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 چکیده

وانش متبوای  را ا  شوعر کند، دو نووع خوریفاتر در نظریاتی که در باب خوانش نوع ادبی شعر ارائه می

کنشانه. مراد او ا  خوانش دریافتی، خوانشی است که در داند: خوانش دریافتی و خوانش پسممک  می
کنشانه، خوانشی گیرد و خوانش پسهای رایج  بانی مورد توجه قرار میآن معنای اولیه ا  منشور دلالت

تور مبوادر  های معنایی عمیقدهی ذهنی تداعیکند که به ساماناست که خواننده در آن مجال پیدا می

کنشوانه، کشو  شوود و خووانش پوسور د. در واقع خوانش دریافتی، به دریافت اولیه معنا منتهی می
آورد. مقاله حاضر با انتخاب یکی ا  مشهورتری  ساختی مت  را به ارمغان میهای پوشیده و ژرفدلالت

لوار، شاعر فرانسوی قرن بیستم، در نظر دارد ا، سروده پل « ادیآ»ان، یعنی شعر اشعار ادبیا  معاصر جه

؛ با کاربسوت خووانش شود، ارائه کند؛ ثانیاًکنشانه شعر نامیده میتبیینی مبسوط ا  آنچه خوانش پس اولاً

شعر او را مورد بررسی قرار داده و با تکیه  پذیریتأویلهای پل آلوار، قابلیت« آ ادی»کنشانه به شعر پس
ای، خوانشی بدیع و خلاق ا  ایو  شوعر ارائوه کنود. در خووانش ر مفاهیمی نظیر نظام مرکزمدار نشانهب

پوذیرد، کشو  های توصیفی ای  شعر صور  میها و منظومهکنشانه که ا  نظرگاه بررسی انباشتپس
. خووانش شوودپوذیرتر مویامکان« آ ادی»های موجود در شعر ای و شمایلی نشانهوجوه نمادی ، نمایه

تواری  »، «گذشته مشترک»های ای  شعر نظیر مایهمؤید ای  مطلب است که ب « آ ادی»کنشانه شعر پس

های دیگر ای  شعر، رفته رفته آشوکاربودن طبیعوی و همچون بسیاری ا  دال« طبیعت آشنا»و « مشترک

توان گفت پل آلوار بورای می اند.معمول خود را رها کرده و به هیئت نمادهای گسترده و را ناک درآمده

ای که در سودای درک و ها مدد جسته و خوانندهبرساخت  و انتقال معانی که درنظرداشته، ا  نظام نشانه

ها و منظومه توصویفی ایو  شوعر تری ا  شعر اوست، راهی جز رمزگشایی ا  سلسله انباشتفهم عمیق

 .ندارد
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 مقدمه

-هوا و علاموتها، رمزینوهای نظیر  بانهای نشانهشناسی، دانش مطالعه و واکاوی نظامنشانه

ها و رمزگوان های نشوانهشناختی، امکانا  و مزیتهای نشانه(. تحلیل08: 0831هاست )گیرو، 

شناسوی، ، نشانهروا ایو دهود. د توجه جودی قورار میرا در تحقق کارکردهای معنایی مت  مور

ها یوا در فراینود دلالوت شورکت تولید و تفسیر نشانه»مند تمام عواملی است که در مطالعه نظام

هووا در حقیقووت سووویع مطالعووا  ادبووی را ا  (. مطالعووه نشووانه823: 0831)مکاریوو ، « دارنوود

کنود بط موجود بی  اجزای مت  معطوف میهای معمول و رایج معنای مت  به مطالعه روابررسی

تا ا  طریق کش  و تحلیل ای  روابط، سوا وکارهای پیچیوده معناسوا ی موت  را آشوکار کنود. 

شناسی متون ادبی بیش ا  هر چیز در جستجوی کش  و تبیی  فرایندهایی اسوت نشانه روا ای 

(. 3: 0832بخشد )احمدی، می« معنایی دیگر»که به هر تصویر یا توصی  ادبی، قابلیت ساخت  

 تابودیبرمابزار محاکا ، یعنی با نمایی واقعیت، روی  مثابهبهشناسی ا  تلقی هنر در واقع نشانه

پوردا د تر در موت  میتر و عمیوقها بوه جسوتجوی معوانی دیریواببور نقوش نشوانه تأکیدو با 

 (.31: 0131)لفکوویتس، 

کوه در نسوبت  است یانشانههای ای ا  نظامبکهکریستوا بر ای  عقیده است که مت  ادبی، ش

(. ا  ای  منظر،  بوان ادبوی هموواره 30: 0133گیرد )کریستوا، های دلالتگر قرار میبا سایر کنش

شوود )کریسوتوا، پایان رمزگوان تبودیل مویکاربرد  ایشی، نامحدود و بی فردمنحصربه یمأوابه 

هوای دهود و افقن را پیش روی خواننده قرار میای ا  رمزگا(. هر مت  ادبی سلسله003: 0131

گشاید. در واقع تلاش او برای کش  و فهوم معنوا ا  رهگوذر ای ا  دلالت را به روی او میتا ه

ریفاتر بر ایو  نکتوه  همچنان کهافتد. ای اتفاق میهای نشانهتکاپوی ذه  او در بستری ا  کنش

و بینوامت  را  لیوتأوای ظری  و نهان میوان موت ، هاو تنها کسی است که رابطه»ور د می تأکید

شناختی ا  ی  نشانه به نشانه دیگر تنهوا در ذهو  او شوکل آورد. در واقع انتقال نشانهپدید می

 (.  031: 0138)ریفاتر، « گیردمی
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( 0: 0131)ریفواتر، « پدیدۀ ادبی، دیالکتیکی میان مت  و خواننده اسوت»شناسان ا  نظر نشانه

ای ا  راه فهوم مناسوبا  نشوانه« های معناییواحد»ها یا ا  دال ای استمجموعهخود و مت  که 

 (.  41: 0131شود )کریستوا، تبدیل می« های معناییموضوع»ای ا  به مجموعه

شناختی که در باب تحلیل شوعر صوور  پذیرفتوه اسوت، بوه دو بسیاری ا  مطالعا  نشانه

کنشانه. مراد ا  خوانش دریوافتی، دریافتی و خوانش پس اند: خوانشخوانش متبای  اشاره کرده

گیورد های رایج  بانی مورد توجه قرار مویخوانشی است که در آن معنای اولیه ا  منشور دلالت

دهوی کنود کوه بوه سوامانکنشانه خوانشی است که خواننده در آن مجال پیدا میو خوانش پس

ادر  ور د. در واقع خوانش دریافتی، به دریافت تر مبهای معنایی و مفهومی عمیقذهنی تداعی

ساختی موت  را های پوشیده و ژرفکنشانه کش  دلالتشود و خوانش پساولیه معنا منتهی می

 آورد.  به ارمغان می

« آ ادی»ای در شوعر مقاله حاضر در نظر دارد با عنایت به فرضیه مرکزمدار بودن نظام نشانه

شوعر او را ا  آن  پوذیریتأویلهوای کنشانه به شعر او، قابلیتپس پل آلوار، با کاربست خوانش

 منظر مورد بررسی قرار داده و خوانشی بدیع و خلاق ا  ای  شعر ارائه کند. 

 «آزادی»پل آلوار، شاعر 

قورن بیسوتم بوه شاعران سورئالیست و مبوار  فرانسووی  ( در جرگه0314-0142پل آلوار )

 و همچون جوانوران انتشار آثاری ران نهضت سوررئالیسم است و باگذارود. او ا  پایهشمار می

 درد پایتخوت خصوو بهو  (0120) اهوایرؤ نتوایج و  نودگی نیا های(، 0121) آدمیزادگانشان

سووهم چشوومگیری در « سوووپو»و « بروتووون»، «رنووه شووار»در کنووار شوواعرانی همچووون  (0123)

 دارد. های ادبی قرن بیستمهای جنبشها و نوآورینوجویی

اشوغال فرانسوه جنو  جهوانی دوم و  ، در بحبوحه0110الوار در سال  لرا پ «آ ادی» قطعه

به گفته خود او، طرح اولیه ای  شعر ا  قبل در اشعار او وجود سروده است.  نا ی توسط آلمان

بوده است. او اول بار ای  شعر را در تجلیول نوام یو   ن « تنها ی  فکر»داشته و نام اصلی آن 

آورده اسوت. الووار در دوره در انتهای شوعر، نوام آن  ن را « آ ادی»نگاشته بوده و به جای نام 
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-رسد که باید نام آن  ن را با ی  آرمان شکوهمندتر و ضوروریها به ای  نتیجه میاشغال نا ی

 ها جایگزی  کند. ای  شعر که اولوی  قطعوه ا  مجموعوهتر، یعنی رهایی فرانسه ا  اشغال آلمان

است، بلادرن  به نمواد مکتووب امیود و پایوداری در  (0112)شعر و حقیقتپنهانی منتشر شده 

 وسویلهبههوای آن گردد. موت  ایو  شوعر و ترجموهخورده، تبدیل میشده و  خمفرانسه اشغال

هواپیماهوای  0112شوود و در سوال چتربا ان نهضت مقاومت فرانسه در تمام اروپا تو یوع موی

را در صودها هوزار نسوخه در جوای جوای خواک  یادماندنیبهگلستان ای  شعر نیروی هوایی ان

مانیفست نهضوت مقاوموت فرانسوه  عنوانبهای  شعر  پسا آن. زندیریفروماشغال شده فرانسه 

هوای سوینما، تئواتر، نقاشوی و سی ا  آن، آثار ادبی و هنری فراوانی در  مینهأمطرح شده و به ت

    شود.هنرهای تجسمی خلق می

 ای مرکزمدار معنا در نظام نشانه

(. دانوش 01: 0831)گیورو، « هاستای است که بیانگر اندیشه بان، نظامی نشانه» طورکلیبه

شناسی که خود برآمده ا  رویکردهای ساختارگرایانه در باب کارکردهوای  بوان اسوت، ا  نشانه

عر خوود نووعی ا  کوارکرد  بوان شو»تواند در تحلیل و تفسیر شعر به کار بیاید که آن روی می

هوا را توانود آنآورد که  بان رو موره نمیاست. با ای  تفاو  که  بان شعر اثرهایی را پدید می

ای  موضوع نظر سواختگرایان و صوورتگرایان (. 011: 0111)ریفاتر، « د بیاوردمداوم پدی طوربه

ای برای تحلیول های تا هی راهها را به جستجونظیر روم  یاکوبس  را به خوبی جلب کرد و آن

به خوبی دریافتند که شاعرانه بودن ی  مت  بیش ا  هر چیوز حاصول  هاآن بان شعر واداشت. 

« کنوودشوناختی پیودا می بوان در آن کوارکردی  یبایی»هاسوت کوه اسوتفاده ا  نظوامی ا  نشوانه

گر و در درون ی  نظوام ها در ارتباط با یکدی(. ا  آن پس، همنشینی نشانه33: 0831)مکاری ، 

های ساختگرایی مطرح شد. بوه گرفته ا  اجزای همپیوند به صور  یکی ا  مبناهای نظریهشکل

شناسوی بوه سوایر رویکردهوای مطالعوا  مندی ا  ابزارهای تحلیلی نشانهبهره ای  ترتیب دامنه

و فراینودهایی کوه ها مثال چگونگی دلالت نشوانه عنوانبههنری و فرهنگی هم تسرّی پیدا کرد؛ 

، در چوارچوب مطالعوا  شوودیموها نشانه برای تولید و یا با تولید معنا بوه کارگرفتوه آن طی
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اجتموواعی در چووارچوب -هووای فرهنگوویها در بافتشووناختی و چرایووی دلالووت نشووانه بان

ها هری  به نوبه خود بویش ا  پویش شناختی صور  پذیرفت. ای  رهیافترویکردهای جامعه

 ( صحه گذاشتند.  021: 0838)کلی، « رکردهای ارجاعی  بانکا»بر 

متنوی یو  کلیوت های همنشوینی درونها در لایوهای با قرار دادن نشانهنظام مرکزمدار نشانه

متنوی بوه کند. بدیهی اسوت کوه روابوط همنشوینی بوه صوور  درونمعنایی مشخص ایجاد می

ها را در یو  شوند. ای  سوا وکار نشوانههای دیگری که درون مت  وجود دارند، مربوط میدال

 دهد. مند و سا وار سامان میکلیت نظام

ها شناسی آنچنان که امرو  در مطالعا  فرهنگی کارکردهای تبیینی فراوان دارد، نشوانهنشانه

هوای ای ا  نظامپواره عنوانبهدهد، بلکه آنها را منف  و منزوی مورد واکاوی قرار نمی طوربهرا 

آورد که در تولید، تکمیل و با نمایی کلیت معنایی نقوش اساسوی تر به حساب میای کلاننشانه

ای در شناسی به مثابوع نظریوهنشانه»دارند. ا  همی  روست که میکی بال در مقالع خود با عنوان 

تعریو  عوامول دخیول در فراینود »شناسوی نشانه کنود کوه پایبسوت نظریوهمی تأکید« باب هنر

شناسوی  نشوانه نظریوه»( بنابرای  01: 0830)بال و نایتز، «. سا ی و تفسیر استانههمیشگی نش

رمزگوان. در راسوتای نخسوت،  تولید نشانه و نظریوه شود: نظریهبه دو راستای اصلی تقسیم می

-شناسی تمامی فراشدهای فرهنگی است که چونان فراشدهای ارتباطی مطرح میموضوع نشانه

: 0833)احمدی، «. هاستهای نشانهشناسی شناخت دلالتوم، موضوع نشانهشوند. در راستای د

02    ) 

 ها در شعرهمجواری نشانه

درک »کند. واسطه و عریان به مخاطب ارائه نمیهایش را بیهیچ شعری دریافت تمام دلالت

ر تنهوا های ی  شوعدر حالی که دریافت دلالت« معنای ی  شعر فقط به توانایی  بانی نیا  دارد

 (.34: 0833پذیر نیست. )سلدن، با عط  توجه به سا وکارهای دستوری آن امکان

چیوزی »باشد، بایود « دربارۀ چیزی»است، باید  لیتأومت  شعر ا  آن رو که همواره مستعد  

کنود. اش است که آن را به ساحت هنر نزدی  میو در واقع همی  محتوی معناشناختی« بگوید
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و تبیی   ارائه(. شاعر، ا  آنجا که شیفتع معناسا ی و ابرا  معناست، ا  طریق 802: 0838)رامی ، 

، شوعر شواید روا ایو شوود. دست به کار تولیود و یوا بوا آفرینی معنوا می« هانشانه»هنرمندانع 

انسانی در آن بدون وجود تری  ساحت هنری باشد که تجربع درک جهان و تعاملا  بیناشاخص

گوید: آنجا کوه  بوان بوه کانر می همچنان کهپذیر نیست. ای امکانی و نشانههای رمزگانواسطه

آیود کوه نظوام آید. شعر  مانی پدید میآورد، شعری به وجود نمیبا نمایی )محاکا ( روی می

 (.383: 2118شود ) کانر،  بانی آن دست به کار ایجاد الگوهایی جدید ا  دلالت می

سواختار معنوایی شوعر را توابع سوه فراینود  شناسی شعرشانهنریفاتر در رسالع مشهور خود 

دانود. ا  نظور او، ایو  سوه فراینود وجوه تموایز جایی، قلب و تحری  و آفرینش معنوا میجابه

(. بنوابرای  0-8: 0131توان بی   بان شعر و  بان غیر شعر قائل شد )ریفاتر، ایست که میعمده

های که بایود با نموایی های  بانی و واقعیتر بی  نشانه بان شعر پایبندی چندانی به ایجاد تناظ

بشوند، ندارد. در حقیقت  بان شعر به جای تلاش برای با نمایی واقعیت تموام امکانوا  نظوام 

ست کوه روا ای (. هم 210: 0131کند. )ماراندا، ای خود را صرف ایجاد واقعیتی بدیل مینشانه

گری داشوته دهنودگی و اشوار ای ا  دلوالتگری، ارجاعدر فرایند خوانش شعر، هرآنچه که مایه

 یابد.باشد، خودآگاه یا ناخودآگاه با نظامی قراردادی ا  مفاهیم ارتباط می

« پردا ینشوانه»تر دلالوت را ها ا  سطح محاکوا  کلوام بوه سوطح عوالیریفاتر انتقال نشانه

ر بررسی ای  فرایند است کوه چوه شناختی شعنقد نشانه اصولاًنامد و بر ای  عقیده است که می

های مجزا در سطحی نا ل به نظوامی یکپارچوه ای ا  دالدهد تا مجموعهقلب و تحریفی رخ می

شناسوی (. اگر به شعری ا  منظور نشانه11: 0833شوند )پاینده، ها در سطح عالی بدل میا  دال

کنود. البتوه چه جلووه میبنگریم، کل مت  شعر به صور  ی  واحد معناشناختی همبند و یکپار

آیود. ای  کلیت همان دلالتی است که ا  همنوایی و سا وارگی تمام اجزای شوعر بوه دسوت می

در سواحت محاکوا  یوا تقلیود  عمومواً« معنا»هم اشاره شد، ا  آنجایی که  قبلاًالبته همچنان که 

-ر وحود  صووریگیرد. ا  همی  روست کوه ریفواتقرار می« دلالت»آید، در تقابل با پدید می

واسطه معناسوت، مستقیم و بی ارائهمضمونی که دربرگیرنده تمام رویکردهای شاعرانه پرهیز ا  

( و ا  آنجا که دلالت شعر در محور همنشوینی صوور  2: 0131داند )ریفاتر، را عی  دلالت می
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نواگزیر نگرانوه را کنشانه یا پسگیرد، برای جستجوی ای  دلالت حاجت به نوعی خوانش پیمی

پذیرد و مؤید شاکلع مبنایی شعر و پایبست داند که پس ا  خوانش اکتشافی اولیه صور  میمی

 (.3: 0133وحد  و همبندی اجزای آن یعنی ماتریس شعر است )ریفاتر، 

 خوانش دریافتی و خوانش ثانویه

 هایمنظومووه»ای نظیوور هووا در یوو  مووت ، نمایووانگر مناسووبا  بینانشووانههمجووواری نشووانه

اند. ا  ای  رو خواننده باید در جستجوی خوانشی باشود کوه مقدموع درک و تفسویر و «توصیفی

 های توصیفی و به تبع آن دلالت مبنایی مت  بشود.  رمزگشایی منظومه

شوود و خواننوده معنوای در خوانش دریافتی، شعر ا  اولی  سطر تا واپسی  واژه خوانده می

مداقوه اسوت. درن  و بیاست که ای  خوانش اولیه، خوانشی بی یابد. بدیهیمیاولیه شعر را در

شود و دریافتی بلادرن  به ای  معنا که خواننده با جریان مستمر شعر تا پایان همنوا و همراه می

ای در بواب آوردن فرضویه دست به کار فوراهم اناًیاحبندد و ا  معنای شعر در ذه  او نقش می

های ممک  ا  آنچوه ها و تفسیرها و تاویلاو در جستجوی دلالت شود. حال اگرمعنای شعر می

ای که در نظر آورده است، برآیود، خوانشوی پیش روی دارد برآید و یا در صدد آ مودن فرضیه

 کنشانه آغا  کرده است. پس

شوود کوه در خووانش ای میسنجی و آ مون فرضویهکنشانه بستر امکاندر واقع خوانش پس

فرضیع حاصل ا  خوانش دریوافتی بوه مثابوع گوزارۀ  روا ای صور  گرفته است. دریافتی اولیه 

کنشوانه دخیول اسوت. خووانش رود کوه هموواره در فراینود خووانش پسمحوری به شمار موی

« معنا»هاست، کنشانه که در جستجوی تحقق خوانشی پرتکاپو و فعال در پرتو بررسی نشانهپس

آورد. بیورون موی« مصداق»ستا و مستحل در غایتی قطعی به نام الیقی ، ایرا ا  چنبرۀ امور قطعی

نگرانه که قرائت دیگربارۀ مت  است، در ساحتی ا  بوا نگری، کنشانه یا پسبنابرای  خوانش پس

(. ا  خلال ایو  خووانش مجودد اسوت کوه 4: 0131دهد )ریفاتر، تجدید نظر و استنتاج رخ می

در واقع در ای  خوانش، ذه  خواننوده در تعامول بوا  شود.دلالت شعر برای خواننده روش  می
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گیورد شود که مبنای فهم او ا  دلالت شوعر قورار میهای مت  وارد نوعی گفتگو با مت  مینشانه

 (.022: 0111بلا ، )رو ن

آید. همچنانکوه سولدن ا  همی  روست که خوانش دریافتی خوانشی نابسنده به حساب می

معنای شعر توجوه کنویم، ممکو  اسوت آن را بوه رشوته نوامفهومی ا  اگر فقط به »عقیده دارد: 

کنشوانه (. ا  سوی دیگر قرائت پس34: 0833)سلدن،« ارتباط با یکدیگر کاهش دهیمقطعا  بی

های معنایی و موانع تفسیری که ذهو  مخاطوب شعر تلاشی است برای روش  ساخت  دشواری

کنشوانه ت. تلاش خواننده بورای خووانش پوسرا در خوانش دریافتی اولیه به چالش کشیده اس

شناسانه نشانه لیتأومحاکاتی مت  به سوی  لیتأومت ، تمایل عمیقی است که او برای جهش ا  

مصرف کننودۀ معنوای  صرفاً(. اینجاست که خواننده جستجوگر دیگر 033: 0831آن دارد )آل ، 

بینود کوه دریافوت معنوای ده میپردا ی شومحاکاتی مت  نیست و خود را در برابر متنوی نشوانه

پذیرد. تصریح نشده اما القا شدۀ آن تنها ا  طریق تعاملی خودانگیخته و فعال با مت  صور  می

نگرانوه و کنشوانه، پسشوناختی در گورو خووانش پستوان گفت که خووانش نشانهمی روا ای 

-ع در خووانش پوسپذیرد. در واقواست که پس ا  خوانش دریافتی و اولیه صور  می یلیتأو

کنشانه، خواننده با تکیه بر آنچه در مرحلع خوانش دریافتی ا  معنای شعر دریافت کرده اسوت، 

 (.011: 0833کند )پاینده، شروع به رمزگشایی ا  مت  می

 ای مرکزمدارهای توصیفی در نظام نشانهمنظومه

کوه پیراموون محوور  هایی اسوتهای ساختمند و سا وار ا  واژههای توصیفی، شبکهمنظومه

گیرند. بدیهی اسوت کوه مبنوای ارتبواط در ایو  ی  واژه مرکزی با هم در ارتباط وثیق قرار می

کنشانه، شعر را به مثابه نظوامی (. قرائت پس81، 0131شبکه معناب  واژه مرکزی است )ریفاتر، 

و « نباشووتا»ا  طریووق فراینوودهایی نظیوور  عموودتاًکنوود کووه هووا معرفووی میخودبسوونده ا  دلالت

شناسی شعر، هر کلمه (. ا  منظر نشانه03: 0138یابند )ریفاتر، عینیت می« های توصیفیمنظومه»

« درخوت»کلموع  مثلواًشوود. خوانده می« معناب »واجد ی  یا چند واحد کمینه معنایی است که 

ول یو  ها حباشد. حال اگر ای  معناب « طبیعت، سرسبزی و حیا »های تواند واجد معناب می
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ای بوه هوم پیوسوته ا  گوییم،  نجیورهمی« معناب  مشترک»بخش که به آن مؤلفع معنایی وحد 

 های همگون تشکیل بدهند، پدیدۀ انباشت اتفاق افتاده است است.معناب 

تر ا  واژگان، اظهارا  و تصوورا  وجوود دارد تنیدهتر و درهمای کلانا  سوی دیگر شبکه

یابنود. ایو   نجیورۀ متشوکل ا  تصوورا  و )هسوته( همنشوینی میکه حول ی  واژۀ مرکوزی 

آموخته و باورهای قراردادی را که حول واژه و یا مفهومی که هسته بوه شومار های پیشدریافت

(. هر کوس کوه ا   بوان 81: 0131اند )ریفاتر، شوند، منظومع توصیفی نام نهادهرود، تنیده میمی

شود هور چنود کوه ممکو  اسوت مند میها بهرهتفسیر ای  منظومهکند، ا  ایجاد و یا استفاده می

های موجوود باشود یوا بور عکوس تری  قالبتری  و معمولرایج ریتأثها تحت استفادۀ او ا  آن

ها تصویرهای بدیع، آشنا دایانه و خلاق به وجوود افتد با تکیه بر آنآنچنان که در شعر اتفاق می

تفسیر، در مواجه با موانع غیردستوری ناگزیر اسوت سوطح دوم و خواننده ضم  فرایند »بیاورد. 

کند. آنچوه سورانجام های غیردستوری مت  را تبیی  میتری ا  معنا را آشکار سا د که جنبهعالی

تواند بوه یو  جملوه یوا حتوی یو  واژه باید کش  شود، ی  ماتریس ساختاری است که می

را فقط به صور  غیرمستقیم »)شبکه( ساختاری  (. ای  ماتریس38: 0833)سلدن، « کاهش یابد

)سولدن، « توان استنتاج کرد،  یرا به صور  ی  کلمه یا ی  جملوه در شوعر وجوود نوداردمی

0833 :34.) 

 «آزادی»کنشانه شعر خوانش پس  

شود و البته قطعیتوی نودارد حاصل می« آ ادی»ای که ا  خوانش دریافتی )اولیه( شعر فرضیه

هوای معموول خواننوده در ها و قابلیتشخصی اولیه و برآمده ا  توانایی تأملصل و در واقع حا

است که بوا « رهایی»مواجهه با  بان و مت  شعر است، اعلام شیفتگی به ی  مفهوم بنیادی نظیر 

شویفتگی »ای ا  مجا ها و تلمیحا  و در ساحتی مصرانه و تکرارپذیر، درونمایه تکیه بر  نجیره

 دهد. مطمح نظر قرار میرا « به آ ادی

و  بوان سواده، « آ ادی»بلنود  نسوبتاًرسود کوه شوعر اگر چه در بدایت امر چنی  به نظر می

ها را نودارد، اموا صمیمی و ایجا گرای پل الوار مجال چندانی برای انباشت تعداد فراوانی ا  دال
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 هوایشوود ا  انباشوتکنشانه ای  شعر که با دقت و با بینی در واژگان شعر آغا  میقرائت پس

کوه « آ ادی». گویی هر بند ا  شوعر داردمیهای همپیوند پرده برفراوان متشکل ا  همنشینی دال

شود، خود ی  منظومه توصویفی خورد اسوت کوه در ختم می« نویسمنام تو را می»بند به ترجیع

در آخری  سوطر « آ ادی»آشنا دایانه واژه نهایت با فرارسیدن بند آخر شعر و حضور نامنتظر و 

و سوا وار را پویش روی آخری  کلمه ای  شعر، یو  منظوموه توصویفی کلوان  عنوانبهشعر و 

 :(0)(0313: 0133دهد )الوار، خواننده قرار می
 امروی دفترهای مدرسه

 هاروی میز، روی درخت

 روی ش ، روی برف

 نویسمنام تو را می
  

 های خوانده شدهروی همه صفحه

 های سپیدروی همه صفحه

 روی سن ، خون، کاغذ یا خاکستر

 نویسمنام تو را می
  

 ی روی الواح  ر

 روی سلاح جنگجویان

 روی تاج پادشاهان

 نویسمنام تو را می
  

 روی جنگل و صحرا

 ها و خلنگزارهاآشیانه روی

 امروی انعکاس کودکی

 نویسمنام تو را می

 هاروی شگفتی شب

 روی نان سپید رو ها

 های عاشقروی فصل

 نویسمنام تو را می

 

 های آبیروی کهنه 

 های آفتابی روی برکه

 های مهتابی دریاچهروی 

 نویسمنام تو را می

 ها، روی افقروی دشت

 هاروی بال پرنده

 هاو روی کنگره سایه

 نویسمنام تو را می

 

 های صبحدمروی تمام نسیم

 هاروی دریا و قایق

 روی کوهسار ا  خود رها

 نویسمنام تو را می
  

 آلودگی ابرهاروی ک 

 هاروی مشقت طوفان

 رن بی روی باران انبوه و

 نویسمنام تو را می

 

 درخشان هایصورت روی 

 رنگها ناقوس روی

 روی حقیقت مسلّم

 نویسمنام تو را می

 

 خوابهای بیراهکوره روی

 فراخهای جاده روی

 های شلوغروی میدان

 نویسمنام تو را می
  

 شودروی چراغی که روش  می

 شودروی چراغی که خاموش می

 شوندو ساخته میهایی که ا  نروی خانه

 نویسمنام تو را می
  

 شودای که دو نیم میروی میوه

 روی آینه و روی اتاق

 روی تختخواب و روی قفسه خالی

 سمینویمنام تو را 

 

  ویمو شکم لوندروی س  

 اشهای تیز کردهگوش روی
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 ناهشیارشهای قدم روی

 نویسمنام تو را می
  

 امروی آستانه در خانه

 ناروی اشیای آش

 روی موج آتش مقدس

 نویسمنام تو را می
  

 روی هر ت  مو ون

 روی صور  دوستانم 

 شودروی هر دستی که درا  می

 نویسمنام تو را می
  

 های شگفتیروی پنجره

 های محتاطروی لب

 روی سکو 

 نویسمنام تو را می
  

 امشدههای ویرانروی پناهگاه

 امهای فروریختهروی فانوس

 امای خستگیروی دیواره

 نویسمنام تو را می
  

 روی غیبت ناخواسته

 روی تنهایی عریان

 های مرگروی قدم

 نویسمنام تو را می
  

 روی سلامتی با آمده

 روی خطر ا  میان رفته 

 نام و نشانروی امید بی

 نویسمنام تو را می
  

 دوباره و با قدر  ی  واژه

 گیرمام را ا  سر می ندگی

 ام م   اده شده

 که تو را بشناسم

     که نام تو را صدا بزنم آ ادی!

        

 

هایی که ا  هر ی  ا  بندهای بوه ظواهر تر به معناب و توجه عمیق« آ ادی»کنشانه شعر خوانش پس

آورد. آنچنوان کوه در های همپیوند بوه وجوود مویای ا  انباشتآید، سلسلهمتبای  ای  شعر به دست می

 های برآمده ا  آن است:و نمایه« طبیعت آشنا»تری  انباشت مربوط به بهذیل آمده است، فر

 : )طبیعت آشنا(   7انباشت 

-های آفتوابی، دریاچوهها، خلنگزارها، برکهدرخت، ش ، برف، سن ، جنگل، صحرا، آشیانه

برها، های صبحدم، دریا، کوهسار، اها، نسیمها، کنگره سایهها، افق، بال پرندههای مهتابی، دشت

 ها، باران، میوه، س .  طوفان

 : )شهر و خانمان و اماکن(2انباشت  

هوا، آینوه، اتواق، هوای شولوغ، چوراغ، خانوههای فوراخ، میودانخواب، جادههای بیراهکوره

 تختخواب، قفسه، آستانه خانه، اشیای اشنا، آتش مقدس، پنجره، پناهگاه، فانوس، دیوار. 
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 گ(: )روشنفکری و فرهن9انباشت 

های سپید، خون، خاکستر، حقیقوت مسولّم، مورگ، تنهوایی، شده، صفحه های خواندهصفحه

 غیبت ناخواسته، سلامتی، خطر، امید، واژه،  ندگی،  اده شدن. 

   : )نوستالژی کودکی و نوجوانی مشترک(4انباشت 

 ها.قی، قایقهای عاشها، فصلدفترهای مدرسه، میز، انعکاس کودکی، نان سپید رو ها، شگفتی شب

 : )روابط عاطفی(5انباشت 

 ها. ت  مو ون، صور  دوستان، دست، لب

 : )تاریخ(6انباشت  

 الواح  ری ، تاج پادشاهان، سلاح جنگجویان.

کوه  هواانباشت  یا. گیردمی قرار ردخُ توصیفی منظومه ی  بستر خود نوبه به انباشت 3  یا ا   ی هر

 قورار یافته انتظام و سا وار کلیتی و یکپارچگی در یکدیگر با لاجرم مایه خا  است،هرکدام واجد ی  ب 

 هایمنظوموه ایو  ا  یو  هور اگور حوال. دهنودمی تشکیل را شعر ای  کلان توصیفی عمنظوم و گیرندمی

 هموان کوه شوعر ماتریس به دهیم، قرار هم همسایگی در همنشینی محور ی  راستای در را ردخُ توصیفی

اشتیاق به رهایی و بیرون آمدن ا  چنبره استیلا و تجاو . ایو  دلالوت : ایمیافته دست است، آن مبنایی دلالت

ایو  . دارد آشنا و  ودیاب تصویری خواننده تاریخی و فرهنگی ناخودآگاه و خودآگاه پیشینه درمبنایی البته 

تنی و در عوی  داشوماتریس در واقع تصویر برشی ا  شاعر و خوانندۀ شعر اوست که ای  شومایل دوسوت

حال نایاب را در صفحا  تاری  آن رو های جامعه فرانسه در خویش جای داده است. ناگفته پیداست که 

به مثابه هر چیزی که به حکوم قوراردادی تلوویحی یوا تصوریحی، »ای  تصویر با تعریفی ا  نشانه که آن را 

: 0832شوناس، د، به خوبی تطابق دارد )حقدان، می«کنداش پیدا میار شی تا ه علاوه بر ار ش اولی و ذاتی

043.) 

تر و هایی شوگرفواقعیت« آ ادی»گذارد که شعر کنشانه بر ای  فرض صحه میخوانش پس

هوای ایو  شوعر را اغلب دلالت« آ ادی»تر را مطمح نظر قرار داده است. خواننده شعر استعلایی
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یابد کوه به خوبی ای  موضوع را درمیکنشانه پندارد و در خوانش پسمفهومی و نه مصداقی می

پردا ی تمایل دارد و هموواره ا  مودلول به نشانه کاملاًها،  بان شعر پل آلوار در ای  گونه دلالت

کند که ای  خود جوهرۀ  بان شاعرانه اوست. ای  ویژگی،  بان شوعر به سمت نشانه حرکت می

ند و وحدتی سا وار نصیب اجوزای شوعر کاو را به خوبی ا  ناهمگونی و پراکندگی پیراسته می

ها در کند که متضم  دریافت دلالت مبنایی شعر اوست. انسجام و چینش ساختمند نشوانهاو می

کند که خوود یکپارچگی و وحدتی بی  بندهای به ظاهر متبای  ای  شعر ایجاد می« آ ادی»شعر 

 ای دارد. در انتقال تجربع حسی و عاطفی آلوار نقش عمده

شوود های تفسیرپذیری آن کاسوته میتر باشد ا  قابلیتی است که هر چه دلالتی صریحبدیه

تر در چیستی و چرایی نشانه باشد، تر و هوشیارانهو هر چه دلالتی وابسته به کندوکاوهای عمیق

های مسوتخرج ا  توصویفی کلوی کوه ا  انباشوت یابد. منظومهآن افزایش می پذیریتأویلامکان 

گوذارد کوه آلووار در می دییتأآید، بیش ا  پیش بر ای  موضوع انگشت بدست می« یآ اد»شعر 

 های همپیوند به خوبی توفیق یافته است. استفاده ا  نظام دلالتی نشانه

« نشوانگی»های آشنا را عوی  همچون پیرس که همی  کنش فعال و پویای تفسیرهای ممک  ا  نمایه

های موجود در شوعر آلووار کوه ان چنی  گفت که بسیاری ا  نمایهتو(، می81: 0832داند )سجودی، می

کننود، هایی که ایجاد مویروند، در چارچوب انباشتدستی معمولی به شمار میدر بدایت امر واژگان دم

هوای ضومنی شووند و رفتوه رفتوه وجووه نموادی  و دلالتگیری معنا سهیم مویفعالانه در فرایند شکل

هوا بوا کارکردهوای ارجواعی و عملکردشوان بور د. ا  اینجاست که ای  نمایوهسا نخویش را آشکار می

قطوب »گیرند، بنا به گفته یاکوبسو  بوه محور همنشینی و جانشینی در بندهای مختل  شعر که قرار می

 (.  013: 0838شود )صفوی، تبدیل می« آ ادی»شعر « استعاری

یابود، ی که هر ی  ا  بندهای ای  شوعر میاا  ای  جاست که در پرتو کارکردهای ارجاعی برجسته

گذارند. البته ایدئولوژی  بوه آن معنوا کوه بوار  آن را های ایدئولوژی  هم پا به عرصه میحتی دلالت

(. ای  طیو  جدیود ا  0131داند )بار ، های ضمنی میهای صریح و دلالتتنیدگی دلالتنتیجه درهم

طلبوی اند(، پویاتری   مینع آرموانبرابر تهدید مشترک ابرا  شدههای ایدئولوژی  )اشتراکاتی که در دلالت

 دهد.   آورد و تا حد  یادی به دغدغع خودابرا ی او پاس  میرا برای آلوار فراهم می
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گیرنود، در کنش با یکودیگر قورار موی« آ ادی»های همپیوندی که در بندهای مختل  شعر نمایه

هوای متوداول و مصوطلح نمادی  کوه بوه مورور در چارچوبحتی گاه ا  بسیاری ا  معانی ضمنی و 

شوود، که در فرجام همه بنودهای شوعر تکورار موی« اینام گمشده»گیرد. اند، فاصله میرسوب کرده

داشوتنی مشوترک، طبیعوت آشونا، شوادابی و شوادکامی، جووانی و خاطرا  دوست»پایبست معنایی 

های برآمده ا  بنودهای شود. ا  ای  رو، انباشتمی «کامرانی، سر ندگی و بالندگی و لطافت و  یبایی

کنود. حفظ می« رهایی»ها را برای فریاد  دن مفهوم مختل  شعر، بیش ا  پیش کارکرد همدلانع نشانه

اسوت کوه مالینفسوکی آن را مولود « کارکرد همدلی»ای ا  ای ای  شعر نمونع  بدهدر واقع نظام نشانه

متضوم  « آ ادی»(. همودلی کوه در شوعر 28-22: 0831داند )گیرو، گفتگوی بی  مت  و خواننده می

ادامع ارتباط آلوار با مخاطب و حصول اطمینان ا  هوشیاری و همراهی اوست. همراهی کوه بایود توا 

نماید، هموواره وجوود در آن رخ می« آ ادی»شده واپسی  بند شعر که نام نهفته و در پستو نگاه داشته

برای عرضوه و یوا دریافوت معنوای مبنوایی « آ ادی»مندی ا  شعر هر گونه بهره ،روا ای داشته باشد. 

-شعر وابستع به توافقی است ضمنی که لاجرم میان پدیدآورنده شعر و مخاطب برای دریافت دلالوت

 پذیرد. های شعر صور  میها و درونمایهمایهشناختی ب های نشانه

 گیری نتیجه

ای بنیاد باشد، آنگواه هور نشوانهست، اگر اجزای معنایی ی  مت  رابطههمچنانکه آل  بر ای  عقیده ا

-001: 0834کنود )آلو ، هوای همجووار اخوذ مویمعنای خویش را ا  تشابه و یا تفاو  با دیگر نشانه

های تنیوده نشوانههمنظوامی سواختمند و سوا وار ا  شوبکع در« آ ادی»(، آنچنان که دیودیم، شوعر 011

آوری دهود. تکورار و پویکنشوانه ارائوه مویهوای پسرا به خوانندۀ جویای خوانش «آ ادی»همپیوند با 

کنود، مخاطوب را گیری سا وار نظام دلالتی ای  شعر را میسور میهای مرتبط با ای  نشانه که شکلنمایه

تر گوام بوردارد. ایو  کنشوانه مصوممهای ممکو  پسخویش برای خوانش دارد تا در تصمیمبر آن می

ا  آ ادی، همخوانی و تناظری عمیق با باورهوای تواریخی، ناخودآگواه قوومی و جمعوی، پویش تصویر 

پویش « آ ادی»ها و تصورا  مخاطب دارد. تصویرهایی که آلوار در بندهای به ظاهر متبای  شوعر دانسته
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ها انهنشو ریتوأثابزاری برای تقویت »گذارد، تصویرهای آشنا و  ودیابی است که به نوبع خود روی ما می

 (.  31: 0834آیند )تودورف، به حساب می« در خوانش مت 

پاافتادگی واژگان و وحد  انداموار ای  واژگان که مضوامی  سادگی، صمیمیت و حتی پیش

همیشگی شعر آلوار )کودکی، نور، معصومیت، عشوق، عودالت و آ ادی( را در خوویش دارنود، 

کند: تجلیول ا  ای مرکزمدار به خوبی متبادر میهرا در ی  نظام نشان« آ ادی»معنای مبنایی شعر 

(، کودکوان 8آحاد مردمان سر می  مادری اعم ا  سربا ان )بند  تری  آرمانآ ادی به مثابه شری 

 ( و ... .    03(، عشاق )بند 2(، روشنفکران )بند 0مدرسه )بند 

ای مرکزمدار م نشانهکه به نوعی ستایش  ندگی است، به کلی بر پایه ی  نظا« آ ادی»شعر  

تری پویش ای مرکزمدار، معوانی عمیوقمندی ا  ای  نظام نشانهبنا شده است. شاعر در پرتو بهره

ها رابطوع دال و مودلول در سواحتی غیرانگیختوه و توا حودود روی ما قرار داده است که در آن

ها بوا ر دال و مودلولای ای  شوعگیرد. آنچنان که دیدیم، در نظام نشانه یادی قراردادی قرار می

های ذهنوی های ضمنی نمایانگر سلسله ار شهای ضمنی در هم تنیده شدند و ای  دلالتدلالت

: 0831شودند )گیورو، ای به آن منسوب میبودند که به واسطه صور  و کارکرد ای  نظام نشانه

ارهای معنایی محدود حامل ب صرفاًهای همپیوند با آن، و نمایه« رهایی»مایه ا  ای  منظر، ب  11

بوه  اتفاقواًشده نیستند، بلکه در برساخت  معنی نقش آفرینشگری هوم دارنود و و ا  پیش تعیی 

 شوند.    های همپیوند محسوب میدلیل همی  ویژگی دلالتی و ارجاعی انباشت

بوه دسوت آمود، « آ ادی»های توصویفی شوعر ها و منظوموهبا عنایت به آنچه که ا  بررسی انباشوت

توان چنی  نتیجه گرفت که ماتریس و به عبارتی خواستگاه ای  شوعر کوه برآینود عمووم فراینودها و می

رنوج و امیود »بخش اجزای آن است، مضمون فربه و دیرینوه سا  و وحد سا ، یکپارچههای نظامکنش

الووار  پول 11نما که پایبست معنوایی بسویاری ا  اشوعار دهوه است. ای  مضمون متناقض« برای آ ادی

« سر می  و طبیعوت آشونا»ها و نمادهای همپیوند با مایهگیری ا  ب است، در بسیاری ا  اشعار او با بهره

 بیان شده است. 

توانند به سلسله پردا ند، میکنشانه هم میریفاتر معتقد است خوانندگانی که به خوانش پس

« آ ادی»(. خوانش ثانویوه شوعر 01: 0833معانی فراسوی معانی ظاهری شعر پی ببرند )سلدن، 
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هایشوان )طبیعوت، مایهتوجه خواننده را به وحد  جوهرینی که بندهای متبای  شعر آلوار و ب 

کنود. رسواند، معطووف میتاری ، روابط بیناانسانی( را به ی  همپیوندی ساختمند و سا وار می

شو  مواتریس شوعر و توان سرانجام بوه کبدیهی است که در پرتو چنی  خوانشی است که می

 توووری ا  شوووعر بوووهتر و درک ژرفیافتوووهدلالوووت مبنوووایی آن دسوووت یافوووت و فهوووم نظام

 دست آورد. 

به هیچ روی نسخع واپسی  « آ ادی»کنشانه ا  شعر در پایان لا م به ذکر است ای  خوانش پس

ای شوانهشناختی ای  شعر نیست. ناگفته پیداست هر تفسیر متکوی بوه نظوام نو قطعی تفسیر نشانه

های (، لواجرم بوه چرخوه23: 0831دارد )کوالر، « مواهیتی اختیواری»ی  مت  که به  عم سوسور 

 هوای دیگرگوونی ا  نظوامشوود و هور کونش تفسویری خوانشدیگر منتهی می یلیتأوتفسیری و 

تووان چنوی  گفوت کوه (. با ایو  حوال موی80: 0832سا د )سجودی، ای آن مت  ممک  مینشانه

های توصیفی یو  شوعر، ها و منظومهشناختی در رمزگشایی ا  انباشتملاحظا  نشانهمناسبا  و 

گموان شوود. بویقبل ا  هر چیز موجب رهایی مت  ادبی ا  ی  نظام معنایی محدود و متصّلب می

ای  موضوع خود یکی ا  دلایل عمده اقبال عمومی به اشعار ساده و صومیمی پول آلووار و مطوابق 

(. موت  40: 0133شعر اوست )یواوس، « دریافت»های عمده وس یکی ا  مولفهیا« نظریه پذیرش»

منود اسوت، محول تلواقی و تعامول ای مرکزمدار بهورهاشعار او به مثابه متنی که ا  ی  نظام نشانه

-های متکثّر مت  شعر او را ا  فروغلتیدن در نووعی جهوانشود. همی  آگاهیهای متکثّر میآگاهی

دهود و امکوان تفسویرپذیری و افوزایش سوهم خواننوده را در یغی نجا  موینگری یکسویه و تبل

 دهد. دریافت معناهای مبنایی آن افزایش می

 هایادداشت

 درآن  نخسوت تووان بوه ترجموه. ا  آن میان میاست شده برگردانده یفارسبه  بارها «یآ اد» شعر -0

 کتواب دره محمدرضوا پارسوایار بوه ترجمو آن ا  پوس و فر یمع جعفر توسط گلچرخ  مجله 3 شماره

است، اشاره کرد. با ای  حال، نگارنده نوشوتار حاضور ترجموه  لوارآ اشعار ا  یایدهگز که جهان ییتنها

 خویش را مبنای تحلیل قرار داده است. 
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