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 چکیده

های مختل. آن شکل ها و نقشظرفیت معنایی گوناگون یک شعر در نتیجة نظام زبان، توانش
هر دریافتی از متن باید در چهارچون نظام معنایی آن متن صورت گیرد. به همان میزان  گیرد ومی

فعال دارد، به همان میزان نیز شعر، خوانش خواننده را که خواننده در کش. معناهای شعر نقشی 
رو،  کند. ازاینکند. خوانش شعر بر مبنای هر نظریة ادبی، تمام ابعاد آن را تفسیر نمیمحدود می

متنای )بافات زباانی و    متنای و بارون  تر الزم است تا بتواند با توجه به قراین درونروشی کاربردی
شعر را آشکار نماید. الگوی پیشنهادی شرح و تحلیل شعر، شعر را در پنم فرازبانی( ابعاد بیشتری از 

، . شاخصة مهم این الگاو کندشناختی و تفسیری بررسی میسطم توصیفی، زبانی، فکری، زیبایی
محور است و شعر در نسبت با کلیّت آن است. این الگو، متن بررسی و تحلیل تمام اجزای سازندة

کند که بتواند در تحلیل آن نقش و کارکردی میمیزان از فرامتن استفاده در فرایند تحلیل، به آن 
هایی بنیادین متناسب با آن معناشناختی داشته باشد. برای خوانش و تحلیل شعر در هر سطم، پرسش

ها موجب که در نهایت، پاسخ بدان اندشدهای طرح ها به گونهایم. این پرسشسطم در نظر گرفته
. تفسیری که باا کاربسات ایان الگاو حاصال      شودمیفهم و درکی منسجم از شعر یافتن به  دست
زباانی،   هاای گازینش آن، یعنای   سازندةقرائت دقیق شعر و تحلیل تمام عناصر  در نتیجة، شودمی

است که در پایان، به فهام و تفسایر منساجمی از شاعر منجار       اندیشگانیو  شناختیزیباییبالغی ا  
 .شودمی

محور، سطوو   تحلیل شعر، الگوی پرسشتفسیر متن، تحلیل متن،  :یکلیدواژگان 
 متن.
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 مقدّمه

یکی از موضوعات مهم در شرح و تفسیر شعر، دستیابی به الگویی جامع اسات کاه بتواناد    
ای خااص  ای منساجم و بادون محادود مانادن در قالاب نظریّاه      ابعاد گوناگون متن را به گوناه 

ای باه روی  هاای ادبای در تحلیال ماتن، افاق معناایی تاازه       شرح کند. هرچند استفاده از نظریّه
شاود، های  یاک از    گشاید و موجب پویاایی فرایناد خاوانش و قرائات ماتن مای      خواننده می

نگر و جامع به هماة ابعااد ماتن داشاته باشاد و در      تواند نگاهی کُلتنهایی نمیهای ادبی بهنظریّه
کلیّت آن تحلیال کناد و خوانناده را باه فهمای      روند خوانش، همة اجزای متن را در ارتباط با 

گرایانه نسبت باه ماتن دارناد و    های نقد ادبی، رویکردی تقلیلحداکبری از متن برساند. نظریّه
. بارای درک بخشای از معناای ماتن،     توانند مفسّر تمام متون و یاا تماام ابعااد ماتن باشاند     مین
ولی بایاد توجّاه داشات کاه اوّالً هار متنای        ها بهره بگیریم،توانیم از راهکارهای این نظریّهمی

تااوان از ای نیساات و دیگاار آنکااه در خااوانش یااک مااتن، ماای  قاباال خااوانش بااا هاار نظریّااه 
کنناده  های گوناگون بهره برد، به شارط آنکاه در پایاان بتاوان تفسایری قاانع      راهکارهای نظریّه

ه عناوان یکای از تفاسایر    از متن ارائه کرد که با ماتن ساازگاری داشاته باشاد و بتاوان آن را با      
 موجود متن پذیرفت.

مطالعه و شرح متن ادبی، نیاز به روش و الگویی جامع دارد که به خاوانش ماتن باا قرائات     
هاای زباانی، بالغای، اندیشاگانی و ماوقعیتی      هاا و قریناه  دقیاق و باا در نظار گارفتن هماة نشاانه      

طوح متعادّدی چاون ساطم    بپردازد. این تحلیل، نوعی خوانش خالّپ است کاه ماتن را در سا   
نماید. ساه ساطم نخسات در    شناختی، اندیشگانی و تفسیری تحلیل میتوصیفی، زبانی، زیبایی

شناساانه باا روشای کاه در     گیارد، امّاا تفااوت روش سابک    شناسی مورد توجّه قرار مای سبک
شناسای در نهایات، اطالعااتی    ، در این اسات کاه سابک   الگوی پیشنهادی این مقاله ارائه شده

کند و گاهی نیز بخشی از این اطالعاات، در حاوزة تفسایر کااربرد     برای تحلیل محتوا مهیّا می
شاده و در راساتای   شناسی باه صاورت گازینش   ندارد. در روش تفسیر متن، از اطالعات سبک

 کنیم.فهم متن استفاده می

تیم. در رو هسا در شیوة سنّتی شرح اشعار، با روندی بسته، غیرتحلیلای و فروکاهناده روباه   
این شروح، شرح و تفسیر شعر غالباً باه شارح لغات، بیات یاا جملاه، اشااره باه برخای نکاات           

هاای  شود. این الگو قاادر باه کشا. افاق    دستوری و بالغی و گاهی وقایع تاریخی محدود می
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را هام باه ساطم متاون بساته و      « زایشای »معنایی و داللتی شعر نیسات و یاا حتّای متاون بااز و      
متون خوانشای یاا متاون بساته، متاونی هساتند کاه ظرفیات و قابلیات          کاهد. یفرو م« خوانشی»

شاوند. متاون زایشای یاا بااز،      تفسیرپذیری و معنازایی ندارند و تنها در یاک معناا فهمیاده مای    
مای متونی هستند که ظرفیت و توانش تفسیرپذیری و تأویال دارناد و در ایان متاون، هار دال      

 زیادی داشته باشد. هایمدلولانش خواننده از متن، تواند با توجّه به بافت متن و خو

در شرح یک شعر، الگویی کارآمد نیااز اسات کاه بتواناد درباارة هماة عناصار و اجازای         
شاناختی و... از ماتن پرساش کناد و باا      های زبانی، اندیشاگانی، زیباایی  شعر، همچون گزینش

هاا را  ینی و...( دلیال گازینش آن  توجّه به بافت زبانی و فرازبانی )تاریخی، فرهنگی، سیاسی، د
هاا، تفسایری جاامع از شاعر ارائاه کناد. ایان ناوع خاوانش،          تحلیل نماید و بر اساس ایان داده 

رسد و با معرفت و شناخت نسبت باه کُال، جایگااه    خوانشی است که از طریق جزء به کُل می
مای تاازه از شاعر    تفسیر و فه ئةکند و منجر به ارامیگیری کُل اثبات و نقش جزء را در شکل

هار گازینش و انتخاان شااعر در محاور همنشاینی و جانشاینی بایاد بتواناد در ایان            .شاود مای 
 الگوی شرح، با کلیّت شعر نسبت پیدا کند و در رسیدن به فهم تازه از شعر یاریگر باشد.

تاوان باه دسات داد، بررسای شاعر در      یکی از الگوهایی که برای شرح و تحلیل شاعر مای  
شناسااانه و تفساایری اساات. بااا دقاات در   یفی، زبااانی، اندیشااگانی، زیبااایی پاانم سااطم توصاا 

تاوان تشاخیص داد،   و متاون ادبای، پانم ساطم باارز مای       قارآن های مفسران و شارحان روش
تر و دقت بیشتر بر ایان ساطوح افازود. بارای آنکاه بتاوان       هرچند ممکن است با بررسی جامع

هاایی  زم اسات در هار یاک از ساطوح پرساش     تفسیری قابل پذیرش در بان شعر ارائه داد، ال
تواناد  هاا مای  هاا پاساخ داد. در نهایات، مجموعاة ایان پاساخ      مطرح کرد و بر اساس متن به آن

 ای از متن برساند.موجب قرائتی تازه از متن گردد و ما را به فهم تازه

 شناسی پژوهشـ روش1

و حادیث طراحای    قارآن شده در این مقاله بر اساس سانت تفسایری مفساران    الگوی ارائه
شناسای شایوة خاود باه طاور واضام       است. در اغلب متون تفسیری، مفسران در بان روششده

تواناد باه   اند و این خواننده است که با دقات در چگاونگی ارائاة تفسایر ماتن مای      بحث نکرده
هاای  گیاری از شایوه  شاده، باا بهاره   ها پی ببرد. در الگوی ارائاه های تفسیری آنروش یا روش

اساات باارای تفساایر متااون ادن فارساای الگااویی ارائااه شااود.   وناااگون مفسااران سااعی شااده گ
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همچناین، باا دقات در شایوة شارح و تفسایر پژوهشاگران بازرگ ادن فارسای، باا تلفیقاای از           
تاوان باه فهام حاداکبری از ماتن      ایم که بر اساس آن میهای ایشان، روشی اتخاذ نمودهروش

پای گرفتاه، عمادتاً     شارح مبناوی شاری.   اد فروزانفار در  رسیدا به عنوان مبال، روشی که است
مبتنی بر بیان معنی لغات، شرح اصطالحات عرفانی و آوردن مآخذ قصص، آیاات و روایاات   

باه تحلیال و تفسایر مباحاث      مبناوی کون در آثار خاود پیراماون   بوده است. ولی دکتر زرین
بتواند هم نگااه فروزانفار و هام    است. حال اگر الگویی ارائه شود که پرداخته مبنویمطرح در 

کون و دیگر پژوهشگران تفسیر را به صورت منسجم در باان ماتن گارد آورد،    دیدگاه زرین
 تری از متن بهره بگیرد.تواند در درک جامعمفسر از این الگو می

هاا و  شده در این پژوهش این اشاکال وارد شاود کاه از شایوه    ممکن است بر الگوی طرح
شاده و التقااطی در شارح و تفسایر اساتفاده      نقد ادبی به صورت گازینش  رویکردهای مختل.

است. باید توجه داشت که هدف از ارائة این الگو، رسیدن باه درکای حاداکبری از ماتن     شده
گوناه  است و در این مسیر، هی  اشکالی در استفاده از ابزارهای گوناگون وجود نادارد، هماان  

هاا  شناسای در حاوزة تحلیال معناا و نشاانه     مرباوط باه زباان   که در نقد ادبی، منتقدان از مباحث 
کنناد. در  گیرند و یا از مسائل اجتماعی در نقاد مارکسیساتی و فمینیساتی اساتفاده مای     میبهره

تاوان از هار ابازاری کاه باه مفسار در زمیناة رسایدن باه فهمای بهتار یااری             این شایوه نیاز مای   
نده اسات کااه بایاد اجاازای آن باا هاام    ای خودبساارسااند، اسااتفاده نماود. مااتن، مجموعاه   مای 

هماهنگ باشدا به عبارتی، متن همچون یک سیستم اسات و در تفسایر آن نیاز از هار روشای      
کنیم. بنابراین، باید تناساب و تنااظر اجازاء باا کلّیات آن در نظار گرفتاه شاود تاا          استفاده می

یش در عملکارد  های مختل.، موجب پراکنادگی، اغتشااش و تشاو   ها و زمینهاستفاده از شیوه
 فهم نگردد.

 سطح توصیفی شعر ـ بررسی2

نخستین سطحی که برای شرح یک شعر باید به آن پرداخات، ساطم توصایفی آن اسات.     
هاای تااریخی ا ادبای ماتن و بررسای شاکل ظااهری ماتن توّجاه            در سطم توصیفی، به جنباه 

یاسای، اجتمااعی،   هاای س های تاریخی ا ادبی ماتن، توجّاه باه فارامتن    شود. در بررسی جنبهمی
، الزم و ضاروری اسات و نیاز شاناخت از     ها باوده فرهنگی و... که متن تحت تأثیر آن فرامتن

 د.ای از شعر گردتواند گاهی موجب کمک در رسیدن به فهم تازهمیمتن نیز  ةپدیدآورند
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( و قالب شاعر و جایگااه آن گوناة    Genderدر بررسی شکلی شعر نیز توجّه به گونة ادبی )
هاا و  ی و قالب در کّلیت شاعر فارسای و نیاز نسابتی کاه آن گوناه و قالاب باا دیگار گوناه          ادب

ا باه عباارتی دیگار، در ساطم توصایفی، دو      شودهای شعری آن روزگار دارند، بحث میقالب
اا موضاوعات شاکلی و سااختاری     1: گیارد مای و مورد پرساش قارار    شودمیموضوع بررسی 

موضاوعات   اا 2وی و... .  هاای ناوآوری سی جایگاه شاعر و مانند تعیین گونه و قالب شعر، برر
 او. هایدیدگاهو آشنایی با شاعر و  هافرامتنتاریخی ا ادبیا مانند بررسی 

 شود:های زیر به عنوان طرحی برای تحلیل سطم توصیفی شعر پیشنهاد میپرسش

 گیرد؟می قرار ادبی هایگونه از یک کدام در بررسی مورد ( شعر1ـ2

ر موضوعی، چهارگونة ادبی حماسی، غناایی، تعلیمای و نمایشای وجاود دارد. از نظار      از نظ
های گوناگون شعر، مانند قصیده، مبنوی، غزل، رباعی، قطعه یاا شاعر   ساخت و قالب نیز قالب

(. اهمیتی کاه تعیاین گوناة شاعر )هام      1383گیرد )ر.کا شمیسا، نو و... مورد بررسی قرار می
لی( در سطم توصیفی دارد، به دلیل کاارکردی اسات کاه موجاب     از نظر موضوعی و هم شک

. وقتای گوناة یاک شاعر مشاخص      شودهای ادبی در قلمرو زبانی و ادبی میتمایز ماهیت گونه
مای های زبانی، بالغی و فکاری آن گوناه نیاز ماورد بررسای قارار       ها و مشخصه، مؤلفهشودمی

شناسای در تحلیال شاعر    نوعی مطالعة گونهای فراهم کند که تواند زمینهمیگیرد. این پرسش 
های شعری چاه در حاوزة موضاوع و چاه در حاوزة سااختار،       صورت گیرد و فصل ممیّز گونه

 مشخص و روشن گردد.

 های او داریم؟ست؟ چه شناختی از اندیشهکی ( شاعر2ـ2

مقصود از این پرسش، دست یافتن به قصد و نیت شاعر نیستا زیارا ایان تحلیال موجاب     
هاا و اندیشاه  شود، بلکه آشنایی باا دیادگاه  ا داللی در چارچوبی بسته میدادن نظام معناییقرار 

هاای مطارح در   تواناد گفتماان  مای های غالب فلسفی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و سیاسی شاعر 
هاای دیگار مشاخص کناد. از ساوی دیگار، ایان        ا با متون و اندیشهبینامتنی آن ر رابطةشعر و 
هاای گازینش نظاام واژگاانی، نشاانه     زلة فرامتنی است که خوانناده را باا زمیناه   ها به مندیدگاه

هاای  هاا هام شاامل اندیشاه    هاا و اندیشاه  سازد. ایان دیادگاه  میشناختی و تصویری شعر آشنا 
شناسای را در بار مای   های شاعرانه و زیباایی اندیشهو هم  شودمیشناسی و ایدئولوژیک هستی
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مای انه و ایدئولوژیک شاعر نیز آنگاه کاه باه سااحت شاعر وارد     شناسهای هستیگیرد. اندیشه
گیارد و وجهای شااعرانه، انشاایی و     مای شوند، از نظام منطقی و استداللی فرامتنی خود فاصاله  

 یابند.میعاطفی 

 است؟شده سروده تاریخی دورة کدام در ( شعر3ـ2

و تفسایر ماتن    تواناد در زمیناة شارح   بررسی نسبت شعر و دورة تااریخی سارایش آن مای   
و بافاات  کاااربرد پیاادا کنااد. شااعر صاارفاً حاصاال الهااام و تلقااین درون نیساات، بلکااه اندیشااه  

متنی نیز در ساخت آن تأثیر دارد. شاعر جدا از جامعة خاود، وجاود و اصاالت نادارد. از     برون
، هاای سارایش شاعر   زمینهها و تواند خواننده را با انگیزهمیتاریخی شعر  ةاین رو، بررسی دور

 بافات های پنهان موجود در شاعر و  ای شعر با هنر عصر خود، گفتمانروابط بینامتنی و مکالمه
موضاوعات   ایان پرساش نیاز در زمیناة     ها با هم آشنا ساازد. زبانی و موقعیتی شعر و تناسب آن

. کناد مای ، بررسای  اسات شاده را کاه شاعر در آن ساروده     تاریخیفرامتنی قرار دارد که بستر 
یابد. البتّه بایاد توجاه داشات    سش در سطم انسجامی و تفسیری شعر کارکرد میغایت این پر

که آن میزان از اطالعات فرامتن تاریخی ضرورت دارد که در تحلیال شاعر، کاارکرد داشاته     
ماورد بررسای را بادون های  ضارورت و       باشد، ناه اینکاه انباوهی از اطالعاات تااریخی دورة     

 در تحلیل وارد کنیم.کارکردی 

 مطـر   و غالب ایدئولوژیکی و تاریخی اجتماعی، سیاسی، هایفرامتن( 4ـ2
 کدامند؟ دوره آن در

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگای عصار شااعر    هدف از طرح این پرسش، توجّه به فرامتن
گیاریم کاه  باه کاار     مای ها بهره به طور گسترده و توصیفی نیست، بلکه تا حدی از این فرامتن

بیفکناد و یاا نقاش     شناساانة شاعر ساایه   اینکه بر وجه ادبیات و زیباایی   نهآید، میتحلیل شعر 
هاای زایاش معناایی خاالی     کاه ماتن را از ظرفیات    شاود ها در تحلیل شعر آن قدر برجسته آن

کند، بلکه حرکت تفسیری شعر باید از متن به فرامتن صورت گیارد ناه بارعکسا یعنای ابتادا      
آنگااه بارای    شاناختی آن بررسای گاردد،   شاانه شعر خواناده شاود و قاراین لفظای، معناایی و ن     

 ها از فرامتن کمک گرفته شود.تحلیل این گزینش
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 ورة تاریخی کدامند؟د آن در غالب ادبی های( جریان5ـ2

شاود:  این پرسش در تحلیل و تفسیر متن، موجب فعال شدن دو زمینة بحث و بررسی مای 
اا ارتبااط باین انتخاان     2 دوران. ا هنجارگریزی و دلیل پیروی نکردن شااعر از سانت ادبای   1

آن  های ایادئولوژیکی و سیاسای ا اجتمااعی     یک جریان شعری غالب از سوی شاعر و زمینه
ای کاه جریاان غالاب شاعری، شاعر مادحی و ستایشای اسات،         ا برای مباال، در دوره روزگار

ی هاا و نظاام معناای   کند، امّا از چارچونمیشاعری چون سعدی این جریان شعری را انتخان 
تارین تغییار   عماده  .شاود زند و پیرو سنت بستة قصاید مادحی فارسای نمای   میغایی آن سرباز 

تاوان در تغییار نگااه او باه ممادوح و غایات آن مادح        مای مادحی را   ةسعدی در قالب قصاید 
 دانست.

در چه سطحی  ادبی گونة آن شاعران بین در شاعر ادبی و هنری ( جایگاه5ـ2
 قرار دارد؟

 رکردی مشابه پرسش قبل دارد(.)این پرسش هم کا

 ـ سطح زبانی3

های دشوار، مسائل دستور زباانی مارتبط باا فهام معناا،      ها و عبارتدر این سطم، ابتدا واژه
واژگاانی،   شاود. در اداماه، حاوزة   معنای آیات و احادیث یا عباارات عربای توضایم داده مای    

هاا را بررساای  سااازیبهااا و اصاطالحات مااتن، ترکیا  واژههمنشاینی واژگااان، کلیاد   ةزنجیار 
نمااییم. در ساطم زباانی باه تحلیال      ها را باا درونمایاة ماتن مشاخص مای     کنیم و نسبت آنمی

هاای بنیاادین ایان ساطم باه      پرساش پاردازیم.  صرفی، نحوی و معناشناسی و واژگانی نیز مای 
 شرح زیر است:

 چیست؟ شعر دشوار عبارات و هاواژه ( معنای1ـ3

 است؟ههای زبانی برآمدخاستگاه کدام زا شعر واژگانی ( نظام1ـ1ـ3

خاواهیم از  شاناختی نیسات، بلکاه مای    مقصود از این پرساش، ناوعی نگااه و روش سابک    
ای در راستای درک و فهام ماتن بهاره بگیاریما بارای      گزینش واژگانی شاعر به عنوان وسیله

 اد کارده مبال، در اشعار منوچهری، استفاده از واژگان عربی برجساتگی خاصای در شاعر ایجا    
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 ةاسات. ایان بساامد بااال از واژگاان عربای ماا را باه حاوز         سبکی شاعر بدل شده که به مشخصة
مناوچهری از واژگاان عربای، پیوناد      ةکند. دلیل اساتفاد میشاعر و شعر او نزدیک  اندیشگانی

دو فکری و ادبی او با بوطیقاای شاعر و فرهناگ عارن اسات. در شاعر مناوچهری، باا تلفیاق          
(. گاااه 517: 1388روی هسااتیم )ر.کا شاافیعی، فارساای و شااعر عرباای روبااه بوطیقااای شااعر 

های پیش از خاود بهاره گیارد )آرکائیسام(.     ا زبانی دورهممکن است شاعری از نظام واژگانی
 شاعر آشنا کند.تواند ما را با قلمرو اندیشة میاین مشخصة زبانی در گزینش نظام واژگانی 

 های معنایی دارند؟اسی چه ساحتمعناشن نظر از شعر ( واژگان2ـ1ـ3

ای از دامنة معنایی وسیعی برخوردار است که بار حساب تماایزات مختلفای قابال      هر واژه
(. برخااورداری از معناای را یکاای از مختصااات    11: 1391تشااخیص هسااتند )ر.کا الینااز،   

 های فلسفی متفااوتی در باان معنای وجاود دارد کاه هار      گیرند. نظریهتعری. زبان در نظر می
 یک در پی پاسخی برای این پرسش هستند که معنی چیست؟

اسات. معناشناسای در    (Semantics) معناشناسای شناسای،  های داناش زباان  یکی از بخش
حقیقاات، مطالعااة محتااوای زبااان اساات کااه هاادف آن، شااناخت امکانااات انتقااال و عواماال    

ن، معناشاناس  گویناد. اولما  بازدارندة ارتباط معناا میاان کساانی اسات کاه باا هام ساخن مای         
داناد کاه باین تصاویر ذهنای و کلماه وجاود        ای مای انگلیسی، معنا را عبارت از رابطة دوجانبه

شاود،  دارد. از نظر بلومفیلد، باید معنی یک صورت زبانی را در ارتباط باا ماوقعیتی کاه ادا مای    
 (.69: 1385مورد بررسی قرار داد )ر.کا فضیلت، 

ن استعاره، تشبیه، تضاد، مترادف، کنایاه، ایجازهاای   در ادبیات، معناشناسی به مواردی چو
پردازد کاه یاک ماتن    ادبی، نماد، سمبل و تمبیل توجه دارد. معناشناسی ادبی به این مسائل می

گوناه معناشناسای در تحلیال ادبای،      شود و یک متن چه معناایی دارد. ایان  چگونه معنادار می
 (.68اهمیتی بسیاری دارد )ر.کا همان: 

اشناسای بسایار گسااترده و پیچیاده اسات. توجاه بااه معناای واژگاان، عبااارات،        بحاث معن 
پاردازد. رسایدن باه    گفتارها و جمالت از مبااحبی اسات کاه علام معناشناسای باه آن مای       پاره

معنای یک واژه یا جمله، در زبان عادی با زبان ادبی بسیار متفاوت اسات. در تحلیال و تفسایر    
معناهای ممکان واژگاان، عباارات و جماالت باا توجاه باه         متن ادبی، کش. و دانستن معنا یا

بافت زبانی و غیرزبانی، بسیار مهم و ضروری است. وجود واژگان یاا عباارات و جمالتای کاه     
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کنناد، اماا واژگاان و جماالت باا      یک ساحت معنایی دارند، متن را به متنای بساته تبادیل مای    
شناساانه و بااز را در اختیاار    ، نشاانه هاای معناایی چندگاناه، متنای داللتمناد     ها و داللتساحت

ویژه معناشناسای ادبای در تفسایر    دهند. بنابراین، آشنایی با علم معناشناسی، بهخواننده قرار می
کنناده دارد )ر.کا  هاای معناایی پنهاان در آن نقشای مکمال و تعیاین      متن ادبی و کش. الیه

 (.1386و صفوی،  1385فضیلت، 

ه به معانی مختل. واژگان، عباارات و جماالت، ضاروری    در سطم زبانی تفسیر متن، توج
کناد و بیشاتر باا معنای     شناسی میزان وضوح یا ابهام معناایی ماتن را مشاخص مای    است. معنی

شااود و گفتارهاا و جماالت ساروکار دارد، اّماا آنچاه باه تفسایر ماتن منجار مای          هاا، پااره  واژه
شناسای  گرفتن از علام معنای   کند، بهره های معنایی پنهان و آشکار متن را تبیینتواند الیهمی

در کنااار کاربردشناساای زبااان اساات. کاربردشناساای بااه نقااش و کااارکرد معنااایی و بالغاای     
پاردازد و باا تبیاین و    هاای بالغای موجاود در ماتن مای     واژگان، عبارات، جماالت و گازینش  

کماک   ها در بافت )بافات زباانی و بافات ماوقعیتی(، باه تفسایر و شارح ماتن        تحلیل نقش آن
 کند.می

کاربردشناسی به مطالعة کاربرد زباان در بافات اختصااص دارد. همچناین، باه ایان مساائل        
گیرد تا با دیگاری تمااس بگیارد. معناشناسای باه      پردازد که چگونه انسان زبان را به کار میمی

هاای مختلا. باه    ای را در موقعیات پردازد، اما هنگامی که جملهمعنای عبارات یا جمالت می
بریم، منظور ما بیش از معنای آن اسات و شانوندگان چناین منظاوری را کاه فراتار از       ار میک

کناد و باه رواباط    گفتارهاا را بررسای مای   کنند. کاربردشناسی کاربرد پارهمعناست، درک می
 (.22: 1392پردازد )ر.کا البرزی، بین گوینده، شنونده و بافت می

تواناد در  کناد، مای  باا توجاه باه ماتن بررسای مای       این علم در کنار معناشناسی که معناا را 
هاای معناایی ماتن راهگشاا باشادا زیارا کاربردشناسای باا بررسای واژه،          تحلیل و تفسایر الیاه  

عبارت یا جمله در بافت زبانی و غیرزباانی ماتن، معناهاای ممکان و احتماالی عناصار متنای را        
 فرماید:کندا برای مبال وقتی موالنا میتعیین می

 انه فرو رفت در زمین که نرُسات؟ کدام د»
 

 «چارا بااه دانااة انساانت ایاان گمااان باشااد؟    
 (.532: 1393ولوی، )م                                      
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ایان بیات معناایی دارد کااه از طریاق داللات واژگاان، عبااارات و جماالت آن باه دساات         
انیم کااربرد  آید، اما وقتی به کاربرد و نقش این جمالت در بیت دقت کنیم و بخاواهیم باد  می

و نقااش عناصاار شااعر در ارتباااط کالماای بااین گوینااده و مخاطااب چیساات، وارد حااوزة        
 ایم.کاربردشناسی زبان شده

 و دارد تطابق زبانی هنجارهای با میزان چه شعر، در رفته کار به ( زبان3ـ1ـ3
 شود؟خروج از هنجار زبان دیده می آن در میزان چه

و معناایی نسابت باه هنجاار زباانی عصار خواننادة شاعر         سازی زباانی، بالغای   غالباً برجسته
تواناد نسابت باه ساه حاوزه بررسای       شود، در حالی که انحراف از هنجار زبانی مای سنجیده می

اا زباان هنجاار    3ا زبان هنجار عصر شااعر،  2ا زبان هنجار عصر خوانندة شعر )متن(، 1شود: می
در  میاات بیشااتری دارد.ساابک شخصاای خااود شاااعر. مااورد دوم و سااوم در تحلیاال شااعر اه  

کنناد،  مای ای که غالب نویسندگان و شاعران از یک زبان هنجار در آثاار خاود اساتفاده    دوره
اگر شاعری شعری بیافریند کاه خاارج از ایان هنجاار زباانی باشاد، ایان خاروج از هنجاار را          

شاد. ایان   رساان با ای از متن یاریتواند در رسیدن به فهم تازهمیتوان بررسی کرد که خود می
شااعر آشانا    اندیشاگانی هاای  ، ما را باا حاوزه  شودمیشناسی مربوط سبک ةبررسی که به حوز

متنی استا یعنای در شاعر یاک شااعر،     کند. از سوی دیگر، گاه این هنجارگریزی، درونمی
بینیم که نسبت باه سابک او تاازگی دارد و از نظاام زباانی ا معناایی         میخروج از هنجارهایی 

هاای زباانی، ناوعی گازینش محساون      است. همة ایان خاروج  د خروج کردهسبک غالب خو
که باید دالیل انتخان آن با توجّه باه مساائل متنای و فرامتنای توجیاه و تفسایر شاود.         شودمی

ساازیی ماؤثر نیسات و    توجّه به این نکته ضروری است که هار ناوع هنجاارگریزی و برجساته    
شااناس معااروف، در تعریاا.  لیاادی، زبااان توانااد در تحلیاال شااعر نقااش ایفااا کنااد. ها  نماای

باه هماین   «. کاه ماؤثر باشاد و خوانناده را تکاان دهاد       آن برجستگی»گوید: میهنجارگریزی 
 Artistically »اسات:  شاناس معاروف دیگار، آن را چناین تعریا. کارده      منوال لای ، زباان  

motivated deviation»ی داشاته  یعنی انحراف و عدول هنرمندانها عادولی کاه انگیازة هنار     ا
شاود:  مای لی ، هنجارگریزی باه دو طریاق محقاق     (. به عقیدة162: 1381باشد )ر.کا شمیسا، 

کاه معماوالً در حاوزة     (Extrategulalityا هنجاارافزایی ) 2 ( وDeviationا هنجارگریزی )1
 (.51ا40: 1383و صفوی،  163سازد )ر.کا همان: بدیع لفظی است و نظم می
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 زبـانی  سـاخت  چه از هاترکیب این ترکیب، و زیساواژه زمینة ( در4ـ1ـ3
 اند؟شده تشکیل

او اهمیات   ارتبااط باا فکار و اندیشاة     سازی شعر، درنقش بررسی نظام واژگانی در ترکیب
نیاز دارد. اغلاب    اندیشاگانی ساازی جاز وجاه زباانی و بالغای، وجاوه       یابادا زیارا ترکیاب   می

ینة تحلیل منظومة فکری شاعر به ماا یااری   تواند در زممیترکیبات اضافی تشبیهی و استعاری 
تواند در تعیین سبک شخصی شااعر باه خوانناده کماک کناد.      بررسی این پرسش میرساند. 

کند، یاا شااعر، مبتکار سابک شخصای نیاز       آیا سبک شعری شاعر از سبک دوره تبعیت می
وس ، بیشاتر ترکیباات تشابیهی از قلمارو اماور محسا      بارای نموناه در شاعر حماسای    باشد؟ می

اماور   ة، امّا در شعر غنایی غالباً ترکیبات تشابیهی و اساتعاری مرباوط باه حاوز     اندانتخان شده
 ذهنی و انتزاعی هستند.

 دارد؟ غلبه وجوه سایر بر شعر در( نمایی وجه)فعل  وجوه از یک ( کدام2ـ3

تواناد یکای از ممیزهاای ژانرهاای ادبای باشاد. وجهیات        مشخصة وجه نمایی در شعر مای 
(Modalite       عبارت است از میزان قاطعیت گوینده در بیان یاک گازاره کاه باه طاور ضامنی )

منظور یا قصد کلّای یاک گویناده یاا      ةکنندو بیان شودمیعناصر دستوری نشان داده  به وسیلة
بندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری، اجباار و اشاتیاپ نسابت باه آن اسات.      درجة پای

ی ا معنایی که نظر و دیدگاه گوینده را در جمله نسابت باه موضاوع    ای است نحومقوله« وجه»
ة جهات کناد. وجاه از آن رو اهمیات دارد کاه در بار گیرناد      مای دهد که بیان میسخنی نشان 

 .(Simpon, 1993: 285-302گوید )به آنچه که می های خاص نویسنده است نسبتگیری

 عرفـانی،  دینـی،  سی،سیا)شناختی  حوزة کدام از واژگانی های( حوزه4ـ3
 اند؟شده گزینش...( و عامیانه

 وجود دارد:در این پرسش  مهم دو نکتة

فکری آن شعر و تعیاین   تواند در تعیین منظومةمیهای واژگانی یک شعر ا تعیین حوزه1
ژانر آن نیز به کاار آیادا مابالً در اشاعار سیاسای دوران مشاروطه کاه باا نقاد گفتماان قادرت            

و باه   اسات شاده های واژگانی ایان اشاعار نیاز از بافات سیاسای انتخاان       همواجه هستیم، حوز
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عبارتی، با این گفتمان همسویی دارند و یاا در اشاعار حماسای، عاشاقانه و عرفاانی باا انتخاان        
 رو هستیم که به این انواع شعر تعلق دارند.واژگانی روبه

هاا  ا وجاه داللتای آن  مّا ، ااناد شاده ا گاه واژگان کلیدی یک شعر از یک حوزه انتخان 2
عرفاان اساتفاده    ةدیگری استا برای مبال، شاعر در شعر خود از واژگان حاوز  متعلّق به حوزة

یابناد. در حقیقات،   مای سیاسات و اجتمااع تعلاق     ةکند، امّا از نظر کاربردشناسی، باه حاوز  می
ن را عرفاا  ةجهت نیسات. یاا شااعر واژگاان حاوز     ها همسو و همنقش این واژگان با معنای آن

 برد.میدر بافتی سیاسی یا اخالقی به کار 

ـ 3  ای،غیرهســته)نشـان  بــی و( معنـادار  ای،هسـته )دار نشــان ( واژگـان 5ـ
 کدامند؟ متن در( غیرداللتمند

هایی هستند که نقشای در تحلیال شاعر ندارناد و داللتمناد نیساتند،       نشان، واژههای بیواژه
متنای،  هاای درون شاعر هساتند کاه باه عناوان قریناه      هاایی کلیادی   ای، واژههای هستهامّا واژه

کنندا بارای مباال، نقاش قیادها و     خواننده را به کش. معنا یا معناهای پنهان متن راهنمایی می
ای باه شامار آیاد. توجّاه باه نقاش       هاای هساته  تواناد از اناواع واژه  هاا در ماتن ادبای مای    صفت

تواناد باه عناوان یکای از     گااهی مای  ها در تحلیل و خوانش یک شعر، معنادهی قیدها و صفت
هاای ادبای از هام نیاز قلماداد شاود. از ساویی دیگار، نقاش          هاا یاا فصال ممیّاز گوناه     شاخصه

 کند.میها عمل های زبانی بسی فراتر از نقش دستوری آنداللتمند این مقوله

 اندیشگانی و فکری ـ سطح4

هاایی کاه باه    . اندیشاه شاود مای های مطرح در شعر پرداخته در این سطم به افکار و اندیشه
هاا باه مخاطاب    آشکار و پنهان در شعر وجود دارد و متن درصادد انتقاال و القاای آن    صورت

شاده باا ایان اندیشاه در ساطم      اسات و نیاز باه تناساب قالاب، سااختار ادبای و زباان گازینش         
 های بنیادین و کلیدی مؤثر در فرآیند تفسایر و خاوانش  شود. پرسشتوجّه میشناختی زیبایی

 شعر در این سطم عبارتند از:
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 است؟وعاتی در شعر مطر  شدهموض یا موضوع ( چه1ـ4

اسات. ممکان   موضوع اثر، مطلب یا مطالبی است که در اثر، عمدتاً دربارة آن بحاث شاده  
است اثاری یاک موضاوع اصالی و چناد موضاوع فرعای داشاته باشادا مبال غزلیاات حاافظ             

ر، مقصااود از موضااوع اثاار، اندیشااة آشااکار و  (ا بااه عبااارت دیگاا373: 1381)ر.کا شمیساا،  
بارد. ممکان اسات شاعر     مشخص متن است که با اولین مطالعة ماتن، خوانناده باه آن پای مای     

وحدت موضوعی داشته باشد و شاعر در آن تنهاا باه بیاان و توصای. یاک موضاوع پرداختاه        
شاود  مای  های سعدی. گاه نیز در سطم شاعر چناد موضاوع مطارح    باشدا مانند بسیاری از غزل

 تواند موجب گسستگی ظاهری شعر در محور عمودی شود.که همین عامل می

 چیست؟ شعر اصلی ( درونمایة1ـ1ـ4

(، موضوع گسترده و بنیادین اثر اسات کاه معماوالً آشاکارا و صاریم      Theme) درونمایه
نیست و در همة اثر پخش است. تفاوت موضاوع و درونمایاه آن اسات کاه موضاوع، مطلبای       

خواهاد بگویاد. موضاوع را آگاهاناه     گویاد یاا مای   اثار ظااهراً درباارة آن ساخن مای     است که 
توان پروراندا مبل موضوعات انشااء. اماا ت ام معماوالً ناخودآگااه و عمیاق اسات. در نظام،         می

موضوع مطرح است، امّا در شعر باا ت ام مواجاه هساتیم. در برخای آثاار، موضاوع و ت ام یکای          
تاریخ پایش از اساالم اسات، اماا ت ام       شاهنامهها فرپ است. موضوع هستند، امّا معموالً بین آن

 شاااهنامهآن، مجاد و عظماات ایااران باسااتان و احساااس غارور اساات کااه در همااة صاافحات     
پراکناده اساات. مضامون، عرضااه و بیاان هنااری و ادبای موضااوع اسات. موضااوع در ادبیّااات       

 (.374ا373شود )ر.کا همان: معموالً به صورت مضمون ارائه می

 دارد؟ تناسب شعر اصلی درونمایة با شعر در مطر  موضوعات ( آیا2ـ1ـ4
های مطر  در شعر، در تأیید هم هستند درونمایه ها وبه عبارتی دیگر، اندیشه

 اند؟و همپوشانی دارند یا به صورت پراکنده و غیرمنسجم در شعر بیان شده

عات نسابت بااه  در شاعر ممکان اسات دو یاا چناد موضاوع مطاارح شاود کاه ایان موضاو          
تواننااد دو نقاش ایفااا کننااد. یکای اینکااه نساابت باه درونمایااه نقااش تکمیلاای،      درونمایاه ماای 

شاوند و زاویاة دیاد شااعر را     توضیحی و اثباتی دارند و بر محور درونمایاة شاعر متمرکاز مای    
در شاعر، گااهی در نقطاة     کنند. دوم اینکه موضوعات مطارح نسبت به آن درونمایه آشکار می
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تواناد  هاا مای  یا متنااق  باا اندیشاه و درونمایاة اصالی شاعر قارار دارناد و نقاش آن         متضاد و 
بخشی به شعر و ایجاد دو زمینة متضاد معرفتی برای اثباات یکای   سازی درونمایه، ابهامبرجسته

هاا موضاوعات چنادی چاون     و نفی دیگری باشدا مانناد برخای از غزلیاات حاافظ کاه در آن     
هاا چیاز دیگاری مانناد     شود، اما درونمایاة اصالی آن  ح میوص. طبیعت، عرفان و عشق مطر

 مدح ممدوح یا انتقاد است.

در یاک شاعر، در تحلیال آن بساایار     مطارح بررسای انساجام یاا عادم انساجام موضاوعات       
. گااه  شاود مای راهگشاستا به عبارتی، انسجام موضوعی شعر از عوامل زیبایی شعر محساون  

هاا و بافات زباانی    . بررسی نسبت بین این درونمایهستیمرو هدر یک شعر با چند درونمایه روبه
و فرازبانی شعر نیز در تحلیل اندیشگانی شعر مؤثر است. اینکه آیا باین موضاوعات مطارح در    
محور عمودی، تناسب و انسجامی وجود دارد یا نه و اگر انسجام هست، باا چاه شاگردی ایان     

خوانناده را باه کشا. معناا یاا       هاایی اسات کاه   اسات؟ از جملاه پرساش   انسجام شکل گرفته
 نماید.معناهای نهفته در شعر راه می

کنادا مابالً   مای گاهی شاعر از وارد کردن چناد موضاوع در شاعر، هادفی دیگار را دنباال       
سعدی، وقتای شااعر در باان اول کاه در      بوستاندر پنهان کردن درونمایه و اندیشة کلّی شعر. 

وار باه شاااه، چناد موضااوع   منی و کنایاه موضاوع عادل و تاادبیر و رای اسات، در خطاان ضاا    
متفاوت، مبل نیکی به رعیت، انتخان کاارگزار ماورد اعتمااد، احتارام باه بازرگاناان، انتخاان        

(. در حقیقات،  76اا 70: 1379راناد )ر.کا ساعدی،   سفیر و... در چند بیت متاوالی ساخن مای   
هاای  آوردن کانش  به پادشاه و انتقاد از عملکرد اوسات کاه باا    قصد او تعلیم حکومت کردن

خواهاد انتقااد خاود را نسابت باه رفتارهاای       مختل. و متعدد و نیز اطناان در ایان مقولاه مای    
ای کااه پیونااد بااا ایاان مخاطااب شااکل  بااه گونااه سیاساای و اجتماااعی حاکمااان نشااان دهااد و 

یاا   متنای شاعر کیسات؟ بارون   هاایی از قبیال مخاطاب    . پرساش شاود مای است، تحلیال  گرفته
او با شاعر چیست؟ آیا مخاطب به طور مساتقیم یاا غیرمساتقیم ماورد      است؟ نسبت متنیدرون

خطان قرار گرفتاه اسات؟ اسالون خطاان نسابت باه ایان مخاطاب چگوناه از ساوی شااعر            
شاناختی از ایان مخاطاب قارار دارد؟ ایان      زیباایی  اسات؟ شااعر در چاه فاصالة    انتخاان شاده  

مناد عمال   نقاش  ی شعر بسایار هایی است که در تحلیل ساختار زبانی و فکرها، پرسشپرسش
 (.70: 1389)ر.کا توکلی، کند می
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 توانـد میبه کار رفته در متن چگونه در تفسیر معنای آن  یهاتقابل( 3ـ1ـ4
 مؤثر باشد؟

تواند به فهم بهتر آن متن کماک کناد و خوانناده باا     میبررسی عناصر تقابلی در یک متن 
د و ایان امار، او را در رسایدن باه فهام بهتاری از       یابا میها از دورنمایة متن آگاهی یافتن تقابل
نماید. هنگامی که یک متن )در اینجا شعر(، به طور دقیق خواناده شاود، متوجّاه    میمتن یاری 

پااردازد و ایاان ماایشااویم کااه شاااعر باار حساب یااک نظااام دوقطباای بااه طارح موضااوع     مای 
ه موضاوع و  سازی منجر به فهم بهتر موضاوع و روشان شادن نگارش شااعر نسابت با       دوقطبی

پاردازد،  مای ا به عنوان مبال، وقتی شاعر به طرح مضامونی حماسای   شودمینهایتاً فهم بهتر متن 
رابطاة میاان ایرانیاان و     شاهنامهشویم. در میرو با دو قطب مردم یا میهن و دشمنان ایشان روبه

ای میاان دو  طاه ای یا رابطة پهلوانان و دیاوان دوقطبای اسات و در نهایات، باا راب     تورانیان رابطه
اندیشاه نیاز    ةساازی در حاوز  قطب خیر و شر مواجه هستیم. باید توجّه داشت که این دوقطبی

 وجود دارد.

توان در دیگار متاون نیاز حاصال     میرابطة خیر و شرّ یا اهورا و اهریمن یا نور و ظلمت را 
گیارد  مای  نگرش دوقطبی دانست. در شعر اخالقی و تربیتی یک سو اخالپ و رفتار نیک قرار

رو نشیند. در شاعر عاشاقانه باا موافقاان و مخالفاان عشاق روباه       میو در سوی دیگر، شرّ و بدی 
شاویم. در شاعر دوران معاصار    مای تار باا عاشاق و معشاوپ مواجاه      ای لطی.هستیم و به گونه

هاا و  شاویم و... باا دقّات و کشا. عناصار اندیشاه      مای رو گاهی با تقابل سنّت و مدرنیزم روباه 
توانیم تا حدود زیادی به نوع نگرش مؤل./ شااعر پای بباریم    میهای متقابل در متن شخصیت

 و به فهم درونمایة شعر نزدیک شویم.

 شناسانهزیبایی ـ سطح5

سنجی علاوم بالغای قادیم کاه     شناسانه، عالوه بر بررسی معیارهای زیباییدر سطم زیبایی
شاناختی جدیاد نیاز در    و وجاوه زیباایی   شامل سه حوزة معانی، بیان و بدیع اسات، از معیارهاا  

گیاریم. آنچاه موجاب زیباایی و بالغات یاک       های متن ادبی بهره میکش. بالغت و زیبایی
شگردهای مطرح در علوم بالغی قدیم نیسات، بلکاه گااه در ماتن      شود، تنها محدود بهمتن می

. از ساوی  اسات ههاا پرداختاه نشاد   یابیم که در علوم بالغی قدیم باه آن میبه شگردهایی دست 
شناساانة شاعر   باه تحلیال زیباایی    تنهاایی قاادر  دیگر، در شعر معاصر، معیارهای بالغی قدیم به
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شناسی، اسلون خطاان، سااختار و محتاوا، انساجام     هایی، چون مخاطبنیست. توجّه به مؤلّفه
شناسای و موقعیات  سازی، تناسب لحن باا محتاوا، گوناه   اجزا با یکدیگر، شگردهای درونمایه

 شناساانة شاعر،  سنجی زبانی، بالغی و فکری ویژة یک گونة ادبی خاص و... در تحلیل زیباایی 
 .شودمیها پرداخته های کلیدی زیر به آنای دارد که در پرسشکنندهنقش تعیین

و شگردهای هنری به کار رفتـه در مـتن    صور خیال و ادبی های( آرایه1ـ5
 کدامند؟

ادبی و صاور خیاال باه کاار رفتاه در شاعر، گاامی مهام در         های بررسی و تحلیل نوع آرایه
هاای هناری شاعر و اندیشاة آن پیوناد اساتواری وجاود        تفسیر آن است. بین بالغات و زیباایی  

شناختی شاعر، اساتعاره اسات، گااه تشابیه یاا مجااز،        دارد. گاهی شگرد غالب هنری و زیبایی
دهناد. بررسای ایان    مای شعر را شاکل  شناسانة تناق  یا ایهام که وجه زیباییگاهی نیز تضاد، 

نمایاه و بافات زباانی و ماوقعیتی     ها باا درو عناصر و شگردهای غالب بالغی و بررسی نسبت آن
 شود.تری از شعر میشعر، موجب فهم تازه

 آن بالغـت  و زیبـایی  در نقشی چه شعر بخشیپایان و آغازگری ( شیوة2ـ5
 دارد؟

داساتان را ایفاا کناد کاه در تحلیال درونمایاه       تواند نقاش صاحنة اول   ابیات آغاز شعر می
تواناد باا یاک توصای.، خطاان، پرساش، خبار، طلاب یاا          بسیار اهمیت دارد. آغاز شعر مای 

موضوعات دیگر شروع شود. همچنین، ایان بررسای، خالقیات و هنارورزی زباانی و ادبای را       
اهمیات خاصای   بندی شعر نیز کند. به همین ترتیب، پایاندر آفرینش بیت یا شعر مشخص می

 خواهد داشت.

 بالغـت  در چگونـه  مقام و حال اقتضای به بنا مخاطب با ارتباط ( نحوة3ـ5
 گذارد؟می تأثیر متن

باه اقتضاای حاال و     ارتباط با مخاطب به بحث اسلون خطاان و اناواع آن باا توجّاه     نحوة
اساتفاده   شود. یکی از وجوه بالغی متن و میزان تأثیرگاذاری آن بار مخاطاب،   مقام مربوط می

های خطان در متن با توجّه به حال و مقام مخاطاب اسات کاه ایان موضاوع، موجاب       از شیوه
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شاود. ساخن زماانی زیباا و بلیا  اسات کاه گویناده در پای شاناخت           انسجام ادبی متن نیز مای 
هاای  مخاطب و مقام او از اسلون خطابی متناسب با جایگاه او استفاده کندا برای مبال، شایوه 

هاای اوّل، دوم یاا   سخن کنایی، ایهاامی، اساتعاری، صاریم، ساخن باه صایغه       خطابی همچون
سوم شخص، سخن به سیاپ خبری، استفهامی، امری و... با توجّه باه مقاام و جایگااه مخاطاب     

 جب بالغت و تأثیر آن شود.تواند مومیشناسی و مخاطب

ود، یا شدیده می واراندام پیوندی و انسجام شعر، عمودی محور در ( آیا4ـ5
 ؟شعر ساختاری گسسته دارد

شاناختی. انساجام   شناختی و حاوزة زباان  شود: حوزة زیباییانسجام در دو حوزه بررسی می
جرجاانی تلقای کارد )ر.کا شاوقی ضای.،      « نظریاة نظام  »تاوان معاادل   شناختی را میزیبایی
طم، و پااس از آن(. منظااور از انسااجام در ایاان ساا  38م.: 1978و جرجااانی،  223ااا212: 1393

دهندة متن با کلّ آن اسات. ماتن منساجم، متنای اسات کاه در آن ساه        تناسب اجزای تشکیل
حوزة زبان، بالغت و اندیشة متناسب و همسو با هم باشندا مابالً در شاعر حماسای در صاورتی     

هاایی چاون نظاام واژگاانی،     شود که گزینش شااعر در زمیناه  شناختی ایجاد میانسجام زیبایی
شناختی و تصاویری متناساب باا ژانار حماساه صاورت گرفتاه باشاد.         نشانهنحوی، موسیقایی، 

تاوان مطارح   هایی که در پیوند با این نوع انسجام و در راستای تحلیل و تفسیر شعر مای پرسش
 کرد، عبارتند از:

های زبانی در شعر )دایرة واژگانی( با موضوع شعر ( آیا زبان و نشانه1ـ4ـ5
 تناسب و هماهنگی دارد؟

یاان سااطم از تحلیاال، هنااوز درونمایااه و اندیشااة پنهااان شااعر آشااکار و مشااخص       در ا
دهنادة ماتن را باا    رو، در سطم تفسیری، تناساب و انساجام عناصار تشاکیل    است. از این نشده

 کنیم.درونمایة شعر بررسی می
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 شناسانة شعر متناسب با موضوع شعر است؟( آیا وجوه بالغی و زیبایی2ـ4ـ5

منطقی و هنری صـور خیـال و تصـویرهای شـاعرانه بـا چـه       تناسب و پیوند  ج(

شگردی و چگونه در شعر صورت گرفته است؟ بـه عبـارتی دیگـر، صـور خیـال و      
های هنری در شـعر، تناـا در محـور افقـی صـورت گرفتـه اسـت یـا         تصویرپردازی

هـای  تصویرهای شاعرانه در کلیّت شعر بـا هـم ارتبـاطی معنـادار دارنـد و خوشـه      

 سازند؟واری را میمتصویری اندا

گزینش عوامل موسیقایی، همچون وزن، قافیه و ردیف با توجـه بـه موضـوع و     د(
هـا تناـا عامـل موسـیقایی     فضای عاطفی شعر صورت گرفته است یا در گـزینش آن 

 نقش داشته است؟

گرای هلیدی است کاه باه تباع آن در    شناختی یکی از اصطالحات نظریة نقشانسجام زبان
مای گرایی رویکاردی اسات کاه    نقش»گیرد: میگرا نیز مورد بررسی قرار نقششناسی سبک

کوشد تا زبان را نه تنها در درون خاود باه طاور ذاتای و بار حساب امکاناات صاوری توضایم          
اناد  هاای بزرگتاری کاه آن را در خاود گرفتاه     اش را با نظاام دهد، بلکه در تالش است تا رابطه
هاای اجتمااعی   های بزرگتر را فرهنگ بنامیم و خاواه نظاام  مظانیز به مطالعه بگیردا خواه این ن

 (.147: 1391)به نقل از: فتوحی رودمعجنی،  «یا اعتقادی

آید که تعبیر و تفسایر ماتن باه تعبیار و تفسایر عناصاری دیگار در        انسجام زمانی پدید می
(. 110: 1394باه نقال از: صادری،     اHalliday and Hasan, 1976: 4همان متن وابسته باشاد ) 

اند: ال.( ابزارهاایی کاه باا نظاام     هلیدی و حسن ابزارهای انسجامی را به سه دسته تقسیم کرده
شااوند و عبارتنااد از: حااذف، ارجاااع، جااایگزینی و ادات ربااطا ن(    دسااتوری محقااق ماای 

آیای هسااتند  شاوند و شاامل تکاارار و هام   ابزارهاایی کاه از طریاق نظااام واژگاانی تاأمین ماای     
(Halliday and Matthiessen, 2004: 504). 

ای که ذکر آن ضروری است، اینکه از بین انواع عوامل انساجامی، آنچاه در شارح و    نکته
تواند مؤثر واقع شود، انساجام واژگاانی اسات. ایان انساجام محصاول عملکارد        تفسیر متن می

شاود.  آیای مای  بخش واژگان و نتیجة گزینش اقالم واژگاانی اسات کاه شاامل تکارار و هام      
شاود.  معنایی، شمول معنایی و کاربرد واژگان عام مای ر خود شامل تکرار عین کلمه، همتکرا
معنا در یاک قطعاة زباانی باه آن انساجام و یکپاارچگی       هم ةمعنایی، کاربرد دو یا چند واژهم
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گاره انساجامی، یکای اسات )ر.کا      ةمعنایی اغلاب مرجاع دو رکان ساازند    بخشد. در هممی
بنادی از  معنایی، نوعی دیگار از رابطاة معناایی، مبتنای بار مقولاه      (. شمول 118: 1394صدری، 

یگری اسات یاا هار    د بان از دو رکن گره انسجامی، یکی زیرطبقة خاص به عام است. در این
ای کاه معناای   شمول هستند. باه واژه سطم از یک مقولة بزرگتر و همهم دو متعلق به دو طبقة

 ةهاا تحات شامول واژ   هایی که معناای هار یاک از آن   تری دارد، فراگیرنده و به واژهگسترده
(. تضااد نیاز شاکل خاصای     119اا 118گویند )ر.کا همان: شمول میفراگیرنده قرار دارد، هم

آیی نیز گرایش چند کلمه به یک رخداد باا یکادیگر اسات.    معنایی است. منظور از هماز هم
سات و در هار یاک، طیفای از     این گرایش ناشی از وجود نوعی رابطة تداعی بین آن کلمات ا

 (.Halliday and Hasan, 1976: 274-278سازد )واژگان همنشین را می

این عامل انسجامی با توجّه به بافت زبانی، عاملی ماؤثر در تفسایر ماتن اساتا بارای مباال،       
ا معناایی  هاای زباانی  شاود، جازء نشاانه   هاا بحاث مای   تکرار و تضاد که در علم بدیع نیز از آن

شاود.  هاای معناایی و مفهاومی آن مای    ر تحلیل و تفسیر شعر موجاب کشا. الیاه   است که د
ا دساتوری کاه بیشاتر    تاوان انساجام را دو گوناه دانسات: یکای انساجام صاوری       بنابراین، مای 

هاای آن، عاواملی چاون ارجااع، حاذف و جاایگزینی و       شود و مؤلفاه موجب زیبایی شعر می
ی که در تفسیر و تحلیل شاعر کارآماد اسات    ادات ربط است. همچنین، انسجام معنایی دیگر

 و همان انسجام واژگانی است.

به فضاسازی  چگونه شاعر و است فضایی چگونه شعر عاطفی ( فضای3ـ4ـ5
 در شعر پرداخته است؟

آور، امیادبخش،  در هر شعری، با فضا و حال و هوای خاصی همچاون فضاای شااد، یاأس    
ویم. در آفارینش هار یاک از ایان فضااهای عااطفی       شا رو میانگیز و... روبهاندوهگنانه، رعب

ها، موسیقی، تصویرپردازی صورت گیرد که باا ایان فضاا تناساب     باید گزینشی در حوزة واژه
 و هماهنگی داشته باشد. این پرسش در پی یافتن پاسخ چگونگی آفرینش فضای شعر است.

 و ناسـب ت شعر بر حاکم لحن با شاعر، ادبیـ زبانی هایگزینش ( آیا4ـ4ـ5
 دارد؟ هماهنگی
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آمیاز، آمراناه، صامیمانه، هشاداردهنده،     لحن حاکم بر شعر چگونه لحنی اساتا اعتارا   
ا بالغی باید با ایان لحان همساو باشاد. در شاعری کاه از       های زبانیطلبی و... در اینجا گزینش

اسات و لحنای صامیمانه و صاادقانه دارد، بایاد      احساسات و عواط. درون شاعر جااری شاده  
 ان نیز ساده و روان و صمیمی باشد، نه پرتکلّ. و تصنعی.زب

 تفسیری ـ سطح6

هااا و هااای معنااایی پنهااان آن بااا اسااتفاده از نشااانه  منظااور از تفساایر شااعر، گشااودن الیااه 
هاای زباانی، بالغای و اندیشاگانی باه کاار رفتاه در روسااخت شاعر اسات. در ساطوح            داللات 

ها و نتاایجی دسات یاافتیم و    دهندة متنی به یافتهپیشین، با دقت در گزینش این عناصر تشکیل
هاا باه عناوان داده در    در این مرحله از شرح و تحلیل، بار دیگر باه صاورت جاامع از آن یافتاه    

 کنیم.تفسیر شعر استفاده می

برای تفسیر دقیق شعر، عالوه بر دقت در گزینش عناصر متنی باه تحلیال مساائل دیگاری     
کناد. ایان   تری از ادبیت متن و ژانرشناسی بررسای مای  م گستردهنیاز داریم که شعر را در سط

پاردازد و ناوع   هاای پایش از خاود مای    مسائل به ارتباط شعر به عنوان یک متن با متون و زمینه
کناد. ایان ناوع مطالعاة     پردازش یا خلق اثر ادبی را بر اساس مکالمه با دیگر متون بررسای مای  

دهد و هم ساطوح معناایی   ده را در سطوح شعر نشان میشهای انجامبینامتنی هم دلیل گزینش
کند. همچنین، تحلیل جامع و دقیق شاعر  و اندیشگانی مطرح در شعر را بیشتر و بهتر تبیین می

های متنای شاعر، از طریاق تحلیال ساطوح پیشاین، همچاون زباانی، بالغای،          بر اساس گزینش
ود کااه بیشاتر در ارتبااط بااا   شا انساجامی، فکاری و... باه کشاا. معناهاایی از ماتن منجاار مای      

های غالاب و مطارح   یافتن به گفتمان هایی چون تحلیل گفتمانی شعر استا یعنی دستبحث
در شعر با استخراج واژگان کلیدی و نشاندار، الگوی صارفی و نحاوی، گازینش شاگردهای     

 دهندة متن.بالغی و هنری برجسته و دیگر عناصر تشکیل

هاای معناایی   موضوعات مهم در تبیین و تفسیر حاوزه  شناسی نیز یکی ازموضوع مخاطب
تفصایل باه طارح و    شعر است کاه در ساطم تفسایری باه آن خاواهیم پرداخات. در اینجاا باه        

 پردازیم.های تفسیری میهای بنیادین این زمینهتوضیم پرسش
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 بینامتنی ( سطح1ـ6

 تفسیری این سطم عبارت است از: هایپرسش تریناساسیو  ترینمهم

یـک   طـر   از شـاعر  آیا چندصدایی؟ یا است صداییتک شعر ( آیا1ـ1ـ6
 است؟های گوناگون در پی هدف خاصی بودهاندیشه یا اندیشه

شااعرانه و ایادئولوژیک شااعر     ا باا اندیشاة  توجّه به این ویژگی در شعر و تحلیل آن، ما ر
ن، بالغات و فکار( را   آن )زباا  ةکند و از سویی دیگر، ارتباط این متن و اجزای سازندمیآشنا 

آوا یا چنادآوایی باودن شاعر، خوانناده را باا      سازد. تحلیل تکمیبا متون پیش از خود روشن 
تباط پنهاان و آشاکار شاعر او باا     های فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیکی عصر شاعر و ارفرامتن

 شود.های پنهان آن میکند و موجب کاویدن ناخودآگاه متن و داللتاین فرامتن آشنا می

 چگونه و منظوری چه به هستیم؟ روروبه بینامتنی روابط با متن در ( آیا2ـ1ـ6
 است؟دهبر باره خود شعر در بینامتنی روابط از شاعر

پاردازیم. رواباط بیناامتنی باه     در سطم بینامتنی، به خوانش متن با توجّه به متون دیگار مای  
ن اماروزی باا متاونی کاه در آیناده      این معنی است که متون گذشته باا متاون اماروزی و متاو    

هاا مشاترک باشاد.    ویاژه اگار ناوع موضاوع آن    شاوند، ارتبااط و گفتگاو دارناد، باه     نوشته می
هااای گوناااگون اسااتا از  بینااامتنیتی کااه الزم اساات مااورد بررساای قاارار گیاارد، در حااوزه   

تصااویر  هاا و  ها تاا باه کاار باردن تعاابیر، توصای.      ها، موضوعات و اندیشهگیری از قالببهره
متون پیشین در متن خود. البّتاه بایاد توّجاه داشات کاه گااهی ایان اساتفاده آگاهاناه صاورت           

هاایی کاه در جامعاه یاا ادبیّاات وجاود دارد، از       پذیرد و گاهی نیز شاعر تحت تأثیر فرامتنمی
پاردازد )ر.کا  گیرد و یا به خلق مضامین مشاترک باا آن متاون مای    متون پیشین خود بهره می

 (.157: 1385، گراهام

 از منظوری چه به شاعر است؟ چگونه شعر در دیگری حضور ( نحوة2ـ1ـ6
 است؟برده باره خود شعر در دیگری

ای دارد. او موقعیت انسان هستند، انسان دیگار جایگااه ویاژه    ةدر میان چیزهایی که سازند
ارد. هام عمال د   نیز از امتیاز من برخوردار اساتا یعنای او نیاز مانناد مان هام آگااهی دارد و       
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 جامعاة های  فارد عضاو    جهان من، محصول دیگری و مملو از حضاور دیگاران اسات.    زیست
و  هاااخواسااتدر زبااان بااه کلماااتی دساات یابااد کااه خنباای و برکنااار از     تواناادنماایزبااانی 

زبانی از رهگذر آوای فارد دیگار اسات کاه      جامعةفرد دیگر باشد. هر عضو  هایارزشگذاری
 جامعاة و این کلمه همواره از آوای مورد نظر اشباع است. هار عضاو    ندکمیکلمه را دریافت 

زبانی پیش از مشارکت در بافتی کاه خاود در آن قارار گرفتاه اسات، از بافات و متنای دیگار         
توان تنهاا باه گویناده نسابت دادا     ای را نمیهی  گفته (.83: 1393)ر.کا تودورف، آغازد می

سخن است. بناابراین، در واقاعِ امار لزومای نادارد      اد همزیرا گفتة حاصل کنش متقابل بین افر
ترین عمال، دساتیابی باه خودآگااهی، هماواره      کسی را مورد خطان قرار دهیم. حتی شخصی

(. 54کناد )ر.کا هماان:   به طور ضمنی از وجود مخاطب، نگااه دیگاری باه ماا حکایات مای      
کناد. تحلیال   راهم مای تحلیل موقعیات دیگاری در ماتن، زمیناة تفسایر معناای آن را بهتار فا        

هاای زباانی و   هاای شااعر در سااحت   موقعیت دیگری در شعر هم کاارکرد و نقاش گازینش   
 ای دارد.کند و هم در تفسیر درونمایة شعر نقش برجستهبالغی را تعیین و مشخص می

های این اندیشه است و نشانهدر شعر مطر  شده اییشهاند نوع ( چه3ـ1ـ6
 چیست؟

شناسااانه اسات و یااا ایاادئولوژیک و  ر شااعر، یاا شاااعرانه و زیباایی  هااای مطارح د اندیشاه 
انگیاز  ای است کاه بیشاتر باار عااطفی و خیاال     شاعرانة، اندیشه شناسانه. مقصود از اندیشةهستی

داردا یعنی هدف شاعر تنها بیان شاعرانه و مخیّل از یک موضوع است. غالاب شاعرهایی کاه    
، اسااتشاادهپاردازی سااروده  باازم و عاشااقانههاای آن، مجااالس  در وصا. طبیعاات و پدیااده 

ای دیگار از اشاعار باه طارح مساائل کاالن و       اناد. گوناه  ای شاعرانه را به تصویر کشایده اندیشه
هااای پردازنااد و از همااین رو، شاااعر مجبااور اساات بااه طاارح دیاادگاه    ماایشناسااانه هسااتی

شاعار عارفاناه در   خاصی روایت کناد. ا  اندیشةایدئولوژیک خود بپردازد و جهان را از دریچة 
شناسانه هساتند. همچناین، اشاعاری کاه انساان را مخاطاب خاود        های هستیدیدگاه ةبر گیرند

آورد. در مای دهد و او را در عرصة جهاان هساتی باه عناوان عنصاری اصالی باه شامار         میقرار 
حقیقت، شعری که عاطفة شااعرانه و مخّیال داشاته باشاد، اندیشاة شااعرانه داردا یعنای آنچاه         

شاعر مهم است و در درجة اوّل قرار دارد، بیان شاعرانه است، در حاالی کاه در اشاعاری     برای
شناسااانه دارنااد، شااعر در خاادمت بیااان اندیشااه قاارار دارد، وجااه     کااه بااار و اندیشااة هسااتی  
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ایدئولوژیک بر وجه شاعرانه غلبه دارد. البتّه باید توجّه داشت کاه گااهی در بعضای از اشاعار     
 ها نیز مواجه هستیم.دگاهبا آمیختگی این دی

 گفتمان ( تحلیل4ـ1ـ6

های رایم و جدیاد نقاد   خوانش و تفسیر متن بر اساس شیوة تحلیل گفتمان، یکی از شیوه
فوکاو و  شناساانی چاون میشال   شناختی زبانهای زباندانشگاهی است که بیشتر بر اساس نظریه

خواناد و  را باا دقات مای    نورمن فرکالف استوار است. تحلیل گفتمان روشی اسات کاه ماتن   
دهنادة ماتن را در ارتبااط باا عنصار مهمای چاون بافات، معناکااوی و تفسایر           اجزای تشاکیل 

کند. رسیدن به این نوع تحلیل شعرشناختی، چیازی اسات کاه باا خوانادن دقیاق شاعر در        می
شاود. هادف و شایوة روش جدیاد شارح ماتن،       گفتة روش شرح متن محقاق مای  سطوح پیش

دهنادة آن در ارتبااط باا بافات و بساتری اسات کاه ماتن در آن خلاق          کیلدقت در عناصر تشا 
شاده در شاعر   های انجاماست. هدف تحلیل گفتمانی شعر، تبیین و توضیم دلیل گزینششده

تاوان  های بنیادی کاه در ساطم گفتماانی شاعر مای     با توجه به بافت و کلیّت آن است. پرسش
 مطرح کرد، به شرح زیر است:

چیست؟ و بافت شعر چگونه در تشخیص و تحلیل گفتمان  ( بافت1ـ4ـ1ـ6
 کننده باشد؟تواند تعیینهای مطر  در شعر مییا گفتمان

شود. بافات غیرزباانی نیاز شاامل دو ناوع بافات       بافت به دو نوع زبانی و غیرزبانی تقسیم می
 موقعیتی و بافت فرهنگی است. بافت زبانی بر چگونگی تبلور معنای و خصوصایات صاوری و   

گاذاردا یعنای مشخصاات صاوری     است، تاأثیر مای  کارکردی عنصری که آن را احاطه کرده
هاای زباانی، قالاب ساخن، نحاوة بیاان،       متن چون فارم و سااختار آن، اعامّ از زباان و ویژگای     

دهناد. بافات   شناختی متن و تماام عناصاری کاه روسااخت کاالم را شاکل مای       مسائل زیبایی
یاباد، نقاش مهمای در تحقاق     ز که سخن در آن جریاان مای  موقعیتی، یعنی زمینه و شرایطی نی

اسات، جادا نیسات و معناای     معنای عناصر زبانی دارد. جمله هرگز از بافتی که در آن ادا شاده 
م.: 1983شااود )ر.کا باارون و یااول، آن باا توجااه بااه بافاات مااوقعیتی نااظر باار آن درک ماای   

 (.37: 1386ا به نقل از: تبریزی، 50ا46
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دهایم، حکایات از آن دارد کاه    متن را هنگامی که در کنار هم قارار مای   های بافت وواژه
آیاد کاه   هایی از فرایندی یکسانند. در کنار متن، متنی است که همراه باا آن مای  این دو، جنبه

شود. آنچه همراه باا ماتن اسات، در ورای آن چیازی کاه گفتاه و       نامیده می (Contextبافت )
گیاردا یعنای   مچنین، سایر رویادادهای غیرزباانی را در بار مای    گیرد. هشود، قرار مینوشته می

: 1393شاود )ر.کا هلیادی و حسان،    تمام اوضاع و احوالی که متن در آن باز و گساترده مای  
38.) 

شاود کاه گفتماان    همة کارکردهای زبان، واجد بافت هستند. خصوصیات متنی سابب مای  
ن پیوساتگی دارد. بافات موقعیات را باا     نه تنها در خودش، بلکه در ارتباط باا بافات موقعیات آ   

گفتماان. ن( عاامالن گفتماان. ج( شایوة      یناة زمالا.(  کنایم:  توجه به ساه مؤلفاه تحلیال مای    
 گفتمان.

گیارد و  ای که متن عمالً در آن شاکل مای  واسطهبافت موقعیت عبارت است از محیط بی
تار در  ی گساترده ازمیناه کند. اگرچه بافت موقعیت تنها محیط بالفصال اسات، پاس   عمل می

مقابل هست که متن باید با توجه به آن تفسیر شود: بافات فرهنگای آن. هار ناوع بافات واقعای       
ای موقعیت، ترکیب خاصی از زمینه، عامالن و شیوه که متن را پدیاد آورده اسات، مجموعاه   

ای از چیزهاا یاا اماوری اسات     نظم نیست، بلکه کلیّات و مجموعاه  ربط و بیهای بیاز ویژگی
هاای خااص   شاوند. ماردم ایان اماور را در مناسابت     ه نوعاً در فرهنگ با یکدیگر جماع مای  ک

پیوندناد کاه ایان    های به دسات آماده را باه آن کارهاا مای     دهند و این معانی و ارزشانجام می
 (.35ا34همان فرهنگ است )ر.کا همان: 

دو بافات، محایط    یاباد. ایان  بافت موقعیتی و فرهنگی با مسئلة بینامتنیات نیاز ارتبااط مای    
کناد تاا   آورند. این مسئله بسیار مهام اساتا زیارا باه ماا کماک مای       متن را پدید میغیرزبانی 

پردازناد و باا یکادیگر تعامال دارناد. در واقاع،       بفهمیم چگونه مردم در عمل به تبادل معنا مای 
جاود  بین متن و بافت، نوعی تعامل منطقای برقارار اسات. ماتن باه هماان انادازه بافات را باه و         

شاود. ایان مسائله بادین معنای اسات       آورد که بافت، متن را. معانی از بین این دو ناشی مای می
ای از محایط پیشاین اساتا متاونی کاه بارای       که بخشای از محایط بارای هار ماتن، مجموعاه      

 (.36شود )ر.کا همان: کنندگان در آن مسلم و بدیهی انگاشته میشرکت

کند، مقصاود هماان زمیناه یاا بساتر      رهنگی بیان میآنچه هلیدی در بان بافت موقعیتی و ف
است. طبیعای اسات   اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی است که متن ادبی در آن آفریده شده



یآفا محمدرضا حاجیو  بتول واعظ /ر و تحلیل شعرمحور در تفسیالگوی پرسش  73 بابای

که خوانش و تفسیر متن ادبی بدون در نظر گرفتن مساائل فرامتنای آن، کااری نااقص اساتا      
 هاای زماانی و مکاانی   ا پدیاده گیرد و در هر حال، در پیوند با زیرا هی  متنی در خأل شکل نمی

تواناد  هاا درگیار اسات. ایان درگیاری مای      قرار دارد که متن به طور همزمانی یا درزمانی با آن
هااای اجتمااعی، سیاساای و فرهنگاای  ناشای از تأثیرهااای آشاکار و پنهااانی باشاد کااه از بافات    

د خلاق ماتن   مندی زماان و مکاان در فراینا   است. کنشهمزمان با خود یا پیش از خود پذیرفته
شود و باه ناوعی مطالعاة بیناامتنی در متاون منجار       ادبی در ارتباط با بحث بینامتنیت بررسی می

 گردد که در رویکرد تفسیر متن/ شعر نقشی مؤثر دارد.می

 های غالب و مغلوب شعر کدامند؟انگفتم یا ( گفتمان2ـ4ـ1ـ6

هااای  ندیشااه مقصااود از گفتمااان غالااب، گفتمااانی )قاادرت، دیاان، فرهنااگ، ادن، ا       
 عصر شااعر بار دیگار    اجتماعی، فرهنگی جامعة اایدئولوژیک و...( است که در بافت سیاسی

های مطرح در آن جامعه برتری و غلباه دارد. ایان گفتماان غالاب از هار ناوعی باشاد،        گفتمان
محاور اسات. در مقابال گفتماان غالاب، گفتماان مغلاوبی نیاز         همان گفتمان مقتادر یاا قادرت   

کاه در شاعر او باه صاورت پنهاان و در       گاهی شاعر مبلّ  گفتمان مغلاون اسات   وجود دارد و
گفتماان غالاب در ماتن آشاکار اسات، اّماا گفتماان         یاباد. مای  هاای هناری بازتاان   قالب ابهام
گیارد، در لبااس اساتعارات و تشاابیهات،    در مقابال آن قاارار مای  « دیگاری »کاه مقاام    مغلاون 

ماتن از   ةساازد و خوانناد  و ادبی خاود را پنهاان مای   نمادپردازی، اطنان و دیگر صنایع شعری 
مای شااعر   اندیشاگانی های آگاهانة زباانی، بالغای،   دقیق شعر و با تحلیل گزینش قرائتطریق 

 را واکاوی نماید. تواند این گفتمان

 شود؟د زبان چگونه در تحلیل گفتمان شعر مؤثر واقع می( کاربر3ـ4ـ1ـ6

گیاری از  مجهول، الزم و متعدی، فرایندهای فعل، بهاره  هایی چون معلوم وتوجّه به مقوله
بخشای و  الگوهای متفاوت جمله، مانند جابجایی اجزای جمله و...، اظهار و حاذف، تشاخّص  

بنادی و... در ایان بخاش مااورد    هااای ضامنی، طبقاه  شادگی، داللات  زدایای، نماادین  تشاخّص 
 (.173ا163: 1391گیرد )ر.کا یارمحمدی، بررسی قرار می
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 خاطب شعرـ م7

پرسش بنیادینی که در این بخش مطرح است، اینکاه مخاطاب شاعر کیسات و تعاامالت      
هاای گازینش زباانی،    شعر و مخاطب چگونه است؟ وقتی مخاطب شعر مشخص شود، زمیناه 

شاود.  اسات، تحلیال مای   بالغی و اندیشگانی شعر نیز که در پیوند با این مخاطب شکل گرفتاه 
متنای؟ نسابت او باا شااعر     متنی است یا درونکیست؟ برون هایی از قبیل مخاطب شعرپرسش

اسات؟ اسالون   چیست؟ آیا مخاطب به طور مستقیم یا غیرمستقیم ماورد خطاان قارار گرفتاه    
اسات؟ شااعر در چاه فاصالة     خطان نسبت به این مخاطب چگونه از سوی شاعر انتخان شاده 

 (.70 :1389شناختی از این مخاطب قرار دارد؟ )ر.کا توکلی، زیبایی

هاای غیار داساتانی    راوی در روایات است و هماان   مخاطب روایت، جفت ارتباطی راوی
(. 70: 1384ساات، امّااا در داسااتان برساااختة مااتن اساات )ر.کا مکاریااک،    فااردی واقعاای ا

مخاطب روایت با راوی ارتباطی تنگاتنگ داردا یعنی اگر راوی متن آشاکار باشاد، روایات   
شانوی او  داساتانی و پنهاان باشاد، روایات    راوی از نوع بارون شنوی او نیز آشکار است و اگر 

سات. پرساش شناساای مخاطاب روایات آن اسات کاه چاه         داستانی انیز از نوع پنهان و برون
شنود، صارفاً در ماتن روایات جساتجو و باه      میشنود؟ کسی که روایت را میکسی روایت را 

متصاوری اسات کاه راوی    و  . مخاطب روایت، شخصیت مفرو شودمیواسطة آن شناخته 
پندارد طرف خطان او قارار دارد. بناابراین، نبایاد مخاطاب روایات را باا خوانناده اشاتباه         می

ای که ماتن تلویحااً باه او    دهند که خواننده(. حتّی برخی هشدار می155گرفت )ر.کا همان: 
 ساان، شناای دیگار از روایات  کند، مفهومی متمایز از مخاطب روایات اسات. دساته   اشاره می

کنناد کاه ماتن باه     مخاطب روایت یا خوانندة مورد توجّه را دقیقاً باه خواننادگانی اطاالپ مای    
ها اشااره دارد. ایان شاگرد نیاز کاه در روایات، راوی ناگهاان باا مخاطاب          طور تلویحی به آن

رود گوید از نظر بسیاری از مصاادیق مهام توّجاه باه مخاطاب روایات باه شامار مای         سخن می
آورناد و  مای کتان را نیز مخاطب روایت باه شامار    (. گروهی حتّی خوانندة71)ر.کا همان: 

کنناد )ر.کا کهنماویی   میدر حقیقت، مخاطب روایت را در سطوح و اشکال متنوعی تبیین 
تواناد همانناد راوی در   مای (. باید توجّه داشت که مخاطب روایت نیاز  506: 1381و دیگران، 

 های گوناگون چهره نماید.شکل

هاا را  تاوان آن مای شاوند کاه   شنو، گاه آنچنان به هم نزدیک میروایت و روایتمخاطب 
شنو خااموش باشاد و های  کنشای از او     دهد که روایتحالت زمانی رخ مییکی دانست. این 
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در متن دیده نشاود. ایان ناوع از مخاطاب، فقاط شانونده اسات و شااعر او را در امار روایات           
هاایی احتماالی   شنو فعّال است و شااعر باا فار  پرساش    دهد، امّا گاهی روایتمشارکت نمی
ورد و از ایان طریاق، او را در عمال روایاات    آمای هاایی را در مااتن  شانو، پاساخ  بارای روایات  
شانو و یاا   دهد. بایاد توّجاه داشات کاه هار متنای عاالوه بار مخاطاب و روایات          مشارکت می

شانوی بیرونای نیاز    روایات ها را شناسایی کارد، یاک   توان آنمخاطبانی که از طریق متن، می
خواناد و باه   شعر را مای ای است که شنوی بیرونی در حقیقت، همان خوانندهدارد. این روایت

 کند.میزان سطم آگاهی و دانش این مخاطب کلّی، در متن شرکت می

 گیرینتیجه

کناد و  شرح و توضیم اشعار در روش سانّتی، از الگاو و چاارچون خاصای پیاروی نمای      
ای در زمیناة مساائل دساتورزبانی،    یرمنسجم و محدود باه توضایحات پراکناده   بیشتر شرحی غ

بالغی و معنی واژگان و عبارات دشوار و بیان تلمیحات است. غایت چنین شارحی باه تفسایر    
ماناد. ایان شایوة مواجهاه باا      های آشکار متن بااقی مای  انجامد، بلکه در سطم توضیم الیهنمی

تواناد تماام ابعااد معناایی را     اناد موفاق باشاد، امّاا نمای     تومتن، اگرچه در حاوزة آماوزش مای   
 آشکار کند و سطوح گوناگون آن را به خواننده نشان دهد و به فهمی تازه منجر شود.

تفسیر شعر، رویکاردی اسات کاه در نتیجاة تالقای ماتن باا ذهان فعاال خوانناده حاصال            
ر ماتن قصاد کارده اسات،     شود. خواننده صرفاً در پی بازآفرینی معنایی نیست که مؤلا. د می

آیاد. در الگاوی پیشانهادی    بلکه معنا در برخورد میان متون و اذهان خوانندگان باه وجاود مای   
شرح و تحلیل شعر، تفسیر شعر از طریق بازخوانی دقیاق شاعر و توجاه باه عناصار ساازندة آن       

ائاه  الگویی که در ایان جساتار بارای شارح و تحلیال شاعر ار       گیرد.در پیوند با هم صورت می
و  کناد مای ، ظرفیتی دارد که تماام ساطوح زباانی، بالغای و فکاری شاعر را بررسای        استشده

 نماید. از آنجا کاه بهتارین راه تحلیال ماتن،    میها را با هم و در ارتباط با کل تحلیل نسبت آن
و در  اسات شاده پیشانهاد   محاور تولید سؤال از متن است، در هر سطم شرح، الگویی پرساش 

هاا خوانناده   که یافتن پاسخ آن استشدههر سطم طرح  ةهایی بنیادین دربارشاین الگو، پرس
هاا در  رسااند. البّتاه بایاد توّجاه داشات کاه ایان پرساش        میرا به فهم و درکی منسجم از متن 

هاای دیگاری نیاز باه آن     تاوان پرساش  میحکم پیشنهادهای اولیه است و با توجّه به نوع شعر 
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از ساطوح یاا    ایپااره ن، با توجه به شاعر و توانمنادی مفسار، باه     افزود یا از آن کاست. همچنی
 نپرداخت. توانمینیز  هاپرسش
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