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دارد و پس از درنگ و دقّت میابهام یعنی حضور بیش از یک معنا در متن که ذهن مخاطب را به کندوکاو وا 

-ای ایفا میهای زبان است و در شعر نقش ارزندههای مشخصّهشود. ابهام یکی از ویژگیدر متن دریافت می

دهد، در این صورت شاعر با انتخاب کلماتی خاص و ای است که در زبان روی میکند؛ چون شعر حادثه

بخشد مخاطب را که به سخن خود شعریّت مین اینگزینش واژگانی که متناسب با زبان شعر است، ضم

کند؛ زیرا معلوم نیست که مخاطب هنگام مواجه با آن کلمات درست همان معنی مورد گمی میردچار سرد

 نظر شاعر را دریابد یا نه.

ابهام یکی از فرایندهای مهم و در عین حال کلیدی شعر معاصر است. صرف نظر از دیگر شاعران معاصر زبان 

های رایج شعری را که همواره به صورت چارچوبی برای شعر درآمده بود، ارسی که به پیروی از نیما سنّتف

نیز از جمله شاعران معاصر زبان فارسی هستند که زاد فرّخ شکستند و زبانشان را مبهم کردند، شاملو و فروغ

های ن به زبان شعر خویش تمام سنّتاند و در پیروی از نیما برای تشخّص داددر این زمینه داد سخن داده

های بدیع آفریدند که هر یک های دستوری را در هم شکستند و مجموعهرایج شعری و عادات و کلیشه

ها یعنی هنجارگریزی، ترین آنترین و شایعه مهمنامه بمستلزم شکست حریم عادت بود که در این پایان

دهیم که شعر آنان از جمله اشعاری نیست که با یک بار خواندن  پردازیم تا نشانافزایی و صورخیال میقاعده

معنا و مفهوم پنهان خود را آشکارا به مخاطب برساند؛ بلکه شعری عمیق، منسجم و مبهم است، که مخاطب 

 برند.کند و از این کشف لذّت میبا هر بار خواندن آن معنای جدید و تازه کشف می
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                                                                 مقدمه -1-1

داشته  ای است که وجود آنان را به تالطم وارازهای نهفته های عمیق وی شاعران، زبان اندیشهکالم پیچیده

ای است شعر شاعران به گونه ، پیچیدگی دراهل معرفت اندعر پیچیده و مبهم اشاراتی است برای آنان که است. ش

گشاست. زا، ثمربخش و راهتی که اندیشههای ابهام در آن با نوعی لذّت هنری همراه است، لذّکردن گرها که و

دور سازند و آن را با زیورهای فنون کوشند که سخن خود را از سادگی سرایان و نویسندگان میبیشتر سخن»

ا آشنایی داشته و با هنرمندی هسخن آرایی بیارایند. سخن آرایی دارای قواعدی است که اهل ادب از دیرباز به آن

اند و زمانی به استعاره، کنایه، ایهام اند. گاه سخن را با تشبیهات لطیف آراستهرافت خاص آنها را به کار گرفتهظ و

ر خوانندگان آثارشان نگارند زیبا و دلنشین شود و بسرایند و میچه میاند تا آنن  ادبی روی آوردهو سایر فنو

  (.39: 4931 )وزین پور،« تر بر جای نهند اثرهای فزون

اساساً  آن گیرد و زبان بنا به سرشتی اثر ادبی غالباً از زبان به عنوان ابزار انتقال معنا بهره میآفریننده

بنابراین در محتوی بالقوه مبهم است و همچنین زبان شعر همیشه به حد اعال مجازی بوده  ؛ی استعاری داردتکیفیّ

کند. زبان ی آن با چیز دیگر تصویر یا بیان میخواهد در برابر ما بگذارد، با مقایسهاست؛ همیشه چیزی را که می

جّه برخی از شاعران معاصر ایران قرار گرفت و در نزد ترین ابزارهای بیانی، در کانون توبه عنوان یکی از بنیادی

هدف اساسی شعر قلمداد شد و شاملو و فروغ نیز به عنوان شاعرانی که با زبان و زبان شعری  "زبان ورزی"آنان 

اند و شعرشان را به زبان استعاری و در نتیجه مبهم مند شدهای در شعرشان بهرهآشنایی داشتند از چنین خصیصه

 ک کردند.نزدی

 بيان مسأله  -1-2

 که خواننده در زمانیسخن باید در نهایت فصاحت و دوری از هرگونه پیچیدگی به مخاطب عرضه شود؛ زیرا 

شود و ذهن شود که به درستی و قطعیّت فهمیده نمیای مواجه میمطالعه با کلمه، اصطالح، عبارت یا جمله حین

شود؛ البته این بدان معنا نیست که ابهام را رو میهدهد، با ابهام روبمی معنایی سوق معنایی یا چندرا به بی او
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تا به معنا برسد؛ ولی اگر باعث ایجاد  دارد نکوهیده تلقی کنیم؛ بلکه ابهام باید ذهن مخاطب را به کندوکاو وا

  .ددهتشویش ذهنی و دور شدن از معنا و مقصود شاعر یا نویسنده شود، ارزش خود را از دست می

منتقد انگلیسی یکی از کسانی است که به مقوله ابهام پرداخته است و رهاورد اصلی او تشخیص  "سونمپِاِ"

خروج »یا به بیان دیگر،  .(33: 4933 )هاوکس،« ی زبان استصههای مشخّابهام ذاتاً از ویژگی»این نکته است که 

کند و این تر میدیریاب تر واش را دارد، غریبفیزبان قصد معرچه را سازد و آناز هنجار، زبان را غریب می

ای که بهتر است از آن به ابهام ی ذاتی زبان است که از هنجار گریخته و به خیال پناه آورده است، نتیجهنتیجه

 (. 09: 4931 )علی پور، «زیبا تعبیر شود

ن سروکار داشته باشد مفید رشته و کاری که با زبا ی ابهام برای هرتوان گفت که درک صحیح پدیدهمی

ای است که در  شعر حادثه»کند و به عقیده شفیعی کدکنی ای ایفا میاست؛ به خصوص در شعر که نقش ارزنده

 شود میان سخن عامیانه وچه که باعث می(. در یک باور کلّی آن9: 4933)شفیعی کدکنی،« دهدزبان روی می

و احساسات خود عوام است؛ امّا شاعر باید  زبان عوام در فهم»است؛ زیرا شعر تفاوت قایل شود، همانا زبان شعری 

 (؛913: 4910 )پاشایی،« ترکیب تازه کند و کلمات را به دست گیرد، آن را کش بدهد، تحلیل یرشته سر

زبان  زند با انتخاب کلماتی خاص وگزینش واژگانی، که متناسب بابنابراین هنگامی که شاعر دست به سرودن می

کنند؛ زیرا معلوم بخشند، مخاطب را دچار سردرگمی میشعری آنان است، ضمن اینکه به سخن خود شعریّت می

-ه با آن کلمات درست همان معنا را استنباط کند یا نه و این خود موجب ابهام میه مخاطب هنگام مواجنیست ک

ی ذهنی هنگام از هم گریز حادثه در هم جوش و ی تصادم منطقابهام در نتیجه»توان گفت که بنابراین می ؛شود

-می"(. مثالً نیما در شعر 33: 4914 )پورنامداریان،« دار زبان استمعتاد و هدف تولد شعر، با منطق مستقیم و

تراود مهتاب و به اصطالح زبان هنجارگریزی گوید میدرخشد مهتاب، میبه جای این که بگوید می "تراود مهتاب

ی ی خود گویی نور ماه را به مایع سیّالی تشبیه کرده است که آهسته و سنگین از کوزهدر اندیشهکرده است و 

کند که ممکن است این تعبیر به ذهن مخاطب نرسد و فهم مطلب برایش مبهم و گنگ ماه به بیرون تراوش می

 باشد. 

 افتد: اً به سه صورت اتفاق میتوان گفت که ابهام در شعر بستگی به علل و عوامل متعددی دارد واساسمی

ما "ی شاعر است؛ مثل غالب شعرهای موالنا بیدل و برخی قطعات چیدگی ذهن و اندیشهیابهامی که ناشی از پ-4

 های فکری آنان را گشود.شان را درک کرد و گرهسپهری. برای درک زبان آنان باید ذهن پیچیده "هیچ ما نگاه



4 

 

رخی شاعران به تکلّف و تصنّع است. این نوع ابهام غالباً در آثار گویندگان اتفاق ابهامی که ناشی از رویکرد ب -0

کوشند تُنُگ مایگی خویش را در تاریکی تصنّع مند نیستند. آنانی که میافتد که از بضاعت هنری چندانی بهرهمی

 کاذب مخفی کنند.

ترین نوع ابهام سشود و این زیباترین و مقدّیخره ابهام شاعرانه که از ساختار هنری زبان شعر ناشی مو باال -9

سبب ابهام  "استعاره، مجاز، نماد و ..."های معنایی گوناگون به دلیل داشتن داللت "امپسون"است کلمات به قول 

(. نیما این نوع ابهام را ناشی از 91: 4931 )علی پور، اند.ی شاعران بزرگ خالق چنین ابهامیشود. همهزبان می

انگیز هستند. این ابهام، در همه جا کارهای باعمق اساساً ابهام»وید: گهای همسایه میبیند، در حرفثار میعمق آ

)نیما « های زندگی مثل مه که در جنگل پخش شده استی روزنهدر همه ،بینیم وجود داردوقتی عمیق می

 (.491-493: 4939، یوشیج

ی هر اند؛ زیرا ابهام را الزمهای از ابهام پیچیدهرا در هالهتا امروز همیشه سخن خویش  گذشتهشاعران از 

ررسی قرار داد که ما در این توان بسیاری از آثار بزرگ ادبی را مورد بدانند. بر همین اساس میشعر خوب می

حمد به بررسی این مقوله و عوامل آن در شعر معاصر با تکیه بر شعر دو تن از شاعران بزرگ یعنی ا نامهپایان

ای شود که آنان منظور خود را در هالهپردازیم. با سیری در آثار شاملو و فروغ مشخص میزاد میشاملو و فروغ فرّخ

ی زبان شعر آنان است. این کنند که این مسأله بیشتر نتیجهپیچند و مخاطب را دچار سردرگمی میاز معانی می

 کنیم:عوامل را مختصراً معرفی می

 هنجارگریزی

(. بسیاری از 02: 4؛ ج4932)صفوی، « نجارگریزی در کل انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار استه»

هاست، شاعر با برهم زدن قواعد حاکم بر زبان معیار مشکالت و ابهامات زبانی شعر شاعران ناشی از هنجارگریزی

 شود.سبب تأمل و درنگ آفرینی در مخاطب می

(. با بر هم زدن 403: 4911شاملو، « ) تلخ انتظارت را رنجابچشم می ست تا مندیری»شاملو در شعر 

را آفریده است که خواننده در زبان معیار با چنین  "رنجاب"ی جدید ها در زبان هنجار واژهقواعد ساخت واژه

 نماید.رو نشده است؛ بنابراین برایش مبهم و گنگ میای روبهکلمه
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فاصله انداخته است و قواعد نحو زبان  "گوش دادن"ین اجزای فعل مرکّب ی زیر از فروغ که بیا در نمونه

 معیار را بر هم زده است و خواننده را با مشکل مواجه کرده است:

از شرار نفسش بود که سوخت / مرد چوپان به دل دشت خموش / وای، که این زنگی مست / پشت در داده به  -

 ( 10: 4933زاد، آوای تو گوش )فرّخ

 ویر شعریتصا

رسیم. عناصر خیال یا کنیم به تشبیه، استعاره، سمبل و ... میای است که وقتی از آن آغاز میتصویر کلمه 

کشاند. صورخیالی که شاعران همان تصاویر شعری که به قول نیما چاشنی کالم است شعر را از وضوح به ابهام می

ای از خیال سازد و معنا را در پردهتا حد زیادی مبهم میآفرینند شعر آنان را معاصر در محاکات شعری خود می

-سازد و شعرشان را ابهام هنری میها، رمزها و ... کالم آنان را دشوار می؛ تشبیهات، کنایات، استعارهکندپنهان می

 بخشد. 

شوار های دها و تشخیصفروغ مملو از استعارات، تشبیهات، سمبول "دیدار در شب"به عنوان مثال شعر 

« آیندبه هوش می هاآینه»سمبول ذهن و خاطرات است:  "آیینه"سازد است که معنا و پیام شاعر را دشوار می

خود تکیه  های چوبینيزه/ بر  پس این پیادگان که صبورانه»استعاره از عصاست:  "ی چوبینیزه"(،941)همان: 

)همان: « من مثل حس گمشدگی وحشت آورم»هایی جدید: (، تشبیهاتی با وجه شبه949)همان: « اندداده

های سحرگاهی/ / در عمق خوابطنين جيغ کالغاناکنون » (، به کالغان شخصیت انسانی داده است: 921

در  "نهامخصوصاً زنی ت"(. با تصاویری که فروغ در این شعر از تنهایی انسان 949)همان: « شوداحساس می

معلوم نیست که مخاطب نیز درست همان معنی را دریابد که فروغ دریافته ه داده است، اجتماعی تباه از خود ارائ

 سازد.است، و این خود ابهام می

 سؤاالت و فرضيات پژوهش -1-3

در تحقیق حاضر تالش بر این است که به بررسی عوامل ابهام در شعر معاصر با تکیه بر اشعار شاملو و فروغ 

 ر پاسخ داده شود.های زیپرداخته شود و تا حدودی به پرسش

 عامل اصلی ایجاد ابهام در شعر ناشی از چیست؟ -4

 معاصر مانند شاملو و فروغ کدام است؟  ترین عوامل ابهام در شعر شاعرانمهم -0
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های شعر شاعران ناشی از زبان شعر است که بخش عظیمی از ابهامی اوّل پژوهش مبتنی است بر اینفرضیه

های سترگشان نشأت عران از دنیای پر رمز و راز درون آنان و افکار عمیق و اندیشهو پیچیدگی زبان برخی از شا

ای جز عدول از حدود زبان ندارند و همین عدول از زبان یاب خود چارهشوارهای دگیرد و شاعران برای اندیشهمی

 کند.گمی میردررو و در نتیجه دچار سیی روبهاست که مخاطب را با ساختار غیر معمول زبان و دو معنا

ط طی گذشت یک قرن از عمر خویش توس ی دوم تحقیق حاضر این است که شعر معاصر فارسی،فرضیه

-های رایج شعری را شکستند و مجموعهالت فراوان شد، شاعران معاصر نیز به پیروی از وی سنّتنیما دچار تحوّ

ی این شاعران شاملو و فروغ نیز از جملهها عادات شعری کنار نهاده شده است های بدیع آفریدند که در آن

های دستوری را در هم های رایج شعری و عادات و کلیشهاند و تمام سنّتهستند که در این زمینه داد سخن داده

قاعده افزایی و نیز  سازی یعنی هنجارگریزی وشکستند که اگر بخواهیم به آنها اشاره کنیم قطعاً انواع برجسته

 شود.ترین عوامل خواهد بود، که از رهگذر تالش در کشف روابط تازه حاصل مین و شایعتریصورخیال مهم

 ضرورت تحقيق -1-4

عوامل "توان دریافت که در موضوع این پژوهش های مربوطه به آثار معاصر، میل در پژوهشبا اندکی تأمّ 

اری به طور مستقل انجام نگرفته است. به ک "زادابهام در شعر معاصر با تکیه بر اشعار احمد شاملو و فروغ فرّخ

مندان و همچنین با در نظر گرفتن همین مناسبت و نیز به منظور پاسخ به بسیاری از سؤاالت دانشجویان و عالقه

 ی خودم در این زمینه درصدد برآمدم تا به صورت گسترده، این موضوع را پیگیری کنم.عالقه

 اهداف تحقيق -1-5

 ها عبارتند از: ترین آنهدافی را به دنبال دارد که مهماجرای این تحقیق ا

 ه تعریفی از ابهام و ارتباط آن با زبان شعر.ئارا -4

 مندان با علل و صور ابهام آفرین در شعر شاعران معاصر مانند شاملو و فروغ. آشنا ساختن عالقه -0

 پيشينه پژوهش -1-6

ها و مقاالت متعددی نگاشته شده است؛ ولی تاکنون تحقیق بدرباره ابهام و عوامل آن در یک اثر هنری کتا

ی تحقیق حاضر صورت نگرفته است؛ امّا در زیر به برخی موارد که زمینه مشترکی با این تحقیق مستقلی در زمینه

 شود:  دارند اشاره می
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اری از اشعار شاملو ، به تحلیل شم4914، "لی در اشعار شاملو(ه )تأمّکتاب سفر در م"تقی پورنامداریان در 

های مختلف از جمله بررسی و توصیف زبان و بیان شعر او پرداخته است و به برخی از عناصر سازنده از دیدگاه

 ابهام در شعر وی به طورغیر مستقیم اشاره کرده است.

 ند، معتقد4913، "ا در شعر معاصردگردیسی نماده" یتقی پورنامداریان و محمد خسروی شکیب در مقاله

های دیکتاتوری و ات معاصر، عالوه بر اوضاع استبدادی و حکومتی ادبیّهای نمادین و سمبلیک در حوزهگرایش

ها، ماحصل دقّت و تالش برای غنای جوهر هنری ابهام و ای و دگرگونی سبکاحتیاط و ترس از سانسورهای رسانه

 جهت لذّت بیشتر است.چنین شرکت دادن خواننده در امر خواندن و آفرینش ادبی، هم

ی ابهام به برخی از ، ضمن بحث در زمینه4913، "عوامل ابهام در شعر معاصر "ی بهزاد خواجات در مقاله

شود پرداخته است و معتقد است که ابهام یکی از فرآیندهای مهم عواملی که باعث ایجاد ابهام در شعر معاصر می

 شعر معاصر است. 

، "های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقیشباهت"ای تحت عنوان ایین در مقالهاحمد خاتمی و مصطفی ملک پ

سازی متون ادبی، های برجستهکه یکی از راهاند و معتقدندهای شعر شاملو پرداختهگرایی، به بررسی باستان4932

 است.گرایی های هنجارگریزی، باستانهنجارگریزی است و یکی از راه

، ضمن مرور مختصر 4913، "ابهام در ساختار تشبیهی شعر معاصر"ای با عنوان قالهاحمد رضایی در م

هایی را که از ی ابهام، ابهامی فصاحت و بالغت در ادب فارسی و بررسی دیدگاه صاحب نظران معاصر دربارهمقوله

-د که بسیاری از ابهامرسشود بررسی نموده و به این نتیجه میطریق ساختارهای بالغی به ویژه تشبیه حاصل می

 شود.های دستگاه بالغی شعر معاصر، از ابهام در ساختارهای تشبیهی ناشی می

ابهام در شعر معاصر نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری "ای تحت عنوان احمد سنجولی در رساله

ر از دیدگاه بالغت سنّتی مورد آفرین در شعر چهار تن از شاعران معاص، اسباب و صور ابهام4913، "زادفروغ فرّخ

 بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

ترین اشعار فروغ را معنی کرده و ، برخی از برجسته4933، "نگاهی به فروغ"سیروس شمیسا در کتاب          

های مونهی اشعار فروغ و لغات پرکاربرد او را با نها و مضامین عمدهمورد بررسی قرار داده است. همچنین سمبل

 د مورد بحث قرار داده است.متعدّ
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، به 4932، "فراهنجاری دستوری در شعر اخوان و شاملو"ای تحت عنوان راحله عبدل زاده برزو در مقاله

هنجارگریزی نحوی در زبان شعر این دو شاعر پرداخته و معتقد است که هنجارگریزی نحوی یکی از دشوارترین 

 غبار آشنایی در زبان شعر است و به برخی از مصادیق آن اشاره کرده است.های شاعران برای زدودن شگرد

، ضمن توضیح زبان شعر به برخی از عواملی که 4931، "ساختار زبان شعر امروز"پور در کتاب مصطفی علی        

 شود به طور غیر مستقیم اشاره کرده است.باعث به وجود آمدن ابهام در شعر می

 ندتقد، مع4913، "زادنمایی در شعر فروغ فرّخمتناقص"ای تحت عنوان ی در مقالهناز ملکفاطمه مدرسی و ال

زاد از آن شود و فروغ فرّخی معنا باعث برجستگی کالم میی زبان و هم در حوزهنمایی هم در حوزهکه متناقص

 برای ایجاد ابهام هنری استفاده کرده است.

کاربست هنجارگریزی در اشعار احمد "ای تحت عنوان یاط در مقالهساز و ناصر علیزاده خنازیال یخدان

اند و به این مسأله اشاره های هنجارگریزی در اشعار شاملو کردهصهای گذرا به اشکال و مشخّ، اشاره4939، "شاملو

 رده است.دارند که  شاملو متناسب با ساخت بیانی شعرش، گاهی به عمد و گاه ناخودآگاه به هنجارگریزی روی آو

 روش اجرای پژوهش -1-7

ها و مقاالت مختلف در ای و مراجعه به کتابنامه تحلیلی و به صورت کتابخانهروش تحقیق در این پایان

امل اشعار احمد ی آماری یعنی دیوان کی پژوهش است، بدین نحو که محقّق ابتدا با مراجعه به جامعهزمینه

پردازد و سپس با توجّه به ترین عوامل ابهام شعر آنان میفیش برداری مهم زاد به استخراج وشاملو و فروغ فرّخ

 کند.مراحل یاد شده تحقیق به بررسی و استخراج نتایج تحقیق دست پیدا می
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 ابهام  -2-1 

تن است و در مفهوم هنری خود، یعنی ابهام در اصطاح شناسی ادبی، پیچیدگی و نبود قطعیّت در معنای م

توان ابهام را طور مختصر میبه .شودحضور بیش از یک معنا در متن که پس از درنگ و دقّت در متن دریافت می

یک معنای ابهام آن است که عبارت را بتوان دوگونه خواند، به صورتی که با هر نوع خواندن »گونه تعریف کرد: این

(. در ابهام احتمال دو معنی متضاد یا مختلف مثل مدح و ذم 401-403: 4؛ ج4912ی، تحبّ)م« تازه داشته باشد

-الضّدین هم گفتهن رو قدما آن را ذووجهین و محتملوجود دارد به طوری که از یکدیگر قابل تمییز نباشد، از ای

-می از این که کالم را طوری آن را محتمل الضّدین نیز گویند و آن عبارت است»که رجایی اشاره کرده اند؛ چنان

منتقد  .(910: 4903)رجایی، « هااد داشته باشد، مثل مدح و ذم و غیر اینآورند که احتمال دو معنی متض

باشد یا دارای مدلولی باشد که نتوان حکم « وقتی یک واحد زبانی، دارای دو مدلول میان مرزی»گوید دیگری می

)داوری، « ن مدلول صادر کرد آن واحد زبانی دارای ابهام و نارسایی استقطعی برای داللت آن واحد زبانی بر آ

4933 :91.) 

شود که اهمیّت و ابهام در متون ادبی از گذشته تا به امروز یکی از پرکاربردترین صناعات ادبی محسوب می

و از روی عجز و (. ابهام اگر هنرمندانه باشد 40: 4932جایگاه آن کمتر از تشبیه و استعاره نیست )شیری، 

-شود و همچنین ذهن خواننده را به تکاپو وا میاثر ادبی ایجاد نشده باشد موجب زیبایی اثر ادبی می نارسایی در

-دارد تا بتواند با شرکت دادن خواننده در اثر، معنای متفاوتی به اثر بدهد و کشف معانی گوناگون و باز کردن گره

کند، این خود دلیل روشنی است که های شاعرانه شریک میلذّت کشف لحظه های ابهام از سوی خواننده او را در

 های هنری در شعر و دیگر آثار ادبی ستودنی است و از اهمیّت باالیی برخوردار است. ابهام

 انواع ابهام  -2-2 

ست تا جایی ی ابهام در ادبیّات توجّه بسیاری از منتقدان را به خود معطوف داشته ادر دوران کنونی مقوله

باره مبادرت ورزیده و عوامل مختلفی را سبب ایجاد آن به تألیف کتاب مستقلی در این "مپسوناِ"که افرادی مانند 

 ه داده است که به شرح زیر است:ائگانه برای انواع آن اردانسته و تقسیم بندی هفت
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ان دو یا چند معنی از یک واژه که بتوکه خود واژه هم زمان چند معنی داشته باشد؛ دوم ایننخست این

معناهای گوناگون و مختلف که اد و نامربوط باشد؛ چهارم اینکه کلمه دارای دو معنی متضواحد فهمید؛ سوم این

یک واژه، ذهن آشفته و مبهم نویسنده را بازنمایی کند؛ پنجم نوعی ابهام و پیچیدگی کالمی در متن وجود دارد؛ 

-که کالم آننویسنده وجود نداشته؛ بلکه وی ضمن نوشتن آن را یافته است؛ ششم این یامّا پیشاپیش در اندیشه

چنان متناقض باشد که تعبیر و تفسیر آن به خواننده سپرده شود و هفتم تناقض وتضادی که بی اطالعی نویسنده 

ت که نکته مشترک (. شایان ذکر اس92: 4931رفیعی،  نویسد، آشکار و هویدا سازد )حمیدرا از موضوعی که می

در همه این انواع هفت گانه ابهام عدول کالم از یک معنایی به چند معنایی است و این از خصوصیّات شعر و آثار 

علم، مطالب را به صورتی گویا، مستقیم و ساده به »تر از علم دارد ای متفاوتشیوه "دیچز"هنری است که به قول 

رود با استفاده از تناقض، طعن و تدریج که پیش میامّا بیان شعری، بهکند؛ بیان می "با معنای صریح"زبانی 

چه مفهوم صریح آن است کامالً تطابق ندارد، ب، با زبانی که با آنرّی غیرمستقیم، و به صورتی موشیوهکنایه، به 

 (.003: 4933)دیچز، « آفریندمعنای خود را می

 دیگر ها با یكبررسی زبان و شعر و ارتباط آن -2-3

با »دهد فرق اساسی بین شعر و کالم عادی، غیر از خیال انگیزی، کاری است که شاعر روی زبان انجام می

شناسی زبان عادی به عنوان یک نظام اولیّه است؛ امّا ما در شعر با یک نظام ثانویه مواجهیم اصطالحات علم نشانه

تر و (. این کار هر قدر هنرمندانه باشد، کالم نیز هنری04: 4919)شمیسا، « و باید بین این دو ارتباط برقرار کرد

خوردگی عاطفه و شعر زیبا آفرینی با زبان و گره»شود. شفیعی کدکنی در موسیقی شعر معتقد است: زیباتر می

(. برای شاعر زبان خبر کارایی ندارد، زبان شعر است که 09: 4933)شفیعی کدکنی، « است تخیّل است در زبان

در زبان شعر، ساختارهای غیر متعارف وجود »ند به او در بیان و عواطف و احساسات شخصی کمک کند. توامی

گوشم شنید قصه ایمان و مست "گوید: شود هنگامی که موالنا میدارد و معموالً هنجارهای عادی زبان رعایت نمی

رو ا ساختار غیر معمول زبان روبهما ب "شعر خونبار من ای دوست بدان یار رسان"سراید: و یا حافظ می "شد

 هستیم.
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 زبان شعر و ارتباط آن با ابهام -2-4

گیرد، زبانی که کار میرو هستیم، نوآوری شاعر در زبانی است که بهدر زبان شاعرانه با نوآوری شاعرانه روبه

کند و خواننده را یاندازد و در برابر حضور یک معنای قطعی و همیشگی مقاومت مپیوسته خود را به تعویق می

در زبان شعر چیزی  کند و راز ماندگاریش نیز در همین است. زبان شعر زبان ساده و صریح نیست،دچار ابهام می

-ای باز میشاعر نام شیئی را در هیأت کلمه»گوید: پور که میکنی یا به تعبیر علیگویی و چیز دیگر اراده میمی

-را می "من"دهد،  را نشان می "خلق"گوید، را می "خود"کند، ده، اراده میگوید و اشیای دیگر را که تعریف کر

دهد و این نهد، همین امر زبان شعر را زبانی مبهم، پیچیده و رازآمیز جلوه میرا پیش چشم می "ما"گوید، 

شعر »شود که ر می(. گراهام هوف یادآو00: 4931پور، )علی« رو، بلکه از درون با خواننده استبرخورد نه از روبه

ی هرکس دست به سرودن زده است، از طریق غنی کردن آن به وسیله ی خود که تقریباّدارای زبانی است ویژه

(. منظور از غنی کردن همان 449: 4930)هوف، « ات بیرونی، چیزی بدان افزوده استقّو مشتاصطالحات 

 -شود ساختاری متفاوت با ساختار زبان عادیب میبیانی و فراهنجاری است که موج -تمهیدات، شگردهای زبانی 

 (.34: 4933علمی به وجود آید )علوی مقدم، 

 عوامل ابهام در شعر معاصر- 2-5

شعر معاصر فارسی، طی گذشت یک قرن از عمر خویش توسّط نیما دچار تحوالت فراوان شد. نیما به 

های ادبی چه زبان و چه فکر و چه ی زمینهوی در همه»تنهایی همّت خویش را صرف پردازش شعر تازه نمود 

« های سیاسی و غنایی و عرفانی و وزن و قافیه و بدیع و بیان و ... نوآوری داردادبیّات و چه لغت و جمله و اندیشه

کند که ی پیروان خود توصیه می(، که هر یک مستلزم شکست حریم عادت بود. او به همه39: 4919)شمیسا، 

او آفریده شده »ی خویش خلق کنند. در واقع را تغییر دهند و شعری متناسب با مقتضیات زمانهزاویه نگاه خود 

)همان: « بود تا به ما یادآور شود که جهان تغییر کرده و دیگر باید طور دیگری دید و طور دیگری شعر گفت

491.) 

ورت چارچوبی برای شعر در که همواره به صرا های رایج شعری شاعران معاصر نیز به پیروی از وی سنّت

-ار نهاده شده است، از جمله درهمها عادات شعری کنهای بدیع آفریدند که در آنآمده بود شکستند و مجموعه

 ها، استعمال تصاویر شعری بدیع و غریب، استعمال ریزی اصل تساوی مصراعهای دستوری، درهمریزی کلیشه
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