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نشانهشناسي قصيدة بلقيس نزار قباني بر اساس نظرية خوانش اکتشافي و
پسکنشانة مايکل ريفاتر
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تاريخ دريافت1397/11/23 :

تاريخ پذيرش1398/05/029 :

چکيده
نشانهشناسي از نظريات تحليلي نيمة دوم قرن بيستم است .مايکل ريفاتر ،منتقد فرانسويتبار آمريکايي،
با کتاب نشانهشناسي شعر ،اين نظريه را براي خوانش شعر پيشنهاد کرد که بر اساس آن ميتوان شعر را
با دو خوانش اکتشافي و پسکنشانه مورد بررسي قرار داد .خوانش اول ،معاني محوري شعر را مورد
بررسي قرار ميدهد اما در خوانش دوم ،با توجه به داللتهاي زباني ،پس از بررسي عناصرغيردستوري،
ارتباط دروني عناصر متن ،در قالب انباشت و منظومههاي توصيفي تبيين شده ،پس از آن ،خواننده به
دريافت هيپوگرامها روي ميآورد و درنهايت اين مباحث به دريافت و کشف شبکة ساختاري شعر مي
انجامد .اين جستار ،که مبتني بر روش توصيفي-تحليلي است ،با تکيه بر نظرية ريفاتر به خوانش بخشي
از قصيدة «

» از نزار قباني شاعر معاصر سوري ميپردازد .خوانش اکتشافي اين قصيده بيانگر اين

است که شاعر با اشاره به کشتهشدن بلقيس ،سعيدارد با کالمي عاشقانه ،به رثاي محبوب بپردازد .اما
خوانش پسکنشانه نشان ميدهد ،شعر بلقيس داراي دو انباشت و منظومة توصيفي است .در انباشت اول
مقصود همان محبوب و منظومة توصيفي آن وطن است و در انباشت دوم مقصود امت عربي و منظومة
توصيفي آن هويت عربي است که شاعر با نمادسازي ،به جامعة خويش نيز اشاره ميکند در نهايت شبکة
ساختاري به کمک خواننده ميآيد .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد رويکرد ريفاتر بر قصيدة بلقيس منطبق
بوده و ميتوان به وسيلة اين الگو ،داللتهاي عميقتري از جمله عشق ،زن ،هويتملي ،وطن ،آزادي،
مبارزه با استبداد و عقبماندگي را از اين قصيده برداشت کرد.
کليد واژهها :نزار قباني ،مايکل ريفاتر ،خوانش اکتشافي ،خوانش پسکنشانه.
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولleila03ghasemi@yahoo.com :
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مقدمه
از ميان تعاريف ارائهشده در مورد نشانهشناسي ،ميتوان دو تعريف زير را آغازگر مقالة
حاضر قرار داد .پيرگيرو 1زبانشناس ،نويسنده و شاعر ساختارگراي فرانسوي در دهه 70
ميالدي ،نشانهشناسي را علمي ميداند که «به مطالعة نظامهاي نشانهاي نظير زبانها،
رمزگانها ،نظامهاي عالمتي و غيره ميپردازد»(گيرو .)13 :1380 ،فرزان سجودي ،زبانشناس
و نشانهشناس ايراني و فارغ التحصيل دکتراي زبانشناسي از دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
نيز در کتاب «درآمدي بر نشانهشناسي» ميگويد« :نشانهشناسي علم بررسي نشانههاي
منفرد نيست ،بلکه دانش بررسي نظامهاي نشانهاي است» (سجودي .)48 :1393 ،از مهمترين
آثار نشانهشناسي در عرصة مطالعات ادبي ،مطالعة ساختار متن است که زمينههاي تحليل
نظاممندتر و موشکافانهتري را فراهم ميکند.
تحليل نشانهشناختي در هر دو عرصة ادبيات داستاني و شعر وارد شده است در زمينة
تحليل نشانهشناختي شعر ،مايکل ريفاتر 2از جمله کساني است که اصليترين دغدغهاش
فراهم آوردن چارچوب نظري منسجم و مؤثر براي خوانش هر چه دقيقتر شعر بود.
مصداق نهايي رويکرد ريفاتر ،در کتاب «نشانهشناسي شعر» ارائه شده است که نقش بسيار
مؤثري در خوانش اشعار عمدتاً اروپايي داشته است .ريفاتر ابتدا به بررسي عناصر ايجاد
کنندة ادبي متن و سپس به بيان توانش ادبي و ظرفيتهاي خواننده براي دريافت عناصر
مورد نظر ميپردازد .در نگاه او ،خواننده در واکاوي و دريافت متن ،نقشي فعال و
تأثيرگذار دارد و چنين مينماياند که رهيافت او به عنوان روشي براي تفسير اشعار
دشواري که خالف جريان معمول دستوري يا معناشناسي حرکت ميکنند ،بسيار مناسب
تر است .به گفتة ريفاتر ،هدف اين کتاب که حاصل سالها تجربة تحقيق و تحليل شعر
است «ارائة توصيفي منسجم و نسبتاً ساده از ساختار معناي شعر ميباشد» (ريفاتر1978،

 .)1:وي در خوانش يک شعر نه تنها تالش خالقانة خواننده را دخالت ميدهد ،بلکه
تجربيات و آگاهيهاي ادبي و زباني او را نيز مدّنظر قرار ميدهد .در اين رابطه ريفاتر به
صراحت در بخش نتيجهگيري کتاب نشانهشناسي شعر عنوان ميکند« :مايلم اين کار را با
توجهکردن به خواننده پايان دهم؛ زيرا تنها اوست که ارتباطهاي ميان متن ،تأويل و بينامتن
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را پديد ميآورد و انتقال نشانهشناختي از يک نشانه به نشانة ديگر در ذهن او شکل
ميگيرد» (همان.)164 :

مقالة حاضر که به بررسي شعر «بلقيس» ميپردازد ،تالش ميکند تا به پرسش زير
پاسخ دهد:
نشانهشناسي قصيدة بلقيس نزار قباني ،براساس خوانش اکتشافي و پسکنشانه ،چگونه
مخاطب را براي رسيدن به مفاهيم جديدتر و عميقتري از شعر ياري ميکند؟
هدف نويسندگان در اين مقاله رسيدن به اين موضوع است که استخراج دقيق
معنابُنها ،انباشتها ،منظومههاي توصيفي ،هيپوگرامهاي معمول و غير معمول و شبکة
ساختاري ،با نظاممندي نشانهها در تحليل داللتهاي شعري قصيدة بلقيس و درک
عميقتر آن کمک شاياني ميکند.

پيشينة تحقيق
بر اساس تحقيقات بهعملآمده در دو حوزة نشانهشناختي و بحث و بررسي پيرامون اشعار
و آثار ادبي نزار قباني ،اين نتيجه حاصل شد که در هر دو حوزه به صورت مجزا در
زبانهاي فارسي و عربي مطالعات زيادي صورت گرفته و تحقيقات و تأليفات زيادي
وجود دارد ،اما در زمينة نشانهشناسي ،بهويژه کاربست نظرية شعري مايکل ريفاتر در
اشعار نزار قباني ،تاکنون تحقيقي صورت نگرفته است؛ ازاينرو ،نويسندگان مقاله بر
آنشدند تا آثار ارزشمند اين شاعر سوري را بر اساس اين نظريه بررسي نمايد.
در زمينههاي مرتبط ،منابع بسياري مورد مطالعه قرار گرفته که به چند نمونه از آنها،
که نقش مؤثري در روند نگارش اين مقاله داشتهاند ،اشاره ميشود.
کتاب «نشانهشناسي کاربردي» (1382ش) از فرزان سجودي ،يکي از منابع فارسي
موجود دربارة موضوع نشانهشناسي است .نويسنده در اين کتاب به توضيح واژهها،
اصطالحات تخصصي و مباني نظري موجود در اين زمينه پرداخته و نظر خود را تحت
عنوان «نشانهشناسي اليهاي» نيز آورده است.
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» (2014م)  ،نوشته روالن بارت 3ناقد فرانسوي است

کتاب «

که به کوشش عبدالرحمن ابوعلي به عربي ترجمه شده است .اين کتاب ،بيشتر در زمينة
نظريههاي نقد ادبي جديد در ادبيات اروپا و بررسي اصطالحات و مباني آنها ميباشد.
» (2000م) ،نوشتة فريق انتروفرن و ترجمهشده توسط

«

حبيبه جرير به زبان عربي است .اين کتاب در مورد نشانهشناسي و تحليل گفتمان بوده و
بر نقش معنا در متن و نحوة داللتهاي معنايي و راه دستيابي به آنها تأکيد دارد.
«

» (2012م) ،نوشتة ژوزف کورتس ،1ترجمة ليلي بن عرعار و بازنگري

عبد القادر بوزيده نيز منبعي به زبان عربي است که در زمينة مباني نظري نشانهشناسي و
هدف از ايجاد اين علم در زبانشناسي و ادبيات بحث کرده است.
«تحليل نشانهشناختي آثار صالح عبدالصبور»؛ اين پاياننامه در دانشگاه تربيت معلم
سبزوار توسط انسيه فوالدي و به راهنمايي دکتر حسن مجيدي ،در سال  1391دفاع
شدهاست.
همچنين پاياننامهاي تحت عنوان «کاربست نظرية شعري مايکل ريفاتر در اشعار فروغ
فرخزاد» ،توسط طيبه افتخاري به راهنمايي دکتر بهزاد برکت و مشاورة دکتر محمدرضا
شعيري سال  1389در دانشگاه گيالن دفاع شد که بيش از ساير منابع در نگارش اين مقاله
مورد استفاده قرار گرفت.
در بخش مطالعات مربوط به اشعار نزار قباني ،پاياننامة «
 ،به قلم جواد محمدزاده ،راهنمايي دکتر جالل مرامي و مشاورة دکتر
حميدرضا ميرحاجي از جمله پاياننامههاي موجود در اين بخش ميباشد که در سال
1390ش در دانشگاه عالمه طباطبايي به رشتة تحرير در آمده است.
مقاالتي چون «تحليل آوايي و معناشناسي قصيدة بلقيس نزار قباني» (1395ش) نوشتة
دکتر جمال طالبي قره قشالقي ،منتشرشده در شمارة  40مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات
عربي« ،تحليل نشانهشناختي شعر آي آدمها نيما يوشيج با رويکرد نشانهشناسي مايکل
ريفاتر» ،به قلم حسين پاينده ،منتشرشده در مجلة نامة فرهنگستان ،دوره  ،10شماره ،4
1- Joseph Cortés
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زمستان 1387ش و مقالة «کاربرد نظرية نشانهشناسي مايکل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس
نيما» به قلم عليرضا نبيلو ،منتشر شده درمجله پژوهشهاي زبانشناختي در زبانهاي
خارجي ،دورة  ،1شمارة  ،2پاييز و زمستان  ،1390در طول نگارش اين جستار مورد
استفاده قرار گرفتند.

ريفاتر و نشانهشناسي شعر
نشانهشناسي و ساختارگرايي ،پيوندي تنگاتنگ باهم داشتهاند .دوسوسور 4زبانشناس
سوئيسي در مجموعهاي از درسگفتارهايش چند بند را به نشانهشناسي اختصاص داد و
در آن به صراحت اشاره کرد که زبان بيش از هر چيز ،نظامي از نشانههاست و به همين
5

دليل براي توضيح مطلوب آن ،بايد به دانش نشانهها متوسل شد .رومن ياکوبسن

صورتگراي روسي نيز از جمله کساني است که براي فهم شعر به عملکرد نشانهها توجه
کرد .مايکل ريفاتر  -آمريکايي فرانسوي تبار -از جمله زبانشناسان ساختارگرايي است
که در حوزههاي زبانشناسي و نشانهشناسي شعر نظريهها و آثار زيادي را از خود بر جاي
گذاشته است که متأثر از آراي ياکوبسن بود .وي به دوسطحيبودن شعر و قرارگرفتن
معني در الية دوم اعتقاد دارد .او کاربرد زبان معمولي را از زبان ادبي و شعري جدا مي
کند .از نظر ريفاتر «ويژگي شعر وحدت درون است» (ريفاتر )154: 1978 ،و خوانش منتقد
يا خواننده مبتني بر دريافت وحدت درون است که درک معناي دروني و مجازي شعر را
سبب ميشود .خواننده زماني به اين دريافت نائل ميشود که معناي سطحي شعر را رها
کرده و به جستجوي مقصود اصلي شاعر ،که در اليهي دروني شعر قرار دارد ،بپردازد.
بنابراين ريفاتر خوانش شعر را در دو سطح خوانش اکتشافي و خـوانش پسکنشانه مورد
توجه قرار ميدهد .خوانش اکتشافي به دريافت معنا منجر ميشـود و خـوانش پسکنشانه
بـه کشف داللتهاي پنهان روي مي آورد .خوانش اکتشافي از باال به پايين يعني در محور
عمودي اسـت و خـوانش پسکنشانه رويکردي رمزگشايانه داشته و در محور افقي
ارزيابي ميشود .در مرحلة دوم يا مرحلة پس کنشانة قرائت شعر ،که ريفاتر آن را تأويلي
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نيز ميخواند ،خواننده ضمن به يادآوردن آنچه در مرحلة اکتشافي خوانده بود ،شـروع به
رمزگشايي از متن مـيکنـد (ياکوبسن.)100 : 1374،

اصطالحات و مفاهيم نظريه
با توجه به کليات نظرية مذکور ،پژوهش حاضر درصدد بررسي بخشي از قصيدة «

»

اثر نزار قباني با کاربست دو خوانش اکتشافي و پسکنشانه (عناصر غيردستوري ،انباشت،
منظومههاي توصيفي ،تداعيهاي مفهومي و واژگاني و شبکة ساختاري) است .در اينجا
الزم مينمايد در مورد برخي از اصطالحات و فرايندها همچون معنابُن ،انباشت و
منظومههاي توصيفي توضيحاتي داده شود:
معنابُن :از ديدگاه ريفاتر هر کالم از يک يا چند معنابُن يا واحد کمينة معنايي پديدآمده
است (افتخاري .)115: 1389 ،معنابُن ميتواند در رأس منظومة توصـيفي يـا انباشـت جـاي
گيـرد و بنـا بـر تناسـب يـا ارتباطهاي ديگر ،زيرشاخههايي براي خود داشته باشد .در
اينجا تأکيد بر روابط مترادف واژگان با يکديگر است و ممکن است در يک شعر چندين
انباشت معنايي نيز وجود داشته باشد.
انباشت :انباشت ،مجموعة کلماتياند که پي در پـي ،با محوريت معنـابُن گـرد هـم
مـيآينـد .فرايند انباشت وقتي اتفاق ميافتد که خواننده با مجموعة کلماتي مواجه شده،
که از طريق عنصر معنايي واحدي که به آن معنابُن مشترک گفته ميشود ،با هم ارتباط
پيدا ميکنند.
منظومة توصيفي :منظومـة توصـيفي ،شبکهاي از واژههاست که پيرامون محور يک
واژة هستهاي با هم در ارتباطند .مبنـاي ارتبـاط ،معنـابن يا واژة هستهاي است (ريفاتر،

 .)39 :1978در منظومة توصيفي ،رابطه ،مجازي است و از کـل بـه جـزء بيـان ميشود و
هستهاي با اقمارش مرتبط ميشود که ممکن است شامل چندين انباشت معنايي باشـد و
از چند انباشت معنايي ،بخشهايي را دريافت کند .در انباشت ،رابطة ميان کلمات،
اظهارات و تصورات مبتني بر ترادف است؛ حال آنکه در منظومة توصيفي رابطة منظومه
و هسته مبتني بر مجاز است (نبيلو.)7 :1390 ،
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پس از دريافت انباشتها و منظومههاي توصيفي شعر ،خواننده يا مفسـر بايـد بـه
کشـف تداعي واژگاني و مفهومي و در نهايت شبکة ساختاري شعر دست يابد.

نزار قباني
نزار قباني يکي از برجستهترين شاعران عربي نيمة دوم قرن بيستم است .بررسي اشعار
وي از منظر نظرية مايکل ريفاتر از آنسو مورد توجه است که اوالً خود نزار صاحب
سبک و دانش شعري است؛ ثانياً وجود مؤلفههايي نظير تغزل و عاشقانهسرايي ،مسائل
سياسي و اجتماعي ،اسطوره و نمادپردازي در شعر اين شاعر که نقش بسزايي در توليد و
درک معنا دارد ،دست پژوهشگر را در خوانش ادبي و درک داللتهاي شعري وي باز
ميگذارد.
قصيدة مشهور بلقيس نزار قباني که حاوي مضامين متعددي از جمله مضامين غنايي
و سياسي (عشق ،ارج نهادن به مقام زن ،رثاي معشوق ،مقابله با جنگطلبي و بيکفايتي
حکام عرب ،عدم وجود وحدت و انسجام بين عربها) است ،با لحني انتقادي و گزندة
خود ،جايگاه ويژهاي در ديوان اين شاعر برجسته دارد .اکنون با بهرهگيري از نشانهشناسي
شعر ريفاتر ،به واکاوي اين قصيده پرداخته و با تمرکز بر خوانش پسکنشانه و استخراج
و تحليل دو انباشت و دو منظومهي توصيفي ،داللتهاي شعري آن مورد تحليل قرار مي
گيرد .الزم به ذکر است به دليل پرحجمبودن قصيده ،از ذکر همة آن اجتناب و به ذکر
پارهاي از آن بسنده ميشود .ليکن به دليل به همپيوستگي قصيدة بلقيس از حيث معني و
محتوا ،کل قصيده را بررسي و مورد تحليل معنايي قرار ميگيرد .الزم به ذکر است که
درک داللتهاي معنايي و نتيجهگيري صحيح از اين مقاله مستلزم خوانش کل قصيده
توسط مخاطب است:
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ريفاتر درخصوص تمايز ميان معنا و داللت معتقد است که توجه به درک معنا ،شعر
را در حد بيان خبر نگه ميدارد؛ از اينرو خوانش اکتشافي را راه رسيدن به معنا و خوانش
پسکنشانه را مبين دريافت داللت ميداند .داللت در نظر ريفاتر ،ويژگيهايي است که
مانع ارائة مستقيم معنا ميشود و دريافت معناي مستقيم را به تأخير مي اندازد .در راستاي
خوانش پسکنشانه فرايندهايي چون انباشت و منظومههاي توصيفي وجود دارد که بررسي
داللتهاي شعري را امکانپذير ميسازد .پس از دريافت انباشتها و منظومههاي توصيفي
موجود در متن ،خواننده بايد به تصاوير فرامتني ذهن شاعر دستيابد .به عنوان مثال،
سرو در جهان طبيعت يک درخت بلند است که اگر با آن برخورد شود ،تداعي معناي
نوعي درخت يا گياه با ويژگي خاص را براي مخاطب به همراه دارد که ريشه و تنه و
برگ و  ...است؛ اما پس از عبور اين واژه از فرآيند انتزاعي ذهن و احساس شاعر ،ممکن
است اين موضوع آشکار شود که مراد از سرو ،راست قامتي و مقاومت در برابر سختيها
است که در اين صورت بر اساس رويکرد ريفاتر ،وجه اول ،خوانش اکتشافي و وجه
دوم ،خوانش پسکنشانه نام دارد.
6

خوانش اکتشافي

خوانش اکتشافي ابيات فوق ،شامل بررسي سطحي آنها با توجه به درونمايه و محتوا
است .نزار قباني در اين قصيده به رثاي همسر خويش که طي بمبگذاري سفارت عراق
در بيروت در سال 1982م کشتهشد ،پرداخته است .شاعر در اين قصيده با لحني بسيار
تند ،تلخ و انتقادي از حکام و اوضاع سياسي جامعة عرب شکايتکرده و به کشتهشدن
بلقيس که با انگيزههاي سياسي صورت گرفته ،اشاره دارد .وي با استفاده از واژگان و
تعابير مختلف به پاکي و بيگناهي بلقيس تأکيد ميکند .اين شعر با لحني آکنده از حس
انتقامجويي و سرزنش رنگين شده و همة ملتهاي عرب را عامل کشتهشدن بلقيس مي
داند .شعر «بلقيس» در خوانش اول با تکيه بر ظرفيتها و قابليتهاي ادبي که شاعر آن
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را با کالم ادبي و بليغ خود آراسته است ،ميتواند اين فرضيه را به ذهن خواننده متبادر
سازد که محتواي آن تالشي براي نشاندادن سوز و گداز شاعر در سوگ همسرش و ابراز
انزجار وي از جامعهاي مملو از انواع فساد اخالقي و سياسي ،کينهتوزيها و تعصبات
سياسي ،عدم انسجام و وحدت حکام عرب و سرسپردگي به بيگانگان است .در اين
خوانش ،چنين فرضشده که دالّهاي مندرج در شعر ،همگي مدلولهايي در جهان واقعي
دارند .به بيان ديگر ،بلقيس همسر محبوب شاعر است که به پاکي و نيکصفتي از وي
ياد شده و در همة عرصههاي سياسي اجتماعي و زندگي شخصي در کنار شاعر حضور
داشته است از اينرو گويي نزار نه تنها حکام و جامعة عرب را مسئول مرگ همسرش
ميداند ،بلکه خود را نيز در اين حادثه بيتقصير نميداند؛ چرا که در آن زمان وي به
عنوان يکي از رجال سياسي در بدنة دولت فعاليت داشت و مدام در حال سفر به
کشورهاي مختلف بود و فعاليتهاي سياسي گوناگوني را در کارنامة خود داشت و بارها
خود و خانوادهاش مورد تهديد و حملههاي متعدد شماري از مخالفان و دشمنان خود
قرار گرفتهبودند .به همين دليل ،خود را در مرگ همسرش سهيم ميداند و تألمات روحي
وي در اين قصيده مبين عمق ناراحتي و سوز و گدازش ميباشد که در عباراتي در قصيده،
صراحتاً به اين موضوع اشاره کرده است .ليکن با توجه به عمق تفکر و انديشههاي آزادي
خواهانه و آرمانگرايانة شاعر براي اصالح و بهبود شرايط جوامع عربي و حل بحرانها
و بازگشت به اقتدار و عظمت تمدن عربي ،اين خوانش قانعکننده به نظر نميرسد.
همچنين در اين شعر عناصري وجود دارند که مانع از آن شده که شعر صرفاً به عنوان
بازنمايي رويداد واقعي تلقّي گردد .اين فرضيه ،حاصل خوانش اکتشافي است که تمرکز
اين جستار بر آن بنا نشده و اهميت نظرية ريفاتر در خوانش دوم يعني خوانش پسکنشانه
است .از اين رو در ادامه رويکرد مذکور در خوانش پسکنشانة آزمودهشده و مورد تعميق
و تصحيح قرار ميگيرد.
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خوانش پسکنشانه:7
خوانش دوم يا همان خوانش پسکنشانه با توجه به تأکيد ريفاتر به واژگان و داللتهاي
خاص آنها شروع شده است .در مرحلة خوانش پسکنشانه که به شناخت داللتهاي شعر
منجر ميشود ،ريفاتر به بررسي فرايند غيردستوريبودن و خروج از هنجارهاي زباني
توجه ميکند .در اين خوانش ،موضوعات و مفاهيم کليدي کشف شده و به کمک انباشت
و منظومههاي توصيفي ،معناي پنهان و فراواقعي متن تبيين ميگردد که براساس توانش
ادبي مخاطب قابل درک است .توانش ادبي از نظر ريفاتر ،آشنايي خواننده با نظامهاي
توصيفي ،مضامين و محتواي آثار ادبي ،نمادها و اسطورهها ،آشنايي با فنون ادبي و درک
معاني ساير متون است .در اين پژوهش ،به گزارههاي پرکاربرد و گاه به نقلقولهاي
مشهور ،حوادث تاريخي و شخصيتهاي معروف که بيشتر به کليشهي فرهنگي يا تداعي
هاي متعارف شباهت دارند ،دقت بيشتري شده تا با بررسي آنها به کشف معاني عميقتري
منجر شود .بنابراين ،مدّنظر قراردادن برخي از واژهها و عباراتي که تداعي متعارف و
معمول دارند از يک سو و تعمق در واژهها و ترکيبات نو از سوي ديگر ،ميتواند واکاوي
متن و دريافت معاني عميقتر از آن را ميسر سازد.

 -1انباشت
در قصيدة «بلقيس» دو زنجيره از واژهها يا تعبيرهايي وجود دارند که از راه اشتراک در
يک معنابن با همديگر پيوند يافتهاند .در زنجيرة اول ،معنابن واژههاي انباشته،
«بلقيس» است .اين انباشت ،از واژگان و کلماتي به وجود آمده است که با معنابن
خود رابطة مترادفگونه دارند و در نهايت به ايجاد يک مجموعة واحد ختم مي
شوند .در اين انباشت« ،بلقيس» معنابني است که واژهها و تعابير
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همگي با آن ارتباط دارند و پارهاي از وجود و هيأت آن را توصيف
ميکند .چنانکه در اين عناصر ديده ميشود ،بلقيس نه تنها بر معناي واقعي خود
–نام همسر شاعر -داللت ميکند ،بلکه در پس معناي ظاهري آن اغراض ديگري
وجود دارد .هرکدام از اين واژهها و تعابير که با معنابُن «بلقيس» رابطة
مترادفگونه دارند ،در نهايت مجموعة واحدي را ايجاد کردهاند .همانطور که
مشاهده ميشود ،برخي از اين عبارتها همچون«
» در اشاره به بلقيس تداعي معمول داشته و جايگاه خود را در ساختار
شعر پيدا کردهاند؛ اما ساير واژگان و عبارتها بايد از معناي معمول رها شوند
و داللتهاي شاعرانه بيابند .با انباشت حاصل از اين مفاهيم مترادف حول معنابُن
بلقيس و در نظرگرفتن رابطة مستقيم اين واحدهاي متناظر ،ميتوان به سطحي
از معنا دست يافت؛ اما در زبان شعر نميتوان به اين رابطة مستقيم بسنده کرد
و بايد رابطههاي نامستقيم و تفسيري را نيز در نظر گرفت در حقيقت ،با ايجاد
اين روابط تفسيري است که انباشت شکل ميگيرد.
در انباشت دوم ،امت عربي به عنوان معنابُن ،محوريت پيدا کرده و واژگاني نظير
«

بيانگر اوصاف اين امت از ديد شاعر است .شاعر در
انباشت اول ،تمامي آرزوها ،آرمانها و عشق خود را که در معنابُن بلقيس نمود يافته
ذکرکرده و انباشت دوم که دربردارندة امت عربي ،صفات و ويژگيهاي آنهاست را عامل
از بينرفتن همة آرمانها و آرزوهاي خود ميداند همچنين درصدد است تا با توالي و
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تناظر واژهها که در انباشت دوم مشاهده ميشود ،با قدرت از کساني که عامل اين وضعيت
نابسامان هستند ابراز انزجار کند.

 -2منظومههاي توصيفي
در منظومة توصيفي ،ميتوان شاهد با شبکهاي از واژهها بود که حول يک هسته مي
چرخند .تفاوت آن با انباشت در آن است که رابطة هسته و اقمار رابطهاي مجازي است
و ممکن است مفاهيم ناهمپايهاي را جمعآوري کند .در شعر «بلقيس» دو منظومة توصيفي
با هستههاي «وطن» و «هويت عربي» ديده ميشود .در مورد اول شاعر با واژههايي مانند:

«
وطن خود را به تصوير ميکشد .هريک از اين واژهها و عبارتها (قمرها) رابطهاي
با مرکز (وطن) برقرار کردهاند .براي مثال در اين منظومه،
و  »...جلوههايي از وطن هستند.
در منظومة توصيفي دوم نزار با آوردن واژههايي مانند

هويت عربي را ترسيم ميکند .واژههاي مذکور در اين منظومه،
جلوههايي هستند که شاعر با ذکر آنها در بافت شعر مفهوم هويت عربي را به ذهن
خواننده ميآورد .چنانکه ديده ميشود ،بهرهگيري شاعرانه از زبان معمول ،خالقيت بسيار
ميطلبد و نزار با همين واژههاي معمول که سابقة شعري ندارند ،جهان خود را ساخته
است.
بايد توجهداشت که اين شعر بيان يک ديدگاه انتقادي است که در هنر و ادبيات معاصر
عربي به وفور مشاهده ميگردد و کمتر شاعر يا نويسندهي معاصر عربي است که در آثار
خود از اين رويکرد بهدور مانده باشد .نزار قباني در اين قصيده تالش کرده تا با بکارگيري
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نمادها و کهنالگوهاي عربي به امتهاي عربي نهيب زده و آنها را از رفتن به سوي تباهي
و اضمحالل بازدارد .وي با نگاهي به دور از سطحينگري ،اعراب را از بازگشت به
توحش عصر جاهليت برحذر ميدارد .بلقيس همسر شاعر که همنام ملکة سباست ،در
اين قصيده نماد شکوه ،انسانگرايي و آرمانهاي واالي جهان عرب ميباشد که از اوج
عزت به حضيض ذلت کشيده شده است .اين دردمندي او را از تکلف دور ميکند و
صراحتي به شعر ميدهد که کمنظير است و نشان از ريشهداربودن ساختار شعر در تفکر
و حتي احساس شاعر دارد.
ميتوان گفت اين پايداري و آرمانگرايي به طبع خواننده خوش ميآيد ،زيرا از يک
سو بياني شعاري نيست و برگرفته از احساس طبيعي شاعر با زباني دردمندانه است و از
سوي ديگر تداعي ملموسي براي خود مخاطب ،دردها و رنجهاي وي در جامعه و يا
رنجهايي است که بيشک هر فردي آن را تجريه کرده ،ميباشد.
 -3تداعيهاي واژگاني و مفهومي معموالً موضوعهاي کليدي است که در متن يا به
شکل گسترده و مکرر بيان ميشود يا غريب و ناآشنا بوده و مؤيد تصوير ذهني خواننده
از پيشزمينة متن شعر ميباشد که ممکن است واژهها يا عباراتي ،تداعيکننده آنها باشند؛
در شعر «بلقيس» ميتوان تداعيهاي واژگاني و مفهومي را در موارد زير خالصه کرد:
 -1شاعر از اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه دلگير است.
 -2شاعر هيچ اميدي در آينده نميبيند.
 -3از بين رفتن شکوه گذشتهي عربي شاعر را رنج ميدهد.
 -4مرگ محبوبة شاعر برابر با از دست رفتن تمام آرمانها و آرزوهاي او است که آن را
برابر با از بينرفتن تمام آرمانهاي جامعة عربي ميداند.
 -5وي هيچ اميدي به بهبود اوضاع ندارد و قصيده را با نااميدي به پايان ميبرد.
با نگاهي به تداعي واژگان غير معمول در اين قصيده ميتوان گفت :هدف از عبارت «
» به صورت منقطع

اين است

که شاعر ضمن بکارگيري اسلوب آشناييزدايي ،جلب نظر مخاطب و تأکيد بر محتوا،
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قصد دارد تا به اين موضوع بپردازد که تشتت و سرگرداني ،عامل مهمي براي عقبماندگي
سرزمينهاي عربي و انديشه اعراب است .اين نوع نگارش عبارت «

» در نگاه

نخست ،مفهوم تشويش و هرج و مرج را با خود به همراه دارد که شاعر از آن تعمداً
استفاده کرده و از بيان آن ،انگيزهاي فراتر از يک آشناييزدايي يا هنجارگريزي خطي را
مد نظر داشته است .با کشتهشدن بلقيس و اتفاقافتادن ترورها و کشتارها و وجود کينه
هاي تاريخي اعراب ،فرستادة الهي و منجي در سرزمينهاي عربي ،که زماني مهد پرورش
اديان بودند ،کشتهشد و پس از آن ،ديگر بشارتي براي هدايت اعراب به سمت نيکصفتي
و صلح وجود ندارد .وي از سوي ديگر با اين روش ،عامل مهم بحرانهاي جهان عرب
را تشتت و عدم انسجام آنها در مواجه با رويدادها ميداند .نزار معشوق خويش را به
پاکي و حکمت ،به منجي و بشارتدهندهاي تشبيه کرده است که امروز امت عربي با
جهل و بيکفايتي ،خود را از اين نعمت بيبهره نمود و بخاطر انتقامهاي قبيلهاي ،عشيرهاي
و دستنشاندگي ،با بيتوجهي و غرقشدن در درياي لهو و لعب و ذلت ،هويت واقعي
و تاريخي خود را پايمال کردهاند.
 -4شبکة ساختاري در نگاه ريفاتر جمله و واژههايي هستند که بتواند تداعيهاي مفهومي
و متني را توليدکنند و سبب وحدت ساختار شوند .يعني يک واژه ،يک عبارت يا يک
جمله يافت شود که بتواند به عنوان ريشه و يکي از ارکان مهم درک متن ،هيپوگرامها و
متن شعر را بازتوليد کند .بازتوليد که در واقع وظيفه اصلي شبکة ساختاري است ،به
واژهها و عباراتي گفته ميشود که نشانگر محتواي حقيقي و نمادين شعر است و توسط
مخاطب استنباط ميشود .در شعر «بلقيس» سرانجام ميتوان به شبکة ساختاري زير دست
يافت:
سوگواري و رنج -شکوه و شکايت از اوضاع موجود -عشق بيحد و حصر نسبت
به معشوق -نااميدي از بهبود شرايط -انتظار فرجامي تلخ
شعر از سوگواري و رنج آغاز شده و به مرگ و انتظار آيندهاي تلخ پايان مييابد؛ مي
توان گفت :با اين شبکة ساختاري ،شعر از پراکندگي و ابهام خارج ميشود و نشان مي
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دهد که نزار آگاهانه يا ناآگاهانه در سرودن آن از يک طرح ساختارمندي پيروي کرده
است.

نتيجهگيري
اين مقاله بر اساس چارچوب پيشنهادي مايکل ريفاتر و استخراج معنابنها ،انباشتها،
منظومههاي توصيفي ،تداعيهاي معمول و غيرمعمول واژگان و شبکه ساختاري ،به نتايج
قابل توجهي دستيافت و براين اساس ،به تحليل اليههاي پنهان و عميقتر اين قصيده
پرداخت که اين روش گامي مؤثر در دريافت داللتهاي عميق معنايي آثار برجستة ادبي
به شمار ميآيد .نتايج اين مقاله بيانگر نکات زير است:
 .1نظرية نشانهشناسي مايکل ريفاتر بيشتر در مورد اشعاري کاربرد دارد که شاعر در آن
از اسلوب بالغي توصيف بهره ببرد .اسلوب مذکور که در ق صيدة بلقيس نزار قباني
نمود يافته ،ن شان ميدهد شاعر در افادة معنا از عباراتي بديع ا ستفاده کرده ا ست و
ردپاي نماد و اســـطوره در اشـــعارش کامال آشـــکار بوده که بررســـي نمادها و
نقلقول هاي مشـــهور ،حوادث و شـــخ

يت هاي تاريخي در اين ق

يده،

خواننده را به سوي آشناييزدايي و کشف رموز ادبي و زباني ميکشاند.
.2

خوانش اکتشــافي قصــيدة بلقيس نشــان ميدهد که شــاعر با اشــاره به موضــوع
کشــتهشــدن بلقيس ،با لحني تند به انتقاد از حکام و اوضــاع س ـياس ـي جامعة عرب
پرداخته و همة ملتهاي عربي را در کشتهشدن بلقيس شريک ميداند.

 .3همچنين خوانش اکتشافي قصيده ،اين فرضيه را به ذهن خواننده متبادر مي سازد که
محتواي آن تال شي ا ست براي ن شاندادن سوز و گداز شاعر در سوگ هم سرش و
ابراز انزجار وي از جامعهاي مملو از انواع ف ساد اخالقي و سيا سي ،کينهتوزيها و
تعصبات سياسي ،عدم انسجام و وحدت حکام عرب و سرسپردگي به بيگانگان.
 .4خوانش پسکنشانه از قصيده نشان ميدهد ،معنابُن «بلقيس» داراي دو انباشت است؛
در انباشــت اول ،مقصــود همان محبوب و منظومة توصــيفي آن وطن اســت و در
انبا شت دوم ،مق صود امت عربي و منظومة تو صيفي آن ،هويت عربي ا ست که همة
اين تعابير از پيوند شبکة گ ستردهاي از واژگان م شابه ،د سته بندي و م شخ

شد؛
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مجموعة واژگاني با رمزگانهاي انتزاعي که تنها با چينش حول محور معنابُنهاي
حقيقي در انباشتها و مجازي ،در منظومههاي توصيفي به دست آمدند.
 .5در نهايت ،شبکه ساختاري واژگاني را به مخاطب عرضه ميکند که مبين داللتهاي
شــعري و نمادين قصـيده اســت و با بررسـي آنها ميتوان به خوانش فراواقعي متن
دست يافت .واژگاني مانند سوگواري ،مرگ معشوق ،يأس و نااميدي ،غفلت و عدم
انسجام ،آرمانگرايي توأم با خشم و انتظار فرجامي تلخ.
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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.
1- Corresponding Author Email: leila03ghasemi@yahoo.com

