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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
. هـ 1398خريف ، 52لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 63-82 صص؛ م 2019ش/ 

 أبي ماضي ايليإل« الَحمقاء ةيالتن» َدتييفي َقص ةيائيميدراسة س
 ريفاتير  ةيضوء نظر  یجواد محّبت عللمحّمد «نيصنوبر »و 

 3کمال دهقاني اشکذري،  2راددرييح رايسم، 1 محمدجعفر أصغري
 رفسنجان(، عج) عصر یول جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يفمساعد أستاذ . 1
 طهران، مدّرس تیترب جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العرب ةماجستي . 2
 طهران، طهران جبامعةوآداهبا  ةیطالب دکتوراه يف اللغة العرب. 3

 25/03/1398: البحث قبول خيتار   12/1397/ 18: البحث استالم خيتار 

 صالملخّ 
القااار   یاهتماَماا ظ َعلَاا یلقاایظ فهااو ؛ تعاااا ااراااراض اة اامرة وراا ا رااعار یالشااعر التاا ةیائیمیِماام مظنياار  ساا يفاااتیر 

 اضیااَعااِم الال و  کشاا ظ یَ فالقااار  ؛ تَنحاار ظ َعاام الّنحااو العاااد  دةیأّن عالماااض القصاا یإلاا ا  ي مظشاا ةیااوَمقدرتاا  ا دب
 یَدتَ یتتناااو ظ الدراساااةظ َقصااا، مااا تقاااّد  یفبناااا  علااا. ةیااابااااِمظجرد َمقدرتاا  اللغو ا  ةیاامبقدرتااا  ا دب نا  یاةتکااررة فیهاااا مظسااتع

أّماا . مشاککة ةیادال ةیاِمام بظن هماایماا ف یانلامحّمد جاواد ببّات لِتب «میصنوبر »أيب ماضي و ایلیإل« احلمقاا نةیالت»
 نِماام َم ااام همااایمبااا ف دتانیالقصاا هااایعل و أّن الرسااالَة الااط تن اا یفهاا ندتیالقصاا نللمقارنااة باا سااةظ یالبواعاا ظ الرئ

تصاافان وصاافا   ندتی ّن کلتااا القصاا؛ القااار  النمااوذجي  اااو  عقبااة الواقاا  یتَفاار ظ علاا، یودااض مظتقاربااة اةعناا
-اةاانهج الوصاافي یتَعتمااد الدراسااةظ علاا. يفاااتیباااِقرااة ر  رتبطیَاا یر رماا   ير تَفساا یإلاا ا  یااالواقاا  مظ د ریَعاام تصااو  نحاار ظ یَ 

اةرِسال  نالتواصل با ةیعمل ا یتسمح بق اضر یِمم آل هاي وغ ةیوااستخداماض الفعل، یدیالنحو التول ینلتب ليیالتحل
 قاة  یهاو طر   ظ یاأکثر مظالئمة ِمام   بدویَ فهذا اةنهجظ ؛ ندتیالقص یعل ةیائیمیالس يفاتیر  ةیکما تظ ّبق نير ؛  والقار 

 نأّن التنااقَض با یإلا يفَاتظشا، ِمام نتاائج  یاأّماا ماا اهتَاِدض الدراساةظ إل. ةوالدالا حاواةعتاد ِمَم الن ناقضیظ لقرااة رعرر 
، ةیااا"ا نان: اةکاکماااة اةشاااککة منهاااا يالکشاااِ  َعاااِم التعااااب یالقاااار  إلااا ررااادی ندتیالقصااا یفااا اضیااااحملاکااااة والال و 

 سیاةااتر  نوهاو عناد اةقارناة با. دیاالاّن  ِمام جد بتايیجماا  لِ  حیوالّدمار وظرو  اجملتم  القاهرة" الط تت، والقساوة
 یيف ذهنا  مظههناا  علا ةیاابجیاالت ا  باالّصداقة واجلاود کالشافراض اإل یرسالت  اة ّکدة عل كدری ندتیيف القص و یالبظن

وأهاّم الادااض . "ةیاعام ا نان دة  یاصاداقة  بع اةِ یاوهو "أساسظ احل كاةشک بوغرا یاهل یتکمم ف ندتیأّن و دة القص
" يف ةیوفقاا  لشافرة "العالقااض البشاار  يااّتصااا " و"اجلماا " تسا ك"أساال ةیأّن اةنيومااض الوصاف یتادّ  علا ناةیاةتبا
 .«احلمقاا نةیالت» دةیو"السخاوة" يف قص، «میصنوبر » دةیقص
 
  . «الصنوبران»، «احلمقاا نةیالت»؛ دجواد ببتمب؛ یأبوماض ایلیا؛ يفاتیر  ةینير ؛ ةیائیمیالس: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

اةس و  الكاتب               mj.asghari@vru.ac.ir  
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 مةالمقدّ . 1
السیمیائیة مم العلو  ». للسیمیائیة تعاری   متباینة  تعّه عم دراسة العالماض والدااض يف النصوص ا دبیة

احلدیثة الط بر ض يف القرن العشریم وهادفها ا ساساي یتسساس علای دراساة العالمااض وعالئقهاا يف الکاون 
ّیت أی ا  (؛7: 2011، ربابعة) «ووظائفها وفاعلیاهتا درس طبیعة اإلراراض والقوانن ت ی ظ  بالسیمولوجیا»ُسظ

وحتدیاد البنیااض العمیقاة الثاویاة  كتعنای باالظعبة التفکیا»والسایمیوطیقا  (؛29:  2008، تشاندر) «الط حتکمها
 (.11:  2015، محداوی) «صرفیا  ودالیا  وترکیبیا  ، وراا البنیاض الس حیة اةتجلیة فونولوجیا  

وقاد تنّوعات هاذه »، تشّکلت ا اهاض لِدراساة ییا  أطاال العالمااض، نيرا  إلی تعاری  السیمیائیة
ساااایمیاا ، سااایمیاا التواصاااال: اا اهااااضظ َ سااااب اهتمامهاااا با بعاااااد اةختلفااااة للعالماااة الساااایمیائیة منهااااا

 كو ااااادر اإلراااااارة إلااااای أّن هناااااا (.65:  2011، اةااااارابط) «سااااایمیاا الثقافاااااة والسااااایمیاا التداولیاااااة، الدالااااة
، نيریاض سیمیائیة یصعب إدراجها ضمم ا اه خاص نيارا  لااعالقتها اةتعاددة مبختلا  هاذه اا اهااض

ظهرض السایمیوطیقا ا سالوبیة ما  ؛ حتت عنوان "السیمیوطیقا ا سلوبیة"، نيریة جورج مولیي كمم ذل
. ا ديب باعتباره نتاجا  خ ابیا  أساسظ ظ العالقة بن اةرِسل واةتلّقايفهي هتتّم بِدراسة الن  ؛ جورج مولیي

. ویعااي أن هااذه الساایمیائیة قااد تااسةّرض بنيریااة یالیااة التلّقااي الااط ترکاا  علاای القااار  اةثااا  أو اافکاضااي
 (.281-282:  2015، محاداوی) ومیشیل رار  وإیا ر ویاوس، ومیشیل ریفاتي، و ّلت عند روان بارض
فهااو یااری ؛ باان الساایمیوطیقا وا ساالوبیة يف کتاباا  ساایمیوطیقا الشااعر« ریفاااتي»قااد یاا  الناقاادظ اةعاصاارظ 

:  1978، ریفااتر) «أّن الشعر کثيا  ما یوظ  کلماضر ا ترّد فی الکال  العااد  بال یتمیّا  بنحاور خااصر »
سویلا  لقصایدة باودلي"الق ط" مظبیّناا  أّن لکّن  یظهااجم ت، یتسةّر هذا اةنيّر باِرأ  یاکوبسم الشکالين (.213

؛ وقاد رفاض َمنهجا  البظنیاو ». اةالمح اللغویة فی القصیدة ا میکم إدراکها  ّتی مام قبال قارّاا مظ لعان
 (.116: دض، سلدن وبروکس) «غي أّن اةالمح اللغویَة لیست جظ اا  مم البظنیة الشعریة الط خیتهها القار 

فیهمل الوظائ  التواصالیة ا خاری ، یاکوبسم جیعل اانتباه مظوّجها   و اإلرسالیة ذاهتاواةال ظ أّن 
أّن إمهاا  القاار  للعناصار التعبيیاة یظاا د  »لکاّم ریفااتي یهاتّم بالقاار  وکفااتا  ا دبیاة ماا  اإلحلاا  علای 

ويف هاذا تسکیاد  جدیاد  ، متّی هااکما أّن انتباه  إلیها یشعره بال رورة بسبعادهاا الدالیاة و ،  إلی تشوی  الّن 
هااذا مااا یع ااي  ساالوبیة ریفاااتي بظعاادها الساایمیائي  (.5:  1993، ریفاااتي) «علاای ضاارورة   ااور اةقصاادیة

 .وی ّکد علی عالقتها جبمالیة التلقي ِبَسبب اهتمامها باِالقار 
التیناة »إلای ماا فای القصایدتن  أّما ما یظا د  بِااالبا ثن إلای اختیااِر هاذا العناواِن مظوضاوعا  للدراساة فیعاود
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ِمم َم امن مشککة ودااض متقاربة اةعنی الط تَدظّ  َعلی أّن الرسالَة الط تن و  « صنوبریم»و« احلمقاا
 هنما تصفان وصفا  دقیقا  کّل الّدقة ویصبح . علیها القصیدتان تفر  علی القار  النموذجي  او  احملاکاة

« التینااة»فالقااار  بااادیا ا ماار یوّجاا  توجیهااا  خیااال  . م ّدیااا  إلاای تفسااي رماا   اا اارا  عاام تصااویر الواقاا 
يف عاا   -بن ما تفکض  الکلماض وبن ما تفرضا -مبا فیهما مم ُساضر ینشس منها التناقض « صنوبریم»و

أّن الکلمااض ِمام  غاي؛ وعندما یَتوّق ظ القار  ِعنَد کلماِض القصیدتن یتوق  منهاا التعباي َعام الواقا . الواق 
َوِمم هظنا . فهی نظق ةظ ان القر لِدالة القصیدتن الکامنة؛ امبارراض ا ویاض أو وظجهة نير ریفاتي تصبح

فهذه الوجوه اةشککة بن . تلعب قرااة ریفاتي السیمیائیة دورا  هاّما  للکش  َعم دااضر  ویّةر تبدو ا ویة
 .مم أهّم أسباب اةقارنة بینهما، نيریة ریفاتي القصیدتن الط ترتبط بامی اض

الوجوه السیمیائیة علی ضوا نيریاة  لتتبّ  التحلیلی -تعتمد الدراسة علی اةنهج الوصفی، وان القا  مما تقّد 
کماا حتاااو  تبیان بعاض اةصاافوفاض للقصایدتن الاط تکااون مبثاباة الشافرة اةشااککة بان اةرِسال والقااار  ،  ریفااتي
والتناص والتفاعل ، والتشاکل والتبایم، واستخداماض الفعلیة، النحو التولیدی: بقیا  عملیة التواصل منها وتسمح

وغيهاااااا مااااام النمااااااذج اةساااااتخدمة وصاااااوا  إلااااای الکشااااا  عااااام عناصااااارر هتاااااّدد الواقااااا  ا ديب خاااااال  العملیاااااة 
 .ناقض اةعتاد مم النحو والدالةفما تنتهج  اةقالة یقکب مم طریقةر لقرااة الشعر الذی یظ . السیمیوطیقیة

 أسئلة البحث. 2
بینهما مم الو داض اةولّدة مم  كوما هندف  مم هذه الدراسة هو معرفة الال ویاض فی القصیدتن وما تشک 

نيریااة ریفااارتي  أساااس کیاا  میظکاام دراسااة هاااتن القصاایدتن علاای:  عااه أسااالتنا كمنيااور الساایمیائیة وذلاا
ونيرا  إلی أّن اةقارنة بن القصیدتن العربیة والفارسیة تبح  عم اةشاهباض واةفارقاض فقد جانا  السیمیائیة؟
 ؟ ما هی التبایناض السیمیائیة بینهما؟السیمیائیة يف قصیَدَتی الشاعریم التشاهباض یما ه: بس الن مها

 خلفّية البحث. 3
أطرو اة  مظعنوناة  : دراسااض کثاية عاجلات سایمیائیة الشاعر ولکام ناسه بااما هاو أقارب مام موضاوعنا كهنا

 (، 2016) ا ناوار يلااخ( دراسة حتلیلیة سیمیائیة لاامیخائیل ریفااتي) با"التینة احلمقاا" إلیلیا أيب ماضي
التینة احلمقاا" علای ضاوا ت رق البا   إلی حتلیل قصیدة ": جامعة سونان کالیجا ااسالمیة احلکومیة

. وهاو  اّب الع ااا، نيریة ریفاتي وتوّصل إلی أّن و دة اةعنای فای القصایدة ترّکا  علای اةااتریس البنیاو 
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لکنّااا    یرّکااا  علااای متثیااال اة راااراض الال ویاااة فیهاااا بالتحدیاااد کماااا أّکاااد علیهاااا ریفااااتي يف حتلیااال الشاااعر 
ن العربیااااااة والفارسااااایة باااااااما فیهماااااا ماااااام اهلیبااااااوغرا  تالئمااااات القصاااااایدتا، عااااام ذلااااااك ف ااااااال  . السااااایمیائي

ومام هناا تت اح . والالمبارراض م  نيریة ریفاتي السایمیائیة ماا یقاکب مام وجهاة نيرناا يف هاذا البحا 
 .ریفاتي بن القصیدتنمم منيور  ةیائیمیاةقارنة السوضرورة  ةیأمه

 نظرية ريفاتير السيميائية. 4
القرااَة وظیفة  سیمیائیة  وهی نشال  »ویری السیمیائیون أّن . أرکا  إنتاج الن تعته القرااة رکال  مم 

، مخاار ) «أساساای  َوظیفتظاا ظ َدمااجظ اة اامون بااالتعبي وحتویاال سلساالة ِمااَم التعااابي إلاای مظتتالیااة ماام العالماااض
وباان ». ةعاهولتحقیاق هاذا التحویاال یّتخاذ القااار  اهلیاااض اةختلفاة للقاابض علای اةعناای ا (.95:  2007

یتفاااق ریفااااتي مااا  الشاااکالنین الاااروس فااای النيااار إلااای الشاااعر علااای أنّااا  ، النيریااااض اةوجهاااة  اااو القاااار 
اا  القاااار  العاااد  و تّاای القااار  الساااذج. اسااتخدا   خاااص  للغااة : دض، ساالدن وباااروکس) «وهااذا أماار  یظدرکظ

:  1993، ریفااتر) «مینا  کظاّل قارااةر ذاتیاةر  إنّ  ِمعیار  مظوضاوعی  »دعا ریفاتي معیاَر القار  النموذجي  (.116
ااو التعاماال ماا  احلقااائق اةتا ااة للقااار  والااط »قااائال   (.8 إّن مظن لقاای ا ساساای يف ساایمیوطیقا الشااعر هظ

 (.214:  1978، ریفاتي) «یظدرکها عند تعامل  َم َ القصیدة کنّ  َمتن

مظعتقاادا  ، یااذهبون إلاای مااا بعااد اةعناای الساا حیأن القاارّاا ا کفاااا »اةت ااورة  تاا ینير  یفاا يفاااتیر  یر یاا
ویت لّااب فهاام ، بااسّن القصاایدة غالبااا  مااا تشااّذ عاام القواعااد العادیااة وهتاادد التمثیاال ا ديب للواقاا  أو احملاکاااة

لکاّم القاار  النماوذجي جتااج إلای الکفاااة ا دبیاة کای یتعامال ما  الشاواذ ، معنی القصایدة کفاااة لغویاة
وهاااذا القاااار   (.117-116: دض، سااالدن وباااروکس) «صاااادفها لَااادی ِقرااتااا  لِلقصااایدةاةتکاااررة یظ  1القواعدیاااة

خاال  َعَملیاة القارااة الاط یظواجها  فیهااا ، عنادما یظواجا  عقباة مام الشاواذ القواعدیاة أو الال ویااض مظ ا ر خ
 .اا را  النحو  إلی الکش  عم مظستوی أعلی ِمم دالةر تظفّسر اةالمحَ الال ویَة لِلّن 

یَری مایکل ریفاتي أن الياهرةَ ا دبیةَ متثّل عالقة  جدلیة  ، الال ویاض والکش  عنها كوللوصو  إلی در 
 .القرااة ااستکشافیة والقرااة ااسکجاعیة: َمیّ  بن مظستوین للقرااة السیمیائیة كلذل، بن القار  والن 

اا ظ ِمام هااذه القاارااة ِتمت یَاا اةعناییَااِتمت تفسااي أوا   ّن »فِای القاارااة ااستکشاافیة  ویَعتماد الاادور الااذ  . فَهمظ
::  1978، ریاافک) «الط تَقو ظ َعلی أساسر ِمم َمرجعیة اللغاة، یلعب  القار  يف هذه القرااة َعلی کفاات  اللغویة

                                                                                                                                                       

1. Ungramaticalitis 
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ِلکی یتوّصل القار  النموذجي إلی اکتشا  الدالة ابظدَّ لَ ظ أن یَتجاو  عقبة ، َ سب هذا التعری  (.217
مر لاااة القااارااة »أّماااا اةر لاااة الثانیاااة يف القااارااة فهاااي . احملاکااااة وهاااذه اةر لاااةظ ِماااَم القااارااة ضاااروریة  لتغیاااي رأیااا 

وا ةار النهاائي  (.218: اةصادر نفسا ) «ااسکجاعیة  ی ظ جن الوقت لِتفسير ةانر أ  لقرااةر تسویلیةر  قیقیةر 
 :أّما أهّم الرکائ  يف قرااة ریفاتي السیمیائیة فهي. هلذه القرااة هو اجتالا و دة الدالة فی الّن  ا ديب

« اةفاااارداض اةکادفااااة الااااط تتمحااااور  وهلااااا مَ ِماااا عیّنااااةر مظ  سلساااالةر نااااواة رئیسااااة لِ »: 1التعــــابير المتراکمــــة
Riffarter, 1987: 5-6)). وهذا التعبيظ یَق ظ يف مرَک  اةنيومة الوصفیة يف نيریة ریفاتي. 

م ییعاااا  َعااا التعاااابي اةکاکماااة واةفااارداض اةرادفاااة الاااط تعاااّه  مَ ِمااا لسااالة  سِ  یهااا»: 2المنظومـــة الوصـــفية
 (.39: اةصدر نفس ) «الدالة اةعیّنة

جتااوی الاانّ  َعلاای َم اامونر ةابااتر یتکاارر ِبشااّتی العناااویم ویتشااّکل باا رة الاان  فاای »: 3الهيبــوارام
 .((Riffarter, 1979: 75-76« النيا  البنیو 

ولکم اةولد ا میکم اخت ال  إّا علی  و . هو مظولّد  بنائی  میکم اخت ال  يف یلة وا دة»: 4الماتريس البنيوي
 (.180:  1998، سلدن) «فِعلي بَِوصف  کلمة وا دة أو یلة وا دة يف القصیدةفَالَیس لَ ظ وجود ، غي مظبارر

 قراءة الخطية والقراءة االرتجاعية للقصيدتينال. 5

 «صنوبرين»قصيدة . 1-5
جکیهاا الشااعر اإلیاراين  قصاية   ة  ّصااةعنای اليااهر  اةارتبط بالشاعر وهاو قِ القار   كدر يف القرااة ا ولی یظ 

( الصااانوبر) ییتحااادل الشااااعر عااام نباااِت َراااَجرَ . لتبیااان هواجسااا  الرئیساااة للمخاطااابنياااو  ر مَ  يف قالااابر 
فصال ارریا  هبّات ففاي کاان الصانوبران صادیقن طیلاة السانواض .  ااّتصاا  كخارج القریة جنب أسال

يف  خاااببصاادیق  لکنّاا   فسخااذ یسااتغی ، ماام الااکاب إةاار الوباال أ اادمها جااذور واقتلعاات ریااا  راادیدة
، هلاذا. وق عات اةواصاالض كيف النهایة ماا إن ساقط الصانوبرظ اةصااب  تّای مت ّقات ا ساال. حتقق طلب 

                                                                                                                                                       

1. Accumulation: a group of words in a family of meaning. Each word is made up of one or 

more sememes.  

2. Descriptive. Systems: is a collection of words associated with a concept or nucleus word.  

3. Hypogram 

4. Matris  
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 .الثايناتح یم الصنوبر قا  بِ ، كللوقایة مم تکرار متّ ق ا سال، مرک  ااّتصا 
. اللغویاةتعاابيا  تصابح مظنافیاة  للواقا  ولتوقعاتا  القاار   واج ااستکشافیة یظ  «صنوبریم»قصیدة بعد قرااة 

یعد  ویقارن باستمرار ما قرأ وکّلما استمّر يف قراات  باةقارنة بن العباراض اةختلفة »ويف قراات  ااسکجاعیة 
« صانوبریم»یتکاّون راعرظ  (.218: 1978، ریفااتي) «أهّنا عباراض ذاض صیغ متعاّددة ةولّاد بنیاو  وا اد كأدر 
 إلی القار  ذهمَ  سوقظ تَ  هذه التعابيظ . اةتلّقی إلی اةعنی الثانو  ةهدای  إلی  دّ الط تظ العناصر الالمباررة مم 

وترراده إلای أّن اةاتکّلم ا یَقاو ظ بااِوصِ   یااة راجرتن بال ؛ أّن الشواذ الط هتدد اةعنی های ِمفتاا ظ الدالاة
 .ا نانیة والقساوةیَهتّم بِاالعالقاض احلمیمة بن الناس مظعتقدا  بسّن ما یظهدّد الصالض البشریة 

 «التينة الحمقاء»قصيدة . 2-5
وهاای تَاَتحااّدل ماا   میالهتااا يف ، القااار  فاای القاارااة ا ولاای یَااری أّن الشاااعر یصاا   یاااَة تینااةر متتااا  باجلمااا 

. وغيهااا ماام الکائناااض تَاَتمتّاا  بااالنير إلیهااا، وتااذّ  الق اااا وحتااتج بااسّن اللّاا  َمَنحهااا اجلمااا . أواخاار الصاای 
وا تظثمار إّا بعاد . و عال ظّلهاا علای قادرها. ر أن حتبس نفعهاا ییا  ایکاون هلاا خاي ل خاریمتقرّ  كلذل

. فلّما أقبل الربیا ظ ظلّات التیناةظ عاریاة  ِماَم ا وراق وخالیاة  ِماَم الثماار. التسّکد ِمم أهّنا َلم یسکلها طي  وا بشر  
. لای ا ر لقای عَ مظ  ر  َجاارشاب أو  َ  مَ ِما ق عة   نير إلیها جسب أهّنام یَ فسصبحت قبیحة اةنير وصار مَ 

 .لنّارفی استان ضاق هبا فق عها وألقاها البظ  ا رآها صا بظ لمّ فَ 
اساتمّر القاار  يف قارااة "التیناة احلمقااا" بااجلم  بان التعاابي اةتتابعاة الااط ، فای اةر لاة الثانیاة ِماَم القارااة

وجیعل مم النحویة ارلفیة . يف هذه اةر لة أهّنا عباراض  مظتعادلة   كوأدر ، ا يها يف أّو  ا مر تعابي ا ویة
وکظاّل . الط تيهر الال ویة مم خالهلا رفرة  رم یة  تظصّور ریاا  خیتل  َعِم التینة الط ماا ا  الوصا  یلاوّ  هباا

 .والقساوة واليرو  القاهرةاةقّوماض تظههم القار  َعلی أّن ما یظ د  إلی حت یِم العالقاض الودیة هو ا نانیة 

 استخراج المصفوفات والنماذج والتنوعات للقصيدتين. 3-5
ابظاّد ِماَم الککیا  عَلای  كلاذل، جیدر بِنا أن نَکش  َعم بَعض آلیاِض التسویل السیمیائي الط تقود إلای تعاّدد اةعنای

وهاذه العناصار تعااّد . والتنااص والتفاعال، والککیابواةعجام ، والصاوض واةعنای، والتشااکل والتباایم، الّنحاو التولیاد 
 .آلیاض یَستعن هبا التسویل السیمیائي يف مظقاربة الن  الشعر  ویظساعد القار  عَلی  او  الواق  اکتشاِ  الدالة
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 النحو التوليدي للقصيدتين. 1-3-5
البنیاوین لايبط القارااة الساایمیائیة مظتجااو ا  قارااة ، یقاک  ریفااتي قارااة  سایمیائیة  ِلدراساة الشاعر»

الاذ  ، باستکشا  البنیاض ا ساسیة اةوّلدة للنصوص علی غرار النحاو التولیاد  لتشومساکي
 .https: pulpit) «یعاااي بدراساااة البنااای العمیقاااة التااای تاااتحکم فااای البظنااای السااا حیة للجمااال

alwatanvoise. com.) إّن البنیاة »فاا، ة السا حیة"میای  تشومساکي بان "البنیاة العمیقاة" و"البنیا
غاي أن الکفاااة ، العمیقة تدخل يف  قل الکفااة بینما تدخل البنیة الس حیة يف  قل اإلجنا 

َم  م البنیاااض العمیقااة إلاای البنیاااض الساا حیة َعاام طَریااق َعااَددر ِماا هااي الااط متکاام ماام اانتقااا  ِماا
إن فهام تشومساکي  (.49:  2010 ،اةارابط) «العملیاض الشکلیة اةسّماة "باالتحویالض النحویة"

کفاااة القاار  اللغویاة »لاحقل الکفااة واإلجنا  ا خیتل  کثايا  عام رةیاة ریفااتي الاذ  یاری أّن 
 ّن النَّ َّ یظسی ر علی هذا اإل ساس ؛  عل  یشعر بال ویِة الن  ولکّن  ایقدر أن یتجاهلها

یاااد ِلَفهااام الال ویااااض أو البنیااااض العمیقاااة وَلیساااِت الکفاااااةظ اللغویاااةظ هااای العامااال الو . بالاااذاض
والکفااااااة ا دبیااااة تلعااااب دورا  هاّمااااا  يف َمعرفااااة القااااار  لِلَمنيوماااااض الوصاااافیة والثیماااااض ا دبیااااة 

 (.217:  1978، ریفاتي) «وخصوصا  معرفت  لِلنتصوص ا دبیة

التیناااة »اةساااتخدمة يف قصااایدة يف ماااایلي نظشاااي إلااای أهاااّم التحاااویالض الاااط  ااار  يف البنیااااض العمیقاااة 
 :«الصَّْی ظ َجَْتِ رظ قَاَلْت  َتْارَاهِبَا وَ ». حتویل نقل الرکم اإلُسي موق  اابتداا: منها« احلمقاا

: أّماا ترتیبهاا يف البنیاة العمیقاة فهاي». ترتیب عناصر اجلملة يف اللغة العربیة لَیَس ترتیبا   ظرّا  بال هاو باّدد  
مهاااا اإلساااناد : والبنیاااة العمیقاااة تشااامل علااای رکنااان رئیسااان (.28: 1986،  کریاااا) «"فعل+فاعااال+مفعو  بااا "

رکااام . اةفعاااو  بااا  واجلاااار واجملااارور اةااارتب ن بالفعااال، الفاعااال، یتاااسل  مااام الفعااال»رکااام اإلساااناد . والتکملاااة
 (.55: اةصدر نفس ) «التکملة فیتسل  مم عناصر ا ترتبط مباررة بالفعل بل تعود إلی اجلملة

 (تمثیل اشتقاق الجملة بصورة مُشجّرة)
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: سلسااالة العناصااار الدائماااة: اةال اااظ أّن اةشاااجر یظفّسااار العالمااااض اللساااانیة مظبارااارة  علااای هاااذا الشاااکل

. رکام  اُسای  ورکام  فعلای  : }الا+صی +جت ر{هذا الرکم اإلسناد  یع ي القار  یلة  م لفة  ِمام رکنان
حتویاال نقاال و . «جت اار»ومرکااب فعلااي یتااسل  ماام فعاال « صاای »واساام « الااا»مرکااب اُسااي یتااسل  ماام 

لکاي .  ّن اجلملاة تصابح یلاة غاي أصاولیة كااسم موق  اابتداا ا میکم اجراةظهظ علی اسام نکارةر وذلا
فاای احلقیقااة نسااتد  َعلاای أّن الشاااعَر عائااد  إلاای رکاام . ابااّد ِماام أن یعااّر ، خی اا  ااساام هلااذا التحویاال
فعملیااة إجااراا التحویاال تظتاایحظ . ا حتویاال نقاال الاارکم اإلُسااي إلاای موقاا  اابتااداااإلسااناد  اان تناولاا  إجاارا

 .هکذا نست ی  تفسي العالقة الط تربط بن اجلمل. لِلقار  إحلاَق اةتکّلم مبوقع  احلقیقي يف اجلملة
ارهیاة وهي اجلملة »؛ نال ظ اإلهبا  فی اجلمل الط تتولد مم اجلملة النواة« صنوبریم»ويف قصیدة 

 «. البساای ة اةبنیااة للمعلااو  الااط تتولااد منهااا اجلملااة اةنفیااة واجلملااة اةبنیااة للمجهااو  واجلملااة ااسااتفهامیة
: فهايأّما البنیة الس حیة اةبنیة للمجهاو  الاط تتولاد مام اجلملاة اةعلوماة  (.194:  2007، خمتار طلیماض)
نبااات ، ااّتصاااا  كجناااب أساااال یعلااا: دناااددو کااااج رویی، خاااارج ا  ده، در کناااار خ اااول سااایم  یاااا »

، ببات) «فساقط الصانوبران كمت ّقاِت ا ساال: کااج افتااد  ها  اره گشت وسیم»و« ةیصنوبران خارج القر 
وا . الناااتج مام اجلمال اجملهولااة ا الال ویاةا  اإلهباا  كالقاار  يف قرااتا  ااستکشااافیة یادر  (.44: ش1380

 .جتاج إلی الغور يف بظنیتها العمیقة اةبنیة للمعلو یقدر درکها باةعایي الس حیة بل 
إةار  ادةاةر ماا فتا د  إلای ساقول  كتتماّ ق ا ساال. 1: اإلهباماض الناراة عم بنیة اجلملتان السا حیة

: نقو  بارتقاق اجلملتن، لرف  اإلهبا  الناريا. وی د  إلی مت ّقها كالصنوبر یسقط علی ا سال. 2الصنوبر 

الجملة

رکن التکملة

رکن اسمي

یُف َیحَتضرُ : البنیة السطحیة الصَّ

االسم

اإلسناد

نقل االسم موقع االبتداء:التحویل األول : + الصیف 
{الصیف}یحتضر

رکن فعلي

التعریف

رکن 
یحتضر الصیُف : البنیة العمیقة

الفاعل+الفعل=



 ، کمال دهقاني اشکذريراددرييح رايمحمدجعفر أصغري، سم و... أبي ماضي ايليإل« الَحمقاء ةيالتن» َدتييفي َقص ةيائيميدراسة س

71 

 :«ها را  اره کردکاج سیم  و« »ها انداختکاج را روی سیم،  کاج»: ة للمعلو العمیقة اةبنیالبنیة 
هااا را ها اناداخت }و{کاااج سایمکااج را روی ساایم،  اجلملتان   کاااج التولیا  باان: التحویال ا و 

: لثالاا يف اجلملتاان/ التحویاال ا« کاااج:  اةسااند إلیاا » ااذ  الاارکم اإلُسااي : / التحویاال الثاااين.  اااره کاارد
مام « روی سایم هاا» اذ  الارکم اإلُساي : مم الرکم اإلُسي يف اجلملتن/ التحویال الرابا « را» ذ  

ها  اااره گشات+ کاااج }سایم: لثانیاة موقاا  اجلملاة ا ولااینقال اجلملااة ا: اجلملاة ا ولاای/ التحویال ارااامس
 .«افتادها  اره گشت و کاج سیم»: / البنیة الس حیة.  اره گشتها افتاد{ و سیم

إّن اانتباااه إلاای البظنیااة العمیقااة یساااعد القااار  النمااوذجي يف رفاا  غمااو  التعااابي النا ااة َعاام الباظنَاای 
هنااا  ادر اإلرااارة إلاای أّن اةقارناة باان اجلماال اراصاة ِماام َمنيااوِر النحاو التولیااد  والتحااویلي . السا حیة

والشااااعران یااانقالن إلیناااا  . لعربیاااة والفارسااایةهتااادینا إلااای أّن النحاااو التولیاااد  ی بّاااق علااای لغاااة القصااایدتن ا
فیمنحاان قارئهماا راکال  وصاافیا  ؛ کفااهتماا اللغویاة خاال  التحاویالض النحویاة اةنجاا ة يف البنای العمیقاة

 .ا یسب  بدااض اجلمل ویساعده يف تیسي القرااة ار یة
 االستخدامات الفعلية فی القصيدتين. 2-3-5

. مام أهاّم نيریااض اللساانیاض التداولیاة« 2ساي »و« 1أوساتن»اللغویاة الاط اقک هاا تاظَعدت نيریة ا فعاا  
احلااااض الساایکولوجیة اةعااّه ، الساایاق، ان لااق سااي  ماام معااایي تتعلّااق بوضااعیاض اةااتکلم واةخاطااب»

، 3اإلةباتیاااةا فعاااا  : أمهّهاااا، فَاَقااادََّ  تصااانیفاضر لافعاااا  اللغویاااة، عنهاااا وغایااااض الاااتلفظ وقوتااا  اإلجنا یاااة
 (.49- 50:  2010، اةرابط) 7«اضوالتصرج 6التعبيیة، 5االت امیة، 4التوجیهیة

 (.216:  2006، سي ) «نق ة الفعل الکالمي اإلةباه هی التعهد للمخاطب یقیقة اره»: ا فعا  اإلةباتیة
و یاا ظ ا تظوَجاادظ م ابقااة ، صااادقةالتعبااي عاام احلالااة النفساایة بشاارل أن یکااون  ااة نیااة » : ا فعااا  التعبيیااة

 (.66:  2007، بالنشی ) «الکون للکلماض و ی ظ یسند احملتوی خاصیة إّما إلی اةتکلم أو إلی اةخاطب
 (.79:  2002، أمحد  لة) «غرضها اإلجنا   هو الت ا  اةتکلم بفعل ريا فی اةستقبل»: ا فعا  االت امیة
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، وا میکام أن تکاون صاادقة  أو کاذباة  ، ِمم طرا  ا وامر وال لباضالتوجیهیاض »: ا فعا  التوجیهیة
 (.218:  2006، سي ) «لکم میکم أن ت اع أو هتمل أو خی   هلا أو تستنکر

الساامة اةمیاا ة هلااا أن أدااهااا الناااجح یتمثّاال يف م ابقااة بتواهااا »: ا فعااا  التصاارجیة أو اإلعالنیاااض
 (.84:  2002،  ل أمحد ) «الق وی للعا  ارارجي

الدالاة تبادو   رایاا  یتجااو  أو خیتلا  عام اةعنای الکلاي الاذ  میکام »أّماا ریفااتي فی ّکاد علای أّن 
أن یساتخرج  القاار  ِمام مظقارناة صایغ اةع یااض اةبارارة فای الاّن  بَال های إساها  القاار  اإلباداعي يف 

 (.225:  1978، ریفاتي) «عملیة التحویل
}اإلةباتیاة  نَابَاَت/ اإلةباتیاة والتوجیهیاة   : فهاي« صانوبریم»للغویاة اةساتخدمة يف راعر أّما ا فعا  ا

هاذه ا فعاا  تفار  علای »: دعاي{، ابتعد عّي ، حتّمل، فّکر، کانوا یال يون/ التوجیهیة  أع  عّي 
ةعناای إلاای القااار  توجیهااا  خیااال  عاداتاا  اللغویااة وجیااهه علاای القفاا  ماام إرااارة إلاای إرااارة  یاا ظ یتااواری ا

 (.اةصدر نفس ) «ن  غي ملموس خ یا  ولکّن   اضر بوصف  م مرا  أو مفکضا  
اإلةبااااه یعاااود إلااای أنّااا  یریاااد اإلخباااار عااام مکاااان نَباااِت « نَابَاااتَ »غااار  الشااااعر مااام اإلتیاااان بفعااال 

تلعاب دورا  هاّماا  فای اةوصاالض البشاریة لِیظنبّا  القاار  علای أّن  یاهتماا قائماة  كجنَب أساال« صنوبریم»
یبااادأ قصااایدت  بالفعااال اإلةبااااه لَِیصاااَ  واقعاااة  مظعیّناااة  تتمیّااا ظ  كلاااذل. علااای العالقااااض الوّدیاااة يف أّو  ا مااار

الشااعر مظهاتم  التاوجیهي فيراد القاار  إلای أّن « کانوا یال ياون»أّما فعل . با تما  الّصدق والکذب
فیهاااد  إلااای َتشاااجیع  علااای . الاااط یظال يهاااا النااااس بااان صااانوبریم ناااةیاةتبااااحّض القاااار  علااای الصاااداقة 

« حتّمااال، فّکااار، أعااا  عاااّي »مظساااتعینا  با فعاااا  التوجیهیاااة ، مظسااااعدة ایخاااریم وهااام يف مسااایس احلاجاااة
مظعربااا  « دعااي، ابتعااد عااّي »ری فیااسه باااالتوجیهیاض ا خاا. لِیظااههم علاای غرضاا  التااداو  وهااو ااسااتع ا 
أّمااااا اةق اااا  ا خااااي يف القصاااایدة َفمظتکااااّون  ماااام اإلةباتیااااة . عاااام اإلمهااااا   اااااه اةسااااتغی  إلةااااارة التااااوبی 

. القسااااوةلیخاااه َعااام َمصاااِي الصااانوبر القاساااي التاااوجیهي لتبیااان مظکافحاااة  «  ّماااوا، تَاَوقّاااوا»والتوجیهیاااة 
 .كوغرضها التداو  حتّقق الّدمار واهلال

: واإللت امیااااة والتوجیهیااااة، والتعبيیااااة، اإلةباتیااااة: اللغویااااة فهااااي« التینااااة احلمقاااااا»أّمااااا أفعااااا  قصاااایدة 
فَایظقارر ُسااض التیناة الاط . اإلةبااه الاذ  جتمال الصادق والکاذب« قالات»أبوماضي یبدأ قصایدت  بفعال 

وفعاااال . اسااااتمرار اجلمااااا اإلةباااااه یشااااي إلاااای « أْوَجااااَدين »وفعاااال . ختااااه أصاااادقائها َعاااام  اااادلر جدیاااادر 
اإلةباه والتعبي  تقریر  عم إمتا  الّصی  الذ  جدل يف عا  الواقا  وتعباي  عام احلا ن النااتج  «َجَْتِ ر»
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الغاار  . فیکااون غرضاا  التااداو  اسااتمرار حتااّو  الفصااو  واستح ااار فصاال ارریاا . عاام جماایا ارریاا 
إلااای تنبیااا  اةخاطاااب إلااای اجلماااا  الاااذ  یعجاااب التاااوجیهي فعائاااد  « بااااس»اإلجناااا   مااام اإلتیاااان باااافعل 
اإللت اماااي لیلتااا   علااای نفسااا  حتقاااّق «   بَسااامَّ »فَیساااتمدت الشااااعرظ مااام فعااال . صاااا ب  ویااادهی ایخاااریم

والشااعر ، واة ارع بالنون الثقیلاة یادّ  دالاة تداولیاة َعلای اساتمرار احلارص واإللتا ا  علای وقوعا .  دلر 
 .عّه َعم احلتم واإللت ا  يف الوعدین   اةخاطب من   اإلنکار لِیظ 

عناد اةقارنااة باان القصاایدتن یّت ااح لنااا أنَّ الشااعریم یَسااتخدمان يف أرااعارمها ا فعااا  اللغویااة إلةااارِة 
فَیستعمالن ا فعا  الط تدّ  علی حتویال دالایخ خااصخ یقرأهاا القاار  . انتباِه اةخاطب و یادِة التسةي فی 

کما یستیان باا فعا  اإلةباتیة والتعبيیة والتوجیهیة إّا أنَّ الشااعر .  ة  سیمیوطیقیةالنموذجي بوصفها عالم
یَساتفید ِماَم ا فعاا  اإللت امیاة َ ساب مظقت ای القصایدة لِیظعاّه عام حتقاّق البظخال يف ، العريب عالوة  علیها

لشاااعر العااريب وصااوا  إلاای أمهّیااة أّمااا الشاااعر اإلیااراين فیسااتعمل ا فعااا  التوجیهیااة أکثاار ِمااَم ا. ذاض التینااة
 .اةعایي ا خالقیة يف ذهم القار 

 فی القصيدتين 2والتباين 1التشاکل. 4-5
یظقصدظ بالتشاکل جمموعة  مم السیماض السیاقیة أو اةقواض التصانیفیة اةتکاررة واةاکددة ِبشاکلر مظتاواترر »

 «ویظ یااال َعنااا ظ غظموضااا  وإهبامااا  الااادا وهاااو الاااذ  جّقاااق انساااجاَ  الااان  ، داخااال ار ااااب أْو نااا ر ماااا
یباااادو لنااااا الفاااارق الاااارئیس باااان التشاااااکل ، علاااای أساااااس هااااذا التعریاااا  (.101-102:  2015، محااااداو )

 .کلر متواترر فی التشاکلوهو تکرارظ اةقواض التصنیفیة بش؛ واةنيوماض الوصفیة يف نيریة ریفاتي
أداة حتلیااال ساااایمیائي االتفااااض إلااای التبااااایم تقت اااي دراساااة التشااااکل يف الاااان  ا ديب مااام کونااا  »

ومااااا یثاااااي  (.14-15:  2011، ربابعاااااة) «للکشاااا  عاااام العالقااااااض القائمااااة علااااای التناااااقض وااخااااتال 
 .بشکلر مظکددر  ی ظ یهّدد احملاکاة« صنوبریم»يف  كاهتمامنا هو تکرار مقّو  ا سال

ـــلاتصااالیح ، كاألســـالمراقاااب ، ك اةتم ّقاااةاألســـال، ك ااّتصاااا أســـال» نال اااظ أنَّ هاااذه : «كلسِّ
هاذه اةقاواض تعاّه عام . اةقواض التصنیفیة متکررة ِبشکلر مظتواترر فی القصایدة و عال قرااهتاا مظنساجمة  

وکفااااة القااار  اللغویااة تررااده إلاای طظاارظق . «لاا و  الصااداقة فاای العالقاااض الودیااة»التشاااکل الاادا  وهااو 
                                                                                                                                                       

1. Isotopie 

2. Heterotopie 
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لیتوّصااال علااای دالتهاااا « كا ساااال»تظسااااعده علااای اةقارناااة بااان تکااارار اةواصاااالض لکااامَّ کفااتااا  ا دبیاااة 
 كجنااب أسااال« صاانوبریم»یرفاا  اإلهبااا  الناراایا عاام ا ویاِة نبااِت  كلاذل. الکامناة وهاای أمهیااة الصااداقة

 لااواو . بیاانهم الصااداقة اةتینااة لظاا و ااّتصااا  باان الناااس حتتاااج إلاای  كالعالقااة الااط تظیّسااره أسااالو . ااّتصااا 
 « (.كمتّ ق ا سال) لذهبت العالقاض اإلنسانیة( سقول الصنوبر) داقةالص

إيني »«+  البظخااال َ ْ ِبَسااامَّ َعلَااْا نَاْفِساااي َعَوارِفَاَهاااااا»: «التیناااة احلمقااااا»مثلماااا نال اااظ يف قصااایدة 
فَاَقاااد تااارَاَکَم مظقاااّو ظ  «  البظخااال َوَلْساااتظ مظااااْثِمرَة  إاَّ َعلَااْا ةَِقاااةر »«+  البظخااالمظَفصياااَلة  ِظلياااي َعلَااْا َجَساااِد  

« القسااااوة»وقاااد أرکااام الشااااعر مظقاااّو  . اةتعلّاااق بِاإلنساااان الَبخیاااِل ِبشاااکلر مظتاااواترر فااای القصااایدة« البظخااال»
. يف السااایاق« ذّ  اإلنساااان اةعجاااب بنفسااا »وکاااال التشااااکلن ینتماااي إلااای تشااااکل ، اراصاااة باإلنساااان
إختاااذ قاارار التینااة ، القصاایدة یياهرهااا فاام أهااّم مَ وِماا. بعاادان التینااة عاام السااخاوة واجلااودالبظخاال والقساااوة یظ 
 .إقباهلا علی العظقمةو  عه عم  بس نفعهااجلدید الذ  یظ 

/تصاالیح كمتااّ ق ا سال»و« نباات الصاانوبریم/ ق اا  الصاانوبر»: أّمااا التبااایمظ الااذ  یوجااد يف القصاایدة
فااال میظکاام احلاادی  َعااِم الصااداقة إّا باحلاادی  َعااِم . فَایظحقااق الفهاام احلقیقااي لِلصااور الدالیااة« كا سااال

وهذا التبایمظ یعود إلای أّن . كسوی باإلرارة إلی تصلیح ا سال كالقساوة وا تتحقق دالةظ متّ ق ا سال
بل یَت ّمم َعلی روّاذ قواعدیة ختال  کفااة اةتلّقی اللغویة وتنقلا  إلای  َعلی َوتيةر وا دة ر الشعَر ا یَسي ظ

 .«تداعیاض الصداقة والقساوة»العالقة مظنق عة بن مقاطع  مظههنا  َعلی  أنّ 
اةتباااینن لِیثباات فکاارَة القصاایدة « لاایس یسااخو وتسااخو»وممّااا جاادیر  بالااذکر أّن الشاااعَر یَسااتمدت ِماام 

ود الرئیسة بسف ال طظارق يف ذهام القاار  وهاي أمهیاة الساخاوة فای احلیااة البشاریة مظشايا  إلای أّن َمام ا جیا
أّن ییااَ  هااذه التشاااکالض ؛ یّت ااح ممااا ساابق. فاااهلال ظ َمصاايه ا بالااة، علاای غاايه مبااا لدیاا  ِماام ارااي

 .النّصی الذ  جّقق مم خال  تواتر الو داض اللغویة كوالتبایناض مینح القصیدتن التماس

 الصوت والمعنی. 5-5
متالئماة بسایاق اإلناذار  وإیقاعیاةر  معنویاةر  م دااضر َعا یا کثرة ا صواض اجملهورة يف القصیدتن فتحکاأمّ 

، «ر»، «لاا»: «التیناة احلمقااا»يف قصایدة  والصوامت ا کثر تکرارا  . والشدة يف عاقبة اإلنسان اةعجب
والصااوامت الااط . 17، 19، 25، 27، 46: ترتیااب هااو سااب وعاادد تکرارهااا « ب»، «ض»، «ن»

وعااادد « ب»و« ض»، « »، «ن»، «د»، «ر»: هاااي تااواترر مظ  بشاااکلر  «صاانوبریم»تکااررض يف قصااایدة 
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القصااااایدة  یمااااارة فااااا49إّن صاااااوض الاااااراا الاااااذ  قاااااد تکاااااّرر . 26و 32، 31، 33، 35، 49: ترتیبهاااااا
الساام  وهااذه اةیاا ة  یالقصاایدة العربیااة یعااّد ماام ا صااواض اجملهااورة الااط هلااا قااوة فاا یماارة فاا27الفارساایة و

الاراا یادّ  علای تکارار ساقول الصانوبر تکارار و . تا د  إلای التنااغم بان ا صاواض واةعااين يف القصایدتن
« التیناة احلمقاااا»أّماا تکارار صاوض الااراا يف قصایدة . علاای ا ر  ومارّةمارة علای الصاانوبر ایخار ؛ تنمار 

 .فَایظشي إلی أّن التینة حترص وتبخل بشکل متواتر
الرصااانة يف وقعهمااا الشاادة و  علاای انعتماادویا صااواض اجملهااورة واانفجاریااة  إّن صااوض اةاایم والنااون ماام

 .تکرار هذه ا صواض فی القصیدتن یدّ  علی القوة والشدة فی العقوبة الط تواج  التینة والصنوبر. الدا 
وصاوض الصافي . القسااوة والياال  مِ لتعباي َعااحلارو  لِ  فکاان أصالحَ  جمهور   ردید   صوض   "ا ظ الدّ "و

ی لَااّ  عَ دظ یَاا «صاانوبریم»يف قصاایدة  -وهااو ماام ا صااواض اةهموسااة والرخااوة–اةنبعاا  ماام  اار  الساان 
التیناااة »ويف قصااایدة . جاااذور الصااانوبر مااام الاااکاب ومتاااّ ق أسال ااّتصاااا  اقاااتالعم وض اةساااموع ِماااالّصااا

نا إلای أّن الشااعریم کلیهماا اةقارنة بن أصواض القصیدتن تررد. یعّه عم صوض  ریق التینة« احلمقاا
 .یَستخدمان ا صواض الشدیدة أکثر مم ا صواض الرخوة للتسةي يف ذهم القار 

 المعجم والترکيب. 6-5
فالککیبیاة تاری يف اةعجام مظکّوناا  أساسایا  تتسسااس ، الککیبیاة والدالیااة: یعااا اةعجام ِمام  اویتان خمتلفتان

غااااي منفصاااالن »فالککیااااب واةعجاااام  سااااب هااااذا النياااار ، معناهااااا علیاااا  بظنیااااة اجلملااااة النحویااااة ویتحاااادد
 (.57:  1986، مفتا ) «وعالقتهما تکوینیة ضامنة ارتغا  اللغة

التکنولوجیااا احلدیثاااة بالنساابة إلاای ترکیاااب : لتاانااّتصااا  تاادّ  علااای دا كأساااال: االّتصــال كأســال
 .«نم والصدیقیالصنوبر » بالنسبة إلی تعبيیم اض الوظّدیةالعالقو . «خارج القریة»

وا یتحااّدل عاام یااا  هااذا الفصاال باال یظشااي إلاای . فصاال ارریاا بِ الشاااعر یباادأ قّصاات  : الخريــف
ارتعارا  وا نائا   وتا ّد  إلای  یااة الصانوبر الاط تغاّي « سول الاریح»و« الوبل»ظروف  اجلویة السیاة مثل 

تبیاان دالاة ارریاا   ااتیاان باةيااهر اةخیفااة للخریا  هاو الشااعر ماام وهاد . ساقوط  علای ایخاارمثّ 
 .اانع ا  واانفصا اراصة يف رعره وهی 
صاااااب إلاااای صاااادیق  ةّااااا خیاطباااا   «ببّاااات»: القريــــب والجــــار

ظ
جیّسااااد للمخاطااااب نياااارة الصاااانوبر اة

اةق ااا  ساااب الساااماض اةساااتخدمة لااا  يف هاااذا لکااامَّ  َ . «باااااجلار»  ظ فظ ِصاااوالشااااعر نفسااا  یَ « بااااالقریب»
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نتوّصال إلای أنَّ القریاب واجلاار   یساتعمال يف مکاهنماا « قلیال اةارواة، قاساي القلاب، متساّخم، عنیفة»
 (.732:  1989، ابااااراهیم وآخاااارون) «الاااادَّاين يف اةکااااان أو ال ّمااااان أو الّنسااااب»  نَّ القریااااب هااااو؛ الالئااااق
 (.229: اةصاادر نفساا ) «. اةسااتجي. اجملااي. الشااریك يف العقااار والّتجااارة. اجملاااور يف اةسااکم» هااو واجلاار

احلنااان  ماام  یاا  عیااد  لکنّاا  بَ ؛ اةکااان م  یاا ظ ِماا صااّور أّن الصاانوبر قریااب  وجماااور  یظ والشاااعر یااسه هبمااا لِ 
 .«ا قارب عقارب»ی اةثل الشهي لَ یدّان عَ « اجلار»و« القریب»لذ ک . واحملّبة والصداقة احلمیمة

یسه أبوماضي يف رعره بشجرة التن الط  (.92: 1989، ابراهیم وآخرون) «التوتیةرجر مم الفصیلة »: التين
، واةال اظ أّن التیناةَ ت اابق معناهاا اةعجماي وهاو الشاجر« َعارِیَة   التايیاْنَةظ احلَاااااااااااااااااااْمَقااظ َوظَلَِّت »تّتسم بِِسَمِة احلماقة 

أّماا يف البیات . تصابح عاریاة  َکَوتادر هنایاة اة اا  كجبسها لنفس  لاذلالذ  ا مینح أظالل  وأ اره ل خریم بل 
 .«بِاحلِْرِص یاَْنتَاااااااااااااِحرظ  أمَْحَقظ  فَإنّ ظ »: كا خي فَانَفهم اةعنی الّدا  لِلتینة وهو اإلنسان اةعجب الذ  یهل

 والتفاعل 1التناص. 7-5
ااو مظدّونااة  اادلر کالماایر ذ  وظااائ  » فَااالن  توالااد  لاایس مظنبثقااا  ِماام ، مظتعااددة أمهّهااا التفاعلیااةالااّن ت هظ

هااذا التعریاا  یت ااّمم أدّق اةفاااهیم  (.46:  2016، سااعدیة) «فهااو مظتولااد ماام أ اادال لغویااة متنوعااة، عااد 
فقد یکون ضمنیا  عنادما یناتج نّصاا  ماا  اامال  صاور نصاوص ، التفاعل النّصي ا یکون مباررا  دائما  »: منها

 «و"التفاعال النّصاي" مصا لح یا ةره بعاض النقااد علای مصا لح "التّنااص". ال  تبنینا  اجلدیادأخری مم خ
تلفة وما یعاا يف القصیدتن (.30-31:  2001، ع ّا )  .الالرعور  والداخلي؛ لِلتناص أقسا  خمظ

 التناص الالشعوري. 8-5
ی اور الان  أو النصاوص ا خاری يف فیکاون اة لا  فیا  غاي واع ؛ أّما التناص الالرعور  أو تنااص ارفااا»

صایاداين ) «هذا التناص يف اسکاتیجیة علی اامتصاص والتاذویب والتحویال والتفاعال النّصاي؛ نص  الذ  یکتب 
ونال ظ بن القصیدتن نوعا  مم التناص الالرعور  والشاعران غي واعیان ی اور  (.136:  2014، وصبا ي

تهمااا اةشااککة عاام اة ااامن ا خالقیااة يف ةقافتهمااا اةختلفااة فتجعاال نّصااهما أّمااا رةی. نّصااهما يف الاانّ  ایَخاار
ا نانیاااة »ومااام ميااااهر التنااااص الالراااعور  أو الالوعاااي يف القصااایدتن . أکثااار راااباهة  عاااه التنااااص الالوعاااي

 .«والقساوة
                                                                                                                                                       

1. Intertextualite 
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 التناص الداخلی. 9-5
، آخاااریم مظعاصاااریم لااا التنااااص الاااداخلي یَکشااا  َعااام عالقااااض نصاااوص الکاتاااب َمااا  نظصاااوص کتّااااب »

 «خصوصااا  إذا کااان هاا اا قااد ان لقااوا يف إنتاااج نصوصااهم اةتناصااة ماا  نصوصاا  ماام خلفیااة نصاایّة مشااککة
 كقصایدتن تسالال تااإلای أنَّ کل وارریا  هنتادی عند اةقارنة بان عظناوان القصایدتن (.54:  2016، ساعدیة)

 .اعل َبن الشاعریم ومعاصریهما مم الرومانسینالذ  یتف الرومانسین وتعّه عم التناص الداخلی كَمسل

 تبيين محاور نظرية ريفاتير. 6

 التعابير المتراکمة والمنظومات الوصفية المشترکة. 1-6
َولَاْیَس ِ  . َ ْم َذا أظَ لي ظ نَاْفِساي فَااْوَق طَاقَتِاااااااااااااااَها  -َغِي  ِعْنَدهظ النَّيَرظ  –ِعْنِد  اجلََما ظ ) :اةنيومة الوصفیة

 (:اةکاکم« ا نانیة»تعبي )  ( بَْل لَِغْي  الَفياظ َوالثََّمرظ 
ماام اةفاارداض  الااط تتمحااور  وهلااا جمموعااة   ا نانیااةأنَّ باا رة مرک یااة يف هااذه اةنيومااة هاای  واةال ااظ

و عااال الشاااخ  . تااا ّد  إلااای احلااارص والقسااااوة الاااط العظجااابظااااهرة هاااذه التعاااابي تااادّ  علااای . الرئیساااة
عجب بنفس  رخص

ظ
 .أعمی لیس قادرا  علی رةیة ایخریم وما فیهم مم اجلما  ا  اة

  ( ك؟کی  میظکم لی أن أحتّملدعي/  ، متسّخم علیك/ ابتعد عّي ، أنَت م ذر للناس: )اةنيومة الوصفیة
الدالاة اراصاة اةعاّهة َعام َماَدی الشااعر اإلیاراين یاسه بتعاابي مرادفاة تتمحاور  او  (: اةکاکم« ا نانیة»تعبي )

وما یثي اانتباه يف هذا . ا نانیة لَدی الصنوبر اجلار الذ  تسّخم علی صدیق  يف وقت احلاجة خماطبا  أنّ  ی ذی 
 .اةق   الشعر  أّن الصنوبر یقدر علی اإلجابة َعم طََلِب صدیق  اةصاب لکنّ  یتجّنب عن  ویبعده

اةکاکمة ترردنا إلی أّن القار  جیم  بن مفارداض القصایدتن ویکشا  عام منيومِتهاا اةقارنة بن التعابي 
.. بوصاافها دالااة تعااّه عاام هااواجس الشاااعریم ونيرهتمااا الساایمیائیة اةتشاااهبة« ا نانیااةَ »، الوصاافیِة الالمباراارةِ 

 .والقساوة معا   فالعظجب يف القصیدة الفارسیة یظسبب القساوة وفی القصیدة العربیة ینبع  مم احلرص
تعبااااي )  ( ْن لَااااْیَس یَ ْاااارظَقِي طَااااااااااایاْر  َوا بََشاااارظ أ -أَةاَاااارظ  فَااااال یَبااااَن هَلَااااا يف َغْيَِهااااااااااااااا: )اةنيومااااة الوصاااافیة

 (:اةکاکم« القساوة»
أبوماضي ِمم خاال  هاذه اةنيوماة َجکاي لِلمظخاطاب  کایاَة اإلنساان الاذ  یظفّکار يف عیشا  الرغاد 

والتینااة هتااد  أن تَعاایی مظنع لااة  ا تفیااد ایخااریم . وا یَاهظّماا  راایا سااوی الوصااو  إلاای غرضاا . فحسااب
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 .غافلة عم أّن احلیاة اةنع لة عم ایخریم ت رّها کثيا  ؛ بثمارها وظّلها
طر ااات ، ساااقول الصااانوبر، متم ّقاااة، قلیااال اةااارواة، قاساااي القلاااب، هااا ّ ، عنیفاااة: )اةنيوماااة الوصااافیة

وتررااد إلاای « القساااوة» تاادّ  علاای ظاااهرةِ  نيومااة الوصاافیةهااذه اة(: اةااکاکم« القساااوة» تعبااي)  ( قامتاا 
واإلراارة   يف مکاانر ماا بال َغاَر ظ الشااعر مام اإلتیاان باا تَ بَاالاذ  قاد ناَ  لایس الصانوبر اجلارَ  أنَّ الصنوبرَ 

. ایخااریم عاام مظنعاا ا   اةعاصاار العصااری اإلنسااان الااذ  یعاایی يف لَااإلاای ُساتاا  اإلنسااانیة هااو تعبااي  دا   عَ 
 -بان النّااس هتاد  الصاالض الوّدیاة -عظجب بِالنفسلال عالمة  جهة نير الشاعر مم وظ  نال ظ أنَّ القساوةَ 

 نَّ القساااوة بااالقو  ماام ؛ وامیکاام َفهمظهااا دون فهاام اسااتمرارها ماام عنصاار إلاای آَخاار يف راابکة وصاافیة
. تسااااّبب سااااقول صاااادیق  علاااای ا ر  اةصااااابالااااذ  اساااات ا  علاااای صاااادیق   جانااااب الصاااانوبر اجلااااار

 وهناااا یاااه . ااّتصااا  كماا  متاااّ ق أساااال والشاايا الاااذ  یلتفااات انتباااه القاااار  هاااو سظااقول الصااانوبر ت امناااا  
 .یاّل ردّمران کظ یظ  والعجبَ  أنَّ القساوةَ  قار لل

تعبااي )  ( راانتحااا، احلماقااة،  جاار، َوتَااد، خالیااة ماام الثمااار، عاریااة ماام ا وراق: )اةنيومااة الوصاافیة
وبعااد أن . يف اةق اا  ا خااي یااسه بتعااابي تاادّ  علاای اهلااالك والاادمار أبوماضااي(: اةااکاکم« والااّدمار كاهلااال»

إنَّ ، فای رأی الشااعر. الشانیعةظ  ّک  علی مصاي َمام لا  هاذه الساماضظ البخل والعظجب یرظ  لی دااضیظههم عَ 
البدایاة  یفِا   تکم التیناةظ . خل والعظجبدّمرها البظ لکم یظ السخاوة واحملبّة مم أهّم القیم الط تشّکل اإلنسانیة 

 لذلك کانت راهقة  ، متنح الکائناض ممّا منحها اللّ  خیة  ل کانت سَ مم ا وراق بَ  اةنير وعاریة   قبیحةَ  رجرة  
 .یتمت  هبا مم عیوهنا علی تغمضأّما أةناا ال ریق فتعجب بنفسها وتقّرر أن . ذاض أظال  و ار

« والاّدمار كاهلال»تعبي )  ( حت یم، إرب، الفسس، تکرار ار ر، مشلکة ا مر: )الوصفیة اةنيومة
عجاابعَ دالّااة  « صاانوبریم»هااذه اةنيومااةظ الوصاافیةظ يف قصاایدة (: اةااکاکم

ظ
. لاای َمصااي اإلنسااان القاسااي واة

العااريب ینقااد اإلنسااان اةعاصاار واةقارنااة باان القصاایدتن تيهاار أّن الشاااعر . هاااباا رة مرک یااة فی الااّدمارعااّد فی
هاای  ا نانیااة والقساااوة عاقبااة کااال الشاااعریم یعتقااد بااسنَّ .  اةعجااب فیااههم علاای عاقبتاا  اةهلکااة وهاای النّااار

 .القساوةهو  «بّبت»يف رعر البخل و هو  «أيب ماضي»إّا أّن سبب هالك التینة يف رعر الّدمار 
تعبااي )  (  جاار، وتااد، البسااتان، الياالّ ، الثماار، ياالفاا، عااوار ، غّصااة، التینااة: )اةنيومااة الوصاافیة

هذه اةنيومةظ فی القرااة ا ولی ت لق علی َ قلر مظعانر وهاو عناصار (: اةکاکم« ظرو  اجملتم  القاهرة»
فالقاااار  يف قرااتااا  اار اعیاااة جیمااا  . ال بیعاااة الاااط تنحااار  عااام النحاااو العااااد  وتصااابح مناق اااة للواقااا 

 .بکفاات  ا دبیة وصوا  إلی دالتها وهي اجملتم  مبا فی  مم اليرو  القاهرة ویقارن بن هذه العناصر
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  ( السااقول، خااروج اجلااذور ماام الااکاب، سااول الااریح، الوباال، الصاانوبر، القریااة: )اةنيومااة الوصاافیة
تعاااّه عااام « صااانوبریم»هاااذه اةفااارداضظ اةرادفاااةظ يف قصااایدة (: اةاااکاکم« ظااارو  اجملتمااا  القااااهرة»تعباااي )
أّن معناهاا اللغاو  یظبعادها  كلکّنهاا ةّاا یعادهلا القاار  يف قرااتا  باساتمرار یادر . ناصر ال بیعاة يف احملاکااةع

رافرهتا مبقدرتا  ا دبیاة مظبیّناا  أّن اةاتکّلم یَساتمّد ِماَم العناصار الاط تاو ی  كّ ویَقاو ظ بااِفَ . عم اةعنی الرئیس
 .قي آا  جمتمع  العمیقةلیل« اجلذور ارارجة، سول الریح، الوبل»ارو  

عناااد اةقارناااة بااان اةنيومااااض الوصااافیة الاااط تتمحاااور  اااو  تعباااي "اجملتمااا " اةاااکاکم نفهااام باااسّن الشااااعریم کلیهماااا 
 .یستخدمان عناصر ال بیعة ا بامجرد معناها اللغو  بل جملرد الدالة اةشککة وهي جمتم   بعید  َعِم اإلنسانیة واةرواة

 المتراکمة والمنظومات الوصفية المتباينةالتعابير . 2-6
« الساااخاوة واحملبّاااة»تعباااي )  ( ا ةااار، العاااوار ، اجلماااا ، الباساااق، غ اااة ا فناااان: )اةنيوماااة الوصااافیة

 عام تکشا وخرجت عم متثیلها الواقا  ل« ریفاتي»غي مباررة  سب رأ   فرداضإنَّ هذه اة(: اةکاکم
والشاجرة نفساها تعاک  . رهاة مام ال ماانساخیة يف بظ  یناذ البدایاة بال هاکانت خبیلة وقاسایة مظ ما أنَّ التینة 

دالاة البظخال م ّکادة  إلای القصایدة العربیاة  ومیاتا. باسّن الناس وال یاور قاد أفاادوا مام ظّلهاا وأ ارهاا ساابقا  
، الشااعرکمااا یباادو ماام بدایااة .  مارالاادّ  يف  یاتاا  بشاايا إّا یيفاار ا فی   أنَّ َماام لاایس سااخیّا  فهااو َسااعلاای 

 .قصية الباع فسصبحتها تطریق ضلکّنها ریاا  فشیاا  تغيّ ، هاالتینة رجرة  ییلة أفاد الناس من
الوقایاة ِماام ، مراقباوا ا ساالك، إرساا  الرساالة، مرکا  ااّتصاا ، أساالك ااّتصاا : )اةنيوماة الوصافیة

 هبااذه التعااابي اةکاکمااة يف قصاایدت  الشاااعر اإلیااراين یااسه(: اةااکاکم« التعاماال»تعبااي )  ( متااّ ق ا سااالك
اةقارنة بان هاذه التعاابي اةکاکماة تادّ  علای أنَّ الشااعر العاريب یقاو  . لیشي إلی أمهیة التعامل بن الناس

بالتعبي عم ظاهرة القساوة وا نانیة مرّک ا  علای اجلاود والساخاوة إّا أّن الشااعر اإلیاراين یَقاو ظ باالتعبي َعاِم 
 .م ّکدا  َعلی دور التعاملالعظجب 

 في القصيدتين الهيبوارام. 3-6
 :فیسه مکتبا  علی هذا القرار« صنوبریم»أّما هیبوغرا  قصیدة 

 .اابتعادظ عم الصداقة یظقرّب اإلنسان مم القساوة
دّ   .د الصداقة اةتینة يف ا  ماِض القاهرِة ا يف اليرو  اهلادئةحتظ
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 .یظدمّران التعامالض العمیقة بن الناس ا نانیة والقساوةإنَّ 
 .كعاقبة الکه اهلال

 :یظشي إلی« التینة احلمقاا»اهلیبوغرا  يف قصیدة 
 .أساسیان يف دوا  احلیاة البشریة رظکنانإنَّ النف  واري 

 . د  إلی اهلالك والدمارنانیة تا 
 .قبیحا    عل والقساوة  الوج  ییال    علاحملبة 

 .جب والبخل واإلقبا  علی احملبة واجلودالتعامل م  ا صدقاا وال مالا یعود إلی اابتعاد عم العظ  یالرئیس ف إنَّ السبب
فَاااایظالَ ظظ أّن التعاااابي اةکاکماااة واةنيومااااض الوصااافیة تقاااو  یاااّل ماااا ینااااقض العااااداض اللغویاااة للقاااار  

 .اهلیبوغراماضوالّشواذ القواعدیة فی الّن  وتستجلي ل  و دة القصیدتن عه 

 الماتريس البنيوي. 4-6
مثّ ، التعاامالض اإلنساانیة یم أمهّیة الصداقة اةتیناة فایبدأ مِ « صنوبریم»اةاتریس البنیو  يف قصیدة 

رّباااان العالقااااض الوّدیاااة وینتهاااي إلااای أنَّ عاقباااة العظجاااب دماااار   . یصااال إلااای أّن القسااااوة والعظجاااب ختظ
خاال والقساااوة یباادأ ماام السااخاوة مثّ یصاال إلاای البظ : «احلمقاااا التینااة»اةاااتریس البنیااو  يف قصاایدة و 

کماااا أنّااا  یوّ اااد بااان القصااایدتن وجیعلهماااا أکثااار تشااااهبا  مااام خاااال  .  اهلاااالكو  ا نانیاااةوینتهاااي إلااای 
 .تسکیده علی التوبی  واإلنذار

 يجةالنت. 7
 كوذلا.  ویاة سایمیوطیقیةباما فیهما مم ا ویاض تا ّد  إلای « ریفاتي»تالئمت القصیدتان م  نيریة 

مبااا فیهمااا « التینااة»و« صاانوبریم»یعااود إلاای أّن القااار  يف أّو  ا ماار یقاارأ وصاافا  َعاام واقاا ر َملمااوسر حلیاااة 
، القریاااب، القاساااي القلاااب، الصااادیق»لکاااّم التنااااقض بااان احملاکااااة والال ویااااض ؛ مااام الساااماض البشاااریة

، التاای یاادرکها القااار  باااکفاات  اللغویااة« یقتصاار، یسااخو،   ی ااق رةیتهااا، الوتااد، اجلمااا »و« اةتسااّخم
ویتوّصاال ِبکفااتااا  ا دبیاااة إلاای  ویاااةر تااههم علااای رساااالة . یَنقلاا  ِماااَم البظنیااة السااا حیة إلااای البظنیااة العمیقاااة

هااذا التناااقض باان مقاادرة القااار  اللغویااة فاای اةر لااة . القصاایدتن الرم یااة فهااي تااداعیاض العجااب اةهلکااة
، ة ومقدرت  ا دبیة فی اةر لة الثانیة ی ّد  إلی ظهور التعابي اةکاکماة اةشاککة "ا نانیاةا ولی مم القراا
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الّدمار وظرو  اجملتم  القاهرة" الط تتیح للقار  جماا  لیبي الاّن  مام جدیاد مظتوّصاال  إلای أّن ، القساوة
وهاااو "أسااااسظ احلیااااِة صاااداقة  متیناااة  بعیااادة  عااام  كو ااادة القصااایدتن الدالیاااة تکمااام يف اهلیباااوغرا  اةشاااک 

هاااذه الرساااالة  كأّماااا القاااار  عناااد اةقارناااة بااان اةااااتریس البنیاااو  فااای القصااایدتن فیااادر . القسااااوِة وا نانیاااِة"
عقوباة عاد   كاة ّکدة علای االتا ا  بااالصداقة واجلاود کالشافراض اإلجیابیاة يف ذهام القاار  حلّ ا  َعلای در 

 .اما  للعملیة السیمیوطیقیةاالت ا  هبما إمت
 كتعااااابيظ "أسااااال: فهاااايقصاااایَده "صاااانوبریم" و"التینااااة احلمقاااااا" أّمااااا أهااااّم الاااادااض اةتباینااااة باااان 

ففاي . ااّتصاِ " و"اجلمااِ "  یا  تفار  علای قارئهاا النماوذجي توجیهاا  رم یّاا  خیاال  معناهاا اةعجماي
ااّتصاااا " و"اجلماااا "  كالوصااافیة الالمبارااارَة لاااا"أسال أّن التشااااکالض واةنيومااااض كقرااتااا  التسویلیاااة یااادر 
 . اضرة  باستمرارر يف الّن  م  أهّنااة مرة « السخاوة»و« العالقاض البشریة»تسي وفقا  لشفرِة 
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 یابوماض« الحمقاء نةیالت» دةیدو قص ینشانه شناس یبررس
 فاتریر ةیمحمدجواد محبت بر اساس نظر« دو کاج» و 

 3یاشکذر یکمال دهقان، 2رادیدریح رایسم، 1یمحمدجعفر اصغر

 رفسنجان ،عصر)عج( یولدانشگاه  یعرب اتیگروه زبان و ادباستادیار . 1

 سمدر تیدانشگاه ترب یعرب اتیارشد زبان و ادب یآموخته کارشناسدانش. 2

 نتهرادانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب دکتری یدانشجو. 3

 دهیکچ
تا ساختار  کندیم یمحبت را بررس محمدجواد« دو کاج»و یابوماض« التیناة احلمقااا» دهیپژوهش دو قص نیا

است  یامیعبارت از پ دهیدو قص انیم سهیمقا یاصل لیالد. دینما نییرا تب دهیآن دو قص نیمشترک ب ییمعنا

را بدر آن   یدارندد و خواننددة مدورد    مشابه در بر ییمعنا ییهاداللتو  نیبا توجه به مضام دهیکه دو قص

کده   دهندد یمد ارائده   یفیتوصد  چنانآن دهیدو قص رایز؛ فراتر رود یتا از ارجاع اثر به جهان واقع داردیم

پژوهش بدا   نیاد ارتباط دار فاتریکه با خوانش ر شودیم ینینماد لیمنجر به تحل عواق ریبرگشت از تصو

مؤلف و مخاطد  را   انیارتباط م ندیاکه فر ییسازوکارها گریکاربرد افعال و د، یشیدستور زا نییهدف تب

 قیتطب دهیبر دو قص زین فاتریر یشناسنشانه هینظر. کندیم هیتک یلیتحل د یفیتوص ةویبه ش، شماردیممجاز 

خواننده را  ،دهیها در دو قصیزیو دستورگر یدیسطح تقل انیکه تناقض م دهدیمنشان  جینتا .شودیمداده 

هالکت و ، قساوت، ییخودستا: ازجمله. دهدیمسوق  دهیدو قص نیمشابه ب ییمعنا یهاانباشتبه کشف 

 انید م سده یمخاطد  در مقا . کندد یمد سخت جامعه که مجال را جهت ساخت دوباره متن فراهم  طیشرا

در ذهنش  بخشالهامو بخشش را همچون رمزگان  یرسالت متعهد به دوست دهیدو قص یساختار سیماتر

 است که نیاست و آن ا مشترک نهفته پوگرامیدر ه دهیقص دوکه وحدت  کندیمو مشخص  کندیمدرک 

نکته  نیناهمسان به ا نیمضام نیترمهماما  ؛«است ییو صداقت به دور از خودستا یدوست یاساس زندگ»

 روابدط » یرمزگدذار  بدر طبدق   «ییبایز»و« رتباطا یهامیس»مربوط به  یفیتوص یهامنظومهاشاره دارد که 

 .ردیگیمصورت  «احلمقاا ةالتین» دةیو بخشش در قص «دو کاج» دةیدر قص «یانسان

 .دو کاج ؛التینة احلمقاا ؛محبت محمدجواد ؛یابوماض ایلیا ؛فاتریر هینظر ؛یشناسنشانه: هالیدواژهک

                                                                                                                                                       

مسئول:   نویسندة              mj.asghari@vru.ac.ir 


