
 
 
 
 
 
 

  ايهام در قصايد سيف فرغاني
  دكتر محمد امير مشهدي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  محمدرضا مشهدي

  بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و 
  چكيده

شعر و ادب فارسي، براي رسيدن به اوج و ترقي چند قرن را پشت سرگذاشت و قصيده نيز به عنوان يكي از شكلهاي 
شعر فارسي از اين قاعده مستثني نيست. قصيدة فارسي در قرن پنجم و ششم هجري با وجود فرّخي، منوچهري، ناصر 

ه هاي كمال را پيمود كه هركدام از آن شاعران از جهت يا جهاتي ويژه خسرو، مسعود سعد، سنايي، انوري و خاقاني پلّ
با تازگي و نو آوري در درون مايه به قصيده ياري رساندند و بدين وسيله باعث شدند تا قصيده توانايي بيشتر براي 

مين اجتماعي بازتابِ خيال، انديشه، عواطف و احساسات شاعران بيابد. با ظهور سعدي قصيده نيز در خدمت مضا
درآمد. سعدي و به پيروي از او، سيف فرغاني در ضمن پند و اندرز به فرمانروايان از اوضاع نابسامان جامعه نيز به 
انتقاد پرداختند. سيف فرغاني، معاصر سعدي بوده و سالهايي نيز پس از او، ادامة حيات داده است. هرچند كه در اين 

 118ز سعدي و سيف به بعد اجتماعي شعر توجه داشته اند. در ديوان سيف زمينه نيز ناصرخسرو و سنايي پيش ا
قصيده وجود دارد كه در بسياري از آنها، خيال انگيزي، تصوير آفريني و مضامين عرفاني موج مي زند. بي گمان 

دومين آراية برجسته ترين ويژگي بالغي سخنش تشبيه است كه بسياري از آنها تازه، نو، ابتكاري و غريب هستند. 
هنري شعر و قصايد سيف، ايهام و شاخه هاي آن است. برخي از ايهامات شعر او كه آفريدة ذهن و خيال اوست مورد 
تقليد شاعران پس از او قرار گرفته است.نارضايتي شاعر از اوضاع نابسامان زمانه و شكايت از حاكمان ستمگر آن 

زايش يابد. و زمينه را براي ظهور شاعران ايهام پرداز گروه تلفيق و در دوران موجب شده كه گرايش شاعر به ايهام اف
  رأس آنها حافظ شيرازي فراهم نمايد.

  واژگان كليدي: سيف فرغاني، قصيده، آفرينش هنري، ايهام، شاخه هاي ايهام
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  مقدمه

الزم است قبل از ورود به مبحث اصلي مختصري در مورد ايهام و زيبايي هاي هنري آن بيان شود. براي تميز 
سخن ادبي از غير ادبي، معيارهاي گوناگون ذكر شده، يكي اين است كه در سخن ادبي، خواننده به آساني به 

اي و گفتاري مردم نيست كه مقصود شاعر يا نويسنده، دست نمي يابد و سخن ادبي همچون سخن محاوره 
ارتباط انسانها و انتقال مفاهيم ذهني، آسان و بي واسطه انجام شود. يكي از مصاديق ايجاد موانع ارتباطي يا 
مشكل سازي در سخن، بكارگيري صنايع و آرايه هاي ادبي است. اما آرايه هاي ادبي تأثيرات يكسان ندارند. 

دارد شعر را ممكن است روح دهد و رونق. البتّه اين صنعت ها كه با اين همه صنعت هم جايي كه جلوه «
آرايش كالم است فايده شان در درجة اول عبارت است از نوازش خاطر خواننده جهت تصرّف در آن. در 
واقع غرابت و تازگي كه در اين صنعت ها هست حس اعجاب و تحسين را در اذهان بر مي انگيزد و تصرف 

(زرين » و قلوب را آسان تر مي كند و از اين روست كه بلغا به بديع اهميت داده اند. و تدبير در عواطف 
 )75: 1363كوب، 

يكي از ترفندهاي ادبي كه موجب نوازش خاطر خواننده مي شود و حس شگفتي و تحسين را در ذهن برمي 
انگيزد ايهام و شاخه هاي آن است كه بيشترين نقش را در خيال انگيزي كالم ايجاد مي كنند.  ايهام يكي از 

مي زند، حرفش را نزده  بزرگترين امكانات زبان شعر است، براي آن كه شاعر در عين حال كه حرفش را
شاعر در ايهام سازي همان كاري را مي كند كه «باشد و باالتر از اين چيزي را در عين اقرار، انكار كند . 

داستان پرداز در داستان پردازي و گره زدن و گره گشايي داستان مي كند... شاعر در ايهام سازي نيز واكنش 
جه از معني نزديك به معني دور و سپس تلفيق دو معني، ذهن در ذهن خواننده ايجاد مي كند در روند تو

(انوري، .» حالت شگفتي از خود نشان مي دهد . لذتي كه ازشعر مي بريم نتيجه ي واكنش و بسط ذهن است 
  ) 25و 24: 1367

تي نيز ايهام، ضمن آنكه مفاهيم و معاني تازه و نو به ذهن خواننده و شنونده القا مي كند موجب التذاذ و شگف
و لطف ايهام در اين است كه شاعر با ذهن خواننده بازي مي كند، به اين معني كه ذهن را به عمد  «مي شود. 

متوجه يكي از معاني مي كند و معني ديگر را كه ظريف تر و هنري تر و شاعرانه تراست تحت الشعاع معني 
صورت هر گاه خواننده متوجه آن شود  اول قرار مي دهد و از دسترس ذهن هاي عادي دور مي كند .دراين

) اگر براي ايهام، نقش هاي متعدد بپذيريم يكي از نيرومندترين 123:1383(شميسا، .» به لذت كشف مي رسد 
  و برجسته ترين نقشهاي آن تقويت كردن آزادي ذهن خوانند در گزينش يك يا چند معنا از كالم است. 
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ن به آزادي است : حق انتخاب هر كدام از دو سوي معني مهم ترين ايهام خود يكي ديگر از وجوه ميل انسا«
فضيلت يك بيان  ايهامي، همين است كه به خواننده اين آزادي انتخاب را مي دهد و لذتي كه ما از بيان 
ايهامي مي بريم، از نظر گاه روانشناسي فردي، پاسخي است كه اين گونه از بيان، نسبت به   اراده ي معطوف 

به ما مي دهد و در حقيقت ميداني مي شود براي تجلي اين ميل به  –كه نهفته در وجود ماست –ادي به آز
  )328:1386(شفيعي كدكني، » آزادي. 

يكي ديگر از جنبه هاي ادبي آرايه ي ايهام، كمك به تصوير سازي و تصويرآفريني درشعر مي باشد و آن هم 
د كه تصويري خيال انگيز و چند بعدي در ذهن خواننده ايجاد به مدد چند معنايي بودن محور ايهام مي باش

آروز مي كرد كه قوطي كبريتي « مي كند .همان چيزي كه پيكاسو نقاش معروف آرزوي آن را داشت. او
) كه چنين 21:1356(سارتر، .» بسازد(= نقاشي كند) كه هم خفاش باشد و هم در عين حال قوطي كبريت 

ال مي نمايد اما شاعران مي توانند با ايهام چند تصوير مختلف را همزمان مجسم آرزويي، براي نقاشان، مح
مهمترين ويژگي ايهام دو يا چند معنايي بودن و  -1«كنند براي ايهام، زيباييهاي متعدد برشمرده اند از جمله: 

بر خورد با  ايهام سخني غير مستقيم است . ذهن در اولين -2به عبارت ديگر چند بعدي بودن آن است... 
كالم ايهام دار متوجه يك معناي آن مي شود  اما بالفاصله يا با اندك تأملي، ناگهان معني دوم آن را كشف مي 

ايهام ترفندي مهم است زيرا طبق  -3كند . اين تالش ذهني و به دنبال آن كشف، سخت شادي آور است . 
كالم ايهام دار دو يا چند معنا دارد بعالوه بديع و  روال عادي زبان هر لفظ بايد بر يك معني داللت كند، اما

 -4شگفت انگيز است و ذهن خواننده را به خود معطوف مي سازد وسبب بر جستگي لفظ و معني مي گردد. 
در ايهام ايجاز هست زيرا يك لفظ است كه بردو يا چند معني داللت دارد . حال آنكه در روال عادي هر 

  )139و 138: 1379(وحيديان كاميار، .»  ه دارد معني نيازبه لفظي جداگان
نكته ي ديگر در باره ي آرايه ي ايهام و ارزش آن، اين است كه ايهام از جمله آرايه هايي است كه در قرآن 
كريم نيز بسيار ديده مي شود و آيات زيادي مي توان استخراج نمود كه داراي آرايه ي ايهام باشند . 

يان با بي دقيق تر و لطيف تر از توريه (ايهام) نمي يابي، و نيز سودمند تر و ياري زمخشري گفته : در فن ب«
  )266، 2: ج1386(سيوطي، » كننده تر ازآن براي تأويل متشابهات كالم خدا و رسول نمي باشد . 

گان اين نكته نيز قابل ذكراست كه ايهام به دليل قلمرو گسترده ي تخيل درآن، بعضي از اديبان و پژوهند
چند صنعت از صنايع «مي توان سخن گفت . » بيان«پيشنهاد كرده اند كه از اين آرايه درصور خيال و مبحث 

بديع را نيز مي توان داخل در صورت هاي خيال دانست البته با توسعه ي بيشتر  در دايره ي مفهومي خيال و 
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م برد كه در زمينه ي كلي يك قصيده يا يك نزديك شدن آن با تخيل . از اين گونه صنايع مي توان ايهام را نا

شعر مي تواند شاخه اي ازصور خيال به شمار آيد و در محور عمودي شعر از عناصري است كه زيبايي بيان 
  )125:1380(شفيعي كدكني، »  و كمال هنري شعر را، در حوزه ي معاني و قلمرو تخيل، استوار مي دارد.

ز ايهام به اوج مي رسد كه محور ايهام را به طور كامل تشخيص دهيم پس هنگامي لذت خواننده و شنونده ا
درك ايهام در اشعارهميشه با مناسبات لفظي يا معنوي يا حالي همراه است . يعني لوازم لفظي «و درك كنيم 

يا قرائن معنوي يا مناسبت كلي و ايجاب روح كلي اشعارذهن خواننده را به مفاهيم تازه تر و معاني جديد 
نتقل مي سازند و چنان نيست كه هر كس برحسب فكرو ذوق و خواهش دل لفظ و عبارتي را موهم به م

معاني ديگر بداند و مفهوم و معني تازه اي براي شعر بتراشد، يعني تا براهين لفظي و معنوي و مناسبات قبلي 
آن ايهام را از طرف شاعر و  و بعدي مؤيد ايهامي براي كلمه يا تركيب با عبارت يا مضمون نباشد، نمي توان

از هنرهاي او محسوب داشت و ممكن است از نوع اوهام و تخيالت شخصي خواننده باشد، بعالوه معيار 
ديگري براي تشخيص ايهامات واقعي در شعر از اوهام و تصورات شخصي وجود دارد و آن جوش خوردگي 

) و البته گاهي 458:1370(مرتضوي، » است.و ارتباط و اتصال طبيعي مفاهيم اصلي و ايهامي در اشعار 
مي كند و بدون اينكه  خواننده از زيبائيهاي ايجاد شده در شعر به سبب ايهام لذت برده و مفهوم آن را درك

قادر به درك كيفيت و چگونگي آن و همچنين تشريح آن باشد و اين نيز خود، بيانگر ارزش و زيبايي ايهام 
  براي رسيدن به آرمان واقعي و جوهر هنر .است . و اين كمكي مهم است 

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ايهام يكي از آرايه هاي مهمي است كه با ديگر آرايه ها و ترفندهاي ادبي 
پيوند مي خورد از جمله: تشبيه، استعاره، تناسب، تضاد، كنايه و... در نتيجه به ايجاد موسيقي معنوي و چند 

گاهي نيز شاعر براي بيان انديشه ي اجتماعي و سياسي و حتي علمي «خواهد كرد .  اليه اي كمك زيادي
خويش دست به دامن كلمات مشترك المعني و حتي خلق و آفرينش كلمه ي ايهام ساز مي شود و كوچك 
ترين خواص كلمات را همانند قوانين رياضي و داروهاي طبي مورد استفاده قرار مي دهد و صنعت ايهام را 

) اكنون نمونه هاي ايهام و... در 364:1364(ثروتيان، » ف محكمي براي شمشير تيز كنايه قرار مي دهد.غال
  قصايد سيف فرغاني:

  
  ايهام ○
  )1(228تو زليخايي از آن نزد تو باشد خوار دين           عزيزمصرِ دنيا را كه در وي سيم و زر باشد  ■
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  ام تناسب خواهد آمد.عزيز: توضيح ايهامي اين واژه در بخش ايه
  222مديح تست اجرام  عنصري                   اثيرثناي تست  لَكّيِفَ ■

  واژه هاي فَلَكي، اثير و عنصري داراي ايهام هستند كه توضيحاتش در بخش ايهام تناسب خواهد آمد.
  177به صد نوا بگرييد  پردهدر گريه به صد زبان بناليد               در  ■
  92بلبل نوا ساز گردد       چو بگشاد بر شاخ صد در شكوفه  پردهبه صد  ■

  (اصطالح موسيقي) دستان، دست، نوا، گاه، راه، پردة بلبل، نام دوازده آهنگ است... -2حجاب   -1پرده: 
  21معني از زير آسياي حروف  دقيقور آب لفظ نباشد كجا برون آيد            ■

  آرد -2درست، كامل، داراي ظرافت   باريك، لطيف،  -1دقيق: 
  35ي انديشه غنابه گوش بربط ناهيد هم رسانيدي             ز ارغنون عبارت  ■

  )2067: 1385سرود، نغمه، آواز خواني (دهخدا،  -2توانگري، بي نيازي، گستردگي ...    -1غنا: 
  42ر عشق آگهي           بر اسرار شعرم نيابي شعو شرعگرت نيست از  ■

  )1793: 1385طريقه، راه، روش، (دهخدا،  -2دين، مذهب، آيين، كيش ...   -1شرع: 
■ ِِِ 45ديدم اندر روم اليق نيست ديگر آينه       مهربهرِ روي تو بجز آيينة چيني  

  )2869: 1385آفتاب عالمتاب، شمس، خورشيد (دهخدا،  -2رحم، شفقت، محبت، مودت، حب  -1مهر: (إ) 
  42خويشتني  هزارِگلستانِ          دستانتوام به صد  هزار من ■

  )1295: 1385مكر، حيله، تزوير...(دهخدا،  -3سرود، نغمه، آواز،...  -2مخفّف داستان، حكايت...  -1دستان: 
  )3162هزار دستان، بلبل (همان:  -2عدد اصلي... به عربي اَلف خوانند، مجازاً بسيار، زياد.  -1هزار: 

  200قسمت است          هر كه دارد قسمتي از حضرت جبار خورد  اختالفخوردنِ حلّ  و حرام از  ■
  )101: 1385گوناگون شدن (دهخدا،  -3تفاوت، زيادي و كمي   -2مقابل اتّفاق، عدم موافقت...  - 1اختالف: 

  84را جدا اثري ست     چو آفتاب نديدي همي نگر سايه  عيندر آفرينش هر  ■
  )2032: 1385شخص و نفس هر چيز، ذات و نَفس شيء (دهخدا،  -2چشم، ديده    -1عين: 
  92ش غالب      كنون باغ را هست در خور شكوفه صفرابه فصل خزان بود  ■

  )1898: 1385خلط زرد رنگ از اخالط اربعه... مجازاً خشم. (دهخدا،  -2صفراء، مؤنث اصفر، زرد  -1صفرا: 
  124و به يغما در اوفتاد  تُركو به جان نيز قصد كرد       لشكر شكست چشمت دلم ببرد  ■
  ايهام تناسب با واژه ها، نامها، و اصطالحات ديني ○
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  حضرت ابراهيم (ع)، خليل، آذر ○
  38پيوستگان عشق تو از خود بريده اند    آن كو خليل تست چه نسبت به آزرش  ■

  در معناي حضرت ابراهيم (ع) با آزر ايهام تناسب دارد.خليل در بيت به معناي دوست است بنابراين 
  )425: 1362دگر به روي كسم ديده بر نمي باشد       خليل من همه بتهاي آزري بشكست (سعدي، 

  حضرت سليمان (ع)، پاي ملخ ○
  114وگرچه من از حشمت تو نيارم      كه پاي ملخ، زي سليمان فرستم  ■

  سعدي    پاي ملخ: استعاره از قصيدة سيف فرغاني سليمان: استعاره از شيخ اجلّ
  حضرت يعقوب (ع)، حضرت يوسف (ع)، مصر، زليخا، عزيز، چاه و ... ○
  3از عطاي او به ايمان شد عزيز     جان چون يوسف كه تن زندان اوست  ■

  عزيز: صفت است يعني ارجمند، گرامي، بنابراين با يوسف و زندان ايهام تناسب دارد.
  5عقل با من اندر بند    يوسف روح با من اندر چاه  بيژن ■

  چاه: استعاره از دنياست با يوسف، ايهام تناسب دارد.
  115تو اي يوسف مصر دولت نگويي       بشيري به محزون كنعان فرستم؟  ■

  يوسف مصر: استعاره مصرّحه از شيخ سعدي و محزون كنعان: استعاره مصرّحه از سيف فرغاني
  ـــا با دم من كن نَفَس همــــراهي           به سوي شاه بر از من سخني گر خواهياي صبـــ ■

  قـــــدوه و عمـــــدة شاهان جهان غازان را          از پــريشاني اين ملك بـــده آگـــاهي
  172گو درين مصر كه فرعون درو صد بيش است           نان عزيزست كه شد يوسف گندم چاهي 

  استعاره از كشور ايران      فرعون: استعاره از حاكمان ستمگرمصر: 
اسم  -2صفت است يعني گرامي و ارجمند   -1چاه: استعاره از انبارهاي حاكمان. عزيز: داراي ايهام است: 

خاص، شوهر زليخا در قرآن كريم به منزلة صفتي است براي شخصي به نام پوتيفار كه در دستگاه فرعون 
) بنابراين واژه هاي مصر، فرعون، عزيز، يوسف و چاه ايهام 3999: 1373و با نفوذ بود (دهخدا، بسيار مقتدر 
  تناسب دارند.

  228مصر دنيا را كه در وي سيم و زر باشد عزيز     تو زليخايي ازآن نزد تو باشد خوار دين  ■
  199چو يعقوب و يوسف درين كهنه حبس    مقام عزيزان نخواهيم يافت  ■
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  حبس: استعاره از دنياست   عزيز: همانطور كه قبالً ذكر شد داراي ايهام است.كهنه 
  ايهام تناسب با واژه هاي قرآني (مصحف، سوره، آيه، فاتحه، الحمد، اخالص) ○

  خطاب به يار گويد:
■ فصحم و به  آيات رتخوانيم جملة  فاتحه    اخالصخوبييو220را  س  
  231خوان باش  الحمداندر آن  اخالصبه    چو نعمت يافتي بهر دوامش  ■

: 1380صبح و شام آيت اخالص تو خوانم بر دل    روز و شب نامه  اخالق تو دارم در پيش (عماد كرماني، 
262(  
○ ايهام تناسب با واژه هاي مناسك حج  
  35ي انديشه مناهستي من در  كبشز     ينقرباكردم و همت نكرد  سعيچو  ■

(اصطالح فقه) هفت بار دويدن در ميان صفا و مروه به طريق خاص و آن از  -2كوشيدن. كوشش،  -1سعي: 
) اينجا معناي اول مد نظر شاعر است. كَبش: گوسفند نر (همان: 1692: 1385اركان حج است. (دهخدا، 

2237(  
  ايهام تناسب با نام كتابها، دانشمندان، شاعران و حضرت علي(ع) ○
  105داده از رنج شفا خواني مرا  نجاتي دين    حق قانونه پيران راست در ك اشاراتيبا  ■
  124به بيمار ناالن فرستم  شفاييست جان را     نجاتفضلم  قانونچو  ■

: 1353قانون عشق اي پارسا از عاشق گمره مجو   زين درد اگر يابم شفا ديگر به قانون اوفتم (ناصر بخارايي، 
328(  
  52رفت  پور سينا اشاراتبه شمع جانش بشارات رهروان نرسيد    كسي كه ره به  ■

  )830: 1374ز لب، خستگان را دهد نوشدارو              طبيب شفابخش باشد به قانون (كمال خجندي، 
  دوبار. 201، 37، 32ديگر نمونه ها در ديوان سيف صفحات: 

  64 اسرارجانم  مخزنعشق تو در  خسرو           شيرينمي نهد در دل فرهاد چو مهر  ■
  )226: 1374درِ تو زمرة ارباب شوق را منزل                   غم تو مخزن اسرار عشق را مفتاح (خواجو، 

  69 عطّاروين زلف چو عنبر تو                         فريديجانا تو به نيكويي  ■
  195نزند با تو هر سخندان تيغ  حيدريتو   شعر       بالغتكه تويي با چنين  نَهجبرين  ■
  خطاب به يار گويد: ■
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  222تست اجرام  مديح عنصري     اثيرتست  ثناي فلكّي
  اخسيكتي از شاعران قرن ششم -2)   90: 1385كرة نر كه باالي كرة هواست. كرة آتش... (دهخدا،  -1اثير: 

  )15184اخر قرن ششم است. (همان: از شاعران بزرگ او -2منسوب به فلك. آسماني  - 1فلكي: 
  شاعر مداح دربار سلطان محمود غزنوي. -2منسوب به عنصر، آخشيجي    -1عنصري: 

  ايهام تناسب به نامها و اصطالحات صرفي و نحوي و دانشهاي ادبي ○
  107لواي تو  نصبدشمن و  كسركرده ايم       از بهر  رفعما قصه ها به حضرت حق  ■
  )442: 1374عين معتلّ عبهرت مفتوح                        جيم مجرور طرّه ات مكسور (خواجو،  ■
  75ديد بر عذار  خطتناطقه چو  نحويراست كرد        اعرابهاي خال تو  نقطهاز  ■
  95جزوي ست ابتر شكوفه  جملهوز آن                  اسماو  افعالكتابي ست عالم ز  ■
  37حسن مصدرتو هست  اسمزانكه                  مضافبه توست  علهافاين همه  ■
  95شكوفه  مصدردگر راست  فعليبداني                   كه  بخواني معني درساگر  ■
 34انديشه  مبتدايهمين است از  خبرحزين نبود مرا دلم در اول فكر                   ■

  38ش مصدرجميل ست  اسماو         نام آوري ست ك نعتجمال ست  جملهآن دلبري كه  ■
  85خرج كنم با تو همچو جوهر سنگ  نظمزر و سيم نتوانم                        به  نثراگرچه  ■
  104مشرف ملك سخن         عقل مستوفي لذّتهاي روحاني مرا  نظمم صاحب ديوان ■
  113از جهان كران بگرفت  بحرو است             كه چ سببست او و زين  معني بحر ■
  183ها گنج گهر لفظمعاني،  بحرها بيتاوست     نظمرا كه اندر  موزونياد گير اين پند  ■
  در وصف پيوستگان عشق گويد: ■

  50اند  قصيدهو ايشان  رباعييكي  اركانكاينات                      نظمروز و شب و  مثنويوز 
  202عدل  موزونگيرد كار ملك و دين ز تو        جهد كن تا جمله افعالت شود  نظمگر خواهي تا  ■
  195تيغ  سخن دانتو حيدري نزند با تو هر                 شعر بالغتكه تويي با چنين  نَهجبرين  ■
  ايهام تناسب با ابزار، نام دستگاهها، آهنگها و اصطالحات موسيقي  ○
  21ي حروف نوامعني بر از  پردةبه  رهتو                ز آهنگتيگشت  خوانندهبلبل  نايچو  ■
  178 ساز پردهحيلت  چنگتو بر  ناموزونتو چون شود             طبع  رهدين برون افتد  اصولز  ■
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  )170: 1385اصول: نام ضربي از موسيقي و نوعي از نواختن ساز . (دهخدا،  ■
  34هاي انديشه  پردهتو پسِ  مخالف                       آوازيكه منم بر نيارم  راستيز  ■
  109ي گوشمالمحتاج  بربطلهو ناخن              ز استاد همچو  چنگطبيعت بر  مي زندتا  ■

  )2464: 1385گوشمال: (اصطالح موسيقي) كوك كردن ساز. زهي با چرخاندن گوشي هاي آن. (دهخدا، 
  )421: 1362گوشمالت خورد بايد چو رباب (سعدي،             سعديا گر در برش خواهي چو چنگ    

  )181: 1369من كه قول ناصحان را خواندمي قول رباب   گوشمالي ديدم از هجران كه اينم پند بس (حافظ، 
 ديوان شاعر مي توان يافت.177، 158، 125، 100، 77، 60، 35ديگر موارد را در قصايد سيف در صفحات:

  ا نامها و اصطالحات بازي شطرنجايهام تناسب ب ○
  218شما نيز بگذرد  پيادگانحكم اوست         هم بر  ماتبقا  شاهفنا كه  پيل ■
  103دنداني مرا  پيلخواست كرد از  قايمبه       حرص  شطرنج بيدقكزيشان  شاهانبر در  ■
  120اوفتاده  سواراندولت              بسي ديدي  اسبز  پيادهاي  نطعبرين  ■

، 227، 185، 159، 123، 116، 79، 36ديگر شواهد را مي توان در صفحات زير از ديوان سيف فرغاني يافت: 
241.  
  ايهام تناسب با نامها و اصطالحات هنر خوشنويسي و نام خوشنويسان ○
  75 غبارشود  ريحان خطهاي گل  صفحهگر باد خاك كوي تو سوي چمن برد             بر  ■
  56هاي مشكين رفت  نقطههمچو عنبر ريخت         ز روي چون گُل او  خطّرخ او  صفحةز  ■
  221، رخ چون ياسمن كيست ريحان خطش            زير غبارچون طلعت خورشيد كه پوشيد  ■

  )488: 1374تا غبار خط ريحان تو بر گل ديده                     ورق مردمك ديده برآب افتاده (خواجو، 
: 1353صورتگري كه نقش تو بيند غريب نيست        گر خط نسخ در رخ خوبان چنين زند (ناصر بخارايي، 

417(  
  ايهام تناسب با نام سنگهاي قيمتي و... ○
  170 گوهرتو مي بارد از زبان  لعلبه نكته       گوهرفشان در ياقوتايا نموده ز  ■
  134پروين مثال بگشايد  لؤلؤييش گون پرده      ز پ لعلبارد چشمم چو  عقيق ■

 :236دوبار،  170ديگر شواهد در صفحات.  
  ايهام تناسب با نام پرندگان ○
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  در وصف پيامبر (ص) گويد: ■

  59از آن مرغزار  زاغما شاهيناغيار را كرده دور          به  كالغان
  ) است. 53سورة النّجم ( 17اقتباس از آية » مازاغ«در بيت فوق 

  99ماند بازاز ستايش گلزار  بلبلاز تناول شكّر دهان ببست     هم  طوطيهم  ■
  .100دوبار و  99ديگر شواهد در صفحة 

ايهام تناسب با (طبيعت و امور طبعي همچون: خورشيد، نور، ذره، درخت، شاخه، برگ، گلزار، باغ  ○
  و..)
  نيايدنباشد عشق، كارِ مرد دنيا            ملَك در حكم آهرمن  ■
  43كه از عقد ثريا دانه خوردن        ز گنجشكان اين خرمن نيايد  ■

  گنجشكان: استعاره از دوستداران دنيا   خرمن: استعاره از دنيا
  در قصيده اي كه براي سعدي شيرازي سروده، گويد: ■

  114...ازين شمسه نوري به خورشيد بخشم         وزين پنجه زوري به دستان فرستم 
 114...برِ برق رخشنده آتش فروزم                    سوي ابرِ غرّنده باران فرستم 

 114...گر از شاخ بي برگ خود خشك برگي        برِ آن درخت گل افشان فرستم 

 115...به ريحان گري عيب باشد اگر من             سوي باغ فردوس، ريحان فرستم 

 115بخشم           خزان ديده برگي به بستان فرستم ...تَبر  خورده شاخي به گلزار 

 115...كواكب بخنديد چون صبح بر من             كه ذره به خورشيد تابان فرستم 

در ابيات باال واژه هاي: شمسه، نور، خورشيد، پنجه، زور، دستان، برق رخشنده، آتش، ابر غرّنده، باران، شاخ 
، ريحان گري، ريحان، باغ فردوس، شاخ تبر خورده، گلزار، برگ بي برگ، خشك برگ، درخت گل افشان

خزان ديده، بستان،  ذره و خورشيد تابان در معناي استعاري بكار رفته اند بنابراين در همة ابيات ايهام تناسب 
  وجو دارد.

  ايهام تناسب با نام جامه ها، پوشيدني ها و ... ○
  48اس خود ابر اسپيدباف نه همتا بود اطلس چرخ را       به كرب ■

  اطلس در اينجا يكي از افالك است ولي در معناي نوعي پارچه با كرباس و اسپيدباف ايهام تناسب دارد.
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  137فراش سرايت اطلس چرخ ست چون سزد      اينجا سرير قد تو بر بورياي خاك  ■
  سر ايهام تناسب ايجاد مي كند. به معناي رها كردن و نوعي كاله با واژة 179و 160، 4واژة ترك در صفحات 

  ايهام تناسب با نام گُلها  ○
  98 گلز ترّي كه هست از رديفش تو گويي         برآمد چو نيلوفر از آبدان  ■

مقصود واژة گل است كه رديف قصيده واقع شده بنابراين در معناي گل سرخ با واژة نيلوفر ايهام تناسب 
  دارد.
  اساطيريايهام تناسب با نامهاي  ○
  چه باشي چون زمين اي آسماني      درين پستي كه باال مسكن تست ■

  چو در گلزار عشقت ره ندادند           تو خاشاكي و دنيا گلخن تست
  درين ره گر ملك بيني پري وار          نهان شو زو كه شيطان رهزن تست

  ن تستنكو روي يوسفي داري تو در چاه         ترا ظن آنكه جاني در ت
  تست بيژنش كن كه در وي خالصانداز                چهاندر  رستمي كمند

در بيت پاياني، چه (چاه): استعاره از دنيا و بيژن: استعاره از روح و جان ملكوتي انسانهاست بنابراين چه 
  (چاه) و بيژن با رستم و كمند و خالص، ايهام تناسب دارند.

  115كه با رستم او را به ميدان فرستم      صف لشكر من ندارد سواري      ■
رستم: استعاره از سعدي است، لشكر استعاره از اشعار يا قصيدة سيف فرغاني. سوار: استعاره از قصيده يا 

  بيت برجسته، ميدان: استعاره از سخنوري. بنابراين ايهام تناسب ميان واژه برقرار است.
  114وزين پنجه زوري به دستان فرستم   ازين شمسه نوري به خورشيد بخشم        ■

دستان: لقب زال اساطيري است ولي اينجا استعاره از سعدي است. زور: در اصل به معناي نيرو، توان ولي 
  اينجا استعاره از قصيدة سيف فرغاني است.

 ايهام تضاد ○

  13گوار تو آب قناعت شد شراب خوش شورچو         شيرينترويان شد آخر كام  ترشِ  تلخيز  ■
  199ابايي برين خوان نخواهيم يافت                  شورو  تلخزانكه بي  تُرُشمكن رو  ■
■  203ز ابرام مگس آسوده نيست  شيرينيروي               همچو  ترشعيش از ظالمان  تلخآدمي  

  مي توان يافت. 243و 212، 198، 170، 56ديگر نمونه ها را در صفحات: 
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  123 پيراز  جوانباشد        اگر قبول نصيحت كند  جوانشود دولتش  پيرخرد ارچه  ■
  185تواند  جوانان                        داعي دولت پيردر زواياي مملكت  ■
  191تيغ  خنداندارد ز برق  گريانتو آب ديدة درويش را گزاف مدان           كه ابرِ  ■
  122هاون به كوفتن شايد        وگر بود به مثَل جمله مغز چون سرِ سير  بنتو چون  سرِ ■

، 196، 67در صفحات » باد«و » آتش«، »آب«، »خاك«و  239و  202در صفحات » پشت«و » روي«واژه هاي 
  ايهام تضاد دارند. 205و  202، 197
  ايهام تضاد (اَفعال) ○
  208عنبر افشاند شمال  گيردصبا           ور ز زلفت بوي  آيدمشك بيز  يابدگر به كويت راه  ■
  211با حق همنشين باشد  برخاستكسي كز باطلي       بنشينيتا با دوست  برخيزبرو از نَفس خود  ■
  استخدام يا ايهام استخدامي ○

يي مي شود. زيباترين استخدامها، در پيوند با تشبيه رقم مي خورد و آن هنگامي است كه وجه شبه دو معنا
گاهي وجه شبه در ارتباط با مشبه يك معني و در ارتباط با مشبه به معني ديگري دارد و يك بار حسي و «...

 )100: 1372(شميسا، » بار ديگر عقلي است. در اين صورت كالم بسيار زيبا و هنري خواهد بود. 

  شتر، شتر مرغ و ...استخدام با نام حيوانات و پرندگان و ...بلبل، عقاب، خروس،  - 1
  24و هيچ نكردي كاري  چند گفتي سخنهمچو بلبل كه بر فراز گلي بنشيند                        ■
  67 آتش خواراندرين دور كه رفت از پي نان دين را آب             شاهبازان چو شتر مرغ شدند  ■
  173شده همچو سگ درگاهي  استخوان جويسروراني كه به هر گرسنه نان مي دادند                  ■
  227كرم وار بمير  پيلهمن آمدم تو درين               بريشم پوشچنان مكن كه اجل گويد اي  ■

 :مي توان يافت. 244و 239، 231، 226، 160، 159، 137، 98شواهد ديگر را در ديوان شاعر، صفحات  
  نها چون برگ، گل، ميوه و...استخدام با نامهاي گياهان، درختان و اجزاي آ - 2
  33چو غصه تنگ ببندد قباي انديشه            پاره پاره شوددلم چون پيرهن غنچه  ■
  75گشت چون انار  شكمتا صورتي پذيرد زيبا به وصف تو              معني بكر جمله  ■
  98 گلچو خورشيد مهرش بزد شعله، كردم           به پيرانه سر چون درخت جوان  ■

  ديوان شاعر بكار رفته است. 220و 206، 188، 134، 97، 94، 52، 50شواهد ديگر در صفحات: 
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  استخدام با طبيعت و پديده هاي طبعي همچون: آسمان، زمين، چرخ، صبح، شب، ماه، خورشيد و... - 3
  50خويش      چون صبح هر سحر به جهان در دميده اند انفاس گرمآن عاشقان صادق ك ■
■ رد زمين و زمان برآيل چو چرخ، اورد خود آخر مدار كنوانگه چو قطب،        گ19 گ    
  27 مقام استوايمچو خورشيد       كنون اندر  به شرق و غرب مي رفتم ■
  53، مباش           ايمن از نالة سحرگاهم دل سياه كردهاي چو شب،  ■
  139ز دوش صدرة آب و قباي خاك آتش مثال، حلّة سبز فلك بپوش            بركش  ■

، 218، 213، 212، 207، 201، 197، 194، 162، 159، 76، 51، 42، 3چنين استخدامهايي را در صفحات: 
  ديوان شاعر مشاهد مي كنيم. 244و 238، 237دوبار،  236، پنج بار، 231، 227

  استخدام با ابزار و اشيا - 4
  84از انكه نبود چو باد پرده در سايه     برونمانده تو در گشاده اي و من چون حلقه  ■
  121ست چون زنجير  درهمبه بند و حبس سزايي كه از تو ديوانه              امور دنيي و دين  ■
  171به نرخ آب بدادند به هر نشان گوهر               آتش خوارچون تنور  سياه دليبه هر  ■

 161(سيم، زر)،  150(زنگ شتر)،  160(هاون)،  122ة خاتم)، (حلق 121، 50، 10و ديگر نمونه ها صفحات: 
  (عود= چوب خوشبو). 238(ركاب)،  163(گوي) 

  استخدام با ابزارها و اصطالحات موسيقي ○
  35چو چنگ سر در پيشم بود كه ساز كنم       ز قول خود غزلي بر سه تار انديشه  ■
  109تا مي زند طبيعت بر چنگ لهو ناخن         ز استاد همچو بربط، محتاج گوشمالي  ■

  )421: 1362سعديا گر در برش خواهي چو چنگ    گوشمالت خورد بايد چون رباب (سعدي، 
  ديوان شاعر. 230، 78، 34ديگر شواهد در صفحات: 

  استخدام با نامهاي ديني ○
  5يوسف روح با من اندر چاه                              بيژن عقل با من اندر بند       ■
  172گو درين مصر كه فرعون درو صد بيش است            نان عزيزست كه شد يوسف گندم چاهي  ■
  209جامع اسرار حق همچون كتاب اهللا شود                  واهل رحمت در امور از روي او گيرند فال  ■
  238ملك مصر و مصرِ ملك      عزّتي يابي چو روزي چند در زندان شوي  عاقبت چون يوسف اندر ■
  استخدام با حروف الفبا، اصطالحات صرفي، رياضي و... ○
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  20به گرد حرف چو اعراب تا به كي گردي        به ملك عالم معني نگر و راي حروف  ■
  خطاب به پيامبر (ص) گويد: ■

  26ن             همچون الف، اگرچه چو يا واپسين تويي شد رتبت تو بيشتر اندر حساب حس
  30راستي را چو الف هيچ نداري زين ذوق       گر ترا مكنت شين است و ترا ثروت تيست  ■
  70به نقطة مهرت ايستادم                             تا پاي ز سر كنم چو پرگار  ■

  ديوان سيف فرغاني. 231 ،185، 162، 160، 25، 20ديگر شواهد در صفحات: 
  استخدام با شمع و چراغ ○
  76سوزي فتاده در دل و بر رخ فشانده اشك        آتش نهاده بر سر و چون شمع پايدار  ■
  233روشن دل چون چراغت اي دوست               تاريك شد از دخانِ معقول  ■

  ان شاعر.ديو 227، 226، 209، 179، 160، 156، 40ديگر شواهد در صفحات: 
  استخدام با امور معنوي (عقلي) مانند: جان، عنقا و ... ○
  158كمال الدين اسماعيل را بودست پيش از من         يكي شعري رديف آن چو جان عاشقان روشن  ■
  204برت بخشند چون عنقا در دام كسي نايي           چو وصفت راستي باشد به سان تير در طاعت  ■

)،  142صفحات: ديگر شواهد در  178(شك ،(لاَج)231  ،(لَكم)(پري) ديوان سيف فرغاني 231  
 ايهام ترادف ○

  98چو خورشيد مهرش بزد شعله كردم        به پيرانه سر چون درخت جوان گل  ■
  در اين بيت، مهر به معناي عشق است و در معناي آفتاب، مترادف خورشيد خواهد بود.

  ايهام جمله ○
  70هر آن كسي كه زنده است        بي روي تو زنده يي ست مردار  دور از تو ■

  از تو دور باد (جملة دعايي) -2در دوري و جدايي تو       -1دور از تو: 
 ايهام ترجمه ○

  13ترا در گستان جان هزارانند چون بلبل          وزين باب ار سخن گويي بود فصل بهار تو  ■
  باب با در  ايهام ترجمه برقرار است. -2با بلبل   هزاران  -1در بيت فوق ميانِ: 

  127حسن ازين پيش همي بود چو معني پنهان         پس ازين روي تو شد صورت او را مظهر  ■
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  129روي حرفي ز حسنِ او ديدم                        از معاني درو بسي صورست  ■
  ي ايهام ترجمه دارند.در دو بيت فوق واژه هاي صورت و صور با واژة رو

  ايهام سمعي (تبادر) ○
  89بدين فريده ز عطاّر طبع من چه عجب         كه عود سوز مجامع شود چو مجمر سنگ  ■

با توجه با واژة عطّار (شاعر معروف قرنهاي ششم و هفتم)، واژة فريده كه استعاره از شعر سيف فرغاني است 
  ه و شنونده متبادر مي كند.واژة فريد، نام عطّار را به ذهن خوانند

  در وصف دنيا گويد:  ■
  جايي ست كه اندرو كسي را          ني راحت تن نه اُنس جان ست
  218در وي كه چو خرمنت بكوبند        گر دانه به كَه خري گران است 

م حيوان) را به با توجه به واژه هاي: خرمن، بكوبند، دانه و كَه، واژة خري (بخري) كه فعل است واژة خَر (نا
  ذهن متبادر مي كند.

  ايهام ساختاري  ○
  7بر مردم زمين، حشر تنگ آيد          به صحراي قيامت در چو بگشايند بارِ تو  نقد قلبز  ■
  143كفر اندر راه او بر پشت دارد بارِ دين            نقد قلبعقل در بازارِ او در كيسه دارد  ■

تواند در معناي دل (اسم) و يا در معناي تقلّبي (صفت) باشد تركيب: نقد در دو بيت فوق، واژة قلب مي 
قلب، در صورت اول تركيب اضافي (اضافة تشبيهي)و در صورت دوم تركيب وصفي (موصوف و صفت) 

  خواهد بود.
  176كورست هان اي سيف فرغاني        بگو در راه دين يا رب ز كوران بي نيازم كن  دنيا طلبدل  ■

صفت براي دل، يعني دلي كه شيفته و طالب  -2اسم باشد يعني شخص دنيا طلب   -1دنيا طلب: تركيب 
  دنياست.

  پارادوكس يا ايهام پارادوكسي يا ايهام توالد ضدين ○
  31اين فتوي ست  مذهب عشقتا تويي زنده مسلمان نشوي رو خود را           بكش اي خواجه كه در  ■
  35تو يك نكته حل نگشت هنوز       مرا به قوت مشكل گشاي انديشه  علم عشقز  ■
  42آگهي                    بر اسرار شعرم نيابي شعور  شرع عشقگرت نيست از  ■
  40 حيات جان تو در مردن تستولي تا زنده اي جانت نكاهد                        ■



    پرنيان سخن     304

  
  ولي بر براقان همت سوار               ... پياده روان از پي عزّ  راه            ■

  58كه عشق است حادي و فقرست يار                          گران بار ليكن سبك رو همه
  

  نتيجه گيري 
سيف فرغاني از شاعران اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري است كه شعرش در قصيده و غزل 

ه شعر او در قصيده و غزل از نظر استحكام، انسجام، وااليي فارسي كم نظير است. نكتة قابل توجه اينك
انديشه، هنر و تصوير آفريني در اوج است و ذهن هر خوانندة آگاه به رموز شعر فارسي را مجذوب و سرشار 
از شگفتي مي سازد در تذكره هاي بعد از او ذكر و يادي از سيف فرغاني نشده است. قصايد او همچون 

يژگي هايي ست كه هرچند از شاعران پيش از خود، بويژه شاعر معاصر خويش، سعدي غزلهايش، داراي و
انتقادي همراه با پند و  -شيرازي تأثير پذيرفته است و همچون سعدي با سرودن قصيده هاي اجتماعي

حكمت، دري نوين به روي شعر فارسي گشوده و از نظر ناقدان و پژوهندگان شعر فارسي در رديف شاعران 
د قرار نمي گيرد. زيرا نشانه هاي برجستة عاطفي و هنري در شعر او مي يابيم كه خوانندگانِ صاحب ذوق مقلّ

و بي غرض، هنر شعري او را تحسين و ستايش مي كنند. ايهام و شاخه هاي آن از جمله: ايهام تناسب، 
ادف و... در شعر او فراوان بكار استخدام، ايهام تضاد، ايهام سمعي (تبادر)، پارادوكس، ايهام ترجمه، ايهام تر

رفته است. البتّه استخدام و ايهام تناسب با بسامد باال، برجستگي ويژه دارند. بسياري از آفرينشهاي ايهامي او 
در قرن هشتم هجري مورد تقليد شاعران گروه تلفيق، همچون خواجو، عماد فقيه، سلمان ساوجي و ... واقع 

  شده است.
  :نوشت يپ
 ياهللا صفا م حيو مقدمه ذب حيبا تصح ،يفرغان فيس وانيدر شدة كنار ابيات بيانگر شمارة صفحة عدد ذك -1

  باشد.
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