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 معنایی درخشان  های نمایهگسست گفتمانی و توليد 

 ویژگی سبکی شعر شاملو 

 

 مریم درپر
 

 چکيده 

  و   است  افتهی   ی توجه  درخور  یبرجستگ  ،یفارس  انی دسرایسپ  انیم  در  شاملو  د یسپ  شعر

 به   رفته،  خود  که  را  یراه  شاملو:  ندی گویم  ياریبس  که  است  آشکار  چنان  یبرجستگ  نی ا

 حاضر   پژوهش  يمسئله   ،یبرجستگ  نی ا  عوامل  به  پرداختن.  است  نداده  نشان  گرانی د

  ان ی دسرایسپ  گر ی د  از  را  او  شعر   ،یسبک  یژگی و  کدام  که  هاپرسش   ن ی ا  طرح   با  است؛

  ی برخ   یبررس  به  ست،یچ  او  شعر  یشناسییبای ز  در  یکانون  ينقطه   و  است  کرده  زی متما

 ی سبک  زی تما  عوامل   از  که  فرض  نی ا  اثبات  يبرا.  می پردازی م  مذکور  يمسئله  وجوه  از

 یی معنا  يهاهی نما  دیتول  و  متقابل  يهاگفتمان  ختنیدرآم  ،یگفتمان  گسست  شاملو،  شعر

  طاهره   ،یجالل  ژن یب  ،یآتش  منوچهر)  انی دسرایسپ  گری د  از  ياشعار  است،  درخشان

 ن ییتب  در  که  دهدی م  نشان  پژوهش   هايیافته  .است  شده   یبررس  (ینیام  مفتون  و  صفارزاده

  نکته   دو  آن،  ی شناسییبایز  ندی فرا  فیتوص  و  شاملو  شعر  يبرجسته  یسبک  يهایژگی و

 ل ی تبد  گری د  گفتمان   به  گفتمان  از  ینوع  ند،ی فرا  نی ا   در  نکهی ا  نخست  است؛  تیاهم  حائز

  یچگونگ  و  دارد  تی مرکز  گانهپنج  حواس  از  یکی   شعر،  هر  در  نکهی ا  دوم  ينکته.  شودیم

 
  کوثر بجنورددانشگاه  یفارس اتیو ادباستادیار زبان dorpar90@gmail.com 

 25/3/99تاریخ پذیرش مقاله:                 14/8/98تاریخ دریافت مقاله: 
 این پژوهش از طرف دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد NO.9708121526 حمایت شده است.  



 (48پياپی) 1400، تابستان  2ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  30

 

  است   شده  فردمنحصربه   يهاهی نما  جادی ا  سبب  ،یدرون  و  یرونیب  حواس   گر ی د  با  آن  تعامل

 و   رییتغ  که  دهدیم  نشان  هانمونه   بررسی  .زندیم  رقم  را  شعر  یشناسییبای ز  ندی فرا  و

 ي هاگفتمان  ختن یدرآم  ،یگفتمان  گسست  جادی ا  ،یگفتمان  يندهای فرا  یط  در  معنا  يتوسعه 

  ي هی ال  يچندگانه  کارکرد  حاصل  که  درخشان  ییمعنا  يهاه ی نما  دیتول  و  متقابل

  را   شاملو  دیسپ  شعر  ییمعنا  یچگال  که  هستند  یسبک  يهایژگی و  است،  یادراکی حس

  دسته   آن  گفت  توانی م.  است  کرده  برجسته  انی دسرایسپ  انیم  در  را  او  شعر  و  کرده  شتریب

 اثر  ،یشناسسبک اصطالح در ای  اوست يفرد سبک يدهندهنشان  که  شاملو يشعرها از

 .  هاستی ژگی و نیهم یبرجستگ لیدلبه  داراست، را او انگشت

 . شاملو ،ییمعنا يهینما ،یگفتمان گسست ،یشناسسبک د،ی سپ   شعر  :یديکلهای  ه واژ
 

 . مقدمه 1

به شاملو  نظریهاحمد  اقسام  عنوان  و  انواع  به  وابسته  را  زیبایی  درک  سپید،  شعر  پرداز 

این دیدگاه   .(103:  1384شاملو،  رک.  گاه ربطی به هم ندارند )داند که هیچمی  چیزهایی

پذیرفته  يدرباره  شاملو و  سپید  شعر  رواج  و  زیبایی  به درک  آن  از شدن  یکی  عنوان 

گریز است، تمایز و برجستگی سبکی شعر  ي هنر کالمی که ساختارشکن و قالبهامقوله

ي  هاویژه آنکه تالشبه  .کندپژوهش تبدیل می  يمسئلهشناسی آن را به  شاملو و زیبایی

ت  در  میپژوهشگران  نشان  سپید  شعر  زیبایی  این  بیین  زیبایی  که    ، شعري   يگونهدهد 

شناسی کالسیک و بالغت سنتی که عبارت است از دیدن زیبایی در ابژه،  برمبناي زیبایی

نیست. پرسش اساسی    پذیرتبیین ها،جملهو    ها در متن و آن هم در سطح واژگان، عبارت

شعر شاملو    ، سبکی  یژگیوین است که کدام  ا  دنبال پاسخ به آن است، به  که پژوهش حاضر

کرده متمایز  سپیدسرایان  دیگر  از  زیبایی  ينقطهو    است  را  در  او کانونی  شعر  شناسی 

:  ه استر شعر از احمد شاملو انتخاب شدهاپرسش، چاین  گویی به  پاسخ  . برايچیست

  شعر   نیا  از)  باران   در   ققنوس  دفتر   از  «يناصر   مرگ»  ،آتش  در  م یابراه  دفتر   از   « »شبانه  شعر

  زخم   از»  ،(129  همان،)  (است   شده  ادی  باران  در  ققنوس  ي مجموعه  شعر  نیبهتر  عنوانبه

  شمار   در  را  بردهنام  شعر  دو  تازه؛  يهوا   شعر  يمجموعه  از  «ینازل  مرگ»  و  «یآبائ  قلب
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ر  هادلیل انتخاب چ   (.123:  1373  ب،یدستغ.  رک)  انددانسته  معاصر  یپارس  اشعار  نیبهتر

شده  و شناخته  معهودي  هارسد در این اشعار، گفتماننظر میبرده این است که بهشعر نام

  ي گونهشده و خلق  ي شناختههاریختن گفتمان. دگرگونی و برهماندشدهرد و بازسازي  

ین و تعمیم ا  ایمکرده  شاملو بررسی  شعرهايي بیشتري از  ها گفتمانی متفاوت را در نمونه

ویژگی سبکی را در دیگر اشعار او نیز نشان خواهیم داد. براي اثبات این فرض که گسست  

عوامل تمایز    ،ي معنایی درخشانها ي متقابل و تولید نمایهها گفتمانی، درآمیختن گفتمان

سبکی شعر شاملو است، اشعاري از دیگر سپیدسرایان بررسی شده است. هدف پژوهش  

عنوان  فرد را بهمعنایی زیبا و منحصربه  هاينمایهی و تولید  این است که گسست گفتمان

 . کند کانونی زیبایی شعر او معرفی ينقطهویژگی سبکی شعر شاملو و 

 

 تحقيق  ی پيشينه . 1.1

پرداخت ها پژوهش  سپید  شعر  بررسی  و  مطالعه  به  تاکنون  که  رویکرد اه یی  با  بیشتر  ند، 

 ( 1381)   پورنامداریان   ؛ اند کرده ساختارگرا شعر سپید را که خود ساختارگریز است، بررسی 

 ساختارهاي آمیزي، رمز، اغراق(، عاطفه، تخیل )تشبیه، استعاره، حس   ،سفر در مه در کتاب  

ار، ایجاز، ي زبانی(، تکرهاي فعل و برخی نارسایی ها لغات، ترکیبات، ویژگی   يه زبانی )دایر 

به پژوهش در این حوزه   هایی مقاله ازجمله  است.    کرده   التفات و موسیقی را بررسی  که 

 در مقاله   ،( 1386طالبیان و همکاران )اشاره کرد:    هانمونه   به این   توانمی   ه است،پرداخت

و هدف   اند کرده ، نویسندگان ساختار شعر شاملو را به ساختار صوري و معنایی تقسیم  خود 

دست  را  مقاله  ساختارياین  عملی  نقد  الگوي  به   به  ، ( 1385)   روزبه.  اند دانسته   یافتن 

 ریتأث   درواقع،   و   پرداخته  د یسپ   شعر   در   ع یتقط   ی شناخت یی با ی ز   و   یذوق   وجوه   از   یی ها نمونه 

 و  یصوت   تناسبات   جاد یا   خواننده،   ذهن  تمرکز  و  د یتأک   شاعرانه،   انی ب   بر  را  سطرها   کی تفک

 در  که  ي رسازیتصو   به   ن، یهمچن .  است  کرده   ی بررس   ، ی لفظ   توازن  و   تقارن  جاد یا  ، یی قا ی موس 

  . پردازد ی م  د، یانجام  «ي بازت ی کانکر »  افراط   به  شاعران ی برخ   شعر  در   تی نها 



 (48پياپی) 1400، تابستان  2ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  32

 

که تصویر را با مفهومی گسترده در دو خود    يدر مقاله(  1390طاهري و همکاران )

،  النظیرمراعات  ،تشخیص، تشبیه، نماد، کنایه، مجاز و فضاسازي  يمطالعهمحور افقی )با  

، آغاز و پایان شعر( و عمودي )با  آمیزيحساستداللی،    هايجنبهتلمیح، تناسب، اغراق،  

  شعر سپید مطالعه   تصویر با اصطالحات کانونی، اتفاقی، عمیق و گسترده( در  يمطالعه

است. تالش نویسندگان این مقاله    گفتهتصاویر شعري سخن    يشاعرانهم  ها و از اب  کرده

گوي توصیف زیبایی  در جهت تبیین تفاوت تصاویر شعر سپید با شعر کالسیک، پاسخ

فارسی،   يعاشقانهگرفتن از اصطالحات شهودي شعر  رو با کمکشعر سپید نبوده و ازاین

را در توصیف    گنجد(نمیمعناي زیبایی که قابل درک است اما در بیان  به)اصطالح »آن«  

 .  اندبردهکار فضاسازي شعر سپید به

پیشین با رویکرد    هايپژوهشکه    شودمیجا ناشی  ضرورت پژوهش حاضر از همین

شعري    گونهاینبه مطالعه و بررسی    ، ساختارگرا و با تکیه بر مبانی نظري بالغت سنتی

  شناسی زیباییرا در    رویکردهاضعف این    ،پرداخته و سرانجام خود با کاربرد اصطالح »آن«

نشان   سپید   از   دسته  آن  با  تاکنون  یفارس   دی سپ   شعر  گر،ید  طرف  از.  انددادهشعر 

  ند«یفرا»   کی   مثابهبه  بلکه  ساختار،  و  نظام«»   کی   عنوانبه  نه  را   شعر   که   ي نظر  ي اکردهیرو

تعامل پویاي خواننده    ،یند«امنظور از »فر  .است  نشده  یبررس  و  مطالعه  چندان  کرده،  مطالعه

یند تعاملی صورت پذیرد. در ازایش معنا در جریان این فر  شودمیو متن است که سبب  

  ها آنپویایی سروکار داریم که تأثیرات معنایی    هايساختاین نوع خوانش، با اشکال و  

  ، ناظر و شاهد بیرونی  عنوانبهنه    هاآنما به    شوند.میدر موقعیت و در عمل ساخته    تنها

تا معنا   شوندمیپویا که با ما مستقیم وارد تعاملی    کنیممینظاره   هاییواقعیتمثابه  بلکه به

(. 37-36:  1394،  معینرک. بابکیند تعاملی نطفه بسته و شکل گیرد )ادر جریان این فر

  همکاران   و  پردل  يمقاله  پرداخته،  دی سپ   شعر  يمطالعه  به  ي ندیفرا  کردیرو  با  که  یپژوهش

  ي برمبنا   را  انیعبدالملک  گروس  از  شعر  کی  سندگان ینو  پژوهش،  نیا  در.  است(  1396)

 در   مطرح  مباحث  از  که(  2002  و  1998  ترنر،  و  هیفوکون)  یمفهوم  يز یآمهم  يهینظر

  ي زی آمهم  يهینظر  که  اندگرفته  جهینت  هاآن.  اندکرده  مطالعه  است،  یشناخت  یشناسزبان
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  ن یا  يعرضه  و  متن  خوانش   و  د یتول  در  ریدرگ  یشناخت  يندها یفرا  بر  دی تأک  يبرا   ،یمفهوم

  بنا .  دیآیبرم  يشعر  متون  ق یدقا  و  فی ظرا  فی توص  يعهده  از  مند،نظام  ياگونهبه  ندهایفرا

  پرداخته   و  ساخته  شاعر  يسو   از  که  است  یمفهوم  يازهی آم  شعر  هر ادشده،ی  يهینظر  بر

 و   مشترک   ي فضا  ک ی  و  داددرون  ي فضا  چند   ا ی  دو  ي هیپا  بر   شاعر  را   زهی آم  نیا.  شودیم

  ي اشبکه  قالب  در  ،یفرافکن  و  نگاشت  انطباق،  مانند  ،يچند  یتشناخ  ات ی عمل  رهگذر  از   زین

  ، یادغام  يشبکه  نیا  يبازساز  به  دیبا  معنا،  ریتفس  يبرا  زین   خواننده.  آوردیم  دیپد  یادغام

  ي مطالعه به ي چند يها پژوهش  که  است ی درحال نیا. بپردازد مشابه يندها یفرا ق یطر از

  با   ال،ی س  یمعناشناسنشانه  به  یراه  اند؛پرداخته  یگفتمان  ي ندها یفرا  مثابهبه  ،ییماین  شعر
(  1395  ،انهم) اتیادب یمعناشناسنشانه و( 1388 ،يری)شع مایققنوس ن يمورد  يمطالعه

  به   که است  یی هاکتاب  جمله  از است،  شده  ی بررس  ياز سهراب سپهر  ي اشعار  آن،  در  که

  یی ماین  شعر   يمطالعه  به  ینگرش  ن یچن  با  که  ییهامقاله  ازجمله.  اندپرداخته  مسئله  نیا

  ن یا  ی گفتمان  ندیفرا  يمطالعه  ضمن  مقاله  يسندهینو.  است(  1392)  یتیآ  مقاله  اند،پرداخته

  است  موضوع  نیا  دادننشان  یپ  در  ،یشناختییبایز  و  یعاطف  ،یادراکیحس  ابعاد  در  شعر،

  ت یالی س  و  یتنش  يفضا   جادی ا  باعث  چگونه  ما،ین  شعر  در  یارزش  تکثر  و  ییروا  تکثر  که

 . شودیم گفتمان

 

 مبانی نظری پژوهش .  2

شعر    شناسیزیباییتمایز سبکی و    يمطالعهبه    شناسینشانهپژوهش حاضر با رویکرد     

 روروبه  شناختیروشبا چرخشی    ،میالدي  1980  ي دهه، در  شناسینشانه.  پردازدمیشاملو  

از    .شد برگرفته  بیستم  يفلسفهاین چرخش که  یعنی پدیدارشناسی است،    ،غالب قرن 

ادراکی«، »تن«، »ادراک« و »امر حسی«  مانند »حضور«، »جریان حسی ،معنا يگمشدهابعاد 

  ، هشتاد  هايسال تا    ،(. درواقع121:  1392بابک معین،  رک.  بازگرداند )  شناسینشانهرا به  

تن    يحوزه و  حواس  به  ايحوزه  شناسی،نشانه  کارهايدر  احساس،  حساب  غایب 

براي    ،حسی تن و ادراک  يتجربه. ارتباط تعاملی بین امر دیداري و امر حسی،  آمدندمی
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  ي تجربهدریافت هر ابژه را به    کهچنانمورد مطالعه قرار گرفت    مرلوپونتی بار توسط  اولین

( و ادراک را »یک  22:  1394،  نمعیرک. بابککننده مربوط دانسته )ادراک  يسوژهحسی  

 (.23 همان،رک. ) اند آورده حساب ن در هر لحظه« بههاخلق دوباره یا دوباره بازسازي ج

تجزیه  اینکهجاي  به  شناسینشانه  هايپژوهش  ،1990  يدههدر     هايابژهوتحلیل  به 

زیسته و در »نظام بسته« بپردازد، به »ادراک مستقیم معنا در    هايتجربه، جدا از  شدهتمام

معطوف   به    شودمیعمل«  معنا«    وتحلیلتجزیهو  ظهور  »فرایند  رک.  )  پردازدمیخود 

شرایطی    شناسینشانه(.  125:  1392  ،معینبابک تابع  را  معنا  تولید  ادراک،  و  احساس 

نامید.  (  semantic indices)  معنایی  هاينمایهآن را جلوه، صورت یا    توانمیکه    داندمی

رویکرد    شناسی،زیباییتمایز    يهنقط  ،معنایی  هاينمایه بر  از    گراساختمبتنی 

  ي هنمایه را رابط  گرا،ساختمبتنی بر احساس و ادراک است؛ در رویکرد    شناسی زیبایی

  ، ین رابطهدر ا  دانستند.میمحتوایی زبان    هايصورتبیانی دنیاي طبیعی و    هايصورتبین  

تأکید    يهبر جنب  تر بیش براي ایجاد حس  اهو زبان را وسیل  کردندمیبازنمودي زبان  ي 

در   در  آوردندمیحساب  به  یابگفتهواقعیت  اما  ادراک  معناشناسینشانه.  و    ، احساس 

را متقاعد    یابگفتهمعنایی برعهده دارند، ایجاد فضایی است که    هاينمایهي که  ا هوظیف

  ما را با جریانی مواجه   هانمایه. این  رسدمینظر  واقعی به  روست،روبهکند که آنچه او با آن  

این واقعیت است    يدهندهنشان. این موضوع  کندمیکه حساسیت معنایی ایجاد    کنندمی

(. آنچه  196:  1385شعیري،  رک.  و غیرمنعطف نیست )که معنا دیگر یک امر ثابت، قطعی  

از    آمده(  70  :1373)دستغیب،    ادبیات چیستدر   بیان دیگري  معنایی    هاينمایهاست، 

  آغاز،   در  که   گویی  بشناسد،   نامشان  طریقاشیا را نخست از    آنکه است: شاعر به جاي  

  اشیا   از  دیگر  هايدست  سويبه  سپس  و  یابد می  اشیا  با  خاموش  تماسی  الفاظ،  يواسطهبی

 ها آن  در  بوید،می  ورزد،می  مالد،می  کند،می  لمس  را  هاآن  آورد؛می  رو  اندالفاظ  همان  که

 . یابدمی خاص درخششی

رویکرد جدید،   این  نه    يها هی نمادر  با    تنها  که  یینمودها  عنوانبهمعنایی  تقابل  در 

،  کندیمرا قصد    هاآن، بلکه ازآنجاکه آگاهی شاعر و مخاطب  رندیگیمواقعی قرار    يزهایچ
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به   هن شمرده شدهااز ج  ییهاهیسو واقعی  مفهوم  آنجااز. همچنین،  ندیآیمحساب  و  که 

به    ،سوژه و ابژه و سپس  ي دوگانهبه مفهوم    ،وجود از مفهوم عینی مطلق یا ذهنی مطلق

نیز از خصوصیتی عینی براي شیء    و مفهوم زیباییاست  اتحاد این هستی دوگانه رسیده  

و   پدیدزیبا  و حضور    يهحضور  )سوبژکتیو(  شناسا  فاعل  به  )ابژکتیو(    ي یگانهزیبایی 

، در بررسی تمایز سبکی شعر شاملو و تبیین  است  زیبا انجامیده  يپدیدهادراک انسان از  

چه این یگانگی    دهیم؛مینظر قرار  دسوژه و ابژه را م  يدوگانهآن، امحاي    شناسیزیبایی

زیرا خوانش    .خوانش شعر  يلحظهآفرینش شعر در نظر بگیریم و چه در    يلحظهرا در  

 . شعر آفرینشی دوباره است

 

 . بحث و بررسی 3

معهود اهمیت    هايگفتمانچگونگی گذر از    ،به اینکه در مطالعه و بررسی حاضرباتوجه

یم که گفتمان هم محصول جامعه است و هم به این جنبه از تعریف گفتمان نظر داردارد،  

طور مثبت یا  اجتماعی را به  هايارزشو    عملکردها نیرویی پویا و درحال تغییر که دائم  

قرار  منفی تحت بازسازي    دهدمیتأثیر  )میو  در  Bloor & Bloor, 2013: 12کند   .)

  اهمیت دارد که برخی   اياندازه، به  هاگفتماندر    رسیدهثبتبه  معناهايرد و بازسازي    ،شعر

بازسازي    طورکلی به و  رد  همین  از  عبارت  را  شعر  نام  اهدانست   هاگفتمانتعریف  و  ند 

 : اندنهاده»گفتمانه« بر آن 

ي ي فرهنگی جامعهپرداز به هنگام تولید فردي، گفتمان یا معناهایی را که در حافظهگفته

قالب  در  و  دارد  وجود  به  زبانی  گفتاري  بههاي  مجدد  و  خوانده  فرا  رسیده،  کار  ثبت 

هاي کند. به این عدم پذیرش گونهها را رد، بازسازي و دگرگون میگیرد و یا اینکه آنمی

هاي کامالً متفاوت  ریختن، دگرگونی و خلق گونهموجود در آرشیو زبان، ردکردن، برهم

گفتمانه می گونهو جدید  گفتمانه خلق  که  بگوییم  باید  بسیاري    ايگوییم.  در  متفاوت 

گفتمان از  بسیاري  در  و  گیرایی  موارد  درخشش،  تکان،  ایجاد  متحیرساختن،  یعنی  ها، 

گونه تولید  و  منحصربهغیرمنتظره  بافت اي  از  که  است  شناختهفرد  و  موجود  شده  هاي 
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پردازد. نباید این نکته را فراموش کرد که راه  نوعی هنجارگریزي میگیرد و بهفاصله می

 (. 48 -47: 1385به گفتمانه، عبور از گفتمان است )رک. شعیري،  رسیدن

از    هافرمالیستبکاویم، مشابهت آن با تعریف صورتگرایان/    بیشتردیدگاه را  این  اگر  

آشکار   شعر    شود؛میشعر  تعریف  اصل    ،»گفتمانه«  عنوانبهدرواقع  همان  بر  تکیه 

دارد از    عنوانبهرا    زداییآشناییشکلوفسکی    .هنجارگریزي    هاي تکنیک  ترینمهمیکی 

کردن  از دگرگون  دانستمیآفرینش متن ادبی مطرح کرد. او هدف اثر هنري را عبارت  

:  1384سلدن،  رک.  هنري )  ايشیوهو عمل ما به  (  atomatised)  ادراک خودکار  يشیوه

تعر  .(49 شعر  در  دگرگون  عنوان بهیف  و  بازسازي  و  رد  بر  تأکید  نیز  کردن  گفتمانه 

گرایان در بررسی شعر تکیه بر خود  ؛ تفاوت عمده این است که صورتهاستگفتمان

را پدید    زدایندهآشناییمند بودند که تأثیر  همتن ادبی داشتند و به ماهیت تمهیداتی عالق 

در    .(49  ،)همان  آوردمی )شنانشانهاما  برابرن(  semuticsسی  شعیري  که  د هاجدید 

  عبور   و  است  گفتمان  نام   به   ايالیهکالن  بر  تکیه« را براي آن برگزیده،  معناشناسینشانه»

   .است مطرح گفتمان از

آنچه در این بخش از پژوهش حاضر مهم است، توجه چندجانبه به عبور از گفتمان 

به   معناهاينشان خواهیم داد که رد و بازسازي   هاتحلیلواست؛ به این معنا که در تجزیه

و...  هاییگفتماندر    رسیدهثبت عشق  گفتمان  مبارزه،  گفتمان  معنایی    هاي نمایه   ،نظیر 

ادراکی شعر  حسی يالیهکه محصول کارکرد  آوردمیرا پدید  فرديمنحصربهدرخشان و 

الزم را در    ابزارهاي  تواند میادراکی نیز بدان جهت است که  حسی  يالیهاست. اهمیت  

خلق    يخوانندهاختیار   یا  ادراک  زیبایی شعر  از  او  که  آنچه  تا  دهد  قرار  ،  کندمیشعر 

بنابراین در این بخش از پژوهش، پرداختن به چگونگی کارکرد هریک از    .توصیف نماید

پنج فر حواس  این  در طی  دارد.  و اگانه ضرورت  بیرونی  و  درونی  کارکرد حواس  یند، 

 توجه است. ، درخورمعنایی  هاينمایهدادن به در شکل هاآنتعامل 
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 شاملو معنایی درخشان در شعر سپيد  های نمایهگسست گفتمانی و . 1.3

کالسیک و دیدن زیبایی  شناسیزیباییمبناي  برخالف بالغت سنتی که زیبایی شعر را بر

عبارت  واژگان،  سطح  در  هم  آن  و  متن  در  ابژه،  در  جمله تنها  و  جست ها  وجو  ها 

شناسی شعر سپید در سطح  دهیم که زیبایی کند، در این بخش از پژوهش نشان می می 

ادراکی در یک تعامل دوسویه، ازطرفی به رد  ي حسی الیه رسد و  گفتمان به انجام می 

دهد و از جانب دیگر، در  رسیده در یک گفتمان شکل می ثبت و بازسازي معناهاي به 

هاي معنایی درخشان و  گیرد و نمایه ها، عملیات آن شکل می طی فرایند تغییر گفتمان 

 آورد. فرد را پدید می منحصربه 

 شبانه   شعر   در   ی گفتمان   گسست   و   یی معنا   ی ها ه ی نما   ، ی ادراک ی حس   ی ه ی ل   کارکرد .  1.1.3

 ، کارکرد حواس درونی و بیرونی و(263 -261: 1394 شاملو،)در بند نخست این شعر  

 معنایی زیبا شده است:    هاينمایه، باعث خلق هاآنشدن   دستبهدست

 اي غزل؟  / ايقصیدهکدام   فخرصلت  /راستیبهنیستی./  سببیبیمرا/ تو/ 

با عنوان »غزل« مخاطب    ،معشوق که سراپاي وجودش شور و عشق و شیدایی است

حس بیرونی شنیداري و حس درونی    ،، مغازله و معاشقهخوانیغزل غزل،    گیرد.میقرار  

بی  عشق، و  و  سرمستی  دارد  در خود  یکجا  را  قالبی    عنوانبه  ،دوگانه  تناسبیبهخودي 

  هاي صلتکه در گفتمان ستایشی شعر فارسی،    گیردمیشعري در تعامل با قصیده قرار  

نصیب    سبببیاست. معشوق پاداشی است که    آوردهمیگران براي شاعران به ارمغان  

که با ضمیر اول شخص »من« عشق را روایت    پردازيگفتهعاشق نشده است؛    پردازگفته

   (.261 همان،) کند می

و در وجه   گیردمیدر تصویر دوم، معشوق از وجه شنیداري غزل و قصیده فاصله  

 :یابدمیواقعیت  ،دیداري ستاره

 (261تاریک؟ )همان،  يدریچهآفتاب/ از  به سالمی/  کدامجواب  بارانستاره

بلکه  و    نه یک ستاره  آفتاب،   بارانیستارهبسیار ستاره  به  که در پاسخ سالم عاشق 

و   گیردمی»سالم« بار دیگر حس شنیداري در شعر قوت    يواژهبا    .نصیب او شده است
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با وجه دیداري    رسد.میي آفتاب  اهبه حس دیداري و المس  واسطهبی تقابل  در  آفتاب 

گرفته  يدریچه قرار  شعر  است.  تاریک  از  بند  این  زیبایی  شکل    ،اوج  نقطه  همین  در 

؛ فاعل گفتمانی  رسدمیو به گفتمان مبارزه    کند میکه شعر از گفتمان عشق عبور    گیردمی

هاي ستم توانسته )من( اگر به صلتی فاخر دست یافته، بدان سبب است که در درون تاریکی 

، امیدآفرین و رویشگر سالمی کند. اي بجوید، بیابد یا بگشاید و به آفتاب گرمابخش دریچه 

هاي گیري از وجه دیداري نظربازي مایه، با بهره در ادامه، این صلت فاخر و معشوق گران 

می  بیدار  را  شاعر  عاشق  عاشق/  شاعر  درونی  او شیرین، حس  درون  در  را  شعر  و  کند 

 (.262ان، کنی )همگیرد/ خوشا نظربازیا که تو آغاز می جوشاند: کالم از تو شکل می می 

اساسی این است که در بند دوم شعر: پس    ينکتهاین شعر،    شناسیزیباییدر تبیین   

پشت مردمکانت/ فریاد کدام زندانی است/ که آزادي را/ به لبان برآماسیده/ گل سرخی  

؛  دهدمیدر سطح گفتمانی شکل    رامی  هاای  ،(، تعامل عشق و مبارزههمان؟ )کندمیپرتاب  

ند در تعامل با  ا هگفتمان عاشقان هاينشانهوق، لبان و گل سرخ که از مردمکان چشم معش

را نه بیان   اي گانهسهشگرف دوگانه و بلکه   معناهاي فریاد، زندانی و آزادي قرار گرفته و 

معنایی، شعر را از قالب روایت صرف فراتر برده و    هاينمایه. تجسم  کنندمیکه مجسم  

  گیري شکلاصلِ    ،که در آن  کندمیتبدیل    (120-103:  1398  درپر،.  رک)روایتی  نقشبه  

  زایی شکلمبناي   ؛ نظامی دیداري که برتبر نظام دیداري استوار اس شناسیزیباییمعنا و 

  روایت نقشولی در    ؛خوانش شمایلی داریم  ،. در متن دیداريپذیردمیتجسمی صورت  

را خلق    هاییشمایلخوانش تجسمی. منظور از خوانش تجسمی این است که خواننده  

؛ من  (1392آفریند )رک. شعیري،  می  هاییصورت  صورت،بی؛ یعنی براي اشکال  کندمی

)عاشق( در پس پشت مردمکان چشم تو زندانی شدم، اسیر عشق تو شدم، عکس من و  

  آورد برمیدر چشمان تو فریاد    ،ز نبود آزاديا  هارنجو    دردهاانعکاس وجود من با تمام  

، همچون گل سرخی تقدیم آزادي  آیدبرمیکرده  و این فریاد را که از لبان برآماسیده و ورم

نه من عاشق گرفتار   شود،میمعنایی دیگر، منبع گل سرخی که تقدیم  ينمایه. در کندمی

  هاي بوسهگلاز  کنممیادي که توي معشوق هستی، منِ اسیر، گل سرخی را که تقدیم آز
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. در این تعامل گفتمانی، معشوق نه نازپرود تنعم گیرممیتو    يکردهتفلبان برآماسیده و  

و   رنج  گرفتار  از    بالهايکه  او  لبان  و  آزادي است  زندانی  هاسکوت  تف نبود  شدن  و 

خود    تصویرهاي است. در این معاشقه که    کردهورمبرآماسیده و    هایشسخنو    هااندیشه

مبارزه   گفتمان  از  داردگیردمیرا  غنی  و  قوي  کارکرد  دیداري همچنان  وجه  در    ؛،  هم 

و حضور آفتاب:   بازيستارهتصویر لبان برآماسیده و هم در پرتاب گل سرخ و هم در  

 .(262:  1394شاملو، )حاشا/ چیزي بدهکار آفتاب نیست  /بازيستارهورنه این 

ي  اهبا حس دیداري وارد بازي نشان ،در این عملیات، حس شنیداري در فریاد زندانی

  گیرد میشدن بوي خوش گل قرار  در تعامل با حس بویایی و پراکنده  همهاینو    شودمی

.  رساندمیشده و زیبایی شعر را به اوج    سوهمقوي عشق  و  یت با حس درونی  هاو در ن

؛ صداي معشوق به نگاه  یابدمیی، تا پایان این بند، ادامه  حواس درونی و بیرون  گراییهم

  سطر و در  (  )همان«  شودمی: »نگاه از صداي تو ایمن  بخشدمیعاشق امنیت و آرامش  

با حس درونی ایمانِ معشوق به عاشق و    ،بعد، حس دیداري نگاه و حس شنیداري آواز

. سرانجام، در ()همان« کنیمی: »چه مؤمنانه مرا آواز گیردمیباورداشت او در تعامل قرار 

 ، عشق و مبارزه و رسیدن از تقابل به وحدت  هايگفتمان  سویگیهمبند پایانی شعر نیز  

  هاي نمایهو در ایجاد تکان، درخشش، گیرایی غیرمنتظره و تولید    یابدمیهمچنان ادامه  

مهم زیباشناختی این شعر    هايویژگیتا    پردازندمیبه ایفاي نقش    فرد،منحصربهمعنایی  

چه باال/    /همهاینشکل بگیرد: و دلت/ کبوتر آشتی است،/ در خون تپیده/ به بام تلخ/ با  

 (.263! )همان، کنیمیچه بلند/ پرواز 

نه    ،نشان صلح  عنوانبهدِل همچون کبوترِ معشوق، در خون تپیده است؛ کبوتري که  

غرق در خون بر بلنداي   هايبال ه بال و پر سفید که با بر بام آشتی و آرامش نشسته، نه ب

  کند میچه باال و چه بلند پرواز    ،، در کمال شگفتیاین  با وجود  .نشسته است  هاتلخیبام  

تبدیل    گیردمیو اوج   به زندگی    ،معنایی  ينمایه. در آخرین  کندمیو گفتمان مرگ را 

و کبوتر را با اندام    نشیندمی  هاتلخی  يهمهحس دیداري در تصویر اوج و پرواز، فراتر از  
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بر   آسمان    يپهنهریزش  تمام    هاسرفرازي،  هاسربلنديبلند  از  فراتررفتن    ها دشواريو 

 .داردمیو چشم بیننده را در افق آسمان به پروازش خیره نگاه  نشاندمی

  شعر   در  یگفتمان  گسست  و  ییمعنا  یها هینما  ،یادراکیحس  ی هیل  کارکرد .  2.1.3

 ی ناصر  مرگ 

ي شعر  حضوري پررنگ و قوي دارد؛ در اصل اولین واژه   مرگ ناصري، حس شنیداري در  

»آواز« است: »با آوازي یکدست ...«. شنونده تا پایان بند اول شعر و تا آنگاه که بداند ناصري  

با  یابد:  ماند و این آواز یکدست در ذهن او امتداد می رود، در انتظار می کیست و کجا می 

دنباله  آوازي  یکدست/  چوبیِنیکدست،/  در  ي  خّطی  بار/  مرتعش/   و  سنگین  قفایش/ 

 (. 220کشید )همان،  می  خاک  بر 

با وجه دیداري آن   ، وجه شنیداري متن است   بخشتجسم در همین بند آغازین، آواز که  

 شده بر»خط« ترسیم   مرتعش«، و  سنگین  خّطی معنایی »  ي نمایه ؛ در  گیرد می در تعامل قرار  

ن واقع است. ها ویژگی غالب »صدا« در ج  ، ارتعاش که  درحالی   . خاک نقشی مرتعش دارد 

ریختن حس آرامش هم و نمایانگر به   شده   با آواز یکدست ترکیب  ،این ارتعاش در متن شعر 

؛ لرزشی که به چوب یابد می آغازین ناصري است که در آهنگ رعشه و لرزش اندام او نمود  

که   یابدمی و جاندار    حضور زنده   اينقاشی در    ،منتقل شده و از چوب به زمین و سپس 

 :کشد می باري که عیسی بر دوش    هاي بومش زمین است و قلمش چوب 

در ي  ه دنبال  دراِز آواِز و  رشته  هذیاِن بار/  یکدست/  می  اي دردش/  )همان، آتشین/  رشت 

221.) 

با    یکدست،  به  شدنکالمیکآواز  براي  عیسی  صلیبپیرامونیان    خوانی همکشیدن 

در    ي ادهایفرو    هافرمانبگذارید«،   سرش بر خاري »تاج  :یابدمی که    ي بندهاحاضران 

محتواي این    )همان(، کن« شتاب ، ناصري کن برجستگی یافته است: »شتاب  يسطر تک

که او زودتر صلیب خود را به جایگاه برساند و بر مرکب چوبین بنشیند، عبور    هافرمان

آرام و مغرور که خود   ییقو  ری تصودر    است. همچنین  دهی بخشاز گفتمان مرگ را تحقق  

  رون یب  يا یبا خشونت دن  یس یآرام درون ع  ي ای تقابل و تضاد دن  رود،یبه استقبال مرگ م
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مغرور/   قویی  چونان  شد/ و  یافت/ سبک  خویش  جان  در  که  رحمی  از   : ابد ی ی م   ی برجستگ 

 نگریست )همان(.  خویشتن  زاللِی در 

و    اینجاستدر   تبادل دو حس شنیداري و دیداري  حواس درونی و   طورهمینکه 

  فریادهاي  سازد.میو عبور از گفتمان معهود مرگ را ممکن  گیردیکجا شکل می ،بیرونی

سبک شتاب ، ناصري  کن »شتاب  آگینخشم درونی  حس  دارد،  کن«،  پی  در  را  شدن 

شدن از انتظار رحمی که مسیح تاکنون از پیرامونیان خود داشت. در پی این سبکی،  سبک

؛ عیسی تا  ردیگیمکه در تقابل با رحم قرار   دیآیمحس درونی دیگري به نام غرور پدید 

که انتظار رحم از یاران و کسان خود داشت، عاري از غرور بود و اینک که از خواريِ  وقتی

دیگران   رحم  درونیِ    ،یافته  ییرهاپذیرفتن  حس  این  است.  رسیده  غرور  عظمت  به 

و   دردآور  گفتمان  از  عبور  را    آوررنجباعظمت،  زیبا،    کرده،  ممکن  تنها نهمرگ  بلکه 

ست. درخشش مرگ در این گفتمانه در وجه دیداري  نیز نموده ا  فردمنحصربهدرخشان و  

آزادِ   سفیدرنگِ  قوي  تصویر  در  درون    شودمی  مجسم  گشودهبال و  زاللی  در  خیره  که 

که    یابدمی تحقق  1ی عاملدرون ي اوهیش عنوان به یشناسییبایز ،بی ترت نیبدخویش است. 

فاعل    عنوانبه  ،عیسی  يباورها  وندیپجنس عاطفی دارد؛ یعنی جنبش عاطفی سبب قطع  

ادراکی  گفتمانی با دنیاي فرسوده و خالی از معنا شده و همین حرکت عاطفی، جریان حسی

فراارزشی متفاوتی را که سبب ایجاد شرایطی    يهاانیبناست که    آورده  وجودجدیدي را به

 (. 200: 1385شعیري،    رک.) کندیم   يزی ریپاست،  یشناختییبایز

  (.221:  1394شاملو،  بزنید« ) اش»تازیانه :ابدی یمادامه   تررحمانهیب هافرمان

  طوِل در / سرخ  يِهاانتبی ریسمانِ و /  آمد فرود /  بافچرمي  هو شکنجه و آزار: رشت

 (.222  -221بزرگ/ برگذشت )همان،  گرهی خویش/ از

را    یرحمیب از گفتمان مرگ  پیرامونیان عیسی، صورت دیگر عبور  رفتار  مزبور در 

همان    .بیناعاملی  ي وهیش  ؛ کندیم مجسم   شیوه  که    يرابطهاین  است  ناموفقی  اجتماعی 

دشمنان    دندیدیم؛ یاران مسیح اگرچه که  شودیم  فردبهمنحصر  يگونه  يری گشکلمبناي  

که به او دستور    دندیشنیم   ،سنگینی بار صلیب  و باوجود  اندنهادهصلیبش را بر دوش او  
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در حین    دندیدیم  نکهیاباالتر از همه    .به جایگاه مرگ رود  دوبهو    شتاببهتا    دهندیم

راه خود را    ی تفاوت یببا    العازرو   دادندینماما واکنشی نشان    ؛ زنندیم حرکت او را تازیانه  

 :ردیگیمدر پیش  

پشت/   پِس ها/ در گرفت/ دست  خود  راه  زنان تماشاییان/ العازر/ گام صف غوغاي   از 

خواست، نمی  خود  »مگر  یافت:/  گزنده/آزاد  دینی  گرانِ  آزارِ  از  را  جانش  درافکنده،/  هم  به 

 توانست!« )همان( می  ورنه  

حمایت یاران عیسی از او و مشارکت در مرگی  يوستهیپبا ایجاد گسست در جریان  

و ارزشی نو    ردیگیممعنایی جدیدي شکل    يهی نما، در عملیات حس دیداري  رحمانهیب

فرود  دیآیمپدید   باعظمت  و  بلند  آسمان  تمام    دیآیم؛  با  به   اشینیسنگو  رو  آواز  بر 

ن که مظهر چرخش و آسما  ،درواقع  .را بپوشاند  هاینامردمتا    افتدیمخاموشی رحم فرو  

 :  سپاردیمدست فراموشی  را به هاینامردمگذر زمان است، 

 به  وگواران، س افتاد./  رحم/فرو  خاموشیِ  در  روي  آوازِ  سنگینی/بر  کوتاه/به  آسمان 

 (. 223هم/ برآمد )همان،   ماه/ به  و  خورشید  برشدند/ و  پشته  خاک 

ادراکی که در پایان شعر از تعامل دو حس بیرونی دیداري و شنیداري  جریان حسی

نیز  دهدیمروي   را  درونی  حس  همچنان  پایین  .خواندیفرام ،  و دیدن  آسمان  آمدن 

فروافتادنش  کوتاه و  آن  سقف  دیداريمربوط  يها کنش  -شدن  حس  که    -به  آواز  بر 

به حس شنیداري است و روي در خاموشی دارد، حس درونی ماتم را به جنبش  مربوط

درآورده و بار دیگر بازگشت به گفتمان مرگ را بعد از خلق مفاهیم زیبا و غیرمنتظره  

 .سازدیمممکن 

  مبارزه،  گفتمان  مانند   ییهاگفتمان  در  دهی رسثبتبه  يمعناها   ي بازساز  و  رد  یژگیو 

  د یپد  را  يفردمنحصربه  و  درخشان  ییمعنا  يهاهینما  که...  و  عشق  گفتمان  مرگ،  گفتمان

و   یآبائ  قلب  زخم  ازازجمله در شعر    شود؛یم  دهید  زیاشعار شاملو ن  گرید  در   آورد،یم

 :ینازل مرگشعر 
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  از   شعر   در  ی گفتمان  گسست  و  یی معنا  ی هاهینما  ،یادراکیحس  ی هیل  کارکرد .  3.1.3

 یآبائ قلب زخم 
این شعر که   آبائیعنوان  از مرگ    از زخم قلب  بند سوم،    دهد؛مینام دارد، خبر  تا  اما 

. حس دیداري  شودمیکران روایت  بی  یدشت  يهشعري است تغزلی و عاشقانه که در صحن

به  ينقطهدر این شعر،   حس    ویژهبهحسی و    هايگونهدنبال آن دیگر  آغازي است که 

کهنه    هايآالچیقناصري مانند دختران، دشت، آالچیق نو،  ؛ دیدن عگرددمیدرونی بیدار  

. دخترانی  گشایدمی  خلقیتنگبیکران و    آرزوهايکه راه بر حس درونی انتظار، امید تنگ،  

: اندرسیده  خلقی تنگپدران خود به    يهکهن  هايآالچیقکرانگی آرزو و ماندن در  که از بی

کران/  کران،/ و آرزوهاي بی تنگ/ در دشت بی   دختران دشت!/ دختران انتظار!/ دختران امید 

تان اگر در زره جامه  /-هایی که صد سال!هاي تنگ!/ دختران آالچیق نو/ در آالچیقدر خلق

 (. 54-53: 1380بشکوفید / باد دیوانه/ یال بلند اسب تمنا را/ آشفته کرد خواهد... )شاملو، 

، راه را بر  دهدمیدرونی جریان حسیدر بند نخست شعر، جهتی که عمل دیداري به 

معنایی پدید    هاينمایه تا فضایی گسترده را درنوردد و    کندمیپیدایش حس بویایی باز  

فضاي نزدیک    بین دو  وآمدرفتاین پویایی حاصل    دهد.میآید که حرکتی پویا به شعر  

  هاي نمایهآن نزدیکی است و آفرینش    يالزمهمخاطب قراردادن دختران که  .و دور است

بر شدت  »تنگ« که عالوه  يواژهبا تکرار  ،تنگ!« هايخلقدختران امید تنگ« و »در  » معنایی

کران«، بی  آرزوهاي کران«، »در برابر »دشت بی  کند،میمعنا، مفهوم نزدیکی را نیز تداعی  

. کندمیضاي پویا را ترسیم  این ف  ،شدن یال بلند اسب تمنا«وزش »باد دیوانه« و »آشفته

شدن بوي بلوغ دخترانِ در انتظار، ارتباط و پیوستگی بین عناصر حاضر در این دو پراکنده

 .کندمی فضاي تنگ و گسترده را فراهم 

بی  هاينمایه درون معنایی دشت  در  تمنا که سرشته  و اسب  آالچیق  کران، دختران 

  کند میترکمنی معرفی    هايقصهدي در  زندگی ترکمنان صحراست، آبائی را قهرمان شهی 

روشن عشق، گرما و رقص    روزهايدر    ،و تصویرگر چگونگی زندگی آبائی و دختران

آلود!/ دختران هزار ستون شعله، به طاق بلند  دختران رود گل هزارستون آتش است:  هايشعله
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خستگی  بی هاي خستگی!/ دختران روز/  هاي دور/ روز سکوت و کار/ شب دود!/ دختران عشق 

سرشکستگی!  شب/  عشق -   /   دویدن،  کدام  مرد  خلوت  و  راز  باغ  راهبانه   / - در  رقص  ي  در 

 (. 54تان را/ خواهید برفراشت؟ )همان،  ئی زداي کام/ بازوان فواره ي کدام/ آتش شکرانه 

یندي تولید معنا  اکارکرد حس دیداري در تقابلی دوگانه، جریان فر  ،در بند دوم شعر

پیش   به  رود  بردمیرا  تاریکی  تقابل  شب  آلودگل:  خستگی،  شب  دود،  بلند  طاق   ،

با روشنایی روز سکوت و کار، هزار    زده،مهو دشت    آگینشرم  هاينگاهسرشکستگی،  

؛ رسدمیر یک نقطه به وحدت  ستون شعله و روشنایی شبنم. این تقابل، در همین بند د

، از زخم قلب  شوندمیجایی که مرگ و زندگی هماغوش   همان .ي به نام عشقا هدر نقط

نی  هان  هايورزيعشقکه همسال او بوده و    چکد میدختري    يهآبائی قطره خونی به سین

آن هم در زندگی    گیرد؛میدر این نقطه است که مرگ در آغوش زندگی جان    .ندا هداشت

نی  هاپن  يهو عطر بوس   بودهمعشوق آبائی    ،از این دختران  یککدامتاب و تپش از عشق.    رپ

 آبائی در کامش شکفته است؟ 

وآمد در  کنند/ دختران رفتها/ به عبث/ عطر لغات شاعر را تاریک می افسوس!/ موها، نگاه

هایتان کدام  ي کدام شما خون چکیده است؟ لباز زخم قلب آبائی/ در سینه  –زده!  دشت مه

 (.55اي؟ )همان، در کام او شکفته، نهان، عطر بوسه /-بگویید! -هایتان/شما/ لب

وجه دیداري گل را    ،و »شکفتن«  کندمیحس بویایی را بیدار    ،نی«ها پن  يه»عطر بوس

زیبایی  سازد.مینمایان   و شنیداري  وام  ،رادراکی شعجریان  دیداري  تبادل دو حس  دار 

و ما    گرددمیحسی تکثیر    يهدر عملیات حس بویایی، پوست»  :نداهگفت   کهچنان؛  شودمی

عطر بوسه در پیوند با    .(119:  1385و طبقات بویایی مواجه هستیم« )شعیري،    ها گونهبا  

قرار    ،و تازگی معشوقبلوغ آبائی و گل طراوت    ، رهاب  يآمیختههمخوش و به  هاي بوي

  ورزیده، مینی عشق  هاو فضاي شعر را از آن زمان که او جوان نوبالغی بوده و پن  گیردمی

. بوي خون و عطر عشق  آوردمیبه تسخیر خود در    ،تا به امروز که قهرمانی شهید است

ر  هابودن منبع عطر عشق، بوسه، بترقويو به دلیل    رسندمیجوانی به یکدیگر    روزهاي

،  رسیدهمینی به انجام  ها پن  آنکه  ویژهبهناشی از آن،    هايبلوغ و طراوت و سرریز هیجان



 45 ـــــــــــــــــــــــــ مریم درپر.../  های معنایی درخشانگسست گفتمانی و توليد نمایه 

 

گفتمان مرگ    يرسیدهثبتبه  هاي نشانهعزا که از    ،بنابراین  کند.میبوي خون را تسخیر  

ازطرفی    شده،گفته  معنایی  هاينمایه  ،ترتیب. بدینشودمیتسلیم عشق و زندگی    ،است

خود در پی همین    ،و از جانب دیگر  اندمعنا شده  يتوسعهد گفتمانی و  ین اموجب تغییر فر

ادراکی  حسی  يالیهبا کارکرد قوي    تر،دقیقبه عبارت    یابند.مییند گفتمانی شکل  اتغییر فر 

  ي توسعهاشاره شد، تغییر و    هابدانکه    نظیربیو    فرد منحصربهمعنایی    هایی نمایهو با خلق  

شکل   گف  گیردمیمعنا  تبدیل  و  زندگی  به  مرگ    ي رسیده ثبتبه  معناهاي.  شود میتمان 

وزاري و... رد شده و مرگ در آغوش عشق  گفتمان مرگ که عبارتند از غم، اندوه، گریه

شکل  شده که با رد گفتمان معهود مرگ  . در این گفتمان بازسازيگیردمیو انتظار جان  

  - کشدمیکه نفس  شاید تا زمانی-تیره و تار بسیاري را    هاي شبق،  است، معشو  گرفته

 در انتظار آبائی سپري خواهد کرد:

تار نمشب بارانهاي  نیست کار  -نم  بیدار می اکنون کدام   /-که  مانید/ در بستر یک ز شما/ 

دل  بستر  در  نومیدي/  آنخشونت  یاد  تا  رازتان،/  پردرد  تفکر  بستر  در  خشم    -تنگی/  که 

 (. 56: 1380ي آتش را در چشم بازتان؟ )شاملو، بدرخشاند/ تا دیرگاه شعله /-جسارت بود

زیبایی شعر  به جریان حسی  دهنده جهت  همچنانبند، کارکرد حس دیداري  این  در   

  ، تاریکی شب که قابل مشاهده با حس دیداري است و البته در معنایی متناقض  ؛ است

وارد تعاملی دوسویه  باران«    نمنممعنایی »  ي نمایهبا    ،ندیدن را نیز در خود نهفته داردهیچ

بیرونی تعامل حواس  ادامه،  در  درونی   شدهگفته  با حس شنیداري شده است.  با حس 

با حس درونی نومیدي، دل   ينمایه؛  گیردمیشکل   بیدارماندن در بستر  تنگی و  معنایی 

  صبري، بی صبر و    شودمی. انتظار که گفته  دهدمیتفکر پردرد راز، معناي انتظار را شکل  

این انتظار، نرمی و گرمی بستر جاي خود را به خشونت    ينتیجهدر    .هر دو را در خود دارد

یت حاصلش این است که یاد آبائی را  هاو در ن   دهدمیتنگی و تفکر پردرد  نومیدي، دل 

»در بستر خشونت    يسطرها بستر در    يهپرقوت زنده نگه دارد. تکرار واژدرخشان و  

معنایی آسودگی،    هاي نمایهتنگی/ در بستر تفکر پردرد رازتان« با  نومیدي/ در بستر دل 
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خشونت،    هايواژهي هستند و ترکیب آن با  ا هنرمی و گرمی که از ادراکات حس المس

 . دهدمیبیرونی و درونی قوت تنگی و درد، به تبادل دو حس نومیدي، دل 

ي/ دگرپوستی، آبائی  ها دیداري با قابلیت انفصال پوستعملیات حسی  ،در این شعر

  هاي شعلهبه    ،بود  وآمدرفتکران و در میان دختران دشت در  را از قهرمانی که در دشت بی

  و   درخشدمیچشمِ معشوقِ منتظر    يآینهکه انعکاس رقص آن در    کندمیآتشی تبدیل  

دختر    آلودغمآتش و انعکاس رقص آن در چشمان منتظر و    ي هیت، درخشش شعلهادرن

، با درخشش و صیقلی که او به سالح آبائی  گیردمیعملیات دیداري قرار    ي هکه در حوز

 : گیردمیدر پیوند قرار  دهد،می

کدام/    براي/ روز/ بین شما کدام/ صیقل می  /-بگویید-بین شما  را/  آبائی  دهد سالح 

 انتقام؟ )همان( 

سبب تحریک و تحرک سوژه    تواندمیدیداري  که عملیات حسیآنجا ، ازترتیببدین

ي  ا هحس دیداري و المس  ، و ارتباط او با جریانات حسی دیگر شود، در بند پایانی شعر

،  اندازندمی، برق  دهندمیسالح آبائی را صیقل    ،ر، به دست معشوقدر تعامل با یکدیگ 

تا این سالح امتداد خشم، جسارت و انتقام باشد    دارندمیامتداد جسارت او را پابرجا نگه  

. بدین ترتیب، شعر با گسست  دارد  نگهو یاد آبائی را زنده و پرتوان براي همیشه پابرجا  

ادراکی جدید، آبائی دیگر آدمی  در این دریافت حسیرسد.  میاز گفتمان مرگ به زندگی  

با پوست، گوشت و استخوان نیست، این بُعد از معناي وجودي او به فراموشی سپرده  

آتش را در چشمان   هايشعلهتا او به خشم جسارتی مجسم تبدیل شود که یادش    شودمی

 .  رقصاندمیو  درخشاندمیمعشوق منتظر تا دیرگاه  

  شعر   در  ی گفتمان  گسست  و  یی معنا  یهاهینما  ،یادراکیحس  ی هیل  کارکرد .   4.1.3

 ی نازل مرگ 

است و نازلی نامی مستعار است که شاعر آن را جایگزین    «ینازل  مرگ »  ،این شعر  عنوان

پس از کودتاي    ،ساالخانیان  وارتانباره گفته است:  « کرده است؛ شاملو دراینوارتاننام »

شد  1332مرداد 28 قتل    ؛گرفتار  به  شکنجه  زیر  شوشتري،  کوچک  دیگر،  مبارز  همراه 
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از سد   تا  نازلی نام گرفت  بودم... شعر، نخست مرگ  رسید... من او را در زندان دیده 

  ي حماسهتعمیم داد و از صورت    هاوارتانسانسور بگذرد، اما این عنوان شعر را به تمامی  

 (.  601- 600: 1394خصوص درآورد« )شاملو، یک مبارز به

جدید    يهاارزش  توانندینمدر فضایی که شاعر و مخاطب او »نازلی« قرار دارند، »

جو براي دستیابی  وارزشی باعث ایجاد شکنندگی در باور و جست  ایجاد کنند و همین خأل

جدید و متفاوت    يها ارزشکه بتواند    شودیمادراکی متفاوت  به دنیایی با شرایط حسی

ر یکی  هاشناختی مرگ را بشکند و مرگ را با ب  يهمگنه  ،( 198:  1385بیافریند« )شعیري،  

و   و  بی ترت   نیبدگرداند.    شماریب  يها شیرو  يسرچشمهکرده  مبارزه  شعر،  این  در   ،

آن شکل    يهی پا  بر  ،عبور از گفتمان مرگ  يها انیبنکه    شودیم سکوت به فراارزشی تبدیل  

تا یاران او در امان بمانند، با سکوتش خود   کندیم. نازلی در زیر شکنجه سکوت  ردیگیم

  خواهد یمبه اصرار از او    پرداز گفتهاگرچه که در بند آغازین شعر،    .رودیمبه پیشواز مرگ  

ر است و فصل رویش  هاب  نکه یا  ژهیوبه   ؛که سخن بگوید تا با مرگ نحس رودررو نشود

 زدن:  دادن، شکفتن و خندهفصل گلو زایش، 

ر خنده زد و ارغوان شکفت./ در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر./ دست  هانازلی! ب -» 

شاملو، ر...« )هاگمان بدار!/ با مرگ نحس پنجه میفکن!/ بودن به از نبودشدن، خاصه در ب  از

1394:  57 .) 

 (. 58سته بست و رفت )همان، اما، نازلی سخن نگفت،/ سرافراز/ دندان خشم بر جگر خ

دادن یاس پیر خود را  ر، شکفتن ارغوان و گلهاب يخندهکارکرد حس دیداري که در 

  ي هاییبایزبا دیدن    .ردیگیم، در تعامل با حس درونی تردید و گمان قرار  دهدیم نشان  

که تردید را کنار بگذارد، سخن بگوید و به زندگی برگردد،   شودیمر، از او خواسته  هاب

ر« است. بند بعدي شعر نیز تکرار همین خواسته  هاچراکه »بودن به از نبودشدن خاصه در ب

 تهدید مرگ به آشکارگی:  کردناست با مجسم

سکوت،    -» مرغ  بگو!/  سخن  بیضه    ي جوجهنازلی!  به  آشیان  در  را/  فجیع  مرگی 

 ان(.ست!« )همنشسته
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 :دی گوینماما نازلی سخن 

 )همان(. نازلی سخن نگفت،/ چو خورشید/ از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت... 

 :کندیمو بندي دیگر که سکوت نازلی را با تصویري دیگرگون مجسم 

رفت   و  و جست  درخشید  ظالم  درین  دم  یک  بود/  ستاره  نازلی  نگفت/  نازلی سخن 

   )همان(.

در   که  آغازین شعرنازلی  ب  ، بند  از  بهاجداي  با  و  با  هار است  اکنون  دارد،  فاصله  ر 

تبدیل   به خورشید  در خون  شود.   ها شیروگرمابخش    ي سرچشمهتا    شود یمنشستن 

معنایی درخشان، عبور از گفتمان مرگ    ي هاهینمابا کارکرد قوي حس دیداري و    ،بنابراین

را    هایرگی ت که    يا ستارهشدن به  با تبدیلو    شودیمهمانندي با خورشید آغاز    يواسطههب

ر کامل  هاشدن نازلی و بسرانجام در یکی  . ابدییم، ادامه  گذردیمو    بخشد یمروشنایی  

 را بدهد:  هاشکنجهو  هاستمشدن زمستان شکسته  يمژدهتا    شودیم

رفت... »زمستان شکست!«/ و/   نازلی سخن نگفت/ نازلی بنفشه بود/ گل داد و/ مژده داد:

 )همان(. 

گفتن و زندگی که در تقابل با زمستان، سکوت و مرگ  ر، سخنهاعناصر گفتمانی ب

با قابلیت    ،دیداريعملیات حسی؛ آنگاه که در  شوندیمقرار دارند، در پایان شعر یکی  

. نازلی ابتدا با سکوتش و سپس  شودیمر  هانازلی همان بي/ دگرپوستی،  هاانفصال پوست

بدین ترتیب، گسست از گفتمان مرگ در فرایند    .شودیم  ها شیرو  يسرچشمه  ،با مرگش

؛ در گرددیمدیداري و تعامل آن با حس درونی سرزندگی، شادي و طراوت محقق  حسی

ي که  اه: بنفششودیمحقیقت زنده  در  ،رهار. نازلی در وجود بهاشدن نازلی با بتصویر یکی

سکوت گفتمانیِ بعد از رفت،  .  کست و رفت...  که زمستان ش  دهدیمو مژده    دهدیمگل  

نگارشی »...«، امتداد رویش، سرزندگی، نشاط، شادابی و طرواتی است که نازلی    ينشانهبا  

 هم خود صاحب آن شده و هم به دیگران هدیه داده است.   
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ویژگی سبکی شاخص    ، معنایی درخشان  های نمایهگسست گفتمانی و توليد  .  5.1.3

 شعر سپيد شاملو 

مرگ گفتمان  بازسازي  و  بخش  ،رد  ا   درخور  در  از  تولید  توجهی  سبب  شاملو،  شعار 

شعر اوست؛ ازجمله در شعر    شناسیزیباییکانونی    ينقطهدرخشان شده و    معنایینمایه

معنایی ملموس    ي نمایهبا این    شود،میگفتمان معهود مرگ به چالش کشیده    ،9  يشبانه

هراسی ندارد   تنهانهو درخشان که مرگ اگر بازماندن ساعت سرخ )قلب( از تپش باشد، 

 . که با شادترین نیاز تن در آغوش کشیدنی است

آشناست که ساعت سرخ/ از تپش    يلحظهآه بگذاریدم! بگذاریدم!/ اگر مرگ/ همه آن   

   . (172با شادترین نیاز تنم به آغوشش کشم )همان،    /وارزن.../ خوشا آن دم که  ماندمیباز  

و   درناها جرت است به سرزمین  هامرگ م  ،شعر شاملو  فردمنحصربهمعنایی    هاينمایهدر  

مرگ من سفري نیست/ هجرتی است/ از وطنی که    :است  رهاییجر و مرگ  هامرغان م

  / درناهابه خاطر مردمانش.../ پر پرواز ندارم/ امّا/ دلی دارم و حسرت    /داشتمنمیدوستش  

کردن و هار ،/ خوشا  کشندمیماهتاب/ پارو    يدریاچهجر در  هاکه مرغان م و به هنگامی

 .(183همان، رفتن )

( گفتم«  سخن  من  مرگ  »از  شعر  در  سخن  ،(194  -188همان،  در  مرگ  از  گفتن 

، خود به گفتمان  روندمیو    آیند میر فصل که به تکرار  ها معنایی درخشان چ  هاينمایه

 شعر  در  دارد،  درازدامن  يا نهیشیپ  ات،یادب  در  که  یجاودانگ  گفتمان  ؛انجامدمیجاودانگی  

در شعر او، رد گفتمان مرگ و بازسازي   . است   شده   ي بندصورت   مختلف   ي هاگونه   به   شاملو 

نمایه  آنگاه که شکوه مردن در  معنایی آن در قالب گفتمان جاودانگی آشکارتر است؛  ي 

گردد: و شکوه مردن/ ي باروري و بارآوري می مایه یابد که دست ي فریادي تجّسم می فواره 

اي کند؛/ ري را/ دستمایه کشد/ تا بارو آسا/ با خویش می ي فریادي/ زمینت/ دیوانه در فواره 

 (.238که شهیدان و عاصیان/ یارانند/ که بارآوري را بارانند/ بارآورانند )همان،  
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پدیدآور   شاملو  شعر  در  نیز  مبارزه  گفتمان  به  عشق  گفتمان  از  معنایی    هاينمایهگذر 

مهر    يخمیرمایه.../ آنک چشمانی که  ستستمگرياست: نگاهت شکست    فرديمنحصربه

 . (131همان، کنم ) درپنجهپنجهینک مهر تو:/ نبردافزاري/ تا با تقدیر خویش است!/ و

نیز دگرگونی گفتمان عاشقانه، درآمیختن آن با گفتمان    آیدا در آینهمعروف    يعاشقانهدر   

توجه است: در من زندانی ستمگري    ، درخورمعنایی درخشان  هاينمایهمبارزه و تولید  

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.../ دستانت آشتی   / - کردنمی بود/ که به آواز زنجیرش خو  

  (. 141دهند/ تا دشمنی/ از یاد/ برده شود )همان، است/ و دوستانی که یاري می 

 رقصان  ي ضربه سم   با :  است   مشهود   مبارزه   و   عشق   گفتمان   ختنیدرآم   ز ین   «یرم ی »سم   شعر   در 

 /سکه   هر  برق   / نش ی قراب   بندتسمه   بر  / ، ي سوار  / ده یسرپوش   ي کوچه   از  /گذرد ی م  اسبش

 (.290-289  همان، ... ) ی عشق   یالت ی ا   شب در   / م ی نس ی ب   شب در   / ی خرمن  ي باال   / ي استاره 

 

 ثبات گفتمانی در شعر دیگر سپيدسرایان    . 2.3

سپید    اي سرودهسوگ« منوچهر آتشی که همچون »مرگ نازلی« شاملو  کنچاهدر شعر »

ا تشبیه چشمان روشن  ؛ برسدمیاست، تالش براي عبور از گفتمان معهود مرگ به انجام  

سپس فورانی    شود.مین  پنهابه چراغی که در تاریکی گور    قهرمان روایت؛ محمد مختاري

روشن تو را بستند    هايچشمسرد میهن را روشن کند:    هايشبتا    آیدمیاز نور که باال  

بی اینکه خود زیبا   –  را به تاریکی بردند./ این زیباترین کارشان بودو/ ندانسته/ چراغ  

هاي لکدکوب کنند تنها/ گل روند، گمان می باشند/ آنان که روز روشن با چشمان بسته راه می 

تاریک پیش پاي خوشا که نمی   -دانند/  گذارند/ و نمی پشت سر می  دانند،/ که چاهسار 

هاي سرد آید/ تا شب ها/ فورانی از نور باال می ي آن کشته هاي  گاه چشم هاست/ و از تهی آن 

 (. 143-142: 1380دانند )آتشی، میهن ما را / روشن کند و.../ خوشا که نمی 

  یگفتمان  گسست  اما  است،  ییرها  و  نجات  و  مقاومت  گفتمان   رگریتصو  نکهیا  وجود  با

  هاي گلمتنی تاریکی،    هاينشانهزیرا    رد؛یگینم  شکل  م،یدار   ینازل  مرگ  در  که  گونهآن  از



 51 ـــــــــــــــــــــــــ مریم درپر.../  های معنایی درخشانگسست گفتمانی و توليد نمایه 

 

و   گفتمان   شدگان،کشته  هايچشم  گاهتهیلکدکوب  درون  در  را  شعر  همچنان 

 .دارد میمرگ نگه    يشدهشناخته

گریستن    هاينشانهاست و غمگینانه و با    آلودیأسدر شعر بیژن جاللی، گفتمان مرگ  

اندوه همراه است گریستن/ شگفت  همچنان  ؛و  بر مرگ خود/  ولی    /نمایدمیکه عدم: 

کیست که دیروز را/ به یاد نیاورده باشد/ و از نبودن خود/ اندوهگین نمانده/ باشد )جاللی، 

1373  :15  .) 

: مشتی خاک/ در  یابدمیمرگ وسعت    ،در شعر دیگري از او با پیوند زمین و آسمان

و در   /دانیممیولی از خاک/ چه    /کشیممیدست/ و نگاهی به آسمان/ مرگ را انتظار  

 . (25)همان،  بینیممیآسمان/ چه 

و    مبهم  و   رازآلود این گستردگی  پیوند است  در  معهود مرگ  گفتمان  از  بخشی  با 

با   به  يپیشینهسازگار  روح  مرگ  با  ماست؛  آسمان  فرهنگی  که    کشد.پرمیسوي  روح 

، روحی که هبوط  است  عزز« از آن یاد کردهسینا با عنوان »ورقاء ذات ت فیلسوفی مانند ابن

باز   به جایگاه نخست خود  به خاک    گرددمیکرده،  این  گرددبرمیو جسم خاکی  در   .

  فرجامی بیگریز از   ،بردن به روحپناه  ؛ پسجسم و خاک فانی است  شده،شناختهگفتمان  

ا/ در چنگال  ما ر  /زنانچرخخاک/ و روح    /فرجامیِبیاز    / گریزیممیخاک است: در روح  

   .(27کند )همان،  رهایمانتا در کدام غرقاب/  /فشاردمیخود/ 

، غم ما را  اندشده، لذا غمگنانه است، پیشینیانی که رفته و خاک  شودمیجسم خاک  

خاک/ و ما    يخیرهبا نگاه    /نگرندمیما را    /اندشدهکه خاک/    هاآن:  شنوندمیو    بینندمی

  ي زمزمهدر    /دانندمیما را    هاي غم  /اندشدهکه خاک    هاآن  /تندباددر هیاهوي    /شنوندمیرا  

است: با    آورهراسدر این گفتمان معهود، مرگ همچنان    .(28)همان،    جویبارهاغمگین/  

 (.17)همان،  اندازیممیهر شعر مرگ را/ براي یک نفس عقب/ 

ن مرگ، گفتمان جنگ، گفتمان  گفتما  ،در بسیاري از موارد  ،در شعر طاهره صفارزاده

دلیل نبود گسست  تا آنجا که به  شده هستند؛شناختهمعهود و    هايگفتمان دینی و... همان  

، به متنی حاوي  فردمنحصربهمعنایی درخشان و    هاينمایهبودن شعر از  گفتمانی و تهی
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  هاي نهنمو  شود.میشعري خالی    يجوهرهو از  است    تبدیل شده  درپیپیخبري    هايگزاره

از کشته/ پشته/ از کله/ مناره/ از خون/   /سازندمیبسیاري از این دست: و بازسازان دوباره  

اتصال ظلم و گلوله/   انسان/ در  بناي قامت  آزادي/  بناي قامت    / روزشبانهدجله/ وقتی 

 (. 26:  1390در کوي و مسجد و کالس و خیابان و... )صفارزاده،  /شودمیویران 

و  ژوی است  گفتمانی  ثبات  نیز  امینی  مفتون  شعر  غالب  همانند    هاییگزارهگی  که 

مفتون  رک. ) 4مانند شورمایه  شعرهاییچه در   ؛زبان روزمره و کاربردي است هاي گزاره

از قبیل شورمایه    شعرهایی( که گفتمان پوچی در آن شکل گرفته و چه در  56:  1378امینی،  

( که گفتمان عاشقانه 63)همان،    9( و گویه  35و    34،  )همان   3(، دوستانگی  57)همان،    5

(، زبان استعاري است؛ اما از 32)همان،   3گیرد. در شعرهایی مانند گویه  ها شکل می در آن 

زبانان شناخته سرا، مانند سعدي براي فارسی گفتمان معهودي که در شعر شاعران عاشقانه 

بار در فتاب است و ماه تمام؛ اما این گیرد. یعنی باز هم معشوق آ شده است، فاصله نمی 

دانستی/ که اگر سر در پی آفتاب نهی هرگز غروب قالب شعر سپید و با رنگی از ابهام: نمی 

 دانستی/ که ماه تمام در بهار باوفاتر است/ تا در پاییز... )همان(نخواهد کرد./ و نمی 

دشوار است و    سوي قطب تمناي خود روانه است و همچنانو این عشق همچنان به

سوي قطب تمناي  که هر دو به   /گفتممیدیریاب: و اگر جاي قیاس رود بلند، با عشق بود،  

روان از  اهخود  رود  زود  هانشیبند/ الکن/  که  از    /رسدمی،  یا  فرازهاو عشق  دیر،  که   ،

وجه    ترینمهمشعر مفتون امینی زیباست و پرداختن به  این،  (. با وجود  40هرگز... )همان،  

شعر    زیباییي دیگر از  اهپژوهشی دیگر باشد و جنب  يمسئله  تواندمی  ،آن  شناسییباییز

 سپید را نشان دهد. 

مطالعه نشان    ي این  دیگر    دهدمیتقابلی  شعر  تعاملی  خوانش  ظرفیت  باوجود  که 

گسست گفتمانی، درآمیختن    دلیلبه  ،سپیدسرایان، برجستگی شعر شاملو و تمایز سبکی آن

  ي چندگانه معنایی درخشانی است که حاصل کارکرد    هاينمایهمتقابل و تولید    هايگفتمان

درواقعحسی  يالیه است.  را    یادشده،  عوامل  ،ادراکی  معنایی شعر سپید شاملو  چگالی 

متنی  »گفته شده:    کهچنان  . برجستگی یافته است  ،کرده و شعر او درمیان سپیدسرایان  بیشتر
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تر از متنی به حساب هاي متعدد است، ادبی کنِش افزایشی سطوح و رمزگان که حاصل برهم 

کنش فشرده با رهم آید که سطوح کمتري دارد یا اینکه چنین سطوحی وجود دارند، اما بمی 

بیش  معنایی  چگالی  ادبی  متن  ندارند.  برهم هم  الگوبندي  حاصل  که  دارد  ي کنشانه تري 

 (.105: 1393شناسی و گفتمان است« )مهاجر و نبوي، سطوح نحو، واژگان، واج 

 

 ی ر يگجهي نت. 4

کالسیک و دیدن زیبایی  شناسیزیباییمبناي  برخالف بالغت سنتی که زیبایی شعر را بر

،  کندمیجو  وجست  هاجملهو    هاعبارتدر ابژه، در متن و آن هم در سطح واژگان،    هاتن

؛  رسدمیدر سطح گفتمان به انجام    ، مشخص در این مقاله شعر سپید  طور بهشعر و    زیبایی

بازسازي  حسی  يالیه و  رد  به  طرفی  از  دوسویه  تعامل  یک  در  نیز    معناهاي ادراکی 

  ها، گفتمانیند تغییر  ادر طی فر   ،و از جانب دیگر  دهدمیدر یک گفتمان شکل    رسیدهثبتبه

 . پذیردمیعملیات آن شکل 

پایه این پژوهش می  شدهانجام  هايتحلیلوتجزیه  يبر  تبیین ویژگی   تواندر  در  گفت: 

ت اهمی  درخور  دو نکته  ،آن  شناسیزیبایییند  اشعر شاملو و توصیف فر  ي برجستهسبکی  

  ي نکته  شود.مینوعی از گفتمان به گفتمان دیگر تبدیل    ،یندادر این فر  اینکهاست؛ نخست  

با  یکی از حواس پنج  ،در هر شعر  اینکهدوم   گانه مرکزیت دارد و چگونگی تعامل آن 

درونی و  بیرونی  حواس  ایجاد    ،دیگر  فر  فردمنحصربه  هاينمایهسبب  و  یند  اشده 

، نشان دادیم که گفتمان کردیمکه بررسی  شعرهایی. در  زندمیشعر را رقم   شناسیزیبایی

و    ،مرگ منطعف  مرگ    شوندهدگرگونگفتمانی  موی  انگیزحزن  تواندمیاست؛  میز  آهو 

کند،    تواندمینباشد،   تعامل  ب  تواندمیبا عشق  و  هابا  یکسان شود  دوباره   هايرویشر 

توان ترس و  می  .دهد  بازد، سرسبزي و طراوت  در درون خود بپرور  بذرها داشته باشد،  

   . فرار از مرگ را به باور رفتن به آغوش مرگ تبدیل کرد و...

هاي معنایی  شناسی شعر سپید، با عبور از گفتمان و تولید نمایههمچنین، در زیبایی

ي پویا و  شود و سوژه و ابژه در حوزهفرد، مرزهاي میان سوژه و ابژه محو میمنحصربه
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یابند. درواقع، اصل سوژگی که آن را »من«  ي تجربه، حضور زنده و جاندار مییوستهپ

پرداز/ شاعر  توان آن را منِ من )چه من را گفتهکند که دیگر نمیاند، چنان تغییر مینامیده

گفته  و چه  وامبدانیم  این من  بلکه  نامید،  با  خوان/ خواننده(  امر  این  است.  دیگري  دار 

  شدن ي هنر، از خصوصیتی عینی براي شیء زیبا، به وابستهزیبایی در فلسفه  ارتقاي مفهوم

سوژه   شناسا/  فاعل  به  زیبایی  احساس  و  پس  همادارک  دارد.  مبانی  خوانی  تبیین  در 

؛  پذیرفتنی استعنوان یک اصل  ي سوژه و ابژه بهشناسی شعر سپید، امحاي دوگانهزیبایی

ي خوانش  شعر در نظر بگیریم و چه در مرحله  ي آفرینشچه این یگانگی را در لحظه

فرد  آید که شعر در عین یگانه و منحصربهدست میشعر. بر مبناي این اصل، این نتیجه به

هاي  تواند صورتشناختی خوانندگانش، می ي آفرینش، بر مبناي ظرفیتبودن در مرحله

شناختی  ین ویژگی زیباییتربودن مهمادراکی متفاوتی خلق کند و چندگانه باشد. چندگانه

می که  است  فراموششعر  احساسات  شوقتواند  و  رغبتشده  و  تمایالت  را  ها،  هایی 

 برانگیزد یا احساساتی را خاموش کند.

 

 منابع 

 .نگاه: تهران. آخر  اتفاق(. 1380. )منوچهر آتشی،

)اکرم  ،یتیآ . ج«یوشی  ماین  چوپان«  دارویپ »  شعر  در  گفتمان  یمعناشناس»نشانه(.  1392. 

 .124  -105  صص ،1يشماره ،46 دوره ،یادب  يجستارها

 . ثالث: تهران. روز یدخوانی سپ (. 1378. )مفتون امینی،

  تطبیق  بر  مبتنی  نظام  از  استفاده  با  شاعرانه  زبان  خلق  تبیین(. »1392)  .مرتضی  معین،بابک

  ات یادب  دانشکده)  ترجمه  و  زبان  مطالعات  .«الندوفسکی  اریک  يمهارشده  هايلغزش  و
 . 134  -121  صص ،4يشماره، 46ي دوره ،(یانسان علوم  و

شناسی کالسیک به مثابه تجربه زیسته: گذر از نشانهمعنا به(.  1394ـــــــــــــــــ. )
 ي اریک الندوفسکی. تهران: سخن . با مقدمهشناسی با دورنماي پدیدارشناختینشانه



 55 ـــــــــــــــــــــــــ مریم درپر.../  های معنایی درخشانگسست گفتمانی و توليد نمایه 

 

(. »آفرینش معانی پیدایشی در شعر  1396پردل، مجتبی، حدائق رضایی و عادل رفیعی. )

، 3ي  ، شماره8ي دوره جستارهاي زبانی،  آمیزي مفهومی«. ي همي نظریهسپید بر پایه

 . 66- 43(، صص 38)پیاپی  

 .نگاه: تهران .شاملو  احمد  شعر در تأملی  ؛مه در سفر(. 1381. )تقی پورنامداریان،

 . مؤلف: تهران. ها روزانه(. 1373. )بیژن جاللی،

  ساختارگراي   شناسینشانه  بررسی(. »1391)  .آزموده  شیرین  و  سیدمحمد  معصوم،  حسینی

  صص  ،1ي شماره  ،1  سال   ،یبالغ  و  یادب  ي هاپژوهش  .«ابتهاج  هوشنگ   «ارغوان»  شعر

21-  31 . 

 .آروین: تهران. شاملو  احمد آثار نقد(. 1373. )عبدالعلی دستغیب،

. ن«مت  يهام ساختار بوف کور؛ عشق ناکام و گشودن اب  تی روا»نقش(.  1398. )میمر  درپر،

 .103  -120، صص  32يماره، ش17سال  ،ییغنا  اتیادب

.  د«ی سپ   شعر  در  سطرها  عی تقط  يشناسانهجمال   ي»کارکردها (.  1385. )محمدرضا  روزبه،

  - 109صص   ،2يشماره  ،1  سال ،  قم  دانشگاه  یانسان  علوم  و  اتیادب  دانشکده  يمجله

127. 

پ   سلدن، و  ترجمهمعاصر  یادب  يهینظر  يراهنما(.  1384)   یدسونو  یتررامان  عباس    ي. 

 تهران: طرح نو.  ،مخبر

 نگاه : تهران ،یحقوق  محمد ر یتفس  و لیتحل .1  ما زمان شعر (.1380). احمد شاملو،

)   ــــــــــــ    هیوا   تدوین  و  تصحیح  ،گردآوري  .شاملو  احمد :  شعر  کتاب(.  1384.  

 . سراقصیده: تهران ،مسیح

 .نگاه: تهران ،1  ج ،اشعار مجموعه(. 1394. ) ــــــــــــ 

 تهران: سمت. .گفتمان یمعناشناخت نشانه لیو تحل هیتجز(. 1385). درضایحم ،يریشع

ققنوس    يمورد  يمطالعه  با  ال،ی س  یمعناشناس نشانه  به  یراه.  1388)  ــــــــــــــــــ.
 . یو فرهنگ یتهران: علم .ماین

 مدرس. تی. تهران: دانشگاه ترباتیادب یمعناشناسنشانه(. 1395) ــــــــــــــــــ.



 (48پياپی) 1400، تابستان  2ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  56

 

 سخن.  تهران:  .یداريد یمعناشناسنشانه(. 1392) ــــــــــــــــــ.

 .ایران  شاعران  انجمن:  تهران.  طاهره صفارزاده  ي شعرها  دهی گز(.  1390طاهره . )  صفارزاده،

»1386)  پورعلی  پوران  و  مدبري  محمود  صرفی،  محمدرضا  یحیی،  طالبیان،   تحلیل (. 

  علوم   و  اتیادب  دانشکده  اتیادب  و  زبان  یتخصص  يمجله.  «شاملو   سپید  شعر  ساختاري
 . 115 -85  صص ،(157  درپیپی) ،2يشماره ،40يدوره ،مشهد  یانسان

  سال   ،معاصر  یپارس  اتیادب.  «سپید  شعر  تصویر»  ،(1390)  رحمانی  مریم  و  حمید  طاهري،

 .88 - 57  صص ،2  يشماره ،1

 .آگه:  تهران.  2  راستی. وشعر  یشناسزبان  يبه سو  (.1393. )يمهاجر، مهران و محمد نبو 

Bloor, M. & Bloor, T. (2013).The practice of critical discourse 

analysis: an introduction. USA: Routledge. 

 
 

 
 

 


