفته و در (ص  )277مينويسد :آنچه بديعيان متزلزل و مواربه خواندهاند چيزي نيست
جز گونهاي دو گونهخواني .خواسته آنان از اين دو شيوه ،سخني است که با اندک دستکاري نوشتاري يا گفتاري به سخني ديگر
بدل شود .مثال ًاز ستايش به نکوهش واگردد.
ز) مواربه

در ابدعالبدايع (ص  )331آمده :مواربه در لغت به معني حيله کردن است .در نزد اهل بديع آن است که سخن گويند که از
جهتي محل اعتراض باشد پس از ابتدا راهي براي رفع اعتراض تفحص کرده باشند از تصحيف يا تبديل حرکات و ...مؤلف اين
صنعت را عامتر از متزلزل و مصحف ميداند.
راستگو (ص  )277آورده :از اين روي مواربه (حيله) خواندهاند که گوينده با آن حيلهاي ميانگيزد و گريزگاهي ميگذارد
تا اگر کسي بر سخن او انگشت گذارد ،بتواند آن را گونهاي ديگر بخواند و خود را از خطر برهاند.
بيت حافظ را مثال زده:
ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار

کان شحنه در واليت ما هيچ کاره نيست

هيچ کاره را ميتوان دو گونه خواند )1 :با مکث پس از «هيچ و» در اين خوانش «هيچ» قيد است و )2بيمکث تا «هيچ کاره»
با هم مسند باشد.
شبه ايهام
اين صنعت را کزازي (ص « )134ايهام گونه» مينامد .اين ايهام خاص کلماتي است که مرکبند به اين معني که با توجه به
کل کلمه و صرف نظر از حالت ترکيبي ،يک معنا و با توجه به اجزاي آن ،معناي ديگري را به ذهن ميآورد با توجه به آنکه
خوانش اين کلمات در حالت ترکيب يا تجزيه متفاوت است .شميسا (ص  )102و کزازي ايهام آن را ناشي از دوگانهخواني
ميدانند .بدايعاالفکار (ص  )111براي اين صنعت دو قسم قائل است« :اول آنکه لفظي مرکب را مفرد اعتبار توان کرد و چنانکه
در حالت اعتبار ترکيب معني از وي مفهوم گرديد و در حالت اعتبار افراد نيز معني حاصل شود .مانند:
مژده اي ارباب دل کارام جانها ميرسد

دل که از ما رفته بود اکنون به ما وا ميرسد

(خواجه سليمان)

«ماوا» را ميتوان «ما ،وا» هم خواند.
دوم آنکه معتبر در الفاظ ترکيب باشد و بس و تصور افراد آن نتوان کرد بر آن تقدير يا زيادت قصد توان نمود .مانند:
باد گرد راه او ميآورد از گرد راه

تحفه ميبخشد به راه آورد هر جا ميرسد

لفظ «از گرد» شبه ايهام است و دو معني ظاهر دارد.
اتساع
در ابدعالبدايع (ص  )33و هنجار گفتار (ص  )267در تعريف آن نوشتهاند که اتساع سخني است که باب تأويل ،اراده معاني
متعدد و احتماالت در آن باز است و هريک از اين معاني نيز مناسب و مستحسن است.
راستگو (ص  )263اين صنعت را کم و بيش برابر گونهاي از ايهام با نام ايهام «توازي معنايي» ميشمرد .يعني گستره سخن
را فراختر ساختن و بدان چند روي و سوي بخشيدن.
دي ميشد و گفتم صنما عهد به جاي آر

گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست

(حافظ)
عبارت «در اين عهد وفا نيست» دو معني ميپذيرد )1 :در اين روزگار وفا نيست )2.در اين پيمان وفا نيست

اتفاق
در ابدعالبدايع (ص  )33و هنجار گفتار (ص  )271در تعريف اين صنعت آمده که اسمي بر سبيل اتفاق به دست متکلم افتد
که با معناي مورد نظر وي مناسبت لطيف داشته باشد .اين اسم ممکن است اسم شاعر يا اسم ممدوح باشد .سرمد کاشي
ميگويد:
عمري بايد که يار آيد به کنار

اين دولت سرمد همه کس را ندهند

با توجه به توضيح و مثال باال اين صنعت ،صنعت مستقل نيست و همان ايهام در تخلص با نام شاعر يا ممدوح است.
اين نوع ايهام را راستگو با نام ايهام «نام واژهاي» ياد ميکند و در ذيل ايهام تناسب يا اشاري يا ايهام توازي معنايي قرار
ميدهد .با اين توضيح که بيشترينه نام واژهها در اصل اسمها و صفتها و ...هستند با معناي شناخته شده و اگر از سوي اهل
زبان براي ناميدن اشخاص و اشيا نيز به کار رود ،دو رويه و دو سويهاند و در ذيل چند معنايي و ايهام جاي ميگيرند (راستگو،
)112 :1379
ساقي چو يار مه رخ و از اهل راز بود

حافظ بخور باده و شيخ و فقيه هم

(حافظ)356 :
«حافظ» هم واژه است و به معني اصطالحي حافظ قرآن و حديث و هم نام واژه يعني نام شعري (=تخلص) خواجه
شمسالدين محمد ،اما همين واژه در بيت ديگر از حافظ:
حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگرچه صنعت بسيار در عبارت کرد

(همان)147 :

پذيراي معني اصطالحي حافظ قرآن و حديث نيست ،تنها به قرينه همنشيني با واعظ با ايهام تناسب و اشاري يادآور است.

اشتراک
در ابدعالبدايع ( )62در تعريف اين صنعت مينويسد :اشتراک آن است که متکلّم لفظ مشترک اصلي يا غيراصلي را که داراي
معناي متعدده باشد بياورد و ذهن سامع به سوي غيرمعني مقصود توجه کند پس براي رفع اشتباه توضيح مراد نمايد .تمام شواهد
کتاب عربي است جز اين بيت که از مولف است:
صبحگاهان بود و با احباب رطلي ميزديم

جام لبريز «از کف خضر مبارک» پي زديم

اشتراک همان ايهام است که دو گانگي معنايي آن را شاعر خود توضيح ميدهد.
سحر حالل

اين صنعت در بدايعالصنايع (ص « )263تجاذب» نيز خوانده شده و در ذيل عنواني از اين صنعت بحث کرده که خاستگاه
آن را نشان ميدهد :در بيان آنچه فصحاي عرب آن را در محسنات کالم اعتبار نکردهاند و نامي ننهاده و شعراي عجم از آن
جمله شمردهاند .بنا بر اين صنعت را بر ساختۀ ايرانيان ميدانند و در تعريف آن گفته شده لفظي در محل اتصال دو جمله به
گونهاي به کار رود که هم با جملۀ قبل و هم با جملۀ بعد ارتباط معنايي داشته باشد.
کزازي (ص  )149اين صنعت را به ايهام نزديک ميداند .و راستگو اين صنعت را کم و بيش برابر با «ايهام ساخـتاري»
ميداند .و در ادامه مطلب ميآورد :البته سحر حالل گستره تنگتري دارد و چنانکه گفتهاند ،اين است که ساختار سخن به
گونهاي باشد که واژهاي را بتوان با دو پاره از آن در پيوند دانست.
(راستگو)269 :1382،
بدايعاالفکار (ص  )149اين بيت سلمان را به عنوان شاهد مثال آورده و راستگو هم اين بيت را با توضيح آورده:
هست در من آتشي روشن نميدانم که چيست

اين قدر دانم که همچون شمع ميکاهم دگر

(سلمان ساوجي)
واژه «روشن» را با دو پاره سخن ميتوان پيوند داد  :)1در من آتشي روشن است )2 .در من آتشي است ،روشن (به روشني)
نميدانم چيست.
کزازي اين آرايه را به ايهام نزديک ميداند .بدايعاالفکار (ص  )149در باب وجه تسميه اين صنعت مينويسد« :اين صنعت
را سحر ح الل به واسطه آن گفتند که سحر اظهار چيزي غريب و عجيب است اما اينجا ايراد لفظي و القاع (؟) او در موقعي
مستحسن شبيه است به سحر در غرابت و سبب تعجب طباع ميشود ليکن در شعر اين را حالل دانستهاند.
سحر حالل همان بحث نحوه خواندن کلمهها و جملههاست.
بوقلمون

هنجار گفتار (ص  )267در تعريف اين صنعت مينويسد :اين صنعت چنان است که لفظي معاني متعدده داشته باشد به
حسب لغات مختلفه و اراده هر يک از آن معاني در کالم صحيح باشد .و اين مثال را آورده:
پيلتن شاهي و بسيار است بارت بر سرير

زين مرنج اي ابر باغ ار گويمت بسيار بار

بار در عربي به معني نيکوکار و در فارسي به معني بارندهو ميوه است و اراده هر يک در شعر صحيح باشد ...اين صنعت

همان ايهام است که گهگاه آميختگي لغات فارسي و عربي زمينه آن را فراهم ميآورد .اين بيت در بدايع االفکار (ص  )109با
نام «ايهام ذوالوجوه» آمده.
استخدام

استخدام که کزازي «گمارش» مينامد داراي دو تعريف است .در کتبي چون انوارالبالغه ،بيان بديع ،معالمالبالغه و معاني
بيان که صبغه آنها آشکار است استخدام را اينگونه تعريف کردهاند که کلمه داراي دو يا چند معني حقيقي يا مجازي باشد و
به گونهاي به کار رود که از لفظ يک معني و از ضميري که به آن بر ميگردد معني ديگر اراده شود ،يا از يک ضمير يک معنا و
از ضمير ديگر معناي ديگري ارائه شود.
کزازي (ص )142مينويسد :که آزاد بلگرامي اينگونه را «استخدام مضمر» خوانده است .و در ادامه ميگويد :و منشاء اين
معني خصوصيت زبان است.
تعريف ديگر در کتاب ابدعالبدايع (ص )48آمده است که کلمه دو يا چند معنايي به گونهاي به کار ميرود که با توجه به
کلمات موجود در سخن معاني متعدد منظور نظر باشد .اين معنا را آزاد بلگرامي «استخدام مظهر» مينامد.
نگاهي تازه ،بديع کزازي و وحيديان و هنر سخنآرايي به نزديکي اين صنعت به ايهام اشاره کردهاند .وحيديان تقريباً عوامل
زيبايي ايهام را چون دو معنايي بودن ،دو بعدي بودن و ايجاز و به تأمل واداشتن مخاطب در ذيل استخدام نيز تکرار ميکند.
نگاهي تازه (ص  )103در باب تفاوت اين دو صنعت مينويسد :استخدام معموالً با ايهام خلط ميشود .فرق آن با ايهام اين
است که در ايهام اگر فقط يک معني واژه را در نظر بگيريم جمله معني دارد .اما در استخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم.
راستگو (ص « )272استخدام» را در ذيل چند رويهآرايي و چند پيوندي آورده :چند پيوندي يعني اين که يکي از سازههاي
(اجزا) سخني با دو پاره از همان سخن در پيوند باشد و در پيوند با هر يک از آنها معني ديگري داشته باشد.
و گونه ديگر آن را چنين عبارت ميکند :از واژهاي چندمعنايي ،يکي از معاني آن خواسته شود و از ضمير يا شناسهاي که
بدان پيوند دارد معني ديگر؛ براي نمونه:
اميدهست که روي مالل در نکشد

از اين سخن که گلستان نه جاي دلتنگي است

همايونش

به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگي است

عليالخصوص

که

ديباچه

(گلستان :ص )55
قصدالمعنيين

هنجار گفتار (ص  )245با نام ذوالمعنيين از اين صنعت ياد ميکند .اين صنعت همان استخدام است .ابدعالبدايع (ص )289
در تعريف آن مي نويسد :قصدالمعنيين يا قصد وجهين آن است که لفظي را گويند و دو معني يا زياده از آن اراده نمايند و قراين
و ماليمات هر دو معني را بياورند و فرق آن با توريه اين است که در توريه يک معني اراده شد و در اينجا هر دو مراد است.
هنجار گفتار در تعريف ذوالمعنيين مينويسد و آن عبارت است از اينکه از لفظ دو معني يا بيشتر اراده شود و در استعمال
واحد.
برخي از شواهد دو کتاب در غالب کتب بديعي از جمله فنون بالغت در ذيل استخدام آمدهاند مثال اين بيت زير از سعدي
که در ابدعالبدايع ذيل اين صنعت آمده:
باز آ که در فراق تو چشم اميدوار

چون گوش روزهدار بر اهلل اکبر است

(سعدي)

و يا اين بيت سعدي در هنجار گفتار آمده:
شنيدم

که

جشني

ملوکانه

ساخت

چو چنگ اندر آن بزم خلقي نواخت

با توجه به اينکه صنعت استخدام در هنجار گفتار نيامده ميتوان گفت که مؤلف اين کتاب ،اين صنعت را مترادف استخدام
به کار برده اما در ابدع البدايع (ص  )289هر دو صنعت در دو عنوان جداگانه ذکر شدهاند که نشان ميدهد مؤلف بين استخدام
و اين صنعت تمايزي قائل بوده است.
خياله

در کنزالفوايد (ص  )38از اين صنعت نام برده شده است .هرچند تناسبي بين تعريف داده شده و شاهد ارائه شده وجود
ندارد اما ميتوان گفت که مولف کنزالفوايد اين اصطالح را معادل استخدام به کار برده است و در اين صورت او اولين کسي
است که از صنعت استخدام با نام «خياله» سخن گفته است .تعريفي که ارائه ميدهد تعريف ايهام است و مثالي که ميزند داراي
صنعت استخدام است « :خياله آن باشد که شاعر در سخن معنيي انگيزد که خاطر شنونده بر معني ظاهر رود و مقصود گوينده
جز آن باشد .و مثالي که ميزند:
نخل باالي تو کرديم نهان اندر دل

گر بود بخت مساعد به بر آيد روزي

که مقصود شاعر آن نيست که نخل باال به بار آيد بلکه به کنار آمدن مطلوب است .بر خالف توضيح مولف هر دو معني هم
زمان ميتواند منظور باشد بنابراين استخدام است.
ايهام مرکب

اين صنعت که کزازي آن را «ايهام آميغي» مينامد نوعي آميختگي بيان و بديع است و البته بازي با الفاظ و حروف جهت
مضمونسازي .کزازي تحت تأثير بدايعاالفکار به اين صنعت اشاره کرده .در بدايعاالفکار (ص  )112در تعريف آن آمده :از
صنايع مجدّده است و آنچنان باشد که شـاعر حرفي چند مفرد ذکر کند که از تشبيه يا غيره حاصل کرده باشد و از آن حرفها
ترکيبي سازد که سامع در گمان افتد که غرض او همين ترکيب است و بس و نه چنان باشد ،بلکه معنيي که از آن مرکّب حاصل
ميشود مطمح نظر اعتبار او باشد .شاهد مثال از کمال خجندي آمده:
دال زلف و الف قامت و ميم دهنش

سه دامند و بدان صيد جهاني چو منش

غرض شاعر نه ترکيب اين سه حرف بوده است با هم تا تلفظ دام حاصل شود بلکه مراد او اين مرکّب است با معنيي که از
او حاصل ميشود که آن صيد کردن جهاني است.
ايهام تشابه

مؤلف هنجار گفتار ( )290مينويسد :اين صنعت را نيز ارباب صناعت بديع ذکر ننمودهاند و آن چنان است که کالم موهم
شود مشابهت چيزي را به چيزي و حال آنکه مشابهت نباشد.
خود سرير سليمان به باد رفتي و بس

که هر کجا سريري است ميرود بر باد

(سعدي)
محتملالضدين

اين صنعت المتحملبالمعنيين ،المحتملللضّدين ،ذووجهين ،توجيه ،ابهام و دو رويه نيز خوانده ميشود .در تعريف آن
نوشتهاند که سخني است که محتمل دو معناي متضاد (مدح و هجو ،مدح و ذم ،هزل و جد) باشد.

بدايعاالفکار (ص  )126نيز بين آن دو تمايز قائل شده :محتملالضدين محتمل مدح و ذم باشد و ذووجهين محتمل هر دو
نبود بلکه نکتهاي در او مضمر باشد به وجهي مخالف معني مقصود و به وجهي موافق آن و ادراک آن به ذهن مميز متعلق است.
نزديکي اين صنعت به ايهام نيز نکتهاي است که برخي از کتب بديعي بدان اشاره کردهاند .کتبي چون انوارالبالغه ،بيان بديع،
معاني بيان (ص  ،)220بديع کزازي (ص  ،)145بديع وحيديان (ص  )139به ارتباط اين دو صنعت (محتملالضدين و ذو
وجهين) پرداختهاند.
انوارالبالغه (ص  )348و بيان بديع  ،120متشابهات قرآني را جز توجيه ،توريه و ايهام دانستهاند چرا که در متشابهات قرآني
نيز احتمال وجوه معنايي متعدد است پس اگر احتماالت ارزش مساوي داشته باشند از نوع توجيهاند و در غير اين صورت از
قبل توريه و ايهام.
معاني بيان به نقل از مفتاحالعلوم سکاکي مينويسد :سکاکي در مفتاحالعلوم و متشابهات قرآن را داخل در اين نوع دانسته
ولي فرق متشابهات قرآن با توجيه اين است که در متشابهات احتمال دو وجه مختلف است ولي اين دو وجه با هم تضادي
ندارند با اينکه يکي مدح و ديگري ذم باشد بلکه يکي قريب و ديگري بعيد است ولي در توجيه دو وجه احتمالي با هم متضاد
و احياناً متساوي هستند
کزازي نيز بين ذووجهين (دو رويه) و ابهام (دوگانه) تمايز قائل شده و در ضمن آن به چگونگي پيوند آنها با ايهام اشاره
ميکند .در «دوگانگي» زمينۀ معنايي يکسره دگرگون ميشود اما در «دو رويگي» ساخت جمله به گونهاي است که از آن دو معنا
ميتوان ستاند .به گفتۀ ديگر دورويگي ايهامي است در جمله .اين آرايه را «ادماج» نيز ناميدهاند .کزازي منبع سخن خود را ذکر
نکرده به اين معني که در هيچ يک از کتبي که مورد بررسي قرار گرفتهاند «ادماج» مترادف «دو رويگي» نيست.
وحيديان نيز مانند کزازي معتقد است «که محتمل ضدين در حقيقت همان ايهام است با اين تفاوت که دو معني آن ضد هم
باشد و کم اتفاق ميافتد ».اگر ايهام را خاص واژه ندانيم و آن را در گسترۀ جمله نيز صادق بدانيم ميتوان اين صنعت را همان
ايهام دانست( .وحيديان)139 :1383 ،
مدارجالبالغه (ص  )45مي نويسد :در مدح و در غزل اين صنعت پسنديده نيست مگر در جايي که شاعر بخواهد طيبتي
کند.
و همايي (ص  )326نيز آگاهانه بودن و وقوف گوينده را شرط اصلي اين صنعت ميداند و مينويسد اگر در ضمن مدح،
سخن به گونهاي گفته شود که مفهوم ذم را نيز القا کند و يا بر عکس ،در ضمن ذم سخن به گونهاي گفته شود که مفهوم مدح
را نيز القا کند پسنديده نيست .نزديکي محتوايي صنايع موجب ظهور و بروز چنين آشفتگيها در عرصۀ بديع شده است .گاه
اين اختالفات به جايي ميرسد که در مييابيم که برخي از مترادفات ديگر اين صنعت در معناي ديگري به کار رفته است .مثالً
توجيه در هنجار گفتار مترادف ايهام تناسب است.
راستگو (ص  )266ايهام و توجيه و ذووجهين و محتملالضدين را گونهاي از چند معنايي ميداند و آنچنان است که سخن
به گونهاي باشد که دو يا چند معني ناساز از گونه ستايش و نکوهش و ...را برتابد.
خانههاشان

بلند

و

همت

پست

يا رب اين هر دو را برابر کن

پذيراي دو معني ناساز است  )1يا رب خانههاي بلندشان را به پستي همتشان فروکش  )2يا رب همتهاي پستشان را به
بلندي خانههاشان برکش.

ابهام

کزازي (ص  )144اين صنعت را در عنوان مستقل آورده و «دوگانه» خوانده است .ولي بعضي از کتب بديعي از اين صنعت
در ذيل محتملالضدين بحث کردهاند.
اگرچه اين صنعت را در رديف محتملالضدين آوردهاند و از ابهام کمتر سخن گفتهاند ،در حالي که ابهام زاييده زبان ادبي
است؛ به دليل آن که در ادبيات زبان صرفا وسيلهاي براي برقراري ارتباط نيست .مادهاي براي هنرآفريني و خالقيت فکري است.
به اين خاطر است که استفاده ادبيات؛ به خصوص شعر به عنوان رستاخيز کلمات از زبان ،همواره با دستکاري و عادتشکني
و نوآوري همراه است .ابهام در نظريههاي ادبي جديد برخالف ديدگاه قدما نکوهيده نيست ،بلکه ارزش محـسوب ميشود.
(شيري )17 :1390،در گذر زمان ذوق زيـباييشناسي مردم به تدريج به جانب ابهام و چندمعنايي متمايل شده است .تا آنجا که
نظريهپردازان ادبي ،قرن بيستم مي گويند :ابهام جوهره ادبيات است و ارزش هنري و راز ماندگاري آثار جاودانه بسته به ميزان
ابهام نهفته در آن است .اگر ابهام را از متنهاي ادبي اصيل حذف کنيم ،گوهر ادبي آن را کنار گذاشتهايم .ابهام با شرکت دادن
خواننده در آفرينش معنا ،نوعي تعامل ميان خواننده و متن ايجاد ميکند( .فتوحي)17 :1387 ،
ابهامهاي ژرف مولود معاني بزرگاند و معاني بزرگ ،زمينه هنريتري براي خلق ابهام و به تبعيت از آن فعالسازي ادراک
و تقويت ذهن را فراهم ميکند( .همان)32 ،
در ايران نخستين تقسيمبندي از ابهام را دکتر فرشيد و رد بيان کرده است .از نظر وي هفت نوع ابهام داريم :ابهام رمزي و
کنايي ـ ابهام فني ـ ابهامات شاعرانه ـ ابهام از طريق بعضي از صنايع شاعرانه و آرايشهاي ادبي ـ ابهام کهنگرايانه ـ ابهام از
طريق به هم ريختن ساختمان دستوري ـ ابهام در به کار بردن عناصر تيره زبان( .فرشيدورد،1363 ،ج)689 :2
در کتابهاي بديعي در ذيل ابهام از چند صنعت بديعي نام ميبرند چون :تاکيدالمدح بما يشبه الذم ،تاکيدالذم بما يشبهالمدح،
تذنيب ،تحويل ،استدراک و ...ما در اينجا به دو مورد اول کوتاه ميپردازيم که با ايهام وجه مشترک بيشتري دارد.
تاکيد المدح بما يشبه الذم

اين صنعت را که کزاز (ص « )145ستايش ماننده به نکوهش» مينامد آن است که در ضمن مدح کسي با استفاده هنرمندانه
از ادات استثنا و استدارک ،وانمود کنند که قصد ذم او را دارند و به اين طريق زمينه مبالغه و تاکيد مدح را فراهم آورند.
بدايعالصنايع اين صنعت را در غير مدح و ذم نيز قابل تعميم ميداند و مينويسد :و بدان که مثل صنعت تأکيدالمدح بماشبه
الذّم در غير مدح و ذم نيز ميباشد .همين نکته است که دکتر شفيعي (ص  )311موسيقي شعر به خوبي دريافته و ميگويد :اين
صنعت را محدود در قلمرو مدح و ذم کردن از کارهاي خندهدار قدما است و سپس شعر حافظ را مثال آورده:
کردهام توبه به دست صنم بادهفروش

که دگر مي نخورم بيرخ بزمآرايي

عبارت« :کردهام توبه» و «دسـت صـنم بادهفروش» و نيز «دگر مي نـخورم» و «بي رخ بـزمآرايي» خالف انتظار معمول است
و همين کوششي که ذهن براي رسيدن به دو سوي گفتار ميکند ،نوعي تقابل را همراه دارد.
انوارالبالغه (ص  )345اين صنعت و صنعت «تاکيد الذم بما يشبه المدح» را در ذيل «تاکيد شي بما يشبه بنقيضه» آورده و
مينويسد «بدان که اکثر علماي اين فن هر يک از تاکيد المدح بما يشبه الذم و تاکيد الذم بما يشبه المدح را نوعي علي حده از
محسنات معنويه شمردهاند.
فنون بالغت (ص  )304و درراالدب (ص )204در ضمن توضيحات خود به شيوههاي مدح اشاره ميکنند که در فهم اين

صنعت مؤثر است به اين معني که مدح کسي يا با بر شمردن صفات پسنديده ميسر ميشود يا از طريق سلب صفات مذموم از
او که در اين صنعت از اين دو نکته به گونهاي هنرمندانه استفاده شده است.
اين صنعت نيز به صنايع بديعي ديگر شباهت دارد که برخي از کتب بديعي بدان پرداختهاند .از آنجا که ساختار جملههايي
که داراي اين صنعتاند با استثنا و ادات آن قرين است در بدايعالصنايع (ص  )176و کزازي (ص  )145به شباهت اين صنعت
به ايهام اشاره دارد .و شميسا (ص  )108نيز به پيوستگي اين صنعت و صنعت استدراک اشاره کرده است .وحيديان (ص )103
به پيوند اين صنعت با استثناي منقطع اشاره ميکند.
تأکيد الذم بما يشبه المدح

مغالطه ،مغلطه ،هجاء فيمعرض المدح ،هجو في المدح و نکوهش ماننده به ستايش نامها و گونههاي اين صنعت است.
ابدع البدايع با وجود آنکه دو اصطالح تأکيد الذم بمايشبه المدح و هجاء في معرض المدح را مترادف ميداند امّا در دو عنوان
جداگانه نيز به هريک پرداخته است.
اين صنعت در درّۀ نجفي (ص  )175آمده :عکس صنعت تأکيد المدح بمايشبه الذم است .در اين صنعت گاه به جاي استفاده
از ساختار نحوي و بهرهگيري از ادات استثناء و استدارک از تلميحاتي بهره ميگيرند که فهم آن از عهدۀ هر کس بر نميآيد.
اين صنعت همانگونه که در تعريف مدارج البالغه (ص  )124آمده در مطايبات کاربرد بيشتري دارد و با مديحهپردازي
سازگار نيست .مدارجالبالغه مي نويسد :اين هم صنعتي نيست که به کار فصاحت و بالغت آيد و دخيل در مداحي باشد چون
در ضمن صنايع بود بدان اشارتي نمود.
وحيديان (ص  )101نيز به کاربرد اين صنعت در شوخيها و لطيفهها اشاره ميکند و اساس آن را ايهام ،استثناي منقطع و
متناقض نما ذکر ميکند و غير منتظره بودن ،آشناييزدايي و وجود ايهام را عامل زيبايي اين صنعت ميداند که البته ميتوان
فريب هنري مخاطب را نيز بدان افزود.
را

گرسنه

به

سر

بردم

گرچه چيزي نخورده بودم دوش

روز

حاش هلل که نيم معتقد طاعت خويش

اين قدر هست که گاهي قدحي مينوشم

انواع ديگري از ايهام از ديدگاه معاصرين
با مالحظۀ نمونههاي ايهام در ادب پارسي که معاصرين به آن پرداختهاند ،درمييابيم که انواع ايهام بسيار فراتر از تقسيم-
بنديهاي پيشينيان است .اين امر در گذشته ناشي از محدود کردن ايهام در چند معنايي واژگان و در نظر گرفتن نيت شاعر بوده.
اما ايهام در نگاه معاصرين که از ديد زبانشناسي به بالغت نگريستهاند ،انواع ايهام را فراتر از چند معنايي واژگاني ،بررسيدهاند.
سيد محمد راستگو در کتاب «ايهام در شعر فارسي» طرحي که ارائه داده به اين شکل است:
 1ـ ايهام چند معنايي (=توازي)
الف )ايهام توازي واژگاني (= سازهاي)

دي ميشد و گفتم صنما عهد بجاي آر

گفتا غلطي خواجه درين عهد وفا نيست

(ديوان :ص )90
واژه «عهد» با دو معني پيمان و روزگار ،عبارت «در اين عهد وفا نيست» را پذيراي دو مفهوم ساخته و دو زير ساخت ذهني

و فکري را در يک روساخت عيني و لفظي شکل داده است ،اينگونه:
در اين عهد وفا نيست :الف) دراين روزگار وفا نيست = مردم اين روزگار بيوفايند؛ ب) در اين پيمان وفا نيست = پيماني
که تو از آن سخن ميگويي وفاپذير نيست.
ب) ايهام توازي ساختاري (چندساختي)

اميد در شب زلفت به روز عمرنبستم

طمع به دور دهانت ز کام دل ببريدم

(همان)337 :
ژرفساخت معنايي آن ،اين

طمع کردن به دور دهان تو مرا از رسيـدن به کام دل بازداشـت و ناکامم ساخت؛ و هم ميتوان «طمع» را مفعول و «م» را
فاعل شمرد ،و ژرفساختي اين گونه:
من طمع کردن به دور دهان تو را از ميان آرزوهاي دل بيرون کردم و از رسيدن به چنين آرزويي نااميد شدم.
ج) ايهام توازي سازهاي – ساختاري

صوفي که بي تو توبه ز مي کرده بود دوش

بشکست عهد چون در ميخانه ديد باز

(همان)279 :
واژه «باز» ميتواند قيد تکرار باشد و به معني «دوباره» همانگونه که ميتواند تميز و مکمل فعل (= مفعول دوم) باشد و به
معني «گشاده» و همين دو ساختگي و دو معني پذيراي واژه «باز» است که روساخت اين بيت را به دو ژرفساخت تحليلپذير
ميسازد:
 1ـ صوفي که ...چون در ميخانه را گشاده ديد ،توبه خود را شکست.
 2ـ صوفي که ...چون دوباره در ميخانه را ديد ،توبه خود را شکست.
 2ـ ايهام کنايي
از نسيم خاک کويت خار در پاي گل است

وز هواي مهر رويت تاب در روي مه است

(ناصر بخارايي ،ديوان )179:
خار در پاي گل :الف) معني ترکيبي :گل در رنج و اندوه است .ب) معني تحليلي :خاردار بودن شاخههاي گل
 3ـ ايهام استخدامي
حافظ از دولت وصل تو سليماني شد

يعني از وصل تواش نيست بجز باد به دست

(حافظ)76 :
عبارت «باد به دست بودن» يک بار اما در پيوند با دو چيز :سليمان و حافظ ،به کار رفته است :در پيوند با سليمان به معني
«بر باد دست داشتن» و در پيوند با حافظ به معني «دست خالي بودن».
 4ـ ايهام گونه گونخواني( :با تغيير تکيه ،تغيير حرکت ،مکث)
اال اي همنشين دل که يارانت برفت از ياد

مرا روزي مباد آن دم که بي ياد تو بنشينم

(ديوان)372 :
واژه «روزي» را با «ي» وحده نکره و با تکيه در هجاي آغازين ميتوان خواند ،به معني آن روز يا يک روز ،و هم با «ي»
نسبت اسمساز و با تکيه در هجاي پاياني ميتوان خواند ،به معني بخت و قسمت ،تا روساخت سخن اين دو ژرفساخت را
بپذيرد:
 1ـ اميدوارم آن روز که بيياد تو بنشينم براي من پيش نيايد.
 2ـ اميدوارم لحظهاي که در آن لحظه بيياد تو بنشينم قسمت و روزي من نگردد.
 5ـ ايهام اشاري
يوسف مصري ما را چو به بازار برند

اي بسا جان عزيزش که خريدار آيد

(خواجو ،ديوان)684 :
محور ايهام« :جان عزيز» الف) معني اصلي :جان گرامي؛ ب) معني ايهامي :اشاره به اين که عزيز مصر خريدار يوسف بود.
 6ـ ايهام ترادف
ماه کنعاني من مسند مصر آن تو شد

گاه آن است که بدرود کني زندان را
(همان)29 :

از واژه « گاه» که واژههاي چند معنايي است ،معني «هنگام» خواسته شده است ،اما همين واژه در معني «تخت» با واژه
«مسند» از همين بيت ترادف و هممعنايي دارد.
 7ـ ايهام پارادکس
خسرو از شکر شيرين به همه عمر نيافت

آن حالوت که ز شور شکرت يافتهام

(همان)732 :
که از «شور» شوق و هيجان و از «شکر» لب معشوق خواسته شده است و پيداست که با اين معاني ترکيب «شور شکر»
پارادکسي نيست .اما همنشيني اين دو واژه به ويژه اضافه «شور» به «شکر» مفهوم پارادکسي دارد.
 8ـ ايهام جناس
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو

يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو

(همان)430 :
واژه «خويش» به معني «خود» است که واژه «خيش» که گونهاي ابزاراست را فرا ياد ميآورد.
 9ـ ايهام جناسگونه گونخواني
بيا که قصر امل سخت سست بنياد است

بيار باده که بنياد عمر بر باد است

(همان)171 :
امل /عمل
 10ـ ايهام اشتقاقي
ميجست از سحاب امل رحمتي ولي

جز ديدهاش معاينه بيرون نداد نم

(همان)356 :
معاينه :الف) معني اصلي :رو به رو ،عينا؛ ب) معني ايهامي :مشتق از «عين» و مترادف با «چشم و ديده».
 11ـ ايهام شبکهاي
نقد دلي که بود مرا صرف باده شد

قلب سياه بود از آن در حرام رفت

(همان)107 :
«قلب سياه» :با دو معني :دلآلوده و سکه تقلبي يک کانون ايهام است و در «در حرام رفت» نيز با دو معني :در راه حرام
خرج شد؛ به کار حرام پرداخت .کانون دوم ايهام است.
 12ـ ايهام نام واژهاي
راستي

خاتم

فيروزه

بواسحاقي

خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود

(همان)222 :
«خاتم فيروزه بو اسحاقي» روي هم کنايتي است از دولت مستعجل شاه شيخ ابو اسحاق ،اما با ايهام اشاري و تناسب ،يادآور
فيروزه ابواسحاقي (که گونهاي مرغوب فيروزه بوده) نيز هست.
 13ـ ايهام تناسب
ذکرش به خير ساقي فرخنده فال من

کز در مدام با قدح و ساغر آمدي

(همان ،ديوان)451 :
واژه «مدام» در معني «باده» با قدح و ساغر و ساقي تناسب دارد ،به معني «پيوسته» بکار رفته است که در اين معني با قدح
و ساغر و ساقي تناسب ندارد.
 14ـ ايهام تضاد
آشنايي نه غريب است که دلسوز من است

چون من از خويش برفتم دل بيگانه
بسوخت

(همان)14 :

واژه «غريب» در معني «بيگانه» با واژه «آشنا» از همين بيت ،تضاد دارد ،در معني عجيب و شگفت که با آن تضاد ندارد به
کار رفته است.

نتيجه
ايهام با تمام گونها و شکلهايش مجموعهاي است از اليههاي پيدا و پنهان سخن .اليه پيدا همان است که در سخن ميآيد
و به طور مستقيم در زنجيره زباني مي نشيند اما اليه پنهان همان است که در سطحي فراتر از زنجيره واژگاني جاي ميگيرد و
حرفهاي نگفته بسياري در آن اليه جاي ميگيرد.
در خصوص انواع ايهام و سير آن تا پيش از دوران اخير ،تقسيمبنديهايي بوده است که اصل آن از کتاب البديع ابن معتز،
نوشته شده در سده چهارم به زبان عربي آغاز ميشود و تا روزگار معاصر نيز همان تقسيمبندي ها تکرار شده است .کتابهاي
بديعي معاصر برخي به انواع ايهام اشاره ميکنند ،مانند معالمالبالغه محمد خليل رجايي و بدبع کزازي و برخي ديگر تقسيمبندي
براي انواع ايهام ذکر نميکنند مانند فنون بالغت همايي و نگاهي تازه به بديع شميسا و بديع از ديدگاه زيباشناسي وحيديان
کاميار .در اين ميان سيد محمد راستگو ،در هنر سخنآرايي هرچند تعريف سنتي ابنمعتز را حفظ کردهاند اما تقسيمبندي متفاوتي
از ايهام ارائه کرده که سير کاملتر انواع آن را در کتاب «ايهام در شعر فارسي» ميبينيم .عالوه بر اين اين پژوهش تبيين نموده
است کهبسامد ايهام در کتب بالغي در دورههاي مختلف متغير بوده است و هريک از تقسيمبنديها با نگرش به تقسيمبنديهاي
کتب پيشين صورت پذيرفته است و شواهد و مصاديق به کار رفته نيز در آثار مذکور برگرفته و متاثر از آثار و يا اثر پيشين
ميباشد .ما هم اشارتي هر چند مختصر به انواع گونههاي مطرح شده در اين کتاب کردهايم .جدا از بالغيون و ادبا ،زبانشناسان
نيز سعي در توصيف شيوههاي بيان ادبي با روشها و مفاهيم خود دارند و از اين رو ميتوان در تبيين کارکردهاي بالغي ايهام
از مفاهيم ويژه زبانشناسي همچون برجستهسازي و آشنازدايي و ابهام و ...ياري جست که صفوي در کتاب از زبانشناسي به
ادبيات خيلي مختصر به آن پرداخته و جا دارد پژوهشي جامع در اين زمينه صورت گيرد.
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