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  چكيده
. اسـت ) ambiguity(ي بيستم ميالدي در ادبيات جهان مطرح شـد، ابهـام  يكي از جستارهاي تازه ادبي كه در نيمه دوم سده

چينيد تا خواننده را از گذري شتابان بـازدارد و خواننـده بـراي    آگاهانه كه نويسنده و بويژه شاعر در درون اثر خود مي تعقيدي
  .درك، وقت بگذارد

. انـد در كتابش حتي راهكارهايي براي ايجاد اين ابهام يا تعقيد پيشنهاد كرده است و گروهي هم آن را به كـار بسـته   امپسون
نظـامي  . ي آن بحـث شـده اسـت   اين مطلب در ادبيات و بويژه در شعر فارسي وجود دارد و حتي درباره واقعيت اين است كه

  .ي ابهام را در كنار خاقاني داردگنجوي بيشترين كاربرد آگاهانه
 كه بيشترين ميزان ابهام آگاهانه در شعر نظـامي  االسرار مخزن ياين پژوهش تالشي است در شعر نظامي گنجوي در منظومه

ي ادبـي و  پردازي نظامي در اين زمينه است و مـدعي اسـت كـه ايـن نكتـه     اين مقاله همچنين در پي اثبات نظريه. را دربردارد
  .گرددكاركرد او در شعر فارسي به زمان نظامي بازمي

 امپسوناالسرار، ابهام، ادبيات فارسي، شعر فارسي، نظامي گنجوي، مخزن :واژگان كليدي

  مقدمه
البته بايـد ميـان كلمـه ابهـام بـه      . تازه ادبي است كه در قرن بيستم در ادبيات جهان مطرح شد هايستارابهام از ج

دهد تا خواننده را از گـذري شـتابان بـاز دارد بـا آنچـه تعقيـد و        مي معناي چند معنايي و آنچه شاعر در اثرخود قرار
  .قايل شدسخن توسط شاعر است تفاوت شود و به دليل اشكال در ساختار و شيوه ايراد  مي اغالق ناميده

به متفاوت و غريب سخن گفتن دارد و به همـين دليـل اشـعار او داراي    اي  نظامي از شاعراني است كه توجه ويژه
آمـده و تـالش    مـي  آنچه به نظـر او پسـنديده  .كند مي يك ابهام خاص است كه شعر او را از آثار ديگر شاعران متمايز

  .را در شعر و شاعري بنيان نهدغريب اي  داشته است شيوه
درباره ابهام مقاالت متعددي نگاشته شده است اما در مورد ابهام در شعر نظامي و انواع ابهام او كمتـر سـخني بـه    
ميان آمده است از زماني كه ابهام حسن شمرده شد تا كنون افرادي از جمله امسپون در هفت ابهام خويشو فرشيدورد 

ايجاد و دومـي بـه داليـل بوجـود     هاي  ادبي به معرفي هفت نوع ابهام پرداختند كه اولي به شيوهدرباره ادبيات و نقد 
به پيچيده  االسرار مخزن همچنين آيتي در مقدمه گزيده. آمدن ابهام كه بيشتر با شعر فارسي تطابق دارد سخن گفته اند

  )مقدمه11آيتي،ص(.كند مي گويي وي در حد معما اشاره

  درباره نظامي 
وي در جواني علـوم  ) 14-15،صص1374زرين كوب،(به دنيا آمد 535نظامي در گنجه در سرزمين اران در حدود سال 

آموزد و در آثارش كه از موضوعات مختلف علمي از جمله نجوم، كيميا، رمل، اسطرالب، فلسفه  مي مختلف زمانه را
 رد وي در ايام جواني به عزلت و گوشـه نشـيني روي  نشان از آگاهي وي از اين علوم دا) 16همـان،ص (كند مي ياد... و 
  )همانجا(.آورد كه دليل عمده آن عالقه به زهد و رياضت و عشق به مطالعه و تفكر بوده است مي

 نظامي عالقه چنداني به سفر نداشته و كمتر از شهر خود بيـرون رفتـه اسـت حتـي بـه دربـار پادشـاهان مراجعـه        
نظامي به ستايش پادشاه زمانه پرداخته و وي را در عدل و انصـاف  . ست حاكمكرده است مگر در صورت درخوا نمي

  .ستوده است
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 االسـرار  مخـزن  در حالي كه پس از منظومه) 801،ص2،ج1372صفا،(بدرود حيات گفت614هاي  نظامي در حدود سال
  .گنج را تاليف كرده بود عاشقانه و حماسي پرداخته بود و پنجهاي  كه كتابي تعليمي و پند آموز بود به نظم داستان

  االسرار مخزن درباره
توان  مي وي در عنفوان جواني است وهاي  مخزن االسرار اولين كتاب نظامي است كه در واقع حاوي آرا و انديشه

دانست كه بيشتر به نظم كشيدن اي  آن را تراوش ذهن و فكر و عقيده وي دانست اما ديگر تاليفات او را بايد برساخته
  .وي را بيان كندهاي  است تا اينكه بخواهد آرا  و انديشه داستان

نظامي در اوان جواني و در حالي كه حدود سي سال داشت كتابي تاليحديقه الحقيقه سنايي تاليف كرد به اين اميد 
حـاوي   نام نهاد كـه  االسرار مخزن كه زبان زد عام و خاص شود و در اين راه شيوه زهد و تعليم را پيشه كرد و آن را

عالقه وي به زهد و گوشه نشـيني در ايـن دوران   . ديد در آن زمان متذكر شود مي مطالب پند آميزي بود كه وي الزم
  .توانست از عوامل ديگر باشد كه وي را به سمت چنين كتابي رهنمون شود مي هم

از ايـن رو ايـن   . نهـد  مـي  نامنو اي  خواهد متاعي نو به بازار سخن عرضه كند و آن را شعبده مي وي در اين كتاب
موعظه آميز بود و با وجود تفاوت بارزي كه در وزن و هاي  انتزاعي و داستانهاي  منظومه مثنوي تعليمي شامل انديشه

سبك و شيوه بيان با منظومه حديقه الحقيقه داشت يادآور اين اثر معروف سنايي و شاعر و حكـيم متالـه غزنـه عهـد     
و آرزوهاي خود در تحقق يك جامعـه عـاري   ها  وي سعي دارد اين كتاب آرمان) 37،ص1374زرين كوب،(.بهرامشاه بود

غيـر از تعزيـر حكمـت موعظـه     ... از هر گونه فساد و بي عدالتي را ترسيم كند بنابراين سخنان او در شـيوه تحقيـق   
. اد نيـز هسـت  متضمن نقد جامعه فساد آلود عصري و جستجوي جامعه آرمـاني و خـالي از هـر گونـه عيـب و فسـ      

  )42همان،ص(.دهد مي نشان -مدينه فاضله–بدينگونه از همان اولين مقالت مخزن شاعر خود را طالب نوعي ناكجا آباد 
توان آن را كتابي صرفاً اخالقي كـه انسـان محـور و مـدار آن      مي نظامي است كههاي  مخزن االسرار حاوي انديشه

سخني چند درباره اعتبار سـخن و شـرح سـير و سـلوك خـويش و      اين كتاب در چند تحميديه و . است معرفي كرد
  .نظامي استهاي  بيست مقالت بنيان نهاده شده است و مبين انديشه

از اين حديقه سنايي بود و بحر سريع آن هم كه آهنگ تازه ايي به شعر اي  مخزن االسرار پژواك غريب و پرطنطنه
 بـه نحـو جـالبي متمـايز    ... نـه و حتـي عـاري از مثنـوي حديقـه،      داد آرا از بحر خفيف جاني از طنط مي شاعر گنجه

  .در مرتبه خود شاهكاري در شيوه تحقيق و بناي استواري در زمينه شعر تعليمي بود. .... ساخت مي
  :االسرار مخزن درباره ابهام در

 .دارد كه سخني دگرگون خواهد آورد مي كند و بيان مي از همان ابتدا نظامي تكليف را مشخص
  

ــد نشســت ــاي نباي ــك از پ ــون فل چ
  

تا سخني چـون فلـك آري بدسـت    
 

  

ــند آوري ــر پس ــخن دي ــه س ــه ك ب
  

 تــا ســخن از دســت بلنـــد آوري    
 

)29نظامي،ص(     
  

  .بنابراين تمام سعي وي بر اين است كه نشان دهد شيوه غريب در پيش گرفته است
  
  

تازه بـر انگيخـتمايشعبده
 

هيكلي از قالـب نـو ريخـتم 
 

)همانجا(    
  .و در اين قالب نو عاريت كسي را نپذيرفته است

  

امعاريــت كــس نپذيرفتــه
  

ــو ريخــتم   ــب ن ــي از قال هيكل
 

)همانجا(    
  

  .داند مي قايل است و سخن را باالتر از همه چيزاي  نظامي براي سخن ارزش و اهميت ويژه
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جنبش اول كـه قلـم برگرفـت
  

 حــرف تحســين زســخن در گرفــت 
 

 )همانجا(   
  جلوت اول به سخن ساختند/ پرده خلوت چو برانداختند

  

سـخن آوازه عـالم نبـود بي
  

 اين همه گفتنـد و سـخن كـم نبـود     
 

 )31نظامي،ص(   
  :داند مي و سخن خود را دري از بحر نو

  

نامـــه دو آمـــد زدو ناموســـگاه
  

ــه دو بهــرام شــاه    هــر دو مســجل ب
 

 )29نظامي،ص(   
  

ــان كهــن ــهآن زري از ك ريخت
  

ــه    ــو انگيخت ــر ن ــن دري از بح  وي
 

 )29همان،ص(   
  :شوند مي و همه در مقابل او تسليم

  

تيـــــغ ز المـــــاس زبـــــان ســـــاختم
  

 هــر كــه پــس آمــد ســرش انــداختم 
 

 تيــــغ نظــــامي كــــه ســــرانداز شــــد
  

 كنــد نشــد گرچــه كهــن ســاز شــد  
 

ــاالتري اســت   گرچه خود اين پايه بي همرهي است  پــاي مــرا هــم ســر ب
 

ــت در اواوج  ــد اســ ــيبلنــ ــرممــ  پــ
  

ــورم    ــود برخ ــت خ ــز هم ــد ك  باش
 

 )30همان،ص(   
نمايد كه نتيجه توجه به حكمت و ادب عصر بود و توجـه بـه    مي از اين رو افراط در نوآوري و آنچه شيوه غريب

تعقيـد و  شيوه تحقيق كه مورد پسند اهل زمانه اش بود شعر وي را در خم استعارات غريب و تعبيرات بي سابقه بـه  
نازيـد و آن را   مـي  نظامي به اين شيوه خود. از معاني و اغراض وي را دشوار ساختاي  ابهام كشاند و فهم دقيق پاره

  .كرد مي براي رهايي از ابتذال محيط تلقياي  وسيله
  

كـــاين رســـته پـــر از نقـــش بـــاغ
  

 عاريت افـروز نشـد چـون چـراغ     
 

 شيوه غريـب اسـت مشـو نامجيـب
  

 نباشـــد غريـــبگـــر بنـــوازيش  
 

 )30همان، ص(   
  

طرز ديد او به شعرش حال و هواي يـك هنـر   . همچنين عزلت جويي او را نازك خيال و باريك انديش كرده بود
زبان و ذهن تصوير ساز او به آنها رنـگ  .نمود  مي از ابهام روياي  همه چيز در نظر او از وراي پرده. داد مي غير عادي
  :كه وي به اين اعتقاد رسيده بود كه اي داد به گونه مي و حيات

  

هر چه وجـود اسـت زنـو تـا كهـن
  

ــادو ســخن    ــن ج ــر م ــود ب ــه ش  فتن
 

 صــنعت مــن بــرده زجــادو شــكيب
  

 ســحر مــن افســون ماليــك فريــب  
 

 )35همان، ص(   
  

مـورد  ولي اين شـيوه  .كرد و مورد پسند معاصرانش نبود مي بنابراين سخن او را به پيچيدگي تا سرحد معما نزديك
  .پسند خود شاعر بود

شعر سبك آذربايجاني، از نظر فكر فاضل نمايي و اشاره علوم مختلف، تلميحـات گونـاگون از جملـه بـه آداب و     
رسوم مسحيت،اشاره به فولكلور و عقايد عاميانه از جمله طب و نجوم و جانور شناسي عاميانه مطرح است به نحوي 

پس يكي از داليل عمده ابهـام در شـعر   ) 43،ص 1383شميسا، (. و تفسير است كه شعر اين مكتب غالباَ محتاج به شرح
  .مكتب آذربايجاني و بويژه نظامي و خاقاني همين مسئله است و توجه ويژه اين دو شاعر به اين مسائل

هـر كلمـه، اصـطالح،    «بنـابراين   )9،ص1390امـامي، (.ابوهالل عسكري شعر فاقد ابهام را پست و نازل دانسته اسـت 
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عبارت، جمله يا متني كه در هنگام مطالعه به درستي و با قطعيت فهميده نشود و ذهن مخاطب را به بي معنايي، چند 
 معنايي يا به معنايي نامتعارف و يا فراتر از صورت آشنا و معمـول خـود داللـت دهـد، از مصـاديق ابهـام محسـوب       

كه معني آن پيچيده اي  اي داده است كه به معني جملهاين تعريف تعقيد را هم در خود ج) 12،ص1391شيري،(».شود مي
كه دشواري و پيچيدگي معني جمله از جهت تقديم و تأخير يا حـذف  : و فهم آن دشوار باشد و داراي دو قسم لفظي

كلمات باشد و تقعيد معنوي كه فهم اصل مقصود و مضمون جمله از جهت استعمال كنايات و مجـازات و تخـيالت   
اختالل در نظم كالم و اشكال در سـاختارهاي  «و همچنين به معني ) 18-19،صص1383همايي،(.وار باشددور از ذهن دش

توان تعقيـد معنـوي را از    مي همانگونه كه در تعريف اولي مشخص است) 20فتوحي،ص(».آشنا و متعارف نحوي است
يد موجب دشـواري كـالم و نـامفهوم    بنابراين تعق. انحصار تعقيد خارج و نوعي ابهام شمرد كه امروزه پسنديده است

متفـاوت بخوانـد   اي  شوند خواننده متن را به گونه مي شدن آن و مذموم است اما ابهام نوعي از دشوار است كه باعث
 تعقيد را غموض سـلبي « تا جايي كه جرجاني . كه نتيجه ديده متفاوت نويسنده و سپس ديده متفاوت خواننده است

داند كه لفظ يا عبارتي داراي بيش از يك معنا و به عبارت ديگر، داراي  مي ناي مثبت را آنو غموض در مع... داند  مي
از نظر او، اگر معناي ثانوي در اثر ديرياب باشد و درك آن پس از تالش و تأمل در متن به دست . معنايي ثانوي باشد

ابهام را در معنـاي مثبـت و هنـري بيشـتر در     اي  و جلوه) 85،ص1366جرجاني،(».آيد ارزش ادبي متن بيشتر خواهد شد
زماني كه بپذيريم كه كلمه «كند و  مي بنابراين ابهام در شعر ايجاد معاني متفاوت. داند مي مجاز، كنايه، استعاره و تشبيه

را كند ناگزير بايد ابهام در معني  مي مختلف فرقهاي  يا كالم يك معناي حقيقي و قطعي ندارد و معني كلمه در بافت
  )30،ص1386فتوحي،(».بپذيريم 

شـود كـه در    مـي  به رسميت شناختن اهميت بافت و انكار معني واحد براي كلمه و عناصر كالم موجب«بدين رو 
 بنابراين ابهام در كلمه و در جملـه بـه وجـود   ) همانجا(».نظام جمال شناسيك مدرن، ابهام از محاسن كالم شمرده شود

ابهام عبارت است از هر تمايز جزئي زباني و لو نـاچيز كـه زمينـه را    «يد را القا كند و آيد و سعي دارد معنايي جد مي
  )1،ص1949امپسون،(».كند مي متفاوت به يك قطعه زباني فراهمهاي  براي واكنش

اثر  ابهام تالش دارد كه ذهن خواننده را به تكاپو وادارد تا بتواند با شركت دادن خواننده در اثر، معنايي متفاوتي به
كنـد و از آنجـا كـه     مي ابهام با شركت دادن خواننده در آفرينش معنا نوعي تعامل ميان خواننده و متن ايجاد« بدهد و

 مختلـف بـا مـتن فـراهم    هـاي   دارد، پيوسته امكان گفـت و گـوي مثـل    مي خوانندگان را در طول تاريخ به واكنش وا
  )17،ص1387فتوحي، (».آيد مي

  ابهام آگاهانه
اگر از منظر پيش «اخير مورد توجه قرار گرفته مورد پسند اهل فن و ادبيات است هاي  معناي انچه در سال ابهام به

ابهام تعمدي و ابهام : شود مي آگاهي و قصد و نيت نويسنده به ارزيابي موضوع پرداخته شود، ابهام به دو دسته تقسيم
  .()طبيعي

 عي و فرهنگـي و يـا بـا نـوعي پيچيـده گـويي خـود خواسـته        سياسي، اجتماهاي  ابهام تعمدي به دليل محدوديت
خود جـذب كنـد و ذهنيـت    هاي  خواهد مخاطبان  انديشمند و جستجوگر را در هر زمان و مكان به جانب نوشته مي
بنابراين ابهام آگاهانه كاري است كـه از سـوي شـاعر و    ) 31،ص1391شيري،( .را به چالش و پويايي بيشتر بكشاندها  آن

كند با منحرف كردن ذهن خواننده مفاهيم جديدي را به مخاطـب   مي شود و نويسنده سعي مي در متن اعمال نويسنده
  .ارائه دهد

ابهام در لغت به معناي پيچيدگي، پوشيدگي، پوشيده گفتن، پوشيده گذاشتن، پنهان، تاريـك، ناشـناس، مجهـول و    
شـود كـه برخـي     مـي  گوناگوني ايجادهاي  ابهام از راهبه همين دليل ) دهخدا،.(مطلق و بي قيد رها كردن چيزي است

  . شود مي نيز جزو ابهام محسوب.. . موانع ايهام، توجيه يا محتمل الضدين و 
كند در اشعارش از ترفندي استفاده كند كه خواننده را وادار سـازد كـه بـه تمـن و شـعر او توجـه        مي شاعر سعي
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دهـد و ذهـن خواننـده را از معـاني ظـاهر واژگـان        مي گوناگون قرارهاي  ي بكند و مفاهيم را در معاني و شيوهبيشتر
  .كند مي منحرف

  :ابهام يا تعقيد
پسنديده امروزي است كه در آثار اوليه فارسي پسنديده نبوده است اما در شـعر مكتـب   هاي  ابهام در كالم از شيوه

كند كه هر چه بيشتر  مي است و شاعر تالش پذيرفتني و ايجاد شده توسط شاعرهاي  آذربايجان بر خالف ديگر سبك
  .شعرش ديرپسند و ديرياب باشد و در حقيقت شعر از دست بلند باشد

شود اما اولين شخصي كـه از ابهـام نـام بـرده اسـت       مي در منابع اسالمي قديم ابهام پذيرفتني نيست و منفي تلقي
بير، متحمل بيش از يك معنا يا داللـت باشـد و همـين    كند كه يك لفظ يا تع مي سيبويه است كه از آن بعنوان لبث ياد

 )8، 1390امامي،(.نكته سبب ابهام شود

گيرد كه آفرينشي جديد در اثر شكل گيـرد و   مي بنابراين توجه به ابهام توسط شاعر يا نويسنده بدين منظور شكل
شود كه در  مي ناصر كالم موجبكلمه و ع« خواننده توجه خود را به قطعيت معني و الفاظ ظاهري معطوف ندارد لذا

و تفاوتي اساسي با تعقيد داشـته  ) 30،ص 1386فتوحي،(» نظام جمال شناسيك مدرن ، ابهام از محاسن كالم شمرده شود
بنابراين بايد تفاوتي بين تعقيد و ابهام پسنديده قايل شويم و آن اينكه ، تعقيد را بايد در سطح قواعد نحـوي و  . باشد

را گـذر از معنـي لغـوي و يـافتن      -پسـنديده -ت ايجاد شده در ساخت دستور زبان داشت و ابهامدستوري و اشكاال
  .لفظي و استفاده شاعر از بيان و بديع دانستهاي  معنايي جديد و مناسب در سپر اليه

  :ايجاد ابهام آگاهانههاي  شيوه
 اعر و گـذر از معنـاي ظـاهري آشـكار    توسط شـ  -اگر آگاهانه و پسنديده باشد -ابهام همانگونه كه قبال اشاره شد

كـه ايـن ابهـام برحسـب     ...ناب هنري را در قلمرو معاني جست نـه در صـورت  هاي  سرچشمه ابهام« شود و بايد  مي
  )31، ص1387فتوحي، (».كرانمندي و بي كرانگي معاني متفاوت است

و . عران، بيان داشته اند، عرضه كنندمتفاوت از آنچه ديگر شااي  شاعران ممتاز سعي دارند كه اشعارشان را به گونه
جديد بنيـان  اي  بندند كه شيوه مي شاعران سبك آذربايجاني خود به اين موضوع واقف اند و تمام توان خود را به كار

شـيوه بيـان   : از استاد شاعران اين سبك ابوالعال گنجوي تا خاقاني و نظامي كه سر آمدن اين حـوزه هسـتند  . بگذارند
  .پر طمطراق و دور از شيوه ي شعري ما قبل خود دارند نسبتا نزديك و

تا جايي كه عقيده . شكل دهد )هيكلي از قالب نو(آورد و ) دست بلند(كنند تا اشعاري از  مي نظامي آگاهانه تالش
  . شود نپذيرد، بهتر از آن نصيب تو خواهد شد مي دارد اگر آنچه را كرايندا به تو الهام

كرد كه شايد يكي از برترين فرماليست در زبان فارسـي و شـاعران فارسـي زبـان، شـاعران      بايد به اين نكته دقت 
عقيـده داشـتند تكيـه بايـد بـر فـرم باشـد نـه محتـوا و همانگونـه كـه            ها  سبك آذربايجاني باشد كه مانند فرماليست

دانسـتند   مي شد مي زدايي عدول از هنجار را تغيير شكل در زبان عادي و صناعات ادبي كه باعث آشناييها  فرماليست
شميسـا،  (آنان نيز سعي داشتند با تغيير شيوه ي خود در زبان شعر و استفاده از صناعات ادبي ، به چگونه گفتن برسـند 

كوتاه هاي  و چگونه گفتن در اشعار نظامي و خاقاني به خوبي مشهود است همانگونه كه داستان) 147-150، صص1383
لي و مجنون نظامي بدان شيوه ي خاص و با تصاويري نامكرر از نظامي سروده شد خسرو و شيرين و به خصوص لي

  .و پيروان متعددي اين سبك و شيوه را يافت
شود كه موجب توسعه زبان و آسان شدن بيان كه در آن افراط شـود خاصـيتي    مي بنابراين آنچه چند معنايي ناميده

توسـط شـاعران   ) 14بـه نقـل از شـيري، ص    224، ص1361خانلري، ( شود مي كند و باعث اختالل در ارتباط مي وارونه پيدا
وروش هـايي بـراي ايجـاد ابهـام از سـوي      هـا   بنابراين شيوه. سبك آذربايجان به خوبي به مرحله اجرا در آمده است

  : محققان پيشنهاد شده است مثال دكتر فرشيد ورد هفت نوع ابهام را برشمرده اند كه عبارت اند از
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تواند به صراحت عقايد خـود را بيـان كنـد و در نتيجـه      نمي يعني ابهامي كه نويسنده و شاعر: ري و كناييابهام رف
يـا سـخنور ايـن گونـه     ... از استعاره و كنايه و مجاز بپوشاند مانند اشعار عرفاني قديماي  ناچار است يا آن را در پرده

 .كند مي افكار را به وسيله حكايت رمزي و تمثيلي بيان

 .شود مي كه سبب زيبايي شعر. اقسام ابهام شاعرانه اوردن تشبيهات لطيف و در عين حال مبهم است از

 ديگر از عوامل ابهام بيان مطلب تازه علمي و فلسفي و عرفاني است كه محتاج به تحصـيالت خاصـي اسـت كـه    
 .اشكار استتوان آن را ابهام فني ناميد كه اين نوع ابهام در شعر انوري خاقاني، نظامي  مي

مانند ايهام، ابهام تناسـب، ايهـام تضـاد، دو     -ادبي استهاي  ديگر از عوامل ابهام بعضي از صنايع شعري و آرايش
 ... معنايي، تشبيهات  و استعارات متراكم و 

 ايـن نـوع ابهـام را   ... دستوري منسـوخ اسـت  هاي  ديگر از عوامل ابهام به كار بردن زبان كهن و لغات و ساختمان
 .توان ابهام كهن گرايانه ناميد مي

 . ديگر از عوامل ابهام به هم ريختن ساختمان دستوري است بر اثر ابتكار شاعر يا در نتيجه تقليد اوست

مـثال عناصـري كـه    . ديگر از علل ابهام به كار بردن عناصر تيره زبان است يعني عناصري كه فاقد معني شفاف اند
اما امپسون هم در كتاب هفت ابهام، هفت روش براي ايجاد ابهـام  ) 690، ص1382ورد، فرشيد(.داراي چند معني رايج اند

    :برد كه عبارت اند از مي در كالم نام
آيد كه يك نكته همزمان به چند مورد اشاره داشته باشد مثال بواسطه مقايسه با چنـد   مي اولين نوع ابهام زماني بوجود

 )22، ص1949امپسون، (.فاوتمورد شباهت، تضاد نظري با چند نكته مت

  )58همان، ص(.دومين نوع ابهام ناشي از حالتي است كه دو يا چند معني قابل جايگزيني در هم ادغام شوند
  )111همان، ص(.شرط ايجاد ابهام نوع سوم اين است كه دو مفهوم ظاهراَ نامربوط همزمان يكجا ارايه شود

شوند و حالت پيچيده ذهني موجود در ذهن نويسـنده را   مي ادغام در چهارمين نوع ابهام، مفاهيم جايگزين در هم
  )145همان، ص(..نمايند مي روشن

 خود را ضمن نوشـتن كشـف  هاي  خوش يمن است مانند زماني كه نويسنده انديشه) ابهامي(نوع پنجم سردرگمي 
  )163همان، ص( .آورد مي كند يا زماني كه تمام آن افكار را يكجا در ذهن خود مي

ششمين نوع ابهام، مطلب اظهار شـده متضـاد يـا نـامربوط اسـت و خواننـده بايـد تعبيـر الزم را خـود انجـام            در
  )183همان، ص(.دهد

حاكي از (اغتشاش در افكار نويسنده است / هفتمين نوع ابهام در بردارنده تضاد كامل است كه حاكي از پراكندگي
 1.ظريات فرويدبا استناد به ن). مشوش بودن افكار نويسنده است

بعضي ماقع ابهـام بـه   ... ديگري نيز براي ايجاد ابهام وجود دارد كه عالوه بر استفاده از صناعات ادبي و هاي  شيوه
دليل تصور نويسنده از اينكه مخاطب در مورد مطلب اطالعات الزم را وارد براي پرهيز از تكرار و اكتفا به اختصار و 

  )198همان، ص (.كند مي شدگي آن را به اشاره بازگو گاه نيز به خاطر شهرت و شناخته
بعضي مواقـع ابهـام   « ... ديگري نيز براي ايجاد ابهام وجود دارد كه عالوه بر استفاده از صناعات ادبي و هاي  شيوه

ختصار به دليل تصور نويسنده از اينكه مخاطب در مورد مطلب اطالعات الزم را دارد براي پرهيز از تكرار و اكتفا به ا
  )41شيري، ص(».كند مي و گاه نيز به خاطر شهرت و شناخته شدگي، آن را به اشاره بازگو

توان يكي  مي كند نيز روش هايي براي انجام اين كار دارد كه مي بنابراين نظامي كه آگاهانه در اشعارش ابهام ايجاد
ر هنگام خرق آثار هنـري تـا تامـل و تعمـق     بدبين و درون گرا و حجب آلود كه معموال دهاي  از داليل آن را روحيه

بخشد و يكي از عوامل  ميها  كنند و در طوالني در توليد اثار هنري، معموال عمق و ابهام بيشتري به ان مي ورزي عمل
  )34همان، ص(.پيچيدگي كالم سنايي، نظامي و خاقاني و حافظ از همين موضوع نشأت گرفته است

گي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي و پنـاه بـردن شـاعر بـه خلـوت خـويش و          از  اين رو عواملي هم چـون آشـفت  
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صوفيانه در تحول صوري و معنوي شعر موثر است و بنابراين هاي  گزيني و گرايش روز افزون شعرا به انديشه عزلت
 .شاعران سده ششم به كاربرد استعارات و كنايات و شوق يـافتن شـاعران بـه ذهنيـت گرايـي را سـبب شـده اسـت        

  )8-9، صص1373يان، حميد(
 شود و به ابهـام يـا چنـد اليگـي معنـا دار اثـر ادبـي        مي زبان مجازي باعث تجلي كدر و مبهم معاني« تا جايي كه

« حتي گـاهي  ) 112تا، ص فتوحي، بي(» .ادبي مدرن بسيار پسنديده و ستوده استهاي  اين نوع ابهام در نظريه. انجامد مي
كند، نمونه هايي از اين مورد را در كاربرد  مي كالم شاعر موجبات ابهام را فراهموزن با ايجاد ضرب آهنگ خاص در 

كرد كه از دير زمان موجب ابهـام و   مي مشاهده االسرار مخزن در وزن برگزيده او براياي  هنجار گريزانه نظامي گنجه
  )11، ص1390امامي، ( ».احتمال هايي بوده است

نظـامي بـه   ) 48احمـدي، ص (.ي اعتقاد دارد از ميان بردن نيروي عـادت باشـد  اگر وظيفه شاعر آنگونه كه شكلوفسك
  :خوبي از عهده اين كار بر آمده است و آنگونه كه خودش نيز اعتقاد دارد

  

هر چه خالف آمـد عـادت بـود
  

 قافلــه ســـاالر ســـعادت بـــود  
 

 )29نظامي،ص(   
  

را رد ها  توان يكي از آن نمي سرگرداني ميان دو معني كه «نيزدر مورد ابهام مطالبي بيان كرده اند و آن راها  رمانتيك
« همچنين بين ابهام و ايهام  بايد فـرق گذاشـت چـون   . دانند مي )9، ص1387فتوحي، ( »كرد يا ميانشان آشتي برقرار كرد

  )5ص همان،(».انجامد اما در ايهام معني نزديك بر معني دور ترجيح دارد مي ابهام به عدم قطعيت و تعليق معني

  :تصوير مبهم
توان چنـين   مي داشت و سختها  توان درك درستي از آن مي كند به سختي مي برخي از تصاويري كه نظامي ايجاد

  :تصويري در ذهن داشت
  :مانند

شــاه در آن ناحيــت صــيد يــاب
  

 ديد دهـي چـون دل دشـمن ضـراب     
 

 تنـگ دو مـرغ آمـده در يكــدگر
  

ــر   ــان تنگتـ ــه شـ ــه قافيـ  وزن در شـ
 

 )56نظامي،ص(   
  

زلــف ســيه بــر ســر ســيم ســپيد
  

 مشك فشـان بـر ورق مشـك بيـد     
 

 غبغب سيمين كـه كمـر بسـت از آب
  

 قـــوس و قـــزح شـــد زتفĤفتـــاب 
 

 )46همان، ص(   
  

آتـــش مـــرغ ســـحر از بـــابزن
  

 برجگــر خــوش تمكــان آب زن   
 

 مرغ گـران خـواب از صـبحگاه
  

 پاي فلك بسـته تـر از دسـت مـاه     
 

 بيگانگــــانحلقــــه در پــــرده
  

ــان   ــه ديوانگـ ــري حلقـ  زلـــف پـ
 

 در خــم آن حلقــه دل شــتري
  

ــتري   ــه انگشـ ــر از حلقـ  تنـــگ تـ
 

 )45همان، ص(   
  

تصاويري كه توسط نظامي در اين ابيات به عنوان نمونه ذكر شد، تصاوير دور از ذهن و ديريـاب انـد، مـثالً پـاي     
توسط وي است و اين تصاوير ذهن خواننـده را بـه    از تصاوير ايجاد شدهاي  فلكي كه از دست ماه بسته است نمونه

تكاپو وامي دارد كه برابر فلك و ماه در ضمن ساختن دست و پايي فرضي و شاعرانه، بسته بـودن آن را نيـز متصـور    
  .شود
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  :ابهام به سبب استفاده از صناعات ادبي
در سبك آذربايجاني و اشـعار نظـامي   شايد مهم ترين نوع ابهام، ابهام ايجاد شده به وسيله صناعات ادبي است كه 

كند هر جا كه امكانش وجود داشته باشد به آوردن صناعات ادبـي متعـدد اقـدام     مي وي سعي. نمود بيشتري هم دارد
  .كند و به قولي از استعارات متراكم و همراه كردن چند صنعت بديعي استفاده كند

  :مانند
ــوش داد ــان را رطــب ن نخــل زب

  

 داد در ســـخن را صـــدف گـــوش 
 

 )11همان، ص(   
  

شــحنه شــب خــون عســس ريختــه
  

 بــر شــكر پــر مگــس ريختــه     
 

 )44همان، ص(   
  

ــت ــه دس ــون ب ــري وار طبرخ ــب طب ل
  

 مغز طبرزد بـه طبرخـون شكسـت    
 

ــكر ــي ش ــر از ن ــبز ت ــي س ــرخ گل  س
  

ــر     ــالب ت ــم ج ــاتي ه ــك نب  خش
 

 خاك چو عودش كـه جگـر سـوز بـود
  

ــود     ــدف روز ب ــامي ص ــه ص  غالي
 

 دانـــــه خـــــال ســـــياهاز غـــــم آن
  

ــاه   ــن خــال شــده روي م ــه ت  جمل
 

 جـــزع زخورشـــيد جگـــر ســـوزتر
  

 لعـــل زمهتـــاب شـــب افروزتـــر  
 

 )43همان، ص(   
  

با كفش اين چشـمه سـيماب ريـز
  

 خوانده چو سـيماب گريـزا گريـز    
 

 خنده زنـان از كمـرش لعـل نـاب
  

 بركمــــر لعــــل كــــش آفتــــاب 
 

ــورد ــره را جـ ــن پنجـ ــت ايـ  آفـ
  

 پنجـه كـرد   پنجه در او زد كه بـدو  
 

 )43همان، ص(   
  :يا

ــمان ــم آســ ــل خــ ــدتي از نيــ مــ
  

ــتان   ــه هندوسـ ــرد بـ ــري كـ  نيلگـ
 

 چون كفش از نيـل فلـك شسـته شـد
  

ــاه در قــدمش رســته شــد    نيــل گي
 

ــاه ــي چــوه م ــده بين ــالي ش ــرك خي  ت
  

 زلــف خطــا بــرزده زيــر كــاله     
 

 )51همان، ص(   
  :همچنين

شــب شــد روز اينــت نهــاري شــگرف
  

 بهـاري شـگرف  گل شده سـر اينـت    
 

 زان گل وزان نـرگس كـان بـاغ داشـت
  

 نـــرگس او ســـرمه مـــا زاغ داشـــت 
 

 )18همان، ص(   
  استفاده از علوم و معلومات روز

عصر نظامي و خاقاني، عصر « توجه به علوم متداول روزگاري از عناصري كه در شعر شاعران نمود يافته است اما
دوره بهره گيري از تمام امكـان و تـوان زبـان و ادب فارسـي و كليـه      توجه هر چه بيشتر با عناصر روساختي شعر و 

بياني تازه و كشف روابط شاعرانه جديد در ميان هاي  دستاوردهاي علم و فكر و فرهنگ در راه خلق مضامين و شيوه
  )13، ص1373حميديان، ( ».همه پديدارهاي خلقت است

  :مانند
گوش دو مـاهي زبـرو زيـر تـو

  

 شمشـير تـو  شد صدف گـوهر   
 

 )27همان، ص(   
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گوهر شـب را بـه شـب عنبـر يـن
  

 گـــاو فلـــك بـــرد زگـــاو زمـــين 
 

ــفر ــش آن سـ ــيش كـ ــتده پـ  اوسـ
  

 از طرطـــان تـــاج زجـــوزا كمـــر  
 

ــاخته ــر س ــنبل ت ــز و س ــه ك  خوش
  

ــه     ــد انداختـ ــر اسـ ــنبله را بـ  سـ
 

 تا شب او را چه قـدر قـدر هسـت
  

 زهره شب سـنج تـرازو بـه دسـت     
 

 ســجودســنگ ورا كــرده تــرازو
  

ــه بــه مقــدار تــرازو نبــود       زآنك
 

 )17همان، ص(   
  :يا

ــاك او ــفت پــ ــم آدم صــ علــ
  

 خمـــر طينـــت شـــرف خـــاك او 
 

 آن به گهر هم كـدر وهـم صـفي
  

 هم كمـك و هـم زر هـم صـيرفي     
 

 شــاهد نــو فتنــه انــدر كيــان
  

 نـــو خـــط فردآينـــه خاكيـــان    
 

ــه ــواره برانگيختــ  آن زد و گهــ
  

ــه    ــم آميخت ــه ه ــوهر ب ــز دو گ  مغ
 

 )49همان، ص(   

  :ابهام به دليل تغيير ساختار نحوي
  :آورند مي در بسياري از موارد اين نوع ابهام را تعقيد به شمار

  

 رفتي اگـر نامـدي آرام تـو
  

 طاقت عشـق از كشـش نـام تـو     
 

 )29نظامي،ص(  

  :ابهام به دليل پيچيدگي ذهني نظامي
 حلقه حـي را كـالف اقلـيم داد

  

 دادطــوق زدال و كمــر از مــيم 
 

 الجــرم او يافــت از مــيم و دال
  

ــال     ــط كم ــت و خ ــره دول  داي
 

 )16همان، ص(   
  :يا

 خـــاك شـــده بـــاد مســـيحاي او
  

ــوداي او  ــش ســــ  آب زده آتــــ
 

 شربت رنجور يكـي طـاس خـون
  

 گشته زسـر تـا قـدم انفـاس گـون      
 

 )36همان، ص(   

  ):طرد و عكس(استفاده از تشبيهات خاص
 پــــاي ســــهيل از ســــر نطــــع اديــــم

  

ــل   ــيم  لعـ ــر در يتـ ــر سـ ــان بـ  فشـ
 

 شمع جگـر  چـون جگـر شـمع سـوخت
  

 آتش دل چون دل آتـش فروخـت   
  
 

ــروز ــس فــ ــر مجلــ ــق مجمــ  در طبــ
  

 عود شكر ساز و شكر عـود سـوز   
 

ــكر ــالب شـ ــه زگـ ــيشيشـ ــاندمـ  فشـ
  

 فشـاند  مـي شمع به دستار چـه زر 
 

 )45همان، ص(   
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  :گيري نتيجه
توان ميان آن دو فرق گذاشت و تعريف نـه چنـدان    مي اما گاه: دارندابهام و تعقيد هر چند مرزي نه چندان روشن 

توان بيشتر نتيجه توجه شاعر به صناعات ادبي و بيان و بديع دانسـت   مي ابهام را. به دست دادها  دقيق از هر دوي آن
  .و تعقيد را نتيجه ساختار نحوي جمله

ه داراي ابهام اند و كوشش ذهني فراواني نيـاز دارد كـه   خوريم ك مي نظامي از شاعراني كه در اشعارش به ابياتي بر
برسيم و اين ابهام همانگونه كه شاعر اشاره كرده است نتيجه آوردن شـعر از  ها  به تحليل اين ابيات و درك مفهوم آن

  .دست بلند و دير پسند است كه شعر نظامي را دچار پيچيدگي خاص آگاهانه كرده است
توان حاصل توجه بيش از حد او به بيان و صناعات ادبـي و همچنـين آوردن علـوم و     مي ابهام در اشعار نظامي را

. آداب و عقايد خاص زمانه كه نيز به مطالعه داشته و هر شخص عادي از آن فضليات آگاهي نداشته اسـت، دانسـت  
هـاي   ز ديگـر روش همچنين استفاده كردن از اين صناعات و علوم و عقايد براي ايجاد تصـاويري مـبهم و ديريـاب ا   

از ابهام قرار دهد و ذهن خواننده را اي  كند شعرش را در هاله مي بنابراين وي سعي. ايجاد ابهام در اشعار نظامي است
  .شود مي االسرار مخزن براي درك آن به تكاپو وادارد تا جايي كه ابهام ذاتي اشعار نظامي بويژه در

  :نوشت پي
The first type of ambiguty arise when a detaile is effective in several ways at once, e.g by comparisons with 
several points of likeness, antitheses with several points of difference.(P.22) 

In second type ambiguties two or more alternative meanings are fully resovled into one.(P.58) 

The condition for third type ambiguty is that two apparantly on connected meaning are given 
simultaneously.(P.111) 

In the fourth type alternative meanings combine to make clear complicated state of mind in the author.(P.145) 

The fifth type is a fortunate confusing, as when the auther. Is this covering his idea in the act of writting or not 
holding it all in mind ot once.(P.163) 

In the sixth type what is said is cuntradictory or irrelevont and the reader is forced to invent 
interpratation.(P.183) 

The seventh type is that of full contradiction, marking a division in the others mind. Freud invoked.(P.198) 
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