پژوهشی دربارة ساختار اثر هنري از چشمانداز لوتمن
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اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه اصفهان

چکیده
ل تةن با الها اش نگرشهام شباناناخنی و س س

چگ نگی تیلال ساخنا اثر هنرم به ست ا ه

است .او با طرح م ض ع «هنر بهمثابة نظا نظا ها» نشان ا ه که اثر هنرم ن عی «نظا
الگ ساش ثان م» است که براسا

الگ م اولاة شبان اكل میگار ؛ با اين هةهت اثر هنرم اش

آنجايی که اطالعات باشنرم ا

مقايسه با شبان معة ل

ساخنا م پاچادهتر ا .
اسنداللهام وم

فضام میدو ترم میگنجاندت

اين مقالهت ضةن بر سی خاسنگاههام نظرم انديشة ل تةنت

اين با ه بر سی و تیلال اده است.

قابلات ا ا ند که سةاننازه يا اللنةند ا ند .بر اين اسا ت

اثر هنرمت تةا فر ها اين
اثر هنرم چندين نظا بهط

همشمان فعال میا ند و تنز بان اين نظا ها م جب تشديد يا تق يت اللنةندم اثر و
نناجهت غنام آن میا .
مدل لها» نكنهام مخنصر

پايان اين بر سیت با طرح م ض ع «اننظا معنايی» يا «باشم
ح ش نشانهاناسی اعر باان اده است.

واژههاي كلیدي :ل تةنت ساخنا اثر هنرمت نظا الگ ساش ثان مت هنر بهمثابة نظا نظا هات
اننظا معنايی.
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ساخنا گرات نظريات بكر و بديعی

با

و يلةسلف و تكاه بر وشاناسی
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 .1مقدمه

ل تةن ) 4990-4922( 4بناانگذا مكنب تا ت و يكی اش افرا ااخص

نشانهاناسی اعر است .سلدن او ا
اينالاات و يفاتر

ک تی و اک

شمانة

کنا اخصاتهايی هةچ ن «سزا ارهت ما يا
فرانسه» ( )407 :4030اش برجسنهترين نشانهاناسان

ا بی برمیاةا  .ل تةن پس اش گذ اندن تیصاالت انشگاهیت فعالاتهام خ
منةرکز با ويكر باشگشت به فرمالاسم آغاش کر  .او خ

به ط

ا

ا وا ث فرمالاسم و

ا امه هند اه ياک بسنت يعنی ساخنا گرايی پراگ می اند ( .ک :احةدمت  .)423 :4032و
اثر برجسنة وم :ساختار اثر هنري ( )4974و تالزیه و تحلیل متن شاعرانه ( )4972با
چنان ويكر م تیرير اده است .ساختار اثر هنري حاصل ساشمان هی وبا
گفنا هام او

با

ب طاقام ساخنا گرايی است و مهمترين کا علةی وم

بهاةا می و  .اين اثر بهشعم برخی پژوهشگرانت «بهسبب مجة عة شمانههايی که
و هةچنان بهخاطر وانی ا ائة مطالبت يكی اش مهمترين آثا

بر ا

بهاةا می و » (تا يهت  )210 :4073و «
است» (مكا يکت )299 :4030؛ باوج

و ان ما

شمانههام مخنلف کرا اً بدان ا جاع ا ه اده

اينت ل تةن و ساختار اثر هنري

اقلام شبان فا سی

تقريباً مفغ ل وانها ه اده است و بااينكه برگر ان فرانس م و انگلاسی اين اثر بهترتاب
بعد اش سه و هفت سال پس اش اننشا آن به شبان اصلیت اخناا عالقهمندان اين ح شه
قرا گرفتت برگر ان فا سی اين اثر پس اش گذات حدو نامقرن اش نگا ش آنت هن ش
سنر

ناست .اين م ض ع باانگر ضرو ت پژوهز

با ل تةن و مبانی کلادم

«ساخنا اثر هنرم» است.
اين مقالهت برام پی بر ن به اا هام که ل تةن اش طريق آن به بر سی ساخنا
آثا هنرم میپر اش ت نخست کلااتی ا
میکنام؛

با شمانهها و خاسنگاههام فكرم وم باان

پی آنت به اين م ض ع میپر اشيم که طرح م ض عهام منن عی مانند «هنر

بهمثابة نظا نظا ها»ت «سةاننازه ادن نظا هام غارمعنايی» و م ا م اش اينقبال باانگر
واةندم ل تةن
ويژ خ

بر سی آثا هنرم است؛

ا امه خ اهام يد که ل تةن با نگرش

به هنر و ا بااتت ويكر نسبناً جامعی به ست می هد که با اتكا به آن

میت ان بخزهام عةدهام اش شيبااناسی آثا هنرم ا واکاوم کر .
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پژوهشی با ساخنا اثر هنرم اش چشمانداش ل تةن

 .2پیشینة تحقیق
پژوهزهايی که
نا و نشانی اش ل تةن

ح ش نظرية ا بی به شبان فا سی ن انه ادهت مهمترين اثرم که
آن يده میا ت ساختار و تأویل متن اش بابک احةدم است.

احةدم ( )404-423 :4032ضةن معرفی ل تةنت بهط

کلی به و م ض ع کلادم

انديشة ل تةن يعنی «نظا نظا ها» و «نظا الگ ساش ثان م» ااا ه میکند .افاعی کدکنی
ناز

رستاخیز كلما

و صفیه به ل تةن اخنصاص ا ه است .وم با ااا هام به

خاسنگاه فكرم ل تةن تأکاد میکند که اش نظر نشانهاناسی منأخر و ت
«فر ها وجه معنااناساک به خ

میگارند» (افاعی کدکنیت )239 :4094؛ اما

ظاهراً مجالی برام بر سی جامع چگ نگی عةلكر نظا هام منفاوت
نی

آثا ا بی
اين اثر
آثا ا بی و

اللنةندم آنها پاز ناامده است.
آن سنه اش مقالههام علةی -پژوهشی ناز که به ل تةن پر اخنه ادهت عةدتاً

م ض ع سپهر نشانهام وم م
نشانهاناسی هنر مطرح میا

نظر ب ه است .اين م ض ع بهط

عا

و به هةان سببت

بر سی آثا هنرم و سانةايی

کا بر يافنه است .بنابراينت پژوهز حاضر بهمنظ

معرفی خاسنگاههام فكرم و

مبانی کلادم انديشة ل تةن ص ت گرفنه است .به اين منظ ت نخست کلااتی

با

ل تةن و جايگاه فكرم وم به ست می هام و سپس برخی اش مباحث مهةی ا که او
با ساخنا آثا هنرم مطرح کر ه استت بر سی و تیلال میکنام.
 .4كلیاتی دربارة لوتمن و جایگاه فکري وي
 .1-4لوتمن و فرمالیسم :خاستگاههاي فکري و شباه ها و تفاو ها

ت

وف

فصل و کنا

ادبیا

و نظریههاي آن ( )1988: 10-29نشان می هد که

فرمالاسم وسی اش بطن خاسنگاههام فكرم منفاوتی برآمده است .تلفاق اين
خاسنگاهها

مكنب فرمالاسم نة ا علةی ب ن پژوهزهام فرمالاستها و اسن ا م

آ ام آنان است .اين م ض ع

نناجة ساشمان هیِ علةی وشاناسیت فلسفهت

شيبااناسیت شباناناسی و نظرية ا بی

مكنب آنان حاصل اده است؛ مثالً اش منظر

شباناناسیت مكنب فرمالاسم بساا تیت تأثار آ ام فر ينان و س س

است؛ بنابراين
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وشاناسی ساخنا گرايانه ا

ژيرم منسكی2ت شبانانا

پژوهز هام خ

وا

کر ه است .اش س يی يگرت

و تا يخنگا ا بی و ت معنقد است« :شيبااناسی فرمالاسنی

بهلیاظ فلسفی اش شيبااناسی کاننی سرچشةه میگار » (هةانت  .)47او تأکاد میکند که
ن انههام م ينز 0و کانت اظها نظرهايی هست که شيبااناسی فرمالاسنی اش آنها

بهرههام فراوانی گرفنه است.
شمانة خاسنگاههام فلسفی نظرية فرمالاسنی ناز هةان بس که يا آو ا يم
ياک بسن

اعرت هدف خ

مقالههایی دربارة زبانشناسی همگانی ن انه است« :

واژه است و نه آن چازم که واژه باان میکند» (به نقل اش هةانت  .)43او خ
است که منشأ اين نظريه ا بايد
مانناستها و بهويژه ن والاس ب

تأکاد کر ه

عقايد ه سرل يافت .البنهت ياک بسن منأثر اش
و به آثا وم ت جهی خاص میکر ( .کTodorov, :

)1988: 18؛ به هةان لالت آنچه وم با نظرية ا بی اش مانناستها آم خنه ب ت
اكل بخشادن به نظرياتز نقشی مهم اات.
به اين ترتابت اگر مبانی نظرم فرمالاستها ا جستوج کنامت اش چشمانداش
وشاناسی به ساخنا گرايیت اش چشمانداش فلسفی به ه سرلت اش چشمانداش شيبااناسی
به کانتت اش چشمانداش نظرية ا بی به ن والاس و اش چشمانداش شباناناسی به فر ينان و
س س

می سام ( .ک)Bennett, 1979: 47-49 :؛ بنابراينت با ت جه به گرايز ل تةن به

فرمالاسم میت ان گفت او ناز کموباز اش اين شمانهها و خاسنگاهها منأثر ب ه است؛
البنهت چنان ا عايی به پژوهزهام جامعترم نااش ا

که

اين مقال نةیگنجد.

وان است که ل تةن منأثر اش آ ام «ياک بسن بعد اش مهاجرت» ب

و

ح ش

شباناناسی عالوهبر س س ت به يلةسلف 0ناز ت جهی عةاق میکر  .الگ م
نشانهاناخنی يلةسلف

سراسر ساختار اثر هنري بهچشم میخ

 .او معنقد است

نشانه ا ام و سطح منفاوت باان و مین است :سطح باان اش ص ت و ج هر باان و
سطح مین ا اش ص ت و ج هر مین ا تشكال اده است (.)Barthes, 1964: 38-40
ا امه خ اهام يد که اين تفكاک چگ نه

تیلالهام ل تةن وا اده است .افاعی

کدکنی ( )239 :4094ناز بر اين نكنه صیه میگذا

که ل تةن تیت تأثار آ ام س س
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و يلةسلف ب ه است.
چندلر

1

با
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اكل اثرپذيرم ل تةن و امثال وم اش س س ت انال

نشانهشناسی مین يسد:
س س

1

شبان افاهی ا بهمثابة نظا اولاه و شبان ن انا م ا يک نظا ثان يه تلقی
سانههام

میکر  .نظريهپر اشان يگر [مانند ل تةن] هةان ايده ا گرفنند و

هنرم و ا بی تا سطح منن گسنرش ا ند .اينقبال انديشةندان سانههام هنرم
يگر ا نظا هام ثان يهام تلقی میکر ند که براسا

شبان -بهمثابة الگ م اولاه-

اسن ا هسنند (.)2007: 254

البنهت ل تةن
نةاند و
اين ترتابت

بر سی آثا هنرمت هرگز

جست وج م اهی برام فهم آفاق هنرمت به نظرية يافت وم آو و به
فهم اثرت تأمالتی نظرگار اش خ

با نقز خ اننده

هةان اسنات ل تةن «صرفاً به معنام
و ق اعد

میدو پژوهزهام فرمالاسنی باقی
برجام نها .

ونمننی ت جه نكر و به افق اننظا ات خ اننده

يافت ت جه میکر  .او معنقد ب

منن با نظا هام معنايی گسنر هتر وابط

بانامننی ايجا میکند و بنابراين فهم آن بدانها وابسنه است» (ايگلن نت .)402 :4034

 .2-4هنر بهمثابة نظام نظامها

شبان نظامی برساخنه اش عناصر و اجزام منقابل است که
يكديگر قرا می گارند .ل تةن براسا
بهاةا میآو « .

چنان تعريفیت شبان ا ن عی نظا الگ ساشم

يک نظا الگ ساش با مجة عهام اش عناصر و اص ل ترکاب آنها

وبه و هسنام» ( .)Cobley, 2001: 218شبان
معناست و اين کا

می

همنشانی

کنا

سطح معة لت عةدتاً

ا اش طريق فرايندم انجا می هد که همشمان

و می

پی اننقال
افقی و

عة م فعال است .شبان هنرم نازت بهشعم ل تةنت نظامی است که بر نظا اولاة شبان
اسن ا است؛ اما اش آن فراتر می و  .شبان هنرمت اش آنجايی که
معة ل اطالعات باشنرم ا

مقايسه با شبان

فضام کةنرم مننقل میکندت ساخنا م پاچادهتر اش شبان

معة ل ا ؛ چ ن «هنر تنها اش يک مزگان اسنفا ه نةیکند؛ بلكه مزگانهام منعد م
ا بهکا میبند » ()Chandler, 2007: 171؛ به هةان لالت شبان هنرم نظامی
«ااباعاده» است که همشمان

چندين سطح فعال است.

واقعت «هر منن ا بی اش

سال  / 3اةا 04

24

چندين نظا ساخنه میا  .اش طريق برخ
است که مفه

ها و تنزهام مداو ماان اين نظا ها

اثر ه يدا میا » (ايگلن نت .)404 :4034

نظا هام مخنلف شبان اامل نظا هام نی مت واژگانیت معنااناخنیت واجاناخنی و
ن انا م است ( .)Leech, 1991: 37بر اين اسا ت شبان برساخنه اش نظا هام منعد م
است که هريک بهط
میا

مسنقل عةل میکنند .عةلكر اين نظا ها به اين مسئله میدو

که میص ل نهايی پس اش تیقق عانیت چه بهص ت ن انا م و چه افاهیت

بن اند معنايی ا که کا بر شبان پی اننقال آن استت به سنی مننقل کند.
معنا

فُرم

تحقق عینی

نظا نی م

نظا ن انا م

نظا معنااناخنی
نظا واجاناخنی

نظا واژگانی

7

شکل  1الگوي لیچ دربارة نظامهاي مختلف زبان

(هةانت )03-07

اما

آثا ا بی عةلكر نظا ها منفاوت است .منن ا بی نظامی مرکب اش نظا هام

منفاوت است و به تعبار ل تةنت «نظا نظا ها»ست .او معنقد است
منعد م بهط

اعر نظا هام

معنا ا عةل میکنند؛ يعنی هريک اش نظا ها فا غ اش کا کر ويژ خ ت

«وجه معنااناساک به خ

3

میگارندت يعنی سةاننازه میا ند و صاحب اللت.

نناجهت حنی ج انب سبکاناساک و ص تهام عروض هم برخ

ا اش تفسار

نشانهاناساک خ اهد ب » (افاعی کدکنیت  .)239 :4094بر اين اسا ت « وابط بان اين
نظا ها تأثارات ا بی قد تةندم ايجا میکند» ( .)Chandler, 2007: 171اين وابط بر
اثر تنز بان نظا ها پديد میآيد و م جب ادت بخشادن به پاا هنرم و تق يت آن
میا .

واقعت «

هر نظا ت هر مزگانی اننظا اتی بنا میکند که مزگانهام

نظا هام يگر اش آن عدول میکنند» (هةانجا) و به اين ترتابت اثر هنرم به میل تالقی
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نظا هام گ ناگ ن مبدل میا  .چنان فرجامی م جب
غنام آثا هنرم میا .
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همتنادگیت پاچادگی و

نظا چنداليه يا چندسطیی آثا هنرمت «منن بهط

همشمان بر چندين سطح حرکت میکند و نظا هام منعد

ا وم هم میگذا » (تا يهت

 .)210 :4073بنابراينت هنگا ت جه به يكی اش عناصر يا بخزهام مسنقل يكی اش نظا هات
میيابام که مةكن است هريک اش اين عناصر همشمان
فعال و پ يا اانه بااد و

حض

چندين نظا منفاوت

نناجهت «معانی منفاوتی به خ

بگار » (مكا يکت

.)297 :4030

 .4-4تنش بین نظامها

آثا هنرم چند نظا منفاوت همشمان عةل میکنند .بر اين

ل تةن تأکاد میکند که

اسا ت نظا هنرم «پاچادهترين اكل قابل تص

سخن است که چندين نظا

هم فشر ه است» (ايگلن نت  .)404 :4034عةلكر اين نظا ها
تنز آنها با هم براسا

ا

کنا يكديگر و چگ نگی

اين ق اعد ص ت میپذير :

 .4نظا هنرم نظامی پايگانی يا سلسلهمراتبی است؛ «نظامی مرکب اش نشانههام
ت

ت که

يكديگر تعباه اده و سلسلهمراتب پاچادهام اش شبانهام منقابالً پا سنه»

ا ايجا کر ه است (تا يهت  .)210 :4073بنابراينت

آثا هنرم «نظا هنرم نه اش يک

می ت بلكه اش مجة عهام اش می هام همنشانی تشكال اده است» (احةدمت :4032
.)429

 .2عةلكر هريک اش اين نظا ها عةلكر نظا هام يگر ا میدو میکند؛ يعنی
وقنی عنصرم
يگر مانع اش حض

يكی اش اين نظا ها فعال ا ت مةكن است ق اعد حاکم بر نظامی
آن ا

اعطا کند؛ اين اللت ضرو تاً

يا حض

آن ا تق يت کند و اللنةندم ويژهام به آن

سطح نشانهاناخنی تفسار نةیا ؛ بلكه به عناصرم

وابسنه است که خ ت ماهات غارنشانهاناخنی ا ند؛ مانند وشنت قافاه يا واجهام
مسنقل.
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 .3-4هنر بهمثابة نظام الگوساز ثانویه

«نظا الگ ساش ثان يه» يكی يگر اش اصطالحات مهم

مكنب تا ت است؛ هةانط

که اک تأکاد میکند« :طرحی برام نشانهاناسی عة می بايد اامل نظرية مزگان و
نظرية ت لاد نشانه بااد .نظرية مزگان من جه اللتت و نظرية ت لاد نشانه من جه
ا تباط است» ( .)1976: 3-7بنابراينت شمانی میت ان اش م ض عی بهنا «نظا » سخن به
اانه بااام.

نظا هام

ماان آو

که همشمان با و م ض ع اللت و ا تباط سروکا

هنرمت اوضاع به اين من ال است؛ يعنی اللت و ا تباط الش و ملزو اند.

اصطالح

نظا هنرمت «واژ نظا حكايت اش اين ا

که هنرها اش نشانههايی بهره میگارند که

بهص ت يک نظا ا تباطی ساشمان يافنهاند» (مكا يکت .)293 :4030

نظا الگ ساشت

عناصر براسا

ق اعدم مشخص ترکاب میا ند .بر اين اسا ت هنر نظا الگ ساش

تلقی میا .

واقعت « هنر اكل کامالً منفاوتی اش انديشادن و نظا منفاوتی اش الگ

بخشادن به جهان است .هنر بهمعنام خلق جهانی منفاوتت اما هما ش با جهان واقعی
است» (.)Lotman, 2004: Introd., 30

شبان معة ل يک نظا الگ ساش

جة اول است .نظا هام

ا بااتت هنرهام مسنظرفهت م ساقیت فالمت اسط ه و « ...قاا

جة و مانند هنرت
با شبان يا با اسنفا ه اش

شبانت بهمثابة مصالح ما م خ » اكل میگارند ( .)Cobley, 2001: 218بر اين اسا ت
اش آنجايی که نظا هام شيبايیاناساک و نظا سخن ا بی برپاية الگ م شبان اسن ا ند و
ا تباط با آن معنا میيابندت ل تةن اينقبال نظا ها ا ن عی «نظا الگ وا مرحلة و »
(افاعی کدکنیت  )293 :4094يا به تعبارم يگرت «نظا الگ وا ثان يه» (احةدمت )423 :4032

مینامد 9.واژ ثان يه « به اين انديشه ااا ه ا

که

عان اينكه هنر برپاية نظا اولاة

شبان طباعی بنا نها ه اده استت ساخنا م ضةاةه ناز ا » (مكا يکت .)293 :4030

 .1-4انتظام و رمزگان ساختاري

شبان معة لت صرف نظر اش اننظامی که
ا ت برخی اننظا هام خاص ناز بهط

سطح باانت يعنی

می

پراکنده يده میا

که

همنشانی وج
فرايند ا تباطی

بیتأثار است و بنابراينت فاقد هرگ نه ا شش ساخنا م؛ به هةان علت به آن ت جهی
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پژوهشی با ساخنا اثر هنرم اش چشمانداش ل تةن

شبان هنرم -برخالف شبان معة ل -چنان اننظا هايی اش سطح اننظا هام

تصا فی به سطح تعةدم و شيبااناخنی فرامی وند و نقز ساخنا م و معنايی ايفا
میکنند .اهةات اينقبال اننظا ها شمانی آاكا میا
هنرمت بهمثابة يک مزگان ساخنا م تلقی ا
من ن غارهنرم -هةانط

که «اننظا م ج

منن

که حامل معناست» (هةانت  .)440اما
ا تباط با سطح

که گفنام -اننظا هايی اش اين ست

معنااناخنی مطرح نةیا ند.
ل تةن اننظا هام حاکم بر نظا هنرم و اهةات آنها ا
معنا بهط

جامع بر ساده است .او اننظا

ا بهط

اننقالت تشديد يا تق يت

کلی به و سنه تقسام کر ه است:

«اننظا اش طريق ت الی» و «اننظا اش طريق هما شم يا تشابه» .اننظا مبننی بر ت الی
شبان معة ل وم می هد.

اين ن ع اننظا ت ق اعد نی م و اسل

به پديد آمدن ن عی اننظا خطی مننهی میا
جةله نشان می هد .اما

که نهايتت خ

همنشانی عناصر
ساخنا نی م

ا

آثا هنرمت اننظا مبننی بر اصل تشابه و هما شم عناصر

است .البنهت اننظا ناای اش مشابهت يا هما شم شمانی ا شش هنرم پادا میکند که به
باشتا

سطح معنااناخنی منن کةک کند؛

اين م ض ع بااينكه اهةات شيا م ا ت

غار اين ص تت ا شش چندانی ندا .
بساا م اش تیلالهام فرمالاسنی ايج

پژوهزهام معاصر نا يده انگاانه اده است.
چنان اننظا هايی و چگ نگی سةاننازه ادن آنها ذکر اين نكنه بیفايده

م
ناست که

اثر ا بیت نشانهها بهط

مسنقل وظافة اننقال مین ا ا برعهده ا ند؛ اما اش

آنجايی که اثر ا بی مفاهام ا غارمسنقام باان میکندت اننظا ها مةكن است اش سطح
غارنشانهاناخنی (مانند آواها) به سطح نشانهاناخنی يا سطح مین ايی حرکت کنند و
بهنی م

اللنةندم کلی اثر حض

فعال اانه بااند .يفاتر

44

با

اينقبال اننظا ها میگ يد« :گاهی آن سنه اش آحا شباناناخنی که بهخ مخ

اهةات
ا ام

معنام خاصی ناسنندت ط م تفسار میا ند که گ يی يک نشانة اعرم هسنند»
(.)1978: 2

هةان اسنات ل تةن با عنايت به اصطالحات برگرفنه اش يلةسلفت اهةات اننظا
ا ارح می هد.

تیلال يلةسلفت نشانه اش و سطح منةايز تشكال اده است :سطح
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باان و سطح مین ا.

سطح مین ات با

سطح باانت با ص ت باان و ج هر باان و

ص ت مین ا و ج هر مین ا وبه ويام (اک ت  .)24 :4037ابطهام که بان ص ت باان
و ص ت مین ا برقرا میا ت صرفنظر اش ماهات آنت نقز نشانهام ناماده میا
نة ا شير نقز نشانهام با عالمت پاكان نشان ا ه اده است.

(هةانت .)0

 ج هر باان

نقش نشانهاي

 ص ت باان
 = -------------نشانه

سطح باان

 ص ت مین ا

سطح مین ا

 ج هر مین ا

شکل  2نشانه از منظر یلمسلف

ل تةن با الها اش الگ م نشانهاناسی يلةسلف تأکاد میکند که

ساخنا اثر

هنرمت «اننظا آوايی که بخشی اش سطح باان استت میت اند وا ساخنا مین ايی اعر
ا

و م قعاتهايی معنايی ا خلق کند که اش معنام مفروض منن جدايیناپذير است»

( .)Lotman, 1977: 111اهةات اين اننظا ها تا جايی است که گاه تةايزهام آوايی
بیاهةات ساخنا پا ندهام معنايی اعر ا اش خ
 .1-1-4حرك

منأثر میکند.

از سطح بیان به سطح محتوا

وقنی «ساخنا آوايی کلةه -عالوهبر نقز معنايی و سانگی خ يز -اش هگذ
مجة عهام اش اص ات بهگ نه ام غارمسنقام مفه

م

نظر ااعر ا ابالغ میکند»

(افاعی کدکنیت )043 :4034ت اعر اش سطح باان به سطح مین ايی حرکت میکند .اين
اعر فا سی عالوهبر جنبههام آوايی کلةاتت اش طريق ضر آهنگ يا وشن

ويژگی

ناز پديدا میا .
نی

واقع میت ان گفت افزونبر جنبههايی مانند واجآ ايیت وشن و

اننظا ضر آهنگها ناز مین ام ضةنی اعر ا تشديد يا تق يت میکنند.

بات شير:

44
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بخز پايانی کلةات «جنگت پلنگت خدنگت نهنگت آهنگ و تنگ» به

تعبار افاعی کدکنیت «صدام ها ادن تار ا اش کةان» (هةانت  )024به ذهن منبا
میکند.
 .2-1-4حرك

از سطح محتوا به سطح بیان

يكی اش اگر هايی که

غزل فا سی بهويژه

دیوان شمس فراوان يافت میا ت

حرکت اش سطح مین ا به سطح باان است .م ل م که هة ا ه مسی

م ساقی کلةات

استت گاهی واژهها ا ط م بهکا میبر که با اندکی تأمل وان میا
معنايی کلةات برام وم اهةانی اندک ا .

که وجه

غزلی که اش گزيد دیوان شمس اننخا

اده استت نة نههام فراوانی اش اين ويكر بهچشم میخ :
 4شهی باغ! شهی باغ! کته بشكفت ش باال شهی قتتد و شهتی بد ! تبا ک و تعالی!
شهی گ هتتر منثتت ت شهی پشت و تتت الّ
 2شهی فرّت شهی ن ت شهی ارّت شهی ا
 0شهی ملکت شهی مالت شهی قالت شهی حال شهتی پرّ و شهتی بتال بتر افالک تجتتلی
 0چ جتان سلستلهها ا بد ّ به حَرونی چه ذالنّ نت چه مجن نت چه لالی و چه لاال
 1علتتمهام االهتتی ش پس کت ه بتترآمتد چه سلطان و چه خاقان چه والیّ و چه واال
 1چ بیواسطتته جبّتتا بپرو جهان ا چه ناق چه نام چه اهال و چه سهال
 7گتر اجتزام شماتنی وگتر وح اماتتنی چت آن حتال بباتنی بتگ جَتلّ جتالال
 3فروپ ش فروپ ش نه بخروش نه بفروش ت يی بتتا مدهتت شت يكی لیظته بپاال
 9خةز باش خةز باش اين مجةع اوباش مگت فاش مگت فتاش ش مت لیّ و ش م ال
(م ل مت )241 :4037

مثالً

بات و بعاد است م النا مجذو

جاذبههام معنايی «ارّ» اده بااد که چنان

اافنهوا اش آن سخن بگ يد« :شهی ارّ»؛ پس میت ان گفت جاذبة م ساقايی کلةات
«فرّ» و «ارّ» بهگ نهام است که ااعر اش جنبههام اللی آن بهعةد میپرهاز و ت جه
خ

ا به ا شش م ساقايی آن معط ف میکند .برجسنه ادن سطح باان و کم نگ

ادن يا غاا

سطح مین ايی يكی اش ويژگیهام غزل م ل م است که

ااعر فا سیشبانی به اين مازان میت ان يد.

اعر کةنر
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اين حرکتهام وس يه بان سطح باان و سطح مین ا اش نكات بديع آ ام ل تةن
است که اهةات اننظا و عةلكر آن ا به بهنرين وجه باشمیتاباند .بهنظر می سد
پژوهشی مسنقل

اين شمانه ضرو ت ا

که مشخص کند

اعر فا سیت کدا

ااعران با اگر نخس ت و کدا ااعران با اگر و به ساخت و پر اخت آثا هنرم
ت جه کر هاند .البنهت بهنظر می سد

خ

ماان ااعران فا سیشبانت

اعر م ل م

«حرکت اش سطح مین ا به سطح باان» باشنر يده میا ؛ با اين حال چنان ا عايی
اين شمانه ص ت پذير .

فقط ص تی میل تأمل است که پژوهشی آما م
 .6-4سمانتیزه كردن نظامهاي غیرمعنایی
آثا هنرمت چندين نظا بهط

همشمان عةل میکنند .برخی اش اين نظا ها اساساً

غارمعنايی هسنند و به تعبار يلةسلفت صرفاً به سطح باان منعلقاند؛ مثالً نظا عروضی
اعر بهخ مخ ت مین ام خاصی ندا ؛ بلكه میص ل مجة عهام اش اننظا هام
مشخص

سطح آواها و هجاهاست .به هةان من الت برخی نظا هام يگر مانند نظا

آوايی ناز مشخصهام غارمعنايی بهاةا می وند .با اين هةهت بهشعم ل تةنت

آثا

هنرم وقنی ساخت اثر بهتعالی می سد که مجة عهام اش اين نظا ها بر اثر تنز با
يكديگر به پديد آمدن ابكهام اللنةند منجر ا ند يا به تعبار افاعی کدکنیت سةاننازه
ا ند.
«يكی اش نقزهام اساسی شبانت نقز تبا لی
ت انايیهام شباناناخنی خ

42

است؛ جايیکه کا بر شبان اش

بهره میگار تا اطالعاتت انز و مها تهام خ

يگران مننقل کند» ( .)Yule, 1985: 6اما
میگ يندت عناصر يا نشانههام غارلفظی ناز

ساحنی اش شبان که به آن وجه تعاملی

تعامل يا تبا ل اش طريق شبانت

اللت و ا تباط ا نةیت ان قاقاً اش يكديگر منةايز کر ؛ اما به هر ترتابت
ا .

40

40

اننقال معنا سهاماند؛ مانند ايةات ااا اتت

حرکات و اص اتی هةچ ن آهت آ ت اَه و . ...البنهت
تبا لی شبانت « اللت» و

ا به

نقز

نقز تعاملیت برقرا م و حفظ «ا تباط» باشنرين اهةات ا
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اثر ا بی ناز به هةان ترتابت نشانههام حاضر
ا ند؛ اما برخی عناصر و نظا هام م ج

27

منن وظافة اللت ا برعهده

منن که ااخص عةدتاً غار اللنی ا ندت

گاهی اللنةند میا ند .اين عناصر غارنظا مند -هةانط

که ااا ه اد -اش سطح باان

به سطح مین ايی فرامی وند .ل تةن معنقد است عناصر غارنظا مند بهط
نةیت انند معنام خاصی اانه بااند؛ بلكه فقط

مسنقل

تقابل با ساير نظا ها مةكن است

وجه معنااناخنی پادا کنند.
 .7-4انتظام از طریق تکرار عناصر همارز

وقنی اش اننظا مبننی بر اصل تشابه سخن بهماان میآيدت بديهی است که برام
اكلگارم اننظامی اش اينقبال ستکم به و عنصر مشابه /هما ش نااش است .وج
يا چند عنصر هما ش
لالت ل تةن

ساخنا اثر هنرم به تكرا عناصر مشابه میانجامد؛ به هةان

فصلی مشبع اص ل و ق اعد تكرا

میکند که تكرا عناصر

و

ا بر ساده است .او آاكا ا تأکاد

منن ا بی بهمعنام تكرا مكاناكی و بی وح عناصر مطلقاً

مشابه ناست؛ شيرا چنان تكرا م اساساً ن عی اينهةانگ يی است که

شبان معة ل

ناز ايج است و هرچند میت ان انگازههام بالغی منعد م مانند تأکادت حصر يا غاره
برام اينقبالتكرا ها قائل ادت

بر سی ساخنا اثر هنرم م ض عات پادا نةیکنند.

به اين ترتابت اش چشمانداش ومت بسنه به اينكه عنصر تكرا ا نده واجت ضر آهنگ يا
ساخنا گزا هام باادت سه سنه تكرا

اثر ا بی بهچشم میخ

 :تكرا آوايیت

تكرا ضر آهنگ (وشن) و تكرا ساخنا م.
 .1-7-4انتظام ناشی از تکرار آواها

پادايی اننظا آوايی اش طريق تكرا آواها م ض عی است که نخسنان با اوشيپ

بريک 41بهص ت علةی آن ا بر سی کر  .بريک

برابر ااعران و مننقدانی که بر

اسنعا م يا تص يرم ب ن شبان تأکاد میکر ندت نظرية تكرا آواها ا مطرح کر
( .)Childs & Fowler, 2006: 94ل تةن
سخن ااعرانهت

ص تی که بهط

مجزا

اين با ه تأکاد میکند« :هاچ آوايی
نظر گرفنه ا ت معنام مسنقلی ندا »
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( .)1977: 106بديهی است که معنا ا م آواها
نةیا ؛ بلكه «بهط

اعر اش ماهات ويژ آنها ناای

قااسی مفروض است» (هةانجا) .او برخالف کريسن ا ( 1984:

 )86که معنقد است آواها و اننظا آنها به ساحت ناخ آگاه وابسنه استت بهصراحت
میگ يد« :ااعر اش سر عةدت آواها ا طبق طرح ساخنا م خ
ا مننقل کند» (هةانت  .)447وم

میکند که معنام مطل

پژوهزهام بلاچ 41منذکر میا

که

بهنی م ساشمان هی
هةان شمانه با اسننا به

ست است که نةیت ان اش با عاطفی و طاف

احساسی آواها چشم پ ااد؛ اما اينكه آواها بهط

مسنقل چه معنايی ا ندت امرم کامالً

لبخ اهی و ذهنی است.
 .1-1-7-4تضاد و تقابل

اننظا آوايی مةكن است کلةاتی ا که اساساً به ح شههام معنايی منفاوتی تعلق ا ندت
برابر يكديگر قرا

هد و ساخنا م مبننی بر تقابل يا تضا بان آنها برقرا کند.

النذاذ ناای اش چنان اننظامی بهواسطة وج
است .ل تةن

هما شم يا مشابهت

عان تضا و تقابل

اين با ه میگ يد« :هما شم يا تشابه به سطح باان تعلق ا ؛ اما تقابل

به سطح مین ايی وابسنه است» (هةانت  .)420پس و يا چند عنصر که
مشابهاندت

سطح مین ايی اخنالف ا ند و هرچه اين تشابه باشنر باادت اخنالف

مین ايی برجسنهتر میا  .به اين ترتابت
«الف» بهط
عناصر بهط

سطح باان

اننظا آوايیت عنصرم مفروض مانند

همشمان هم «الف» است و هم «الف» ناست؛ بدين لیاظت قاا
کلی ص م و تقابل بان آنها بهط

بان

عةده معنايی است .بنابراينت «اننظا

آوايی ذاتاً يالكناک است» (هةانت )421؛ يعنی همگرايی آوايی اگرچه به همگرايی
مین ايی مننهی میا ت همشمان تفاوتها ا ناز برجسنهتر میکند.
 .2-7-4انتظام ناشی از وزن

ناتل خانلرم

تعريف وشن مین يسد« :وشن ن عی تناسب است .تناسب کافانی است
مكان واقع ادت آن ا

حاصل اش ا اک وحدتی

ماان اجزام منعد  .تناسب اگر

قرينه می خ انند و اگر

شمان واقع ادت وشن خ انند» ( .)44 :4007براسا

اين
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پژوهشی با ساخنا اثر هنرم اش چشمانداش ل تةن

که ل تةن ناز تأکاد کر ه استت

تعريفت هةانط

وبه ويام که بر وشن اسن ا است .نظا وشنی

29

آثا ا بی با ن عی اننظا

کنا نظا هام آوايیت معنايی و نی م

ساشمان کلی اعر منظ

ا اكل می هد .چگ نگی پديد آمدن وشن و ق اعد حاکم بر

آن م ض عی است که

علم عروض به قت واکاوم اده است .با اين حالت ل تةن

مبیث نظا وشنی م ض ع اين ناست که ا کان عروضی چگ نه

تأکاد میکند که

اكل میگارند؛ بلكه بیث
اساساً ضر آهنگ چه نقشی

با اين است که چرا وشن اعر بهاكل خاصی است و
نظا کلی اثر ا بی ايفا میکند ( .کLotman, 1977: :

.)117

ل تةن

پاسخ به اين پرسزهات نخست ااعا م اش پ اكان ا اننخا

اين اعرها که

ّ پام ويرايز و اصالحات تعةدم ااعر يده میا ت اين م ض ع

ت جه ل تةن ا به خ

جلب میکند که وقنی ااعر لفظت عبا ت يا سطرم اش اعر ا

اصالح میکند يا آن ا تغاار می هدت اين کا
به سنی

میکند.

میيابد که

اعر منظ

ا با چه معاا م انجا می هد .ل تةن

ارط جايگزينی اين است که عبا تی که بهجام
47

بخشی اش اعر اسنفا ه میا ت با عبا ت پاشان «هموشن» بااد.

واقعت نظا وشنی

اعر اجاش و و هر لفظی ا به م اضع خاص وشنی نةی هد؛ مثالً

اين مصراع

بیثانگاز خ اجه:
« سنم اند  ...ساقی ساةان ساق ب »
جام خالی با و پاشنها

وبه ويام :لفظ «ساعد» و « امن» .اين و لفظ اگرچه به

ح ش معنايی مشنرکی تعلق ندا ندت هرکدا اش هجاهام مشابهی تشكال اده و بهلیاظ
وشنی همسنگاند؛ بنابراين میت ان آنها ا بهجام يكديگر بهکا بر  .بديهی است که
«میدو يتهام وشنی

اين م ضع مانع حض

اد» (هةانت  .)440ل تةن براسا

الفاظی با نظا هجايی منفاوت خ اهد

چنان ا اهدم اسندالل میکند که نظا معنايی اعر

چنان م ا م به پسشمانه انده میا
میيابد و به پازشمانه میآيد .ااعر

و

اين م ا

مقابلت نظا آوايی و وشنی اهةات
لفظ ا تغاار می هد؛ اما ساخنا

آوايی و عروضی آن ا حفظ میکند .به باو ل تةنت اين م ض ع به اين معناست که
عايت اصل هموشنی بهمعنام پديد آمدن ن عی «ترا ف ثان م» (هةانت  )441است.
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ترا ف ثان مت و لفظ که بهلیاظ معنايی به و ساحت منفاوت تعلق ا ندت براسا
مشابهت آوايی يا وشنی يكی و يگانه بهاةا می وند .ل تةن با هةان اسندالل سا ه
مشخص می کند که نظا وشنی اعر نظامی مسنقل اش نظا معنايی است و گاهی
اننخا هايی ا بر نظا هام يگر تیةال میکند که صرفاً اش چشمانداش وشن ت جاه
میا ند .البنهت الش است ذکر ا
نظا

که اهةات نظا وشنی شمانی آاكا میا

تنز با ساير نظا ها به غنام نظا کلی منجر اعر ا .

که اين

مثال شير خ اهام

يد که نظا وشنی چگ نه سةاننازه میا و اللنةندم اعر ا تشديد میکند:
من که ابها ه تق م ش ها با ف و چنگ
اين شمان سر بتتته ه آ چه حكايت بااتد
(حافظت )412 :4071

اعر حافظت بهط

کلی « هجاهام ک تاه و بلند و

نقز مهةی ا ند و هةاهنگ با مفهوم و حال

(هةانت مقدمهت  . )29بر اين اسا ت
ضر

اش

ايجا م ساقی اعر

شعر [برجسنه اش نگا نده] واقع میا ند»
میل

مصراع نخست اين باتت قرا گرفنن «آ»

(فَعَالتن) و قرينهساشم من الی حرکتها حالت نگ و آهنگ ف ا منعكس

میکند (هةانجا).

جدول  1انتظام ناشی از وزن در بیتی از حافظ
1

بحر

مل مثةن مخب ن میذوف

2

وزن

فاعالتن -فعالتن -فعالتن -فَعلن

4

تقطیع هالایی

من ک اَب ها َ /ه تَق وا /شَ اَ با َ /فُ چنگ

3

هالاها

-ᴜᴜ/--ᴜᴜ/--ᴜᴜ/--ᴜ-

1

چیدمان مصو ها

 -آ-َ-ُ-َ / -آَ -َ/ -آَ -َ /ََ -

 .4-7-4انتظام ساختاري یا توازي

من ن ا بیت ن عی خاص اش نظم يده میا
سبكی» 43يا «تكرا انجالی» 49میگ يد.
نی م جةله وبه ويام؛ بر اين اسا ت

که ل تةن ( )1977: 106به آن «تقا ن

تقا ن سبكیت با ن عی ت اشم

ساخنا

جةلهها يا عبا تهايی که ت اشم يده
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پژوهشی با ساخنا اثر هنرم اش چشمانداش ل تةن

میا ت ساخنا نی م مشنرکی وج
منفاوتاند .به باان ا وا

ساپار24ت «

ا

که فقط عناصر ساشند آن با يكديگر

اين جةالت ساخنا بناا م يكسان است؛ اما

مصالح ما م با يكديگر منفاوتاند» (به نقل اش .)Jacobson, 1985: 39

اسالمیت به لال وج

04

سجع من اشم يا سجع من اشن

بالغت

نظم يا نثرت با گ نهام اش ت اشم

وبه ويام که به آن ترصاع يا م اشنه میگ يند؛ با اين هةهت ت اشم صرفاً به اين م ض ع
میدو نةیا .
برمبنام پژوهز ياک بسنت جرا
است که بهط

منلی هاپكانزت ااعر انگلاسیت نخسنان کسی

جدم به م ض ع ت اشم و اهةا ت آن

(هةانت  .)04هاپكانز
ساخنا م

24

مقالهام باعن ان « با

شبان اعرم ت جه کر ه است

خاسنگاه شيبايی» به نقز مهم ت اشم

سطح باان اعرم پر اخنه است .وم معنقد است« :ت اشم ساخنا م

کنا اننظا آوايی اصل ساشند اعر بهاةا می و » (هةانت  .)09پژوهز
نشان می هد که ت اشم ساخنا م

اين با

كتاب مقدس -بهويژه عهد عناق -نة نههام

فراوانی ا ؛ به هةان لالت اين ن ع ساخنا باعن ان تكرا انجالی اناخنه اده است.
البنهت براسا

پژوهز هاپكانزت

ودا ،کنا

مقد

هندوانت ناز چنان نة نههايی

فراوان يده میا  .ياک بسن ناز بنابه عاليق شباناناخنی و ا بی خ ت اعر افاهی
بساا م اش اق ا مانند ترکهات مغ لها و اق ا فان اوگرم

22

ا اش اين چشمانداش بر سی

کر ه است .به ا عام اوت اعر افاهی اين اق ا ااهد بساا ا شندهام برام اثبات
اهةات ت اشم

ساخنا آن سنه اش آثا هنرم است که برساخنة فرهنگ عاماانه است

( .ک :هةانت .)01-07

به هر ترتابت ل تةن با آگاهی اش چنان اننظامی
مهمترين ا کان پادايی اعر میاةا  .وم

سطح اعرت آن ا يكی اش

بر سی اعر ااعران وسی به اين نناجه

می سد که کلت با و ن ع ت اشم يا اننظا ساخنا م وبه و هسنام :ت اشم
نی م و ت اشم

مصالح ما م.

وابط
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 .1-4-7-4توازي در روابط نحوي

ن ع اولت ساخنةان نی م و ساخنا آهنگ جةلهها ثابت و يكسان میماند؛ اما
اين ن ع ت اشمت واحدهام مشابه بر يكديگر منطبقاند؛

مصالح ما م تغاار میکنند.

اما واحدهام منغار مةكن است فقط اش لیاظ صرفی هةسان و مشابه بااند ( Lotman,

اين جةالت بهمثابة يک تابع ثابت عةل میکندت

 .)1977: 132به باان سا هترت آنچه

ساخنا نی م و وابط اننزاعی آحا جةله است و آنچه بهعن ان منغار عةل میکندت
مصالح ما م يا آحا معنايی جةله است .به اين ترتاب میت ان گفت« :
ا

مفروضت ت ابع ثابنی وج

که عناصر مننخب

کنند» (هةانت )447؛ مثالً بات:
ول لتته اهر ناست جز اكن شلف يا

فننه

يک منن

میدو آنها میت انند تغاار
آفاق ناست جز خم ابروم وست
(سعدمت )014 :4072

تابع ثابت نی م بهص ت اين گزا
عناصر يا آحا معنايی
«آفاق»ت

منطقی است« :الفی» در «ب» نیس

چنان ساخنی تغاار میکنند.

م ضع « » «اهر» و «آفاق» و

جز «ج».

م ضع «الف» «ول له» و

م ضع «ج» بهترتاب ترکابهام اضافی

«اكن شلف يا » و «خم ابروم وست» آمده است.
جدول  2توابع ثاب
عنصر منغار
«الف»
ول له

نحوي

تابع ثاب

و عناصر متغیر در بی
عنصر منغار
« »

در

فننه

اهر

سعدي

تابع ثاب
نحوي
نیس

آفاق

جز

عنصر منغار
«ج»
اكن شلف يا
خم ابروم
وست

البنهت اهةات شيبااناخنی اين بات بهعلت
است.

اين باتت اننظا ساخنا م («الفی»

گارم چند نظا منعد با يكديگر

« » ناست جز «ج»)ت نظا وشنی (که اش

طريق وشن و م مفنعلن -فاعلن -مفنعلن -فاعلن

بیر منسرح مثةن مط م

مكش ف ايجا اده است) و نظا آوايی (که ناای اش تناسبهام وشنی است) بهط

پژوهشی با ساخنا اثر هنرم اش چشمانداش ل تةن
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ا تباط منقابلاند .برپاية جدول اةا

فعال با نظا معنايی

وت الفاظ منغار

00

تةا

م اضع سهگانه اباهتهام معنايیت صرفیت وشنی و سن م عةدتاً مشابهی ا ند.
«ول له» و «فننه» تقريباً منرا ف هسنند و «اهر» و «آفاق» باوج
مفر ت جةع مكسر) به ح ش معنايی مشنرکی منعلقاند.

تفاوت صرفی (اسم

عبا تهام «اكن شلف يا »

و «خم ابروم وست» ناز نهتنها وشن هر و يكسان استت ساخنا نی م آنها ناز
گروه اسةی است که با تنابع اضافه اكل گرفنه است .آحا معنايی م ج
ترکابها ناز اش تناظر يکبهيک معنايی برخ

اين

ا ند؛ مثالً بان الفاظ «خم»« -اكن» و

«يا » « -وست» ابطة ترا ف برقرا است و به هةان ترتابت الفاظ «شلف»« -ابرو» هم
ح ش معنايی مشنرکی قرا ا ند.
 .2-4-7-4توازي در مصالح مادي

ن ع و ت عناصر م ج
سن م آنها منفاوت است.

جةلهها مشابه يكديگرند؛ اما م قعات مكانی يا جايگاه
اين ص تت «وقنی تقريباً هةهچاز ثابت است و تنها

م قعانةندم تغاار میکندت عنصر مكانی بهمثابة يک ويژگی ساخنا م فعال میا »
(هةانت  )404و اللنةندم ا بهنی م تیت تأثار قرا می هد؛ مثالً وقنی گزا هام مانند
«الف» «ب» را دوس

دارد ،بهص ت «ب» «الف» را دوس

دارد

میآيدت «مصالح

ما م ساشند گزا ه يكسان میماند؛ اما وابط منقابل بان آحا گزا ه تغاار میکند»
(.)Jacobson, 1985: 37
براسا
میکند؛ اما

پژوهز ياک بسنت اين ن ع اش ت اشم

اعر وسی نقشی مهم ايفا

بالغت اسالمی فقط يک نة نه اش اينقبال ت اشمها ا يافنام که مةكن

است به اللنةندم مننهی ا  « .اين صنعت که مصراع اول ا با عقب و جل کر ن
کلةات

مصراع و تكرا میکنند» (هةايیت )70 :4017ت آ اية عكس به ست میآيد.

البنهت چنان اننظامی شمانی اهةات هنرم ا

که به سطح معنااناخنی برو .

هةان

شمانهت هةايی تأکاد میکند« :اين تكرا بايد چنان بااد که م جب ونق و حسن کال
گر

و بر ضعف و سسنی طبع ااعر حةل نش ؛ وگرنه اجننا

تكرا هات بهنر و با آ ايز سخن مناسبتر است» (هةانجا).

کر ن اش اينگ نه

00
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 .8-4نقد و نظر

بر اات ل تةن با ساخنا اثر هنرم بساا منأثر اش گرايز فرمالاسنی اوست؛ به
هةان لالت اننظا هام هنرم که سط ح آوايیت وشنی و ساخنا م مطرح میکندت
هةگی من جه سطح باان است و سطح مین ا تلقی ومت ا شای مسنقل ندا و فقط
تنز با ساير نظا هاست که خ ا نشان می هد و اهةات هنرم میيابد .اين طرش
تلقی م جب میا سطح مین ايی نشانهها که بهط کلی با مفاهام و مدل لها
سروکا ا ت انديشة ل تةن نا يده گرفنه ا و ا شش هنرم آثا ا بی صرفاً به
باشم الها بسنگی پادا کند .واقعت «اعر ال ا با تةا وج فعال میکند و واژه ا
چنان ارايطی قرا می هد که تیت فشا اديد واژههام اطراف حد اعالم
عةلكر ا اش خ بروش می هد و غنیترين اسنعدا ا ها ساش » (ايگلن نت .)402 :4034
اش اين چشمانداشت جنبههام م ساقايیت آوايیت وشنیت ن انا م يا ساخنا م الها
است که آنها ا فعال میکند و برمیانگازاند؛ بنابراينت فقط سناخازم اش اين ست
میت اند م جب غنام اثر ا بی میا  .اما اندکی قت ساخنا هنرم آثا ا بی نشان
می هد که بخز عةدهام اش اننظا هام هنرم اش تقابلت تضا ت هما شم يا هر ن ع تناظر
يگر بان مدل لها ناای میا ؛ به باانی يگرت اين م ا باشم مدل لها به غنام
هنرم اثر ا بی میانجامد .افاعی کدکنی ( )040-047 :4034به سنی اين جنبه اش ويژگی
آثا هنرم ا ذيل مبیث «م ساقی معن م» بر سی میکند .البنهت «گروهبندم اين
مجة عه کا ا ا م است؛ شيرا ح ش مفاهام و ام اننزاعیت مادان فعالات باشنر
اير اص ات و حروف» (هةانت  .)047به هر ترتابت فا غ اش هرگ نه تالش
است تا
برام طبقهبندم میت ان ا عا کر که بخز عةدهام اش ا ششهام شيبااناخنی آثا ا بی
اش باشم مدل لها ناای میا  .جالب است که خ ل تةن شمانة بر سی چنان
م ض عی ا با قت کمنظارم فراهم آو ه؛ اما به هر لالی اش طرح و تباان آن غفلت
کر ه است .ل تةن وقنی تأکاد میکند که آثا هنرم اننظا هنرم نه بهواسطة ت الی
صرف آحا ت بلكه هما شم و اباهت اكل میگار ت اصل م ض ع ا مطرح کر ه
است؛ يعنی کافی است بهجام ت جه صرف به اباهت ص م و ظاهرم آحا شبان که
سطح باان پديدا میا ت به اباهت مین ايی و تص يرم آنها سطح مین ايی
ت جه کنام .البنهت اندکی بعاد مینةايد که ل تةن با طرح اين م ض ع م افق بااد؛ چ ن
سالت نظرم او بهچالز کشادن نظريهپر اشانی است که پاز اش وم تأکاد کر ه ب ند
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که اصالت آثا هنرم به ساشوکا تص يرم و مین ايی آنها بسنگی ا  .به هر حالت
اگر ل تةن هةانند افاعی کدکنی مفه م ساقی ا تا جايی بسط می ا که منضةن
جنبههام مفه می و تص يرم الفاظ ناز میادت بهيقان گريزگاهی مناسب برام حل اين
معضل فرمالاسنی میيافت.
 .1-8-4بازي مدلولها و انتظام معنایی

برپاية آنچه گفنامت میت ان به ن عی اش اننظا معنايی قائل اد که تناسبت تكرا ت تشابهت
هم نشانیت تقابلت تضا و تناظر عناصر آن مبننی بر جنبههام معنايی آحا لفظی يا
مدل لها باادت نه جنبههام ص م الها .برام وان ادن اين م ض عت باشم
بانی اش حافظ -که معةا اسنان چنان اننظا هايی است -بر سی
مدل لها ا
میکنام:
لاكن اين هست که آن نسخته سقام افنا ه است
چشم جتا وم ت خت عان س ا سیتر است
(حافظت )441 :4071

جدول  4انتظام معنایی و بازي مدلولها در بیتی از حافظ
الفاظ و تركیبهاي متقابل

چشم برابر عین ( معنام قاقاً)
جادو برابر سحر (بات لفظ سَیَر ا ا

20

)

انتظام از طریق

رابطة اصلی

ترا ف

ايها تناسب

ترا ف

ايها تبا

چشم برابر جادو (بهمعنام جا ويی)

همنشانی

اننسا

صفت

چشم برابر سقیم (چشم باةا )

همنشانی

اننسا

صفت

سقیم برابر نسخه (نسخة طباب)

همنشانی

نسخة (کنا ) برابر سقیم (بهمعنام ناقص و معا

)

نسخة (کنا ) برابر سواد (مقابل بااض)

همنشانی
برابر سواد سحر

سواد سحر (نسخهبر ا م هنگا سیر)
سقیم (نسخة ناقص)

اننسا

اة لواژگی

چشم برابر سواد (بهمعنام سااهی)
(سااهی آماخنه به سپادم) چشم

همنشانی

ايها

برابر نسخة

صفت
ايها

اننسا

صفت

تشابه تص يرم

تشباه

تشابه تص يرم

تشباه
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اين باتت مجة عهام اش اننظا هام معنايی بهط
ا شش هنرم بات ا افزايز می هند.
مذک

آاكا و پنهان عةل میکنند و

جدول اةا سهت اننظا معنايی الفاظ

بات

و وابط ماان آنها مشخص اده است.

 .3نتیاله
هدف اين مقالهت طرح مجد مبانی فكرم ل تةن
اننقا م

با ساخنا اثر هنرم و باشنگرم

آ ام وم است؛ بدين منظ ت پس اش بر سی شمانهها و خاسنگاههام فكرم

او وان کر يم که او اساساً تیت تأثار وشاناسی ساخنا گرا و نشانهاناسی
يلةسلف است .ل تةن

جستوج م وای مطةئن برام بر سی فرمالاسنی آثا

ا بیت م ض ع هنر بهمثابة نظا نظا ها ا مطرح میکند؛ اين نظا همشمان
منةايز عةل میکند .يكی اش مهمترين پاشنها هام وم
اننظا است .به شعم ومت اثر هنرم ساخنا نهايی خ
تشابه باشمیيابد .اين اننظا ها

چند سطح

بر سی آثا ا بیت م ض ع
ا اش طريق اننظا مبننی بر اصل

سطح آوايیت وشنی و ساخنا م يده میا

و تداخل

و تنز بان اين نظا هاست که م جب غنام اثر و پاچادگی آن میا  .بر اين اسا ت
تةا اين نظا ها اين قابلات ا ا ند که به سطح مین ايی و معنااناخنی فرابروند؛
نناجهت اسنعالم اثر حاصل

همتنادگی اين نظا ها و سةاننازه ادن آنهاست .ذکر

اين نكنه بیفايده ناست که گرايز فرمالاسنی ل تةن نهتنها م جب قت نظر وم
ساشوکا

الها میا ؛ بلكه به هةان مازان مانع اش ت جه او به اننظا معنايی يا باشم

مدل لها ناز میا  .ما

اين مقاله ک ااديم با بسط مفه

اننظا ت پاسخی

خ

برام آن باابام.
پینوش ها
1. Jurij/ Yuri Lotman
)2. Viktor Maksimovich Zhirmunsky (1891-1971
)3. Karl Philipp Moritz (1756-1793
کا ل فالاپ م ينز ن يسندهت ويراسنا و جسنا هن يس مكنبِ ط فان و طغاان است که
مانناستهام نخسنانِ آلةان تأثارم عةاق گذاات.
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)4. Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965
5. Daniel Chandler
 .1يدا اين انديشة س س ا باعن ان آوامی م بهادت نقد کر ه است.
 .7لاچ تأکاد میکند که م ا م مانند همآوايیت تةايزت ترا ف و چندمعنايی نظا هام شبان با يكديگر
همپ اانی ا ند؛ برام نة نهت تداخل نظا ها

ترا ف معنايی به پديد آمدن الفاظی مننهی میا

که فر هام منفاوتت اما معنايی ثابت ا ند .به هةان ترتاب

چندمعنايیت فر ثابتت اما معانی

منفاوت است .اين نة ا ت میل تداخل نظا ها با عالمت مثلث نشان ا ه اده است (برام
بیث کامل اين شمانه .ک.)Leech, 1991: 37-38 :
8. semantization
 .9سابااک اين تفكاک ا اشاسا نپذيرفنه است .او نقدم گزنده به اين طبقهبندم وا کر ه است
( .ک.)Deely, 1990: 28-29 :
10. Michael Riffaterre
 .44ظاهراً لغ فرس اسدم اين بات ا ذيل واژ « ژآهنگ» آو ه است؛ اما ما آن ا اش کنا موسیقی
شعر اننخا

کر هايم.

 .40مالان فسكیت مر انا

بريناناايی -لهسنانیت

12. transactional
)13. interactional (phatic
وابط شبانی که بان
اينبا ه میگ يد« :گاهی
اين

افرا برقرا میا ت اللت م ض ع مهةی ناست؛ چ ن هدف تبا ل اطالعات ناست.
م ا ت حفظ و برقرا م تةا اجنةاعی م ض ع اصلی بهاةا می و » ( .کRichards, Platt :
.)& Platt, 1992: 272
15. Osip Brik
)16. Andrej Belij (1880-1934
17. isometric
18. stylistic symmetry
19. biblical repetition
20. Edward Sapir
)21. Gerard Manley Hopkins (1844-1889
22. Finno-Ugric
فان اوگرم يا او الی اش مهمترين خان ا ههام شبانیِ اناخنهاده اشجةله هندوا وپايیت سامی و حامیت و
آلنايی است ( .ک :باقرمت  .)00-21 :4070اش مهمترين شبانهام فان اوگرم میت ان به شبانهام
مجا سنانیت فنالندم و اسن ناايی ااا ه کر .
 .20اين ابطه آنقد ق م است که

حافظ به سعی سایه لفظ سِیْر بهاانباهت بهجام سَیَر آمده است.
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