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  چكيده
بسياري از اشعار معاصر فارسي در قالب روايت داستاني و بـه صـورت كليتـي وحـدت     

شكل گرفته است. در اين اشعار، از يك سو كشف، تبيين يا  -  داراي فرم منسجم -  يافته
معنا در گرو درك فرم است؛ از سويي ديگر بنا بـه جنبـة   گرايان ساختن  به قول برساخت

متنـي   روايي متن، درك صحيح فرمِ اين اشعار مستلزم فهم تعامل روايي كارگزاران درون
شـناختي   زيبـايي  -  هـاي معرفتـي   است و كم توجهي به آن مانع از درك مناسب داللـت 

ن ِخـوانش، از  هـاي مـدر   هاي اخيـر اسـت. بـا ايـن وصـف ارايـة الگوهـا و شـيوه         متن
هاي فهم و قرائت شعر روايي معاصر است. براي درك بهتر ايـن ادعـا يكـي از     ضرورت

از منظـر تعامـل   » سـوزد  دلم براي باغچه مي«فروغ فرخزاد با عنوان » هاي روايت -  شعر«
راوي و خوانندة پنهان و با تكيه بر برخي از مفاهيم الگوهـاي خـوانش ولفگانـگ آيـزر،     

دهـد كـه راوي داسـتان     سان ژوو بازخواني شده است. نتيجـه نشـان مـي   امبرتو اكو و ون
 سـنتي «اي اي است كـه افـراد آن در وضـعيت آسـتانه     درصدد بازنمايي اضطراب خانواده

ها و فضاهاي خالي متن به مثابـة   برند، همسو با بازنمايي راوي، سفيدي بسر مي» مدرن  ـ
هايست كه ضـمن نشـان دادن وضـعيت     تداعيها و  موضع خوانندة پنهان، حاوي داللت

هـر يـك از آنهـا را در مقـام علّـت      » هـويتي  -  معرفتي«اي افراد خانواده، تناقض  آستانه
كنـد.   دروني و تداوم آن در محيط اجتماعي را به مثابة علّت بيرونيِ اضطراب افشـاء مـي  

الگوهـاي  اين افشاگري كه به منزلة تكميـل بازنمـايي راويسـت، در قالـب سـطوحي از      
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هاي فاصـله سـازِ    دهي بر اساس تضاد، آرايه خوانش همچون قواعد هم مرجعيتي، سامان
  .هاي آشكار و غيره آمده است مكانمند، بينامتنيت -  بصري

شعر روايي معاصر، خوانش شـعر، كـارگزاران درون متنـي، خواننـدة پنهـان،       ها: كليدواژه
  .فرخزاد  فروغ

  
  . مقدمه1

در شعر كالسيك فارسي اعم از روايي و غير روايي هميشه اين حـق بـراي راوي محفـوظ    
است كه پيش از موعد يا در پايان شعر، به شكلي مستقيم، پيام يا معنـاي مـورد نظـر را بـا     

راوي  -  شد تا شاعر در ميان بگذارد؛ اين افشاگري سبب مي -  شنونده يا خواننده - مخاطب 
هـا را در سـطوح مختلـف     براي انتقال پيام يا توليد معنا، تمام نشـانه كالسيك مجبور نباشد 

ورزي رعايـت   كار گيرد، بلكه همين كه قواعد بكارگيري قالب را بـا اصـولي از صـناعت    هب
راوي كالسيك  -  نمود؛ به ديگر سخن، هر وقت يا هر جاي شعر،  شاعر كرد، بسنده مي مي

و الزم نبود به پيوستار دروني و فرم شعر متوسـل   فرصت داشت معنا يا معناها را افشاء كند
شود؛ به همين دليل عمدتاً منطق روايتگري چه به لحاظ معرفتي چه از نظر ساختاري حتـي  
در شعر روايي استوار نيست. البته اين بدان معنا نيست كه شاعران كالسيك براي انتشار معنا 

گرايـي همچـون    براي شاعر توانا و فرم اند، بلكه سخن اين است كه حتي به فرم تكيه نكرده
  حافظ هم هميشه فرصت افشاي معنا يا معناها در قالب انواع حاشيه و افزوده وجود داشت.

هاي توليد و  بنا به تفاوت در زمانه و زمينة شعر معاصر عالوه بر معناهاي توليدي، شكل
  ورزي آن هم تغيير كرد؛  داللت

روي آورد كه  1كانيكي برآمده از قالب، به فرم زندهشعر معاصر براي جبران خالء فرم م
اي و آشكار پيام يـا معنـا    از يك سو به جنبة روايي گراييد و از سوي ديگر از افشاي حاشيه

امتناع كرده؛ آن را به صورت انواع ابهام هنري در تمام سطوح متن اعم از زباني، موسـيقايي  
داد. بر همـين اسـاس بسـياري از شـعرهاي      ها سوق و بصري آنهم با بكارگيري تمام نشانه

  نمايانه عرضه شده است.  معاصر فارسي به صورت روايت داستاني يا حداقل داستان
با اين وصف همان طور كه معنا يا معاني هـر داسـتان در گـرو كشـف روابـط تمـامي       

عر هاي متني از عنوان تا پايان داستان است، درك يـا برسـاخت معنـاي شـ     ها و داللت نشانه
هاي موجود در مـتن شـعر از آغـاز تـا      معاصر نيز مستلزم شناخت وحدت يا انسجام نشانه

انجام است؛ به طوري كه حتي اگر رويكرد خوانندة تاريخي نسبت به متن از نوع فرماليستي 
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صرف هم نباشد، باز براي درك درونمايه شعر يـا برداشـتي مناسـب از آن، بايـد بـه تمـام       
ز نسبت آنها با هم، از آغاز تا پايان، آن هم در سـطوح مختلـف رجـوع    هاي متني و ني نشانه

بـه  «به قول تري ايگلتـون    كند. در اينجا جدايي صورت شعر از محتواي آن متصور نيست؛
بـه   يتوجه يهم وجود دارد. فرم ب ياسيوجود دارد فرم س ياسيس يهمان اندازه كه محتوا

گرچه وحدت  ). در اين اشعار27:1397(ورود به آن است يبرا يا وهيبلكه ش ستين خيتار
و انسجام موجود در اين اشعار هميشه نظم خطي ندارد اما براي خوانندة تاريخي به نظم در 
آوردن آنها به صورت فرايند ارتباطي كه حاصل تعامل كارگزاران درون متني ماننـد مؤلـف   

ن خواننده تاريخي براي درك معناي شـعر  نمايد. بنابراي پنهان، راوي و غيره است، ميسر مي
هاي تعامل  ناچار است به بازخواني شيوه -  كه البته با درك فرم ميسر است -  روايي معاصر

هـاي   كارگزاران درون متني بپردازد و كم توجهي به آن مانع از درك تمامي يا اغلب داللـت 
 شناختي اشعار مذكور است.  زيبايي ـ معرفتي

هاي انتشار معنـا در   اي، شيوه اله و ادعا، در اين نوشتار به شكل نمونهبراي درك بهتر مس
بـا تكيـه بـر    و از منظر تعامل راوي و خواننـدة پنهـان   » سوزد دلم براي باغچه مي«فرمِ شعر 

يـابي و   داللتامبرتو اكو و ونسان ژوو  زر،يولفگانگ آ برخي از مفاهيم الگوهاي خوانش از
  تفسير شده است.

  
  يق و ضرورت تحق يشينه. پ2

هايي اسـت   توان در نظر گرفت. دستة اول شامل تحقيق براي اين نوشتار دو دسته پيشينه مي
) در مقالـة  1382تيـغ خليلـي(   كه دربارة جنبة روايي شعر معاصر نوشته شده اسـت: جهـان  

براي معرفي جنبة روايي شعر نيمـا تلفيقـي از عملكـرد راوي    » ساخت روايت در شعر نيما«
مـنش و اعظـم    شـادروي در هـم آميختـه اسـت.     شناختي گويانه سبك ا با نگاهي كليشعر ر

هاي روايـي شـعر اخـوان،     هر كدام به قصد تبيين جنبه )1392نژاد ( ) و باقي1391برامكي (
برخي از اشعار وي را تحليل كرده؛ كه نتيجه كار از جسـتجوي عناصـر داسـتان فـرا نرفتـه      

) همچون مقاله اخيـر عناصـر داسـتان را در ده شـعر     1393است. آقاخاني بيژني و ديگران(
شناسي به معرفي عناصر داسـتان  هاي مذكور روايتاند. در همة نوشتهداستاني بررسي كرده

  تقليل يافته است.
از منظرهـاي مختلـف   » سوزد دلم براي باغچه مي«دسته دوم آثاري است كه دربارة شعر 

هـاي طبقـه    است، در نظر وي فـروغ فرخـزاد ارزش  نوشته شده است: نمونه اول از براهني 



  ... در خوانش يمتن تعامل كارگزاران درون يينضرورت تب   130

متوسط با نوعي رئاليسم پيشگويانه جامعه شهري را كه اكثر افراد آن طبقه متوسط است بـه  
» تفسـير دو شـعر  «). مهرداد صمدي در نوشتاري با نـام  1379كوچي، گيرد (مرادي سخره مي

از كودتـاي  شعر را توصـيفي از وضـعيت اجتمـاعي دهـه چهـل شمسـي و يـاس برآمـده         
گويانـه هـر يـك از     بـا نگـاهي كلـي    ). زهـره نيلـي  1379دانـد (همـان،   مـي 1332مـرداد 28

). 125- 128:1381كنـد (  هاي شعر نمادي از طبقات مختلف اجتماعي معرفي مـي  شخصيت
دانـد   مي 32هم اين شعر را طنزي تلخ از وضعيت بعد از كودتاي سال محمود مشرف آزاد 

). 195 -  205:1393نواده بـه نمـايش در آمـده اسـت (    هاي يك خـا  كه در قالب شخصيت
گردانـي در شـعر فـروغ؛ بـه فضاسـازي، تيـپ سـازي و         باباچاهي در بحـث انـواع غريبـه   

). 162-  163:1393(پردازي اين شعر اشاره كرده؛ آن را غير قابل تقليد دانسته است  ديالوگ
اي مـوري بـوون بـه     مشـاوره  – ) بر اساس نظريـه روانشـناختي  1391سرايي( يعقوبي جنبه

خوانش شعر پرداخته و نشان داده است كه شعر بازنمايي اضطراب برآمده از جهـان مـدرن   
خانوادگي و خويشاوندي  به چالش كشيده شـده اسـت. سـليمي    است كه در آن نظم درون

 از خـود ) با تكيه بر نظريه آلوده انگاري ژوليـا كريسـتيوا،   1393كوچي و سكوت جهرمي (
هـاي شـعر در مقـام اعضـاي اجتمـاع را      شخصـيت كاري يأس و سازش وت،رخ ،بيگانگي

  اند. داده  نشان
شناسـي بـه معرفـي عناصـر داسـتان       از ميان موارد مذكور دسته اول، بنا به تقليل روايت

شناسي به مثابه تعاملي پويا ميان كارگزاران روايي تبيين كنند و تفسـير يـا   اند روايتنتوانسته
كلي محدود ودر مواردي ناقص مطرح شده است. در دسـتة دوم، مبنـاي   ها به شتحليل متن

هاي مختصري هـم  گرايانه است، اگرچه اشارتمحور و گاهي مضمونها گاهي زمينهنوشته
شود. تحقيق حاضر بنا به جنبة روايي شعر فـروغ بـه   به فرم و ساختار شعر در آنها ديده مي

تعاملي پويا ميان كارگزاران روايي مفـروض اسـت،   شناسي كه به مثابة ماهيت واقعي روايت
رجوع كرده؛ سپس نشان داده است كه چگونه فرم و شيوه روايت، معنا و مضموني خـاص  

اي شكل گرفته؛ در قالب تعامل روايـيِ كـارگزاران   فرهنگي ويژه -  را كه در بافت اجتماعي
ش همـه اشـعار روايـي    اي كه براي خـوان است؛ شيوهدرون متني، صورتبندي و عرضه كرده

  معاصر ضرورت دارد.
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  . مباني نظري3
اي ارتباط روايي متشكل از سه كارگزار، مولف، متن و خواننده، و در وجه بسط  شكل كمينه

ه شكل رايج اين الگو به ). البت116:1382رسد (مارتين، يافته اعضاي آن به نه كارگزار هم مي
  است: اين شرح 

  خوانندة تاريخي پنهان خوانندة -  شنو روايت – راوي – پنهان لفؤملف تاريخي ؤم

لف و خوانندة واقعي يا تاريخي خارج از متن قـرار دارنـد. از ميـان چهـار كـارگزار      ؤم
متني دو كارگزار مولف پنهـان و راوي در مقـام فرسـتنده يـا سـخنگو و دو كـارگزار        درون
كنند و از تعامل آنهـا كـنش   مي شنو و خوانندة پنهان به مثابة گيرنده و مخاطب عملروايت

تكيه بر  با خوانندهي  است كه متن ايبرساخته پنهان مؤلفافتد. از اين ميان، روايت اتفاق مي
دهد؛ با اين وصـف نبايـد   آن را سامان مي برآمده از متن، يحيتلو ياز هنجارها ايمجموعه

 مـون يبـه حسـاب آورد (ر   روايـي تيفعال در موقع يكارگزار يا روحيذ ينه موجودآن را 
راوي صداي روايت است؛ كسي كه مولف، دنياي داستاني را از ). 123- 121: 1387كنان،   ـ

مجراي زبان و گاه چشم او با خواننده در ميان مي گذارد. روايـت شـنو، مخاطـبِ راوي و    
شـنو معمـوالً يكـي از    ). روايـت 157:1388واسطة راوي و خواننده واقعي اسـت (پـرينس،  

هاي داستاني نباشد، مخاطب راوي شنو از شخصيتهاي داستاني است اگر روايتشخصيت
خوانندة پنهان كـارگزار چهـارمِ درون    ).116:1382هان خواهد بود(مارتين،همان خواننده پن

متني است كه بنا محوريت آن در نوشتار حاضر جايگاه وي در دو سطح اصطالح شـناختي  
  شود.ن مييابي معرفي و تبييو وجوه داللت

 طرح اصطالح خوانندة پنهان را معموالً به سنت نظريـه و نقـد ادبـي و ولفگانـگ آيـزر     
؛ مـارتين،  1386دهنـد (هـوالب،   نسبت مـي  -  معطوف به خواننده يةنظريكي از اصحاب   ـ

بـا تعبيـري   فهوم بازنمايي شده با آن اصـطالح  )، در حاليكه م114:1393؛ هرمن،116:1382
شناسي مطرح شده و بعد از وي نيز با تعابيري ديگر در  در سنت روايتديگر پيشتر از آيزر 

) 1967همين سنت تداوم يافته است. در حوزه اسالوي محقق لهستاني مايكل گلوينسـكي( 
عرفي كرد در نظر وي اين كارگزار ) مVrtual recipient(»دريافت كنندة مجازي«آن را با تعبير 

  .كند ايفا ميموجودي زنده نيست نقش است كه متن 
دريافـت كننـده در   «و » دريافت كنندة در معناي عام«) بر همين اساس79:1394(اشميد،

) 1969) بعد از وي ميروسالو چرونكا (80دهد( همان:  در مقابل هم قرار مي» معناي خاص
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گويد كه منظور نهفته در سخن وي بيانگر همان خواننـدة   سخن مي» شخصيت مخاطب«از 
) بررسي بحث خواننده پنهان ژرفاي بيشـتري گرفـت.   1972طالعات آيزر (پنهان است؛ با م

داند كه خواننده واقعي  اي از ساختارهاي واكنش برانگيز متني مي آيزر خواننده پنهان را شبكه
). در تلقي وي نقش خوانندة 79- 80:1394دهد (اشميد،  يا تاريخي را به درك متن سوق مي

هاي متن پيونـد برقـرار    شود كه ميان سفيدي كه سبب مي دهنده است پنهان فرايندي ساخت
  ).31:1386شود و فضاهاي معلق متني به هم گره بخورد (لوته،

همانند مولف پنهان موجودي جاندار نيسـت بلكـه موضـع     پنهان با اين وصف خوانندة
راوي براي ارتبـاط بـا    -  هاي آشكار و ضمني است كه مولف درون متنيِ مشحون از داللت

انندة پنهان در متن قرار داده تا خوانندة واقعي از طريق آن به كشف معنـا يـا بـا نگـاهي     خو
اي  شبكه«برساختگرايانه در ساختن معنا شريك شود. براي تبيين موضع مذكور كه در قالب 

توان از دو راهبرد موضعي و كلي با فروعات  يابد مينمود مي» از ساختارهاي واكنش برانگيز
ها الف)  رد. ونسان ژوو براي معرفي راهبرد موضعي يا خاص از دو دسته از آرايهآنها بهره ب

هـاي   كنـد. غـرض از آرايـه   هاي درگير كنندة عواطف، ياد ميساز ب) آرايههاي فاصلهآرايه
شـود: شـيوه   هايي است كه در آن موقعيت داستاني افشاء مـي ساز به كار بستن روشفاصله
روايـي، آينـه در    - هـاي زبـاني  هـا، بـازي  ها، خودآفشاييبينامتنيتها، الخط، عنوانبندي رسم
ساز به تـوهم ارجـاعي و   هاي فاصلههاي درگير كنندة عاطفه در مقابل آرايهسازي. آرايه آينه

با بكـارگيري قواعـد    سازي خواننده رازند به اين شكل كه برخالف فاصلهداستاني دامن مي
كننـد: اسـتفاده از پيرنـگ خطـي مـالوف،      داستان غرق ميروايي مالوف در جهان  -  ژانري

مكان آشنا، ارجاع به جهان خواننده كه همگي خواننده را به  -  هاي باورپذير، زمانشخصيت
  ).196- 192:1394زند( داستان گره مي

هاي خاص است در مقابـل راهبردهـاي كلـي     اگر راهبردهاي خاص در خدمت روايت
ايي دارد. الگوهاي پيشنهادي آيزر و امبرتو اكو به قصد معرفي ها كار براي خوانش اغلب متن

دهي مـتن يـاد شـده     در الگوي آيزر از چهار شكل سازمان 2اند. راهبردهاي كلي تدوين شده
دهي بر اساس جبران يا موازنه ب) سازمان دهي بـر اسـاس تضـاد ج)     است: الف) سازمان

). در هـر  200- 202اساس توالي( همان: دهي بر سازمان دهي بر اساس پراكندگي د) سازمان
گيـري   يك از اين موارد زاويه ديدهاي مندرج در متن با درجاتي موافقت، مخالفت يا فاصله

  كنند. از هم با هم تعامل مي
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در تلقي اكو متن ابزاري است براي توليد خوانندة الگوي خود و كار اين خواننده فقـط  
زيـادي در مواجهـه بـا مـتن پـيش      هـاي   حدس درسـت نيسـت بلكـه مـي توانـد حـدس      

). بر همين اساس متن تار و پودي از فضاهاي خالي اسـت كـه بـه    1397نيز 44:1392بنهد(
اي است تا با آن كامل شود. اكو بر اين باور اسـت   عمد خالي گذاشته شده و نيازمند افزوده

و ايدئولوژيك كه در هر متني مي توان چهار دسته از ساختار بالقوه گفتماني، روايي، كنشي 
اي از يافت كه بايد در فرايند خوانش بالفعل شوند. عمل مـذكور نيازمنـد ارجـاع بـه دسـته     

ها از جمله شناخت فرهنگ لغات، توجه به قوانين هم مرجعيتـي، رديـابي و كشـف     توانش
هاي بالغـي و سـبكي، آشـنايي بـا قواعـد ژانـري و بينـامتني و تـوانش          بافتار، درك داللت

  ).204- 212است(همان:ايدئولوژيك 
راهبردهـاي خوانشـي   » سـوزد  دلم براي باغچه مي« در مقالة حاضر به اقتضاي متن شعر

يـابي و   تر، داللت مذكور كه از موضع خوانندة پنهانِ متن قابل رد يابي است با شكلي جزيي
  تفسير خواهد شد.

  

  سوزد . جريان تعامل راوي و خوانندة پنهان در شعرِ دلم براي باغچه مي4
در سـال  » ايمان بياوريم به آغـاز فصـل سـرد   «از مجموعة » سوزددلم براي باغچه مي«شعر 
به چاپ رسيد. برخي از منتقدان آن را بازنمايي وضعيت جامعه ايراني پس از كودتاي  1343
)؛ اين نكته كه كودتاي 195:1393و مشرف آزاد تهراني،  1379اند (صمدي، دانسته 32سال 
هاي  گيري بسياري از اشعار و داستاناي عام و موثر در شكلاند به مثابة زمينهتومي 32سال 

سه چهار دهة بعد از خود از جمله شعر هاي فروغ باشد، پذيرفتني است،  ولي شعر حاضر 
تر، بازنمايي اضطراب جهان مدرن يا به عبارتي ديگر گذر از جهان سنتي بـه  به شكلي دقيق

هاي مالزم آن، در بردارنـدة انـواع   توجه به فرديت و جذابيت جهان مدرن است كه به رغم
ــط خويشــاوندي و خــانوادگي اســت(يعقوبي    ــويژه رواب گسســت در تعامــل اجتمــاعي ب

دار در سه چهـار دهـة   ).  جامعه ايراني گسست مذكور را به شكلي كش1391سرايي،  جنبه
  اول قرن چهارده شمسي تجربه كرده است.

هاي انتشار معنا در فرم شعر فـروغ بـا تكيـه بـر      بر چگونگي شيوهبنا ادعاي مقاله مبني 
يابـد. مايكـل    با تامل در فرم و ساختار شعر تـداوم مـي   تعامل راوي و خوانندة پنهان، بحث

ها هر ترين ويژگيتوالن با توصيفي ساختارگرايانة منسوب به تزوتان تودروف يكي از اصلي
اي هـر  ). بر اساس اين تلقـي، سـاختار كمينـه   17:1386داند (مي» تغيير وضعيت«روايت را 
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خواهد بود: الف)وضـعيت موجـود يـا مفـروض ب)تغييـر وضـعيت        ترتيبروايت به اين 
موجود يا نظم مالوف ج)بازگشت به وضعيت اول يا تداوم تـنش. البتـه چگـونگي بازتـاب     

ي نـوع  وضعيت اوليه، شـكل تغييـر يافتـة آن و نيـز پايـان كـار در هـر روايـت بـه اقتضـا          
دلم بـراي باغچـه   «ها متفاوت است. در روايت روايت -  خطي يا غير خطي -  سازي پيرنگ

آمـده در ترتيـب    3»نگـري  آينـده «يا » نگري پيش«اگرچه پيرنگي خطي دارد بنا به » سوزد مي
بخش آغازين كه سبب شده است تنش پاياني پيش از هنگام افشاء شود. بر همـين اسـاس   

شـويم كـه كليتـي از داسـتان را بـا      وليه با براعت استهاللي روبرو ميبجاي مواجهه با نظم ا
ها منتهي ويژگي خاص گذارد سپس ترتيب روايت با منطق رايج روايتخواننده در ميان مي

هاي اصلي بحث در زيـر يـك   يابد. براي درك بهتر؛ هر يك از بخششعر حاضر تداوم مي
با دو زير مجموعه، شـامل بازنمـايي راوي و    سرعنوانِ بازخواني قرار گرفته سپس هر كدام

  بندي و تفسير شده است.موضع خوانندة پنهان، طبقه
 

   آغاز روايت: بازخواني براعت استهالل 1.4
با دو تعبير بازنمايي شده است. تعبيـر  » سوزد دلم براي باغچه مي«تغيير وضعيت در روايت 

مايي كلـي از     اول كه بند اول شعر را در بر گرفته است، در مقام نوعي براعت اسـتهالل، شـ
خانوادگي را برهم زده است، به شرح  -  اضطراب برآمده از جهان مدرن را كه نظم اجتماعي

  كند. ذيل بيان مي

  بازنمايي براعت استهالل روايت از زبان راوي 1.1.4
ها  گلدر بند اول شعر شامل چندين جملة سلبي  است كه راوي با آنها نگراني خود از حال 

  كند: و ماهيان را اعالن مي
  ها نيست كسي به فكر گل

  ها نيست كسي به فكر ماهي
هـا  هـا و گـل  اضطراب مذكور با بازنمايي تـنش وارده بـر حيـاط، باغچـه، حـوض، مـاهي      

  يابد: مي  تداوم
  خواهد كسي نمي

  ميرد باور كند كه باغچه دارد مي
  اغچه در زير آفتاب ورم كرده استكه قلب ب
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  باغچه دارد آرام آرامكه ذهن 
  شود از خاطرات سبز تهي مي

  و حس باغچه انگار
  كه در انزواي باغچه پوسيده است چيزي مجردست

  ي ما تنهاست حياط خانه
  ي ما حياط خانه

  در انتظار يك ابر ناشناس
  كشد خميازه مي

  ست ي ما خالي و حوض خانه
  تجربه هاي بي ستاره

  افتند از ارتفاع درختان به خاك مي
  ها ي ماهي هاي پريده رنگ خانه و از ميان پنجره

  آيد شب ها صداي سرفه مي
  حياط خانة ما تنهاست

  )449:1386(فرخزاد،

  براعت استهالل روايت از موضع خوانندة پنهان 2.1.4
و » هـاي مـتن  سـفيدي «كه آيزر و اكو بـه ترتيـب در تعـابير   » خالي«و » سفيدي«صفات 

اند، بيـانگر مفهـوم يـا    موضع خوانندة پنهان بكار گرفتهبراي توصيف » فضاهاي خالي متن«
هاي مـذكور بـه   گيرد. صفتمدلولي خاموش است كه مقابل بازنمايي آشكار راوي قرار مي

اند كه بنا به خاموشي، مبهم بوده؛ بايد از جانب خواننده شناسايي شده و  هايي تهي مثابة دال
ن سـفيدي مـتن، بكـارگيري اسـتعاره     صداي راوي را كامل كننـد. بـر همـين اسـاس اولـي     

ميـان   -  اي و شاخه درختـي  با ترتيب شجره -  كشاورزي است؛ در متن نوعي ارتباط زيستي
هاي در حال زوال وجود دارد: حياط خانه به مثابة تنـة درخـت، باغچـه يكـي از      شخصيت

ها، حوض شاخة ديگـر، گـل در شـاخة باغچـه و مـاهي در شـاخة حـوض. چنـين          شاخه
اي نوعي ارجاع به جهـان و دانـش خواننـده اسـت كـه ونسـان ژوو از آن در ذيـل         استعاره
كه بنا به وجه مـالوف آن در   )194- 195:1394هاي درگير كنندة عاطفه ياد كرده است( آرايه

دانش بيناانساني حتي در قالب سفيدي يا فضاي خالي متن بيايد بـراي خواننـده قابـل درك    
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ي متن از آن دسته است كه در تلقي اكـو بـا توجـه بـه     است.  دومين سفيدي يا فضاي خال
دهـد تـا بـا كشـف      قابل درك است. اين قواعد به خواننده اجازه مـي » قواعد هم مرجعيتي«

). بـر همـين   208مرجع زماني، مكاني، جنسيِ نشانگان به تبيين روابط متني بپردازد (همـان: 
محدودة مكاني تنش و اضطراب  اساس تاكيد فراوان راوي بر واژه حياط حاكي از آنست كه

نيز در تعبير راوي حاكي از نسبت وي با اين خانواده » ما«گذرد و قرينة  از يك خانواده نمي
اي متشكل از پدر، مادر و فرزنـداني   توان خانواده و فضاي حاكم بر آنست. با اين وصف مي

امـا جزئيـات و    را تصور كرد كه روابط مالوف و مورد انتظار آنها دچار گسست شده است
  داليل اين گسست مشخص نيست.

  
  گسترش روايت: بازخواني داليل تنش  2.4

شناسانه اضطراب خانوادة مـذكور اسـت كـه در     تعبير دوم از تغيير وضعيت، بازنمايي علّت
كنـد كـه خـود     قالب دو بند، يكي كوتاه ديگري بلند، وضعيت اهالي خانواده را توصيف مي

  داليل اضطراب از دو منظر دروني و بيروني است. اين توصيف گويي گزارش 

  بازخواني علّت دروني تنش 1.2.4
  بازنمايي علّت دروني تنش از زبان راوي 1.1.2.4

اي شامل پدر، مادر، بـرادر و   در دومين تعبير از تغيير وضعيت، راوي خانوادة چهار نفره
 باغچـه  را نيـز در بـاب  كند. سپس ضمن معرفي آنهـا، نظـر هـر كـدام      خواهر را معرفي مي

كند. اين تصوير كه بر اساس توصـيف عناصـر هـويتي     بيان مي - مذكور در بند اول شعر   ـ
ثابت و سيال هريك از افراد صورت مي گيرد به صورت غير مستقيم نوع تعامل خـانوادگي  

شود؛  او زندگي خـود  كند. پدر خانواده، اولين عضويي است كه معرفي ميآنان را افشاء مي
كند. كند. براي او بودن يا نبودن مرغ ، ماهي و باغچه فرقي نميرا تقريباً تمام شده فرض مي

  خواند و به حقوق باز نشستگي خود خرسند است: فقط كتاب مي
  در مي گويد:پ«
  از من گذشته است«

  از من گذشته است
  من بار خود را بردم
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  »و كار خود را كردم
  و در اتاقش، از صبح تا غروب،

  خواندا شاهنامه ميي
  يا ناسخ التواريخ
  گويد: پدر به مادر مي

  لعنت به هر چه ماهي و هر چه مرغ«
  وقتي من بميرم
  كند كه باغچه باشد چه فرق مي

  ا نباشدي
  »ست براي من حقوق تقاعد كافي

  )451:1386(فرخزاد، 

وسواسي، تا دومين نفر، مادر است. در نظر راوي، مادر زاهدي اهل خوف، در عين حال 
  حدي خرافاتي و در نهايت متوكل است:

  مادر تمام زندگيش
  سجاده ايست گسترده 

  در آستان وحشت دوزخ
  ته هر چيزي مادر هميشه در 

  دنبال جاي پاي معصيتي مي گر دد
  مي كند كه باغچه را كفر يك گياهو فكر 

  آلوده كرده است
  مادر تمام روز دعا مي خواند

  مادر گناهكار طبيعي ست
  و فوت مي كند به تمام گلها

  و فوت مي كند به تمام ماهي ها
  و فوت مي كند به خودش
  مادر در انتظار ظهور است

  خششي كه نازل خواهد شدو ب
  )451(همان،
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شـود.   ياد معرفي مـي » برادرم«پسر خانواده سومين نفري است كه در تعبير راوي با واژة 
در حالي كه همة اينها براي او در سـاية الكـل   اين برادر در ظاهر طالب علم و فلسفه است 

  ويران شود: شود. به نظر او باغچه مثل قبرستان است و بهتر است كه محو مي
  گويد قبرستان برادرم به باغچه مي

  خندد برادرم به اغتشاش علف ها مي
  ها و از جنازه ماهي

  كه زير پوست بيمار آب
  شوند به ذره هاي فاسد تبديل مي

  دارد شماره بر مي
  برادرم به فلسفه معتاد است

  را برادرم شفاي باغچه
  داند در انهدام باغچه مي

  كند او مست مي
  زند به در و ديوار و مشت مي
  كند كه بگويد و سعي مي

  سيار دردمند و خسته و مايوس استب
  او نااميديش را هم
  قويم و دستمال و فندك و خودكارشمثل شناسنامه و ت

  برد بازار مي همراه خود به كوچه و
  و نااميديش

  ت كه هر شبآنقدر كوچك اس
  شود در ازدحام ميكده گم مي

  )452همان،(

دختر خانواده آخرين شخصيت قصة شعر فروغ است كه در دو بند مياني شـعر معرفـي   
ها بوده، اما پس از ازدواج و تغيير جغرافيا  شود. دختري كه پيشتر دوست گل ها و ماهي مي

اي كه در زندگي جديـد يافتـه،    رهنگي در پناه تجمالت و روابط مصنوعيف -  اعم از مكاني
  داند: دچار تغيير شخصيت شده است. تا حدي كه باغچه را ماية آلودگي مي
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  ها بود و خواهرم كه دوست گل
  هاي ساده قلبش را و حرف

  زد وقتي مادر او را مي
  برد به جمع مهربان و ساكت آنها مي

  ها را ماهيي  و گاه گاه خانواده
  كرد... به آفتاب و شيريني مهمان مي

  اش در آن سوي شهر است او خانه
  ي مصنوعيش او در ميان خانه

  با ماهيان قرمز مصنوعيش
  و در پناه همسر مصنوعيش

  و زير شاخه هاي درختان مصنوعي
  خواند آوازهاي مصنوعي مي

  سازد هاي طبيعي مي و بچه
  او

  آيد هر وقت كه به ديدن ما مي
   شود هاي دامنش از فقر باغچه آلوده مي گوشهو 

  گيرد حمام ادكلن مي
  او

  آيد هر وقت كه به ديدن ما مي
  آبستن است

  )453(همان،

  علّت دروني تنش از موضع خوانندة پنهان 2.1.2.4
هـاي   هـا و تـداعي   ها و فضاهاي خالي دو بند مياني شعر، فراوان و پر از داللـت  سفيدي

عـالوه بـر بـه     بر مبناي قواعد هم مرجعيتي اكـو اسـت كـه راوي   ناهمگون است. قدم اول 
» خـواهرم «و» برادرم«كه در بند اول شعر آورده بود، با بكارگيري تعابير » ما«كارگيري ضمير 

عالوه بر نسـبت خـانوادگي تنهـا    دهد كه عضو ديگر خانواده است.  در بند حاضر نشان مي
عامل اتصال اهالي اين خانواده به هم، اظهار نظري است كه تك تـك آنهـا دربـارة باغچـه     
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زند. دومـين سـفيدخواني    كنند. اين دو نشانه، سه بند اول روايت را به هم گره ميمطرح مي
در روابـط   توان بدان دست يافـت، وجـود انـواع تقابـل    متن كه از موضع خوانندة پنهان مي

هاي الگوي خوانشِ آيـزر   لفهؤتوان با يكي از مها را ميهاي قصه است؛ اين تقابلشخصيت
دهـي بـه    هاي سـامان  تبيين كرد. در نظر آيزر يكي از راه» سازمان دهي بر اساس تضاد«مبني

هـاي منـدرج در روايـت اسـت      ديـدها يـا نظرگـاه   خوانش مـتن جسـتجوي تقابـل زاويـه    
تنـاقض  هاي شعر فروغ در وضعيت برزخ سنت و تجدد دچار  شخصيت). 201:1394(ژوو،
هـاي آنهـا شـده اسـت.      شده؛ همين امر منجـر بـه تقابـل نظرگـاه     شناختي و معرفت يتيهو

هايي است كه هر » تقابل -  تناقض«ها يا فضاهاي خالي و معلق متن شعر، مخزني از  سفيدي
ندة آنها، دچـار آننـد؛ بـه عبـارتي ديگـر      اي دربردار يك از افراد قصه، بنا به وضعيت آستانه

افراد شده، سپس همين » هويتي -  معرفتي«سبب تناقض » مدرن -  سنتي«اي  وضعيت آستانه
هـاي نهفتـه در    تقابـل  ـ شده است. تنـاقض » غريبگي -  تقابل«تناقض منجر به سطوحي از 

  هاي متن را به شرح زير مي توان تبيين و تفسير كرد. سفيدي
بازنمايي هويت و شخصيت پدر خانواده است. در نگاه سنتي، پدر از يـك  بند اول شعر 

سو نماد اقتدار و از سوي ديگر دربر دارنـدة وجـوهي از جـوانمردي و مسـووليت اسـت.      
بر  -  ها و وضعيت وي اعم از كنش - هاي معلق متني كه بتوان هويت پدر  بخشي از سپيدي

شـعر نهفتـه اسـت. از ميـان راهبردهـاي      اساس آنها به خوانش در آورد، در سطح بصـري  
ساز مشـهورند كـه بخشـي از آنهـا در سـطح      هاي فاصلهاي به آرايهموضعي خوانش، دسته

يابـد   الخطـي، عنوانبنـدي و غيـره نمـود مـي      هـاي رسـم   بصري مـتن بـه صـورت داللـت    
). در بند حاضر شعر، اقتدار سنتي منتسب به پـدر در سـطح بصـري مـتن     192:1394(ژوو،
نمـود   -  به مثابه امر غير قابل تغييـر - شده است: اوالً آنكه سخن او در داخل گيومه  جايگير

يابد، دوم آنكه يك بند از شعر آن هم بند نخستين، جداگانه به او اختصاص دارد. به اين  مي
توان اين نكته را هم افزود كه فقط و او پسر خانواده حق سخن گفتن هاي بصري ميداللت

شوند. حال بايد ديـد پـدر در مقابـل     سخن گفتن معرفي مي دختر خانواده، بيدارند؛ مادر و 
  دسترسي به اين اقتدار، مسووليت پذير هم هست؟ تعابيرِ 

  از من گذشته است
  از من گذشته است

  د را بردممن بار خو
  و كار خود را كردم
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مـاهي و   به همراه خزيدن در كنجِ خانه و كتاب خواندن، بي اعتنـايي بـه باغچـه، مـرغ،    
هيچ كس و هيچ چيـز تعهـدي    دلبستگي حقوق بازنشستگي، همگي حاكي از آنست كه به

ــروعيت ندارد. ــدار، مش ــي از راه    اقت ــران يك ــه ديگ ــد ب ــت و تعه ــدرت اس ــابي ق ــاي  ي ه
). پـدر در  48:1385ها اسـت (بـودون و بوريكـو،    بخشي به قدرت افراد يا گروه مشروعيت

بندي شهري توام با تورم فرديت و خودبسـندگي، بـه   برزخ تفكر سنتي متعهد و زندگي نيم
هويتي اسـت؛ ايـن    -  سستي اقتدار خود واقف است بر همين اساس دچار تناقض معرفتي

هـا و   يابد كه با خواندن شاهنامه و ناسخ التواريخ كه حـاكي از رشـادت  نكته آنجا شدت مي
   كند. گير شدن، بسنده ميهاست، به حقوق تقاعد و زمينقهرماني

مذهبي  -  مادرِ خانواده در مقام شريك زندگي پدر، جهاني متفاوت با او دارد جهان ديني
گونة مادر، درست در مقابل دنياي خودخواهانة پدر قرار دارد؛ افزون بر اينكه  از نوع وسواس

اعتناست، مادر با دلسوزي بيمارگونـه در صـدد    قدر كه پدر نسبت به پيرامون خود بي همان
كند؛ مواجهـات او   هاست. مادر گويي در تاريخ زندگي نمي ها و ماهي باغچه، گل مراقبت از

با زندگي پيرامون كه مبتني بر دينداري افراطي است با زمان راكد ازلي گره خورده است بـه  
همين دليل در جستجوي رستگاريِ فراتاريخي است؛ او در موقعيت سنتي خود بـه دو امـر   

ف) حس مادرانگي و مراقبت از خانواده ب) رستگاري ديندارانـة  فرا تاريخي پايبند است: ال
در شعر بـا   يو يحس مادرانگ اند.هاي وي اين دو در هم تنيدهپرهيز از گناه. البته در كنش

امـا ايـن    گيـرد،  مراقبت از آنها صـورت مـي   قصد ها باماهي و هاگل درمداوم  فوت كردنِ
هـاي   گناه است. دو نكته جالب مندرج در سپيديمراقبت براي جلوگيري از آلوده نشدن به 

كند به اين شرح مي توان بازنماياند: اول هويتي مادر را افشاء مي -  متن، كه تناقض معرفتي
آنكه او بنا به حس مادرانگي درصدد مراقبت از ديگران از جملـه فرزنـدان اسـت امـا ايـن      

بر برائت انگاري و حمايت  مراقبت حاوي اتهام و رنجش است در حالي كه حس مادرانگي
ساز از نـوع بينامتنيـت   هاي فاصلهتوان بر اساس يكي از آرايهاستوار است.  نكته دوم را مي

آشـكار كـرد. مـادر    » گناهكـار طبيعـي  «) يعني با استناد به اصطالح 192:1394آشكار (ژوو،
  خانواده با اين كه مسلمان است، بنا به توصيف 

  يزيدر ته هر چ شهيمادر هم
  گردد يم يتيمعص يپا يدنبال جا
  اهيگ كيكند كه باغچه را كفر  يو فكر م

  آلوده كرده است
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  خواند يمادر تمام روز دعا م
  ست يعيمادر گناهكار طب

  )451:1376فرخزاد، (

  همسو شده است.در ميان مسيحيان با باوري رايج 
نشانگان برادرِ سـنتي و  توان در دو دسته  فضاهاي خالي متن در باب هويت برادر را مي

 بصـري «بندي كرد. در معرفي برادر سنتي اولين سپيدي در قالـب   نشانگان برادرِ مدرن طبقه
حاوي اشارتي جنسيتي است؛ او كسي است كه مثل پدر از امتياز نقل قـول  » رسم الخطي  ـ

نتي ). در نگـاه سـ  452همـان: »(گويد: قبرسـتان برادرم به باغچه مي«مستقيم برخوردار است: 
برادر، تداومِ پدر است در نتيجه به شكلي خفيف از اقتدار پدرگونه برخوردار است. دومـين  

پـردازي   جواني است در قالـب شخصـيت   -  نشانة برادر سنتي كه نمودي از زندگي جاهلي
  هاي عاميانه يا پرفروش ديد:آشنا با قواعد ژانري رمان

  او نااميديش را
  و فندك و خودكارش قويم و دستمالمثل شناسنامه و ت

  برد همراه با خود به كوچه و بازار مي
  )452همان:(

كند؛ توصـيف مـذكور از    بحث سنّتي و مدرن به لحاظ دوره تاريخي و جغرافيا فرق مي
سنتي اوسـت كـه هنـوز بـه تصـورهاي       -  برادر در شماي جاهلي نمودي از هويت شهري

گرا هستند. در مقابـل  ليت پذير و جماعتنما باور دارد. چنين افرادي مسووعياري يا عياري
هاي متن، خواننده را بنا با نشانگان بينامتني و برخي ديگر از قواعـد  چنين شخصيتي سفيدي

شـود. در ايـن نمـا،    خوانش به تصويري مدرن و ديگرسويه از شخصيت برادر رهنمون مي
  آزمايشگاهيگرايي مدرن در علم به شيوة علوم تجربي و  برادر يا به شيوه تجربه
  ها يو از جنازه ماه

  آب ماريپوست ب ريكه ز
  شوند يم ليفاسد تبد يبه ذره ها

  دارد شماره برمي
  )452همان:(
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  گويد: يا همسو با فلسفه بدبينانه يا نااميد معاصر سخن مي
  برادرم به فلسفه معتاد است

  برادرم شفاي باغچه را
  داند در انهدام باغچه مي

  )452همان:(

هم هست و تجـويز  » ابن سينا«گفتگويي با كتاب فلسفي » شفا«بينامتني با واژه كه بازي 
كنش انهدام به مثابة شفاي باغچه خود بخود تعميم بدبيني فلسفي به تمام سـطوح زنـدگي   

 عيـاري بـا دانشـمند    -  هويتي برادر در همـين دوگـانگي جـاهلي    -  است. تناقض معرفتي
  فيلسوفي است كه سويه مدرن زندگي جديدش را تصنعي كرده است تا جايي كه   ـ

  و نااميديش
  آنقدر كوچك است كه هرشب

  شود در ازدحام ميخانه گم مي
  ) 452(همان:

جاهلي است. با ايـن   -  نا اميدي مجازاً همان فلسفة بدبينانه و ميكده از ملزومات جواني
شـود، خـود سـوية سـنتي بـا       ية سنتي وي گم ميوصف نه تنها سوية مدرن او در ساية سو

  روحية عياري به دور است: ها از اصالت توجه به مستي و مشت بر ديوار زدن
  كند او مست مي
  زند به در و ديوار و مشت مي

  )452(همان:

اي خواهر هم در فضاي معلـق ميـان سـنت و مدرنيتـه شـكل گرفتـه و        وضعيت آستانه
هاي مـتنِ بازنمـايي    وي رقم زده است. با تكيه بر سپيديتناقضي چشمگيري را در زندگي 

توان دو نماي سنتي و مدرن در زندگي وي ديد. نماي سنتي هويت شده در باب خواهر مي
» معصوميت«خواهر با جهان كودكانه گره خورده است. جهان كودكي كه بنا به دربردارندگي 

انگارانه و  آمده است، جهاني وحدتدر معناي اصطالحي آن، كه در صورتبندي ويليام بليك 
)؛ بـر  41- 77:1382مند است (نك. خسرو نژاد، گرا و فرهنگفارغ از مرزبندي جهانِ تجربه
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 فرهنـگ  مقابـل  در طبيعـت  بـا  مـواردي  در مدرنيسـم  مقابـل  در سـنت  تواناين اساس مي
  خواهر» معصوميت -  سنت«د. در جهان كر برابرخواني

  را قلبش ساده هاي حرف
  زد مي را او مادر وقتي

  برد مي آنها ساكت و مهربان جمع به
  را ها ماهي ي خانواده گاه گاه و
  كرد مي مهمان شيريني و آفتاب به

  )453:1386فرخزاد،(

عالوه بر معصوميت، داللت ديگر همسو با نماي سنتي زندگي خواهر وجـود دارد و آن  
دارد ولـي كـودكي يـا     كتك خوردن از مادر است. در جهان سنتي، اگرچـه كـودك وجـود   

هـايي از گفتمـان    بودگي به مثابة هويتي مستقل پذيرفته نيست از سويي ديگر بخـش كودك
بر تنبيه بدني استوار اسـت و شـبح ايـن گفتمـان در نظـام خـانوادگي       » تربيتي -  انضباطي«

كالسيك بيشتر بر كودك و نوجوان يا به عبارتي ديگر بر خردسـاالن سـايه افكنـده اسـت.     
اتفاق » اي در آن سوي شهر خانه« مدرن خواهر با ازدواج و تغيير جغرافيايي و رفتن بهجهان 

ماهيان قرمز «، »خانة مصنوعي«افتاده است و در تداوم آن آميختن با انواع مصنوعات همچون
تداوم يافتـه  » آوازهاي مصنوعي«و » درختان سيب مصنوعي«، »همسر مصنوعي«، »مصنوعي

رود، در نگـاهي   چه در معناي منفيِ غير طبيعي و ساختگي بكار مياست. واژة مصنوعي اگر
هاي  ها در تلقي اكو، يعني رديابي گزينشهاي توانش خوانندههمسو با يكي از مصداقديگر 

)، امر مصنوع يا برسـاخته بـه مثابـة مصـداقي از     209:1394بافتاري و وضعيتي نشانه (ژوو،
و سنت به طبيعـت و   - نيز پايين شهر - ر كه روستاقدآيد همانمصاديق فرهنگ به شمار مي

بودگي با فرهنگ و امر مصـنوع   و مدرن -  البته باالشهر -  امر طبيعي گره خورده است، شهر
پيوند دارد. در سوية مدرن شخصيت خواهر همسو با گـرايش بـه امـور مصـنوع، فرهنـگ      

تقاء طبقـه اسـت؛   مصرف وجود دارد كه در قالب انواع خريد و مصرف نمايشي درصدد ار
يـت و  اعمال سـليقه، نيـز كيف  بواسطه  ياجتماع يها سوژهگيرد كه اين امر از آنجا نشات مي

كنند و اين امر در برساخت هويت آنها مـؤثر  دست و پا ميكميت مصرف براي خود اعتبار 
هاي خواهر ها و كنش). مساله مذكور در تكاپو77:1389و بودريار، 29:1390(بورديو،است 

  روشني پيداست: به
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  وا
  آيد هر وقت به ديدن ما مي

  شود هاي دامنش از فقر باغچه آلوده مي و گوشه
  گيرد حمام ادكلن مي

  )453:1386خزاد،(فر

رسد كه خواهر از جهان سنت بريده و در تجربة زيستي مدرن در ظاهر چنين به نظر مي
موضـع خواننـدة پنهـان     اليكـه در هـويتي نـدارد در ح   -  برد و هيچ تناقض معرفتيبسر مي

هاي مـدرن  يافت: اول آنكه اگرچه گرايش به امر مصنوع از نشانه توان چند مورد تناقض مي
اند، حاكي از اشـكالي  بودگي است، انتساب اين صفت به اموري كه ذاتاً بايد جاندار و زنده

نوعي، از تناقض يعني تهكم و طنز است، از اين نظر ماهيان قرمز مصنوعي، عشق همسر مص
بودگي يا فرهيختگـي باشـد.   تواند نشانه مدرندرختان سيب مصنوعي و آواز مصنوعي نمي

دوم اينكه بنا به جهان مدرن و پسامدرن، مصرف نشانة هويت و طبقه است اما خود مصرف 
توجهي به آن نقـش بسـزايي در تزلـزل جايگـاه     و حتي جنبة نمايشي آن، آدابي دارد كه بي

  ). 453(همان:»گيردحمام ادكلن مي« گانخواهر همچون نوكيسه اجتماعي فرد دارد؛
  سومين نشانة تناقض در تعبيرِ

  او
  آيد هر وقت به ديدن ما مي

  آبستن است
  )453(همان:

  يكي از آداب جوامع مدرن باور و عمل به فرزندآوري كمتر است.
هويتي  -  با اين وصف علّت دروني تنش يا اضطراب، حاصلِ اشكالي از تناقض معرفتي

است كه با ممانعـت از گفتگـو و پيونـد ميـان     » مدرن -  سنتي«ايِ  برآمده از وضعيت آستانه
  اهالي خانواده سبب شده است تا انتساب عنوان خانواده به آنها طنز آلود بنمايد.
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  بازخواني علّت بيروني تنش 2.2.4
  بازنمايي علّت بيروني از زبان راوي 1.2.2.4

، به بازنمايي وضـعيت  »حياط خانه ما تنهاست«با تكرار  بند دوم، راويبخش پايانيِ  در
پردازد كه به شكلي ديگر در تجربة زيسته شده يا در حال زيسـتن خـود بـا     همسايگاني مي

  اند : اضطرابي مشابة خانوادة مذكور مواجه
  ي ما تنهاست حياط خانه
  ي ما تنهاست حياط خانه
  تمام روز

  آيد ه شدن مياز پشت در صداي تكه تك
  و منفجر شدن

  شان بجاي گل هاي ما همه در خاك باغچه همسايه
  كارند خمپاره و مسلسل مي

  هاي كاشيشان هاي ما همه بر روي حوض همسايه
  گذارند سر پوش مي

  هاي كاشي و حوض
  بي آنكه خود بخواهند

  انبارهاي باروتند
  شان را هاي مدرسه ي ما كيف هاي كوچه و بچه
  كوچكهاي  از بمب
  اند پر كرده

  حياط خانه ما گيج است
  )454(همان:

  علّت بيروني تنش از موضع خوانندة پنهان 2.2.2.4
هـاي   ها يا فضاهاي خالي معلق در مقام داللـت  در اين بخش از بازنمايي راوي، سفيدي

 يفرهنگ -  ياسيس يفضا ،يدرون خانوادگ معضلعالوه بر  مكمل، بيانگر اين نكته است كه
يكـي از ايـن    خانه دامن زده است. اطيحدر و تداوم اضطرابِ منتشر  ديبه تشد زياجتماع ن
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به خارج از آن است. در بند اول شعر، » ي ماحياط خانه«ها، جابجايي فضاي اتفاق از داللت
ها و كوچه حياط خانة راوي، محل تمام اتفاقات است ولي در اين گام، حياط خانة همسايه

 ز عوامل تاريخي اعم از جـدال سياسـي يـا فرهنگـي بـا نمـود خشـن و جنگـي        نيز متاثر ا
دچار اضطراب شده است. نكته دوم را بايد بـا   -  خمپاره، مسلسل، بمب، باروت و انفجار  ـ

بازشناسـي زبـر   «هـا از نظـر اكـو يعنـي     تكيه بر يكي ديگر از الگوهـاي توانشـي خواننـده   
تبيـين كـرد. راوي پـس از گـزارش     )، 209:1394(ژوو،» هـاي بالغـي و سـبكي   رمزگذاري

، جملـة  »ي مـا تنهاسـت   حياط خانه«وضعيت اجتماع بيرون از خانه، بجاي تكرار ترجيع بند
در معنـاي متـردد و غيـر    » گـيج «كند، بكارگيري كلمة  را بيان مي» ي گيج استحياط خانه«

» هويتي -  معرفتي«اي و تناقض ، ضمن اينكه بيانگر وضعيت آستانه»تنها«قطعي، بجاي واژة 
ذكر آن بعد از گـزارش وضـعيت    -  افراد خانواده است؛ بنا به موقعيت مكانيِ تعبير در متن

اي و  تاثير شرايط اجتماعي بر توليد و تشديد گيجي يا همـان وضـعيت آسـتانه    - ها  همسايه
  كند. هويتي اهالي خانواده را نيز افشاء مي -  تناقض معرفتي

  
  اني تداوم تنش پايان روايت: بازخو 3.4

شود، با دو دسته اي از روايت كه بر مبناي اصل تغيير وضعيت مطرح مي بنا به تعريف كمينه
توان مواجه شد در يك دسته، تنش پيش آمده، فروكش كـرده؛ وضـعيت تغييـر    ساختار مي

يابد؛ روايت گردد در برخي ديگر تغيير وضعيت يا تنش تداوم ميتر برمييافته به حالت قبل
  شعر فروغ از دسته اخير است. ـ

  بازنمايي تداوم تنش از زبان راوي 1.3.4
يف و داوري راوي درباره وضعيت خود و نيـز توصـ   -  لفؤبند آخر شعر شامل بازنمايي م

  وي در باب باغچه است:
  من از زماني

  قلب خود را گم كرده است مي ترسمكه 
  ترسم من از تجسم بيگانگي اين همه صورت مي

  آموزي دانشمن مثل 
  اش را كه درس هندسه

  دارد تنها هستم ديوانه وار دوست مي
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  شود به بيمارستان برد كنم كه باغچه را مي و فكر مي
  كنم... من فكر مي
  كنم... من فكر مي
  كنم... من فكر مي

  اغچه در زير آفتاب ورم كرده استو قلب ب
  و ذهن باغچه دارد آرام آرام

  شود از خاطرات سبز تهي مي
  )454- 455:1376(فرخزاد،

  تداوم تنش از موضع خوانندة پنهان 2.3.4
راويِ شعر است چند فضاي خـالي بـا    -  لفؤدر بند آخر كه توصيف و نمايش وضعيت م

تـوان يافـت: اولـين نكتـه بـر اسـاس قواعـد هـم مرجعيتـي           هايي به اين شـرح مـي   داللت
ول شخص است كه بـر مبنـاي   يعني تغيير زاويه ديد از سوم شخص به ا)، 208:1394(ژوو،

هـاي   . دومين نكته بر اساس آرايهشودوضعيت راوي در مقام نفر پنجم خانواده مشخص مي
شـود. اگـر    مكانمند و اختصاص يك بند شعر آنهم بند آخـر درك مـي   -  سازِ بصريفاصله

يز و اختصاص بند اول شعر بنا به اقتدار پدر به او اختصاص داده شده است، بند آخر بنا تما
ست؛ او نه تنها تنهاست؛ بلكه از تنهايي خود و   تنهايي و البته تنهايي به ادراك در آمده راوي

ديگر افراد خانواده آگاه هم است؛ بر همين اساس تنهايي او نسبت به ديگران بزرگتر بوده، و 
  يك بند شعر در خدمت نمايش همين تنهايي بزرگ است.

ه در چهار عضو ارتباطي يعني دست، صورت، قلـب و  نكته بعدي تاكيد بر انجماد رابط
كند، صورت بايـد آشـنايي بدهـد غريبگـي در     ذهن است. دست بايد لمس كند، كاري نمي

گيرد قلب بايد بتپد و احساس داشته باشد، بنا به تورم كم رمق است، ذهن بايد بياد پيش مي
هاي ارتباط  د داشته باشد. وقتي راهخواهاي براي به ياد آوردن ندارد يا نميبياورد اما خاطره

ها و پاسداشت آنها در ها معنا ندارد و اين با رسالت خانواده كه بر نسبتمسدود باشد نسبت
  ها استوار است منافات دارد. قالب خاطره

شود؛ اگر چه تعبير مذكور تكميل مي» كنمفكر مي«افزون بر اينها با تكرار چهار باره تعبير
دومي حـاكي  » كنمِفكر مي«راوي و براي تاكيد بكار رفته است؛ در خوانشي ديگرنشانة اميد 

ناپـذيري داللـت    از ترديد؛ سومي تشديد ترديد و چهارمي به شكلي قطعي بر جنبـة امكـان  
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شده را سست كرده است؛ اين نكته با سه سطر كند و چنين ترديدي، اميد بر زبان جاري مي
فكـر  «شـود، چـرا كـه پـس از     ي از بند اول است، تاييد مـي پاياني شعر كه خود تكرارِ بخش

  سرايد كه: هاي مكرر باز چنين مي» كنم مي
  آفتاب ورم كرده است ريو قلب باغچه در ز

  ام آرامو ذهن باغچه دارد آر
  شوديم ياز خاطرات سبز ته

  )454- 455:1376(فرخزاد،

مـدرن دچـار    -  اي سـنتي با اين وصف چهار نفر از اهالي خانواده بنا به وضـعيت آسـتانه  
هويتي شده و بي نسبتي نمايي آنها با هم، نفر پنجم يعني راوي را نيز دچـار   -  تناقض معرفتي

در آغاز  - اي نامريي در قالب گيومهاب يا تنش را تنهايي بزرگي كرده است تا جايي اين اضطر
ــتهال      ــت اس ــطور براع ــي از س ــرار برخ ــا تك ــان ب ــتهالل و در پاي ــت اس ــورت براع  لبص

  كند.  مي  برجسته  ـ
  

  گيري . نتيجه5
جـاي مواجهـه بـا    بـه » سوزددلم براي باغچه مي«در بازخواني يا معنا گشايي از شعر رواييِ 

توان تعامل ويـژه  هاي گاه و بيگاهي كه در صدد افشاء يا تزريق معنا و پيام باشد، ميحاشيه
ديد كه از خالل تعامل آنها برساخت ويژه راوي و خوانندة پنهان را كارگزاران درون متني به

تدريجي روايت و به تبع آن شيوة انتشار معنا در سطوح مختلف متن را در قالب فرم زنده يا 
هـا و   دهد. در اين تعامـل در برابـر بازنمـايي روسـاختيِ راوي، سـفيدي     ارگانيك شكل مي

وانش درآوردن آنهـا  يي به مثابة موضع خوانندة پنهان وجود دارد كه با به خـ فضاهاي خالي
  معنا يا پيام به شرح زير كشف يا برساخته شده است:

ها يعني اصل تغييـر وضـعيت، بازنمـايي    شناسانه روايتكليت شعر بنا به ماهيت هستي
اي مضطرب است؛ در بند اول، راوي تغيير وضعيت را در قالب براعت استهاللي كه خانواده

كند. يكي از هد، بازنمايي ميدرا پريشان نشان ميدر آن مرغ، ماهي، باغچه، حياط و حوض 
راهبردهاي موضعي خوانش يعني ارجاع به جهان خواننده كـه بـر اسـاس نـوعي اسـتعاره      

اي را ميان نامهشجره - كشاورزي در متن سامان يافته است، شكلي از ارتباط نَسبي -  زيستي
اعد هم مرجعيتي بنا به قرينـة واژة  كند و راهبردي ديگر در قالب قوهاي سخن افشاء ميابژه
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دهد كه محدوده اضطراب از يك خانواده فراتر نيست. در بنـد دوم و سـوم،   حياط نشان مي
و در انتهـاي آن وضـعيت    - پدر، مادر، برادر، خـواهر  –راوي چهار نفر از اعضاي خانواده 

متني ايـن بنـدها و   هاي كند. با تامل در سفيديهمسايگان را به شكلي مبسوط بازنمايي مي
 هاي فاصله ساز بصريتكيه بر برخي راهبردهاي خوانش از جمله قواعد هم مرجعيتي، آرايه

الخطي و انواع بينامتنيت مشخص گرديد كه علّت دروني تنش، برآمـده از وضـعيت   رسم - 
 هـويتي  -  مدرنِ هريك از افراد خانوده است كه آنها را به تناقض معرفتي -  ايِ سنتيآستانه

سوق داده؛ همين امر تنهايي را به مثابة نوعي اضطراب به آنها تحميل كرده است و شـرايط  
فرهنگي بيرون از خانواده نيز در مقام علّت بيروني تنش بـه تشـديد و    -  نابسامان اجتماعي

  تداوم اضطراب مذكور دامن زده است.
پردازد. دقت در  خود مي در بند آخر شعر، راوي به بازنمايي غريبگي با خانواده و تنهايي

مكانمنـد بـه مثابـة موضـع      -  هاي فاصله سازِ بصـري  سبكي نيز آرايه -  زبر رمزگان بالغي
خوانندة پنهان، غريبگي و ترديد وي نيز تنهايي بزرگي را كه برآمده از آگاهي انحصاري وي 

ت دهد؛ با اين وصف به لحاظ سـاختار روايـت، وضـعي   از وضعيت خانواده است، نشان مي
  يابد. گردد و تنش تداوم ميتغيير يافته، در پايان روايت به اعتدال اوليه بر نمي

 اضـطراب تنهـايي خـانواده در    - دهد كه معنا يا پيـام شـعر   جريان روايي فوق نشان مي
 هـاي متنـي  اي منسجم از اول تا آخر شـعر و در سـطوحي از داللـت   به شيوه - دنياي مدرن

ا بازخواني تعامل راوي و خوانندة پنهان كشـف يـا برسـاخته شـد.     فرمي انتشار يافته كه ب  ـ
نوشتار حاضر مقدمه و پيشنهادي است تا بر اساس آن، شـعرهاي روايـي معاصـر از منظـر     
تعامل كارگزاران درون متني اعم از مولف پنهان و خواننـدة پنهـان، راوي و روايـت شـنو،     

  راوي و خوانندة پنهان به خوانش درآيد.
  
  ها نوشت پي

از آنِ تيلور كالريج است؛ فرم مكـانيكي   -  ارگانيك – بندي فرم به دو دسته مكانيكي و زنده . طبقه1
شده و قالبي دارد ولـي فـرم زنـده بـه اقتضـاي موضـوع و از درون شـكل        شكلي از پيش تثبيت

  ). 161:1387كند (نك. ايبرمز و هرفم ، گيرد و رشد مي مي
را مطـرح كـرد و بـراي درك    » خواننده درون كتاب« كه اصطالح. نمونه ديگر ايدن چمبرز است 2

هـايي همچـون سـبك، زاويـة ديـد،       موضع خوانندة پنهان، چند راهبرد خوانش بر اساس بحـث 
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) كـه در بحـث وي در   115- 152:1387هاي گويا پيشنهاد مي دهد( چمبـرز،  جانبداري و شكاف
  دارد.يابي همپوشاني  انتخاب مصداق يا داللت برخي از سطوح

آينده وجود دارد كه در آن نگري يا رجعت به  پريشي به نام پيش. در ترتيب روايتگري نوعي زمان3
در ترتيب روايي پيشتر از رخدادهايي ذكر شود كه در زمان تاريخي و منطقـي پـس از    رخدادي

 نگـر آمـده اسـت (ريمـون    آنها اتفاق افتاده است. پيش نگري در تعبير ژنـت بـه صـورت آينـده    
  ).65:1387كنان،  ـ

  
  نامه كتاب
نقد و تحليل عناصر داستان در ده نمونـه از شـعرهاي روايـي    ). «1393بيژني، محمود و ديگران(آقاخاني

  225.- 256، صص29دانشگاه يزد، شماره نامه ، كاوش»معاصر
 مهـر  پـاك  رهيـ و ن انيپورنامـدار  يتقـ  ةترجمـ  ،يشناسـ  تيـ بـر روا  يدرآمـد  .)1394( وولـف  د،ياشم

  .اهرودسي  :تهران
   ). اعترافات يك رمان نويس جوان، ترجمة مجتبي ويسي، تهران: مرواريد.1392اكو، اومبرتو (
، تفسير و بـيش تفسـير: جهـان، تـاريخ و مـتن، ترجمـة آرش       »بيش تفسير متون). «1397اكو، اومبرتو (

  .41- 68جمشيدپور، تهران: شبخيز، صص
رهنگ توصيفي اصطالحات ادبي، ترجمة  سعيد سـبزيان،  ). ف1387ايبرمز، ام. اچ و جفري هالت هرفم (

  ، تهران: آگه.پيمان چهرازي ). چگونه شعر بخوانيم؟، ترجمة1397ايگلتون، تري (  تهران: رهنما.
، صـص  24، بهارسـتان سـخن، شـماره    »روايت شاعرانه و شعر روايي اخوان). «1392نژاد، عباس (باقي

236 -217.  
نامـة فـروغ فرخـزاد، شـهناز     ، شـناخت »تامالتي پيرامـون شـعر فـروغ فرخـزاد    «). 1379براهني، رضا (

  .83- 99كوچي، تهران: قطره، صص مرادي
، 1هاي منفرد: مسـائل شـعر و بررسـي شـعر جديـد و جـوان امـروز، ج       ). گزاره1389باباچاهي، علي (

 ديبايه. تهران:
  : ثالث.تهران ،يزديا روزيپ ةترجم ،يمصرف ةجامع .)1389( ژان ار،يبودر

  حسن چاوشيان، تهران: ثالث. ة). تمايز:  نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي، ترجم1390ير (بورديو، پي
 گهـر،  كين نيعبدالحس ةترجم ،يشناس جامعه يفرهنگ انتقاد، )1385( كويو فرانسوا بور مونيبودون، ر

 تهران: فرهنگ معاصر.
 خرد. ينويمحمد شهبا. تهران: م ةترجم ،شناسيتيروا .)1391جرالد ( نس،يپر

و  يفاطمـه علـو   دهيسـ  ةترجمـ  ،يانتقـاد  - يزبانشناخت ي: درآمديشناس تيروا .)1386( كليتوالن، ما
 تهران: سمت. ،يفاطمه نعمت
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  مركز.: كودكان، تهران اتيفلسفه ادب بر يو تجربه: درآمد تيمعصوم .)1389(ي خسرونژاد، مرتض
، نشريه دانشكده ادبيـات و علـوم نسـاني    »ساخت روايت در شعر نيما«). 1382تيغ، مريم (خليلي جهان

 .107- 132، صص 188، شماره 48تبريز، سال 
ي هـا ديگرخـواني  ةپـور، از مجموعـ  طـاهره آدينـه   ةترجم» درون كتاب ةخوانند« .)1387چمبرز، ايدن (

  .115- 152نان،ژاد، تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوا مرتضي خسرون يگردآور ناگزير،
ابوالفضــل حــري،  ة). روايــت داســتاني: بوطيقــاي معاصــر، ترجمــ1387كنــان، شــلوميت ( -  ريمــون

  نيلوفر.   تهران
  ). بوطيقاي رمان، ترجمة نصرت حجازي، تهران: علمي و فرهنگي.1394ژوو، ونسان (

 تهران: قطـره،  ،كوچييفروغ فرخزاد، شهناز مراد نامة شناخت ،»تفسير دو شعر). «1379سليمي، مهرداد (
  .166- 178صص

بـر شـعر    ستوايكر يانگار آلوده هيكاربست نظر). «1393( فاطمه يسكوت جهرم م،يابراه يكوچ يميلس
  .89- 106، سال پنجم، صص17ي، شمارهزبان يجستارها ،»فروغ فرخزاد سوزد يباغچه م يدلم برا
شـعرهاي روايـي مهـدي اخـوان     شگردهاي روايت در ). «1391منش، محمد و اعظم برامكي (شادروي
 .83- 102، صص 10، مجله ادب فارسي دانشگاه تهران، شماره »ثالث

). ديوان اشعار به همراه نگرشي بر زندگي، احوال و آثـار او، بـه كوشـش بهـروز     1376فرخزاد، فروغ (
  جاللي، تهران: مرواريد. 

  : هرمس.هاي روايت، ترجمة محمد شهبا، تهران). نظريه1382مارتين، واالس (
اميـد نيـك فرجـام، تهـران:      ةاي بـر روايـت در ادبيـات و سـينما، ترجمـ     ). مقدمـه 1386لوته، ياكوب (

  خرد.   مينوي
  ثالث. :تهران زاد،و شعر فروغ فرخ يشعر: زندگ شادختيپر .)1393محمود ( ،يمشرف آزاد تهران

  ). پرواز را به خاطر بسپار، تهران: ورجاوند.1381نيلي، زهره (
 ةشعر فروغ فرخـزاد از اضـطراب خـانواد    يراو يصورتبند ليحلت). «1391سرايي، پارسا (جنبهيعقوبي
،  دو فصلنامه مشـاوره و روان درمـاني خـانواده دانشـگاه     »بوون يمور يةنظر يمبنا مدرن بر يايدن

   572- 584، صص4، شماره 2وره كردستان، د
  
  


