
 

  پوركاركرد ابهام در شعر قيصر امين
  1سيدجواد مرتضاييدكتر 

  2افسانه ميري

  دهيچك
ـ بدون ترد. مخاطب دارد يشناسييبايدر اقناع حس ز يارياست كه نقش بس ييآراسخن هبرجست يهااز روش يكي هاميا  دي

ـ آرا نيا يهاتياست كه توانسته با ظرافت از ظرف يشاعر نيحافظ زبانزدتر ،يفارس كيكالس در شعر در آراسـتن   يبالغـ  شي
در . اسـت  در اشعار خود استفاده كـرده  ،مهارت  امختلف آن ب يها از گونهپور نيام صريق نيز در شعر معاصر. رديگشعرش بهره

در  ييهـا همراه بـا ذكـر نمونـه    هاميكاركرد انواع ا يها، به بررسآن فيو تعر هاميا يبندكوتاه به دسته ياضمن اشاره ،مقاله نيا
ـ انشان داده يرا در اشعار و -است هامياز ا يكه نوع –» تبادر«ه ياز آرا عيبد هدوگون زيدر ادامه ن. مياپور پرداختهنيام شعر و  مي

  .بسامد انواع آن در پنج دفتر شعري او مشخص نموديمرا با نمودارهايي از  هاميدر انتها درصد كاربرد انواع ا
   .ريتصو هاميصوت، ا هاميا هام،يپور، شعر معاصر، انواع انيام صريق: هاواژه ديكل

  پور نيام صريدر شعر ق هاميا كاركرد 
حـال   نيو در عـ  جـاز يا جـاد يا يو هنرمنـد بـرا   ركيـ است كـه شـاعر ز   يشعر يهاهيآرا نيترباياز ز يكي هام،اي

زنـد  يگره م شتريخود اعتقاد دارد، بر شعر خود ب خواننده يكه به درك باال يشاعر. كندياز آن استفاده م ،يساز هاميا
كـه خواننـده    يهنگـام . ابـد يدسـت   يشـتر يو اعتماد به نفس ب ذتها، به لگره نيبا حوصله، با بازكردن ا تا خواننده

شود، در ابتدا از غافل بـودنش  يو مفهوم از آن برداشت م يمعن نيكه چند ابدييم يكلمات ساده و روزمره را در متن
  . ديگويم نيها آفرآن عيو بد بايز يريكارگكند و به هنر شاعر در بهيتعجب م ميمفاه نياز درك ا
 يبـر آن تسـلط   گريو مؤلف د شود يخواننده اجرا م لهياست كه به وس يقينت موس كيشعر «: دارد دهيعق 3يوالر
كـه دارد،   يليآن را به ذوق خود و در حد وسـا  تواند يكه هركس م شود يم ينوشته شد، ابزار يمتن وقت كي...ندارد

  )5: 1363،يهرو(» از آن استفاده كند گرانيكه مؤلف بتواند بهتر از د ستين ياعتماد. كار برد  به
سـت، تـا منظـور و    ا هيآرا نيا يريبه كارگ قيعامل درتوف ني، مهمترزبان يهاتيها و ظرفشاعر از ظرافت شناخت

باشد كه كمتـر در مـورد آن سـخن    يم ليتأو ياز ابزارها يكي هاميا. مستتر باشد يمعان نيرنگ يهامقصود او در پرده
 شيمتعـدد شـده و تعـداد طالبـان شـعر را افـزا       يهاليتاو جاديبه ا كردن كالم درواقع، منجر ييچند معنا. رفته است

در شعرش  هاميا گسترده يريو به كارگ يزبان يهاتيظرف نيحافظ، به طور حتم استفاده از هم تيعلت موفق. دهد يم
گنگ و  يهاابهام جاديبا ا ايكم توجه بوده است و  ايمسأله نداشته و  نيبه ا يشعر معاصر، توجه خاص البته، .باشديم
  . نديافزايب شانسروده ه بودنياند به چند الفهم، خواستهريد

و  يشخصـ  هيـ اسـت و بـا ذوق و قر   بردهيمهم پ نيپور از معدود شاعران معاصر كشور ماست كه به انيام صريق
پـنج   در .ديـ را جـذب نما  ياديـ توانسته است عـرض انـدام كـرده و مخاطبـان ز     نهيزم نيدر ا ،خود يمعلومات علم

دسـتور زبـان   «و » گلها همـه آفتابگرداننـد  «، »ناگهان  يهانهييآ«، »تنفس صبح«، »كوچه آفتاب در«: او يشعر مجموعه
شاعر توانمند، رو به كمـال نهـاده اسـت و     نيدر ذهن و زبان ا يو پختگ رييتغ جاديزمان و ا به مرور هيآرا نيا »عشق

 ييهـا  يبند ميتقس يتمام نهيكه نه تنها در زم يتا حد. استآور و نو و شگفت عيدب ييهاهاميدفتر آخرش، ا يها هاميا
تـر   بلكه مهم افت،يتوان در اشعارش يو تازه م بايز نمونه كيانجام شده است، حداقل  هيآرا نيا نهيكه تا كنون در زم

                                                            
  .دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد -1
  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي -2
 )1945-1871( يفرانسو بيشاعر و اد يپل والر -3
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 يهـا يبنـد  ميتقسـ  كرهيبه پ يديجد شاخه ديبا ،شود كه باالجباريم افتيشاعر توانا  نيدر شعر ا ييهاهامياز آن ، ا
  .گذشته افزود

  :در اصطالح علم بالغت هاميا
 يمعـان  ايـ داشته باشـد و معنـا    يمعن كياز  شيكه ب اورنديب يانيب يريتعب اي يدر اصطالح آن است كه لفظ] هاميا[«
 ديذهن ناپد دهيطور كامل از د به يول د،ينظر نما جلب رنگ مين ايبه صورت محو  يشعر يروشن فضا هيدر سا گريد

   )83: 1379: يفشارك( ».گردد
 يكـ ي :افتيچنان نغز در سروده خود به كار ببرد كه بتوان از آن دو معنا را درآن يا آن است كه سخنور واژه هاميا«

است كـه بـا درنـگ و كـاوش در      ييمعنا گريدو د .مينام يم كينزد يو آن را معنا شود يم افتهيدر كبارهيهنخست و ب
دور  يفزونتر خواست سخنور اسـت، معنـا   هاميا هيدر آرا چهنآ .ميخوان يدور م يو آن را معنا برند يبدان راه م تيب

  )78: 129،يزازك( ».است
و  ندهيكه منظور گو ستين يزيشود، آن چيعبارت درك م ايكه از كلمه و  يمفهوم نياول چون ،الزم به ذكر است

صنعت ايهام را «. اندبه كار برده زين »لييتخ«و  »ميتوه«و ) افكندن اليبه وهم و خ( »هاميا« يشاعر باشد، آن را با اسام
سه كلمه اول در لغت به معني به گمان و وهم افكندن؛ و توريه به معني سخني را . گويندتخييل و توهيم و توريه مي

و در اصطالح بديع آن است كه لفظي بياورند كه داراي دو معني نزديك . پوشيده داشتن و در پرده سخن گفتن است
  )269: 1367همايي،(» .و آن را طوري به كار ببرند كه شنونده از معني نزديك به دور منتقل شودو دور از ذهن باشد 

اسـت   يچند معنا و مفهوم ايهر دو  يريبه كارگ شاعر،و  سندهينو از عبارات و اشعار، هدف يهر چند كه در برخ
در « :مهـم اشـاره دارد   نيـ كتابش، بـه ا  در »محمد راستگو ديس«طور كه همان. كنديدرك م هاميا هيكه خواننده از آرا

نـدارد، بـا هـم، مقصـود      يچندان تفاوت زيبه ذهن ن يكيو نزد يبر آمده از سخن كه در دور يگاه هر چند معن هام،يا
مقصـود، و   يمعنـ  ك،يـ نزد يمعنـ  ج،يرا شده ادي و گونه فيبه عكس تعر كيدور و نزد ياند و گاه از دو معنندهيگو
 يچنـد معنـ   يرايگانه است كه سخن را پذچند يهاو قرائت هاخوانش رشيپذ زياست؛ گاه ن يهاميا يدور معن يمعن
 ادآوريـ امـا   سـت، يو دوشادوش ن يمتواز يچند معن انگرياست كه هر چند، ب يابه گونه هاميمحور ا زيسازد، گاه نيم

رو  نيـ ااز ). يبالغـ  – يعيبـد  ياو خـواه نكتـه   ،يمفهوم -ييمعنا ياخواه نكته(هست،  گريد ياو نكته مطلب ،معنا
  )14: 1379راستگو، (» .دينمايم ستهيتر باافتهينظام  ياوهيژرف كاوانه و ش يديبا د هاميا يبررس

  پور نيام صريگانه ق پنج يدر دفترها هاميا انواع
  .گردد ميهاي شناخته شده افزوده  هايي تقسيم بندي زير شاخهپور نيام صريق عيبد يهاهاميبر اساس ا

  :خاص راستگو يبندميتقس
  :نموده است جاديا –نقد شعر امروز  ازيبنابر ن – ياتازه يبند ميراستگو تقس محمد

 -ياسـازه  يتـواز . پ/ يسـاختار  يتـواز . ب/ يسـازه ا = يواژگان يتواز .الف: 1 )يتواز(= ييچند معنا هاميا. 1
 هـام يا.7/  بتناسـ  هـام يا. 6/ ياشـار  هـام يا.5/  يگون خـوان گونه هاميا.4/ ياستخدام هاميا. 3/ ييكنا هاميا.2يساختار
/ اشـتقاق  هـام يا .11/ يگـون خـوان  جنـاس گونـه   هـام يا - :جناس هاميا.10/پارادكس هاميا. 9/ تضاد هاميا.. 8/ ترادف

  ياواژهنام هاميا. 13/ ياشبكه هاميا.12
  .باشداي از ايهام تبادر مي است كه زير شاخه ريتصو هامياو  صوت هاميا، پورنير امااشع ايهام در ديجد يبندميتقس

                                                            
 .صورت گرفته است ،يدر شعر فارس هاميراستگو در كتاب ا يها يبند ميبر اساس تقس يبند ميتقس نيا -1
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  گانهزدهيس يهاهاميا) الف
طـور  نيو همـ  سـت يسـان ن كياشعار  نياما بسامد انواع ا افت،ي يشعر پنج دفتررا در  هاميتوان انواع ايم هرچند

 يبنـد ر شاخه از دستهدر ه يشعر يهاقسمت با آوردن مثال نيدر ا. باشديمختلف، متفاوت م يتعداد آن در دفترها
  .شوديپور پرداخته منيام مجموعه اشعار نيدر ب هيآرا نيا سهيبسامد و مقا زانيبه م تيدر نها هام،يا

   يتواز هاميا. 1
اسـت كـه سـخن،     نيـ ا د،ينام زين »ييمعناچند«به صورت مطلق  اي يتواز هاميتوان آن را ايكه م ييچند معنا هاميا
بـه شـمار    »هيالسكوت عل صحي«درست و  يسخن ،ياز آن معان كيكه با هر  ياباشد به گونه يچند معن ايدو  يرايپذ
  )15: 1379راستگو،(  1.ديآ

  يواژگان يتواز) الف
چنـد   بيـ ترك ايچند واژه  اي كيسخن، برخاسته از كاربرد  يريپذ يجا است كه چند معنآن يواژگان يتواز هاميا
  .باشد ييمعنا
      )60: 1386پور،  نيام( »!جهان بود پابتخت سه شنبه  يروزها  يراست«

  )ريپذانيو پا يجهنده، رفتن. 2     عالم ا،يدن. 1(      جهان: هاميا محور
شمارد، از تمام شدن و به يزمان و مكان عالم م نياستاد و شاگرد را بهتر داريد ينه تنها روزها لهيوس نيبه ا شاعر

 يو سـاختگ  يجعلـ  يمعنـ  لهيوس ني، شاعر به ادر ضمن. كنديو حسرت م يتنگاظهار دلات ظلح نيا دنيرس انيپا
  .ديافزا مي كالم او ييباياست كه بر ز وردهبه وجود آ يو ساختار شكن يفراهنجار ينموده و نوع جاديا
  مشت پر، گرم و پراكنده كي   دميمشت پر د كي«
  )133: 1388پور،  نيام( ».زديرختخواب من نفس م در   بالش نييپا

  )آكنده و مملو از پر. 2    و  پخش شده  يمتالش. 1( پراكنده: هاميا محور
 افتهيتازه  يرساند كه مفهوميشعر، نه تنها مفهوم پخش شدن پرها را در سطح رختخواب م نيدر ا» پراكنده« كلمه

  . بوده است» مملو و آكنده از پر«و آن  مياداشته كه ما از آن غافل بوده گريد يكلمه مفهوم نيا يياست و گو
ـ يستن يقيهر چند حق ،ياليو كشف خ بياحساس غر نيا و  يجعلـ  ياباعـث لـذت بـردن از كشـف واژه     ي، ول

كه بـه   ؛برديلذت مبا كشف آن، خواننده اين متن نه تنها  كه است هيبا كلمات شب يباز يشود كه به نوعيم يساختگ
  .ديگويم نيذوق انتخاب شاعر هم آفر

  يساختار يتواز هاميا) ب
از  يبرخـ  ينمـود و بـرا   عيـ توان آن را به چند گونه درست تقطياست كه م ياگونه ساخت و بافت سخن يگاه
 يتـواز  هـام يو ا نشـان داد  ونـد يها چندگونه پسازه يبرخ نبير گرفت و در نظ نقش كياز  شيب يساختار يواحدها
  .آن باشد يريپذيساخت سخن، خاستگاه چند معن ياست كه چگونگ آن ،يساختار

  بالش چون كه شب ياز پرها ختيريخون م صبح«
  )80: 1386پور،نيام( »به خواب دميپرواز تو را د ريتصو نيآخر 

  بال: هاميا محور
  . ختيريبال صبح خون م يرو ياز پرها. صبح: نهاد. 1
  ديق: صبح. ختيريخون م شيبالشت از پرها. بالشت: نهاد. 2
  

                                                            

 .از محمد راستگو امده است زين هاميانواع ا يها فيتعر -2



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1664

  يساختار -ياسازه يتواز هاميا) پ
 ايـ واژه  يعنـ يآن،  اسـت و هـم سـاختار چندگانـه     ياسخن هم واژه يريپذيساز چند معننهيهم زم هام،يا نيا در
  .كنديم هيتوج گريد ياها را به گونهواژه ينحو ونديو پ يساختار دستور يدر معنا ،ييچند معنا يا سازه

  )52: 1388پور، نيام( ».باشد ديوار باوانهيد   تازه ما، حتما ونام«
   وارديوانه: محور ايهام

  )ديق( .وجود دارد ديبدون ترد: واروانهيد. 2  )مسند(. وار استوانهينام تازه، د .1
ـ   نيدارد كه اي، اعالم م»واروانهيد«: نهديبر عاشقان م ياكه نام تازه نيعالوه بر ا شاعر در  ديـ شـك و ترد  ينـام ب

  .اندميم يباق خيتار
  )52: 1387پور،  نيام( »هاام سر به خانهحلقه در به در زده چون    تو يام كو به كوكوچه به كوچه سر زده«

  )صفت(ام در بودهدربه. 2  )مفعول(ام در به در را زده. 1        در به در: هاميا محور
سـربه  «اسـت و همـراه بـا    » كـوفتن « يبه معنـ » در به در«با باشد كه ياستخدام م هاميا يدارا» زدن«ضمن فعل  در
  .است »يريخبرگ« يو به معن» سرزدن« يمجاز يمعن» ها خانه

  :ييكنا هاميا. 2
كـه   ياباشد، بـه گونـه   يو مجاز ييكنا يعبارت اي بيترك ايواژه  هام،يآن جاست كه كانون ا ،يمجاز اي ييكنا هاميا

  .باشد رايپذ زيخود را ن ياجزا يليمفهوم تحل ،ييو كنا يبيترك جيمفهوم را رشيافزون بر پذ
  )63: 1387پور، نيام(» تمام عشق را برخاك گورم سنگ    گذارديم يدلم با سربلند آخر«

  سنگ تمام گذاشتن: هاميا محور
      .كم و كاست به انجام رساندن يكار را ب: يبيترك مفهوم. 1
  .گذارديگور من م يتمام شدن عشق را رو سنگ و نشانه: يو گسترش يليتحل يمعن. 2

ادا نمـوده و بعـد از    يدرك كرده و حق آن را به تمـام  يتنها دل او است كه عشق را به تمامكند كه يادعا م شاعر
  .رسديشود كه قدر عشق را چون او بداند و با رفتن او عشق هم به اتمام مينم دايپ يمرگ او كس

  )69:همان(»   پس كار چشمم رو به راهه نيا از  چشمت يايدر يشد راه دلم «
  راههروبه: هاميا محور

  يچشم انتظار و نگاه به راه داشتن:  يو گسترش يليتحل يمعن. 2و نقص   بيع يب ،كامل: يبيترك مفهوم. 1
  .دارم ندهيبه آ ديندارم و چشم ام يمشكل افتميچون تو را . الف
  .است دنيبه بعد كارم انتظار كش نيتو شدم از ا چون دل بسته. ب

  استخدام هاميا. 3
 ايـ  ييكنـا  يو خـواه معنـ   يقـ يحق يخواه معنـ ( ييعبارت دو معنا ايواژه . است ييچند معنا هامياز ا ژهيو ياگونه
بـه   يابـار بـه گونـه    كيچند بار،  ايدو  يبه جا ،يچند معن ايدو  انيو به قصد ب زيچند چ ايبا دو  ونديدر پ) يمجاز

  :دياز آن برآ يگريد يمعن ز،ياز آن دو چ كيبا هر  ونديخدمت گرفته شود كه در پ
  ...را ميهاهر چه كفش اي نميچيم ينيس در ها راو استكان قندان يهرچه اتفاق يه چرا اما«

  )21: 1386پور، نيام( ».شوديم جفت
  جفت شدن: هاميا محور
  كنار هم قرار گرفتن: رابطه با كفش در. 2  زوج شدن: رابطه با قندان و استكان در. 1

آمـدن مسـافر    يبر اعتقـاد عامـه بـه معنـ    شـمارد كـه فـرد شـود و بنـا     يها را ماستكانكند كه هرچه يادعا م شاعر
آورد كـه  يدر مـ  يرا اتفاق شيهاشود و هرچه كفشيجفت م ايآورد و زوج ي، شانس نم)چشم انتظار معشوق(باشد

 ياريـ شـانس و اقبـال او را    ،ياشـد  اريـ  داريرفتن و د فرتمسا و باز بنابر اعتقاد عامه نشانه فتديهم ب يناخواسته رو
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كـه   ديخواهد بگويم ميمستق رياو به صورت غ. شوديخواهد جفت نشود، برعكس جفت ميبار كه م نيكند و اينم
  . گردديبه مراد او نم ايگاه دن چيه

هم  ياشار هاميا يشعر را دار ات،ياب يبه اعتقادات مكمل معن يشعر، بنا بر اشارات ضمن نيتوان در ايضمن م در
  .دانست

     )125: 1386پور نيام(» دمان، آفتاب رادهيشبنم سپ اي   توام چنان كه ستاره به چشم صبح محو «
  محو بودن: هاميا محور
  شدن يجذب كس نيو هم چن يو كوچك يستين: رابطه با شاعر در. 1
  ذوب شدن و بخار شدن: رابطه با شبنم در. 3    شدن ديناپد: رابطه با ستاره در. 2

  :يگون خوانگونه هاميا. 4
توان به چند يم ،يساختار يعبارت را همراه با دگرگون اياست و واژه  يساختار يتواز هامياز ا ياگونه هام،يا نيا
  .شوديبرداشت م ييدرست خواند و از هر خواندن، معنا گونه

  )15: 1386پور،  نيام( »!است يساده و عاد ياتفاق    ديهم شا عشق«
  )ياتفاق هبعد از واژ ايدرنگ قبل  رييتغ(ي اتفاق: هاميا محور
  .است ياتفاق ساده و عاد كي. 2    .شده است يساده و عاد يصورت اتفاق به. 1
  )78: 1388پور،  نيام(»  قنوت گرفتند يمرا لحظه دست  پر پروانه تا كه دست گشودم چون«
  )هيدر تك رييتغ(گرفتند : هاميا رمحو
  »مشتم را باز كردند«: قنوت باز كردم، از كف دستم راز مرا كشف كردند  يدستم را برا چون. 1
  ».مستجاب شد ميدعا«: كردند ياريدستم را به آسمان بردم، مرا  چون. 2

  :ياشار هاميا. 5
اشارت دارد  زين يگريد نكته اي يمقصود، به معن يبافت و پرداخت دارد كه افزون بر رساندن معن يابه گونه سخن
  .آورديم اديبه  زيو آن را ن

  )120: 1386پور،  نيام(» از دودمان باد ،يدود يرهيت از   يعشق از آتش اصل و نسب دار يا«
  از دودمان باد: هاميا محور
  .است يكس» بر باد دادن دودمان«: ييآور اصطالح كنا ادي. 2 باد بودن عشق  لهياز خاندان و قب يمعن به. 1

بـا   نيو هـم چنـ   ينـدار  يو خوش يدوام شاد يكس يو برا يگذركه چون باد در ديگويخطاب به عشق م شاعر
و » تنام و شـهر «خوش نداشته و  يانسان عاشق عاقبت ديخواهد بگويدر كنار هم، م» باد«و » دودمان«كلمات  دنيچ
  .دهديخود را بر باد م» اسم و رسم«
  :تناسب هاميا.6

 يرود، در معنـا يبـه كـار مـ    يتناسب يمعن نيتر در همشيتناسب دارند و ب يمعن كيرا كه در  ييهاواژه سخنور، 
  .سازديهمراه م ،ينه واقع ،يبرد و سخن خود را با تناسب ظاهريكه تناسب ندارد به كار م گريد
  )103: 1388پور،  نيام( ».ميابه سر برده يدست عمر نيا از   ريسر به ز يسربلند و سر يدل«

  دست نياز ا: هاميا محور
  مورد نظر شاعر يمعن: گونه نيا از. 2  متناسب با سر و دل: دست. 1

  

ــق را آن ــان عش ــتور زب ــه دس ك
  

 گـــزاره در نهـــاد مـــا نهـــاديبـــ 
 

ــخــوب ــدانســت تيم ــتغي  رازي
  

ــتدر  ــ يكــف مس  داد ســتيباينم
 

 )35: 1387پور، نيام(   
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  نهاد: هاميا محور
  »نهاد«در فعل  و تكرار »دستور زبان«و  »گزاره«متناسب با  نهاد. 1
  منظور و مقصود شاعر: بشر ريو ضم درون. 2

 كيشاعر  كي، ل)معناكدام با دو  هر( به كار رفته باشند تياست كه دو واژه در ب نيتناسب ا هامياز ا گريد ياگونه
 ونـد يتناسـب و پ  گريكـد يكه خواسته نشده است، بـا   يگريد يها را اراده كرده باشد و آن دو، در دو معنا معنا از آن
  )39: 1388 ،يغالم(. برقرار كنند

  )1388:93پور، امين( »بادها باز هم آواز عزا سردادند   باز موسيقي تار شب و قانون سكوت«
  »قانون«و  »تار«: محور ايهام

  .اند كه در مفهوم دوم با هم تناسب دارندتار و قانون به دو معنا آمده
  وسيله موسيقي) 2     تاريكي) 1    : تار

  وسيله موسيقي) 2    قاعده و روش )1  : قانون
  .يابنددر معني دوم همراه با موسيقي و آواز با هم ارتباط مي

  :ترادف هاميا.7
از همـان سـخن هـم     گـر يد ياخواسته شده با واژه يجز معنا ييدر معنا ياتناسب است كه واژه هامياز ا ياگونه

  .و مترادف است يمعن
   )69: 1387پور،  نيام( »اههيشب روزگار مو س نيا از   تو ماهه يزلفونت شب و رو دو«

  )يدر دوگانه خوان(مترادف با زلف . 2    )لهجه جنوبي( من. 1    مو: هاميا محور
  )74: 1388پور،  نيام( ».ستنديدوش شاخه بار ن يرو    زيكال كرم خورده ن يهاوهيم«

  وهيمترادف با م. 2    يليو تحم نيسنگ. 1    بار: هاميا محور
  :متضاد هاميا .8

و تنهـا تضـاد   . بـرد يكه تضاد ندارد، به كـار مـ   گريد يدارد، در معن جيرا يمتضاد كاربرد يمعن كيكه در  ياواژه
  .كنديم جاديا يو درون ينه تضاد واقع يظاهر

  )82: 1388پور،  نيام( ».ساده بود ينان بود و باق يسخت   مشكل نبود يبودن عادت ساده«
  يسخت: هاميا محور
  نآشكستن  و مشكل خشك بودن سفت و: يواقع يمعن. 2           يدر مقابل سادگ يسخت. 1

  )70: 1387پور، نيام( »گاههگاه گرونميلطف د كه   با لطف مدامت وستهيپ دلم«
    وستهيپ: هاميا محور
  خورده و مرتبط ونديپ: يواقع يمعن. 2    گاهمترادف با مدام و در مقابل گاه وستهيپ. 1

  پارادكس هاميا .9
كه به ظاهر پارادكس  ديآ ديپد يمضمون اي بيتضاد، ترك هاميا يمحورها ينياز هم نش. تضاد است هامياز ا ياگونه

  .باشد نيو در باطن چن يآن كه به راستيب د،يو خالف آمد عادت بنما
  )79: 1387پور،  نيام( »چرا؟ دهيخشك قطره كيحسرت  ايحال    غرق كف دستم بود ايدر ايكه در من«

  دهيخشك قطره: هاميا محور
  .بها و كم ارزش آمده استياندك و  ب: يجا به معن نيدر ا دهيخشك

  )65: 1388پور،  نيام( ».ندازميپشت گوش ب آرام    روشن را يتارها نيا    توانمينم گريد«
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  روشن يتارها: هاميا محور
: يبـه معنـ   زيـ ن» پشت گوش انـداختن «صطالح و  قابل انكار آمده است ريمشخص و غ يجا به معن نيدر ا روشن

  . دارد ييكنا هاميا» گرفتن دهيناد«
  جناس هاميا. 10

از  گـر يد يكـ ي واژه متجـانس، بـا   نيو ا خود باشد يمتجانس و هم نما ياآور واژهادي سخن يهااز واژه يكياگر 
  .متضاد باشد اي مترادف ،متناسب) به كار رفته و جز آن يدر معن(سخن  يهاواژه

  )131: 1386پور،  نيام( ».تا در نرفته از شستم چله   ابميچند روزه در  نيا مگر«
  »چهل«و متناسب با » شصت« آور واژه ادي. 2    و چله  شست. 1   شست:  هاميا محور
بـه اتمـام    يچهل سـال  اي. امدهيو كهولت نرس يو به شصت سالگ دهيام به اتمام نرسيو زمان پختگ يچهل سالگ تا

  .باشم يخبريبرسد و شصت را هم پشت سر بگذارم و در ب
  )111: 1386پور،  نيام( »تو ينقص ندارد خدا چيكه ه حقا   خدا نهييو آ هيصورت تو آ يا«

  .باشديم »هيآ«كه متناسب با واژه ) با ت گرد(» ةسور«آور واژه  ادي. 2  چهره. 1    صورت: هاميا محور
  يگون خوانجناس گونه هاميا  -

 يكـ يكه  ياگونهها است ، به آن ياز هر دو يازهياست و آم يگون خوانگونه هاميجناس و ا هامياز ا ياژهيو گونه
كـانون  ( نينخسـت  واژه يرا بـه جـا   آمده ادي خود باشد و اگر واژه ينمامتجانس و هم ياآور واژه اديآن  يهااز واژه

  .باشد وايسخن درست و ش م،يبگذار) هاميا
  )70: 1387پور،  نيام( »گفتم، خطا گفتم، گناهه خطا   اگر مشك ختن گفتم به زلفت«

  خطا: هاميا محور
  كردن اشتباه.1
   )»ختن«متناسب با واژه ( انيمنسوب به خوبروو  زيخ مشك ،تركستان در ينام شهر: »ختا« واژه آورادي.2

  .ستو رسا حيمفهوم صح م،ياول بگذار يخطا يرا به جا» ختا«واژه  اگر
  ياشتقاق هاميا. 11

را كه  گريسخن، واژه د يهااز واژه يكي يوقت. است» جناس اشتقاق«گرفته بر  اديجناس و بن هامياز ا ياژهيوگونه 
 يهـا از واژه يكـ يآمده بـا   اديواژه به  نيآورند و ا اديدارند، را ) اشتقاق(=  »يشگياز ر« اي »يشگيرهم« ونديبا هم پ

  .ترادف داشته باشد ايسخن تناسب، تضاد 
  )77 :1388 پور، نيام( »مرا سكوت گرفتند حيفص بهت   ريگبود و بغض گلو اديفر عقده«

  .مصرع اول مترادف است اديو با فر اديفر يبه معن حهيص. 2    و رسا وايش. 1    حيفص: هاميا محور
  )51: 1387پور،  نيام( »هااست به زبان زبانه ياترانه آتش   است تر و تازه و روان يادهيقص باران،«

  )در مصرع اول و در ترانه(تر و   زبانه: هاميا محور
        آبدار) ب       ور شدن شعله) الف. 1
  متناسب با باران و متضاد با آتش) ب     با زبان شهيرهم) الف. 2 
  ياشبكه هاميا. 12

 اديـ چنان بن نيشيمحور پ هيبر پا نيگونه كه هر محور پسآن. داشته باشد ونديبه هم پ هاميكه با چند محور ا يسخن
 يونـد يپ) نيشـ يمحـور پ ( نيـ چندگانـه ا  ياز معان يكيبا ) نيمحور پس(آن  چندگانه ياز معان كيگرفته باشد كه هر 

  .وار داشته باشدريو زنج ياشبكه
  )98: 1388پور،  نيام( »دهديشبان نم يهيبه ه دل   شيگرگ و م يو هو يهاز فرط كس«

  )صبح كاذب(سحر گاه  يو روشن كيتار) گرگ و گوسفند    ب يدعوا) الف  : شيو م گرگ. 1
  شبانگاه ) ب           چوپان ) الف    : شبان. 2
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  !مياسفندها دود كرد چه  آه... اسفندها  چه«
  )68: 1388پور،  نيام( »!راه نيهم از   يرسيروزها م نيگفتند ا كه   يبهشتيروز ارد يتو ا يبرا

  يديو نا ام ينيغمگ يروزها)ب     سپند) الف     :اسفند. 1
  هدر دادن) ب    سوزاندن) الف    : كردن دود. 2
  يو رستگار ديروز ام) ب    بهار)  الف     :بهشتيارد. 3
  )انتظار( قيطر نياز ا) ب    از جاده) الف  : راه نيهم از. 4
  يانام واژه هاميا. 13
شود، كه از يها ساخته م  »نام واژه«است كه با  يگون خوانگونه اي يتواز ،يتناسب، اشار هاميا شترينام واژه، ب هاميا

 گـر يد ياسم و صفت هستند و از سـو  ايرو واژه  كياز شود و يم ليتبد يانام واژه ديبه حالت جد يحالت واژگان
  .شونديم يزيچ اي ينشانه و شناسه شخص

و نـام   يواژگان يهر دو معن ،يگونه خوانو چند يتواز هاميا وهيبه ش ايكه  نديآيدر سخن م ياها به گونهاژهو نيا
  .باشند گريد يآور معن اديو  يو معنداز آن  يكي يرايپذ يتناسب و اشار هاميا وهيبه ش ايرا برتابند و  يواژگان

  كوچك آن كتابخانه در   كوتاه ييامتداد راهرو در   ميعشق را به مدرسه برد ما«
  ميااز كتابخانه امانت گرفته كه   را يميكتاب قد نيباز ا تا 
  )10: 1387پور،  نيام( ».ميدو لحظه بخوان يكيهم  با   -كتاب اشارات را  نيهم يعني - 

  كتاب اشارات: هاميا محور
  ناياشارات ابن س كتاب. 2    از نگاه عاشق و معشوق استعاره. 1

  صرف شد عمرم همه محو نگاه تو سراسر«
  )88: 1386پور،  نيام( ».دانميدانم؟ نميچشمت چه م از نحوه يول

     يدو مقوله دستور: و نحو صرف. 2    حالت: شد نحوه يسپر: شد صرف. 1: صرف و نحو: هاميا محور
  تبادر هاميااز ديگر هاي  زير شاخه) ب

انـد  دهيرسـ  -حافظ اتيبه خصوص در غزل -يدر متون شعر يديجد يهاهاميپژوهشگران به ا ر،ياخ يهاسال در
جستار بـه چنـد نمونـه از آن     نيدر ا. شوديشده تا كنون م شناخته يهاهاميدر ا ديجد يهايبنددسته رييكه باعث تغ

  :شودياشاره م
را به  هامياز ا ديجد ياگونه ،توان در اشعار حافظيادعا نمود كه م يابا چاپ مقاله1381در سال  ييايفرزاد ض. 1
 نيـ ا راسـتاد د «: ديجوياستمداد م اريسروش ديجمش فياز تعر هاميا نيا يدر معرف شانيا. افتي »فيتصح هاميا«نام 

 افتـه ي شـتر يب ايـ عبـارت، دو كلمـه    كيـ  اي تيب كي ايمصرع  كيگاه در  ،يفارس ميدر نظم و نثر قد: سدينويباره م
 ايـ حذف گـردد   ياهمزه ايچند كلمه داده شود  ايدو كلمه  نياز ا يكيحركات  ايها در نقطه يرييشود كه اگر تغ يم

كـه   ديـ آيحاصـل مـ  ...) طبـاق  ر،يـ مراعـات نظ (= تناسب  يچند كلمه نوع ايدو  انيم د،كاسته شو ايافزوده  يسركش
است كه محققان شعر حـافظ   ييهاييبايصنعت از جمله ز نيا. دارد يرغبت ييبايگونه زنيا جاديو حافظ به ا باستيز

  1».اندنداشته يبدان التفات
دفـاتر   نيـ ا رايز. مير او جستجو كندر سه دفتر آخ ميتوانيم م،يابيپور بنيرا در اشعار ام هامينوع ا نيا ميبخواه اگر
  . از دو دفتر اول هستند باتريتر و زاو پخته يشعر

  

ـ   مي من«  يشنوم رنـگ صـدا را آب
  

ــگ  ــ  آهنـ ــا را آبـ ــه هـ  »يترترانـ
 

 )83: 1387پور، نيام(   
  

  
                                                            

 .»رتيز ح دهيبسوخت د«با نام  ار،يسروش ديبه مقاله جمش دينگاه كن هينظر نياز ا شترياطالع ب يبرا -1
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مناسـبت  شود كه بـا صـدا، آهنـگ و ترانـه     يساخته م» زنگ«واژه  مياضافه كن» ر«به حرف  ياجا اگر نقطه نيا در
  .دارد

  

ـ خنجـريگـرده مـا خـاطره بر«  اراني
  

 ».مياز خـاطره برگـرده نشسـت    يجنگلـ با 
 

 )88: 1388پور، نيام(   
  

  1.شود كه با جنگل تناسب دارديساخته م» باران« ديواژه جد »اراني« نقطه در واژه رييتغ با
انـد كـه نـه تنهـا     افتهينهان دست  يهامياز ا ديجد يبه نوع» حافظ يمعنو يقيازموس«در كتاب  ييجواد مرتضا. 2

دهد كه هر يما را نشان م يزبان شعر يباال تيرساند، بلكه ظرفيحافظ را م يشعر يپژوهشگر و برتر نيدقت نظر ا
او در شـرح  . ميرا داشته باشـ  نيمعاصر اياشعار قدما  رد ديجد هيآرا يتوان انتظار ابداع و سپس كشف نوعيلحظه م

  : از حافظ تيب نيا
  

ــا ــيبشــنو، آمييحــافظ دع ــوين  بگ
  

 ما بـاد لعـل شـكر افشـان شـما     يروز 
 

  

 هـام ياز ا ينوع ت،يدر ب» افشان« و دعا ، به خاطر آمدن واژه نيتناسب با كلمات آم عالوه بر» باد«دارد، واژه  دهيعق
البتـه   )185: 1385 ،ييمرتضـا (. باشـد يباد، افشـاندن مـ   ياز كارها يكي رايز. كنديم جاديباد ا كلمه يرا برا يپنهانتبادر 

  اسـت   ، ايهـامى )تبـادر (  تـداعى   ايهـام «: افتيتوان يتبادر م هاميا فيتبادر، را در تعر هاميبا ا هاميا نيا فيتفاوت ظر
  خـود را تـداعى    صـداي   و هم  شكل  هم  هاي يا واژه  ، واژه در كالم  اي واژه  كه  تاس  چنان  و آن  معانى  تداعى  براساس
تبـادر، در شـكل و صـدا     هـام يرسـاند، ا يم فيتعر نيهمان طور كه ا )106 1386شميسـا، (» .متبادر سازد  ذهن  كند و به

  .دارد رتباد يمورد بحث نه در شكل و صدا بلكه در علت و معلول هاميو ا ابدييم يتداع
  

 شب هـا مـن و آسـمان تـا دم صـبح چه«
  

ــرود  ــو را دوســت دارم  ميس ــم، ت ــم ن  »ن
 

 )79: 1386پور، نيام(   
  

ـ آيكـه همـراه آسـمان مـ     يمفهـوم » نـم نـم « از واژه» اندك انـدك «وه بر مفهوم توان عاليم و آن  ميكنـ  افـت يرا هـم در  دي
  . است» اشك« كننده واژه يتداع» شب«است كه همراه با » باران«

  

 هـايبـاغ قـال  يهـادلم خوش است به گل«
  

 »هــايخشــك ســالچشــم بــاران دارم زكــه 
 

 )61: 1387پور،  نيام(   
  

 يسالخشك نيانتظار باران آمدن در ا ياول معن در درجه ،»يخشك سال«و » باران«با چشم داشتن، همراه  اصطالح
چشم « م،يهمراه بدان ،يمصنوع يهااز گل  »هودهيب يدل خوش«واژگان را با  نيكه اگر ا يدر حال. نشانديرا به ذهن م
  .كنديرا به ذهن تبادر متبادر م »يديناام«و » اشك آلود

 تيب يريگبرد و با به كاريرا به كار م» ترجمه هاميا«، لفظ )عيابداع البدا(بار در كتاب خود  نياول يبرا ،يگركان. 3
با هفته و سال و مـاه  » ماه« يرا با معن »شهر « يعرب كلمه»  است  لىسا  چشمم  شد از شهر و به  هفته  اين  ماهم«: حافظ

  ) 1377:123 ،يگركان( .دانديمناسب م
  

ـ تـو فـارغم از كفـر و د باغم«  ني
  

 »نيقـ يالنيتو سرچشـمه عـ  چشم 
 

 )118: 1386پور،  نيام(   
  

  .چشم و چشمه متناسب است چشم و هم چشمه با دو واژه يهم به معنا »نيع« ترجمه
ـ تـو ا  يب«  دنـديجـا همـه در حـبس ابـد تبع     ني

 

ـ  يو شمسـ  يها هجـر سال   »دنديخورشـ  يهمـه ب
 

 )71: 1387پور، نيام(  
  

                                                            
 .امنكرده دايپور پ نيماند كه تا كنون در شعر امطرح كرده زيرا ن» تضاد فيتصح« ،يادر مقاله ينيالبته آقا حس. 1
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  .كند مي دايتناسب پ ديشمس با خورش ترجمه
جـا هـر    نيـ كند كه در ايم انيحافظ ب اتيرا در غزل» تشابه هاميا«و »  توالد ضدين  ايهام«به نام  هاميدو ا  ، يو تق. 4

  .ميآوريپور مثال م نياز آن را در اشعار ام ياكرده و نمونه يكدام را جداگانه بررس
  از كـالم   آيـد، چنانكـه   ضد از ضد پديـد مـى    امر شود كه  اين  ، موهم كالم  كه  است  چنان: نيتوالد ضد هاميا )الف

  .شود مى»  مرگ»  ، سبب» عيسى  بخش  حيات  انفاس»  شود كه  اشتهانگ  حافظ، چنين
  

 واژگـونشـنو از بخـتقصة عجـب  اين«
  

ــا را بكشــت  ــه  م ــار ب  » عيســوي  انفــاس  ي
 

 )289: 1363 ،يتقو(   
  

  

 جــز چشــم مســتتيشــاهد نــدارم«
  

ــه  ــه كـ ــم گواهـ ــاهد و آهـ ــكم شـ  »اشـ
 

 )1387:69پور،نيام(   
  

قابـل   ياگرچه كه شهادت در حال مست» تواند شاهد آگاه باشديمست م«شود كه يطور تصور م نيمصرع اول ا از
  )يخبريو ب يخوديب= و مطلع بودن يباخبر. (ستيقبول ن
  :  بيت  در اين  كه چنان شود،  دوچيز غيرمشابه  مشابهت  ، موهم كالم  كه  است  چنان:  تشابه  ايهام )ب

  

 و بـسبـاد رفتـىبـهخود سرير سليمان  نه
  

 رود بـر بـاد   ، مـى اسـت  سـريري   هر كجا كهكه 
 

  

ديگر   كه  معناست  اين  موهم) نابود شد. 2آورد،  مى  حركت  را به  باد آن. 1(  با دو معنى»  سرير سليمان  باد رفتن بر«
  )290: همان(. آيند مى  حركت  با باد به  سريرها نيز همانند سرير سليمان

  ندازميپشت گوش ب آرامروشن را  يتارها نيا توانم ينم گريد«
  )65: 1388پور، نيام( »ندازميگوش ب پشت بار نيا را ها نهياست حرف آ خوب
  معناسـت   اين  موهم) يتوجه يب. 2قراردادن در پشت گوش و پنهان كردن . 1(  با دو معنى» گوش انداختن پشت«
  .رديبگ دهيخواهد ناديروشن را هم م يتارها  كه

انـداختن  » پشـت گـوش  «پارادكس است و  هاميا نيتناسب و همچن هاميا يدارا» تار روشن«به ذكر است كه  الزم
  .باشديم زين ييكنا هاميا يتشابه، دارا هاميعالوه بر ا

  از تبادر عيبد يهاگونه) ج
 يديـ جد يهـا هـام يتوان به ايپژوهش، م نيمشخص شده در ا يهاهاميا يپور، عالوه بر تمامنيام صرياشعار ق در
را  يزبـان  يهـا تيظرف يشاعر در استفاده از تمام يباال ييتوانا ،يو جذاب كردن مفهوم شعر بايكه عالوه بر ز ديرس

  .ميينمايمشخص م »ريتصو هاميا«و » صوت هاميا« يهاپژوهش به نام نيرا در ا هاميدو ا نيا. دهدينشان م
اي را تـداعي  خـاص، كلمـه   يكند با آوردن كلماتي كه با نوشتارشاعر سعي مي هام،يدر اين نوع ا :ريتصو هاميا) الف

  . كند كه مستقيم در آن بيت نيامده است ولي نوعي مراعات نظير با كلمات ديگر دارد
  ) 64: 1386پور، نيام( »!پارو زنم بي كران دقايق را امواج    تا لحظه لحظه در دل درياي دور... «

  باشدهم مي» قايق«پارو زدن، يادآور  در كنار امواج دريا و» دقايق« واژه
   )57: همان( »ام در خودم امشبترنم شده باران  نم نام تو به شعرم مگر نم دهيبار«

است كه حـال  » نم«و » تر« كننده دو كلمه يتداع» باران«، »نمنم« ،»دهيبار«شعر همراه با كلمات  نيدر ا» ترنم« واژه
  1.كنديم» !تريباران«را  تيب يو هوا

                                                            
از «ي كننـده  تـداع » زدود«) 96: 1388پـور،  نيام(»عكس چه كسي زدود، اگر عشق نبود؟/ را  ها غبار خاموشياز آينه«: گريچند مثال د -1

پـور،   نيام(» گاه گاهه گرونميكه لطف د /با لطف مدامت وستهيدلم پ« -. دود و غبار هم مراعات النظير هستند. هاستبودن غبار آينه» دود
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نهـا بـا شـنيدن آهنـگ آن كلمـه،      آورد كه نه از طريق ديدن، كـه ت خود مياي را در شعر كلمه شاعر :صوت هاميا) ب
  .كنديم هاميا جاديشود كه ايم يتداع شيبرا ديجد يا كلمه

  )73: 1385پور،نيام( ». . . آن آب بر باد و   نقش بر آب جهان   زندگي را از آب آفريد سپس خدا ابتدا آب را«
شنيده مي شود و چون در مورد خلقت انسان سخن مي گويد » عذاب«: بنابر خوانش آن در متن به صورت »ازآب«

  1.باشديم) 4سوره بلد، آيه ( »لَقد خلقنا االنسانَ في الكبد«: يي آيهتداعي كننده
  تو در باد سوانيدود گ با كشديشب شعله م...  ...رسدينم انيگاه به پاچيه انگار   قطار يدنباله...«

  ) 33:  1386پور، نيام( ». . . دود   دود   دود در   امتداد راه مه آلود در
  2.كنديم يبوق قطار را هم تداع يخود، هنگام تكرار، صدا يلغو يعالوه بر معن» دود« واژه

  پورنيام صريق يدر پنج دفتر شعر هاميا بسامد
 نيدر ا يديجد هاميكرد و هرآن احتمال كشف ا انيتوان بيكامل نمگانه را به طور دفتر پنج يهاهاميتعداد ا اگرچه

ها و در صد آن را نسـبت بـه تعـداد اشـعار در هـر دفتـر       هاميا نيتعداد ا يبيبه صورت تقر يرود ولياشعار انتظار م
  .شده است دهيسنج

  پوريهام در پنج دفتر شعري قيصر امينجدول درصد ا   

  درصد ايهام در هر دفتر  تقريبي ايهام در هردفترتعداد   تعداد اشعار  نام كتاب
  30  50  168  دركوچه آفتاب
  33.33  17  51  تنفس صبح

  63  44  70  هاي ناگهانآينه
  77  69  90 گردانندها همه آفتابگل

  80  53  66  دستور زبان عشق
  52  228  435  پنج دفتر

  

                                                                                                                                                                                          
كنـد كـه   يمـ  يرا تـداع » دام« كلمـه دوم  يدر هجـا » گاه گاه«و  »وستهيپ«با كلمات  ريمراعات النظ جاديعالوه بر ا» مدام« كلمه) 70: 1387

) 118: 1386پور، نيام( »نيقيال نيع چشم تو سر چشمه/  نيبا غم تو فارغم از كفر و د« -. دينمايدام صد چندان م نيدل را با ا يوستگيپ
مـي روم كـه   / از هزار آينه تو به تو گذشـته ام «  -. مكرر نموده است تيخورد كه غم را دربيبه چشم م» غم« كلمه گريد ارب كي» فارغم«

اسـت كـه چـون در    » تـو « تداعي كننده كلمه. آمده است» خود«و » خويش«چون همراه » تو به تو«) 38: همان(» خويش را با خودم بياورم
ده در درون شاعر اسـت كـه در بيـت اول بـه آن     آور توي گم شبه صورت قرينه آمده است، ياد» به«به حرف  تكنار آينه ذكر شده و نسب

 »اين منم در آينه، يا تويي برابرم؟«: اشاره دارد
 .گرفته شده است يگرج يمصطف» دستور زبان عشق يساختار يهايژگيها و وفيموت نيمهم تر« از مقاله -1
» هوا« )55: 1386پور، نيام( »هوا يك عمر زيست؟ توان اي دوست بي آب ومي/ ين آب ماهي يا هواي آدم است عشق ع«: گريد يهامثال -2

 ينقـص نـدارد خـدا    چيحقّا كـه هـ  / خدا  نهييو آ هيصورت تو آ يا« -. باشدمي» حوا«، تداعي كننده نام »عشق«در كنار كلمه آدم و كلمه 
 يروشن ها هيزد بر سا مهيشب خ«است » سورة« كلمه يتلفظ عرب كننده يآمده است؛ تداع »هيآ«چون همراه با » صورت«) 111: انهم(»تو
در مصـرع  . عشوق را ببوسـد م مژه يزند تا، تار هايم مهيزار خ يروشن ن هيشب، بر سا) 102: همان(» را ببوسد اهتيتاتار مژگان س زارين

 ييكرده و گـو  جاديا ريمراعات النظ -هنگام شب -) روشن هيدر سا(زدن  خونيزدن و شب مهيكه با خ ديتوان شنيرا هم م »رتاتا« دوم كلمه
ـ روشـن ن  هيتاتار در هنگام شب بر سـا . (است افتهيمناسب  ياو زمان اهيتار و س مژه دنيبوس يرام او شده و برا ،يعاشق وحش  مـه يخ زاري

 .)ببوسد اتو ر اهيزند كه مژگان سيم
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  پورنمودار تعداد و درصد ايهام در پنج دفتر شعري قيصر امين

  

 افتـه ي شيافـزا  يدر سه دفتر آخر به صـورت واضـح و مشخصـ    هيآرا نيكند، در صد ايم انيطور كه نمودار بنيا
 يهـا نـه يآ تيـ دستور زبان عشق، گلهـا همـه آفتابگرداننـد و در نها    سه دفتر، مجموعه نيا نيدر ب نيو هم چن. است

البته الزم به ذكـر اسـت   . اندرا به خود اختصاص داده هامياز ا يشتريتعداد ب بيبه ترت يشعر يهاهان، بنا بر قالبگنا
  .متفاوت و قابل تامل است يتكرارريو غ ديجد يهاهاميسه دفتر آخر و استفاده از ا يهاهامينوع ا

  تازه در سه دفتر آخر يها هاميا
ـ به كار ر نيشيپ يها در اشعار شعراهامي، هرچند اكثر ا»كوچه آفتابدر«در كتاب )الف  هـام يا يگـاه  يفته است، ول

  :دهديخود قرار م ريبه كار رفته است كه خواننده را تحت تاث يعيتازه و بد
  ) 60: 1363پور، نيام( ».آلود استكه خون يچشم عروسك از   جنگ يها بخوان قصهخرابه برخاك«

  چشم: محور ايهام
  عروسك قصه جنگ را بخوان دياز نگاه و از د. 1
 تيـ در مقابـل اكثر  كـه  دهـد يجنگ را نشان مـ  تيگناه آلوده شده واقع يب يكه به خون كودك يچشم عروسك. 2

  1.رنگ باخته است يتكرار يهاهاميا
  

ــه م دل ــا را ب ــتهم ــرت بس ــوياه  ت
  

ــه  ــتب ــته  يري ــا را خس ــب م ــو ياقل  ت
 

ــاال همـــه ــان كـ ــتنديخواهـ  درسـ
  

ــخر  ــته داريـــ ــو يادل بشكســـ  تـــ
 

 )87: همان(   

                                                            
/ زآهنگ شكست استخوانش«) 77(يديما بخش يهابه ترانه يآب/ فصل طلوع يآتش آفتاب يا«: در صفحات گريد يهاهاميطور ا نيهم. -1

 )97(» آن نيبردارد ا انيخوش آن كو از م/ جان و جانان نيآن است ب كيچو «و ) 93(دميشن يروزيپ يپا يصدا
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 1673/      پور  كاركرد ابهام در شعر قيصر امين

  درست يدر كاال» درست«: ايهاممحور 
  عمل كامل يدرست به معن يكاال ييگناه در مفهوم كنا يب. 2  و نقص بيع يب. 1
  .كمتر استمجموعه  نيا گريد يهاكه در شعر وجود دارد يهاهاميا 1»جنگ يبرا يشعر« در)ب

     امشب   :ميشام خامشانه به خود گفت هر   نجايا   خر ما باشدآ شام، شام نيا   د،يشا...«
  )13: 1364پور،  نيام( »خشكد؟يم امدهيدر گلو ن كه  است  داريكدام مادر ب غيج   خواب آلود يخاك يخانه ها در

  شام آخر: محور ايهام
  خانواده يشب قبل از بمباران و مرگ اعضا نيآخر. 1
 يقبل از عروج اوست كه نوع ونيحوارو  حيشام آخر مس يدهنده تابلواست و نشان يانام واژه هاميشام آخر ا. 2

  .خانواده مورد نظر شاعر در جنگ هم اشاره دارد يبه عروج و شهادت اعضا
  ميبانگ رور رود بسوزان از    مادر خود را يگلو ديبا«
  2 )17: همان( ».برداشت يترزيسالح ت ديبا   است دهيبانگ رود رود نخشك تا

  رود: محور ايهام
  )ييحس انتقام جو ايبازماندگان و  يهااز فروكش كردن ناله هيكنا: دنينخشك(فرزند  يبه معن. 1
  .پارادكس است هاميا ينوع زيگلو از رود خشكاندن ن. 3    تناسب است هاميرودخانه ا. 2

  :خورديهم به چشم م ييو ابتدا يتكرار يهاهاميچه ا اگر        
  )57: همان( ».ديرس بهشتيبه ارد ريز ت توانيم هاگ    اما   .رسد مي مرداد ر،يت يدر پ شهيهم يآر«

 جـاز يا نـه يهستند، بلكه در زم نسبت به دو دفتر قبل يبرتر يتازه دارا يهاهاميا نهي، نه تنها در زمسه دفتر آخر )ج
و  يو واژگـان  يـي آوا يهـا و تـوازن  يـي افزاقاعـده  و يزيگرانواع هنجارو  يونديو پ يواژگان ،يكالم، انسجام دستور

كردن و برجسـته   بايكه به ز ياز موارد يكي. برخوردار است يخاص يهايشاعران معاصر از برجستگ انيدر م ينحو
خاص اسـت كـه    يو اصطالحات روزمره با ترفند انهيزبان عام يريگكند، به كارياو كمك م يشعر يهاهامينمودن ا

  . كنديم نيرا همه فهم و دل نش اوزبان 
  »بيست صفحه اول«پور در امينهاي سه دفتر آخر جدول ايهام

  )20(مرزهاي شرقي دلم ) 16(درد مردم زمانه )10(سربلند باشند]عابران خميده[تا  هاي ناگهانآينه

عشق هم اتفاقي ساده و عادي ) 13(پاكت پست هوايي )10(در هواي پشت بام)9(شوددلم كه مي  گلها همه آفتابگردانند
  )19(اما نه با دنيا كه دنيا را)ساخت(بايد سوخت)15(است

  دستور زبان عشق
بـرادران  ) 11(هـا سـكوت را رعايـت نكـرد    غوغـاي چشـم  )10(كتـاب اشـارات)9(ايستگاه رفتـه

آرام رفتـه در نـخ   ) 13(هـوا خـاموش   بـي ) همان(دست بيندازند خواب تو را در چاه ) 12(عزيزت
  )20(-هاناشناس تمام غزل-توي آشنا)16(سوزن

  

در . پور را حدس زدنيام يتازه و امروز يهاهاميا نيها و هم چنهاميتوان نسبت ايم ياانتخاب چند صفحه نيا از
  :شوديتازه مشخص م يهاحرفشده و سپس درصد  انيب) دستور زبان عشق(دفتر آخر يهاهاميا ستيجا لنيا

در رفته  آرام /انداختن خواب در چاه دست /زتيعز برادران/ نكردن سكوت تيرعا/ اشارت كتاب/  رفته ستگاهيا
 ها شـادم كـه  روز نيا /روشن كردن چشم /مجلس ختم/  تولد جشن/ و مشق آب فيتكل/ ناشناس يآشنا/ نخ سوزن

 /تـو بـه تـو    نـه يآ /صـر يق نـام / مشـترك  ريضم/ چشمانت تا ابد باد  رانيح/ من مشهد /و گزاره نهاد /پرواز /گذرديم
                                                            

 يشعر ييبايز يهاهياو شد، آرا يشعر يها تياول فعال يو عراق، باعث شهرت شاعر در دهه ها رانيا نيشعر در زمان جنگ ب نيا -1
 .باعث شد در ذهن و دل جوانان رزمنده آن زمان جاودان شود ديشد يحس انيآن با ب

 )92:همان(»نياست خون يگذشتن ز سر، سرگذشت«)  82: 1364ور،پنيام(» بافد؟يدار تو را خصم از چه م اليخ« -2
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 /ينظـر  يشناسـ  بـا يز /پرنده پروانه /تو يهوا/ ما يهاندهيآ/ سوگند يراست  /قسم تيباال به /ييمو سر /ما ياسفندها
/ آسـمان خـراش   غيت/ هااز قماش زخم/ باران ترنم /يشانيجمع پر/ آب و هوا يب/ آدم يهوا/ در به در / هازبانه زبان
 ليپست سرت خ /خطا گفتم /رو براه/ منظره دور نما/ يسنت نو آور /سنگ تمام عشق /تاب نور يب / صفا يب يسع

/ دهيقطـره خشـك   /دنيهنگـام رسـ   /پروا يب/ دنيخام رس/ تادنداف نيقياز چشم / يو شمس يهجر /لطف مدام/ سپاهه
  داد دل /غاميبرگ پ /هزار بار/ ذوالفقار آبدار

  هاي نو و كهنه در دفتر آخردر صد و تعداد ايهام

  
آن  يريگكند، به كاريم زيمتما ،يتكرار يهاهاميا گرياشعار را از د به ظاهر آشنا و كهنه در يهاهاميا كه يزيچ آن

  :تيب نيدر ا» لطف مدام«مانند . متفاوت است يو با مفهوم ديجد يدر فرم هام،يواژه و ا
  )1387:70پور،  نيام( »گاه گاهه گرونميلطف د كه   با لطف مدامت وستهيپ دلم«

تضـاد   ايتناسب و  هاميگاه متضاد است و او با گاه يهم معن وستهيكه قبال گفته شد، مدام اگر چه با پ يطور همان
كند كه دل عاشـق را  يمجسم م يريرا چون زنج يوستگيشده است كه پ هيتعب »دام«كلمه  نيدر درون ا يسازد، وليم

  .است دهيبه بند كش

  :يريگجهينت
  .مخاطباتش، استفاده كرده است رهيدا شيافزا و موثر كردن كالم يبرا هاميا هي، از آرااشعارشپور در نيام. 1
مشخص شده تا كنون را در اشـعارش   يهاهاميتوان انواع اياو م يپور و دانش علمنيام يبه خاطر اطالعات شعر. 2

  .افتي
  خورديبه چشم م شتريپور بنيدر سه دفتر آخر ام ،يشعر برجسته يهاهاميا. 3
  .باشديم% 80به  كيو نزد شتريب) دستور زبان عشق(خر آبه كار رفته در دفتر  يهاهاميصد ادر . 4
موجـود اضـافه    يهـا يبندميرا بنا بر ضرورت به تقس ريتصو هاميصوت و ا هاميبه نام ا د،يجد هاميبهتر است دو ا. 5

  .پور را مشخص كردنيدرون اشعار ام يهاهاميا يكرد تا بتوان تمام
 صيتشـخ تـوان  ميپور نيام يهاهاميادر را  ديو جد يكلمات امروزچشمگير تعداد  ،يتخصص ريغ يحت ينگاهبا . 6

  .داد
به علت باال بودن تعداد ايهام در (است  كساني بايتقر هو كهن يتكرار يهاهاميا اب يامروز يهاهاميهر چند نسبت ا. 7

، به آن رنـگ  يگفتار رهيدر زنج يانتخاب ينيو جانش ديجد يها با ساختارهاميا نيا يريگبه كار ي، ول)هر مجموعه
  .بخشديم ديو شكل جد

تـوان  يها، نمـ هاميشاعر و تعداد كم ا يجود كم تجربگبا و» تنفس صبح«و » دركوچه آفتاب« :اول مجموعهدو در  ..8
 يپـور را از ابتـدا   نيام يها هرچند انگشت شمار، ذوق و ذهن شاعرهاميا نيا. نو وجود ندارد يهاهاميگفت كه ا
  .كنديم انيمقوله، ب نيورود به ا

  .است هاميبا استفاده از ا يشعر يهاهيال نيپور، داشتن همنيخوانندگان اشعار ام يعلت گستردگ كي. 9
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 1675/      پور  كاركرد ابهام در شعر قيصر امين

  :منابعفهرست 
 41شماره  - 1384 تابستان، )دانشگاه اصفهان( يو علوم انسان اتيمجله دانشكده ادب هام،يفراتر از ا ن،يحس ،ينيآقاحس -1
 ديمروار: ، تهراندستور زبان عشق، 1378 صر؛يپور، ق نيام -2
 افق: ، تهرانناگهان يها نهيآ ،1388؛ __________ -3
 ديمروار: ، تهرانگلها همه آفتابگردانند، 1386؛ __________ -4
 يحوزه هنر: ، تهرانتنفس صبح، 1364؛ __________ -5
 يحوزه هنر: ، تهرانكوچه آفتاب در، 1363؛ __________ -6
 اصفهان يفرهنگسرا: اصفهان.  ) سيار ف  يعد و ب  نبياو   معاني  ن در ف(ار  ت ف ار گ ج ن ه 1363 ه؛ ل رال ص ن ،يو ق ت -7
 .،     د ي اه ن:   ران ه ، تان و زب  ن ذه  هايبيا ژت ك ،1384 ؛ نيد اال ه ب ، ي اه ش رم خ -8
 )  نامه دهخدا سازمان لغت( دانشگاه تهران:  ران ه ت ، ه ام ن ت غ ل   ،1337ر؛ ب اك ي ل ع دا، خ ده -9

 . روش س:  ران ه ت ، سيار ر ف ع در ش  ميهاا، 1379د، م ح م و، گ ت راس -10
، 4، شـماره  16حافظ، نشر دانـش، سـال    وانياز د يديجد حيبه تصح ينقد ،رتيز ح دهيبسوخت د د؛يجمش ار،يشسرو -11

 71-55صص 78زمستان 
 .رار اح: زبر ب ت ،) ييار ف  عيد ب  م ل در ع  اب ت ك  نير ت ع ام ج(يع دا ب ال  داع اب، 1377 ؛ حسيند م ح م ، نيركا گ ا م ل ع ال س م ش -12
 فردوس: ، تهران بديع  به  تازه  ، نگاهى1381؛  سيروس شميسا، -13
 67-54، صص 81 ريخرداد و ت و فلسفه، اتيتناسب در شعر حافظ، كتاب ماه ادب فيتصحفرزاد،  ،يآباد بيحب ييايض -14

 81 ريخرداد و ت 57و  56ش 
 )41 - 39( 92شماره  - 1388مستان ، زيرشد آموزش زبان و ادب فارس ات،يزبان و ادب احمد؛ ،يغالم -15
 چاپ اول انتشارات سمت، تهران ،عينقد بد، 1379محمد؛  ،يفشارك -16
 نشر مركز، تهران ع،يبد1373: نيالد رجالليم ،يكزاز -17
، سـال  »كتاب ماه«، ماهنامه »زبان عشق دستور«ي ساختار يها يژگيو وها  فيموت نيمهم تر، 1386 ؛يمصـطف  ،يگرج -18

 8اول، شماره 
    نور يآوا:    تهران  حافظ،  يمعنو يقياز موس 1385جواد؛ ،ييمرتضا -19
  ان ورش:  ران ه ت ،نمعي  سيار ف  گ ن ره ف.1382د؛ م ح م ، نعي م -20
 تهران:ريركبيانتشارات ام ،نقد و نظر درباره حافظ :1363؛يحسنعل ،يهرو -21
      ا م ه:       ران ه ت  ،    بياد  ات اع ن و ص  ت الغ ب  ون ن ف ،1367 ن؛يجالل الد ،ييهما -22


