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چكيده
در تحلیل شعر هر شاعری ،ساخت های گوناگونی را میتوان اختیار کرد و دورنمایههاا و
عناصر محتوایی و معنایی شعر را توصیف کرد و این که تا چه میزان بکر و ناب هساتن
و تأثیر این ان یشهها و تفکّرات بر تفکّر شااعران یینا چ چنوناه خواها باود .خاقاانی و
حافظ ،شاعرانی هستن که با ق رت هنریفرینی و خالقیّت زبانی باینظیرشاان در خلا
صنایع ب یعی به ویژچ ایهام توانستن سبک و شیوة خاص خاود را باه وواود یورنا کاه
شعرشان را از اشعار شاعران دینر متمایز میکن و این ،راز مان گاری ایان دو شااعر در
شعر و ادبیّات پارسی است .این مقاله به بررسی ایهام و گونههای ین در دیوان دو شااعر
میپردازد.
واژههای کليدی :حافظ ،خاقانی ،ایهام ،انواع ایهام ،ایهام تناسب و ایهام ترومه.
نشانی پست الکترونیکی نویسن چ مسئولghanipour48@gmail.com :
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 .9مقدّمه
ایهام ،ظریفترین و رازناکترین شنرد شاعرانهای است که شاعران هنرور باا باهکاارگیری
ین ،هنریتارین سارودچهاای خاویر را پرداختاهانا و از ین بارای سااختن و پارداختن
سخنانی رازناک و شنفتییمیز و ذهناننیاز بهارچ گرفتاهانا  .از باارزترین و منحصارترین
مختصّات سبکی حافظ و خاقانی ،یوردن انواع ایهام و گوناه هاای ین در لفاظ اسات .ایان
صنعت در عین ین که کالم را مُغل و پیچی چ میکن  ،لطف و ظرافتای خااص باه ساخن
میبخش و شعر را تَر و یبا ار و پار از مالحات ماینمایا « .دو صانعت ایهاام و تناساب،
مخصوصاً دومی در شعر هر دو شاعر با تووّه حافظ به خاقانی ،یک خصوصیّت باارز و کاار
تعمّ ی است و هر دو شااعر از روی دقّات و تأمّال در مناسابات کلماات و بیارون یوردن
معانی گوناگون از ینها میکوشن ( ».رستنار فسایی )292 :7531 ،ایهام ،یاک ترفنا زباانی در
ادبیّات است و نوعی شنفتکاری با زبان است .در ذهن و مرحلة پیر زبان ،حجم زیاادی
از معانی و تصاویر ووود دارن و به سوی زبان برای حضور هجوم مییورن ؛ امّاا فقا یاک
معنی و تصویر ،مَجال ظهور پی ا میکن و معانی دینر ممکن است از بین برونا و مَجاال
ظهور نیابن  .ایهام ،ابزاری است که به چن معنی موواود در پایر زباان ،فرصات باروز و
مَجال ظهور در یک روساخت را میده و این ،خود وای تأمّل است .شاعر شای از همین
روست که در قالب الفاظی ان ک ،چن معنا را به مخاطب انتقال میدها  .یاک واهچ علای
رغم معنای صریح و یشکاری که در ومله دارد ،بر معنای دورتر و مخفیتاری نیاز دتلات
میکن  .ایهام ،نوعی شنفتکاری ادبی نیز هست؛ زیرا وقتای مخاطاب باا کمای چاالر و
دقّت ،معنایی دینر (و گاچ متضاد) از لفظ یا عبارت درمییاب  ،لا ّت و مایلر باه تأمّال و
درک ،بیشتر میشود .یکی از دتیل اصلی پیچی گی و دیریاب ش ن شعر خاقانی ،گارایر
وی به ایهام اسات .شااعر شاروان در سااختن ایهاام از هماة مو اوعات ادبای از وملاه،
داستانهای قرینی ،اساطیر ،اَمثال و حکم ،یگاهیهای پزشاکی ،اصاطالحات مسایحی و ...
استفادچ میکن و ترکیباتی می سازد که معنای ایهاامی دارد« .خاقاانی در یوردن کلماات
متناسب و ایهامدار افراط می کن و تقربیاً کمتر ساخن ساادچ و بایایهاام مایگویا و در
بسیاری از ترکیباتِ متناسب و ایهامدار ،نویور است و این ترکیبات ،خااص خاود اوسات».
(سجّادی )99 :7537 ،خاقانی از شاعرانی که از نظر تع اد ،بیشترین ایهام را ساخته اسات .او
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قص ن ارد خوانن چاش را فریب ده ؛ بلکه او سعی دارد خودش باش ؛ ل ا خوانن ة خاود را
واهل تصوّر نمیکن و بر ین نیست تا شعرش را خودش با ابیات ساادچتاری کاه در کناار
ابیات مشکل مییورد ،تفسیر کن ؛ بلکه خوانن چ را فا ل میاننارد و او را به تالش ذهنای
وامیدارد( ».احم سالطانی)711 :7511 ،؛ مهاارت و «اساتادی خاقاانی در تصاویریساازی و
انتزاع اشکال و حاتت گوناگون از یک کلمه» است (تجلیل.)11 :7511 ،
منوچهر مرتضوی ،ایهام را خصیصاة اصالی سابک حاافظ دانساته اسات و اصالیتارین
گرایر حافظ را به این صنعت ،روزگار استب ادی و خفقانزدچاش انناشتهان که راچ را بارای
فاشگویی و صراحت بیان بسته باود (مرتضاوی .)533 :7513 ،دیا ایهاامی حاافظ در سراسار
شعرش ،سایه افکن چ تا وایی که وزء خصایص شاعری او شا چ اسات و همچناین سااختار
سیاسی و اوتماعی او در تمام افکارش ،ریشه دوانی چ است و سعی کردچ است به هر چیازی
نناهی چن پهلو بین ازد .حافظ در بهکاربردن صنعت ایهام ،بیگمان چیرچدستتارین شااعر
ایران است .حافظ در بهکارگیری دلپ یر الفاظ و ترکیبها ،بیهمتاست .در انتخاب واهچهاا،
ترکیبها و بهکار گرفتن تعبیرها ،دقّتی وسواسیمیز و حیرتاننیز دارد .حافظ باا تووّاه باه
دانر هرفای کاه باه زباان فارسای داشاته اسات ،از ایان شایوچ ،اساتفادة بجاا ،مناساب و
اعجاباننیز کردچ است و اگر سبک او را سبک ایهام میخوانن  ،از ایان روسات .در شاعر او،
غزلی نمیتوان یافت که دارای ایهام نباش  .تسلّ وی بر زبان فارسی ،سبب گردیا ایهاام را
به خوبی و هنرمن انه و با دامنهای وسیع در نوع و بسام بات بهکار ببرد.
 .9پيشينة پژوهش
تحقیقات ادبیّات فارسی دربارة ایهام در شعر فارسی ،بیشتر به گوناههاای مشاهور ایهاام
اختصاص دارد .دکتر سیّ

یاءال ّین سجّادی در مقالهای به بحث دربارة «ایهام و تناساب

در شعر خاقانی و حافظ» پرداخته است .یقای علیاصغر فیروزنیا در مقالة «ساایه روشان
ایهام در شعر خاقانی و حافظ» تنها گوشهای از این صنعت ادبی را کاوش کردچان  .یقاای
سیّ محمّ راستنو در کتاب «ایهام در شعر فارسی» به بررسی برخی از گونههاای ایهاام
پرداخته است .از ینجایی که کتاب یا مقالهای که گونههاای ایان یرایاة ادبای را در شاعر
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خاقانی و حافظ بررسی کردچ باش  ،یافته نش چ است ،انجام دادن چنین پژوهشی به نظار
ننارن گان روری به نظر رسی .
 .7گونههای ایهام در شعر خاقانی و حافظ
 .9.7ایهام
«ایهام» در لغت ،مص ر باب «افعال» از اصل ثالثی «وَهم» اسات باه معنای «باه گماان
افکن ن .رفتن دل به سوی چیزی ب ون قص  ».ایان هنار ادبای باه ناامهاای «توریاه»،
«تخییل» و «توهیم» نیز خوان چ ش چ است .با نناهی به تعاریف مؤلّفان کتابهای ب یعی
که ذکر همة ینها ،ماللیور است ،میتوان ایهام را چنین تعریف کرد:
ایهام ،ین است که گوین چ یا نویسن چ ،کلمه ای را در سرودچ یا نوشتة خود بهکار ببرد
که دو معنی داشته باش  .ذهن شنون چ یا خوانن چ ،نخست به سراغ معنی نزدیک میرود؛
امّا خواست گوین چ یا نویسن چ ،اغلب معنی دور است« .ل ّت ایهام از ینجا ناشی میشاود
که خوانن چ از معنی نزدیک به معنی دور میرس  .در حقیقت بر سر یاک دو راهای قارار
میگیرد و در یک لحظه نمیتوان یکی از ین دو را انتخاب کن ( ».شافیعی کا کنی:7515 ،

 .)511البتّه این نکته را نبای فراموش کارد کاه دوری و نزدیکای معاانی کلماات ،اماری
نسبی است .چه بسا ممکن است معنایی برای کسی ،نزدیک؛ و برای دینری ،دور باش  .و
این از ین رو است که یکی از دو معنای کلمه ،اغلب کاربرد بیشاتری دارد و بارای عامّاه،
ین معنای نزدیک ،نخست به ذهن مییی  .دو شرط را بای بارای ایهاام در نظار گرفات:
نخست ین که تنها با معناهای لغوی و زبانی واهچها میتوان یرایة ایهام را پ یا یورد .ین
معناهایی که بهوسیلة هنرهایی مانن مجاز ،استعارچ و کنایه به دست مییی  ،نمیتواننا
ایهام بسازن ؛ دوم ،دوگاننی معنایی در ایهام بای به گونهای باشا کاه بتاوان عباارت یاا
بیت را بر پایة هر دو معنی واهچها ،معنا کرد (کزّازی.)715 :7515 ،

از خشکسال حاادثه در مصطفی گُریز

کآنَک به فتح بابَ ،مان کارد مصطفی
(خاقانی)71 :7511 ،

در ترکیب «فتح باب» ،ایهامی نهفته است .معنی نزدیکِ ین« ،گشادن دَر» است و ین هم
در معنی کنایی «گشایر در کارها و از میان رفتن مشکالت» بهکار رفته است .معنی دینر و
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دور ین که با تووّه به واهة «خشکسال» ،بیشتر مورد نظر شاعر بودچ است ،مفهاوم اصاطال
نجومی ین؛ یعنی ،نشانة بارش بارانهای سیلیساست (نیز واهة «پیون » در بیت  ،1ص .)5
زلف مُشکین تو در گلشن فردوس ع ار

چیست؟ طاووس که در باغ نَعیم افتادست
(حافظ)35 :7513 ،

حافظ ،واهة «مُشکین» را در معنی ایهامی بهکار گرفته و از ین ،هر دو معنی 7ا زلفِ سایاچ.
2ا زلف خوشبو را در نظر داشته است؛ همچنین در پارة دوم بیت ،واهة «نَعیم» نیز ایهاام دارد:
7ا باغ نعیم :باغ بهشت؛ زیرا نعیم ،یکی از نامهای بهشت است؛ و 2ا باغ نعیم؛ یعنی ،باغ پار از
نعمت و با ناز و یسایر (نیز واهة «مهر و وفا» در بیت  ،1ص .)1
 .9.7ایهام تام
گاهی ایهام در بیر از دو معناسات؛ یعنای ،کلماة ماورد نظار ،بایر از دو معنای دارد.
ملّاحسین واعظ کاشفی در کتاب «ب یعاتفکار فی صنایعاتشعار» ماینویسا « :و اگار از
سه معنی ،زیادت بُوَد« ،ایهام ذوالوووچ» خوانن و تا هفت معنی یوردچانا  ».و باه دنباال
ین ،بیتی از امیر خسرو دهلوی را یوردچ است که از یک واهچ ،هفت معنی به دست یما چ
است (واعظ کاشفی.)77 :7519 ،
خاقانی شروانی نیز از این گونة ایهام استفادچ کردچ و در بیتی گفته است:
من همی در هن ِ معنی ،راست ،همچون یدمم

وین خَران در چین صورت ،گوه ،چون مردم گیا
(خاقانی)71 :7511 ،

وی از واهة «راست» در بیت فوق ،سه معنی را ارادچ کردچ است:
 .7من در هن ِ معنی ،مانن ِ یدم ،راست هستم؛ یعنی ،راست قامت و ایستادچ.
 .2من در هن ِ معنی ،مانن ِ یدم ،راست هستم؛ یعنی ،درستکار و بیعیب.
 .5من در هن ِ معنی ،مانن ِ یدم ،راست هستم؛ یعنی ،به درساتی و عینااً (نیاز «پاای
پیل» در بیت  ،5ص .)711
حافظ شیرازی در زیر بیت میگوی :
بیا کاه تُرکِ اَمَل ،خوان روزچ غاارت کارد

هاالل عی باه دور قَ َ اشاارت کارد
(حافظ)711 :7513 ،

از ترکیب «دور قَ َ » به ایهام ،چن معنی میتوان دریافت کرد:
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 .7روزگار قَ پیمایی و بادچنوشی؛ یعنی ،هالل عی اشارچ کرد که زمان باادچنوشای و
مینساری فرارسی چ است .حافظ به این ح یث امام وعفار صاادق (ع) نیاز نظار داشاته
است که فرمودن « :صُمْ لِلرُويَةِ وَافْطُرْ لِلرُؤيَةِ»؛ «باا دیا ن هاالل ،روزچ بنیار و باا دیا ن
هالل ،روزچ بنشا»
 .2پیرامون ق ؛ یعنی ،هالل عی به مَستان اشارچ کرد که پیرامون قَ َ ومع شون .
 .5گردش پیالة شراب؛ یعنی ،هالل عی به گردش وام شراب در مجلس اشاارچ کارد
(نیز «حساب» در بیت  ،7ص .)711
 .7.7ایهام تناسب
این یرایة ادبی را بای تلفیقی از مراعات نظیر و ایهام دانست؛ ولی خیالاننیزتر و لطیفتر
از ین دو .در این هنر ،شاعر ،واهچای را بهکار میگیرد که دو معنای دارد .یاک معنای ین،
مورد نظر سخنور است و معنی دوم ین ،برای معنا کردن عبارت ،های کااربردی نا ارد.
خوانن چ به گمان میافت که میان دو کلمة بهکار رفته ،ارتباطی ووود دارد؛ در حالی کاه
در واقع رابطهای میان ین دو کلمه نیست .ین معنی غیار ماوردِ نظار باا کلماة دینار در
عبارت ،مراعات نظیر میسازد .این همبستنی را در کتابهای با یعی« ،ایهاام تناساب»
نامی ن  .کاربرد ایهام تناسب در قصای خاقانی ،بیشتر از سایر گونههای ین است.
از ایان سَراچة یوا و رنگ ،پای بُنسِل

باه ارغاوان دِچ رنگ؛ و به ارغاناون دِچ یوا
(خاقانی)1 :7511 ،

در بیت فوق« ،پی» در معنی «پا» بهکار رفته است« .پی بنسل» :کنایه از رها کان و
دوری گزین؛ امّا ،معنی دینر «پی» (= ینچه در زیر ساتونهاا از زماین کَنَنا و ین را باا
یهک و سنگ و وز ین برای استحکام بنا استوار کُنن ؛ اساس و بنیان) ،با «سارا» ،ایهاام
تناسب میسازد (نیز «وووو» با ««مشکین» در بیت  ،2ص .)797
حافظ نیز در بیت زیر ،چنین زیبا ،ایهام تناسب ساخته است:
باه خُال م دعاوت ،ای زاها ! ماَفاَرما

کاه ایان سیاب زَنخ زین باوستاان باهْ
(حافظ)319 :7513 ،

واهة «به» ،صفت تفضیلی و به معنی «بهتر» است؛ امّا معنی غیر مورد نظر ین =( ،ناوعی
میوچ) با «سیب» ،ایهام تناسب دارد (نیز «پروانه» با «شمع» در بیت  ،5ص .)731
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 .4.7ایهام تضاد
یکی دینر از یرایههایی است که پیون ی ناگسستنی با ایهام دارد .ین گونه که از اسامر،
پی است ،هی معنی و نسبت

در عبارت بهکار نرفته است؛ بلکه تنها شاعر ،یک تضادِ

وهمی پ ی یوردچ است .تنها تفاوت این یرایه با ایهام تناسب در معنی ایهاامی ینهاسات.
در ایهام تناسب ،لفظ بهکاررفته در معنی مورد نظر با کلمهای دینر ،مراعاات نظیار دارد؛
ولی در ایهام تضاد ،معنی دوم واهة ایهامی با کلمهای دینر ،رابطة تضاد پی ا میکنا  .باه
عبارت دینر«معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطاة تضااد داشاته باشا ».
(شمیسا)715 :7511 ،

خاقانی شروانی در قصی چای بلن در م
وَفتِ مُقَوّس او ،چاون وُفتِ طااق ابارو

محمّ بن محمود ملکشاچ گفته است:
طااق مُقَرنس او ،چاون خَمِ طاوقپیکر
(خاقانی)795 :7511 ،

شاعر«،طاق» را در معنی«خمی گی و انحنا» گرفته و خمی گی ابرو را توصیف کاردچ
است؛ امّا ،معنی دینر«طاق» =( ،فرد بودن و یکتایی) با«وفت» ،ایهام تضاد ساخته است.
(نیز واهة «قصیر» با «طویل» در بیت  ،73ص )11
شمع دل دَمسازم بنشست چو او برخاست

وافغان ز نظربازان برخاست ،چو او بنشست
(حافظ)51 :7513 ،

شاعر در بیت فوق« ،بنشست» را در معنی «خاموش ش ن» بهکار گرفته است؛ امّا در
معنی «نشستن» با «برخاست» ،ایهام تضاد ساخته است( .نیز واهة «قصاارت» باا «دراز»
در بیت  ،3ص )719
 .6.7ایهام مُجرّد
شاعر یا سخنور ،پس از ین که واهچ ای دو معنایی را برای ساختن ایهام بهکار گرفت ،هی
لفظی مناسب با معنی دور یا نزدیکِ ین ،ذکر نمیکن ( .واعظ کاشفی )77 :7519 ،از این رو،
ل ّتی که از کشف و دریافت این نوع از ایهام حاصل میشود ،بیشاتر اسات؛ زیارا تأمّال و
درنگ بیشتری را میطلب .
از عاالَم دورنگ ،فاراغت دهر؛ چنااک

دینار نا ارد ایان زن رَعنااش در عَناا
(خاقانی)71 :7511 ،
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شاعر در ستایر از پیامبر اسالم (ص) خواسته اسات کاه وی را از «عاالَم دو رناگ»
نجات بخش که از این عبارت «دو رنگ» ،دو معنی دریافت میشود:
 .7عالَم دورنگ :دو رنگِ سفی و سیاچ داشتن این وهان که مراد از ین« ،روز و شب»
است؛ یعنی ،او (= خاقانی) را از این وهان که شب و روز دارد ،رهایی بخر.
 .2عالَم دو رنگ :وهان ریاکار و حیلهباز و مُزوّر؛ یعنی ،خاقانی را از دست این وهاان
نیرنگباز نجات بخر .اگر دقّت شود ،هی لفظی که با معنی ایهامی «سافی و سایاچ» و
«ریاکار» مناسبت داشته باش  ،در بیت یوردچ نش چ است .حافظ نیز در سرودچ است:
نه من ،سبوکر این دیر رن سوزم و بس

بسا سرا که در این کارخانه ،سنگ و سبوست
(حافظ)12 :7513 ،

از «سبوکر» ،دو معنی به دست مییی 7 .ا ین که از سبو ،شراب مینوش 2 .ا ین کاه سابو
را حمل میکن  .چنانکه مالحظه می شود های لفظای کاه باا دو معنای ایهاامی «سابوکر»،
مناسب باش  ،در بیت نیام چ است.
 .5.7ایهام مُبيّنه
کلمة ایهامدار  +فق لفظ مناسب با معنی دور یا مورد نظر (بعی )
ین ،چنان است که واهچ یا عبارتی یوردچ میشود که با معنای دور یاا معنای ماورد نظار،
رابطه داشته باش  .به بیان دینر ،شاعر ،واهچ یا واهچ ها یا عبارتی را ذکر کن که ساازگار و
مواف با معنی دور کلمة ایهامدار باش  .این ناوع از ایهاام در میاان گوناههاای مختلاف،
ارزش زیباشناسی کمتری دارد؛ زیرا در ین ،معنای دور که بای پوشی چ و پنهان بمان تاا
ایهام به راحتی و به زودی برای خوانن چ کشف ننردد ،فرایاد یوردچ میشود (کزازی:7515 ،

)757؛ خاقانی در سرودچای در نکوهر حاس ان گفته است:
در مَقاام عِزّ عُزلت در صفِ دیاوان عَه

راست گاویای رُوستمپیکار و عَنقاپیکرم
(خاقانی)251 :7511 ،

از«دیوان» ،دو معنی به ذهن میرس :
 .7معنی نزدیک و ناخواسته« ،سازمان اداری» است.
 .2معنی دور و خواستهش چ« ،ج دیو» است که «روستم» و «عنقا» از سازگارهای رساتم
با دیوان در شاهنامة فردوسی است( .نیز واهة «غَضبان» و «حصن» در بیت  ،5ص )752
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ماا در پیاالاه عاکس رُخ یاار دیا چایام

ای بایخبار! ز لا ّتِ شُارب مُا ام ماا
(حافظ)71 :7513 ،

شاعر از واهة «مُ ام» ،دو معنی را خواسته است:
 .7معنی نزدیک و ناخواسته« ،پیوسته و م ام» است.
 .2معنی دور و خواستهش چ« ،شراب» است و واهة «ل ّت» از سازگارهای «شاراب» و
یادیور مجلس بادچگساری است( .نیز واهة «دور» با «بادچ» در بیت  ،5ص )13
 .3.7ایهام موشّح
= واهة ایهامدار  +لفظ مناسب با معنی مورد نظر  +لفظ مناسب با معنی غیر مورد نظر
این ایهام را بای نقطة مقابل ایهام مجرّد دانست و ین« ،ین است کاه گوینا چ باا هار دو
معنی مورد نظر و غیر موردِ نظر ،الفاظی مناسب بیاورد( ».انوشه)715 :7517 ،

در دِچ رکااب مَی کاه شعاعر ،عنانزَناان

بار خِناگِ صباح ،بُرقَع رَعنا بارافکَنَ
(خاقانی)755 :7511 ،

شاعر ،واهة «رکاب» را در معنی ایهامی بهکار گرفته است7 :ا «نوعی پیالة شراب دراز
و هشتپهلو» ،معنی موردِ نظر ین است و «مَی» لفظِ مناسب ین2 .ا «حلقة یهنی که بر
دو سوی زین یویزن  ،».معنی غیر مورد نظر اسات و «خِناگ» لفاظِ مناساب ین .در واهة
«زنان» نیز می توان این یرایه را برشمرد .معنی مورد نظر( ،بُان فعال از مصا ر «زدن» +
«ان حالت») با کلمة «عنان» ،تناسب دارد .معنی دینر و غیر مورد نظر ین« ،وماع زن»
با واهة «بُرقَع»( .نیز واهة «بوته» با «زر» و «خاک» در بیت  ،73ص )77
ساقی به صوتِ این غزلم ،کاسه میگرفت

میگفتم ایان سرود و مَی ناب میزدم
(حافظ)555 :7513 ،

لفظ «کاسه» ،ایهام دارد7 :ا پیاله؛ یعنی ،ساقی با این صوتِ غزلم ،پیالة شراب گرفته
است و مینوش 2 .ا یلت کوبه ای موسیقی؛ یعنی ،ساقی باا ایان صاوتِ غازلم بار کاساه
مینوازد .چنانکه مالحظه میشود ،شاعر ،کلمة «ساقی» را باه عناوان لفاظ مناساب باا
معنی نزدیک (= پیاله) ،و واهة «صوت و سرود» را به عنوان لفاظ مناساب باا معنای دور
یوردچ است (نیز واهة «دور» با «یار» و «م ام» در بیت  ،71ص .)512
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 .0.7ایهام مُرَشّحه
لفظ ایهامدار  +واهچای مناسب با معنی غیر مورد نظر (قریب)
این نوع از ایهام با ایهام تناسب ،بسیار نزدیک است و تنها با دقّت و درنگ بیشاتر مایتاوان
ین را دریافت .پایر از ین کاه باه ایان یرایاه بياردازیم ،ننااهی باه نوشاتههاای با یعیان
میان ازیم :در کتاب ب ایعاتفکار فی صنایعاتشعار کاشفی یم چ اسات« :و ین ،چناان باشا
که ین لفظ که ایهام در وی است ،قرینهای داشاته باشا در ین بیات کاه مناساب و مالیام
معنی قریب بُوَد و ب ان پروردچ شود؛ چاه« ،ترشایح» در لغات« ،پارودن» باشا ؛ و هرییناه،
ذکر ین مالیم ،سبب پرورش لفظ ایهام میگردد( ».واعاظ کاشافی )771 :7519 ،دکتار کازّازی
در این بارچ مینویسن « :ین است که سازگار یا سازگارهایی برای معناای نزدیاک در ساخن
یوردچ ش چ باش ( ».کزازی )752 :7515 ،با تووّه به این تو یحات ،دریافتاه مایشاود کاه در
ایهام تناسب ،مناسبتِ معنی نزدیک یا غیر موردِ نظر باا کلماه یاا واهچای دینار ،تنهاا از راچِ
مراعات نظیر است؛ ولی در ایهام مرشّحه ،ین معنی نزدیاک کاه خواسات ساخنور نیسات و
بای از ین به معنی غیر مورد نظر تعبیر کرد ،کالم و عبارتی سازگار با معنی غیر ماورد نظار
یوردچ میشود که رابطة ینها ،مراعات نظیر نیست؛ بلکه همان گوناه کاه از اسام «مرشّاحه»
برمییی  ،پرورشدهن چ و پرورن ة معنی غیار ماورد نظار اسات .از ایان رو ،ذهان خواننا چ،
زودتر و بیشتر به معنای نزدیک رو می یورد که شاعر بر ین ،اصرار نمیورزد و چاون پاس از
کمی تالش ذهنی به معنی درستِ ین میرس  ،برایر ل ّتبخر است.
برفتم پیر شاهنشاچِ همّت تا زمین بوسم

اشارت کارد دولت را کاه بات خوان و بنشانَر
(خاقانی)277 :7511 ،

شاعر در قصی ة بلن و عبرت یموز خود به نام «مِریتالصّفا» در واهة «خوان» ،دو معنا
را خواسته است :معنی نزدیک یا ناخواستة ین« ،سفرچ» است ،و معنی دور یا مورد نظار،
«فراخوان ن و دعوت کردن» ،که «بنْشانَر» ،سازگار و مالیم معنای نزدیاک =( ،سافرچ)
است( .نیز واهة «عصر» با «مَیپخته سازن  ».در بیت  ،73ص )71
کمن ِ صی ِ بهرامی بیفکن ،واام وَم باردار

که من پیمودم این صحرا؛ نه بهرام است و نه گورش
(حافظ)511 :7513 ،
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کلمة «گور» ،دو معنی دارد :یکی نزدیک که همان «گورخر» است ،و دینری« ،قبار»
که معنای دور این واهچ بهشمار مییی  .ب یهی است کاه واهچهاای «صاحرا»« ،کمنا » و
«صی » ،همه دتلت بر معنی نزدیک؛ یعنی« ،گورخر» دارن که این ایهاام را زیباا ولاوچ
دادچ است( .نیز واهة «روان» با «یم » در بیت  ،9ص )227
 .1.7ایهام تَبادر
ایهام تبادر ،یکی دینر از گونههای ایهام است و ین ،چنان است که «واهچای از کاالم ،واهچای
دینر را که با ین (تقربیاً) همشکل یا همص است ،به ذهن متبادر کن ( ».شمیساا)755 :7511 ،

در ایهام تبادر ،ین واهچای که به ذهن خوانن چ یا شنون چ ،متبادر میشود با کلمه یاا اوازای
دینری از سخن ،تناسب (مراعات نظیر) دارد .تفاوت ین با ایهام تناساب ،ایان اسات کاه در
ایهام تناسب ،یک واهچ ،دو معنی دارد؛ ولی در اینجا ،شباهت ظاهری ،واهچای دینر را به یااد
می یورد و دو معنی بودن مطر نیسات .از ینجاا کاه در ننااچ نخسات ،دو کلماه باه ذهان
خوانن چ میرس  ،نام «ایهام تبادر» را بر ین نهادچان  .به این صانعت ،ناامهاای دیناری نیاز
دادچان  ،از ومله :ایهام وناس ،ایهام وناس گوناهگاونخاوانی ،ایهاام چن خوانشای و ایهاام
چن گونهخوانی (راستنو )99 :7519 ،و ایهام دوگونهخوانی (شمیسا)755 :7511 ،

چاو کِشتِ عافیتم ،خاوشه در گلو یورد

چاو خاوشه بازبُری م گلوی کاام و هاوا
(خاقانی)1 :7511 ،

واهة «کِشت» در این بیت به معنی «کشتزار» است؛ امّا شکل ظاهری کلمة «کِشات»
با نناچ به کلماتِ «بُری ن و گلو» ،واهة «کُشت» را به ذهن متبادر میکن و ب ین صورت،
ایهام تبادر میسازد (نیز واهة «سُور» در پیون با «سورچ» در بیت  ،71ص .)75
گفتم :خاوشا! هوایی کاز بادِ صبح خیزد

گفتا :خنک! نسیمی کاز کوی دلبر یی
(حافظ)575 :7513 ،

واهة «خُنُک» به معنی «خوشا»ست؛ امّا شکل ظاهری «خُنُاک» باا تووّاه باه کلماة
«نسیم» ،واهة «خُنَک» را به ذهن میرسان و ایهام تبادر میسازد (نیز واهة «بهشات» باا
تووّه به کلمة «یدم» در بیت  ،1ص .)77
 .96.7ایهام ترجمه
نوع دینری که میتوان ین را از شاخههای ایهام دانست ،ایهام ترومه است و ین ،چنان اسات
که «دو لغت که مترادف همن  ،به دو معنی مختلف بهکار رون ( ».شمیسا)757 :7511 ،؛ یعنای،
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شاعر در میان کالم ،واهچای را که دارای دو یا چن معنی است ،بهکار ببرد به گوناهای کاه ین
معنی دور یا غیر مورد نظر ،ترومة واهچای دینر باش که در همان بیت یا سخن یما چ باشا .
تفاوت ایهام ترومه با ایهام تناسب در ین می توان باش که در ایهام تناسب ،ین معنای دور و
غیر مورد نظر با واهچ یا وزئی دینر از سخن ،تنها مراعات نظیر دارد؛ ولی در ایهام ترومه ،ین
معنی دور یا ناخواسته ،ترومة واهچای دینری است که در بیت یا سخن یم چ است.
باه زیبَقایِ مُقنَع باه اَحماقای کَیّاال

باه روزکاوری صَبّاا و شبرَوی اَحبااب
(خاقانی)33 :7511 ،

«کیّال» در بیت فوق ،اسم خاص است و مراد از ین« ،احم بان کیّاال» از متفکّاران
اسماعیلی قرن سوم هجری و وا ع م هب کیّالیّاه اسات کاه دانشامن ان اساالمی ،او را
شیعه دانسته ان ( .ساجادی :7515 ،ج « )7212 ،2کیّاال» را در معنای «ناادان و ابلاه» نیاز
میتوان دانست؛ از ین رو که ین را لقب مَردی گول نیاز شامردچانا کاه پیوساته خااک
میپیمودچ است( .دهخ ا :7511 ،ذیل واهة «کیّال») با این تو یح ،معنی دینار کیّاال کاه در
بیت ،مورد نظر نیست ،میتوان ترومة «احم » باشا کاه در کاالم ذکار شا چ و یرایاة
«ایهام ترومه» را پ ی یوردچ است (نیز واهة «چرخ» با «کمان» در بیت  ،2ص .)21
گار قَلب دلام را نَنَه دوست ،عیااری

من نق روان در دمار از دیا چ شماارم
(حافظ)551 :7513 ،

واهة «قلب» در بیت بات به معنی «ناسرچ و ناخالص» بهکار رفته است؛ امّا معنی دینر
ین در فارسی« ،دل» است و ترومة ین در بیت یم چ است (نیز واهة «م ام» با «بادچ» در
بیت  ،3ص .)731
 .99.7ایهام در ایهام تناسب
نوع دینری از زیرمجموعة ایهام تناسب را میتوان نشانی داد کاه تقربیااً در کتاابهاای
ب یعی ب ان پرداخته نش (اناوری .)57 :7511 ،این یرایه ،چنان است که شاعر ،دو کلمه یاا
چن واهة دو معنایی را در بیت بهکار میبرد که از هر واهچ ،فق یک معنی ین در ساخن،
خواسته می شود؛ امّاا ین دو معنای ارادچ نشا چ باا یکا ینر ،تناساب دارنا  .ایان ناام از
گونههای ایهام در هی کتاب ب یعی ذکر نش چ است .شای این نام ،برازن چاش باش !
از اسب ،پیاادچ شو؛ بر نِطع زمین نِهْ رُخ

زیر پی پیلر بیان شَهماات ش چ نُعمان
(خاقانی)539 :7511 ،
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خاقانی در معروفترین قصی ة خود به نام «ایوان م ائن» از خوانن چاش میخواها از
«اسب»« ،پیادچ» شود و بر «نطع» زمین« ،رُخ» بنه و بین یش که چنوناه ،نُعماان بان
مُن َر را به فرمان خسرو پرویاز ،زیار پاای «پیال» ان اختنا و «شَاهمات» گردیا  .وی،
واهچهای «اسب ،پیادچ ،نطع (= بسااط و فارش) ،رُخ ،پیال و شاهمات (در معنای کناایی
شکست خوردن و از پای دریم ن) را در معنی لغوی خود بهکاار گرفتاه اسات؛ امّاا ایان
کلمات از اصطالحات بازی شطرنج نیز هستن « .اسب ،پیاادچ ،رُخ و پیال» از مُهارچهاای
شطرنج؛ «نَطع» ،صفحه و رُقعة شطرنج» و «شهمات» ،کوتاچش ة شاچماات کاه اصاطال
بازی شطرنج و نماین ة حالت مغلوب ش گی شاچ در بازی است ،باا هام یرایاة «ایهاام در
ایهام تناسب» را پ ی یوردچان (نیز واهة «نَصب»« ،رفع» و «وَر» در بیت  ،7ص .)11
طاماع در ین لب شیرین نکاردنم ،اَوْلی؛

ولای چناونه مناس از پای شَکَر نرود
(حافظ)515 :7513 ،

شاعر با زیرکی خاصّی ،نام همسران خسارو پرویاز را در ایان بیات یوردچ اسات .واهة
«شیرین» و «شکر» در بیت در معنی لغویشان یم چان ؛ امّا «شیرین» در معنی دینار ین
که اسم خاص و «نام معشوق خسرو پرویز» است و در بیت ،مورد نظر نیسات ،باا معنای
دینر «شکر» که ین نیز «نام معشوق اصفهانی خسرو پرویز» است ،باا یکا ینر ایهاام در
ایهام تناسب پ یا یوردچ اسات («نیاز واهچهاای «در» و «حلقاه» در بیات  ،7ص 715؛
«قانون» و «شفا» در بیت  ،2ص .)773
 .99.7ایهام در ایهام تضاد
گونة دینر از ایهام تضاد است و با «ایهام در ایهام تناسب» ،شاباهت دارد .از ایان رو کاه
دو کلمه در عبارت بهکار می رود که هر دو ،دو معنی دارن و شاعر تنها یکی از دو معنای
دو واهچ را ارادچ میکن  .ین دو معنی که خواستِ شاعر نیست ،باا یکا ینر ،تضااد دارنا .
این یرایة ادبی نیز ،مانن ِ «ایهام در ایهام تناسب» با این نام در هی کتااب با یعی دیا چ
نش وز ین که دکتر کزّازی ین را شناسان چ است (کزّازی.)757 :7515 ،
باه باادِ فَتا براهیام و غُلماة عُثاماان

باه دَبّاة عالی ماوشانیار ،وقاتِ دَبااب
(خاقانی)35 :7511 ،
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خاقانی از «براهیم»« ،عثمان» و «علی» در بیت بات ،چهرچهای سرشناس مردمای در
روزگار کودکی خود را ارادچ کردچ است .معنی دینری که از «عثمان» به ذهن مایییا و
مراد از ین« ،عثمان بن عَفّان» ،سومین خلیفه از خلفای اهل سنّت با معنی دینر «علی»
در بیت؛ یعنی ،داماد و وصیّ پیامبر ،حضرت امیرالمؤمنین ،علای (ع) ،صانعتِ «ایهاام در
ایهام تضاد» ساخته است.
شُهارة شهار مَشاو تاا نَنَهم سار در کاوچ

شاور شیرین مَنماا تاا نکُنی فرهاادم
(حافظ)521 :7513 ،

شاعر شیراز« ،شور» را در بیت به معنی «شوراننیزی و فتنهاننیزی» بهکاار گرفتاه و
«شیرین» نیز در معنی اسم خاص استفادچ ش چ است .معنای دینار «شاور» =( ،یکای از
مزچها) با معنی دینر «شیرین» که ین هم یکی از مزچهاست ،ایهام در ایهام تضااد پ یا
یوردچ است (نیز واهچهای «پختنان» و «خام» در بیت  ،7ص .)539
 .97.7ایهام در ایهام ترجمه
این شنرد ادبی که بای ین را از شاخههای ایهام ترومه شمرد ،چنان اسات کاه ساخنور
دو واهة ایهامی بهکار میگیرد ،به گونهای که فق یک معنی از ین دو ارادچ مایشاود .ین
معنی ناخواستة سخنور در هر دو واهة ایهامی ،ترومة یک ینر هستن  .تا کنون ایان ناوع
ادبی نیز در هی اثر ب یعی دی چ نش چ است .تفاوت ین با یرایة «ایهام در ایهام تناساب»،
ین است که در ایهام در ایهام تناسب ،رابطة میان دو واهة ایهاامی ،رابطاة مراعاات نظیار
است؛ ولی در اینجا ،رابطه ،ترومه یا ترداف است (غنیپور ملکشاچ و مه ینیا.)13 :7591 ،
مارا ،طبیب دل ،ان رزگونهای کاردچ است

کازیان سَواد بترس از حاوادثِ سودا
(خاقانی)1 :7511 ،

معنی مورد نظر «سَواد» در بیت« ،شهر یا یبادی» است که استعارچ از «ایان وهاان»
اساات .معناای خواسااتهشا ة «سااودا» ،از اخااالطِ چهارگانااه کااه بااه عقیا ة پیشااینیان،
بیماری های روانی و خیالهای فاس را سبب میشا چ اسات« .ساودا» ،در زباان عربای،
مؤنّثِ اَسود است به معنی«سایاچ» .اگار معنای دوم «ساودا» را تروماة معنای دوم واهة
«سواد» به معنی «سیاچ» بینناریم ،بای پ یرفت که یرایة «ایهام در ایهام تروماه» پ یا
یم چ است (نیز واهچهای «در» و «باب» در بیت  ،1ص .)31
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چَشمم به روی ساقی و گوشم به قول چَنگ

فالی به چَشم و گوش در این باب میزدم
(حافظ)555 :7513 ،

واهة «در» در پارة دوم« ،حرف ا افه» است و «باب» باه معنای «باارچ و خصاوص».
معنی دینر «در» =( ،وسیلهای برای دریم ن به خانه) با معنی دینر «باب» که به هماین
معنی است ،ایهام در ایهام ترومه ساخته است.
 .94.7شِبهایهام یا ایهامگونه
گاهی ترکیب واهچهایی که شاعر برمیگزین  ،به گونهای است کاه مایتاوان ین را باه دو
صورت خوانْ و به هر دو صورت معنا کرد .این ایهام را کاه از چناوننی خوانا ن واهچهاا
ساخته میشود« ،شبهایهام یا ایهامگونه» نامی چان (کزّازی.)755 :7515 ،
ور تو ،اَعْمیدی چ ای ،بر دوش احم دار دست

کان رین رَچ ،قائ ِ تو ،مصطفی بهْ مصطفی
(خاقانی)2 :7511 ،

ترکیب مورد نظر ما در بیت« ،اَعْمی دی چای» است که میتاوان ین را باه دو صاورت
خوانْ و دو معنی از ین ،برداشت کرد:
 .7میتوان این ترکیب را «اَعْمیْدی چای» خوانْ کاه در ایان صاورت« ،اَعْمایدیا چ»
نقر دستوری مُسنَ به خود میگیرد؛ یعنی« ،اگر تو ،کورچَشم هستی ،بر دوش احما ،
دست ب ار و از او ،پیروی کُن».
 .2می توان این ترکیب را «اَعْمی ،دی چای» خوانْ که در این صورت« ،اَعْمی» ،نقار
دستوری مفعول به خود میگیرد؛ یعنی« ،اگر تو ،کاوری را دیا چ باشای کاه هنناام راچ
رفتن ،دست بر دوش کسی مینَهَ  ،با ان کاه در راچِ دیان بایا دسات بار دوش احما
بن اری و از او ،پیروی کنی».
مَجاو درستی عَه از وهاان سُستنهااد

کاه ایان عَجوز ،عروس هزار دامادست
(حافظ)35 :7513 ،

یرایة ایهامگونه در ترکیب «هازار دامااد» اسات .در یاک خاوانر مایتاوان ترکیاب
«هزارداماد» را صفت مرکّب برای عروس دانست؛ و در خوانشی دینار از هماین ترکیاب
میتوان «هزار» را صفت برای «دامااد» در نظار گرفات و «دامااد» را از نظار دساتوری،
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مضافٌالیه برای عروس دانست .در این صورت ،دو معنی میتوان از این خوانر به دسات
یورد:
 .7که این عجوز (= دنیا) ،عروس هزارداماد است.
 .2که این عجوز (= دنیا) ،عروس دامادهای بسیاری ش چ است؛ امّا با هی یک از ینان،
سر سازگاری و وفا ن ارد (نیز واهة «رهروی» در بیت  ،1ص .)35
 .96.7ایهام مهيّا
«ین است که عبارت ،یمادگی پ یرش ایهام را ن اشته باش ؛ امّا گوین چ با اِعماال تصارّفی
در عبارت ،کالم را یمادة ایهام کردچ است (انوشه.)715 :7517 ،
چارتکبیری بکُن بار چار فصل روزگاار

چاربالرهای چار ارکان به دونان بازمان
(خاقانی)521 :7511 ،

کلمة «بازمان»؛ یعنی« ،واگ ار کُن و رها نما»؛ امّا واهة «چارباالر» ،زمیناه را بارای
دریافت معنی «مان ن و اقامت کردن» مهیّا کاردچ اسات .تصارّفی کاه شااعر در عباارت
«بازمان» کردچ و ین را در معنی متع ّی بهکار گرفته ،چنین ایهامی را پ یا یوردچ اسات
(نیز واهة «به وا مانر» با تووّه به «در پوست» در بیت  ،71ص .)272
سااقی! باه ناور باادچ برافروز واام ما

مُطرب! بنو کاه کار وهان ش به کام ما
(حافظ)71 :7513 ،

واهة «بنو» در پارة دوم؛ یعنی« ،حرف بازن»؛ امّاا کلماة «مُطارب» ،زمیناه را بارای
دریافت معنی «زدن و نواختن» یمادچ کردچ است .مُطرب نمیگوی ؛ بلکه مایناوازد .ایان
تصرّف شاعر در «بنو» ،سبب پی ایر این ایهام ش چ است.
 .95.7ایهام عكس
نوع دینری از انواع ایهام است که از نظر زیباشناسی در پایین ترین دروه قرار میگیرد و
در حقیقت بای ین را نوعی تفنّن ادبی و در ردیف ونااس تاام باهحسااب یورد« ،چناان
است که واهة مق ّم با تغییر معنی در یخر هم یوردچ میشود و در واقاع از ناوعی ونااس
استفادچ شود (انوشاه .)715 :7517 ،به نظر میرس که این ایهام باا انا ک تفااوتی ،هماان
وناس تام باش  .دو عنصر زبانی که ظاهرشان ،یکسان و معنیشان متفاوت باش  ،وناس
تام نام دارد؛ ولی از دی ی دینر ،هر یک از دو عنصر (که با هم ونااس تاام مایساازن )،
دارای دو معناین که در معنای دور با هم ایهام عکس میسازن :
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هازار فصال رَبیعَر ،ونیباهدار وماال

هازار فضال ربیعَر ،خاریطاهدار سخاا
(خاقانی)9 :7511 ،

«ربیع» در مصراع نخست به معنی «فصل بهار» یم چ است و در مصراع دوم ،ماراد از
ین« ،فضل ربیع» ،وزیر معروف هارون الرّشی است که در بخشن گی ،زبانزد باودچ اسات.
معنی دینر «ربیع» در پارة نخست ،اسم خاص است؛ یعنی« ،فضل ربیع»؛ و معنی دینار
«ربیع» در پارة دوم در معنی «بهار» است .ب ین ترتیب این دو کلمه باا یکا ینر ،ایهاام
عکس میسازن (نیز واهچهای «مزوّر» در بیت  ،71ص .)55
از ین دَمی که ز چَشمم برفت رودِ عزیز

کنار دامن من همچو رودِ ویحون است
(حافظ)11 :7513 ،

«رود» در پارة نخست در معنی «فرزنا » اسات و «رود» در پاارة دوم« ،واوی یب».
معنی دینر «رود» در پارة نخست که «فرزن » است ،با معنای دینار «رود» در پاارة دوم
که «ووی یب» است ،با یک ینر ،ایهام عکس پ ی یوردچانا (نیاز واهچهاای «پاردچ» در
بیت  ،5ص .)55
 .93.7ایهام توکيد
ین چنانکه در بارة این نوع از ایهام نوشتهان « ،چنان است که واهچای تکرار شود؛ امّاا در
هروا ،معنایر تفاوت کن ( ».انوشه )712 :7517 ،شای بتوان میان این ناوع ادبای و ایهاام
عکس ،تفاوتی قائل ش و ین ،این است که در ایهام توکی  ،دو واهچ به دنبال هم مییینا
و با این پشت سر هم قرار گرفتن به نوعی ،واهة نخست را تأکی میکنا ؛ ولای در ایهاام
عکس ،دو واهة متجانس با فاصله در کالم قرار میگیرن :
مجلس اُنس حریفان را هم از تصحیفِ اُنس

در تنورچ ،کیمیای وان وان افشان چان
(خاقانی)711 :7511 ،

«وان» نخست ،به معنی «روان» اسات و «واان» دوم باه معنای «وانّ و پاری»؛ و
منظور شاعر از «کیمیای وان وان»« ،یتر» است .ب ین صورت« ،واان» دوم« ،واان»
نخست را تأکی کردچ است (نیز واهچهای «طی» در بیت  ،5ص .)75
دوای دَردِ عاش را کسی کاو ،سهل پن ارد

ز فکر ،ینان که در ت بیر درمانن  ،درمانن
(حافظ)212 :7513 ،
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«درمانن » نخست به معنی «درمان هستن  ».یما چ اسات و در پاارة دوم باه معنای
«ناتوان میشون  ».است .تکرار «درمانن » دوم به دنبال «درمانن » نخست به نوعی ین را
تأکی کردچ و ب ینسان ،ایهام توکی ساخته است (نیز «دریابن » در بیت  ،5ص .)212
 .90.7ایهام سماعی
این گونه از ایهام که تاکنون در هی کتاب بالغی از ین سخنی باه میاان نیاما چ اسات،
نوعی از ایهام میتوان بهشمار یی که به دلیل ووود نوعی رابطه میاان برخای از واهچهاا،
شنون چ را در هننام شنی ن واهة مورد نظر ،دچار نوعی دوگاننی در درک شنی اری کُنا
و واهچای دینر در ذهن او ،نقر ببن د:
پس بر این س ِ مبارک ،دَچ اَنامل برگماشت

وا ولی را هفت دریاا سااخت از فیض عطاا
(خاقانی)27 :7511 ،

اگر شنون چ ای ،این بیت را فق گوش فراده  ،خوانر واهة «س » با تووّاه باه عا د
«دَچ» ،ذهن او را به سوی ع د «ص » خواه برد و ب ین گونه ایهام سماعی پ ی خواها
یم (نیز واهة «قضا» با تووّه به کلمة «تیغ» در بیت  ،21ص .)71
ان ر ین ساعت کاه بر پشتِ صبا بن ن زین

با سلیمان چون برانم من که مورم ،مَرکب است؟
(حافظ)51 :7513 ،

واهة «صبا» در معنی «نسیم خُنَکی که از شمال شرق میوزد ».است؛ امّا شانون چ باا
تووّه به لفظ «سلیمان» گمان میکن که منظور شاعر ،واهة «سَبا» است .ایان برداشات،
تنها به دلیل قرابت «سلیمان» با «سَبا» اتّفاق افتادچ است (نیز واهة «اَمَل» که با تووّه به
«بنیاد» ،یادیور کلمة «عَمَل» است .بیت  ،7ص .)35
 .4نتيجه
از بررسی و تحقی انواع ایهام در سرودچهای این دو شاعر به این نتیجه مایتاوان رسای
که هر دو شاعر ،تووّه خاصّی باه صانایع ادبای داشاتهانا و از صانعتپاردازان چیارچ و
زبردست شعر فارسی بهشمار میرون  .استادی هر دو در بهکاارباردن هماة صانعتهاا و
یرایههای کالمی ،به ویژچ ایهام است که از صنایع معنوی شعر محساوب مایشاود .هنار
ایهام ،یکی از گونههای مهمِ صنایع ب یعی اسات کاه باهوسایلة ین مایتاوان باه ناوعی
هنجارگریزی معنایی دست زد و کالم را با نوعی ابهام ،همراچ ساخت .باا بررسای ایهاام و
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برخی از پرکاربردترین گوناههاای ایهاام در اشاعار ایان دو شااعر بازرز زباان فارسای،
درمییابیم که حافظ و خاقانی تا ح ّی به یک ان ازچ از ایهام و گونههای ین بهرچ بردچان ؛
امّا بای در نظر داشت که پایهگ ار صنعت ایهام در شعر فارسی بهطور یقین خاقانی است
و تنها او بهطور گستردچ و گوناگون از این نوع یرایاة ادبای اساتفادچ کاردچ اسات .ایهاام
در شعر خاقانی ،نوعی بازی زبانی است که شاعر در بیان راز و رمزهای شعری خاویر از
ین بهرچ بردچ است؛ ولی این گونههای ایهام در شعر حاافظ ،بسایار لطیافتار و پارورش
یافتهترن  .این امر ،حکایت از ین دارد که حافظ بر روی اشعار و به ویژچ ،ایهامهایر ،کاار
کردچ است و سبب الت اذ ادبی شنون چ میگردد .با نناهی کلّی درمییاابیم کاه ایهاام در
شعر هر دو شاعر ،بسیار ماهرانه و استادانه بهکار رفته است و بیدلیل نیست کاه خاقاانی
و حافظ را در بهکارگیری صنایع ب یعی به ویژچ ایهام ،صاحبسبک دانستهان .
منابع
احم سلطانی ،منیرچ ،)7511( ،قصی ة فنّی و تصویریفرینی خاقانی شروانی ،کیوان ،تهران.
انوری ،حسن ،)7511( ،یک قصّه بیر نیست ،چاپ اوّل ،مؤسّسة مطبوعاتی علمی ،تهران.
انوشه ،حسن ،)7517( ،فرهنگنامه ادبی فارسی ،دانر ناماه ادب فارسای ج دوم ،چااپ دوم ،انتشاارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
تجلیل ،ولیل ،)7511( ،نقربن سخن ،مقالة واذبههای شعری خاقانی و هنرهای ادبی او ،نشر اشراقیّه،
چاپ اوّل.
حافظ شیرازی ،شمسال ین محمّ  ،)7513( ،دیوان غزلیّات ،به کوشر خلیل خطیب رهبر ،چاپ سی و
نهم ،صفیعلیشاچ ،تهران.
خاقانی شروانی ،افضلال ّین ،)7511( ،دیوان خاقانی شروانی ،تصاحیح سیّ

ایاءال ّین ساجّادی ،چااپ

سوم ،انتشارات زوّار ،تهران.
دهخ ا ،علیاکبر ،)7511( ،لغتنامة دهخ ا ،انتشارات دانشناچ تهران ،چاپ دوم از دروة و ی .
راستنو ،محمّ  ،)7519( ،ایهام در شعر فارسی ،سروش ،تهران.
رستنار فسایی ،منصور ،)7531( ،مقاتتی دربارة زن گی و شعر حافظ ،چاپ سوم ،دانشناچ شیراز ،شیراز.
سجّادی ،سیّ

یاءال ّین ،)7515( ،فرهنگ لغات و تعبیرات با شر اَعالم و مشکالت دیوان خاقانی ،چاپ
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سجّادی ،سیّ یاءال ّین ،)7537( ،مقالة ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حاافظ ،مجلّاة دانشاک ة
ادبیّات و علوم انسانی دانشناچ تبریز ،شمارة  ،11ص .99
شفیعی ک کنی ،محمّ ر ا ،)7515( ،موسیقی شعر ،چاپ چهارم ،یگاچ ،تهران.
شمیسا ،سیروس ،)7511( ،نناهی تازچ به ب یع ،چاپ سوم از ویرایر دوم ،میترا ،تهران.

غنیپور ملکشاچ ،احم و مه ینیا چوبی ،سیّ محسن ،)7591( ،مقالة سابک ساع ی در ایهاامساازی و
گستردگی ین در غزلیّات او ،فصلنامة تخصّصی سبک شناسی نظم و نثر فارسای (بهاار ادب) ،ساال
چهارم ،شمارة دوم ،تابستان  ،91ص .13
کزّازی ،میرواللال ّین ،)7515( ،ب یع ،زیباشناسی سخن پارسی ،چاپ دوم ،کتاب ماد ،وابسته باه نشار
مرکز ،تهران.
مرتضوی ،منوچهر ،)7513( ،مکتب حافظ یا مق ّمه بر حافظشناسی ،چاپ دوم ،توس ،تهران.
واعظ کاشفی ،میرزاحسین ،)7519( ،ب ایعاتفکار فی صنایعاتشعار ،ویراستة میرواللال ّین کزّازی ،چاپ
اوّل ،نشر مرکز ،تهران.

