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 چکیده

در  ، اما علی رغم اهميتشفارسی است ادبياتترین صنایع معنوی بدیع در ایهام یکی از مهم

  یکی از اهداف مقالۀ . کافی نشده است دقتع آن در کتب بدیع و بالغت تعریف و انوا

قدیم و  در این مقاله با بررسی تعریف ایهام در کتب گوناگون .حاضر بازتعریف ایهام است

    انواع ایهام در  همچنين. تری از ایهام به دست داده شودشود تعریف دقيقسعی می ،جدید

، ایهام مرشحهمجرده، ایهام مانند ایهام  -فارسی و عربی های قدیم و جدید بالغیکتاب

گيری از دانش با بهره سپس ؛ وشودو نقد میتحليل  و سپس نقل  -، ایهام ذوالوجوهمبيّنه

بندی با استفاده این تقسيم. شودای از ایهام به دست داده میبندی تازهشناسی، تقسيمزبان

برخی از انواع ایهام . شود، اثبات میو معاصر فارسی ون از متون کالسيکهای گوناگاز مثال

ایهام  ایهام نحوی، ایهام واژگانی،: ، عبارتند ازو تعریف شده اند که در این مقاله مطرح

 .ر زنجيریبَزَایهام ساختاری، ایهام مرجع ضمير، ایهام حذف، ایهام خوانشی، ایهام  گروهی، 

 .کندویژه شعر، مطرح میدر آثار ادبی، به تحليل ایهاماین مقاله، روشی نو را برای 

 

  .چند معنایی ایهام، بدیع، صنایع معنوی، :های کلیدی واژه
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 های اصليمسألة پژوهش و پرسش .1

 هایتيات سایر ملفارسی و نيز در ادب ادبياتترین صنایع معنوی بدیع در ایهام یکی از مهم

ایهام را از دیرباز تاکنون به گونه های . تنظير انگليسی، فرانسه، عربی و چينی اس جهان،

های بدیع رسد اغلب تعاریفی که در کتاباز سوی دیگر به نظر می. اندمختلف تعریف کرده

چند  هاییدربارة انواع ایهام نيز ابهام. ذکر شده است، ناقص است و جامع و مانع نيست

از این جاست که بيان این انواع و طرح شيوة جدیدی در تقسيم بندی انواع . وجود دارد

 :اند ازهای اصلی پژوهش حاضر عبارتاز این روی، پرسش  .یابدایهام، ضرورت می

های بدیع عربی و فارسی دقيق است ؟ و آیا باز تعریف در کتاب  ایهام تعریف آیا .1

 دارد؟  ایهام ضرورت

در صورتی که پاسخ پرسش یکم مثبت باشد، تعریف دقيق ایهام و فرق آن با ابهام  .2

 چيست؟ 

 انواع ایهام در بدیع سنّتی چيست؟ آیا این نوع تقسيم بندی دقيق و کارامد است؟ .3

 توان مطرح کرد؟  انواع ایهام می خصوصچه نوع تقسيم بندی دیگری در  .4

  

 ژوهش اهمیت و اهداف پ .9

 صناعت ترینلطيف و ترین دقيق ایهام گفته است، نهم درسدة کاشفی، واعظ کهچنان

 از این رو، به دست دادن تعریف دقيق ایهام و شناخت. (101: 1331 کاشفی،)است  ادبی

 سدة پنجمخواهيم با نگاهی دوباره به آنچه از در این مقاله، می. انواعش نيز ضرورت دارد

ریف ازبان فارسی نوشته شده است، درستی یا ضعف تع تا دورة معاصر دربارة ایهام به

تر شدن بالغت و تواند گامی در راه علمیاین مسأله می. ایهام و انواع آن را بررسی کنيم

 .باشد بدیع در زبان فارسی

 

 پیشینة پژوهش .3

  ناعت ادبی سخن به ميان رفته، از این صدر زبان فارسی های علم بدیعدر اغلب کتاب

جا در این آنهاشود، ذکر نام این آثار ذکر می اغلبن در بحث از تعریف ایهام، چو. است

 .ضرورتی ندارد

 ه زبانـدیع بـب علم موضوع در رجمان البالغه، نخستين کتابـه در تـگفتنی است ک
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. نيست( توریه، توهيم، تخييل)های آن ، نامی از ایهام یا معادل(سدة پنجم)فارسی 

وطواط است که آن  حدایق السحردر فارسی مطرح کرده،  هام رانخستين کتابی که ای

البته این کتاب در زمان خود . از منابع عربیششم  قرن درای است هم ترجمه گونه

به زبان عربی، نمونه  هاییو نویسنده برای هر صنعت افزون بر مثال گامی مهم بوده است

اغلب کتب در  این صناعت ادبی تا امروزاز آن پس  .استآورده  های فارسییا نمونه

 ،راستگو) ایهام در شعر فارسیدورة معاصر، کتاب در . بدیعی فارسی مطرح شده است

 .گامی است ارزشمند در شناخت ایهام در زبان فارسی (1331

 

 های ادب عربي ایهام در کتاب  .1

شود به ادبيات  ایبرای اینکه بدانيم ایهام در ادبيات چه جایگاهی دارد، الزم است اشاره

های بالغی فارسی، مباحث مطرح شده در منابع و عربی، زیرا آبشخور بسياری از کتاب

  .حتی اصطالحات این دانش نيز اغلب عربی است .مآخذ عربی بوده است

ذیل : 1113ابن منظور، )و گمان افکندن است  ایهام در زبان عربی به معنای در وهم

 مباحث در  و دارد مهمی جایگاه - نثر و شعر از اعم - بعر ادبی آثار در ایهام، .(وهم

های ایهام، توریه، عربی، با نامادب ایهام در   .است رفته نيز از آن فراوان سخن بالغی

. توجيه، تخييل و مغالطه ناميده شده است؛ اما بيش از همه دو نام نخست کاربرد دارد

تين کتاب در موضوع بدیع در زبان نخس( 311فوت )، نوشتۀ عبداهلل ابن معتز البدیع

آن است که گوینده »: این گونه تعریف شده است «توریه»در این کتاب، . عربی است

معنای نزدیک و آشکار که منظور گوینده : لفظ مفردی بگوید که دو معنا داشته باشد

 از برخی  .(101: 2001ابن معتز، )« .پنهان که منظور شاعر استنيست؛ و معنای دور 

 توریه  نام، تریندقيق که اند آن بر -سيوطی و حَمَوی ابوبکر جمله از - نظران احبص

 دیگر معنای وانمودن و معنایی کردن پنهان معنای به عربی اصل در توریه زیرا است؛

که کتابش از کاملترین کتب   (222فوت ) قرقماس ابن .(433 و 212: 2000 مطلوب،) است

باید « لفظ مفرد»گوید که وی در توضيح ایهام می  .ا دارد، نيز همين نظر ربدیعی است

 اند، یا یکی حقيقی است و دیگری مجازیدو معنا داشته باشد که هر دو معنای حقيقی

 .(114: 2003 قرقماس، ابن)

مانند توریه را  ،العمدهرشيق، نویسندة  ابن ، مانند از سوی دیگر، برخی از ادبای عرب

گوید، اما در واقع چيز دیگری ن رو که گوینده در ظاهر چيزی میاند، از آردهکنایه شم
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، نيز بنا بر همين دليل، توریه را الطراز  یحيی بن حمزة علوی، نویسندة.  منظور اوست

 ایهام تعریف ذکر از پس سکاکی  .(443: 1113، عکاوی)شمارد مانند معمّا و لُغز و کنایه می

 آوردمی مثال را (1 طه،) «استَوی العرشِ عَلَی لرّحمنُا» آیۀ  - معتز ابن تعریف مانند -

 داندمی خدا سلطنت از «کنایه» را جمله این زمخشری البته. (431: 2000 مطلوب،)

 والسماء» آیۀ در بدیع، کتبامروزین  نویسندگان از برخی نيز. (14 ،3ج: 2001 زمخشری،)

 دو به اند،دانسته ایهام دارای را هادست یمعنا به «أیدٍ» کلمۀ (43 الذاریات،) «بأیدٍ بنيناها

 حاصل آنکه هر چند اغلب بالغت دانان .(134: 1113 یاسين،) قدرت و دست معنای

 .شودنظرگاهی مانند ابن معتز دارند، اما اختالف نظرهایی نيز دیده می

 ،مرشّحه مجرده،: دانسته استنوع  چهار البدیع، ایهام را بر  در معتز ابن است گفتنی

این تقسيم بندی انواع ایهام، پس از ابن معتز تا به امروز مورد قبول و . مهيّأه و مبيّنه

 .خواهد آمد در ادامۀ مقالهانواع این توضيح  . پيروی بالغت دانان عرب بوده است

بر آن است که پيشينيان چندان توجهی به این فن و ( هـ 233فوت )حَمَوی ابوبکر 

 : گویدوی می. نداهای آن نداشتهزیبایی

ها ترفندهای ادبی است و جادوی آن در دل  ترینارزش با از برترین و توریهیقيناً »

  فقط الغرهایِ نحيف، خورشيد . گشایددمد و در آن درهای مهر و محبت را میمی

ایهام را از پسِ ابرهای انتقاد آشکار کردند؛ و از ميان متأخران فقط توانمندان به 

 .(231: 1304الحموی، )« دست یافتنداش پيشتازی هایسرچشمه

 

 فارسي بدیع هایتعریف ایهام در کتاب .1

توریه به  .است شده ناميده توریه و ایهام هاینام با پارسی، ادب در ادبی صنعت این

 توریه و است «افکندن گمان و وهم به» معنای به لغت در ایهام، .معنای پوشاندن است

. است شده ناميده نيز مغالطه و تخييل توجيه، هاینام به ایهام،. «پوشاندن» معنای به

به  بحثی در خصوص ایهامدر سدة ششم رشيد وطواط  السحر حدایقنخستين بار در 

چنان بُوَد که دبير یا »: ایهام را چنين تعریف کرده است وطواط. آمده است زبان فارسی

     فظ را دو معنی باشد، یکی قریب و برد که آن ل شاعردر نثر یا نظم الفاظی به کار

دیگر غریب و چون سامع آن الفاظ بشنود، حالی خاطرش به معنی غریب رود و مراد از 

 همۀ وبيش کم را تعریف این. (31: 1332 وطواط،)« لفظ، خود معنی غریب بُوَدآن 
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ر قرن رازی د قيس شمس .اندکرده تکرار و اندپذیرفته را آن وطواط از پس نویسندگان

 نيز (12: 1321رامی، )رامی تبریزی در سدة هشتم  (311: 1330شمس قيس رازی، ) هفتم

   کند رامی تبریزی تعریف وطواط را نقل می. کنندبرای ایهام ذکر می تعریف وطواط را

 شود افزاید که اگر ایهام سه معنا داشته باشد، ایهام تام ناميده میو این نکته را می

 تعریف کاشفی در قرن نهم کم وبيش همان تعریف رشيد وطواط . (12 :1321رامی، )

 است، با این تفاوت که وی بيش از دو معنی را نيز در ایهام محتمل دانسته است 

محمود حسينی در سدة دهم پس از ذکر همان تعریف وطواط، در . (101: 1331کاشفی، )

اقل است، ف ایهام از باب ذکر حددر تعری« یدو معن»گوید که ذکر شرح انواع ایهام، می

 در سدة دوازدهم کوشيد که بالغت هندی آزاد بلگرامی. (134: 1324 حسينی،)نه انحصار 

 .  در کتاب وی سخنی از ایهام و نظایر آن، نيامده است. بيان کند غزاالن الهندرا در کتاب 

، اما ایهام و توهيم را معادل دانسته است( ش 1301فوت )محمد حسين گرکانی 

آن است که »: کنداین گونه تعریف می وی توریه را. توریه را جداگانه تعریف کرده است

لفظ صاحب دو معنی را بياورند و از آن معنی بعيد اراده کنند، چه آن دو معنی حقيقی 

وی در تعریف . (124: 1333گرکانی، )« باشند، یا یکی حقيقی و دیگری مجازی باشد

است که در طیّ کالم لفظی باشد که سامع از آن توهم معنی  آن»: گویدمی« توهيم»

. «دیگر مشترك را نماید، یا گمان تصحيف، یا اختالف حرکت، یا اختالف معنی را نماید

های ایهام هستند؛ با این تفاوت که آورد، نمونههایی که مؤلف در هر دو مبحث میمثال

 . مستقلی شمرده استایهام تبادر را زیر عنوان توهيم آورده و صنعت 

؛ اما وی معتقد همایی نيز تعریف سنّتی ایهام را که ذکر شد، آورده استالدین  جالل

محمد خليل رجایی  . (231: 1334 همایی،) است که هر دو معنی قریب و بعيد مراد است

 این صنعت را ایهام و تخييل نيز گویند و آن چنان»: دهدرا این گونه توضيح می« توریه»

که در کالم لفظی آورند که دو معنی داشته باشد یکی قریب و دیگر بعيد و مراد معنی  است

 .(341: 1332رجایی، )« بعيد باشد به معونۀ قرینۀ خفيّه که آن را جز شخص فطِن درك نکند

 .دهدبه این ترتيب، وی قرینۀ پنهان و مخاطب زیرك را نيز جزء تعریف ایهام قرار می

ای در کالم حداقل به دو کلمه»: کندرا این گونه تعریف میسيروس شميسا ایهام 

داند، وی معنای دور و نزدیک را معتبر می. (132: 1321شميسا، )« معنی به کار رفته باشد

 : در شعر معروف حافظنزدیک بر عهدة شاعر است؛ مثالً  گوید تعيين معنای دور واما می
 ببين که در طلبت حال مردمان چون است  ت      ز گریه مردم چشمم نشسته در خون اس
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معنیِ نزدیک آدميان است، نه مردمک چشم، اما حافظ معنی نزدیک را مردمک »

 . (همان)« چشم تعيين کرده است

 کارگيری به: کزّازی از ایهام، تفاوتی با تعریف رشيد وطواط نداردالدین  جاللتعریف مير

معنای  نویسندهمعنای نزدیک و معنای دور؛ و : تدو معنا را دریاف ،بتوان از آن که ایواژه

   .(121 -122: 1333کزازی، )دور را بيشتر در نظر دارد 

 ای با دو یا چند معنیایهام را آوردن واژه ایهام در شعر فارسیسيد محمد راستگو در 

یکی معنی نزدیک که مورد نظر نيست و دیگری معنی دور که مقصود گوینده : داندمی

های ایهام این تعریف را شایستۀ همۀ گونه ،اما وی در ادامه ؛(13: 1331ستگو، را)است 

داند، زیرا بر آن است که گاه معنای نزدیک مقصود است، نه معنی دور؛ و گاه معانی نمی

 موجب های چندگانهنيز گاهی پذیرش خوانش. برآمده از کالم با هم مقصودِ گوینده اند

 ای در مبحث ایهام است و نشانۀ دقتها نکات ارزندهاین. (14: همان)شود چندمعنایی می

هنر و در  است تعریف ایهام را تغييری نداده با این حال وی. در نقص تعریف ایهام او

ایهام یعنی سخنور واژه یا عبارتی »: دکننيز همان تعریف را ذکر می سخن آرایی

ست گول خورد و معنایی را که ای به کار برد که خواننده نخچندمعنایی را به گونه

مقصود نيست، گمان زند و پس از درنگ و تأمل از این دام درآید و به معنی مقصود 

 وی ایهام تناسب، ایهام تضاد و ایهام جناس را زیر. (234 -233: 1322راستگو، )« دست یابد

چند وی هر . های الف، ب، ج، داده استشماره آنهاآورده است و به « ایهام»عنوان کلی 

این سه صنعت را زیر مجموعۀ ایهام گرفته  وینماید که  کند، چنين میتصریح نمی

: بردگيری از تجربۀ پژوهش پيشين خود، چند صنعت دیگر نيز نام میوی با بهره. است

 .  چندمعنایی، چندساختاری، چندپيوندی، چندگونه خوانی

است، مشکالتی که در تعریف  های ایشان در نوع خود ارزندهضمن بيان اینکه تحقيق

قصد سراینده را چگونه : و تقسيم بندی ایشان باقی است ایهام گفته شد، در تعاریف

این نيز ( ایهام توازی) تفاوت ایهام با چندمعنایی ةدربارتوان تعيين کرد؟  به عالوه  می

ما در را اثبات کرد؛ ا ی ایشانشاید در چند نمونه بتوان مدّعا .برجاست اساسی  سؤال

که ایشان برای ایهام و معانی هایی  حتی در بسياری از نمونه. چنين نيستها  اغلب نمونه

اند، این تردید هست که معنای دور و ذکر کرده -در هر دو کتابشان  - دور و نزدیک آن

چرا ایهام تناسب و ایهام تضاد که هر یک . نزدیک برساختۀ خواننده و مفسّر شعر باشد
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فقط یک معنای پذیرفتنی هست، زیرمجموعۀ ایهام  آنهادارند و در تعریف مستقل 

 اند؛ اما چند معنایی و چندساختاری زیر مجموعۀ آن نيستند؟  شمرده شده

 تقی وحيدیان کاميار نيز همان تعریف سنتی رایج را آورده است و سه مثالی که 

ایهام معموالً معنای دور  گوید که دروی می. اندذکر کرده نيز مبتنی بر دو معنایی واژه

ها معنای دور و نزدیک وجود ندارد مورد نظر نویسنده است، اما در برخی از ایهام

   .(123: 1323، وحيدیان کاميار)
 

 آن بازتعریف های تعریف سنّتي ایهام و اشکال .1

ورد نگارندة این مقاله بر آن است که موارد زیر در همۀ کتب یاد شده از قدیم تا جدید، م

 :تردید جدی است

 ادعای پی بردن به نيّت مؤلف در متنی که ایهام دارد؛ .1

 اینکه آیا گوینده دو معنا را همزمان در نظر دارد، یا اینکه فقط یکی را؛  .2

 اینکه کدام یک از آن دو معنا دور است و کدام نزدیک؛  .3

 .اینکه ایهام فقط ناشی از دو یا چندمعنایی کلمه باشد .4

 :هایی که برای این تردیدِ جدّی هست، عبارتند ازلدلي

د و ـدارنـه چند معنایی واژگان نـاه ربطی بـه گـام کـهایی از ایهررسی نمونهـب .1

 .اندها مربوطز اینـای زبر زنجيری، ساختار جمله و جـهوانش، ویژگیـی خـونگـه چگـب

د؛ به ویژه در متنی که دارای اینکه خواننده در خلق معنا با نویسنده مشارکت دار .2

 .شودایهام است، این مشارکت بيشتر هم می

را  آنهاها ممکن است مورد نظر گوینده نبوده است و دیگران حتّی برخی از ایهام .3

تواند کس نمیپایان نباشد، دست کم هيچاگر هم بیاین سلسلۀ معانی . کشف کنند

ما . ن ادبی دارای چندمعنایی گفته استقاطعانه بگوید که آخرین سخن را دربارة مت

دانيم در آینده چه معانی دیگری از شعر حافظ و مولوی کشف خواهد شد؛ نمی

های مختلف و پنهان همچنانکه نویسندگان معاصر مطالبی ارزشمند در شناخت الیه

سال پيش روشن نبوده اند که ای بسا برای خوانندگان صد اشعار این شاعران نوشته

   دربارة تفاوت آثاری که ان ادبی دیگر دحقيقات روالن بارت و بسياری از ناقت. است

نقش  و گسترندبا آثاری که افق معنایی را برابر خواننده میهستند، فقط بيانگر یک معنا 

 .ن مطلب استـد ایـ، مؤی(33 -11: 1323 بارت،)ر ادبی ـی در خوانش اثـام و چند الیگـابه
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دوری و نزدیکی معنا، با توجه به ذهن . نزدیک مطرح نيستگاهی معنای دور و  .4

در مقام عمل، گاهی آن معنا را که یک مخاطب . شود و نسبی استمخاطب مطرح می

گاهی نيز هر دو معنا . داندشمارد، دیگری آن را معنای دور میمعنای نزدیک می

یکی معانی شرط پس، در تعریف ایهام، دوری و نزد. نشيندهمزمان در ذهن مخاطب می

 . نيست؛ بلکه نفس چند معنایی شرط است

در . و مانع دیده نشده است وتش با ابهام به طور منطقی و جامعدر تعریف ایهام، تفا .1

 :هام، بلکه ابهام وجود داردهای زیر، چند معنایی هست، اما نه ایهایی نظير جملهجمله

 .ماتحویل ندادههای مذکور را دستگاهیکی از  من -

 .را آنهاها را یا هيچ یک از فقط یکی از دستگاه: دو معنا دارد

 .پس از بازگشت از سفر دیدار کردم رئيسممن با  -

 .پس از بازگشت من از سفر، یا پس از بازگشت رئيسم از سفر: دارد معنا دو

ایی در عمدی یا غير عمدی بودن چند معن برخی از نویسندگان فرق ابهام و ایهام را

. (222: 1331 ،صفوی) داندصفوی، ابهام را هر گونه چند معنایی غير عمدی می. اندتهدانس

به قصد  ،عمدی بودن یا نبودن چند معنایی یکم آنکه: اشکال دارد چند این تعریف

 .تشخيص عمدی یا غير عمدی بودن آسان نيست در موارد متعددو  دارد گوینده بستگی

 :مثالً در این شعر. به طور تصادفی پدید آمده باشد حتی در آثار ادبی ممکن است ایهام

 بـر ایـن بـودن آیيـن نـابخرد است        ریق دد است   ـا طـواب تنهـور و خـخ
 (بوستان، سعدی)

خور و خوابِ  -1: ود و چند معنا داردـشه خوانده میـونـراع نخست، چند گـمص

( تنها صفت برای خور و خواب) استخوردن و خوابيدن بدون معنویات، کار درنده : تنها

( تنها صفت برای طریق)یگانه راه زندگی دد است : خور و خواب، تنها طریقِ دد است -2

پروری فقط شيوة زندگی دد است و شيوة تن: خور و خواب، تنها، طریق دد است -3

ن بيت توان مطمئن بود که ایهام در ایآیا می (.تنها قيد برای جمله) زندگی انسان نيست

سعدی عمدی است؟ همچنين در بسياری از متون ادبی دیگر، پی بردن به قصد مؤلف 

 .در زمان پدید آوردن متن، آسان نيست

های ممکن است چندمعنایی بعدها با توجه به دیدگاهدر شعر و متون ادبی پس، 

جدید، خواننده در خلق معنای  طبق نظریات هرمنوتيکی. در نظر گرفته شود مفسّران
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توان قاطعانه حکم کرد که به راستی در برخی از موارد نمی. اثر با نویسنده شریک است

 . یا نه ،است داشته ایجاد چند معنایینویسنده قصد 

 .کالمی، عمدی و به قصد فریب مخاطب استچندمعنایی از سوی دیگر، گاهی 

فش و هدیاد شده را در گزارشی بنویسد  هاییکی از جملهکسی  مثالش آن است که

مثالً جملۀ مبهم یاد شده در باال را در گزارش یا قراردادی بنویسد . فریب مخاطب باشد

ها را تحویل هيچ یک از دستگاه که وی ندانددرستی بهمخاطب  منظورش آن باشد که و

 .(130 -111: الف 1321چناری، . برای تفصيل نگ) را آنهانداده است یا فقط یکی از 

 عمدی نه است، شناختیزیبایی جنبۀ ایهام، و کالمی ابهام اوتتف در اصلی وجه پس

دهد، معموالً یا غير وقتی ابهام در متون گزارشی و رسمی رخ می .بودن عمدی غير یا

البته جنبۀ زیبایی شناختی هم در آن  .به قصد فریب مخاطبعمدی و عمدی است، یا 

  .مطرح نيست

عمدی هرگونه چندمعنایی غير: ریف کردگونه تعاینکالمی را باید  از این روی، ابهامِ

  .شودنداشته باشد، ابهام ناميده می شناختیه جنبۀ زیباییـه قصد فریب مخاطب کـا بـی

و  (Empson ,1949)ابهام، به معنایی که در آثار ناقدان ادبی مانند امپسون : تذکر

 در)را ابهام ادبی مطرح شده است، مقولۀ دیگری است که آن  (Su, 1977)سون پنگ سو 

ای  این موضوع خارج از بحث مقالۀ حاضر است و در مقاله.  ناميم می( مقابل ابهام کالمی

  .دیگر باید به آن پرداخت

در هر گونه چند معنایی : است این  ایهام تعریف با توجّه به همۀ مالحظات یاد شده،

شناختی داشته باشد، ایهام که جنبۀ زیباییهای زبر زنجيری واژه، نحو، خوانش یا ویژگی

  . شودناميده می

 

 انواع ایهام در کتب بدیع .0

و دیگر  «استخدام»، «ایهام تضاد»، «ایهام تناسب»نخست باید دانست که در این گفتار، 

اند، مورد توجّه نيست؛ زیرا هر یک از این صنایع، صناعاتی که از فروع بحث چند معنایی

ایهام »در بالغت عربی، یک صنعت دیگر نيز به نام  .ی دارندخود نام دیگر و تعریف دیگر

به طوری که مخاطب  ای،واژهپياپی وجود دارد و آن عبارت است از تکرار « تأکيد

بپندارد تکرار برای تأکيد است، در حالی که تکرار برای تأکيد نباشد و جزئی از معنای 
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أحقّ  ومٍیَ لِن أوّقوی مِلی التّعَ لمسجدٌ أسّسَ»: مثالش این جملۀ قرآن است. جمله باشد

 (102: قرآن کریم، توبه) «طهّرینبّ المُحِیُ طهّروا واهللَتََأن یَ حبّونَجالٌ یُرِ ، فيهِفيهِ أن تقومَ

  .(211: 2000مطلوب، )

در  .تـده اسـر شـی ذکـواعـع، انـدیـای بـهکتابی از ـرخـبام در ـهـرای ایـب

 :مـکنيیـر مـد، ذکـانهـتـارت داشـاش آنهاه ـه بـی را کـایـهو کتاب واعـن انـای ه،ـادام

 (مجرّد)ه مجرّد ایهام .0.1

با آن مناسبات و مالئماتِ هيچ یک از دو معنای  هشود که همرابه ایهامی گفته می

وی که مراد از استواء در آن استَ ی العرشِلَعَ نُحمَالرّ :مثل »نزدیک و دور نيامده باشد؛ 

است، یعنی استولی علی العرش؛ و این معنی بعيد است؛ و معنی قریباین لفظ استيالء 

استقرار بر جسم است؛ در حالی که مالئمات هيچ یک از این دو معنی با لفظ استوی 

البته گفتنی است امروزه طبق تعاریف رایج در بدیع، . (341: 1332رجایی، )« مذکور نيست

؛ استعارة تبعيه دانندمی شمارند ؛ بلکه استعاره نمیدر آیۀ مذکور را ایهام « استوی»لفظ 

 . که استعارة فعلی است

 : ایهام مجرّد  مثال فارسی

 ان زارـن جـردد خالص از غم ایـه گـک           ارـرم کنـار گيـیا ـه بـوش آن دم کـخ

و  ( معنی قریب)دست در آغوش کردن -1: شوددو معنی فهميده می« کنار»از لفظ 

و مراد آن است بنا بر قرینۀ خفيّه؛ و آن این »(. معنی بعيد)اره گرفتن از مردم کن -2

: 1324حسينی، )« شود نمی ميسّر عالم اهل از انقطاع به است که خالصی از غم و الم جز

 .(121: 33 کزّازی،: نيز نگ) (134

 (مقارن/ مرشّح ) مرشّحه ایهام .0.9

 :ایهام همراه باشد با مالئمات و مناسبات معنای قریب، مانند که آن است همرشّح ایهام

 مـنـيـارش نبــار و یک بــبد ــروم ص           مـزینـرش حـهـه از مـی کـوی نخلـس

و این معنی ». یک ميوه -2و  (معنی قریب) یک دفعه -1: دو معنا دارد« یک بار»لفظ 

ر قرینۀ خفيّه؛ و آن این است که از محبوب جا؛ و مراد این معنی است، بنا ببعيد است این

به نخل تعبير واقع شده؛ و اگر مراد معنی قریب بودی، مناسب آن بود که از او به ماه تعبير 

 .(132: 1333کزازی، : نيز نگ) (131: 1324حسينی، )« تـر اسـه مناسب لفظ مهـک ودـع شـواق
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 (آشکار) مبیَنه ایهام .0.3

این  مانند بعيد، معنای مناسبات و مالئمات با باشد همراه ایهام که است آن همبيَن ایهام

  :بيت 

 کند بازیتو شوخ دیده مگس بين که می           که نه همبازی تو بودم منه راستی ـب

 (کليّاتسعدی، )

مراد از بازی در بيت دوم معنی بعيد و آن، باز به معنی پرندة شکاری است، نه »

: 1332رجایی، )« .باشدشد؛ و مگس از مالئمات معنی بعيد میمعنی قریب که لعب با

 .(131: 1333کزازی،: نيز نگ) (.311

 ایهام تام .0.1

سدة دهم ق برآن است که هر گاه از لفظی بيش از دو معنا محمود حسينی دانشمند 

ای که برخی قریب به ذهن و برخی بعيد از آن باشد، ایهام تام فهميده شود، به گونه

 :مانند این شعر. شودده مینامي

 دـه شحنه عيّار کشـد کـوع کشـآن ند           ـق بسيار کُشـشـل عـه اهـوخ کـآن ش

 دـن و بيدار کشـر مـد بـم کنـا رحـت           ردمـش گـویـه کـواب بـخانه و بیـخبی

که معنی بعيد  گویدوی می(. دار،  وسيلۀ اعدام)دار بی -3خواب بی -2خانه بی -1: بيدار

از فهم همين معنای سوم است و مراد همين معنی است با توجه به  قرینۀ خفيّه که 

 .(12: 1321رامی، : نيز نگ) (131: 1324حسينی، )حاصل معنای بيت نخست است 

 ایهام ذوالوجوه  .0.1

: 1331کاشفی، )نامند اگر ایهام بيش از سه معنی داشته باشد، آن را ایهام ذوالوجوه می

 :مانند این بيت . (110

 بار بسيار: گویمتار ! ای ابر و باغ ،زین مرنج           و بسيار است بارت بر سریر پيلتن شاهیّ

بسيار بارنده، بسيار ثمره، بسيار ببار، : توان فهميدهفت معنا می« بسيار بار»که از لفظ 

، گران و (ازة ورود به دربار شاهاج: بار دادن)بسيار نيکوکار، بسيار دفعه، بسيار بار دهنده 

 .(111: همان)ثابت قدم 

  ایهام مهیّأه .0.1

د؛ ـابـام تحقق یـظِ دارای ایهـفـه در دو لـود کـشیـامی گفته مـهـه ایـب مهيّأه امـایه

 :دـنـانـم. ردـق نپذیـقـحـام تـهـظ، ایـفـن دو لـک از ایـر یـدون هـه بـای کهـونـه گـب
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 لتقيانِ؟اهلل کيفَ یَ مرَكَعَ           يالًهَلثریّا سُا ایّها المنکحُ

 و سهيلٌ إذا استقلّ یَمانِی          هیَ شاميّۀ اذا مَا استقلّت

 ای به نکاح در آورندة ثریّا با سهيل، خدا عمرت بدهد،: یعنی. (103 -103: 2001ابن معتز، )

وین و نيز نام دختری زیبا صورت فلکی خوشۀ پر: ثریا! )رسند؟چگونه این دو به هم می

 (ای و نيز نام پسری اهل یمننام ستاره: ؛ سهيلداشتدوستش میکه شاعر  اهل شام

. ثریا هر گاه طلوع کند، از شام است، در حالی که سهيل هر گاه طلوع کند، از یمن است

 ستارگان مذکور نيز از. بود و آن پسر، اهل یمن( سوریه)توضيح آنکه آن دختر اهل شام 

 بهره بردهکنند و شاعر از این نکته طلوع میدر عربستان همان جانب که گفته شده، 

  .کرده است

آنچه شاید . مهيّأه را ابن معتز به کار برده، اما در بدیع فارسی مطرح نشده است ایهام

از نظر . معادل ایهام مهيأه دانست بتواننامد، می« ایایهام شبکه»را سيد محمد راستگو 

یافته باشد، به  ای آن است که سخن دارای چند محور ایهام به هم پيوندیهام شبکهوی، ا

 .(102: 1331راستگو، )طوری که هر محور بر پایۀ محور پيشين شکل بگيرد 

 

  پیشنهادی ایهامانواع  .1

یابيم که انواع ایهام بسيار فراتر از درمی های ایهام در ادب پارسی،با مالحظۀ نمونه

این امر ناشی از محدود کردن ایهام در چند معنایی . های پيشينيان استدیبنتقسيم

انواعی که در مقالۀ حاضر به آن توجه شده . است و در نظر گرفتن نيت شاعر واژگان

رساند تا انواع این انواع ما را یاری می. شناختی به بالغت استاست، بر اساس نگاه زبان

 .اژگانی، به طور علمی و دقيق تشخيص دهيمند معنایی وچایهام را فراتر از 

 ایهام نحوی، ایهام واژگانی، ایهام : انواع ایهام عبارتند از ترینمهم در طرح حاضر،

 زَبَر ایهامو  خوانشی ایهام حذف، ایهام ضمير، مرجع ایهام ساختاری، ایهامگروهی، 

   .زنجيری

شده ن در ادب پارسی، تدویهای واقعی و استقراء نگارنده اساس نمونهر این طرح ب

اميدواریم . ام نبوده استـاستقراء تبدیهی است که ابل تکميل است؛ زیرا ـو البته ق است

. رددـل گـامـران کـنظـاحبد با یاری صـا باشد و بتوانـکه در آینده این طرح راهگش
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ه ـا بـیم، ـود عناصری بيفزایـات زبانشناختی خـرح، طبق اطالعـن طـر ایـوانستم بـتمی

ازم ـبس اییـهاهد مثالـود شـخ ان قدیم و جدید، برای مدعایِـرخی از نویسندگـشيوة ب

 .رسده نظر نمیـ، علمی باـهن شيوهـا ایـام! مـبسرای اـی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژگاني ایهام .1.1

ایهام واژگانی ممکن است ميان معانی مختلف یک واژه باشد، یا ميان معنای واژه و 

اکنون برای هر . و نام خاص ، یا ميان معنای قاموسی واژهاصطالحی و ترکيبی آن معنای

 :آوریمهایی مییک از این انواع مثال

  واژگاني -واژگانيایهام  .1.1.1

 اق ابروی تو را بسيار بهتر بسته استـط           اق آفریدـه ابروی هالل عيد را طـآن ک
 (دیوان ،صائب)

 . یگانه و بی نظير -2انی شکل مثل طاق، کم -1: طاق
 شد آببی آسيا چندین هـدان نـای پی در           نشکافتيم دل رمز اما گردیدیم، اكـخ

 (، دیوانبيدل)
 بـۀ القلـحب – 2راز ز و ـاره از رمـعـاست -1 :ه ـدان. روـآبیـب -2دون آب ـب -1: آبیـب

ایهام واژگاني 

 واژگاني -

ایهام واژگاني 

 اصطالحي -

 ایهام واژگاني

 نام خاصي -

 

 گروهيایهام 

ایهام 

 ساختاری

تحلیل ایهام 

 دستوری

مرجع ایهام 

 ضمیر 

 

 حذفایهام 

 

 واژگانيایهام 

 

 شبکه ایایهام 

 

 ایهامانواع 

 

 نحویایهام 

زبر ایهام 

 زنجیری

 

 خوانشيایهام 
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 اصطالحي -واژگانيایهام  .1.1.9

شود که یک معنای آن معنای قاموسی و ه ایهامی گفته میـطالحی باص -واژگانی ایهام

  :مانند. ای باشدمعنای دیگرش، اصطالح، یا کنایۀ شناخته شده

 م دادـيوستـوسه پـداد و بـوه نـشـیک ع           م دادـستـرمـد و دادِ دل سـدوش آم

 م دادـون دستـه چـر کـارِ نکو نگـن کـای            م دستشـا ببوسـم داد تـس دستـپ

 (مختارنامه عطار،)

معنای ) برایم اتفاق افتاد -2 (معنای واژگانی)با من دست داد  -1: دستم داد

 (.اصطالحی

 اــهالشـن تــت ایـل اسـمـسـص بــرق           اـفـی صـی بـعـت سـل اسـاطـدور ب

 (دستور زبان عشق ،پورقيصر امين)

اصطالح منطقی، یعنی مانند دور باطل است سعی  -2گردش بيهوده  -1: دور باطل

بين صفا و مروه که از اعمال   -حرکت –اشاره به سعی -2تالش بی اخالص  -1: بی صفا

در این معنا . راه پویيدن در غير این مکان، به منزلۀ حج پذیرفتنی نيست. حج است

  .(33: ب1321چناری، )تشبيه وجود دارد 

 م خاصينا -ایهام واژگاني .1.1.3

ش معنای قاموسی یاشود که یکی از دو معنی گفته میایهام واژگانی نام خاصی، به ایهام

به این نوع از ایهام، محمد راستگو اشاره کرده . واژه باشد و معنای دیگرش، نام خاص

 ، اما وی نام را به طور مطلق در نظر گرفته، نه نام خاص را؛(111: 1331راستگو، )است 

های خاص؛ نام حيوانات، حروف، مها، کتب و دیگر نابر نام اشخاص، مکان ه افزونکچنان

اکنون چند مثال از این .  های شطرنج و اعضای بدن را نيز در این گروه نهاده استمهره

 : آوریمگروه می

 واـن بی ایـن از سـک چـيـه ندید ادیـش           نوا بی نای این از نوایم بی نای ونـچ

 (دیوان ،سلمان دسع مسعود)

 و آواز  -1:  نوا. است بوده زندانی آن در سعد مسعود که ایقلعه نام -2  نی -1:  نای

 .توشه برگ، و ساز -2  صدا

 دـنباش رینـشي ونـچ ت،ـاس لخـت رـشک           نباشد نسرین چون است، خاك چمن

 (خسرو و شيرون ،نظامی)
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 در صفت -1: شيرین  پرویز؛ خسرو معشوق نام -2 معروف غذایی مادة -1: شکر

  . پرویز خسرو معشوق نام -2  تلخ مقابل

 نحوی ایهام .1.9

 ر جمله ـاصـا عنـارات یـزای عبـوری اجـط دستـاشی از روابـه نـامی کـوع ایهـر نـه هـب

  : ی داردـواعـوی انـحـام نـایه. ودـشیـه مـتـفـوی گـحـام نـهـد، ایـاشـر بـگـدیـکـا یـب

 .ایهام در سطح عبارات. گروهی ایهام -یکم

دستوری،  تحليلایهام در ساختار جمله که خود شامل ایهام . ایهام ساختاری  -دوم

 .ایهام در مرجع ضمير و ایهام حذف است

 ایهام گروهي .1.9.1

 دو حداقل عبارت. شوددهد، ابهام گروهی ناميده میابهامی که در سطح عبارت رخ می

اغلب در فارسی  داری ایهامهاعبارت. باشد داشته بيشتری اجزای است ممکن و دارد جزء

یا ترکيبی از  (موصوف و صفت)هستند، یا وصفی ( مضاف و مضافٌ اليه)یا عبارت اضافی 

ملکی، تخصيصی،  مانند)دارد  انواعی البته اضافه، خود نيز. این دو یا عبارت فعلی

هام ميان این انواع باشد، و ممکن است ای (استعاری، جنسی، بيانیفرزندی، تشبيهی، 

  :مثال. ایهام ميان وصفی یا اضافی بودن ترکيب باشد مثالً
 ه گربۀ زاهد نماز کردـرّه مشو کـغ           روی به نازخرام که خوش می ای کبکِ خوش

 (دیوان ،حافظ)
. ملکیترکيب اضافی، اضافۀ  -2ای که زاهد است ترکيب وصفی، گربه -1: گربۀ زاهد

راستگو، )گزارد ای را تربيت کرده بود که همراه با وی نماز میاشاره به زاهدی که گربه

1331 :214). 

 ساختاری ایهام .1.9.9

ایهام : سه نوع مهم دارد ،چنانکه گفته شدایهام در سطح جمله است و ساختاری،  ایهام

 : آوریماز هر نوع میهایی اینک نمونه. نقش دستوری، ایهام مرجع ضمير و ایهام حذف

 دستوری تحلیلایهام  .1.9.9.1

شود که در اثر تحليل دستوری متفاوت در  یک یا چند عنصر جمله، به ایهامی گفته می

  :مانند. آیدیا تفاوت در نقش دستوری برخی از اجزای جمله پدید می

 وح در بدنیچه جای سرو که مانند ر           نـوّر مـرو در چمنی راست در تصـو سـچ
 (کليّات ،سعدی)
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 .(روـت سـصف)ا ـانحنم و بیـمستقي -2(ً هـد جملـقي) ه درستی، یقيناًـب -1: تـراس

 ی درها را دیدـباید دم تمام 

 را داشتها  باید هوای پنجره 

 با این هوا/ زیرا بدون رابطه 

 (نهای ناگهاآینه ،پورامينقيصر )شود این جا نفس کشيد  یک لحظه هم نمی 

دمِ کسی را  -2دم در، نزدیک در  -1: ایهام در سطر نخست واژگانی اصطالحی است

در سطر دوم، هوای . دیدن، یعنی با کسی رابطۀ پنهان برقرار کردن، به قصد یاری گرفتن

هوای کسی را داشتن، یعنی  -2آید هوای تازه که از پنجره می -1: ها دو معنا داردپنجره

. عشق -2فضا، هوای تنفس  -1: نيز ایهام دارد« هوا». امحسوسطرفداری یا طرفداری ن

« با این هوا»ها، معلوم نيست که در تحليل دستوری دو سطر آخر، گذشته از این ایهام

بدون رابطه، با این  -2... بدون رابطه با این هوا،  -1: به کدام قسمت جمله مرتبط است

 .(33: ب1321چناری، )...  هوا 

 ضمیر عمرج .1.9.9.9

به عبارت دیگر، . شود که ناشی از نامعلوم بودن مرجع ضمير باشدبه ایهامی گفته می

 :مانند. برای یک ضمير، چند مرجع بتوان در نظر گرفت

 چه شود گر به سالمی دل ما شاد کندکـه سالمت بـادش            یـاصد منزل سلمـق

 (دیوان ،حافظ)

گردد، یا به سلمی؟  این بيت ایهام حذف یدر بادش به قاصد منزل سلمی برم« ش»

به »آید؟ قاصدی که قصد منزل سلمی دارد، یا قاصدی که از منزل سلمی می: هم دارد

 .(221: 1331راستگو، )ی برای ما، یا از ما برای سلمی از سلم« سالمی

 حذف ایهام  .1.9.9.3

. شودف ناميده میایهامی که در اثر حذف بخشی از جمله پدید آمده باشد، ایهام حذ

 : مانند

 یزید بر لعنت کرد نباید باشد، او که اـت           شنيد بایدمی و کرد حکمی بغداد حاکم

 (دیوان ،صائب)

شود وقتی صائب  تبریزی برای زیارت عتبات عاليات به عراق رفته بود و گفته می

معانی مصرع . ا سرودشنيد که حاکم بغداد لعن بر یزید را ممنوع کرده است، شعر باال ر

تا او هست، یزید را نباید  -2تا او زنده و حاکم است، یزید را نباید لعنت کرد  -1: دوم



 131/ نگاهي نو به ایهام در بدیع فارسي

 

 

ایهام شعر وقتی است که (.  او از یزید هم بدتر است)لعنت کرد، بلکه او را باید لعن کرد 

 .یک بخش در ادامۀ معنای مصراع دوم در نظر بگيریم

 رفت خزان اوراق چو ارـیکب هـب دست از           مبارك اهـم نـای پارة سی هـک افسوس

 (دیوان ،صائب)

 در چنين« قرآن»معموالً واژة . قرآن زءـج سی -2  روز سی زء،ـج سی -1: پاره سی

 .ره برده استـام بهـرای خلق ایهـژگی بـن ویـب از ایـائـود و صـشیـذف مـارتی حـعب 

 زد ز دردــيـاد خــریــار فــاچــه نــک           ردـی در آن درج کـوعـث نـهم از خب

 (سعدی، بوستان)

گویی او از بيماری فریاد و یاوه -1: دارد و بر دو معناست حذفمصراع دوم ایهام 

( من)چنان خبيثانه سخن گفت که ناچار فریاد انسان  -2درونی او حکایت دارد 

را محذوف به « از مخاطب او»یا « از او»در مصراع دوم، اگر . شوددردمندانه بلند می

 . کندبدانيم، معنا فرق می معنوی قرینۀ

 خوانشي ایهام .1.3

یا در اثر ترکيب  ،(های کوتاهمصوّت)به هر نوع ایهامی که ناشی از اختالف حرکات 

ایهام خوانشی،  .شود، ایهام خوانشی گفته میباشد کردن یا نکردن عناصری از جمله

 :مانند. ایهام همراه است گاهی با دیگر انواع

 ده ستـانـمـی نــویـی خـدم آدمـدیـب           ل آدمـسـدر نـه انــم کـالـه نــه کـب

 (، دیوانخاقانی) 

در کوه ناليدن، یعنی از شدت . کوه(: koh)کُه   -2چه کسی؟ (: ke)کِه  -1: که

 .بشنوی تنهایی، مردم را ترك کردن، ناليدن در کوه تا پژواك صدای خود را

 نـيـا حسـی، یـقـشـاالر عــرور و ســس           نـيـا حسـی، یـقـشـرار عـم اسـالـع

 (به سوی مبدأ، محسنی دزفولی) 

 .دانا: عالِم -2.  عالمِ اسرار عشق، یعنی جهان رازهای عشق. جهان: عالَم -1: عالم

 زنجیری زَبَر ایهام .1.1

. دـاشـده بـد آمـدیـری کالم پـرزنجيـر زبـاصـعنر ـه در اثـشود که ایهامی گفته میـب

، (مکث)درنگ ، آهنگ، (stress) هـتکي: د ازـنـارتـری کالم عبـزنجيـرای زبـهیـژگـوی

 :معنای دیگرپرسشی، ا آهنگ ـا دارد و بـیک معنی ـتعجبا آهنگ ـر بـۀ زیـجمل .نـحـل
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 به ده درم فروشی، چه خری یوسف کهخردی           ه دنيی از بیـن بـه دیـروختـفـب
 (کليّات ،سعدی) 

 خری؟چه می( با پول آن) -2! چقدر خر هستی -1: چه خری
 حاصل آن است که کارش به نظامی نرسيد           رِ منظوم که بنمود عمادـوهـزین همه گ

 (دیوان ،عماد فقيه)
 است «سجامان و نظم» معنای ، اگر  تکيه بر هجای نخست باشد، به«نظامی»در واژة 

مثال، ایهام  این. ای استهجای آخر باشد، منظور نام نظامی گنجه و اگر تکيه بر  

 .  نام خاصی نيز دارد  -واژگانی
 اـام مـتی زمـد به مسـانردهـزان رو سپ          مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

 (دیوان ،حافظ)
روی هجای نخست یا دومش  ، بسته به اینکه تکيه«مستی»در مصراع دوم واژة 

 .مست بودن -2 مستیک  -1: باشد، دو معنا دارد

توان از ایهام وجود دارد، یا آن را می نوعیا چند های ایهام، دو در برخی از نمونه: یادآوری

 . بندی انواع ایهام ندارداین امر منافاتی با تقسيم. جزء دو یا چند نوع مختلف شمرد

 

 نتیجه  .2

گيریم که تعریف ایهام از نخستين منابع در آنچه تاکنون گفته شد، نتيجه میبا توجه به 

تاکنون دچار تحوّل اساسی نشده است، حال آنکه تعریف (  سدة چهارم)زبان عربی 

جامع نيست، چون ایهام در سطح جمله، ایهام . سنتی ایهام، جامع، مانع و دقيق نيست

حذف و برخی دیگر از انواع ایهام را در بر  ناشی از تفاوت آهنگ کالم، ایهام ناشی از

نيز  - که جنبۀ زیبایی شناختی ندارند - های ابهام رامانع نيست چون نمونه. گيردنمی

درستی تشخيص توان معنای دور و نزدیک را بهدقيق نيست، چون نمی. گيرددر بر می

ختالف نظر پيش ا ،داد و در عمل، بارها در معنای نزدیک و دور که امری نسبی است

 .ای است، طبعاً علمی نيستسليقه چون؛ و آیدمی

هر گونه چند معنایی در : با توجّه به این مشکالت، تعریف پيشنهادی ایهام این است

شناختی داشته باشد، ایهام های زبر زنجيری که جنبۀ زیباییواژه، نحو، خوانش یا ویژگی

 .  شودناميده می

 زیی بوده است که اهابندیتا پيش از دوران اخير، تقسيم در خصوص انواع ایهام نيز

شود و تا روزگار نوشته شده در سدة چهارم به زبان عربی آغاز می ،ابن معتز البدیعکتاب 
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های بدیعی معاصر برخی به انواع کتاب. معاصر نيز همان تقسيم بندی تکرار شده است

برخی دیگر . کزّازی بدیع د خليل رجایی و محم معالم البالغهکنند، مانند ایهام اشاره می

 فنون بالغت و صناعات ادبی: کنند، مانندهایی برای انواع ایهام ذکر نمیبندیتقسيم

 بدیع از دیگاه زیبایی شناسیسيروس شميسا و  نگاهی تازه به بدیعهمایی،  الدین  جالل

سنتی ابن معتز را  سيد محمد راستگو، هر چند تعریف هنر سخن آرایی. وحيدیان کاميار

ایهام تناسب، ایهام تضاد و استخدام : حفظ کرده است، اما تقسيم بندی او متفاوت است

وی دیگر با ذکر صنایعی مانند چندمعنایی و ده است؛ اما از سشمررا جزء انواع ایهام 

 .رویه آرایی، به انواع دیگری از ایهام توجه کرده استچند

 به جدیدی که از ایهام به دست داده شده است،در پژوهش حاضر، بر طبق تعریف 

 .واژگانی، نحوی، خوانشی، زبر زنجيری: دانسته شده است نوع کلی ایهام بر چهار طور

ایهام ساختاری نيز بر سه نوع .  ایهام نحوی خود بر دو نوع است، گروهی و ساختاری

 .تحليل دستوری، مرجع ضمير، حذف:  است

آینده  در  توانمیو  ع دیگری از ایهام نيز وجود داردنگارنده بر آن است که انوا

به بندی قدمایی را تر کرد؛ اما تعریف و تقسيمنمودار  یاد شده در مقالۀ حاضر را کامل

این علت که متضمّن یقينی گرفتن معنای مورد نظر نویسنده در متنی چندمعنایی 

 .باید به کنار نهاداست، 
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