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اهتماما ظ َعلَای القااار
ریفاااتي ِماام ظمنياار سایمیائیة الشااعر التای تعاااا ااراااراض اة اامرة وراا ا رااعار؛ فهااو یظلقای
َ
ومقدرت ا ا دبی اة ظمش ايا إل ای أ ّن عالماااض القص ایدة تَنحاار ظ َعاام النّحااو العاااد ؛ فالقااار یَکش ا ظ َع ا ِم الال وی ااض
َ
اةتکااررة فیهااا ظمسااتعینا مبقدرت ا ا دبی اة ا بااِ ظمجرد َمقدرت ا اللغوی اة .فبناااا عل ای مااا تق ا ّد  ،تتناااو ظ الدراس اةظ قَص ای َدتَی
امحمد جاواد ببّات لِتبیان ماا فیهماا ِمام بظنیاة دالیاة مشاککةّ .أماا
«التینة احلمقاا» إلیلیا أيب ماضي و«صنوبریم» ل ّ
البواع ا ظ الرئیس اةظ للمقارنااة ب ان القص ایدتن فه ای أ ّن الرسااالةَ الااط تن او علیهااا القص ایدتان مبااا فیهمااا ِماام َم ااامن
ودااض ظمتقاربااة اةعن ای ،تَفاار ظ عل ای القااار النمااوذجي اااو عقبااة الواق ا ؛ ّن کلتااا القص ایدتن تصاافان وصاافا
یَنحاار ظ َعاام تصااویر الواق ا ظم دی اا إل ای تَفس ا ري رم ا ری یَارتبط ب اِقرااة ریفاااتي .تَعتمااد الدراس اةظ عل ای اةاانهج الوصاافي-
اض تسمح بقیا عملیة التواصل بان ِ
التحلیلي لتبین النحو التولیدی ،وااستخداماض الفعلیة وغيها ِمم آلی ر
اةرسال
اةنهج یَبدو أکثر ظمالئمة ِمام یا ظ هاو طریقاة
والقار ؛ کما تظ بّق نيریة ریفاتي السیمیائیة علی القصیدتن؛ فهذا ظ
ِ
ِ
ِ
ااقض بان
لقرااة رعر یظناقض اةعتاد م َم النحاو والدالاةّ .أماا ماا اهتَادض الدراساةظ إلیا مام نتاائج ،فَاتظشاي إلای أ ّن التن َ
احملاکاااة والال وی ااض ف ای القص ایدتن یررااد القااار إل ای الکش ا ِ َع ا ِم التعااابي اةکاکمااة اةشااککة منهااا" :ا نانی اة،
والقساوة ،وال ّدمار وظرو اجملتم القاهرة" الط تتیح جماا لِیبتاي الانّ ِمام جدیاد .وهاو عناد اةقارناة بان اةااتریس
االصداقة واجلاود کالشافراض اإلجیابیاة يف ذهنا ظمههناا علای
البظنیو يف القصیدتن یدرﻙ رسالت اة ّکدة علی االت ا ب ّ
"أساس احلیااةِ صاداقة بعیادة عام ا نانیاة" .وأه ّام الادااض
أ ّن و دة القصیدتن تکمم فی اهلیبوغرا اةشکﻙ وهو
ظ
اةتبایناة تاد ّ علای أ ّن اةنيومااض الوصافیة "أساالﻙ ااتّصااا " و"اجلماا " تساي وفقاا لشافرة "العالقااض البشااریة" يف
قصیدة «صنوبریم» ،و"السخاوة" يف قصیدة «التینة احلمقاا».

الكلمات الرئيسة :السیمیائیة؛ نيریة ریفاتي؛ ایلیا أبوماضی؛ بمدجواد ببت؛ «التینة احلمقاا»« ،الصنوبران».

الكاتب اةس و

mj.asghari@vru.ac.ir
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تعه عم دراسة العالماض والدااض يف النصوص ا دبیة« .السیمیائیة مم العلو
للسیمیائیة تعاری متباینة ّ
احلدیثة الط بر ض يف القرن العشریم وهادفها ا ساساي یتسساس علای دراساة العالمااض وعالئقهاا يف الکاون
ووظائفها وفاعلیاهتا» (ربابعة)7 :2011 ،؛ ظُسّیت أی ا «بالسیمولوجیا ی ظ تدرس طبیعة اإلراراض والقوانن
الط حتکمها» (تشاندر)29 : 2008 ،؛ والسایمیوطیقا «تعنای بالظعبة التفکیاك وحتدیاد البنیااض العمیقاة الثاویاة
وراا البنیاض الس حیة اةتجلیة فونولوجیا ،صرفیا ودالیا وترکیبیا» (محداوی.)11 : 2015 ،
ِ
تنوعات هاذه
نيرا إلی تعاری السیمیائیة ،تش ّکلت ا اهاض لدراساة ییا أطاال العالمااض« ،وقاد ّ
ااض َ س ااب اهتمامه ااا با بع اااد اةختلف ااة للعالم ااة الس اایمیائیة منه ااا :س اایمیاا التواص اال ،س اایمیاا
اا اه ا ظ
الدالا ااة ،سا اایمیاا الثقافا ااة والسا اایمیاا التداولیا ااة» (اة ا ارابط .)65 : 2011 ،و ا اادر اإلرا ااارة إلا اای أ ّن هنا اااك
نيریاض سیمیائیة یصعب إدراجها ضمم ا اه خاص نيارا لااعالقتها اةتعاددة مبختلا هاذه اا اهااض،
مم ذلك نيریة جورج مولیي ،حتت عنوان "السیمیوطیقا ا سلوبیة"؛ ظهرض السایمیوطیقا ا سالوبیة ما
جورج مولیي؛ فهي هتتم بِدراسة الن ا ديب باعتباره نتاجا خ ابیا أساس العالقة بن ِ
اةرسل واةتل ّقاي.
ظظ
ّ
ویعااي أن هااذه الساایمیائیة قااد تااسةّرض بنيریااة یالیااة التل ّقااي الااط ترک ا علاای القااار اةثااا أو اافکاضااي.
و لّت عند روان بارض ،ومیشیل ریفاتي ،ومیشیل رار وإیا ر ویاوس (محاداوی.)281-282 : 2015 ،
قااد ی ا الناقا ظاد اةعاصا ظار «ریفاااتي» باان الساایمیوطیقا وا ساالوبیة يف کتاب ا ساایمیوطیقا الشااعر؛ فهااو یااری
ر
ترد فی الکال العااد بال یتمیّا بنحا رو خ ر
ااص» (ریفااتر: 1978 ،
«أ ّن الشعر کثيا ما یوظ کلماض ا ّ
 .)213یتسةّر هذا اةنيّر باِرأ یاکوبسم الشکالين ،لکنّ یظهااجم تسویلا لقصایدة باودلي"الق ط" ظمبیّناا أ ّن
اةالمح اللغویة فی القصیدة ا میکم إدراکها تّی مام قبال ق ّاراا ظم لعان« .وقاد رفاض َمنهجا البظنیاو ؛
ج اا مم البظنیة الشعریة الط خیتهها القار » (سلدن وبروکس ،دض.)116 :
غي أ ّن اةالمح اللغویةَ لیست ظ
وجها و اإلرسالیة ذاهتا ،فیهمل الوظائ التواصالیة ا خاری
واةال ظ أ ّن یاکوبسم جیعل اانتباه ظم ّ
اتم بالقاار وکفااتا ا دبیاة ما اإلحلاا علای «أ ّن إمهاا القاار للعناصار التعبيیاة یاظ د
لک ّام ریفااتي یه ّ
إلی تشوی النّ  ،کما أ ّن انتباه إلیها یشعره بال رورة بسبعادهاا الدالیاة ومتیّ هاا ،ويف هاذا تسکیاد جدیاد
علاای ضاارورة ااور اةقصاادیة» (ریفاااتي .)5 : 1993 ،هااذا مااا یع ااي ساالوبیة ریفاااتي بظعاادها الساایمیائي
وی ّکد علی عالقتها جبمالیة التلقي بِ َسبب اهتمامها باِالقار .
ّأما ما یاظ د بِااالبا ثن إلای اختیاا ِر هاذا العناو ِان ظموضاوعا للدراساة فیعاود إلای ماا فای القصایدتن «التیناة
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احلمقاا» و«صنوبریم» ِمم َم امن مشککة ودااض متقاربة اةعنی الط تَ ظد ّ َعلی أ ّن الرسالةَ الط تن و
کل ال ّدقة ویصبح
علیها القصیدتان تفر علی القار النموذجي او احملاکاة .هنما تصفان وصفا دقیقا ّ
یوجا توجیهااا خیااال «التینااة»
اا ارا عاام تصاویر الواقا م ّدیااا إلاای تفسااي رما  .فالقااار بااادیا ا ماار ّ
و«صنوبریم» مبا فیهما مم ر
ُساض ینشس منها التناقض -بن ما تفکض الکلماض وبن ما تفرضا  -يف عاا
ِ
کلماض القصیدتن یتوق منهاا التعباي َعام الواقا ؛ غاي أ ّن الکلمااض ِمام
الواق  .وعندما یَتوقّ ظ القار ِع َند
وجهة نير ریفاتي تصبح ا ویاض أو امبارراض؛ فهی نظق ةظ ان ر
الق لِدالة القصیدتن الکامنةَ .وِمم ظهنا
ظ
ر
ر
هاما للکش َعم دااض ویّة تبدو ا ویة .فهذه الوجوه اةشککة بن
تلعب قرااة ریفاتي السیمیائیة دورا ّ
أهم أسباب اةقارنة بینهما.
القصیدتن الط ترتبط بامی اض نيریة ریفاتي ،مم ّ
وان القا مما تق ّد  ،تعتمد الدراسة علی اةنهج الوصفی -التحلیلی لتتبّ الوجوه السیمیائیة علی ضوا نيریاة
ریفااتي ،کماا حتاااو تبیان بعاض اةصاافوفاض للقصایدتن الاط تکااون مبثاباة الشافرة اةشااککة بان ِ
اةرسال والقااار
وتسمح بقیا عملیة التواصل منها :النحو التولیدی ،واستخداماض الفعلیة ،والتشاکل والتبایم ،والتناص والتفاعل
وغيها ااا ما اام النما اااذج اةسا ااتخدمة وصا ااوا إلا اای الکش ا ا عا اام عناص ا ار هت ا ا ّدد الواق ا ا ا ديب خا ااال العملیا ااة
السیمیوطیقیة .فما تنتهج اةقالة یقکب مم طر ر
یقة لقرااة الشعر الذی یظناقض اةعتاد مم النحو والدالة.
 .2أسئلة البحث
وما هندف مم هذه الدراسة هو معرفة الال ویاض فی القصیدتن وما تشکك بینهما مم الو داض اةولّدة مم
منيااور الساایمیائیة وذل اك عااه أسااالتنا :کی ا ظمیکاام دراسااة هاااتن القصاایدتن علاای أساااس نيریااة ریفااارتي
السیمیائیة؟ ونيرا إلی أ ّن اةقارنة بن القصیدتن العربیة والفارسیة تبح عم اةشاهباض واةفارقاض فقد جانا
قصیدتَی الشاعریم؟ ما هی التبایناض السیمیائیة بینهما؟
بس الن مها :ما هی التشاهباض السیمیائیة يف َ
 .3خلفيّة البحث

هناك دراسااض کثاية عاجلات سایمیائیة الشاعر ولکام ناسه بااما هاو أقارب مام موضاوعنا :أطرو اة ظمعنوناة
با"التینة احلمقاا" إلیلیا أيب ماضي (دراسة حتلیلیة سیمیائیة لاامیخائیل ریفااتي) لااخي ا ناوار (،) 2016
جامعة سونان کالیجا ااسالمیة احلکومیة :ت رق البا إلی حتلیل قصیدة "التینة احلمقاا" علای ضاوا
اب الع ااا.
نيریة ریفاتي ّ
وتوصل إلی أ ّن و دة اةعنای فای القصایدة ترّکا علای اةااتریس البنیاو  ،وهاو ّ
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لکنّ ا یرّک ا علاای متثیاال اة ر اراض الال ویااة فیهااا بالتحدیااد کمااا أ ّکااد علیهااا ریفاااتي يف حتلیاال الشااعر
الس ا اایمیائي .ف ا ااال ع ا اام ذل ا ااك ،تالئم ا اات القص ا اایدتان العربی ا ااة والفارس ا اایة با ا ااما فیهم ا ااا م ا اام اهلیب ا ااوغرا
والالمبارراض م نيریة ریفاتي السایمیائیة ماا یقاکب مام وجهاة نيرناا يف هاذا البحا  .ومام هناا تت اح
أمهیة وضرورة اةقارنة السیمیائیة مم منيور ریفاتي بن القصیدتن.
 .4نظرية ريفاتير السيميائية
تعته القرااة رکال مم أرکا إنتاج الن  .ویری السیمیائیون أ ّن «القرااةَ وظیفة سیمیائیة وهی نشال
اج اة اامون بااالتعبي وحتویاال سلساالة ِما َام التعااابي إلاای ظمتتالیااة ماام العالماااض» (مخاار ،
أساساای َوظیفتظا ظ َدما ظ
 .)95 : 2007ولتحقیاق هاذا التحویاال یتّخاذ القااار اهلیاااض اةختلفاة للقاابض علای اةعناای اةعاه« .وباان
النيریاااض اةوجهااة ااو القااار  ،یتفااق ریفاااتي م ا الشااکالنین الااروس فاای النياار إلاای الشااعر علاای أنّا
اسااتخدا خاااص للغااة .وهااذا أماار یظدرظک ا القااار العاااد و تّاای القااار الساااذج» (ساالدن وبااروکس ،دض:
ِ
ال قارااةر ذاتی راة» (ریفااتر: 1993 ،
 .)116دعا ریفاتي َ
معیار القار النموذجي «إنّ معیار ظموضاوعی مینا ظک ّ
 .)8قااائال «إ ّن ظمن لقاای ا ساساای يف ساایمیوطیقا الشااعر ظهااو التعاماال م ا احلقااائق اةتا ااة للقااار والااط
یظدرکها عند تعامل َم َ القصیدة کن ّ َمتن» (ریفاتي.)214 : 1978 ،
یاری ریفاااتي فای نيریتا اةت ااورة «أن القاّاراا ا کفاااا یااذهبون إلاای مااا بعااد اةعناای السا حی ،ظمعتقاادا
بااس ّن القصاایدة غالبااا مااا تشا ّذ عاام القواعااد العادیااة وهتاادد التمثیاال ا ديب للواقا أو احملاکاااة ،ویت لّااب فهاام
معنی القصایدة کفاااة لغویاة ،لک ّام القاار النماوذجي جتااج إلای الکفاااة ا دبیاة کای یتعامال ما الشاواذ
القواعدیااة 1اةتک ااررة یظص ااادفها لَاادی قِراات ا لِلقص اایدة» (ساالدن وب ااروکس ،دض .)117-116 :وه ااذا الق ااار
عنادما یظواجا عقباة مام الشاواذ القواعدیاة أو الال ویااض ،ظم ا رخ خاال َع َملیاة القارااة الاط یظواجها فیهااا
ر
ِ
فسر اةالمحَ الال ویةَ لِلنّ .
اا را النحو إلی الکش عم ظمستوی أعلی مم دالة تظ ّ
وللوصو إلی درك الال ویاض والکش عنها ،یَری مایکل ریفاتي أن الياهرةَ ا دبیةَ متثّل عالقة جدلیة
بن القار والن  ،لذلك َمیّ بن ظمستوین للقرااة السیمیائیة :القرااة ااستکشافیة والقرااة ااسکجاعیة.
ِ
ِ
ِ
هما ظ ِمام هااذه القارااة .ویَعتماد الاادور الااذ
فای القارااة ااستکشاافیة «یاَات تم تفسااي أوا ّن اةعنای یَات تم فَ ظ
یلعب القار يف هذه القرااة َعلی کفاات اللغویة ،الط تَقوظ َعلی ر
أساس ِمم َمرجعیة اللغاة» (ریاافک:: 1978 ،
1. Ungramaticalitis
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ِ
یتوصل القار النموذجي إلی اکتشا الدالة ابظَّد لَ ظ أن یَتجاو عقبة
 َ .)217سب هذا التعری  ،لکی ّ
احملاکاااة وهااذه اةر ل اةظ ِما َام الق ارااة ضااروریة لتغیااي رأی ا ّ .أمااا اةر ل ااة الثانیااة يف الق ارااة فهااي «مر لااة الق ارااة
ر
ةان أ لقرااةر تسو ر
ااسکجاعیة ی ظ جن الوقت لِتفس ري ر
قیقیة» (اةصادر نفسا  .)218 :وا ةار النهاائي
یلیة
أهم الرکائ يف قرااة ریفاتي السیمیائیة فهي:
هلذه القرااة هو اجتالا و دة الدالة فی النّ ا ديبّ .أما ّ
التعـــابير المتراکمـــة« :1نا اواة رئیس ااة لِسلس ا رالة ظمعیّن ا راة ِما ا َم اةف اارداض اةکادف ااة ال ااط تتمح ااور وهل ااا»
مرک اةنيومة الوصفیة يف نيریة ریفاتي.
 .))Riffarter, 1987: 5-6وهذا ظ
التعبي یَق ظ يف َ
المنظومــة الوصــفية« :2ه ای ِسلساالة ِم ا َم التعااابي اةکاکمااة واةفاارداض اةرادفااة الااط تعا ّاه ییعااا َع ام
الدالة اةعیّنة» (اةصدر نفس .)39 :
امون ةابا ر
الهيبــوارام« :3جتااوی الاان علاای م ا ر
ات یتکاارر بِشااتّی العناااویم ویتشا ّکل ب ا رة الاان فاای
ّ َ َ
النيا البنیو » .))Riffarter, 1979: 75-76

الماتريس البنيوي« :4هو ظمولّد بنائی میکم اخت ال يف یلة وا دة .ولکم اةولد ا میکم اخت ال ّإا علی و
غي ظمباررَ ،فالَیس لَظ وجود فِعلي بَِوصف کلمة وا دة أو یلة وا دة يف القصیدة» (سلدن.)180 : 1998 ،
 .5القراءة الخطية والقراءة االرتجاعية للقصيدتين
 .5-1قصيدة «صنوبرين»

ِ
صاة قصاية جکیهاا الشااعر اإلیاراين
يف القرااة ا ولی یظدرك القار اةعنای اليااهر اةارتبط بالشاعر وهاو ق ّ
ِ
يف قالا ر
اجَری (الصاانوبر)
اب َمنيااو ر لتبیاان هواجس ا الرئیسااة للمخاطااب .یتحاادل الشاااعر عاام نباات َرا َ
خارج القریة جنب أسالك ااتّصاا  .کاان الصانوبران صادیقن طیلاة السانواض ففاي فصال ارریا هبّات
ریااا راادیدة واقتلعاات جااذور أ اادمها ماام ال اکاب إةاار الوباال ،فسخااذ یسااتغی بصاادیق لکنّا خاااب يف
انوبر اةصااب تّای متّقات ا ساالك وق عات اةواصاالض .هلاذا،
حتقق طلب  .يف النهایة ماا إن ساقط الص ظ
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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مرک ااتّصا  ،للوقایة مم تکرار متّق ا سالك ،قا بِاتح یم الصنوبر الثاين.
بعد قرااة قصیدة «صنوبریم» ااستکشافیة یظواج القاار تعاابيا تصابح ظمنافیاة للواقا ولتوقعاتا اللغویاة.
استمر يف قراات باةقارنة بن العباراض اةختلفة
ويف قراات ااسکجاعیة «یعد ویقارن باستمرار ما قرأ وکلّما ّ
اعر «صانوبریم»
أدرك ّأهنا عباراض ذاض صیغ متعا ّددة ةولّاد بنیاو وا اد» (ریفااتي .)218 :1978 ،یتک ّاون ر ظ
ذهم القار إلی
التعابي تَ ظ
سوق َ
مم العناصر الالمباررة الط تظ ّد إلی هدایة اةتل ّقی إلی اةعنی الثانو  .هذه ظ
أ ّن الشواذ الط هتدد اةعنی های ِمفتاا ظ الدالاة؛ وترراده إلای أ ّن اةاتکلّم ا یَقاوظ باِوص ِ یااة راجرتن بال
هدد الصالض البشریة ا نانیة والقساوة.
هتم بِاالعالقاض احلمیمة بن الناس ظمعتقدا بس ّن ما یظ ّ
یَ ّ
 .5-2قصيدة «التينة الحمقاء»

القااار فاای القارااة ا ولاای یاَاری أ ّن الشاااعر یصا یااا َة تینا راة متتااا باجلمااا  ،وهاای تَاتَحا ّدل ما میالهتااا يف
أواخاار الصاای  .وتااذ ّ الق اااا وحتااتج بااس ّن اللّا َمنَحهااا اجلمااا  ،وغيهااا ماام الکائناااض تَاتَمتّا بااالنير إلیهااا.
تقرر أن حتبس نفعهاا ییا ایکاون هلاا خاي ل خاریم .و عال ظلّهاا علای قادرها .وا تظثمار ّإا بعاد
لذلك ّ
ِ
فلما أقبل الربیا ظ ظلّات التیناةظ عاریاة ِم َام ا وراق وخالیاة ِم َام الثماار.
التس ّکد مم ّأهنا لَم یسکلها طي وا بشرّ .
فسصبحت قبیحة اةنير وصار َمم یَنير إلیها جسب ّأهنا ق عة ِما َم ارشاب أو َ َجار ظملقای َعلای ا ر .
ب البظستان ضاق هبا فق عها وألقاها فی النّار.
فَ ّ
لما رآها صا ظ
ِ
اتمر القاار يف قارااة "التیناة احلمقااا" بااجلم بان التعاابي اةتتابعاة الااط
فای اةر لاة الثانیاة م َام القارااة ،اس ّ
ا يها يف ّأو ا مر تعابي ا ویة ،وأدرك يف هذه اةر لة ّأهنا عباراض ظمتعادلة .وجیعل مم النحویة ارلفیة
صور ریاا خیتل َع ِم التینة الط ماا ا الوصا یل ّاو هباا .وظک ّال
الط تيهر الال ویة مم خالهلا رفرة رم یة تظ ّ
اةقوماض تظههم القار َعلی أ ّن ما یظ د إلی حت ی ِم العالقاض الودیة هو ا نانیة والقساوة واليرو القاهرة.
ّ
 .5-3استخراج المصفوفات والنماذج والتنوعات للقصيدتين
جیدر بِنا أن نَکش عم بعض ِ
آلیاض التسویل السیمیائي الط تقود إلای تعا ّدد اةعنای ،لاذلك اباظ ّد ِم َام الککیا َعلای
َ َ
النّحاو التولیاد  ،والتشااکل والتباایم ،والصاوض واةعنای ،واةعجام والککیاب ،والتنااص والتفاعال .وهاذه العناصار تعا ّد
آلیاض یَستعن هبا التسویل السیمیائي يف ظمقاربة الن الشعر ویظساعد القار َعلی او الواق اکتشا ِ الدالة.
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 .5-3-1النحو التوليدي للقصيدتين
«یقاک ریفااتي قارااة سایمیائیة لِدراساة الشاعر ،ظمتجااو ا قارااة البنیاوین لايبط القارااة الساایمیائیة

باستکشا البنیاض ا ساسیة اةولّدة للنصوص علی غرار النحاو التولیاد لتشومساکي ،الاذ
یع ااي بدراس ااة البن اای العمیق ااة الت اای ت ااتحکم ف اای البظن اای الس ا حیة للجم اال» ( https: pulpit.
 .)alwatanvoise. comمیای تشومساکي بان "البنیاة العمیقاة" و"البنیاة السا حیة" ،ف ا«إ ّن البنیاة
العمیقة تدخل يف قل الکفااة بینما تدخل البنیة الس حیة يف قل اإلجنا  ،غاي أن الکفاااة
ِا
طریااق َع ا َد رد ِما َم
هااي الااط متکاام ماام اانتقااا م م البنیاااض العمیقااة إلاای البنیاااض الس ا حیة َع ام َ
اةسماة "باالتحویالض النحویة"» (اةارابط .)49 : 2010 ،إن فهام تشومساکي
العملیاض الشکلیة ّ
لاحقل الکفااة واإلجنا ا خیتل کثايا عام رةیاة ریفااتي الاذ یاری أ ّن «کفاااة القاار اللغویاة
عل یشعر بال ِ
ویة الن ولکنّ ایقدر أن یتجاهلها؛ ّن النَّ َّ یظسی ر علی هذا اإل ساس
بالااذاض .ولَیس ا ِ
ات الکف ااااةظ اللغوی اةظ ه اای العاماال الو ی ااد لِ َفه اام الال وی اااض أو البنی اااض العمیق ااة
ِ
لمنيوم اااض الوص اافیة والثیم اااض ا دبی ااة
والکف ااااة ا دبی ااة تلع ااب دورا ّ
هاما ا ا يف َمعرف ااة الق ااار ل َ
وخصوصا معرفت لِلنتصوص ا دبیة» (ریفاتي.)217 : 1978 ،
يف م ااایلي نظش ااي إل اای أه ا ّام التح اویالض ال ااط اار يف البنی اااض العمیق ااة اةس ااتخدمة يف قص اایدة «التین ااة
الصْی ظ َْجتَ ِ ظر»:
ت َْتاَرِاهبَا َو َّ
احلمقاا» منها :حتویل نقل الرکم اإلُسي موق اابتداا« .قَالَ ْ
یس ترتیبا ظ ّار بال هاو با ّددّ « .أماا ترتیبهاا يف البنیاة العمیقاة فهاي:
ترتیب عناصر اجلملة يف اللغة العربیة لَ َ
"فعل+فاعاال+مفعو ب ا "» (کریااا .)28 :1986 ،والبنی ااة العمیقااة تش اامل علاای رکن اان رئیساان :مه ااا اإلس ااناد
والتکملااة .رکاام اإلسااناد «یتااسل ماام الفعاال ،الفاعاال ،اةفعااو ب ا واجلااار واجملاارور اة ارتب ن بالفعاال .رکاام
التکملة فیتسل مم عناصر ا ترتبط مباررة بالفعل بل تعود إلی اجلملة» (اةصدر نفس .)55 :
(تمثیل اشتقاق الجملة بصورة مُشجّرة)
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الجملة
البنیة العمیقة :یحتضر الصیفُ
=الفعل+الفاعل

رکن

اإلسناد

رکن التکملة

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

رکن اسمي
البنیة السطحیة :الصَّیفُ یَح َتض ُر

رکن فعلي
االسم

التعریف

فس اار العالماااض اللسااانیة ظمبار اارة علاای هااذا الش ااکل :سلساالة العناصاار الدائم ااة:
اةال ااظ أ ّن اةشااجر یظ ّ
{الا+صی +جت ر}هذا الرکم اإلسناد یع ي القار یلة م لفة ِمام رکنان :رکام اُسای ورکام فعلای.
مرکااب اُسااي یتااسل ماام «ال ا» واساام «صاای » ومرکااب فعلااي یتااسل ماام فعاال «جت اار» .وحتویاال نقاال
ااسم موق اابتداا ا میکم اجر ظاةهظ علی اسام نکارةر وذلاك ّن اجلملاة تصابح یلاة غاي أصاولیة .لکاي
ِ
ااعر عائااد إلاای رکاام
خی ا ااساام هلااذا التحویاال ،ابا ّد ماام أن یعا ّار  .فاای احلقیقااة نسااتد َعلاای أ ّن الشا َ
ایح
اإلسااناد اان تناول ا إج اراا حتویاال نقاال الاارکم اإلُسااي إلاای موق ا اابتااداا .فعملیااة إج اراا التحویاال تظتا ظ
إحلاق اةتکلّم مبوقع احلقیقي يف اجلملة .هکذا نست ی تفسي العالقة الط تربط بن اجلمل.
لِلقار
َ
ويف قصیدة «صنوبریم» نال ظ اإلهبا فی اجلمل الط تتولد مم اجلملة النواة؛ «وهي اجلملة ارهیاة
البساای ة اةبنیااة للمعلااو الااط تتولااد منهااا اجلملااة اةنفیااة واجلملااة اةبنیااة للمجهااو واجلملااة ااسااتفهامیة» .
(خمتار طلیماضّ .)194 : 2007 ،أما البنیة الس حیة اةبنیة للمجهاو الاط تتولاد مام اجلملاة اةعلوماة فهاي:
«در کن ااار خ ااول س اایم ی ااا  ،خ ااارج ا ده ،دو ک اااج روییدن ااد :عل ای جن ااب أس ااالك ااتّص ااا  ،نب اات
صنوبران خارج القریة» و«سیمها اره گشت و کااج افتااد :مت ق ِ
ات ا ساالك فساقط الصانوبران» (ببات،
ّ
1380ش .)44 :القاار يف قرااتا ااستکشااافیة یادرك اإلهباا ا الال ویاة ا الناااتج مام اجلمال اجملهولااة .وا
یقدر درکها باةعایي الس حیة بل جتاج إلی الغور يف بظنیتها العمیقة اةبنیة للمعلو .
اإلهباماض الناراة عم بنیة اجلملتان السا حیة .1 :تتماّق ا ساالك إةار ادة راة ماا فتا د إلای ساقول
الصنوبر  .2الصنوبر یسقط علی ا سالك وی د إلی متّقها .لرف اإلهبا الناريا ،نقو بارتقاق اجلملتن:
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البنیة العمیقة اةبنیة للمعلو « :کاج ،کاج را روی سیمها انداخت» «و کاج سیمها را اره کرد»:
التحویال ا و  :التولیا باان اجلملتان کاااج ،کااج را روی ساایمها اناداخت {و}کاااج سایمهااا را
اااره کاارد / .التحویاال الثاااين :ااذ الاارکم اإلُسااي «اةسااند إلیا  :کاااج» يف اجلملتاان /التحویاال الثالا :
ذ «را» مم الرکم اإلُسي يف اجلملتن /التحویال الرابا  :اذ الارکم اإلُساي «روی سایم هاا» مام
اجلملاة ا ولاای /التحویال ارااامس :نقال اجلملااة الثانیاة موقا اجلملاة ا ولاای{ :سایمها اااره گشات +کاااج
افتاد} و سیمها اره گشت / .البنیة الس حیة« :سیمها اره گشت و کاج افتاد».
إ ّن اانتباااه إلاای البظنیااة العمیقااة یساااعد القااار النمااوذجي يف رف ا غمااو التعااابي النا ااة َعاام البظانَاای
السا حیة .هنااا ادر اإلرااارة إلاای أ ّن اةقارناة باان اجلماال اراصاة ِماام َمنيااوِر النحاو التولیااد والتحااویلي
هتاادینا إلاای أ ّن النحااو التولیااد ی بّااق علاای لغااة القصاایدتن العربیااة والفارساایة .والشاااعران یاانقالن إلینااا
کفااهتماا اللغویاة خاال التحاویالض النحویاة اةنجا ة يف البنای العمیقاة؛ فیمنحاان قارئهماا راکال وصاافیا
ا یسب بدااض اجلمل ویساعده يف تیسي القرااة ار یة.
 .5-3-2االستخدامات الفعلية فی القصيدتين
تظا َع تد نيریة ا فعاا اللغویاة الاط اقک هاا «أوساتن »1و«ساي  »2مام أه ّام نيریااض اللساانیاض التداولیاة.
«ان لااق سااي ماام معااایي تتعلّااق بوضااعیاض اةااتکلم واةخاطااب ،الساایاق ،احلااااض الساایکولوجیة اةعا ّاه
عنه ااا وغای اااض ال ااتلفظ وقوتا ا اإلجنا ی ااة ،فَا َق ا َّاد تص ا ر
انیفاض لافع ااا اللغوی ااة ،أمهّه ااا :ا فع ااا اإلةباتی ااة،3
َ
7
التوجیهیة ،4االت امیة ،5التعبيیة 6والتصرجاض» (اةرابط.)49- 50 : 2010 ،
ا فعا اإلةباتیة« :نق ة الفعل الکالمي اإلةباه هی التعهد للمخاطب یقیقة اره» (سي .)216 : 2006 ،
وجا ظاد م ابقااة
ا فعااا التعبيیااة « :التعبااي عاام احلالااة النفساایة بشاارل أن یکااون ااة نیااة صااادقة ،و یا ظ ا تظ َ
الکون للکلماض و ی ظ یسند احملتوی خاصیة ّإما إلی اةتکلم أو إلی اةخاطب» (بالنشی .)66 : 2007 ،
ا فعا االت امیة« :غرضها اإلجنا هو الت ا اةتکلم بفعل ريا فی اةستقبل» (أمحد لة.)79 : 2002 ،
1. Austin
2. Searle
3. Assertive
4. Directive
5. Commissives
6. Expressive
7. Declarative

71

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،52خريف 1398

ا فعا التوجیهیة« :التوجیهیاض ِمم طرا ا وامر وال لباض ،وا میکام أن تکاون صاادقة أو کاذباة،
لکم میکم أن ت اع أو هتمل أو خی هلا أو تستنکر» (سي .)218 : 2006 ،
ا فعااا التصاارجیة أو اإلعالنیاااض« :الساامة اةمیا ة هلااا أن أدااهااا الناااجح یتمثّاال يف م ابقااة بتواهااا
الق وی للعا ارارجي» (أمحد ل .)84 : 2002 ،
ّأماا ریفااتي فی ّکاد علای أ ّن «الدالاة تبادو رایاا یتجااو أو خیتلا عام اةعنای الکلاي الاذ میکام
أن یساتخرج القاار ِمام ظمقارناة صایغ اةع یااض اةبارارة فای الانّ بَال های إساها القاار اإلباداعي يف
عملیة التحویل» (ریفاتي.)225 : 1978 ،
ات /اإلةباتیاة والتوجیهیاة
ّأما ا فعا اللغویاة اةساتخدمة يف راعر «صانوبریم» فهاي{ :اإلةباتیاة ناَبَ َ
عي ،دعاي}« :هاذه ا فعاا تفار علای
حتمل ،ابتعد ّ
کانوا یال يون /التوجیهیة أع ّ
عي ،ف ّکرّ ،
القااار توجیهااا خیااال عاداتا اللغویااة وجیااهه علاای القفا ماام إرااارة إلاای إرااارة یا ظ یتاواری اةعناای إلاای
ن غي ملموس خ یا ولکنّ اضر بوصف م مرا أو مفکضا» (اةصدر نفس ).
غاار الش اااعر م اام اإلتی ااان بفع اال «ناَباات» اإلةب اااه یع ااود إل اای أنّا یریااد اإلخب ااار ع اام مک ااان نَب ا ِ
ات
َ َ
هاماا فای اةوصاالض البشاریة لِیظنبّا القاار علای أ ّن یاهتماا قائماة
جنب أساالك تلعاب دورا ّ
«صنوبریم» َ
ِ
علاای العالقاااض ّ
الودیااة يف ّأو ا ماار .لااذلك یباادأ قصاایدت بالفعاال اإلةباااه لیَص ا َ واقعااة ظمعیّنااة تتمیّ اظ
الصدق والکذبّ .أما فعل «کانوا یال ياون» التاوجیهي فيراد القاار إلای أ ّن الشااعر ظمهاتم
با تما ّ
احض القااار علاای الصااداقة اةتینااة الااط یظال يهااا الناااس باان صاانوبریم .فیهااد إلاای تَشااجیع علاای
با ّ
حتماال»
ظمساااعدة ایخ اریم وهاام يف مساایس احلاجااة ،ظمسااتعینا با فعااا التوجیهیااة «أع ا عا ّاي ،ف ّکاارّ ،
لِیظااههم علاای غرضا التااداو وهااو ااسااتع ا  .فیااسه بااالتوجیهیاض ا خاری «ابتعااد عا ّاي ،دعااي» ظمعربااا
ع اام اإلمه ااا اااه اةس ااتغی إلة ااارة الت ااوبی ّ .أم ااا اةق ا ا ا خ ااي يف القص اایدة فَ ظمتک ا ّاون م اام اإلةباتی ااة
والتوجیهیااة «تَا َوقّ اواّ ،م اوا» لیخااه َعاام َمص ا ِي الصاانوبر القاسااي التااوجیهي لتبیاان ظمکافحااة القساااوة.
وغرضها التداو حت ّقق ال ّدمار واهلالك.
ّأما ااا أفعا ااا قصا اایدة «التینا ااة احلمقا اااا» اللغویا ااة فها ااي :اإلةباتیا ااة ،والتعبيیا ااة ،واإللت امیا ااة والتوجیهیا ااة:
أبوماضي یبدأ قصایدت بفعال «قالات» اإلةبااه الاذ جتمال الصادق والکاذب .فَایظقارر ُسااض التیناة الاط
خت ااه أص اادقائها ع اام ا ر
ادل جدی ا راد .وفع اال « ْأو َج ا َادِين» اإلةب اااه یش ااي إل اای اس ااتمرار اجلم ااا  .وفع اال
َ
ِ
الصی الذ جدل يف عا الواقا وتعباي عام احلا ن النااتج
« َْجتَ ر» اإلةباه والتعبي تقریر عم إمتا ّ
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عاام جماایا ارریا  .فیکااون غرضا التااداو اسااتمرار حتا ّاو الفصااو واستح ااار فصاال ارریا  .الغاار
اإلجنااا ماام اإلتیااان ب اافعل «باااس» التااوجیهي فعائااد إلاای تنبی ا اةخاطااب إلاای اجلمااا الااذ یعجااب
بسا َّام» اإللت امااي لیلت ا علاای نفس ا حتقا ّاق
ااعر ماام فعاال « َ
صااا ب ویاادهی ایخ اریم .فَیسااتم تد الشا ظ
ر
دل .واة ارع بالنون الثقیلاة یاد ّ دالاة تداولیاة َعلای اساتمرار احلارص واإللتا ا علای وقوعا  ،والشااعر
ِ
عه َعم احلتم واإللت ا يف الوعد.
ین اةخاطب من اإلنکار لیظ ّ
أن الشااعریم یَسااتخدمان يف أرااعارمها ا فعااا اللغویااة إلةااارةِ
عناد اةقارنااة باان القصاایدتن یتّ ااح لنااا َّ
ااص یقرأهاا القاار
انتباهِ اةخاطب و یادةِ التسةي فی  .فَیستعمالن ا فعا الط تد ّ علی حتویال دال خای خ خ
النموذجي بوصفها عالمة سیمیوطیقیة .کما یستیان باا فعا اإلةباتیة والتعبيیة والتوجیهیة ّإا َّ
أن الشااعر
العريب عالوة علیها ،یَساتفید ِم َام ا فعاا اإللت امیاة َ ساب ظمقت ای القصایدة لِیظع ّاه عام حتق ّاق البظخال يف
ذاض التینااةّ .أمااا الشاااعر اإلیاراين فیسااتعمل ا فعااا التوجیهیااة أکثاار ِما َام الشاااعر العااريب وصااوا إلاای أمهّیااة
اةعایي ا خالقیة يف ذهم القار .
 .5-4التشاکل 1والتباين 2فی القصيدتين

قصد بالتشاکل جمموعة مم السیماض السیاقیة أو اةقواض التصانیفیة اةتکاررة واةاکددة بِش ر
اکل ظمتاواتر
«یظ ظ
داخاال ار اااب ْأو ن ا ر م ااا ،وهااو ال ااذ ج ّق ااق انسااجا َ ال اان ویظ یاال َعن ا ظ ظغموض ا وإهبام ا ال اادا »
(مح ااداو  .)101-102 : 2015 ،عل اای أس اااس ه ااذا التعری ا ا  ،یب اادو لن ااا الف اارق ال ا ارئیس ب اان التش اااکل
واةنيوماض الوصفیة يف نيریة ریفاتي؛ وهو تکر ظار اةقواض التصنیفیة بش ر
کل متوات ر فی التشاکل.
«تقت ااي دراس ااة التش اااکل يف ال اان ا ديب م اام کونا ا أداة حتلی اال س اایمیائي االتف اااض إل اای التب ااایم
للکش ا ا عا اام العالقا اااض القائما ااة علا اای التنا اااقض وااخا ااتال » (ربابعا ااة .)14-15 : 2011 ،وما ااا یثا ااي
بشکل م ر
کدد ی ظ یه ّدد احملاکاة.
مقو ا سالك يف «صنوبریم» ر ظ
اهتمامنا هو تکرار ّ
لس ــلك» :نال ااظ َّ
أن ه ااذه
«أس ــالك ااتّص ااا  ،األس ــالك اةتمّق ااة ،مراق ااب األس ــالك ،تص االیح ا ِّ
اةقواض التصنیفیة متکررة بِ ر
شکل ظمتواتر فی القصایدة و عال قرااهتاا ظمنساجمة .هاذه اةقاواض تع ّاه عام

التشاااکل الاادا وهااو «لا و الصااداقة فاای العالقاااض الودیااة» .وکفااااة القااار اللغویااة تررااده إلاای طظا ظارق
1. Isotopie
2. Heterotopie
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لیتوصاال علاای دالتهااا
اةواصااالض لکا َّام کفاات ا ا دبیااة تظساااعده علاای اةقارنااة باان تک ارار «ا سااالك» ّ
الکامناة وهاای أمهیااة الصااداقة .لاذلك یرفا اإلهبااا الناراایا عاام ا وی ِاة نبا ِ
ات «صاانوبریم» جنااب أسااالك
یسااره أسااالك ااتّصااا باان الناااس حتتاااج إلاای لظا و الصااداقة اةتینااة بیاانهم .ولااوا
ااتّصااا  .والعالقااة الااط تظ ّ
الصداقة (سقول الصنوبر) لذهبت العالقاض اإلنسانیة (متّق ا سالك)» .
إين
مثلم ااا نال ااظ يف قص اایدة «التین ااة احلمق اااا» ْ َ « :بِ َس ا َّام َعلَااْ ناَ ْف ِس ااي َع َوا ِرفَا َه ا ااا البظخ اال» «+ي
ِ
ِر
م َف ي ِ
ِ
ص الَة ظليااي َعلَااْ َج َس ااد البظخاال»َ «+ولَ ْس ا ظ
ات ظما اثْمَرة َّإا َعلَااْ ة َقااة البظخ اال» فَا َقااد ت ا َارا َک َم ظمق ا ّاوظ
ظ
«البظخاال» اةتعلّااق بِاإلنسااان البَخیا ِال بِشا ر
اکل ظمت اواتر فاای القصاایدة .وقااد أرکاام الشاااعر ظمقا ّاو «القساااوة»
اراص ااة باإلنس ااان ،وک ااال التش اااکلن ینتم ااي إل اای تش اااکل «ذ ّ اإلنس ااان اةعج ااب بنفس ا » يف الس اایاق.
البخاال والقساااوة یبعاادان التینااة عاام السااخاوة واجلااودِ .
ومام أها ّام َمياهرهااا فای القصاایدة ،إختاااذ قارار التینااة
ظ
ظ
العقمة.
اجلدید الذ یظعه عم بس نفعها وإقباهلا علی ظ
اایم الااذ یوجااد يف القصاایدة« :نباات الصاانوبریم /ق ا الصاانوبر» و«متاّق ا سالك/تصاالیح
ّأمااا التبا ظ
ا سااالك» فَایظحقااق الفهاام احلقیقااي لِلصااور الدالیااة .فااال ظمیکاام احلاادی َعا ِم الصااداقة ّإا باحلاادی َعا ِم
التبایم یعود إلای أ ّن
القساوة وا تتحقق دالةظ متّق ا سالك سوی باإلرارة إلی تصلیح ا سالك .وهذا ظ
ر
رواذ قواعدیة ختال کفااة اةتل ّقی اللغویة وتنقلا إلای
الشعر ا یَسيظ َعلی َوتية وا دةر بل یَت ّمم َعلی ّ
َ
أ ّن العالقة ظمنق عة بن مقاطع ظمههنا َعلی «تداعیاض الصداقة والقساوة».
ااعر یَسااتم تد ِماام «لاایس یسااخو وتسااخو» اةتباااینن لِیثباات فکاارَة القصاایدة
ومماّاا جاادیر بالااذکر أ ّن الشا َ
الرئیسة بسف ال طظارق يف ذهام القاار وهاي أمهیاة الساخاوة فای احلیااة البشاریة ظمشايا إلای أ ّن َمام ا جیاود
علاای غاايه مبااا لدی ا ِماام ارااي ،فاااهلال ظ َمصاايه ا بالااة .یتّ ااح ممااا ساابق؛ أ ّن یی ا َ هااذه التشاااکالض
النصی الذ ج ّقق مم خال تواتر الو داض اللغویة.
والتبایناض مینح القصیدتن التماسك ّ
 .5-5الصوت والمعنی

ر
دااض معنوی راة وإیقاعی راة متالئماة بسایاق اإلناذار
ّأما کثرة ا صواض اجملهورة يف القصیدتن فتحکای َعام
والشدة يف عاقبة اإلنسان اةعجب .والصوامت ا کثر تکرارا يف قصایدة «التیناة احلمقااا»« :ل ا»« ،ر»،
«ن»« ،ض»« ،ب» وعاادد تکرارهااا سااب ترتیااب هااو .17 ،19 ،25 ،27 ،46 :والصاوامت الااط
تکااررض يف قصاایدة «صاانوبریم» بشا ر
اکل ظمت اوات ر هااي« :ر»« ،د»« ،ن»« ،» « ،ض» و«ب» وعاادد
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ترتیبها ااا 32 ،31 ،33 ،35 ،49 :و .26إ ّن صا ااوض ال ا اراا الا ااذ ق ا ااد تکا ا ّارر 49ما اارة ف ا ای القص ا اایدة
الفارساایة و27ماارة ف ای القصاایدة العربیااة یع ا ّد ماام ا ص اواض اجملهااورة الااط هلااا قااوة ف ای الساام وهااذه اةی ا ة
تا د إلای التنااغم بان ا صاواض واةعااين يف القصایدتن .وتکارار الاراا یاد ّ علای تکارار ساقول الصانوبر
مارتن؛ مارة علای الصاانوبر ایخار وم ّارة علاای ا ر ّ .أماا تکارار صاوض الاراا يف قصایدة «التیناة احلمقاااا»
فَایظشي إلی أ ّن التینة حترص وتبخل بشکل متواتر.
إ ّن صااوض اةاایم والنااون ماام ا صاواض اجملهااورة واانفجاریااة ویعتماادان علاای الشاادة والرصااانة يف وقعهمااا
الدا  .تکرار هذه ا صواض فی القصیدتن ید ّ علی القوة والشدة فی العقوبة الط تواج التینة والصنوبر.
الح احلارو لِلتعباي َعا ِم القسااوة والياال  .وصاوض الصافي
و"ال ّدا ظ " صوض ردید جمهور فکاان أص َ
اةنبعا ماام اار الساان –وهااو ماام ا صاواض اةهموسااة والرخااوة -يف قصاایدة «صاانوبریم» یَا ظد ّ َعلَای
الص اوض اةسااموع ِم ام اقااتالع جااذور الصاانوبر ماام ال اکاب ومت اّق أسال ااتّصااا  .ويف قصاایدة «التینااة
ّ
یعه عم صوض ریق التینة .اةقارنة بن أصواض القصیدتن ترردنا إلای أ ّن الشااعریم کلیهماا
احلمقاا» ّ
یَستخدمان ا صواض الشدیدة أکثر مم ا صواض الرخوة للتسةي يف ذهم القار .
 .5-6المعجم والترکيب
ِ
کوناا أساسایا تتسسااس
یعااا اةعجام مام اویتان خمتلفتان :الککیبیاة والدالیااة ،فالککیبیاة تاری يف اةعجام ظم ّ

علیا ا بظنی ااة اجلمل ااة النحوی ااة ویتح اادد معناه ااا ،فالککی ااب واةعج اام س ااب ه ااذا الني اار «غ ااي منفص االن
وعالقتهما تکوینیة ضامنة ارتغا اللغة» (مفتا .)57 : 1986 ،

أســالك االتّصــال :أسااالك ااتّصااا تااد ّ علاای دالتاان :التکنولوجیااا احلدیثااة بالنساابة إلاای ترکیااب
الوّدیة بالنسبة إلی تعبيیم «الصنوبریم والصدیقن».
«خارج القریة» .والعالقاض ظ
قصاات بِفصاال ارری ا  .وا یتح ا ّدل عاام یااا هااذا الفصاال باال یظشااي إلاای
الخريــف :الشاااعر یباادأ ّ
ظروف اجلویة السیاة مثل «الوبل» و«سول الاریح» الاط تغ ّاي یااة الصانوبر وتا ّد إلای ارتعارا وا نائا
مثّ ساقوط علای ایخاار .وهاد الشااعر ماام ااتیاان باةيااهر اةخیفااة للخریا هاو تبیاان دالاة ارریا
اراصة يف رعره وهی اانع ا واانفصا .
جیس ااد للمخاط ااب ني اارة الص اانوبر اةص اااب إل اای ص اادیق ة ااا خیاطبا ا
القري ــب والج ــار« :ببّ اات» ّ
ّ
ظ
«ب ااالقریب» والش اااعر نفس ا ی ِ
ص ا ظف ظ «ب اااجلار» .لک ا َّام َ سااب الس ااماض اةس ااتخدمة ل ا يف ه ااذا اةق ا
َ
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نتوصال إلای َّ
أن القریاب واجلاار یساتعمال يف مکاهنماا
«عنیفة ،متس ّ
اخم ،قاساي القلاب ،قلیال اةارواة» ّ
الالئ ااق؛ َّن القری ااب ه ااو «ال اادَّاين يف اةک ااان أو الّم ااان أو النّس ااب» (ابا اراهیم وآخ اارون.)732 : 1989 ،
واجلاار هااو «اجملاااور يف اةسااکم .الشاریك يف العقااار والتّجااارة .اجملااي .اةسااتجي( » .اةصاادر نفسا .)229 :
والشاااعر یااسه هبمااا لِیظصا ّاور أ ّن الصاانوبر قریااب وجماااور ِم ام ی ا ظ اةکااان؛ لکنّا بَعیااد ماام ی ا احلنااان
یدان َعلَی اةثل الشهي «ا قارب عقارب».
واحملبّة والصداقة احلمیمة .لذ ک «القریب» و«اجلار» ّ

التين« :رجر مم الفصیلة التوتیة» (ابراهیم وآخرون .)92 :1989 ،یسه أبوماضي يف رعره بشجرة التن الط
تتّسم بِ ِسم ِة احلماقة «وظَلَّ ِ
ت اليتاْیانَةظ احلَا ا ا ْام َقااظ َعا ِریَة» واةال اظ أ ّن التیناةَ ت اابق معناهاا اةعجماي وهاو الشاجر،
َ
َ
ر
الذ ا مینح أظالل وأ اره ل خریم بل جبسها لنفس لاذلك تصابح عاریاة َکَوتاد هنایاة اة اا ّ .أماا يف البیات
ا خي فَانَفهم اةعنی ال ّدا لِلتینة وهو اإلنسان اةعجب الذ یهلك« :فَإنّظ أ َْمحَ ظق بِاحلِْر ِ
ص یاَْنتَ ا ا ِاحظر».
 .5-7التناص 1والتفاعل
«الاانّ ت هااو مدونااة ا ر
ادل کالما رای ذ وظااائ ظمتعااددة أمهّهااا التفاعلیااة ،فَااالن توالااد لاایس ظمنبثقااا ِماام
ظ ظ ّ
أدق اةفاااهیم
عااد  ،فهااو ظمتولااد ماام أ اادال لغویااة متنوعااة» (سااعدیة .)46 : 2016 ،هااذا التعری ا یت ا ّامم ّ
نصاا ماا اامال صاور نصاوص
النصي ا یکون مباررا دائما ،فقد یکون ضمنیا عنادما یناتج ّ
منها« :التفاعل ّ
النصاي" مصا لح یا ةره بعاض النقااد علای مصا لح "التّنااص"»
أخری مم خال تبنینا اجلدیاد .و"التفاعال ّ
(عّا  .)30-31 : 2001 ،لِلتناص أقسا ظخمتلفة وما یعاا يف القصیدتن؛ الالرعور والداخلي.
 .5-8التناص الالشعوري

« ّأما التناص الالرعور أو تنااص ارفااا؛ فیکاون اة لا فیا غاي واع ی اور الان أو النصاوص ا خاری يف
النصاي» (صایاداين
نص الذ یکتب ؛ هذا التناص يف اسکاتیجیة علی اامتصاص والتاذویب والتحویال والتفاعال ّ
وصبا ي .)136 : 2014 ،ونال ظ بن القصیدتن نوعا مم التناص الالرعور والشاعران غي واعیان ی اور
نصااهما
نصااهما يف الاان ّ َ
ایخاارّ .أمااا رةیتهمااا اةشااککة عاام اة ااامن ا خالقیااة يف ةقافتهمااا اةختلفااة فتجعاال ّ
ّ
أکث اار ر ااباهة ع ااه التن اااص الالوع ااي .وم اام مي اااهر التن اااص الالر ااعور أو الالوع ااي يف القص اایدتن «ا نانی ااة
والقساوة».
1. Intertextualite
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 .5-9التناص الداخلی

«التن اااص ال ااداخلي یَکشا ا َع اام عالق اااض نص ااوص الکات ااب َما ا نظص ااوص کتّاااب آخا اریم ظمعاصا اریم لا ا ،
خصوصااا إذا کااان ها اا قااد ان لقاوا يف إنتاااج نصوصااهم اةتناصااة ما نصوصا ماام خلفیااة نصاایّة مشااککة»
(ساعدیة .)54 : 2016 ،عند اةقارنة بان عظناوان القصایدتن وارریا هنتادی إلای َّ
أن کلتاا القصایدتن تسالك
تعه عم التناص الداخلی الذ یتفاعل بَن الشاعریم ومعاصریهما مم الرومانسین.
َمسلك الرومانسین و ّ
 .6تبيين محاور نظرية ريفاتير
 .6-1التعابير المتراکمة والمنظومات الوصفية المشترکة
اةنيومة الوصفیةِ ( :عْن ِد اجلَ َما ظ – َغ ِي ِعْن َدهظ النَّيَرْ َ -م ذَا أظ َ لي ظ ناَ ْف ِساي فَا ْاو َق طَاقَتِا ا ا ا ا َاهاَ .ولَْایس ِ
ظ
َ
بَ ْل لِغَْي ال َفياظ َوالث ََّمظر) (تعبي «ا نانیة» اةکاکم):
واةال ااظ َّ
أن ب ا رة مرک یااة يف هااذه اةنيومااة هاای ا نانیااة الااط تتمحااور وهلااا جمموعااة ماام اةفاارداض

العجااب الااط ت ا ّد إلاای احلاارص والقساااوة .و عاال الشااخ
الرئیسااة .هااذه التعااابي تااد ّ علاای ظاااهرة ظ
اةعجب بنفس رخصا أعمی لیس قادرا علی رةیة ایخریم وما فیهم مم اجلما .
ظ اةنيومة الوصفیة( :أنت م ر
أحتملك؟)
أن
لی
کم
می
کی
دعي/
،
عي
ابتعد
علیك/
م
متسخ
،
للناس
ذ
ظ
ّ
َ
ّ
ّ
(تعبي «ا نانیة» اةکاکم) :الشااعر اإلیاراين یاسه بتعاابي مرادفاة تتمحاور او الدالاة اراصاة اةع ّاهة َعام َم َادی
تسخم علی صدیق يف وقت احلاجة خماطبا أنّ ی ذی  .وما یثي اانتباه يف هذا
ا نانیة لَدی الصنوبر اجلار الذ
ّ
اةق الشعر أ ّن الصنوبر یقدر علی اإلجابة َعم طَلَ ِ
ب صدیق اةصاب لکنّ یتجنّب عن ویبعده.
اةقارنة بن التعابي اةکاکمة ترردنا إلی أ ّن القار جیم بن مفارداض القصایدتن ویکشا عام منيومتِهاا
الوصا ِ
افیة الالمبار ارةِ« ،ا نانی اةَ» بوصاافها دالااة تعا ّاه عاام ه اواجس الشاااعریم ونيرهتمااا الساایمیائیة اةتشاااهبة..
فالعجب يف القصیدة الفارسیة یظسبب القساوة وفی القصیدة العربیة ینبع مم احلرص والقساوة معا.
ظ
ِ
س یَ ْ ا ظارقَِي طَا ا ا اْیار َوا بَ َش ا ظار) (تعب ااي
اةنيوم ااة الوص اافیة( :فَ ااال یَب ا َ
ان َهلَااا يف َغ ْيَها ا ا ا ااا أَةاَ ا ظار -أ ْن لَ ا ْای َ
«القساوة» اةکاکم):
ِ
ِ
لمخاطاب کایاةَ اإلنساان الاذ یظف ّکار يف عیشا الرغاد
أبوماضي مم خاال هاذه اةنيوماة َجکاي ل ظ
فحسااب .وا یاَ ظه ّما راایا سااوی الوصااو إلاای غرضا  .والتینااة هتااد أن تَعاایی ظمنع لااة ا تفیااد ایخاریم
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بثمارها وظلّها؛ غافلة عم أ ّن احلیاة اةنع لة عم ایخریم ت ّرها کثيا.
اةنيومااة الوصاافیة( :عنیفااة ،ه اّ  ،قاسااي القلااب ،قلیاال اةاارواة ،متمّقااة ،سااقول الصاانوبر ،طر اات
قامتا ) (تعبااي «القساااوة» اةاکاکم) :هااذه اةنيومااة الوصاافیة تااد ّ علاای ظاااهرةِ «القساااوة» وتررااد إلاای
أن الصنوبر اجلار لایس الصانوبر الاذ قاد ناَبات يف مک ر
َّ
اان ماا بال َغ َار ظ الشااعر مام اإلتیاان ب ا واإلراارة
ََ
َ َ
إلاای ُساتا اإلنسااانیة هااو تعبااي دا َعلَای اإلنسااان الااذ یعاایی يف العصاار اةعاصاار ظمنعا ا عاام ایخاریم.
نال ظ َّ
الودیاة بان النّااس-
أن القساوَة مم ظوجهة نير الشاعر عالمة لال ظعجب بِالنفس -هتاد الصاالض ّ
آخاار يف راابکة وصاافیة؛ َّن القساااوة بااالقو ماام
همهااا دون فهاام اسااتمرارها ماام عنصاار إلاای َ
وامیکاام فَ ظ
جان ااب الص اانوبر اجل ااار ال ااذ اس اات ا عل اای ص اادیق اةص اااب تس اابّب س ااقول ص اادیق عل اای ا ر .
والشاايا الااذ یلتفاات انتباااه القااار هااو ظسااقول الصاانوبر ت امنااا م ا مت اّق أسااالك ااتّصااا  .وهنااا یااه
للقار َّ
دمران ظک ّل ریا.
العجب یظ ّ
أن القساوَة و َ
اةنيومااة الوصاافیة( :عاریااة ماام ا وراق ،خالیااة ماام الثمااارَ ،وتَااد ،جاار ،احلماقااة ،اانتحااار) (تعبااي
«اهلااالك والا ّدمار» اةاکاکم) :أبوماضااي يف اةق ا ا خااي یااسه بتعااابي تااد ّ علاای اهلااالك والاادمار .وبعااد أن
اماض الشانیعةظ .فای رأی الشااعرَّ ،
إن
العجب ظیرّک علی مصاي َمام لا هاذه الس ظ
یظههم َعلی دااض البخل و ظ
العجب .تکم التیناةظ فِای البدایاة
دمرها البظخل و ظ
أهم القیم الط تش ّکل اإلنسانیة لکم یظ ّ
السخاوة واحملبّة مم ّ
رجرة قبیحةَ اةنير وعاریة مم ا وراق بَل کانت َسخیة متنح الکائناض ممّا منحها اللّ  ،لذلك کانت راهقة
تقرر أن تغمض عیوهنا علی مم یتمت هبا.
ذاض أظال و ارّ .أما أةناا ال ریق فتعجب بنفسها و ّ
اةنيومة الوصفیة( :مشلکة ا مر ،تکرار ار ر ،الفسس ،إرب ،حت یم) (تعبي «اهلالك والا ّدمار»
اةاکاکم) :هااذه اةنيوماةظ الوصاافیةظ يف قصاایدة «صاانوبریم» دالّااة َعلاای َمصااي اإلنسااان القاسااي واةعجااب.
ظ
فیعا ّد الا ّدمار با رة مرک یااة فیهااا .واةقارنااة باان القصاایدتن تيهاار أ ّن الشاااعر العااريب ینقااد اإلنسااان اةعاصاار
اةعجااب فیااههم علاای عاقبتا اةهلکااة وهاای النّااار .کااال الشاااعریم یعتقااد با َّ
اسن عاقبااة ا نانیااة والقساااوة هاای
ال ّدمار ّإا أ ّن سبب هالك التینة يف رعر «أيب ماضي» هو البخل ويف رعر «ببّت» هو القساوة.
غصااة ،عاوار  ،الفايا ،الثماار ،اليا ّال ،البسااتان ،وتااد ،جاار) (تعبااي
اةنيومااة الوصاافیة( :التینااةّ ،
قل ظمعا ر
«ظرو اجملتم القاهرة» اةکاکم) :هذه اةنيومةظ فی القرااة ا ولی ت لق علی َ ر
ن وهاو عناصار
ال بیعااة الااط تنحاار عاام النحااو العاااد وتصاابح مناق ااة للواق ا  .فالقااار يف قراات ا اار اعیااة جیم ا
ویقارن بن هذه العناصر بکفاات ا دبیة وصوا إلی دالتها وهي اجملتم مبا فی مم اليرو القاهرة.
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اةنيومااة الوصاافیة( :القریااة ،الصاانوبر ،الوباال ،سااول الاریح ،خااروج اجلااذور ماام الاکاب ،السااقول)
ارداض اةرادفا اةظ يف قص اایدة «ص اانوبریم» تع ا ّاه ع اام
(تعب ااي «ظ اارو اجملتم ا الق اااهرة» اة اکاکم) :ه ااذه اةف ا ظ
عناصر ال بیعاة يف احملاکااة .لکنّهاا ةاا یعادهلا القاار يف قرااتا باساتمرار یادرك أ ّن معناهاا اللغاو یظبعادها
ّ
ك رافرهتا مبقدرتا ا دبیاة ظمبیّناا أ ّن اةاتکلّم یَساتم ّد ِم َام العناصار الاط تاو ی
عم اةعنی الرئیس .ویَقاوظ باَِف ّ
ارو «الوبل ،سول الریح ،اجلذور ارارجة» لیلقي آا جمتمع العمیقة.
عنااد اةقارنااة باان اةنيوماااض الوصاافیة الااط تتمحااور ااو تعبااي "اجملتم ا " اة اکاکم نفهاام بااس ّن الشاااعریمکلیهمااا
یستخدمان عناصر ال بیعة ا بامجرد معناها اللغو بل جملرد الدالة اةشککة وهي جمتم بعید َع ِم اإلنسانیة واةرواة.
 .6-2التعابير المتراکمة والمنظومات الوصفية المتباينة

اةنيوم ااة الوص اافیة( :غ ااة ا فن ااان ،الباس ااق ،اجلم ااا  ،العا اوار  ،ا ة اار) (تعب ااي «الس ااخاوة واحملبّااة»
اةکاکم)َّ :
إن هذه اةفرداض غي مباررة سب رأ «ریفاتي» وخرجت عم متثیلها الواقا لتکشا عام
َّ
أن التینة ماکانت خبیلة وقاسایة ظمناذ البدایاة بال های ساخیة يف بظرهاة مام ال ماان .والشاجرة نفساها تعاک
باس ّن الناس وال یاور قاد أفاادوا مام ظلّهاا وأ ارهاا ساابقا .تاومیا القصایدة العربیاة إلای دالاة البظخال م ّکادة
علاای َّ
أن َماام لاایس سااخیّا فهااو َسافی ایيفاار يف یاتا بشاايا ّإا الا ّدمار .کمااا یباادو ماام بدایااة الشااعر،
تغيض طریقتها فسصبحت قصية الباع.
التینة رجرة ییلة أفاد الناس منها ،لکنّها ریاا فشیاا ّ
اةنيوماة الوصافیة( :أساالك ااتّصاا  ،مرکا ااتّصاا  ،إرساا الرساالة ،مراقباوا ا ساالك ،الوقایاة ِماام
متاّق ا سااالك) (تعبااي «التعاماال» اةاکاکم) :الشاااعر اإلیاراين یااسه هبااذه التعااابي اةکاکمااة يف قصاایدت
لیشي إلی أمهیة التعامل بن الناس .اةقارنة بان هاذه التعاابي اةکاکماة تاد ّ علای َّ
أن الشااعر العاريب یقاو
بالتعبي عم ظاهرة القساوة وا نانیة مرّک ا علای اجلاود والساخاوة ّإا أ ّن الشااعر اإلیاراين یَقاوظ باالتعبي َعا ِم
العجب م ّکدا َعلی دور التعامل.
ظ
 .6-3الهيبوارام في القصيدتين

ّأما هیبوغرا قصیدة «صنوبریم» فیسه مکتبا علی هذا القرار:

اابتعادظ عم الصداقة یظقرّب اإلنسان مم القساوة.
ظحتدّد الصداقة اةتینة يف ا ِ
ماض القاهرِة ا يف اليرو اهلادئة.
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َّإن ا نانیة والقساوة یظدمّران التعامالض العمیقة بن الناس.
عاقبة الکه اهلالك.

اهلیبوغرا يف قصیدة «التینة احلمقاا» یظشي إلی:

َّإن النف واري رظکنان أساسیان يف دوا احلیاة البشریة.
ا نانیة ت د إلی اهلالك والدمار.
احملبة عل الوج ییال والقساوة عل قبیحا.

العجب والبخل واإلقبا علی احملبة واجلود.
َّإن السبب الرئیس فی التعامل م ا صدقاا وال مالا یعود إلی اابتعاد عم ظ
ظ أ ّن التعااابي اةکاکمااة واةنيوماااض الوصاافیة تقااو یا ّال مااا یناااقض العاااداض اللغویااة للقااار
فَاایظال َ ظ
الشواذ القواعدیة فی النّ وتستجلي ل و دة القصیدتن عه اهلیبوغراماض.
و ّ
 .6-4الماتريس البنيوي

ِ
اةاتریس البنیو يف قصیدة «صنوبریم» یبدأ مم أمهیّة الصداقة اةتیناة فای التعاامالض اإلنساانیة ،مثّ
الودی ااة وینته ااي إل اای َّ
العج ااب دم ااار.
العج ااب ظختّرب ااان العالق اااض ّ
أن عاقب ااة ظ
یص اال إل اای أ ّن القس اااوة و ظ
واةاااتریس البنیااو يف قصاایدة «التینااة احلمقاااا» :یباادأ ماام السااخاوة مثّ یصاال إلاای البظخاال والقساااوة
وینتهااي إلاای ا نانیااة واهلااالك .کمااا أنّا یو ّ ااد باان القصاایدتن وجیعلهمااا أکثاار تشاااهبا ماام خااال
تسکیده علی التوبی واإلنذار.

 .7النتيجة
تالئمت القصیدتان م نيریة «ریفاتي» باما فیهما مم ا ویاض تا ّد إلای ویاة سایمیوطیقیة .وذلاك
یعااود إلاای أ ّن القااار يف ّأو ا ماار یقارأ وصاافا َعاام واقا ر َملما ر
اوس حلیاااة «صاانوبریم» و«التینااة» مبااا فیهمااا
ماام السااماض البش اریة؛ لکا ّام التناااقض باان احملاکاااة والال ویاااض «الصاادیق ،القاسااي القلااب ،القریااب،
اخم» و«اجلمااا  ،الوتااد ،ی ااق رةیتهااا ،یسااخو ،یقتصاار» التاای یاادرکها القااار ب ااکفاات اللغویااة،
اةتسا ّ
ِ
ویتوصاال بِکفاات ا ا دبیااة إلاای ویا راة تااههم علاای رسااالة
یَنقل ا ما َام البظنیااة الس ا حیة إلاای البظنیااة العمیقااةّ .
القصاایدتن الرم یااة فهااي تااداعیاض العجااب اةهلکااة .هااذا التناااقض باان مقاادرة القااار اللغویااة فاای اةر لااة
ا ولی مم القرااة ومقدرت ا دبیة فی اةر لة الثانیة ی ّد إلی ظهور التعابي اةکاکماة اةشاککة "ا نانیاة،
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توصاال إلای أ ّن
القساوة ،ال ّدمار وظرو اجملتم القاهرة" الط تتیح للقار جماا لیبي الانّ مام جدیاد ظم ّ
ااس احلیاااةِ ص ااداقة متین ااة بعی اادة ع اام
و اادة القص اایدتن الدالی ااة تکم اام يف اهلیبااوغرا اةش ااکك وه ااو "أس ا ظ
القساااوةِ وا نانیا ِاة"ّ .أمااا القااار عنااد اةقارنااة باان اةاااتریس البنیااو فاای القصاایدتن فیاادرك هااذه الرسااالة
اة ّکدة علای االتا ا بااالصداقة واجلاود کالشافراض اإلجیابیاة يف ذهام القاار حل ّا َعلای درك عقوباة عاد
االت ا هبما إمتاما للعملیة السیمیوطیقیة.
اابي "أسا ااالك
ّأم ااا أه ا ّام ال اادااض اةتباینا ااة ب اان قص ا َ
ایده "ص اانوبریم" و"التینا ااة احلمق اااا" فه ااي :تع ا ظ
ااتّصا ِ " و"اجلماا ِ " یا تفار علای قارئهاا النماوذجي توجیهاا رم یّاا خیاال معناهاا اةعجماي .ففاي
قراات ا التسویلیااة یاادرك أ ّن التشاااکالض واةنيوماااض الوصاافیة الالمباراارةَ ل اا"أسالك ااتّصااا " و"اجلمااا "
تسي وفقا لشفرةِ «العالقاض البشریة» و«السخاوة» اة مرة م ّأهنا اضرة باستمرا ر يف النّ .
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بررسی نشانه شناسی دو قصیدة «التینة الحمقاء» ابوماضی
و «دو کاج» محمدجواد محبت بر اساس نظریة ریفاتر
محمدجعفر اصغری ،1سمیرا حیدریراد ،2کمال دهقانی

اشکذری3

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر(عج) ،رفسنجان
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
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که دو قصیده با توجه به مضامین و داللتهایی معنایی مشابه در بر دارندد و خواننددة مدوردی را بدر آن
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شرایط سخت جامعه که مجال را جهت ساخت دوباره متن فراهم مدیکندد .مخاطد در مقایسده میدان
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