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  چکیده
شناسی شعر مایکل ریفاتر با تکیه بر ساختارگرایی، توانش ادبی خواننده و واکنش او  نشانه  هینظردر 

  در این نظریه دو شیوه .شودارائه مند از خوانش متن  اي نظام تا شیوه سعی بر آن استنسبت به متن 
شوند  واکاوي می بررسی و 4او خوانش ناپوی 3ابتدا اشعار به دو شیوه خوانش دریافتیخوانش مطرح است؛ 

  در این شیوه. شده استهاي زبانی توجه  که در مرحله اول به جستجوي معنا و در مرحله دوم به داللت
 .شود ه میجها تو از نشانه وستهیپ  هم  هاي به متن و ایجاد شبکه ها به درون خوانش، به بررسی ارجاع نشانه
ی مایکل شناس نشانه کتاب .اي استکتابخانهي و تحقیقات بردار ادداشتروش پژوهش در این مقاله ی

حاضر، نخست رویکرد نظري ریفاتر معرفی و  مقاله در. منبع اصلی محسوب شده است )1998(5ریفاتر
 دفتر این شعر مشهورترین و »زمستان« یعنی اخوان شعري دفتر مشهورترین سپس بر مبناي آن خوانش

 نماد و استعاره کنایه، تشبیه، سی به نزدیک و غنی بسیار تصویري لحاظ به و دارد نام »زمستان«که نیز
هاي توصیفی و  ها، منظومه پس از بررسی و تحلیل عناصر غیردستوري، به انباشت .شودمی بررسی دارد

شعر مورد  تر درتر و ژرفخوانش دقیق این پژوهش تالش براي هدف .یابیمدست میشبکه ساختاري 
  .استبه چارچوب پیشنهادي ریفاتر  نظر، با استناد

  .انباشتشعر، زمستان،  شناسی نشانهمایکل ریفاتر،  :ي کلیديها واژه
  
  مقدمه - 1

ترس و وحشت از دستگاه حاکم بیداد . اند مردم با هم بیگانه. جامعه مخاطب شعر اخوان در خفقان است
سنگینی  دی، بادهاي جامعه بدم رگ تواند شور و نشاطی بهاري در ست که زبان غزل نمیا یعیطب. کند می

هاي فکري مردم را بشکند و ذوب  و حرارت کالم شاعر که چشم بیدار جامعه است طوري باشد که یخ
بخش باشد وگرنه راه  شاعر باید طوري بسراید که نفسش زندگی. ها را به یکدیگر نزدیک کندآنکند و 

کنند که لحن حماسی  شک همه تصدیق می بی. زند میهمان زمستان یخ   نابرد و در کور جایی نمی به
مجموعه زمستان  ،این دوره در .نیاز را دارد بهترین لحن و بیان در این وضعیت است چون ابزار مورد

                                                
                                                Zahram64@gmail.comاردبیل اسالمی واحد آزاد دانشگاه شناسی،زبان دکتري دانشجوي -1
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3- heuristic 
4- retroactive 
5- Riffaterre, M.  
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کس،  چیز و همه در این مجموعه اغلب با اخوانی مواجه هستیم که نومید و منزوي از همه شود،حاصل می
یکی از شعرهاي موفق  .)27: 1376قویمی،(یق فلسفی شده استعاطفی و یاس عم خود دچار شکست

است که با طرح ساختمانی نو و بدیع، خوانندگان عام و خاص را به خود جلب » زمستان«این مجموعه 
کرده است؛ البته باید گفت، هیچ شعري، صرفاً به خاطر نو بودن، ارزش و قابلیت پذیرش و پیروي را پیدا 

  .)20: 1،1988الج(تري گردد تر و تازه بداعت، موجد امکانات و ارزش بیش که نخواهد کرد مگر آن
 »نماد« ی از خوانندگان با تکیه بر تعریف رایج در موردممکن است برخ. است شعر زمستان نمادین

حقیقت گونه آثار و در  این خود ویژگی ممتاز ،نمادین چنین تصور کنند که پنهان ساختن معنی در آثار
  . بخشد شعري تحقّق می عنوان یک عنصر  به	نماد شرطی است که به وجودیگانه 

آن افکار و     توان هنر بیان افکار و عواطف، نه از راه شرح مستقیم، نه با تشبیه آشکار گرایی را مینماد
-بیهاي  ها و استفاده از نمادآنهاي عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی     عواطف به تصویر

  )34: 1375چدویک، (توضیح، براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست
دادي و قاموسی دریابد یا مطابق با خواننده اثر نمادین، آزاد است اثر را در معنی واقعی، قرار

خویش، آن را در معناي دوم که همان » ناخودآگاه«هاي شخصی و روحیات خود و بر اساس  برداشت
 	.نمادین است، درك کندمعنی 

ترین تفاوت نماد گیرند و همین نکته مهم چشمه میهاي طبیعی از محتویات ناخودآگاه روان سر نماد
آگاهی هستند ها، زادگان خودزیرا اینهاي ادبی همچون استعاره و مجاز و کنایه؛  است با بعضی ترفند

ت بلکه برعکس از راه کشف و شهود از دل گیري نمادها روندي آگاهانه نیسشکل. )48: 1376کزازي ،(
ها آنشوند یا از  ها زاده می طور مستقیم از رویا  شوند و حتی اغلب اوقات نمادها به ناخودآگاه بیرون داده می

اي هرگز با به دست گرفتن قلم یا هیچ نابغه«به همین دلیل یونگ معتقد است که . پذیرند تأثیر می
  .)101: 1378یونگ، ( »کنم من حاال یک نماد ابداع می مو به خود نگفته است که قلم

  
  روش تحقیق- 2

 شناسی نشانهمایکـل ریفـاتر،  نظر مورد شناسی شعر نشانهتحلیلی مبتنی بر رویکرد  شیوهاین پژوهش به 
او بر بالغت  نظریهتمرکز  است؛ رویکردي که به سبب ارتباط تنگاتنگ آن با شعر همچنـینا ساختارگر

د مطالعات بینامتنی دار حوزهکاربردي در  ، جایگـاهی ممتـاز وگریز دستورادبـی و مسـائلی چـون زبـان 
، پیچیده یا معانی چندالیه و دشوار دارند بنا بـر اهمیـت و براي تفسیر و تحلیل اشعاري که سـاختاري

و  2یافتیخوانش در یوة، ابتدا اشعار به دو شیفاترر یکلشعر ما یشناس نشانه یۀدر نظر. ستا بسیار کارا
- معنا و در مرحلۀ دوم به داللت يکه در مرحلۀ اول به جستجو شوند یم يو واکاو یبررس 3یاخوانش ناپو

در متن، ارتباط  يدستور یرغ اصرخوانش، پس از مشخص کردن عن ین، در اشود یتوجه م یزبان يها
                                                
1- Lodge, D. 
2- heuristic 
3- retroactive 
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 یاسپس خواننده  گردد، یم یینتب یفیتوص يها اشت و منظومهعناصر متن در قالب انب یو درون یپنهان
مباحث  ینو سرانجام ا آورد یم يرو یديموضوعات کل یا یو مفهوم یواژگان هاي یتداع یافتمنتقد به در

  . انجامد یشعر م يو کشف شبکۀ ساختار یافتبه در
 بازنمایی وجوه زیباشناختی و معنایی شود میتوجه به آراي این اندیشمند تالش  بـاپـژوهش در این 

  . بررسی شود ،»زمستان«شعر زمستان از کتاب 
  نظریه ریفاتر - 3

تحلیل و در ایـن تحلیل، بیشتر برخوانش   گفته شیشعر پشعر ریفاتر،  یشناس از نشانه يریگ با بهره
 يها هیضمن معرفی نظر تواند یها م این نوع پژوهش. شود یها تمرکـز مآنهاي درونی الیه یشناس نشانه

بودن و انسجام و  مند نظام یادبـی جدیـد، بـه شـناخت جوانـب مختلف شعر معاصر کمک کند و از طرف
هرگاه . بینامتنی را ارائه کرده است  ریفاتر معناي گسترده. پنهـان اشعار فارسی را نشان دهد يها هینیـز ال

معتقد است بینامتنی وي  .باشد، با نکته بینامتنی روبرویممتنی دیگر   متنی از دیدگاه معناشناسی دنباله
آنکه خواندن  تنهـا بینـامتنی آفریننـده داللت معنایی است، حال. خواندن متون ادبی است ژهیسازوکار و

-دقـت بـه مفهـوم بینـامتنی در متون ادبی و غیرادبی چیزي جز معنا نمیسطر به سطر متن بی
شناختی است که در اواخر قرن هاي نقد نشانهجمله شیوه ریفاتر از هینظر). 48: 1385اخوان ثالث، (آفریند

هاي ساختارگرایان و پساساختارگرایان که بیشتر بیستم، نقادان بسیار به آن توجه کردند و در کنار نظریه
 جادکنندهیر اریفاتر ابتدا عناص. شعر از آن استفاده شد طهینقد متون روایی و نثر متمایل بود، در ح  به

نظر را بیان  هـاي خواننده براي دریافت عناصر موردادبیت متن را بررسی و سپس توانش ادبی و ظرفیت
عنوان   رهیافت او به. داردو تأثیرگذار  در نگـاه او، خواننـده در تحلیـل و دریافت متن نقشی فعال. کند یم

کنند، بسیار یف جریان معمول دستور معناشناسی حرکت ماشعار دشواري که خال ریتفس روشی براي
 را دیگر متون با متن آمیختگی گوناگون هاي بینامتنی شیوه شیوه). 85: 2005، سلدن(تر است مناسب
 هاي منظومه به سخت که است اي پدیده کاربست بینامتنی ریفاتر فکري نظام در« .کند می تبیین

 قطعه، یکواسطه  به متن یک که است آن بینامتنی جلوه شیوه ترین بدیهی زیرا  است، وابسته توصیفی
  .)201: 1389برکت، ( »کند تداعی را دیگري متن کلمه، یک حتی و جمله یک

 خوانندگان که کرد استدالل آن در و داد گسترش شعر شناسی نشانهکتاب  در را خود نظریۀ ریفاتر
در  ریفاتر  .)87: 2005، 1سلدن(یابند راه ظاهري معناي فراسوي به توانند توانمندي می از برخوردار
 متن هاي دریافت داللت و خوانش فرایند در را او و است قائل مهمی نقش خواننده براي متن واکاوي

 است، عناصر گزینش شعر یعنی استعاري بنیان درك اي گونه ،خواندن شیوه ریفاتر نظر به .داند می مؤثر
 ممکن هاي واکنش مجموعه آن و خواننده بل نیست، متن خود تنها ادبی هپدید هر که کرد تأکید او

  .)13: 1393احمدي، (آیند شمار می به ادبی پدیده اصلی عناصر از متن به نسبت خواننده

                                                
1- Selden, R. 
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بسـط داد و در آن اسـتدالل کرد که خوانندگان ) 1978(شناسی شـعر  ریفاتر نظریه خود را در کتاب نشانه
 عناصر ابتداوي ). 92: 2005، سلدن(یابنـدتوانند به فراسوي معناي ظـاهري راه توانش می برخوردار از
 مورد عناصر دریافت براي خواننده هاي ظرفیت ادبی و توانش سپس و را بررسی متن ادبی ایجادکننده

 چنین. دارد تأثیرگذار و فعال نقشی متن، دریافت و در واکاوي خواننده او، نگاه در. کندبیان میرا نظر 
دستوري  معمول جریان خالف که دشواري اشعار تفسیر براي عنوان روشی  به او نماید که رهیافت می

 یک معناي درك نظریه این مطابق). 93: 2005، سلدن(است تر مناسب بسیار کنند، معناشناسی حرکت می
 غالباً هاي جنبه به پرداختن براي شعر، یک تفسیر در ولی دارد، نیاز خواننده زبانی توانایی به تنها شعر

 هاي مانع با ههمواج در تفسیر، فرایند ضمن خواننده،. بود برخوردار »ادبی توانش« از باید آن، غیردستوري
 متن غیردستوري هاي جنبه که سازد آشکار را معنا از تر عالی و تر عمیق اي الیه است ناگزیر غیردستوري

 یا جمله یک به تواند می که است »ساختاري ماتریس« شود کشف باید سرانجام آنچه. کند می تشریح را
 صورت  به و کرد استنتاج توان می غیرمستقیم طور  به تنها را ماتریس این. کند پیدا کاهش واژه یک حتی
 به ماتریسش در موجود هاي روایت طریق از شعر،. ندارد وجود شعر در عمالً جمله یک یا کلمه یک

 ماتریس با قراردادي، هاي تداعی یا ها قول نقل مبتذل، گاهی و متداول کلمات آشنا، هاي عبارت صورت 
 ماتریس ها هیپوگرام از. است نامیده »هیپوگرام« ریفاتر را ها روایت این. است پیوند در خود ساختاري
 تفسیر فرایند. بخشد می وحدت شعر به سرانجام که است ماتریس همین و شود می نتیجه شعر ساختاري

  .دکر بندي جمع زیر صورت  به توان می را ساختاري ماتریس و ها هیپوگرام اساس بر شعر
  .بخوانید تمرکز و دقت با بار چند آن سطحی و ظاهري معناي دریافتن براي را شعر متن -1
 شوند، می معمولی تقلیدي تفسیر یک از مانع و رسند می نظر به غیردستوري که را عنصرهایی -2

  .کنید مشخص
 دارند، ناآشنا و غریب یا مکرر و گسترده بیانی شعر متن در که را) ها هیپوگرام( کلیدي هاي موضوع -3

  .کنید کشف
 که بیابید را جمله یک یا عبارت یک یا واژه یا یعنی برسید؛ شعر »ماتریس« به »ها هیپوگرام« از -4

  .)15: 1998ریفاتر، (کند بازتولید را شعر متن و ها هیپوگرام خود، گسترش در و ریشه عنوان  به بتواند
  
  بررسی شعر زمستان اخوان ثالث بر مبناي نظریه ریفاتر - 4

نماد  يدر شعر و. است. ياخوان ثالث، نماد و نمادپرداز يبالقوه در شعر مهد یدالل يهااز امکان یکی
نماد «زمستان  در این زمینه به هکه توانست هاي به خدمت گرفت گونه  بهرا شعر خود  است که يانشانه

  .دهد  »ستم و دوران حکومت ستمگران
  : شعر زمستان

 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی
  سرها در گریبان است

  کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
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  نگه جز پیش پا را دید، نتواند
  که ره تاریک و لغزان است

  یازيوگر دست محبت سوي کسی 
  اکراه آورد دست از بغل بیرون  به

  که سرما سخت سوزان است
  آید برون، ابري شود تاریک نفس، کز گرمگاه سینه می

  چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
  نفس کاین است، پس دیگر چه داري چشم

  ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
  چرکین پیرهن پیر ترساي اي! مسیحاي جوانمرد من

  ...آي ... دانه سرد است هوا بس ناجوانمر
  دمت گرم و سرت خوش باد

  سالمم را تو پاسخ گوي، در بگشاي
  منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

  رنجور  منم من، سنگ تیپاخورده
  ناجور  منم، دشنام پست آفرینش، نغمه

  رنگم رنگ بی نه از رومم، نه از زنگم، همان بی
  تنگم بگشاي، دل دربیا بگشاي 

  لرزد می موج چون در پشت ماهت و سال میهمان! 	میزبانا! 	حریفا
  تگرگی نیست، مرگی نیست

  صدایی گر شنیدي، صحبت سرما و دندان است
  من امشب آمدستم وام بگذارم

  حسابت را کنار جام بگذارم
  گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟ چه می

  دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست فریبت می
  است زمستان سرد سیلی یادگار این، است برده سرما گوش! 	حریفا

  و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
  به تابوت ستبر ظلمت نه توي مرگ اندود، پنهان است

  است یکسان روز با شب بفروز، را باده چراغ رو! 	حریفا
  سالمت را نخواهند پاسخ گفت

  ها پنهان گریبان، دستهوا دلگیر، درها بسته، سرها در 
  ها خسته و غمگین ها ابر، دل نفس
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  هاي بلور آجین درختان اسکلت
  مرده، سقف آسمان کوتاه زمین دل

  غبارآلوده مهر و ماه
  .)92: 1385اخوان ثالث، (زمستان است
دوازده تشبیه، شش  ،نه مصراع دارد و  سی شعراین . است غنی بسیار تصویري لحاظ به زمستان

 برده شده که اغلب قریب به کار  بهدر آن نه صورت خیالی  و  استعاره، پنج نماد، شش کنایه و جمعاً بیست
هایی چون ها شعر سرشار است از آرایهعالوه بر این. خود شاعر است  پرداخته و  ها نو و ساختهآناتفاق  

هاي مخصوص خود، در استحکام عالوه بر جذابیت عواملی که. است آرایی و واج تکرارتناسب، تضاد، 
ادبی و هنري کالم را  مجموع این عوامل جنبه. اندبودهبخشیدن به شعر و تکمیل موسیقی آن بسیار مؤثر 

توان مدعی  ، می در زمستان اخوان ثالث نیز با خاطرجمعی تمام .است به سر حد پختگی و کمال رسانده
،  توان گفت که در پشت این واقعیت کند و نیز با جرأت می را توصیف می شد که شاعر یک زمستان واقعی

کند و این  جالب است که شاعر در هیچ جاي شعر، به این نکته تصریح نمی.  یک حقیقت دیگر نهفته است
از او نیز همین خاصیت را دارد و این چیزي است که مثالً در »  کتیبه«شعر . گذارد قضاوت را به ما می

 . ، تصریح کرده است در آنجا شاعر به معنی ضمنی اثر خویش.  توان یافت نمی»  شهر سنگستانقصه «
رسد توصیف جامعه پر از خفقان آن روزگار  شاید مشهورترین شعر اخوان، زمستان باشد که به نظر می

تی از شود مردم، ح کند؛ خفقانی که سبب می در بند اول شاعر به خفقان شدید جامعه اشاره می. است
سوي دیگران   کند دست دوستی بهت نمیأجر کس پاسخ دادن به سالم دیگران خودداري کنند و هیچ

شاعر در بند سوم از پیري سخن . دراز کند؛ سرماي سوزان، نماد ستم و خفقان شدید آن روزگار است
دو در ادامه شعر، . آورد به او پناه می» بس ناجوانمردانه سرد است«گوید که از دست سرمایی که  می

ها در اثر سرما را به صداي  دندانکه صداي به هم خوردن اول آن .کند ه میئتصویر بسیار زیبا از سرما ارا
  .کند هاي تگرگ تشبیه می بارش دانه

سوي   ها احتماالً در سه مرحله کوچ، بهآنکند و  این زمستان ظاهراً زندگی را بر ایرانیان سخت می
بیند که  پادشاه نیرومند پیشدادي با یاري اهورامزدا، چون می ،جمشید. کنند جنوب گرم و آفتابی حرکت می

شده است، به یاري تازیانه و بوقی که اهورامزدا به او داده  ین ایرانویج براي مردم و چارپایان تنگسرزم
تالش شاعر براي  .گیرد گرداند و سه بار گشایش زمین انجام می گشاید و فراخ می است، زمین را می

، نفسی که  بودن راه تاریک و غبارآلود.  آمده است گردآوري هر آنچه در توصیفی از زمستان به کارش می
ها، لغزنده بودن مسیر، در جیب بودن  ها، بلورهاي یخ آویزان از درخت هم خوردن دندان  شود، به ابر می
آنچه را در زمستان  شاعر کوشیده است هر.  هاي زمستان است ها، همه جلوه ها، سرخ شدن گوش دست
تناسب فضایی که ایجاد   م است که شاعر بهیک موضوع مه  این. ، در این شعر گردآورد مشاهده است قابل
هاي گوناگون موضوع کارش خیره و  کند، همه مصالح و ابزار کارش را فراهم کند، در زوایا و جلوه می

  .اي هنري بگیرد ها بهره دقیق شود و بکوشد که از هر یک از این جلوه
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است در  کوشیده .  نیاورده است، کلی و متزاحم  در این شعر نیز در هیچ جایی شاعر تصویرهایی ذهنی
بر هم . ها، شعر را عینیت تمام ببخشدآنبیان هنري  هاي ملموس فصل زمستان خیره شود و با جلوه

حال، بسیار عینی و   عین ست و درا ، یک مجاز زیبا خوردن دندان را صحبت سرما و دندان دانستن
هاي بلورآجین و تشبیه سرخی شفق به گوش  اسکلتگونه است تشبیه درختان زمستان به  همین.  ملموس

میهمان «چرا شاعر نگفته است .  است»  موج«به »  شخص لرزان«نکته جالب اینجا، تشبیه  . سرما برده
؟ شاید از آن روي که لرزیدن بید به سبب تکرار بسیارش در »لرزد سال و ماهت پشت در چون بید می

این قضیه .  واقع به یک هنجار بدل شده است  داده و به ا ازدستاش ر ، دیگر نقش تصویري زبان محاوره
بسا یک   بازد و چه ، براثر تکرار بسیار، خاصیت القایی خود را می افتد که یک تشبیه قوي بسیار اتفاق می

ما شاید » لرزد او مثل بید می«وقتی بگویند . ، تأثیر بیشتري از آن دارد چندان قوي ولی تازه  تشبیه نه
م زودتر این تجس» رزدل او مثل موج می«، ولی اگر بگویند  م نکنیمگر یک بید لرزان را در ذهن مجسدی

شعر .  شده است  ، سنجیده و حساب هم، در بسیاري از جمالت ها باآنموقعیت کلمات و ارتباط  .دهد رخ می
سالمت را پاسخ «گوید  نمیشاعر .  شود و این خود خالی از ظرافتی نیست شروع می»  سالم«با کلمه 

گرایی، از تعمد  برد که عالوه بر باستان را به کار می»  خواهند پاسخ گفت نمی«، بلکه فعل »گویند نمی
که در » بیند نمی«جاي  به» دید نتواند«گونه است کاربرد  همین. کند نگفتن حکایت می  اشخاص در پاسخ

بعد از یاد کرد سردي هوا، یک »  دمت گرم«تعبیر  .تیاراولی نوعی اجبار نهفته است و در دومی نوعی اخ
هاي گوناگونی که این معنی  شاعر قصد تحسین و تحبیب دارد، ولی از میان عبارت.  انتخاب آگاهانه است

تواند با آن سرما  نوعی می  نهفته است و به»  گرم«، یک  گزیند که در آن رسانند، همان را برمی را می
  .مقابله کند
بن خود معنا با که ؛یداز واژگان و کلمات پدید آ دتوان می شعر زمستان درت از دیدگاه ریفاتر انباش

این انباشت عبارت  که ؛دشوواحدي ختم می به ایجاد یک مجموعه نهایت و در رابطه مترادف گونه دارد
/ وشِ مغموم لولی/ وش  لولی/ چرکین  پیرِ پیرهن/ مسیحاي جوانمرد / گرمگاه سینه / گرمگاهاست از 

/ صحبت سرما و دندان/ میهمان سال و ماه / رنگ  رنگ بی بی/ دشنام پست آفرینش / سنگ تیپاخورده 
/ نه تو 	ظلمت / تابوت ستبر / میدان  سپهرِ تنگ/ سیلیِ سرد / گوش سرما برده / سرخیِ بعد از سحرگه 

  .بلورآجین/  اندود مرگ	
- توصیف می هیات آن را و وجود از هایی بخش و دارند ارتباط زمستان اانباشت اول کلیه واژها ب در 
ها احتماالً در سه مرحله آنکند و  این زمستان ظاهراً زندگی را بر ایرانیان سخت می در انباشت دوم،. کنند

کنند که در که انباشت اول، زمستان را توصیف می. کنند سوي جنوب گرم و آفتابی حرکت می  کوچ، به
  .پدیدار شده است) 1(نمودار
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  انباشت اول از شعر زمستان) 1(نمودار 

  
عنوان معنا بن، محوریت   هاي زمستان و تأثیر آن بر محیط اطراف به توصیف ویژگی در انباشت دوم،

  .پدیدار شده است) 2(که انباشت دوم هم در نمودار .پیداکرده و بیانگر اوصاف محیط زمستانی است
  

  
  انباشت دوم از شعر زمستان) 2(نمودار 

  

زمستان

بلورآجین
سرما و 
دندان

هوا

لغزیدن

لرزان

قندیل

برف

سوز

ویژگی هاي 
زمستان

دست ها  
پنهان

هوا دلگیر

سقف 
  آسمان
کوتاه

زمین 
دل مرده

صحبت 
سرما و 
نفس ها دندان

ابر

دل ها 
خسته و 
غمگین

سرها در 
گریبان

درها بسته

سرخی بعد 
سحرگه
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چرخند و فرقش با انباشت ایم که حول یک هسته میهایی مواجهاي از واژهدر منظومه توصیفی با شبکه
در  .اي را گرد هم جمع کندآن است که رابطه هسته و اقمار رابطه مجازي و ممکن است مفاهیم ناهمپایه

تنها مردم را به  که است آوري هر آنچه در توصیفی تالش شاعر براي گرد ،شعر زمستان اخوان ثالث
 گریبانسر در  ،ها برقرار و دروغت جاري اس يها ها، باج ها، جنایت همچنین ستمد و شمار رسمیت می

ها، بلورهاي یخ آویزان از  هم خوردن دندان  شود، به ، نفسی که ابر می تاریک و غبارآلود بودن راه] بودن[
.  هاي زمستان است ها، همه جلوه ها، سرخ شدن گوش ها، لغزنده بودن مسیر، در جیب بودن دست درخت

یک موضوع مهم   این. دآورد، در این شعر گر مشاهده است شاعر کوشیده است هرآنچه را در زمستان قابل
کند، همه مصالح و ابزار کارش را فراهم کند، در زوایا و  تناسب فضایی که ایجاد می  است که شاعر به

اي هنري  ها بهره هاي گوناگون موضوع کارش خیره و دقیق شود و بکوشد که از هر یک از این جلوه جلوه
  .کندهایی ترسیم میواژه توصیفی اخوان را با منظومه) 3(که نمودار  بگیرد

  

  
  

  توصیفی از شعر زمستان منظومه -3نمودار 
  
 :شناسی ریفاتر از بعد نشانهشعر اخوان  این هاي خاص ویژگی -1 -4

  و آهنگ خاص و متناسب با موضوع لحن) الف

ناامیدي ،یاس 
،ستم و بی 
تفاوتی جامعه

در جیب بودن 
دست ها

تیپاخورده  رنجور سنگ

منم، دشنام پست آفرینش، 
نغمه  ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، 
همان بی رنگ بی رنگم

دشنام پست 
آفرینش 

نغمه ي ناجور

بی رنگ بی رنگم

سالمت را 
نمی خواهند پاسخ

ره تاریک و لغزان

سرخ شدن 
گوش ها
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 کهنه و زبان مردم کوچه و بازار و همچنین آمیختن زبان حماسی با شعر نو نازب آمیزي درهم) ب
 از صناعات ادبی خصوصاً نمادهاي زیبا استفاده) پ
 اجتماعی-سیاسی هاي مایه بن) ج
 بودن شعرهاي خاص ییروا) چ
  یانزرتشتکهن یعنی مکتب  نااز دین و آیین ایر استفاده) د

ها و متن را تولید کند و هایی است که بتواند هیپوگرامشبکه ساختاري در نگاه ریفاتر جمله و واژه
  .توان به شبکه ساختاري زیر دست یافتدر شعر سرانجام می .ساختار شودسبب وحدت 

  جور و ستم- استبداد -رنج و اندوه -یاس در جامعه
   

  گیري نتیجه - 5
ي نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر با تکیه بر ساختارگرایی، توانش ادبی خواننده و واکنش او نسبت نظریه

در این نظریه دو شیوه ي خوانش . مند از خوانش متن ارائه دهدبه متن می کوشد تا شیوه اي نظام 
مطرح است؛ در خوانش اکتشافی نادستورمندي ها، مانع از تناظر میان متن و واقعیت می شوند و خواننده 

در این شیوه ي خوانش، به بررسی ارجاع نشانه ها . رهنمون می شوند) تأویلی(را به خوانشی دیگر از متن 
  .ن و ایجاد شبکه هاي به هم پیوسته از نشانه ها توجه می شودبه درون مت

یعنی انباشت، منظومۀ  -ساختاري شعر فشناسی ریفاتر، ضمن توجه بـه جوانب مختل در نظریۀ نشانه
شود و انسجام و طرح زوایاي پنهان اشعار هویدا می ـ برخی از - توصیفی، هیپوگرام و ماتریس ساختاري

در شعر  .ظاهري شعر نهفته، با این الگو قابل تبیین است  که در پس معنايهایی  فکري و داللت
ترس و ناامیدي «، » شاعر«  توصیفی هو منظوم» زمستان« هاي توان به انباشتزمستان اخوان نیز می

ترس و «  ماتریس ساختاري هرسید و پس از تبیین هیپوگرامهاي آن، ب» رونقی طبیعت ب«و  »جامعه
  . شاره کرد» ناامیدي شاعر -خفقـان -امیدواري شاعر به کمـک دیگـران - » ناامیدي مردم

 عنوانِ به دوستی نوعِ آن در که کرد تلقّی انسان زندگی از شرایطی نمایانگرِ توان را می »زمستان«شعرِ 
 موضوعی خود دوستی نوعِ. است بربسته رخت اجتماعی هستی از انسانی پیوندهاي طبیعی   انگیزه یگانه
 نقش در هادال يهابررسی در ما سنجه دانیممی شناسیزبان از جزیی را شعرشناسی که آنجا از. است

شعر با جمالتی طوالنی و تفصیلی  .بود شانارجاعی نقش در هادال همان معنایی هايخصیصه شعري،
جمالت در آخرین ولی . چیز را با جزئیات تمام توصیف کند  کوشد همه ها مینآشود و شاعر در  شروع می

تواند استیصال آدمی را تصویر کند که  شوند و این خود می سطرهاي شعر، به طرزي شتاب آلود کوتاه می
با آنچه  .گراید اجمال می  ماندن، دیگر حوصله اطناب ندارد و سخت به به خاطر هواي سرد و بیرون در

   . هاي شاعرانه دانست ها و هنرنمایی اي از هنرمندي توان گنجینه را می » زمستان«شعر  گفته شد،
، اوضاع ]وصال، هجران، وصال[نتیجه نشان می دهد در این مجموعه خاستگاه هاي متعددي چون عشق 

  .بحرانی و نابسامان، یأس، امید به بهبود اوضاع، دگرگونی و بهبود اوضاع وجود دارد
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