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الملخص
ٔمس الىمس الجىًْٕ فٓ الىمس الحسٔث ،أحس مىبَح الىمس الىثٕطِ االستخرسا حٕتث ٔمتً
الىبلس مه ذاللٍ ثسضاسّ يتحلٕل المىبصط األسبسّٕ للىص .تًخس صلّ لًّٔ يأَمّٕ فبئمتّ
ثٕه زضاسّ يتحلٕل ثىّٕ الىص ياإلتدبَبت الممبصتطِ للعتمط .للتٓ َتصا األستبت اترتص
المىُح الًصفٓ -الخحلٕلٓ فٓ زضاسّ أشمبض لعالسٔه المىبصطِ المصتٕطِ ختساالالخًلٕمبت
شىالا يلغّا .ففٓ َصٌ المحبيلّ الغبّٔ أن وصل ئلٓ الىعف له المبوًن التصْ ٔىتخح و تك
الجىّٕ ئخحىم فٓ صمٕم الماللبت الجبؼىّٕ ثتٕه لىبصتطَب يَتصا ٔتخم حتٕه ٔ تخؽٕك
الجبحث ئوعبء الىمًشج أي الىمبشج الجىًّٕٔ الخٓ ٔممس للٓ ؼطٔمُتب ئلتٓ تج تٕػ الًالتك
يئحساث الخغٕطات الخٓ ت مح لىب ثازضان الجىّٕ للىص .تإوس َصٌ السضاسّ للتٓ أن ثىٕتّ
الخًلٕمبت فٓ شمط المىبصطِ تفخح المدبل لؽطح ال إال أمب المبضب يتمىحٍ لصِ الىعتف
مه ذالل أَم مٕعِ فٓ شمط تًلٕمبت المىبصطِ .ي أَم وخٕدّ لُصٌ السضاسّ َتٓ أن َتصا
االوحطاف له المألًف اللغًْ يالمًالتس المبمتّ َتً التطوه األستبت فتٓ شتمط تًلٕمتبت
لعالسٔه المىبصطِ.
الکلمات الذليلية :الخًلٕمّ ،الخحلٕل الجىًّٕٔ ،الىص ،لعالسٔه المىبصطِ.

* ل م اللغّ المطثّٕ يآزاثُب ،فطق آثبزان ،خبممّ آظاز االسالمّٕ ،آثبزان ،أطان.
** ل م اللغّ المطثّٕ يآزاثُب ،فطق آثبزان ،خبممّ آظاز االسالمّٕ ،آثبزان ،أطان.

rahimiazize@yahoo.com
ebrahimi.kavari2006@gmail.com

*** ل م اللغّ المطثّٕ يآزاثُب ،فطق آثبزان ،خبممّ آظاز االسالمّٕ ،آثبزان ،أطان.
الىبتت الم إيل :صبزق اثطإَمٓ وبيضْ
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المقذمة
يلس العبلط لعالسٔه المىبصطِ لتب  1946فتٓ لطٔتّ تتسلٓ «ثىتٓ ومتٕم» ثمحبففتّ
الرلٕل فٓ فل ؽٕه فٓ لبئلّ مخسٔ٘ىّ .سم٘ت المبئلّ المًلًز لعالسٔه ترلٕساا لصوطْ العٕد
المىبظل لعالسٔه الم ب  .أوُٓ تملٕمٍ اإلثخسائٓ يالثبوًْ فٓ ثلستتٍ .ترتطّج ستىّ 1968
مه ولّٕ زاض الملً فٓ المبَطِ يحبظ للٓ المبخ خٕط يالتسوخًضاٌ فتٓ األزة الممتبضن مته
خبممّ صًفٕب فٓ ثلغبضٔب الخٓ ترطج مىُتب لجلتٍ ،الىبلتسان الجلغبضٔتبن المبلمٕتبن تعفٕختبن
تئًزيضيف يخًلٕب وطٔ خٕفب ،سىّ  1981يوبوت ضسبلخٍ حًل العبلط وٕىتًال فبثخ تبضيف.
َصٌ السضاسبت األوبزٔمّٕ ياشخغبلٍ ي لعبء حٕبتٍ فٓ لسِ زيل مىُب الخسضٔس فٓ خبممبت
المطثّٕ ،خبممّ ل ىؽٕىّ يخبممّ تلم بن فٓ الدعائط ،ثم فٓ تًوس ،ئممل حبلٕتبا ضئٕ تبا
لم م اللغّ المطثّٕ ثدبممّ المست المفخًحّ فٓ المبصمّ األضزوّٕللم٘بن  .يَتً لعتً فتٓ
ضاثؽّ الىخبة األضزوٕٕه ،ياتحتبز الىخّتبة المتطة ثسمعتك ،وتل َتصٌ األمتًض ذلمتت مته
المىبصطِ ،ئظبفّ ئلٓ شبلطٔخٍ ،شرصّٕ للمّٕ تًاوت الخٕبضات الملمّٕ الحسٔثّ فٓ العتمط
ياألزةٔ .مس المىبصطِ ياحساا مه المعط العمطاء الممبصطٔه الىجبض فٓ فل ؽٕه .شمطٌ صًضِ
لممبوبِ االو بن المطثٓ الممبصط الصْ ٔمٕش ثال ًَّٔ يثال يؼتهٔ .خمحتًض شتمط المىبصتطِ
حًل لعّٕ فل ؽٕه يضفعٍ لُصا االحخالل مه لجل الصُبٔىّ يالمؽبلجّ ثبلحطٔتّ يالممتطان
ألثىبء ثلسٌلأوفط :ثطوبت. 71-69 :1975 ،
لس ؼجك لُصا العبلط المىبظل الفل ؽٕىٓ مدمًلبت شتمطّٔ لسٔتسِ ،مىُتب «ٔتب لىتت
الرلٕل»  ،1968ي«مصوطات الجحتط المٕتت»  ،1969ي«ثبألذعتط وفّىتبٌ»  ،1976ي«مؽتط
حتتبمطٗ»  ،1992ي«صتتجط أٔتتًة»  ،1996ي«ال أثتتك ثؽتتبئط الًلتتًاق»  ،2000ي«الجىتتبت،
الجىبت»  ،2009ي. ...
يأمب شمط الخًلٕمّ فمس تأثط اثخساءٖ ثحطوّ "لصٕسِ الىثتط" مته ذتالل متب لس٘متٍ أمتٕه
الطٔحبوٓ  1910يخجطان ذلٕل خجطان  1914ثم معٓ فٓ ؼطٔمٍ الخىبملٓ مخأثطاا ثتبألزة
الغطثٓ يثمط العٓء ثبلخطاث العمطْ المطثٓ .تؽًض َصا اللتًن مته العتمط ئثتط استخحبالت
فىطّٔ يثمبفّٕ خطت فٓ المصط الحسٔث حٕث أز٘ت ئلٓ لًن ذبص مه العمط المصٕط ،سم٘بٌ
لعالسٔه المىبصطِ أليل مطِ سىّ  1964شمطَ "الخًلٕمّ" .فخح المىبصطِ مه ذتالل لطظتٍ
لُصا الىًق مه العمط مدبالا لجٕبن األفىبض ياألحبسٕس للٓ شىل لصطْ أمتب الىثٕتط مته
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العمطاء الممبصطٔه ،أمثبل أحمس مؽط يمففط الىًاة مه المطاق ،يسٕف ضحجٓ مته لمتبن،
يوبزضِ َسْ يمحمس الفٓ مه فل ؽٕه ،ي ...يوطْ أٔعبا فٕمب ثمس أن خطّة المسٔس مه ضياز
العمط المطثٓ الممبصط ،أمثبل محمًز زضئش ،يوعاض لجبوٓ ،يأمل زومل ،يآزيوٕس ،يسمسْ
ًٔسف ،يئثطإَم وصطاهلل ،يشًلٓ ثغسازْ ،ي ...وخبثّ العمط للٓ َصا العىل يوخجًا زضاسبت
يلس٘مًا آضاء فٓ َصا اإلتدبٌ العمطْ الحسٔث .تُسف َتصٌ السضاستّ ئلتٓ تحمٕتك رطظتٕه:
األيل تؽجٕك المىُح الجىًْٕ فٓ تحلٕل أَم مٕعات شمط الخًلٕمتّ وىتل ،يالثتبوٓ ئظتبءِ
مالمح مه ثىّٕ الخًلٕمّ لىس لعالسٔه المىبصطِ ثخؽجٕك َصا المىُح.
خلفيه البحث
لعّالسٔه المىبصطِ شبلطٌ فل ؽٕىٓلٔمٕم فٓ األضزن  ،يًَ مه أَم شمطاء ال خٕىبت فٓ
حطوّ العمط المطثٓ الحسٔث ،يًَ لشبلط لبلمٓ ئلٓ حسٍّ مب ،ومب لطفخٍ األيستبغ الثمبفٕتّ
ثأطان ،مىص تطخمّ مرخبضات مه شمطٌ ثمىًان «صجط أًٔ٘ة»  .1996يثبلطرم مته أن شتمط
المىبصطِ ،حفٓ ثسضاسبت وثٕطِ ،ئال أن ثم ّٛمىبؼك خمبلّٕ وثٕطِ ،متب تتعال ثحبختّ ئلتٓ
ثحث يتحلٕل .يثمس الخأمللئلٓ حسٍّ مب فٓ ثمط لصبئس العتبلط ،تجتٕه أوتٍ شتبلطٌ ٔصتًن
تدطثّ الفل ؽٕىٓ الدبئك للحت يالحطّٔ ،يًَ شي وَفَس ملحمٓ ،مخدصض فٓ الخبضٔد ،حٕتث
اسخرس الخًلٕمّ العمطّٔ فٓ شله المدبل ،ثخطوٕع المجبضِ ،يتىثٕف الفىطِ ثألفبؾ للٕلّ.
لمس اَخم ومبز لطة يأخبوت ثعمط لعالسٔه المىبصطِ ،مىُم فٕصل المصٕطْلالمطاق فٓ
وخبثٍ «ثىّٕ المصٕسِ فٓ شمط المىبصتطِ» ،محمتس ثًزئته فتٓ وخبثتٍ «شتمط المىبصتطِ:
ثىٕبتٍ ،ئثساالتٍ ،يثمسٌ الطلًْ» ،يضلّٕ ضسخم ثًض ملىٓلئٔتطان فتٓ ثحثُتب «لىتبق امتطب
المٕس فتٓ شتمط المىبصتطِ» ،يحفىتبيْ ثملتٓ فتٓ ثحثتٍ «شتمطّٔ الخًلٕمتّ فتٓ شتمط
المىبصطِ» ،ثل صسض مب ٔمطة مه لعطٔه وخبثبا له تدطثتّ المىبصتطِ العتمطّٔ .يتطخمتت
أشمبضٌ ئلٓ اللغبت الفبضسّٕ ،الًُالوسّٔ ،اإلودلٕعّٔ ،الفطو ّٕ ،األلمبوّٕ ،الخطوّٕ يرٕطَب.
البنيوية
أذصت ولمّ الجىًّٕٔ الٕتً تختطزز ثىثتطِ فتٓ أيستبغ المفىتطٔه يالملمتبء الحسٔثتّ
لالل بوٕه ،األوثطيثًلًخٕٕه ،المىخمسٔه ،الفالسفّ ،ي ،...يثربصّ فٓ السضاسبت الملمّٕ ،ثمتس
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أن تىجُت أوفبضَم ئلُٕب للٓ وحً ياظح ثسأ مه الممس ال بزت مه َصا المطن ،يمه ذالل
آضاء ضيمه ٔبوج ًن الصْ اسخلُم أفىبضٌ األسبستّٕ مته فطزٔىتبن زْ سًستٕط ،فأذتصيا-
للمبء يمفىطٔه للٓ اذخالف معبضثُم ياتدبَبتُمٔ -خحسثًن لته ممىتٓ الجىًٕٔتّ ،يلته
مىؽلمبتُب الفىطّٔ ،ئًظحًن مًظًلبتُب يتؽجٕمبتُب يمعتىالتُب ،ومتب أذتص ثمعتُم فتٓ
ومسَبلتبٔعمه. 327-326 :1379 ،
سمت الجىًّٕٔ فٓ تحمٕك معطيلُب ثخجىُٕب للمىُح الملمٓ الخدطٔجٓ فتٓ ئوتبضِ التىص
يالمجط له ممىبٌ ،فمىفت للٓ زضاسخُب لجىٓ الىص ثبالو حبة ئلٓ الساذل ئش «ٔى تحت
مطوع الممطفّ يتى حت ممٍ اللغّ ئلٓ زاذل الممل الجعطْ لخجسأ لملٕبت الساللتّ المغلمتّ
زاذل األو بق اللغًّٔ الم خملّ المىفصلّ لته الرتبضج»...لالعمٕلتٓ ، 35 :2009،ئش ٔخىجتأ
لًن  John Lockeمىؽلماب مته أضاء زْ سًستٕط  Ferdinand de Saussureحتًل اللغتّ
يالخٓ تمخجط «ومالمبت تخىًن مه زاالت يمتسلًالت َتٓ مفتبَٕم زاذتل الممتل يلٕ تت
مدطز أشٕبء مبزّٔ ذبضخّٕ»لالمصسض وف ٍ ، 33 :لصا اوؽلمت الجىًّٕٔ مه م تلمّ مفبزَتب
أن الىص ال ٔىعف ئال له ثىّٕ ياحسِ يله أو بق /أوفمّ محسزِ.
فجبت لعامب «أن وحصط اَخمبمىب فٓ مٕسان اللغّ فمتػ يأن وخرتص لبلتسِ للحىتم للتٓ
خمٕك مفبَط الىال األذطْ»لالمصسض وف ٍ ، 39 :ياوؽاللتب مته اللغتّ ولتح ئلتٓ لخجتبت
الرؽبة ،يفك لًالس م خىجؽّ مه ذالل الماللبت زاذل اللغّ ،ألن «اللغّ و تكلsystem
ٔخألف مه مدمًلّ مه الجٕبوبت الخٓ تىخفم ظمىُب الماللبت المممسِ الطاثؽّ ثٕه المىبصتط
المرخلفّ وبألصًات يالممبؼك يوصا الدمل»لالمصسض وف ٍ ، 38 :لصله الخجط التىص ثىٕتّ
مغلمّ مىخفّٕ ثصاتُب ،يالىص ًَ اللغّ فٓ لطف الل بوٕبت الخٓ تىجىٓ «ثبلخجبضَب مدمًلتّ
مه األلمبل ياألثحبث ،للٓ «الفطظّٕ الخٓ ت مح مه مىؽلك للمٓ ثًصف اللغتّ وًحتسِ
م تتخملّ مخطاثؽتتّ زاذلٕتتب ،أي يصتتف ولمتتّ أي ثىٕتتّ»لثٕبختتّ ، 8 :1972 ،أمتتب السضاستتبت
العىالوٕٕه الطيت  Russian Formalismتمتس مته الطيافتس الختٓ وُلتت مىُتب الجىًٕٔتّ
يذبصّ مسضستّ ثتطان  Prague schoolيمحبظتطات ٔبوج تًن  Roman Jakobsonتمتس
وخمُٕس لسضاسبتُب.
الىلّٕل Totalityتخعىل الجىّٕ مه لىبصط مخمبسىّ ،لىل مىُب زيض فٓ َصا الخعتىل،
يتىًن الجىّٕ حصٕلّ ئسُب خملّ َصٌ المىبصط يتمبسىُب فتٓ الجىتبء الىلتٓ ،وتل لىصتط
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ثسيضٌ يَصٌ المىبصط ترعك لمًاوٕه تمٕع المدمًلتّ ثًصتفُب مدمًلتّ « يَتصٌ المتًاوٕه
الم مبِ تطوٕجّٕ ال تمخصط للٓ وًوُب ضياثػ تطاومٕتّ ،يلىىُتب تعتفٓ للتٓ الىتل وىتل
ذصبئص المدمًلّ المغبٔطِ لرصبئص المىصط»لثٕبختّ ، 9 :1972 ،فبلمىبصتط فتٓ الجىٕتّ
ترعك ئشن للمًاوٕه الممٕعِ لُصٌ الجىّٕ الخٓ للىل فُٕب أيلًّٔ مؽلمّ للٓ المىبصط ،ئتخم
تعىل الجىّٕ وخٕدّ الماللبت الخٓ تمً ثٕه َصٌ المىبصط يؼجٕمّ َصٌ الماللبت الخٓ تفًق
فٓ أَمٕخُب المىبصط وف ُب ،ثل َٓ أَم مه الىل ثًصفٍ وال فلتٕس للمىصتط فتٓ الجىٕتّ
لٕمّ شاتٍ ،يلىه لٕمخٍ تىمه فٓ ممساض مب ٔ ُم فٓ ثىبء المدمًلّ مه ذالل لاللختٍ أي
لاللبتٍ ثغٕطٌ ،يلصله ٔمىته المتًل ثتأن التصات تغٕتت فتٓ الجىٕتّ يتىصتُط فتٓ ثًتمتّ
المدمًلّ ،ئىًن مه يـٕفّ الخحلٕل الجىًْٕ الخحلٕل الساذلٓ للمىبصتط مته خُتّ ،ثتم
ظجػ الماللبت المبئمّ ثٕىُب مه خُّ أذطْ.
التوقيعة فی األدب العربی
فٓ الجسأّ الثس٘ أن ودمل ممبضوّ ثٕه شمط الخفمٕلّ الحط يلصٕسِ الىثط .يًَ أن لصتٕسِ
الىثط تصًض األفىبض مه ذالل تىطاض الصًضِ يالىلمبت؛ ثٕىمب شمط الخفمٕلّ الحط ٔصًض٘ األفىبض
فٓ شىل المصٕسِ يولٕ٘خُب.
تخدبيظ لصٕسِ الىثط لعّٕ المصطق يالجٕت ،يتخرلص مه الجىّٕ ال ؽطّٔ ي تطوّتع للتٓ
الدملّ ثٕىمب شمط الخفمٕلّ ال ٔخرلٓ له وفب المصتطق ي ال تؽط .يفتٓ الىُبٔتّ و تخؽٕك
المًل ان لصٕسِ الىثط محبيلّ للخرلص مه شىل الىالسٕىٓ للعمط يشمط الخفمٕلتّ وفتس
المحبيلّ للخرلص مه وفب الجٕت العمطْلالحبج ،ال تب. 11 :
يأمب ثبلى جّ لخؽًض َصا اللًن مه العمط فمس ـُط فٓ المطن الرتبمس ق .فتٓ الًٕوتبن
وًقٗ مه الىصًص المصٕطِ ،أؼلك للُٕب ولمّ "ئثٕدطامب"ل ، Epigrammeالخٓ اشخك مىُتب
مصؽلح  ،Epigramيتمىٓ الىمشل Inscriptionلالمىبصطِ 179 ،2013 :يلس اظزَتط وتًقٗ
مه الىخبثّ فٓ المصط المجبسٓ لىس المطة ٔىخجٍ الحبوم مب ٔمس الٕتٍ مته شتإين السيلتّ
ت مٓ الخًلٕمّ .يوبوت الخًلٕمبت تخىًن مه خٔمل مًخعِ ثلٕغّ ٔىخجُب الرلفبء المجبسًٕن
للٓ مب ٔمس ئلُٕم مه ـُالمبت الطلّٕ يشىبيَب محبوبِ لملتًن الفتطت ييظضائُمليَجتّ،
 127 :1984يأمب فٓ المطن المعطٔه فمس وخت ؼٍ ح ٕه «خىّ العًن» يلس٘ للٍٕ فٓ
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الصفحبت األيلٓ له اإلثٕدطا الًٕوبوٓ ،يالىخبة لجبضِ له وصًص يصفُب ؼٍ ح ٕه ثأوُتب
ئثٕدطامبتلالمىبصطِ. 179 :2013 ،
ئن الصطاق ثٕه المسٔم يالدسٔس م ألّ تىفطز ثبلرلًز يالخدتسز يئن تمتسزت معتبمٕىُب
يأيخُُب ،فمس ـلّ َصا الصطاق ومب ًَ مىص أيل وص أزثٓ يصل ئلٕىب مسيوبا ،للٓ الطرم مه
أن خسٔس أزة الدبَلّٕ رٕط خسٔس المطن الحبزْ يالمعطٔه .فُبخس الىعيق ئلتٓ اإلثتساق،
فٓ محبيلّ لخأسٕس وفطّٔ خسٔسِ لجىّٕ المًظًق العمطْ ،يمه ثم ذلك ئخطاءات خسٔسِ
لممبٔىّ الثمبفّ ثىًٕٔبا ،وبن َم٘ العبلط لخمٕع الًخًز المطثٓ مه ذالل تًصٕف ضحلتّ الفته
مجخسئبا ثبلىص العمطْ لٕرلص ئلٓ الثمبفّ يالفىط يالمدخمتك .زين شته ،ٚلتم ٔتأت ٙشتمط
الخًلٕمّ مه فطان ،يلم ٔىه مدطز ضز فمتل للتٓ مخغٕتطات سٕبستّٕ ياخخمبلٕتّ يثمبفٕتّ
يفىطّٔ شُسَب المطن المعطٔه ،يلم ٔىه ،أٔعبا ،تمجٕطاا له تأثط ثبلعمط األيضيثتٓ الحتسٔث،
مك أوىب ال وىىط استخفبزِ شتمط الخفمٕلتّ مته ثمتط الدًاوتت العتىلّٕ يالفىٕتّ يالخمىٕتّ
األيضيثّٕ؛ فى خؽٕك ثىفطِ سطٔمّ ئلٓ الًضاء /الختطاث ودتس مطيوتّ العتمط المطثتٓ المتسٔم
يحطوخٍ يلسضتٍ للٓ الخغٕط حخٓ فٓ العىل ،يلمل فٓ الممؽمبت يالطثبلٕبت يالمًشتحبت
يالمًمب يالىبن وبن يالسيثٕت يرٕط شله مه األشىبل العمطّٔ المطثّٕ المسٔمّ وبلممؽّمتبت
الدبَلّٕ مب ٔإوس لسضِ شمطوب المطثٓ للٓ الحطوّ.
ٔمًل لعالسٔه المىبصتطِ لمتس وخجتت أيل لصتٕسِلالخًلٕمبت  ،1964يلطأتُتب ذتالل
أم ّٕ شمطّٔ فٓ الدممّٕ األزثّٕ المصطّٔ ،الخٓ وىت لعًاا ثُب ،ثحعًض صالح لجسالصجًض
يلعالسٔه اسمبلٕل يرٕطَمب .يَىصا استخمملت استمبا لطثٕتبا ثتسالا مته ولمتّ "ئثٕدتطا "
الًٕوبوّٕ ًَ "الخًلٕمّ" .يلس أذصتٍ مه المصبزض الخبلٕتّ :الممؽمتبت الدبَلٕتّ ،الخًلٕمتبت
الىثطّٔ المجبسّٕ ،الُبٔىً الٕبثبوٓ ،اإلثٕدطا الًٕوبوٓ ،حٕث تطخمت ثمط الىمبشج األخىجّٕ
فٓ ال خٕىبتلالمىبصطِ. 183 :2013 ،
يلس لس العبلط المىبصطِ ،الخمطٔف الخبلٓ لفه الخًلٕمّ« :لصٕسِ لصٕطِ خساا مته وتًق
لخىس الحبفّ  ،تخىبست مك االلخصبز ،يال طلّ ،يتخمٕع ثبإلٔدبظ يالخطوٕتع يوثبفتّ الختًتط.
لصجُبلالمفبضلّ  ،ال بذطِ ،ياالٔحبء ،ي االوعٔبح ،يالخطمٕع .يلُب ذخب مفخًح لبؼك أي حبسم،
مسَش ،أْ أن لُب للفلّ تعجٍ لالىَفمَّ المخمىّ ،مالئمّ للحبلّ .تحىمُب الًحسِ المعًّٔ،
فُٓ مخمطوعِ حًل شاتُب ،لم خملّ  .أي تىًن لمدخعأِ ٔمىه الخؽبلُب مه ثىبء المصتٕسِ
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الؽًٔلّ .يَٓ فٓ شفبفٕخُب يستطلخُب تعتجٍ يمعتّ الجتطق ،لىىُتب لٕ تت مبئمتّ الحتسيز
وبلًمعّ ،يت خرس الخًلٕمّلأحٕبوبا أسبلٕت ال طز .يول تًلٕمّ َٓ لصٕسِ لصٕطِ ختساا،
لىه لٕ ت ول لصٕسِ لصٕطِ ...تًلٕمّ»لالمىبصطِ. 183 :2013 ،
فمعالسٔه المىبصطِ أيل مه أؼلك للٓ المصٕسِ المصٕطِ خساا ،اسمبا لطثٕباًَ ،لالخًلٕمّ،
الخًلٕمبت  .لس اظزَط َصا اللًن مه العمط يأظٕف ئلٍٕ أشٕبء خسٔسِ للٓ ٔس شمطاء أمثتبل
وعاض لجبوٓ ،يمحمًز زضئش ،يمففط الىًاة ،يأحمس مؽط ،يمئبت مه وخّبة لصتٕسِ الىثتط
الصٔه وخجًال الخًلٕمّ مىص أيل الخ مٕىبت يحخٓ الًٕ للجساهلل. 188 :2013 ،
لعالسٔه المىبصطِ صًت شمطْ مخمٕع زاذل الحطوّ العمطّٔ المطثّٕ الممبصتطِ ،لمتس
ئلٓ الصٕغّ الخغطٔجّٕ لجىبء المصٕسِ الحطِ يلصٕسِ الىثط مىخفٕبا ثأمبق الخحطٔت فٓ الجىٕتّ
الصًتّٕ ،يتغطٔت الصًضِ العمطّٔ الختٓ تدمتك ثتٕه الًلتبئك الغطٔجتّ فتٓ اثخىتبض لصتٕسِ
الخًلٕمّ ،يثٕه يالك ممٕش لًٕمٕبت اإلو بن الفل تؽٕىٓ حٕتث ستله ئٔمبلٕتّ مسَعتّ
تمخمس الخًلٕك اللغًْ مك رطاثّ المفبضلّ يأسلًة ال رطّٔ الالشلّ الحبضلّ وبلدمط الربضلّ
وبلطصبص .ومب أيضزوب تً٘اا أن لعالسٔه المىبصطِ أيل مه أؼلك للٓ المصٕسِ المصتٕطِ ختساا
لمجبا لطثٕبا ًَ لالخًلٕمّ فٓ مىخصف ال خٕىبت حٕث ٔمتًل« :أوختت المصتبئس الؽًٔلتّ ،ي
المصبئس المصٕطِ خساا لالخًلٕمبت مىص مىخصف ال خٕىبت ،يألخجط أن الم ألّ م تألّ متعاج
يمىبخ يحبلّ شمطّٔ .ففٓ يسػ العدٕح أمٕل ئلٓ وخبثّ المصبئس الؽًال ،ثٕىمتب فتٓ حبلتّ
الُسيء أمٕل ئلٓ وخبثّ العمط الخأملٓ الفل فٓ الصْ ٔخرتص َٕئتّ تًلٕمتبت أي ثطلٕتبت أي
ئثٕدطامبت».
فمس اتدٍ لعالسٔه المىبصطِ ئلٓ وخبثّ لصٕسِ الخًلٕمّ مىص مىخصف ال خٕىبت م خفٕساا
مه ثمط األومبغ العمطّٔ فٓ الحساثّ الغطثّٕ يئلبزِ تمثلُب ياوخبخُب شمطاا ،ومب ًَ الحتبل
فٓ لصٕستٍ "َبٔىً" الخٓ وفمُب لب  ، 1964المجىّٕ للٓ وفب لصٕسِ الُتبٔىً الٕبثبوٕتّ
الخٓ تمخمس للٓ األثٕبت الثالثّ حٕث ٔمًل:
َبٔىً:
«ٔب ثبة زٔطوب ال مٕه
الُبضثًن ذلف صرطن ال مٕهٕ«
لثه أيشٔىّ208 ،2013 :
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التحليل البنيوی و اللغوی لتوقيعات عزالذين المناصرة
المىبصطِ فٓ أشمبضٌ شبلط ملخع ثممىٓ الىال  ،يحسيز الخعامٍ فٓ أشمبضٌ َتٓ حتسيز
فل ؽٕه وف ُب؛ يئن وبن ٔخدبيظ َصٌ الحسيز فٓ ثمط لصبئسٌ لٕتطثػ ثتٕه آال يَمتً
العمت الفل ؽٕىٓ يسبئط العمًة ،يلىه فٓ الغبلت ستمّ آال يلمتك َمتً فل تؽٕه ال
تف ح المدبل ألشمبضٌ ألن ٔخىلم له اٖذطٔه .للٓ الطرم مه َصا فال ٔفًح ضائحّ الٕتأت
يالمىًغ مه أشمبض المىبصطِ ،ثل ٔىخعط مه ول سؽط مته أشتمبضٌ ضيح الىعتبل يالدُتبز
يال مٓ يضاء تحطٔط الًؼهٔ .طْ المىبصطِ الىخّبة يالعمطاء الصٔه شمطيا ثبلملل مه الىعبل
يوخجًل له الُسوّ يالصلح ذًوّا يال جتٓ فٓ لس ئودبح لملّٕ الدُبز فٓ فل ؽٕه.
اسخرسا الطمع ياالسؽًضِ مه الًسبئل الفىّٕ المُمّ فٓ العمطٔ ،ممس العبلط فٕتٍ ئلتٓ
االٔحبء يالخلمٕح ثسالا مه اللدًء ئلٓ الًسبئل مجبشطِ يالخصطٔح .لصا وطْ المىبصطِ فٓ َتصا
الىعبل ٔ خمٕه فٓ ثمط أشمبضٌ ثبألستبؼٕط يالطمتًظ ن"الم تٕح" لجٕتبن مصتبئت يآال
شمجٍ يثبلىجٓ "أًٔة" ضمعاا للصجط ياالستخمبمّ .أظتف ئلتٓ استخرسامٍ لطستبؼٕط يالطمتًظ
الخبضٔرّٕ يالمطثّٕ وؽبضق ثه ظٔبز يالمطيء المتٕس لٕتىفح الحمتبت يالحمٕتّ مته ذتالل
أشمبضٌ فٓ شاتُمَ .صا يوبن ٔ خرس المىبصطِ أربوٓ الفلىلًض العمجٓ ياألمثبل فٓ ثمتط
أشمبضٌ مه أخل تًثٕك الصلّ ثٕىٍ يمخلمٍٕ أوثط فأوثط.
يَصا األمط ٔعٔس أشمبضٌ خمبالا يضيومبا ئظبفّ ئلتٓ تًثٕتك الصتلّ ثتبلمخلمٓ .وتبن ٔفمتل
المىبصطِ ول َصا مه أخل وفح ضيح األمل يالىعبل فٓ يخًز شمجٍ لإلسخمطاض فتٓ م تٕط
تحطٔط ثلسَم فل ؽٕه .يفٕمب ٔلٓ أَم األشىبل الخٓ ٔخرصَب المىبصطِ فٓ أشمبض الخًلٕمّ،
يَٓ تخىًق ومب ٔلٓ:
.1الشکل الغنائی
مه أَم مٕعات شمط الخًلٕمّ َٓ اسخرسا الًظًح يالخىطاض حٕث ٔمتسان ضوىتبن مته
أَم أضوبن َصا اللًن مه العمط ،ومصٕسِ «لًال الغٕطِ»:
«وىت ذدًال ،أوطٌ لطلمّٓ األظًاء
لبلًأ :خلفّكٔ ثبلصمت يثبلحٕطِ
حٕه لُطت الىدم ال بؼك فٓ أضخبق الحٕطِ
لبلًأ :خعمجػ خجال،
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زين شذٕطِ.
لبل الطائْ :ب سبزِ َصْ األوحبء
لًال الغٕطِ  .........لًال الغٕطِ ....
مب حجلت -فٓ َصٌ اللٕل -أمٕطِ!!!»
لالمىبصطِ29 :2006 ،
وعبَس فٓ َصا اللًن مه أشمبض لعالسٔه المىبصتطِ المصتٕطِ خساالالخًلٕمتّ  ،استخرسا
المىصطٔه :يظًح الممبوٓ يالخىطاض .المفطزات ث ٕؽّ خساا يفُتم الممتبوٓ يالمعتًن ستُل
زين تممٕس.
.2الشکل المتطور
َصا اللًن مه العمط ٔرخلف ثمط العٓء مك العىل الغىبئٓ الممتطيف فُتً ذتبل مته
الخىبلط يالخىطاض .فرص مثالا لصٕسِ «مًالٕس» حٕث تجٕه َصا االتدبٌ مته شتمط الخًلٕمتّ
لىس المىبصطِ:
«ال تمل المطأٍِ فٓ شضيِ العٔىّ حًل الطلَجّ
حؽّت ٙالمطآَِ فًق الرعجّ
حٕث ـل الىحل فٓ الدفه ٔ ٕل.
اسممٓ ٔب خبضتٓ ،لَطقٓ الؽجًل
ظفَّّ ال ٕ٘س فًق المٓصؽَجّ
رَٕ٘طَ المبشكُ مٕمبزٓ الىسْ،
لجل للٕل»
لالمصسض وف ٍ22 :
المفطزات يالممبوٓ فٓ َصٌ الخًلٕمّ أوثط تممٕساا ثبلى جّ للخًلٕمّ ال تبثمّ يئن وبوتت
رٕط ثمٕسِ وثٕطاا له العىل الغىبئٓ المب .
.3الشکل الذرامی
ٔمً َصا العىل للٓ الىعاق يالخعبثه ثٕه حبالت مخمسزِ ئ تخمط َتصا األمتط حختٓ
ٔىخُٓ ئلٓ حصٕلّ فٓ آذط المؽبف ،وُصٌ الخًلٕمّ للمىبصطِ الخٓ تحمتل لىتًان «ثممتّ
ز »:
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«ثممّ مه ز فًق ثلح سمػ للٓ المعت
أزذلخىٓ فٓ مغبضِ ممخمّ
أوب لم ألخل أحساا أُٔب العطؼٓ
وبوت ظخبخّ ذمط أحمط ت ٕل زمبا
وصفُب ،لب شوطوٓ ثس اللٕلّ المبظّٕ.
ٔمىىه أن ت ألُب أمبمٓ.
مبشا فملت ثٓ تله المدىًوّ!!»
لالمىبصطِ27 :2018 ،
ٔصًض لىب َصا المعُس الحبلّ الىف ّٕ للعرص لىس مًاخُّ الًالك يضزِ فملٍ لمب ٔحسث
أمب وبـطٌ ،يَٓ فٓ الحمٕمّ تصًٔطاا لمًاخُّ الًالك يالطؤٔب مه ذالل الىص.
.4لس تخىطض ال ؽًض فٓ الخًلٕمّ حًل فىطِ مًحتسِ ثأشتىبل مخمتسزِ ،فىتطْ الفىتطِ
الًاحسِ تفُط فٓ صًض ي تمجٕطات مخىًلّ ،مثلمب ـُطت فٓ تًلٕمّ «شدطِ الُبٔىً»:
«اظضق شدطِ َبٔىً فٓ ال ؽط األيل
اظضق يضزِ خًضّٔ فٓ ال ؽط الثبوٓ
اظضق رُصىبا فٓ يمعّ الجطق
أضثؽٍ ثمًِ ،ثمىسٔل لصضاء،
تًلسلتًلٕمّ شمطاء »
لالمصسض وف ٍ28 :
ودس فٓ َصٌ الخًلٕمّ أن العبلط ٔىطض الممبوٓ وف ُب فتٓ لًالتت مخىًلتّ ياحتسِ تلتً
األذطْ.
.5الشکل الحواری
فٓ َصا العىل مه تًلٕمبت لعالسٔه المىبصطِ وطْ المحتبيضِ المحعتّ تدتطْ ذتالل
المؽمّ يلس ال ودس َصا العىل مه الخًلٕمّ لىس اٖذطٔه ،ومب ختبء فتٓ تًلٕمتّ «خفتطا...
الخٓ فٓ أضٔحب»:
«-لمبشا ثسأ للجٓ ثبلطفٕف..أٔخُب الدطسًوّ؟
-ألوىٓ أشجٍ خفطا الخٓ فٓ أضٔحب ،أُٔب الفخٓ.
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أشوط سمطته الحىؽّٕ ٔب خفطائن مطضتٔ ٙألبلٓ السٔط ،فًَٓشًِشّٕ
يال تغبظلٓ ،لٕه ال لؽبن ...حخٓ ومًز»
لالمىبصطِ48 :2006 ،
ودس الىعلّ االو بوّٕ يالفل فّٕ -االوخمبزّٔ للمدخمتك المحتٕػ ثىتب ثًظتًح فتٓ َتصٌ
الخًلٕمّ الخٓ خبءت للٓ شىل حًاض ثٕه شرصٕه يَصٌ المٕعِ تخًافط ربلجتبا فتٓ لصتٕسِ
الىثط السٕمب المصٕطِ مىُب.
.6الشکل الروائی والقصصی
فٓ َصا العىل مه الخًلٕمبت يَٓ للٕلّ االستخرسا لىتس المىبصتطِ ،تأذتص الخًلٕمتّ
شىالا ضيائٕبا لصصٕبا لحبزث أي مًظًق تتأتٓ مته ذتالل ممتبؼك أي خمتل تخىتطض مخصتلّ
مخطاثؽّ الًاحسِ ثبألذطْ .وُصٌ الخًلٕمّ الم مبِ ثت«ثىت الؽطمب»:
«لبلت لٓ :اوؽحٕ فبلهٓ يتمس،ٕ ٛ
ئن وىت شدبلبا وحً الىٕطانْ
ضفَ تٕ وممخُب ثٕسُٔب،
ياسخلمت ثٕه األرصبنْ
لبلتٔ :ب َصا ،مبلٙحٕىٓ،
ئن اإلو بنَ صسٔكُ اإلو بنْ
لبلت :أزذلْ ،فسذلت ،تًرلتٔ
صجبحبا فٓ ربثبت الطيمبنْ
يصمستٔ ئلٓ األللٓ يَجؽتٔ ئلٓ الى ٕبنْ
مٔىعىحبا حٕه تسفمتٔ،
اوخصت المىطيتٔ األظلط ،لب ٕ
ذؽفخىٓ األلًانْ
فبحخعه اللٕلُ ولٕىب ،ثم٘
تغؽّٕىب ثبلعوجك يالطٔحبنْ
حٕه أفبق الصجحٔ،
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أربضت ثبوّٕا ،وعُبةٍ مه وبض َٕمبنْ
يرعتىٓ ،حخٓ ذبوخىٓ ال بلبن.
الجىت الؽطمب ،حٔلمٗ يسطاةٗ يزذبن»
لالمىبصطِ53 :2018 ،
لىس مطاخمخىب لُصٌ األشمبض المصٕطِ للمىبصطِ ودس أوف ىب أمتب أحتساث لصتّ أي أمتب
لصٕسِ لصٕطِ ال فطق وثٕطاا ثٕىُب يثٕه ؼًال المصبئس حٕتث ٔصتمت تمٕٕعَتب مته ستبئط
لًالت العمطلظٔبز محجه. 47 :2007 ،
ثىبء الطيائٓ لُصا اللًن مه المصبئس المصٕطِ ٔىًن للٓ المًسٕمٓ الساذلّٕ ،ألوُب ثمٕتسِ
له الًظن يالمبفّٕ الممًُزِ؛ فُصا المىبصطِ فٓ لصٕستٍ «سىبوٕه» ٔصطح ثُصا األمط:
«فٓ ظمبن الىسْ يال مبح
وىت أوثطَم فٓ ال مبح
يلم٘ب يلمتٔ حصبوبا خطحبا يحٕساا شُٕساا فطٔساا،
للٓ صرطٍِ فٓ الفال
فدأِ ...ؼً٘لخىٓ سىبوٕىُم ...يال ُ٘ب
يصطتٔ ٔخٕمبَ للٓ ؼبيالت اللئب
َل أمٕػ اللثب
له اوبشٔجُمَ ،ل أمٕػُ اللثب ؟
ٔب ظمبن الىسْ يال مبح»
لالمىبصطِ32 :2006 ،
فٓ َصٌ الخًلٕمّ لس احخل االٔمبق الممىًْ المخصبلس مىبنَ الًظن يالمبفٕتّ لىتٓ ٔمتط
فطارُمب .فُٓ فٓ الحمٕمّ محبيلّ تؽًٔط اإلٔمتبق العتمطْ ،يشلته ثتبلرطيج الىلتٓ للتٓ
لًاوٕه الخطاث ،لٕىًن شله الصىٕك مدبالا لطؤّٔ تمىته مته زضاستّ الفتًاَط االخخمبلٕتّ
يال ٕبسّٕ يااللخصبزّٔ فٓ الحٕبِ المطثّٕ.
.7تحليل عنصر اللغة فی توقيعات المناصرة
مه الصمت تحسٔس تمطٔف ذبص ثبللغّ ٔخفك للٍٕ للمبء اللغّ يالل تبوًٕن ،يلتس تمتًز
َصٌ الصمًثّ ئلٓ شات اللغّ .فبللغّ م ألّ مممسِ خساا ،فمه خُّ َتٓ الصتلّ الختٓ تتطثػ
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أفطاز المدخمك ثبٖذط ،يمه خبوت آذتط َتٓ الًستٕلّ لجٕتبن أفىبضوتب يأحبسٕ تىب .فبللغتّ
الًسٕلّ الًحٕسِ أي أَم الًسبئل الخٓ تطثػ متب ٔحتسث ثتساذلىب ثبلمتبلم الربضخٓلثتبؼىٓ،
. 9 :1371
َصا يوحه وملم «أن الخدطثّ العمطّٔ تعمل خبوجبا فىطٔبا ،ياالوفمبالت الربصّ ثبلخدطثتّ
العمطّٔ لٕ ت اوفمبالت فؽطّٔ رطٔعّٔ ،يئومب َٓ تتأثٕطات لتس حً٘لتت ئلتٓ أفىتبض ثفمتل
الًلٓ ،ياألثط الفىٓ لٕس وخٕدّ الخدطثّ الملمّٕ فمػ يئومب ًَ وخٕدّ متب فتٓ الفىتبن مته
تجبٔه يفطزّٔ يشاتّٕ»لالًضلٓ. 58 :1984 ،
يالخدطثّ العمطّٔ فٓ أسبسُب تدطثّ لغّ ،يومب ٔمًل محمس رىٕمتٓ َتالل« :ئن أيلتٓ
ممٕعات العمط َٓ اسخثمبض ذصبئص اللغّ ثًصتفُب متبزِ ثىبئٕتّ»لرىٕمتٓ َتالل:1973 ،
« . 415فبلىلمبت يالمجبضات فٓ العمط ٔمصس ثُب ثمث صًض ئٔحبئّٕ ،يفٓ َصٌ الصًض ٔمٕتس
العبلط ئلٓ الىلمبت لًِ ممبوُٕب الخصًٔطّٔ الفؽطّٔ فٓ اللغّ»لوفس المصسض. 64 :
«لم ٔمله الجعط يسٕلّ أسُل يأومل الوخمبل تدطثٕبتٍ مه اللغّ ،لصله ٔمتبل :ان أيل
يأَم ربّٔ يمُمّ تمً ثٍ اللغّ َٓ أدبز االضتجبغ»لودفٓ . 35 :1382 ،يفٓ َصا المدبل
وطْ العىالوٕٕه فٓ تم ٕمبت اللغّ فٓ الساضسبت الل بؤّٕ ،دملًن اللغّ األزثّٕ فٓ ئؼتبض
ذبص ٔرخلف مك رٕطٌ مه االسخرسامبت اللغًّٔ .ففٓ ضأْ َإالء أَم يـٕفتّ اللغتّ ،فتٓ
الحبلّ المبزّٔ َٓ ،اوخمبل المفًُ ئلٓ المخلمٓ مه ذالل االضخبق ئلٓ المحخًْ فٓ ذتبضج
اللغّ؛ ثٕىمب اللغّ األزثّٕ ،لغّ رٕط مًلًفّ ثبالضخبلبت الربضخّٕ»لزاز. 335 :1383 ،
فمه َصا المىؽلك تىسضج تًلٕمبت المىبصطِ فٓ ئؼبض لىًان ٔدممُب ،فامب ٔعتك لتسزاا
مه الخًلٕمبت تحت لىًان لب أي ٔرخبض لىًاوتبا زاالا ،يلتس ٔفصتل ثتٕه الخًلٕمتّ يأذخُتب
ثبألضلب  ،أي ٔخطن ثٕبظبا للٓ الصفحّ فبصالا ،فملمب ودس شتىالا لجىتبء الرتبضخٓ لخًلٕمتبت
المىبصطِ ذبضج َصٌ األشىبل.
 التوقيعة وحذة المستقلةٔدخمك فٓ لسز مه لصبئس الخًلٕمبت لىس المىبصتطِ تًلٕمتبت م تخملّ فتٓ زاللخُتب،
حٕث ال وطتجػ زاللّ الخًلٕمّ ثساللّ مبثمسَب أي مب لجلُب ،ي مته شلته تلته الختٓ ختبءت
تحت لىًان تًلٕمبت فٓ زًٔاوتٍ الثتبوٓ «ذتطيج مته الجحتط المٕتت» ،فلتً وفتطت ئلتٓ
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الممؽًلّ األيلٓ الخٓ حملت لالطلم  1لًخسوب أوُب تعٕط ئلٓ الر طان التصْ اوخُتت ئلٕتٍ
الصات المعبلطِ فٓ المىبفٓ:
«ضخمت مه المىفٓ
فٓ وفٓ ذف حىٕه
حٕه يصلت ئلٓ المىفٓ الثبوٓ
سطلًا مه الرفٕه»
لالمىبصطِ165/1 :2006 ،
أمب الخًلٕمّ الثبوّٕ ،فمس أشبضت ئلٓ لمسِ العلبمّ يمب ٔمىه أن ٔىدم لىُب مه آثبض:
«أوت أمٕط!!!
أوب أمٕط!!!
فمه تطْ ٔمًز َصا الفٕلك الىجٕط!!!»
لالمصسض وف ٍ165 :
يمه الملحًؾ أن الخًلٕمّ األيلٓ ال تطتجػ فٓ زاللخُتب ثبلخًلٕمتّ الثبوٕتّ ،يال ٔرخلتف
األمط مك ثمّٕ الخًلٕمبت فٓ المصٕسِ وف ُب ،فُٓ مدمًلّ مه الخًلٕمبت الم تخملّ الختٓ
آثط العبلط أن ٔدممُب تحت لىًان ياحس.
 التوقيعة المستقلة المحتواةٔدخمك فٓ َصا العىل مه لصٕسِ الخًلٕمبت لسز مىُب ٔلخئم فٓ مًظًق ياحس أي تخجك
مه مًلف ياحس ،رٕط أوُب ال تختطاثػ فٕمتب ثٕىُتب ثماللتّ لعتًّٔ ،فىتل تًلٕمتّ تحتخفؿ
ثبسخماللٕخُب ي ال تإزْ فٓ الًلت وف ٍ ئلٓ الخًلٕمّ الخبلّٕ زاللٕبا ،يئن وبوت تلخمٓ ممُتب
ثسالالت ٔفطظُب اإلؼبض المب لمصٕسِ الخًلٕمبت .يلمتل مته أوثتط لصتبئس الخًلٕمتبت فتٓ
اوعًائُب تحت َصا العىل لصٕسِ «تًلٕمبت فٓ حفل تسشٕه»:
«أسٕط فٓ العًاضق
محسلبا فٓ المًت يالرطاة
أسس٘ أوفٓ ثسمٓ
أؼطز الصثبة له فمٓ
لىىٍ ٔمًز لل طزاة
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مه ٔمىك الصثبة أن ٔمط فٓ فمٓ
مه ٔمىك الصثبة»
لالمصسض وف ٍ401 :
«فبلمصٕسِ تىعًْ فٓ مدمًلخُب للٓ مفبضلّ وبثمّ مه ثىبئّٕ المًت يالحٕبِ ،حٕث ال
ٔخىبفط ؼطفب الثىبئّٕ فٓ مفُط المصٕسِ ثل ٔىسمدبن لًٕلسا األلم ،فٕمتٕم المتًت فتٓ وتل
مىتتبن ٔتتطتجػ أص تالا ثبلحٕتتبِ ،فُتتً فتتٓ العتتبضق يالممُتتٓ يثٕتتت الدتتبضِ ،يفتتٓ حفتتل
الخسشٕه»لالمىبصطِ. 247 :2013 ،
 التوقيعات المترابطةال تفمس الخًلٕمّ فٓ َصا العىل اسخماللٕخُب ،فمه الممىه أن تمطأ ولّ مىُب للتٓ أوُتب
ممؽًلّ شمطّٔ م خملّ ،رٕط أوُب فٓ َصا العىل تطتجػ ثمب ثمسَب اضتجتبغ لعتًٔبا ثحٕتث
تىملُب الخًلٕمّ الالحمّ ،فال تىخمل زالالت المصٕسِ ئال ثبوخمبل آذط تًلٕمّ .يمه المصبئس
الخٓ تمثل َصا العىل ثًظًح لصٕسِ «الجالز ؼلجت أَلُب».
تخىًن لصٕسِ «الجالز ؼلجت أَلُب» مه ست تًلٕمتبت ،حٕتث تمثتل وتل تتًلٕمخٕه
مخًالٕخٕه تًاظٔبا زاللٕبا يئٔمبلٕبا مك الخًلٕمخٕه اللخٕه تلُٕمب لخصل المصتٕسِ فتٓ الىُبٔتّ
ئلٓ ال إال األسبسٓ المخمثل ثبلمًزِ ئلٓ الجالز .يتؽطح الخًلٕمّ األيلٓ مه ول تًلٕمخٕه
سإاال ٔخملك ثبلفمس لتًلٕمّ  /1تًلٕمّ  /3تًلٕمّ  5فٕمب تؽطح الخًلٕمّ الثبوٕتّ مته وتل
اثىخٕه ئخبثّ تخملك ثبلخمًٔط له َصا الفمتس أي ثخدسٔتس األمتل تدتبٌ استخمبزِ المفمتًز
لتًلٕمّ  /2تًلٕمّ  /4تًلٕمّ 6
تمثل المفمًز فٓ الخًلٕمّ األيلٓ ثبألربوٓ الخٓ أودجخُب ذؽٓ التصات العتبلطِ ،فىبوتت
األصًات المحلدلّ الخٓ ثطظت فٓ الخًلٕمّ الثبوّٕ تمًٔعبا له َتصا الفمتس ،ي فتٓ الخًلٕمتّ
الثبلثّ فمست الصات العبلطِ األمبوٓ الخٓ أظبلخُب التسضية ،فىبوتت الرٕتًل فتٓ الخًلٕمتّ
الطاثمّ ؼطٔك تحمٕك َصٌ األمبوٓ ،أمب الصوطٔبت المفمًزِ الخٓ ختبء شوطَتب فتٓ الخًلٕمتّ
الربم ّ ،فخ خسلٓ المًزِ ئلٓ األضض يت خثٕط المًاؼف المخأخدّ تدبٌ األضض يالصوطٔبت
المطتجؽّ ثُب.
ل5
«ٔب حمب المال
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ٔب حمب الجطيج
وٕف حبل المطْ ثمسوب
يظمبن تطاشمىب الثلًج
ل6
لً تسلىٓ أولم َصا الحدط
لً تسلىٓ أولم َصْ الماللت لجل ال فط
لً تسلىٓ ألجل ومت الىرٕل
لجل ًٔ الطحٕل
فبلجالز ؼلجت أَلُب
يأوب وطٔبح الدىًة
أحه لطٔح العمبل»
لم ٔخًلف الخًاظْ للٓ الساللّ ثٕه تًلٕمبت المصتٕسِ ،فمتس ألتب الختًاظْ المًستٕمٓ
لحمّ زاللّٕ أوجط ،حٕث تدس أن وال مه الممؽًلخٕه األيلتٓ يالثبلثتّ مته ثالثتّ أستؽط
ٔخؽبثك فُٕب الخطوٕت الىحًْ تؽبثمباوبمالا فت«الخًستك يالخىتًق فتٓ الجىٕتّ الىحًٔتَّ ،تٓ
ئحسْ أَم مٕعات اللغّ األزثّٕ»لشفٕمٓ وسوىٓ: 26 :1381 ،
ل1
«األربوٓ الخٓ أودجخُب ذؽبْ
سمؽت فٓ الىًُف
ٔب ضوٕه ال ًٕف
ل3
األمبوٓ الخٓ صغخُب فٓ الصجب
ظٕمخُب السضية
ٔب ظمبن الحطية»
يتجسأ الخًلٕمّ الربم ّ مه أسلًة الىساء الصْ اوخُت ثٍ الخًلٕمّ الثبلثتّ لخعتٕط ئلتٓ
مسْ العًق ئلٓ المفمًزلالمىبصطِ . 250-248 :2013 ،ي لئه وبوت َصٌ المصتٕسِ الختٓ
حبيلت ئثطاظ ثىبئُب للٓ لدل لم تًسم ثمىًان «تًلٕمبت» ئال أن ثىبء الخًلٕمتّ ياظتح فتٓ
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ول ممؽًلّ مىُب ،فىل ممؽًلّ ٔمىه أن تمطأ للٓ أوُب تًلٕمّ م تخملّ تحمتل زاللخُتب
الربصّ الىبثمّ مه ثىبئُب.
 البنية الذاخلية لتوقيعات المناصرةتمثل الخًلٕمّ لىس المىبصطِ ومًشخبا مه أَم ومبشج المصٕسِ المصٕطِ فٓ العمط المطثٓ
الحسٔث ،فمس وطت المىبصطِ َصا العىل الحساثٓ للمصٕسِ المصٕطِ ،يظطة فتٓ مخبَتبت
الحدم يالعىل يالُسف ،مىص ثسأّ ال خٕىٕبت زين أن ٔمخصط فتٓ تىبيلتٍ للتٓ المفبضلتٍ
االخخمبلّٕ أي المملّٕ ،فىبوت المبؼفّ يالخصًٔط مه أَم لىبصطٌ الفىّٕ .يلمتل تىتبيل أَتم
أزيات الخًلٕمّ مه ذالل لسز مه الجىًز مب ٔىعف له ثىّٕ الخًلٕمّ لسْ المىبصطِ ثدالء
أوجط:
 التصوير والمفارقة التصويريةتمخمس الخًلٕمّ لىس المىبصطِ فٓ األرلت للٓ الخصًٔط ،حٕث ت خمس الصتًضِ مىًوبتُتب
مه المىبن الجىط ياإلو بن ثىل مه فٓ َتصٔه المىصتطٔه مته حمٕمٕتّ تدمتل اإلو تبن
مفطزِ مه مفطزات المىبن ال تىفعل لىٍ.
«وبوت خطتُب ثٕه ٔسُٔب ،حٕه للجت الدطِ
صفطاء وخفبح ،ثٕعبء  ...يمحمطِ
أشُس أن ضايزت الجىت يوىت سفُٕب
للت لُب :مطِ!!
يحٕبته :مطِ
يأمًت سفُٕبا
لىه ضفعت ثمىبز وأثُٕب»
لالمصسض وف ٍ41 :
ثبسخسلبء مثالا شمجٕبا «اللت الدطِ للٓ ثمُب ثخؽلك الجىت ألمُب» ٔخ ك مفًُ االو بن،
فال ٔمًز ممخصطاا للتٓ العرصتّٕ المطستًمّ ،يلىتٓ ٔىخمتل الًُٔتّ فتٓ َتصٌ الخًلمٕتّ
الخصًٔطّٔ تأتٓ المعبثُّ لوأثُٕب لخ خسلٓ ئلٓ شَه المخلمٓلمه شتبثٍ أثتبٌ فمتب ـلتم .
فُصٌ الخًلٕمّ تىؽًْ ئٔحبءات للمًضيث العمجٓ يالخطاث األزثٓ ئال أوُب ال تخعمه مفبضلتّ
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حبزِ ،يللٓ مب ٔجسي ال ٔحطص المىبصطِ يال ٔلع وف ٍ للٓ ئلبمّ المفبضلّ المملّٕ ثمسض مب
ٔحطص للٓ اوخمبل الصًضِ ياوخمبل يـٕفخُب الساللّٕ.
 السخرية وتقانة المفارقةيثبإلظبفّ ئلٓ تمبوّ "الصًضِ" الخٓ وبوت مه أَم الخمبوبت ياألزيات الفىٕتّ الختٓ اتىتأ
للُٕب المىبصطِ لجىبء شرصٕخٍ الفىّٕ المخمٕعِ ،تمس ال رطّٔ ياحسِ مته الخمبوتبت الجتبضظِ
يَٓ مه ال مبت األسبسّٕ لىص الخًلٕمّ ،يالمبضب لىصًص العتمطاء التصٔه مبضستًا َتصا
اللًن العمطْلالمىبصطِ ،أحمس مؽط ،مففط الىتًاةٔ ...مىته أن ٔإستس لسضاستّ مؽًلتّ
حًل تعىل ال بذط يتىبمٍٕ ،ئش تخجسْ ال رطّٔ مه الخبضٔد ،مه ال ٕبسّ ،مه المدخمتك،
يمه وبفّ ال لؽبت الخٓ تمىه حٕبِ المًاؼه المطثٓ .يمك أن ال رطّٔ تخمس فتٓ الخصتبز
لغًْ لبل فصله ال ٔمىك مه ئمىبوّٕ تأئل َب يلطاءِ لل ٕبلبت المحٕؽّ ثبلىص ،يممطفّ
ؼجٕمّ المدخمك لجط الخًلٕمّ ال بذطِ ربلجبأ .مًل المىبصطِ فٓ تًلٕمّ ثمىًان «تسفئّ»:
«مب لعفٕط الثلحُٔ ،سزوب ثبلمخل،
وحه األلطاة ،لسمىب مه ضمل الىبض،
ودلس ذلف الىًافص ،لىس ألسامه ٔب أثٕط،
وخلصش ثبلمبضِ فٓ ؼطلبت العمُطٔط،
يوُخف لطة الخسفئّ:
سجحبن الخسفئّ»
لالمىبصطِ288/1 :2006 ،
فٕمعج العبلط ال رطّٔ َىب ثبلح طِ للٓ مب تًصل ئلٍٕ اإلو بن المطثتٓ فٕىخمتسٌ ومتساا
الشلبا ث جت الجسايِ الخٓ تىرطٌ ئلٓ مفبضلبت مثٕطِ.
نتيجة البحث
الثس مه المًل فٓ الىُبّٔ أن العبلط لعالسٔه المىبصطِ امخؽٓ صًُِ العمط مىص أضثمٕه
لبمبا ،يمب ٔعال فحالا مه فحًل العمط المطثٓ الممبصط ،يال أـىتٍ تمتت فمتبل ئلتٓ لصتٕسِ
الًمعّ ،يلىىٍ العغػ الىف ٓ الطَٕت التصْ ٔمٕعتٍ الفىتبن يالمثمتف ياإلو تبن المطثتٓ
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العبئك ،فطثمب وبوت َصٌ الخًلٕمبت الصغٕطِ المخفدطِ يسٕلّ خسٔسِ تًصل ضسبئلٍ ئلٓ مه
ٔطٔس .ففٓ الرخب وأتٓ ثأَم وخبئح الجحث َصا للٓ تطتٕت الخبلٓ:
 لصٕسِ الخًلٕمّ َٓ ئحسْ ظطثبت العمط الحسٔث ،ي َٓ لصٕسِ مىثفتّ متًخعِتحخًْ للٓ مفبضلّ شات تًتط ـُطت فٓ ال جمٕىٕبت مه المطن المعطٔه.
 ئن ـًُض لصٕسِ الخًلٕمّلاإلثٕدطا  ،وبن اسخدبثّ للخحتًالت الفىطٔتّ يالفىٕتّ،يوصله الحبخّ ئلٓ الخمجٕط له ضيح المصط.
 لصٕسِ الخًلٕمّ يئن تأثطت ثمإثطات أخىجّٕ ،فان لُب خصيض تىًٔىٕتّ فتٓ تطاثىتباألزثٓ ممثلّ فٓ الممؽمبت ،يالخًلٕمبت الىثطّٔ المجبسّٕ.
 العبلط لعالسٔه المىبصطِ ًَ ضائس لصٕسِ الخًلٕمّ الحمٕمٓ ،يلٍ لصت ال جك فٓتأسٕ ُب ،فمس خمل مىُب أزاِ خمبلّٕ يفىطّٔ السخمطاء الختبضٔد ،يلتس شتىل ثىٕتّ شتمطّٔ
لخًلٕمبتٍ مه ذالل الخمبزٌ للٓ الجىٓ األسلًثّٕ الخمؽٕمّٕ المرخلفّ ،ييـف ئلٓ خبوجُتب
أسلًة ال رطّٔ الالشلّ المبئمّ للٓ المفبضلّ ،ومب أثسق المىبصطِ فٓ حًاضٔخٍ اللغًّٔ متك
المًضيث العمجٓ المخسايل لجط ـبَطِلتفصٕح المبمٕتبت يتًـٕتف األمثتبل العتمجّٕ فتٓ
سٕبلبت مرخلفّ.
 لم ٔىخف العبلط ثبلمىبصتط الخصتًٔطّٔ الح تّٕ ،يخمتل لصتبئسٌ م تطحبا زضامٕتباتخىبمل فٍٕ الىثٕط مه المىبصط السضامّٕ فٓ الخصًٔط ،األمط الصْ ظَمهَ لتٍ تًاصتالا ئٔحبئٕتبا
مك المخلمٓ ،يأفمبا أيسك فٓ الطؤّٔ العمطّٔ.
-

يـّف العبلط ضمًظاا تطاثّٕ يزٔىّٕ يئو بوّٕ ،فىبن تًـٕفٍ للطمًظ الخطاثّٕ.

 ئن الطؤّٔ الجىًّٕٔ لىس المىبصطِ يسٕلّ لفُم المصٕسِ يمه ثم فُم المبلم ،ييلٓالماللبت الخٓ تىعأ له مىًوبت الثمبفّ ًَ فٓ الًالتك يلتٓ لمىًوتبت الجىٕتّ االلخصتبزّٔ
يالىف ّٕ ياالخخمبلّٕ.
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Abstract
Structuralist criticism, which is one of the branches of contemporary
criticism, is one of the most widely used critical methods in analyzing the
basic elements of the text. There is a strong and important relation between
analyzing the structure of text and contemporary poetic tendencies. Based
on this and using the descriptive-analytical method, very short poems of Izz
al-Din al-Monasereh (Towghiat) have been analyzed in terms of form and
language. The purpose of this study is to discover the law on which the
structure of text is based it and govern the internal relations of the elements
of text, and this issue is achieved when the researcher can create structural
model or models that simplify reality and make changes that allow us to
understand the structure of the text. This study emphasizes that the structure
of Towghiat in Monasereh's poetry opens the way to the reader's question
and gives him the pleasure of discovering the most important feature of
Towghiat poem of Monasereh. The most important result of the present
study is that deviation is the main element of Towghiat poetry of Izz al-Din
Monasereh .
Keywords: Towghih, structuralist analysis, text, Izz al-Din Monasereh.
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تحلیل ساختارگرایاوٍ شعر تًقیعات از عسالدیه مىاصرٌ
عسیسٌ رحیمی
صادق ابراَیمی کايری
رحیمٍ چًالویان

*

**

***

چکيذه
ومس سبذخبضگطأبوٍ وٍ اظ شبذٍَبْ ومس ممبصط است اظ خملٍ ضيشَبْ ومتسْ رطوتبضثطز
زض تحلٕل لىبصط اسبسٓ مخه ثٍ شمبض متٓضيز .اضتجتبؼٓ لتًْ ي مُتم مٕتبن تحلٕتل ي
ثطضسٓ سبذخبض مخه ي گطأشَبْ شمطْ ممبصط يخًز زاضز .ثط أه اسبت ي ثتب استخفبزٌ
اظ ضيش تًصٕفٓ -تحلٕلٓ اشمبض ث ٕبض وًتبٌ لعالسٔه مىبصطٌلتًلٕمبت اظ وبحٍٕ شىل ي
ظثبن مًضز تحلٕل لطاض گطفخٍ استَ .سف أه رژيَش وعتف لتبوًوٓ استت وتٍ استبت
سبذخبض مخه ثط ربٍٔ آن است ي ثط ضياثػ زضيوٓ لىبصط مخه حبوم است ي أه امط ظمتبوٓ
تحمك مٓٔبثس وٍ محمك ثخًاوس مسل ٔب متسلَتبْ ستبذخبضْاْ ث تبظز وتٍ يالمٕتت ضا
سبزٌسبظْ وىىس ي تغٕٕطاتٓ ضا أدبز وىىس وٍ ثٍ مب امىبن زضن سبذخبض متخه ضا ثسَتس.
أه رژيَش تأوٕس مٓوىس وٍ سبذخبض تًلٕمبت زض شمط مىبصتطٌ ضاٌ ضا ثتٍ ضيْ رطستش
ذًاوىسٌ مٓگعبٔس ي لتصت وعتف مُتمتتطٔه ئژگتٓ شتمط تًلٕمتبت مىبصتطٌ ضا ثتٍ اي
مٓثرعس .مُمتطٔه وخٕدٍ رژيَش حبظط أه است وٍ َىدبضگطٔعْ ضوه اسبسٓ شتمط
تًلٕمبت لعالسٔه مىبصطٌ است.
کلیدياشگان :تًلٕمٍ ،تحلٕل سبذخبضگطأبوٍ ،مخه ،لعالسٔه مىبصطٌ.
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