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و  يخوانش اکتشاف ةيبر اساس نظر ينزار قبان سيبلق قصيدة يشناسنشانه

 فاترير کليما ةکنشانپس

 واحد گرمسار ي، دانشگاه آزاد اسالميات عربيرشته زبان و ادب يدکتر يداشنجو ،ن مقدميهه گليوج

 واحد گرمسار يدانشگاه آزاد اسالم ،يار گروه عربياستاد ،1يآباد يحاج يقاسمال يل

 واحد گرمسار يدانشگاه آزاد اسالم ،يار گروه عربياستاد ،يون فالحيکتا

 
 029/05/1398رش: يخ پذيتار 23/11/1397افت: يخ دريتار

 
 دهيچک
، ييکايتبار آمريفاتر، منتقد فرانسوير کليما. ستم استيدوم قرن ب ةمين يليتحلات ياز نظر يسشناشانهن

وان شعر را تيم که بر اساس آن کردشنهاد يخوانش شعر پ يرا برا هينظرن يا، شعر يشناسبا کتاب نشانه

را مورد شعر  يمحور يان، معاولخوانش  قرار داد. يکنشانه مورد بررسو پس يبا دو خوانش اکتشاف

پس از بررسي عناصرغيردستوري، ، يزبان يهاتوجه به داللت با، دومدر خوانش اما  دهديقرار م يبررس

خواننده به  پس از آن،، شدههاي توصيفي تبيين منظومه قالب انباشت و در ،ارتباط دروني عناصر متن

شعر مي ساختاري ةشبکآورد و درنهايت اين مباحث به دريافت و کشف روي مي هادريافت هيپوگرام

 يبه خوانش بخش فاترير ةيه بر نظريبا تک ،است يليتحل-يفيبر روش توص يمبتن، که ن جستاريا انجامد.

ن يانگر ايده بين قصيا يخوانش اکتشاف .پردازديم يشاعر معاصر سور ياز نزار قبان« » ةدياز قص

اما  .پردازدب محبوب يثابه ر، عاشقانه يبا کالم دارديسعس، يشدن بلقاست که شاعر با اشاره به کشته

 اول است. در انباشت يفيتوص ةو منظوم دو انباشت يس دارايبلقهد، شعر ديکنشانه نشان مخوانش پس

 ةمنظوم و يآن وطن است و در انباشت دوم مقصود امت عرب يفيتوص ةمقصود همان محبوب و منظوم

 ةشبکت يدر نها کنديمز اشاره يش نيخو ة، به جامعيبا نمادسازاست که شاعر  يت عربيآن هو يفيتوص

 قمنطب سيبلق ةديبر قص فاترير کرديرو دهدينشان م قيتحق يهاافتهيد. يآيبه کمک خواننده م يساختار

، يوطن، آزاد ،يملتياز جمله عشق، زن، هو يترقيعم يهاداللتن الگو، يا ةليوس توان بهيمبوده و 

 . کردده برداشت يقص نيرا از ا يماندگو عقب دمبارزه با استبدا

 .کنشانه، خوانش پسيفاتر، خوانش اکتشافيکل ري، ماينزار قبان ها:واژه ديکل
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 مقدمه

 ةدو تعريف زير را آغازگر مقال توانيشناسي، مشده در مورد نشانهميان تعاريف ارائه از

 70دهه  در يفرانسو يسنده و شاعر ساختارگرايشناس، نوزبان 1حاضر قرار داد. پيرگيرو

 ،هااي نظير زبانهاي نشانهبه مطالعة نظام»داند که علمي ميرا  شناسينشانه ،يالديم

شناس زبان، يسجودفرزان  .(13: 1380)گيرو، «پردازدهاي عالمتي و غيره ميها، نظامرمزگان

 تهران يياز دانشگاه عالمه طباطبا يشناسزبان يل دکترايفارغ التحص و يرانيشناس او نشانه

 يهانشانه يعلم بررس يشناسنشانه» :ديگويم «يشناسبر نشانه يدرآمد» کتابدر  زين

 نيتراز مهم (.48: 1393 ،ي)سجود« است يانشانه يهانظام يبلکه دانش بررس ست،يمنفرد ن

حليل ت يهانهيساختار متن است که زم ةمطالعات ادبي، مطالع ةدر عرص يشناسآثار نشانه

 . کنديرا فراهم م تريمندتر و موشکافانهنظام

 ةنيدر زم ادبيات داستاني و شعر وارد شده است ةشناختي در هر دو عرصنشانهل يتحل

اش ترين دغدغهاست که اصلي ياز جمله کسان 2شعر، مايکل ريفاتر يشناختنشانهل يتحل

تر شعر بود. آوردن چارچوب نظري منسجم و مؤثر براي خوانش هر چه دقيقفراهم

سيار ارائه شده است که نقش ب «شناسي شعرنشانه»ريفاتر، در کتاب رويکرد  اييمصداق نه

 جادير اعناص يابتدا به بررس فاتريمؤثري در خوانش اشعار عمدتاً اروپايي داشته است. ر

عناصر  افتيدر يهاي خواننده براتيو ظرف يتوانش ادب انيمتن و سپس به ب يکنندة ادب

فعال و  يمتن، نقش افتي، خواننده در واکاوي و دراونگاه  در. پردازديمورد نظر م

اشعار  رياي تفسبر ياو به عنوان روش افتيهکه ر دانينمايم نيدارد و چن رگذاريتأث

مناسب اريبس کنند،يحرکت م يمعناشناس اي يمعمول دستور انيدشواري که خالف جر

 تحقيق و تحليل شعرها تجربة که حاصل سال کتابريفاتر، هدف اين  ةبه گفت .تر است

 1978اتر،)ريف« باشديمساده از ساختار معناي شعر اً ارائة توصيفي منسجم و نسبت» است

بلکه  دهد،يدر خوانش يک شعر نه تنها تالش خالقانة خواننده را دخالت م يو .(1:

به طه ريفاتر . در اين رابدهديمدّنظر قرار منيز هاي ادبي و زباني او را تجربيات و آگاهي

مايلم اين کار را با : »کنديشناسي شعر عنوان مگيري کتاب نشانهصراحت در بخش نتيجه

ينامتن ويل و بأهاي ميان متن، تاوست که ارتباط زيرا تنها ؛کردن به خواننده پايان دهمتوجه
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او شکل  ذهنشناختي از يک نشانه به نشانة ديگر در ل نشانهآورد و انتقارا پديد مي

  .(164 همان:) «گيردمي

پرسش زير  بهتا  کنديتالش م پردازد،يم «سيبلق» حاضر که به بررسي شعر ةمقال

 پاسخ دهد:  

چگونه کنشانه، و پس ياساس خوانش اکتشاف، بريس نزار قبانيبلق ةديقص يناسشنشانه

 کند؟يم يارياز شعر  يترقيدتر و عميم جديدن به مفاهيرس يمخاطب را برا

 قيدق استخراج رسيدن به اين موضوع است که مقاله نياهدف نويسندگان در 

 ةو شبک ر معموليمعمول و غ يهاپوگراميه ،يفيتوص يهامنظومه ها،ها، انباشتنمعنابُ

س و درک يبلق ةديقص يشعر يهال داللتيتحلدر  هانشانه يمندبا نظام ،يساختار

  کند. يم يانيتر آن کمک شاقيعم
 

 قيتحق ةنيشيپ

اشعار  ونراميپ يو بحث و بررس يشناختنشانه ةآمده در دو حوزعملبه قاتياساس تحق بر

صورت مجزا در حاصل شد که در هر دو حوزه به  جهينت نيا ،ينزار قبان يو آثار ادب

 ياديز فاتيو تأل قاتيصورت گرفته و تحق ياديمطالعات ز يو عرب يفارس يهازبان

در  رفاتير کليما يشعر ةيکاربست نظر ژهيوبه ،يشناسنهنشا ةنيوجود دارد، اما در زم

بر  لهنويسندگان مقا رو،نيصورت نگرفته است؛ ازا يقيتاکنون تحق ،ياشعار نزار قبان

  .دينما يبررس هينظر نيرا بر اساس ا يشاعر سور نيتا آثار ارزشمند ا ندشدآن

ا، که به چند نمونه از آنهقرار گرفته ه مورد مطالع ياريبس منابع مرتبط، يهانهيزم در

 .شودي، اشاره ماندداشتهمقاله  نيدر روند نگارش ا يکه نقش مؤثر

 ياز منابع فارس يکي ،يفرزان سجود ش( از1382)« يکاربرد يشناسنشانه» کتاب

، هاواژه حيکتاب به توض نيدر ا سندهينو .است يشناسنشانه ة موضوعموجود دربار

ت تحرا داخته و نظر خود پر نهيزم نيموجود در ا ينظر يو مبان ياصطالحات تخصص

 آورده است.  زين «ياهيال يشناسنشانه»عنوان 
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است  يناقد فرانسو 3، نوشته روالن بارت( م2014« )» کتاب

 ةنيدر زم شتريب. اين کتاب، ترجمه شده است يبه عرب يعلالرحمن ابوبه کوشش عبد هک

 . باشديمها آن ياصطالحات و مبان ياروپا و بررس اتيدر ادب ديجد ينقد ادب يهاهينظر

شده توسط هو ترجم انتروفرن قيفر تة، نوش(م2000« )»

و بوده  گفتمان ليو تحل يشناسدر مورد نشانه. اين کتاب است يبه زبان عرب ريجر بهيحب

 دارد.  ديکأها تبه آن يابيو راه دست ييمعنا يهاداللت ةبر نقش معنا در متن و نحو

 يبن عرعار و بازنگر يليل ة، ترجم1ژوزف کورتس ةنوشت م(،2012« )»

و  يشناسهنشان ينظر يمبان ةنيدر زم کهاست  يبه زبان عرب يمنبع زين دهيزعبد القادر بو

 .  بحث کرده است اتيو ادب يشناسعلم در زبان نيا جاديهدف از ا

معلم  تيدر دانشگاه ترب نامهانيپا ني؛ ا«آثار صالح عبدالصبور يشناختنشانه ليتحل»

دفاع  1391در سال  ،يديحسن مجدکتر  ييراهنمابه و  يفوالد هيسبزوار توسط انس

 است.شده

ر فروغ در اشعا فاترير کليما يشعر ةيکاربست نظر»تحت عنوان  يانامهپايان نيهمچن

حمدرضا م ة دکتربرکت و مشاوربهزاد دکتر  ييبه راهنما يافتخار بهي، توسط ط«زادفرخ

مقاله  نيمنابع در نگارش ا رياز سا شيدفاع شد که ب النيدر دانشگاه گ 1389سال  يريشع

 مورد استفاده قرار گرفت. 

» ةنامانيپا ،يدر بخش مطالعات مربوط به اشعار نزار قبان

تر دک ةو مشاور يجالل مرامدکتر  ييراهنما، به قلم جواد محمدزاده ،

که در سال باشد يموجود در اين بخش م يهانامهاز جمله پايان يرحاجيم درضايحم

  به رشتة تحرير در آمده است. ييدر دانشگاه عالمه طباطباش 1390

 ةنوشت ش(1395« )ينزار قبان سيبلق ةديقص يو معناشناس ييآوا ليتحل» چون يتمقاال

 اتيزبان و ادب يرانيانجمن ا ةمجل 40 ةدر شمارشده منتشر ،يقره قشالق يجمال طالبدکتر 

 کليما يشناسنشانه کرديبا رو جيوشي مايها نآدم يشعر آ يشناختنشانه ليتحل»، يعرب

، 4، شماره 10، دوره فرهنگستان ةنام ةدر مجلمنتشرشده  ،ندهيپا نيبه قلم حس ،«فاترير
                                                      

1- Joseph Cortés 
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 شعر ققنوس ليدر تحل فاترير کليما يشناسنشانه ةيکاربرد نظر» ةمقالو ش 1387زمستان 

هاي در زبان يشناختهاي زباندرمجله پژوهشلو، منتشر شده يرضا نبيبه قلم عل« ماين

مورد جستار  نيدر طول نگارش ا ،1390و زمستان  زيي، پا2، شمارة 1دورة  ،يخارج

 استفاده قرار گرفتند.

 

 شعر يشناسو نشانه فاترير

شناس زبان 4اند. دوسوسورتنگاتنگ باهم داشته يونديپ ،ييو ساختارگرا يشناسنشانه

اد و اختصاص د يشناسچند بند را به نشانه شيگفتارهااز درس يادر مجموعه يسيسوئ

 نيهاست و به هماز نشانه ينظام ،زياز هر چ شيدر آن به صراحت اشاره کرد که زبان ب

  5اکوبسنيها متوسل شد. رومن د به دانش نشانهيبا ،مطلوب آن حيتوض يبرا ليدل

ا توجه هفهم شعر به عملکرد نشانه ياست که برا ياز جمله کسان زين يروس يگراصورت

است  ييشناسان ساختارگرااز جمله زبان -تبار يفرانسو ييکايآمر - فاترير کليکرد. ما

 ياز خود بر جارا  ياديز رها و آثاهيشعر نظر يشناسو نشانه يشناسزبان يهاکه در حوزه

گرفتن شعر و قرار بودنيبه دوسطح يبود. و اکوبسني يثر از آراأگذاشته است که مت

يجدا م يو شعر يرا از زبان ادب يدوم اعتقاد دارد. او کاربرد زبان معمول ةيدر ال يمعن

 منتقدو خوانش  (154: 1978 فاتر،ير) «شعر وحدت درون است يژگيو» فاتري. از نظر رکند

ا شعر ر يو مجاز يدرون يوحدت درون است که درک معنا افتيبر در يخواننده مبتن اي

شعر را رها  يسطح يکه معنا شودينائل م افتيدر نيبه ا ي. خواننده زمانشوديسبب م

شعر قرار دارد، بپردازد.  يدرون يهيشاعر، که در ال يمقصود اصل يجوکرده و به جست

انه مورد کنشو خـوانش پس يشعر را در دو سطح خوانش اکتشاف نشخوا فاترير نيبنابرا

کنشانه و خـوانش پس شـوديمعنا منجر م افتيبه در يخوانش اکتشاف .دهديتوجه قرار م

در محور  يعني نيياز باال به پا يآورد. خوانش اکتشاف يهاي پنهان روي مبـه کشف داللت

 يداشته و در محور افق انهيمزگشار يکرديکنشانه رواسـت و خـوانش پس يعمود

 يليآن را تأو فاتريقرائت شعر، که ر ةپس کنشان ةمرحل ايدوم  ة. در مرحلشوديم يابيارز
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خوانده بود، شـروع به  ياکتشاف ةآنچه در مرحل ادآوردنيخواند، خواننده ضمن به يمنيز 

  .(100:  1374اکوبسن،ي) کنـدياز متن مـ ييرمزگشا

 

 هيم نظرياصطالحات و مفاه

 «» ةدياز قص يبخش يپژوهش حاضر درصدد بررس ،مذکور ةينظر اتيتوجه به کل با

 انباشت، ،يورردستيکنشانه )عناصر غو پس ياکتشاف خوانش با کاربست دو ينزار قباناثر 

 نجاي( است. در ايساختار ةو شبک يو واژگان يمفهوم يهايتداع ،يفيتوص يهامنظومه

ن، انباشت و همچون معنابُ ندهاياز اصطالحات و فرا يدر مورد برخ دينمايالزم م

 داده شود: يحاتيتوض يفيتوص يهامنظومه

آمده يدمعنايي پد ةن يا واحد کميناز يک يا چند معنابُ کالمريفاتر هر  دگاهي: از دنمعنابُ

انباشـت جـاي  ـاي يفيتوصـ ةدر رأس منظوم تواندين ممعنابُ .(115: 1389 ،يافتخار) است

خود داشته باشد. در  يبرا ييهارشاخهيز گر،يهاي داطارتب ـايو بنـا بـر تناسـب  ـرديگ

 نيندشعر چ کياست و ممکن است در  گريکديبر روابط مترادف واژگان با  ديکأت نجايا

 وجود داشته باشد. نيز  ييانباشت معنا

گـرد هـم ن معنـابُ تيبا محور ،يدر پـ يکه پ انديکلمات ة: انباشت، مجموعانباشت

 شده،کلماتي مواجه  ةکه خواننده با مجموع افتدي. فرايند انباشت وقتي اتفاق منـديآيمـ

تباط ارهم  اب شود،يگفته من مشترک که از طريق عنصر معنايي واحدي که به آن معنابُ

 .کننديپيدا م

 کير محو رامونيهاست که پاز واژه ياشبکه ،يفيتوصـ ةمنظومـ :يفيتوصة منظوم

اتر، )ريف اي استهسته ةواژ اي اي با هم در ارتباطند. مبنـاي ارتبـاط، معنـابنهسته ةواژ

و  شوديم ـانيرابطه، مجازي است و از کـل بـه جـزء ب ،يفيتوص ةدر منظوم .(39: 1978

باشـد و  ييانباشت معنا نيممکن است شامل چندکه  شوديمرتبط م شبا اقمار ياهسته

کلمات،  انيم ةکند. در انباشت، رابط افتيرا در ييهابخش ،يياز چند انباشت معنا

نظومه م ةرابط يفيتوص ةحال آنکه در منظوم ؛بر ترادف است ياظهارات و تصورات مبتن

   .(7: 1390 لو،ي)نب بر مجاز است يو هسته مبتن
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بـه  دـيمفسـر با ايشعر، خواننده  يفيهاي توصها و منظومهانباشت افتياز در پس

 . ابديساختاري شعر دست  ةشبک تيو در نها يو مفهوم يواژگان يکشـف تداع

 

 يقبان نزار

اشعار  ياست. بررس ستميدوم قرن ب ةمين يشاعران عرب نيتراز برجسته يکي يقبان نزار

سو مورد توجه است که اوالً خود نزار صاحب از آن فاترير کليما ةينظراز منظر  يو

سائل م ،ييسراتغزل و عاشقانه رينظ ييهاوجود مؤلفه اًياست؛ ثان يسبک و دانش شعر

و  ديلدر تو ييشاعر که نقش بسزا نيدر شعر ا يردازاسطوره و نمادپ ،يو اجتماع ياسيس

باز  يو يشعر يهاو درک داللت يدست پژوهشگر را در خوانش ادب ،درک معنا دارد

 .گذارديم

 ييناغ نياز جمله مضام يمتعدد نيمضام يکه حاو يقبان نزار سيمشهور بلق ةديقص

 يتيکفايو ب يطلبمعشوق، مقابله با جنگ يارج نهادن به مقام زن، رثا )عشق، ياسيو س

ة و گزند يانتقاد يبا لحن ،ها( استعرب نيحکام عرب، عدم وجود وحدت و انسجام ب

 يشناساز نشانه يريگبرجسته دارد. اکنون با بهره رشاع نيا وانيدر د ياژهيو گاهيجاخود، 

استخراج  کنشانه وپرداخته و با تمرکز بر خوانش پس ن قصيدهيا يبه واکاو فاتر،يشعر ر

يقرار م ليآن مورد تحل يشعر يهاداللت ،يفيتوص يدو انباشت و دو منظومه ليو تحل

آن اجتناب و به ذکر  ةهم ذکراز  ده،يبودن قصپرحجم لي. الزم به ذکر است به دلرديگ

و  يمعن ثياز ح سيبلق ةديقص يوستگيپبه هم ليبه دل کنيل .شودياز آن بسنده م ياپاره

گيرد. الزم به ذکر است که يقرار م ييمعنا ليتحلمورد و  يرا بررس دهيمحتوا، کل قص

 دهيمقاله مستلزم خوانش کل قص نيااز  حيصح يريگجهيو نت ييمعنا يهادرک داللت

 مخاطب است:توسط 



   نقد ادب معاصر عربي  130



 131 ...کنشانهو پس يخوانش اکتشاف هيبر اساس نظر ينزار قبان سيبلق يدهيقص يشناسنشانه

 

درخصوص تمايز ميان معنا و داللت معتقد است که توجه به درک معنا، شعر  فاترير

به معنا و خوانش  دنيرا راه رس يرو خوانش اکتشافنياز ا دارد؛يخبر نگه م انيرا در حد ب

هايي است که . داللت در نظر ريفاتر، ويژگيدانديداللت م افتيدر نيکنشانه را مبپس

 يراستا د. درازد و دريافت معناي مستقيم را به تأخير مي اندشومي عنامانع ارائة مستقيم م

 يررسوجود دارد که ب يفيتوص يهاچون انباشت و منظومه ييندهايکنشانه فراخوانش پس

 يفيتوص يهاها و منظومهانباشت افتي. پس از درسازديم ريپذرا امکان يشعر يهاداللت

 ،. به عنوان مثالابديذهن شاعر دست يفرامتن ريبه تصاو ديموجود در متن، خواننده با

 يمعنا يتداعا آن برخورد شود، درخت بلند است که اگر ب کي عتيسرو در جهان طب

و تنه و  شهيمخاطب به همراه دارد که ر يخاص را برا يژگيبا و اهيگ ايدرخت  ينوع

ممکن  ،شاعر احساسذهن و  يانتزاع نديآواژه از فر نياما پس از عبور ا ؛برگ و ... است

 هايو مقاومت در برابر سخت يمراد از سرو، راست قامتاين موضوع آشکار شود که است 

و وجه  يخوانش اکتشاف ،وجه اول فاتر،ير کرديصورت بر اساس رو نيکه در ااست 

 کنشانه نام دارد.خوانش پس، دوم

 

 6ياکتشاف خوانش

حتوا و م هيماآنها با توجه به درون يسطح يبررسشامل فوق،  اتياب ياکتشاف خوانش

راق سفارت ع يگذاربمب يکه ط شيهمسر خو يبه رثا دهيقص نيدر ا ياست. نزار قبان

 اريبس يبا لحن دهيقص نيپرداخته است. شاعر در ا شد،کشتهم 1982در سال  روتيدر ب

دن شکرده و به کشتهتيعرب شکا ةجامع ياسيس عاز حکام و اوضا يتند، تلخ و انتقاد

و  با استفاده از واژگان ياشاره دارد. و ،صورت گرفته ياسيس يهازهيکه با انگ سيبلق

آکنده از حس  يلحن باشعر  ني. اکنديم ديکأت سيبلق يگناهيو ب يمختلف به پاک ريتعاب

يم سيشدن بلقعرب را عامل کشته يهاملت ةشده و هم نيرنگ شنو سرز ييجوانتقام

اعر آن که ش يادب يهاتيقابل و هاتيبر ظرف هيدر خوانش اول با تک «سيبلق». شعر داند
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را به ذهن خواننده متبادر  هيفرض نيا توانديم غ خود آراسته است،يو بل يرا با کالم ادب

دادن سوز و گداز شاعر در سوگ همسرش و ابراز نشان يبرا يآن تالش يکه محتوا سازد

و تعصبات  هايتوزنهيک ،ياسيو س يفساد اخالق عمملو از انوا يااز جامعه يانزجار و

 نياست. در ا گانگانيبه ب يعدم انسجام و وحدت حکام عرب و سرسپردگ ،ياسيس

 يدر جهان واقع ييهامدلول يهمگ ،مندرج در شعر يّهاشده که دالفرض نيخوانش، چن

 ياز و يتصفکيو ن يهمسر محبوب شاعر است که به پاک سيبلق گر،يد انيدارند. به ب

در کنار شاعر حضور  يشخص يو زندگ ياجتماع ياسيس يهاعرصه ةشده و در هم ادي

ول مرگ همسرش ئعرب را مس ةنزار نه تنها حکام و جامع ييرو گونيداشته است از ا

به  يچرا که در آن زمان و ؛داندينم ريتقصيحادثه ب نيدر ا زيبلکه خود را ن ،دانديم

مدام در حال سفر به داشت و  تيدولت فعال ةدر بدن ياسياز رجال س يکيعنوان 

ارها و ب خود داشت ةرا در کارنام يگوناگون ياسيس يهاتيمختلف بود و فعال يکشورها

از مخالفان و دشمنان خود  يمتعدد شمار يهاهحملتهديد و مورد اش خود و خانواده

 يو تألمات روح دانديم ميخود را در مرگ همسرش سه ،ليدل نيبه همبودند. گرفتهقرار 

ده، يدر قص يکه در عبارات باشديو سوز و گدازش م يعمق ناراحت نيمب دهيقص نيدر ا يو

يآزاد ياهشهيعمق تفکر و اندبه  توجه اب کنيل ن موضوع اشاره کرده است.يصراحتاً به ا

 هاو حل بحران يجوامع عرب طياصالح و بهبود شرا يشاعر برا ةانيگراو آرمان خواهانه

. رسديکننده به نظر نمخوانش قانع نيا ،يو بازگشت به اقتدار و عظمت تمدن عرب

به عنوان  رفاًکه شعر ص شدهوجود دارند که مانع از آن  يشعر عناصر نيدر ا نيهمچن

ه تمرکز است ک يحاصل خوانش اکتشاف ه،يفرض نيگردد. ا يتلقّ يواقع داديرو ييبازنما

کنشانه خوانش پس يعنيدر خوانش دوم  فاترير ةينظر تيجستار بر آن بنا نشده و اهم نيا

 قيو مورد تعمشده آزموده ةکنشانخوانش پس رويکرد مذکور دررو در ادامه  نياست. از ا

 . رديگيقرار م حيو تصح
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 :7کنشانهپس خوانش

 يهاتو دالل کنشانه با توجه به تأکيد ريفاتر به واژگانهمان خوانش پس ايدوم  خوانش

هاي شعر که به شناخت داللت کنشانهدر مرحلة خوانش پس. شده استشروع  خاص آنها

بودن و خروج از هنجارهاي زباني بررسي فرايند غيردستوري ، ريفاتر بهشودمنجر مي

کشف شده و به کمک انباشت  يديکل ميموضوعات و مفاه ،خوانش نيدر ا. کندتوجه مي

اساس توانش که بر گردديم نييمتن تب يپنهان و فراواقع يمعنا ،يفيتوص يهاو منظومه

 يهاخواننده با نظام ييآشنا فاتر،ينظر ر زا يمخاطب قابل درک است. توانش ادب يادب

و درک  يبا فنون ادب ييها، آشنانمادها و اسطوره ،يآثار ادب يو محتوا نيمضام ،يفيتوص

 يهاقولپرکاربرد و گاه به نقل يهابه گزاره پژوهش، نيدر ا متون است. ريسا يمعان

يتداع اي يفرهنگ يشهيبه کل شتريمعروف که ب يهاتيو شخص يخيمشهور، حوادث تار

 يترقيعم يمعانکشف ه آنها ب يبا بررس تا شده يشتريدقت ب ،متعارف شباهت دارند يها

عباراتي که تداعي متعارف و ها و از واژه يدادن برخمدّنظر قرار ،ني. بنابرامنجر شود

 يتواند واکاوها و ترکيبات نو از سوي ديگر، ميدارند از يک سو و تعمق در واژه معمول

 سازد.  سريم رااز آن  ترقيعم يمعان افتيمتن و در

 

 انباشت -1

وجود دارند که از راه اشتراک در  ييرهايتعب ايها از واژه رهيدو زنج «سيبلق» ةديقص در

شته، انبا يهامعنابن واژه ،اول ةري. در زنجاندافتهي ونديپ گريمعنابن با همد کي

ن به وجود آمده است که با معناب ياز واژگان و کلمات ،انباشت نياست. ا «سيبلق»

يواحد ختم م ةمجموع کي جاديبه ا تيگونه دارند و در نهامترادفة خود رابط

 ريها و تعاباست که واژه يمعنابن «سيبلق»انباشت،  ني. در اشوند
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 فيآن را توص أتياز وجود و ه يابا آن ارتباط دارند و پاره يهمگ 

 خود يواقع ينه تنها بر معنا سيبلق ،شوديم دهيعناصر د نيکه در ان. چناکنديم

 يگريآن اغراض د يظاهر يبلکه در پس معنا ،کنديم داللت -شاعر همسر نام–

 ةرابط «سيبلق»ن بُکه با معنا ريها و تعابواژه نيکدام از اوجود دارد. هر

که  طوراند. همانکرده جاديرا ا يواحد ةمجموع تيدر نها ،گونه دارندمترادف

»ها همچونعبارت نياز ا يبرخ ،شوديمشاهده م

 خود را در ساختار گاهيمعمول داشته و جا يتداع سيدر اشاره به بلق «

معمول رها شوند  يمعنااز  ديها باواژگان و عبارت رياما سا ؛اندکرده دايشعر پ

ن بُامترادف حول معن ميمفاه ني. با انباشت حاصل از اابنديشاعرانه ب يهاو داللت

 يسطح بهتوان يم ،متناظر يواحدها نيا ميمستق ةو در نظرگرفتن رابط سيبلق

ه کرد بسند ميمستق ةرابط نيبه ا توانينم اما در زبان شعر ؛افتياز معنا دست 

 جاديا بادر حقيقت، در نظر گرفت  زيرا ن يريو تفس مينامستق يهارابطه ديو با

 . رديگياست که انباشت شکل م يريروابط تفس نيا

 رينظ يکرده و واژگان دايپ تين، محوربه عنوان معنابُ يانباشت دوم، امت عرب در

«

شاعر است. شاعر در  ديامت از د نياوصاف ا انگريب

 افتهينمود  سين بلقبُکه در معنارا  ها و عشق خودآرزوها، آرمان يانباشت اول، تمام

آنهاست را عامل  يهايژگيصفات و و ،يامت عربدربردارندة و انباشت دوم که ذکرکرده 

و  يبا توال تا صدد استدر همچنين دانديخود م يها و آرزوهاآرمان ةرفتن همنياز ب
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 تيوضع نيکه عامل ا يبا قدرت از کسان، شوديها که در انباشت دوم مشاهده مژهاظر واتن

 . کندنابسامان هستند ابراز انزجار 

 

 يفيتوص يهامنظومه -2

يهسته م کيکه حول  بودها از واژه يابا شبکهتوان شاهد يم ،يفيتوص ةمنظوم در

 است يمجاز ياهسته و اقمار رابطه ةتفاوت آن با انباشت در آن است که رابط. چرخند

 يفيتوص ةدو منظوم «سيبلق». در شعر کند يآورجمعرا  ياهيناهمپا مياست مفاه و ممکن

 مانند: ييهادر مورد اول شاعر با واژه .شوديم دهيد «يعرب تيهو»و « وطن» يهابا هسته

«

 يا)قمرها( رابطه هاها و عبارتواژه نياز ا کي. هرکشدير ميوطن خود را به تصو 

،منظومه نيا مثال در ياند. برا)وطن( برقرار کرده با مرکز

 از وطن هستند.  ييهاجلوه «و ... 

 مانند ييهاواژهآوردن دوم نزار با  يفيتوص ةمنظوم در

 ،منظومه نيمذکور در ا يها. واژهکنديم ميرا ترس يعرب تيهو 

را به ذهن  يعرب تيآنها در بافت شعر مفهوم هوذکر هستند که شاعر با  ييهاجلوه

 اريبس تيخالقشاعرانه از زبان معمول،  يريگبهره ،شوديم دهيکه د. چنانآورديخواننده م

ندارند، جهان خود را ساخته  يشعر ةمعمول که سابق يهاواژه نينزار با هم و طلبديم

 است. 

معاصر  تاياست که در هنر و ادب يشت که اين شعر بيان يک ديدگاه انتقادداتوجه ديبا

است که در آثار  يمعاصر عرب يسندهينو ايو کمتر شاعر  گردديبه وفور مشاهده م يعرب

 يريگکاربا بتا تالش کرده  دهيقص نيدر ا يدور مانده باشد. نزار قبانهب کرديرو نيخود از ا
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 ياهتب يو آنها را از رفتن به سو زده بينه يعرب يهابه امت يعرب يالگوهانمادها و کهن

را از بازگشت به  اعراب ،نگريبه دور از سطحي يبا نگاه يو اضمحالل بازدارد. و

در  ،سباست ةنام ملکهمسر شاعر که هم سي. بلقدارديبرحذر م تيتوحش عصر جاهل

که از اوج  باشديمجهان عرب  يواال يهاانو آرم ييگراانسان، نماد شکوه دهيقص نيا

و  کنديشده است. اين دردمندي او را از تکلف دور م دهيذلت کش ضيعزت به حض

بودن ساختار شعر در تفکر دارشهياست و نشان از ر رينظکه کم دهديبه شعر م يصراحت

 .دارد و حتي احساس شاعر

ک ياز آيد، زيرا به طبع خواننده خوش مي ييگراو آرمان يداريپا اين توان گفتيم

است و از  دردمندانه يبا زباناحساس طبيعي شاعر  و برگرفته ازشعاري نيست  يبيانسو 

ا يدر جامعه و  يو يهادردها و رنجخود مخاطب،  يبرا يملموس يگر تداعيد يسو

 باشد.يه کرده، ميآن را تجر يشک هر فرديب است که ييهارنج

   

به  ايکه در متن  است يديکل يهاموضوع معموالً يو مفهوم يواژگان يهايتداع -3

خواننده  يذهن ريتصو ديو مؤ ا بودهو ناآشن بيغر اي شوديم انيشکل گسترده و مکرر ب

 ؛ها باشندکننده آنيتداع ،يعبارات ايها واژه ممکن استکه  باشديممتن شعر  ةنيزمشياز پ

 خالصه کرد: ريرد زارا در مو يو مفهوم يواژگان يهايتداع توانيم «سيبلق»در شعر 

 است.  ريجامعه دلگ يو اجتماع ياسيشاعر از اوضاع س -1

 . نديبينم ندهيدر آ يديام چيشاعر ه -2

 . دهديشاعر را رنج م يعرب يرفتن شکوه گذشته نياز ب -3

است که آن را  او يها و آرزوهاشاعر برابر با از دست رفتن تمام آرمان ةمرگ محبوب -4

 . دانديم يعرب ةجامع يهارفتن تمام آرماننيبرابر با از ب

 . برديم انيبه پا يديامرا با نا دهيبه بهبود اوضاع ندارد و قص يديام چيه يو -5

»گفت: هدف از عبارت  توانيم دهيقص نيمعمول در ا ريواژگان غ يبه تداع ينگاه با

است  نيابه صورت منقطع  «

بر محتوا،  ديکأتجلب نظر مخاطب و ، ييزدايياسلوب آشنا يريکارگکه شاعر ضمن ب
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 يماندگعقب يبرا ي، عامل مهميتشتت و سرگردان که بپردازدموضوع  نيبه ا قصد دارد تا

ر نگاه د «»ن نوع نگارش عبارت ياعراب است. ا شهيو اند يعرب يهانيسرزم

تعمداً از آن مرج را با خود به همراه دارد که شاعر ش و هرج و يمفهوم تشو ،نخست

را  يخط يزيرگرا هنجاي ييزداييک آشنايفراتر از  يازهيانگ ،ان آنياستفاده کرده و از ب

نهيکجود وکشتارها و ا و ترورهافتادن و اتفاق سيشدن بلقبا کشته .مد نظر داشته است

مهد پرورش  يکه زمان ،يعرب يهانيدر سرزم يو منج ياله ةاعراب، فرستاد يخيتار يها

 يصفتکياعراب به سمت ن تيهدا يبرا يبشارت گريدپس از آن، شد و کشته ،ندبود انياد

جهان عرب  يهاحرانروش، عامل مهم ب نيبا ا گريد ياز سو يو صلح وجود ندارد. و

را به  شيمعشوق خو نزار. دانديم دادهايرا تشتت و عدم انسجام آنها در مواجه با رو

با  يکرده است که امروز امت عرب هيتشب يادهندهو بشارت يو حکمت، به منج يپاک

 يارهيعش، يالهيقب يهابهره نمود و بخاطر انتقامينعمت ب نيخود را از ا ،يتيکفايجهل و ب

 يواقع تيهولهو و لعب و ذلت،  يايشدن در درو غرق يتوجهيبا ب ،ينشاندگدست و

 اند.کرده ماليخود را پا يخيو تار

 

 يمفهوم يهايکه بتواند تداع هستند ييهاجمله و واژه فاتريدر نگاه ر يساختار ةشبک -4

 کي ايعبارت  کي، واژهک ي يعنيد. ند و سبب وحدت ساختار شونکنديرا تول يو متن

و  هاپوگراميهاز ارکان مهم درک متن،  يکيو  شهيعنوان ر که بتواند بهيافت شود جمله 

به است،  ية ساختارشبک يفه اصليد که در واقع وظيتولباز کند. ديمتن شعر را بازتول

  توسطو ن شعر است يو نماد يقيحق ينشانگر محتواشود که يگفته م يها و عباراتواژه

دست  ريز يساختار ةبه شبک توانيسرانجام م «سيبلق»در شعر شود. يمخاطب استنباط م

 :افتي

حد و حصر نسبت يعشق ب -از اوضاع موجود تيشکوه و شکا -و رنج يسوگوار

 تلخ يانتظار فرجام -طياز بهبود شرا يديناام -به معشوق

يم؛ ابدييم انيتلخ پا ياندهيو رنج آغاز شده و به مرگ و انتظار آ ياز سوگوار شعر

يو نشان م شوديو ابهام خارج م يشعر از پراکندگ ،يساختار ةشبک نيگفت: با ا توان
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کرده  يرويپ يساختارمندطرح  کيناآگاهانه در سرودن آن از  ايکه نزار آگاهانه  دهد

 است. 

 

  يريگجهينت
ها، ها، انباشتو استخراج معنابن فاترير کليما يشنهاديارچوب پمقاله بر اساس چ نيا

 جيبه نتا ،يواژگان و شبکه ساختار معمولريمعمول و غ يهايتداع ،يفيتوص يهامنظومه

 دهيقص نيتر اقيپنهان و عم يهاهيال ليبه تحل ،اساس نيو برا افتيدست يقابل توجه

 يادب ةآثار برجست ييمعنا قيعم يهالتدال افتيثر در درؤم يروش گام نيا کهپرداخت 

  ر است:يانگر نکات زين مقاله بيج اينتا. ديآيبه شمار م

ر آن کاربرد دارد که شاعر د يدر مورد اشعار شتريب فاترير کليما يشناسنشانه ةينظر .1

سلوب بالغ  سلوب مذکور  فيتوص  ياز ا   يزار قبانن سيبلق ةديدر قص  که بهره ببرد. ا

شان م  ،افتهينمود  شاعر  ين ست و    يبد يمعنا از عبارات ةافاددر دهد  ستفاده کرده ا ع ا

ــعارش     يردپا  ــطوره در اشـ ــکار بوده  نماد و اسـ ــ که  کامال آشـ نمادها و    يبررسـ

ــخ  يها قولنقل  ــهور، حوادث و شـ   ،دهين ق يدر ا يخيتار  يها تيمشـ

 .کشانديم يو زبان يو کشف رموز ادب ييزداييآشنا يبه سوخواننده را 

ــاف  .2 ــ يخوانش اکتش ــان ميبلق ةديقص ــوع    دهديس نش ــاره به موض ــاعر با اش که ش

رب  ع ةجامع ياســيتند به انتقاد از حکام و اوضــاع ســ يس، با لحنيشــدن بلقکشــته

 داند.  يک ميس شريشدن بلقرا در کشته يعرب يهاملت ةپرداخته و هم

که   ازدس يمرا به ذهن خواننده متبادر  هيفرض  نيا ،دهيقص  ياکتشاف خوانش ن يهمچن .3

ست   يآن تالش  يمحتوا شان  يبراا سوگ همسرش و      ن شاعر در  سوز و گداز  دادن 

ساد اخالق  عمملو از انوا يااز جامعه يابراز انزجار و س  يف س يو  و  هايتوزنهيک ،يا

 .انگانگيبه ب يعدم انسجام و وحدت حکام عرب و سرسپردگ ،ياسيتعصبات س

  ؛دو انباشت است يدارا «سيبلق»ن دهد، معنابُيده نشان م يکنشانه از قص  خوانش پس .4

ــت اول ــود همان محبوب و منظوم ،در انباش ــ ةمقص ــت و  يفيتوص در آن وطن اس

شت دوم  صود امت عرب  ،انبا ص  ةمنظومو  يمق ست که هم  يت عربيهو ،آن يفيتو   ةا

شبک ير از پين تعابيا سترده  ةوند  شابه  ياگ سته  ،از واژگان م شد؛      يبندد شخ   و م
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  يهاننش حول محور معنابُيکه تنها با چ يانتزاع يها با رمزگان   يواژگان  ةمجموع 

 به دست آمدند.   يفيتوص يهامنظومه در ،يو مجازها در انباشت يقيحق

  يهان داللتيکند که مبيرا به مخاطب عرضه م  يواژگان يشبکه ساختار   ،تيدر نها .5

ن  مت ياواقعبه خوانش فرتوان يمآنها  ياســت و با بررســ دهيقصــ نيو نماد يشــعر

، غفلت و عدم  يديأس و ناامي مرگ معشوق، ، يسوگوار مانند  يواژگان .يافتدست  

 تلخ.   يتوأم با خشم و انتظار فرجام ييگراآرمانانسجام، 

 

 هانوشتيپ
1. Pierre Guiraud 

2. Michael Riffaterre 

3. Roland Barthes 

4. Ferdinand de Saussure 

5. Roman Jakobson 

6. Heuristic Reading 

7. retroactive reading 

8. Joseph Cortés 

 

 و مآخذ منابع
.يبغداد، مکتبه هان ،ي(، االعمال الکامله للشاعر نزار قبان1981مؤمن، ) ،يالمحمد -

 چاپ اول، تهران: نشر قصه. ،يکاربرد يشناسش(. نشانه1382فرزان. ) ،يسجود -

.، تهران، انتشارات علم يکاربرد ي(، نشانه شناس1393فرزان، ) ،يسجود -

ــولس، رابرت، ) - ــعر هي(، نظر1373ش ــني يش ــتروس در برابر ما يو لو اکوبس مراد  فاتر،ير کلياس

فرهادپور )مترجم(، تهران، انتشارات ارغنون

نشر آگاه. :چاپ چهارم، تهران ،يمترجم محمد نبو ،يشناسنشانه ش(.1380) .رييپ رو،يگ -

 کليما هيشعر: کاربست نظر   ي(، نشانه شناس   1389)دانشجو(، )  بهيط ،يبرکت، بهزاد )راهنما(، افتخار -

.النيبر دو دفتر آخر فروغ فرخزاد، دانشگاه گ فاترير

. مايشــعر ققنوس ن ليدر تحل فاترير کليما ينشــانه شــناســ هي(، کاربرد نظر1390) رضــا،يلو، علينب -

دوره اول، شماره دوم ،يخارج يدر زبان ها يزبان شناخت يپژوهش ها

- Riffaterre, Michael, (1978), Semiotics of Poetry, Bloomington: Indiana University Press. 

 



 

 

                                                      



The Journal of New Critical Arabic Literature 

Semiotic analysis of the ballad ‘Belgique’ by Nazar Qobbani 

based on the Michael Reifatore's exploratory reading theory 
 

Vajiheh Golin Moghadam, Ph.D. in Arabic Language and Literature, Islamic 

Azad University, Garmsar Branch 
1Leila Ghasemi Hajiabadi, Assistant Professor, Arabic Department, Islamic 

Azad University, Garmsar Branch 

KataunFallahi, Assistant Professor of Arabic Studies at Islamic Azad 

University, Garmsar Branch 

 
Received: 12-02-2019                                                            Accepted: 20-08-2019 

Abstract 

Semiotics is one of analytical approaches devised in the second half 

of the twentieth century. A French-American critic, Michael Riftard, 

wrote a book on poetry semiotics and suggested that a poem can be 

dealt with through exploratory and reciprocal readings. The first 

reading examines the central meaning of the poem. In the second 

reading, with regard to linguistic implications, after the elements of 

negation are examined, the inner connection of the elements of the text 

is explained in the form of accumulation and descriptive systems. Then, 

the reader receives the holograms. Ultimately, these discussions lead to 

the reception and discovery of the structural network of the poem. This 

study is based on a descriptive-analytical method and aims at the 

reading of a part of the Belghyse poem by Nizar Qobbani, a Syrian poet. 

The exploratory readings of this verse indicate that the poet refers to the 

death of Belghyse so as to express his love for the beloved with 

romantic words. The reciprocal reading, however, shows that this poem 

has two accumulations and descriptive systems. In the first 

accumulation, the beloved is intended, and the descriptive system of 

that is homeland. In the second accumulation, Arab nations are 

intended, and the descriptive system of that is Arab identity. The poet 

refers to his community with symbolism. Finally, the structural network 

comes to help the reader. The findings of the research show that 

Reifatore's approach is in line with the Belghyse allegory, which can be 

used to take deeper insights into such issues as love, woman, national 

identity, homeland, freedom, struggle against despotism and 

backwardness. 

Keywords: Nizar Qobbani, Michael Riftard, Exploratory readings, 

Repetitive reading. 
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