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چکیده
هدف از نگارش این مقاله بررسی ایهام تناسب و 

ایهام . کارکردهاي آن در اشعار سلمان ساوجی است
ي سبکی شعر سلمان است تناسب مهمترین مختصه

اي ایجاد ابهام هنري، موسیقی شعر، از آن برکه
سازي معنا، گسترش زبان، تزئین هنري و برجسته

اي در ایهام تناسب به گونه. انسجام بهره برده است
توان دو معنی شعر سلمان به کار رفته است که می

دور و نزدیک در ایهام را مد نظر داشت یا این که 
راه هم. انتخاب یکی از دو معنی بسیار دشوار است

شدن ایهام تناسب با صنایع بدیعی همچون تضاد و 
آمیزي، و صورخیالترادف، تلمیح، تشخیص و حس

کنایه، موجب شده است تشبیه، استعاره، مجاز و
زبان شعر سلمان از زبان نثر فاصله بگیرد، ظرفیت 
زبان شعر وي براي برانگیختن عواطف خواننده باال 

در کنش خواندن و رود و با توجه به این که خواننده
یابد، به یک خواننده  فعال خلق معنا مشارکت می

.تبدیل شود و در نتیجه به التذاذ هنري دست یابد
.هنريابهامتناسب،ایهامسلمان،:هاواژهکلید

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد١
foroozandeh@sku.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد٢
sadeghiesma@gmail.com

دانشجوي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد ٣
zaheri_1388@yahoo.com

دانش آموخته ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد٤
aminbanitalebi@yahoo.com

Ambiguity and its functions in the
lyrics of Salman Savoji
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Abstract
“Ambiguity” have an important role in
enhancing the quality of the poems.
Salman Savoji used Ambiguity to create
artistic ambiguity, solidarity, and internal
music. The purpose of this article is to
study Ambiguity and its functions in the
poems of Salman Savoji. Ambiguity is the
most dominated characteristic in
Salaman`s poetic style and is used to
create artistic ambiguity, rhythm of poem,
enhancement of meaning, expanding the
language, artistic decorating, and
solidarity. In Salman`s poems, Ambiguity
used to in a way that we can understand
both the close and the far meaning of the
words or it is very difficult to choose one
of the meanings which results in an artistic
ambiguity. He also enhanced the rhythm
of his poems by contrast and symmetry
which are the results of “ambiguity”. The
relation that is made between the words of
the poem by “ambiguity” results in a great
solidarity. “Eiham Tanasob” along with
other kinds of rhetoric and other forms of
imagery used in his poems cause to
distinguish his poetry language from
prose, enhance the capacity of his poetry
language to motivate the feelings of the
readers, and according to the cooperation
of the readers in creating the meaning the
reader becomes an active one and results
in artistic satisfaction.
Keywords: Salman, artistic ambiguity,
rhythm of poem
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مقدمه- 1
سلمان یکی از شاعران مهم قرن هشتم هجري است 

اهل علم در ساوه به دنیا آمد وکه در یک خانواده
نزد شیخ حسین ، بعد از مدتی، از ساوه به بغداد

نویان رفت و در آنجا مورد توجه این شخصیت قرار 
گرفت و در دربار وي، سمتی نظیر ملک الشعرایی 
یافت؛ به سبب این که به سلطان اویس، فن شعر 
آموخته بود، بعد از این که وي به تخت نشست 

رد نگریست و موهمچنان به وي به چشم استاد می
در پایان عمر به سبب کبر سن و ضعف . احترام بود

چشم، از مالزمت سلطان استعفا داد و پایان عمر را 
).113-1004: 3، ج1372صفا،(به قناعت گذراند 

- هاي مختلف شعري از جمله غزل طبعوي در قالب

آزمایی کرده است و در این اشعار از مفاهیم مختلف 
خن به میان آورده عاشقانه، عارفانه و قلندارانه س

سلمان براي بیان این مفاهیم از صنایع بدیعی . است
از میان . و صورخیال مختلفی بهره برده است

هاي مضمر، تفضیلی و معکوس صورخیال، تشبیه
او با استفاده از این . جایگاه خاصی در شعر وي دارد

اي و هاي کلیشهنوع تشبیه، به آشنایی زدایی از تشبیه
از میان صنایع بدیع لفظی . ده استتکراري دست ز

نیز جناس و تکرار از بسامد باالیی در شعر وي 
برخوردارند و این صنایع، گذشته از غنی کردن 

اي در تداعی معانی در موسیقی شعر، نقش برجسته
شعر وي دارند؛ اما در این میان ایهام تناسب را باید 

ي سبکی وي دانست؛ چرا که از مهمترین مختصه
بسامد در بیشتر ابیات و اشعار او، این صنعت نظر 

بدیعی تکرار شده است؛ چنان که درباره ایهام در 
اول شخصی است که «: شعر وي گفته شده است

شبلی نعمانی، (» صنعت ایهام را نهایت به کثرت دارد
هدف از نگارش این مقاله نیز بررسی ). 162: 1339

کارکردهاي این صنعت بدیعی در شعر سلمان 

همچنین رابطه آن با دیگر صنایع ؛ساوجی است
. بدیعی و صور بالغی نشان داده خواهد شد

مهمترین مشخصه : هاي پژوهش عبارتند ازسوال
و ویژگی ایهام تناسب در شعر سلمان ساوجی 
چیست؟ آین آرایه چه کارکردهایی در شعر این 

هاي ادبی اي بین آرایهشاعر دارد؟ و این که چه رابطه
ه کار رفته در شعر هاي برخیال با ایهام تناسبو صو

وي وجود دارد؟
شاعربیش از دویست غزل و قصیده از دیوان 

هاي به کار رفته استخراج شد، مطالعه و ایهام  تناسب
حلیل آنها تتوصیفی به -سپس با روش تحلیلی

.پرداختیم
هاي شایان ذکر است در هیچ کدام از پژوهش

یکرد به بررسی آرایه ایهام انجام شده، با این رو
. تناسب در شعر سلمان ساوجی پرداخته نشده است

شبلی نعمانی به استفاده » شعرالعجم«البته در کتاب 
. گسترده این آرایه در شعر سلمان اشاره شده است

از « ایهام در دیوان سلمان ساوجی«هاي در مقاله
از » ایهام در شعر فارسی«، )1378(مرتضی ذکایی

آوري سلمان نگاهی بر فن«و )1370(استگو محمد ر
به )1377(از جلیل مسگرنژاد » ر صنایع بدیعید

دار و برخی از ابیاتی که در آنها فرهنگ واژگان ایهام
.این آرایه کاربرد داشت، اشاره شده است

تعریف ایهام تناسب - 2
تعاریف ،هاي بدیعی از آغاز تاکنونکتابدر همه

ایهام تناسب ارائه شده است که بسیاري از ایهام و
شبیه به هم است؛ بدین سبب از میان آنها آنهابیشتر 

سخنی است داراي «: شودبه یک تعریف بسنده می
دو معناي دور که معناي اصلی است و دیگري 

ها باید دانست که در بعضی ایهام. معناي نزدیک
معناي دور و نزدیک وجود ندارد و هر دو معنی 
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با توجه ). 137: 1379وحیدیان کامیار، (» دبرابر دارن
به این که در ایهام تناسب، واژه دو معنا دارد که یک 
معنا در سایه روشن شعر قرار می گیرد و یا حتی هر 

-توان براي آن بیت در نظر گرفت، میدو معنا را می

توان گفت درك درست معناي شعر در گرو فهم 
هام تناسب نفهمیدن ای«. دقیق ایهام تناسب است

شود که سخن به درستی و سادگی فهمیده باعث می
نشود و یا حتی اشتباه و غلط فهمیده 

).1390:51حیدري،(»شود

بحث و بررسی- 3
ایهام تناسب در شعر سلمان ساوجیکارکرد- 3-1

ایهام در شعر سلمان کارکردهاي مختلفی همچون 
ابهام آفرینی، غنی کردن موسیقی معنوي شعر، 

یابد که در زیر به و برجسته سازي معنا میانسجام 
:ایمبررسی مهمترین آنها پرداخته

ابهام هنري-1-1- 3
کوشد تا ی که شاعر به وسیلۀ آن میهاییکی از ابزار

تر کند، ایجاد ابهام هنري است؛ شعرش را هنري
کوشد تا از طریق صنایع ادبی ادراك معنا را شاعر می

ابهام و «. ود را مبهم کندبه تأخیر بیندازد و کالم خ
و ... چندگانگی معنی، براي سخن ادبی فضیلت است

بهام و چند الیگی سخن ضروري در ادبیات ا
- و موجب اعتال و جاودانگی سخن ادبی می....است

ابهام 5از نظر امپسون). 73: 1391فتوحی،(» شود
: ریشه در ذات شعر دارد که شامل هفت نوع است

مان به طرق مختلف عمل هنگامی که یک جزء همز
کند؛ هنگامی که دو یا چند معنی در یک کلمه یا 
عبارت یا ساخت جمع شوند؛ هنگامی که دو معنی 
کامال مستقل از هم همزمان ارائه شوند؛ هنگامی که 

5 Empson

شوند؛ هنگامی شقوق مختلف معانی با هم ترکیب می
- که نویسنده افکار خود را در خالل نوشتن آغاز می

ه پارادوکس وجود دارد و هنگامی که کند؛ آنجا ک
دهد سخنان نویسنده پارادوکس و تناقض نشان می

: 1380شمیسا،(» براي خود او هم روشن نیست
توان گفت که ایهام و انواع آن، ؛ بنابراین می)210

نقش مهمی در ایجاد ابهام در شعر دارند و شاعران 
ن از طریق ایهام و ایجاد ابهام، بین زبان شعر و زبا

کنند و گذشته از تازگی و نثر تمایز ایجاد می
انگیزد برجستگی زبان، عواطف خواننده را نیز بر می

.شوندو موجب التذاذ وي می
ایهام در شعر سلمان مهمترین صنعت بدیع 

وي . معنوي است که از بسامد باالیی برخوردار است
اي به کاربرده است که ایهام را در شعر خود به گونه

معنی دور و نزدیک براي خواننده مشکل یافتن
است، این موضوع سبب ایجاد ابهام شده است و 

.   شودهمین حالت روانی، موجب التذاذ خواننده می
هوس دارم که در پیـچـم میان نامه اش خــود را
چه می پیچم در این سودا مرا چون او نمی خواند

)427: 1371ساوجی، (
ایهام تناسب » خواندنمی«در این بیت در واژه 

و دیگري به » خواندن«یکی به معنی عمل : است
با توجه به فضاي . »دعوت کردن و فراخواندن«معنی 

غزل و بیت هر دو معنی مورد نظر شاعر هستند و 
چرا خود : توان به دو صورت معنی کردمصرع را می

؛ چون که او نامه را کنمرا درگیر این فکر و خیال می
خواند و دیگري، چرا خود را درگیر این فکر و نمی

کند و فرا کنم؛ چون که او مرا دعوت نمیخیال می
کوشش ذهن براي رهایی از این ابهام . خواندنمی

.شودموجب لذت در خواننده می
پاي آن نیست کسی را که به کوي تو رسد

نــدبر سر کوي تو این طایفه بـی پــایـانـ
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)400: 1371ساوجی، (
ایهام تناسب » بی پایان«در این بیت نیز در واژه 

بسیار «و به معنی » بدون پا و ناتوان«به معنی : است
که با توجه به سیاق شعر هر دو معنی درست » زیاد

هم عاشقان از رسیدن به کوي معشوق ناتوان . است
این موضوع . هستند و هم تعداد آنها بسیار زیاد است

گویی، سبب ابهام هنري در شعر و همین پوشیده
:در بیت زیر نیز. شودموجب زیبایی شعر می

به حضرت تو که یارد  که قصه اي ز من آرد
به غـیـر باد و بر آنـم که بـاد نـیــز نــیــارد

)403: همان(
یکی به معنی : ایهام تناسب است» نیارد«در واژه 

واژه یارستن در که با » نتوانستن و جرأت نکردن«
که واژه » نیاوردن«مصرع اول تناسب دارد و به معنی 

توان از مالئمات آن است که دو معنی را می» آرد«
-کند و نمیباد جرأت نمی: براي بیت متصور شد

توان گفت آورد؛ بنابراین میتواند یا این که باد نمی
ایهام و به خصوص ایهام تناسب نقش مهمی در 

نري در شعر سلمان دارد و یکی از ایجاد ابهام  ه
اهداف مطالعه ادبیات که کسب لذت است، از طریق 

شود؛ زیرا این صنعت در شعر وي برآورده می
یابد و آفرینی نقش میخوانش متن و معناخواننده در

. شودهمین کوشش ذهنی او موجب التذاذ در وي می
سـوداي مشگ خالص اگر داري اي صبا

مکـنخـطاو فـکـر بگذر ز چین زلفش 
)247: 1336ساوجی، (

برهم گسلم هـر دم از دسـت تـو زنجیري
مـــن دیــوانــــهپايزنـجـیر کجا دارد 

)273:همان(
آب حیوانعـیناي شهـسـوار خـوبان وي 

ي پـیادهرحــم آر در بـیابان بــر تــشـنـه
)272:همان(

نقش ایهام در انسجام بخشی به شعر -1-2- 3
هام نقش مهمی در ایجاد انسجام شعر در محور ای

انسجام یک مفهوم معنایی است که به «.افقی دارد
کند و آن را روابط معنایی موجود در متن اشاره می

لطفی پور (» کندبه عنوان یک متن مشخص می
انسجام در محور افقی شعر ). 1371:110ساعدي،

شود که تعبیر عنصري در بیت موقعی برقرار می
وابسته به عنصر دیگر در همان بیت باشد؛ یعنی یک 
عنصر، عنصر دیگري را پیش فرض خود قرار داده و 
با مراجعه به آن، عنصر دیگر درك پذیر شود؛ به 

میان کلمات دو اي عبارت دیگر پیوند و جاذبه
ایهام تناسب و به طور عام .مصراع وجود داشته باشد

استحکام فرم ترین عوامل تشکل و تناسب از مهم
درونی شعر و پیوستگی بیت است و دقت در آن 

شود و از شناسانه میهاي دقیق سبکمنجر به یافته
کلمات در شعر . مختصات مهم غزلیات سلمان است

- اند، واژههاي متعدد به یکدیگر بسته شدهاو با رشته

توان گفت از یک دودمان و زمینه هایی که می
معانی، مجاورت و در حوزه تداعی.اندمعانی

هاي یک حوزه معنایی بر روي سازي واژههمنشینی
رمونی هامحور همنشینی، نوعی آهنگ و توازن و 

زیبایی ایهام تناسب در ایجاد . کنددرونی ایجاد می
یک مجموعه هماهنگ است که از طریق اجزاء 

.کلمه حاصل شده استمتناسب با معناي چندگانه
عـراقنان کانـدر آن چتررهیی زند چشمم م

هاي چــشـم مــــنپردهها بربسته اند از رود
)251: 1336ساوجی، (

در » تر، رود«و » ره، عراق، پرده«کاربرد واژگان 
پارچگی و پیوستگی اجزاي جمله کبیت فوق سبب ی

» ره«ي به این صورت که واژه. به یکدیگر شده است
مفهوم دستگاه موسیقی در معناي اصلی بیت به 
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سبب شده » عراق، تر، رود«است؛ اما کاربرد واژه
در » تر«کلمه. معناي راه و مسیر از آن برداشت شود

چشم، « معنی تازه و بدیع است؛ اما کاربرد واژه
کلمه . رسدمعناي خیس از آن به ذهن می» رود

« در مفهوم شهر عراق است؛ اما کاربرد واژه» عراق«
مفهوم دستگاه موسیقی را به خواننده القا » ودپرده، ر

است؛ اما ساز موسیقی در معنی» رود«کلمه. کندمی
مفهوم جریان آب و » ترعراق ،«با کاربرد کلمات 

در » پرده«کلمه. شودرودخانه به ذهن متبادر می
» چشم«کاربرد واژهبا معنی ریتم آواز است؛ اما 

خواننده خطور چشم و پلک به ذهنمعناي پرده
و چندگانه بین بنابراین پیوند هنرمندانه. کندمی

اي کلمات بیت فوق سبب شده که هر کلمه، کلمه
دیگر را تفسیر و یا توجیه کند و به این وسیله به 

.یکدیگر همانند زنجیر مرتبط شوند
جز دیده کو بـه خون رخ مـا سـرخ مـی کند

دمــییمـــردمــدر کار مـا نکـرد کـس از 
)     313:همان(

در مصراع دوم در » مردم، دم«کاربرد کلمات 
موجب پیوستگی و » دیده، خون«ارتباط با واژگان 

به این . دو مصراع به یکدیگر شده استانسجام
در معناي انسانیت و مروت » مردم«صورت که واژه

باعث شده ذهن » دیده«به کار رفته است؛ اما واژه
. م مردمک چشم معطوف شودخواننده به مفهو

در مفهوم لحظه و زمان استفاده » دم«همچنین واژه
در مصراع اول موجب » خون«شده است؛ اما واژه

به این . برداشت معنی خون در ذهن مخاطب شود
طریق دو مصراع از طریق ایهام تناسب به هم پیوند 

.اندیافته
ي ابروي ترا دیدهـر کـس کـه کمـان خانه

که قربان تو باشدکــیشبــه همه شـایـد
)166:همان(

در مفهوم دین و مذهب است؛ اما » کیش«ي واژه
در دو مصراع مفهوم » کمان، قربان«کاربرد واژگان 

کند و همچنین است کلمهتیردان را به ذهن القا می
که در معناي قربانی به کار رفته است؛ اما با » قربان«

چرمین کمان را م تسمهمفهو» کمان«توجه به واژه
کند و همین ارتباط معنایی در نیز به ذهن تداعی می

.بین کلمات سبب انسجام عمیق شعر شده است
نرسیدندداغتنـد کــسـانی کـه به خـامـ

ي آنکه به من کی رسد آن کیوختهسـمن 
)294: همان(

سبب شده که دو » خام، داغ، سوخته«واژگان 
واننده را به یکپارچگی و اي ذهن خمصراع به گونه

در معنی بی» خام«واژه. هماهنگی کلمات سوق دهد
داغ، «حاصل به کار رفته است؛ اما واژگان بهره و بی

- معناي نپخته و کال را از آن به ذهن می» سوخته

. در معنی شور و مستی عشق است» داغ«واژه . رساند
مفهوم حرارات و» خام، سوخته«هاي با توجه به واژه

در » سوخته«کلمه. شودگرما نیز به ذهن متبادر می
معنی عاشق و شیفته است؛ اما بر اساس واژگان 

- معنی ظاهري سوختن از آن تداعی می» خام، داغ«

گردد؛ بنابراین ارتباط و پیوستگی بین این سه کلمه، 
سبب پیوند و انسجام دو مصراع به یکدیگر شده 

.است
ر مـی بـیـنـممـیشـه نـرگس تــرا بـیـماه

دار می بینممــردمبـیماریشعینولـی در
)                                                                                                           235: همان(

از جمله » عین، نرگس و مردم«کاربرد کلمات 
به این . الیل انسجام کالمی در بیت فوق شده استد

دهد؛ اما با مفهوم محض می» عین«صورت که واژه
که استعاره از چشم » نرگس«در نظر گرفتن واژه

است، معنی چشم و دیدگان از آن به ذهن خطور 
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به کار » مردم«همچنین ایهامی که در واژه. کندمی
.م شده استرفته است، سبب پیوند دو مصراع به ه

نقش ایهام تناسب در برجسته سازي معنا-1-3- 3
پذیرترین سطح زبان، حوزه معنی در حکم انعطاف

سازي ادبی استفاده بیش از دیگر سطوح در برجسته
دار زبان در زبان خودکار هر واحد معنی. شودمی

هاي معنایی خود و با توجه به قواعد برحسب مؤلفه
هنگام همنشینی با واحدهاي پذیري معنایی به ترکیب

هایی در کاربرد است؛ ولی دیگر، تابع محدودیت
پذیري معنایی شاعر در شعر خود از قواعد ترکیب

.زندسازي دست میبه برجستهراهکاهد و از این می
سازي کیفیت ادبی یا شخصی) 84: 1390صفوي،(

زبان بیش از هر جا در صناعات بالغی و به ویژه 
شود و به ی و صور مجازي نمودار میصناعات معنای

انحراف هنري و دهندهطور کل زبان ادبی نشان
ایهام . خالقیت ادبی شاعر یا نویسنده در زبان است

سازي معنا در تناسب نیز نقش مهمی در برجسته
:شعر سلمان دارد

جاودان در بــوســتان عارضت سرسبز باد
کز وي آب شــکر بــرده اياز نبـات تازه

)268: 1336ساوجی، (
در ارتباط با مفهوم » نبات«ي در این بیت واژه

اصلی بیت استعاره از لبان محبوب است؛ اما کاربرد 
مفهوم گیاه و سبزه را به ذهن » بوستان، سرسبز«واژه

» شکر«کند، از طرفی دیگر کاربرد واژهمتداعی می
رساند؛ ز آن به ذهن میمعناي نبات و شیرینی را ا

-بنابراین شاعر به طور آگاهانه سعی در بروز مفهوم

هاي مختلف آن داشته است تا بیت خود را از نظر 
.محتوا برجسته و بدیع جلوه دهد

شسوادآبــاد چــون بــمـاند آن دل که در 
از تـرکـتــاز چـشـمـت یـغـما بود همیشه

)271: همان(
از نظر معنایی » سواد«در این بیت کاربرد کلمه

مفهوم سیاهی . مورد دقت شاعر قرار گرفته است
کانون دل از این واژه در نظر است؛ از طرف دیگر 

شهر را مفهوم اطراف و حاشیه» آباد«ي کاربرد واژه
یغما، «همچنین کاربرد واژگان . کندبه ذهن متبادر می

- معنی انبوهی و سیاهی لشکر را به ذهن می» ترکتاز

.ساندر

نقش ایهام تناسب در گسترش زبان- 1-4- 3
ایهام تناسب در واقع یک نوع گسترش معنا است و 

-از همین رهگذر، قلمروهاي زبان نیز گسترش می

زبان، فهم ایهام تناسب با افزایش گستره. یابد
ها و معناهاي دهد و واژهواقعیت را افزایش می

یهام تفکر شاعر در ساخت ا. شودجدید خلق می
آفریند و این تناسب، در حقیقت چیزي تازه می

هاي آفرینش امر تازه، همراه خود واژگان و صورت
دریافت گوناگون و . سازداي نیز میزبانی تازه

چندمعنایی از یک واژه سبب آفرینش چند واژه در 
شود که تنوع و تازگی سخن شاعر معانی مختلف می

.را در پی دارد
اومهراهم چو ماه از تاب کن عیبم که میـمک

تب هجرش کشد کوهی شود کاهیماهیکه گر 
)287: 1336ساوجی،(

توان زیست ندارموجهوجهی که بدان 
ـیـتیـز ز ما باز گـرفجز روي تـو آن ن

)288: همان(
بندمبه جانت کز قفس سلمان به جان آمد درین

کــه یــابــم فرصت بیرون شد اما در نمی یابم
)                                                 214: همان(
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نقش ایهام تناسب در تزیین شعر-1-5- 3
ها تزیینی هستند، نقشی در بعضی از ایهام تناسب

اي را در دیریابی معنی ندارند و تقریبأ هیچ خواننده
این نقش در . کننددرك سخن، دچار مشکل نمی

و کارآمدي جریان غزلیات سلمان به طور فعال 
حضور دارد و سلمان در هر غزل خود براي 

هاي جلوگیري از مالل آوري واژگان از ایهام تناسب
کند تا سخنش نو و بدیع جلوه کند متعدد استفاده می

اصوأل ایهام . و کالم را تلطیف و زیبا و جذاب نماید
عالوه بر افزایش ابهام و چند معنایی شدن واژه، 

تر کردن شیوه ي و هنرمندانهنقشی برجسته در نوساز
بیان کلمات و الفاظ دارد و به این وسیله شاعر به 
خواننده قدرت واژه گزینی و تنوع لفظ خود را 

دهد تا ذهن او تنها در پی معناي صرف انتقال می
.نرود و به ظاهر و آرایش واژگان نیز معطوف شود
انـحرافی در مزاج مــسـتقـیـم سـرو ماسـت

ونـست سرو بـوسـتان ما بـپــرسگو بـیا چـ
)193: 1336ساوجی، (

به هشیاران مده می را به مستان ده که در مجلـس
هشـیارانت قـدح خون در جگر دارد مدام از دس

)257:همان(
ایهام تناسب با صورخیال و صنایع بدیعی-2- 3

در غزلیات سلمان، هاي ایهام تناسب یکی از ویژگی
بدیعی و صورخیال است که همراه شدن آن با صنایع

این عامل نقش مهمی در هنري شدن و زیبایی شعر 
:وي دارد

ایهام تناسب و تمثیل-2-1- 3
سطح آگاهی، یک عملکرد تمثیل شکلی است هم
-هاي انتزاعی را به تصویر میعقالنی است و ذهنیت

کشد؛ یعنی به آگاهی از قبل شناخته شده، شکلی 
در ). 25: 1378شوالیه، (بخشدجاودانه و ماندنی می

تمثیل یک ایده ذهنی از خالل وسایط حسی بیان 
هاي سلمان، تمثیل). 258: 1386فتوحی، (شود می

محسوس و عینی، قابل درك و فهم است و داراي 
دوالیه ظاهري و باطنی هستند که ربط بین او دو 

از یک سو کاربرد این . الیه آشکار و واضح است
هاي سلمان و آسان غزلها موجب درك تمثیل

-افزایش قدرت اقناع و باورپذیري در خواننده می

شود و از سوي دیگر کاربرد ایهام در کنار آن موجب 
شود که پذیري بیت میتالش ذهنی و افزیش تأویل

:کندتر میاین دو در کنار هم درك غزل را هنري
ازيشـق بـد آییـن عـر چه دانر مخـتـصه

بازيا بـاشــد مجال کــی در هوا مـگس ر
)277: 1336ساوجی،(

با توجه به مصرع دوم که نوعی » بازي«ي واژه
را تمثیل براي مصرع اول است، مفهوم باز شکاري

در » عشق بازي«ي د؛ اما کاربرد کلمهکنمیتداعی
شود، ذهن مخاطب به مفهوم مصرع اول باعث می

بازي و سرگرمی نیز معطوف شود؛ بنابراین درك 
معنی این واژه تنها از طریق توجه به صنعت تمثیل 

.شودممکن می
تو دارم که لبانت نمکین استشورمن 
سی حق نمک بر جگر ریشــد بــدارن

)195:همان(
دارد؛ اما معنی شیدایی و شیفتگی » شور«کلمه 

مفهوم » نمکین و نمک«کلمات با توجه به کاربرد
در مصرع دوم . آوردشوري را به ذهن خواننده می

نیز با توجه به همین ایهام تناسب، شاعر از تمثیل 
گیرد و پیوند مستحکمی بین این دو آرایه بهره می

.شودشعري ایجاد می

ایهام تناسب و استعاره شناختی-2-2- 3
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ايپدیدهاستعارهمعتقدند،ان شناختیشناسزبان
تنهاشود،میظاهرزباندرچهآنواستشناختی

آنان،نظراز. استشناختیيپدیدهنمود این
درانتزاعیبیان تصوراتوفهمهرگونهبهاستعاره

در .شودمیاطالقترملموستصوراتقالب
ازنظامیعنوانبهاساساًزبانشناختی،زبانشناسی

صوريساختاروشودمینظر گرفتهدرمقوالت
مقامدربلکهمستقل؛ايپدیدهعنوانبهنهزبان

ساز بندي،مقولهکلی، اصولمفهومینظامازنمودي
موردمحیطیوتجربیتأثیراتوپردازشو کار
در . (Geeraerts,1995:54)گیردمیقرارمطالعه

اك یک ادر«این دیدگاه استعاره عبارت است از 
مفهوم از یک قلمرو در اموري از قلمروي مفهوم 

استعاره مفهومی مسلط ). 327: 1391فتوحی، (»دیگر
ي بر تصاویر  و غزلیات سلمان در قالب سه واژه

ي مفهومی و  طرح واره» خورشید، ذره و سایه«
- سان، سایه میمعشوق خورشیدگونه بر عاشق ذره«

استعاري مطرح شده است که این شناخت » افکند
هماهنگ با ایهام تناسب، سبب کاربرد فراوان دو 

.در شعر این شاعر شده است» مهر و هوا«ي واژه

اي پیدا شـودگـر ز خـورشـیـد جـمـالت ذره
ان دروا شـودسذرههوایشهر دو عالم در 

)167: 1336ساوجی، (
عشق و محبت است؛ اما با » هوا«منظور از کلمه ي 

معناي ظاهري کلمه » ره، خورشیدذ«مات کلتوجه به 
. از آن به ذهن متبادر می شود

ت ذرات کــون گـرديمـهـرهـواياي در 
وي از صفات چهرت جنات عدن دردي

)275: همان(
معنی عشق و دوستداري » مهر و هوا«از کلمات 

مد نظر است اما با توجه به استعاره شناختی مسلط 

د در ارتباط معنی هوا و خورشی،بر غزلیات سلمان
.کندبا ذره به ذهن مخاطب خطور می

ایهام تناسب و استعاره- 2-3- 3
ترین و موجزترین استعاره را باید برترین، هنري

در دیوان سلمان در استعاره. شکل صورخیال دانست
کنار ایهام تناسب کمک شایانی به تنوع و 

روش استعاري در واقع . کندتصویرپردازي می
است و چون در » سازيینش و جانشینتوانایی گز«

ایهام نیز شاعر به این موضوع توجه خاصی دارد؛ 
بنابراین ایهام همراه استعاره نقش مؤثري در خیال 

:انگیزي شعر دارد
دیشب از خود چون مه سی روزه پنهان بوده ام

تـابان بــــوده امخـورشـیدي الجرم همـسایه
)228: همان(

محبوب است؛ اما کاربرد استعاره از» خورشید«
، مفهوم خورشید آسمان را به ذهن »ماه«ي کلمه

.کندتداعی می
ک داغ او بر دلــان ابروي اینمگار من کن

م که من با داغ سلطانمریتمالمت گو مزن 
)235: همان(

استعاره از سرزنش و طعنه است؛ » تیر« ي کلمه
ذهن » کمان، داغ و سلطان«زمان واژگان ولی هم

- ي تیر میظاهري کلمهواننده را به سوي معنايخ

گري شاعر در این صحنه پردازي و تصویر. کشاند
بیت بسیار زیبا و هنرمندانه است؛ چرا که در زبان 

گویند که شاعر با می» طاعن«به فرد تیرانداز عربی
گر این واژه را بخوبی به استفاده از تیر و مالمت

.تصویر کشیده است

م تناسب و تشخیصایها-2-4- 3
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بخشیدن صفات انسانی و به ویژه احساس انسانی به 
چیزهاي انتزاعی، اصطالحات عام و موضوعات 

ي دیگر تشخیص است و غیرانسان یا چیزهاي زنده
6پرسونافیکاسیون«از آن در ادبیات اروپایی با عنوان

تشخیص چنین است که گوینده «.کنندتعبیر می»
ده اشخاصی تصور کرده، براي تصویر معانی مجر

» کردار و گفتار زندگان را به آنان منسوب دارد
پرسونافیکاسیوناز نظر پرین). 186: 1379شمیسا، (

دادن صفات انسانی به یک حیوان، «عبارت است از 
تشخیص در واقع، . یک شیء و یا یک مفهوم

اي تلویحی که اي است از استعاره؛ مقایسهزیرگونه
زي مقایسه، همواره یک موجود در آن اصطالح مجا

سلمان با کاربرد ). 45: 1373پرین، (» انسانی است
تشخیص و ایهام در کنار هم، شعرش را سرشار از 
زندگی، حرکت و حیات کرده و به این واسطه 

.شودهاي عاشقانه او مضاعف میهیجان در غزل
بارها از شوق رویت جان من می رفت و باز

ی کشیدش باز پسمویت مسوداياز قفـاي 
)194: 1336ساوجی،(

به معنی عشق و عالقه به کار » سودا«ي کلمه
ي نشینی هنرمندانهبرده شده است؛ اما سلمان با هم

در کنار آن مفهوم سیاهی زلف محبوب » موي«واژه 
کند و از طرفی هم با را به ذهن خواننده متبادر می

شخصیت بخشی به آن، زیبایی بیت را دو چندان 
.رده استک

ایمدادهادـبها به یاد زلف تو بر جان
ور نیست باورت ز نسـیم صبا بپرس

)192: همان(
مفهوم » بر باد دادن«در عبارت » باد«ي از کلمه

نیستی و نابودي مورد نظر است؛ اما سلمان با پیوند 
قرار » نسیم صبا«و علتی شاعرانه این کلمه را در کنار 

6 Personification

معنی ظاهري جریان هوا به دهد تا از کلمه باد می
ذهن خواننده خطور کند و در ضمن در ارتباط با 

.نسیم صبا صنعت تشخیص هم ایجاد شود
ایهام تناسب و کنایه-2-5- 3

-دانسته» پوشیده سخن گفتن«کنایه را به معناي 

عبدالقاهر جرجانی نیز در ). 84: 1370تجلیل ،(اند 
مقصود متکلم، در کنایه «: گویدتعریف کنایه می

اثبات معنایی است؛ ولی آن را با الفاظ مخصوص به 
رود کند؛ بلکه به جانب معنایی میآن معنی بیان نمی

که تابع و و تالی منظور است و به وسیله این معنی 
جرجانی، (»کندبه آن معنی منظور خود اشاره می

بدین ترتیب همان طور که زیبایی ). 109: 1368
گرو تأمل ذهنی مخاطب براي کنایه را باید در

وصول به معناي دوم دانست در ایهام تناسب نیز 
معناي دوم و پنهان مورد نظر گوینده است؛ همین 

-تر میعدم صراحت در ایراد معنا، کالم را تأثیرگذار

.انگیزدکند و ذهن خواننده را به تکاپو برمی
بــا رود و چنگ و رودزن تا چند سازم ساقیا

او آبـیش باز آور به جــورودارد نــدآبــی
)267: 1336ساوجی، (

مفهوم رونق و ساز موسیقی » رود«و » آب«از کلمات 
و » آب و جو«منظور است؛ اما آمدن واژگان 

ي آب و رود، سبب انتقال همچنین خود دو کلمه
شود و تناسبی را بین ذهن به معنی غیر مقصود می

تدایی آنها در ذهن مخاطب این کلمات در مفهوم اب
. کندایجاد می

ایهام تناسب و تشبیه-2-6- 3
تشبیه یادآوري همانندي و شباهتی است که از جهتی 
یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد و عبارت 
است از اشتراك دو چیز در یک یا چند صفت که 

شفیعی کدکنی، (توان برشمردهمه صفات را نمی
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که این عنصر در کنار ایهام قرار هنگامی). 53: 1370
تر در ذهن گیرد، پیوستگی عناصر تصویر نمایان

پردازي کند و لذت تجسم و صحنهمخاطب جلوه می
به ویژه کاربرد ایهام . کندبیشتري به خواننده القا می

هاي در کنار تشبیهات حسی سلمان که غالب تشبیه
- قعگرایی و واگیرد، موجب  عینیتاو را در برمی

.گرایی اشعار وي شده است
گر چـو شـمـعـت بـکشـد یار ازو روي متاب

ت بزند دوست ز دستش مخروشچنگور چو 
)199: 1336ساوجی،(

را در معنی ساز موسیقی به » چنگ«ي شاعر کلمه
زمان معنی دیگر آن را که همان است؛ اما همکار برده

چنگ دست است، در ذهن داشته و براي منحرف 
» دست و خروشیدن«هاي خواننده، از واژهکردن 

استفاده کرده است تا ذهن خواننده خود را به تأمل 
ساز (در ضمن تشبیه عاشق به چنگ . وا دارد
.یکی از عوامل زیبایی این بیت است) موسیقی

ایهام تناسب و تلمیح-2-7- 3
ي چشم تلمیح در لغت به معنی اشاره کردن با گوشه

گوینده در ضمن «آن است که است و در اصطالح،
» کالم، به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی اشاره کند

به بیان خالصه، تلمیح شامل ). 358: 1377همایی، (
ي مذهبی، اساطیري و تاریخی در شعر هر نوع اشاره

کاربرد نسبتاً وسیع ایهام تناسب با عنصر . شودمی
تلمیح در غزلیات سلمان، از یک سو موجب خلق

گردد و از سوي دیگر، نقش مهم و معانی تازه می
مؤثري در غنی ساختن تصاویر و خیال انگیزتر کردن 

همچنین با آگاهی کامل خواننده از داستان . متن دارد
مطرح شده و ارتباط دادن آن با ایهام، لذت ادبی 

.تري حاصل خواهد شدبیش
ایـن دیـوانه مفتونمشـیـرینچنان بـر صــورت 

ر خـاطر نـمـی گـنـجد خیال ملک پرویزمکه د
)237: 1336ساوجی،(

دهد؛ اما با معنی دلربا و زیبا می» شیرین«ي کلمه
، ذهن خواننده »پرویز«کاربردي تلمیحی و ذکر واژه 

.شودبه سوي داستان خسرو و شیرین کشانده می
من چو وامق یافتـم در پــرده ســودایــت روان

می بريعذرام چون تو زین روان بازي چه سود
)                                                                                                       306: همان(

در مفهوم آشکار و هویدا به کار » عذرا«ي واژه
یادآور » وامق«ي است؛ اما در تناسب با واژهرفته

.است»وامق و عذرا«داستان دلباختگی 
کو نـیفـتادسـت در بنـدي چه مــی داندعزیزي

که در کنـعان اسـیـري را چه افتادست در چاهی
)287:همان(

به طور عام هر انسان » عزیز«ي منظور از واژه
کنعان و «عالی قدر و بزرگوار است؛ اما ذکر واژگان 

داستان حضرت ذهن خواننده را متوجه» چاه
کند و واژه عزیز تداعی کننده شخصیت می)ع(یوسف

.مهم مصري است

ایهام تناسب و حس آمیزي-2-8- 3
انتساب کارکرد یکی از حواس به حس «حس آمیزي 
بیان و «و یا ) 173: 1380محبتی،(» دیگري است

تعبیري است که حاصل از آن، از آمیخته شدن دو 
» دهدنها خبر میحس به یکدیگر یا جانشینی آ

ها در شعر سلمان حس آمیزي). 145: 1381مظفري،(
به ویژه با کمک ایهام موجب تحرك، طراوت و 

آوردن . هاي وي شده استخیال انگیزي بیشتر غزل
صفات و خصوصیات ملموس و حسی براي امور 
انتزاعی در کنار ایهام، نظر خواننده را به شعر جلب 

دارد و در گفتی وا میکند، او را به اعجاب و شمی
هاي انتزاعی پدیده. رساندنهایت به التذاذ هنري می
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شوند پذیر میي ادراك ما آن قدر انعطافدر گستره
آیند و در چنین که به راحتی به تجسم ذهن در می

. ها چند بعدي خواهند شدقلمرویی از ادراك پدیده
شاعر با مختل کردن طوالنی و «معتقد است 7رمبو

ي حواس خود را به ي همهو خود خواستهشدید
). 272: 1373ولک، (رساند می8مرحله رازبین

دل کبابوصل تو دارد بويهر کـس به 
معلوم نیست خود که تو مهمان کیـسـتی

)308: 1336ساوجی، (
معنی آرزو و امید دارد، همچنین » بو«ي کلمه
ی دل غمگین و مفهوم انتزاع» کبابدل«ترکیب 

ي در کنار واژهذکر این دو. دهدمصیببت دیده می
به ذهنرا، معنی ظاهري بو و دل کباب»مهمان«

بو و «هاي حسی چون کند، آوردن ویژگیمتبادر می
.نوعی حس آمیزي استنیز براي دل کباب » مهمان

کباب دللعلگون و میخـجلـم کـه چون برت آورم 
معی به ماحضري کنیاگر از درون خراب من طـ

)274:همان(
کباب «استعاره از خون دل است و » می«ي واژه

دهد، کاربرد این نیز معنی دل مصیبت زده می» دل
نوعی تناسب در » ماحضر«ي واژگان در کنار واژه

کند، مفهوم ظاهري این ذهن خواننده ایجاد می
نماید و از سویی دیگر خطور میکلمات به ذهن

.شودمییزي در بیتموجب  حسی آم
آهنـگ تیـز چـنـگ و نـی بی می ندارد سوزشی

حـدیثـی می کند مطرب شراب تلخ کوشیـرین
)267:همان(

انگیز و تأثیرگذار معنی دل» شیرین«ي از کلمه
اي مقصود است؛ اما کاربرد واژگان بیت به گونه

ذهن خواننده به مجالس بزم ،است که خواه یا ناخواه

7 rambo
8 seer

شود، از طرفی دیگر به رهاد معطوف میي فمعشوقه
بردن لفظ شیرین که چشیدنی است براي حدیث کار

و سخن که گوش کردنی است، موجب حس آمیزي 
. در بیت شده است

ایهام تناسب و پارادوکس-2-9- 3
ي خبري است که در جمله«پارادوکس در ادبیات 

کند؛ اما در پس معناي ظاهر، خود را نقض می
» کندقیقتی برتر را نمایان میظاهري، ح

ارزش پارادوکس، ارزش ). 54- 55: 1385اصالنی،(
ناممکن بودن ظاهري آن، . دهندگی آن استتکان

کند و پوچی ظاهري آن بر نظر خواننده را جلب می
پرین، (» .کندشود، تأکید میحقیقت آنچه گفته می

صنعت پارادوکس با ایهام در اشعار )62: 1373
ب برجستگی شعر این شاعر شده است و سلمان، سب

انگیز و مخیل زبان و کالم وي بدین ترفند، شگفت
از سویی دیگر به دلیل ابهامی که هم در . شودمی

ایهام به خصوص ایهام تناسب و هم در پارادوکس 
رسد و وجود دارد، معناي بیت برجسته و به اوج می

ر انگیزي خاصی را داین دو عنصر در کنار هم تأمل
کند که  احتماالً به کشف ذهن مخاطب ایجاد می

معنی سخن منجر  و سبب احساس زیباشناختی و 
.شودلذت خواننده می

که پالـوده ام از چـــشمقلبي نقد سره
اي بازي رویـم هـمه بـر زر زدهبر سکه

)1336:188ساوجی،(
در معنی دل به کار رفته است؛ اما » قلب«ي واژه

معناي جعلی » سره، نقد، سکه و زر«کاربرد کلمات
کاربرد ،کند، از طرفیمیو تقلبی را به ذهن متبادر

یپارادوکس، در کنار هم» سره و قلب«ي دو واژه
.هنري را در بیت خلق کرده است

خــام طــبـعان طمع توبه مدارید از من
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ي خام خم خمارمســوختهزانـکه مــن 
)218:همان(

مفهوم عاشق و دوستدار به در » سوخته«ي کلمه
مفهوم » خام«ي کار رفته است؛ اما با ذکر واژه

همچنین . رسدمیي سوخته به ذهنظاهري از کلمه
در کنار هم » سوخته و خام«ي ذکر دو واژه

.پارادوکس در بیت ایجاد کرده است

ایهام تناسب و ترادف و تضاد-2-10- 3
ي لیهشود که کاي گفته میبه دو واژه«تضاد 

هاي آنها به جز یک مشخصه یکسان باشد مشخصه
فالک، (»یا فقط در یک مشخصه اختالف داشته باشد

هاي هم معنی و مترادف، کاربرد واژه) 355: 1372
در حقیقت بر اساس دیدگاه علماي بدیع، . است

اي از خود گونه،کاربرد واژگان مترادف و یا متضاد
کار رفتن آنها در تناسب و مراعات النظیر است و به 

کنار ایهام تناسب در غزلیات سلمان از بسامد باالیی 
در واقع بیان یک اندیشه و معناي . برخوردار است

ف از هاي مختلعظیم با تقابل چند واژه و برداشت
شود؛ مخاطب مییک واژه سبب اعجاب و شگفتی
کند و گاهی منجر در نتیجه سخن را زیبا و رسا می

.شودعی موسیقی پنهان در کالم میگیري نوبه شکل
گــر کــنــم روي ســوي قـبله بدان شرط کنم

دو ابــروي تــوام محــرابیطــاقکـه کــنــد 
) 276: 1336ساوجی،(

در معنی گنبد به کار » طاق«ي در بیت فوق واژه
موجب » دو«ي نشینی آن با واژهرفته است؛ اما هم

طاق، یعنی یگانه و شود خواننده به مفهوم دیگرمی
تنها  پی ببرد و کاربرد آن دو سبب ایجاد تضاد و 

.تقابل شود
گرمـمگر امشب صبحدم سردي کند درمجلس 

بـه آه سـیـنـه بــرخــیــزم چـراغ صبح بنشانم

)235: همان(
دهد؛ ولی آمدن مفهوم شور و شوق می» گرم«
در کنار آن سبب شده است که مفهوم » سرد«ي کلمه
ا و داغ از آن به ذهن برسد و در تضاد و مطابقه گرم

.با آن قرار گیرد
هر که به صـبـح ازل جـامـی ازیــن مـی کشـید

دوشدر عـرصـاتـش کشـند روز قیامـت به 
)200: همان(

در معنی شانه است؛ اما آمدن » دوش«ي واژه
هوم دیشب از آن شود که مفسبب می» صبح«ي واژه

به ذهن خواننده خطور کند و در ضمن این دو کلمه 
.با هم در تقابل معنایی هستند

رفتههواچــو شــمــع ســري دارم بــر بــاد 
جــانــی و بــخــود هـیچش پروانه چو پروانه

)273: همان(
به معناي عشق است که با آمدن » هوا«ي کلمه

کند ن به ذهن خطور میمفهوم ظاهري آ» باد«ي واژه
.ي باد مترادف استکه در این مفهوم با کلمه

سیه بر چشم من هر گهسـوداکرد از جـهـان می
کــه چــشــم نــانینــت را چنان بیمار می بینم

)235: همان(
در مفهوم عشق و محبت است؛ » سودا«ي کلمه

مفهوم دیگر آن که سیاهی » سیاه«ي اما ذکر واژه
ي سیاه ساند که با واژهه ذهن خواننده میاست را ب

.گرددمترادف می

گیرينتیجهبحث و 
توان نتیجه گرفت که از مجموع آنچه گذشت می
هاي مهم سبکی سلمان ایهام تناسب یکی از ویژگی

هاي به کار رفته در دیوان ایهام تناسب. ساوجی است
اي هستند که هم معناي دور و هم وي، به گونه

توان در نظر گرفت یا حداقل نزدیک را میمعناي 
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خواننده در نگاه اول در انتخاب یکی از دو معنا با 
مشکل مواجه شود که این امر خود سبب ایجاد ابهام 

با توجه به این که در . هنري در شعر وي شده است
بیشتر ابیات دیوان او ایهام به کار رفته است، این 

وسیقی معنوي صنعت بدیعی مهمترین عامل ایجاد م
انسجام بخشیدن به ابیات غزل . در شعر وي است

یکی دیگر از کارکردهاي ایهام تناسب در شعر وي 
اي که در آن ایهام به کار است و معموال بین واژه

رفته است و بسیاري از واژگان در آن بیت تناسب و 
ایهام تناسب در شعر سلمان با افزایش . تضاد است

دهد و قعیت را افزایش میي زبان، فهم واگستره
سلمان در هر . شودها و معناهاي جدید خلق میواژه

آوري واژگان از غزل خود براي جلوگیري از مالل
کند تا سخنش نو هاي متعدد استفاده میایهام تناسب

و بدیع جلوه کند و کالم را تلطیف و زیبا و جذاب 
. نماید

هاي ایهام تناسب در دیوان از دیگر ویژگی
سلمان، همراهی آن با دیگر صنایع بدیعی و عناصر 

تمثیل، تلمیح، تضاد و ترادف، حس . خیال است
ها و آمیزي، استعاره، تشبیه و کنایه از جمله آرایه
اند که صوري هستند که در شعر سلمان با هم آمده

این امر موجب ایجاد موسیقی معنوي، انسجام، ابهام 
.ستو خیال انگیزي در شعر وي شده ا
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