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Abstract 

The semiotic model of Michael Rifater is one of the first semiotic patterns that has specifically 

studied the literary form of poetry. In this model, much attention is paid to the literary ability 

of the readership and his reaction to poetry, and poetry reading is done at both exploratory and 

post-action levels. In the first level, the meaning and superstructure of the text are examined, 

and in the second level, according to the non-grammatical elements, the deep layers of the text 

and linguistic implications are analyzed. Resistance and love are the two main themes of 

Mahmoud Darvish's poetry, and he creates linguistic meanings in these poetic themes by using 

non-grammatical elements. He hides the main meaning and message beyond the apparent 

surface of words and consciously delays the understanding of the meaning of poetry. The 

present study tries to discover the accumulations and descriptive systems of Rita Ahbini's poem 

in a descriptive-analytical way and relying on the foundations of Michael Rifater's theory of 

semiotics of poetry, and to recite the structural matrix of the poem to the reader. Explaining the 

semiotic model of Michael Rifater and explaining the principles of resistance literature in 

Mahmoud Darvish's poetry and its hidden layers using the semiotic model are the objectives 

of this research.  Among the results of the reactionary reading of the poem there are several 

implications of the word "Rita" in Mahmoud Darvish’s works, who mixed it with the concept 

of homeland and eventually became the symbol of Palestine, and thus put a romantic theme in 

the service of the concept of resistance. The hypograms of this poem are well reflected in its 

structural matrix and show a picture of the situation in Palestine and the prospect of resistance. 

Keywords: Semiotics, Postoperative Reading, Michael Rifater, Mahmoud Darvish, Rita 
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 چکیده 

نشانه نشانهالگوی  الگوهای  اولین  جمله  از  ریفاتر  شعر  شناسی  ادبی  گونۀ  بررسی  به  ویژه  شکل  به  که  است  شناسی 

العمل او نسبت به شعر بسیار مهم است و خوانش شعر در دو این روش، توانش ادبی خواننده و عکسپرداخته است. در  

شود و در سطح دوم، با توجه به گیرد. در سطح اول، معنا و روساخت متن بررسی میکنشانه انجام میسطح اکتشافی و پس

ژرف غیردستوری،  داللتعناصر  و  متن  میساخت  واکاوی  زبانی،  شعر شونهای  اصلی  مضمون  دو  عشق،  و  مقاومت  د. 

آورد و های زبانی را پدید میهای شعری با استفاده از عناصر غیردستوری، داللتمحمود درویش است و او در این مضمون

سازد و آگاهانه ادراک مفهوم شعر را برای مخاطب به مدلول و پیام اصلی خود را در ورای سطح ظاهری واژگان پنهان می

شناسی شعر مایکل ریفاتر، بر مبانی نظریۀ نشانهتحلیلی و با تکیه-کوشد با شیوۀ توصیفیاندازد. پژوهش حاضر میمیتأخیر  

« بپردازد و با دریافت تداعی واژگان، ماتریس)قالب( ساختاری  ريتا أحبينيهای توصیفی قصیدۀ »ها و منظومهبه کشف انباشت

تبیی کند.  بازگو  خواننده  برای  را  نشانه قصیده  الگوی  بنن  تبیین  و  ریفاتر  مایکل  شعر مایهشناسی  در  مقاومت  ادبیات  های 

شناسی، از اهداف این پژوهش است. ازجمله نتایج برآمده از  کارگیری الگوی نشانهمحمود درویش و زوایای پنهان آن با به

در نزد محمود درویش است که با مفهوم   های متعددی از واژه »ریتا«کنشانه قصیده مذکور، بیانگر وجود داللتخوانش پس

گونه، مضمونی رمانتیک را در خدمت مفهوم  وطن در نزد وی درآمیخته و در نهایت به رمز فلسطین بدل گشته است و این

اند و های واژگانی این شعر در ماتریس ساختاری آن با ظرافت هر چه بیشتر، بازتاب یافتهمقاومت قرار داده است. تداعی

 اند.ی از وضعیت فلسطین و دورنمای مقاومت را به نمایش گذاشتهتصویر 

 .ريتا أحبينىکنشانه، مایکل ریفاتر، محمود درویش، شناسی، خوانش پس: نشانههاکلیدواژه
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 . مقدمه 1

جهان  توان در تمام  ها کاربرد خاص خود را داراست و ردپای آن را میشناسی دانشی نوین است که در همۀ عرصهنشانه

« یافت.  میان نشانه هستی  رویکرد  یک  است«  رشته شناسی  می7:  1993)فیدوح،  ای  شمار  به  تلفیقی  علمی  و  رود. ( 

(.  13:  1380پردازد« )گیرو،  های عالمتی و غیره میها، نظامها، رمزگانای نظیر زبانهای نشانهشناسی به مطالعۀ نظام»نشانه

(. با ظهور 18تا:  شود« )خلف کامل، بیای تأویلی و مناسبت میان دال و مدلول بررسی میها و فرایندهشناسی نشانهنشانه»در  

نشانهنظریه مختلف  پژوهشهای  رشد  از  پرداختند. پس  ادبی  آثار  داللتی  نظام  بررسی  به  ادبیات  پژوهشگران  های  شناسی، 

-ررسی گونۀ ادبی »شعر« پرداختند. نظام نشانه های نوینی ظهور کردند که به شکلی تخصصی به بشناسی ادبیات، نظریهنشانه

جز واژگان وجود دارند که های دیگری نیز بهها دانسته است زیرا در زبان عربی نشانهبنیاد، زبان عربی را برتر از دیگر زبان

زبان عرب به  منحصر  ابن خلدون  گفته  به  بنا  که  و...  مفعول، مجرور  فاعل،  مانند حرکات  معانی هستند  باشند« ی میبیانگر 

 (11: 1399)صدیقی و همکاران، 

معروف از  ریفاتر  نظریهمایکل  تفسیر  ترین  برای  علمی  و  دقیق  الگویی  خود،  نظریۀ  با  که  است  زمینه  این  در  پردازان 

های زبانی در اختیار پژوهشگران شعر قرار داد. »ریفاتر با عطف توجه به شعر، از یک نظریۀ رمزگانی بهره گرفت تا  نشانه

شناسی رمزگان توسط خواننده قائل قراردادهای زیرساختی یک متن را توصیف کند و در این کار اهمیت خاصی برای زبان

(  Literary competence)  های اصلی این الگو، توجه به خواننده و توانش ادبی(. از ویژگی137:  1388شد« )مکاریک،  

عنوان هدفی در خود  کاربرد ویژۀ زبان است و زبان شاعرانه نیز بر پیام بهو قدرت ادراک اوست. مطابق این نظریه »شعر،  

. در این الگو، ناقد )222: 1391یابد« )صفوی،  ها از قطب زبان علم به سمت زبان شعر افزایش میکند و بازی نشانهتأکید می

ناشناخته کشف  دنبال  به  بلکه  نیست؛  معنا  یافتن  دنبال  درونبه  که  های  است  نشانهمتن  در  کاوش  بازنمایی با  زبانی  های 

 یابد.های عمیق و زیرین متن شعر راه میها، به الیهها و مدلول شوند و خواننده با پی بردن به رابطۀ دال می

کنند که کلمات،  ای کسب میشناختیشناسی ریفاتر »آثار ادبی، معنای خود را به واسطۀ ساختارهای نشانهبر اساس نشانه

تمهیدات سخنعبارات،   ایماژهای کلیدی، مضامین و  پیوند میسرایانۀ مجزای آنجمالت،  به هم  را  )آلن،  ها  : 1389دهد« 

شود، بلکه با نقد  (. پس هدف فقط دریافت معنا و مفهوم شعر نیست و خوانش تنها محدود به سطح ظاهری شعر نمی166

اند شوند که از طریق عناصر غیردستوری کُدگذاری شدهی میهای شعری واکاو دهندۀ متن، داللترابطۀ میان عناصر تشکیل

 اند.اند و با زبان غیرمستقیم بیان شدهو در عمق متن قرار گرفته

ساختاری و محتوایی شد و از آن حالت ساده    شعر معاصر عربی، با ظهور مکاتب مختلف نقدی، دچار تحوالت گسترده

های شعری خود پنهان ساختند و با گریز از هنجارهای زبانی، ر پَسِ عبارتهای شعری خود را دخارج شد. شاعران مضمون

ها برسد و با لذت بیشتری مفاهیم ثانوی های عمیق متن، به آنهای شعری را آفریدند تا خواننده با کنکاش در الیهداللت

ها، شعرش را به آفرینش نوواژه  ترین شاعران مقاومت است که با شعر را درک کند. محمود درویش شاعر فلسطینی، از مهم

تلفیق ماهرانۀ آن  باالترین سطح معنایی و داللتی ارتقا داد. ویژگی با مضمونبارز اشعار رمانتیک درویش،  های پایداری ها 
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ای در خلق اشعار عاشقانۀ درویش دارد. واژۀ »ریتا« در اشعار درویش، حاوی است. »ریتا«، معشوقۀ یهودی او، نقش عمده

ای خاص و متمایز به اشعار مقاومتش بخشیده است. ها، جلوههای زبانی فراوانی است که درویش با کمک این نشانههنشان

های مسلمان در منطقه خاورمیانه نمای محور مقاومت است و با توجه به بیداری اسالمی ملتشعر محمود درویش آینۀ تمام

عنوان های درویش بهن توجه قرار گرفت، بنابراین مطالعۀ اشعار و اندیشهمسألۀ فلسطین دوباره در کانو  های اخیر،طی سال 

می فلسطین  قیام  جلوۀ  الیهبارزترین  تحلیل  و  بررسی  کند.  ایفا  بسزایی  نقش  مقاومت  روحیۀ  اشاعۀ  در  درونی  تواند  های 

 ابی به معانی ثانویه آن، از محور شناسی مایکل ریفاتر و دستیقصیده »ریتا أحبینی« محمود درویش، با اتکا به الگوی نشانه

 های بنیادین این پژوهش است. 

 های بنیادین . پرسش1. 1

 اند از:های بنیادین این پژوهش عبارتترین پرسشمهم

 شود؟ ای از متن نمایان میچه اغراض ثانویه »ريتا أحبيني«کنشانۀ شعر  با خوانش پس -1

 رساند؟ یابد و چه پیامی به مخاطب میساختاری این شعر چگونه نمود میبر اساس نظریۀ ریفاتر، ماتریس  -2

 اند از:  های بنیادین مطرح شده، عبارتهای قابل طرح در پاسخ به پرسشفرضیه

محمود درویش با توجه به رسالت ادبی و انسانی خود در قبال فلسطین، این موضوع شعری رمانتیک را برای مفاهیم   -1

تدریج از یک موضوع ساده عاشقانه در ذهن  به  »ريتا أحبيني«ماتریس ساختاری قصیده    -2 گرفته است.مقاومت به خدمت  

 دهد. مخاطب، مفهومی فرامتنی از وطن و تقویت روحیه مقاومت ارائه می

 . پیشینة پژوهش 2 .1

رد و مقاالت  اش، توجه ناقدان را به خود جلب کمحمود درویش جز شاعران بزرگ ادبیات عربی است که سبک شعری

اند و با توجه به رویکرد و کتب بسیاری در مورد آثارش نگاشته شده است. اما اشعار رمانتیک او کمتر مورد توجه قرارگرفته

دَللة   -1اند از؛  ها عبارتترین این پژوهشیابد. مهمخاص او در اشعار رمانتیکش، تحلیل این نوع از اشعار ضرورت می
( فاطمه بخیت و همکاران در چارچوب ادبیات  1393)ى لمحمود درويش ونامه ألحمد شاملو )دراسة مقارنة(  العنوان في رسالة المنف

 -2اند.  اند و ارتباط عنوان شعر با محتوای کلی شعر را تحلیل نمودهشناسی این دو قصیده پرداختهتطبیقی به بررسی نشانه
شناسی عنوان توفیق مزعل و همکاران در این مقاله به بررسی نشانه  ( خالد2019)  دَلَلت سؤال العنوان في شعر محمود درويش

القهوة في شعر محمود    -3اند که در مورد موضوعاتی چون رؤیا و آرزو و مرگ است.  سؤالی برخی از اشعار درویش پرداخته
دَللية دراسة  داللت1398)  درويش  بررسی  به  همکاران،  و  کشاورزی  کریم  درویش  (  محمود  اشعار  در  قهوه  شعری  های 

شناسی سروده نشانه  -4اند.  اند و ارتباط معنایی آن با فرهنگ، تاریخ و جامعۀ فلسطین و هویت عربی را نقد کردهپرداخته

( راضیه نظری و علی نجفی ایوکی بر اساس  1398شناسی گریماس ) محمود درویش با تکیه بر نظریۀ نشانه  قصيدة األرض

نشانه به  گریماس  پرداختهنظریۀ  قصیده  این  داللتشناسی  و  بازنمایی اند  و  کشف  را  وطن  مفهوم  به  مربوط  شعری  های 
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وحيدًا  -5اند.  کرده الحصان  تركت  لماذا  درويش:  محمود  ديوان  في  اآلخر  ومواجهة  الذات  هوية  إثبات  بين  المتکلم  ( 1397)الضمير 

نشانه بررسی  به  همکاران  و  عابد  پور  پرداختهمحمود جواد  قصیده  این  در  متکلم  با شناسی ضمیر  آن  داللتی  ارتباط  و  اند 

کرده تحلیل  را  مقاومت  نشانهمضمون  الگوی  مورد  در  مورد اند.  چند  به  که  بسیاری چاپ شده  مقاالت  نیز  ریفاتر  شناسی 

جواد الحطاب بر اساس دیدگاه مایکل   »رحلة ثانية لجلجامش«شناسی قصیده  نش نشانهای با عنوان »خوامقاله  شود.اشاره می

کنشانه بر این قصیده اجرا  ( فاطمه تنها و همکاران در این مقاله بر اساس دیدگاه ریفاتر خوانش اکتشافی و پس1400ریفاتر )

کار رفته در این قصیده شده  های بهمندی نشانهلتاند که شبکۀ داللتی این قصیده باعث دال اند و به این نتیجه رسیدهنموده

( 1399شناسی قصیدۀ الصامدون اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر ) ای با عنوان »نشانهمقاله  -2است.  

العاملی می به بررسی نظام داللتی این شعر پایداری  استنباط مبر پایۀ دیدگاه ریفاتر  این یپردازد و چنین  کند که شاعر در 

گویی و ابهام بهره برده و مفاهیم ناامنی، مقاومت، امید و پیروزی در قالب یک شبکۀ داللتی در  های صراحتقصیده از شیوه

است.   یافته  بازتاب  قصیده  این  »نشانهمقاله  -3کل  عنوان  با  خوانش  ای  نظریۀ  اساس  بر  قبانی  نزار  بلقیس  قصیدۀ  شناسی 

( وجیهه گلین مقدم و همکاران بر اساس الگوی ریفاتر این قصیده را تحلیل کرده 1398شانه مایکل ریفاتر )کناکتشافی و پس

اند. با کاوش در منابع اش را مشخص کردههای زبانی پنهان در این قصیده را شناسایی نموده و ماتریس ساختاریو نشانه

انجام نگرفته است و تفاوت این   »ريتا أحبيني«شناسی قصیدۀ  نهتوان گفت: تاکنون پژوهش مستقلی در مورد نشامختلف، می

شناسی ریفاتر انجام گرفته و تنها بر این قصیده تمرکز کرده مقاله با سایر مقاالت مشابه در این است که بر اساس نظریۀ نشانه

پردازان و از نظریۀ دیگر نظریه  اندشناسی عنوان دیگر اشعار درویش پرداختهها بیشتر به بررسی نشانهاست و سایر پژوهش

اند. تفاوت دیگر این پژوهش، در این است که  شناسی یعنی دوسوسور و گریماس در امر تحلیل مطالب استفاده کردهنشانه

مضمون  به  آن  بلکه در  است،  نشده  تحلیل  متن  بیرونی  سطح  تنها  و  شده  توجه  خاصی  شکل  به  درویش  رمانتیک  های 

 تن میان زنجیرۀ واژگان رخ داده، مورد کنکاش قرار گرفته است. هایی که در درون مکنش

 . روش پژوهش 3 .1

شناسی ریفاتر نخست به خوانش اولیه و اکتشافی  تحلیلی و بر اساس الگوی نشانه  -این پژوهش به شیوۀ روش توصیفی  

های عمیق متن این شعر  های شعری پنهان در الیهکنشانه و کشف داللتاقدام و سپس به خوانش پس  »ريتا أحبيني«قصیدۀ  

 پرداخته است.

 شناسی ریفاتر . الگوی نشانه2

نظامی زبانی و بسته است، اکتفا نمیه »نشان به اعتبار آنکه  به تحلیل افقی متن  تحلیل ساختارگرا،  کند  شناسی، برخالف 

به به  اقدام  نظامبلکه  به خدمت گرفتن همه  نشانهکارگیری ساختارهای اصلی و  متن و دریافت ای می های  تبیین  به  تا  کند 

 (.64: 1399 معنای پوشیده آن دست یابد« )قادری و دیگران،
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شناسی شعر به وجود آورد نظریات ریفاتر در زمینۀ ارتباط میان فهم متن و توانش ادبی خواننده، انقالبی در تحلیل نشانه

کوشد »تأکید بر پیام« را به »تأکید بر گیرندۀ پیام« تغییر دهد. ابتدا و مخاطب را در خلق اثر ادبی سهیم ساخت. »ریفاتر می

رود که  ، تنها عوامل دخیل در این ارتباطند که حضورشان ضرورت دارد و تا جایی پیش میکند که پیام و گیرندهگوشزد می

(. نظریۀ ریفاتر، ابتدا عناصر ایجادکنندۀ 60:  1383هایی از رابطۀ پیام و گیرنده تقلیل دهد« )اسکولز،  دیگر عوامل را به جنبه

کند. از نظر ریفاتر،  برای دریافت عناصر مدنظر را بیان میهای خواننده  ادبیّات متن را بررسی و سپس توانش ادبی و ظرفیت

(. از این منظر، مخاطب، تنها به قرائت 116:  1392لو،  »خواننده در تحلیل و دریافت متن نقشی فعّال و تاثیرگذار دارد« )نبی

طه با توانش ادبی خواننده و پردازد، بلکه در فرایند بررسی عناصر ایجاد کنندۀ ادبی متن نقش فعالی دارد. در رابشعر نمی

کند: »مایلم این کار را با توجه شناسی شعر عنوان میهای شعری ریفاتر به صراحت کتاب نشانهنقش آن در ادراک داللت

شناختی  آورد و انتقال نشانههای میان متن، تأویل و بینامتن را پدید میکردن به خواننده پایان دهم، زیرا تنها اوست که ارتباط

(. خواننده در دیدگاه ریفاتر منفعل نیست، »لذا 164:  1978گیرد« )ریفاتر،  ز یک نشانه به نشانۀ دیگر در ذهن او شکل میا

کند شود و دائماً با موانع تفسیر برخورد میهای متنی و بینامتنی جلو رانده میخواننده در فرایند قرائت شعر در امتداد شبکه

 (.  279: 1383ین و لبیهان، آید« )گرها فائق میو بر آن 

( و (Heuristic readingبر اساس توانش ادبی خواننده، در الگوی ریفاتر خوانش شعر در دو مرحلۀ خوانش اکتشافی  

گیرد. »در خوانش اول، سیر خواندن از ابتدا تا پایان، خطی است و  ( انجام میRetroactive reading)کنشانهخوانش پس

همنشی زنجیرۀ  از  آن  میدر  پیروی  اجزای شعر  مینی  معنای شعر  به  زبانی  توانش  بر  اتکا  با  خواننده  یعنی  او شود؛  رسد. 

هاست« )کالر، کند. به نظر او شعر، بازنمود عمل یا توصیف اشیاء و موقعیتصورت ارجاعی درک میهای زبانی را بهنشانه

های زبانی عاجز  بد و از رسیدن به عمق متن شعر و نشانهیا(. در این مرحله، خواننده تنها به معنای شعر دست می6:  1390

میمی منجر  معنا  دریافت  به  اکتشافی  »خوانش  است،  ماند.  عمودی  محور  در  یعنی  پایین  به  باال  از  و  خوانش   ولیشود 

به کشف داللتپس میکنشانه  پنهان روی  میهای  ارزیابی  افقی  در محور  و  داشته  رمزگشایانه  رویکردی  و  در شوآورد  د. 

خواند، خواننده ضمن به یادآوردن آنچه در مرحلۀ اکتشافی خوانده مرحلۀ دوم قرائت شعر که ریفاتر آن را تأویلی نیز می

های (. در این خوانش »شعر برای تفسیر و تأویل معنا در الیه100:  1373کند« )شولس،  بود، شروع به رمزگشایی از متن می

(. »فرایند  217:  1987شود« )ریفاتر،  شناسی وی تکیه میوانش ادبی خواننده و اطالعات زبانشود و بر ت پنهان متن مطالعه می

از داللت اکتشافی شروع میرمزگشایی  در خوانش  زبانی  در خوانش پسهای  و  به شود  متن شعر  ثانویه  تحلیل  یا  کنشانه 

تأویل و تفسیر میصورت عمیق و نظام کنشانه، ( در مرحلۀ پس243:  2017حمد،  و خضر م  89:  1987شود« )مبارک،  مند 

پیچیدهنشانه با کشف رابطۀ اند، بررسی میتری نسبت به سطح ظاهری متن در خود جا دادههای زبانی که معانی  شوند و 

 شود. ها مقصود اصلی شاعر نمایان میمیان آن

تقسیم میخوانش پس به چهار مرحله  این خوانش، نخستین گام،کنشانه،  در  انباشت  شود.  های شعر  ها و معنابنتعیین 

یا معنابُن ) پیرامون یک هستۀ معنایی  ( نامیده Accumulationاند، »انباشت« )(گرد آمدهSementemاست. واژگانی که 

: 1983تواند به افکار غالب در یک شعر برسد« )ریفاتر،  های به دست آمده از شعر، خواننده میشوند. با بررسی انباشتمی
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شوند. »در فرایند انباشت، خواننده با مجموعه کلماتی کار گرفته میها واحدهایی هستند که در فرایند انباشت به  عنابنم  (.93

می میمواجه  مربوط  هم  به  مشترک،  معنابن  نام  به  واحدی  معنایی  عنصر  طریق  از  که  معنابن شود  گُل،  مثال:  برای  شوند؛ 

)ب است«  آالله  و  آفتابگردان  زنبق،  دیگران،  مشترک  و  و  114:  1389رکت  کلمات  مجموعۀ  میان  کل،  و  رابطۀ جزء  (. پس 

شوند و یک مفهوم کلی را بر اساس اصل ترداف  معنابُن وجود دارد و از لحاظ معنایی همۀ این واژگان به معنابُن ختم می 

 دهند. معنایی شکل می

توصیفی) »منظومۀ  است.  توصیفی  منظومۀ  ریفاتر،  الگوی  دوم  واژه(، شبکهSystemsDescriptiveبخش  از  هایی  ای 

)ریفاتر،   واژۀ هسته است«  ارتباط، معنابُن  ارتباطند. مبنای  در  با هم  واژۀ هسته،  (. در  39:  1978است که حول محور یک 

شود و ممکن است شامل ای با اقمارش مرتبط میشود و هستهمنظومۀ توصیفی، رابطه مجازی است و از کل به جزء بیان می

رو تفاوت معنابُن، (. از این118:  1392لو،  هایی را اخذ کند )نبیین انباشت معنایی باشد یا از چند انباشت معنایی بخشچند

معنایی وجود دارد و در در انباشت و منظومۀ توصیفی، در این است که در میان واژگان و معنابُن نوعی رابطۀ ترادف و هم

گونه رابطۀ ترادفی  شوند. ولی در منظومۀ توصیفی، هیچعنابُن با هم جمع مییک موضوع و ویژگی مشترک تحت عنوان م

نامتجانسی به شکل اقمار، پیرامون یک هستۀ اصلی می نامتناظر و  چرخند و مفهوم خاصی را به وجود ندارد و واحدهای 

 دهند.مخاطب انتقال می

هیپوگرام کشف  مرحله  انباشتسومین  دریافت  از  پس  منظهاست.  و  کشف  ومهها  به  باید  خواننده  شعر،  توصیفی  های 

یا تداعی واژه  یا  دارد،  وجود  ذهن خواننده  در  و  است  قالبی  تصویر  یک  که  بپردازد  هیپوگرام  یا  مفهومی  و  واژگانی  های 

می تداعی  را  آن  متن  در  ویدوسون،  عبارتی  و  )سلدن  هیپوگرام86:  1377کند  بنابراین  کها، شبکه(.  مفاهیم هستند  از  ه  ای 

کند. هیپوگرام چیزی جز استعارات و تعابیر و مخاطب را به مضمون و پیام اصلی شعر و ماتریس ساختاری آن هدایت می

: 1387تواند محل حلول ماتریس و معنای شعر باشد )مظفری،  باورهای مرسوم شعری نیست که چون کسوت و قالبی می

این33 از  هیپوگرام(.  هستنرو  شعر  اصلی  موضوعات  جمع ها،  ساختاری«  »ماتریس  بنام  کلی  ساختاری  در  درنهایت  که  د 

 دهند. شوند و مفهوم و غرض اصلی شعر را به مخاطب انتقال میمی

آخرین مرحلۀ الگوی ریفاتر، »ماتریس ساختاری« است؛ ماتریس، معنای مسلّط بر یک قطعه شعر و گزارۀ بنیادی شعر و  

گیرد، اما عمالً در شعر وجود  شرفت در خوانش شعر در ذهن مخاطب شکل میتدریج و با پیهاست که بهریشۀ هیپوگرام

هیپوگرام تولید  موجب  بلکه  غیردستوری،  ندارد؛  موانع  با  مواجهه  در  تفسیر،  فرایند  ضمن  خواننده  است.  شده  شعر  های 

کند. آنچه سرانجام باید  ن میهای غیردستوری متن را تبییتری از معنا را آشکار سازد که جنبهناگزیر است سطح دوم و عالی

: 1377تواند به یک جمله یا حتی یک واژه تقلیل یابد )سلدن و ویدوسون،  کشف شود، یک ماتریس ساختاری است که می

نوعی های شعر وجود دارد بدون آنکه در قالب واژگان شعر بازتاب داشته باشد و به(. در نتیجه، ماتریس در همۀ بخش83

 شعر است.  دهندۀ ساختار  نظم
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یتا أحبیني« شناسی قصیدة ». تحلیل نشانه3  ر

شود و  که عضو حزب کمونیست اسرائیل بود، در یک جمع با دختری یهودی آشنا میجوانی و زمانی محمود درویش در

او میبه شوند. این پایان ماجرا نیست؛ زیرا عشق آورد و از هم جدا میشود ولی این رابطه چندان دوام نمیشدت شیفتۀ 

اش و در قالب چهار شعر معروف، در دفترهای شعری  »ریتا«، چنان در شاعر تأثیر گذاشت که نتوانست آن را فراموش کند و

ای که در مورد »ریتا« بسیار مورد توجه ناقدان قرار گرفت، عدم تصریح از رابطۀ عاشقانه خود با ریتا سخن گفته است. مسأله

میالدی،   2014هویت او از سوی محمود درویش بود که تا پایان مرگ درویش، پوشیده ماند.پس از مرگ درویش و در سال  

أنا عربي«  کارگردان فلسطینی، با تولید فیلم سینمایی  »ابتسام مراعنة«   ماهیت معشوقۀ درویش یعنی »ریتا« را فاش کرد »سجل 

اصلی نام  عامى«  اش  که  بن  برای  »تمار  درویش  و  او  رابطۀ  اسرائیل شد،  ارتش  وارد  آنکه  از  پس  که  است  یهودی  رقاصۀ 

های فراوانی ارائه شد و سکوت درویش در قبال هویت این زن، پیچیدگی زنی« گمانهتا»ري همیشه پایان پذیرفت. در مورد  

دهند که ریتا  نشان می»شتاء ريتا«  و  »العصافير تموت في الجليل«  و  »ريتا وبندقية«  موضوع را بیشتر نمود. این شعر و سه شعر  

 وجود خارجی داشته و معشوقۀ واقعی درویش بوده است. 

 خوانش اکتشافی. 1. 3

های  گذارد. این شعر، از عاشقانهخوانش اولیۀ این شعر، بیانگر محتوای اصلی آن است که روساخت متن را به نمایش می

تصویر می به  »ریتا«  به معشوقش  نسبت  را  درویش  درویش است که عشق  معشوقهمحمود  و کشد؛  اسرارآمیز  ای مجهول، 

عنوان شعر، بار تمام مخاطبان شعر درویش و ناقدان آن را به خود مشغول داشت.    ای از زمان، ذهنجنجالی که برای برهه

معنایی رمانتیکی دارد و فضای کلی آن و بسیاری از واژگان و عبارات، رمانتیک است و بیانگر وضعیت روحی درویش در 

داند، ولی از ذهن و قلب شده میامتبعید و عشق او به »ریتا« است. این عشق، عشقی متناقض است و با آنکه شاعر آن را تم

کند که شود و امید دارد که روزی به »ریتا« برسد. در نگاه اول، تصویر کلی شعر، فضایی اندوهگین را ترسیم میاو پاک نمی

دل  میشکستهعاشق  گالیه  یار  جدایی  از  تبعید،  در  عبارتای  و  واژگان  در  بیشتر  دقت  با  اما  و شخصیت  کند،  شعر  های 

به عنوان یکی از مهم  محمود های  شود که مضمون اصلی این شعر، پیامترین شاعران مقاومت، خواننده متوجه میدرویش 

های زبانی پنهان است. در این شعر، عناصر غیردستوری وجود دارد که مانع برداشت معنای  ثانویه است که در ورای نشانه

سازد. های زیرین متن رهنمون میتۀ درون متن، راغب و به الیه شود و مخاطب را برای کشف دنیای ناشناخسطحی آن می

تر روی آورد و بر اساس کنشانه و ژرفاین خوانش اولیه، برای درک عمیق مفهوم شعر، کافی نیست و باید به خوانش پس

 نظریۀ ریفاتر خوانش دوم را بر این شعر پیاده کرد.
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 کنشانه .  خوانش پس2. 3

نشا الگوی  دوم  پسنهمرحلۀ  خوانش  ریفاتر،  و  شناسی  کرده  عدول  کالم  معنای  بررسی  از  خوانش،  این  است.  کنشانه 

کند. »در الگوی ریفاتر، های شعری را نقد میکند و نقش عناصر غیردستوری در خلق داللتهای شعری را تحلیل میداللت

و خوانند تأکید شده  بسیار  متن،  مفهوم  از  او  فهم  و  ادبی مخاطب  توانش  ویژهبر  ادبی سهم  اثر  آفرینش  در  نیز  دارد. ه   ای 

ها های انسانی، قابلیت رمزگذاری دو نوع اصلی مرجع صریح و ضمنی را با توجه به کاربرد و موقعیت آنبسیاری از نشانه

ضمنی، »بیشتر بر های  ( و داللت32:  1391گردد « )سیبیاک،  ای است که نشانه به آن برمیدارند. داللت صریح، مرجع اولیه

تکیه دارد« )ضیمران،  جنبه تاریخی یک مدلول  با  119:   1383های فرهنگی، اجتماعی و  (. در خوانش غیرمستقیم، مخاطب 

می مواجه  غیردستوری  پسعناصر  مرحلۀ  در  نیستند.  معیار  زبان  هنجارهای  تابع  که  کشفشود  با  میان    کنشانه،  ارتباط 

شود. در این مرحله دقت در واژگان و عبارات، بازنمایی ماتریس ساختاری شعر نمایان میهای توصیفی،  ها و منظومهانباشت

شوند. اگر قصیده گردد و نخست عناصر غیردستوری متن مشخص میهای زیرین معنایی میمنجر به کشف بافت  ها،نشانه

 را به سه پاره تقسیم کنیم: »ريتا أحبيني«

 ارت« پارة اول با دال مرکزی »زندان و اس

 



 پنجم شماره بیست و                              (            فصلنامه علمی) زبان و ادبیات عربی                                                           130

 پارة دوم با دال مرکزی »خشم و مقابله«: 

 

   امیدواری و پیروزی«» پارة سوم با دال مرکزی 
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دهند هدف شعر بیان معنای ظاهری و سطحی نیست؛ بلکه مفهومی عمیق و گسترده است که در  عناصر نشان می  این

»األصنام، الحب، دقت بسیار دارد. واژگان های شعری پنهان شده و فهم آن نیاز بهای از نشانهورای سطح لغوی و در مجموعه
و الزيتون  األغاني،  سنتوري،  الخليفْه  آلهة،  خوانش الطفوله«    اليونان،  و  خود  ادبی  توانش  با  خواننده  و  دارند  صریحی  مرجع 

 شود. یابد و مدلول و مقصود اصلی شاعر برای او نمایان میها دست میهای ضمنی آنکنشانه به داللتپس

 . انباشت 1. 2. 3

هاست. در این ی میان آنهای شعر و کشف ارتباط معنایها و معنابنکنشانه، تعیین انباشتمرحلۀ نخست در خوانش پس

اند و یک مفهوم کلی را  اند که از طریق یک معنابُن به هم متصل شدهقصیده دو کمربند از واژگان و عبارات تشکیل یافته

ای از واژگان و ترکیبات که با هم رابطۀ ترادف دارند، چرخد و مجموعهاند. انباشت اول حول محور معنابُن »ریتا« میساخته

 کنند. جسمی و معنوی »ریتا« را توصیف می هایویژگی

 های جسمی(انباشت اول: معنابن »معشوق« )ویژگی

 
 این واژگان دربرگیرندۀ تداعی معمول از معشوق هستند و به ریتا معشوقۀ زمینی و جسم او اشاره دارند.  

 یی مثبتی دارند. گروهی دیگر از واژگان در برگیرندۀ حاالت روحی درویش و عشق وی هستند و بار معنا
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یابند و دوری شاعر از معشوق و پایان رابطۀ  انگیزی هستند که گویی در عالم رویا تداعی میهای خیال این اقمار، عبارت

کند.  وفایی او را ترسیم میدر فحوای خود نوعی سرکشی معشوق و بی  »ريتا.. أحّبيني«  عبارت.  کنندها را بیان میعاشقانۀ آن

به شکلی کنایی بار دیگر به غرور و سرکشی معشوق اشاره دارد؛ زیرا باوجود اینکه شاعر   «»تشتعلين كالشفق المغّني   عبارت

بیانگر جدال عشق به معشوق و عشق به سرزمین   «»تخاصمين األرض  عبارت   در بند است؛ اما »ریتا« شاداب و سرزنده است. 

 دهد.  محمود درویش برتری می است و در این میان »ریتا« عشق به اسرائیل را بر

الجميل«ترکیبات   الموت  و  قتيلة  أحلى  َلذع،  نشانه  »مذاقك  ذخیره  دارای  را  مفاهیمی  خود  پسِ  در  که  هستند  زبانی  های 

کند؛ معشوقی که به خاطر زادگاهش از شاعر گذشت. اند که احساس متناقض درویش نسبت به معشوقش را بیان میکرده

شود تقابل میان عشق به معشوق انسانی و عشق به سرزمین است که »ریتا« به ین مجموعه دریافت میمفهوم دیگری که از ا

 أثینا« و »فلسطین« دارد.-خاطر مصلحت، دومی را انتخاب کرد. انباشت دوم، دو معنابن اصلی »یونان
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 أثینا« -انباشت دوم: معنابن »یونان

 
 

کارگیری  نیاورده است، ولی در واقع یونان همان فلسطین تحت اشغال اسرائیل است. بهشاعر صراحتاً اسمی از فلسطین  

های فراوان تاریخی، اجتماعی و جای فلسطین یکی از عناصر غیردستوری است که درویش بر اساس شباهتاسم یونان به

رض شعری خود را آفریده است. خاک های باستانی میان این دو کشور کهن، غفرهنگی، اعتقادی و جایگاه نمادها و اسطوره

یونان همچون فلسطین در طول تاریخ بارها مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته و احساس شکست، اندوه و نومیدی بر آن سایه 

 افکنده است. 

دارد که در  به عقاید و باورهای مردمان یونان باستان اشاره    »أذرعة األساطير، أعمدة الهياكل، آلهة جديدة، األصنام«عبارات  

های دور در یونان و به روحیۀ جنگاوری که از گذشته  »أجمل الفرسان«  فرهنگ کهن فلسطین نیز وجود داشته است. ترکیب 

بیانگر اندوه کهنۀ مردمان یونان و فلسطین است که   »هوية اليونان« و ترکیب  »الحزن«کند. واژۀ فلسطین وجود داشته اشاره می

ها به موسیقی  ها و فلسطینیبه عالقۀ یونانی  «قمرًا وأغنيةً »رزمین توسط بیگانگان است. دو واژۀ  ناشی از آوارگی و اشغال س

کند. در این شعر معنایی نمادین دارد و شاعر با بیان استعاری به آزادی مردم از دشمنان اشاره می  »الطفل«اشاره دارند. واژۀ  

دهند که منظور شاعر از یونان همان فلسطین نشان می  ...«واليوناُن تبحُث عن طفولتها / وَل تجد» این واژه و جملۀ پیش از آن  

کند که مورد هجوم دشمنان قرار ان سخت یونان در گذشتۀ دور اشاره میشاعر به دور  «»اليونان عاشقة يتيمهْ   در عبارت  است.

کند که کشورهای عربی او گرفت. درویش با استفاده از این واقعۀ تاریخی، وضعیت نامساعد کنونی فلسطین را ترسیم میمی
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اليونان«»اند. در عبارت  را رها کرده کند که در شرایط جنگی به سر یها را توصیف مپریشان حالی یونانی  الحزن صار هوية 

 بردند؛ ولی هدف اصلی شاعر ترسیم اندوه و نومیدی فلسطین است. می

 « فلسطنیانباشت دوم: معنابن » 

 

 
برخی از این ترکیبات در سطح ظاهری به تاریخ کهن فلسطین اشاره دارند و برخی تصویری از طبیعت فلسطین هستند  

دهند؛ واژۀ زیتون بار معنایی نمادینی دارد و از حالت نباتی خارج شده و  سرزمینش را نشان میولی در واقع عالقۀ شاعر به  

و صلح کرده  پیدا  ادبی  فلسطینیکارکرد  حاکمیت سرزمین  دوستی  به حق  عبارات  از  گروهی  است.   نموده  برجسته  را  ها 

همان   تموت«،  يکتشف ،  يمر ،  يسترجع،  تنتشر،  تولد»های مضارع  کند که اسرائیل آن را نقض کرده است. فعل فلسطین اشاره می

ها را به ذهن  های فلسطینییافتن غمحالت حرکت رو به جلو و امید به پیروزی و اجرای عدالت و کنار رفتن ظلم و پایان

ن امید به دهد. همۀ این افعال در یک معنا باهم اتحاد دارند و آها مژدۀ آزادی و گشایش میدهد و به آنمخاطب انتقال می

 تغییر اوضاع بد کنونی و بهبود شرایط فلسطین است.
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 انباشت سوم: معنابن »من« )تأکید بر هویت خود فلسطینی(

 
این جمالت، زندانی دربندی را ترسیم معنا تشکیل یافته که معنابن آن »من« است؛  واژگانی هم  انباشت سوم از مجموعه

کنند که درگیر عشقی دوسویه است؛ از یک جهت غم جدایی یار و از سوی دیگر غم غربت و دوری اجباری از وطن می

دیدۀ فلسطین را بیان  تبدیل به داللتی شعری شده که اندوه ملت رنجاز بُعد معنای مکانی خارج شده و    »منفاي«است. واژۀ  

دال   کند. می این  میهمۀ  تأکید  فلسطینی  هویت  بر  شناور  هویت خود های  برساختن  خودبیگانگی  از  نفی  با  شاعر  و  کنند 

ها و ترکیبات »من«  ین دال ها، خودباری و ادامه دادن راه مقاومت است و در بیشتر اکند. پیام و مدلول این دال پافشاری می

می میخودنمایی  قرار  »دیگری«  مفهوم  برابر  در  و  اعتراض کند  بیگانه  و  دشمن  ناعادالنۀ  و  غیرقانونی  حضور  به  و  گیرد 

 کند. می
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 انباشت چهارم: معنابن »دیگری« )دشمن، بیگانه، استعمار(

 

دهد و کلمات  ها را به هم پیوند میشود که معنابن دیگری آنانباشت چهارم، گروهی از واژگان و ترکیبات را شامل می

بی ماهیت دشمن  که  میمتناظری هستند  تصویر  به  را  پشتیبانی قدرترحمی  با  که  فلسطین کشند  بر سرزمین  های جهانی 

های ها سلب نموده است. هرکدام از دال ها را از آنسرزمین فلسطینیالمللی حاکمیت  چنگ انداخته و با نقض قوانین بین

اسرائیلی ستم  و  توحش  سرکوب،  و  دارند  رمزگونه  مفهومی  منظومه  دسیسهاین  و  روحیۀ ها  تضعیف  برای  استعمار  های 

معنای قصیده برسد و   تواند با داللت صریح این واژگان به ساختار کلی کنند. خواننده نمیها را بازگو میمقاومت فلسطینی

 کنند.  اغراض ثانویۀ این قصیده را نمایان نمی »البرلمان«، »األصنام« و »الخليفة«بررسی معنای ظاهری کلماتی مانند  

 های توصیفی . منظومه2. 2.  3

ها  اشتها با انبنهای توصیفی تعیین و تحلیل شوند و ارتباط آهای این شعر، باید منظومهپس از مشخص شدن انباشت

 :گیردهای این شعر، سه منظومۀ توصیفی شکل میبررسی شود. بر اساس انباشت

 

 

 منظومة توصیفی اول: هستة مرکزی »معشوق« 
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می دوگانه  ماهیتی  منظومه  این  در  میمعشوق  حلول  هم  در  »ریتا«  و  »وطن«  مییابد؛  باعث  آمیختگی  این  شود  کنند. 

های ضمنی به مدلول و مقصود اصلی شاعر برسد که مفهومی  نهاده و با کشف داللتمخاطب معنای ظاهری قصیده را کنار  

کنند و کیفیت رابطۀ عاشقانۀ باالتر از مضمون رمانتیک دارد. گروهی از اقمار، ماهیت »ریتا« معشوق شاعر را مشخص می

های صریحی عمل صورت داللت  دهند و بهکنند و روساخت متن را تشکیل میدرویش با او و سرانجام آن را ترسیم می

داللتمی خود  فحوای  در  اقمار  این  نمودهکنند.  ذخیره  بسیاری  ضمنی  دارند. های  اشاره  فلسطین  یعنی  مدلول  به  که   اند 

وفا نیست؛ بلکه او تبدیل به نماد و رمزی از دهد که ریتا تنها یک معشوقۀ گریزان و بی های ضمنی نشان میبازیابی داللت

ریتا« داللت صریحی است که به خاطر جنگ و تجاوز، آزادی و استقالل خود را از دست داده است. بنابراین »فلسطین شده  

شود که مخاطب معنای ظاهری آن را دریافت نکند و با نگاه به شخصیت که رابطۀ آن با دیگر عناصر بافت متن باعث می

لی است. بر اساس الگوی ریفاتر »ریتا« به عنوان یک داللت شود که مقصود اصلی او فلسطین اشغاانقالبی درویش متوجه می

دال  خود،  درون  در  انباشتصریح  شکل  به  که  دارد  دیگری  شناور  منظومههای  و  میها  بازتاب  توصیفی  به های  و  یابند 

شبکه داللتصورت  از  میای  ختم  مدلول  به  معلولی  و  علی  رابطۀ  یک  قالب  در  و  شعری  خوانشهای  اساس  بر   شوند. 

های شاعرانۀ متعددی به خود گرفته  کنشانۀ ریفاتر، »ریتا« یک اسم هنری است که تبدیل به یک رمز شده است که داللتپس

نشانه و  اقمار  این  است.  شده  »فلسطین«  وطن  از  تبلوری  و  شده  خارج  حسی،  معشوقۀ  آن  کالبد  از  مفهوم  و  زبانی،  های 

 دهند.  ها را در یک شبکۀ به هم پیوسته از واحدهای ناهمپایه ربط میآنزنند و »معشوق« را با مفهوم »وطن« پیوند می

 منظومة توصیفی دوم: هستة مرکزی »وطن« 
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شود و شاعر با  تر نواخته میگرایی محکمآهنگ مقاومت و ملیرود و ضربدر این منظومه، صبغۀ رمانتیک به حاشیه می

شوند که مخاطب از روساخت  طلبد. در این منظومه برخی از عناصر غیردستوری باعث میمیروحیۀ باال دشمن را به مبارزه  

ژرف به  میمتن  را  عدالت  برپایی  نوید  و  است  از صلح  نمادی  »یاسمین«  هدایت شود.  متن  تصور ساخت  »األغانی«  دهد. 

برمی را  انسان  احساسات  سرود،  و  موسیقی  که  آنجا  از  و  است  نشانه  مفهوم  از  خبر  صوتی  نشانه،  مفهوم  تفسیر  انگیزد، 

واژۀ »زیتون« و سبزی آن، نمودی تصویری از نشانه است که تفسیر آن، بالندگی رزمندگان   پیروزی حق علیه باطل است. 

افزون بر داللت صریح  »البرق«  به دوران باصالبت گذشته است.  بازگشت  مقاومت و رهایی فلسطین از چنگال استبداد و 

بیت شاعر با استفاده از یک تشبیه، آیندۀ خوب و بدون جنگ را  این    شماری است که درهای ضمنی بیداللتخود، دارای  

از روشنایی میبسان درخشش آذرخشی می  با حفظ داللت صریح خود، داند که آسمان فلسطین را پر  کند. واژۀ »الطفوله« 

سطین در گذشته است و شاعر با حرکت از داللت صریح و داللت پنهانی نیز دارد و آن روزگار شیرین و پر از آرامش فل 
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مفهوم ظاهری واژۀ »الطفوله« به سمت داللت ضمنی و ادبی آن، ذهن خواننده را به سمت مدلول و مقصود اصلی خود یعنی  

فلسطین، هدایت می در  و صلح  آرامش  دال برقراری  و  »وطن«  یعنی  دال مرکزی  در یک شبکهکند.  آن  شناور  ه  های  م به 

می پیش  مدلول  به سمت  مسیر  یک  در  هیچپیوسته  که  هرچند  دال روند؛  این  میان  تشابهی  و  ترداف  رابطۀ  وجود گونه  ها 

شوند و آن مقاومت برای آزادی فلسطین است. بنابراین نوعی وحدت داللتی  ندارد، ولی همگی به یک مفهوم کلی ختم می

تر یک مجموعۀ بزرگ به نام مدلول در قالب یک شبکه به اجزای کوچکها به صورت وجود دارد و در راستای آن، همۀ دال 

 اند.  هم متصل شده

 منظومة توصیفی سوم: هستة »من« 

 

اند. این  شود که پیرامون هستۀ »من« یعنی خود شاعر جمع شدهای از اقمار را شامل میمنظومۀ توصیفی سوم، مجموعه

آزارد. در عبارت گذارند که رنج دوری از معشوق و وطن آن را میایش میها تصویری واضح از مبارز عاشقی به نم عبارت

با کمک عنصر    »وَل الطرقات تحترف الحنينا«کند. در عبارت  ها اشاره میبه آوارگی خود و فلسطینی  »منتصف الطريق محطتي«

ین جوانی در زندان و دور از  کند و بر گذر عمر گرانبها و دوران شیر بخشی، سرگردانی خود در غربت را ترسیم میجان

دهند که درد دوری و تبعید چنان برای شاعر سخت و سنگین است که تمام خورد. این جمالت نشان میوطن افسوس می

داند و گویی تبعید و آوارگی با تار و پود جانش درآمیخته است. این مبالغۀ شاعرانه در واقع بازتابی از دنیا را تبعیدگاه می

کند. این منظومۀ توصیفی، اعر است که از ستم و ناعدالتی به ستوه آمده و آزادی و وطنی مستقل را آرزو میروح آزردۀ ش

منظومه میان  ارتباط  لذا  است؛  )من(  شاعر  و  »وطن«  انباشت  دو  تالقی  بهنقطۀ  شبکهها  آنصورت  پیوند  از  و  است  ها  ای 

    شود.های شاعرانه و معانی ثانوی شعر استخراج میداللت
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 منظومة توصیفی چهارم: هستة »دیگری« 

 

های نامتناظری است که  ای از عبارتکنندۀ مفهوم کلی شعر است، متشکل از مجموعهمنظومۀ توصیفی چهارم که تکمیل

های دال شود. این »دیگری«، یکی دیگر از  ها »دیگری« است و مفاهیم دشمن، بیگانه و استعمار را شامل میهستۀ اصلی آن

دال  که  است  قصیده  این  میمرکزی  نمود  منظومه  این  اقمار  قالب  در  و  دارد  متعددی  شناور  ارتباط های  دیگری  این  یابد. 

دهد. الشعاع قرار میویژه »وطن« دارد و موجودیت آن با عنوان کشور فلسطین را تحت مستقیمی با سه دال مرکزی پیشین به

کنشانه شوند که کشف معنای قصیده به تأخیر بیافتد و با خوانش پسمنظومه باعث میبرخی از عناصر غیردستوری در این  

واژۀ   و   »عاشقة«بازنمایی شود.  میهن  به  آن عشق  دور  معنای  و  انسانی  آن معشوق  نزدیک  معنای  دارد؛  پهلویی  دو  معنای 

آنان به سرزمینشان ها و پایبندیطینیدوستی فلسممنوع بودن عشق بیانگر وطن  »والحُبّ ممنوع«، سرزمینش است. در عبارت  

ها در قرن  هاهاست، زیرا فلسطینیعدالتی علیه فلسطینیبیانگر تبعیض و بی  »طليقًا«واژۀ    ها از این امر است.و ترس اسرائیلی

به جبرگرایی درویش اشاره   »القدر العتيْق«  ترکیب  اند و اکنون حق حضور در سرزمینش را ندارد.این سرزمین زندگی کرده
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پیش   از  سرنوشتی  را  دشمن  توسط  فلسطین  اشغال  او  و  گرفته  شکل  او  در  زندان  و  تبعید  شرایط  تأثیر  تحت  که  دارد 

   داند.شده میتعیین
عامل شکل و  دارد  قوی  پیوند  اول  منظومۀ  با  توصیفی  منظومۀ  این  این  میان  نتیجه  در  است.  )من(  منظومۀ سوم  گیری 

دهد، توصیفی، نوعی رابطۀ علی و معلولی است و همۀ این اتفاقاتی که برای شاعر و معشوق و وطنش رخ می  هایمنظومه

زنجیره از علتدر  دال ای  یا  دال ها شکل میها  این  و همۀ  بیان گیرد  را  قصیده  اصلی  مفهوم  و  اندیشه شاعر  ها چارچوب 

ای به هم  کند. ساختار داللتی این قصیده مجموعهبازنمایی می  کند و مدلول آن یعنی مقاومت برای آزادی و استقالل رامی

از دال  انباشتپیوسته  نمود میها و منظومههای صریح و ضمنی است که در قالب  یابد و این باعث وحدت  های توصیفی 

می قصیده  و شکل  میموضوع  معنایی  انسجام  آن  به  و  داللتشود  این  همۀ  بهبخشد.  شعری  مهای  اقمار  در  صورت  تعدد 

 کنند.یابند و مدلول و مفهوم کلی قصیده را تداعی میقصیده بازتاب می

 ها . هیپوگرام3. 2.  3

های واژگانی و مفهومی  ها، باید تداعیهای توصیفی این شعر و تحلیل رابطۀ میان آنها و منظومهپس از بررسی انباشت

های متن ادبی، آن را بازخوانی کرد. برخی از  جمالت و عبارتگرفته، را کشف کرد و با خواندن  که در ذهن خواننده شکل

اند، در متن شعر کاربرد وسیع و مکرری دارند که خواننده با  دادهها که مفهوم خاص و مهمی را در خود جایاین عبارت

به ادراکی    شود وشود و ماتریس ساختاری شعر برای او نمایان میها به مضمون و غرض شعری شاعر نزدیک میکشف آن

شوند؛ بلکه صورت واژه، عبارت یا جمالت خاصی ظاهر نمیها در متن شعر بهرسد. این تداعینقص از شعر میکامل و بی

پیام های عمیق متن و رابطۀ معنایی که میان عناصر جمله  های کلی متن هستند که در پَسِ واژگان شعر و الیهدربرگیرندۀ 

 ادراک هستند.  های توصیفی قابلها با منظومهرسی ارتباط انباشتاند و با بروجود دارد، نهفته

 های مورد نظر ریفاتر به دست آمد که به شرح ذیل است: محمود درویش، هیپوگرام »ريتا أحبيني«در شعر 

َقدِيَمة«معشوق نمادی از وطن است. در عبارت    -1 أرٌض  از   افت.توان این تداخل معنایی معشوق و وطن را یمی  »ِجسُمَها 

دهند که مقصود کند، ولی دیگر واژگان متن نشان میدر نگاه اول معشوق انسانی یعنی ریتا به ذهن خطور می  »جسم«واژۀ  

 اصلی شاعر فلسطین است. 

تبعید و آوارگی و شرایط خفقان  -2 بین  شاعر از  المللی اعتراض دارد. حاکم بر کشور ناراضی است و به سکوت مجامع 

إّن اآلِلَهَة ِفي الَبرِلمان؟« واژۀ »اآلِلَهَة«  توان تداعی این مفهوم را در این عبارت بازیافت:می داللتی صریح است که در فحوای    »َو

های جهانی از اسرائیل، همسویی کشورهای عربی با  های ضمنی بسیاری از جمله »ناعدالتی و طرفداری قدرتخود داللت

 وم قانون و آزادی و برتری شر بر خیر« دارد.استکبار، وارونه کردن مفه

کند. این دلتنگی و شوق در این آزارد و غربت، شوق دیدار وطن را در او دوچندان میرنج دوری از وطن شاعر را می  -3

 حتِرُف الَحِنينا.  َقاَلت َلَنا الُشرَفاُت َل ِمنِديُله َيأتي / َوَل أشَواُقه تأتي / َوَل الُطُرقاُت تَ یابد: ها تداعی میعبارت
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های جهانی در اشغال فلسطین توسط اسرائیل طلبی و نقش منفی قدرتکورسوی امید در دل شاعر وجود دارد و جنگ  -4

روحیۀ    ِة الَعِقيَدة.: َتنطِلُق الَقِصيَدُة / ِبَخياِلها األرضي، / َيدَفُعَها الَخياُل إلى األماِم.. إلى األماِم / ِبُعنِف أجِنَح هاکند. این عبارترا نقد می

 دهند.مقاومت درویش را با زبانی مجازی بازتاب می

هایی از دارد و بر ادامۀ مسیر مقاومت تأکید دارد. جلوهها زنده نگه میشاعر روحیۀ امید و پیروزی را در میان فلسطینی  -5

ُأداِعُب دائمًا أوتاَر َسنتوري الَبِعيدَة َوأثيُر ِجسَمك / َتنَتِشُر األغاِني َو  توان یافت. ها میاین حس انتفاضه و خودباوری را در این عبارت
 وَلُد اليونان. تُ 
پیروز میفلسطین و فلسطینی  ازآن  آینده  -6 باطل  بر  نهایت حق  را هاست و در  آیندۀ روشن  به  امید  این  از  بازتابی  شود. 

َيکَتِشُف الطُفولَة َعاِشقاِن  / َيسَترجُع الَزيتوُن ُخضَرَتُه / َيُمرُّ الَبرُق ِفي َوَطني َعالِنيةها دید: توان در این عبارتمی    .َو
شبکه شعر  ریفاتر  دیدگاه  اساس  داللتبر  از  دال ای  طریق  از  که  انباشتهاست  در  همپایه  دال های  و  و  ها  متغیر  های 

منظوه در  میناهمپایه  داده  بسط  توصیف  میهای  داده  توضیح  مدلول  و  رابطۀ شود  مجموع  أحبینی«  »ریتا  قصیدۀ  در  شود. 

انباشت میان  که  معنابنداللتی  و  آنها  منظومهههای  و  و هستها  توصیفی  آنهای  هیپوگرامهای  در  دارد،  تداعی ها وجود  ها 

ها ماتریس  شوند و مجموع آنها میتر یعنی هیپوگرامهای فرعی نظام داللتی این قصیده وارد بسترهای گستردهیابد. شاخهمی

های عمیق متن پنهان شده و در  الیه  کند و مدلول را که به صورت یک مفهوم کلی در ساختاری این قصیده را آشکار می

 کند. تمام ابیات و عبارات و واژگان در هم تنیده شده، را نمایان می

 . ماتریس ساختاری  4. 2. 3

 نماید. ها رخ میهای برآمده از متن این شعر، ماتریس ساختاری و مضمون کلی آن در این واژگان و عبارتاز هیپوگرام

  

شود و از اندوه و گالیۀ شاعر از رنج تبعید و دوری از معشوق و وطن شروع می  »ريتا أحبيني«ماتریس ساختاری قصیدۀ  

یابد و در نهایت به امید به پیروزی و شکست دشمن و حفظ روحیۀ پایداری ختم طلبی ادامه میبا خشم و انتقاد و مبارزه

کنشانه نمایان انش اولیه کشف و شناسایی نشده بودند و پس از خوانش پسکه مالحظه شد این مطالب در خوشود. چنانمی

 شدند.

 

 

امیدواری شاعر به 
پیروزی و آزادی

اعتراض و خشم و 
قیام

اندوه و حس 
سرخوردگی

تبعید و آوارگی و
رنج دوری

سیطرۀ دشمن 
غاصب
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 نتیجه 

قصیده   بر  ریفاتر  الگوی  تطبیق  أحبينى«با  پس  »ريتا  خوانش  آشکار  و  خواننده  برای  بسیاری  ثانویه  معانی  آن،  کنشانۀ 

انباشتمی جمله:  از  است  پژوهش  اول  پرسش  به  پاسخ  راستای  در  که  اینشود  به  های  شبکهقصیده  در صورت  باهم  ای 

دال  و  بهارتباطند  شبکه  این  در  دیگری  و  من  وطن،  معشوق،  مرکزی  دال های  سرمنشأ  عمل  صورت  متعدد  و  شناور  های 

های  کند. شاعر با کمک عناصر غیر دستوری داللتای از این قصیده نقش یک داللت صریح را ایفا میکنند و هر واژهمی

زند و در این راه از رابطۀ ترداف و زبان ساخت آن پیوند میآفریند و روساخت متن قصیده را با ژرفشماری میضمنی بی

کند و آن ای برای آن بارگذاری میداللتی شعری است که درویش با زبان رمز، بار معنایی شاعرانه  »ريتا«جوید.  رمز یاری می

خاصی او  به  و  نموده  خارج  معمولی  معشوق  یک  حالت  از  میرا  نمادینی  اشغالی  ت  فلسطین  از  رمزی  به  تیدیل  و  بخشد 

های مختلف معنایی  را بازگو های توصیفی آن هستند و هر کدام الیههای این قصیده همه در راستای منظومهکند. انباشتمی

کنند. تر میا برجستهمندی آن رسازند و داللتتر میکنند و از طریق فرایند بسط و توضیح گسترۀ معنایی قصیده را وسیعمی

به صورت شبکهمنظومه رابطۀ مجازی حول هستۀ مرکزی جمع میهای توصیفی  بر اساس  تو  تو در  قالبی ای  در  شوند و 

دهند و خواننده بر اساس نظریۀ ریفاتر با تکیه بر توانش ادبی های شناور را پوشش میهای مرکزی با دال تر رابطۀ دال کلی

های فرعی نظام  های مرکزی با دال یابد. رابطۀ علی و معلولی میان دال های ثانویۀ متن راه میه الیهخود از سطح لغوی متن ب

شود و تحت یک وحدت داللتی ای از عبارات متناظر و نامتناظر ساخته میکند که از مجموعهداللتی این قصیده را ترسیم می

ا این ساختار واحد که در تمام قصیده وجود دارد، ارزش داللتی خود را  های زبانی در این شعر بیابند و نشانهبا هم پیوند می

یابند.  های واژگانی و مفهومی به شکلی استعاری نمود میشوند و در تداعیکنند و باعث انسجام معنایی قصیده میکسب می

به مدلول یعنی مقاومت و تالش   کنند وها در یک مسیر حرکت میدهند که همۀ دال های واژگانی این قصیده نشان میتداعی

 برد. ها خواننده به چارچوب اندیشگانی درویش او پی میشوند و از طریق آنبرای آزادی ختم می

های واژگانی و مفهومی این شعر  توان گفت تداعیدر رابطه با ماتریس ساختاری این قصیده و پیام آن به مخاطب می 

های پنهانی را که در مرحلۀ خوانش کنند و دادهخوبی ترسیم میری شعر را بهموضوعات کلیدی هستند که ماتریس ساختا

حال  کوش و انتقادی درویش و درعیننمایند و شخصیت انقالبی، سختاکتشافی قابل مشاهده نبودند، کشف و شناسایی می

ای مداری از اندوه و گالیه و اند. از طرفی دیگر ماتریس ساختاری این شعر در پهنشاعرانه و عاطفی او را توصیف کرده

می شروع  ترس  و  مبارزهنومیدی  و  قیام  و  انقالب  و  خیزش  با  و  میشود  ادامه  دورنمایی  طلبی  و  روشن  افقی  با  و  یابد 

میخوش پایان  فلسطین  مقاومت  پیروزی  برای  داللتبینانه  مدلوِل  واژهیابد.  از  کدام  هر  در  قصیده  این  زبانی  و  های  ها 

دعبارت آن  قالب  های  در  را  داللتی  پیوستۀ  هم  به  این شبکۀ  مقاومت،  بر  تأکید  و  آزادی  اندیشۀ  و  تنیده شده است  ر هم 

میقصیده پیوند  هم  به  رمانتیک  ظاهری  با  ژرفای  خوانندۀ  و  پسزند  خوانش  با  مضمون  نگر  و  لغوی  سطح  از  کنشانه 

 برد.ام اصلی شعر و رویکرد مقاومت آن پی میهای پنهان در عمق متن به پیکند و با کشف داللترمانتیک عدول می
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