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چکیده
بررسی و تحلیل متون ادبی از دیدگاه نشانهشناسی به ویژه نشانهشناسی شعر ،یکی از شیوههاایی اساک اه اماروزه ماورد
توجّه منتقدان و نظریهپردازان ادبی قرار گرفته اسک .نقد نشانهشناسی از جملة رویکردهای نظاممند نیمة دوم قرن بیستم اساک
ه در تبیین ماهیک و ار رد متون ادبی نقش داشته اسک .مایکل ریفاتر ،منتقد فرانسوی تبار آمریکایی ،در تاب نشانهشناسای
شعر( ،)8791چارچوب نشانهشناختی را برای خوانش شعر پیشنهاد رد ه به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتاه اساک.
نظریة نشانه شناسیِ شعر مایکل ریفاتر متکّی بر ساختارگرایی و وا نش خواننده و همچنین در پیِ بررسی ارجاا نشاانههاا باه
یکدیگر در درون متن و ایجاد شبکهای به هم پیوسته از نشانهها اسک .این نظریه می وشد از طریق عبور از خاوانش ا تشاافی
به خوانش پس نشانه و بر مبنای توانش ادبی خواننده ،در نهایک شیوهای نظاممند از خوانش متن را ارائه نماید .در این جستار،
شعر «حالج» شفیعی د نی بر مبنای این نظریه مورد تحلیل قرار گرفته اسک .هدف از پژوهش حاضر ،تاال بارای خاوانش
دقیقتر و ژرفتر شعر مورد نظر به استناد چارچوب نظری ریفاتر اسک .نتایج پژوهش نشان میدهد ه واژة «حالج» به عناوان
واژة محوری ،خاستگاه و گرانیگاه شعر اسک و در یک رابطة دو سویه با سایر نشانههای شعر ،از قبیل واژگان انباشاک و نظاام
توصیفی مثلِ ر سان تماشا ،شحنههای مأمور ،دار ،نمازِ عشق ،همسان و همسکوت با مأمورهای معذور و ...بیانگر داللکهاای
ضمنیِ عمیقی اسک ه در ذهن و اندیشة تاریخی و اسطورهگرای شاعر نقش بسته اسک.
.
واژگان کلیدی :نشانهشناسی شعر ،مایکل ریفاتر ،انباشک ،خوانش ا تشافی ،شفیعی د نی

 .1مقدمه
واژه نشانهشناسی دارای ریشة یونانی اسک .این علام در قلمارو نشاانه ) (Signو معناا ) (Meaningباه پاژوهش
می پردازد .این نام در حقیقک از واژگان علم پزشکی ،ه عالئم بیماریها را مورد بررسی قرار میدهد ،برگرفته شاده
اسک(.دینه سن .)88 :8811 ،انسان موجودی اسک ه به درک معناا گارایش داردا از ایان رو مایتاوان او را انساان
معناساز نامید و همین گرایش به درک معناسک ه علم نشانهشناسی را شکل میدهدا زیرا در ایان حاوزة مطالعااتی،
موضو اصلی «معناسازی» اسک .در نشانهشناسی ،نشانهها در قالب تصااویر ،اصاوات ،اعمااح ،حر اات و یاا اشایا
بازنمایی میشوند و این شکلها حامل هیچ نو معنای ذاتی یا طبیعای نیساتند ،مگار زماانی اه باه معناای خاصای
منسوب و به نشانه تبدیل شوند (نرسیسیانس .)52 :8819،بنابراین ،نشانهشناسی را مایتاوان مطالعاة معناا از رهگاذر
مطالعه و نظریهمند ردن گونههای مختلف نشانه و روند شکلگیری آنها دانسک .برای رسیدن به این مهم نمیتاوان
معنا را جدا از موضو  ،یعنی انسانی ه آن را تعریف می ند و در زندگی روزمرها به ار میگیرد و همچناین جادا
از نظامِ فرهنگیِ شکلدهندة آن مطالعه رد .یکی از عامترین تعریفها از امبرتو ا و اسک ه میگوید« :نشانهشناسای
با هر چیزی ه بتواند یک نشانه قلمداد شود سرو ار دارد» (ا و .)9 :8819 ،نشانهشناسی ،مطالعة هر چیزی اسک اه

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

بر چیز دیگری «اشاره دارد» (چندلر .)58 :8819،پییرگیرو ) (Pierre Giroنیز در تعریف نشانهشناسی ،آنرا مطالعة
نظامهای نشانهای نظیر زبانها ،رمزگان ،نظامهای عالمتی و مانناد آن مایداناد اه باراساا ایان ،زباان بخشای از
نشانهشناسی به شمار میآید (گیرو .)88 :8819 ،در دانشنامة نظریههای ادبی معاصر «نشانه شناسی مطالعاة نظااممناد
همة عواملی اسک ه در تولید و تفسیر نشانهها یا فرآیند داللک شر ک دارند» (مکاریک .)853 :8811 ،نشانهشناسای
به مطالعة رابطة داحها و مدلوحها میپردازد و دایره و گسترة شناخک آن ،همگی نظاامهاای ارتبااطی نظیار زباانهاا،
رمزینهها ( )codsو نظامهای عالمتی و  ...را در بر میگیرد(.گیرو .)88 :8819 ،در تحلیلهای نشانهشناسای زباانی و
ادبی ،بیشترین تمر ز بر ساختار متن و روابط اجزای ساختار متن مورد نظر اسک ،یعنی بررسای نشاانههاای تشاکیل
دهندة متن و روابط نهان و آشکار میان آنها مورد توجه قرار میگیرد .تأثیر نشانهشناسی بر مطالعاات ادبای ،بایش از
هر چیز معطوف به مطالعة ساختار متن اسک ،از این رو جهک نظریة ادبی را از بررسی معنای متن به بررسای رواباط
موجود در متن تغییر میدهد و زمینههای تحلیل نظاممندتر و موشکافانهتری را فراهم می ند (بر ک.)881 :8817 ،
 .2پیشینة پژوهش
در حوزة نشانهشناسی شعر به طور عام پژوهش های زیادی انجام شده ،از آن میان به چند نمونه مایتاوان اشااره
رد از جمله ،مقالة «تحلیل نشانه-معناشناختی شعرِ باران» تألیف د تر حمید رضا شعیری و همکاران ،اه باه تحلیال
نشانه-معناشناسی گفتمانی شعر «باران» گلچین گیالنی پرداخته اسک و یا د تر علیرضا انوشایروانی در مقالاة «تأویال
نشانهشناختی ساختارگرای شعر زمستان اخوان ثالث» از منظر پییر گیرو ،شعر را نظامی از نشاانههاا و رمزگاانهاای
هنری و زیباییشناختی میداندا او بر این نکتة مهم اذعان می ند ه شاعر ابدا گرِ نشانههاسک و از طریقِ نشانههاا و
روابط میان آنها معنا را به خواننده منتفل می ندا اما در زمینة نشانهشناسی شعر از دیدگاه مایکل ریفاتر مایتاوان باه
دو پژوهش اشاره رد .پژوهش اوح ،مقالة « اربرد نظریة نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنو نیما»
تألیف علیرضا نبیلو در مجلة پژوهشهای زبانشناختی در زبان تاریخی .دورة .8شمارة .5و پژوهش دوم ،مقالة بهزاد
بر ک و همکاران با عنوانِ «نشانه شناسی شعر :اربسک نظریه مایکل ریفاتر بر شعر «ای مرز پُر گهر» فروغ فرخازاد
در فصلنامة پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی .ساح اوح .شمارة.1
 .9چارچوب نظری نشانهشناسی شعر مایکل ریفاتر
در زمینة نشانه شناسی ،بعد از فردینان دو سوسور ،صاحب نظران بسیاری به مطالعه و نظریهپردازی روی آوردناد،
یکی از این افراد مایکل ریفاتر فرانسوی تبار اسک .نظریة ریفاتر از جملة شیوههای نقد نشاانهشاناختی اساک اه در
اواخر قرن بیستم مورد توجه بسیاری از نقادان قرار گرفک و در نار نظریههای ساختارگرایان و پساساختارگرایان اه
بیشتر متمایل به نقد ماتون روایی و نثر بود ،در گسترة شعر ،ماورد اساتفاده قارار گرفاک .اگار در گساترة مطالعاات
روایکشناسی به نامهایی چون پراپ ،گریما  ،تودوروف ،ژنک ،برمون و بارت بر میخوریما در عرصاة شاعر بایاد
یکی از نظریهپردازان روشمند را مایکل ریفاتر بدانیم (نبی لو .)8871،15 :زمانی ه از منظارِ نشاانهشناسای باه متاون
مختلف مینگریم ،در پی شف داللکهای نهفتة متن هستیم .ساز و ار متون ادبی با متاون ییار ادبای (مانناد متاون
علمی) متفاوت اسک و نیاز به شیوهای برای درک متون اسک ه با توجه به ویژگیهای درونی آن متاون باه بررسای
آنها بپردازد .شعر و نثر ادبی بر درونمایهای دیگر داللک دارد و خواننده را باه دریافاک معناایی دیگار اه در ماتن
آشکارا یافک نمیشود ،راهنمایی می ند .نشانهشناسی در بررسیهای خود از شیوة سااختارگرایی ساود مایجویاد و
پیوندی عمیق با ساختارگرایی مییابد .در واقع نشانهشناسی خود ساختارگرایی محسوب میشود ،چرا ه مای وشاد
به بررسی روابط میاان داح هاا در یاک نظاام ،رابطاة داح و مادلوح و محورهاای هامنشاینی و جانشاینی بپاردازد و
ساختارگرایی نیز به طو ِر عام باه بررسای مناسابات درونای عناصار در یاک نظاام مایپردازد(احمادی.)818 :8811 ،
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ساختارگرایی نیز به مانند سایر رویکردها در ادبیات ،به بررسی شیوة تفسیر و تعبیر متن میپردازد و به معنای نهفته در
پسِ متون نمینگرد بلکه در پیِ تحلیل ساختارهای متن اسک ( .الر .)833 :8812،نشانهشناسایِ شاعر ،قواعاد سااز و
ار تولید متن شعری و روابط عناصر موجود در آن را مورد بررسی قرار داده و نشان مایدهاد اه واژههاا در شاعر
چگونه تبدیل به نشانة ادبی میشوند .نشانهشناسی شعر مایکل ریفاتر این اهداف را بررسی می ند و نشاان مایدهاد
ه متن شعری دارای انسجام درونی اسک.
نظریة نشانهشناسی شعر مایکل ریفارتر از بطن ساختارگرایی برخاسته اسک .از آنجا ه سااختارگرایی باا حر اک از
مطالعة زبان به مطالعة ادبیات و تال برای تعریف اصوح ساختاردهی ه نه فقط در آثار منفارد اه در رواباط میاان
آثار در ل عرصة ادبیات عمل می ند ،بر آن بوده و هسک تا علمیترین مبنای ممکن را برای مطالعات ادبای فاراهم
آورد (اسکولز .) 53 :8897 ،رو ساختارگرایی امروزه در تحلیل متون ادبی جایگاه ویژة خود را یافته اسک .پیاام در
رمز قرار میگیرد و دسک یافتن به آن ساختارهای درونی میسر میشود و نه اتکا بر پایش داوریهاای ایادئولوژیکی
خارج (ژنک .)828 :8811،لذا نشانهشناسی نمی تواند از ساختارگرایی جدا گردد .رو سااختاری مایتواناد ارتباا
عمیق میان صورت و معنی را ه جوهرة نشانهشناسی اسک ،نشان دهد و از آن جا ه در نشانهشناسی با سااختارها و
نظام ها مواجه هستیم ،رو مایکل ریفاتر نیز از این قاعده مستثنی نیسک .این نظریه با مفاهیم زبانشناسی در ارتباا
اسک و می وشد با ارجا هر نشانه به نشانهای درونمتنی ،ساختاری منسجم از متن را ارائه دهاد و باه معناای ماتن
نزدیک شود .تحلیل ساختارگرایانه بر آن اسک تا مجموعه قوانین شالودهای ناظر بر تر یب این نشانهها و رسایدن باه
یک معنا را استخراج ند .چنین تحلیلی تا حدود زیادی به آنچه نشانهها واقعا میگویند اری ندارد و به جای آن بار
روابط درونی آنها با یکدیگر تأ ید میورزد (ایگلتون.)881 :8871 ،
ریفاتر میان زبان روزمره و زبان شعر تمایز قائل شده و معتقد اسک ه زبان شعر در تباین با زبان روزماره قارار دارد،
چرا ه نه با واقعیکهای عینی و نه با نیک مؤلف مطابقک می ند .شعر بر مفاهیم و چیزها بهطاور ییرمساتقیم تأ یاد
می ند .به عبارت دیگر شعر چیزی میگوید و معنایی دیگر را ارائه می ند و تال خوانندة ماتن بار ایان اساک تاا
داللکهای شعر را بیابد( .) Riffaterre ،8791 :8در متون ادبی خواننده با دستیابی به توانش ادبی و نیاز آشانایی باا
زمینه های اجتماعی و فرهنگی و عواملی دیگر ه در پدیدآییِ معنایی مؤثراند ،میتواند به معنا دسک یابد .در بحث از
داللک ،داللک صریح ) (denotationو ضمنی ) (connotationمطرح اسک .این دو داللک از آنجا ه مدلوحهای
متفاوتی را میطلبند ،به دو نو متن نیز اشاره دارند(گیرو .)19 :8819 ،بر مبنای داللکهای صریح و ضمنی میتاوانیم
دو دسته متون را از هم متمایز نیم :متون علمی ه داللک در آنها صریح اسک و متون ادبی ه داللک در آنها ییار
مستقیم و ضمنی اسک (همان .) 11 :به دلیلِ ییر مستقیم بودنِ داللک در متون ادبی ،خواننده در بازنمایی این داللکها
سهیم اسک .گاه ممکن اسک یک لفظ برای خوانندهای تداعیگرِ تنها یک داللک ضمنی باشاد ،اماا بارای خواننادهای
دیگر چند داللک را به همراه داشته باشد .داللکهای ضمنی در زمینة پیچیدهای از دادههاای فرهنگای ،موقعیاکهاای
روانشناسی و یادمانها مطرح میشود (احمدی .)22 :8898 ،از آن جا ه در زبانِ شعری ،داللک ،ییر مساتقیم اساکا
ریفاتر سه شیوة ممکن برای شناخک ساختارِ معنایی شعر و تمایز آن از زباانِ ییار شاعری بیاان مایدارد :جابجاایی
) ،(displacingقلب ) (distortingو آفرینشِ معنا ) (creatingه هر یاک باه صانایع ادبای مارتبط مایشاود.
جابجایی زمانی اسک ه یک نشانه از یک معنا به معنایی دیگر منتقل میشودا یعنای یاک واژه نمایناده یاا جانشاین
واژهای دیگر اسک ،آن گونه ه در استعاره و مجاز اتفاق میافتد .قلب آن اسک ه ابهام ،تضاد یا عناصری بیمعنای و
بی ربط وجود داشته باشد .آفرینش وقتی اسک ه فضای متنی یاک نظاام بارای ایجااد نشاانههاایی خاارج از ماوارد
زبانشناختی مناسب باشد ( .)Riffaterre ،8791 :5ریفاتر این سه فرایند را بر ییرمستقیم بودنِ معنا در شعر دخیال
می داند .این فرایندها داللک را ییر مستقیم و نشانههای زبانی را به نشانههای ادبی مبدح میساازد .در واقاع واژگاان،
شعری میشوند و معنایی تازه به آنها اضافه می گردد .در نظریة ریفاتر برای رمزگشایی شعر ،ه داحهاا در آن دیگار
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ار ردی ارجاعی ندارند باید به داللکها توجه رد .او میان داللک ) (Significanceو معناا ) (Meaningتماایز
قائل اسک .واژگانی ه در شعر میآیند در خوانشِ اولیه ،خواننده را بهسوی معنایی هادایک مای نناد اه ایان معناا
اطالعاتی اسک ه از طریق متن در سطح محا اتی ) (Mametic levelافاده میشود .از این منظر ماتن ،رشاتهای از
واحدهای اطالعاتی متوالی اسک ه معنای صریح را به خواننده منتقل می نند .درحالی ه از منظرِ داللک ،یاک ماتن،
واحد معناشناختی اسک) .(Ibid, 6در اینجا دیگر خواننده با تک تک واژگان یا جمالت بهطور مجازا ااری نادارد،
چرا ه در این صورت تنها به معنای صریح برآمده از واژگان و جمالت منفرد دسک خواهد یافک .او متن را در یک
لِ به هم وابسته در نظر میگیرد .در الگوی سوسور داللک با وحدت صاورت و معنای شاکل مایگیارد و باه نظار
می رسد ریفاتر با تأسی به چنین الگویی ،مشخصة اصلی شعر را وحدت فرمی و معناشناختی مایداناد اه منجار باه
شکلگیری داللک می شود .او داللک را چنین تعریف می ند ه هر مؤلفة شعر به «چیزی دیگر» اشاره می ند به ایان
معنا اسک ه مقدار ثابک خواهد بود و بدین گونه از محا ات متمایز خواهد شد .این وحدت فرمی و معناشاناختی را
ه شامل همة شاخصهای ییر مستقیم اسک ،داللک نام دارد).(Ibid,7
 .9.1توانش ادبی
ریفاتر نظریة خود را در تابِ نشانهشناسی شعر ( ) 8791بسط داد ،و در آن استدالح رد ه خوانندگانِ برخوردار از
توانش ادبی میتوانند به فراسوی معنای ظاهری راه یابند .او بر این باورسک ه اگر یک شعر را رشاتهای از جماالت
تلقی نیم ،در این صورت توجه خود را به «معنای» آن محدود ردهایم و اگر فقط به «معنای» شعر توجه نیم ،آن را
به رشتهای از قطعات بیارتبا با یکدیگر تقلیل میدهیم .ریفاتر اذعان می ند ه ،درک «معنای» یاک شاعر فقاط باه
توانایی زبانی نیاز دارد ،اما در تفسیر یک شعر باید از «توانش ادبی» برخاوردار باود .خوانناده ضامن فرایناد تفسایر،
ناگزیر اسک سطح دوم و عالی تری از معنا را آشکار سازد (سلدن و ویدوسون 11 :8819 ،و  .)12به عبارت دیگار از
نظر ریفاتر ،این خواننده و اطالعات ادبی و سطح آگاهیهای ذهنی اوسک ه به متن معنا میدهد در واقع توانِ ادبایِ
ذهنِ خواننده به او مک می ند ه در تولید معناهای متکثر متن مشار ک داشته باشد .از دیدگاه ریفاتر برای ایان اه
خواننده از سطح ارجاعی به سطح نشانهپردازی حر ک ند باید از طریقِ توانش ادبی ،چنین امکانی را فاراهم ساازد.
توانش ادبی ،آشنایی خواننده با نظامهای توصیفی ،مضامین ،اسطورههای جامعه و فراتر از اینها آشنایی با دیگر متون
اسک.)Riffaterre ،8791 :2(.
 .9.2نادستورمندی
از نظر ریفاتر ،خواننده طی فرآیند خوانشِ متن با عناصری مواجه میشود ه نمیتواند میان آنها و واقعیک تنااظر
برقرار ند .اگر خواننده در سطح محا اتی در پی فهم شعر باشد ،متن را فاقد معنا مییابد .نادستورمندیهاا از آنجاا
ه داللک شعر را میسازند و به نشانه تبدیل میشوند بسیار مهماند .این عناصر جنبههایی از متناناد اه در خاوانش
ارجاعی ،متناقض می نمایند ،اما با بازخوانیِ متن بر اسا ساختارهای نشانه پایة آن ،این تناقض بار طارف مایشاود
(آلن .)839 :8812 ،نادستورمندیها از سطح محا ات ه پایینترین سطحِ خوانش یعنی خوانش ا تشاافی ،باه ساطح
باالترِ خوانش ،یعنی خوانشِ پس نشانه منتقل میشود .این انتقاح ،نمود نشانهپردازی اسک(.)Riffaterre ،8791 :1
 .9.9مراحل خوانش متن
در بحث خوانش و رمزگشاییِ متن ،ریفاتر به دو نو خوانش معتقد اسک :خوانش ا تشافی و پس نشانه .
خوانش ا تشافی ،اولین سطحِ خوانش اسک ه در آن نشانهها بهصورت ارجاعی تفسیر میشوند و در نتیجه وحادت
شعر ناپدید شده و خواننده قادر نیسک تا متن را به صورت یک لِ منسجم دریافک ند .رمزگشاییِ شاعر باا اولاین
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مرحلة خوانش آیاز میشود ه از ابتدا تا انتهای شعر اسک .از باال تا پایین صفحه و از بسترِ همنشینی پیروی می ناد.
در طوح این خوانش ،معنا دریافک می شود .سهم و اشتراک خواننده در خوانش و درک معنا ،توانشِ زبانی اوسک اه
شامل این فرض اسک ه زبان ارجاعی اسک( .)Riffaterre ،8791 :2هم چنین در مرحلة اوح ،یعنی سطح تقلیدی،
شعر زنجیرهای از بازنمودها به شمار میآید(آلن.)82 :8812 ،
خوانش پس نشانه ،عدمِ ایجاد تناظر میان واژه و واقعیک ه حاصل وجود موانع ناادساتورمند اساک ،ایان خاوانش،
همان تفسیر ثانویه یا خوانش تأویلی اسک .همان طور ه خواننده در متن به پیش میرود آنچه را اه در مرحلاة اوح
خوانده بود به یاد می آورد و فهمش را در پرتو آنچه ا نون رمزگشایی می ند بهبود میبخشد .همانگونه اه از ابتادا
تا انتهای متن جلو مای رود باه عقاب برگشاته و ماتن را ماورد باازبینی ،تجدیاد نظار و مقایساه قارار مایدهاد(:2
 .)Riffaterre،8791خوانش پس نشانه یا ثانویه برخالف خوانش ا تشافی ه تک بعدی و خطی اسک ،ییر خطای
اسک و تمام متن را در بر می گیرد چرا ه ریفاتر معتقد اسک ه واحد داللک ،متن اسک و خواننده برای دسک یاابی
به داللک شعر میبایسک ل متن را مورد نظر قرار دهد و از ابتدا تا انتها و از انتها تا ابتدای متن در حر ک باشاد (:3
.)Ibid
 .9.4خاستگاه
خواننده در طی فرآیند خوانش ثانویه درمی یاباد اه در شاعر ،وحادت و انساجام وجاود دارد .وحادتی اه در
خوانش اولیه نمودار نمی گردد .چرا ه واژگان و عبارات در نار یکدیگر قرار میگیرند تاا معناای صاریح را منتقال
نند .عناصر نادستورمندی ه در اولین سطح خوانش بیربط به نظار مایرساند و انساجام ماتن را باه ظااهر آشافته
میسازند ،در خوانشِ پس نشانه ار ردی انسجام بخش مییابند ،چرا ه هر عنصری در متن به معنایی نهفتاه اشااره
دارد ه از واژهای لیدی نشأت میگیرند( .)Riffaterre ،8791 :81در واقع مفهومِ خالصة متن ،در خاساتگاه اولیاه
پنهان اسک .خاستگاه ،واقعیتی فرضی اسک ،چرا ه تنها فعلیاکیاابی دساتوری و قاموسای یاک سااختار اساک(:87
 .)Ibidخاستگاه در سطح متن مشاهده نمیشود بلکه همواره در نهانِ متن ادبای حضاور دارد و از طریاق بازنمودهاا
دریافک میشود به عالوه معنای متن نیسک و صرفاً چارچوبی اسک ه داللکها برای بازنماایی درساک خاود در آن
قرار میگیرند.
 .9.5زیرانگاشت
از آن جا ه شعر حاصل دگرگونی خاستگاه (هسته معنایی اولیه) اسک ،میتوان مجموعهای از نشانههاا را در ماتن
یافک ه هر یک به خاستگاه اولیه ارجا مییابند .نمود این امر در فرایند شعری شدن یافک میشاود اه در طای آن
خاستگاه به وسیلة زیرانگاشک به متن تبدیل میشود .تولید نشانة شعری به وسیلة اشتقاقِ زیرانگاشتی تعیین میشاودا
یعنی یک واژه یا عبارت ،زمانی ه به گروه واژهای از پیش موجود ارجا میدهد ،شعری میشود .زیرانگاشک ،نظامی
از نشانههاسک ه ممکن اسک به اندازة متن گسترده باشد .زیرانگاشک ممکن اسک بالقوه باشد ،بناابراین امکاان دارد
ه خود را در زبان یا در متنی پیشین آشکار و فعاح ند .برای این ه شعریک در متن فعاح شود نشانهای ه باه یاک
زیرانگاشااک ارجااا دارد بایااد بااهگونااهای از خاسااتگاه آن مااتن باشااد( .)Riffaterre ،8791 :58ریفاااتر در مااورد
زیرانگاشک معتقد اسک ه ممکن اسک لیشه ،نقل قوح و یا مجموعهای از تاداعیهاای متعاارف باشاد(.)Ibid:31
ریفاتر مینههاای معناایی ) (Semesو پایش انگااریهاا) ، (Presuppositionsلیشاه ) (clichésو نظاامهاای
توصیفی را به عنوانِ اقسام مختلف زیرانگاشک معرفی می ند ه خود را از طریق این انوا نمودار میساازد .ریفااتر
در مقالهای با عنوان «چندعاملی معنایی در شعر» دربارة ار رد این فرآیند نظامسااز شاعری ماینویساد :تاأثیر تعاین
چندعاملی انتقاح معنای یک واژه اسک به چندین واژه ،گویی ه آن واژه ل جمله با معنای مراد اشبا مایساازد باه
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نحوی ه خواننده احسا می ند آن جمله پی در پی و صریحاً معنایی را مسجل میسازد ه او از هماین واژه اخاذ
می ند .تعین چندعاملی شبکهای از معانی پدید می آورد ه پیوندهای درونی اساک (پایناده .)819 :8891 ،در نتیجاه
مداری منسجم و به هم پیوسته از نشانهها شکل میگیرد ه به یکدیگر ارجا میدهند نه باه مادلوحهاایی خاارج از
متن.
 .9.1فرآیندهای نظام ساز
از نظر ریفاتر اسا نظام داللتی شعر را دو فرآیند انباشک ) (accumulationو نظاام توصایفی مایساازد .طباق
تعریفی ه ریفاتر در تاب تولید متن) ( La production du texte 8797از ایان فراینادها باه دساک مایدهاد،
زنجیرهای از واژه ها ه دارای عنصر معنایی مشترک هستند و در متن شاعر از طریاق ایان عنصار باا یکادیگر پیوناد
مییابند یک انباشک به وجود میآورند .نکتة در خور توجه دربارة انباشک این اسک ه این فرآیند یفیتی مترادف باه
عناصر به وجود آورنده انباشک میدهد (پاینده .)88 :8813 ،فرایند انباشک از آنجا ه به متون انسجام مایبخشاد و
نظامی متحد از واژگان به دسک میدهد ،نسبک مستقیمی با مؤلفههای واحدهای معنایی دارد اه باه آرای گریماا
) (Greimasزبانشنا فرانسوی بازمیگردد .حوزة درون بودی ایان نظریاه شاامل مختصاات معناایی میناه یاا
مجموعهای از «مؤلفههای معنایی» اسک ه حاصل تقابلها هستند ( ،نظیر ماذ ر مؤناث ،پیر جاوان ،حیوان انساان و
ییره) .حاصل الم آن ه مایکل ریفاتر برای الگوی نشانهشناسی شعر پیشنهادهایی دارد ه عبارتناد از .8 :در مرحلاة
اوح سعی نید متن را برای دریافتنِ «معنای» معمولی بخوانید  .5عناصری ه ییردستوری به نظر میرساند و ماانع از
یک تفسیر تقلیدی و معمولی میشوند را برجسته نید  .8هیپوگرامها یعنای عناصار و واژگاان یاا مطالاب ماألوف و
شناخته شده را شف نید به عبارت دیگر ،از طریق آنچاه اه معلاوم اساک بایاد مجهاوحهاا را شاف ارد  .1از
عناصری ه معلوم هستند یعنی هیپوگرامها ،ماتریس را به دسک آورید ،ماتریس میتواند یاک واژه ،عباارت یاا یاک
جملة محوری شعر باشد ه به نوعی سایر اجزای شعر را معنی میدهد.
 .4تحلیل شعر «حالج» سرودة شفیعی کدکنی
در آیینه دوباره نمایان شد با ابر گیسوانش در باد باز آن سرود سرخ اناالحق ورد زبان اوسک تاو در نمااز عشاق
چه خواندی؟ ه سالهاسک باالی دار رفتی و این شحنههای پیر از مردهات هنوز پرهیز می نناد ناام تاو را باه
رمز رندان سینه چاک نشابور در لحظههای مستی مستی و راستی آهسته زیر لب تکرار می نند وقتی تاو روی
چوبة دارت خمو و مات بودی ما انبوه ر سان تماشا با شحنههای مأمور مأمورهاای معاذور همساان و
همسکوت ماندیم خا ستر تو را باد سحرگهان هر جا ه برد مردی ز خاک رویید در وچه بااغهاای نشاابور
مستان نیمه شب به ترنم آوازهای سرخ تو را باز ترجیع وار زمزمه ردند نامک هنوز ورد زباان هاسک(شافیعی
د نی599 :8893،ا .)592
در نظریة نشانه شناسی شعر مایکل ریفاتر ،در خوانش ا تشافی ه حر ک از ابتدا به انتهای متن اسک ،خوانناده باه
دریافک معنای صریح (معنای تک تک واژگان یا جمالت به طور مجازا) و در خاوانش پاس نشاانه اه حر اک از
انتهای متن به ابتدا به منظور بازبینی و تجدید نظر در متن اسک ،به معانیِ ضمنی(معنای ل متن باه صاورت باه هام
وابسته) میپردازد .دانیل چندلر در مورد معانی صریح و ضمنی مینویسد :معناای صاریح ،نشاانه-معناایی اساک اه
تعداد بیشتری از اعضای یک جامعة دارای فرهنگ مشترک ،حوح آن توافق دارندا در حالی ه هیچ س را باه خااطرِ
یلط بودن معانی ضمنیا نمی شود سرزنش رد .در واقع ،معناهایی ه در فرهنگ لغات در برابر واژهها قارار دارد،
ایلب متضمن داللک صریح واژههای مزبور به شمار میروند .د تر یاحقی ،در تاب فرهنگ اساطیر و داستانوارههاا
در ادبیات فارسی ،ذیل واژة حالج چنین آورده اسک :ابومغیث یا ابوالغیث حسین بن منصور حالج عارف و صاوفی
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قرن سوم قمری اسک ...طریقه و مذهب خاصی را اظهار رد و عدهای به او گرویدند .وی به مسافرت و نشار عقایاد
و تعالیم خویش می پرداخک و عاقبک به دستور مقتدر خلیفه عباسای او را گرفتناد و باه زنادان انداختناد و پاس از
محا مه به سختی شتند  .گویند جسد را سوزاندند و سر را بر باالی پل بغداد آویختند اماا پیاروانش معتقاد
بودند ه او را نکشتند .حالج تألیفات و آثار فراوانی از خود به جا گذاشک و سخنانی شگفک انگیز از او نقال شاده
ه در تداوح صوفیه به شطحیات موسوم اسک .برخی ،به استناد پارهای از همین سخنان به خدایی او قایال شادهاناد،
چرا ه میگفک :در خرقة من جز خدا سی نیسک و من خدایم .من یرقه ننادة قاوم ناوح و هاالک ننادة عااد و
ثمودم(یاحقی.)888 :8813،
آنچه نام حالج را در پهنة فرهنگ ایران و عرصة ادبیات فارسی ماندگار رده اسک اسطورة حیات و ساخنان بلناد
اوسک ...چون به زیر دار بردند  ،بوسه ای بر چوبة دار زد و پای بر نردبان نهاد .گفتند :حاح چیسک؟ گفک :معاراج
مردان سرِ دار اسک .مردمان را امر ردند ه سنگ زنند .همه سنگ می زدند و او خم به ابرو نیاورد ....پس دو دساک
بریدة خون آلود در روی مالید تا هر دو ساعد و روی ،خون آلود رد گفتند :این چرا ردی؟ گفاک :خاون بسایار از
من برفک و دانم ه رویم زرد شده باشد و شما پندارید ه زردی روی من از تر اسک ،خون در روی مالیدم تا در
چشم شما سرخ روی باشم ه گلگونة مردان خون ایشان اسک .در خوانش ا تشافی ،تر یبات و واژگان رمازیِ آیناه،
سرود سرخ انالحق ،نماز عشق ،چوبة دار ،شحنههای پیر ،رنادان ساینه چااک ،ر ساان تماشاا ،شاحنههاای ماأمور،
مأمورهای معذور ،مردی زخاک رویید و آواز های سرخ ،ذهن خواننده را به معنایی دیگر سوق میدهاد اه در پاسِ
این الفاظ اسک .شفیعی د نی در شعر خود برخی از شخصیکها و از جملاه حلّااج را از بافاک و ماتن تااریخی و
زمانی خود بیرون شیده و با ساخک و پرداخک هنرمندانة خود آنها را به نمونههای ناوعی و آرماانی تبادیل ارده
اسک .وی به مک خیاح خلّاق خود و با بهره گیری از شگردهای بیانی ،حلّاج را به زمان حاح آورده ،سرنوشک او را
با سرنوشک ا نونیان پیوند داده و در قامک نشانه ای زنده و فرا تاریخی پیش روی خوانندة شعر نهاده اسک .با این
ار او در واقع امری بی ران را در امری ران مند از نظر تاریخی و زمانی تجلّی و تجسّم بخشیده اسک .آنگوناه اه
ریفاتر گفته اسک در خوانش پس نشانه(معنای ضمنی) خواننده به دنباح شف داللاکهاای شاعری و خاوانشهاای
متوالی از انتها به ابتدای متن اسک و این نادستورمندیها (هنجارگریزیها) هستند ه داللک شعر را مایساازند و باه
نشانه تبدیل میشوند .شف داللکهای شعری از طریق بررسی زیرانگاشکها شامل مینههاای معناایی ،لیشاههاا،
نظام توصیفی و پیشانگاریها اسک .ریفاتر معتقد اسک ه مینههای معنایی و پیش انگاریها فقط در ذهن خوانناده
وجود دارند و بر مبنای توانشِ ادبی او نمایان میشوند امّا لیشهها همه جا هستند .مینههای معنایی ه وچکترین
واحد معنا در علم معنیشناسی هستند در ساخک فرایند انباشک به ار میروند .از نظر ریفااتر ،اساا نظاام داللتای
شعر را دو فرایند انباشک و نظام توصیفی میسازد .ریفاتر معتقد اسک داللک متن ،چیزی بایش از معناای لای ماتن
اسک و خواننده طی فرایند واگشکگرا به ابتدای شعر بر میگردد .در واقع شیوهای ه خواننده در فرآیند واگشکگارا
تجربه می ند ،پیرامون واژة لیدی یا خاستگاه رخ میدهد ه تجربهای از یک توالی ییر مستقیم اسک .خاساتگاه ،آن
تعبیر یا واژه محوری اسک ه ال شاعر را معناا مای دهاد .در ایان شاعر لماة حاالج (خاساتگاه) ،در ارتباا باا
نادستورمندیها باعث ظهور معنای متن میشود .انباشک اصلی شعر ،با محوریک معنابنِ «حلّااج» شاکل مایگیارد و
لمات و تر یباتی مانند« :سرود سرخ اناالحق»« ،نمااز عشاق»« ،چوباة دار»« ،شاحنه»« ،رنادان» « ،ر ساان تماشاا»،
«شحنههای مأمور»« ،مأمورهای معذور»« ،خا ستر»« ،آواز سرخ» همگی با حالج مترادف و مرتبطاند .بار مبناای نظارِ
ریفاتر این واژگان ،انباشک یا منظومة توصیفیِ از لمات مترادفاند ه در رابطهای دو سویه با واژة حالج باه عناوان
خاستگاه یا همان ماتریس یا همان واژة محوری شعر ،شبکهای منسجم ایجاد می ننادا ایان شابکة منساجم باا ساایرِ
شبکههای منسجم از منظومة توصیفی در سطحِ شعر ،توأم با رابطة بینامتنی با سایر متون ه حاصل آگاهی و اطالعات
ذهنی خواننده اسک ،به درک روابط داللتی و مشار ک خواننده در خوانش متن مک می ند .تاوانش ادبای مادنظارِ
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ریفاتر در این شعر ،گسترة اطالعات ذهنی خواننده از وقایع تاریخ سیاسی معاصر ایاران و آشانایی باا متاون عرفاانی
نظیرِ تذ ره االولیای عطار ،شف المحجوب هجویری ،تمهیدات عینالقضات همدانی و سایر آثار عرفانی عرفا اساک.
تداعی ذهنیِ حوادث تاریخ گذشتة ایران و ماجرای شخصیکهایی چون شیخ حسن جوزی ،عاینالقضاات همادانی،
حالج و در تاریخ معاصر ایران ،سرگذشک شخصیکهایی چون میرزا وچکخاان جنگلای ،شایخ فضال ار ناوری،
د تر محمد مصدق و سایر آزادیخواهان وطن دوسک ،در یک رابطة بینامتنی با خوانش این شاعر در ذهان خوانناده
مرور میشوند.
سرود
سرخ
اناالحق
نماز عشق

دار

شحنه

رندان

حالج
مأمورهای
معذور

کرکسان
تماشا

شحنه های
مأمور

خاکستر
آواغز
سرخ

در خوانش ا تشافی ،محتوای این شعر وقایع و حوادثی چون واقعة بر دار شدن حلّااج را باه یااد مایآورد اماا در
خوانش پس نشانه ،واژة حالج به عنوان واژة محوری و خاستگاه و گرانیگاه شعر با توجه به سایر نشانههای شاعر از
قبیل واژگان انباشک و نظام توصیفی مثلِ ر سان تماشا ،مأمورهاای معاذور ،شاحنههاای ماأمور ،دار ،نماازِ عشاق،
همسان و هم سکوت با مأمورهای معذور و ...حا ی از داللکهای ضمنیِ عمیقی اسک ه در ذهن و اندیشة تااریخی
و اسطوره گرای شاعر نفوذ رده اسک .در تاریخِ معاصر ایران م نبودناد روشانفکران آزادیخاواه و انقالبای اه باه
جهک عدم درک آرا و اندیشه هایشان و به جهک عدم حمایک و پشتیبانی مردمای باه دار آویختاه یاا سار وب و یاا
معزوح شدند .در شعر شاعران معاصر ،دو حادثة تاریخی بهطور یالب انعکا و نماود بیشاتری یافتاه ،یکای واقعاة
انقالب مشروطه و حوادث مربو به آن و دیگری ملی شدن صنعک نفک و روی ار آمادن د تار مصادق و ساپس
ودتای  51مرداد  85و سرانجام ساقط شدن دولک مردمی مصدق .شاعر در این شعر شخصیکهای دینای ،ماذهبی و
اساطیری را به عنوان نشانه و نماد شخصیک های روشنفکر و انقالبی معاصر در شعر به ار میگیرد .یکی از وقایع
مهمی ه در دورة معاصر در شعر ایلبِ شاعران به ویژه شعر شفیعی نمود یافته ،انقالب مشروطه اسک اه باه سااح
 8512اتفاق افتاد ه با توطئه دولکهای استعماری در نطفه خفه شد و شخصیکهایی چون شیخ فضال ار ناوری را
به دار آویختندا در حالی ه مردم و حتی فرزند تماشاگرِ به دار آویخته شدنش بودند و ف میزدند .در خاوانشِ
پس نشانه ( خوانشِ از انتها به ابتدای متن ) نشانههای شعر را میتوان اینگونه تفسیر رد:
* نامک هنوز ورد زبانهاسک :پس از پیروزی انقالب در ایران ،از شخصیکهای مبارز و آزادیخاواهی چاون شاهید
شیخ فضل ار نوری ،میرزا وچکخان جنگلی ،د تر محمد مصدق با ا رام و احترام یاد میشود.
* آوازهای سرخ :این سخن ه گلگونه مردان خون ایشان اسک.
مردی زخاک رویید :شیخ فضل ار نوری ،د تر محمد مصدق یا هر روشنفکر آزادیخواه.
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* همسان و همسکوت ماندن انبوه ر سان تماشا با شحنههای مأمور و مأمورهای معذور وقتی اه تاو ،روی چوباة
دارت خمو و مات بودی :هنگامی ه طنابِ دار به گردن شیخ انداخته شد و لحظاتی بعد پیکر بیجان وی برفاراز
دار باقی مانده بودا دسته موزیک شرو به نواختن رد و مردم از جمله پسر شیخ ف میزدند و شادی می ردنادا و
چه بی احترامی هایی ه به جنازة شیخ نکردند .پس از این ه آقا ،جان تسلیم رد ،مجاهدین با تفنگهایشاان هماین
طور میرقصیدند .بعضیها میگفتند :شیخ فضله به درک رفک! از باالی ایوان نظمیه یک سی فریاد شید و به ماردم
گفک :همچنین دسک بزنید ه صدایش توی سفارت به گوشش برسه! یعنی به گو محمدعلی شاه.
* تو در نماز عشق چه خواندی :وقتی محا مه صورت میگرفکا در بیرون مشغوح آماده سازی جایگاه اعادام شایخ
بودند .هنگامی ه می خواستند او را برای اعدام ببرند ،اجازة خواندن نماز عصر را به وی ندادند و ایشان را باه ساوی
جایگاه اعدام راهنمایی ردند .وقتی به در نظیمه رسید رو به آسمان رد و گفک :افوّض اماری الای ار ان ار بصایر
بالعباد .وقتی به پایة دار نزدیک شد ،برگشک و مستخدم خود را صدا زد و مهرهای خود را باه او داد تاا خارد ناد،
مبادا بعد از او به دسک دشمنانش بیفتد و برای او پرونده سازی نند .پس از آن عصا و عبایش را باه میاان جمعیاک
انداخک و روی چهارپایه رفک و قریب ده دقیقه برای مردم صحبک رد و فرمود :خدایا ،تو خودت شاهد باا اه
من آنچه را ه باید بگویم به این مردم گفتم خدایا تو خودت شاهد با ه من برای این مردم به قرآن تو قسام یااد
ردم ،گفتند قوطی سیگار بود .خدایا تو خودت شاهد با ه در این دم آخر باز هم به این ماردم مایگاویم اه
مؤسس این اسا  ،المذهبین هستند ه مردم را فریب دادهاندا این اسا  ،مخالف اسالم اسک .محا ماة مان و شاما
مردم بماند پیش پیغمبر محمد بن عبدار(ص) .آن گاه عمامه را از سر برداشاته و فرماود :از سار مان ایان عماماه را
برداشتند ،از سر همه بر خواهند داشک.
* در آینه دوباره نمایان شد :آینه ،نشانة ذهن و اندیشة شاعر اسک .شفیعی د نی در تداعی ذهن خود قصد بیاان
واقعة بردار شدنِ شیخ فضل ار نوری و ماجرای د تر مصدق را داشته اسکا چاون در فضاای آن روز نمایتوانساته
آزادانه سخن بگوید به این نتیجه رسیده اسک ه واقعه حالج میتواند بیانگر این امر باشد.
با توجه به مطالب بیان شده در نظامِ توصیفی دیگر «پسر یا مخالفان شیخ» را میتوان هستة معنایی بخاشِ دیگاری از
این شعر عنوان رد .لمات و تر یباتی نظیر :شحنههای پیر ،انبوه ر ساان تماشاا ،شاحنههاای ماأمور و مأمورهاای
معذور ،پیرامونِ این هسته قرار میگیرند.
مأمورهای
معذور

شحنه های
پیر

پسر/مخالفان
شیخ

انبوه
کرکسان
تماشا

شحنه های
مأمور
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آنچه به عنوان متن ادبی نموده میشود ،حاصل تعامل شاعر با گفتمانهای از پیش موجود اسک ه مسأله بینامتنیک
را مطرح می ند .به عبارتی آنچه شاعر بیان می ند ،صرفاً مفهومی مجرد ه برخاسته از ذهان او باشاد نیساکا بلکاه
حاصل متونِ از پیش موجود اسک .یقیناً شفیعی د نی متون منثور عرفانی مربو به واقعة حاالج را مطالعاه ارده و
هنگامی ه خواسته از وقایع و حوادث مشابه آن در دورة معاصر سخن بگوید ،ماجرای شایخ فضال ار ناوری ،د تار
محمد مصدق ،میرزا وچکخان و  ...همزمان در آینة ذهنش نقش بسته و این وقایع و حوادث را مشابه با هم دانسته
و در بیان تداعیهای ذهنش از واقعه حالج سود جسته اسک.
هیپوگرامهای موجود در شعر حلّاج را میتوان در موارد زیر خالصه رد:
 .8شاعر حالج را به رمزی از تمامی مباارزان و روشانفکران آزادیخاواهی تبادیل مای ناد اه در راه آرماان جاان
میبازند.
 .5تصویری ه از حالج ارائه میشود در عین تراژیک بودن ،حماسی و برانگیزاننده اسک.
 .8شعر حالج ،بیان نندة جان مایة مقاومک اسک.
 . 1از عنوان شعر پیداسک ه شاعر وابسته و دلبستة به میراث فرهنگی ،معرفتی و اساطیری این سرزمین اسک.
 .5نتیجهگیری
چنان ه در این پژوهش مشاهده شد ،نظریة نشانه شناسی شاعر مایکال ریفااتر ضامن توجاه باه جواناب مختلاف
ساختاری شعر ،یعنی انباشک ،منطومة توصیفی ،هیپوگرام و شبکة ساختاری ،برخای زوایاای پنهاان اشاعار را هویادا
می ند و انسجام و طرح فکری و داللکهایی ه در پس معنای ظاهری شعر نهفته اسک با این الگو قابل تبیین اساک.
ل عناصار ییردساتوری (هنجاارگریزی) ،انباشاک ،خاوانش ا تشاافی(معنای صاریح) و
در بررسی شعر ،ضمن تحلی ِ
خوانش پسنگر(معنای ضمنی) ،به هیپوگرامها –تداعیهای واژگانی و مفهاومی -اشاعار پرداختاه شاد .باا تأمال در
موضوعات و مفاهیم بررسی شده در این شعر ،آشکار مای شاود اه شافیعی اد نی باا بیاا ِن ییار صاریح خاویش،
ناگفته های بسیاری در انتقاد از جامعة استبداد زده ،بیداد حا م بار آن ،ایجااد انگیازه و حر اک در مباارزان و آزادی
خواهان بر زبان رانده اسک .او با بهره گیری از بینامتنیک ،از مبارزان راه آزادی با تعابیری همچاونا حاالج یااد ارده
اسک .شاعر ،اوضا سیاسی و اختناق و ناامنی حا م بر جامعه و مردم ،دستگیری و مرگ و تبعیاد مباارزان از جملاه
د تر مصدق ،شیخ فضل ار نوری ،نظارهگری فرزندان شیخ و یفلک روشنفکرنماهای بایتفااوت نسابک باه اوضاا
جامعه (انبوه ر سان تماشا) و ییره را در قالب شخصیکهای اسطورهای و وقایعِ تاریخی بیان ارده اساک .منظوماة
توصیفی شعر ،اسارت ،رخوت ،اختناق ،عدم آگاهی سیاسی و یأ و نامیدی را به تصویر شایده اساک .از ایان رو،
تداعی های واژگانی و مفهومی این شعر را میتوان در این زمینهها خالصه رد :فضای جامعه ،استبداد زده و نابسامان
اسک و این امر باعث آزردگی شدید شاعر اسک.
منابع و مآخذ
آلن ،گراهاما بینامتنیتا ترجمة پیام یزدانجو ،تهران :نشر مر ز.8812 ،
احمدی ،بابکا از نشانههای تصویری تا متن به سوی نشانهشناسی دیداریا تهران :نشرمر ز.8898 ،
اااااااااااا ا ساختار و تأویل متنا تهران :نشر مر ز.8811،
اسکولز ،رابرتا درآمدی برساختارگرایی در ادبیاتا ترجمة فرزانه طاهری ،تهران :آگاه.8897 ،
البرزی ،پرویزا مبانی زبانشناسی متنا تهران :امیر بیر.8813،
ایگلتون ،تریا پیش درآمدی بر نظریة ادبیا ترجمة عبا

مخبر ،تهران :نشر مر ز.8871،
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بر ک ،بهزاد و افتخاری ،طیبها «نشانهشناسی شعر»؛ فصلنامة پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،شماره ،1زمستان،8817صاص
 881ا .817
پاینده ،حسینا «نقد شعر آی آدمها از منظر نشانه ـ شناسی»؛ نامة فرهنگستان ،شمارة ،1زمستان  ،8891صص  888ا.72
چندلر ،دانیلا مبانی نشانهشناسیا ترجمة مهدی پارسا ،تهران :سورة مهر.8819 ،
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