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چکیده
نشانهشناســی بــه مطالعــۀ نظاممنــد عواملــی میپــردازد کــه در فراینــد رســیدن بــه
داللتهــای موجــود در یــک متــن ،اثرگذارنــد .نظامهــای نشــانهای از جملــه زبانهــا ،رمــزگان
و نظامهــای عالمتــی در حیطــۀ نشانهشناســی عمــل میکننــد .راهبــرد نشــانهها از وجــود
تعامــل اجــزای یــک متــن بــا کلّیــت بــه کشــف شــبکۀ ســاختاری میانجامــد .بههمیــن دلیــل،
ریفاتــر بــرای نیــل بــه داللتهــا ،دوگونــه خوانــش را پیشــنهاد میکنــد :خوانــش ّ
خطــی یــا
دریافتــی ( )Heuristicو دیگــری خوانــش پس ُکنشــانه ( .)Retroactiveخواننــده در خوانــش
نخســت ،برداشــتی ســطحی از مفهــوم متــن بهدســت مــیآورد ولــی در خوانــش دوم پــس از
مشــخصکردن عوامــل غیردســتوری ( )Ungrmmaticallyمیتوانــد از طریــق چارچوبهــای
انباشــت و خوشــههای تداعیگــر توصیفــی ،بــه الیههــای پنهــان متــن دســت یــازد .مســئله
تحقیــق نیــز کشــف ارتباطهــای پنهــان و داللتهــای شــاخص متــن اســت .در شــعر رهــی
ّ
حــل آن تــاش میکنــد و راه بهجایــی
معیــری ،شــاعر بــا مشــکلی مواجــه میشــود؛ بــرای
ّ
نمیبــرد .دســت تم ّنــا بهســوی حضــرت امــام رضــا  gبرمــیدارد و درخواســتش اجابــت
میشــود .شــعری میســراید کــه مضمــون آن برگرفتــه از درون شــاعر اســت .در نتیجــه ،شــبکۀ
ّ
حــل مشــکل.
ســاختاری متــن بــه ســه داللــت راه مییابــد :تم ّنــای شــاعر ،اجابــت آن و

کلیدواژهها :نشانه شناسی ،ریفاتر ،انباشت ،داللت ،منظومههای توصیفی.
 .1دانشیارگروه ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمیdrazar.ir@gmail.com :
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مقدمه
تحلیلهــای نشانهشناســی در انــواع متــون ،خاصــه شــعر ،معطــوف بــه ســاختار متــن اســت.

«از ایــنرو ،جهــت نظریــۀ ادبــی را از بررســی معنــای متــن بــه واکاوی روابــط موجــود در

متــن تغییــر میدهــد و زمینههــای تحلیــل نظاممنــد و موشــکافانهتری را فراهــم میکنــد».

(برکــت .)110 :1389 ،از نظــر ریفاتــر ،میــان معنــا و داللــت بایــد تفــاوت قایــل شــد زیــرا

شــاخصههای یــک قطعــه شــعر بــه وحــدت درونــی آن بســتگی دارد« .ایــن وحــدت صــوری و

مضمونــی کــه دربرگیرنــدۀ تمــام نشــانههای تلویحــی زبــان اســت ،داللــت نامیــده میشــود».
(ریفاتــر.)4:1980،

ریفاتــر معتقــد اســت در هــر متنــی دو الیــه وجــود دارد :یکــی الیــه ســطحی و دیگــری الیه

عمیــق کــه در ژرفســاخت متــن وجــود دارد .تــاش بر این اســت که خواننــده بتوانــد از طریق

جســتجو در الیههــای دوم ،بــه داللتهــای زبانــی دســت یابــد و بــه پیکــرۀ وحدتســازی کــه

در ماهیــت متــن وجــود دارد ،برســد .اگــر یاکوبســن تمرکــز را بــر پیــام شــعر میگــذارد و آن را

بهعنــوان نشــانۀ شــعر معرفــی میکنــد ،ولــی ریفاتــر بهجــای همســوکردن نــگاه خواننــده بــر

پیــام ،تأکیــد را متوجــه گیرنــدۀ پیــام مینمایــد «ابتــدا گوشــزد میکنــد کــه پیــام و گیرنــدۀ
آن تنهــا عوامــل دخیــل در ایــن ارتباطنــد کــه حضورشــان ضــرورت دارد و ســپس عوامــل را

بــه جنبههایــی از رابطــۀ پیا مگیرنــده کاهــش میدهــد( ».اســکولز .)55-26 :1382 ،ریفاتــر

از جملــه نظریهپردازانــی اســت کــه نــگاه و مرکــز توجــه را بهســوی خواننــده ســوق میدهــد
زیــرا خواننــده اســت کــه بایــد داللتهــا را کشــف کنــد« .بهنظــر ریفاتــر ،شــیوۀ خوانــدن،

گون ـهای درک بنیــان اســتعاری شــعر ،یعنــی گزینــش عناصــر اســت .او تأکیــد دارد کــه هــر
پدیــدۀ ادبــی تنهــا خــود متــن نیســت ،بلکــه خواننــدۀ آن و مجموعــه واکنشهــای خواننــده
نســبت بــه متــن ،از عناصــر اصلــی پدیــدۀ ادبــی بهشــمار مـیرود( ».احمــدی.) 87:1382 ،
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مسئله تحقیق
آنچــه میتوانــد ارتبــاط خواننــده را بــا مفاهیــم عمیــق در متــن برقــرار ســازد ،داللتهــای

ـی رهیافــت و شــناخت داللتهــای اصلــی شــعر «شــبی در حــرم
مرکــزی متــن اســت .چگونگـ ِ

معیــری و تحلیــل آن از منظــر نظریــه نشانهشناســی مایــکل ریفاتــر ،میتوانــد
قــدس» رهــی ّ
در نگــرش خواننــده تأثیرگــذار باشــد .بههمیــن دلیــل ،مســئله تحقیــق ،پیوســتگی و پیونــدی

عمیــق بــا نظریــۀ یادشــده برقــرار میکنــد کــه ایــن امــر مترتّــب بــر دو ســؤال اســت:

 .1کاربــرد خوانشهــای پیشــنهادی ریفاتــر بــرای دریافــت داللتهــا و توجیــه آن بــا متــن

چگونــه میســر میشــود؟

 .2معیار شناخت داللتها بر چه نظامی از نظر ریفاتر م ّتکی است؟
پیشینه تحقیق
در زمینــۀ موضــوع تحقیــق کار چندانــی نشــده و آثــاری ترجمــه یــا تدویــن نگشــته اســت؛

بهجــز چنــد مقالــه:

 .1پاینــده ( )1387در«نقــد شــعر آی آدمهــا ،ســروده نیمــا یوشــیج از منظــر نشانهشناســی».

مقالــه نشــان میدهــد ،ایجــاد منظومههــای توصیفــی متبایــن ،عمدهتریــن ســازوکار
نشانهشــناختی پسکنشــانه ایــن شــعر اســت کــه بیانگــر خاســتگاه محــوری ،خاســتگاه بــی

اعتنایــی و انفعــال جامعــه اســت.

 .2برکــت ( )1389بــا عنــوان « نشــانه شناســی شــعر ،کاربســت نظریــه مایکل ریفاتر بر شــعر

«ای مــرز پرگهــر فــروغ» .نتیجــه ایــن پژوهــش کــه معنابُنهــای فقــر و بیفرهنگــی ،ابتــذال و

بـیدردی در نســبتی دوســویه بــا منظومههــای توصیفــی ایــن شــعر ،ماتریــس و گــزاره بنیادی
«مضحکــه مــرگ» را آفریده اســت.
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 .3کشــاورز ،و همــکاران ( )1396بــا عنــوان «کاربســت نظریــه مایــکل ریفاتــر در خوانــش

بینامتنــی «همهشــان را بُکشــیدِ» ســلیم بَشــی و منطقالطیــر عطــار» .یافتههــای ایــن تحقیق
در خوانــش و کشــف داللتهــا و معانــی تلویحــی و حضور تعبیرهــای واژگانی و متنــی ،بینامتن
منطقالطیــر در رمــان ســلیم بشــی را تداعــی میکنــد.

 .4نبیلــو( )1390در مقالــه «کاربــرد نظریــه نشانهشناســی مایــکل ریفاتــر در تحلیــل شــعر

ققنــوس نیمــا» .در ایــن پژوهــش بــا اســتخراج شــبکۀ ســاختاری و کشــف معنابُنهــای اصلــی
و پرتکــرار ،اهمیــت و مفهــوم مــرگ از دیــدگاه شــاعر و ناامیــدی از اوضــاع تلــخ اجتماعــی را

نشــان داده اســت.

تبیین نظریه مایکل ریفاتر ()Michael Riffaterre

مایــکل ریفاتــر از نظریهپــردازان مشــهور آمریکایــی فرانســویتبار اســت کــه نظریههــای

نشانهشناســی و همچنیــن خوانــش بینامتنــی او بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .نیــز
متنیــت آن اهمیــت زیــادی قایــل اســت .ریفاتــر ســعی دارد
در نظریــۀ خــود بــرای شــعر و ّ

زبــان شــعری را از زبــان روزمــره متمایــز کنــد .او در نقــد نشانهشــناختی شــعر ،میــان زبــان
بهعنــوان ارتباطهــای اجتماعــی و زبــان شــعری ،تفــاوت قایــل اســت .او بــه بهرهگیــری از معنــا

( )meaningو داللــت ( )significanceدر ادبیــت متــن توجــه عمیــق دارد .در نــگاه او «درک معنا،
موجودیــت شــعر را بــه زنجیرههایــی از گزارههــا تقلیــل میدهــد کــه صرفـاً بیانگــر اطالعــات و
اخبــار شــعر اســت( ».ریفاتــر .)3:1978 ،البتــه بــرای خواننــده ضــرورت دارد تــا از مرحلــۀ معنــی

کلیــت یــک متــن ،ادبیــت آن مــورد توجــه
عبــور کنــد و داللتهــا را تشــخیص دهــد تــا در ّ
قــرار گیــرد .دریافــت داللتهــا از طریــق شــناخت نشــانهها بــرای خواننــده میتوانــد معیــار

تشــخیص نقــد نشانهشــناختی شــعر باشــد .فرمالیسـتهای روســی ،همیــن موضــوع را دنبــال

کردهانــد کــه شــعر «رابطــۀ نشــانه و مصــداق را درهــم میریــزد و ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد

کــه نشــانه بهعنــوان موضوعــی کــه فینفســه دارای ارزش اســت ،اســتقالل معنــی پیــدا کنــد».
(ایگلتــون )135 :1386 ،فردینانــد دوسوســور ( ) Saussure de ferdinandدر کتــاب «مجموعـهای
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از درسگفتارهــای خــود» اشــاره دارد کــه «زبــان بیــش از هــر نظامــی ،از نشانههاســت؛ بههمیــن

دلیــل بــرای توضیــح مطلــوب آن باید بــه دانــش نشانهشناســی بپردازیــم( ».سوســور.)47:1967 ،

ش نشانهشناســی «بــه مطالعــه نظامهــای نشــانهای نظیــر :زبانهــا ،رمــزگان،
بنابرایــن ،دانــ 
نظامهــای عالمتــی و غیــره میپــردازد( ».گیــرو .)13:1380 ،بــا آنچــه توجیــه شــد ،نخســت
بایــد ســراغ متــن رفــت .بــرای ورود بــه متــن الزم اســت دوگونــه خوانــش را رعایــت کنیــم .برای

ن دلیــل
یــک اکتشــاف یــا برداشــت کلــی بایــد یــک بــار تمامــی متــن خوانــده شــود .بههمیـ 

بــه آن ،خوانــش اکتشــافی میگوینــد .باوجــود ایــن« ،شــعر ،بازنمــود عمــل یــا توصیــف اشــیا و
موقعیتهاســت( ».کالــر )6:1390 ،درســت اســت کــه خوانــش ّ
خطــی (اکتشــافی) خواننــده را از
دریافــت نشــانهها جــدا میســازد ولــی «اســاس ســاختارهای نشــانهای ایــن تناقــض را برطــرف
میســازد» (الــن )167:1389 ،و همیــن ســبب میشــود تــا نشــانهها «از قطــب زبــان علــم بــه

ســمت زبــان شــعر افزایــش یابنــد» (صفــوی .)222:1391 ،خواننــده بــا توانــش زبانــی خــود بــه
ســطحی از معنــا میرســد ولــی هنــوز نمیتوانــد بهســمت الگوهــای داللــی متمایــل گــردد .در

مرحلــۀ بعــد ریفاتــر از خوانــش محاکاتــی عبــور کــرده و بــه نوعــی از خوانــش بــه نــام «خوانــش
توجــه
پ 
س ُکنشــانه» مبــادرت مـیورزد .در ایــن نــوع از خوانــش ،عناصــر نظامســاز متــن مــورد ّ
قــرار میگیــرد کــه منتهــی بــه تحصیــل داللتهــای موجــود در متــن میگــردد.

در ایــن مرحلــه ،خواننــده ســه فراینــد را پیــش رو دارد کــه از طریــق آنهــا مــی توانــد در

کلیــت متــن بــه داللتهــا دســت یــازد:
ّ
الف :جابجایی ()Displacement
ب :قلب و تحریف معنا ()Distorting
ج :آفرینش معنا ()Creation

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

64
جابجایــی :تبدیــل معنــای نشــانهای بــه معنــای دیگر ،یعنــی تغییری ،جانشــین تغییــر دیگر

میشــود .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

یادشــده « بــه تــاب رفتــن» معنــای عصبانیشــدن هــم میدهــد .و یــا در مصــراع شــهریار:
« ایــن عزیــزی اســت کــه بــا وی دل مــا میمیــرد» ،دل پــارهای از وجــود انســان اســت.

هیـچگاه دل نمیتوانــد جــدا از وجــود انســان موجودیــت داشــته باشــد .پــس وقتــی میگویــد:
«دل میمیــرد» نوعــی مجــاز مرســل بـهکار بــرده اســت؛ یعنــی عواطــف و احساســی کــه بــه

اصطــاح ،انــدرون انســان وجــود دارد.

آفرینــش معنــا :اشــاره کردیــم کــه در خوانــش متــن ،نوعــی معنــا بــرای خواننــده حاصــل

میشــود .ایــن معنــا ،اطالعاتــی اســت کــه از ســطح محاکاتــی شــعر بهدســت میآیــد و بــا
داللـ ِ
ـت متــن متفــاوت اســت.
قرائتی پسکنشانه:
یکنــد ،خواننــده
آنچــه در مرحلــه خوانــش اکتشــافی شــروع بــه رمزگشــایی از متــن م 

درمییابــد کــه اجــزای متــن شــعر جلوههــای گوناگــون ســاختاری واحدنــد و داللــت شــعر از
رابطــه ایــن اجــزا و ســاختار شــعر حاصــل میشــود .بنابرایــن:
 .1شعر دستگاه محدود و بستهای است از نشانهها.
 .2معنــای هــر شــعر لزوم ـاً چیــزی نیســت جــز آنکــه در خــود شــعر بــه صراحــت ذکــر

میشــود.

ادبیت هر متن تالش ذهنی خواننده را برای معناسازی برمیانگیزد.
ّ .3
 .4نشانههای هر شعری صرفاً به سایر نشانهها در همان شعر معطوف میگردد( .پاینده)
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در نتیجــه :در قرائــت پسکنشــانه یــا خوانــش پسنگــر ،خواننــده از خوانــش اکتشــافی

یعنــی از ســطح دریافــت معنــا پــا فراتــر نهــاده ،داللتهــای شــعری را جســتجو میکنــد
و در نهایــت بــه یــک مرکزیــت راه مییابــد کــه ریفاتــر آن را «ماتریــس» ( )Matrixیــا
«خاســتگاه» مینامــد« .البتــه ماتریــس در سراســر شــعر پخــش اســت و بــه آن وحــدت

مــی دهــد( ».شمیســا .)169:1384 ،خوشــههای تداعیگــر از همیــن طریــق بهوجــود

تجســم و نیــاز
میآیــد و هیپوگــرام ( )hypogramنــام میگیــرد« .هیپوگــرام تأکیــد ّ

خواننــده بــه رمزگشــایی از معنــای صریــح و تلویحــی اســت( ».ریفاتــر .)26:1978،در
نظریــۀ ریفاتــر ،هــر کلمــهای میتوانــد بــا چنــد کلمــۀ دیگــر هممفهــوم و یــا تناســب
داشــته باشــد .بــرای مثــال :وقتــی میگوییــم «آســمان» ،ایــن کلمــه میتوانــد بــا واژههــای

خورشــید ،مــاه ،ســتارگان ،افــاک ،کهکشــان و بــروج دوازدهگانــه پیونــد مفهومــی برقــرار

کنــد .در اینجــا بــه کلمــه ،آســمان ،معنابُــن ( )sememeاطــاق میگــردد و مجموعــه
واژههــای همگــروه ،انباشــت ( )accumulationخوانــده میشــود .بــه نظــر ریفاتــر «شــعر

بــه مجموعـهای از داللتهــا اطــاق میگــردد کــه از طریــق فرایندهایــی بــه نــام انباشــت
و منظومههــای توصیفــی ( )Discriptive Systemشــکل میگیــرد و معنــای شــعر را بــه

کمــک همنشــینی و بــه کمــک داللتهــا کشــف میکنــد( ».همــان  .)27:فراینــد انباشــت
زمانــی شــکل میگیــرد کــه خواننــده بــا مجموع ـهای از کلمــات روب ـهرو شــده باشــد و از

طریــق عنصــر واحــد ،کــه بــه آن «معنــا بُــن» مشــترک گفتــه میشــود ،بــا یکدیگــر مرتبط

میگردنــد« .انباشــت از طریــق تأکیــد بــر معنابنهــای چندوجهــی پدیــد میآیــد؛ زیــرا
ایــن چندوجهــی بــودن ســبب جابجایــی معنابُنهــا و کلمــات میگــردد و خواننــده را

بــه داللــت متــن شــعر نزدیــک میکنــد( ».برکــت .)116-115 :1389،بهمنظــور قرائــت
معیــری پیرامــون حضــرت امــام رضــا
نشانهشــناختی از شــعر «شــبی در حــرم قــدس» رهــی ّ

 ،gعیــن متــن شــعر «شــبی در حــرم قــدس» را میآوریــم:
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دیده فروبستهام از خاکیان

تا نگرم جلوۀ افالکیان

		
شاید از این پرده ندایی دهند

یک نفسم راه به جایی دهند

ای که بر این پردۀ خاطرفریب

دوختهای دیدۀ حسرتنصیب

		
آب بزن چشم هوسناک را

با نظر پاک ببین پاک را

آنکه در این پرده گذر یافته است

چون سحر از فیض نظر یافته است

خوی سحرگیر و نظرپاک باش

رازگشایندۀ افالک باش

		
خانۀ تن جایگ ِه زیست نیست

جان فلکی نیست نیست
در خور ِ

		
سر سودای او
آن که تو دادی ُ

برتر از این پایه بود جای او

چشمۀ مسکین نه ُگهر پر ُدر است

گوهر نایاب به دریا در است

		
ما که بدان دریا پیوستهایم

چشم ز هر چشمه فرو بستهایم

		
پهنه دریا چو نظرگاه ماست

چشمه ناچیز نه دلخواه ماست

		
پرتو این کوکب رخشان نگر

کوکبۀ شاه خراسان نگر

آینۀ غیبنما را ببین		

ترک خودی گوی و خدا را ببین

هر که بر او نور رضا تافته است

در دل خود گنج رضا یافته است

		
سایۀ شه مایۀ خرسندی است

ُملک رضا ُم ِ
لک رضامندی است

کعبه کجا؟ طوف حریمش کجا؟

نافه کجا؟ بوی نسیمش کجا؟

		
خاک ز فیض قدمش زر شده

و ز نفسش نافه معطر شده

		
من کیم؟ از خیل غالمان او

دست طلب سوده به دامان او

		
ذرۀ سرگشتۀ خورشید عشق
ّ

مرده ،ولی زندۀ جاوید عشق

		
شا ِه خراسان را دربان منم

ِ
خاک د ِر شا ِه خراسان منم
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آیین کهن ساز کرد
چون فلک ِ

شیوۀ نامردمی آغاز کرد

		
چارهگر از چارهگری بازماند

طایر اندیشه ز پرواز ماند

		
تن رنجور و دلی ناصبور
با ِ

چاره از او خواستم از راه دور

		
طالع خندان من
نیمهشب از ِ

صبح برآمد ز گریبان من

ِ
		
رحمت شه در ِد مرا چاره کرد

زندهام از لطف اگر پاره کرد

		
بادۀ باقی به سبو یافتم

این همه از دولت او یافتم
(رهی)137-136 :1354 ،

در شــعر حــرم قــدس رهــی معیــری بــه مجموعـهای از واژههــا و ترکیبهایــی میرســیم

کــه ورای معانــی عــادی و ظاهــری قــرار دارنــد .پــارهای از ترکیبهــا بهعنــوان عناصــر
غیــر دســتوری ،مــا را بــه سمتوســوی داللتهــای مرکــزی متــن ،هدایــت میکننــد.

اگرچــه واژههــا ســاده و قابــل فهمنــد ،ماننــد« :چشــم هوســناک»« ،خــوی ســحر»،
«جایگــه زیســت»« ،جــان فلکــی»« ،گنــج رضــا»« ،آئیــن کهــن»« ،شــیوه نامردمــی»،

«طالــع خنــدان»« ،بــاده باقــی»« ،آینــه غیــب نمــا»« ،نافــه»« ،چشــمه مســکین»،

«خاکیــان» .بــا ایــن توضیــح ،بــه یــک خوانــش اکتشــافی ادامــه میدهیــم :متــن شــعر

رهــی را میتوانیــم بــه پنــج پــاره تقســیم کنیــم .از نظــر نقــد ســاختاری ایــن پنــج
بخــش بــا هــم ارتبــاط منطقــی دارنــد .ســپس ســراغ انباشــت و خوانــش پس ُکنشــانه
خواهیــم رفــت.

پاره نخست :شبی در حرم قدس
		
دیده فرو بستهام از خاکیان

تا نگرم جلوۀ افالکیان

شاید از این پرده ندایی دهند

یک نفسم راه به جایی دهند
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در ایــن مرحلــه ،شــاعر از جهــان خاکــی و آنچــه در آن اســت چشــم میپوشــد و از درون خود

بــه یــک موجود معصــوم مینگــردد.
پاره دوم :توصیه شاعر به دیگران:
		
آب بزن چشم هوسناک را

با نظر پاک ببین پاک را

خوی سحرگیر و نظرپاک باش

رازگشایندۀ افالک باش

خانۀ تن ،جایگ ِه زیست نیست

جان فلکی نیست نیست
در خور ِ

آن که تو داری س ِر سودای او

برتر از این پایه بود جای او

در چنــد بیــت یادشــده شــاعر از جایــگاه یــک ناصــح مشــفق ،خواننــده را مخاطــب خــود قرار

میدهــد و توصیههایــی را ابــراز مـیدارد ،از جملــه :بیــدار شــو ،چشـمهایت 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 توصیفگر:
		
کوکب رخشان نگر
پرت ِو این
ِ

کوکبۀ شاه خراسان نگر

هر که بر او نور رضا تافته است

در دل خود گنج رضا یافته است

در ایــن بخــش شــاعر صفاتــی از حضــرت امــام  gرا بــرای دیگــران بیــان میکنــد بــا

ایــن پیــش فــرض کــه خــود ،آنهــا 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:
چون فلک آئین کهن ساز کرد

شیوه نامردمی آغازگر

		
چارهگر از چارهگری باز ماند

طایر اندیشه ز پرواز ماند

در همین بخش ،شاعر از درون با امام  gتم ّنای خود را ابراز می دارد.
با تن رنجور و دلی ناصبور

چاره از او خواستم از راه دور

پاره پنجم :باز شدن گره شاعر:
		
نیمه شب از طالع خندان من

صبح برآمد ز گریبان من

		
رحمت شه درد مرا چاره کرد

زندهام از لطف دگر باره کرد

		
بادۀ باقی به سبو یافتم

این همه از دولت او یافتم

چنیــن بهنظــر میآیــد کــه در قرائــت اکتشــافی ،دالهــای موجــود (خاصــه بنــد

دوم) مدلولشــان در جهــان حقیقــی واقــع شــده اســت .در ایــن خوانــش ،شــاعر ،کســانی
را مخاطــب قــرار میدهــد کــه گویــی توجهشــان بــه ایــن عالــم اســت و از آن فراتــر

نمیرونــد .اکنــون ســؤالی پیــش میآیــد کــه چــرا شــاعر فکــر میکنــد همــه در عالــم
واقــع غرقنــد و کســی بــه ورای ایــن عالــم توجهــی نــدارد .بــه نظــر ریفاتــر خواننــده «در

خوانــش متــن پیــش مــیرود ،بــا موانعــی برخــورد کــرده و بــر آنهــا فایــق میآیــد».
(گریــن و لبیهــان .)279:1383،بنابرایــن ،بــرای یافتــن حقایــق و داللتهــا ،بــه اعتقــاد
ریفاتــر ،بایــد ســراغ خوانــش پسکنشــانه رفــت.
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قرائــت پسکنشــانه :در ایــن قرائــت ،نــگاه خواننــده بایــد بــه نــکات جزئــی در متــن
معطــوف گــردد تــا بــا دریافــت نشــانهها بتوانــد از مــرز معانــی اکتشــافی عبــور کنــد و بــه
داللتهــا دســت یــازد .در ایــن خوانــش ،خواننــده بهدنبــال نشــانههایی میگــردد تــا از آن

طریــق داللتهــا را بــاز یابــد .حــال ،بــرای دریافــت نشــانهها بایــد بــه فرایندهــای نظامســاز
دســت یابیــم.

انباشــت« :از نــگاه ریفاتــر ،انباشــت ،بررســی مجموعــه کلماتــی اســت کــه پیدرپــی ،گــرد

معنابــن گــرد هــم میآیند(».نبیلــو .)94-81 :1391 ،در شــعر رهــی معیــری مــا بــه ســه

انباشــت میرســیم؛ هــر انباشــتی واژگانــی را تولیــد میکنــد کــه بــا معنابُنهــای خــود

پیونــدی مفهومــی برقــرار میکنــد.
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نخســتین عنصــری کــه در خوانــش خــاق ایــن متــن توجــه خواننــده را جلــب میکنــد،

عنــوان شــعر (شــبی در حــرم قــدس) اســت کــه بــر اســاس نظریــه بینامتــن ژنتــی ،آســتانۀ

ورود بــه متــن و در حقیقــت پیرامتــن آن بهشــمار میآیــد و ذهــن را بهسمتوســوی امــری
قدســی و فرازمینــی رهنمــون میشــود و «نگریســتن» گســترۀ بنیانــی از حاصــل شــکوه و

ـش روی خواننــده مینهد.
عظمــت امــری قدســی «در مقابــل» ضعــف و حقــارت امر زمینــی پیـ ِ
ایــن تقابــل در خوانــش بیتهــای بعــدی بــا گســترش و رجحــان معنایــی واژههــای مثبــت

(کــه زیرمجموعــۀ «افالکیــان» اســت و کاهــش لغــات منفــی (زیرمجموعــۀ خاکیــان) بــه ایــن

معنــی کــه از رهگــذر واژههــای زیرمجموعــۀ «خاکیــان»« ،معنابــن» درماندگــی« ،گــره و گله»

انباشــت واژههایــی چــون مســکین ،ناصبــور ،تــن رنجــور ،حســرتنصیب ،مــرده ،بیچارگــی،
هولنــاک ،خاطرفریــب ،تــن ،نامردمــی و ...بــه ذهــن متبــادر میشــود و از دیگرســو «افالکیــان»
بــا داللــت بــر شــکوه و عظمــت امــر فرازمینــی و بــا اشــارۀ مســتقیم بــه یکــی ازمظاهــر ایــن

قــدرت قدســی(حضرت امــام )gذهــن خواننــده را بــه تناسـبهای ذیــل معنابــن ،توســل بــه

امــام gبــا هــدف گرهگشــایی از مشــکل معطــوف میســازد .بدینمنظــور ،واژههایــی چــون

آیینــۀ غیبنمــا ،نظــر پــاک ،فیــض ،گوهــر نایــاب ،کعبــه ،کوکــب رخشــان ،خورشــید عشــق،
جــان فلکــی ،شــاه خراســان و ...در ایــن متــن رخ مینمایــد .خوانــش خـ ّ
اق و پسکنشــانه در
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بیتهــای پایانــی بــا ترســیم منظومــۀ توصیفــی دیگــر کــه در رهگــذر انباشــت خوش ـههای
تداعیگــر حاصــل از واژههــای :چارهخواســتن ،صبــح ،رحمــت ،باقــی ،زنــده ،یافتــن ،طالــع

خنــدان و ...بهدســت آمــده اســت ،بــه معنابُــن مرکــزی« ،اســتجابت» و داللــت نهایــی،
ّ
حــل مشــکل خاتمــه مییابــد.
گرهگشــایی و

جــدول زیــر ســنجهای از ســیر واژگان منفــی و مثبــت اســت کــه نشــان میدهــد واژههــای

مثبــت بیشــتر از واژههــای منفــی نمــود دارد .نتیجــه میگیریــم شــاعر در پــس درماندگیهــای

خــود و ناامیدیهــا بــه خاطــر توســل بــه یــک شــخصیت معصــوم و قدســی ،امیــدواری دارد:
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تباینهــا و ســیر واژگان و ترکیبهــای منفــی همانــی اســت کــه ریفاتــر در رهیافــت

نشانهشناســی« ،کمینهنگاشــت» مینامــد .کمینهنگاشــت گــزارۀ پــرکار و قابــل نقــل
قولــی مشــهود اســت کــه بیشــتر بــه کلیشــههای فرهنگــی یــا تداعیهــای متعــارف

شــباهت دارد« .شــعر گفتــن شــاعر ،نتیجــۀ پــروردن محتــوای معانــی یــک واژه یــا جملــه

بــا اســتفاده از کمینهنگاشتهاســت( ».پاینــده )107 :1387 ،بــرای نمونــه بیتــی از متــن
شــعر رهــی میآوریــم:

آئین کهن ساز کرد
چون فلک ِ

شیوۀ نامردمی آغاز کرد

در بیــت یادشــده« ،آئیــن کهــن» مجموعــه مصیبتهــا و دردســرهایی اســت کــه روزگار برای

انســان بهوجــود مـیآورد و ایــن رونــد از عهــد کهــن شــایع بــوده اســت.

«شــیوه نامردمــی» نشــانهای از رســم مــردمآزاری اســت .اینکــه ســه عبــارت ماننــد «گــره و

گلــه»« ،دســت تمنــا بــه ســوی حضــرت امــام (توســل)» و «اســتجابت تمنــا (موفــق شــدن)»
تعیــن چندعاملــی اســت ( )over determinationو بســط
طــرح میشــود در حقیقــت همــان ّ
( )Expansionرا مطــرح میکنــد .تاثیــر تعیــن چندعاملــی ،انتقــال یــک واژه اســت بــه

چندیــن واژه؛ گویــی کــه آن واژه ،کل جملــه یــا معنــای مــراد را اشــباع میســازد بــه نحــوی
ـجل میســازد.
کــه خواننــده احســاس میکنــد آن جملــه پــی در پــی و صریحـاً ،معانــی را مسـ ّ
(پاینــده )107 :بــرای نمونــه:
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گله

نامردمی -رنجور بودن -ناصبور -به دنبال چاره

توسل و تمنا
توفیق و استجابت

نور رضا -گنج رضا -رضامندی -شاه خراسان -کوکب رخشان
دولت -طالع خندان -باده باقی -رحمت شه

تحلیــل نهایــی :ماتریــس ایــن مثنــوی بهعنــوان هســتۀ منظومــۀ توصیفــی و هیپوگرامهــا
بهعنــوان اقمــار آن ،بهشــکل زیــر ترســیم میشــود:

نتیجه:
همانگونــه کــه در مقالــه پدیــد آمــد ،ریفاتــر بــه عناصــر ســاختار شــعر توجــه دارد .انباشــت،

منظومههــای توصیفــی ،شــبکههای تداعیگــر و ســاختاری بــه داللتهایــی دســت
مییازنــد کــه در الیههــای پنهــان متــن وجــود دارد .شــاعر بــا مشــکلی برخــورد میکنــد.
ضمــن نگرانــی ناامیــد هــم نیســت و بــه یــک شــخصیت قدســی و معصــوم پنــاه مــی بــرد.
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تمنــا و خواهــش او پذیرفتــه میشــود .کلیــت متــن بــه ســه داللــت زیــر منتهــی میگــردد

کــه نتیجــۀ تحقیــق اســت:

 .1ایجاد مشکل و گره در زندگی شاعر؛
 .2به بن بست رسیدن و توسل به حضرت امام رضا g؛
 .3استجابت و حل مشکل.
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