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 چکیده

 یاز عوامل اثرگایار  یکیاثرگیار هستند.  ،یزیانگ الیو خ ییبایعالوه بر ز یادب ةمتون برجست غالباً
حااف،،   اتیا آن اسات. در غزل  یریپی لیمتن و تیو یبودن معنا یمتون، چندبُعد نیو بالغت کالم در ا

را  زیمتماا  یمعناا چند  ایبه دو  یریپی لیتیو تیهستند و ظرف  یکه چندوجه شود یم دهید یاریبس اتیاب
 که حااف، باا چاه ابزارهاا،     شود یمسئله پرداخته م نیبه ا یلیتحل ا یفیمقاله، به رو، توف نیدارند. در ا

حااف،   ةاستفاد ایاست و آ سخنش را ذووجوه، چندمعنا و سرانجام، اثرگیار کرده ،یداتیشگردها و تمه
حااف،   یاز شاگردها  ینشان داد که برخ ها یبررس ةجیاست! نت بوده یآگاهانه و تعمد دات،یتمه نیاز ا
اساتفاده از   ،ییناماتن، عبارتناد از: اساتفاده از کلماات چنادمع      یندگیو زا ییمعنا یها تیظرف جادیدر ا
 یکالم به سبب ساختارها یمختلف در بافت کلّ یشناور بودن معناها ،ییتازة معنا یدر بسترها ها هیکنا

 یهاا  بیا ترک لیامکاان تباد   رها،یباودن مرجاع ضام    ینادوجه چ ایدو  لیمعنا به دل قیتعل ،یخاص نحو
 ةاساتفاد  نکاه یا گری. دیدروحدت، نکره و مص یاهایمختلف  یها تیو استفاده همزمان از ظرف یاضاف

کاار و آگاهاناه و هدفمناد باودن      نیا تعمّاد او در ا  انگریمتعدد، ب اتیشگردها در اب نیمکرر حاف، از ا
 .است یدر شعر و داتیتمه نیحضور ا
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 مقدمه

، و زبان در هار دو  «چگونه گفتن»و هم مطرح است  «چه گفتن»ادبی، هم خلق آثار در 
 شاود،  یما تلقای   اندیشه و معنا بیان محملی برای زبانوجه، دخیل و درگیر است. آنجا که 

یاباد.   یما و اندیشه هرچه باشد، در قالب زبان بروز و ظهور  است «چه گفتن» به حوزة ناظر
های مختلف  یتظرفو  ناتبه زبان و امکانیز بیشتر  «چگونه گفتن»بُعدِ دیگرِ موضوع، یعنی 

 گیاری آثاار ادبای،    در روناد شاکل   اسات. وابساته  آن زنجیری، زبرزنجیری و پیرازنجیری 
و  تار  گساترده  ،ر انادازه امکاناات زباان   . ها های گوناگون در جریان اسات  نسبتجهانی از 
در ساطوح گونااگون و باا     به همان اندازه امکاان خلاق آثاار برجساتة ادبای      تر باشد، متنوع
شاعران استعداد و نبوغ  همچنین، بسته به میزان .یابد افزایش می های مختلف بالغی ظرفیت

کشاف و اسااتفاده از امکانااات   ی آنااان،هاا  تجربااهگان و درجااة افاالت و عمااق  نویساند و 
شاود و ایان    یما برایشان ممکان   ،ها در سطوح مختلف و روابط چندالیة آنزبانی گستردة 

ا تاریز، فرهنگ، میهب و دانش گیشاتگان و معافاران   یی آنان بآشناهمه، بسته به میزان 
. بناابراین،  ی ادبای خواهاد شاد   هاشااهکار آثار برجسته و یاا حتّای   منجر به آفرینش  ،ها آن
هاای   و داناش  با تکیاه بار نباوغ فطاری     ،شاعران و نویسندگان بزرگتوان ادعا کرد که  یم

نیاز تمهیادات و ابزارهاای     هاای آن و  یات ظرفویژه با تسلط بار زباان و    خویش، به اکتسابی
 و امکاناات  هاا  باا شاناخت ظرفیات    کاه  چناان  اناد؛  رسیده «یآگاه متن»درجاتی از  به ادبی،

 .اند آموخته نیز فحی  از آن را ةراز استفاد مختلف زبان،

باودن ابیاات و    یچندبُعد ،حاف، شعر ثرگیارا حال آشکار و در عینهای  یکی از مؤلفه
کاه مخاطاب پاس از چنادین باار       ای گوناه باه  ، هاسات  آن ه درشاد  تعبیاه  های معناایی  الیه

له باعا   ئیاباد و هماین مسا    معنا دست میشکل و هایی در حوزة  باز هم به کشف خوانش،
انگیازة مراجعاة    و همواره به عنوان متنای پویاا و زایناده،    نداندشده  شود که متن را تمام می

ز نشااندن کلماات پهلاوی هام مفهاومی      او غالبااً ا »در واقاع،   مجدد به آن را داشاته باشاد.  
ایهامی  به طوری که به موازات معنی فری  جمله، انگیزد، پوشیده و گریزان در ذهن برمی

. البته حااف، در هماة ایان    (33: 6838ی، )دشت «آید آفریند و مفهوم دیگری در ذهن می می
آفرینی باین   ناسبدر حیطة استفاده از کلمات چندمعنا و تکم  ها پیشتاز نیست و دست ینهزم

حاال، بایاد گفات     (. با این 66: 6833پور،  )ر.ک؛ غنی اند دانسته خاقانی را پیشرو او الفا ،
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تفاوتی عمده در سبک و سیاق کالم این دو شاعر وجود دارد که در مقالاة دیگاری بادان    
آفرینای   توان گفت که تال، عمدة خاقانی فرف تناسب جمال میا  بهخواهیم پرداخت. اما 

ساازی، معماواًل باه بُعاد معناایی زباان تسارّی         شود و در شعر او، ایان تناساب   ین الفا  میب
شاود، اماا حااف، باه دلیال بساامد بااالی اساتفاده از          یاباد و در ساط  آن متوقاف مای     نمی

ای منحصاربه فارد دسات     های مختلف چندمعنایی کاردن ماتن، باه سابک و شایوه      ظرفیت
گشاید و  یمهایی در دو بُعد شکلی و معنایی زبان  یچهزمان، در است، به طوری که هم یافته

ی ها خوشهآفریند که از آن به  های مختلف می ی از تداعیچندبُعدمانند و  ساختاری خوشه
 اند: گر یاد کرده یتداع

ها کلمه  گر، کلمه یا کلماتی است که کاربرد آن یتداعهای  منظور از خوشه»
یا معنا و مفهوم کلمه یا کلماات دیگاری    آورد و یا کلمات دیگری را با خود می

های سبک شخصی حاف، کاه باعا     کند. یکی از ویژگی را تداعی و احضار می
گیاری از ایان    ، بهاره  یگی در بافت کالم او شدهچندالتنیدگی، استحکام و  درهم

)طهماسبی، « هایی است که در خدمت آن قرار دارند کارگیری آرایه کاربرد و به
6836 :8.) 

 ینه و هدف پژوهشپیش

و مقااالت   هاا  بیی در کتاا هاا  بحا  یی از چندمعنایی بودن ابیات حاف، ها جنبهدربارة 
( باه  6838) از کوچاة رنادان  کوب در کتاب  ینزرّاست؛ از جمله عبدالحسین  مختلف شده

اسات. علای دشاتی نیاز در      یی در شعر حاف، اشااره کارده  چندمعنافورت گیرا به ایهام و 
گزینی کلمات و معناآفرینی در دیاوان حااف،    ( به خافیت به6838) ف،نقشی از حاکتاب 

هاا   ی زیر نیز ضمن توضی  ابیاات، باه معناهاای مختلاف آن    ها بکتااست. در  اشاره نموده
(، تقای پورناماداریان در   6837) ناماه  حاف،ءالدّین خرمشاهی در کتاب بهااست:  اشاره شده
 شاا  نباات حااف،   ی در کتااب  خاالق  گار برز(، محمدرضاا  6838) گمشدة لب دریاکتاب 

(، سایّد محماد راساتگوفر در    6836) فادای ساخن عشاق   (، حسن انوری در کتاب 6833)
ینی و آقاحسا (، حساین  6838« )هاای حااف،   مهندسای ساخن در ساروده   »ای با عناوان   مقاله

ایهاام در شاعر   »(، علای حیادری در مقالاة    6833« )فراتار از ایهاام  »فاطمه جمالی در مقالاة  
(، حمیاد  6833« )دو ایهاام نویافتاه در حااف،   »ناوبر در مقالاة     (، احمد شوقی6839« )حاف،
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پاور و ساودابه    (، احمد غنای 6836« )رویکردی به ایهام در غزلیات حاف،»طاهری در مقالة 
« ی آن در اشاعار خاقاانی و حااف،   هاا  گوناه بررسای و مقایساة ایهاام و    »رضازاده در مقالاة  

مشتی است از خروار و بررسای آنچاه درباارة شاعر حااف، نوشاته       ها  ( و... این نمونه6868)
حال، نتیجة جساتجوها حااکی از     تواند موضوع پژوهش مستقلی باشد. با این شده، خود می

ای دربارة شگردهای خاص حااف، در چنادمعنایی کاردن     یژهوآن است که هنوز پژوهش 
ورت متمرکاز درباارة ایان    است و هیچ یک از متون یادشده نیاز باه فا    متن به ثبت نرسیده

اند. مسئلة افالی ایان پاژوهش بررسای شاگردهای حااف، در        مسئله بح  و بررسی نکرده
نگاری، باه توضای  و     ا توفیفی و باا جزئای   چندمعنایی کردن متن است و با روشی تحلیلی

 پردازد. تبیین دقیقی از علل چندمعنایی شدن ابیات حاف، می

 . مفاهیم تحقیق1

 تحلیل ابیات ناگزیریم به چند افطالح ضروری اشاره کنیم.پیش از ورود به 

 الف. ایهام یا چندمعنایی

اناد کاه پاس از نقاد و افاالح آن،       قدما تعریفی ناقص و محدود از ایهاام ارائاه کارده   
توان پی برد که گسترة ایهام بسیار بیشتر از محدودة آن در بالغت سانّتی اسات. محماد     می

تاوان آن را ایهاام    چندمعنایی که مای »کند:  م را چنین تعریف میراستگو با نگاهی تازه ایها
نیز نامید، این است کاه ساخن پاییرای دو یاا چناد       "چندمعنایی"توازی یا به فوت مطلق 

 "یص  السکوت علیاه "ای که با هر یک از آن معانی، سخنی درست و  معنی باشد، به گونه
کناد؛ مثال:    هایی تعریاف مای   م زیرشاخه(. وی برای ایها69: 6876)راستگو، « به شمار آید

ا سااختاری، ایهاام    ای ایهام توازی واژگاانی، ایهاام تاوازی سااختاری، ایهاام تاوازی ساازه       
 (.83خوانی و ایهام کنایی )ر.ک؛ همان:  استخدامی، ایهام چندگانه

 ب. معنا

ائاه  ای از معناا ار  یچیاده پشناساان تعااریف متفااوت و گااه      شناسان و روان فالسفه، زبان
یاین دوگاناة   تبتوان به نظریة مصداقی، نظریاة تصاوری،    یمها،  ترین آن که از مهم اند کرده
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ة پیرس و مثل  معنایی آگادن و ریچااردز اشااره کارد )ر.ک؛     شناسان نشانهسوسور، مثل  
؛ سااعید، 666ااا681: 6866؛ ساایبیاک، 88ااا66: 6837، سااجودی؛ 78ااا33 :6836آلسااتون، 
توان پییرفت  یم(. اما به طور کلی، 683ا77م.: 6631ریچاردز، ( و آگدن و 31ا8م.:  8886
شاود   شود که از ادای لف، و عبارت اراده می در عرف مصطل  به چیزی گفته می»که معنا 

 (.37: 6868پور،  )بیگ« کند و یا با شنیدن لف، و عبارت، به ذهن شنونده خطور می

و آنچاه در اداماة بحا      اناد  دهدااز سخن حاف، به دسات   شناسان حاف،براساس آنچه  
هاای   یاه ماآگااه اسات کاه عاالوه بار       توان پییرفت که حاف، شاعری متن یمخواهد آمد، 
و سنت اسالمی و نیز تاریز، فرهنگ و اندیشاة ایرانای دارد، آرا    قرآن کریمفراوانی که از 

 معافار فیلسوفان، عارفاان و شااعران    ها و حافل فکر و ذوق بسیاری از مفسران، یشهاندو 
نظیر، به خلاق سابکی    است و با تسلّطی بی خود و پیش از خود را نیز به بهترین وجه آموخته

 است. فرد نائل آمده به شخصی و منحصر

 . بحث و بررسی2

کاه   داردبه طور خاص وجاود   کالمیاری در زبان به طور عام و ساختار بسهای  ظرفیت
آن، کاالم را   تباع یی و باه  چنادمعنا را دو یاا  ویژه متن ادبای  ب توان متن،  یمها  آن شناختبا 

ته باشاد،  شا یی متعدد دامعناهای  . کالمی که الیهکردبیشتری مؤثر و جیّاب  مخاطبانبرای 
ی اثرگایار ، در مختلاف معناهاای   کشاف کند و لیت ناشای از   یمذهن را به خود مشغول 

یسات، بلکاه ساازمانی    ن دهساا ی بافتی هنراثر : »اند گفتهکه  ؛ چنانداردیم مستقمتن نیز تیثیر 
وارن،  )ولاک و « ی چندگانه داردها نسبتها و  ین الیه که معنیچنداست با  مرکّب سخت
6838 :66.) 

اسات )ر.ک؛  « زدایای  ییآشانا »یک راه نسبتاً آسان برای جیّاب و ماؤثر کاردن ماتن،    
بینایم،   میها که در زبان روزمرّه  زدایی ییآشنا( و باید گفت غالب این 66: 6838ایگلتون، 

گیرند، اما در یک متن ادبی  معموالً به فورت خودکار و بیشتر بر مبنای تصادف شکل می
ة آگاهی خالق آن اثر از امکانات گساتردة زباان   دهند نشانفاخر، تکرار این اتفّاقات زبانی، 

خواهیم بدانیم که حااف، بارای    فرض، حال می هاست. با این پیش تعمّد در استفاده از آن و
اسات. بایاد گفات برخای از ایان       هاایی اساتفاده کارده    دمعنایی کردن متن، از چه رو،چن
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ها ناظر به اقتضای حال، شرایط و زمینة سخن هستند و در حیطة علم معانی یا باه   ییچندمعنا
هاا   ، دانش کاربردشناسی قابل بح  هستند. بنابراین، در ایان مقالاه باه آن   شناسان زبانتعبیر 

 مثالً در این بیت:شود؛  ینمپرداخته 

 مساالمانان ماارا وقتاای دلاای بااود    »
 

 «که با وی گفتمی گر مشکلی باود  
 (.868: 6837)حاف، شیرازی،         

است، اما منظور او بیان اندوه و اظهار ناخرساندی   ای خبری استفاده کرده شاعر از جمله
هیاداتی بالغای   رسانی. گیشته از مواردی از این دسات ا کاه تم    است، نه بیان خبر و اطالع

یی چنادمعنا های حاف، در خلق جمالت  دارند و مورد استفادة بیشتر شاعران هستند ا رو، 
 توان در موارد زیر برشمرد. یمرا 

 ی دو یا چندمعناییها واژه. استفاده از 2-1

یکی از امکانات زبان که در آثار ادبی ا خافّه شعر ا بسیار مورد توجاه اسات، وجاود      
، در هار زباان،   هاا  واژههاا مفاروض اسات. ایان      یا چند معناا بارای آن   کلماتی است که دو

حضوری چشمگیر دارند و یکای از علال افالی فهام متقابال اهال زباان، اساتفاده از ایان          
تاوان گفات وجاود     شناساانه نیاز مای    کاه از بُعاد زباان    هاست؛ چناان  معنایی ها و هم مترادف

 یافته است: تکامل زبانهای هر  یتکلماتی که طیف معنایی دارند، از خصوفیات و ضرور

شد؛ زیرا ماا   اگر امکان چندمعنایی در زبان نبود، بار حافظه بسیار سنگین می»
ای داشته باشیم و آن را  مجبور بودیم برای هر موضوع قابل درکی، واژة جداگانه

در نظام واژگان خاود وارد کنایم. بارخالف اعتقااد کساانی کاه وجاود کلماات         
دانند، باید باه خااطر داشات کاه پدیادة چنادمعنایی در        زبان میچندمعنا را عیب 

 (.888: 6839)باطنی، « ای دارد اقتصاد زبان نقش ارزنده

هاای معناسااز در شاعر فارسای، ناشای از       ظرفیات عالوه بر این، باید گفات بسایاری از   
 ی عربی و بعضاً ترکی و مغولی در این زباان اسات؛ ماثالً   ها بو ترکی ها واژهحضور برخی 
و... که حتّای در ماواردی،   « سفینه»، «غصّه»، «عین»، «قلب»، «عهد»، «فرفت»کلماتی چون 

اند، باه عناوان ابازاری خالقاه و بارای غناای زباان         ای نیز یافته در زبان مقصد، معناهای تازه
 اند. فارسی به خدمت هنرمندان درآمده
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(، اماا  77: 6838کاوب،   اسات )ر.ک؛ زرّیان   هنر عمادة او را ایهاام دانساته    کوب ینزرّ
یکی از نقاط قوّت شعر حاف، نسبت به شاعر بسایاری از شااعران     افزون بر این، باید گفت:

پاردازی چاون خاقاانی ایان اسات کاه حااف، عاالوه بار اساتفادة            یهاام اگرا و یاا حتّای    فُرم
هاای متعادد در بروناة زباان، ساط  معناایی و دروناة زباان را نیاز باه            ظرفیات حداکثری از 

عظمت هنری حااف، در ایان اسات کاه در عاین      »است و  های گوناگون پرور، داده یوهش
، بلکاه مقادم   فرونگیاشاته کوشی هنری و رعایت لف،، جاناب معنای را    سخنوری و سخت

 (.38: 6837)خرمشاهی، « است داشته

اکنون به چند نمونه از ابیاتی که به واسطة استفاده از کلماات چنادمعنایی، باه معناهاای     
کنیم. عمدة تمهیادات و فانایعی کاه در ایان بخاش       پییر هستند، اشاره می یویلمختلف ت

الایّهن نباودن    است، در علم بالغت با عنوان ایهام قرار دارند که باه دلیال خاالی    کار رفته به
گایریم و تاا حاد ممکان در توضای  ابیاات، باه         هاا درمای   مخاطبان، از آوردن تعریف آن

 کنیم. نظران استناد می ی فاحبها گفته

 در بیت:

 ایام  ما در پیاله عکس ر  یار دیده»
 

 «ماا  مـدام خبر زِ لیت شارب   ای بی 
 (.688: 6837)حاف، شیرازی،        

ایهاام دارد: الاف(   « شارب مادام  »، ترکیاب  «مادام »با توجه به معناهاای دوگاناة کلماة    
 «چاه، مادام و مداماه یعنای شاراب     »نوشای. ب( نوشایدن شاراب؛     نوشیدن ماداوم، همیشاه  

 گارفتن (. حاف، در ابیات دیگری نیز این کلمه را باا در نظار   618:6ج ، 6837)خرمشاهی، 
 است: کار گرفته هر دو معنا به

 بااا محتساابم عیااب مگوییااد کااه او نیااز  »
 

 «است مدامپیوسته چو ما در طلب عیش  
 (.666: 6837)حاف، شیرازی،                  

 کمر کوه کم است از کمار ماور اینجاا   »
 

 «پرسات  ای بااده  مشومید از دَرِ رحمت ناا 
 (.683)همان:                                        

ای مست بادة عشق، با وجاود نااتوانی، از   »معنای اولیة مصرع دوم بدین فورت است: 
، «ناامید از دَرِ رحمت مشاو »(. جملة 19: 6833)برزگر خالقی، « بخشایش الهی ناامید نبا،



 8271ر بها، 97شمارة ، 32سال  پژوهیادبی؛متن 81

کاه  « مشاو »( است، اما با توجه باه فعال   98)الزمر/  اهللِ رَحمَةِالَتَقْنَطُوا مِنْ ترجمة فارسی 
ای نیاز   نیز گرفت، مصارع دوم معناای تاازه   « رفتن» یمعنبه « شدن»توان آن را از مصدر  می
« تاوان کمکای گرفات و هام فعال تاام )  مارو، باازمگرد(         را هم می "مشو" فعل»یابد:  یم

 (. یا در این بیت:678: 8، ج 6868)حمیدیان، 

ــان نظــرجااان فاادای دهاانش باااد کااه در  »  ب

 
 «نبسـت ی جهان خوشتر ازین غنچه آرا چمن 

 (.683: 6837)حاف، شیرازی،                       

ءالدّین خرمشااهی باه   بهاتوان اضافة تشبیهی دانست، اما  را می« باغ نظر»در مصرع اول، 
ی، خرمشااه  اسات )ر.ک؛  در شایراز قادیم دانساته   شیرازی، آن را نام محلّی  نقل از انجوی 

تواناد   ، به دو گونه می«بستن»(. مصرع دوم به سبب وجود فعل دومعنایی 866: 6ج ، 6837
ای باه کوچاک باودن دهاان      ا فروبستگی غنچاه کاه اشااره   8ا آفریدن غنچه، 6»معنا شود: 

 (.11: 6833)برزگر خالقی، « معشوق نیز دارد

 اسات  خاون  در تهنشسچشمم  مردمزِ گریه »
 

 «چون اسات  مردمانببین که در طلبت حال  
 (.688: 6837)حاف، شیرازی،                   

یاا مردماک چشام اسات، اماا در مصارع       « العین انسان»به معنای « مردم»در مصرع اول، 
 اا 8تاوان آن را جماع ماردم )مردماک( دانسات.       ا می6دو معنا دارد: « مردمان»دوم، کلمة 

در طلب تو آن قدر اشاک ریخاتم کاه    »ها دانست:  را جمع مردم به معنی انسان توان آن می
است. ببین که حال دو چشم من و یا حال مردمای   های چشمانم غرق در خون شده مردمک

)برزگار خاالقی،   « یی[ که در شوق دیدارت در ساوز و گدازناد، چگوناه اسات    ها انسان]  
 کاار  باه مردم یا انسان را با معناهای دوگاناه   (. حاف، در ابیات دیگری نیز کلمة696: 6833
 است: برده

 دار، مـردم کان   نرگس مست نواز،»
 

 «خون عاشق به قدح گر بخورد نوشاش بااد   
 (.633: 6837)حاف، شیرازی،              

ــردم»  چشاامم بااه خااون آغشااته شااد  م
 

 «در کجااا ایاان ظلاام باار انسااان کننااد     
 (.888)همان:                                      

 برم دل دادمش به مژده و خجلت همی»
 

 «خویش که کردم نثار دوست قلبزین نقد  
 (.689)همان:                                            
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و « دل»اسات. حضاور کلماة     دو معنا دارد و مصرع دوم را دومعنایی کرده« قلب»کلمة 
اا دل شااعر. نقاد قلاب اضاافة      8ة تقلبی. ا سک6قلب: »بخشد:  این دو معنا را قوّت می« نقد»

هاای دیگار    (. نموناه 678ا616: 6833)برزگر خالقی، « است تشبیهی، دل به سکّه مانند شده
 شود: یمهای معنایی آن دیده  و دیگر مکمل« نقد»کاربرد دوگانة این کلمه در کنار واژة 

 دلش کرد نثاار  قلبعاشق مفلس اگر »
 

 «ر نیسات روان قااد  نقدمکنش عیب که بر  
 (.686: 6837)حاف، شیرازی،                

 دلی که بود مارا فارف بااده شاد     نقد
 

 «ساایاه بااود از آن در حاارام رفاات قلــب 
 (.683)همان:                                            

ها حاکی از آن است کاه حااف، از کلمااتی کاه مساتعد معنااآفرینی        فراوانی این نمونه
اسات. ایان نکتاه در شاعر او فراگیار اسات؛        وشامندانه اساتفاده کارده   هستند، آگاهاناه و ه 

م و بهاا تاوان یافات کاه اساتعداد و ظرفیات ا      ای در دیاوان حااف، مای    کمتر کلمه»که  چنان
: 6838)پورناماداریان،  « آفرینی معنایی داشته باشد و حاف، از آن استفاده نکرده باشاد  مبهاا

683.) 

 عافشای راز خلوتیان خواست کرد شم»
 

 «گرفـت شکر خدا که سرّ دلاش در زباان    
 (.686: 6837)حاف، شیرازی،                

« گرفتن زبان»در مصرع دوم، دو معنا دارد که با ساخته شدن فعل مرکّب « گرفت»فعل 
اا زباناة شامع    8ا زبانش بناد آماد و گرفات، الل شاد.     6»است:  تر شده معنای آن پییرفتنی

در سااختی شابیه باه    « گرفت»(. در بیت زیر، فعل 889: 6833)برزگر خالقی، « ور شد شعله
 است: کار رفته به« گرفته شدن   کسوف»و « ور شدن شعله»معنای دوم، به معنای 

 زین آتش نهفته کاه در ساینة مان اسات    »
 

 «گرفت ای است که در آسمان خورشید شعله 

 (.686: 6837)حاف، شیرازی،                

سرّ دل و نیت سوء او وی را بر سَرِ زبان خلاق  »نیز ایهام دارد: « در زبان گرفت»ترکیبِ 
« در زبان گرفتن»رازی نیز   (. قوامی6937: 8ج ، 6868حمیدیان، )« انداخت )  بدنام کرد(

 است: کار برده به« بر سَرِ زبان انداختن و بدنام کردن»را در معنی 
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 لشکر کشید عشق و مرا در میان گرفت»
 

 «زبان گرفت نم از این درخواهند مردما 
 (.91: 6883)قوامی رازی،                     

و بوساهل زوزنای را در آنچاه رفات     »است:  کار رفته نیز با همین معنا به تاریز بیهقیدر 
 (.98: 6837)بیهقی، « مردمان در زبان گرفتند و بد گفتند

 پادشاااه رسااید منصــوربیااا کااه رایاات  »
 

 «و ماه رساید  نوید فت  و بشارت به مهر 
 (.888: 6837)حاف، شیرازی،                

اشااره باه شااه منصاور آخارین       -8پیاروز   -6منصور در این بیت دو معناا دارد:  »کلمة 
(. ابیات زیار نیاز مؤیاد    937: 6833)برزگرخالقی، « مظفّر و برادرزادة شاه شجاع. پادشاه آل

 باشند: این معنای دوگانه می

ــوررساااند رایاات »  ر فلااک حاااف،باا منص
 

 «کاااه التجاااا باااه جنااااب شهنشااای آورد     
 (.678)همان:                                             

ــورشااااه »  واقاااف اسااات کاااه ماااا  منصـ
 

 «روی همااات باااه هااار کجاااا کاااه نهااایم... 
 (.886)همان:                                             

 ای فلاک سار برمتااب    منصور  از مراد شاه»
 

 «یااازی شمشااایر بنگااار قاااوّت باااازو بباااینت 
 (.863)همان:                                             

 بود دو،  تو توبه زِ می کرده یبفوفی که »
 

 «بـاز بشکست عهاد چاون در میخاناه دیاد      
 (.888)همان:                                              

 است: کار رفته در دو معنا به« باز»کلمة 

تواند تمیاز و   گونه که می ، همان«دوباره»تواند قید تکرار باشد و به معنی  یم»
. و هماین دو سااختارگی و   "گشااده "مکمل فعل )  مفعول دوم( باشد و به معنی 

سااخت   است کاه روسااخت ایان بیات را باه دو ژرف     « باز»پییری واژة  دو معنی
یخانه را گشاده دید، توبة خاود را  ا فوفی که... چون دَرِ م6سازد:  پییر می تحلیل

« ا فوفی که... چون دوباره دَرِ میخانه را دیاد، توباة خاود را شکسات    8شکست. 
 (.88: 6876)راستگو، 

گیرند، حااکی از آنناد    های زیرین متن شکل می این نوع روابط نامحسوس که در الیه
وی دیگر، باه مخاطباان   که شاعر بر ابعاد معنایی و کاربردی زبان تسلطی عمیق دارد و از س
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رو،  ازایان »های کالم او آگاهی خواهناد یافات.    فهیم و اهل فن نیز اعتماد دارد که به دقیقه
« شاود  مانناد و وجودشاان احسااس نمای     هایی هستند که پنهان مای  بهترین فُوَر بالغی، آن

 (.93: 6876)لونگینوس، 

 ها در بافت معنایی تازه یهکنا. استفاده از 2ـ2

تاوان   اسات، مای   هایی که بارای فانایع ادبای آماده     به حوزة بالغت و تعریف با نگاهی
جنباة تفننّای و تصانّعی دارناد و در      فارفاً شاده،   دریافت که بسیاری از فنایع ادبی تعریف

ای بارای   توان نموناه  شوند، اغلب نمی متون فاخر که در محدودة ادبیات رسمی تعریف می
ارز،، تمهیادات و فانایع دیگاری وجاود دارد کاه       ها یافت. در مقابل این فنایع کام  آن

 اند: ها غفلت ورزیده بالغیون از کشف و تعریف آن

رساد، در اشاعار حااف،     نوعی ایهام، که بعدها در سبک هنادی باه اوج مای   »
است. این ناوع ایهاام کاه     وجود دارد که از تیررس علمای علم بالغت دور مانده

المثلی را در  ن است که شاعر کنایه یا ضربشود آن را ایهام کنایی نامید، چنا می
آورد که معنی کناایی آن ماّد نظار اسات، اماا در مصارع دیگار،         یک مصرع می

کلماتی وجود دارد که اگر معنی کنایی کنایه را لحا  نکنیم و به معنای ظااهری   
معنی نخواهد بود، بلکه ظرافات و زیباایی    تنها بی  آن )معنی قریب( توجه کنیم، نه

 (.87: 6839)حیدری، « شود دیده میدر آن 

کنایم؛ زیارا محادودیت ایان      ینمنام در آثار دیگر شاعران اشاره  یبدر اینجا، به فنایع 
شود. اما آنچه دربارة حااف، ذیال ایان عناوان و      یمنوشتار مانع پرداختن به مقوالت فرعی 

نظار   دقات  کند که علماای بالغات، باا     یمآید، این ضرورت را ایجاب  یمففحات آینده 
، فراتار از حادّ    آنچاه در ساخن او آماده   »بیشتری دیوان او را مورد تتباع قارار دهناد؛ زیارا     

های دیگری وضع کرد.  ی بالغی است. بنابراین، باید برای آن نامها بتعریف ایهام در کتا
ها و انواع آن از سوی اهل فن  تعریفی کلّی است و باید برای شاخه "فراتر از ایهام"ترکیب 

هاایی از ایان    (. به نمونه638: 6833ی، جمال )آقاحسینی و« هایی مناسب ارائه گردد عریفت
 کنیم: اربرد کنایه اشاره می نوع ک
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 تااو چااه پااروای شااراب اساات  مااا را زِ خیااال »
 

 «خراب استخُمخاناه   یرکهخودگ رِسَ خُم گو 
 (.668: 6837)حاف، شیرازی،                    

سَرِ خود » «.خراب بودن»و « سَرِ خود گرفتن»است:  کار رفته بهدر مصرع دوم، دو کنایه 
گرفتن: ... الف( َسرِ خود را در حاال فاداع یاا ماالل در دسات گارفتن. ب( َسارِ خاود را         

(. 6897: 8ج ، 6868)حمیدیان، « پوشیده و بستن... . ج( سَرِ خود گیر؛ یعنی برو پی کارت
به گِل گرفتنِ سَارِ خُام بارای رسایدن شاراب نیاز       ، «سَرِ خود گرفتن»در کنار معنای کنایی 

که به ترتیب، وجه کنایی و غیرکنایی آن هر دو معناادار اسات و ایان دوبُعادی       اشاره شده
 است. بودن معنا، بر ارز، هنری این ترکیب کنایی افزوده

 «چه کند سوز غم عشق نیارست نهفات  دریا انداخت به حاف، خِرَد و فبر   اشک»
 (.687: 6837)حاف، شیرازی،              

 است: کار رفته به شکلی هدفمند به« اشک»در کنار « به دریا افکندن»ترکیب کنایی 

به دریا انداختن: کنایه از دور انداختن، از بین بردن و نیز دریا اشاره به چشم »
... اسات  شاده اشکبار خواجه هم دارد که از شدّت اشک ریختن، باه دریاا مانناد    

اشک ریخت که عقل و فبر، در دریای اشک او غرق شد و از  چنان آنحاف، 
 (.883: 6833)برزگر خالقی، « بین رفت

 دو، آگهی زِ یار سفر کارده داد بااد  »
- 

 «هرچاه بااد بااد    به بـاد دهـم  من نیز دل  
 (.637: 6837)حاف، شیرازی،                

اسات، وجهای    نسابت داده شاده  ای است که در کنار فعلی که به باد  کنایه« به باد دادن»
ا دل را از 8ا دل را به عنوان مژدگانی به باد دادن. 6»یابد. دل به باد دادن، یعنی:  یمدوگانه 

 (.888: 6، ج 6878)ذوالنّور، « دست دادن، عاشق شدن

 با رندان با،  عزّت  بهچو مهمان خراباتی »
 

 «جانا گرت مستی خمار آرد يدردسرکش که 
 (.698)همان:                                              

دردسار  »نیاز از ایان ناوع اسات:     « خماار »و « دردسر کشیدن»ارتباط بین ترکیب کنایی 
... ایهاام باه دردسار در مفهاوم     استکشیدن کنایه از رنج کشیدن و به عیابی گرفتار شدن 
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شاود و موجاد    یالخمر و خماری که از مستی تولیاد ما   واقعی و لغوی دارد، به قرینة فداع
 (.637: 6871)فرید، « سردرد است

 به شکل یای وحدت، نکره یا مصدری« ی»خوانی  . امکان چندگانه3ـ2

وحادت، نکاره و   « یاای »هاای مختلاف    ای از ظرفیت حاف، در بعضی از موارد به گونه
هاای مختلفای از کلماات     تاوان خاوانش   است که در یک بیات مای   مصدری استفاده کرده

 :مثالًداشت و به تبع آن، معناهای مختلفی را استنباط کرد؛ « ی»ملحق به 

 اسات  مستی به چشم شاهد دلبند ما خو،»
 

ــتيانااد بااه   رو سااپرده زان    «عنااان مااا  مس
 (.688)همان:                                            

ا نکاره، محتمال دو    مستی که مصادری باشاد یاا وحادت    « یای»مصرع دوم با توجه به 
 ت:معنی اس

نکره خواند و هم مصدری، اما نکره مرجّ  است.  "ی"توان آن را هم با  می»
یکی به دلیل تحرّز و تحاشی همیشگی حاف، از تکارار عاین الفاا ، و دیگار باه      

سان که زمام یا ماهار را معماوالً باه دسات فاردی مشاخص و        دلیل معنایی؛ بدین
انگیاز و   ر نیاز اماری شاگفت   سپارند، نه به معانی مجرد، اگرچه شاق اخیا   معیّن می

ناپییرفتنی نیست. ضمن اینکاه ماهاار کاس یاا کساانی را باه مسات دادن، خاود         
گویاد،   که شااعر مای   "مست"آمد عادت و پارادوکس است، اگرچه این  خالف

تارین رهنماایی بارای اهال دل و      ترین راهنما و قیادت او خاو،  بهترین و شایسته
از لحن شاعر و مجموعه عنافر بیات   افحاب ذوق است، و این معنایی است که

 (.373: 8، ج 6868)حمیدیان، « آید برمی

است. مصارع   کار رفته به فورتی خالقانه به« به چشم»همچنین، در مصرع اول، ترکیب 
باودن   اا در چشام )در بااور( معشاوق ماا، مسات       6تاوان معناا کارد:     اول را به دو گونه می

باز بودن( چشم معشاوق ماا، خاو، و پساندیده      بودن )نیمه ا حالت مست 8پسندیده است. 
معناای نزدیاک آن اسات    »است. در مصرع اول، عوض کردن جای تکیه هم دخیل است: 

که: حالت مستی در چشم یار خو، و دلپاییر اسات و معناای دور آنکاه مساتی ویژگیای       
)کازازی،  « دارد کاه شایفتگان وی مسات باشاند     پسندد و خو، مای  است که یار آن را می
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در مصرع دوم، « مستی»(. با توجه به دومعنایی بودن مصرع اول است که کلمة 679: 6879
 شود. یممصدری و وحدت خوانده  "ی"با دو وجه 

 نباود   وریاایی  یروکاه دراو   نوشي باده»
 

 «یاستر وکه در او روی  زهدفروشي بهتر از 
 (.681: 6837)حاف، شیرازی،                

بااه خااوانش و معنااای بیاات هنجاااری تااازه « زهدفروشاای» و« ینوشاا باااده»ی هااا بترکیاا
ا  وحادت  "یاای "ا باا  8خواری.  مصدری به معنی شراب "یای"ا با 6نوشی:  باده»اند:  بخشیده

خاوار اسات. بناابراین، بیات را باه دو       نکره ففت جانشین موفوف به معنی شخص شراب
د، بهتار از زهدفروشای   نوشا  ا کسی که بدون ریاکاری بااده مای  6»توان معنا کرد:  گونه می

ا باده نوشیدن بی روی و ریا، بهتار از  8(. 91: 6833)برزگر خالقی، « ورزد است که ریا می
 زهد ورزیدن ریاکارانه است.

 یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض»
 

 «عاار داشات  گـدایي  پادشاهی کامران باود از   
 (.683: 6837)حاف، شیرازی،                      

اا یاار   6توان به دو شکل معناا کارد:    بیت را می« گدایی»ه به وجوه دوگانة کلمة با توج
توان اعتراض کرد؛ زیرا او پادشاهی کامران باود و از گادایی چاون     اگر با ما ننشست، نمی

ا یار اگر با ما ننشست، جای اعتراض نیست؛ زیرا او از گدایی کاردن )باا   8من عار داشت. 
 عار داشت.یای مصدری( که شغل ماست، 

 باه سار افتااد    جـواني سارم عشاق    پیرانه»
 

 «وان راز که در دل بنهفاتم باه در افتااد    
 (.698)همان:                                            

)راساتگو،  « مصادری  "ی"نکاره خواناد و هام باا      "ی"توان باا   جوانی را هم می»کلمة 
مصادری، یعنای باه     "یاای " وحدت، یعنی عشق باه یاک جاوان. باا     "یای"(. با 837: 6838

 دوران جوانی.

 کند دم نکوکاری  چو من یک بدکاریی جا بر  کند آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری»
 (.661: 6837)حاف، شیرازی،                     
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ا درحقِ، بیت باه دو  8ی، جا  بها 6«: بر جای»و معنای دوگانة « بدکاری»با توجه به واژة 
ا با یای وحادت: چاه کسای در حاق انساان بادکاری کاه مان باشام،          6 شود: یمشیوه معنا 

بودن، نیکوکاری  بدکارا با یای مصدری: چه کسی مثل من به جای 8کند   نیکوکاری می
 کند  می

 «یااد تاو بنشاینم    مبااد آن دم کاه بای    روزیمرا   اال ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد»
 (.831)همان:                                         

اسات:   کار رفتاه  روزی: با ایهام به»است:  وابسته« روزی»معنای دوگانة این بیت به کلمة 
الف( روزی مباد آن دم، یک روز آن لحظه پیش نیاید، اتّفااق نیفتاد. ب( مارا روزی مبااد     

( که در فورت 868: 6836)انوری، « آن دم: آن لحظة روزی و نصیب و قسمت من نباشد
 ای است بسیط، به معنی رزق. شود و در خوانش دوم کلمه با یای وحدت خوانده میاول 

 . تعلیق معنا در ترکیبات وصفی و اضافی4ـ2

خاوریم کاه باه سابب خافایت تغییرپاییر ترکیباات         در غزلیات حاف،، به ابیاتی برمای 
ود، شا  پییر می وففی و اضافی یا حیف بخشی از جمله، معنایشان به فور گوناگون تیویل

های محیوف و برقراری پیوند و ارتباط از  در تفسیر و تیویل شعر حاف، کشف جمله»البته 
)پورناماداریان،  « اسات  وظایف افلی مفسر و متیوّل اسات کاه هماواره از آن غفلات شاده     

 کنیم: ( که به چند نمونه اشاره می613ا617: 6838

 «بخشم سمرقند و بخاارا را  شخال هندویبه   اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را»
 (.63: 6837)حاف، شیرازی،                      

ی و نیاز باا   ملکا نسابی و اضاافة    تواناد باه دو فاورت اضاافة      مای « خال هنادو »ترکیب 
یکی خال سیاهی که بر فاورت باود و دیگاری    »ة تشبیهی تیویل شود: اضافمالحظاتی، به 

. قرائنی حاکی است کاه شااهزادگان   "بخشم میبه خال غالم او "هندو به معنی غالم؛ یعنی 
: 6813)اساالمی ندوشان،   « اناد  داشاته  هاا ا خاالی بار چهاره مای       مظفر ا یاا بعضای از آن    آل
 (.888ا888
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 خاواب   باه  باود،   آمده شباب عهدشاهد »
 

 «سار عاشاق و فرزاناه شاد     باز باه پیراناه   
 (.631: 6837)حاف، شیرازی،              

اا اضاافة   6ها تعبیار شاود:    تواند به دو نوع از انواع اضافه می« ابشاهد عهد شب»ترکیب 
الف( معشوق ایام جوانی. ب( ایام جوانی و خود جوانی کاه  »ا اضافة تشبیهی 8 ی،اختصاف

 (.136: 6، ج 6837)خرمشاهی، « در حکم شاهدی خوب و خواستنی است

ــدبین» ــدۀ ب  پااو، کااریم عیااب یابپوشااان  دی
 

 «کنم کنج خلوت می ها که من در زین دلیری 
 (.839: 6837)حاف، شیرازی،                   

اا خداونادا   6تواند موفوف و ففت یاا اضاافة ملکای باشاد:      می« دیدة بدبین»ترکیب 
های ماا را نادیاده    و بدی ها بی ما ببند )عیها ببیننده( خودت را بر عی دیدة بدبینندة )عیب

 های ما ببند. در این بیت نیز: و را بر بدیج های بدبین و عیب ا دیدة انسان8بگیر(. 

 به جان او که گرم دسترس به جان بودی»
 

ــدگانش کمینااه   ــکش بن  «آن بااودی پیش
 (.887)همان:                                            

قسم به جاان او  »آورد:  دو الیة معنایی را به وجود می« پیشکش بندگان»ترکیب اضافی 
م بود: کمتارین پیشاکش مان بارای بنادگان او هماان جاانم باود...،         که اگر جان در اختیار

فورت دوم معنی اینکه بندگان را گروهی بنده شامل خود شاعر معنی کنیم و مفهوم بیات  
)هاروی،  « کاردم، جاانم باود    یما ای که من بناده باه او تقادیم     یههدکمترین »شود:  یماین 
ا فادای   ا نه تنهاا فادای محباوب    را حاف، جان خود»(؛ به عبارت دیگر، 6768: 8، ج 6836

: 8، ج 6838)اسااتعالمی، « ای بسایار ناقابال   کناد و آن هاام باه عناوان هدیااه    بنادگان او مای  
6688.) 

 . تعلیق معنا در ارجاع ضمایر5ـ2

شاوند؛ ماثالً در    یما گاه نیز ابیاتی به سبب دووجهی بودن مرجع ضامیرها، چنادمعنایی   
 بیت:

 رفات پیر ما گفت خطا بار قلام فانع ن   »
 

ــر نظــر پــا    ــاد خطاپوشــشآفــرین ب  «ب
 (.633: 6837)حاف، شیرازی،              
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هاای فراوانای پیراماون     برانگیزترین ابیات حاف، است که بح  جنجالاین بیت یکی از 
ا پیار.  6تواند دو مرجع داشته باشد:  می« ،»است. در مصرع دوم، ضمیر  آن فورت گرفته

شاود:   برانگیز مای  ای رندانه و استادانه تیویل تیب، بیت به گونها فانع )خداوند(. به این تر8
)مصارع دوم، اداماه    کردنقصی و نظام احسن بودن آفرینش اشاره  یبدرستی به  ا پیر ما به6

 سخن پیر است( و گفت: آفرین بر نظر پاک خداوند ستّارالعیوب باد.

ه باود و خطاای   ا ... پیر ما راه حل و توجیاه درساتی بارای مسائلة شار یافتا      8»
اعتقادان را ]مبنی بر نسبت دادن وجود خطاا بار    بینان و سُست نگران، عیب یسطح

ا باا  8کرد. ]آفرین بر نظر خطاپو، چنین پیری[... .  آفرینش خداوند[ برطرف می
 افاوالً گویاد پیار ماا     که در شعر حاف، نمونة فراوان دارد... می رندانهنوعی طنز 

زد و  سااادگی ماای یااری باود... . خااود، را بااه گ آساااناهال مسااامحه، گیشاات و  
پوشای   گفت هیچ عیب و علّتی در کار نیست. آری، خطاهای موجود را پارده  می
 (.319ا313: 6، ج 6837)خرمشاهی، « کرد... می

 . شناور بودن معنا در بافت کلّی جمله6ـ2

جاود  هاا قاائم باه و    ابیات بسیاری در دیوان حاف، وجود دارد که چنادمعنایی باودن آن  
ایهام همیشاه در  »توان گفت:  یمیک کلمه یا یک عبارت کنایی و... نیست. بر این اساس، 

یک لف، نیست و گاهی در جمله و گاهی با وفل و فصل خواندن دو مصرع یاا دو جملاه   
فراوانی حضور این ابیاات   (.88: 6839)حیدری، « شود یا یک جمله، معنای بیت عوض می

نرمندی و اشراف او بار انتخااب جایگااه کلماه و ساازماندهی      در دیوان حاف،، حاکی از ه
 ساختار نحوی و خالقیّت او در چینش زنجیرة کالم است. در این بیت:

 گوشة میخانـه خانقـاه مـن اسـت     که منم»
 

 «پیر مغـان ورد صـبحگاه مـن اسـت     یدعا 
 (.688: 6837)حاف، شیرازی،                

گاویم کاه    یما من آن دعا و ذکری را 6»ا کرد: توان معن مصرع دوم را به دو شکل می
ا دعا کاردن بارای )در حاق(    8(. 636: 6833)برزگر خالقی، « پیر مغان از من خواسته است

 پیر مغان، ورد فبحگاهی من است. در این بیت نیز:
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 «بـرآوردم گویی  دمار از من برآوردی نمی  دهی تا کی می  فرورفت از غم عشقت دمم دم»
 (.813)همان:                                          

ای معشاوق، از غام عشاق تاو نفسام بناد آماد و        »گوناه اسات:    که معنای اولیة بیت این
خواهی مارا فریاب بادهی  مارا عایاب و شاکنجة بسایار دادی و         خامو، شدم. تا کی می

 (. حاال اگار در  788: 6833)برزگار خاالقی،   « گویی که دمار از روزگارت برآوردم  نمی
بارآور،  »را با افزودن ویرگول به ایان فاورت بنویسایم:    « برآوردم»پایان مصرع دوم، فعل 

گاویی کاه    عیاب و شکنجة بسیار دادی، نمای  مرا »....آید:  ای به وجود می معنای تازه« دم!
 دَم برآور  )نفس بکش، اعتراض کن(. در این نمونه نیز:

 گویی بادهم کامات و جانات بِسِاتانم    »
 

ــدهي   ــم ن ــتاني   ترس ــانم بِسِ ــامم و ج  «ک
 (.818)همان:                                      

اا  6»توان بیت را باه دو گوناه معناا کارد:      به سبب ساختار )خبری/ شرطی( جمالت می
گیارم.   رساانم و در عاوض، جاان تاو را مای      دهم و به آرزویت مای  گویی کامت را می می
اا  8(. 6836: 6833)برزگر خاالقی،  « انم را بگیریترسم که مرا به آرزو نرسانی، ولی ج می
 ترسم که با کام ندادن، جانم را بستانی. یا این بیت: می

 مغبچگاان  اندیشـة مـا  گر شوند آگه از »
 

 «بعد از این خرقة فوفی به گرو نستانند 
 (.663: 6837)حاف، شیرازی،                

میخاناه از فکار ریاکاراناة ماا آگااه      اگر ساقیان زیبااروی  »ا 6که دو وجه معنایی دارد: 
: 6833ی، خاالق  برزگار « )دارناد  را به گرو برنمای   یفوفشوند، بعد از این دیگر خرقة هیچ 

دانیم، آگااهی   های فوفیان ریاکار می ا اگر مغبچگان از آنچه که ما دربارة پلیدی8(. 338
 ستانند. ی را به گرو نمیفوفیابند، خرقة هیچ 

 در بیت:

 به چشم مست یاار  سپارد جان يم ترغب  بهدل »
 

 «گرچه هشیاران ندادند اختیاار خاود باه کاس     
 (.881: 6837)حاف، شیرازی،                   

ایان   باه  شاود؛  یما در مصرع اول، با عوض کردن جای نهاد و مفعول، دو معناا آشاکار   
 ا8رد. سپا یمدل با میل و رغبت جان خود را به چشم مست و دلفریب معشوق »ا 6فورت:
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: 6833)برزگر خالقی،  « سپارد از روی میل، دل خود را به چشم مست و خمار یار می جان
138.) 

 ها وصلها، فصل و  . استفاده از ظرفیت عالئم سجاوندی، تکیه7ـ2

تواند بارای کشاف    ها هم می جا کردن تکیه به ی سجاوندی و نیز قابلیت جاها نشانهنبودِ 
جاایی ایان    به توان با حیف یا جا که می اری مخاطب بیاید؛ چنانو تولید معناهای جدید به ی

 ای دست یافت؛ مثالً: عالئم و تیکیدها به معناهای تازه

 فرض ایزد بگیاریم و به کس باد نکنایم  »
 

 «آنچه گویند روا نیست نگوییم رواسـت و  
 (.687: 6837)حاف، شیرازی،                

، هم باه ایان فاورت و هام باه شاکل       «بگیاریم» در این بیت، اوالً شکل نوشتاری فعل
، 6837اسات )ر.ک؛ خرمشااهی،    آن را ترجی  داده نامه حاف،که خرمشاهی در « بگزاریم»
پییر است:  ( پییرفتنی است. گیشته از آن، مصرع دوم نیز به چند فورت تیویل661: 6ج 
کنایم و   تیییاد مای  هاا را   ا کاری که دیگران معتقدند کار ناروایی است، ما نیاز ساخن آن  6

گویند، ما آن سخن را تییید  ا سخن ناروایی که دیگران می8گوییم کار درستی است.  نمی
گویناد،   ا سخن ناروایی کاه دیگاران مای   8ای است.  گوییم سخن پسندیده کنیم و نمی نمی

 ایم. همچنین، در بیت: اگر ما آن سخن را نگوییم، پسندیده است و کار درستی کرده

 خود بسان حـافظ  راَبه فریاد عشقت رسد »

 
 «زِ بَر بخاوانی در چاارده روایات    قرآن 

 (.638)همان:                                      

رابطة شرطی برقارار کنایم، معناای    « به داد رسیدن عشق»و « از بر کردن قرآن»اگر بین 
حتّای اگار همچاون    »به معنی حتّی اگر، چنین است: « خود آر»افلی بیت، با توجه به تعبیر 

چه که به فریاد تو خواهاد رساید و    حاف،، قرآن را در چهارده روایت از حف، بخوانی، آن
(؛ اگار تکیاه روی عشاق    891: 6833برزگرخاالقی،  «)تو را نجات خواهد داد، عشق اسات. 

و « رسد، حتّای اگار...   یمتنها عشق به فریاد تو »باشد، بیت دارای حصر و قصر خواهد بود: 
را همچاون حااف، در    قارآن اگار تاو هام    »یابد:  باشد، معنا تغییر می« فریاد»یه روی اگر تک

کاه البتاه معناای    « گایارد  یما چهارده روایت بتوانی بخوانی، عشق از وجودت سر به فریاد 
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اول با توجه به ساختار معنایِی غزل، راجا  اسات. در نساخة خاانلری باه ایان شایوه ضابط         
 است: شده

 ور خود بسان حافظعشقت رسد به فریاد »

 
 «زِ بَر بخاوانی در چاارده روایات    قرآن 

 (.888: 6، ج 6818)حاف، شیرازی،      

را « وَر خاود »برتری دارد. انجاوی شایرازی نیاز    « خود راَ»، بر ضبط «وَر خود»که ضبط 
 (.88: 6817است )ر.ک؛ حاف، شیرازی،  راج  دانسته

 ماا را زِ مناع عقال مترساان و مای بیااار     »
 

 «نه در والیت ما هیچ کاره نیستکان شح 
 (.78)همان:                                        

کام اخاتالف باار عااطفی      تواند به دو شکل نوشته شود کاه دسات   مصرع دوم بیت می
ا کان شحنه در والیت ما هایچ، کااره   8کاره نیست.  ا کان شحنه در والیت ما هیچ6دارند: 
 نیست.

تااوان دربااارة رمااز و راز  یمااهااا  د دارد کااه بااا اسااتناد بااه آنمااوارد دیگااری نیااز وجااو
چندمعنایی شدن ابیات در دیوان حاف، بح  و بررسی کرد، اما چون حجم مقاله از اندازة 

کنایم. برخای از ایان     نظار مای   هاا فارف   شود، از پرداختن به آن یممعیار و پییرفتنی بیشتر 
 و عالیاق اسااطیری، تااریخی، قرآنای و...     هاا  داللات ها،  ظرفیتموارد عبارتند از: دقت در 

تاوان گفات(    یما « جمشاید »ی مختلاف  هاا  جنباه مثالً آنچه دربارة )و تعابیر مختلف  ها واژه
یز، چندژانری باودن  آم تناقض(، استفاده از زبان و بیان 883: 6ج ، 6833)ر.ک؛ مرتضوی، 

ثاا ]  ادب غناایی[،   ی تغازّل، وفاف، مدیحاه و ر   ها جنبه)حضور توأمان  ها غزلبیشینة این 
وع،، حکمت، اشارات و نکات نجومی، موسیقیایی، ادبی، فلسفی ]  ادب تعلیمای[ و نیاز   

هاای   یهاام اویاژه   هاا، اساتفاده از تلمای ، باه     یتاداع حماسه، روایت و...(، استفاده از سلسلة 
 تعادد، ویژه ضمایر مبهم و ضمایری با امکان مراجع م ، بهزا مبهااتلمیحی، استفاده از کلمات 

 سازی در کنار معانی موجود، نمادپردازی و... . معناآفرینی و افطالح
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 گیری نتیجه

های  توان نتیجه گرفت که حاف، با شناخت دقیق ظرفیت از مجموع آنچه گفته شد، می
هاا، موفاق باه خلاق اثاری       گرِ وابساته باه آن   های تداعی مختلف کلمات، ترکیبات و خوشه

نشاینی، بساایار   در محاور جانشاینی و هام    هااا واژه. انتخااب  اسات  یاه شاده  چندالمانادگار و  
ی که تغییر هر یک از اجزای جملاه ممکان اسات باه     ا گونهاست، به  هوشمندانه و زیرکانه 

رسانایی پیام آسیب بزند یاا بُعادی از معناا و وجهای از وجاوه اثرگایاری ساخن را دچاار         
تاوان چناین    پاییری ماتن را مای    اختالل کند. برخی از شگردهای او در زایش معنا و تیویل

هاا. ب( اساتفاده از    یی و ایجااد ارتبااط باین آن   چنادمعنا برشمرد: الف( استفاده از کلمات 
کنایه در بافت معنایی تازه و استفادة همزمان از بُعد کنایی آن. ج( شاناور باودن چناد معناا     

رجااع ضامایر، باه    ای خااص(. د( تعلیاق معناا در ا    در بافت کلّی کالم )بدون اتّکا به کلماه 
 هاا  اضاافه تواند تغییر یابد. همچنین، دوگانه عمل کردن برخی  ای که مرجع ضمیر می گونه

ی هاا  بکاه در تبادیل ترکیا    انجاماد؛ چناان   یما که به انعطاف و دو یا چندبُعدی بودن معنا 
هاا و بارعکس( دیاده     ی وفافی باه اناواعی از اضاافه    هاا  باضافی و وففی )تبادیل ترکیا  

هاایی از جملاه وابساته اسات و باا       نیز این نوع معنااآفرینی باه حایف قسامت    شود. گاه  یم
های  یابد. ها( استفادة خالّقانه از ظرفیت ای ظهور می ساخت آن، معنای تازه بازنویسی ژرف

العااادة تکیااه در  مختلااف یااای وحاادت، نکااره و مصاادری. و( اسااتفاده از ظرفیاات فااوق   
 اطفی کالم.های ع های گسترده و افزودن جنبه یمعنابخش

دهاد کاه    یمهای مختلف نشان  توان گفت تکرار این شگردها در موقعیت یمهمچنین، 
تاوان   یمها در دیوان حاف،، نتیجة چینش تصادفی کلمات نیست، بلکه  ینیمعناآفراین نوع 

ادعا کرد که بخش مهمی از تال، او در استفادة هوشمندانه از ظرفیت کلمات چنادمعنا و  
کاردن   ییچنادمعنا یری شاگردهای  کارگ بهدر کنار هم و نیز کشف و  ها آنچینش خالقانة 
 است. کالم فرف شده
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