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 چکیده
امی محرکات را در شعر خود با استفاده از وزن، شاعر تم
ی صوتی و ... هاهیآرا، استعارات، لحن بیان، هاواژهگزینش 
بنابراین با تقطیع هر شعر و تقابل عناصر اصلی ؛ کندیمعرضه 

ی و شناخت بهتر ابیشهیربه  توانیمشعر با کارکردهای تصویر 
ردن که حاصل ی فکر کنحوه. افتیدستی متن و تصویر رابطه

انواع قواعد نحوی را  تواندیمفرآیندهای مغزی است  ریتأث
و ...  دیتأکبنابراین انواع عوامل شامل انگیزه، ترس، ؛ تولید نماید

ی بیانی و هیآرایی جایگاه کلمات و تولید انواع جاجابهباعث 
ی تصویری هامنطقی خود نوبهبهکه این نیز  شودیمکالمی 

« در شب سرد زمستانی». شعر آوردیمجود مختلفی را به و
ضمن  چراکه، ردیگیمنیمایوشیج از تصویر سینمایی بهره 

و دارای غنای  گرددیبازمی آغاز به همان نقطه نقطهحرکت از 
 ی کلمات است.هیثانوی از معنای ریگبهرهتصویری به جهت 

این شعر با تصویری مستقل و همچنین محدود به جهت دامنه 
گیری طرز سمبولیسم، با ایجاد تجسم در ان، با بهرهی واژگ

جهت اثبات با کانون قرار دادن مفاهیم شب و زمستان، با 
کارکرد اجتماعی شعر همراه و منطبق است. به لحاظ ساختار 

تصویر مرکزی، در  عنوانبهتصویرپردازی، شب و زمستان 
همچنین کانون قرار دارد که با استفاده از تشبیه بلیغ و مرسل و 

. لحن این اندشدهبا بهره از نمادپردازی، تصاویر شعری خلق 
تصویر بر اساس موسیقی شعر که بر وزن بحر رمل است، لحنی 

ی انتقادی، هم به نقد جامعه و هیانیبخطابی دارد و همچون یک 
 .پردازدیمبرای پیوستن به شاعر  هاآنهم به دعوت 

 ،یکالم یهاهیآرا ،یانیب یهاهیدستور زبان، آرا ها:کلیدواژه
 .جیوشی ماین ر،یتصو
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Abstract 

The poet presents all the stimuli in his poem 

using weight, choice of words, metaphors, tone 

of expression, sound arrays, etc.; Therefore, by 

fragmenting each poem and contrasting the main 

elements of the poem with the functions of the 

image, it is possible to find the root and better 

understand the relationship between text and 

image. The way of thinking that results from the 

influence of brain processes can produce a 

variety of syntactic rules; Therefore, various 

factors including motivation, fear, emphasis, etc. 

cause the position of words to shift and produce 

different types of expressive and verbal arrays, 

which in turn creates different visual regions. 

Nimayoshij's poem "On a Cold Winter Night" 

uses cinematic imagery because it returns from 

the starting point to the same point as it moves. 

And has visual richness to take advantage of the 

secondary meaning of words. This poem with an 

independent image and also limited in terms of 

vocabulary, using the style of symbolism, by 

creating visualization in order to prove by 

focusing on the concepts of night and winter, it is 

associated with the social function of poetry. In 

terms of imaging structure, night and winter as 

the central image are at the center Poetic images 

have been created using similes as well as 

symbolism. The tone of this image is based on 

the music of the poem bahr-ramal, is addressed.  

Keywords: Grammar, Expression Arrays, Verbal 
Arrays, Image, Nima Yoshij. 
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  مقدمه .1
 توانیمی با متن را نینشهمی تصویر در کارکردها

در کارکرد حسی و شناختی عنوان کرد. کارکرد 
حسی که نقش انگیزش داشته و کارکرد شناختی 

دارد.  ریتأثدانش مخاطب ۀ بهراطالعات و ة ارائدر 
اطالعات در حافظه که ۀ ریذخۀ نحوبا توجه به 

رتباط مستقیم اۀ ژیوزبانی که  ستمیرسیزدارای دو 
تجسمی( که ) یرزبانیغبا زبان و دیگری سیستم 

ی رزبانیغارتباط با موضوعات و رویدادهای ۀ ژیو
عناصر  زمانهمدریافت که حضور  توانیماست 

این عناصر به  کهیهنگام ژهیوبه، دیداری و زبانی
یادگیری و  تواندیم، ارائه شوند جوارهمشکل 

 زایش دهد.حافظه سپاری را اف زمانمدت
برای اهمیت دیدن در درک بهتر و به خاطر 

 ویوبه تحقیقات پی  توانیم تربلندمدتسپاری 
( اشاره نمود که در 214ـ179: 1975، ویوپی)

پژوهشی مشخص ساخت که همراهی واژه و 
تصویر بیش از موارد دیگر در ذهن مخاطب 
ماندگاری داشته و این به خاطر رمزگذاری متفاوت 

ة مطالعی است. همچنین در نینشهماز این نوع 
( مشخص شد که 48: 2111، ویلسونویلسن )

 شانس یادگیرنده را برای، کاربرد عنصر دیداری
 .دهدیمی زبانی افزایش هاییتوانابهبود و گسترش 

ی که در این خصوص باید به آن توجه انکته
ی هامتنداشت این است که برای دریافت معنا از 

وجوه متن در ة همب باید با مخاط، یچندوجه
تعامل باشد. تعامل میان مخاطب و متن مستلزم 

بر اساس  ؛ کهاست متندرونرمزگشایی کدهای 
. دهدیمرخ  .گفتار و، نوشته، تفسیر عناصر تصویر

یی رمزگشانیازمند ، دریافت معنا از متن زبانی
اما بازشناخت تصاویر و دریافت معنا ، هاستواژه
؛ مند گشودن رمزهای دیداری استنیاز، هاآناز 

بنابراین تناسب و ارتباط میان تصویر و نوشتار 
به لحاظ مفهومی با ، این مقولهبسیار مهم است. 

دستور زبان ، یشناسزبان، یشناسعصبی هابخش
و علم نحو و همچنین هنرهای نمایشی و نقاشی 

 .در ارتباط است
شاعر تمامی محرکات را در شعر خود با 

لحن ، استعارات، هاواژهگزینش ، ه از وزناستفاد
بنابراین ؛ کندیمی صوتی و ... عرضه هاهیآرا، بیان

با تقطیع هر شعر و تقابل عناصر اصلی شعر با 
ی و شناخت ابیشهیربه  توانیمکارکردهای تصویر 

 .افتیدستمتن و تصویر ة رابطبهتر 
ی است اگونهبهماهیت نا ارادی آفرینش هنری 

زمان ایجاد یک اثر هنری نامعلوم  شودیم که سبب
 صورتبهبنابراین یا این احساس و تجربه ؛ باشد

جوششی از درون اوست و یا به شکلی آفریننده به 
 .کندیمتدریجی ایده را درک  صورتبهشکل ارادی 

شاعر از ذخایر  نشیگزبهبنابراین با توجه 
ی و اعاطفهو  بلندمدتفکری و حافظه کوتاه و 

وی  خودآگاه ریضمیارهای شخصیتی و ... که در مع
 .زندیمدست به سرایش شعر  ابدییمتبلور 

فرآیندهای  ریتأثفکر کردن که حاصل ۀ نحو
؛ انواع قواعد نحوی را تولید تواندیممغزی است 

ی مختلف هاتیموقعفکر کردن در ۀ نحوبنابراین 
روی برای مثال در التهاب و ترس و ... است که 

پس و پیشی کلمات در جمله اثرگذار ، چینش
و مقاصد است که  هازهیانگبر اساس همین  است.

، القایی، تجویزیانواع گفتمان را به گفتمان  توانیم
 :1385، شعیریکرد )ی بنددستهتنشی و رخدادی 

 یهانشانه ( و انواع1ـ5 :1389، گرمس ؛217ـ261
، تناقض، طرد، پذیرش، تبانی، چالشی، تعاملی

، دگرسویی، همسویی، واگرایی، همگرایی، لتقاب
ی حرکتی هانشانههمگونی و دگرگونی و یا 

 فرآیندی را برای آن در نظر گرفت.

 ی پژوهشهاسؤال. 5ـ5
با « در شب سرد زمستانی»اجزای شعر  بندیترکیب
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توجه به ساختارهای نحوی و دستور زبانی چه 
 رد؟ی ساختار تصویری این شعر داهامؤلفه تناسبی با

اجزا و کلیت ة رابط، منطق هرمنوتیکی بر اساس
 است؟ شعر با منطق تصویری آن چگونه

 . اهداف پژوهش3ـ5
میان  یارابطهچه  کههدف این تحقیق این است 

ساختارهای نحوی و دستور زبانی و ساختارهای 
« در شب سرد زمستانی»با تکیه بر شعر ) یریتصو

 ( در متن وجود دارد؟جیوشی ماین

 پژوهشة پیشین .2ـ5
ة ینظرتحقیق فوق بر اساس  کهنیابا توجه به 
« ماتریس ضریب اثر»با نام  مؤلفخودنگاشت 

 .پژوهشی یافت نشدة سابق، است شدهانجام

 روش پژوهش. 3ـ5
خوانش شعر نیمایوشیج بر  هدف بااین پژوهش 

اساس منطق تصویری انجام گردید. مبنای انجام 
با عنوان  مؤلفخودنگاشت ة ینظر، این تحقیق

ضریب اثر است که شامل چند ماتریس در 
 هینظر نیامتن و مخاطب است. ، مؤلفی هامقوله

همراه با  یادب یروش پژوه»با عنوان  یادر مقاله
ده فرمان » و کتاب« اثر بیضر سیماتر هیارائه نظر

سه سطح از شعر و  شده  حیتشر« در نقد شعر
فرا عر و حتی میانی و بیرونی ش، درونیة یالشامل 

ی هامؤلفهو از طریق ضرب  ردیگیبرمرا در  متن
 گریددر ماتریس  هاسیماتری در هر یک از وربهره

. این شودیمی نهایی محاسبه وربهره، مسیر اثر()
ی هاشهیاندبه بررسی  مؤلفماتریس در بعد 

ادبی و اقتصادی شاعر ـفرهنگی، اجتماعی، سیاسی
درونی ة یالس مربوط به . سپس در ماتریپردازدیم

متن که شامل بررسی بن فعل و نهاد و اسم و 
میانی که به بررسی ة یالتا ها واژهمعنای اولیه 

و  پردازدیمی ادبی و معنای ثانویه هاهیآرا

بیرونی شعر کلیت متن ادبی و ة یال، درنهایت
، دارد. در سطح بعدی مدنظرموسیقی بیرونی آن را 

لحاظ  د که متن را بهماتریس دیگری تعریف ش
مثبت فعال و مثبت ة یالروانشناسی در چهار 

ی هامؤلفهمنفی فعال و منفی غیرفعال در ، غیرفعال
. قرارداد مدنظررنگ و ...، انزواطلبی، نوستالژی

ماتریس نهایی مربوط بود به مخاطب که به لحاظ 
پدیدارشناسی به بررسی منطق تصویری متن و 

نوع تصویر پرداخته شد. همچنین بررسی ساختار و 
ی شناسعصبدر این ماتریس به لحاظ بررسی 

این و ابزارهایی استفاده شد.  هاآزمونمخاطب از 
چه  کهاست  سؤالتحقیق به دنبال پاسخ این 

میان ساختارهای نحوی و دستور زبانی و  یارابطه
در شب »با تکیه بر شعر ) یریتصوساختارهای 
 ر متن وجود دارد؟( دجیوشی ماین« سرد زمستانی

 لهأمسبیان ـ 2
روش عمل این نظریه بر اساس روش مشابه ام آی 

بنابراین روش، واحد متن واژگان ؛ است شدهمیتنظپی 
از سطوح شناسایی اسم و صفت و  توانیمهستند و 

فعل در معنای اولیه تا موقعیت کلمه در بافت در 
معنای ثانویه، حرکت کرد و برای هر واحدی یک کد 

است،  موردنظرواژگانی واحد دهندۀ طبقة نشانه ک
نوع مقوله واژگان  برحسبرا  هاواژهنسبت داد یعنی 

معنای اولیه  درآوردن ی کرد. در ادامه و پس ازکدبند
و سنجش مغایرت، ذکر علت مغایرت و معنای ثانویه 

ی نهایی صورت پذیرفته است ریگمیتصمدر بافت، 
هادی است که پیشنارائة که خروجی آن جدول 

ی با عنصر پردازنشانهی در متن را به پردازنشانه
 دیداری بازتعریف نموده است.

درونی و ، بیرونیة یالسه  تواندیمهر متن 
ی لفظی هاهیآرا، بیرونیة یالمرکزی داشته باشد. در 

، تکرار، موازنه، انواع جناس، مانند ترصیع
ت. این اس گرفته قرار، ی کالمیهاهیآرا، ییآراواج
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الیه از شعر که وجه حسی شعر است. در بخش 
موسیقی مواردی همچون موسیقی بیرونی و درونی 

دارد و اوزان شعری همچون  مدنظرو کناری را 
اوزان کوتاه و بلند و کشیده و از منظری دیگر 

ة یپاشفاف و کدر را بر ، جویباری، اوزان خیزابی
 قلب و ابدال موسیقی در خود، افزایش، کاهش

 .(47: 1383، صفوی) است دادهیجا
دستور زبانی را تشکیل ة یال، سطح میانی شعر

، مجاز، ایهام، کنایه، استعاره، تشبیه، دهدیم
اسطوره ، پارادوکس، ریالنظمراعات، یزیآمحس

 نمادسازی قرار دارد.، پردازی
اول نیز مربوط به الیه مرکزی شعر است. ة یال

ی فعلی هابن اساسبر در این الیه معنای اولیه 
نهاد و اسم بر ، . همچنین شناساییشودیمبرداشت 

است که در سطح  راستاهمالمبرکت ة ینظراساس 
 اسم به تشخیص اسم معرفه و نکره انجامیده است.

است. در  شدهدادهمورد دیگر به فعل اختصاص 
افعال از جهت ، این سطر بر اساس نظریه ول لی

نشی( و همچنین بر فرآیندی و ک، رخدادیحالت )
، کنشی، وندلر افعال بر اساس ایستاییة ینظراساس 

است.  قرارگرفتهی موردبررسی الحظهپایایی و 
دید بر ة یزاوبرای مفهوم  توانیمهمچنین از افعال 

 ی استفاده کرد.همانندسازو  نماشیپ، اساس پویه

 . مبانی نظری3

 تعریف ماتریس ضریب اثر. 5ـ2
 توانیم، مؤلفهادی در روش پژوهی پیشن

بُعد روانشناسی و ، متن، مؤلفی هاسیماتر
مخاطب را در نظر گرفت. هر یک از این 

یی هستند که هاستوندارای سطرها و  هاسیماتر
؛ سازدیمآن را ة رمجموعیزی درونی و هامؤلفه

ی از کیدربا النه گزینی  هایژگیویعنی هر یک از 
ی یک وربهرهی هامؤلفه، هاستونسطرها و 

را در  هرکدام ریتأث توانیمکه  سازندیمماتریس را 

ماتریس دیگر به دست آورد. ماتریس پیشنهادی 
 .ذیل است قراربه مؤلف

 
در پایان ماتریس پنجم که مربوط به حاصل 

ی پیشین است ماتریس هاسیماتربرآیند تمام 
ضریب اثر نامیده شده است. مسیری که 

روانشناسی و مخاطب در ، متن، مؤلفی هاسیماتر
تا به ماتریس ضریب اثر  اندافتاده مؤثریکدیگر 

 مسیر اثر نامیده شده است.، برسیم

 در ماتریس ضریب اثر مؤثری هامؤلفه. 3ـ2
 متنیدرون عناصر .5ـ3ـ2

ماتریس دوم مربوط به متن است. برای ماتریس 
 شدهگرفته( سه سطر و سه ستون در نظر Tمتن )

میانی و مرکزی ، بیرونیة یالسه  هاستوناست. در 
سه ، هرکداماست که در زیر  قرارگرفتهشعر مدنظر 

 النه گذاری شده است. ، سطر مربوط به آن الیه

 بیرونیة الی. 5ـ5ـ3ـ2
ی هاهیآرا، (11Tاول )بیرونی و در سطر ة یالدر 

، تکرار، موازنه، انواع جناس، لفظی مانند ترصیع
موسیقی شعر و ، میی کالهاهیآرا، ییآراواج

همچنین هنجارگریزی های گویشی و زمانی 
است. این الیه از شعر که  قرارگرفتهی موردبررس

موسیقی مواردی  در بخشوجه حسی شعر است. 
همچون موسیقی بیرونی و درونی و کناری را 

دارد و اوزان شعری همچون اوزان کوتاه و  مدنظر
، ابیبلند و کشیده و از منظری دیگر اوزان خیز

، افزایش، کاهشة یپاشفاف و کدر را بر ، جویباری
است.  دادهیجاقلب و ابدال موسیقی در خود 

( همچنین در هنجارگریزی 47: 1383، )صفوی
 هاشیگو واردکردنة یپاگویشی به معنی افزایی بر 
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، است. )سنگری شدهپرداختهبه داخل زبان هنجار 
به  هنجار گریزی زمانی نیز مربوط (261: 1386

یی در دو بخش واژگانی و گراباستاناستفاده از 
ی زبان جابهنحوی است که در محور جانشینی 

 است. قرارگرفته مورداستفادههنجار 
، (21T) یرونیبة یالدر سطر دوم از ستون اول 

بافت زبانی النه گذاری شده است. این بافت 
مربوط به معنی ثانویه و تجمیعی کلمات یک متن 

ة مرحلدوم خوانش شعر با ة مرحلاست که در 
است. بافت  راستاهمخوانش پس کنشانه ریفاتر 

ة لیوسبهی اکلمهزبانی به این معناست که هر 
بافت  درواقعو  شودیمی خود فهمیده هابافتهم

ة مرحل( 65 و 64: 1377، روح متن است. )مختاری
متقابل عناصر است که ة رابط، بعدی خوانش شعر

به ازای بیرونی و محیطی آن با مابه بررسی متن 
که البته این موضوع در یک متن ادبی و  پردازدیم

در این ، شده و به همین جهت رنگکمهنری 
 شده است. نظرصرفتحقیق از آن 

فرم ، (31Tسوم )در ستون بیرونی و در سطر 
بیرونی و بینامتنیت النه گذاری شده است. در این 

 هامتنبا دیگر بخش به ارتباط میان یک متن 
است. بر اساس تعریف ژرار ژنت  شدهاشاره

، پنج دسته متن با عنوان بینامتنیت توانیم
سرمتنیت و بیش متنیت را با ، فرامتنیت، پیرامتنیت

 روابط تراگونگی و همانگونگی در نظر گرفت.

 میانیة الی. 3ـ5ـ3ـ2
ة یالدر ستون دوم این ماتریس که سطح میانی شعر و 

( 12Tاول )، در سطر دهدیمانی را تشکیل دستور زب
هنجارگریزی های واژگانی، نحوی، نوشتاری، آوایی، 
معنایی، سبکی و همچنین تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، 

، پارادوکس، اسطوره ریالنظمراعاتی، زیآمحسمجاز، 
 پردازی، نمادسازی النه گذاری شده است.

(، 22T) سیماترمیانی و در سطر دوم این ة یالدر 

سطح بر اساس  نیدر ااست.  شدهگنجاندهتوصیف 
رخدادی گریماس اقدام شده است و با ـنظام روایی

 راستاهمریفاتر  (heuristic reading) اکتشافیمرحلة 
( در این سطح، بر اساس 3: 1978. )ریفاتر، باشدیم

 معنابنمعنایی بر اساس یک شبکة ی وصفی، هامنظومه
ی موردبررسر مجازی در حاشیه شعر در هسته و اقما

 .(2: 2116پرودوم و گلیبر، ) ردیگیمقرار 
( به 32Tشعر )میانی ة یالدر سطر سوم از ستون 

است.  شدهدادهاختصاص  هاوارهطرحبررسی 
ی هاتیموقعیی هستند که هااستعاره هاوارهطرح

عقب و ، نزدیکی و دوری، پایین، حجمی )باال
، (و مقصدمسیر ، مبدأرکتی )ی حهاتیموقع، جلو(
 .رندیگیبرمرا در  ءیشی قدرتی و هاوارهطرح

 مرکزیة الی. 2ـ5ـ3ـ2
اول ماتریس متن نیز مربوط به الیه مرکزی ة یال

بر ( معنای اولیه 13Tاول )شعر است. در سطر 
 . شودیمی فعلی برداشت هابن اساس

نهاد و اسم ، (23Tستون )در سطر دوم از این 
المبرکت ة ینظراری شده است. این سطح با النه گذ

است که در سطح اسم به تشخیص اسم  راستاهم
 معرفه و نکره انجامیده است.
( به فعل 33T) یمرکزسطر سوم از ستون 

است. در این سطر بر اساس  شدهدادهاختصاص 
، رخدادیحالت )افعال از جهت ، نظریه ول لی

ة ینظرفرآیندی و کنشی( و همچنین بر اساس 
پایایی و ، کنشی، وندلر افعال بر اساس ایستایی

است. همچنین از  قرارگرفتهی موردبررسی الحظه
دید بر اساس ة یزاوبرای مفهوم  توانیمافعال 

 ی استفاده کرد.همانندسازو  نماشیپ، پویه

 متنیبرون عناصر .3ـ3ـ2
 مولف .5ـ3ـ3ـ2

 شدهگرفتهدر نظر  مؤلفماتریس اول مربوط به 
اولین حلقه از پیدایش  عنوانبه مؤلف چراکه است،
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 توانیمشاعرانه را شة یاندوۀ یشیک اثر هنری است. 
بر اساس نزدیکی و دوری به یک مکتب فکری 

باید  مؤلفسنجید. باید توجه داشت که در بررسی 
هر شعر را تشخص بخشید و جداگانه بررسی کرد. 

( در این تحقیق یک سطر Wمؤلف )برای ماتریس 
ی هاشهیانداست که مربوط به  شدهگرفته ر نظرد

ادبی و اقتصادی شاعر ـاجتماعی، سیاسی، فرهنگی
اولین  عنوانبهاست. در خوانش یک شعر، پیش فهم 

با  توانیمکه این ماتریس را  رودیمقدمگاه به شمار 
 در نظر گرفت.  راستاهماین مرحله 

 روانشناسی .3ـ3ـ3ـ2
، ( اثر استP) یانشناسروکارکرد ، ماتریس سوم

به یک اثر هنری روح ، و متن مؤلفبرآیند  چراکه
این ماتریس دو در دو  .بخشدیمخاص همان اثر را 

است که در محور افقی فعال و  شدهگرفته در نظر
غیرفعال و در محور عمودی مثبت و منفی لحاظ 

چهار  هاستون. نقاط تقاطع این سطرها و اندشده
آرامش و غم را ، اباضطر، وضعیت شادی

بر اساس  توانیم هاالنه. در هر یک از این سازدیم
برای مثال  مقوالت مختلفی را گنجاند.، جنس

ی و احساس انزواطلب، مقوالتی همچون نوستالژی
در نظر گرفت.  توانیمرا  هارنگتنهایی و 

 توانیمهم ذات پنداری ة ینظرهمچنین بر اساس 
 شد. نزدیک مؤلفبه فضای روانی 

 مخاطب .2ـ3ـ3ـ2
( است. در Aمخاطب )ماتریس چهارم مربوط به 

ی از بیرون از محیط درگاهی یک اثر هنری ریگشکل
فرهنگی، مخاطبان نیز مشارکت دارند. برای این 

است. در  شدهگرفتهماتریس نیز چهار النه در نظر 
(، پدیدارشناسی تصویر 11Aاول )سطر اول از ستون 

در این سطح با استفاده از است.  شدهگنجانده
ی تصویر در هاشهیری مختلف به شناخت هاهینظر

از  توانیماست. برای این منظور  شدهپرداختهشعر 

گشتالتی ة ینظرپدیدارشناسی تصویری بر اساس 
از پدیدارشناسی  توانیماستفاده کرد. همچنین 

 هوسرلی و یا پدیدارشناسی ساکالوفسکی بهره گرفت.
ساختار ، (21Aستون )از این در سطر دوم 

است. بر  شدهگنجاندهتصویر و شناخت انواع آن 
یی و گرادروناین اساس تصویر بر اساس 

تصاویر سطح و عمق( متحرک و ایستا ) ییگرابرون
، یگانگی، همدلی) یعاطفو یا بر اساس روابط 

اثباتی و اتفاقی( ) یکارکرد ازنظرحلول( و یا 
. همچنین ساختار ی قرارگرفته استموردبررس

، لحن تصویر، ابزار تصویر، تصویر مرکزی) ریتصو
کارکرد تصویر و ذهنیت تصویر( در این بخش 

 است. قرارگرفته لیمورد تحل
، در سطر اول از ستون دوم ماتریس مخاطب

است. در این  شدهدادهمبدل متن به تصویر قرار 
ی هامؤلفهبخش با تعریف دستور صحنه بر اساس 

، لحن و ریتم(، همچون زاویه دید) ییچندصدا
، یشینماصورت، همچون آواز) یشینمای هاجنبه
-گفتمانگفتمان )کارکرد ، یی و موسیقی(سراهم

، ها)رنگ یبصری هانگاره، ی(اگستره، فشاره ای
ی هاپهنهو  هاخطترکیب ، ی هندسیهاشکل

متن تصویری( و با استفاده از کارکرد دستوری 
ی دستوری فعل( هانقش، تعارههمچون اهداف اس)

 میان تصویر و نوشتار پرداخته شد.ة رابطبه 
ی هاهینظربا ادغام  توانیمدر این مرحله 

کرس و ون لیون و ، ایدما، مختلف همچون هالیدی
 ی ترتیب داد که عبارت است از:قیتلفرز یک مدل 
 فرا نقش، بازنمایی نما )فرا نقشقاب و 

سکانس )فرا حنه و متنی(/ ص فرا نقش، تعاملی
متنی(/  فرا نقش، تعاملی فرا نقش، بازنمایی نقش

، تعاملی فرا نقش، بازنمایی ژانر )فرا نقشمرحله و 
متنی(/ متن تصویری: استفاده از  فرا نقش

 -ینگارلیشما: 1گفتمان تحلیل رز )ی هاافتیره
، )قاب دمایااشاره به غیبت و هژمونیک گفتمان( و 
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کرس ، مرحله و ژانر( ، کانسس، صحنه، نما، فریم
روش کرس و ون لیون در تکمیل روش ) ونیولو 

 و عناصر( هاموضوعایدما: مشارکین: شامل 
گفت با  توانیمدر توضیح بیشتر این بخش 

، فضای ذهن )فضای درونداد کهنیاتوجه به 
فضای ادغام( و ، فضای عام، قلمروی مقصد

 نگاشت فضای ذهنی چگونه با یکدیگر تعامل
آینه ، سادهة شبکچهار نوع ادغام  توانیم، دارند
ی را در پیش احوزهچند ، یاحوزهتک ، گون

از این حاالت شکل خاصی از  هرکدامگرفت. 
. در ادامه با کندیممتن و تصویر را پیشنهاد ة رابط

ی هاوهیشی اجتماعی و شناسنشانهاستفاده از 
تولید که  ی اجتماعیهانهیزمبررسی بینامتنی بودن 

 توانیم، دهدیمو مصرف فیلم در آن رخ 
تهیه تصویر شد. در این خصوص ایدما  کاربهدست

اول شش سطح برای تحلیل مشخص ة مرحلدر 
، (Shotنما )، (Frameقاب )از  اندعبارتکه  کندیم

مرحله ، (Sequenceسکانس )، (Sceneصحنه )
(Stage189: 2111، ( و ژانر )ایدما). 

، و نماها و در سطوح باالتر هاقاب تکتکدر 
، بازنمایی) یدیهالی هافرا نقشبا استفاده از 
فضای تصویر را با استفاده  توانیمتعاملی و متنی( 

ة نیزمپسو با توجه به  هاآناز واژگان و موسیقی 
ی کنشی و هاجنبهمخاطب در درک و توضیح 

فعال/ ، کنش/ واکنش) نیمشارکی روابط هاجنبه
ی هاجنبه( و همچنین متعالم ریغمتعامل/منفعل و 

، شامل افراد) نیمشارکی بندطبقهتحلیل یا ، تعریف
طبقه و گروه مشارکین ، و اشیا( و هویت هامکان

تعاملی  فرا نقشبازنمایی کرد. همچنین در سطح 
میان معنا و موقعیت عمل ة رابطکه بر اساس 

بر اساس الگوی کرس و ون لیون سه ، دینمایم
اجتماعی و تعامل ة رابط، فاصله اجتماعیة مقول

اجتماعی این ة فاصل. شودیماجتماعی مطرح 
ی انشانهکه در یک نظام  کندیمموضوع را مطرح 

تصویری افرادی که در نمای دور نشان داده 
، افرادی غریبه هستند و در مقابل، شوندیم

، شوندیمیی که با نمای نزدیک نشان داده هاسوژه
. شوندیمهستند که جزیی از ما تصویر  ییهاسوژه

دید ة یزاواجتماعی بر اساس ة رابطهمچنین 
. زاویه دید دانای کل ردیگیمدوربین شکل 

ة یزاوصدایی خارج از داستان.  عنوانبه، نامحدود
را با آوردن صدای او یا جایگزین  شخصاولدید 

انجام  توانیمی بازیگر جابهدوربین ة یزاوکردن 
. از نامندیم point of view shutن تکنیک را داد. ای

برای  توانیمنماهای طوالنی و ضرباهنگ کند نیز 
ی تند و هاضرباهنگنشان دادن کسالت و از 

نماهای کوتاه برای نشان دادن هیجان و عشق 
 استفاده کرد.

سومین مقوله بر اساس شیوه ون لیون تعامل 
بصری اجتماعی است. سه راهکار برای بازنمایی 

: شودیمدیگری از هم تفکیک داده  عنوانبهافراد 
(؛ راهکار قدرت Distanciation) یگذارفاصلهراهکار 
 ( و راهکار ابژه سازی.Disem powermentزدایی )

متنی  فرا نقش، هافرا نقشآخرین عنوان از 
دارد که چگونه  سروکاربا این  فرا نقشاست. این 

یعنی ؛ شودیمم ی پویا ادغامتندرونمعانی در 
. در شوندیمچگونه معناها به همدیگر ربط داده 

از طرح کرس و ون لیون  توانیماین بخش نیز 
 نظامسهاز طریق  تواندیماستفاده کرد. این تحلیل 

 یاطالعاتبه وقوع بپیوندد که مورد اول ارزش 
(Information value است. ارزش اطالعاتی به )

چیدمان پرداخته و با محل قرار گرفتن عناصر یک 
و باال یا پایین  مرکز/ حاشیه، توجه به چپ/ راست

ی هاهیناح تریکلقرار گرفتن عناصر و در معنای 
. دهدیم هاآنارزش اطالعاتی خاصی به ، تصویر

که بعضی  دهدیمبرجستگی نشان ة مقولهمچنین 
در مقایسه با سایر عناصر  توانندیماز عناصر 

 نهیزمشیپین امر نیز از طریق کنند که ا توجهجلب



 1521ستان زمو پاییز ، 57 یاپی، پدوم، شمارة پنجم سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  13

کنتراست در قدرت صدا ، نسبیۀ انداز، نهیزمپسیا 
. )کرس و شودیمدرخشانی و غیره ایجاد ، یا رنگ

 (211: 1996، ون لوین

برای بازنمایی  توانیمدر این مرحله 
این کار را انجام  flashbackزمانی با  وبرگشترفت

زمان ة نصحبه شکل محو تدریجی  معموالًداد که 
صحنه ، به معنی ظاهر شدن تدریجی fade in، حال

صحنه زمان  fade Out، نمایش گذشته، زمان گذشته
. افتدیمزمان حال اتفاق ة صحن fade inگذشته و 

، Dissolveی انجام این کار تکنیک هاکیتکندیگر 
fixed frame ،استفاده از صدای راوی سوم شخص ،

نام برد.  توانیم دیوسفاهیساستفاده از رنگ 
 (131و  129: 1381، )جانتی

در سطر دوم از ستون دوم این  کهنیا تیدرنها
ی مخاطب بر اساس یک شناختعصب، ماتریس
النه گذاری شده  شدهیطراحی هاآزمونسری 
 است.

 «در شب سرد زمستانی»تحلیل شعر . 3ـ2
 1329زمستان سال « در شب سرد زمستانی»شعر 

ین سال نیما به کارهای سروده شده است. در ا
مطبوعاتی روی آورد و در اداره کل انتشارات 

به کار بررسی کتاب و نقد شعر ، وزارت فرهنگ
با « در شب سرد زمستان»در ادامه شعر  پرداخت.

ة ینظرتوجه به روش ام آی پی و با استفاده از 
اما با ، ی قرار گرفتموردبررسماتریس ضریب اثر 

اله تنها به ذکر ی مقهاتیمحدودتوجه به 
نهم از این هشتم و ، هفتم، ششم، ی پنجمهامصرع
 است. شدهپرداختهشعر، 

/ 6/ آمد5/ در4/ را3/ م2/ چراغ1من»مصرع پنجم: 
/ 12/ در11/ افروختم11/ ام9/ همسایه8/ رفتن7و

 «13یک
: 3مصرع اول/  11: واژه 2مصرع اول/  11: واژه 1

 حیصرول : عالمت مفع4لهجه مازنی(/ ) یملکضمیر 

عمید(، جاده و یکان شمارش برای هر بار راه رفتن )
دهخدا(، دیر و درون ): میان و 5)لهجه مازنی(./ 

: بازگشت )معین(، در مقام 6گویش مازنی(/ ) یطوالن
: 8مصرع دوم/  1: واژه 7عمید(/ اقبال )اسم مصدر 

 ریتأثعمید(، مورداشاره )دور شدن از شخص یا مکان 
 واریدعمید(، هم جوار )هم: 9معین(/ کردن )

 11: واژه 11دهخدا(/ متکلم ): ضمیر 11دهخدا(/ )
 معین(.نخست ): 13/ 5واژه  :12مصرع قبل/ 

 مانندبهیک اسم معرفه  عنوانبه« چراغ»واژۀ 
این بار « افروختم»است. واژه  کاررفتهبهمصرع دوم 

است و به سبب رخدادی  کاررفتهبهدر ضمیر متکلم 
. به دهدیم ی را نشانالحظهکنشی و  بودن یک فعل

دید، فعل کنش شاعر را به تصویر ة یزاولحاظ 
 گاهیپاکشیده است و همچنین با تمرکز بر روی 

ی، آمد و بخشتیاولوچراغم( با پیش نماسازی و )
 پویه مطرح کرده است. عنوانبهرفتن همسایه را 

در این مصرع ، ی نحویزیهنجار گربه لحاظ 
به کار « آمد و رفتن» صورتبه« آمدن و رفتن»

 توانیم، ی قبلیهابخشاست/ در پیرو  شدهگرفته
برداشت کرد که شاعر  گونهنیابه لحاظ نمادسازی 

مردمان ۀ کنندآگاهخود را در مقام یک روشنگر و 
و چراغ او همان دانش  کندیمپیرامون خود قلمداد 

بودن او همان روشنگر  دارچراغو بیداری او و 
 .شودیمدن وی تلقی بو

ی قبل با هابخش مانندبهدر این بخش نیز 
نور را  توانیمی مفهومی هااستعارهاستفاده از 

معادل آگاهی و تاریکی را معادل جهل و نادانی 
 پنداشت.

/ 4/ شب3/ و2/ تاریک1شب»مصرع ششم: 
 «8، / 7/ بود6/ زمستان5سرد

صبح : مدت فاصله از غروب آفتاب تا طلوع 1
قطع ناگهانی و کامل هر چیز با یک ، دا(دهخ)

 رهیت: 2گویش مازنی(/ چاقو )تبر یا ة ضرب
مبهم مجاز پیچیده و درهم و  امیدرم، دهخدا()
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در مقام مجاز دیگر به معنی افسرده و ، عمید()
ۀ واژ: 4مصرع پنجم/  7ۀ واژ: 3اندوهگین )عمید(/ 

و  اعتنایبدر مقام مجاز ، عمید(گرم ): مقابل 5/ 1
به معنی سردی است « زم»: لفظ 6عمید(/ ) توجهیب

است  کاررفتهبهبرای کثرت « ستان»و لفظ 
بقا دوام و ، معین(وجود )، : بودن7دهخدا(/ )
 .1مصرع  5ۀ واژگویش مازنی(/ )

شاعر به شب زمستانی خاصی  کهنیابا توجه به 
اشاره دارد بنابراین این دو اسم هر دو معرفه هستند 

گوینده و مخاطب هستند. بر اساس  و آشنای میان
تشخیص پذیری المبرکت معنای نخست این 

اما به ، مصرع با بخش فعال مخاطب ارتباط داشته
بالفاصله بخش ، لحاظ برداشت نمادین از مصرع

نیمه فعال هوشیاری از حاشیه به مرکز فراخوانده 
 .زندیمشده و معنای دوم مصرع را رقم 

ست که اشاره به ا« بود»فعل این مصرع نیز 
در گذشته دارد و نشان از یک رخداد  زمانکی

فعل کنشی دارد که زمان آن مربوط به  باحالت
دید شاعر با ة یزاوگذشته است. همچنین به لحاظ 

سرد و زمستانی « شب»پایگاه قرار دادن مفهوم 
 قرار داده است. موردتوجهپویه  عنوانبهبودن را 

با  توانیمجاز در این مصرع شب را در مقام م
مبهم و نامعلوم بودن و سردی را با ناخوشایند بودن و 

/ نمادسازی در این بخش در کاربردبودن به  اریناهش
ی پیشین، به فضاسازی هامصرعتوالی ادامة 

 زمانی خاصی اشاره دارد.دورۀ ناخوشایند و مبهم 
های ۀ استعاردر این بخش نیز با استفاده از 

ة یپاهمیک برداشت منفی و  مفهومی تاریکی را با
جهالت و سرما را با ترس و دلهره و عدم وجود 

 کرده است. وزنهمصمیمیت 
 «5، / 4/ کاج3/ با2دیچیپیم/ 1باد»مصرع هفتم: 

 ینیخودبنخوت و ، )عمید(متحرک : هوای 1
آماس ورم و ، معین(پوچ )بیهوده و هیچ و ، عمید()

رد چیز : پیچ خوردن چیزی به گ2مازنی(/ ة )لهج

از ، عمید(مصاحبت )ی و همراه :3دیگر )عمید(/ 
درختی با  :4گویش مازنی(/ تعجب )اصوات در 

اسم قدیم به معنی سیلی ، ی سوزنی )عمید(هابرگ
 وبرهمدرهمی هاشاخه، عمید() یگردنپسو 

 مصرع اول. 5ۀ واژ: 5گویش مازنی(./ درخت )
در این مصرع کاج اسم نکره است اما مخاطب 

 صورتبه، هت استفاده از دانش پیشین خودبه ج
ی هاداشتهآن را در ذهن خود بر اساس ، فعال

 عنوانبهاما برای کاج و باد ؛ کندیمپیشین دریافت 
معناهای ثانویه را در نظر گرفت  توانیم، نهادکی

که در آن صورت مخاطب با مراجعه به هوشیاری 
ی معنای نمادین سوبهو با حرکت  نیمه فعال

معنای مصرع ، بر اساس دریافت استنباطی، کلمات
 .گرددیمتشخیص پذیر 

 عنوانبهدر نقش سوم شخص و « چدیپیم»فعل 
 گرددیمو فرآیندی قلمداد  تکرارشوندهیک فعل 

این فعل با ، دیدة یزاوکه حالت پویا دارد. به لحاظ 
باد( با پیش نماسازی فضای ) گاهیپاتمرکز بر روی 

پویه  عنوانبهرا  آوردلهره یک فضای، طوفانی
 مطرح کرده است.

در این مصرع ، ی نحویزیهنجار گربه لحاظ 
آورده شده است.  هامتممابتدا فعل و سپس 

پیچیدن باد را اولویت بخشیده است/  بیترتنیابه
مجاز نخوت  صورتبهباد را  توانیممصرع  نیدر ا

و خودبینی و همچنین بیهودگی و پوچی قلمداد 
 کاررفتهبهبا توجه به معنای مجازی کلمات  کرد/

فضای نمادین این مصرع را  توانیم، در این مصرع
ی سرشار از اجامعهبرداشت کرد که شاعر  گونهنیا

 خودبینی و بیهودگی را به تصویر کشیده است.
باد در این ، ی مفهومیهااستعارهبر اساس منطق 

 مصرع با یک امر موهوم و پوچ یکسان انگاری
 شده است.

 «5/ خاموش4/ ها3/ کومه2/ میان1در»مصرع هشتم: 
داخل ، : درون2مصرع پنجم/  5: واژه 1
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آلونک کلبه و ، : پناه گاه کوچک )عمید(3عمید(/ )
: 4گویش مازنی(/ ) یچوبخانه کوچک ، معین()

صامت : ساکت و 5عمید(/ جمع )پسوند و عالمت 
 معین(.) نوریبو  فروغیب، دهخدا()

یک اسم  عنوانبه« کومه»مصرع  در این
که با توجه به تشخیص پذیری  کندیمخودنمایی 

نیاز به ، این لغت با توجه به نکره بودن این اسم
در این ، استفاده از دانش پیشین نزد مخاطب است

صورت برای دریافت معنای نمادین این مصرع با 
مخاطب نیاز ، ی گذشتههامصرعتوجه به رویکرد 

فاده از شناخت موقعیت به دریافت دارد با است
 معنای ثانویه دست یابد.

فعل در این مصرع از نوع حالت و ایستا 
میان پایگاه و پویه به ة فاصل. بر این اساس باشدیم

هم نزدیک است و شاعر با اولویت دادن به مفهوم 
خاموشی به معنای عدم جریان زندگی که ، «کومه»

زمستان  از سکوت و عدم وجود گرما در فصل
 قرار داده است. مدنظررا  قابل دریافت است

در این مصرع از آوردن ، به لحاظ هنجار گریزی
پرهیز شده « خاموش»پس از « است»فعل اسنادی 

به لحاظ  توانیماست/ در این مصرع نیز 
را که محل زندگی افراد  هاکومه، نمادپردازی شاعر

یافت. این  فروغیبخاموش و ، روستایی است
سرما که همان ترس و ة غلبموشی ناشی از خا

که  کندیمدلهره است پنداشت. این مصرع بیان 
 زندگی جاری نیست.

این مصرع با توجه به کارکرد خاموشی که 
ناشی از عدم حضور فرد انسانی است و در 

ی فرهنگی ما به سکوت و مرگ اقتباس هاداللت
استفاده کرده و معنای نمادین به آن ، شودیم

 یده است.بخش
/ 6/ جدا5/ من4/ از3/ او2/ شد1گم»مصرع نهم: 

 «11/ .10/ باریک9/ ی8/ جاده7زین
باشد کسی که به بیراهه رفته ، ناپیدا، : پنهان1

: مصدر الزم 2گام و قدم )گویش مازنی(/ ، عمید()
رفتن در کاربرد گذشته به معنی ، دهخدا(شدن )

گویش آب )، دهخدا() بیغا: ضمیر 3عمید(/ )
مصرع  1ۀ واژ: 5مصرع چهارم/  8: واژه 4نی(/ ماز

گویش سوا )، دهخدا(مفروق )، : منفصل6پنجم/ 
موصول یعنی از ة کلم، : مخفف از این7مازنی(/ 

 مصرع 9ۀ واژ: 8دهخدا(/ گذر ): 7دهخدا(/ ) نیا
در مقام مجاز به معنی ، )عمید( پهناکم: 11دوم/ 

ی اهرهیتاز طوایف و ، عمید(الغر )دقیق و یا 
 13ۀ واژ: 11 گویش مازنی(/کتول )ساکن در 
 مصرع اول.

یک اسم نکره  عنوانبهجاده در این مصرع 
 بادانشنیز مخاطب  نجایااست که در  کاررفتهبه

بنابراین با ؛ کندیمآن را بازسازی ، پیشین خود
تشخیص پذیری نیمه فعال بر اساس بازتولید 

 یی است.شناساقابلاین اسم ، وضعیت
یک فعل وضعیت و پایا را نشان « گم شد»فعل 

توجه را به ، که با پایگاه قرار دادن خود دهدیم
باریک است معطوف ۀ جادسمت پویه که همان 

 .کندیم
ترکیب جاده و ، در این مصرع کاررفتهبهتشبیه 

است/ به لحاظ  مؤکدباریک است که از نوع تشبیه 
بیراهه باریک را نمادی از ۀ جاد توانیمنمادپردازی 

دانست. در این مصرع شاعر فردی را که راهش را 
 .کندیماز او جدا کرده گمراه خطاب 

باریک بودن ، مفهومیۀ استعاربه لحاظ کاربرد 
بودن  وخمچیپرپبا سنگالخ و  توانیمجاده را 

به همین جهت استفاده از این ، همسان دانست
به معنی بر مشقت ، مفهوم برای نشان دادن گمراهی

 ی این مصرع استهاوارهطرحاز ، دن آنبو
 .(6 :1383، جیوشیماین)

وزن بحر رمل ة یپاموسیقی بیرونی این شعر بر 
که آهنگی حماسی دارد و در این شعر از  باشدیم

اوزان کوتاه و بلند استفاده کرده است که حالتی 
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خیزابی دارد. به لحاظ گویش زمانی در چندین 
را وارد در شعر ی باستانی نحوهاشاعر ، مصرع

را « افروزدیمنه »در مصرع دوم  کرده است.
ی زمانی در نظر گرفت که زیهنجار گریک  توانیم

شکل باستانی دستور زبان را لحاظ ، به لحاظ نحوی
 کرده است. 

این شعر به لحاظ استفاده از نمادپردازی، تصویر 
تصاویر اثباتی از طریق قابلیت ة یپاعمق است و بر 

. همچنین به جهت دینمایمم عمل حسی و تجس
سمبولیسم اجتماعی توسط شاعر وۀ یش کهنیا

است بنابراین از منبع رئالیستی الهام  اتخاذشده
 با معیارهای عقل انطباق دارد. جهیدرنت، ردیگیم

شب و ، به لحاظ ساختار تصویرپردازی نیز
در کانون قرار دارد ، تصویر مرکزی عنوانبهزمستان 

ده از تشبیه بلیغ و مرسل و همچنین با که با استفا
. اندشدهخلقتصاویر شعری ، بهره از نمادپردازی

لحن این تصویر بر اساس موسیقی شعر که بر وزن 
لحنی خطابی دارد. همچنین این ، بحر رمل است

اجتماعی است و همچون ، شعر به لحاظ کارکردی
جامعه و هم به دعوت  نقدبههم ، انتقادیة یانیبیک 

 .پردازدیمبرای پیوستن به شاعر  هاآن
، ردیگیماین شعر از تصویر سینمایی بهره 

آغاز به همان نقطه ة نقطضمن حرکت از  چراکه
و دارای غنای تصویری به جهت  گرددیبازم
این  تاً ینها کلمات است.ة یثانوی از معنای ریگبهره

شعر از تصویری مستقل و همچنین محدود به 
 .بردیمگان بهره کم واژة دامنجهت 

، الف( دستور صحنه: برای نوشتن دستور صحنه
لحن و ریتم ، دیدة یزاو، باید به عناصر چندصدایی

شعر توجه شود. برای این منظور به لحاظ 
یی است و راوی صداتکاین شعر ، چندصدایی

)شاعر( است که مخاطب را شخصاولضمیر ، شعر
ر )تو( مورد خطاب قراشخصدومدر مقام ضمیر 

. لحن این شعر نیز بر اساس موسیقی بحر دهدیم

به جهت ، رمل لحن خطابی است و ریتم شعر
ی کوتاه و کاهش گستره در برخی هامصرعکاربرد 

 ریتمی تند و سریع است.، موارد
ی نمایشی نیز باید به موارد هاجنبهبه لحاظ 

ی هاصورتیی و موسیقی( و سراآواز )همهمچون 
به لحاظ ، ر این خصوصنمایشی توجه شود. د

همچنین برای ، موردی وجود ندارد، یآوازهم
ضرباهنگ  توانیمموسیقی با توجه به نوع حماسی 

 تند را در پیش گرفت.
به دلیل کاربرد ، ی بصری نیزهانگارهبه لحاظ 

جنگل ، که در مقام مجاز« کاج»مفاهیمی همچون 
، همچنین ضرباهنگ تند شعر، تعبیر شده است

ی تند و شکننده کاربرد بیشتری خواهد هاهیزاو
واژگانی ۀ بارنیچندداشت. به لحاظ کاربرد 

و تصویرپردازی آفتابی « شب»و « زمستان»همچون 
ی خاموش کاربرد هاکومهو  هاچراغو  رمقکم

. کندیم ریپذهیتوجی تیره و خاکستری را هارنگ
به جهت محدود بودن تصویر شعری نیز که در اثر 

به ، است شدهحاصلتکرار واژگان شعری کاربرد و 
نماهای بسته کارکرد ، ی تصویریهاپهنهلحاظ 

 بیشتری خواهند داشت.
ب( کارکرد دستور: بعد از دستور صحنه، کارکرد 

دستور موضوعاتی  در کارکرددستور مطرح است. 
همچون هدف، نقش دستوری مطرح است. هدف 

با نوعی بنابراین ؛ در این شعر، ایجاز در کالم است
 متن و روایت فشرده مواجه هستیم.

ی دستوری نیز نقش اصلی هانقشدر خصوص 
« سوزدیم»اول: فعل مرحلة . کندیمرا فعل بازی 

و « خورشید»یک عمل توسط دو عملگر  عنوانبه
. همچنین در باشندیمدر نقش اولیه )فاعل( « چراغ»

اسم، وابستة صفت  عنوانبه« کوره»نقش ثانویه 
. در دهدیمو خاصیت این دو فاعل را نشان  ویژگی

آمده است اما در « سوزدینم»فعل به شکل  نجایا
اما نه  سوزدیماصل به این شکل است که خورشید 
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نه »دوم: مرحلة چراغ گرم و روشن شاعر/ اندازۀ به
یک عمل، توسط  عنوانبه« افروزدینم»یا « افروزدیم

فاعل( ) هیاولعملگر سوم شخص غائب در نقش 
نیز چراغ شاعر در نقش  نجایااست که در  دادهرخ

است و سایر  شدهدادهمالک قرار  عنوانبهصفت، 
سوم: فعل مرحلة / اندشدهبا آن مقایسه  هاچراغ

« ماه»یک عمل توسط عملگر  عنوانبه« افروزدیم»
« یخ»است و صفت  شدهانجامفاعل( ) هیاولدر نقش 

فیت این عمل را نشان یک نقش ثانویه کی عنوانبه
یک عمل  عنوانبه« افروختم»چهارم: مرحلة / دهدیم

 دادهرخ« شاعر» یراویا همان « من»توسط عملگر 
در نقش « چراغ»است. این فعل توسط یک واسطه 

پنجم: مرحلة مفعول( به وقوع پیوسته است / ) هیاول
« شب»یک فعل اسنادی، توسط  عنوانبه« بود»فعل 

است. همچنین  دادهیرو)مسندالیه( در نقش ثانویه
دو نقش مسندی، حالت  عنوانبه« سرد»و « تاریک»

ششم: مرحلة / دهندیموقوع یک وضعیت را نشان 
 عنوانبه« باد»فعل توسط  عنوانبه« دیچیپیم»فعل 

« با»است. در این میان  دادهرخ« فاعل»نقش اولیه 
رار برق« کاج»فاعل را با رابطة یک متمم  عنوانبه
هفتم: فعل اسنادی که یک مرحلة /  سازدیم

« بود»در مصرع هشتم  دهدیموضعیت را نشان 
 عنوانبه« هاکومه»که البته حذف شد است.  باشدیم

، یک وضعیت خاص «مسند الیه»نقش اولیه 
مرحلة /  دهدیممسند نشان  عنوانبهرا « خاموش»

 فعل توسط فاعل سوم عنوانبه« گم شد»هشتم: فعل 
است. در  دادهرخاولیه  در نقش« او»شخص غائب 

برقرار « من»فاعل را با رابطة « از»این میان متمم 
از یکدیگر را نشان  هاآنساخته است که دور شدن 

دهندۀ نشان« است»نهم: فعل اسنادی مرحلة / دهدیم

« قصه»، نجایایک وضعیت یا حالت است که در 
« بر باد»و  ردیگیممسندالیه نقش اولیه  عنوانبه
دهم: فعل مرحلة / دینمایممسند عمل  عنوانبه

است،  شدهحذفکه در مصرع یازده « است»اسنادی 
مسندالیه در نقش اولیه، در  عنوانبهرا « سخن»

مرحلة / دهدیمنشان « لبزۀ یآو»وضعیت مسندی 
یازدهم و دوازدهم: قید هنوز در مصرع دهم نشان از 

ی دوازدهم و هامصرعدی متوالی بودن وضعیت اسنا
که همان شاعر « من»سیزدهم است. بنابراین فاعل 

و پرسش از « سخن گفتن»است، در حال عمل 
است/  تکرارشوندهمخاطب است و این وضعیت 

 سیزدهم: تکرار مصرع اول.مرحلة 
تصویر و نوشتار، رابطة در خصوص 

ة یلنگر )نظری این شعر بر اساس روش رپردازیتصو
که یک جانشینی میان  (Barthes. 1977: 33/ بارت

. همچنین به لحاظ باشدیممتن و تصویر است، 
ادغام مفهومی وۀ یشارتباط میان متن و تصویر، از 

است تا  شدهگرفتهفوکونیه( بهره ة یگونه )نظرآینه 
در  ناًیعمتن ة یاولی موجود در معنای هاداللت

باشد. علت انتخاب این روش این  اجراشدهتصویر 
بر اساس « در شب سرد زمستانی»ست که شعر ا

ی هاداللتطرز سمبولیسم سروده شده است و 
ضمنی آن، مخاطب را به سمت خاصی هدایت 

. همچنین به لحاظ کارکرد اجتماعی، تصویر کندیم
ی که متن اگونهبهاست  شدههیتهبر محوریت نوشتار 

یی، شعر را تنهابهدر تصویر حضور ندارد و تصویر 
. خوانش شعر توسط یک راوی و دهدیمش نمای

ارتباط  تواندیمصداگذاری بر روی تصویر، 
 ی میان متن و تصویر برقرار نماید.ترقیدق
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 مصرع پنجم

همسایه است که  آمدندر این نما، دو قاب وجود دارد که اولی تصویر مربوط به 
 .کندیمتصویر به سمت بازگشت همسایه حرکت  بعدازآن

مشارکین در این نما، بر اساس فرانقش بازنمایی روایی، شاعر است که چراغش را 
در دو  . به لحاظ کنشی، همسایهباشدیمو شد  درآمدافروخته است و همسایه که 

قاب در حال رفتن و بازگشتن است و شاعر در واکنش، چراغی روشن بر سر راه او 
 آورده است.

 از شاعر، قرار دارد. ترنییپابه لحاظ فرانقش بازنمایی مفهومی نیز، همسایه 
 تماس، همسایه به لحاظ غریبه بودن بهمقولة به لحاظ فرانقش تعاملی، در ارتباط با 

اجتماعی، دورتر از مخاطب تصویر شده است و شاعر فاصلة ر فاصله دمقولة لحاظ 
رابطة دید بر اساس مفهوم ة یمقولة زاو. به لحاظ ردیگیمی نزدیک قرار افاصلهدر 

. همچنین در بحث فاصله و ردیگیماز افق نگاه شاعر قرار  ترنییپااجتماعی، همسایه 
نزدیکی و احساس رابطة اد تعامل اجتماعی، نزدیکی شاعر به مخاطب سبب ایجمقولة 

یک تصویر با نمای نزدیک از شاعر و مورب نسبت به  نیچنهم. شودیمصمیمت 
 .شودیمی شاعر و فرد غریبه گذارفاصلههمسایه سبب 

به لحاظ فرانقش متنی و در بحث ارزش اطالعاتی، قاب و برجستگی، شروع حرکت 
. شودیمراست تصویر آغاز  ةیناحباالی تصویر در مة ینتصویر از چراغ شاعر در 

همچنین میزان کنتراست تصویر در قاب مربوط به چراغ شاعر بیشتر از همسایه است 
قرار  ترروشنی هارنگو میزان و کیفیت رنگ در قاب همسایه، تیره و در قاب شاعر 

. این امر عالوه بر انفصال میان این دو قاب، باعث برجستگی بیشتر چراغ ردیگیم
شاعر چراغ به  کهیدرحال. در یک نمای ثابت، رفت و بازگشت همسایه ودشیمشاعر 

و در این نقطه به پایان  شودیماست، نمایش داده  قرارگرفتهدست در مسیر او 
زمان حال، صحنة با فلش بک به شکل محو تدریجی  توانیم. در این مرحله رسدیم

ه، نمایش داده شود. این فیداین به معنی ظاهر شدن تدریجی، صحنه بازگشت همسای
 حرکت در جهت استدالل متن که روشنگری شاعر است، بازنمایی شده است.

وم
س د

کان
س

 

 

 مصرع ششم

 در این نما، یک قاب وجود دارد که تصویر مربوط به شب سرد زمستان است.
مشارکین در این نما، بر اساس فرانقش بازنمایی روایی، شب تاریک و سرد است که 

و  رمقکماملی، با قاب مربوط به مصرع چهارم در ارتباط است که ماهی به لحاظ تع
سرد به تصویر کشیده شده است. به همین جهت، بازسازی قاب مصرع چهارم 

با  توانیمتکرار شود. در این نما  ناًیعدر این قاب نیز کاربرد داشته باشد و  تواندیم
قبلی، فیداین به معنی ظاهر صحنة توقف نمای قبلی و فلش بک یعنی محو تدریجی 

 شدن تدریجی، صحنه مربوط به شب سرد زمستانی انجام شود.
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 مصرع هفتم

 درختان است.شاخة در این نما، یک قاب وجود دارد که تصویر حرکت باد در میان 
دۀ یتندرهمی هاشاخهمشارکین در این نما، بر اساس فرانقش بازنمایی روایی، باد و 

 اندگذاشته ریتأثدرختان هستند که به لحاظ کنشی و واکنشی، بر یکدیگر 
ی هاشاخهبه لحاظ فرانقش بازنمایی مفهومی نیز، باد در تمام قاب حضور دارد و 

 باالی تصویر، قرار دارد.مة یندرختان در 
ر یک یک عامل فراگی عنوانبهتماس، باد مقولة به لحاظ فرانقش تعاملی، در ارتباط با 

فاصله و مقولة و به همین جهت به لحاظ  کندیمدرختان ایجاد شاخة عمل کنشی بر 
ی درختان هاشاخهمخاطب با صحنه،  تریقواجتماعی، برای ارتباط فاصلة در بحث 

ة یمقولة زاو. به لحاظ ردیگیمنزدیک به مخاطب تصویر شده است و باد در فضا قرار 
باالی تصویر و در مة یندرختان در شاخة ی، اجتماعرابطة دید بر اساس مفهوم 

. همچنین در بحث فاصله ردیگیمی که باالتر تر از افق نگاه مخاطب است قرار انقطه
نزدیکی و رابطة تعامل اجتماعی، نزدیکی درختان به مخاطب سبب ایجاد مقولة و 

تصویر با یک  نیچنهم. شودیمدرختان دۀ یتندرهمی هاشاخهباد بر  ریتأثدرک بهتر 
 .گرددیمنمای متوسط و از روبرو شامل در برگیری بیشتر عناصر تصویر 

به لحاظ فرانقش متنی و در بحث ارزش اطالعاتی، قاب و برجستگی، شروع حرکت 
. همچنین میزان کنتراست شودیمپایین تصویر مة ینتصویر از فضای حاشیه و در 

فضای حاشیه است و میزان و درختان بیشتر از شاخة تصویر در قاب مربوط به 
. این امر عالوه باشدیم ترکیتارکیفیت رنگ در قاب حاشیه، تیره و در قاب درختان 

ی درختان و درک عمق هاشاخبر انفصال میان این دو قاب، باعث برجستگی بیشتر 
درختان در سمت چپ و باالی تنة . در میانه تصویر از شودیمآشفتگی و سردی فضا 

و تا سمت باال و چپ تصویر که محل قرار گرفتن  شودیمرفته تصویر پی گ
. این حرکت رسدیمو در این نقطه به پایان  کندیمی درختان است ادامه پیدا هاشاخه

در جهت استدالل متن که فراگیری آشفتگی و ترس و دلهره در تمام فضا است، 
 بازنمایی شده است.

 مصرع هشتم

 است. هاکومهدارد که تصویر مربوط به در این نما، یک قاب وجود 
هستند که خاموش  هاکومهمشارکین در این نما، بر اساس فرانقش بازنمایی روایی، 

بیشتر است و فضای حزن و  هاکومهکه به لحاظ تعاملی، نور محیط از نور  باشندیم
 اندوه به تصویر کشیده شده است.

در پایین سطح افق، قرار دارد تا وخیم  هاکومهبه لحاظ فرانقش بازنمایی مفهومی نیز، 
 بودن اوضاع را نشان دهد.

از فضای بیرونی  ترکیتار هاکومهتماس، مقولة به لحاظ فرانقش تعاملی، در ارتباط با 
 هاکومهاجتماعی، فاصلة فاصله و در بحث مقولة هستند و به همین جهت به لحاظ 

رابطة دید بر اساس مفهوم ة یزاو مقولةتصویر شده است. به لحاظ  از مخاطبدور 
از افق نگاه مخاطب  ترنییپای که انقطهپایین تصویر و در مة یندر  هاکومهاجتماعی، 
 هاکومهتعامل اجتماعی، دوری مقولة . همچنین در بحث فاصله و ردیگیماست قرار 

 یک تصویر با نمای نیچنهم. شودیمدوری و غریبگی رابطة از مخاطب سبب ایجاد 
 .گرددیمدور و از روبرو شامل در برگیری بیشتر عناصر تصویر 

به لحاظ فرانقش متنی و در بحث ارزش اطالعاتی، قاب و برجستگی، شروع حرکت 
. شودیمچپ تصویر آغاز ة یناحباالی تصویر در مة ینتصویر از نمای قبل و در 

و میزان و کیفیت کم است  هاکومههمچنین میزان کنتراست تصویر در قاب مربوط به 
از فضای اطراف لحاظ شده است. این امر عالوه بر انفصال  تررهیترنگ در این قاب، 
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. در میانه تصویر در شودیم هاکومهو محیط اطراف، باعث برجستگی بیشتر  هاکومه
. این حرکت در جهت رسدیمو در این نقطه به پایان  کندیمهمین قاب ادامه پیدا 

و تسلط وحشت و ترس بر مردم است،  هاکومهنبود زندگی در میان استدالل متن که 
 بازنمایی شده است.

 مصرع نهم

تصویر  بعدازآندر این نما، دو قاب وجود دارد که اولی تصویر مربوط به او است که 
 .کندیمبه سمت شاعر حرکت 

عر هستند که به لحاظ مشارکین در این نما، بر اساس فرانقش بازنمایی روایی، او و شا
 .باشندیمتعاملی، نور در حال فاصله گرفتن و دور شدن از یکدیگر 

ی نسبت به شاعر قرار ترنییپابه لحاظ فرانقش بازنمایی مفهومی نیز، او در سطح 
بنابراین شاعر به لحاظ جایگاه باالتر از ؛ است و روشنگر دارچراغشاعر  چراکهدارد 

 .ردیگیماو قرار 
است و به  تربلندمرتبهتماس، شاعر از او مقولة ظ فرانقش تعاملی، در ارتباط با به لحا

به  ترکینزداجتماعی، شاعر فاصلة فاصله و در بحث مقولة همین جهت به لحاظ 
ة یمقولة زاو. به لحاظ ردیگیمی دور قرار افاصلهمخاطب تصویر شده است و او در 

 ترنییپای که انقطهپایین تصویر و در مة یندر اجتماعی، او رابطة دید بر اساس مفهوم 
ی تصویر و باالتر از افق باالمة ینو شاعر در  ردیگیماز افق نگاه مخاطب است قرار 

تعامل اجتماعی، نزدیکی شاعر به مقولة نگاه مخاطب. همچنین در بحث فاصله و 
 نیچنهم. شودیمنزدیکی و احساس جایگاه واالی شاعر رابطة مخاطب سبب ایجاد 

 .کندیمیک تصویر با نمای نزدیک و از روبرو این حس نزدیکی را در تصویر بیشتر 
به لحاظ فرانقش متنی و در بحث ارزش اطالعاتی، قاب و برجستگی، شروع حرکت 

. همچنین میزان شودیمچپ تصویر آغاز ة یناحپایین تصویر در مة ینتصویر از او در 
شاعر بیشتر از او است و میزان و کیفیت رنگ در  کنتراست تصویر در قاب مربوط به

. این امر عالوه بر ردیگیمقرار  ترروشنی هارنگقاب او، تیره و در قاب شاعر 
. در میانه تصویر از او شودیمانفصال میان این دو قاب، باعث برجستگی بیشتر شاعر 

تصویر که  و تا سمت باال و راست شودیمدر سمت چپ و پایین تصویر پی گرفته 
. این رسدیمو در این نقطه به پایان  کندیممحل قرار گرفتن شاعر است ادامه پیدا 

حرکت درجهت استدالل متن که جایگاه هدایتگری و روشنگری شاعر است، 
 بازنمایی شده است.

رم
چها

س 
کان

س
 

ة 
حل

مر
نی

میا
 

 

 شدهگرفتهدر این شعر هفت سکانس در نظر 
نتهایی یکسان است. است که سکانس ابتدایی و ا

ی اگسترههمچنین با توجه به ریتم فشاره ای و 
، آن آهنگضربشعر و همچنین نوع موسیقی و 

 است. شدهگرفتهدر نظر  هاسکانسریتمی تند برای 
اجتماعی است که به ـانتقادی، ژانر این شعر

لحاظ مرحله آغازین و پایانی مشابه است یعنی 
و در همان مرحله  دشویمشعر از یک نقصان آغاز 

میانی ة مرحل. رسدیمآغاز به اتمام ة نقطیعنی 
اجتماعی است که مردم -سیاسیة یانیبهمچون یک 

و آنان را به راه خود  دهدیمرا مخاطب خود قرار 
 .خواندیم

 یریگجهینت. 4
موسیقی، مقولة در  توانیمبیرونی شعر ة یالدر سطح 

ن باعث است. این وز شدهانتخابوزن بحر رمل 
تا شعر بر اساس وزن کوتاه و خیزابی، نوعی  شودیم

صالبت در کالم و اختصار در بیان داشته باشد که با 
موضع سیاسی اقتدارگرا و همچنین راهبری شاعر 

موسیقی  هماهنگ است. همچنین این شکل از
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 ترس و دلهره را تشدید کند. تواندیم

میانی شعر، در خصوص استفاده از ة یالدر 
ی از تشبیه بلیغ و ریگبهرهی ادبی به لحاظ هاهیاآر

مرسل در چند مورد و همچنین استفاده از مجاز، 
برداشت کرد که نقش روشنگری  گونهنیا توانیم

او را به سمت تشبیه  هاهیآراشاعر در استفاده از 
تشبیه به لحاظ تجسمی از  چراکهکشانده است، 

؛ یافت استاست و بیشتر قابل در ترکاملاستعاره 
های رئالیستی شعر که ناشی از  شهیر بابنابراین بیشتر 

فضای فکری سیاسی و اجتماعی شاعر است، انطباق 
ی از مجاز و نمادسازی در این ریگبهرهدارد. همچنین 

مرحله، با طرح فضاسازی سیاسی و اجتماعی با بیانی 
 ، منطبق است.میرمستقیغ

ربوط در بخش م توانیم، در سطح مرکزی شعر
، به فعل استفاده از افعالی همچون افروختن

تقابل میان دو گروه  شدنگم، باد پیچیدن، سوختن
در شعر که یکی آگاهی و  هاعملاز رخدادها و 

. گذاردیمدیگری گمراهی است را به نمایش 
اسم نیز همین کارکرد با استفاده ة مقولهمچنین در 

در ، هجاد، کومه، چراغ، از اسامی مانند خورشید
که در بخش  هاعملو  هاکنشمقام نهاد و فاعل با 

 مرتبط است.، بیان شد هافعل

، ردیگیماین شعر از تصویر سینمایی بهره 
آغاز به همان نقطه ة نقطضمن حرکت از  چراکه

و دارای غنای تصویری به جهت  گرددیبازم
این  تاً ینها کلمات است.ة یثانوی از معنای ریگبهره

یری مستقل و همچنین محدود به شعر از تصو
بنابراین نوع  .بردیمکم واژگان بهره ة دامنجهت 

ی پیشین است. هابخش دیمؤ کاررفتهبهتصاویر 
تصاویر عمق به لحاظ کاربرد معنای ثانویه و در 

با ایجاد تجسم در جهت ، جهت طرز سمبولیسم
، اثبات با کانون قرار دادن مفاهیم شب و زمستان

تماعی شعر همراه و منطبق است. به با کارکرد اج
شب و زمستان ، لحاظ ساختار تصویرپردازی

در کانون قرار دارد که با ، تصویر مرکزی عنوانبه
استفاده از تشبیه بلیغ و مرسل و همچنین با بهره از 

. لحن این اندشدهتصاویر شعری خلق ، نمادپردازی
تصویر بر اساس موسیقی شعر که بر وزن بحر رمل 

لحنی خطابی دارد. همچنین این شعر به ، است
اجتماعی است و همچون یک ، لحاظ کارکردی

هم به نقد جامعه و هم به دعوت ، انتقادیة یانیب
 .پردازدیمبرای پیوستن به شاعر  هاآن
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