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 ی شهر سنگستانِ« اخوان ثالثنگر »قصهخوانش واپس

 

 فرشته محجوب
 

 چکيده 
هاي دلیل ماهیت سیاسی ـ اجتماعی و نیز ظرفیتي شهر سنگستان« اخوان ثالث به»قصه

ي حاضر  هاي شعر معاصر است. مقالهترین نمونهخاص و ساختار دیالکتیکی از برجسته

پرداخته و سپس بر مبناي آن و به  فاتری رشناسی نخست به تبیین مبانی نظري نقد نشانه

نگر« ي توصیفی ـ تحلیلی شعر مذکور را ازمنظر خوانش »اکتشافی« و سپس »واپس شیوه

ي شهر سنگستان« محصول  حاصل این قیاس مبین آن است که »قصه  بررسی کرده است.

این   است.  وابسته  آن  به  شعر  داللتمندي  که  است  ناامیدي«  و  »یأس  خاستگاه  بسط 

منظومه و  تبدل  چندعاملی،  تعین  انباشت،  همچون  فرایندهایی  ازطریق  هاي  خاستگاه 

اکات فراتر برده، آن  هاي مذکور شعر را از سطح محتوصیفی گسترش یافته است. مؤلفه 

مند تحلیل پذیرکرده است.  شناسی نظاماي داللتمند و واحد مبدل و با نشانه را به منظومه

ي دوم یعنی »یأس و  در فرایند »انباشت«، در زنجیرهدریافت اخوان    توانترتیب میبدین

به است،  مبحث  اصلی  بناي  که  حقیقتاندوه«  عینیمنظور  واژگانی  بیشتر  را نمایی  تر 

دلیل داشتن اقمار  ي کالن »شاهزاده« به هاي توصیفی« منظومه برگزیده است. در »منظومه

گیرد. این امر مؤید آن است که  ي خُرد دیگر قرار میفلکیِ بیشتر، در رأس دو منظومه

چرخد. به مدد فرایند  شعر، گرد محور این شخصیت و اموري که بر آن مترتب است، می
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انتزاعی )ناامیدي( را به سه ایماژ متعین تبدیل کرده که هریک بر    »بسط« نیز موضوعی

 کند. گذارد و آن را تشدید میدیگري صحه می

   شناسی. ي شهر سنگستان، نشانهنگر، ریفاتر، قصهخوانش واپسهای کليدی: واژه 

 

 . مقدمه 1

ي  عالیق نقادانهها،  شناسی و روند تکامل آنهاي گوناگون در باب نشانه در میان نظریه

ریفاتر  نظریه  مایکل  آمریکا،  مقیم  فرانسويِ  زبان  1924 -2006)(  Riffaterre)پرداز  از   )

تأمل است.  شناسی شعر طرح کرده، قابلي نشانهاي ویژه دربارهشناسان ساختگرا که نظریه

یاکوبسن) همچون  کسانی  کنار  در  کالر)Jakobsonریفاتر   ،)Culler اسکولز و   )  

(Scholes در زمره )ساختارگرایی را    1960يپردازان پیشگامی است که در دههي نظریه

ي مطالعات ادبی معرفی و ترویج کردند و مانند آنان معتقد است براي فهم آثار  در حوزه

ي خود به موضوعات معمول  ادبی باید روشی برآمده از خود ادبیات برگزید. »او در نظریه

ادبیات یا مباح  ث اجتماعی نگارش متون ادبی توجه ندارد؛ بلکه اساس  همچون تاریخ 

، 1397ي ماهیت و کارکرد زبان در متون ادبی گذاشته است« )پاینده،  درباره ي خود را  نظریه 

ي زبان است و زبان شاعرانه نیز بر ي ریفاتر شعر کاربرد ویژه(. مطابق نظریه14-13:  2ج 

سمت زبان ها از قطب زبان علم به بازي نشانه کند و  عنوان هدفی در خود تأکید می پیام به 

(. »او بر خالف یاکوبسن عوامل دخیل در 223:  1391یابد )رک. صفوي،  شعر افزایش می 

 (. 60: 1398دهد« )اسکولز، ي پیام/ گیرنده تقلیل می هایی از رابطه ارتباط شعري را به جنبه 

درصدد تدوین قوانین حاکم بر  ي ادبی دیالکتیکی بین متن و خواننده است. اگر  »پدیده

این دیالکتیک باشیم، باید بپذیریم آنچه را ما درصدد توصیف آن هستیم، خواننده عمالً 

آن باید بدانیم آیا خواننده ناگزیر از این ادراک است یا تا حدودي  برکند. عالوهدرک می

چگونه اتفاق    درک شعري  از آزادي عمل بهره مند است و در پایان باید بدانیم پدیده

 (.Riffaterre,1978: 1افتد« )می
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ي خواننده دخالت دارد؛ بلکه  فقط تالش نقادانه و خالقانهشناسی ریفاتر نهدر نشانه

ریفاتر  آگاهی مؤثرند.  شعر  دریافت  و  درک  در  نیز  او  تجربیات  و  زبانی  و  ادبی  هاي 

کند. گروه  »ابرخوانندگان« تقسیم می خوانندگان شعر را به دو گروه »خوانندگان متوسط« و  

دنبال یافتن معناي  مندي به شعر، دریافتی تخصصی از شعر دارند و بهدوم  عالوه بر عالقه

آفرینش  ( و  Semiotics Of Poetry)  شناسی شعرنشانهناپیداي آن هستند. دو کتاب   

اصلیText Production)  متن ریفاتر،  مایکل  از  دو  هر  براي(  منابع  ي  مطالعه   ترین 

  نظریه و  نقد ادبی برآن حسین پاینده در جلد دوم از کتاب   ي مذکور است. عالوهنظریه

( اسکولز  رابرت  و  پرداخته  بحث  این  در  Scholes  Robertبه  نیز  بر  (  درآمدي 
ادبیات در  )  ساختارگرایی  ایگلتون  تري  در  Terry Eagletonو  بر   (  درآمدي   پیش 

 اننده را با مباحث مقدماتی آشنا کنند.اند خوکوشیده  ي ادبینظریه

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

شناسی ریفاتر الگویی مناسب در تحلیل ساختار شعر است موارد ي نشانهدر باب نظریه

 تأمل است:زیر قابل

مقاله  - )در  افتخاري  و  برکت  مشترک  »نشانه1389ي  باعنوان  کاربست  (  شناسی شعر: 

بر  نظریه  ریفاتر  مایکل  چارچوب  ي  به  استناد  با  فرخزاد«  فروغ  پرگهر  مرز  اي  شعر 

پیشنهادي ریفاتر به تحلیل شعر »اي مرز پرگهر« فروغ فرخزاد پرداخته شده و عالوه بر  

اثبات کرده با آنکه این نظریه اغلب در ارتباط با تحلیل اشعار اروپایی    خوانشی خالقانه

 . ا نیز داردصورت گرفته، توانایی تحلیل شعر معاصر فارسی ر

شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل  ي نشانهاي باعنوان »کاربرد نظریه ( در مقاله1390لو )نبی  -

شناسی ریفاتر، پس  شعر ققنوس نیما« کوشیده است با استفاده از فرایندهاي مختلف نشانه

هاي غیردستوري متن، ارتباط پنهانی و درونی عناصر »ققنوس«  کردن نشانه  از مشخص

 ي ساختاري شعر دست یابد. ترتیب به شبکهما یوشیج را کشف کند و بدیننی
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اي و و با استفاده از امر نشانه (  Kristevaي کریستوا )(  بر اساس نظریه1396نجفی )  -

ي نقد  ي شهر سنگستان« پرداخته است. تحلیل این شعر بر پایه امر نمادین به تأویل »قصه 

 انجام شده است. شناسی پساساختارگرایان نشانه

ي شهر سنگستان مهدي اخوان  ي »نقد کهن الگویی شعر قصه( در مقاله1391فرضی )  -

الگوهاي  ثالث« شعر مذکور را از دیدگاه نقد کهن الگویی بررسی و آن را بر اساس کهن

قهرمان، پیر، سایه و خویشتن تحلیل کرده و به نمادهایی همچون درخت، کوه، دره، غار  

 پرداخته است. و چشمه نیز 

ي  ي شهر سنگستان، اسطورهي »قصه( در مقاله 1390پور آالشتی و اسماعیلی )حسن  -

هاي کهن ایرانی  اند که نشان دهند اخوان چگونه با استفاده از اسطورهشکست« کوشیده

 هاي اجتماعی زده است. هاي جدید از واقعیتدست به خلق اسطوره

هاي عامه  هاي تازه از قصهکه در »بازیابی خاستگاه  (1398لی و زنهاري ) ي حسنمقاله  -

ي اخوان از  ي شهر سنگستان از مهدي اخوان ثالث« است، به میزان استفادهدر شعر قصه

هاي عامه است، پرداخته و چگونگی  هاي داستانگویی پرنده« که از مؤلفهي »غیبمایهبن

 یل کرده است. ي شهر سنگستان تحلبازپرداخت شاعر از آن را در قصه

 

 شناسی شعر ریفاتر های اساسی نشانه. فرضيه۲

 قرار است: شناسی شعر ریفاتر بدیني نشانهها در نظریهترین شاخصهاساسی

: زبان شعر زبانی داللتگر است و تأثیرات  الف. عدول شعر از کارکردهای معمول خود

ي توصیفی منسجم  ا ارائهي زبان روزمره خارج است. ریفاتر نیز هدف خود رآن از عهده 

 و نسبتاً ساده از ساختار معناي شعر دانسته است.

ریفاتر در فهم یک شعر قائل به دو نوع  ب: درک و دریافت شعر بر اساس خود شعر:  

قرائتِ سطحی یا دریافتی و درونی یا ناپویا است. در سطح دریافتی خوانش با معنا خود  

هاي زبانی متن  بایست به داللتپویا منتقد میدهد؛ ولی در سطح خوانش نا را بروز می
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ها و ارتباطات نهان و آشکار عناصر آن  ها، هماهنگیروي آورد و به شناخت سازواري

 (.84: 1397دست یازد )رک. سلدن و ویدوسون، 

جایی معنا  : سه فرایند جابهج: استفاده از زبان غيرمستقيم برای اشاره به امور غيرمنظور

ي ابهام یا تضاد( و هاي ایجادکنندهاستفاده از مجاز مرسل(، دگردیسی معنا )با آرایه)با  

معادل  ایجاد  و  متوازن  قافیه، سجع  همچون  تمهیداتی  از  استفاده  )با  معنا  هاي  آفرینش 

،  1397شود )رک. پاینده،  گزینی در شعر میساخت( باعث جايهاي هممعنایی بین گزاره

 (. 17: 2ج

زبان شعر در پی نقض اصل  پردازی:  کارکرد زبان در شعر از محاکات به نشانهد: تغيير  

شود که خواننده هنگام  پردازي باعث آن میواقعیت مانندي است. ریفاتر معتقد است نشانه

 (.  18رو است )رک. همان: بهکند با دنیایی نامألوف روخواندن شعر گمان 

ه اعتقاد ریفاتر، زبان شعر ذاتاً دستورگریز است.  بهای دستورگریز در شعر:  ه. ایجادگزاره

دستورگریزي نقض قواعد معمول زبان و ایجاد متنی گنگ، نامفهوم و غیرمحاکاتی است  

 (.19)رک. همان: 

یا    و. دگرسانی یک خاستگاه مرکزی برای ایجاد شعر: بر اساس یک هسته  هر شعر 

 (. 20شود )رک. همان: ر نمیصراحت ذک گاه بهگیرد که هیچي معنایی شکل میایده

ها با سه اصل تعين چندعاملی، تبدل  ی کمينه نگاشتواسطه ز. تبدیل متن به شعر به

ي وجودآورندههاي بهي ریفاتر درک ساختار هر شعر و یافتن سرچشمهدر نظریه   و بسط:

ه، ي تعین چندعاملی، تبدل و بسط است )رک. پایندگانهآن مستلزم بررسی فرایندهاي سه

 (. 22: 2، ج1397

 

 ی شهر سنگستان« ی »قصه. گذری بر منظومه۳

وار و روایی ـ داستانی است که در بحر هزج  ي شهر سنگستان« شعري بلند، قصیده»قصه

گاه هاي شاخص دیگري همچون »کتیبه«، »آنسروده شده است. این شعر در کنار منظومه
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ي شعري اخوان  ي اشعار چهارمین مجموعهپس از تندر«، »نماز« و »مرد و مرکب« در زمره

ي شهر سنگستان«  بینی خاص او است. نوع »قصهثالث یعنی »از این اوستا« و نشانگر جهان

شیوه به  که  است  بهفابل  و  روایی  میاي  نقل  کبوتر  دو  زبان  از  منطقی  شود.  شکلی 

نیز مکرراً خود را راوي نامیده: »خواروایت ن هشتم را/ من  پردازي همچنان که اخوان 

(؛ »راویم من راویم آري، بازگویم همچنان 74:  1371کنم اکنون« )اخوان ثالث،  روایت می

هاي ساختاري و سبکی شعري او است. روایات  (، از مشخصه76ام باري« )همان:  که گفته

ـ اسطوره داستانی  تمثیلی،  به سه بخش  اخوان  تقسیم میدر اشعار  تاریخی  و  شود.  اي 

ي  اي است. منظومه به شیوه ر سنگستان« از نمونه روایات داستانی ـ اسطورهي شه »قصه

شود و به گذشته ( از میانه آغاز میRomanticismهاي مکتب رمانتیسیسم)نگارش داستان

هاي دیگر،  سوي فضاها و زمانگردد. »آزردگی از زمان و محیط موجود و فرار بهبازمی

هاي آثار رمانتیک  ی، سفر واقعی یا تخیلی از مؤلفهدعوت به سفري جغرافیایی یا تاریخ

 (:92: 1387است« )سیدحسینی،  

ي درخت  به مردي خفته در سایهاند و راجع»دوکبوتر بر شاخسار سدري کهن سال نشسته

اي است که شهرش در اثر هجوم دزدان دریایی گویند. او شاهزادهي او سخن میو گذشته

حاصل  هایش بی جوییاند و شاهزاده که چارهمبدل به سنگ شدهویران شده و مردمان آن  

نمایانند.  ي آن درخت پناه آورده است. دو کبوتر راه نجات را به او میمانده، ناامید به سایه

سوي کوه در درون غاري است، برود، در  اي که در آنسوي چشمهبایست بهشاهزاده می 

بردارد. در نزدیکی چاهی که همان حوالی آبش سر و تن بشوید و هفت ریگ از چشمه 

است، آتشی روشن کند، نماز بگزارد و سپس آن هفت ریگ را به نشان هفت امشاسپند 

آن چشمه اثر  از  تا  بیفکند  چاه  درون  بشکند.  به  مردمان شهرش  طلسم  و  بجوشد  اي 

دهد؛ اما عنوان راه نجات از زبان کبوتران شنیده، انجام میشاهزاده تمامی آنچه را که به 

زند و منظومه ناامیدانه با نجواي شاهزاده  جاي آب از دل چاه دود بیرون میدرنهایت به

رسد: »غم دل با تو گویم غار/ بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري  خطاب به غار به پایان می

 (.25:  1371نیست؟/ صدا نالنده پاسخ داد: آري نیست...« )اخوان ثالث، 
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تلفیقی از غزل و حماسه، زبان ادیبانه با عامیانه، ایران پیش از  ي شهر سنگستان  قصه

اسالم و پس از اسالم و نیز ترکیب اسطوره با شعائر مذهبی و ادیان مختلف است. در آن 

مضمون بیشترین  و شخصیتاز  عناصر  اسطورهها،  حتی  هاي  شاعر  و  شده  استفاده  اي 

وضاع جامعه و بر اساس ذهنیت خود دست  مطابق با نیازها و حوادث زمان و در تقابل با ا

به بازآفرینی اسطوره زده یا در معانی سمبولیکی همچون آب و آتش، تغییراتی ایجاد کرده  

شفیعی »از شاخصاست.  است:  گفته  باب  این  در  ویژگیکدکنی  هاي  هاي سرودهترین 

، رنگ ایرانیِ  هاي زندگی ایرانی است. در یک کالمها و ویژگیاخوان تمایل او به اسطوره

توجه است: اول، آگاهی او از میتولوژي سرشار  شعر است. این ویژگی به دو جهت قابل

و غنی ایرانی و تأثیر از روزگاران کهن آن و دوم، نوع تلقی و برداشت او از این مسئله  

 (. 2: 1391است« )فرضی، 

ت  محتواي اصلی شعر سیاسی است و ظاهراً قهرمان آن محمد مصدق است. ساخ

گردد. با سقوط رضاخان، ایرانیان  ش. برمی1320هاي پس از  اسطوره از شکست به سال 

دلیل نبودن حکومت مرکزي  باز به آزادي عصر مشروطه امیدوار شدند. در این دوران به 

هاي اجتماعی و سیاسی بودند  فکران بدون واهمه مشغول فعالیت مقتدر، احزاب و روشن

زادي بودند، به رهبري کاشانی و مصدق تشکیل شد.  هایی جدید که مدعی آو نهضت

طرفی، رادیکالیسم و جمهوریت  ایران مانند بسیاري دیگر از کشورهاي آسیایی مسیر بی

ش. از میان رفت. تا پیش  1332مرداد    28را در پیش گرفت؛ اما این رؤیا بر اثر کودتاي  

ت شاه و دیکتاتوري  ترین هدف مردم و دولت مصدق، محدود کردن قدر از کودتا عمده 

هاي مصدق  او بود؛ اما »پس از حبس یا اعدام سران نهضت ملی، شاه بدون توجه به تالش

کردن صنعت نفت، کنسرسیومی متشکل از شرکت نفت ایران و انگلیس و هشت  براي ملی

مایه که  امضا کرد  اروپایی  و  آمریکایی  ناامیدي روشنکشور    پور، فکران شد« )حسني 

ک54:  1390 به (  و  در شعر  همه  از  بیش  بدانه  تا  افکند  سایه  اخوان  که  ویژه شعر  حد 

شمسی   1345ي اصلی شعر و تفکرات او شد. مصدق در سال  مایهشکست و ناامیدي بن

یعنی   شعر  سرودن  تاریخ  در  و  یافت  بود.    1339وفات  تبعید  در  قزوین  احمدآباد  در 
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جهت که نسبت مادري او  معنا باشد؛ بدانتواند بیانتخاب عنوان شاهزاده براي او نیز نمی

تاج خانم نجم فتحعلیملک  به  قاجار میالسلطنه  اشعار  شاه  در سایر  ارادت  »این  رسد. 

ي ارغنون نیز به پیر محمد  اخوان نیز هویدا است؛ مثالً شعر »تسلی و سالم« در مجموعه 

 (.  344: 1387احمدآبادي که همان مصدق است، تقدیم شده است« )کاردگر، 

ي شهر سنگستان اوج شکست و نهایت ناامیدي در آثار اخوان است؛ اما  با آنکه قصه

ي شاهزاده اي امیدوارانه بر جاي نهد و در پی آن است با یادآوري گذشتهکوشد نقطهمی

اي بپردازد که به تکرار  از زبان کبوتران ضمن تداعی خاطرات خویش به ترسیم گذشته

ام:  ام: آري نیست. بلکه گفته ت: »درپایان آن منظومه جزماً نگفتهآن در آینده امیدوار اس 

همراه دارد؛  آري نیست؟ چون پژواک ندا که صدا است، همیشه لحن نداي آغازین را به

 (  746: 1385جاي خود باقی است.« )کاخی، پس سؤال به

 

در   شناسی ریفاتری شهر سنگستان بر اساس رویکرد نشانه. خوانش و تحليل قصه۴

 نقد شعر 

( معتقد است که کاربرد زبان در شعر  Formalismریفاتر نیز همانند صورتگرایان روس )

ي آن متفاوت و ارجاع زبان شعر به متن است. او از این تعریف فراتر  با کاربرد روزمره

رسد وآن اینکه  رود و با ایجاد تمایز میان معنا و داللت به دریافتی ویژه از شعر میمی

»فهم صحیح شعریت هر متن، به فرارفتن، گریز و نیز عدول از اصول متعارف زبان بستگی  

ي مذکور امري غیردستوري است و نسبتی با واقعیت معمول ندارد  دارد؛ بنابراین پدیده

تثبیت موجودیت خود بهو به عنوان واقعیتی نامتعارف است« )برکت و افتخاري، دنبال 

1389  :113.) 

نا اطالعاتی است که در سطح محاکات شعر در اختیار خواننده گذاشته  منظور از مع

نتیجهمی داللت  اما  تمامی  شود؛  شامل  که  است  شعر  مضمونی  و  صوري  وحدت  ي 

ي معنا،  گیرد. »از زاویهشود و در مقابل معنا قرار میهاي زبان غیرمستقیم شعر میویژگی

اطالعات است؛ اما در داللت، کل شعر    ي اي متوالی از واحدهاي ارائههر شعر مجموعه
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می  محسوب  متحد  معناشناختی  واحد  نشانهیک  نقد  هدف  یافتن  شود.  ریفاتر  شناسی 

(. این داللت تعین دوگانه دارد: در نوع اول  26- 25:  2، ج1397ها است« )پاینده،  داللت

نشانه شعري  کیفیت  و  دیده  خصوصیت  آن  در  نشانه  که  است  همان شعري  ي خاص 

دهد؛ بنابراین بافت متن در  شود. در نوع دوم شعریت نشانه را خواننده تشخیص میمی

ي بازپسین آفرینش ادبی ي شعري ازسویی نتیجه تعیین نشانه دخالت مؤثر ندارد. »نشانه 

شود؛ بنابراین خواننده در رویکرد تفسیري به  ي آغازین تفسیر شمرده میو ازسویی نقطه

کوشد با تشخیص مرجع  دهد و سپس میه هیپوگرام تقلیل میهاي شعري را بمتن نشانه

 (.41: 1396ها، ماتریس را بازسازي کند« )آلگونه، هیپوگرام اصیل

شناسی ریفاتر قرائت آن ي نشانهنخستین گام براي تحلیل یک شعر بر اساس نظریه

 شود. ي »اکتشافی« و»پس کنشانه« تقسیم میاست که به دو شیوه

 

 شعر به روش اکتشافی  . خوانش1.۴

اي الزم است:  ریفاتر معتقد است براي درک و دریافت داللت شعر خوانشی دو مرحله

ي رمزگشایی از شعر است و  ابتدا خوانش اکتشافی یا دریافتی است که نخستین مرحله

تا   اولین سطر  از  و  پایین  به  باال  از  یعنی  با جهت حرکت خطی شعر  آن مطابق  جهت 

در این نوع از خوانش، خواننده با اتکا به توانایی زبانی خود و نه    آخرین سطر است.

گیرد که با مدلول خود در جهان بیرون ارتباط  توانایی ادبی، هر کلمه را یک دال در نظر می

می شعر  معناي  درک  به  راه  این  از  و  )دارد  روش Riffaterre, 1983: 5رسد  »در   .)

کند؛ بنابراین دریافتی محاکاتی از  شعر پیروي می   ي همنشینیاکتشافی خواننده از زنجیره

کند« )پاینده،  رو میهایی در درک معنا روبهآن دارد. قرائت اکتشافی خواننده را با دشواري

ي شهر سنگستان« از هشت بند تشکیل شده که  (. در خوانش خطی »قصه28:  2، ج 1397

 ماند:می  جاهایی با مضمون مشترک، سه بند اصلی بهبا ادغام بند 

اي که زیر درخت است  ي مرد خفتهزنی دو کبوتر دربارهدر بند نخست در پی گمانه

دلیل طلسم مردم  شود که بهاي ترسیم میبردن به ماهیت او تصویري از شاهزادهو پی  

ي منظومه متعلق  شهرش و تبدیل آنان به سنگ در چنگ ناامیدي اسیر است. قسمت عمده



 (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  266

 

کنشانه، با  در این بند در سطح دوم خوانش، موسوم به خوانش پسبه این توصیف است.  

به قرائن، شهرسنگستان نماد ایران و شاهزاده نشان سیاستمدار شکست ي  خورده توجه 

 ایرانی است.  

آموزند از کوه  آیند. آنان به شاهزاده میدر بند دوم دو کبوتر درصدد چاره جویی برمی

اي روشن که در غار نزدیک دره  شود؛ سپس در چشمهاي که پس از کوه است، رد  و دره

هاي  است سر و تن بشوید، نماز بگزارد و به ستایش ایزدان بپردازد. هفت ریگ از ریگ

چشمه بردارد و به نام هفت امشاسپند به درون چاه بیندازد و از روي جوشش آب شیرین  

 درون چاه دریابد که طلسم مردم شهرش گشوده خواهد شد. 

بند   شاهزادهدر  شعر،  توصیه سوم  پی  در  سنگستان  شهر  جادوي  ي  کبوتران  هاي 

اندازد؛  ها را درون چاه مینهد. ریگ شود. راز دل با غار در میان می بشارتگر راهی غار می

آید و در پایان آواز اندوهگین و ناامید شاهزاده ي چاه بیرون میجاي آب دود از دهانه اما به

غم دل با تو گویم غار/ بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست...؟/  پیچد: »در فضاي غار می

 صدا نالنده پاسخ داد: »آري نیست...«. 

هایی  هاي ذکرشده در شعر همگی مدلول رسد دال در قرائت نخست از شعر به نظر می

اي  ي شهر سنگستان داستان شاهزادهدر دنیاي واقعی دارند. بر اساس این خوانش، قصه

اند. او همانند رسوم  ردمان شهرش گرفتار طلسم شده و به سنگ مبدل گشتهاست که م 

داستان از  بسیاري  بهمتداول  کبوتر  دو  راهنمایی  پی  در  عامه  راه چاره  هاي  یافتن  دنبال 

توجه به زبان غیرصریح منظومه و پایان نامتعارف داستان، در    آید؛ باوجوداین و بابرمی

شود که  بینیم که مانع از آن می دهاي نامتعارفی از زبان میها و کاربرخالل ابیات نشانه

به را  در شعر  نمونه  براي  کنیم؛  تلقی  رویداد  یک  بازنمایی  فقط  و  محاکات  طریق 

اي از مرده دریایی«، »نه خال است و هایی همچون »به رخسارش عرق هر  قطرهمصراع

هایی« یا »چنین باید  ز سوختنیکی داغی است/ که گوید داستان ا  ها که بینی هرنگار آن

هاي  ها دلمردگی از خویش بزداید« و »ستمکه شهزاده در آن چشمه بشوید تن/ غبار قرن

میترا می  بازوان  با شکسته  را/ شکایت  تازي  و  ترک  و  قرنفرنگ  زار  کرد/ غمان  را  ها 

امتداد   نالید« و در مصراع »پشوتن مرده است آیا؟« خواننده در فرایند خوانش شعر درمی
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بینامتنی به جلو رانده می شبکه شود و موانع تفسیر متن از سر راهش کنار  هاي متنی و 

شود و توجه او به داللت شعر  کنشانه میي دوم یعنی خوانش پسرود و وارد مرحله می

 گردد. ي آن جلب میپردازانه و جنبه هاي نشانه 

 

 نگر . خوانش شعر به روش واپس۲.۴

اي از دستورگریزي و  دلیل ماهیت زباِن شعر که در آن خواننده با زنجیره به   دوم ي ر مرحله د 

هاي  کنشانه قرائت شود تا بتواند از نشانه صورت پس بایست به رو است، شعر می تناقض روبه 

کنشانه« یا »واپس نگر« یا »ناپویا« یا »تأویلی« به  موجود در متن رمزگشایی کند. خوانش »پس 

ي   مثابه گیرد و به نامتوالی و با استفاده از توانش ادبی از انتها به ابتداي متن صورت می اي  شیوه 

بازنگري، تجدیدنظر و مقایسه است که »در طی این فرایند، خواننده با آزمودن فرضی که در  

وجو  رود و داللت هاي شعر را جست خوانش اکتشافی شکل داده از سطح معنا فراتر می 

ي  بنیادین شعر است، تشخیص  ي شعر را که همان گزاره تًا ماتریس یا شبکه کند و نهای می 

در این قرائت خواننده    (. Riffaterre, 1983: 5-6گردد« ) دهد و موجب وحدت شعر می می 

شکل محاکاتی از واقعیت، بلکه همچون متنی  گردد تا شعر را نه بهمجدد به عقب برمی

شناختی متن به روش ریفاتر باید  تیب براي تحلیل نشانهترپردازانه تحلیل کند، بدیننشانه

 شود، بررسی کرد. ساز آن را که به ایجاد داللت منجر می فرایندهاي نظام

کنشانه« ترکیبات یا کاربردهاي ناهنجار معناستیزِ کلمات، بیش از آنکه  در روش »پس

ارجاع  شعر قابلهاي درونی متن  هاي خارج از شعرداللت کند، به سایر بخشبر مصداق

کنشانه داراي ماهیتی تأویلی است؛ زیرا عناصر  است. ریفاتر معتقد است: »خوانش پس

می تشخیص  اکتشافی  خوانش  در  خواننده  که  را  نشانگانی  غیردستوري  نظام  در  دهد 

هاي  ها و گزارهشود »واژه( و متوجه می Riffaterre, 1983: 165کند« )دیگري ادغام می

بیبه نشانهاي شعر، شبکه معنظاهر  از  )پاینده، اي  آورده است«  به وجود   داللتمند  هاي 

 (.28: 2، ج1397

پس  »منظومهخوانش  و  »انباشت«  همچون  شگردهایی  از  استفاده  با  هاي  کنشانه 

 کند.توصیفی« به تأویل و تحلیل شعر کمک می
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 فرایند انباشت . 1. ۲ .۴

شود که یکی  فرایند باعث ایجاد داللت میدر این نظریه شعر نظامی داللتگر است و دو   

از یک یا چند »معنابن« پدید آمده از آن انباشت است. ریفاتر معتقد است هر کلمه  ها 

هایی همچون جاندار، غیرانسان، خوش آوا و... ي  بلبل، واژههاي واژهاست؛ »مثالً معنابن

ها است که داراي عنصر  اژهاي از و(؛ بنابراین انباشت زنجیره 116:    1389است« )برکت،  

شوند« )پاینده، معنایی مشترک هستند و »در متن شعر ازطریق معنابن به هم متصل می 

به  هاي مختلف شعر میتدریج که خواننده به بخش(. به25:  2، ج 1397 توجه  با  رسد، 

می شکل  انباشت  انواع  واژگان،  معنایی  »بدینمختصات  و  معنابنگیرد  که  ترتیب  هایی 

هایی با کمترین بسامد  ماند و درعوض معنابنجا میتر است، بهتر و سازمان یافتهگپررن 

 ( Riffaterre, 1983: 35شود« )حذف می 

زنجیره هستهچهار  »آب«،  و  »یأس«  خاموشی«،  و  »سکوت  »تنهایی«،  واژگانی  ي  ي 

 ي شهر سنگستان است:  هاي قصه اصلی انباشت 
 

 ی شهر سنگستان«»انباشت« در »قصهفرایند : 1ی نمودار شماره
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنهایی

شبانی گله اش را 
گرگ ها خورده

کس را پناهی 
نیست

مانده در 
راهی

از شهر خود 
رانده

چو روح 
جغد، گردان

غم دل با 
توگویم غار

یأس و نااميدی

تاجری کاالش 
رادریا فروبرده

شهزاده از 
شهر خودرانده

غبار قرن ها 
دلمردگی

خسته در کوه 
و کمر مانده

دلش سيرآمده 
از جان

ز سنگستان 
لشومش برگرفته د

سکوت و خاموشی

مغی دلمرده در 
آتشگهی خاموش

بيابان های بی 
فریاد

اما سنگ ها 
خاموش

با دستان فروپوشانده 
چشمان را

د صدایی برنیام
از سري

بیزار حتی از 
دریغاگویی و نوحه

آب

کشتی

آبخوست

دزد دریایی

جوي پرآب 
گل آلوده

چاه

چشمه
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آواره،  گمنام،  »غریب،  همچون:  واژگانی  شامل  باال  موارد  بر  عالوه  تنهایی  معنابن 

برخی بارها  ام بسیار« است که ام چون غصهپریشانگرد، جزیره، مسکین، تنها، غریبم قصه 

جاي ماضی ساده که دوري و بعد زمانی  تکرار شده است. استفاده از افعال ماضی نقلی به

ي  دهد، القاکننده و مکانی بیشتري را میان راوي و خواننده و نیز وقایع روایت نشان می

دلیل آنکه کسی را نزدیک خود نیافته، از همه فاصله گرفته است.  آن است که شاعر به

هاي سال، شبی« نیز در تأیید این فرضیه است؛  چون: »روزي روزگاري، سال قیودي هم

ام  ام چون غصهولی شاعر در پایان با استفاده از افعال زمان حال همچون: »غریبم، قصه

شود و از خواننده فاصله  بسیار، سخن پوشیده بشنو« به شاهزاده و روایت او نزدیک می

 بیند. ایگاه شاهزاده میترتیب خود را در جگیرد و بدینمی

آوا« مبین آن است  فریاد، پوشیده و حزینمرده، بیدر معنابن سکوت و خاموشی، »دل 

آرایی  کند. واجکه اخوان به سکوتی اجباري تن داده و دیگران را نیز به خاموشی دعوت می

ي سنگستان نیز مشهود است. گر سکوت است که حتی در خود کلمهسین و شین تداعی

راتی همچون: »تو پنداري، اگر تقدیر نفرین کرد، پریشانی ره گم کرده را ماند« نشان  عبا

ي  باورهاي خود  دهد راوي نسبت به معناي دقیق سخن خود تردید دارد و دربارهمی

 کوشد تا در ایجاد پیام و معنا مخاطب را نیز با خود همراه کند.    مردد است و می 

دلیل آنکه به ترسیم دنیاي  خوش دارند؛ اما این قصه به  هاي عامیانه پایانیغالب قصه

رسد. استفاده از  نابسامان معاصر پرداخته است، با شکست منجی و با یأس به پایان می

اند، خفته است و پوشانده است«، ي آن همچون: »نشسته افعال ایستا در آغاز شعر و ادامه 

  سیال در شعر تغییرپذیر نیست. این ي شاعر است و اینکه ناامیدي  مبین ذهن فروخورده

آیا مرا دیگر امید رستگاري   نیز فضا را در سیطره دارد: »بگو  یأس حتی در پایان شعر 

پیچد: »آري نیست...« حال آنکه اگر  نیست؟« و انعکاس صداي شاهزاده که در غار می 

ند: »آیا  صورت طرح کاینتوانست این جمله را بهشاعر در پی القاي این حالت نبود، می

 بود.امیدي هست...؟« و پژواک صداي او امیدوارانه می
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تواند از عالم خود  آب نیز نمود گذر است و چون اینجا خشکیده، یعنی شاهزاده نمی

براي پایان  حیات و مرگ است.   خارج شود. خشکیدن آب و خاموشی آتش، نمادي 

هست؛ زیرا گرداگرد جزیره را  آبخوست و جزیره عالوه بر آب شامل معنابن تنهایی نیز  

اي است که هزاران جوي  آب احاطه کرده است. بر این بنا شهر سنگستان همانند جزیره 

 آلود پرآب در آن روان است.گل

 های توصيفی منظومه.  ۲. ۲. ۴

عنوان هسته به  اي متصل و منسجم از کلمات یا عبارات است که گرد یک واژه بهمنظومه

ي هسته هستند. »این  اي از واژهگر جنبهدر ارتباط و هریک تداعی  یکدیگر متصل و با هم

تواند متشکل از تعدادي واژه، اظهارات و تصویرهایی باشد که در متن به کار  منظومه می 

روند و هریک بنا بر طرح ذهنی شاعر یا نویسنده بر اجزایی از یک کل داللت کند. از می

این واژگان،  زاویه ارتباط  انباشت  اما در  ي  ترادف است؛  بر اساس  اظهارات و تصاویر 

 ( 2:  2ج ،1397ي منظومه مبتنی بر مجاز است« )پاینده، ي توصیفی رابطهمنظومه

صراحت ذکر نشده، تمام واژگانی  ي  هسته که در متن نیز بهي توصیفی واژهمنظومه

فلکی همراه    شکل صورتیکند و بهاند، تابعی از خود میرا که گرد محور آن جمع شده

 ي توصیفی غالب موجود است: آورد. در شعر اخوان سه منظومهبا هسته و اقمار آن درمی
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 ی شهر سنگستان« های توصيفی »قصهمنظومه: ۲ینمودار شماره

هاي عامیانه که قهرمان در خالل سفر با پرنده یا نیروهاي امدادرسان  برخالف داستان

العارف  گیرد، دو کبوتر در همان ابتدا به صحنه آمده و با تجاهلشود و کمک میمواجه می 

آیند: »نگفتی جان خواهر اینکه خوابیده  در پی کشف هویت مرد خفته در زیر درخت برمی

گفتن دو کبوتر حکایت از تفکر اساطیري شاعر است که در  است اینجا کیست؟«. سخن 

آن هستند.  انسانی  اوصاف  واجد  طبیعت  مظاهر  چندان    آن  هویت  و  هستند  مؤنث  دو 

نامند و با توجه به توصیفاتی همچون: »دو  مشخصی ندارند، یکدیگر را »خواهر جان« می

دو

کبوتر

جادو
بشارت 

گو

غمگین 
قصه گو

دلجو
دو تنها 
رهگذر

مهربان با 
هم

خواهر
جان

همزبان

شاهزاده 

روزکور 
شوربخت

نبرده ره 
به جایی

جانش پیر 
و فرسوده

پریشان
گرد

گمنام

شوربخت

از اسب 
اوفتاده

تیپاي 
بیغاره

شهر 
سنگستان

جاي هزاران 

جوي بهاران در 
بهاران

شبچراغ 
روزگاران

خیل 
غوغایی

شوم

گمنام

نفرت آباد

بردن ها و 
بردن ها
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هاي هردوان با هم«  گوي غصه تنها رهگذر، دو جان همزبان، دو دلجو و دو غمگین قصه 

ه دنیاي تاریکی  روشن و ب ي سایه توانند نماد آنیما باشند. »آنیما در نقاشی و ادبیات، گونه می 

( و داراي دو بعد مثبت و منفی است. از دو کبوتر نیز یکی  177:  1383متصل است« )شمیسا،  

به او  شاهزاده را به سخره می  آنیماي مثبت است، راه را  اما کبوتر دیگر که نشانگر  گیرد؛ 

است که  ي دو کبوتر، اوصافی همچون »جادو« و »بشارتگو«  نمایاند. از اقمار دیگر منظومه می 

دلیل آنکه راهکار دو پرنده  اوصاف راهنما و پیر است. با توجه به مضمون سیاسی شعر و به 

 توانند نماد سران شرق و غرب نیز باشند. سودي نمی بخشد، آن دو می 

هایی همچون: »دزدان دریایی، فرنگ و ترک و تازي،  در فلک شهر سنگستان به نشانه 

خوریم. شرکت نفت در جنوب بوده و صیادان دریابارهاي دور« برمیها و  ها و بردنبردن

هاي آزاد و پیوسته میان استعمارگران روس و انگلیس بر سر  مسیر انتقال نفت از راه آب

چراغ روزگاران، بهاران  تصاحب منابع نفتی ایران جدال بوده است. اقماري همچون »شب

دلیل چپاول به  متی دیرین دارد و اکنون بهي ایران است که قددر بهاران« توصیف گذشته 

گونه  توانند از او متمتع شوند و مردمانش نیز بدون هیچسرزمینی تبدیل شده که همه می

شدن مردم ریشه در فولکلور و اسطوره دارد و در ضمن اند. سنگ  مقاومت تسلیم شده

 کند. تحرکی را هم به ذهن متبادر میبی

منظومه مهم توصیفیترین  مذکور  ي  اقمار  بر  عالوه  است.  »شاهزاده«  به  مربوط   ،

بینم در او بهرام را ماند«، »هزاران کار خواهد  ها که میقمرهاي دیگري همچون: »نشانی

نام بر خاک  کرد  را  رایات  اهریمنی  وین  فروکوبند  را  انیران   « اوفتاده«،  اسب  »از  آور«، 

هاي  سطح شخصیتملی و معتبر و هماي  اندازند« مؤید آن است که قهرمانِ داستان وجهه 

اساطیري همچون سام، پشوتن و بهرام دارد؛ باوجوداین غالب اقمار، توصیف تنهایی و 

 رساند. سرخوردگی او است و این اوج دردمندي شاهزاده را می
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 کردن یک خاستگاه )ماتریس(شناختی از راه معين . تأویل نشانه5

زبان شعر معطوف به پروراندن  در    سازهاي نظام قاعدهي فرایندها و  »ازنظر ریفاتر کلیه

شود؛  صراحت ذکر نمیهستند. این ماتریس یا خاستگاه در متن شعر بهیک خاستگاه واحد  

هاي  گریز، انباشت، گشتار و منظومهمانند عناصر دستور  هاي حاضر در متن از نشانهاما  

بایست در پی هدایت خواننده به این  هاي شعر میي قسمتشود. کلیه توصیفی القا می

)پاینده،   باشد«  محوري  ج1397مضمون  قصه 66  :2،  خاستگاه  یا  ماتریس  شهر  (.  ي 

 شکل زیر است: سنگستان، یأس و ناامیدي است که ازطریق فرایند بسط گسترده شده و به

 

 

 

توان فرایند دستور زبان را بر متن تعمیم داد، به این شکل که  شناسی میدر روایت

مانند اسم،  ها به اي بسط یافته در نظر گرفت که در آن شخصیت شکل جمله »روایت را به 

:  1382گردد« )احمدي،  می   ي فعل تلقی منزله ي صفت و اعمال آنان به ه منزل هاي آنان به ویژگی 

اي است که بر فعل کمتر تأکید شده و صفت در آن به  گونه (. دستور زبان این شعر به 251

ي یأس و انفعال حاکم بر فضاي شعر و نبود  تر است که دلیل آن غلبه نسبت سایر اجزا پررنگ 

او می پویایی و تحرک است. شاهزاده،   پیرامون  تمام روایت  با  نهاد جمله است و  چرخد. 

ي سرخورده با  ي: »شاهزاده قراردادن هریک از اجزاي روایت در جایگاه خود، شعر در جمله 

 گردد. شود«، خالصه می وجود هدایت متفکران سرانجام نیز ناامید می 

 

 نگاشت ازطریق تعين چندعاملی، تبدل و بسط . گشتارهای یک کمينه6

به شعر  هر  کمینهخاستگاه  ترکیب  قاعدهنگاشتدلیل  سه  از  پیروي  با  و  »تعین ها  ي 

قولی مرسوم  نگاشت« نقلشود. منظور از »کمینهچندعاملی، تبدل و بسط« به شعر تبدیل می

هاي  و رایج، عباراتی پرکاربرد یا تعبیري متداول در زبان عوام است که تقریباً مشابه کلیشه

هاي تعین چندعاملی،  هاي متعارف است. با تشخیص و تحلیل مصداقعیفرهنگی یا تدا

ترسيم راه نجات ازسوی  ، سرخوردگی و خاموشی  

. یأس و نااميدی و بست مواجهه با بن  ،اميدواری ،خردمندان  
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ي شهر سنگستان  هاي هر شعر را به دست آورد. قصهتوان کمینه نگاشتتبدل و بسط می

 نگاشت سروده شده است: گرد محور سه کمینه 

 شهر آرمانی ایران در چنگال دزدان و استعمارگران گرفتار آمده، مردمان مسخ وبند اول: 

 ناتوانند و تنها سیاستمدار دلسوز نیز ناامید و بی یاور مانده است. 

کوشد با استمداد از راهنمایی فرزانگان و خردمندان براي رهایی  رهبر اجتماعی می   بند دوم: 

 رسد. گاه می نوردد و به وعده می از این بحران، راهی بیابد؛ پس موانع دشوار مسیر را در 

حدي  ي آن به آور و آینده قدري یأس یابد اوضاع سرزمینش به ي درمی در کمال ناامید بند سوم:  

 اي بیندیشند. تباه است که موعودان و منجیان نیز نخواهند توانست براي بهبود آن چاره 

واحد در    ايمایه یا مضمون مکرر است که مبین ایدهنوعی بنها بهنگاشتاین کمینه

ي معنایی یا خاستگاه اي هستهاي و القاکنندهشه و در قالب عباراتی کلی  اشکال گوناگون

ي مرکزي را در قالب  هاي مختلف شعر در پیوند با یکدیگر، این ایدهواحد است. بخش

 کند.  تصاویر گوناگون القا می 

 

 »تعين چندعاملی«   .1.6

دال بدین از شعر  معنا است که  به ذواتی خارج  زبان مورداستفاده در شعر  ارجاع  ها در 

شود که ارتباطات میان اجزاي آن درونی  اي معنایی میدهند؛ بلکه باعث پیدایش شبکهنمی

هایی خارج ي شهر سنگستان نیز نه به مدلولهاي شعر قصه و معطوف به خود است. دال 

جهت مداري بسته  دهند و بدینهاي شعر مذکور ارجاع میاز متن شعر بلکه به سایر دال 

نشانه مش از  به وجود میهاي  را  که  خص  به جنگجویی  نه  نمونه شاهزاده  براي  آورند؛ 

اند؛ بلکه به صاحب منصبی که منابع طبیعی کشورش  مردمان شهرش مبدل به سنگ شده

چیز چنگ زده، ماننده است. عالوه بر را شرق و غرب به یغما برده و او مستأصل به همه

 غار، کوه، دره، چشمه و خواب« است.هاي دیگر شعر»آتش،  ترین دال موارد مذکور، مهم 
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 ی شهر سنگستانتعين چندعاملی در قصه :1ی جدول شماره

   دال   دال
 

 

 شاهزاده 

 

 

 

گردآلود،   راهی،  در  مانده 

سرانجام،  گم بی  راهی  کرده 

شبانی   برده،  را  کاالش  تاجري 

گرگگله را  خورده،  اش  ها 

خاک   بر  را  رایات  اهریمنی 

و  اندازد،    با خیالی دل  سپرده 

 ي  سدري پناه آورده سوي سایه

 

 

 دو کبوتر

 

 

 

 

 

هم جان  زبان،  دو 

و  گردیده بسیار  ام 

به   نپیموده  نماندستم 

 دستی هیچ سویی را

 

شهر  

 سنگستان

 

 

 

سرود آتش و خورشید و باران،  

نفرت آشیانی  آباد،  ننگ 

آبخوستی روسپی، پریشان شهر  

آذین   و  سور  فر  ها،  ویران، 

 سوگش سور

 

دزدان 

 دریایی

 

 

تر زانکه در  هزار اهریمنی 

است، فرنگ   بند دماوند 

صیادان    و ترک و تازي، 

دریابارهاي دور، گزمه و  

 گشتی  و قوم جادوان   

 

 درخت 

 

 

از  غریب  روییده  کهنسال، 

قوي در  همگنان،  رسته  و  پیکر 

 حاصل   کنار کوه بی

 

 چاه

 

 

خواهد   جوشید  او  از 

کنارش آذر افروزد  آب،  

 و دود از چاه سر برکرد 

آورد هاي یادشده این احساس را در هنگام خوانش به وجود میتعین چندعاملی دال

اند. ایجاد تعین چندعاملی این شعر مقوم  که عناصر معنایی معینی در متن شعر تکرار شده

 »امیدواري« است.تباین بنیادین دو مفهوم اصلی آن »ناامیدي« و 

روانشاهزاده:   در  است.  روایت  این  قهرمان  رایجشاهزاده  قهرمان  یونگ،  ترین  شناسی 

شود که بر نیروهاي شر که  خدا اطالق میاسطوره است و »بر مردي بسیار توانمند یا نیمه

اژدها متجلی میبه و  مار  دیو،  ابلیس،  از  شوند، غالب می شکل  را  گردد و مردم جامعه 

(. شاهزاده نماد ناخودآگاه جمعی یا  112: 1387رهاند« )یونگ،سرنوشت شوم می  چنگال

سمت خود بکشد، آنان را متحد کند«  الگوها را بهکوشد سایر کهن»خویشتن« است و »می

پیامبر، پادشاه، منجی و قهرمان  (. »خویشتن اغلب به78:  1375)هال و نوردباي،   شکل 

(. در شهر سنگستان، شاهزاده در پی آن است که مردم  61:  1388شود« )بیلسکر،  ظاهر می

دلیل آنکه  را متحد کند تا شهر را از وجود دشمن پاک کند؛ پس خویشتن است؛ اما به
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چشمه در  که  با خودآگاهی  اتحاد  نتوانسته  به  و  کند  برقرار  ارتباط  است  غار  درون  ي 

 ماند.بد و ناکام مییاالگوي خویشتن دست نمی خودآگاه و ناخودآگاه برسد، به کهن

پیشینه  سخن  کبوتر:  فارسی  ادبیات  در  یا حیوانات  پرندگان  »در  گفتن  دارد.  دیرینه  اي 

ي  کبوتر نشان داده شده گونهشمایل نگاري مانوي مسیحی سومین جزء تثلیث گاهی به

ي عینیه  شکل کبوتر نیز در قصیده(. تمثیل روح به 53:  1398لی و زنهاري،  است« )حسن

شود. عنوان نخستین کاربرد این نماد دیده میابوحامد غزالی به  الطیررسالهو نیز    سیناابناز  

شکل جادوگر، معلم، استاد، طبیب، روحانی یا حیوانات  شناسی یونگ »پیر دانا بهدر روان 

(. در این شعر کبوتران همان پیر  268:  1387شود« )یونگ،  دهنده بر قهرمان ظاهر می یاري

 دانا هستند و اوصافی همچون جادو و بشارتگو مؤید این امر است.

برتري قدرت سرنوشت، مفهوم مشترک ادب رسمی و دزدان دریایی و شهر سنگستان:  

عامیانه است. »در شعر اخوان تقدیر با واژگانی همچون شیطان، افسون و نفرین همنشین 

(.  356:  1387کند« )کاردگر، متبادر می   ي آن را به ذهنترتیب بارمعنایی عامیانه شده و بدین

هایی همچون قوم جادوان، شیطان و  ي شهر سنگستان با مدلول»دزدان دریایی در قصه

لحاظ ماهوي کهن الگوي سایه  ( که به142:  1391خیل غوغایی نمود یافته است« )فرضی،  

شر جاي دارد  کند که در بعد قومی و اجتماعی در ناخودآگاه جمعی برا به ذهن متبادر می

کوشد تا سایه را مقهور خود  آید. قهرمان پیوسته میو در »هیئت جادوگر یا شیطان درمی

(. زبان شاعر هنگام توصیف شهر پیش از هجوم  176:  1387کند و پیروز شود« )یونگ،  

مبین شهري آرمانی باشد که   تواندنوعی می(است و بهArchaismدزدان زبانی آرکائیسم)

 ندگی در آن است.شاعر در پی ز

هاي مقدس یا درختی مقدس واقع و با گل آراسته  ها و معابد کنار چشمهکاخ  درخت:

بهشده انسان  نماد حرکت  آسمان است،  به  زمین  از  سوي  اند. »چون سیر رشد درخت 

رسد«  (. »بودا در زیر درخت به اشراق می151:  1387شود« )یاوري، آگاهی محسوب می

بخشی درخت مدنظر است. . در این منظومه نیز شناخت و آگاهی(188:  1385)زمردي،  

گفت از  و  خوابیده  سدر  درخت  زیر  در  و »شاهزاده  پیران  همان  که  کبوتر  دو  وگوي 
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می معرفت  به  هستند،  خردمند  )فرضی،  راهنمایان  تیره143:  1391رسد«  از  سدر  ي  (. 

اغلب درختان نظر کرده و   ویژه هرمزگانهایی از ایران و بهدرختان کنار است. در بخش

گویند.  معناي درخت مقدس کُنار میمقدس، کنار یا کهور هستند و به آنان »پیر کنار« به

کند و در هر روستا تنها یکی یافت  »درخت سدر یا کنار تا سه هزار سال نیز عمر می 

اولیا منسوب است« )سعیدي،  می پیر  به    ( و مردم معتقدند 125:  1393شود که معمواًل 

معراج پیامبر تا درخت    بحاراالنوارروح آن پیر در قالب درخت متجلی شده است. در  

سایهسدره یعنی  خود،  امید  آخرین  به  شاهزاده  است.  بوده  پناه المنتهی  مقدس سدر  ي 

 توانند به او کمک کنند.آورده؛ اما نیروهاي آسمانی هم نمی

حیات، درخت زندگی و...  مرگ و تولد دوباره به اشکال مختلف همچون آب    چشمه: 

شود که اشکال پیشین  دلیل باعث نوزایی و تجدید حیات می این یابد. آب به بازنمود می 

آید،  میرد و آنکه از آب بیرون می رود، می کند. »آنچه در آب فرومی حیات را نابود می 

(. چشمه تصویري  194:  1389تواند الهام دریافت کند« )الیاده،  سرگذشت ندارد و می 

شود که زندگی  درونی است و »زمانی فیاض و جوشان می عنوان منشأ زیست از روح به 

که شاهزاده دستخوش  (. زمانی 176:  1383انسان در خطر خشکیدن باشد« )شمیسا،  

به او توصیه می  وشو  کنند که سر و تن را در چشمه شست ناامیدي شده، دو کبوتر 

 دهد و تولدي دوباره بیابد.  

دس، شبیه بطن مادر، رمز نوزایی و نماد آنیما است. »در باور تمام اقوام،  مکانی مق غار:  

برآن (. عالوه39:  1388غار مکانی مقدس براي کشف اسرار و رموز بوده است« )حسینی،  

به و غار  درون  ناشناخته  دنیاي  از  »نمادي  خود  تاریک  و  رمزآمیز  مدور،  ظاهر  دلیل 

پنداري  ذاتکه در آن با خود انسان هم  (10:  1391شود« )فرضی،ناخودآگاهی محسوب می

به کمال میافتد. »در طی این فرایند روان انسان درونی میاتفاق می رسد«  شود و فرد 

نجواي شاهزاده با غار نماد اتصال به ناخودآگاهی براي  .  ( 212:  1382)شوالیه و گربران،  

 دریافت کهن الگوي خویشتن است.
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نه، آتش از خاک و آب و باد فراتر و میان زمین و آسمان  در میان عناصر چهارگاآتش:  

سو نمادي از طبیعت روحانی و ازدیگرسو نمادي  دلیل ازیک  همین  ؛ بهقرار گرفته است

کند. »در متون  از خشم و سطوت عالم الهوت است و به گداختن و سوختن داللت می

یزدي و روحانی است که در  پهلوي از پنج نوع آتش یاد شده که واالترین آن نیرویی ا

(. دالالت موجود در 633:  1396حکمت اشراق از آن به نور تعبیر شده است« )نجفی،  

شعر مبین آن است که اخوان از عنصر آتش، پاکی و قداست آن را که با حکمت اشراق  

یابد؛ باوجوداین، آتش  نیز مرتبط است، در نظر دارد. اگر شاهزاده آتش بیفروزد، نجات می

 ي آن است که به پیروزي امیدي نیست.شود و این نشانهموش می خا

از راه چاه به سرچشمه   چاه:  تأنیث است. جسد  به اصل  هاي  ي آب »نماد روح و مربوط 

کنند براي  ( کبوتران نیز به شاهزاده توصیه می 204:  1383شود« )شمیسا،  جاودانی متصل می 

آید  ترتیب آب از چاه بیرون می این بیفکند. به جوشش آب از درون چاه هفت ریگ به درون  

 که نمادي از ارتباط با ناخودآگاه و اطالع از آن براي رسیدن به کهن الگوي خویشتن است. 

شود که دلیل  جمعی میان دو حلول ایجاد میهاي ملل، خواب دستهدر میان افسانه  خواب:

ها شاه یا پهلوانی  گونه داستانر اینها و خلل در فرایند تکاملشان است. دآن اشتباه انسان

گردند  کند. مردمان به حیات بازمیکه نیروي الهی دارد، با شکستن طلسم آنان را آزاد می

 گیرند.و زندگی خود را در پناه عشق از سر می

نماد اتصال زمین و آسمان، جایگاه خدایان و مکانی براي عروج اندیشه به جهان باال    کوه: 

 (. 9:  1391ت. »همچنین جایگاه عبادت زاهدان و قدیسین بوده است«)فرضی،  دانسته شده اس 

ي اثرات ملکوتی و »جایی است که رحمت الهی و روح انسانی  مکمل کوه و گیرندهدره:  

معرفت    (.212:  1382گردد تا باعث الهام عارفانه شود« )شوالیه و گربران  به هم متصل می

 دهد.دره براي شاهزاده رخ می و الهام نیز ابتدا در کوه و سپس در
 

 تبدل  .۲ .6

اي ادبی هایی از یک عبارت رایج یا کلیشه »تبدل« فرایندي است که درخالل آن قسمت

شود تا ازطریق معناي کل آن عبارت یا کلیشه، ترکیبی جدید حاصل شود. شاعر  میتعدیل  
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ي تبدیل یافته  کلیشه دهد؛ زیرا این عبارت یا  ي  معنا را گسترش میبا این شگرد حوزه

زبانی شاعر است به دستکاري  حاصل    به غیر از معناي نخست خود معنایی جدید را که

ها و تفکر اصلی یک شعر  نگاشتسمت کمینهکند و توجه خواننده را بهخواننده منتقل می

هایی که بسط یافته  المثلآلود شعر، مضمون ضربسازد. با توجه به فضاي یأسمتوجه می

 چرخد:پیرامون چنین محوري می

او را شرح  1 موقعیت  احوال شاهزاده،  ترسیم  پی  کبوتران در  منظومه،  از  بند نخست  . در 

»ازاین می  نیست  دهند که در وضعیتی قرار گرفته که  ماه/ راهی  سو، سوي خفتنگاه مهر و 

رستنگاه ماه و  سو سوي  رحم است / وزآن فریاد و کهساران خار و خشک و بی هاي بی بیابان 

 المثل »از اینجا مانده و از آنجا رانده« است.  مهر هم کس را پناهی نیست« که تفسیري از ضرب 

ادامه2 در  می.  چنین  او  و سرگذشت  شاهزاده  توصیف  و  ي  غریب  »پریشانی،  خوانیم: 

ش  ش از آسودگی آرامشی حاصل/ نه خسته ره گم کرده را ماند... سپرده با خیالی دل/ نه

در هفت آسمان هم یک  ها« که صورت مبسوط »پیمودن دریا و کوه و دشت و داماناز  

 ستاره ندارد« است. 

ي  پرسد آیا با یادآوري شکوه گذشته. یکی از دو کبوتر در خالل صحبت از دیگري می3

دهد: »نه جانا این نه جاي طعنه  شاهزاده در پی سرزنش او است؟ کبوتر دیگر پاسخ می

اش / روزکور رش نتوان گرفتن دست بیداد است این تیپاي بیغاره بینیو سردي است/ گ

شوربخت این ناجوانمردي است«. این مفهوم معادل بیت »مردي نبود فتاده را پاي زدن/ 

 اي بگیري مردي« است. گر دست فتاده

دهند  ي راهکار، دو کبوتر به شاهزاده امیدواري می. در بند ششم منظومه و در پی ارائه4

بود/ ز اسب  ک باید  و  بود  تواند  بیند روزگار وصل/  باز  »تواند  بیابد:  بهبود  ه اوضاعش 

 اوفتاده او نز اصل« که مؤید مفهوم »پایان شب سیه سپید است«، است. 

 

 . بسط ۳.6

میقاعده قادر  را  شاعر  بسط  ایدهي  تا  کوچک سازد  عناصري  به  را  شعر  محوري  تر  ي 

پرداز  ر را جداگانه بپروراند. اخوان شاعري روایت تجزیه کند و سپس هریک از آن عناص
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. ترجیح مدلی وصفی ـ روایی  1گري او چنین است:  ترین دالیل روایتاست و »عمده

انتخاب زبان  و جدایی از قالب1332مرداد    28. کودتاي  2براي شعر؛   هاي کالسیک و 

ي روایی و ه با گونه. تمایل شاعر براي یافتن زبان موزون و مقفی همرا3متناسب با فضا؛  

 (.76: 1392زاده و قنبري، راحتی آثار منثور )رک. حسن

منظومه  می در  قاعده  این  از  استفاده  با  نیز  مذکور  مفهوم  ي  دو  میان  که  را  تباینی  توان 

به قسمت  ایجاد شده است  ناامیدي  تقسیم کرد و  هایی کوچک یا مشخص امیدواري و  تر 

جدا ترسیم کرد. با آنکه هریک از این تصویرها جداگانه    شکل تصویري سپس هر قسمت را به 

ها را داراي  توان آن دلیل آنکه همگی مبین یک مضمون واحد هستند می اند؛ اما به پرداخته شده 

 پیوندي مضمونی دانست. چگونگی بسط این تباین به ایماژهاي پیوند به قرار زیر است: هم 
 

 ی شهر سنگستان« فرایند بسط خاستگاه »قصه :۳ی نمودار شماره
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کارگیري فرایند »بسط« در این شعر موضوعی انتزاعی یعنی یأس و ناامیدي را به  به

وگوي  ي گفتایماژهایی متعین ممکن کرده است؛ براي نمونه بند نخست شعر و دایره

ده است که هریک بر دیگري  ي مجزا اما مرتب بسط داده ش دو کبوتر راهنما به دو ایده

هاي نجات شاهزاده نشان داده  کند یا در بند دوم که راهگذارد و آن را تشدید میصحه می

 ي دلخواه برسد.ترتیب طی کند تا به نتیجه تک مراحل را بهبایست تکشده، او لزوماً می

باً پیرامون ي دید عینی یا نمایشی دارد. سراسر داستان تقریي شهر سنگستان زاویهقصه

وگو و توصیف است و اخوان از عناصر مذکور براي گسترش پیرنگ و پیشبرد طرح  گفت

سروده از  بسیاري  در  او  است.  برده  بهره  با  داستان  بینامتنی  ارتباطی  پی  در  خود  هاي 

کوشد از لحن و واژگانی حماسی در اشعار خود استفاده  راستا می است و دراین  شاهنامه

ي یأس و اندوه ناشی  مایه به کار گیرد؛ باوجوداین رنگ  شاهنامهي  به شیوهکند و افعال را  

که در پی طرح مفاخر    شاهنامهاز ویرانی مغول که بر شعر او سایه افکنده، با جریان فکري  

ي روایت او در این شعر نیز مؤید همین  و پیروزي قوم ایرانی است، مغایرت دارد. شیوه

 گذشته است.  اندوه و حسرت شاعر نسبت به 

 

 گيری . نتيجه۷

شد، مؤید تمایزي  ارائه   ي شهر سنگستان«ي »قصه از منظومه که اي شناختینشانه خوانش

معناي تبیین  ي ریفاتر میان معنا و داللت وجود دارد. تبیین شعر بهاست که بر اساس نظریه 

به تبیین داللت شعر  و  آن است  تبیین  بافت محاکاتی  نشانه معناي  اي  پردازانه فرایندهاي 

ها شاعر، خاستگاهی واحد را به اشکال متنوع بیان کرده است. این  است که ازطریق آن

نشانهدریافت از  داستان ها  عناصر  مانند  متن  در  حاضر  و  هاي  گشتار  انباشت،  گریز، 

نده  هاي شعر باید در پی آن باشد تا خوانشود. تمام بخشهاي توصیفی حاصل میمنظومه

 را به این خاستگاه یا مضمون محوري داللت کند.  

شناختی ریفاتر مبین آن است که  ي شهر سنگستان بر اساس الگوي نشانه خوانش قصه 

را کشف کرد.  ي نمادین، باید خاستگاه یا ماتریس آن  براي درک و دریافت رموز این منظومه 

نتیجه  این ساختار یکسان درحقیقت شعر مذکور  هاي  در سراسر متن است. نشانه   ي بسط 
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شوند  یابند و باعث می شعري این منظومه با ارجاع به ساختار مذکور داللتمندي خود را بازمی 

ي ماهیت ارجاعی الفاظ از خوانش خطی شعر فراتر رود و به وحدت  وسیله ابرخواننده به 

زطریق فرایندهایی  ي شهر سنگستان، یأس و ناامیدي است. این خاستگاه ا برسد. ماتریس قصه 

هاي توصیفی، تعین چندعاملی و تبدل و بسط گسترش یافته، صورتی  همچون انباشت، منظومه 

 مند مبدل کرده است. اي نظام عینی پیدا کرده و منظومه را به مجموعه 

ي شهر سنگستان را تشکیل  ي »تنهایی، یأس، سکوت و آب« انباشت قصهچهار زنجیره

ي حاکم بر شعر، غالب واژگان کاربردي این فرایند  فعل و خمودهدلیل فضاي من دهد. بهمی

برآن در ي پویایی است کمتر استفاده شده است. عالوه»صفت« است و از »فعل« که نشانه

بهزنجیره  است،  مبحث  اصلی  بناي  که  نیز  ناامیدي«  و  »یأس  یعنی  دوم  منظور  ي 

عینیحقیقت واژگانی  بیشتر  استنمایی  شده  برگزیده  در»منظومهتر  توصیفی«،  .  هاي 

ها اقمار فلکیِ بیشتري  دلیل محوریت نسبت به سایر شخصیتي کالن »شاهزاده« بهمنظومه

گیرد.  ي خُرد دیگر، یعنی »کبوتران« و »شهر سنگستان« قرار میدارد و در رأس دو منظومه

تقسیم کرده که  ي مجزا، اما مرتب  در فرایند »بسط« نیز اخوان خاستگاه شعر را به سه ایده

ي دید نمایشی و به مدد عنصر  برآن ازطریق زاویهگذارد. عالوه هریک بر دیگري صحه می

  وگو به گسترش پیرنگ روایت پرداخته است.گفت
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