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 چكیده
هرچند برخی از . است شناسیروایت دیدگاه ادبی، متون تحلیل و نقد رویکردهای از یکی

توان با این دیدگاه بررسی و تحلیل کرد، در متون ادبی معاصر این دیدگاه متون سنتی را نیز می

 این در و است آن روایی خصوصیت نو شعر برجستۀ هایویژگی از کارایی بیشتری دارد. یکی

 احمد شعر ترینکوتاه. دهدمی نشان بارز شکلیبه را ویژگی این شاملو احمد اشعار میان،

 هایآموزه براساس را ،«بود باخته دل کوچکی/ قناری به/ گریستمی/ سالخی» شاملو، یعنی

 دو فقط هرچند که روایتی دانست؛ روایت نوعی توانبارت، می روالن چون شناسانیروایت

 در و پذیردنمی پایان خوانش از سپ که ویژگی را دارد این کند،می بازگو را مرتبط رویداد

 رمزگان تحلیل یعنی بارت، روش کارگیریبه با پژوهش این. یابدمی ادامه خواننده ذهن

 نوعی روایت آن، شخصیت دو تقابل به توجه با شعر مذکور که داده نشان روایت، گانۀپنج

 البته. کندمی ایجاد هخوانند برای را بسیاری سؤاالت و ابهامات انتظارات، که است باختگیدل

 بررسی همچنین. یابدادامه می خواننده ذهن در لذا و دهدنمی پاسخ هاآن به کوتاه روایت این

 تقابل این سویۀ دو آمیختگیدرهم دهدمی نشان شعر این در «خشونت ـ عشق» دوجزئی تقابل

                                                                                                                   
 مسئول( ة)نویسند قم، ایران ،دانشگاه قم ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 9
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 ، قم، ایراندانشگاه قم ،فارسیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات . 1
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 از روایتی نهایی، تحلیل شعر مورد بررسی در .شعر شده است این در طنز موجد مایهدرون در

 .  است «خشونت شکست» و «عشق پیروزی»

 شعر، شناسیروایت دوجزئی، رمزگان بارت، تقابل شاملو، احمد :های کلیدیواژه

 شناسی. روایت

  . مقدمه1

 سنتی، رویکردهای و گذشته تاریخ نسبت به ادبی، متون تحلیل و نقد حوزة در امروزه

 در معاصر دورة نوین هایدانش. است شده مطرح جدیدی رویکردهای و هادیدگاه

 را بشری معارف و علوم گوناگون هایساحت هم با پیوند در انسانی علوم حوزة

اصطالح . است 9شناسیوایترویکردها ر این از یکی. کنندمی تحلیل و نقد و بررسی

 عنوان اصطالح این. کرد ابداع م9161 سال در 1روفوودت تزوتان شناسی راروایت

 اطالق 4روایت ساختارگرایانۀ مطالعۀ به و است 9ساختارگرایی از ایرمجموعهزی

ندارد.  ییک نظریه و روش خاص و مشخص فقط شناسیحال، روایت این با .شودمی

که هر یک است مطرح شده  سیشناهای روایتهای اخیر، انواع و اقسام نظریهدر دهه

 اند. ی کردههای خاص خود را وارد نقد ادبمفاهیم و روش

 به/ گریستمی/ سالخی»شود: شعر کوتاه احمد شاملو بررسی می این در این پژوهش،

سعی نویسندگان بر این است که  .(813: 9983 شاملو،« )بود باخته دل/ کوچکی قناری

بندی که شامل طبقه 3این شعر براساس روش روالن بارتختی شنابا تحلیل روایت

 های زیر پاسخ دهند:گانه است، به پرسشپنج 6زگانمعنایی روایت بر اساس رم

 ادامه خواننده ذهن در و رسدنمی پایانبه خوانش از پس کوتاه شعر این چرا -

 یابد؟می

   است؟ گرفته شکل چگونه کوتاه شعر این در طنز -

 وجود دارد؟ ،یعنی دو مقولۀ عشق و خشونت ،چه ارتباطی میان اساس این روایت -
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روایت در  شاملو از روش تحلیل بارت و همچنین استفادة هایتبا توجه به قابلی

 یافتن و بارت گانۀپنج رمزگان . بررسیتوان به سؤاالت باال پاسخ داداین شعر، می

 آشکار متقاعدکننده روشیبه را روایت معنایی ساختار تواندمی رمزها این یهامصداق

ها و به شناخت شخصیت 8رمز کنشی و 7از میان این رمزگان، بررسی رمز معنابنی .کند

ها در کنار سایر رمزگان 1پردازد. بررسی رمز فرهنگیها میهای روایت و تحلیل آنکنش

. در بررسی سازدمیکند، آشکار مقوالت عشق و خشونت القا می آنچه را شعر دربارة

گیری طنز تواند زمینه و شکلمی روایت های دوجزئیرمز نمادین، یافتن و تحلیل تقابل

دست ها بهرا در روایت نشان دهد. همچنین یکی از نتایجی که بارت از تحلیل رمزگان

 خواننده است؛ متونی که( 99خواندنی متون درمقابل) 93نوشتاری آورده، تشخیص متون

 یابد. در ذهن خواننده ادامه می روایتکند و می تبدیل متن کنندةتولید به را

 . پیشینة تحقیق 1ـ1

اشعار و  ارة وی وتوجه به اهمیت و جایگاه احمد شاملو در شعر معاصر، درببا 

ها، ها و مقاالت فراوانی نوشته شده است. اندیشهها، رسالهکتاب هاآن خصوصیات

الگوها و برخی ها، عناوین اشعار، کهنر، نوآوریموضوعات گوناگون شعری، زبان شع

های گذشته مورد توجه نویسندگان، دهه ها و دیگر خصوصیات اشعار شاملو درنشانه

شکل تطبیقی، موضوعاتی در اشعار شاملو با دیگر دان و اهل دانش بوده است. نیز بهمنتق

 مقایسه شده است. ی،ویژه شاعران عربهب ،زبانفارسیشاعران فارسی زبان و غیر

تا پایان  ،اند( انجام داده9919) زاده و طاهریبراساس پژوهشی که باالل، غالمحسین

مقاله دربارة شاملو و شعرش نوشته شده است. طبعاً این تعداد  939، تعداد 9913سال 

ها افزایش یافته است. تعدادی کتاب نیز مستقالً دربارة وی تألیف شده در این سال

های شعر شاملو را تفصیل ویژگی( که به9989از پورنامداریان ) سفر در مه ؛ ماننداست

( 9979) طال در مس جلد دوم هم در براهنی تحلیل کرده است.ون در ابعاد گوناگ

 شاملو و اشعارش پرداخته است.  تحلیل و ارزیابی مبسوط بهطور بهبخشی را 
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خورد؛ چشم میهایی بهشناسی در اشعار شاملو اندک پژوهشاما دربارة روایت

یت در اشعار چند مقاالت خود دربارة تحلیل روا( مجموعه9911فرزاد کریمی ) ازجمله

شکل کتاب منتشر کرده است که در آن، بخشی را نیز به آورده و به شاعر معاصر را گرد

 را به هدف تبیین و تعیین چگونگی استفادة« فراقی»شعر شاملو اختصاص داده و شعر 

هایی پراکنده از دیگر اشعار شاملو را و نمونه دهبررسیشاعر از زبان برای بیان روایات 

  ر تحلیل خود مورد توجه قرار داده است.نیز د

شناسی در تحلیل متون شناسی و استفاده از روایتکلی روایت در زمینۀ مقاالتی نیز

ها نیز کمتر به تحلیل شعر معاصر پرداخته شده است. دو نوشته و منتشر شده که در آن

ند از: صفیئی اتبارت( عبار گانۀهای پنجنمونه از این مقاالت )براساس تحلیل رمزگان

 بارت روالت گانۀپنج رمزگان متدولوژی معرفی و توضیح»عنوان ای بادر مقاله و سالمی

کارگیری با به (9913) «دورنمات فریدریش اثر هافیزیکدان نمایشنامۀ از عملی نمونۀ با

اند که برای برده پرداخته و نتیجه گرفتهنام نامۀروش بارت به بررسی و نقد نمایش

 هایتقابل نیز و معنایی کمینۀ واحدهای باید ابتدا، نامهاین نمایش چون متنی زگشاییرم

 دادن قرار با سپس استخراج و هستند، متن معنامند کردن عمدة عوامل از دوجزئی را که

کنیم.  استنباط و درک را هاضمنی آن هایداللت شان،تر اجتماعیگسترده بافتار در هاآن

تحلیل روایی داستان نخجیران و »عنوان ای باو ساالری در مقالهبی اسپرهم، شاگشتاس

پس از تجزیه  ،(9918) «شناسی رمزگان روالن بارتشیر مثنوی معنوی با رویکرد زبان

بلکه با  نیست؛« خواندنی»متنی  اند که این داستان صرفاًبه این نتیجه رسیده و تحلیل

دست آمده، دارای ظرفیت ر آن بهگان دمزیی که از کاربرد نظریۀ رهاتوجه به داده

   .استشدن « نوشتنی»

بارت برای تحلیل شعر کوتاه شاملو در این  گانۀبا این وصف، استفاده از رمزگان پنج

الگویی نو در تحلیل ساختاری  ای برای ارائۀتواند زمینهکه می پژوهش کاری تازه است
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با توجه به بررسی این موضوع در  خصوص شعر شاملو باشد. همچنینهشعر معاصر و ب

 های استنادی، موضوع این مقاله تازگی دارد. پایگاه

 نظری  چارچوب. 2

  شناسی. روایت و روایت1ـ2

شود که در میان بشر نخستین مشاهده می انسان به روایت سرچشمۀ روایت و عالقۀ

های هدیوارصورت روایتی تصویری روی ویژه شکار را بههخود و ب کارهای روزمرة

های گویی در فرهنگ. سنت قصه(973: 9917 پاینده،) کردها و غارها حک میصخره

ا در طول تاریخ به هدهندة توجه و نیاز انسانمختلف و ادامۀ آن تا عصر حاضر نشان

 گری است. روایت و روایت

شناسی مطالعۀ ساختارگرایانۀ روایت به هدف تشخیص عناصر و تبیین روایت

 نظرروایت به معناسازی عناصر آن در ساختار انواع روایت است. برای تعریف کارکرد

پردازان جدید باید مراجعه کرد. در رسد هم به نگاه سنتی و هم به دیدگاه نظریهمی

ای از حوادث واقعی، تاریخی یا خیالی است که رشته روایت دیدگاه پژوهشگران سنتی،

(. این 971: 9988)میرصادقی و میرصادقی،  باشدها برقرار نحوی ارتباطی بین آنبه

پژوهشگران معموالً روایت را منحصر به ادبیات داستانی )رمان، داستان کوتاه و...( 

های پردازان در دورة معاصر، روایت براساس ویژگیدانند. اما در دیدگاه نظریهمی

تون ادبی به مختلفی تعریف شده و با توجه به گسترش حوزة مطالعاتی روایت از م

 دقیقاً روایت» که پرسش دست را یافت و اینتوان تعریفی یکهای دیگر نمیرشته

مرور  بعضی از تعاریف را ،حال این ندارد. با اجماعی مورد و واحد پاسخ «چیست؟

کند. ام را منعکس میست و هر متن روایی بخشی از این نظروایت نوعی نظام ا کنیم.می

بر نقش راوی  ،. در تعریفیشودمی تأکید بر یک یا چند عنصر روایت،ف تعریدر هر 

واقعه  هم در یک تعریف ؛شماردشود؛ تعریفی دیگر داستان و راوی را مهم میتکیه می

داستان » ،شناسی بگیریمو نظام وقایع اهمیت دارد. اگر داستان را موضوع روایت
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ین رو روایت شکلی از شود. از اها میرفتی از رویدادهاست که شامل شخصیتپی

ها دهد؛ رویدادهایی که شخصیتدست میاز رویدادها به 91رفتیارتباط است که پی

ند اعبارت ی نافذها(. همچنین برخی از تعریف91: 9917)یان،  «اندایجاد و تجربه کرده

گویند؛ روایت روایت عبارت است از داستانی که یک یا چند راوی آن را بازمی»از: 

و روایت عبارت است از بازنمایی  از وقایع استای یی یک واقعه یا زنجیرهبازنما

داستان، راوی، واقعه و  . درمجموع(976ـ973: 9917 پاینده،) «مرتبطرویدادهای 

 شخصیت از عناصر اصلی روایت است. 

تعیین مصادیق روایت بیش از تعریف خود روایت  سانشنابا این حال، برای روایت

های روایت را بر مصداق سان حوزة کار خود دربارةشنابعضی از روایتاهمیت دارد. 

 مختص 31استراوس ـ پژوهش کلود لوی حوزة مثالً ؛اندخاصی از روایت بنا کرده

های پریان پرداخته است. اما شناسی قصهبه گونه 94هاست یا والدیمیر پراپاسطوره

روایت را  حوزة پژوهش در زمینۀداند و هم روالن بارت هم روایت را بسیار عام می

 مفهوم از فراتر چیزی داند. از نظر بارت، روایتمحدود به نوع خاصی از روایت نمی

 ایمجموعه یا رویدادی رود: هرجا که کسیمی کاربه داستان در که است روایت خاص

 پانتومیم، تاریخ، حماسه، اسطوره، شعر، از اعم کند، بازگو را مرتبط رویدادهای از

   هستیم. روهروب روایت با ،عکس نقاشی و

 روالن بارت شیوةبه شناسی. روایت2ـ2

پژوهش خویش  صادیق مختلفی از روایت را در حوزةم سانشناطور که روایتهمان

ی است که ااندازهمتفاوت است. این تفاوت بههای تحلیلشان نیز اند، روشانتخاب کرده

در  با چنین تنوعی، بایدالعاده متکثر و متنوع کرده است. ادبی را فوق این حوزه از نظریۀ

هر پژوهش ابتدا روش تحلیل کامالً مشخص و تبیین شود. روش تحلیل روایتی مورد 

/ اسکه روالن بارت در کتاب معروف خویش  همان است استفاده در پژوهش حاضر
م منتشر شد 9173 که نخستین بار در سال ـ کار گرفته است. بارت در این کتاببه 93زد



 و همکار محمود مهرآوران                           ...راساس رمزگانشاملو ب شعر ترینکوتاه شناختیروایت تحلیل

 

341 

کند روشی نوین تحلیل میرا به« 97سارازین»نام به 96داستان کوتاهی از انوره دوبالزاک ـ

روش بارت، برخالف  ،است. به این ترتیبختی شناکه سرمشقی برای تحلیل روایت

شناسی که چندان به تحلیل و تفسیر متن منفرد نظر ندارند، های روایتسایر روش

 عناصر توانمیبارت  روش با ،بر روایت منفرد را دارد. به تعبیر دیگرقابلیت اعمال 

 در عناصر را آن معناسازانۀ کارکرد و کرد مشخص را منفرد روایی متن هر در روایت

    .نمود تبیین متن ساختار

پردازد که شناسانی میبارت پیش از آغاز تحلیل داستان، به انتقاد از روایت

و  شمارند( در ساختاری واحد قرار دهندهای جهان را )که بیتخواهند تمام روایمی

خواهند سراسر داند که به مدد ریاضت میهایی میها را شبیه بوداییطعنه کار آنبه

نهایت نامطلوب فرسا و دروبیا ببینند! او این کار را طاقتل اندازی را در یک دانۀچشم

 . (99: 9914 بارت،) دگیرها را نادیده میداند که تمایز متنمی

 نوشتاری و متن پردازد: متنمتفاوت متن می گونۀبارت سپس به توصیف دو 

 کنندهخواننده مصرف متنی متکثر است که در مواجهه با آن،متن نوشتاری  خواندنی.

فقط خوانده  متنی است که خواندنی مقابل متنکه تولیدکنندة متن است و در، بلنیست

برای بارت در این است که در مرز  «سارازین»اهمیت داستان  .(93ـ94 شود )همان،می

ها و که روش نگارش بالزاک سرشار از کلیشه درحالی»میان این دو گونه جای دارد: 

کوشد تا به خواننده عقایدی را تحمیل کند، های قالبی در بیان است و میقاعده

( 191: 9983)احمدی، « شکندمیها و عقاید را درهم اصلی داستان آن قاعده مایۀدرون

 تبدیل به متنی نوشتاریاست(  اس/ زددلیلی )که اثباتش تمامی کتاب به و نهایتاً

 شود.   می

واحد معنایی تقسیم  369، این داستان را به «سارازین»وی برای تحلیل داستان 

 کند و سپس این واحدها را تحت پنج رمز )که روی هم رمزگان روایت را تشکیلمی

ند از: رمز معنابنی، رمز کنشی، رمز اکند. این رمزها عبارتبندی میدهند( طبقهمی
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ای از متن است هر جنبه . مقصود بارت از رمز91و رمز نمادین 98فرهنگی، رمز تأویلی

را  هاکند که روایتکه خواننده بتواند معنایی را برای آن قائل شود. او استدالل می

های رغم تنوع چشمگیرشان در فرهنگشان، و همچنین بهدگینظر از میزان پیچیصرف

این رمزگان  .(119: 9917)پاینده،  توان برپایۀ این پنج رمز بررسی کردمختلف، می

دهد. رمز کنشی و رمز هرمنوتیکی عامل حرکت قابلیت فهم متن را سامان می گانهپنج

ناپذیر متن سوی غایت اجتناببه ای به نقطۀ دیگر ومتن به جلو هستند و متن را از نقطه

کنند و معانی ضمنی الزم اطالعات اساسی را فراهم می برند و سه رمزِ دیگرمیپیش 

 . با این وصف(939: 9917 )سجودی، نددهدست میمیل قابلیت فهم متن را بهبرای تک

در  ویسی شناگانۀ بارت و با توجه به اینکه الگوی روایتو با استناد به رمزگان پنج

های شود آن را در داستانشناسان یگانه الگویی است که میمیان الگوهای دیگر روایت

توان از ساختار روایی شعر شاملو به ساختارهای فکری کار گرفت، میمنفرد نیز به

از این شعر ارائه داد. در این نگاه،  شناختیدست یافت و تحلیلی روایت همراه آن

شود منجر به تعبیر متن و کارکرد معناساز عناصر روایی می انبرمبنای رمزگ تحلیل شعر

پردازد و عناصر شکلی را نیز توان به معنا رسید. الگوی بارت به تحلیل محتوا میو می

 دهد.توضیح می

 . روایت در شعر شاملو  2ـ3

دارترین و اثرگذارترین شاعران دورة معاصر و صاحب سبک ویژة احمد شاملو از نام

های عنوان پیشتاز و صاحب سبک در شعر سپید، ویژگیاست. اشعار شاملو، بهخویش 

و غنایی است و زبان و قدرت در حوزة اجتماعی  . شعر این شاعر معاصرگوناگون دارد

ترین اشعار معاصر تبدیل کرده است. یکی از شعر او را به یکی از برجسته تصویر

 بررسی ، اشعار شاملو کمتراز این منظر جنبۀ روایی آن است. های اشعار شاملوویژگی

تر کلیت شعر نو از این دیدگاه چندان مورد در نگاهی فراخ زیرا از یک سو؛ شده است

نسبت موضوعی تازه سی در ادبیات ما بهشناتوجه قرار نگرفته و از سوی دیگر روایت



 و همکار محمود مهرآوران                           ...راساس رمزگانشاملو ب شعر ترینکوتاه شناختیروایت تحلیل

 

343 

ها، ظومهتوجه به روایت و عناصر داستانی بیشتر معطوف به من ،است. در ادبیات ما

ویژه شعر نو که روایی بودن یکی از هب ،ها و حکایات بوده است. اشعار دیگرداستان

است. بنابراین  ای نبردهختی چندان بهرهشناهای روایتهای آن است، از تحلیلمشخصه

ویژه در اشعار هب ،های روایت در اشعار امروزهایی از اشعار روایی یا شیوهبررسی نمونه

جویان داران شعر نو و پیکند و دوستسی را آشناتر میشناضوع روایتشاملو، مو

شعر را بیشتر  انگیزد و لذت مطالعۀیل را به تالش بیشتر برمیمباحث ادبی و نقد و تحل

هایی که از لذت هاست؛ تجربهزیرا روایت خود ابزاری برای انتقال تجربه کند؛می

  شود. ند آن به خواننده منتقل میها و مانخواندن متون و اشعار و داستان

و « 1شبانۀ »جمله ایی است؛ ازشیوة روایت یا تصویر روبه بسیاری از اشعار شاملو

جامعه، با زبانی رمزی  تی کوتاه و موجز از بیان احوال یککه خود روای« طرح»شعر 

 که« گونگیداستان»را با خصوصیت « وارروایت»است. برخی از اهل نظر این مختصۀ 

گونگی را زیرا داستان شمارند؛اند، متفاوت مینام نهادههای شعر شاملو آن را از عیب

های آغازین شعر آمیز شعر و روحیۀ احساساتی شاعر در دورهناشی از فضای خاطره»

دانند که ای میرا مختصه های بعدیِ شعر شاملو آندانند و البته در دورهخود می

 (. 97: 9989حقوقی، « )شودده میدر شعر او دی’ وارروایت‘

، براساس مبانی هایی که دربارة روایت در اشعار شاملو صورت گرفتهاندک پژوهش

های شعر او و چگونگی قصه پردازی انجام نشده و بیشتر ناظر به بررسینظری روایت

 د:گیرست که در حوزة روایی قرار میپردازی در اشعاری اداستان

طور کلی روایت در شعر او به دو دهد که بهملو نشان میبررسی دقیق اشعار شا

ند و اگونه عمل کرده است. اول آن دسته از اشعار که به آشکارگی حاوی روایت

درواقع بنای شعر برپایۀ یک داستان )طرح( است و دوم اشعاری که آشکارا به 

تقل را روایت مستوان تعدادی پارهها میپردازند؛ بلکه در آنگویی نمیقصه

 (.949: 9911اند )کریمی، تشخیص داد که بر روی هم سازندة یک روایت ضمنی
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ویژه بارت که اشعار هب ،شناسان از روایتروایت شوندةبه تعریف شامل پس با توجه

گیرد، شعری از شاملو می شناسی قرارروایت هاییی هم در حوزة مطالعات و تحلیلروا

 شود.تحلیل می)طرح( است،  داستان که برپایۀ

  بارت رمزگان از استفاده با شاملو شعر ترینکوتاه . تحلیل3

؛ کندابتدا این داستان را به واحدهای معنایی مجزا تقسیم می «سارازین»بارت در تحلیل 
 توان همۀبندی نیست و میکوتاه است که نیازی به این تقسیمای اندازهاما شعر شاملو به

 را بررسی کرد: نظر گرفت و رمزگان آندر را یک واحد معناییشعر 
 (.813: 9983گریست / به قناری کوچکی / دل باخته بود )شاملو، سالخی / می 

 9969 تاریخ و شد منتشر صله بی مدایح مجموعۀ در بار اولین نام بدون شعرِ این 
 بین که شودشامل می را شاملو شعر قطعه 39 صله بی مدایح. دارد خویش بر را

  . است شده منتشر 9979 سال در بار اولین و سروده 9961 تا 9937های سال
توان این سروده را یکی از چون بارت، میهمشناسانی مبنای نظریات روایتبر

 خاص مفهوم از فراتر چیزی مصادیق روایت محسوب کرد. بر این اساس، روایت
ای از دی یا مجموعهرویدا : هرجا که کسیرودمی کاربه داستان در که است روایت

پانتومیم،  تاریخ، حماسه، کند، اعم از شعر، اسطوره،رویدادهای مرتبط را بازگو می
 . رو هستیمهبا روایت روب ،عکس و نقاشی

 ،توان این شعر را براساس روش بارت، یعنی تحت پنج رمزمی ،به این ترتیب
ای از هر جنبه« رمز»بررسی کرد. ذکر این نکته هم ضروری است که مقصود بارت از 

قائل شود و این پنج رمز شامل تمام متن است که خواننده بتواند معنایی برای آن 
 متن است.  رمزگان

 معنابنی . رمز1ـ3

 شاناهمیت که هستند متن در عناصری معنابن. است روایت مایۀدرون به مربوط رمز این 

 به معنابنی عناصر از تفادهاس. آیدبرمی( ضمنی معنای) متن آن معنای دوم الیۀ از

 به غیرمستقیم طوربه را داستان هایشخصیت هایویژگی دهدمی امکان نویسنده
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: 9917 پاینده،) بدهد رویدادها و هامکان به ضمنی معنایی یا بشناساند خواننده

 (. 113ـ114

 .است شخصیت روایی متن گیریشکل عناصر ترینمهم از ییک   

 دربارة که عمیقی بینش ازجمله است، آن مستلزم یتشخص هرآنچه و شخصیت 

 در تفاوت و هاانگیزه بودن فردمنحصربه دیگر، تخیلی هایشخصیت اذهان

 را خوانندگان که است چیزی همان اغلب دهد،می ما به هاشخصیت آن بینیجهان

 .(946: 9986 توالن،) سازدمی داستان و رمان مجذوب شدت،به

 هایعنوان با که است شخصیت دو ةدربار روایتی پژوهش این نظر مورد شعر

 که شودمی اطالق کسی به سالخ اگرچه. شوندمی معرفی «کوچک قناری» و «سالخ»

 ضمنی طوربه واژه این ،کندمی پوست و کندمی ذبح را هاآن مانند و گوسفند و گاو

 معنایبه کنایه در نیز نکرد سالخی کهچنان کند؛می القا هم را جنایتکار و سنگدل یامعن

 و تعبیرها با را خواننده شخصیتی چنین. رودمی کاربه «وحشیانه طرزبه کسی شتنکُ»

  زیرا: سازد؛می رو روبه مختلف تصورات

 خالقانه همدستی آن در خواننده که است تصوری پدید آوردن مستلزم شخصیت

 یک از متنوع وضیحاتت. سازیممی را شخص یک کلمات، از استفاده با ما. دارد

 آن هایواکنش و هاکنش از غیرصریح یا صریح هایتوصیف با همراه مفروض فرد

  (.947 همان،) برساند فرد از تصویری به را خوانندگان غالب تا است کافی فرد

 و نخراشیده و درشت اندام با مردی را او فرد، توصیف برای «سالخ» واژة از استفاده

 یا بهرهبی انسانی معمول احساسات و عواطف از که کندمی تصور خشن ایقیافه

 و تردید کارهایش در و پرواستبی و محکم قاطع، رفتار در انسانی چنین. است بهرهکم

 و شودنمی دیده کردارش در هم چندانی تعقل همچنین. خوردنمی چشمبه تزلزل

   .است متصور خودش برای که است قدرتی به بیشتر اتکایش

 زیبا و ظریف کوچک، ایجثه که ایپرنده دارد؛ قرار «قناری» روایت، دیگر طرف در

 قناری هنر این. شودمی دارینگه دارد، که خوشی صدای سبببه معموالً و دارد
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 منبع و احساسات مظهر را او توانمی ترتیب، این به و اوست زیستی مشخصۀ ترینمهم

 او، ریز جثۀ یادآوری برعالوه قناری یبرا «کوچک» صفت بر تأکید. دانست عواطف

 مقایسه در خصوصبه پذیرآسیب و ترحم قابل ضعیف، موجودی را او ضمنی طوربه

 مؤنث نشانۀ هنجارها، براساس نیز، او به سالخ باختگیدل بیان. کندمی معرفی سالخ با

 . است قناری بودن

 هم با نسبتی هیچ که رنددا قرار شخصیتی دو روایت، این سوی دو در ترتیب این به

 . گیرندمی قرار هم مقابل نقطه در و ندارند

 کنشی   . رمز2ـ3

 مشخص را رویدادها، و هاشخصیت کردار شامل روایت، کنش نشانگرهای رمز این 

 آن که دهدمی شکل خواننده در را انتظار این کنش، یک توصیف با کنشی رمز. کندمی

باشد  داشته روندهپیش حرکتی روایت رنگپی ترتیب این به و برسد سرانجام به کنش

  (.114: 9917 پاینده،)

 به او باختگیدل» و «سالخ گریستن»شده است:  روایت دو کنش فقط ،شعر این در

 آیا اما. شودمی گریستن به منجر باختگیدل کوتاه، روایت این براساس. «کوچک قناری

   کند؟می برآورده سالخ باختگیدل کنش سرانجام از را خواننده انتظارات این،

 اوالً شده، متصور خواننده ذهن در سالخ شخصیت دربارة آنچه به توجه با

 باید قاعدتاً نیز کنش این نتیجۀ ثانیاً شخصیت و این با نامنطبق است کنشی باختگیدل

 فعال ضعیف، و کوچک قناری درمقابل کمدست سالخ باشد؛ گریستن جز دیگری چیز

   .کند عشق طلب باید خود، قدرت بر تکیه با که است یمایشائ

 ،نیست باختگیدل این برای ایکنندهقانع و مطلوب نتیجۀ تنهانه «گریستن» کنش

 تصویری کنش این زیرا ؛آوردمی وجودبه خواننده برای را جدیدی انتظارات خود بلکه

 گریستن اگر. گیردمی قرار آن درمقابل و کندمی مختل ،گرفته شکل سالخ از که را

 چنان عشق این آیا بفهمد دارد انتظار خواننده است، قناری به سالخ عشق ماحصل
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 یا دانست دیگری فرد را او پس این از باید که داده شکل سالخ شخصیت در تحولی

 است.  باختگیدل این ماجرای شروع فقط گریستن اینکه

 از خواننده انتظارات دانست؛ بسنده روایتی را روایت این تواننمی ترتیب، این به

 این رسیدن سرانجامبه تا روایت که است الزم و نشده برآورده روایت هایکنش

 بارت قولبه شعر این شودمی باعث که است علتی اولین اتفاق این. یابد ادامه انتظارات

 نکرده پیدا هاکنش برای ایکنندهقانع سرانجامِ خواننده که زمانی تا و شود «نوشتاری»

  .دهدمی ادامه را روایت و گیردمی شکل او ذهن در روایت از ایتازه هایکنش است،

 سیر با داستان که نیست «خطی روایتی» تازه هایکنش این روایت دیگر سوی از

 روایت هم سرپشت صورتبه داستانی هایمعلول و علت و رودمی پیشبه وقایع زمانی

 روایت ،هاآن رخداد زمان برعکس روایت، این اصلی کنش دو چراکه دهند؛می شکل را

 گریستن آن از پس و افتاده اتفاق باختگیدل اول واقعیت در اگرچه یعنی ؛است شده

از  روایت بود بنا اگر. باختگیدل سپس و شودمی بیان گریستن ابتدا روایت در ،سالخ

 ،وصف این با. شدمی بیان آن زمانی وقوع ترتیببه هاکنش باید ،باشد خطی نوع

 را غیرخطی روایت این خود، ذهن در روایت این تکمیل و دادن ادامه برای نیز خواننده

 کهبل شعر، انتهای در الزاماً نه را شدهافزوده هایکنش خواننده یعنی دهد؛می ادامه

 شعر چندبارة خوانش باعث کار این. دهد جای شعر سطرهای بین و ابتدا در تواندمی

 انتظارات و هاالسؤ مرتبه، هر در است ممکن که خوانشی شود؛می خواننده توسط

 اگر مثالً. کند ایجاد را متفاوتی احتمالی هایکنش یا دهد شکل خواننده برای ایتازه

 شکل احتمال این کند، روایت قفس در را قناری خویش، ذهنی هایکنش در خواننده

 خوانش با حال. کندمی گریه همین برای و اوست شتنکُ به مجبور سالخ که گیردمی

 یا شد.کُمی را قناری باالخره سالخ بدانیم که گیردمی شکل تازه انتظار این شعر، دوبارة

 با کند، تصور سالخ دسترس از شدن دور و آسمان در پرواز را قناری کنش خواننده اگر
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 دیگر سالخ نافرجام، گیباختدل این از پس که است این انتظار شعر دوبارة خوانش

 .کندمی دگرگون را او زندگی فراق آتش و نماند باقی قبلی سالخ همان

 شدن برآورده و کامل روایت به زمانی چه خواننده اینکه براساس ترتیب، این به 

 با روایت و شودمی خوانده بارها و بارها شعر برسد، روایت از خویش انتظارات

 .  دیابمی ادامه تازه هایکنش

 فرهنگی . رمز3ـ3

 جامعه ددهمی نشان و کندمی مشخص را اجتماعی هایعرف یا عام حکمت رمز این 

 چه و درست را کاری چه یا دارد توقعاتی چه روایت در شدهمطرح موضوعات رةدربا

 حتی و فرهنگ تاریخ، از خواننده عمومی دانش. داندمی نادرست را کاری

 از او برداشت نهایتاً و روایت فرهنگی رمزهای از او فهم بر متداول، هایالمثلضرب

 (.116: 9917 پاینده،) گذاردمی ثیرتأ هاآن معنای

 و ایرانی فرهنگ به عمیق آگاهی برعالوه که است شاعرانی از شاملو احمد

. است زمینه این در مکتوبی آثار و هاپژوهش صاحب خود آن، موجود هایفرهنگخرده

 نیز فولکلور اشعاری که شده باعث عامه، فرهنگ بر او تسلط ویژههب ،آشنایی همین

 .کند روایت را ایران بومی فرهنگ از هاییقصه هاآن در و بسراید

 فرهنگ از برگرفته شعر این روایی هایشخصیت از یکی عنوانبه قناری انتخاب 

 یعنی دارد؛ نیز( یپارادوکس) متناقض حالتی دوستی این البته که است مردم دوستیپرنده

 دوست همین سبببه طرفی از و دارند دوست را ،قناری ویژههب ،هاپرنده مردم طرفی از

 هاآن روز هر تا کنندمی محبوس قفس در را پرندگان از دیگر برخی و پرنده این داشتن،

 !  باشند خوش هاآن با و کنند محبت هاآن به و ببیند را

 زندگی در مهم اتفاقی موضوع . ایناست عشق و اختگیبدل دربارة شعر این روایت

 عشق از که عامی درک. است جامعه شفاهی و رسمی ادبیات از مهمی بخش و عامه

 هیجانی کهبل شده،ریزیبرنامه ازپیش و فرد اختیار به اتفاقی نه را آن دارد، وجود
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 جایبه «اختگیبدل» واژة از استفاده. «آموختنی نه است آمدنی» که داندمی عاطفی

 عاشق. است عامه باور در عشق ویژگی همین بر کیدتأ و تقویت شعر، این در «عشق»

 بشری موجود حیاتی و مرکزی اندام قلب یا دل. است باخته را دلش که استای بازنده

 ،ترتیب این به. شودمی شناخته هم عواطف و احساسات جایگاه حال درعین که است

 عاشق عمر و زندگی بخشیدن کهبل دیگری، به احساسات عنان نداد تنهانه دل باختنِ

  .اوست دارایی همۀ یعنی

 عاشقانه، اشعار در خصوصهب و ادبیات در عشق از هاتوصیف و هاافسانه ها،داستان

 هر زیرا ؛نیست ستوده عشق همیشه ،حال این با. است بخشیده واال ارزشی عشق به

 عاقبت نبود عشق/ بود رنگی پی کز هاییعشق» :شودنمی شمرده واقعی عشق عشقی،

 ضمنی یا صریح طوربه هاعشق برخی از همچنین(. 934: 9987 مولوی،) «بود ننگی

 نبرد تنعم نازپرورد» یا «زند رسوایی به سر بجنبد گر پیری عشق: »اندشده شمرده مذموم

 (.199: 9913 حافظ،) «باشد بالکش مردان شیوة عاشقی/ دوست به راه

 مختصات و شخصیت به و نیست مطلق عشق ارزش عامه، نظر در ،ترتیب این به 

 به توجه با سالخ، باختگیدل شودمی باعث دیدگاه این. است وابسته هم عاشق

 مثبتی ارزش و شود تلقی مذموم عشقی خواننده، برداشت در او، برای تصورم شخصیت

  .باشد نداشته

 باور در عشق عشقی، هر اعتبار و ارزش از نظرصرف کهاست  این دیگر نکتۀ

 جلوه شیرین و آسان شاید ابتدا در اگرچه که است فرد هر زندگی در اتفاقی عمومی،

 براندازخانمان و سوزان است ایشعله کلی طوربه و آفرینمشکل و است مشکل کند،

 میناکا به هم درنهایت معموالً و سوزاندمی و طلبدمی را عاشق موجودیت همۀ که

 باختگیدل کنش از خواننده انتظارات تقویت باعث هم دیدگاه این. شودمی منجر

 نه بسوزاند، و رود نشانه را سالخ هستی که آوردمی وجودبه را انتظار این و شودمی
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 از خواننده فهم کهاست  این نتیجه! کند روان سالخ چهرة بر اشکی قطرات فقط اینکه

   .است خواننده ذهن در شعر یافتن ادامه اسباب از بخشی نیز «باختگیدل» فرهنگی رمز

 ویلیتأ . رمز4ـ3

 به معماگونه یا رازآمیز کیفیتی و شودمی روایت در ابهام ایجاد باعث رمز این کارکرد 

 ایجاد با و دهدمی شکل خواننده ذهن در را هاییپرسش وضعیت این. بخشدمی آن

 .دهد ادامه را روایت خواندن یندفرا پاسخ، یافتن برای که کندمی تشویق را او تعلیق،

 یافتن صرافت به او تا گذاردمی خواننده دراختیار را معنا از هاییسرنخ ویلیتأ رمز

 (. 119: 9917 پاینده،) بیفتد آن معنای

 همچنین و «قناری» و «سالخ» معنابنی رمز از قبلی هایبخش در توجه به آنچه با

 به سالخ باختگیدل» ترکیب که است بدیهی توصیف شد، «باختگیدل» فرهنگی رمز

 ذهن در را مختلفی هایپرسش و ابهامات «سالخ گریستن» طور همین و «قناری

 یافتن و ابهامات این رفع برای خواننده ،بود طوالنی روایت اگر. دهدمی شکل خواننده

 و خاص روایت این در اما ؛شدتشویق می روایت دامۀا خواندن به االت،سؤ پاسخ

 هاییپرسش شود؛می داده پاسخ خواننده ذهن در فقط متعدد االتسؤ و ابهامات کوتاه،

 اصالً آیا و است؟ شده عاشق احساسات کدام برمبنای و چطور سالخ اینکه نظیر

 یا است عشق نتیجۀ اصالً سالخ گریۀ آیا داد؟ باختگیدل نسبت کسی چنین به توانمی

 واداشته تمساح اشک ریختن و عشق نمایش به را او قناری به او دسترسی عدم اینکه

  است؟

 باختگیدل این به کوچک قناری واکنش و موقعیت روایت دربارة این همچنین

 «کل دانای شخصسوم» را روایت این راوی اگر. دهدنمی نامتعارف هیچ توضیحی

 داشته آگاهی داستان پنهان هایبخش حتی و رویدادها همۀ به باید او قاعدتاً بدانیم،

 نظریۀ در توضیح این موضوع برمبنای .دهد توضیح هم قناری وضعیت دربارة و باشد

 .است «سازیکانونی فاقد» روایت فرض، این با گفت باید 02ژنت ژرار شناسیروایت
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منظری  و ناپذیرانتخاب گریز برای ژنت ژرار که است اصطالحی 19سازیکانون 

 طوربه چیزها که است دیدی زاویۀ منظر این. گزیدبر روایت در( محدود)

 در شدن دیده. شوندمی ارزیابی و فهمیده احساس، دیده، آن رهگذر از غیرصریح

 توالن،) گیرددربرنمی را بصری ادراک فقط و دارد ایگسترده مفهوم اینجا

 9986 :938 .) 

 دارد، سازیکانونی که روایتی

 را روایت جهان و کندمی تمرکز خاصی شخصیت ذهنیت بر که است روایتی 

 شخصیت ذهنیت بر که روایتی اما کند؛می توصیف خواننده برای او ادراک برمبنای

 داستان جهان دیدن مبنای را واحدی شخصیت هایادراک و ندارد تمرکز خاصی

  .(986: 9917 پاینده،) است سازیکانونی فاقد دهد،نمی قرار

 صحه سالخ باختگیدل بر باید طرفی از روایت ینا از حالتی چنین در اکنون

 شرایط، هم که داشت انتظار توانمی اما دانست؛ واقعی را او هایاشک و گذاشت

 داستان سوی دو هر در باختگیدل این پیامدهای هم و قناری هایکنش و موقعیت

 . شود روایت

 براساس. ودشدانسته می «بیرونی سازیکانونی» دارای روایت دیگر، در فرض

 نمایشبه خواننده برای داستان هایشخصیت گفتار و رفتار حالت این در ژنت، نظریات

 دانشراوی  درواقع. نیست معلوم هاآن درونی احساسات و افکار اما ؛شودمی گذاشته

 احساسات و افکار ظاهری تجلی به فقط و ندارد روایت هایشخصیت دربارة چندانی

 اطالع اصوالً راوی که است ممکن فرض، این با( 987 ،انهم) دارد دسترسیآنان 

 باختگیدل از او روایت که ندارد هم دلیلی اما ؛باشد نداشته کوچک قناری از خاصی

 از سالخ غرض: گیردمی شکل جدیدی ابهام صورت، این در. باشد صحیح سالخ

 خواهدمی فقط خویش طبیعت براساس سالخ آیا چیست؟ گریه و باختگیدل نمایش

 و گاو چون حیواناتی برخالف چون اما کند، سالخی را او و یابد دست قناری به
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 را خود سالخ است، رفته و کرده پرواز مثالً و اوست دسترس از دور قناری گوسفند،

 !کند؟ شکار و بیندازد دام به را او تا زده باختگیدل به

 و سالخ که است این د،کنمی ایجاد خواننده ذهن در روایت این که دیگری پرسش
 ال،سؤ این به پاسخ برای .چیست از استعاره باختگیدل خصوصهب و کوچک قناری

 است، «قناری و قصاب و عشق» از سخن نیز آن در که شاملو از دیگری شعر بازخوانی
 : باشد راهگشا تواندمی

 بویندمی را دهانت

 .دارممی دوستت باشی گفته که مبادا

 بویندمی را دلت

 .نازنین ست،غریبی روزگارِ        
 

 را عشق و

 راهبند تیرکِ کنارِ
 .زنندمی تازیانه

 
 .کرد باید نهان خانه پستوی در را عشق        

  

 سرما وپیچِکج بستِبُن این در

 را آتش
 شعر و سرود بارِسوخت به    

 .دارندمی فروزان                     

 .مکن خطر اندیشیدن به

 !نازنین ست،غریبی روزگارِ        

 شباهنگام کوبدمی در بر که آن

 .است آمده چراغ کُشتنِ به

 .کرد باید نهان خانه پستوی در را نور        
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 اندقصابان آنک

 مستقر هاگذرگاه بر

 آلودخون ساتوری و کُنده با

 !نازنین ست،غریبی روزگارِ        

 کنندمی جراحی هالب بر را تبسم و

 .دهان بر را ترانه و

 

 .کرد باید نهان خانه پستوی در را شوق        

 قناری کبابِ

 یاس و سوسن آتشِ بر

 !نازنین ست،غریبی روزگارِ        

 پیروزْمست ابلیسِ

 .است نشسته سفره بر را ما عزای سورِ

 

 (. 813ـ814: 9983 شاملو،) کرد باید نهان خانه پستوی در را خدا        

 با قصابان کرد، نهان خانه پستوی در باید را عشق که انحطاطی شرایط و روزگار در   

 این کنند.می کباب را قناری دیگر طرف از و مستقرند هاگذرگاه رد آلودخون ساتوری

 به را حق چنان و هستند مایشاء فعال که است هاییسالخ و سالخ روایت روایت،

 و شوند کوچکی قناری عاشق سالخی، کنار در توانندمی که دانندمی خویش جانب

 عشق دیگران، برخالف دقیقاً و گریه با بلکه ،ندارند ابایی عشق این ابراز از تنهانه

 خواهتمامیتۀ طبق رسوایی روایت شعر این ،ترتیب این به. زنندمی فریاد را خویش

 مه و کندمی حکومت هاجان بر هم ؛عشق هم و اوست ازآنِ سالخی هم است؛

 بودن معشوقه به محکوم کوچک قناری طبقه، این نظر از. کند تسخیر را هادل خواهدمی

 . هستند شدن سالخی به محکوم دیگران که همچنان است؛
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  نمادین . رمز3ـ3

 این با کند؛می کمک روایت مایۀدرون گیریشکل به معنابنی رمز همچون نیز رمز این 

 هاست،شخصیت هایگفته یا رفتار ضمنی نایمع به محدود معنابنی رمز که تفاوت

 صورت این به نمادین رمز کارکرد. گیرددربرمی را متن کل نمادین رمز که درحالی

 که کندمی ایجاد روایت در را متباینی ساختار دوجزئی، هایتقابل برساختن با که است

 ذهن به را خاصی مایۀدرون ها،تباین قبیلاین دربارة ساختارگرایان دیدگاه با مطابق

 مشخص را متن هایمایهبن تکرار دلیل نمادین رمز. دکنمی متبادر روایت خوانندة

( آن از خاص جزء یک نه و) متن همۀ تحلیل برای را ایزمینه ،ترتیب بدین و کندمی

 (. 113: 9917 پاینده،) آوردمی فراهم

 در. است روایت این سازمایهدرون و اصلی تقابل «عشق ـ خشونت» دوجزئی تقابل

 و «گریستن» با را تباینی که دارد قرار( خشونت نماد) «سالخ» واژة تقابل این سوی یک

 این اهمیت. دهدمی شکل( عشق به مربوط نمادهای) «کوچک قناری» و «باختگیدل»

 را دوجزئی تقابل این شعر واژگان در تغییر با اگر که است چنان شعر این در تقابل

 اعتباربی شعر مایۀدرون همۀ بگذاریم، را عارف واژة سالخ جایبه اگر مثالً کنیم، حذف

  .شد خواهد

 و باختگیدل روایت این در که است این تقابل این در نکات مورد توجه از یکی

 درمقابل و شودمی داده نسبت سالخ به باشد، قناری به مربوط باید قاعدتاً که گریستن

 سوی دو بین تباین ،ترتیب این به. شودنمی دیده قناری و گیباختدل بین ارتباطی هیچ

 لوی ـ کلود. رودمی ازبین یا شودمی اختالل دچار خواننده ذهن در تقابل این

 که دارد اعتقاد پرداخته، اسطوره ساختارگرایانۀ بررسی به که نظریصاحب وس،اتراس

 ،ترتیب این به .(936 ،همان) اندیشدمی دوجزئی هایتقابل براساس همواره انسان

 اساس یا خواننده ذهنی الگوی برخالف روایت، این در دوگانه تقابل سوی دو تداخل

    . شودمی شعر این از «طنز» تلقی باعث وضعیتی چنین که اوست هایاندیشه
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 با شعر اگرچه و است ارزشمند سویۀ تقابل این در «عشق» کهاست  این دیگر نکتۀ

 هاییترکیب و واژگان از فقط ادامه در ،است خشونت نماد که شودمی آغاز سالخ واژة

 سمتبه خشونت از حرکت روایت شکل درواقع. است عشق بیانگر که شده استفاده

 افزوده عشق به و کاسته خشونت صالبت و برتری از حرکت، این در. است عشق

 تعدد دربرابر نتخشو سویۀ به مربوط واژةتک شعر، خوانش در دیگر تعبیر به. شودمی

 . است خورده شکست و باخته عشق، سویۀ به مربوط واژگان

 سالخ باختگیدل اگر حتی شود.می دیده تمام تفسیرهای این شعر در وضعیت این

 که کرده مجبور را سالخ که است قناری روایت این برندة بازهم بدانیم، غیرواقعی را

 پیروزی» از روایتی را شعر این توانمی ،اوصاف این با. کند گریستن و عاشقی به تظاهر

 خواننده برای روایت این هم علت همین به و دانست «خشونت شکست» و «عشق

 . دارد جذابیت

  . نتیجه4

 بررسی. است شده بیان روایی شیوةبه که است شاملو شعر ترینکوتاه «سالخی» شعر

  :دهدمی نشان بارت سیشناروایت نظریه گانۀپنج رمزهای براساس نظر مورد شعر

 هم با نسبتی هیچ نظر هر از که است شخصیت دو از کوتاهی روایت شعر این .الف

 این «گریستن» آن پیامد و «باختگی دل» کنش. گیرندمی قرار هم مقابل نقطۀ در و ندارند

 شخصیت دو تقابل به توجه با اما .دهدمی شکل را روایت و ربط هم به را شخصیت دو

 شودمی خواننده برای بسیاری االتسؤ و ابهامات انتظارات، موجد باختگیدل روایت،

. کندمی پیدا ادامه خواننده ذهن در لذا و دهدنمی پاسخ هانآ به کوتاه روایت این که

 را جدیدی ابهامات و انتظارات تواندمی خواننده ذهن در گرفتهشکلتازه هایکنش

 .آفریندمی تازه تصورات و شودمی مرور بارها شعر صورت این به و دهد شکل

 دهدمی نشان شعر این در «خشونتـ  عشق» دوجزئی تقابل بررسی .ب

 انتظار خواننده. است طنز پدیدآور شعر، مایۀدرون در تقابل این سویۀ دو آمیختگیدرهم
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 همین و است خشونت نماد که سالخ به نه شود، منتسب قناری به باختگیدل که دارد

 . است طنزآفرین شود،می روایت آنچه با خواننده انتظار گاریِناساز

 سازیکانونی دارای یا سازیکانونی فاقد روایتی را شعر روایت اینکه براساس ج.

 به سالخ باختگیدل: داشت روایت این از متفاوتی تفسیرهای توانمی بدانیم، بیرونی

 هایتحلیل ساززمینه احتمال دو این از هریک و باشد غیرواقعی یا واقعی تواندمی قناری

 نشان «خشونت ـ عشق» دوجزئی تقابل بررسی ،حال این با. است شعر این از متفاوت

 .است «خشونت شکست» و «عشق پیروزی» از روایتی شعر این صورت، هر در دهدمی

 هانوشتپی
1. narratology 

2. Tzvetan Todorof 

3. Structuralism 

4. narrative 

5. Roland Barthes 

6. code 

7. semantic code  

8. proairetic code 

9. cultural code   

10. scriptable  

11. lisible 

12. sequence 

13. Claude Lévi-Strauss 

14. Vladimir Propp 

15. S/Z 

16. Honoré de Balzac 

17. "Sarrasine" 

18. hermeneutic code 

19. symbolic code 

20. Gerard Genette 

21. focalization 
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Abstract  
One approach to critique and analyze literary texts is narratology. This 

approach is relatively new in Persian literature, and based on an analytical 

perspective, it has received much attention in contemporary literature. One 

of the prominent features of the new poetry is its narration which is much 

evident in the poems of Ahmad Shamloo. The shortest poem of Ahmad 

Shamloo (Sallakhi, crying/ was lost/ to a small canary) can be analyzed 

based on the issues suggested by narratologists such as Roland Barthe. A 

narrative, which merely retells two related events, can possibly stay in the 

readers' mind after it is read. This study, employing Barthe's method, i.e. the 

analysis of the five codes of narration, shows that this poem is a kind of 

falling in love due to the interaction of its two characters. That raises many 

expectations, ambiguities, and questions for the reader. Of course, this short 

narration does not answer them and consequently stays in the reader's mind. 

Moreover, the analysis of the binary opposition of "love / violence" 

demonstrates that the interaction of the two sides of the binary permeates in 

the humor hidden in the poem as a theme. The poem under investigation 

gives a narration about "the victory of love" and "the defeat of violence." 
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