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چکیده
روند، هاي مختلف نقد که در مطالعات ادبی به کار میاز میان شیوه

ها ي است که از رهگذر آن به رمزگشایی نشانهشناسی ساختارگرا شیوهنشانه
- و انسجام ساختاري متن دست میهاآنو جانشینی بین نشینیهمو روابط 

انداز شاعران معاصر است که چشمترینبزرگهوشنگ ابتهاج از . یابیم
» ارغوان«شعر . گسترده و گوناگون شعرش نشان از تخیل پویاي وي دارد

را مناسب زمان کرده و هاآندرآمیخته است که هایینشانهووي با نمادها 
ي گذارد و حس و عاطفهمنویات قلبی شاعر را به شکلی مؤثّر به نمایش می

اي ، غناي اجتماعی ویژه»ارغوان«ها در شعر نشانه. انگیزدخواننده را برمی
ایت از زمانه در جهت و شکتنگیدلیابند و همراه با تصاویري آکنده از می

میزان کارآیی روش . است، در حرکتندگراییآرمانالقاي پیام اصلی شعر که 
هاي ادبی، ضمن انتخاب شعر ارغوان گرا در بررسیشناسی ساختارنشانه

.هوشنگ ابتهاج، بحث اصلی در این پژوهش است
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The Semiotic Analysis of the Poem
«Arghavan« of Hushang Ebtehaj; A

structuralist Approach

Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum3
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Among different methods of criticism applied in
literary studies, structuralist semiotics is a method
which seeks to decode the signs and the
syntagmatic and paradigmatic relations between
them and explore the structural cohesion of the
text. Hushang Ebtehaj is one of the greatest
contemporary poets, whose multivalent and vast
perspective in poetry is indicative of his dynamic
imagination. His poem “Arghavan” is replete with
symbols and signs which have made it compatible
with the era, effectively displaying the infelt
motives of the poet while provoking the emotions
of the readership. Heavily loaded with nostalgic
imageries and complaint about the era, the signs in
the poem “Arghavan” are socially enriched and
move toward the poet’s main theme i.e. idealism.
The present study mainly aims at the efficiency of
structuralist semiotics as a method of literary
criticism while focusing on Ebtehaj’s poem
“Arghavan”.
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مقدمه. 1

هایی جدي براي بررسی صد سال است که کوششنزدیک به 
مند آثار ادبی و شناخت این متون در چارچوب علمی و نظام

.نظریات و رویکردهاي گوناگون نقد ادبی صورت گرفته است
ها پیش از این تاریخ نیز در آثار فیلسوفانی ها که سالاین تالش

رد که از نخستین خوچون افالطون و ارسطو به چشم می
اند، اما علمی پرداختهکسانی هستند که به نقد ادبی به شیوه

هاي فقط بعد از ظهور مکتب فرمالیسم روسی بود که دیدگاه
تري از جمله ساختارگرایی و پساساختارگرایی مطرح متنوع
هر یک از این مکاتب معیارهایی خاص براي ارزیابی . شدند

شمیسا بر این باور است که بر اساس . متون ادبی به کارگرفتند
نقد فرمالیستی روسی در بررسی هر اثر ادبی باید تکیه بر فرم 

در نقد . شودگرفته نمینظرباشد و محتواي متن در) شکل(
ساختارگرایانه نیز مبناي تجزیه و تحلیل متن ساخت آن است 

در نهایت پساساختگرایان به عرصه . نه محتوا و معناي آن
ه متن در نظر آنان گفتمانی است که معنی آن به آمدند ک
هاي شود، بلکه تمام ساختهاي مکالمه محدود نمیقسمت

). 185و147،177: 1378شمیسا،(گیردمیکالمی را دربر
بنابراین در طول تاریخ نقد ادبی شاهد ظهور و افول مکاتب و 

- نظریات ادبی گوناگون هستیم، به دلیل اینکه هیچ مکتبی نمی

کند که در مورد ادبیات و نقد ادبی حرف آخر را زده تواند ادعا
هاي گوناگون در سیر نظریه گیريعالوه بر این، موضع. است

.  رسدپردازي امري طبیعی به نظر می
هایی در نقد ادبی است که رهیافتشناسی نیز در زمرهنشانه

ا در خلق معنهبراي کاربرد در این حوزه و کاوش درباره شیو
مکاریک در دانشنامه.خور توجهی داردمتون ادبی، قابلیت در

: کندشناسی را چنین تعریف میههاي ادبی معاصر نشاننظریه
مند همه عواملی است که در تولید و نظامشناسی مطالعهنشانه«

مکاریک،(»ها یا در فرایند داللت شرکت دارندتفسیر نشانه
شناسی را علمی رگیرو نشانهیپی.)ترجمه مهاجر1384:326

ها ، ها، رمزگاناي نظیر زبانهاي نشانهنظامداند که به مطالعهمی
.)نبويترجمه1380:13گیرو،(دپردازنظام عالمتی و غیره می

شناسی به عنوان روشی هدف این پژوهش، آشنایی با نشانه
ر اي از شعشناختی نمونهبراي بررسی متون ادبی و تحلیل نشانه

داد . استگراییساختمعاصر است؛ و مبناي این تفکر مکتب 
گراساختشناسان، در واقع بسیاري از نشانهمعتقد است که 

تنها یک متن است و ساختارگرایان هستند و هر اثر ادبی از دید 
کنند که این متن ادبی را جهانی خودکفا و مستقل تعریف می

لمات و جمالت متن هاي آن از دل مناسبات کمعنی و داللت
کندهایی درهمین جهان ارجاع میشود و به مدلولاستخراج می

).483:1385داد،(
- در بخش اول این پژوهش، ضمن اشاره به پیشینه نشانه

شناسی و شناسی شعر و نیز نشانهشناسی، درباره نشانه
است؛ در بخش دوم، به معرفی هوشنگ رفتهساختارگرایی سخن

نمادپردازـ وـ شاعر معاصر آرمانگرا» سایه « ابتهاج معروف به 
وي با اتخاذ » ارغوان«وي پرداخته شده و در ادامه شعر و آثار 

اي عینی از خواهد شد، تا نمونهشناختی بررسیرهیافت نشانه
.دست آیداز این منظر بهنقد شعر

شناسی نشانهپیشینه. 2
فردینان لوییشناسی به معناي امروزي توسط علم نشانه

منطقو چارلز سندرس پیرس سوئیسیدوسوسور زبان شناس 
این . استشدهگذاريپایهدر اوایل قرن بیستم آمریکاییدان

پا به این عرصه گذاشتند اما دو دانشمند تقریباً همزمان با هم 
در ادامه به . اندشناسی ارائه دادهالگوهاي متفاوتی درباره نشانه

دو . پردازیمهر یک میهايدیدگاهشرح مختصري از 
که هر دو در گذشته semiologyو semioticsاصطالح

شناسی بودند، به ترتیب توسط پیرس و سوسور به معنی نشانه
اما امروزه در برخی منابع جدید معناشناسی، . شدندگرفتهکاربه

- نظرگرفتهمعناشناسی در-را معادل نشانهsemioticsواژه 

شوند و معنا ها در ارتباط با هم داراي معنی مینهاند، یعنی نشا
شعیري و وفایی در این باره . از این جنبه ماهیت سیال دارد

معناشناسی یعنی براي نشانه روح قائل شدن، -نشانه«: گویندمی
سیر کردن، نشانه را پدیداري هاآنفرازبرها و نشانهپسدر

ودن، و باالخره نشانه و دانستن و در شرایط فرایندي مطالعه نم
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را با یکدیگر در همکنشی هاآنمعنا را سیال دانستن و پیوسته 
و به همین ترتیب، معنا را جریانی پویا، متحول، .کردنتلقی

»ناپایدار، منعطف، تغیرپذیر، سیال، متعالی یا متنازل دانستن
).4:1388وفایی،شعیري،(

-معتقد است، نشانهسوسور : نشانه از دیدگاه سوسور.2-1

اند ها از چه تشکیل یافتهآموخت که نشانهشناسی به ما خواهد
شناسی را بخشی از حاکم است و زبانهاآنو چه قوانینی بر 

هر نشانه زبانی را به دو بخش دال او  . این دانش کلی می داند
از دید سوسور، نشانه حاصل انطباق . کندو مدلول تقسیم می

نشانه همیشه دو رو . عنی دال و مدلول استاین دو عنصر، ی
دال بدون مدلول، یا به عبارتی دالی که به هیچ مفهومی . دارد

داللت نکند، صدایی گنگ بیش نیست و مدلولی که هیچ دالی 
براي داللت آن وجود نداشته باشد، امکان ندارد و قابل دریافت 

است که صدا و اندیشه کردهسوسور تاکید. وشناخت نیست
درست مانند دو روي یک برگ کاغذ از هم ) دال و مدلول(

).1390:13سجودي، ( جدایی ناپذیرند
سوسور که بنیانگذار مکتب ساختگراي اروپایی است، در 

هاي هاي ساختگرایانه خود بر روابط ساختاري و  تقابلتحلیل
و جانشینی، مطالعه همزمانی نشینیهمدو گانه، از جمله روابط 

در ادامه به . کندو تمایز بین زبان و گفتار تاکید میو درزمانی 
پردازیم که در و جانشینی مینشینیهمتوضیح تقابل روابط 

شناسی ساختگراي سوسور اهمیتی خاص دارد و نیز نظریه زبان
. استگراییساختي اساس کار در تحلیل متون به شیوه

رابطه «:دگویصفوي درباره این دو رابطه به نقل از سوسور می
ي موجود میان واحدهایی است که در دراصل رابطهنشینیهم

گیرند و واحدي را از سطح باالتر ترکیب با یکدیگر قرار می
ي موجود ي جانشینی نیز در اصل رابطهرابطه. دهندتشکیل می

شوند رود که به جاي هم انتخاب میشمار میمیان واحدهایی به
: 1379صفوي،(»آورندمیرا پدیدايو در همان سطح واحد تازه

سجودي تحلیل خود را از نظریات  سوسور راجع به این ). 21
کند که سوسور در هنگام سخن گفتن از روابط اینگونه بیان می

را متعلق به سطح هاآنروابط همنشین در زبان به صراحت 
داند و بر توالی زمان که فقط در عینیت گفتار قابل گفتار می

و در مورد روابط جانشینی سوسور . کنداشاره میطرح است،
به وضوح معتقد است که خارج از چارچوب گفتاراند، امتداد 

نیست، جایشان در مغز است و هاآنخطّی یا زمانی تکیه گاه 
- اند، و در یک کالم متعلق به عرصه زباندرونی

).49: 1390سجودي،(اند
ر که نشانه را بر خالف سوسو: نشانه از دیدگاه پیرس. 2-2

داند، کارکرد ارتباطی متشکل از دو بخش دال و مدلول می
: متشکل از سه بخش است) 1914(نشانه از دیدگاه پیرس 

.گیردشکلی است که نشانه به خود می: 1نمود-1
.آیدمعنایی است که از نشانه بدست می: 2تفسیر-2
.کندچیزي که نشانه به آن داللت می: 3موضوع-3

توان گفت تابلوي ورود ممنوع بندي پیرس، میقسیمطبق ت
که در ابتداي یک خیابان یک طرفه قرار دارد، نمود است و 
تفسیر این نمود آن است که افراد به این خیابان وارد نشوند، و 

در نتیجه . موضوع آن وارد نشدن افراد به آن خیابان است
-خص میبندي پیرس و سوسور از نشانه مشمقایسه بین تقسیم

شود که نمود پیرس مطابق با دال در مدل سوسور است و 
و در این بین فقط .تفسیر آن نیز به مدلول سوسور شباهت دارد

بندي که طبقه.موضوع است که سوسور به آن نپرداخته است
اي در طور گستردهدهد، بهپیرس از انواع نشانه ارائه می

چنانکه سعید ابراز . دشوشناختی به آن ارجاع میمطالعات نشانه
حسب روابط متفاوت میان دال و ها را بردارد، پیرس نشانهمی

: کندمدلول به سه نوع تقسیم می
که بواسطه آن رابطه بین دال و مدلول مشابهت : شمایل-1

. است مانند شباهت بین تصویر شخص و خود شخص
اي است بر مبناي رابطه علت و معلولی مثل نشانه: نمایه-2
. که نشانه آتش استدود 
که رابطه بین دال و مدلول قراردادي است مانند : نماد-3

کنند کاربرد نمادهایی که بر درجات نظامی داللت می
).5:2009سعید،(

1 representmen
2 interpretant
3 object
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توان دریافت که  قلمرو کار با توجه به آنچه گفته شد، می
هاي قراردادي است که هیچ رابطه ذاتی شناس مطالعه نشانهزبان

هاي خود ندارند و وي باید در پی توجیهی مدلولیا طبیعی با 
از دیدگاه . ها باشدبراي آشکار ساختن ارتباط بین این نشانه

شان، نماد به هاي زبان به دلیل ماهیت قرارداديصفوي، نشانه
که در » شرشر«یا » بمب«هایی مثل البته واژه.آیندحساب می

شوند، زیرا تلقی میشوند، شمایل نامیده میآوانامزبان شناسی 
به این . شان نوعی شباهت وجود داردمیان صورت و معنی

اي از نمادها و تعداد ترتیب، هر زبان طبیعی داراي مجموعه
هایی را محدودي شمایل است که تنها بخشی از کل نشانه

به . شناسی مطالعه شونددهند که قرار است در نشانهتشکیل می
شناسی بخشی از تقد بود، زبانهمین دلیل است که سوسور مع

در نهایت امروزه ). 1386:17صفوي،(شناسی استنشانه
ي آراي به عالوهاین دو اندیشمندهاي ترکیبی از نظریه

شناسی را نه، علم نشا... ، اکو و اندیشمندانی چون بارت، گیرو
. شکل داده است

شناسی شعرنشانه. 3
بپردازیم، الزم است شناسی شعرپیش از آنکه به نشانه

تعاریف . مختصري به تعریف شعر و زبان خاص آن اشاره کنیم
. استشدهمختلف درباره شعر ارائههايیدگاهدمتعددي از 

اي شعر حادثه«: کندکدکنی شعر را چنین تعریف میشفیعی
دهد و در حقیقت گوینده شعر با است که در زبان روي می
دهد که خواننده، میان زبان جام میشعر خود، عملی در زبان ان

» کندشعري او و زبان روزمره و عادي، تمایزي احساس می
پور درباره تفاوت زبان گفتار و علی). 1368:3کدکنی، شفیعی(

در زبان گفتار هر واژه مفهومی خاص دارد «: گویدزبان شعر می
اما زبان . و محدوده حیات آن در چارچوب همان معناست

کند،  جریانی است بان رمز است، در سطح حرکت نمیشعر، ز
» ابهام دارد و راز حیات آن در مبهم بودن آن است. در اعماق

ها حاکی از آن است که این نقل قول).25: 1378علی پور، (
ها زبان شاعر با شکستن برخی هنجارها و فراتر رفتن از معیار

ز منظر ادبی به تعاریفی نظیر این صرفاً ا. کندشعر را خلق  می

شناختی را مورد هاي ساختاري و زباناند و جنبهشعر نگریسته
شناختی شعر را اگر بخواهیم از نظر زبان. اندتوجه قرار نداده

هاي موجود بررسی کنیم، بهتر است به مطالعه وبررسی نشانه
-زیرا در شعر معناها به صورت نماد و نشانه.در آن بپردازیم

توان به میهاآنکه از طریق تعبیر و تفسیر آیند هایی درمی
شعر «: که احمدي معتقد استچنان. بردعمق معناي شعر پی

. کندهایی دارد که از ما پنهان میگر است، و همواره حرفپنهان
معنا یا معناهاي پنهان شعر، مواردي مادي نیستند که یکبار و 

اهاي اي راهنمایی به معنگونه. براي همیشه کشف شوند
-یابیم ، نوع موارد دیگر را میدستهاآندیگرندکه چون به 

).204: 1371احمدي، (» یابیم
اند که زبان گفتار و زبان شعر با یکدیگر متفاوتبه دلیل این

- می. شناختی خاص خود را دارندهر یک نظام مستقل نشانه

هایی دلبخواهی و قراردادي هاي زبانی، نشانهدانیم که نشانه
اما به اعتقاد . شوندد که براي انتقال پیام بکار گرفته میهستن
، )و نه آوایی(هاي معنایی هاي شعري، نشانهشناس نشانهحق

و عمدتاً غیر قراردادي هستند که براي ) ونه دلبخواهی(انگیخته 
هایی با داشتن چنین نشانه. آیندپیام به کار می) ونه انتقال(القاي 

هایی خلق توانند فضاها و موقعیتایی میي القالعادهتوان فوق
ها قرار بگیرد، به خلق اي که در آن موقعیتکنند که هر خواننده

). 106: 1379حق شناس، ( پردازدپیامی نظیر پیام آفرینشگر می
هاي شعري به جهت القاي معانی، توان گفت که نشانهپس می
دارند که به زیرا مدلول ثابتی ن. هاي سوسوري متفاوتندبا نشانه

هایی هستند ها مرتبط باشند، بلکه دالاي  مشخص به دالگونه
به عبارت دیگر . هاي بسیاري داشته باشندتوانند مدلولکه می

در زبان شعر ، با اداي یک واژه عالوه بر معناي صریح آن، 
باشند، در ذهن تداعی مفاهیم دیگري که همان معانی ضمنی می

ابتهاج، معناي صریح » ارغوان«ر شعر مثال دبه طور.شودمی
است و معناي ) یا نامی زنانه(اسم نوعی درخت ارغوانيواژه

هاي این هر کس که با ویژگی. استضمنی آن مقاوم بودن
ترین ترین و نامطلوبداند که در کم آبدرخت آشنا باشد می

ابتهاج .کند و مقاومت بسیاري در برابر گرما داردخاك رشد می
اي عنوان نماد و نشانهه تبحري خاص از نام این درخت ببا 
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هاي روزگار است که اشاره به حوادث و سختیاستفاده کرده
شناسان در بررسی توان گفت که نشانهبه طور کلی می.دارد

. ها و معانی ضمنی هستندشعر به دنبال کشف نشانه

شناسی و ساختارگرایینشانه. 4
ناسانه نقد ادبی، مکتب ساختارگرایی یکی از مکاتب زبانش

ساخت، «: کندرا چنین تعریف میییگراساختصفوي .است
ي و جانشینی عناصر یک نظام در رابطهینینشهمروابط شبکه

متقابل با یکدیگر است که فقط محدود به زبان نیست و هر 
وي ). 21ص: 1379صفوي،(»شودنظام دیگري را شامل می

هاي عینی مثالییگراساختك بهتر تفکر براي شناخت و در
ها آورد که مناسب است این بخش را با یکی از این مثالمی

یا یکی . شودمان گم میپیراهنفرض کنید دکمه«.آغاز کنیم
شویم دوزیم، یا مجبور میمثل همان قبلی را به پیراهن مان می

ل با متقابهمان یک دکمه در رابطه. ها را عوض کنیمکل دکمه
ها، نظام دکمههاي آن پیراهن است و در کنار بقیهدیگر دکمه

بینی چنین نگرشی، نوعی جهان. آوردهاي آن را پدید میدکمه
با ذکر این مثال مشخص ). 22ص:همان( »استگراساخت

ما شناسی نیست بلکهمحدود به زبانییگراساختشود که می
در حوزه . فکّر درگیر هستیمروزمره به نوعی ما با این تبه طور

زبان نیز گرچه بعد از این مکتب، نظریات گوناگونی چون 
هاآنگشتاري و پساساختگرایی پدید آمدند، اما ـنظریه زایشی

نیز این واقعیت را قبول دارند که زبان نظامی است متشکل از 
چنانکه .متقابل دارندکه با یکدیگر رابطهعناصر و واحدهایی

: 1389به نقل از دبیرمقدم،،1982(ن رابطه بوگارسکیدر ای
- دارد که نظریه زایشی در حقیقت استمرار و ادامهابراز می) 33

باشد و بنابراین بجاست اگر گفته شود میییگراساختدهنده 
.هنوز رویکرد و تفکر مسلّط عصر ماستییگراساختکه 

ختگراي رومن یاکوبسن که در مکاتب فرمالیسم روسی و سا
گراساختشناسی است، بر اساس زبانپراگ نقش فعالی داشته

به تمایز بین نقشهاي مختلف زبانی و نقش شعري زبان  
وي از میان شش عاملی که براي هر ارتباط . استپرداخته

فرستنده، گیرنده، پیام، موضوع، مجراي (گیرد کالمی در نظر می

انی که خود پیام مورد بر این  باور است زم)ارتباطی و رمزگان
این . گیرد، نقش شعري زبان را مطرح خواهدکردتوجه قرار

ها، بردوگانگی بنیادین میان نقش با برجسته ساختن نشانه
، نقل 1989یاکوبسن،(افزاید میهاآنها و مصادیق نشانه

شناسی و اخوت درباره پیوند نشانه). 95ص:1380ازسجودي، 
متن ییگراساختطبق مکتب گوید کهساختارگرایی می

اي از رموز به وسیلههاست که همانند سلسلهاز نشانهمجموعه
شود و خواننده پس از رمزگشایی نویسنده به خواننده منتقل می

هاي فهمد و در دانستهها اطالعات منتقل شده را میاز این داده
این رو پیوسته میان نویسنده و از. گرددنویسنده سهیم می

: 1371اخوت، (واننده ارتباط دیالکتیکی تنگاتنگی وجود داردخ
توان دریافت که ارزش نشانه براساس این دیدگاه می). 186ص

قدرت در تحلیل ساختاري وابسته به متن است و تنها در متن
کند و فارغ از بررسی عناصر گري پیدا میمعنادهی و داللت

از ییگراساختهدف .پیرامون خود، قابل تعبیر و تفسیر نیست
که در مکتب ساختگراي آمریکایی مطرح نگاه یاکوبسن آنچنان

هاي تکراري نیست، بلکه باید این فقط پرداختن به واجاست،
امکان را پدپد آورد تا بتوان پیوندي را که میان صورت و معنی 

.کردوجود دارد، آشکار
اشاره اهآنهاي دوگانه سوسور که در بخش پیشینه به تقابل

که بطوري. شد، از نظر ساختگرایان نیز حائز اهمیت هستند
هاي زبانشناسی ساختگرایان اساس رویکرد خود را بر یافته

هاي دوگانه تقابل«: شمیسا نیز معتقد است. سوسور بنا نهادند
زیرا به نظر آنان . استییگراساختترین مفهوم در اساسی

زیبا و /خوب، زشت/بد: استاساسا تفکر انسانی بر این بنیاد 
»... سیاه /روز، سفید/شب: در طبیعت هم چنین است

). 182ص:1380شمیسا،(
شناسی هاي متعدد و سودمندي درباره نشانهتا کنون پژوهش

ادبی به صورت کتاب یا به صورت رساله و مقاله تدوین شده
هایی که در مورد نشانه شناختی اشعار از جمله پژوهش. است

توان به بررسی نشانه شناختی است، میانجام شدهکالسیک
عار نو نیز در زمینه اش.کرداشعار حافظ، نظامی و مولوي اشاره

شناختی آثار اخوان ثالث، شاملو، نیما مقاالتی درباره نشانه
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است که این پژوهش یوشیج و قیصر امین پور به چاپ رسیده
به دلیل اینکه تا کنون .استدر حد امکان از این آثار بهره گرفته

شناسی بر اشعار هوشنگ ابتهاج هیچ پژوهشی از منظر نشانه
نگارندگان بر آن شدند تا با بررسی نشانه است،انجام نشده

.شناختی شعر ارغوان، در این مسیر گام بردارند

شناسی شعر ارغواننشانه. 5
شناختی متون تا کنون الگوهاي متفاوتی براي تحلیل نشانه

است اما مناسب ترین الگویی که در شدهبکار گرفتهبی اد
آید، الگویی است که تحلیل شعر ارغوان کارآمد به نظر می

» شناسی شعر الفباي دردنشانه«در مقاله) 152: 1389(فرهنگی
هاي زیر بدست نشانهاین الگو از بررسی. از آن سود برده است

هاي مربوط نشانه-2؛هاي مربوط به خالق اثرنشانه-1: آیدمی
؛هاي مربوط به زمان و مکاننشانه-3؛به زیبایی شناسی کالم

هاي مربوط به نشانه-5؛هاي مربوط به فرمنشانه-4
.هاي نحويهنجارگریزي

:پردازیماینک قبل از تحلیل شعر، به مرور آن  می
شاخه همخون جدا مانده من ! ارغوان

آسمان تو چه رنگ است امروز؟
ست هوا؟تابیآف

یا گرفته ست هنوز؟
من در این گوشه که از دنیا بیرون است

آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست

آنچه می بینم دیوارست
آه، این سخت سیاه

آن چنان نزدیک است
کشماز سینه نفسکه چو برمی

گرداندنفسم را برمی
ره چنان بسته که پرواز نگه 

.ندمادر همین یک قدمی می
کورسویی ز چراغی رنجور

ستقصه پرداز شب ظلمانی

گیردنفسم می
.ستکه هوا هم اینجا زندانی
هر چه با من اینجاست

استرنگ رخ باخته
آفتابی هرگز 

گوشه چشمی هم
.استبر فراموشی این دخمه نینداخته

اندرین گوشه خاموش فراموش شده
کز دم سردش هر شمعی خاموش شده

ر خاطر منیاد رنگینی د
:انگیزدگریه می

ارغوانم آنجاست
ارغوانم تنهاست
گریدارغوانم دارد می

آلودچون دل من که چنین خون
.ریزدهر دم از دیده فرو می

!ارغوان
ست هر بار بهاراین چه رازي

آید؟با عزاي دل ما می
که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

وین چنین بر جگر سوختگان
.افزایدبر داغ میداغ 

!ارغوان، پنجه خونین زمین
دامن صبح بگیر

وزسواران خرامنده خورشید بپرس
گذرند؟کی براین دره غم می
!ارغوان، خوشه خون
بامدادان که کبوترها 

آغازند،بر لب پنجره باز سحر غلغله می
رنگ مراجان گل

برسر دست بگیر
به تماشاگه پرواز ببر
وازانآه، بشتاب که همپر
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.نگران غم همپروازند
!ارغوان، بیرق گلگون بهار

تو برافراشته باش
شعر خونبار منی 

یاد رنگین رفیقانم را
.بر زبان داشته باش

تو بخوان نغمه ناخوانده من
)175: 1385ابتهاج، ! (ارغوان، شاخه همخون جدامانده من

امیرهوشنگ ابتهاج  : هاي مربوط به خالق اثرنشانه. 5-1
ترین شاعران معاصر است یکی از برجسته» سایه«متخلّص به 

آزمایی که در دو عرصه شعر نو و سنّتی گام برداشته و به طبع
اگرچه سایه در زمینه شعر سنّتی معاصر بر قلّه . استپرداخته
توان است اما در آثار نو و نیمایی وي نیز اشعار مینشسته

و بیشتر، موضوعات درخورتوجه و تأمل بسیاري را یافت 
اجتماعی را در این قالب آورده و به مسائل روز اجتماع 

هاي برجسته شعر سایه به قول یکی از خصیصه. استپرداخته
زیبایی و سالمت و خوش آهنگی و بجا نشاندن «اخوان ثالث

الفاظ است و مهارتی که وي در بکاربردن مناسب و دلنشین 
به نقل از ساورسفلی، 1383:75اخوان ثالث، (»داردهاآن

ابتهاج در ابتدا با چاپ اولین دفتر شعر خود ). 177: 1387
که محتواي آن عاشقانه محض است، در » هانخستین نغمه«

اما با گذشت زمان که در شد،زمره شاعران رمانتیک قلمداد می
گیرد، پس از یک تحول فکري کوران حوادث اجتماعی قرار می

تماعی و سیاسی خود را در رده شاعران با سرودن اشعار اج
. آرمانگرا قرار میـدهد

شناسی خالق اثر می گوید که هر اثر مکاریک درباره نشانه
ادبی به طرق مختلف، خواه به صورت مستقیم و خواه به 
صورت مجازي، بر زندگی شاعر، ساختار شخصیتی او و محیط 

کندیاست داللت ماجتماعی که او در آن پرورش یافته
هایش از سایه در اشعار کهن و غزل). 293: 1384مکاریک، (

کرده که خواننده به تخلّص خود در ابیات پایانی استفاده می
اما در . استکردهمیهاي خالق اثر اشاره وسیله آن به نشانه

هاي دیگري هستند که نشانه»ارغوان«اشعار نوي او از جمله 
هاي سازد؛ واژهر رهنمون میخواننده را به شناخت خالق اث

هاي پرکاربردي چون شب، صبح، آفتاب، شمع، بهار ویژگی
ها برآمده از نگرش و این واژه. سازندفکري شاعر را نمایان می

سایه در . نوع نگاه پدیدآورنده اثر به دنیاي پیرامون خود است
گیرد این شعر رخدادهاي طبیعی را بصورت نمادهایی بکار می

.تردید به وقایع روز اشاره دارندکه بدون 

به اعتقاد «: هاي مربوط به زیبایی شناسی کالمنشانه. 5-2
هاي زیبایی شناختی، خود را از قید هر گونه گیرو، نشانه

آورد، این رهاند و معنا به بازنمایی روي میقراردادي می
. بخشدشناختی قدرت آفرینندگی میهاي زیباییویژگی به نشانه

انوشیروانی، (»کندها را ابداع میکسی است که نشانهشاعر
و سایه در این شعر از لحن مستقیم پرهیز دارد).14-15: 1384

در شعر .گیردسبک بیان غیرمستقیم و نمادین را پیش می
از .اندهاي بسیاري در مفهود نمادین بکار رفتهواژهارغوان
ادي است از که نماد تاریکی و ظلمت است، نم» شب«جمله 

دوران ظلم وستم که باید بوسیله نور از بین برود و همیشه نیز 
گیرد که نماد روشنایی است و خورشید در مقابل آن قرار می
در دو بند از شعر ارغوان . باشدنابود کننده جهل و تاریکی می

:این تقابل به زیبایی بیان شده است
کورسویی ز چراغی رنجور

ستقصه پرداز شب ظلمانی
گیرد نفسم می

.ستکه هوا هم اینجا زندانی
***

!ارغوان، پنجه خونین زمین
دامن صبح بگیر

وز سواران خرامنده خورشید بپرس
غم می گذرند؟کی براین دره

هاي کورسو و رنجور در مصرع اول بند اول کاربرد واژه
نشانه ناامیدي شاعر از حضور خورشید است که کمال نور و 

رخرنگهایی چون در بندهاي دیگر نیز دال. ستروشنایی ا
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وجود دارند که داللت ضمنی بر دخمهو فراموشیباخته، 
آسمانی به سرم «در بند دیگر، عباراتی نظیر . ناامیدي دارد

، »بینم دیوار استآنچه می/ از بهاران خبرم نیست/ نیست
هاي آن و تصویر ذهنی زیبا و کاملی از زندان و محدودیت

امیدي که نتیجه حضور در چنین مکانی است، ین حس ناهمچن
چنانکه در ذهن خواننده، تصویر زندان . دهدرا به دست می

. کندبندد و تمام احساسات شاعر را به مخاطب القا مینقش می
هاي سایه تصویر بسته و تنگ و تاریک بودن فضا را با نشانه

:آفریندآمیزي میاغراق
ستآن چه می بینم دیوار

آه، این سخت سیاه
آن چنان نزدیک است 

کشم از سینه نفسکه چو برمی
گرداندنفسم را بر می

ره چنان بسته که پرواز نگه
.مانددر همین یک قدمی می

آمیزي نشانه اغراق» که هوا هم اینجا زندانی است«عبارت 
براي بیان خفقان حاکم بر زندان است زیرا زندانی بودن براي 

ندار معنا دارد، اما شاعر هوا را که عامل اصلی موجود جا
من در این «در عبارات . بیندزندگی و حیات است، در بند می

بیرون ،»آسمانی به سرم نیست/ گوشه که از دنیا بیرون است
آمیز هاي اغراقنشانهآسمانی بر سر نداشتن و بودن از دنیا

ي خود هاهستند که داللت بر اسارت و دور بودن از آرمان
. دارد

در تحلیل متون ادبی روابط مفهومی بین واژگان و جمالت 
از نوع سحرو بامدادانرابطه . گیرندنیز مورد بررسی قرار می

و ارغوان، 2از نوع تقابل معناییگرفتهو آفتابی،1معناییهم
نیز که 4آییرابطه هم.هستند3از نوع رابطه جزءواژگیشاخه

است، بیش از هر رابطه دیگري در این یکی از روابط مفهومی 

1- synonymy
2- antonymy
3- meonymy
4- collocation

آیی در این شعر عبارتند هاي همزنجیره. خوردشعر به چشم می
: از

- 3؛دیوار، سخت، بسته-2؛آسمان، آفتابی، گرفته-1
بهار، -5؛سردشمع، خاموش، دم- 4؛کورسو، چراغ، شب

کبوتر، - 8؛بیرق، برافراشته-7؛صبح، خورشید-6؛پرستو
.پرواز

شود، ر سایه تکلّفی در بکاربردن صنایع ادبی دیده نمیدر شع
کالم سایه چنان زیبا و روان است که نیازي به تصنّع و بازي 

سایه در این شعر از صنایع ادبی چون تکرار، .با کلمات ندارد
گیرد که در تحلیل متون ادبی از بهره می... استعاره، مجاز و 

- اینک با ذکر مثال.آیندشناختی به شمار میهاي زیبایینشانه

:پردازیمها میهر یک از این آرایههایی به بررسی
آسمانی به سرم نیست
.از بهاران خبرم نیست

که معناي عدم وجود را می رساند، در این نیستتکرار فعل 
و در . جا شاعر را در رساندن مفهوم ناامیدي یاري کرده است

:جاي دیگر
ارغوانم آنجاست

استارغوانم تنه
ارغوانم دارد می گرید

شاعر دلبستگی خود را به دنیاي بیرون از ارغوانبا تکرار نام 
.دهدیماز زندان و آرمانهاي خود نشان 

هاي استعاره و یاکوبسن در یکی از مقاالت خود به قطب
پردازد که برگرفته از آراي سوسور در زمینه محور مجاز می

جانشینی را قطب وي محور . استینینشهمجانشینی و 
را با قطب  مجازي ینینشهمداند و محور ساختار استعاره می

به این ترتیب عملکرد قطب استعاري بر .دانددر ارتباط می
رابطه تشابه و عملکرد قطب مجاز بر رابطه مجاورت است

مهمترین استعاره موجود در این شعر نام ). 29: 1379صفوي، (
ي شاعر در خارج هامام دلبستگیاست که استعاره از تارغوان

. از دیوارهاي زندان و در زندگی عادي و دنیاي واقعی است
نوعی درخت است که در فصل بهار ارغوانکارکرد ارجاعی 

روید، اما بواسطه کارکرد ضمنی آن معانی متفاوتی در ذهن می
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از ارغواندر هر بند از شعر شاعر با ذکر نشانه . بنددنقش می
او با شاعر، قوي بودن، مقاوم بودن و سرخ بودن همراه بودن

، شاعر ارغوانهاي ضمنی با توجه به داللت. گویدوي سخن می
با مهارتی خاص در محور جانشینی از این نشانه بهره برده 

سخت «کار رفته در این شعر، عبارت یکی از مجازهاي به. است
ر ي صفت و موصوف است و داست که مجاز به عالقه» سیاه
در این عبارت بواسطه . استبا دیوار قرار گرفتهینینشهم

است، دیواریک بخش از توالی کالم که همان ینینشهمرابطه 
.استحذف شده

بندي در تقسیم: هاي مربوط به زمان و مکاننشانه. 5-3
هاي زمانی و مکانی در گروه پیرس از انواع نشانه ، نشانه

فیزیکی یا علّی به به طورگیرند که یاي قرار مهاي نمایهنشانه
توان مشاهده یا این رابطه را می. اندهایشان وابستهمدلول

از (ها برخی از پژوهش). 25: 1390سجودي،(استنتاج کرد
قیصر » الفباي درد«در تحلیل شعر ) 1379(جمله مقاله فرهنگی 

-شناختی متون ادبی به بررسی نشانهدر تحلیل نشانه) پورامین

هاي نشانهارغواندر شعر . انداي زمانی و مکانی پرداختهه
هاآنشوند که در ادامه به زمانی و مکانی بسیاري یافت می

.شوداشاره می
هاي مکانینشانه) الف

و » من درین گوشه که از دنیا بیرون است«در عبارات 
نشانه  مکانی گوشه، »اندرین گوشه خاموش فراموش شده«

این نشانه را جاهاي دیگري از . ه زندان دارداست که اشاره ب
بر «هاي همچون عبارتدره غمو دخمههاي شعر با واژه

- کی بر این دره غم می«و » فراموشی این دخمه نینداخته است

هاي مکانی مانند در این شعر برخی نشانه. توان دیدمی» گذرند
ناي در معدره غمدر معناي حقیقی و برخی دیگر مانند دخمه

» ارغوانم آنجاست«در عبارت آنجاواژه. اندکار رفتهاستعاري به
هاي مکانی در این شعر است که اشاره به دنیاي از دیگر نشانه

این جمالت نشان دهنده دلتنگی راوي . بیرون از زندان دارد
رسد که درگیري نسبت به ارغوان است و این گونه به نظر می

. راوي و ارغوان شده استبا مسائل اجتماعی باعث جدایی
به عنوان » یاد رنگینی در خاطر من«نیز در عبارت خاطرواژه

است، هر چند که در واقعیت هویت نشانهمکانی به کار رفته
مکان واقع شده یادرنگینمکانی ندارد؛اما در اینجا براي عبارت

.است
هاي زمانینشانه) ب

هستند و بیشتر کار رفته در این شعر مضارع تمام افعال به
جنبه توصیفی دارند، چه توصیف فضاي زندان و چه توصیف 

اما در چهار بند پایانی شعر، افعال در . حاالت روحی شاعر
اند که راوي با استفاده از این وجه، وجه امري به کار رفته

درخواست خود از ارغوان را که همان حرکت در مسیر آزادي 
تو بخوان نغمه «ارت پایانی شعر و با ذکر عب. دارداست، بیان می
خواهد که راه ناتمام وي را ادامه از ارغوان می» ناخوانده من

هاي زمانی نشانهپرستوهاو بهاردر بند ششم واژه هاي . دهد
بهار داللت صریح به زمانی خاص دارد، اما داللت . هستند

ضمنی آن این است که شاعر هیچ امیدي به زندگی ندارد زیرا 
این چه «: گویدراي او رنگی غیر از سرسبزي دارد؛ و میبهار ب

پرستوواژه. » آیدبا عزاي دل ما می/ رازي است که هر بار بهار
ضمنی به فرا به طورنیز در همین بند نشانه زمانی است که 
ها از اولین پرندگانی رسیدن فصل بهار اشاره دارد، زیرا پرستو

دامن «در عبارت صبح.درسنهستند که هنگام بهار از راه می
نشانه زمانی دیگري است که به روشنایی داللت » صبح بگیر

. گیردکند و در مقابل شب که نماد تاریکی است قرار میمی
شاعر با بیان این واژه در بندهاي پایانی، امید به رهایی و 

. کندها را در وجود انسان بیدار میدستیابی به آرمان
هاي شعر نو یکی از ویژگی: به فرمهاي مربوطنشانه. 5-4

براي آن 1»شکل ذهنی«ارتباط عمودي کالم است که تعبیر 
در یک بیت تمام ) مانند اشعار کهن(هر مطلب . رودبکار می

در شعر نو . اندها از لحاظ معنایی بهم وابستهشود و مصرعنمی
شعر ارغوان نیز در قالب نوي . کلیت یک قطعه مطرح است

است و داراي ارتباط در  بحر رمل سروده شدهنیمایی و
داند و لی فرم را شیوه نمایش محتوا میحسن.عمودي است

ها و ها، جملهها، ترکیبمعتقد است زبان که شامل واژه
اي در شود، نقش بسیار برجستهمیهاآنچگونگی پیوند 

1.  image
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آن . فرم شعر، سلسله اعصاب شعر است. شعر دارد» شکل«
مرموز و دقیقی است که تمام بدنه شعر را در شبکه پیچیده،

عابدي درباره فرم اشعار ). 204: 1383حسن لی، (خود دارد
ویژگی مهم اشعار سایه اعتدالی است که او در «: گویدسایه می

مثل وزن (ها و به کارگرفتن وسایل زیبایی و تأثیر انتخاب فرم
تسلّط او به کند و آشنایی ورعایت می) و قافیه و صنایع بدیعی

هاي پیشین، شعر او را با شعاعی زربفت و بلورین در گنجینه
).1377:141عابدي، (گستراندها میذوق

، راوي است که سایه ارغوانسخنگو و شخصیت اصلی شعر 
صداي راوي رنگی .کندیمهاي خود را بر زبان او جاري اندیشه

ش احساس او دلتنگی و ناامیدي را با تمام وجود.غمگین دارد
فضاي شعر پر از تصاویر گویا و زیبایی است که در .کندمی

. کنندالقاي تأثّرات ذهنی راوي به مخاطبش نقش کلیدي ایفا می
این تصاویر همراه با روانی بافت کالم و موسیقی که وزن ایجاد 

کند، تلخی مفهوم شعر را که توصیف ستم اجتماعی است می
کالم موزون، همراه با تصاویر بدیع این . دهدهنرمندانه نشان می
اي است براي بیان مفاهیمی مشخص که در و شاعرانه وسیله

اي با تکیه سایه مانند راوي کارکشته. ذهن سایه جوشش دارد
گوید تا صداي بر کالم رسا و موزون خود با ارغوان سخن می

.تظلّم خود را به گوش همگان برساند
: هاي نحويارگریزيهاي مربوط به هنجنشانه. 5-5

به دو معنا بکار رفته ) 1919(هنجارگریزي در آثار شکلوفسکی
نخست به معناي روشی در نگارش که آگاهانه یا ناآگاه . است

این مفهوم ریشه در .اي یافتنی استدر هر اثر ادبی برجسته
بحثی قدیمی در نظریه ادبی در مورد کاربرد عناصر مجاز در 

معناي دوم هنجارگریزي در آثار . متون ادبی و شعر دارد
تر است و تمامی شگردها و فنونی شکلوفسکی معنایی گسترده

جوید تا سود میهاآنگیرد که مؤلّف آگاهانه از میرا در بر
: 1378احمدي، (جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه نماید

ارغوانمهمترین ویژگی زبانی و نحوي شعر سایه که در ). 48
سادگی قابل تشخیص است، روانی و صالبت کالم وي نیز به

است؛ همچنین خصیصه سهل و ممتنع بودن آن سبب نزدیکی 
شود و از مفاهیم و عناصر فرهنگ عامه نیز میآن به زبان گفتار

هاي بنابراین سایه چندان به دنبال هنجارگریزي. گرددآکنده می
. جویدره مینحوي نیست اما به تناسب شعر و گهگاه از آن به

توان میارغوانهاي نحوي بکار رفته در شعر از هنجارگریزي
اشاره » ست هواآفتابی«به تقدم مسند بر مسندالیه در عبارت 

و یا در که مقصود شاعر استآفتابکرد تا تأکیدي باشد بر 
در امروز قید زمان » آسمان تو چه رنگ است امروز؟«عبارت 

مورد نیز بیانگر تأکید بر داللت است که این آخر جمله آمده
نیز آغازندمیفعل . یعنی دوران سرودن شعر استامروزضمنی 

بر لب «اي است که در عبارت هنجارگریزي و ساخت تازه
بکار رفته است تا موسیقی » آغازندپنجره باز سحر غلغله می

.شعر حفظ شود

گیرينتیجه. 6
رغوان بیان شد،شناسی شعر ااز مجموع آنچه درباره نشانه

توان به شناسی میشود که به یاري نشانهچنین دریافت می
شاعر در شعر ارغوان . خوانشی عمیق از متون ادبی دست یافت

کند تا هایی را ایجاد مینشانه) فرستنده پیام(از زبان راوي 
ارغوان (را به مخاطب خود ) ییگراآرمانآزادي و (بتواند پیام 

باید گفت که انتخاب . القا کند)به همگانیا به عبارت دیگر، 
به عنوان ) بار9(نام ارغوان براي این شعر و تکرار آن در هر بند

مخاطب راوي تصادفی نبوده، بلکه این نام، نشانه بسیار بجا و 
شاعر با استفاده از روابط . مناسبی است از مقاومت و پایداري

و ي را برگزیندبه زیبایی توانسته عناصرینینشهمجانشینی و
در توالی هم قرار دهد که گویاي ناامیدي و دغدغه راوي از 

هاي در این راه از نشانه. اوضاع اجتماعی عصر خود باشد
نیز براي القاي پیام خود ...) مجاز،استعاره،(زیبایی شناختی

هاي بررسی شده در شعر از میان نشانه. بهره جسته است
هایی چون امروز، گوشه، دنیا، واژهتأکید برارغوان، با توجه به

هاي زمانی بهاران، شب، دخمه، دره غم، پنجره باز سحر، نشانه
هاي اصلی اي برخوردارند ودستمایهاهمیت ویژهو مکانی از

اند؛ زیرا بر زمان و مکانی که شعر در آن سروده شعر واقع شده
تردید بدون پی بردن به اینبی. کننداست، داللت میشده

. توان به مضمون کلی شعر دست یافتها نمینشانه
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