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  چكيده
شناسـي شـعر      اخوان، بر مبناي نظريـة نـشانه       كتيبهمسئلة اصلي در اين مقاله، بررسي و تحليل شعر          

و خـوانش   ) Heuristic(ت، در اين نظريه، ابتدا اشعار بـه دو شـيوة خـوانش اكتـشافي              مايكل ريفاتر اس  
شوند كـه در مرحلـة اول بـه جـستجوي معنـا و در مرحلـة دوم بـه                   بررسي مي ) Retroactive(نگر پس

بـه شـيوة خـوانش    كتيبـه  شناسي شـعر،   شود، در روش تحقيق مبتني بر نشانه هاي زباني توجه مي   داللت
شـود، در   هاي زباني آن توجـه مـي   شود و در اين مرحله به داللت      بررسي مي ) Retroactive(نگرانه   پس

اين خوانش پس از مشخص كردن عناصر غيردستوري در متن، ارتباط پنهاني و دروني عناصـر مـتن در           
ها يا موضوعات كليـدي   گردد، سپس به دريافت هيپوگرام   هاي توصيفي تبيين مي    قالب انباشت و منظومه   

فرض بر  . شود شود و نهايتا به دريافت و كشف ماتريس يا شبكة ساختاري شعر ختم مي               آورده مي  روي
نگرانه دست يافـت و عناصـر غيـر دسـتوري،      توان به خوانش دوم يا پس  ميكتبيهاين است كه در شعر      

  .هاي توصيفي و شبكة ساختاري آن را نشان داد ها، منظومه انباشت

  . اخوان، هيپوگرام، انباشتكتيبهاسي شعر، ريفاتر، ماتريس ساختاري، شن نشانه :ي كليديها واژه

__________________________________________________________________________ 
* Email: dr.ar_nabiloo@yahoo.com 
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  مقدمه -1
در مطالعة ادبيات عالوه بر آنكه براي خود اثـر ادبـي اعتبـار و ارزش قائـل هـستيم، نحـوة                 

هـاي دقيـق و مطلـوب     تحليل و خوانش آن اثر نيز بسيار ارزشمند و مهم است، گاهي خـوانش             
در صـد  . ر را نشان دهد كه در نگاه اول كامالً دريـافتني نبـوده اسـت         تواند زوايايي از يك اث     مي

هاي سوسـور، رويكردهـاي متعـددي دربـارة تحليـل       سال اخير و خصوصاً پس از طرح ديدگاه 
متون ادبي پديد آمده است كه هر كدام در نوع خود بـاارزش هـستند و خواننـده را بـه دنيـاي                       

 البته هر اثر ممكن است با يـك يـا چنـد روش تحليـل      كنند، دروني و پنهان اثر بهتر هدايت مي      
خاص، بهتر درك شود، بنابراين تحليلگر متن ادبي بايد به تناسـب مـتن و روش تحليـل مـورد                

هاي بررسي و تحليل متون ادبي كه توفيقات خـوبي در   يكي از روش .نظر نيز توجه داشته باشد
هـا   هـا و مـدلول   اسـي بـه مطالعـة رابطـة دال    شن نشانه. شناسي است  تحليل اين آثار داشته، نشانه    

هـا و    هـا، رمزگـان    هـاي ارتبـاطي نظيـر زبـان        پردازد و دايره و گسترة شناخت آن، تمام نظام         مي
اي نظيـر   هـاي نـشانه   به مطالعـة نظـام  «شناسي  در واقع نشانه  . گيرد هاي عالمتي را در بر مي      نظام
در مباحـث   ). 13 ،1380گيـرو،   (»پـردازد  هـاي عالمتـي و غيـره مـي         هـا، نظـام    ها، رمزگـان   زبان

هــاي  هـاي منطقـي، رمزگـان    هـاي زبـاني بـه مطالعـة رمزگـان      شناسـي عـالوه بـر نـشانه     نـشانه 
شـود، در   هاي اجتماعي و نيز تناسب و ارتباط نظام عالئم پرداخته مـي         شناختي و رمزگان   زيبايي
شـود و روابـط    متن متمركز مـي شناسي زباني و ادبي، مطالعه، بيشتر بر ساختار         هاي نشانه  تحليل

هاي تشكيل دهندة متن و روابط پيـدا و          اجزاي ساختار متن مورد نظر است، يعني بررسي نشانه        
شناسي بر مطالعات ادبي، بيش از هر چيـز          تأثير نشانه «. گيرد پنهان ميان آنها مورد توجه قرار مي      

 را از بررسي معنـاي مـتن بـه    رو، جهت نظرية ادبي معطوف به مطالعة ساختار متن است، از اين 
تـري را    مندتر و موشـكافانه    هاي تحليل نظام   دهد و زمينه   بررسي روابط موجود در متن تغيير مي      

 ).110 ،1389بركت، (»كند فراهم مي
نظـران بـسياري بـه مطالعـه و          شناسي بعد از فردينان دو سوسـور، صـاحب         در عرصة نشانه  

نظريـة  . تبـار اسـت   فـراد مايكـل ريفـاتر فرانـسوي    پـردازي روي آوردنـد، يكـي از ايـن ا       نظريه
هاي تحليل شعر است كه در قرن بيـستم بـه ثمـر      شناسي شعر مايكل ريفاتر يكي از نظريه       نشانه

رسيد و در كنار آراء كساني مانند ياكوبسن، ليچ، باختين، موكاروفسكي، هـانس رابـرت يـاس،                 
هـاي شـعر و ادبيـات        و پژوهشگران حوزه  استنلي فيش و جاناتان كالر بسيار مورد توجه نقادان          

شناسـانه در    شناسي شعر به همـراه مطالعـات سـاختارگرايانه و روايـت            نقد و نشانه  . قرار گرفت 
هاي جديد وارد كرد و      هاي ادبي معاصر را به عرصه      حوزة نثرهاي داستاني، مطالعات و پژوهش     
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ـ    تري را در عرصة پژوهش     بينانه تر و باريك   نگرش دقيق  اگـر در حـوزة   . ي فـراهم كـرد  هـاي ادب
هايي چون پـراپ، گرمـاس، تـودوروف، ژنـت، برمـون و بـارت                شناسي به نام   مطالعات روايت 

نـام   .پردازان روشـمند را مايكـل ريفـاتر بـدانيم     خوريم، در عرصة شعر بايد يكي از نظريه برمي
تر معتقـد اسـت   ريفـا «. ريفاتر با نظرية ادبي معطوف به خواننده و بينامتنيت گره خـورده اسـت         

تنها بينامتني آفرينندة داللت معنايي است، حال . سازوكار ويژة خواندن متون ادبي است بينامتني
دقت به مفهوم بينامتني در متون ادبي و غيرادبي چيـزي جـز              آنكه خواندن سطر به سطر متن بي      

مـتن بـا متـون      هاي گوناگون آميختگـي      بينامتنيت شيوه ). 320 ،1382احمدي،(» آفريند معنا نمي 
هـاي   اي است كه عميقاً به منظومـه  در نظام فكري ريفاتر بينامتنيت پديده«. كند ديگر را تبيين مي  

ترين جلوة بينامتنيت آن است كه يـك مـتن بـه واسـطة يـك         توصيفي وابسته است، زيرا بديهي    
ر او د). 117 ،1389بركـت، (» قطعه، يك جمله و حتي يك كلمه، مـتن ديگـري را تـداعي كنـد       

خوانش شعر معتقد است برخي اشعار يك الية سطحي و ظاهري دارند و يـك اليـة درونـي و               
ــشافي(ســاختي  ژرف ــسHeuristic reading خــوانش اكت  Retroactiveنگــر   و خــوانش پ

reading .( كوشد در نظرية خود به بررسي راهكارهاي رسيدن به اين قرائـت و خـوانش                او مي
ر زبان شعر، سـطح اكتـشافي خـوانش بـا معنـا خـود را بـروز                  گويد د  او مي . دروني دست يابد  

دهد و تمام كوشش يك منتقد در اين سطح، آن است كه به معني صحيح و درسـتي از مـتن           مي
هاي زباني متن باشـد و بـه    نگر، منتقد بايد به دنبال داللت دست يابد ولي در سطح خوانش پس     

 و پنهان عناصر آن، دست يازد تا نهايتاً بتواند          ها و ارتباطات پيدا    ها، هماهنگي  شناخت سازواري 
شناسـي   نـشانه ريفاتر نظرية خود را در كتـاب        «. به پيكرة واحد و وحدت ذاتي شعر دست يابد        

تواننـد بـه     بسط داد و در آن استدالل كرد كه خوانندگان برخوردار از تـوانش مـي              ) 1978(شعر
 در واقع اين ديدگاه به نوعي نزديـك بـه      ).84 ،1384سلدن،  (» فراسوي معناي ظاهري راه يابند    

شناسي عبور و به كاربردشناسي نشانه ها نيـز          ديدگاه كاربردشناسان زبان است كه از سطح معني       
 .كنند توجه مي

تأكيـد  «: كوشد ياكوبسن گفته بود كه تمركز بر خود پيام، وجه مميزة شعر است و ريفاتر مي             
كند كه پيام و گيرنـده تنهـا عوامـل      ابتدا گوشزد مي  . ير دهد بر پيام را به تاكيد بر گيرندة پيام تغي        

رود كه ديگر عوامل را   اند كه حضورشان ضرورت دارد و تا جايي پيش مي          دخيل در اين ارتباط   
چنـان كـه گذشـت      ). 60 ،1383اسـكولز،   ( » دهـد  گيرنده تقليل مـي   /هايي از رابطة پيام    به جنبه 

ش مهمي قائل است و او را در فرايند خوانش و دريافت       ريفاتر براي خواننده در تحليل متن، نق      
اي درك بنيـان اسـتعاري شـعر       به نظر ريفاتر شيوة خواندن، گونه     «. داند هاي متن مؤثر مي    داللت
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يعني گزينش عناصر است او تأكيد كرد كه هر پديدة ادبي تنها خود متن نيست بل خواننـدة آن                   
ه متن از عناصـر اصـلي پديـدة ادبـي بـه شـمار           هاي ممكن خواننده نسبت ب     و مجموعة واكنش  

از طرفي او به ضرورت توجه خواننده از متن به خارج از مـتن و  . )87 ،1382احمدي،(»آيند مي
كند و در نقد تحليل ياكوبسن و اشتراوس از      شناخت محيط زندگي و اجتماعي آن نيز اشاره مي        

هاي ضمني كلمات كه شـخص فقـط    تدر اين رساله برخي دالل«: گويد  بودلر ميهاي گربهشعر  
تواند با حركت به خارج از متن و توسل به رموز اجتماعي و فرهنگي كه از آن مايـه گرفتـه                      مي

ريفـاتر همـين غفلـت از       ). 160 ،1383ايگلتون،  ( » اند است آنها را درك كند ناديده گرفته شده       
 بـودلر از سـوي   هـاي  گربه متني را مانع درك كامل عناصر موجود در شعر        توجه به عناصر برون   

 1.ياكوبسن و اشتراوس مي داند

   اهداف بحث-1-1
هـاي    بعد از طرح اين مباحث مقدماتي، بايد گفت كه از اهداف ايـن مقالـه، كـشف تكنيـك                  

شاعر براي ارائة غيرمستقيم معنا بوده است كه از طريق توجه به ارتباط پنهاني و درونـي عناصـر                
هيپـوگرام و  ( و به كـشف پيكـرة واحـد و وحـدت ذاتـي شـعر              شود متن با يكديگر دريافت مي    

بنابراين نشان دادن خوانشي كه در كنار تبيين معنـا بـه شـبكة              . شود  منجر مي ) ماتريس ساختاري 
منـد و داراي     هاي شعر نيز بپردازد و خواننده را در قرائت و تفسير با نگاهي نظـام               مند داللت   نظام

هـاي او در دريافـت    كيد بر توانش ادبـي خواننـده و ظرفيـت        طرح، پيش ببرد، به عبارت ديگر تأ      
همچنين . شود  ديده مي   عناصر متن و تأكيد بر گيرندة پيام به جاي خود پيام در كانون اين تحليل              

گيري از آن در تحليـل       شناختي ريفاتر و طرز بهره     يكي از اهداف مقالة حاضر معرفي نظرية نشانه       
 اخوان  كتيبهتر شعر    تر و عميق   ف اصلي مقاله، خوانش دقيق    متون شعري است، از سوي ديگر هد      

هـاي   توان بـه اليـه     هايي نمي  گيري از چنين نظريه    با استفاده از نظرية ريفاتر است زيرا بدون بهره        
به همين دليل در مقالة حاضـر       . پنهان متن و اغراض دروني شاعران در سرودن شعر دست يافت          

، بـه نظـام و   كتيبـه سعي شده است فراتر از خوانش ظـاهري شـعر   گيري از ديدگاه ريفاتر  با بهره 
هاي توصـيفي، معنـابن، انباشـت،     روابط دروني متن دست يافته شود و اين امر با بررسي منظومه        

تر شـعر بـه       فراهم شده است و با اين خوانش ضمن بررسي دقيق          كتيبههيپوگرام و ماتريس شعر     
  .توان رسيد العة سطحي به هيچ وجه به آن نميتوان دست يافت كه در مط نكات جذابي مي

__________________________________________________________________________ 
 سـهراب را بررسـي   پيامي در راه اخوان و زمستان نيما، ققنوسنگارنده پيش از اين بر مبناي نظرية ريفاتر شعر   -1

  .و تحليل كرده است
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  :شود هاي آن اشاره مي هاي اصلي پژوهش و فرضيه براي اين منظور به سؤال

  هاي اصلي پژوهش  سؤال-1-2
توان به معناي ظاهري و خـوانش سـطحي بـسنده             اخوان نمي  كتيبهچرا در مطالعة شعر      -1
 كرد؟
تـر    كه خواننده و تحليلگر را به خوانش عميق       اخوان وجود دارد   كتيبههايي در    چه نشانه  -2
 كند؟ تر هدايت مي و دقيق
هـاي توصـيفي،    ، به كدام منظومهكتيبهشناسي ريفاتر در شعر      گيري از نظرية نشانه    با بهره  -3

 توان دست يافت؟ انباشت، هيپوگرام و ماتريس مي

  ها فرضيه -1-3
به معناي ظاهري و سطحي بسنده كرد       توان    اخوان نمي  كتيبهرسد در خوانش     به نظر مي   -1

زيرا مفاهيم و موضوعات طرح شده در اين شعر بسيار فراتر از دريافت معناي ظاهري آن است             
تري در شعر    دهد اخوان درصدد بيان معناي عميق      و نشانه هايي در متن وجود دارد كه نشان مي         

 . استكتيبه
تخته (هايي مانند     شعر و تكرار نشانه    رسد شاعر با ترسيم فضاي نامتعارف در       به نظر مي   -2

اند و رسيدن ندايي و اشاره به رازي كـه بـر             سنگي كه در اطراف آن مردم به زنجير كشيده شده         
در صدد ترسيم معاني عميق و دروني مـدنظر خـود   ...) تخته سنگ نوشته شده و تصوير شب و       

 .است
عناصر غير دستوري را مشخص كرد      توان    مي كتيبهگيري از نظرية ريفاتر در شعر        با بهره  -3

هـاي توصـيفي    را ترسيم كرد و بـه منظومـه  ) راوي و همراهان، طبيعت و راهنما(هاي   و انباشت 
در آن شعر دست يافت و همچنـين  ) سرنوشت و تقدير، نااميدي و ترديد و اميدواري و تالش       (

  .هيپوگرام و ماتريس آن را ترسيم كرد

   پيشينة تحقيق-2
تحليل و تفسير شـعر كتيبـه   «خوان دو مقاله، درخور توجه است يكي با عنوان          ا كتيبهدربارة  

كه در اين مقالة كوتاه، تحليل و تفسير قابـل  ) 23تا20 ،1384روزبه، (»سرودة مهدي اخوان ثالث   
اي كتيبـه   شناسي روايت اسطوره تحليل ريخت«تأملي از شعر كتيبه ارائه شده و ديگري با عنوان          
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كـه  ) 100تا81 ،1391حسن زاده مير علي و قنبري عبدالملكي،      (» ديميرپراپبر اساس نظرية وال   
از منظـر پـراپ پرداختـه شـده اسـت، در            كتيبـه   شناسانة شـعر     در آن به تحليل و تفسير ريخت      

شناسي مايكل ريفاتر تفسير و تحليـل شـده اسـت و            از منظر نشانه   كتيبهپژوهش پيش رو، شعر     
وجـه مميـزة ايـن تحليـل بـا          .  پرداختـه نـشده اسـت      كتيبه تاكنون با اين روش به بررسي شعر      

گرايانـة آن اسـت كـه بـه جـاي بررسـي               شناسانه و نگاه كل    هاي پيشين در رويكرد نشانه      تحليل
كـه غالبـاً در     (نگرانـه بـه آنهـا نگريـسته اسـت             صرف تك تك سطرهاي شعر، از افقـي جـامع         

  ). هاي پيشين مغفول مانده بود تحليل

  ايكل ريفاتربررسي نظرية م -3
شناختي است كه در اواخر قرن بيستم بسيار مورد          هاي نقد نشانه   نظرية ريفاتر از جمله شيوه    

هـاي سـاختارگرايان و پـساساختارگرايان كـه بيـشتر            توجه نقادان قرار گرفت و در كنار نظريـه        
 ابتـدا بـه     ريفـاتر . متمايل به نقد متون روايي و نثر بود، در حيطة شعر مورد استفاده قرار گرفت              

هـاي   پردازد و سپس به بيان تـوانش ادبـي و ظرفيـت            بررسي عناصر ايجاد كنندة ادبيت متن مي      
در نگاه او خواننده در تحليل و دريافت متن،    . پردازد خواننده براي دريافت عناصر مورد نظر مي      

سير اشـعار  نمايد كه رهيافت او به عنوان روشي براي تف     چنين مي «. نقشي فعال و تاثيرگذار دارد    
» تر است دشواري كه خالف جريان معمول دستور يا معناشناسي حركت مي كنند، بسيار مناسب            

البته منظور از دشواري فقط ديريابي واژگاني و بالغي نيست بلكه هرگـاه             ). 86 ،1384سلدن،  ( 
توانـد در ايـن روش    كه متن از سطح معنايي فراتر برود و به تفسيرهاي ديگر نزديك شـود مـي       

  .مورد توجه قرار گيرد
نگـر   خـوانش پـس   و   كه بيان شد ريفاتر خوانش شعر را در دو سطح خوانش اكتشافي            چنان

نگـر بـه    شود و خوانش پس  دهد، خوانش اكتشافي به دريافت معنا منجر مي        مورد توجه قرار مي   
نگر  خوانش اكتشافي از باال به پايين است و خوانش پس         . آورد هاي پنهان روي مي    كشف داللت 
كنشانة قرائت شعر، كه ريفاتر همچنـين        در مرحلة دوم يا مرحلة پس     «. گشايانه دارد  رويكرد رمز 

خواند، خواننده ضمن به يادآوردن آنچه در مرحلة اكتشافي خوانده بود، شروع             آن را تأويلي مي   
نـا را از  در اين نوع خوانش، ريفاتر درك مع). 100، 1387پاينده،  (» كند به رمزگشايي از متن مي    

ريفاتر بين معني و داللت در شعر تمايز قايـل اسـت و وظيفـة               «. كند هاي شعري جدا مي    داللت
داللت حاصل وحـدت صـورت و مـادة شـعر           . داند منتقد را يافتن داللت و بحث دربارة آن مي        

 ). 98 ،همان(» گيرد هاي زبانِ غيرمستقيمِ شعري را در بر مي است كه همه شاخص
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معنا و داللت، او معتقد است توجه به درك معنا، شعر را در حـد بيـان خبـر                   در تمايز ميان    
ها تقليل   اي از گزاره   تالش براي درك معنا موجوديت شعر را به زنجيره        «دارد، به نظر او      نگه مي 

تمركز بر معناي صرف ). 3 ،1987ريفاتر،  (»دهد كه صرفاً بيانگر اطالعات و اخبار شعر است         مي
اگر فقط به معناي شعر توجه كنيم آن را به «كاهد  ارتباط فرو مي ي نامفهوم و بي  شعر را به قطعات   

  ).85 ،1384سلدن، (» دهيم ارتباط با يكديگر تقليل مي رشتة احتماالً نامفهومي از قطعات بي
ريفـاتر در مقالـة     «: كنـد  ريفاتر همچنين در اين بحث به ابهام معنايي زبان شـعر تأكيـد مـي              

. مچون ياكوبسن تمايز زبان شعر از زبان زندگي را در ابهام معنايي شعر يافت        معناشناسي متن ه  
او نوشت كه گزينش واحدهاي معنايي در هر شعر اساس داللت را از ميان مي برد، و اين كنش           

به اين اعتبار شعر گذر از يك معنا به معناهاي بي        . شك سازندة نظام داللت چندمعنايي است      بي
  ).88 ،1382احمدي،(» شمار است

شـوند   هايي است كه مانع ارائة مستقيم معنا مـي  همچنين داللت در نظر ريفاتر شامل ويژگي      
من ايـن وحـدت صـوري و مـضموني را كـه             «. افكنند و دريافت معناي مستقيم را به تأخير مي       

ــت مــي  برگيرنــدة همــة شــاخص در ــامم هــاي پرهيــز از ارائــة معنــاي مــستقيم اســت، دالل » ن
دانـد كـه     او همچنين داللت را در شعر تحت تأثير خروج از نرم زباني مـي             ). 2 ،1978 ريفاتر،(

ممكن است از طريق كاهش و افزايش در زبان ايجاد شـود و ايـن امـر را ريفـاتر غيردسـتوري           
شناسـانة   آنچه خواننده را به جهشي از تأويل محاكاتي متن به سوي تأويل نشانه            «. نامد بودن مي 
آلـن،  (» نامـد  ها مـي   سميت شناختن چيزي است كه ريفاتر آن را نادستوريت        دارد، به ر   آن وا مي  

1380، 166.(  
. شـوند  هاي شعر هدايت مي    تنها كساني كه صاحب توانش ادبي قابلي باشند به درك داللت          

كنـد و بـا انجـام ايـن كـار       رسد كه شعر، معنا را فقط به صورت غيرمستقيم القا مـي      به نظر مي  «
درك معناي يك شعر فقط به توانايي زباني نيـاز دارد،  . نمايد عيت را تهديد ميبازنمايي ادبي واق 

هاي غالبـا غيردسـتوري آن بايـد از تـوانش ادبـي              اما در تفسير يك شعر براي پرداختن به جنبه        
  ).85 ،1384سلدن، (» برخوردار بود

ر بـه  شـود، ريفـات   هـاي شـعر منجـر مـي        نگرانه كه به شناخت داللت     در مرحلة خوانش پس   
دهـد و سـپس    هـاي زبـاني عطـف توجـه مـي      بررسي فرايند غيردستوري بودن و خروج از نرم      

را ) Descriptive systems(هــاي توصــيفي و منظومــه) Accumulation(فراينــدهاي انباشــت 
هاي توصيفي پديد    از طريق فرايندهايي چون انباشت و منظومه      «هاي شعر    داللت. كند معرفي مي 

 ).114 ،1389بركت،(» آيد مي
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. شوند جمع مي ) Sememe(انباشت، مجموعة كلماتي است كه از طريق ترادف گرد معنابن           
فراينـد انباشـت وقتـي    . شوند ها واحدهايي هستند كه در فرايند انباشت به كار گرفته مي    معنابن«

شود كه از طريق عنصر معنايي واحـدي         افتد كه خواننده با مجموعه كلماتي مواجه مي        اتفاق مي 
براي مثال گل معنابن مشترك زنبـق،       . شوند گوييم به هم مربوط مي     كه به آن معنابن مشترك مي     

انباشت مبتني بر سازواري واژگاني و همـساني مفـاهيم          ). 115،  همان(» آفتابگردان و آالله است   
هايي در صورت و موقعيت برخـي از واژگـان           سازواري واژگاني مستلزم همساني   . همپايه است 

در اينجا تأكيد بر روابط مترادف واژگـان  . شوند كه با توجه به معنا توجيه و تأويل مي    متن است   
معنـابن  . با يكديگر است و ممكن است در يك شعر چندين انباشت معنايي وجود داشته باشـد             

تواند قرار گيرد و برحـسب تناسـب يـا ارتبـاط             معموال در رأس منظومة توصيفي يا انباشت مي       
  .هايي تحت خود داشته باشد ههاي ديگر، زيرشاخ

اي از   منظومـة توصـيفي، شـبكه     «. منظومة توصيفي مبتني بر روابط مفـاهيم ناهمپايـه اسـت          
مبنـاي ارتبـاط، معنـابن واژة       . انـد  اي با هم در ارتباط     هاست كه حول محور يك واژة هسته       واژه
 از كل بـه جـزء       در منظومة توصيفي رابطة مجازي است و      ). 39 ،1978ريفاتر،  (» اي است  هسته

شود و ممكن است شامل چندين انباشـت معنـايي      اي با اقمارش مرتبط مي     شود و هسته   بيان مي 
در انباشـت، رابطـة كلمـات بـر تـرادف           . هايي را اخذ كند    باشد يا از چند انباشت معنايي بخش      

، 1389بركـت،  (» رابطة منظومه و هسته مبتني بر مجاز اسـت «استوار است، در منظومة توصيفي    
رابطة هسته و منظومه ممكن است استعاري باشد كه هـم هـسته و هـم منظومـه اسـتعاري                    ). 2
  .شود، يعني ممكن است رابطة منظومه و هسته در خارج از شعر پديد آيد مي

هاي توصيفي شعر، خواننده يـا مفـسر بايـد بـه كـشف               ها و منظومه   پس از دريافت انباشت   
يـا تـداعي    ) Hypogram(هيپـوگرام   .  شـعر دسـت يابـد      هيپوگرام و نهايتاً مـاتريس سـاختاري      

واژگاني و مفهومي، يك تصوير قالبي است كه در ذهن خواننده وجـود دارد و واژه يـا عبـارتي       
هيپوگرام در واقع موضوع هاي كليدي اسـت كـه در مـتن شـعر،               . در متن آن را تداعي مي كند      

 ضمن فرايند تفسير، در مواجه بـا موانـع   خواننده«. بياني گسترده و مكرر يا غريب و ناآشنا دارد    
هـاي   تـري از معنـا را آشـكار سـازد كـه جنبـه       غيردستوري نـاگزير اسـت، سـطح دوم و عـالي         

] شـبكة [آنچـه سـرانجام بايـد كـشف شـود يـك مـاتريس               . كنـد  غيردستوري متن را تبيين مي    
). 83 ،1384سـلدن،   (» تواند به يك جمله يا حتي يـك واژه تقليـل يابـد             ساختاري است كه مي   

ســاختاري، واژه يــا عبــارت و جملــه اســت كــه بتوانــد بــه عنــوان ريــشة ) Matrix(مــاتريس 
ماتريس ساختاري ممكن است در شعر حـضور نداشـته   . ها متن شعر را بازنويسي كند      هيپوگرام
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توان استنتاج كرد و بـه صـورت يـك     را فقط به طور غيرمستقيم مي  ] شبكه[اين ماتريس   «. باشد
هـاي بالفعـل مـاتريس بـه          جمله عمالً در شعر وجود ندارد، شعر از طريق روايـت           كلمه يا يك  

هاي قراردادي، با مـاتريس خـود        ها، يا تداعي   هاي آشنا، كلمات مبتذل، نقل قول      صورت عبارت 
هـا   ها يـا هيپـوگرام     شعر از طريق روايت   . شوند ها هيپوگرام ناميده مي    در پيوند است اين روايت    

با ماتريس ساختاري خـود در ارتبـاط اسـت،          )  تداعي واژگاني و مفهومي    موضوعات كليدي و  (
تـوان بـه     اين فراينـد تفـسير را مـي       . بخشد همين ماتريس است كه سرانجام به شعر وحدت مي        

  :شرح زير خالصه كرد
  .سعي كنيد متن را براي دريافتن معناي معمولي بخوانيد. 1
 مـانع از يـك تفـسير تقليـدي معمـولي            رسـند و   عناصري را كه غيردستوري به نظر مـي       . 2
  .شوند برجسته كنيد مي

انـد، كـشف     ها يا مطالب مألوف را كه در متن بياني گسترده يا ناآشنا پيدا كـرده               هيپوگرام. 3
  .كنيد

ها ماتريس را به دست آوريد؛ يعني يك جملـه يـا واژه را بيابيـد كـه بتوانـد              از هيپوگرام . 4
  ).85 ،همان(» دها و متن را توليد كن هيپوگرام

پـردازيم و     اخـوان مـي    كتيبةشناسي شعر ريفاتر به تحليل       گيري از نظرية نشانه    اكنون با بهره  
ايـن نـوع   . شـويم  هـاي درونـي آن متمركـز مـي     شناسي اليه نگرانه و نشانه بيشتر بر خوانش پس  

هاي ادبي جديد، به شناخت جوانب مختلف شعر معاصر كمـك            ها ضمن معرفي نظريه    پژوهش
  .دهد هاي پنهان اشعار فارسي را نشان مي كند و از طرفي نظام مند بودن و انسجام و نيز اليه مي

   اخوان بر مبناي نظرية ريفاتركتيبه بررسي شعر -4
  :كنيم  توجه ميكتيبهبراي تحليل موضوع ابتدا به شعر 

  فتاده تخته سنگ آنسوي تر، انگار كوهي بود
  و ما اينسو نشسته، خسته انبوهي

  زن و مرد و جوان و پير
  همه با يكديگر پيوسته، ليك از پاي

  و با
  زنجير
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  كشيدت سوي دلخواهي اگر دل مي
  توانستي خزيدن، ليك تا آنجا كه رخصت بود به سويش مي

  تا زنجير
  ندانستيم

  ندايي بود در روياي خوف و خستگيهامان
  و يا آوايي از جايي، كجا ؟ هرگز نپرسيديم

  چنين مي گفت
  تخته سنگ آنسوي، وز پيشينيان پيريفتاده 

  بر او رازي نوشته است، هركس طاق هر كس جفت
  گفت چندين بار چنين مي

  خفت صدا، و آنگاه چون موجي كه بگريزد ز خود در خامشي مي
  گفتيم و ما چيزي نمي

  گفتيم و ما تا مدتي چيزي نمي
  مان بود اگر گاهي پس از آن نيز تنها در نگه

  ايستاده بودگروهي شك و پرسش 
  و ديگر
  خستگي بود و فراموشيخيل سيل و 

  مان نيز خاموشي و حتي در نگه
  و تخته سنگ آن سو اوفتاده بود

  باريد شبي كه لعنت از مهتاب مي
  خاريد كرد و مي و پاهامان ورم مي

  يكي از ما كه زنجيرش كمي سنگينتر از ما بود، لعنت كرد گوشش را
   بايد رفت :و ناالن گفت

  :با خستگي گفتيمو ما 
  لعنت بيش بادا گوشمان را چشممان را نيز

  بايد رفت
  و رفتيم و خزان رفتيم تا جايي كه تخته سنگ آنجا بود

  يكي از ما كه زنجيرش رهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند
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  كسي راز مرا داند
  رويم بگرداند رو به آن كه از اين

   زير لبو ما با لذتي اين راز غبارآلود را مثل دعايي
  كرديم تكرار مي

  و شب شط جليلي بود پر مهتاب
  ديگر پار.... سه ... دو ... هال، يك 
  ديگر پار.... سه ... دو ... هال، يك 

  عرقريزان، عزا، دشنام، گاهي گريه هم كرديم
  هال، يك، دو، سه، زينسان بارها بسيار

  چه سنگين بود اما سخت شيرين بود پيروزي
  ،و ما با آشناتر لذتي

  هم خسته هم خوشحال
  ز شوق و شور ماالمال

  يكي از ما كه زنجيرش سبكتر بود
  به جهد ما درودي گفت و باال رفت

  خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند
  تاب و ما بي

  لبش را با زبان تر كرد ما نيز آنچنان كرديم
  و ساكت ماند

  نگاهي كرد سوي ما و ساكت ماند
  خيره ماند، پنداري زبانش مرددوباره خواند، 

  نگاهش را ربوده بود ناپيداي دوري، ما خروشيديم
   او همچنان خاموش !بخوان

  كرد خيره به ما ساكت نگا مي! براي ما بخوان
  پس از لختي

  كرد در اثنايي كه زنجيرش صدا مي
  افتاد فرود آمد، گرفتيمش كه پنداري كه مي

  نشانديمش
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  دبدست ما و دست خويش لعنت كر
  چه خواندي، هان؟

  مكيد آب دهانش را و گفت آرام
  نوشته بود

  همان
  كسي راز مرا داند

  كه از اينرو به آرويم بگرداند
  نشستيم

  و به مهتاب و شب روشن نگه كرديم
  )9 ،1360:اخوان ثالث (و شب شط عليلي بود

   عناصر غير دستوري-4-1
جه است، در ايـن شـعر بـه برخـي           شناسي در خور تو     اخوان از نظر تحليل نشانه     كتيبهشعر  

شود، خواننده به وراي معناي ظاهري هـدايت         توان برخورد كه سبب مي     عناصر غيردستوري مي  
ليك تا  / همه از پاي با زنجير پيوسته بودن      / شود، تركيباتي نظير تخته سنگي كه انگار كوهي بود        

 آن رازي نوشـته     تخته سنگي كـه بـر     / ندايي در روياي خوف و خستگي     / آنجا كه رخصت بود   
/ سـيل و خيـل خـستگي و فراموشـي         / صدايي مثل موج كه بگريزد و در خاموشي بخوابد        / بود

لعنت بيش بادا گوشـمان را چـشممان        / لعنت كردن گوش را   / باريد شبي كه لعنت از مهتاب مي     
ـ  / راز غبارآلود/ كسي راز مرا داند كه از اين رو به آن رويم بگرداند         / را ر شب شط جليلي بـود پ

اين عبارات ذهـن را بـه       . به دست ما و دست خويش لعنت كرد و شب شط عليلي بود            / مهتاب
دهد كه در پس آنها نهفتـه اسـت و خواننـدة آگـاه بـه فراتـر از معنـاي         معناي ديگري سوق مي 
شود كه راه براي تفسيرهاي      برد و همين امر باعث مي      هاي ديگر پي مي    ظاهري آنها يعني داللت   

هـا و    ايـن مطلـب بـا بررسـي انباشـت         . هايي متعدد از اين شـعر فـراهم شـود          تديگر و برداش  
  .شود هاي توصيفي بهتر نمايان مي منظومه

   انباشت-4-2
 شـكل   راوي و همراهان، طبيعت و فرد راهنما      هاي   هاي اين شعر با محوريت معنابن      انباشت

د و شاعر بـه عنـوان راوي بـا          ها در ارتباط تنگاتنگي با يكديگر قرار دارن        گيرد و اين انباشت    مي
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طبيعت القاكنندة جبـر و سرنوشـت حتمـي و          . همراهان خود كه نمود جامعه هستند رابطه دارد       
اليتغير است و فرد راهنما كه به عنوان مصلح و پيشرو وظيفه هدايتگري و راهنمايي را بر عهده          

ضاي يـأس و نااميـدي      از سـوي ديگـر فـ      . پـذيرد  دارد نهايتاً مانند جامعه، جبر سرنوشت را مي       
اگرچه با تالش و جهد راهنما و جمع همراهان به اميـد و لـذت آزادي و پـي بـردن بـه راز و                          

شود دوباره يـأس و نااميـدي        شود ولي عدم توفيق آنها سبب مي       يابي به حقيقت منجر مي     دست
هـاي   هـا و معنـابن   اكنون به بررسي انباشت. در قالب جبر و قطعيت سرنوشت چهره نمايان كند        

  :پردازيم مذكور مي

  راوي و همراهان -4-2-1
گـرد معنـابن   .... عبارات و تركيبات زير از طريق ترادف و همساني و يا روابط كل و جزء و    

در نگه  / ما چيزي نمي گفتيم   / نپرسيدن/ ندانستن/ پيوسته با زنجير  : چرخند راوي و همراهان مي   
/ گريـستن / لـذت ناشـي از پيـروزي   / سنگرفتن به سوي  / همراهي با جمع  / خاموشي/ مان بود 

/ امكـان خزيـدن  / بـا هـم در بنـد بـودن    / نشستن و خستگي زن، مرد، جوان و پير      / كمك كردن 
پرسـش و شـك   / ما تا مدتي چيـزي نمـي گفتـيم      / ندايي در روياي خوف و خستگي     / ندانستن

زنجيـرش  يكي از ما كه     / پاهامان ورم كرده و مي خاريد     / خاموشي/ خستگي و فراموشي  / جمع
لعنت بيش بادا گوشمان را چشممان      / ما با خستگي گفتيم   / بايد رفت / كمي سنگين تر از ما بود     

كـسي راز مـرا     / يكي از ما كه زنجيرش رهاتر بود باال رفت        / رفتيم و خزان رفتيم   / بايد رفت / را
/  كـردن  عرقريزان، عـزا، دشـنام، گريـه      / و ما با لذت تكرار مي كرديم      / مي داند كه مرا برگرداند    

يكـي  / ز شوق و شور ماالمال/ و ما با آشناتر لذتي هم خسته هم خوشحال    / شيرين بود پيروزي  
نگـاه كـرد بـه    / ما نيز لب را با زبان تر كرديم  / ما بي تاب  / جهد ما / از ما زنجيرش سبك تر بود     

/ گـرفتيمش / خيـره بـه مـا     / بـراي مـا بخـوان     / مطالبه مطلـب خوانـده شـده      / ما خروشيديم / ما
هـا   اين عبارت. نگاه كردن به مهتاب و شب روشن      / نشستيم/ به دست ما لعنت كرد    / نديمشنشا

و تركيبات همچنين بيانگر گره خوردن سرنوشت شاعر يا راوي بـا اجتمـاع و جامعـة پيرامـون                   
هـا    تواند مظهر تالش و تكاپوي مداوم و مستمر تـوده           مي» كتيبه«اي ديگر     از دريچه «. خود است 

و سروده شدن   ). 21 ،1384روزبه،  (» ـ سياسي دوران باشد     ن سنگ جبر اجتماعي   براي برگرداند 
 در نمـودار زيـر بـه رابطـة راوي و            .كنـد  تـر مـي     اين تفسير را نمايان    1340اين شعر در خرداد     
  : توان توجه كرد همراهان بهتر مي



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 296

  

  

  طبيعت -4-2-2
/ مـوجي / كجـا / جـايي / بـود كوهي  / تخته سنگ : معنابن طبيعت با واژگان و تركيباتي مانند      

تا جايي كه تخته سـنگ      / شبي كه لعنت از مهتاب مي باريد      / تخته سنگ آن سو افتاده بود     / سيل
مهتـاب و شـب     / از خاك و گل بـسترد     / و شب شط جليلي بود پر مهتاب      / غبارآلود/ آن جا بود  

و و شب شط عليلي بود، بيانگر موضوع اصلي شعر يعنـي جبـر طبيعـت و سرنوشـت،                   / روشن
هاي طبيعت خبري نيست بلكـه سـنگ، كـوه، مـوج،             يأس و نااميدي است و در اينجا از زيبايي        

 و محتـواي آن     كتيبـه بيانگر چهرة سنگين و زمخت طبيعت است كـه بـا            ... سيل، غبار و شب و    
  :كامالً سازگار است
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  راهنما -4-2-3
تر از  زنجيرش كمي سنگينيكي از ما كه : معنابن راهنما نيز با واژگان زير شكل گرفته است        

يكي از ما كه زنجيرش رهـاتر بـود بـاال           / بايد رفت / لعنت كرد گوشش را و ناالن گفت      / ما بود 
/ يكي از ما كه زنجيرش سبك تر بود به جهد ما درودي گفت و بـاال رفـت                 / آنگه خواند / رفت

/ و سـاكت مانـد  نگاهي كرد سوي ما / ساكت ماند/ لبش را با زبان تر كرد/ خط را خوان با خود   
او همچنـان  / نگـاهش را ربـوده بـود ناپيـداي دوري    / زبـانش مـرد  / خيـره مانـد   / دوباره خواند 

/ افتـاد  مـي / فـرود آمـد  / كـرد  زنجيـرش صـدا مـي   / خيره به ما ساكت نگـاه مـي كـرد      / خاموش
شـاعر  . مكيد آب دهـانش را و گفـت آرام        / به دست ما و دست خويش لعنت كرد       / نشانديمش

تـر از زنجيـر ديگـران     از ابتدا زنجيري و دربند ترسيم كرده و زنجير او را سـنگين           راهنما را نيز    
داند، سپس با تصوير ديگر يعني رهاتر بودن و سبكي زنجير، براي او امكان و اجازه حركت                  مي

ولي او نيـز  ) كه اين تصويرها و اوصاف نيز حساب شده و معنادار است(كند  محدود را بيان مي  
بـرد و    همراهي و تشويق جمع به چرخه و دور سرنوشت و جبر طبيعت پي مي             بعد از تالش و     

  :گيرد حيرت و سكوت و خاموشي او را فرا مي
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شـود   با توجه به اينكه در انباشت به روابط واژگاني و همساني مفاهيم همپايه بيشتر تأكيد مي      
تـوان تـشخيص داد،    ا مي ه بندي انباشت  هاي معنايي متن را از طريق دسته       و از سوي ديگر خوشه    

هاي سبكي يك اثر بسيار مهـم اسـت، يعنـي بـا نـشان دادن       بررسي و ترسيم آن در تبيين ويژگي  
شـود و بـراي مخاطـب و خواننـده         تر مـي   هاي فكري شاعر، نمايان    هاي يك شعر، خوشه    انباشت

ركـزي  شـود، معمـوالً هـسته م    تري از تفكرات شاعر و نويـسنده فـراهم مـي       امكان دريافت دقيق  
دهد، ايـن امـر خـصوصاً در بررسـي           انباشت، فكر مسلط و غالب شاعر را در يك شعر نشان مي           

هـاي   گيرد، بنـابراين بـا بررسـي انباشـت         هاي واژگاني سبكي شعر بسيار مورد توجه قرار مي         اليه
وجود يك يا چند انباشت در يك شـعر         . اي دست يافت   هاي تازه  توان به دريافت   اشعار شاعر مي  
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دهندة تمركز موضوعي و محوريت فكري غـالبي باشـد و در مقابـل عـدم وجـود                   واند نشان ت مي
دهندة عدم تمركز و آشفتگي ذهن شاعر باشد، اين امر در انتقال اغراض و               تواند نشان  انباشت مي 

تواند ضمن انتقال موفق مفهـوم   ها مي اهداف شعر به مخاطب نيز مهم است زيرا از طريق انباشت      
هاي فكري شاعر آگاه كرد، ولي نبـودن انباشـت سـبب مـي شـود             او را از سر شاخه    به مخاطب،   

  .مخاطب موضوعات را يكسان و يك نواخت و بدون تقدم و تأخر و اهم و مهم بودن دريابد

   منظومة توصيفي-4-3
رسـيم كـه بـر      مـي كتيبـه هاي توصيفي شـعر   ها به منظومه ها و معنابن بعد از بررسي انباشت  

اي و اقماري واژگان با هسته، مبتني است و بر روابـط ناهمپايـه و بعـضاً بيـرون از                روابط شبكه 
 قابل ترسيم است    كتيبهسه منظومة توصيفي در شعر      . الفاظ ظاهري و مكتوب شعر استوار است      

 اسـت، ايـن   تقدير و سرنوشت محتوم، نااميـدي و ترديـد، و اميـدواري و تـالش    كه هستة آنها    
اند ولي در خوانش داللـي و رمزگـشايانه     ماً و صراحتاً در شعر بيان نشده      ها گرچه مستقي   منظومه

تقدير، نااميدي و اميدواري هر سه به هم مربوط هستند و در واقـع          . توان دست يافت   به آنها مي  
 چرخة نااميدي آغـازين، اميـدواري و        كتيبهدر شعر   . زنند تقدير، نااميدي و اميدواري را رقم مي      

شود و ساختار نهايي شعر بر  حت تأثير سرنوشت محتوم و جبر فلسفي ديده مي        نااميدي پاياني ت  
  .همين محور استوار مي شود

  سرنوشت و تقدير فلسفي -4-3-1
تا جايي  / در بند بودن انسان   : كند اخوان تقدير فلسفي و سرنوشت را با عبارات زير بيان مي          

تخته سنگي كه   / ها يا از جايي دور    ندايي ناشناخته از درون روياها و خستگي        / كه رخصت بود  
و / تالش براي كشف حقيقـت    / چنين مي گفت چندين بار    / از پيشينيان پيري رازي بر او نوشته      

راز / كـسي راز مـرا دانـد كـه از ايـن رو بـه آن رويـم بگردانـد                   / عبور از خستگي و واماندگي    
يـاس و  /  رويـم بگردانـد  كسي راز مرا داند كه از ايـن رو بـه آن         / پيروزي شيرين بود  / غبارآلود
 انـسان مجبـور دانـست كـه          تـوان كتيبـه را اسـطورة        مـي «با اين اوصاف    . جبر طبيعت / نااميدي

كوشد تا از طريق احاطه و اشراف بر اسرار فراسوي اين جهان جبرآلود، معماي ژرف هستي                  مي
روزبه، (» يابد سوي اين كتيبه نيز چيزي جز آنچه در اين رو ديده است، نمي             را كشف كند اما آن    

هـسته  » كسي راز مرا دانـد كـه از ايـن رو بـه آن رويـم بگردانـد               «در واقع عبارت    ). 22: 1384
  :محوري و مركزي شعر است كه در اين منظومه توصيفي قرار گرفته است
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در منظومة توصيفي دوم كلماتي نظير خسته، ندانستن، خاموشي، شك، فراموشي، گريستن،            
  :كنند گيرند و بر نااميدي و يأس و ترديد داللت مي اري گرد هسته قرار ميمانند اقم...خيرگي و
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چنان كه ذكر شد با توجه به مركزيت تقدير و جبر در كنار نااميـدي و ترديـد، اميـدواري و     
منظومـة  كتيبـه   رسـد؛ در شـعر        ضروري به نظـر مـي      - حتي اگر به نتيجة مطلوبي نرسد      -تالش

 واژگان رفتن يكي از ما، بايد رفت، باال رفـتن، تكـرار كـردن بـا                 توصيفي سوم با بهره گيري از     
گيـرد كـه     شـكل مـي   ... لذت، شب پر مهتاب، شوق و شور، جهد، خروشيدن و شب روشـن و             

  :بيانگر اميدواري و تالش براي رهايي و تغيير سرنوشت است
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 شـعر بـر   شود كه شاعر در پس الفاظ و معنـاي ظـاهري       با دقت در هر سه منظومه ديده مي       
كننـدة   هاي پنهاني تأكيد دارد كه هم مربوط به اوصاف شخصي شاعر است و هم ترسـيم                داللت

. كند جامعه و اجتماع است و همچنين فراتر از آن به نوع انساني، بشر و سرنوشت او داللت مي                 
تـوان دسـت     هاي توصيفي نيز به آن بخش از افكار غالب شاعر مي           كه ديده شد در منظومه     چنان

افت كه سريع و آشكار بيان نشده است و اين امر از طريق بررسي روابط ناهمپايـه، مجـازي و       ي
ها نيست و معموالً درك و دريافـت         آيد و اهميتش كمتر از ترسيم انباشت       استعاري به دست مي   

تر است زيرا بيشتر به خـوانش دوم و داللـي مربـوط              ها دشوارتر و ديرياب    ها از انباشت   منظومه
  .شود مي
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  هيپوگرام -4-4
هاي توصيفي، هيپوگرام مورد نظر شاعر را در ايـن شـعر             ها و منظومه   بعد از بررسي انباشت   

  :توان در موارد زير خالصه كرد مي
  .انسان، محكومِ سرنوشت و تقدير فلسفي است. 1
  .كند اين سرنوشت محتوم انسان را دچار يأس و نااميدي ابدي مي. 2
شـود ولـي تقـدير چيـز ديگـري رقـم        الش و كوشش انسان مياگرچه اميدواري سبب ت  . 3

  .زند مي
  .بيند منِ شخصي شاعر، خود را محكوم سرنوشت مي. 4
  . است1340اين شعر تصويرگر جامعة عصر شاعر در سال . 5
گـويي  «. باشـد  اين شعر تصويرگر سرنوشت نوع انساني و تمام بشر و جبر طبيعـت مـي              . 6

هاي   نجة آدميان محبوس و مجبور در تالقي تنگ حلقه        اخوان خود را عصارة رنج و شك      
  ).23: 1384روزبه، (» دانست زنجير تاريخ مي

كند تا به افراد كمـك كنـد ولـي او نيـز محكـوم همـين         اگرچه فرد هدايتگري تالش مي    . 7
  .سرنوشت است

   ماتريس ساختاري-5-4
  :را مي توان به شكل زير ترسيم كردكتيبه ماتريس ساختاري شعر 

 رسـيدن نــدايي رهـايي بخــش و   - خـستگي و نااميــدي - بنـد بــودن و گرفتـاري انــسان  در
 مأيوس شدن و خود را گرفتار جبر طبيعت و     - تالش و اميدواري براي رهايي     -اميدواركننده

  سرنوشت ديدن

نگرانـه و داللـي      عمل كرده است و خوانش پس     كتيبه   نيز مانند شعر     زمستاناخوان در شعر    
بيند  شود، يعني شاعر ابتدا مردم را نااميد مي        ها و ماتريس ختم مي     ين هيپوگرام زمستان نيز به هم   

خواهد ولي در پايان نااميدي، يأس و خفقـان همـه            و در حال نااميدي از يك دوست كمك مي        
در هـر دو شـعر نـوعي نااميـدي، اميـدواري و برگـشتن بـه نااميـدي ديـده                   . گيرد جا را فرا مي   

  1.شود مي

__________________________________________________________________________ 
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  گيري  نتيجه-5
شناسـي ريفـاتر ضـمن توجـه بـه جوانـب مختلـف               كه در مقاله ديده شد نظرية نشانه       چنان

ساختاري شعر يعني انباشت، منظومة توصيفي، هيپوگرام و ماتريس ساختاري، برخي از زواياي             
هايي كه در پس معنـاي ظـاهري         كند و انسجام و طرح فكري و داللت        پنهان اشعار را هويدا مي    

تر پس از بررسي     در شعر كتبيه و در خوانش دقيق      . اين الگو قابل تبيين است    شعر نهفته است با     
اشاره شد و سپس هيپـوگرام  كتيبه هاي توصيفي شعر  ها و منظومه عناصر غيردستوري به انباشت   

سـه انباشـت اصـلي شـاعر و همراهـان، طبيعـت و              . و ماتريس ساختاري شعر مشخص گرديد     
دهد و سـه منظومـة توصـيفي تقـدير و سرنوشـت              كيل مي هاي اصلي شعر را تش     راهنما معنابن 

محتوم، نااميدي و ترديد و اميدواري و تالش بيانگر فضاي فكري مسلط و حاكم بر ايـن شـعر                   
نيز بر محور جبر فلسفي، يـأس و نااميـدي، تـالش و سـرانجام               كتيبه  هاي شعر    هيپوگرام. است

تاري شعر از در بند بودن و نااميـدي    چرخد و نهايتاً ماتريس ساخ     رضايت دادن به سرنوشت مي    
يابد و نهايتاً به يأس ناشـي از عـدم           شود و با تالش و اميدواري براي رهايي ادامه مي          شروع مي 

  .شود موفقيت در تغيير سرنوشت ختم مي
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