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 مقدمه
 شـناخت آن،    ةره و گسـتر   یـ پردازد و دا   یها م  ها و مدلول    دال ۀ رابط ۀمطالع  به یشناس نشانه

را در بـر    ...  و ی عالمتـ  يهـا   نظـام  و) Cods( هـا  نـه ی، رمز هـا  ر زبان ی نظ ی ارتباط يها  نظام یهمگ
 يهـا  ، نظـام  هـا  نهیرمزها،   ر زبان ی نظ يا  نشانه يها  نظام ۀمطالع به «یشناس در واقع نشانه  . ردیگ یم

، بـه   ی زبـان  يهـا   افزون بر نشـانه    یشناس   نشانه در مباحث ) 13رو  یگ( ».پردازد یره م ی و غ  یعالمت
 و ز تناسـب یـ  و نی اجتمـاع  يهـا  نهیرمز و   یشناخت ییبای ز يها نهیرمز،  ی منطق يها نهیرمز ۀمطالع

ز کـ ن تمریشتری، بی و ادبی زبانیشناس  نشانهيها لیشود، در تحل یها پرداخته م ارتباط نظام نشانه 
 يهـا   نشـانه  ی بررسـ  یعنـ ی ،متن مورد نظر اسـت     ساختار   يو روابط اجزا  بر ساختار متن است     

ر یتـأث «. ردیـ گ یهـا مـورد توجـه قـرار مـ      آنان یـ  مارکنهـان و آشـ     متن و روابـط      ةل دهند کیتش
ن رو  یار متن است، از ا    ز معطوف به مطالعه ساخت    یش از هر چ   ی، ب ی بر مطالعات ادب   یشناس نشانه

دهـد و   یر مـ ییـ وجـود در مـتن تغ   روابط میرس متن به بري معنای را از بررسیدبۀ ایجهت نظر 
 )110ت کبر( ».ندک ی فراهم م رايتر افانهکمندتر و موش ل نظامی تحلياه نهیزم

مطالعـه و    بـه    يارینظـران بسـ     صـاحب  نان دو سوسور،  ی بعد از فرد   ،یشناس  نشانه ۀنیدر زم 
فـاتر از  ی ریۀنظر. است تبار يفاتر فرانسویل ریکن افراد ما  ی از ا  یکی آوردند،   ي رو يپرداز هینظر

نقـادان   از   ياریبسـ ستم مورد توجه    یه در اواخر قرن ب    ک است   یشناخت   نقد نشانه  يها  وهیجمله ش 
نقـد  ل بـه  یـ شـتر متما یه بکـ ان یگراان و پساساختار  ی ساختارگرا يها هینار نظر کقرار گرفت و در     

  . شعر مورد استفاده قرار گرفتةگستر و نثر بود، در ییمتون روا
  شـعر  ياوکـ وا يها هی از نظر  یکیفاتر  یل ر یکعر ما  ش یشناس  نشانه یۀران شد، نظ  یه ب ک چنان

ـ  کای ماننـد  یسـان کنـار آراء    کد و در    یثمـر رسـ   ستم به   یه در قرن ب   کاست   ن، یچ، بـاخت یوبسـن، ل
رد توجــه نقــادان و الر مــوکــش و جاناتــان ی فــیاس، اســتنلیــ، هــانس رابــرت کیاروفســکمو

همراه مطالعـات    شعر به    یشناس  نقد و نشانه  . فتات قرار گر  یو ادب  شعر   يها  پژوهشگران گستره 
ـ  يهـا   ، مطالعـات و پـژوهش     ی داسـتان  ينثرهـا  ةگسترشناسانه در    تیانه و روا  یساختارگرا  ی ادب

 ۀعرصـ  را در    يتـر  نانـه یب یـک ق و بار  ی دق يها ، و نگرش  ردکد وارد   ی جد يها معاصر را به عرصه   
 چـون پـراپ،     ییهـا   به نـام   یشناس  تیمطالعات روا  ةگستراگر در   . د آورد یپد ی ادب يها پژوهش

 از یکــید یــ شــعر باۀ؛ در عرصــمیخــور یون و بــارت برمــگرمــاس، تــودوروف، ژنــت، برمــ
 .میفاتر بدانیل ریکپردازان روشمند را ما هینظر

فـاتر  یر«.  گـره خـورده اسـت   ینامتنی ب ةویشخواننده و     معطوف به  یادب  یۀفاتر با نظر  ینام ر 
ـ     ةژیار و ک سازو ینامتنیاست ب معتقد   ننـده داللـت   ی آفرینـامتن یتنهـا ب  .  اسـت  ی خواندن متـون ادب



 83 شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما کاربرد نظریه نشانه
 

 مفهـوم   بـه  ]ردنکـ بـدون دقـت     [دقـت     یب،  سطر متن ه خواندن سطر به     ک  است، حال آن   ییمعنا
 ینـامتن ی ب ةویشـ ) 320 ياحمـد ( ».نـد یآفر ی جز معنا نم   يزی چ یرادبی و غ  ی در متون ادب   ،ینامتنیب
اربست کفاتر ی ريرکظام فدر ن «. ندک ین م ییرا تب ر  گی متن با متون د    یختگی گوناگون آم  يها وهیش
 ةن جلـو  یتـر   یهیرا بد ی وابسته است، ز   یفی توص يها سخت به منظومه  ه  ک است   يا دهی پد ینامتنیب
 مـتن   ،لمـه ک یـک  ی جملـه و حتـ     یک قطعه،   یک ۀ متن به واسط   یکه  ک آن است    ینامتنی ب ةویش
 )117ت کبر( ».ندک ی را تداعيگرید

ـ  ي و ظـاهر   ی سطح يا هی ال ، اشعار یبرخه  ک است   ن باور ی ا براو در خوانش شعر      د و   دارن
 retroactive ای و خوانش ناپوheuristic reading یافتیدرخوانش  (ی و ژرف ساختی درونیۀال

reading .(ـ  یـ ادن به   ی رس يارهاک راه یخود به بررس   یۀوشد در نظر  ک یو م ا ت و خـوانش  ن قرائ
دهد  ی خوانش با معنا خود را بروز م      یافتیدرشعر، سطح   د در زبان    یگو یاو م . ابدی دست   یدرون

 از مـتن دسـت      یح و درسـت   ی صح یمعنه به   ک، آن است    ن سطح ی منتقد در ا   یکوشش  کو تمام   
 آورد و بـه     ي مـتن رو   ی زبـان  يهـا   د به دنبال داللت   ی منتقد با  ،ای در سطح خوانش ناپو    ی، ول ابدی

سـرانجام  ازد تـا  ی عناصر آن، دست ارک آشنهان وها و ارتباطات    ی هماهنگ ها، يشناخت سازوار 
تـاب  ک خـود را در  یـۀ ر نظر فـات یر«. ابـد ی شـعر دسـت      یره واحـد و وحـدت ذاتـ       یکپبتواند به   

 ي خواننـدگان برخـوردار از توانمنـد       هکـ رد  کـ  داد و در آن استدالل        گسترش  شعر یشناس  نشانه
 )84سلدن ( ».ابندی راه ي ظاهري معنايفراسوتوانند به  یم

د بر کیتأ«: وشدک یفاتر می شعر است و ر ۀشناسانام،  یز بر خود پ   که تمر کفته بود   وبسن گ کای
ه، تنهـا عوامـل   رنـد یام و گیـ ه پکـ ند ک یابتدا گوشزد م. ر دهد ییام تغ یه پ رندید بر گ  کیأتام را به    یپ

گر عوامل را یه دکرود   یش م ی پ ییشان ضرورت دارد و تا جا     ه حضور کاند   ن ارتباط یل در ا  یدخ
فـاتر در   ی ر ،ه گذشـت  کـ چنان  ) 60ولز  کاس( ».دهد یاهش م کرنده  یگ/مای از رابطه پ   ییها به جنبه 

 افـت ینـد خـوانش و در     ی قائـل اسـت و او را در فرا         ینقـش مهمـ    خواننـده    يبـرا  متن   ياوکوا
 شـعر  يان اسـتعار یـ  بنك دريا  خواندن گونـه ةویفاتر شیبه نظر ر«. داند ی متن مؤثر ميها  داللت

ست، بل خواننده آن ی تنها خود متن نی ادبةدیه هر پدکرد کد  کی، او تأ  نش عناصر است  ی گز یعنی
ـ یـ  پدیمتن از عناصـر اصـل     ن خواننده نسبت به     ک مم يها  نشکو مجموعه وا    بـه شـمار   یده ادب

 )87 ياحمد( ».ندیآ یم
ـ یب سپس به پردازد و ی متن می ادبةنندکجاد ی عناصر ا  یبررسفاتر ابتدا به    یر  یان توانش ادب
 خواننـده در    ،در نگـاه او    .پـردازد   یافت عناصـر مـورد نظـر مـ        ی در ي خواننده برا  ياه  تیو ظرف 

عنـوان  افت او بـه     یه ره کد  ینما ین م یچن«. رگذار دارد یثأ فعال و ت   ی نقش ،افت متن ی و در  ياوکوا
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ت کـ  حر یا معناشناسـ  یـ ان معمـول دسـتور      یـ ه خالف جر  ک ير اشعار دشوار  ی تفس ي برا یروش
 )86سلدن ( ».ستتر ا ار مناسبینند، بسک یم

 و  یط زندگ یخارج از متن و شناخت مح      او به ضرورت توجه خواننده از متن به          یاز طرف 
 بـودلر   يهـا   وبسن و اشتراوس، از شعر گربه     کای ۀاوانکواند و در نقد     ک یز اشاره م  یآن ن  یاجتماع

ـ کتواند با حر یه شخص فقط مکلمات ک ی ضمن يها   داللت ین رساله برخ  یدر ا «: دیگو یم ه ت ب
 كهـا را در     آن ،اسـت  ه گرفتـه  یـ ه از آن ما   ک ی و فرهنگ  یعارج از متن و توسل به رموز اجتما       خ
 را  یعناصر برون متن  ن غفلت از توجه به      یفاتر هم ی ر )160گلتون  یا( ».اند ده گرفته شده  ی ناد ،ندک

 .داند یوبسن و اشتراوس مکای يدلر از سو بويها امل عناصر موجود در شعر گربهک كرمانع د
دو مقاله  توان به    ی م ، تنها  نشده است  یار چندان ک یفاتر با شعر فارس   یدگاه ر یر مطابقت د  د

) 109گـران  یت و دکبر(، )95نده یپا: (ردکن موضوع است، اشاره   یه مرتبط با ا   کر  ینامه ز  انیو پا 
 )1-127اسر ی سیعتیشر(و 

 فاتریل ریک شعر مایشناس نشانه یۀنظرن ییتب
ا یـ خـوانش ناپو   و   یافتیـ درر خوانش شعر را در دو سطح خوانش         فاتی ر ،ان شد یه ب ک چنان

ا بـه   یـ شـود و خـوانش ناپو       یفت معنا منجر م   ایدر به   یافتیدردهد، خوانش    یمورد توجه قرار م   
 ایـ و خـوانش ناپو ن اسـت  ییپاباال به  از   یافتیدرخوانش  . آورد ی م ي پنهان رو  يها  شف داللت ک
ن یچن فاتر هم یه ر ک قرائت شعر،    ۀنشانک  پس ۀا مرحل یم   دو ۀدر مرحل «. انه دارد یرد رمز گشا  یکرو

 خوانده بود، شـروع  یافتیدر ۀادآوردن آنچه در مرحلیخواند، خواننده ضمن به  ی م یلیآن را تأو  
 معنـا را از     كفـاتر در  یانش، ر ن نـوع خـو    یـ در ا ) 100 نـده یپا( ».نـد ک ی از متن مـ    ییبه رمزگشا 

فـه  یل اسـت و وظ    یـ ز قا ی و داللت در شعر تما     یمعنن  یفاتر ب یر«: ندک ی جدا م  ي شعر يها  داللت
صـورت و مـاده شـعر       داللت حاصل وحـدت      ...داند ی آن م  ةل و بحث دربار   یافتن دل ی منتقد را 

 ) 98همان ( ».ردیگ ی را دربرميم شعریرمستقیزبان غ يها  شاخصۀه همکاست 
ان خبـر  یـ در حد ب شعر را   معنا، كدر معتقد است توجه به      ان معنا و داللت، او    یز م یدر تما 

ل یها تقل   از گزاره  يا  رهیت شعر را به زنج    ی معنا موجود  ك در يتالش برا «نظر او   به  دارد،   ینگه م 
ر را   شع ، صرف يز بر معنا  کتمر) 3فاتر  یر( ».انگر اطالعات و اخبار شعر است     ی ب تنهاه  کدهد   یم

ن اسـت   کـ ، مم مینکجه   شعر تو  يمعنااگر فقط به     «اهدک یارتباط فرو م   ی نامفهوم و ب   یعاتقطبه  
 )85سلدن ( ».میده اهش کگر یدیکبا ارتباط  ی از قطعات بی نامفهومۀآن را به رشت

ـ  یر«: نـد ک ید مـ کیـ  زبـان شـعر تأ  یی ابهـام معنـا  ن بحث بهین در ایاو همچن   ۀفـاتر در مقال
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 شـعر  یی را در ابهـام معنـا  یز زبان شعر از زبـان زنـدگ     ی تما ،وبسنکای همچون   ، متن یمعناشناس
بـرد، و     یان مـ  یـ هر شعر، اساس داللت را از م       در   یی معنا ينش واحدها یه گز کاو نوشت   . افتی
 معنا بـه  یک، گذر از ن اعتبار شعریابه .  است ییمعنا  نظام داللت چند   ة سازند کش ینش، ب کن  یا

 )88 ياحمد( ».شمار است ی بيمعناها
شوند  یم معنا م  ی مستق ۀیه مانع ارا  کست   ا ییها یژگیفاتر شامل و  یداللت در نظر ر   ن  یچن هم

ه کـ  را   ی و مضـمون   ين وحـدت صـور    یـ من ا « .نندکاف یر م یم را به تأخ   ی مستق يافت معنا یو در 
 )2فاتر یر( ».نامم یم است، داللت می مستقي معناۀرائز از ای پرهيها  شاخصۀ همةرندیدربرگ

ت بـا  ن اسـ کـ ه ممکداند  ی می خروج از نرم زبان   ریثأن داللت را در شعر تحت ت      یاو همچن 
آن چـه    «.نامـد  ی بـودن مـ    يردستوریفاتر غ یامر را ر  ن  یجاد شود و ا   یش در زبان ا   یاهش و افزا  ک

ـ  ،دارد  ی آن وا مـ    ۀشناسـان  ل نشـانه  ی تأو يوس متن به    یاتکل محا ی از تأو  یخواننده را به جهش    ه  ب
 )166آلن ( ».نامد ی ميزیگردستورن را فاتر آیه رک است يزیت شناختن چیرسم

 ،شوند یت می شعر هدايها  داللتك باشند به در   ی قابل یش ادب صاحب توان ه  ک یسانکتنها  
ار کـ ن یـ نـد و بـا انجـام ا   ک یم القاء میرمستقیغصورت ه شعر، معنا را فقط به کرسد   یبه نظر م  «

از دارد،  یـ  ن ی زبـان  ییتوانا شعر فقط به     یک ي معنا كدر. ندک ید م یت را تهد  یواقع ی ادب ییبازنما
ـ     یـ  با ، آن يدسـتور  ریـ  غ يهـا   پرداختن بـه جنبـه     يبرا شعر   یکر  یساما در تف    ید از تـوانش ادب

 )85سلدن ( ».برخوردار بود
 یبررسـ فاتر بـه    ی، ر شود ی شعر منجر م   يها  ه به شناخت داللت   ک ایناپو  خوانش ۀدر مرحل 

 ينـدها یدهد و سپس فرا ی عطف توجه م  ی زبان ي بودن و خروج از هنجارها     يردستوریند غ یفرا
. نـد ک ی مـ ی را معرفـ )descriptive systems(یفی توصـ يهـا   و منظومه)accumulation( انباشت
 ».دنـ یآ ید مـ یـ  پدیفی توصـ يهـا   انباشت و منظومـه  چون ییندهایق فرا یاز طر « شعر   يها داللت

 )114ت کبر(
ـ   یپه  ک اند یلماتکمجموعه  انباشت،   . نـد یآ یگـرد هـم مـ     ) sememe(  گـرد معنـابن    ی در پ

 اتفـاق   یند انباشت وقت  یفرا. ندشو یار گرفته م  کند انباشت به    یر فرا ده  کند  ا ییها واحدها   معنابن«
ه بـه   ک ي واحد ییق عنصر معنا  یه از طر  کشود   یمواجه م  یلماتکه خواننده با مجموعه     کافتد   یم

 زنبـق،   ك مثـال گـل معنـابن مشـتر        يبـرا . شـوند  یم به هم مربوط م    ییگو  ی م كآن معنابن مشتر  
م ی مفـاه ی و همسـان ی واژگـان  ي بر سازوار  یانباشت مبتن ) 115 همان( ».آفتابگردان و آالله است   

 از واژگـان    یت برخ ی در صورت و موقع    ییها ی، مستلزم همسان  ی واژگان يسازوار. ه است یهمپا
د بر روابط مترادف واژگـان  کیأنجا تیدر ا. شوند یل میه و تاو  ی معنا توج  ه با توجه به   کمتن است   
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 . وجود داشته باشدیین انباشت معنای چند شعریکن است در کگر است و ممیدیکبا 
ا یـ رد و بنـا بـر تناسـب    یـ  گيا انباشـت جـا  یـ  یفی رأس منظومه توصـ    در تواند یممعنابن  

 . خود داشته باشدۀمجموع ریز ییها رشاخهی زگر،ی ديها ارتباط
 از  يا  هک، شـب  یفی توصـ  ۀمنظومـ «. ه اسـت  یـ مپام ناه ی بر روابط مفاه   ی مبتن یفی توص ۀمنظوم

عنـابن واژه    ارتبـاط، م   يمبنـا .  با هم در ارتباطند    يا  واژه هسته  یکرامون محور   یه پ کهاست    واژه
ان یـ ل بـه جـزء ب  کـ  است و از يجاز م، رابطه،یفی توصۀدر منظوم). 39فاتر  یر( ». است يا هسته

اشـد   بیین انباشت معناین است شامل چند  کشود و مم   ی با اقمارش مرتبط م    يا  شود و هسته    یم
 .ندک افتیدر را ییها  بخشیی معناا از چند انباشتی

 منظومـه و    ۀرابطـ « یفی توصـ  ۀدر منظوم . لمات بر ترادف استوار است    ک ۀ، رابط در انباشت 
 در  هک باشد   ين است استعار  ک هسته و منظومه مم    ۀ رابط )2 تکبر( ». بر مجاز است   یهسته مبتن 

 منظومـه و    ۀرابطـ ن اسـت    کـ  مم یعنـ ی .دنشو ی م ين صورت، هم هسته و هم منظومه استعار       یا
 .دید آیهسته در خارج از شعر پد

شـف  کد بـه  یـ ا مفسـر با ی شعر، خواننده   یفی توص يها ها و منظومه    افت انباشت یپس از در  
 .ابدی شعر دست ي ساختارکۀشب تیدر نها و ی و مفهومی واژگانیتداع

ه در ذهـن خواننـده   کـ  اسـت   یر قـالب  ی تصو یک) Hypogram( ی و مفهوم  ی واژگان یتداع
 در واقـع  ی و مفهـوم   ی واژگـان  یتداع. ندک ی م ی در متن آن را تداع     یا عبارت یرد و واژه    وجود دا 
. ب و ناآشـنا دارد    یـ ا غر یـ  ،ررکـ  گسـترده و م    یانیـ ه در متن شعر، ب    ک است   يدیلک يها موضوع

 سـطح دوم و     ر اسـت  ی نـاگز  يردسـتور یه بـا موانـع غ     ر، در مواجـ   یند تفسـ  یخواننده ضمن فرا  «
آنچـه سـرانجام    . ندک ین م یی متن را تب   يردستوری غ يها هه جنب کار سازد   ک از معنا را آش    يتر یعال
 یـک  یا حتـ  یـ  جمله   یکتواند به     یه م ک است   يساختار] کۀشب[س  ی ماتر یکشود،  شف  کد  یبا

ه کـ  اسـت  يا ا عبارت و جملـه    ی، واژه   )matrix( يساختار کۀشب) 83سلدن  ( ».ابدی اهشکواژه  
 کۀشـب . نـد ک یسـ ی مـتن شـعر را بازنو  ،ی و مفهـوم یگـان  واژيهـا  یشه تـداع یعنوان ر بتواند به   
ر یـ را فقط بـه طـور غ     ] هکشب[س  یرن مات یا «،ن است در شعر وجود نداشته باشد      ک مم يساختار
ر  جمله در شعر وجود ندارد، شـع       یکا  یلمه  ک یک را به صورت  یزرد  کتوان استنتاج    یم م یمستق

لمـات مبتـذل، نقـل    ک آشنا، يها رت، به صورت عبا   ي ساختار کۀ بالفعل شب  يها  تیق روا یاز طر 
پـوگرام  یها ه تین روایا ،وند استی خود در پي ساختار کۀشب، با   ي قرارداد يها یا تداع یها،    قول

موضوعات ( ها پوگرامیا ه یها    تیق روا یشعر از طر  . شوند ی م دهینام] یمفهوم و   ی واژگان یتداع[
ه سـرانجام بـه     کـ است   ياختار س کۀشبن  ی خود در ارتباط است، هم     ي ساختار کۀشببا  ) يدیلک
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 :ردکر خالصه یشرح زتوان به  یر را میند تفسین فرایا. بخشد یشعر وحدت م
 .دی بخوانی معموليافتن معنای دريد متن را براینک یسع. 1
 ،شوند ی م ی معمول يدیر تقل ینع از تفس  رسند و ما   ی به نظر م   يردستوریه غ ک را   يناصرع .2

 .دینکبرجسته 
 گسـترده  یانیـ  ب،ه در متنکا مطالب مالوف را ی ]یمفهوم و  ی واژگان  یتداع [ها رامپوگیه .3

 .دینکشف کاند،  ردهکدا یا ناآشنا پی
 را بـه دسـت   ]ي سـاختار  کۀشـب  [سی مـاتر  ]یمفهـوم  و   ی واژگان یتداع [ها پوگرامیاز ه  .4

 همـان ( ».نـد کد یـ ها و متن را تول مپوگرایه بتواند هکد  ینکدا  یا واژه را پ   ی جمله   یک یعنید؛  یآور
85( 

م و  یپـرداز  ی مـ   شـعر ققنـوس    ياوکـ ، به وا  فاتری شعر ر  یشناس  از نشانه  يریگ  نون با بهره  کا
ـ  يهـا   هیـ  ال یشناس  ا و نشانه  ینش ناپو شتر بر خوا  یب ن نـوع   یـ ا. میشـو  یز مـ  کـ هـا متمر    آن ی درون

شـناخت جوانـب مختلـف شـعر        د، بـه    یـ  جد ی ادب يها  هی نظر یتواند ضمن معرف    یها م   پژوهش
 را  ی پنهـان اشـعار فارسـ      يهـا  هیـ ز ال یمند بودن و انسجام و ن      ام نظ یند و از طرف   ک کمکمعاصر  

 .نشان دهد

 فاتری ریۀ نظريما بر مبنای شعر ققنوس نیررسب
 :مینک ی، به متن شعر ققنوس توجه میبررس و ياوکواابتدا قبل از 

 جهان ةآواز مرغ خوشخوان، ققنوس،«
  سرد،يبادهاآواره مانده از وزش 

 خیزران،اخ بر ش
 . بنشسته است فرد

   پرندگانیشاخ هر سر بر گرد او به
 ند،ک ییب مکگمشده تر يها او ناله

 دور، ي صدها صدا  پارهيها از رشته
 وه،ک ي تیره روی مثل خطي ابرهادر

 ی خیالي بناکیدیوار 
 . سازد یم
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 موج ي خورشید رويه زردکاز آن زمان 
 جساحل گرفته او مرنگ مانده است و بهک

 یدهاتبانگ شغال و، مرد 
 ،ست روشن آتش پنهان خانه را ردهک

 يخرد  قرمز به چشم، شعله
 شبشد به زیر دو چشم درشت ک یط مخ

 ،وندر نقاط دور
 اند در عبور خلق

 ،ه هستک  نادره، پنهان چنانياو، آن نوا
 . پرد یست م  گزیدهيه جاکان کاز آن م
 شود یه گره خورده مکچیزها در بین 
 دراز این شب ی و تیرگیشنبا رو

 . گذرد یم
 پیش  شعله را بهکی
 . نگرد یم

 ی، نه دمه نه گیاه در آنجاستک یجای
 ،هاش  سنگيسمج رویده آفتاب کتر

 ،ش استکاش چیز دل ین زمین و زندگنه ای
 ها چو او مرغ يه آرزوکند ک یحس م
 اگر چند امیدشان ست همچو دود تیره

  ز آتشیچون خرمن
 . سفیدشاناید و صبح نم یدر چشم م

 او چنان یه زندگکند ک یحس م
 آید سر  دیگر ار بهمرغان 

 در خواب و خورد،
 . ز آن نتوانند نام بردک بود یرنج

 آن مرغ نغزخوان
 زآتش تجلیل یافته،ان کدر آن م
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م تبدیل یافته،کی نون بهکا   جهنّ
 انکدهد ت یبدم نظر و م به ست دم بسته

 . تیزبینچشمان 
 هتپ يوز رو
 زند ی پر و بال مي، چون به جاناگاه
 ، و تلخك برآرد از ته دل سوزنایگبان
 . رهگذراش نداند هر مرغ  یه معنک

 ش مست، یدرون يها آنگه ز رنج
 . ندکاف یآتش م هیبت يخود را به رو

 ست مرغ دمد و سوخته یشدید مباد 
 ! ست مرغ اش را اندوخته تنستر کخا

 )158 ماین( »به درسترش کخاهاش از دل  پس جوجه

دهند، غرض شعر فقـط      یه نشان م  کم  یخور  ی بر م  یها و واژگان    بکیدر شعر ققنوس به تر    
تواند ما را     یم يردستوریعنوان عناصر غ   بات به   کیدام از تر  که هر   کست، بل ین ي ظاهر يان معنا یب

د و  شو یم  در شعر  ی واقع ي معنا یین امر مانع بازنما   یا. ندکت  ی متن هدا  ی سطح ي معنا يورابه  
د یشود و با   ی محدود نم  ير عاد ی تفس یک فقط در    ن شعر یه ا کند  ک یت خواننده را قانع م    یدر نها 

 . داشته باشديگریل دیوأت
ره یـ  ت ی مثل خط  يابرها/  دور ي صدها صدا  ة پار يها  رشته/  گمشده يها  نالهر  ی نظ یباتکیتر

وندر نقـاط دور خلقنـد در   / آتش پنهان خانه/ دی خورش ي زرد یم رنگ ک/ یالی خ يبنا/ وهک يرو
رار آتش  ک و ت  ی درون يها مست از رنج  / مرغ رهگذر / انند دود ره م ی ت يآرزوها/ شب دراز / عبور

 عالوه  ،شود یده م ین عناصر د  یه در ا  کچنان  . ن شعرند ی ا يردستوری عناصر غ  ةنندکان  یو شب، ب  
ره، یـ  تيشـده، ابرهـا   گميها لهر نای نظيری است تعابیرواقعیه ققنوس خود رمزآلود و غ     ک بر آن 
هـا اغـراض     آنير ظـاه يه شاعر در پس معنا    کنشانگر آن است    ...ره و ی ت ي، آرزوها یالی خ يبنا
 .ندک ی را دنبال ميگرید

 گرد معنابن گـرد هـم       ی در پ  یه پ ک بودند   یلماتک مجموعه   یفاتر، بررس یانباشت از نگاه ر   
 ققنـوس   یققنـوس و محـل زنـدگ       دو انباشت با دو معنابن     توان به   یدر شعر ققنوس م   . ندیآ یم

ه بـا معنـابن خـود    کـ انـد   د آمدهی پدیلماتکها از واژگان و    ن انباشت یدام از ا  کافت، هر   یدست  
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در انباشـت   . شوند  ی ختم م  ي واحد ۀ مجموع یکجاد  یبه ا  تیدر نها گونه دارند و      مترادف ۀرابط
 ... نـادره و   ي نـوا   گمشـده و   يهـا    جهان، فـرد، نالـه     ة خوشخوان، آواز  لمات مرغ، جوجه،  کاول  
ف ی را توصـ   يا  ن پرنده افسـانه   یأت ا ی از وجود و ه    ییها   با ققنوس ارتباط دارند و بخش      یهمگ

 . نندک یم

 

رده کدا  یت پ یعنوان معنابن، محور   ط اطراف به  ی ققنوس و مح   یمحل زندگ در انباشت دوم،    
شـب و روز،    د، بانـگ شـغال،      ی خورشـ  یمرنگـ کره،  یـ  دور، ابر ت   ير جهنم، صدا  ی نظ یو واژگان 

 .اند  ققنوسیط زندگیانگر اوصاف محیب ...خرمن آتش و
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چرخنـد و    ی هسـته مـ    یکه حول   کم  یا  مواجه ییها  از واژه  يا  هک با شب  یفی توص ۀدر منظوم 
م ین اسـت مفـاه  کـ سـت و مم  اي مجازۀه رابطه هسته و اقمار رابط  کفرقش با انباشت آن است      

 و يدیـ  نااميهـا   با هسـته یفی توصۀنوس دو منظوم ققدر شعر . ندک را گرد هم جمع      يا هیناهمپا
 ماننـد  ییها ، در مورد اول شاعر با واژهشود یده میدس در جامعه  أی و   یتفاوت یغربت شاعر، و ب   

 و يدیـ ناام... نـدن و کآتش اف گمشده، نظر بستن، رنج، به يها  تپه، فرو نشستن، ناله   يآواره، رو 
 .شدک یر میغربت خود را به تصو

ش کـ دلسـرد، شـب دراز، نقـاط دور،      مانند بـاد   ییها ما با واژه  ی دوم ن  یفیتوص ۀ منظوم در
 ... نبودن، خرمن آتش و      یاه و دم  یره، جهنم، گ  ی ت يره، ابرها ی ت يها د، آرزو ین، باد شد  ینبودن زم 

 .ندک یم میرا ترس زمان خود ۀاس موجود در جامعی و یتفاوت یب
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ل کا بـه شـ    یـ ه در متن    ک است   يدیلک يها وع معموالً موض  ی و مفهوم  ی واژگان يها یتداع
 ۀنـ یزم شی خواننده از پ   یر ذهن ید تصو یب و ناآشناست و مو    یا غر یشود   یان م یرر ب کگسترده و م  

در شـعر ققنـوس     هـا باشـند،      ننده آن ک ی تداع یا عبارات یها   ن است واژه  ک مم هکمتن شعر است    
 :ردکصه ر خالی را در موارد زی و مفهومی واژگانيها یتوان تداع یم

 .د استیر و ناامی شاعر از اوضاع اجتماع دلگ-1
 .ندیب ینده مید را در آی از امییورسوک  شاعر-2
 .دهد ی شاعر را رنج م مردم،يدی ناام-3
 .آور است  شاعر مرگي برايدی رنج و ناام-4
 .نده محقق خواهد شدی او در آيدها و آرزوهای اما ام،ردیم یاگر چه او م -5
هـا و مـتن را       پـوگرام یه بتوانـد ه   ک است   ییها  فاتر جمله و واژه   ی در نگاه ر   ي ساختار کۀشب

 ي سـاختار کۀ شـب توان بـه  یدر شعر ققنوس سرانجام م. ند و سبب وحدت ساختار شود    کد  یتول
 :افتیر دست یز

 دبخشی امةندی آ- مرگ- رنج و اندوه-يدیناام
ابـد  ی یان م یدبخش پا ی ام ينده ا یمرگ و آ   شود و به   ی و رنج و اندوه آغاز م      يدیز ناام شعر ا 

دهد  یشود و نشان م ی و ابهام خارج م  یندگکشعر از پرا  ،  ي ساختار کۀشبن  یتوان گفت با ا    یو م 
 .رده استک يروی پي طرح منظم و ساختارمندیکا ناآگاهانه در سرودن آن از یما آگاهانه یه نک

 جه ینت
 جوانـب مختلـف     ضـمن توجـه بـه      فاتری ر یشناس  نشانه یۀده شد، نظر  یه در مقاله د   ک چنان

 يایـ  زوا ازی، برخـ يسـاختار  کۀشبپوگرام و   ی، ه یفی توص ۀ انباشت، منظوم  یعنی شعر   يساختار
 ي ظـاهر  يه در پس معنـا    ک ییها  و داللت  يرکند و انسجام و طرح ف     ک یدا م یپنهان اشعار را هو   
 .ن استیین الگو قابل تبیشعر نهفته است با ا

ت یـ  بـا محور   ییهـا   انباشـت   بـه  يدسـتور  ری عناصر غ  یما ضمن بررس  یدر شعر ققنوس ن   
س أی و  یتفاوت ی و غربت شاعر و ب     يدی ناام یفی و جامعه، و منظومه توص     یققنوس و محل زندگ   

 هـا  نـه یزمن یـ تـوان در ا     ین شعر را م   ی ا ی و مفهوم  ی واژگان يها یتداعد،  یتوان رس   یدر جامعه م  
نـد،  یب  ینـده مـ   ید را در آ   یـ  از ام  ییورسـو کر است، او    یشاعر از اوضاع اجتماع دلگ    : ردکخالصه  

 او  يرد امـا آرزوهـا    یم  یآور است، او م     او مرگ  ي برا رنجن  یدهد و ا    ی مردم او را رنج م     يدیناام
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 رنـج و  -يدیـ ناام « يسـاختار  کۀ شب ما به ی در ققنوس ن   سرانجام. ونددیپ  یقت م یحق نده به یدر آ 
 . افتیتوان دست  یم »دبخشینده امی آ- مرگ-اندوه
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