
 

 

 
 
 
 
 
 
 

تلفيق رويكرد بينامتنيت   با)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 
  و مايكل ريفاتر ژرار ژنت

 )نويسندة مسئول؛ آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم دانش(١*زاده سلطاني علي

  )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم( عليرضا اسدي
 )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم( عليرضا شوهاني

  چكيده
هاي ادبي معاصر است كـه ژوليـا كريسـتوا     ا متن پنهان يكي از نظريهنظرية بينامتنيت ي

گيـريِ آن   كرد. افـراد بسـياري در شـكل    شصت قرن بيستم ميالدي آن را ابداع ةده در
شـعرِ   هاي كاربرديِ ژرار ژنت و مايكل ريفاتر با ميان آنان، ديدگاه  اند. از تأثيرگذار بوده
)» 3( همـزاد عاشـقان جهـان   «اله، به بررسي شعر مق اينپذيرتر است. در  فارسي انطباق

پرداخـت؛   خـواهيم بينامتنيـت ژنـت و ريفـاتر    مبناي رويكرد   پور بر قيصر امينسرودة 
شـعر اسـت. خـوانش     دستيابي به مضامين اصلي و خوانش درست از اين از آن هدف

ازيـابيِ  هـاي ضـمني، نيازمنـد تحليـل و ب     ها و نشانه دليلِ رمزگان واقعي شعر مزبور، به
پـور و بازنمـاييِ    امـين  هاست. پرسش اين است كـه آيـا امكـان تحليـل شـعر      متن پيش

                                                      
* ali.soltaani@gmail.com 
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

ابتـدا   دارد؟ بـراي پاسـخ،   وجـود  ژنـت و ريفـاتر  با قواعد بينامتنيـت   هاي آن متن پيش
اسـاسِ    شد. بر پذيرترين پيشنهادهاي ژنت و ريفاتر با شعر فارسي تلفيق و تبيين تطبيق

صـريح و ضـمنيِ شـعر      متنيت و بينامتنيـت صـريح و غيـر    يشهاي ب نظرية ژنت، گونه
اساسِ نظرية ريفاتر، انباشت و معنـابن و نظـام توصـيفي و هيپـوگرام و       پور و، بر امين

شد و متن پنهان شـعر يادشـده و روابـط بينـامتنيِ آن بـا شـعرِ        ماتريس شعرِ او تحليل
هـاي پنهـانِ آن،    ساختن مـتن   كارپور و آش تحليل شعرِ امين شد. با حافظ و سايه آشكار

  است.   شده داده دست خوانشي جديد از شعر او به
 پور، ژرار ژنت، مايكل ريفاتر. متن پنهان، بينامتنيت، قيصر امين كليدواژگان:

  ـ مقدمه1
) قابـل  textمـتن (  آفـرينش يـك   دادن آثاري است كـه در  غرض از متن پنهان، در مواردي، نوعي نشان«

، 1 (شـفيعي كـدكني  » هاي ادبي تاريخ بشـر سرشـار از مـتن پنهـان اسـت      تمام خالّقيت جستجو باشند.
ادبـي و فلسـفي قـرن بيسـتم      هاي نظريهاز  يكي 1تبينامتنية متن پنهان يا نظري. )200 ص

هـاي گونـاگون    اصطالح بينامتني به رابطه« نيا، قائميگفتة  بهد. كر ابداع 2ااست كه ژوليا كريستو
توان ديگـر   كنند كه مي مي را فراهم هايي ها و سياق بافت كند. متون مي معنا اشاره و ظ صورتلحا  متون از
بود كه مناسبات و  خوبي دريافته كريستوا به .)436 (ص» ردك ها خلق و تفسير آن را درونِ متون

ـ شوند.  نظام بستة معنايي مي مالحظات بينامتني همواره موجب رهايي متن از يك ة نظري
هـيچ   ؛گيرد مي خود شكل هاي پيشينِ متن ةپاي  متني بر باور است كه هر اين بر يتمتنبينا

 دريافـت  توليـد و  در ،ي دريافت گردد. بنابراينمتني نيست كه كامالً مستقل توليد يا حتّ
ديگر، بدون روابط بينامتني هيچ   بيان  . بهدارندها نقش اساسي  متن پيش هميشه، ،متن يك

  پيدايش متون،   در. دشو نمي متني خلق
ـ  ،همواره يا دگرگوني است يا تقليـد  ؛همواره يا تداوم است يا تكرار ؛ندارد  هيچ آغازي وجود ا ام

ـ  هـر  ،بنابراين شوند. مي  استوار موجود  پيش  از بر چيزي تقليد تداوم، تكرار، دگرگوني يا ه و نظري
بلكه بايد تصـويري   ،كند  خلق چيزي »هيچ«تواند از  كنشي داراي يك گذشته است. انسان نمي هر

                                                      
1. intertextuality    2. Julia Kristeva 
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 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

ـ لاو ةباشـد تـا مـاد     (خيالي يا واقعي) از متني وجود داشـته  را   نتـا او بتوانـد آ   ،او شـود  ذهـنِ  ةي
 تصـاوير   كنـد و يـا از    كـرده بازسـازي    يا تصويري كه دريافت ،شده بسازد گون يا دگرگون همان

  )51  ، ص3 مطلق  (نامور .گوناگون تركيبي نوين بيافريند
كار برد و بـراي آن تعـاريفي    بار اصطالح بينامتنيت را به ژوليا كريستوا براي اولين« 1ة مكاريك،گفت به
ـ . )72 (ص» كـرد  ارائه ـ      ةاو نظري خـويش را بـا تأثيرپـذيري از نظري ت گفتگومنـديِ   ةبينامتنيـ

بـاختين را شايسـتة سـتايش دانسـت      »مناسـبات متنـيِ  «كرد و طـرح   مطرح 2ميخائيل باختين
) ت است. او   ترين دستاورد باختين در گفتگومندي مهم. )27 ، ص3 مطلق امورنبينامتني پيوند

هـاي آينـده كـه     سـخن  باشـند و بـا   هاي پيشين كه موضوع مشـتركي داشـته   سخن با سخن هر«گويد:  مي
ت  )93 (احمـدي، ص » كند هاست گفتگو مي گويي و واكنش به آن معنا پيش يك به اگرچـه واژة بينامتنيـ . 
شـدت   ابداعات كريستوا و نتيجة مطالعات او دربارة نظريات باختين اسـت، كريسـتوا بـه    از

ت اختصـاص   اثري را بود. بارت هيچ 3تأثير آراي روالن بارت  تحت نـداد،   كامالً به بينامتنيـ
 اسـت، زيـرا   ولي ارتباط دوسويه و بسيار مهمي ميانِ او و موضوعِ بينامتنيت وجـود داشـته  

ت   فكري با كريسـتوا در برخـي   همراهي و هم بر عالوه ـات بينامتنيـبـا آراي نـو و    ،از نظري
از  پـس  .)177 ، ص3 مطلـق   نـامور  ( شـد  را نيـز موجـب   اصيلِ خود، گسترش و غنـاي آن 
مـتن   بررسي روابط يـك  به 6و ژرار ژنت 5مايكل ريفاتر 4كريستوا، كساني چون لوران ژني،

تـر و   ميـان، آراي ريفـاتر و ژنـت بسـيار گسـترده      ايـن  هاي ديگر پرداختنـد كـه، در   متن با
است كه كاربسـت   . فرضِ ما اين)82 ص 7آلن، (تر از ديگران است  يافته تر و نظام كاربردي

ت   توجه  نظرية ريفاتر و ژنت، با هـاي نظـري و دسـتاوردهاي عملـي كـه تـاكنون        به ظرفيـ
هـدف  تحليل شعر معاصر فارسي را دارد.  با تحليل اشعار اروپايي داشته، تواناييِ ارتباط در

)» 3( همزاد عاشـقان جهـان  «تر شعر  تر و ژرف نوشتار، تالش براي خوانش دقيق اين ما، در
  بر نظريات ريفاتر و ژنت است.  تكيه  پور با سرودة قيصرِ امين زبان عشق  دستور ةمجموع از

                                                      
1. Makaryk, Irena Rima     2. Mikhail Bakhtin 
 

3. Roland Barthes     4. Laurent Jenny 
 

5. Michael Riffaterre     6. Gérard Genette 
 

7. Allen, Graham  
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 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

ات فارسـي معاصـر، بـه      قيصر امين انقـالب   ةويـژه دور  پور از شاعران مـؤثّر در ادبيـ
سرآمد همة شاعران نسـل بعـد از سـقوط    «تعبيرِ شفيعي كدكني، او  رود. به شمار مي  اسالمي، به

منـد كـه مضـامين     شاعري است مسئله . او)88 اشراقي و ديگران، ص(پهلوي است  »سلطنت
شـعر   از مضاميني كـه در  بسياري .كند بينيِ خويش بازنگري مي جهان ةمنظوم را در قبل
نگـاهي   اند، اما او با بارها در متون ديگر استفاده شده  و   دارند شايد بارها پور حضور ينام

هـاي بسـياري در زيرسـاخت     شك، مـتن  است. بي ها طرحي نو درانداخته به آن متفاوت
   كنند. پور گفتگو مي اشعار امين

ايي دارد كه ه متن يشپ)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر با توجه به رويكرد بينامتنيت، 
گيـريِ   هايي سبب شـكل  متن اند. پرسش اين است: چه پيش گيريِ آن مؤثّر بوده شكل در
شـعر   هـاي ايـن   مـتن  هايي براي شناسـايي پـيش   متن، نشانه است؟ آيا، در شعر شده اين

را  شـعر  ايـن دارد؟ آيا نظرية بينامتنيت ژنت و ريفاتر توانايي بازنمايي متن پنهان  وجود
شود متن پنهان شعر مزبور آشـكار و خوانشـي جديـد     مي وشتة حاضر، تالشن  دارد؟ در

تحليـل ايـن شـعر الگـويي بـراي       و بررسـي  آنيم با شود. همچنين، بر داده دست آن به از
   دست دهيم. اساسِ رويكرد بينامتنيت به  پور بر بررسي ديگر اشعار امين

  ـ پيشينة تحقيق2
ت در ايران بحثي نو ةنظريكتـاب   جـو از  ترجمـة پيـام يـزدان     بـار بـا   پاست و نخستينبينامتني

  نوشتة مؤلّف آن، مزبور، بهكتاب شد.   گراهام آلن معرّفي ةنوشت )1380(نشر مركز،  بينامتنيت
بينامتنيا هت را در چارچوب نظري هـاي انديشـه    ثيرات آن بر ديگر عرصهأل بر تي ادبي و تأم

ژنـت،   همـراه  سوسور، باختين، بارت و كريستوا، به ساز هاي دوران نگرش؛ بحث گذاشته به
ساختارگرايي، پساساختارگرايي و پسامدرنيسـم   هاي قالب نگره  را در 1بلومهارولد ريفاتر و 

                                                      
1. Harold Bloom  
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ــادي     ــق انتق ــوانش دقي ــورد خ ــتعمارنگري م ــم و پسااس ــك، فمينيس ــين هرمنوتي و همچن
  )25 (آلن، ص دهد. مي  قرار

مطلـق    قلمِ بهمن نامور به ها و كاربردها) (نظريه امتنيتبين درآمدي برپس از اثر آلن، كتاب 
ت بـود. در   ةزمينـ   شد كه اولين اثر تـأليفي در  منتشر )1390(سخن،  كتـاب مزبـور،    بينامتنيـ

 دانـد  مـي شناسي  اي از نشانه شاخه را بينامتنيت، آن ةها و پيشين نويسنده، ضمن طرح نظريه
  .دهد مي  معناپردازي در متن را مورد مطالعه قراريند امعنا و فر گيريِ كه چگونگي شكل

مناظر گوناگون، تحقيقات بسياري صـورت گرفتـه، امـا     پور، از اشعار قيصر امين ةدربار
اي گــذرا شــده اســت. فرهنگــي و  ديــدگاه بينامتنيــت فقــط در برخــي مقــاالت اشــاره  از

 نامـة  كـاوش (» پـور  امـين  قيصـر سرودة “ الفباي درد”شعر شناسي  نشانه« ةمقال پور، در يوسف
عنوانِ  بخشي با ، در)166-143  ، ص1389 ، پاييز و زمستان21 ، سال يازدهم، شادبيات فارسي و زبان

را  هـاي بينـامتنيِ غـزل يادشـده     ، برخـي رمزگـان  »بوط به روابط بينـامتني هاي مر رمزگان«
ـ  ابراهيم سليميِ كـوچي، در . )158-157 ص (اند  شده يادآور مناسـبات بينـامتني و   « ةمقال

، مهـر  3 ، دورة پنجم، شجستارهاي زباني(» پور التفات به گفتگومندي در زبان شعري قيصر امين
شـعرِ   تبيـين نظريـة گفتگومنـدي بـاختين، بينامتنيـت در      ضـمن ، )100-81 ، ص1393 و آبان
  است. اختصار بررسي كرده را نيز به  پور امين

ت و بررسي آثار ديگـر شـاعران    ةدربارة نظريـه)  ايـن  اسـاسِ   (بـر بينامتنيمقـاالت   نظري
ت مطالعـة روابـط يـك    « )1از:  انـد  است كـه عبـارت   متعددي نوشته شده مـتن   ترامتنيـ

بهمـن  نوشـتة   )98-83 ، ص1386 ، زمسـتان 56 ، شعلوم انساني نامة پژوهش(» يگرهاي د متن با
ت    تهژرار ژنت و طبق دسـ  ةنظريآن، ضمن واكاويِ  كه، در مطلق  نامور بنـديِ او، بينامتنيـ
 »تأثير روابـط بينـامتني در خـوانش مـتن    « )2است؛  ذيل مبحث ترامتنيت مطرح شده  در

نوشـتة فرهـاد ساسـاني     )55-39 ، ص1384 ، پاييز و زمستان2 ، دورة اول، ششناسي زبان و زبان(
ـ  نظـريِ  مبـانيِ  از طرح اجمـاليِ  پسآن،  كه، در ايرانـي  هـاي   فـي زمينـه  ت و معرّبينامتني
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سـتوا، ژرار  يميخائيل باختين، ژوليا كرپردازاني چون  نظريهآراي (و اروپايي  ات و تفسير ديني)ادبي (در
 گيـريِ  شكل ها در آن و تأثيرِ يمتن با برون يمتن ، روابط ميان عناصر درون)1تو اكورژنت و امب
 ديـوان حـافظ  بيتي از بينامتنيِ   ـ  خوانش هرمنوتيكي« )3شود؛  مي بررسي متن يِمعناي كلّ

، 1393 ، بهـار 32 ، شادبيـات فارسـي   و پـژوهش زبـان  (» بينامتنيِ مايكل ريفـاتر  ةمبناي نظري  بر
آن، خـوانش تفسـيريِ    اكبر فخـرو كـه، در   زاده و علي نوشتة سيدعلي قاسم )117-89 ص
ي شبسـتر  ن رازلشـ گر بـر  اطّع ةسرارنامار تأثي« )4بيت از حافظ مورد توجه است؛  يك
نوشـتة   )34-5 ، ص1394 ، بهـار و تابسـتان  21 ، شمطالعات عرفاني(» تينامتنية بيظراساسِ ن بر

گرفتـه و   قـرار  راز گلشـن مـتن   مثابة پيش عطّار به ةاسرارنامآن،  ، دراصغر اسماعيلي كه
هـاي   روابط بينـامتني در اسـكندرنامه  « )5هاي شبستري از عطّار آشكار شده؛  تأثيرپذيري

، 1390 ، پـاييز و زمسـتان  8و  7 ، دورة اول، شادب فارسـي (» )سي، نظامي و اميرخسـرو فردو(منظوم 
  نوشتة سيما عباسي و ديگران. )44-27 ص

هم كلّـي و مختصـر، هـيچ     جز يك مقاله آن با بررسي آثار مزبور آشكار گرديد كه، به
نشـده   فاتر انجامبينامتنيِ ژنت و ري ةيپور با نظر پژوهش مستقلّي دربارة تطبيق شعر امين

  و مقالة حاضر اولين پژوهش در اين زمينه است.

  ـ روش پژوهش3
ت خوانشـي ريفـاتر و       توصـيفي و بـر  ـ  روش ما، در اين پژوهش، تحليلي اسـاسِ بينامتنيـ
ايـن   شدة پنهـان و ضـمني اسـت. در    هاي صريح و اعالم نگرش ژنت به بينامتنيت با گونه

تحليـل    و  پـور بـا تجزيـه    امـين )» 3همزاد عاشـقان جهـان (  «هاي بينامتنيِ شعر  مقاله، گونه
شد و  هاي صريح و ضمني بيان خواهد متن استخراج و، با استفاده از بينامتنيت ژنتي، پيش

بر بينامتنيت خوانشيِ ريفاتر، ارجاعات حتمي و ضمني و معنابن و نظامِ  تكيه همچنين، با

                                                      
1. Umberto Eco 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

ايـن تحليـل،    شد. مفروض است كه، بـا  توصيفي و ماتريس و هيپوگرام شعر بيان خواهد
  آشكار خواهد شد.)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر   هاي پنهان در متن پيش

  ـ مباني نظري4
 اجوانمرد

 دان.اين شعرها را چون آينه 

 خود.آخر داني كه آينه را صورتي نيست در 

350 ص ،1 القضات همداني، ج . (عينتواند در آن ديدن صورت خود ا هركه نگه كندام(  
ديـدگاه خواننـده     پذيري و تفسير آن از داند و به تأويل مي »آينـه «القضات شعر را  عين

شـعر   تواند با خوانشي دريافتي بـه مضـاميني در   ديدگاه، خواننده مي اين معتقد است. با
بـود؟   يابد. اما آيا اين مضامينِ دريافتي مضامين حقيقي و حتميِ آن شعر خواهـد  دست

سـاختار   توان از مضامينِ حتمي و مفاهيم ضمني شعر چيست؟ چگونه مي به راه رسيدن
يافت؟ دستيابي به اين نـوع خـوانش    وار شعر به مضامين باطنيِ آن دست ظاهري و آينه

ة          نيازمند فرايندي علمي با پشتوانه اي فرهنگـي اسـت. فـرض مـا ايـن اسـت كـه نظريـ
خوانشـي   اش، به بر اصول و قواعد علمي آورد، با تكيه بينامتنيت اين امكان را فراهم مي

ت، بحثي اجمالي دربارة مبانيِ  ةدقيق از شعر برسيم. براي دستيابي به قواعد نظريبينامتني
گنجـد.   آن ضروري است. بحث دربارة ساختار و كلّيت نظرية مزبور در اين مجال نمـي 

همـزاد عاشـقان   «عر پردازيم كـه بـراي تحليـل شـ     هايي مي بنابراين، فقط به تبيين بخش
  ضروري است.)» 3( جهان

از  تنها نيست. بسياري  و  رسد، متني يكّه نظر مي  ظاهر به هيچ متني، برخالف آنچه در
 )31 (پاينده، ص »اي بينامتني تكّه چهل«متني را  پردازان پساساختارگرايي، نظير بارت، هر نظريه
اثـر ادبـي     هـر «اند معتقدند  داشته ت نقشگيري بينامتني پردازاني كه در شكل دانند. نظريه مي

تـرين   ها، ريفاتر و ژنـت كـاربردي   ميان آن  از .)103 (احمدي، ص »اي است با ديگر آثار مكالمه
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

تحليل  ادامه، به دراند.  دست داده نظريات را براي تحليل و خوانش متن ادبي و هنري به
  شود. ن مقاله پرداخته ميترين نظريات ژنت و ريفاتر با موضوع اي و تبيين منطبق

 ـ رويكرد بينامتنيتي ژرار ژنت5

ت گسـترش    ةزمين  ژنت، محقّق برجستة فرانسوي، دامنة مطالعات كريستوا را در بينامتنيـ
كـرد:   ناميد. او ترامتنيت را به پنج دسته تقسـيم  »ترامتنيت«نوع رابطة بينامتني را  داد و هر

. )429 ، ص1 مطلـق   (نـامور  4»متنيـت  بـيش «و  3»سـرمتنيت « 2،»تنيـت فرام« 1،»پيرامتنيـت «، »بينامتنيت«
پردازد. دربارة  متن ادبي و هنري مي ميان دو ةمتنيت به رابط ميان، بينامتنيت و بيش  اين  از

هـاي ديگـر    ادامة بحث، بيشتر سخن خواهيم گفت، اما گونـه   ترامتنيتي، در ةگون دو اين
كنـد كـه    مـي  هاي مرتبط به آن را مطالعـه  متن  متن و شبه ترامتنيت ژنتي رابطة ميان يك

  از موضوع مقالة حاضر است. خارج

  ـ بينامتنيت ژنتي1ـ5
ديگـر، هرگـاه     عبـارت   ؛ به داند حضوري مي هم اساسِ  دو متن بر ةژنت بينامتنيت را رابط

تني بينام ةميان اين دو رابط ةاز يك متن در متن ديگري حضور داشته باشد، رابط بخشي
صريح  )1كند:  شود. او اين نوع نگرش به بينامتنيت را به سه نوع تقسيم مي مي محسوب
  )87 ، ص3 همو  () ضمني. 3شده؛  صريح و پنهان  ) غير2شده؛  و اعالم

ت، صـاحب مـتن پسـين تمـام يـا        ــ شده بينامتنيت صريح و اعالم در اين نوع بينامتنيـ
قـول و    آورد. در بالغت عربي و فارسي، نقل ياز متن پيشين را در سخن خود م قسمتي

  استقبال و تضمين با اين نوع از روابط بينامتني ژنت مطابقت دارد.

                                                      
1. paratextuality     2. metatextuality 
 

3. architextuality     4. hypertextuality 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

مـتن   اين نوع بينامتنيت استفادة پنهاني و عامدانه از ــ شده صريح و پنهان  بينامتنيت غير
دسـته   هاي ادبـي در ايـن   پيشين در متن پسين است. در بالغت فارسي و عربي، سرقت

  گيرند. مي قرار
طـور كامـل    در اين نوع بينامتنيت، رابطة متن پسـين و پيشـين بـه    ــ بينامتنيت ضمني

رو، صـاحب مـتن پسـين      ايـن   كاري هـم در مـتن نيسـت؛ از    آشكار نيست و قصد پنهان
دهـد.   دهد كه خواننده را به متن پيشـين ارجـاع مـي    مي هايي قرار متنِ خويش نشانه در
كه معناي متن تغييـر   آورد، درحالي ر يا نويسنده مقطعي از متن غايب را در متن خود ميشاع«واقع،   در

ترين نوع روابـط   دليل، عالي  همين  ندارد. به است، زيرا هيچ نوع سازشي ميان پنهان و حاضر وجود يافته
طبي . اين نوع رابطة بينامتني براي مخـا )307 (ميرزايي و واحدي، ص »آيد حساب مي بينامتني به

مباحث بالغي فارسي  هاي پنهاني را دريابد. در متن آگاهي قبلي، پيش مفهوم است كه، با
  گونه بينامتنيت مطابقت دارد. و عربي، تلميح و ارسال مثل و تعريض و كنايه با اين

  متنيت ژنتي ـ بيش2ـ5
تقاق پـردازد كـه بـه برگرفتگـي و اشـ      اين نوع از ترامتنيت به بررسي روابط دو متني مي

متنـي   آن دو بـيش  ةبرگرفته شـود، رابطـ   »الف«از متن  »ب«استوار شده باشد. هرگاه متن 
ـ  نظرِ كاربردي نزديك  متنيت از . بيش)29 ، ص2مطلق   نامور (بود  خواهد ژنتـي   ةترين گون

ا بنيـان       به بينامتنيت است؛ با اين تفاوت كه بنيان بيش ت بر رابطـة اقتبـاس اسـت امـمتني
حضوري. ت بر همبينامتني  

 ـ رويكرد بينامتنيتي مايكل ريفاتر6

ات خـود   ةحوز فرانسوي در  هاي برجستة غير ريفاتر از چهره ت است. او نظريـرا  بينامتني
اسـت   مطـرح كـرده   2شناسـي شـعر   نشانهو  1توليد متندربارة بينامتنيت بيشتر در دو اثر 

                                                      
1. La Production du Texte     2. Semiotique de la Poesie 
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

) م ارجاعي« ةلم، در مقا  1978. ريفاتر، در )211-209 ، ص3 هموتـأثير    كه تحـت  1،»توه
نوع ارجاع را در خوانش متن مطرح كـرد: ارجـاع فرامتنـي و      نظريات بارت نوشت، دو

را  كشف اين ارجاعات در شعر خوانش صحيح شـعر . )211 همان، ص (ارجاع بينامتني 
  .شود مي موجب

ود و خواننـده  شـ  ارجاعي است كه به جامعه و واقعيت بيروني داده مي ارجاع فرامتني
را  هاي آن و رمزگان عيني به خوانش متن بپردازد و واسطة جهان بيروني كند به مي تالش

واسـطة جهـان متنـي و مناسـبات بينـامتني       ، خوانش متن بـه ارجاع بينامتني دريابد اما، در
  پذيرد. مي صورت

گونـه   دوهـاي دريـافتي،    تفـاوت در بينـامتن   ةپي ارجاع بينامتني و مشاهد  ريفاتر، از
بينامتنيـت،  «اسـاس،    ايـن   كنـد. بـر   مي را مطرح) 226 (همان، ص »حتمي و احتمالي«بينامتنيت 

گـردد،   قابل حذف و انكار باشد، بينامتنيت حتمي محسوب مي  باشد و غير متن قرار گرفته كه در هنگامي
دد، بينامتنيت احتمالي يـا  گر تجربيات شخصيِ يك فرد و خواننده ايجاد اساسِ  كه بر اما بالعكس هنگامي

ويـژه   . رويكرد ريفاتر بيشـتر بـر بالغـت ادبـي و بـه     )227 (همان، ص» شود مي تصادفي تلقّي
 ماتريسو  هيپوگرام، نظام توصيفي، معنابن، انباشتاست. اصطالحاتي چون  شعريت بنا شده

ابـداع كـرده    هـا را  ايِ متن اسـت كـه ريفـاتر آن    از مباحث مهم دريافت بينامتني و نشانه
ادامه، براي تفهيم اصطالحات مزبـور مختصـري دربـارة هريـك توضـيح داده        است. در

 شعر تفسيري ها در بخش خوانش هاي آن ــ مثال كالم ةاز اطال براي پرهيز  شود، اما ــ مي
  .آمد خواهد)» 3( جهان عاشقان همزاد«

 عنصـر  »معنـابن « ريفـاتر،  شـناختي  نشـانه  نظرية در ــ توصيفي نظام انباشت و معنابن،
ايـن  . شـود  مـي  شـعر  در كلمـات  از اي مجموعـه  ارتبـاط  عامل كه است واحدي معناييِ

. شـوند  مـي  ناميـده  »انباشـت « آينـد،  مـي  پديد مشترك مفهومي حول كه كلمات، مجموعه

                                                      
1. referential fallacy 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

. دهـد  مـي  شـكل  را »توصـيفي  نظـام « هـا  انباشـت  از اي مجموعـه  رأس  در معنـابن  حضور
هـم    اي بـا  هسـته  ةكه حول محـور يـك واژ   هاست واژه از اي شبكه توصيفي ظومةمن«ديگر،   عبارت  به
 »صورت فلكي همراه با هسته و اقمارِ آن است يك ةكنند زبانِ ريفاتر، تداعي  اند. اين تصوير، به ارتباط در

توان  حدودي مي  هاي توصيفي را تا . در بالغت فارسي، منظومه)116 (بركت و افتخاري، ص
تفاوت كـه   اين گفتند؛ با النّظير مي گذشته به آن مراعات  معنايي دانست كه در برابر شبكة

عـرض همديگرنـد و حتّـي خـارج از شـعر        النّظير همة واژگانِ متناسـب در  مراعات در
دارد  وجود (معنابن)مفهوم مركزي  توصيفي، يك ةمنظوم يكديگر تناسب دارند اما، در با

كنـد و در مـدار مضـمونيِ خـود      مـي  يش انباشتهكه واژگاني مختلف را حول محور خو
دهد. لزومي نـدارد كـه ايـن واژگـان خـارج از محـور ايـن معنـابن هـم ماننـد            مي قرار

را  هـا  باشـند، بلكـه ايـن معنـابن اسـت كـه آن       النّظير با يكديگر تناسب داشـته  مراعات
 ةنظومـ هـا و م  پس از خوانش تفسيري متن، معنابن 1آورد. مجموعه درمي صورت يك به

هـا، ارتبـاط    هـا و معنـابن   دستيابي به اين منظومه شود. با مي شعر آشكار شان در توصيفي
مـاتريس كلّـيِ مـتنِ     گردد. ترسيم اين ارتباطات مي نامرئي عناصر متن با يكديگر نمايان

تـوان ارتبـاط كلّـيِ مـاتريس مـتنِ       آشكارسـازي مـي   گذارد. با اين نمايش مي را به پسين
  كرد. يشين مشاهدهرا با پ پسين

يـك كلمـه يـا جملـه اسـت كـه از پـيش در زبـان اجتمـاعي و متـون            ــ2هيپوگرام
داشته و خواننده با خواندن يك تصـوير شـاعرانه، كـه بـا آن در برخـي عناصـر        وجود

ديگـر، خواننـده، بـا دريافـت تصـوير        عبـارت   آورد. بـه  يـاد مـي    را به مشترك است، آن
افتـد و   يـاد آن هيپـوگرام مـي    رك با هيپوگرام است، بهاي كه داراي عنصري مشت شاعرانه

. )250 ، ص3 مطلـق   نـامور  (بـرد   نظـر از آن بهـره مـي     مـورد  ةخوانش تصوير شـاعران  در
  هيپوگرام و تعاريف آن شبيه تلميح در شعر فارسي است. 

                                                      
 مقالة حاضر خواهد آمد.» پور امين هاي شعر معنابن«. مثال اين تعاريف در قسمت 1

2. hypogramme 
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

پـردازد؛ صـوري    نظرِ ريفاتر، عنصري زيربنايي است كه به توليد صور مي  از ــ1ماتريس
طـور كامـل    طريـق سـطح رويـين بـه      گردند و هرگـز از  سطح رويين متن آشكار مي  دركه 
بازسـازيِ    خواننده بايد، با فرايند تطبيقي و تعميقـي صـور آشـكار، بـه     رسند. نمي فعليت به

ديگـر، مـاتريس     عبـارت   . بـه )247- 246  همان، ص  (ساختار زيربنايي مشترك متن نائل آيد 
تـوانش ادبـي خواننـده بايـد       ر روساخت متن اسـت كـه بـا   همان مضمون و معناي نهفته د

. وقتـي خواننـده ارتبـاط بـين روسـاخت و      )143  جواري و حميدي كندول، ص  (شود   كشف
و محتواي ظاهري و محتواي  (صورت)كند و به وحدتي در فرم  زيرساخت متن را كشف مي

  رسد، به ماتريس متن دست يافته است. باطني متن مي
هـا،   ها، معنابن پي كشف انباشت  ي ريفاتر، با تأكيد بر خوانش تفسيري، درنظرية بينامتن

هـا   هاسـت تـا بـا كشـف روابـط بينـامتنيِ مـاتريس        ها و مـاتريس  نظام توصيفي، هيپوگرام
 ةگسـترش و توسـع   وحدت ساختار صوري و مضامين بينامتني شعر برسـد. ريفـاتر در   به

بـود كـه    باحث خود را بر اين باور استوار كردهبينامتنيت نقش اساسي ايفا كرد؛ او مبناي م
  ويژه شعر تقليد از واقعيت نيست، بلكه محصول جهان درون و بينامتني است. اثر هنري به

همـزاد عاشـقان   «ادامة اين نوشتار، با تلفيق نظرية بينامتني ژنـت و ريفـاير، شـعر      در
  شود. بررسي مي)» 3جهان (

  پور قيصر امين)» 3جهان ( همزاد عاشقان«ـ متن پنهان شعر 7
زبـان    دسـتور  ةپـور در مجموعـ   شعر امـين  ةدومين قطع)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر 
نوشـتارِ آن ارجاعـاتي داده    ةنحـو  آنكه در تحليل شعر به صـورت و   دليلِ است. به عشق

پـور   شـعر امـين   شدة آن در مجموعـه  شد، متن شعر مزبور عيناً مانند شكل چاپ خواهد
 شود: گذاري مي ها براي ارجاع در تفسير شماره شود؛ فقط مصراع يآورده م

                                                      
1. matrice 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

 ) ... اما1

 ) اعجاز ما همين است:2

  ) ما عشق را به مدرسه برديم3
  امتداد راهرويي كوتاه  ) در4
  كوچك ة) در آن كتابخان5
  ) تا باز اين كتاب قديمي را6
  ايم ) كه از كتابخانه امانت گرفته7
  اشارات راــيعني همين كتاب    ) ــ8
  دو لحظه بخوانيم. ) با هم يكي9

  كرديم صدا مطالعه مي ) ما بي10
  زديم، ) اما كتاب را كه ورق مي11
  ) تنها12
  هم نگاهي ...  ) گاهي به13
  ) ناگاه14
  »هيس!«هاي  ) انگشت15
  ) ما را16
  طرف نشانه گرفتند  هر  ) از17
  ) انگار18
  تو و هاي من ) غوغاي چشم19

  سكوت را     
  )10 ، ص2  پور ...! (امين ) در آن كتابخانه رعايت نكرده بود 20

همزاد «جهت بازنمايي متن پنهان و بينامتنيت حتمي در شعر  ـ خوانش تفسيري به  8
  با اشاره به ارجاعات فرامتني و بينامتني)» 3عاشقان جهان (

ـ    شعري چند)» 3همزاد عاشقان جهان («شعر  ه خوانشـي  ارجاعي است. براي دسـتيابي ب
درست از اين شعر بايد ارجاعات فرامتني و بينامتنيِ آن آشـكار شـود. همچنـين، بـراي     

ها، ضـرورت دارد ابتـدا پيونـدهاي     هاي ثانوية متن و بازنماييِ رمزگان به داللت دستيابي
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

هاي موسيقي، زبـان، انديشـه، روايـت و زنـدگانيِ شـاعر       بينامتنيِ صورت شعر با مؤلّفه
سـاختن مضـامين پنهـان و     اند كه در نمايان هاي آشكاري ها نشانه مؤلّفه ينشود. ا بررسي

كه در خوانش تفسيريِ مـتن بـه ايـن اصـطالحات       آنجا  اند. از رسان روابط بينامتني ياري
  ها پرداخته شود. اختصار به هريك از آن ارجاع داده خواهد شد، الزم است به

را  و اولين عاملي است كـه زبـان شـعر   نظام موسيقايي آشكارترين  ــ ـ موسيقي1ـ  8
هاي موسـيقاييِ   ترين ويژگي كند. مهم زبان عادي، با تكيه بر آهنگ و توازن، متمايز مي از

از: موسيقي بيروني، موسيقي دروني، موسيقي كناري و موسيقي معنـوي.   اند شعر عبارت
همـزاد عاشـقان   «تنيِ شـعر  (كه در ايجاد روابط بينـام ميان، فقط موسيقي بيروني و معنوي   اين  از

  بررسي خواهد شد. اند) مؤثّر بوده »)3(  جهان
مفعـولِ  « اين نوع موسيقي همان وزن عروضـيِ شـعر اسـت.    ــ ـ موسيقي بيروني1ـ1ـ  8

پـور در اشـعار خـويش از آن بسـيار      اوزاني است كه امـين جمله   از »فاعالت مفاعيل فاعلن
اي بينامتني برقرار  ن وزن، با علم عروض رابطهاست. شاعر، با استفاده از اي استفاده كرده

 ن اخـرب مكفـوف  بحـر مضـارع مـثم   (است. وزن مزبور، در علم عروض، بحر مضارع  كرده
بـا اركـان همـين وزن سـروده      )»3همزاد عاشقان جهان («شود. شعر  ناميده مي )محذوف
از  كـه بيتـي   متن شـعر،  اي بينامتني با شكل اولين پيش است. وزن شعر سبب رابطه شده

ادامه، سـخن خـواهيم گفـت. يكسـانيِ      متن، در حافظ است، شده است. دربارة اين پيش
كند و  متن ذهنيِ شاعر را فراخواني مي هنگام سرودن شعر، لحن و واژگان پيش  وزن، در

  آورد. وجود مي  ها به متن ناخواسته ارتباطي ضمني بين صورت و مضمون متن با پيش
ي حاصل از تركيب نظام ايقاعي خاص«جويباري است. وزن جويباري وزن مزبور از اوزان 

شود  نمي ها احساس به تكرار در ساختمان آن شوقِ بودن، زيبايي و مطبوع زاللي و ةهمـ بـا ،شود كـه مي
ـ    كــه ركـن   اي اسـت  گونه ها بـه افاعيل نيـز در آن و ساختار عروضيِ تكـرار  اً هـاي عروضـي در آن عين

. موسيقي و آهنگ بحـر مضـارع بـه نحـو و سـاختار      )396 ، ص2عي كدكني (شفي »شوند نمي
مناسـب   عادي زبان بسيار نزديك و براي بيان مضامين عاشقانه، عارفانه و فلسفي بسـيار 
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

مضمون  با )»3همزاد عاشقان جهان («منظرِ اتّحاد ساختار صوري شعر   وزن از است. اين
  باطنيِ آن كامالً سازگار است.

عناصـر زيبـاييِ سـخن     اساسِ  معنا بر و تناسبي كه ميان لفظ ــ يقي معنويـ موس2ـ1ـ  8
آيد موسيقي معنوي نام دارد. كـاربرد   النّظير و... پديد مي مانند انواع ايهام، تضاد، مراعات

همـزاد  «پـور، در شـعر    شود. امـين  هاي ادبي سبب زيبايي و التذاذ ادبي در شعر مي آرايه
ا، در   گرايشي به ايجاد آرايه ، تعمد و)»3عاشقان جهان ( ع ادبي نـدارد امـچنـد   هاي متنو
هايي ناخواسته شكل گرفته است كه از روال طبيعيِ زبان شعريِ او نشـئت   مصراع، آرايه

در مصراع چهارم يا تناسب ميـان   »كوتاه«و  »امتداد«جمله است تناقض بين  آن گيرد؛ از مي
 »نگـاهي «و  »گـاهي «نُـه و نـوزده، تجـانس بـين      هاي در مصراع »تو«و  »من«و  »دو«و  »يك«

اميزي   »هاي هيس رفتن انگشت نشانه«مصراع سيزدهم، تشخيص  در در مصراع پانزدهم، حسـ
  مصراع نوزدهم.در  »سكوت«و  »غوغا«و تضاد بين  »ها غوغاي چشم«و تشخيص 

ه كـه مركـز   رفتـ  كار به)» 3همزاد عاشقان جهان («ايهام تعمداً در شعر  ةاما چند آراي
(شميسـا،   »باشـد  كـار رفتـه    كالم به دو معني به اي كه در كلمه«ثقل معنايي شعر است. ايهام يعني 

. همين چند »مطالعه«و  »لحظه«، »اشارات«اند از:  . واژگان ايهامي شعر مزبور عبارت)125 ص
اسـت.   ايهامي سبب ارجاعات دوسويه در كلّ شعر و ايجاد روابـط بينـامتني شـده    ةواژ

  كرد. هاي اين قسمت از شعر را آشكار خواهد متن بازنمايي اين واژگان پيش
شود تفاوت در زبان اسـت،   آنچه موجب تفاوت شعر با ساير متون مي ــ ـ زبان2ـ  8
اسـت   معتقـد  1والري. )3 ، ص2 (شفيعي كدكني »دهد اي است كه در زبان رخ مي شعر حادثه« زيرا

و   نيازمنـد كنجكـاوي    آن  كشـف   كه عادي وجود داردزباني پنهاني و مرموز درون زبان 
را  خـود   ةويژ  سياق و  سبكزبان و  ،در شعر پور، . امين)50 ص (  است  هنرمندانه  تالشي
اسـت. زبـانِ    شعرش را به نحو عادي زبان نزديـك كـرده   . رعايت قواعد دستوريدارد

                                                      
1. Valéry, Paul  
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

معنـايي    هـاي ضـمني و چنـد    لتپاية دال  وجود رواني و سادگيِ ظاهري، بر شعريِ او، با
شـعرِ   اليـه را در   ظهور مضامين چند هاي ضمنيِ واژگان شكل گرفته است. همين داللت

را  هاي ضمني داللت بخش ارجاعات بينامتنيِ مقالة حاضر، اين او موجب شده است. در
  بررسي خواهيم كرد.

توانـد   گاه نمـي  چاساس است و هي  و  پايه شعرِ بدون انديشه شعري بي ــ ـ انديشه3ـ  8
ي كـه در روسـاخت و       ماندگاري داشته باشـد.   ةزمين انديشـه و مضـمونِ اصـلي و مهمـ

را  تـوان آن  پنهان است و با تحليل بينامتني مـي  )»3همزاد عاشقان جهان («صورت شعر 
بـردن ايـن     بين  است. ادعاي فكريِ اين شعر از »عشق و عقل«كرد بيان تقابل ديرينة  اثبات

  جاد اجماع بين اين دو نقيض در سنّت ادبي است.تقابل و اي
ساختار شـعر را بـه نثــر و طبيعــت روايــيِ داســتان      بيان روايي ــ ـ روايت4ـ  8

يـافتگيِ زبـان    سـازمان  روايـت «كنـد.   مي گويي پيوند ايجاد نزديك و بين شعر و لحنِ داستان
 1(ادگـار  »شود مي و بسامان از رخدادها بيان پيوسته هم واسطة آن شرحي به قالبِ ساختاري است كه به  در

متني روايي دارد، زيرا متنِ آن هـم  )» 3همزاد عاشقان جهان («. شعر )153 ص 2و سجويك،
سـمت   اي است كه خواننده را بـه  نشانه گو. همين شيوة بيان روايي قصه دارد و هم قصه

هـاي تفسـيري، ايـن     رسـي دهـد. الزم اسـت، در بر   مي گونه ارجاع  اين  هايي از متن پيش
  ارجاعات بازنمايي شود.

 دزفول اسـت. در  1338د دوم ارديبهشت پور متولّ قيصر امينـ زندگاني شاعرــ 5ـ  8
سپس به تهران آمـد   ؛را در گتوند و دزفول به پايان برد هطتحصيالت ابتدايي و متوس وا

گرفـت.  ز دانشـگاه تهـران   زبان و ادبيات فارسـي ا  رشتةدر  1376 و دكتري خود را در
ات      زندگي امينرويدادهاي مهم  از پور يكي ازدواج با يكـي از دانشـجويان زبـان و ادبيـ

فارسي دانشگاه تهـران اسـت و ديگـري مصـدوميت شـديد در يـك حادثـة راننـدگي         

                                                      
1. Edgar, Andrew      2. Sedgwick, Peter  
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مقاله 
 با ...)» 3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر 

 

 

خـوردگي و پيونـدي    شـان گـره   حواشي رويداد و دو . اين)24 جمشيدي، ص ( 1377 در
ارجاعـاتي بـه ايـن     ،)»3همـزاد عاشـقان جهـان (   «عميق با شعرِ او يافته است. در شعر 

  ها خواهيم پرداخت. رويدادها وجود دارد كه در تحليل بينامتني شعر به آن

  ـ خوانش و تفسير متن شعر9
 ،»متنيـت  بينـامتنيِ بـيش  «هـاي   ، گونـه )»3همزاد عاشقان جهـان ( «در خوانش و تفسير شعر 

 و» هيپـوگرام « ،»نظام توصيفي« ،»بنمعنا« ،»بينامتنيت ضمني« ،»صريح  بينامتنيت غير« ،»بينامتنيت صريح«
  ها توضيح داده شدــ بازنمايي خواهد شد. كه پيش از اين دربارة آن ــ شعر» ماتريس«

  )»3همزاد عاشقان جهان («متنيت در  ـ بيش10
، »3« ةنگاه نخست، شمار نام نهاده است. در )»3همزاد عاشقان جهان («پور شعر خود را  امين
آيد  مي  سؤال پيش دارد و اين مي  ، ذهن را به جستجوي ترامتنيتي واانتهاي عنوان شعر  در

 بودنِ قطعة مزبـور  قطعة ديگر هم وجود داشته باشد تا سوم قطعه بايد دو كه قبل از اين
از  شود كـه، قبـل   مي پور آشكار شعرهاي پيشين امين جستجو در مجموعه گردد. با تأييد
همـزاد عاشـقان   «و )» 1( مـزاد عاشـقان جهـان   ه«هـاي   ديگر به نام ةقطع قطعه، دو اين

 هاي ناگهان آينهشعر  اول در مجموعه ةاشعار او وجود دارد: قطع در فهرست )» 2( جهان
) ( گلهـا همـه آفتابگرداننـد    شـعر  هدوم در مجموع ةو قطع )50  ، ص1 پور امين  3 همـو ،

)» 1( زاد عاشقان جهـان هم«با )» 3( همزاد عاشقان جهان« ة. رابطة ترامتنيتيِ قطع)16 ص
از  آمد. جـداي  نمي هم پديد» 3« ةنبود قطع» 1«متنيت است، زيرا اگر قطعة  بيش ةگون  از

از  ، بخشـي »3« ةقطعـ  ـــ در »همزاد عاشقان جهـان «يعني عبارت ـ  ــ» 1« ةتكرار عنوان قطع
ار تكـر » 3« ةقطعـ  جهـت ايجـاد ارتبـاط و ارجـاع بينـامتني عينـاً در       بـه » 1«قطعـة   ةميان
را  اما/ اعجازِ مـا همـين اسـت/ مـا عشـق     «... است. قسمت تكراري شامل پنج بند است:  شده

  جا) (همان. »كوچك ةامتداد راهرويي كوتاه/ در آن كتابخان  مدرسه برديم/ در به
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 مقاله    
 با ...)»3همزاد عاشقان جهان («متن پنهان شعر

 

 

  )»3همزاد عاشقان جهان («ـ انواع بينامتنيت در 11
قسمت،   ، شاعر، در دو)»3جهان ( همزاد عاشقان«در شعر  ــ شده بينامتنيت صريح و اعالم

هاي پيشين خـود را عينـاً آورده: يكـي در عنـوان شـعر و ديگـري        هايي از سروده بخش
دارد.  نـام  »مـؤلّفي  درون«بينامتنيت  متن آغاز سخن. اين نوع استفاده از پيش  مصراع در چند
  )430 ، ص1  مطلق  (نامور

 ة، هيچ استفاد)»3زاد عاشقان جهان (هم«در شعر  ــ شده صريح و پنهان  بينامتنيت غير
  صريحي از متون ديگر وجود ندارد.  غير

را  هاي خود متن پيش)» 3همزاد عاشقان جهان («پور در شعر  امين ــ بينامتنيت ضمني
بنـد سـروده    در دو)» 3همزاد عاشقان جهـان ( «طور كامل بازآفريني كرده است. شعر  به

با يك مربع كوچك نشان داده اسـت. كـلّ شـعر     بند را شاعر است. فاصلة بين دو شده
سـطر   21در  ايـم)  تـر آورده  (دقيقـاً مثـل آنچـه پـيش    هـاي كوتـاه و بلنـد     صـورت مصـراع   به

آيد، زيـرا سـطر بيسـتم     حساب مي نظرِ تعداد مصراع بيست مصراع به  شده، اما از نوشته
در قسـمت موسـيقي    كه مصراع نوزدهم است. چنان ةدليلِ وزن شعر ادام به »)را سـكوت («

هـا بـا هجـاي     است. تمام مصراع »مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«شد، وزن شعر  بيروني گفته
يعني هجاي آغازين بحر مضارع شـروع شـده اسـت؛ فقـط سـطر بيسـتم        )-» (مف«بلند 

تواند آغاز يك مصراع جديد باشد  هجاي كوتاه شروع شده است كه نمي با »)را سكوت(«
شـده و   دليلِ القاي سكوت تحميـل  حساب آيد و صرفاً، به  اع نوزدهم بهو بايد ادامة مصر

تالشـي اسـت   «كـه   شيوة كانكريـت ـــ   تر، به انتقال اين سكوت به خواننده، در سطر پايين
صـورت جـدا نوشـته     ــ بـه )23 (روزبه، ص »شنيداري شعر ةديداري با جنب ةمسيرِ آميختن جنب در

طـور كامـل    دو سطر به وزن سطر بيستم است و هر ةكنند شده است. سطر نوزدهم كامل
هـاي   غوغـاي چشـم  «شـوند:   را شـامل مـي   (مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن)چهار ركن اين وزن 

  مساوي است با: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن. »را سكوت تو و من
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بـه ايـن   (كه مبتني بر دريافت خواننده است و ممكن است شاعر هيچ تـوجهي   »خوانش دريافتي« در
هـا و مضـمون    اي بينامتني و پنهاني بين تعداد مصراع ، براي خواننده، رابطهامر نداشته باشد)

درسـي اسـت و    ةباالترين نمر »بيست«تاست. عدد  ها بيست شعر وجود دارد. تعداد مصراع
مدرسـه   بيـان خـويش، در   تناسب دارد. شاعر، بـه  (محلّ وقوع اتّفاقات شعر) »مدرسه« ةواژ با

  باشد.  تواند داشته اي جز بيست نمي وار كرده است و معجزه در مدرسه نمره معجزه كاري
ديگـر    تعبيـرِ   يا به» بردن عشـق   مدرسه  به«در خوانش خطّي مصراع اول تا سوم، سخن از 

ذهـن خواننـده را، بـراي درك مفـاهيم ضـمني،       است. اين خوانش »شدن در مدرسه عاشق«
 عاشـقان  همـزاد « شـعر  تفسـيريِ  د. در خـوانش دهـ  سمت خوانش تفسيري سوق مي به

 را شـعر  پيـام  دريافـت  كـه  خـوريم  برمي مبهم عناصر و ها رمزگان برخي به ،)»3( جهان
 ديگـري  و »بردن  مدرسه  به عشق« يكي عناصر مبهم اين. كند مي بينامتني هاي بررسي نيازمند

ي صـريح و آشـكار   ا است. اين عناصر در خوانش خطّيِ شعر مانند نشـانه  »اشارات كتاب«
  شود. ها آشكار مي رسند اما، در خوانش تفسيري، معناي ثانويه و ضمنيِ آن نظر مي  به

در روابـط بينـامتني يـادآور     »امـا «شـود.   شـروع مـي   »اما«... شعر، در اولين مصراع، با 
از  هاي عربي است كه خطبا براي ورود به سخن و موضوع اصـلي، پـس   خطابه »بعـد   اما«

هاي قديم روال چنين بوده است كه براي  بردند. در خطابه كار مي  را به مقدمات، آن بيان
، بين مقدمه و موضوعِ »اما بعد«سازي سخن، با كاربرد  ايجاد انگيزه در مخاطب و برجسته

همـزاد عاشـقان   «شد. در شـعر   شروع مي »اما«انداختند و بحث اصلي با  اصلي فاصله مي
خواهـد   طور ضمني، مي اي، به ، با اين اسلوب و شيوة شروع خطابهنيز شاعر)» 3( جهان
از  در سطر اول، بالفاصله در مصراع دوم، سـخن  ،»امـا «از يك روايت بدهد. پس از  خبر

كـار   خواهد بيـانش كنـد. ايـن    العاده كرده است و مي رود. شاعر كاري خارق مي »اعجاز«
را  مـا عشـق  «كند. معجـزة او ايـن اسـت:     ياي قلمداد م قدر مهم است كه آن را معجزه آن
صـورت مفهـومي    ابتدا بـه  در »بردن  مدرسه  عشق را به«و  »معجزه«. ارتباط بين »مدرسه برديم به
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اي  بردن چه اهميتي دارد كه شـاعر آن را معجـزه    مدرسه  به  كند. مگر عشق مي مبهم جلوه
داريـم، ايـن كـار چگونـه     داند؟ با تعاريف و ذهنيتي كه مـا از معجـزه    براي خويش مي

ستيزي، روابط منطقي خود را دارد. بـراي   عينِ منطق تواند يك معجزه باشد؟ شعر، در مي
هـاي   سراغ بينـامتن  ، به»بينامتنيت ةنظري«پيروي از  بازنمايي و آشكارسازي اين ابهام بايد، به

همزاد عاشقان «ر متنيت گفتيم، پنج بيت ميانيِ شع كه در بحث از بيش پيشين برويم. چنان
ا،     )» 3( همـزاد عاشـقان جهـان   «ابتداي شـعر   عيناً در)» 1(  جهان تكـرار شـده اسـت امـ

)» 3(  همزاد عاشقان جهـان «ابتداي شعرِ نخست، پنج مصراع ديگر هست كه در شعر  در
/ حـال  از روزگـار پيشـين تـا   / هرچند عاشقان قـديمي «است؛ آن پنج مصراع چنين است:  نيامده

ه بـه ايـن پـنج مصـراع      »انـد  بيزار بـوده / قال  و  از قيل/ سهمدر  و  درس از حـدودي    ، تـا  . بـا توجـ
دانـد: عاشـقان قـديمي     آوردنِ عشق را معجزه مي  مدرسه  شود كه چرا شاعر به مي معلوم

واقـع، بينـامتني كـه سـببِ       انـد. در  همه از آوردن عشق به مدرسه بيـزار و نـاتوان بـوده   
سـتيز مـدارس علمـي و فلسـفي قـديم       اه عشـق پديدآمدن اين پنج مصراع شـده ديـدگ  

بودن عقل مضموني است كه در منظومـة فكـري و ادبـي گذشـته        ستيز است. عشق بوده
هـاي فراوانـي از كـاربرد ايـن مضـمون در شـعرهاي        توان نمونه بسيار شايع است و مي

جمله در شعر حافظ. مضمون مزبور ماتريس اصـليِ ايـن چنـد      آورد؛ از دست گذشته به
ايـن   جاي شعرِ او بروز كرده است. حـافظ هفـت بيـت بـا     حافظ است كه در جاي بيت

/ قال مدرسه حالي دلم گرفـت   و  از قيل«، آورده است:  خويش ديوانمضمون، در شش غزل از 
خيز تـا  / چند نشيني حافظ  مدرسه تا بر درِ« ؛)251 حافظ، ص(» ي كنمچند نيز خدمت معشوق و م يك
وراي مدرسه / رفت مباحثي كه در آن مجلس جنون مي« ؛)264 ص همان،(» بيمميخانه گشادي طل درِ از

سود چون دل  چه/ رواق و سراي مدرسه و بحث علم و طاق« ؛)153 همان، ص(» قيل مسئله بود  و  و قال
 مدرسه و بحث وقت چهر/ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گي« ؛)51 ص همان،(» ؟دانا و چشم بينا نيست

 ي حـرام ولـي بـه   كه م/ فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد« ؛)32 ص همان،(» ؟است افكشّكشف 
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حـافظ هـواي    فتـاد در سـرِ  / حديث مدرسه و خانقه مگـوي كـه بـاز   «و  )جا همان(» مال اوقاف است زِ
 )305 همان، ص( .»ميخانه

 جسـتجويي  كار رفته است. با  در شعر فارسي فراوان به »تقابل مدرسه و عشق«مضمون 
در متون نظم فارسي از رودكي تا شهريار انجام داده اسـت، چنـين دريافـت    ه كه نگارند

انـد،   كار رفتـه  تنهايي بارها در اشعار شاعران به به »مدرسه«و  »قال  و  قيل«شود كه واژگان  مي
 »قال مدرسه حالي دلم گرفـت   و  از قيل«هم فقط در دو مصراع حافظ مشهود است:  كنارِ  اما در

پور  متن به شعر امين ترين پيش . اين دو مصراع نزديك»قيل مسئله بود  و  مدرسه و قال وراي«و 
 چند نيز خدمت معشـوق   يك/ قال مدرسه حالي دلم گرفت  و  از قيل«است. اقتباس از مضمون بيت

پـور   ايِ قسمت نخستينِ شعر امين متن اصلي و هيپوگرام كليشه توان پيش را مي »ي كنمو م
 ةاسـت كـه نقطـ    (عقـل) پور ايجاد اجماع بين عشق و مدرسه  س شعر اميندانست. ماتري

گيـريِ   هاي شـكل  از راه يكي گريز حافظ عاشق است. نگاه تقابلي مقابل مضمون مدرسه
اسـت.   متن است. شاعر، با همين دسـتورالعمل، بنيـان شـعر خـويش را طرّاحـي كـرده      

كند  مي با گرايش به عشق شروع پور، ابتدا طبق الگوي ذهني حافظ، شعر خويش را امين
بـرد،   مي مدرسه بيرون كند. حافظ عشق را از اما بالفاصله مضمون حافظ را دگرگون مي

آورد.  مدرسـه مـي   پـور عشـق را بـه    بيند اما امـين  زيرا در مدرسه جايي براي عشق نمي
افتخار   اي كه شاعر با رسيدن به اين متن پنهان، ابهام مصراع سوم حل و مفهوم معجزه با
شـود: كـاري كـه تمـام عاشـقان قـديم        كنـد آشـكار مـي    مصراع دوم مطـرحش مـي    در
پور عمالً انجام داده است. رابطة ديگري كـه   اند امين دادنِ آن ناتوان و عاجز بوده انجام از

هاسـت. ايـن يكسـانيِ وزن     پور و بيت حافظ وجود دارد يكسانيِ وزن آن بين شعر امين
سو سبب نزديكي لحن روايـيِ    ديگر  تن خويش تناسب دارد و ازم سو با شكل پيش  يك  از

متن خود گرديده است. استفاده از اين وزن جويباري سبب شده است نحو  شعر به پيش
پور به نحو زبان شعر حافظ نزديك شود؛ درست مثل شعر حـافظ، نهـاد    زبان شعر امين
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 »قـال   و  از قيـل «ه. كاربرد تركيـب  انتهاي گزار  آغاز جمله آمده است و فعل در  در (مسندإليه)
  دليلِ فراخوانيِ وزن است. پور، درست مثل شعر حافظ، به شعر امين در

ــه معجــز    ــاني اســت ك ــنجم، ســخن از مك ــارم و پ ــاعر در ةدر مصــراع چه آن  ش
را  . ايـن دو مصـراع خواننـده   »كوچك ةدر يك كتابخان/ راهرويي كوتاه امتداد  در«افتد:  مي اتّفاق

مصراع   دهد. با بررسي ارجاع فرامتني، مرجع ارجاعات اين دو ي ارجاع ميجهان واقع به
آن  اي كوچـك در  كند؛ راهرويي كه كتابخانه شود. شاعر به راهرويي اشاره مي مي آشكار
ادبيات فارسي دانشگاه تهران است كه محلّ   و  راهروي گروه زبان »راهرو«دارد. اين  وجود

مـدرس    كتابخانـة مرحـوم  «هـم   »كتابخانـه «بوده است.  تحصيل، تدريس و آغاز عاشقي شاعر
  )24 جمشيدي، ص (انتهاي اين راهرو قرار دارد.   است كه در »رضوي

شـود.   تـر مـي   هـاي دوگانـه پررنـگ    از مصراع ششم به بعد، ارجاع دوسـويه و داللـت  
شاعر  كند كه مي سو، خوانش خطّيِ مصراع ششم تا نهمِ شعر اين مفهوم را به ما القا  يك  از

لحظـه    دو سينا را دوباره امانت گرفته است تـا بـا معشـوق يكـي      ابن اشاراتكتاب قديمي 
، »اشـارات كتـاب قـديمي   «هايي چـون   اي و بررسي رمزگان سو، خوانشِ نشانه  ديگر  بخواند. از

روند اعجاز شـاعر را، كـه تلفيـق عشـق و      »گاهي به هم نگاهي«و نيز عبارت  »لحظه«، »امانت«
صـورت   مصـراع، بـه    كنـد. واژگـاني كـه، در ايـن چنـد      مـي  رسه است، نمايانعقل در مد

  از:  اند عبارت اند رسان روابط بينامتني ياري به معناي ضمني براي دستيابي هايي با نشانه
قيـد،   نظرِ دسـتوري، قيـد تكـرار اسـت. شـاعر، بـا آوردن ايـن         اين كلمه، از ــ»باز«
ي كه در شعر قرار است بيفتد تكرار اتّفـاقي اسـت   كند اتّفاق خواهد به خواننده اعالم مي

  خوانيم: چنين مي )»2( همزاد عاشقان جهان«اش كرده است. در  كه قبالً تجربه
 [...]سماع   تا با تو در/ كنار خودم برخيزم  خواهم از مي/ خرقه و كشكول ما؟/ ا كجاستام
 /تو هخانقاه گرم نگا در..] / [.اين صفحه خانقاه من و توست/ اين دفتر سفيد قديمي/ درآيم
ما چه  نگاه رقصِ/ [...] كنيم مي پرواز /اين دفتر سفيد بر سطرهاي آبيِ /بال  در   دو بال  ما هر

  )16  ، ص3 پور ت. (امينتوس  و  سماع من ةاين حلق !/تماشايي است
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بـار     اي صـوفيانه داشـته اسـت و ايـن     شاعر، قبالً در دفتري سفيد و قـديمي، تجربـه  
كنـد. عشـقي    صورت عاشقانه تكرار د اين تجربه را در كتاب قديميِ فلسفي بهخواه مي

شـود عشـقي مجـازي و     مطرح مي)» 3( همزاد عاشقان جهان«خوانش خطّيِ شعر  كه در
هـاي   اليـه   عشقي حقيقـي را در  مضمون شعر غنايي است اما، با بررسي روابط بينامتني،

  شتي پس از جنگي هزارساله با عقل است.آ و دنبالِ صلح بينيم كه به پنهان متن مي
ايهام دارد، زيرا براي كتابِ  »كتاب«در پيوند با كلمة  »قديمي«صفت  ــ»كتاب قديمي«

سو   ديگر  كند و از مي  داللت »كهنه«سو بر معناي   يك  است. قديمي از  آورده شده اشارات
حادث و «طالح سينا، كه كتابي فلسفي است، اص  ابن اشاراتبا معناي كتاب  پيوند در

  كند. مي ذهن متبادر را به »قديم
 »كـردن  قـرض « ) معنايي و داللت صريح (با خوانش تكمفهوم اين واژه در شعر مزبور  ــ»امانت«

را بـه بينـامتن     تـوان آن  خوانش دريافتي و داللت ضمني مـي  كتاب از كتابخانه است، اما در
ـ  الِبالجِ و رضِاأل و واتمي السلَع ةَانَما األضنَرَا عنّإ﴿داد:   قرآني ارجاع ـ لنَحمي  أن ينَبأفَ هقنَشـفَ أ ا و ـ م نها و 

حلَما اإلهنّإ انُنسوماًلُظَ انَكَ ه جفقهـا و فيلسـوفان    و عرفا الهي، امانت دربارة. )72  :حزابأل(ا 1﴾والًه
گويد مينسفي . دانند مي »عشق«را  »امانت الهي«عرفا  بيشتر اند. دست داده   بهد تفاسير متعد:  

نكردند و   كردند و قبول  كه بر جمله موجودات عرض كردند جمله ابا  امانتآن  ،اي درويش
اگر آدمي بدانستي كه عشق كار قسمت است و بالي  .است عشقكرد آن امانت   آدمي قبول

  )299  (ص .نكردي  هرگز قبول ،عظيم
هاي پيشينِ  ور جانشيني و با توجه به مصراعدر مح »امانت« ةدوسوي ةپور، با آوردن واژ امين
 ةذهن خوانند »امانت« ةكند. نشان مي  را در ذهنِ خواننده متبادر »عشق«ضمني،  طور شعر، به

نامِ من ديوانه  كار به ةآسمان بار امانت نتوانست كشيد/ قرع«كند:  را متوجه بيتي ازحافظ مي  جستجوگر

                                                      
ـ     ها و زمين و كوه ما اين امانت را بر آسمان. 1 آن  بـاز زدنـد و از   ل آن سـر هـا عرضـه داشـتيم، از تحم

 .كار و نادان بودكه او ستم ،امانت بر دوش گرفت  ترسيدند. انسان آن
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ديگر   سويي  بينامتني با شعر حافظ و از ةرابط  سو در  يك  . اين واژه از)131  (حافظ، ص» زدند
  ها در ذهن شاعر شكل گرفته است. اي فرامتني با جهان واقعي كتابخانه رابطه  در

عنـوان    سيناست با  اين كلمه ايهام دارد: معناي نخست آن نام كتابي از ابن ــ»اشارات«
ومِ آن اشــارات چشــميِ معنــاي د؛ منطــق و موضــوع فلســفه  در التّنبيهــات  و  اإلشــارات

معنـاي    ترين واژة متن است. در محوري »امانت« است. »نظربازي«معشوق يا همان   و  عاشق
سـويي،    عشـق مشـهود اسـت. از     و  ظاهري و باطني آن، نـوعي اجتمـاع نقيضـين عقـل    

معنـاي ضـمني     ديگـر در   سـويي   را در خود دارد و از »عشق«، (نظربازي)معناي ظاهري   در
ادامـة نـام كتـاب      در »تنبيهـات «كنـد. واژة   مي ذهن متبادر را به »عقل« سينا)  (كتاب فلسفي ابن

دارد.  خـود پنهـان   نوعي پيشگويي انتهاي شعر را در تناسب دارد و به »مدرسه«سينا با   ابن
شـود.   مي مؤاخذه و تنبيه »هاي هيس انگشت«نهايت، با   ، دراشاراتخواندن كتاب  شاعر، با

فرهنـگ   اسـت. اشـارت، در   »اشـارت «جمـع   »اشارات«ذكر شد، مفهومي كه  افزون بر دو
. با اين مفهـوم،  )190 (خرّمشاهي، ص» بردن به معاني باريك نهاني يعني خواندن راز و پي«عرفاني، 

  شود.  پيوندي عرفاني ايجاد مي »امانت«و  »اشارات«بين 
 فرهنگ فارسيدر است، اما  »دم«و  »آن«معني  اين واژه در كاربرد عمومي به ــ»لحظه«

ــين  ــل معـ ــه(ذيـ ــه ) لحظـ ــلي و ريشـ ــاي اصـ ــك«ايِ آن  معنـ ــم   يـ ــه   چشـ ــم بـ و  »زدن هـ
  است.  ذكر شده »نگريستن  بار يك  چشم  ةگوش  به«

هاي عاشقانه  به مفهوم نظربازي و نگاه توجه پور، با در مصراع ششم تا نهم شعر امين
شـعري   ، ذهن خواننده بهدارد وجود »لحظـه «و  »اشارات«هاي ضمني واژگان  كه در داللت

ت    مي رهنمون (سايه)از هوشنگ ابتهاج  شود. اين شعرِ سايه دومين متن پنهـان و بينامتنيـ
  پور است: حتميِ قسمت نخستين شعر امين

 توسـت  و نشود فـاش كسـي آنچـه ميـان مـن     
 گـويم  گوش كن بـا لـب خـاموش سـخن مـي     

 روزگــاري شــد و كــس مــرد ره عشــق نديــد

 توســت و رســان مــن تــا اشــارات نظــر نامــه
 توسـت  و پاسخم گو به نگاهي كـه زبـان مـن   
ــا چشــم جهــاني نگــران مــن   توســت و حالي
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ــ  ــوت راز دل م ــه در خل ــيد گرچ ــس نرس ا ك
ــن ــ  اي ــه قص ــ  ةهم ــردوس و تمنّ ــتف اي بهش

ــه ديباچــ     ــد ب ــو ننگارن ــا گ ــش م ــل ةنق عق
ــايه ــكدآز !س ــه  ةتش ــروغ م ــت ف ــر و ماس مه

  

توســت و عشــق نهــان مــن ةجــا زمزمــ همــه
 و توسـت  خيـالي ز جهـان مـن   وگـويي و   گفت

 توسـت  و عشق اسـت نشـان مـن    ةهركجا نام
و توسـت  وه از اين آتش روشن كه بـه جـان مـن   

  

  )45 (ابتهاج، ص
داليلي   هرچند مضمون نظربازي و غمازيِ نگاه در شعر فارسي نمود بسياري دارد، به

را  تـوان آن  هـايي هسـت كـه مـي     ادامه خواهيم گفـت، در شـعر ابتهـاج، ويژگـي     كه در
  كرد. پور قلمداد متن به شعر امين ترين پيش نزديك

دو   است و راويِ هر »)تو«و » من(«روايي و داراي دو شخصيت اصلي  دو شعر  متن هر
دو شـاعر در شـعر خـويش      اسـت. هـر   (مـن) هاي اصـلي شـعر    شعر يكي از شخصيت

وار  تهـاج، حـافظ  خوانـد و اب  گر مي پور خود و معشوقش را معجزه امين كنند. مي »مفاخره«
مهر را از آتـش روشـن     و  ، فروغ مهداند) اي از آتش نهفتة درون خويش مي (كه خورشيد را شعله

  داند. آتشكدة جان خود و محبوب مي
پور به ماتريس شعر ابتهاج هم، مانند نگاه به شـعر حـافظ، تقـابلي اسـت.      نگاه امين

شناسـد و   رسـميت نمـي   كنـار عشـق بـه     ابتهاج، درست مثل حافظ، حضـور عقـل را در  
. او )عقـل  ةنقش مـا گـو ننگارنـد بـه ديباچـ     (آن ثبت كنند  ةدهد نامش را در ديباچ نمي اجازه

رويِ  »كتـاب قـديمي عقـل   «پـور بـه    است، اما امين »دفتر عشق«خواهان ثبت نام خويش در 
 كنـد.  مـي  هم همراه  عشق را با  و  امانت گرفته است. او عقل را به خوش نشان داده و آن

شـود.   مي پور راز عاشق فاش شود، اما در شعر امين نمي شعر ابتهاج فاش راز عاشقي در
شعرِ  دواَند، اما در رسيدن عشقِ آن سرانجام پي به  در گر) (نگران و نظارهشعر ابتهاج، همه  در

كننـد. وجـود واژة خـاص     مي از عشق منع »هاي هـيس  انگشت«گران با  را نظاره پور او امين
روابط بينامتني  1 دارد. جدول دو شعر از وجود پيوندي بينامتني حكايت  هر در »تاشارا«

  دهد. مي  پور را نشان و تشابهات و تضادهاي شعر ابتهاج و امين
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  پور ـ روابط بينامتني و تشابهات و تضادهاي شعر ابتهاج و امين1جدول 

  پور شعر امين شعر ابتهاج

  هاي اصلي روايت) (شخصيتتو   و  نم  هاي اصلي روايت) (شخصيتتو   و  من

  راوي قصه (شاعر)من   راوي قصه (شاعر)من 
 ةگو ننگارند به ديباچ (عشّاق را) نقش ما

  (مخالفت با عقل) عقل
. برديم (نماد عقل)ما عشق را به مدرسه 
  با عقل)  (همراهي

  سينا؛ نماد عقل)  ابن اشارات(اين كتاب قديمي را   عقل ةديباچ

/ كس مرد ره عشق نديد روزگاري شد و
به  (اشاره چشم جهاني نگران من و توستحاليا 

 فرد در روزگار خويش) كاري منحصربه
  . اعجاز ما همين است

  دو لحظه بخوانيم. را/ يكي اشاراتيعني همين كتاب   توست  و  رسان من نظر نامه اشاراتتا 

  كرديم. صدا مطالعه مي ما بي  گويم گوش كن با لب خاموش سخن مي
  گاهي به هم نگاهي ...   پاسخم گو به نگاهي

 /توست  و  چشم جهاني نگران منحاليا 

  توست  و  عشق نهان من ةجا زمزم همه
طرف   هر  ما را/ از»/ هيس!«هاي  انگشت

  گرفتند.  نشانه

  
، بـا معنـايي ايهـامي،    »مطالعـه « ةواژپـور، كـاربرد    در مصراع دهم تا هفدهمِ شعر امين

شـود. معنـاي سـطحي واژة     مي ي و زيرساخت كالم را موجباستحكام ارتباطات سطح
ا  )مطالعـه ، ذيـل  فرهنـگ فارسـي  (اسـت   »خوانـدن  كتـاب «و  »چيزي  در  نگريستن دقّت به«مزبور  امـ ،

 »دهـد  طـرف حـق تعـالي عارفـان را دسـت       توفيقاتي كه از«اصطالح تصوف عبارت است از:   در
معنـاي ضـمني و عرفـاني      و در »انـدن خو كتـاب «معنـاي سـطحي بـا      در »مطالعه«. جا) (همان

ه، ماننـد نخـي      كنـد.  مـي  ارتباط ايجـاد  »لحظه«و  »اشارات«، »امانت«كلمات  با معـاني ثانويـ
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مضـموني كـه خواننـده در خـوانش خطّـي       دهد. هم پيوند مي  نامرئي، اين واژگان را به
هـم اسـت     هگاهشان ب هاي گاه معشوق در كتابخانه و نگاه  و  كند مطالعة عاشق مي دريافت

 (اشـاره) دارد كـه بـا انگشـت هـيس       پـي   گران و اهـالي كتابخانـه را در   كه اعتراض نظاره
داراي  »هـاي هـيس   انگشـت «در اين قسمت شعر، تركيـب   كنند. مي ها اعتراض رابطة آن به

قسـمت   ايِ ايـن  هايي ضمني است كه نياز به بررسي بيشتر دارد. هيپوگرام كليشـه  داللت
شـود و   مي ها نصب ها و بيمارستان وف است كه معموالً در كتابخانهشعر تابلويي معر از

  مضمونِ آن رعايت سكوت است.

       

شده است. ماتريس و  »هاي اشاره انگشت«محور جانشيني، جايگزين   ، در»هاي هيس انگشت«
آوردن تركيب   عقال با عشّاق است. شاعر، با ةشعر مقابل  قسمت از  الگوي مضمونيِ اين

معناي كتاب فلسفه و   (در »اشارات« ، بين اين نشانه با كلمةهاي اشاره) (انگشت »هاي هيس انگشت«
توان،  است و مي  مصراع هشتمِ شعر تناسب و هماهنگي ايجاد كرده  در منطق از ابن سينا)

را همان فالسفه و عقال دانست كه با عشق  »هاي هيس انگشت«معناي تفسيري، صاحبان   در
كنند. همين مضمون قابل تعميم به  مي  اي عاشقانه، با آن مقابله ديدن رابطه  اند و، با مخالف

  موقعيت اجتماعي و محيطي شاعر نيز هست.
كنـد.   مي بيان شعر تغيير ةقسمت پاياني شعر، يعني مصراع هجدهم تا بيستم، نحو در

مخاطـب   شـود؛ معشـوق   شعر از حالت روايي و بيـان اتّفاقـات و تصـاوير خـارج مـي     
چـرخشِ   شـود. ايـن   د و علّت برخورد ناظران با شاعر و معشوق او بيان مي گير مي قرار
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بنـديِ   پايـان  )32 شميسـا، ص  (ناگهاني و تغيير مخاطـب و اسـتفاده از صـنعت التفـات     
  شود. مي را موجب مناسب شعر
شود اين اسـت كـه انگـار     خوانش خطّي از قسمت پاياني شعر برداشت مي آنچه در

انـد.   هـم زده   متعـارف، سـكوت كتابخانـه را بـه      ، با رفتاري غيـر و معشوقش)(شاعر دو    آن
گيري اين قسمت از متن شده است، ماننـد قسـمت    اي، كه سبب شكل هيپوگرامي كليشه

ها، تابلويي با اين  هاست. معموالً، در كتابخانه قبلي شعر، يك تابلوي ديواري در كتابخانه
. كتابخانه نماد عقل است و سكوت قـانون  »يت كنيدلطفاً سكوت را رعا«شود:  متن نصب مي

انديشي قـانون   ديگر، و در معنايي تلويحي، سكوت و مصلحت  عبارت هاست. به كتابخانه
 »سكوت«و  »غوغا«و تضاد بين  (بينايي) »ها چشم«و  (صدا) »غوغا«عقالست. حساميزيِ   و  عقل

غوغا  ةسازد. شاعر عشق را ماي يصورت تصويري، نمايان م عشق را، به و تضاد ميان عقل
كرده و موجـب   كند. شاعرِ عاشق قانون عقل را نقض و عقل را عامل سكوت معرّفي مي

اعتراض عقال شده است. مضـمون و مـتن پنهـان ايـن قسـمت از شـعر بيتـي ديگـر از         
اي عشق، همه بهانه از توست/ من خامشـم  «سازد:  را در كاوش بينامتني ذهن آشكار مي ابتهاج

  .»ين ترانه از توستا
شود  مي گفته شد، دانسته)» 3(  جهان عاشقان همزاد«با توجه به تفاسيري كه از شعر 

دو   معنابن و محور اصلي دارد كه همة عناصر اصليِ شعر گرد آن كه كلّيت شعر دو
دارد كه  كلماتي وجود است. در شعر، مجموعه »عشق«اند. معنابن بند اول شعر  حركت  در

دهند.  مي اند و نظام توصيفيِ نيمي از مضمون شعر را شكل حور عشق پديد آمدهحول م
  نمايش داد. 1توان مطابق شكل شمارة  كلمات را مي اين مجموعه
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  همراه نظام توصيفي به )»3(  همزاد عاشقان جهان«ـ معنابن اول شعر 1 شكل

دومين معنـابن شـعر    ستيز تفكّر سنّتي شعر كهن و برخورد تقابلي با آن ديدگاه عشق
دهد.  مي وار قرار را در مركزيت عناصري منظومه »عقـل «يعني )» 3همزاد عاشقان جهان («

  دهد. اين معنابن شعر را نشان مي 2 شكل شمارة

  
  همراه نظام توصيفي به )»3(  همزاد عاشقان جهان«ـ معنابن دوم شعر 2 شكل
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همزاد عاشقان «هاي موجود در شعر  پوگرامها و منظومة توصيفي و هي با توجه به معنابن
نمـاد   مثابـة دو  هـاي ذهنـي حـافظ و ابتهـاج، بـه      دگرگـوني مـاتريس   ، شاعر، با)»3(  جهان

خـوبي   اسـت. او بـه   هم همراه كرده عشق را با و حال، عقل و گراي گذشته شاعران سنّت از
  است.  نجام دادهوار ا وجود منكران عشق، كاري معجزه كار برآمده و، با عهدة اين  از

  ـ نتيجه12
ا       به پور امين سرودة قيصر)» 3(  همزاد عاشقان جهان«شعر  ظـاهر بسـيار سـاده اسـت، امـ

ها نيازمنـد بررسـي و تحليـل     هاي خاص خود را دارد. بازنمايي اين پيچيدگي پيچيدگي
حـالِ گفتگـو     هاي زيـرين شـعر در   هاي پنهاني كه در اليه مقاله، متن اين علمي است. در

 شـعر  بينامتنيت ژنت و ريفاتر، بررسي و محرز شد كه اين ةقواعد نظري اساسِ  بودند، بر
  بيشتر حاصل جهان بينامتني است.

اسـتوار   »عشق  و  تقابل عقل«روند بررسي شعر اثبات شد كانون فكري شعر مزبور بر   در
يابـد كـه شـاعر     نخسـت، خواننـده در خـوانش خطّـيِ شـعر چنـين درمـي        است. شده
را  گويـد. او ايـن رابطـه    سـخن مـي   (دانشگاه)اي عاشقانه در مدرسه  گيريِ رابطه شكل از
نامد. شاعر كتـابي از كتابخانـه امانـت گرفتـه اسـت و بـا معشـوقِ خـويش          مي »معجـزه «
خورد، اما  حينِ مرور كتاب، گاهي نگاهشان در هم گره مي  اند. در خواندنِ آن مشغول به
را  انـد و مفهـوم عشـق    حـالِ مطالعـه    در »عاقالنـه «وند كه ش مي مخالفت كساني مواجه با
كنند. شاعر و معشوقش بـه شكسـتن سـكوت كتابخانـه و ايجـاد       نمي دانشگاه درك در

 شوند. در اين خوانش سطحي و خطّـي، ابهامـات شـعر    مي مزاحمت براي ديگران متّهم
  كند. يها راهنمايي م متن سوي پيش را براي كشف متن پنهان شعر به خواننده

هـاي موجـود در مـتن شـعر      هـا و رمزگـان   هايي كه بـا نشـانه   ارجاعات و هيپوگرام
ديگـر   را بـا )» 3(  همـزاد عاشـقان جهـان   «دارند حتميت روابط ضمني متن شعر  حضور
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شـد   رساند. اولين هيپوگرامي كه در خوانش تفسيريِ اين شعر آشـكار  اثبات مي  متون به
 ـ  يك/ دلم گرفتقال مدرسه حالي   و  از قيل«بيت حـافظ اسـت.   »ي كـنم چند نيز خدمت معشوق و م 

ريـزي   پـور را پـي   عشق، بنيان اصلي شعر امين  و  ماتريس شعريِ حافظ، يعني تقابل عقل
ماية سـرودن شـعرِ خـويش     عشق را دست  و  است. شاعر مضمون رايج تقابل عقل كرده

يست بلكه كامالً مخالف آن تنها با شعرِ حافظ همسو ن است، اما با ديدگاهي كه نه ساخته
 و سـومين هيپـوگرام   »هاي هيس انگشت«تصوير تابلوي بيمارستانيِ  است. دومين هيپوگرام

هاست. اين دو تابلو ديدگاه صـاحبان عقـل و    كتابخانه »لطفاً سكوت را رعايت كنيـد «تابلوي 
ديـدنِ   شود كـه عقـال تـابِ    مخالفان عشق است. در شعر، اين مفهوم به مخاطب القا مي

كننـد. واژگـان ايهـاميِ     را ندارند و كمترين رابطة عاشقانه را وادار به سـكوت مـي   عشق
دوسويگيِ كلّيِ شعر را سازماندهي كرده است. همين  »مطالعه«و  »لحظه«، »امانت«، »اشارات«

مطلعِ  سمت غزل معروف هوشنگ ابتهاج با مثابة خوانندگان اين شعر، به ما را، به واژگان
كشـاند. بـا ايـن     مي »توست  و  رسان من تا اشارات نظر نامه/ توست  و  ود فاش كسي آنچه ميان مننش«

)» 3(  همـزاد عاشـقان جهـان   «بينامتنيت حتمي و قاطع، بخش ديگري از متن پنهان شعر 
  شود. مي آشكار
، دو معنابن اصلي در شعر حضور دارند كه همـة   بودن شعر   قطبي  دليلِ تقابلي و دو به
 معنـابن   اند. اين دو كرده اي دورِ اين دو معنابن تجمع صر اصليِ شعر همچون منظومهعنا

گرديـد. عناصـرِ    ايِ ايـن شـعر آشـكار    است كه در تحليل بينامتني و نشـانه  »عشق  و  عقل«
ع كـرده   »عشـق «توصيفيِ اول، كه گرد معنابن  ةمنظوم اعجـاز «انـد از:   انـد، عبـارت   تجمـ« ،

 ة؛ عناصـر منظومـ  »گـاهي نگـاهي  «و  »هـا  غوغـاي چشـم  «، (نظربازي) »اشارات«، »لحظه«، »امانت«
و  »رعايت سـكوت «، سينا)  (كتاب ابن »اشارات«، »كتاب قديمي«، »كتابخانه«، »مدرسه«توصيفيِ دوم 

همـراه معشـوقِ خـويش     اسـت. شـاعر بـه    »عقل«ها  است كه معنابن آن »هاي هيس انگشت«
اي از همراهـي و همـاهنگي عقـل و     ده است و نمونهعشق خاتمه دا و جدال بين عقل  به
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انـد، نمايـان    عمر با عشق مخالفـت ورزيـده   مقابل چشمان اجتماعي كه يك  را، در عشق
 ستيز عقالي سنّتي است. حاكم بر شعر انتقاد از ديدگاه عشق ةاست. انديش ساخته

لي و غنايي اي تغزّ مايه پور حكايت از درون اگرچه خوانش ظاهري و خطّيِ شعر امين
پـور   شـود امـين   دارد، با دستيابي به ماتريس كلّـي و مضـامين ضـمنيِ شـعر معلـوم مـي      

وار بـا حقيقـت عقـل     مثابة امانت الهـي معجـزه   عشق مجازي را از زمين بركنده و به اين
را  است، زيرا تنها عشق حقيقي است كه ياراي همراهي بـا عقـل حقيقـي    همراه ساخته

شعر، با طنزي لطيف، از همة عقـالي متظـاهر كـه تـاب نگـاهي       انتهاي  دارد. شاعر، در
ــ  ها متباين است نظرِ آن  كه از عشق را ــ و را ندارند انتقاد كرده و همراهي عقل عاشقانه

  ممكن ساخته است.
، )»3(  همزاد عاشقان جهان«با توجه به كارآمديِ نظرية تلفيقيِ ژنت و ريفاتر در شعر 

كـار    جهت تحليل ديگر اشـعار معاصـر بـه    مثابة الگويي در تواند به فرايند اين تحليل مي
  شود. گرفته

  منابع
  .1376، ترجمة محمدمهدي فوالدوند، دفتر مطالعات تاريخ و فرهنگ اسالمي، تهران قرآن كريم

  .1385 تهران، ويراست دوم، مركزنشر پيام يزدانجو،  ة، ترجمنامتنيتبي، آلن، گراهام
  .1332، كارنامه، تهران مشق سياه(سايه)،  ابتهاج، اميرهوشنگ

  .1385، نشر مركز، چاپ دوازدهم، تهران ساختار و تأويل متناحمدي، بابك، 
، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، آگه، مفاهيم بنيادي نظرية فرهنگي ادگار، اندرو و پيتر سجويك،

  .1387 تهران
  .1390، مرواريد، تهران پور جهان: قيصر امينيادمان همزاد عاشقان اشراقي، زيبا و ديگران، 

  .1380)، افق، چاپ سوم، تهران 71-64شعرهاي  (گزيدههاي ناگهان  آينه)، قيصر، 1پور ( امين
  .1386مرواريد، چاپ دوم، تهران  )،85-80(از شعرهاي  زبان عشق  دستور)، 2( ــــــ
  .1380، مرواريد، تهران گلها همه آفتابگردانند)، 3( ــــــ
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مـرز   اي«(كاربسـت نظريـة مايكـل ريفـاتر بـر شـعر       » شناسي شعر نشانه«افتخاري،  بهزاد و طيبه بركت،
، 1389، زمسـتان  4 دورة اول، ش ،هـاي زبـان و ادبيـات تطبيقـي     پـژوهش ، فروغ فرّخـزاد) » پرگهر
  .130-109 ص

  .1388  يد)، نيلوفر، چاپ دوم، تهران(جستارهايي در نظريه و نقد ادبي جد نقد ادبي و دموكراسيپاينده، حسين، 
  .27- 24  ، ص1386  ، آذر7  ش ،دانايي ةسپيد، »پور گفتگو با زيبا اشراقي همسر قيصر امين«جمشيدي، مريم، 

، »هاي ادبي معطوف به خواننده در قرن بيستم سير نظريه«جواري، محمدحسين و احد حميدي كندول، 
  .176-143  ص، 1386، پاييز 3 ، دورة دوم، شپژوهي ادب

، با مقابله از نسخة قاسم غني و محمد قزويني، گنجينه، چاپ ديوان حافظالدين محمد،  حافظ، شمس
  .1377ششم، تهران 

(شرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليـدي و ابيـات دشـوار حـافظ)، شـركت       نامه حافظخرّمشاهي، بهاءالدين، 
  .1378  فرهنگي، چاپ چهارم، تهران انتشارات علمي و 
ــات معاصــر ايــرانروزبــه، محمدرضــا،  نامــة دانشــگاهي)، روزگــار، چــاپ چهــارم،  درس   (شعرـــ ادبي

  .1388  تهران
  .1396(دربارة حافظ)، سخن، تهران  اين كيمياي هستي)، محمدرضا، 1شفيعي كدكني (

  .1396، آگه، چاپ هفدهم، تهران موسيقي شعر)، 2( ــــــ
  .1383ميترا، ويراست سوم، تهران  ،نگاهي تازه به بديعشميسا، سيروس، 

نقي منزوي و  اهتمام علي ، به1 ، جالقضات هاي عين نامه مجموعهالقضات همداني، عبداهللا بن محمد،  عين
  .1362 جم، اساطير، تهران نظارت و اصالح حسين خديو  عفيف عسيران، با

  .1375، محمد معين، اميركبير، چاپ نهم، تهران فرهنگ فارسي
، »پـور  سـرودة قيصـر امـين   “ الفبـاي درد ”شناسي شـعر   نشانه«پور،  سهيال و محمدكاظم يوسففرهنگي، 
  .166-143 ، ص1389، پاييز و زمستان 21  ، سال يازدهم، شنامة زبان و ادبيات فارسي كاوش

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ،)قرآنشناسي و تفسير  (نشانه بيولوژي نص عليرضا،، نيا قائمي
  .1389 تهران يشة اسالمي،اند

مهران مهاجر و محمد نبوي، آگه، چاپ  ة، ترجمهاي ادبي معاصر نظريه ةدانشناممكاريك، ايرنا ريما، 
  .1385دوم، تهران 

ادبيات و  ةدانشكد ةنشري، »با اشعار احمد مطر قرآنروابط بينامتني «ميرزايي، فرامرز و ماشاءاهللا واحدي، 
  .322-299  ، ص1388، بهار 25 ، شهيد باهنر كرماندانشگاه ش علوم انساني

علـوم   مـة نا پـژوهش ، »با رويكرد بينامتني مثنويمتني در  مطالعة ارجاعات درون«بهمن،  )،1( مطلق  نامور
  .442-429 ، ص1386، تابستان 54 ش ،بهشتي)  (دانشگاه شهيد انساني
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  .1395ن، تهران (از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم)، سخ بينامتنيت)، 2( ــــــ
  .1394سخن، تهران ، ها و كاربردها) (نظريه درآمدي بر بينامتنيت)، 3( ــــــ
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  .1365، تهران طهوري ةكتابخان فرانسوي ماريژان موله،

، فـروردين و ارديبهشـت   10  ، ششـعر پور،  ، ترجمة پريسا بختياري»زاعيانت ةشعر و انديش«والري، پل، 
 .54-50  ، ص1373

  
 
 


