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  دو ايهام نويافته در شعر حافظ
  

احمد شوقي نوبر                   

  

  چكيده 
واجه حافظ در كاربرد  اغلب صناعات ادبـي اسـتاد مـسلم اسـت، ولـي                 هرچند خ 

كند و دامنة ايـن صـنعت معنـوي در            باالترين هنر و ويژگي شعري او در ايهام تجلي مي         
يابـد كـه از    اشعارش ـ بخصوص با ظهور دو نوع ايهام نويافته ـ آن چنان گستردگي مـي   

او را هر چـه  » گلستان خيال«ود و   ر  هاي كالسيك بديع تعليمي فراتر مي       مرزبندي كتاب 
هاي علم بـديع، سـخني از آن دو           جا كه در كتاب     از آن . دهد  تر جلوه مي  »پرنقش و نگار  «

سعي بر آن شد كـه در ايـن مقـال،    .  استايهام ـ كه شرحش خواهد آمد ـ بميان نيامده  
 و معرفي ضمن نگرشي بر انواع ايهام در شعر حافظ، دو نوع نويافته، با ذكر شواهدي بيان

  .شود
  

  كليد واژه
  .ـ مسويه ـ مبهمه... ايهام ـ مجرده ـ مرشحه ـ مبينه ـ مهيأه

  
  

                                                      
 گاه آزاد اسالمي ـ واحد خوي عضو هيأت علمي دانش. 
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  مقدمه
ايهام از جملة صناعات بديعي است كه شاعران از ديرباز با آن آشنايي داشته و بـا          

. انـد   هايي از معاني ايهامي، در كنار معني اصلي پديـد آورده            بردن از آن، سايه روشن      بهره
جا كه شناخت معنـي اصـلي از ايهـامي دشـوار يـا       ين معاني ايهامي، بخصوص آن گاهي ا 

ربا و هم تراز دارد،       اي دل   آلود، جلوه   هايي محو در فضاي مه      چون منظره   ناممكن باشد، هم  
اي باشـد كـه ذهـن بـر سـر             وقتي عبارتي به گونـه    «: اند  نظران گفته   چنان كه صاحب    هم

 را انتخـاب كنـد، ايهـام    ]معنـي [لحظه، يكي از آن دو دوراهي قرار گيرد و نتواند در يك  
  1.است

بدون اغراق، حافظ بيش از هر شاعر پارسـي گـوي ديگـر، در هـم سـنگ آوردن                   
معني ايهامي با معني  اصلي تبحري خاص دارد و همين هنر، وي را در آفرينش  ايهـام،                   

  .ممتاز از ديگران ساخته است
 متنوع از ايهام هـست كـه  تـشخيص معنـي       در اشعار حافظ مواردي معتَني بِه و      

با اين همه، هنر ايهام آفريني حافظ،     . نمايد  اصلي از ايهامي، مشكل و يا حتي ناممكن مي        
هاي خواجة شيراز، به علـت ظهـور در           منحصر به اين قبيل موارد نيست بلكه اغلب ايهام        

 نيز شكافتن معني    هاي ميان كلمات و معني اصلي و ايهامي، و          فضايي گسترده، با تناسب   
  .نظير است از معني در نوع خود، هنري، بديع و كم

  بحث و بررسي

   تعريف-1
هـاي    خواننـد، در اغلـب كتـاب        ايهام كه آن را تخييل و توهيم و توريـه نيـز مـي             

ها، لفظي كه داراي دو يا چنـد           كتاب  سان دارد؛ در آن     كالسيك بديع، تعريفي تقريباً يك    
هـا، بـه نقـل تعريفـي كـه        از ميـان آن   . هام شمرده شـده اسـت     گاه اي   معني باشد، خاست  

ترجمـان  «در اثـر معـروف خـود    ) ق. هــ 573متوفّـا بـه سـال    (محمدبن عمر الرّادوياني   
  .شود آورده، بسنده مي» البالغه

اين صنعت چنان است كه دبير يا شـاعر در          . معني ايهام به گمان انداختن باشد     «
يكي نزديك، و ديگري دور؛ شـنونده       :  را دو معني باشد    نثر يا نظم، لفظي بكار برد كه آن       

  2.»خاطرش به معني نزديك رود و مراد گوينده خود معني دور بود
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هاي بديع به زبان عربي نوشته شده، نزديك بـه            هايي  از ايهام كه در كتاب        تعريف

. انـد  اي را نقـل كـرديم ـ نوشـته     گويـان ـ كـه مـا نمونـه      هايي اسـت كـه پارسـي    تعريف
» جواهرالبالغه«تعريفي نسبتاً دقيق در كتاب ) ق. هـ1419متوفّا به سال (مدالهاشمي اح

  :كنيم دارد كه ما براي مزيد فايده، آن را عيناً نقل و ترجمه مي» التّوريه«در ذيل 
»رِيةً لُغةُاَلتوصدرم  .رَ تَورِيالخَب يترةًو و تَرتَهأَ إِذا سغَيرَه رتظه . اِِو  صطِالحاً ـ هِي

 اللَّفظِ علَيهِ ظاهِرَه،    ةُُ و داللَ  ؛ أحدهما قَريب غَيرُ مقصودٍ    أن يذكُرَ المتَكَلِّم لَفظاً مفرَداً لَه معنيانِ      
و     نَّه يريد المعنَي  أَ، فَيتَوهم السامِع    ةٌ اللَّفظِ علَيهِ خَفِي   ةُُواآلخَرُ بعيد مقصود، ودالل    هـ و ،القَريب 
  3.» تُشيرُ إليهِ وال تُظهِرُه، و تَستِرُه عن غَيرِ المتَيقِّظِ الفَطِنِةٍإنَّما يريد المعنَي البعيد بِقَرين

 كه خبر را   ]گويي  مي[وقتي  » ًوريت الخَبرَ تَورِيةً  «. توريه از لحاظ لغت مصدر است     
گو لفظـي را     و به لحاظ اصطالح آن است كه سخن       . پنهان داشته و غير آن را آشكار كني       

يكي قريب به مقصود كه لفظ بطور آشكارا داللت بـر           : ذكر كند كه دو معني داشته باشد      
رو   آن دارد؛ و ديگري بعيد به مقصود، كه لفـظ بطـور ناپيـدا داللـت بـر آن دارد؛ از ايـن                      

؛ حال آن كـه وي معنـي        كند  كند كه گوينده، معناي قريب را اراده مي         شنونده گمان مي  
اي كـه اشـاره بـدان دارد ـ اراده كـرده، آن معنـي مقـصود را ـ جـز از           بعيد را ـ با قرينه 
  .دارد  پنهان مي] از همه[هوشيار زيرك ـ 

هـا   در آن» لفـظ «ايرادي كه براين قبيل تعاريف وارد اسـت، آن اسـت كـه فقـط            
هـا يـك عبـارت، بـا       ايهـام گاه ايهام شمرده شده است، حال آن كـه در بعـضي از        خاست

  آورد،   تناسبي كه ميان كلماتش هست دو يا چنـد ظرفيـت يافتـه، ايهـامي را پديـد مـي                   
  :شود چنان كه در بيت زير از حافظ مشاهده مي هم

  
 ساي تـو    دهد طرّة مشك    تاب بنفشه مي  «

  

 4»گشاي تـو    درد خندة دل    پردة غنچه مي   
 

  مـاتش وجـود دارد، دو معنـي پيـدا          عبارت مذكور، براساس تناسبي كه ميـان كل       
تـاب  «تناسب هست و » طرّه«، »بنفشه«،  »تاب«هاي   كند؛ در مصراع اول، ميان كلمه       مي

 خـشمگين كـردن و در رنـج         -2.  پيچ و تاب دادن    -1: گيرد  دو معني را در بر مي     » دادن
سـاي و      طـرّة مـشك    -1: رسـد   در نتيجه دو معني از آن مـصراع بـه ذهـن مـي             . افكندن
 طـرّة   -2افكنـد،     بوست كه بنفشه را بـه رشـك و رنـج مـي             گين تو به قدري خوش    عطرآ
  . بوي تو آن چنان پرپيچ و تاب است كه پيچ و تاب بنفشه هم ازوست مشك

  :بيتي ديگر از خواجه، بازهمين دو معني را داراست
  

 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشاني داد        
 

 5»كه تاب من به جهـان طـرّة فالنـي داد           
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  پردازي، عينـاً در مـصراع دوم بيـتِ مـورد نظـر نيـز بچـشم                   مين شيوه از ايهام   ه
» خنـده «و » غنچـه «، و نيـز    »دريـدن «و  » غنچـه «،  »پـرده «هـاي     ميان كلمه : خورد  مي

 رسوا كردن -1: كند در ارتباط با غنچه، دو معني پيدا مي» پرده دريدن«تناسب هست و 
ــدين ترتيــب دو معنــيِ هــم .  شــكوفا كــردن-2 ــا مــصراع اول از آن اســتنباط ب   ســو ب

گشاست كه غنچه را در خنديـدن و شـكفتنش             خندة تو به قدري زيبا و دل       -1: شود  مي
گـشاست كـه      خندة تو به قدري زيبـا و دل        -2. كند  رونق و نازيبا مي     رسوا، و كارش را بي    

يهـام  دو نكتـه در ايـن ا      . كند  درد و تبديل به گل شكوفا و خندانش مي          پردة غنچه را مي   
يكي آن كه هر دو معني در هر مصراع، چه اصلي و چه ايهـامي ـ بـه سـبب هـم      : هست

هر چنـد كـه در هـر    . سنگ بودن لوازم و مناسبات ـ چندان قابل تشخيص از هم نيست 
ديگر آن كه ميان هر دو معني       . دو، معني نخست، معني اصلي است و معني دوم، ايهامي         

بنفشه را به رشـك و      « پارادوكس هست، يعني ميان      در مصراع اول و دوم، نوعي تقابل و       
غنچه را  «در مصراع اول نيز ميان      » در او پيچ و تاب زيبا پديد آوردن       «و  » خشم انداختن 

  .در مصراع دوم» خندان و شكوفا نمودن«و » رسوا كردن
  .گاه ايهام تنها لفظ نيست، بلكه معني نيز هست با اين تفصيل، خاست
  6الـدين محمـدبن قـيس رازي،        شـمس : از جملـه  (نظران    بظاهراً بسياري از صاح   

 متوجـه   10 جواد دائي،  9 ميرزا نجفقلي،  8خان هدايت،    رضاقلي 7حاج محمدحسين گرگاني،  
نظر از معاصران، كه متوجه اين        اند؛ بجز يكي دو صاحب      اين نقيصه در تعريف  ايهام نشده      

دكتـر محمدفـشاركي در   . انـد  هنقيصه در تعريف ايهام شده و به نحوي آن را برطرف كرد         
  : در تعريف ايهام گفته است11»بديع«كتاب 

در لغت به معني به گمان افكندن است و در اصالح بديع، آن است كه لفظي يا                 «
تعبيري بياني بياورند كه بيش از يك معني داشته باشد، اما يـك معنـي را اراده كننـد و     

رنگ، جلب نظـر       به صورت محو يا نيم     معني يا معاني ديگر در سايه روشن فضاي شعري        
  .»...نمايد

 12شناسـي   و نيز دكتر منوچهر مرتضوي در كتاب مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ            
ايهام و توريه در مدارك بديعي و محاسن كالمي مخـصوص بـه لفـظ               «با اين عبارت كه     

، ضـمن   »...گيـرد   است در حالي كه ايهام در ديوان حافظ لفظ و معني هر دو را در بر مي                
اشاره به ناقص بودن تعريف كالسيك ايهام، در ارتباط با شعر حافظ، آن را كامـل كـرده                  

  .است
بـدايع االفكـار فـي صـنايع        «از متأخّران، كمال الدين حسين واعـظ كاشـفي در           

  .خوانده  است» شبه ايهام«، ايهامي را كه از تركيب الفاظ حاصل شود 13»االشعار
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 دو مصدر از باب تفعيل است ـ در لغت و اصطالح به   اما تخييل و توهيم ـ كه هر 

  .همان معناي ايهام است كه شرحش گذشت

  يهاما انواع -2
ـ )معني قريب به ذهن، و معني بعيد از ذهن(غالباً ايهام را ـ براساس دوطرف آن  

و بعضي سه  ايهـام ديگـر، يعنـي          . مجرده، مرشحه و مبينه   : اند  بر سه بخش تقسيم كرده    
ديگـر   هاي دوطرف ايهـام بـا يـك    ضاد و ايهام تناسب را ـ كه در ارتباط با تناسب مهيأه، ت

ما نخست اين شش نوع را با استفاده از منـابع بـديع   . اند ها افزوده شود ـ بر آن  حاصل مي
دهيم، سپس دو نوع نويافته را ـ كه بطـور مـشخص و نـسبتاً زيـاد در اشـعار        توضيح مي

  .يمكن حافظ وجود دارد ـ بيان مي

  الف ـ ايهام مجرده
مثال از حدائق السحر و دقـائق       . يعني چيزي از لوازم طرفين ايهام در كالم نباشد        

  :الشّعر
 

 جــستم  مــن زقاضــي يــسار مــي   
 

ــين   ــود و داد يمــ ــي نمــ  14او بزرگــ
 

هر كـدام داراي معنـي قريـب و بعيـد اسـت؛ در              » يمين«و  » يسار«در اين بيت    
مـال؛  : »يـسار «در معني بعيد،    . دست راست : »نيمي«دست چپ؛   : »يسار«معني قريب؛   

  .سوگند: »يمين«
بدين معني كه شـاعر دارايـي حيـف و ميـل            . مراد شاعر، معني بعيد با طنز است      

سوگند مـدعي را بـه جـاي مـال،          (!) واري  خواسته، و او با بزرگ      شدة خود را از قاضي مي     
دربـادي  ) ست راست دست چپ و د   (تحويل داده است؛ حال آن كه معني قريب غيرمراد          

، از  )مجـرّد (به هر حال، چون اين نـوع ايهـام          . شود  امر از آن به ذهن خواننده متبادر مي       
  .شود لوازم پروردگي طرفين است، ايهام مجرّده خوانده مي

  :مثال از حافظ براي ايهام مجرّده
 

 با محتسبم عيـب مگوييـد كـه او نيـز          «
 

15»پيوسته چو ما در طلب عيش مدامست 
 

 دايمي؛ و چون بيت  -2.  شراب انگوري  -1: در دو معني است   » مدام«ين بيت   در ا 
با چيزي از لوازم لفظي اين دومعني همراه نيست ايهام در آن از نوع مجرده اسـت؛ ولـي                   

دهـد، و دومـي       مقصود خواجه است و معني اصلي بيت را تـشكيل مـي           » شراب انگوري «
دهـد، نـه كـسي را       ورد بازخواست قرار مي   خوار را م    معني ايهامي را؛ زيرا محتسب، شراب     
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شـود، نـه عـيش        كه در طلب عيش دايمي باشد و نيز شراب خوردن عيب محسوب مـي             
  .دايمي

راه بـا لـوازم و مناسـباتي اسـت كـه سـبب        گاهي هر يك از دو طرف ايهـام، هـم        
سـنگ باشـد،    گردد؛ در اين صورت اگر لوازم هر دو طـرف هـم      پروردگي هر دو معني مي    

ايـن نـوع از     . گردد كه تشخيص معني مراد از غير مراد، دشوار يا ناممكن شـود             سبب مي 
ايـم،   گذاري كرده نام» ايهام مسويه«اش توضيح خواهيم داد ـ   تر درباره ايهام را ـ كه بيش 

يعني ايهامي كه معني دو طرف آن با آوردن الزم يا لوازمي براي هر يـك، مـساوي قـرار                 
  .داده شده است

از » ابـداع البـدايع   «ق، ظاهراً فقط شمس العلماي گرگاني در كتـاب          از اهل تحقي  
امكان وجود چنين ايهامي خبر داده، ولي آن را جزو ايهام مجرده شمرده و معتقد اسـت                 

كند و بيـت زيـر را، بـه         گيرد، سقوط مي    كه لوازم دوطرف چون در تعارض با هم قرار مي         
  :عنوان مثال براي آن ذكر كرده است

 

ــرو « ــت ب ــو  رف ــوي ت ــدعي از ك  ن م
 

ــو     ــد از روي ت ــدي دورش ــشم ب  16»چ
 

 چشم زخمي، به قرينة روي      -1: داراي دو معني است   » چشم بدي «در اين بيت،    
ولـي بـرخالف نظـر      . ، بـه قرينـة مـدعي      )صـفت جانـشين موصـوف     ( خود مدعي    -2. تو

، زيرا ايهام توان از نوع مجرده بشمار آورد     العلما، بايد گفت كه اين نوع ايهام را نمي          شمس
تر ذكر شده ـ مجرد از لوازم دو طرف ايهام اسـت، حـال آن كـه      مجرده ـ چنان كه پيش 

شـود و موجـب       لوازم و مناسباتي در اين نوع از ايهام، براي هـر يـك از آن دو ذكـر مـي                   
جـا   به هر حال، در بيت مورد بحث، از آن. گردد پروردگي هر كدام و باعث ايجاد ايهام مي 

را نيز تا حـدودي     ) چشم زخمي (، گذشته از معني دوم، معني نخست        »عيمد«كه كلمة   
كند ـ زيرا مدعي از رشك، هميشه در پي چشم زخم رسانيدن به كـسي اسـت     تأييد مي

تـر،   توان گفت كه معني نخست با داشتن لوازم و مناسبات بـيش  كه از او برتر است ـ مي 
  .كمتر، معني غيرمقصودمعني مقصود است و معني دوم به سبب داشتن لوازم 

  :مثالي ديگر از حافظ، براي ايهام مجرده
 

 زلف سركشش سر سودايي از مـالل        بي«
 

  17»ايـم  چون بنفشه بر سر زانـو نهـاده        هم 
 

 زلف سر به باال كشيده      -1: شود  سه معني به ذهن متبادر مي     » زلف سركش «از    
گفت كه  / م و از سرفسوس   اش كرد   اي زطره   دي گله ( زلف نافرمان و گستاخ      -2) پرپشت(

كـشد و      زلفي كـه سرعاشـقان را بـه بنـد مـي            -3 18)كند  اين سياه كج گوش به من نمي      
بيت مورد نظر، عاري از لوازم اين هر سه معني اسـت؛ بـا ايـن همـه      . كند  گرفتارشان مي 
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اي جنبي و ناپيداست كه با متضاد واقـع شـدن بـا               قرينه» سرسودايي بر سر زانو نهادن    «

) زلف سر بـه بـاال كـشيده و پرپـشت          (ت، داللت دارد براين كه معني نخست        معني نخس 
  .معني اصلي و مقصود است و دو معني ديگر معاني ايهامي

  ب ـ ايهام مرشّحه
راه باشد و چون در ايـن   آن است كه معني قريب به ذهن، با لوازم و مناسباتي هم     

شـود، آن را      اسـباتي پـرورده مـي     نوع از ايهام، معني نزديك به ذهن به وسيلة لوازم و من           
  :مانند ابيات زير از خواجه حافظ. خوانند مي) پرورده شده(مرشّحه 
 

 به تنگ چشمي آن ترك لشكري نـازم       «
 

  19»كه حمله بر من درويش يك قبـا آورد         
 

 تنـگ   -1: توان در چنـد معنـي در نظـر آورد           را مي » تنگ چشمي «در اين بيت،    
جا   از آن . نودولتي و به اصطالح عاميانه، نديدبديدي      -3 تنگي و كوچكي چشم      -2نظري  

) معنـي قريـب بـه ذهـن       (از لوازم تنگ نظر بودن      » حمله بر درويش يك قبا آوردن     «كه  
ايهام از نوع مرشّحه است و معني اصلي با معنـي نخـست اسـت، و                : توان گفت   است، مي 

  .معاني ايهامي با دو معني ديگر
 

 ر اين غريب  گفتم اي سلطان خوبان رحم كن ب      «
 

20»گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب 
 

» ره گم كـردن   «گاه ايهام در اين بيت، عبارت است نه لفظ؛ زيرا از عبارت               خاست
عاشـق  ( گرفتار عشق نامتناسب شـدن       -2 گم كردنِ راه     -1: رسد  چند معني به ذهن مي    

جا كه    راهي؛ ولي از آن      افتادن به ضاللت و گم     -3) شدن غريبي مسكين بر پادشاه خوبان     
، معني قريب به ذهن، يعنـي گـم         )كسي كه از وطن دورافتاده باشد     (: معني كلمة غريب    

توان گفت كه ايهام از نوع مرشّحه است و معنـي نخـست،               كند، مي   كردن راه را تأييد مي    
  .آورد و دو معني ديگر، معاني ايهامي را معني اصلي بيت را پديد مي

  ج ـ ايهام مبينه
راه باشد، كه موجـب پروردگـي         آن است كه كالم با لوازم معنيِ بعيد از ذهن، هم          

گردد، ايـن نـوع از        جا كه معني بعيد با آمدن چنين لوازمي روشن مي           از آن . گردد  آن مي 
  :اند؛ مانند دو بيت زير از خواجه حافظ ايهام را مبينه خوانده

 

  21»كنـد   ر دراز خود عزم وطن نمي     زين سف   تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او«
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كه معني قريب   » چين و شكن زلف    «-1: دو معني دارد  » چين زلف «در اين بيت    
جـا   از آن. كه معني بعيد و اضافة تشبيهي است  » زلف زيبا، مثل مملكت چين     «-2. است

زلـف زيبـا    (معني بعيـد    » عزم وطن نكردن  «و  » سفر دراز «كه مفاهيم و تناسباتي چون      
توان گفت كه ايهام در آن از نوع مبينـه اسـت و               كند، مي   را تأييد مي  ) كت چين مثل ممل 

دهـد   معني بعيد، به سبب داشتن تناسبات و لوازم بسيار، معني اصلي بيت را تشكيل مي  
  .و معني قريب، معني ايهامي آن را

 

 جاسـت   تـر زمـو ايـن       هزار نكتة باريك  «
 

 22»نه هر كه سر بتراشـد قلنـدري دانـد          
 

اي كه     هزار نكته  -1: در اين بيت، داراي دو معني است      » تر زمو   ار نكتة باريك  هز«
   هـزار نكتـة     -2. تر از يك موست، كه معني قريـب بـه ذهـن و غيرمقـصود اسـت                  باريك
مجاز مرسل، به قرينة قلندري؛ بدان مناسبت كه فرقة قلندريـه           (تر از تراشيدن مو       باريك

كه معنـي بعيـد از ذهـن و    ) تراشيدند را خود مياز صوفيه، موهاي سر و صورت و سبلت  
جا كه مصراع دوم با اشـاره بـه رسـم فرقـه قلندريـه، معنـي بعيـد را                     از آن . مقصود است 

  .توان ايهام را از نوع مبينه دانست كند، مي تأييد مي) تراشيدن موي سر و سبلت(

  د ـ ايهام مهيأه

نبود و متكلم به واسطة تصرفي      ايهامي است كه در آن عبارت آمادة اين صنعت          «
  .»درست شود) ايهام(كه در آن نموده، يا چيزي كه قبل يا بعد، آن آمده، توريه 

 

 خـردي   بفروخته دين بـه دنيـي از بـي        «
 

 »يوسف كه به ده درم فروشي چه خـري؟         
 

جملة اخير اگر به تنهايي گفته شود، اظهار تعجب از خـر بـودن مخاطـب اسـت،                  
يعنـي چـه خـواهي      [روختن، و فـروختن يوسـف مبـين مـراد اسـت             ولي دين به دنيا فـ     

  .»23]!خريد؟
  :دهيم و اينك دو مثال براي ايهام مهيأه از حافظ نقل كرده، توضيح مي

 

 دي در گذار بود و نظر سـوي مـا نكـرد           «
 

  24»چاره دل كه هيچ نديد از گذار عمـر          بي 
 

ايهام نيست، ولـي مـصراع   گونه    در اين بيت، مصراع دوم در بادي نظر، داراي هيچ         
اول آن را آمادة ايهام كـرده اسـت؛ زيـرا در آن، سـخن از يـار اسـت كـه ديـروزِ آن روز                          

» گذار عمر«كه نگاهي سوي او افكنده باشد و براين اساس،          آن  برخواجه گذر كرده بود بي    
 -2.  سپري شدن عمر؛ كـه معنـي قريـب و غيرمقـصود اسـت              -1: كند  دو معني پيدا مي   

ر كه براي حافظ، عزيز به منزلة عمر است و آن معنـي بعيـد و ايهـامي اسـت؛        گذشتن يا 
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از «مقصود خواجه نيز همين معني است، چنان كه ابياتي چند از خواجه، از جمله بيـت                 

، مؤيـد   25»چه توان كرد كه عمر است و شتابي دارد        / چون باد   گذرد هم   سركشتة خود مي  
  .اين نظر است

 

 ك نتوان گفت  عارضش را به مثل ماه فل     «
 

  26»سر و پا نتوان كرد     نسبت دوست به هر بي     
 

در اين بيت نيز ايهام از نوع مهيأه است زيرا مـصراع دوم، بـدون در نظـر گـرفتن          
در آن با در نظر گـرفتن مـصراع         » سر و پا    بي«گونه ايهام نيست و       مصراع اول داراي هيچ   
عني بعيـد از ذهـن و غيـر مقـصود           پست و فرومايه، كه م     -1: كند  اول، دو معني پيدا مي    

 ماه، كه بطور طبيعي فاقد دست و پاست و آن معنـي بعيـد و ايهـامي اسـت و                     -2. است
  .مقصود اصلي حافظ، همين معني بعيد است

  هـ ـ ايهام  تضاد
آن است كه دو لفظ بكار برند كه يكي از آن، دو معنـي داشـته باشـد و از آن دو                      

مثالي از خواجـه حـافظ      . اد با لفظ ديگر قرار بگيرد     معني، يكي كه مقصود نيست، در تض      
  :براي اين نوع از ايهام

 

 يار بيگانه مـشو تـا نبـري از خويـشم          «
 

 27»غم اغيـار مخـور تـا نكنـي ناشـادم           
 

 خـود، كـه معنـي    -1: رسـد  در اين بيت، دو معني به ذهن مي » خويش«از كلمة   
  قـرار  » بيگانـه «تـضاد بـا      خويشاوند، كه معني غيرمقـصود اسـت، و در           -2مقصود است   

  .گيرد مي

  و ـ ايهام تناسب
ديگر متناسب    آن است كه الفاظ جمله در آن معني كه مراد گوينده است با يك             «

  :مانند. 28»نباشد، اما در معني ديگر تناسب داشته باشد
 

ــود عاقبــت كــار دريــن راه «  محمــود ب
 

  29»گرســر بــرود در ســر ســوداي ايــازم 
 

 پـسنديده، كـه معنـي       -1: رسـد   بيت دو معني به ذهن مـي      در اين   » محمود«از  
 سلطان محمود غزنوي به قرينة اياز، كه مراد گوينده نيست، اما با كلمه              -2. مقصود است 

  ).ايهام تناسب(اياز تناسب دارد 
 

 به مردمـي كـه دل دردمنـد حـافظ را          «
 

 30»دوز مردم افكن چشم     مزن به ناوك دل    
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 مردمـك  -2 انـسانيت، كـه معنـي مقـصود اسـت           -1: »مردمي«ايهام تناسب در    
  .تناسب دارد» چشم«چشم، كه مراد خواجه حافظ نيست، اما با كلمة 

  ايهام تام و ايهام ذوالوجوه
اگر از سه معنـي زيـادت بـود ايهـام           . اگر ايهام را سه معني باشد آن را تام گويند         

ك همـين مقالـه،     .هام تام، ر   براي مثال به اي    31.اند  ذوالوجوه خوانده و تا هفت معني آورده      
و براي مثال به  ايهـام      »...به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم      «ايهام مرشحه، ذيل بيت     

/ گيـرم  قد بلند تو را تا بـه بـر نمـي   «ك همين مقاله، ايهام مبهمه، ذيل بيت    .ذوالوجوه، ر 
  .»آيد درخت كام و مرادم به بر نمي

گران در  ريب به اتفاق همه پژوهشهر چند ق: طرز شناختن معني اصلي از ايهامي 
بيان ايهام، و طرفين آن، به ناچار از معني قريب به ذهن و بعيد از ذهن و معني اصـلي و       

كدام به طريق علمـي،       جا كه نگارنده بررسي كرده، هيچ       اند، ولي تا آن     ايهامي سخن گفته  
انـد    ذوقي دانـسته اشاره به شيوة شناخت معني اصلي از ايهامي نكرده، ظاهراً آن را امري   

  .آيد اي در نمي كه تحت هيچ قاعده
ايهام حافظ اعم از    «دكتر منوچهر مرتضوي نيز تنها به اين اشاره بسنده كرده كه            

گاهي معنـي نزديـك، معنـي اصـلي شـعر           . هاي بديع ياد شده     ايهامي است كه در كتاب    
عنـي اصـلي، بـه      رود و معني دور نيز به كمك قراين و مناسبات بـه مـوازات م                بشمار مي 

شود و گاهي معني نزديك، معني غيرمقصود و ايهـامي،            واسطه ايهام از بيت استنباط مي     
شـود و زمـاني       و معني دور معني اصلي و مقصود است كـه از روي مناسـبات درك مـي                

 يك از ديگري، از  ايست كه بر قامت شعر دوخته و هيچ مفاهيم نزديك و دور هر دو جامه     
آيد كه از يك لفـظ يـا تمـام            ودن، ممتاز نيست و مواردي پيش مي      لحاظ معني مقصود ب   

آيد كـه از يـك    بيت در نظر اول مقصود بودن دو معني، ممتاز نيست و مواردي پيش مي     
شود و هر دو مفهوم از لحاظ  لفظ يا تمام بيت در نظر اول دو معني و مفهوم استنباط مي

  .32»عني شعر صحيح و فصيح استسان است و به هر دو اعتبار م نزديكي و دوري يك
خواهيم بيان كنيم كه در كدام موارد و به چه سبب، معني اصلي               از اين رو ما مي    

از معني ايهامي قابل شناسايي است و در كـدام مـوارد قابـل شناسـايي نيـست، و روش                    
تشخيص معني اصلي از ايهامي چگونه است؟ و نيز به چه سبب معني اصـلي، گـاهي بـا                   

  : است و زماني با معني دور؟معني نزديك
آيد، لوازم و مناسـباتي كـه بـه هـر يـك از        كه از مباحث نقل شده نيز برمي        چنان

گـردد؛ يعنـي    شود، سبب بازشناسي معني نزديك از دور مي      معاني نزديك و دور ذكر مي     
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تـري باشـد، آن    هر كدام  از طرفين ايهام، داراي لوازم و مناسبات لفظي و معنـوي بـيش   

نزديك به ذهن، و معني مقصود و اصلي گوينده است و معنـي يـا معـاني ديگـر،                   معني،  
غيرمقصود و دور از ذهن، يعني معني ايهامي است و هر گاه دو طرف ايهام از لحاظ لوازم 
و مناسبات، هم سنگ بوده يا ايهـامي در كـار باشـد، شـناخت معنـي اصـلي از ايهـامي                      

رود ـ در دو نـوع ايهـام     شـرح آن در ذيـل مـي   اين امر ـ بطوري كه  . ناممكن خواهد بود
  :پيوندد بوقوع مي) مسويه و مبهمه(نويافته 

  مبهمه و مسويه، دو ايهام نويافته در شعر حافظ
برحسب ميـزان پروردگـي، و احيانـاً نـاپروردگي طـرفين ايهـام بـا ذكـر لـوازم و               

 و صـنعت    رنـدي «خـورد كـه       مناسبات، دو نوع  ديگر از ايهام در شعر حافظ بچشم مـي            
گونه كه خواجه، يا عبـارتي مـبهم را     بدين. رسد  ها به  اوج خود مي       خواجه، در آن  » كردن

  كند و در نتيجه معـاني مختلـف از مـبهم بـودن عبـارت بـه ذهـن                     به حال خود رها مي    
آورد كـه     ، لـوازمي مـي    )معني نزديـك و دور    (رسد، و يا براي هر يك از طرفين ايهام            مي

در اين صـورت    . كند  و طرف براساس قرايني بر ديگري سنگيني مي       گاهي لوازم يكي از د    
تـر، راجـح    معني اصلي تا حدودي قابل تشخيص و با وجهي است كه وجود قـراين بـيش        

ولي زماني هم براي هر دو طرف، لوازم و مناسـبات           . كند  بودن آن را بر ديگري، تأييد مي      
ز لحاظ داشتن مناسبات، راجح بر      يك از دو طرف، ا      چنان كه هيچ    آورد، آن   سان مي   را يك 

توان به ضرس قاطع گفت       نمايد و در نتيجه از دو معني متبادر به ذهن، نمي            ديگري نمي 
  .كه  كدام معني اصلي بيت است و كدام معني ايهامي

جا كه ظاهراً تا به حال كسي متعرض اين دو نـوع از ايهـام نـشده، نگارنـده                     از آن 
نظران ـ نوع اول را ايهام مبهمه، و نوع  اخير را   صاحبخواهد ـ در صورت صواب ديد   مي

تـر روشـن      ايهام مسويه نام بنهد و با آوردن شواهدي از خواجه حافظ هر كـدام را بـيش                
  .كند

  ز ـ ايهام مبهمه
خواجـه گـاهي   . آن است كه معني يا معاني ايهامي از مبهم بودن عبارت برخيـزد      

آيد چند معني از آن       امي كه در آن، پديد مي     دهد كه به علت ابه      بيت را چنان ترتيب مي    
توان يكي را به      شود و گاهي آن معاني چنان هم تراز يك ديگر است كه نمي              استنباط مي 

  :چنان كه در ابيات ذيل. عنوان معني اصلي بيت در نظر گرفت
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 گفتم غم تو دارم گفتـا غمـت سـرآيد         «
 

 33»گفتم كه ماه من شو گفتـا اگـر برآيـد       
 

هيچ طنزي بگيريم، پاسـخ يـار، تـوأم بـا             را جملة خبري و بي    » سرآيدغمت  «اگر  
آيد؛ و اگر آن را توأم با طنز و تمسخر بگيريم، مـراد               اميد بخشي است يعني غمت سرمي     

غمت به سر «آيد؛ نيز اگر دعايي بگيريم، يعني  ميري و غمت سرمي آن خواهد بود كه مي
توان از اين سه معني، يكي را معني          كه نمي و عبارت چنان مبهم است      . برساد ان شاءاهللا  

  .مقصود دانست، و بقيه را معني ايهامي و غيرمقصود
سـنگي معنـي دو       هم(نيز در مصراع دوم، از همين ايهام مبهمه         » گفتا اگر برآيد  «

هيچ طنزي بگيـريم، مـراد        خبري و بي    يعني اگر آن را خبري و بي      . برخوردار است ) طرف
شوم؛ و باز آن را اگر با طنـز و             ساخته باشد ماه تو مي     ]از من [گر  ا: اين چنين خواهد بود   

رخي چون من، يار تـو        چون چيزي ممكن باشد كه ماه       تمسخر توأم بدانيم، يعني اگر هم     
شوم؛ گذشته از اين دو معني، در حال خبري گرفتن  شود ـ كه ممكن نيست ـ ماه تو مي  

شود كه اگر ماه برآيـد    به ذهن متبادر ميـ» ماه«عبارت، اين معني هم ـ به قرينة كلمة  
  .شوم  ماه تو مي]بيا كه[

  :ايهام در مصراع دوم بيت زير نيز از اين نوع است
 

 گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سـرآمد  «
 

34»گفتا خموش حافظ كاين غصه هم سرآيد 
 

 به صورت خبري، يعني خاموش باش و به كسي مگـو            -1: »اين غصه هم سرآيد   «
ايـن  :  بـه قرينـة مـصراع اول       -2. آيد  غصة تو، سرانجام با عيش و عشرت بسر مي        كه اين   

 بـا  -3. آيد؛ يعني پايدار نيست غصه هم با سپري شدن ايام ـ مثل زمان عشرت ـ سر مي  
  .آيد اين غصه هم ـ مثل زمان عشرت ـ با ناكامي تو سر مي: طنز، به قرينة مصراع اول

در » ش«خيـزد، ماننـد مرجـع         ع ضمير بر مي   در ايهام مبهمه گاهي ابهام از مرج      
  :بيت

 

 گــه نقــاب بگــشايد گــل مــراد تــو آن«
 

 35»كه خدمتش چو نسيم سحر تواني كرد       
 

دانست، يـا بـه    » ش«را كه استعاره از معشوق است مرجع        » گل مراد «توان يا     مي
كـده كُحـلِ بـصر        كه خـاك مـي    / گه نظر تواني كرد     به سر جام جم آن    (قرينة بيت مطلع    

دانست كـه در    » ش«را مرجع ضمير متصل     ) كده اهل مي : مجازاً(» كده مي«،  )واني كرد ت
گـل  : اين حالت بيت با هر كدام معنايي ديگر دارد؛ معني بيت با وجه اول چنـين اسـت                 

تجليات جمـال خـويش را بـر تـو          (گشايد    ، زماني بر تو نقاب از رخ مي       )معشوق(مراد تو   
گـل  : حر بتواني خدمتش بكني؛ و با وجه دوم چنـين         كه مثل نسيم س   ) سازد  گر مي   جلوه
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كه مثل نسيم سحر بتواني خدمتِ     ... گشايد  زماني بر تو، نقاب از رخ مي      ) معشوق(مراد تو   

  .اهل ميكده كني
جايي يك كلمـه ـ كـه آن را بتـوان      و زماني معاني مربوط به ايهام مبهمه از جابه
را در بيت » دگر«شود چنان كه كلمة  روي هر يك از دو مصراع بحساب آورد ـ ناشي مي 

توان روي مصراع اول، يا مصراع دوم گرفت، كه معني بيت، با هر يـك از ايـن دو                     زير مي 
  :كند وجه، اندكي با ديگري فرق مي

 

 انـــد دگـــر خانـــه بـــسته در مـــي«
 

 36»إِفتَـــتِح يـــا مفـــتِّح االَبـــواب    
 

تر،   داشت بر اين كه پيش    اگر آن را روي مصراع اول در نظر بگيريم داللت خواهد            
بندنـد؛ واگـر آن را روي         ها را بسته بودند و حال بار ديگر است كه مي            خانه  يك بار در مي   

مصراع دوم بگيريم، معني چنان خواهد بود كـه يـك بـار، حـق ـ تعـالي ـ آن گـشايندة         
گـر  خواهد كه بـار دي      ها را گشوده بود و اكنون حافظ به دعا مي           خانه  درهاي بسته، درِ مي   

  .ها را باز كند آن
خيزد، يعني خواجه كلمه را در  چنين گاهي ايهام مبهمه از حركت كلمه بر مي هم

برد كه با تغيير حركت يكي از حروف، معنـي آن بيـت دو وجهـي     بيت آن چنان بكار مي  
  .را در بيت زير از خواجة شيراز» نوشت مي«كه كلمة  گردد؛ هم چنان مي

 

  نوشت م پريشان مي  حافظ آن ساعت كه اين نظ     «
 

  37»طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بـود        
 

از آن اسـتنباط    » رسانيد  پيچيد و به اتمام مي      در هم مي  «اگر با فتح نون بخوانيم،      
خواهـد بـود،    » نگاشت  كرد، مي   تحرير مي «خواهد شد؛ اگر به كسر نون بخوانيم به معني          

  .تر است  عادت بر ذهن نزديكبا كسر نون، مطابقِ عرف و» نوشت مي«كه قرائت 
و گاهي هم ايهام مبهمه از معنايي كه براي يك حرف در بيتي قايل شويم حاصل 

  :در بيت زير» به«شود، مانند حرف  مي
 

 تــر از شــعر تــو حــافظ نديــدم خــوش«
 

ــينه داري    ــدر س ــه ان ــي ك ــه قرآن  38»ب
 

آنـي كـه در   قـسم بـه قر  : بگيريم، معني چنين خواهد بود» باء سوگند«اگر آن را  
) از بركـت  (بگيريم، يعني بـه سـبب       » ياء سببي «؛ و اگر آن را      )اي  از بر كرده  (داري    سينه

  .داري قرآني كه در سينه
ديگـر    و زماني هم معاني مبهم از ارتباط دو مصراع يا دو قسمت از بيـت، بـا هـم                  

  :گردد، مانند بيت زير حاصل مي
 

ــا ببــر نمــي «  گيــرم قــد بلنــد تــو را ت
 

 39»آيـد   و مرادم بـه بـر نمـي       درخت كام    
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قد بلنـد   : تواني معني كرد    مصراع دوم را در ارتباط با مصراع اول به چند گونه مي           

 خـود بـه     -1: آيـد   تو، كه درخت كام و مراد من است، تا در آغوشش نگيرم بـه بـر نمـي                 
ه اي از تو ـ ك   حاصل و بهره-4گردد   باردار نمي-3نشيند   به ثمر نمي-2آيد  آغوشم نمي

  ).كنايه(رسم   به آرزوي خود نمي-5شود  درخت كام و مرادم هستي ـ عايد من نمي
آيد، به    گاهي ايهام مبهمه، از تضاد ميان قسمتي از بيت با قسمت  ديگر پديد مي              

  :عنوان مثال در بيت پر طنز و تضاد و ابهام زير
 

 حاش هللا كه نِيم معتقد طاعـت خـويش        «
 

  40»نوشم  مي اين قدر هست كه گه گه قدحي       
 

حاشا كه من معتقد و شيفتة طاعت و عبادت خود باشـم،            : گويد  خواجه حافظ مي  
. كـشم   گاه جامي از شـراب سـر مـي          توانم بگويم كه گه     ولي همين اندازه دربارة خودم مي     

  :شود ديده مي» اين قدر هست«ابهام طنزآميز بيت، در عبارت 
  اعـت خـويش، ايـن قـدر اسـت كـه            آيا مراد از آن، اين است كه اعتقادم به ط          -1

  » گـه قـدحي از بـاده نوشـيدن          گه»كه در اين صورت با رندي،       ! نوشم؟  گه گه قدحي مي   
  .را ـ كه در شرع مقدس اسالم گناه است ـ طاعت دانسته است

 و يا مقصود آن است كه از طاعت و اعتقاد به طاعت خويش، خبري پيش من                 -2
وجه دوم، از قرينة    . كشم  گاهي، جامي سر مي    اين قدر هست كه گه    » گناهم«نيست ولي   

شود؛ از اين وجه، معنيي ديگر نيز از ابهام بيت بـه              تضاد با مصراع اول بر ذهن تداعي مي       
من مثل مردم رياكار، طاعت خود را بر رخ ديگران          «: كند و آن اين است      خاطر خطور مي  

شته باشد ندارم، ولـي از      گاه الهي دا    كشم و اعتقادي براين كه طاعتم ارزشي در پيش          نمي
  .»نوشم گاهي جامي از شراب مي گويم كه  گه روي صفا ـ كه خود طاعت است ـ مي

  ج ـ ايهام مسويه
تر ذكر شد، آن است كه معني نزديـك و دور، بـا داشـتن لـوازم و                    چنان كه پيش  

سنگ، مساوي باشد و در نتيجه  تـشخيص معنـي             سنگ و يا تا حدودي هم      مناسبات هم 
: توان آن را دو نـوع دانـست         رو مي   از اين . از معني ايهامي ناممكن و يا دشوار گردد       اصلي  

ايهام مسوية ناقص، يعني آن كه چون لوازم و مناسبات معني نزديك و معني دور كـامالً                 
، از معنـي    )لـوازم و مناسـبات    (توان معني اصـلي را از روي قـراين            هم سنگ نيست، مي   

بارت است از ايهام مسويه تام، يعني آن كه چـون لـوازم و        نوع ديگر ع  . ايهامي بازشناخت 
، كامالً مساوي است، شناخت معني اصلي از ايهـام          )نزديك و دور  (مناسبات هر دو معني     

  .ناممكن است
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  :هايي براي ايهام مسوية ناقص مثال

 

 چو دست بر سر زلفش زنم به تـاب رود         «
 

ــرعتاب رود   ــا س ــبم ب ــتي طل  41»ور آش
 

كند، كه هر كدام داراي مناسبتي در    دو معني به ذهن خطور مي     » دبه تاب رو  «از  
 خـشمگين   ]يـارم [ -2. »زلـف «گردد، به مناسبت كلمـة         پرپيچ و تاب مي    -1: بيت است 

در نتيجه شناخت معني اصلي از ايهامي دشوار        » با سر عتاب رفتن   «شود، به مناسبت      مي
 عتاب اوست، نه در ارتباط بـا زلفـش،          است، اما چون ابيات بعدي در ارتباط با يار و ناز و           

دهد و معني ايهامي بـا وجـه نخـست            توان گفت كه معني اصلي را دومي تشكيل مي          مي
  .است

 

 گه به قول مطرب و ساقي برون رفتم گه و بي         «
 

  42»آورد ن راه گران قاصد خبر دشـوار مـي        اكز 
 

  ]عـشق [وار  م راه دشـوار و نـاه  -1: در اين بيت داراي دو معني اسـت    » راه گران «
قاصـد  (» دشـوار خبـرآوردن قاصـد     «و  » بيرون رفتن «.  لحن و آهنگ سنگين و گران      -2

  »قـول «، از مناسـبات معنـي نخـست اسـت، و            )دهد  كنايه از كسي كه عشق را شرح مي       
در معنـي پـرده و      » راه«و  » سـاقي «،  »مطـرب «و  » نوعي ترانه يـا تـصنيف، نـوا و آوا         (= 

در معنيِ از خـود     » بيرون رفتن «ست كه در اين صورت       از مناسبات معني دوم ا     44آهنگ
هـا و داخـل    خواهد بود كه به عقيدة اهل سكر، الزمـة برخاسـتن حجـاب    » خود شدن   بي

بينيم كه خواجه حافظ براي هـر دو          بر پاية اين توضيحات، مي    . شدن در عوالم برتر است    
سنگ كرده    يهامي را هم  معني، مناسبات و لوازمي آورده و تا حدود بسيار معني اصلي و ا            

است، ولي از روي قراين ـ از جمله، كل بيت و بيت بعـدي كـه عرفـاني اسـت ـ چنـين        
اسـت و معنـي     ) وجه اول (آيد كه معني مراد و اصلي بيت، با معني نزديك به ذهن               برمي

  ).وجه دوم(ايهامي با معني دور از ذهن 
 

 خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرين         «
 

 45»گذري بود   گنج روان ره  افسوس كه آن     
 

 اسـتعاره از يـار از دسـت     -1: در اين بيت داراي چند معني اسـت       » گنج روان «  
 آب و گل    -2رفته و درگذشتة حافظ؛ به قرينة كل غزل، كه سوگ سرودي دربارة اوست              

اش بـه      نام گنج قارون؛ كـه وجـه تـسميه         -3و سبزه و نسرين؛ به قرينه مصراع اول بيت          
بـرد، و او تـا        زمين او را هر روز به اندازة قامتي فرو مـي          « مناسبت است كه     بدان» روان«

رود   گنج قارون كه فرو مي    «: خواجه در بيتي ديگر فرمايد    . 46»رسد  قيامت به قعر آن نمي    
  .47»خوانده باشي كه هم از غيرت درويشان است/ از قهر هنوز
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لـوازم و  » گنج روان  «چه گذشت، خواجه حافظ براي هر يك از سه معنيِ           بنابر آن 
ها را ـ بخصوص دو معنـي نخـست را ـ چنـان مـساوي نهـاده كـه          مناسباتي آورده و آن

جا كـه كـل       با اين همه، از آن    . انتخاب يكي از آن دو، به عنوان معني  اصلي دشوار است           
توان  مي.  اش است تر نيز اشاره شد ـ سوگ سرودِ يار از دست رفته  غزل ـ چنان كه پيش 

  . معني نخست، معني اصلي بيت است و دو معني ديگر، معاني ايهاميگفت كه

ايهام مبهمه تام  
آن است كه لوازم و مناسباتي كه براي هر دو معني ذكر شده آن چنان مساوي و                 

سنگ باشد كه تشخيص معني اصلي از ايهامي ناممكن باشد، چنان كه در ابيات زيـر                  هم
  :از حافظ چنين است

 

  48»گفتا غلطي خواجه درين عهد وفا نيست        م صنما عهد بجاي آرشد و گفت دي مي«
 

  

در ! اي خواجـه  :  گفـت  -1: شود در اين بيت، دو معني از مصراع دوم استنباط مي         
در ايـن دور و زمانـه وفـا يافـت            ... -2شود    اشتباهي؛ در عهد و پيمان من وفا يافت نمي        

ايـن  «كنـد و   را تأييـد مـي  )  مـن عهد و پيمان(مصراع اول بيت، معني نخست   . شود  نمي
بدين ترتيب خواجه دو طرف ايهام را، با آوردن لوازم و           . را) دور و زمانه  (، معني دوم  »عهد

سنگ، چنان مساوي آورده كـه تـشخيص معنـي اصـلي از ايهـامي ممكـن                   مناسباتِ هم 
  .نيست

 

 جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنـوز        «
 

 49»كننـد   باطل درين خيال كه اكسير مي      
 

 

 پـول ناسـره و      -2 دل تيـره     -1: در اين بيت داراي دو معنـي اسـت        » قلب تيره «
  كنـد و در نتيجـه هـر دو معنـي مـساوي و                مصراع دوم، هر دو وجه را تأييد مـي        . تقلبي

معنـي بيـت    . افتد، بطوري كه معني اصلي از ايهامي قابـل شـناخت نيـست              سنگ مي   هم
ي براي اين مدعيان حاصل نشد، ولي به جز دل تيره، چيز : براساس وجه اول چنين است    

بـدان معنـا كـه براسـاس كرامـت و اعجـاز        . كنند  باطل در اين خيالند كه كيمياگري مي      
دهند، معتقدند كه دل تيره و ناپاك مريدان را به صـفاي              دروغيني كه به خود نسبت مي     

زي جز پول ناسـره و قلـب، چيـ        : رسانند و با وجه دوم معني بيت چنين است          مطلوب مي 
هـاي    با اين وصف، به باطل در اين خيالند كه با كيمياگري پول           . نصيب اين مدعيان نشد   

  .كنند ناسره را تبديل به طال مي
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 دي گفت طبيب از سر حسرت چو مراديد       «

 

 50»هيهات كه رنج تو ز قانون شـفا رفـت          
 

 افـسوس كـه درد تـو درمـان          -1: رسـد   از مصراع دوم بيت، دو معني به ذهن مي        
تـوان    شود نيز، نمـي     ارد، آن چنان كه براساس اصول طبي، كه موجب شفاي بيمار مي           ند

  سيناسـت   دو كتـاب از ابـن     » شـفا «و  » قـانون « با عنايت براين كـه       -2آن را درمان كرد     
افـسوس كـه   : تـوان گفـت   ـ اولي در طب، دومي در حكمت و فلسفه ـ در معني بيت مي 

سـينا ـ كـه     د گـرفتن از كتـاب قـانون ابـن    درمان است، آن چنان كـه بـا مـد    درد تو بي
توان آن را درمان كرد مصراع اول، اين هـر دو معنـي را بطـور     شفابخش است ـ نيز نمي 

كند و در نتيجه ايهام از نوع مسوية تام است و شناخت معني اصلي از                 سان تأييد مي    يك
  .ايهامي ناممكن است
يز از آن بيت قابل استنباط چه ذكر شد، معني ايهامي ضعيف ديگر ن        گذشته از آن  

  .شود چاره بيماري روحي تو در قانون و اصولِ كتاب شفا نيز يافت نمي: است
 

 دال چو غنچه شكايت ز كار بـسته مكـن         «
 

 51»گـشا آورد    كه بـاد صـبح نـسيم گـره         
 

 

 بـاد صـبح، نـسيمي آورد كـه گـره از كـار               -1: مصراع دوم سه معني را داراسـت      
 چنـان  52.دانند يم را در عرفان، يادآورِ عنايت حق ـ تعالي ـ مي  نس. گشايد فروبستة تو مي

  :كه خواجه فرمايد
 

 آيد نـسيم بـاد نـوروزي        ز كوي يار مي   «
 

 53»ازين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي 
 

 

گشايد، و آن را به گل خنـدان تبـديل             باد صبح، نسيمي آورد كه غنچه را مي        -2
ها، و فرا نرسيدن موسم       از ناشكفتگي غنچه  » ي كار حافظ  فروبستگ«در اين وجه    . كند  مي

عيش و نوش بوده است؛ چنان كه شكفتن گل سرخ، و شور و شيدايي بلبل، خود دعوتي           
  :است به سرخوشي

 

 شكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مـست        «
 

  54»پرست صالي سرخوشي اي صوفيان باده     
 

 

دل را  (گـشايد     ة دل و غنچه مـي      باد صبح، نسيمي آورد كه گره از كارفروبست        -3
  ):كند و غنچه را شكوفا و خندان شاد مي
 

 ز كار ما و دل غنچه صـد گـره بگـشود           «
 

 55»نسيم گل چو دل اندر پي هواي تو بست         
 

 

داراي چنـان لـوازم و      ...) دال چـو غنچـه شـكايت      (مصراع اول در بيت مورد بحث       
، معنـي   »ردن دل از كار فروبسته    شكايت ك «: پرود  مناسباتي است كه هر سه معني را مي       
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شكايت كردن دل و غنچه «، معني دوم را؛     »شكايت كردن غنچه از كار فروبسته     «اول را؛   
  ، معني سوم را؛ و بدين ترتيب لـوازم هـر سـه معنـي چنـان مـساوي و                    »از كار فروبسته  

  .سنگ افتاده كه تشخيص معني اصلي بيت از دو معناي ايهامي ناممكن است هم

  ريگي نتيجه
گاه   خاست. كند  هاي هنري ظهور مي     باالترين ويژگي شعري حافظ، درآوردن ايهام     

ايهام در شعر حافظ تنها لفظ نيست، بلكه گذشته از لفظ، معني بيت و تناسبات معنوي،                
گستردگي اين صنعت بديعي در شـعر خواجـه تـا بـه            . شود  ميان كلمات را نيز شامل مي     

مجرده، مرشـحه،  (هاي شناخته شده   از انواع ايهامتوان در آن، گذشته    حدي است كه مي   
نيـز  ) مسويه و مبهمه  (، به دو نوع ايهامِ نويافتة ديگر        ...)مبينه، مهيأه، تضاد، ايهام تناسب    

  .ـ با انواع مختلف كه دارد ـ دست يافت
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