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در غزل سعدي بر اساس پردازيشگرد ایهام
بوگراند»ِ ايرویکرد مرحله«نظریه
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هچکید

شامِل زبان ساختار،  سی متن از منظر  سی متن، به برر شنا
سکوت و سازيساختمان نحوي کالم، ترکیب ها، گفتمان 

ترین پردازد. یکی از برجستهگفتمان روایی و موارد دیگر می
اندیشــمندان این مکتب، روبرت دو بوگراند اســت که در 

صل به ارائۀ دیدگاهبه طور ها و مقاالت خود، کتاب اي همف
ـــت. یکی از آرا مهم بوگراند در مکتب يخود پرداخته اس

است که در اصل، به » ايرویکرد مرحله«شناسی متن، زبان
با راه نده  لۀ خوان ـــی ید یک متن به وس هاي درك و بازتول

صر و روش ستفاده از عنا ّصی میا پردازد. بوگراند هاي خا
ـــتالبته با این روش، تنها به تحلیل ایهام عاره و پردازي و اس

سخنی  صنایع ادبی  سایر  ست و در مورد  شبیه پرداخته ا ت
، »انســـجام«اي با ســـه روش نگفته اســـت. رویکرد مرحله

به درك متن توســط مخاطب و » بینامتنیت«و » یپیوســتگ«
ـــمن معرک میکمبازتولید آن فی و کند. در این مقاله، ض

اي به خوانندگان گرامی، از روش شناساندنِ رویکرد مرحله
پردازي شود تا به تحلیل و توصیف ایهامگراند استفاده میبو

ــعدي در غزلیاتش برمبناي نُ ه مؤلّفۀ موجود در هنرمندانۀ س
دو روش انســجام و پیوســتگی پرداخته شــود. نتایج نشــان 

ــته«ها، نوع دهد که از میان این مؤلّفهمی »  ایهام دوگانۀ وابس
ایهام «ها و از پربســامدترین مؤلّفه» اســتعارات همنشــین«و 

پروري در هاي ایهامترین مؤلّفهاز هنري» مبهم«و » دستوري
غزل سعدي هستند.  
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Stunts of Creating Amphiboly in
Sadi Sonnets on Based on Bugrande

Theory of Phase Approach

Omid Majd1, Samane Salari Aval2

Abstract
Text linguistics is one of the modern and
crucial theories of linguistics that has a great
domain and its various branches have extended
and increased its concept. One of the greatest
scholars in this science, is Robert de bu Grande
that one of the most important views of him is
phase approach that focuses on the ways of
recreating and understanding a text by a reader
on based on some special elements and
methods. Except it, the phase approach is a
good way for analyzing different literal and
poetic figures of speech and images in a text.
This approach helps the reader to recreate and
understand the text by 3 ways of cohesion,
coherence and intertextuality. Producing
amphiboly has a close relation with the
coherence and cohesion. Producing amphiboly
by the way of cohesion has 2 branches and by
the way of coherence has 7 branches. The essay
is going to study the various stunts of
amphiboly in sadi’s sonnets on based on
bugrande theory. The results show that from
these components and branches, double
dependent amphiboly and collocational
metaphoric amphiboly, are the most frequent
kinds of amphiboly and ambiguous amphiboly
is the artiest kind of amphiboly in sadi’s
sonnets.

Keywords: Amphiboly, Text Linguistics,
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مهمقد
له و ضرورت پژوهشئبیان مس

ثار ادبی بر یل آ ـــی و تحل یهبررس ناي نظر هاي مب
سی یا روانزبان سی و دیگر نظریهشنا ضمن شنا ها، 

صـی تر به متن را سـبب تر و دقیقاینکه نگاهی تخصـّ
شگردهشود، میمی اي دیریاِب تواند زوایاي پنهان و 

یب را یک اد ّاد  بان ملموسذهن وق خاط تربراي م
سال ست که با چنین نگرسازد.  شگران ها شی، پژوه

یا قاط دن ـــایر ن با محک ایندر س ثار ادبی را  گونه آ
شناسی متن، دهند. زبانمیها، مورد تحلیل قرارنظریه

ـــیک ـــترین مکی از مهمـ شناسی در دورة اتب زبانـ
ست  صر ا از آنجایی که در مباحث تحلیل متون ومعا

یان پژوهشــگران ادبیات ادبی کارآیی مناســبی دارد، م
ــــنیز مقب ست. بررسـی مالحظهولیت قابلـ اي یافته ا

خیال که در واقع متون ادبی از منظر بالغت و صــور
ند، غالباً در جامعۀ ما به هســتجوهرة اصــلی ادبیات

ـــنّتی ـــورت س ــا توجــص ــه تعــاریف ، یعنی ب ه ب
بندي آنان از صنایع م و دستهــــنویسان قدیتــــبالغ

ا در طرف مقابل، بررسی ـام،ردـگیادبی صورت می
ه بــه ل متون ادبی از منظر بالغی بــا توجــو تحلیــ

سی، روانرویکردهاي زبان سطورهشنا سی و ا اي شنا
ئه نیز نگرش بان ارا خاط به م جالبی را  تازه و  هاي 

تر تر و منظّموسـی را ملمـدهد و کیفیت آثار ادبمی
شـناســی مبناي زبانسـازد. در این مقاله، برنمایان می
ــمنیکی از بزرگيمتن و آرا ـــــترین دانش دان این ـ

پردازي یعنی روبرت بوگراند، به بررســی ایهام،حوزه
شــود و ســعی شــده در در غزل ســعدي پرداخته می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Wolfgang Drechsler

عادل ند نیز برخی موارد، م ـــنّتی نگرش بوگرا هاي س
ذکر شود. 

پژوهشپیشینه
ــی متنزبان«عمر آثار مرتبط با حوزه ــناس از اعم» ش

هه و نیم  یک د حدود  تألیف، در ایران  یا  مه  ترج
گل قا تدا فردوس آ زاده و علی افخمی در اســـت. اب

ــی متن و رویکردهاي آنزبان«اي با نام مقاله ــناس »ش
شــناســی و نســبی این مکتب زبان) به معرّفی1383(

ند روبرت ،از بزرگان این مکتبنفر فی چند معر مان
ـــلر نگ درس گا ند و وولف ند. خود پرد1دو بوگرا اخت

گل قا نام آ با  تابش  قاديزاده در ک مان انت یل گفت تحل
ل1385( شــناســی متن زبانتر به بحث درباره) مفصــّ

ــناســی متن را پرداخت و پنج رویکرد اصــلی زبان ش
کتابی با 1386معرّفی کرد. پرویز البرزي نیز در سـال 

ــی متنمبانی زباننام  ــناس تألیف کرد که در آن، از ش
هاي بوگراند نیز صحبت شده است. اما هبرخی اندیش

ستین اثري که  ستقلبه طور نخ هاي به طرح دیدگاهم
سلر پرداخت و نظریه سیر بوگراند و در آنان را در تف

ــپهري) به کار برد، مقال ــهراب س ــعر س ۀیک متن (ش
مراحل دریافت متن در شـــعر ســـپهري بر اســـاس «

ودي ) از فرزان سج1393(»رویکرد بوگراند و درسلر
ق مذکور، اگرچه موفقی بود. مقالهدخت پورخالو مه

شد که در هاي ویژهبه توضیح برخی نگرش بوگراند 
اما در واقع، تفسیر دو ،شدقبلی دیده نمیةآثار نامبرد

ـــاس دیدگاه ـــپهري بر اس ـــعر مورد نظر س هاي ش
شــده از بوگراند و درســلر، عمالً فاقد ارتباط و مطرح

ـــجام عاي خود، اي براي مدوان نمونهبود. به عنانس
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مبناي مقدماتی که گوییم که نویســندگان، برچنین می
ند، در از آراي ـــلر مطرح کرده بود ند و درس بوگرا

اند و چنین تفســیر دو شــعر ســپهري اســتفاده نکرده
ـــعر مورد «اند: گفته روایت باال (منظور یکی از دو ش

ی مانند متافیزیکبررسی آنان در این مقاله) یک تجربه
ست. هریک از لحظه سکر عرفانی ا ستی یا  سوررئالی
ـــب«هاي واژه ـــدا«، »یاؤر«، »خواب«، »ش ،»در«، »ص

و پایان رؤیا جزئی از مراحل مختلف » نور«،»پنجره«
یان لحظ ند و حول محور واژهۀب ـــت ـــوررئال هس س

مده» وقت« ـــاي انجمن گرد آ با اعض ـــپهري  ند. س ا
شنا که تابع سبک سوررئ» خروس جنگی« ال بودند، آ

آن مکتب بنا نهاده بود و ســبک شــعر خود را بر پایه
خالقی، »بود ـــجودي و پور یعنی )؛167: 1393(س

هاي شناسی متن و اندیشهنویسندگان نه برمبناي زبان
ند نه و تکراري دیگران ،بوگرا ناي مترِ که که برمب بل

(شفیعی کدکنی و شمیسا و دیگران) بنا بر مختصات 
به تفسیر این دو شعر سپهري دست زدهسوررئالیسم

و ســـپس بر مبناي اصـــول ســـوررئالیســـم به تبیین 
ــپهري پرداختهپاره ــعر س ــولی هایی از این ش اند. اص

اي بودن ظهور یک حالت مانند ناگهانی بودن و لحظه
یا فراموش نا  ماديخاص و ف ته،کردنِ خود  ما نک ا

ش صولی که مطرح  ست که این ا ده و قابل تأمّل این ا
سهراب ذکر  شعر  شواهدي از این دفتر  براي هریک، 
شــده، گاهی از زبان عرفایی مانند هجویري اســت و 
ــت. به عنوان  ــوررئالیس گاهی از زبان آندره برتون س

ــطراب و ترس«مثال، ذیل عنوان  ــاهد از » اض چند ش
شده  سپهري ذکر  شعر  ست. همین  حادثه از «مانند ا

خوانیم ري میو سپس از قول هجوی» جنس ترس بود
ســـکر غلبه محبت حق تعالی اســـت که ســـبب «که 

پریشــانی حال و از دســت رفتن قدرت تدبیر و خطا 

که » ترسی«یقیناً ارتباط ». شوددر شناخت مقصود می
عارفانه، » سکر«در این شعر سهراب موجود است به 

ــل بعدي که  ــت و در ذکر اص ــب اس وجد و «نامناس
نقل قولی از آندره اســت، » هیجان در الهام و اشــراق

یم. هستبرتون را شاهد
ــال بعد در حالبه هر  ــندگان در س ، همین نویس

سلر در «اي دیگر با نام مقاله نقش توازن بوگراند و در
همین باز بر،)1394(»میزان متنیت شـــعر ســـپهري

ـــاس عمل کرده با توجاس ند.  به آنچه کها بارهه  در
شینه ضر پی شد، مقاله حا ستین اثري پژوهش بیان  نخ

شخا صرفاً بر مبناي یک بخش م يص از آراست که 
یعنی نظریه افق ایهام به بررســـی ،بوگراندگســـترده

پردازد. پردازي در غزل سعدي میشگردهاي ایهام
هام در غزل  نه تحقیق از نظر ای ـــی ته در پیش الب

شاره کرد که بسعدي به دو مقاله می صورت ه توان ا
ــنعت ایهام را ــترده ص ــعدي با روگس شدر غزل س

سیم سنتی و تق سی کردهبنديبالغت  اندهاي آن برر
ـــاه(مهدي نیاچوبی و غنی و مهدي1390، پورملکش

ـــیم).1393،نیاچوبی ـــت تقس بندي مقاله بدیهی اس
بندي آن دو مقاله متفاوت است.حاضر با نوع تقسیم

هامفق ایاشناسی متن و نظریهزبان
اً نوین و مهم مباحث نســبتشــناســی متن یکی اززبان

شــناســی اســت که به جهت شــمول و زبانحوزه
ــتردگی قلمرو، در مطالعات ادبی اعم از مطالعات  گس

سانه، پژوهشسبک سی وایترهاي بالغی و شنا شنا
کاربرد و استفاده است.متون ادبی نیز قابل

شمندان مختلف و آرائی که در این حوزه  از میان اندی
افق «ه به نظریه صرفاً با توجاین مقالهاند، مطرح کرده
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شــناســان حوزهیکی از زبانکه ابتدا به وســیله»2ایهام
در 3»جشــوا واتماف«شــناســی ســاختارگرا، یعنی زبان

ـــکلکتاب  هاي آنگفتمان بالغی، علمی و دیگر ش
ثار روبرت 1964( مه در آ ) مطرح شــــده و در ادا

هام ـــگرد ای ـــی ش به بررس ند آمده،  زي در پردابوگرا
سعدي می سعدي را در غزلیات  پردازد و هنر واالي 
کند. این زمینه تبیین می

بوگرانــد« لن دو  برت آ )، 1946-2008(»رو
یل ند، گر گفتمان و زبانتحل ناسِ متن بود. بوگرا ـــ ش

شگاه  شگاه وین اتریش و بعدها چندین دان ستاد دان ا
ـــگاه فلوریدا در  ـــورهاي دیگر از جمله دانش در کش

و حتی دانشــگاه ملّی پکن در چین نیز شــد. مریکاآ
شـــناســـی دانشـــگاه وین نیز وي از بانیان گروه زبان

شــود. نخســتین کتاب بوگراند، با نام محســوب می
سی متناي بر زبانمقدمه سال شنا همراه با 1981در 

است. در دانشگاه وین نوشته شده وولفگانگ درسلر
تازه مبانیه نام ســلِر کتابی دیگر ببوگراند همراه با دِر

ا نوشتند. ام1997را در سال براي علم متن و گفتمان
ـــورت  به ص قاالت دیگري هم  تب و م ند، ک بوگرا

ــت و ادامه ــته اس نظریات خود را دربارهتنهایی نوش
شــناســی متن در آنها ارائه کرده اســت. از جمله زبان

در متن و گفتمانپیش درآمدي تازه بر مطالعهکتاب 
تاب 2002ســـال  یل آراء و ک قادي، تحل مان انت گفت

منتشــر 1989ســال که درپردازان ادبی معاصــرنظریه
ـــلر در کتابی به نام  اي بر مقدمهکرد. بوگراند و درس

را مطرح هفت معیار متنیت،)1981(شناسی متنزبان
اند. کرده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. horizon of amphiboly

3. Joshua Whatmough

ــه  ــاخت متن از س ــلر، س در رویکرد بوگراند و درس
دانش تجربی ریشـــه محور بافت خرد، بافت کالن و

ــجودي و پورخالقی، » گیردمی ). آنان 171: 1393(س
متن قائل هستند:ةدهندبه هفت عامل مهم تشکیل

: اتّصال پشت سر هم کلمات است.انسجام
ـــناختی مانند دانش پیوســـتگی : در نتیجه روابط ش

شود.متقابل حاصل می
سب با زمینهپذیرش شکل متن از منظر تنا فرهنگی : 

درك آن توسّط مخاطبان آن فرهنگ است. نحوهآن و 
ندي نده متن هدفم یدکن یت تول هداف و ن : طرح، ا

است.
: میزان مفیــدبودنِ اطالعــات براي دهنــدگیاطالع

کننده است. دریافت
کند که یک عواملی بحث می: دربارهمنديوقعیتم

کند.متن را به موقعیتی که در آن رخ داده، مربوط می
وابســـتگی یک متن به متون دیگر از نحوه: بینامتنیت

متن است. نظر ارجاعات و گونه
نام  به  تابی  ـــلر ک ند و درس لهبوگرا 4ايرویکرد مرح

یکردهــاي موجود در از تمــام رودارنــد کــه در آن
اند و مراحل دریافت متن بهره بردهشــناســی متنزبان

ـــیح داده مل را توض حل شــــا ند. این مرا تقطیع، «ا
اســت که » هیم، بازیابی ایده و بازیابی طرحمفابازیابی

کننده با این ابزار سعی دارد تا فرایند دریافت،در واقع
تولید متن را تکرار کند و به زوایاي آن برسد. این دو 

له جام«تقطیع به مرح ـــ له»انس به دو مرح عدي ،  ب
ـــتگی« به مرحله» پیوس یابی طرح بو  یت«از نامتن »  بی

). از میان 135: 1386(البرزي، گویند می

4. phase approach
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سجام«سه مؤلّفۀ  ، بحث »بینامتنیت«و » پیوستگی«، »ان
به هر ســــه مورد  ند  هام در واقع، طبق نظر بوگرا ای

ـــت پردازي مؤثّر و بلیغ، به مؤّلفۀ اما ایهام،مربوط اس
ربط دارد. » انسجام«

ایهام
سته صنعتی دان صطالح، علوم بالغی ایهام را  اند در ا

مه«که  یک کل ید در در آن  ناي قریب و بع با دو مع
ـــنونده براي انتخاب هرکدام از معانی  کالم بیاید و ش

). برخی از 162: 1369(همایی، »مجبور به تأمل شود
شتر از یک معنا را  ستعمال لفظ در بی علماي بالغت ا

اما در ایهام گویا شـــاعر با هر دو ،اندجایز ندانســـته
ـــازي میمفهوم کلمه مضـــمون از جمله کند. ایهام س

ـــی و از مهمآرایه ترین هاي ردیف اول ادبیات فارس
شــود، شـگردهاي ادبی اسـت که باعث ابهام کالم می

ولی تمامی ،از آن نامی نیامده استالبالغهترجماندر 
ند. از  نه دار عد از آن مبحثی در این زمی ثار بالغی ب آ

له در  به «خوانیم: میالمعجمجم لفظی ذومعنین را 
خاطر ســــامع کار دارد، ی ید،  یب و یکی بع کی قر

ست به معنی قریب رود و مراد قایل، معنی غریب  نخ
). ایهام با ذهن 311: 1385(شمس قیس رازي، »باشد

ــر دوراهی انتخاب خواننده بازي می کند و او را بر س
این صنعت از حیث اشتمال بر دو معنا «دهد. قرار می

ــت در عین حال که حاکی از ذوق و دقت گوینده  اس
کند خواننده نیز کمک میبه خالقیت و قدرت تفکر

تا با دقت و توجه بیشتر آن را دریابد آنگاه از آن میان 
ـــا، »یک معنا را برگزیند ـــمیس ). گاه 166: 1390(ش

شخیص شوار میت شاعر بوده د د و شوآنچه مدنظر 
ناگزیر باید هر دو معنا را پذیرفت. 

ــگردهاي ایهام ــعدي ش برمبناي پردازي در غزل س
بوگراند»ِ ايرویکرد مرحله«نظریه

پردازي، بدیع و بلیغ بوگراند معتقد اســت که هر ایهام
بار نیســـت. البته او بدیع بودن را به معناي نخســـتین

داند، بلکه اســتفاده کردن از صــنعت یا شــگردي نمی
ــت که  کنند هر نوع برخی گمان می«منظور او این اس

ـــنعت یا ترکیب ـــنوآوري در ص ازي، مهم و بدیع س
ــنایع  ــت. بدیع و زیبابودن یعنی اینکه ادیب، از ص اس

ـــتفاده کند که ادبی یا ویژگی هاي زبانی به نحوي اس
نده روي  ند و مکث خوان باعث حیرت و خوشـــای

بوگراند در ادامه). 66: 1989(بوگراند، »کالمش شود
سیم ایهام ضعیف یا قوي، تق پردازي را هم به دو نوع 

چه نوع کرده و همچن که  یل خود را براي این ین دال
ایهامی، داراي تأثیر و گیرایی اســت و بالعکس، کامل 
ـــت. از آنجایی که در این مقاله، مجال  ارائه داده اس

مام آرا ـــیح ت نۀ يکافی براي توض ند در زمی بوگرا
پردازي وجود ندارد، تنها به ذکر توضـــیحات او ایهام

ه و همانندیش در پردازي ادیبانهاي ایهامدربارة شــیوه
کنیم که در کنیم. پس تکرار میغزل سعدي بسنده می

ابیاتی مانند این بیت:
نبات که حسنی و منظري داردهرز

به سرو قامت آن نازنین بدن چه رسد
)410: 1383(سعدي، 

اما در ،که داراي ایهام تبادر هستند (زَهر و زِ هَر)
و طبق -اند شتههاي بسیار داآثار قبل از سعدي نمونه

ند از روش هامنظر بوگرا باال هاي ای ـــطح  پردازي س
در این مقاله مطرح نشده است. که -برخوردار نیستند

از میان ســه رویکرد اصــلی که بوگراند معتقد اســت 
هام حث ای ید و درك متن، مب بازتول ند  پردازي فرای

و » انسجام«یعنی ،ادیبانه و بدیع، متوجّه دو مورد اول
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او براي هرکدام نیز مصــادیقی را اســت.» گیپیوســت«
کند. در ادامه به توضـــیح این دو اصـــل و فی میمعر

شود.مصادیق آنها پرداخته می

»پیوستگی«پردازي از طریق . ایهام1
منظور از پیوستگی در اندیشۀ که پیش از این بیان شد 

سی متن فراتر از  ست. بوگراند » تقطیع«بوگراند، برر ا
در فرایند درك یک » مفاهیم و بازیابی ایدهبازیابی«به 

ـــتگی«متن  یابی می» پیوس باز ید  با تدا  ید. پس اب گو
شناخت. بوگراند ب ویژه در ه مفاهیم و بازیابی ایده را 

پردازان ادبی گفتمان انتقادي: یک ممیّزي نظریهکتاب 
این مورد پرداخته اســت. به زعم ويبه بیان معاصــر

تعدادهاها، محدود. ایدهایدههستند ومتعدّد » مفاهیم«
شخ شهم ستگاه صی از اندی صلی د هاي محوري و ا

فکري یک ادیب هســـتند که ســـاختار فکري وي را 
هاي دهند و مفاهیم، تعداد زیادي از اندیشهتشکیل می

تر هســتند که همگی اگرچه ممکن اســت با کوچک
هاها، جدا به نظر برسند، اما در واقع از همان ایدهایده

ها، به نوع خاّصی ه به آن ایدهگیرند و با توجریشه می
ـــونــدمطرح می ــد، ش ). براي 188: 1989(بوگران

تر شـــدنِ نظر بوگراند به عنوان مثال به ایدة روشـــن
کنیم. عربی اشاره میفیض اقدس و مقدّس در نظر ابن

یدة تجلّی و وحدت وجود، مهم یدة محوري ا ترین ا
ـــت. اما وتفکّر ابن ـــدها عربی اس ي در آثارش از ص
ضوع جدا از سخن گفته که اگرچه از نظر ظاهريمو

ــتند، اما در واقع، همگی با ایدة کالن وحدت  هم هس
وجود وي، مرتبط هستند. پس منظور از پیوستگی در 

ـــۀ بوگراند همین ایده اي و هاي کالن زیرپایهاندیش
ها هســتند. مفاهیم متعدّد مرتبط یا تحت تأثیر آن ایده

ها، با نوع و ژانر این ایده«پردازي، در مبحث ایهامامّا

ست صلی، .ادبی، مرتبط ا سه، ایدة ا مثالً در ژانر حما
ها مانند گرایی اســـت و مفاهیم مرتبط با این ایدهملّی

ــتند یا در غزل که  ــجاعت و عدالت نیز متعدّد هس ش
شق صلی، ع ستایدة ا ). با این 193: همان(»ورزي ا

ـــیل و از آنجا که غزل، داراي نوع ادبی غنایی تفاص
ست شق،ا هاي کالن ورزي و ایدهپس ایدة کالن ما ع

مرتبط با آن اسـت و مفاهیم متعدّدي مانند حســادت، 
ــات همگی مفاهیم  ــاس ــتیاق و اظهار احس غیرت، اش

مرتبط با آن هستند.

. القاي عاطفه1-1
نان ند، چ یان کردیم، پیش از بوگرا که پیش از این ب

ساختارگرا به نام نایکی از زب سان معروف  جشوا شنا
ماف تاب معروفش وات مان بالغی، علمی و در ک گفت

ـــکل ـــمتی، به مبحث ابهام و هاي آندیگر ش در قس
ـــت. وي اگرچه ایهام یات پرداخته اس پردازي در ادب

اش انتخاب نکرده، برخالف بوگراند، نامی براي نظریه
ناي آرا یان مب یادي م هت ز با ـــ ما ش یۀ او و نيا ظر

بوگراند وجود دارد. اینکه آیا بوگراند از او تأثیرگرفته 
نه را نمی که ؛دانیمیا  که از چرا  ثاري  ند در آ بوگرا

ست سخنی از وي به میان نیاورده ا اما به ،خواندیم، 
ست  شکل واتماف معتقد ا هاي یکی از روشکه هر 

پردازي ادیبانه، القاي جوّ اســـت. مناســـب براي ایهام
تمــاف در ــه عنواِن وا ـــی را ب کتــاب خود، بخش

»suggesting the atmosphere « مختصّ کرده
یک نویسنده«به زعم وي، .است» القاي جوّ«است که 

زبردست با ایهام یا ابهام و حتّی با صنایع زبانی مانند 
ضآرایی میسجع و جناس و واج ا و جوّ یک تواند ف

ترســـیم کند یا احســـاس و رویداد را براي مخاطب
ـــنایع ادبی ، حالتی را به او القا کند... یعنی از میان ص
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همیشــه با اســتعاره و انتقال حس یا القاي جوّوظیفه
ست شبیه نی حروفی یا جناس بلکه گاهی با یک هم،ت
ست ساده هم می شکل به این امر د توان، به بهترین 

ماف، »زد ئ185: 1964(وات به ارا ماف خود  ۀ). وات
سه هومر پرداخته و زمانی که شواهدي از ایلیاد و  ادی

شده و اي حسابآتیوس، سردار خونریز آتن، با نقشه
دقیق، قصد کشتنِ یکی از دشمنان سرسخت خود به 
ــوِنی را در خفا دارد، هومر با توالی حرف  نام ماکیوس

ساکت و مرموز این » ش«و » س« ضاي  در یونانی، ف
مایش می طب ن خا به م مان: ترور را  هد (ه ). 188د

ــد نیز در دو کتــاب خود، یکی از مهمب ترین وگران
ـــگردهاي ایهام پردازي را همین مورد معرّفی کرده ش

که  ـــت  به جاي اس ته  قاي جوّ«الب قاي «، عنوانِ »ال ال
ـــب» 5عاطفه ـــاید مناس ـــد را برگزیده که ش تر باش

شک یکی از ). بی94: 2006و 137: 1989(بوگراند، 
سامدترین و مهم شگردهاي ایپرب پردازي در هامترین 

غزلیات سعدي همین مورد است:
قوّت شرح عشق تو نیست زبان خامه را

د به سر دوانمش؟!ـو چنـگِرِد دِر امید ت
)468: 1390(سعدي،

در ارتباط » به ســر دوانمش«این بیت عبارت در
سرقلم«همان معناي ظاهري » خامه«با  شتن با  را » نو

ما می،دارد نایا ناي ک یاِق «یعنی ،ی آنتوان مع ـــت اش
کرد که در را نیز از آن برداشـــت » نهایت داشـــتنبی

معناي اخیر، با القایی عاطفی یأس و ناراحتی عاشــق 
کند. را به ما منتقل می
و یا در بیت زیر:

گر جنس خویشتن طلبی، در جهان کسی
کسود چون تو هیچـان نبـر آسمـدر زی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. suggesting emotions

) 462: 1383(سعدي، 
صنعت شبیه به مدح«در این بیت با  مواجه» ذم 

یم که کشف آن مستلزم خواندن تمام ابیات غزل هست
عالوه بر اینکه در این بیت » هیچ کس«اســـت. کلمۀ 

ساند را می» کسی جز تو یا همانند تو نیست«معنی  ر
ید بخوانیماگر آن تأک با  در معنی » هیچ کس«،را 

صورت معنی مصرع را به این» قدر و ارزشانسان بی«
سان بی«دهد: یر میتغی قدر و ارزشی در زیر آسمان ان

ست که در این حالت، القاي عاطفۀ منفی » چون تو نی
ـــاس نفرت می کند. با توجّه به اینکه در این و احس

غزل زمینی، عاشق از جفاي معشوق خسته است و او 
ــرزنش می ــده را س ــاس نفرت بیان ش کند، این احس

است.
یار مهمی مد ـــ حث بس جا ب طرح اســـت. ر این

اش هشدار بوگراند در مورد این نوع و مصداق نظریه
که  به «داده  فاً  ـــر عاطفه را ص قاي  جا ال ید در این با ن

ـــت. یعنی نمی هرکه توان گفت کلمات مربوط دانس
ــانگر یک نوع احســاس اســت، القاي کلمه اي که نش

فه می مانی میعاط ند. ز یب ک یا ترک یک لفظ  گوییم 
عاط قاي  هام، ال ماً بر فه میداراي ای ـــتقی که مس ند  ک

گذارد تأثیر ب نده  ند، »احســـاس خوان : 2006(بوگرا
ـــه ه ). بوگراند در اینجا ب111 خوبی با بیان وجود س

شــرط، براي رفع التباس و اشــتباه مخاطب، توضــیح 
که می هد  هام«د قاي پردازيدر ای که داراي ال هایی 

ند ـــت یب ، اوعاطفی هس یا ترک مه  ید خود کل با الً 
ز، در معناي لغوي و قاموســیش، مفید معناي ســاایهام

شاعر با ترفندهایی ، یک نوع از احساسات باشد ثانیاً 
مانند پرسشِ مفید معناي اندوه و ناامیدي (مانند مورد 

هاي بلند یا توالی یا با توالی مصوّت») به سر دواندن«
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ــامت ــانی را منتقل ص ــنگین که اندوه و پریش هاي س
صوات ،کنندمی تحذیر و تهدید و مواردي از یا ذکر ا

ثالثاً در جمله واین دست به القاي عاطفه دست بزند
سات را تقویت  سا شند که این اح شعر، کلماتی با یا 

ـــخن بوگراند). می148(همان: »کنند بینیم که این س
هامبه فه پردازيخوبی ای عاط قاي  ید ال که مف هایی را 

ـــتند  نوع دّقت، کند. این جدا میرا از انواع دیگرهس
ـــخن » واتماف«در نظریۀ  وجود ندارد. براي اینکه س

تر شود، از شعر خود سعدي دو مثال بوگراند ملموس
زنیم:می

هان تا لب شیرین نستاند دلت از دست
کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاد

»شیرین«کلمۀ در این بیت، عالوه بر ایهامی که در
دارد، ایهام دیگري » کوه«شود و تناسبی هم با دیده می

در این بیت هست که با شیرین و کوه در ارتباط است.
و نیز » اندوهگین شدن«در معناي » کوه گرفت«عبارت 

شود: گونه میکه معناي کل مصرع این» راهِ کوه گرفتن«
هگین شد، کسی که کوه از غم او گرفت و اندو«

و معناي دوم آن که »کمرش شکست و ناتوان شد
کسی که از غم «شود: گونه میاین،تناسب داردایهام

اد شیرین، راه کوه را گرفت و از کمر کوه به زمین افت
ي در معنا» گرفتن«بینیم که اوًّال واژة می». و ُمرد

(اگر فاعل را کوه بدانیم) خود مفید » ناراحت شدن«
القاي حّس اندوه است و ثانیًا در بیت کلمات 

وجود دارد و همچنین بیت، » غم«کننده مانند تقویت
همراه است. پس در اینجا این » هان«با صوت تحذیر 

مفید القاي عاطفه است. ،پردازيواژه و ایهام
نه به عنوان نمو فه و نیز  عاط قاي  قد ال فا که  اي 

ست سد به رغم اینکه در ظاهر چنین به نظر میبه،ا ر
اندازیم:بیت زیر نگاه می

و من با تو چو میزانمچو عقرب دشمنان داري
بـراي مصلحت ماها ز عقرب سوي میزان آ

)268: 1383(سعدي، 
مۀ  مات » برج«در معنی » ماه«کل عقرب و «با کل

ایهام تناسب،ندهستکه از اسامی بروج آسمانی» میزان
ها در آسمان ماهی که شب،قمر«دارد و همچنین معنی 

ـــت ـــاند. کلمۀ را می» اس کلمۀ با آمدن» میزان«رس
صلحت« سمت » م دهد و سوق می» ترازو«ذهن را به 

ــازدتبادر میرا مایهام  نام ماه » میزان«،اینعالوه بر.س
نی نام ماه آبان است. میزان که نام سریا» عقرب«مهر و 

ـــت، مهربانی و عطوفت را به ذهن متبادر  ماه مهر اس
،»عقرب«ای، قبل از ماه آبان»میزان«یا ماه مهروکندمی

ست شوق خود .ا صرع دوم خطاب به مع شاعر در م
ــوي میزان آ«گوید: می ، این عبارت عالوه »ز عقرب س

از دشــمنان اجتناب کن و به ســمت «بر معنی ظاهري 
»  بازگشت«همراه دارد و آن معنی دیگري نیز به» من بیا

بینیم که میاست که شاعر از معشوق تقاضا دارد. چنان
ـــاید در بادي امر، این ـــد که این گش ونه به نظر برس

ـــت، اما با دقّت درایهام پردازي واجد القاي عاطفه اس
ــخن بوگراند متوجّه می ــرطی که س ــه ش ــویم که س ش

»  ز عقرب سوي میزان آ«بوگراند ذکر کرده، در ترکیب 
ترین شرط این است که خود همگی وجود ندارد. مهم

ـــی خود، فاقد  این ترکیب، در معناي لغوي و قاموس
چرا که عقرب، نام نوعی جانور ؛عاطفی اســتمعناي

و نیز صـــور فلکی اســـت و میزان نیز هم ترازو و هم 
صور فلکی است.
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6کننده. کالن ایده به عنوان تقویت1-2

ـــت که منظور از این عنوان در تفک ر بوگراند این اس
پردازي از نوع پیوستگی این استیکی از موارد ایهام

یچ اراي ایهام، در جمله، هگاهی واژه یا ترکیبِ د«که 
ا راي ندارد که معناي دور و مرادِ گوینده کنندهتقویت

شان دهد توّجه اما زمانی که به ایدة کالن اثر م،به ما ن
ــویم، میمی فهمیم که باید جمله را بر مبناي معناي ش

دور و مراد درك کرد. در این حالت، حتماً در جمله،
: 1989(بوگراند، »ه استاي داراي استعاره یا کنایواژه
213  .(

شکر خوش است ولیکن حالوتش تو ندانی
ه دانم که طعم صبر چشیدمـن معاملـن ایـم

)495: 1383(سعدي، 
ــر کلمۀ  ــبر«بحث بر س ــت. می» ص دانیم که اس

ست. در اینجا » صبر« به معناي گیاهی تلخ هم بوده ا
راینکه اي دالّ باین کلمه ایهام دارد. اگرچه هیچ قرینه

ست، در این بیت » شکیبایی«در معناي » رـــــصب« ا
ـــــوجود ن اما به دلیل اینکه این بیت در حکم ،داردـ

ـــت و نیز اینکه این غزل  تمثیلی براي بیت قبل نیس
ـــمانند غ ـــهاي دیگزلـ ه ر سعدي ساختاري عاشقانـ

آمده » وصــل«در معناي اســتعاري » شــکر«دارد، پس 
است.

. انسجام2
ته یا تقطیع در نظریۀ بوگراند، این نکدربارة انســـجام 

سجام«شود که افزوده می برخالف مورد قبل، تنها » ان
شینی  ساختار جمالت و روابط واژگان و محورهمن با 

سر و کار دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. super idea as supporter

7ایهام دوگانۀ وابسته. 2-1

باره می ند در این  گاهی در یک جمله، «:گویدبوگرا
ب باط  هام در ارت یا واژة داراي ای یب  ند ترک یا چ ا دو 

دیگر، داراي معنــاهــاي متفــاوتی واژه یــا ترکیــب 
ـــومی ). این مورد همان 135: 2006(بوگراند، »ندش

ست که در بالغت ما به  ستخدام«ا ست و » ا شهور ا م
در آن، لفظِ داراي ایهام در ارتباط با یک کلمه، داراي 

با کلمه باط  اي دیگر داراي معنایی یک معنا و در ارت
ستخدام برغادیگر است.  شبیه استلب ا اما ،مبناي ت

شود. اکنون چند مثال:همیشه این امر دیده نمی
دوارـم امیـو چشـراق تـبازآ که در ف

کبر استادار بر اهللا چون گوش روزه
)340: 1383(سعدي، 

ــتخدام دارد که در ارتباط» اهللا اکبر«عبارت  با اس
ـــم امیدوار« یا همان» دروازة اهللا اکبر«به معنی » چش

با  باط  ـــت و در ارت ـــیراز اس گوش «دروازه قرآن ش
است. » اذان مغرب«به معنی» دارروزه

یا در بیت زیر که استخدام از طریق ضمیر ایجاد
شده است:

چشم سعدي در امید روي یار
کندون دهانش ُدرفشانی میـچ

)389همان: (
ـــمیر  گر » دهــانش«در واژة » ش«مرجع ض ا

سخن نغز گفتن «، »دُرفشانی«آن باشد، معنی» سعدي«
شــیرین «برگردد، » یار«اما اگر به ،اســت» و شــاعري

شود.معنی می» زبانی
من آن مرغ سخندانم، که در خاکم رود صورت

آید، که سعدي در گلستانمهنوز آواز می

7. double dependent amphiboly
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) 468همان: (
یت،  تان«در این ب ـــ تاب » گلس ناي ک به مع هم 

ستان و ست. سعدي و هم به معناي خود گل گلزار ا
، با سعدي در ارتباط است و گلستاندر معناي کتاب 

برآمدن و مرغ.در معناي گلزار با آواز
عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز

رد و خلقی ز غمش بیدارندـگیخواب می
» گیردخواب می«در ابتداي مصرع دوم عبارت 
معنا نیز تغییر» و«ایهام دارد و با هر معنی حرف 

را ادامۀ مصرع اول » گیردخواب می«دهد. اگر می
از اینکه «معنی بیت بدین صورت است که ،بدانیم

که خلقی چشم تو شب تا روز خواب است؛ در حالی
خواب «و  معنی دوم آنکه » از غمش بیدارند، متعجبم

». گیرد و خلقی از غمش بیدارندرا از چشم دیگران می
اي اول نقش در معن»و«بینیم حرف طور که میهمان

دهندهحرف ربط عطفو در معنی دوم نقش واو حالیه
دارد.

8هاي برابرکننده. تقویت2-2

باور اســــت ند بر این  که یکی از بهترین و بوگرا
هامجذّاب جامی«پردازي در نوع ترین انواع ای ـــ »  انس

ـــت؛ یعنی گوینده براي هر دو معناي  همین مورد اس
ـــبات و کیب ایهامدور و نزدیک واژه یا تر دار، تناس

ندهتقویت بکن یاورد،  ـــخیص ه هایی ب که تش طوري 
دو معناي موردنظر گوینده واقعاً سخت است و با هر

: 1989(بوگراند، معنا، جمله معنایی کامل و ادبی دارد
ــعدي پردازي). یکی از بهترین انواع ایهام231 هاي س

همین مورد است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. equal supporters

دم منبه راستی که نه همبازي تو بو
کند بازيدیده مگس بین که میتو شوخ

)581: 1383(سعدي، 
یت  ـــرگرمی«در معنی » بازي«در این ب و » س

شـود که در معناي برداشـت می» باز=پرندة شـکاري«
با  یک  ناي نزد باط دارد و در مع با مگس ارت دور 

».  دیدهوخش«و » همبازي«هاي کنندهتقویت
ناي دور و نزد عدم گاهی نیز هر دو مع یک، در 

ـــتندکنندهوجود تقویت مانند بیت .ها با هم برابر هس
زیباي زیر:

دگر سر من و بالین عافیت؟ هیهات
بدین هوس که سر خاکسار من دارد

)468همان: (
سار«کلمۀ از  شت » خاک در این بیت دو معنی بردا

ــود. معنايِ می که معناي » آلودهز خاك و خاكاپر «ش
ــت و معناي  که معناي » ارزش و ناچیزیب«نزدیک اس

کدام از کلمات در بیت با دور و موردنظر اســت. هیچ
این دو معنی مناسبت ندارند.

9تزریق با تصویر. 2-3

ــه زعم ترین و بلیغیکی از مهم ترین انواع ایهــام ب
صویربوگراند ضیح ، تزریق با ت ست. بوگراند در تو ا

ید: این عنوان می مه«گو نده، کل به اي رگاهی گوی ا 
کند که در معناي لغوي فی میمعردارعنوان واژة ایهام

ـــی خود، چنان معنایی که از آن اراده کرده،  و قاموس
اما به سـبب نوعی تصـویرسـازي در جمله که ،ندارد

ــت، آن کلمه نیز داراي  ــتعاره همراه اس ــتر با اس بیش
ید و  جد ناي  که همین مع یدي شــــده  جد ناي  مع

9. injection by image
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شده و موردنظر انحصاري در این جمله، داراي ایهام 
ته اســـت نده قرارگرف ند، »گوی ). 205: 2006(بوگرا

مقدّمه جدیدي براي با عنوان بوگراند در کتاب خود
هاي ، این مورد را جزء توانمنديمطالعۀ متن و گفتمان

شنایی ست (ذکر10زداشاعران بزرگ و آ ، همانکرده ا
هاي بســیار زیبایی ). ســعدي داراي نمونه285: 2012

این نوع در غزلیاتش است:از
دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي

یـابـردد آسیـه بگـردد کـر نگـت اگـب اسـعج
)596: 1383(سعدي، 

ـــتن« ـــی خود، داراي » گش قاموس ناي  در مع
»  دگرگون شدن«و » چرخیدن«، »شدن«معناهایی مانند 
ـــت ن در زبا» پذیرفتنتأثیر«اما به معناي ،و غیره اس

ــی  ــت. فارس در این بیت در معنی » نگردد«نیامده اس
باشـــد که با آمدن می» تأثیر نپذیرد و متمایل نشـــود«

ــیاب«و » آب«کلمات  ــده» آس آمادة پذیرش ایهام ش
ست صویرسـازي یعنی در؛ا سبب وجود ت واقع، به 

سیا و آب و نقش  سیا با آب، دلِ » گرداندنِ«آ سنگِ آ
سعدي باید بگر شم  شوق هم با آب چ دد و سنگ مع

به این مورد در بالغت  پذیرد).  تأثیر ب ند ( حرکت ک
گویند.فارسی، ظاهراً ایهام توریه یا مهیّا می

11. قرائت دوگانه2-4

خوانی در بالغت این بحث دقیقاً معادل ایهام دوگانه
ــت  ــت. بوگراند معتقد اس ــی اس گاهی یک «که فارس

ترکیب یا جمله ناقص در یک جملۀ مرکّب یا یک 
توان بر اثر نوع تعیینِ جاي یک شعر را میقسمت از 

صورت قرائت کرد. نکتۀ مهم این هجاي تکیه، به دو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. defamiliarizationist

با حال و هواي  ید  با ئت،  ـــت که هر دو نوع قرا اس
شعر، کامالً توافق  سمت از متن یا آن  موجود در آن ق

باید ،داشته باشد. مثالً اگر زمینۀ شعر، حماسی است
سب با مفاهیم ددو نوع قرائتِ ترکیب ایهامهر ار، متنا

: 2006(بوگراند، »هاي حماســـه باشـــندیا کالن ایده
227 .(

ايچون حلقه در گوشم کند، هرروز لطفش وعده
برددیگر چو شب نزدیک شد، چون زلف در پا می

)378: 1383(سعدي، 
اگر واژة ،»چون حلقه در گوشم کند«در عبارت 

یه را» چون« ید بخوانیم؛ یعنی تک تأک با  روي آن را 
وشــوداز آن برداشــت می» مانند«دهیم، معنیِ قرار

شوق مرا با «شود که گونه میمعنی کل عبارت این مع
قه خت خود همچون حل ند و من در گوش مینوا ک

که تکیه بر و هنگامی» شومتر به او میمالزم و نزدیک
باشد، معنی عبارت نیز تغییر » حلقه در گوش«قسمت 

ــوق ب«.کندمی ه به مرا غالم حلق،ا لطفی که داردمعش
که مشخّص است چنان،همچنین». کندگوش خود می

ي در هر یک از این دو نوع قرائت و معنا، چه به معنا
ـــوق چه به معناي غالمی او، از مفاهیم  قُرب به معش

ایدة عاشقی است.مهمِ کالن
رمـاك درت میـر خـی دارم، بـزلتـر منـگ

روز بر آن خاکتباشد که گذر باشد، یک
)378: 1383(سعدي، 

ـــرع اول در ارتباط با » میرم«کلمۀ  در پایان مص
مۀ  لت«کل جاي اول، معنی » منز یه بر ه امیر «با تک
ــتم ــاند و با تکیه روي هجاي دوم، به را می» هس رس
ــت که به علّت وجود ترکیب » میرممی«معناي  بر «اس

ــت» مردن«یقیناً معناي » خاك در ه هراما ب،مالك اس

11. double reading
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ایدة عشق روي، در هر دو معنا از مفاهیم عمدة کالن
هستند.

ن پردازي، از پربســامدترین نوع آاین مورد از ایهام
در غزلیات سعدي است و گاهی حتّی، محدودة تکیه 
و قرائت دوگانه، از یک واژه یا ترکیب به یک مصراع

رسد:هم می
به خاك پاي تو گفتم که تا تو دوست گرفتم

دمـرمیـان بـو دشمنـازي چـان مجـتز دوس
)495: 1383(سعدي، 

با تغییر در تکیه و نحوة خواندن مصرع دوم، دو 
شود که هر دو هم متناسب معنی متفاوت برداشت می

ـــتند: الفبا مفاهیم و ایده اگر )هاي خاصّ غزل هس
»  چو«باشد، حرف اضافۀ » چو دشمنان«تکیه بر روي 

ـــت ـــویه اس طور که از ی همانیعن؛مفید معناي تس
)دشــمنان برمیدم، از دوســتان مجازي هم برمیدم. ب

»  چو«گونه باشد، این» دوستان مجازي«اگر تکیه روي 
ت اس» مانندِ«بلکه به معناي ،دیگر مفید تسویه نیست

شــود: من از دوســتان مجازیی که مانند گونه میو این
ــتند، برمیدم ــمنان هس ــتانِ مجازيِ چو دش (= ز دوس

ن برمیدم). درهر دو حال هم، معناهاي موجود دشـمنا
یدة » غیرت«با مفهوم  ـــلیِ کالن ا فاهیم اص که از م

است، تناسب دارند.» عشق«
ـــبیه  ـــعیت در مورد بیت زیر هم ش همین وض

بسته » دارد دوست«و » دوست ندارم«صادق است که 
حل قرار فاوتبه م ناي مت ها، دو مع یه بر آن دادنِ تک

ب با مفاهیم اصلی. اما متناس،یابندمی
ش دوست ندارم، همه کس دارد دوستـر منـگ

تا چه ویس است که در هر طرفش رامینی است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. ambiguous amphiboly

)373: 1383(سعدي، 
در مصراع دوم بیت زیر که با » جهان«یا واژة 

است:» جهنده«و » عالم هستی«تغییر تکیه به معناي 
آن نه شخصی است جهانی است پر از حسن و جمال

گذردن اي جان که جهان میعمر ضایع مک
)396: 1383(سعدي، 

12. ایهام مبهم2-5

ترین و در عینسخت«بوگراند این نوع ایهام، به نظر 
ـــتپروري ترین نوع ایهامحال، ادیبانه (بوگراند، »اس

برخی مواقع، «گوید: ) و در توضیح آن می266: 2012
ـــاهدیم که گوینده، جملۀ ناقص یا کاملی را ذکر  ش

که داراي دو یا چند معنی است. ساختار جملۀ کندمی
تمام دهد تااي است که به ما اجازه مینهمربوط به گو

ي موردنظرکردنِ معناشــویم و پیداآن معانی را قائل
ست، سخت ا سیار  اما با کمک نوع و ژانر گوینده، ب

شقانه یا تعلیمی، واقع ساطیريمتن و زمینۀ عا و گرا، ا
ـــی بودنِ آن به فهماند که یکی از معانی ما میحماس

تر به منظور اصــلی گوینده اســت، اما موجود، نزدیک
نده را باز نمی ناي موردنظر گوی یت، مع با قطع توان 
پردازي ). این نوع ایهام315: 1989، همان(»حکم داد

شود، در شعر به دلیل صعوبتی که گوینده دچارش می
ـــاعران ایهام ـــت. د،پردازش ر غزل چندان زیاد نیس

شد. به نمونه شاهده ن شاره سعدي هم چندان م هایی ا
شود:می

خیال روي کسی در سر است هرکس را
مرا خیال کسی کز خیال بیرون است

)349: 1383(سعدي، 
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ــه معنی جاي گرفته  ــرع دوم این بیت س در مص
اندیشم که خیال ندارد در است: الف) من به کسی می

ـــی در خیالشنتیجه نمی به کس ند  ند. ب) توا فکرک
خیال روي کسی را در سر دارم که وراي خیال است، 

توان او را در خیال تجسم کرد. ج) به کسی حتی نمی
اندیشم که خیالی نیست (حقیقی است).می

13. استعارات همنشین2-6

هام له موارد ای جام، از جم ـــ ـــطح انس پردازي در س
شین« ستعارات همن ست. بوگراند بیان می» ا کند که ا

ان از موارد پربسامد و مورد عالقۀ ادیبان و شاعریکی 
پردازي، اســتفاده از اســتعاراتی اســت که در در ایهام

ـــبات مختلف  محور افقی بیت یا جمله، داراي تناس
ستان سبات حوزة گیاهان، حیوانات، دا هاي اعمّ از تنا

ند،  ند (بوگرا ـــ باش ). این 282: 1989قدیمی و غیره 
د باالیی دارد و در مورد، در غزل ســـعدي هم بســـام

میان تمام انواعی که ذکر شـــد، پربســـامدترین مورد 
است: 

جاي خنده است سخن گفتن شیرین پیشت
کاب شیرین چو بخندي برود از شکرت

)324(همان: 
سعدي یکی را  در این بیت چند ایهام داریم که 

ست: الفپس از دیگري به »  شیرین«کلمۀ )کار برده ا
شیوا «و » معشوق خسرو«عنی در مصرع اول در دو م

در » شــیرین«)ب». گفتن و بیانی زیبا داشــتنســخن
صرع دوم نیز معنی  شوق«م سرومع )ج». گوارا«و » خ

در مصـرع اول در معنی » شـیرین«در ارتباط با » آب«
ــیرین««و با » آبرو« آب «در مصــرع دوم در معنی» ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13. collocational metaphoric amphiboly

ـــیرین«، همچنین »دهان آبی که با «در معنی » آب ش
شدهشکر آمی شد» خته  واژة )تواند بیاید. دنیز می،با

معشوق «و در معناي » لب«در معناي استعاري » شکر«
ایهام تناسب دارد. » شیرین«، معنی دوم با »خسرو

چنان صید دلم کردي که هرگز
نباشد باز او را میل برگشت

)     331: 1383(سعدي، 
شده » دل« شبیه  ستعارة مکنیه دارد که به مرغ ت ا

ست و با که شده ا »دوباره«نه به معناي » باز«شکار 
ـــت نده اس ناي موردنظر گوی ناي ،که مع به مع که  بل

ایهام تناسب دارد. » حیوان شکاري«
14. ایهام دستوري2-7

گاهی ایهام موجود در جمله یا بیت«به زعم بوگراند 
ـــدنِ یکی از ارکان نحوي جمله از  بر اثر، خارج ش

ر تد که بیشتر از همه چیز، دافجاي اصلیش، اتّفاق می
: 1989(بوگراند، »شودجابه جایی ضمیر مشاهده می

ـــتباه مخاطبان، ذک317 ر ). البته بوگراند براي رفع اش
هام می به ای ـــتوري،  کند که هر خروج از هنجار دس

مۀ بلکه باید از نظر امالیی شبیه به کل،شودمنجر نمی
له به هایی در جمکنندهدیگري شـــود و وجود تقویت

ـــاختار جدید، باعث ایهام گردد (همان: نفع معنا و س
ــت و در غزل این مورد، کمدر کل ). 318 ــامد اس بس

گونه است:سعدي هم این
باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن
تا بدانی که چه بوده است گرفتار بال را

)1383:306(سعدي،
اســت که ضــمیر متّصــل آن، از » مات«مثال کلمۀ 

ــده و به عّلت جاي ــلی خود (همراهِ باور) خارج ش اص

14. syntax amphiboly
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شـــباهت امالیی به کلمۀ دیگر و به خاطر وجود یک یا 
کننده، داراي ایهام شده است. از نظر دستوري دو تقویت

ـــد: می» ما تو را«این کلمه مخفف  اگر از ما تو را «باش
مات و «اما معناي غیرمراد گوینده یعنی ،»باور نباشـــد...
چرا که کلمۀ ؛کندمیرا نیز به ذهن متبادر»مبهوت بودن

کنندة این معنا هست.تقویت» گرفتار بال«

15. ایهام پارادوکسیکال (متناقض)2-8

افتد این نوع ایهام در جمله ناقص یا کامل اتّفاق می«
گاه محدودة آن، مفردات و کلمات نیســتند. در و هیچ

قریب واین گونه از ایهام، جملۀ موردنظر، در معناي 
ـــب و تقویت هایی کنندهغیرمرادِ گوینده، داراي تناس

ــــت ــده، ،اس امــا در معنــاي غریــب و مراد گوین
با این حال، این دو معناي.کنندة خاصی نداردتقویت

ند؛ یعنی در آِن  ناقض دار با هم ت یب،  یب و قر غر
:1989(بوگراند، »توان قائل به هر دو بودواحد نمی

بارة 253 ند در هام ). بوگرا ـــختی این نوع ای درجۀ س
ست هاي مورد مطالعۀ کم در کتابسخنی نگفته، یا د

ـــخت ـــت از س ـــک نیس ترین انواع ما نگفته، اما ش
رو، بســامدش در آثار ادبی از این.پروري اســتایهام

از جمله در غزلیات سعدي:.کم است
تسلیم تو سعدي نتواند که نباشد

گر سر بنهد ور ننهد دست تو باالست
)326: 1384عدي، (س

ست«عبارت  ست تو باال در این بیت در معنی » د
معشوق دست به شمشیر آماده است و دستش را براي «

آمده اســت و این معنی با » کشــتن معشــوق باال برده
سر نهادن«کلمات  سلیم و  ست، اما با همین » ت ضاد ا مت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. paradoxical amphiboly

را به » دســت باال بودن در حالت تســلیم«کلمات معنی 
کند. ذهن متبادر می

شم«یا در بیت زیر و فعلِ  صراع دوم که » با در م
به قرینۀ لفظی حذف » دعاگوي تو«آن یعنی » مســندِ«

شده است:
من همه عمر بر آنم که دعاگوي تو باشم

گر تو خواهی که نباشم تن من برخی جانت
)389: 1383(سعدي، 

. تتمّه 3
هاي اشــتباه تشــخیصمورد آخرین نکته این مقاله در 

ستای ست؛هام ا ولی ،یعنی آنجا که ایهامی در کار نی
شتباه بیت را ایهام بیند. بوگراند در دار میخواننده به ا

ـــخن اي تازه بر مطالعۀ متن و گفتمانمقدّمهکتاب  س
و 16»هــاي فریبنــده بــه ایهــامکنــایــه«جــالبی دربــارة 

ـــخیص آنها دارد. بوگراند بیان می گاهی «که کند تش
گان در مح یت چینش واژ یا ب له  ـــینی جم ور همنش

ـــت یک کنایه را به گونهبه ـــت که ممکن اس اي اس
گونه موارد صورت ایهام بپنداریم که باید کامالً به این

ــتباه بیشــتر از عدم دقّت به نقش و  دقّت کرد. این اش
(بوگراند، »معناي حروف اضافه و ربط در جمله است

به238: 2012 عدي ).  ـــ یت س به این ب نه  عنوان نمو
نگریم:یم

ارینشـاي نگـرود روزي، در پـگر سر ب
سهل است ولی ترسم، کو دست نیاالید

)366: 1383(سعدي، 
ایهام » ســر رفتن«رســد که امر به نظر میابتدادر 

شق«دارد و به معناي  شدن در راه ع شته  که معناي » ک
ــت و  ــرزیر پا قرار«دور و مراد گوینده اس »  گرفتنِ س

16. deceiving ironies to amphiboly
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اما این اشتباه ،باشدگوینده میاست که معناي غیرمراد
نشده » در«دهد که دقّتی به حرف اضافۀ از آنجا رخ می

سنّت ادبی ست و نیز اینکه این  را که دست معشوق ا
پاي معشوق به «به خون عاشق خضاب است با اینکه 

ست ضاب ا شق خ سر » خون عا شتباه کنیم. بحث بر  ا
ــق می ــت که عاش ــد به این اس پاي گوید اگر الزم باش

س سم م شوق بیفتم و پایش را ببو ستلهئمع اما ،اي نی
شک ندارم که دست خود را به بلند کردنِ سرِ من (که 
شق خاك  سرِ عا سی، بالین و بالشِ  سنّت غزل فار در 

، »در«کند. یکی از معانی حرف اضافۀ است) آلوده نمی
اســت. اگر روزي، ســرم به ســمت » جهتِ و ســمتِ«

ید... . پ یا ما از پایش فرود ب یۀ ای نا یب، ک س این ترک
تعظیم و نهایت عشق است نه ایهام. 

دهیبــا زمانــی دیگر انــــداز، اي که پندم می
کاین زمانم گوش برچنگ است و دل در چنگ نیست

)326: 1383(سعدي، 
برخی قائل به ایهام در قسمت آخر مصراع دوم 

هستند که باز هم اشتباهی » دل در چنگ نیست«یعنی 
نوع قبل است. یا بیت زیر:از

انگیز نبینی که همانخاك مصر طرب

خاك مصر است، ولی بر سر فرعون و جنود
)432: 1383(سعدي، 

گیرينتیجهبحث و 
هام ماري دو نوع روش ای ـــی آ پروري در براي بررس

سعدي و مؤلّفه هاي این دو روش، محیط آماري غزل 
ســعدي، غزل ابتدایی دیوان غزلیات200متشــکّل از 

غزل، 200تصحیح حسن انوري برگزیده شد. در این 
مورد ایهام 155اي، با توجّه به اندیشۀ رویکرد مرحله

اي است و خود بیانگر مالحظهیافت شد که رقم قابل
پردازي است. در مورد دو مؤّلفۀ عالقۀ سعدي به ایهام

ــتگی«روش  ایده کالن«و » القاي عاطفه«یعنی » پیوس
مورد 9مورد و 27به ترتیب » کنندهقویتبه عنوان ت

سعدي به را به خود مختص کرده اند که بیانگر توجّه 
نقش القاي عاطفۀ ایهام اسـت. در مجموع اسـتعارات 
همنشــین و القاي عاطفه باالترین بســامد را دارند که 

ـــعدي به ابراز حسّ درونی نیزاین  ، بیانگر اهمّیت س
سامدها در جدول ست. باقی ب شده خود  ا یک ارائه 

است:

پروري (انسجام و پیوستگی) در غزلیات سعديهاي دو روشِ ایهامبسامد مؤّلفه. 1جدول 
بسامدتعداد آمارينوع مؤلّفه

17%/275القاي عاطفه
6%9کنندهایده به عنوان تقویتکالن

11%/185ایهام دوگانۀ وابسته
9%13هاي برابرکنندهتقویت

6%10ا تصویرتزریق ب
13%21قرائت دوگانه

8%12ایهام مبهم
19%29استعارات همنشین
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6%9ایهام دستوري
4%7ایهام پارادوکسیکال

منابع
.تحلیل گفتمان انتقادي). 1385(زاده، فردوسآقاگل

تهران: علمی و فرهنگی. 
). 1383(افخمی، علی؛زاده، فردوسآقاگل
مجله ».رویکردهاي آنشناسی متن وزبان«

.89-103، صص 1، شماره 19، سال شناسیزبان
شناسی متن، تهران: ). مبانی زبان1386(البرزي، پرویز

امیرکبیر.
.المعجم). 1385(الدین قیس محمدرازي، شمس

تهران: فردوس..تصحیح و توضیح سیروس شمیسا
پورخالقی چترودي، مهدخت؛سجودي، فرزان

دریافت متن در شعر سپهري بر مراحل «). 1393(
دو ماهنامه ».اساس رویکرد بوگراند و درسلر

.165-192، صص 19، شماره جستارهاي زبانی
. تصحیح حسن کلیات). 1383(سعدي شیرازي

انوري. تهران: قطره.
صور خیال در ). 1379(کدکنی، محمدرضاشفیعی

تهران: آگه.چاپ پنجم. .شعر فارسی
. تهران: نگاهی تازه به بدیع. )1390(، سیروسشمیسا

میترا. 
سوررئالیسم در شعر سهراب ). 1375(ضابطی، احمد

به کوشش حمید .(یادنامه)سپهري، باغ تنهایی
تهران: سهیل. .سیاهپوش

تهران: سخن..بالغت تصویر). 1386(فتوحی، محمود

تهران: روزگار. .بدیع نو). 1388(محبتی، مهدي
). 1393(بهار محسنسیدنیا چوبی،مهدي
فصلنامه ». چندگونگی ایهام در غزلیات سعدي«

.19شماره ،5دوره ،شناسی ادبیزیبایی
احمدپور ملکشاه،غنی؛ سیدمحسننیا چوبی،مهدي

سبک سعدي در ایهام و ). «1390(تابستان 
- فصلنامه سبک». گستردگی آن در غزلیات سعدي

پیاپیشماره ،3دوره ،شناسی نظم و نثر فارسی
19.

بدیع از دیدگاه ). 1388وحیدیان کامیار، تقی (
. تهران: سمت.شناسیزیبایی

فنون بالغت و ). 1369(الدین محمدهمایی، جالل
.تهران: هماچاپ دوم. .صناعات ادبی

Beau Grande, Robert and Dressler,
Wolfgang (2006). New foundations
for a science of text and discourse.
London: Longman. second edition.

Beau Grande, Robert (2012). A new
introduction to the study of text and
discourse. Washington: Bradly
publication. second edition.

ــــــــــــــ (1989). Critical discourse:
a survey of contemporary literary
theorists. UK: Norwood: Ablex.

Whatmough, Joshua (1964). Poetic,
scientific and other forms of
discourse. California: university
press.

.


