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 چكيده   
شناسي يكي از رهيافتهاي نقد ادبي جديد است  كه همپاي نظريه هاي ادبي ديگر همانند          نشانه 

فرماليسم، ساختارگرايي، پساساختارگرايي و ... رشد و گسترش يافته و از دو آبشخور زبان شناسي و    
ادبي نيز يكي از شاخصه هاي نشانه شناسي است كه        فلسفه تغذيه كرده است.  نشانه شناسي متون     

شانه هاي      شانه هاي ادبي، ن شعر ميپردازد. در اين پژوهش ن به تجزيه و تحليل متون ادبي، از  جمله 
خاص سبكي، نشانه هاي عاشقانه، نشانه هاي فرهنگي و اجتماعي و نشانه هاي عرفاني و اخالقي در      

ج و حسين منزوي مورد بررسي قرار گرفته و با هم مقايسه   كل اشعار شفيعي كدكني، هوشنگ ابتها   
  شده است. اين پژوهش درصدد است به سواالت زير پاسخ دهد:

 بسامد نشانه هاي ادبي در شعر اين شاعران چگونه است؟ -1
بسامد و نسبت  نشانه هاي عاشقانه، فرهنگي و اجتماعي و نشانه هاي عرفاني  و اخالقي در  -2

  ران چگونه است؟اشعار اين شاع

  : نشانه شناسي، ساختارگرايي، شفيعي كدكني، هوشنگ ابتهاج، حسين منزويكلمات كليدي   

                                                            
 f.modarresi@urmia.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهاستاد  -١
 r.k.shabestari@urmia@ut.ac.irاستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه -٢
 m.bamdad@urmia.ac.irدانشجوي دكتري زبان و ادبيات  فارسي دانشگاه اروميه -٣
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  مقدمه -1
سي             شنا شانه  شاخه آن ن ستيم كه يك  شاهد رويكردهاي مختلفي به ادبيات ه امروزه 
سي ادبي، فرهنگي،              شنا شانه  سترده اي همانند ن شاخه هاي گ سي نيز به  شنا شانه  ست. ن ا

عي، عرفاني و ... تقسيم شده است. واقعيت اين است كه در ژرف ساخت اين نشانه ها       اجتما
شباهتها و همپوشانيهاي فراواني به چشم ميخورد و تنها، زاويه نگاه است كه متفاوت است.      
براي نمونه نشانه شناسي ادبي (نماد، سمبل و ...) به نوعي نشانه شناسي فرهنگي، اجتماعي 

سياري موارد  با مفاهيمي       و تعليمي را نيز  سي در ب شنا شانه  در بر ميگيرد. از طرفي خود ن
سي،           شنا ساختارگرايي، زبان  سي،  شنا سي،گفتمان كاوي، كاربرد  شنا همانند هرمنوتيك،آوا
جامعه شناسي، روانشناسي، سبك شناسي، مردم شناسي و ... همپوشاني دارد و شايد بتوان       

سي      شنا ست بگوييم كه  علم     بخشي از آنها را در ذيل معنا  شايد بهتر ا قرار داد. بنابر اين 
سي                  شنا شانه  سوي ن ست. (نك: معناكاوي: به  شته اي ا سي يك علم ميان ر شنا شانه  ن

  )85اجتماعي، ساساني : ص 
نشانه شناسي علمي است كه به تجزيه و تحليل نشانه ها ميپردازد. از فريادهاي پرندگان      

ســينمايي و ... در ذيل نشــانه شــناســي قابل بررســي و مطالعه  گرفته تا آثار هنري، ادبي، 
ستند. به قول موور   ست    «ه شانه آموزي ا صل ن وري و (تئ». فراگيري زبان نتيجه تقليد يا حا

يادگيري،موور: ص    تار  تاريخي يعني        196رف يام  به كهن ترين ا هاي اين علم را   قه  )  جر
ن باستان پيوند ميدهند. در زمان معاصر زمان  رشد انديشه هاي فلسفي و علمي  هند و يونا

اين نظريه در سدة بيستم و همپاي نظريه هاي ادبي ديگر همانند فرماليسم، ساختارگرايي،     
سفه تغذيه             سي و فل شنا شخور زبان  سترش يافته و از دو آب شد و گ ساختارگرايي و ... ر سا پ

  كرده است.
ار فردينان دوسوسور (پيدايش زبان   نشانه شناسي در زمينة زبان شناسي وامدار آراء و افك     

سوف بزرگ آمريكايي)          سندرس پيرس(فيل سفه وامدار چارلز  سي نوين) و در زمينه فل شنا
ــانه    ــانش ــتين قديس و ويليام اوكام راهب را ميتوان از پيش ــطو، آگوس ــت. افالطون، ارس اس

سان نيز مي توان به ريچاردز، موريس،آگدن        شنا شانه  سان نام برد. از اخالف ن  ، فيش وشنا
  سيبياك اشاره كرد. 

شناسي را  به طور علمي به كار بسته است.          شايد براي اولين بار آگوستين قديس نشانه 
ــنونده ميتواند معنا را  «به اعتقاد او  هر واژه نشــانة چيزي اســت. به ياري نشــانه گذاري، ش

ست.    صود گوينده ا ساختار و تأويل متن،احمدي:ص  » چنان دريابد كه مق نها بعد ) قر716(
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سور در             سو سور، اين نطريه را تكميل كرد.  سو سي جديد يعني فردينان دو شنا پدر زبان 
كتاب دوره زبان شناسي عمومي كه سه سال پس از مرگ او توسط دانشجويانش گردآوري        
سوسور زبان را دستگاهي از نشانه ها             شناسي دارد.  شد، فصلي كامل در باب ماهيت نشانه 

با الفباي كروالل ها، آيينهاي نمادين، شــيوه هاي ادب و احترام، ميداند كه قابل ســنجش 
شي از اين دانش             سي را تنها بخ شنا سور زبان  سو ست.  شبيه آن ا آداب نظامي و مواردي 

سور: ص         سو سي عمومي،  شنا ) آراء او تأثيري 24عمومي محسوب ميكند. (نك: دوره زبان 
ي ااست. نشانه از نظر سوسور رابطه شگرف در پيدايش نظريه هاي زبان شناسي نوين داشته

ذهني و انتزاعي ميان تصــور صــوتي و مفهوم آن صــورت اســت. (نك: از زبان شــناســي به  
  )26ادبيات، صفوي:ص 

شمايلي،            سته  سه د شانه ها را به  صداق آن،  پيرس ن شانه (دال) و م با توجه به رابطه ن
شمايلي نش      شانه هاي  انه هايي هستند كه رابطه ميان  نمايه اي  و نمادين تقسيم ميكند:  ن

شانه هاي           سب. در ن شباهت يك تكه چوب به ا ست. مثل  شباهت ا ساس  دال و مدلول بر ا
تب                 مانند اينكه  يا علّي دارد.  مادي  مدلول رابطه اي طبيعي،  نمايه اي رابطه ميان دال و 

لول ال و مدنشانه بيماري است. نشانه هاي نمادين نيز نشانه هايي هستند كه رابطه ميان د     
ــباهت يا رابطة طبيعي بين آنها وجود ندارد مانند اينكه             ــت و هيچ رابطة شـ قراردادي اسـ

  ) 34-35عالمت قرمز نشان خطر است. (نك: بررسي نقش نشانه ها...،رحيمي: ص 
روالن بارت، يكي از بزرگترين نظريه پردازان، نشانه شناسي را تنها بخشي از زبان شناسي 

ست. اگر بخواهيم           «د: ميداند. او ميگوي سي ا شنا ست كه جزئي از زبان  سي ا شنا شانه  اين ن
ست كه واحدهاي بزرگتر             سي ا شنا سي آن جزئي از زبان شنا شانه  شيم بايد گفت: ن دقيق با

شش قرار ميدهد.  سي،بارت:ص       » داللت كننده از گفتار را تحت پو شنا شانه  صر ن )  14(عنا
نشانه شناسان شده است. برخي معتقدند      اين نكته موجب بحث هاي پيچيده و مهمي ميان

ستند و عده اي نيز يكي را ذيل مجموعة           سي دو علم متفاوت ه شنا سي و زبان  شنا شانه  ن
  ) 14-15ديگري قلمداد ميكنند. (نك: ساختار و تأويل متن،احمدي: ص 

سروكار دارد عده اي آن را با          ساختارهاي زباني  سي به نوعي با  شنا شانه  از آنجايي كه ن
سي          شنا شانه  ساختارگرايي به مبحث ن سته اند. پرداختن بزرگان  ساختارگرايي مترادف دان
نيز اين تفكر را تقويت كرده است. اما شايد بتوان نشانه شناسي را ذيل محور ساختارگرايي        

ت اين است كه امروزه نشانه شناسي رشد و گسترش وسيعي يافته و در اكثر        قرار داد. واقعي
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علوم و هنرها قابل بحث و بررسي است. پرداختن به تمام نظريه هاي نشانه شناسي در اين       
  مقال نميگنجد و فرصتي فراخ ميطلبد. 

  بحث و بررسي -2
شناسي بررسي همه جانبة نشانه ها و داللتهاست. متن اد        بي علي الخصوص  هدف نشانه 

شعر نيز سرشار از نشانه هاست.  در واقع در دنياي ادبيات كلمات و جمالت عالوه بر مدلول  
 اداي معناي واحد به –قاموســي خود بر مدلول ديگري داللت ميكنند. تعريف علم بيان نيز 
بر اين واقعيت صــحه   -طرق مختلف مشــروط بر اينكه اين اختالف مبني بر تخيل باشــد  

ــانه ها ي ادبي ميگذار  –د. در واقع رابطه تخيلي ميان دال و مدلول، باعث آفرينش انواع نش
ميشود و همين نشانه هاي متفاوت است كه ادبيات را پويا  -استعاره، كنايه، نماد، مجاز و ... 

و متحول نگه داشته است؛ چرا كه اگر چنين نبود غمِ عشق كه از موتيف هاي مكرر ادبيات    
صه اي ب   ست ق شيرين كرده   ا صه را چنان  يش نبود؛ اما چگونه گفتن و دنياي رمزگان اين ق

  كه از سعدي تا شهريار نامكرر مينمايد: 

 كه  مي شنوم  نامكرر  است   كسيهر   كز              و اين عجب غم عشق نيستيك قصه بيش 
  ( ديوان حافظ، تصحيح رشيد عيوضي)

نشـانه ها  و رابطه هاي مختلف بين دال و   در واقع اين دنياي نشـانه شـناسـي و سـيالن    
سي ادبيات          شنا شانه  شعر و متن ادبي حياتي دوباره ميدهد. ن ساخت  ست كه به رو مدلول ا

به تفســـير آثار نميپردازد، بلكه ســـعي در كشـــف قراردادهايي دارد كه به توليد معنا مي «
است كه همچون زبان   انجامند. در نشانه شناسي ادبيات هدف ايجاد بوطيقايي براي ادبيات   

  ) 85(در جستجوي نشانه ها،كالر: ص » شناسي براي زبان عمل ميكند. ... 
صر             شاعران معا سه از بزرگترين  سين منزوي هر شنگ ابتهاج و ح شفيعي كدكني، هو
هستند كه بررسي نشانه هاي اشعار آنها ما را با سبك و زبان شعريشان بيشتر آشنا ميسازد.  

ش      شمندترين  شار      شفيعي دان ست كه با انت صر ا شعري   12اعر معا كه در قالب دو  -دفتر 
صداها «مجموعة  ست    » هزارة دوم آهوي كوهي«و » آيينه اي براي  شده ا سته   -چاپ   توان

صداها         صاص دهد. مجموعة آيينه اي براي  صر را به خود اخت شعر معا برگي از دفتر قطور 
ــعرهاي قبل از انقالب او را در بر گرفته      ــعار بعد از    تقريباً شـ و هزارة دوم آهوي كوهي اشـ

سياه مشق   «انقالب او را شامل ميشود. اشعار هوشنگ ابتهاج نيز در دو مجموعه با نام هاي     
چاپ شده است. درون ماية غالب بر سياه مشق هاي او عشق و مسائلي از        » تاسيان «و  » ها

شهرت ابتهاج را          شده و  شيوا بيان  ست كه با زباني نرم و  ست ا به خارج از مرزهاي  اين د
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شيرازي نيز          سبك عراقي است . حافظ  سبك حاكم بر اين اشعار همان  ايران رسانده است. 
سي و             سيا سائل  سيان او نيز م ست. بر مجموعة تا شته ا شعار تأثيري نازدودني گذا بر اين ا
صر        سين منزوي نيز با مجموعة غزلياتش بر تارك غزل معا ست. ح سايه افكنده ا اجتماعي 

شسته   شتهار         ن ستي دارد و لي عمدة ا سپيد هم د شعار نيمايي و  ست.  اگرچه منزوي در ا ا
ست. در           صر غالب آن ا شق عن شده و ع ساده بيان  ست كه با زباني  خود را مديون غزليات ا
اين پژوهش سعي شده تمام نشانه هاي ادبي،  نشانه هاي خاص سبكي، نشانه هاي فرهنگي 

ــقانه، ــانه هاي عاش ــفيعي كدكني،  و اجتماعي،  نش ــعار  ش ــانه هاي عرفاني و اخالقي اش نش
هوشنگ ابتهاج و حسين منزوي مورد بحث و بررسي قرار گيرد، بسامد آن نشان داده شود        

  و تا جايي كه ممكن است نسبت آنها در اشعار اين شاعران بيان گردد.
  نشانه هاي ادبي  -2-1

سي        ستند كه داللت معناي ويژه اي به غير از معناي قامو شانه هايي ه شانه هاي ادبي ن ن
شت   ست بلكه يك       «دارند. بايد بيان دا صوت ني صور آوايي يا  شانه هاي ادبي ت كه دال در ن

نشانه زباني است كه خود از دال، مدلول و رابطه آنها ساخته شده است. مدلول نيز در نشانه  
ت و لغتنامه اي نيســت، بلكه معناي مورد نظر خالق  اثر اســت و رابطه بين ادبي، معناي ثاب

ست ...   سانه و      » دال و مدلول هم رابطه اي انگيخته و متغير ا شنا سي دو ديگاه زبان  (برر
) به طور كلي مقوله هاي مهم بياني از قبيل 171نشــانه شــناســانه به ادبيات، اصــغري: ص 

و مجاز  در اين قســمت جاي مي گيرند. منتقدان ادبي در ســمبل يا نماد، اســتعاره، كنايه، 
مبحث نشــانه شــناســي ادبي معموالً به بحث اســتعاره و مجاز اكتفا كرده اند، اما به نظر ما 
جاي كنايه و نماد نيز در اين مبحث خالي است كه ما بدان اشاره ميكنيم. اولين مبحثي كه 

شاره كرد     شانه هاي ادبي بايد بدان ا شناس      در بحث ن ستاو يونگ، روان ست. كارل گو نماد ا
سمبولهايش،     -مشهور  نمادهاي گوناگون را مجسم كنندة عالم مثل مي داند. (نك: انسان و 

ــعر را عميق ميكنند، دامنه ميدهند،      «. ) به اعتقاد نيما نيز   16يونگ: ص  ــمبول ها شـ   سـ
(از مجموعة آثار نيما .» عظمتي مييابد برابر را در اعتبارميدهند، وقارميدهند وخواننده خود

  )133يوشيج، طاهباز: ص 
دفتر شعري شفيعي كدكني نشان ميدهد كه نشانة نماد با بسامدي نزديك به  12بررسي 

شفيعي با          1200 ساب ميĤيد.  شفيعي كدكني به ح شعار  شانة پركاربرد  ا  42مورد اولين ن
»  رشبگي «اج نيز  از دفتردرصد استفاده از نماد در صدر اين شاعران قرار دارد.  هوشنگ ابته     

به بعد، درون مايه غنايي شعر خود را به سوي مسايل اجتماعي و سياسي سوق داد و همين 
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ست          سيان او، مجموعه اي ا شعري تا شد. مجموعة  شعار او پررنگ با شده  تا نماد در ا باعث 
سل        ستقيم و با تو سي و اجتماعي خود را به طور غير م سيا شاعر رويكردهاي  ه ب كه در آن 

نشــانه هايي همانند شــب، شــام ســياه، پرده تار، پنجره، ســحر، خورشــيد، صــبح آذرگون ، 
شعر         شانة پركاربرد  ست. با اين همه، نماد دومين ن شتزار، پرنده، همسايه و ... بيان كرده ا ك

درصد استفاده از  نماد بعد از شفيعي قرار دارد. رنگ ها، فصول و شب       34اوست.  او نيز با  
نمادهاي شعري شفيعي و ابتهاج به شمار مي آيند. منزوي نيز اگرچه عمدة اشتهار     از كالن 

صر خود          سي و اجتماعي ع سيا ست ولي از جريانات  شقانه اش ا خود را مديون  غزلهاي عا
شمار ميرود. او نيز با          شعار او به  شانة پركابرد در ا سومين ن شانة نماد  ست. ن  24دور نبوده ا

ايگاه آخر را به خود اختصــاص داده اســت. مبحث ديگري كه در درصــد اســتفاده از نماد ج
ستعاره         ستعاره است. مهم ترين مبحث در بحث ا شناسي ادبي جايگاه ويژه اي دارد، ا نشانه 

نيز، جانشــيني نشــانه هاســت كه به حوزة معناشــناســي تعلق پيدا ميكند. بر اســاس اصــل  
ــتعاره بوجود ميĤيد و به خلق م   ــانه ها اس ــيني نش عنا در يك اثر ادبي منجر ميگردد. جانش

استعاره از جملة مباحث مهمي است كه علماي علم بيان در مورد آن نظرات متفاوتي مطرح 
اند و حتي در تقسيم بندي آن اختالف نظر دارند كه ذكر آنها در اينجا ضروري نيست.   كرده

 ه جاي نشانة زباني يك نشانة زباني ب  –آنچه از ديد نشانه شناسي مهم است وجود استعاره       
ستعاره          -ديگر  سم)، تبعيه (ا ستعاره در ا صرحه (ا ستعاره هاي  م ست. از اين نگاه ميتوان ا ا

سي قرار داد، چرا كه در آن يك         شنا شانه  ستعاره در جمله) را ذيل ن در فعل)  و تمثيليه (ا
ستعارة مكني       شانة ديگر مينشيند. در حالي كه در ا شانه به طور مستقيم به جاي ن مشبه   هن

اســتعاره، انتخاب يا گزينش يك نشــانه از  «آمده و با خود لوازم مشــبه به را نيز همراه دارد.
 ها تفاوت دارد؛ واي كه از جهاتي، با ساير نشانه  هاي بديل است، نشانه  ميان گروهي از نشانه 

ي ديگر براي ســاخت بافت اســت. به اين اي به نشــانهمجاز مرســل، تركيب يا پيوند نشــانه
بط ها و مجاز مرسل نشانگر روا  ترتيب، استعاره نشانگر روابط مبتني بر شباهت دروني نشانه    

  )32هاي ادبي معاصر، مكاريك:ص (دانش نامة نظرّيه» مبتني بر مجاورت بيروني آنهاست.
بسامد اين نشانه در شعر ابتهاج و منزوي يكسان است و شفيعي به نسبت آنها از استعاره         

رده است. البته مراد ما از استعاره ، استعارة مصرحه، تبعيه و تمثيليه است       كمتر استفاده ك 
شعر          ستعاره ها در  ساير ا ستعارة مكنيه به همراه  ستعارة مكنيه مراد ما نيست چرا كه  ا و ا

سامدي نزديك     سين       1900شفيعي ب ست. ح شعار او مورد دارد كه حتي باالتر از نماد در ا
ستفاده از ا  صرحه، تبعيه و تمثيليه  –ستعاره  منزوي از لحاظ ا صدر اين    37با  -م صد، در در
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درصد نزديك ابتهاج ايستاده و شفيعي كدكني     36شاعران قرار دارد. هوشنگ ابتهاج نيز با   
شانة ادبي كنايه        27با  ست. يكي ديگر از انواع ن صاص داده ا صد رتبة آخر را به خود اخت در

ست.   ساس    ا ست. يعني رابط   » تزامال«ساختار يك تركيب كنايي بر ا ستوار ا م و بين الز ةا
ظاهري و اوليه آن را مكني به           ملزوم. وقتي يك كنايه را در نظر ميگيريم، الفاظ و معناي 

م. پس در كنايه، يك نشــانة (الزم)، و معناي مقصــود و ثانويه را، مكنّي عنه (ملزوم) ميگويي
ــانة زباني ديگر به كار ميرود و معمو     ــانه را زباني، به جاي نشـ الً مخاطب ميتواند هر دو نشـ

شرايط فرهنگي، اجتماعي و       شانة دوم است.  صلي گوينده ن انتخاب كند، هرچند كه منظور ا
سين            شعار ح شانة ادبي ا ست. كنايه پركاربردترين ن سي در آفرينش كنايه بي تأثير ني سيا

. پس از درصـد اسـتفاده از اين نشـانه در صـدر ايسـتاده اسـت       39منزوي اسـت. منزوي با  
درصد جايگاه  28درصد در مرتبة بعدي قرار دارد و شفيعي با  33منزوي، هوشنگ ابتهاج با 

ســوم را در اين نشــانه به خود اختصــاص داده اســت. بشــتر كنايات شــفيعي از نوع تعريض 
ي اهستند. اين گونه كنايات اكثراً بيان اوضاع اجتماعي و سياسي جامعه هستند كه به گونه     

اند. نوع دوم كنايات در اشعار شفيعي، كناياتي هستند كه او آنها   شرده مطرح شده  كنايي و ف
و از نوع ايما  ايرا بيشتر به تأثر از قدما به كار گرفته است. اين گونه كنايات، بيشتر كليشه     

هستند و وسائط و قرينه در آنها زياد است. آنچه در نشانه هاي كنايي اشعار ابتهاج به چشم     
يشـــتر كنايه از نوع ايما و تعريض اســـت.كنايه از نوع تعريض بيشـــتر براي  بيان ميخورد ب

ــا،    ــاعر به كار ميرود. در واقع خفقان حاكم بر فض ــي و اجتماعي ش ــياس اغراض و اهداف س
ــيان ابتهاج كه   ــتفاده كنند. در مجموعة تاس ــانه ها اس ــاعران از اين نش ايجاب ميكند كه ش

شاعر است بيش      صلي  سياه مشق هاي او،      اجتماع دغدغة ا تر تعريض به چشم ميخورد و در 
ــتند و معناي آنها      ــت. اغلب كنايه هاي منزوي نيز از نوع ايما هسـ كناية ايما پررنگ تر اسـ
  روشن است. در كنايه هاي تعريض او نيز محور عمودي شعر در شناخت معنا كمك ميكند.

سي قرار ميگيرد مجاز    شانة ادبي كه اينجا  مورد برر ست      آخرين ن شانه اي ا ست. مجاز ن ا
كه در معني غيرحقيقي خود به كار ميرود. در زنجيرة كالم و در هم نشـيني معنايي، برخي  

شرايطي، واحد يا واحدهايي كاهش  «عبارات به جاي عبارات ديگر به كار ميروند.  در چنين 
ــان به واحد مجاور انتقال مييابد. اين كاهش معنايي م             ه يتواند ب  معنايي مييابند و مفهومشـ

حدي برسد كه سبب حشو در وقوع برخي از واحدها شود و به حذف آنها بيانجامد. درعوض   
ست در مفهومي به كار مي رود كه مفهوم واحد     شده ا واحدي كه با افزايش معنايي مواجه 

ست.    شامل ا صفوي :ص      » يا واحدهاي محذوف را نيز  سي،  شنا ) 257(درآمدي بر معني 
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ــاس      رابطه اي كه ميان معن     اي حقيقي و معناي مجازي وجود دارد عالقه نام دارد. بر اسـ
شند. از انواع عالقه ميتوان به عالقة كل و جزء،     سترده با تخيل گوينده، عالقه ها ميتوانند گ
ــوص، علــت و معلول، مــاكــان و مــايكون،  الزم و ملزوم، ظرف و مظروف، عموم و خصـ

و مجاورت  اشاره كرد. البته بايد به   جنس،صفت و موصوف، مضاف و مضاف اليه،عالقة تضاد     
اين نكتة مهم اذعان كنيم كه برخي از اين عالقه ها با هم همپوشاني دارند. مثالً عالقة جزء  

 –و كل ميتواند برخي عالقه هاي ديگر را هم شــامل شــود. از طرفي تكرار بيش از حد آنها 
ضاً در زبان محاوره  شانه خارج كرده   -بع ست، مجاز از    آنها را از حالت ن ست. براي نمونه د ا

  انگشتان دست ديگر امروز نميتواند به عنوان نشانه اي مؤثر به كار رود. 
برخالف نشانه هاي زبانيِ استعاره، كنايه و نماد، كاربرد مجاز در شعر معاصر اندك است.       
ــت! در هر   ــامد اندك مجاز را اين گونه توجيه ميكند كه مجاز مختص نثر اس ــن بس ياكوبس
شفيعي، ابتهاج و منزوي نيز از اين         شعر  شعر معاصر بسامد ناچيزي دارد و  صورت مجاز در 

البته بايد اشاره كرد كه  مجازهايي كه ميتوانند به عنوان نشانه تلقي    –امر مستثني نيست.   
شــوند در شــعر معاصــر كمرنگ هســتند و اال نشــانه هاي تكراري و كليشــه اي روزمره كه 
صر و حتي در زبان محاوره كاربرد           شعر معا ست داده اند در  شانگي خود را از د صيت ن خا

ر بسامد مجاز به نسبت ديگر نشانه ها كمتر است.     فراواني دارند. در كل اشعار شاعران مذكو  
اكثر مجازها به نوعي كليشــه اي و كهنه هســتند و خاصــيت نشــانگي را از دســت داده اند. 

درصد، در صدر استفاده كننده از اين نشانه قرار دارد. حسين منزوي       47شفيعي كدكني با  
ا در اختيار دارند. آمار كلي درصد جايگاه هاي بعدي ر  21درصد و هوشنگ ابتهاج با    32با 

  اين بسامدها به شكل زير ميباشد:

  
  آمار بسامد نشانه هاي ادبي -1شكل 
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  نشانه هاي خاص سبكي -2-2
بزرگترين نشــانة خاص ســبكي در شــعر شــفيعي زبان اديبانه و عالمانة اوســت. اشــراف  

ــنتي و ادب عربي، پژوهش او در عرفان ايران زمين  كم ــنايي او با   نظير او بر ادبيات سـ ، آشـ
ــت.    ــيده اس ــعري وي وجهه اي عالمانه بخش ــعر و ادب ايران و جهان، به زبان ش بزرگان ش
انعكاس ميراثهاي ادبي، فرهنگي و  تاريخي در شـــعر ، چنگ زدن به اســـاطير ايران زمين، 
استفاده از متون نظم و نثر گذشته و كاربرد قالب هاي كهن فارسي، زبان شعري شفيعي را        

ز شاعران  همعصر خود كرده است. واقعيت اين است كه در برخي مواقع، موارد باال     متمايز ا
ست.           شده ا ساز  سر  شعاع قرار داده و برايش درد شفيعي را تحت ال شاعرانگي  شعر   1جنبة 

ــفيعي از دفتر » هزارة دوم آهوي كوهي« هايي گوياي      » هزارة دوم آهوي كوهي«شـ به تن
برخي مسائل تاريخ چندين هزار سالة ايران زمين است كه گرد و غبار فراموشي آن را چنان 
به ورطة فراموشي سپرده كه حتي فرهيختگان ايراني نيز براي دانستن آن نيازمند اطالعات     

ــتند. ب ــر چنين  تاريخي هس ــعراي معاص ــعر هيچ يك از ش ه جرات مي توان گفت كه در ش
) 19-21گنجينه اي يافت نمي شـــود. (نك: هزارة دوم آهوي كوهي، شـــفيعي كدكني:ص 

شفيعي نيز وجهه        شعار  سي  برخي ا سفي و حما شيده و    صبغة فل شعار او بخ اي عالمانه به ا
سال  درك آن را دشوار كرده است. زمان سرايش اكثر اين اشعار     هاي آخر دهة پنجاه تقريباً 

عدازآن را در برمي  با          و ب لب  غا جه  عة هزارة دوم آهوي كوهي، و نابراين در مجمو گيرد. ب
شه  شفيعي به     اندي ست. اگرچه خود  ساني ا سفي و ان صراحت در مقدمة اين مجموعه  هاي فل

نكرده است.  آوري اين مجموعه، زياد به تاريخ سرايش آنها توجهادعا كرده است كه در جمع
: مقدمه) اما اين مجموعه اكثراً شعرهاي بعد از انقالب شفيعي   1385(نك: شفيعي كدكني،  

شكيل مي  سفي بر آنها غلبه كرده و به  را ت ضايي فل ة اول تر از مجموعنوعي متفاوتدهد كه ف
شفيعي عالوه بر چنگ شفيعي جلوه مي  شاعراني مانند حافظ، مولوي،    كند.  شعر  اندازي بر 

شهيد بلخي، ناصرخسرو، خاقاني، قاآني، خواجوي كرماني و    سع  دي، رودكي، انوري، فرخي، 
شعر وي را اديبانه كرده است. واقعيت اين است      ... تلميحات قرآني زيادي نيز دارد كه زبان 

شــود، كاربرد زياد اســمها، كه اســتفادة شــفيعي از ســبك و زبان اديبانه به اينجا ختم نمي
» ي«همانند كاربرد  -فعال كهن و آركائيك به همراه ســاخت نحوي كهنصــفتها، قيدها و ا

                                                            
) سفرنامة باران، 2 - 1882:ص   3) طال در مس، براهني، ج1در اين خصوص به منابع زير نگاه شود:  -1

   181) در روشني بارانها، عابدي: ص 3 -159عباسي:ص 
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ساكن به    شدة  شده كه     و ... -جاي كسرة اضافه  اشباع  همه دست به دست هم داده و باعث 
دهد اي آركائيستي و اديبانه به خود بگيرد.  آمار دقيق نشان مي  سبك و زبان شفيعي صبغه   

ساده  91 فعل كهنه و قديمي؛ 413كه از اين بين،  شوندي،   43ي قديمي، فعل   49فعل پي
ــهم مجموعه 17فعل گروهي و  8فعل مركب،  ــداها و ي آيينهفعل دعايي س  77اي براي ص
فعل دعايي ســهم  18فعل گروهي و  11، فعل مركب، 37فعل پيشــوندي،  62فعل ســاده، 

قديمي و صفت   212اسم قديمي،   770باشد. از بين  ي هزارة دوم آهوي كوهي ميمجموعه
سم،   343قيد قديمي،  169 صداها  مجموعة آيينه قيد متعلق به 102صفت و   80ا اي براي 

ــم،  427و  ــفت و  132اس ــت. قيد 67ص (بامدادي، » متعلق به هزارة دوم آهوي كوهي اس
  )7: 1388مدرسي، 

ــت.     ــان ياب اس ــتفاده از زبان نرم و تغزلي و آس ــبكي ابتهاج نيز اس ــانة س بزرگترين نش
سياه مشق هاي ابتهاج        بزرگتري شد.  سياه مشق هاي او ميبا شاهد اين ادعا،  ، و 3، 2، 1 -ن 

 129منتشر شده اند. اين مجموعه از 1371، 1369، 1356، 1332به ترتيب در سالهاي  -4
قطعه تشــكيل شــده اســت. تمام اشــعار اين  8دو بيتي و  17رباعي،  14مثنوي،  10غزل، 

سياق قدما بر آن   مجموعه، زباني نرم و تغزلي و آسا  سبك و  ن ياب دارد. غزلياتي كه اگرچه 
سيقي روان اكثر غزلهاي آن را      سادگي بيان و مو ست اما زبان نرم و تغزلي به همراه  حاكم ا
ساده و همه فهم را انتخاب كرده است. او معتقد       ساخته است. ابتهاج آگاهانه زباني  جاودانه 

صار خواص با      شعر در انح ست كه نبايد زبان  شعار نيما دارد اين    ا شد. او در نقدي كه به ا
ست.      شني بيان كرده ا ضوع را به رو ست و مردمي   « ... مو شعار نيما غالباً گنگ و پيچيده ا ا

سر در        شعر خود را از آنها و براي آنها انتخاب مي كند، از او چيزي  ضوع  شتر مو كه نيما بي
  )190فلي: ص (اي عشق همه بهانه از توست، ساور س» نمي آورند .... 

وضعيت حسين منزوي در اين ميان متفاوت است. او نه زبان عالمانه را دوست دارد و نه      
صر براي خود          شهرتي هم اگر در غزل معا ست.  سايه افكنده ا شعارش  سفي بر ا محتوايي فل

صداقت زبان، بيان، گفتار و عمل اوست.        سادگي و   تالش او براي"دست و پا كرده از بابت 
، استفادة بيش از حد او از سبك   1بيشتر در خصوص اوزان جديد و كم استعمال    تجربه هاي

ــت كه ديوان بزرگ    ــبكي اوس ــة خاص س ــاخص ــادگي زبان و بيان او ش و زبان محاوره و س
. استفاده بيش از حد منزوي از زبان محاوره، او را مجبور كرد "اشعارش آن را تأييد مي كند 

                                                            
او كه در آن   -نيمايي و سپيد –آزاد و اشعار  ستغزليات كالسيك اووزن هاي مراد ما از اين قسمت فقط  -١

 اهات فاحش عروضي رخ داده را در بر نمي گيرد.هاي وزني و اشتبسكته 
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ــعر خود را به زبان طبيعي نزد ــكني انجام  وزن ش ــاختار ش يك كند و در زنجيرة هجايي س
ــاختارهاي نحوي زبان محاوره  ــعري از منزوي ميتوان پيدا كرد كه در آن از س دهد.كمتر ش
استفاده نشده است. زبان او هرچه هست ساده، شفاف، صريح و مخاطب پسند است. بسامد           

شد، اين      شانه هاي ادبي بيان  ستعاره و مجاز نيز كه در بخش ن شان     كم ا ضوح ن امر را به و
ميدهد. او زماني كه خواســته از صــور خيال اســتفاده كند، هميشــه تشــبيه را بر اســتعاره  
شبيهات او نيز           ست. در ت شده ا سادگي بيان و زبان او  ست و همين باعث  ارجحيت داده ا
وجه غالب با تشبيهات محسوس به محسوس است كه بهترين و آسان فهم ترين نوع تشبيه    

 است. 
  نشانه هاي فرهنگي و اجتماعي -2-3

همانطور كه پيشتر گفته شد نشانه شناسي رويكردي است ميان رشته اي كه به بررسي          
شاعر در       ست كه  شانه اي جامعه اي ا شانه اي ميپردازد. يكي از اين نظام هاي ن نظام هاي ن

ابر اين آن زندگي ميكند و آبشــخور فرهنگي او آداب و رســوم مختلف اين جامعه اســت. بن 
سان ها با يكديگر و فرهنگ آنها حكايت دارد. در   رمزگان هاي اجتماعي فرهنگي از رابطة ان

شناختي، فرهنگي و اجتماعي          شهاي جامعه  س شعر هر دوره اي ميتواند به برخي پر اينكه 
پاسخ دهد ترديدي نيست. شعر ميتواند  با بافت هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي خود، پرده    

سياري  سي اجتماعي بردارد و مثل آيينه اي به انعكاس فرهنگ، آيين ها،       از ب سيا سائل  م
ــعار         ــانه هاي فرهنگي و اجتماعي اشـ باورهاي عمومي و غيره بپردازد. در اين پژوهش نشـ
ستخراج و         سين منزوي بر طبق ديدگاه پي ير گيرو ا شنگ ابتهاج و ح شفيعي كدكني، هو

ساس        ست. بر اين ا شده ا سي  شانة وي  9برر شرت،     ن شانه هاي هويت، آداب معا شامل  ن ژه، 
شانه هاي           ستعماري و ن ساا شانه هاي پ ضرب المثل ها، ن آيين ها، مدها، باورهاي عاميانه، 
شاعران مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي        شعر اين  جنسيت محور، در 

اه خود تعلق خاطر دهد شـــفيعي، ابتهاج و منزوي هركدام از لحاظ هويتي به شـــهر و زادگ
از دفتر شـــبخواني، تعلق خاطر خود را به » زادگاه من«ويژه اي دارند. شـــفيعي در شـــعر 

شعر         شفيعي در  شهرِ پليدان دانسته است.  شهر  «زادگاهش نشان داده و آن را پناه خود از 
سرو كاشمر، نيز اين   » زن نيشابور «و» در جست و جوي نشابور  «، » من از دفتر مرثيه هاي 
شخصيت هاي مهم آن زمان و واژگان و           امر شهر،  ست. . عالوه بر  شان داده ا ضوح ن را به و

شود. تالش ابتهاج نيز          سوب مي شانه اي هويتي براي او مح شابور نيز ن صطالحات خاص ني ا
شان ميدهد.       شور به نوعي تعلق  خاطر او به زادگاه خود را ن شمال ك براي انعكاس طبيعت 
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شعار اوست. بسياري از       يكي از بزرگترين نشانه ها  صبغة اقليمي ا شعار ابتهاج،  ي هويت در ا
ام از طبيعت  زادگاه او به و –در اشعار نيمايي  -تصاوير، تعابير، واژگان و تركيبات شعري او 

گرفته شده است. سبزه، دشت، چمن، جنگل، كوه، گلِ نرگس، نسترن، نيلوفر، الله، سوسن        
صدف، ابر، هيزم و تبر و ...     و ... ، دريا، دريادل، خزان خورده ساحل،  شيان،  ، مه آلود، جغد آ

ستفاده          شعار، ا ساختمان نحوي برخي ا شعار تركي خود،  ست. منزوي نيز با ا از اين موارد ا
سرزمين مادري،     ضرب المثل هاي  كردن از برخي واژگان، تركيبات، اصطالحات ، عبارات و 

. از لحاظ بســامد نشــانة ضــرب المثلها ، تعلق خاطر خود را به آذربايجان نشــان داده اســت
شادوش هم حركت        شفيعي و منزوي دو شعار،  سرگرمي ها در ا باورهاي عاميانه، آيين ها و 
ست         شفيعي كدكني ا شعار  شعار منزوي پررنگ تر از ا ضرب المثل در ا ميكنند هرچند كه 

  ولي اشعار ابتهاج به پاي آنها نميرسد. 
به غير از دفتر  –ر اين شاعران جالب است. شفيعي    نشانه هاي جنسيت محور نيز در شع   

ــعر   -زمزمه ها ــعر خود نگذارد. به غير از چند ش ــعي كرده ردپايي از جنس مخالف در ش س
شده      شابوري تعريف  صفات مردانه مورد     –شفيعي كه در آنها از زن ني صافاً  و در آنها نيز ان

شاعر بوده  ست     11ردپايي از زن در كل  -نظر  ست. او از اين نقطه نظر در شعري او ني دفتر 
ــعار منزوي مي توان          ــتاده و ابتهاج مابين اين دو قرار دارد. در اكثر اشـ مقابل منزوي ايسـ

  خته است. بسامد استفاده ازردپايي از يك زن سراغ گرفت كه او عاشقانه به ستايش آن پردا
زني هميشه در انتهاي اين غزل «واژه زن نيز در اشعار او خيلي پررنگ است به قول خودش 

برخي عاشــقانه هاي ابتهاج و منزوي  تنانه و اروتيك هســتند و شــاعر ابايي از به » . اســت
هاج لحاظ ابت تصوير كشيدن آنها ندارد. در حاليكه عاشقانه هاي شفيعي پرآزرم است. از اين     

شيوه اي بينابين دارد.         سيان،  سياه مشق هايش به منزوي نزديك است و در مجموعة تا در 
شفيعي منشي واقع بينانه دارد در حالي كه منزوي        ستعماري نيز  از ديدگاه نشانه هاي پساا

ــعر  ــتند. ش ــفيعي از دفتر » نيويورك«و ابتهاج در اين وادي ها نيس  »بوي جوي موليان«ش
شفيعي               نمونة صداها،  ست. (نك: آيينه اي براي  شعر او ستعماري  در  سا ا شانة پ كامل ن

  ) 467كدكني:ص 
بحث نشــانه هاي آداب معاشــرت نيز بيشــتر با مباحث علم معاني در ارتباط اســت. لحن 
كالم و اطوار از مباحثي اســت كه در علم معاني كاربرد دارد و در شــعر هر شــاعري نمود   

اظ لحن كالم، شفيعي اغلب لحني اديبانه و فلسفي دارد. لحن غالب شعر    فراوان دارد.  از لح
منزوي نرم و متناســب با زبان عاشــقانه  اســت و لحن غالب بر اشــعار  ابتهاج آميخته اي از  
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لحني نرم و تغزلي و انتقادي اســـت كه در اكثر موارد لحن نرم و تغزلي آن بر لحن انتقادي 
ــعر      مي چربد. در كل از اين بخش مي    توان نتيجه گرفت كه  غناي فرهنگي و اجتماعي شـ

  منزوي و شفيعي به نسبت شعر ابتهاج بيشتر است.
شان دهيم        شاعران با آمار ن شعر اين  شانه هاي فرهنگي و اجتماعي را در  اگر بخواهيم ن

  شكل زير بيانگر آن خواهد بود:

          
  نمودار بسامد نشانه هاي فرهنگي -2شكل 

  نشانه هاي عاشقانه  -2-4
يكي از  شيرين ترين نظام هاي نشانه اي، نظام نشانه اي  عاشقانه است. محور اين نظام،      

 در عمده مســائل از يكي كه آنجا از«عشــق، وصــال، فراق و مفاهيمي از اين قبيل اســت. 
سير  ادبيات همزماني مطالعات شي  ادبي آثار مجدد تف ست،  تازه به رو ستانهاي  ا شقانه  دا  عا

شانه  ديدگاه از كه دارند را اين قابليت نيز سي مورد    ن سي  شنا (نقد و » گيرند ...  قرار برر
ستانهاي عاشقانه، تميم داري، عباسي : ص          شناسي دا ساختاري و نشانه  ) عشق  46تحليل 

ــت. عده اي آن را مفهومي           از قديم االيام تا كنون دو رويكرد متفاوت را به خود ديده اسـ
ستعاليي  ست. اين رويكرد از ايده هاي     ا ساني  مرتبط ا و واال ميپندارند كه با حقيقت فرا ان

ــاني مرتبط        ــده و تاكنون ادامه دارد. عده اي نيز آن را با حقيقت انسـ ــروع شـ افالطون شـ
ــقانه هاي   ــت. عاشـ ــده اسـ ميدانند. همين دو رويكرد باعث آفرينش آثار فوق العاده اي شـ

قانه هاي منزوي گسترده و وسيع. ابتهاج نيز مابين اين   شفيعي كدكني محدود است و عاش   
سيان او         ست و در مجموعة تا شق ا شق هاي ابتهاج وجه غالب، با ع سياه م دو قرار دارد. در 
شاعران           سياسي پررنگ تر است. حسين منزوي نيز يكي از عاشق ترين  مسائل اجتماعي و 

منزوی
یشفيعی کدکن%۵٢

٣٣%

ھوشنگ ابتھاج
١۵%

بسامد نشانه ھای فرھنگی و اجتماعی

منزوی شفيعی کدکنی ھوشنگ ابتھاج
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در معدود مثنوي هاي او نيز عشق  معاصر است. غزليات او سرشار از مفاهيم عاشقانه است.        
عنصر غالب است. عاشقانه هاي ابتهاج و شفيعي هرگز به پاي عاشقانه هاي منزوي نميرسد       
ــامد. بايد اذعان كرد منزوي به غزل             ــعري و نه از لحاظ بسـ نه از لحاظ نوآوري در زبان شـ

شعار او نيز        شقانه در ا شانه هاي عا شقانه روحي ديگر دميده است. بررسي ن  اين مؤيد اين عا
شانه هاي   ست. ن شوق   -1 1ادعا شق و مع شنايي   -2عا صال   -5موانع ارتباط -4عشق   -3آ و

شتگي    -7هجران  -6 سان   -9بي وفايي  -8سرگ  -12ناز كردن  -11اظهار نياز  -10پيام ر
زيبايي معشوق   در شعر اين شاعران     -15خيال معشوق   -14پشيمان شدن    -13رنجاندن 

شده و نمود    سي  شقانه        برر ستانهاي عا شيني در دا شد. بنيان محور هم ن ستخراج  هاي آن ا
سامد              شاعر ب سه  شعر هر  شانه اي كه در  ست كه در تقابل با فراق قرار دارد؛ دو ن صال ا و

شفيعي تنها يك دفتر   12فراواني دارد. از  شقانه       -زمزمه ها –دفتر  شانه هاي عا سرشار از ن
ست و در دفترهاي بعدي او ردپايي از  شقي هست با       ا شود و اگر ع شق زميني ديده نمي  ع

ــفي     به اي فلسـ ند خورده و جن ماع پيو ــت. از بين     -آالم مردم و اجت ته اسـ ماعي گرف اجت
شقانه پررنگ تر از             شانه هاي عا شق ها، ن سياه م شنگ ابتهاج نيز، در  شعري هو دفترهاي 

. ه خود گرفته استساير نشانه هاست. در دفترهاي متأخر ابتهاج نيز عشق صبغة اجتماعي ب   
شانة        ست.  ن شقانه در غزليات منزوي در اوج ا شانه هاي عا شق «ن شعر هيچ يك از  » ع در 

شاعران مذكور، به اندازة اشعار منزوي پررنگ نيست. جان ماية اصلي شعر منزوي و به قول      
ست. او           شعر اوست. مراد منزوي از عشق، عشق زميني و اين جهاني ا صلي  خودش هويت ا

صريح اعالم كرده كه   به كرّات صدا مي زند.   «و به طور  شق  (نك: مجموعة » زن را با نام ع
  )358اشعار، منزوي:ص 

نشــانه هاي وصــال، فراق، ناز و نياز نيز  يكي از پرمعناترين و پربســامدترين نشــانه ها در 
شعر او                شقانة منزوي،  در  شعار عا ستردگي ا شانة فراق با وجود گ ست. ن شقانه ا شعار عا ا

گ تر است. او اغلب از وصال معشوق سخن رانده و بيشتر بدان اميدوار است.  جنسيت كمرن
نيز در شعر منزوي كامالٌ مشخص است. او با صراحت اعالم كرده معشوقه      » معشوق «نشانة  

اش زن است. اين نشانه در شعرهاي كهن ابتهاج اغلب انتزاعي و خيالي است و جنسيت آن      
ست. در حالي ك  شاعر با       نيز معلوم ني شده و  شوق جزئي تر  شعار نيمايي او نگاه به مع ه در ا

شوق او         سم مع سيت و گاهاً ا شعار جن ست. در اين گونه ا زبان عاطفي به بيان آن پرداخته ا
                                                            

براي آگاهي بيشتر از انواع نشانه هاي عاشقانه نگاه شود به : نقد و تحليل ساختاري و نشانه  -١
 29-46 شناسي داستانهاي عاشقانه، تميم داري، عباسي : ص
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صراحت منزوي نيست. يكي ديگر از          شفيعي، خبري از  نيز مشخص است. در عاشقانه هاي 
شقانه،     شانه هاي عا ست كه  معموالً  » رنجاندن«ن شق از     ا ست كه اغلب عا شكايتي ا گله و 

ــكايت باز   معشــوق دارد؛ چرا كه معشــوق با بي وفايي عاشــق را آزار ميدهد و او زبان به ش
ميكند. معموالً نشـانه رنجاندن با نشـانة پشـيماني همراه اسـت چرا كه ماحصـل آن اسـت.       

 ر تاب بيبهترين نوع اين نشــانه را در مكتب واســوخت به وضــوح ميبينيم كه در آن شــاع 
وفايي و جور معشــوق را ندارد و از او روي برميگرداند و اي بســا از عشــق خود به معشــوق 

بي «اظهار ندامت ميكند. اين نشانه در شعر منزوي كمرنگ تر از دو شاعر ديگر است. نشانة     
شوق         » وفايي ست. او اغلب از مع شفيعي ا شعار ابتهاج و  شعر منزوي كمرنگ تر از ا نيز در 

ي است و كمتر زبان به شكايت گشوده است. نكتة ديگر اين است كه نشانة زيبايي  خود راض 
شقانه هاي          شاعران به اندازة منزوي پررنگ نيست. وسعت عا شعر هيچ كدام از  معشوق در 
ستايش معشوق  و وصف        منزوي نيز در اين امر بي تأثير نيست. او هركجا فرصتي يافته به 

ر بكر و بديعي كه منزوي در توصــيف معشــوق به كار برده زيبايي او پرداخته اســت. تصــاوي
شعار                   شفيعي در ا شعري  صاوير  ست. ت شفيعي ني صاوير ابتهاج و  سه با ت صالً قابل مقاي ا
عاشقانه، تكراري و قدمايي است كه به ندرت در ابياتي، زبان و تصويري جديد به چشم مي     

شفي        شعري  صاوير  شعري ابتهاج نيز مابين ت صاوير  ست. نكته اي كه  خورد. ت عي و منزوي ا
در اشعار منزوي جايي ندارد و اصالً   » خيال معشوق «درخور تأمل است اين است كه نشانة    

شان ميدهد،          شانه خبري نيست؛ اين موضوع در دسترس بودن معشوق منزوي را ن از اين ن
شفيعي، عاشق فقط به خيال معشوق دلخوش است و        شقانه هاي معدود  در حالي كه در عا

ز وصل خبري نيست. نشانة شكايت و سرگشتگي نيز در شعر منزوي به نسبت شعر شفيعي ا
شفيعي پررنگ تر به چشم ميخورد.        شعر  شانه در  و ابتهاج خيلي فقير است. در عوض اين ن

با نمودار نشان دهيم شكل    -به نسبت همديگر  -اگر بخواهيم عاشقانه هاي اين شاعران را    
  باشد:زير مي تواند بيانگر آن 
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بسامد نشانه هاي عاشقانه در اشعار شفيعي كدكني، هوشنگ ابتهاج و  -3شكل 

  حسين منزوي
  نشانه هاي عرفاني و اخالقي -2-5

صر       شاعران معا شه هاي  صولي دروني و ذاتي  در اندي مفاهيم عرفاني و اخالقي به عنوان ا
شفيعي پرورش          ستند.  ستثني ني شفيعي، ابتهاج و منزوي نيز از اين قاعده م شود.  ديده مي

سالمي.         شيفتة عرفان ايراني و معراف ا سخت  ست و  سان بزرگ ا و  تحقيقيافتة مكتب خرا
صحيح بزرگترين متون عرف  سنايي، عطار، مولوي و ... –اني ايران زمين ت  و آگاهي هاي -آثار 

شفيعي در اشعارش بدانها اشاره كرده دليلي بر اين ادعاست. عالوه بر       تاريخي و مذهبي كه 
ستعارات و واژگان قر  سروده         آعبارات، ا سي از آيات قرآن نيز  شفيعي به تأ شعاري كه  ني، ا

ــالمي علي الخ  ــان ميدهد كه معارف اس ــامين بلند قرآن كريم بر  نش ــوص مفاهيم و مض ص
در نشانه هاي عرفاني او شخصيت هاي  منظومه فكري شفيعي تأثيري شگرف گذاشته است.

عرفاني  همانند حالج، مولوي، فضــل اهللا حروفي: موســس طريقة حروفيه، عين القضــات    
شود. عالو           سيح ديده مي سي م ضرت ابراهيم و عي سهروردي، ح شهاب الدين  ه بر همداني، 

سماع،      صبر و  سكر،  اين، مفاهيمي مانند هبوط آدم، تجلي، خوف و رجا، تجريد،طلب و فنا، 
اتحاد (اتصــال) عاشــق و معشــوق و حيرت از نشــانه هاي عارفانة اشــعار اوســت. در مفاهيم 
ــتعمار    ــتي، اس ــفيعي نيز گزاره هايي همانند  ايثار و فداكاري، وطن پرس ــعار ش اخالقي اش

مناعت طبع، نكوهش فســاد و ناپاكي در زمين، اســتقامت و پايداري،  ســتيزي، آزادگي و 
اســتغنا و بي نيازي،  خودباوري ، ســتم ســتيزي و مذمت رياكاري و  خودخواهي پررنگ تر 

شنگ ابتهاج نيز در مجموعة     ست. هو شق ها   «ا شق را در هم  »سياه م ، عرفان، اخالق و ع

شفيعی کدکنی
١٢%

ھوشنگ ابتھاج
٣١%

منزوی
۵٧%

نگ بسامد نشانه ھای عاشقانه در اشعار شفيعی کدکنی، ھوش
ابتھاج و حسين منزوی

شفيعی کدکنی ھوشنگ ابتھاج منزوی
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ست اما بار عرفاني و اخالقي غزليات  آميخته است؛ اگرچه عشق عنصر غالب اين مجموعة او   
او در اين مجموعه كم نيست. در اين مجموعة او تعابير و اصطالحات عرفان و تصوف بيشتر     
سير و          شعار اين مجموعه مراحلي از  شده و از نظر محتوا نيز در برخي ا شيده  صوير ك به ت

شقانة او نيز به ندرت بار            شعار عا ست. ا شده ا شان داده  شق   سلوك عرفاني ن عرفاني و ع
شخصيت هاي عرفاني           ضور  شانه هاي عرفاني او ، ح شند. در ن سماني را با خود يدك ميك آ
كمرنگ اســت. مفاهيمي مانند طلب، عشــق، ايمان، فنا، پيمان روز الســت، درد، دل، اســم  
ــت. مولوي و حافظ نيز بر         ــعر اوسـ ــانه هاي عارفانة شـ اعظم،تجلّي و خلوت و عزلت از نشـ

بتهاج تأثير گذار بوده اند و او بخشــي از عرفان عاشــقانة خود را مديون اين منظومه فكري ا
مشاهير است. تعهد و وفاداري، عفو و گذشت، وطن پرستي، سعي و كوشش، ستايش آزادي  
و آزادگي، مذمت پيمان شـــكني، مذمت بخل و امســـاك، مذمت نامردي و مذمت تفرقه از 

شعر اوست. در اشعار     حسين منزوي وجه غالب عشق است و مفاهيم    مفاهيم غالب اخالقي 
ــقانه درآمده اند. براي نمونه               ــامين عاشـ عرفاني اندكي هم اگر وجود دارند در خدمت مضـ

شرح ميدهد و در آخر چيزي كه    224منزوي در غزل  زيارت خود را كه امري معنوي است 
شعار،         ست! (نك: مجموعة ا شوقه اش ا صاحب اين زيارتگاه ميخواهد وصل مع منزوي:ص از 

308(  
شدن آدم از بهشت، قسم خوردن به قلم و انجير و        ستان رانده  شاره هاي قرآني مانند دا ا
صيت هاي           شخ شاره به برخي  شيني و ا سم اعظم، چلّه ن زيتون و مفاهيمي مانند تجلّي، ا
شعري كه             ست. تنها  شعر او شانه هاي عرفاني  صنعان از ن شيخ  سهروردي و  عرفاني مانند 

به مفاهيم عرفاني اشارة صريحي كرده قصيده اي است در ستايش سهروردي.  منزوي در آن 
ــعار، منزوي: ص  ــش جهت و ... از   597(نك: مجموعة اش ــيمرغ، كوه قاف، نوراالنوار، ش ) س

شان ميدهد.        ست كه معلومات عرفاني منزوي را ن صيده ا شدة عرفاني در اين ق مفاهيم ذكر 
رها نكرده و گريبانگير او بوده است. اشعار آزاد او    شاعر را » تب بوسه «در غزليات سنتي او   

اغلب آزاد از مفاهيم عرفاني هستند. در گيرو دار بوسه و وصل   -اشعار سپيد و نيمايي   -نيز،
ــته اند قد علم كنند. ايثار، ترويج           ــامين اخالقي نيز به ندرت توانسـ ــوق، مضـ و طلب معشـ

، ، پرهيز از تفرقه، پرهيز از كينه و نفرتآزادگي، ستم ستيزي، اتحاد و يكدلي، گشاده دستي
پرهيز از وســـوســـة نفس، در مذمت خيانت و تنگ نظري از مفاهيم اخالقي شـــعر منزوي 

  ميباشد. 
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شعرهاي           شاره كرد،  شعر منزوي بايد بدان ا شانه هاي اخالقي و عرفاني  ضوع ديگري كه در ن مو
وع مي شود و به نعت حضرت رسول آييني اوست. اين اشعار با ستايش حضرت حق و قرآن كريم شر

ــتايش مهدي موعود (عج)     ــومين ادامه مييابد و با س ــتايش هايي از ائمه معص پيوند ميخورد و با س
شعار آييني او در جنب ديوان كبير او نمود چنداني ندارد ولي عالقه و اعتقاد   خاتمه مييابد. اگر چه ا

سيد        ضرت  ستايش هاي منزوي از  ح ساند.  ضرت زينب (س) و     او به مذهب مير شهداء (ع) ، ح ال
و ساير امامان معصوم نيز نيز حاوي مفاهيم باالي اخالقي  –حضرت ابولفضل العباس   -علمدار كربال

ست. او امام حسن (ع) را مظهر وفاداري و آزادگي، حضرت زينب را مظهر جالل و وقار و      و تربيتي ا
ضايل و     حضرت عباس (ع) را مظهر جوانمردي و عياري ميداند.   شانه هايي از ف شعرهاي آييني او، ن

ستند. هرچند        سجاياي اخالقي ه صومين را با خود دارند و به نوعي ترويج  سجاياي اخالقي ائمه مع
كه در آن ســـتايش   -340و  402غزل  –كه در كنار اينها بايد از اشـــعار عصـــياني او نيز ياد كرد 

اگرچه برخي معتقدند ادبيات تعليمي  در دوران  شيطان و گاهاً اعتراض به خداوند وجه غالب است. 
معاصر و پس از عصر مشروطه  رو به افول گذاشته و مخاطبان خود را از دست داده است اما واقعيت  
ست. چرا كه  روح ادبيات با مباحث         صر تغيير كرده ا شكل اين نوع ادبي در ادب معا ست كه   اين ا

ه سختي مي توان آنها را از هم جدا كرد. در ادب معاصر  اخالقي و تعليمي درهم تنيده شده است و ب
شفيعي          شعري  سفي پيوند خورده و دفترهاي  ساني و فل گزاره هاي اخالقي با مفاهيم اجتماعي، ان

 ن شاعرانايبيشتر مفاهيم اخالقي در اشعار  نمونه اي از اين تلفيق ميباشد. ، ابتهاج و منزويكدكني
سامد   شكل زير بيانگر ب در پشت زمينه عاطفه، تصوير و مفاهيم اجتماعي و فلسفي قرارگرفته است.     

  نشانه هاي عرفاني و اخالقي در شعر اين شاعران مي باشد:

    
بسامد نشانه هاي عرفاني و اخالقي در شعر شفيعي كدكني، حسين  -4شكل 

  منزوي و هوشنگ ابتهاج

شفيعی کدکنی
۴۵%

ھوشنگ ابتھاج
٣١%

حسين منزوی
٢۴%

کنی، بسامد نشانه ھای عرفانی و اخالقی در اشعار شفيعی کد
حسين منزوی و ھوشنگ ابتھاج 

شفيعی کدکنی ھوشنگ ابتھاج حسين منزوی
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  نتيجه گيري -3
ــاهد  ــتيم كه  ميتوانند دريچه هاي جديدي امروزه ش رويكردهاي مختلفي به ادبيات هس

براي شناخت هرچه بيشتر شعر و ادب فارسي بگشايند. يكي از اين رويكردها  نشانه شناسي 
است كه  به شاخه هاي گسترده اي همانند نشانه شناسي ادبي، فرهنگي، اجتماعي، عرفاني      

ست. در اين پژوهش     سيم ا شانه        و ... قابل تق سبكي، ن شانه هاي خاص  شانه هاي ادبي، ن ن
شعار        شانه هاي عرفاني و اخالقي در كل ا شانه هاي فرهنگي و اجتماعي و ن شقانه، ن هاي عا
سي           سي قرار گرفت. برر سين منزوي مورد برر شنگ ابتهاج و ح شفيعي كدكني، هو شعار  ا

شانه  شان مي    12هاي ادبي در ن شفيعي كدكني ن ستعاره   دهد كهدفتر  سامدي نزديك  ا با ب
، كنايه با 1200باالترين نشانه شعري شفيعي را به خود اختصاص داده است. نماد با       1900
ــانه 500، مجاز با 1100 ــاص دادهمورد نش ــعار  هاي بعدي را به خود اختص ــي اش اند. بررس

ه ها از نشانه استعاره كمك گرفت  هوشنگ ابتهاج نيز نشان ميدهد كه او بيشتر از ساير نشانه     
ــت. كنايه، نماد و مجاز نيز در رتبه      اند. البته بايد اذعان كرد كه در  هاي بعدي قرارگرفته   اسـ

عاره از اســت -دو برابرنزديك –هاي مكنيه، بســيار بيشــتر اشــعار ابتهاج نيز بســامد اســتعاره
شانه        سي ن ست. برر صرحه ا شان ميدهد كه تمايل       م سين منزوي نيز ن شعار ح هاي ادبي ا

شانه    منزوي به كن ساير ن شتر از  شادوش هم     ايه بي ستعاره و نماد نيز تا حدودي دو ست. ا ها
حركت ميكنند و مجاز در مرحلة بعدي قرار دارد.  از لحاظ نشانه هاي خاص سبكي نيز بايد 
اذعان كرد زبان عالمانة شــفيعي قابل مقايســه با زبان نرم و تغزلي ابتهاج و زبان ســاده و    

ترين شاخصة سبكي ابتهاج نيز استفاده از زبان نرم و ست. بزرگنزديك به محاورة منزوي ني
ساده و بي    ست. زبان  صة     پيرايه، نرم و لطيف با درونمايهتغزلي ا شاخ شقانه و دلفريب  اي عا

ــياه  ــت كه س ــبكي ابتهاج اس ــقخاص س ــتفادة  هايش بهمش ــت. اس تنهايي مؤيد اين ادعاس
بيان و تالش براي استفاده از اوزان جديد   ازحد از سبك و زبان محاوره، سادگي زبان و  بيش

ستعمال  شانه هاي             و كم ا سامد ن ست.از لحاظ ب سين منزوي ا شعار ح صة خاص ا شاخ نيز 
عاشقانه نيز، منزوي در صدر قرار دارد و شفيعي رتبة آخر را داراست. نكته اي كه قابل تأمل 

شاعر ديگر است. او اغلب   تر از دو وفايي در شعر منزوي كمرنگ است اين است كه نشانة بي   
ست كه           ست. نكتة ديگر اين ا شكايت گشوده ا ست و كمتر زبان به  ضي ا از معشوق خود را
نشانة زيبايي معشوق در شعر هيچ كدام از شاعران به اندازة منزوي پررنگ نيست. او هركجا     

ستايش معشوق     شانه     فرصتي يافته به  ست. ن د نهاي ديگر همانو وصف زيبايي او پرداخته ا
ــان، بي  ــانة رنجاندن، ناز كردن، اظهار نياز، پيام رس ــتگي و ... نيز به نش ــرگش ور طوفايي، س
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پاياپاي در شــعر هر ســه شــاعر وجود دارد. يافته هاي تحقيق نشــان ميدهد  هرقدر اشــعار  
منزوي از لحاظ فرهنگي و اجتماعي غني تر اســت، از لحاظ نشــانه هاي عرفاني، فقير و كم 

شفيعي آميزه اي از عرفان، اخالق و فلسفه است. بعد عرفاني آن كمرنگ   بضاعت است. شعر    
، »هامشقسياه«تر است. هوشنگ ابتهاج نيز در مجموعة و بعد اجتماعي و فلسفي آن پررنگ

عرفان، اخالق و عشق را در هم آميخته است؛ اگرچه عشق عنصر غالب اين مجموعة اوست       
سين منزوي نيز     اما بار عرفاني و اخالقي غزليات او د شعار ح ست. در ا   ر اين مجموعه كم ني

وجه غالب عشـــق اســـت و مفاهيم عرفاني اندكي هم اگر وجود دارند به خدمت مضـــامين 
اند. ايثار، ترويج آزادي و آزادگي، ستم ستيزي، عفو و گذشت، وطن پرستي     عاشقانه درآمده 

  عران مذكور ميباشد. و نكوهش دورويي ، خيانت و فساد  از مفاهيم مشترك اخالقي شا
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