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زهرابشیری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارا ، ارا ، ایران

 (88/87/6861: رشیپذ خیا تار61/68/6861: افتیدر خی)تار

 چکیده

 نیتار  و ابهاام اسات. از مهام    یزیگر یهنر مدرن و به طور اخص شعر، معن یاه از شاخصه یکی
 ،یهاسات. در کااربرد هنار    واژه ییچنادمعنا  تیا از ظرف یریا گ ابهام در شاعر، بهاره   جادیا یابزارها
مانناد   یفناون  ردایا گ یرا در بر ما  اتیو مدرن ادب کیکالس یو ادب یاز فنون بالغ یبرخ ییچندمعنا
 گریکاد یعناصر در کنار  نیکاربرد ا ةنحو یفیو ک یکمّ ی. بررسهامینماد و ا ه،یمجاز، کنا اره،استع

مقالاه   نیرو، نگارندگان در ا نیشاعردر خلق ابهام دارد. از ا یاصالت سبک نییدر تع یا نقش عمده
اسات و   ییناوگرا  ةطا یدر ح ماا یاز شااگردان ممتااز مکتاب ن    یکا یفروگ فرخازاد   نکهیبا اذعان به ا

را در  یسابک شاعر و   اند دهیکوش افت،ی توان یرا در شعر او م یمدرن هنر یها اخصهاز ش یاریبس
 ییاز عناصر چندمعنا یریگ در بهره« به آغاز فصل سرد میاوریب مانیا»و  «گرید یتولد» ةدو مجموع

 .ابهام در شعر او مشخص کنند جادیعناصر را در ا نیاز ا کینقش هر  زانیو م نییتب

 .ی غت، فاوغ فاخزاد، ابها ، چندمعنابن واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: z-mosavi@araku.ac.ir 
 E-mail: m-zolfaghary@araku.ac.ir 
 E-mail: bashiri.adab92@gmail.com )نویسندة مسئول( 
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 مقدمه

برد و به ادبیّات   بالغت مجموعه شگردهایی است که متن ادبی را از سطح زبان فراتر می
هم در آفرینش متن خاالم کارآماد هساتند و    »رساند. از آنجا که این شگردهای بالغی  می

(، شناساایی و  888: 6868)فتاوحی،  « رساانند  هم به فرایند خوانش و تحلیال ماتن یااری مای    
( از جملااه Polysemyهااا بساایار مااؤثر و شایسااتة اعتناساات. عناصاار چناادمعنایی ) تحلیال آن 
ترین ارکان بالغت است که عالوه بر نقش آن در ادبیّت کالم، موجب ایجاز سخن نیز  مهم
( از Ambiguityگریازی و ایجااد ابهاام )    شودا زیرا در این عناصر، تکیة اصلی بار معنای   می
گریزی و ابهام  ی و جمع نمودن معانی گوناگون در یک واژه از سوی دیگر است. معنیسوی

شود، یکی از اصاول بنیاادین هنار مادرن،      که به کمک عناصر چندمعنایی در شعر ایجاد می
ویژه شعر است و به تعبیری یکی از وجوه تمایز شعر مدرن از شعر پیشامدرن اسات. شاعر    به

خاوبی باا ارزش    ة کلی مستدنی نیست و بانی آن که نیماا باشاد، باه   نو فارسی نیز از این قاعد
 ادبی ابهام و کارکردهای آن در هنر آشنا بود.

ترین شاگردان مکتب نیما بود که در شعر نو، سابکی ویاژه    فروگ فرخزاد یکی از بزرگ
به توان  داشت و طریقی نو در شعر معاصر ایجاد کرد. شعر او را از نظر مضمون و اندیشه می

 اسایر و  دیاوار ، عصیانهای  دو دوره تقسیم کرد. دورة اول که حاصل آن سه مجموعه با نام
« ایماان بیااوریم باه آغااز فصال سارد      »و « تولدی دیگار »بود و دورة دوم شامل دو مجموعة 

است. آنچه جایگاه فروگ را در میان معاصران تدبیات کارد و باه او تشاخّص ادبای بخشاید،       
عه اخیر او بود. در ایان دو مجموعاه، فاروگ باا نگااهی ناو باه دنیاا و         بیشتر مرهون دو مجمو
نگرد. اینجاست که شااعر باه سابک شخصای خاود در زباان، بیاان و         مسائل اطراف آن می

 شود یرو م با شاعری بزرگ روبه مخاطب در این دو مجموعه،اش دست یافته است.  اندیشه
زن شااعر در طاول تااریخ     ینتار  ان بازرگ تاریخ ادبیات ایران او را باه عناو   بدون تردیدکه 

شعر امروز  ةبرجست ةچهر چندیکی از  حاضر،و در قرن  است معرفی کردهخویش  ةهزارسال
 (.913: 6868کدکنی،  یعیشفاست )ر. ا 

تشخص زبان و خالقیت بیان اشعار فاروگ علال گونااگونی دارد. یکای از ایان علال در       
معناایی   ی و تأکیدی است که بر گریاز از تاک  گوی دورة دوم شاعری او، گرایش به پوشیده

گیری ویژه و خالقای کاه از صانایع معناایی دارد، توانساته ابهاام        دارد. در این راستا، با بهره
ای در شعر خود به وجود آورد، به طوری کاه شاعر او های  گااه باه پایاان        هنری و پسندیده
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شاود بعاد از اتماام قرائات      مای  شناختی باعث های گوناگون معنایی و زیبایی رسد و الیه نمی
هاای گونااگون    اثر، جریانی دیگر در ذهن مخاطب باه وجاود آیاد و او را درگیار دریافات     

 (.13: 6866جدید نماید )ر. ا صادقی و جعفری، 

 . قلمرو، روش و پیشینة پژوهش1

ابهام به معنای پیچیادگی، گنگای، ناامفهوم باودن و نیاز باه معناای ایهاام، دوپهلاویی و          
(. ابهام، از نظار بیشاتر قادما یکای از عیاوب      83: 6837شناس،  است )ر. ا حق اییچندمعن

هاای ماتن،    ترین شاخصاه  شدا چراکه اعتقاد آنان بر این بود که از مهم متون ادبی شمرده می
« تعقیاد معناوی  »داللت بر معنای واحد و ثابت است. بر ایان اسااس، آناان ابهاام را برابار باا       

کاربرد مجازهای ناشناخته و دور از ذهن، کنایاات بعیاده کاه    »ود از دانستند که عبارت ب می
)فتاوحی،  « انتقال معنی و دریافت آن را دشوار کند و یاا موجاب عادم قطعیات معنای شاود      

انادا   اما برخی نیز ابهام ا به معناای تکدار معناایی ا را از عوامال بالغات شامرده         (.86: 6837
معنای چاون در کاالم مابهم آیاد، بالغات آن       » بن حمزه علوی معتقد اسات:  که یحیی چنان
کندا زیرا گوش وقتی متوجه ابهاام شاود، شانونده باه      افزاید و اعجاب و فخامت پیدا می می
 (.73: 8م.، ج 6663)العلوی، « های مختل، رود راه

ها و تفسایر   است و شرح دشواری تری پیدا کرده امروزه ابهام در آثار هنری ارزش جدی
ود را به خواندن برای کش، معانی متعدد داد تاا جاایی کاه رازناا  شادن      ها، جای خ ابهام

آیاد و راز ادبیّات ماتن در عماق      زبان ادبی و چندالیگی معنا برای متن، امتیاز به حساب مای 
هاای بیشاتر را فاراهم     دهاد و زمیناة تأویال    ابهامی است که دامنة معانی متن را گساترش مای  

 درسات  جهتای  زیبایی، کش، و زیباشناختی درا (. ا63: 6837کند )ر. ا فتوحی،  می

 چنادمعنایی،  ابهاام،  هنار،  کاار در  دارد. اسااس  زدایای  ابهاام  و منطقای  تحلیال  مخاال، 

است. برای نیل به این هدف در ادبیاات، از ابزارهاای    منطقی تحلیل از گریز و تعبیرپذیری
« عناصار چنادمعنایی  »هاا را باا عناوان     تارین آن  شود که برخی از مهم گوناگونی استفاده می

 شناسند. می

چندمعنایی شرایطی است که در آن یک واژه، چندین معنی مرتبط به هم دارد. هرچناد  
ای با مرزهای مشخص و  رسد، ولی چندمعنایی پدیده این تعری،، چندان پیچیده به نظر نمی

اناد در  تو یک صورت زبانی می(. 88: 6868به نقل از: افراشی و صامت، بدون ابهام نیست )
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آن  واحد معناهای متفاوتی را انتقاال دهاد. انتقاال در کااربرد، کااربرد ویاژه، هنرآفرینای و        
شوند  های بیگانه از جمله عواملی هستند که موجب ایجاد چندمعنایی می تأثیرپذیری از زبان
کااربرد اساتعاری   »(. عامل هنرآفرینی که منظور اولمان از آن 98: 6838)به نقل از: صفوی، 

 ماورد  انیا ب علم در کهی است بالغ گیری از عناصر (، بهره98)همان: « هاست مجازی واژه و
 .دارند گریزی معنی بر دیکأت و اند بوده توجه

عناصر بالغی در متن ادبی، با توجه به اینکاه چقادر باا زباان ارتبااط و تخاطاب فاصاله        
، هاام یا اناواع  باه  توان می عناصر نیا ةجمل ازکنند.  دارند، موارد مختلفی از ابهام را ایجاد می

 باا  کیکالسا  یادبا  نقاد  در عناصار  نیا ا از یبرخا . کارد  ارهنماد، استعاره، مجاز و کنایه اش
 در و اناد  باوده  نامنتقاد  و شاعرا  توجاه  ماورد  خود مختص های بندی دسته و جیرا های عنوان
 باا  عناصر نیا زا یبرخ اما ،ندکن می توجه ها به آن یعلم و دیجد صورت به یامروز اتیادب
 هاا  آن یبرانماد  مانند هایی مطابقت و ها نمونه اگرچه اند، یافته نمو و نشو مدرن هنر به توجه
 .دارد وجود کیکالس ادب در

هایی در زمینة صور خیال و بیان ا که برخای عناصار چنادمعنایی را نیاز       تاکنون پژوهش
هاا   است. از جملة این پژوهش ام شدهویژه شعر فروگ انج ا در اشعار معاصر، به   شود شامل می

بررسای  »ای باا عناوان    تاوان باه مقالاه    که نسبتی هرچند اند  با موضوع این مقاله دارد، می
تاألی، مرتضاایی و   « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردصور خیال شعر فروگ فرخزاد در دفتر 

در شاعر فاروگ    صمصامی اشاره کرد که در ضمن ایان بررسای، باه اساتعاره، نمااد و کنایاه      
نماادپردازی  »ای دیگر با عنوان  است، اما از دید چندمعنایی و علمی نیست. در مقاله پرداخته

از صادقی شهپر و جعفاری، نماادینگی آب بررسای    « در شعر فروگ با تکیه بر نمادینگی آب
سپهری مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، »ای با عنوان  است. در مقاله شده

نیز قوام و سنچولی مجاز مرسل و ربط آن با ابهام را در چند شاعر از جمله « و فروگ فرخزاد
شناسای   استعاره زمان در شعر فروگ فرخزاد از دیدگاه زباان »اند. در مقالة  فروگ بررسی کرده

اسات.   شناسای بررسای شاده    تألی، گلفام و دیگران، عنصر استعاره در نظریة زمان« شناختی
های مفهومی زن در شعرهای فروگ  بررسی استعاره»ای با عنوان  نی و قاسمی نیز در مقالهزرقا
اند. ایان   هایی با قلمرو و مقصد زن پرداخته با رویکردی شناختی، به بررسی استعاره« فرخزاد
اناد، در   بُعدی بررسی کارده  ها به این سبب که عناصر چندمعنایی را جداگانه و تک پژوهش

گیری از این عناصار ناکارآماد اسات. بناابراین،      ردی و شخصی فروگ در بهرهتعیین سبک ف
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شناسی عناصر چندمعنایی و بررسی دقیق و علمی  تاکنون تحقیقی که به طور اخص به سبک
 است. ها در شعر فروگ بپردازد، ارائه نشده آن

باا   اند تاا عناصار بالغای چنادمعنایی شاعر فاروگ را       پژوهندگان در این پژوهش کوشیده
نگاهی علمای و دقیاق تحلیال و واکااوی کنناد و سابک شخصای او را در کااربرد عناصار          

ایمان بیاوریم و  تولدی دیگرشعر  ند. این پژوهش با بررسی دو مجموعة چندمعنایی نشان ده
 های زیر پاسخی درخور بدهد: است تا به پرسش کوشیده به آغاز فصل سرد

 تری دارد؟ مایی فروگ نقش پررن . کدام عناصر چندمعنایی در اشعار نی6

. ساابک شخصاای او در کاااربرد عناصاار چناادمعنایی چگونااه اساات و بااا چااه عنااوان   8
 شود؟ نامگذاری می

 . بحث و بررسی2

بااارزترین عناصاار بالغاای چناادمعنایی کااه در اشااعار نیمااایی فااروگ موجااب ابهااام و      
ایهاام کاه اینجاا باه صاورت      اند، عبارتند از: استعاره، نماد، کنایه، مجاز و  گریزی شده معنی

 شوند. کمّی و کیفی تحلیل و واکاوی می

 . استعاره1ـ2

عبارت است از آنکه، یکای از دو طارف تشابیه را ذکار و     »اند:  در تعری، استعاره گفته
در مطالعات ادبی، استعاره را رکان  (. 898: 6878)همایی، « طرف دیگر را اراده کرده باشند
شناسان نیز استعاره را از  شمارند. سبک ردیت هنری مؤل، میاساسی خالقیت و نمود ویژة ف

کنناد   بنادی مای   دانند و گاه آن را به منزلة یک سبک رده های مجازی می ترین صورت مهم
 (.863: 6868)ر. ا فتوحی، 

کاار گرفتاه    اساتعاره باه   676، مجموعااً  ایماان بیااوریم  و  تولادی دیگار  در دو مجموعة 
 است: ها در جدول زیر نشان داده شده ین استعارهاست. فراوانی و نوع ا شده
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 ها فراوانی استعاره :3جدول 
 
 
 
 
 

ماورد آن از ناوع    19کاار رفتاه در دو مجموعاة آخار فاروگ،       استعارة به 676از مجموع 
ترین کش، هنر و کارآمدترین  ترین ابزار بیان، بزرگ عاره هنریمصرّحه است. این نوع است

تر است و قادرت تخییال و    ابزار تخییل استا زیرا این نوع از لحا  تئوری علم بیان صحیح
تاوان گفات    (. با اطمینان تمام مای 63: 6833دهد )ر. ا شمیسا،  هنرمندی را بیشتر نشان می

است که برساختة اوست و اولین  6ز نوع استعارة زندههای مصرحة فروگ ا تقریباً تمام استعاره
و تکدار  تعلیاق  در  زیاادی ت ابلیا قهای ابداعی  استعاره بینیم. ها را در اشعار خود او می بار آن
 اسات  نشدنی و دریافت ناشدنی اغلب در  همین سبب،و به  دارند واقعیت گریز ازو  معنی

تار و   ناوع اساتعاره بارای مخاطاب جاذاب     . بناابراین، ایان   طلباد  یما و تدبر و دقت بیشاتری  
 است: کار برده را به معنای اشک به« آواز»برای مدال، در قطعة زیر،  تر استا مطلوب

 آن روزها رفتند»
 های من آن روزهایی کز شکاف پلک

 (.888 :6838)فرخزاد، « جوشید آوازهایم چون حبابی از هوا لبریز می

در عین حال ابهام شعر را به  ،انگیز خیالوصفی و  یر، عالوه بر ارائة تصویرییا در شعر ز
 رو هستیم: ای زیبا روبه است، با استعاره نهایت رسانده

 بر او ببخشایید»
 بر او که در سراسر تابوتش
 (.836)همان: « جریان سر  ماه گذر دارد

است. برخی دیگر از « خون»، «جریان سر  ماه»و از « جسم» تابوت،»که منظور شاعر از 
های بدیع اوست که ذهان را تاا دوردسات     های مصرّحة فروگ حاصل ترکیب سازی تعارهاس

 برد: خیال می

 ایمان بیاریم تولدی دیگر استعاره

 87 16 مکنیه
 88 89 مصرحه

 17 683 مجموع استعارات
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 یک پنجره که مدل حلقة چاهی»
 رسد در انتهای خود به قلب زمین می

 (.837)همان: « رن  شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی و باز می

اسات و یاا   « آسامان »استعاره از  ةآمیزی شاعران با نوعی حس« مهربانی مکرر آبی رن »
چهارة  » ای اسات از  در شعر زیر که اساتعاره « ماه منقلب تار»و « ماه به گودی نشسته»ترکیب 

 «:تکیده و رنجور

 دیدم که حجم آتشینم»
 آهسته آب شد

 و ریخت، ریخت، ریخت
 (.899)همان: « در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار

 شدیدم که در وزیدن دستان»
 جسمیت وجودم
 ( ]استعاره از: لمس کردن[.893)همان: « رود تحلیل می

های مصارحة فاروگ،    مورد از تمام استعاره 88فایده نیست، اینکه  ای که ذکر آن بی نکته
استعاره دارد. یکی از  17ای که تنها هفت شعر و  اوستا مجموعه ایمان بیاوریمدر مجموعة 

گریازی اسات و    گویی و معنی از صراحت به پوشیده دالیل این امر، حرکت تدریجی شاعر
تواناد باشاد. محتاوای ایان مجموعاه       ارتباط با محتوای اثر نمی از طرف دیگر نیز این امر بی

بیشتر پیرامون خاطرات گذشته، یادآوری خاطرات شکست او در ازدواج و باه طاور کلّای،    
جتناب نماید بناابراین، از  ها ا زندگی خصوصی اوست که شاعر سعی دارد از بیان صریح آن
تار اسات، در ایان راساتا بهاره       این نوع استعاره که نسبت به ناوع مکنیاه رازآلاودتر و مابهم    

 گیرد. می

بخشی باه   نمایی یا جان های اصلی شعر فروگ در کاربرد استعارات، انسان یکی از شاخصه
ر رفتاه در دو  کاا  باه  اساتعارة  676کاه از مجماوع    جاان اسات. چناان    هاای بای   اشیاء و پدیده
ماورد از ناوع تشاخیص اسات.      38مورد استعارة مکنیاه و از ایان تعاداد نیاز      666مجموعه، 

های بیجان در اثر یک شاعر کاه باه صاورت اساتعارة مکنیاه و       جاندارانگاری و تبلور پدیده
دهنادة عماق نگااه شااعر باه اشایاء و میازان دخالات وی در          نشاان  افتاد،  تشخیص اتفام مای 

شاود. فاروگ    این مسئله به خودی خاود موجاب تحار  و پویاایی شاعر مای      هاست و  پدیده
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هاا عکسای در قالاب کلماه ارائاه       وار از آن شود تا آیینه شاعری است که به پدیده خیره نمی
هاا ذوب شاود و آناان را در خاود ذوب      کشد تا در آن کند، بلکه شیء را به درون خود می

 (.89: 6839کند )ر. ا فتوحی، 

ای  قائل به اعصاب اسات و دلهاره  « گل باقال»شاعر با اسنادی مجازی برای  در قطعة زیر،
 برد: که آن را با مست شدن با نسیم از بین می

 گل باقال، اعصاب کبودش را در سُکر نسیم»
 (.878: 6838)فرخزاد، « سپارد به رها گشتن از دلهرة گن  دگرگونی می

اهش کااردن آب، میهمااانی هااا، تنبلاای آفتاااب زمسااتان، خااو گیااری کااردن گاال جفاات
هایی که در شهوت نسایم نگفگاس    رن ، برگ های پریده ها، اجتماع سوگوار تجربه گنجشک
 شمار دیگر از این نوع هستند. های بی زنند، اوهامی که شقایق دارد و... نمونه می

اناد و شااعر کوشایده تاا حاد امکاان از        های فروگ غریاب و یگاناه   به طور کلی، استعاره
پردازی بهره گیرد و کمتر با زباان دیگاران    ها و تأمالت خود برای استعاره ، مشاهدهها تجربه
 سرایی کند. سخن

 . نماد2ـ2

در زیباشناسای، رماز عباارت    »اسات کاه   « رماز »و  (Symbol« )سمبول»نماد معادل واژة 
ویژه یاک   است از یک شیء که گذشته از معنی ویژه بالواسطة خودش، به چیزی دیگر، به

( و 68: 6836)پورناماداریان،  « پاذیر نیسات، اشااره کناد     تر که کامالً تجسیم معنوی مضمون
زبان نمادین، زبانی است کاه گویناده از آن بارای توصای، حسای تجربیاات و احساساات        

 گیرد. درونی خود از آن بهره می

 اند و با پی بردن به ارزش واقعای  در شعر معاصر، شاعران نسبت به شعر تغییر نگرش داده
اند. ایان تغییار تاا حادود زیاادی نتیجاة آگااهی از         ابهام، به شعر و سخن خود عمق بخشیده

 شاعر،  در سمبل یا نماد کاربرد در ها آن اهداف از های شعری غرب بود. در واقع، جریان

 شارکت  مخاطب، در تأثیرگذار شعری منسجم، عمیق، مبهم، شعری و ساختار بافت خلق

 حالات  از شاعر  حرکات  درنتیجاه،  و شاعر،  معناای  آفارینش  در جهات  مخاطاب  دادن

 مفهاوم  و معنا بر تأمل و درن  به خواننده واداشتن چندمعنایی و نیز سوی به معنایی تک
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که نیما، بنیانگذار شعر نو نیاز   (ا چنان86ا83: 6866بود )ر. ا پورنامداریان ودیگران،  شعر
 اعتقاد داشت:

 البتاه  اول، دفعاة  خوانادن  باا  ماش شعر است. باطن باطن با دارد، عمق آنچه»

 اعتباار  دهناد،  مای  دامناه  کنناد،  مای  عمیاق  را شاعر  ها نیاید... سمبل به دست باید

 مواظبات  خوب را ها یابد... سمبل می برابر عظمتی در را خود هخوانند و دهند می

 خواهاد  تار  طبیعی شما شعر باشند، عمق تر متناسب و تر طبیعی ها آن هرقدر کنید.

 (.683ا688: 6813یج، )یوش« بود

 گوید: می دیگر جای در وی

 چیزی ابهام جز اشیاء است. کنه مبهم است، عمیق که چیزی آن بدانید باید»

 کاه  دهاد  می نشان مندی عالقه بیشتر اشعاری یا هنری آثار به نیست. انسان نسبت

)هماان:  « باشد متفاوت های تأویل و شرح پذیرای و و تاریک مبهم آن از جهاتی
617.) 

 فراوانی نمادها :2جدول 
 

 

 

اسات.   کار رفته نماد به 73آید، در دو مجموعة اخیر فروگ،  چنان که از جدول فوم برمی
ای که حجم چندانی نادارد، چشامگیر اسات و نشاان از اعتناای       این فراوانی در دو مجموعه
 ازی دارد.ویژة شاعر به نمادپرد

در مقابال   8شاود، وفاور نمادهاای شخصای     ای که در نمادهاای فاروگ مشااهده مای     نکته
هایی هستند که به دلیل اساتفادة   نمادهای عمومی است. نمادهای شخصی فروگ غالباً استعاره

اند، به همین سبب، در بسایاری از ماوارد، مارز میاان      ها به نماد تبدیل شده مکرر فروگ از آن
 در شعر زیر:« باغچه»شودا برای مدال واژة  مایز این دو در شعر او دشوار میاین دو و ت

 خواهد کسی نمی»
 میرد باور کند که باغچه دارد می
 آرام که ذهن باغچه دارد آرام

 98 تولدی دیگر
 89 ایمان بیاوریم

 73 مجموع نمادها
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 (.896: 6838)فرخزاد، « شود از خاطرات سبز تهی می

خود شاعر، اماا   ای است از رسد که این واژه استعاره با نگاهی گذرا و سطحی به نظر می
شاودا   با در نظر گرفتن این واژه در گفتمان شعر، معنای نماادین جامعاه از آن برداشات مای    

 کند: چنان که قسمت دیگری از شعر این نظر را تقویت می

 هاشان به جای گل های ما همه در خا  باغچه همسایه»
 (.899)همان: « کارند! خمپاره و مسلسل می

ست که دستخوش ویرانای، و شااعر شااهد ایان ویرانای اسات.       ای ا نماد جامعه« باغچه»
 دهد: جدول زیر فراوانی نمادهای شخصی و عمومی را نشان می

 انواع نماد :1جدول 
 تعداد نمادها انواع نماد

 63 عمومی
 18 شخصی
 73 مجموع

ها ساختة ذهن خود اوستا یعنی پایش از ایان    نماد شخصی دارد که بیشتر آن 18فروگ 
هاایی از پیراماون شااعرند، در     گوناه نمادهاا کاه واژه    اسات. ایان    کار نرفتاه  کسی به در شعر

اند و به حوزة نماد و تعادد معناایی و    های وی دچار استحالة معنایی شده راستای بیان اندیشه
(. در ایان نموناه،   838)همان: « میرد زبان گنجشکان در کارخانه می»اند:  پذیری رسیده تأویل
ظااهر متمادن کاه زباان گنجشاکان کاه نمااد         ادی است از دنیای صانعتی و باه  نم« کارخانه»

در سطر زیر کاه نماادی اسات از شاک و     « چارراه»رود و یا  زندگی است، در آن از بین می
 های صنعتی و مدرن: تردید انسان معاصر در برابر پدیده

 ها نگران حوادثند چه مردمانی در چارراه»
 های توق، و این صدای سوت

 ای که باید، باید، باید لحظه در
 (.836)همان: « های زمان له شود مردی به زیر چر 

کار  برخی نمادهای شخصی فروگ نمادهایی است که پیش از او در شعر دیگر شاعران به
است و باا معناای پیشاین تفااوت داردا مانناد       ای یافته است، اما در شعر فروگ معنای تازه رفته
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ای اسات   از صفات جامعه»اعران پیش از فروگ نماد خفقان است و که در شعر ش« شب»واژة 
(. 893: 6877)پورناماداریان،  « که استبداد، ظلم، تباهی و اختنام بر فضای آن حااکم اسات  

 شود: تعبیر می« مرگ»اما در شعر فروگ، با استحالة معنایی به 

 آیم من از کجا می»
 ام که این چنین به بوی شب آغشته

 رش تازه استهنوز خا  مزا
 (.886: 6838)فرخزاد، « گویم مزار آن دو دست جوان را می

اسات کاه باه سابب رنگاش، سافیدی، پااکی و        « بارف »ای دیگر از این نوع، نماد  نمونه
کند. اما این واژه با تغییر معنایی شگفت در شعر فروگ، تبادیل   روشنی را در ذهن تداعی می
 تقابل با معنای مرسوم: شودا معنایی در به نماد مرگ و نیستی می

 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان»
 (.838)همان: « که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

در این مدال، برف نمادی از مارگ و ناابودی اسات. آنچاه ماا را باه ایان معناا رهنماون          
« مدفون شاد »عل اند. ف کند، زنجیرة زبانی است که در محور همنشینی با برف همراه شده می

کند.  در کنار رن  سفید برف که تداعی لباس مرگ )  کفن( است، این نظر را تقویت می
 است. کار رفته چنین معنایی نخستین بار در شعر فروگ به

اسات، واژة   کاار رفتاه   یافته در شاعر فاروگ باه    یکی دیگر از نمادهایی که با معنایی تحول
اساتحکامی اسات    ثباتی، ناپایداری و بی ونی آن، نماد بیبه دلیل انقالب در« باد»است. « باد»

باار باه صاورت نماادین در شاعر فاروگ اساتفاده         1این واژه  (1: 8، ج 6876)ر. ا شوالیه، 
 است: شده

 در شب کوچک من، افسوس»
 باد با برگ درختان میعادی دارد
 (.883: 6838)فرخزاد، « است  در شب کوچک من دلهرة ویرانی

کاار   باه « خاطرات گذشته»شعر، فروگ با بیانی نمادین این واژه را در معنای  در این قطعة
هاای دیگار از شاعر خاود او، باه       است، در حالی که در شعر دیگر شااعران و در نموناه   برده

 معنای خرابی، ویرانی و هرج و مرج است.
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لب امیاد  اند، عبارتند از: ط بیشترین موضوعاتی که در کالم فروگ به شکل نماد بیان شده
باار تکارار،    6بار تکرار، ناامیدی و غم باا   66بار تکرار، زندگی و امید با  88و خوشبختی با 

 بار تکرار. 7بار تکرار، گذشت زمان با  3خاطرات کودکی و گذشته با 

باار تکارار،    3هار یاک باا    « ستاره، خورشاید و پنجاره  »بار تکرار،  66با « آینه»های  واژه
بار تکارار پرکااربردترین نمادهاای فاروگ      1هر یک با « چراگ و باد»و بار تکرار  7با « شب»

 است. برای بیان مضامین یادشده 

ها ایجاد کرده،  نمادهای فروگ به دلیل ابداعی بودن یا دگرگونی معنایی که فروگ در آن
گریزی هرچه  متضمن معناهای متفاوت و یا حتی گاه متضادی است که موجب ابهام و معنی

ها را از حیطة در  مخاطبان دور نگاه   های معنایی آن است و در  الیه الم او شدهبیشتر ک
 است. ترین معنا را برای وی به تعویق انداخته ترین و درست است و دستیابی به دقیق داشته

 . کنایه3ـ2

است و در اصطالح، وقتی سخنی دو معنای قریاب  « پوشیده سخن گفتن»کنایه به معنای 
اشد و این دو معنا الزم و ملزوم یکادیگر باشاند، گویناده آن جملاه را چناان      و بعید داشته ب
کار بارد کاه ذهان شانونده از معنای نزدیاک باه دور منتقال شاود )ر. ا           ترکیب کند و به

(ا به عبارت دیگر، کنایه ایراد لف  و ارادة معنای غیرحقیقای آن اسات،    899: 6878همایی، 
(. فراوانای  33: 6816را نیز اراده کارد )ر. ا تجلیال،   ای که بتوان معنی حقیقی آن  به گونه

 است: کاربرد کنایات در شعر فروگ در جدول زیر نشان داده شده

 ها فراوانی کنایه: 4جدول 

 

 

 

 

کنایاه در طاول    91ی در این دو مجموعه از شود، و که در جدول فوم مشاهده می چنان
باار( و   1) 3باار( و موصاوف   98) 8های فعال  از انواع کنایه فروگاست.  شعرش استفاده کرده

اسات. غالاب ایان کنایاات از اباداعات خاود اوسات و در شاعر          بار( بهره جساته  8) 9صفت

 تعداد کنایات انواع کنایه

 98 کنایة فعل
 1 کنایة موصوف
 8 کنایة صفت
 93 مجموع کنایات
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شااعر بارای   دهنادة تاالش    اسات. فراوانای کنایاات اباداعی نشاان      دیگران کاربردی نداشاته 
 واداشتن مخاطب به تفکر است، تا بدین وسیله اوج لذت ادبی را برای وی به ارمغان بیاورد:

 ام روی خا  ایستاده»
 با تنم که مدل ساقة گیاه
 باد و آفتاب و آب را

 (.888: 6838)فرخزاد، « مکد که زندگی کند می

اسات.   آماده « کاردن  تفاده بردن و اسا  بهره »در معنای کنایی « مکیدن»در این نمونه، فعل 
دار، عناصر تشابیه )تان باه سااقة گیااه( و تشاخیص        عالوه بر خاصیت چندمعنایی واژة کنایه

آمیزی )مکیدن باد، آفتاب و آب( در ایان قطعاه، بار ابهاام و تعادد       )مکیدن تن( و نیز حس
ة اسات. در نموناة زیاار، واژ   انگیاز ارائاه کارده    اسات و تصاویری خیاال    معناایی شاعر افازوده   

 است: کار رفته به« بیجان»صفتی است که در معنای کنایی « کاغذی»

 بر او ببخشایید»
 تفاوت یک تصویر بر خشم بی

 که آرزوی دوردست تحر 
 (.833)همان: « شود اش آب می در دیدگان کاغذی

در این مدال نیز قرارگرفتن کنایه در کناار جانادارانگاری تصاویر و نیاز ترکیاب کناایی       
در معنای از بین رفتن یا گم شدن آرزو، بر پیچیدگی و ابهام کاالم فاروگ   « آب شدن آرزو»

 است. افزوده

ای که به دلیل نگاه ویژه  های ساده و پیش پاافتاده در میان کنایات فروگ، کم نیستند واژه
انادا   اند و شایستگی ظهور و بروز در عرصة شعر پیادا کارده   در ذهن خالّم فروگ، جان یافته

 مدل:هایی  واژه

ماه در مهتاابی شاعله   » کشیدن: شعله(، 893زن  زد( )همان: « )  ساعت پرید» پریدن:
خاموش شدن( )همان: « )  خورشید مرده بود» مردن:(، 817پرتوافکنی( )همان: « )  کشید
دار  دار سُسات: و چهارة شاگفت/ باا آن خطاوط نااز  دنبالاه        خطوط ناز  دنبالاه »(، 836

« من در این آیه ترا آه کشیدم، آه» آه کشیدن:(، 831)همان: چین و چرو ( « )  سُست...
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« )  گرفات  نهایت او اوج مای  و قلب بی» اوج گرفتن:( و 883)  حسرت خوردن( )همان: 
 (.831تپش قلب( )همان: 

های زندگی زنانه گاه منجار باه    کاری سنجانة فروگ به جزئیات و ریزه نگاه خا  و نکته
 است: است که پیش از او در هی  شعری سابقه نداشته خلق تصاویر کنایی نابی شده

 آیا دوباره گیسوانم را»
 در باد شانه خواهم زد؟
 ها را بنفشه خواهم کاشت؟ آیا دوباره شمعدانی
 (.887)همان: « ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره روی لیوان

**** 
 (.881)همان: « های اقاقی شدم و من عروس خوشه»

**** 
 (.888)همان: « ی در رازهای جسمآن روزهای خیرگ»

کشاند و در دسات    گاهی زبان محاوره و عامیانه بار  گریز از بیان صریح را باه دوش مای  
 شوند: هایی بدیع می فروگ تبدیل به کنایه

 کند او پا  می»
 های خیمة مجنون با پاره

 (.816)همان: « از کفش خود، غبار خیابان را

توجهی به آن که در عین حال، همین کنایاه خاود    بیای است از تحقیر عشق و  که کنایه
 است. موجد تصویرسازی زیبایی در شعر شده، بُعد بالغی آن را تقویت کرده

نگاه طنزآلود شاعر به دنیا کاه برخاساته از موقعیات برتار او و نگااه ممتااز باه وضاعیت         
اسات. در  خاوبی نمایاان    (، در زباان کناایی او باه   866: 6868موجود است )ر. ا فتاوحی،  

تار   های موجود را برجسته کردن چاشنی طنز به کالمش، کنایه های زیر، شاعر با همراه  نمونه
 است: کرده

 در سرزمین شعر و گل و بلبل»
 (.863: 6838)فرخزاد، « موهبتی است زیستن...

***** 
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 هامان و همچنان که قلب»
 هایمان نگران بودند در جیب

 (.839ن: )هما« برای سهم عشق قضاوت کردیم
***** 

 اش و ناامیدی»
 قدر کوچک است که هر شب آن

 (.893)همان: « شود در ازدحام میکده گم می

هاای صانعتی و مادرن در     های فروگ در عرصة کنایات، اشاره به پدیاده  یکی از نوآوری
قالب کنایه است. در این نوع کنایاات، فاروگ اندیشاة محاوری خاود را در معناای پوشایدة        

افزایاد و   رفتن از بیان صریح، بر جذابیت کالمش می گذارد و با طفره  ایش میکنایات به نم
 کند: مالل و دلزدگی را از آن دور می

 ست همکاری حروف سربی بیهوده»
 همکاری حروف سربی

 (.818)همان: « اندیشة حقیر را نجات نخواهد داد

ز فااروگ بااا کااردن و نوشااتن اساات. در مدااال زیاار نیاا« تایاا »کنایااه از « حااروف سااربی»
در مرکاز تصااویر،   « انفجارهای پیاپی، ابرهای مسموم و به ماه رسایدن »کاربردن ترکیبات  به

 گذارد: بیزاری و ناامیدی خود را از دنیای معاصر به نمایش می

 پیغمبران رسالت ویرانی را»
 با خود به قرن ما آوردند
 این انفجارهای پیاپی،
 و ابرهای مسموم،
 دس هستند؟های مق آیا طنین آیه

 خون ای دوست، ای برادر، ای هم
 وقتی به ماه رسیدی

 (.836)همان: « ها را بنویس عام گل تاریخ قتل
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های مرسوم و قاموسی نیز در شعر فروگ حضاور دارناد کاه البتاه باا نگااهی ناو در         کنایه
 اند: ای یافته شناسانة تازه اند و ابعاد زیبایی های مدرن وی قرار گرفته خدمت اندیشه

 (.869)همان: « کیسه بودن است، نه نادانی که ناتوانی از خوا  تهی»
 پرد پلک چشمم می»

 (.897)همان: « شوند هایم جفت می کفش
 (.836)همان: « بوییدن شبدر چهارپر»

گریزی  کردن، مختصرگویی و معنی ها به مقتضای کالم و در جهت مخیل فروگ از کنایه
کاارگیری   بداع معانی کنایی تازه، شیوة خا  وی را در بهاست و در این راستا، ا بهره جسته

 رساند. این عنصر به اثبات می

 . مجاز4ـ2

لاه حقیقای باه     در غیار معنای اصالی و موضاوع     »مجاز عنصاری اسات کاه در آن لفظای     
شاود و مفهاومی تاازه باه معناای قاموسای آن        ( اساتعمال مای  837: 6878)همایی، « مناسبتی
آید. جنبة بالغی مجاز در  ب، از ارکان چندمعنایی زبان به حساب میافزاید و به همین سب می

به آن است. این پیوند که آن  پیوندی است که شاعر میان معنای حقیقی و مجازی واژه قائل
ست که در حیطة زبان و به مدد مهارت شاعر در بیان آن اتفام  اند، کشفی ا عالقهم نامیدهرا 
دارد که طی آن مخاطب برای رسیدن از نشانه )لفا  مجااز(   افتد. خوانش مجاز فرایندی  می

خوانناده از نشاانه باه    »شودا یعنی در فرایناد خاوانش  مجااز،     به معنا دچار تعویق و مکث می
یاباد و آنگااه امکاناات دریافتاه را باه       رود و بعد امکانات متعدد را به تأمل درمای  مدلول می

بیناد، باه عناوان نشاانة ثاانوی       را که پذیرفتنی مای آزماید و امکاناتی  برد و می درون شعر می
اسات،   گزیند و با گذر از آن به مادلول، معناایی را کاه خاود بارای اثار کشا، کارده         برمی
جااا  هااا جابااه (. از آنجااا کااه در ایاان فراینااد، پدیااده887: 6877)پورنامااداریان، « یابااد درماای
گیارد و    عقلی صورت میشوند و جانشینی بر اساس تداعی مجاورت و طی روند کامالً نمی

(، تمایل چندانی به استفاده از آن در شعر فروگ دیاده  666: 6837نه تخیلی )ر. ا فتوحی، 
اسات کاه    واژه در معناای مجاازی اساتفاده کارده     61باار و از   86وی  حال،  شود. با این نمی

 عبارتند از:
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 فراوانی مجازها :1جدول 
 معنای حقیقي تعداد های مجازی واژه

 شاعر، وجود، عشق 3 دست
 وجود، انسان 8 قلب
 غم و اندوه، شاعر 8 دل
 انسان، وجود 8 چهره
 وجود 8 چشم
 سخن 8 زبان
 مردم 8 کوچه
 شاعر 6 گیسو
 انسان 6 نام
 سفیدی 6 برف
 اهل زمین 6 زمین
 دین 6 سوره
 نور و روشنی 6 صبح
 رفاه 6 نان
 گور 6 خا 
 نور 6 الم 
 عقدنامه 6 دفتر

 اااااااا 86 تعداد مجازها

های کاربردی فروگ در حاوزة مجااز، از اجازای     شود، بیشترین واژه که مشاهده می چنان
 بار تکرار است: 3با « دست»ها نیز  بدن است و پرکاربردترین این واژه

 کارم هایم را در باغچه می دست»
 (.881: 6838)فرخزاد، « دانم دانم، می دانم، می سبز خواهم شد، می

به عالقة ساببیه اسات. اماا    « قدرت و نعمت» در کاربرد سنّتی خود بیشتر مجاز از« دست»
تارین   است. در نظر فروگ، این عضو شااخص  کار برده به« وجود»فروگ این واژه را در معنای 
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« در ادبیات یکی از اعضای بدن را سمبل شخص دانستن مرسوم اسات »اعضای بدن است و 
ای از تصااویر   هاا در لفافاه   شاخصة سبکی فروگ در مجاز، پیچیادن آن (. 31: 6878)شمیسا، 

 است: تخیلی دیگر است که همین امر بر پیچیدگی و چندالیگی معنای شعر وی افزوده

 سخن ازپیوند سُست دو نام»
 آغوشی در اورام کهنة یک دفتر نیست و هم

 سخن از گیسوی خوشبخت من است
 (.867: 6838زاد، )فرخ« های سوختة بوسة تو با شقایق

مجاز از خود شاعر « گیسو»مجاز از عقدنامه و « دفتر»در معنای مجازی انسان، « نام»واژة 
است. از سوی دیگر، نسابت دادن صافت خوشابختی باه گیساو، باه آن پویاایی و تحار          

به شاقایق ساوخته باعاث تاراکم تصااویر بالغای و در       « بوسه»بخشیده و در سطر بعد، تشبیه 
 است: ر معنا بر پایة تصویر کانونی مجاز شدهنتیجه، تکد

 های عاشق را ها، گنجشک تو از میان نارون»
 کردی به صبح پنجره دعوت می
 شد وقتی که شب مکرر می
 شد وقتی که شب مکرر می

 های عاشق را ها، گنجشک تو از میان نارون
 (.888همان: ) «کردی به صبح پنجره دعوت می

و تاریکی و تعبیر کنایی « شب»، در تقابل با مفهوم «و روشنینور »در معنای « صبح»واژة 
است. از ساوی دیگار، نماادین     به معنای به درازا کشیدن شب قرار گرفته« مکرّر شدن شب»

هاای عاشاق    و نیز تشخیصی کاه در گنجشاک  « پنجره»و « شب»، «گنجشک»های  بودن واژه
و ماانع در  ساریع شاعر بارای     گنجاناد   حضور دارد، مفاهیم متعددی را در لف  اند  می

 شود. مخاطب می

های آشنایی هستند که در شاعر دیگار    های مجازی شعر فروگ، اگرچه از جمله واژه واژه
ها )مانند دست،  است، اما ابتکاری که وی در تغییر معنای برخی از آن کار رفته شاعران نیز به

رجستگی ایان عنصار بالغای    زدایی و ب گیسو، دل، چشم و قلب( ایجاد کرده، باعث آشنایی
است. همچنین، همنشینی این عنصر در کنار عناصار بالغای چندالیاة دیگار      در شعرش شده
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معناایی را بارای آن نااممکن     موجب شده مجازها به مرز نماد نزدیک شاوند و تأویال تاک   
 سازند. از این رو، یکی از عوامل اساسی در ابهام شعر وی، همین مجازهاست.

 . ایهام5ـ2

کار برد  ای به سخنور واژه یا عبارتی چندمعنایی را به گونه»م صنعتی است که در آن ایها
که خواننده نخست گول خورد و معنایی را که مقصود نیست، گمان زند و پس از درن  و 

(. بنا بر ایان  883ا888: 6838)راستگو، « تأمل از این دام درآید و به معنی مقصود دست یابد
شاود )ر. ا هماان،    های چندگانة ایهاام، موجاب چنادمعنایی مای     تعری،، پذیرش خوانش

کاربردترین عنصر چنادمعنایی در   ( و یکی از عوامل ابهام در شعر است. ایهام کم63: 6876
 شعر فروگ است.

 ها ایهام فراوانی :6جدول 

 ایمان بیاوریم تولدی دیگر انواع ایهام
 6 9 ایهام
 6 8 ایهام تبادر
 - 6 استخدام
 - 6 سبتنا
 8 6 جمع

اسات. ایان    مورد ایهام در این دو مجموعه اتفام افتاده 66شود، تنها  که مالحظه می چنان
دهندة آن است که فروگ در ساختار ابهام شعر خود توجه چندانی به ایهام نادارد   مسئله نشان

اغلاب ماوارد    کند. نه تنهاا در  روشنی بیان می و مطالعة موارد ایهام در شعر وی، این امر را به
ها برحسب تصادف در  است، بلکه بیشتر آن های فروگ، ابداع و ابتکاری صورت نگرفته ایهام

است و به دلیل تکراری باودن از نظار زیباشناسای، چنادان هناری و       جایگاه ایهام قرار گرفته
 رسد: بلیغ به نظر نمی

 این کیست؟ این کسی که بان  خروسان را»
 (.838: 6838فرخزاد، « )داند آغاز قلب روز نمی
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وفاور   است و پیش از فروگ به« مرکز و میانه»و « اجزای بدن»حامل دو معنای « قلب»واژة 
، «یتااریک »در معناای  « خاموشی»های دیگری چون  است. یا ایهام کار رفته در همین معانی به

 است: کار رفته پیش از این نیز بارها به «رایحه»و « آرزو»در معنای » «بو»و « سکوت»

 های پُر در اضطراب دست»
 آرامش دستان خالی نیست.

 (.838)همان: « ها زیباست خاموشی ویرانه
***** 

 من به بوی تو رفته از دنیا»
 (.881)همان: « خبر از فریب دنیاها بی

 خورد: ها، تنها یک مورد جدید و خالم به چشم می در بررسی ایهام
 اهای عاشق ر ها، گنجشک تو از میان نارون»

 (.886)همان: « کردی به صبح پنجره دعوت می

اسات  « درخت ناارون »، نام دیگر «گنجشک زبان»در این قطعه، یادآور « گنجشک»واژة 
 آید. و از انواع ایهام تبادر به شمار می

 گیری نتیجه

کاربرد نوگرایانة عناصر چندمعنایی )استعاره، نماد، کنایه، مجاز و ایهام( در شعر فاروگ،  
ای در تعیاین سابک شخصای او در ساطح       ی متنوع و متعددی دارد و سهم عمدهکارکردها

 دهد. بالغی دارد. نمودار زیر فراوانی کاربرد هر یک از این عناصر را نشان می

 ایمان بیاوریمو  تولدی دیگرهای  فراوانی عناصر چندمعنایی در مجموعه :3نمودار 

 

 

 

 

 

   

   

   

  
  

استعاره نماد کنایه مجاز ایهام



711 محسن ذوالفقاری و زهرا بشیری سیده زهرا موسوی،/درشعرفروغفرخزادییعناصرچندمعنایبالغلیتحل

 

وگ، استعاره است. وی در اشعار دو مجموعة پرکاربردترین عنصر چندمعنایی در شعر فر
درصد مجموع عناصر چندمعنایی در شعر  31کار برده که  استعاره به 678آخر خود، حدود 
های فروگ عالوه بر خلق تصاویر خیالی و موجز کردن کالم، به سبب تازگی  اوست. استعاره

ی سبک شخصای وی  است و در پختگ و ابداعی بودن موجب پیچیدگی و ابهام شعر او شده
گذرد و با تولاد هار شاعر     تأثیر بسزایی دارد. به طوری که هرچه از دوران شاعری فروگ می

هاا در دو مجموعاة    که بیشاترین اساتعاره   شود، چنان های آن افزوده می تازه بر میزان استعاره
 خورند. اخیرش به چشم می

ر خود از آن بهره بارده،  گریزی و ایجاد ابهام در شع دومین عنصری که فروگ برای معنی
ماورد از   18است و از این میان،  کار برده ها را با معنایی نمادین به بار واژه 73نماد است. وی 

جمله نمادهای ابداعی و شخصی است که ساخته و پرداختة ذهن خالم و مدرن وی اسات.  
ی نگاری باه ساو    حجام نشاان  گاذر شااعر از ساطحی      وفور نمادها در این دو مجموعاة کام  

 93نگری و به تبع آن تمایل به استفاده از زبان چندالیه و پیچیاده اسات. کنایاه نیاز باا       ژرف
ای است که عالوه بر خلق تصااویر خیاالی، باا      مورد، در دستگاه زبانی و فکری فروگ وسیله
اسات کاه بیشاترین     رود و سومین عنصاری  کار می هدف کتمان اندیشه و گریز از عینیت به

است. از میان انواع کنایات فروگ، کنایه از نوع فعل بیشترین  ود اختصا  دادهتکرار را به خ
بار فراوانی، چهارمین عامل ابهام اشعار فاروگ اسات و    88کاربرد و فراوانی را دارد. مجاز با 

ایماان بیااوریم باه    و  تولدی دیگربار استفاده، کمترین کاربرد را در دو مجموعة  66ایهام با 
 است. داشته آغاز فصل سرد

توان نتیجه گرفت که استعاره کارآمدترین عنصر چندمعنایی است  بنا بر نتایج تحقیق می
تارین کارکردهاای اساتعاره،     که در ابهام ادبی و هنری فروگ نقش دارد و از آنجا که از مهم

دهنادة تاالش شااعر بارای جلاب       (، نشان886: 6868انگیزش و اقناع است )ر. ا فتوحی، 
به هستی پیرامون اوست. از طرف دیگر، چنادمعنایی اساتعاره ایان امکاان را      توجه مخاطب

تار بیاان کناد و نیاز      برای فروگ فراهم آورده که وی منظور و مقصود خود را هرچه پوشایده 
گیاری گساترده از    های متفاوت و آزاد را برای مخاطب به وجاود آورد. بهاره   زمینة خوانش

گیاری   زی زبان دارد، در کنار استعاره، زمیناة شاکل  سا نماد که ظرفیت زیادی برای شخصی
 است. گریزی است، فراهم آورده سبک شخصی فروگ را که مبتنی بر ابهام و معنی
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 ها نوشت پی

ای است که بر اثر فراوانی کاربرد در زبان، قاراردادی و کلیشاه    . استعارة مرده، استعاره6
اسات و باه    خاود را از دسات داده   گریازی  اسات و واقعیات   شده، از کدرت معنایی تهی شده

در مقابال اساتعارة    اسات.  شناسای آن کاساته شاده    انگیزی و زیباایی  همین سبب، میزان خیال
و ریشاه در   شاود  یشااعری اباداع ما    قرار دارد که به وسیلة نو ةزنده یا استعارة استعار مرده،

 .است فتهکار نر به اندیگر از سویتخیل و خالقیت شخص و شاعر دارد و پیش از آن 

 یاا  قراردادی های سمبل ا6کرد:  تقسیم دسته دو به توان می را نمادها کلّی، . به طور8

 یکی بر ها آن داللت تکرار، سبب به یعنی هستندا مبتذل اصطالح به های که سمبل عمومی

 و وضاع  حاصال  کاه  شخصی یا خصوصی های سمبل ا8است.  و روشن صریح مشبه، دو
 باه  مسبوم از آنان قبل ادبیات در معموالً و است سندگان بزرگنوی و شاعران ابتکارهای

 (.76: 6833دشوار است )ر. ا شمیسا،  خوانندگان برای ها آن فهم و نیست سابقه

ترین نوع کنایه است و در آن معنای ظاهری به صورت فعل، مصدر، جمله و یاا   رایج. 8
ملاه و یاا اصاطالح دیگاری     آید و در معنای ثانوی به شکل فعال، مصادر، ج   اصطالحی می

 (.883رود )ر. ا همان:  کار می به

ای است که در آن، کالم ظاهری به صورت صفت، صفات و یا جمله و عبارتی  . کنایه3
 (.671: 6863شویم )ر. ا کزازی،  آید و از آن متوجه موصوف می وصفی و یا بدلی می

ن وسایله متوجاه صافت    در این نوع کنایه، کالم ظاهری صفتی است که مخاطب بادا . 9
 شود که همان معنای ثانوی است. دیگری می

 و ماخذ منابع

مناد باا رویکاردی     چنادمعنایی نظاام  (. »6868سجاد صامت جوکندان. )سیدافراشی، آزیتا و 
. 3س. ادب پژوهـي «. در زباان فارسای  « شانیدن »شناختی. تحلیل چندمعنایی فعل حسی 

 .18ا 86. صص 88ش
الطّراز المتضمّن السرارالبالغه و علوم الحقـائق االعجـاز.   (. 6663العلوی، یحیی بن حمزه. )

 .نا : بیالقاهره
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بررسی و تأویال چناد نمااد    (. »6866پورنامداریان، تقی و ابوالقاسم رادفر و جلیل شاکری. )
 .33 -89. صص 6. ش 8س ادبیات پارسي معاصر. «. در شعر معاصر
 . تهران: سروش.استام ابری  خانه(. 6877پورنامداریان، تقی. )

. تهاران: علمای و   هـای رمـزی در ادب فارسـي    رمـز و داسـتان  (. 6836. )اااااااااااااااااااا 
 .فرهنگی
 . تهران: برگ.بیان در شعر فارسي(. 6816تجلیل، جلیل. )

. تهاران: فرهنا    68. چفرهنـگ معاصـر هـزاره   (. 6837محمد و دیگران. ) شناس، علی حق
 معاصر.

 . تهران: سروش.ایهام در شعر فارسي(. 6876راستگو، محمد. )
 . تهران: سمت.آرایي هنر سخن(. 6838. )ااا اااااااااااااا

 . تهران: سخنبا چراغ و آینه(. 6868کدکنی، محمدرضا. ) شفیعی

 . تهران: میترا.بیان(. 6833شمیسا، سیروس. )

 .. تهران: مرواریدنگاهي به سهراب سپهری(. 6878) اا .ااااااااااااااا
. ترجماه و تحقیاق ساودابه فضاایلی.     فرهنـگ نمادهـا  (. 6876شوالیه، ژان و آلن گرباران. ) 

 تهران: جیحون.
نماادپردازی در شاعر فاروگ فرخازاد باا      (. »6866حسین جعفری. )سیدصادقی شهپر، رضا و 

 .71ا 18. صص 68. ش3. سادب و عرفان«. تکیه بر نمادینگی آب
. 9. دنامة فرهنگسـتان «. ه مسئلة چندمعنایی واژگانینگاهی تازه ب(. »6838صفوی، کورش. )

 .17ا98. صص8ش
دانشکده  مجلة«. ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندالیگی معناا (. »6837فتوحی، محمود. )

 .81ا 67. صص 18. ش61. سادبیات و علوم انساني
 . تهران: سخن.بالغت تصویر(. 6839) ا .اااااااااااااااا

شکنی بالغی: نقش صناعات بالغی در شکست و واسازی  ساخت(. »6837) . ااااااااااااااااا
 .689ا686. صص8. ش6سنقد ادبي. «. متن

 (. تهران: سخن.ها ها، رویکردها و روش شناسي )نظریه سبک(. 6868) . اااااااااااااااا

 تهران: شادان.. اشعار ةمجموع(. 6838فرخزاد، فروگ. )
مجاز مرسل و پیوناد آن باا ابهاام در شاعر نیماا،      (. »6836) .قاسم و احمد سنچولیقوام، ابوال

 .683ا 666. صص616. شجستارهای ادبي«. اخوان، سپهری و فروگ فرخزاد
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 . تهران: مرکز.3زیباشناسي سخن پارسي (. 6863الدین. ) کزازی، میرجالل

اساتعارة  (. »6833) .فیاروز  عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا و سیما حسن دخات  ،گلفام، ارسالن
. صاص  7. ش8. دنقد ادبي«. شناسی شاناختی  زمان در شعر فروگ فرخزاد از دیدگاه زبان

 .681ا686
به کوشاش سایروس طاهبااز. تهاران: دفترهاای      دربارۀ شعر و شاعری. (. 6813نیما یوشیج. )
 زمانه.

 : هما.. تهران6. چفنون بالغت و صناعات ادبي(. 6878ین. )الدّ همایی، جالل


