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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/8/20     پذیرش: 1398/9/11
اسماعیل آذر1  

چکیده 

بــه  بــه مطالعــۀ نظام منــد عواملــی می پــردازد کــه در فراینــد رســیدن  نشانه شناســی 
ــزگان  ــا، رم ــه زبان ه ــانه ای از جمل ــای نش ــد. نظام ه ــن، اثرگذارن ــک مت ــود در ی ــای موج داللت ه
و نظام هــای عالمتــی در حیطــۀ نشانه شناســی عمــل می کننــد. راهبــرد نشــانه ها از وجــود 
ــه کشــف شــبکۀ ســاختاری می انجامــد. به همیــن دلیــل،  ــا کلّیــت ب تعامــل اجــزای یــک متــن ب
ــا  ــی ی ــش خّط ــد: خوان ــنهاد می کن ــش را پیش ــه خوان ــا، دوگون ــه داللت ه ــل ب ــرای نی ــر ب ریفات
دریافتــی )Heuristic( و دیگــری خوانــش پس ُکنشــانه )Retroactive(. خواننــده در خوانــش 
ــس از  ــش دوم پ ــی در خوان ــی آورد ول ــت م ــن به دس ــوم مت ــطحی از مفه ــتی س ــت، برداش نخس
مشــخص کردن عوامــل غیردســتوری )Ungrmmatically( می توانــد از طریــق چارچوب هــای 
ــئله  ــازد. مس ــت ی ــن دس ــان مت ــای پنه ــه الیه ه ــی، ب ــر توصیف ــه های تداعی گ ــت و خوش انباش
ــی  ــعر ره ــت. در ش ــن اس ــاخص مت ــای ش ــان و داللت ه ــای پنه ــف ارتباط ه ــز کش ــق نی تحقی
ــی  ــد و راه به جای ــالش می کن ــّل آن ت ــرای ح ــود؛ ب ــه می ش ــکلی مواج ــا مش ــاعر ب ــری، ش معّی
ــت  ــتش اجاب ــی دارد و درخواس ــا g برم ــام رض ــرت ام ــوی حض ــا به س ــت تمّن ــرد. دس نمی ب
می شــود. شــعری می ســراید کــه مضمــون آن برگرفتــه از درون شــاعر اســت. در نتیجــه، شــبکۀ 

ــکل. ــّل مش ــت آن و ح ــاعر، اجاب ــای ش ــد: تمّن ــت راه می یاب ــه دالل ــه س ــن ب ــاختاری مت س
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مقدمه

تحلیل هــای نشانه شناســی در انــواع متــون، خاصــه شــعر، معطــوف بــه ســاختار متــن اســت. 
ــود در  ــط موج ــه واکاوی رواب ــن ب ــای مت ــی معن ــی را از بررس ــۀ ادب ــت نظری ــن رو، جه »از ای
متــن تغییــر می دهــد و زمینه هــای تحلیــل نظام منــد و موشــکافانه تری را فراهــم می کنــد.« 
ــرا  ــل شــد زی ــاوت قای ــد تف ــت بای ــا و دالل ــان معن ــر، می )برکــت، 1389: 110(. از نظــر ریفات
شــاخصه های یــک قطعــه شــعر بــه وحــدت درونــی آن بســتگی دارد. »ایــن وحــدت صــوری و 
مضمونــی کــه دربرگیرنــدۀ تمــام نشــانه های تلویحــی زبــان اســت، داللــت نامیــده می شــود.« 

)ریفاتــر،4:1980(.

 ریفاتــر معتقــد اســت در هــر متنــی دو الیــه وجــود دارد: یکــی الیــه ســطحی و دیگــری الیه 
عمیــق کــه در ژرف ســاخت متــن وجــود دارد. تــالش بر این اســت که خواننــده بتوانــد از طریق 
جســتجو در الیه هــای دوم، بــه داللت هــای زبانــی دســت یابــد و بــه پیکــرۀ وحدت ســازی کــه 
در ماهیــت متــن وجــود دارد، برســد. اگــر یاکوبســن تمرکــز را بــر پیــام شــعر می گــذارد و آن را 
به عنــوان نشــانۀ شــعر معرفــی می کنــد، ولــی ریفاتــر به جــای همســوکردن نــگاه خواننــده بــر 
پیــام، تأکیــد را متوجــه گیرنــدۀ پیــام می نمایــد »ابتــدا گوشــزد می کنــد کــه پیــام و گیرنــدۀ 
آن تنهــا عوامــل دخیــل در ایــن ارتباطنــد کــه حضورشــان ضــرورت دارد و ســپس عوامــل را 
ــر  ــد.« )اســکولز، 1382: 26-55(. ریفات ــده کاهــش می ده ــی از رابطــۀ پیام  گیرن ــه جنبه های ب
از جملــه نظریه پردازانــی اســت کــه نــگاه و مرکــز توجــه را به ســوی خواننــده ســوق می دهــد 
ــدن،  ــر، شــیوۀ خوان ــد. »به نظــر ریفات ــد داللت هــا را کشــف کن ــده اســت کــه بای ــرا خوانن زی
گونــه ای درک بنیــان اســتعاری شــعر، یعنــی گزینــش عناصــر اســت. او تأکیــد دارد کــه هــر 
پدیــدۀ ادبــی تنهــا خــود متــن نیســت، بلکــه خواننــدۀ آن و مجموعــه واکنش هــای خواننــده 

نســبت بــه متــن، از عناصــر اصلــی پدیــدۀ ادبــی به شــمار مــی رود.« )احمــدی، 87:1382 (.
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مسئله تحقیق

آنچــه می توانــد ارتبــاط خواننــده را بــا مفاهیــم عمیــق در متــن برقــرار ســازد، داللت هــای 
مرکــزی متــن اســت. چگونگــِی رهیافــت و شــناخت داللت هــای اصلــی شــعر »شــبی در حــرم 
قــدس« رهــی معّیــری و تحلیــل آن از منظــر نظریــه نشانه شناســی مایــکل ریفاتــر، می توانــد 
در نگــرش خواننــده تأثیرگــذار باشــد. به همیــن دلیــل، مســئله تحقیــق، پیوســتگی و پیونــدی 

عمیــق بــا نظریــۀ یادشــده برقــرار می کنــد کــه ایــن امــر مترتـّـب بــر دو ســؤال اســت: 

1. کاربــرد خوانش هــای پیشــنهادی ریفاتــر بــرای دریافــت داللت هــا و توجیــه آن بــا متــن 
چگونــه میســر می شــود؟

2. معیار شناخت داللت ها بر چه نظامی از نظر ریفاتر مّتکی است؟

پیشینه تحقیق

در زمینــۀ موضــوع تحقیــق کار چندانــی نشــده و آثــاری ترجمــه یــا تدویــن نگشــته اســت؛ 
ــه: ــد مقال ــز چن به ج

1. پاینــده )1387( در»نقــد شــعر آی آدم هــا، ســروده نیمــا یوشــیج از منظــر نشانه شناســی«. 
مقالــه نشــان می دهــد، ایجــاد منظومه هــای توصیفــی متبایــن، عمده تریــن ســازوکار 
نشانه شــناختی پس کنشــانه ایــن شــعر اســت کــه بیانگــر خاســتگاه محــوری، خاســتگاه بــی 

اعتنایــی و انفعــال جامعــه اســت.

2. برکــت )1389( بــا عنــوان » نشــانه شناســی شــعر، کاربســت نظریــه مایکل ریفاتر بر شــعر 
»ای مــرز پرگهــر فــروغ«. نتیجــه ایــن پژوهــش کــه معنابُن هــای فقــر و بی فرهنگــی، ابتــذال و 
بــی دردی در نســبتی دوســویه بــا منظومه هــای توصیفــی ایــن شــعر، ماتریــس و گــزاره بنیادی 

»مضحکــه مــرگ« را آفریده اســت.
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ــش  ــر در خوان ــکل ریفات ــه مای ــا عنــوان »کاربســت نظری 3. کشــاورز، و همــکاران )1396( ب
بینامتنــی »همه شــان را بُکشــیِد« ســلیم بَشــی و منطق الطیــر عطــار«. یافته هــای ایــن تحقیق 
در خوانــش و کشــف داللت هــا و معانــی تلویحــی و حضور تعبیرهــای واژگانی و متنــی، بینامتن 

منطق الطیــر در رمــان ســلیم بشــی را تداعــی می کنــد.

4. نبی لــو)1390( در مقالــه »کاربــرد نظریــه نشانه شناســی مایــکل ریفاتــر در تحلیــل شــعر 
ققنــوس نیمــا«. در ایــن پژوهــش بــا اســتخراج شــبکۀ ســاختاری و کشــف معنابُن هــای اصلــی 
و پرتکــرار، اهمیــت و مفهــوم مــرگ از دیــدگاه شــاعر و ناامیــدی از اوضــاع تلــخ اجتماعــی را 

نشــان داده اســت.

)Michael Riffaterre( تبیین نظریه مایکل ریفاتر

ــای  ــه نظریه ه ــت ک ــوی تبار اس ــی فرانس ــهور آمریکای ــردازان مش ــر از نظریه پ ــکل ریفات مای
نشانه شناســی و همچنیــن خوانــش بینامتنــی او بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. نیــز 
ــر ســعی دارد  ــل اســت. ریفات ــادی قای ــت زی ــت آن اهمی ــرای شــعر و متنّی ــۀ خــود ب در نظری
ــان  ــان زب ــد نشانه شــناختی شــعر، می ــد. او در نق ــز کن ــره متمای ــان روزم ــان شــعری را از زب زب
به عنــوان ارتباط هــای اجتماعــی و زبــان شــعری، تفــاوت قایــل اســت. او بــه بهره گیــری از معنــا 
)meaning( و داللــت )significance( در ادبیــت متــن توجــه عمیــق دارد. در نــگاه او »درک معنا، 
موجودیــت شــعر را بــه زنجیره هایــی از گزاره هــا تقلیــل می دهــد کــه صرفــاً بیانگــر اطالعــات و 
اخبــار شــعر اســت.« )ریفاتــر، 3:1978(.  البتــه بــرای خواننــده ضــرورت دارد تــا از مرحلــۀ معنــی 
ــا در کلّیــت یــک متــن، ادبیــت آن مــورد توجــه  عبــور کنــد و داللت هــا را تشــخیص دهــد ت
ــار  ــد معی ــده می توان ــرای خوانن ــق شــناخت نشــانه ها ب ــا از طری ــت داللت ه ــرد. دریاف ــرار گی ق
تشــخیص نقــد نشانه شــناختی شــعر باشــد. فرمالیســت های روســی، همیــن موضــوع را دنبــال 
کرده انــد کــه شــعر »رابطــۀ نشــانه و مصــداق را درهــم می ریــزد و ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 
کــه نشــانه به عنــوان موضوعــی کــه فی نفســه دارای ارزش اســت، اســتقالل معنــی پیــدا کنــد.« 
)ایگلتــون، 1386: 135( فردینانــد دوسوســور )Saussure de ferdinand ( در کتــاب »مجموعــه ای 
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از درس گفتارهــای خــود« اشــاره دارد کــه »زبــان بیــش از هــر نظامــی، از نشانه هاســت؛ به همیــن 
دلیــل بــرای توضیــح مطلــوب آن باید بــه دانــش نشانه شناســی بپردازیــم.« )سوســور، 47:1967(. 
ــزگان،  ــا، رم ــر: زبان ه ــانه ای نظی ــای نش ــه نظام ه ــه مطالع ــی »ب ــش  نشانه شناس ــن، دان بنابرای
ــه شــد، نخســت  ــا آنچــه توجی ــرو، 13:1380(. ب ــردازد.« )گی ــره می پ نظام هــای عالمتــی و غی
بایــد ســراغ متــن رفــت. بــرای ورود بــه متــن الزم اســت دوگونــه خوانــش را رعایــت کنیــم. برای 
یــک اکتشــاف یــا برداشــت کلــی بایــد یــک بــار تمامــی متــن خوانــده شــود. به همیــن  دلیــل 
بــه آن، خوانــش اکتشــافی می گوینــد. باوجــود ایــن، »شــعر، بازنمــود عمــل یــا توصیــف اشــیا و 
موقعیت هاســت.« )کالــر، 6:1390( درســت اســت کــه خوانــش خّطــی )اکتشــافی( خواننــده را از 
دریافــت نشــانه ها جــدا می ســازد ولــی »اســاس ســاختارهای نشــانه ای ایــن تناقــض را برطــرف 
می ســازد« )الــن، 167:1389( و همیــن ســبب می شــود تــا نشــانه ها »از قطــب زبــان علــم بــه 
ســمت زبــان شــعر افزایــش یابنــد« )صفــوی، 222:1391(. خواننــده بــا توانــش زبانــی خــود بــه 
ســطحی از معنــا می رســد ولــی هنــوز نمی توانــد به ســمت الگوهــای داللــی متمایــل گــردد. در 
مرحلــۀ بعــد ریفاتــر از خوانــش محاکاتــی عبــور کــرده و بــه نوعــی از خوانــش بــه نــام »خوانــش 
پس ُکنشــانه« مبــادرت مــی ورزد. در ایــن نــوع از خوانــش، عناصــر نظام ســاز متــن مــورد توّجــه 

قــرار می گیــرد کــه منتهــی بــه تحصیــل داللت هــای موجــود در متــن  می گــردد.

     

در ایــن مرحلــه، خواننــده ســه فراینــد را پیــش رو دارد کــه از طریــق آن هــا مــی توانــد در 
ــازد:  ــا دســت ی ــه داللت ه ــن ب ــت مت کلّی

)Displacement( الف: جابجایی

)Distorting( ب: قلب و تحریف معنا

)Creation( ج: آفرینش معنا
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جابجایــی: تبدیــل معنــای نشــانه ای بــه معنــای دیگر، یعنــی تغییری، جانشــین تغییــر دیگر 
می شــود. نمونــه: »چراننــدۀ کرکــس انــدر نبــرد«. منظــور از چرانــدن کرکــس، در شــاهنامه 

فردوســی، تعــداد زیــادی از افــراد را کشــتن و منظــور عامــل جنــگ اســت. 

قلــب و تحریــف معنــا: »چــو دســت بــر ســر زلفــش زنــم بــه تــاب رود« حافــظ. در مصــراع 
ــا در مصــراع شــهریار:  ــاب رفتــن« معنــای عصبانی شــدن هــم می دهــد. و ی ــه ت یادشــده » ب
ــت.  ــان اس ــود انس ــاره ای از وج ــرد«، دل پ ــا می می ــا وی دل م ــه ب ــت ک ــزی اس ــن عزی » ای
هیــچ گاه دل نمی توانــد جــدا از وجــود انســان موجودیــت داشــته باشــد. پــس وقتــی می گویــد: 
»دل می میــرد« نوعــی مجــاز مرســل بــه کار بــرده اســت؛ یعنــی عواطــف و احساســی کــه بــه 

اصطــالح، انــدرون انســان وجــود دارد.

آفرینــش معنــا: اشــاره کردیــم کــه در خوانــش متــن، نوعــی معنــا بــرای خواننــده حاصــل 
ــا  می شــود. ایــن معنــا، اطالعاتــی اســت کــه از ســطح محاکاتــی شــعر به دســت می آیــد و ب

داللــِت متــن متفــاوت اســت.

 

  قرائتی پس کنشانه:

ــده  ــد، خوانن ــن می  کن ــایی از مت ــه رمزگش ــروع ب ــافی ش ــش اکتش ــه خوان ــه در مرحل آنچ
درمی یابــد کــه اجــزای متــن شــعر جلوه هــای گوناگــون ســاختاری واحدنــد و داللــت شــعر از 

رابطــه ایــن اجــزا و ســاختار شــعر حاصــل می شــود. بنابرایــن:

1. شعر دستگاه محدود و بسته ای است از نشانه ها.

ــه صراحــت ذکــر  ــاً چیــزی نیســت جــز آنکــه در خــود شــعر ب ــای هــر شــعر لزوم 2. معن
ــود. می ش

3. ادبّیت هر متن تالش ذهنی خواننده را برای معناسازی برمی انگیزد.

4. نشانه های هر شعری صرفاً به سایر نشانه ها در همان شعر معطوف می گردد. )پاینده(
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ــافی  ــش اکتش ــده از خوان ــر، خوانن ــش پس نگ ــا خوان ــانه ی ــت پس کنش ــه: در قرائ در نتیج
یعنــی از ســطح دریافــت معنــا پــا فراتــر نهــاده، داللت هــای شــعری را جســتجو می کنــد 
ــا  ــس« )Matrix( ی ــر آن را »ماتری ــه ریفات ــد ک ــت راه می یاب ــک مرکزی ــه ی ــت ب و در نهای
ــه آن وحــدت  »خاســتگاه« می نامــد. »البتــه ماتریــس در سراســر شــعر پخــش اســت و ب
ــود  ــق به وج ــن طری ــر از همی ــه های تداعی گ ــا، 169:1384(. خوش ــد.« )شمیس ــی ده م
ــاز  ــم و نی ــد تجّس ــرام تأکی ــرد. »هیپوگ ــام می گی ــرام )hypogram( ن ــد و هیپوگ می آی
ــر،26:1978(. در  ــت.« )ریفات ــی اس ــح و تلویح ــای صری ــایی از معن ــه رمزگش ــده ب خوانن
ــب  ــا تناس ــوم و ی ــر هم مفه ــۀ دیگ ــد کلم ــا چن ــد ب ــه ای می توان ــر کلم ــر، ه ــۀ ریفات نظری
داشــته باشــد. بــرای مثــال: وقتــی می گوییــم »آســمان«، ایــن کلمــه می توانــد بــا واژه هــای 
خورشــید، مــاه، ســتارگان، افــالک، کهکشــان و بــروج دوازده گانــه پیونــد مفهومــی برقــرار 
ــه  ــردد و مجموع ــالق می گ ــن )sememe( اط ــمان، معنابُ ــه، آس ــه کلم ــا ب ــد. در اینج کن
ــر »شــعر  ــه نظــر ریفات ــده می شــود. ب واژه هــای هم گــروه، انباشــت )accumulation( خوان
بــه مجموعــه ای از داللت هــا اطــالق می گــردد کــه از طریــق فرایندهایــی بــه نــام انباشــت 
ــه  ــعر را ب ــای ش ــرد و معن ــی )Discriptive System( شــکل می گی ــای توصیف و منظومه ه
کمــک همنشــینی و بــه کمــک داللت هــا کشــف می کنــد.« )همــان :27(. فراینــد انباشــت 
زمانــی شــکل می گیــرد کــه خواننــده بــا مجموعــه ای از کلمــات روبــه رو شــده باشــد و از 
طریــق عنصــر واحــد، کــه بــه آن »معنــا بـُـن« مشــترک گفتــه می شــود، بــا یکدیگــر مرتبط 
ــرا  ــد؛ زی ــد می آی ــر معنابن هــای چندوجهــی پدی ــد ب ــق تأکی ــد. »انباشــت از طری می گردن
ــده را  ــردد و خوانن ــات می گ ــا و کلم ــی معنابُن ه ــبب جابجای ــودن س ــی ب ــن چندوجه ای
ــت  ــت متــن شــعر نزدیــک می کنــد.« )برکــت،1389: 115-116(. به منظــور قرائ ــه دالل ب
نشانه شــناختی از شــعر »شــبی در حــرم قــدس« رهــی معّیــری پیرامــون حضــرت امــام رضــا

ــم: g، عیــن متــن شــعر »شــبی در حــرم قــدس« را می آوری
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تا نگرم جلوۀ افالکیان دیده فروبسته ام از خاکیان  

یک نفسم راه به جایی دهند شاید از این پرده ندایی دهند  

دوخته ای دیدۀ حسرت نصیب ای که بر این پردۀ خاطر فریب 

با نظر پاک ببین پاک را آب بزن چشم هوسناک را  

چون سحر از فیض نظر یافته است آن که در این پرده گذر یافته است 

رازگشایندۀ افالک باش خوی سحرگیر و نظرپاک باش 

در خور جاِن فلکی نیست نیست خانۀ تن جایگِه زیست نیست  

برتر از این پایه بود جای او آن که تو دادی سُر سودای او  

گوهر نایاب به دریا در است چشمۀ مسکین نه ُگهر پر ُدر است 

چشم ز هر چشمه فرو بسته ایم ما که بدان دریا پیوسته ایم  

چشمه ناچیز نه دلخواه ماست پهنه دریا چو نظرگاه ماست  

کوکبۀ شاه خراسان نگر پرتو این کوکب رخشان نگر  

ترک خودی گوی و خدا را ببین آینۀ غیب نما را ببین  

در دل خود گنج رضا یافته است هر که بر او نور رضا تافته است 

ُملک رضا ُملِک رضامندی است سایۀ شه مایۀ خرسندی است  

نافه کجا؟ بوی نسیمش کجا؟ کعبه کجا؟ طوف حریمش کجا؟ 

و ز نفسش نافه معطر شده خاک ز فیض قدمش زر شده  

دست طلب سوده به دامان او من کیم؟ از خیل غالمان او  

مرده، ولی زندۀ جاوید عشق ذّرۀ سرگشتۀ خورشید عشق  

خاِک درِ شاهِ خراسان منم شاهِ خراسان را دربان منم  
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شیوۀ نامردمی آغاز کرد چون فلک آییِن کهن ساز کرد 

طایر اندیشه ز پرواز ماند چاره گر از چاره گری بازماند  

چاره از او خواستم از راه دور با تِن رنجور و دلی ناصبور  

صبح برآمد ز گریبان من نیمه شب از طالِع خندان من  

زنده ام از لطف اگر پاره کرد رحمِت شه درِد مرا چاره کرد  

این همه از دولت او یافتم بادۀ باقی به سبو یافتم  

)رهی، 1354: 137-136(

در شــعر حــرم قــدس رهــی معیــری بــه مجموعــه ای از واژه هــا و ترکیب هایــی می رســیم 
ــاره ای از ترکیب هــا به عنــوان عناصــر  ــد. پ ــرار دارن ــی عــادی و ظاهــری ق کــه ورای معان
ــد.  ــت می کنن ــن، هدای ــزی مت ــای مرک ــه سمت وســوی داللت ه ــا را ب ــتوری، م ــر دس غی
ــحر«،  ــوی س ــناک«، »خ ــم هوس ــد: »چش ــد، مانن ــل فهمن ــاده و قاب ــا س ــه واژه ه اگرچ
»جایگــه زیســت«، »جــان فلکــی«، »گنــج رضــا«، »آئیــن کهــن«، »شــیوه نامردمــی«، 
ــکین«،  ــمه مس ــه«، »چش ــا«، »ناف ــب نم ــه غی ــی«، »آین ــاده باق ــدان«، »ب ــع خن »طال
ــا ایــن توضیــح، بــه یــک خوانــش اکتشــافی ادامــه می دهیــم: متــن شــعر  »خاکیــان«. ب
ــج  ــن پن ــاختاری ای ــد س ــر نق ــم. از نظ ــیم کنی ــاره تقس ــج پ ــه پن ــم ب ــی را می توانی ره
ــش پس ُکنشــانه  ــد. ســپس ســراغ انباشــت و خوان ــاط منطقــی دارن ــا هــم ارتب بخــش ب

خواهیــم رفــت.

پاره نخست: شبی در حرم قدس

تا نگرم جلوۀ افالکیان دیده فرو بسته ام از خاکیان  

یک نفسم راه به جایی دهند شاید از این پرده ندایی دهند 
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در ایــن مرحلــه، شــاعر از جهــان خاکــی و آنچــه در آن اســت چشــم می پوشــد و از درون خود 
بــه یــک موجود معصــوم می نگــردد.

پاره دوم: توصیه شاعر به دیگران:

با نظر پاک ببین پاک را آب بزن چشم هوسناک را  

رازگشایندۀ افالک باش خوی سحرگیر و نظرپاک باش 

در خور جاِن فلکی نیست نیست خانۀ تن، جایگِه زیست نیست 

برتر از این پایه بود جای او آن که تو داری سِر سودای او 

در چنــد بیــت یادشــده شــاعر از جایــگاه یــک ناصــح مشــفق، خواننــده را مخاطــب خــود قرار 
می دهــد و توصیه هایــی را ابــراز مــی دارد، از جملــه: بیــدار شــو، چشــم هایت را شستشــو کــن، 
نــگاه آلــوده را فرامــوش کــن، درســت ببیــن، راز ایــن عالــم را دریــاب، فقــط بــه جســم و تــن 

خــودت توجــه مکــن و از ایــن مراحــل پــای فراتــر نــه.

پاره سوم: شاعر در نقش توصیف گر:

کوکبۀ شاه خراسان نگر پرتِو این کوکِب رخشان نگر  

در دل خود گنج رضا یافته است هر که بر او نور رضا تافته است 

در ایــن بخــش شــاعر صفاتــی از حضــرت امــام g را بــرای دیگــران بیــان می کنــد بــا 
ایــن پیــش فــرض کــه خــود، آن هــا را درک کــرده اســت. ایــن پــاره متضمــن یــازده بیــت 

اســت.
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پاره چهارم:  در این پاره شاعر دلتنگ است و از روزگار شکایت می کند:

شیوه نامردمی آغازگر چون فلک آئین کهن ساز کرد 

طایر اندیشه ز پرواز ماند چاره گر از چاره گری باز ماند  

در همین بخش، شاعر از درون با امام g تمّنای خود را ابراز می دارد.

چاره از او خواستم از راه دور با تن رنجور و دلی ناصبور 

پاره پنجم: باز شدن گره شاعر:

صبح برآمد ز گریبان من نیمه شب از طالع خندان من  

زنده ام از لطف دگر باره کرد رحمت شه درد مرا چاره کرد  

این همه از دولت او یافتم بادۀ باقی به سبو یافتم  

چنیــن به نظــر می آیــد کــه در قرائــت اکتشــافی، دال هــای موجــود )خاصــه بنــد 
دوم( مدلولشــان در جهــان حقیقــی واقــع شــده اســت. در ایــن خوانــش، شــاعر، کســانی 
ــر  ــت و از آن فرات ــم اس ــن عال ــه ای ــان ب ــی توجهش ــه گوی ــد ک ــرار می ده ــب ق را مخاط
ــم  ــد همــه در عال ــر می کن ــه چــرا شــاعر فک ــد ک ــون ســؤالی پیــش می آی ــد. اکن نمی رون
واقــع غرقنــد و کســی بــه ورای ایــن عالــم توجهــی نــدارد. بــه نظــر ریفاتــر خواننــده »در 
ــد.«  ــق می آی ــا فای ــر آن ه ــرده و ب ــورد ک ــی برخ ــا موانع ــی رود، ب ــش م ــن پی ــش مت خوان
ــاد  ــه اعتق ــا، ب ــق و داللت ه ــن حقای ــرای یافت ــن، ب ــان،279:1383(. بنابرای ــن و لبیه )گری

ــت. ــانه رف ــش پس کنش ــراغ خوان ــد س ــر، بای ریفات
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ــن  ــی در مت ــکات جزئ ــه ن ــد ب ــده بای ــگاه خوانن ــت، ن ــن قرائ ــانه: در ای ــت پس کنش قرائ
معطــوف گــردد تــا بــا دریافــت نشــانه ها بتوانــد از مــرز معانــی اکتشــافی عبــور کنــد و بــه 
داللت هــا دســت یــازد. در ایــن خوانــش، خواننــده به دنبــال نشــانه هایی می گــردد تــا از آن 
طریــق داللت هــا را بــاز یابــد. حــال، بــرای دریافــت نشــانه ها بایــد بــه فرایندهــای نظام ســاز 

دســت یابیــم.

انباشــت: »از نــگاه ریفاتــر، انباشــت، بررســی مجموعــه کلماتــی اســت کــه پی درپــی، گــرد 
معنابــن گــرد هــم می آیند.«)نبی لــو، 1391: 81-94(. در شــعر رهــی معیــری مــا بــه ســه 
ــود  ــای خ ــا معنابُن ه ــه ب ــد ک ــد می کن ــی را تولی ــتی واژگان ــر انباش ــیم؛ ه ــت می رس انباش

پیونــدی مفهومــی برقــرار می کنــد.
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نخســتین عنصــری کــه در خوانــش خــالق ایــن متــن توجــه خواننــده را جلــب می کنــد، 
عنــوان شــعر )شــبی در حــرم قــدس( اســت کــه بــر اســاس نظریــه بینامتــن ژنتــی، آســتانۀ 
ــه متــن و در حقیقــت پیرامتــن آن به شــمار می آیــد و ذهــن را به سمت وســوی امــری  ورود ب
ــی از حاصــل شــکوه و  ــی رهنمــون می شــود و »نگریســتن« گســترۀ بنیان قدســی و فرازمین
عظمــت امــری قدســی »در مقابــل« ضعــف و حقــارت امر زمینــی پیــِش روی خواننــده می نهد. 
ــا گســترش و رجحــان معنایــی واژه هــای مثبــت  ایــن تقابــل در خوانــش بیت هــای بعــدی ب
)کــه زیرمجموعــۀ »افالکیــان« اســت و کاهــش لغــات منفــی )زیرمجموعــۀ خاکیــان(  بــه ایــن 
معنــی کــه از رهگــذر واژه هــای زیرمجموعــۀ »خاکیــان«، »معنابــن« درماندگــی، »گــره و گله« 
انباشــت واژه هایــی چــون مســکین، ناصبــور، تــن رنجــور، حســرت نصیب، مــرده، بیچارگــی، 
هولنــاک، خاطرفریــب، تــن، نامردمــی و... بــه ذهــن متبــادر می شــود و از دیگرســو »افالکیــان« 
بــا داللــت بــر شــکوه و عظمــت امــر فرازمینــی و بــا اشــارۀ مســتقیم بــه یکــی ازمظاهــر ایــن 
قــدرت قدســی)حضرت امــامg( ذهــن خواننــده را بــه تناســب های ذیــل معنابــن، توســل بــه 
امــامg بــا هــدف گره گشــایی از مشــکل معطــوف می ســازد. بدین منظــور، واژه هایــی چــون 
آیینــۀ غیب نمــا، نظــر پــاک، فیــض، گوهــر نایــاب، کعبــه، کوکــب رخشــان، خورشــید عشــق، 
جــان فلکــی، شــاه خراســان و... در ایــن متــن رخ می نمایــد. خوانــش خــاّلق و پس کنشــانه در 
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ــا ترســیم منظومــۀ توصیفــی دیگــر کــه در رهگــذر انباشــت خوشــه های  بیت هــای پایانــی ب
ــع  ــن، طال ــده، یافت ــی، زن ــح، رحمــت، باق ــای: چاره خواســتن، صب ــر حاصــل از واژه ه تداعی گ
ــی،  ــت نهای ــتجابت« و دالل ــزی، »اس ــن مرک ــه معنابُ ــت، ب ــده اس ــت آم ــدان و... به دس خن

ــد. ــه می یاب گره گشــایی و حــّل مشــکل خاتم

جــدول زیــر ســنجه ای از ســیر واژگان منفــی و مثبــت اســت کــه نشــان می دهــد واژه هــای 
مثبــت بیشــتر از واژه هــای منفــی نمــود دارد. نتیجــه می گیریــم شــاعر در پــس درماندگی هــای 
خــود و ناامیدی هــا بــه خاطــر توســل بــه یــک شــخصیت معصــوم و قدســی، امیــدواری دارد: 
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ــت  ــر در رهیاف ــه ریفات ــت ک ــی اس ــی همان ــای منف ــیر واژگان و ترکیب ه ــا و س تباین ه
ــل  ــل نق ــرکار و قاب ــزارۀ پ ــت گ ــد. کمینه نگاش ــت« می نام ــی، »کمینه نگاش نشانه شناس
ــارف  ــای متع ــا تداعی ه ــی ی ــه های فرهنگ ــه کلیش ــتر ب ــه بیش ــت ک ــهود اس ــی مش قول
شــباهت دارد. »شــعر گفتــن شــاعر، نتیجــۀ پــروردن محتــوای معانــی یــک واژه یــا جملــه 
بــا اســتفاده از کمینه نگاشت هاســت.« )پاینــده، 1387: 107( بــرای نمونــه بیتــی از متــن 

ــم: ــی می آوری ــعر ره ش

شیوۀ نامردمی آغاز کرد چون فلک آئیِن کهن ساز کرد 

در بیــت یادشــده، »آئیــن کهــن« مجموعــه مصیبت هــا و دردســرهایی اســت کــه روزگار برای 
انســان به وجــود مــی آورد و ایــن رونــد از عهــد کهــن شــایع بــوده اســت. 

»شــیوه نامردمــی« نشــانه ای از رســم مــردم آزاری اســت. اینکــه ســه عبــارت ماننــد »گــره و 
گلــه«، »دســت تمنــا بــه ســوی حضــرت امــام )توســل(« و »اســتجابت تمنــا )موفــق شــدن(« 
طــرح می شــود در حقیقــت همــان تعّیــن چندعاملــی اســت )over determination( و بســط 
ــه  ــت ب ــک واژه اس ــال ی ــی، انتق ــن چندعامل ــر تعی ــد. تاثی ــرح می کن )Expansion( را مط
چندیــن واژه؛ گویــی کــه آن واژه، کل جملــه یــا معنــای مــراد را اشــباع می ســازد بــه نحــوی 
کــه خواننــده احســاس می کنــد آن جملــه پــی در پــی و صریحــاً، معانــی را مســّجل می ســازد. 

)پاینــده: 107( بــرای نمونــه:
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گله         نامردمی- رنجور بودن- ناصبور- به دنبال چاره

توسل و تمنا         نور رضا- گنج رضا- رضامندی- شاه خراسان- کوکب رخشان

توفیق و استجابت        دولت- طالع خندان- باده باقی- رحمت شه

تحلیــل نهایــی: ماتریــس ایــن مثنــوی به عنــوان هســتۀ منظومــۀ توصیفــی و هیپوگرام هــا 
ــود: ــیم می ش ــر ترس ــکل زی ــار آن، به ش ــوان اقم به عن

 نتیجه:

همان گونــه کــه در مقالــه پدیــد آمــد، ریفاتــر بــه عناصــر ســاختار شــعر توجــه دارد. انباشــت، 
منظومه هــای توصیفــی، شــبکه های تداعی گــر و ســاختاری بــه داللت هایــی دســت 
ــا مشــکلی برخــورد می کنــد.  می یازنــد کــه در الیه هــای پنهــان متــن وجــود دارد. شــاعر ب
ضمــن نگرانــی ناامیــد هــم نیســت و بــه یــک شــخصیت قدســی و معصــوم پنــاه مــی بــرد. 
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تمنــا و خواهــش او پذیرفتــه می شــود. کلیــت متــن بــه ســه داللــت زیــر منتهــی می گــردد 
کــه نتیجــۀ تحقیــق اســت:

1. ایجاد مشکل و گره در زندگی شاعر؛

2. به بن بست رسیدن و توسل به حضرت امام رضا g؛

3. استجابت و حل مشکل.
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