
 
 
 
 
 
 

 در شعر خاقاني يابهام هنر
  دكتر محمد بهنام فر

  استاديار دانشگاه بيرجند 
  يزهرا فتحي شهر

  كارشناسي ارشد يدانشجو 
  چكيده
شعر هر شاعر آيينه اي است از اوضاع اجتماعي و فرهنگي روزگارش وابهام و وضوح شعر نيز تا         

حدي به جلوه هاي حيات اجتماعي شاعر بستگي دارد. خاقاني يكي از پديده هاي شعر وادب پارسي است 
ي رفيع شعر فارسي بدل كه توانسته با ابداع تصاوير و تركيبات بديع و زيبا در اشعارش به يكي از قله ها

گردد. كاربرد علوم و دانش هاي معمول زمان و به كار بردن الفاظ و تعابير مطنطن و استفاده از تعابير مبهم و 
پيچيده و صنايع بديعي چون ايهام و استعاره هاي دور از ذهن باعث دشواري و دير يابي شعر اين شاعر 

است و ايها يكي از اصلي ترين  ير خاقاني ابهام هنربزرگ گشته است. يكي از ويژگي هاي عمده ي شع
به گونه اي راه را براي ديگر  يعوامل ابهام آفرين در شعر خاقاني است. استفاده ي او از اين شگرد بالغ

كه ايهام وگونه هاي آن در شعر او به اوج خود مي _شاعران از جمله خواجه شمس الدين حافظ شيرازي 
را بر اساس نقشي كه در فاصله  يهنر يين تحقيق بر آن است كه انواع ابهام هاهموار ساخته است. ا_رسد

 نمايد. يگذاري ميان متن ادبي و زبان قرار دادي ايفا مي كنند در قصايد خاقاني تحليل و بررس

             ي، صنايع بديعي، ابهام ، ابهام هنريواژگان كليدي: خاقاني، قصايد خاقان
  :مقدمه  

بدون ترديد خاقاني يكي از قصيده سرايان بزرگ ايران است. تسلط و قدرتي كه خاقاني در ابداع الفاظ و 
ابتكار معاني دارد او را به يكي از قله هاي رفيع شعر فارسي بدل ساخته است. كاربرد علوم و دانش هاي 
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هم و پيچيده و صنايع بديعي چون معمول زمان و به كاربردن الفاظ و تعابير مطنطن و استفاده از تعابير مب
  ايهام، استعاره هاي دور از ذهن و... باعث دشواري و ديريابي شعر اين شاعر بزرگ گشته است. 

يكي از ويژگي هاي عمده ي شعر خاقاني ابهام و پيچيدگي آن است و ايهام يكي از اصلي ترين عوامل 
ايهام و صنايع ابهام آفرين بهره برده است كه اين  آفرين در شعر اوست. خاقاني در شعر خود از انواع ابهام

گيري از صنعت ابهام بعد از خاقاني توسط حافظ به اوج خود مي رسد و ما ظريف ترين و رايج  شگرد و بهره
  ترين گونه هاي ايهام را در اشعار خواجه ي شيراز مي بينيم.

آفرين در شعر خاقاني و بررسي آنها در قصايد اين مقاله بر آن است كه با گزينش برخي عوامل و صنايع ابهام 
او شيوه ي استفاده ي اين شاعر را از اين شگرد ادبي نشان دهد و صناعات ادبي را بر اساس نقشي كه در 

آفريني و فاصله گذاري ميان متن ادبي و زبان قراردادي در شعر خاقاني ايفا مي كنند و باعث ابهام در  ابهام
رده بندي كند و با ارائه ي تعريفي كامل از آنها شواهد و  پارادوكستا  واع ايهامانشوند از  شعر او مي

  مصاديق اين صنايع را در قصايد خاقاني نشان دهد.
بحث فصاحت و بالغت در كالم و سخن ابهام آميز از ديرباز مورد توجه پژوهشگران و منتقدان آثار ادبي 

 بسيار مورد بحث وبررسي منتقدان قرار گرفته است. » ر ادبياتابهام د«بوده و به همين دليل امروزه عنوان 

ي ادبيات و راز ماندگاري و حيات آثار ادبي معرفي  ي ملل ابهام به عنوان جوهره در متون ادبي و ادبيات همه
ادبيات حقيقت و گوهر ذاتي خويش را در پنهان سازي معنا و به تأخير  "دانيم  شود. همانطور كه مي مي

ها در مقوله ي ابهام و ابهام هنري  ) و تمام اين ويژگي20الف:1387(فتوحي، "جويد. انداختن ادراك آن مي
  قابل بحث و بررسي است.

مشاركت و دخالت بيشتر خواننده در فرايند خوانش متن و جدا نمودن آن از سلطه ي مولف يكي از اهداف 
متن نيست بلكه طرحي نابساماني ساختار  وآشفتگي بهام ا "ابهام آفريني در شعر و متن است. بر اين اساس 

است كه طي آن خواننده در برابر متن منفعل نيست چراكه با فعاليت ذهني و تالش فكري به معني نهفته 
  )49: 1386(رضايي، "شود. نزديك مي

ات مهم نقد ادبي ي ابهام بايد قبل از هر چيز با مفهوم آن آشنا شويم؛ يكي از اصطالح براي ورود به مقوله
حاصل » كه با اصطالح تعقيد لفظي ومعنوي قدما فرق دارد«ابهام "در شعر است. (Ambiguity) جديد، ابهام 

عوامل متعددي است، مثالً تشبيهات و استعارات و كنايات جديد از عوامل ايجاد ابهام در شعر نو است؛ به 
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معموالً در جامعه ي زباني نوين رخ مي نمايد با ابهام طور كلي نگاه تازه ي شاعر به جهان درون و بيرون كه 

  )110:1375(شميسا، "از اين رو ابهام را از ذاتيات شعر ناب دانسته اند. همراه است؛
ابهام در لغت به معني پوشيده "در فرهنگ اصطالحات ادبي واژه ي ابهام اين گونه تعريف شده است :

نرساندن، دور كردن و راندن كسي را از كار، پيچيدگي، گذاشتن، مجهول گذاشتن، به مرحله ي وضوح 
 "بستگي، پوشيدگي و تاريكي است.و در اصطالح بديع سخني گفتن كه محتمل دو معني باشد.

  )13:1371(داد،
اليگي معنا در اثر  زبان مجازي باعث تجلي كدر و مبهم معاني مي شود و به ابهام يا چند"برخي معتقدند : 
اين نوع ابهام در نظريه هاي ادبي مدرن بسيار پسنديده و ستوده است؛ زيرا موجب تنش ادبي مي انجامد. 

 )112ب: 1378( فتوحي  "زايي و انگيزندگي متن مي شود.

را منتشر كرد. وي در تعريفي كه از ابهام ارائه كرده  هفت گونه ابهام 1931)در سال   Empson(ويليام امپسون
ابهام عبارت است از هر تمايز جزئي زباني ولو ناچيز كه زمينه را "كند:  مي است، ابهام را اين گونه معرفي

) امپسون ضمن 25الف: 1387(فتوحي، "ي زباني فراهم مي كند. براي واكنش هاي متفاوت به يك قطعه
  بررسي اشعار متعددي انواع ابهام را در هفت گروه طبقه بندي مي كند از ديدگاه او :

  ي مختلف مؤثر باشد. آيد كه يك عنصر در آن واحد به چند شيوه پديد مي ابهام نوع اول زماني"
  شوند. نوع دوم: دو يا چند معني بديل كه در نهايت به طور كامل به يك معني منتهي مي

نوع سوم: دو معناي به ظاهر نامربوط كه هم زمان در يك واژه ارائه شوند؛ يا صورت هاي تعميم يافته، زماني 
  ي گفتماني ارجاع داده شود.  يك جامعه كه به بيش از

هاي ذهن مؤلف با  نوع چهارم: دو يا چند معنا كه با يكديگر سازگار نيستند اما براي روشن كردن پيچيدگي
  شوند. هم تركيب مي

ي خود را كشف  آميز براي نويسنده است كه در حين نگارش، ايده نوع پنجم: كالفگي و سردرگمي موفقيت
  ر نيست ايده را يك جا در ذهن نگه دارد.كند و ناگزي مي

  دارد تا براي آن تفسيري بيافريند. نوع ششم: كالم متناقض و نامربوط كه خواننده را وا مي
ي دوپارگي ذهن مؤلف و ترديد و دودلي او نسبت به موضوع  نوع هفتم: كالم پر تناقض كه نشان دهنده

  )26الف: 1387(فتوحي،  "است.
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سايل بايد به اين نكته پرداخت كه ابهام در متن بر اساس چه عواملي و با تكيه به چه بعد از بيان اين م
صنايعي به وجود مي آيد. در اين تحقيق سعي شده برخي از مهم ترين صنايعي كه باعث ابهام هنري در متن 

ها مصاديق و  شود براساس دسته بندي امپسون معرفي گردند و پس از ارائه ي تعريفي جامع و كامل از آن مي
 هاي آن را در اشعار خاقاني مورد بررسي قرار دهيم. نمونه

در ابتداي اين بحث سعي مي شود تعريفي از ابهام ارائه گردد و بر اساس آن به شواهد  Equivoque)(: ايهام
ع ظريف ايهام از صناي"پرداخته شود. ايهام مهمترين ترفند دو يا چند معنايي است و در تعريف آن گفته اند :

معنوي شعر و نثر ديروز و امروز سراسر جهان است و اساس آن بر دو يا چند معني داشتن يك كلمه يا يك 
  )12: 1384(خرّمشاهي، "عبارت است كه البته يك معني پيداتر و معني يا معني هاي ديگر پنهان تر است.

صطالح آن است كه كلمه اي را به دو ايهام در لغت به معني به گمان انداختن و در شك افكندن است و در ا"
يا چند معني به كار ببرند به طوري كه يكي از آن ها آشكار تر باشد و قصد گوينده هر دو معني باشد. ايهام 
از جمله صنايع معنوي بديع است كه در آن درك دو معني و مفهوم توأم ازيك كلمه موجب ايجاد نوعي 

 ) 29:1376(مير صادقي، "و لذت خواننده مي شود. موسيقي معنوي در كالم و مايه ي شگفتي

ما بين علماي ادب و فن اصول مشهور است كه استعمال لفظ در ": ي ايهام مي نويسد استاد همايي در باره
بيشتر از يك معني، جايز و به قول بعضي اصالً ممكن و معقول نيست. اما در خصوص ايهام چنان مي نمايد 

يد مراد است. اما به اين ترتيب كه ذهن مستمع از معني قريب به معني بعيد مي كه هر دو معني قريب و بع
لغزد و همين است فرق ما بين كنايه و ايهام ، چراكه در كنايه هر دو معني قريب و بعيد مراد نيست بلكه 

به مقصود اصلي گوينده، معني دور است و معني نزديك معبر و نردبان ذهن اوست براي انتقال و رسيدن 
  ) 271:1370(همايي، "مقصد اصلي گوينده.

البته در ادامه ي اين تعاريف برخي معتقدند كه در بعضي ايهام ها معناي دور و نزديك وجود ندارد و هر دو 
) اين گونه ابهام در شعر شاعران بزرگي چون حافظ و سعدي 136: 1379معني ارزش برابر دارند. (وحيديان،

خاقاني شاعري است كه از ايهام به گونه اي گسترده ، ظريف و تو در توي فراوان به فراواني يافت مي شود. 
بهره برده است. او سعي كرده با بكار بردن اين صنعت و انواع آن فضايي بديع و مبهم در شعرش به وجود 

ز آن ارائه آورد در اين بخش برخي از ابياتي كه صنعت ايهام در آن به كار رفته اشاره شده و تحليلي كوتاه ا
  شده است. 

  اوالدالزناگر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنك              من سهيلم كĤمدم بر موت 
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  )18:1385خاقاني،(

داراي ايهام است معني اول آن حرامزاده است و در معناي دوم به معني » اوالدالزنا «در اين بيت واژه ي 
  شب تاب آمده است. كرم

  فشاند خواهم روان گنج بر اوست                                    عقل كلك از روان گنج را شرع        
  )141:1385(خاقاني،                                                                                                         

معناي اول به معني گنج سخن ستوده است كه دست  در» گنج روان«ايهام در اين تركيب بدين گونه است كه 
  به دست مي شود و در معناي دوم نام كتاب مجد الدين خليل است.

  ياراتظلم كردنم زان نيست                                           ياري مرا زانصاف ياران نيست
  )25:1385(خاقاني،                                                                                                         

نيز در دو معني توانايي و معناي يار » يارا«در دو معناي ياري كردن و همچنين يار و همراه ايهام دارد. » ياري«
 و رفيق به كار رفته است.        

  آمد  مسما  پازند و زندكزو       بگويم كان چه زند است و چه آتش                              
  )27:1385(خاقاني،                                                                                                         

ديده مي شود كه به چوب باال و پايين سنگ آتش زنه گفته مي شود و »زند و پازند «ايهام در دو كلمه ي 
  ترجمه و شرح اوستا به زبان پهلوي را نيز به اين نام مي خوانند. 

  توييم اكنون                     گامي دو سه بر ما نه واشكي دو سه هم بفشان خاك گويد كه تو از خاكي، ما
  )   358:1385(خاقاني،                                                                                                       

دو معنا مد نظر است معناي اول همان معني قاموسي خاك و معناي دوم معني هنري آن كه » خاك«ي  در كلمه
  پست و خوار است.  

  
  ام آورده كنان دندان سوخته، عود چو آه                            دل تف از همرهان سپيدي دندان پي وز 

                                                                                                                
  )256:1385(خاقاني،
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اول سپيد كردن دندان با عود است كه معني قاموسي آن ايهام وجود دارد معناي » دندان سپيدي«در تركيب 
  است و معناي دوم خنديدن و نيك اختري است كه معناي هنري اين ايهام است.

  و همچنين: 
)  14، ب391) ؛ (ص 13، ب390) ؛ (ص 2، ب256) ؛ (ص 18، ب61) ؛ (ص 1، ب62) ؛ (ص18، ب7(ص

  ) . 79،80،87، ب415؛( ص
اند كه اينك به ذكر اهم آن ها همراه با شواهدي از قصايد  يهام انواعي برشمردهدر كتاب هاي بالغي براي ا

  پردازيم: خاقاني مي
يكي از انواع پر كاربرد ايهام كه در اشعار خاقاني نيز مصاديق فراواني دارد، ايهام تناسب است.  ايهام تناسب :

است با يكديگر متناسب نباشد اما در بعضي ايهام تناسب آن است كه الفاظ جمله در آن معني كه مراد گوينده 
فقط يكي از دو معني كلمه در كالم حضور داشته باشد اما معني غايب  "ديگر تناسب داشته باشد. به عبارتي

  )102: 1375(شميسا، "با كلمه يا كلماتي از كالم رابطه و تناسب داشته باشد.
نهاده اند كه خواننده نخست با ديدن واژه همراه با  اين شيوه ي سخن پردازي را از اين رو ايهام تناسب نام

گروهي از كلمات، تناسب آنها را گمان مي كند، سپس در مي يابد كه آن واژه در مفهومي به كار رفته كه با 
  ديگر كلمات تناسبي ندارد.

معنايي بودن برخي بر اين باورند كه ايهام تناسب نوعي مراعات نظير است مراعات نظيري كه در نتيجه ي دو 
جمله در معناي مورد نظر گوينده تناسب ندارد اما معناي "يكي از واژه ها به وجود مي آيد به عبارت ديگر 

  )141: 1379(وحيديان، "دوم يك واژه با يكي از واژه هاي كالم تناسب معنايي دارد.
مه را به گونه اي به كار ببرد آن است كه گوينده دو كل"در جايي ديگر در تعريف ايهام اين گونه مي خوانيم: 

كه به ظاهر تناسبي با يكديگر داشته باشند اما شنونده بعد از تأمل دريابد كه دو كلمه در معنايي كه مقصود 
  )134: 1376(احمد نژاد، "گوينده است تناسبي ندارند.

ترفند ادبي را در اشعار خاقاني از اين گونه ابهام به فراواني در شعر خود بهره برده است او به زيبايي اين 
خود وارد كرده و با هنر خويش آن را آراسته است. واژه هايي كه افزون بر معني لغوي شناخته شده، معني 
اصطالحي نيز دارند يا به گونه ي اسم خاص نيز به كار مي روند، از پر كاربرد ترين زمينه هاي ايهام تناسب 

  باشند:        در شعر خاقاني مي
  گشت مريد كمال او                                      پوشيد بر ارادتش اين نيلگون وطا پير گردون  



    پرنيان سخن     134

  
  )5:1385(خاقاني،                                                                                                              

ر سالخورده آمده است كه در معناي مراد و مرشد با كلمه ي در دو معناي مراد و مرشد و همچنين پي» پير«
  مريد ايهام تناسب دارد.    

  ناپروا ز تف پروانه ي نار آمده خرچنگمهر است يا زرين صدف خرچنگ را يار آمده                      
  )390:1385(خاقاني،

ر تناسب دارد و در يك معني هم در يك معني به معناي برج خرچنگ است كه با مه» خرچنگ«در اين بيت 
           نام جانوري دريايي است كه با صدف تناسب دارد.                                                                                  

  آمدههم قرص و هم آتش نگر                  هم مطبقي هم خوان زر، هم ميده ساالر  خورآفاق را از جرم 
  )391:1385(خاقاني،                                                                                                          

را مي توان در دو معناي خورشيد و خوردن در نظر گرفت كه در معناي دوم با مطبخ و خوان تناسب »خور «
  دارد.

  بين شهمات شده نعمانپيلش زمين رخ نه                               زير پي شو، بر نطع  پياده اسباز     
                                                                                                                

  ) 359:1385(خاقاني،
در دو معني آمده اند يكي در معني قاموسي و حقيقي خود و ديگري در معني مهره هاي » پيل و اسب«

  شطرنج كه در اين صورت با شهمات و نطع تناسب دارند.  
  گردون  بشكنم                                          چون  خدنگي  از  كمان  خواهم  فشاند  تير ور  چه  پرّ 

                                                                                                           
  )142:1385(خاقاني،

در دو معناي سياره ي عطارد و تير پرتابي آمده است و ايهام دارد كه در معناي تير پرتابي با پر و كماند » تير«
  تناسب دارد.

  ي ماه سپر بگشاييد سنبلهد بزر از موي زره ور ببرد                                    عقرب از موي بن         
  )161: 1385(خاقاني،
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در معناي مو و گيسو آمده است كه در معناي دوم نام برجي است از صورت هاي فلكي كه با عقرب » سنبله«
  و ماه تناسب دارد.

  مستقبل اعقاب مصدرسالف                                آن صدر من و آن فخر من و مفتخر ماضي ا          
  )58: 1385(خاقاني،

در دو معناي محل صدور و در معناي اصطالحي و زبان شناختي قابل بررسي است. در معناي دوم »مصدر «
  كه اصطالح زبان شناختي است با مستقبل تناسب دارد.

  و از آن جمله اند :         
، 39) ؛ (ص11،ب18) ؛ (ص15،ب17) ؛ (ص6، 1، ب8) ؛ (ص4،12،ب7) ؛ (ص 8،12،11،ب5(ص
،ب 61) ؛ (ص13، 12،ب60) ؛ (ص 2،6، ب58) ؛ (ص 18،ب57) ؛ (ص 16،ب56) ؛ (ص10،12،14ب

) 13،6، ب258) ؛ (ص 4،ب257) ؛ (ص 12،13،16، ب141) ؛ (ص 3،ب62) ؛ (ص 4،12،17
) ؛ 18،ب 388) ؛ (ص1، ب360) ؛ (ص17،ب359) ؛ (ص 11،17، 9،ب313) ؛ (ص 19،ب312؛(ص
) ؛  4،ب411) ؛ (ص 16،ب410) ؛ (ص 20،ب391) ؛ (ص 17،ب390) ؛ (ص 7،8،15،ب389(ص
  ) . 8،ب413(ص

يكي از انواع ايهام، ايهام تضاد است. اين نوع ايهام يكي از زير مجموعه هاي ايهام تناسب است. ايهام تضاد : 
  اتي از كالم رابطه ي تضاد دارد.كه معني غايب با معني كلمه يا كلم

آنجا كه سخنور واژه هايي را كه در يك معني متضاد و نا سازوار و در همين معني تضادي و ناساز، "در واقع
كاربرد رايج دارند در معني ديگري كه تضاد ندارند، به كار برد و به اين گونه تنها تضادي ظاهري و بروني و 

  ) ايهام تضاد به وجود مي آيد. 84:1379(راستگو،  "بپروراند. نه واقعي و دروني در سخن خود 
از اين نوع ايهام نيز در جاي جاي قصايد خاقاني مي توان شواهدي ذكر كرد. كه در اينجا به برخي از اين 

  شواهد اشاره خواهد شد :
  كرد زير پا اين غول دار باديه را                           رويي خلت نهاد  آن شب كه سوي كعبه

                                                                                                               
  )5:1385(خاقاني،

روي در معني توجه كردن و قصد كردن آمده است. روي در معناي دوم كه موقعيتي را نشان مي دهد با 
  ي زير در تضاد است. كلمه
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  هواسر  ر سرّ يوم يحمي بر عقل خوانده اي                                 پس پايمال مال مباش ازگ   

                                                                                                                    
  ) 4:1385(خاقاني،

د و از روي است و در معناي ديگر سر در معناي قاموسي و به عنوان در يك معني در معناي از قص» سر«
  يكي از اعضاي بدن با پا در تضاد است.

هردو قرص گرم و سرد آسمان آورده ام                               دامن! كه من               ترهين! صال،اي خشك پي پيران 
  ) 254:1385(خاقاني،

  در معناي گناه كار و آلوده آمده است اما تر در معناي قاموسي خود با خشك در تضاد است.» تر دامن«
  شكسته خاطرم                                ز آتش خاطر به آبان ،ضيمران آورده ام آبانگر چه در غربت بي 

  )259: 1385(خاقاني،
  در معني آبرو آمده است در معناي دوم كه معني حقيقي و قاموسي آب است با آتش تضاد دارد.»آب «

  دندان بن دندانه ي هر قصري پندي دهدت نو نو                                    پند سر دندانه بشنو ز      
  )358: 1385(خاقاني،

  اعماق وجود است. اما بن در معني انتها و ته هر چيز با سر در تضاد است. »بن دندان«منطور از اصطالح 
  و :

) ؛ 11،ب172) ؛ (ص 4،ب61) ؛ (ص 19،ب60) ؛ (ص8،ب60) ؛ (ص 13،ب40) ؛ (ص 8،ب5(ص 
)  8،ب413) ؛ (ص 10،ب412) ؛ (ص 12، ب359) ؛ (ص11،ب358) ؛ (ص 1،ب313) ؛ (ص 3،ب257(ص

  ) . 16،ب414؛ (ص
سومين نوع ايهام كه در اينجا به آن اشاره خواهيم كرد ايهام تبادر است. اين ايهام در علم بديع ايهام تبادر : 

هر گاه واژه اي ازكالم واژه ي ديگري را كه با آن تقريباً هم  صدا  "به اين صورت تعريف شده است كه 
                          "ا كلماتي از كالم تناسب دارد.است به ذهن متبادر كند. معموالً واژه اي كه به ذهن متبادر مي شود با كلمه ي

  )  54:1375(شميسا ،
ي ايهام تبادر  بايد گفت تمام انواع ايهام  از قبيل ايهام تناسب، تضاد، ترجمه و صنعت استخدام همه از جمله

داشت پس همه ي انواع  هستند. تا زماني كه معناي ديگري از واژه به ذهن متبادر نشود ايهامي وجود نخواهد
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ايهام شكل هاي مختلفي از ايهام تبادر هستند اما چون اين انواع حالت قراردادي دارد معموالً اين نكته 
  فراموش مي شود. 

در قصايد خاقاني شواهد متعددي از اين نوع ايهام وجود دارد، با بررسي شواهد به اين نكته مي رسيم كه 
عدي كردن كالم دارد و با اين ترفند زيبايي بديعي به اشعار خويش بخشيده خاقاني توانايي خاصي در چند ب

  است  در اين بخش به برخي از اين شواهد اشاره مي كنيم:
  هر سري را صد كاله آيد عطا بر سرسر بنه كاينجا سري را صد سر آيد در عوض                     بلكه    

  ) 1:1385(خاقاني،
  ه بر آن و افزون بر آن آمده است. اما معناي بر روي سر را نيز به ذهن متبادر مي كند.به معناي عالو» بر سر«
 خطا ي از اين ممالك و صد كسري و قباد                      خطوي از اين مسالك و صد خطه كسري 

  ) 3:1385(خاقاني،
  ا نيز به ذهن متبادر مي كند.در معناي اندكي و مقداري آمده است اما كسري نام پادشاه ايراني ر» كسري«

  غزا بيندازد براق طبع من                                 آسمان زو تيغ برّان سازد از بهر  هر كجا نعلي     
  ) 17:1385(خاقاني،

 در معني جنگ است كه در اينجا معناي قضاوت و داوري را نيز به ذهن متبادر مي كند.» غزا«

  بگندنارا بناخوشي                                آلوده دان دهان مشعبد  فرسوده دان مزاج جهان  
  ) 16:1385(خاقاني،

نوعي تره است كه تردستان براي گمراه كردن ذهن تماشاچيان آن را در دهان خود مي گذارد. اما » گندنا«
  معني گنديدگي و فساد را نيز به ذهن متبادر مي كند.

  و همچنين:
  ) . 10،ب15) ؛ (ص 18،ب5) ؛ (ص 13،ب5) ؛ (ص 2،ب4) ؛ (ص 9،ب3) ؛ (ص 11،ب3(ص

از ديگر گونه هاي ايهام كه در كتب بالغي بدان اشاره شده است ايهام گونه گون ايهام گونه گون خواني : 
خواني است. اين نوع ايهام آنجاست كه واژه يا عبارتي را بتوان به چند گونه ي درست خواند و از هر 

  »ي ويژه اي از ايهام توازي ساختاري است. اين گونه ايهام گونه«ايي برداشت خواندن، معن
. 2. امكان تغيير تكيه 1آنچه زمينه ي گونه گون خواني واژه را فراهم مي سازد يكي از اين موارد است: "

ديده . امكان تغيير مكث كه دو نوع نخستين بيشتر در گونه گون خواني هاي ساختاري 3امكان تغيير حركت 
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: 1379(راستگو، "مي شود گاه نيز هر دو مثالً تغيير مكث و تكيه با هم زمينه ساز گونه گون خواني مي شود. 

59 (  
در قصايد خاقاني نيز اشعاري يافت مي شود كه مي توان آن ها را به چند گونه خواند و با هر خوانش يك 

 معني را برداشت كرد. و از آن جمله :   

 از زكات ستانان زكات خواست عطاكه         خلق ، ساده دل مردي  خوشي طلب كني از

  ) 8:1385خاقاني،(
ي  است و گونه» چه كسي منظور«حرف ربط كه به دو صورت قابل خواندن است اول به صورت استفهامي و 

  دوم حرف ربطي است كه بعد از ساده دل مردي آمده است.
  كه شما مشكل اين غم به هنر بگشاييد                               ممكن نيستاي همه عاجز اشكال قدر 

  )65: 1385(خاقاني،
  به دو صورت انكاري و استفهامي مي تواند خوانده شود.» ممكن نيست« تركيب 

ي ديگر ايهام، ايهام ترجمه است، بدين صورت كه شاعر لفظ را به گونه اي به كار مي برد  گونهايهام ترجمه: 
با ديگر اجزاي بيت تناسب دارد، اين نوع ايهام نيز گاهي در شعر  –مثال عربي  –كه ترجمة آن به زباني ديگر 

  خاقاني ديده مي شود، از جمله:
  نقش عيسي در نگارستان راهب كن رها            كن سوي فلك        راي  نفس عيسي جست خواهي

  ) 1:1385(خاقاني،
  به معني قصد كردن و انديشه كردن آمده اما در زبان عربي معناي ديدن و نگاه كردن نيز دارد.» راي«

  بابكو آن كه ولي نعمت من بود و عم من                               عم چه؟ كه پدر بود و خداوند به هر 
  )58:1385(خاقاني،                                                                                                            
  در اين بيت به معناي موضوع و مقوله است، در زبان عربي اين واژه پدر ترجمه مي شود.» باب«

استخدام آن است كه لفظي داراي "ستخدام است. ديگر صنعت ابهام انگيز شعر فارسي صنعت ا استخدام :
چند معني باشد و آن را طوري در نظم يا نثر بياورند كه با يك جمله يك معني و با جمله ي ديگر معني 

 "ديگر ببخشد. يا از خود لفظ يك معني و از ضميري كه به همان لفظ بر مي گردد معني ديگر اراده كنند.
  ) 275:1370(همايي،
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عموالً با ايهام خلط مي شود. فرق آن با ايهام اين است كه در ايهام اگر فقط يك معني واژه را در استخدام م
  نظر بگيريم، جمله معني دارد اما در استخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم.

ر يك از . اسم يا فعلي دو معني داشته باشد و در ه1 "برخي صاحب نظران استخدام را بر دو نوع مي دانند: 
. لفظي داراي دو معني باشد و در كالم واژه اي با ضمير 2دو معني با اسم يا فعل ديگري از كالم تركيب شود. 

  ) 102:1375( شميسا، "بياورند كه به معني ديگر واژه راجح باشد. 
د آن در استخدام ترفندي زيبا و خوشايند است اما نسبت به ساير صنايع كمتر به كار مي رود چراكه كاربر

كالم نياز به توانايي و مهارت باالي شاعر دارد؛ اين صنعت به علت دو بعدي بودن يك لفظ داراي ويژگي 
ايجاز نيز هست و دريافت آن نياز به تأمل و دقت دارد. خاقاني با تسلط و قدرتي كه در ابداع الفاظ و ابتكار 

رين نحو استفاده كرده و ابيات زيبايي را خلق نمايد، معاني دارد توانسته است از اين صنعت ابهام آفرين به بهت
  مانند موارد زير:

  چون آسيا تر دامنيچون چراغ                       گرد خود گردي از آن  دل سياهيآتشين داري زبان زان  
  ) 1:1385(خاقاني،

  ي چراغ است. براي انسان به معناي تيرگي دل است و براي چراغ سياهي ناشي از دوده» دل سياهي«
  براي انسان به معناي گناه و فساد است و براي آسيا معناي قاموسي دارد.» تر دامني«

  چون  دل  قنديل  ترسابسوزد   زبان   روغنينم   ز   آتش   آه                                              
  ) 24:1385(خاقاني ،

رنج بودن و در حسرت بودن است. و براي قنديل ترسا  براي زبان انسان به معناي در عذاب و» سوختن«
  معنايي قاموسي دارد.

  ، خرگاه سان آورده امبسته مياندر گشاده ديده ام خرگاه، تركان فلك                                  ماه را  
  ) 255:1385(خاقاني، 

  است براي خرگاه معنايي قاموسي دارد.بودن براي ماه به معناي زيبارويي فرمانبردار و مطيع » بسته ميان «
يافت  بوم  از  بوم    سر بزرگيعمارت دوست شد طاووس از آن پاي گلين دارد                 وليكن 

  ويراني
  ) 414:1385(خاقاني،
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در معناي قاموسي آن به اين معنا كه جغد حيواني است داراي سر بزرگ و در معناي دوم معني » سربزرگي«

  نظر است  كه بزرگي و مقام واالست. هنري آن مد
متناقض نما يكي از ترفند هاي بسيار مهم در شعر و ادب است به ويژه در نقد نوين  )paradox( پارادوكس:

پارادوكس يا همان متناقض نمايي در اصطالح ادبي يكي از " آن را از ويژگي هاي اساسي شعر شمرده اند
و شگفت انگيز ادبي است و آن كالمي است ظاهراً متناقض با خود  انواع آشنايي زدايي و شگردهاي برجسته

: 1371(داد، "يا مهمل كه دو امر متضاد يا ناساگار را جمع كرده و با باورهاي عرفي و عقلي ناسازگار است.
سازگاري شگفت انگيز است كه ذهن را به كنجكاوي و تالش براي دريافت حقيقتي كه  ) اين تناقض يا نا133

اي ظاهر متناقض است وا مي دارد و از راه تفسير و تأويل مي توان به آن حقيقت دست يافت. بدين در ور
  هاي ابهام دانسته اند. نحو متاقض نمايي يا همان پارادوكس را يكي از گونه

هايي است كه كالم را دو بعدي مي سازد يك بعد متناقض آن كه عجيب است و  متناقض نما يكي از شگرد
 "دني و بعد ديگر آن كه حقيقتي را در بر دارد و اين خود شگفت انگيز است. به زباني ديگرباور نكر

  )327: 1386(فتوحي، "پارادوكس در ادبيات، بياني است كه حقيقت دارد اما حقيقي به نظر نمي رسد.
وران نخستين پارادوكس و تصويرهاي پارادوكسي در انواع شعر فارسي به فراواني به كار رفته است اما در د

شعر فارسي كه درك و دريافت شاعران از حدود احساس هاي ساده و توجه به طبيعت تجاوز نمي كرده 
است كمتر به تصويرهايي ازاين نوع بر مي خوريم. در اين ميان خاقاني از جمله شاعراني است كه اين 

هايي كه در اشعار  متناقض نماصنعت بالغي را به نحوي زيبا و هنرمندانه به كار برده است. از جمله ي 
  خاقاني وجود دارد عبارتند از:

  بگرم                        حبذّا  روزي  كه  اين توفيق  يابم  حبذّاخضراي خذالن ميكنم جهدي كز اين   
  ) 2:1385(خاقاني،

معنايي متضاد با خضرا در معناي سرسبزي و خرّمي است كه در اينجا همراه با خذالن آمده است و خذالن 
  خضرا دارد.

  
  

  بر خاست  سبز  بادبانكه از اين                                          توفانياينت   كشتي   شكاف    
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  ) 62:1385(خاقاني،
اي  رود اما در اينجا به عنوان وسيله ي كشتي است كه براي به راه انداختن كشتي به كار مي بادبان يكي از اجزا

  ان كشتي شكاف از آن برخاسته از آن ياد شده است يك تناقض است.كه توف
  آتش چكد از مژگانخود دجله چنان گريد صد دجله ي خون گويي                     كز گرمي خونابش 

  )358:1385(خاقاني، 
  چكيدن ويژگي آب است كه در اينجا با آتش همراه شده است.

  آمده تلخ شكر واررد صفا پرورد به                          مي عاشق آسا زرد به همرنگ اهل درد به
  )389:1385(خاقاني،

  شود تلخي كه چون شكر است ! يك تناقض و پارادوكس ديده مي» تلخ شكروار«در تركيب 
برخي از اين نوع تركيب هاي پارادوكسي سخريه و طنز هستند كه شاعر در زباني متناقض نما نكته ها و 

الق را بيان مي كند و گاه كنايه و سخريه اي زيبا را به وجود مي آورد. در علم بديع به اين لطيفه هايي خ
تهكّم در حقيقت نوعي  "مي گويند. به عبارتي  طنز يا همان صنعت ي تهكميه استعارهشيوه ي بالغي 

  ) 100: 1379(وحيديان، "متناقض نماست كه داراي غرابت است و دو بعدي است.
آيد كه در آن لحن كالم به گونه ايست كه شاعر يا نويسنده به  آن رو نوعي طنز به حساب مياين صنعت از 

طنز مطلبي را وارونه بيان مي كند و هدف تمسخر فرد يا گروهي است. برخي اين استعاره را مجاز به عالقه 
) 28: 1374(شميسا، "واژه اي را درست در معني ضد آن به كار برند. "ي تضاد دانسته اند به اين معني كه

ي شاعراني است كه از اين صنعت ادبي به گونه اي خوشايند بهره برده است كه بعد از  خاقاني نيز از جمله
او ما نمونه هاي ديگر آن را در اشعار شاعران بزرگي چون حافظ و سعدي مشاهده مي كنيم. از نمونه هاي 

  طنز در اشعار خاقاني:
  مائده                                  ماكيان بر در كنند و گربه در زندان سراكه گاه كريماني پيش ما بيني 

  ) 2:1385(خاقاني،
شود و آنان را انسان هايي پست و لئيم مي داند اما صفت  ي كريمان نوعي طنز و ريشخند ديده مي در واژه

  كريمان براي آن ها به كار برده كه نوعي تمسخر است.
  اند امروز اباد اهللا بر خضراي من كز سر صفراي جاه                          خوانده گانيخواج عفي اهللاي   

  )322: 1385(خاقاني،
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  شود. نوعي تمسخر و ريشخند نسبت به مخالفان خاقاني ديده مي» خواجگاني«و » عفي اهللا«ي  در دو واژه

  
سيار مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. بحث ابهام در ادبيات فارسي از جمله مقوالتي است كه ب نتيجه :

خاقاني به عنوان يكي از قله هاي رفيع شعر فارسي توانسته است به خوبي اين شيوه ي ادبي را در اشعار خود 
به كار ببرد و از انواع آن به بهترين نحو استفاده نمايد. در اين مقاله به مهمترين صنايع ابهام آفرين از جمله 

خواني، ايهام ترجمه، صنعت استخدام و پارادوكس  گون ناسب، ايهام تضاد، ايهام تبادر، ايهام گونهت ايهام، ايهام
در باالترين درجه ي آفرينش  پارادوكسي تهكميه اشاره گرديده است در بين صنايع مطرح شده  و استعاره

 اقاني داراست.بيشترين بسامد را در اشعار خ ايهام تناسبابهام است. و از ميان انواع ايهام، 
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