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  چكيده
. تعلق دارد ) 2006-1924(شناسي شعر به مايكل ريفاتر        هاي بنيادي در حوزة نشانه      يكي از پژوهش  

بـه  . ريفاتر در مكتبِ ساختارگرايي پرورش يافته و در نهايت به نظرية دريافت گرايش پيدا كرده اسـت                
شـناختي   گيـري الگـوي نـشانه    بـه كـار  . گيرد همين دليل، وي در زمرة ساختارگرايانِ هرمنوتيك قرار مي    

دربارة آفرينشِ اثر و همچنين بـازآفريني آن        ريفاتر در بازخواني آثار ادبي، به ويژه شعر، نكات مهمي را            
 احمـد    »در آسـتانة  «بنابراين، در پژوهش حاضر، به طورِ موردي، شـعرِ          . كند  از سوي خواننده روشن مي    

محـصولِ بـسطِ    » در آسـتانه  «دهـد     تحليل اين شـعر نـشان مـي       . شاملو بر اساس اين الگو بررسي است      
انتقـال از ايـن     «اين ماتريس كه حـاكي از       . ابسته است ماتريس واحدي است كه داللتمندي شعر بدآن و       

است، نخست به سه موضوع مستقل، يعني انتقال، جهانِ هـستي و جهـانِ ديگـر                » جهان به جهاني ديگر   
هـايي چـون انباشـت، منظومـة         هـا، خـود، از طريـق تكنيـك          هر يك از اين موضوع    . تفكيك شده است  

دهد كه شعر در روندِ خـوانش از          ژوهش همچنين نشان مي   اين پ . اند  توصيفي، يا فضاي متني بسط يافته     
رود؛ تنهـا در ايـن سـطح          شناختي، مـي    گذرد و به سطحي باالتر، يعني سطحِ نشانه         سطحِ محاكاتي بر مي   

  . توان وحدتِ شعر و داللتمندي آن را بازجست است كه مي

  .ضاي متني، سطحِ محاكاتيشناسي شعر، ماتريس، انباشت، منظومة توصيفي، ف نشانه: هاي كليدي واژه

___________________________________________________________________________ 
* E-mail: algooneh@yahoo.com 
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  مقدمه -1
در بررسي اثرِ ادبي به عنوان يك متن هنري كه محل تالقي جهـان، زبـان و انديـشه اسـت                     

نويسنده در خلق  ) 2رابطة اثر با جهان هستي چيست،       ) 1: ها مطرح است كه     همواره اين پرسش  
م از چه منابعي است يا به چه اهدافي چشم دوخته است، و        لهخواننده چگونـه از مـتن   ) 3اثر م

اثر به اين ترتيب، اگـر  . زند و با چه سازوكارهايي به آفرينشِ دوبارة اثر دست مي         شود،  متأثر مي 
 منتهي به پديد آمدن     خواننده و   نويسنده،  جهانِ هستي  را در مركز قرار دهيم، تعاملِ آن با          ادبي

هـاي    هـا و اسـلوب      زمنـد روش  شود كه بررسي هر يك از اين روابط خود نيا           اي مي   روابط ويژه 
كوشيده است تمـامي نظريـاتي را كـه هـر         » چراغ و آينه  «اِبرمز در اثر ممتازِ خود      . اي است   ويژه

؛ كـين و ديگـران،      21-8: 1953اِبرمـز،   (يك به وجهي از اين روابط معطوف است بررسي كند           
وابـط اسـتوار گرديـده    به زعمِ وي، تاريخِ نظرية ادبي، در مجموع، بر محورِ اين ر      ). 4-7: 2001
او سه دسته از نظرياتي را كه به اين روابط معطوف هستند تحـت ايـن عنـاوين بررسـي                    . است
  . 3 و نظرية بيانگرانه2، نظرية كاركردي1نظرية محاكاتي: كند مي

كنند، اما  اين سه نظريه، اثر ادبي را در ارتباط با جهانِ هستي، خواننده يا نويسنده بررسي مي       
ي هم وجود دارد كه اثرِ ادبي را به طورِ مستقل و بر اساسِ روابطِ دروني خود اثـر                نگرش ديگر 
در اين نگرش، اثر ادبي مـاهيتي خودبـسنده و مـستقل دارد و بـه همـين دليـل                    . كند  بررسي مي 

نظرياتي كه تحت . روند به شمار مي »ذاتي خودِ اثر «پذير است كه      بررسي آن با معيارهايي امكان    
  .نام دارند) 26: 1953اِبرمز، (» نظريات ابژكتيو«گيرند،  رش قرار ميشمول اين نگ

در بابِ جايگاه نظري ريفاتر بايد گفت كه او در بطن جريان ساختارگرايي باليده و پرورش                
شـعر نـوعي كـاربردِ ويـژة     «او نيز همانند ياكوبسن و لوي استروس معتقد است كه           . يافته است 
، )84: 1384سلدن،  (» كند   بر پيام به مثابة هدفي في نفسه تأكيد مي         و زبان شاعرانه  ... زبان است   

ماند، بلكه در ادامـة كـارِ فكـري خـود بـه نقـدِ روش ياكوبـسن و               اما در همين سطح باقي نمي     
اي  او معتقد است كه خواننده در رويارويي با متن منفعل نيست و مجموعـه . پردازد  استروس مي 

ريفـاتر بـه تعبيـر      . ني، ادبي و فرهنگي را با خود بـه همـراه دارد           هاي زبا   ها و برداشت    از تداعي 
هايي به سوي خواندن آن به    با توسل به فرايند خواندن و شرايطِ فرهنگي درك اثر گام          «ايگلتون  

  ).160: 1380ايگلتون، (» مثابة سخن برداشته است
___________________________________________________________________________ 

1. Mimetic theories 

2. Pragmatictheories 

3. Expressive theories 
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ت اسـت، توجـه بـه    در روشِ ريفاتر كه متأثر از نقدهاي معطوف به خواننده يا نظرية درياف           
 پـا گرفـت و   1960اين نظرية از آغاز دهة . خواننده و اهميتِ او در درك اثر بسيار اهميت دارد        

متنِ ادبـي و معنـاي آن را        «بر اساسِ اين نظريه     .  به دست آورد   1980قدرت نهايي خود را دهة      
را مـتن از طريـقِ      زيـ . كند مجـزا دانـست      توان از نقشي كه خواننده در فهمِ اثر ادبي ايفا مي            نمي

هـا يـا      توان ماننـد اصـحابِ نقـد نـو، فرماليـست            شود و نمي    فرايند خوانش ادبي باز آفريده مي     
ساختارگرايان ادعا كرد كه معناي اثر درون متن قرار دارد و صرفاً منتظرِ آن است كه خواننده يـا   

 فهـم اثـر ادبـي       ، بلكـه خواننـده در     )12: 2004بِنِـت و رويـل،      (» منتقد از آن رمزگـشايي كنـد      
كند و بنابراين رويكرد وي شامل تأويـل يـا هرمنوتيـك نيـز                هاي خويش را نيز وارد مي       ديدگاه
شناسي ساختارگرا براي آنكه بتواند به صورتي   زبان«به همين سبب، ريفاتر معتقد است       . شود  مي

بنابراين، ). 48: 1373شولس،  (» رسا و باكفايت به شعر بپردازد بايد كه تعديل و دستكاري شود           
آورد كه حاصلِ تلفيق نظريـات ابژكتيـو و    او در بررسي پديدار ادبي به رويكردِ خاصي روي مي     

به مثابة تعاملِ ديالكتيك بين خواننده و    «كوشد پديدار ادبي را       نظريات كاركردي است؛ يعني مي    
نده نيـست   در اين رويكرد، مـتن امـري خودبـس        . بررسي و تحليل كند   ) 1: 1978ريفاتر،  (» متن

بلكه خواننده در بازآفريني آن نقشِ مهمي دارد به اين ترتيـب، اگـر بپـذيريم كـه ياكوبـسن در                     
كنـد و   عرضه مي» اَبر خواننده«سروكار دارد، ريفاتر بديلي به نامِ      » اَبر شعر «تحليل شعر با نوعي     

به اعتقـاد او    . »ل دهد تأكيد نظري بر عنصر پيام را به عنصر خواننده انتقا         «كوشد تا     سان مي   بدين
شـولس،  (» انـد كـه حـضورشان ضـروري اسـت         پيام و خواننده تنها عوامل مؤثر در امر ارتباط        «

1373 :50.(  
شـود،    ريفاتر در تبيين اين پرسش كه تعامل خواننده با متن از طريق چه لوازمي ميـسر مـي                 

 زعـم زيفـاتر،     در واقـع، بـه    . افكنـد   شناسي خاص خود را دربارة خـوانش شـعر پـي مـي              نشانه
يابنـد تـا       كه قابليت آن را مي      شوند  دهي مي   اي سازمان   هاي پراكنده در متنِ شعري به گونه        نشانه

خواننده نيـز در برخـورد بـا        . پيامي واحد را به اَشكال و انحاي مختلف به خواننده انتقال دهند           
بـديهي اسـت    . زند  ها و بازسازي مفهوم مطلوب دست مي        ها، به سازماندهي مجدد آن      اين نشانه 

شـود و خواننـدة    اي از تمهيدات رمزگذاري مي مفهومي كه شاعر در نظر دارد از طريق مجموعه     
هـا و     داوري كند با شكل بخشيدن به اين قبيل نشانه            آنكه پيش   توانمند در برخورد با اثر ادبي بي      

اي ريفـاتر در بـاب   از آر. دارد  ها در مسير فهـم و تأويـل مـتن گـام برمـي               بندي دوبارة آن    پيكره
هـا و   آيد كـه داللتمنـدي شـعر در گـرو فهـم روابـط بـين نـشانه                 مي  شناسي شعر چنين بر     نشانه
  . خاص استاي از قواعد ساختاري ها بر اساس مجموعه دهي آن سازمان
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شناسي شعري ريفـاتر را بـه         كوشد الگوي نشانه    بر اساس آنچه گفته شد پژوهش حاضر مي       
به اين ترتيب، هدف از ايـن پـژوهش در       . ي از شاملو به كار گيرد     طور موردي در خوانش شعر    

مند وي در بابِ تحليل داللتمنـدي شـعر           مرتبة نخست معرفي الگوي ريفاتر و تبيينِ روشِ نظام        
به همين سبب، پرسش مفروض در مقالـة پـيش رو ايـن اسـت كـه آيـا                   . به مثابة گفتمان است   

ه در تحليل گفتمان شعري به كار بسته شـود يـا خيـر؟              شناسي ريفاتر قابليت آن را دارد ك        نشانه
كـشيدن    بديهي است فرضيه اساسي اين پژوهش مبني بر اين است كه الگـوي ريفـاتر بـا پـيش                  

بر آن است كه پيكرة كلي شعر را به مثابـة يـك كـل بررسـي و       » داللتمندي«موضوعي با عنوان    
ي، كـه متوجـه ادبيـت بـه معنـاي         هاي فرماليـست    تحليل كند و به همين سبب در حصارِ خوانش        

در ادامه پس از ارائة پيـشينة مختـصري         . رود  ها فراتر مي    ماند و از آن     فرماليستي آن هستند، نمي   
  . پردازيم شناسي شعري ريفاتر و كاربستِ آن در خوانش شعر مي در اين باب، به واكاوي نشانه

   پيشينة مطالعات-2
از . انـد   ريفاتر به تحليل و بررسي شـعر پرداختـه        هاي معدودي با استفاده از الگوي         پژوهش

اي  «برمبناي نظرية ريفاتر به خوانش شعر     ) 1389(اين ميان، پژوهش مشترك بركت و افتخاري        
تـر    تـر و ژرف     اين تحقيق در راستاي خوانش دقيـق      .  از فروغ فرخزاد پرداخته است     »مرز پرگهر 

هـاي   هـا و منظومـه      اي از انباشت    مجموعهشعر مورد نظر، به استناد چارچوب پيشنهادي ريفاتر،         
نيز با همين رويكـرد بـه تحليـل         ) 1390(لو    نبي. توصيفي موجود در شعر را بررسي كرده است       

هـا،    وي پس از بررسي و تحليـل عناصرغيردسـتوري، انباشـت          . شعر ققنوس نيما پرداخته است    
بهـادر و لـشكريان   . هاي توصيفي و شبكه ساختاري شعر ققنوس را به دست داده اسـت   منظومه

نيز در پژوهشي به زبان انگليسي شعري از جان كيتس را با شعري از سهراب سـپهري                 ) 2014(
اين پژوهش حاكي از آن است كه سپهري و كيتس در فرايند آفـرينش شـعري                . اند  مقايسه كرده 

 زمينـي   خوانش محاكاتي اين اشعار بيانگرِ توجه شعر بـه عـشقِ          . اند  مسير مشابهي را دنبال كرده    
پژوهش حاضر كه   . نگر ميل به اتحاد با خودِ عشق مطرح شده است           است، اما در خوانش واپس    

هاي   از احمد شاملو، كوشيده است عالوه بر مؤلفه       » در آستانه «كوششي است در بازخواني شعر      
دل و فضاي متني را نيز بررسي     مطرح شده در پژوهش    هاي پيشين، موضوعاتي چون ماتريس، م

شـود و بـه       آيد نخست كليات نظرية ريفاتر مطرح مـي         به همين منظور، در آنچه در پي مي       . كند
  .شود بررسي و تحليل مي» در آستانه«دنبال آن بر اساسِ اين الگو شعرِ 
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  شناسي شعر   ريفاتر و نشانه-3
   ديالكتيك خواننده و متن-3-1

 روابـطِ درونـي مـتن بيـشترين         ماند كـه    ريفاتر همواره به اين اصل ساختارگرايانه پايبند مي       
شناسـي شـعر، حـاكي از آن          اما رويكردِ آتي وي به نـشانه      . اهميت را در بررسي آن دارا هستند      

كوشد تا ضمن حفظِ چارچوبِ نظري سـاختارگرايي بـه هرمنوتيـك نيـز روي        است كه وي مي   
ررسـي  به همين دليل است كـه نظريـاتِ وي ذيـلِ مبحـثِ سـاختارگرايي هرمنوتيـك ب                 . بياورد
ريفاتر، به حكمِ اصلي ياكوبسن، يعني استقاللِ معناشناختي اثـر، اذعـان دارد، امـا ايـن                 . شود  مي

هر پديدة ادبـي تنهـا      «و  » گيرد  هر شعر در زمان خواندنش شكل مي      «افزايد كه     حكم را بدان مي   
هاي ممكـن خواننـده نـسبت بـه مـتن از              خودِ متن نيست، بلكه خوانندة آن و مجموعه واكنش        

البته خواننـده، بـه زعـمِ وي،        ). 87: 1382احمدي،  (» آيند  ناصر اصلي پديدة ادبي به شمار مي      ع
امـا  . تواند از اين فراتر برود   تواند دست به تفسير بزند و نمي        تنها در چارچوبِ امكانات متن مي     

اي توانـد بـه فراسـوي معنـ       خوانندة برخوردار از توانش ادبي مي     «به هر ترتيب، اگر بپذيريم كه       
اين پرسش همچنـان مطـرح اسـت كـه خواننـده بـا چـه                ) 84: 1384سلدن،  (» ظاهري راه يابد  

امكاناتي قادر است به اين سطح دست يابد؟ ريفاتر معتقد است، خوانش بر ايـن اصـل اسـتوار                   
پس بايد بتوان نـشان داد      . است كه هر اثر ادبي حاصلِ بسط و گسترش يك الگوي واحد است            

آورد با چه سازوكارهايي امكان بازآفريني و فهـمِ            تفسير و فهم اثر روي مي      كه وقتي خواننده به   
  آورد؟ متن را به دست مي

در پاسخ به اين پرسش، ريفاتر هر خوانشِ مؤثري را نخست به دو سطحِ متفـاوت تفكيـك             
هاي خاص خود را      هر يك از اين سطوح ويژگي     . شناختي  سطحِ محاكاتي و سطحِ نشانه    : كند  مي

او معتقد است تنها با فرا رفتن از سطحِ محاكـاتي بـه سـطحِ    . طلبد اي را مي   خوانشِ ويژه  دارد و 
در ادامه، ويژگي هر يك از ايـن سـطوح و           . شود  شناختي امكانِ درك اصيل متن فراهم مي        نشانه

  .كنيم اسلوبِ گذر از سطحي به سطحِ ديگر را بررسي مي

  1سطحِ محاكاتي: خوانشِ آرويني-3-1-1
به همـين دليـل، زبـاني كـه در پـي            . نش آرويني، معناي ارجاعي زبان مد نظر است       در خوا 

نمايي اسـت متغيـر و متنـوع بـه نظـر       منعكس كردن واقعيت بيروني و وفاداري به اصلِ حقيقت    

___________________________________________________________________________ 
1. Heuristic  
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 خود، امري پيچيده است و به تبع، ارجاع بدان نيز دربردارنـدة ايـن قبيـل     ،رسد زيرا حقيقت    مي
بان در اين ساحت، براي اينكه بتواند به بهترين سطح از محاكات برسـد،              ز. شود  ها مي   پيچيدگي
كنـد كـه وجـوهِ متكثـري را      اي عمـل مـي   سازد و همچون آينة شكـسته  نگري را پيشه مي  جزئي
هاي متنوعي اسـتوار اسـت و بنـابراين           معنا در اين سطح، بر مرجع     «به تعبيرِ ريفاتر    . تاباند  بازمي

بـر ايـن   ) 88: 1983ريفاتر، (» يابد  آن با واقعيتِ بيروني استقرار مي   حقيقت متن از طريق تماسِ    
هـاي مـتن را در ارجـاع بـه      كنـد نـشانه   خوانش نخست كه در سطح محاكات عمل مي  «اساس،  
به همين دليل است كـه خـوانشِ        ). 85: 1384سلدن،  (» كند  ها تفسير مي    هاي بيروني آن    مصداق

نده متوجهِ توالي خطي معناست؛ معنـايي كـه ارجـاعي    آرويني رويكردي خطي دارد، يعني خوان     
خواننده در اين مرحله در برخورد با اثـر بـا           . 1يابد  است و در رجوع به جهانِ خارج استقرار مي        

تـوانشِ زبـاني و     . شـود   اتكا به توانشِ زباني خود به فهمِ معناي معمول و مرسومِ متن نايل مـي              
هاي موجود در متن را نيز به         دهد تا برخي از ناسازگاري     توانش ادبي وي به او اين امكان را مي        

  . درستي دريابد

  2شناختي سطحِ نشانه: نگر  خوانشِ واپس-3-1-2
خواننده، در اين سـطح،  . متن است» غيرارجاعي«اين خوانش اساساً متوجه برساختنِ داللت  

ر ارجـاع بـه يـك امـر     هر نشانة شعري را نه با ارجاع به جهانِ خارج يا واقعيتِ بيرونـي، كـه د    
گـوييم،    يابد؛ در واقع وقتي دربارة وجود يك امر واحد در ساختار شعر سـخن مـي                 واحد بازمي 

طـور كـه    اين ايـده همـان  . منظور اين است كه ساختار شعر محصول بسطِ يك ايدة واحد است  
همين ايده است . خواهيم ديد ممكن است يك جمله، يك اصطالح يا يك عبارت متداول باشد          

بـه هـر ترتيـب، خواننـده        . شـود   گيري وحدت معنايي يا عاطفي در شـعر مـي           كه موجب شكل  
آورد، و فهم خود را در  رود، آنچه را خوانده است به ياد مي         طور كه در طولِ متن پيش مي        همان

نگر درست زمـاني آغـاز    اما خوانش واپس . نمايد  كند، اصالح مي    پرتو آنچه اينك رمزگشايي مي    
ِ معمـولِ آن      يابد عناصرِ موجود در متن با واقعيتِ بيروني يا بازنمـايي            اننده درمي شود كه خو    مي
تـري   خواننده در مواجهه با موانع غيرِ دستوري ناگزير است سطح دوم و عالي «. خواني ندارد   هم

). 85: 1384سـلدن،   (» كنـد   هاي غير دستوري متن را تبيـين مـي          از معنا را آشكار سازد كه جنبه      
كننـد،   ممكن است در نگاه نخست موانعي در متن بيابد كه اصل معناداري را تهديد مي             خواننده  

___________________________________________________________________________ 
  .ندك ي استفاده مsignifianceشود از لفظِ  ين سطح مطرح ميه در اك ييفاتر در اطالق به معناير. 1

2. Retroactive  
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كننـد تـا از داللـتِ واحـدِ مـتن         اما همين موانع دستورگريز هستند كه خواننده را راهنمايي مـي          
شوند، سطحي كه خواننده      تر مي   يعني كليدي براي داللتمندي در سطحي عالي      «رمزگشايي كند؛   

  ).6: 1978ريفاتر، (» يابد اي پيچيده در  نهايت به مثابة بخشي از شبكهمانع را در آن
در نمودار زير كوشيده شده است سطح محاكاتي، سطحِ داللتمندي، خصايصِ هـر سـطح و        

  . نحوة گذر از سطحي به سطح ديگر با ذكر توضيحاتي ترسيم شود

  
مجـزا نـشان داده شـده       نگر بـه صـورتِ        تر شدن موضوع، آغازِ خوانشِ واپس       براي روشن «
  .»است

  ماتريس، مدل و نشانة شعري:  آفرينش اثر-3-1-3
شناختي به اين معناسـت كـه خواننـده تغييـر و تنـوعِ                گذر از سطح محاكاتي به سطحِ نشانه      

يابـد كـه مـتن حاصـلِ بـسط            دهـد و درمـي      حاكم بر متن را در نهايت به امري واحد تقليل مي          
ريفـاتر ايـن    .  اشكال متنوعي در متن پديـدار شـده اسـت          ساختارِ مفروض واحدي است كه به     

توان در يك كلمه، عبارت يا جمله خالصـه           ماتريس را مي  . نامد  ساختارِ مفروض را ماتريس مي    
تـوان گفـت كـه مـتن          سـان مـي     بـدين . كرد كه خود ممكن است در متن حاضر باشد يا نباشـد           

دِ عيني يك ماتريس بـه شـمار مـ             مـاتريس هـستة مـتن تلقـي        . رود  يمحصولِ بازنمايي يا تجس
همانند يك نشانة عصبي سركوب شده است كه اجازة بروز نيافتـه و             «شود و به تعبير ريفاتر        مي
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  ). 76همان، (» 1اي ديگر متجلي شده است به همين دليل در جايي از متن به شكلِ نشانه
عنايي را تشخيص   شناختي بايد شبكة م     خواننده براي گذر از سطح محاكاتي به سطحِ نشانه        «

اين شبكة معنايي ساختار مفروضِ     ). 331: 1383مكاريك،  (» دهد و آن را تحت كنترل در آورد       
  .توان باز يافت واحدي است و داللتمندي اصيلِ متن را با ارجاع بدان مي

 گرچـه ديگـر آن را بـه         -شناسي سـاختارگرا    ريفاتر تحت تأثير اصطالحاتِ برگرفته از زبان      
 معتقد است اين ماتريس به واسـطة گـشتارهايي          -پذيرد  يل در خوانش متن نمي    مثابة روشي اص  

ريفاتر در اين گشتارها به سطحي مياني نيـز قائـل اسـت    . يابد چون بسط يا واگرداني عينيت مي   
) 310: 1378تاديـه،  ( مـاتريس   »فعليت اولية «رود كه     كه الگويي مختصر از ماتريس به شمار مي       

، برخالف ماتريس، در متن حاضر است و متن حولِ محـور آن گـسترش               مدل. يا مدل نام دارد   
  . يابد مي

  

  نشانة شعري، هيپوگرام و ماتريس:  بازآفريني اثر-3-1-4
آن توسـطِ خواننـده هـر دو بـا           تفـسيرِ     و بـازآفريني اثر ادبي توسـطِ نويـسنده و        آفرينش  

فرينش اثر ادبي حاصل بسط اگر آ . كنند  سازوكاري مشابه، اما در جهت عكس يكديگر، عمل مي        
___________________________________________________________________________ 

ر ك در ف  يه و كند  كجاد  ين شائبه را ا   ين است ا  ك مم ياوكانفاتر با اصطالحات رو   يه ر يه توج كر است   كالزم به ذ  . 1
ـ  تقريه، صرفاً بـرا يا توجيل ين تمثياما ا. اوانه در خوانش متن است  ك روان يا  هي نظر يزير  يپ ار كب ذهـن بـه سـازِ   ي

 .ار رفته استكار شدنِ آن در متن به ك آشةس و نحويرد ماترك عمل
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هاي متنوعِ شعري به شمار برود، بـازآفريني و تفـسير آن حاصـل                يك ماتريس به صورت نشانه    
  . هاي شعري متغير به امري واحد، يعني ماتريس، است تقليلِ نشانه

هـاي ذاتـي سـاختارگرايي هرمنوتيـك محـسوب         رويكرد تقليلي در خوانش اثر، از ويژگـي       
» وحـدت «وجـوي     ده در رويارويي با تنوع و تكثر حاكم بر متن در جـست            يعني خوانن . شود  مي
خواننده از معناي ارجاعي يا بازنمودي بر گذرد و         «شود كه     اين وحدت زماني حاصل مي    . است

). 89: 1981كـالر،  (» هاي متعدد شعر نهفته است دريابد بخشي را كه در پسِ نشانه       عاملِ وحدت 
رو هـستيم،    روبه نشانة شعري- مدل-ماتريساثر ادبي با الگوي  به اين ترتيب، اگر در آفرينش       

يك كلمه يـا  «. آيد  در مي ماتريس- هيپوگرام-نشانة شعري در خوانشِ اثر اين الگو به صورت        
كند كه به يك گزارة كالمـي از پـيش بـوده ارجـاع         عبارت زماني به مثابة نشانه شعري عمل مي       

اين گزارة كالمي از پيش بـوده هيپـوگرام نـام           ). 310: 1378؛ تاديه،   23: 1978ريفاتر،  (» كند  مي
كوشـد   كنـد، مـي   يابد كه شعر در سطحِ محاكاتي درسـت عمـل نمـي    خواننده وقتي در مي . دارد

  . هاي موجود در متن را به يك هيپوگرام تقليل دهد برخي از نشانه
قطة آغازين تفسير نشانة شعري از طرفي محصول نهايي آفرينش ادبي و از طرفي به عنوان ن        

هـاي شـعري را بـه         بنابراين، خواننده در رويكـردِ تفـسيري بـه مـتن، نـشانه            . شود  محسوب مي 
هـا مـاتريس را    كوشد با تـشخيصِ مرجـعِ اصـيل هيپـوگرام     دهد و سپس مي هيپوگرام تقليل مي  

با اين حساب، اگر شاعر با اتخـاذِ يـك كلمـة واحـد و بـسط آن، مـتن شـعر را                       . بازسازي كند 
آفريند، خواننده نيز در تفسير خود از مـتن بـه نـوعي بـازآفريني، در جهـتِ عكـس، دسـت             مي
خواننده در برخورد با تنوع و تكثر حاكم بـر مـتن، شـعر را بـر اسـاس                   «به تعبير كالر،    . يازد  مي

البته، آفرينش دوبـارة    ). 9/108: 1981كالر،  (» كند  اصولي مفروض دوباره بازآفريني و تفسير مي      
ريفاتر مسيرِ بازآفريني اثـر     . بيني است   سطِ خواننده در خطوطِ مشخص و معيني قابل پيش        اثر تو 

كـشفِ  . دانـد    منـوط مـي     هاي شعري بـر يكـديگر و سـاختنِ هيپـوگرام            را به تأثيرِ متقابل نشانه    
شـعر  «طور كه  هيپوگرام، مانند يافتن راه حلي براي يك معما يا همچون يك بازي است و همان     

شود، تفسيرِ درست آن نيز از مسيري ممكن اسـت كـه بتـوان از                  ماتريس ايجاد مي   از بسطِ يك  
  ). 109همان، (» ها و در نهايت ماتريس را بازسازي كرد طريقِ آن نخست هيپوگرام

فهـم  . شايان ذكر است كه كشفِ ماتريس به معناي درك شعر يا فهم داللتمنـدي آن نيـست         
از خوانش محاكاتي به سوي كـشفِ هيپـوگرام و در          شعر، در حقيقت، در گرو حركت خواننده        

اصلِ اين تجربه اسـت كـه برسـازندة معنـاي        . شناختي شعر است    نهايت بازسازي وحدتِ نشانه   
مـاتريس، معنـاي شـعر    «: گويـد  كالر در ايـن بـاره مـي     . رود  شعر و تفسيرِ اصيل آن به شمار مي       



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 42

داللتمندي اثـر، امـا، چيـز    . ستنيست، بلكه كشفِ ماتريس به معناي وحدت بخشيدن به شعر ا      
  )101همان، (» ديگري است

   هيپوگرام-3-1-5
هـا را بـه يـك      كوشـد آن    هـاي شـعري، نخـست مـي         گفتيم كه خواننده در برخورد با نشانه      

 باشـد و    قـراردادي  يا   ذاتيهاي    هيپوگرام ممكن است برخاسته از تداعي     . هيپوگرام تقليل دهد  
  .هاي توصيفي قابل بازسازي است مهبنابراين با دو روش انباشت و منظو

   انباشت-3-1-5-1
ن يا واحد كمينة معنايي پديد آمده اسـت               واژهـاي   مـثالً تـك  «. هر كلمه از يك يا چند معناب

ن مكان          واژهاي بلنـد و كوتـاه     مندي و بعدمندي با تك      پهن و باريك از حيث دارا بودن دو معناب
ن واحـد           گاهي چ ). 290: 1383مكاريك،  (» شباهت دارند  ند واژه به خاطر دارا بودنِ يك معنـاب

ن   ... براي نمونه، الفاظي مانند دست، پا، چـشم و گـوش و           . شوند  گردِ هم جمع مي    داراي معنـاب
ن جمع شوند       هستند و مي  » عضوِ بدن «مشترك   گردهمـايي چنـد واژه كـه       . توانند گرد اين معناب

فراينـد انباشـت وقتـي اتفـاق     « در واقـع  .شـود  داراي معنابن مشتركي هستند انباشت ناميده مـي   
شود كه از طريقِ عنصر معنايي واحدي، كه بـه   افتد كه خواننده با مجموعه كلماتي مواجه مي        مي

بنابراين، ). 115: 1389بركت و افتخاري،   (» شوند  گوييم، به هم مربوط مي      آن معنابن مشترك مي   
يپوگرامي كه به وسيلة انباشت ايجـاد شـده         هاي نهفته در واژه را از طريقِ ه         نشانة شعري معنابن  

معنابن، البته، ممكن است در متن حاضر باشد يا نباشد، اما در هر صـورت،               . كند  است عيني مي  
  ).25: 1978ريفاتر، (» كند با آن معاني نهفته اشباع مي«هاي شعري حاضر در متن را  نشانه

  هاي توصيفي  منظومه-3-1-5-2
اي را بـسازند      توانند گردِ هم آيند و مجموعه       ، برخي از كلمات مي    اي مشابهِ انباشت    به شيوه 

تنها تفاوتِ منظومة توصيفي با انباشـت در ايـن اسـت كـه              . گوييم  كه بدان منظومة توصيفي مي    
اي مجازي دارند، يعني ممكن است بـرخالفِ   آحادِ لغوي يك منظومة توصيفي با يكديگر رابطه    

اي از كلمـات كنـار        واژگي موجب گردآمدن مجموعه     يا شمول اي مانند ترادف      انباشت كه رابطه  
. گيري هيپوگرام منجر شود     اي مانند استعاره به شكل      شود، در منظومة توصيفي رابطه      يكديگر مي 

شود كـه همگـي بـه مثابـة اقمـاري       اي از الفاظ را شامل مي منظومة توصيفي مجموعه «در واقع،   
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لفظِ هسته، لفظـي اسـت      . گردند   مي لفظِ خنثي يك   يا   مفهومِ خاص هستند كه حولِ محورِ يك      
ِ تمـامِ   شود كه مدلولِ آن دربردارنـدة مـدلول         كه نقشِ آن به مثابة هسته از اين حقيقت ناشي مي          

هاي توصيفي رابطة هسته     در منظومه «تر،    به بياني ساده  ). 39: 1983ريفاتر،  (» الفاظ اقماري است  
لـو،    نبي(» اي را گرد هم جمع كند       پايه  هم  ت مفاهيم نا  اي مجازي است و ممكن اس       و اقمار رابطه  

1390 :91.(  

   بيانِ غيرمستقيم-3-1-6
شـعر  «بـه بيـاني ديگـر،    . كنـد  شعر مفاهيم و موضوعات خود را به طور غيرمستقيم بيان مي          

نظرية شـعري ريفـاتر بـر       ). 1: 1978ريفاتر،  (» كند  گويد و چيز ديگري را افاده مي        چيزي را مي  
شود كـه   به زعمِ وي، خواننده گاهي در تعاملِ ديالكتيك با اثر متوجه مي           .استوار است اين اصل   

تـك    يعني، داللتمندي اثر حاصلِ جمعِ تك     . داللتمندي اثر چيزي فراتر از معناي خطي آن است        
مـستقيم و     هـاي غيـر     به بياني ديگر، داللتمندي اثر ادبـي بـه شـيوه          . معاني حاضر در متن نيست    

ريفـاتر بيـانِ   . هـاي متفـاوتي بـه دسـت آيـد      كند و ممكن اسـت بـا اسـلوب     ميغيرخطي عمل   
. جايي، كژديسي، و آفرينشِ معنـا       جابه: كند  غيرمستقيم را به طورِ كلي ذيلِ سه عنوان بررسي مي         

اند، اما همگي بازنمايي ادبي واقعيت يا محاكـات           گرچه اين سه به لحاظِ نحوة عملكرد متفاوت       
منظـور ريفـاتر از     . كننـد   تر موكول مي    سان فهمِ متن را به سطحي عالي        بدينكنند و     را تهديد مي  

يعني لفظـي بـه جـاي       . كند  نشانه از معنايي به معناي ديگر تغيير مي       «جايي زماني است كه       جابه
ريفـاتر،   (1»توان در استعاره و مجاز ديد جايي را مي ترين نمودِ جابه    برجسته. نشيند  لفظ ديگر مي  

رو  روبـه ) جـا  همـان (» معنايي ابهام، تناقض، يا بي«دهد كه با  ديسي زماني روي مي  كژ). 2: 1978
دهـي   فضاي متني به عنوانِ اصلي براي سـازمان      «افتد كه     آفرينش معنا نيز زماني اتفاق مي     . شويم

شناختي كه به خودي خود داراي معنـاي   در اين حالت، آن دسته از آحادِ زبان    . كند  معنا عمل مي  
نظـامِ  ). جـا  همـان (» شوند كه گويي يك نـشانة شـعري هـستند    تند طوري تفسير مي   خاصي نيس 

___________________________________________________________________________ 
ها صرفاً حاصلِ جانـشيني       گويد كه گويي آن     ربارة استعاره و مجاز سخن مي     اي د   ريفاترِ تحتِ تأثير ياكوبسن به گونه     . 1

بـاره وجـود دارد    دانيم كه در بالغت اسالمي بحث هاي عميقي در اين        مي. نشيني هستند   لفظي در محورِ جانشيني يا هم     
در . جـايي در معنـا   ابـه جايي در لفظ است يا ج  پردازند كه استعاره، براي مثال، حاصل جابه        كه همگي به اين پرسش مي     

بازتـابِ ايـن طـرزِ تلقـي نـزدِ      . انـد  بالغتِ غربي نيز امثالِ ويكو يا نيچه نگاهي متفاوت به موضوع استعاره اتخاذ كـرده    
هـاي اخيـر، ترنـر،        در نگـرش  . كنـد   او استعاره را نه در سطحِ لفظي كه در سطحِ جمله بررسي مي            . شود  ريكور ديده مي  

  . اند هاي متفاوتي از آن به دست داده اند و تبيين وع استعاره شناختي را پيش كشيدهموض... ليكاف، جانسون و 
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خواننـده آگـاه   . رونـد  هاي موجود در متن از اين قبيل بـه شـمار مـي            ها، تقارن   آرايي  قوافي، واج 
هـا   دهي واج  كنند، اما نحوة سامان     اي داللت نمي    ها به خودي خود به معناي ويژه        داند كه واج    مي

اي  است به تشديد يا تقويتِ برخي معاني، يا اساساً به آفرينشِ معاني بكر و تـازه          در متن ممكن    
  .بينجامد

لـبم از  /داران خـط و خـال تـو گـشت       چشمم از آينه  «براي مثال در بيتِ معروف حافظ       
، به تعدادِ پنج بار، در مصراع دوم گويي         »ب«تكرارِ صامتِ   ،  »ربايانِ بـر و دوشِ تو باد       بوسـه  

   ايـن  .  است نظرِ شاعر را كه همانا آرزوي بوسيدن معشوق است تشديد و تقويت كرده     معني مد
دولبي است، يعني با قرارگرفتن دو لـب  » ب«شود كه نحوة توليدِ صامتِ  اتفاق از آنجا ناشي مي 

كه تكرارِ واجِ مورد نظر، اگرچـه بـه           توان گفت با اين     به اين ترتيب، مي   . شود  روي هم توليد مي   
كند، اما نحوة توليدِ آن يادآورِ عملِ بوسـيدن و بـه ايـن                 به هيچ معنايي داللت نمي     خودي خود 

فـضاي  «چنين شكلي از آفرينش معنا، از سازوكارهاي       . 1ترتيب تشديد و تقويتِ اين معنا است      
دهـي شـوند    رود، يعني عناصرِ موجود در متن ممكن است به نحوي سـازمان   به شمار مي  » متني

  .ي را به طورِ غيرمستقيم منتقل كنند متفاوت كه معاني

  »در آستانه« كاربست نظرية ريفاتر در بازخواني شعر -4
در تحليـل ايـن   . از احمد شاملو در دفترِ شعري به همين نـام آمـده اسـت           » در آستانه «شعر  

تواند بـه   مند براي پيگيري بحث مي شعر، صرفاً بخش آغازينِ آن نقل شده است، خواننده عالقه       
  .عر رجوع كنداصلِ ش

  بايد اِستاد و فرود آمد
  دري كه كوبه ندارد، ِبر آستان

  توست و ِگاه آمده باشيد ربان به انتظار چرا كه اگر به
  گاه اگربي

  .آيد  ات پاسخي نمي به دركوفتن
  كوتاه است در،

  .پس آن به كه فروتن باشي
  )971: 1385شاملو، (

___________________________________________________________________________ 
 .  به دست داده استينكدك يعي استاد شفيرات شفاهيه نگارنده از تقرك است يبرداشت. 1
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  تيشناخ  گذر از سطح محاكاتي به سطحِ نشانه-4-1
در » در«خوانندة توانمند در خوانش آرويني، نخست متوجهِ حـضور قـاطع و آشـكار لفـظِ                 

دانيم در سـطحِ محاكـاتي لفـظ در ارجـاع بـه       طور كه مي  همان. شود  سطورِ آغازين اين شعر مي    
در نگاهِ نخـست،    » در«پس بديهي است كه لفظِ      . يابد  جهانِ خارج معناي حقيقي خود را باز مي       

هـايي   ويژگـي . كنـد   معمولي و متداولي است كه خواننده در جهانِ خارج تجربه مي        مانند هر درِ  
دو ويژگـي   . كنـد   برشمرده است آن را به سطحِ محاكاتي نزديك مي        » در«نيز كه شاعر براي اين      

بدون كوبه بـودن    : توان به صراحت در اين سطور بازيافت شامل اين دو است            اي كه مي    برجسته
خواننده در سطح محاكاتي، ممكن است نخست با اين پرسش مواجه شـود             . و كوتاهي آن  » در«

خـود، مـانعي     خـودي   بديهي است در اين سطح، نداشتنِ كوبه، به    . كوبه ندارد » در«كه چرا اين    
تـوان مـصاديقِ      شـود، زيـرا در جهـانِ خـارج بـه راحتـي مـي                در سطحِ محاكات محسوب نمي    

در واقع، در جهانِ امروزي درِ بـدونِ  . كدام كوبه ندارند هايي را بازيافت كه هيچ    شماري از در    بي
پس پرسش همچنان باقي است كه چه چيزي مانعِ خـوانش          . كوبه بسيار معمول و متداول است     

تـر منجـر      شـناختي در سـطحي عـالي        شود و چگونه اين موانع بـه خـوانشِ نـشانه            محاكاتي مي 
ن است زنگ يا آيفون داشته باشد، حتّـي         در سطحِ محاكاتي، دري كه كوبه ندارد ممك       . شوند  مي

توان از سنگ يـا چيـزي از ايـن دسـت بـراي در زدن و اعـالمِ حـضور         در غير اين صورت مي 
شود ايـن    اما آنچه باعث مي   . رسد  پس، دري كه كوبه ندارد چيزِ محالي به نظر نمي         . استفاده كرد 

  :است» زمان« تعبيرِ وابسته به شناختي فرا برود، اين دو از سطحِ محاكاتي به سطح نشانه» در«
   آمده باشيگاه بهاگر ) الف
  ]آمده باشي [گاه بياگر ) ب

دهد، مانعي محاكاتي به چـشم       ارائه مي » بي كوبه بودنِ در   «در تفسيري كه شعر براي توجيهِ       
تصور كنيد در جهـانِ  . شود اين در از مصداق حقيقي خود فاصله بگيرد       خورد كه موجب مي     مي

شـويم تـا      هاي متفـاوتي متوسـل مـي        رو شويم؛ به ابزار و روش       دري بدون كوبه روبه   بيروني با   
اما در وضعيتِ محاكاتي اين شعر دو وضعيت تـصور          . خانه را از حضور خود آگاه كنيم        صاحب

اين دو وضـعيتِ وابـستهِ بـه        . كنند  شده است كه هر دو نياز به كوبه يا هر ابزارِ ديگر را نفي مي              
گاه آمده باشـي، دربـان خـود در      اگر به : آمدن است » گاه  بي«آمدن يا   » گاه  به «زمان است و شامل   

گاه آمده باشي، حتي اگر به ابرام و اصرار در بكـوبي، پاسـخي نخـواهي                  انتظار توست و اگر بي    
را از سطحِ معمـولِ آن جـدا كـرده و بـه يـك نمـاد يـا        » در«درست اين تفاسير است كه      . شنيد

. كنـد   عمل مي » نشانة شعري «در اين اثر به مثابة      » در«به اين ترتيب، لفظِ     . كند  سمبول تبديل مي  
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كند كه خواننده آن را نه با ارجاع بـه جهـانِ خـارج، بلكـه در                   نشانة شعري زماني بروز پيدا مي     
رسد دري كـه اگـر بـه موقـع آمـده          با اين تحليل، به نظر مي     . ارجاع به يك امر واحد درك كند      

و است و اگر به موقـع نيامـده باشـي، هرچـه در بكـوبي، بـه تـو پاسـخي                      باشي، دربان منتظر ت   
پرسشِ ديگري  . كند  تواند يك درِ معمولي باشد كه در سطحِ ارجاعي عمل مي            نخواهند داد، نمي  

كه خواننده در سطحِ محاكاتي بايد بتواند پاسخي درخور براي آن فراهم كند اين است كه چـرا                  
 در نيز موضوع چندان غريبي نيست، يعني در ارجـاع بـه جهـان        كوتاه بودن . اين در كوتاه است   

هاي فراواني يافت كه درِ خانه نسبت به سطحِ كوچه يـا خيابـان در سـطحِ                   توان نمونه   خارج مي 
تـر    اي است كـه از حـد معمـول كوتـاه            تري قرار گرفته است يا اساساً معماري آن به گونه           پايين
 ايران همچنان متداول اسـت داليـلِ فرهنگـي خـاصِ            اين نوع معماري كه در روستاهاي     . است

آنچه اينجا اهميـت دارد ايـن اسـت كـه     . گنجد خود را داراست كه بررسي آن در اين مقال نمي      
كنـد؛ يعنـي خـوانشِ ارجـاعي آن امـري             در خوانشِ محاكاتي خللي وارد نمي     » در«كوتاه بودنِ   

تعبيرِ نهايي مـا از لفـظِ در، نيازمنـد    توان مدعي شد كه  پس چگونه مي. مقبول و پذيرفتني است   
دانيم كه در جهانِ خارج اگر در كوتاه باشد، شخص بـراي ورود بـه                 خوانشِ ديگري است؟ مي   

خـم كـردنِ سـر در محـورِ         . ساختمان بايد سرِ خود را خم كند تا بتواند به راحتي از آن بگذرد             
. كنـد   دارد و آن را تـداعي مـي     نـشيني   تـالزم و هـم    » زيـري   سـربه «تر    مشابهت با مفهومِ انتزاعي   

تواننـد   زيـري مـي   همگي همانندِ سربه... ساري، اردات، شرمساري و  ترتيب، فروتني، خاك   بدين
اما پرسش اينجاست كه اين كدام      . در شبكة تعابيري قرار بگيرند كه مستلزمِ خم كردنِ سر است          

 جهان واقع، آدمِ قدبلندي     آيا، در . شود  است كه فروتني شرطِ برگذشتن از آن محسوب مي        » در«
را »  بـودن در    كوتـاه «توان تصور كرد كه بسيار فروتن باشد؟ همين پرسش كافي است تا               را نمي 

يعني كوتاهي اين در، با ارجاع به جهانِ خارج يا واقعيت عينـي  . به يك نشانة شعري تبديل كند  
شناختي   است، در سطحِ نشانه   كه برگذشتن از آن نيازمند فروتني       » در«شود، بلكه اين      تفسير نمي 

در ادامـه   . پـذير اسـت     نگـر امكـان     به يك نماد تبديل شده و تفسيرِ آن در ساية خوانشِ واپـس            
  .دهيم وابسته است به دست مي» در«خواهيم ديد كه داللتمندي كلِ شعر به تعبيري كه از لفظِ 

  » در آستانه« ماتريسِ شعري -4-2
دهد كه ماتريسِ شعري آن قابل تحويـل بـه    نشان مي » در آستانه «شناختي شعر   بررسي نشانه 

اسـت و ايـن شـعر، همانـا، حاصـلِ بـسط و              » انتقال از جهاني به جهـاني ديگـر       «عبارتي مانند   
بـه همـين دليـل اسـت كـه شـعر بـه واسـطة تفكيـك          . شود گسترش اين ماتريس محسوب مي 
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بنـابراين خـوانش   .  استهاي اين ماتريس و بسط هر يك به صورت جداگانه تكامل يافته        مؤلفه
ها به ساختاري واحد ميـسر و مقـدور        ها و تقليلِ آن     و تفسيرِ آن نيز در پرتو شناسايي اين مؤلفه        

در آنچـه در پـي      . ساختاري كه بنا به تعريف ريفاتر، ماتريس يا چارچوبِ اصلي نام دارد           . است
يسِ مورد نظر است بـه  ها كه هر يك متوجهِ بخشي از ماتر      آيد، كوشش شده است اين مؤلفه       مي

به اين ترتيب، اگر بپذيريم كه ماتريس شعر بيانگر موضوع انتقال از            . صورت مجزا بررسي شود   
 سـروكار   جهـانِ ديگـر    و   جهانِ هـستي  ،  انتقالاين جهان به جهان ديگر است، با سه موضوعِ          

  .م داشتخواهي

  انتقال -4-2-1
، بـه مثابـة    »در«، يعني     گي با واژة هسته   شود كه هم    سطورِ آغازينِ شعر با تصاويري آغاز مي      

ن ارتباط دارند    بـراي آن برشـمرديم، از      1-2هايي كه در بخشِ       بنابه ويژگي » در«لفظِ  . يك معناب 
فهمِ داللتمنـدي   . سطحِ محاكاتي فراتر رفته است و به نمادي از انتقال يا گذار تبديل شده است              

تـوان بـه      از اين نماد و اَشكالِ بازنمـايي آن مـي         كلِ شعر، بنابراين، مبتني بر تفسيري است كه         -
  . دست داد
انباشـت از طريـقِ     ) الـف : يابنـد    مـي   ها به دو صورت كلي سامان       تر گفتيم كه هيپوگرام     پيش
ن انتقال به دو صورتِ انباشـت   در شعر حاضر نيز هيپوگرام  . هاي توصيفي   منظومه) ها و ب    معناب 

  .و منظومة توصيفي بسط يافته است

  »در« انباشت پيرامون لفظ -4-2-1-1
شود كـه همگـي    رو مي اي از الفاظ روبه دهد كه خواننده با مجموعه انباشت زماني روي مي   «

ن، بـا يكـديگر ارتبـاط مـي               يابنـد  به واسطة دارا بودنِ يك عنصرِ معنايي مشترك، به نـامِ معنـاب «
شـوند،   نِ لفـظِ هـسته جمـع مـي    به اين ترتيب، مجموعه كلماتي كه پيرامو    ).39: 1983ريفاتر،  (

در نهايـت   «اي مبتني بر ترادف دارند و         اي هستند كه عناصرِ آن با يكديگر رابطه         برسازندة شبكه 
  ).90: 1390لو،  نبي(» شوند اي واحد ختم مي به ايجادِ مجموعه

 هايي چون دربان، آستانه و كوبه، افعالي مانند فرود آمدن، در كـوفتن،  در انباشتِ حاضر اسم 
مجموعـة  ) در توصـيفِ در   (پاسخ نشنيدن و به اشارت خواندنِ دربـان، و صـفتي چـون كوتـاه                

ها يا اتفاقاتِ مـرتبط   جمع آورده است و خصايص، بخش» در«مرتبطي از الفاظ را پيرامون واژة       
به نمادي تبـديل شـده اسـت كـه در مجمـوع        » در«به اين ترتيب،    . با آن را توصيف كرده است     
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 -در شـكلِ انتزاعـي     -تـوان آن را     انتقال از اين جهان به جهاني ديگر است و مـي          بيانگرِ مرحلة   
  . بازتابِ گور دانست-در شكلِ انضمامي -بازتابِ مرگ يا

  

   منظومة توصيفي انتقال-4-2-1-2
شود، موضوعِ انتقال     تري فرا كشيده مي     از سطحِ محاكاتي به سطحِ عالي     » در«كه لفظِ     هنگامي

بـه همـين سـبب،      . يابـد   رود اهميت كانوني مي     به شمار مي  » در«لولِ حقيقي   كه در اين شعر مد    
در هيپوگرامِ . كند ايجاد مي» انتقال«اي توصيفي پيرامونِ لفظِ  شعر در ادامة روند آفرينش، منظومه   

 گرد  »انتقال«اي توصيفي بسط يافته است، الفاظي كه پيرامونِ لفظِ            حاضر، كه به صورتِ منظومه    
اند كه همگي بـه نـوعي بـا لفـظِ هـسته، يعنـي انتقـال، مـرتبط                     يانگرِ مضامين متعددي  اند ب   آمده
 ضـمنِ بيـان موضـوعِ    گـذرگاهِ ادوار ، آستانة ناگزير، آستانة اجبارهايي چون   تركيب. شوند  مي

انتقال از عالمي به عالمي ديگر، نه تنها به هميشگي بودن اين انتقال اشاره دارند، بلكه بر محتوم              
امكان مرگ در هر لحظه هـست و همـين          «به تعبير سارتر،    . كنند  رگِ انسان نيز تأكيد مي    بودن م 

از سـويي ديگـر،    )266: 1387ورنـو،  (» باعث شده كه هـست بـودن يـك مهلـتِ ممتـد باشـد        
 به نوعي بيانگرِ آن است كـه لفـظِ          »كوتاه است در  «، يا   »دري كه كوبه ندارد   «هايي چون     تعبير

كنـد، بلكـه       دارد، يعني در ارجاع به جهان واقع معناي خود را پيدا نمي            ماهيت غيرارجاعي » در«
از بيرون «تركيبِ فعلي . يابد  داللتمندي خود را باز مي   - موضوعِ انتقال  -در اشاره به امري واحد    

نيز از اقمارِ ديگر اين منظومه اسـت كـه بيـانگر جهـتِ حركـتِ انتقـال، يعنـي          » به درون آمدن  
ي به جهانِ آخرت استحركت از دنياي ماد .  
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زمـان    در آستانة ورود به جهان ديگر، يعني در برزخِ گذار ممكن است انسان بـه طـورِ هـم                  
باشـد و از  » غوغـاي آن سـوي در     «از سويي ممكن است درگيرِ      . درگير دو پرسشِ بنيادين شود    

رجـامِ  سويي ديگر غرقِ تأمل در فرصتي به نام زيستن شود، فرصـتي كـه بـه هـر ترتيـب بـه ف                      
به اين ترتيب، شعرِ در آستانه عالوه بر موضوعِ انتقال كـه شـرحِ آن               . خويش نزديك شده است   

گذشت، از طريقِ دو موضوع ديگر نيز بسط يافته است كه يكي متوجه زيستن در جهانِ هـستي         
  . سويي سروكار دارد است و دوديگر با جهاني آن

  جهانِ هستي -4-2-2
عبارتِ در آستانه كـه     . دين دربارة لحظة رويارويي با مرگ است      شعري نما » در آستانه «شعرِ  

در پيشاني شعر نقش بسته است شرحِ انساني است كه خود را، به هر دليلـي، در آسـتانة مـرگ                     
اگرچه اين آستانه، خود گذرگاهي است به جهاني ديگر و ممكن اسـت موجـب               . بازيافته است 

جهاني شود و ذهـنِ او را درگيـر مازهـا و رازهـا،               هاي آن   اضطراب يا هراس انسان از ناشناخته     
انگيز كند، اما قدم نهادن در اين آستانه، ممكـن اسـت بـه     هاي هراس   معماهاي رازناك و پرسش   

انـدازِ نقطـة      از چشم » فرصتِ زيستن را  «و  » به فراپشت بنگرد  «زمان موجب شود انسان       طور هم 
هايي بسط يافته است كه متوجه  تانه با هيپوگرام  به همين دليل، شعرِ در آس     . پايان بكاود و بررسد   

فرصتِ زيستن در اين جهان، جايگاه انسان در زنجيرة بزرگِ هستي، و مسئوليتِ انـساني او در                 
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  .عرصة هستي است

  »فرصتِ زيستن در جهانِ هستي« منظومة توصيفي -4-2-2-1
نهـد، بـه    مـي » نهدر آسـتا «اي كـه شـاعر پـاي     در لحظة رويارويي با مرگ، درست در لحظه    

جريانِ . كند  كند و در آن تأمل مي       را از اين منظر مرور مي     » جهان-در-بودن«نگرد و     فراپشت مي 
. اي توصيفي اسـت  شود كه برسازندة منظومه هستي، به همين دليل، خود به هيپوگرامي مبدل مي        

نگ تشبيه شده   در اين منظومة توصيفي هستي به سفري جانكاه و گذر از آن به گذر از داالني ت                
فرصتي كوتاه تلقـي شـده اسـت كـه ممكـن اسـت       » رخصتِ زيستن «جهان يا   -در-بودن. است

اندازِ جهان و دريافتنِ معناي آن را براي انـسان فـراهم كـرده باشـد يـا            اجازة نگريستن به چشم   
 انـدازي   اندازي است، چشم    مندي از چنين چشم     به بياني ديگر، زيستن مستلزمِ بهره     . نكرده باشد 

ام  دسـتان ِبـسته  «كه شعر آن را تبيين كرده است اما شاعر گاه از نبودِ آن گاليه كرده است، مانند        
زيستن را دست    «،  »انداز را به جان دربركشم      آزاد نبود تا هر چشم     بـسته    بـسته دهـان     در رخصت ِ

چـشمي حـصار     و منظر ِجهان را، تنها، از رخنـة تنـگ         «يا  » گذشتم، دست و دهان بسته گذشتيم     
هـاي سـفرِ زنـدگي، آن را      هـا و سـختي      اما در پايان، ضمن اعتراف به دشواري      . »ِشرارت ديديم 

فرصت كوتاه بود و سفر جانكاه بـود، امـا          «: داند كه هيچ چيز كم نداشته است        فرصتي يگانه مي  
  »!گزارم به جان منت پذيرم و حق. يگانه بود و هيچ كم نداشت
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  »تجسدِ وظيفه« انباشتِ -4-2-2-2
امـا  . هستي، به معناي اگزيستانسياليستي آن، امرِ محتومي است كه انسان ناگزير از آن اسـت             

). 325: 1383احمـدي،   (» انسان مجبـور اسـت كـه آزاد باشـد         «در عرصة همين هستي ناگزير،      
مسئوليتي كه انسان بـا انتخـابِ       . 1اي كه به تعبير برنارد شاو معادلِ مسئوليت انساني است           آزادي

اين . » شدن تجسدِ وظيفه است     انسان زاده «به اين ترتيب،    . دهد  اش معنا مي    خود و هستي  آن، به   
تشبيه شـده اسـت، در   » حملِ بارِ امانت« به 2 سورة احزاب72وظيفه كه در تعابيرِ ديني بنابر آية     

شود كـه وجـهِ تمـايز انـسان از سـاير موجـودات        تعبير اگزيستانسياليستي هر امري را شامل مي  
بخشد و فرصـتِ آزادي   به نحوي از انحاء انسان را معنا مي       هايي كه   يعني آن قبيل ويژگي   است؛  

شدن؛ توان شنفتن، ديـدن و    داشته  كشد، مانند توانايي دوست داشتن و دوست        او را به چالش مي    
هايي در انباشتِ واحـدي حـولِ محـورِ           چنين توصيف . گفتن يا توانِ اندوهگين و شادمان شدن      

 و موضوعِ وظيفه را به يكي از اركان اصلي شعر در فرصت هستي، يا به تعبيـرِ                   مدهوظيفه گرد آ  
  . تبديل كرده است) 30-25: 2014نك، هايدگر، (3بودن -جهان -هايدگر در

  
___________________________________________________________________________ 

1. Liberty means responsibility. That is why most men dread it.”  
George Bernard Shaw, Man and Superman.  

ا             . 2 ومـ انَ ظَلُ نَّه كَ سانُ إِ نْ ا الْإِ لَهم حا و نَ مِنْه شْفَقْ لْنَها وأَ مِ ح نْ ي نَ أَ يالِ َفأَبجِب رضِ والْ ماواتِ واْلأَ لَى السانَةَ ع ضْنَا اْلأَم نَّا عرَ إِ
ولًا هج  

3. Being- in-the-world 
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اي كه به هستي خويش آگاه است از ساير           در همين مرحله است كه انسان به عنوانِ هستنده        
در واقـع، در زنجيـرة بـزرگِ هـستي،     . شود متمايز مي ... چيزها اعم از جماد و نبات و حيوان و   

از ايـن مرتبـه     ) 728: 1378شـاملو،   (» شكلي است در ميـان اشـكال      «انساني كه به تعبير شاملو      
معنايي كه ناشـي از آگـاهي انـسان از هـستومندي خـويش اسـت و                 . يابد  گذرد و معنا مي     برمي

 كارستاني از اين دست ازتوان     « هند بود، چون  موجودات ديگر را توان رسيدن به اين مرتبه نخوا        
 پس در انباشتي ديگر، كه حولِ محـورِ زنجيـرة           .»درخت و پرنده و صخره و آبشار بيرون است        ِ

بزرگ هستي شكل گرفته است با انواع كائنات اعم از جماد، نبات، حيوان و پديدارهاي طبيعـي      
 به شكلي هنري بهـره بـرده اسـت و بـه       شعر در بسطِ نهايي خود از اين عناصر       . رو هستيم   روبه

  . طور همزمان جايگاه ويژة انسان را در اين نظام تبيين كرده است

  

  جهانِ ديگر -4-2-3
گذار از داالنِ تنگ زندگي و پاي نهادن در آستانة مرگ شاعر را به انديشيدن در سـاحتي وا       
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آن « از شـعر ايـن اسـت كـه     پرسش بنيادين اين بخش  . داند  دارد كه هيچ چيز دربارة آن نمي        مي
گذرد؟ در پاسخ به اين پرسش، شعر فنون متفاوتي را به كار بسته اسـت و در                   چه مي » سوي در 

هاي ضمني يـا صـريحي اسـت كـه در             واقع، فرمِ نهايي شعر، در اين بخش، حاصلِ بسطِ پاسخ         
ر، هـيچ  ، بـه زعـمِ شـاع   »آن سـوي در  «رازِ  . لحظة ديدار با مرگ از ذهن شاعر بر گذشته اسـت          

وارگي حاكم بـر جهـانِ        اين برداشت، يعني هيچ   . اي كه زادة توهم است و بس        نيست جز غلغله  
ديگر، از طريقِ فنوني چون بسطِ ماتريس در يك مدلِ عيني، فضاي متني، انباشـت، و دوقطبـي                  

دهد، آگاهانـه     خوانندة آگاه در تفسيري كه از اين بخش به دست مي          . شدن گسترش يافته است   
.برد خودآگاهانه، از اين امكانات بهره مييا نا

   ماتريس و مدلِ عيني آن-4-2-3-1
هـاي    توان در يك كلمه خالصه كرد، اما بازنمايي متني آن به صـورت نـشانه                ماتريس را مي  

: 1978ريفـاتر،  : نـك (شعري ممكن است همة يك شعر يا بخشِ اعظمي از آن را در بر بگيـرد         
 ثابت و نامتغيري است كـه هرگـز بـه تنهـايي عينيـت و تـشخص                  در واقع، ماتريس، تابعِ   ). 13
به همين دليل، موضـوعي     . رسد  يابد، بلكه از طريقِ متغيرها به منصة ظهور و برزو عيني مي             نمي

دل يا الگو پديدار شده اسـت               مانند عدم يا هيچ    وارگي در شعرِ حاضر، نخست به صورت يك م
هاي ملموس حركـت      اي انتزاعي به سوي نشانه      هو موجب شده است كه ماتريس از سمتِ نشان        

نخستين گام در اين حركت، پيدا شدن يك جمله يا عبارت است كه امـري انتزاعـي را بـه    . كند  
دهد كه ماتريسِ عدم يـا       نشان مي » در آستانه «بررسي شعر   . صورتي محسوس تبديل كرده است    

د شده است هيچ وارگي در اين عبارت متجس :  
  »طراني در نامتناهي ظلماتچكيدن قطرة ق«

اي از آن در نامتنـاهي    در اين عبارت، قطران نمادِ سـياهي اسـت و بنـابراين چكيـدنِ قطـره               
ارز با پيوستن سياهي ناچيزي به سياهي مطلق است، يعني پيوستن هيچِ كوچك بـه                 ظلمات، هم 

نِ انسان به عـالمِ     چنين تعبير نماديني معادلِ پيوست    . هيچ بزرگ و امحاي آن در نامتناهي ظلمات       
پس از مرگ است و همين تصورِ اگزيستانسياليستي است كه در سراسرِ اين بخش از شعر بسط             

  .يافته است

  »نبودِ جنبنده« انباشتِ -4-2-3-2
شود كه سراسر سياهي است و بس، آنچـه           رنگ به فضايي وارد مي      وقتي عنصري كامالً سياه   
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گونه است كه شعر حاضـر كـه در پـي گـسترش      اين. وارگي است و هيچ  » هيچ«آيد    به چشم مي  
اي  اين انديشه است، با توسل به فن انباشت هيپوگرامي خلق كرده كه دال بر نبودِ هـيچ جنبنـده               

هاي متافيزيكي، اعـم از      در اين انباشت، حضورِ تمامي شخصيت     . در جهانِ آن سوي مرگ است     
  .ت شده اسنفي» آن سوي در«شيطان و ارواح و فرشتگان، در 

  

   فضاي متني و دوقطبي شدن-4-2-3-3
توان  هاي متافيزيكي تا جايي است كه انعكاس صداي آن را مي     شدتِ نفي حضورِ شخصيت   

. بـه گـوشِ جـان شـنيد       » خورشيد  بي ِ هاي  كهكشان ِ خاموش ِ الرتا«در  » دريغ ِ آوار ِ چون هرَّست «
كند كه در يـك قطـبِ آن    د ميقطبي ايجا هاي خاموش فضايي دو   دريغ در كهكشان   ِ آوار ِ هرَّست

ايهامِ موجـود در  (صداي مهيبِ فرو ريختنِ آوار قرار دارد و در قطبِ ديگر خاموشي و سكوت        
صدايي كه از فرو ريختن آوار در اين فـضا ايجـاد          ). كند  لفظِ خاموش اين دو معنا را تقويت مي       

ا را در سـاختارِ شـعر   پژواك اين صد. شود، به سبب تقابلِ هرّست و خاموشي، در اوج است          مي
  :توان در جمالتي از اين قبيل بازجست نيز مي

  كاشكي كاشكي
  داوري داوري داوري  
  ...دركار دركار دركار دركار    



 55 شناختي ريفاتر در خوانش شعر كاربست الگوي نشانه

اي اسـت كـه موضـوعِ      گونـه  دهي اين جمـالت بـه   توان ديد كه نحوة سازمان   به وضوح مي  
كنـد كـه     بـه شـكلي عمـل مـي    يعني، فضاي متني. كند پژواك را به طورِ غيرمستقيم بازتوليد مي  

كه پژواك هرّسـت آوار در سـاختار جملـه       تا جايي   . كند  موضوع پژواك را تشديد و تقويتِ مي      
درست بـه شـيوة     . گويي همان صداست كه در اين جمله بازتابيده است        . نيز بازتاب يافته است   

ت به چـشم    مشابهي انعكاسِ صداي فروچكيدنِ قطره در اعماقِ ظلمات در جمالتي از اين دس            
  :خورد مي

  :فروچكيدن قطره قطراني است در نامتناهي ظلمات
  دريغا -  
  كاش كاش اي اي    
  قضاوتي قضاوتي قضاوتي      
  -!بود دركار دركار دركار مي        

شـاعر  . كننـد  تأكيد و تقويت مي» عدم«اين فضاهاي متني همگي نحوة تلقي شاعر را دربارة    
كه غلغلة آن سوي    «هاي صريحي مانند      ت را با عبارت   وقتي تصورات متداول دربارة جهان آخر     

 كـه آنجـا جنـبش    .مهمانان، كه آنجا تو را كسي به انتظار نيست    ِ توست نه انبوهي   ِ در زادة توهم  
هايي را كه از آن سـوي در         كشد و تمامي غلغله     به چالش مي  » ي در كار نيست     ا  شايد، اما جمنده  

كنـد، بازتـابِ غيرمـستقيم ايـن غلغلـه و آشـوب را                رسد، ناشي از توهم تلقي مـي        به گوش مي  
تنافي   مطلق ِ قانون  نه ملغمة بي  «توان در عبارتي مانند       مي در اين عبـارت، تكـرارِ      . دريافت» هاي م

هـا وجـود نـدارد، امـا       شود كه، در واقع، در سطحِ نشانه به بازتوليد معنايي منجر مي  » ق«صداي  
ســازي از آحــادِ  قِ توليــد معنــا بــه واســطة نــشانهگويــد از طريــ گونــه كــه ريفــاتر مــي همــان
تكـرارِ ايـن صـدا فـضايي متنـي          ). 4-1: 1978نك، ريفاتر،   (پذير است     شناختي امكان   غيرنشانه

دهندة آن است و به اين        كند و در واقع بازتاب      شود كه موضوعِ غلغله را تشديد مي        محسوب مي 
  . كند د ميترتيب، مجدداً بر نحوة تلقي شاعر دربارة عدم تأكي

  گيري  نتيجه-5
دهد كـه داللتمنـدي اثـر     بر اساسِ الگوي ريقاتر نشان مي » در آستانه «شناختي    خوانشِ نشانه 

اين شـعر، در حقيقـت، حاصـلِ بـسط ايـن            . وابسته به فهمِ ماتريس يا چارچوبِ كلي آن است        
ـ    ساختارِ واحد در سراسرِ شعر است و نشانه        ه ايـن سـاختار   هاي شعري حاضر در اثر با ارجاع ب

با موضوعِ انتقال از جهـان هـستي        » در آستانه «ماتريسِ مفروضِ   . يابند  داللتمندي خود را باز مي    
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به همين دليل، اين موضوع به صورت سه مؤلفـة مـستقل، شـاملِ           . به جهاني ديگر سروكار دارد    
م، متوجـه   هـا، هركـدا     اين مؤلفـه  . انتقال، جهان هستي و جهانِ ديگر، در شعر پديدار شده است          

دل به          بخشي از ماتريس است و با اسلوب       هايي مانند انباشت، منظومة توصيفي، فضاي متني و م
هـاي شـعري گرچـه در ظـاهر      بنابراين، نـشانه . اند  و در نهايت شكلِ عيني يافته       فعليت در آمده  

وانشِ شـعر   خ. روند  اند، اما در حقيقت متغيرهايي از يك تابعِ ثابت به شمار مي             متنوع و متفاوت  
 از -به تعبيـر ريفـاتر  -آورد كه خوانندة توانمند  در ساية چنين رويكردي اين امكان را فراهم مي   

اين حركت مستلزمِ آن است كه خواننـده از         . شناختي حركت كند    سطحِ محاكاتي به سطح نشانه    
ق به سطحِ   انداز، متعل   معني، از اين چشم   .  نظر كند  داللتمندي چشم بپوشد و به      معنيمواجهه با   

محاكات است و شاملِ توالي خطي معني و ماهيت ارجاعي الفاظ است، اما داللتمندي به معناي              
داللتمندي، از اين لحاظ، با سوية غيرارجاعي . موردِ نظر ما بيانگرِ فهمِ اثر در ساية وحدت است      

 بـه   يـافتن   نگر اسـت، خوانـشي كـه در پـي دسـت             الفاظ سروكار دارد و مستلزم خوانشِ واپس      
 . وحدت و كشفِ ساختارِ واحد اثر است
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