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اي  هاي نشـانه  به مطالعة نظام«شناسي  درواقع نشانه. گيرد هاي ارتباطي را دربر مي تمامي نظام
در مباحـث  ). 13: 1383گيرو، ( »پردازد هاي عالمتي و غيره مي ها، نظام ها، رمزگان نظير زبان

شـناختي و   هاي زيبايي هاي منطقي، رمزگان هاي زباني، رمزگان شناسي، عالوه بر نشانه نهنشا
هـاي   در تحليـل . شـود  هاي اجتماعي و نيز تناسب و ارتباط نظام عالئم بررسي مـي  رمزگان
شـود و روابـط اجـزاي     شناسي زباني و ادبي، مطالعه، بيشتر بر ساختار متن متمركز مي نشانه

دهندة متن و روابـط پيـدا و پنهـان     هاي تشكيل گيرد، يعني نشانه ر قرار ميساختار متن مدنظ
  :شود ميان آنها بررسي مي
شناسي بر مطالعات ادبي، بيش از هر چيـز معطـوف بـه مطالعـة سـاختار مـتن        تأثير نشانه

است؛ از اين رو، جهت نظرية ادبي را از بررسي معناي متن به بررسي روابـط موجـود در   
 .كنـد  تـري را فـراهم مـي    منـدتر و موشـكافانه   هاي تحليل نظـام  دهد و زمينه يمتن تغيير م

  )110: 1389بركت و ديگران، (

نظران بسـياري بـه مطالعـه و     شناسي بعد از فردينان دو سوسور، صاحب در عرصة نشانه
  .تبار است پردازي روي آوردند؛ كه يكي از اين افراد مايكل ريفاتر فرانسوي نظريه

هاي تحليل شعر است كـه در قـرن    شناسي شعر مايكل ريفاتر يكي از نظريه هنظرية نشان
ثمر رسيد و دركنار آراي كساني مانند ياكوبسن، ليچ، باختين، موكاروفسكي، هانس  بيستم به

هـاي شـعر و ادبيـات     رابرت ياس، استنلي فيش و جاناتان كالر، نقادان و پژوهشگران حوزه
همراه مطالعـات سـاختارگرايانه و    شناسي شعر به نقد و نشانه .بسيار مورد به آن توجه كردند

هـاي ادبـي معاصـر را بـه      شناسانه در حوزة نثرهاي داسـتاني، مطالعـات و پـژوهش    روايت
هـاي   تري را در عرصة پـژوهش  بينانه هاي جديدي وارد كرد و نگرش دقيق و باريك عرصه

هـايي چـون پـراپ، گرمـاس،      نـام شناسـي   اگر در حوزة مطالعات روايت. ادبي فراهم آورد
تودوروف، ژنت، برمون و بارت وجود دارد، در عرصة شعر بايد مايكل ريفـاتر را يكـي از   

  .پردازان روشمند دانست نظريه
  : نام ريفاتر، با نظرية ادبي معطوف به خواننده و بينامتنيت گره خورده است

تنهـا بينـامتني آفريننـده    . بي استريفاتر معتقد است بينامتني سازوكار ويژة خواندن متون اد
دقـت بـه مفهـوم بينـامتني در      داللت معنايي است، حال آنكه خواندن سطر به سطر متن بي

  )320: 1382 احمدي،( .آفريند نميمتون ادبي و غيرادبي چيزي جز معنا 

  :شود هاي گوناگون آميختگي متن با متون ديگر تبيين مي با بينامتنيت، شيوه
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هـاي توصـيفي وابسـته     اي است كه عميقاً به منظومه ريفاتر، بينامتنيت پديدهدر نظام فكري 
واسطة يك قطعه، يك جمله  ترين جلوة بينامتنيت آن است كه يك متن به است؛ زيرا بديهي

  )117: 1389بركت، ( .و حتي يك كلمه، متن ديگري را تداعي كند

و ظـاهري دارنـد و   او در خوانش شعر معتقد است برخي اشعار، يك الية سـطحي  
و خـوانش  ) heuristic reading( خـوانش اكتشـافي  : سـاختي  يـك اليـة درونـي و ژرف   

كوشد در نظرية خود، راهكارهاي رسيدن به ايـن   او مي). retroactive reading( نگر پس
گويـد در زبـان شـعر، سـطح اكتشـافي       مياو . قرائت و خوانش دروني را بررسي كند

دهد و همة كوشش منتقد در اين سطح آن است كه به  وز ميخوانش با معنا خود را بر
نگر، منتقد بايد به  معني صحيح و درستي از متن دست يابد ولي در سطح خوانش پس

هـا و ارتباطـات    ها، هماهنگي هاي زباني متن روي آورد و به شناخت سازواري داللت
واحـد و وحـدت ذاتـي    پيدا و پنهان عناصر آن دست يازد تا درنهايت بتواند به پيكرة 

  :شعر دست يابد
بسـط داد و در آن اسـتدالل   ) 1978( شناسي شـعر  نشانهريفاتر نظرية خود را در كتاب 

 .توانند به فراسوي معناي ظـاهري راه يابنـد   كرد كه خوانندگان برخوردار از توانش مي
 )84: 1384سلدن، (

 كوشـد  يمـ  فاترير و است شعر ةزيمم وجه ام،يپ خود بر تمركز كه بود گفته اكوبسني
 رندهيگ و اميپ كه كند يم گوشزد ابتدا. دهد رييتغ اميپ ةرنديگ بر ديتأك به را اميپ بر ديتأك«

 رود يم شيپ ييجا تا و دارد ضرورت حضورشان كه اند ارتباط نيا در ليدخ عوامل تنها
: 1383اسـكولز،  ( »دهـد  يمـ  ليتقل رندهيگ/ اميپ ةرابط از ييها جنبه به را عوامل گريد كه
 او و اسـت  قائـل  خواننده يبرا يمهم نقش متن ليتحل در فاترير گذشت، كه چنان). 60
  :داند يم مؤثر متن يها داللت افتيدر و خوانش نديفرا در را

. است عناصر نشيگز يعني شعر ياستعار انيبن درك يا گونه خواندن ةويش فاتر،ير نظر به
ـ  ةديپد هر كه كرد ديتأك او  ةآن و مجموعـ  ةخواننـد  كـه بل سـت ين مـتن  خـود  تنهـا  يادب

. نـد يآ يشـمار مـ   بـه  يادب ةديپد يممكن خواننده نسبت به متن از عناصر اصل يها واكنش
  )87: 1382 ،ياحمد(

از طرفي، او به ضرورت توجه خواننده از متن بـه خـارج از مـتن و شـناخت محـيط      
تحليـل ياكوبسـن و اشـتراوس از شـعر     كند و در نقـد   زندگي و اجتماعي آن نيز اشاره مي

  :گويد هاي بودلر مي گربه
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توانـد بـا حركـت بـه      هاي ضمني كلمات كه شخص فقط مي در اين رساله، برخي داللت
خارج از متن و توسل به رموز اجتماعي و فرهنگي كه از آن مايـه گرفتـه اسـت، آنهـا را     

  )160: 1383ايگلتون، ( .اند درك كند، ناديده گرفته شده

متني را مانع درك كامل عناصـر موجـود در    يفاتر همين غفلت از توجه به عناصر برونر
  .داند هاي بودلر ازسوي ياكوبسن و اشتراوس مي شعر گربه

تـوان بـه دو    ميدر مطابقت ديدگاه ريفاتر با شعر فارسي كار چنداني نشده است و تنها 
  :مقالة مرتبط به اين موضوع اشاره كرد

فـروغ  » اي مـرز پرگهـر  «كاربست نظرية مايكل ريفـاتر بـر شـعر    : شعرشناسي  نشانه. 1
هـاي زبـان و    پـژوهش نامة  شده در فصل فرخزاد، نوشتة بهزاد بركت و طيبه افتخاري، چاپ

  ؛130تا  109، ص 1389، 4، ش 1، دورة ادبيات تطبيقي
شناسي، نوشـتة حسـين پاينـده،     سرودة نيمايوشيج از منظر نشانه» ها آي آدم«نقد شعر . 2

  . 113تا  95، ص 1387، 4، ش 10، دورة 40نامة فرهنگستان 
  

  بررسي نظرية مايكل ريفاتر. 2
شناختي است كه در اواخر قرن بيستم، نقادان بسيار  هاي نقد نشانه نظرية ريفاتر ازجمله شيوه

هاي ساختارگرايان و پساساختارگرايان كه بيشتر بـه نقـد    ه كردند و دركنار نظريهبه آن توج
  .متون روايي و نثر متمايل بود، در حيطة شعر از آن استفاده شد

هـاي   ريفاتر ابتدا عناصر ايجادكنندة ادبيت متن را بررسي و سپس توانش ادبي و ظرفيت
در نگـاه او، خواننـده در تحليـل و    . كنـد  خواننده براي دريافت عناصر موردنظر را بيان مـي 

  :دريافت متن نقشي فعال و تأثيرگذار دارد
 انيجر خالف كه يدشوار اشعار ريتفس يبرا يروش عنوان به او افتيره كه دينما يم نيچن

  )86: 1384سلدن، ( .است تر مناسب اريبس كنند، يم حركت يمعناشناس اي دستور معمول

نگر به خوانش  خوانش پسو  در دو سطح خوانش اكتشافيكه عنوان شد، ريفاتر  چنان
نگـر بـه كشـف     خوانش اكتشـافي بـه دريافـت معنـا و خـوانش پـس      : كند شعر توجه مي

خوانش اكتشافي از باال به پايين است و رويكـرد خـوانش   . شود هاي پنهان منجر مي داللت
  :نگر رمزگشايانه است پس

شـعر، كـه ريفـاتر همچنـين آن را تـأويلي      كنشانة قرائـت   در مرحلة دوم يا مرحلة پس
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يادآوردن آنچه در مرحلة اكتشافي خوانده بـود، شـروع بـه     خواند، خواننده ضمن به مي
  )100: 1387پاينده، ( .كند رمزگشايي از متن مي

  : كند هاي شعري جدا مي در اين نوع خوانش، ريفاتر درك معنا را از داللت
است و وظيفة منتقـد را يـافتن داللـت و    قائل ايز ريفاتر بين معني و داللت در شعر تم

داللت، حاصل وحدت صورت و مادة شعر است كـه همـة   ...  داند بحث دربارة آن مي
 )98همان، ص ( .گيرد هاي زبانِ غيرمستقيمِ شعري را دربر مي شاخص

او درخصوص تمايز ميان معنا و داللت معتقد است كه توجه به درك معنا، شـعر را  
تالش براي درك معنا، موجوديـت شـعر را بـه    «نظر او،  به. دارد بيان خبر نگه ميدر حد 
 »بيـانگر اطالعـات و اخبـار شـعر اسـت      ًدهد كـه صـرفا   ها تقليل مي اي از گزاره زنجيره

)Riffaterre, 1987: 3( . ارتبـاط   تمركز بر معناي صرف، شعر را به قطعاتي نامفهوم و بـي
  :كاهد فرو مي

ي شـعر توجـه كنـيم، آن را بـه رشـتة احتمـاالً نـامفهومي از قطعـات         اگر فقط به معنا
  )85: 1384سلدن، ( .دهيم ارتباط با يكديگر تقليل مي بي

  :كند او همچنين در اين بحث بر ابهام معنايي زبان شعر تأكيد مي
، همچون ياكوبسن، تمايز زبان شعر از زبان زندگي را »معناشناسي متن«ريفاتر در مقالة 

او نوشت كه گزينش واحدهاي معنايي در هر شعر، اسـاس  . ام معنايي شعر يافتدر ابه
بـه  . شك سازندة نظام داللت چندمعنايي اسـت  برد، و اين كنش بي داللت را از ميان مي

  )88: 1382احمدي، ( .شمار است اين اعتبار، شعر گذر از يك معنا به معناهاي بي

شـوند و   مـانع ارائـة مسـتقيم معنـا مـي      هايي است كـه  داللت در نظر ريفاتر، ويژگي
  :اندازند تأخير مي دريافت معناي مستقيم را به

ـ  از زيپره يها شاخص ةهم ةرنديدربرگ كه را يمضمون و يصور وحدت نيا من  ةارائ
  )Riffaterre, 1987: 3(. نامم يم داللت است، ميمستق يمعنا

دانـد كـه ممكـن     زبـاني مـي   تأثير خروج از هنجار  او همچنين داللت در شعر را تحت
  :نامد بودن مي است ازطريق كاهش و افزايش در زبان ايجاد شود و اين امر را غيردستوري

شناسـانة آن   سوي تأويـل نشـانه   آنچه خواننده را به جهشي از تأويل محاكاتي متن به
 .نامـد  هـا مـي   شناختن چيزي است كه ريفاتر آن را نادسـتوريت  رسميت دارد، به وامي

  )166: 1380آلن، (
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  :شوند هاي شعر هدايت مي فقط كساني كه صاحب توانش ادبي قابلي باشند، به درك داللت
 كـار،  نيـ ا انجـام  با و كند يم القا ميرمستقيغ صورت به فقط را معنا شعر، كه رسد يم نظر به

 ازيـ ن يزبـان  ييتوانا به فقط شعر كي يمعنا درك. دينما يم ديتهد را تيواقع يادب ييبازنما
 توانش از ديبا آن يردستوريغ غالباً يها جنبه به پرداختن يبرا شعر كي ريتفس در اما دارد،
  )85: 1384سلدن، . (بود برخوردار يادب

 بـه  فـاتر ير شـود،  يم منجر شعر يها داللت شناخت به كه نگرانه پس خوانش ةمرحل در
 سـپس  و كنـد  يمـ  توجـه  يزبـان  يهـا  هنجـار  از خروج و بودن يردستوريغ نديفرا يبررس
 را) descriptive systems( يفيتوصـ  يهـا  منظومـه و ) accumulation( انباشـت  ينـدها يفرا

 يفيتوصـ  يهـا  منظومه و انباشت چون ييندهايفرا قيازطر« شعر يها داللت. كند يم يمعرف
 ).114: 1389 گران،يد وبركت ( »ديآ يم ديپد

  :شوند مي جمع) sememe( معنابن گردكلماتي است كه از طريق ترادف  انباشت، مجموعه
 يوقت انباشت نديفرا. شوند يم گرفته كار به انباشت نديفرا در كه هستند ييواحدها ها معنابن
 ييمعنـا  عنصـر  قيـ ازطر كـه  شـود  يمـ  مواجه يكلمات مجموعه با خواننده كه افتد يم اتفاق
 معنـابن  گل مثال، يبرا شوند؛ يم مربوط هم به م،ييگو يم مشترك معنابن آن به كه يواحد

  )115 صهمان، . (است آالله و آفتابگردان زنبق، مشترك
سـازواري واژگـاني   . انباشت بر سازواري واژگاني و همساني مفاهيم همپايه مبتني است

توجه به معنـا  هايي در صورت و موقعيت برخي از واژگان متن است كه با  مستلزم همساني
در اينجا تأكيد بر روابط مترادف واژگان با يكديگر است و در يك . شوند توجيه و تأويل مي

  .شعر ممكن است چندين انباشت معنايي وجود داشته باشد
توانـد قـرار گيـرد و برحسـب      معنابن معموالً در رأس منظومة توصيفي يا انباشـت مـي  

  .ي تحت خود داشته باشدهاي هاي ديگر، زيرشاخه تناسب يا ارتباط
  :منظومة توصيفي بر روابط مفاهيم ناهمپايه مبتني است

اي بـا هـم در    ها است كه حول محـور يـك واژة هسـته    اي از واژه منظومة توصيفي، شبكه
  )Riffaterre, 1987: 39( .اي است مبناي ارتباط، معنابن واژة هسته. اند ارتباط

اي بـا   شـود و هسـته   از كل به جزء بيان مـي  در منظومة توصيفي، رابطه مجازي است و
شود و ممكن است شامل چندين انباشت معنايي باشد يا از چند انباشت  اقمارش مرتبط مي

  .هايي را اخذ كند معنايي بخش
رابطة منظومـه  «در انباشت، رابطة كلمات بر ترادف استوار است؛ و در منظومة توصيفي، 
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رابطة هسـته و منظومـه ممكـن    . )2 :1389ديگران،  بركت و( »و هسته مبتني بر مجاز است
شود؛ يعني ممكن است رابطـة   است استعاري باشد كه هم هسته و هم منظومة استعاري مي

  .منظومه و هسته در خارج از شعر پديد آيد
هاي توصيفي شعر، خواننده يا مفسر بايد بـه كشـف    ها و منظومه پس از دريافت انباشت

  .درنهايت ماتريس ساختاري شعر دست يابد و) Hypogram( هيپوگرام
هيپوگرام يك تصوير قالبي است كه در ذهن خواننده وجود دارد و واژه يـا عبـارتي در   

هاي كليدي است كه در متن شعر، بيـاني   هيپوگرام درواقع موضوع. كند متن آن را تداعي مي
  :گسترده و مكرر يا غريب و ناآشنا دارد

 و دوم سـطح  اسـت  رينـاگز  يردسـتور يغ موانع با مواجهه در ،ريتفس نديفرا ضمن خواننده
 آنچـه . كنـد  يمـ  نيـي تب را مـتن  يردسـتور يغ يها جنبه كه سازد آشكار را معنا از يتر يعال

 يحتـ  ايـ  جمله كي به تواند يم كه است يساختار سيماتر كي شود، كشف ديبا سرانجام
  )83: 1384سلدن، . (ابدي ليتقل واژه كي

عنـوان ريشـة    ساختاري، واژه يا عبارت و جمله است كـه بتوانـد بـه   ) matrix( ماتريس
مـاتريس سـاختاري ممكـن اسـت در شـعر وجـود       . ها متن شعر را بازنويسي كند هيپوگرام

  : نداشته باشد
صورت يك كلمه يا يك  توان استنتاج كرد و به طور غيرمستقيم مي اين ماتريس را فقط به

صـورت   هاي بالفعـل مـاتريس بـه    شعر ازطريق روايت. جمله عمالً در شعر وجود ندارد
هاي قراردادي، با ماتريس خـود در   ها، يا تداعي قول هاي آشنا، كلمات مبتذل، نقل عبارت

هـا يـا    شـعر ازطريـق روايـت   . شـوند  هـا هيپـوگرام ناميـده مـي     اين روايت. پيوند است
اسـت؛ و همـين   با ماتريس ساختاري خـود در ارتبـاط   ) موضوعات كليدي( ها هيپوگرام

تـوان بـه    اين فرايند تفسـير را مـي  . بخشد ماتريس است كه سرانجام به شعر وحدت مي
  :شرح زير خالصه كرد

  سعي كنيد متن را براي دريافتن معناي معمولي بخوانيد؛. 1
رسند و مانع از يك تفسـير تقليـدي معمـولي     نظر مي عناصري را كه غيردستوري به. 2
  شوند، برجسته كنيد؛ مي

انـد،   ها يا مطالب مألوف را كه در متن بياني گسترده يـا ناآشـنا پيـدا كـرده     هيپوگرام. 3
  كشف كنيد؛

دست آوريد، يعني يك جمله يا واژه را پيـدا كنيـد كـه     ها ماتريس را به از هيپوگرام. 4
  )85همان، ص ( .ها و متن را توليد كند بتواند هيپوگرام



 سپهري پيامي در راهاخوان و  زمستانشناختي  خوانش نشانه   120

  

گفته تحليل و در ايـن   اسي شعر ريفاتر، دو شعر پيششن گيري از نشانه در اينجا، با بهره
. شـود  هاي دروني آنها تمركـز مـي   شناسي اليه نگرانه و نشانه تحليل، بيشتر بر خوانش پس

هـاي ادبـي جديـد، بـه شـناخت جوانـب        تواند ضمن معرفي نظريه ها مي اين نوع پژوهش
هـاي پنهـان    نيـز اليـه  مندبودن و انسجام و  مختلف شعر معاصر كمك كند و ازطرفي نظام

  .اشعار فارسي را نشان دهد
  

  اخوان برمبناي نظرية ريفاتر زمستانبررسي شعر . 3
 خواهند پاسخ گفت  سالمت را نمي

 .سرها در گريبان است
  گفتن و ديدار ياران را كسي سر برنيارد كرد پاسخ

  نگه جز پيش پا را ديد نتواند
  كه ره تاريك و لغزان است
  كس يازي وگر دست محبت سوي

  به اكراه آورد دست از بغل بيرون
  كه سرما سخت سوزان است

  آيد برون ابري شود تاريك نفس كز گرمگاه سينه مي
  چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

  نفس كاين است پس ديگر چه داري چشم
  ز چشم دوستان دور يا نزديك

  مرد من اي ترساي پير پيرهن چركين مسيحاي جوان 
  ... آي ... سرد استوانمردانه جناهوا بس 

  دمت گرم و سرت خوش باد 
  !سالمم را تو پاسخ گوي در بگشاي

  وش مغموم منم من ميهمان هر شبت لولي
  خوردة رنجور منم من سنگ تيپا

  منم دشنام پست آفرينش نغمة ناجور
  نه از رومم نه از زنگم همان بيرنگ بيرنگم

  بيا بگشاي در بگشاي دلتنگم
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  لرزد ميا ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج حريفا ميزبان
  تگرگي نيست مرگي نيست

  صدايي گر شنيدي صحبت سرما و دندان است
  من امشب آمدستم وام بگذارم 

  حسابت را كنار جام بگذارم
  گويي كه بيگه شد سحر شد بامداد آمد چه مي

  دهد بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نيست فريبت مي
  سرما برده است اين يادگار سيلي سرد زمستان استگوش ! حريفا

  و قنديل سپهر تنگ ميدان مرده يا زنده
  اندود پنهان است به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ

  رو چراغ باده را بفروز شب با روز يكسان است! حريفا
  خواهند پاسخ گفت  سالمت را نمي

  ها پنهان  هوا دلگير درها بسته سرها در گريبان دست
  ها خسته و غمگين  ها ابر دل نفس

  هاي بلورآجين  درختان اسكلت
  زمين دلمرده سقف آسمان كوتاه 

  غبارآلوده مهر و ماه
  )32: 1383 ثالث،اخوان ( است زمستان

در اين شعر، . شناسي ريفاتر درخور توجه است شعر زمستان اخوان نيز ازنظر نشانه
شـود خواننـده بـه وراي معنـاي      برخي عناصر غيردستوري وجود دارد كه سـبب مـي  

اكـراه   بـه / تركيباتي نظير سر در گريبان بـودن و سـر برنيـاوردن   . ظاهري هدايت شود
پشـت در  / در گشـودن / هـواي سـرد  / سـرماي سـوزان  / دست پنهان/ دست برآوردن

دهـد كـه    سقف كوتاه آسمان، نشان مي/ زمين دلمرده/ سرما و سيلي زمستان/ لرزيدن
اً براي بيان هواي زمستاني و سردي طبيعت نيست، بلكه جـرأت  اين ميزان تأكيد صرف
بودن زمين و  ها، سرماي سوزناك، دلمرده كردن دست داشتن، پنهان سر برنياوردن، اكراه

دهد كه در پـس ايـن الفـاظ     كوتاهي سقف آسمان، ذهن را به معناي ديگري سوق مي
  .نهفته است

گيرد و كلمـات و تركيبـاتي    كل ميش زمستانانباشت اصلي شعر با محوريت معنابن 
در «، »دلگيربـودن هـوا  «، »لرزيـدن «، »دلتنگـي «، »لغـزان «، »ابـر «، »سرما«، »تاريكي«مانند 
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شود و به اميـدواري   ، از ترس و ناميدي مردم شروع ميزمستانماتريس ساختاري شعر 
كـه   شود و چنـان  نااميدماندن شاعر ختم ميشاعر به مساعدت ديگران و درنهايت خفقان و 

آشكار است، اين امر نيز در خوانش اولية شعر حضـور نـدارد و پـس از دقـت و خـوانش      
  :آيد دست مي تر به دقيق

  شاعر يديناام ـ خفقان ـ گرانيد كمك به شاعر يدواريام ـ مردم يديناام و ترس

  
  سهراب سپهري برمبناي نظرية ريفاتر و پيامي در راهبررسي شعر . 4

 و پيامي در راه
  روزي

  .خواهم آمد، و پيامي خواهم آورد
  .ها، نور خواهم ريخت در رگ

  سيب! اي سبدهاتان پر خواب: و صدا خواهم در داد
  .آوردم، سيب سرخ خورشيد

  .خواهم آمد، گل ياسي به گدا خواهم داد
  .بخشيدزن زيباي جذامي را، گوشواري ديگر خواهم 

  !چه تماشا دارد باغ: كور را خواهم گفت
  ها را خواهم گشت، جار گردي خواهم شد، كوچه دوره

  .شبنم  آي شبنم، شبنم، :خواهم زد
  راستي را، شب تاريكي است،: رهگذاري خواهد گفت
  .كهكشاني خواهم دادش
  پاست، دب اكبر را بر گردن او روي پل دختركي بي

  .خواهم آويخت
  .ها خواهم برچيد از لبهرچه دشنام، 

  .هرچه ديوار، از جا خواهم بركند
  !كارواني آمد بارش لبخند: رهزنان را خواهم گفت
  .ابر را، پاره خواهم كرد

  ها را با  من گره خواهم زد، چشمان را با خورشيد، دل
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  .ها را با باد ها را با آب، شاخه عشق، سايه
  ها زنجره ةهم خواهم پيوست، خواب كودك را با زمزم هو ب

  .ها، به هوا خواهم برد بادبادك
  ها، آب خواهم داد گلدان

  پيش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم آمد
  خواهم ريخت

  .مادياني تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد
  .هايش را خواهم زد خر فرتوتي در راه، من مگس

  .خواهم آمد سر هر ديواري، ميخكي خواهم كاشت
  .شعري خواهم خوانداي  پاي هر پنجره

  .هر كالغي را، كاجي خواهم داد
  !چه شكوهي دارد غوك: مار را خواهم گفت
  آشتي خواهم داد
  .آشنا خواهم كرد
  راه خواهم رفت
  .نور خواهم خورد

  )57: 1388سپهري، ( .دوست خواهم داشت

ــاي واقعــي شــعر را    در شــعر ســهراب، عناصــري غيردســتوري وجــود دارد كــه معن
سـيب  / سـبد پرخـواب  / ها ريختن هايي مانند نور در رگ عبارت. دهد ار ميالشعاع قر تحت

دب / دادن بـه رهگـذر   كهكشـان / زن زيباي جـذامي / گل ياس دادن به گدا/ سرخ خورشيد
/ چشم را بـه خورشـيد گـره زدن   / كارواني با بار لبخند/ پا آويختن اكبر بر گردن دختري بي

بـرد   تر مي سطح ظاهري شعر به سطحي عميق سطل شبنم، خواننده را از/ علف سبز نوازش
  .دارد و او را به تفسير و تأويل معناي ظاهري وامي

فـردش مـانع    بـه  هاي سبكي منحصـر  دليل ويژگي رسد شعر سهراب سپهري به نظر مي به
دليـل تنـوع دايـرة واژگـان و تلفيـق و       شـود؛ چراكـه بـه    بردن به انباشت مشخصـي مـي   پي

هـايي   توان معنابن مشخص و زيرشاخه راب، در اين شعر، نميهاي ابداعي سه سازي تركيب
پيدا كرد كه براساس ترادف به هم مرتبط شده باشند و بنـابراين انباشـت خاصـي بـراي آن     

  .قابل ترسيم نيست
شـود   از آنجا كه در انباشت بر روابط واژگاني و همساني مفاهيم همپايه بيشتر تأكيد مـي 
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تـوان تشـخيص    ها مي بندي انباشت ي متن را ازطريق دستههاي معناي و از سوي ديگر خوشه
هاي سبكي يك اثر بسيار مهم اسـت؛ بـه عبـارت     داد، بررسي و ترسيم آن در تبيين ويژگي

شود و امكان  تر مي هاي فكري شاعر نمايان هاي يك شعر، خوشه دادن انباشت ديگر، با نشان
. شـود  خاطب و خواننـده فـراهم مـي   تري از تفكرات شاعر و نويسنده براي م دريافت دقيق

بـه  . دهـد  معموالً هستة مركزي انباشت فكر مسلط و غالب شاعر را در يك شعر نشان مـي 
بنـابراين، بـا   . شـود  هاي واژگاني سبكي شعر بسيار توجه مـي  ويژه در بررسي اليه اين امر به

تـوان بـه    هـا مـي  هاي اشعار شاعران و مقايسه و تطبيق ميان اشعار و افكار آن بررسي انباشت
  .اي دست يافت هاي تازه دريافت

دهنـدة تمركـز موضـوعي و     توانـد نشـان   وجود يك يا چند انباشت در يك شـعر مـي  
دهنـدة عـدم تمركـز و     تواند نشان محوريت فكري غالبي باشد و درمقابل، نبود انباشت مي

نيـز مهـم    اين امر، در انتقال اغراض و اهداف شعر به مخاطـب . آشفتگي ذهن شاعر باشد
تـوان ضـمن انتقـال موفـق مفهـوم بـه مخاطـب، او را از         ها مي است؛ زيرا ازطريق انباشت

شود مخاطب موضـوعات   هاي فكري شاعر آگاه كرد ولي نبودن انباشت سبب مي سرشاخه
  .را يكسان و يكنواخت و بدون تقدم و تأخر و اهم و مهم بودن دريابد

شـده كـه اخـوان بـا محوريـت       معلـوم ت در دو شعر موردبحث نيز با بررسي انباشـ 
زمستان به واژگان و مفاهيمي متوسل شده اسـت كـه القاكننـدة فضـاي كلـي شـعر بـر        

مخاطب نيز در يـك  . هاي اصلي شعر در اين چرخه قرار گيرد مخاطب باشد و كليدواژه
جاي خوانش چنـدين بـارة شـعر،     تواند ارتباط بهتري با موضوع برقرار كند و به نگاه مي

دهنـدة وحـدت مضـموني و     باره به غرض اصلي شاعر پي ببرد؛ و ايـن امـر، نشـان    يك
  .موضوعي اين شعر اخوان است

شود خواننده در فضايي  شعر سهراب فاقد انباشت مشخصي است؛ و اين امر موجب مي
از ترديد و عدم انسجام فكري و محتوايي، به خوانش اين شعر روي آورد و درنهايت هم به 

اين امر از خصوصيات سبكي سـهراب  . و موضوع مسلط در شعر دست نيابدهستة مركزي 
سـازي و نـوآوري در    دليل تنوع واژگان و ابـداع در تركيـب   همچنين در اين شعر، به. است

توان دست يافت، بايد گفت در شعر سهراب، جـاي مفـاهيم    زبان، به انباشت مشخصي نمي
  .كرده است همسان و همپايه را عواطف و احساسات پرشور پر

توان دست يافت كه هستة آنها  در شعر سپهري، به دو منظومة توصيفي تقريباً متقابل مي
  .»ها توسط شاعر رفع كاستي«و » زشتي و كاستي در جامعه«اند از  عبارت
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ميـدي  ااخـوان، نا  زمسـتان در : شود در هر دو قطعه، وضعيت جامعه و مردم آن بيان مي
شود؛ و در شعر سهراب، وجـود   مردم و اميدواري شاعر به تغيير وضعيت جامعه ترسيم مي

  .شود كردن آنها ديده مي كاستي و زشتي در جامعه و اهتمام شاعر در برطرف
دادن يـك شـيوة تحليـل     كه مالحظه شد، در اين مقاله قصد نويسنده بيشتر نشـان   چنان

هاي تحليلـي ديگـر باشـد ولـي       مكن است نتيجة آن، مشابه روششناسي است كه م نشانه
هاي   هاي اخير بسيار در غرب به آن توجه شده، در تحليل  شناسي كه در دهه خوانش نشانه

از سـوي ديگـر، بـا دقـت در     . شعري محققان زبان و ادبيات فارسي مغفـول مانـده اسـت   
شود كه در غالـب   است، معلوم ميدست داده شده  هايي كه از دو شعر موردبحث به  تحليل

   هـاي اجتمـاعي دو اثـر توجـه شـده و نگـرش       هاي معنايي، بالغـي و زمينـه    آنها به حيطه
هـاي    يـك از تحليـل   ـــ در هـيچ   اي كه در مقالة حاضر آمده است ــ به شيوه شناسي نشانه

  .شود پيشين ديده نمي
هاي ديگر دربارة   آن با تحليل دادن تفاوت نگرش براي تبيين جايگاه مقالة حاضر و نشان

  : شود شده بررسي و مقايسه مي هاي انجام  دو شعر موردبحث، در اينجا تحليل
 هاي زبـاني  ، ويژگي)113 -  75: 1389خسروي، ( »زمستاننقد فرماليستي شعرِ «در مقالة 

) 107ص ( و گزارش شعر) 102ص ( ، موسيقي شعر)92ص ( هاي بالغي ، جنبه)81ص (
نگر توصيف و توضيح داده شده و نويسندة مقالـه،   اين موضوعات به شيوة جزئيبررسي و 

  :چنين بيان كرده است زمستانهاي خود را دربارة شعر  يافته
است كه » زمستان«و مشهورترين شعر اين دفتر نيز  زمستان ،مشهورترين دفتر شعري اخوان

) مفاعيلن(و در بحر هزج ) نيمايي( زمستان در قالب آزاد. است در اين نوشتار بررسي شده
از . بيروني و دروني است و از رديف نيز برخوردار است ةداراي دو قافي. سروده شده است

آرايي، تناسـب و تكـرار     توجه به موسيقي شعر است كه ازطريق واج ،هاي آن  ديگر ويژگي
استعاره  كنايه، بسيار غني است و نزديك به سي تشبيه، ،ازلحاظ تصويري .ايجاد شده است

در آن نمود  ــ هاي سبك شخصي اخوان است  كه از ويژگيــ  آركائيسم زباني. و نماد دارد
چنـدين  . شود  گرايي واژگاني و نحوي در آن ديده مي بيش از سي مورد باستان. بارزي دارد

  )75ص ( .آن وجود دارد اي نيز در  تركيب نو و چند اصطالح محاوره

از منظـر نظريـة    زمسـتان نقد شـعر  «نقد شده،  زمستانآن، شعر مقالة ديگري كه در 
در اين مقاله، نويسـنده ضـمن بيـان ديـدگاه ژاك     . حسين پاينده است» روانكاوي الكان

الكان فرانسوي دربارة رشد رواني سوژه و ساحت خيالي، مرحلة آينده، فقدان، سـاحت  
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خوان را از اين منظر بررسي حيث واقعيت، شعر اباالخره نمادين، ابژة ديگريِ كوچك و 
بـه اعتقـاد   . هاي آن، نگرش شاعر را تبيـين كـرده اسـت    و قرائت كرده و با بيان استعاره

  :نويسندة مقاله
ناشدني بين ساحت نمادين و سـاحت خيـالي    ، بازنمايي نمادين تعارضي حلزمستانشعر 
در كشـاكش زيسـتن در   ، )يا تسامحاً شاعر( شنويم اي كه شعر را از زبان او مي سوژه. است

صداي گويندة اين شـعر،  ... جامعه، حكايت از بيگانگي آحاد مردم نسبت به يكديگر دارد 
توانـد ازطريـق    تابد و نمي ستيزي است كه بيگانگي را برنمي افتاده و عرف صداي سوژة تك

 اعتنا به درد و رنج همنوعان، الگوهاي گفتماني تعامل اجتماعي شدن با جماعت بي همرنگ
  )39: 1388پاينده، ( .را بازتوليد كند

شـكيب و   خسـروي ( »اخـوان ثالـث   زمستانديالكتيك شكل و محتوا در شعر «مقالة 
اخـوان   زمسـتان ، از ديگر مقاالتي است كه در آن، بـه شـعر   )98 - 77: 1391نيا،  جوادي

 زمسـتان هاي كمتر آشـنا در نظـام صـوري شـعر      در اين مقاله، اشارت. توجه شده است
اي دربـارة اخـوان و آثـارش بيـان و سـپس بـه رويكـرد         ابتدا مقدمه. رسي شده استبر

نويسـندگان، ايـن شـعر را    . عنوان روش كار اشاره شده است گرايي و فرماليسم به شكل
دانند و براي ساختار و شـكل   تقليدي از موضوع و واقعيت اجتماعي روزگار شاعر نمي

  :اند آن اهميت بيشتري قائل
اخوان در مضمون و پيام تكـراري آن نيسـت،    زمستانرسد راز موفقيت شعر  نظر مي به

هـايي چـون    مؤلفـه . شده در ساختمان اين شعر اسـت  بلكه در شكل و ترفندهاي تعبيه
نمايي عينيت و ذهنيت و وحدت انديشه و احساس، ديالكتيك پـذيرش و انكـار،    برهم

تـرين عـواملي    ، از مهم... ق وپذيري خال هاي هنري، پايان سازي غناي موسيقي، همسان
 .انـد  هستند كه باعث تصعيد اين شعر در سطحي بـاالتر از ديگـر اشـعار اخـوان شـده     

  )77همان، ص (
شــناختي  تأويــل نشــانه«، مقالــة زمســتانيكــي ديگــر از آثــار منتشرشــده دربــارة شــعر 

در اين مقاله، پـس از  . است) 20 -  5: 1384انوشيرواني، ( »ساختارگراي شعر زمستان اخوان
شناسي بحث شده است و سپس به تعريفي كه سوسور  اي بسيار مختصر، دربارة نشانه مقدمه

وارة ارتبـاطي   اند، توجه شده است، و آنگاه با اشـاره بـه طـرح    ارائه داده» نشانه«و پيرس از 
در  هاي حسي، سرخي، تاريكي و چـراغ  ياكوبسن، كاربرد عناصري چون سرما، ترسا، نشانه

در سـه دسـته    زمسـتان در اين مقاله، توصيفات شـعر  . توضيح داده شده است زمستانشعر 
  :مجزا شده است
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توصـيف سـرماي   . 1: را به سه دسـته تقسـيم كـرد    زمستانتوان توصيفات شعر  درواقع مي
 توصيف پير ترساي ميكده. 3، )فرستندة پيام( توصيف حاالت راوي شعر. 2، )پيام( زمستان

  )17همان، ص ( ).يامگيرندة پ(
ارائه شده است، بيشتر از شعر  زمستانهايي كه دربارة شعر   شود، تحليل  كه ديده مي چنان

  .سپهري تنوع دارد
رمانتيسم در آثـار جبـران خليـل جبـران و     «توان به مقالة  مي و پيامي در راهدربارة شعر 
اين مقاله، ضمن بررسـي   در. اشاره كرد) 220 -  191: 2009سيدي و بهنا، ( »سهراب سپهري

در شـعر   ... اصول رمانتيسم در شعر دو شاعر، موضوعاتي نظير آزادي، فرديت، و هيجان و
اشـاره شـده    و پيـامي در راه گرايي و طبيعت، به شعر  در بخش انسان. آنها تبيين شده است

  :است؛ كه به اعتقاد نويسندگان
دارد و  يستيو اومان يه هم خاستگاه انساناشعار سهراب ك نيتر  فيلط و نيتر  يانسان از يكي

شـعر، در   نيـ او در ا. است راه در ياميپ واست، شعر  افتهي يدر آن تبلور خاص عتيهم طب
موعـود   انسيسوشـ  كيو  ييماورا يروين كيانسان برتر،  كي ،يمصلح اجتماع كينقش 
  )206 صهمان، ( .كند  يم يجار يراو زبان بر را يمتعال ييها  وعده و شود  يمظاهر 

نيـز نويسـنده بيشـتر بـه عواطـف و      ) 1371معصومي همـداني،  ( پيامي در راهدر كتاب 
  :شناسانة شعر او توجه كرده است احساسات سپهري و زمينة روان

بينيم، دليلش آن نيست كه او خود مـرد رنـج و     اگر شعر سپهري را خالي از درد و رنج مي
صل غلبه بر رنجي است كه برده است و اين غلبه اهل درد نيست؛ برعكس، هر شعر او حا

  )95همان، ص ( .بردن به اين است كه رنج، زادة ناهماهنگي است از راه پي

تـوان بـه     هايي كه دربارة دو شعر موردبحث ارائه شد، بهتر مـي   اكنون، با دقت در تحليل
اله، هم شيوة تحليل در اين مق: تمايز روش تحليل و دستاوردهاي مقالة حاضر با آنها پي برد

شناسي تازه است و هم دستاوردهايي كه براساس الگوي ريفاتر تبيين شده، نـو و نيـز    نشانه
  .هاي پيشين است  متفاوت از دستاورد تحليل

شده دربارة دو شـعر موردبحـث، در مقالـة     هاي ارائه  از سوي ديگر، در مقايسه با تحليل
  :آنها تأكيد بيشتري كردتوان به نكات زير توجه و بر  حاضر مي

شناسي ريفاتر در نوع خـود   تطبيق و تحليل دو شعر موردبحث با روش تحليل نشانه. 1
به معرفي ديدگاه ريفاتر، تبيين عناصر غيردسـتوري، انباشـت، معنـابن، منظومـة     ( تازه است

  ).توصيفي، هيپوگرام و ماتريس ساختاري دو شعر توجه شود
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في شده است كه درطي آن، ضمن تبيين معنا، دربارة شبكة خوانشي در اين مقاله معر. 2
مند و داراي طـرح، خواننـده در     شود و با نگاهي نظام هاي شعر نيز بحث مي  مند داللت  نظام

هـا، تأكيـد بـر      به عبارت ديگر، در كانون اين نوع تحليل( شود قرائت و تفسير پيش برده مي
جاي  دريافت عناصر متن و تأكيد بر گيرندة پيام به هاي او در  توانش ادبي خواننده و ظرفيت

  ؛)خود پيام مشهود است
گرايانة   شناسانه و نگاه كل هاي پيشين، در رويكرد نشانه  مميزة اين تحليل با تحليل وجه. 3

نگرانه به آنها توجـه شـده     تك سطرهاي شعر، از افقي جامع جاي بررسي تك آن است كه به
  ؛)هاي پيشين مغفول مانده بود  يلكه غالباً در تحل( است
هاي شاعر براي ارائة غيرمستقيم معنا بوده است كه با   هدف ديگر مقاله، كشف تكنيك. 4

توجه به ارتباط پنهاني و دروني عناصر متن با يكديگر دريافت و به كشف پيكـرة واحـد و   
  شود؛  منجر مي) هيپوگرام و ماتريس ساختاري( وحدت ذاتي شعر

و هاي مشخصي وجـود دارد ولـي شـعر      ، انباشتزمستانه ديده شد، در شعر ك چنان. 5
موضــوعي كــه فقــط بــا اســتفاده از روش ( اي اســت فاقــد چنــين مشخصــه پيــامي در راه

هـاي ديگـر تحليـل     توان به آن دست يافـت و در روش  شده در مقالة حاضر مي كارگرفته به
  ).ممكن است مغفول بماند

ـــ كـه بـا     آمده در مقالة حاضر دست د، بايد گفت كه نتيجة بهبا توجه به آنچه عنوان ش
هاي پيشـين بيـان     يك از تحليل ــ در هيچ شناسي ريفاتر ارائه شده گيري از روش نشانه بهره

قالب هيپوگرام  اي در  هاي نسبتاً تازه  توان به داللت نشده است؛ همچنين، در اين خوانش مي
مند و داراي طـرح اسـت و     منتج از الگو و روشي نظامو ماتريس ساختاري دست يافت كه 

  .كند وار اقناع مي گونه و رياضي خواننده را در عمل خوانش با ذهنيتي فرمول
  
  گيري نتيجه
شناسي ريفاتر، ضمن توجه بـه جوانـب مختلـف     كه در مقاله ديده شد، در نظرية نشانه چنان

ــ برخي از  هيپوگرام و ماتريس ساختاريــ يعني انباشت، منظومة توصيفي،  ساختاري شعر
هايي كه در پس معناي  شود و انسجام و طرح فكري و داللت زواياي پنهان اشعار هويدا مي

  .ظاهري شعر نهفته، با اين الگو قابل تبيين است
، »شاعر« يفيتوص ةو منظوم» زمستان« يها به انباشت توان يم زياخوان ن زمستانشعر  در
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آن، بـه   يهـا  پـوگرام يه نييو پس از تب ديرس »رونق يب عتيطب«، و »جامعه يديترس و ناام«
 ــ  خفقـان  ــ  گـران يد كمـك  به شاعر يدواريام ـ مردم يديترس و ناام« يساختار سيماتر
  .كرد اشاره »شاعر يديناام

در شعر سهراب سپهري هم پس از بررسي عناصر غيردستوري، با توجه به سبك شعري 
زشـتي و كاسـتي   «هـاي   نشد؛ منظومة توصيفي اين شعر نيز با هسته او، انباشت خاصي پيدا

تبيين شد؛ و درنهايت، پس از بررسي هيپـوگرام آن،  » ها توسط شاعر رفع كاستي«و » جامعه
زشتي و كاسـتي در   ـ آشتي و دوستي آوردن و رفع كاستي توسط شاعر«ماتريس ساختاريِ 

  .ترسيم شد» برقرارشدن كمال و زيبايي در جامعه ـ جامعه
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