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الملخص
المةمةرئة رتنر ل اراية النوةوا ابايةة صنراةررر اراية ابلةة ي يةرلة .فديةدةا عمناةر الةنةواق الة يةت ةد
صةن طري ةه كنةن
الن را أنّه أ ل إشةررة روافةه التغ ة عاتةريل ابز تةيل ينةة الةنة يف كغمة أ صةدة كغمةر
لغ ررئ الةوا يف أصمرق الةنة عةن أفةك عةو رعةواه الواةول إه اببرةها لة ا أ لةوه صنرية خراة لنونةه ص عة
يةةةمةرئة رتمو ةةأ يف أصغة الةةنة لتشةةه إه عوةةمونه تةواه الةةةر،ا ينةةرذه صغة ذلةةو رمةةة رة ه ال رلة لدراية
الةنوانني الشةريني "ريرل عن النا " حملموا ار يش "نرعه" بمحد شرعغو اراي يةمةرئة ع ررنة ابلة كغمة
يف ةوذ الدرية ابعرينةة يف اباق ال ةررقا نتةرئج
"ريرل " يةنامر ذلةو عةا الةناج الواةا  -التحغةغة
الدراي ة رشةةه إه أ ّق كغم ة "ريةةرل " رةةدل صغ ة أ ّق الشةةرصرين يريةةداق أق يةةن لغ ةةررئ ريةةرل رة ة صةةن اب ةةر
ابفتمرصة ة الةةا يةةشةةرق عةاةةرا عمحمةةوا ار يةةش يشةةه إه اب ةةر ابفتمرصة ة الةةا يةةةر عناةةر ع يةةني النةةر
يم ة  .ةة .المةةةلرة التمغةةو رشةةرا الةديةةد عةةنا عةةن أر ةةا طةةنا أا ة حوا ةةحة ال غ ة لمةةنوا
طويغ ا عجررد ا عن أفك الواول إه وسا اإلنمرنة الاووع احلةرة حت ظةك المةر اةو شةرعغو أيوةره يف
ةرعا ةوسا اإلنمةرنة ا اذق شةةره اةرخ
شةره ير نري ابيةت داا الة أاةرق النةر يف ااتمةةر
ر ل لنمر الم يك الا ر ةد أينرذ شة ها ينرذه صغة رة ا كنةن ال ةول إ ّق ابلة كغمة "ريةرل " سةد
د ال غ
بخترج كثهاه صن الةىن ال كنن أق ناامه عن ر ه النغم يوى أ ّق النة رو ال حيدا عوموق الريرل ا
الكلمات الرئيسة :المةمةرئة و الةنواقو موا ار يشو أمحد شرعغوا
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 .1املقدمة

يرلت عك يف ظوارر احلةرة ي ظ أ ّق ابشةرذ عن ولنر رشاد حتوبه رلوراه اباق كونه أ د ال ةوارر اإلنمةرنة
شاد أيوره حتوبه ك هاه صغ عر الةوور يواذ عةن ةةا الشةنك أ الوةموق خراة الشةةر سةد ي ةظ الةرذ
ر ة ا التحةةول عةةن خ ة ل اراي ة الةن ةواق لغشةةةر ال ةةدع ع ررنتةةه يرلشةةةر احلةةدياا عا ة الةوةةور الت دع ة رنةةن
رو ةأ الةنةةر ين يةةوى لغنتةة .الللاةةر لنةةن يف الةوةةر احلر ةر ن ةةظ أ ّق ألةةةأ ابنةوا ابايةة ًتغةةو صنوانةره
ةا أا ح عن اخلورئة الام يف اباق عنه الشةرا
سةةد ارتم ة الدرايةةر احلديث ة يةةرلةنواق ارتمرع ةرهك ةهاه خرا ة يف ابص ةوا ،ابخةةهة ةةةا إ ّق الةن ةواق رةةو
اإلشررة اب ه أ الدخك ال يت عن خ له الولوج إه صما الةنة ال حةا يف أاةواره لغنشة صةن أيةراره
كواعنه عو رعواه شاراره ذلو لر لغةنواق عن أمهة ك هة لنونه يغخة النة يف كغم أ صدة كغمر ا
ةور ک ةةه يف رعةةر الشةةةوقو عغةةه ابمهة ة يف التةةدلةك صغ ة الةةنة ب ّق فةةواه ي تو ة فةةوا
لغةن ةواق وة ری
الةةنة ل ة لو سةةر ،ال ةةر ثوق يدرايةةته عةةن ا ايةةر ن ةوايل عتةةةداة خرا ة يف الةةناج المةةةمةرئ ب ّق الةن ةواق أ ل
ص ع يةمةرئة ردل صغ النة رو «ن ر ،يةمةرئ ذ أيةرا ابلة رعيي أي ونة ااا رو كرلنة أعا
سد يوةر ال ررئ صن الوةوا إلةه سد يتةره رو صن الني ل ب سررئ» (اريد )54 :2010ا
رشةةه إلةةهو رائةةد
كغاةةر رةة صغة الة عةر
سةد ظاةةر لغمةةمةرئة أكثةةر عةن اية أكثةر عةةن رةرية
ةأ الغ نةر اب ه ة ا الةغة ةةا يةدأ رة ا الةغة
ر ا الةغ رةو الةةر المويمةر عراينرنةد ا يويةه الة
اإلشررا ااخك ااتمأا
يدراي الة عر
المةةةمةرئة كمةةر يرارةةر ال ة ة «ر ة ذلةةو الةغ ة ال ة يةةدر الةةن اإلشةةرري يف الث رعةةر الختغا ة رغةةو
الن الا رتوةمن الغةة يواةاار ن رعةره إشةرريره الشةارة يواةاار ن رعةره ذا ابب عوة ه صةن أ ن ةر ،إشةرر
دخر عن رنر كنن ال ول إ ّق الغة ر إ دی جمرب المةمةرئة » ( رة .وا )9 :2013ا
مبر أ ّق الةنواق رو أ ل إشررة لةوي عن الةنة روافةه التغ ة عت ةد الوةغ طةةدة يةني المةةمةرئة الةنةواق
خرا صندعر نةت الةنواق ن رعره يةةمةرئةره لديةه أيةةرا ابلةة « أخةرى رعيية رةةر ال ر ةا يتت ةأ اببرةه
ر ل عو شةارره ا لراعية عن رنر ع د أ ه ال حا المةمةرئ فك صنريته لدراية الةنوانةر يف الةنة ابا.ااا
يةةةمةرئة الةنةواق رن ةةأ عةةن كونةةه قمةةد أصغة استوةةرا لةةةو لنةةن لةاةةرمم أصغة عةرلةة رةغة ّةا لننة لةةر يةةدعأ إه
ايتثمرر عنجيا الت يك كمر يش ّنك الةنواق أ ل ارورل نوص يني الريك التغ » (اريد )55 :2010ا
إذاه عاةو الركةي أ ال ةلرة الةا ر ةا إشةةةرصر ابلةة سةد رغاة ن ةر ال ةةررئ ل يةه ل ةراذة الةنة يةةة الواةةول
إه الدبل الرئةم الا رنمن يف أصمرق النة كمر أ ّق الةنواق سد يلريل يف ذرن ال ةررئ أيةةغ عتةةداة ي ةراذة
ايتنشةةرعة ل ة لو الةةنة يةةتمنن عةةن اإلفري ة صغ ة رغةةو ابيةةةغ ا عةةرلةنواق كمةةر ي ةراه المةةةمةرئةوق «مبثري ة ي ةلال
إشنرز يةنمر النة رو مبثري إفري صةن رة ا المةلال عةرلةنواق حيةةك صغة عرفةةة الةنة حيتةو الةمةك ابا.
يف كغةت ةةه صموعةت ةةه كم ةةر أ ّق الةن ةواق ي ةةلا ظةا ة إحيرئة ة » (مح ةةدا )108 :1997ا أ أ ّق الةن ةواق س ةةد ي ةةو
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لغ ررئ مبوموق النة يدل صغةه عن الغح اب ه الا يوافه عةار ال ررئ النةا
ع مةةر أ ّق الةنةواق سةةد يةنةةل تةةوى الةةنة ل ة ا «كنةةن أق ينةةوق عنلغ ةره لواة الةةنة الشةةةر رامةةهه
رامةةه ر يةةك انل سةره عةةن الةةنة نامةه عاةةو إذاه "عا ّمةةر"
ر يغةهااا كنةةن أق ينةةوق رةو نامةةه ةةك اة
لغ وةدة "عا َّمر" اهر يف دق عةره» (يدر )19 :2003ا
ينةةرذه صغة رة ا ع ةةد أاة ح الةنةواق يرلنمة ل ايةة .أ الللة «ررفمةره عغحةره رةةو ي ةةد ،نوةةه لغ ةةررئ ن ةراه
لغد ر اخلله الة كرريةه "الةنةواق" يف الةمغةة ابايةة إيةداصره الةواية الثةهة الةا ي ثاةر ةول الةنة رغ ةةره مبةةىن
أ ّق "الةنون " فيذ بيتجيأ عن ايرتارةجة النتري لدى النرا بالةرا ال ررئ إشةراكه يف لة ة ال ةراذة كة لو
عغحة
ية ریةد عةةن أيةةةرا ايةرتارةجة ال ةراذة لةةدى التغ ة يف ر لة عاة الةةنة رامةةهه ر يغةةه عةن رنةةر عرحلرفة ّ
روج يإشنرلةتار أيةغتار أعر ،صت ةر
لتحوا "الةنون " عوسةره ر يف خريل الن ري اباية الةرارة عا ب رات ُّ
ال راذة الن دي »( مني )16 15 :2007ا
كك عن سوةديت "ريرل عن الناة " حملمةوا
ر ا ال رل يناج الناج الواا ة التحغةغ ن و ،عةه يدراي صنوا ٍّّ
ار يش " نرعه" بمحد شرعغو ع ررن ابل "ريرل " يف كك عن ال وةدرنيا

 .1-1أسئلة البحث
يف ر ا ال رل نمةی لإلفري صن الملالني اآلرةني:
1-1-1ا عر رو الةنواق؟ عر أمهة فواه يف النووا اباية ؟
2-1-1ا عر ر ابل کغم "ريرل " يف صنواق سوةديت الشرصرين موا ار يش شرعغو؟

 .2-1خلفية البحث
ارت النثه عةن الداريةني ال ةر ثني مبو ةو الةنةواق كنةن ال ةول إنّةه ة يف الاةرتة ابخةهة يررتمةر ،ك ةه
حيظ يه عو و دخر عن س ك ةا رنر له الداريوق يرل حا الدراي عن ا اير نوايل عتةةداة الةريةةوق رة
أ ل عن روفاوا لو و صت ر النة عنار الةنواق يرل حا الدراي ذلو عن يتةنر ال رق الر ا
أعر يف الةر الةر .ع د ارت ال ر ثوق يةت ر النة اريةورر عةن صةدة نةوايل عةن أمهاةر عو ةو الةنةواق
اجك الدراير التی ظار عی مثرنةنر ال رق الر یا عن أمهار:
ال
الةن ةواق يف الشةةةر الةةةر :.النش ة ة التلةةور ر ة لة مةةد صةةويل ( )،1988ر ة اراي ة ررر ة ة رو ة ث ةره

عاو ه ول الةنواق عن ظاوره إه صورنر احلر ر ك لو سر ،الللة يف ال مة التل ة ة عةن النتةرق يدراية
حتغةةةك صةةدة صنةةر ين شةةةري لةةةدا عةةن الشةةةراذ الةرا ةرينا كمةةر ألّة مةةد عنةةر ات ةيار كتري ةره يةن ةواق :الةن ةواق
يةمةوطة ةر ابرورل ابا )،1988( .ار عةه الةنواق عن ا اير عتةداة عنار ع ه الةنون ابب الةنواقا
عن أر الدراير الا رنر ل الةنواق أيوره ع رل «النة الةواا يف الر اية  :ايةرتارةجة الةنةواق» لغةدكتور شةةة.
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غةا ة الةةا نشةةر يف جمغ ة النرعةةك الاغمةةلةنة (الةةةدا  )،1996 46رةةةد أ ل ع رل ة اري ة الةن ةواق اراي ة
ةا رةد عن أر الورار الا أخ صنار الداريوق يف ر لةارهت ول الةنواقا
ررر ة ينةوي يشنك عمتاة
ألة مةةني خرلةةد مةةني كتريةره ةةول الةنةواق حتة اية يف ن رية الةنةواق ( )،2007ةةةا ار عةةةه الةنةواق
يشنك صمةا كمر سر ،يدراي حتغةك صنر ين صدة نووا أاية اراي عتمةية صمة ة و عةن الدرايةر الةا
رنر ل ة الةن ةواق كتةةرق صت ةةر  :ف ةهار فةن ة عةةن الةةنة إه النةةرا ال ة ألّاةةه ص ةةداحلا يغةريةةد ( )،2008سةةد
رنر ل عةه اراي الةنواق أنواصه صت ر النة ابخرى کمر رنر ر فهار فةن ا
کتةةرق الةن ةواق يف الشةةةر الةراسةةی احلةةديا ( )،2013حلمةةةد الشةةةأ عةةن أ ةةد النتةة .الةةا اري ة الةن ةواق
اراي يةمةرئة كمر رنر ل الةنواق عن أيةراه الةجمة ابال ة الترر ة يةد ذلو رنر ل ظرئ الةنةواق
يف الةةنةا أعةةر ال مة التل ة ة ع ةةد سةةر ،عةةةه اللل ة يتحغةةةك اراية صةةدة صنةةر ين لشةةةراذ صةراسةني عةراةرين عةةن
خة ة ل الة ةةناج المة ةةةمةرئ ا يف الاوة ةةك ابخة ةةه ار الللة ة صنة ةةر ين ااموصة ةةر الشة ةةةري ص ستاة ةةر يةنة ةةر ين
النووا الشةري ا
كمر أ ّق رنرك الةديد عن الدراير اترعةة الا رنر ل صت ر النة يشنك صةر ،الةنةواق يشةنك خةرا
الةا حتمةك صنةواق "ع ررية الةنةواق يف الشةةر الةةر .احلةديا الةراةر"
عنار ريرل عرفمته تمةةك محةدا
ذلو صر ، 1996 ،ك لو أطر ته لغدكتوراه حت صنواق "ع رري النة الواا يف ر اير ينمةر محةةش" التةی
نرسشةةار صةةر)،2001( ،ا رةتة عةةن الدرايةةر الةةا رنر لة الةنةواق يشةةنك صمةةةا عاوةةكاكمر أق لديةةه الةديةةد
الدرايةةر ةةول الةن ةواقا ةةةا ك ةةن ال ةةول إنّةةه أا ة ح أ ةةد التخووةةني يف اراي ة الةن ةواق يف
عةةن ال ةةرب
اباق الةر.ا
مث ريرل عرفمته حملمد رشد ص د ات رر اريدى حتمك صنواق "النة الواا يف أصمرل ص دالرمحن عنةة
اراية حتغةةك
اباية  :اراي ن دي حتغةغة "( )،2010ةا سر ،اللل يتنر ل النة الواا يف أصمرل عنة
صنر ين رغو ابصمرل عن خ ل الناج المةمةرئ ا
كمر أ ّق رنرك الةشرا عن الدراير الا رنر لة الةنةواق يف اباق الةةر .الة ب يمةةنر ااةرل لة كررر
ألةةره عانر ع ط ذكرنر ية أر رغو الدراير صغ ي ةك الثرلا
صك الرا عن كثرة الدراير الا رنر ل الةنواق يف الةةر الةةر .إب أنّةه إه اآلق ر اةر أ ّ اراية رنر لة
ةا يةت ر ا الو و عن الوا ةأ اتديدة يف جمرل الدراير اباية ا
الةنواق يف اباق الارري

 .3-1التعاريف

 .1-3-1العنوان يف اللغة

يف رة ه الا ةرة عةن ال حةا يةنتنر ل رةرية الةنةواق يف عةجة الغةة ع ةد رنر لتةه الةديةد عةن الةةرف لت ةني لغ ةةررئ
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ات ر الرئةل ه الاراة الا أا ح رشنك صغمره ديثره له أاوله سواصةده لةه أيةل يف حتغةغةه كشة
ةةةا يلغةةا صغةةةه "صغة الةنونة "ا ع ةةد فةةرذ يف لمةةرق الةةةرق بيةةن عن ةةور« :صننْة
عةةر ينمةةن راذه عةةن ابب
أصنْنته لنة ا أ صر ةته لةه اةرعته إلةةه ص َّةن النتةرق يةةنُّةه صنّةر صنَّنةه :كةْنونةه صْنونةتةه صغْونةتةه
النترق ْ
مبةىن ا د عشتا عن الةىن سةرل الغحةةر  :صننْة النتةرق رةنةنةره صنّةتةه رة ْةنةة ه إذا صنْونْةتةه أيةدلوا عةن إ ةدى
النونر يرذ مس صنوانره بنه يةة ّةن النتةرق عةن نر ةتةه أاةغه صنَّ ری
ةرق عغمةر كثةر النونةر سغ ة إ ةدارر ا اه
أظار عن النوقا
عن سرل صغْواق النترق فةك النوق بعره بنّه أخ
ية ْةةةرمم بيوة ّةريل :سةةد فةةةك كة ا كة

ا صنوانةره حلرفتةةهااا» (ايةةن عن ةةور ج،2000 10

ي ةةرل لغرفةةك الة
عراة صنن)ا
ن ةظ عةن رة ا التةرية أ ّق ة ه الاةراة اةغ صمة ة يةرلرتا الةةر .ال ةدع عةةن ةةا الدبلة الرئةمة ةةر
الا ب ختتغ صن ابلتار يف اباق الةر .الةرارا

 .2-3-1العنوان اصطالحا
لنك أ ر صنواق يواذ كرق أ راه أايةره أ ،اه أا .ةةا رشةرتك يف ذلةو فتغة الةغةو ،الانةوق ينةرذ صغة أمهةة
الةنةواق وةةوره ال عة لغن ةةر يف الدرايةةر الةراةةرة ع ةةد صرعةةه كةةك نرسةةد مةة .ر يتةه اخلراة لغةنةواقا ةةةا
يرلترز عرلنة إذا كرق ي عنرره ال ةثرة
صرعه "فوق كورن" ي نّه « عن ع ررر اإلينرا الواك الريط النل
ّ
عمنداه عإ ّق الةنواق عمند إلةه عاو الو و الةر ،يةنمر اخللرق النوة يشةنك أفةياذ الةنةواق الة رةو مبثرية
عنرة صرع أ وري أ مبثري نة كغّ » (محدا )97 :1997ا
أعةةر النرسةةدة يشةةرى ال مةةتر عةةرتى أ ّق الةن ةواق «ريةةرل لةوي ة رةة ّةرهل يتغةةو ا وي ة حت ة ّدا عوةةمو ر ل ة ق
ت ةواه» (الوةةدر نامةةه 332 :ن ة ه صةةن
ال ةةررئ إلةاةةر رةريةةه ي راذهتةةر رةةو ال ةةررر الة يةةدل صغة يةةرطن الةةنة
ر ة )ا
إذاه عةةرلةنواق رةةو أ ةةد صنراةةر الةةنة الامة الة كننةةه أق حيةةدا تةةوى الةةنة يةلةةةه روية عمةةت غ ًةةةيه
وة
صن يرس النوواا رو «صت عن صت ر النة أ عاتريل عن عاررةحه أ يرق نغج عنةه إه الةةر النّ ّ
راة يف الةنة
ةة صغة ةدة
سد ينوق لغةنواق اه صت
اه عاتريل اةه يةرق رة ا عةر ي ّدعةه ك ّةك ن ّ
الثةةر يدببرةةه أيةةةراه عمةةتويرره سو ةهاهكةةرق أ ،طةةوي ه سةةدكره أ ،عةرا ةراه عحةةةرة الةةنة يف ةراه لةةةل يف
اصت ةررا أخةةرى ااا الةنةواق إذق الريةرل اب ه أ الة سة اب ه الةةا روةغنر نتغ ّ ررةةر عةةن ذلةو الةةةر يوةةاته دلة
يرصت رر النة الشةر دل ل راذة الةنةواق ع ةني الةنةواق الةنة ص سة رنرعغةة يتن ّةوق
ل راذة النة الشةر
نوةةني يشةهاق إه ابل ة ا ةةدة يف ًر غاةةر فتغا ة يف سراذاهتةةر مهةةر الةةنة صنوانةةه أ ةةدمهر
الةةنة الشةةةر عةةن ّ
ةويل
ع ةّةةد عةةوفي عنثّة
ةنة الةنةواق عنثّة ف ةةوذ يف اببرةةه مبةةر حيمغةةه الةةنة اللة ّةول يشةةنك عة ٍّ
اآلخةةر طويةةك عة ّ
إشرر عنثّ » (الوي )73 72 :2000ا
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ين ةةرذه صغة ة رة ة ا عغغةنة ةواق ا ر ي ةةررا يف اراية ة ال ةةنة كون ةةه ك ّن ةةن ال ةةررئ ع ةةن عا ة عو ةةموق ال ةةنة ص ست ةةه
يةةرلةنواقا ل ة ا ة يررتمةةر ،ايةةأ يف الدرايةةر الةراةةرة كونةةه حيمةةك ابب لةوي ة عنثا ة سةةد ختتةةيل عوةةموق
النة يف كغم أ صدة كغمر ا

 .4-1أمهية العنوان يف النص األديب

يتمتةةأ الةنةواق ي مهةة ك ةةهة عةةن ةةةا إ ّق لةةه الوةةدارة يف الةةنة ابا .رةةو الة عة أ اإلشةةررة اب ه الةةا يتغ ررةةر

ال ررئ عن ذلو النة ل ا رنر لته الةديد عن الدراير الةرارة يرلشريل التحغةك عةن طريا الةنواق كنن عا
ةةمن الةنةةر ين الرا ا ة ا عةةرلةنواق سةةد ينةةوق عرا ا ةره صنةةدعر
تةةوى الةةنة خرا ة رغةةو الةنةةر ين الةةا ب رو ةنّ
حيمك يف طةّرره رعوااه إشررا بيتمنن ال ررئ عن رانةنار عا عومو ر يوى يةرلةوا يف أصمةرق الةنة
اراية حتغةةةك إشةةرراره رعةةواها ينةةرذ صغة رة ا ع مهةة الةنةواق نريةة عةةن فاة أنةّةه فةةيذ ب يتجةيأ عةةن الةةنة عاةةو
الدخك ال يت عن خ له الواول إه أصمرق النة لغنش صن خ ريره عةو رعةواه إاهرعةه إشةررارهو كمةر
عر يلايه عن أا ار يف عمتوى ال نرذ النو التشنةك اتمرز
« رنمن أمهة الةنواق عةمر ينا يه عن ظرئ
بنمةةرق اخللةةرق اببرةةه عاةةو النةواة التحركة الةةا خةةري صغةاةةر الللة نمةةةج الةةنة رةةو ة لغ ةةررئ ة عاتةةريل
ر ة يغ ب اةةىن صنةةه لاةةو شةةارا الةةنة عةةو عةرل ةةه» (ينال حةةری )24 :2009ا صغ ة ةةد سةةول محةةدا إ ّق
الةنةواق «مبثري ة رأ لغجمةةد الةةنة ًلةةةط لةةه حتةةوير إعةةر يرلييةةراة أ ابيةةت دال أ الن وةةرق أ التحويةةك»
(محدا )107 :1997ا

 .2القسم التطبيقي
".1-2رسالة من املنفى" :حملمود درويش

احلةةرة ال ريةة
ر ا الةنة رةو أ ةد النوةوا الشةةري الةا يوةور عةاةر الشةرصر عةرنةرة كةك عغمةلة ف ّةراذ الناة
الا يةةشار الشرا خررج ي اه يةةداه صن أرغه طنها عرلشنك ال ررر لغةنواق يشه إه أ ّق الشرصر كت .ر ه
ال وةةدة رةو يف الناة ا كمةر أ ّق فةوا كغمة "ريةرل " يف الةنةواق رةنةل عااوعةره كة ق الشةرصر يريةد عةن خة ل
يوفةةه ريةرل لوخةرين عوةموق رة ه الريةرل سةةد ينةوق شةةر ره ب ةر الشةةرصر رةةو يف
رة ا الةةنة الشةةر أق ّ
النا ك لو الوةوير الا يوافاار رنركا رطة .الشةرصر الدرةه كرعةي لغحنةرق الشةا كمةر أق اب ،يف
ر ا النة سد رنوق رعةياه لوطنةه احملتةك أيوةره ةةا يشةه عوةموق الةنة إه أق الخرطة .عةةه لةةل الةدة الشةرصر
عحم .ل ن ألةأ الاغملةنةني ةا يريةد الشةرصر صةن طريةا رة ا الشةةر أق ين ةك ة الةرنةرة الةا يوافااةر يف
رشرا صن طنه عررق أرغه ايررها
اةوي احلةرة رنركا كمر يشه ي لو إه كك عغملة
النا
ّ
يداي ة ر ة ا الةةنة رةنةةل ةةهة الشةةرصر يم ة  .إ مريةةه يرلةرنةةرة فة ّةراذ النا ة اارتايةةه ايتةةةراه صةةن طنةةه
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احملتك:
حتة ااا س غ
لةل صند عر أسول يةد
عن أين أيتد ؟ااا أين أنتا ؟ (ار يش ج)18 :،2000 1ا
يشةه الشةرصر إه أق عةةن ةمن رغةةو الةرنةرة رةةو الا ةر سغة عةةر ية ا الةةةد اشةتةرسه لوطنةةها عاةو ية كر أق
لةل لديه شةئ يوى راة خ ي يريل اعرت أشةرره عاو كلرئر فريح ع د ريشةه فنر ةةه لة لو بيمةتلةأ
اللهاقا عاو ينت ر ىت ين ريشه عرة أخرى لةمتلةأ التحغةا إه طنها
ي د أ ّق الشرصر رنر يريد أق يواك ريرل برغه رن ك عةر حيةد لةه يف الناة يف ةني أنّةه يةغة أ ّق ال يةد
لةةن يواةةك ريةةرلته إب أنّةةه يوةةر صغ ة إيوةةر ر إلةةةا ل ة لو عاةةو عوةةلر أق ين ةةك عوةةموق ريةةرلته لغةوةةرعه
اللةور لن يواغورر إه طنه (جمةد فرق نثرر 1390ش)66 :ا لةن ك عةرنرره يف النا عر يشةر يه عةن
ر

يق يم  .النا

ابارتاق خررج الوطنا

 .1-1-2سيميائية عنوان "رسالة من املنفى"
يةتة الةنةواق جمموصة عةةن الو ةةدا الغمةةرنة التةرل ة
صدة عمتوير :

ال ريغة لغتحغةةةك ينةةرذه صغة رة ا كنةةن حتغةغةةه ارايةةته يف

أ) املستوى املعجمي

عن خ ل المتوى الةجم كنن لغ ررئ أق يتةرهل صغ الةةىن الةرئةل لاةراة الةنةواق يف عةةرف الغةة عةر
راوة إلةةةه عةةن عةةةرق أخةةرى سةةد رةةلا إه الدبلة ال وةةواة عةةن الةنةواق اةةغته يةةرلنة الة يةةد ره سةةد يليةةد رة ا
عةنی راعياه يشه إه النة يوورة اه ع رشةرةا عرل ةةد الةجمة «حيةدا إعنرنةة
الةىن سد رلاه خرا إذا كرق ه
ردا ل الاراة يف عورذ الةىن المند إلةه ص ًركيرر يف النة يواتار الةر ع عر راوة إلةةه عةن عةةىن لنناةر
ر رتش يف احل ك الدبز إه أكثر عن عةىن رل أ دمهر اآلخر فرلا ررعة عةإ ّق ذلةو يةة إعنرنةة اعتتةريل
عنج ائ عن الةر عر أق ًمو يوا دة عن عةرنةه ىت رنيلا إه أخرى» (الشةأ عرج )147 :،2013ا
كغمر "ريرل عن النا " عةىن "ريرل " يف سرعو الغة « :ريةرل يف اباةك
يتنوق ر ا الةنواق عن
وة يف ااةل يل الةغمةرذ يةرلن  ،الشةتمك صغة سواصةد صغمةة ة الاةرق يةناةر
النة  ،الة أريةك لغةةها خ ّ
يني النترق صغ عر رو الشاور ّإّنر رو م .النمرل الن ورق الييراة الن ورق عرلنترق رو النرعك يف
الان الريرل اه النرعك عةه» (التارنو  :،1996ج)859-860 1ا
صني النرق ال أريغ عنه الريرل رو النا ا
أعر "عن" :رهل فر ل داي الةري يف النرق ةا ّ
"عنا ة "« :ج عنةةرهل :عنةةرق ي ةةةد إلةةةه ال ْنا ة ا عنةةرق إسرع ة النا ة " :صةةرش يف النا ة "» (جمموص ة ع ةن ال ةللاني
ّ
 ،2006ذيك نا )ا
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ب) املستوى النحوي
ةا يتوح ذلو عن خ ل الوةة ابمسة له ايتدائه
ينتم الةنواق يف عمتواه النحو إه النمط ابمس
مباراة ريرل الا ر اي ننرة خ ل تدأ هلا عن النا فرر جمر را ةةا إ ّق ال نةة اباةغة لغةنةواق
يةةتنوق "رة ه ريةةرل عةةن الناة " عةةن الةغةةو ،أ ّق جمة ذ رة ه النغمةةر عةةأ يةوةةار يف الةنةواق ااا عةةن ةةويل
عةنره ةا إ ّق اترر اار ر دا النرق ال أريغ عنه الريرل رو النا ع د أعرا عةنره اائداه ينن
لةوفد لوب جمئ اترر اار ر ال أمت عةىن اتمغ الا ر يف ابير صنواق النة الشةر ا
ج) املستوى الداليل
يف ر ة ا المةةتوى عةةن اراي ة الةن ةواق كنةةن أق نتةةةرهل صغ ة ابل ة الةن ةواق أ صغ ة ابسةةك الةةةىن ال ةةررر لةةه
ةةةا إ ّق ينةة رة ا الةن ةواق رةلة ال ةةررئ روةةوراه صةةن الةةنة خراة إذا كةةرق الةنةواق يتنةةوق عةةن أكثةةر عةةن كغم ة
عنغمة ريةرل ة كمةةر أشةرنر ة رةةدل صغة عوةةموق إريةةرل كة  ،إه اآلخةةر سةةد رنةةوق رة ه الريةةرل شةةاوي أ
شااة حتمك خلريره عن الريك إه التغ ا لننار رنر ردل يف الةرل .صغ إريرل ريرل شااة حتمك أخ رراه عةن
المت ك ال ين ر أرك الشرصر ةا ردل عن ظررر الةنواق أ ر حتو أخ رراه صن رل الشرصر يف
الريك إه ْ
النا ا

 .2-1-2داللة العنوان يف النص (العنوان و النص)
إذا ر عغنةةر رة ه ال وةةةدة عةةن سوةةرئد ار يةةش عمةةن ظ أ ّ ةةر عةةن ال وةةرئد الةةا ة ر ةره ةةةا رمسة اةةورة
عةة ة صةةن عةرنةةرة الاغمةةلة الشةةرا صةةن أرغةةه يغةةده عةرارة ةةةرة النا ة الةةا يتجرصاةةر لةةة ه ةةرراه عانةةر يةةدل
الةنواق صغ إريرل الشرصر لريرل عن النا إه يغده احملتك ةا رط .الدره يف ر ه الريةرل (الةنة الشةةر )
ي ثاةةر ش ةةنواه ع ةةن دب ،الةري ة يةةةده ص ةةن أرمم ال ةةوطنا ذل ةةو ب ّق «اب :،رعةةي احلن ةةرق الرصري ة الةرطاة ة
رة ا الت ريةةك يةةني اةةورة
الشةةرصر ي وةةأ اةةورة اب ،يف ع ريةةك اةةورة ال مةةوة الةةا يغ ررةةر ذلةةو اإلنمةةرق الاغمةةلة
اب ،سموة الواسأ رو ر ريك ع اسةا يلا ردعه يوورة ا ح " :الغةك -ير أعره -ذئ .فرئأ ياريل"ااا عةرب،
يف فرن .الغةك :ذلو ال ئ .اترئأ الماريل يف فرن .دخر احلنةرق الا ةوا ال ةةةد يف فرنة .ال مةوة الواسةةة
الريرة الا يةرنةار الاغملة عةرنرة يوعة يف فرن .دخر» (الن رش )134-135 :،2011ا
يتنوق ر ا الشةر عن مخم ع رطأ ةا رسّم يرلرترة .عةن ا ةد إه مخمة كمةر أ ّق لنةك ع لةأ سرعةة
اخةت هل ال ةوايف يتنرية.
ك ّق كك رس عن ر ه ابرسةر ،سةد شة ّنك صنوانةره عرصةةره أ ااخغةةره ة ا الةنة الشةةر
عأ اخت هل عورعني ال رطأ اخلمم ك ق كك ع لأ عوة ه أ عشةاداه عةن عشةررد ةةرة الشةرا الاغمةلة يف
الناة رغةةو احلةةةرة الةةا يتوةةرر عةاةةر عةةأ عةرنةةرة الةرية التشةةرا عةرارة الةةةةش سمةةوة ال ةةر هل الةةشةةة رنةةرك
اآلب ،ال ي ة الةةا
عةةرلنة يشةةه إه ال غ ة ابيةةت داا الوةةاةو ةةد الاغمةةلةنني ايةةتمرار ر ة ا ال غ ة
يةرنوق عنار ااخك خررج يغدر عا ر ا النة رة ه ا ح صن رغو ال ي کرل تك المجن النا اهها
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كمةةر أ ّق ابيةةةغ الةةا طر اةةر الشةةرصر يف الةةنة روةةج يرحلمةةرة اب الة يةةةر عناةةر الشةةراا عاةةك يةشةةةر
أ ةةد مبةرنررةةه؟ إذا عةةر رنةةرك رعة حتة شةةجر الواوةةرهل رةةك يةةتحمةه رغةةو الشةةجرة عةةن يةةلوة الةريةةرق؟:
«رك ي كر المرذ /عارفراه عر ي كان؟ /ير اري الواورهل! رك يت كرين /أق ال رعوه حت ظغو احليين/
ك ش ذ عة  -إنمرق؟ /رك ر كرين أنّ إنمرق /حتا ني فثا عن يةلوة الةريةرق؟» (ار يةش  ،2000ج:1
)21ا
كة ق شةةجرة الواوةةرهل رنةةر رة الةةةرال ال ةةديك صةن اب ،يف الةرية لة ا عرلشةةرصر يلغةة .عناةةر احلمرية يةةةد
عورةةه أق هت ةةه النراع ة اإلنمةةرنة

ةةني عورةةه ي ة ق حتم ة فثتةةه عةةن أ ّ صريةةا

ةةىت ع ةةن ي ةةلوة الةري ةةرق (اةةو

)www.sef.ps/forum ،2009ا
يف رة ا الةةنة يةةةرسرق اةةاةرق كةةك ا ةةد عنامةةر يتنةةوق عةةن جمموصة عةةن النغمةةر رةةد ر ةةول عااةةو ،ا ةةد
"الة احليق " عر ينلو حتته عن عاراا ردل صغةها ال كثغه الشنك الترز:
يتوةةح عةةن رة ا المةةةرق الواةةا أ ّق الشةةرصر ةيين فةةداه يمة  .ناة الاغمةةلة صةةن طنةةه سةةد ّأاى رة ا
الشةور ال و يرحليق إه أق بيرى لغحةرة أي سةم ا ع د صرىن كثهاه عن الةرية الةا فةغتةه يشةةر يةرحليق اخلةوهل
ّ
عإذا ةد لةه عشةنغ أ أاةة .يةرلرمم عمةن يةة و ،يربرتمةر ،يةه لرر ةته المةار صغة را تةه؟ لة ا عاةو يف
ر ا النة الشةر بيناو ي كر الةري عةرنرهترا
أعر المةرق الواا الثر يف ر ا الةنة عاةو يةد ر ةول "اةةوير الةرية " عةرنرهتةر الة كنةن اإلشةررة
إلةه کمر يغی:
ذلةةو يمة  .الا ةةر عشةةركك الةرية كة لو شةةوسه
يتوةةح رنةةر أ ّق الشةةرصر صةةرىن كثةهاه عةةن الةرية الناة
الن ةه إه طنةه أرغةه ابرمم الةا ررصةر عةاةرا عمةن فاة ن ةر الشةرصر أ ّق اإلنمةرق لةةل لةه سةمة إق ينةةن
يف طنةةه يةةني أرغةةه لنةةن يةةرا كةةك ذلةةو عإنةّةه عوةةلر لوافاة عشةةركك اةةةوير الناة الةرية عةةأ صةةد،
فوا عن يوايةه ا عن دبعها ا عا ية الوا أ عن النة ينةنل إ مريةه الةمةةا يرلةة عةأ أنّةه
يمة ل ر ع كةك رغةو الشةركك الةرنةرة إب أنةه ب يةرى أ ّق كةك رة ه الةرنةرة يةتنتا يواةوله إه عةر حيغة عغةن
يةوا إه يغده لن يرارر عتحررة رنة يرخله الرعررة ا
عن ال ظ يف ر ا الشةر أنّه نة صغ شنك ريرل رطة .عةاةر الشةرصر أيةرره خراة الدرةه بنّةه يةرى
طنةةه كرئن ةره يف ذا الدرةةه عةةرب ،رة عةةوطن اإلنمةةرق اب ل صةةن طري اةةر صةةرهل الةةةر اخلةةررف ا كمةةر أ ّق ر ة ا
الةةنة كنةةن أق ينةةوق عغخوةره حلةةةرة عةرنةةرة كةةك الاغمةةلةنةنيا عمةةن خة ل الن ةةرة الةرعة لغةةنة ن ةةظ نمةةةجره
ينوق ينة النّة ال كنن اإلشررة إلةه کمر يغی:
عرتايلره ّ
 نا اإلنمرق الاغملة صن طنها عةرنرة اإلنمرق الاغملة عن الةري النا ا عراق نني اإلنمرق الاغملة برغه أر ها9
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 ية اإلنمرق الاغملة لوافا كك الشركك يف طنه احملتك يرا اةويتار رة درراكنةةن ال ةةول إ ّق ر ة ه الن ةةري ابريةةأ ر ة خ ا ة ريةةرل الشةةرصر الةةا ص ة صناةةر صغ ة شةةنك نةةة شةةةر
يتوةمن أيةغوق النترية يف الريةرئك الةدلةك صغة ذلةو يداية الةنة ة كة ذكرنةره يةري ره ةا كة لو يةلال الشةرصر
عةار صن رل أعه أيةه فدره أخواره أخوره يةد ذلو رط .الدره يشةنو إلةاةر عةرنةرة اريتةها ينةرذ صغة
ذلو كنن ال ول ي ّق يني النة الشةر صنوانه ص س ع رشرة يلكدرر عوموق النةا

" .2-2نامه" :شاملو

رة ه ال وةةةدة ر ة أ ل سوةةرئد جمموصة شةةرعغو الشةةةري "ش ة ا ار عةةه" (احلةةهة يف ال مةةر) ي ةةد أ ّق جم ة ذ ر ة ه
ال وةةةدة يف يداي ة ر ة ه ااموص ة الشةةةري حيمةةك ي ة ره عةةن ةره بق أاغةة .أشةةةرر ر ة ه ااموص ة «نرشةةة صةةن ر عةةك
الشةرصر يف نامةه عةر قةر ولةه يف ذلةةو الوسة » (پورنرعةداريرق 1374ش)119 :ا سةد ن ماةر الشةرصر رةةو يف

يجن "سور" صر1333 ،ش ذلو يم  .نشرطرره المةرية د الن ر ،احلرك ا
يف رة ا الشةةةر كة  ،صةةن يةةجن اتمةةد الةةر يل ذلةةو المةةجن الة حتمغةةه اةةة .فةةداه يةةجن ال غةة.
ة ل عةةه الشةرصر
الر يل لديه صشرا فدراق اه موي لننار رم  .دة الر يلااا ذلو المةجن الة
لديةةه فةةدراق رغةةو اتةةدراق الةةا مة الشةةرصر ااخغاةةر لةةةل ةةر أمهةة ا ب ّق يةةجن الةةر يل أاةةة .ينثةةه عةةن
ة ل اتمةةدا إذا كةةرق المةجن كنةةأ رية الةةر يل عة لو المةةور اتةةدار الغة اق أ رطةةر يو ةةدة الةةر يل ةةىت ر ة
التارق ي رذ التارس ية
ةدة رو اتدار ال يتمىن الشرصر أق تا ا ع رذ الر يل ةدة ية التشت
ال ة رةةو عةةن أي ة رق ايةةتمرار
ايةةتمرار اتاةةك صةةد ،الةغ ة مبةةر قةةر
ايةةتحنر ،ال غ ة ايةةتثمرر النةةر
نوع ال غ الامرا (الودرنامه)49 48 :ا
رط .الشرصر الده يف ر ا النة يةرر ه صغ احلرل ال رةو صغةةه ع ةد كةرق الةد شةرعغو رفة ه صمةنريره
صمغةةه كرفةةك صمةةنر حيةةت صغةةةه رناةة اب اعةةر الةمةةنري احلنوعةة رة ا الشة ذ فةةةك
يف نوعة اهغةةو
الشرصر اه رامم صن الده صمغه بنّه كرق د الن ر ،احلةرك لة ا سةر ،يرنت ةرا الةده يف أشةةرره رة ا الةنة
الشةةر عةن ةمن ابشةةةرر الةا رطة .عةاةر شةةرعغو الةده ية كره عةةه يرل ةةرائ ابخة ق اإلنمةرنة الةا يةةرى
الشرصر أ ّق الده ختغ صنار:
يداق اعرق كه كشور رهه ر اگرر پدر
ر شن شوا يه پةش ن ر
يراق رم
عرا ة يه فرق رو ة اا ايريرا ع ايد،
که ر ا لريه اا يرا ع ير ي مر
ي يل عراع اا اي ع گ ار يرا
يه ال ّنرند رةچ ا رااعرا ا ر (شرعغو 1391ش)687 :ا
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ر ا الةنواق يةد عن الةنر ين ال مةل أ اه الرك الا حتمك ابب عتةداة لةد ،فوا كغمةر أخةرى رو ّ ةح عةنةره
عمتوير :
عن أفك ارايته يف ال داي صغةنر أق ندريه يف

أ) املستوى املعجمي
الةةا رةة يف عةجة الغةة «عنتةةوق
س ةةك اراية عةةةىن ريةةرل يف الةةنة كنةةن أق نشةةه إه عةنررةةر الغةةةو
سرطةةر كترية ااا الورسة الةةا رنتةة .يرية شةةخة عةةرااا عرايةةغ عنتةةوق رسة ةةررة رسة رنتةة .إه شةةخة
عرااا كةك كترية كتةرق عثةك الشةررنرعه عرايرقنرعةهااا» (ارخةدا  :14 1377عةراة نرعةه)ا لنةن رنةر ي ةك الةنةواق
ع امره يرا الدبل الةجمة له بنه حيتمك ر ي عتةداة ب رتوح يوى صن طريا اراي ر يغة لغنةا

ب) املستوى النحوي
يتنوق الةنواق عن كغم ا دة كمر أشرنر إنّه عن الةنر ين ال مةل ا جم ذ ر ه النغم صغ شةنك اية
ةةر ر ة ه خةةرا صغ ة ذرةةن ال ةةررئ بق عةةن ابب ابي ة المةةنوق الث ةةر خرا ة صنةةدعر ي ة يت صغ ة شةةنك
عارا يمة  .أ ّق ابلة ابية الاةرا ةد اةا يةة رة ا أ ّق جمة ذ رة ه النغمة صنوانةره ة ا الةنة الشةةر فةةك
يه اب دا يف النة د ااه أ إ ر صنم عشاداه خرلةره عن احلرك يةرتيه اتموا المنوقا ك ق ريةرل
حيةد
الشرصر رريد إي انر ي ّق اب ةدا يف ذلةو احلةني رتةةه الر ة باال فرمثةره صغة اةدر احلر ةر
أ حتول يف عشاد ابير،ا
ي ظ يف ينة ر ا الةنواق أنّه ب تغ صن ّنط التممة يف ابشةرر الن يةنة ا

ج) املستوى الداليل
إذا روسانر صند الدبل ال ررري لغةنواق عإنّنر ين ظ أنّه صنواق ارع حيترج إه عةر يرعةأ الةمةومم صنةه عغةو
سغنةةر ريةةرل اصتة ار ريةةرل ةة .ريةةرل شةةنر ريةةرل صتةةرق اةةهه بروةةح ابلة الةنةواق يشةةنك أكة يرلنمة
لغمتغ ا ل لو كنةن ال ةول إ ّق رة ا الةنةواق عةن ةمن الةنةر ين الرا اة الةا حتتمةك أكثةر عةن ابلة ا لنةن يشةنك
صر ،عرلةنواق يشه ي نةته الملحة إه الةىن ال ررر ه النغم ا عنغم "نرعه" (ريرل ) يف الةنواق ردل صغ أ ّق
الشرصر يريةد أق ين ةك ريةرل أ خة اه لوخةرين ب ّق عةن عةةر "ريةرل " رةو إيوةرل خة أ اإلصة  ،صةن ةد عةر
المةةت ك شخوةره أ أشخراةره أ شةةرحي عةةن ااتمةةأ كمةةر سةةد ينةةوق عوةةموق الريةةرل
المةةت ك سةةد ينةةوق ْ
إه ْ
عو وصره شةك ذرن الشرصر (الريك) ل لو عاو يريد إي غ ر ه الريرل إه اآلخرين ىت ينوق لةديا صغة مبةر
حيةةد لةةه أ إنةّةه يريةةد أق يشةةرك اآلخةةر يف عةرنررةةه صةةن طريةةا اراي ة الةةنة كنةةن الواةةول إه عوةةموق ر ة ه
الريرل ا

 .2-2-2داللة العنوان يف النص الشعري (العنوان و النص)
ر ا الةنواق عن الةنر ين الا ختتيل عوموق النة يف كغم ا دة
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ريرل عن الشرصر إه الده لن يةغن ًراه صغ الده لنونه رف ه صمنريره د ،الن ر ،ال اغو ا
يارف الشرصر يف سم ك ه عن النة أ ر ااتمأ الرتاي ةا كنن ال ول إنّةه بيتمةرا ع ةط صغة الةده
التةر ق عأ الن ةر ،يةك يةغةن ًةراه اوة ه صغة كةك أنةوا ال غة ابيةت داا يف جمتمةةها لة لو عةأ ن ةرة كغةة
لغنة ي ظ أ ّق ر ا الشةر لةل ريرل لوالد الشرصر عحم .يك لنك أينرذ جمتمةه بنه نة عغ ذ يرلشةنر ی
صن اب ر التمراي يف ااتمأ ةا يو يف النة ال غ اتور يف ذلو ااتمأ:
ريتی صج .اي اين! نديدهای که چهيرق
يه رةغ کةنه ع ندندعرق يه کو گ ر؟
چراغ صغ نديد يه رر کجر کشتند
ااند درش رر فر يه نرعه اعرت؟
اعني ا خوق رعة رق عن خورق گرع
چنني يه يرا ار يرخ شاا عنگر! (شرعغو 1391ش)689 :ا
الرعةةوا الةةا يةةد ررر رشةةه إه الوةةموق ابيري ة لغةةنة يدراي ة
حيتةةو الةةنة الةديةةد عةةن اإلشةةررا
حتغةةةك رة ه اإلشةةررا كنةةن احلوةةول صغة ابب أكثةةر الةةا صةةن طري اةةر رتوةةح رايلة الةنةواق يةةرلنة يشةةنك
أك ا
عةن خة ل اراية رة ا الةةنة لةو ظ عةةةه يغمةغ عةةن النغمةر الرتاكمة الةا رتةةةرلا عةأ يةوةةار الة ة عةةن
ةا إ ّ ر رنتم إه ك ا د كو ر رتاا يف ف ر عةىن النغمر :
رشه ر ه النغمر إه عوموق النة "ريرل " الا رتحد صن ل الشةرصر يف يةجن "سوةر" يمة .
الة ةةررا يف الةةنة
نشةةرطرره المةريةةة ةةد الن ةةر ،احلةةرك ة كمةةر أيةةغانرا لنةةن کمةةر ي ةةد عةةن ابلة النغمةةر
الة ررا
الشرصر ب ي رز كثهاه مه يف المجن يك عةرنرره ر عةمر يد ر ولها عن ةا إ ّق رغو النغمر
رشه يف اباغ .إه اب ر الرتاي يف ااتمأ ال يةةش عةه الشرصر عدى الدنرذة ابحنلري الةا راشة
يةةني النةةر إذ صنمةةار يف شخوةةة الةةدها عغةةةل ال وةةوا رةةو الةةد الشةةرصر عحمةة .يةةك إ ّق الشةةرصر يشةةه يوةةورة
صرع إه الدنرذة ابحنلري الا غ يف اعنه ك الشارع الةدال ا
ّ
عن رة صرع يف المةرق الواا ا النة ردلّنر صغی أ ّق رة ا المةةرق يةد ر ول":الةدنرذة ابحنلةري" عةر
يندرج حتتامر عن الاراا الا رشه إه عومو مر:
يدراي حتغةك ر ه الة ررا كنن ال ول إ ّق عتغ ّ الريرل لةل ع ط الةد الشةرصر يةك إ ّق الشةرصر يريةد أق
يواةةك ريةةرل صغة شةةنك نةةة شةةةر إه كةةك أينةةرذ شةةة ه ة ا الم ة  .نةةة ر ة ا الشةةةر يةةدل صغة الةةدنرذة الةةا
كرن عوفواة يف جمتمأ الشرصر دن اك سد ا ّةور الشةرصر ذلةو يف شخوةة الةده الة كةرق عةن أصةواق الن ةر،
ال اغةو ا عمةن خة ل ذلةو أراا أق ي ةول إ ّق ااتمةةأ يشةةر يةرخلوهل الشةديد عةن الن ةةر ،احلةرك عة أ ةد قةرأ صغةةی
ابصرتامم أ اب تجرج صغ عر قر ىت ب يلذى أ يا د عنرنته كمر رةو احلةرل يرلنمة لوالةد الشةرصر الة
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يمتلأ أق يةرتمم صغ يجنه خوعره عن الن ر ،يك
ا الم  .يمرصد اينه
كرق عرر لره يرلن ر ،احلرك
إنّه يدبه عن أق غة اينه عن عةرنرره أراا عنه أق ينت .خلريره شةريره إه الن ر ،يةغن عةه صن رويتةه ندعةه ةىت
سةد لغر يل:
يتحرر عن المجن يت اإلعراج صنه رغو احلري الا يةت د الشرصر أ ّ ر ری
عرا رو ار عر عريه يواق دعوا
که رويهنرعه نويم يه کر ،امشن ير؟
ر رن را ا ه ر يل خويش کن
ا رايا ينشرمن عري .را يررر؟ (شرعغو 1391ش)690 :ا
ينةةرذه صغ ة ر ة ا كنةةن ال ةةول إ ّق ر ة ا الشةةةر رةةو مبثري ة ريةةرل صغ ة شةةنك خلةةرق إه ألةةةأ أع ةراا الشةةة.
ايتدأرر الشرصر مبخرط الده ال يةت رعياه بصواق الن ر ،احلرك دن اك ال كثغه الشنك اآليت:
عن خ ل ال راذة اه ال رشرة ا الشةر يت ةني صوةةرق الشةرصر ع وةده عةن خة ل رة ه ابيةةر لةةل الةده
يةرى الشةرصر أنّةه ظغة كثةهاه عةن س ةك الن ةر،

عحمة .يةك ة كمةر أشةرنر يةري ره ة كةك أينةرذ شةة ه ذلةو الشةة .الة
احلرك ك نه يريد لا انت ررا إه عر قر صن طريا ر ه الريرل ا
ة ا صةةن طريةةا ابل ة الةةنة كنةةن أق ينةةوق الةن ةواق كمةةر يغ ة " :ريةةرل إه شةةة " أ "ريةةرل ص ةن أ ةةر
جمتمة "ا
نغخة عوموق ريرل الشرصر يف صدة ن ري رةت النمةج الةر ،ال ك ّةوق ينةة الةنة
عن رنر كنن أق ّ
ر كمر يغ :
 عةرنرة الشرصر عن المجن ال يتمثك يف يجن الر يل اتمدا اصرتامم الشرصر صغ انتمرذ الده يف المغو الةمنر لغن ر ،احلرك ا اصرتامم الشرصر صغ اب ر الرتاي يف جمتمةها يق الشرصر لر حيد يف جمتمةه عن ظغ ا لارا ااتةرب بينرذ شة هايتت ةةأ كغم ة الةنةواق يف الةةنة ن ةةظ أ ّ ةةر ر ة كر عةةةه ر ة ا يةةدل صغة أ ّق الةن ةواق ب رريلةةه ص س ة ع رشةةرة
يةةرلنة ةةىت إق كةةرق يرإلعنةةرق عا ة ر ة ه الة س ة عةةن خ ة ل عوةةمونه ب ّق ر ة ا الشةةةر رةةو مبثري ة ريةةرل عةةن
الشرصر إه الده ةنمر كرق ويره يف يجن "سور" ر ا عر يليده عوموق النةا

النتيجة
يت ةةني عةةن اراي ة رة ين النوةةني أق كغم ة ريةةرل يف كغةامةةر حتمةةك ابلتةةني عتشةةراهتني ةةةا إ ّق رة ه الدبل ة ر ة
ابيةت داا
يشنك صر ،ردل صغ إيورل ريرل حتمك عومونره عر يف الةرل .ر ه الورعني رةنل ال غ
اب ر الرتاي يف جمتمأ الشرصرين سد رنوق شر ره لةرنرة الشرصر نامه عشركغه ظر عه الةا كةر اهةرا عاةو
يريةةد أق يواةةك لوخ ةرين ريةةرل ةةول عةةر قةةر يف جمتمةةةه لةشةةرركوه مهوعةةه دبعةةه خرا ة إذا كةةرق اآلخةةر رةةو
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ابرك أ ابسررق كمر ب نةر يف سوةةدة "ريةرل عةن الناة " لةدر يش ةةا رطة .عةاةر أيةرره خراة الدرةه
الا رةت عن أسرق النةر إلةةها كة لو شةرعغو يف سوةةدره "نرعةه" ةةا ياتتحاةر مبخرط ة الةده عةرر تةه يمة .
رة ا عةةر
ريةةرهت
انتمرئةةه لغن ةةر ،المةةرئد ذلةةو الن ةةر ،الة يةةرى الشةةرصر أنةّةه ظغ ة النةةر اةةرار ةةوسا
يشه إلةه ككٌّ عن النوني الشةرينيا
كمر ي ظ يف أيغوق التة ه يف ك النوني الشةريني أ ّق لة ار يش أكثر صرطاة عنار صند شرعغو ةا
نرى أ ّق الوور صنةد شةرعغو فرعة خشةن أعةر ار يةش ع ةد تة يشةنك أكة إه أيةغوق ابيةتةلرهل يف روةويره

يغا ن ره إه عدى عةر يةرنةةه الاغمةلةنةوق يف الناة ا
لةرنرة الارا الاغملة يف النا لةمتثه صرطا التغ
يرلت عةةك يف عةةر ررعةةي إلةةةه عارارةةر اب ،ابق يف النوةةني يةةنجد أ ّق كةةك عاةةراة أل ة ي ةةر صغة ابلة الةةنة
عةةرب ،ر ة رعةةي احلةة .احلنةةرق ابق رعةةي ال ةةوة الا رظ ة ال مةةوة كمةةر يف نةةة شةةرعغو عةةن ظ أ ّق ابل ة
النغمتةةني أ ،أق يةةةلرة كةةك عةةن رةةررني الشخوةةةتني صغة النوةةني سةةد انةنمة صغة طري ة رة ةةه الشةةرصرينا
عنة ار يش عشحوق يرلةرطا احلنني الشنوى عن اب ر الا يةةشةار يةةشةار كةك عغمةلة يف الناة ا
يةنمةةر ي ةةظ يف نةةة شةةرعغو كثةةرة الةتةةرق اليفةةر الشةةنوى أيو ةره عةةن المةةجن الت ة عر عةةن أ ةةر ااتمةةأ
الرتاية الت اع ة ا لة ا نةةرى أ ّق ار يةةش كةةرق أكثةةر رة هاه يف الخرطةة .أش ة ّد إ ةةررة لغةواط ة لةةره سوةةةته سوةةة
شة ه احملتكا
ينرذه صغ ر ا كنن ال ول يشنك صر ،أ ّق الدبل الا حتمغار كغم "ريرل " يف الةنوانني رةو انت ةرل روةور صةن
خراةره يرلشةرصر أ يةةتةه الةا يةةةش عةاةر
أ عةني أ رل عةةن إه اآلخةرين سةد ينةوق عوةموق الريةرل
ّ
انةنريره ب رصه أ ر جمتمةها مبةىن أ ّق ك الةنوانني محك يف طةرره نوصره عةن الرعةوا اإلشةررا الةا عمةررر
النورق الشةريرقا
ّ
يدراية ابلة الةنةوانني ي ةةظ أ ّق صنةواق ار يةةش سةةد أشةةرر إه عوةةموق الةةنة يشةةنك ع رشةةر يةنمةةر صنةواق
النة الشةر لشرعغو يةت عن الةنر ين ال ام الرا اة الةا ب رتوةح ابلتاةر يةوى صةن طريةا اراية عت عغة
عت نة يف أصمرق النةا كمر أ ّق صنواق شةر ار يش يةت أكثر دا عن الةنواق الشةر لنة شرعغوا

املصادر و املآخذ
1ا اين عن ور مد ين عنر1300( ،ق) لسان العرب اارالنت .الةغمة يه ا
2ا يةةدری صثمةةرق (شةةترذ « )،2003وظيفــة العنــوان فــی الشــعر ااــديث :ل ـراء ا ويليــة فــی ــاذج منتخبــة» ،ااغ ة
الةرية لغةغو ،اإلنمرنة الةدا  81الةر 21 ،ال وي

3ا ين ال حر ص د ااةد (الم

اة 11-29ا

« )، 2009/10/10جمازفات البيزنطي :بقعة ضوء على ما هو مهمـ و مهمـش

من التاريخ املغريب القدمي و ااديث» ،فريدة الةرق ابي وص ا 24ا
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داللة العنوان فی "رسالة من املنفی" ...

4ا پور نرعداريرق ر ی (1381ش) خانهام ابری است :شعر نيما از سنت اا جتدد ،چرپ ا  ،هتراق :ير شا
مةةدصغ

5ا التاةةرنو

( )،1996موســوعة اشــاط اصــطالحات الفنــون و العلــوم ،اقــدمي و اش ـراط :رفي ـ العجــم،

اتيذ اب ل الل ة اب ه عنت ل نرق نرشر ق يه ا
6ا
لغت لة

مني خرلد مني ( )،2007فـی نظريـة العنـوان :مغـامرأ ا ويليـة يف شـلون العتبـة النصـية ،اعشةا اار الت ةوين
النشرا

الرتأل

7ا محةةدا ی ألةةةك (عةةرر  " )،1997الســيميوطيقا و العنونــة" ،عــار الفكــر ،ا ــد  ،25الةةةدا  3النوي ة

ينةةرير/

اة 79-111ا

8ا ارايدی مد رشدی ص د ات رر ( )،2010النص املوازی فی أعمـا عبـد الـرمحن منيـف األدبيـة :دراسـة نقديـة
حتليلية ،فرعة النجريل الوطنة کغة الدراير الةغةر نريغل (عغملني)ا

9ا ار يش موا ( )،2000الديوان 2، ،ي 2يةداا ااراحلري لغل رص

النشرا

10ا ارخدا صغ اك (1377ش) لغتنامه ،ج 9چرپ ا  ،نرشر :عويمه انتشررا

چرپ اانشگره هتراقا

11ا ر ة ص ةدال رار (" ،)،2008العنوان يف النص اإلبداعي :أمهيته و أنواعه" ،جمغة كغةة اآلااق الةغةو ،اإلنمةرنة
الةدااق الثر

الثرلا فرعة الغو مد خةور (ينره) فرنا ة فواق اة.323-343

12ا شرعغو أمحد (1391ش) جمموعه آثار ،دفرت يکم :شعرها ،چاپ دهم ،هتراق عويمه انتشررا نگرها
13ا الشةأ عرج محةد ( )،2013العنوان يف الشعر العرالي :دراسة سيميائية ،اار عنت ال ورئر ل نرقا
14ا او
15ا جمةةةدی

ألرل (« )،2009شرح رسالة من املنفى»ا www.sef.ps/forum

مةةن

عرشةةته فرقنثةةرری (شةةترذ 1390ش کةةرنوق اب ل « )،2011اخلصــائص الفنيــة مل ــام شــعر

حممود درويش» ،جمغ إ رذا ن دي المن  1الةدا  4اة53-78ا

16ا الوي

خغةك ( )،2000لراءات يف الشعر العريب ااديث و املعاصر ،احترا النترق الةرق اعشاا

17ا جمموص عن الللاني ( )،2006املنجد يف اللغة العربية املعاصر  ،الل ة اب ه اار الشرق يه ا
18ا http://www.sef.ps/forum/multka/152259

19ا الن رش رفرذ ( )،2011حممود درويش :شاعر األرض احملتلة ،ي 1أطغل لغنشر اإلنترج اإلص عی ال رررةا
20ا رة ة ة ةة .عرف ة ة ةةدصةرل صغة ة ة ة

غو ة ة ةوا

(« )،2013الس ـ ـ ــيميائية اللغوي ـ ـ ــة :ش ـ ـ ــعر أمح ـ ـ ــد مط ـ ـ ــر وذ ـ ـ ــا»،

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=43788
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بررسی تطبیقی داللت عنوان در دو قصیده
"رساله من المنفى" از محمود درويش و"نامه" از احمد شاملو
فاطمه بخیت ،*1سعید بزرگ بیگدلی ،2ناصر نیكوبخت ،3کبری روشنفكر

4

 .1دانشآموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .3استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .4دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس.
F_Bokhait@yahoo.com

چكیده
نشانهشناسی ،رویکرد نقدی نوینی است که با خوانش و نقد متوون ادبوی برخوی عناصور آن را
مانند عنوان ،با شیوههای جدید ارزیابی میکند .عنوان ،اشاره نخستینی است که خواننده ،کلیود
معنا را فشردهوار در یک یا چند واژه مییابد و امکان ورود به اعماق متن را ،بهمنظور گشوودن
رمزگانهای آن ،پیدا میکند؛ بهطوریکه از طریق متن به مفهوم عنوان پی میبرد .براین اساس،
این مقاله ،نشانهشناختی دو عنوان شعری «رساله من المنفى» اثر محمود درویوش و «ناموه» اثور
احمد شاملو ،و همچنین تطبیق واژۀ «نامه» در عنوان این دو تحلیل و بررسی میکنود؛ رویکورد
این جستار ،توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی اسوت .نتوایج بیوانگر
آن است که واژه «نامه» پیامی را به خواننده منتقل میکند که حواکی از بیوان اوضوا اجتمواعی
است که این دو شاعر در آن زندگی میکنند .محمود درویش شرایط میلیونها انسوان را نشوان
میدهد که در اثر زیادهخواهی عدهای از سرزمین خود آواره گشتهاند و قربانی سوت ،،تاواوز و
وحشیگری آنان شدهاند و برای رسیدن به حقوق ازدسترفته خود و زندگی عادالنوه مبوارزه
میکنند و شاملو نیز ستمی بور مردموان سورزمینش را روایوت مویکنود کوه آنوان را از حقووق
انسانیشان محروم و رام حاکمیتی جبار کردهاست.
کلیدواژهها :نشانهشناسی؛ عنوان؛ محمود درویش؛ احمد شاملو.
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