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  چكيده
گيـري از ايهـام اسـت و ديگـر     يكي از ويژگيهاي برجستة سبكي در بديع شعر خاقاني، بهـره 

هاي ويـژة دانشـهاي گونـاگون    گيري از اصطالحات و واژهشدة او بهرهويژگي سبكي شناخته
پرسش بنيادين ما ايـن اسـت كـه    . است كه در آن ميان دانش موسيقي نمودي نمايان دارد

انش موسيقي تا چه اندازه در ايهامهاي شعر او نقش داشته است و ديگر كاربرد اصطالحات د
اينكه چند و چون كار خاقاني تا چه اندازه با شعر حافظ كه آن نيز، هم از دانش موسـيقي و  

براي رسيدن به اين پاسخ، ايهامهـاي موسـيقايي   . هم از ايهام بهرة بسيار دارد، سنجيدنيست
ساز مشترك در ديوان خاقاني و حافظ در ايـن جسـتار بـا    ايهامهاي ويژة شعر خاقاني و واژه

  .اندبندي شدهروش آماري بررسي و دسته
  

  كليدي كلمات
  ايهام، موسيقي، خاقاني، حافظ
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  مقدمه
هاي دانشهاي گيري از اصطالحات و واژهيكي از چند ويژگي برجستة سبك آذربايجاني، بهره

و خاقاني كه نماينـدة بـزرگ ايـن    ) 143ص: ، شميساشناسي شعرسبك: نك(گوناگون است 
شمار ميرود، پيرو همين ويژگي از دانشهاي روزگار خويش در شعر خود بهرة بسيار سبك به

از ديـد دانـش بـديع نيـز     . برده و از ميان آن دانشها به موسيقي گرايشي آشكار داشته است
: نـك (در شعر خاقاني چشمگيرست ) دايهام، ايهام تناسب، ايهام تضا(هاي ايهام كاربرد گونه

كـاربرد   اصـالً  بنيادين مـا در جسـتار پـيش رو ايـن اسـت كـه       هايپرسش). 152ص: همان
اصطالحات دانش موسيقي تا چه اندازه در پديد آمدن ايهامهاي شعر خاقـاني نقـش داشـته    

 نكه ميدانيماند زيرا چنا و ثانياً اين ايهامهاي موسيقائي تا چه حد با حافظ قابل مقايسه است
گيري از اصطالحات دانشهاي گوناگون ندارد و شعر حافظ هرچند گرايش چشمگيري به بهره

گونة گسـترده  نش موسيقي گرايشي ويژه دارد و باو از دشواريهاي شعر خاقاني تهيست، به دا
ي هادر اين جستار برآن شديم كه كاربرد ايهام در واژه. هاي موسيقايي بهره برده استاز واژه

ايهامهـاي  «موسيقايي شعر خاقاني و حـافظ را بـا يكـديگر بسـنجيم و آنهـا را در دو دسـتة       
» سـاز مشـترك در ديـوان خاقـاني و حـافظ     هاي ايهامواژه«و » موسيقايي ويژة شعر خاقاني

  .كنيم بررسي
روي روش كـار  اند از ايـن تاكنون ايهامهاي موسيقايي اين دو شاعر جداگانه بررسي نشده

ي ديـوان خاقـاني را از ديـوان او    ژوهش چنين بود كه نخست همة ايهامهاي موسيقايما در پ
هـاي  دركشيديم و سپس با بررسي ايهامهاي موسيقايي ديوان حافظ و سنجش آن با نمونـه ب
هاي ويژة خاقـاني  هاي مشترك را در يك دسته و نمونهشده از شعر خاقاني، نمونهدركشيدهب

اين بررسي تطبيقي ميتواند همسـاني يـا ناسـازگاريهاي شـيوه و     . را در دستة ديگر نشانديم
گيري اين دو شاعر از پردازي خاقاني و حافظ و همچنين ويژگيهايي از روش بهرهشگرد ايهام

شناسـانة دانـش   جسـتار پـيش رو همچنـين نقـش زيبـايي     . دانش موسيقي را آشكار سـازد 
  .ان پارسي نشان ميدهدگراي زبموسيقي را در شعر دو شاعرِ برجسته و بديع

  
  ايهامهاي موسيقايي ويژة شعر خاقاني 

كم يكي ايم كه دستپرداخته ديوان خاقانيدر اين بخش به آن دسته از ايهامهاي موسيقايي 
در . اسـت  كـار نرفتـه  بـه  ديـوان حـافظ  در ) سازيكي از دو يا چند واژة ايهام(هاي آنها از پايه

عناي دور و ديرياب دارد كه براي كوتاهتر شدن سـخن، تنهـا   ساز مها واژة ايهامبرخي نمونه
ها به جدا كردن دو يـا چنـد   ايم و در ديگر نمونهها توضيحي به سخن افزودهدر همان نمونه

هاي ايهام بكـار رفتـه يعنـي    بندي پايهبراي دسته» /«نشانة . ساز بسنده شده استواژة ايهام
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كـه در يـك دسـتة    (بيت خاقاني، دو واژة گاو و افسار  يعني در» خر/ گاو، افسار«براي نمونه 
كه معني حاضر آن در شـعر خاقـاني،   (با خر ) معنايي ميگنجند و ايهامي ميان آن دو نيست

/ برداشتن«ايهام تناسب ميسازند؛ يا ) شدهجانور شناخته(در معني غايب آن ) خرك سازست
ادشده با دو واژة ديگر ايهام تناسـب  به اين معنيست كه هر يك از سه واژة ي» فرود/ برداشت
  :ميسازد

  قفل رومي/ آهنگ
  چون عمود زرفشان بنمود صبح              مرغ تيزآهنگ لختي پرفشاند

 ) 472ص( چون كليد هندوان بنمود صبح             قفل رومي برگرفت از درج روز

  .معني غايب و موسيقايي قفل رومي، نام لحن پانزدهم باربدست
  گلزار/ زننارغنو

  ) 198ص(زن گلزار  رومي ارغنون            سار مسكين كه نيست چون بلبل
زيـر  : ، ستايشگرنامة موسيقي ايران زمينواژه: نك(گلزار از الحان روزگار ساسانيان است 

  . هاي ايهامي بيت ميتوان افزودهاي سار و بلبل را نيز به زنجيرة واژهواژه). گلزار
  ني/ باد

  ) 233ص( بادي كه بروزد به ني عسكر سخاش            ار خشك خاطرم آرد ترنگبينبر خ 
  بام/ بامزد

  )148ص(بامزد دولتش به بام برآورد           نامزد خرّميست شاه كه گردون 
  صبح)/ گلبام(بام 

  )519ص(وار كوس بر زد گلبام صبح  باربدي     مي به قدح در چنانك شيرين در مهد زر 
در معني بامداد، با صـبح ايهـام تناسـب    ) برگرفته از گلبام كه مترادف گلبانگ است(بام 
  .ميسازد

  فرود/ برداشت/ برداشتن
  )39ص(هم بدان منزل برداشت فرودآر مرا           رخت اول ز در مصطبه برداشتيم

  مزهر/ برداشتن
  ) 193ص(رداشته به مزهر شعرم به مدح سلطان ب        آن باربد كه امسال از چرخ نيك بادش

با مزهـر  ) باال بردن آواز(برداشتن در اينجا يعني عرضه كردن است؛ ولي در معني غايب 
  .ايهام تناسب دارد

  :نغمه، زخمه، جعد، ساده/ جعد، ساده
  ) 665ص(كنان زخمه زن چه جعد و چه ساده نغمه    جعد نشان بر جبين ساده و بنشين
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زدن هستند كه با جعد و سادة مصرع نخست، جناس تام و جعد و ساده دو گونه از زخمه
  .ايهام تناسب دارند

  زنيرقص، نيشه/ چرخ
  ) 333ص(زني از شبان  نيشـهرقص نزيبد ز بز،   دانكگرچه به دون تو چرخ،تاج و نگين داد،

  حلقه/ حلقة ابريشم چنگ
  )434ص(مايي  در گوش كن اين حلقه چو در حلقة     ماه نو ما حلقة ابريشم چنگ است

  :رباب/ خواندن
  )48ص(بر كر عنّين مخوان قصة دعد و رباب       از دل عالم مپرس حالت صبح دلش

  :تاسه/ دوتا
  ) 459ص(تاي نو زند  زهره سهتا سبو كشد،ماه دو       چنبر دف شود فلك،مطرب بزم شاه ر

   صفاهان/ پرده، ستا/ راست
  )357ص(پردة كژ ديدم از ستاي صفاهان           هاش و به بختم راست نهادند پرده

  زخمه، آوا/ كين/ رامش
  ) 378ص(بر زخمة سحرآفرين شكّر ز آوا ريخته    در حسن طاق و جفت كينگزين، طاق ابروان رامش

و كين ) شدة رامش جان، لحن هشتم باربديا كوتاه(دو واژة رامش در معني ساز و سرود 
بـا زخمـه و آوا   ) گانة باربد توانـد بـود  ايرج، از الحان سيشدة كين سياوش يا كين كه كوتاه(

  . ايهام تناسب دارند
  تار/ رباب، نغمه

  ) 200ص(اي كند هر تار  موي من نغمه     بر رخ بخت همچو موي رباب 
  :كاسه/ گررودسازان، ره كاسه

  )117ص(اند  گر آميختهشربت جان ز ره كاسه       رودسازان همه در كاسة سرها به سماع
  سر/ زبان، دهن

  )427ص(از سر زخمه ترجمان كرده به تازي و دري     هشت زبانش در دهنصفت، بربط اعجمي
برابـر بـا   (سر زخمه، بخش انتهايي آن است كه به سيم ساز ميخورد اما در معني غايـب  

با زبان و دهن ايهام تناسبي ميسازد كه چندان درخشان و هنري نيسـت امـا   ) تازي» رأس«
  .اي نمونه ارزش يادكرد در اين جستار را داردبر

  گوش نهادن/ زجل
  )172ص(گوش همت بر اين زجل منهيد             زجل زندقه جهان بگرفت 
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اي تصـنيف بـا   كار رفته اما در معني غايـب گونـه  زجل در اينجا به معني بانگ و فرياد به
ين معني زجل، در شـروان روزگـار   درستي دانسته نيست كه ااما به. گوش ايهام تناسب دارد

  .خاقاني كاربرد داشته است يا نه
  افغان/ زخم

  ) 583ص(آخر افغان كردنم باري رسد             زخمها را گر نجويم مرهمي
   بانگ/ زخم

  )316ص(زشت بود پيش زخم، بانگ الم داشتن     چون به مصاف سران، الف شهادت زني
  ) 536ص(خور آمده  از پهلوي زمانة مردم         زخم گر ز تو بانگ شكستگي از نيم

  طريق/ زخم، طراق
  )236ص(برآرد از جگرم هر دمي هزار طراق                روا مبين ز طريق كرم كه زخم نياز

  ) 852ص(زخمة كين فرونميدارد            آب رويم ببرد بر سر زخم: كين/ زخمه
  .در همين بخش» ، آوازخمه/ كين/ رامش«دربارة كين بنگريد به 

  سياه/ سپيد
  ) 308ص(خانة وحشت به پاي جان  خيز از سياه           دردم سپيدمهرة وحدت به گوش دل

با سياه ايهام ) سپيده(است و بخش نخست آن ) مانند بوق(اي ساز بادي سپيدمهره گونه
  .تضاد ميسازد
  سركوبه

  انگ آن كوفتن از كعبه به صنعا شنوند ب            كوس چون مار شده حلقه و كوبند سرش
  ) 101ص(نالة مرد ز سركوبة اعدا شنوند             سخت سركوفته دارندش و او نالد از آنك

سركوبه به معني گرز، سركوب كردن، سرزنش كردن است اما در معني غايب كوفتنِ سر 
خاقـاني سـركوفته را   . دزيرا براي نواختن كوس، بر سر او ميكوبنـ . با كوس ايهام تناسب دارد

  .شده يا كسي كه سرش كوبيده شده، آورده استسرزنش: هم با ايهام به دو معني
  )سر ناي، ايهام تبادر به سرنايشده برگرفته از گم(سر ناي 

  )301ص( خالي خزينه از درم و كاسه از طعام    سر ناي و چون ربابشده چنگ و گم من چفته
  ) 463ص(راست چو صور دردمند از سر ناي معركه           شر، تن كفنتيغ نيام بفكند، چون گه ح

  . سرِ ناي يا سرناي: خواني هستدر بيت پيش ايهام دوگانه
  دوتا/ تاسه

  )434ص(بر ساز ستا چاك زد اين سبز دوتايي       تا ساخت و دم صبح مرغ از گلو الحانِ سه
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   ني/ شكرريز
  ) 85ص(ني مصريش خاطب هنر است              در شكرريز نوعروس سخن

  . ميتوان نواخت) عروسي(ني در معني غايب و موسيقايي، سازيست بادي كه در شكرريز 
  )ايهام تضاد(رباب / كر

  )48ص(بر كر عنّين مخوان قصة دعد و رباب            از دل عالم مپرس حالت صبح دلش 
  كرناي/ كر

  )101ص(زو چو كرناي سليمان دم عنقا شنوند          ركوس حاج است كه ديو از فرعش گردد ك
  نوبتي/ كوس

  )75ص(كاين نوبتي ز چرخ مدور نكوترست       هر جا كه عدل خيمه زند كوس دين بزن
نوازنـدة كـوس يـا    (نوبتي در اينجا به معني سراپرده است اما در معني غايب موسـيقايي  

  .با كوس ايهام تناسب دارد) چينقاره
  كين سياوش/ كيخسرو

  ) 129ص(به كين سياوش چه برهان نمايد                  ببين زخمه كز پيش كيخسرو دين
  ) 394ص(پيش تخت شاه كيخسرومكان انگيخته      زخمة گشتاسب در كين سياوش نقش سحر

  .گانة باربد استكين سياوش از الحان سي
  خر/ گاو، افسار

  ) 197ص(خر بربط بريشمين افسار             تن است گاو عنبرفكن برهنه 
  گلبام/ گل

  )  144ص(نعرة گلبام وقت بام برآيد           ساغر گلفام خواه كز دهن كوس 
  گنج فريدون

  ) 490ص(چون درفش كاويان بركرد صبح            جام را گنج فريدون خونبهاست
ز گنجهـاي زر فريـدون و   گنج فريدون در اين بيت ايهام دارد و ميتواند به معني گنجي ا

معني موسـيقايي آن نـام لحنـي از الحـان موسـيقي      . استعارة مصرحه از پرتو خورشيد باشد
با درفش كاويـان ايهـام   ) فريدون(روزگار ساسانيان است و در چنين گزارشي بخش دوم آن 

  .تناسب ميسازد
   چكاوك/ لحن، نغمه

  )29ص(فاخته و نغمة هزارآوا نفير               صفير صلصل و لحن چكاوك و ساري
-شمار ميچكاوك، نام لحني از موسيقي ايراني نيز هست كه در اينجا معني غايب آن به

  .رود



  299/و سنجش آن با ديوان حافظ ايهام موسيقايي در ديوان خاقاني
 

 

  دستان/ مرغول
  )127ص(تو و دست دستان و مرغول مرغان         گر آن غول صد دست دستان نمايد  

  روده/ برداشتن/ نوا، رود، رباب
  )39ص(رود رباب من است، رودة اهل ريا            اشتمتا به نواي مديح، وصف تو برد 

  نوبت/ نوبت
  ) 771ص(نوبت غم زن كه غمگسار تو گم شد            نوبت شادي گذشت بر در اميد 

   ساز/ ني
  ني بدم كĤتش ز من در من فتاد              كاندرون دل شراري داشتم

  ) 308ص(ارساز و سازكاري داشتم كس مرا باور ندارد كز نخست                 ك
  طرب/ ناخن/ ني

  )856ص(ني در بن ناخنش زد اندوه          تا نيشكر طرب نگارد  
  كوس/ ني

  ) 247ص(پرم  زنم    طور و آتش ني و در اوج انااهللا مي تخت و خاتم ني و كوس رب هب لي مي 
هـاي  نمونـه . وازنـدگي دارد ني از آنجا كه در كنار ساز كوس آمده ايهام تبادري بـه نـي ن  

ديگري هم از اين كاربرد ميتوان آورد اما از آنجا كه ارزش چنداني در اين تبـادر نيسـت بـه    
  :كنيم كه در آن ميان ني و نوا ايهام تبادري دور هستآوردن يك بيت ديگر بسنده مي

  ) 408ص(همه ني ني از بند اجل كس به نوا بازنرست          كار كافتاد چه در بند نواييد 
  

  ساز مشترك در ديوان خاقاني و حافظهاي ايهامواژه
خاقاني بارها پرده را به معني غير موسيقايي بكار برده و ميان معنـي غايـب آن واژه و    :پرده
  :هاي ديگر سرودة خود ايهام تناسب پديد آورده استواژه

  )374ص(صبحگاه  دان پردة دستان دالنيم، چون خروس      آهنگ صور روان خفته. 1
هايي را كه در ديوان خاقاني با معني موسـيقايي و غايـب   براي كوتاهتر شدن سخن واژه

خمـوش، نفيـر   . 3، )515ص(افغـان  . 2: آوريـم انـد، در پـي مـي   پرده ايهام تناسـب سـاخته  
اما خاقاني بيش از ايهام تناسب، ). 353ص(ناهيد. 5، )259ص(آهنگ بم /پرده. 4، )561ص(

عشـاق  . 6: ها ساخته اسـت اي با معني غايب و موسيقايي برخي واژهبهاي دوسويهايهام تناس
) ســاختن(بســاز، ســازي . 12-9، )259ص(ســاز . 8، )165ص( 1ســهي ســرو. 7، )100ص(

                                                 
  .سرو سهي لحن يازدهم باربد است.  ١
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ــاز . 13، )764، ص721، ص679، ص308ص( ــت . 15، )515ص(راه . 14،)312ص(س راس
  ).688ص(زخم . 17، )640ص(راه . 16، )544ص(

هـا  ر پرده را با ايهام بكار برده اسـت و هـر دو معنـي پـرده در ايـن نمونـه      حافظ چند با
  :پذيرفتني هستند

 سـخنگفـتچنـگپـرده در كـه  بس. 1
 ينشنو يرمز پرده زين آشنا ينگرد تا. 2
ــزن. 3 ــرده در ب  مطــرب مــاه يا چنــگ پ
ي ول پند دهدتيم همين پرده در چنگ. 4

  

 )528ص: ديـوان حـافظ  ( بـاز  نمويـد تايمورش 
 ) 578ص:همان(سروش پيغام يجا نباشد نامحرم گوش
 )862ص: همـان (ي و از بخروشم تا بخراش رگش
  )910ص:همان(يباش قابل كه سود كند آنگاه وعظت

 

 .5: اندهايي كه در ديوان حافظ با معني موسيقايي و غايب پرده ايهام تناسب ساختهواژه
 حافظ. 8، )726ص( دستان. 7، )654ص( مطربپردة . 6، )68ص: همان(پرده / بنال/ مطرب
ـ . 10، )864ص( نـوا  /مطرب. 9، )756ص( غزل و قول/ لهجهخوش  خـوان صـبح  مرغـان /هنال

  ). 882ص(
 مقـام . 11 :هاي ديگـر پديـد آمـده   در چند نمونه ايهام تناسب دوسويه ميان پرده و واژه

، )610ص( تحريـر . 14 ،)495ص(كارسازساز در واژة . 13، )68ص(ا نو.  12،)30ص: همان(
ــگ. 15 ــش. 16، )620ص( آهن ــر. 17) 714ص(راه / نق ــرده / زي ــت. 18، )686ص(پ  راس

 ).882ص( 1حافظ. 19، )864ص(

اين واژه در هر دو معني كـاربرد  . سازي زهي -2دست  -1: چنگ دو معني دارد: چنگ
روي ايهامهاي بسياري را هم پديد وي دارد؛ از همينگچشمگيري در ديوان سخنوران پارسي

بـا نـام ديگـر    ) دسـت (گاهي چنگ به معني ساز بكار رفته و در معني نخسـت  . آورده است
هاي ايـن ايهـام در ديـوان خاقـاني     نمونه. اعضاي بدن كه در بيت آمده ايهام تناسب ميسازد

ر خود بيت با كشـيدن خـط زيـر    براي كوتاهتر شدن گفتار ايهام پديدآمده را د. پرشمارست
  :ساز آشكار ميسازيمهاي ايهامواژه

 كشـانپادرگيسـو،چنـگم آمد چوبردر . 1
   
 چنگ مويحلقة ابريشم و شب  ماه نو چون. 2
  

 چون رباب سربه دستصبح، دستشده از من 
  )46ص: ديوان خاقاني(

 هم چون عود و شكّر ساختند و ابريشم به موي
  )112ص :نهما(

                                                 
و تخلـص حـافظ هـم ماننـد بسـياري از      رحافظ جز ازبردارندة قرآن، به موسيقيدانان كه نگاهدارندة الحان موسيقي هستند نيز گفته ميشد؛ از اين.  ١

بيتهـاي شـمارة يـك از بخـش     ايـن واژه در نمونـه  . ها يا تركيبهاي بكار رفته در شعر او داراي ايهامي با دو معني ناسازگار و دور از هم اسـت ديگر واژه
دوسـويه و در نمونـة شـمارة سـه از بخـش       سازندة ايهام تناسب» مقام«، دو و سه و چهار از بخش »زير«، سه از بخش »راه«، شش از بخش »راست«
  .پديدآورندة ايهام تناسب بوده است» مقام«
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 و دامــنش پالســين لكـــنســرزاهد چنــگ. 3
  

 تـن  افكنده، خشـك سـر بسته،  پاياست  چنگ
   
 چنگخوش  مويحلقة ابريشم است و . 5و  4
ــه   ــنگرچ ــگ ت ــت  چن ــة ليليس ــبه ناق  ، ش
   
ي بـربط ببريـد رگ بـازو و  چنـگ ي گيسو. 6

           
 چنـگ بسته بربط و گيسو گشاده  دستينه. 7 

                             
 ده ماه نـو خـدمتگرش  ش،سرفش  گردون چنگوآن . 8

  
 بنـد او زانوچون بختي پالسي كـرده   چنگ. 9 

                       
 سـاق ش آراسته تـا  تنچنگ است به ديبا . 10
  
  شبرش،صدره بريشم در سرفش  چنگ است عريان. 11
  
سلب،كرده پالس دامنش  بريشمين چنگ. 12 

  
ي ســـر را بـــا همـــه برهنـــه   چنـــگ. 13
ــينه. 14 ــون  س ــگچ ــر  چن ــفب ــد  كت بردن

  
ــگ. 15 ــي   چن ــون زال ــرچ ــرم س افكنده ز ش
  

 دارد پيراهن از ابريشم برارچه به  چنگ. 16 

      
ــگ. 17 ــالس  چنـ ــت پـ ــري اسـ ــوش پيـ پـ

    
             

 انـد  سـر بـه سـر آميختـه     پيو  رگبا پالسش
  )118ص : همان(

ــه   ــي ك ــون زرق ــتچ ــاز  گوش ــد  احش برافكن
  )135ص : همان(

 چـــون مـــه نـــو كـــز خـــط ظـــالم برآمـــد 
ــون ز   ــة مجنـ ــگنالـ ــدام چنـ ــد  1مـ برآمـ

  )144ص: همان(
ــه از  ــمگريـ ــاييد    چشـ ــر بگشـ ــي تيزنگـ نـ

  )160ص: همان(
 خريــــدة عيــــديم و چــــاكرش يعنــــي درم

  )  223ص: انهم(
ــته   ــا داشـ ــرب مهيـ ــب درش مطـ ــاعات روز و شـ  سـ

  )383ص : همان(
 مهـــارش ســاربــان انگيختـه    بينيوز ســر 

  )394ص: همان(
ــاقوز  ــي   س ــت مراي ــالس، اين ــه زيرســت پ  ب

  ) 435ص: همان(
ــين  ــته پالس ــزرش، بس ــومي ــين در او زان ــان ب  ش پنه

  )452ص : همان(
 زاهــدي كــزو بــوي ريــاي نــو زنــد تــنچــون 

  )459ص: همان(
 )482ص: همـان (كشان كنند همـه  گيسو پاي

ــده ــر    ديـ ــاي بـ ــون نـ ــانچـ ــتند  ميـ بسـ
  )489ص: همان(

ــو ــر كجاســــت پاان در گيســ ــان آخــ  كشــ
  )492ص: همان( 

ــد     ــي پوش ــيار هم ــم بس ــين ه ــين پالس  ران
  )500ص: همان(

ــينه ــوي  ســـ ــرآورد  كتـــــفســـ ازآن بـــ
  )506ص: همان(

                                                 
  .را بتوان جايگزين آن كرد» چنگ را«: شايد نسخه بدل. وزن بدينسان دچار آشفتگي است.  ١
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ــگ. 18  ــه زدم  چنـ ــن كعبـ ــون در رسـ چـ
  

ــو ــگي گيسـ ــن   چنـ ــس از ايـ ــرم پـ  نگيـ
    )914ص: همان( 

شود گاهي با پديد آوردن جناس تام، هر به همانسان كه در بيت پيشين ديده مي خاقاني
      تـري  تـر و هنـري  دو واژه و معني چنگ را در بيـت خـود آورده و زنجيـرة ايهـامي گسـترده     

  :اي ديگر در اين زمينه استبيت زير هم نمونه. سازدمي
 چنگ ام چونفكندهسركز او موش ناب به.19
  

  :حافظ
 است چنگ ةنغم و ين قول بر همه مگوش.1 
 
 عشرت به خواندتيم امتـقخميده چنگ. 2
  
   نـاب  يمـ  مـرگ  به ببريد چنگ يگيسو. 3

              
ـ  به يصبوح جام بنوش. 4   چنـگ  و دف ةنال

  
منـال   عـود  نبـود  ار بسـاز  و بنـواز  چنگ. 5
  
 ســخن گفــت چنــگ پــرده در كــه بــس. 6
  جام همچو بياور خندان لب خونين دل با. 7
  
  چنگ قول به مگوش و يساق يرو به مچشم. 8
  
  دلـم  كام ينده يكنار به ار چنگ همچو. 9
  

  انتظـارم  عـين  در مسـتان  چشم نور يا. 10
  

 ربـاب م چـو  سـر بـر دسـت گربه كز او چنگبه 
  )55ص: همان(
  

 اسـت  جـام  گـردش  و لـب  لعـل  بر همه مچشم
  )110ص: ديوان حافظ(

ــنو ــه بش ــد ك ــران پن ــت پي ــان هيچ ــدارد زي  ن
  )260ص: همان(

 1بگشــايند همــه مغبچگــان زلــف دوتــا      تــا
 ) 410ص: همان(

ــوس ــب بب ــاق غبغ ــه يس ــ ب ــ ةنغم ــود و ين  ع
  )412ص: همان(

ــم و عشــق آتشــم ــن و عــود دل ــر مجمــر مت  گي
 )520ص: همان(

 )528ص: همـان (ز بـا  نمويـد  تـا  يوـــ م ببرش
 خروش اندر چنگ چو يآي رسد يزخم گرت ين
  )578ص: همان(

 زدميــم بــاب ايــن در شگــو و چشــم بــه يفــال
 )642ص: همان(

ــب از ــويش ل ــو خ ــ چ ــك ين ــ ي ــوازم ينفس  بن
 )671ص: همان(

 بگــردان يــا بنــواز يجــام و حــزين يچنگــ
  ) 770ص: همان(

                                                 
ايهـام تناسـب دوسـوية    ) چنگ ساخته از همين بخش در شعر خاقاني آمده و ايهام تناسبي با 19كه در شمارة (ناب در معني غايب و تازي دندان .  ١

دوتـا  . كه در تصحيح قزويني و غني از اين بيت، نيامده با چنگ ايهام تناسـب دارد ) داراي معني غايب ساز دو سيمه(واژة دوتا . دوري با چنگ ميسازد
  .اي پديد آورده استايهام تناسب دوسويه» زير«همچنين در نمونة شمارة دو بخش 
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ــزن. 11 ــرده در ب ــاه يا چنــگ پ  مطــرب م
  

 يــــادم بــــه آرد يمــــ بــــاز يجــــوان. 12
   
 گفت و چنگ آورد من گوش به سر كه ده يم.13 

                              

 يو از بخروشـــــم تـــــا بخـــــراششرگـــــ
  )862ص: همان(

ي ســــاق افشــــاندســــت و چنــــگ ســــماع
  )918ص: همان(

ــذران خــوش ــنو و بگ ــن از بش ــر اي ــ پي  يمنحن
  )956ص: همان(

هايي كه تاكنون از خاقاني و حافظ آورديم، همواره چنگ در معني موسيقايي به نمونهدر 
خاقاني دو نمونة . ايهام تناسب ميساخت) اعضاي بدن(هاي ديگر سخن راه يافته بود و با واژه

را هـم بكـار بـرده بـود كـه چنـين       ) دسـت (و چنگ ) ساز(ساز ميان چنگ جناس تام ايهام
كـار  اما حافظ در بيتي چنگ را به معنـي دسـت بـه   . ديده نميشودظ ديوان حافكاربردي در 

  : هايي موسيقايي بيت ساختهبرده و ايهامي با واژه
  آورد نـوا خـوش  سـاز  سـرا نغمـه  مرغ كه           گير صحرا راه و آر چنگ به باده نيز تو. 14

  )   298ص: همان(                                                                 
 2در نمونة شمارة . خاقاني از معني موسيقايي دستان، بهرة چنداني نبرده است :دستان

در بيـت  . واژة دستان سازندة ايهام بـوده اسـت  » پرده«و نخستين نمونة بخش » زير«بخش 
توان دانست، اما معني را كنايه از سازگار ماندن با آن كس مي» با دستان كسي ساختن«زير 
  : ب را هم به ايهام از دستان برداشت ميتوان كردفري
  )580ص: ديوان خاقاني(با دستان غم تو ميسازم             گر ناز تو زخمه درنيفزايد . 1

در بيت زير كه داراي جناس تام است دستان هم به معني موسـيقايي و هـم بـه معنـي     
ك از ايـن دو بـا دسـت ايهـام     نيرنگ بكار رفته و ميان اين دو با يكديگر و نيز ميـان هـر يـ   

  :تناسبي پديد آمده
  تــو و دســت دســتان و مرغــول مرغــان          گــر آن غــول صــد دســت دســتان نمايــد  .2

    )127ص: همان(                                                                
در بخش  8مارة در نمونة ش. كاربرد ايهامي دستان در شعر حافظ مانند خاقاني كم است

  .ساز بوده استواژة دستان ايهام» پرده«ايهام بخش  7و نمونة » راه«
تـاي  سـه /پـرده /راسـت (اي كه در بخش ايهامهاي ويژة خاقاني خاقاني، جز نمونه: راست

) اي كهننام مقام يا پرده(آمد، گاه ايهام تناسبي با معني غايب و موسيقايي راست ) صفاهان
  :ساخته است

  خم، رطل گران پشتراستسبك روي قولبر دل رسان، تحفه سوي لب فرست      هديه. 1
  )259ص: ديوان خاقاني(                                                              
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  معركـه  نـاي دردمند از سر صور چو  راستتيغ نيام بفكند، چون گه حشر، تن كفن        . 2
  )463ص: همان(                                                               
   .را هم بايد به اين دو بيت افزود» نوا«نمونة دوم بخش 

حافظ در بيت نخست، معني موسيقايي راست را دستماية ساخت ايهام تناسب دوسـويه  
  : با معني موسيقايي تخلص خود ساخته است و در بيت دوم، ايهام تناسبي پديد آورده

   بـود  را حـافظ  كـه  ناسـفته  گـوهر  هر نظم       راست شديم شما اصالح به كه آن باد ادي. 1
 )416ص: ديوان حافظ(                                                              

  يشـراب  بـده  يسـاق  يينـوا  بـزن  مطـرب          نايـد  راست پرده در ماهش چو رخ وصف .2
  )864ص: همان(                                                               

تازي را دارد در موسيقي به معني دسـتان،  » طريق«راه جز اينكه معني مترادف : ره/راه
خاقاني اين معني را در شعر خود بكار نگرفته اما گاه ميتـوان ايهـام   . پرده، نوا و آهنگ است

هاي موسيقايي آمده در شـعر او  با واژه) معني غايب(تناسبي ميان معني موسيقايي اين واژه 
  :يافت

 يثرب سـپرندرهنجيباندارجرسچون . 1
   
ــوش . 2  ــربطگ ــته  ب ــوب انباش ــه چ ــا ب ت
   
ــ. 3 ــي اين ــته   ب ــان، بس ــوش و زب ــو  گ گل
    
ــس كــه  . 4  ــان گرفتــه  رهاز ب ســت  ده       

 آسـا شـنوند   جـرس  الحـان ساربان را همـه   
  )103ص: ديوان خاقاني(

ــه ــان راهش از  نالــــ ــته زبــــ  برخاســــ
  )475ص: همان(

ــمش  رهاز  ــانچشـــ ــته فغـــ  برخاســـ
  )476ص: همان(

 )506ص: همان(برآورد ديدگان  رهاز  بانگ
 

  :هاي خود بكار گرفتهحافظ معني موسيقايي راه را در سروده
  شـعري بخـوان كـه بـا او رطـل گـران تـوان زد          راهي بزن كه آهي بر ساز آن تـوان زد      

  )316ص: ديوان حافظ(                                                       
تـر و بيشـتر   ا كه كاربرد ايهامي اين واژه در ديوان حافظ گستردهرو و نيز از آنجاز اين    

راه . پردازي در اين زمينه پرداخته استاز خاقاني است به نظر ميرسد حافظ آگاهانه به ايهام
 :در دو بيت زير ايهام به هر دو معني دارد

  ردحجـاز كـ   راهبازگشـت ز   آهنـگ و        ساز عـراق سـاخت  از كجاست كه  مطرباين . 1
  )274ص: همان(                                                                       
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  بشـد يـار و ز مـا يـاد نكـرد      راهكـه بـدين                مطربا پرده بگردان و بزن راه حجاز. 2
 )292ص: همان(                                                               

  :بيت زير پديدآورندة ايهام تناسب شده و در چهار
  آورد گـران قاصـد خبـر دشـوار مـي      راهگه     كـز آن   و ساقي برون رفتم گه و بي مطرب قولبه . 3

  )300ص: همان(                                                               
 )356ص: همان(بازآمد  آواز درااين قافلة راه بماند         تا به گوش دلم  رهچشم من در . 4

  خرابات كجاست       تا در آن آب و هـوا نشـو و نمـايي بكنـيم     راه طربخشك شد بيخ . 5
 )756ص: همان(                                                               

  د بـودن و غزل          تا جزاي منِ بدنام چـه خواهـ   چنگو  دفدل حافظ به  رهبردم از . 6
 )782ص: همان(                                                                

اي با معني حاضر واژة ديگر سازگاري دارد اما گونـة  در ايهام تناسب معني غايب واژه    
مانند راه . ديريابتري از ايهام، آن است كه معنيهاي غايب دو واژه با هم تناسب داشته باشند

  :انديك در معني موسيقايي به كار نرفتهاق در نمونة نخست كه هيچو عش
زد آن چشـــم خمـــارين عشّـــاقدل  راه. 7

  
مـرو  راهبه مهلتـي كـه سـپهرت دهـد ز     . 8
  
مطــرب عشــق عجــب ســاز و نــوايي دارد . 9
  

صحرا گيـر  راهآر و  چنگتو نيز باده به . 10
  
نيست  راه پردهمردم ز اشتياق و در اين . 11
  
جهتــي ديــر شــش راهمهنــدس فلكــي . 12

  

خيـال  راه ي زندمنقشهر دم از روي تو . 13
  

 پيداست از اين شيوه كـه مسـت اسـت شـرابت      
  )48ص: همان(

 گفـت  دسـتان تو را كه گفت كه ايـن زال تـرك   
  )92ص: همان(

ــش ــه زد    نق ــم ك ــر زخ ــايي دارد  راهه ــه ج  ب
 )254ص: همان(

 نــوا آوردســرا ســاز خــوش  مــرغ نغمــه  كــه
  )298ص: همان(

 دار نشــــانم نميدهــــدپــــردهيــــا هســــت و 
  )462ص: همان(

ــه ره نيســت   ــان ببســت ك ــرچن ــاك زي  دام مغ
 )602ص: همان(

 هـا ميبيـنم   چـه  پـرده با كه گـويم كـه در ايـن    
   )714ص: همان(

در آنجا هـم  شمار ميرود و به» ره«نمونة چهاردهم كاربرد » مقام«بخش  4نمونة شمارة 
  .ايهام تناسب دوسويه پديد آمده است

اي پركاربرد است و آنگـاه كـه در بيتـي داراي واژة    تازي، واژه» تحت«زير در معني : زير
) آواي زير در برابر بم، يا نام سـيم زيـر يـا نـام سـاز     (موسيقايي بيايد، بر پاية معني غايبش 
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اني ميان دو معني غايب زير و نـوا ايهـام   در بيت نخست، خاق. سازندة ايهام تناسب تواند بود
هاي موسيقايي بيـت  تناسبي دوسويه پديد آورده و در دو نمونة ديگر معني غايب زير با واژه

  :دارند) در نمونة سوم، ميان كاسه و زير ايهام تناسب دوسويه هست(ايهام تناسب 
نواهر مويي جدا يك شهر جان داري زير چون.1

  
آمـده  زير و دسـتان آمده، در زهره غزلخوان . 2 

         
و سر يكي بسته به ده رسن گلـو  ربابدست . 3
  

 خامي بود گفتن تو را جانا كه جان كيسـتي  
  ) 66ص: ديوان خاقاني(

ا ريختـه      زيردستانچون  آمـده بـر شـه ثريـ 
  )378ص: همان(

 ســر ز مضــطري كاســةخزينــة شــكم،  زيــر
  )427ص: همان(

  . از بخش چنگ هم ميان چنگ و زير ايهام تناسبي دوسويه هست 10ة شمارة در نمون
آفريني سود نجسته و تنها آن را در معني تحت، حافظ از معني موسيقايي زير براي ايهام

  :براي ايهام تناسب يا ايهام تناسب دوسويه بكار برده
   سـپهرطـاقزيـركهمطربويم يب مباش. 1
  
ــر ز. 2 ــف زي ــادو زل ــون ت ــذر چ ــ گ ــر يكن  بنگ
  
ي  كشـ  يكـ  بـه  تـا  قـدح  خرقـه  زير به حافظ. 3
  
ــم. 4 ــت دل ــل و ســالوس ز گرف ــر طب ــيم زي  گل
  

 كـرد  يتـوان  دربـه دل از غـم  ترانـه بدين 
 ) 290ص: ديوان حافظ(

ــه ــين از ك ــارت و يم ــه يس ــدبيقر چ  ارانن
  ) 396ص: همان(

ــزم در ــه ب ــرده خواج ــ ز پ ــرافكنم ارتك  ب
  )686ص: همان(

 يعلمــ منبــرك ميخانــه در بــر كــه آن بــه
  )940ص: همان(

نمونة ديگري از كاربرد ايهام زير در شعر حـافظ اسـت و   » پرده«بخش  17نمونة شمارة 
  .را به پنج ميرساندديوان حافظ شمار كاربرد اين ايهام در 

نام تـازي سـاز   (ي غايب عود در معني چوب خوشبويي كه سوزانده ميشود، در معن: عود
ايهام تناسـب ميتوانـد    -در بيت زير) خنياگر چرخ(مانند زهره -هاي موسيقايي هبا واژ) طبرب

  :ساخت
  انـد  كه با قرص خور آميختـه  زهرهزحل و      هم و شكر هست به عودمجمر عيدي و آن . 1

 )117ص: وان خاقانيدي(                                                               

  چون ني و عود سرانگشت بخاييد همه       تنم از آتش تب سوخته چون عود و ني است .2
  )407ص: همان(                                                                    



  307/و سنجش آن با ديوان حافظ ايهام موسيقايي در ديوان خاقاني
 

 

در هـر دو مصـرع   . سجادي بيت پيشين را زير عود به معني ساز آورده كه درست نمينمايـد 
از آنجا كه نوك ني را ميتراشـند تـا از آن قلـم    «خن از چوب خوشبوست و در مصرع دوم س

» بسازند و عود را نيز ميبرند تا در مجمر بنهند، سرانگشـت بـه ايـن دو ماننـده آمـده اسـت      
هر يك از دو واژة ني و عـود در معنـي   ). 580ص: ، كزازيگزارش دشواريهاي ديوان خاقاني(

  .با ديگري ايهام تناسب ميسازد) ساز نام(غايب و موسيقايي 
  :حافظ عود را به ايهام در هر دو معني به كار برده

  نبيـد  و گـالب  ةآغشـت  مـن  ودـــ وج گل          بود كه عود و نبيد و رباب و چنگ نبود. 1
 )1014ص: ديوان حافظ(                                                               

-تر مينمايـد، مـي  هرچند در همنشيني با نبيد، معني چوب خوشبو برجسته در بيت باال

  .توان عود را در پيوند با چنگ و رباب به معني ساز هم دانست
ــار عــود را در معنــي موســيقايي در شــعر خــود آورده و معنــي غايــب و    حــافظ يــك ب

انند خاقـاني  و همچنين م) 2نمونة (غيرموسيقايي آن را دستماية ساخت ايهام تناسب كرده 
  :بكار گرفته) 4و 3نمونة (آن را در معني چوب خوشبو 

 بسوخت شعودمگر سازدينم خوش يساز زهره. 2
   
ــگ. 3  ــواز چن ــاز و بن ــود ار بس ــود نب ــال ع  من

    
ــه را آن. 4  ــو ك ــر يب ــف عنب ــو زل ــت ت  آرزوس

             

 شد چه را ميگساران يمست ذوق نداردكس 
 )344ص: همان(

ـ  و عشق آتشم  گيـر  مجمـر  تـنم  و عـود  مدل
  )520ص: همان(

 سـاز  و بسـوز  نازسـو  آتـش  بر گو عود چون
  )526ص: همان(

در ) به معني ظـرف، يـا كاسـة سـر    (بيشترين كاربرد ايهامي كاس يا كاسه : كاسه/كاس
و ) گـر با بخش نخست كاسه(گرست كه جناس تام شعر خاقاني در همراهي آن با قول كاسه

گر همـين  هم افزون بر قول كاسه) در كاسة رباب(نمونة دوم كاسه در . ايهام تناسب ميسازد
  :دو آرايه را با كاسه پديد آورده

ــه در. 1 ــازان هم ــةرودس ــماعكاس ــه س ــرها ب  س
        

 گـر  قول كاسـه از شعر تر بر نوش  ي رباب كاسه. 2
  
نوشــم، نــه از كــس نيوشــم  كــاسنــه از . 3 

  
  

 انــد آميختــه گــركاســهشــربت جــان ز ره  
  )117ص: ديوان خاقاني(

سرها نگر زآن كاسه حلوا ريختـه   كاسةدر 
  )378ص(

ــي،  ــبوحي ميـ ــماعصـ ــوحي سـ ي بوالفتـ
  )439ص(
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ــول. 4  ــه قـ ــر سـ ــهيـــك دو دم بـ ــريكاسـ  گـ
    
ــاس. 5   ــي و  كـ ــه مـ ــول كاسـ ــر قـ ــواه  گـ خـ

      

ــار  ــاسچـــ ــتانيم  كـــ ــه بســـ  مغانـــ
  )484ص: همان(

ان بـــرآورد بگـــه فغـــ  كـــوسچـــون 
  )506ص: همان(

آورد، هرگـز از قـول   حافظ كه اصطالحات تخصصيتر موسيقي را كمتر در شعر خود مـي 
هاي موسيقايي همراه نشـده و تنهـا   كاسه هم در شعرهاي او با واژه. گر ياد نكرده استكاسه

  :نمونة كاربرد ايهام تناسب موسيقايي كاسه در ديوان او بيت زير است
  زدم و مـي نـاب مـي    سـرود گفـتم ايـن    گرفت          مي مي كاسهاين غزلم  صوتساقي به 

  )642ص: ديوان حافظ(                                                              
در . بكـار ميـرود  ) بـويژه آواز بلبـل  (گلبانگ در معني آواي بلند يا آواز خـوش  : گلبانگ

با گـل جنـاس و ايهـام تناسـب و بـا      ) گل(بخشي از آن بيتهاي زير از خاقاني و حافظ ميان 
  :ها مانند گالب و شاخ سرو تنها ايهام تناسب پديد آمدهبرخي واژه

  زد، ابـدال نگـر تـا شـنوند     گلبانـگ فام شد، ارواح طلب تـا نگرنـد          كـوس    گلصبح . 1
  )100ص: خاقانيديوان (                                                              

ار بـه صـبح انـدر     گـالب فام شود كاسـت        كـĤتش ز   گلزند كوست،  گلبانگ. 2 آرد خمـ  
  )497ص: همان(                                                              

  :حافظ
 باد خوشسحربلبلياگلوصل به دلت.1
  
  كرد ساز رحلت آهنگ نقاب گل ناگشوده. 2
  
  صـبور  بلبـل  يسـه  سـرو  شاخ ز ديگر. 3 
   
 ي پهلـو  گلبانـگ  بـه  سـرو  شـاخ  ز بلبل. 4

                                 

 توسـت  ةعاشـقان  گلبانگ همه چمندركه 
 )86ص: ديوان حافظ(

 تخوشس ارانگافدل گلبانگ كه بلبل كن ناله
 )104ص: همان(

 دور به گل يرو از بد چشم كه زد گلبانگ
  )514ص: نهما(
ــديم ــات درس دوش خوانـ ــو مقامـ  يمعنـ
  )970ص:همان(

درستي دانسته نيست كه اين واژه در شروان روزگـار خاقـاني كـاربرد موسـيقايي     ب: مقام
هر روي خاقاني ايهام تناسبي با معني موسيقايي مقام نساخته و به نظـر  به. داشته است يا نه

  :ه در شعر او پديد آمده باشدنميرسد ايهام تناسب دوسوية بيت زير هم آگاهان
  ) 611ص: ديوان خاقاني(دگــرسـراي دارد  آهنگدورست         مقامجان كز تو در اين 

  :اما حافظ، به گواهي بيت زير با معني موسيقايي مقام آشنايي داشته
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ــام   ــرب مق ــن مط ــد اي ــه راه ميزن ــنا آورد    چ ــول آش ــزل، ق ــان غ ــه در مي ــناس        ك   ش
  ) 298ص: ديوان حافظ(                                                                  

مقام را در معنـي غايـب و موسـيقايي    ) هر چهار نمونه(او افزون بر ايهام تناسب دوسويه 
هاي موسـيقايي  با ديگر واژه» حافظ« 3در نمونة (براي ساختن ايهام تناسب هم بكار گرفته 

م تناسب دوسـويه دارد و مقـام بـا آواز و غزلسـرايي ناهيـد ايهـام       ايهام تناسب و با مقام ايها
  ):تناسب

ــرده درون راز. 1 ــدانزپ ــرسمســترن  پ
  
 حيرتنـد  مقـام  در آشـنايان  حافظ گفت. 2
  
ــراي. 3 ــد يغزلسـ ــرفه ناهيـ ــرد يا صـ  نبـ
  
 عشـــق ره در غريـــب حـــافظ همچـــو. 4
  

 را مقــاميعــال صــوفي نيســت حــالكــاين 
  )30ص: همان(

 غريب ينغمگ و خسته نشيند گر نبود دور
 ) 46ص: همان(

ــام آن در ــه مقـ ــافظ كـ ــرآورد حـ  آواز بـ
  )525ص: همان(

ــه ــام بـ ــيده يمقـ ــه ام رسـ ــرس كـ  مپـ
   )546ص: همان(

هاي تصنيف در موسيقي مقامي گذشته بوده است كه خاقاني و نقش يكي از گونه: نقش
اي با معنـي غايـب آن   تنها گاه ايهام تناسب دوسويه. اندحافظ آن را در اين معني بكار نبرده

  :شمار آورداند كه ميتوان كاربرد آن را ناآگاهانه بهپديد آورده
  كـام برآمـد   زخـم سـه شـش بـر سـه      نقـش مهرة شادي نشست و ششدره برخاسـت      . 1
  )143ص: ديوان خاقاني(                                                           

در بيت زير سخن از اين است كه آواي موسيقي، نام اخستان را همچون نقشـي كـه بـر    
اما ميتـوان بـه گزارشـي دور و ايهـامي     . ديوان مينگارند در گوش شنوندگان جايگير ميسازد

  :شده دربارة او دانستنقش نام اخستان را آهنگي ساخته
  ي از آهنگ در ديـوان سـمع           نقـش نـام بـوالمظفّر اخسـتان انگيختـه        راوي خاقان. 2

  )394ص: همان(                                                                
  :در بيت زير از همان قصيده هم ايهام تناسبي دوسويه ميان نقش و زخمه هست

  تخت شـاه كيخسـرومكان انگيختـه   پيش     زخمة گشتاسب در كين سياوش نقش سحر. 3
   )همانجا(                                                                 

اي و در بيت زير، ايهام تناسـب دوسـويه  » راه«بخش  13و  9حافظ هم در نمونة شمارة 
 :بر پاية معني موسيقايي و غايب نقش ساخته است
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  يهسـت  كارگـاه  از مقصـود  نقـش  خوانـده نا            سرآيد جهان كار يروز نه ار شو عاشق
  ) 868ص: ديوان حافظ(                                                            

شـمار  گمان ميرود معني موسيقايي نقش، در نظر حافظ و خاقاني نبوده و ايهامهاي انگشـت 
  .انديادشده اتفاقي پديد آمده

هـاي موسـيقايي   بـا واژه ) 2نمونـة  (يا گروگان ) 1نمونة (روزي  نوا در معني توشه و: نوا
  : ايهام تناسب ميتواند ساخت

  ي تـازه بـين  سـاز و نـوا  را  زنان بـزم  زخمه        ي تازه بيننواكشان صبح را نزل و  رطل. 1
  )458ص(                                                                

اب  نخـورده حـاجبي خـوان حاجـب           راسـت چون كمان حاجب  انوام به  بمانده. 2 الحجـ  
  )53ص(                                                               

و يك ايهام تناسـب  ) نوا/ بند/ ني(در بخش ايهامهاي ويژة خاقاني هم از يك ايهام تبادر 
ازيدن دارد اما معني غايب بلند كـردن  ميان نوا به معني موسيقايي با برداشتن كه معني آغ(

  :كه بر پاية نوا پديد آمده، ياد شده است) آواز را نيز دارد
  ) 408ص(ييد همه نوابازنرست      كار كافتاد چه در بند  نوااجل كس به  بنداز  ني ني. 3
  )39ص(رود رباب من است، رودة اهل ريا           برداشتمي مديح، وصف تو نواتا به . 4

نـوا  در سـاختار بـه  . افظ نوا را در چند معني و به چند شيوه در شعر خود آورده اسـت ح
، در معني ساز و برگ با بلبـل و نالـه   )1نمونة (با مطرب و پرده ) سر و سامان داشتن(بودن 

بكار برده و سه ايهـام تناسـب موسـيقايي    ) 3نمونة (و در معني موسيقايي با برگ ) 2نمونة (
مونة چهارم كه از يك غزل ملمع برگرفته شده، نـوا را در معنـي دوري بـا    در ن. ساخته است

بكار برده و ايهام تناسـبي دوسـويه   ) اي در موسيقي مقامي ايرانيبا معني غايب نغمه(عراق 
  :پديد آورده است

 مطـربيايكجـاي شـدبـرون پرده ز دلم. 1
  
 داشت منقار در خوشرنگ يگل برگ يبلبل. 2 

  
ــرگ. 3 ــوا ب ــه ن ــد  تب شــد و ســاز طــرب نمان

                          
ــ. 4 ــ يليمسـ ــذم ــح نـــ ــ تلّـــ  العراقبـــ

  

 سـت نوابـه  مـا  كـار  پـرده  ايـن  از كههانبنال 
  )68ص: ديوان حافظ(

 داشـت  زار يهـا  ناله خوش نوا و برگ آن وندر
 )174ص: همان(

 كـن اي چنگ نالـه بـركش و اي دف خـروش    
 )796ص: همان(

 )918ص: همــان(ي القــاُ مــا هــانوا مــن يالقــُ
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 نتيجه

شـده را  پيش از آوردن نتايج نهايي پژوهش، نتيجة بررسي آماري كـاربرد ايهامهـاي بررسـي   
-ساز مشترك ديوان خاقاني و حافظ را كه در جدول آماري زير آمدههاي ايهامواژه. آوريممي

آشكارا در ديوان خاقاني بيشتر اسـت  ) الف: سازند؛ واژة ايهاماند، در چند دسته ميتوان گنجا
در ديـوان هـر دو شـاعر    ) ج). ره/راه(آشكارا در ديوان حافظ بيشتر اسـت  ) ب). كاسه/كاس(

تنهـا در  ) هــ ). مقـام (كاربرد است تنها در ديوان خاقاني كم) د) پرده، چنگ(پركاربرد است 
ها در ديوان دو سخنسرا نزديـك  كاربرد ديگر واژه ).كاسه/كاس(كاربرد است ديوان حافظ كم

  ). دستان، راست، زير، عود، گلبانگ، نقش، نوا(به هم است 
  حافظ خاقاني واژه
  19 17 پرده
  14 19 چنگ
  2 4 دستان
  2 4 راست

  14 4 ره/راه
  5 4 زير
  4 2 عود
  1 5 كاسه/كاس

  4 2 گلبانگ
  4 1 مقام
  3 3 نقش
  4 6 نوا

بيت از حافظ آمده و اين آمار نشان  76بيت از خاقاني و  71يهامهاي مشترك در جدول ا
دهد كه در ايهامهاي مشترك شمار كاربردهاي ايهامي حافظ چنـدان از خاقـاني بيشـتر    مي

  . نيست
اند، تنها دو واژه نـام سـاز   ساز مشترك كه در اين جستار بررسي شدهاز دوازده واژة ايهام

اي در موسيقي ايرانـي اسـت   كه نام ويژة پرده) راست(جز يك واژه و ) چنگ و عود(هستند 
سـاز،  در ديوان هر دو شاعر پركاربردترين سـازِ ايهـام  . ها نامهاي عام و كلي هستندديگر واژه

  . چنگ و پركاربردترين اصطالح يا واژة موسيقايي پرده است
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مـا از سـنجش   چشـمگير اسـت ا   ديـوان حـافظ  هرچند كـاربرد اصـطالحات موسـيقايي در    
انـد، چنـين دريافـت    ها و اصطالحات در ديوان حافظ و خاقاني ساختهايهامهايي كه اين واژه

هـاي موسـيقايي   بسـياري از واژه . هـا ميبـرد  تري از اين واژهميشود كه خاقاني بهرة گسترده
ر كـا در شعر حـافظ بـه  ) ايمكه در بخش نخست جستار آنها را آورده( ديوان خاقانيساز ايهام
بـا توجـه بـه آنچـه     . كاربردتر موسيقي هسـتند هاي تخصصي و كمها، واژهاين واژه. اندنرفته

دربارة ايهامهاي ويژة ديوان خاقاني گفتـيم و نيـز بـا بررسـي جـدول آمـاري، ايـن نتـايج از         
  : آيدپژوهش پيش رو به دست مي

خاقـاني و حـافظ   هـا و اصـطالحات موسـيقايي در شـيوة سخنسـرايي      سازي با واژهايهام -1
نمودي آشكار دارد و اين وجه را نيز ميتوان به وجوه همانندي سبكي در شعر اين دو شـاعر  

 .افزود
خاقاني بيش از حافظ به اصطالحات تخصصي موسيقي توجـه دارد و شـمار بيشـتري از     -2

و روي اصـطالحات در ايهامهـاي موسـيقايي ا   كار برده است و از همينآنها را در شعر خود به
 .متنوعتر از اصطالحات ديوان حافظ هستند

كه خاقاني (آيد كه در سبك آذربايجاني بر پاية نتيجة پيشين اين نتيجه هم به دست مي -3
كاربرد اصطالحات تخصصي بيش از كاربرد آنها در سبك ) ايمرا به نمايندگي از آن، برگزيده

اين نكته با يكي از . است) شده كه در اين جستار حافظ نمايندة برجستة آن شمرده(عراقي 
ويژگيهاي برجستة سبكي در سبك آذربايجاني، يعني سود جستن از اصـطالحات دانشـهاي   

 . گوناگون، در سازگاريست

كه خاقاني از آنهـا  (ها و اصطالحات موسيقايي از ديدي ديگر ميتوان گفت بخشي از واژه -4
هاي لة سدة ششم تا هشتم، از حوزة واژدر فاص) اندبهره برده و در بخش نخست جستار آمده

 . اند يا نقش آنها كمتر شده استساز حذف شدهمضمون

نتيجة جانبي ديگر اين است كه بـا توجـه بـه قالبهـاي شـعري دربردارنـدة اصـطالحات         -5
موسيقايي روشن ميشود كه در ديوان خاقـاني قصـيده بـيش از غـزل، پـذيراي اصـطالحات       

د يكي از داليل بيشتر بودنِ ايهامهاي موسيقايي ديوان خاقاني تخصصي موسيقي است و شاي
سـرايي خاقـاني در برابـر    قصيده) گيرهاي پيشينافزون بر داليل يادشده در نتيجه(از حافظ 

 . غزلسرايي حافظ باشد

اگر نمايندگي خاقاني از سبك آذربايجاني و نمايندگي حافظ از سبك عراقي را بپـذيريم،   -6
يعنـي تنـوع   (گرفت كه با وجود چيرگي شمار اصطالحات بر شمار نام سـازها  ميتوان نتيجه 

در هـر دو سـبك آذربايجـاني و عراقـي،     ) اصطالحات گوناگون در برابر شمار محدود سـازها 
گيري از نام سازها در ايهامهاي موسيقايي شگردي پسنديده و فراگير بوده است؛ زيرا در بهره
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كـار نرفتـه همـان    سازي بـه هاي پرشماري از ساز، براي ايهامشعر هر دو شاعر، با اينكه گونه
بسـيار پركـاربرد   ) دو ساز چنگ و عود در برابـر ده اصـطالح موسـيقايي ديگـر    (شمار اندك 

از نـام دو سـاز   ) بيـت  76از (بيت  18و حافظ در ) بيت 71از (بيت  21خاقاني در .. هستند
 .است چنگ و عود براي ساختن ايهام سود جسته

چنگ و عود از پركاربردترين سـازها در شـعر   ) از سدة ششم تا هشتم(در فاصلة دو سده  -7
اگـر  . اند تا آنجا كه ساختن ايهام بر پاية آنها هم چشمگيرتر از ديگـر سازهاسـت  پارسي بوده

حضور ساز در شعر شاعر را نشانة كاربرد آن ساز در زيستگاه او بتوان دانست، از ديد دانـش  
ايراني، كاربرد گستردة اين دو ساز در منطقة شروان سدة ششم و شيراز سدة  تاريخ موسيقي

  .هشتم هم آشكار ميشود
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