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Introduction: Literary semiotics is one of the new methods of literary criticism that 

examines the semantic system of literary works. Michael Riffaterre is a semiotics 

theorist who has presented an exact model to provide a suitable tool for literary 

researchers to study the deep semantic layers of poems. Also, Hilma Salim is a 

modern Egyptian poet whose critical approach dominates most of his poems. The 

poem Al-Lufer is one of his critical poems which is full of poetic implications and 

contains explicit and implicit points about the negative effects of domestic tyranny 

and Western colonization on the Egyptian people. Based on the findings of Helma 

Salem's research, he has used a network of poetic symbols within the text to express 

the main messages in a literary and covered language. 

Methodology: This research is descriptive-analytical in nature. The data collection 

is based on the library method, and the research target is The Poem Al-Lufer by 

Hilma Salim. The approach used in this research is Michael Rifaterre's semiotic 

model, in which poems are first examined in heuristic and retroactive stages. In the 

first one, the reader gets a superficial understanding of the meaning of the text, but 

in the second view, the ungrammatical factors are identified, and the reader can 

reach the hidden layers of the text through accumulation frames and descriptive 

associative clusters. 

Results and Discussion: When the relationship between the outer layer of the text 

and its depth is found, the connection between the internal and external factors in the 

unhealthy situation of Egyptians is revealed. The hidden data of the poem show that 

Westerners and domestic tyrants are the cause of misfortune and terrible situation in 

Egypt. Negligence and naivety have played a negative role in this case. The poem 

implies that the secret of the victory of the Egyptians is self-belief, avoidance of 

relying on the others and public awakening and resistance against tyranny and 

arrogance. The collections of this ode are in line with its descriptive systems, and 

each of them expresses different levels of meaning and shows a part of the structural 

matrix through the process of expansion and description. The collections of the 

poem are connected in a network, and floating signs are connected to the central 

signs of the ancient Egypt and the West. Each of the words of the poem is an explicit 

meaning that the poet loads with many implicit meanings with ungrammatical 

elements. He also connects the lexical level of the text of the poem to its depth, thus 

placing an emphasis on synonymy and meaning. Descriptive systems are gathered as 

a network of intertwined signals based on a virtual relation around the nucleus. 
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According to Riffaterr's theory, the reader relies on his literary ability to move from 

the lexical level of the text to its deeper layers of the text. The causal relationship 

between the nucleus and the floating signs forms the semantic structure of this 

poem. They are connected under a semantic unity, and the linguistic signs in this 

poem go with this single structure that exists in the whole poem. Once the 

relationship between accumulations and descriptive systems is discoverd, the hypo 

grams show the cultural, social, political and economic situation of Egypt. Hypo 

grams are the key themes that shape the overall picture of a poem in the reader's 

mind, and some words and phrases evoke them. These themes are not explicitly 

reflected in the form of specific words, but they are referred to indirectly and 

visualize the central meaning of the poem in the mind of the audience. These hypo 

grams provide the basis for reaching the structural matrix of poetry. The structural 

matrix of this poem, which is rooted in its entire structure, begins linearly with a 

critical approach to the Westerners and protests against the non-implementation of 

the people's rule over the people. It ends with the poet's positive and hopeful attitude 

towards the future of Egypt. 

Conclusion: According to the Riffaterre model, the relation between the 

accumulations and the descriptive systems of this poem depicts the structural matrix 

in which the poet first criticizes the dictatorship of the Egyptian rulers with a 

retrospective view and then condemns the Western colonial conspiracies and 

developmental policies. In the end, by arousing the revolutionary feeling of the 

Egyptians, he calls them to wake up and rise up against oppression and injustice. 

Keywords: Semiotics, Michael Riffaterre, Retroactive viewpoint, Hilmi Salim, Al-

Lufer. 
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 سالم ياز حلم« اللوفر» یقصیدهی هکنشانخوانش پس
 شناسی مایکل ریفاترالگوی نشانهی هبر پای

 
 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربیدانش، مونا نعیمی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1علیرضا نظری
 

 11/40/1044پذيرش: تاريخ  12/12/1911تاريخ دريافت: 

 
 هچکید

پردازد. مایکل ریفاتر های نوین نقد ادبی است که به بررسی نظام داللتی آثار ادبی میشناسی ادبی یکی از روشنشانه
های عمیق ابزار مناسبی را برای بررسی الیه ،الگوی دقیق خودی هشناسی است که با ارائپردازان نشانهیکی از نظریه

از شاعران نوگرای مصری است که رویکردی  سالم يحلم. ه استاختیار پژوهشگران ادبیات قرار دادمعنایی شعر در 
که پر از باشد می یکی از اشعار انتقادی او اللوفر آمیز بر بیشتر اشعارش چیرگی دارد و شعرانتقادی و اعتراض

ستبداد داخلی و استعمار غرب بر مردم به تأثیرات منفی ا ،شکلی آشکار و پنهانهای شعری است و در آن بهداللت
با خوانش سطحی و  کهشده نهفتهبسیاری سیاسی  هایپیام ،این قصیده یههای ثانوی. در الیهمصر اشاره کرده است

های توصیفی این قصیده و ها و منظومهلذا با کشف انباشت اولیه قابل فهم نیستند و نیاز به خوانش ثانویه دارند.
شود و چارچوب اندیشگانی ماتریس ساختاری این قصیده ترسیم می ،های واژگانی و معنایی آنیبازنمایی تداع

گیرد و ای انجام میبر منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه  یهاین پژوهش با شیو. گردد سالم بیان می يحلم
بر اساس  .نمایدکنشانه تحلیل میو پس شناسی ریفاتر و قالب دو خوانش اکتشافیبا الگوی نشانه را این قصیده

های اصلی را با زبانی پیام ،های شعری در درون متنای از نشانهسالم با استفاده از شبکه يحلم ،های پژوهشیافته
های توصیفی این شعر ماتریس ها و منظومهانباشت یهادبی و پوشیده بیان کرده است. بنابر الگوی ریفاتر رابط

به انتقاد از دیکتاتوری حاکمان مصر  ،نگریکند که شاعر در آغاز با یک گذشتهگونه ترسیم میا اینرساختاری آن
کند و در پایان با آنها را نکوهش می یهطلبانهای توسعههای استعمار غرب و سیاستتوطئه ،پردازد و در ادامهمی

 خواند.لیه ستم و ناعدالتی فرا میآنها را به بیداری و خیزش ع ،برانگیختن احساس انقالبی مصریان
 

  .اللوفرقصیدة سالم،  يمایکل ریفاتر، حلمکنشانه، شناسی، خوانش پسنشانه : هاواژه کلید
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 مقدمه
 درود که در آغاز از نظریات فردینانشمار میهای جدید نقد ادبی بهشناسی یکی از شیوهنشانه

پردازان جدید در این زمینه، یهشناسی و ظهور نظرهتأثیر پذیرفت. با رشد مطالعات نشان 1سوسورود
 ،فرانسوی-پرداز آمریکایینظریه 2جدیدی شد. مایکل ریفاتر یهی ادبی نیز وارد مرحلشناسنشانه
ترین ویژگی نظام داللتی اثر ادبی فراهم آورد. مهم یهالگوی خود، زمینه را برای مطالع یهبا ارائ

ادبی شعر است.  یهی آن برای تحلیل ژرف ساختارهای گونالگوی ریفاتر، کاربرد اختصاص
 یهرابط ،چرخدمیهای زبانی در شعر نقد نظام نشانهحول محور  ،ریفاترهای فعالیت یهعمد

 کند.شعر را بیان میدهی به مفهوم محوری و تأثیر آنها در شکل کردهرا کشف های شعریداللت
را  یکاربرد زبان معمول دوم اعتقاد دارد و یهدر الی یرفتن معنبودن شعر و قرارگیسطح ریفاتر به دو

 ,Riffaterre) وحدت درون است ،شعر یجدا مي کند. از نظر ریفاتر ویژگ یو شعر یاز زبان ادب

خوانش  یهبر اساس توانش ادبی خواننده، در الگوی ریفاتر خوانش شعر در دو مرحل .(154 :1978
کنشانه، منتقد از سطح ظاهری گیرد. در خوانش پسانجام می 4کنشانهش پسو خوان 3اکتشافی

یادآوردن خواند، خواننده ضمن بهنیز مي یقرائت شعر که ریفاتر آن را تأویل و در کندکالم عبور می
. از (111: 1333)شولس، کند یاز متن م یخوانده بود، شروع به رمزگشای یاکتشاف یهآنچه در مرحل
رود، اشعار شاعران کار میهفاتر برای کشف ساختار معنایی اشعار پیچیده بری یهآنجا که نظری

شناسی مناسب ، برای تحلیل نشانهباشندمی آنها هایاندیشیمعاصر عربی که محصول ژرف
ممکن ادراک آنها  ،های ضمنی است که با خوانش مستقیمهستند. شعر معاصر عربی پر از داللت

معنایی عناصر متن به اغراض پنهان شعر پی برد که شاعر آنها را در  یهست و باید با کشف رابطنی
سالم از  يکرده تا خواننده با دقت بسیار به این مفاهیم برسد. حلمهای شعر مخفیپشت عبارت

کند میو در بیشتر اشعارش تالش  دشاعران نوگرای مصری است که زبان شعری خاص خود را دار
کوشد تا بر اساس بیان کند. پژوهش حاضر می پوشیدهبا زبانی  تا موضوعات و مسائل روز را

های نقش نشانه ،خوانشی عمیقبا  بپردازد و« اللوفر»شعر  یهکنشانریفاتر به خوانش پس یهنظری
  .گیری ساختار داللتی این قصیده بیان کندزبانی را در شکل

 یهکنشانخوانش پس سد کهاالت برؤاین سبرای به پاسخی درخور تا  کوشداین پژوهش می
ها و کند و انباشتهای جدیدی برای مخاطب بازگو میچه پیام ،سالم يحلم« اللوفر»شعر 

 شوند؟های توصیفی این شعر چگونه به کشف ماتریس ساختاری آن منجر میمنظومه
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 پژوهش یهپیشین
ترین آنها اشاره مهمهای ارزشمندی انجام گرفته است که به پژوهش ،سالم يدر مورد شعر حلم

 :شودمی
نقد و بررسی جلوه های آزادی » ی خود با عنوانهدر مقال مینا پیرزادنیا و زهره نورمحمدنهال -1

سالم را در مورد ي های حلم( اندیشه1331: 1فصلنامه دفاع مقدس، ش)« سالم يدر شعر حلم
 اند.آزادی وطن و آزادی بیان تحلیل کرده

 مینا پیرزادنیا و همکاران یهنوشت «سالم يردازی در اشعار سیاسی حلمنمادپ» یهدر مقال -2
به بررسی کاربرد نمادهای پایداری در اشعار و تفکرات سیاسی  ،(1333: 11، ش)ادبیات پایداری

 .استشده سالم پرداخته يحلم
را در شعر گنقد و بررسی جلوه های رمانتیسم جامعه» یهدر مقالمینا پیرزادنیا و همکاران  -3 

 ینامهکاوش) «سالم و عارف قزوینی( يشاعران معاصر مصر و ایران )مطالعه مورد پژوهانه: حلم
های رمانتیسم اجتماعی از جمله به بررسی تطبیقی بازتاب جلوه ( 1333: 23، ش ادبیات تطبیقی

 اند. ژی در اشعار این دو شاعر پرداختهنوستالشهر و استبداد، اسطوره، آرمان
 :هازجمل .اندچاپ رسیدهزبان و ادبیات عربی مقاالتی به یهریفاتر در حیط یهمورد نظری در
بلقیس نزار  یهشناسی قصیدنشانه» ی خود باعنوانهمقالمقدم و همکاران در وجیهه گلین-1

نقد ادب معاصر عربی، ) «مایکل ریفاتر یکنشانهخوانش اکتشافی و پس یهبر اساس نظری يقبان
این های واژگانی تداعیو  های توصیفها، منظومهاتر انباشتبر اساس الگوی ریف ،(1331 :13ش

 اند.را بیان کرده آن شعر را بررسی نموده و ماتریس ساختاری
« دو کاج»و  يبوماضأ« التینة الحمقاء» یهبررسی نشانه شناسی دو قصید»ی همقالدر  -2 

انجمن ) همکارانمحمد جواد اصغری و  ینوشته «ریفاتر یهمحمدجواد محبت بر اساس نظری
به  ،ریفاتر یهبه صورت تطبیقی و براساس نظری ،(1331: 22ش ، یزبان وادبیات عرب یایران

 یهمفاهیم ثانوی ،ساخت متن این دو قصیدهاند و با کاوش در ژرفبررسی این دو قصیده پرداخته
  اند.ها را بازنمایی کردهپنهان در آن

با  ياثر عبدالقدوس العامل« الصامدون» یهشناسی قصیدنشانه» یهدر مقالانصاری  نرگس-3
 ،( بر اساس دیدگاه ریفاتر1333: 13)نقد ادب معاصر عربی، ش « تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر

مایه مقاومت، شهادت و ایثار و های پنهان در عمق متن این قصیده پرداخته و درونبه تحلیل داده
 کند.ستی را که در خوانش اولیه و اکتشافی قابل فهم نیست، برای خواننده بازگو میدووطن

جواد « رحلة ثانیة لجلجامش» یخوانش قصیده» یهدر مقالفاطمه تنها و همکاران -4
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( بر اساس 1411: 43)لسان مبین، ش « شناسی مایکل ریفاترالحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه
و ماتریس  شدهمتن این قصیده پرداخته یههای ثانویبه تحلیل الیه ،رشناسی ریفاتالگوی نشانه

 شود.شود و به نوزایی و امید منجر میساختاری آن را ترسیم نموده است که با نگرانی شاعر آغاز می
لج »شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده کاربست نظریه نشانه» یهدر مقال -2   ُخذ وردَة الثَّ

بر  ،(1411: 1)ادب عربی، ش همکارانفاطمه تنها و  یهنوشت«  یوسف يسعد« انیةُخذ القیرو
 یهمحوری و رابط یهبه اید ،های پنهان متن را واکاوی نمودهالیه نویسندگانریفاتر،  یهاساس نظری

و اند که از یأس یافته و ماتریس ساختاری آن را ترسیم نمودهبینامتنی این قصیده با دیگر متون دست
با اختناق و خفقان و سلطه یافتن بیگانگان بر  ،شدهاندوه و تبعید و غربت و عشق به وطن شروع

 شود. یابد و به دعوت به مبارزه و رستاخیزی ختم میوطن شاعر ادامه می
صورت که بهنشد ، منبعی مشاهدههای اینترنتی و کتب و مجالتبا کاوش در سایت

و  باشندپرداختهریفاتر  یهسالم بر اساس نظری يی شعر حلمشناسبه بررسی نشانه ،اختصاصی
« الغرام المسلح»از دیوان « اللوفر» یهای است که قصیدتوان گفت این پژوهش نخستین مقالهمی

 الگوی ریفاتر تحلیل نموده است. یهرا بر پای
 

 ریفاتر یهتبیین نظری
ای در ادراک مفهوم حور است که سهم ویژهمشناسی خوانندههای نشانهاز نظریه ریفاتر یهنظری

شعر  یبنیان استعار کدر یاگونه ،خواندنی هنظر ریفاتر، شیوشعر برای خواننده قائل شده است. به
تنها خود متن نیست، بلکه  یادب یهکه هر پدید کندمیگزینش عناصر است. او تأکید  ییعن

 یادبی هپدید یاز عناصر اصل ،نسبت به متن ممکن خواننده یهاواکنش یهآن و مجموعی هخوانند
 هنقش ب ،خواننده در فرایند خلق اثر ادبی و فهم محتوای آن (.13: 1312)احمدی، آینـد یشمار مبـه

به هر اندازه که توانش ادبی خواننده باالتر باشد، میزان فهم او از موضوع اصلی شعر  ؛سزایی دارد
شود که در سطح کنشانه تقسیم میدو خوانش اکتشافی و پسفاتر به یر یهشود. نظریبیشتر می

 نیز قرائت شعر که ریفاتر یهکنشانپس یهدر مرحل و شوداکتشافی، بیشتر بر معنای شعر تأکید می
بود، شروع به خوانده یاکتشاف یهیادآوردن آنچه در مرحلخواند، خواننده ضمن بهیم یرا تأویل آن

 و شودریفاتر میان معنا و داللت تفاوت قائل می (.111:  1313)پاینده،  کندیاز متن م یرمزگشای
 کدر یدارد. به نظر او، تالش برایمعنا، شعر را در حد بیان خبر نگه مک معتقد است که توجه به در
دهد که صرفًا بیانگر اطالعات و اخبار شعر یها تقلیل مز گزارهای ارشتهمعنا، موجودیت شعر را به 

شعر تنها بیان مستقیم و عادی مفاهیم روزمره  توان گفتمی . پس(Riffaterre, 1978: 3)است 
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گریز از هنجارهای زبانی بیان با نیست، بلکه تعبیری هنری است که با زبانی پوشیده و غیرمستقیم و 
احتمااًل نامفهوم از  یهبه رشت ممکن است که آن ،شودشود. اگر فقط به معناي شعر توجه می

(. شعر باید وحدت شکلی و محتوایی 12: 1314)سلدن، شود دادهارتباط با یکدیگر تقلیل یطعات بق
یند آشوند که از طریق فروجود بیاید که با زبانی غیرمستقیم بیان میهایی بهباشد و از داللتداشته

از تأویل  یرو، آنچه خواننده را به جهشگیرد. از اینکارگیری عناصر غیردستوری انجام میهب
 است که ریفاتر آن یشناختن چیزدارد، به رسمیتیآن وام یهشناسانمتن به تأویل نشانه یمحاکات

همان گریز از هنجارهای معمول  ،این نادستوریت و (111: 1311)آلن، نامد یها مرا نادستوریت
 گیرد. کنشانه مورد بررسی قرار میپس یهزبان است که در مرحل

؛ در باشدمی هاانباشتآن قسمت اول  که شودبندی میکنشانه به چهار بخش دستهخوانش پس
 یهبررسی صورت واژگان در متن است تا واژگانی که به واسط ،کنشانه، نخستین گامخوانش پس

معنایی یا  یهشوند، یافته شود. این واژگان که پیرامون یک هستیک معنای واحد با هم مرتبط می
دست آمده از شعر، های بهشوند. با بررسی انباشتنامیده می« 1انباشت»اند، آمده گرد 2معناُبن

واژگان و  میان یهرابط .(Riffaterre, 1983: 93) تواند به افکار غالب در یک شعر برسدخواننده می
با معناُبن  ،براساس ترداف معنایی است و این واژگان در یک ویژگی یا مفهوم خاصی ،معناُبن

  راک معنایی دارند. اشت
که پیرامون محور یک  باشدمی هااز واژه یاتوصیفی است که شبکه یهمنظوم ،قسمت دوم

در  (.33)همان: است  یاهسته یارتباط، معنابن واژه یمبنا هستند و با هم در ارتباط یاهسته یواژه
با  یاشود و هستهین ماز کل به جزء بیا ،است یمیان کلمات مجاز ی، رابطهتوصیفی یهمنظوم

 ی،باشد یا از چند انباشت معنای یممکن است شامل چندین انباشت معنای. شوداقمارش مرتبط مي
 یهتوصیفی در نوع رابط یهبا منظوم تفاوت انباشت (.111: 1332لو، )نبیرا اخذ کند  یهایبخش

 یهکلمات با هم رابط ،توصیفیی هاصلی است. در منظوم یهها با معناُبن و هستواژگان و عبارت
پیدا اصلی ارتباط  یهمستقیم با هستشکلی غیربهبا هم متفاوت هستند و  ،دارندمعنا و متناظر نهم
  کنند.می

شعر، خواننده  یتوصیف یهاها و منظومهقسمت سوم هیپوگرام است؛ پس از دریافت انباشت
است و در  یتصویر قالب کام بپردازد که ییا هیپوگر یو مفهومی واژگانی هایباید به کشف تداع

شکل این مفاهیم کلی، به .کندیم یدر متن آن را تداع یذهن خواننده وجود دارد یا واژه یا عبارت
شکلی های شعر بهمشخص در متن شعر نیستند، بلکه برخی از کلمات و عبارتی هواژه یا جمل

رسیدن  یههای واژگانی زمینند. این تداعیکنسمت آنها هدایت میغیرمستقیم ذهن مخاطب را به
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 (.  11: 1314)سلدن،  کنداصلی معنای شعر را فراهم می یهبه فهم شبک
 شعر است. ماتریس 3ریس ساختاریتکنشانه، ماخوانش پس یهکنندقسمت چهارم و تکمیل

متن شعر را  ،هاهیپوگرام یهعنوان ریشهاست که بتواند ب ایجمله یاعبارت  ،، واژهیساختار
 این ماتریس را فقط به ممکن است در شعر وجود نداشته باشد. یکند. ماتریس ساختاری بازنویس

. جمله عماًل در شعر وجود ندارد کیکلمه یا ک صورت یتوان استنتاج کرد و بهیطور غیرمستقیم م
ست و همین خود در ارتباط ا ی( با ماتریس ساختاریها )موضوعات کلیدطریق هیپوگرام شعر از

مفهومی کلی ماتریس در واقع  (.12)همان: بخشد ماتریس است که سرانجام به شعر وحدت مي
گویی  ؛ابیات در خدمت یک مفهوم درونی هستند یهشده و همزای شعر تنیدهاج تماماست که در 

با هم  گیرند واین واحد کلی قرار می یهها در زیر مجموعها و مدلولای از دالگسترده یشبکه
ریزی اصلی است که بنیان داللتی شعر بر آن پایه یهمایماتریس همان درون .یابندارتباط می

 شود. می
 

 «اللوفر» یشناسی قصیدهتحلیل نشانه
های مختلف نظریه ریفاتر آمد، به کاربست و تحلیل کامل آنچه در تبیین مراحل و بخش ر اساسب

 پرداخته خواهد شد: سالم اللوفر حلمي  یاین نظریه بر قصیده
 

 خوانش اکتشافی
نثری  یهقصید یدر حوزه هفتاد میالدیی هده شاعران پیشگامجزء  ،شاعر مصریسالم  يحلم
نوک  ؛ ویرویکردی انتقادی چیرگی داردبر اغلب آثارش باک است که بی ی. او شاعرباشدمی

گرایانه نسبت به غرب رشی واقعگیرد و نگپیکان اشعارش را همیشه به سمت استبداد داخلی می
سبقت را از سایرین ربوده و  یو در این زمینه، گواست اندیشه  یاز طرفداران آزاد حلمي سالمدارد. 

را خواهان آزادیو  فرهیختگانخودکامه که  یهانظاموی گام نهاده است.  یبا شجاعت در این واد
)پیرزادنیا و نور گیرد یبه باد انتقاد م را نندکیهـا شکنجه مبه جرم نقد علیه خویش با بدترین روش

ی سکونت دوره در سالم يعاطفی حلم یهجربمحصول ت، «اللوفر»شعر (.32: 1331محمد نهال، 
توصیفی از فرهنگ مصر باستان را به مخاطب ارائه  ،. روساخت متن این قصیدهاست وی در فرانسه

کند و با رویکردی تمدن شرقی و غربی اشاره می به ارتباط میان ،سالم در این شعر يحلم .کندمی
زند. در ها گریزی میبه وضعیت مردم مصر از زمان فراعنه تا عصر حاضر و نفوذ غربی ،تاریخی

د گردمیمصر مواجه  یهخواننده با اسم اماکن باستانی و نام پادشاهان قدیمی و فراعن ،خوانش اولیه
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 ،تر به عبارات این شعربا نگاه ژرفشود. باستان آشنا میو با برخی از آداب و رسوم فرهنگ مصر 
ها به مصر سالم فقط بازنگری حوادث تاریخی یا ورود فرانسوی يتوان متوجه شد که هدف حلممی

تصویر به را یط مصر معاصرها و شراخواهد آثار ارتباط شرق و غرب را بر مصرینیست، بلکه می
کاوش در  از طریق کنشانه دارد تاک خوانش ثانوی و پساین شعر نیاز به یدر واقع بکشد. 

 پی برد:ی آن هبه اغراض ثانوی ،های شعریداللت
اقًا ل  رب  َغ َة الغَ لَ یاد  لکّن َص   /نا،اُن لَ عبَ الثُ »

،عبَ لثُ دوا ُعشَّ ،کُس اله   ول  لُ نَب فُ َة َج وَر ط  الُص ق  التَ / ان   / وس 
کَ تَ ي تَ کَ ل   یاٍج س  اٌط ب  َح اتوُن مَ نا إخنَ ُه / نزالکَ  ن أهل  یٌر م  وٍص َخ ُص ُربَّ لُ یَن، / َو یّ األصل   ن َنْسل  َك م  َد أنّ أ
بو کَ رتَ نا مُ ُه َو / اها،َح ُض الّرّبة  َو  مس  یُد / الشَّ ج  تَم َو  اء  هَم ُة الَد غَ نا لُ ُه َو / ،بّیةَ ر  الت  الَح َج ی الَع حَم یَ 

ین  َتم ، د  الَغْصب  َیدین  َع رف  ة  أو قَ قَط ي اللَ ف   س  وتُ ضَع اللُ فُخْذ َو / الُدنیا ب  َح َض تَّ یَ ل   / ،ْین  ی الَفخَذ لَ ْص ب 
،سُر الَم ق  َو ار  یَن الَس ُق بَ ار  الَف  َق ی َیصُد تَ َح َو  ،اج  اکیَ الَم  یَن بَ یم  َو ُل َبیَن الَترم  اص  َلی الَف َیَتَج َو / وق 
َبٌة ف  الَ نَ ُه  : /اَل ا قَ وُت إذَ ودُ یُر ه   ْرینَك ه  َر / ،أو وّهابون ي الغ  اء  اذ  الَم ذَ َر وٌث ب  بثُ مَ / یاَم األفَع َر َغ  أنّ  وإن َحذَّ
ات  الَط َو  َن وَن الکَ ونُ ّراُس َیُص الُح ./ قس  َهبَّ قه  الَص  نَز م  فَة عر  وَن الَم َیحُم ، / َو "ُط اخی  َس مَ اٌم َو أصنَ : "ح  ائ  الف 
،ار  الَع  َن م   ْس أجَد / ف  صر  اَدَك یَ ال َتلم  اَم اْمَك الغربَ ال َتدَه َو  / يا م  ،رد  لبَ ُة ُقدَّ اَك ینَ اَمت َع ا َغ إذَ َو  / ّیة 

َد  ،الح  مع  الَف ب  اغ  ّص م  اللُ ال تَ فَ  / یَن الُفَصحاء  ،ُلْم أهَل البَ یَن َو بَّ  اب  تَ نَب ک  یَة َج ار  ذکَ َتَك التَ قَط ُخذ لَ َو  / یت 
/  اّریوَن،َض َح  ار  ُتّجاُر اآلثَ  انَ / ُه .راءُ بَ الُخ  هُ نُ یٍر یتق  زو  ي تَ نا ف  ت  امَ َد ُق اثُتنا ب  َد َل ح  ص  تَّ ی تَ تَ وتی، / َح الَم 

ه  ب  ری  ات  ثَل الکَ ُکْن م  / فَ  اجْین،ی التَ اع  َر ُب َو تُ نُح م  اَو  3یوح  نُ ُس َو  1ُش اد  َك قَ ُقّدامَ َو  ، / َوَتَخّیر: أن َس َنْفس 
َقلب  الَمیَد  یَس / ب  ، / أو أن َیغس  ان  الَو َیَتبّوَل ُجَهالُء َعَلی َرمس  ع  َماء  الکولونیاَلُه الکولونیالیوَن اس  ؟ / 11ب 

ن َساداٍت أهُد  َس 11وا / ُمنَقَرعَ َفُهنا أنَت َوال أنَت، / َوُرّب ُلُصوٍص َخیٌر م  یَن ُهم اٍت، / َوَلُرّب الّس ادَ ل  ّباک 
لَتق   َیاد  الَجَراحالَخیُر، / ا  ح  ، / یَ : / ُهنا ُلَغُة الَدهماءط  الُصوَرَة ب  رش  الک  َبخَتُر ب  یُل األثَر ، / إخناتوُن الُمت  ز 

َیٍة َبّس الَساب   ، / َکَطاغ  لَهة  آل   .(43-43/  4: 2114)سالم،  «12ام  الَوجه  َق ل 
 

 شعر اللوفر یکنشانهخوانش پس
های زبانی یند کشف داللتآشود و مخاطب در فربر توانش ادبی خواننده تکیه می ،در این خوانش

گیری و چگونگی شکل گرددمیسی کند. در این مرحله عناصر غیردستوری بررمشارکت می
د که در گردنمیای منجر به تولید معانی ثانویه ها،این داللت شود کههای شعری تحلیل میداللت

نیازمند فرا رفتن از سطح معنایی  اند. کشف چنین مفاهیمیسطح عمیق معنایی شعر پنهان شده
میان واحدهای زبانی متناظر از های اصلی این شعر و ارتباط در گام نخست انباشت ؛شعر است

های توصیفی و ارتباط اقمار آن با معناُبن دوم منظومه یه. در مرحلگرددمی لحاظ معنایی مشخص
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های شعر کلمات و جمالت اصلی و هیپوگرام ،و پس از آن گیردمورد نقد و تحلیل قرار میاصلی 
 .استاری شعر و مفهوم کلی آن ماتریس ساخت ترسیم و بیان آخر نیز یه. مرحلشوندمشخص می

 
 انباشت 

، »است و واژگان« مصر باستان»اصلی معناُبن  ،«اللوفر»در انباشت اول شعر  الثعباُن، الهکسوس 
یَس،  َنْسل األصلّییَن، األفعی، الحّراُس، الکنَز، قادُش، سنوحی، وراعی التاجْین، ُمنَقَرَع، َرمس 

، الکولونیالیوَن، الکولونیا، َساداٍت إخناتوُن، امنحتُب، أصناٌم ومساخیُط، ا همگی به  ،«آلَهة   و لبردّیة 
 یهچرخند و یک رابطمی «مصر باستان»فرهنگ کهن مصر اشاره دارند و پیرامون معناُبن اصلی 

یَس، »جزء با کل میان آنها با این معناُبن وجود دارد. برخی از این واژگان، اسم برخی فراعنه  َرمس 
پزشک دربار فرعون  ،«سینوهه»های معروف همچون اسم برخی شخصیت و« ُب إخناتوُن، امنحت

ي( هستند. واژگان « قادُش، وراعی التاجْین، ُمنَقَرعَ »اسم شهرها و مناطق معروف مصر و  )سنوح 
)کاغذهایی که متون کهن مصری  البردّیةهای سنگی یا فلزی فراعنه(، أصناٌم ومساخیُط )مجسمه»

 ،(زندگی پادشاهان است مرتبط با ها و اشیاء)مجسمه است(، الکنَز شدهبر آنها نگاشته
به  ،«الشمس الّرّبة  وضحاها و آلَهة  » کلماتهای فرهنگ مصر باستان هستند. جلوه یهکنندتداعی

اجتماعی های برخی اقوام غیرمصری یا گروه ،ای از آنهااعتقادات دینی مصریان اشاره دارند. دسته
الهکسوس  )قومی که از میان دورود به مصر حمله کردند و »کنند ود را معرفی میخاص خبا عقاید 

برخی از این  .«برای مدتی بر آن حکم راندند(، َنْسل األصلّییَن، الحّراُس، الکولونیالیوَن، َساداٍت 
در « يافعالثعبان و » ؛ای زبانی شدندنشانه تبدیل بهواژگان از معنای ظاهری خود فراتررفته و 

و کند عدول می «زهر مار»شاعر از داللت صریح . اندداشته یننمادفرهنگ مصر باستان بار معنایی 
راهی برای  دانند و از هررا می ها ارزش آنداند که غربیهای ملی مصر میرا رمزی از سرمایه آن

غیردستوری  عنصر ،، الَکنز و أصنام و مساخیط(ي)الثعبان، افع کند. واژگاناستفاده می دزدیدن آن
شاعر به کمک آنها پیام شعری خود را  و اندهای ضمنی ذخیره کردهدرون خود دال هستند کهعمل 

ها با ادراک آنها را منوط به کشف ارتباط انباشت و کندمیهای شعر پنهان َپس  عبارتدر 
 .کندهای توصیفی میمنظومه

صیادلة الغرب، »های . عبارتگیردمیشکل « غرب»انباشت دوم حول محور معناُبن اصلی 
های دالدهند و فرهنگ غربی را نشان می ،«تجار اآلثار حضاریون، السباکین، الغربة و حداثتنا

عنصر از  ،«صیادلة الغرب و السباکین»واژگان  شوند.میبه دال مرکزی متصل  ی هستند کهشناور
 هادارند. شاعر با این دال های ضمنی بسیاریدر فحوای خود داللت هستند کهغیردستوری 
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زیرا  ؛این شعر را به تأخیر اندازدی هاغراض ثانوی ازخواهد دریافت و ادراک مستقیم مخاطب می
ی هها با خوانش اولیه قابل ادراک نیستند و جلوهای زبانی موجود در این واژگان و ترکیبنشانه

  هستند. ورای واژگان متن پنهانشناسی این شعر در دیریابی مفاهیم آن است که در زیبایی
نشانگر  ،انباشت اول سهم بیشتری نسبت به انباشت دوم در ساختار این شعر دارد و این مسأله

این شعر بازتاب انباشت دوم در بالد. شاعر به سرزمین خود و تاریخ کهن آن می این است که
با وجود زندگی در شاعر  .اشدای بودن فرهنگ غرب در ذهن شاعر بتا نشانگر حاشیهکمتری دارد، 

 ، عاشق وطنش است. تمدن غربی فرانسه مهد
 
 های توصیفیمنظومه

های توصیفی تعیین و تحلیل واژگان با معناُبن اصلی، منظومه یهها و رابطپس از بررسی انباشت
مردم  ،ستم و دیکتاتوری فراعنهتوصیفی وجود دارد که  یهشوند. در این شعر سه منظوممی

 هستند.اصلی آنها ی تههس، استعمار غرب یهفریب و توطئ و دیده و در خواب مصرستم
انباشت های آن هستند. بر اساس های توصیفی این قصیده در راستای انباشتمنظومه یههم

 .تاریخی و فرهنگی هستند یهگیرد که با هم دارای یک ریشتوصیفی شکل می یهاول، دو منظوم
توصیفی از لحاظ ماهیت و موقعیت اجتماعی با  یمشارکان این دو منظومه ولی با وجود اشتراک،

 هم تفاوت دارند و نوعی تقابل میان آنها وجود دارد.
 

 توصیفی اول یمنظومه 
کشی سالطین در دوران مصر کهن است و اول، خودکامگی و بهره یهاصلی در منظومی ههست

مردم عادی را نشان  یهفردوستی میان پادشاهان و تود فرادستی و یهرابط ،هاای از عبارتمجموعه
َبخهنا إخناتوُن محاٌط بسیاٍج یحمی العجالت  الحربّیَة، » هایدهند. عبارتمی َتُر إخناتوُن الُمت 

الک لَهةیَ  ،/رش  ب  آل َق ل  یُل األثَر الَساب  ت حاکمه و آن حالت حاکم أمیان مردم و هی یهبیانگر فاصل «ز 
ها مانع از عناصر غیردستوری در این عبارت. باشدمیدمکراسی و ناقض اصل و زیردست است 

بیرونی متن را  یهالیو دیگر کلمات و « آلهة» یهشود. واژبرداشت سطحی از معنای قصیده می
به « َیزیل»ولی اسناد فعل  ؛دهندریان به خدایگان را نشان میدهند و اعتقاد مصشکل می

ها، دوری از ایمان به لوحی مصریساده» آورد ومنی فراوانی پدید میهای ضداللت ،«إخناتون»
دهد که دین ابزاری در و نشان می کندرا بیان می« حاکمان یههای خبیث و مکارانخدا، سیاست

ن »عبارات .  کشی از مردم استدست حاکمان برای بهره ، َخیٌر م  وهنا مرتکبو تمدین  الدنیا بالَغْصب 
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ساداٍت  ای برای سرکوب دهند که سالطین ستمگر از هر وسیلهنشان می« َساداٍت أهدوا / ُمنَقَرَع ل 
از بیداری و را و مردم  جویندمینظامیان و مزدوران خود بهره خشونت و از کنند میمردم استفاده 

گاهی از حقوق خود دور   اشراف است، ولی شاعر آن ،«َسادات» یهداللت صریح واژ زند.سامیآ
پردازند که های ملی میداند که به غارت سرمایهطلب و خائنی میهای فرصترا نمادی از انسان

سالم چنین افرادی بیشتر از دشمنان و حلمي از دیدگاه  المال و حق مسلم مردم مصر هستند. بیت
، "أصناٌم ومساخیُط : "الحّراُس یصونون الکنَز من الفقه الصائح  » ؛ندکنها به مصر خیانت میغربی

 یهبا هم رابطهستند که ها ای از دالمجموعه. این جمالت حاوی «ویحمون المعرفَة من العارف  
 یهواژ. شوندختم می ،شدهن این شعر پنهانمت یههای ثانویمجازی دارند و به مدلول که در الیه

مصر است که حکومت مکار و ستمگر آنها را از حقوق مسلم  استعاره از مردم ،«الفقه الصائح»
 دهند.کند و نیروی و توانایی آنها را در خدمت تقویت دیکتاتوری خود قرار میخود محروم می

 
 توصیفی دوم  یهمنظوم
اراتی است عب یهرندتوصیفی اول دارد، در برگی یهبا منظوم کاملیتوصیفی دوم که پیوند  یهمنظوم

التقط  الصورَة ». در عبارت شوندجمع می« مصر غافلم ستمدیده و مرد»اصلی ی ههست که گرد
، کَد أنَك من َنْسل األصلّییَن  / جنَب فلول الهکسوس  کند که شاعر به مصریان گوشزد می ،«لکي تتأ

پس  .وقتی استای به این کشور وارد شود، مد و هر بیگانهن هستنآنها صاحبان اصلی این سرزمی
ها ها مدتی مصر را اشغال کردند و بعد از چندی بیرون رانده شدند، غربیگونه که هکسوسهمان

فُخْذ وضَع اللوتس في » و «التقط  الصورة»های در عبارتامر  هاینیز باید مصر را ترک کنند. فعل
ه»و  «اللقطة   َس َنْفس  داللت صریح  کهستوری هستند جزء آن عناصر غیر د ،«فُکْن مثَل الکاتب  ری 

 هویت مصری،» ؛در فحوای خود دارد های ضمنیداللتاین دستوری آنهاست که  یهآنها جنب
با همنشینی با  عنصر غیردستوری است که« بتالکا» یهواژ .«ستیزیو بیگانه ضرورت بیداری

َس َنْفس»عبارت  است که شده ری خود دورشده و تبدیل به یک داللت شعهنجاراز معنای « هری 
داللت با عنصری غیردستوری « الّصّباغین»کند. را به ذهن منتقل میاستقالل و خودباوری های دال

دهد که در فحوای بارت پیشین نشان میارتباط معنایی این واژه با ع ولی، است «رزنگر» صریح
در خود پنهان را ها رویی غربی فریبی و دوعواممانند  های ضمنیتر وداللتخود معانی عمیق

زند و ساختن متن پیوند میو روساخت متن را به ژرف است زبانیی ه. این واژه یک نشانکندمی
 عناصردیگر از « وتیکتاَب الَم »ترکیب  دهد.ها را نشان میها و مدلولالی و معلولی دارتباط علّ 

بیرونی  یهاین ترکیب الید. دور آن پی بر توان با خوانش مستقیم به معناینمی غیردستوری است که
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کنون است اسرگذشت مردم مصر در طول تاریخ از زمان کهن ت آن معنایدهد و متن را تشکیل می
در « پذیری مصریان و تالش نکردن آنها برای آزادیحاکمان، ظلماستبداد »های ضمنی داللتکه 

است.  این قصیده های نادستوریتجنبهاز دیگر  ،«نات  دامَ قُ »و « حداثُتنا» یهتقابل دو واژ خود دارد.
دهند و داللت صریح آنها بر ُبعد زمانی آنها داللت این دو واژه سطح لغوی متن را تشکیل می

تهاجم فرهنگی، ازخود بیگانگی و اثرپذیری مصریان »های ضمنی کند که در درون خود داللتمی
کتاتوری، نبود  آزادی و حق انتخاب دی»و « از مظاهر منفی فرهنگ غربی و اعتماد به نفس پایین

 .اندرا ذخیره کرده« خواهی و قیام علیه ظلمها برای عدالتمصریی هبرای مردم و سستی و عدم اراد
ل»عبارت  دهد که از زمان گذشته )مصر باستان( تاکنون را نشان می طوالنییند آیک فر« َحَتی َتَتص 

عبارت اند. خلی و استکبار خارجی مورد ستم واقع شدهه و در آن مردم توسط استبداد دایافتادامه
معنای دور  ؛ بلکهمد نظر نیست «الخبراء»ی داللت صریح کلمهبار کنایی دارد و  ،«یتقنه الخبراءُ »

ها از هویت دور کردن مصری» هایکه دال باشداست، مدنظر می« استعمارگران اتاق فکر»که  آن
نشانده و استثمار مردم در های دستپذیرش حکومت یهمینکردن زخود با عوام فریبی، فراهم

یکی دیگر از  ،استفاده از افعال نهی. در آن پنهان شده است «پیمانان داخلیجهت منافع خود و هم
ال تلمْس أجداَدَك یا مصري وال تدهْمَك »در عبارت  ؛های نادستوریت متن این قصیده استجنبه

اَم البردّیة   آنها را هم از استبداد داخلی و  ؛کندبودن مردم مصر تأکید میبر بازیچه شاعر ،«الغربُة ُقدَّ
کند تا گرفتن از گذشته نصیحت میدارد و آنها را به عبرتبرحذر می استعمارگران یههم از توطئ

د حسی عبُ  معنایی فراتر ازکردن جسم اجداد لمس ها نخورند.غربی یهدیگر فریب تبلیغات مکاران
نموده که خواننده ضمنی را در خود پنهان هایای از داللتل در زبان معیار را دارد و مجموعهو مقبو

پرهیز از »ها ترین این دال. مهمفهمدمیرا این عبارت  یبا تکیه بر توانش ادبی خود مفاهیم ثانویه
گذشتگان  نکردن از سبک زندگیو پیروی ناپذیریورزیدن به وطن، ظلمتفاوتی، عشق و تعصببی

 هستند که «لوحی و زودباوری و تکیه بر میراث فرهنگی و تاریخیدوری از ساده و دعوت به قیام و
 کند.نزدیک می« ستیزیو غرب بیداری و خودباوری»ها خواننده را به مدلول این دال

رف عناصر غیردستوری است که شاعر با قراردادن آن در کنار ظدیگر از  ،«لغُة الدهماء»ترکیب 
 پدید آورده را ای برای آن بارگذاری کرده و داللت شعریبار معنایی هنجارگریزانه ،«ُهنا»مکانی 

معنای در لغت به «دهماء»کند. مفهوم خاصی را به مخاطب منتقل نمی ،که معنای نزدیک آن است
یعنی  ،، ولی معنای دور آن اراذل و اوباش است. شاعر با آوردن عبارت بعدیباشدمیاسب سیاه 

تر آن معنای دوم و ادبی «دهماء» دهد که مقصودش ازنشان می ،ورشیدبزرگداشت خدای خ
ای است که خواننده با تکیه بر توانش ادبی و شناخت خود از و این ترکیب اضافی نشانه باشدمی
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-برد و به هدف اصلی شاعر که در درون بافت متن جاریبه ُکنه سخن شاعر پی می ،تاریخ مصر

پرستی، جهل، خرافه»برد و نگاه انتقادی او به میشده، پی های عمیق آن گنجاندهو در الیه دیدهگر
  کند.این گروه را درک می توسط «اکمانطلبی و سرسپردگی به حمنفعت

یَس »عبارت در « َتَخّیر»فعل امر   عنصر غیردستوری است  ،«َوَتَخّیر: أن َیَتبّوَل ُجَهالُء َعَلی َرمس 
 شود کهن میوهای ضمنی رهنمرود و به داللتاطب به کمک آن از روساخت متن فراتر میکه مخ

خود و عدم سرسپردگی به  یهآزاد بودن و حق انتخاب و اختیار مصریان، افتخار به گذشت»بر 
 شوند.ها به مدلول یعنی خودباوری ختم میاین دال که تمام کندتأکید می« دیگران و نفی وابستگی

های زبانی، ای از نشانهسالم با استفاده از مجموعه يتر متن این شعر، حلمهای ژرفیهدر ال
های ای برای رسیدن به دادهمقدمه ،هاساخته و این عبارتخود را پنهان یهجویاننگرش اصالح
 یهلوحی است. این منظومکارگیری تفکر انتقادی، اصل خودباوری و پرهیز از سادههپنهانی چون ب

دارد و از روزگار  یارتباط تاریخی، فرهنگی و سیاسی محکم ،توصیفی اول یهتوصیفی با منظوم
 اند.کهن تاکنون در تعامل بوده

 
 توصیفی سوم ی همنظوم

استعمار  یهفریب و توطئ»اصلی  یهپیرامون هستکه  هستندعباراتی توصیفی،  یهسومین منظوم
های زبانی به مخاطب انتقال نشانه زبان شعر وبا سالم  يکه حلمچرخند. چیزیمی« غرب

مردم  کوشدمی. او بردمیکار های است که غرب برای نفوذ به مصر بفریبانههای عوامدهد، شیوهمی
گاه سازد و با پندگرفتن از  ،مصر را از خطر استعمار و تهاجم فرهنگی که در کمین آنهاست آ

 یهدو واژها را نخورند. بلیغات و زبان نرم غربیهای گذشته، فریب تها و بدعهدیناعدالتی
معنایی نمادین دارند و اگر خواننده داللت صریح آنها را اراده کند،  ،«صیادلة الغرب و الثعبان»

رمزی از خود کشورهای استعمارگر  ،داروسازهای غربکند. مفهوم خاصی را از متن برداشت نمی
ین نمادگرایی، مخاطب از بافت کوشد با امیسالم  يلمغربی و مار نیز منابع عظیم مصر است. ح

های زیرین متن نفوذ کند تا ارتباط معنایی این واژگان را با دیگر و به الیه نمودهبیرونی متن عبور 
شاعر با استفاده از تشابه  و شوداین عبارت می سطحیها بیابد. این کلمات مانع از تفسیر عبارت

سیاستمداران غربی از منابع  یهداروساز از زهر مار و سوء استفادبرداری معنایی میان بهره
را در ذهن تجسم  شعری یکشورهای جهان سومی همچون مصر، به شکلی غیر مستقیم داللت

 ،«وُربَّ لصوٍص خیٌر من أهل الکنز». در عبارت کندیی میمار را بازنماکند که مفهوم استثمی
بیرونی متن را  یهالیکه  اصر غیردستوری هستندعن ،«لصوص»و  «أهل الکنز» اضافی ترکیب
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در را فراوانی های ضمنی داللتکنند که های صریحی عمل میعنوان داللتدهند و بهتشکیل می
 ،«َکنز» ودهد می هابار معنایی نمادینی به آن ،با این دو واژه« خیٌر »همنشینی  کنند.خود ذخیره می

و  شودکفایت تباه میکه بیهوده توسط سردمداران بی استمنابع سرشار مصریان استعاره از 
« خیٌر »قرارگرفتن دزدند. ای این منابع را میکه با هر شیوه هایی استبیاستعاره از غر ،«لصوص»

طلب و های فرصتدهد که شاعر نسبت به هر دو گروه غربینمادین نشان می یهمیان این دو واژ
داند. از فحوای ارتباط معنایی میان د ندارد و آنها را بد و بدتر میاعتما ،لیاقت داخلیمسئوالن بی
  :شودبازنمایی میزیر های ضمنی داللت ،این سه واژه

این که  «بود  پشتیبان  دلسوز واقعیکفایتی سردمداران مصری و نعدم اعتماد به دیگری، بی»
 د. کننها بر مدلول یعنی خودسازی و ضرورت هوشیاری تأکید میدال

،»در عبارت  ویتجلی الفاصُل بین الترمیم وبین / لیتضَح الفارُق بین السارق  والمسروق 
که  وجوددارندهای زبانی نشانه ،«الترمیم والماکیاج»و « السارق  والمسروق  »دو واژۀ «. الماکیاج

گاه میخواننده را از معنا و تفسیر  ها این ارتهای عمیق این عبدر الیه کنند.واقعی این کلمات آ
 :نهفته است ههای ثانویپیام

هدف آنها اصالح و آبادانی  -2باشند.  ل اعتماد نیستند و مصریان بایدها دزد و قابغربی -1 
دوم و  یهها دو منظومدر این عبارت-3و فریب مردم مصر است.  ریامصر نیست، بلکه هدفشان 

خواهد که شاعر با افعال امر از مردم مصر میزیرا در دو عبارت پیشین  ؛اندسوم با هم آمیخته شده
 ها را نخورند.فریب رفتار غربی

توصیفی  یههر سه منظوم ،«حتی تتصَل حداثُتنا بقدامتنا في تزویٍر یتقنه الخبراءُ »در عبارت 
تأثیر تهاجم تحتدارد که به وضعیت مصریان معاصر اشاره ،«حداثُتنا»ی هاند. کلمباهم در آمیخته

دوم و سوم در تعامل با هم قرار ی همنظوم و شدند شرقی دور –اسالمی از فرهنگ ،غربی فرهنگی
و  فرعونی اشاره دارددر زمان استبداد  مصر یهمردم ستمدیدبه حالت  ،«قدامتنا» یهاند. کلمگرفته

 است و اول و سوم  یهتلفیق دو منظوم ،«تزویر» یهدوم و سوم است. کلم یفصل مشترک منظومه
خاص  یهکشد که هر کدام به شیوتصویر میپردازی هردو گروه را به، ریاکاری و دروغشاعر با آن

 دهند.خود مردم مصر را آزار قرار می
ساداٍت، / َوَلُرّب »در عبارت سالم  يحلم ن َساداٍت أهدوا / ُمنَقَرَع ل  َوُرّب ُلُصوٍص َخیٌر م 

یَن ُهم الَخیُر   یهکلم کند.ها برجسته میبه مصری ها را در ستمو غربی اشتراک فراعنه ،«الّسّباک 
از عناصر غیردستوری در این « َخیٌر »ی هواژ. هر دو بار معنایی منفی دارند ،«سادات»و « ُلُصوص»

در  این واژهکند. های پنهان در واژگان را ایفا میقصیده است که نقش پررنگی در بازنمایی داللت
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 یهدر این عبارت میان دو واژ رود، ولیکار میهچیزی بر چیز دیگری ب دادنبرای برتریزبان هنجار 
ها و حاکمان داخلی غربی»: در خود پنهان کرده استرا ضمنی  هایکاررفته و این داللتهمنفی ب

گرا نیست و هویت رسانند، شاعر غربدو روی یک سکه هستند، هر دو به ملت مصر آسیب می
ها در کنند و هم با غربیکند، حاکمان داخلی هم به مردم ستم مینفی نمیشرقی و مصری خود را 

ها این مدلول این دال«. ها بدتر باشندغربیشود که از تاراج مصر شریک هستند و این باعث می
 دهد. ها رخ میاست که آزادی و آبادانی مصر در درون آن و با تالش خود مصری

یَن » یهواژ اما  ؛است« گرانریخته» آن، معنای لغوی صر غیردستوری است کهاز عنا ،«الّسّباک 
یَن »با  «َخیٌر »همنشینی. باشدمی« شناسان غربیباستان»معنای دور آن  به مخاطب القا « الّسّباک 

تفکر  رسانند. آسیب میمصر  هر دو به و یچ تفاوتی وجود نداردکند که میان بد و بدتر، همی
نه غربی » :پذیر استامکان های ضمنیداللتاین با بازنمایی یزی او انتقادی شاعر و استکبارست

« ُرّب »حرف جر  .«ای از فرهنگ شرقی استخوب است و نه فرعون ستمگری که جلوه ،مکار
بودن دهد که شاعر به خوبکند و این مطلب را نشان میاست که بر شک و احتمال داللت می

 ،«ُرّب »و « َخیٌر »لفظ  هاست. اعتمادی به آنز بیاین نشان انگرد و شک می یها هم با دیدهغربی
 یهدهند، ولی شاعر با چینش هنرمندانکه روساخت متن را تشکیل می هستندهای صریحی داللت

کند که ذهن مخاطب برای آنها بارگذاری می را های ضمنیاین واژگان با دیگر واژگان متن، داللت
نبود  اعتماد، دسیسه و »عبارتند از  ی ضمنیهادال ترینمهم نند.کسمت مدلول رهنمون میرا به

یعنی  به مدلول ،های ضمنیاین داللت که «ها و فساد و سوء استفادۀ حاکمان داخلیغربی نیرنگ
 کند.اشاره می اعتماد به خویشتن و نفی وابستگی به غیر

 
 هاهیپوگرام

ها موضوعات کلیدی هستند ی توصیفی، هیپوگرامهاها و منظومهدر گام سوم پس از تعیین انباشت
ها، آنها را تداعی ارتدهند و برخی از واژگان و عبکه تصویر کلی شعر را در ذهن خواننده شکل می

یابند، بلکه به صورت آشکار و در قالب واژگان خاصی بازتاب نمیاین موضوعات بهکنند. می
کنند. وم محوری شعر را در ذهن مخاطب تجسم میشود و مفهاشاره می آنهاصورت غیرمستقیم به 

 کند.ها زمینه را برای رسیدن به ماتریس ساختاری شعر فراهم میاین هیپوگرام
 :عبارتند از« اللوفر»های واژگانی در شعر ترین تداعیمهم

ترین کشور عربی زرگبترین و عنوان مهم. اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مصر به1
 ت و همین عامل باعث سرخوردگی مردم این کشور شده است.مناسب نیس
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. با وجود فرهنگ، تاریخ و تمدن کهن و منابع طبیعی و انسانی غنی، خودباوری و اصل اتکا 2
 به خویشتن در میان مصریان تضعیف شده است.

ها با نقاب استعمار و تحت عنوان عمران و آبادانی، به غارت میراث کهن مصر و غربی. 3
 پردازند.های ملی آن میمایهسر

کشی . استعمارگران غربی از حاکمان ستمگر داخلی بهترند، اما آنها نیز از ملت مصر بهره4
 توان اعتماد کرد.بد و بدتر میان آنها حاکم است و به هیچکدام از آنها نمیی هکنند، پس رابطمی

بلکه جهل و خرافه و استعمار نیست،  یه. درد مصر فقط خودکامگی حکومت و توطئ2
 طلبی و عدم خودباوری مصریان است.منفعت

گاهی آنها و نهادینه1 ستیزی و تقویت تفکر ظلم یهشدن روحی. رمز پیروزی مصر، مردم و آ
 انتقادی است. 

 
 ماتریس ساختاری

بخشد. در شعر ماتریس ساختاری، جمله یا عبارتی است که به ساختار کلی شعر وحدت می
 :اتریس ساختاری عبارت است ازم «اللوفر»

 بیداری ملت مصر  استعمار و استثمار غربی          استبداد و دیکتاتوری شرقی         
-است که مردم مصر از روزگار کهن تحت ستم حاکمان داخلی و قدرت معتقدسالم  يحلم

اند و یوغ استعمار قرار گرفته تحت ،فریبانهتر و عوامروشی ناجوانمردانهطلبی آنها بوده و اکنون نیز به
راهکار آن خیزش و بیداری ملت و مقاومت است. پس دیدگاه شاعر از یک بازنگری تلخ از دوران 

یابد و به کورسوی شود و با نقد پوشیده و آشکار امتداد میکهن تا دوران نابسامان کنونی، شروع می
 گراید. امیدی برای گشایش و سرافرازی مصر می

 
 نتیجه

 نتایج زیر به دست آمد:« اللوفر»با تحلیل شعر 
بیرونی متن این قصیده را تشکیل  یهکهن الی ،رویکرد تاریخی و توصیف فرهنگ مصری

سالم نسبت به  يتر و رویکرد انتقادی حلممفاهیم عمیق ،آن یهکنشانولی خوانش پس ؛دهدمی
های پنهان این های زبانی و دادهانهدهد. با رمزگشایی از نشاستبداد داخلی را نشان میغرب و 

و در طول  باشدمیای دیرین در مصر دارای پیشینه مردمیند استثمار آشود که فرقصیده مشخص می
ساخت آن ارتباط ونی متن با ژرفبیر یهالی یهخ تنها ماهیت آن تغییر کرده است. با کشف رابطتاری
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های پنهان قصیده شود و دادهن نیز نمایان میعوامل داخلی و خارجی در وضعیت نابسامان مصریا
عامل بدبختی و وضعیت بد مصر هستند و در  ،ها و حاکمان مستبد داخلیدهند که غربینشان می

اند. بازنمایی لوحی نقش منفی ایفا کردهها نیز با منفعل بودن و غفلت و سادهاین قضیه خود مصری
رمز پیروزی مصریان خودباوری و عدم اتکا بر ه دهد کهای ضمنی این قصیده نشان میداللت

 دیگری و بیداری همگانی و مقاومت در برابر استبداد و استکبار است. 
سطوح هرکدام از آنها  کههای توصیفی آن هستند های این قصیده در راستای منظومهانباشت

یس ساختاری قصیده بخشی از ماتریند بسط و شرح آکنند و از طریق فرمختلف معنایی را بیان می
های شناور و دال هستند ای با هم در ارتباطصورت شبکههای این شعر بهانباشت .دهندرا نشان می

شوند. هرکدام از واژگان این قصیده یک داللت های مرکزی مصر باستان و غرب متصل میبه دال
کند نها بارگذاری میهای ضمنی فراوانی برای آصریح است که شاعر با عناصر غیردستوری داللت

معنایی هم ترداف و برو در این راه کند متصل میساخت آن ژرف را به و سطح لغوی متن قصیده
 یهرابط تنیده مبتنی برهای در هماز دال ایصورت شبکههای توصیفی به. منظومهکندتأکید می

فاتر با تکیه بر توانش ری یهخواننده بر اساس نظری و شوندجمع می مرکزی یهمجازی حول هست
 علی و معلولی میان یهیابد. رابطمتن راه می یههای ثانویادبی خود از سطح لغوی متن به الیه

تحت یک وحدت و  دهندتشکیل میداللتی این قصیده را شناور ساختار های مرکزی با دال یههست
ساختار واحد که در تمام قصیده  های زبانی در این شعر با اینو نشانهشوند هم وصل میبهداللتی 

این قصیده را نمایان  یهاهیپوگرامو  های توصیفیها و منظومهانباشت یهکشف رابط، وجود دارد
ماتریس  .دهدادی مصر را نشان میاوضاع نابسامان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصو  کندمی

از رویکرد وار صورت خطی و زنجیره ساختاری این قصیده که در تمام ساختار آن ریشه دوانده، به
شود و به شروع میها و اعتراض به عدم اجرای حکومت مردم بر مردم انتقادی نسبت به غربی

 .شودختم میبه آیندۀ مصر و امیدوارانۀ شاعر نسبت  نگرش مثبت
 

 هانوشتپی
1.  Ferdinand de Saussure 

2. Michael Riffaterre's  

3. Heuristic reading 

4. Retroactive reading 

5. Sementem 

6. Accumulation 

7.Matrix 

 جزیره سینا و در جنوب بئرشبع و در مرزهای جنوبی فلسطین.مکانی در شمال شرقی شبه-1
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 سنوحي همان سینوهه طبیب دربار فرعون است.-3
دگان و معطر کردن شود و در زمان گذشته برای غسل دادن مرها ساخته میعطر و اسانسی که از گل-11

 شده است.جسم آنها استفاده می
رم َمنُقَرع سّومین هرم بزرگ مجموعه اهرام جیزه است. قدمت هرم منقرع به دودمان چهارم مصر -11 ه 
 رسد.می
اند. کنار آثار شکسته ها شدهاند که عاشق افعیها برای ماست، ولی این داروسازان غربیافعی-12

زادگانی. ای بسا که سارقان از صاحبان گنج بهتر مئن شوی که از نسل اصیلهیکسوس عکس بگیر تا مط
های جنگی باشند. اینجا ]در تصویر[ اخناتون است که با حصاری احاطه شده تا او را از چرخهای ارابه

ا خدای خورشید و بامداد است و جنایتکارانی که به زور دنیکند. اینجا زبان، عوامانه و در ستایش محافظت 
قرار بگیر و با دستانت روی رانها به حالت بکشن قرار ده تا تفاوت  13کنند. در حالت لوتوسرا متمّدن می

شود. سخن هرودت درست است آنجا که گفت: شده آشکار و فاصلۀ ترمیم و آرایش نمایان غارتگر و غارت
ها با قطرات و شبنم همراه در رسوبات رود، هدیه یا هدیه دهنگان هستند اما هشدار داد که عشق افعی

های سنگی یا ها و مجسمهکنند که آن گنج را بتاست. نگهبانان گنج را از فقاهت پرسروصدا حفظ می
دارد. ای مصری بر نیاکانت خرده مگیر و کند و باز میداند. شناخت را از شناسنده پنهان میفلزی فراعنه می

ور، ابری شد، طالکاران ه چشمانت با اشک کشاورزان سخندر برابر پاپیروس احساس بیگانگی نکن. هرگا
را سرزنش نکن، بلکه اهل خانه را نکوهش کن. عکس یادگاریت را کنار کتاب مردگان بگیر تا نوگرایی 

به دروغ پیوندی بخورد که کارشناسان آن را به خوبی بلدند. اینجا سوداگران آثار  امروزمان به سنت گذشته
ند؛ پیش رویت قادش، سینوهه، آمنهوتب و راعی التاجین قرار دارند. تو همچون باستانی متمدن هست

نویسنده مختار باش و انتخاب کن )میان این دو( که نابخردان در وسط میدان وسیع شهر بر مجسمه 
رمسیس ادرار کنند یا اینکه استعمارگران آن را با ادکلن شستشو دهند. تو در اینجا هستی و هم نیستی! چه 

گران از آنها سا که دزدان بهتر باشند از اشرافی که هرم منقرع را به دیگر اشراف هدیه دادند. چه بسا ریختهب
عکس بگیر، آنجا زبان عوامانه است، اخناتون مغرور با شکم برآمده « الجراح»بهتر باشند. آنجا در جهت 

 برد.رو از بین مینشانه پیشین خدایان را همچون دیکتاتوری خنده
 .حرکت لوتوس یا حالت نیلوفری که یکی از حرکات معروف در یوگا است-13
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 بناء علی نموذج مایکل ریفاتیر السیمیائي لحلمي سالم« اللوفر»القراءة اإلسترجاعیة لقصیدة 
 

 1مونا  نعیمي
 *8علیرضا نظري

 
ص  الُمَلخَّ

النظام الداللي في اآلثار  السیمیائیة هي إحدی الفروع الجدیدة في النقد األدبي والتي تبحث عن
م نموذجا دقیقا للباحثین في مجال األدب ر هو أحد المنظرین في السیمیائیة قد قّد یاألدبیة. ریفات
المصریین أما حلمي سالم فهو من الشعراء تویات الداللیة العمیقة للشعر. ولدراسة المس

قصائده. بناًء علی نتائج البحث حتجاجیة علی کثیر من االالنقدیة و عتهالمعاصرین الذین غلبت نز
إن حلمي سالم، قد عّبر عن رسائله الهامة بلغة أدبیة مغطاة باستخدام شبکة من الرموز داخل النص 
الشعري. بناء علی نموذج ریفاتیر، فإن العالقة بین التراکمات واألنظمة الوصفیة ترسم ماتریس 

نقد مؤامرات  ام مصر ثم ینتهی الیحکّ  القصیدة بطریقة نری فیها انتقاد الشاعر لدیکتاتوریة
 القیام أمام الظلم. إلی الصحوة و نسیاساتهم التوسعیة ثم یدعو المصرییاالستعمار الغربي و

  
 السیمیائیة، مایکل ریفاتیر، القراءة اإلسترجاعیة، حلمي سالم، اللوفر.: الکلمات الدلیلیة

                                                 
 ماجستیرة في اللغة العربیة و آدابها  -1
 في قسم اللغة العربیة بجامعة اإلمام الخمیني الدولیة كاستاد مشار -8


