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 مندی شعر نو ایرانتحلیل نقش رمزگان در روایت
 فرزاد کریمی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 چکیده

رود که چنانچه از تحلیل صِرفِ داستان فراتر رود و با مسایل  شمار می شدۀ نقد ادبی به های شناخته جمله شیوه شناسی، از روایت

در این . های ساختاری ادبیات را کشف و در اختیار مخاطب قرار دهد تواند بسیاری از شاکله بنیادین ادبی و زبانی پیوند یابد، می

های  ررسی قرار گیرد، که با مراجعه به کوششمورد ب شناختی شدنِ متن از دیدگاهی زبان مقاله سعی شده است تا چگونگی روایی

ها و چگونگی  ای را که برمبنای بررسی وضعیت رمزگان چنین شیوه. ای مستقل نداشته باشد رسد، سابقه نظر می پیشینِ محققان، به

   بندی معروف بارت تقسیممنظور از  این برای. توان تحلیل رمزگانی نامید گیرد، می مندیِ متن شکل می ها در روایت تأثیر فراوانی آن

، باتوجه به میزان فراوانی و نقش هریک  گانۀ بارت های پنج تحلیل چگونگی اثرگذاریِ رمزگان .برای رمزگانِ روایی استفاده شده است

ون از ای خاص از روایت بهره برده و تاکن شیوه متون شعر نو ایران نیز، که به. مندیِ متن، هدف بررسی این پژوهش است در روایت

چنین  نتایج این تحقیق، هم. اند عنوان زمینۀ این بررسی انتخاب شده اند، به دور مانده شناسی به تحقیقی جامع و مجزا ازمنظر روایت

شدن به  توانند از تبدیل گونه این آثار می که چه دهد و این شدنِ متون شعری نشان می ها را برای روایی لزوم حضور بعضی رمزگان

 .دور بمانند به( داستان، قصه و رمان)وایی نثر های ر گونه

 .های روایی گانۀ بارت، گونه های پنج تحلیل رمزگانی، شعر نو ایران، رمزگان ،شناسی روایت: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

و منتقدان پردازان  زمان با رواج ساختارگرایی، همواره مورد توجه نظریه تحلیل روایی متن، از مباحث جذابی است که تقریباً هم

شود، اولویت را به رخدادها  که عمدتاً در نقد متون ادبی در ایران دیده می چنان ها، تحلیل روایت، آن رغم همۀ نوآوری علی. بوده است

رو در این مقاله کوشش شده است تا  ازاین. اند دهد و نه به بررسی ساختارهای خُردی که سازندۀ روایت در یک ساختار متنی می

های روایی در گونۀ ادبی شعر، که  ها در ایجاد روایت و یا زمینه کردِ آن رمزگانیِ موجود در متون انتخابی و چگونگی عمل های ساخت

شناسی ساختارگرا بوده است،  چه همواره مدنظر روایت در این مقاله، برخالف آن. اصوالً با ادبیات داستانی متفاوت است، بررسی شود

که  براین رمزگان عالوه. روایت، ساختارهای خُردِ زبانی در تحلیل روایت مورد توجه قرار گرفته است یعنی کشف الگوهای همگانیِ

عنوان پل ارتباطی میان متن و فرهنگِ  تواند به شناسانۀ روایت است، می مایۀ مناسبی برای نقد زبان عنوان چنین سازندی دست به

 .جاری در جامعه نیز عمل کند

 

 تحقیق پیشینه

ویژه درمورد ادبیات داستانی، صورت  ای بر آثار ادبی، به شناسانه های ادبی در ایران، کمابیش نقدهای روایت پردازی نظریهدر 

صمد، ساختار یک "حوزۀ نظریه و( 4944)  از احمد اخوت "دستور زبان داستان"توان به  ازجملۀ این نوشتارها می. گرفته است

ای که تاکنون بر متون شعری ایران شناسانههای روایتتحلیل. اشاره کرد( 4944)محمدی از علی عباسی و محمدهادی  "اسطوره

هایی است که در متون شعری فارسی وجود دارند و ها یا حکایتانجام گرفته است نیز در تمامی موارد معطوف به تحلیل داستان

هایی که در قالب یت ادبیات شعری ایران، که همان داستانبه این ترتیب، نه کل. یاد کرد "داستان منظوم"ها به توان از آنمی

سمت تحلیل  شناسانه به های اخیر سیر نقد زبان چنین در سال هم. شناسیِ محققان قرار گرفته استشعری وجود دارند، محل روایت

تمامی بازشناسی  تحلیلی آن بهوجود آورده است که هنوز امکانات  شناسیِ ادب فارسی به گفتمان، فضای جدیدی را در جریان روایت

 . و ارائه نشده است
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 لهئبیان مس

شناختی، همچون تحلیل رمزگانی، در نقد متون ادبی این است که برخالف بسیاری آثارِ  های نشانه مزیت استفاده از روش

ف قراردادهایی دارد که به تولیدِ معنا پردازد، بلکه سعی در کش انتقادی موجود، این شیوه به تفسیر مجدد یا بازخوانیِ دوبارۀ آثار نمی

برای تولید معنای . ای الزم و ملزوم از دال و مدلول یعنی رابطه. بسته داریم ای هم برای داشتن نشانۀ متنی، نیاز به رابطه. انجامند می

مدلولِ معهودِ خود که بر مدلولی  ای ارائه کند که در آن دال نه بر چه متن بخواهد نشانه پذیری، چنان جدید و یا ایجاد قابلیت تأویل

هایی که در  به این ترتیب سرنخ. شده انجام بگیرد تعریف جدید داللت داشته باشد، این داللت جدید باید در زمینۀ فرهنگیِ ازپیش

 .شوندمتن وجود دارند، مخاطب را به نوع داللتِ موردنظر رهنمون می

صورت ناخودآگاه در بطن جامعه  گذارند، به لتی جدیدی را پیشاروی نشانه میها که زمینۀ دال موجود یا آن قراردادهای ازپیش

تواند با تعریف رابطۀ داللی جدید،  آگاهیِ نویسنده است که می. آفریند چراکه هیچ زبانی براساس اجماع، نشانه نمی. وجود دارند

  این فرایند را اکو. بندی و ارائه نماید طبقهای روزآمد  گونه قراردادهای جاری در فرهنگ اجتماعیِ هر قوم را کشف و به

 رمزگردانی"
ها نتیجۀ مشروطِ قوانینِ رمزگردانی هستند که پیوند موقتی و ناپایدار عناصر را  نشانه»گیرد که  نامد و نتیجه می می "

ر شرکت کنند و در پیوندی دیگ( خصوص تحت شرایطِ رمزگردانی شدۀ به)شوند و هریک از این عناصر ممکن است  موجب می

اش نقدی منحصر  ترتیب نقد ادبی، که در شکل ساختارگرایانه این به(. 434: 4949سجودی، )« درنتیجه نشانۀ جدیدی شکل بگیرد

-تواند شاکلهاین ساختارهای بیرونی می. کند به ساختارِ درونیِ متن بود، با ساختارهای بیرونیِ مؤثر بر تولید متن ارتباط برقرار می

،  سلدن)« است "زمینۀ متن"باشد،  "متن"که خودِ  از آن موضوع جدید بررسی، پیش»بنابراین ... . جتماعی، تاریخی، روانی و های ا

 .است "رمزگان"ی برقراری چنین ارتباطی، واسطه(. 31: 4943

گیِ کالم در بیانِ شاعرانه، جهت حائز اهمیت است که ایجاز و فشرد شناسانۀ روایت از این انتخاب مواد شعری برای بررسی زبان

این فرایند . های ویژۀ مواد زبانی، فرایندی عینی نیست تعیین نقش.دهد های زبانی را در کانون توجه قرار می ناخودآگاه ویژگی

 .اما باید توجه داشت که این فرایند، کامالً ذهنی هم نیست. خوشِ دگرگونی شود تواند بسته به سلیقه و ادارک منتقد دست می

اند که در  دیگر، مفاهیمی فرهنگی عبارت به. اند کند، محصول نهادهای اجتماعی هایی که منتقد شخصاً برای متن تعیین می داللت»

گیری متون در این مقاله، چگونگی بهره(. 94: 4946،  فالر)« اند ها تبحر دارد، به رمز درآمده هایی کالمی، که منتقد در آن شکل

به نظر . شودی معنا و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب تحلیل میاز این مفاهیم فرهنگی، برای ارائه( ن شعریدر این جا متو)ادبی 

 .هاستها برای رسیدن شاعر یا نویسنده به منظور رسیدن به این هدفیکی از پربسامدترین و تأثیرگذارترین شیوه "روایت"رسد می

 

 رمزگان

: مبتنی بر زمینۀ فرهنگی و رمزگردانی بیان شد، تحت عنوانی کلی قابل بحث و بررسی استچه تاکنون دربارۀ قراردادهای  آن

ها را در رمزگان، چارچوبی است که مفاهیم کلیِ فرهنگی را در قالب جزئیات ریخته، بازپیرایی و بازآفرینی آن. "تحلیل رمزگانی"

رهاند و در همین چارچوب است  معنایی می که متن را از بی همین چارچوب است. نمایدپذیر میهای گوناگون متنی امکانصورت

. کند گیریِ معنا دخیل است، بلکه فرایند تأویل و تفسیر نشانه را نیز هدایت می تنها در شکل رمزگان نه. یابد که معنا تکثر می

 .یین کننده استتنها در تولید معنا نقش اساسی دارد، بلکه در ثبات و ماندگاری آن نیز عاملی تع رمزگان نه

. کند خوبی بیان می به( 33 -34: 4944)بیانیِ اکو  -معنایی -چگونگی تأثیر و تأثر میان رمزگان و فرهنگ را، مدل ادراکی

این ادراک در . شود کند و کامالً هم به معنا تبدیل نمی مطابق این مدل، ادراک برای تبدیل به معنا از یک زمینۀ فرهنگی عبور می

ای نیست که خود قادر به انتقالِ تمامی ادراک ما از  یعنی بیان، قادر به انتقالِ کاملِ معانی. شود به بیان محدودتر می تبدیلِ معنا

هایی دارد و معنا نیز  صورت معکوس، بیان برای رسیدن به معنا نیاز به برافزوده در فرایند تأویل، به. طور تمام و کمال نباشند جهان به

ها هم  اند، تأویل کند و چون تجارب فرهنگی متنوع اک نیاز به تأویلی دارد که از زمینۀ تجربۀ فرهنگی عبور میبرای رسیدن به ادر

فرد است که شاید برای خود  ای منحصربه رسی باشد، ادراک او تجربه اند و اگر معنای مدنظرِ مؤلف نیز تا حدودی قابل دست متنوع

هایی است که ادراک در گذر از معنا و رسیدن به بیان،  سو متضمن کاستی یل از یکبنابراین، تأو. وی هم قابل تجدید نباشد

 .شود هایی که بیان در گذر از معنا و رسیدن به ادراک متحمل آن می دیگر، ناگزیر از افزودگی شود، و از سوی دستخوشِ آن می
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 رمزگان روایی

ی معین را ازطریق  ا روایت، ادراک تجربه. اند بعد منتقل شده های وسیلۀ روایت به نسل های انسانی درطول اعصار، به تجربه

مند را  کوشد امر زمینه شناسی می هرگاه روایت». ابزار واسط میان تجربه و روایت، رمزگانِ روایی است. سازد بازنماییِ آن میسر می

خصوص وقتی  شناسی، به روایت(. 941: 4944،  لنسر)« دهد های روایی انجام می توضیح دهد، این کار را برحسب شرایط و رمزگان

چه، اثر . شود ، بیشتر بر زمینۀ رواییِ اثر متمرکز می(گری نیست ها روایت که وظیفۀ ابتداییِ آن)کند  متون شعری را بررسی می

گونه اشعار، عمدتاً  این. گویی بپردازد، باید عمدتاً در حیطۀ ادبیات داستانی دانست تا شعر شعری را که مستقیماً و آشکارا به قصه

گو نیست، متنی است که از یک خطِ سیرِ روایی،  بنابراین شعر روایی، متن شعریِ قصه(. نظم سنتی یا نو)اند  هایی منظوم داستان

بخش به شعر، و فروپاشیِ رمزگان یا زمینۀ  رسد غیاب عوامل سنتیِ انسجام نظر می به. کند برای ایجاد انسجام در خود استفاده می

ایجاد زمینۀ داستانیِ روشن و مشخص برای »پریشی منجر خواهد شد، چراکه  اییِ الزم، به گُسَستار متنی و نهایتاً به نوعی زبانرو

از  چه گفته شد، تحلیل روایی در این مقاله، بیش بنابر آن( 463: 4946،  توالن)« شناختی زیادی دارد اکثر خوانندگان، اولویت روان

مندی  موضوعِ نظریۀ روایت، نه روایت بلکه روایت». های آن است و شیوه " مندی روایت"باشد، متوجه  "ایترو"که معطوف به  آن

 (.943: 4944الئوریتس، )« کرد و تأثیر آن است چندان ساختار روایت بلکه بیشتر عمل نه: است

رمزگان "عنوان  چه از آن به آن. متن دارد مندیِ اش در تولید و دریافت معنا، نقشی اساسی در روایت رمزگان با کارکرد دوگانه

های متمایزکننده نیست، بلکه همان رمزگانِ معنابخش به دستگاهِ زبانی  نام برده شد نیز، شِقّی خاص از رمزگان، با ویژگی "روایی

غیر قواعد، هنجارها، رمزگان روایی نظام مت». گیرد ای است که در متون روایی برعهده می اش براساس کارویژه بندی است که گونه

، نمادین و  ، پروآیروتیک هرمنوتیک)رمزگانِ درونِ نظام . کند ها، و مفروضاتی است که روایت ازطریق آن تولیدِ معنا می ارزش

ـ  343: 4944،  نقل از مکوییالن ، به بارت و پرینس)« گرِ پیچیده تولید کنند شوند تا واحدهای داللت به یکدیگر تنیده می( غیره

341.) 

گیریِ صحیح از  گونه که تولید معنا در روایت، منوط به بهره یعنی همان. که گفته شد، فرایندی دوسویه است این فرایند، چنان

عنوان بازنمای متراکم تجربه،  روایت، به. عنوان عنصر معنابخش دارد هاست، معنای هر رمزگان نیز، بستگیِ تام به روایت، به رمزگان

یعنی . کند را واجد معنا می دهی آن دهی کرده، ازطریق این سامان ا و قواعد تغییرپذیر، نظام رمزگانی را سامانه هنجارها، ارزش

روایت، حد واسط . دهند دهند که دائم مکان خود را در آن تغییر می روایت و رمزگان، دوسویۀ یک رابطۀ دیالکتیکی را تشکیل می

 .اسط روایت و زمینۀ فرهنگی استرمزگان و زمینۀ فرهنگی و رمزگان نیز حدو

وسیلۀ روایت  رمزگانِ موجود در فرهنگِ یک جامعه، به. روایت قابل توجیه است/ دیالکتیکِ ذکرشده، با تحلیلِ درزمانیِ رمزگان

صورت  شود و دوباره به از مدتی به رمزگانی بدیهی بدل می این رمزگذاری پس. شود کشف شده، در قالبی جدید مجدداً رمزگذاری می

این عملیاتِ رمزگذاری، با ایجاد مفاهیم جدید بر غنای فرهنگی . گیرد کنندگانِ فرهنگ قرار می روایتی جدید در اختیار مصرف

خود  این جریان، خودبه. موجود نیستند های علمی، حاصل رویکردهای منطقیِ ازپیش افزاید، مفاهیمی که برخالف فعالیت جامعه می

راه  گام و هم حال خود را با تغییراتِ فرهنگی نیز هم یابد و درعین مندیِ خود را می گیریِ اطالعات، روش پسدر اثنای انتقال و باز

 .کند می

 

 انواع رمزگان

هنگام خوانش داستان  به S/Zدر مقالۀ ( 4341)ای است که بارت  بندی های رمزگان، تقسیم بندی ترین تقسیم یکی از مهم

. پو تکرار کرده و جامعیت بخشیده است ، نوشتۀ ادگار آلن"والدمار"را در تحلیل داستان  اده و آندست د سارازین از بالزاک به

عنوان نقطۀ اتکایی برای شروع یک تحلیل رمزگانی از روایت  تواند به بندی می رغم انتقاداتی که بر آن وارد شده است، این تقسیم علی

رمزگان در آثار بارت، الگویی از دانش فرهنگی یا »جهت است که  از آن بندی اهمیت این تقسیم. مورد استفاده قرار گیرد

ها خواهد بود و واحدی یگانه در  ای از رمزگان  تنیدگی هم روایت، آمیزه یا به. دهد شناختی است که تاروپود روایت را تشکیل می زبان

اهمیتِ دیگرِ این (. ی مؤلف، از مقدمه133: 4944ن، مکوییال)« مند شود تواند براساس یک یا چند رمزگان داللت درون روایتی می
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ساز جامعه،  بندی آن است که تفاوت انواع رمزگان را ازنظر عمق معنایی و میزان ارتباط کالم با مفاهیم خُرد اما فرهنگ تقسیم

 .سازد بودنِ ارجاعات و امکاناتِ تأویلی متن را مشخص می چنین میزان درونی یا بیرونی هم

رود، خواننده را از افشاهای جزئی و تأخیرها و  گشاییِ پایانی پیش می سوی گره که داستان به چنان هم: رمنوتیکرمزگان ه .4

  ای؟ ، سرور چه کسی، در چه موقعیتی، و با چه نتیجه"سرور" ]مثل[. دهد ها گذر می ابهام

ها  ادی است، ولی چون به دیگر دادهحالتی احساسی و سفر به ورای امر ع "سرور" ]مثالً[:  رمزگان واحدهای معنایی .2

 .ها ربط یابد، این کلیت، مکان هندسیِ فرد خواهد بود ها و ویژگی دربارۀ اندیشه

. گیریم کار می طور خودکار در تأویل رویدادهای روزمره به یعنی آن خزانۀ عظیم آگاهی که به:  رمزگان مصداقی یا فرهنگی .9

 ".برتا یانگ سی سالش بود": ]مثل[

 .برند آوریم که داستان را از آغاز تا پایان پیش می هایی گرد می ها را در گروه این کنش:  ها ن کنشرمزگا .1

 (429 -421: 4946، مارتین) استوار است( تز آنتی)برنهادها که برپایۀ برا:  رمزگان نمادها .3

 

 کارکرد رمزگان هرمنوتیک در شگردپردازی روایی

آید تا با  این رمزگان عمدتاً در آغازِ روایت می. رمزگان هرمنوتیک یا رمزگان معماست شده توسط بارت، اولین رمزگانِ معرفی

حال او را مجاب به خوانشِ متن تا  رمزگذاریِ نامشخص و یا مبهمِ یک رخداد، خواننده را با فضای کلیِ اثر آشنا کرده، درعین

، (ای روایی مثل جمله)شدنشان  کشیده نخ ه است که ازطریق بهرمزگان معما، حدهایی را در خود گردآورد». رمزگشایی از آن نماید

(. 244: 4944بارت، )« شوند یی، شیرینیِ روایت، یعنی کشفِ پاسخِ معما را موجب می"تأخیرها"از  آید، و پس وجود می معمایی به

ت رویدادهای آینده است، اما عبارت کند که رفع آن مستلزم شناخ رسد رمزگان هرمنوتیک، تعلیقی ایجاد می نظر می اگرچه ابتدا به

. کند ای می صورت مؤکد آمده است، رمزگان هرمنوتیک را واجد ظرفیتِ زمانیِ دوگانه شده از بارت، به ، که در متنِ نقل"تأخیر"

. کند جاد میشود، دوگونۀ مختلفِ تعلیق ای شده از خواننده مربوط می مند، که دراصل به اطالعاتِ دریغ به بعد زمان تأخیر، بسته»

تالش برای حل )نوعی بازی فکری  درنتیجۀ تأخیر، فرایند خواندن، متن را به.  و تعلیقِ معطوف به گذشته  آینده  به تعلیقِ معطوف 

ها یا وجوب قرار رمزگان هرمنوتیک، تأثیر توالی زمانی کنش(. 442و441: 4944،  کنان -ریمون)« کند بدل می( معما یا چیستان

 .تعلیق روایی و خأل هرمنوتیک: این دو تأثیر با دو شگرد روایی متناظر است. کنددادها را مشخص میی رخدر سلسله گرفتن کنشی

 

 تعلیق روایی

 .نام نهاده و ابزار پرداخت آن را رمزگان هرمنوتیک دانسته است "تأخیر"تعلیق روایی حاصل روندی است که بارت آن را 

کنان معرفی کرده، نقش رمزگان هرمنوتیک در ساخت آن و تأثیری که وجود _تأخیری که ریمون دادنِ تفاوتِ دونوع برای نشان

 :کنیم پردازی دارد، سطرهای اولیۀ دو شعر از نیمایوشیج را بررسی میاین رمزگان در نوع روایت

 

 :از شعر غراب

 وقت غروب کز بر کهسار، آفتاب

 های زرد غمش هست در حجاب با رنگ

 (924: 4946نیما یوشیج، ) سر ساحل یکی غراب تنها نشسته بر

 :از شعر ققنوس

 ی جهان، ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه

 آواره مانده از وزش بادهای سرد،

 برشاخ خیزران،

 (923: 4946نیما یوشیج، ) .بنشسته است فرد
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دهد و  تِ روایت ارائه نمیای از شخصی شعر در آغاز خود پیشینه. رمزگان هرمنوتیک در شعر اول، معطوف به آینده است

اما در شعر دوم، رمزگان . خواهد با ادامۀ خوانش شعر، کنش غراب را در واکنش به وضعیتِ سکون و رکودِ موجود بداند مخاطب می

نماید و مخاطب را مشتاقِ دانستنِ  شعر در آغاز، وضعیت پیشینیِ شخصیتِ روایت را بازمی. هرمنوتیک معطوف به گذشته است

( ماندن از وزشِ بادهای سرد آواره)را به شرایط نامطلوب کنونی ( ی جهان خوشخوان، آوازه)کند که شرایط مطلوب ابتدایی  میچه  آن

العمل ققنوس به شرایطِ جاری، آن اندازه اهمیت ندارد که دالیلِ رسیدن به شرایطِ  درواقع در این رمزگان، دانستنِ عکس. بداند

 .یافتن از همین دالیل است خاطر اطالع خواننده به ادامۀ مطلب نیز بیشتر به تمایل. فعلی حائز اهمیت است

 خأل هرمنوتیکی

دلیل عدم امکان بازگوییِ  خالء در متن، به. است "خأل هرمنوتیکی"های تولید رمزگان هرمنوتیک، استفاده از  یکی دیگر از شیوه

دلیل ضرورتی است که درگیریِ ذهنِ  ه ناشی از این عدم امکان، بلکه بهها ناگزیر است، اما خأل هرمنوتیکی، ن همۀ رویدادها و کنش

های چندگانه، امکانات تأویلیِ  کند و با ایجاد ذهنیت هایی که مخاطب را وارد در جریان روایت می طلبد، خالء مخاطب با متن را می

بسا  رد که متعلق به خواننده و در زمانِ خواندن است و چهترتیب، فرایند دومی از تولید وجود دا این درواقع به. سازد اثر را افزون می

یعنی حتا بعد . خأل ممکن است موقت باشد، یعنی در جایی از متن پُر شود یا دایم». چنان ادامه یابد از اتمام خوانشِ متن نیز هم پس

بدون تردید این عدم . خأل موقت است یا دایمداند که آیا  خواننده در فرایند خواندن نمی. چنان گشوده باقی بماند از اتمام متن هم

چه تأثیر هرمنوتیکیِ اثر را  درحقیقت آن(. 443: 4944کنان،  -ریمون)« شود قطعیت، بنیانِ پویاییِ فرایندِ خواندنِ متن محسوب می

أل موجود، سرانجام تا که وجود خأل در متن باشد، اشتیاق مخاطب به دانستنِ این نکته است که آیا خ از آن دهد، بیش افزایش می

که گفته  تفاوت ایجاد تعلیق ازطریق تأخیر یا خأل در این است که رمزگان هرمنوتیکیِ تأخیری، چنان. شود یا نه پایان روایت پُر می

 .های خأل هرمنوتیکی، عمدتاً در میانه و کمتر در پایان روایت شد، بیشتر در آغاز روایت حضور دارد، اما رمزگان

شب تنهاییِ "شعر . کنیم تر شدنِ وضعیتِ خأل در ایجاد رمزگان هرمنوتیک، دو شعر از سهراب سپهری را بررسی می برای روشن

گوش کن، دورترین مرغ »: کند ، با درخواست از مخاطب خود در سطر اول و با استفاده از رمزگان هرمنوتیکی، ایجاد خأل می"خوب

خواند، عامل تعلیق روایت و ایجاد اشتیاق در مخاطب  دورترین مرغ جهان چه می که این(. 944: 4944سپهری، )« خواند جهان می

، اهمیت موضوع را "گوش کن"شود که شاعر با امر به  این تعلیق زمانی تشدید می. خواند که این مرغ چه می است برای دانستنِ این

 :اش برسد د تا به دو بند پایانیرو پیش می روایت با توصیفِ فضا و زمینه به. کند برای خواننده گوشزد می

 های تو را زند از دور قدم گوش کن، جاده صدا می

 .چشم توزینت تاریکی نیست

 .ها را بتکان، کفش بپا کن، و بیا پلک

 و بیا تا جایی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

 و زمان روی کلوخی بنشیند با تو

 .خود جذب کنند هو مزامیر شب اندام تو را، مثل یک قطعۀ آواز ب

 :جا که تو را خواهد گفت ست در آن پارسایی

 (942: 4944سپهری، . )ست که از حادثۀ عشق تر است بهترین چیز رسیدن به نگاهی

وجودآمده در سطر نخستینِ  خواند بیان شده است و خأل به چه شنیدنی بود و راوی، مخاطب را به آن فرا می در پایانِ روایت، آن

خالئی که در سطر آغازینِ بندهای پایانی با . شود بودنِ آن خأل می موقت  جاست که خواننده متوجه در این. ه استشعر برطرف شد

 .مؤکد شده بود "گوش کن"عبارت 

« در فلق بود که پرسید سوار "خانۀ دوست کجاست؟"»: شود با رمزگان خأل هرمنوتیکی در سطر اول آغاز می "نشانی"شعر 

دهد، با پرسشی ایجاد خأل  را شکل می( گر زمان و موقعیت کنش)که زمینۀ رواییِ شعر  این سطر، ضمن این(. 934: 4944سپهری، )

در این فاصله، راوی . کند داشتنِ این خالء تا سطر پایانیِ شعر و تکرار سؤال آغازین، خأل را به خلئی دایم تبدیل می کند و با نگه می

شود  و وقتی مخاطب در پایانِ روایت متوجه می. بیشترِ خواننده به رسیدن به مقصد بِ هرچهمدام درحالِ دادنِ نشانی است و ترغی

سپهری، یک اسطورۀ  "نشانی"». رسد ای از جستجو می الگویی یا اسطوره که تازه جستجو از نو باید آغاز شود، به فهمی کهن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

396 
 

شود،  اش داده می و این خود دوست نیست که نشانی. تجستجو، اسطوره برای یافتن دوست، اسطوره برای تعیینِ هویتِ دوست اس

 (.343: 4934براهنی، )« کردنِ دوست در پیش گرفته شده، مهم است بلکه راهی که برای طلب

وقتی خأل روایی در یک متن، مربوط به پرسشی باشد که ماهیتی اساسی در تفکر و زندگی انسانی داشته است، روایت 

های  فرد و استثنایی، پاسخ به پرسش عنوان نوع رواییِ منحصربه نقش اسطوره به»رود، زیرا  یش میسمت اسطوره پ ناخودآگاه به

الگو، با پاسخ به چنین  اسطوره یا کهن(. 432: 4943و رواز،   آدام)« کنند ای مشخص مطرح می بنیادینی است که اعضای جامعه

، مخاطب را به آرامشی ناشی از درک و دریافت (منظر راوی یا مؤلفحداقل از )کردنِ برخی جوانب آن  های بنیادین و روشن پرسش

حل برای مشکالت و مسایلی ذهنی است که عمدتاً قابل  اصوالً یکی از کارکردهای اصلی اسطوره، ارائۀ راه. رساند اش می مسایل ذهنی

وقتی ». "رسیدن"مهم است نه خود  "رسیدن شیوۀ"کند و برای آن  کار و راه حل اکتفا می اسطوره صرفاً به بیان راه. حل نیستند

واسطۀ نیرویی  که گویی به دهد چنان یافتگی به ما دست می العادۀ رهایی آید، ناگهان حس فوق ای پیش می نمونه موقعیتی کهن

یم، ندای کل آییم، بلکه نژاد شمار نمی در چنین لحظاتی، ما دیگر فرد به. کند شود یا مجذوبمان می شونده به ما منتقل می چیره

ویژه رمزگان خأل هرمنوتیک،  سان اهمیتِ نقشِ رمزگان هرمنوتیک، به بدین(. 94: 4944،  روتون)« خواند بشریت ما را فرا می

ای که نه به یک روایت منفرد، بلکه  مسئله. ای تأثیرگذار است که حائز اهمیت باشد القاعده خأل در مورد مسئله علی. شود مشخص می

ای برای پیگیری  صورت انگیزه درغیراین. ی از مردم مرتبط باشد و عدۀ زیادی آن خالء را، خالء فکری خود بدانندبه گروه عظیم

 .روایت و پرکردنِ خالء در مخاطب ایجاد نخواهد شد

 کارکرد روایی رمزگان واحدهای معنایی

روندِ ». ادبی است   گیریِ فرایند ان در شکلاهمیت این رمزگ. دومین رمزگان مورد اشارۀ بارت، رمزگان واحدهای معنایی است

این اهمیت از (. 239: 4943،  توماشفسکی)« ، و شرح و بسط آن مایه انتخاب درون: گیرد کاری ادبی در دو وهلۀ مهم شکل می

رمزگان، که  درواقع کار ویژۀ. کند مایه بازی می شود که رمزگان واحدهای معنایی، نقشی اساسی در ساختار درون جا ناشی می آن

براین، قسمت  عالوه. رسد انجام می همانا انتقال مفاهیم فرهنگی از بطن جامعه به اثر است، عمدتاً توسط رمزگان واحدهای معنایی به

های داستانند، وقتی حول یک اسم  مایه درون»ها  این رمزگان. پردازی نیز برعهدۀ همین رمزگان است ای از فرایند شخصیت عمده

 (.244: الف 4949،  اسکولز)« سازند را می "شخصیت"یابند یک  ن میخاص سازما

شود که  درستی حاصل می زمانی این موفقیت به. مندیِ متن است پردازیِ مناسب یکی از عوامل موفقیت در روایت شخصیت

شخصیت صرفاً »چراکه . ه باشدهای موجود در روایت برقرار شد اش، ازطریق شخصیت ارتباط پیوسته و معنادارِ متن با زمینۀ فرهنگی

(. 924: 4944کالر، )« برپایۀ الگوهای فرهنگی است "مند دار یا غایت ای جهت مجموعه"ها نیست، بلکه  مجموعۀ محدودی از مختصه

حال  شود و درعین تر می تر و پیچیده دهندۀ یک شخصیت بیشتر باشد، شخصیت جامع های معناییِ تشکیل هرچه تعداد رمزگان

تر  وسیلۀ نویسنده، جامع شده به هرچه شخصیتِ ارائه. یابد تری از مسایل اجتماعی و فرهنگی را می های متنوع یِ بازنمودِ جنبهتوانای

ها برای  تری از شخصیت و درک بیشتری از آن رمزگان های معنایی، امکان دریافت متنوع مندیِ بیشتر از رمزگان دلیل بهره باشد، به

هرحال  بسا نقاط افتراق متعددی نیز داشته باشد، چراکه مفاهیم اجتماعی، به این ارائه و دریافت، چه. ودش مخاطب نیز فراهم می

 .شوند از عبور از صافی ذهن مخاطب درک می پس

تکانۀ : بهتر آن است که شخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم»: یک شخصیت کامل روایی، دارای دو بعد فردی و همگانی است

سازی برمبنای یک یا چند الگوی رفتار اجتماعی  تیپ(. 24: ب 4949اسکولز، )« (سازی تیپ)سازی  ی و تکانۀ نمونۀ نوعیبخش فردیت

های تیپ، از پیش مشخص است و  ها و چگونگی کنش آگاهی. کردِ نوعیِ قشر یا گروهی خاص است ای از عمل یابد ونمونه سامان می

که نویسنده برای رمزگذاری و  ها، میان نویسنده و مخاطب مشترک است، چنان گاهیاین آ. ارتباطی با یک روایت خاص ندارد

بخشی، یعنی اعمال و  وقتی جنبۀ عمومی تیپ با فردیت. مخاطب برای رمزگشاییِ آن دچار مشکلِ دوگانگی در برداشت نخواهند شد

گاه و  نوبۀ خود تکیه این شخصیت به. آید وجود می گر در یک روایت مشخص است، کامل شود، شخصیت به رفتاری که خاص کنش

 .از آن در متن حضور خواهند یافت های معنایی است که پس وسودهنده به رمزگان سمت

گونه هم  دادنِ این است که رمزگان معنایی چه از منوچهر آتشی، مثال مناسبی برای نشان "ها ها و پیمان خنجرها، بوسه"شعر 

 :را مایۀ آن  د و هم دروندهن شخصیت اصلی روایت را شکل می
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 اسب سفید وحشی

 سر برآخور ایستاده گران

 هاست اندیشناک سینۀ مفلوک دشت

 اندوهناک قلعۀ خورشیدسوخته است

 با سر غرورش، اما با دل دریغ، ریش

 (26: 4946آتشی، ) گیردش به خویش عطر قصیل تازه نمی

ای  های معنایی، گوشه دامه یافته و در هر بند، با استفاده از رمزگانسازی تا چند بندِ دیگر ا پردازی و مضمون این شیوۀ شخصیت

ها  این رمزگان. های اثر نیز در کنار هم قرار گرفته است مایه زمان درون که هم شده، ضمن این بر مخاطب آشکار  "اسب"از شخصیت 

و گاه با ( یال، غضبناک، سفیدِ سرکش سستهها، گ سر، اندیشناک، اندوهناک، سیالب دره سفیدِ وحشی، گران)گاه در قالب صفت 

گوزنان، بسیار در نشیب که بگسسته از فراز، تارانده  ها، بسیار از فراز که غلتیده در نشیب، رم داده پرشکوه سیالبِ دره)گروه اسمی 

شود، هریک از این  شاهده میکه م چنان. است  نمود پیدا کرده( ها وار، بس دختران ربوده ز درگاه غرفه پرغرورپلنگان، با نعل نقره

این . هم دارند به وبیش معانیِ نزدیک کنندۀ مفاهیمی هستند که برای اعضای یک جامعۀ فرهنگی، کم عبارات در خارج از متن تداعی

دهی به  حال، وقتی چندین رمزگان معنایی در آغاز روایت، شروع به شکل درعین. های معنایی هستند مفاهیم، همان رمزگان

یعنی شخصیتِ . کند وسوی مفاهیم اولیه سوق پیدا می های بعدی نیز به سمت نماید، رمزگان گرِ روایت می کنش شخصیتِ

 .آید هایی است که در متن می شده، سودهنده به سایر رمزگان ساخته

 نقش رمزگان مصداقی یا فرهنگی در ساخت روایی متن

. کشد شناختیِ روایت را بر دوش می های انسانی است که بار معرفت ها و آموخته رمزگان فرهنگی، مجموعۀ اطالعات، تجربه

رمزگان ». کند بینی، اندیشه و احیاناً پیامِ موردنظر خود را به متن منتقل می نویسنده ازطریق این رمزگان است که نوع جهان

را  اسی و ایدئولوژی است، اگر آنشن رمزگان فرهنگی قلمرو اسطوره. فرهنگی مجرای ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی

آورد، زیرا خودِ این افکار،  وجود می ها در این رمزگان، حس واقعیت را در کتاب به شدنِ مرجع بافته درهم. ها تلقی کنیم  نظامی از ایده

 (.439 -432: 4944،  و الیس  کوارد)« دانند طور طبیعی می ها را همگان به این. باورهای طبیعی و موجه فرهنگی هستند

به رمزگان معنایی  تفاوت این رمزگان با رمزگان واحدهای معنایی در این است که رمزگان فرهنگی، عمومیت بیشتری نسبت

. گیرد و پزشکی را دربر می( در معنای عام آن)تری از مفاهیم علمی چون اقتصاد عمومی، سیاست عمومی، هنر  دارد و گسترۀ بزرگ

عینیت بیشتری دارند ...( شناسی و  شناسی، جامعه روان)شود  چه مربوط به رمزگان معنایی می به آن بتکه این مفاهیم نس ضمن این

 .کنند مانندی متن را تقویت می و درنتیجه ویژگیِ حقیقت

های فرهنگی  جوامع بدوی، رمزگان. اجتماعی اقوام است -دهندۀ میزان پیشرفت فرهنگی های فرهنگی نشان کیفیت رمزگان

روایتی و  گونه جوامع، روایاتی سره، تک میزان روایت در این همین به. های غیرعلمی دارند فاقد پیچیدگی و بیشتر برپایۀ دانسته مشابه،

وفور  که مباحث خرافی، مبالغه و دانشی که بیشتر اعتقادی است تا علمی در این روایات به ضمن این. بندی است با مفاهیمِ بدونِ الیه

ها یا تأکید بر  منظور طنزپردازی، بازتولید اسطوره اند به های مناسبی برای روایات مدرن مایه ین موارد، البته دستا. شوند یافت می

 :ای نمادها الگوییِ پاره های کهن ویژگی

 برج مراقبی

 با چار چشم

 سوی آفاق در هشت

 های ماست؛ بان دورترین قریه که دیده 

- زندان اژدها-از ارتفاع البرز 

- های دیو اندیشه-ها  مال زلزلهتا احت

 (243: 4941سپانلو، . )هرروز خاطرات زمین در خیال اوست
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الگویی را در قالبی مدرن بازتولید کرده  هایی کهن ، انگاره"اندیشۀ دیو"به  "احتمال زلزله"و  "زندان اژدها"به  "البرز"تشبیه 

. ازای علمی یافته است اژدها بوده است، در اسطورۀ مدرن اژدها مابهای زندان  الگو، البرز در پنداشتی اسطوره اگر در کهن. است

های قومی و ارائۀ آن  ای است برای انتظام مجدد دانسته این رمزگذاریِ جدید برای رمزگان فرهنگی، شیوه. چیزی مانند آتشفشان

ها، کلّیتِ اثر را واجد  روایت ها یا پاره یتمجموعۀ این روا. ای که برای مخاطبِ آشنا به این فرهنگ، یادآور روایتی است گونه به

 .ای روایی ساخته است زمینه

 های فرهنگیکارکرد بینامتنی رمزگان

شوند،  گذاری می ای، و در بسیاری موارد جهانی، پایه الگویی که براساس مفاهیمی منطقه ای و کهن های اسطوره وجود مایه

بنابراین . دهند گیری افزایش می طرز چشم های بینامتنیِ اثر را نیز به ابط متنی، ویژگیای از رو تنیده بر ایجاد تاروپودِ درهم عالوه

تری  هایی، از آزادی عمل و پهنۀ بسیار وسیع در برخورد با چنین رمزگان( متنی متنی و دریافت برون تفسیر درون)فرایند تأویل 

های فرد، که  دانسته ها و پیش تجربه ناصرِ درونِ بافتِ موقعیتی یا پیشهایی از متن،تأثیر ع واسطۀ سرنخ هربار به». گردد برخوردار می

توان چنین تعاملی میانِ متن و  می. گردد زند، پیوسته در فرایند پویاییِ تفسیر متن فعال می های او را رقم می داوری انتظارها و پیش

شده، این  سطر پایانیِ شعر در نمونۀ داده(. 434: 4943ساسانی، )« بافت فرهنگی را در چارچوب روابط بینامتنی نیز بررسی کرد

ای بینامتنی است  ، اشاره«هر روزِ خاطرات زمین در خیال اوست»: ارتباط میان متن و بافت فرهنگی را مورد تأکید قرار داده است

این بافت فرهنگی یا . کند بیان می، و درنتیجه راوی، را (البرز)الگو  یافته در ذهن کهن عنوان حقیقتی تثبیت که پذیرش اسطوره، به

های  های فرهنگی است که متناسب با وضعیت اندیشگانیِ هر قوم و هر دوره شکل گرفته و نگره های فکری همان رمزگان زمینه

 .کند متنیِ آن قوم و دوره را هدایت می

 های فرهنگیچگونگی متنی شدن رمزگان

ای تشخص دارند تا  ور در حافظۀ جمعیِ اقوام، نیاز به برخورداری از گونهداشتن و حض دلیل عمومیت های فرهنگی به رمزگان

گیری از مضامین بینامتنی از  چه متون مختلف را ازنظر بهره آن. دست آورند های رواییِ موردنظر در یک متن خاص را به ویژگی

. هاست بخشیِ آن های متنی و فردیت مزگانهای فرهنگیِ عمومی، به ر دارد، چگونگی و شیوۀ تبدیل رمزگان دیگر متمایز می یک

گویش "را  گیرند که خود آن داده در گفتمان اجتماعی هنجارینی می های صورت ، متون داللت خود را از دگرگونی ازنظر ریفاتر»

از راه  است که عنصر قابل تشخیصی از گویش جمعی را "ای گویش فردی"به  تعبیری، داللتِ یک متن وابسته به. نامد می "جمعی

ریفاتر در نقل قول ذکر شده، چهار روش را برای (. 444: 4943،  آلن)« سازد نشینی دگرگون می وارونگی، تبدیل، بسط، یا هم

اولین روش، وارونگی، یعنی استفادۀ نامتعارف و گاه متضاد از . داند های متنی ممکن می های رمزگان فرهنگی به انتزاع تبدیل انضمام

 :ۀ رمزگان استشد مفهوم شناخته

 رستاخیز است

 ولی من روح خود را

 کنم پیدا نمی

 ام و تن خسته

 دوباره متالشی

 (946: 4944جاللی، . )شود می

، متنی چنین کوتاه را به روایتی تبدیل کرده است که تجسمِ "رستاخیز"استفادۀ نامتعارف از رمزگانِ کامالً شناخته شدۀ 

را نیز تشخیص ( تراژدی)توان گونۀ داستانیِ آن  ای که حتا می گونه پذیر است، به سهولت انجام شروع، اوج و پایانِ آن برای مخاطب به

کار  الگویی قدیمی به ای جدید از کهن توان در ساخت اسطوره دومین روش تبدیل، یعنی استفادۀ نو از مفهومی کهن، را می. داد

دارد شاهد مثال مناسبی  "دهقان پیرنیل"خاطر، در شعر  زی از سلیمانسا آزاد از سلیمانِ نبی برای اسطوره. برداشتی که م. گرفت

 :برای این شیوه است

 !برخیز، ای سلیمان

 !شکوه مرد ای بی
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 بنگر به سرزمین بزرگی که خفته است؛

 سار اهرام در سایه

 و مومیائیت را حتا

 .اند تاراج کرده

 دهقان پیرنیل

 .جوان شد

 دست فراز آورد نیلوفری به

 .ن خواهر زیبایش را آراستو گیسوا

 نگریست

 هرگز او

 نگریست

 اینک سلیمان خاطر

 کشد فریاد می

 (363 -341: 4944آزاد، ) : ...وهوی توفان در های

. راحتی در درونِ آن مفاهیم جا بگیرند که انتزاعِ موردنظر به چنان روش سوم بسط یا گسترش مفاهیم انضمامی است، آن

 :یابی به چنین تَوََسعی است های کارآمد برای دست ز شیوهزدایی از امر مقدس ا اسطوره

 توان از راهِ برگزیدۀ گندم گونه می چه

 پایانِ دانایی رسید؟ به بهشتِ بی

 من هرگز

 قدر یکی دانۀ جو حتا جهان را به 

 (434: 4943صالحی، ) .ام جدی نگرفته

های فراجهانیِ گندم و  زدایی از این تقدس در بند دوم، رمزگان در این نمونه، اشاره به تقدسِ گندم و بهشت و بالفاصله اسطوره

هایی دراختیار  ترتیب این مضامین، گسترش عام یافته و به انتزاع این به. هایی ملموس و محسوس بدل ساخته است بهشت را به گزینه

ش چهارم در ساخت رمزگان فرهنگی، رو. های بنیادین دارند اند که با مفهوم استعالییِ پیشینِ خود تفاوت مخاطب تبدیل شده

سرود "شعر . آورد نشینیِ دو یا چند رمزگان، یک رمزگان نو سر برمی در این روش از هم. نشینی است گوید، هم که ریفاتر می چنان

ایی چون ه ، و سپس نام"ابراهیم"شده برای این اثر، عنوانِ انتخاب. ای از این روش است از احمد شاملو نمونه "ابراهیم در آتش

نما در اختیار مخاطب امروزی قرار داده است و شاعر از این راه  طرزی حقیقت در متن آن،اسطوره را به "اسفندیار"و  "آشیل"

 :ساخته است( مهدی رضایی)ای برای یک سیاسیِ اعدامی  مرثیه

 گونه عاشق مردی از این و شیرآهن کوه

 میدان خونین سرنوشت

 ...به پاشنۀ آشیل درنوشت 

 تنی ویینهر

 که راز مرگش

 اندوه عشق و

 .غم تنهایی بود

           

 !آه، اسفندیار مغموم»

 تو را آن به که چشم
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 (424: 4944شاملو، ) «!فرو پوشیده باشی

ای  شیوه سرنوشت از دو فرهنگ متفاوت را به ای شکل گرفته که توانسته است دو اسطورۀ هم گونه بسط رمزگان در این متن به

پیوندی که . را به سرنوشتِ شخصیتِ موردنظرِ خود پیوند دهد بودن در کنار هم قرار داده، آن دور از ساختگی ف و بهفاقد تکلّ

 .است "غم تنهایی"و  "اندوه عشق"رمزگذاریِ مشترکِ آن، 

 هانمایی، محصول رمزگان کنش واقع

های روایی  قالب  همیت تا حدی است که اشکلوفسکیاین ا. است  رنگ شناسی، بررسی پی یکی از موارد مهمِ تحلیلی در روایت

ها و  درنتیجه شناخت ویژگی. داند می( 434: 4944 ، نقل از مکاریک اشکلوفسکی، به)« رنگ محصول قوانین خاص ساختِ پی»را 

جود در یک روایت های مو رنگ، ارتباط مستقیمی با کنش پی. رود شمار می های اساسی در نقدهای روایی به رنگ از اولویت ساخت پی

هایی که آن را ویژه  مایه به شرح و بسطِ کنش و مجموع بن». ها و موقعیتِ روایی سازندۀ آن است ای از کنش دارد و درواقع شاکله

مایه، در راستای ساختن کنش، اولین مرحله از تولید  ترکیب چند بن(. 911: 4943توماشفسکی، )« گویند رنگ می کند، پی می

رنگ را  عاملی که در خوانش یک متنِ راویی پی. برند پیش می رنگ، روایت را به ریزیِ پی ها با طرح پس این کنشس. روایت است

: 4944کالر، )« رنگ ازسوی خواننده است ها ناظر بر ترسیم پی رمزگان کنش». هاست کند، رمزگان کنش دهی و هدایت می سامان

243.) 

توانند سازندۀ کنش روایی  های غیرواقعی، نمی مایه بن. اند هایی برپایۀ واقعیت مایه بن های سازندۀ کنشِ درخورِ روایت، مایه بن

رنگ  به ساختار پی( های ادبی مایه مانند بن)های غیرکنشی  مایه سازد، افزودنِ بن چه روایتی را غیرواقعی یا فراواقعی می آن.باشند

مند شده است، زمینۀ مناسبی برای افزودن مواد  های واقعی، بافت ایهم های کنشی، در شکل بن رنگی که براساس رمزگان پی. است

تبیین کرده  "الگوی انسجام"کنان این مطلب را با معرفی  -ریمون. های تخیلیِ متن است منظور پروراندنِ جنبه رواییِ دیگر، به

رمزگانِ کنشیِ بارت . گیرند قعیت سرچشمه میداند که از وا از سری الگوهایی می»او دو اصل اساسی روایت، توالی و علیت را . است

سو سازندۀ شکل  اند که از یک های متنی توالی و علیّت پدیدآورندۀ زنجیره(. 463: 4944کنان،  -ریمون)« بر این نوع الگوست مبتنی

مندی در زنجیرۀ رواییِ  الگوی حاصل از این نظام. شوند نماییِ روایت را موجب می هایی هستند که واقع روایت و از سویی حامل کنش

 :شودها حاصل می ی  رمزگان کنشاین الگو به وسیله. شود های روایی را در پیوستاری منطقی سبب می متن، انسجام کنش

 پیامبرانِ نوخاسته دیر آمدند، زود رفتند

 ندیدند که انتظار در یک بیمارستان

 .تر است از مرگ آسان

 فتندپیامبرانِ نوخاسته دیر آمدند، زود ر

 های کوکی ها ماشین ندیدند که در جاده

 رهروان را پشت سر گذاشت

 ها کاشت و در کنار جاده

 های کهن رویاند و در خاک

 های عظیم داشتند رهروان که بدن

 (24: 4919احمدی، . )های کوکی جا نگرفتند در ماشین

، متن (دیر آمدند، زود رفتند، ندیدند)ها  از رمزگانِ کنش که در اثر باال، روایت کامالً غیرواقعی است، استفادۀ مکرر رغم این علی

، (پشت سر گذاشت، کاشت، رویاند، جانگرفتند)ها که در تمامی سطرهای شعر حضور دارد  رمزگانِ کنش. نما کرده است را واقعیت

الگوها روایتی پرمحتواست،  از کهنسرعت شکل گرفته و روایت، که با استفاده  رنگ به شده سبب شده است تا پی بر تأثیرِ گفته عالوه

 :کنیم مقایسه می "گیر آرش کمان"این شعر را با آغاز منظومۀ رواییِ . ترین شکل ِخود به پایان برسد در کوتاه

 بارد؛ برف می

 .روی خار و خاراسنگ بارد به برف می

 ها خاموش، کوه
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 تنگ، ها دل دره

 ...انتظار کاروانی با صدای زنگ  ها چشم راه

 ها دودی، شد گر ز بام کلبه یبرنم

 آورد، مان نمی یا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ها لغزان، افتاد روی جاده ردپاها گر نمی

 سرد؟ آشفتۀ دم کردیم در کوالک دل ما چه می

 ای روشن، آنک، آنک کلبه

 (64 -64: 4944کسرایی، ) ...روی تپه، روبروی من 

دلیل که از  این را هم به( بارد برف می)فعلِ موجود در دوسطرِ آغازینِ شعرِ . جود نداردها و در پارۀ ذکرشده از شعر، رمزگان کنش

رفتِ زمانی نداشته باشد و در این  این عامل سبب شده تا روایت پیش. ها دانست توان معرف رمزگانِ کنش افعال پویشی است، نمی

نظر  اگرچه برای شروعِ یک شعرِ بلندِ روایی، چنین درآمدی الزم به. ودپاره، صرفاً فضای روایتی و وضعیتِ ناپایدارِ این فضا ترسیم ش

انتظار کاروانی با  ها دلتنگ، چشم ها خاموش، دره کوه)جز رمزگان هرمنوتیک  بینیم که به رسد، اما در سرتاسر طول شعر می می

ای دور  ل سنتی روایت شده است، چنین مسئلهشک جا که این داستان به از آن. ، رمزگان عمدۀ دیگری وجود ندارد...(صدای زنگ و 

که استوار بر )رمزگان کنشی . کنند دار را حفظ می در روایت کالسیک، دو رمزگان وجود دارند که نظمی جهت». از ذهن نیست

آثار  شود که با مرور تر می این مقایسه زمانی جالب(. 249: 4944بارت، )« و رمزگان هرمنوتیک( مند است زمان -نظمی منطقی

 .پرداز نیست و شعرهای او عموماً فاقد روایتی آشکارند یابیم که وی اصوالً شاعری روایت احمدرضا احمدی درمی

 پنهانگی روایت، ناشی از رمزگان نمادها

های  تقابل"تز مربوط به مبحث  آنتی. استوار است "تز آنتی"ها ذکر شد، رمزگان نمادها برپایۀ  بندی رمزگان که در تقسیم چنان

« های دوگانه است رمزگان نمادین، مربوط به تقابل»بنابراین . رود شمار می است که از مفاهیمِ بنیادینِ نقدِ ساختارگرا به "دوتایی

. شود که مفهومش، تناظری تقابلی با مفهومی دیگر در متن داشته باشد یعنی یک رمزگان زمانی نمادین می(. 229: 4943سلدن، )

 .است که مبحثی مربوط به وجوه نشانه است( سمبولیک)اشت که این تحلیل جدا از تحلیل نمادگرایانه البته باید توجه د

کنیم که  از فروغ فرخزاد توجه می "ماند تنها صداست که می"در سطرهای آغازینِ شعر  "عمودی"و  "افق"به تقابل دوتاییِ 

 :گونه از دو نشانۀ غیرنمادین، رمزگانی نمادین ساخته است چه

 چرا توقف کنم، چرا؟

 اند ها به جستجوی جانب آبی رفته پرنده

 افق عمودی است

 وار فواره: افق عمودی است و حرکت

 و در حدود بینش

 (196: 4964زاد،  فرخ)چرخند  های نورانی می سیاره

هومی در تقابل دوگانه را تز یا مف چراکه هر متنی نیاز به آنتی. شود شدت محدود می گفته، رمزگانِ نمادین به در تعریفِ پیش

در زمینۀ   مطالعۀ لوی استروس». هاست بودنِ رمزگان کند، توجه به فرامتنی چه این محدودیت را برطرف می آن. سازد برآورده نمی

 های ترِ سایر رمزگان های بنیادی تزِ درونِ متن به تقابل دهد که تعبیر نمادی، نوعی حرکت و گذر از آنتی ها نشان می رمزگان

بر این اساس نیازی نیست که یک متن، مستقیماً برابرنهادِ موردنیاز (. 943: 4944کالر، )« شناختی یا کیهانی است اجتماعی، روان

تواند در متن وجود  صورت انضمامی می تر و به تز در پهنۀ مفهومیِ فراخ این آنتی. برای تولید رمزگان نمادها را در خود داشته باشد

 :داشته باشد

 روم و انگشتانم را ایوان میبه 

 کشم بر پوست کشیدۀ شب می

 های رابطه تاریکند چراغ
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 های رابطه تاریکند چراغ

 (114: 4964زاد،  فرخ)        

القاعده،  که علی آن ایجاد رمزگانِ نمادین کرده است، حال "چراغ"در یک تقابل دوگانه با  "تاریک"شود،  که دیده می چنان

 :تر و در یک دامنۀ معناییِ وسیع. است، نه چراغ "روشن"، "تاریک"برابرنهادِ 

 سالم ای غرابت تنهایی          

 کنم اتاقم را به تو تسلیم می

 چراکه ابرهای تیره همیشه

 های تازۀ تطهیرند پیغمبران آیه

 و در شهادت یک شمع

 را ست که آن راز منوری

 (141: 4964اد، ز فرخ. )داند ترین شعله خوب می آن آخرین و آن کشیده

های  ، مفاهیم ناشی از تقابلِ بسط"راز منور"در مقابل  "شهادت یک شمع"و  "های تازۀ تطهیر آیه"در مقابل  "ابرهای تیره"

شوند، لزوم تعریفِ دو سطح  ای برداشت می های گسترده وقتی مفاهیم تقابلی، از چنین سحابی. اند و سازندۀ رمزگان نمادها معنایی

اگر )  توزیعی: دهد بیان شده، دو نوع رابطه ارائه می  وسیلۀ بنونیست که به نظریۀ سطوح، چنان». آید وجود می معنا بهبرای توجیه 

عنوان نظام نمادها،  این سطوح به(. ها از یک سطح، در سطح دیگری ادراک شوند اگر آن)  و ترکیبی( روابط در یک سطح قرار گیرند

ابرهای "بنابراین در مثال قبل،  (.93: 4944 بارت،)« روند کار می به  گفتارها د و برای بازنمایی پارهشون ها و غیره مالحظه می قاعده

وقتی این . خود حائز معنا هستند خودی کنند که به گفتارهایی را بیان می ، در سطح روابط توزیعی، پاره"های تازۀ تطهیر آیه"و  "تیره

. دهند که رمزگانِ آن، رمزگان نمادهاست معنایی کامالً جدید در قالب یک گفتار ارائه می گیرند، دو رابطه در سطح ترکیبی قرار می

گیری رمزگان نمادها، شکل. دهند ترتیب، این دو سطر رویدادهای خاص را در سطح پایگانی با مفاهیم انتزاعی و عام پیوند می این به

ها به شوند، و با الصاق آنقیقت خارج از حیطه روایت محسوب میبا تعمیم رویدادهایی که در سطح توزیعی وقوع یافته و درح

 .کنندهای ذهنی، عمالً متن را به متنی روایی در سطح ترکیبی بدل میانتزاع

با . درنظر گرفت "ترین شعله آن کشیده"و  "راز منور"و  "شهادت یک شمع"گفتارهای  توان برای پاره همین وضعیت را می

گفتاری جدید، در سطح توزیعی عمل کرده و درنتیجه  عنوان پاره توانند به طح ترکیبیِ ایجادشده، هریک میکه دو س توجه به این

دهند که حاوی رمزگانِ نمادینی جدید و البته با پیچیدگی و بار  چهار سطر پایانی، در یک رابطۀ پایگانی، گفتاری جدید را ارائه می

ای توزیعی نیز شرکت کنند این است که  توانند در رابطه راحتی می روابط ترکیبی به که در شعر، دلیل این. است معناییِ بیشتر 

مندیِ متن شعری را بر  تواند بارِ روایت رنگ، حتا در شکل ابتدایی آن، می بنابراین حضور پی. روایت، کارکرد اولیه و ذاتیِ شعر نیست

 .دوش بگیرد

تر گفته شد، دو رمزگان  که پیش چنان. کند قی خاص، مفهوم را پررنگ میکردنِ داللت بر مصدا رنگ رمزگان نمادها، با کم

بنابراین وجود رمزگانِ نمادین شرط الزم برای . ها است مندیِ متن، رمزگان هرمنوتیک و رمزگانِ کنش اساسی برای روایت

اما رمزگانِ نمادین، وقتی در . ت استگیری روای های مناسبی برای این عدم شکل شده مثال دو نمونۀ داده. گیریِ روایت نیست شکل

در سه سطر . سازد شدنِ متن هموار می ها استفاده کند، ناخودآگاه راه را برای روایی رابطۀ توزیعیِ خود از رمزگان هرمنوتیک یا کنش

آخرین و آن  آن»و « ست راز منوری/ و در شهادت یک شمع»پایانیِ نمونۀ اخیر، وجود دو رمزگان هرمنوتیک در رابطۀ توزیعی 

 .ای روایی کرده است ، این سه سطر را واجد زمینه«داند ترین شعله خوب می کشیده

 

 گیری نتیجه

کردی بر محور سطرهای شعری  بخشِ سنتی، مانند وزن عروضی، ردیف و قافیه، که عمل دلیل فقدان عوامل انسجام شعر نو، به

محور عمودی، آن نخ نامرئی است که سطرها را . گیرد ور عمودیِ متن میپارچگی و وحدتِ متنیِ خود را بیشتر از مح دارند، یک

با محور جانشینی )ترین عواملِ سازندۀ این محور عمودی  یکی از مهم. گیرد ها می جاییِ سطرها را از آن پیوندد و امکان جابه هم می به

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

413 
 

گیرد، شعر به متنِ داستانی تبدیل شده، از شعریت آن هرگاه روایت عمدۀ ساختار این محور را در بر. روایت است ،  (اشتباه نشود

طورکامل و با رعایت تمامی  اما اگر روایت، به. های روایی را در اثر شناسایی کرد توان انواع رمزگان در این شرایط می. گردد کاسته می

تنها متن شعریت خود را حفظ  یی باشند، نههای روایی در آن قابل شناسا معنا که تنها تعدادی از رمزگان این اجزا در شعر نباشد، به

شان بر  بر نوع تأثیرگذاری های روایی، عالوه اهمیت شناخت رمزگان. ماند شدن به داستان نیز مصون می کند بلکه از تبدیل می

 .ولید رمزگان داردعنوان چکیدۀ تجارب بشری، در ت ها و دخالتی است که روایت، به دلیل زیرساختِ رواییِ آن وضعیتِ رواییِ متن، به

شده توسط بارت، وجود دو رمزگان هرمنوتیک و  گانۀ معرفی های پنج طورکلی برای داشتنِ یک روایت، از میان رمزگان به

. رنگِ روایی و رمزگانِ هرمنوتیک در ساخت تأویلیِ روایت مشارکت فعال دارند ها در ساخت پی رمزگانِ کنش. اند ها ضروری کنش

های ناشی از آن، مخاطب را به ادامۀ خوانش اثر ترغیب  در متنِ شعری، با ایجاد زمینۀ روایی در متن و جذابیت وجود این دو عامل

استفادۀ فراوان از این دو رمزگان سبب شده است تا وجود زمینۀ روایی در بسیاری از متون شعر نو ایران قابل تشخیص . کند می

را در آثار شاعرانی چون احمدرضا احمدی، که در ظاهر اشعاری فاقد روایت ( تام آن و نه روایت در معنای)ای  چنین زمینه. باشد

 .توان یافت دارند، نیز می

. ، برای ساختِ رواییِ متن الزم نیستند(واحدهای معنایی، مصداقی و نمادها)جز دو رمزگانِ یادشده، سه رمزگانِ دیگر  به

تواند شخصیتِ رواییِ حاضر در متن را با سهولت و سرعتی درخورِ یک  ی از معنا میرمزگانِ واحدهای معنایی با اشاره به واحد کوچک

رمزگان فرهنگی میزان باورپذیری روایت را افزایش داده و رمزگان نمادها با ایجاد سطوح دوگانۀ . متن شعری به خواننده معرفی کند

سازد تا امکان  وایتِ سره، به ساختاری مفهومی تبدیل میبخشیدن به محتوا، متن شعری را از یک ر توزیع و ترکیبِ معنا و عمق

وجود این سه رمزگان در یک روایت و . برقراری ارتباط میان متن و مخاطب در هرسطحی از بینش و قدرتِ دریافت برقرار گردد

فهومی و سهولت در ها غنای م این رمزگان. نماید خصوص در یک متن شعری،که ایجاز از مختصات ضروری آن است، ضروری نمی به

 .گیرند دلیل که از بافتِ اجتماعیِ مشترک میان نویسنده و خواننده نشأت می این شوند، به برقراری ارتباط با مخاطب را موجب می

روایت  شکل پاره عنوان محصولِ روایت، که بسیار فشرده شده و درنتیجه دارای تراکم معنایی است، به ها گاه، خود به این رمزگان

های  مندی در الیه سمت روایت مندیِ آشکار، به هاست که شعر را از روایت روایت اتفاقاً وجود همین پاره. تنِ روایی حضور دارنددر م

های  که رمزگان آن شود، حال می( قصه، داستان، رمان و حکایت)های روایی  دهد و باعث تمایز آن از دیگر گونه زیرینِ متن سوق می

شوند و نیاز به تولید روایتِ ناشی از  ای منطقی قرار گیرند، روایتی آشکار را سبب می ویژه اگر درزنجیره هرمنوتیک و کنشی، به

 .برند ترکیبِ سطوحِ متمایزِ معنایی را ازبین می
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