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چکيده
تلميح آرايه اي است كه در سراسر جغرافياي ادبيات ايران، اعم از 
شعر و نثر، انعكاس گسترده اي دارد و همواره براي عالقه مندان 
پلي ارتباطي ميان حال و گذشته بوده و ضمناً به سان آيينه اي 
است كه خوانندگان، گذشته ي غبارآلود و خاطرات مه گرفته  شان 
ــت كه با حفظ تعاريف  ــد. اين مقاله بر آن اس را در آن مي بينن
ــنتي تلميح، نگاهي تازه  تر بدان اندازد تا بلكه از اين رهگذر،  س

ره توشه اي براي سفر به قلمرو چشم هاي نوبين فراهم كند.

کلید واژه ها:
تلميح و اهداف آن، خاستگاه تلميح، تلميح در شعر معاصر، انواع 

تلميح، عوامل گوناگون ايجاد تلميح، عوامل وضوح تلميح.

ــراري ارتباط با  ــر ديگري براي برق ــعر هم مانند هر هن ش
ــت كه يكي از  ــان خود، نيازمند فنون و ابزارهايي اس مخاطب

آن ها تلميح نام دارد.
بر ماجراي خسرو و شيرين قلم كشد

شوري كه در ميان من است و ميان دوست         (سعدي)

تلميح مصدر باب تفعيل و از ريشه ي لََمَح است كه در لغت 
ــاختن و به گوشه ي چشم  ــاره كردن، آشكار س به معني اش
ــتن است. اين آرايه ي معنوي در محدوده ي  به چيزي گريس
علم بديع (Rhetoric) قرار مي گيرد كه اهل فن آن را چنين 
ــت كه شاعر يا نويسنده در  تعريف مي كنند: «تلميح آن اس
ــتان، آيه و حديث، واقعه،  ــخن خود، به قصه و داس ضمن س

شرح حال مشخص، مثل و شعري مشهور اشاره كند.» 
(وحيديان كاميار: 67)

َگَرش ببيني و دست از ترنج  بشناسي
روا بود كه مالمت كني زليخا را                        (سعدي)

ــه ي دريافت مفهوم بيتي كه  ــا توجه به اين تعريف، الزم ب
ساختار تلميحي دارد، اين است كه شنونده و خواننده از قبل 

با اصل داستان، افسانه، حديث و... آشنايي داشته باشد.
نه هر كه چهره بر افروخت دلبري داند 

نه هر كه آينه سازد سكندري داند                      (حافظ)
گاه تلميح از يك طرف با ارسال المثل، اشاره، اقتباس (عقد و 
درج)، ترجمه، تضمين و حل، تشابهات و تناسباتي پيدا مي كند 

محسن اعال
ز زبانن و  كارارشنشناساس
د دبيبيرر  يسي و بددب فار اا
ياين نورور دبييرستانانه ه
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كه در تشخيص و تفكيك آن ها بايد دقت كافي داشت.
روزگاري است كه بي پاي ملخ، نزديكان 

مور را راه سخن پيش سليمان ندهند                  (صائب)
ــخنش، تلميح را  ــاعر در ضمن س ــه نماند كه اگر ش ناگفت
ــتاويزي براي بيان خواسته هاي خود قرار دهد، اهداف و  دس

اغراضي در سر دارد كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم.

ــاً يكي از  ــاد كالم: طبع ــاز و اصل اقتص ــف) رعايت ايج ال
شگردهاي مؤثر در كالم آن است كه شاعر معاني بسيار را در 

قالبي كوتاه و كالمي فشرده عرضه كند.

ــاي مهم در  ــازي: يكي از هدف ه ــبيه و همانندس ب) تش
به كارگيري تلميح آن است كه شاعر ميان خود و شخصيت هاي 

تلميح تشابهات و تناسباتي ايجاد كند.
يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد 

آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود                 (حافظ)

ــزي: تلميح از آن جا كه ذهن خواننده  پ) ايجاد خيال انگي
ــنونده را از زمان حال به گذشته سوق مي دهد، موجب  و ش
ــاعر  ــود. به عبارت ديگر، ش ــزي در ذهن او مي ش خيال انگي
ــته پلي مي زند و  ــه ياري آرايه ي تلميح ميان حال و گذش ب

خواننده اش را از آن مي گذراند: 
شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد 

كه چند سال به جان خدمت شعيب كند             (حافظ)

ت) استحكام و استواري كالم: شاعر با رعايت تناسباتي كه 
ميان واژه هاي تلميحي وجود دارد، زمينه ي استحكام كالمش 

را فراهم مي كند.
پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم 

ترسم برادران غيورش قبا كنند                          (حافظ)

ــاعر موضوعي  ــعر: گاه ش ــي و تصويري كردن ش ث) حس
ــد كه دريافت آن  ــعر مطرح مي كن انتزاعي و ذهني را در ش
براي خواننده دشوار به نظر مي رسد؛ بنابراين، به ياري تلميح 
آن موضوع ذهني را براي مخاطب خود محسوس و ملموس 

مي كند و به آن جنبه ي ديداري مي دهد.
گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن 

شيخ صنعان خرقه َرهن خانه ي خّمار داشت         (حافظ)

ــي و اغراق: گاه بعضي از موضوعات، آن چنان  ج) بزرگ نماي

بزرگ و برجسته به چشم نمي آيند كه توجه خواننده را به خود 
جلب كنند. از اين رو شاعر با استفاده از تلميح موضوع موردنظر 
را در نظر خواننده بزرگ (آگرانديسمان) جلوه مي دهد و او را 
وادار به پذيرش آن مي كند و در نتيجه، با اغراق و بزرگ نمايي 

باعث شگفتي در خواننده و التذاذ او مي شود.

چ) تأثيرگذاري بر مخاطب: بي ترديد شعري كه حاوي تلميح 
ــد، بر مخاطب خود تأثير شگرف و فراواني مي گذارد؛ زيرا  باش
ذهن او را درگير خود مي كند و مخاطب را به تأمل وامي دارد و 
سپس كشف حاصل از اين تعمق، سبب التذاذ هنري مي شود.

الف مزن سعديا شعر تو خود سحرگير
سحر نخواهد خريد غمزه ي جادوي دوست          (سعدي)

ــخن: تلميح در شعر و نثر به زيبايي  ح) ايجاد زيبايي در س
ــش از اين در تعريف تلميح  ــد. بنابر آن چه پي كالم مي افزاي
ــث، آيه، َمَثل،  ــامل اجزايي مانند حدي ــم، اين آرايه ش گفتي

داستان و... است كه براي هر يك مثالي مي زنيم.
1. اشاره به َمَثلي مشهور (َمَثل سائره): 

حال من بنده در ممالك هست
َمَثِل يخ فروش نيشابور

از حسِد فتِح تو، خصِم تو پي كرد اسب
هم چو ُجحي كز خدوك چرخه ي مادر شكست 

2. اشاره به حديث معروف: 
اين پذيرفتن بماندي زان دگر 

كه محب از ضِدّ محبوب است كر 
ُم) يء يُْعمي و يُصِّ اشاره به حديث نبوي (ُحبَُّك الشَّ

يعني دوستي چيزي، انسان را كور و كر مي كند.
3. اشاره به داستان معروف: 

شب تار است و ره وادي ايمن در پيش
آتش طور كجا موعد ديدار كجاست 

4. اشاره به آيه ي مشهور:
صد رهت لَن تَراني اَر گويد 

باز مي دار ديده بر ديدار 
كه اشاره دارد به آيه ي 143 از سوره ي مباركه ي اعراف. 

5. اشاره به شعر شاعر ديگر: 
شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني 

غنيمت است َدمي روي دوستان بيني            (سعدي)
كه اشاره به اين بيت فردوسي است: 

ازين پنج شين روي رغبت متاب
شب و شاهد و شمع و شهد و شراب
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همواره جايگاه تلميح را در بديع دانسته اند اما نبايد نسبت 
ــه ميان كالم و  ــاخت آن بي اعتنا بود. از آن رو ك ــه ژرف س ب
تلميحي كه در آن به كار رفته است، معموالً تشبيهي وجود 
دارد (تشبيه مضمر و غالباً تشبيه مركب به مركب). بنابراين، 
ــي و  ــه ي مزبور را مي توان در قلمرو بيان نيز مورد بررس آراي

تحليل قرار داد.
ــت كه هميشه  در اين جا يادآوري اين نكته نيز ضروري اس
ــكيل دهنده ي تلميح، آرايه ي مراعات نظير  ميان اجزاي تش
ــود؛ بنابراين، اساس تلميح بر  ــب) هم مشاهده مي ش (تناس

تشبيه و تناسب استوار است. مثال: 
يارب اين آتش كه بر جان من است 

سرد كن آن سان كه كردي بر خليل                  (حافظ)
آميختگي تلميح و مراعات نظير در بيت ياد شده: 

آتش، سردكن، حضرت ابراهيم، خليل اهللا.
حافظ در بيت باال خود و آتش عشقش را به آتش و حضرت 

ابراهيم مانند كرده است.
رستمي بايد كه پيشاني كند با ديو نفس

گر بر او غالب شويم افراسياب افكنده ايم               (معّزي)
در تلميح دست كم بايد دو جزء از َمَثل، حديث يا داستان 
در شعر ذكر شود. معموالً تناسب ميان اجزاي تلميح در شعر 
مشخص است اما گاه روابط و تناسب تشبيه ميان مطلب و آن 
داستان چندان واضح و آشكار نيست و فهم رابطه ي تشبيهي 

ميان اجزاي تلميح به تأمل و تعمق بيش تري نياز دارد.
آه! اسفنديار مغموم

تو را آن به كه چشم
فرو پوشيده باشي                                           (شاملو)

«منتقدان غربي با توجه به موضوع تلميح، چهار قسم براي 
آن برشمرده اند: 

1. اشاره به اشخاص و حوادث: بهشت گم شده از ميلتون 
ــود گوينده كه در  ــخصي، يا نام خ ــاره به زندگي ش 2. اش

فارسي استشهاد مي نامند: شعر جان دان.
3. تلميح استعاري: اشعار تي. اس. اليوت.

4. تلميح تقليدي: شعر لندن ساموئل جانسن.» 
(داد، 1385: 87)

ــح، مي توان  ــأ تاريخي تلمي ــتگاه و منش ــا توجه به خاس ب
تقسيم بندي هاي زير را براي آن قائل شد: 

الف) تلميحات اسالمي: مربوط به فرهنگ اسالمي است.
ب) تلميحات ايراني: كه سرچشمه ي آن ها به فرهنگ پيش 

از اسالم باز مي گردد (تلميحات آريايي).

ــامل تلميحات سامي اسالمي  ــامي كه ش خ) تلميحات س
ــامي عربي است كه دومي مربوط به فرهنگ  و تلميحات س

دوره ي جاهلي عرب است.
«تلميحات سامي اسالمي كه به رجال اسالم مانند حضرت 
ختمي مرتبت يا به تفسير قرآن (اسرائيليات) مربوط مي شود 

كه بيش تر به تاريخ پيامبران قوم يهود اختصاص دارد»
 (شميسا، 1375: 7)

د) تلميحات يوناني و هندي كه مربوط به رجال علم مانند 
بليناس و هرمس است.

از ِعلمش داده دهر محدث   يك ثلث به هرمس مثلث 
شايان ذكر است كه بعضي از اين تلميحات در طول زمان به 
داليل متعددي از جمله تشابهات ظاهري با هم درآميخته اند؛ 

مانند خلط تلميحات سامي و ايراني.

نمونه هايي از تلميحات اسالمي: 
پي ثناي محمد بر آر تيغ ضمير 

كه خاص بر قد او دوختند درع ثنا                     (خاقاني)
سوگند مي خورم به شهيدان كربال

بدتر ز سِدّ آب بود قطع روشني                        (ارغنون)
هم چو َحَسن ز دست غم جرعه ي زهر مي كشم 

اي ترياق احمدي، كي تو به بوالحسن رسي؟        (مولوي)

نمونه هايي از تلميحات ايراني: 
سرود مجلس جمشيد گفته اند اين بود 

كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند                 (حافظ)
احتمال نيش كردن واجب است از بهر نوش

حمل كوه بيستون بر ياد شيرين بار نيست          (سعدي)
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت 

شير خدا و رستم دستانم آرزوست                     (مولوي)
از آتش لهراسب نشان مي دهد امروز 

سوزي كه به خاكم ز تو در عظم رميم است  (غالب دهلوي)

نمونه هايي از تلميحات سامي:
در آسمان نه عجب گر به گفته ي حافظ

سماع زهره به رقص آورد مسيحا را                    (حافظ)
چون خليل آمد خيال يار من 

صورتش بت، معني او بت شكن                         (مولوي)
آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پي كجاست

خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد         (حافظ)
در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي             (حافظ)

بابا ن نگاگاگاهيهيهيك ك كليليليب ب بهه ه 
سمسمسيريرير ت تححوحول ل و و 
حيحيح ا از ز  ينينيت ت تلململم ددگرگرگوگو
وروروزز ز  گذگذگذشتشتشتهه ه تاتا ب بهه ه مامام
ميميمك ك كه ه اياياينن ن  ردردرميميمي ي ياباب
ص ص صورورورتت ت وو و  رآرآرايايه ه ازاز
ششكشكل ل ل ااواوليليه ه يي ي خوخوخود د 
ففافاصصلصله ه گگرگرفتفته ه وو و 
ددر رر شعشعر ر معمعاصاصرر ر 
بباباچ چ چهرهرهره ه ه اياياي نن نوو 
نننمماماياياياندندنده ه ه شدشدشده هه 
اااستستست. .. الالالبتبتبته هه اياياين نن 
بببدادادانن ن معمعمعننانان ن نيسيسيستتت 
حيحيحس س سنتنتي ي ي  كهكه ت ت تللملم
دددرر ر شعشعشعر ر امامامروروروز ز 
بابازتزتابابي ي ندندارارد د 
بلبلكهكهكه ب با ا دودو س ساخاخت ت 
يتيتيو و و ا امرمرمروزوزيي ي  سسنسن
تجتجتجلييليم م ميي ي يايابدبد؛ ؛؛ 
ورورو،، ماماما د درر ر  ياياين ن  ااز ز 
اياينن ن ججاجات ت تلململميحيحيح ر ر راا ا 
گگگستستسترردرده ه ترترترا ا از ز 
معمعنانايي ي سنسنسنتيتيتي آ آنن ن 
ظنظنظرر ر ميميميگ گ گييريريميميم ددر ر 
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تلميحات را مي توان از منظر ديگري نيز نگريست و انواعي 
براي آن برشمرد: 

1. تلميح اسطوره اي    2. تاريخي
3. ديني     4. ادبي     5. فولكوريك

1. تلميحات اسطوره اي: 
منشأ پيدايي اين تلميح به اساطير كهن بشري برمي گردد. 

اسطوره، تاريخ و فرهنگ پيش از تاريخ بشر است.
منم آن كاوه كه تأييد فريدوني و بخت

طالب كوره و سندان شدنم نگذارند                    (خاقاني)
ايا به فّر فريدون و سان و سيرت سام 

ايا به چهر منوچهر و قّوت قارن                          (معزي)
چو ماران ضحاك تيرش همي

نخواهد غذا جز همه مغز سر                           (عنصري)

2. تلميحات تاريخي:
اين تلميح، آن گونه كه از نامش پيداست، منشأ تاريخي دارد:

هميشه كشور دارا خراب اسكندر
هماره ملكت جم زير چنگ چنگيز است

(از جدايي ها، حميد مصدق)
مست است زمين زيرا خورده ست به جاي مي

در كاس سر هرمز خون دل نوشروان                 (خاقاني)

3. تلميحات ديني و مذهبي:
دين و مذهب موجب آفرينش اين گونه تلميحات مي شود.

دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند 
ِگِل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند                    (حافظ)

شير چشيد موسي از مادر خويش ناشتا 
گفت كه: «مادرت منم، ميل به دايگان مكن»      (مولوي)

گر بدي اين فهم مرقابيل را 
كي نهادي بر سر او هابيل را                           (مولوي)

بارها مي خواستم از دل فغاني بركشم 
در بيابان ها ولي پيدا نكردم چاه را                     (اخوان)

4. تلميحات ادبي:
دسته اي از تلميحات اند كه به حوادث و شخصيت هاي ادبي 
ــوند و معموالً در داستان ها و آثار ادبي مي آيند.  مربوط مي ش
ــت جنبه ي تاريخي هم داشته باشند. به هر  البته ممكن اس
حال، در اين نوع تلميحات، جنبه ي ادبي بر جنبه ي تاريخي 

غلبه دارد و اولويت با جنبه ي ادبي است.
بت من چه جاي ليلي! كه بريخت خون مجنون

اگر اين قمر ببيني دگر آن سمر نخواني              (سعدي)
جهان پير است و بي بنياد از اين فرهادكش فرياد

كه كرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينم      (انوري)

5. تلميحات فولكوريك:
ــفاهي و  ــانه هاي عاميانه و ش ــات به افس ــه تلميح اين گون
شخصيت هاي مربوط به آن ها مربوط مي شود كه از فرهنگ 

توده  نشئت مي گيرند.
چو روح باده عطر مست در انديشه دارد دل

كه امشب باز از يادت پري در شيشه دارد دل        (اخوان)
آن شوخ پري روي كه با ما جوشد

از ما چو پري روي چرا مي پوشد؟                         (نيما)

چنان چه در اين جا دايره ي تلميح را فراتر از آن چه تاكنون 
ــمول اشاراتي مي شود كه  ذكر كرده ايم در نظر بگيريم، مش
درك آن ها موجب فهم درست شعر، به ويژه اشعار معاصران 
ــعر قدمايي  ــنتي ش ــاعران امروز در مالك هاي س ــت. ش اس
تصرفاتي كرده اند كه ما ناچار به پذيرفتن آن ها هستيم. اشعار 
شاعران گذشته چون تابع سنت هاي ادبي اند، تصوير دقيقي 
از زندگي خصوصي و شخصي شاعر به دست نمي دهند. حال 
ــائل خصوصي و تجربيات شخصي  ــاعران امروز مس آن كه ش
خود را در جاي جاي اشعارشان به نمايش مي گذارد. از اين رو 
دريافت مفهوم شعر آنان مستلزم آگاهي از زندگي خصوصي 

آن هاست. براي مثال، وقتي سهراب سپهري مي گويد: 
و نيمه راه سفر روي ساحل ُجمنا/ نشسته بودم/ 

و عكس تاج محل را در آب مي ديدم/ 
دوام مرمري لحظه هاي اكسيري/ 

و پيش رفتگي حجم زندگي در مرگ.
دانستن نكات زير به فهم معناي اين شعر كمك زيادي مي كند.

ـ تاج محل بنايي است در كنار رود ُجمنا.
ـ عكس بخشي از تاج محل در آب منعكس مي شود.

ـ ساختمان تاج محل، كه در واقع آرامگاه ممتاز حل است، 
از سنگ مرمر ساخته شده است.

با نگاهي كلي به مسير تحول و دگرگوني تلميح از گذشته 
تا به امروز درمي يابيم كه اين آرايه از صورت و شكل اوليه ي 
خود فاصله گرفته و در شعر معاصر با چهره اي نو نمايانده شده 
ــت. البته اين بدان معنا نيست كه تلميح سنتي در شعر  اس
امروز بازتابي ندارد بلكه با دو ساخت سنتي و امروزي تجلي 
ــترده تر از معناي  مي يابد؛ از اين رو، ما در اين جا تلميح را گس

سنتي آن در نظر مي گيريم.
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بنابر آن چه گفته شد، مي توانيم تلميحات شعر امروز را به 
ــيم كنيم. نويسنده ي كتاب «فرهنگ  دو دسته ي كلي تقس
تلميحات شعر معاصر» آن ها را به تلميحات متحد و تلميحات 

منفرد تقسيم كرده است.

1. تلميحات متحد: 
تلميحاتي هستند كه از مجموعه ي اجزا و عناصر تلميحي به 
وجود مي آيند. از خصوصيات آن ها يكي آشكاربودن و وضوح 
است. اين نوع تلميحات در شعر امروز بازتاب همان تلميحات 

مشهور شعر سنتي هستند. مثال:
نامده هرگز فرود از بام خويش

در فرازي شاهد اعدام خويش                      (فروغ فرخزاد)
داستان به صليب كشيده شدن عيساي دروغين و عروج عيساي 
حقيقي را به آسمان مطرح مي كند. چون اجزاي سازنده ي تلميح 

بسيار كم است، پي بردن به اين تلميح كمي دشوار مي نمايد.
نكته ي مهم درباره ي تلميحات متحد شعر سنتي آن است 
ــده اند بلكه بعضي از  ــعر نو نش كه همه ي اجزاي آن وارد ش
آن ها كنار گذاشته شده و فقط بعضي اجازه ي ورود يافته اند. 
البته اجزايي نيز توسط شعر نو به مجموعه ي اجزاي تلميحات 
متحد شعر سنتي اضافه شده كه در گذشته بازتابي در شعر 

نداشته اند؛ مثًال در شعر زير:
و اگر تاج خاري نيست/ خودي هست كه بر سر نهيد/ 

و اگر صليبي نيست كه بر دوش كشيد/ تفنگي هست (شاملو)
تاجي از خار كه يهوديان براى تحقير بر سر عيسي (ع) نهادند.

به هر حال رواج اجزاي نو در شعر، نوآوري در تلميحات است 
و يكي از راه هاي زايايي و گسترش تلميح به شمار مي رود.

2. تلميحات منفرد:
تلميحات منفرد يا تلميحات شخصي معموالً فقط يك بار 
در هر شعر مطرح شده اند و ضمناً به زندگي خصوصي شاعران 
و وقايعي مربوط مي شوند كه يا براي شاعر اتفاق افتاده اند يا 

در زندگي او به نوعي اثر گذاشته اند.
ــعر معاصر محل تاخت و تاز تلميحات منفرد است؛ زيرا  ش
شاعران معاصر به طرح مسائل شخصي و فردي تمايل بيش تري 

نشان مي دهند و اين، سبب ايجاد تلميحات منفرد مي شود.

ــتوري ساختار تلميح را تشكيل  معموالً چندين عنصر دس
مي دهند كه برخي از آن ها از عبارت اند از: اسم، فعل، صفت و 
قيد. اسامي خاص از عوامل اصلي ساختمان تلميح، و فعل ها، 
ــاختمان اين آرايه هستند.  قيد و حرف ها از عوامل فرعي س
ــكلت بندي آن را به  لذا عوامل اصلي، طرح كلي تلميح و اس
وجود مي آورند و كار عوامل فرعي، پر كردن خألهاي بين اين 

اسكلت و ايجاد ارتباط معنايي ميان عناصر اصلي است.

ذكر تلميح ديگري نيز در اين جا ضروري و الزم است كه آن 
را در اصطالح «تلميح مركزي» ناميده اند. محمدي در اين باره 
مي نويسد: «تلميحي است كه در آثار يك شاعر خاص، دايم دور 
مي زند و تكرار مي شود. به عبارت ديگر، بسامد تكرار آن تلميح 
ــت.» بنابراين،  ــم گير اس در بين تلميحات ديگرش كامالً چش
تلميح مركزي براي مجموعه شعر يك شاعر مي تواند موتيف 
به شمار آيد. از ديدگاه روان شناسي، اين نوع تلميح با ناخوداگاه 
هر شاعر در ارتباط است و به طور غيرمستقيم عالقه ها، نفرت ها، 

خواسته ها و نخواسته هاي او را براي ما آشكار مي كند.

محمدي وضع كلي تلميحات شعر نو را به سه گروه بزرگ 
زير تقسيم مي كند:

1. تلميحات مشترك:
كه در شعر شاعران سنتي (كالسيك) و شاعران نوپرداز عيناً 

و بدون هيچ گونه دخل و تصرفي جريان دارد.
خضري مگر گذشته از اين راه/ آه اين چه معجزه ست/ 

كز دور سبز مي زند و جلوه مي كند/ 
تنوار خشك و پير سپيدار يار
(مثل درخت در شب باران)

2. تلميحات نيمه مشترك:
كه ريشه در تلميحات گذشتگان دارد ولي شاعران معاصر 

در آن ها دخل و تصرفاتي صورت داده اند.
از صف غوغاي تماشاييان/ العازر/ 

گام زنان راه خود گرفت/
دست ها/ در پس پشت/ به هم درافكنده/ 

و جانش را از آزار گران ديني گزنده/ آزاد يافت/
ـ مگر خود نمي خواست ورنه مي توانست               (شاملو)

ــعر و شعر سنتي موضوع عازر است؛  نقطه ي مشترك اين ش
ــي او را چهار روز پس از  مرگش  يعني، مردي كه حضرت عيس
ــاملو حرفي از قول عازر نقل شده:  ــعر ش دوباره زنده كرد. در ش
«مگر خود نمي خواست ورنه مي توانست» كه در شعر گذشتگان 
هيچ اشاره اي به آن نشده است. از سوي ديگر، آمدن عازر براي 

تماشاي مسيح نيز بازتابي در شعر پيشينيان ندارد.

3. تلميحات نو:
كه هيچ سابقه اي در شعر سنتي فارسي ندارند و نو هستند. 

مثال درباره ي «ارنستوچه گوارا» انقالبي معروف آرژانتيني: 
امشب/ در خيمه ي مجنون دلتنگ كدامين دشت/ 

بر توسني ديگر براي مرگ شيرين «گوارايي»/ 
زين و يراق و برگ مي بندد.                    (شفيعي كدكني)

ــرد عمده ي تلميحات جديد، غني تر كردن تلميحات  كارك
شعر فارسي و افزودن به دايره ي تلميحات شعر سنتي است.



ميزان 
به كارگيري 

تلميح در شعر 
شاعران متفاوت 

است. ضمناً 
نوع تلميحات 

هم ممكن است 
در اشعار 

شاعران تفاوت 
داشته باشد 

اما به طور كلي، 
تلميحاتي از 

قبيل تلميحات 
عرفاني، 
حماسي، 

مكاني، اَعالم، 
مذهبي، عاميانه، 

سياسي، 
خانوادگي و 

جهاني در شعر 
شاعراني مانند 
اخوان، سپهري، 
شاملو، شفيعي 
كدكني و فروغ 

به وضوح و در 
شعر نيما كم و 
بيش مشاهده 

مي شود
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ريشه يابي اين تلميحات نشان مي دهد كه خلق و آفرينش 
آن ها متأثر از عوامل گوناگوني است كه ما به چند مورد آن ها 

اشاره مي كنيم: 
الف) ارتباطات فرهنگي ميان اقوام و ملل مختلف و تأثيرات 

متقابل فرهنگ ها بر روي يك ديگر.
در شعر زير، عالوه بر تلميح حضرت مسيح (باغ جتسماني) 
به باغي كه پدر هاملت در هنگام استراحت در آن جا به دست 

برادرش به قتل رسيده است، اشاره مي كند.
پدرم مگر به باغ جتسماني خفته بود/ 

كه نقش من ميراث اعتماد فريب كار اوست/ 
و بستر فريب او/ كام گاه عمويم                          (شاملو)

يا در شعر زير سپهري به بودا اشاره دارد: 
من رفته، او رفته، ما بي ما شده بود

زيبايي تنها شده بود 
هر رودي دريا/ هر بودي بودا شده بود               (سپهري)

ب) تأثيرات وقايع اجتماعي و سياسي: 
ــعر زير عالوه بر تلميح سهراب و سياوش، به غالمرضا  در ش
تختي، كشتي گير جوان مرد و آزاده ي دوران معاصر، اشاره دارد.

اين گليم تيره بختي هاست 
خيس خون داغ سهراب و سياوش ها 

روكش تابوت تختي هاست                               (اخوان)

پ) در نتيجه ي انعكاس زندگي خصوصي شاعران در شعر: 
مادرم در خواب است

و منوچهر و پروانه و شايد همه ي مردم شهر        (سپهري)
در اين شعر به نام برادر و خواهر سپهري اشاره شده است.

ــنايي شاعر با آن علوم يا  ــرفت علوم مختلف و آش ت) پيش
بخشي از آن ها.

آيينه اي برابر آينه ات مي گذارم
تا از تو/ ابديتي بسازم                                      (شاملو)
در اين جا شاملو به يك قانون مهم علم فيزيك با نام قانون 
آينه ها اشاره مي كند. اگر دو آينه را در مقابل هم قرار دهيم، 

تعداد تصاوير داخل آن ها بي نهايت مي شود.

ــتند  واژه ها خودبه خود و به تنهايي حامل بار تلميحي نيس
ــيني با واژه هاي  بلكه قرارگرفتن آن ها روي يك محور هم نش

ديگر موجب مي شود كه آن ها داراي بار تلميحي شوند.
روشني و وضوح تلميح به عوامل زير بستگي دارد.

اوالً تعداد اجزاي آن بيش تر باشد.
ثانياً اجزا اصلي تر باشد.

ثالثاً ميان اجزا ارتباط قوي باشد.

ــعر شاعران متفاوت است.  ميزان به كارگيري تلميح در ش
ضمناً نوع تلميحات هم ممكن است در اشعار شاعران تفاوت 
ــد اما به طور كلي، تلميحاتي از قبيل تلميحات  ــته باش داش
ــي، مكاني، اَعالم، مذهبي، عاميانه، سياسي،  عرفاني، حماس
ــعر شاعراني مانند اخوان، سپهري،  خانوادگي و جهاني در ش
شاملو، شفيعي كدكني و فروغ به وضوح و در شعر نيما كم و 

بيش مشاهده مي شود.
ــنتي را با استفاده از تلميحات  البته نيما قلت تلميحات س
ــران مي كند و در آن به  ــعرش جب محلي و جغرافيايي در ش
ــاي جغرافيايي، كوه ها، دره ها، رودها و نيز عقايد محلي  نام ه

و بومي اشاره دارد.
ــي در مورد تلميح اين كه آرايه ي پيش گفته، هم  كالم پايان
به سخن شاعر ژرفا مي بخشد و هم موجب برانگيختگي ذهن 
ــته هاي فراموش شده اش را يك بار  ــود و دانس خواننده مي ش

ديگر به يادش مي آورد.
ــعر سنتي كه تا حدي يك نواخت و  «مايه ي تلميحي در ش
ــه اي نيز است، بيش تر برگرفته از داستان هاي مذهبي  كليش
ــتاني از يك سو  ــت اما در عصر ما رواج ادبيات داس و ملي اس
ــوي ديگر  ــعرا با مقوالت ديگر فرهنگ ها از س ــنايي ش و آش
زمينه اي فراهم آورده تا مايه هاي تلميحي شعر معاصر رنگ و 

رويي ديگر بگيرد.» (راستگو، 1382: 300)
ــهيل  ــعري از س ــه، خوانندگان گران مايه را به ش در خاتم
ــت تا بيت پاياني  ــودي دعوت مي كنم كه از بيت نخس محم

حاوي تلميح است.
زمانه خالي از اسطوره ها ماند 

زمين در حسرت يك پوريا ماند 
بيا در حسرت يك ُگل بگرييم
كمي با ياد داش آكل بگرييم

كجايند آن همه مردان كجايند
خدايا قيصر و فرمان كجايند 

به خون خفتند در خواب محله 
جوان مردان قصاب محله 

در اين شب ها كه از آن سردتر نيست
كسي از روح مرگان مردتر نيست 
دلم از سوك و از شيون بري باد 

دلي سرشار از عشق زري باد
دلي از عشق ماالمال دارم 

خيال ديدن مارال دارم                                (محمودي)
بيت1: اشاره به پهلوان محمود خوارزمي (پورياي ولي).

ــه همين نام از   ــتاني ب ــت2: «داش آكل»، قهرمان داس بي
صادق هدايت.

بيت3: اشاره به قيصر و فرمان دو قهرمان فيلم «قيصر» از 
مسعود كيميايي.


