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Formalistic analysis of the three domains of language, music and aesthetics in
"Arghavan" a poem by Hushang Ebtehaj
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Abstract
Based on the formalism school, the discovery of the beauty of a text, or so-called
"text literacy", is one of the most important issues to be considered in the critique of
a literary work. Focusing on the "text" itself, the theorists of this school try to
discover the causes and factors that turn the ordinary and everyday language into a
poetic language. According to them, using different techniques such as
"defamiliarization", the world of the text can be alienated from the viewpoint of
audiences. In the formalistic approach, the form and content of a literary work are
not independent of each other, rather the content is represented in form; hence, the
content and the theme of a literary work can be comprehended through the study of
the form and structure. "Arghavan" is a brilliant poem with a social theme by
Hushang Ebtehaj who is one of the famous figures of contemporary poetry. The
dominant feelings in this poem are sadness, grief, and regret that, because of the lack
of freedom, are imposed on the heart of the imprisoned poet. But his idealistic mind
craves blowing up for flight and release. In a formalistic and analytical approach, this
research aimed to study the linguistic, musical and aesthetic domains in "Arghavan".
The formalist analysis of this work shows that the artistic techniques used at the three
mentioned domains help to discover hidden aspects beyond the thought and ideas of
the poet. Therefore, going beyond the words, linguistic interpretations, and syntactic
functions in the poem, it was aimed to find answers to the following questions:
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1- How are the grief- and regret-centered emotions of the poet represented in the
form and structure of this poem?
2- How effective are formalist features in the acceptance and durability of
"Arghavan" poem?
3- How can focusing on the form and structure reveal the implicit and latent ideas
in the poem?
This review shows that this literary work has two major characteristics that have a
profound and long-lasting influence on the mind and thought of the audiences that
make the poem acceptable to them. The first one is the use of the communicative
language in the poem which creates an intimate and close relationship between the
poet and the audience. The other characteristic is the focus on the quest for freedom
and the hope to release, which is a pervasive and universal human-social concept.
Accordingly, the poet's ideas and social concerns, as well as his emotional and
personal feelings are intermingled in a coherent manner and properly represented in
the form and structure of the poem, making it a perdurable literary work. In addition,
there are other reasons for the success, attractiveness, and durability of this poem that
can be detected in the three domains of language, music, and aesthetics, which
include:
1. Domain of language: use of lexical terms connoting negative emotions, such as
gleam, wretched, forgetfulness, penetration, pale, prisoner, mourning, and sorrow,
which imply the grief and sadness of the poet, use of the attribute of art instead of the
noun, anomalies in the construction and application of verbs, transposition of the
parts of speech in a sentence, "Archaism", establishment of a variety of semantic
relations, and use of colloquial language.
2. Domain of music: use of heavy and dragged mater consistent with the content
(faeilaton), the artistic use of the accompanying music (bringing rhymes in seven
strings out of the total of ten lines of poetry and applying the row in six cases),
amplifying internal music through the repetition of consonants and vowels
(phonemes), and use of different types of puns.
3. Domain of aesthetics: use of images in balance, consistent with the poet's
feelings, use of metaphors, metaphorical combinations, personification, metaphorical
symbols that make up the dominant part of the poem, use of allusion to avoid explicit
expression of items, use of various rhetorical instruments and verbal and semantic
artifacts such as simile, repetitions, synesthesia, hyperbole, paradox, etc.
Ebtehaj used the mentioned features, and applied formal elements and various
techniques to create an artistic and enduring work called "Arghavan" and he
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succeeded in transferring his emotions and feelings to the audience. Because of these
features, critics place a high value on "Arghavan".
Keywords: Hushang Ebtehaj, Arghavan, Formalism, Language, Music, Aesthetics
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فنون ادبی ،علمی -پژوهشی
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بررسی فرمالیستی شعر «ارغوان» از هوشنگ ابتهاج در سه حوزۀ زبان ،موسیقی و زیباییشناسی
محسن ذوالفقاری ،زهرا موسوی و علی خسروی



چکیده
«ارغوان» شعری درخشان با مضمونی اجتماعی ،سرودۀ هوشنگ ابتهاج از چهرههای مشههور شهعر معا هر نها نیمهانی اسه
عواطف غالب بر انن شعر غم و اندوه و حسرت اس

که فقدان آزادی بر دل شاعرِ دربند مستولی گردانده اسه  ،امها اندنشه

آرمانگرانان او در انتظار دمیدن بحی برای پرواز و رهانی اس
سعی در بررسی شعر ارغوان در سه ساح
نشان میدهد دالنل موفقیّ  ،جذابیّ

زبانی ،موسیقانی و زنبانیشناختی دارد بررسیهای ورتگرفته در انن پهژوهش

و ماندگاری انن شعر در هماهنگی میان کاربرد زبان عاطفی و پراحساس ،وزنِ متناسهب

با محتوا و اعتدال در بهکارگیری فنون بالغ
یرازوی نقد ناقدان وزنن کرده اس
یوانستهاس

انن پژوهش با رونکردی فرمالیسهتی و بها روشهی یحلیلهی

بهونژه استفادۀ هنرمندانه از زبان استعاری اس

ابتهاج با به کهارگیری شهگردهانی در ههر نه

انن عوامل ،شهعر ارغهوان را در

از انهن سهبون ،زبهانی ،آوانهی و ادبهی ،

به گونهای موفق عاطفه و احساس خود را به مخاطب انتقال دهد

کلیدواژهها :فرمالیسم ،هوشنگ ابتهاج ،ارغوان ،زبان ،موسیقی ،زنبانیشناسی
 .1مقدمه
در اوانل قرن بیستم ،شیوها ی جدند در نقد آثار ادبی در روسیه پدند آمهد کهه بعهدها فرمالیسهم  ،هوریگرانی خوانهده شهد
گرانش انن شیوه ،که نوعی نقد بر پان زبانشناسی بود ،بیشتر به خود متن و اثر ادبی ،بییوجه به اجزا و عنا ر بیرونهی مهتن،
بود سرآغاز انن مکتب سال  1914اس

که در انن سال «ونکتور شکلوفسکی» با انتشار رسهال «رسهتاخیز واهه» بیانیه هههور

مکتب فرمالیسم را ادر کرد
پیش از انن یارنخ ،پژوهشهای نقد ادبی در روسیه و در سانر کشورهای اروپانی و آمرنکا ،بهر پانه مبالعهات «بیهرون از
متن» استوار بود در انن رونکردها که از آنها با نام «نقد سنتی» ناد میشود «گونی خود اثر ادبهی در درجه دوم اهمیه
دارد ،نعنی اثر فقط روشنگر زمین آن دوره میشود» ،گورنن و دنگران 38 :1377 ،به طور کلی مییوان گف

نقد سنتی نقدی

مؤلفمحور بود و به مالحظایی چون زمان و مکان ،زندگی و کشف یأثیر حاالت و روحیات مؤلهف در اثهر مهیپرداخه
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک ،اراک ،انران ،مسؤول مکایبات
 استادنار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک  ،اراک ،انران

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک ،اراک ،انران
یارنخ و ول1396/5/18 :

قهرار
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حالی که به اعتقاد منتقدان نو ،بهونژه وریگرانان ،چنانچه نی
درناف

آن نی

درناف

‘نی

نیز میسّر خواهد بود و از همین رهگذر اس
احتمالیِ مؤلف’ واکاوی ساختار متن اس

مؤلف در نشهانهههای موجهود در مهتن انعکهاس نافتهه باشهد،
که مییوان بها یردنهد کمتهری گفه « :شانسهتهیهرنن راه بهرای

نه جس وجو در منابعِ مناقشهپهذنرِ بهرونمتنهی» ،حسهنلهی:1387 ،

 31بنابرانن نظرنات فرمالیس ها بر انن پانه بنا نهاده شد که متن را از جرنانات یارنخی ،سیاسی و اجتماعی و زندگینامههای
جدا میدانستند و به جدانی ادبیات و نقد ادبی از معیارهای خارج از جهان متن معتقد بودند
از برجستهیرنن نظرنهپردازان فرمالیسم مییوان از ونکتور شکلوفسکی نام بهرد مههمیهرنن بخهش نظرنهات شکلوفسهکی،
«آشنانیزدانی» اس

که بعدها با استقبال و یوجه بسیار پژوهشگران روبهرو شد وی نخستین بار در مقال «رستاخیز واهه» انهن

نظرنه را مبرن کرد و سپس در مقال «هنر همچون شگرد» آن را بسط و گسترش داد از دندگاه وی« ،آشنانیزدانهی بهه یمهام
شگردها و فنونی اطالق میشود که مؤلف آنها را آگاهانه به کار میگیرد یا جههان مهتن را بهه چشهم مخاطبهان بیگانهه نمانهد»
،احمدی 48 :1393 ،شکلوفسکی نیز به سانِ دنگر فرمالیس هها ،بهه جهدانی مهتن از یهارنخ معتقهد بهود و هرگونهه یحلیهل
یارنخی -اجتماعی اثر هنری را رد میکرد
از دنگر پانهگذاران برجست انن مکتب رومن ناکوبسن اس
داشتهاس ؛ چنانکه نظرن «ادبی

نظرنات او در رشد و شهکلگیهری فرمالیسهم یهأثیر فراوانهی

متن» او در بین فرمالیس ها بسیار کانون یوجه قرار گرفتهاس

با انن نظرنهه ،درنچههای بهه

روی پژوهشهای بعدی فرمالیس ها گشوده شد و انن زمینه فراهم شد یا ناقدان انن مکتب به چیزی جز خود «مهتن» ننگرنهد
و در انن راه ،زنبانیهای ن

متن ادبی را کشف کنند و در پژوهشهای خود در پی کشف علل و اسبابی بودند که زبان عادیِ

روزمره را که از آن با عنوان زبان خودکار و زبان هنجار ناد میکردند ،به زبان شاعرانه یبدنل میکند به بیهان دنگهر ،بهه دنبهال
علل و عواملی بودند که سبب میشود یا زبان گفتار به زبان ادبی یبدنل شود و انن نقبه همان جانی اس
را مینابد و فرمالیسم نعنی شیوهای علمی برای کشف و بررسی «ادبی

که اثر «ادبی » خود

متن هنری»

با انن حال ،انن نوع نگاه مانع آن نبود که آنها ینها به بررسیهای شکل و فرم بپردازند و محتوا را نادنده بگیرنهد در بهاور
ورتگرانان روسی ،یقابلی میان ورت نا فرم و محتوا وجود ندارد شفیعی کدکنی ،با اشاره به انن باور مینونسهد «محتهوا
همان چیزی اس

که از طرنق ورت به وجود میآند به زبان ساده ،محتوا دارای وجود مستقلی نیس

یها در برابهر هورت

قرار گیرد نا از یرکیب آن محتوا و ورت ،اثر ادبی به وجود آنهد» ،شهفیعی کهدکنی 74 :1391 ،بها یوجهه بهه انهن مسه له،
«خدم

بزرگ فرمالیس ها به مبالعات نقادانه ادبی انن بود که با محوری ساختن جانگاه شهکل در نقهد ادبهی ،ادبیهات را بهه

حوزهای «قائم به ذات» یبدنل کردند و آن را از جانگاهی برخوردار ساختند که یا پهیش از آن زمهان نداشه » ،پاننهده:1388 ،
 44بنا بر دندگاه فرمالیس ها ،شکل در حقیق

یرجمان محتواس

و نقب آغازننِ نقد ورتگرا ،شکلِ شعر اس

«نقد فرمالیستی به معنای بیاعتنانی به محتوا نا حتی ثانویپنداشتن اهمی

بنابرانن

محتوا نیس  ،بلکه فرمالیس ها بهرای راه بهردن بهه

محتوا شیوۀ متفاویی را در پیش میگیرند ،شیوهای که عوامل برونمتنی از یارنخ ،زنهدگینامهه و اماهال آنهها را در یفسهیر مهتن
نامربوط محسوب میکنند» ،همان44 -45 :
نکت دنگر اننکه بررسی آبشخورهای فکری فرمالیسم ،بدون یوجهه بهه آرا و اندنشههههای فردننهان دوسوسهور زبانشهناس
سوئیسی ،نایمام خواهد بود؛ چنانکه طرن مباحث زبانشناسی

چون بحث یمانز میان زبان و گفتار ،بحث همزمانی و درزمانی

و بحث روابط همنشینی و جانشینی از سوی او ،پان بسیاری از مبانی فرمالیسهم گردنهد یها آنجها کهه دو محهور همنشهینی و
جانشینی مبنای نظرنات ناکوبسن در طرن قبب استعاری و مجازی در نظام زبان شد
سوسور معتقد بود که «به لحاظ همزمانی ،هر زبانی را میباند در مقام همین نظام نا سازگان طرن و یو یف نمود و نه در
مقام یودهای از واقعیات و عنا ری که جدا از نکدنگر و خودبسندهاند ههم او اهههار داشه

کهه واحهدها و اجهزای زبهان را
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میباند در نسب

با همدنگر یعرنف نمود و نه به طور مبلق و مسهتقل از نکهدنگر» ،روبینهز 419 -418 :1370 ،انهن نحهوۀ

بررسی و یعرنف واحدهای زبان در نسب
و جانشینی که در ساخ

اریباطشان با همدنگر ،در راستای نکی از دو بُعد بنیادنن زبان نعنی رابب همنشینی

همزمانیِ هر زبانی وجود دارد ،قرار میگیرد ،همان 421 :و بدنن سان یوجه به انهن دو نهوع راببه

همنشینی و جانشینی که در بین واحدهای نظام زبان وجود دارد ،زنربنای بسیاری از مسائل و مباحث مورد یوجه فرمالیس هها
شدهاس
در بحث از ونژگیهای آثار ادبی از دندگاه وریگرانان ،علوی مقدم مینونسد :فرمالیس ها عمدهیرنن ونژگهی نه

اثهر

ادبی را شکل متمانزِ ساختی ،آوانی ،نحوی ،معنانی و در مجموع کارکردهای ادبی آن میدانند آنها ادبیات را نظامی پیچیهده از
شکلهانی معرفی میکنند که مییوان آن را در سبون گوناگون در اریباط با نکدنگر نقد و یحلیل کرد انن سهبون ،از یحلیهلِ
ونژگیهای یصاونر و عنا ر خیالی آغاز میشود ،با نقد و یحلیل نکان

بی ها ادامه مینابد و سرانجام به بحث دربهارۀ نهوع

ادبی اثر میانجامد ،علوی مقدم41: 1377 ،
در انن پژوهش ،نگاه فرمالیستی بر شعر «ارغوان» از هوشنگ ابتهاج متمرکز شهده اسه
چهرههای درخشان شعر معا ر اس

که هم در شعر کالسی

و هم شعر نو در میان همقباران خود ،خوش درخشیده اسه

اگرچه از لحاظ آماری ،یعداد سرودههای او در قالب شعر نو کمتر از اشعار کالسی
مدرن میشناسند «ارغوان» نکی از اشعار نیمانی اوس
اس

ابتههاج ،ه الهف سهانه نکهی از

که از امتیازات ونژهای از جه

اوسه  ،بیشهتر او را شهاعری نهوپرداز و
زبهانی ،آوانهی و یصهونری برخهوردار

و همین امر باعث اعتال و ماندگاری آن شدهاس
بر اساس آنچه رونکرد فرمالیستی انجاب میکند ،نوشتار حاضر ،انن شعر را در سه سبح بررسی میکند؛ در سهبح زبهانی

به یحلیل و بررسی دالل های معنانی واههها ،معانی مستقیم و غیرمستقیم آنها و راببههای موجود در میان واهگان مهیپهردازد
در سبح موسیقانی به وزن شعر ،موسیقی کناری ،قافیه و ردنف  ،موسیقی درونی و یأثیر هرن

از انن عنا ر در القای معنهی

و محتوای اثر یوجه میکند و در سبح زنبانیشناختی ،به آرانههای ادبی و نقش آنها در خلق یصاونر شعری و اریبهاط آنهها بها
سانر عنا ر و نیز با کلیّ

متن میپردازد

 1 1ضرورت ،اهداف و مسائل تحقیق
با یوجه به رواج پژوهشهای فرمالیستی در نقد آثار ادبی در دهههای اخیر ،انن مقاله در نظر دارد با یجزنه و یحلیهل شهعر
«ارغوان» در چشماندازی فرمالیستی ،امتیازات زبانی ،آوانی و زنبانیشناختی انن شعر را که موجب مقبولیّ

و وجاهه

آن در

نظر اهل ذوق شدهاس  ،نشان دهد و فرایر از انن میکوشد یا زمینههای فکری و عاطفی شاعر را در پهس واهههها و یعهابیر و
کارکردهای نحوی انن شعر ،واکاوی کند و پاسخی برای پرسشهای زنر بیابد:
 -1عاطفه مبتنی بر اندوه و حسرت شاعر ،چگونه در ورت و فرم شعر او نمود نافته اس ؟
 -2مؤلفههای فرمالیستی یا چه میزان در مقبولیّ

و ماندگاری شعر ارغوان مؤثر اس ؟

 -3یوجه به فرم و ساختار شعر چگونه ما را به ناگفتههانی نهفته در ببن شعر رهنمون میشود؟
 .2 .1روش تحقیق
در انن پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای ،به روش یو یفی -یحلیلی ،شهعر ارغهوان از دنهدگاه فرمالیسهتی بررسهی و
یجزنه و یحلیل شدهاس
 .3 .1پیشینۀ تحقیق
در روزگار ما ،فرمالیسم نکی از نظرنههای پرکاربرد در حوزه نقد و بررسی آثار ادبهی  -کالسهی

و معا هر -اسه

و یها

کنون کتابها ،پاناننامهها و مقاالت بسیاری در انن زمینه نوشته شده که انن پهژوهش در حهد امکهان از برخهی از آنهها بههره
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گرفتهاس ؛ از جمله پژوهندگان برجست انن مکتب ،محمدرضا شفیعی کدکنی اس

در

شفیعی با بهرهمنهدی از علهم بالغه

انران و نیز با پرداختن به گوشهها نی از نقد سنتی در زبان فارسی و بها یکیهه بهر ا هول فرمالیسهم روسهی ،عقانهد و نظرنهات
منسجمی پیرامون مکتب فرمالیسم ارائه کرده اس

عالوه بر طرن مباحای پراکنده از انن مکتب در کتاب ور خیهال در شهعر

فارسی  1349،مجموع آرا و نظرنات وی را در باب فرمالیسم در دو کتاب موسیقی شعر  1370،و رستاخیز کلمات 1391،
مییوان جس

در حقیق

جانمان سخنان وی یقرنباً همان مباحای اسه

کهه هوریگرانان روسهی بههونهژه شکلوفسهکی و

ناکوبسن مبرن کردهاند یأثیر سخنان انن دو را در آرا و گفتههای شفیعی در کتاب رستاخیز کلمات به وضون بیشتر مییهوان
دند؛ چنانکه نام انن اثر نیز برگرفته از مقال «رستاخیز کلمه» شکلوفسکی اس
از دنگر پژوهشگرانی که در زمینه فرمالیسم احبِنظرند ،مییوان از کورش فوی نام برد که در کتهاب خهود بهه نهام از
زبانشناسی به ادبیات ،جلد اول در  1371و جلد دوم در  ،1380مباحث فرمالیستی را با یوجه به رونکهرد زبانشناسهی
کرده اس

دنبهال

همچنین حسین پاننده در بخشی از کتاب نقد ادبی و دموکراسی  1388،و نیز در یألیف و یرجمه مقهاالت متعهدد

به انن رونکرد پرداخته اس

سیروس شمیسا نیز در کتابهای خود از جمله نقد ادبی  ، 1391،نگهاهی بهه سههراب سهپهری

 ، 1373،نگاهی به فروغ فرخزاد  1374،و مقاالت متعدد به حوزۀ نقد فرمالیستی راه نافته اس

در انهن زمینهه مهییهوان بهه

کتابهای دنگری از جمله نقد ادبی ،نظرنههای ادبی و کاربرد آنها در ادبیهات فارسهی ،یسهلیمی 1388 ،و آنهین هوریگری:
یأملی در فرمالیسم و کاربرد آن در شعر معا ر انران ،طاوسی 1391 ،اشاره کرد پانهاننامههههای زنهادی ههم در زمینهه نقهد

فرمالیستی آثار ادبی یألیف شده که از آن جمله مهییهوان فرمالیسهم در شهعر شهفیعی کهدکنی ،آلبهوغبیش ، 1382 ،واکهاوی
غزلهای سیمین بهبهانی بر اساس نظرنه فرمالیسم ،رنجبری ، 1393 ،بررسی اشعار شهید احمهد زارعهی از دنهدگاه فرمالیسهم
،مالنی 1394 ،را نام برد و مقاالت متعددی که ذکر آنها موجب اطال کالم میشود
در زمینه نقد و بررسی اشعار ابتهاج با رونکرد فرمالیستی ،یا کنون پژوهشهای درخور یوجهی ورت گرفتهاسه

کهه از

آن جمله مییوان به کتاب های در زالل شعر ،عابدی ، 1386 ،در کوچهسار شب  ،ور خیال در شهعر امیرهوشهنگ ابتههاج –
سانه ،ربیعزاده ، 1390 ،پاناننام بررسی و یحلیل بالغی غزلهای هوشنگ ابتهاج ،اثنیعشری 1389 ،و مقالهههای «بررسهی
ساختار وری زبان غزلهای هوشنگ ابتهاج» ،جعفری 1385 ،و «یحلیهل و بررسهی سهمبلههای اجتمهاعی در سهرودهههای
امیرهوشنگ ابتهاج» ،محمدی و کولیوند ، 1390 ،اشاره کرد اما اثری که در آن منحصراً شعر «ارغوان» نقهد شهدهاسه  ،مقاله
«بررسی نشانهشناسی ساختارگرای شعر ارغوان» هوشنگ ابتهاج ،حسینی معصوم و آزموده 1391 ،اس
نشانههای مختلف متنی شعر از جمله زنبانیشناسی ،خالق اثر ،زمان و مکان و

که به یجزنه و یحلیل

اختصاص دارد

 .2ارغوان
در انن بخش ،نخس

فضای فکری و عاطف حاکم بر شعر ارغوان ،ارزنابی و در ادامه با یوجه به مؤلفههای فرمالیستی ،یجزنهه

و یحلیل میشود:
 .1 .2محتوای شعر (سطح فکری)
بدون ش

زنبانی شعر محصول زنبهانی واحهدهای سهاختاری آن اعهم از روسهاخ

ساختاری شعر در بخش روساخ

و هرفسهاخ

اسه

«واحهدهای

آن عبارت از زبان ،آواها ،واهگان ،یرکیهبهها ،هورتههای نحهوی موسهیقی ،موسهیقی

بیرونی ،کناری ،درونی ،معنوی و ور خیال اس

و در بخش هرفساخ

نعنی آنچه مربوط به محتوا نا درونه شهعر اسه

شامل واحدهای عاطفه ،اندنشهای که عاطفه را شکل میدهد و همچنین موضوع نا پیام نها آنچهه در ادبیهات کالسهی

یحه

عنوان معنی شعر مبرن اس  ،میشود»  ،هبا 93 :1384 ،در شعر ارغوان ،یوانانی و هنرمنهدی شهاعر ،زنبهانی روسهاخ

و

بررسی فرمالیستی شعر «ارغوان» از هوشنگ ابتهاج در سه حوزۀ زبان ،موسیقی و زنبانیشناسی 35 /

هرفساخ

شعر را به نحو یحسینبرانگیزی در نگاه مخاطب پدند آوردهاس

ابتهاج شاعری متعهد و حساس اس
بسیاری از انسانهای دربند اس

و با یجرب یلخی که از زندان دارد حهس غهم و انهدوه و ناامیهدی خهود را کهه مشهترک بها

به شعری که جوالنگاه احساس اوس

میکشاند و از انن رو کالمهش در دل مخاطهب مهینشهیند و

عواطف و احساسات او را برمیانگیزد وجه دنگر یأثیرپذنری مخاطب از شعر ابتهاج آن اسه

کهه او در اغلهب شهعرهانش از زبهان

یخاطب استفاده میکند انن ونژگی باعث میشود خوانندۀ شعر ،خود را در جانگاه مخاطبِ شاعر قرار دهد و فا له میهان او و شهاعر
کمتر شود و در نتیجه بیان میمی و فضای عاطفی یقون
انسانی دردمند و داغدار اس

که درد او فردی نیس

گردد به طور کلی ،مهییهوان گفه

بلکه از نوع دردی بشری و فراگیر اس

یصهونر ابتههاج در ارغهوان ،یصهونر
اندوه اسهارت و حسهرت آزادی اسه

که به عنوان مضمونی جهانشمول در زبان هنری و عادتزدای شعر ،در منِ شاعر یبلور نافته اس
شعر ارغوان متشکل از ده بند اس ؛ بند اول آن با منادا قرار دادن ارغوان و پرسش از او آغاز میشهود شهاعر در انهن بنهد
عصاره و چکیدۀ یمام شعر را گنجانده اس

شعر با لحنی پرافسوس و غمناک و از سر درد و حسرت در بندهای بعدی ادامهه

مینابد و در چهار بند پانانی با خواهش و التماسی که البته در پس خود ،امید و انتظار شاعر را نهفته دارد ،به پانهان مهیرسهد
کهه شهاعر میهان یعهداد بنهدها در یو هیف خهود و «شهاخ ههم خهون

نکت قابلیوجه وجود معادل زنبا و هنرمندانهای اس

جدامانده» وجودش  -ارغوان  -برقرار میکند شعر در ده بند سروده شده اس ؛ از انن ده بند ،شاعر بند نخس

و ششم را به

طرن پرسش از ارغوان اختصاص میدهد بعد از پرسش بند آغازنن ،در چهار بند حال خود را و ف میکند و بعد از پرسش
بند ششم ،در چهار بند پانانی به طرن درخواس
وجود ارغوان کم از وجود خود شاعر نیس

خود از ارغوان میپردازد انهن نشهان از آن دارد کهه در نظهر شهاعر اهمیه

و چنانکه خود ،در شعرش اههار داشته جزئی از وجهود اوسه

«شاخ همخون جدا مانده» اوس  ،بیگمان میبانس
عاطف غالب بر انن شعر ،غم و اندوه و حسرت اس
فراموشی ،رخنه ،رنگ رخ باخته ،دالل

و چهون ارغهوان

نیمی از شعرش را به یو یف او اختصاص میداد
و کاربرد واهگانی بها بهار عهاطفی منفهی همچهون کورسهو ،رنجهور،

بر حزن و اندوه شاعر دارند شاعر که در ینگنای دنوار زندان گرفتار شده اس  ،خهود

را بیرون از دنیا ،در گوشهای میبیند که آسمانی بر سر ندارد و فضای آن ،چنان عر ه را ینگ کرده که حتی نفهسکشهیدن بهر
وی دشوار شده اس
خود ،از عنا ر طبیعی چون آسمان ،آفتاب ،بهار ،هوا ،بح و استفاده میکنهد و انهدوه

او برای یو یف نمادنن وضعی

روحی و غمزدگی و یحسّر خود را در محروم ماندن از انن عنا ر نشان میدهد:

آسمانی به سرم نیس

 /از بهاران خبرم نیس

 /آفتابی هم

در انن شعر ،واهۀ «خون» به فراخور محتوا ،چه به ورت مجزا و در یصونرسازیهها و چهه در اریبهاط بها کلیّه
جانگاه مفهومیِ ونژهای دارد و یکرار انن واهه در یرکیبایی از نوع اسم نا ف

شهعر،

مشتق و مرکهب نظیهر ههمخهون ،خهونآلهود،

خونبار نا یرکیبهای و فی و اضافی نظیر خون پرستوها ،پنج خونین و خوش خون ،یداعیگر مفههوم مبهارزه و حماسههای
اس

در راه نیل به آرمانهای شاعر که رسیدن به آن آرمانها نیازمند خونهای بسیار اس

،جان گلرنگ و گلگون ،بیرق گلگون نیز با یصوری عمومی که مبنی بر دالل

عالوه بر انهن ،دو هف

معنانی انن واهگان به رنهگ سهرخ در اذههان

دارد ،نقش واهۀ خون را در انجاد فضانی آکنده از درد و زخم و عصیان و مبارزه پررنگیر کرده اس
با رنگ سرخ ،در انن شعر متناسب با محتوا و در جه
رفته اس

رنگ سیاه اس

آه انن سخ

که ن

گلرنهگ

رنگ دنگری که همسهو

به یصونر کشیدن فضای فکری و القای حس ناامیهدی شهاعر بهه کهار

بار در یو یف دنوار زندان جانگزنن آن شده اس :

سیاه  /آنچنان نزدن

اس

 /که چو برمیکشم از سینه نفس  /نفسم را برمیگرداند

چنانکه در چندنن جای دنگر ،کاربرد واهگانی چون هلمانی ،عزا ،سوختگان و داغ ،باز یداعیگر همان رنگ سیاه و بیهانگر
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فضای ییره و یار و حس ناامیدی شاعر هستند ،که به مدد آنها فضای فکری شاعر به خواننده نموده شده اس

و حسی ییهره و

یار به ذهن مخاطب متبادر میشود
اکنون شعر را با رونکردهای سهگانه زبانی ،آوانی و زنبانیشناختی یحلیل میکنیم
 .3رویکرد زبانی
که بخشی بزرگی از آن به یحلیل مؤلفههای زبانی اثر مربهوط

محور بررسیهای ورتگرانان ،شکل و ساختار اثر هنری اس

میشود «فرمالیس ها به جای یالش برای روانشناسی نونسنده نا خواننده میکوشند متن شعر را ،به منزل سهاختاری عینهی و
متشکل از واهه موشکافانه یحلیل کنند یا به معنای آن برسند معنا و ساختار و ورت در شعر چنان با نکدنگر درمیآمیزند و
چنان متقابالً در نکدنگر یأثیر میگذارند که نمییوان انن عنا ر را از هم متمانز کهرد» ،پاننهده 46 :1388 ،بنهابرانن بررسهی
ونژگیهای ن

اثر در سبح زبانی ،گذرگاهی برای رسیدن به محتوا و یفسیر متن اس

در شعر ارغوان ،عنصر مرکزی در ساختار زبانی ،واهۀ «ارغوان» اس

که مورد خبهاب شهاعر قهرار گرفتهه اسه

عنا ر سخن در پیوند و هماهنگی با آن ،دارای معنا و انسجام میشوند در کارکرد ارجاعی ،ارغوان نوعی درخ
فصل بهار میروند مقاوم

آن در برابر خشکی بینظیر اس

بودن و قدرت داشتن از ونژگیهای آن اس

اس

که در

و به نور فراوان نیاز دارد و در کهارکرد ضهمنی ،مقاومه  ،قهوی

ارغوان در یناسبی که با دنگر عنا ر طبیعی شعر چون شب ،بح ،آفتاب ،شهمع

و بهار برقرار کرده ونژگیهای فکری شاعر را نمانان ساخته اس
دنیای پیرامون خود اوس

و دنگهر

«انن واههها برآمده از نگرش و نوع نگاه پدندآورندۀ اثر بهه

سانه در انن شعر رخدادهای طبیعی را به ورت نمادهانی به کار میگیرد که بدون یردند به وقانع

روز اشاره دارند» ،حسینی معصوم و آزموده 27 :1391 ،اکنون به مختصات زبانی انن شعر اشاره میشود
 .1 .3کاربرد صفت هنری به جای موصوف
کاربرد ف

هنری به جای مو وف ،نوعی برجستهسازی اس

که موجب یأکید بر ف

و افزانش یوجه مخاطب به آن

میشود شمیسا به نقل از شکلوفسکی انن یرفند هنرمندانه را چنین معرفی میکند «نکی از طرق آشنانیزدانی انهن اسه
اسم اشیاء را نبرنم بلکه آنها را به نحوی یو یف کنیم که گونی نخستین بار اس

آه ،انن سخ
«سخ

سیاه  /آنچنان نزدن

سیاه» ف

اس

کهه

که میبینیم» ،شمیسا: 188 :1391 ،

 /که چو برمیکشم از سینه نفس  /نفسم را برمیگرداند

هنری جانشین مو وف و هممرجع با دنوار اس

 .2 .3فراهنجاری در ساخت و کاربرد فعل

بامدادان که کبویرها  /بر لب پنجرۀ باز سحر غلغله میآغازند
کاربرد نامتعارف فعل «میآغازند» موجب برجستگی کالم شده اس
 .3. 3جابهجایی ارکان جمله
در انن کاربرد که مییوان آن را در دسته فراهنجاریهای نحوی قرار داد ،شاعر با عدول از قواعد نحوی زبان معیار ،مسهند
را مقدم بر نهاد آورده و آن را برجسته کرده اس ؛ عالوه بر انن ،برجستگی انن واهه را با یقابل معنانی بین «آفتابی» و «گرفتهه»
قوت بخشیده اس

آسمانِ یو چه رنگ اس

امروز ؟  /آفتابیس

هوا؟  /نا گرفتهس

هنوز؟

 .4 .3باستانگرایی
باستانگرانی نا آرکائیسم نیز ابزاری اس

در جه

یقون

جنب شاعرانگی کالم «شهاعر مهییوانهد از گونه زمهانی زبهان

هنجار بگرنزد و ورتهانی را به کار ببرد که پیشتر در زبان متداول بودهاند و امروز دنگهر واهگهان نها سهاخ ههای نحهوی
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مردهاند»  ،فوی 54/1 :1373 ،در انن شعر ،کاربرد حرف اضاف «اندرنن» به جای «در» و بهکارگیری اسم «بیهرق» در معنهای
«پرچم» که در زبان امروز متداول نیستند ،از موارد آرکائیسم اس

اندرنن گوش خاموش فراموششده  /کز دم سردش هر شمعی خاموش شده
ارغوان ،بیرق گلگون بهار!  /یو برافراشته باش
 .5 .3برقراری انواع روابط معنایی
فرمالیس ها به انواع روابط معنانی بین واهگان معتقدند از نگاه اننان برقراری راببههای معنانی نظیر هممعنانی نا یهرادف،
جزءوارگی نا یضمن ،یقابل معنانی نا یضاد  ،همآنی نا یناسب ) ،(collocationدر انجاد انسجام متن یأثیر بههسهزانی دارد و
حا ل آن را نوعی برجستهسازی مییوان شمرد در انن شعر نیز انواع روابط معنانی بهه گونههای چشهمگیهر دنهده مهیشهود؛
چنانکه رابب میان جف واهگان «بامدادان و سحر»« ،آفتاب و خورشید» یرادف ،رابب بین «آفتابی و گرفته» یضاد و بین «شهاخه
و ارغوان» یضمن اس

و شبکه همآنی نا رابب یناسب میان واهگان «آسمان ،آفتهابی ،گرفتهه /کورسهو ،شهب ،چهراغ /شهمع ،

خاموش ،دم سرد /بهار ،پرستو /بح ،خورشید /بیرق ،برافراشته /کبویر و پرواز» برقرار اس
 .6 .3کاربرد زبان محاوره
از نظر فرمالیس ها شاعر مییواند با استفاده از واهگان زبان محاوره نوعی آشنانیزدانی در سخن خهونش انجهاد کنهد بهه
عباریی «استفاده از واههها نا ساخ های نحوی گون گفتاری در آنچه به هنگام استفاده از گون نوشتاری زبان خودکار متهداول
اس  ،مییواند نوعی برجستهسازی پدند آورَد»  ،فوی 82/2 :1383 ،ینها میزان استعداد شاعرانگی شاعر اسه

کهه آن واهۀ

گفتاری را به واههای هنری یبدنل میکند

آسمانی به سرم نیس

 /از بهاران خبرم نیس

 .4رویکرد موسیقایی
 .1 .4موسیقی بیرونی (وزن)
زبان و ساخ های زبانی بستر انجاد موسیقی هستند از سونی نقش موسیقی در انجاد انسجام در شهعر ،برکسهی پوشهیده نیسه
شفیعی کدکنی میگوند «در شعر ،موسیقی فرمانروای ا لی اس
 342 :1391همچنین وی یا آن اندازه ب ه اهمی

و در شعر معنی از موسیقی یبعیّه

مهیکنهد» ،شهفیعی کهدکنی،

موسیقی شعر یوجهه دارد کهه انسهجام را همهاهنگی اجهزای سهخن در یرکیهب

موسیقانی نا معنانی میداند ،شفیعی کدکنی 374 :1370 ،بنابرانن در پژوهشههای ادبهی نمهییهوان عامهل موسهیقیانی را نادنهده
گرف

شعر موفق و ماندگار شعری اس

که یمام اجزا و عنا ر یشکیلدهندۀ آن با نکهدنگر یناسهب و همهاهنگی داشهته باشهند؛

ازجمله وزن که باند با درونمانه و محتوای شعر سازگار باشد «اگر شعری در وزن مناسب و دقیق خود شهکل بگیهرد ،بههخهوبی
مییواند نشانگر عواطف رقیق شاعر باشد و یأثیری شگرف در ذهن خواننده دارد؛ زنرا هیجان و عاطفه و احساسهی را کهه شهاعر
در سرودن شعر داشته در خواننده زنده میکند» ،وحیدنان کامیار 22 :1383 ،سانه در شهعرهانش وزن را هماهنهگ بها محتهوای
احساسی آن به کار میبرد؛ به گونهای که موسیقی شعرش برانگیزانندۀ احساس مخاطب در همسونی با حس شاعر اس
وزن شعر ارغوان در بحر رمل ،فاعالین اس
آرام و لحن آنها کشیده و سنگین اس
غالب بر شعر ،غم و اندوه اس

که نکی از اوزان جونباری محسوب میشود اوزان جونبهاری نهرم ،مالنهم،

و برای بیان مضامین اجتماعی و انسانی مناسب اس

از آن جهانی کهه عنصهر عهاطفی

که در بندهای پانانی به آرامی رگههانی از امیدواری نیز بدان راه مینابد؛ انن هر دو از حاالت

لبیف عاطفی شاعرند که در انن وزن ،به بهترنن نحوی نمانانده شده اس
 .2 .4موسیقی کناری (قافیه و ردیف)
قافیه نقش مؤثری در یقون

موسیقی شعر دارد و اگرچه «از لحاظ انجاد موسیقی در مریب پس از وزن قرار میگیرد اما در
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ساح

زنبانیشناسی شعر ،نقشی فرایر از وزن انفا دارد» ،عمرانپور 124 :1383 ،قافیه و ردنف در شعر نو ،جانگاه ثابه

معینی ندارند و از قید محدودن های شعر کالسی

و

آزادند کلمات همقافیه و هموزن معموالً در آخر مصرعهها نها پهارهههای

شعر میآنند و در واقع جانی که شاعر الزم و مناسب ببیند شعرش را مزنّن به قافیه و ردنف میکند از سوی دنگهر ،قافیهه نهه
ینها «شاعر را وامیدارد که درس یر بیندنشد و مکنونات خونش را دقیقیر بیان کند» ،ول  81 :1382 ،بلکه «ینهها جانگهاهی
که شاعر سهمی برای اندنشیدن خواننده هم قائل میشود و به او اجازِۀ سهیم شهدن در سهاخ

اس

معهانی بیهرون از معنهی

واهههای شعر را میدهد»  ،هبا99 :1384 ،
در هف

بند از ده بند انن شعر ،قافیه به کار رفته اس

قافیه در انن شعر از نظم خا ی پیروی نمیکند و به طور پراکنهده

در پانان برخی از سبرهای هر بند قرار گرفته اس

 امروز ،هنوز :آسمان یو چه رنگ اس -سرم ،خبرم :آسمانی به سرم نیس

امروز ؟  /آفتابیس

هوا؟ /نا گرفتهس

هنوز؟

 /از بهاران خبرم نیس

 هلمانی ،زندانی :قصه پرداز شب هلمانیس -باخته و نینداخته :هر چه با من اننجاس

 /نفسم میگیرد  /که هوا هم اننجا زندانیس
 /آفتابی هرگز  /گوش چشمی هم  /بر فراموشی انهن

 /رنگ رخ باخته اس

دخمه نینداخته اس
 فراموش ،خاموش :اندرنن گوش خاموش فراموششده  /کز دم سردش هر شمعی خاموش شده -آنجا ،ینها :ارغوانم آنجاس

 /ارغوانم ینهاس

 برافراشته ،داشته :ارغوان ،بیرق گلگون بهار!  /یو برافراشته باش  /شعر خونبار منی  /ناد رنگهین رفیقهانم را  /بهر زبهانداشته باش
 ناخوانده ،جدامانده :یو بخوان نغمه ناخواندۀ من  /ارغوان ،شاخ هم خون جدا ماندۀ من!چنانکه میبینیم قافی انن شعر از نوع قافی مردّف اس

اگر قافی کناری همراه با ردنف باشد ،قافیه مردّف نامیده میشهود

ردنف نیز همچون قافیه در پدندآمدن یناسب آوانی شعر مؤثر اس
،نیس  ،اس  ،شده ،باش و در ن

ردنهف در شهعر ارغهوان در پهن مهورد از افعهال رببهی

مورد ضمیر ،من اس

از جمله کارکردهای زنبانیشناسی قافیه ،عالوه بر یقون

جنب موسیقانی شعر ،مییوان بهه ابهزاری بهرای القهای معهانی و

مقا د موردنظر شاعر اشاره کرد؛ چنانکه شاعر با قافیه قهراردادن واهگهان کلیهدی شهعرش آنهها را در ییهررس نگهاه و یوجهه
مخاطبان قرار داده و به انن یرییب باعث برجستگی انن واهگان و مفاهیم آنان شدهاس
هر ن

پورنامدارنان معتقد اس

از انواع موسیقی شعر با ینوعی که از نظر یرکیب هجاها و افاعیل عروضی دارند و مییوانند بیانگر ن

عواطف باشند ،بلکه «حروف و کلمات و یرکیبات نیز مییوانند خا ی

ن

که نهه ینهها
نا چند نهوع از

وزن را یشدند نا یعدنل کنند و حتی گاهی آن را

به کلی یغییر دهند» ،پورنامدارنان366 :1374 ،و 367پورنامدارنان در ادامه انن مبلب بهه دو شهعر ههموزن از حهاف اشهاره
میکند که مصادنقی برای یأثیر قافیه و ردنف در یغییر آهنگ وزن در جه
گرف

در شعر ارغوان ،عالوه بر وزن آرام و نکنواخ

هماهنگی با عاطفه هستند بنابرانن مییوان نتیجهه

فاعالین ،قافیه قراردادن واهگانی با بار عهاطفی منفهی چهون هلمهانی و

زندانی ،باخته و نینداخته ،فراموش و خاموش ،آنجا و ینها ،ناخوانده و جدامانده نیز در القهای حهس غهم و انهدوه و ناامیهدی
شاعر مؤثر اس
 .3 .4موسیقی درونی
یکرار ام ها و مصوتها در شعر نوعی موسیقی انجاد میکند که بهه آن موسهیقی درونهی گفتهه مهیشهود «هرکهدام از
جلوههای ینوع و یکرار ،در نظام آواها ،که از مقول موسیقی بیرونی ،عروضی و کناری ،قافیه نباشد در حهوزۀ مفههومی انهن
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نوع موسیقی قرار میگیرد؛ نعنی مجموعه هماهنگیهانی که از رهگذر وحدت نا یشابه نا یضهاد هام هها و مصهوتهها در
شعر پدند میآند ،جلوههای انن نوع موسیقی اس

کلمات ن

و اگر بخواهیم از انواع شناخت آن نام ببرنم انواع جنهاسهها را

باند ذکر کرد و نیز باند نادآور شونم که انن قلمرو موسیقیِ شعر ،مهمیرنن قلمرو موسیقی اس

و استواری و انسجام و مبهانی

جمالشناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی ،در همین نوع از موسیقی نهفته اس » ،شفیعی کدکنی392 :1370 ،
 .1 .3 .4تکرار واج (صامتها و مصوتها)
یکرار ام ها و مصوتها در وریی که با محتوا و عاطف شعر هماهنگ باشهد ،در القهای معهانی و مفهاهیم و احسهاس
شاعر به مخاطب بسیار مؤثر اس
نافته اس

ارغوان از نظر موسیقی درونی با یکرار ام ها و مصوتها ،واههها و جنهاسهها یقونه

نمونههانی از یکرار واج که در یقون

 -یکرار ام

موسیقی درونی شعر مؤثرند:

«ش»  :من در انن گوش ِ خاموشِ فراموششده  /کز دمِ سردش هر شمعی خاموش شده

 -یکرار مصوت بلند «آ»  :یکرار پیاپی انن مصوت ،حال

ارغوان! انن چه رازی س
 -یکرار ام

حزن و اندوه و آه و افسوس شاعر را به مخاطب انتقال میدهد

که هر بار بهار  /با عزای دل ما میآند

«د»  :هر دم از دنده فرومیرنزد

 یکرار مصوت کویاه ههِ ،نقشنمای اضافه  :ارغوان شاخ همخونِ جداماندۀ من -یکرار ام

«ر» و «پ»  :جان گلرنگ مرا  /بر سر دس

بگیر  /به یماشا گه پهرواز ببهر آه ،بشهتاب کهه ههمپهروازان /

نگران غم هم پروازند
 -یکرار ام

«ن»  :یو بخوان نغم ناخواندۀ من /ارغوان ،شاخ همخون جداماندۀ من!

شاعر با یکرار ام

«ن» گونی میخواهد حال

بهتر نشهان دههد ،بههونهژه آنکهه قافیهه

روحی خود را که ناامیدی اس

،ناخوانده و جدامانده در انن دو سبر بار عاطفی منفی را القا میکند نکت دنگر اننکه با آوردن ضمیر «یو» در آغاز سهبر اول
از انن بند که مرجع آن ،ارغوان هم پیش از خود و هم پس از خود آمده اس

و نیز «من» در پانان هر دو سبر بر انهن معنهی

یأکید میکند که دنگر امیدی به خود ندارد و اندک امید باقیمانده به ارغوان اسه
واهگان «یو» و «ارغوان» را در ابتدای دو سبر قرار میدهد یا اولون

کهه ادامههدهنهدۀ راههش باشهد ،از انهن رو

و یقدم او را بر خود به نمانش بگذارد

 .2 .3 .4جناس
انواع جناس نیز به دلیل اشتراک دو واهه در ام ها و مصوتها مییواند در یقون

موسیقی کالم و به یبهع آن اثربخشهی

و القای معانی و مفاهیم و احساس شاعر مؤثر باشد دو نوع جناس به کار رفته در انن شعر عبارتاند از:

 جناس افزانشی ،بار ،بهار  :انن چه رازی اس -جناس یام ،دَم :

که هر بار بهار  /با عزای دل ما میآند

کز دم سردش هر شمعی خاموششده ،دم در معنای نَفَس و

هر دم از دنهده فرومهیرنهزد ،دم در

معنای لحظه
 .5رویکرد زیباییشناختی
علمای بالغ

نونان کاربرد ناعات ادبی را انحراف از زبان عادی یعرنف کردهاند انن کار سبب انجاد زبان هنری میشهود و

زبان هنری به خلق اثر هنری میانجامد خروج از زبان عادی و خودکار همان اس
یعبیر میشود «انن عادتشکنی و ضدن

که در نزد فرمالیس ها به «آشهنانیزادنهی»

با قوانین هنری ،از نظر فرمالیس ها گوهر ا لی و پاندار هنر اس

درک اثر هنهری

نیز جز به ناری آنچه ناکوبسن نظمشکنی نظم خوانده اس  ،امکان ندارد» ،احمدی49 :1393 ،
فرمالیس ها ناعات ادبی را اریباط کلمات با هم در دو محور همنشینی و جانشینی میدانند بر انن اساس ،از نظهر آنهان
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انحرافات از نُرم که سبب انجاد هنرسازههای شعری میشود دو دستهاند؛ دستهای از انن انحرافهای زبهانی هورت و برونه
زبان را برجسته میسازند که آرانههای لفظی و نانع بدنعی هستند انن آرانهها زبان را در سبح سهاخ

آوانهی و در سهبح

همنشینی واهگان برجسته میکنند؛ مانند انواع یشیبه ،انواع جناس ،سجع ،اعنات ،واجآرانی و یکرار دست دنگری از آرانهها بهه
ساخ

معنانی و درون زبان مریبطاند و با حوزۀ اندنشه سروکار دارند و به نانع معنوی معروفاند انن دسته آرانهها معنهای

عادی واهه را یغییر میدهند و معنی نا معانی دنگری را بر واهه حمل میکنند انن گروه از آرانهها در محور جانشهینی واهگهان
خود را نشان میدهند و آرانههانی همچون استعاره و مجاز و حسآمیزی را شامل میشوند
بر اساس آنچه گفته شد ،به نظرن ناکوبسهن در اهمیه

یشهبیه ،مجهاز و اسهتعاره مهیرسهیم وی یشهبیهات را در محهور

همنشینی و استعارهها و مجازها را در محور جانشنی قرار میدهد یحلیل استعاره و مجاز در رونکردههای فرمالیسهتی اهمیه
بسیاری دارد و فرمالیس ها انن عنا ر را از عنا ر برجستهساز زبان ادبی میدانند و با نگاهی دقیهقیهر بهه بررسهی و یحلیهل
استعاره و مجاز میپردازند از ن

سو ،استعارهها و مجازهای هر شعری همواره بار اندنشه و احسهاس و یخیهل شهاعر را بهر

دوش میکشند و انتقال معنا و مفهوم را به عهده دارند و از سهوی دنگهر یصونرسهازیههای اسهتعاری و مجهازی در انجهاد و
یقون

زنبانیشناختی شعر بسیار مؤثرند

در شعر ارغوان ،یصاونر و ناعات ادبی ،از ا لییرنن عنا ر انتقال احساس و عاطف شاعر بهه شهمار مهیرونهد مهارک
شورر معتقد اس

« نع

ینها وسیلهای اس

و نهانتاً برای ارزنابی آن در دس

دارد» ،گورنن و دنگران 98 :1377 ،بنابرانن «یصونرهای شعری به همراهی عنا هر دنگهر

شعر باند خواننده را یا آنجا که ممکن اس
اس

یجربه کند و یح

که ،ن

نونسنده برای کشف ،بازنافتن ،و گسترش موضوع و القای معنهای آن

در فضای یجربه روحی شاعر قرار دهد یا بتواند یجربههای را کهه خهاص دنگهری

یأثیر قرار گیرد» ،پورنامدارنان158 :1374 ،

در انن شعر ،چنانکه زبان ساده و روان ابتهاج انجاب میکند ،مخاطب با ازدحام یصاونر و انبوهی فضهاهای ناشهی از یصهاونر
پیچیده و درهم مواجه نمیشود ،بلکه یصونرها در حد یعادل ،بهجا و متناسب با احساس شاعر به کهار رفتههانهد؛ بهه گونههای کهه
حس اندوه و حسرت شاعر به یمامی با یو یف دو فضا و دو دنیای درون و بیرون از زندان به خواننده منتقل میشهود «اعتهدالی
که سانه در انتخاب فرمها و به کار گرفتن وسانل زنبانی و یأثیر ،مال وزن و قافیهه و هنانع بهدنعی و غیهره رعانه
آشنانی و یسلط او به گنجینههای پیشینه ،شعر او را با زربف

مهیکنهد و

و بلورنن در ذوقها میگستراند» ،اخوان ثالث466 :1374 ،

محتوا و بار عاطفی انن شعر با یو یفات و یصاونر ساده ،گونا ،بیابهام و در عین حال یازه و متفاوت با دنگران ،به یمامی
به خواننده منتقل میشود و او را یح

یأثیر قرار میدهد؛ برای نمونه ،شاعر به جای آنکه مسهتقیماً واهۀ زنهدان را در شهعرش

بیاورد ،آن را یو یف می کند یا با برجستهساختن آن با فات هنری و زبان استعاری ،نظیهر «انهن گوشهه کهه از دنیها بیهرون
اس

»« ،انن دخمه»« ،انن گوش خاموش فراموششده» و «درّۀ غم» ،احساسات درونی و حاالت روحهی خهود را بهه طهور

مؤثر به مخاطب القا کند آرانههای شاخصی که جنب هنری و زنبانیشناختی شعر را یقون

کرده اس

در ادامه ذکر میشود

 .1 .5استعاره
چنانکه گفتیم ناکوبسن به بحث استعاره یوجهی بسهیار دارد وی اسهتعارههها را محصهول محهور جانشهینی کهالم و آن را
مجازی به عالق مشابه
کم

میداند از نگاه فرمالیس ها استعاره هنرییرنن و ا لییرنن ابزار و هنرسازهای اس

کهه شهاعر بهه

آن به بیان مفاهیم ذهنی خونش میپردازد سازوکار ا هلی در بُعهد زنبهانیشناسهی در شهعر ارغهوان ،اسهتفاده از زبهان

استعاری اس

و بیش از هر هنرسازۀ دنگری ،استعارهها در بین سانر عنا ر خیالانگیز ،موجب فراهنجاری ادبی و برجسهتگی

معنانی شدهاند؛ به گونهای که مییوان در بحث یصونرآفرننی و رونکرد زنبانیشهناختی ،وجهه غالهب انهن شهعر را اسهتعاره و
نمادهای استعاری دانس
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نکت مهم در کاربرد استعاره در انن شعر آن اس
شعر ،ما شاهد استعارههای بیشتری نسب
آثار ادبی ،نشان از انستانی و ناسیالیّ

به یشبیه و دنگر آرانهها در ارغوان هستیم باند دانس

متن دارد شفیعی کدکنی در مقانس نسهب

میگوند« :یشبیه یصونری نزدن یر به طبیع
یشبیه حا ل شده اس

که به دلیل بییحرکی فضا و عدم پونهانی و هیجهان در معنها و مضهمون

و مستقیمیر از استعاره اس

و همین یفاوت در نزدنکی و دوری طبیع

اس

که کاربرد زبان اسهتعاری در

انسهتانی و پونهانی میهان یشهبیه و اسهتعاره

و استعاره در حقیق

یصهونری اسه

کهه از نه

که باعث مهیشهود عمومهاً در یشهبیهات حرکه

و

جنبش بیشتر از استعارهها باشد» ،شفیعی کدکنی253 :1366 ،
مهمیرنن عنصر استعاری انن شعر که در واقع شالودۀ شعر را یشکیل میدهد درخ

«ارغوان» اس

که در سراسر شعر بهه

مااب مخاطبی ذیشعور حضور دارد و مورد خباب شاعر قرار میگیرد ارغوان در شعر ابتهاج مهییوانهد اسهتعاره از هرکسهی
باشد که همچون شاعر ،در خفقان و سکوت حاکم بر جامعه ،درد اجتماع را در انزوا و ینهانی با خود دارد و قادر به دم زدن و
خواندن نغمه نا شعری خونبار به طور فاش و آشکار نیس

شاعر آنچنان با ارغوان احساس نگانگی و نکدلی میکند که او را

همخون خود خباب کرده و درد دل و اندوهش را با وی در میان گذاشته اس
جانبخشیهای دنگر انن شعر اس

انن شخصی بخشهی ،پانهه و اسهاس یمهامی

که به شکل یرکیبهای استعاری ،اضاف استعاری و عبارات استعاری جلوهگر شده اس

یرکیبهای استعاری ،اضافههای استعاری انن شعر عبارتاند از :پرواز نگه ،پنج خونین زمین ،دامن هبح و پنجهرۀ بهازِ
سحر
نیز استعاره مکنیه که اغلب به ورت یشخیص به کار رفته اس  ،در عبارات زنر:

آفتابیس

هوا؟ /نا گرفتهس

هنوز؟ = نسب

گرفته بودن ،غمگینی به هوا داده میشود

کورسونی ز چراغی رنجور /قصه پرداز شب هلمانیس
هوا هم اننجا زندانیس

= چراغ رنجور اس

و کورسوی آن ،قصهپردازی میکند

= هوا همچون موجودی زنده ،دربند و زندانی اس

هر چه با من اننجاس  /رنگ رخ باخته اس

= رنگ باختن ،به اشیاء موجود در فضای اطراف شاعر ،نسب

آفتابی هرگز /گوش چشمی هم /بر فراموشی انن دخمه نینداخته اس

داده میشود

= آفتاب گوش چشمی بر دخمه نمیاندازد

اندرنن گوش خاموش فراموششده /کز دم سردش هر شمعی خاموش شده = گوش خاموش فراموششده با دم سرد خود
شمعها را خاموش میکند
ارغوانم ینهاس  /ارغوانم دارد میگرند = ینهانی و گرنستن ارغوان

هر بار بهار  /با عزای دل ما میآند

وننچنین بر جگر سوختگان /داغ بر داغ میافزاند = بهار میآند و عزای دل ما را

با خود میآورد و داغ بر داغ میافزاند
آه ،بشتاب که همپروازان /نگران غم همپروازند = نگرانی و غم پرندگان به خاطر همپروازان اس
شعر خونبار منی = شعر من ،همچون ابری اس

که خون میبارد

یو بخوان نغمه ناخواندۀ من /ارغوان ،شاخ همخون جداماندۀ من! = از ارغوان خواسته میشهود شهعر ناخوانهدۀ شهاعر را
بخواند
 .2 .5تشبیه
در ضمنِ بحث از رونکرد زنبانیشناختی گفتیم که ناکوبسن با یوجه خا ی که به دو محور جانشهینی و همنشهینی نشهان
میدهد ،یشبیهات را در محور همنشینی کلمات قرار میدهد از نگاه فرمالیس ها خلق یصاونر زنبا به کمه
یخیل خالقانه ،نه یصاونر کلیشهای و یکراری ،سبب برجستهسازی کالم و در نتیجه موجب یقون

یشهبیهات دارای

بُعد زنبهانیشهناختی شهعر

میشود در انن شعر ،ارغوان به عنوان مشبه ،به چند چیز یشبیه شده اس ؛ پنج خونین زمین ،خوش خون ،بیرق گلگون بههار
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و شعر عالوه بر انن یرکیب «درّۀ غم» ،اضاف یشبیهی اس

که در آن غم به درّه یشبیه شده اس

در ف

مرکهب «گلرنهگ»

در یرکیب «جان گلرنگ» نیز یشبیه وجود دارد
 .3 .5کنایه
در هم یعارنفی که از کنانه شده ،پوشیده سخنگفتن حد مشترک یمامی آنهاس
عادی زبان و انحراف از زبان عادی اس

انن پوشیدگی خود نوعی خروج از نُهرم

که بییردند سبب برجستهسازی زبان میشود و از آنجا که انن برجستهسازی موجب

نوعی درنگ و یأخیر در ادراک معنا و مفهوم میشود ،مییوان به نوعی آشنانیزدانی از آن یعبیر کرد با یوجه به حال و ههوا و
فضانی که شعر ارغوان در آن سروده شده اس  ،کنانههای موجود در شعر ارغوان ،بها بهار عهاطفی منفهی ،حکانه

از شهرانط

اندوهناکی دارد که جز به ورت پوشیده نمییوان از آن دم زد:
بیرون بودن از دنیا ،آسمانی بر سر نداشتن ،رنگ رخ باختن ،گوش چشمی ]به چیزی[ نینداختن ،گرفتن نفس ،زندانی بودن
هوا ،داغ بر داغ افزودن
 .4 .5تکرار
هنگام بحث از موسیقی شعر ارغوان ،یا حدی به مقول «یکرار» در شعر او اشاره شد درخور ذکر اس
گاه که به عمد ،از سوی شاعر ورت گیرد ،نوعی برجستهسازی محسوب میشود و کوششی اس

آگاهانه برای القهای معنهی

و مفهوم به مخاطب فرمالیس ها یکرار را نوعی عدول از زبان معیار میدانند اننان برای عامل یکرار ،اهمی
در بررسیهای خود دق

که عامل یکرار ،آن
بسیار قائلانهد و

بیشتری به آن میکنند از نظر اننان یکرار عالوه بر یأکید و یکیه بر موضوع ،موجب یقون

موسهیقی

و رنتم خاص شعر میشود که پییر به آن پرداخته شد همچنین یکرارِ ارکان مختلف جمله و یکرار عبارت نا جملهه ،موجهب
قوت بخشیدن به انسجام شعر میشود نکی از شگردهای هنری شعر ارغوان آن اس
به شکلهای آشکار و غیرآشکار در سراسر شعر به کار رفته اس

که شاعر با استفاده از هنرسازۀ یکرار که

بر مفهوم ذهنی خود یأکیهد مهیورزد و موجهب برجسهتگی

معنا میشود
در انن شعر نخستین یکراری که مخاطب با آن مواجه میشود ،یصونری اس
یرسیم کرده اس

که عیناً در پانان شعر هم یکرار شده اس

داده شده اس  ،کانون ا لی انن شعر اس

که شاعر در آغاز شعرش از ارغوانِ سرخفام

بنابرانن سرخی ارغوان که با واهگان و یرکیبهات گونهاگون نشهان

و مضامین دنگر را پوشش میدهد

به طور کلی در انن شعر ،با دو نوع یکرار ،آشکار و غیرآشکار مواجهیم که در انتقال مفهوم ذهنی شاعر مؤثرند
 .1 .4 .5تکرار آشکار (تکرار واژه)
بنابر انن گفت انگلتون که «هر ساختار هنری ،اعم از شعر نا داستان ،ن
مکتب پراگ ،ن

نقبه گرانیگاه ا لی و نا بهه قهول سهاختارگرانان

سبح مسبح دارد» ،انگلتون ، 137 :1368 ،گرانیگاه انن شعر ابتهاج را باند در واهۀ ارغهوان دانسه

منزل کلیدواهۀ ا لی ،مرکزن
ساختار شعر شده اس

معنانی شعر را به خود اختصاص داده اس

و یکرار آن موجهب انسهجام معنهانی و پیونهد کهل

شاعر در مجموع ده بند ،نه بار انن واهه را به کار گرفته اس

و از آنجانی که انن شعر خبهابی اسه ،

شش بار ارغوان مورد خباب قرار گرفته و به طور برجستهای در پن بار آن ،انن واهه در آغاز بند قرار گرفتهه اسه
همخون ،همدرد و همراز شاعر اس

و انن مان ا لی شعر اس

مینونسد« :انن یکرار هم خود جنبهای از بالغه

و استادی یمام چیزی را که در خفقان و جوّ سیاسی حاکم نمییهوان بهه هراح

کرد ،فاش میکند» ،پورنامدارنان331 -332 :1374 ،

ارغهوان،

که هم آغازگر و هم پانانبخش شعر میشود یها بهر اهمیه

جانگاه آن یأکید شود پورنامدارنان در باب نقش و جانگاه یکرار در بالغ
محسوب یواند شد ،چراکه با هراف

کهه بهه

فهاش
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یکرار آشکار را در افعال اسنادی «نیس » و «اس » میبینیم که نوسان اندنش شاعر را نشان میدهد و در نهان
ن

وضعی

مبلوب و پیامد آن که حس نأس و ناامیدی اس

من درنن گوشه که از دنیا بیرون اس
سیاه  /آنچنان نزدن

سخ

همچنین اس

اس

به فقهدان

میانجامد:

 /آسمانی به سرم نیس

 /از بهاران خبرم نیس

 /آنچه میبینم دنوار اس

 /آه ،انن

 /که چو برمیکشم از سینه نفس  /نفسم را برمیگرداند

یکرار واهگان فراموشی  2بار ،رنگین  3بار ،آسمان 2بار ،بهار  3بار ،نفس 3بار ،پرواز  3بار

 .2 .4 .5تکرار غیرآشکار ( تکرار مضمون)
یکرار غیرآشکار را در واهۀ «زندان» میبینیم که مرجع شکلهای گوناگون از واهگان و یرکیبایی همچهون «گوشههای کهه از
دنیا بیرون اس »« ،گوش خاموش فراموششده»« ،دخمه» و «درّۀ غم» قرار گرفته اس
نیز سرخ بودن ارغوان و در اننجا با یوجه به مفهوم استعاری آن خونین بودن آن ،با برقراری روابط یرادف ،یناسب ،یضهمن
و یضاد

در هر بار یکرار ،در یصونری جدند با استفاده از واهگانی متفاوت و هورخیالی چهون یشهبیه و اسهتعاره و کنانهه،
انن یکرار مضمون ،هست مرکزی شعر را یشکیل میدهد و عالوه بر حف همبستگی و انسجام در شهعر،

نشان داده شده اس

ذهن مخاطب را بر اندنش ا لی حاکم بر اثر معبوف و متمرکز میکند:

ارغوان! شاخ همخون جداماندۀ من  /ارغوان ،پنج خونین زمین  /ارغوان ،خوش خهون  /ارغهوان ،بیهرق گلگهون بههار /
ارغوان

شعر خونبار منی

 .5 .5حسآمیزی
حسآمیزی از جمله هنرسازههانی اس
هنرسازه ،الزم اس

که در محور جانشینی کلمات به وجود میآند و چنانکه پیداس

حسی در جای حس دنگر بنشیند یا نوعی بار معنانی جدند را به خواننده القا کند انهن کهار خهود نهوعی

خروج از نُرم عادی زبان اس

و به اعتقاد فرمالیس ها سبب نوعی برجستهسازی و آشنانیزدانی در سخن میشود و همین که

مخاطب در ادراک آن لحظهای درنگ نماند ،شاعر به هدف خونش رسیده اسه

در شهعر ارغهوان ،در یرکیهب و هفی «نهاد

رنگین» آران حسآمیزی وجود دارد و عالوه بر آن «ناد رنگین رفیقان» دربردارندۀ انهامی لبیف اس
دس

برای انجهاد انهن

که هم حزن و انهدوه از

رفتن رفیقانی را یداعی میکند که شاعر روزی خاطرات زنبا و رنگارنگی را با آنها یجربه کرده اس

و هم آوردن ف

«رنگین» مییواند نادآور مرگ سرخ دوستانی باشد که در راه آرمانهای آزادیخواهان خود جان فدا کردهاند و اکنون شهاعر در
سوگ آنان شعر خونبار میسراند و از ارغوان میخواهد یا نامشان را بر زبان داشته باشد

ارغوان ،بیرق گلگون بهار!  /یو برافراشته باش  /شعر خونبار منی  /ناد رنگین رفیقانم را  /بر زبان داشته باش
یو بخوان نغمه ناخواندۀ من  /ارغوان ،شاخ همخون جداماندۀ من!
در انن بند ،ارغوان و شعر شاعر به گونهای درهم ینیده شدهاند که گونی هر دو عنصری واحد را یشکیل میدهند و شهاعر
در پانان شعرش میخواهد خواننده را به انن باور برساند که ارغوان مفهومی نمادنن از اشهعار اجتمهاعی شهاعر اسه

کهه بهه

بیرون از زندان راه نافته و باند حقانقی سرخ و خونین را بازگو کند که یا کنون شاعر آنها را بر زبان نیاورده اس
 .6 .5اغراق
از نظر فرمالیس ها اغراق نیز به نحوی عدول از نُرم زبان عادی اس

چه شاعر با بزرگنمانی امری ،موضوعی را برجسهته

میکند یا آن را در ذهن مخاطب مهم جلوه دهد و بدنن وسیله القای معنی کند در شعر ارغوان ،شاعر بارها برای القای معنهی
مورد نظر خونش دس

به اغراق زده اس :
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من درنن گوشه که از دنیا بیرون اس
سیاه  /آنچنان نزدن

سخ
همین ن

اس

 /آسمانی به سرم نیس

 /از بهاران خبرم نیس

 /آنچه میبینم دنوار اس

 /آه ،انن

 /که چو برمیکشم از سینه نفس  /نفسم را برمیگرداند  /ره چنان بسته که پهرواز نگهه  /در

قدمی میماند کورسونی ز چراغی رنجور  /قصهپرداز شب هلمانیس

 /نفسم مهیگیهرد  /کهه ههوا ههم اننجها

زندانیس
در عبارات «من درنن گوشه که از دنیا بیرون اس

 /آسمانی به سرم نیس » بیرون بودن از دنیا و آسمانی بر سهر نداشهتن،

یو یفات اغراقآمیزی هستند که ینهانی و اسارت شاعر را به یصونر میکشند همچنین عبارات «آه انن سخ
اس

نزدن

که نفسم را برمیگرداند» و «هوا هم اننجا زندانی اس » ،بیهانگر عهدم آزادی و حاکمیه

سهیاه  /آنچنهان

سهکوت و خفقهان بهر

فضای زندگی شاعر اس
 .7 .5نماد
نماد محصول محور جانشینی واهگان اس
معانی عظیم میدانند در یعرنف چدون

نمادگرانان اشیاء و موضهوعات جزئهی و خُهرد را دسه مانه درک حقهانق و

از نماد آمده اس  :در نمادگرانی اشیاء فقط شیء نیستند بلکه نمادهانی از شکلهای

آرمانیاند که در پس آنها پنهان شدهاند ،چدون  17 :1375 ،نماد ،احسهاس و عاطفهه را بهه مخاطهب منتقهل مهیکنهد و در
حقیق

«یصونر نمادنن ،احساس را از درون مخاطب بیرون میکشد هنگام خواندن ن

مهتن نمهادنن ،نهوعی خهس حسهی و

عقلی در درون ما به وجود میآند ،نمادها احساس گنگی و گمشدگی در ما برمیانگیزند ،انن در حقیق
اس » ،فتوحی 182 :1393 ،؛ چنانکه در شعر ارغوان یصاونر متعدد از جمله «آسمانی به سرم نیس
آنچه میبینم دنوار اس »« ،کورسونی ز چراغی رنجور  /قصهپرداز شب هلمانی اس

ن

نوع القای حهس

 /از بهاران خبرم نیس

/

 /نفسم میگیهرد  /کهه ههوا ههم اننجها

زندانی اس » و « هرچه با من اننجاس  /رنگ رخ باخته اس  /آفتابی هرگهز گوشه چشهمی ههم  /بهه فراموشهی انهن دخمهه
نینداخته اس » احساس نأس ،غم ،رکود و زوال را به خواننده القا میکند کاربرد انن یصاونر نمادنن ،فضای شعر را به سهوی
نمونهای از ن

اثر سمبولی

اجتماعی سوق داده اس

نمادها را استعارههای پرکاربرد یعرنف کردهاند و نوعی از آنها را «نمادهای استعاری» دانستهاند که «هم داللتگر اس

و هم

وریی طبیعی به همراه دارد» ،فتوحی 189 :1393 ،؛ پیکرۀ ا لی انن شعر را نمادهای استعاری و پریکراری همچهون شهب،
بهار ،خورشید ،بح ،چراغ ،شمع و

یشکیل میدهند که با یوجه به روحی شاعر و نظام فکر و اندنشه او یحلیهلپذنرنهد و

فضای اندوه یوأم با امیدواری را در شعر انجاد کردهاند
 .8 .5تناقض (متناقضنمایی)
نکی از راههای برجستهسازی زبان ،کاربرد هنرسهازۀ متنهاق

نمها ،پهارادکس اسه

انهن برجسهتهسهازی سهبب نهوعی

آشنانیزدانی و انجاد درنگ در ادراک معنا میشود «به اعتقاد فرمالیس ها ،شاعر رفاً با یوسل به زبانی متناق
اس

حقیقتی را که مبمح نظرش اس

نمانانهه قهادر

بیان کند» ،پاننده 49 :1388 ،؛ چنانکه در انن مصراع :یو بخوان نغم ناخوانده مهن ،در

یرکیب و فی «نغم ناخوانده» یناقضی آشکار دنده میشود که اندنش شکلگرفته در ذهن شاعر نعنی سکوت ناخواسهت او را
به گونهای برجسته در کالم نمانان میسازد
در پانان باند گف

چنانکه دندنم در رونکرد فرمالیستی ورت و محتوای اثر ادبی مستقل از نکدنگر نیستند بلکهه محتهوا

در شکل یبلور مینابد و با بررسی شکل و ساختار ن

اثر ادبی مییوان به محتوا و درونمان آن پی بهرد نگهاه فرمالیسهتی بهه

انن اثر نشان میدهد شگردهای هنری بهکاررفته در سبون مختلف زبان ،موسیقی و زنبانیشناسی ،رهیافتی اس

برای رسیدن

به آن چیزی که در فکر و اندنش شاعر جرنان دارد در نگاهی کویاه و کلی به جدول زنر مییوان ونژگیهای فرمهی و شهکلی
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شعر ارغوان را به یصونر کشید و برجستگی هر عنصر را در اریباط با دنگر عنا ر با یوجه به فراوانی آن نشان داد
ونژگیهای فرمی شعر ارغوان
بسامد

بسامد

بسامد

زبان

موسیقی

زنبانیشناسی

استعاره
کههاربرد ههف

هنههری بههه جههای

1

موسیقی بیرونی :وزن فاعالین

7

--

مو وف
فراهنجاری در ساخ

فعل

1

جابهجانی ارکان جمله

1

1

16

قافیه

یشبیه

7

کنانه

7

یکرار ،یکرارِ آشکارِ  9واهه

موسیقی کناری:

3
0

باستانگرانی

2

ردنف

7

حسآمیزی

1

برقههراری روابههط معنههانی میههان

10

یکرار واج

7

اغراق

4

موسیقی درونی:

واهگان

جناس
کاربرد زبان محاوره

2

نماد ،واهگان نمادنن

1

یناق

7
1

نتیجه
ادبیات هنر یحول ورتها و فرمهاس

و فرمالیسم مکتبی برای بررسی انن ورتها و فرمهای نو

که بستر خلق آثار هنری میشوند هنر و ادبیات انن قابلیّ

ورتهها و فهرمههانی

را دارند که زبان را از محدودۀ کاربردهای روزمره و اریباطی فرایر

برند و با شگردهای خا ی آن را برجسته کنند و شاعر کسی اس

که انن قابلیّه

را در خهدم

بیهان افکهار و اندنشهههها و

عواطف و احساسات خود به کار میگیرد در بررسی فرمالیستی شعر ارغوان ،نشان دادنم که ابتهاج انن قابلیّه هها را بهه کهار
گرفته و به کم

استفاده از شگردهای زبانی و انواع هنرسازهها یوانسته اس

به خلق اثری هنری و ماندگار بهه نهام «ارغهوان»

نائل شود در انن پژوهش زوانای مختلف انن اثر در سه بُعد زبانی ،موسیقانی و زنبانیشناختی بررسی شد نتیج انن بررسهی
را مییوان در موارد زنر بیان کرد:
 -1شعر ارغوان دارای ساختاری منسجم ،استوار و هماهنگ اس

و بیش

هماهنگی میان عنا ر سازندۀ آن اعم از زبانی

،واهگان ،عبارات و نحو  ،آوانی ،وزن ،قافیه و ردنف و زنبانیشناختی ،استعاره ،یشبیه ،کنانه و

موجب موفقیّ

شاعر در

انتقال احساس و عاطف خود به مخاطبان شده اس ؛ چنانکه در سبح زبانی با بهکارگیری واهگانی با بهار عهاطفی منفهی چهون
کورسو ،رنجور ،فراموشی ،رنگرخباخته ،زندانی ،عزا ،داغ و
حسرت خود را در نبودن آزادی بهخوبی نمانانده اس

و نیز برقراری روابط معنهانی مختلهف میهان واهگهان ،انهدوه و

در سبح موسیقانی با انتخاب وزن سهنگین و کشهیده ،فهاعالین و در

سبح ادبی با طرن یصاونر متناسب با محتوا فضای آکنده از غم و انده و حسرت را یرسیم کرده اس
 -2ازجمله ونژگیهای اثر که یأثیری عمیق و ماندگار بر ذهن و اندنش مخاطب دارد و آن را در نزد او مقبهول مهیسهازد،
نکی استفاده از زبان یخاطب در شعر اس

که راببهای میمی و نزدن

موضوع یالش برای آزادی و امید به رهانی اس

میان شاعر و مخاطب انجاد مهیکنهد و دنگهر طهرن

که مفهومی انسانی  -اجتماعی ،فراگیر و جهانشمول اس

بهر انهن اسهاس،

اندنشه و فکر اجتماعی شاعر و نیز عاطفه و احساس شخصی او به گونهای درهمینیده ،در فرم و سهاختارِ انهن شهعر ،در سهه
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سبح مورد بررسی به شانستگی بروز نافته و موجب ماندگاری اثر شده اس
 -3در سبح زبانی ،شاعر با انحراف از نُرم عادی زبان و بهکارگیری فراهنجهاریههای واهگهانی و برقهراری انهواع روابهط
معنانی ،همچون یضادها و یناسبات بهجا ،یوانسته اس
«ارغوان» در جانگاه هست مرکزی شعر یوانسته اس

از نظر زبانی اثری منسجم و روان خلق کند همچنین با قهراردادن واهۀ
مفهوم ذهنی و پیام شعر خونش ،نعنی نبودن آزادی و وجهود اختنهاق در

جامعه ،را به طرزی ماهرانه به مخاطب انتقال دهد؛ به طوری که انن روابط ،چنان حسی در مخاطب انجهاد مهیکنهد کهه او را
وامیدارد یا به نوعی با شاعرِ گرفتار در بند ،احساس میمی

و همذاتپنداری کند

 -4در سبح موسیقانی ،کاربرد هنرمندان موسیقی درونی و بیرونی ،روحی لبیف و پراحساس شاعر را در ارائه مضهمونی
اجتماعی آشکار ساخته اس

همچنین در سبح آوانی ،هماهنگی بین وزن شعر و محتوای آن ،با انتخاب بحر رمهل ،بههخهوبی

نشان داده شده اس
 -5در سبح زنبانیشناختی ،استفادۀ شاعر از انواع شگردهای بالغی و هنرسهازهههای لفظهی و معنهانی همچهون اسهتعاره،
یشبیه ،کنانه ،یکرار و

موجب یقون

اریباط عمودی میان سبرها و بندها ،انسجام یصاونر و اسهتواری فهرم ذهنهی اثهر و در

نتیجه درک احساس و عواطف شاعر و درناف

معنا و مفهوم شعر وی از سوی مخاطب شهده اسه

استتفاده از استتعاره و

نمادهای استعاری ،که وجه غالب شعر را میسازد ،موجب میشود خواننده به ناگفتههای پنهان در ورای شکل و فرم اثر
راه یابد .همچنین کاربرد چشمگیر کنایه و تکرار ،شگردی برای بیان تمام آن چیزهایی است که شتاعر قتادر نیستت بته
صراحت از آنها سخن بگوید.
منابع
 1ابتهاج ،هوشنگ  1386،یاسیان ،یهران :نشر کارنامه
 2احمدی ،باب

 1393،ساختار و یأونل متن ،یهران :مرکز

 3انگلتون ،یری  1368،نظرنه ادبی ،یرجمه عباس مخبر ،یهران :مرکز
 4اخوان ثالث ،مهدی « 1374،دربارۀ زمین» ،دفتر هنر ،سال  ،3شماره 5
 5پاننده ،حسین  1388،نقد ادبی و دموکراسی ،یهران :نیلوفر
 6پورنامدارنان ،یقی  1374،سفر در مه ،یهران :چشم و چراغ
 7یودوروف ،یزویان  1385،نظرنه ادبیات؛ متنهانی از فرمالیس های روس یرجمه عاطفه طاهانی ،یهران :اختران
 8چدون  ،چارلز  1375،سمبولیسم ،یرجمه مهدی سحابی ،یهران :نشر مرکز
 9حسن لی ،کاووس « 1387،بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل» ،فصلنامه نقد ادبی ،س ،1ش ،2ص29-38
 10حسینی معصوم ،سیدمحمد و شیرنن آزموده « 1391،بررسی نشانهشناسی ساختارگرای شعر «ارغهوان» هوشهنگ ابتههاج،
پژوهشهای ادبی و بالغی ،سال اول ،شماره اول ،ص 21 -31
 11روبینز ،آر ،اچ  1370،یارنخ مختصر زبانشناسی ،یرجمه علیمحمد حقشناس ،یهران :نشر مرکز
 12شفیعی کدکنی ،محمدرضا 1366،

ور خیال در شعر فارسی ،یهران :آگاه

 13ههههههههههههههههههههههه  1370،موسیقی شعر ،یهران :آگاه
 14ههههههههههههههههههههههه  1391،رستاخیز کلمات ،یهران :سخن
 15شمیسا ،سیروس  1391،نقد ادبی ،یهران :میترا
16

فوی ،کورش  1383،از زبانشناسی به ادبیات ،دو جلد  ،یهران :سورۀ مهر
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