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چکیده
یکی از شاخصههای هنر مدرن و به طور اخص شعر ،معنیگریزی و ابهاام اسات .از مهامتارین
ابزارهای ایجاد ابهام در شاعر ،بهارهگیاری از ظرفیات چنادمعنایی واژههاسات .در کااربرد هناری،
چندمعنایی برخی از فنون بالغی و ادبی کالسیک و مدرن ادبیات را در بر مایگیاردا فناونی مانناد
استعاره ،مجاز ،کنایه ،نماد و ایهام .بررسی کمّی و کیفی نحوة کاربرد این عناصر در کنار یکادیگر
نقش عمدهای در تعیین اصالت سبکی شاعردر خلق ابهام دارد .از این رو ،نگارندگان در این مقالاه
با اذعان به اینکه فروگ فرخازاد یکای از شااگردان ممتااز مکتاب نیماا در حیطاة ناوگرایی اسات و
بسیاری از شاخصههای مدرن هنری را در شعر او میتوان یافت ،کوشیدهاند سابک شاعر وی را در
دو مجموعة «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» در بهرهگیری از عناصر چندمعنایی

تبیین و میزان نقش هر یک از این عناصر را در ایجاد ابهام در شعر او مشخص کنند.
واژگان کلیدی :بنغت ،فاوغ فاخزاد ،ابها  ،چندمعنای .



E-mail: z-mosavi@araku.ac.ir
E-mail: m-zolfaghary@araku.ac.ir

(نویسندة مسئول) E-mail: bashiri.adab92@gmail.com


721

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938


مقدمه
بالغت مجموعه شگردهایی است که متن ادبی را از سطح زبان فراتر میبرد و به ادبیّات
می رساند .از آنجا که این شگردهای بالغی «هم در آفرینش متن خاالم کارآماد هساتند و
هم به فرایند خوانش و تحلیال ماتن یااری مایرساانند» (فتاوحی ،)888 :6868 ،شناساایی و
تحلیال آنهااا بساایار مااؤثر و شایسااتة اعتناساات .عناصاار چناادمعنایی ( )Polysemyاز جملااه
مهم ترین ارکان بالغت است که عالوه بر نقش آن در ادبیّت کالم ،موجب ایجاز سخن نیز
میشودا زیرا در این عناصر ،تکیة اصلی بار معنایگریازی و ایجااد ابهاام ( )Ambiguityاز
سویی و جمع نمودن معانی گوناگون در یک واژه از سوی دیگر است .معنیگریزی و ابهام
که به کمک عناصر چندمعنایی در شعر ایجاد میشود ،یکی از اصاول بنیاادین هنار مادرن،
به ویژه شعر است و به تعبیری یکی از وجوه تمایز شعر مدرن از شعر پیشامدرن اسات .شاعر
نو فارسی نیز از این قاعدة کلی مستدنی نیست و بانی آن که نیماا باشاد ،باهخاوبی باا ارزش
ادبی ابهام و کارکردهای آن در هنر آشنا بود.
فروگ فرخزاد یکی از بزرگترین شاگردان مکتب نیما بود که در شعر نو ،سابکی ویاژه
داشت و طریقی نو در شعر معاصر ایجاد کرد .شعر او را از نظر مضمون و اندیشه میتوان به
دو دوره تقسیم کرد .دورة اول که حاصل آن سه مجموعه با نامهای عصیان ،دیاوار و اسایر
بود و دورة دوم شامل دو مجموعة «تولدی دیگار» و «ایماان بیااوریم باه آغااز فصال سارد»
است .آنچه جایگاه فروگ را در میان معاصران تدبیات کارد و باه او تشاخّص ادبای بخشاید،
بیشتر مرهون دو مجمو عه اخیر او بود .در ایان دو مجموعاه ،فاروگ باا نگااهی ناو باه دنیاا و
مسائل اطراف آن می نگرد .اینجاست که شااعر باه سابک شخصای خاود در زباان ،بیاان و
اندیشهاش دست یافته است .در این دو مجموعه ،مخاطب با شاعری بزرگ روبهرو میشود
که بدون تردید تاریخ ادبیات ایران او را باه عناوان بازرگتارین زن شااعر در طاول تااریخ
هزارسالة خویش معرفی کردهاست و در قرن حاضر ،یکی از چند چهرة برجستة شعر امروز
است (ر .ا شفیعیکدکنی.)913 :6868 ،
تشخص زبان و خالقیت بیان اشعار فاروگ علال گونااگونی دارد .یکای از ایان علال در
دورة دوم شاعری او ،گرایش به پوشیدهگویی و تأکیدی است که بر گریاز از تاکمعناایی
دارد .در این راستا ،با بهرهگیری ویژه و خالقای کاه از صانایع معناایی دارد ،توانساته ابهاام
هنری و پسندیدهای در شعر خود به وجود آورد ،به طوری کاه شاعر او های گااه باه پایاان
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نمیرسد و الیههای گوناگون معنایی و زیباییشناختی باعث مایشاود بعاد از اتماام قرائات
اثر ،جریانی دیگر در ذهن مخاطب باه وجاود آیاد و او را درگیار دریافاتهاای گونااگون
جدید نماید (ر .ا صادقی و جعفری.)13 :6866 ،

 .1قلمرو ،روش و پیشینة پژوهش
ابهام به معنای پیچیادگی ،گنگای ،ناامفهوم باودن و نیاز باه معناای ایهاام ،دوپهلاویی و
چندمعنایی است (ر .ا حقشناس .)83 :6837 ،ابهام ،از نظار بیشاتر قادما یکای از عیاوب
متون ادبی شمرده میشدا چراکه اعتقاد آنان بر این بود که از مهمترین شاخصاههاای ماتن،
داللت بر معنای واحد و ثابت است .بر ایان اسااس ،آناان ابهاام را برابار باا «تعقیاد معناوی»
میدانستند که عبارت بود از «کاربرد مجازهای ناشناخته و دور از ذهن ،کنایاات بعیاده کاه
انتقال معنی و دریافت آن را دشوار کند و یاا موجاب عادم قطعیات معنای شاود» (فتاوحی،
 .)86 :6837اما برخی نیز ابهام ا به معناای تکدار معناایی ا را از عوامال بالغات شامردهانادا
چنانکه یحییبن حمزه علوی معتقد اسات« :معنای چاون در کاالم مابهم آیاد ،بالغات آن
میافزاید و اعجاب و فخامت پیدا میکندا زیرا گوش وقتی متوجه ابهاام شاود ،شانونده باه
راههای مختل ،رود» (العلوی6663 ،م ،.ج .)73 :8
امروزه ابهام در آثار هنری ارزش جدیتری پیدا کردهاست و شرح دشواریها و تفسایر
ابهامها ،جای خود را به خواندن برای کش ،معانی متعدد داد تاا جاایی کاه رازناا شادن
زبان ادبی و چندالیگی معنا برای متن ،امتیاز به حساب مایآیاد و راز ادبیّات ماتن در عماق
ابهامی است که دامنة معانی متن را گساترش مایدهاد و زمیناة تأویالهاای بیشاتر را فاراهم
میکند (ر .ا فتوحی .)63 :6837 ،ادرا زیباشناختی و کش ،زیبایی ،جهتای درسات
مخاال ،تحلیال منطقای و ابهاامزدایای دارد .اسااس کاار در هنار ،ابهاام ،چنادمعنایی،
تعبیرپذیری و گریز از تحلیل منطقی است .برای نیل به این هدف در ادبیاات ،از ابزارهاای
گوناگونی استفاده میشود که برخی از مهمتارین آنهاا را باا عناوان «عناصار چنادمعنایی»
میشناسند.
چندمعنایی شرایطی است که در آن یک واژه ،چندین معنی مرتبط به هم دارد .هرچناد
این تعری ،،چندان پیچیده به نظر نمیرسد ،ولی چندمعنایی پدیدهای با مرزهای مشخص و
بدون ابهام نیست (به نقل از :افراشی و صامت .)88 :6868 ،یک صورت زبانی میتواناد در
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آن واحد معناهای متفاوتی را انتقاال دهاد .انتقاال در کااربرد ،کااربرد ویاژه ،هنرآفرینای و
تأثیرپذیری از زبانهای بیگانه از جمله عواملی هستند که موجب ایجاد چندمعنایی میشوند
(به نقل از :صفوی .)98 :6838 ،عامل هنرآفرینی که منظور اولمان از آن «کااربرد اساتعاری
و مجازی واژههاست» (همان ،)98 :بهرهگیری از عناصر بالغی است که در علم بیاان ماورد
توجه بودهاند و تأکید بر معنیگریزی دارند.
عناصر بالغی در متن ادبی ،با توجه به اینکاه چقادر باا زباان ارتبااط و تخاطاب فاصاله
دارند ،موارد مختلفی از ابهام را ایجاد میکنند .از جملة این عناصر میتوان باه اناواع ایهاام،
نماد ،استعاره ،مجاز و کنایه اشاره کارد .برخای از ایان عناصار در نقاد ادبای کالسایک باا
عنوانهای رایج و دستهبندیهای مختص خود ماورد توجاه شاعرا و منتقادان باودهاناد و در
ادبیات امروزی به صورت جدید و علمی به آن ها توجه می کنند ،اما برخی از این عناصر باا
توجه به هنر مدرن نشو و نمو یافته اند ،اگرچه نمونه ها و مطابقت هایی مانند نماد برای آن هاا
در ادب کالسیک وجود دارد.
تاکنون پژوهشهایی در زمینة صور خیال و بیان ا که برخای عناصار چنادمعنایی را نیاز
شامل میشود ا در اشعار معاصر ،بهویژه شعر فروگ انجام شدهاست .از جملة این پژوهشهاا
که نسبتی هرچند اند با موضوع این مقاله دارد ،میتاوان باه مقالاهای باا عناوان «بررسای
صور خیال شعر فروگ فرخزاد در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» تاألی ،مرتضاایی و
صمصامی اشاره کرد که در ضمن ایان بررسای ،باه اساتعاره ،نمااد و کنایاه در شاعر فاروگ
پرداخته است ،اما از دید چندمعنایی و علمی نیست .در مقالهای دیگر با عنوان «نماادپردازی
در شعر فروگ با تکیه بر نمادینگی آب» از صادقی شهپر و جعفاری ،نماادینگی آب بررسای
شدهاست .در مقالهای با عنوان «مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما ،اخوان ،سپهری
و فروگ فرخزاد» نیز قوام و سنچولی مجاز مرسل و ربط آن با ابهام را در چند شاعر از جمله
فروگ بررسی کردهاند .در مقالة «استعاره زمان در شعر فروگ فرخزاد از دیدگاه زباانشناسای
شناختی» تألی ،گلفام و دیگران ،عنصر استعاره در نظریة زمانشناسای بررسای شادهاسات.
زرقانی و قاسمی نیز در مقالهای با عنوان «بررسی استعارههای مفهومی زن در شعرهای فروگ
فرخزاد» با رویکردی شناختی ،به بررسی استعارههایی با قلمرو و مقصد زن پرداختهاند .ایان
پژوهشها به این سبب که عناصر چندمعنایی را جداگانه و تکبُعدی بررسی کاردهاناد ،در
تعیین سبک فردی و شخصی فروگ در بهرهگیری از این عناصار ناکارآماد اسات .بناابراین،
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تاکنون تحقیقی که به طور اخص به سبکشناسی عناصر چندمعنایی و بررسی دقیق و علمی
آنها در شعر فروگ بپردازد ،ارائه نشدهاست.
پژوهندگان در این پژوهش کوشیدهاند تاا عناصار بالغای چنادمعنایی شاعر فاروگ را باا
نگاهی علمای و دقیاق تحلیال و واکااوی کنناد و سابک شخصای او را در کااربرد عناصار
چندمعنایی نشان دهند .این پژوهش با بررسی دو مجموعة شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم
به آغاز فصل سرد کوشیدهاست تا به پرسشهای زیر پاسخی درخور بدهد:
 .6کدام عناصر چندمعنایی در اشعار نیمایی فروگ نقش پررن

تری دارد؟

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

 .2بحث و بررسی
بااارزترین عناصاار بالغاای چناادمعنایی کااه در اشااعار نیمااایی فااروگ موجااب ابهااام و
معنیگریزی شدهاند ،عبارتند از :استعاره ،نماد ،کنایه ،مجاز و ایهاام کاه اینجاا باه صاورت
کمّی و کیفی تحلیل و واکاوی میشوند.

2ـ .1استعاره
در تعری ،استعاره گفتهاند« :عبارت است از آنکه ،یکای از دو طارف تشابیه را ذکار و
طرف دیگر را اراده کرده باشند» (همایی .)898 :6878 ،در مطالعات ادبی ،استعاره را رکان
اساسی خالقیت و نمود ویژة فردیت هنری مؤل ،میشمارند .سبکشناسان نیز استعاره را از
مهمترین صورتهای مجازی میدانند و گاه آن را به منزلة یک سبک ردهبنادی مایکنناد
(ر .ا فتوحی.)863 :6868 ،
در دو مجموعة تولادی دیگار و ایماان بیااوریم ،مجموعااً  676اساتعاره باهکاار گرفتاه
شدهاست .فراوانی و نوع این استعارهها در جدول زیر نشان داده شدهاست:
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جدول  :3فراوانی استعارهها
استعاره

تولدی دیگر

ایمان بیاریم

مکنیه

16

87

مصرحه

89

88

مجموع استعارات

683

17

از مجموع  676استعارة بهکاار رفتاه در دو مجموعاة آخار فاروگ 19 ،ماورد آن از ناوع
مصرّحه است .این نوع استعاره هنریترین ابزار بیان ،بزرگترین کش ،هنر و کارآمدترین
ابزار تخییل استا زیرا این نوع از لحا تئوری علم بیان صحیحتر است و قادرت تخییال و
هنرمندی را بیشتر نشان میدهد (ر .ا شمیسا .)63 :6833 ،با اطمینان تمام مایتاوان گفات
تقریباً تمام استعارههای مصرحة فروگ از نوع استعارة زنده 6است که برساختة اوست و اولین
بار آنها را در اشعار خود او میبینیم .استعارههای ابداعی قابلیات زیاادی در تعلیاق و تکدار
معنی و گریز از واقعیت دارند و به همین سبب ،اغلب در ناشدنی و دریافتنشدنی اسات
و تدبر و دقت بیشاتری مایطلباد .بناابراین ،ایان ناوع اساتعاره بارای مخاطاب جاذابتار و
مطلوبتر استا برای مدال ،در قطعة زیر« ،آواز» را به معنای اشک بهکار بردهاست:
«آن روزها رفتند
آن روزهایی کز شکاف پلکهای من
آوازهایم چون حبابی از هوا لبریز میجوشید» (فرخزاد.)888 :6838 ،
یا در شعر زیر ،عالوه بر ارائة تصویری وصفی و خیالانگیز ،در عین حال ابهام شعر را به
نهایت رساندهاست ،با استعارهای زیبا روبهرو هستیم:
«بر او ببخشایید
بر او که در سراسر تابوتش
جریان سر ماه گذر دارد» (همان.)836 :
که منظور شاعر از «تابوت« ،جسم» و از «جریان سر ماه»« ،خون» است .برخی دیگر از
استعارههای مصرّحة فروگ حاصل ترکیب سازیهای بدیع اوست که ذهان را تاا دوردسات
خیال میبرد:
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«یک پنجره که مدل حلقة چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبیرن

» (همان.)837 :

«مهربانی مکرر آبی رن » با نوعی حسآمیزی شاعرانة استعاره از «آسامان» اسات و یاا
ترکیب «ماه به گودی نشسته» و «ماه منقلب تار» در شعر زیر که اساتعارهای اسات از «چهارة
تکیده و رنجور»:
«دیدم که حجم آتشینم
آهسته آب شد
و ریخت ،ریخت ،ریخت
در ماه ،ماه به گودی نشسته ،ماه منقلب تار» (همان.)899 :
«دیدم که در وزیدن دستانش
جسمیت وجودم
تحلیل میرود» (همان[ )893 :استعاره از :لمس کردن].
نکتهای که ذکر آن بیفایده نیست ،اینکه  88مورد از تمام استعارههای مصارحة فاروگ،
در مجموعة ایمان بیاوریم اوستا مجموعهای که تنها هفت شعر و  17استعاره دارد .یکی از
دالیل این امر ،حرکت تدریجی شاعر از صراحت به پوشیدهگویی و معنیگریازی اسات و
از طرف دیگر نیز این امر بیارتباط با محتوای اثر نمیتواناد باشاد .محتاوای ایان مجموعاه
بیشتر پیرامون خاطرات گذشته ،یادآوری خاطرات شکست او در ازدواج و باه طاور کلّای،
زندگی خصوصی اوست که شاعر سعی دارد از بیان صریح آنها اجتناب نماید بناابراین ،از
این نوع استعاره که نسبت به ناوع مکنیاه رازآلاودتر و مابهمتار اسات ،در ایان راساتا بهاره
میگیرد.
یکی از شاخصههای اصلی شعر فروگ در کاربرد استعارات ،انساننمایی یا جانبخشی باه
اشیاء و پدیدههاای بایجاان اسات .چناانکاه از مجماوع  676اساتعارة باهکاار رفتاه در دو
مجموعه 666 ،مورد استعارة مکنیاه و از ایان تعاداد نیاز  38ماورد از ناوع تشاخیص اسات.
جاندارانگاری و تبلور پدیدههای بیجان در اثر یک شاعر کاه باه صاورت اساتعارة مکنیاه و
تشخیص اتفام مایافتاد ،نشاان دهنادة عماق نگااه شااعر باه اشایاء و میازان دخالات وی در
پدیدههاست و این مسئله به خودی خاود موجاب تحار و پویاایی شاعر مایشاود .فاروگ
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شاعری است که به پدیده خیره نمیشود تا آیینهوار از آنهاا عکسای در قالاب کلماه ارائاه
کند ،بلکه شیء را به درون خود میکشد تا در آنهاا ذوب شاود و آناان را در خاود ذوب
کند (ر .ا فتوحی.)89 :6839 ،
در قطعة زیر ،شاعر با اسنادی مجازی برای «گل باقال» قائل به اعصاب اسات و دلهارهای
که آن را با مست شدن با نسیم از بین میبرد:
«گل باقال ،اعصاب کبودش را در سُکر نسیم
میسپارد به رها گشتن از دلهرة گن دگرگونی» (فرخزاد.)878 :6838 ،
جفااتگیااری کااردن گاالهااا ،تنبلاای آفتاااب زمسااتان ،خااواهش کااردن آب ،میهمااانی
گنجشکها ،اجتماع سوگوار تجربههای پریدهرن  ،برگهایی که در شهوت نسایم نگفگاس
میزنند ،اوهامی که شقایق دارد و ...نمونههای بیشمار دیگر از این نوع هستند.
به طور کلی ،استعارههای فروگ غریاب و یگاناهاناد و شااعر کوشایده تاا حاد امکاان از
تجربهها ،مشاهدهها و تأمالت خود برای استعارهپردازی بهره گیرد و کمتر با زباان دیگاران
سخنسرایی کند.

2ـ .2نماد
نماد معادل واژة «سمبول» ( )Symbolو «رماز» اسات کاه «در زیباشناسای ،رماز عباارت
است از یک شیء که گذشته از معنی ویژه بالواسطة خودش ،به چیزی دیگر ،بهویژه یاک
مضمون معنویتر که کامالً تجسیمپاذیر نیسات ،اشااره کناد» (پورناماداریان )68 :6836 ،و
زبان نمادین ،زبانی است کاه گویناده از آن بارای توصای ،حسای تجربیاات و احساساات
درونی خود از آن بهره میگیرد.
در شعر معاصر ،شاعران نسبت به شعر تغییر نگرش دادهاند و با پی بردن به ارزش واقعای
ابهام ،به شعر و سخن خود عمق بخشیده اند .ایان تغییار تاا حادود زیاادی نتیجاة آگااهی از
جریانهای شعری غرب بود .در واقع ،از اهداف آنها در کاربرد نماد یا سمبل در شاعر،
خلق بافت و ساختار شعری مبهم ،عمیق ،منسجم ،شعری تأثیرگذار در مخاطب ،شارکت
دادن مخاطاب در جهات آفارینش معناای شاعر ،و درنتیجاه ،حرکات شاعر از حالات
تکمعنایی به سوی چندمعنایی و نیز واداشتن خواننده به درن و تأمل بر معنا و مفهاوم
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شعر بود (ر .ا پورنامداریان ودیگران83 :6866 ،ا)86ا چنانکه نیما ،بنیانگذار شعر نو نیاز
اعتقاد داشت:
«آنچه عمق دارد ،با باطن است .باطن شعر شما باا خوانادن دفعاة اول ،البتاه
باید به دست نیاید ...سمبلها شاعر را عمیاق مایکنناد ،دامناه مایدهناد ،اعتباار
میدهند و خواننده خود را در برابر عظمتی مییابد ...سمبلها را خوب مواظبات
کنید .هرقدر آنها طبیعیتر و متناسبتر باشند ،عمق شعر شما طبیعیتار خواهاد
بود» (یوشیج688 :6813 ،ا.)683

وی در جای دیگر میگوید:
«باید بدانید آن چیزی که عمیق است ،مبهم است .کنه اشیاء جز ابهام چیزی
نیست .انسان نسبت به آثار هنری یا اشعاری بیشتر عالقهمندی نشان میدهاد کاه
جهاتی از آن مبهم و تاریک و پذیرای شرح و تأویلهای متفاوت باشد» (هماان:
.)617

جدول  :2فراوانی نمادها
تولدی دیگر

98

ایمان بیاوریم

89

مجموع نمادها

73

چنان که از جدول فوم برمیآید ،در دو مجموعة اخیر فروگ 73 ،نماد بهکار رفتهاسات.
این فراوانی در دو مجموعهای که حجم چندانی نادارد ،چشامگیر اسات و نشاان از اعتناای
ویژة شاعر به نمادپردازی دارد.
نکتهای که در نمادهاای فاروگ مشااهده مایشاود ،وفاور نمادهاای شخصای 8در مقابال
نمادهای عمومی است .نمادهای شخصی فروگ غالباً استعارههایی هستند که به دلیل اساتفادة
مکرر فروگ از آنها به نماد تبدیل شدهاند ،به همین سبب ،در بسایاری از ماوارد ،مارز میاان
این دو و تمایز این دو در شعر او دشوار میشودا برای مدال واژة «باغچه» در شعر زیر:
«کسی نمیخواهد
باور کند که باغچه دارد میمیرد
که ذهن باغچه دارد آرامآرام
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از خاطرات سبز تهی میشود» (فرخزاد.)896 :6838 ،
با نگاهی گذرا و سطحی به نظر میرسد که این واژه استعارهای است از خود شاعر ،اماا
با در نظر گرفتن این واژه در گفتمان شعر ،معنای نماادین جامعاه از آن برداشات مایشاودا
چنان که قسمت دیگری از شعر این نظر را تقویت میکند:
«همسایههای ما همه در خا باغچههاشان به جای گل
خمپاره و مسلسل میکارند!» (همان.)899 :
«باغچه» نماد جامعهای است که دستخوش ویرانای ،و شااعر شااهد ایان ویرانای اسات.
جدول زیر فراوانی نمادهای شخصی و عمومی را نشان میدهد:
جدول  :1انواع نماد
انواع نماد

تعداد نمادها

عمومی

63

شخصی

18

مجموع

73

فروگ  18نماد شخصی دارد که بیشتر آنها ساختة ذهن خود اوستا یعنی پایش از ایان
در شعر کسی بهکار نرفتاهاسات .ایان گوناه نمادهاا کاه واژههاایی از پیراماون شااعرند ،در
راستای بیان اندیشههای وی دچار استحالة معنایی شدهاند و به حوزة نماد و تعادد معناایی و
تأویلپذیری رسیدهاند« :زبان گنجشکان در کارخانه میمیرد» (همان .)838 :در ایان نموناه،
«کارخانه» نمادی است از دنیای صانعتی و باه ظااهر متمادن کاه زباان گنجشاکان کاه نمااد
زندگی است ،در آن از بین میرود و یا «چارراه» در سطر زیر کاه نماادی اسات از شاک و
تردید انسان معاصر در برابر پدیدههای صنعتی و مدرن:
«چه مردمانی در چارراهها نگران حوادثند
و این صدای سوتهای توق،
در لحظهای که باید ،باید ،باید
مردی به زیر چر های زمان له شود» (همان.)836 :
برخی نمادهای شخصی فروگ نمادهایی است که پیش از او در شعر دیگر شاعران بهکار
رفتهاست ،اما در شعر فروگ معنای تازهای یافتهاست و باا معناای پیشاین تفااوت داردا مانناد
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واژة «شب» که در شعر شاعران پیش از فروگ نماد خفقان است و «از صفات جامعهای اسات
که استبداد ،ظلم ،تباهی و اختنام بر فضای آن حااکم اسات» (پورناماداریان.)893 :6877 ،
اما در شعر فروگ ،با استحالة معنایی به «مرگ» تعبیر میشود:
«من از کجا میآیم
که این چنین به بوی شب آغشتهام
هنوز خا مزارش تازه است
مزار آن دو دست جوان را میگویم» (فرخزاد.)886 :6838 ،
نمونهای دیگر از این نوع ،نماد «بارف» اسات کاه باه سابب رنگاش ،سافیدی ،پااکی و
روشنی را در ذهن تداعی میکند .اما این واژه با تغییر معنایی شگفت در شعر فروگ ،تبادیل
به نماد مرگ و نیستی میشودا معنایی در تقابل با معنای مرسوم:
«شاید حقیقت آن دو دست جوان بود ،آن دو دست جوان
که زیر بارش یکریز برف مدفون شد» (همان.)838 :
در این مدال ،برف نمادی از مارگ و ناابودی اسات .آنچاه ماا را باه ایان معناا رهنماون
میکند ،زنجیرة زبانی است که در محور همنشینی با برف همراه شدهاند .فعل «مدفون شاد»
در کنار رن سفید برف که تداعی لباس مرگ ( کفن) است ،این نظر را تقویت میکند.
چنین معنایی نخستین بار در شعر فروگ بهکار رفتهاست.
یکی دیگر از نمادهایی که با معنایی تحولیافته در شاعر فاروگ باهکاار رفتاهاسات ،واژة
«باد» است« .باد» به دلیل انقالب درونی آن ،نماد بیثباتی ،ناپایداری و بیاساتحکامی اسات
(ر .ا شوالیه ،6876 ،ج  )1 :8این واژه  1باار باه صاورت نماادین در شاعر فاروگ اساتفاده
شدهاست:
«در شب کوچک من ،افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد
در شب کوچک من دلهرة ویرانی است» (فرخزاد.)883 :6838 ،
در این قطعة شعر ،فروگ با بیانی نمادین این واژه را در معنای «خاطرات گذشته» باهکاار
بردهاست ،در حالی که در شعر دیگر شااعران و در نموناههاای دیگار از شاعر خاود او ،باه
معنای خرابی ،ویرانی و هرج و مرج است.
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بیشترین موضوعاتی که در کالم فروگ به شکل نماد بیان شدهاند ،عبارتند از :طلب امیاد
و خوشبختی با  88بار تکرار ،زندگی و امید با  66بار تکرار ،ناامیدی و غم باا  6باار تکارار،
خاطرات کودکی و گذشته با  3بار تکرار ،گذشت زمان با  7بار تکرار.
واژههای «آینه» با  66بار تکرار« ،ستاره ،خورشاید و پنجاره» هار یاک باا  3باار تکارار،
«شب» با  7بار تکرار و «چراگ و باد» هر یک با  1بار تکارار پرکااربردترین نمادهاای فاروگ
برای بیان مضامین یادشده است.
نمادهای فروگ به دلیل ابداعی بودن یا دگرگونی معنایی که فروگ در آنها ایجاد کرده،
متضمن معناهای متفاوت و یا حتی گاه متضادی است که موجب ابهام و معنیگریزی هرچه
بیشتر کالم او شدهاست و در الیههای معنایی آنها را از حیطة در مخاطبان دور نگاه
داشتهاست و دستیابی به دقیقترین و درستترین معنا را برای وی به تعویق انداختهاست.

2ـ .3کنایه
کنایه به معنای «پوشیده سخن گفتن» است و در اصطالح ،وقتی سخنی دو معنای قریاب
و بعید داشته باشد و این دو معنا الزم و ملزوم یکادیگر باشاند ،گویناده آن جملاه را چناان
ترکیب کند و به کار بارد کاه ذهان شانونده از معنای نزدیاک باه دور منتقال شاود (ر .ا
همایی)899 :6878 ،ا به عبارت دیگر ،کنایه ایراد لف و ارادة معنای غیرحقیقای آن اسات،
به گونهای که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کارد (ر .ا تجلیال .)33 :6816 ،فراوانای
کاربرد کنایات در شعر فروگ در جدول زیر نشان داده شدهاست:
جدول  :4فراوانی کنایهها
انواع کنایه

تعداد کنایات

کنایة فعل
کنایة موصوف
کنایة صفت
مجموع کنایات

98
1
8
93

چنانکه در جدول فوم مشاهده میشود ،وی در این دو مجموعه از  91کنایاه در طاول
شعرش استفاده کردهاست .فروگ از انواع کنایههای فعال 98( 8باار) و موصاوف 1( 3باار) و
صفت 8( 9بار) بهره جساته اسات .غالاب ایان کنایاات از اباداعات خاود اوسات و در شاعر
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دیگران کاربردی نداشاتهاسات .فراوانای کنایاات اباداعی نشااندهنادة تاالش شااعر بارای
واداشتن مخاطب به تفکر است ،تا بدین وسیله اوج لذت ادبی را برای وی به ارمغان بیاورد:
«روی خا ایستادهام
با تنم که مدل ساقة گیاه
باد و آفتاب و آب را
میمکد که زندگی کند» (فرخزاد.)888 :6838 ،
در این نمونه ،فعل «مکیدن» در معنای کنایی «بهره بردن و اساتفاده کاردن» آمادهاسات.
عالوه بر خاصیت چندمعنایی واژة کنایهدار ،عناصر تشابیه (تان باه سااقة گیااه) و تشاخیص
(مکیدن تن) و نیز حسآمیزی (مکیدن باد ،آفتاب و آب) در ایان قطعاه ،بار ابهاام و تعادد
معناایی شاعر افازودهاسات و تصاویری خیاالانگیاز ارائاه کاردهاسات .در نموناة زیاار ،واژة
«کاغذی» صفتی است که در معنای کنایی «بیجان» بهکار رفتهاست:
«بر او ببخشایید
بر خشم بیتفاوت یک تصویر
که آرزوی دوردست تحر
در دیدگان کاغذیاش آب میشود» (همان.)833 :
در این مدال نیز قرارگرفتن کنایه در کناار جانادارانگاری تصاویر و نیاز ترکیاب کناایی
«آب شدن آرزو» در معنای از بین رفتن یا گم شدن آرزو ،بر پیچیدگی و ابهام کاالم فاروگ
افزودهاست.
در میان کنایات فروگ ،کم نیستند واژههای ساده و پیش پاافتادهای که به دلیل نگاه ویژه
در ذهن خالّم فروگ ،جان یافتهاند و شایستگی ظهور و بروز در عرصة شعر پیادا کاردهانادا
واژههایی مدل:
پریدن« :ساعت پرید» ( زن زد) (همان ،)893 :شعلهکشیدن« :ماه در مهتاابی شاعله
کشید» ( پرتوافکنی) (همان ،)817 :مردن« :خورشید مرده بود» ( خاموش شدن) (همان:
« ،)836خطوط ناز دنبالاه دار سُسات :و چهارة شاگفت /باا آن خطاوط نااز دنبالاهدار
سُست ( »...چین و چرو ) (همان ،)831 :آه کشیدن« :من در این آیه ترا آه کشیدم ،آه»
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( حسرت خوردن) (همان )883 :و اوج گرفتن« :و قلب بینهایت او اوج مایگرفات» (
تپش قلب) (همان.)831 :
نگاه خا و نکتهسنجانة فروگ به جزئیات و ریزهکاریهای زندگی زنانه گاه منجار باه
خلق تصاویر کنایی نابی شدهاست که پیش از او در هی شعری سابقه نداشتهاست:
«آیا دوباره گیسوانم را
در باد شانه خواهم زد؟
آیا دوباره شمعدانیها را بنفشه خواهم کاشت؟
آیا دوباره روی لیوانها خواهم رقصید؟» (همان.)887 :
****
«و من عروس خوشههای اقاقی شدم» (همان.)881 :
****
«آن روزهای خیرگی در رازهای جسم» (همان.)888 :
گاهی زبان محاوره و عامیانه بار گریز از بیان صریح را باه دوش مایکشاند و در دسات
فروگ تبدیل به کنایههایی بدیع میشوند:
«او پا میکند
با پارههای خیمة مجنون
از کفش خود ،غبار خیابان را» (همان.)816 :
که کنایهای است از تحقیر عشق و بیتوجهی به آن که در عین حال ،همین کنایاه خاود
موجد تصویرسازی زیبایی در شعر شده ،بُعد بالغی آن را تقویت کردهاست.
نگاه طنزآلود شاعر به دنیا کاه برخاساته از موقعیات برتار او و نگااه ممتااز باه وضاعیت
موجود است (ر .ا فتاوحی ،)866 :6868 ،در زباان کناایی او باهخاوبی نمایاان اسات .در
نمونههای زیر ،شاعر با همراه کردن چاشنی طنز به کالمش ،کنایههای موجود را برجستهتار
کردهاست:
«در سرزمین شعر و گل و بلبل
موهبتی است زیستن( »...فرخزاد.)863 :6838 ،
*****
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«و همچنان که قلبهامان
در جیبهایمان نگران بودند
برای سهم عشق قضاوت کردیم» (همان.)839 :
*****
«و ناامیدیاش
آنقدر کوچک است که هر شب
در ازدحام میکده گم میشود» (همان.)893 :
یکی از نوآوریهای فروگ در عرصة کنایات ،اشاره به پدیادههاای صانعتی و مادرن در
قالب کنایه است .در این نوع کنایاات ،فاروگ اندیشاة محاوری خاود را در معناای پوشایدة
کنایات به نمایش میگذارد و با طفره رفتن از بیان صریح ،بر جذابیت کالمش میافزایاد و
مالل و دلزدگی را از آن دور میکند:
«همکاری حروف سربی بیهودهست
همکاری حروف سربی
اندیشة حقیر را نجات نخواهد داد» (همان.)818 :
«حااروف سااربی» کنایااه از «تایا » کااردن و نوشااتن اساات .در مدااال زیاار نیاز فااروگ بااا
بهکاربردن ترکیبات «انفجارهای پیاپی ،ابرهای مسموم و به ماه رسایدن» در مرکاز تصااویر،
بیزاری و ناامیدی خود را از دنیای معاصر به نمایش میگذارد:
«پیغمبران رسالت ویرانی را
با خود به قرن ما آوردند
این انفجارهای پیاپی،
و ابرهای مسموم،
آیا طنین آیههای مقدس هستند؟
ای دوست ،ای برادر ،ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخ قتلعام گلها را بنویس» (همان.)836 :
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کنایه های مرسوم و قاموسی نیز در شعر فروگ حضاور دارناد کاه البتاه باا نگااهی ناو در
خدمت اندیشههای مدرن وی قرار گرفتهاند و ابعاد زیباییشناسانة تازهای یافتهاند:
تهیکیسه بودن است ،نه نادانی» (همان.)869 :

«که ناتوانی از خوا
«پلک چشمم میپرد
کفشهایم جفت میشوند» (همان.)897 :
«بوییدن شبدر چهارپر» (همان.)836 :

فروگ از کنایهها به مقتضای کالم و در جهت مخیلکردن ،مختصرگویی و معنیگریزی
بهره جستهاست و در این راستا ،ابداع معانی کنایی تازه ،شیوة خا وی را در بهکاارگیری
این عنصر به اثبات میرساند.

2ـ .4مجاز
مجاز عنصاری اسات کاه در آن لفظای «در غیار معنای اصالی و موضاوعلاه حقیقای باه
مناسبتی» (همایی )837 :6878 ،اساتعمال مایشاود و مفهاومی تاازه باه معناای قاموسای آن
میافزاید و به همین سبب ،از ارکان چندمعنایی زبان به حساب میآید .جنبة بالغی مجاز در
پیوندی است که شاعر میان معنای حقیقی و مجازی واژه قائل به آن است .این پیوند که آن
را عالقهم نامیدهاند ،کشفی است که در حیطة زبان و به مدد مهارت شاعر در بیان آن اتفام
میافتد .خوانش مجاز فرایندی دارد که طی آن مخاطب برای رسیدن از نشانه (لفا مجااز)
به معنا دچار تعویق و مکث میشودا یعنی در فرایناد خاوانش مجااز« ،خوانناده از نشاانه باه
مدلول میرود و بعد امکانات متعدد را به تأمل درماییاباد و آنگااه امکاناات دریافتاه را باه
درون شعر میبرد و میآزماید و امکاناتی را که پذیرفتنی مایبیناد ،باه عناوان نشاانة ثاانوی
برمی گزیند و با گذر از آن به مادلول ،معناایی را کاه خاود بارای اثار کشا ،کاردهاسات،
درمااییابااد» (پورنامااداریان .)887 :6877 ،از آنجااا کااه در ایاان فراینااد ،پدیاادههااا جابااهجااا
نمیشوند و جانشینی بر اساس تداعی مجاورت و طی روند کامالً عقلی صورت میگیارد و
نه تخیلی (ر .ا فتوحی ،)666 :6837 ،تمایل چندانی به استفاده از آن در شعر فروگ دیاده
نمیشود .با این حال ،وی  86باار و از  61واژه در معناای مجاازی اساتفاده کاردهاسات کاه
عبارتند از:
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جدول  :1فراوانی مجازها
واژههای مجازی

تعداد

معنای حقیقي

دست

3

شاعر ،وجود ،عشق

قلب

8

وجود ،انسان

دل

8

غم و اندوه ،شاعر

چهره

8

انسان ،وجود

چشم

8

وجود

زبان

8

سخن

کوچه

8

مردم

گیسو

6

شاعر

نام

6

انسان

برف

6

سفیدی

زمین

6

اهل زمین

سوره

6

دین

صبح

6

نور و روشنی

نان

6

رفاه

خا

6

گور

الم

6

نور

دفتر

6

عقدنامه

تعداد مجازها

86

اااااااا

چنانکه مشاهده میشود ،بیشترین واژههای کاربردی فروگ در حاوزة مجااز ،از اجازای
بدن است و پرکاربردترین این واژهها نیز «دست» با  3بار تکرار است:
«دستهایم را در باغچه میکارم
سبز خواهم شد ،میدانم ،میدانم ،میدانم» (فرخزاد.)881 :6838 ،
«دست» در کاربرد سنّتی خود بیشتر مجاز از« قدرت و نعمت» به عالقة ساببیه اسات .اماا
فروگ این واژه را در معنای «وجود» بهکار بردهاست .در نظر فروگ ،این عضو شااخصتارین
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اعضای بدن است و «در ادبیات یکی از اعضای بدن را سمبل شخص دانستن مرسوم اسات»
(شمیسا .)31 :6878 ،شاخصة سبکی فروگ در مجاز ،پیچیادن آنهاا در لفافاهای از تصااویر
تخیلی دیگر است که همین امر بر پیچیدگی و چندالیگی معنای شعر وی افزودهاست:
«سخن ازپیوند سُست دو نام
و همآغوشی در اورام کهنة یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایقهای سوختة بوسة تو» (فرخزاد.)867 :6838 ،
واژة «نام» در معنای مجازی انسان« ،دفتر» مجاز از عقدنامه و «گیسو» مجاز از خود شاعر
است .از سوی دیگر ،نسابت دادن صافت خوشابختی باه گیساو ،باه آن پویاایی و تحار
بخشیده و در سطر بعد ،تشبیه «بوسه» به شاقایق ساوخته باعاث تاراکم تصااویر بالغای و در
نتیجه ،تکدر معنا بر پایة تصویر کانونی مجاز شدهاست:
«تو از میان نارونها ،گنجشکهای عاشق را
به صبح پنجره دعوت میکردی
وقتی که شب مکرر میشد
وقتی که شب مکرر میشد
تو از میان نارونها ،گنجشکهای عاشق را
به صبح پنجره دعوت میکردی» (همان.)888 :
واژة «صبح» در معنای «نور و روشنی» ،در تقابل با مفهوم «شب» و تاریکی و تعبیر کنایی
«مکرّر شدن شب» به معنای به درازا کشیدن شب قرار گرفتهاست .از ساوی دیگار ،نماادین
بودن واژههای «گنجشک»« ،شب» و «پنجره» و نیز تشخیصی کاه در گنجشاکهاای عاشاق
حضور دارد ،مفاهیم متعددی را در لف اند میگنجاناد و ماانع در ساریع شاعر بارای
مخاطب میشود.
واژههای مجازی شعر فروگ ،اگرچه از جمله واژههای آشنایی هستند که در شاعر دیگار
شاعران نیز بهکار رفتهاست ،اما ابتکاری که وی در تغییر معنای برخی از آنها (مانند دست،
گیسو ،دل ،چشم و قلب) ایجاد کرده ،باعث آشناییزدایی و برجستگی ایان عنصار بالغای
در شعرش شده است .همچنین ،همنشینی این عنصر در کنار عناصار بالغای چندالیاة دیگار
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موجب شده مجازها به مرز نماد نزدیک شاوند و تأویال تاکمعناایی را بارای آن نااممکن
سازند .از این رو ،یکی از عوامل اساسی در ابهام شعر وی ،همین مجازهاست.

2ـ .5ایهام
ایهام صنعتی است که در آن «سخنور واژه یا عبارتی چندمعنایی را به گونهای بهکار برد
که خواننده نخست گول خورد و معنایی را که مقصود نیست ،گمان زند و پس از درن و
تأمل از این دام درآید و به معنی مقصود دست یابد» (راستگو888 :6838 ،ا .)883بنا بر ایان
تعری ،،پذیرش خوانشهای چندگانة ایهاام ،موجاب چنادمعنایی مایشاود (ر .ا هماان،
 )63 :6876و یکی از عوامل ابهام در شعر است .ایهام کمکاربردترین عنصر چنادمعنایی در
شعر فروگ است.
جدول  :6فراوانی ایهامها
انواع ایهام

تولدی دیگر
9

ایمان بیاوریم
6

ایهام تبادر

8

6

استخدام

6

-

تناسب

6

-

جمع

6

8

ایهام

چنانکه مالحظه میشود ،تنها  66مورد ایهام در این دو مجموعه اتفام افتادهاسات .ایان
مسئله نشان دهندة آن است که فروگ در ساختار ابهام شعر خود توجه چندانی به ایهام نادارد
و مطالعة موارد ایهام در شعر وی ،این امر را بهروشنی بیان میکند .نه تنهاا در اغلاب ماوارد
ایهامهای فروگ ،ابداع و ابتکاری صورت نگرفتهاست ،بلکه بیشتر آنها برحسب تصادف در
جایگاه ایهام قرار گرفتهاست و به دلیل تکراری باودن از نظار زیباشناسای ،چنادان هناری و
بلیغ به نظر نمیرسد:
«این کیست؟ این کسی که بان خروسان را
آغاز قلب روز نمیداند» (فرخزاد.)838 :6838 ،
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واژة «قلب» حامل دو معنای «اجزای بدن» و «مرکز و میانه» است و پیش از فروگ بهوفاور
در همین معانی بهکار رفتهاست .یا ایهامهای دیگری چون «خاموشی» در معناای «تااریکی»،
«سکوت» و «بو» «در معنای «آرزو» و «رایحه» پیش از این نیز بارها بهکار رفتهاست:
«در اضطراب دستهای پُر
آرامش دستان خالی نیست.
خاموشی ویرانهها زیباست» (همان.)838 :
*****
«من به بوی تو رفته از دنیا
بیخبر از فریب دنیاها» (همان.)881 :
در بررسی ایهامها ،تنها یک مورد جدید و خالم به چشم میخورد:
«تو از میان نارونها ،گنجشکهای عاشق را
به صبح پنجره دعوت میکردی» (همان.)886 :
واژة «گنجشک» در این قطعه ،یادآور «زبانگنجشک» ،نام دیگر «درخت ناارون» اسات
و از انواع ایهام تبادر به شمار میآید.

نتیجهگیری
کاربرد نوگرایانة عناصر چندمعنایی (استعاره ،نماد ،کنایه ،مجاز و ایهام) در شعر فاروگ،
کارکردهای متنوع و متعددی دارد و سهم عمده ای در تعیاین سابک شخصای او در ساطح
بالغی دارد .نمودار زیر فراوانی کاربرد هر یک از این عناصر را نشان میدهد.

نمودار  :3فراوانی عناصر چندمعنایی در مجموعههای تولدی دیگر و ایمان بیاوریم

ایهام

مجاز

کنایه

نماد

استعاره
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پرکاربردترین عنصر چندمعنایی در شعر فروگ ،استعاره است .وی در اشعار دو مجموعة
آخر خود ،حدود  678استعاره بهکار برده که  31درصد مجموع عناصر چندمعنایی در شعر
اوست .استعارههای فروگ عالوه بر خلق تصاویر خیالی و موجز کردن کالم ،به سبب تازگی
و ابداعی بودن موجب پیچیدگی و ابهام شعر او شدهاست و در پختگی سبک شخصای وی
تأثیر بسزایی دارد .به طوری که هرچه از دوران شاعری فروگ میگذرد و با تولاد هار شاعر
تازه بر میزان استعارههای آن افزوده میشود ،چنانکه بیشاترین اساتعارههاا در دو مجموعاة
اخیرش به چشم میخورند.
دومین عنصری که فروگ برای معنیگریزی و ایجاد ابهام در شعر خود از آن بهره بارده،
نماد است .وی  73بار واژهها را با معنایی نمادین بهکار بردهاست و از این میان 18 ،ماورد از
جمله نمادهای ابداعی و شخصی است که ساخته و پرداختة ذهن خالم و مدرن وی اسات.
وفور نمادها در این دو مجموعاة کامحجام نشاان گاذر شااعر از ساطحینگاری باه ساوی
ژرفنگری و به تبع آن تمایل به استفاده از زبان چندالیه و پیچیاده اسات .کنایاه نیاز باا 93
مورد ،در دستگاه زبانی و فکری فروگ وسیلهای است که عالوه بر خلق تصااویر خیاالی ،باا
هدف کتمان اندیشه و گریز از عینیت بهکار میرود و سومین عنصاری اسات کاه بیشاترین
تکرار را به خود اختصا دادهاست .از میان انواع کنایات فروگ ،کنایه از نوع فعل بیشترین
کاربرد و فراوانی را دارد .مجاز با  88بار فراوانی ،چهارمین عامل ابهام اشعار فاروگ اسات و
ایهام با  66بار استفاده ،کمترین کاربرد را در دو مجموعة تولدی دیگر و ایماان بیااوریم باه
آغاز فصل سرد داشتهاست.
بنا بر نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت که استعاره کارآمدترین عنصر چندمعنایی است
که در ابهام ادبی و هنری فروگ نقش دارد و از آنجا که از مهمتارین کارکردهاای اساتعاره،
انگیزش و اقناع است (ر .ا فتوحی ،)886 :6868 ،نشاندهنادة تاالش شااعر بارای جلاب
توجه مخاطب به هستی پیرامون اوست .از طرف دیگر ،چنادمعنایی اساتعاره ایان امکاان را
برای فروگ فراهم آورده که وی منظور و مقصود خود را هرچه پوشایدهتار بیاان کناد و نیاز
زمینة خوانشهای متفاوت و آزاد را برای مخاطب به وجاود آورد .بهارهگیاری گساترده از
نماد که ظرفیت زیادی برای شخصیسازی زبان دارد ،در کنار استعاره ،زمیناة شاکلگیاری
سبک شخصی فروگ را که مبتنی بر ابهام و معنیگریزی است ،فراهم آوردهاست.
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پینوشتها
 .6استعارة مرده ،استعارهای است که بر اثر فراوانی کاربرد در زبان ،قاراردادی و کلیشاه
شده ،از کدرت معنایی تهی شدهاسات و واقعیاتگریازی خاود را از دسات دادهاسات و باه
همین سبب ،میزان خیالانگیزی و زیبااییشناسای آن کاساته شادهاسات .در مقابال اساتعارة
مرده ،استعارة زنده یا استعارة نو قرار دارد که به وسیلة شااعری اباداع مایشاود و ریشاه در
تخیل و خالقیت شخص و شاعر دارد و پیش از آن از سوی دیگران بهکار نرفتهاست.
 .8به طور کلّی ،نمادها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد6 :ا سمبلهای قراردادی یاا
عمومی که سمبلهای بهاصطالح مبتذل هستندا یعنی به سبب تکرار ،داللت آنها بر یکی
دو مشبه ،صریح و روشن است8 .ا سمبلهای خصوصی یا شخصی کاه حاصال وضاع و
ابتکارهای شاعران و نویسندگان بزرگ است و معموالً در ادبیات قبل از آنان مسبوم باه
سابقه نیست و فهم آنها برای خوانندگان دشوار است (ر .ا شمیسا.)76 :6833 ،
 .8رایج ترین نوع کنایه است و در آن معنای ظاهری به صورت فعل ،مصدر ،جمله و یاا
اصطالحی میآید و در معنای ثانوی به شکل فعال ،مصادر ،جملاه و یاا اصاطالح دیگاری
بهکار میرود (ر .ا همان.)883 :
 .3کنایهای است که در آن ،کالم ظاهری به صورت صفت ،صفات و یا جمله و عبارتی
وصفی و یا بدلی میآید و از آن متوجه موصوف میشویم (ر .ا کزازی.)671 :6863 ،
 .9در این نوع کنایه ،کالم ظاهری صفتی است که مخاطب بادان وسایله متوجاه صافت
دیگری میشود که همان معنای ثانوی است.
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