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 نقد ادبي: از تأويل اثر تا تحليل متن 

  
  *پيرلوجه حسين صافي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شناسي، زبان استاديار
  

ليل علمي هست؛ هايي ميان تحليل تخيلي و تحگمان مشابهتبي
زيرا كه در هر دو گونه تحليل دو عامل نقش اصـلي دارد: يكـي   
تجزيــه و ديگــري تركيــب. از ايــن گذشــته، در تخيــل بــه درك 

پـردازيم. پژوهشـي كوتـاه در سـاختار     مشابهت و اضداد هم مـي 
    ...).ل ضروري است (پاشايي، از زخم قلبتخي

  
   چكيده

ين است كه دستگاه زبان پـس از تعريـف سـلبيِ    در سنت ساختارگرايي سوسوري، فرض بر ا
هـاي معينـي را در كالبـد يـك     ها درپي يكديگر، مدلول هاي كالمي و چينش بعضي از آننشانه

متن دربرابر شـرايط ناپايـدار بـافتي محافظـت      آورد و از وحدت مضمونيقل گرد ميمتن مست
شناسي سوسوري و به پيـروي از  كند. بسياري از منتقدان عرصة ادبيات نيز تحت تأثير زبانمي

كاوي اثر در راه تأويل آن پندارند كه نقد ادبي برابر است با سخنبوطيقاي ساختارگرا چنين مي
فرجام براي وصول به فالن مـدلول  جاي كوششي بي اش. در اين مقال اما بهبه مقصود آفريننده

 -داخت كـه اساسـاً متنيـت اثـر    در بهمان اثر سترگ ادبي، به چندوچون در اين باره خواهيم پر
گيرد از كجا(ها)ي زبان مايه مي -خواه نامستطاب و حتي غيرادبي باشد، و مستطاب خواه ادبي

                                                                                                                   
 spirloojeh@gmail.comنويسندة مسئول:  *

 23/9/1393تاريخ پذيرش:     20/11/1392تاريخ دريافت: 
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كاوي فروكاست و هـدف از  هاي مكانيكيِ سخنتوان فرايند خوانش متن را به روالو چرا نمي

پذيري ذاتيِ وان خوانشبديل انگاشت كه با كشف و اقامة آن بتنقد ادبي را نيل به مضموني بي
پارچگي و استقالل اثر براي هميشـه سـركوب كـرد. در تبيـين داللتمنـدي       متن را به سود يك
اي از گشودگي خوانش، چند نمونة ظاهراً ناهمگون (يك تكـه شـعر، پـاره   پردامنة متن و كران

هـاي   ز ديـدگاه كاوانه، بر پايگاهي متشكل امقاله و يك قطعه داستان) را فراتر از نقدهاي سخن
) تحليـل  1982) و كريسـتين متـز (  1373)، عسگري پاشايي (1981بنياد روالن بارت (خوانش

 اگرچـه فقـط   ،اي از نقد ادبي دست يابيم. بنابر اين الگوخواهيم كرد تا سرانجام به الگوي تازه
بيـين  سنجي اثر براي تأويل آن كافي است، اين سنجه را فقط يكي از شرايط الزم براي تسخن

پذيري متن بايد دانست. در راه چنين تبييني، همچنين بايد عوامل متنيـت هـر   متنيت و خوانش
اش تحليـل كـرد؛ ايـن تحليـل از شناسـايي انـواع       اي از روابط بينامتنياثر را با توجه به شبكه

  شود.  اي از روابط مجازي و استعاري آغاز ميهاي پنهان در پوسته تقابل
  

مـداري،  سـنجي، تكثرگرايـي، خواننـده   نقد ادبي، سـاختارگرايي، سـخن  : هاي كليدي واژه
  .  متنيت

  مقدمه. 1
هاي خود را عمالً بر تحليل كالم و مطالعات زبان ديدگاه ةتنها پايگامان نقد ادبي نه پيش

 دربـارة پـردازي  شناختي را بـا نظريـه  اند تا اين پايگاه زبانكوشيده بلكه ؛انداستوار كرده
ـ » بيات در زبانحدوث اد«  ةچنين توجيه كنند كه چون آفرينش ادبي كنشي است در ماي

متن ادبي را هم بايد به برخورداريِ خواننده از نـوعي تـوانش    ةكالم، خوانش موشكافان
نسـبت داد. معرفـيِ مختصـات     )160: 1388 م،1975، (كـالر  »توانش ادبي«زباني موسوم به 

فارسـي   اي متون رواييادبي را به حالجي پارهواعد خوانش متن دقيق توانش ادبي يا ق
 يم: در چـارچوب سـنتي  كنـ م و در اين باره فعالً به تعريفي كلي بسنده مييدهاحاله مي

ادبيات كسي است كه تـوان تشـخيص شـگردهاي بالغـي و      آرماني ةنقد ادبي، خوانند
واند ارزش ادبي هر چنين توانشي بت ةدرك پيام نهفته در آثار ادبي را داشته باشد تا برپاي

د. بنـابر ايـن تعريـف، تـوانش     اثر بسنج اثر را برحسب تناسب ميان فنون و مضمون آن
نگـرش  «توانايي درك ارزش ادبي يا همان ادبيت اثر، با توجه به  .1ادبي تابعي است از 
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 .2دارد؛  »اش بـا جهـان خـارج   اي مربوط به انسـان و يـا رابطـه   مسئله ةمهمي كه دربار
كه بايـد از طريـق گشـتارهاي معنـايي،     «سنجيِ اثر با توجه به شگردهايي خنتوانايي س

 .3 ؛»انسجام متن را هم در سطح مستعارله و هـم در سـطح مسـتعارمنه برقـرار سـازند     
 ). 164 ،(هماناثر  ةتوانايي كشف مضموني واحد از پس صورت آراسته و پيراست

ادبيـات   ةت خام ولي عام درباراز توانش ادبي متضمن اين تصورا گفته پيشتعريف 
شـود  هريك مـي  هاي كالميفقط با توجه به مميزهاست كه اوالً متن ادبي و غيرادبي را 

يـك مضـمون اليـزال اسـت و آن      فقـط از ديگري بازشناخت؛ ثانياً هر اثر ادبي حاوي 
در قـ تا خواننده بـه  گزارد ميهاي كالمي اثر در پوششي از آرايه ةپيامي است كه آفرينند

اي از آن بردارد. اين تصـورات  بهره -فراخور شرايط متغير خوانش و نه به -خود توانش
اهنـد بـود   هنگامي قرين حقيقـت خو ما رسند، در نظر نظر نمي اگرچه دور از واقعيت به
كند و به سرگشتگيِ اش جدا ميغيرادبي ةهر زباني را از گنجين كه بپذيريم آنچه ادبيات

هـاي  نخسـت نـه ويژگـي    ةزنـد، در درجـ  ادگيِ خوانش دامـن مـي  گشخواننده يا كران
) خود آن زبان، بلكه مميزه را » داسـتان «فارسـيِ   ةاي است ماننـد آنچـه واژ  (بالموضوعِ

  كند. دربرابر واقعيت تعريف مي
ـ  خاصي از زبان است و نه بـه  ةاصل نه گونادبيات در ادراك  ةبيـان زيباشناسـان   ةبهان

اي از هـا معـاف كنـد. ادبيـات مجموعـه     پديـده  شناسياز هستي اند خود را مطلقاًتومي
متن است كـه در طـول تـاريخ گـرد آمـده و در       هاي گوناگون آفرينش و خوانش شيوه

اي از وعهاند. به اين اعتبار، ادبيت بيش از آنكه ويژگي يا مجمقالب فرهنگ نهادينه شده
ي مختلفـي اسـت كـه آفريننـده و     هايند شيوهاادبيات باشد، بر هاي قائم به ذاتويژگي

انـد و   پيونـد داده مـتن و از وراي زمـان و در چـارچوب فرهنـگ      ةواسط خواننده را به
. كنش ادبي نيـز بـه همـين تعبيـر،     )Eagleton, 1983: 14 ر.ك:بـاره  (در همينخواهند داد 

ي گذر نهادهـاي  گيرد و خود از رهنوعي تعامل اجتماعي است كه از توانش ادبي مايه مي
تـوانش ادبـي    بازتوليد و دگرديسـي  ةبازار نشر و محفل نقد، ماي ،رسانه ،دانشگاه مانند
شود، نمايندگان  آنچه ادبيات خوانده مي معناي توانايي خوانش به» توانش ادبي«شود. مي
 ةاي به جامعاي و از جامعهاي به دورههر زباني را درپي تحوالت فرهنگي از دوره ادبي

  كند. جديد ميديگر دائماً ت
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تـوان بـه   ايِ بعضي متون ادبـي را نيـز مـي   چندسده ياي و حتدههرگذاري چنديناث

پـذيري متناسـب بـا    وهواي خوانندگان (يعني به خوانشها از حال رپذيريِ خوانش آناث
بـار   گويي »خوانده شدن«متن ادبي با هربار شرايط خوانش) نسبت داد. به ديگر سخن، 

هـاي  »بازنويسـي «كـدام از ايـن   و هـيچ » شـود نوشـته مـي  «اش نـده خوان ةديگر به سليق
نخستين پنداشت. قواعد خوانش  پايانيِ آن اثر ةتوان منتهي به نسخناخودآگاهانه را نمي

انـد،  متن و نقد ادبي به همان تدريج كه در تاروپود جامعه تافتـه و بـه خـورد آن رفتـه    
به هر حال، ار دگرگون خواهند شد. جامعه در جريان روزگ گام با تحوالت فرهنگيهم

 -ايزعم عـده  يا به -پذيريِ متندليل خوانش متن چه رو به زوال بگذارد و چه به ادبيت
جامعه ديرگاهي بپايـد، قـدر مسـلم وابسـته بـه بافـت        از فرط خمود و جمود فرهنگي

ثبـاتي  بي ناپذيري مفهوم ادبيات وادبيات. تعريف ةخواهد بود و نه قائم به ذات ناشناخت
   جاست. مصاديق آن نيز درست از همين

اي خواننـده  ةاما تـوانش ادبـي هرچنـد فـارغ از چيسـتي ادبيـات باشـد و در چنتـ        
اي، نـه  هـاي نشـانه  كـارگيري و درك ديگـر دسـتگاه   پرخوانده، باز هم مانند قابليت بـه 

 ،م1975( كـه كـالر   خودبسنده خواهد بود و نه هميشگي. مثالً اگر توانش ادبـي را چنـان  
كـرد ايـن    اي از قواعد خوانش اثر بگيـريم و بنـاي عمـل   گويد، مجموعهمي )164 :1388

آييِ چند شـرط مشـخص بگـذاريم و ايـن     اي، بر فراهمقواعد را پيرو كاركرد هر قاعده
 ةاثـر و بايسـت   ةجوي مضموني شايسـت و كاوي در جستشرايط را هم مشخصاً به سخن

ده و ارزش در اين صورت نيز توانش ادبـيِ خواننـ   يتح ؛انسان فروبكاهيم خودشناسي
شـرايط سياسـي و اجتمـاعي     نـاخواه در مقيـاس   اثـر (يعنـي ادبيـت آن) را خـواه     ادبي

 ةاي مربوط به انسان و رابطمسئله ةنگرشي مهم دربار«براي رسيدن به  زيرا ؛ايم سنجيده
سنجيده باشيم. البته  ارزش اثر را در متن فرهنگ بومي خود دباي نخست مي »او با جهان

انسـان   ةگونه وابستنِ ارزش ادبي به القـاي نگرشـي جهـاني دربـار    ناگفته نماند كه اين
گيـرد،  ادبيـات ريشـه مـي    ةوابسـت بينانه به سرشت بافتاگرچه ظاهراً از رويكردي واقع

هـاي   هاي فرهنگي، قومي، اجتماعي و جنسي در پسلهمستلزم الپوشانيِ تبعيض درواقع
نژادپرسـت فرهنـگ   سـاالر و  ستيز، سرمايهدستي است كه بعضي معماران زن يكمفهوم 

هـا در  پوشي از سهم نابرابر انسـان . چشماند كردهانسان بار  جهاني بر مصاديق ناهمگون
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  شـدة امـروز  اصطالح جهانياست كه فرهنگ بهتلويحاً بدان معن«تعريف فرهنگ جهاني 
-دير بشر گرفـت و سـرپيچي از آن در حكـم بـي    را بايد تق -گرفته از غربو نشئت -

آنچـه بـديهي،   « كـرد . امـا بايـد توجـه    )17: 1389 ،(قائد »اعتنايي به قوانين طبيعت است
شـود، درواقـع قـدرت را    رسد يا تعريف مـي نظر مي به» عقل سليم«و مبتني بر » طبيعي

ني بر مضمون هـر  سنجيِ مبت. از اين گذشته، سخن)527: 1391 ،(پاينده »استتار كرده است
هـاي  رپذيري عميق متون ادبـي از قابليـت  اثاثر فقط هنگامي ميسر خواهد بود كه بتوان 

  كلي ناديده گرفت. يكديگر را به
پردازي را به مجالي ديگر وانهيم و باري، شايد بد نباشد بررسي ترفندهاي گفتمان

متون ادبي  ةپردامن پذيريجويي براي همين يك پرسش برآييم كه خوانشفعالً به پاسخ
كـه   كـرد بايـد توجـه    ،گيرد. اما پـيش از درآمـدن بـه ايـن راه    از كجاهاي زبان مايه مي

شناسي و مطالعات هايي از زبانآن، الجرم بخش ةمايقصد تأويل درون كاوي اثر به سخن
بـه   ،ادبي را بر سر تحليل متن ادبي درگير خواهد كرد و در جايي ميان ايـن دو عرصـه  

قرن گذشته از ورود به ميـدان   شناسي را در طول نيماي دامن خواهد زد كه زبانمجادله
  نقد ادبيات فارسي بازداشته است. 

  نقد ادبي در مقام تأويل اثر. 2
اي پرچـالش ميـان    تعيـين ارزش بالغـي مـتن را بـه ورطـه     سـنجي و  آنچه مسير سخن

، ايـن اسـت كـه دسـتگاه     از منازعـات صـنفي   كشاند، گذشتهشناسي و نقد ادبي مي زبان
گيـرد و كمتـر بـه     هـاي كالمـي را بـه چيـزي نمـي     آساي زبان از يك سو كرشـمه  غول
خـود را هـم    هاي هنري دهد و از سوي ديگر اندك فراوردههاي ادبي راه مي طبعي نازك

دهـد. بنـابر آنچـه معمـوالً در قالـب       نقدهاي رايج در بازار ادبيات نميچندان ارزان به 
برابـر  » شناسيجمال«شود، توانش ادبي عرضه مي بازاري به متقاضيان هايگونه نقد اين

است با سنجش تناسب ميان صورت و مضمون اثر. به اين اعتبـار، ميـزان ادبيـت را در    
شناسـي اثـر ادبـي    قوا ميان سخن و زبان بايد سنجيد. به عبارت ديگر، براي زيبا ةموازن

هـاي   وانسته است مفاهيم خردشده در دستگاه تقابـل اندازه) ت بايد ديد آيا آن اثر (تا چه
 ةزباني را بار ديگر بـه هـم درآميـزد و از ايـن راه، قـدرت داللتگـريِ زبـان را بـه قـو         
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زبـان عـادي   «گريزيِ سخن تعديل كند. اگر از ايـن ديـدگاه در ادبيـت بنگـريم،      مدلول

غيان اسالم و يونـان  ايم؛ همان كه بالهاي بالغي دانسته (حقيقت زبان) را معيار انحراف
   ).132: 1387 ،(فتوحي »اند: صناعات بالغي درواقع انحراف از زبان معيار است گفته

ـ     گذشـته بـه ســركردگي    ةادبيــت طـي يـك ســد   ةبـه ايـن ترتيــب، واضـعان معادل
النعـل از   پيـروي طـابق   ) و بـه 1971 :1960چون رومـن ياكوبسـن (  هم گراياني صورت
ضـريب انحـراف    ةحل اين معادله را در محاسب وري، راهسوس ةزدودگراييِ بافتساختار

شناسـي  زبان«كالسيك  ةاند. ياكوبسن در مقالزبان جسته ةشدهاي تثبيتسخن از داللت
ها، تفكيك بنيادين تر كردن نشانهكاركرد ادبي زبان با ملموس«گويد: مي» و شعرشناسي

ادبيـت نيـز در همـين     ةارحان معادلش .)77: 1381(» كندها و اشيا را تشديد ميبين نشانه
زبان را در محاسبات خـود داراي   -آگاهانه از سوسور ولي احتماالً بدون پيروي -راستا

 ةاند و ارزش اثر را متغيري مجهول. اينان درحالي كـه خواننـد   ارزشي خودبسنده دانسته
هـاي  شـيوه اند، كاوي واداشتهترين مضمونِ ممكن به سخن اثر ادبي را تا سرحد شايسته

انـد، بـدون   هنجارگريزي از زبان را نيز سخاوتمندانه در اختيار او گذاشـته  ةانگاشتپيش
نماي نقد ادبي، هـم معلـوم اسـت و     اين پروا كه آخر چرا ارزش متن در ميزان متناقض

شگردهاي هنجـارگريزي از زبـان، در    ةمثالي براي سنجش ادبيت برپاي درهم مجهول. 
  خوانيم: ي نقد ادبي ميهانامهيكي از شيوه

گريزي صـناعات ادبـي را برمبنـاي    روش ما در اين بررسي آن است كه سطوح قطعيت
بنـدي   نمايي آن صناعت ردهميزان فاصلة هر صناعت با زبان عادي يعني ميزان واقعيت

(فتـوحي،   و نقش هريك را در چنداليه كردن متن و تقويت ادبيت كالم بررسـي كنـيم  
1387 :115 .(   

بالغـت را بـه    1پـل دومـان  «ايـم:  تر در تأييد رويكردي متضاد خواندهحال آنكه پيش و
متن ادبـي درآن واحـد   "گويد: مي و در متن تعبير كرده "قاعدة صناعات بيانيبازي بي"

. در ايـن ميـان،   )112(همـان،   »"زنـد دهد و از آن تـن مـي  اقتدار بالغي خود را نشان مي
ترين تعادل ممكن ميان زبان معيار و فالن اثر ادبـي،  آرمانيانگاري معلوم نيست با پيش

بـود. چنـين اسـت كـه     خواهد چه نيازي هاي زباني ديگر اساساً به بررسي هنجارشكني
نظر در ميدان نقد ادبي با تجويز الگويي براي زيباشناسي متن و سنجش ادبيت  صاحبان
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ورزي بنويسـند و  براي سـخن  اياند تا هم نسخهسنجي همواره كوشيدهآن از راه سخن
ورزي را براي تقويت نيروي خوانش بپيچند،  بدل از شگردهاي سخن ةهم متقابالً نسخ

و هنجــارگريزي يعنــي  ورزي يعنــي گريــز از هنجارهــاي زبــانغافــل از اينكــه ســخن
داشته باشد، اي هم برقاعده هاي وارونهگونه نعل قاعدگي. نقد ادبي اگر به ضرب اين بي

  : زيرا هاي نوآور فروخواهد گذاشت؛برابر متنير يا زود درآن را د
فرد متن ادبي كه در ديگر متون نيست، هـيچ ربطـي بـه سرشـت     هاي منحصربهويژگي

عناصر زباني آن آثار ندارد؛ [بلكه] حاصل نقشي است كه مؤلف بـه زبـان داده اسـت.    
قابـل اثبـات   »] متن ادبـي «[برخالف » زبان ادبي«نام  اي بهپس قاطعانه بايد گفت پديده

  .)68: 1390 ،(فتوحي نيست
شناسـي زبـان   من متن [ادبي] را برآمـده از نظـام نشـانه   «گويد: شناس ميكه حق چندان 

» دانـم شناسـي ادبيـات مـي   گرفته از نظام نشـانه تئدانم. من اين متن را نشمتعارف نمي
)1382 :169(.   

ـ  ةرابطـ  ةدربـار  مهم تا اينجا با دو رويكرد ان و ادبيـات آشـنا شـديم: نخسـت     زب
) بـه پيـروي از   1388) و كـالر ( 1387چـون فتـوحي (  همرويكردي كه در آن، كسـاني  

ادبيات را محصول هنجارگريزي از جوهر انتزاعي  )1971 و 1381 ترجمه م1960( ياكوبسن
نقـد ادبـي را بـه     ،رو سازي صورت انضـمامي مـتن پنداشـته و ازهمـين    زبان و برجسته

تقليل نقد ادبـي   ةدربار 2اند. دن شنهاي آشنازدايي از زبان فروكاستهشيوه بنديِ صورت
شناسـان را در تحليـل مـتن    هاي زبانشناسان يافتهسبك«گويد: ادبي مي شناسي به سبك
 ةقـو خـود را بـه   شـناختي هـاي سـبك  گـذر، تحليـل   گيرنـد و از ايـن ره  كار مي ادبي به
نقد ادبي را نيز به متن زباني و كـاركرد خـود    ةامنهرچند د ؛بخشندشناسي قوام مي زبان

شـناختيِ رويكـرد   هاي روشدر واكنش به كاستي ).79 -78: 1389( »كنندزبان محدود مي
شـناس  ) و حـق 1390چـون فتـوحي (  همنمايندگي از رويكرد دوم، كساني نخست و به

شـخيص وارسـتگي   زباني را مقايسه كرده و با ت ةادبي و نشان ةهاي نشان) ويژگي1382(
انـد  متن ادبي از هنجارهاي زبان، تعريفي سلبي و مبهم از ماهيت ادبيات در پيش نهـاده 

خام ادبيـات اسـت و جـوهر غيرزبـانيِ      ةگاه يا مادباال تجلياعتبار آن، زبان دست كه به
   ادبيات منزلتي در فراسوي زبان دارد:
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د آمـد. ايـن هـم درسـت اسـت كـه       وجود نخواه درست است كه تا زبان نباشد، ادبياتي به

كنـد.  گيرد. اما اين چيـزي را ثابـت نمـي   ادبيات هر زباني به هر حال مايه از همان زبان مي
 ،شـناس (حقوجود نخواهد آمد. اما سنگ مجسمه نيست  اي بهخوب تا سنگ نباشد مجسمه

1382 :177(.   
ـ    تفاوت ةبهان حاميان اين رويكرد به ان اگرچـه بررسـي   هاي مـاهوي ميـان ادبيـات و زب

دهنـد،  شناسـي احالـه مـي   اي در وراي زبـان مـتن را بـه وادي ناشـناخته    ادبـي سرشت 
متون ادبي را همچنان با مراجعه به نظـام زبـان    يريپذهاي ذاتي و ميزان خوانش ويژگي

    سنجند:مي
هـاي  هاي موجود در آن را، همچون نشانهخواننده در برخورد با الفاظ متن ادبي، ابتدا نشانه

شود كه معنايي درنگ متوجه ميولي بي ؛گيردها درنظر مي متن زباني، در معناي ارجاعي آن
عنـوان  گاه همـين معنـا را بـه   كه از اين راه حاصلش شده غيردستوري و نابهنجار است. آن

بازگشت به متن و با بررسي با  كوشد تاگيرد و ميكار مي ابزاري براي كشف معنايي ديگر به
و از طريق تفسير الية معنايي نخسـت، بـه اليـة معنـايي دوم راه بـرد      هاي خاص آن ويژگي
   .)35 ،(همان

  نقد ادبي در مقام تحليل متن. 3
انـدازي برابرنهـاده در نقـد ادبـي     اكنون كه نخست از ديدگاهي نهاده و سپس از چشـم 

گـراي  ان سنتپردازنظريه ةدرستي درباربه 3نگريستيم، با تعميم حكمي كه كريستين متز
ـ سينما صادر كرده است، مي ي توانيم مدعي شويم كه پيروان اين هر دو نحله از نقد ادب

   نيز مانند همتايان سينمايي خود:
توانيم براي بررسـي فـيلم   ترديد مي اند؛ بيشناسي و نظام زبان را با هم خلط كردهزبان

هـاي  ره بگيريم، امـا ويژگـي  شناسي به ها و ابزارهاي زبان [يا نقد ادبي] از برخي روش
تواند منبع الهام ما قـرار گيـرد   انتزاعي] نمي ياي عيني [يا حتخود زبان، در مقام پديده

   .)86: 1378 ،(متز
م شـد كـه از ميـان دو    اي آشنا خـواهي برنهادهپژوهش با رويكرد هم ةرو، در ادام ازاين 

هـاي  بـرخالف ديـدگاه  نگـرد. ايـن رويكـرد     پيشـين بـه مـتن ادبـي مـي      ديدگاه متضاد
ويـژه مـتن   شناسانه، گريز از هنجارهاي زبان را چندان براي آفرينش متن ادبي (به سبك
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گـرا  شناسـيِ صـورت  به نوعي زبـان  فقطادبيات را  ةداند كه مطالعروايي) ضروري نمي
شناسي، سهم زبان را هاي متمايل به نشانه و از سوي ديگر، برخالف ديدگاه ؛تقليل دهد
دانـد كـه بتـوان در نقـد     تاردهي به ادبيات (خاصه ادبيات غنايي) بيش از آن ميدر ساخ

  اش گرفت. متن ناديده جوهر ادبي
مـورد نظـر    شناسي بـا الگـوي صـوري   كل زبان برابر انگاشتنِ ،در اين رويكرد سوم
عنوان روند مكانيكيِ اكتشاف يا دستگاه پردازش خودكـارِ مـتن   ياكوبسن و تصور آن به

قدر دور از خوانش است كـه تنـزل زبـان بـه     اش، همان 4وجه به كاركرد بينامتنيبدون ت
» اي نشده مبهم و تعريف«خامي براي ادبيات و انتساب جوهر ادبيات به واديِ  ةماد ةمرتب

   گويد:مي بارهدر اين شناسي. فالرنشانه در حوزة
زيرا معـاني،   ؛ن تنزل دهيماي براي بيامعناست كه زبان ادبيات را تا حد صرفاً وسيله بي

 -و خـواه غيرادبـي  » ادبـي «خـواه متنـي    -مضامين و ساختارهاي فراگيرتر هر مـتن را 
   .)24: 1381( سازداجتماعي و غيراجتماعي مي منحصراً روابط متقابل آن متن با زمينة

هـيچ لزومـي نـدارد    «اش،  ميان متن و بافت پيراموني براي توضيح اين پيوند ناگسستني
وسـيلة بيـان وجـود     "فراسـوي "هاي ادبي تجريدي در كنيم حتماً نوعي ويژگيفرض 
شناسـانة   شناختي مورد نظر بايد در توصـيف زبـان  هاي بديعي و نشانهزيرا ويژگي ؛دارد

. اگر )25 ،همان( »شناسي را بسيار محدود بدانيم دست آيد، مگر آنكه زبان عادي از متن به
در ايـن صـورت بايـد     يچ راهي جز تحليل متن نـداريم، براي نقد ادبيات، هبپذيريم كه 

شناسـي  مدد زبان هايي كه بهاز كلية بصيرت«و  »طراز بدانيم زبان ادبي و غيرادبي را هم«
ترين الگوي نظري را ها مناسب تا از ميان آن )24همان، ( »آيد برخوردار باشيمدست مي به

توان منحصر به بخشـي از  قد ادبي را مييابي به چنين الگويي، نه ن برگزينيم. براي دست
شناسي را شناسي دانست و نه زبانى ناشي از زبان»هابصيرت«تمام  يشناسي يا حتزبان
   ادبي كنار گذاشت. توان يكسره از نقدمي

فزايندگيِ معنـا در نظـر خواننـده يـا بهتـر       ةبرابر است با مطالع ما باور به» نقد ادبي«
تـازه، خواننـده    در بارآوريِ معنا. در ايـن تعريـف   خواننده است بگوييم بررسي توانش

مامايي كند، خود مامِ معناسـت و مـتن   » اثر«نام  معنايي نژاده را از جايي به اينكه جاي به
معناپروري و تكثير  ةزهداني آماد ست ومعنا خيز براي كشت اي حاصلزمينه ،در نظر او
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  از صورت كژتابمعموالً ،در نظر خواننده هاي زباني؛ داللتي چنين متكثر اگرچهداللت

تنهايي براي تحريك توانش ادبـي  هاي اثر بهنگري در كژتابيگيرد، باريكزبان نطفه مي
كه غفلـت خواننـده از    كند؛ همچناندر خواننده و (باز)توليد داللت در متن كفايت نمي

معنـا در   تكثرگرايـي  پذيري متن وهاي كالمي نيز مانع از خوانشگونه هنجارگريزياين
معنـاي آن   متن، متكثر است و اين صـرفاً بـه  «): 1977روالن بارت ( گفتة شود. بهآن نمي

كنـد: كثرتـي   بلكه يعني امكـان تكثيـر معنـا را فـراهم مـي      ؛نيست كه معاني متعدد دارد
  . )124: 1387 ،سجودي :ر.ك( 5»ناپذير تقليل

ـ   تعريـف مـي   بارت نخستين كسي است كه متن را دربرابر اثـر   ةدهـ  ةكنـد و از ميان
چون باختين، ژنت هممتنيت (كساني  ةپردازان عرصبعد، همسو با ديگر نظريه به م1960

متن در نظر بارت و همفكـرانش،   فشارد.و كريستوا) دائماً بر لزوم تميز اثر از متن پا مي
اسـت بـا    برابـر مـتن  جريان توليد معناست، نه محصول نهايي آن. در اين تعريف تازه، 
بارمصـرفي كـه معنـاي    پويش رمزگان در فرايند خوانش و نه آن محصول نوشتاريِ يك

هـاي كالمـي، بـا نيـت     شد در جايي بيرون از جريـان خروشـانِ داللـت   اش را مييگانه
   نويسنده يكي گرفت:

وبيش پنهـان كـه   هدف از نقد ادبي [رايج] درنهايت، كشف معناي اثر است؛ معنايي كم
شـود. حـال آنكـه امكـان وصـول بـه       منتقد از سطوح مختلف اثر تراشيده مي ةبه سليق

، تصوري است باطل. مـتن هرگـز متوقـف يـا     تحليل متنواپسين مدلول در چارچوب 
 يهـا سـروكار دارد تـا بـا توضـيح يـا حتـ       دال رو، بيشتر با بازي شود. ازاينمنعقد نمي

هـا را   نـاممكن اسـت)، آن   هـا (كـه عمـالً   جاي فهرست كردن دال توصيفشان؛ يعني به
   .)Barthes, 1981: 43( تحليل متن برابر است با تكثير متنكند. پس بندي مي رده

  توان از چند نظر با اجراي نمايش نيـز مقايسـه كـرد:   تحليل متن را در اين تعبير مي
گـويي خواننـده    .2ماند. سخن مي ةاي از زبان بر صحنخوانش متن به نمايش زنده .1 

شان دربرابـر  ها و روند داللتگريبازي دال .3كند. متن را بازي مي ةكمل نويسندنقش م
گاه بـا بسـته   هيچ گوييشود، متن آغاز مي ةزبان از صحن ةخواننده اگرچه با كشف پرد

مـتن بـا نمـايش شـايد همچنـين بتـوان تمايـل         ةدر مقايس. 4 گيرد.شدن اثر پايان نمي
تخفيـف تماشـاگر بـراي ديـدن     نِ واحد را به ولع بـي جويي مجدد از متخواننده به كام
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نظـر  م از هر اين چهار» متن«معين تشبيه كرد. شگفتا كه  ةناماجرايي تازه از يك نمايش
گريـز،   هـاي زبـان، اصـطالحي خواهـد نمـود مـدلول       كه ديده شود، همچون ديگر دال

ر بـارت از  بند بـه چـارچوب مـورد نظـ     پذير و در عين حال، پايانگيز، خوانششگفت
دهـد و هـم از   هم به الگوي تحليلي بارت تن مي آميزتناقض اين اصطالح تحليل متن؛

» مـتن «اين دوگانگي، آنچـه بـارت از اصـطالح     ةزند. درنتيجاو تن مي ةتعريف نوآوران
هاي ممكن براي اين اصطالح خواهد بـود؛ بـه   يكي از مدلول فقطبرداشت كرده است، 

» اثـر «ي بارت و دربرابر تعريـف او از  نهاديز در الگوي پيشرا ن» متن«اين معنا كه خود 
ناپـذير مـتن (همـين    توان بر هر مفهومي حمل كرد. ازقضا، همين انگيختگيِ سـيري مي

فرجـام خواننـده درپـي مـدلول) اسـت كـه مفهـومي فريبنـده، دشـوار،          بـي  سرگرداني
كـم از نظـر   دسـت  -ابخشـد تـا خـوانش آن ر   مي» متن«نايافتني به انگيز و دست هوس
چسـب مبـدل    اندازه دردناك و به همان انـدازه دل به كنشي سخت فرساينده، بي -بارت

دهـد كـه   بارت به مـا نشـان مـي   «ر، دوكند. با تحليل انعكاسيِ متن در اين چارچوب م
. )McHale, 1987: 227( »خوردراني در قلمرو زبان آب ميبارگي چگونه از شهوت متن

عاشقانه يا اروتيك خواننده است به  "ميلِ"هرگونه خوانشي  ةسرچشم«به ديگر سخن، 
  ). 358: 1378 ،(پاشايي »آن

 تحليل چند نمونه ةوداع با نويسنده در آستان. 4

تـر  را كمي روشـن » متن«و تحليل » اثر«سنجي حال براي آنكه حدود فاصل ميان سخن
كـه   -را» از زخـمِ قلـبِ آبـايي   « نام هب گفتمان (احتماالً ادبي) اي از يك نمونهببينيم، پاره

شـگردهاي  جـوي خـرده   و نخست در جسـت  -ستهاي احمد شاملوبرگرفته از سروده
بالغي و سپس در امتداد خوانشي تكثرگرا برخواهيم رسيد. اينـك نخسـتين بنـد از آن    

    گفتمان:
اي كـران،/ و آرزوهـ  بـي  دختران دشت!/ دختران انتظار!/ دختران اميد تنگ/ در دشـت 

/  -هايي كه صد سال!نو/ در آالچيق هاي تنگ!/ دختران خيال آالچيقكران/ در خُلق بي
 ...ن اگر بشكوفيد/ باد ديوانه/ يال بلند اسب تمنا را/ آشـفته كـرد خواهـد   تااز زره جامه

   .)116: 1382 ،(شاملو
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بـر   6ويـل اي كه بيشتر به نيـت تأ كاوانهبا گنجاندن چند نمونه از انبوه نقدهاي سخن

) براي نقـد  1388تر به نقل از كالر (در چارچوبي كه پيش ،اندشعرهاي شاملو وارد شده
دسـتورالعمل   ايـن  را منطبق بـا  ذكرشده گفتمانايم، روند تحليل پارهادبي در ميان نهاده

پيشِ رو بسان يك  ةتأويل به گمان اينكه قطع ةخواهيم يافت: خواننده در نخستين وهل
عميق از كيستي انسـان و جايگـاه او    ينفسه متضمن دريافتتواند فيتقل ميمس ياثر ادب

هاي جهان باشد، بناي خـوانش را بـر تشـخيص صـناعات بالغـي      در ميان ديگر پديده
ورزانـه از  هاي سخنتوانش ادبي خود، محل تخطي ةپشتوان بعد به ةگذارد و در وهل مي

هـاي بالغـي در   از گردآوري اين شناسه كند تا پسدقت شناسايي ميمقرارت زبان را به
مضـمون موعـود بـار     پارچه، سرانجام براي هميشه در لنگرگـاه آن يگانـه   ساختاري يك

   :آخر ةبيندازد. به بيان ديگر، در اين وهل
طـور  تك و بهها و ايماژها و نمادها و رمزها تكها و عبارات و استعارهوقتي تمام واژه

دقت و موشكافانه بررسي شد، آن متن يا شعر مورد كل اثر، بهها با كلي، يعني رابطة آن
منطـق  «ي دارد، و برخي [چون كالر] آن را خاصي را كه بر آن رواي» نطق درونيم«نظر 

   ).30: 1373 ،(پاشايي اند، آشكار خواهد كردنيز خوانده» استعاره
شـناختيِ  سـخن از نقدهاي » محورمؤلف«يا » تأويلي«اصطالح به ةچند نمون به اينك

در » از زخم قلـب «نخست، مضمونِ  ةنمون رايب بنگريد: »از زخم قلب«اي وارد بر تكه
چنـين  ايـن  ،اشعار احمد شاملو بدون هرگونه نقد و تحليلينقد و تحليل  كتابي با عنوان

-شعرِ از زخم قلـب آمـان  «بازگو شده است:  )551 :1336 ،(شاملواختصار از قول شاعر  به

شاعر است از دشت گرگان. او ياد مـرگ   ]، يادآور تجربه و خاطرةآبايين جان [يا هما
  ). 61: 1385 ،(دستغيب »كندقهرمان دشت گرگان را زنده مي

استعارات، تشبيهات، «يكي ديگر از بالغيون نيز برحسب استعداد شاعر در كاربرد 
ان مورد نظـر را  گفتمپاره ،»گنجدمي "تصوير"بزرگ  ةآنچه كه در داير ةتعبيرات، و هم

ـ «ارزيابي كرده است؛  »هاي نو و سطرهاي تازهپاره«اي واجد نمونه هـا و سـطرهاي   ارهپ
پيوسـتگي   بـاالخص آنـان و   مخصوص ةدختران تركمن و جامخاص زندگي «كه  »نابي
ايـن   ).40 -39: 1368 ،(حقـوقي اند سروده »بسيار زيبا و مناسب«را به زباني  »ها با اسبآن

به سومين گام » بزرگ تصوير ةداير«او اگرچه پاي نقادي را اندكي فراتر از كمنتقد سخن
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يـا شـايد بتـوان گفـت در شـرحي بسـيار        -چنـدان روشـن  اي نهنقد كشانده، در اشاره
   پارچگيِ ساختاريِ الزم براي ادبيت آورده است: يك ةدربار -مقتصدانه و مبهم

هنگي الزم در اتنهـا همـ  قي كه نـه ساختمان و تشكل شعر، همراه [است] با سيري منط 
هاي آن نيز، بلكه هريك از بندها و سطرها و حتي كلمه ؛شودنماي ظاهري آن ديده مي

و چه از نظر تصوير، از ارتباطي دقيق برخوردار است؛ تا آنجا كه [...]  اچه از لحاظ معن
 ةنقطـ توان در شعرهاي شاعران طراز اول امروز، به قصد درك تشكل و توجـه بـه   مي

وحـدت  مختلف شعر با آن نقطه، و سرانجام رسيدن به  يو كشف ارتباط اجزا مركزي
  ). 45 ،(همانكاوش كرد آخرين 

 از زخم قلـب  ةكالر دربار ايمرحلهدر ميان نقدهايي كه همسو با دستورالعمل سه اما
مراحل خوانش را بـه   ةشود كه هماعاليي روشن مي ةاند، چشممان به نموننوشته شده

مشعشـع   ةبخشي از آن سياه به برداري از صنايع بالغي برگزار كرده است. اينكسياهه
گفتمان مـورد توجـه   اش را دقيقاً از روي پارهشناسيسنجي و سبكفنون سخن ةكه گرت

   :، بنگريداندما برداشته
» ايعشـقي قبيلـه  «بنا شده اسـت؛ آن هـم   » عشق«پيام مورد نظر شاعر در اين شعر بر 

. اين شعر كه با استفاده از وزن عروضي منطبق با قواعد شعر نيمايي سـروده شـده   ]...[
تنهـايي  از همان آغاز بر چندين عنصر شاعرانه بنا شده است كه هركـدام بـه   ]...[است 

قادرند در كاربرد موفق خود، زبان را به شعر ناب تبديل كنند. عنصر اول اطناب هنري 
. همچنـين هنجـارگريزي نحـوي در كـاربرد فعـل      ]...[» دختـران «است در تكرار واژة 

هنـر در زبـان منجـر    سازي به برجسته» آشفته خواهد كرد«جاي به» آشفته كرد خواهد«
از مصـدر  » بشـكوفيد «وسـيلة كـاربرد فعـل    سازي بـه آن، برجسته بر شده است. عالوه

يجـاز هنـري   كاربرد ا ،نيز از همين مقوله است. از طرفي» شكفتن«جاي ، به»شكوفيدن«
معاني زيـادي را   ]...[» دختران انتظار«، »دختران دشت«هاي ويژه در مصراعدر كالم، به

توان از آن سـخن گفـت،   . شگرد ديگري كه مي]...[در كالمي مختصر ارائه كرده است 
اسـت.  ») كراندشت بي«و » اميد تنگ«هاي (در تركيب» تضاد«كاربرد موفق آراية ادبي 

هـاي  كـاربرد آن تصويرسـازي در مصـراع    ]...[نصر تخيل يا ايماژ كـه  همچنين ع ]...[
است كه باد ديوانـة برخاسـته از قـدرت    » اسب تمنا«فرجامين در هيئت استعارة كنايي 

(خانة بخت)، يـال بلنـد آن را   » هاي نوآالچيق«پردازي دختران در ساخت رؤياي خيال
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پـردازي در  ، بر قـدرت خيـال  »صد سال« آميز] عبارتكاربرد [مبالغه ]...[كند آشفته مي

تـرين شـگردهاي   يكـي از مهـم   ]...[يافتة آن افزوده است اين تصوير يا ايماژ گسترش
 ]...[يافتة آن است در شكل جمع و عموميت» دختران«شاملو در اين شعر، كاربرد واژة 

ويرسازي شده در اين شعر در محور زبان، تخيل، عاطفه، تص گرفتهكار كلية شگردهاي به
-164: 1384 ،(سـالجقه طور كامل در خدمت سـبك فـردي شاملوسـت    مايه، به و درون

146(.   
نـاگزير  پذيري مـتن، او را نيـز   اش به خوانشعنايات ويژه ةكه با هم -منتقد ديگري

سـنجي  نخستين گـام سـخن   ةدربار 7به نقل از پل ريكور -بالغيون دانست ةبايد از زمر
شود كه خواننـده  اساس فهمي مقدماتي از همان چيزي آغاز ميهر تأويلي بر«گويد: مي

ناقـد پـيش از آنكـه    ). 23: 1374 ،(پورنامداريان »كاوددنبال آن مي از طريق تأويل، متن را به
تفصيل در شعرهاي شاملو معرفي كند و پاي نقد را تا چندصـد  هاي بالغت را بهشناسه

گـذرا بـه واپسـين وهلـه از      ةدو اشاركيصفحه در همين گام دوم معلق نگه دارد، در ي
را  »زمينة عاطفي«بهرگي از و بي »امكانات متنوع زبان«آشنايي با سنجي، نامراحل سخن

اين عدم آشـنايي و آن عـدم تجربـه    «شمرد: ورزي ميساختاريِ وارد بر سخن دو آفت
شـعر   تركيب سـاختاري در محـور عمـودي   و فقدان  تأليف در محور افقيسبب ضعف 

هـاي  گونه كاستيولي سپس شعر شاملو را مبرا از اين ؛)270 -263 و 24 ،(همـان  »گردد مي
درنگ بحث داند و با تكيه بر امكان وحدت معنا درعين كثرت آن، بيبرانداز ميسازمان
اش را بار ديگـر از  لزوم هدفمنديِ خوانش و ضرورت تأويل اثر به پيام آفريننده ةدربار

  گيرد:  سر مي
شعر شاملو نه فاقد آن تجربة شاعرانه است، و نه اسير آن زبـان عـادي و طبيعـيِ     باري

شـعر او ناشـي از وحـدت عـاطفي تجربـة      وحدت سـاختاري  ناتوان از بيان آن تجربه. 
اي خالف اوست و زبان خاص شعر او كه به انواع شگردهاي آشنازدايي شكل و شيوه

ين سبب بالقوه معاني متعـدد و اسـتعداد   عادت پيدا كرده است. [...] شعر شاملو به هم
ي يگانه و پايداري كـه همـان نيـت    اپذيري دارد. اما اين بدان معنا نيست كه معنتأويل

يـك  شاعر است در آن نباشد. وقتي شاعر خود بر متعهد بودن شعر اصرار دارد، فقدان 
مـين روي  هاي متعـدد، پـذيرفتني نيسـت. [...] از ه   پذيريرغم تأويلعلي ي اصليامعن

، در حق شعر »خوانيمخواند به همان اندازه كه ما آن را مياثر ما را مي«سخناني ازقبيل 
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آيد كه بر سر آن نباشيم كه دريابيم نيت خود شاعر چـه بـوده   شاملو تا آنجا راست مي
توان جاي آنكه خواننده شعر را بخواند، شعر خواننده را بخواند چگونه مياست. اگر به

   .)25 -24 همان،(انتقال داد؟  همة خوانندگانرا به  شي از تعهد اجتماعيپيامي نا
ـ   » ناشي از تعهد اجتماعي را پيامِ«يكهاين است كه  ماپاسخ   ةدرسـت بـرخالف گمان

جـاي  كه ازقضا خود خواننـده بـه  » انتقال داد خوانندگان ةهمبه «توان باال، فقط وقتي مي
سـرايان، ولـي بـه    هـم  ةشـيو  كه خواننـده بـه   هنگامي اثر خوانده شود؛ يا ةوسيلمتن و به

ـ   ةآيد، در كنار همتايان خود به اقامصدايي كه از گلوي شاعر برمي تك  ةمضـمون دردان
طور كلي هر هنري اگر قرار باشد تعهـدي را در  شعر برخاسته باشد. وانگهي، شعر و به

مـوازات  ي مـتن را بـه  هاي ممكن براخوانش ةراستاي آرماني برآورد، كافي است تا هم
اثر، دربرابـر   ةاش از سوي آفرينند»نظركردگي« ةبهان آنكه يكي را بهبي ،يكديگر برانگيزد

 ،پـذير باشـد  قـدر كـه خـوانش   جميع خوانندگان نشانه برود. به بيان ديگر، هنـر همـين  
يـك  هاي متعدد، فاقـد  پذيريرغم تأويل به«اگر  حتي ؛خود متعهد نيز خواهد بودبه خود

دردي مـتهم  توان به القيـدي و بـي  گاه ميآن فقطهنر را درعوض، ». باشد معناي اصلي
متن كرده باشد و ايـن دومـي    ةپذير خود را قرباني نيت آفرينندكرد كه سرشت خوانش

تـوان  صدا بـا شـاعر مـي   را هم فداي ظاهر زيباي اثر. فقط در اين صورت است كه هم
دسـت  همـه كوشـش و جوشـش در بـه    ند پس از آناگر امروز هم هنرمند نتوا«پرسيد: 

اي كارآيند را به معرفتي فراگير مبدل كند، حضورش جـز  هاي بيان، انديشهآوردن شيوه
آش گرسـنگان بـه چـه    بـي  ةبه حضور قدحي خالي اما سخت پرنقش و نگار بـر سـفر  

فاقـد  كساني اثر هنـريِ  «توان اميدوار بود: و فقط در اين صورت است كه مي »ماند؟ مي
هـاي  به هر اندازه كه با شـگردها و فـوت و فـن    -فاقد بينش را ندپيام، و اشارات هنرم

اي قضاوت كننـد   تنها در قياس با ماشين ظريف و پيچيده -انگيز عرضه شده باشدبهت
وگرنه جايي بـراي نگرانـي از   ). 246 :1374 ،(شاملو »كه در عمل كاري از او ساخته نباشد

جـاي   زيـرا  ؛خوانش نيسـت  ةدر هنگام» واتعهدا« گبان نبرآورد تعهدي اثر هنري وبي
 ةكم در كنار همـ هاي ممكن براي متن، دستپيام هنرمند اگر نه در كانون ديگر خوانش

  ت خود باقي است. هاي موازي به قواين خوانش
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اگر بخواهيم «گشودگي هنر، اي به كرانخيز تعهد در حوزهاز مبحث جدل اما گذشته

اختصـار   به«ايِ كالر مرحلهمنطبق با الگوي سه »هاي شعر شاملو راترين مشخصهبرجسته
و [ب]  مضامين انساني و اجتماعي، ها [الف] در حوزة معناتمام ذكر كنيم، اين مشخصه
، يعنـي خيـال، زبـان،    هماهنگي ميان عناصر سازندة صورتدر حوزة صورت، تناسب و 

 ،(پورنامـداريان  »سـت عنـا نوايي ميان صورت و مهم موسيقي و [ج] در كل شعر، سازش و
شـعرهاي  «ر كنـار بسـياري از   نيز د» از زخم قلب آبايي«چنين است كه اين). 413: 1374
. )418 ،(همـان شـود  يي شناخته مي»شعر شاملو«هاي ترين مشخصهبرجسته داراي »شاملو

بايـد   8مدارخواننده نقددرآمدي بر  عنوان پيش هم در اينجاست كه به وداع با مؤلف و به
هاي گونـاگون شـعرهاي شـاملو را اسـتخراج     توان شاخصمي«گفت اگرچه براي مثال 

 "شـعر شـاملو  "توان به مفهوم شعر شاملو رسـيد.  ها نميبا اين شاخص همه با اين كرد،
شده است كه بيشتر براي گم كردن شعرهاي شاملو خوب است تا پيـدا  يك تعميم ساده

    ).22: 1378 ،(پاشاييگذر تأويل  از ره »ها كردن آن
تعهـد   ةنقدهاي تأويلي با تكيه بـر سـه مؤلفـ    اخير ديديم، ةبنابر آنچه در چند نمون

جوي گوهري از معنـا  و اجتماعي، انسجام بالغي و وحدت مضموني، همگي در جست
 ةهستند كه گويي در لفافي نغز از جنس سخن پوشـيده مانـده اسـت تـا كـدام خواننـد      

اثـر   ةل شود و خود چگونـه اصـالتش را بـه تأييـد آفريننـد     ئبه كشف آن ناشناس  ادب
وارگـي و نـه آن وحـدت    گرايـي، نـه انـدام   برساند. در الگوي تحليل متن اما نه آرمـان 

يك بـا نمـود كالمـي اثـر، بـود ادبـي آن يـا خواسـت         مضمونيِ الزم براي ادبيت، هيچ
كاوي يا چگـونگي خـوانش مـتن    سخن ةبلكه هرسه از شيو ؛دندارارتباطي اش آفريننده
شعر در خوانش ما ماديت و معنـا پيـدا   «بنياد، د. در اين چارچوب خوانندهگيرريشه مي

كند. شايد پيش از خواننده، معنايي ندارد (مقصودم معنـاي خـاص مؤلـف يـا نيـت      مي
ـ  .)23همان، ( »پندارند كه ما بايد به دنبالش بگرديم)خاص اوست كه برخي مي د حال باي

تـوان رونـد   ديد چگونه قطع نظر از نيت خاص مؤلف و بسته بـه دانـش خواننـده مـي    
تبيين كرد و در  »ها و رويكردهاي نقدهاي شناختة نظريهبيرون از چارچوب«خوانش را 

بسياري از دستاوردهاي اين رويكردها امروزه ديگر جزئي از «عين حال، معترف بود كه 
مطلـوب   ة. بايد ديد كـه آيـا در عمـل بـه شـيو     )32: 1373 ،(پاشايي »دانش خواننده است



 69                    تأويل اثر تا تحليل متن       نقد ادبي: از                           29/ شمارة 8سال 

ـ  دام«توان هـم خواننـده را از    چگونه مي )جا (همانپاشايي  مانندناقداني  تفسـيرهاي   ةچال
ـ       »اي يا زوركيكليشه باطـل   ةبيرون كشـيد و هـم از فروغلتانـدن او در چـاه ايـن گمان

نـه آموخـت و تمـرين    يـن زمي توان در اراه و روشي ندارد و نمي«پرهيخت كه خوانش 
بـرخالف   -هـا شناختي كـه فرامـوش كـردنِ آموختـه     نيز با توجه به اين امر روان .»كرد

خواننده را همچنـان بـه    توان مي آدمي است، آيا ةاساساً بيرون از اراد -تحصيل معرفت
 »ساختههرگونه رويكرد خاص نقد و تفسيرِ پيش«واداشت تا ) جا (همانپيروي از پاشايي 

   .اً در هنگام خوانش فروبگذاردرا موقت
ـ رويكرد سـخن  ويژه درضمندست را به پاسخ مسائلي از اين تـوان  كـالر مـي   ةكاوان

اثـر را بـه شـناخت     سـنجي يافت؛ آنجا كه ذيل دومين شرط توانش ادبي، توانايي سخن
كه بايد از طريق گشتارهاي معنايي، انسجام متن را هـم در  «كند شگردهايي مشروط مي

نيز آنجـا كـه    ؛)164: 1388 ،(كالر »له و هم در سطح مستعارمنه برقرار سازندرتعاسطح مس
گفتاري درنظر گرفته شود كه تنها با توجه به نظامي از شعر بايد در حكم پاره«گويد: مي

خواهد يافت كه خواننده آن را آموخته و دروني خود كرده است. اگر  اقراردادهايي معن
شـعر تغييـر    ةمعناهـاي بـالقو   ةاين خوانش دخالت داشتند، دامنقراردادهاي ديگري در 

 يوقتي متضـمن خوانشـ   فقط ،بنابر اين دو گمانه، شعر درنظر كالر ).165 ،(همان »كرد مي
پيكر خواهد بود كه در چارچوبي استعاري به خوانش گرفته شود. در غير همتا و همبي

مضمون  ةپارچ پيكربنديِ يك هايسنجي اگر به كشف روالاين صورت، هدف از سخن
هـاي   ها و شكافوارگي اثر ادبي محدود نشود، البد به افشاي حفرهاي به اندامدر پيكره

، هـر  كاوانـه متنچه در اين نگرش  ؛پنهان در پس انسجام استعاري متن خواهد انجاميد
  استعاره حاكي از محل درزگيري گسستي در معناست. 

هـاي   تفـاوت  ةزمينـ  هـاي برآمـده از پـس    ا به شباهتبيان استعاري توجه خواننده ر
دختـران دشـت/   «هاي پنهان (مثالً ميان آنكه از اين تفاوت كند، بينامحسوس جلب مي

جـز   زيـرا  ؛بـرد پرده برگيرد. استعاره به هـيچ مـدلول قـاطعي راه نمـي    ») دختران انتظار
مـتن نيسـت؛   هـاي پيـدا و پنهـان در    ميـان داللـت   گسسـت هم آوردن  پوششي براي به

كـه بـه    -ولي خواننـده را  ؛انگيزدمستور در بياني مبهم كه ميل خوانش را برمي گسستي
هـاي ضـمني   در گردابي از داللت -سرگرم واگويي آن است فقط گمان تأويل استعاره،
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خـوش ايـن    آگاهي از فنون بالغي ممكن اسـت دسـت   ةپشتوانبه كشد. خواننده فرومي

وارگـيِ  پيكربندي اثر ادبي و ميزان اندام ةتوان شيوتعاره ميگمانه شود كه با خوانش اس
كه ادبيت متن گاهي هم در جـايي بيـرون از    كرداما بايد توجه  ؛هايش را دريافتسازه
در نخسـتين  » انتظـار «و » دشـت «هـاي  رسـد. بـراي مثـال، واژه   هم مي استعاره به ةحيط

هايشان با يكديگر مشـابه (يـا   مدلولكرانگيِ لحاظ بي بااينكه به» از زخم قلب«سطرهاي 
و در دو مصـرع   ،پـردازي از يكـديگر جـدا   انـد، درپـي سـطر   مستعار از يكديگر) بـوده 
آميز اين اند تا از يك سو همراه با پژواك مخاطبهشده» دختران« ةجداگانه مضاف بر واژ

هاي ر خُلقكران/ دكران،/ و [دختران] آرزوهاي بيبي واژه (دختران اميد تنگ/ در دشت
) در شـش سـطر آينـده    هايي كه صـد سـال!  خيالِ آالچيقِ نو/ در آالچيق تنگ!/ دختران

 ةواسـط بـي  ةبيرون از سيطر يتداوم يابند و از سوي ديگر طنين بيدارباش اين ندا را حت
ديگـر جوامـع    ةهاي فروخفتهاي دشت تركمن، در قلبآالچيقنام شعر و فراتر از كهنه

بينيم كـه ديگـر هـيچ    نظري نيز بيندازند. به اين ترتيب ميي و تنگزدگخسته از تعصب
هـاي مـتن در نظـر    خوانش، جلودار گسـترش نمادآسـاي داللـت    ةچيز، مگر ضعف قو

   خواننده نخواهد بود.
اي بيـان  در همان بدو انتشار از گونـه » انتظار«و » دشت«هاي واژه ةاما داللت فزايند

آورده است. مجاز مرسل شگردي بالغـي اسـت   سر بر» مجاز مرسل«نام  غيراستعاري به
كه خود معمـوالً بـه عالقـه يـا      -ربسامد دو واحد واژگانيآينديِ پدليل هم كه در آن به

از يكـي بـراي اشـاره بـه مـدلول آن       -گـردد هايشان بازميپيوندي متداعي ميان مدلول
ند مجازي و مشخصـاً  مورد بررسي، برحسب پيو ةشود. مثالً در نمونديگري استفاده مي

را » دختران دشـت «توان عبارت مي »صحراتركمن«و » دشت«جزء ميان بهكل ةبنابر عالق
و » آبـايي «بـا نـام   » دشـت «متنـيِ  از تقارن يا هـم  اين معنا به دختران تركمن تعبير كرد؛

ـ  پيداست. بـه همـين ترتيـب، ولـي ايـن     » اسب«و » آالچيق«هاي  واژه  ةعالقـ  ةبـار برپاي
طـور   خواهـان را بـه  آرمـان  ةنيز مفهوم هم» دختران انتظار«توان از عبارت كل مي جزءبه

شـود.   تقويـت مـي  » تمنـا «و » خيـال «، »اميـد «، »آرزو« ةمجازي برداشت كرد كه به قرين
هـايي  نو/ در آالچيـق  دختران خيالِ آالچيق«توان تعبير عبارت همسو با اين استنباط مي

و  آينـده گريزان كه سـرتان در سـوداي   سنت ةاي هم«را چنين بازگفت: » كه صد سال!
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تنهـا از  شود كه ساختار مـتن نـه  معلوم مي با اين تفاسير...». است! گذشته پايتان در بند 
هـاي  هاي مشابه، بلكه همچنين از داللـت مجـازي بـه پديـده    داللت استعاري به پديده

، »آالچيـق «و » سـب ا«و » دختـران «در جـوار  » دشـت «كـه   گيرد؛ چنـان مجاور شكل مي
نشـانه گرفتـه   » دختران دشت«جاي جزء، دختران تركمن را بهبهنخست از راه مجاز كل

انديشـي را  جوامع فرومانده در برهوت جـزم  ةكل، هماست تا سپس از راه مجاز جزءبه
  جاي دختران تركمن تداعي كند.  به

هـاي پوشـيده در   تواند بـه تقابـل  هاي مجازي است كه خواننده ميدرپي اين داللت
رونماي استعاريِ ساختمان متن راهي بجويد؛ هم در اينجاسـت كـه آنچـه مسـتقيماً از     

رسـد  نظر خواننده مي پايان دختران تركمن بهصحرا و انتظار بيكرانگي تركمنوصف بي
گرايي)، مفاهيم متضادي آاليشي، رازآميختگي، محروميت و سنت(مانند روستانشيني، بي

گريزي) را هـم مجـازاً در نظـر او    وبرق، هياهو، تنعم و سنتشيني، زرقچون شهرنهم(
  توان ديد: شاعر نيز مي هاي متنافر را در برداشت خودتداعي خواهد كرد. اين خوانش

حصـار و پرحـرف اسـت.    دختران تركمن به شهر تعلق ندارند. [...] شهر، كثيف و بـي 
ها  و اسرارآميز و خاموش ... آن اند يقو مانند دشت عم اند دختران تركمن زادگان دشت

فقط دختر دشت، دختر صحرا هستند. و ديگر ... در سرتاسر دشت جز سكوت و فقـر  
  . )552 -551: 1336 ،(شاملوكند هيچ چيز حكومت نمي

»/ دشـت «هـاي  واژهدست بر تعادل اسـتعاري ميـان جفـت    هايي از اينبا ايراد تقابل
، الجـرم ايـن پرسـش نيـز بـه      »تمنا»/ «اسب«، و »ديوانه»/ «دبا«، »زره»/ «جامه«، »انتظار«

آن بردبـاري   شعر به مخاطب آرمـاني  يزند كه آيا پيام راوپذيري متن دامن ميخوانش
اي اسـت  سوي آينـده  اي فريبنده يا گريختن بهدربرابر تعصبات كور است از ترس آينده

خوانش مطلـوب شـعر    ي، بلكهفقط نزد راو نه سوز.هاي آرمانمبهم ولي عاري از سنت
  در نظر خود شاعر هم روشن نيست:  يحت

انتظـار  «زندگي آنان [دختران تركمن] جز انتظار، هيچ نيسـت. امـا انتظـار چـه چيـز؟      
كشـند. آيـا بـه انتظـار پايـان      چيز را انتظار نمـي  ؟ در عمق روح خود، ايشان هيچ»پايان

كرانـه بـه اميـد    جـام، در آن دشـت بـي   انند؟ [...] دختران اين انتظار بيا زندگي خويش
كران است و اميد آنان تنگ؛ و در خلق ند؟ آيا اصالً اميدي دارند؟ نه! دشت بيا چيست
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كران دارند؛ چراكه آرزو، به هر اندازه كه ناچيز باشد، و خوي تنگ خويش، آرزويي بي

   .)جا (همان نمايدكرانه ميچون به كرانه نرسد بي
آيد جز هاي مجازي، هيچ كاري از معادالت استعاري برنميناقضگونه تاين ةدر ميان

هـاي  اي از مشـابهت هاي وارد بر مـتن، در زيـر كاسـه   ها و تركفروپوشاندن شكستگي
توان وانمـود كـرد   مي فقطبا استعانت از استعاره  ،فرافكنده بر صورت اثر. در اين ميانه

روي محـور   شـان) صـريح و ضـمني   هـاي همراه مـدلول  (به» انتظار«و » دشت«كه مثالً 
توان طـرفين اسـتعاره را در   جانشيني، پيوندي متداعي دارند؛ به اين معنا كه پنداري مي

اي بر مضمون متن وارد آيد. كه عارضهآن گزين كرد، بي هاي اثر با يكديگر جاي گفته پاره
يـان طـرفين   م ةاين تظاهر درحالي است كه اگر از سطح اثر به عمق متن نظر كنيم، رابط

و » دشـت «هـاي  كـه در آن هركـدام از واژه  نشيني خواهيم يافـت  استعاره را از نوع هم
سـويي   وخـوانش را از سـمت   ةاستعاره، دامنـ  ةبسته به جايگاه خود در دو كف» انتظار«

اين معادلـه واقعـاً    ةحال آنكه اگر دو سوي ؛كشانندتأويل مي خاص به فراسوهاي قلمرو
جـايي طـرفين اسـتعاره     هخوش جاب بايست دست، خوانش متن نميبديل يكديگر بودند

توانست نيروي شد، و تجديد چينش واژگان بر اين محور نمي مينشيني روي محور هم
هاي حاصـل از معـادالت اسـتعاري را آشـفته     و برابرنهش يبخش استعاره را خنثتعادل

جاري در متن كه همراه  هاي تقابل پوششي انگاشت بر سترو، استعاره را باي كند. ازاين
   كنند.با جريان خود، امكان انتشار معنا را فراهم مي

مورد نظر، كشف معناي آن، وابستن متنيت به شـعريت، يـا    ةهدف از تحليل نمون
هاي خوانش ةكه نشان دادن گسترنيست؛ بلاعالي زبان  ةبرنشاندن شعر در جايگاه نمون

اي از پذيرد. در اين راه، پارهر متني به خود ميبسا متضادي بوده است كه هممكن و چه
درنظر گرفته و با توجه به سه ويژگي بنيادين  متن ةيك اثر را همچون بازنمودي از مقول

بـه تحليـل آن    -شناسـي سـاختارگرا سـراغ داريـم    كه از زبان -شباهت، توزيع و تقابل
و » دشـت «هـاي)  مـدلول ايم. با توجه به ويژگي نخست، تعادل استعاري ميان (پرداخته

» دختـران « جواريِوجه به ويژگي دوم، يعني همايم. با ترا در متن شعر بررسيده» انتظار«
هاي مجازي متن را از جمـع دختـران تـركمن بـه     ، داللت»انتظار«و سپس با » دشت«با 
مـتن را   ة، مضامين بالقونيز ايم. با توجه به ويژگي سومزده تعميم دادهجوامع سنت ةهم
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در جايي ميان روستانشيني/ شهرنشيني، سـادگي/ تكلـف، خاموشـي/ هيـاهو، حرمـان/      
   ايم.دست جسته هايي از اينخواهي، تحجر/ تجدد و تقابلمندي، سازش/ آرمانبهره

سـنجي  اساسـاً از سـخن   -چنان كه از شواهد باال پيداسـت  -هرچند تحليل متن نيز
طـور سـنتي از   تعاره و مجاز اگرچه خود بـه شود و اسمبتني بر استعاره و مجاز آغاز مي

 ةرونـد، دامنـ  شـمار مـي   ترين صنايع توليد شـعر بـه  وجوه امتياز ادبيات و خاصه از مهم
پيرايـه و غيرادبـي زيـر    ظاهر بـي كه از تحليل متنِ به چنان -گونه فنون بالغيكاربرد اين
ر تنگ مؤولين ادبيـات  آثاري است كه معموالً در نظ ةتر از همواقع گستردهبه -پيداست

 ظلم، جهل، برزخيان زمـين اي برگرفته از كتاب شود. متن زير تكهرسميت شناخته ميبه
 ةكـه از موضـعي بـا صـبغ    بلورزي ادبـي،  چندان از درِ سخن است كه در آن نويسنده نه

   ها درآمده است:فرهنگخرده ةشناسي تاريخي به مقام مقايسه و مقابلجامعه
اي يعنـي صـحنه   بـرد؛ كار مـي  را به» تئاتر نبرد«اي ميدان جنگ اصطالح ناظر غربي، بر

نامه و به دستور  شده با ابزار و تجهيزات كه فرد در آن بايد دقيقاً طبق متن نمايشچيده
هايي كـه تئـاتر را جـدي    دست آيد. در فرهنگ خواه به كارگردان عمل كند تا نتيجة دل

بـودن   ار منفي عاري است، بلكه تأكيدي است بر جـدي تنها از ب يرند، واژة تئاتر نهگمي
هايي مانند ميدان نبرد حق هايي كه واژه قضيه و لزوم اطاعت فرد از سناريو. در فرهنگ

بسـا فـرد در    چـه  ،برنـد كار مـي  و باطل و عرصة پيروزي و صحنة درخشان عظمت به
ماشـين جنگـي   يا اساساً  -فرديت خويش بماند و هرگز بخشي از ماشين جنگي نشود

   .)130: 1389 ،(قائدوجود نيايد  به
نمايد كه خواننـده را بـه تالشـي    تر از آن ميخوانش اين متن در نگاه نخست آسان

تئاتر و سـپس بـه خـط     ة، به صحنمستقيممجدانه وادارد: ميدان جنگ در بياني ساده و 
بايـد طـرحِ   يبه جاهايي كه در آن مـ  ؛سازي تشبيه شده استمونتاژ كارخانجات ماشين

تـا نتيجـة   «وكاست به اجرا درآيد كمتوليد، بي ةنامه يا برنام اي، مانند نمايشآمادهازپيش
تر شويم، چشممان بـه  اما اگر در اين شباهت فاحش كمي باريك ».دست آيد خواه به دل

شكافي روشن خواهد شد كه مفهوم جنگ را در ژرفاي خود ميان دسـتگاهي برسـاخته   
دار تقسيم كرده اسـت. از فـراز   اي برباليده از جوارح جانواره روح و انداماز قطعات بي

اي صنعتي انگاشت و توليد فراورده ةتوان هم كارخاناين گسل گويي ميدان جنگ را مي
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نمايش تئاتري زنده. سربازان را نيز شايد به همين قياس بتـوان يـا از    ةهم متقابالً صحن

 ةداوطلبان شـيفت  ةها پنداشت يا از جرگدر كشتارگاه گماشتگان مكلف به كارگري ةزمر
    »:تئاتر نبرد«بازيگري در 

توان تركيبي از هنر تئاتر و صنعت گرداندنِ كارخانـه دانسـت.   بر اين قرار، جنگ را مي
 هـاي جنگ، موفقيت كارگردان لزوماً مديون شـعارها و نعـره   شناسي اجتماعي در روان

تك سـربازان/   اندازة ايمان و ارادة تك ماشين جنگي به ايجاد بازيگران نيست. مهندسي
ها اهميت دارد، هرچند كـه كارگرهـاي نـااليق و كـارگراني كـه       كارگران و مجموع آن

   .)جا (همانهرگز سربازان خوبي نخواهند شد  ،كارفرما را چپاولگر بدانند
ـ  دو قطب معنايي هنـر و صـنعت بـه    ،اين متن ةحكم نخستين جمل به ريـف  تع ةبهان

دوم بـا   ةانـد. در جملـ  پذيري، با هم درآميختـه مفهوم جنگ و از روي مشابهت در نظم
در معنــاي » بــازيگران«ده و از  در مفهــوم فرمــان» كــارگردان«بــرداري مجــازي از بهــره

سـوم بـا    ةبرجسته شده است و در جمل» تئاتر«و » جنگ«سربازان، پيوند استعاري ميان 
هـاي  و نيـز بـا مجـاورت واژه   » ماشـين جنگـي  «بـارت  و ع» مهندسـي « ةنشـيني واژ هم

» تئاتر نبرد« ةجاي استعار ، پيوند استعاري ميان جنگ و صنعت به»كارگران«و » سربازان«
در معنـاي  » كارفرما«در معناي سربازان و از » كارگران«پنجم، از  ةآمده است تا در جمل

  . استفادة مجازي شود ده فرمان
در راسـتاي محـور   » تئاتر نبرد«و » ماشين جنگ«هاي  گيري استعاره محض شكل به

جانشيني، و بالفاصله پس از برقراري روابط مجازي ميان اجزاي اين دو اسـتعاره روي  
نشيني، بار ديگر سازوارگي و برساختگيِ مفهوم جنگ به مقابلـه بـا يكـديگر     محور هم

نگيزنـد كـه آيـا جنـگ     ادست را در نظر خواننده برمي هايي از اينخيزند و پرسش برمي
افراد يا  ةآيا اين پديده واقعيتي است عام و فارغ از اراد .اي است طبيعي يا تصنعيپديده

ــي؟ و       ــاليق شخص ــه س ــته ب ــي و وابس ــت خصوص ــي اس ــرشنمايش ــ نگ  ةدوگان
هـايي از   نما از كجاسـت؟ پرسـش   يكسان ةاين پديد هاي غربي و شرقي به فرهنگ خرده
انـد.   مجازي از راه تشديد تقابل ميان طـرفين اسـتعاره  دست محصول تحكيم روابط  اين

ابزاريِ صـنعت از   يبردارهنر و بهره ةمثالً در تقابل ميان برداشت ذوقي هنرمند از مقول
توان هم مهندسي و هـم  كارگر، خواننده با اين پرسش مواجه خواهد شد كه چگونه مي
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هايي به ذهـن  چنين پرسش ةنددهي گرفت. با يورش فزاي كارگرداني را مستعار از فرمان
گرايـد و سـرانجام،   به سستي مـي » هنر«و » صنعت«با » جنگ«خواننده، پيوند استعاري 

مفهـومي   و بـازد  پارچگي متصور براي مفهوم جنگ نيز در جريان خوانش رنگ مي يك
، »سـرباز «چـون  همهـاي متفـاوتي   شود؛ سـازه هاي خود تجزيه ميظاهراً بسيط به سازه

مفهـوم كلـي    ،نشـيني كه بـا هـم  » ده فرمان«و » كارفرما«، »كارگردان«، »بازيگر«، »كارگر«
اند. براي پي بردن به طور مجازي با كليت آن پيوند خوردهجنگ را برآورده و هريك به

داللت اجزاي هر اسـتعاره درمجمـوع از معنـاي كـل آن اسـتعاره       ةكه دامن واقعيتاين 
پـارچگي   ها يا يـك  معناي همساني آن ها بهدي سازهكه همانن كردگذرد، بايد توجه برمي

ها نيست؛ كاركرد استعاره، وانمـود بـه وحـدت درونـي از راه      ساختار كلي حاكم بر آن
سازي مفـاهيم نـاهمگن   و نه يكسان ستهاتفاوت ةزميندر پس هانمايي شباهتبرجسته

بيشتر به سازكار » شينما«و » نمايش«و » جنگ«زدايي. پيوند استعاري ميان از راه تفاوت
پيكـر يـا   اي هممكانيكي نوعي دستگاه تكيه دارد تا بر فرديت عوامل درگير در سازواره

    وارشان.مراتبيِ اين عوامل منفرد درعين تعامل اندامبر تقابل سلسله
توانـد امكـان   نمـي » نمايش نبرد«و » ماشين جنگ«هاي يك از استعارهبنابراين، هيچ

آيـد  فرمايان و سربازان بردارد و خوانشي را كه از اين تقابل برميان جنگتقابل را از مي
 برطرف كند. بـه ايـن تعبيـر اگـر مـتن     شود، طور مجازي حمل بر مفهوم جنگ ميو به

اي از جنس سخن انگاشت، تاروپود آن را بايـد از جـنس   را بتوان تافته پيشينغيرادبي 
ايـن  تنيـده؛  هاي درهـم يند طيفي از تقابلابر ونگار آن رامجاز و استعاره دانست و نقش

مـتن بـه سـازوارگي اسـتعاريِ مفهـوم جنـگ داللـت دارد و در         ةطيف در ظاهر پاكيز
هاي گوناگون اين مفهـوم  هاي مجازي ميان مؤلفهها و گره كاري پشت متن به وصله پس

نـه عمومـاً در   اي و بغرنج. پيداست كه كاركرد استعاره و مجاز را نه در متن چنين تافته
هاي ادبـي در بـزك كـردن صـورت آثـار      گريِ آرايهتوان به مشاطهبافتار هيچ متني نمي

هاي مدلول ةترتيب با مقايس بلكه بايد پذيرفت كه استعاره و مجاز به ؛فروكاست» فخيم«
هـا و تحليـل   هاي مجاور، خواننده را به بازنگري در ارزش نشـانه مدلول ةمشابه و مقابل

توان گفت استعاره در راستاي محور جانشـيني  تر ميدارند. به بياني فنيوامي متن مجدد
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نشـيني و  كرد مجاز نيز در راستاي محـور هـم   كند؛ عملو القاي تعادل در متن عمل مي

  افشاي تقابل در متن است. 
تالقـي   ةنشـيني، منطبـق بـر نقطـ    با اين حال، محل تقاطع محورهاي جانشيني و هم

رو، با دو نمودار متفاوت و در عين حال، متنـاظر سـروكار    ز نيست. ازايناستعاره و مجا
هـا در مـتن مبتنـي بـر قواعـد جانشـيني و       داريم كه در يكي، انتخاب و تركيـب نشـانه  

ها مقدم بر انگيزش اسـتعاره و  نشيني است و در ديگري، مشابهت و مجاورت نشانه هم
و چه غيرادبي  باشد چه ادبي و روايي -رامجاز در متن. درنتيجه، ميزان متنيت هر متني 

حسـب  نشـيني/ جانشـيني (بر  توان نخست در نمودار روابط هـم مي -غيركالمي يو حت
و سـپس در نمـودار روابـط اسـتعاري/ مجـازي (برحسـب        هـا) گزينش و چينش سازه

 فقـط تـوان مختصـات هـر متنـي را     ها) سنجيد. همچنين ميمشابهت و مجاورت سازه
هاي ش، يك بار روي محور عمودي (يعني برحسب گزينش استعاري نشانهدليل متنيت به

مشابه از عرض محور جانشيني) و بار ديگر روي محور افقي (يعنـي برحسـب چيـنش    
نشيني) تعيين كرد. در ادامه خواهيم ديـد  جوار در طول محور همهاي هممجازي نشانه

 ين امكانات نظري بهره برداشت. توان از اويژه در تحليل متون روايي چگونه ميكه به

در اين راه با تمركز بر آراي كريستين متز معلوم خواهد شد كـه آنچـه تـا بـه حـال      
اي بـا موضـوع ايـن جسـتار (نقـد      هيچ واسطه ايم، بيالگوي تحليل متن خوانده ةدربار

 هاي استعاره و مجازاز تلفيق قطب) 189 :1982( خورد. كريستين متز تحليلي) پيوند مي
هاي سينمايي دست نشيني به چارچوبي براي تحليل روايتبا محورهاي جانشيني و هم

ـ   ةبـا اقامـ   فقـط تصـوير و   ةيافته است كه هر چهار وجه آن را بدون واسط  ةچنـد نمون
كـار گرفـت و    هاي كالمـي نيـز بـه   توان در تحليل روايتمختصر از ادبيات داستاني مي

يي انهادي متز، كار ن و جانشين به چارچوب پيشنشيهاي همدرعوض، با افزودن تقابل
ـ هاين الگوي تحليلي را بيشتر كرد. تلفيقـات چ  نشـيني  متـز از ايـن قرارنـد: هـم     ةارگان

   نشيني مجازي و جانشيني مجازي.استعاري، جانشيني استعاري، هم
  دو نشـانه در يـك تكـه از مـتن اسـت.      معنـايي  ةمحصول مقايسنشيني استعاري هم

آيـد كـه دو نشـانه بـا توجـه بـه       نشـيني هنگـامي پديـد مـي    يگر، اين نوع همبه بيان د 
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هـاي  به نمونه اي از متن جا گرفته باشند؛ براي مثالدر تكههايشان، پذيري مدلول قياس
  زير توجه كنيد:

اي كـه بـا قلـم    اي پاي دو سه ورقه گذاشت و در دل باز به اين فضـله خط كج و كوله
  .)327: 1384 ،احمد(آل نديدگذاشت خروي كاغذها مي

سياهي باريك و بيمار آدمهايي كه در تاريكي، كنار اتاق صف كشيده بودند، پيدا بـود.  
 ،(همـان و در ميان اتاق شبح هيوالي كج و كولة دستگاه معاينه بـر زمـين ايسـتاده بـود     

376(.   
يـر ران قـاطري   ها. و چسبيده به زترين كنهشناختم. كنههاي دهات را مياينجور بيكاره

  .)693 ،(همان كه فساد شهر باشد
هـاي تُرشـك و   و بيابان خاكستري بود و از شـن پوشـيده بـود و ناصـاف بـود و بتـه      

موهايي بودند بـر صـورت   تك -بيشتر خشكيده و كمتر مرطوب -خارشتري و زردتيغ
   .)743 ،(همان ايكوسه

د داللـت اسـتعاري واقـع    له (آنچـه ضـمناً مـور   رها، مسـتعا در هركدام از اين نمونه
منه (عبارتي كه درضمنِ مدلول متعارف خود، به مدلولي مشـابه نيـز   رشود) و مستعا مي

استعاره در متن حاضرند.  ةاند؛ يعني هر دو سوينشين شدهكند) هماشارتي استعاري مي
آمده اسـت.  ») فضله(«منه رپيش از مستعا») وكولهخط كج(«له رنخست، مستعا ةدر نمون

و سـپس بـا   ») وكولـه هيـوالي كـج  («منه رترتيبي وارونه، ابتدا با مستعا دوم، به ةر نموند
با دو استعاره مـواجهيم   ،شويم. در سومين نمونهرو ميروبه») دستگاه معاينه(«له رمستعا

و ») هاترينِ كنهكنه(«منه ربا مستعا») هاي دهاتكارهبي(«له رنشيني مستعاكه اولي از هم
حاصـل شـده   ») فسـاد شـهر  («له ربا مسـتعا ») ران قاطر(«منه رنشيني مستعااز همدومي 
 ةواسـط بـه » صـورت كوسـه  «و » بيابان«، پيوند استعاري ميان نيز چهارم ةدر نمون است.

   برقرار شده است.» موهاتك«و » هابته«پيوند استعاري ميان 
ده از يك دال واحد در دو مدلول مشابه با استفا ةمحصول مقايسجانشيني استعاري 

 فقـط آيـد كـه   اي از متن است. به عبارت ديگر، اين نوع جانشيني هنگامي پديد ميتكه
بر مدلول هميشگي خود، به مدلولي مشابه نيز اشاره كنـد.   يكي از واحدهاي متن، افزون

   توان ديد:مي اهنمونه اين جانشيني استعاري را در
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ة آسايشگاه را شبيه معابـد عتيـق يافتـه بـودم كـه      فهميدم كه آن روز چرا اتاق معاين«

شـده از پيـروان و كاهنـان، برپـا     مجسمة خداي بزرگ در سكوت و تاريكي آن، احاطه
   .)382: 1384 ،احمد(آل »ايستاده باشد

بيرون از شهرباني باران زد. صورت مرتضي خيس بود. قايقي كنار اسـتخر از بـاران   «
   .)20: 1373 ،(نجدي »كنيد؟ گريه مي شد. ستوان گفت: حاال چراپر مي

كنـد.   توانيد بگوييد معدن قلب نـدارد. از افـرادش خيلـي خـوب حمايـت مـي      نمي«
بار تو مسجد گفت: دانيد كار كردن براي معدن چه ارج و قربي دارد. ماليونس يك نمي

 »"كننـد  اهالي روستاي ما بندگان خـاص خـدا هسـتند، چـون بـراي معـدن كـار مـي        "
   .)54: 1383 ،(شهسواري

منه صورت رمستعا بيان با فقطله و رمستعا ذكر ها بدوناين نمونه ةبيان استعاري در هم
براي اشاره به دستگاه » خداي بزرگ ةمجسم«نخست، از عبارت  ةگرفته است. در نمون

. در دو اسـتفاده شـده اسـت    معناي بيماران و پرستاران هب» پيروان و كاهنان«معاينه و از 
 ،ديگر نيز به همين ترتيب، يكي از طرفين استعاره با حفظ مـدلول آشـناي خـود    ةنمون

دوم بـه چشـمان    ةدر نمون» قايقي كنار استخر«ديگر شده است؛ عبارت  ةجانشين سوي
ـ داللـت دارد  به اشـك » باران« ةمرتضا و واژ  ،»كـار كـردن  «ر از سـوم، منظـو   ة. در نمون

هـاي  خواه. اين داللتام سياسي تماميت، نوعي نظ»معدن«سرسپردگي است و منظور از 
مـان  به قول ماليونس، رگ و پي هفت نسـل «شود: داستان تقويت مي ةاستعاري در ادام

از همين معدن است. خودش تو مسجد گفت همه بايد تو معدن ذوب شويم. باور كنيد 
    ).162 ،(همان »بيندكند فقط معدن را ميهركس به روستاي ما نگاه مي

از متن براي اشاره به نزديكيِ  اي تكه محصول استفاده از دو دال در مجازي نشينيهم
نشيني هنگـامي  . به بيان ديگر، اين نوع هماست جوارميان دو مدلول هم يعلّفيزيكي يا 
هايشـان،   ميان مدلول 10يا غيرمستقيم 9مستقيم ةآيد كه دو نشانه با توجه به عالقپديد مي

نشـيني مجـازي در چنـد    هـايي از هـم  نمونـه  بـه فته باشـند.  گر ياز متن جا اي تكه در
   :بنگريد روايت پاره
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زني دستش را از زير چادر بيرون آورد. دستي كه ترك برداشته و سفيدك صـابون الي  
 انگشتانش پاك نشده بود، با ناخنهاي حناگذاشته دراز شد و يك بسـته دارو را گرفـت  

  .)128: 1379 ،(نجدي
ادر مليحه به طرف زنها برگرداند. چادرهـاي مشـكي هنـوز بـه     سرش را براي ديدن م

  .)126 ،(همان فلكه نرسيده بودند
اي را گرفتـه و جنـازة مـادربزرگ را    بعد خودش را كنار كشيد تا آنهايي كه زير قاليچه

يكي پايين رفت. بوي پيـاز  ها يكيهللا از پله اال اله بردند، بتوانند رد شوند. صداي المي
صداي مادربزرگ روي طاقچه بود توي يـك ليـوان   دم دست بود و خندة بي داغ هنوز

   .)134 ،(همان آب: روي دندان مصنوعي ته راهرو
سـاله بـود.   سختي بيسـت اش راه افتاد. بهاش پا شد و با خميازة خستهاز روي چمباتمه

زة كرد و شقيقة چپش تا زير چشم، بـه انـدا  پاهايش به اندازة يك جفت چكمه درد مي
   .)139 ،(همان شدة يك مشت، خونمرده بودخاطرة سياه

» زن«نخست،  ةمجاز اشاره شده است. در نمون ةها به هر دو سوياين نمونه ةدر هم
 ةجـاي جملـ   به اين معنـا كـه بـه    ؛است» دست«از يك سو دال و از سوي ديگر مدلول 

همچنين، مجـاز  ». تدارو را گرف ةزني بست«توان گفت مي» دارو را گرفت ةدستي، بست«
طبيعـي اسـت و    ةتـابع نـوعي عالقـ   » زن«و » دست«، »انگشتان«، »هاناخن«مرسل ميان 

از نـوع غيرطبيعـي.   » زن«بـا  » چادر«و » دست«با » كتَر«، »ناخن«با » حنا«پيوند مجازيِ 
ـ   ةدر نمون» زن«و » چادر«همين پيوند قراردادي ميان  مجـاز مرسـل شـده     ةدوم نيـز ماي

نشــيني مجــازي چــه كــاركرد مهمــي در  ن دو نمونــه پيداســت كــه هــماســت. از ايــ
ـ  كـاركرد  اين اهميتتوصيفي دارد؛  پردازي روايت چشـم   سـوم آشـكارتر بـه    ةدر نمون

اي آنهايي كه زيـر قاليچـه  «در وصف » هللا الا اله صداي ال«روايت، از آيد. در اين پاره مي
در وصـف  » صـداي مـادربزرگ  بي ةندخ«و از » بردندمادربزرگ را مي ةرا گرفته و جناز

مجـاز مرسـل بـه     ،چهارم نيز ةمجازي شده است. در نمون ةاو استفاد» داندان مصنوعيِ«
را بـا يكـديگر و   » يك جفت چكمـه «و » پاها«، »چمباتمه«هاي غيرمستقيم، انواع عالقه

  . پيوند زده است »يك مشت ةشدسياه ةخاطر«را با » چپ ةشقيق«
اي از اشاره به دو مدلول مجاور با استفاده از يك دال در تكه ندبرايجانشيني مجازي 

يكـي از   فقـط آيـد كـه   متن است. به بيان ديگر، اين نوع جانشيني هنگـامي پديـد مـي   
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بر مدلول متعارف خود، به مدلولي مجاور يا متداعي اشـاره كنـد.    واحدهاي متن، عالوه

  هد گرفت: هاي زير را شاتوان نمونهبراي جانشيني مجازي مي
يـا قمـر   «گفـت  پـيش مـي  داد و اليِ پـيش زني خودش را با چادر چيـتش تكـان مـي   

   .)19: 1379 ،(نجدي ديدمونگي بود كه من صورتش را نميچيت پر از ونگ» هاشم. بني
 ،(همـان اي را با قنداق به عاليـه داد  بعدازظهر همان روز زني عاليه را بيدار كرد و گريه

156(.   
 آمد. يك زرد كمرنگ كـه بعـد افتـاد روي قـاب عكسـهاي وادي     ايين ميزرد با ظهر پ

   .)127 ،(همان
   .)17 ،(همان اش عينك دودي زده [بود]تركمني روي گريه

   .)18: 1373 ،(نجدي »چراغ سقف، وارونه در فنجان چاي بود«
در مفهوم بچه استفاده شده » گريه«و هم از » ونگونگ«نخست، هم از  ةدر دو نمون

بـه   سوم نيز، از مفهوم آفتـاب  ةميان آيد. در نمون ت، بدون آنكه نامي از اين مفهوم بهاس
بـا تكيـه بـر    » گريـه «داللـت   ةچهارم، دامن ةي آن بسنده شده است. در نمون»زرد«ذكر 
الزم و ملزوم، به مفهوم چشم گسترش يافته است. در واپسين نمونـه، منظـور از    ةعالق

   محتواي فنجان.» فنجان چاي«و منظور از  تصوير چراغ است» چراغ سقف«
محصول داللت بـه مفـاهيم ضـد و نقـيض از راه ايجـاب يكـي        نشينهاي همتقابل

اغلـب از   -هـاي زيـر پيداسـت   كه از نمونه چنان -است. اين نوع تقابل هبقيبهاي نفي  به
شـود و هـدف از آن،   هـاي متنـاقض حاصـل مـي    هاي متضـاد در جملـه  نشيني واژههم

   هاي متنافي است:داللت ةزمينمورد نظر در پسوم سازي مفهتهبرجس
اش معنـايي بـه خـود    حاال ديگر راستي پشتش به كوه قاف است. حاال ديگـر زنـدگي   

برود يا در گندابي بماند و ر آب هرزي نيست كه به مردابي فروگرفته است و حاال ديگ
  .)345: 1384 ،احمد(آل متعفن بشود

گفـتش. امـا گلـي اسـت در بسـتان      » جهـان مـاه «د نيست كه بشود جان در آن حدوماه
گردان. رسيده و درشت و خَشبي. و گلبرگهاي پاييززدة يك ده. و چه گلي؟ گل آفتاب

  .)745 ،(همانحال ريختن ها سفت و دربرگشتة گوشتالو. و دانه
در قياس با استواري كـوه و سـپس در    نخستنخست، هدفمندي زندگي  ةدر نمون

ـ  تقابل  ةبا فروماندگي و گنديدگيِ هرزآبي در مردابي متعفن تعريف شده است. در نمون
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ـ  ديگر، يكي از شخصيت  ناقابـل  ةهاي داستان در تقابل با معناي پرشكوه نامش، بـه بوت
پاافتـاده هـم   پيش ةده تشبيه شده است تا سپس اين بوت ةزدگردان در بستان خزانآفتاب

توصـيف  » رسيده و درشت و خشبي و... گوشـتالو «گلي  تان،زدگي بسدر تقابل با خزان
   شود.

اي از معـادالت  اند كه معموالً در زير اليـه هاي معناييهمان گسل هاي جانشينتقابل
ـ  گفتههاي پيشنمونه ةاعم از هم -هاي مجازيِ هر متنياستعاري و مجاورت  ويـژه  هو ب

  اند: مدفون مانده -زير تكراري ةنمون
هـا. و چسـبيده بـه زيـر ران     ترين كنـه شناختم. كنههاي دهات را ميهاينجور بيكار«

   .)693: 1384 ،احمد(آل »قاطري كه فساد شهر باشد
هدف از كاربرد استعاره و مجاز اگر نيل به واپسين مـدلول از راه تخفيـف يكـي از    
طرفين هر تقابل در جريان خوانش مـتن باشـد، هـدف از خـوانش درعـوض، كشـف       

نشـيني  هـم  ،پيشين ةالي روابط استعاري و مجازي است. در نمونمتن از البههاي  تقابل
بـا  » هاترين كنهكنه« نشيني مجازي، هم»هاترين كنهكنه«با » هاي دهاتكارهبي«استعاريِ 

 نشيني مجـازي ، و باالخره هم»فساد شهر«با » ران قاطر« نشيني استعاري، هم»ران قاطر«
ممكـن اسـت در نگـاه نخسـت مـانع از تشـخيص       » هاي دهاتكارهبي«با » فساد شهر«

نگري اما با اندكي باريك ؛هاي متداعي با طرفين هر پيوند استعاري يا مجازي شودتقابل
ناگفتـه  هاي ايـن زنجيـره متضـمن تقـابلي     توان دريافت كه هركدام از حلقهدر متن مي

 »هـا ترين كنهكنه«كند و كش را تداعي مي يان زحمتيروستا» هاي دهاتكارهبي« است:
فسـاد  «و  اسـت  دسـت قاطرسـوار   يادآور» ران قاطر«كه  ها را؛ همچنانترين انسانانسان
سـادگي در پـس   شـد بـه  دسـت را مـي   هـايي از ايـن  پاكي روستا. تقابـل  تداعيگر» شهر
   هاي ديگر نيز بازجست. نمونه

كـه مـتن روايـي نيـز     شرح در اين باره برخورديم تر به طرح مدعايي بي باري، پيش
اي از روابـط  بسـيار پيچيـده   ةروايـي، در شـبك  چون شعر و مقاله و ديگر متـون غير هم
گيـرد. حـال تـا    هاي مشابه، مجاور و مقابل شـكل مـي  نشيني و جانشيني ميان نشانه هم

  :كرد فرصتي باقي است، صدق اين مدعا را با تحليل متن روايي زير قضاوت خواهيم
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ابينه را در ساعت شش و نيم صبح كنـار ديـوار يـك بيمارسـتان     شش نفر از وزراي ك

فـرش حيـاط پـر بـود از     هـاي آب. سـطح سـنگ   تيرباران كردند. حياط پر بود از چاله
هاي بيمارستان را پـايين  پنجره ةهم ةباريد. كركرهاي زرد و خيس. باران تندي مي برگ

هـا  كشان از پلـه كشان از او راتال به حصبه بود. دو سربكشيده بودند. يكي از وزيران مب
خواسـتند كنـار ديـوار سـرپا نگهـش      آوردند پايين و بردند بيرون زير باران. هرچه مي

حركت كنـار   خورد در آبي كه زير پايش جمع شده بود. پنج نفر ديگر بيدارند، سر مي
شـليك   ده، او را به حال خود رها كردند. بـا  او ايستاده بودند. سرانجام به دستور فرمان

  .)Hemingway, 1986: 51( اولين رگبار، مرد در آب نشسته بود و سر به زانو داشت
اختصـار   اين قطعه با لحني خشك و سرد چنان بـه  ةماجراي اعدام در نخستين جمل

گونـه ارزش شـرح و   ز هراهميـت و عـاري ا  دادي بـي  شود كه گـويي روي گزارش مي
ر ساعت شش و نيم صبح كنار ديوار يـك  شش نفر از وزراي كابينه را د«: است تفصيل

تر از واقع هولناكدست هرچه نباشد، به عمق فجايعي از اين »بيمارستان تيرباران كردند.
نگـر   هرچند سطحي ةاي چنين كوتاه و سرراست بگنجد و خوانندآن است كه در گزاره

ي چنـان  اخـود برنينگيـزد. روايـت واقعـه     ةقـوار نازك و كم ةرا به تعمق در پس پوست
 خواننده بههاي جانشين تقابل از راهاحساس، تنش شديدي را هولناك با لحني چنين بي

اي به الگوي روايي متن، يعني به روايت از منظر بيرونيِ شاهدي كند كه تا اندازهالقا مي
ـ و گـزارش  ياي هم به سبك روايت، يعني به لحـن خنثـ  و تا اندازه منفصل  راوي ةگون

   .شودمربوط مي
و » شـش نفـر از وزراي كابينـه   (« دو عبـارت معرفـه   ةپشـتوان كاربرد ناگهاني و بـي 

توجه خواننده ») تيرباران كردند(«ظاهر معلوم اي بهدر جمله») ساعت شش و نيم صبح«
جـويي بـراي ايـن پرسـش     كند و او را به پاسـخ را در همان آغاز متن به خود جلب مي

روزي، كـدام شـش نفـر از     دنيا و در صبح چـه  كساني در كجاي دارد كه آخر چهوامي
مـتن گرفتـار    ةبه ايـن ترتيـب، خواننـده از آسـتان     .اعضاي چه دولتي را تيرباران كردند

فرامليتـي آن   يو حتـ  در دام مفهوم فرازمـاني، فرامكـاني  شود و تا پايان متن داستان مي
ي مجـازي  مانـد. غيـاب هرگونـه پاسـخي در مـتن، ايـن خـوانش را از راه جانشـين        مي
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اي كجـاي جهـان و بـه هـيچ برهـه      انگيزد كه امكان وقوع چنين كشتاري به هـيچ  برمي
   شود.محدود نمي

شش نفر « ةبا دو عبارت معرف» يك بيمارستان« ةمتن، عبارت نكر ةدر نخستين جمل
اربردهاي بديل اين نشين شده است. كهم» ساعت شش و نيم صبح«و » از وزراي كابينه

   توان ديد:مي هجمل دو اينعبارت را در 
شش نفر از وزراي كابينه را در ساعت شـش و نـيم صـبح كنـار ديـوار بيمارسـتان       «

  »تيرباران كردند.
شماري از نظاميان، شش نفر از وزراي يك كابينه را در ساعت شش و نيم يك روز «

  »صبح كنار ديوار بيمارستاني تيرباران كردند.
 ؛آيـد چشـم مـي   متعارف كمتر به ردر اين دو ساختا» نبيمارستا« ةبرجستگي معنايي واژ

چنـد عبـارت معرفـه، آن را در     ةزميندر پس» يك بيمارستان« ةدرحالي كه صورت نكر
 ةشـيو  را بـه » بيمارسـتان « ةهاي متـداعي بـا واژ  گذارد و مدلولكانون توجه خواننده مي
بـا  » ك بيمارسـتان يـ « ةنشـيني عبـارت نكـر   انگيزد. درنتيجه، همجانشيني مجازي برمي

پيش از خود، مؤكد اين تقابل پنهان است كه ماجراي اعـدام نـه در    ةهاي معرفصورت
گريزگـاه انسـان از    بايدميدان مخصوص اين مراسم، بلكه در جايي روي داده است كه 

دلي مـأموران اعـدام را    وقوع آن، سنگ ةمرگ باشد. ناسازگاري موضوع داستان با صحن
 -دمـان زماني مراسم تيرباران با سـپيده  كند و همتر ميشان نمايانرديس در تقابل با خون

بـر عمـق فاجعـه در نظـر      -هاي ازسرگيريِ معاش روزانـه اسـت  لحظه ةكنندكه تداعي
  افزايد. خواننده مي

دادي  توجه در اين داستان، روايت مجدد روي درخورهاي ساختاري يكي از ويژگي
شـود و پـس از    داد مـورد نظـر آغـاز مـي     اي از رويواحد است. متن با روايت خالصه

گـردد. بـه ايـن ترتيـب، وصـف      داد بازمي داستان، به روايت همان روي ةتوصيف صحن
تر بعـدي را از راه  آغازين و روايت مفصل ةمتن، روايت فشرد ةموقعيت داستان در ميان

تـرين   مهـم  شـود. دهد و باعث برقراري تعـادل در مـتن مـي   پيوند مي نشيني مجازيهم
طـوري كـه   بـه  ؛داستان از منظري بيروني اسـت  ةويژگي ساختاري متن، توصيف صحن
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رو حـالتي موسـوم بـه     شود و ازاينثابتي از ماجرا مي ةفضاي متن صرف توصيف لحظ

  گيرد: چهارم از فضاي متن را مي آيد و يكپديد مي» درنگ توصيفي«
هـاي زرد و  بـرگ  از پـر بـود   اطحيفرش هاي آب. سطح سنگچاله از پر بود حياط«

  »هاي بيمارستان را پايين كشيده بودند.پنجره ةهم ةباريد. كركرخيس. باران تندي مي
توان توضيح داد كه چرا چنين فضاي نسبتاً بزرگي از گفتمـان  سنجي مياز راه سخن

توان بـه  را مي اين توصيف فقط به توصيف اختصاص يافته است. برجستگي ساختاري
مرزبنـدي   .2 ؛»پر بـود از «و » حياط«هاي تكرار عبارت .1ژگي سبكي نسبت داد: سه وي

علت و معلـولي در مقايسـه    ةوارونگي رابط .3 ؛نخست ةنحوي نامتعارف ميان دو جمل
هـاي زمـين را آب گرفتـه بـود و سـطح      باريـد. چالـه  باران تندي مي« دگرگفت:اين با 

اي يكسـان را بـه   چه اين مـتن صـحنه  اگر .»هاي زرد و خيسفرش حياط را برگ سنگ
در متن اصلي اسـت. بـا كمـي دقـت      هاي نهفتهكند، فاقد داللتتر بازگو ميبياني روان

د مشهود در متن اصلي توجه خواننده را بـه جانشـيني   يتوان دريافت كه حشو و زوا مي
جـان  با پيكرهـاي بـي  » هاي زردبرگ«هاي خون و با حوضچه» هاي آبچاله«استعاري 
سـازي  هـاي سرنوشـت  كند. زندگي اين شش وزير كـه روزگـاري شخصـيت   جلب مي

روزگار محوشان كـرد. پيكـر    ةنمايد كه بايد از صحنبودند، حاال ديگر چنان بيهوده مي
هاي زرد در زير پاي عابران. پيداست كه ارزش است كه برگقدر بيها همان جان آنبي

كلمات در  ةكه تكرار ناشياناست  و جالب اين خوردگرايي متن آب مياين نگاه از پوچ
ـ       مستقل، مفهومي تمثيلي به آن ةدو جمل علـت   ةها داده اسـت كـه خـود بـا ذكـر وارون

شود. اگر  ينخست، بيشتر هم م ةذكر معلول در دو جمل پس از») باريدباران تندي مي(«
ـ   چنـان  -اين وارونگي برطرف شـود  تعاري از بـار اسـ   -بـاال شـده اسـت    ةكـه در نمون

افـزوده  » باريدباران تندي مي«و بر تأثير رواني  كاسته» هاي زردبرگ«و » هاي آب چاله«
و » هـاي آب چالـه «دهـد كـه عبـارات    نشـان مـي  » حياط« ةشود. وانگهي، تكرار واژمي

هـاي خـون و   بلكه بـه حوضـچه   ؛اندكار نرفته در معناي صريح خود به» هاي زرد برگ«
 يدارند كه از كشتاري خـونين در حيـاط بيمارسـتان بـر جـا     جانى داللت پيكرهاي بي

 ةهنجارگريزي از توالي نحوي براي بيان معلول پيش از علت، رابطـ  ،اند. همچنينمانده
...) تا بر داللـت  ه موجبومعلولي را سست كرده (اين فقط باران نيست كمتعارف علت
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هاي زرد و برگ« ،مين اعتبارتأكيد كند. به ه» هاي زردبرگ«و » هاي آبچاله«استعاري 
ر  «... ميان  ةاي دانست از كشتگان غرق در خون. نيز، رابطتوان استعارهرا مي» خيس سـ
نشسـته بـود و سـر بـه     در آب مرد «و » ي كه زير پايش جمع شده بوددر آبخورد مي

خراش مردي بيمـار كـه در خـون خـود      دل ةتوان دريافت: منظررا بهتر مي» زانو داشت
ه است. اگر حياط بيمارستان استعاره از ميدان خونين اعدام باشد، خود بيمارستان نشست

». هاي بيمارستان را پايين كشيده بودندپنجره ةهم ةكركر«ماند: اي بزرگ مينيز به مقبره
آن  ةاعدام را با شـرح دوبـار   ةاين اشارات استعاري درضمن توصيف صحنه، شرح اولي

   افزايد.پذيري داستان ميبر خوانش تشد به تيب،كند و به اين ترتكميل مي
تـه اسـت. تأكيـد    بيشترين حجم اثر بـه وصـف احـوال وزيـر بيمـار اختصـاص ياف      

وزير، سرشت موحش اعدام را بسيار مؤثرتر از گزارش مـاوقع بـه    ساختاري بر بيماري
ازي كند. شرح وخامت حال بيمار در متن داسـتان از راه جانشـيني مجـ   خواننده القا مي

(بيمـار تـوان راه    »...ها آوردندكشان از پلهو را كشاندو سرباز ا«رسد: كم به اوج ميكم
(بيمار توان ايسـتادن   »...تند كنار ديوار سرپا نگهش دارند،خواسهرچه مي«رفتن ندارد)؛ 

توانـد  نمي ي(بيمار حت »مرد در آب نشسته بود و سر به زانو داشت«و سرانجام،  ندارد)
گيرد و برجسـتگي  متن جا مي ةترين نقطپاياني در كانوني ةرا باال بگيرد). جملسر خود 

از انزجـار و همـدلي    ي عميـق كند. اين جمله به خواننده احساسـ شناختي پيدا ميروان
ناي نشسـتن   يتوان به كسي شليك كرد كه حتدهد تا با خود بينديشد كه چطور مي مي

پنج نفر ديگر « اي به كوتاهيِجملهان واقعه در تكهم ندارد! متن با توصيف ديگر قرباني
خواهـد آداب دالوري را در نمـايي بسـيار    گـويي مـي   »حركت كنار او ايستاده بودندبي

پروا. اين مختصر در تقابل با نماي درشـتي كـه   موجز چنين تصوير كند: خوشا مرگ بي
   انگيزد.مياز مرد بيمار تصوير شده است، بهت و ستايش خواننده را بر

كـاوي و بازشناسـي ايـن    نظـر را بـا سـخن    طور خالصه، تحليل مـتن مـورد   پس به
در تقابـل بـا   » يـك بيمارسـتان  « ةآغاز كرديم: كـاربرد عبـارت نكـر   هاي بالغي  ويژگي
هاي داسـتان؛  موقعيت و شخصيت ةانگيزي دربارآغازين؛ ابهام ةجمل ةهاي معرف عبارت

يزي كالمـي از راه تكـرار   هنجارگر سبكي خنثي؛ لحني عاري از احساس دركارگيري  به
سـپس  مـتن.   ةها در ميانگزاره ةتقطيع نامأنوس جمالت و چينش وارون ،هاواژه ناشيانة
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پـي  هـاي سـاختاري   ايـن ويژگـي   با بررسي شناختي راهاي سبكگونه تحليل روند اين

از راه  سـتان آغـازين و بـازنمود تفصـيلي دا    گـويي گرفتيم: برقراري تعادل ميان چكيده
ـ شـده درنگ توصيفيِ برجسته ايـن سـاختار؛ انتخـاب ديـدگاهي منفصـل و       ةاي در ميان

تأكيد بر وخامت حال وزير بيمار از راه توصيف تدريجي  طرفانه براي راوي بيروني؛ بي
در  دارد. ضـمن اينكـه   همراه تاهي از ديگر قربانيان را نيز بهروند اعدام او كه وصف كو

 يـك از مالحظـات سـبكي و سـاختاري    يل كوشيديم تا متناسـب بـا هر  ن تحلمنتهاي اي
تـوان  ها نميخوانشبه خوانشي هم دست يازيم. هرچند از مجموع اين خرده گفته پيش

توان چنين نتيجه گرفت كه هـر اثـري   كم ميدست چون رسيد،خوانشي فراگير و بيبه 
رسد و هر متني با توجـه  مياش به متنيت هاي بالغي و ساختاريدر تعامل ميان ويژگي

هـاي گونـاگون   هاي پوشيده در روابط استعاري و مجـازي اسـت كـه خـوانش    به تقابل
   پذيرد. مي

   نتيجه. 5
نهـادي متـز نشـان     اي از الگـوي پـيش  تحليل همين چند نمونه در چارچوب ارتقايافتـه 

 ،رسـد  مـي  هاي زباني بـه هـم  نشانه ةگوشانگريزي بازيمتنيت چگونه از مدلول دهد مي
ري نگري خواننده در روابط اسـتعا آور متن تا چه اندازه از باريكپذيري شگفتخوانش

اي از چه رو نگري در چنين شبكهباريك ،آيدبار مي و مجازي حاكم بر اجزاي سخن به
هـا در  درپي اين تقابل انجامد و چرا تكثير پي هاي فروخفته در متن ميبه شناخت تقابل
آن بتوان فرايند پوياي تحليل مـتن را بـه    ةگيرد؛ پاياني مطمئن كه در سايمتن پايان نمي

اثر فروكاسـت و هـدف از تأويـل را هـم نيـل بـه مضـموني         هاي مكانيكي تأويلروال
متن را بـه   پذيري ذاتيآن بتوان خوانش ةبديل پنداشت؛ مضموني كه با كشف و اقام بي

» زدگيمتن«سركوب كرد و خواننده را از پارچگي و استقالل اثر، براي هميشه  سود يك
  هاي متداعي وارهانيد. فرجام داللتيا غرقه شدن در جريان بي

  هـاي مـورد تحليـل چشـم    نمونـه  ستار حاضر نيز از خوانش بينامتنياينكه در جبا
فرصـت   اقتضـاي محـدوديت در  بهفقط  انگاريكه اين ناديده كرد بايد توجهديم، پوشي

وگرنه براي اشاره بـه سرشـت    ها؛دليل خودبسندگي نمونه و نه به تحليل رخ داده است
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شد تحليل بند آغازين اين شعر را در ارتباط با بنـدهاي  مثالً مي» از زخم قلب« بينامتني
در  1320ة در دهـ » آبايي«قتل  ةها را با شرح واقعگرفت و مجموع اين تحليل ديگر پي
(نـك.   هاي تركمني همـراه كـرد  ر يكي از افسانهد» جانآمان«شناسي  يا با اسطوره گرگان
 براي مثال يا را بررسي كرد؛ ديگر اشعار شاملو همه، و در تكميل اين )1060: 1382 ،شاملو
اي آغـاز  واقعـه شد بررسي بينامتنيت در داستان اعدام شش وزير را با شرح مفصـل  مي

شش  است و طي آن،پي شكست يونان از تركيه روي داده م و در1922كرد كه در سال 
طرز فجيعي در آتـن   وزير سابق اين كشور بهنفر از وزراي دولت يونان، ازجمله نخست

دسـت،   اما در غياب اطالعـاتي از ايـن   ).Simpson, 1996: 120- 122(نـك.   ندكشته شد
هاي مورد تحليل از دو نظر ناخوانده خواهـد مانـد: نخسـت،    نمونه هاي بينامتنيداللت
دوم،  گيـرد؛ مـي  بافتي كه متون ديگر را نيـز دربـر   -يحي به بافت كالميهاي تلواشارت

بافتي كه شـامل شـرايط فرهنگـي، تـاريخي و      -ارجاعات غيرمستقيم به بافت موقعيتي
  اجتماعي است. 

هـاي پنهـان در پـس هـر نمونـه، بـه       البته درست است كه با معرفي بعضـي تقابـل  
هـاي   تر اين است كه اساسـاً تقابـل  درست امانيز اشارت شده؛  هاي فرهنگي متن داللت

زيـرا   توان دريافـت؛ ي را بدون مراجعه به بافت فرهنگي پيرامون آن نميضمنيِ هيچ متن
كـه در طـول زمـان و در بسـتري بـه پهنـاي       بلمتني، فرهنگ نه در تنگناي روابط درون

نگيختن بـرا گيرد. بنـابراين، فرهنـگ بـا    شكل مي -يا همان گفتمان -تعامالت اجتماعي
كند و خود وابسته به هيچ واقع شرايط متنيت هر متني را فراهم ميهاي بينامتني درتقابل

هـاي  متن خاصي نيست. به ديگر سخن، درك مفهوم متنيـت در گـرو تشـخيص تقابـل    
  ها در گرو آگاهي از بافت فرهنگي.  بينامتني است و شناسايي اين تقابل

  ها نوشت پي
1. Paul de Man  
2. Dan Shen  
3. Christian Metz  

3 .intertextuality :شـناس   كـاو و نشـانه  وا، روانمفهومي است كه نخستين بار در آراي ژوليا كريست
اي اسـت حاصـل از   برسـاخته  هـر مـتن  «گويـد:  وا در ايـن بـاره مـي   تبار، معرفي شد. كريسـت  بلغاري
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). همچنـين بايـد   Kristeva, 1980: 60( »اي از متـون ديگـر  ها؛ تركيب تازهقولكاري با نقل معرق
گونه مسائل مأخذشناختي وا هيچ ارتباطي با تقدم و تأخر و ايندر نظر كريست كه بينامتنيت كردتوجه 
دو (يـا چنـد) دسـتگاه     ميـان  (transposition)تغيير پـرده  مفهومي است ناظر بر  بينامتنيت«ندارد: 
جـا از  شـود، در اين برداري مـي بهره» مأخذشناسي« ةفتادپاااي؛ اما چون از آن غالباً در مفهوم پيشنشانه

اي اي به دستگاه نشـانه ام تا نشان دهم كه گذر از هر دستگاه نشانهاستفاده كرده» تغيير پرده«اصطالح 
  ).Kristeva, 1984: 69( »ديگر نيازمند اجراي مجدد است

4. irreducible plural  
رشـد آورده  به نقل از ناصرخسـرو و ابـن   ت كه عسكري پاشاييجا همان اسدر اين» تأويل«نظور از . م5

بايـد مـدلول   ". و يا "ويل، بازبردن سخن باشد به اول اوتأ"اند ي قديمي تأويل نوشتهادر معن«است: 
  ). 357: 1378(پاشايي، » "آن كردمعاني مجازي عدول داد و متوجه معاني حقيقي الفاظ شرع را از 

6. Paul Ricoeur  
7. reader-oriented criticism 
8. synecdoche 
9. metonymy 
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