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 چکیده
شاعران و بالغیان گذشته، غالباً امري تاریک و مضر در شاعري بوده است. امّا در نقد جدید، به عنوان یکيی از  ابهام در دیدگاه 

هاي هنري جالب توجّهی به خود گرفته است؛ ابهيامی هيه بيه واسيفر آفيرین  از       فنون تصویري، وسعت بسیاري یافته و جنبه
فرا بگیرد هه تعبیر و تفسیر آن، بنابر معانی مختلف واژگان به عهدة خيود   پی  نیندیشیدة اثر ادبی به وجود آید و هالم را چنان

این تصویر مبهم، خارج از ارادة تخییلی  گاه برود. هاي ناب یک شاهکار ادبی به شمار تواند از ویژگی خواننده گذارده شود، می
هیمی متعيدد و گياه متضياد بيا هيم سرچشيمه       بندد و گاهی نیز از هنر و رندي خود شاعر در ایجاد و القاي مفا شاعر شکل می

اي هستند هيه بيه واسيفر آن، هيالم      اندیشی هنرمندانهگیرد. شاعران برجستر امروز، بخ  مهمی از هنر خود را مرهون ابهام می
شد و از ه گیرد. سخنی مبهم اما آشنا هه از سویی هنر بیان شاعر خود را به رخ می اي را به خود می ایشان سحر و توان چندگانه

 دهد.  هاي ناخودآگاه نشان می سوي دیگر غرقه شدن وي را در تصاویر و اندیشه
دستی هستند هه هنر ابهام را در شعر خود پرورانيده و گياه بيراي     احمد شاملو و مهدي اخوان ثالث، دو تن از شاعران چیره

هيایی پرداختيه    این مجال به توضيی  و بررسيی نمونيه   اند هه در  ها برده چند الیه هردن و ماندگار ساختن هالم خود از آن بهره
 شيده  بيرده  بهيره  ايهتابخانه روش از اطالعات گردآوري براي و گرفته انجام تحلیلی -توصیفی روش به پژوه  شود. این می
 .است
 

 ابهام، شعر، شاملو، اخوان ثالث، تخییل، تصوير.: واژگان کلیدی
. 

 مقدمه. 1
هياي اساسيی    تواند از ویژگی ( به عنوان یکی از ابزار هارآمد در بیان شاعرانه و فن نویسندگی، میambiguity) ابهام

یک اثر ماندگار به شمار آید. هالمی هه تنها یک معنی و مفهوم را منتقل هند، از قيدرت سيحر هيالم ادیبانيه بيه دور      
امّا سخنی هه تأویل و تفسیرهاي مختليف را  بسا هه جایی براي ماندگاري در ذهن شنونده نخواهد داشت.  است و چه

هاي مختلفی از آن هرد، همیشه فکر خوانندگان را به خود معفوف هرده و در هر  برتابد و در آن واحد بتوان برداشت
 شود.   اي به شکلی تفسیر شده و باعث ماندگاري اثر می زمانه
هثر بالغیان، ناپسند و نکوهیده بوده است، اما در هرچند هه در گذشته، هالم مبهم و به دور از صراحت، در نظر ا 

هاي حائز اهمیتی به خود گرفته  هاي ادبی نوین، به عنوان یکی از فنون تصویري، جلوه نقد جدید و تحت تأثیر مکتب
(. اولین اثر منسجمی هه به نقيد انيواا ابهيام ادبيی     22-1387:23و در هانون توجه ادیبان نشسته است )ر.ك: فتوحی،

 بندي هرد: از ویلیام اِمپْسون است هه به طور هلی ابهام را در هفت نوا مختلف، دسته« هفت نوا ابهام»اخت، پرد
 وقتی هه یکی از اجزاي جمله، همزمان چند معنی بدهد. .1

 وقتی هه دو یا چند معنی قابل جانشینی در هم ادغام شده و یک معنی را بیافرینند. .2

 ارائه شوند. زمان ربط هم وقتی هه دو معناي بی .3

 آیند تا پیچیدگی ذهن نویسنده را نشان دهند. وقتی هه دو معنی قابل جانشینی جمع می .4

 اي افتاده است. نوعی سردرگمی ناشی از این هه نویسنده در هنگام نوشتن اثر به فکر مفلب تازه .5

 چیزي هه به ظاهر متناقض است و خواننده باید آن را تفسیر هند. .6

 (.30:1368دهد گوینده دیدگاه روشنی ندارد )حمید رفیعی، میتناقض واض  هه نشان  .7
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بندي امپسيون توجيه داشيته و بير      بیشتر منتقدان براي نقد انواا ابهام در آثار شاعران و نویسندگان، به این تقسیم 
از ابهام دیيده   تر به آفرین  شعر بعضی از شاعران بزرگ، انواا دیگري اما با نگاهی دقیق اند؛ اساس آن اثر را نقد هرده

 شود هه از آنچه ویلیام امپسون بدان اشاره هرده، فراترند و ارزش هنري بیشتري دارند. می
 بيا  شناسيانه زیبيایی  برخيوردي  از برخاسيته  ابهام این. است هرده شاعرانه پافشاري پیام در ابهام روي بر یاهوبسن

 را آن تيوان  ميی  بلکه نیست، هم آن خفرهاي و اخالقی سانسور از برخاسته اولی طریق به و نیست تأویل هاي آزادي
 الیيه  چنيد  زبيان  یيک  ساختاري نظر از هستند آن قلمرو در ادبی آثار هه نمادینی زبان در نظر گرفت؛ رمز صورت به
 آن محصيول  هيه  الیيه  چند زبان این. است شده ساخته( دیگري اثر)دیگري  گفتار هرگونه مانند آن رمزگان هه است
 داني   را ادبيی  آثيار  معنيایی  چنيدگانگی  این بررسی بارت(. 63:1377بارت،)دارد  چندگانه معناهایی است، رمزگان
 مختليف  هياي  تأویيل  به گشوده اثري باشد، ادبی نوشتار شکل به هه زمانی تا اثر هر پس(. 66همان: )نامد  می ادبیات
 . ادبی زبان در ذاتی ابهام با است

 از ادبيی،  نقيد  در پیکيار  ریمونيد  چيون  افيرادي  گرایيی واپيس  بيه  اسيت  اي جوابیيه  هه «حقیقت و نقد» در بارت
 نيوین  نقيد  در هميه  از بيی   متن در آنچه است معتقد و شده متمایل پساساختارگرایی و هرمنوتیک به ساختارگرایی

 یابد، می چندگانه معناي خود ساختار سبب به ادبی اثر راستی به اگر باري» است؛ معنایی  ابهام گیرد قرار نظر مد باید
 آن یيا  و یافيت  را نهفته معناهاي تمام ادبی اثر در توان می سویی از: بدهد جاي خود در را مختلف سخن دو باید پس
 ایين  از یکيی  با تنها توان می دیگر سوي از. ندارند فرقی هم با دو این هاست؛ آن همر دربرگیرندة هه را ايتهی معناي
سر  آن از بارت هه است سنتی دیدگاهی متن، در قفعی معناي یک با شدن رویارو(. 66همان: ) «شد رویاروي معناها
 هيی   هيه  رسيد  ميی  بياور  ایين  به پساساختارگرایان دیگر چون ساختارگرایی، از گذار در خود بارت حتی. زند می باز

(. 37:1386پياهتچی، )هنيد   ميی  اقتضيا  سياختارگرایی  هيه  گونيه  آن باشد، خودگردان و خودبسنده تواند نمی سیستمی
 را آن و شيدن  قایيل  شيده  تثبیيت  هيویتی  آن بيراي  دانستن، معتبر خود جاي در را نشانه یعنی هردن عمل ساختاري
 در حالیکييه در. دهييد مييی شييکل را آن از جييداي افکيياري آن واسييفر بييه هييه دانسييتن گوینييده دسييت در ابييزاري

 بعيدي  یيک  و مکيانیکی  را آن تيوان  نميی  و اسيت  تحول و تغییر حال در همواره نشانه واسازي، و پساساختارگرایی
 ایين . گیيرد  ميی  تيأثیر  هيا  آن از هم و گذارد می تأثیر دیگر هاي نشانه بر هم هه فعال است عنصري نشانه بلکه. دانست
گييردد  مييی تحييول دچييار زبييانی تولیييد جریييان خييم و پييی  در و گیييرد مييی قييرار پیوسييته فرآینييد در نشييانه گونييه
 (.76:1386شعیري،)

 هرده تأیید را متن چندمعنایی رو این از. هرد محدود را آن توان نمی و دارد چندالیه و نمادین معناهاي ادبی، متن 
 هيه  هنند می گمان دوره هر هاي انسان واقع در: »دارد آن ویژة ساختار در ریشه متن، بالقوة استعداد این است معتقد و
 معناهياي  به یگانه معناي این تا هنیم تر گسترده را تاریخ دامنر همی است هافی ولی اند، یافته دست اثر اصلی معناي به

 تياریخی  واقعیتی دیگر اثر: شود می دگرگون نیز اثر خود تعریف گاه آن. شود تبدیل گشوده اثر به بسته اثر و چندگانه
 گونياگونی  بنيابراین . هنيد  نميی  فرسيوده  را آن تاریخی هی  زیرا شود؛ می تبدیل شناسیانسان واقعیتی به بلکه نیست،
 برداشيت  بيه  اجتمياا  گيرای   نشيانگر . نیسيت  انسيانی  رسيوم  و آداب دربارة نگرنسبی دیدگاهی از برخاسته معناها
 در خواننيدگان   تردید نه و خود ساختار دلیل به اثر. است گشودگی براي اثر آمادگی نشانر بلکه نیست، نیز نادرست
 (.60:همان)«یابد می معنا چندین واحد آن

هایی از ابهيام هنرمندانيه را در    احمد شاملو و اخوان ثالث، دو تن از شاعران برجستر شعر معاصر هستند هه جلوه
یيک از هفيت نيوا ابهيام ویلیيام امپسيون        هایی تصویري هه گياه در هيی    توان دید و تفسیر هرد؛ ابهام شعر ایشان می

 گنجد. نمی
 
 شعر شاملو  ابهام در . 2

 هوشد پیام و مضمون هالم خوی  را با   نماید هه شاعر هنرمند، می یکی از ارزشمندترین انواا ابهام، زمانی رخ می
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گیري از نمادها و تمثیل به خواننده منتقل هند. پیامی هه پیشتر در ذهن شکل گرفتيه   ارائه تصویرهایی شعري و با بهره
اما در آن دم هه تصویرها و بیان شاعر، رسالت انتقيال پیيام را بيه     شناسد؛ می و شاعر بن مایر سخن خود را به خوبی

شود هه در نهایت، بیان شاعرانه از مرز  گیرند، گویی چنان ذهن شاعر نابخود، در ناخودآگاه خوی  غرقه می عهده می
نشيیند. بيه دیگير سيخن، شياعر       ميی  اي از ابهيام هنيري   فهم و منفبق بر منفق زبانی فراتر رفته و در هاله هالمی همه

پرده و برهنه از تخیّلِ سخن خوی  ابا دارد. وي اسياس شيعر را در تصيویرگري موجزانيه و در      تصویرگرا از بیان بی
اشينا بيراي اهيل     هياي شيعري   گیري از نمادها و تجربه هند تا با بهره داند و تالش می پرده نشستن آن پیام نخستین می

هه تصيویرهاي شيعر    نحوي تر، مضمون سخن را هنرمندانه به خواننده برساند. آن هم به عرانهزبان، به شکلی هرچه شا
تنها در خدمت انتقال پیام نباشند، بلکه در ارتباطی متقابل و چندوجهی با ارهان شعر، تأویل و تفسيیرهاي مختلفيی را   

 سراغ گرفت: « هنوز در فکر آن هالغم...» توان در شعر هاي برجستر این نوا از ابهام را می برتابند. یکی از نمونه
 هنوز □ 

 هاي یوش: در فکر آن هالغم در درّه
 با قیچی سیاه 

 زار بر زردي برشتر گندم
 خشی مضاعف با خ 

 از آسمان هاغذي مات
 قوسی برید هج،                            
 و رو به هوه نزدیک

 با غار غار خشک گلوی ، چیزي گفت
 ها هه هوه  
 حوصله بی               

 در زلّ آفتاب                            
 تا دیرگاهی آن را 

 با حیرت                       
 (783:1387. )شاملو،هردند شان، تکرار می در هلّه هاي سنگی

بخ  دوم شعر نیز به عبارتی تکرار همین بخ  یاد شده است هه شاعر همچنان این تصویرهاي شيعري ویيژه     
زار و آسمان مات  هند. عناصر نمادین شکل دهندة شعر، هالغ و گندم را با پرسشی معنادار، در ذهن خواننده مکرّر می

اند. با خوان  چندبارة دقیق شيعر،   را پنهان هرده هاي سنگی هستند هه در پس خود، آن معناي شاعرانه هاغذي و هوه
انيد هيه    هنیم هه سخن شاعر بسیار آشنا و دلنشین است. امّا تصویرهاي شعري چنان در هنار هم قرار گرفتيه  حس می

و آن زردي برشيتر   نماید. هالغ، با آن غار غيار خشيک در گليو    وچرایی، ناممکن می دریافتی مفلق و رها از هر چون
هاي سينگی، ایين    ر در زلّ آفتاب هه نمادي مسلّم و تثبیت شده در تصویرهاي ادبی ما نیست، در ارتباط با هوهزا گندم

 هند؟!    عابدان خسته، چه تصویر منسجمی از ذهن شاعر را به خواننده منتقل می
رود و  ميی  نشيانه « نیميا یوشيیج  »سرعت ذهين را بيه سيمت     دانست هه به« یوش»توان  آشناترین واژة شعر را می 

رفته  هند؛ این هه هالغ نمادي باشد از نیما در ذهن سنگ شدة سنت پرستان و حوصلر سر تأویلی از شعر را شکار می
 (.  39:1374ایشان از شنیدن پیامی نو هه چون غارغاري تنها باعث آزار ایشان است )پورنامداریان،

اش، مضمون هلی ایين شيعر را آشيکار هيرده و از ارتبياط آن بيا نیميا         هاي شعري شاعر بعدها خود در یادداشت 
شعر از این اشتغال ذهنی قدیمی و دغدغر همیشگی آب خورده است هه بدیل ظلم هرگز »یوشیج تبرّي جسته است: 

شيود!   نها در هلّه هاي سينگی تکيرار ميی   معنی هالغان ت عدالت نخواهد بود. خفر در آن است هه غارغار خشک و بی
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هياي   هوه»هه از صفات هالغ است، و مخاطبانی هه « رنگ سوگوار مصرّ»و « صالت ظهر»]...[ عناصر مشخّصی چون 
توانيد حضيور مثبيت نیميا را تيداعی       دارند، چگونه می« هلّه هاي سنگی»هستند و « آلود عابدان خستر خواب»و « پیر
هه به گفتر خود شياعر، ایين    اشت شعري پورنامداریان را یکسره خالی از حقیقت دانست. چنانتوان برد اما نمی« هند؟

( اگير ایين   56:1373هاي یوش در ذهن وي شکل گرفته اسيت. )پاشيایی،   شعر با دوره هردن عکسی قدیمی از منظره
هالم، از چه روست؟! یکيی از  شعر شاملو، هی  ارتباطی با یوش و نیما ندارد، پس آوردن این واژه، آن هم در ابتداي 

« هنيوز »و هماهنگی با  در این شعر را تنها به جهت هارهرد آوایی آن« یوش»دوستان و ناقدان شعر شاملو، آمدن واژة 
 (.85:1377داند )پاشایی، دانسته هه براي تکمیل موسیقی هالم ضروري است اما از نظر معنایی آن را به جا نمی

یز، مولّف خود تنها یکی از مفسّران متن است و فهم و تفسيیر وي از آن، رجحيانی بير    از دیدگاه علم تأویل متن ن
پذیر معنایی و تصویري  هاي تأویل (. این شعر شاملو، یکی از آن نمونه205،1378تواند داشت )پالمر: دیگر تفاسیر نمی
نه لزوماً بهتر از دیگري. حتيی گيویی   توان ادعا هرد هر تأویلی از آن، تنها با دیگري متفاوت است و  است هه تنها می

مکرر شدن پرس  شاعر در ذهن خواننده، اشاره به این نکته هرمونتیکی دارد هه شعر، ذهن خواننده خود را به یافتن 
 (.  238:1385هند )واعظی، هایی متنوا دعوت می پاسخ

خيوبی   پی  از سرودن آن بيه  جاست هه شاملو از پی  دربارة مضمون شعر اندیشیده بوده و نکته ظریف در همین
خواهد بگوید. در یادداشتی هه بر این شعر نوشته نیز با زبانی منفقيی و زودیياب، اصيل حيرف      دانسته هه چه می می

خود را بیان هرده است؛ امّا چگونه است هه اگر قرار باشد تنها به خود شعر توجّيه هنيیم و از درون آن، ایين معنياي     
 نماید؟!   به چنین پیامی از دل شعر، تنگیاب و دشوار می شعر را بیرون بکشیم، رسیدن

داند هه از مرز فکير و اندیشيه فراتير     توجه به دیدگاه خود شاملو دربارة تعریف شعر هه آن را بیانی فرامنفقی می 
اي هيه در حصيار    (. هيالم شياعرانه  14:1372خيورد، اهمیيت بسيیار دارد )حریيري،     رفته و با حس و عاطفه گره ميی 

مهيم اسيت هيه     پذیرد. از سوي دیگر توجه بيه ایين نکتيه    هاي مختلفی را می ماند و تأویل عدي منفق زبانی نمیب تک
گاه بيراي سيرودن ننشسيته و فکير نکيرده       داند هه هی  اي می شاملو از جملر شاعرانی بوده هه شعر را آمدنی و حادثه

هيا نوشيتن را بهتيرین شيیوه بيراي رهيایی از       (. بلکه در آن لحظر آنی حضور شعر در وجيودش، تن 32است )همان: 
را در ذهن خيود  « این اشتغال ذهنی قدیمی و دغدغر همیشگی»توان گفت هه شاملو  داند. به عبارتی می اي می دغدغه

انداز طبیعت یوش، ناخودآگاه باري دیگر این دغدغه در  تا آن زمان هه با دیدن دوبارة عکسی از چشم به همراه داشته
ار شده و با عناصر مختلف عکس درهم آمیخته و تصویرهاي ذهنی نوینی را براي شاعر آفریده اسيت و  ذهن وي بید

آنکه شاعر تالشی مضاعف در آفریدن شيعري هنيد، از ترهیيب و التقياط ایين تصياویر بيا         درست در همین زمان، بی
 هاي جاري در ذهن شاعر، این شعر پدید آمده است. اندیشه
گنجد، شاعر هوشیده هه با  اي دانست هه در زبان صری  نمی هاي ناگفتنی توان بیان اندیشه میاز آن رو هه شعر را  

یاري گرفتن از نمادهاي مشترك انسانی و تصاویر شعري حاصل از آن، احسياس و اندیشير خيوی  را منتقيل هنيد.      
عر نابخود بین این اشيتغال  هند. چراهه شا درست در همین میان است هه یوش و درهّ هاي آن، در شعر جلوه گري می

یابيد.   ذهنی قدیمی و عکسی هه از یوش دیده، ارتباطی برقرار هرده و در نتیجه، ایين واژه نیيز در شيعر حضيور ميی     
آنکه در معناي اصلی و از پی  اندیشیدة شاعر رهنی اساسی داشته باشيد. حتيی دیگير عناصير شيعر نیيز دقیقياً و         بی
هاي دیگري نظیر نظر پورنامداریان و غیير از   توان دریافت هنند؛ بلکه می را منتقل نمیوچرا، تنها اندیشر شاملو  چون بی

به نظر من ایين شيعر زیير بيار یيک معنياي واحيد        »نویسد:  آن را نیز بدان افزود. حتی تا آنجا هه یکی از منتقدان می
« همتر در بند معنيا  اها و تصاویر است وهند هه بیشتر در بند آو می اي پیروي شاعرانه« منفق»رود، براي این هه از  نمی

 (.  85:1377)پاشایی،
دهد هه بتوان به واسفر آن به معنایی صری  از  عناصر نمادین این شعر، تصویري منسجم و دقیق را به دست نمی 

ی زار برشته و آسمان مات هاغيذي در طيول معنيای    هاي یوش، هالغ، هلّه هاي سنگی هوه، گندم گفتر شاعر رسید. درّه
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تواند آن مفهوم مورد  اما این تصویر حاهی از چیست و چگونه می دهند؛ هم قرار گرفته و تصویري دلپذیر را نشان می
نشيیند و   حيال شيعر بيه دل ميی     نظر شاعر را منتقل هند؟! تصویر مبهم است و دریافت دیدگاه شاعر دشوار. امّا بيااین 

مادهاي این شعر در طول معنيایی هيم قيرار گرفتيه و تصيوّر آن در      برد. یکی به خاطر اینکه ن خواننده از آن لذّت می
ذهن، مفبوا نظر خواننده است و دیگر اینکه، با تمام ابهام معنایی و غریبگی هه دارد، سخن شياعر بسيیار نزدیيک و    

هيه در   آنکه بتواند این تصویر را دقیقاً شرح و توصیف هند. ابهيامی  فهمد بی هند آن را می آشناست. مخاطب حس می
وجيود   اي است هه معانی مختلفی را در تفسیر آن به هاي شاعرانه شود، از آن دست هنرنمایی این شعر شاملو دیده می

یک از هفت نوعی هه امپسون برشيمرده اسيت، جياي     شود. ابهامی هه در هی  آورد و باعث ماندگاري این شعر می می
نه به خاطر تضاد و تناقض و از پيی  نیندیشيیدگی شياعر    « غم...هنوز در فکر آن هال»گیرد. ابهام هنري در شعر  نمی

خواهد بگوید اما در لحظر زایي  شيعر، ناخودآگياه     دانسته هه چه می است و نه حاصل دیگر انواا آن. بلکه شاعر می
ي به شيمار  ذهن او را فراگرفته و تصویري مبهم و خارج از ارادة او پرداخته است هه از ارزشمندترین انواا ابهام هنر

 رود.  می
است هه ذهن « یوش»تري هم چون  هاي شخصی یکی از علل ایجاد ابهام در شعر یاد شده، استفاده شاعر از واژه  

برد. شاملو با هاربرد این واژه پرسشيی در ذهين خواننيده ایجياد      خواننده را به سمتی جداي از دیدگاه خود شاعر می
نمادهاي آشناتري در شعر به هار گرفته شود، معنياي آن بيه قفعیيت و     هههند هه منظور شاعر چیست؟ هر چقدر  می

هيایی هيه در آن شياعر از     هند. یکی دیگر از نمونه تر می دارد، نزدیک دوري از ابهام هه ذهن خواننده را به تالش وامی
 است:  « هواي تازه»از دفتر « بودن»هاي شخصی شاعر هه باعث ابهام در معنا شده است، شعر  این تجربه
 سان زیست باید پست گر بدین □
 شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم من چه بی  
 بست بر بلند هاج خشک هوچر بن  

 سان زیست باید پاك گر بدین
 من چه ناپاهم اگر ننشانم از ایمان خود، چون هوه

 (173:1387)شاملو، یادگاري جاودانه، بر تراز بی بقاي خاك.
در ایين شيعر چیسيت؟!    « رسوایی»در بخ  نخست این شعر نیز با ابهام تصویري روبرو هستیم. منظور شاعر از  

توانيد در خيود    بست آویختن، آن هم به رسوایی، چه معنایی را می عمر را چون فانوسی بر بلند هاج خشک هوچر بن
در تصویر این شيعر بهيره گرفتيه هيه بيراي      رسد هه شاعر از یک تجربر شخصی زندگی خود  داشته باشد. به نظر می

اما حتی با وجود همین ابهام معنایی، بياز هيم شيعر دلپيذیر و گیراسيت.       بسیاري از خوانندگان مبهم و پوشیده است؛
چراهه از طرفی، سخن از تقابل آرمانی دو روي سکّه در هالمی دلنشین است و از طرف دیگير، زیبيایی هيالم شياعر     

بسيت   شرم، هاج خشک و هوچير بين   هایی چون پست، بی هند هه از واژه شار از تصویري میچنان فضاي ذهن را سر
اندیشد. اما بيا وجيود ابهيام نیيز، خواننيده       ها می آید هه دیگر همتر مخاطبی در واژه واژة شعر و ارتباط دقیق آن برمی

هند هه ضعف در فهم خيود   قاعد میمعناست؛ چراهه قدرت بیان شاعر، او را مت هند هه این هالم شاعرانه بی حس نمی
 آید.  اوست؛ پس با تامّلی بیشتر درصدد یافتن تفسیري درخور شأن شعر برمی

هاي ابهامی است هه از جنبه  در انواا ابهام، تکیه و تأهید وي بر گونه« امپسون»بندي  یکی دیگر از نقایص تقسیم  
داراي نوعی ابهيام تصيویري در خيود اسيت هيه بيا وجيود         هه گاه نوشته یا شعري، آید. درحالی معنایی به وجود می

شویم؛ مانند نمونه زیير از   دریافت سریع و صری  منظور گوینده آن، در هالبدشکافی تصویري هالم، با ابهام روبرو می
 «:هنم... به تو سالم می»شعر 
 (216:1387)شاملو، اي از تو لبریزم. چون آینه  □ 
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تير از   به باید آشکار و نمایان به براي حال شاعر است. در بالغت هالسیک، مشبهٌ ، مشبهٌدر این بیان شاعرانه« آینه»  
تواند از هسی یا چیيزي لبریيز باشيد و فراتير از آن،      آنکه در این تصویر چنین نیست. آینه چگونه می مشبّه باشد. حال

رسد هيه نیياز بيه     ویر مبهم است و به نظر میبه براي توضی  امر دیگري به هار رود. تص حتّی این ادّعا به عنوان مشبهٌ
بيرد.   ذوقی از این سيخن شياعر ليذت ميی     هی  نیازي به توضیحی، هر خواننده صاحب حال بی اما بااین توضی  دارد؛

افزاست و تصویرهاي مختلفی را در ذهن خواننيده   منفق ، بسیار دلنشین و روح چراهه این تصویر، با وجود ظاهر بی
هاي تصویري است هه ویلیام امپسيون، در ذهير انيواا ابهيام از آن      ن نمونه شعري یکی از آن هنرمنديانگیزد. ای برمی

 غافل شده است.  
 
 ثالث ابهام در شعر اخوان. 3

شيود،   هاي ابهام شاعرانه هه باعث چندالیگی معنا و در نتیجه ماندگاري شعر در اعصار مختلف ميی  از دیگر جلوه
هياي   رخدادها و حوادث روزگار است. پرهیز از صراحت در هالم و بیان نمادین محض دغدغهیکی بیان سمبلیک از 

تواند شعر را براي همیشه در ذهن مخاطبيان تثبیيت هيرده و در هير موقعیيت مشيابهی، موجزانيه و در         اجتماعی، می
 است:اي موفّق از این دست، در آثار اخوان ثالث  نمونه ،«زمستان»شعر  وصف حال زمزمه شود.
 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی

 سرها در گریبان است.                                               
 هسی سر بر نیارد هرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

 نگه جز پی  پا را دید نتواند
 هه ره بس تاریک و لغزان است.

 و گر دست محبّت سوي هس یازي،
 ون؛به اهراه آورد دست از بغل بیر

 (53:1378هه سرما سخت سوزان است...)اخوان ثالث، 
هننيد هيد یيا     ویژگی مهم این شعر، بیان هامالً نمادین است. شاعران اغلب در شعرهاي سمبلیک خيود سيعی ميی   

توانيد   ها منظورشان دریافت شود. این هلید دریافت غرض اصلی شاعر، می هلیدهایی به خواننده بدهند هه بواسفر آن
 اي باشد؛ مانند این نمونه: تعاره، یا هنایه و یا اشاره پوشیده به واقعهبه شکل اس

 شب □
 با گلوي خونین خوانده است دیرگاه.        

 دریا  نشسته سرد.
 یک شاخه در سیاهی جنگل
 (346:1387)شاملو، هشد. به سوي نور فریاد می                                       

آن هلیدي است هيه شياعر بيه خواننيده     « هشیدن شاخه در سیاهی جنگل به سمت نورفریاد » ،در این شعر شاملو
اي هه ذهن را از تصيویر یيک    دهد تا به قرینه آن، منظور گوینده درك شود. امّا در شعر زمستان، هی  هلید و قرینه می

افتيه و گيویی شياعر تنهيا بيا      شود. این رویّه تا پایان شيعر اداميه ی   روز بوران و سوزان زمستانی خارج هند، دیده نمی
زمستان سخت و سرماي آن، چنین شعري را سروده است و بس! امّا بیشتر منتقدان در شرح و نقد این شعر،  احساس

اي تثبیيت شيده در    آنکيه قرینيه   (. بی46:1380دانند )محمدي، آن را نمادي از حوادث اجتماعی و سیاسی دهر سی می
اي را چنان پرشور و عمیق سروده هيه   قرینه ر است هه چنین شعر یکدست و بیشعر وجود داشته باشد. این هنر شاع
فهمد و این همان چندالیگی در معناست هه از فيروا چشيمگیر ابهيام     اش می همتر هسی آن را تنها در معناي ظاهري

 رود هه ظاهراً امپسون به این نکته نیز توجهی نداشته است. تصویري به شمار می
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شود. این شعر از زیباترین آثار ماندگار اخوان اسيت هيه    دیده می« خوان هشتم»از ابهام هنري در  اي دیگر نمونه  
هشيد. شياعر    هاي ههن ایرانی را در ذهن و دل معاصران به تصویر می اي داستان به سبکی روایی، افول قدرت اسفوره

 هيرداري و خیانيت ایين    ارتی آن زشيت بار رستم پهلوان و نيابرادري شيغاد، گيویی بيه عبي      با بازگویی فرجام حسرت
اي از وضيعیت دورة خيوی  بيه دسيت      آنکه قرینه زند و بی نسالن خوی  گره می هاي هم را به نامردمی« نابرادراندر»

هياي اجتمياعی خيوی      دهد، به مانند شعر زمستان هه شرح  گذشت، این داستان تمام نمادین را براي بیان دغدغه
ابهيام اسيت هيه     هاي چنيدمعنایی  نکته، پایان هنرمندانر شعر نیز خود یکی دیگر از جلوه برگزیده است. عالوه بر این

 برد: خوبی از این فن در تأثیرگذاري هرچه بیشتر در خواننده بهره می اخوان به
 گوید قصه می

 این برای  سخت آسان بود و ساده بود،
 خواست، توانست او، اگر می همچنان هه می

 خوی  بگشایدهان همند شصت خم 
 اي، سنگی و بیندازد به باال، بر درختی، گیره

 و فراز آید.
 ور بپرسی راست، گویم راست

 گوید شک راست می قصه بی
 خواست. توانست او اگر می می

 (83:1370)اخوان ثالث،« لیک...
گيذارد. گيویی    فرجام می آنکه به تمامی آن را بازگو هند، رها هرده و بی گونه بی اخوان پایان داستان رستم را این  

تر از این مسئله، شاعر موجزانه پایيان داسيتان و عليت ميرگ رسيتم را       اما مهم نه حوصله و نه عالقه گفتن  را دارد؛
ذهن  به تصویر بکشد. اخوان با خالی گذاشتن پایان داستان، ابهام و  گذارد تا خود خواننده مابقی آن را در ناگفته می

گذارد هه پس چرا؟! و خواننده با دوره هردن دوباره این شعر، پایيان آن را خيود    پرسشی را در ذهن خواننده باقی می
 هند.   مجسّم میها  به تصویر هشیده و فرجام دردانگیز رستم را از نداشتن امیدي دوباره به زندگی از نابرادري

هياي ابهيام ميی باشيد.      نیز از جمله تصاویر هنري اخوان است هه داراي ویژگی« قصر شهر سنگستان»پایان شعر  
دهد هه دقیقاً مشخص نیست منظور گوینده هدام است. یيک   اي هنرمندانه چنان شعر خود را پایان می اخوان در شیوه

 تابد: یهالم متناقض نما هه تفسیرهاي مخالفی را بر م
 غم دل با تو گویم، غار!»... 
 «بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟ 

 صدا نالنده پاسخ داد:
 (25:1360اخوان ثالث،«)آري نیست؟»...                               

غيار و  شهریار شهر سنگستان، گویی ناامید و سرخورده از روز و روزگار خوی  به غار پناه آورده و به ناچار بيا   
گوید. جلوة هنر تصویرگري اخوان در همین بخ  پایانی داستان است هه گيویی   با صدا و پژواك خوی  غم دل می

یک پایان و متن باز را رقم زده تا هم چنان این سوال، با ابهامی خاص در ذهن خواننده تکرار شود. حضور ایهام وار 
سون برشمرده، نیز به ابهام بیشتر هالم شياعر یياري رسيانده اسيت.     هایی است هه امپ نیز هه نوعی از ابهام« صدا»واژة 

زبانيان هيه بيه     هند و معناي فارسی صدا هه در اصل عربی خود به معناي پژواك است هه دیوار و سقف غار تکرار می
شود. قفعیتی در هالم نیست و پاسخ پرس ، تکرار دوباره همان پرس  در گوش خواننيده اسيت تيا     صوت گفته می

گیرد تا هالم هم  واقف گردد. این چنین شعر با پرسشی در پاسخ پرسشی پایان می« امید»یشتر به عمق درد و ناتوانی ب
چنان پر ابهام و ناتمام تکرار شود. چراهه بن مایر این شعر از بن مایير متنياقض و نياهمگون خيود شياعر سرچشيمه       
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د، یک تناقض نياگزیر دارد. تناقضيی هيه اگير روزي بيه      هر هنرمند بزرگی، در مرهز وجودي خو»گیرد هه به حق  می
 (.  271:1370)شفیعی هدهنی،« ارتفاا یکی از نقیضین منجر شود هار هنرمند تمام است

گذارد هيه بيا چنيد الیيه هيردن معنياي        اي دیگر از ابهام را به نمای  می نیز جلوه« چون سبوي تشنه...»اخوان در 
سيرایی وي چنيان اسيت هيه      دارد و مرگ را دشمن. امّا شیوه سيخن  وست میشعري همراه است. شاعر، زندگی را د

 خورد: چیزي فراتر از بیان سادة احساسی لفیف در آن به چشم می
 از تهی سرشار،  
 ها جاریست. جویبار لحظه

 چون سبوي تشنه هاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ،
 شناسم من. دوستان و دشمنان را می

 دارم؛ می زندگی را دوست
 مرگ را دشمن

 واي امّا ي با هه باید گفت این؟ ي من دوستی دارم
 هه به دشمن خواهم از او التجا بردن.

 (31:1363ها جاري. )اخوان ثالث، جویبار لحظه
در آغياز و انجيام شيعر بيه     « ها جاري جویبار لحظه»تکنیک سرودن اخوان در این شعر جالب توجه است. تکرار 

هند. شياعر بيا مثيالی درخيور، خيود را بيه سيبوي         جویبارانه آن در ذهن خواننده همک شایانی میدوره شدن نرم و 
وجيو، سينگ و نيامردمی بير او قسيمت       اما تنها از این جست هند هه تشنر دوستان آب صفت است؛ اي مانند می تشنه

ه چون سبویی، تشنه آن است. اميا  بیند ه شده است. در ادامه با تشبیهی مضمر، زندگی را به مانند همان آب روانی می
برد هه شکستن بهتر هه تشنه بودن. امّا چند الیگی معنيایی شيعر در    ها، به مرگ و سنگ پناه می از نامرادي و نابرادري

دارد هه دوستی دارد هيه   داند و مرگ را دشمن و در ادامه اذعان می این نکته است هه شاعر ابتدا زندگی را دوست می
گفت من دوستی دارم و دشمنی و در ادامه، براي توضی ، نام دوسيت   و به دشمن پناه ببرد. اگر ابتدا میباید از دست ا

گذاشت و نام دشمن خود را مرگ، معنا هامالً واض  و سردستی بود. امّا وقتی ابتدا نيام زنيدگی و    خود را زندگی می
شمن التجا برد، عيالوه بير زنيدگی و ميرگ، ایين      شود هه باید از دست او به د آید و سپس از دوستی یاد می مرگ می

هياي   توان بدان جواب هه می ماند هه این دوست آیا تنها زندگی است و آن دشمن، تنها مرگ. درحالی پرس  باقی می
درخور دیگري داد هه در ابهام شاعرانه مانده است. هر چند هه به حق باید اقرار داشت هه به گزارش دوستان اخوان، 

 (.30:1370نسبت به زندگی و بودن، عالقر خاصی داشت و بدان امید بسیار بسته بود )شفیعی هدهنی، او واقعاً
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هاي اساسی یک اثير مانيدگار    تواند از ویژگی ابهام به عنوان یکی از ابزار هارآمد در بیان شاعرانه و فن نویسندگی، می
بسيا هيه    را منتقل هند، از قدرت سحر هالم ادیبانه به دور است و چيه  به شمار آید. هالمی هه تنها یک معنی و مفهوم

یک از اجزاي آن را، جز در تجربر  شعري هه نتوان هی »جایی براي ماندگاري در ذهن شنونده نخواهد داشت؛ چراهه 
هه تأویيل  امّا سخنی  (.385:1369)شفیعی هدهنی،« اش تعقیب هرد، پی  از خداوند خوی  خواهد مرد واحدِ گوینده

هاي مختلفی از آن هيرد، همیشيه فکير خواننيدگان را بيه       و تفسیرهاي مختلف را برتابد و در آن واحد بتوان برداشت
 شود.   اي به شکلی تفسیر شده و باعث ماندگاري اثر می خود معفوف هرده و در هر زمانه

هایی از ابهام هنرمندانه را در شيعر   جلوهاحمد شاملو و اخوان ثالث، دو تن از شاعران برجستر شعر معاصر هستند هه 
گنجيد.   یک از هفت نوا ابهام ویلیام امپسون نميی  هایی تصویري هه گاه در هی  توان دید و تفسیر هرد. ابهام ایشان می

، «هنوز در فکر آن هالغيم »آثار این دو شاعر بررسی شد. از جمله شعرهاي  نمونه از انواا ابهام در در این مجال، چند
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چيون سيبوي   »و « قصيه شيهر سنگسيتان   »، «خوان هشتم»، «زمستان»از احمد شاملو و « هنمبه تو سالم می»و « دنبو»
از اخوان، از دیدگاه ابهام شاعرانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوه  حاضر این نتیجه را در پی داشت هيه ایين   « تشنه

شعر خود، گياه چنيان در ناخودآگياه هنيري خيود       دو شاعر بزرگ، عالوه بر ایجاد تصاویري چندپهلو و چندگانه در
هایی از ابهام گشته هه شياید خيود ایشيان نیيز از توصيیف و      اند و زبان ادبی ایشان در شعرشان دچار گونهغرقه شده

 تصویر هامل آنها به زبان غیر ادبی قاصر باشند.

 
 نامه: کتاب

 مروارید.، تهران: چاپ پنجم از این اوستا( 1360) اخوان ثالث، مهدي
 ، تهران: چاپ هشتم مروارید.آخر شاهنامه( 1363ييييييييييييييييي )
 ، تهران: چاپ سوم بزرگمهر.در حیاط هوچک پاییز در زندان( 1370ييييييييييييييييي )
 ، تهران: سخن.آنگاه پس از تندر( 1378ييييييييييييييييي )
 دقیقیان، تهران: مرهز.، ترجمر شیرین دخت نقد و حقیقت( 1377بارت، روالن)
 تهران: چشمه. ،از زخم قلب...گزیدة شعرها و خوان  شعر( 1373پاشایی، ا )
 )خوان  نه شعر احمد شاملو(، تهران: نگاه. انگشت و ماه( 1377يييييييييي )
به هوش  امیرعلی هاي بارت و دریدا، اندیشی، مقاالت هم«شناسیهاي اندیشر بارت در نشانهخاستگاه( »1386پاهتچی، احمد)

 نجومیان، تهران: فرهنگستان هنر.
هاي شالیرماخر، دیلتاي، هایدگر، گادامر، ترجميه سيعید حنيایی     ( علم هرمنوتیک، نظریه تأویل در فلسفه1387) ریچارد پالمر،

 هاشانی، تهران: هرمس. 
 چراغ.  ، تهران: انتشارات زمستان با همکاري چشم و سفر در مه( 1374پورنامداریان، تقی )
 وشنودي با احمد شاملو، تهران: آویشن. ( گفت1372) حریري، ناصر
 .30 ص ،64 تهران، ش هیهان فرهنگی، ،«پرهیزید تا جایی هه بتوانید از ابهام و هژتابی(»1368) محمد حمیدرفیعی،
 ، تهران: علمی.           فرهنگ اصفالحات ادبی( 1371) داد، سیما

 دفتر اوّل شعرها(، تهران: نگاه.  ) آثارمجموعر ( 1387) شاملو، احمد
 ، تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین( 1386شعیري، حمیدرضا )

 .384-387، ص90، مجلّر دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش«تکامل یک تصویر( »1369شفیعی هدهنی، محمّد رضا )
 271-274، تهران: چاپ اول نیلوفر، صبرگی باغ بی، «ادياخوان، اراده معفوف به آز( »1370ييييييييييييييييييييييييي )
 .9-65، تهران: چاپ اول بزرگمهر، صناگه غروب هدامین ستاره، «تحلیلی از شعر امید( »1370ييييييييييييييييييييييييي )
یات و عليوم انسيانی   ، مجلّه دانشکده ادب«ارزش ادبی ابهام؛ از دومعنایی تا چندالیگی معنا( »1387فتوحی رودمعجنی، محمود )
 17-36، ص 62دانشگاه تربیت معلّم، ش
 )زندگی و شعر مهدي اخوان ثالث(، تهران: نشر ثالث. آواز چگور( 1380) محمدي آملی، محمدرضا

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.درآمدي بر هرمنوتیک( 1385) احمد واعظی،
 


