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عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با  ةفشار تأثیر

 مهدی اخوان ثالث از« پیغام»متن در شعر 
 *ساره زیرک

 واحد علوم و تحقیقات ،فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیّاتزبان و گروه استادیار 

 مهرنوش کاشانی منصور

 واحد علوم و تحقیقات ،فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیّات زبان و آموختة کارشناسی ارشد دانش
 (123تا  103)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 29/7/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
شعر مهدی اخوان ثالث است. این حالت عاطفی منفی، بر عنوان های پرتکرار در  داللتاز ناامیدی 

ای تنگاتنگ  رابطه ،ای پیرامتنی است که با متن گذارده است. عنوان اثر،  نشانه تأثیرهای شاعر نیز  سروده

 ةانگیزد که این نشان می های اخوان، این پرسش را بربر یکی از سروده« پیغام»عنوان  ،دارد. بر این اساس

گارندگان در معنایی برقرار کرده است. هدف ن ةعاطفی مثبت، چگونه با شعری سراسر ناامیدانه، رابط

پیرامتنی عنوان، در  ةنشان ه و مثبتِلیّمعناشناختی در معنای اوّ نشانه تغییر ةتحقیق حاضر، تبیین نحو

به د،  مجدّ یا در معناپذیریدهد پیغام  متن است. تحلیل گفتمانی شعر نشان می ةفضای ناامیدان ةسای

بندد؛  تغییر می هرگونه بر را درها ،پرداز گفته ةسوژ است. پذیرفته هثانویّ داللت و یافته تغییر منفی معنای

اش سامان  شناختی امید بود معضل هستی ،پذیرفت گزار بیرونی را می پیغام کنشگرکه اگر یاری  حالیرد

عواطف  ةا فشاربیرونی از قطب منفی به مثبت تغییر یابد؛ امّ کنشگرپذیرد و گفتمان متن به مدد دخالت 

شناختی خویش بدل ساخته است. سیر  ناامیدی، سوژه را به دشمن هستیمنفی و شدید حسرت و 

مثبت  ةراستا با این تقابل، نشان هم .دهد زندگی نشان می-زایشی معنا، تقابل معنایی را در قالب مرگ

گو و دیگرپذیری داللت و اش که بر انفصال، گفت ه و اجتماعیلیّپیرامتنی در عنوان شعر، از معنای اوّ

یافته  را «(دیگری» )ردّ« پیغام نه»یعنی  ،گفتمانی، معنای نقیض خود اتّصال ةشده و در سیطر دور ،دارد

 است. 
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 مقدّمه. ۱
 شخصیّت ةهایی که دربار ها و مقاله های اخوان ثالث آکنده از ناامیدی است. کتاب سروده

اند.  کرده تأکید این نکتهبر  ،است  احساسی و عاطفی شعر او نوشته شده ةاخوان و جنب
ها در متن  شدن نشانهة معناداراین ویژگی عاطفی بر نحو تأثیر ،آنچه به آن اشاره نشده

ناامیدی را  شوِشی -تنشی تأثیرتوان  های اوست. پرسش این است که چگونه می سروده
عنوان آن است. اگر  ،در هر شعر های مهمّ یکی از نشانه ؟ها نشان داد انهدر معناپذیری نش

انگیز  یأسعنوان از بار معنایی مثبت برخوردار باشد، در نسبت بینامتنی با متن شعر که 
ای که برای تحلیل انتخاب شده، شعری از  یابد؟ پیکره است، چگونه همسانی معنایی می

به  ۱۳۳۸است که در  آخر شاهنامهاز دفتر  (۱۳۳۶آبان ة )سرود« پیغام»اخوان با عنوان 
مایة پر از  و درون ۱۳۳۲چاپ رسیده است. نزدیکی سال چاپ این دفتر با حوادث 

 چیره کردهای را بر شعر  های آن، تسلیم و وانهادگی ناخواسته حسرت و ناکامی سروده
ای است که  روده، نشانهعنوان این سهای شاعر نیز بازتاب یافته است.  که در دیگر سروده

معناپذیری را طی  فرآینداین نشانه چه  ؛گومند داللت داردو ای مثبت و گفت بر عاطفه
است نسبت بینامتنی بیابد؟ نگارندگان   کند تا با فضای عاطفی شعر که ناامیدانه می

تواند با فضای غالب بر متن شعر  می دوبارهمعتقدند نشانة عنوان تنها با معناپذیری 
 همسان شود. 

 ،(۱۳۸۵) معناشناختی گفتمان -تجزیه و تحلیل نشانه بخش دوم کتاب درشعیری 
معناشناسان مکتب  نشانه های هبر اساس نظریّ را معناشناختی عواطف - روش تحلیل نشانه

معناشناسی گفتمان در شعر  بررسی نشانه» ة. اکرم آیتی در دو مقالکند معرّفی میپاریس 
 «نیما یوشیج منظومه به شهریارِدر شعر  دیگرانو  منتقابل »و  (۱۳9۲) «پی دارو چوپان

ادراکی گفتمان را تحلیل کرده   -یمعناشناسی، بعد حسّ   بر اساس الگوی نشانه (۱۳94)
اثر صادق  طلب آمرزشحسادت در داستان  ةتحلیل نشان» ةاست. آیتی و اکبری  در مقال

و  مؤثّر ،حسادت را در پیشبرد روند گفتمانی داستان ةنقش عاطف (۱۳9۵)« هدایت
ذهانی األ شناختی مفهوم بین تحلیل نشانه» ةاند. بابک معین  در مقال ساز دانسته سرنوشت

گیری  چگونگی شکل (۱۳9۱) «اثر موپاسان قوی همچون مرگحسادت در رمان 
گسستی سوژه با موضوع ارزشی های پیوستی و  وضعیّتهای انسانی، با تکیه بر  احساس

معناشناسی عاطفی گسست و انسداد  نشانه» ةرا بررسی کرده است. ساره زیرک در مقال
 ،که احساسات و عواطف دهد نشان می (۱۳9۵)« گفتمانی در داستان حسنک وزیر
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اند و عواطف   های کنشی و شناختی در گفتمان فهدهنده به مؤلّ لترین وجوه شک زیربنایی
 . در نظر گرفت را باید در دورنمایی بیناذهنی و اجتماعی

انجام شده  یهای فراوان پژوهش ،ویژه ناامیدی در شعر اخوان وجوه عاطفی و به ةدربار
مهدی اخوان اتی و اب البیّهای اجتماعی شعر عبدالوهّ  دغدغه»ة رجبی در مقال؛ است
پایانی قرن بیستم  ةبه شرایط اجتماعی این دو شاعر ایرانی و عرب در نیم (۱۳9۰) «ثالث

مرداد  ۲۸یعنی پس از رخداد  ۱۳۳4را که در دی « زمستان»کند و شعر  اشاره می
و  سی و چهل ةنمای اوضاع اجتماعی ایران در ده آیینه تماماست،  سروده شده ۱۳۳۲

)مهدی م. امید »ة داند. علی احمدپور در مقال موش آن دوره میمحیط تنگ و بسته و خا

و امید، ناخشنودی، خشم  یأس»با واژگان  (۱۳۸۸) «و امید یأسهای   در میانه اخوان ثالث(
علل نارضایتی اخوان از وضع خویش و « و خروش، نفرت و نفرین، طنز و لودگی

نسالن او بعد از کودتای  از جمله شکست اخوان و هم ،اش را معلول عوامل بسیار جامعه
پیامی در و  زمستانشناختی  خوانش نشانه»ة لو  در مقال داند. نبی می ۱۳۳۲مرداد  ۲۸
های مردم و جامعه را تصویر  نگرش عاطفی دو شاعر به کاستی ،(۱۳9۲) «سپهری راه
و نقد و بررسی  اخوان ثالثة ات شاعرانتجربیّة حوز»ة کند. دهرامی در مقال می

ی و درونی حسّ ةاخوان ثالث را به دو دست ةهای شاعران ، تجربه(۱۳94) «زیباشناختی آن
ک ها و عناصر طبیعت محرّ ی شاعر را در برخورد با  پدیدههای حسّ تقسیم کرده و تجربه

 او دانسته است. ةعاطف
 

 نشانه معناشناسی گفتمانی. 2
 ۳های گفتمانی در نظام ۲گیری و تولید معنا شکل ةبه مطالع ۱معناشناسی گفتمانی نشانه

 .«معناسازی تحت نظارت و کنترل نظامی گفتمانی قرار دارد فرآیندزیرا »؛ پردازد می
  .(۲: ۱۳۸۵)شعیری، 
بر  ،خورد: نظام معنایی نخست به چشم می ۵دو نظام معنایی 4،شناسی روایی نشانه    در 

ای  بر اساس برنامه: یابد می تحقّقاستوار است که به دو صورت  ییا کنش ۶«عمل»
ا در کنار آن باید از امّ ؛(۱۳: ۱۳۸۸، و وفایی )شعیری ۸ی القاییفرآیندیا بر اساس  7منطقی

 ةنام برد. گفتمان تنشی بر رابط ۱۱و بوش ۱۰شوِشَ 9های گفتمانی مبتنی بر تنش، نظام
 ۱۳« فشاره»و  )دنیای شناختی و بیرون از من( ۱۲«گستره»ال و طیفی بین دو جریان سیّ

 -یحسّ ةو رابط ۱4بر حضور شوِشیاستوار است؛ گفتمان عاطفی و درونی(  -)دنیای هیجانی
، بودن بوِشیبا دنیا، با خود و دیگری بنا نهاده شده و گفتمان  ۱۵شوِشگرادراکی و عاطفی 

دهد  می را مبنای حرکت خود قرار ۱۶زیستی ةو نبودن، حضور و سلب حضور و تجرب
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 ۲۰و انفصال ۱9اتّصالو راهبردهای  ۱۸محور تنشی ۱7،معنایی مربّع. (۱4: ۱۳9۵)شعیری، 
های معنایی  هستند که به تحلیل این نظام ۲۱های گفتمانی ابزاری گفتمانی در درون نظام

 رسانند.  یاری می
 

 معناشناسی گفتمانی ابزار نشانه معنایی مربّع. 2-۱

دهند.  معنایی نشان می مربّعساختی معنا را روی  ژرف ۲۲تحوّل ،معناشناسی در نشانه
 ةساخت کالم است و سه رابط خطوط معنایی اصلی در ژرف ةکنندمعنایی، ترسیم مربّع

 .(۱)نمودار را داراست   ۲۵و تکمیلی ۲4تناقضی ۲۳ی،تقابلی/تضادّ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ای استوار  تدریج بنیان نهاد، بر ارتباط دو مقوله معناشناسی که گرمس آن را به مربّع
 است. 

شوند؛  خوانده می ۲7«مقوله»دو واژه که با یکدیگر در تضاد باشند،  ۲۶در معناشناسی،
است. دو واژه  متضادداشتن دو  ،شناسی معنا مربّع گیری نخستین گام در شکل ،بنابراین

هستند که نفی یکی اثبات دیگری را در پی داشته باشد. به نظر  متضاددر صورتی 
انگاشت که حضور یکی حضور دیگری را  متضادتوان دو واژه را  گرمس در صورتی می

ارد )شعیری طور که فقدان یکی فقدان دیگری را به دنبال د همان ؛در پی داشته باشد
۱۳9۱: ۱۲۶-۱۲7). 

 مربّعگرایی پیش از گرمس، در  های منجمد در ساخت تقابل روشولیکن برخالف 
ها در دو قطب متضاد (۱) نموداری است. در فرآیندهای معنایی  میان قطب ةمعنایی رابط

. دو قطب تضادی الف و ب( ة)رابطسازند  ای را می مقوله ةباالیی قرار دارند و اساس رابط
هایی که    . مقوله)نه الف و نه ب(های باالیی خود هستند متضاد، شکل منفی مربّعپایین 

و  متضادو بین نفی  )الف و نه الف، ب و نه ب(تناقضی دارند  ةرابط ،کنندهمدیگر را نفی می
کدام از این . رسیدن به هر)نه الف و ب، نه ب و الف(مثبت ارتباط تکمیلی برقرار است  ةواژ

های ناشی از ارتباط عامل تنش تأثیرروابط در یک متن، به نوع کنش و واکنش و 
حرکت  فرآیندبه عبارت دیگر،  ؛معنایی با نیروهای پیرامون خود در گفتمان وابسته است

 ب الف

 نه ب الفنه 

روابط تقابلی مربع  -۱نموار 

 معنایی
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سوژه و ابژه در روساخت گفتمان چگونه به  ةدهد رابطمیمعنایی نشان  مربّعدر هر 
 .(۱۳9۵:۶۰ ،اسی)عبّ انجامدیتغییر نوع گفتمان م

معناشناس  نشانهو  پردازد می معنایی های نظام توصیف به که است ابزاری معنایی مربّع
 ،معنا ۲۸کند. در بررسی سیر زایشی سطح ژرف و زیرین معنا را بررسی می ،به کمک آن

از  ۳۰،و دیگر ساختارهای گفتمانی ۲9دو گونه ساختار، یکی ساختارهای ژرف و معناروایی
 شود.  یکدیگر تمایز داده می

های  تبه واقعیّ ۳۱پردازی گفته عمل واسطگی با را ژرف ساختارهای ،گفتمانی ساختارهای
)درون( نام دارد  ۳۳«ژرف سطح» ،کنند. سطح زیرین این سیر زایشی تبدیل می ۳۲عینی

 (.۵۳ :همانی و انتزاعی است )های بنیادی معنایی، کلّ  که جایگاه استقرار مقوله
 

 و انفصال گفتمانی اتّصال .2-2

، خود و انفصال گفتمانی اتّصال ةسوژه، در دو شیو ۳4تغییر در حاالت شناختی و عاطفی
دهد  اجازه می شوِشگر ةبه سوژ اکنون( غیر اینجا، )او، غیرنمایاند. انفصال گفتمانی  می را باز
همواره در  اینجا، اکنون()من، گفتمانی  اتّصالولی  ؛های تازه داشته باشد تجربه
پذیر و  جهت، برش های انفصالی دارای  موجود است. شاخص وضعیّتوجوی حفظ  جست

، گذر کرده« حال زیستی»ای سخن  از شود دنی این دگرسویی سبب می ؛ندا دگرسوی
شود و اگرچه جدا سازد و از حصار خود رها « جو تواقعیّ» ةخود را از حضور بست

های   ها و زمان های آن افزوده و سبب شود مکان  کاهد، بر گستره میهای آن فرو  فشاره
د و کثرت در تعدّ ،های انفصالی  انی جدید رخ دهد. شاخصکنشگر    متفاوت و رویارویی با 

ت، دنیایی تازه از سخن تحوّالو بسط و گسترش آن را در پی دارد. در پی این   سخن
رو  نهایت روبه انی نامحدود و بیکنشگر    ها و  انها، زم شود که در آن با مکان گشوده می

 . (۱9۲-۱9۱: ۱۳۸4)شعیری،  شویم می
راهی  ،گفتمانی اتّصالبعدی است. سخن در شرایط  سو و تک تک ،گفتمانی اتّصالاما 

من، اینجا، »سخن به بازنمودی از  [...]ه یا مادر را ندارد لیّاوّ وضعیّتوجوی  جز جست
که ؛ چراشود سخن بسته می ةشود. در چنین شرایطی راه بر گستر تبدیل می« اکنون

ممکن نسبت به مرجع خود قرار دارند. در  ةترین فاصل های گفتمانی در نزدیک  شاخص
-یوسویی حسّ گیرند و سخن سمت ت قرار میهای گفتمانی در اولویّ  این حالت، فشاره

در اینجاست که سخن در یابد.  ها می راکی و عاطفی، یعنی بسیار نزدیک به درونهاد
گردد تا نوعی  ی قرار گرفته و بر روی خود خم میاتّصالهای   تنگ شاخصحصار بسیار

ت، آن چیزی جز محدودیّ ةتی که ثمروحدانیّ ؛عامل گفتمانی شکل گیرد تِوحدانیّ
 ن(.سویی نیست )هما د و تکتنگنا، عدم تعدّ
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پرداز در آغاز از خود  آن است که گفته ،شرط نخست ،ای تولید شود که گفتهبرای آن
سخن « او، جای دیگر و زمان دیگر»بتواند از « من، اینجا و اکنون»فراتر رود و با نفی 

چه جهت  برای تولید معنا بسیار اساسی است. به اعتقاد کورتز چنان فرآینداین  ؛گوید
جهت معنا  ،اکنون و غیر اینجا باشد اکنون به سوی غیر من، غیر حرکت از من، اینجا و

به  ۳۵گیری گفتمان از گفته  جهت ،برعکس باشد اگراز گفتمان به سوی گفته است و 
 .(۵9-۵4: ۱۳۸۱)شعیری، بود  خواهد ۳۶سوی گفتمان

 

 های گفتمانی . نظام2-3

خوان را در واکاوی  گفته معناشناسی، چهار گونه نظام گفتمانی وجود دارد که در نشانه
« وضعیّتدگرگونی »نظام گفتمان کنشی است که در این نظام،  ،لاوّ :دهد متن یاری می

تواند به  کنش می ةوابسته است. سرچشم« کنش»عنصر کلیدی است و این دگرگونی به 
ند ا و در پی رسیدن به آن ۳7ارزشی ةها یا فاقد ابژ گزار وابسته باشد و آن یا کنش کنشگر    

 وضعیّتخواهند  دهند و می می ولی در درازای گفتمان از دست ،را دارند ای آن یا به گونه
گفتمان تنشی است. دومین گونه، نظام ؛ یافته تغییر دهند سازمان وضعیّتنابسامان را به 

« شرایط تنشی» ةبلکه کنش بر پای ،بیرونی و فیزیکی وجود ندارد ةابژدر فضای تنشی، 
ای  و گستره ای فشاره ویژگی دو با که است قدرت و انرژی از میزانی «تنش» شود. می تنظیم

ادراکی را  -یفضای حسّ ةو همکند  شود. تنش در زیر پوست کنش حرکت می بررسی می
ی وضعیّتبا  شوِشگر نظام، این در ؛است شوِشی گفتمان نظام گونه، سومین ؛گیرد میدربر
شود که  می ۳۸پیرامون خود، دچار احساسی تأثیربلکه پیوسته تحت  ،اف رویارو نیستشفّ

دچار  بلکه صرفاً ،دهد کند. او کنشی از خود نشان نمی اش متفاوت می حالت قبلی بااو را 
در این نظام، محور اصلی ؛ است بوِشیگونه، نظام گفتمان  چهارمین؛ شود تغییر حالت می

سوژه، شود.  سارتری تعریف می ،«دارم؛ پس هستمِش من بوِ»ه به تولید معنا، با توجّ
ه نه گیرد و با اینک در هر لحظه شکل می کند و بودنِ او در زمان حرکت می همواره

بودن در  ،کند اش می راضی ،نه آنچه قرار است در آینده بشود ،گذشته برایش کافی است
در ؛ و پسین است بودن پیشینة گیرد و هر لحظه از بودن، در محاصر هر لحظه شکل می

 . الف(: ۱۳9۵ ،)شعیریای پویایی استوار است  این نظام، گونه
 

 معناشناسی عواطف . نشانه2-4

معناشناسی است که چگونگی  ای از نشانه شاخه ،معناشناسی عواطف و احساسات نشانه
واکنشی  ،کند. این رویکرد جدید را در گفتمان بررسی می  گیری عواطف و روند آن شکل
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گرایی نیز  بودن حواس و عواطف، با قطعی الت سیّعلّ گرایی ساختاری است و به تقابلبه 
 تحوّل (۱99۱)به قلم گرمس و فونتنی  معناشناسی عواطف نشانهفاصله دارد. انتشار کتاب 

 معناشناسی عواطف ایجاد کرد.  نشانه ةدر حوز جدّی

شرط الزم است تا احساس و عاطفه در درون یک  چهار پیش معناشناسی در نشانه
ی تنشی است. فضای تنشی یترین شرط، وجود فضا گفتمان شکل گیرد و نضج یابد. مهم

شود سوژه در احوال خود  زند و باعث می شرایط عاطفی گفتمان را رقم می
رار دهد را در پیوست یا گسست با افراد و چیزها ق آنکند که  حسهایی را  دگرگونی

نقصان »گیری  گیری فضای تنشی، زمینه را برای شکل شکل(. ۳: ۱۳9۱ ،)آیتی و اکبری
ی و عاطفی در خوردن توازن و تعادل حسّ  کند. با برهم فراهم می( 7: ۱۳۸9گرمس، )« معنا

ها  بسا یکی از آن کنند و چه فرد، دو فضای تنشی و تقابلی، دو نیروی متفاوت ایجاد می
را به سوی  آن انگیزد و میه در سوژه احساسی برلیّمقصد باشد. کشش اوّ و دیگری أمبد

 دهد که محل تنازع و رقابت است.  شیئی ارزشی سوق می
 

 های تنشی هوار طرح. 2-5

آید که  تنشی به دست می ةوار طرحر شناختی و عاطفی گفتمان چهار از برخورد دو محو
کند  های مختلف گفتمانی، نقاط ارزشی مثبت یا منفی را ترسیم می موقعیّتبه تناسب 

 .(۲)نمودار 
 

 
 
 

 
 
 
 

سه منطق کلیدی در  4۱شناختو  4۰احساس ۳9کنش، ،در نشانه معناشناسی عواطف
 :دشو ات در گفتمان تلقی میسازمندی تجربیّ

 ارزش مثبت   

 فشاره مثبت  

 فشاره منفی   
 ارزش منفی  

 ارزش مثبت   

 شناخت کم شناخت زیاد    

 منفیارزش       

 (4۳-۳۳: ۱۳۸۵فرآیندی گفتمان )شعیری، وارة  های چهارگانة محور تنشی بر طرح حالت -۲نمودار 
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کنند و بُعد احساسی  ی پیروی میاز نظام عقالنی خاصّ ،یک از این سه بعد گفتمانهر
 ،شناختی گفتمان است، نه به تغییرات حاالت چیزهال ابعاد عملی و گفتمان که مکمّ

شود و همین بعد است که  سوژه مربوط میبلکه به تغییرات در حاالت روحی و کیفی 
  (.۳۶ :۱۳9۱بابک معین، )شود  شناسی احساس می موضوع نشانه

 

 تحلیل شعر پیغام. 3
ناامیدی است. اوج اند که شعر او سراسر  اخوان ثالث را اغلب شاعری توصیف کرده

)انوشیروانی، نمایان شده است  زمستانو در شعر  آخر شاهنامه ةناامیدی شاعر در مجموع

این شعرها اخوان را در مقابل  احساس. (9۱: ۱۳9۱نیا،  ؛ خسروی شکیب و جوادی۱۲:  ۱۳۸4
بینی و امید  دهد که شعرهایش سرشار از خوش شاعری چون سهراب سپهری قرار می

را  زمستانو  آخر شاهنامههایی چون  . فضای عاطفی در مجموعه(۱۲9: ۱۳9۲لو،  )نبیاست 
بر معناپذیری  شوِشی -تنشی وضعیّت تأثیردانست. آنچه مهم است،  شوِشی -باید تنشی

معنای متناسب با فضای عاطفی  ،ها در شعر اخوان است؛ زیرا نشانه در هر متنی نشانه
در تحلیل گفتمان « ناپایداری معنا»تعریف دیگر  ،کند. معناپذیری آن متن را دریافت می

شود،  می شوِشی -تنشی ،. هنگامی که فضای عاطفی گفتمان(۳۸: ۱۳۸۱)شعیری، است 
 سازد. دنیا را دگرگون می عاطفی بین سوژه وادراکی و  -یحسّ ةگفتمانی رابط اتّصال

قدر عمیق است که سوژه و دنیای مورد نظر در یکدیگر ذوب  گاهی این رابطه آن
 (. ۱۰۰: ۱۳9۵شوند )شعیری،  می

  که: تواند سبب شود ش منفی میشوِ
 شوِشیدر این حالت، با  ؛معنا بر اثر فرسایش، منجر به تولید کهنگی و سردی شود

د خود، به چیزی دیگر تبدیل ت عدم توانایی در تجدیرفته به علّ یم که رفتها مواجه
بودن، جایگاه اصلی خود را از دست داده است؛ یعنی به  شوِشیشود که با وجود  می

چنین تبدیلی است  أل شده است که از جنسی دیگر است. آنچه منشمبدّ شوِشی
 (. ۱۰۲سقوط توانایی التفاتی و در اثر تکرار، سایش و فرسودگی است )همان: 

دید، توان  می ی که در این شعراوصاف ، به«پیغام»شعر  متنآوردن اکنون، پس از 
 شود. اشاره می

 

 پیغام

 چون درختی در صمیم ِ سرد و بی ابر ِ زمستانی
 چه برگم بود و بارم بودهر
 بهارم بود تابستان و میراثِ گرمِ بلوغِ فرِّچه از هر
 چه یاد و یادگارم بودهر

 است  ریخته
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 چون درختی در زمستانم
 پندارد بهاری بود و خواهد بودکه  بی

 پیر یا کوری دیگر اکنون هیچ مرغِ
 آیا النه خواهد بست؟ عریانیِ انبوهمچنین  در

 های هیچ پیرایش دیگر آیا زخمه
 با امید روزهای سبز آینده

 سو خست؟ سوی و آن خواهدم این
 چون درختی اندر اقصای زمستانم

 ست ریخته دیری
 چه بودم یاد و بودم برگهر
 بیمار لرزیدن ةشعل نمازِ نسیمی چون نرمکدِ با یا

 برگِ چونان صخره کرّی نلرزیدن
 های منتظر بردن از دست یادِ رنج

 برگِ از اشک و نگاه و ناله آزردن

 همچنان تا جاودان در راه رِای بها 
 بگذر همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر

 هرگز و هرگز
 غریبِ منبر بیابانِ 
 منگرمنگر و 

 تر نمناک و سبزت هرچه از من دورتر، خوش ةسای
 تو ابریشمینِ ساحرِ بیم دارم کز نسیمِ

 ی بروید باز بر پیراهن خشک و کبودِ منسبز ةتکم
 همچنان بگذار

 (99 -97: ۱۳9۶)اخوان ثالث،  مندِ اندُهان مانَد سرو دردناکِ تا درودِ
                                 

 عناصر گفتمانیتوصیف . 3-۱

پیغام از آغازین سطر شعر، خود را در نسبت همنشینی با عناصری از پرداز شعر  گفته
درختی در »دهد که وجه عاطفی و احساسی منفی دارند. او خود را  طبیعت قرار می

داشته  وباری برگکند. این درخت که زمانی  توصیف می« زمستانی سرد و بی ابرِ صمیمِ
او ریخته است و  وبار برگرا تجربه کرده، اکنون « بهار تابستان و میراثِ گرمِ بلوغِ فرِّ»و 
ها با دوران  دوران کوتاه داشتن ةبرد. مقایس سر می  که در زمستان به« دیری است»

بهار را برای او بیمناک ساخته است. بر اثر این تجربه، او  ةدوبار ةها، تجرب طوالنی نداشتن
دهد. او که زمانی  دادنی دوباره ترجیح می دسترا بر از« هاناندُ دردناکِ درودِ»تحمل 

لرزید  ای کر نمی لرزید و چنان استوار بود که چونان صخره بر خود می« نسیمی با نرمک»
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ی رسیده است. اعتنای آزرد، به بی دیگران می ةاش با دیدن اشک و نگاه و نال و عاطفه
و توانایی بود و او را به کنش « برگ»، کشیدن و لرزیدن و آزردن از دید او زمانی رنج

دادن، شوش ناامیدی را در او ایجاد کرده است.  دستاز ة تنشیِولی تجرب ،داشت می وا
اش را  ة هستیدشواری مواجه شده که هم شوِشی -پرداز با شرایط تنشی گفته ةسوژ
« نداشتنوجود»یا « وجودداشتن»ی انتخاب میان جدّ ةگرفته است. او با مسئلدربر

 مواجه است. 
برسد، در  [وجود داشتن]ی نتواند نسبت به خود به برداشتی ایجابی کنشگر    اگر 

 (. ۶4: ۱۳9۵شعیری، گیرد ) قرار می [نداشتنوجود]سلبی  وضعیّت

درونی  ةبا دنیای بیرون به رابط ة کنشگرسبب شده است رابط شوِشی -نقصان تنشی
 تغییر یابد.  کنشگر    و زیرپوست 
 .تواند در صورت تشدید، به عدم و نیستی تبدیل شود )همان( سلبی می وضعیّتاین 

کنشی به تنشی عبور  ، از نظاموبار برگارزشی بهار و  ةدادن ابژ دستازپرداز با  گفته
 شناختی ، به حضور هستیوبار برگة آن تصاحب دوبار رفتن امیدِ دستکرده است. از

 جود دارد.ی همواره وامکان جبران مادّ ،های گفتمانیفرآیندسوژه آسیب زده است. در 
شناختی خود مواجه است و اگر  حضور هستی ةبا مسئل کنشگر    های تنشی،   ا در نظامامّ

ایجابی و تصدیقی نرسد، وجود نخواهد داشت  وضعیّتاز بحران خارج نشود، یعنی به 
 (. ۶4: ۱۳9۵)شعیری، 

دادن  ش است و رضایتتبدیل تنش به شوِ ةدوباره، مرحل دادنِ دستة ازاز تجرب بیم
دهد. سوژه در  سلبی را نشان می وضعیّتتثبیت  ةمرحل، «سرود دردناک اندوه»به 

داشتن برای ا سپس به وجودامّ ؛دیگران وجود داشت گذشته، هم برای خود و هم برای
 خود رضایت داده است. 

بلکه باز  ،گیرد ایجابی قرار نمی وضعیّتر کسی که فقط  برای خود وجود داشته باشد، د
  ندارد )همان(.یعنی گویا وجود  ؛سلبی است وضعیّتهم در 

  :دهد را نشان می تحوّلعناصر گفتمانی اثرگذار در این  یکجدول 
 

 عناصر گفتمانی شعر پیغام -۱جدول 
سبک  آهنگ گفتمان

 غالب

جسم  نقصان کنش

 ادراکی

 / اتّصال افعال مؤثر

 انفصال

 گفتمانی

 عناصر عواطف

 

 سروده

آهنگ گفتمان 
کند است 

و  هرگز»)تکرار 
و « آیا»، «هرگز

 «(زمستان»

 
 -تنشی

 شوِشی
 
 

 ندارد

 در آرزوی)
امید  

 دهنده(

 کیفی

)آرمان 
گذشته و 

 جوانی(

ی اه زخمه
 پیرایش،

لرزیدن، 
نلرزیدن، 

اشک و نالة 
 دردناک

 دانستن،

باورداشتن، 
 نتوانستن،
 نخواستن

 
 اتّصال

 گفتمانی

 اندوه،

 ناامیدی
 ترسو 

 
 

 پیغام
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 شوِشی -گیری نظام گفتمانی تنشی عناصر این جدول، تمامی شرایط الزم برای شکل
هیچ اقدامی برای خروج از بحران معنایی انجام  کنشگر    برخالف  شوِشگردهد.  را نشان می

 دهد.  نمی
تواند  می شوِشگر [...]های مختلفی را به دنبال داشته باشد؛  تواند واکنش شوش می

از حرکت بازایستد یا به وجد  زده شود، فریاد شادی سر دهد، کامالً بترسد، بلرزد، بهت
 (. 9۲-9۱: هماند )آی

شود.  حرکت در سوژه مشاهده میدر این شعر بیم، لرزیدن و نلرزیدن، بازایستادن از 
پی تشدید شده است.  در حضور تهی و بحران حضور در او پی نیرویاز  شوِشی ةسوژ

دن کر امکان فراهم و شکسته هم در شناختی هستی تردید برابر در کنشگر     مقاومت ةآستان
 کننده را برای او باقی نگذاشته است.  پاسخی قانع

را نیز مختل ساخته پرداز  ای گفته ادراکی و جسمانه -یتنش زیرپوستی، نظام حسّ
کرّی  ةلرزید، چونان صخر بیمار می ةشعل نسیمی چون نمازِ است. او که زمانی با نرمک

ه شددچار  عریانی انبوهآزرد، به  ، از اشک و نگاه و ناله می)محکم و سخت بود(لرزید  نمی
که  چنان است؛ ناپیراسته و زمخت شده ،است. جسم بیرونی او مانند درختی پیر

ای بهار سازد. سوژه در پایگاه جسمی، تواند او را دوباره مهیّ ی پیرایش هم نمیها زخمه
دهد  پرداز حامل تاریخ و سرگذشت اوست و رخصت نمی درگیر مانده است. جسم گفته

گذشته از سر اکنونش دست بردارد. جسم او پایگاهی شده که اکنونِ سوژه را پر کرده و 
 نهاده است. تأثیراو نیز  ةبر آیند

 

 گیری معنا از گفته به گفتمان  جهت 3-2

با  ،شود. گذشته زمانی گذشته، اکنون و آینده مشاهده می وضعیّتدر شعر اخوان، سه 
 ،پرداز در اکنون به آن دارد ا نگاهی که گفتهامّ ؛هایی توصیف شده که مثبت است نشانه

 که در آن زمان بود، اکنون فروریخته است:  وباری برگسرد و زمستانی است و 
 چون درختی در صمیم ِ سرد و بی ابر ِ زمستانی

 چه برگم بود و بارم بودهر
 بهارم بود تابستان و میراثِ گرمِ بلوغِ فرِّچه از هر
 چه یاد و یادگارم بودهر

 است  ریخته

پرداز به گذشتة واقعی و گذشته در زمان حال، تقابلی است و حاصل  احساس گفته
 «: حسرت»شود  آن می

 پیر یا کوری دیگر اکنون هیچ مرغِ
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 آیا النه خواهد بست؟ عریانیِ انبوهمچنین  در

در   دهد. رخ می نشیند و بحران معنا گذشته، عریانی انبوه می وبار برگ در مقابل
ا در امّ ؛گیرد ریزی کنشی شکل می گفتمانی کنشی، برای رفع نقصان، برنامههای فرآیند

 محور، مسئله متفاوت است.  های تنش  نظام
استفاده  بحرانتنشی به جای نقصان یا خلل روایی، از واژه  وضعیّتدر بهتر است 

 (. ۶۵: :۱۳9۵شعیری، نماییم ) 

پرداز باید  گفته ی،عاد شرایط در آورد. پی در روزمرّگی تواند می ،شود پایدار اگر بحران
 های  ی کنشحتّ ها،  کنش ةهم دانستن فایده بی اامّ ؛یابد غلبه موانع بر روایی، کنشی به اقدام با

 عاطفی واداشته است.  ةفشار برابر در تسلیم به را کنشگر     بحران، از خروج برای بیرونی،
را  ، نقصان معنایی حسرت)روزهای خوش(پرداز و شیء ارزشی  میان گفتهافتادن  فاصله

دریافت »کند، گرمس  دریافت می پرداز در قالب حسرت آنچه گفتهدر او شکل داده است. 
شیء  سوژه واست که بین  ای خاصّ ای رابطه دریافت نشانه؛ نامیده است 4۲«ای نشانه

های  در واژهشیء ارزشی در این شعر،  . (۱4: ۱۳۸9گرمس،  ژولین)د شو ارزشی برقرار می
مثبت احساس و  ةجنب ،بنابراین ؛بازتاب یافته و کنایه از روزهای خوش است« وبار برگ» 

 وبار برگپرداز در فصول زمان، با بهار و تابستان گره خورده است که درختان  گفته ةعاطف
و تکرار در سوژه شده است. حسرت بر اثر نیرویی در  روزمرّگیساز  زمینه ،دارند. حسرت

وجود سوژه  ةا در درون او تثبیت شده است. تزلزل بر همامّ ؛ون سوژه شکل گرفتهبیر
ی نامتعادل و نامطلوب قرار داده است. برای خروج از وضعیّتسایه افکنده و او را در 

کدام از این ی را طی کند و برای هرکنشگر    انجماد معنایی، سوژه باید مراحل مختلفی از 
است.   ترین مرحله، درک معنایی ی نیز داشته باشد. ابتداییهای خاصّ توانایی، مراحل

آگاهی به حسرت و درک معنای آن، از تقابل دو احساس مخالف از گذشته و آینده 
 توانِشتبدیل و از  بالقوّهبرخاسته است. برای فراتررفتن از این مرحله، سوژه باید به فاعل 

-یم باشد و از توانایی سودایو مصمّ . او باید در این مسیر قاطعشودکیفی برخوردار 
نهایی در جایگاه فاعل بالفعل قرار گیرد و به  ةعاطفی برخوردار شود تا بتواند در مرحل

 .(4۸-49: ۱۳۸۱)شعیری، قطعی یا کنش دست یابد  توانِش
گاه از یک فاعل ابتدایی  ماند و هیچ ابتدایی باقی می روزمرّگیشعر اخوان در  ةسوژ
مند  بهره« آینده نوستالژی»شود. او از  خارج نمی ،معنایی برخوردار است توانِشکه از 
 :نیست

 (.۱۶: ۱۳۸9گرمس، ژولین معنایی مثبت است ) ةهال   مربوط به آینده دارای  نوستالژی

 ک و تردیدآمیز به آینده دارد: نوستالژیشعر اخوان، نگاهی غیر ةسوژ 
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 های هیچ پیرایش دیگر آیا زخمه
 روزهای سبز آیندهبا امید 

 سو خست؟ سوی و آن خواهدم این

یعنی باید  ؛داند می« شبح احساس»را در  نوستالژیگیری این   گرمس راه حل شکل
جایی  هساز جاب آینده شکل گیرد تا بتواند زمینهدربارة لی ای زیباشناختی و تخیّ تکانه

پس از ادراک  کنش تحقّقد. گرمس و فونتنی دریافتند آنچه مانع اصلی شومکانی 
دهد سوژه به  گیرد، و اجازه نمی و بالفعل قرار می بالقوّه ةشود و بین دو مرحل نقصان می

حرکت است که آن را  برایکنش وارد شود، فقدان جهش یا گامی سودایی  ةمرحل
 نامند.  می 4۳«سودایی توانِش»

حرکت  ةانگیز منظور از سودا در اینجا میل شدید یا نیرویی برخاسته از عشق است که
 (. 4۸)همان:  شود می

آمیز، مکان و  لی خلسهنامطلوب قرار دارد، نخست در تخیّ وضعیّتای که در   سوژه
شود و به کنش  کند و سپس در جهت آن برانگیخته می ی دیگر را احساس میوضعیّت
. روی این )همان(نامد  می« یافته کمال نوستالژی»را  نوستالژیکند. گرمس این  میاقدام 

به آن دامن  افکاری پیش پاافتادهی با ا حتّامّ ؛نقصان پوشیده شده است  ةبا پرد نوستالژی
امید و  ةتوانست با اندک تکان شعر اخوان می ة. سوژ(4۸: ۱۳۸۱)شعیری، شود  زده می

 کنشی را بارور سازد. فرآیند ،تی ابتدایی بیافریندد فاعلیّافکاری که بتوان آویختن به دست
زمستانی ایجاد  باشکوه و اکنونِ ةهای درون شعر اخوان از تقابل میان گذشت  تقابل

کاهند  مییکسان فرو سطحی به معنایی نظر از زمان سه هر گفتمان، فرآیند در است.  شده
 است.آورده ته و آینده را نیز به رنگ خود درگذش ،«اکنون»یابند.  منفی می ةو جنب

همان مردن است،  وباری برگ دهد و بی مفهوم مرگ را بازتاب می ،«زمستان»گرچه 
اما تنش  ؛داند می پرداز نیز آن را دوباره همراه است و گفته زایشا زمستان همواره با امّ

 عاطفی، او را به این باور رسانده است که برای او بهاری در راه نیست: ةفشار
  

 همچنان تا جاودان در راه رِای بها 
 

توانست سوژه را به سطحی از درک معنایی برساند  میداشتن به بهار، دانستن و باور
این انتظار،  ،زعم سوژه ا بهامّ ؛کنشی را بیابد فرآیندت کافی برای آغاز یک که ظرفیّ

شود سوژه دیگر آن را نخواهد.  انجامد که سبب می ی مییأسبه  جاودان است و نهایتاً
 کنشگرپرداز با یقین از نیامدن  که گفته؛ حال آنواستن استداشتن، خاز باورپس  ةمرحل

فعل نخواستن از حرکت  تأثیرسازد و تحت  دیگر به آمدنش دل خوش نمی، بیرونی
 شود.  ماند و باور او به کنش تبدیل نمی بازمی
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 معنایی مربّعها و  تقابل .3-3

: ۱۳9۵)شعیری،  است «نخواستن» ،گیرد ی که در سوژه شکل میمؤثّردر شعر پیغام، فعل 

« منگر»و فعل « هرگز»از طریق تکرار قید  تأکید، نخواستن را با شوِشی ةسوژ  .(۱۰۲
 کنش امر بیرونی شود:  تحقّقکند تا مانع  تشدید می

 هرگز و هرگز
 بر بیابانِ غریبِ من

 منگر و منگر

توانستن به کند. حرکت از  ی حرکت میاتّصال وضعیّتهای شعر در جهت تثبیت  تقابل   
گذرد و  شناختی از زیبایی بهار می  ةنتوانستن و سپس نخواستن شکل گرفته است. گستر

  .(۳نمودار )رسد  می ()بیابانهمیشگی  به زمستان
 

          
 

 
 
 

 

 در شعر پیغام مؤثّرشناختی و افعال  تحوّل -۳نمودار 
 

 ،کند. اکنون بر آینده تطبیق می ،)بیابان(و زمستان  ؛بهار بر اکنون -بهار بر گذشته، نه
پس از  ،ی دومفرآینداست. در محور  اکنون -نهبدون امید به آینده قدرت زایایی ندارد و 

توانستن  ،ها، پس از خواستن ی نشانهعاد فرآیندنخواستن قرار گرفته است. در  ،نتوانستن
که در اینجا پس از توانستن، نتوانستن و سپس نخواستن روی ؛ حال آنگیرد شکل می

 توانِشاست که با کمک  بالقوّهساز فاعل  ها زمینه ی، ظهور تقابلداده است. در حالت عاد
ولی هنگامی که  ،کند معنایی، مسیر کنش به سوی خلق فضاهای جدید را ترسیم می

 به راویِ بلکه صرفاً ؛شود نمی کنشگر    سوژه،  ،آورد میقابلی روی ت ها به سوی بی تقابل
 تنهاشود. این راوی، حضور بیرونی ندارد و حضورش  زیست تجربی خود تبدیل می

ای که حضور بیرونی  است. سوژه« دیگری»حضور بیرونی، وجود  ةدرونی است. الزم
 کند.  را تجربه نمی« بودن»ای  چنین سوژه ؛وجود ندارد نداشته باشد، اصالً

 ،یعنی بودن برای دیگری. بوِش ،بودن، یعنی ضرورت حضور برای دیگری؛ پس بودن
کردن  گرفتن، آرای دیگری را بر خود حملگذاری قرار شدن، در معرض ارزش یعنی دیده

گاهی جای ،هستند فضایی چنین خالق که اجتماعی های گروه طتوسّ اجتماعی فضای در و
 (. ۳۶: ۱۳9۸دادن )شعیری،  را به خود اختصاص

 توانستن  نخواستن زمستان )بیابان( بهار

 نه بهار نتوانستن
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فضای تنشی شدید به خواهد. او  چیز را علیه خویش می در شعر اخوان، سوژه همه
ساخت شعر، بر روی  شود و میل دارد جسم خود را نیز از میان بردارد. در ژرف میوارد 
معنایی حسرت و نبودن شکل گرفته است. نقصان  -بودن ةمعنایی، تقابل دوگان مربّع
برگی به دست  و بی وبار برگو تفریق  احساسی است که سوژه از جمع ةت آن، نتیجشدّ
« نبودن»های متن را به سوی توجیه قطب معنایی  نشانه ة، هم آورد. حسرت زیاد می

 سوق داده است. 
 

 . سیر زایشی معنا3-4

دادن سطح  دهند و برای نشان میهای بهار و زمستان، سطح بیانی گفتمان را نشان   نشانه
 های انتزاعی نمایش دهیم.  های صوری را در قالب قطب  محتوایی باید این قطب

پرداز  سبب شده است گفتهتنشی  وضعیّتشدن  توضیحات قبلی نشان داد که طوالنی
مرگ و  ةلئسلبی، مس وضعیّتگرفتن او در شناختی مواجه شود. با قرار با بحران هستی

 . (4ودار )نمزندگی در میان آمده است 

 
 
 
 
 
 

 معنایی شعر پیغام مربّع -4نمودار 
 

آمیز خارج شود و معنای بهار و زندگی را  پرداز نتوانست از بحران تنشی حسرت گفته
تعادل بین دو بعد تنش، یعنی برای خود بازسازی کند. ناتوانی در بازسازی، او را از ایجاد 

پرداز  چنان است که گفته« بیم»ای، عظمت  گستره و فشاره بازداشته است. در بعد فشاره
زیرا  ؛را بر پیراهن خشک و کبودش بپذیرد« سبزی ةتکم»یارای آن ندارد روییدن 

؛  ( ۶7: ۱۳9۵)شعیری،  اش در نظر او ناچیز و محدود شده است«ای حضور جسمانه»
او حقیر شده   شناختی را از دست داده است. حضور هستی خویش و هر چه یاد اروب برگ

تنشی به تعادل  فرآیندتواند در  دادنی دیگر را ندارد. او نمی دستاست. او دیگر تاب از
اش را با ظواهر کمّی برابر کرده است.  شناختی هستی؛ زیرا وجود برسد شناختی هستی

های   فهلّؤرفتن م دستشناختی او را بر اثر از هستیضیض خوبی اوج و ح بهمحور تنشی 
  .(۵)نمودار دهد  کمّی نشان می

 مرگ زندگی

 زندگی-نه مرگ–نه 
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 شناختی در شعر پیغام هستی ای با تعادل ضور و غیاب جسمانهح شوِشی -نسبت تنشی -۵نمودار 
 

زمان  ها به صورت هم ها و گستره ی در شرایطی که قدرت فشارهفرآیند ةوار طرحدر 
چه از که هر ؛ چنانمرگ فضای کیفی را دربردارد ،یعدم وجود فضای کمّ ،دهد رخ می

 در این شرایط، همهشود.  از قدرت دیگری نیز کاسته می ،شود قدرت یکی کاسته می
که بتواند کند و هیچ قدرتی وجود ندارد  اطراف سوژه پژمرده و تهی جلوه میچیز در  

با  فرآیندتنشی حاکم بر گفتمان،  فرآیندپس ؛ رشد شود بهضامن حرکت صعودی یا رو
 .(4۳: ۱۳۸۵، )شعیریدهد  سیر نزولی را نشان می

تواند او را در شرایط خروج از بحران و  ایجابی که می وضعیّتتعادل تنشی و 
آید که گستره و فشاره، یعنی  سویی با مفهوم هستی قرار دهد، زمانی به دست می هم

طور همسان و یکسان در فضای تنشی  بسط و استعالی خود و درک مفهوم هستی به
ق پرداز موفّ ا گفتهمّا ؛)همان(پیشرفت صعودی داشته باشند  ی و هم کیفی()هم در بعد کمّ

ها و بهارهای گذشته،  کند زمستان تی رها شود که به او تلقین میشود از دام ذهنیّ نمی
ت ت این ناتوانی را باید در شدّبهار در آینده نیست. علّ ةدلیلی قطعی برای آمدن دوبار

 فشار تنشی و تداوم آن دانست.  
                                                                             

 شوِشینظام گفتمانی  .3-5

حور همنشینی در م« درختی اندر اقصای زمستان»در آغاز خود را با  ،پرداز متن گفته
رویم، جایگاه خود را پایین و طبیعت را  سروده پیش می در چهدهد؛ ولی هر قرار می

شود و پویایی  اکنون تثبیت می وضعیّتتدریج بیشتر و بیشتر در  دهد. او به باالتر قرار می
دور و دورتر  بوِشیچه بیشتر از نظام گفتمانی دهد. نظام گفتمانی او هر دست می را از
منفی گذشته  تأثیرنشیند. افزون بر   یجای آن م شوِشی -شود و نظام گفتمانی تنشی می

 ای امید، زندگی، حضور جسمانه
 بهار

 مرگ ،حسرت، بیم، اندوه

 زمستان )بیابان(

 بارو برگ بارو برگبی
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به سراغ  دهد، بیم ا به سمت آینده جهت میل خود رپرداز تخیّ در اکنون، زمانی که گفته
شدن امید تر ستاند. با کمرنگ از او بازمی آید. تکرار بیم، امکان خروج از بحران را او می

بیش از  ،ساخت معنایی در ژرف« نبودن»، قطب معنایی بوِشیبازگشت به نظام گفتمانی 
 د. شو پیش شدید و قوی می

 

 یابی عاطفی  تهویّ فرآیند. 3-6

تر در زندگی  پرداز پیش سازند که گفته های عاطفی مثبت در آغاز شعر، آشکار می نشانه
کرده است. تنش عاطفی،  ی ایجابی را در تعادل با هستی تجربه وضعیّتاش  قبلی

ت زمانی از گذشته تا ، مدّشوِشگربلکه برای تبدیل او به  است؛ در او رخ نداده مقدّمه بی
اکنون سپری شده است تا در زمان اکنون، او خود را در جایگاهی سرد و ناخوشایند 

دهد سوژه هنوز پذیرای  میشود، نشان  آغاز می« آیا»بار که با  های حسرت بیابد. پرسش
آمادگی و کنش است،  ةکه مرحل عاطفی فرآینددومِ  ةخود نیست. در مرحل  ةجایگاه تاز

داند که روزهای خوش به پایان رسیده است. او باور دارد  زعم خود، می  پرداز به گفته
خواهد تا بر بیابان  بهار می. سوژه در پایان از )دانستن + نتوانستن(آید  کاری از او بر نمی

یابد.  خود را می ةازت عاطفی تهویّ شوِشگر ،سوم ة. در مرحل)نخواستن(او گذر نکند  غریب
گرفتن  تدهد. با شدّ نشان می شوِشگرت را در پذیرش این هویّ ،«بیابان غریب من»

و « عریانی انبوه»های  رسد. او خود را با واژه می شوِشگرهیجان عاطفی، تنش به جسم 
های  نشانه ،«پیرایش های زخمه» و «لرزیدن» کند. می وصف «من کبود و خشک پیراهن»

شناختی  اش و در تعادل هستی پیشین زندگی ةپرداز در مرحل اند که گفته ای جسمانه
عریان است. ارزیابی عاطفی سوژه این است که  یا اکنون فقط جسمامّ ؛کرده بودلمس 

 باید برای همیشه دردمند و اندوهناک باشد. 
 

 پایدار اتّصالپیرامتنی بر اثر  ةنشان دوبارةمعناپذیری . 3-7

های جدید  دهد تجربه اجازه می شوِشگر ةبه سوژ )او، غیراینجا، غیراکنون(انفصال گفتمانی 
ان کنشگربا  ها و رویارویی ها و زمان داشته باشد. این حالت انفصالی، به گسترش مکان

وجوی حفظ  همواره در جست )من، اینجا، اکنون(گفتمانی  اتّصالولی  ؛انجامد د میمتعدّ
 ةدهند نشان»در شعر، « من»ی، تکرار ضمیر اتّصالموجود است. در حالت  وضعیّت

ذهنی شاعر در زمان سرودن شعر است. هنگامی که خواننده با  ةاحساس، احوال و حادث
د، کل ساختار ها به نگرانی و احوال شاعر پی برَ وجودی این من ةدرک جایگاه و فلسف
شکیب و  )خسروی« شود ای از اضطراب و نگرانی شاعرش درک می هاله    شعر و معنای آن در

 (۸۸: ۱۳9۱نیا،  جوادی
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من، »بعدی است. سخن در این شرایط به بازنمودی از  سو و تک تک ،گفتمانی اتّصال
شود و  سخن بسته می ةشود. در چنین شرایطی راه بر گستر تبدیل می« اینجا، اکنون

کی و عاطفی، ادرا -یحسّ ةصگیرند و سخن مشخّ ت قرار میویّهای گفتمانی در اول  فشاره
عامل گفتمانی شکل  تِیابد و وحدانیّ ها می نزدیک به درونهای بسیار یعنی ویژگی

)شعیری، سویی است  د و تکت، تنگنا، عدم تعدّآن، محدودیّ ةتی که ثمروحدانیّ ؛گیرد می

تغییر در  ةانفصال گفتمانی، زمینشدن راه بر  در این سروده، بسته (.۱9۲-۱9۱:  ۱۳۸4
 گوید: طور که بابک معین می زیرا همانکند؛  را فراهم می پیرامتنی پیغام ةمعنای نشان
در رمزگان و  کند و یا صرفاً معلوم تعیّن پیدا نمی پیشمعنا بر اساس قراردادهای از دیگر

 (. 4۵: ۱۳94شود ) کدها محبوس نمی

شناختی، که به سوی درون عامل  دیگر نه به بیرون و برای ایجاد تعادل هستی ،غامیپ
توانست تعادلی را ایجاد کند که  می )بهار(بیرونی  کنشگرگیری شده است.   جهتگفتمانی 

، او را شوِشی     ةبیرونی، سوژ کنشگرل این ت تعلّولی به علّ ،نیازمند آن بود شوِشگر ةسوژ
توانست با زدن  بیرونی می کنشگر    اندیشد.  دیگر به حذف خود می ةزند. سوژ پس می

 ؛را برای تعادل مجدد آماده سازد شوِشی ةسبزی بر پیراهن خشک و کبود، سوژ ةدکم
گفتمان دور  ةاو را از دایر تأکیدبا  بلکه دهد، را به خود راه نمی کنشگرتنها  نه شوِشگرا امّ

)هیجان تنشی فرسا، بیم  انتظار طوالنی و طاقت ةدر سای ه(لیّ)هیجان تنشی اوّکند. حسرت  می

پیغام را که در فضای عمومی معنایی مثبت و ة را در او ایجاد کرده است. بیم، نشان ه(ثانویّ
 ةد قرار داده است و تحت فشارمعناپذیری مجدّ فرآینددر  ،حکایت از دیگرپذیری دارد

ی با متن شعر، به قطب معنایی مرگ سوق بینامتن ةدر رابط ة مثبت پیغام،منفی، نشان
 داده شده است. 

 

 . نتیجه4
ی اجتماعی، معنای مثبت دارد. این نشانه بر روابط انفصالی و در شرایط عاد پیغامة نشان

شود. پیغام در معنای مثبت، از تمایل  کند و سبب دیگرپذیری می گویی داللت میو گفت
دهد که میل دارد به تعادل  ای خبر می به سوژهرسانی  ی دیگر، برای یاریکنشگر
زده از نقصان معنایی  بحران ةتواند به سوژ بیرونی می کنشگرشناختی برسد.  هستی

 ةشناختی یاری برساند. در شعر اخوان فشار شدید، برای رفع بحران و ایجاد تعادل هستی
یابی منفی،  تین هویّیابی منفی عاطفی ایجاد کرده است و بر اثر ا تتنشی پایدار، هویّ

دهد سوژه تا  پذیرد. تحلیل این شعر نشان می بیرونی را نمی کنشگردخالت  شوِشی ةسوژ
ای برای طراحی طرحی  بالقوّهت زمانی که امید داشته باشد، از ادراک معنایی و ظرفیّ
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ت چه سوژه، هویّ ولی چنان ؛روایی برخوردار خواهد بود تا از بحران معنایی خارج شود
تحت بحران که   ةت از میان خواهد رفت. سوژاین ظرفیّ ،اش را انکار کند شناختی هستی

بیرونی را نیز  کنشگرحمایت  ،تواند بحران تنشی خود را برطرف سازد تنهایی نمی به
شود. سیر زایشی معنا، تقابل  شناختی خود تبدیل می پذیرد و به دشمن هستی نمی

 ةشدن سوژه در اکنون و بیم از آینده، نشان فدهد. متوقّ نبودن را نشان می -معنایی بودن
معنایی سوق داده است. با سرباززدن سوژه از پذیرش  متضادپیرامتنی را به قطب 

نشان  ،تحلیل عاطفی شعر پیغام اخوان ثالث یافته است.« پیغام نه»معنای  ،دیگری، پیغام
ی از اتّصال ةبا داللت بر رابط ،آلود شعر یأسپیرامتنی مثبت در فضای ة داد نشان

 آورده است.  د به قطب منفی رویدیگرپذیری سر باز زده و با معناپذیری مجدّ
 

 نوشت پی
1. Discursive semiotic
2. Sense production  
3. Discursive systems  
4. Narrative semiotics  
5. Semiotic system  
6. Performance   
7. Logical  
8. Manipulative 
9. Tension  
10. Evolutionary  
11. Existence 
12. Extensity 
13. Intensity 
14. Presence 
15. Emotional subject  
16. Existential experiment  
17. Semiotic square  
18. Tension axis  
19. Conjunction 
20. Disjunction 
21. Instruments  
22. Transformation 
23. Opposition 
24. Contradiction 
25.  Implication 
26. Semantics  
27. Category 
28. Generative process 
29. Semio-narrative structure 
30. Discursive structure 
31. Enunciation  
32. Objective  
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33. Content plan 
34. Cognitive and emotional motives 
35. Enunciation 
36. Discourse 
37. Object of value 
38. Emotion 
39. Action  
40. Emotion 
41. Cognition 
42. seisie semiotique 
43. passional competence 
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