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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   21شماره ، )1389( هميازدسال 

  

  سرودة » الفباي درد«شناسي شعر  نشانه
   *پور قيصر امين

 

   ** سهيال فرهنگي                                       
  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه گيالن                                          

  پور دكتر محمدكاظم يوسف                                         
  استاديار دانشگاه گيالن                                          

   چكيده
ايـن  . گيـرد  اي در تحليل متون مورد اسـتفاده قـرار مـي    رشته اي بين  منزلة شيوه شناسي به نشانه

اسـت، روشـي    گرفتـه    بهـره ... شناسي، نقد ادبي و سي، روانشنا شناسي، جامعه رويكرد كه از زبان
سـاز   توانـد زمينـه   شناسانة آثـار ادب فارسـي مـي    تحليل نشانه. كارآمد براي تجزيه و تحليل است

  . شود متونخوانشي تازه از آنها و موجب فهم بهتر اين 
براساس  ،پور يصر امينسرودة ق» الفباي درد«شناسيِ ادبي، شعر  در اين مقاله ضمن معرّفي نشانه

شناسيِ كـالم، روابـط    و رمزگانهاي مربوط به خالق اثر، زيبايي شود مياين رويكرد تجزيه و تحليل 
  .شود بينامتني، زمان و مكان، فرم، نحو و رمزگانهاي رواييِ اين اثر نمايانده مي

  
  .پور شناسي، متن ادبي، شعر معاصر، الفباي درد، قيصر امين نشانه: ها كليدواژه

  
  
  
  

                                                            
  12/2/89 :تاريخ پذيرش نهايي      16/10/87:تاريخ دريافت مقاله *

 sfarhangi@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول
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  مقدمه -1
ها و فرايندهاي تأويلي، يافتن مناسبتي ميان  را مطالعة نشانه) semiotics(شناسي نشانه

و  توليـد  داننـد كـه در   مند همة عواملي مـي  و مدلول و به عبارتي ديگر مطالعة نظام دالّ
 منزلـة وجهـي بـين     شناسـي بـه   نشـانه . ها يا در فرايند داللت شركت دارنـد  تفسير نشانه

شناسي، علـوم اجتمـاعي،    هاي گوناگوني ازجمله زبان اي براي تكامل خود از رشته رشته 
هـاي   هـا در زمينـه   بهره گرفته اسـت و بـراي بررسـي پديـده    ... شناسي، نقد ادبي و روان

شناسي است كه به  هاي نشانه شناسيِ متون ادبي يكي از شاخه نشانه. مختلف كاربرد دارد
تحليـل مـتن بـه اعتبـار     . پـردازد  مـي  ،ازجمله شعر و داستان ،بيتجزيه و تحليل متون اد

دهنـده   محور جانشيني و همنشيني، بررسي داللتهاي ضمني، شناخت سازوكارهاي شكل
ها، نمادها و شناسايي ديگر شـگردهاي بالغـي از    ها، استعاره اسطوره :قبيل به گفتمان از

  .دهند شناسان به آن توجه نشان مي مواردي است كه نشانه
گـذرد و   شناسي در جهان مي با اينكه سالهاي زيادي از ارائة نظريات مربوط به نشانه

هاي  شناسانة متون ادبيِ ساير ملل منتشر شده است، اما نمونه آثار زيادي در تحليل نشانه
 .آثار ادب فارسي بـه چـاپ رسـيده اسـت     ازشناسانه  شماري از تحليلهاي نشانه انگشت

 ونـد يگامهـا را در پ  نينخسـت  »بـه يمطا يشناسـ  نشـانه « در كتـاب ) 1371( احمد اخـوت 
 يِشناسـ  نشـانه  يِشـ ياند هم نيلمقاالت مربوط به او. برداشته است اتيو ادب يشناس نشانه

 يشناس ارتباط نشانهتبيين در جهت  يخوب يگامهانيز برگزار شد  1382هنر كه در سال 
 ياز جملـه پوسـترها   يدر متـون هنـر   يشـناخت  نشـانه  يلهـا يو هنر و پرداختن بـه تحل 

 يشـناخت  نشـانه  يلهـا يبـا تحل  زيـ ن يبعـد  يشهايو شعر بود كه در هما ينقّاش ،يغاتيتبل
 كيمجموعه مقاالت تنها  نيه در االبتّ. دنبال شد يا ماهواره يو متنها يينمايس ،يريتصو

شعر و  يقيتطب يِشناس شعر اختصاص دارد كه موضوع آن هم نشانه يِشناس مقاله به نشانه
 يهـا  مقالـه از نشـانه   نيـ ا سندةينو. و سلطان محمد است يدر آثار نظام »معراج« ينقّاش
سـخن   يدر شعر نظـام  يو كاركرد ييغا ،يزمان ،يمكان ،يرنگ ،يهندس ،ييايبو ،يكنش

شـعر   يسـاختارگرا  يشـناخت  نشانه ليتأو« مقالة )1383نامور مطلق، . ك. ر( .گفته است
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  145   پور مينسرودة قيصر ا» الفباي درد«شناسي شعرنشانه

 بـه اسـت كـه    ييها مقاله ازنيز ) 1384( يروانيانوش رضاينوشتة عل» لثزمستان اخوان ثا
 ي عرفـان  ريتفسـ  يشناسـ  نشـانه كتاب همچنين بايد از  .اختصاص دارد يِ شعرشناس نشانه

منتشـر   نـه يزم نياست كه در اارزشمندي از آثار  نام برد كه )1384( مشرّف مينوشتة مر
  .شده است

متون ادبـي و   عنوان روشي براي بررسيِّ شناسي به هآشنايي با نشان ،هدف اين نوشتار
بـه پيشـينة     در اين مقاله ضمن اشاره. اي از شعر معاصر است شناختي نمونه تحليل نشانه

است و سرانجام بـراي ارائـة    سخن رفتهشناسي ادبي  نشانهاز شناسي و قلمرو آن،   نشانه
شناسـي شـده    پـور نشـانه   ر امـين سرودة قيص» الفباي درد«اي از اين رويكرد، شعر  نمونه
 يشناسي متون ادبي وجود دارد كـه برخاسـته از آرا   ه مدلهاي مختلفي از نشانهالبتّ. است

شناسي شعر مايكـل ريفـاتر يـا     نشانه :پردازان است مانند شناسان و نظريه هريك از نشانه
ن ديدگاهها توان يك اثر را براساس يكي از اي بررسي روايت از ديد روالن بارت، كه مي

شده از آثار ادب فارسي بسـيار   شناختي منتشر  ، اما ازآنجاكه تحليلهاي نشانهكردبررسي 
شـناختي در كشـور مـا     اصل و اساس تحليل نشـانه  شناسايي به نياز اندك است و هنوز

 ياز منظرهاي گوناگون، و نـه براسـاس آرا  » الفباي درد«شود، شعر  احساس ميبخوبي 
شناسـي و كـاركرد آن بيشـتر     گيرد تا گسترة نشانه ورد تحليل قرار ميشناس، م يك نشانه

  .نشان داده شود
  

  شناسي پيشينة نشانه -2
جامانـده از يونـان باسـتان نشـان      شناسي به معناي امروزي، نه آنچه در آثار بـه  نشانه

د هاي پيرس سرچشمه گرفته و رش اند، عمدتاً از دو منبع يعني آراء سوسور و نوشته داده
ا بـا افكـار و      شناسي را ميراث سوسور مي هرچند نشانه. و گسترش يافته است داننـد امـ
اي  رشته  اي مستقل تبديل شد و به مثابه وجهي بين شناسي به رشته نظريات پيرس، نشانه
شناسي چارچوب ارجاعي است  از نظر پيرس، نشانه. ها تكوين يافت براي بررسي پديده

ام چيزي را مطالعـه   گاه نتوانسته هيچ :گويد او مي. گيرد در بر مي كه هر مطالعة ديگري را
... خواهد باشد، رياضيات، اخالق، نجوم، روانشناسي، اقتصاد، تـاريخ و  هرچه مي –كنم 
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). 145، ص1380گيـرو،  ( شناختي نگاه كنم و به آن چونان چيزي غير از مطالعة نشانه –
را طرّاحـي كـرد كـه بـه     توان علمـي   بود كه ميزمان با پيرس، سوسور معتقد  تقريباً هم

ها در دل زندگي اجتماعي بپردازد و اين علم بخشي از روانشناسي  بررسي زندگي نشانه
سوسـور بـر كـاركرد    « درواقـع  . شـود  شناسـي ناميـده مـي    اجتماعي خواهد بود و نشانه

ا ايـن دو ج  . كند و پيرس بر كاركرد منطقي آن اجتماعي نشانه تأكيد مي اي  نبـه رابطـه  امـ
و » semiology«كـه امـروزه اصـطالحات     طوري دوسويه و تنگاتنگ با يكديگر دارند، به

»semiotics «اروپائيان اغلب اصطالح نخسـت را بـه   . دهند يك رشتة واحد را نشان مي
  )15، صهمان( .»ها اصطالح دوم را ها و آمريكايي گيرند و انگليسي كار مي

شناسـيِ هوسـرلي و نـزد ارنسـت      پديـدار رن را بايـد در  شناسي مد  منبع ديگر نشانه
اي را  نظريـه   پـژوهشهاي منطقيدر ) E.Husserl( هـوسرل. يافت) E.cassirer(كاسيرر 

انسـان   ،فلسفة صورتهاي نمادينريـزي كرد و كاسيـرر در   ها و داللتها پي دربـارة نشانه
  .دانست» حيوان نمادپرداز«را برازندة عنوان 

تـوان در منطـق دوران    آن را مي هاي شناسي، منطق است و ريشه منبع نشانه چهارمين
باستان و ميانه جستجو كرد و اين بـدان دليـل اسـت كـه بـرخالف حسـاب اسـتدالليِ        

)calcul Logique (شناسي در پي آن نيست كه يك زبان ساختگي به وجود  مدرن، نشانه
   .بيعــي را تحليــل كنــد  خواهــد كــاركرد منطقــي زبانهــاي ط    بلكــه مــي  ،بيــاورد

شناســي يــك رويكــرد  آنچــه مســلّم اســت ايــن اســت كــه نشــانه) 149-148 ،همــان(
شود كه از گـرايشها  اي تلقّي مي يك زمينة علمي فرارشته ،اي يا به قول بعضي رشته ميان

و رويكردهاي گـوناگـون و تعـاريف فلسفـي مختلـف يـك موضـوع مشـخّص تـأثير      
اي را  رشته ات مطالعات ميان، از اينرو، خصوصي)8، ص1380، سن دينه( پـذيـرفتـه است

  .شناختي متون مد نظر قرار داد توان در تحليل نشانه مي
  
  شناسي نشانه  قلمرو -3

دانسـت كـه بـه     هاي فرهنگي مي شناسي را دانش بررسي تمامي پديدار نشانه ،پيرس
ليام مـوريس كـه كوشـيد كـار     او و چارلز وي. شناسيك تعلّق داشته باشند نظامهاي نشانه
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دنبال كند بر اين باور بودند كـه   ،بويژه در گسترة رفتارگرايي ،ها پيرس را در زمينة نشانه
گيرد و هرچيـز   اي كلّي را دربرمي ارتباط به گونه .شناسي بسيار گسترده است دامنة نشانه

 )7، ص1385احمـدي،  ( .كند در قلمرو آن جاي خواهد داشـت داللت كه بر چيز ديگر 
شناسي با هرچيـزي كـه بتوانـد يـك نشـانه قلمـداد شـود         نشانه: گويد امبرتو اكو نيز مي

  ) Eco,1979:7( .سروكار دارد
هرچه در قالب يك فرهنگ معني داشته باشد نشانه و درنتيجه موضوع مطالعـة   ،اگر
ناسي ش توان حوزة بسيار وسيعي از تحقيقات را به نشانه شناختي به حساب آيد، مي نشانه

هاي علوم انساني و  رشته بيشترشناسي به دانشي مبدل خواهد شد كه  نسبت داد و نشانه
هاي فعاليت آدمي از جملـه موسـيقي، معمـاري،     تمامي حوزه. گيرد اجتماعي را دربرمي

. شناسي بررسي كرد نشانه قالب توان در و رسوم، تبليغ، مد و ادبيات را مي آشپزي، آداب 
اي  شناسـي  طلب، يعني نشـانه  شناسي سلطه توان بر اين نشانه اعتراضي كه مي به نظر كالر

هـاي   گيرد، وارد دانست ايـن اسـت كـه پديـده     هاي مختلف را دربرمي همه رشته كه اين
هـا و   شكل نيستند و حتّي اگر اكثر پديده جور و يك هاي متنوعي، يك دالليِ چنين حوزه

اين اعتراض را بايـد  . روند هايي از يك نوع به شمار نمي رفتارها نشانه باشند، اينها نشانه
شناسـي نيـز بايـد تمـايز ميـان انـواع         بسيار مهم دانست و يكي از وظايف عمدة نشـانه 

كـالر،  . ك. ر( .هسـتند  هاي متفـاوت  هايي باشد كه نيازمند مطالعه به شيوه مختلف نشانه
  )117-112، صص1379

شناسـي   نشانه ،توافقي وجود ندارد، از نظر بعضيشناسي  دربارة قلمرو نشانه ،درواقع
برخـي كـه   . اي بسـيار فـراخ دارد   گيـرد و بنـابراين پهنـه    تمامي قلمرو داللت را دربرمي

پردازند كه از عالئم غيرزباني تشكيل  اي مي ترند فقط به بررسي نظامهاي ارتباطي محتاط
زگان را به شكلهايي از ارتباط و رم  اند، بعضي نيز به پيروي از سوسور، مفهوم نشانه شده

نهايـت   دهنـد و در  ها، مراسم، آداب معاشرت و غيـره گسـترش مـي    اجتماعي نظير آيين
كـه بـر كـاربرد     هسـتند  برخي ديگر اعتقاد دارند كه هنر و ادبيات شـكلهايي از ارتبـاط  
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هـا   اي استوارند، نظامهايي كه خود از يك نظرية عمـومي در بـاب نشـانه    نظامهاي نشانه
  )16 ، ص1380گيرو، ( .اند برخاسته

  
  شناسي ادبي نشانه -4

و گرچـه در   هستند اد داللتني، دو شكل بنيادين و متضّداللت صريح و داللت ضم
توان براساس اينكه كـدام يـك از آنهـا     مي اما حالتي آميخته دارند، ،اين دو ،اغلب پيامها

ايز كرد، علوم به آن دسـته از پيامهـا   نقشي مسلّط در پيام دارد دو دسته پيام را از هم متم
نقشي مسلّط دارد و هنرها به آن دسـته از پيامهـا    ،تعلّق دارند كه در آنها داللتهاي صريح

داللـت ضـمني   . كننـد  كه در آنها نقش مسلّط را داللتهاي ضمني ايفـا مـي   هستند  متعلّق
بديهي است كه . داجتماعي و تاريخي يك مدلول تكيه دار -هاي فرهنگي بيشتر بر جنبه«

ت و پايگاه فرهنگي او در فهم و افادة معنـاي ضـمني   سنّ و سال مخاطب، طبقه، جنسي
) 120-119، صـص 1382ضـيمران، ( .»كنـد  نقشي انكارناپذير ايفا مـي  ،هاي هنري پديده

هــاي احساســي و  نشــانه«و  »هــاي منطقــي و فنّــي نشــانه«تــوان دو نــوع  بنــابراين مــي
كننـد كـه روابـط     رمزگانهاي فنّي بر نظامي داللت مي. م جدا كردرا از ه »شناختي زيبايي

شـناختي   پذيري دارند، حال آنكه رمزگانهاي زيبـايي  عيني، واقعي، قابل مشاهده و اثبات
آفرينند كه چون مانند رونوشتي از دنياي آفريده شده جلـوه   هاي خياليني را مي بازنمايي

  .گيرند ارزش نشانه را به خود مي ،كنند مي
اي، به دليل قرار گرفتن در نظامهاي ديگر، بويژه نظام زبان،  بسياري از نظامهاي نشانه

ادبيـات يكـي   . شوند مبدل مي» مرتبة دوم«به نظامهايي پيچيده و به قول كالر به نظامهاي 
اش به كاربردهاي ويـژة   زيرا مبتني بر زبان است و قراردادهاي اضافي ؛از اين نظامهاست

تـوان   ره، مجاز و اغراق را مياعاست :شود، براي نمونه صنايع ادبي از قبيل مي زبان مربوط
نظـام ادبيـات شـامل رمزگانهـاي     . كاركردهايي از نوع رمزگان ادبي مرتبة دوم تلقّي كرد

زيـرا  . ي و راننـدگي و آداب معاشـرت نيسـت   يصريحي نظيـر رمزگـان عالئـم راهنمـا    
بـراي انتقـال بـدون ابهـام      ،رونـد   يم به كـار مـي  رمزگانهايي كه براي ايجاد ارتباط مستق
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گذاري مـوجز   د و رمزگان صرفاً نوعي نشانهاند كه از پيش معلومن شده حياپيامهايي طر
ا بيـان هنـري بـه دنبـال انتقـال       باشـ  شده  براي مفاهيمي است كه از پيش شناخته ند، امـ

انـد و بـه    نيامـده  تـدوين در مرحلـة  هايي است كه هنوز به  مفاهيم، ظرايف و پيچيدگي
همين دليل وقتي رمزگان هنري به مثابه يك رمزگـان عمـومي شـناخته شـود از حيطـة      

 شناختي خارج خواهد شد و در مقولة اول جاي خواهـد گرفـت   رمزگان هنري و زيبايي
هرچـه را كـه در حـال مبـدل      ،وقفه بي ،ادبيات. )اي كليشههاي مرده و  همچون استعاره(

بـه نقيضـه   يـا  كنـد،   اسـت تضـعيف مـي    ،يق يا قواعد صريح تعبيـر شدن به رمزگان دق
 ،ترديد در مقوالتي است كه ما در آن و برحسـب آن  ،ادبيات. برد كشاند و از ميان مي مي

رمزگانهاي ادبي نقش مهمي . كنيم خود و جهان را به آن گونه كه متداول است نظاره مي
گـاه   آثار ادبي هيچ. آورند ندوكاو را فراهم ميبر عهده دارند زيرا امكان فرايند ترديد يا ك

گيرند و همـين نكتـه اسـت كـه      به طور كامل در قالب رمزگانهاي معرّف خود قرار نمي
. ك. ر( .سـازد  انگيزي مبـدل مـي   شناختي ادبيات را به چنين قلمرو وسوسه مطالعة نشانه

  )124-118، صص1379كالر، 
، و مايكل ريفاتر، ناقد آمريكايي فرانسوي تبار، پرداز روسي آثار يوري لوتمان، نظريه

 كتابهـاي لوتمـان  . انـد  مدلهاي انتقادي مهمي براي تجزيـه و تحليـل شـعر فـراهم آورده    
از  اوسـاختار شـعر   ؛تحليـل مـتن شـعري     تجزيـه و و   ساختار متن هنـري  :عبارتند از

نظـر لوتمـان مـتن    به . رود شناسي در شوروري سابق به شمار مي ترين منابع نشانه عمده
هـر   هسـتند زيـرا    با هم در ارتباط ،هريك از اجزا ،شعري نظامي پيچيده است كه در آن

شعري شامل نظامهاي متعددي از جمله قافيه، وزن و عناصر واژگاني است و تأثيري كه 
تاديـه،  ( .گذارد ناشي از برخوردها و كشمكشهاي ميـان ايـن نظامهاسـت    بر خواننده مي

  )263،ص1378
: شـود  دو سطح براي متــن شـعري قائـل مـي     ،»شناسي شعر نشانه«در كتاب  ،يفاترر

) اي از واحدهاي اطّالعاتي متوالي متن به مثابه بازنمود واقعيت، زنجيره( سطح محـاكاتي
). شـود  اي كه بر پاية تفسير سـاخته مـي   متن به مثابه واحد معنايي يكّه( و سطح معنـايي
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بايد از سـطح محاكـاتي    –شعرو ادبيت  -اي در سطح نشانه شعر خواننده براي فهم متن
خواننده براي گـذر از ايـن مرحلـه    در واقع . برسد شعر عبور كند و به سطح معناييآن 

، 1384مكاريك، ( .درآورد خود بايد شبكة معنايي را تشخيص دهد و آن را تحت كنترل
  )331-330صص

ون بالغي مانند استعاره و مجـاز را در  مطالعة فن ،شناسان معاصر همچنين بيشتر نشانه
نشان دهند صورتهاي بالغي نقش ژرف و  تالش مي كننددانند و  شناسي مي قلمرو نشانه

نقطة مشـترك گرايشـهاي نظـري معاصـر     . انكارناپذيري در شكل دادن به واقعيتها دارند
است كـه فنـون   ليكا، اين  ياياكوبسن  در نظريه پردازان مختلف ماننددربارة اين صنايع، 
دهنـده بـه گفتمـان بـه      بلكه از سازوكارهاي شكل ،هاي سبكي نيستند بالغي صرفاً آرايه

ناپـذيري بـا اسـتفاده از ايـن      طور اجتناب كلّيت گفتمان به. روند به شمار مي مفهوم كلّي
به نظر چنـدلر، فنـون بالغـي صـرفاً بـا چگـونگي بيـان        . گيرد ابزارهاي بالغي شكل مي

پردازاني  نظريه. گذارند روكار ندارند بلكه بر چگونگي انديشيدن نيز تأثير ميها س انديشه
پيوسـته   -خـارج از بافتهـاي شـاعرانه    –مانند ليكاف و جانسون معتقدنـد كه در زبـان 

آنها به نوعي زيرا  بريم بدون آنكه متوجه آنها باشيم؛ بسياري از فنون بالغي را به كار مي
شود كه ما متوجـه نشـويم كـه چگونـه      شدگي باعث مي اين شفّافاند و  شده» شفّاف « 

درواقع . ندده هاي غالب تفكّر در جامعه پيوند مي فنون بالغي چون لنگري ما را به شيوه
تـري از   با استفاده از اين فنون، ما، هرچند شايد ناخودآگاه، گفتارمان را به نظام گسـترده 

به كارگيري فنون بالغي صـرفاً مخـتص    :توان گفت بنابراين مي. زنيم ها پيوند مي تداعي
تر ارتقا پيدا كرده و به سازوكاري  شعر و آثار ادبي نيست، بلكه به سطحي بسيار گسترده

 .گيري گفتمـان و همچنـين شـناخت مـا از جهـان تبـديل شـده اسـت         بنيادي در شكل
مـروزه  انـد كـه ا   كساني چون تري ايگلتون نيز مـدعي ) 131-116، ص1382سجودي، (

  ) Eagleton,1983:6(. استعاره بيش از هميشه در ارتباطات انساني رواج دارد
هاي آثار ادبي، توجه منتقـدان   عالوه بر رمزگشايي از معاني و درونمايهشناسي   نشانه

كه اغلب رويكردهاي سنّتي  درحالي. را به ساختارها و روابط درون متن نيز معطوف كرد
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شناسي تالش كـرد تـا نشـان     و مفهوم متون توجه داشتند، نشانه نقد ادبي به بررسي معنا
بـه   .شـود  بسته در متن توليد مـي  هم هاي به وسيلة  الگوهاي نشانه دهد كه چگونه معنا به 

تـر   تر و علمي مندتر، موشكافانه شناسي سبب شده است كه نقد ادبي  نظام اين دليل نشانه
بار ديگر مـورد توجـه    ،شناسي در علوم انساني دهد كه مسئلة روش مي  شود و اين نشان
  .قرار گرفته است

  
  شناختي عناصر تحليل نشانه -5

تـوان بـه    شناختي كه نگارنده به آنها دسترسـي پيـدا كـرد، نمـي     در پژوهشهاي نشانه
هـايي از   در هر كدام از ايـن پژوهشـها بـه جنبـه يـا جنبـه      . الگوي واحدي دست يافت

شناختيِ متون، آنچه مد نظر  كلّي در تحليل نشانه طور به. استشناسي پرداخته شده  نشانه
  :از است گيرد عبارت پژوهشگران قرار مي

چـرا يـك دالّ خـاص در    «اين پرسش كـه  . تحليل متن به اعتبار محور جانشيني -1
از پرسشـهايي اسـت كـه     »؟انـد  متن به كار رفته و دالهاي ديگر به جاي آن به كار نرفتـه 

تـوان در هـر    تحليـل براسـاس محـور جانشـيني را مـي     . شناسان است انهمورد توجه نش
  . ها تا آواها، تصاوير، سبك و نوع اثر به كار گرفت سطحي از واژه

در اين بخش ساختار يك متن مورد تحليل . تحليل متن براساس محور همنشيني -2
در اين نوع . ندشو گيرد و اجزاي آن در ارتباط با يكديگر شناسايي مي و بررسي قرار مي

در بخـش محـور   . هاست مطالعه، هستة توجه، قراردادها يا قواعد حاكم بر تركيب نشانه
توالي حوادث  ،در روايت. توان مورد بررسي قرار داد شناسي را نيز مي همنشيني، روايت

اي علّـي بـه هـم     كه وقايع در زنجيـره  طوري كند، به نوعي همسازي ميان وقايع ايجاد مي
شناسي، الگوهـاي گونـاگوني از جملـه الگـوي پـراپ،       البته در روايت. خورند يپيوند م

  . ف، اكو و بارت مطرح استوماس، تودوريگر
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توجه بـه داللتهـاي ضـمني، غيرمسـتقيم و التزامـي در مقابـل معـاني صـريح و          -3
هـاي   بيشـتر بـه جنبـه    ،بايد توجه داشت كه داللت ضمني يـا معنـاي التزامـي   . مطابقتي
  . ي، اجتماعي و تاريخي يك مدلول تكيه داردفرهنگ
توجه به عناصري كه اثرگذاري و زيبايي مـتن بـه آنهـا وابسـته اسـت، از ديگـر        -4

پردازند، مباحثي مانند اسـتعاره، نمـاد، مجـاز،     شناسان  به آن  مي مواردي است كه نشانه
  ... .و

تن يا نوشتة ديگري خوانش يك متن در پرتو م موضوع كه روابط بينامتني و اين -5
. شناسان را به خود معطوف كرده است  گيرد، از مواردي است كه توجه نشانه صورت مي

در اين چارچوب، فرض بر اين است كه ميان متون، نوعي عالقه و قرابت وجود دارد و 
بـه زعـم    .هسـتند  در حال گفتگـو و تعامـل   يكديگرها همواره با  توان گفت كه متن مي

ايـدئولوژيك خـود،    -اي، قطع نظر از شبكة تـاريخي  نوشته  رويكرد، هيچ طرفداران اين
  .قابل فهم و استنباط نيست

شناسيِ متون ادبـي اعـم از    توان به الگويي دست يافت كه در نشانه بر اين اساس مي
آيد كه ممكن است  اين الگو از بررسي رمزگانهايي به دست مي. شعر و نثر كارآمد است

رمزگانهـاي مـورد   . متني حضور داشته باشند و بعضي نيز غايب باشند بعضي از آنها در
 :شـناختي از قبيـل   رمزگانهاي مربوط به خـالق اثـر، رمزگانهـاي زيبـايي    : نظر عبارتند از

، رمزگانهاي مربوط به زمـان و مكـان، رمزگانهـاي    ...استعاره، نماد، كنايه، مجاز، ايهام، و
  .انهاي روابط بينامتني و رمزگانهاي رواييمربوط به فرم، رمزگانهاي نحوي، رمزگ

  پور سرودة قيصر امين» الفباي درد«شناسي شعر  نشانه -6
سـرودة  » الفبـاي درد «شـعر كوتـاه    شناسي به نشانه ،مبناي الگوي پيشنهادي اينك بر
شناختي و توجه به رمزگانهـاي   پردازيم تا نشان دهيم كه بررسي نشانه پور مي قيصر امين
از نظـر  ايـن شـعر را    ،در آغاز. تواند در خوانش اثر ادبي مؤثّر باشد چگونه ميگوناگون 

  :گذرانيم مي
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  الفباي درد
 تـــراودالفبـــاي درد از لـــبم مـــي

  

 

 تـراود  نه شبنم كه خـون از شـبم مـي   
  

پـارة دلسه حرف است مضمون سي
  

 

ــي   ــبم م ــيم، از ل ــف، الم، م ــراود ال  ت
  

 چنان گـرم هـذيان عشـقم كـه آتـش
  

 

ــاي  ــه ج ــي  ب ــبم م ــرق از ت ــراود ع  ت
  

 ز دل بــر لــبم تــا دعــايي برآيـــد
  

 

 تـــراود اجابـــت ز هـــر يـــاربم مـــي
  

ــي ــا بـ ــنِ ريـ ــازمز ديـ ــازم، بنـ     نيـ

 

ــه كفــري كــه از مــذهبم مــي  ــراود ب  ت
  

  )48، ص1383پور،  امين(
  رمزگانهاي مربوط به خالق اثر -6-1

وليدكننـدة مـتن،   چهـار عامـل كلّـي مـتن، ت     ،شناختيِ متن در تحليل معنايي يا نشانه
وانشـي كـه از مـتن    گيري معناي كـلّ مـتن و خ   كنندة متن و بافت متن در شكل دريافت

دانشــنامة «مكاريــك در  )61، ص1384ساســاني، ( .شــود دخالــت دارنــد حاصــل مــي
او بـه نقـل از   . گويـد  شناسـيِ خـالق اثـر سـخن مـي      از نشـانه  »هاي ادبي معاصـر  نظريه

ي به طرق مختلف، خواه به صورت مستقيم و خواه بـه  اثر ادب«: نويسد موكاروفسكي مي
اي كـه او در   صورت مجازي، بر زندگي شاعر، ساختار شخصيتي او و محيط اجتمـاعي 

  )293، ص1384مكاريك،( .»كند آن پرورش يافته است داللت مي
كـه معمـوالً   وجود داشت هاي خالق اثر در تخلّص يا نام شعري او  نشانه ،در گذشته

امروزه اين نوع نشانه در درون اشعار شاعران معموالً . شد ايانيِ شعر آورده ميدر ابيات پ
عـالوه  . اشعار وي ديدهاي   توان در پشت جلد مجموعه اما نام شاعر را مي ؛غايب است

يابي عناصر تكرار شوندة فكري و سبكي در يك شعر بـه صـورت    توان با رد مي ،بر اين
واژة » الفبـاي درد «كـه در شـعر    به دست آورد، همچنان هايي از شاعر آن را ضمني نشانه

توانـد   اي اسـت كـه مـي    نشانه ،پور است هاي شعر قيصر امينف كه يكي از موتي ،»درد«
  .   خواننده را به سوي پديدآورندة شعر راهنمايي كند

ي و متوسطة خود ياو تحصيالت ابتدا. پور است سرودة قيصر امين» الفباي درد« شعر
از رسـالة دكتـري    1376وند دزفول به پايان برد، سپس به تهران آمد و در سال را در گت
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در رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه » سنّت و نوآوري در شعر معاصر«خود با عنوان 
نظـر، از او    پور يـك اديـب دانشـگاهي بـود و هوشـياري و دقّـت       امين. تهران دفاع كرد
  .اخته بودس  ياب پرداز و مضمون  شاعري نكته

   
  شناسيِ كالم رمزگانهاي مربوط به زيبايي -2 -6
هـا، از دو نـوع              در بحـث از نسـبي بـودن مفهـوم قـراردادي در نشـانه       ،ير گيـرو  پي
. هـاي هنـري   نشـانه   -2 ؛هاي بالغي نشانه -1: گويد شناختي سخن مي هاي زيبايي نشانه

گيرند، برخي از آنها، بـي آنكـه    خود مي شناختي كاركردي دوگانه به اين نظامهاي زيبايي
كننـدة اميـال    اند و برخي ديگر بيان در قلمرو منطق قرار گيرند،  بازنمايانندة امر ناشناخته

ل فنون معرفت و نظامهـاي نـوع دوم  هنرهـاي تفريحـي در     ما هستند؛ نظامهاي نوع او
  )98-97، صص1380گيرو، ( .ندهست شناختي آن معناي ريشه

از شگردهايي بهره گرفته است كه در تحليـل متـون ادبـي از     ،در اين شعر ،پور امين
ل، وگيـري از سـمب   رونـد كـه از جملـة آنهـا بهـره       شناختي به شمار مي هاي زيبايي نشانه

هايي بهره  گونه شگردها از نشانه شاعر با استفاده از اين. است... استعاره، اغراق، كنايه و 
تر و پويـاتر از   ها، منعطف گونه نشانه لت ضمني دارند؛ اينگيرد كه بر مدلول خود دال مي

  .روند كه در زبان علمي به كار مي هستند هايي نشانه
. در ايـن شـعر از مفهـومي نمـادين برخوردارنـد      »آتش«و  »شب«هايي همچون  واژه

دالّـي اسـت كـه داللتهـاي چندگانـه دارد و بـر        ،در بسـياري از متـون و اشـعار   » شب«
كند و مدلول عرفانيِ آن نيز عالم غيب  مدلولهايي همچون سياهي، بدي و ظلم داللت مي

گويند چنانكه  شب مي ،اعيان ثابته را به اعتبار ظلمت عدميت«و جبروت است و گاه نيز 
در اين ). 497-496صص، 1370سجادي، ( »مراد از شب بشريت، مرتبة اعيان ثابته است

، عشق، )درد=الم(=ميم ،الم ،شعر، شب با قرار گرفتن در كنار كلماتي همچون درد، الف
كنـد،   دعا، يارب و اجابت، مفهوم شبهاي راز و نياز و دعا و عبادت را به ذهن متبادر مي

آتش نيز كه در ايران مظهـر  . ناالن و غمگين است  شبهايي كه شاعر از درد فراق و عشق
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، 1369يـاحقّي،  ( انـد  خوانده اش را يادآور فروغ خداوندي مي ربانيت بوده است و شعله
در اين غزل و با در نظر گرفتن محور عمودي و افقي شـعر بـه مفهـوم شـور و     ) 32ص

  .اشتياق ناشي از عشق است
آميـز بـه شـمار     هـاي اغـراق   گيرد كـه از نشـانه   شاعر از تعابير و شگردهايي بهره مي

كنـد كـه در درون    بر شدت درد و غمي داللت مي» تراويدن الفباي درد از لب«. روند مي
چنـان   شـبهاي او نيـز آن  . شـود  زند و ناخودآگاه بر لب او جاري مي راويِ شعر موج مي

انگيز است كه در صبحگاه آن به جاي تراوش قطرات شبنم، قطـرات خـون تـراوش     غم
ايـن تكـرار و تأكيـد    . همـين مضـمون اسـت   بيت دوم نيز تكرار و تأكيدي بـر  . كند مي

پارة دلِ او تنها در سه حـرف   آميز براي بيان درد شاعر است؛ مضمون سي اي اغراق نشانه
در بيت سوم نيز شدت عشق بـا ايـن   . الف، الم و ميم، يعني الم و درد: شود خالصه مي
ت و بـه جـاي   شود كه راويِ شعر دچار هذيان عشق شده اس آميز تصوير مي تعبير مبالغه

آميـزي بـراي    تصـوير بيـت چهـارم نيـز نشـانة اغـراق      . آلـود دارد  عرق كردن، تبي آتش
الدعوه بودن شاعر است، زيرا به محض اينكه دعايي از دل شاعر به لـب او بـر    مستجاب

شود، شايد  سرعت اجابت مي كند و دعاي او به آيد، از هر يارب او اجابت تراوش مي مي
ي او از سرِ درد و از ته دل است و خالصـانه و بـه دور از رياكـاري    به اين دليل كه دعا

  .كند اش را بر زبان جاري مي خواسته
گيـري شـاعر از كـالم قرآنـي و      اي از بهـره  استفاده از حروف الف، الم، مـيم نشـانه  

ميم از حروف مقطّعة قـرآن اسـت كـه از آيـات     . الم. الف. تلميحي به آيات قرآن است
پذيري نيز دارد و به همـين سـبب آراء مفسـران     شود و ظرفيت تأويل ميمتشابه شمرده 

هـاي   بخـش بسـياري از انديشـه    الهـام  ،حروف مقطّعـه «. دربارة آن متنوع و متكثّر است
عجيب و غريب در اذهان صوفيه بوده اسـت و خصوصـاً سـه حـرف الـف، الم و مـيم       

اين است كه حـرف الـف، اهللا و    تفاسيراين يكي از . تعجب مفسرين را برانگيخته است
ل جبرئيلِ امـين، واسـطة نـزول    وو حرف الم هم سمب) ص( حرف ميم، حضرت محمد

ـ اَ«پور با در نظر داشتن كلمة  امين). 645، ص1374شيمل، ( »وحي و قرآن است كـه  » ملَ
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تركيبي از سه حرف الف، الم و ميم است، آن را در محور جانشيني بـه جـاي واژة درد   
ه است كه در بيت اول از آن ياد كرده بود، درواقع الفباي درد همان الف و الم و قرار داد

اين درد به تناسـب ظرفيـت وجـودي افـراد     . دهد م را تشكيل ميلَميمي است كه كلمة اَ
كند و به همين سبب همچون  متفاوت و متنوع است و در نزد هركس به نوعي جلوه مي

كه جزء اول قرآن بعد از سورة حمـد   طور ست و همانپذير ا حروف متشابه قرآني تأويل
ـ پارة دل نيز تنها در سـه حـرف واژة اَ   شود، سي با الف، الم و ميم شروع مي م خالصـه  لَ

  . به سي جزء قرآن نيز داردكه اشاره  درد عشق: شود مي
شناسي روابط مفهومي بين واژگان و جمالت نيـز مـورد    در مباحث مربوط به زيبايي

معنايي، چندمعنايي، تقابل معنايي  اساس شمول معنايي، هم  بر اين. گيرند رار ميبررسي ق
، 1383صـفوي،  . ك. ر(رونـد  مـي   ترين روابط مفهومي به شمار واژگي از شناخته  و جزء
دهـد كـه    نشـان مـي  » الفبـاي درد  « نگاهي به روابط مفهومي در شـعر   ).161-99صص
  :از گرفته است كه عبارتند  معنايي بهره قابلپور در اين شعر از چند زنجيرة ت امين
  تراويدن خون ≠تروايدن شبنم  -1
 تراويدن آتش ≠تراويدن عرق -2

 كفر ≠دين ريا -3

 ناز ≠نياز  -4

بـه جـاي   . برد همـه چيـز واژگـون شـده اسـت      براي شاعري كه در اندوه به سر مي
ه جاي كند و سرانجام، او ب تراود، به جاي عرق، آتش تراوش مي تراوش شبنم، خون مي

گويـد   از كفر سخن ميباشد، نيازمندي به دين، البته ديني كه با رياكاري و تظاهر همراه 
  .نازد و به آن مي

رابطة بين الفبا، حرف و الف، الم و ميم از نوع شـمول معنـايي و رابطـة واژة درد و    
آيـي   رابطـة هـم  . معنايي اسـت  و همچنين دين و مذهب از نوع هم) الم( الف، الم و ميم

آيـي در ايـن    هاي هم اي در اين شعر به كار گرفته شده است و زنجيره بيش از هر رابطه
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در اين شـعر هفـت زنجيـرة    . كنند شعر بيش از هر رابطة مفهومي ديگري جلب نظر مي
  :د ازنر يكديگر قرار گرفته است كه عبارتآيي در كنا هم

  شب، شبنم، تراويدن -1
 سه، سي -2

 حرف، الف، الم، ميم، الفبا -3

 ، آتشگرم -4

 هذيان، عرق، تب، گرم -5

 دعا، اجابت، يارب -6

  .دين، مذهب -7
هاي نزديك بـه   هايي از نشانه درواقع شاعر با كنار هم قرار دادن اين واژگان، زنجيره

  .نظير را آفريده است  هم يا مراعات
  
  رمزگانهاي مربوط به روابط بينامتني -3 -6

رتو مـتن يـا نوشـتة ديگـري     به اعتقاد گروهي از صاحبنظران، خوانش هر متني در پ
يـا  » متني ميان«اصطالح . نوعي عالقه و قرابت وجود دارد ،گيرد و ميان متون صورت مي

او تحت تأثير آراء . را اولين بار ژوليا كريستوا به كار گرفت )Intertextuality( »بينامتني«
 ،را محـلّ كـار  اي در توليد، و نگارش متن  فيليپ سولرز دربارة متن بود كه متن را شيوه

از نظر كريسـتوا سـاختار ادبـي در مجموعـة     . دانست ميان عمل نگارشي و نظرية آن مي
او مجموعـة نظريـات خـود را    . اي از متنهاست قرار دارد اجتماعي كه به منزلة مجموعه

شناسـي؛ پژوهشـهايي در بـاب تحليـل      نشـانه «ها در كتابي با عنـوان   دربارة تحليل نشانه
سولرز از بـاختين وام گرفتـه    ياو و آرا يمفهوم بينامتنيت در آرا. كند ميطرح  »ها نشانه

يابد كه خود هم  شده است كه معتقد بود هر متني در محلّ تالقي چندين متن سامان مي
تاديـه،  (جايي و هم عمق آن است  خواندنِ دوباره و هم تأكيد و هم فشردگي و هم جابه

  ). 261-257، صص1378
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بيان » خودپايندگي متني«هر كدام نظري خاص دربارة اك دريدا نيز روالن بارت و ژ
شمار، و فضاي  اي است براي قرابت متنهاي بي به نظر دريدا هر متني خود مقدمه كردند؛

، 1382ضيمران، ( كنندة متون پيشين و درآمدي به سوي متون ديگر است هر متن تداعي
 تنيت مسلّط است فضايي هزارتومتن ادبي كه در آن داللت بينام). 175-173صص

)Labyrinth, web, maze (م مياي  ترين ساختارهاي نشانه كند كه يكي از مسلّط را مجس
نويسيم  ايم مي ما تحت تأثير عميق آنچه خوانده. شود در گفتمان پسامدرن محسوب مي

ياني از پا خوانند، بنابراين رشتة بي و خوانندگان ما متن را براساس همان تأثيرها مي
 .كنند پيدا نمي  راه) مركز هزارتو( متنهاي متّصل به هم وجود دارند كه به متن اصلي

 متضمن استفادة آگاهانه ،اساساً بينامتني بودن) 221و 214، صص1384نجوميان، (
). 108، ص1385برگر، ( يا ناآگاهانه از مطالب ساير متون است) ازطريق نقل قول(

نشانة ارتباط او با قرآن، كتاب آسماني ) 2/بقره( »الم«ني استفادة شاعر از آية قرآ
در شعر نيز به سي جزء قرآن اشاره » پاره سي«مسلمانان است، عالوه بر اين تركيب 

  .كند مي
پور است و عالوه بر معناي غم و رنـج،   يكي از واژگان پربسامد در شعر امين» درد«

او در ايـن  . متجلّي اسـت  نيز نماية رمانتيكمفهوم ديگري نيز دارد كه در غزلياتي با درو
رسـد در يـك محـور     گويد كـه بـه نظـر مـي     دسته از اشعار از اندوه و دردي سخن مي

در اين شعر نيـز  ). 77، ص1386گرجي، (جانشيني به جاي واژة عشق قرار گرفته است 
شين آن گويد، در بيت دوم الف، الم و ميم يعني الم را جان در بيت اول از درد سخن مي

درواقـع ايـن درد، درد   . گيـرد  كند و در بيت سوم به جاي درد از واژة عشق بهره مي مي
يكـي از  . ناشي از عشق است، دردي كه عطّار نيشابوري از آن فراوان سخن گفته اسـت 

كلمات محوري آثار عطّار نيز كلمة درد است و مقصـود از آن آمـادگي روحـي انسـان     
، همان دردي )560، ص1385عطّار، ( حقايق روحاني استبراي پذيرفتن امور ذوقي و 

  . كه تنها شايستة انسان و ماية برتري او بر همة موجودات از جمله فرشتگان است
  رمزگانهاي مربوط به زمان و مكان  -4 -6
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هـاي اطـواري    شناختي  براي نشانه يك مدل زبان ،)R. Birdwhistell (راي بِِردويسل
هـاي حركتـي    هاي  زماني و مكـاني در كنـار نشـانه    نشانه ،ن مدلدر اي. داده است نشان

، از اينرو، برخي از نويسـندگان در  )122 ، ص1380گيرو، (مورد توجه قرار گرفته است
هـاي زمـاني و    شناسانة آثار هنري از جمله نقّاشي، شعر و داستان بـه نشـانه   تحليل نشانه

، 1385، ســجودي، 159-158 ص، صــ1383نــامور مطلــق، ( .انــد مكــاني نيــز پرداختــه
  )162-159، صص1378و محمدي،  64-46صص

ها نيز قيدهاي زمان و مكان از نوع نمايه شـمرده   بندي پيرس از انواع نشانه در تقسيم
. كنـد  ها به صورت فيزيكي يا علّي بر مدلول داللت مي گونه نشانه شوند و دال در اين مي

هـايي از   كه در درون اين شـعر ظـاهراً نشـانه    دهد نشان مي» الفباي درد«نگاهي به شعر 
تـوان   تـر مـي   داللت صريح بر زمان و مكان مشخّصي وجود ندارد، اما با بررسـي دقيـق  

هاي ديگري نيز مـورد بررسـي قـرار داد،  مـثالً بـا       هاي زماني و مكاني را از جنبه نشانه
دآگاه يا ناخودآگـاه، بـر   توجه به زمان افعالِ به كار رفته در شعر نشان داد كه شاعر، خو

  .                  چه وجهي از روايت شعر گرايش دارد
دو گروه زماني را از هـم متمـايز   » زمان، حكايت و تفسير«هارالد واينريش در مقالة 

گروه اول شامل حال، آينده و ماضـي نقلـي اسـت و گـروه دوم شـامل ماضـي       : كند مي
ر او افعال گروه اول به حوزة تفسير تعلّق دارند و از نظ. مطلق، استمراري، بعيد و شرطي
بـا بررسـي شـعر    ). 224-223 ، صـص 1378تاديـه،  ( افعال گروه دوم به حوزة حكايت

شاعر با . شود كه وجه تفسيري يا توصيفي در اين شعر غلبه دارد الفباي درد مشخّص مي
همة ابيات تكرار كرده در رديف غزل خود، آن را در » تراود  مي« قرار دادن فعل مضارعِ 

ايـن   .است و در مجموع همة افعال به كار رفته در اين شعر به زمان حـال تعلّـق دارنـد   
  . سروده شده است 73شده در پايان آن، در خرداد ماه سال  شعر، با توجه به تاريخ ثبت

هاي مكاني در شعر نيز به تعبير اكو به مكانهـاي مجـازي اشـاره دارنـد، ماننـد       نشانه
لب شاعر اسـت   ،نكه در بيت چهارم منشأ برخاستن دعا از دل و محلّ جاري شدن آناي

و اينكه در مصراع چهارم الف، الم، ميم كه همان الفبـاي درد  در مصـرع اول اسـت، از    
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اين مكانها عمالً هويت مكاني ندارند، بلكه به مثابـه مكـان در نظـر    . تراود مكان لب مي
  .اند گرفته شده

  
  انهاي مربوط به فرم رمزگ -5 -6

شناسان فرماليست روسـي بـود و ديـدگاههاي او در سـال      يوري لوتمان كه از نشانه
اي براي ارتباط و  منتشر شد، معتقد بود كه هنر وسيله ساختار متن هنريدر كتاب  1970

به نظر او اثر، نخست به صورت پيام و سپس . زباني سازمان يافته به شكلي خاص است
او تالش كرد تا  با تشـريح سـاختار متنهـاي هنـري،     . شود دريافت مي به صورت شكل

نشان دهد كه براي دستيابي به دو نظام تفريحي و منطقي كه بر آثار ادبي حـاكم اسـت،   
افقي فهميد و هم عمودي، زيـرا از نظـر او حقيقـت  هنـري      به صورت بايد هم متن را 

همين دليل متن قابليـت آن را دارد كـه   زمان در چندين عرصه از معنا وجود دارد؛ به  هم
 – 263 ، صـص 1378تاديـه،  ( هم به بخشي از كلّيت و هم به تمامي كلّيت همانند باشد

265.(  
در قالب غزل سـروده شـده اسـت كـه قـالبي كوتـاه بـراي بيـان         » الفباي درد«شعر 

الطم بيتي شـعري برآمـده از ذهـن پـرت     اين غزلِ كوتاه پنج . احساسات و عواطف است
شـاعر  هـايي از درون پرشـور و غوغـاي     موسيقي كناري اين شعر نيز نشانه. شاعر است

، تراويـدن آتـش،   )الـم ( تراويدن الفباي درد، تراوش خون، تراوش الف، الم، مـيم . دارد
. كننـد  نوعي بر اين مدعا داللـت مـي   تراوش اجابت و تراويدن كفر از مذهب هركدام به

است كه با مضمون كلّي شعر كه بيـان غـم و انـدوه    » فباي دردال«عالوه بر اين نام شعر 
اين غزل همچون غزليـات سـعدي داراي وحـدت موضـوعي در     . است همخواني دارد

، وزني اسـت  )بحر متقارب( وزني نيز كه شاعر برگزيده است. محور عمودي شعر است
از ايـن رو در  ها به كار رفته اسـت،   كه در سنّت شعر فارسي بيشتر براي سرودن حماسه

تكـرار قافيـه در مصـراع چهـارم     . كنـد  اي به شاعر كمك مي گيري فضايي اسطوره شكل
  )د، ر، د( و استفاده از الف، الم، ميم در محور جانشيني به جـاي الفبـاي درد  ) ردالقافيه(
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تأملي در محور عمودي شعر نيز بر جانشيني . اي بر تأكيد مفهوم مصراع اول است نشانه
، )در عنـوان شـعر و بيـت اول   (كنـد؛ الفبـاي درد   به جاي يكديگر داللـت مـي  عناصري 

، )در بيـت سـوم  (، عشـق )در بيـت دوم (مـيم . الم. ، سه حرف، الـف )در بيت اول(خون
  .توانند به نوعي جايگزين يكديگر شوند مي) در بيت پنجم(و كفر) در بيت چهارم(دعا

  
  رمزگانهاي نحوي  -6 -6

ا     ه همهنجارگريزيهاي نحوي و ب ي اسـت، امـريختن تركيب كالم در شعر امري عاد
دهد با مخاطب  در اين شعر تركيب كالم بيشتر شبيه زبان معمول است؛ شاعر ترجيح مي

بـه   زند و خود به زبان او و دوستانه سخن بگويد، پس تركيب كالم را چندان به هم نمي
يي، داللت دستوري خاصي جا غير از چند جابه. گويد عادي و معمولي سخن مي صورت

جاي مسنداليه نشـانده اسـت تـا تأكيـد      در بيت دوم، مسند را به. شود در شعر ديده نمي
» ز دل«در بيت چهارم نيز متممِ . نشان دهد) الف، الم و ميم(خود را بر مفهوم سه حرف

ـ   ودن بر ديگر اجزاي كالم مقدم شده است تا به برآمدن دعا از ته دل و نقش خالصـانه ب
كـه فعـل جملـه    » بنـازم «آن براي به اجابت رسيدن تأكيد شود، و سرانجام در بيت آخر 

البته ضرورت جايگاه قافيه، . گرفت مقدم شده است بيت قرار مي است و بايد در انتهاي
  .توجيه پذير اين تقدم مي تواند باشد

  
  رمزگانهاي روايي -7 -6

سي و بررسي متون داستاني بررسـي و  شنا هرچند رمزگانهاي روايي بيشتر در روايت
بسياري از اشعار از . توانند كارآمد باشند شناسيِ شعر نيز مي شوند اما در نشانه تحليل مي
نيـز در  » الفبـاي درد  « غـزل  . كننـد  اي روايي برخوردارند و روايتي را نقل مي درونمايه

عشق است، غمي كـه  مفهوم كلّي آن شعري روايي است، روايتي از انساني كه اسير غم 
نه تنها بشر امروز، بلكه هر انساني در هر زمان و مكـاني بـه آن نيازمنـد اسـت و از آن     
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زده و در عصـري   اين شعر حديث نفس انساني است كه در دنياي ماشين. گريزي ندارد
  .جويد بيزاري مي حقيقي عناصر غيركه تظاهر و نيرنگ، پيروزِ ميدان است از 

رمزگان كنشي اسـت كـه بـا زنجيـرة      ،وايي از نظر روالن بارتيكي از رمزگانهاي ر
. رويدادها سروكار دارد و ديگر، رمزگان معنايي كه منظور از آن معناهاي ضـمني اسـت  

است كه » تراويدن«رويداد  ،كنش مسلّط بر اين شعر )218-217: 1383اسكولز، . ك.ر(
ــي    ــي م ــكلي متجلّ ــه ش ــت ب ــر بي ــود در ه ــي  . ش ــاي كنش ــن رمزگانه ــد ازاي   : عبارتن

مـيم از  . الم. تراويدن الـف  -3تراويدن خون از شب  -2تراويدن الفباي درد از لب  -1
تراويـدن كفـر از    - 6تراويـدن اجابـت از هـر يـارب      -5تراويدن آتش از تب  -4لب 

  . مذهب
يك از كاربردهـاي خـود در ايـن     هرچند فرايندي مادي است اما در هيچ» تراويدن«
صلي خود به كار نرفته است و درواقع به جاي داللت صـريح، داللتـي   در معناي ا ،شعر

معنـايي  » دعـا «نيز در بيت چهارم با تركيب شـدن بـا واژة   » برآمدن«فرايند . ضمني دارد
مصـرع  ( شـوند  اي نيز در اين شعر ديده مي سه فرايند رابطه. ضمني به خود گرفته است
ادي در اين شعر در معناي صـريح خـود   تنها يك فرايند م). اول بيت دوم، سوم و پنجم

در بيت پنجم است و شايد نشانة آن باشـد كـه   » نازيدن«به كار رفته است و آن فرايند  
  .نازد خويش ميعقيدة صراحت به  شاعر به 

رمزگانهـاي فرهنگـي اسـت كـه بـا       ،يكي ديگر از رمزگانهاي روايي از نظـر بـارت  
كارگيري واژگـاني كـه    به. خالق اثر را دريابيمتوانيم عقايد و باورهاي  جستجوي آنها مي

مربوط به قرآن است برآمده از اعتقادات شاعر است و انس او را به اين كتاب آسـماني  
عشقي نيز كه شاعر را گرم هذيان خود كرده اسـت، عشـقي الهـي اسـت     . دهد نشان مي

نزديكي شاعر  اي از شود كه دعاي شاعر با اجابت همراه شود و اين نشانه زيرا سبب مي
در چنـين   .كنـد  صـراحت مـذهب خـود را معرّفـي مـي      با خداست؛ و سرانجام شاعر به

روند و مانند زبـان اسـطوره، بـه     بعضي از كلمات از مقام يك نشانه فراتر مي« غزلهايي 
بينـي خـاص    شوند كه مفهوم و مدلول آنها را تصميم گوينده و جهـان  رمزهايي بدل مي
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 ،1382پورنامـداريان،  ( »كنـد  و بينش و ذهنيت او تعيين مـي  وي و نيز تصميم مخاطب
، به همين دليل است كه رمز، برخالف نشانه، مفهومي كلّي يـا اجتمـاعي و ثابـت    )148

نيست بلكه فردي، لغزان و متغير است، تا آنجاكه ممكن است هر كسي از ظنّ خـويش  
  ) 8، ص1372ستّاري، ( .يار رمز شود

بارت است كه در بخش روالن ديگري از رمزگانهاي مورد نظر نوع  ،رمزگان نمادين
شناسيِ كالم به اين دسته از رمزگانها و مفهوم نمـادين آنهـا    رمزگانهاي مربوط به زيبايي

  .اشاره شد» الفباي درد«در شعر 
  

  گيري نتيجه
. هاي كارآمد در تجزيه و تحليل متون ادبي باشـد  تواند يكي از شيوه شناسي مي نشانه

اي آشـكار همچـون    بيانگر آن است كـه نشـانه  » الفباي درد«شناسانة شعر  وانش نشانهخ
اي  نشـانه » درد« فاين شعر وجود ندارد اما موتيتخلّص براي معرّفي پديدآورندة اثر در 

از  خـود  شاعر براي تأثيرگذاري و زيبايي كـالم . بردن به شاعرِ آن است ضمني براي پي 
آميز، تلميح و مراعـات نظيـر    هاي اغراق همچون نمادها، نشانه شناختي هاي زيبايي نشانه

هاي روابط مفهـومي نيـز بـه ايـن نتيجـه       در بررسي نشانه. گرفته است  در اين شعر بهره
گرفته و بيش از هر   بهره خود آيي در شعر هاي تقابلي و هم رسيم كه شاعر از زنجيره مي

ي     عر از نشانهدر درون ش. آيي استفاده كرده است چيز از هم هاي زمـاني و مكـاني خاصـ
هـاي   از نشـانه . شاعر پـي بـرد  زندگاني توان به عصر  خبري نيست اما از فضاي شعر مي

توان به قالب آن و موسيقي كناري و دروني شعر اشاره كرد كه با  شكلي اين شعر نيز مي
ــد   ــواني دارن ــواي آن همخ ــز    . محت ــعر ني ــتوري ش ــاي دس ــد  -هنجارگريزيه هرچن

هـاي روابـط    بررسـي نشـانه  . اما با محتوا و هدف شعر هماهنگي دارند -شمارند شتانگ
پور با قرآن و آثار عرفاني بـويژه اشـعار    دهد كه ميان اين غزل امين بينامتني نيز نشان مي

كارگيري واژگاني كه مربوط به قرآن است و سـخن   به. روابط بينامتني وجود دارد ،عطّار
همچنين اين شـعر در  . روند هاي فرهنگي اين شعر به شمار ميرمزگان ،از دين و مذهب
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شعري روايي اسـت و عـالوه بـر رمزگانهـاي كنشـي و معنـايي، سـاير         ،مفهوم كلّي آن
  .رمزگانهاي روايي نيز در اين شعر قابل رديابي است

  
  

  ها يادداشت
كـرد ميـان   روي«اين مقاله برگرفته از پايان نامه خانم سهيال فرهنگـي اسـت بـا عنـوان     ** 

هـاي آقـاي دكتـر محمـد كـاظم يوسـف پـور در         كه با راهنمايي» اي در پژوهشهاي ادبي رشته
  .دانشگاه گيالن انجام شده است

  
  ومĤخذ منابع
  كتابها) الف

  .هاي تصويري تا متن، تهران، نشر مركز از نشانه) 1385(، احمدي، بابك -1
  .ان، نشر فرداشناسي مطايبه، اصفه نشانه) 1371(، اخوت، احمد  -2
درآمدي بر سـاختارگرايي در ادبيـات، ترجمـة فرزانـه     ) 1383(، اسكولز، رابرت -3

  .آگاهانتشارات طاهري، تهران، 
  .مرواريدانتشارات گزينة اشعار، تهران، ) 1383(، پور، قيصر امين -4
نقد فرهنگي، ترجمة حميرا مشـيرزاده، تهـران، مركـز    ) 1385(، برگر، آرتور آسا  -5
  ). باز( شناسي اسالم و ايرانباز

ديدار با سيمرغ، تهران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ) 1382(، پورنامداريان، تقي -6
  .مطالعات فرهنگي

نقد ادبي در قرن بيستم، ترجمة مهشيد نونهـالي، تهـران،   ) 1378(، تاديه، ژان ايو -7
  .نيلوفرانتشارت 

شناسـي، ترجمـة مظفـر قهرمـان،      درآمدي بر نشـانه ) 1380(، ماري دينه سن، آنه -8
  .آبادان، نشر پرسش
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  .مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، تهران، نشر مركز) 1372(، ستّاري، جالل -9
فرهنـگ لغـات و اصـطالحات عرفـاني، تهـران،      ) 1370(، سجادي، سـيدجعفر  -10

  .طهوريانتشارات 
  .شناسي كاربردي، تهران، نشر قصه نشانه) 1382(، سجودي، فرزان -11
ابعـاد عرفـاني اسـالم، ترجمـة عبـدالرحيم گـواهي،       ) 1374(، شيمل، آن ماري -12

  .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي
  .سورة مهرانتشارات شناسي، تهران،  درآمدي بر معني) 1383(، صفوي، كورش -13
  .شناسي هنر، تهران، نشر قصه درآمدي بر نشانه) 1382(، ضيمران، محمد -14
الطّيـر، مقدمـه، تصـحيح و     منطـق ) 1385(،  ري، محمـدبن ابـراهيم  عطّار نيشابو -15

  .سخنانتشارات تعليقات دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، 
فردينـان دوسوسـور، ترجمـة كـورش صـفوي، تهـران،       ) 1379(، كالر، جاناتان -16

  .هرمسانتشارات 
  .آگاهانتشارت  شناسي، ترجمة محمد نبوي، تهران، نشانه) 1380(، ير گيرو، پي -17
شناســي نقــد ادبيــات كودكــان، تهــران،  روش) 1378(، محمــدي، محمــدهادي -18

  .سروشانتشارات 
  .شناسي تفسير عرفاني، تهران، نشر ثالث نشانه) 1384(، مشرّف، مريم -19
هاي ادبي معاصر، ترجمـة مهـران    نامة نظريه دانش) 1384(، مكاريك، ايرنا ريما -20

  .آگهانتشارات ي، تهران، مهاجر و محمد نبو
فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات ) 1369(، ياحقّي، محمدجعفر -21

  .فارسي، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي و سروش
  مقاالت) ب
شـناختي سـاختارگراي شـعر زمسـتان      تأويل نشانه«) 1384(انوشيرواني، عليرضا -1

  .20-5، ص 23نهاي خارجي، شمارة ، مجلّة پژوهش زبا»اخوان ثالث
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خبري و ساختار آگاهشي در  يتحليل ساختار مبتدا«) 1384(ساساني، فـرهاد -2
شنـاسي هنـر، بـه اهتمام حميدرضا  انديشي نشانه ، مقاالت دومين هم»متن فيلميك

  . 81-61شعيري، تهران، فرهنگستان هنر، ص 
ـــ -3 ــانه« ) 1385(ــــــــــــــ ــان نش ــيِ زم ــان شناس ــذر زم ــنامة »و گ ، پژوهش

  .64 -46، بهمن و اسفند، ص 1فرهنگستان هنر، سال اول، شمارة 
ها و ويژگيهاي ساختاري دستور زبـان   ترين موتيفمهم«) 1386(گرجي، مصطفي -4
  .85-72، ص122، پياپي 8كتاب ماه ادبيات، شمارة » عشق
در آثار ( اشي معراجشناسي تطبيقي شعر و نقّ نشانه«) 1383(نامورمطلق، بهمن -5

شناسي هنر، به كوشش  انديشي نشانه ، مقاالت اولين هم»)نظامي گنجوي و سلطان محمد
  .177-151فرزان سجودي، تهران، فرهنگستان هنر، ص 

هزارتوي شـهر در هـزارتــوي مـتن؛ يـك بــررسي      « )1384(نجوميان، اميرعلي -6
ا ـه اهتمام حميدرضـ ـر، بـهن شناسي انديشي نشانه ، مقاالت دوميـن هـم»شناختـي نشانـه

  .230-213ر، ص ـرهنگستان هنـران، فـشعيري، ته
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