
 44/2/8999تاريخ پذيرش:           42/9/8991تاريخ دريافت: 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.84658 

 

 های حافظدر غزل ایهامی ۀکنای ترکیبیبررسی شگرد 

 (پسندی شعر حافظفهم و خواصای در رمزگشایی عوام)دقیقه 

 
 1مصطفی میردار رضاییدکتر 

 2سیاوش حق جو دکتر

 چکیده
پسمند فهم  و وموا های چندضلعی حافظ، عوامغزل ۀهای برجستهای ممتاز و قابلّیتیكي از ویژگی

انمد  در واقمد، طبقما  فكمری واقمد  مد  ۀدیرزمانی است مورد پسند هممکه از ها است و اینبودن آن
اقشار بتوانند با آن ارتباط برقرار کننمد  راز و رممز ایمن  ۀسرود  که همای میگونههایش را بهوواجه غزل

- اعر نهفته است؛ یكی از آن رموز ویمژ ، بهمر  فردمنحصربهفه  بودن در بیان و بالغت وا  و همه

 ۀاست کمه از ادغمام دو  مگرد بالغمی، یكمی از محمدود« ایهامی ۀکنای»واجه از  گرد ترکیبی گیری و
موجود در این  گرد بمه  ۀ ود  کنایدانش بیان )کنایه( و دیگری از قلمرو دانش بدید )ایهام( حاصل می

عدی بمودن ، واصّیت دوبتبدبهحضور صناعت ایهام و  ۀدهد و در ادامه، به واسطفه  میآن بعدی عامه
-هایی مستقل از یكمدیگر سمبخ وموا و قابلّیت تكثیر مفهوم و مضمون و بالطبد توالد و زایش نگار 

ای نو مته  ود  این مقاله که به روش توصیفی م تحلیلی و با استفاد  از ابزار کتابخانمهپسند  دن آن می
همای أثیر آن بمر سماوتمان غمزلو ت« ایهامی ۀکنای»، به معّرفی دوبار  و بررسی  گرد آمیغی  د  است
تصمویرهای  معر  ۀوفور و حضور این  گرد ترکیبی در بدن ۀدهندجستار، نشان ۀپردازد  نتیجحافظ می

فه ، هایی معمولی و عامهکه وواجه توانسته با پیوند دو عنصر ادبی منفرد، از کنایهحافظ است و نیز این
 تصویرهایی دوگانه و ایهامی بیافریند   

 ایهامی  ۀها:  گردهای منفرد،  گردهای ترکیبی، کنایه، ایهام، کنایواژ کلید
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 مقّدمه .1

پسند است و این افتخار کمی نیست که فه  و ووا یكي از دالیل توفیق  عر وواجه آن است که کالم او عوام
زندگی کنند   عر او در هر زمان و  ها او را از وود بدانند و با ا عار و افكارشها و اندیشهها، گرو اصناف، طبقه ۀهم

هر مكان، در هر مذهخ و طریق و هر فرقه و مسلك مقبول و قابل قبول است  این آِن اوسمت کمه عمارف و عمامي، 
: 9731داند )ذوالریاستین، دین و هر رند و الابالي او را از وود ميصوفي و دهري مسجدي و وانقاهي، دیندار و بي

همای متفماو  فكمری اند که مورد پسند وماطر طیم در جهان به این مرتبت دست یافته سخنورراستی چند (  به6
مذاق وفاق عوام را به لفظ متین  میرین کمرد  و دهمان »با ند؟ جامد دیوان حافظ در مقّدمه به این نكته ا ار  دارد: 

د  و ه  ارباب باطن را ازو جان ووا  را به معني ُمبین نمكین دا ته، ه  اصحاب ظاهر را بدو ابواب آ نایي گشو
 (  91: 9736)حافظ، « مواّد رو نایي افزود 

مانمد کمه از همر   به منشوری چندضلعی میاست یفارسهای زبان پذیرترین سرود های حافظ، تأویلسرود 
همین دهد  از که تن به معناهای گوناگون می است ی عرتابد  سوی آن نگا  کنی، نوری دیگر و فروغی دیگر بازمی

های گوناگون، متناقض و متعارض وجود دا ته و دارد و ووِد حمافظ، البتمه بمیش از حافظ هموار  دیدگا  ۀرو، دربار
(  یكمي از دالیمل ایمن چندضملعي و 19: 9731لمی، )حسن دا ته استها نقش همه، در پدید آمدن این اوتالف

نه او از  گرد ایهام است و اگرچه بروی این عنصمر کارگیري هو مندانه و تردستاپسند بودن  عر وواجه، بهووا 
؛ 91: 9736دانند )فرید، و عنصر سبكی  عر حافظ می و کارآمدترین وصیصه ترینمه اعتال و حّتي  ۀبدیعی را مای

-همه، گروهی آن را از موجبا  مشكل بودن فه   عرش می(، با این316: 9731؛ دادبه، 4: 9731ذوالریاستین، 

( و بروی ه  معتقدند که اساسًا سبك ا عار حافظ، طریقش رندي و  عرش رندانمه 11: 9763وسی، پندارند )ط
وواسته گفته است تا هرکس به قدر فهمش مدعا را مي آنچهاست   عر رندانه  عر ایهامي است؛  عري که با ایهام 

 ( 91: 9731را بفهمد )ذوالریاستین، 
تموان  گرد بدیعي ایهام در زبان فارسي است، دست ک  ممي ار گیرند کترین بهبزرگلذا اگر نگویی  که حافظ 

 ۀدر ساوتمان بیشتر تصویرهاي  عر حمافظ حضمور دارد و در زممر« ایهام»اذعان دا ت که  گرد بدیعي و منفرد 
طح ساز  عر حافظ است، گا  در سمهای سبکگیرد  این فِنّ بدیعی که یكی از وصیصهپرداز قرار مي اعران ایهام

- ود، گا  در سطح ترکیخ و این رونِد رو به تعالي گا  تا سطح مصرع، بیت و حّتی غزل نیز پیش میواژ  نمودار می

-بروز می« باقیماند »و « پایدار»در بیت زیر ایهام در سطح واژ  است و با دو معنای « باقی» ۀرود؛ برای نمونه، واژ

 یابد:
 همه فانی دانست باقیبه جز از عشق تو                      عرضه کردم دو جهان بر دِل کارافتاد 

 (61: 9733)حافظ،                                             
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رود و در سطح چند واژ  یا ترکیخ مشاهد   مول ایهام از سطح واژ  باالتر می ۀدر مصرع نخست بیت زیر، دایر
  طغیان 1  منحرف  دن از را ؛ 9« )مرو از ر »  حمایت و پشتیبانی( و 1  پر منتهای تیر؛ 9« )به بال و پر» ود؛ می

 و سرکشی(:
                          هوا گرفت زمانی، ولی به واک نشست                                که تیِر پرتابی  مرو از ر  به بال و پر

 (41)پیشین:  
 یابد:این  گرد تا مرز یک مصرع افزایش می ۀو در بیت زیر، گستر

 گرچه جام ما نشد پر می ز دوران  ماعمرتان باد و مراد ای ساقیاِن بزم ج                         
 (91)پیشین: 

نصیخ مانمدی ، یما هرچند ما در عهد و دوران  ما بی  »9توان به دو صور  وواند: مصرع دوم بیت باال را می
 «رغ  گردش و دور دادِن  راب  ما ساقیان، جام ما پر می نشد!علی  »1؛ «وران  ما نبردی ای از دصرفه

و   مد  اسمتفهم  بمودن  معر حمافظ هماي عموامگیري از  گرد بیاني کنایه یكي از سبخاز سوي دیگر، بهر 
لط  و ظرافتي وما  بمه  گا استفاد  از الفاظ محاور  و کنایا  عوام ه  گه»کند: کوب ا ار  ميکه زّرینهمچنان

اي صنعتي اسمت، اسمتعمال که منقح و عالمانه و تا انداز بخشد و طرفه آن است که سخن حافظ را با آن عر او مي
: 9737کموب، اندام نكرد ، سهل است رونقي ه  بدان بخشید  اسمت )زّریمنالفاظ و کنایا  عوامانه و بازاري بي

731  ) 
های  عرش کو د تا در راستای توصی دهد که وواجه بیشتر میحافظ نشان ميهای  عر « کنایه»تأّملي در 

روان »ومواری و در توصمی   مراب« صراحی در دست دا تن»یا « پیاله گرفتن»از این صناعت بهر  بگیرد؛ مثاًل 
وصی  های زیر وواجه ضمن تدر توصی  اوج اندوهناکی؛ یا در این بیت« ووِن جگر ریختن»و « بودِن آِب چش 

کند؛ ها را نیز در طول بیت یا مصرع ذکر میاز طریق کنایه، عّلت و معلول ُکنش« سروری»و « دلبری»های ویژگی
است که در همان مصرع ذکر  د  و در مصمرع « دلبری»معلول « چهر  برافرووتن» ۀمثاًل در مصرع نخست، کنای

ها است که این عّلت« کالهداری و سروری»معلول  «تند نشستن»و « نهادن کال کج»های نخست بیت دّوم، کنایه
 :آمد  استدر مصرع بعدی 

                                   نه هرکه آینه سازد، سكندری داند          داند  دلبری، چهر  برافرووتنه هرکه 
                                   داند    کالهداری و آیین سروری           تند نشستو  نهادکله کجنه هرکه طرف 

 (969)پیشین:                                           
های ممذهبی و توان به چند بخش تفكیک کرد؛ مثاًل کنایههای حافظ را از لحاظ مفهومی میاز این منظر، کنایه

زند ، نشین، دلپوش، ولو امن، ورقه ناس، پاکددم، حقگری )چار تكبیر زدن بر    ، احرام بستن، عیسیصوفی
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باوتن، چهر  برافمرووتن، های  یدایی )دونی   دِن دل، نظرباز، دل ربودن از    ، دلدار، دلنظر پاک و    (، کنایه
های تممّردی یما انقیمادی )سرکشمیدن از    ، از ر  سووته و    (، کنایهدل، دلرمید ، سرگشته، دلكش،  كستهعقل

    بودن، از ر  افتادن، عنان به     دادن، سر فرو آوردن، عنان گرداندن از    ، واکسار  دن، زیمر طموق  رفتن، غالِم 
گساری )ُدردکش، پیاله گرفتن، صراحی در دست دا تن، سرمست، قدح از دست های باد بودِن گردن و    (، کنایه

 و    ( و    کش، بر سِر پیمانه  دن، قدح درکشیدن نوش، ُدردیندادن، جرعه
 ۀگونمجاي توضیح و تبیین مطلخ یما حمالتي، بمهکو د تا بهدر حقیقت، حافظ در این ُبعد از هنروري وود مي

نویسان و به دستیاري  گرد کنایه )که وجه الزمي آن صور  تصویري دارد( آن حالت را نمایش دهد و طبعمًا رمان
تر از هض  و تحلیل  گردهاي تودرتمویي ها راحتمخاطخ ترینتما ا و درك نمایش یك کیفیت حّتي براي عامه

 چون ایهام است  
 مود؛ تصویرهاي دیگر  عرا ه  ایهام و کنایه دید  ممي ۀ ود )چراکه در بدنجا وت  نمياّما هنر وواجه به این

کاسه کردِن ، و یك«ایهام»و « کنایه»تر!(  هنر حافظ در ترکیخ دو  گرد بیاني و بدیعي اگرچه با کیفیت و رو ي نازل
ها و آفریدن عنصر بالغي نویني است که دیگر نه این است و نه آن؛ و در عین حال هر دو است! البته ولمق ایمن آن

بخشد، فراواني حضور ایمن  مگرد در چه به کنش این  اعر اعتبار ميآمیغي مختص به وواجه نیست، اّما آن ۀآفرین
-بسامد و مصداق را دارند؛ با ایندر بین  گردهاي ترکیبي، کمترین میزان « ميایها ۀکنای»تصویرهاست  اساسًا  ۀبدن

 اي است پربار و ارز مند از حضور و وفور این صناعت آمیغي  همه، دیوان حافظ گنجینه
« ترکیبمي»و « منفمرد»ایهامي بایسته است که نخسمت بمه تبیمین  مگردهاي  ۀاّما پیش از تشریح صناعت کنای

 پرداوته  ود  

 شگردهای منفرد و ترکیبی .1. 1

 موند م و نامبرداران دانش بالغت م که عمومًا از آبشخور مكتخ استاد بزرگ عبدالقاهر جرجانی سمیراب ممی
( 711: 9413( و تفتمازانی )17: 9711(، وطیمخ قزوینمی )941م  949: 9743پردازانی چون سمّكاکی )نظریه

ها ذاتی هستند، یعنی مجاز و کنایه، و دوتمای اند که دوتا از آنکرد  عل  بیان را در چهار موضوع محدود»ساوتمان 
ای و قسممتی از عنوان پمار عنوان وسیله معّرفی  د ، یعنی تشبیه و دیگری بهدیگر که تشبیه و استعار  با ند، یكی به

الزم ما ُوِضمد  لمُه ان ث  اللفظ المراد به »(؛ 46: 9733) فیعی کدکنی، « یک اصل معّرفی  د  و آن استعار  است
قامت قرینة علی عدم إرادتة فمجاز و اال فكنایة و قدم علیها الن معناُ  کجزء معناها  ُث  منًه مما یبتنمی علمی التشمبیه 

: 9711فتعین التعرض له فانحصر المقصود من عل  البیان في الثلثه التشبیه و المجاز و الكنایه )وطیمخ قزوینمی، 
(، 11: 9737 ناسی اسمت ) میسما، جز استعار ( مربوط به عل  معنیرسی انواع مجاز )بهجایی که بر(  از آن17

های مصّرحه و مكنیه، و کنایمه( در تصمویرهای لذا در مطالعا  به بررسی عناصر بیانی دیگر )یعنی تشبیه، استعار 
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 گردهای « ایهام»و کنایه( به همرا  عنصر بدیعی  هااین صناعا  )تشبیه، استعار  ۀ ود؛ مجموع عری پرداوته مي
تشبیه « حجله»و « عروس»به « ُحسن»و « هنر»هاي انتزاعي دهند  براي مثال در بیت زیر، واژ منفرد را تشكیل می

 : د  است
                            بیارای که داماد آمد  ُحسن ۀحجل                          از بخت  كایت منما هنر عروسای 

 (913: 9733)حافظ،                                  
 : د  استمانند  « طوق»و « چا »به « غبغخ»و « زنخدان»هاي و در بیت زیر، واژ 

               است غبغخ طوقصد هزارش گردِن جان زیر                            توأم کز هر طرف  زنخدان چا  ۀُکشت
 (41)پیشین:                                                     

 است:« حافظ»یا « انسان»هر دو استعار  از « نشینسدر »و « باز ا »های یا در بیت زیر، ترکیخ
                  آباد است   نشیمن تو نه این کنج محنت                            نشینسدر  باز ا که ای بلندنظر 

 (14)پیشین:                                                                                                                                       
است، طور که از نامشان پید د  و همانکه هریک از  گردهای منفرد در ساحتی منفک و مجزا بررسینكته این

اند  مثاًل تشبیه جدای از استعار ، استعار  سوای از کنایه، کنایه متمایز از ایهام و به صور  منفرد و منتزع  ناوته  د 
اّما منظور از  گردهای ترکیبی این است که اگر یک تصویر  عری را تجزیه کنمی ، ابمزار تصمویرآفرین آن حاصمل 

د؛ یعنی مصالح ساوت این تصویرها دیگر یک  گرد مفرد نیست، بلكه امتزاج و اّتفاق چند عنصر بالغی وواهد بو
  ود  براي مثال در تحلیل بیت زیر:این ساز  از آمیزش چند عنصر ادبی حاصل می

 صبح نخست روی گشتسیهکه از دروغ               به صدق کوش که وور ید زاید از نفست    
 (43)پیشین:                                                                                                                     

دهد؛ صور  نسبت مي« صبح نخست»به « مكنیه ۀاستعار»را از مجرای « روی  دنسیه»انسانی  ۀ اعر کنای
 ود؛ مابین ح مستولی میای که بعد از صبدید: تاریكی« صبح نخست»توان در هیأ  را مي« روی  دنسیه»واقعي

به صور  واقعي، هیچ ربطي به مفهوم کنایي آن در قلممرو  صبح نخست« روی  دنسیه»فجر اّول و فجر صادق  
-نیست؛ از روبه« صبح نخست»راستي در آبرو( بهانساني ندارد  ملزوم )=رسوا، بدکار، بدعمل،  رمند ، وجل، بی

 مود  حاصل ممي« ایهام»مستعارمنه همرا  با ادعاي ملزوم، صناعت  رو  دن وجه حقیقي مستعارله و وجه الزمي
بیند که برد؛ زیرا او میرو  دن این دو وجه و درک ایهام، لّذ  می ود، از روبهووانند  وقتی با این تصویر مواجه می

دارد  بدین ، صور  آن را در مفهومی دیگر «صبح نخست»ویال کند که وود « صبح نخست»باید مفهومی را برای 
 كل « ایهامی کنایه ۀاستعار» گرد ترکیبی « ایهام»و « مكنیه ۀاستعار»، «کنایه»ترتیخ از امتزاج سه صناعت منفرد 

ها در دریافت گیرد  نادید  گرفتن هر یک از صناعت ادبی باال و عدم توّجه به واصّیت گسترش و پیوندپذیری آنمی
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کند  در بالغت سمّنتی کمه ابزارهمای الزم بمرای رائه کرد ، ولل ایجاد میو تحلیل صحیح تابلوی زیبایی که  اعر ا
بسند  « ایهام»و نهایتًا « حسن تعلیل»ها به ذکر بررسی این تصویرها و اجزای ترکیبی را ندا ت، در تحلیل این نمونه

اهل صدق با ی، گوید اگر حسن تعلیل دارد  می»گوید:  د  است  مثاًل ورمشاهی در تحلیل همین بیت میمی
آید، یعنی کالم تو رو نگر وواهد بود  برعكس صبح کاذب )کاذب مثل صبح صادق از نفس تو وور ید پدید می

: روسیا  به معنای وجل و منفعل؛ 9روی ایهام دارد:  ود )سیهروی می: دروغگو( که سیه1: دروغین؛ 9ایهام دارد: 
 ( 171: 9763)ورمشاهی، « : تاریک(1

اسمت  طور واضح و به صور  نظری و فّنی در کتخ بالغی بحث نشد به گردهای ترکیبی  ۀکه دربارنكته این
تصویرها مشاهد  کرد  ۀتوان در هندسحّتی با آنكه رِد این صناعا  آمیغی را از دورترین روزگار و از زمان رودکی می

انمد، اّمما از دیمد ناقمدان ادبمی و همر  گرفتمهو  اعران به صور  وودآگا  یا ناوودآگا  از این عناصر زیبا مناوتی ب
ها بعد به وجود و حضوِر آن صناعا  پی  عر ناسان پیشین )و حّتی جدید( دور ماند  و فاضالِن ادبی در طول سال

انمد  بردند؛ با این وجود، این ابزارهای ادبی مسیر وود را در بستر تصویرهای  اعران و اسالیِخ مختل  طی کمرد 
های بالغی کتاب»دارد که های بالغت سّنتی واصه در سبک عراقی اذعان میم بحث در باب نارسایی میسا هنگا

ناظر به ادب سبک وراسانی است و کتاب مهّمی که مستند به  المعجمو  حدائق السحرو  ترجمان البالغهما از قبیل 
ها نیز به حضور  گردهای ترکیبی و (، اّما همین کتاب161: 9731) میسا، « ادب سبک عراقی با د، تألی  نشد

 اند ها حّتی در سبک آذربایجانی پی نبرد به وصو  وفور آن
مقابل عنصمرهای ادبمی منفمرد اسمت   مفیعی  ۀبودن این  گردهاست که نقطآمیغی ۀدیگر، بحث دربار ۀنكت

قدما »گوید: حافظ می ناسی  عر هنگام بررسی عامل موسیقایی در تكامل جمال موسیقی شعرکدکنی در کتاب 
دو کلمه، نه روابط متقابل اصوا  در طول  ۀکردن روابط صوتي کلما  در دایر در مبحث موسیقي کالم، با محدود

اگمر  ( 449: 9733) فیعی کدکنی، « ووبي استفاد  کننداند از قوانین حاک  بر موسیقي زبان بهیك بیت، نتوانسته
تسّری دهی ، درست همین اّتفاق در این ساحت نیز افتماد  اسمت؛ یعنمی قمدما این نظر را به قلمرو دستگا  بالغت 

بررسی  گردهای  عری را محدود به یک واژ  و یا نهایتًا روابط بین دو واژ  )یک واژ  مثمل اسمتعار  و دو واژ  مثمل 
اند؛ یک بیت توّجه نكرد  ها در طولای و همبندِی واژ اند و به پیوندهای  بكههای تشبیهی یا استعاری( کرد اضافه

ها در آن ۀپیچیددر حالی که برای تجزیه و تحلیل ابزار بالغی بروی تصویرها باید به پیوندها و روابط ترکیبی و دره 
هما ترکیبی بودن این صناعا  به این جهت است که ممكن اسمت وجهمی از آن طول بیت و بافت کالم توّجه نمود 

 د و نیز دو  گرد بیانی با یكدیگر در آن نقش دا ته با ند بیانی و وجه دیگر بدیعی با 
(؛ 417م  411: 9739جمو، )حمق« ایهمامی کنایمه ۀاستعار»در یک نگا  کّلی،  گردهای ترکیبی عبارتند از: 

(؛ 41: 9733) مفیعیون، « ایهمامی ۀمكنیم ۀاسمتعار»(؛ 197: 9734پمور، )حسن «استعاری م های ایهامیکنایه»
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)میمردار رضمایی، « همرا  با تشبیه ۀایهامی کنای ۀاستعار»(؛ 113: 9711جو،)حق« ایهام کنایی»و « نایهک ۀاستعار»
 ( 74: 9713)میردار رضایی، « تشبیهی ۀاستعار ۀکنای»(؛ و 34: 9719

 کو مد تما بما، ممی د  اسمتای نو ته گیری از ابزار کتابخانهاین مقاله که به روش توصیفی م تحلیلی و با بهر 
 ۀنسمیان قمرار دارد(، بمه بررسمی ایمن صمناعت ترکیبمی در بدنم ۀ)که در آسمتان« ایهامی ۀکنای» گرد  ۀمعّرفی دوبار

 تصویرهای غزل حافظ بپردازد 

 پژوهش ۀپیشین . 2. 1 

بمه « ایهمامی کنایمه ۀسبک هندی و اسمتعار» ۀ( در مقال167: 9711جو )بار سیاوش حق)و واپسین(  نخستین
  لمذا  د  استپرداوته و این تنها منبعی است که در وصو  این  گرد در آن بحث « ایهام کنایی»معّرفی  گرد 

و بررسی آن در ساوتمان تصویرهای « ایهامی ۀکنای»مبسوط و مستقل در تبیین  گرد  ۀحاضر، نخستین مقال ۀمطالع
 یک  اعر است 

 بحث .2

 (:731 :9767کوب، های ناصرعلی )زّرینجو با ذکر این بیتحق
                  می به زر وریدم  ۀپیمان          فرو ان دو ینه ز کوی می

                    وریدم   دردسرزر دادم و                و اکنون ز ومار سرگران  
-ممی« ایهام کنمایی»حقیقی و کنایی آن برای باد  به تعری   گرد  ۀبا دو نتیج« دردسر»و تحلیل تعبیر ایهامی 

 ماعر بمه اممر « به زر برابر کردن»و داستان »افزاید: ( و در ادامه و در مثالی دیگر می167: 9711جو، پردازد )حق
 د  شان داد  گفته بود، ه  در این بیت با چنین صناعتی ن عمدحی که برای امیر مؤمنان  ۀپاد ا  صفوی به عنوان صل

 :است
             «بردا تی و به زر برابر کردی                           اعر که به واک ر  برابر  د  بود 

 (164)پیشین:                                                  
تغییر پیدا کرد ؛ چرا که به « هامیای ۀکنای»جو( به حق ۀ)در مقال« ایهام کنایی»در این نو تار اّما نام این  گرد از 

رسد صناعت کنایه و ترکیخ کنایی در این  گرد، مقّدم بر ایهام است  به تحلیل مصرع دّوم بیت زیر دّقمت نظر می
 کنید:

               ، هرچه باد باد دل به باد دهمن نیز                             دوش آگهی ز یار سفر کرد  داد باد 
 (914)پیشین:                                                  

 است؛ در مصرع دّوم بیت باال کنایه« دل به باد دادن»م ترکیخ 9
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 در این بیت ایهام دارد:« دل به باد دادن» ۀم کنای1
   سپردن دل به باد9                                                                                                                    

 
 ایهام                      دل به باد دادن                  کنایه             
 

 ه فنا سپردن آن نظر کردن از دل و ب  صرف1                                                                                                  
 ایهامی ۀکنای                         

  ود حاصل می« ایهامی ۀکنای» گرد آمیغی « ایهام»و « کنایه»م از اّتحاد دو  گرد 7
 

ه  کنایه است و ه  ایهام؛ و ایمن « دل به باد دادن» ود، ترکیخ که در تحلیل این تصویر مشاهد  می چنانه 
ویال وواهد  د  میزان ممزوج  ۀین دو  گرد بالغی سبخ پرورش تخّیل و گسترش گستر دن اتنیدگی و یكیدره 

بودن آن توّجه ای است که اگر هر یک از وجو  صناعی آن نادید  گرفته  ود و به وجه آمیغی دن این  گردها تا انداز 
ه است، پس ایهام موجود در آن چمه فقط کنای« دل به باد دادن»نشود، تحلیل ما ابتر وواهد بود  اگر بگویی : ترکیخ 

-طور نیز میک  اینبودنش تردیدی وجود دارد؟! دست ود؟ و اگر بگویی  ترکیخ مزبور ایهام است، آیا در کنایهمی

، ایهام موجود در آن را نیمز درک یابند و ووا  سوای دریافت کنایهاین ترکیخ را درمی ۀتوان گفت که عوام فقط کنای
 کنند  می

رغ  آن است که باید توّجه دا ت که )علی« 9ایهام»جا و در مورد  گرد ذکر در این ۀظری  و بایست ۀاّما نكت     
دل بمه بماد »هما )مثمل هممین یابد، بلكه در ترکیختصّور( این عنصر بالغی تنها در سطح واژ  ظهور و حضور نمی

بهمر  « لفمظ» ۀت که قدما در تعری  ایمن  مگرد از واژنیز امكان بروز و بردا ت آن وجود دارد  درست اس«( دادن
رفتمه اسمت )ممثاًل در کمار ممیبا تسامح به« لفظ» ۀاند، اّما باید عنایت دا ت که در کتخ بالغی پیشینیان واژگرفته

که جناس مرّکخ و مرفو از مشمابهت بمین المعنی در     در حالیاند: مشابهت دو لفظ مختل تعری  جناس گفته
ممن  ۀمنصور دم/ در رگ و در ریش ۀگیرد، نه یک لفظ و یک لفظ: ساقی از آن  یشفظ و چند لفظ صور  میچند ل

 صور دم( 
 توان دو مفهوم )ایهام( متفاو  بردا ت کرد:  در مصرع دّوم می« بر باد رفتن» ۀدر بیت زیر از کنای     

 (911/ 4) رود به بادباد  به دست با د اگر دل نهي به هیچ       در معرضي که تخت سلیمان 
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ل »در نخستین مفهوم، از این کنایه، معنای        مود و در مفهموم استنباط می«  دن و ضاید و زایل گردیدن ت 
سوار  دن تخمت سملیمان بمر » ود، معنای ای آن ساطد میدیگر که از ژرفای بیت و زیرساوت مذهبی م اسطور 

 «  باد
 تحلیل ترتیبی و نموداری این  گرد در بیت باال بر این قرار وواهد بود:     

 است؛ در مصرع دّوم بیت باال کنایه« بر باد رفتن»م ترکیخ 9
 در این بیت ایهام دارد؛« بر باد رفتن» ۀم کنای1
 

ل 9                                                                                             دن و ضاید و زایل گردیدن   ت 
 

 ایهام                          بر باد رفتن                          کنایه       
 

   سوار  دن تخت سلیمان بر باد1                                                                                                 
 

 ایهامی ۀکنای                                  
  ود حاصل می« ایهامی ۀکنای» گرد آمیغی « ایهام»و « کنایه»م از اّتحاد دو  گرد 7

  ود،که )مغفول واقد  د  و( در بروی از موارد مشاهد  می« ایهام»جالخ در وصو  عنصر بدیعی  ۀاّما نكت
 ود در بروی واقد  د  )تأکید می« ایهام»این است که سوای تفاو  معنا، هیأ  دو ٌبعد مختل  واژ  یا ترکیبی که 

، از «دست دادن»موارد( از لحاظ محسوس و معقول بودن نیز متمایز است؛ برای نمونه در بیت زیر، ترکیخ ایهامی 
ظر، امری معقول است  از دیگر سو، این ترکیخ به معنای یک سو به معنای حاصل  دِن امكان است و لذا از این من

 با د:دراز کردِن دست کمک است که امری محسوس می
 (997/ 4ش و یارّي ناتواني داد )دست دادتنش درست و دلش  اد باد و واطر ووش            که 

عت کنایه نیز هست  اگر در ایهامی مختص به دووجهی بودن صنا ۀالبته این دوُبعدی بودن ایهام در  گرد کنای
تعری  کنایه دّقت کنی ، این صناعت عبار  است از ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر و ایمن دریافمت از طریمق 

گیرد  لذا در این  گرد باید بتوان هردو معنی الزم و ملزوم را از عبار  دریافمت  انتقال از الزم به ملزوم صور  می
او باز  ۀدر ظاهر قضیه، واقعًا در وان« فالنی باز است )الزم( ۀدِر وان» ۀ)برای مثال کنایظاهر کنایه باید راست با د 

ممكمن اسمت « دست دادن» ۀ ود(  در همین کنایباز بودن در وانه القا می ۀنوازی )ملزوم( به واسطاست و مهمان
وم( از طریمق دراز  مدن دسمت واقعًا کسی دستش موجود با د )الزم( و معنای کنایی آن فراه   دن امكان )ملمز
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-های نغز و ظریفی میایهام ۀ)الزم و ملزومی آن( دستمای  ود؛ لذا این دووجهی و دوبعدی بودن کنایهحادث می

ظاهر « دست موافقت و کمك دراز کردن» ود  در این بیت،  ود که در بررسی  گردهای ترکیبی بدان پرداوته مي
آمیزنمد و جاسمت کمه کنایمه و ایهمام درهم  ممیمعنای ملزومی آن  این« انحاصل  دن امك»و الزم کنایه است و 

 زایند تصویرهای متفاوتی می

 تحلیل نموداری چند نمونه. 1. 2  
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 ایهامی ۀهای جدولی شگرد کناینمونه . 2. 2

تصمویرهای  ۀدر این بخش، جهت پرهیز از درازگویی و نیز اثبا  حضور این  گرد در سراسر دیموان و بدنم     
 ها در قالخ جدول ارائه وواهد  د  حافظ، نمونه

 

 نایهک
 نشانی ایهام

 بیت غزل وجه ملزومی وجه الزمی

 صفاي باطن و تطهیر نفس دروشندگي و رو ني ظاهر با صفا بودن
3 9 

917 3 
 1 1 ایمان وود را به باد قدم در را  ورابا  نهند ورابا  کردن

 9 61 افتادن و اسیر  دن مبتال و عا ق  دن افتاد  بودن
 4 93 رفتن از بِر وویشاوندان هوش  دنبي از وویش رفتن

 ووش نشستن نقش بر کدو
-ووب در کدو نقش بستِن جلو 

 هاي ساقيها و  یو 
هاي رنگارنگي که در روي کدوي نقش

 کردند راب رس  مي
71 4 

 9 71 گمرا   دن دل گ   دن دل از را  افتادِن دل

 هوا در معني جو محّخ و دوست هوادار
47 1 
936 1 

 3 47 پاد ا  بسته به جهاندل جهاندار

 ووش درکشیدن
رویي و تحمل بار تقدیر با ووش

 رضایت
 4 44 دم درکش و واموش باش

 1 14 دستبیهود  و  یا بیچار  و تهي مست و مدهوش وودبي
 1 66 بوییدن ادعا و عرض اندام کردن دم زدن
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 نایهک
 نشانی ایهام

 بیت غزل وجه ملزومی وجه الزمی
 6 11 دل؛ صفت فاعلي مرکخ ۀکشند نغز و زیبا کشدل

 1 61 نشینان چش  )در بیت(گو ه گزینعزلت نشینگو ه
 9 31 ا تبا  کردن و به گنا  افتادن از را   هر وطا رفتن از را  وطا رفتن

 مقاومت و استقامت کردن دا تنپاي
صفت براي تحمل )در بیت(: تحمل 

 دارپاي
37 9 

 91 14 بردن آبروِي     بردن رونق و طراو  کاِر     بردِن آِب    
 1 991 هوایی، آرزومند گیر، به هوا پرند اوج هواگیر
 3 994 بوییدن و نفس کشیدن سخن گفتن دم زدن

 1 991 سردرد و صداع حاصل از وماري رنج و عذاب کشیدن دردسر کشیدن

 گزینولو  و عزلت گیرگو ه
 چش  ۀکمان ابرو یا گو 
 )در بیت(

993 1 
914 4 

 1 911 ولد کردن یا مجذوب کردِن     بردن از    گوي سبقت  از دسِت     بردن

 ویران، تبا  یا رسوا  دن مست و الیعقل  دن وراب  دن
971 1 
931 1 

 9 973 رو بر واك راِ      نهادن قرار گرفتن بر سِر راِ      رو بر رِ      نهادن
 1 971 بدون چشمدا ت کار کردن بصار  و بدون دّقت    بي نظر کار کردنبي

 6 931 حرار  پذیرفتن  دن، رونق یا سرحالرواج گرم  دِن    
 6 917 بینا )مقابل کور( اهل بصیر  و نظر نظرصاحخ

 3 191 و واطر ناس باطن وریا و ناپاك  ناسروي  ناسقلخ
 1 196 استنشاق کردن )در بیت( رحل اقامت افكندن فروکش کردن

 بالکش
 رنجبر و زجرکشید 

 فاعلي()صفت 
 بالي جان بودن

 )صفت مفعولي(
173 1 

 1 144 فو  کردن پیشگیري از ورود اغیار درفراز کردن
 1 111 نترسیدن سرد و پریشان  دندل دل بد کردن

 1 169 ا ك ریختن بیداري کشیدن ستار   مردن
 4 116 کشید   د  با دست دسِت   را گرفتن و کشیدن دستكش  دن

 91 113 با سر رفتن یافتنپایان  به سر  دن
 1 796 برآوردِن سر فخر فرووتن سر کشیدن

 3 793 در کا انه بودن آراسته و به قاعد  سامان بودنبه
 7 793     را بر واك را  رها کردن مقدار کردِن    بیچار  و بي     را بر واك گذا تن
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 نایهک
 نشانی ایهام

 بیت غزل وجه ملزومی وجه الزمی
 4 793 نفس دادن فریخ دادن دم دادن

 7 717 ریزيا ك داريزند   خ وروز اوتر  مردن خ
 4 716 گشاد  و زیباتر  دن چهر  رخ و روي نمودن چهر  گشودن

 3 713 پو ياغماض و چش  وفتن دید  بر ه  نهادن

 وارسته و بري از غل و غش پاکباز
ونیست وود را پاك کسي که هست

 باوته است
747 7 

 ظاهري دامنپاکیز  بودن  پارسا و عفی  دامن و تر دامن بودنپاك
747 4 
746 91 

 4 743 سیا  )در بیت( آ فته،  یفته یا دیوانه سودازد 
 3 741 لقخ امیر تیمور گورکان کام و دولتیاربخت قرانصاحخ

 1 711 صافي و تابندگي )در بیت( رنگرو و یكیك دلپاك
 3 761 سیا  دیوانه و عا ق سودایی

 3 733 وارج  دن از انتظام تاب و نوا  دنبی از پرد   دن
 1 717 کار بیهود  انجام دادن رسوا کردِن وود بر آب زدن نقِش وود

 9 419 تكان دادن و جنباندِن دامن اعراض، ترک و رها کردن دامن افشاندن
 1 419 سبو ۀکنندحمل وور راب سبوکش

 3 477 در وواب نبودن هو یار و صاحبدل بودن بیدار بودن
 7 416 موسیقی سخن گفتن ۀدر پرد ومخفی سخن گفتنپنهان سخن گفتندر پرد  

 1 433 دیواِر کوتا  میخانه )در بیت( مفلس و مورد طعن بودن کوتا  بودِن دیوار
 9 419 وقد و وقار نهادن گزینش و نشان کردن چش  کردنبه

 3 419 افتادِن سِر عا ق در پای محبوب کشته  دن افتادن سر در پا
 6 417 معشوق ازلی ابدی گرد، روسپیآوار ، دور  هرجایی

 
های حافظ سر ار است های جدول )که با بررسی گذرا و پراکند  ترسی   د (، تصویرهای غزلبر اساس داد 

دهد؛ ایهامی؛  گردی رازناک، منعط  و چندمعنا که اقلی  تخّیل را نیز پرورش می ۀاز حضور صناعت ترکیبی کنای
عنوان یک واحد هنری چیزی است چند معنایی و قابل ه  برهان دیگری است بر این مدعا که: دیوان حافظ بهو این 

آموزد که در هنر رمزهایی هسمت و های ذهن ما  این چند معنایی بودِن هنِر حافظ به ما میانعطاف در برابر فعالیت
-د و بر روی ه  هنری که مطلقًا فاقد رمز با د، نمیهر هنرمندی به ناگزیر مجموعه رمزهایی در کار وود نهفته دار

 ( 39و  31: 9711توان یافت ) فیعی کدکنی، 
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 گیرینتیجه .3

جایی که وواجه در  ود و از سوی دیگر از آنفه   دن  عر حافظ میگسترد  از  گرد کنایه سبخ عامه ۀاستفاد
اند، حضور فراوان این  مگرد، ایهام در زبان فارسي گرفته  اعرانی قرار دارد که بیشترین بهر  را از  گرد بدیعي ۀزمر

قابلّیت ووانش در ُبعدهای متمایز، تكثیر معنی و تزاید تصویر را به  عر او بخشید  است؛ این بعد از  عر حافظ که 
د  و  ود  اّما حافظ به این بسند  نكرپسند  دن  عرش میطلبد، موجخ واصهدرک و دریافتش تأمل بیشتری را می

اند )کنایه: دانمش بیمان، و با درآمیختن این دو  گرد منفرد بالغی که هریک متعّلق به اقلیمی مجزا از دانش بالغت
 کدام نیست! آفریند که ه  این است و ه  آن، و در عین حال، هیچایهام دانش بدید(، صناعت ترکیبی جدیدی می

یر چشمگیری بر ساوتمان تصویرهای او دارد و یكمی از ین  گرد آمیغی در سراسر دیوان وواجه حضور و تأثا
گیری حافظ از این عنصر بدیعی بما  اعر به  گرد ایهام است  در واقد، میزان بهر  ۀهای آن توّجه بیش از اندازسبخ
یک از  اعران پیش و پس از او قابل سنجش نیست و از این منظر، او در بین تمام  اعران زبان فارسی سمرآمد هیچ

 ان کمتر نشانی از تصویرهای ۀ(  با این توضیح، بسیاری از  اعرانی که در ساز313: 9713ست )میردار رضایی، ا
- اعرانی که در ساوت تصویرهای ۀوود از محدود ود )مثل  اعران سبک وراسانی(، وودبه گرد ایهام دید  می

طور که ذکر  د، حافظ روند  اّما همان، بیرون میگیرندایهامی بهر  می ۀ ان از صناعا  ترکیبی و واصه  گرد کنای
 ای دارد ( جایگا  ممتاز و ویژ 1گیری از این  گرد )و دیگر  گردهای ترکیبیدر بهر 

  

                                                             
 ( 9711جو و میردار، )حق« سازکش  و تكامل یک صناعت سبک» هنگا  کنید به مقال  1
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 هایادداشت
-که )ظاهرًا مغفول واقد  د  و( در  عر حافظ نیز فراوان مشاهد  می« ایهام»جالخ دیگر در وصو  عنصر بدیعی  ۀم نكت9

واقمد  مد  )در برومی مموارد( از « ایهام»است که سوای تفاو  معنا، هیأ  دو ٌبعد مختل  واژ  یا ترکیبی که  ود، این 
، از یک سو به معنمای «درِد سر»لحاظ محسوس و معقول بودن نیز متمایز است؛ برای نمونه در بیت زیر، ترکیخ ایهامی 

ن منظر، امری محسوس است  از دیگر سو، این ترکیخ بمه کند و لذا از ایسر احساس می ۀدردی است که انسان در ناحی
 با د:معنای گرفتاری و مخمصه است که امری معقول و نامحسوس می

 (914کشی جانا گر  مستی ومار آرد )پیشین:  دردسرچو مهمان وراباتی به عّز  باش با رندان        که 
کمه « بو»و « مهر»، «سودا»هایی چون گوا  این مّدعا با د؛ واژ  تواندهای پرتكرار حافظ نیز میمروری بر دیگر ایهام     

 اند:کار رفتههای وواجه با دو معنا و دو ُبعد حّسی و غیرحّسی بهغالبًا در غزل
 

 هوی و هوس )معقول(                                              
 سودا

 سیاهی )محسوس(                                                 
 

  محّبت )معقول(                                   
 مهر

 وور ید )محسوس(                                   
 

 مشام )محسوس(                               
 بو  

 آرزو )معقول(                                   
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ل تصوير از سبک خراسانی تا سابک هناد  باا تکیاه بار فرآيند تکوين و تکام  (1341  )-----------------
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