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چکیده

ادبیات میکوشند از منظری متفاوت و ّ
امروزه هریک از قلمروهای مختلف نظری و پژوهشی ّ
البته نظاممند ،آثار ادبی
را تحلیل کنند .تدوین چارچوب نظری ،تحلیلهای روشمند ،ارائۀ نتایجی ّ
مدون و پرهیز از آراء ذوقمبنا ،اساس
بسیاری از تحقیقات ادبی روزگار کنونی است؛ یکی از این قلمروها ،نشانهشناسی است .نظام پیوند داللتی در
ّ
دال و مدلول ،محمل درخور ّ
ّ
توجهی برای نشانهشناسان بوده است که از زوایای مختلفی به
ادبیات یا همان ربط میان
متون ادبی ورود کنند .از جمله کسانی که اعتقاد داشت باید از داللتهای ظاهری شعر گذشت و به سطح دیگری از
ّ
(خاص) و متن ،بر شمردن فرآیندهای سهگانه در زبان شعر،
داللت رسید ،ریفاتر است .وی با تمرکز بر خواننده
تبیین سطح ظاهری و سطح پسکنشانه ،هپیوگرام و ماتریس ،تالش کرد کارایی چارچوب نظاممند ّ
نظریۀ خویش را
نشان دهد و از این راه ،چگونگی انتقال مدلولهای متن را برای خوانندگان ،بهخصوص خوانندگانی که به تعبیر او از
توانش ادبی برخوردار نیستند ،تبیین کند .در این پژوهش ،نینامۀ مولوی و مثنوی فصل وصل قیصر امینپور را که به
موضوع «وصال» پرداختهاند ،بر اساس ّ
نظریۀ ریفاتر تحلیل و مقایسه کرده و با ترسیم منظومههای توصیفی،
هیپوگرام و ماتریس آنها ،نشان دادهایم این دو متن بهرغم داشتن کمینهمحتوای واحد ،یعنی وصال ،دو دیدگاه متقابل
را بیان کردهاند .منظومههای توصیفی فصل وصل اگرچه از نظر تعداد کمترندّ ،اما از ّ
تنوع بیشتری برخوردارند؛ همچنین
هیپوگرامهای این سروده گستردهترند .عالوه بر آن ،واژگان غیر دستوری و نوواژگان نیز در سرودۀ امینپور در مقایسه با
نینامه بسیار چشمگیرتر است.
واژههای کلیدی :فصل وصل،نینامه ،نشانهشناسی ،ریفاتر ،مولوی ،قیصر امینپور.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a-rezaei@qom.ac.ir
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 .1مقدمه
حوزههای مختلف دانشهای ادبی و زبانی هریک میکوشند به شیوهای نظاممند دریچهای نو از
متن به روی مخاطب بگشایند و جلوهای از آن نمایان سازند .نشانه همانطور که از نامش
پیداست ،نشاندهندۀ چیزی است که این چیز غیر از خود آن است یا بنا بر تعریف امبرتواکو
( )Umberto Ecoنشانه تمامی آن چیزهایی است که بر پایۀ قراردادی اجتماعی و از پیش نهاده ،چیزی
را به جای چیزی دیگر ّ
معرفی میکنند (به نقل از احمدی  ،2ص  .)32سوسور نشانهشناسی را بهمثابۀ
علمی تعریف کرده است که به بررسی زندگی نشانهها در دل زندگی اجتماعی میپردازد (به نقل از

حقیقی ،ص  .)275جدا از چگونگی تعاریف ،مهم این است که نشانهها با تار و پود زندگی ما پیوند
خوردهاند؛ به دیگر سخن ،نشانهها در همۀ علوم ،رسوم ،آیینها ،ورزش ،آشپزی ،معماری و ...
وجود دارند و فرد بدون شناخت آنها سرگردان است ،و شاید قادر به ادامۀ زندگی اجتماعی نباشد.
گویا همین گستردگی حوزۀ نشانهشناسی ،موجب شده است دیدگاههای گوناگونی در این عرصه
مجال بروز یابند؛ از جمله حوزههایی که از روزگار نخستین مورد ّ
توجه نشانهشناسان بوده است،
عام و شعر در معنای ّ
ادبیات در معنای ّ
ّ
خاص بوده است .به نظر میرسد داللتها یا بهعبارتی
ّ
دال و مدلول در متون ادبیّ ،
توجه نشانهشناسان را به خود جلب کرده و آنان را برای کشف
رابطۀ
چگونگی داللت در این متون برانگیخته است .این امر موجب ظهور دیدگاههای م ّ
تنوعی در عرصۀ
مطالعات ادبی شده است؛ به تعبیری دیگر ،کارکرد نشانهشناسی ّ
ادبیات ،کشف قراردادهای تولید
معناست (کالر ،ص  .)85نشانهشناس ادبی در پی آن است تا معانی ضمنی ،التزامی ،ابهامات ،و …
متن را با ّ
توجه به ساختار آن کشف کند و چگونگی این فرآیند را به دیگران بنمایاند.
یکی از کسانی که پژوهشهای نشانهشناسیک وی بر ّ
ادبیات و شعر تمرکز یافته است ،مایکل

ریفاتر ( )Riffaterre Michaelاست .ریفاتر با تأکید بر دو عنصر متن و خواننده ،طرح فرآیندهای
سهگانه در خوانش متون ادبی؛ یعنی جابهجایی ،قلب و تحریف و آفرینش معنا ،خوانش اکتشافی،
پسکنشانه ،تمایز میان معنا و داللت و  ،...چارچوب منتظمی را برای درک الیههای متون ارائه
کرده است ،به نظر میرسد کاربست این دیدگاه میتواند مدلولهای متون ادبی را آشکارتر و شیوۀ
انتقال آنها را به خوانندهای که به قول او از توانش ادبی برخودار نیست ،آسان کند.

بر این مبنا ،در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به سیر نشانهشناسی و ّ
معرفی دیدگاههای

ریفاتر ،به مقایسه و تحلیل «نینامه»ی مولوی و «فصل وصل» قیصر امینپور براساس دیدگاههای
نشانهشناسیک ریفاتر پرداختهایم .با بهکارگیری دیدگاههایی از این دست و تحلیل داللتهای متون
مذکور بر مبنای آنها ،ترسیم منظومههای توصیفی ،هیپوگرامها و ماتریسهای دو متن ،میتوان
گفت بهرغم اینکه هر دو شاعر به کمینهمحتوای واحدی به نام «وصال» پرداختهاند ،لیکن دو نظر
متقابل را در این باره مطرح میکنند :سرودۀ مولوی شکایت از فراق ،جستوجو برای یافتن همراه
و سرانجام ،ناامیدی است؛ در حالی که امینپور با یادآوری خاطرات خوب گذشته ،میکوشد به

ادب فارسی ،سال  ،11شمار  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمار پیاپی 75/28

ّ
وصال برسد و سرانجام ،چنین چیزی محقق میشود؛ به دیگر سخن ،خوانش پسکنشانه در این
دو متن الیههای منسجمی را نشان میدهد که با خوانش اکتشافی چنین انسجامی حاصل
نمیشود.

از جمله پژوهشهایی که در کاربست ّ
نظریۀ ریفاتر در ّ
ادبیات فارسی انجام شده است،

میتوان به این موارد اشاره کرد« :نقد شعر

آی آدمها

سرودۀ نیمایوشیج از منظر نشانهشناسی»

( )۱387و «نشانهشناسی شعر :نقد نشانهشناختی شعر زمستان» ( )۱388از حسین پاینده،
«نشانهشناسی شعر :کاربست ّ
نظریۀ مایکل ریفاتر بر شعر ای مرز پرگهر فروغ فرخزاد» ( )۱38۴از
بهزاد برکت و طیبه افتخاری« ،بررسی الگوی نشانهشناختی پیرس در زبان عرفانی موالنا» ()۱388

از س ّیدعلی میرباقری فرد و زهره نجفی« ،تأویل نشانهشناختی ساختارگرای شعر زمستان» ( )1389از
ّ
علیرضا انوشیروانی« ،نشانهشناسی هیپوگرام مفهومی شهادت در شعر دفاع مقدس» ( )۱38۹از
پوران (صدیقه) علیپور« ،نشانهشناسی شعر الفبای درد سرودۀ قیصر امینپور» ( )۱38۹از سهیال
فرهنگی و ّ
محمدکاظم یوسفپور« ،نقد و تحلیل ساختاری و نشانهشناسی داستانهای عاشقانه»
( )۱3۹۱از احمد تمیمداری و سمانه ّعباسی« ،تحلیل رمان سالمرگی بر اساس ّ
نظریۀ نشانهشناسی
ّ
بینامتنی مایکل ریفاتر» ( )۱3۹7از عبدالله حسنزاده و فاطمه زمانی« ،تحلیل نشانهشناسی
ّ
معشوق در شعر شاملو بر اساس نظریۀ مایکل ریفاتر مطالعۀ موردی :شعر سرود آن کس که از کوچه به

خانه بازمیگردد» ( )۱3۹8از ّ
سمیه ذاکری و همکاران.

چنانکه مالحظه میشود بهرغم اینکه پژوهشهای مذکور در حوزۀ نشانهشناسی آثار ادبی
هستند ،هیچیک از آنها دربارۀ موضوع حاضر انجام نشده و جنبۀ مقایسهای ندارند؛ از اینرو،
پژوهش حاضر که دو سروده را با فاصلۀ زمانی حدودا هفتصد سال از منظر نشانهشناسی مقایسه
کرده است ،میتواند جنبهای تازه از کاربرد نشانهشناسی را نشان دهد.
 .2نشانهشناسان و نشانهشناسی
نشانهشناسی به معنای شیوۀ بررسی پدیدارها ،پیشینهای بس طوالنی دارد و سابقۀ تاریخی آن به
آرای منطقی و فلسفی یونان و هند باستان میرسد؛ لیکن نشانهشناسی ( )citeimeSبه معنای
امروزی در ّ
ادبیات از درسهای زبانشناسی سوسور نشئت گرفته است .وی نشانهشناسی را رابطۀ
ّ
دال و مدلول میدانست؛ رابطهای که از نظر او بر مبنای قرارداد شکل میگیرد .بعد از سوسور،
پیرس به ّ
اهم ّیت نشانهشناسی پیبرد؛ ّاما او برخالف سوسور ،مدلول را دارای معانی بینهایتی
میدانست که با قراردادها محدود نمیشدند .نشانهشناسی از نظر او مفهومی پیچیدهتر داشت که
از آن به مورد تأویلی یاد میکرد؛ به عبارتی ،در نظر او هر مدلولی دارای مفهوم و تأویل است ،آن
تأویل نیز دارای تأویلی دیگر؛ به همین ترتیب ،مدلولها مسلسلوار به یکدیگر وابسته و دارای
موضوع و تأویلاند ،بهویژه در ّ
ادبیات که زبان از رابطۀ طبیعی خود خارج میشود و به ابهام
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میگراید .پیرس سهگونه نشانه را از یکدیگر متمایز کرد .۱ :شمایل :میان نشانه و مفهوم آن شباهت
ّ
ذاتی است؛  .2نمایه :میان نشانه و مدلول آن رابطۀ طبیعی یا علت و معلولی است ،مثل دود که بر
ّ
وجود آتش داللت میکند؛  .3نماد :رابطۀ بین نشانه و مدلول آن قراردادی است و معموال متکی
بر سنن اجتماعی است؛ مانند برداشتن کاله از سر که نشانۀ احترام است (احمدی  ،۱ص  .)28-22با
ّ
توجه به همین جنبۀ نشانهشناسی است که مردمشناسان و جامعهشناسان نیز همچون زبانشناسان،
به دنبال کشف قواعد حاکم بر آن نظامهای ضمنی و نهفتهای هستند که ایجاد ارتباط و درک رفتار
را میان مردم یک جامعه ممکن میسازد .به نظر میرسد نشانهشناسی مفهومی بسیار گسترده است
و در این صورت ،نشانهشناسی به دانشی بسیار گسترده بدل میشود که کموبیش همۀ رشتههای
علوم انسانی و علوم اجتماعی را دربرمیگیرد .در همین جاست که نخستین اعتراض علیه این
برداشت از نشانهشناسی مطرح میشود؛ و آن هم این است که در حوزههای متفاوتی چون
موسیقی ،معماری ،آداب و رسوم و  ،...پدیدههای داللتگر یک جور نیستند و اگر هم پدیدهها و
رفتارها همه نشانه باشند ،نشانههاییاند که همه از یک نوع نیستند (سجودی ،ص  .)۴3-۴2به هر
روی ،پژوهشگران دیگری مانند چالرز ویلیام موریس و امبرتواکو در زمینۀ مدلول و تأویل مخاطب
با پیرس هم عقیده بودند .به باور موریس نشانه به این دلیل که به وسیلۀ تأویلکننده ،نشانۀ چیز
دیگری دانسته میشود ،نشانه است؛ لذا نشانهشناسی امر ثابتی نیست و به همین دلیل ،ممکن
است یک نشانه برای کس دیگر نشانه نباشد (شمیسا ،ص  .)236موریس سه جنبۀ متفاوت
نشانهشناسی را از هم جدا میکند :سویۀ معناشناسیک ،نحوی و پراگماتیک .رودلف کارناپ
همراه با تقسیمبندی پیرس سه شکل کاربردی جدید را مطرح میکند که در واقع همان بیان
ّ
روشنتر جنبههای متفاوت نشانهشناسی موریس است؛ اگر ّ
توجه به گوینده یا به معنایی کلیتر ،به
«فاعل زبان» باشد ،با جنبۀ پراگماتیک رویاروییم؛ اگر ّ
توجه را از گوینده برگیریم و به مناسبت بیان
و معنا ّدقت کنیم ،با جنبۀ معناشناسیک روبهروییم؛ سرانجام اگر از این هر دو بگذریم و ّ
توجه خود
را صرفا به سوی اشکال بیان جهت دهیم ،با جنبۀ نحوی مواجهایم که کارناپ این مورد آخر را
«سویۀ منطقی» نامیده است (احمدی  ،2ص .)3۱ :یکی دیگر از نشانهشناسان معاصر گیرو ()Giro

ادبیات تمایز قائل میشود و از رمزگان ّ
است؛ وی میان نشانههای زبان و ّ
ادبیات با عنوان رمزگان
زیباییشناسی یاد میکند (شمیسا ،ص  .)233-232اندیشمندان بسیاری چون یاکوبسن (،)nosaokaJ
اشتراوس ( ،)ssuorkkتودورف (،)TavauadoTژنت ( )GnJnssn.Gو  ...در حوزۀ نشانهشناسی و سخن
ادبی ّفع ّ
الیت داشتند که در میان آنان نقش روالن بارت از دیگران پررنگتر بوده است .از نظر

بارت ،نظامهای نشانهای بسیاری در جهان وجود داردّ .
ادبیات نیز یکی از این نظامهای نشانهای به
شمار میرود.
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به تعبیر بارت متون ادبی ،نظامی از نشانههای ثانوی هستند؛ به این معنی که نظام نشانهشناسی
نخستین را که زبان متعارف باشد ،به سطح باالتری از قراردادها و رمزگان ارتقا میدهند (شمیسا ،ص
.)2۴5

این تقسیمبندی ،نشانهشناسی ادبی را در سطحی متمایز قرار میدهد؛ این سطح به همان
کارکرد تأویلی موریس ،رمزگان زیباییشناسیک گیرو و سویۀ معناشناسیک کارناپ نزدیک است.
بارت سطح نشانهشناسی ادبی را در بعدی از فرآیند سطح دوم میداند .او میکوشد معانی ضمنی
را از پس نشانهها یا داللتهای صریح آشکار کند؛ به همین دلیل است که نشانهشناسی بارت
منحصربهفرد و نگاهی ویژه به نشانهها و زبانهاست .این روش بیش از آنکه علمی باشد،
دربردارندۀ ّ
نظریههای منتقدانۀ شخصی است؛ در چنین روشی مدلول آزاد است تا آنگونه که
ّ
میخواهد دال خود را انتخاب کند .چنین دیدگاهی یکی از اصول اساسی دستیابی به معنا را که
ّ
ارتباط تنگاتنگ و دو جانبۀ دال و مدلول است ،عبث جلوه میدهد (شعیری ،ص  .)۱3-۱2میتوان
گفت دیدگاه ریفاتر که بدان خواهیم پرداخت ،در پیداکردن معنا در فرآیند پسکنشانه ،به دیدگاه
بارت نزدیک است ،لیکن برخالف دیدگاه بارت ،نظامی غیرشخصیّ ،
مدون و داللتمندتر است.
 .3نشانهشناسی بر مبنای نظریۀ ریفاتر
نظریهپرداز فرانسویتبار آمریکایی ،در آغاز به ساختارگرایی ّ
مایکل ریفاتر (ّ ،)2006-1924
توجه
نشان داد .شاید به دلیل همین پیشینه باشد که ّ
نظریۀ او نیز در نشانهشناسی ،ریشه در ساختارگرایی
دارد .در دیدگاه ریفاتر ،مانند بارت و سایر نظریهپردازان ،نشانهشناسی ،ارتقاء سطح ظاهری کالم
به سطح باالتری از قراردادها و رمزگان است؛ به دیگرسخن ،وی نیز دو سطح برای سخن در نظر
میگیرد و بیشتر بر سطح دوم تکیه میکند .او پیشرفت سطح دوم را بررسی میکند تا نشان دهد
چگونه دالهای ظاهری نخستین ،بهویژه در زبان شعر (ادبی) ،به مدلولهای واال ارتقا مییابند و
تأویلپذیر میشوند .ارتقاء کالم به مدلولهای عالی ،موجب تأویل کالم از طرفی و ابهام آن از
طرف دیگر میشود .ریفاتر در مقالۀ «معناشناسی متن» ،همچون یاکوبسن ،تمایز زبان شعر از
زبان زندگی را در ابهام معنایی شعر یافت .به اعتقاد او گزینش واحدهای معنایی در هر شعر،
اساس داللت را از میان میبرد و این کنش ،بیشک سازندۀ نظام داللت چند معنایی است؛ به این
اعتبار ،شعر گذر از یک معنا به معناهای بیشمار است (احمدی  ،2ص  .)88بدین ترتیب ،از دیدگاه
او شعر معنای خود را صریحا نمیگوید ،بلکه مخاطب باید بتواند از راه بررسی نشانهها و
داللتهای موجود در متن به آن برسد .از نظر او الزمۀ بیان ساختار معنایی شعر ،شناخت
سهفرآیندی است که زبان غیر مستقیم شعر را از زبان غیر شعری متمایز میکند؛ یعنی فرآیندهای
جابهجایی ،قلب و تحریف و آفرینش معنا .فرآیندهای سهگانهای که ریفاتر برمیشمرد ،مستلزم
ّ
کاربرد صنایع ادبی و فنون بالغی است (پاینده  ،1ص  .)۹7ریفاتر به اطالعات زندگینامهای و ّنیت
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شاعر وقعی نمینهد و از چهار عامل متن ،بافت متن ،تولیدکننده و دریافتکنندۀ متن ،تنها به دو
ّ
عامل «متن» و «خواننده» ّ
توجه میکند .به اعتقاد او نشانهشناسی با اتکا به همین دو عامل
میتواند وارد فرآیند تحلیل شود .از این دو عامل نیز ،نظر بیشتر او بر «خوانندۀ برخوردار از توانش
ادبی» ( )natensnJ yrsnuouLاست (همان ،ص )25-2۴؛ زیرا تنها چنین خوانندهای قادر است به
نشانههای متن که شاعر ،آگاهانه یا ناآگاهانه به کار برده است ،راه یابد.
 .4خوانش ظاهری یا اکتشافی و درونی یا پسکنشانه
ریفاتر ّ
نظریۀ خود را در کتاب نشانهشناسی شعر در 1978م گسترش داد .در این اثر برای خوانش
شعر دو راه ارائه کرد؛ طبق راهکار او ،خوانش شعر در دو سطح ظاهری یا اکتشافی ( )Heuristicو
ّ
درونی یا پسکنشانه ( )Retroactiveاتفاق میافتد.
سطح اکتشافی ،نخستین مرحلۀ رمزگشایی از شعر است .در این خوانش ،خواننده با ّ
توجه به
واژگان زبانی خود برای هر دال ،یک مدلول میآورد که مطابق با دنیای واقعی است و بر این
اساس ،به درک معنای ظاهری شعر میرسد؛ بنابراین ،معنا بر مبنای دیدگاه ریفاتر دریافتی است
برآمده از شعر و نه حاصل فهم تأویلی خواننده از آن .در فرآیند چنین خوانشی ،متن شعر از باال به
پایین مطابق دستور زبان و واقع شکل میگیرد؛ ّاما در سطح درونی ،دیگر از انطباق مدلول با
جهان واقعی خبری نیست و اصال معنای ظاهری شعر مورد نظر نیست .این خوانش برعکس
خوانش نخست ،از پایین به باالست .ریفاتر میان این دو خوانش یا به عبارتی ،میان معنا و

داللت

تفاوت گذاشته است؛ زیرا داللت را مانع از ارائۀ مستقیم معنا میداند:
من این وحدت صوری و مضمونی را که در برگیرندۀ همۀ شاخصههای پرهیز از ارائۀ معنای مستقیم
است« ،داللت» مینامم (.)Riffaterre, P 2

از اینرو ،وی کار منتقد را کنکاش و یافتن داللت میداند ،نه معنا؛ زیرا طبق چنین دیدگاهی
خوانندگان عادی و هر آن کس که به زبان مورد نظر آگاه باشد ،معنا را (هر چند به صورت نامفهوم)

درمییابد؛ ّاما تنها کسی قادر است به خوانش پسکنشانه یا داللتها ،یا به عبارتی خوانش عمیق
شعر برسد و ابهامات معنایی را پاسخ دهد که خواننده یا مخاطبی برخوردار از توانش ادبی باشد.
مقصود از توانایی ادبی ،آشنایی خواننده با نظامهای توصیفی ،مضامین ،اسطورههای جامعه و از
همه مهمتر ،آشنایی با سایر متون است ()Ibid, p 5؛ چنانکه سلدن ( )sndvnJنیز بر این موضوع
صحه گذارده و معتقد است:

هرچند که درک معنای یک شعر به توانایی زبانی نیاز دارد؛ ّاما برای تفسیر جنبههای فرامتنی که خارج
ّ
موجودیت دارند ،باید از «توان ادبی»نیز برخوردار بود (سلدن ،ص .)23۹
از قواعد ظاهری سخن

بر این اساس ،خوانندۀ دارای توانش ادبی ،عناصر غیر دستوری متن را تشخیص میدهد.
دستورگریزی ،فرار از دستور زبان متعارف است؛ ّاما نه به این معنا که منظور از دستور ،گرامر زبان
باشد ،بلکه با ّ
توجه به ّ
نظریۀ ریفاتر ،آوردن کلمات و عباراتی است که هر مخاطبی نمیتواند ربط
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ّ
بین آنها و ّ
واقعیت را دریابد ،جز همان عدهای که دارای توانش ادبی هستند و توانایی تأویل
کلمات یا دالها را دارند؛ به عبارتی« ،عناصر غیر دستوری همچون موانعی بر سر راه خواننده قرار
میگیرند و فهم آن را با دشواری روبهرو میکنند» ( .)Riffaterre, P 6از دیدگاه ریفاتر ،در قرائت دوم
و پسکنشانه که آن را «پسنگر و تأویلی» نیز میخواند ،پس از بررسی عناصر غیر دستوری ،دو
فرآیندی که نظامهای داللت در شعر را به وجود میآورند ،عبارتاند از :انباشت ( )Accumulationو
منظومۀ توصیفی ()Descriptive System؛ انباشت در ّ
نظریۀ ریفاتر وقتی صورت میگیرد که مخاطب با
مجموعه واژگانی روبهرو میشود که بهوسیلۀ واژۀ مشترکی که به آن «معنابن»()Sememe

میگوییم؛ به هم مرتبط میشوند .معنابن واژهای کانونی است که با ّ
توجه به تناسب و ارتباطهای
دیگر ،زیرمجموعههایی دارد؛ مثال پرنده ،معنابن مشترک گنجشک ،کبوتر و طوطی است .باید
گفت[« :انباشتها] صرف نظر از معنای اصلیشان در زبان معمولی ،مترادف یکدیگر میشوند»
طی متن ،انباشت یا انباشتها را با ّ
(پاینده  ،2ص  .)۱7۱بدینسان خواننده در ّ
توجه به معنای
کلماتّ ،اما صرف نظر از معنای اصلی آنها درمییابد؛ زیرا قرائت دوم ،پسنگر و تأویلی است ،و
از این طریق ،معناهایی که بیشترین ارتباط و درگیری را دارند ،محفوظ میمانند و در انتقال نشانۀ
ّ
تأویلی مؤثرند؛ مثال اگر به واژههای «گنجشک» و «کبوتر» ،کلمات «سادگی»« ،آرامش»« ،صفا»
ّ
صمیمیت» را اضافه کنیم« ،صلح و دوستی» معنابن مشترک خواهد بود.
و«
منظومۀ توصیفی در نظام ریفاتر« ،شبکهای از واژههاست که حول محور واژۀ هسته ،با هم در
ارتباطاند ،مبنای این ارتباط واژۀ هسته است» ( .)Riffaterre, P 39در واقع همان فرآیند انباشت
است که واژۀ هسته در کانون آن قرار میگیرد؛ ّاما برخالف انباشت ،از رابطۀ کلنگر ترادف جدا
شده ،به رابطۀ جزءنگارانه میان واژهها میپردازد .شاعر ،واژۀ هستهای را به صورت مستقیم در متن
نمیآورد ،بلکه با آمدن واژهها و عبارات دیگر ،میتوانیم واژۀ هستهای و کانونی را در ذهن تداعی
کنیم؛ مثال برای «می» واژههایی مانند جام ،ساقی ،مست ،خمار ،پیاله و پیمانه را میآوردّ ،اما
خود واژۀ «می» را نمیآورد.
میتوان گفت هر شعر ژرفی میتواند تعدادی از منظومههای توصیفی را در خود جای دهد که
ّ
این منظومهها با همدیگر بهصورت هماهنگ عمل میکنند .بر این اساس ،باید متذکر شد که
ّ
بینامتنیت با هم رابطهای تنگاتنگ دارند؛ چنانکه گیلبرت ( )Gilbreathچنین
منظومههای توصیفی و
معتقد است:

بینامتنیت آن است که یک متن بهواسطۀ یک قطعه ،یک جمله و ّ
ّ
حتی یک کلمه،
بدیهیترین جلوۀ

متن دیگری را تداعی کند .اگر خواننده قادر به درک اشارات و تلمیحات متن باشد ،امکان درک آن
منظومههای توصیفی را نیز خواهد داشت؛ به این ترتیب ،با دیدن جزء میتوان کل را حدس زد (به نقل
از برکت و افتخاری ،ص .)۱۱7
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در خوانش دوم الگوی ریفاتر ،خوانندۀ برخوردار از توانش ادبی ،پس از یافتن انباشت و
منظومههای توصیفی ،به هیپوگرام ( )mLeaouotو در نهایت به خاستگاه و شبکۀ ساختاری یا همان
ماتریس ( )xosurMشعر میرسد.
از دیدگاه ریفاتر تأویلگر ،شعر را با دانش اندوخته از فرهنگ جمعی میخواند ( Riffaterre, P

)19؛ به عبارتیّ ،
مفسر متن را با یافتههای کسبکرده از فرهنگ جمعی مطالعه میکند و بهواسطۀ
این یافتهها ،داللتها و نشانههای متن را مییابد؛ به دیگرسخن ،هیپوگرامها ریشه در پسزمینۀ
ذهن خواننده دارند و حاصل دریافتهای ذهنی او هستند که در متن شعر بهصورت وسیع بیان
ّ
شعریت
شدهاند؛ بنابراین ،خواننده است که با رمزگشاییها و داللتهای شاعرانۀ متن به آن
میبخشد« .تأکیدّ ،
تجسم و نیاز خواننده به رمزگشایی ،از معانی صریح و تلویحی هیپوگرام

است» ( .)Ibid, P 26هیپوگرامها متن (شعر) را میسازند و به خاستگاه و وحدت شعر ختم میشوند؛
ّاما شاعر اساسا خاستگاه و ایدۀ شعر را بهصورت آشکارا نمیآورد ،بلکه خواننده باید بهطور غیر
مستقیم آن را کشف کند .تمام تالش شاعر از آوردن کلمات و عبارات دیگر ،اشارۀ غیر صریح به
آن خاستگاه واحد است .در واقع شاعر با ّ
توجه به همان کلمه یا جمله (ایده) ،متن (ابیات) را شکل
میدهد .هرچند بنا به تعریف ریفاتر ،این امر بهواسطۀ مجموعهای از کمینهنگاشتها ،یعنی
گزارههای پر کاربرد یا کلیشهایشده در زبان یا واژگانی که تداعیهای متعارفی را به ذهن خواننده
متبادر میکنند ،صورت میگیرد (پاینده ،2ص ۱70و پاینده  ،3ص  ،)72-۱3لیکن خواننده با رمزگشایی
از معانی تلویحی و یافتن داللتهای نشانهای متن ،میتواند به شبکۀ ساختاری و وحدت شعر
دست یابد.
ّ
با ّ
توجه به این مقدمات ،اینک ،نینامۀ مولوی و فصل وصل قیصر امینپور را براساس نظام نظری
ریفاتر بررسی و مقایسه میکنیم.
 .5تحلیل اشعار انتخابی مطابق دیدگاه نشانهشناسی ریفاتر
« .1-5نینامه»
بشننننو اینننن ننننی چنننون حکاینننت منننیکنننند

از جنننننداییهنننننا شنننننکایت منننننیکنننننند

کنننننز نیسنننننتان تنننننا منننننرا ببریننننندهانننننند

در نفینننننننرم منننننننرد و زن نالیننننننندهانننننننند

سننننینه خننننواهم شننننرحهشننننرحه از فنننننراق

تنننننننا بگنننننننویم شنننننننرح درد اشنننننننتیاق

هنننر کسنننی کنننو دور مانننند از اصنننل خنننویش
ّ
جمعیتننننی ننننناالن شنننندم
مننننن بننننه هننننر

بننننناز جویننننند روزگنننننار وصنننننل خنننننویش
جفننننت بنننندحاالن و خننننوشحنننناالن شنننندم

ّ
ظنننن خنننود شننند ینننار منننن
هنننر کسنننی از
ّ
سنننننر منننننن از نالنننننۀ منننننن دور نیسنننننت

لیننننک چشننننم و گننننوش را آن نننننور نیسننننت

تنننن ز جنننان و جنننان ز تنننن مسنننتور نیسنننت

لینننک کنننس را دیننند جنننان دسنننتور نیسنننت

از درون مننننننن نجسننننننت اسننننننرار مننننننن
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آتنننش اسنننت اینننن باننننگ ننننای و نیسنننت بننناد

هننننر کننننه ایننننن آتننننش ننننندارد نیسننننت بنننناد

آتننننش عشننننق اسننننت کاننننندر نننننی فتنننناد

جوشننننش عشننننق اسننننت کاننننندر مننننی فتنننناد

نننننی حریننننف هننننر کننننه از ینننناری برینننند

پنننننردههنننننایش پنننننردههنننننای منننننا دریننننند

همچننننو نننننی زهننننری و ترینننناقی کننننه دینننند
نننننی حنننندیث راه پننننر خننننون مننننیکننننند

همچنننو ننننی دمسننناز و مشنننتاقی کنننه دیننند
ّ
قصننننههننننای عشننننق مجنننننون مننننیکننننند

محنننرم اینننن هنننوش جنننز بنننیهنننوش نیسنننت

مننننر زبننننان را مشننننتری جننننز گننننوش نیسننننت

در غنننننم منننننا روزهنننننا بنننننیگننننناه شننننند

روزهننننننا بننننننا سننننننوزها همننننننراه شنننننند

روزهننننا گننننر رفننننت گننننو رو بنننناک نیسننننت

تنننو بمنننان ای آن کنننه جنننز تنننو پننناک نیسنننت

هنننر کنننه جننننز مننناهی ز آبننننش سنننیر شنننند

هنننر کنننه بنننیروزی اسنننت ،روزش دینننر شننند

درنیابنننننند حننننننال پختننننننه هننننننیچ خننننننام

پنننننس سنننننخن کوتننننناه بایننننند ،والسنننننالم
(مولوی ،ص )51

بنا بر آنچه گفته شد ،تأکید ریفاتر بر خوانش دوم و پسکنشانۀ شعر است .ریفاتر در کتاب

نشانهشناسی شعر دو سطح برای متن شعر قائل میشود :سطح محاکاتی (متن بهمثابۀ بازنمود ّ
واقعیت،
ّ
ّ
زنجیرهای از واحدهای اطالعاتی متوالی) و سطح معنایی (سطح بهمثابۀ واحد معنایی یکهای که بر پایۀ تفسیر
ساخته میشود) .خواننده برای فهم متن شعر در سطح نشانهای ( ّ
ادبیت شعر) باید از سطح محاکاتی آن

عبور کند و به سطح معنایی (داللتمند) شعر برسد ،در واقع خواننده برای گذر از این مرحله ،باید
شبکۀ معنایی را تشخیص دهد و آن را تحت کنترل خود درآورد (مکاریک ،ص )33۱-330؛ زیرا در
خوانش ّاول که قرائت آن از باال به پایین صورت میگیرد ،تمام تالش منتقد ،تنها این است که به
معنای درستی از متن ،مطابق معنای ّاو ّلیه دست یابد؛ در حالی که ّ
توجه ریفاتر به خوانش دوم و
پسکنشانۀ شعر است که برخالف قرائت ّاول ،خوانش آن در متن از پایین به باال صورت میگیرد.

منتقد برای درک ژرف شعر ،باید به داللتهای زبانی و عناصر آشکار و نهان متن دست یابد؛ تا
سرانجام بتواند به ماتریس واحد و وحدت شعر برسد .بر این اساس ،ما نیز بر اساس دیدگاه ریفاتر
از خوانش ّاول و محاکاتی شعر گذشته ،به سراغ خوانش پسنگر و درونی شعر میرویم؛ لذا در
ابتدا ،عناصر غیردستوری متن را جدا میکنیم؛ زیرا «آنچه خواننده را به جهشی از تأویل محاکاتی
متن به سوی تأویل نشانهشناسانۀ آن وامیدارد ،به ّ
رسمیت شناختن چیزی است که ریفاتر آن را
دستورگر یزی مینامد» (آلن ،ص  .)۱66در نینامه عناصری غیر دستوری که باعث میشود مخاطب
به فراسوی معنای ظاهر هدایت شود و منتقد را به معانی دیگری هدایت کند ،در پس این واژهها و
عبارتها نهفته است :نی ،نیستان ،بدحاالن ،خوشحاالن ،نور ،آتش ،باد ،راه پرخون ،عشق
مجنون ،بیهوش ،بیروزی ،ماهی ،پخته ،خام و . ...
برای یافتن معانی پنهان این عناصر غیر دستوری باید آنها را با سایر اجزای متن بررسی کرد؛
مثال ،اگر بخواهیم داللتمندی «نی» را بیابیم ،به جای آنکه خود واژۀ نی را بهتنهایی در نظر
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بگیریم ،آن را در پیوند با سایر اجزای متن میسنجیم؛ یعنی ارتباط آن را با نیستان ،نفیر ،حکایت و
شکایت و در واقع ،با کل متن بررسی میکنیم.
با این بررسی ،درمییابیم انباشت شعر «نینامه» زنجیرهای از واژهها یا ترکیباتی است که از راه
اشتراک در عنصر معنایی با معنابن فراق روح از اصل خود ،یا به عبارتی فراق عاشق دردمند از
معشوق اصلی شکل گرفته است و کلمات یا عبارتهایی چون «شرحه شرحه از فراق» و «درد
اشتیاق» ،همگی با معنابن «هجران روح» رابطهای مترادفگونه دارند .در زنجیرۀ زیر سایر کلمات
و عبارات مترادف معنابن دیده میشود:
راه پر خون
عشق مجنون
جوشش عشق
آتش عشق

شکایت

هجران روح

غم

نفیر
سوز
بانگ نای
نمودار  .۱زنجیرۀ معنابنهای هجران روح

طبق ّ
نظریۀ ریفاتر ،انباشت از فرآیندهای معناسازیاست که خاستگاه واحد را به متن تبدیل
میکند .در اینجا موالنا چگونه با آوردن واژگان و عبارات هممعنا و وابسته ،کمینهمحتوای «جدایی
روح» را به یک متن (شعر) گسترش داده است .در نظام فکری ریفاتر ،عالوه بر انباشت ،فرآیند
دیگری که شعر را به نظامی داللتمند از نشانهها تبدیل میکند ،منظومۀ توصیفی است .مطابق
دیدگاه او ،این منظومهها دربرگیرندۀ واژهها و ترکیبهاییاند که همۀ آنها یک واژۀ هستهای را
میرسانند و رابطهشان با آن واژۀ هستهای ،از نوع مجاز است؛ به این صورت که هریک از این
اجزاء ،هستۀ معنایی مخصوص به خود را به ذهن متبادر میکند .مطابق دیدگاه ریفاتر در نینامه
سه منظومۀ توصیفی قابل ترسیم است که هستههای آنها عبارتاند از« :عاشق»« ،غیرعاشق» و
«ناامیدی عاشق از همراهی ،جگرسوخته از فراق».
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در منظومۀ ّاول« ،عاشق» هسته است و واژهها و عباراتی مانند نی ،ناالن ،غم ،پخته،
شرحهشرحه از فراق ،وصل خویش ،جفت بدحاالن و خوشحاالن ،دمساز و مشتاق ،همگی با
هستۀ مورد نظر مرتبطاند و بیان حال او را دارند.
دمساز
عشق

جفت
بدحاالن و
خوش
حاالن

غم

عاشق

وصل
خویش

ناالن

ماهی

پخته

نمودار  .2منظومۀ توصیفی ّاول با هستۀ «عاشق»

در منظومۀ دوم «غیر عاشق» هسته است که در مقابل منظومۀ ّاول قرار میگیرد .کلمات و
عباراتی مانند ظن ،بدحاالن ،خام ،نداشتن چشم و گوش آن نور را ،ندیدن جان و  ...بر غیر عاشق
داللت دارند.
ّ
ظن
نداشتن
چشم و
گوش آن
نور را

بدحاالن
غیر عاشق

ندیدن
جان

خام

نمودار  .3منظومۀ دوم با هستۀ «غیرعاشق»

 /84نوای نای در فصل وصل؛ مقایسۀ نشانهشناسیک نینامۀ مولوی و فصل وصل قیصر امینپور بر اساس دیدگاه ریفاتر

در منظومۀ سوم ،هسته« ،ناامیدی عاشق از یافتن همراهی ،جگرسوخته از فراق» است و
ترکیباتی چون لیک چشم و گوش را آن نور نیست ،هر کسی از ّ
ظن خود شد یار من ،درنیابد حال
پخته هیچ خام و  ...بر هستۀ مورد نظر داللت دارند.
هر کسی از ّ
ظن
خود شد یار من

ناامیدی عاشق از
یافتن همراه
درنیابد حال
پخته هیچ خام

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

نمودار  .۴منظومۀ سوم با هستۀ «ناامیدی عاشق از یافتن همراه»

در واقع هرکدام از این انشعابها ،از شاهراه آن نشئت گرفته است؛ مثال در منظومۀ ّاول« ،غم»
و «شرحهشرحه از فراق» اجزایی از کل ،یعنی عاشق هستند .همچنان که در نمودار دوم« ،خام»،
«بدحاالن»« ،نداشتن چشم و گوش آن نور را» بیانگر انسان غیر عاشق هستند .در نمودار سوم نیز
ترکیبات «هر کسی از ّ
ظن خود شد یار من» و «در نیابد حال پخته هیچ خام» ،جنبههایی از
منظومۀ مربوط به خود هستند که در بافت شعر مفهوم ناامیدی شاعر از پیداکردن یاری همانند
خود ،دلسوخته از فراق را دارد.
هر سه منظومهّ ،
حتی منظومۀ توصیفی غیر عاشق،القاکنندۀ درد و فغان روح یا عاشق جدا از
ّ
وضعیت را بیان کرده است .در
اصل و معشوق خود هستند که شاعر با چنان سوزی دردناک ،این
واقع ،زبان برای او وسیلهای برای بیان روح بیقرارش است و این مخاطب است که باید از پی
ظاهر عبارات ،به نظام داللتمند شعر او راه یابد.

هیپوگرامها یا تداعیهای واژگانی و مفهومی نینامه با ّ
توجه به قرائت پسکنشانه  ،عبارتاند

از:

 .1روح /عاشق یا شاعر از دوری معشوق شکایت داردّ ،اما امیدوار به وصال است؛
 .2عاشق یا شاعر به دنبال یافتن همراهی هجرانکشیده ،همانند خود است که با او همدردی کند؛
 .3سرانجام از یافتن همراهی دلسوخته از فراق ،همانند خود ،ناامید میشود.

بنا به الگوی مورد نظر ،هر شعری به ماتریس یا همان خاستگاه واحد ختم میشود؛ ّاما هرگز

بهصورت مستقیم یا کلمۀ واحد در شعر ذکر نمیشوند ،بلکه از پی داللتهای شاعرانه باید به آن
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دست یازید؛ از اینرو ،ماتریس ساختاری «نینامه» ،از هجرانّ ،اما امیدوار به وصال و نیز امیدوار
به یافتن یار هجراندیده شروع میشود و در نهایت ،با ناامیدی شاعر از یافتن همراه عاشق در این
راه به پایان میرسد؛ که میتوان آن را به این صورت بیان کرد:
هجران -امیدوار به وصال -امیدوار به یافتن یار عاشق – ناامید از یافتن یار عاشق

« .2-5فصل وصل»
فصنننل ،فصنننل خنننیش و فصنننل گنننندم اسنننت

عاشنقان اینن فصننننل ،فصنننل چنننندم اسنت

فصننننل گننننندم ،فصننننل جننننو ،فصننننل درو

فصننل بننیخویشننی اسننت ،فصننل خننویش نننو

چننننار فصننننل سننننال را رسننننم ایننننن نبننننود

هننننیچ فصننننلی اینننننچنننننین خننننونین نبننننود

فصنننل کشنننت و موسنننم برزیگنننری اسنننت

عاشنننقان اینننن فصنننل ،فصنننل دیگنننری اسنننت

فصنننننل دیگرگوننننننه ،دیگرگوننننننه فصنننننل

فصنننننل پاینننننان جننننندایی ،فصنننننل وصنننننل

فصنننننل سنننننکر وحشنننننی بنننننوی قصنننننیل

شنننننننیهۀ خنننننننونین اسنننننننبان اصنننننننیل

فصنننننل داس خسنننننته و خنننننورجین سنننننر

فصننننل تینننن لخننننت ،فصننننل زیننننن سننننر

فصنننل گنننندم ،فصنننل بنننار و برکنننت اسنننت

عاشنننقان اینننن فصنننل ،فصنننل حرکنننت اسنننت

طنننرح کنننمرنگنننی اسنننت در ینننادم هننننوز

منننننن بنننننه یننننناد دشنننننت آبنننننادم هننننننوز

خنننننوب ینننننادم هسنننننت منننننن از دیربننننناز

بنننناز جننننان مننننیگیننننرد آن تصننننویر ،بنننناز

گنننر و منننیش صنننبح پنننیش از هنننر طلنننوع

قامنننننننت منننننننرد دروگنننننننر در رکنننننننوع

خوشننننههننننا را بننننا نگنننناهش مننننیشننننمرد

داس را در دسنننننت گنننننرمش منننننیفشنننننرد

قطنننننرهقطنننننره خسنننننتگی را منننننیچشنننننید

دسنننننت بنننننر پیشنننننانی دل منننننیکشنننننید

بافننننههننننا را چننننون کننننه دربرمننننیگرفننننت

خسننننتگیهننننا از تنننننش پننننر مننننیگرفننننت

گنننناه دسننننتی روی شننننبنم مننننیگذاشننننت

روی زخنننننم پیننننننه منننننرهم منننننیگذاشنننننت

دشننننت دامننننانی پننننر از بابونننننه داشننننت

پینننننۀ هننننر دسننننت بننننوی پونننننه داشننننت

تننننو همننننان مننننردی ،همننننان مننننرد قنننندیم

بنننننا تنننننو میراثنننننی اسنننننت از درد قننننندیم

در تنننو خنننون خوشنننههنننا جوشنننیده اسنننت

خوشننننههننننا خننننون تننننو را نوشننننیده اسننننت
ّ
بننننوی یننننک خننننرمن تظلننننم مننننیدهنننند

دارد آن فصننننننننل کسننننننننالت مننننننننیرود

بنننننننناز امینننننننند اصننننننننالت مننننننننیرود

تننننننازه کننننننن آن روزهننننننای خننننننوب را

روزهننننننننای خننننننننیش و خرمنکننننننننوب را

چننننند فصننننلی کشننننت بننننذر عشننننق کننننن

هنننر چنننه قربنننانی اسنننت ننننذر عشنننق کنننن

سنننننر کنننننن ینننننأس سنننننفید یننننناس را

پننننننناک کنننننننن گنننننننرد و غبنننننننار داس را

خوشننننۀ گننننندم پننننس از دی مننننیرسنننند

داس تنننو افسنننوس ،پنننس کنننی منننیرسننند

دسننننتهایننننت بننننوی گننننندم مننننیدهنننند
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بننننننار مننننننیبننننننندیم سننننننوی روسننننننتا

منننننننیرسننننننند از دور بنننننننوی روسنننننننتا

(امینپور ،ص )14
در قرائت ّاول ،یعنی اکتشافی و ظاهری ،این شعر ،خواننده را تنها به یاد گندمکاری یا جوکاری
و خستگیهای مرد کشاورز و برداشت آن محصول میاندازد ،که همان معنای محاکاتی شعر
است؛ ّاما در این خوانش نیز ممکن است خواننده با ابهامات معنایی مواجه شود .در واقع ،پس از
همین خوانش اکتشافی است که میتوان به خوانش پسکنشانه رسید؛ به دیگر سخن ،به ترکیبها
و عبارتهایی برمیخوریم که نمیتوان آنها را با معنای ظاهری و محاکاتی تطبیق داد؛ مثال
ترکیب «فصل بیخویشی است ،فصل خویش نو» چه ارتباطی با گندمکاری یا جوکاری دارد
چگونه میتوان ساختارهایی از این دست را با خوانشهای اکتشافی تحلیل کرد و به نتیجهای
پذیرفتنی رسید چنین دشواریهای معنایی که ریفاتر آنها را عناصر غیر دستوری نامیده است،
ذهن مخاطب را به ورای معنای سطحی سوق میدهد .زمینۀ متن و عناصر انسجامساز از سویی و
واژگان و ترکیبهای دیگر سروده از قبیل فصل خونین /فصل دیگرگونه ،دیگرگونه فصل /فصل سکر
وحشی بوی قصیل /شیهۀ خونین اسبان اصیل /پیشانی دل /همان مرد قدیم /درد قدیم /مرد دروگر
در رکوع /رفتن فصل کسالت /امید اصالت /جوشیدن خون خوشهها /خونخوردن خوشهها/
سر کردن یأس سفید یاس  /کشت بذر عشق و  ...از سوی دیگر ،حاکی از آن است که معنای
ّاولین آنها نمیتواند با ساختار شعر همراه شود؛ لذا باید در پی خوانش و معنایی دیگر بود.
به عبارتی ،در شعر «فصل وصل» عناصر غیر دستوری بسیاری وجود دارد که خواننده را به
معنایی ماورای معنای ظاهری شعر میکشاند .این امر موجب تمرکز بر خوانش تأویلی یا
پسکنشانۀ سروده میشود .چنانکه اشاره شد ،یکی از مراحلی که میتواند کلید ورود به این
مرحله شود ،انباشت است؛ انباشت زنجیرهای از واژهها یا عباراتی که با استفاده از عنصر معنایی
مشترک ،گرد معنابن جمع میشوند .در اینجا نیز انباشت شعر با ّ
توجه به عنوان آن ،معنابن
«وصال» است که زیر شاخههایی چون روزهای خوب ،امید اصالت ،فصل جو ،فصل خویش نو
و  ...دارد .نمودار رسمشده بیانگر سایر زیر شاخههای آن است:
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فصل گندم
فصل بی خویشی
فصل بار و برکت
دیگرگونه فصل
وصال

فصل درو
عاشقان

خوشۀ کندم
بوی گندم
بوی روستا
نمودار .5انباشت معنابن«وصال» در فصل وصل

همگی این زیرشاخهها بر معنابن وصال داللت دارند و با آن مرتبط و مترادفاند .در واقع
شاعر با استفاده از همین ترادفها و تناسبهای دیگر است که خاستگاه واحد «وصال» را به متن
تبدیل کرده است؛ کشف این داللتها تنها با همین خوانش پسکنشانه یا تأویلی امکان دارد.
در شعر «فصل وصل» دو منظومۀ توصیفی با هستههای «تالش» و «پاداش» قابل ترسیم است
که هر کدام از اجزاء ،جنبههایی از مفهوم هستهای و کانونی منظومۀ خود را القا میکنند؛ زیرا گفته
شد در دیدگاه ریفاتر ،منظومههای توصیفی برخالف انباشت ،از رابطۀ کلنگر ترادف جدا میشوند
و به رابطۀ جزنگارانه یا به عبارتی ،به رابطهای از نوع مجاز جزء به کل میان واژهها یا ترکیبات با
هستۀ مربوط میپردازند.

هستۀ منظومه توصیفی ّاول« ،تالش» است .واژگان و ترکیباتی که هستۀ مرکزی منظومه را

میپرورانند ،عبارتاند از :دی ،فصل کشت و موسم برزیگری ،فصل داس خسته و خورجین
سر  ،کشت بذر عشق ،نذر عشق و  . ...همۀ این واژگان و عبارتهایی که در نمودار زیر آمده
است ،بر سختیهایی داللت دارند که در راه رسیدن به وصال معشوق باید در نظر داشت.
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در رکوع
بودن مرد

فصل
خیش

سر کردن یأس
سفید یاس را
پاک کردن گرد
و غبار داس را

فصل
حرکت
فصل تی
لغت

فصل زین
سر

تالش

داس را در دست
گرم فشردن
قطره قطره
خستگی را
چشیدن

دست بر
پیشانی دل
کشیدن

شیهۀ
خونین

خوشهها خون
تو را نوشیدن

نمودار .6منظومۀ توصیفی ّاول با هستۀ «تالش»

در منظومۀ توصیفی دوم« ،پاداش» هستۀ منظومه را تشکیل میدهد .ترکیبهایی که در پس
معنای ظاهریشان القاکنندۀ چنین وضعیتی هستند عبارتاند از :فصل بار و برکت ،دشت آباد،
ّ
دستگذاشتن بر روی شبنم و  . ...همۀ این عبارتها ،دال بر وصال معشوقاند؛ چنانکه نمودار
زیر نیز گویای این مطلب است:
فصل درو

دربرگرفتن
بافهها

پرگرفتن
خستگیها
رفتن فصل
کسالت

فصل
گندم

فصل جو

دشت پر
از بابونه

پاداش

فصل
وصل

رسیدن بوی
روستا
فصل پایان
جدایی

مرهم
گذاشتن
روی زخم

پینه بوی
پونهدادن

نمودار .7منظومۀ توصیفی دوم با هستۀ «پاداش»
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در منظومههای توصیفی با هستههای «تالش» و «پاداش» ،عالوه بر معنای ظاهری گویهایی
که حول محور هسته میچرخند ،با ّ
توجه به خوانش تأویلی و درونی فضای شعر ،مفهوم ثانوی و
دقیقتری را به ذهن میآورند که از رابطۀ هریک از این گویها با کانون خود منتج میشود؛ مثال،
در منظومۀ توصیفی ّاول« ،فصل داس خسته» یا «پاککردن گرد و غبار داس» ،تالش را به ذهن
متبادر میکند .چنانکه در منظومۀ توصیفی دوم نیز «دشت پر از بابونه»« ،فصل درو»« ،رفتن
فصل کسالت» تصویرگر پاداشاند؛ بدینسان که عاشق راه حق برای رسیدن به معشوق مرارتها
را به جان میخرد و با تالش و صبوری در این راه پرخطر ،به آرمانش که همان وصال است
میانجامد.
هیپوگرامهای شعر «فصل وصل» ،بدین شرحاند:
 .1عاشق /شاعر میخواهد به وصال عشق حقیقی برسد و عاشقان دیگر را نیز فرامیخواند؛
 .2معتقد است که برای رسیدن به این وصال باید سختیهای راه عشق را به جان خرید؛
 .3این عشق ،عشقی دیرینه است و با یادآوری خاطرات شیرین آن دوران ،امیدوارانه تالش
میکند؛
 .4عاشق /شاعر تنها به خود نمیاندیشد ،بلکه غم دیگران را نیز دارد تا از قافلۀ عشق و رسیدن به
آن ،جا نمانند؛
 .5او همراه با دیگران پای در این راه میگذارد و بوی وصال را میشنود.
ماتریس شعر «فصل وصل» پس از استخراج داللتهای نشانهای ،از این قرار است :این
مرحله با امیدواری شاعر به وصال و آگاهی او از راه پر خطر عشق و تالش و جانفشانی او در این
راه شروع میشود و با یادآوری عهد پیشین ،به وصال باور دارد؛ بنابراین ،به خود نهیب میزند که
نباید ناامید شد ،بلکه با عشق میتوان بر ناامیدی غلبه و آن روزهای خوب را دوباره زنده کرد .او
دیگران را نیز به تالش و جانبازی در این راه دعوت میکند تا از قافلۀ عشق جا نمانند و به آنان امید
میدهد؛ بنابراین ،همراه با دیگران در این راه پرخطر قدم میگذارد و سرانجام این راه ،به وصال
منتهی میشود:
امیدوار ی به وصال -غلبه بر ناامیدی با به یاد آوردن آن روزهای خوب -غم دیگران را نیز داشتن – جانفشانی و جانبازی
در این راه  -رسیدن به وصال .

 .6مقایسۀ نشانهشناختی «نینامه» و «فصل وصل»
با مقایسۀ منظومههای توصیفی و هیپوگرامهای این دو سروده ،به نظر میرسد میان آنها رابطهای
بینامتنی وجود دارد؛ در واقع ،هر دو شاعر پیام بازگشت به اصل خویش (وصال) را در قالب مثنوی
بیان کردهاند؛ موالنا با خاستگاه فراق ،متنی را در هجده بیت بسط داده است که در سرتاسر این
ابیات ،سمبل نی گسترانده شده است .امینپور هم که موتیف درد از هیپوگرامهای رایج اشعار
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اوست ،در این منظومه نیز با خاستگاه واحد وصال ،متنی را در  25بیت بسط داده است؛ ا ّما بر
اساس منظومههای توصیفی مستخرج ،میتوان گفت ساختار شعری فصل وصل ،برخالف نینامه
است .بر پایۀ آنچه که پیشتر آمد ،منظومۀ نخست ،با بیان حال عاشقی آغاز میشود که پیرامون او
را غم ،فراق ،اشتیاق و … فراگرفته است .در نقطۀ مقابل او ،منظومهای با هستۀ غیر عاشق است
که ظن ،بدحالی ،خامی ،بینوری و … آن را احاطه کرده است .در منظومۀ سوم با هستۀ ناامیدی،
فراق گوینده را تثبیت میکند .در این هیجده بیت ،عاشق /شاعر از ّاولین بیت با فعل امر «بشنو»
میخواهد عظمت واقعه را نشان دهد ،و تا آخرین بیت که با درد جدایی همراه است ،لحظهای آرام
و قرار ندارد؛ تا به این بیندیشد که آیا میتوان برای وصال دوباره راهی یافت وی تنها در پی یاری
است که با او در این درد جانکاه همراه شود ،که در انتها از یافتن آن هم ناامید میشود؛ ّاما
منظومهها و هیپوگرامهای فصل وصل تصویر دیگری از این موضوع ارائه میدهند .در مقابل سه
منظومۀ نینامه ،در اینجا با دو منظومه متفاوت روبهرو هستیم :منظومۀ نخست ،ناظر بر تالش
راوی برای وصال است و منظومۀ دوم ،حاکی از به نتیجه رسیدن این وصال .فصل وصل که در آن
ّ
نیز ،عاشق /شاعر به درد موالنا دچار است ،به دنبال راه حلی برای رسیدن دوباره به آن روزهای
خوب است؛ از سوی دیگر ،فقط در پی یاری نیست که با او در این راه همراه شود ،بلکه میخواهد
دیگران را نیز در این مسیر قرار دهد و آنان هم طعم شیرین وصال را بچشند؛ لذا پیام یکی است،
ّاما دیدگاه دو شاعر در تباین با هم قرار دارد .میتوان گفت ساختارهای انتزاعی در منظومههای
نینامه ،عالوه بر اینکه درون را نشان میدهد ،بیشتر به آن رنگ و بوی عاطفی یا احساسی داده
است ،در حالی که منظومههای فصل وصل بیشتر جنبۀ عینی و بیرونی دارند و شاید همین امر
موجب شده است که در ساختار آن جنبۀ منطقی یا عقالنی بر فضای سروده حاکم شود .گویا در
ّ
فصل وصل مشکل و راه حل آن نشان داده میشود .از سوی دیگر ،همانطور که اشاره شد ،مولوی
در پی این است که نماد نی را در سراسر متن بگستراند؛ به عبارتی ،تمرکز بر نی است ،در حالی که
در فصل وصل بر طبق منظومههای توصیفی ،فقط با یک دال که در سراسر متن گسترده شده،
مواجه نیستیم  ،بلکه حوزۀ داللتی گستردهای ایجاد شده است؛ داللتهایی که با قرائت پسنگر
که «حکم بازنگری ،تجدید نظر و مقایسه دارد» ( )Riffaterre, P 5-6معنی آنها هویدا میشود.
ّ
اگر ّ
مختصات شعر امینپور بدانیم ،باید گفت
توجه به الفاظ و ساخت بیرونی واژگان را از
فصل وصل در مقایسه با نینامه از نوواژگان ( )mnadaorktبیشتری بهره برده است؛ واژگانی مانند
ّ
فصل ،گندم ،جو ،درو ،بافه ،خرمن ،داس ،قصیل ،و  ...که قدر مسلم هیچیک در معنای ظاهری
خود به کار نرفتهاند .این کاربردها عالوه بر دستورگریزی ،گونهای تالش برای کشف ّ
ظرفیتهای
بالقوۀ زبان است؛ از اینرو ،چشمگیر و تأثیرگذارند و سبب میشوند خواننده آگاهانه آنها را
رمزگشایی کند ( .)Ibid, P 5-6نکتۀ دیگر اینکه عنوان «فصل وصل» ،خود عنوانی هنری است؛ به
عبارتی میتوان گفت:
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میان عنوان و اندیشۀ حاکم بر اشعار ایشان ،انسجام و پیوند استواری ،هم در حوزۀ صورت و هم در
حوزۀ محتوا وجود دارد [ .]...کشف این ارتباط در محورهای زبانی–ساختاری و محتوایی میتواند به
تحلیل واقعی متن بینجامد (گرجی و میری ،ص .)80 -7۹

این عنوان عالوه بر اینکه گویای درونمایۀ شعر است و میتوان آن را بهعنوان براعت استهالل
در نظر گرفت ،نوعی ایهام تضاد نیز ساخته است؛ زیرا فصل عالوه بر اینکه به یک دورۀ زمانی
اطالق میشود ،به معنای جدایی و فراق نیز هست و از این منظر ،با وصل گونهای تقابل ایجاد
میکند .خود این عنوان چنانکه آمد ،میتواند گویای محتوای شعر باشد؛ فراقی که به وصال
میانجامد؛ همان چیزی که هیپوگرامهای شعر امینپور نیز آن را نشان دادند.
 .7نتیجه
به کارگیری چارچوبهای نظاممند در تحلیلهای ادبی موجب میشود از تحلیلهای ذوقی و
استحسانی دور شویم و موضوعات و مسائل ادبی را در ساختاری ارائه دهیم که هم ّ
قابلیت
استدالل منطقی داشته باشد و هم بتوان آن را بهآسانی به دیگران منتقل کرد .یکی از این
نظریۀ نشانهشناختی ریفاتر است .کاربست این ّ
دیدگاههای منسجمّ ،
نظریه ،بهویژه در مقایسۀ
جنبههای نشانهشناسیک متون و تبیین الیههای مختلف معنایی آنها ،میتواند بسیار کارگشا باشد.
ّ
مؤلفههای این ّ
نظریه ،مانند منظومههای توصیفی ،هیپوگرامها و ماتریسها ،در مقایسۀ دو
بر اساس
سروده (یکی از متون کالسیک و دیگری از متون معاصر فارسی) نشان دادیم این دو متن بهرغم اینکه
کمینهمحتوای واحدی به نام «وصال» را پرداختهاند ،لیکن دو نظر متقابل را در این باره مطرح
میکنند؛ هرچند ممکن است در بادی امر چنین به نظر نرسد .حاصل متن مولوی شکایت از
فراق ،جستوجو برای پیدا کردن همراه و سرانجام ،ناامیدی است؛ در حالی که امینپور ،پای در
این راه میگذارد ،دیگران را نیز فرامیخواند ،خاطرات خوب گذشته را یادآور میشود و در تالش
برای رسیدن به وصال است و سرانجام به این مقصود هم میرسد .امینپور از دستگاه نشانهشناسی
ّ
خالقانه و نوواژگان بهره میبرد .او به عنوان شعر ّ
توجه و بین عنوان و محتوای آن انسجام
گستردهتر،
برقرار کرده است .این نتایج ،حاصل تحلیل عینی و ترسیم منظومههای توصیفی ،هیپوگرامهای
ّ
اشعار و ماتریسهای آنهاست؛ به عبارتی تحلیل اشعار ،مبتنی بر این مؤلفه است.
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