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Semiology of Poetic Glossary of “Al-nabi Al-majhool” Written by Abu’l-Qasim
al-Shabi Focusing on Saussure and Rifater’s Linguistic Theories

Narges Gobanchi 
Javad Sadoonzadeh 
Kheiriyeh Achrash

Abstract
Semiology is a knowledge based on the signs and features like language signs. In
semiology, the researcher considers phonetic (external) and conceptual (semantic)
aspects of the language and the analysis of implicative relationship. The semiology is
based respectively on the linguistic and logical theories of Saussure, Rifater; each of
which has also noted to analyze this issue in the literary texts along with considering
the implications of the signs. This study addressed to analyze the semiotic phonetic
and lexical levels of the poem “Al-nabi Al-majhool”written by Abu’l-Qasim alShabbi and to investigate it based on the theories developed by Saussure and Rifater
in both levels of vertical and horizontal axis of the text.
The analysis of this poem in vertical axis includes the musical and phonetic level as
the lexical level and the composites. However, in the horizontal axis of the text, the
semiotic aspects of the topic and performance of the theories presented by Saussure,
Rifater and Pierce were analyzed. In interpretive process of visual and symbolic
semiology of this poem, frustration of the poet with ignorance of his people is
discussed where the poet has failed in his recalling for awakening and inviting them
for revolution against the oppression.
Keywords: Semiology, Poetic Glossary, Abu’l-Qasim al-Shabi, Al-nabi Al-majhool,
Implication.
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امللخّص
السيميائية علم يدرس العالمات واإلشارات .وهذه العالمات تتكوّن من اجلانب املادي "الدال" واجلانب الذهين "املدلول" .وضعت دعائم
السيميايئة على أساس نظريات سوسري وريفارتري اللسانية واملنطقية؛ سوسري من خالل تقصّيه ملفهوم الدا ّل واملدلول وريفارتري من خالل
عرضه لقراءات جديدة ،هي القراءة االستكشافية والقراءة االسرتجاعية .ومن هذا املنظار ،اهتمّ كلّ من هؤالء بتحليل النصّوص األدبية من
خالل العالمات الضمنية للدالالت اليت تتوغّل يف النسيج الداخلي أو يف البنية اجلوانبية للنصّ وتعطي أدوات خصبة للقراءة اجلديدة .يف هذه
الدراسة وباالعتماد على املنهج الوصفي ـ التحليلي حناول أن ندرس املعجم الشعري لقصيدة "النيب اجملهول" للشاعر أبي القاسم الشابي من
ص بتطبيق وجهات نظر
منظور التحليل السيميائي يف احملورين األفقي والعمودي ،إضافة إىل عرض للتأويالت السيميائية املوجودة يف الن ّ
سوسري وريفارتري حتى يتبيّن اجلانب السيميائي للنصّ يف جمال العالقات الداللية الظاهرة واخلفية املوجودة.
يف دراسة احملور األفقي هلذه األنشودة قدّمنا حتليالً للمستوی املوسيقي واملستوی املعنوي ،ويف احملور العمودي قدّمنا دراسة سيميائية عن
عنوان القصيدة ومعجمها الشعري بتسليط الضوء على نظريات سوسري وريفارتري .معجم هذه القصيدة التأملية ـ الثورية ،املتدفّقة من وجدان
الشابي يف مهرجان من احلسرة واألحزان على جهل شعبه يطفح بدالالت ومعان خمتلفة ميكن دراستها من املنظر السيميائي اجلديد لتبيني ما
حتمله من معان عالية ثاوية خلف األلفاظ املتقنة اليت تبلور أفكار الشاعر الوطنية وإحساسه الرومانطيقي املرهف بكلّ سالسة ومجال أدبي.
املفردات الرئيسية :السيميائية ،املعجم الشعري ،أبو القاسم الشابي ،النيب اجملهول ،الداللة
1ــ تاريخ التسلم1314/11/2 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1316/8/23 :هـ .ش.
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1ـ املقدمة
السيميائية علم قديم ،لكن نشاطه حديث واللغة هي أكثر األنظمة السيميائية نشاطاً وأكثر تداوالً يف الوجود .نشأ هذا العلم يف بداية
القرن العشرين على يد عاملني :الفيلسوف األمريكي تشارلز سندرس بريس والعامل اللغوي السويسري فرديناند دي سوسري .يعترب
سوسري مفهوم السيمولوجيا «علم اللغة العام» ويرى أنّ اللغة نظام من نظام العالمات اليت تعبّر عن األفكار وأنّ النصّ يقوم على
العالمة ،وهي خاضعة للمعطيات السياسية واالجتماعية والثقافية لذا جيب أن تدرس العالمات داخل احلياة االجتماعية .أمّا عن
مفهوم "السيمولوجيا" فهو علم العالمات أو اإلشارات أو الدالالت اللغوية أو الرمزية.
السيميائية تدرس كلّ شيء يدلّ على شيء آخر وهي لعبة التفكيك والرتكيب وحتديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات
السطحية ،ذلك ألنّ اللغة كما يعتقد سوسري ،نظام من الدالئل وبالتالي أنّ كلّ كلمة يف علم السيمياء تُعدّ داللياً لسانياً .والداللة
تقوم على جانب مادي هو الدالّ وجانب ذهين هو املدلول .الدالّ متشكل من اجلانب اخلارجي للغة واملدلول حيمل املعنى والفكرة
املخيمة على اللغة.
إنّ املنظرين لالجتاه السيميائي جبانب نظرياتهم السيميائية وإثباتها مل يلغوا اجلانب االجرائي ،بل اختذوه متّكأهم األساسي يف
عرض نظرياتهم اجلديدة كما فعل ميخائيل ريفارتري .فالسيميائية باعتقاده أداة إلثراء القراءة وهي منوذج أنسب لتصوّر قراءة داخلية
دقيقة لبنية النص ونسيجه وشرحه .على هذا يصبح اإلجراء الذي يعتمد على التفكيك والتشريح أساساً جوهرياً ملفهوم القراءة
الداخلية ،وهذه القراءة ميكن أن تتناول املعنى يف النصّ من خالل قراءتني القراءة االستكشافية اليت تساعد املتلقي ليدرك النص عرب
مقدرته اللغوية واالرتباط الظاهري املوجود بني الدال واملدلول ،والقراءة االسرتجاعية اليت تهيئ اجملال للمتلقي للغور يف دقائق
النص مرّة ثانية وفق مقدرته اللغوية لكي يعثر على الدالالت عرب البحث عن اإلشارات.
ممّا له دور هامّ يف عملية استيعاب النصّ األدبي ،استجالء طرائفه ومجاليته والكشف عن العناصر الفنية اليت أعطت النص
األدبي رمزيتها وسيميائيتها؛ إذن ميكن القول إنّ االجتاه السيميائي يف دراسة النص يعدّ من أهمّ الصيغ واآلليات اللغوية اليت
يستخدمها النقاد خلرق احلواجز والتوغّل يف أعماق النص األدبي وهذا ما نهدف إليه يف هذا املقال.
من اآلليات السيميائية املتّخذة يف هذا البحث لكشف مكنونات املعجم الشعري يف قصيدة النيب اجملهول ألبي القاسم الشّابي هي
عرضها من خالل احملور األفقي واحملور العمودي .يشتمل احملور األفقي على دراسة املستوی املوسيقي اخلارجي والداخلي واملستوی
املعنوي املشتمل على الفعل والصور الفنية والرتاكيب البالغية والرمز .ويشتمل احملور العمودي على دراسة سيميائية العنوان والنص
الرئيسي بتطبيق لنظريات سوسري وريفارتري السيميائية.
2ـ خلفيّة البحث
سبقت هذه الدراسة دراسات؛ أهمّها« :بررسى و نقد مضمون در تصويرهای شعری ابوالقاسم شابى» (= دراسة ونقد املضمون
يف تصاوير أبي القاسم الشابي الشعرية) لنرگس أنصاري اليت قدّمت حبثاً عن الصور الشعرية واجلمالية للشابّي من خالل عرض
ألهمّ مضامينه الشعرية .و«ساختار داستانى و موسيقايايى در إرادة احلياة» )البنية القصصية واملوسيقية يف إرادة احلياة) هلومن
ناظميان الذي حلّل قصيدة «إرادة احلياة» من املنظور البنيوي وتوصّل إىل بعض العناصر القصصية يف القصيدة وأظهر اجلانب
املوسيقي والصوتي للقصيدة .و«دراسة سيميائية يف قصيدة "يف املغرب العربي"» حملسن سيفي ومعصومة حسني پور وصديقة جعفري
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نژاد ،و«التحليل السيميائي لـ"الناس يف بالدي" لصالح عبدالصبور» حملسن جميدي وآسية فوالدي .و«سيميائية أنشودة كلمات
إسبارتكوس األخرية» لعلي جنفي أيوكي وزهرا وكيلي ونفيسة ميرگلوی بيات .تناولت هذه املقاالت القصائد املذكورة من املنظور
السيميائي يف حمورين :األفقي والعمودي وقامت بتحليل مجيع اجلوانب الداللية من منظار حديث كما نرى شرح وحتليل كامل
جهات السيميائية يف كتاب «آليات التأويل السيميائي» ملوسى ربابعة.
هذه الدراسات اليت مرّ ذكرها دراسات قيّمة إال أنّ التقصّي فيها واستقراء جهود الباحثني يف هذا اجملال يبدي لنا أنّهم أغمضوا
عن دراسة شعر الشابي من هذا املنظور ،بينما هذا املوضوع على أعظم جانب من اخلطورة ألهمية القصيدة املطروحة ويلعب دوراً
بنّاء يف انتقال املفاهيم إىل املتلقّي .فهذه الدراسة تتوخّى أن تسدّ هذا اخللل وتهدف إىل حتليل قصيدة النيب اجملهول من اجلهة
السيميائية بعرض معجمها الشعري على جوانب ومستويات داللية بارزة ،إضافة إىل أنّها تلقي الضوء على اجلانب البنيوي للنص
وتسعى إىل أن تسلّط الضوء على اجلانب السيميائي للنصّ يف جمال العالقات الداللية الظاهرة واخلفية املوجودة.
3ـ أسئلة البحث
 - 1ما هي اجلوانب واملستويات السيميائية؟
 - 2كيف ميكن تطبيقها هذه اجلوانب على دراسة املعجم الشعري لقصيدة «النيب اجملهول» ؟
 - 3كيف ميكن دراسة هذه القصيدة باالعتماد على نظريات فرديناند دي سوسري وريفارتري السيميائية؟
وقد انتهجنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ـ التحليلي ضمن عرض قصيدة النيب اجملهول ودراستها من ديوان أغاني احلياة ألبي
القاسم الشابي.
4ـ العلم السيميائي
العالمة « »signهي شيء حمسوس بديل يف الواقع املدرك من شيء غائب عن العيون ،وتظهر شيئاً غري شكلها األول حيث أنّه يلقي
على املفهوم أهمية خاصة جبانب الشكل والظاهر املوجود .أمّا «السيمولوجيا فعلم يدرس األنظمة الداللية كاللغة والرموز والعالئم وغريها»

(غيور1312 ،ش ،ص .)13بتعبري آخر أ ّن السيمولوجيا « »semiologieهو علم العالمات أو اإلشارات أو الدالالت اللغوية
والرمزية ،سواء أكانت طبيعية كصوت احليوانات أو عناصر الطبيعة أم اصطناعية مثل لغة االنسان أو عالمات املرور .تهتمّ
السيمولوجيا بدراسة حياة العالمات يف كنف احلياة االجتماعية واللسانيات تعترب جزءاً منه ،ألنّ السيمولوجيا تدرس العالمة
اللغوية وغري اللغوية واللسانيات تدرس العالمة اللغوية فقط .إنّ وجود اللغة يف هذا العلم ال ينفي جانبه الشكلي واملادي ،بل خيلق
مستوی آخر يتّكئ على األنظمة الداللية وتتشكّل أنواع العالمات على هذا األساس ،لقد قسّموا العالمات إىل أنواع ،منها:
العالمة اإلشارية 1والعالمة األيقونة 2والرمز .1وهذه األخرية تستخدم أكثر يف جمال األدب وتشتمل على عالمات بأنظمة ومعاني
 .1العالمة اإلشارية أو املؤشرية هي العالمة اليت تشري إىل مدلول لعالقة تالزمية ،فتكون العالقة بني الدال واملدلول سببية ومنطقية (باقري1381 ،ش،

ص )22؛ مثل الدخان يف داللته على وجود النار ،وآثار األرانب يف داللتها على وجود هذا احليوان.
 .2العالمة األيقونة أو الصورية هي العالمة اليت تبيّن مدلوهلا عن طريق احملاكاة والتشابه والتماثل (املصدر نفسه ،ص )26؛ مثل صور األشياء والرسوم
البيانية واخلرائط واألوراق املطبوعة.

 65حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 7419هـ .ق7196 /هـ .ش) ـ العدد 71

خاصة قد وضعت لتدلّ على أمر بعينه .من مناذج هذه العالمات نستطيع أن نشري إىل اجملاز واالستعارة والتشبيه يف جمال علم
اللسانيات واألدب.
علم السيمولوجيا وضع حجره األساس وأصبح حقالً معرفياً مستقالً يف نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
باهتمام تشارلز سندرس بريس « »Charles Sanders Peirceالفيلسوف األمريكي وفرديناند دی سوسري « Ferdinand de

 »Saussureالعامل السويسري يف جمال اللسانيات .اهتمّ سوسري باجلانب االجتماعي للعالمات واعتربها نظاماً من اإلشارات اليت
يعبّر بها بنو البشر عمّا يدور يف أذهانهم من أفكار وأحاسيس ومشاعر ،مثلها يف ذلك مثل باقي األشكال اإلشارية األخری؛ قد أكّد
على اجلانب اللساني والبنية اللغوية للعالمات والعالقات النظمية السياقية .العامل اآلخر وهو ميكائيل ريفارتري ( Michael

 )Riffaterreالفرنسي أيضاً تطرّق أكثر إىل تبيني البنية اللغوية واألسلوبية واجلمالية للنصوص األدبية وخاصّة الشعر من خالل
عرض لقراءات جديدة.
العلم السيميائي مع أنّه حيمل حيّزاً واسعاً للمفاهيم ،ال يؤكّد على جانب خاص ،بل يلقي الضوء على دراسة العالمات أو
الرموز والصور الدالة على مفاهيم متعددة؛ ففي التحليل السيميائي تقدّم دراسة سيميائية من جوانب عديدة وتقوم الدراسة
بالغوص يف أعماق النصوص لكشف الدالالت اليت حتملها بني طيّاتها .العالمات إضافة إىل متتّعها باجلانب الداللي والتأويلي،
حتمل آليات خمتلفة؛ فربأي رومان ياكوبسن إحدی آليات العالمة األساسية «نقل األفكار بواسطة التيمات (( »)Messageاملصدر نفسه،

ص  .)11لقد ذكرت مستويات عملية وآلية أخری لنقل مدلوالت العالمات ،من ضمنها :اآلليات اإلرجاعية واآلليات العاطفية
واآلليات الفنية أو اجلمالية واآلليات اجملازية واخلارجة عن احلدود اللغوية .أمّا يف التحليل السيميائي للنصوص األدبية فتلعب البنية
اجلمالية دوراً فعّاالً؛ ألنّ األدب يتشكّل على أساس العناصر اجلمالية.
5ـ املعجم الشعريّ
يف علم اللسانيات ،خاصّة العالمات اللسانية أو اللغوية ،يظهر مفهوم آخر ،أال وهو املعجم الشعري لكلّ شاعر ،حيث يهتمّ
بتحليل أسلوب الشاعر األدبي ودراسة اجلانب اللغوي لنصوصه الشعرية .يعرّف بارفيلد «املعجم الشعري» بقوله« :يف الوقت الذي تتمّ
فيه عملية اختيار األلفاظ وترتيبها بطريقة معينة ،حبيث تثري معانيها أو يراد ملعانيها أن تثري خياالً مجالياً ،فإنّ ذلك ما ميكن أن يطلق عليه املعجم

الشعري» ( 1152 ،Barffieldم ،ص  .)16هذا التعريف يتضّمن كلّ ما يتعلّق بالكلمة املفردة املستخدمة من قبل الشاعر ،وما يتعلّق
مبجموعة الكلمات املرتبة ترتيباً معيّناً وما ترتكه عملية االختيار والرتتيب من تأثري يف املتلقي .إذن يعدّ املعجم الشعري من أهمّ
اخلواص األسلوبية اليت على أساسها ميكن احلكم على شاعر وتبيان مالحمه اخلاصة.
يف املعجم الشعري ،تكون الكلمة كعالمة يف السيميائية ،وهي يف حملّ الدالّ الذي يدلّ على مدلول أو مدلوالت خمتلفة؛ ألنّ
اللغة الشعرية لغة إحيائية حتفل كثرياً بالكلمات الثريّة ذات الدالالت املتنوّعة .على هذا ،رأی الشاعر املعاصر أنّ الكلمة تفقد
شخصيتها املستقلة عندما تدخل يف انتظام مع كلمات أخری وتتعدّد معانيها ودالالتها كلّما تعدّدت سياقاتها .من هنا ،املتلقّي ال

 .1الرمز هو العالمة اليت تفيد مدلوهلا بناء على اصطالح بني مجاعة من الناس ،والعالقة املوجودة بني الدال واملدلول هي عالقة اعتباطية وعرفية وغري
معلّلة ،مثل :إشارات املرور الضوئية وعالمة صح ( )وعالمة خطأ (×)( .غيور1312 ،ش ،ص .)42
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يتلقّى الكلمات الشعرية كأصوات كما يتلقّى األصوات املوسيقية ،بل يتلقّاها أيضاً كدالالت وهذا ما يؤثّر يف عملية التلقي ،ويف
تاريخ التلقّي للكلمات ويف دالالتها( .عبو2002 ،م ،ص .)144

6ـ موضوع قصيدة "النيب اجملهول" ألبي القاسم الشابي
قصيدة «النيبّ اجملهول» هي قصيدة تأمّلية ثورية ،مبعثها مشاهد وأركان الطبيعة .مزج أبوالقاسم الشابي فيها بني عواطفه الذاتية
ومشاعره الوطنية يف إطار من الطبيعة اليت تكون عنصراً هاماً يف كثري من صوره الشعرية .يف هذه القصيدة يتمنّى الشاعر لو كان له
قوّة السيول والشتاء والعواصف ليقضي على كل ما يشيع القبح واهلوان يف احلياة ويبذل قصاری جهده إليقاظ الضمائر والرفع من
مستواه الفكري والثقايف ،لكنّه ال يظفر عنده بإقبال وإجالل؛ لذا تثور ثائرته وينقم على اجملتمع املتحجّر الذي ال يكرتث لنصائحه
فرياه روح غبيّة تكره التقدّم والنور ،وحتبّ اجلهل والدجيور ،هلذا يتّجه يائساً إىل الطبيعة والغاب ليدفن بؤسه ويأسه .فهناك جيد
ضالّته املنشودة اليت هي احلياة السامية واحلرّة ،واملليئة بالطهارة والسالم واجلمال.
2ـ سيميائية نظريات سوسري يف قصيدة النيب اجملهول
2ـ 1احملور األفقي للمعجم الشعري يف قصيدة النيب اجملهول
احملور األفقي أو حمور الرتكيب يؤكّد على الرتابط بني املفردات والوحدات الكالمية والعناصر املتجاورة اليت تنقل بدورها رسالة
خاصة .فهذا احملور برأي سوسري

«يربط بني وحدات يرتكّنب مع بعضهن ويشكّلن وحدة منسجمة ملستوی أعلى» ( 1162 ،sussureم ،ص

 .)125إذن وفقاً لرأي سوسري يف احملور األفقي نستطيع دراسة املعجم الشعري لكلّ شاعر يف املستوی املوسيقي واملستوی اللغوي .ويف
هذا املنعطف ،يظهر اجلانب السيميائي بوضوح أكثر لنا يف ائتالف وترابط املفردات الشعرية وجماورتها لبعضها.
2ـ1ـ 1املستوی املوسيقى
املستوی املوسيقي يف الشعر يتكوّن من ثالثة جوانب :املوسيقى الداخلي واملوسيقى اجلانبية واملوسيقى اخلارجية.
2ـ1ـ1ـ 1املوسيقى اخلارجية
نعين بها اإليقاع الناجم عن البحر العروضي والروي .فقصيدة «النيب اجملهول» قصيدة ذات وزن عروضي وهو البحر اخلفيف
(فاعالتن/مفاعلن/فعالتن/فع)« .موسيقى هذا البحر العروضي حزينة ومشجية ،هلذا يستخدم يف املراثي الوصفية اليت تثري احلزن واهلمّ

واألحاسيس املؤملة» (معروف 1384 ،ش ،ص ،)133كما أنّ البحر املستخدم مثمّن وهذا يتناسب مع موضوع القصيدة الفكري
التأملي« ،فتناسب البحور الرباعية املوسيقى التصويرية اهلادئة يف املوضوعات اجلادة اليت يتكوّن أقرب إىل العمق الفكري والعاطفي» (املصري

والربازي2002 ،م ،ص  .)56يف هذه القصيدة ،يصف أبو القاسم الشابّي حال جمتمعه وطبيعته وما يدور حوله بتعبري مشجٍ وحزين.
2ـ1ـ1ـ 2املوسيقى اجلانبية
من أهمّ وظائف القافية خلق التناسق والتناغم يف نهاية الكالم .فكما نری يف قصيدة «النيب اجملهول» ،موسيقى القافية تلعب
دوراً بارزاً وشاخصاً يف خلق الوحدة والتناسق يف بنية القصيدة كما أنّها جتعل للقصيدة إمكانات غنائية واضحة .حرف روي القافية
يف القصيدة هو «س» يتميّز صوته بالصفري ،أي أنّه يدلّ على الوضوح ولفت االنتباه وهذا ما رمى إليه الشاعر يف قصيدته اليت يدعو
فيها إىل انتباه الشعب ويقظته والثورة والقيام على الظلم.
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2ـ1ـ1ـ 3املوسيقى الداخلية
تناسق العالقات أو الروابط املوسيقية الداخلية تنشأ من التكرار والتناغم الصوتي أو التشاكل احلريف والصوتي وكذلك السجع
واجلناس و  ،...وهذه العناصر املوسيقية متهّد األرضية لغلبة قوانني خاصة على النصوص األدبية وخاصة الشعر منها.
ـ التناغم الصوتي
هذا العنصر من املوسيقى الداخلية يؤكد على تكرار متناوب للصوامت والصوائت يف الشعر وخيلق نوعاً من اهلارمونية والتوازن
فيه وينقسم إىل قسمني :التشاكل احلريف والتشاكل الصوتي .إنّ أحد أهمّ مميزات شعر الشابي موسيقاه اخلاصة ،وهذه النوعية من
املوسيقى املميزة نراها يف قصائد «إرادة احلياة» و«النيب اجملهول» و«األمّ واليتيم» أوضح من غريها ،ألنّ الشابي يهتمّ خبلق التناسق
بني أفكاره وأحاسيسه مع املوسيقى واإليقاع الذي يساعد كثرياً على تبيني ما يدور يف خلده.
«التشاكل احلريف» هو تكرار صامت واحد أو عدد كثري منه يف اجلملة أو البيت الشعري .الصوامت األكثر تكراراً يف هذه القصيدة
هي" :ت" و"ل" و"س" و"ب" وعدد تكرارها برتتيب هو« .8 ،13 ،23 ،24 :التشاكل الصوتي» هو تكرار أو توزيع الصوائت يف
الكلمات ليعلي من شأن موسيقى الكالم .فالشابي يف هذه القصيدة استخدم الصيتة الطويلة "او"  12مرة و"آ"  15مرة أكثر من
الباقي ،ألنّه أراد التكلم عن األوضاع املأساوية واالضطرابات املوجودة كما أنّ هذه الصيتات تعبّر عن انفعاالت الشاعر وانشغاالته
النفسية وخباصة عرب األلف لسهولة خمرجه من احللق.
ـ التكرار
من التج ّليات الفنية البارزة يف شعر الشابي خاصة يف هذه القصيدة هو تكرار حرف أو كلمة أو مجلة أو عبارة معينة بقصد
التأكيد والتقرير على األفكار والصور .يذكر سامل معوّش عن سبب التكرار يف شعر الشابي هذا القول« :هو يكرّر بكثرة بعضاً من

األلفاظ والقوايف وهذا التكرار يدلّ على طغيان عاطفته» (املعوّش2011 ،م ،ص  ،)621يف هذه القصيدة نری نسبة كثرية من التكرار ،ممّا
يلفت االنتباه هو تكرار كلمة «احلياة» أكثر من باقي الكلمات وعددها يبلغ  14مرة ،لذا نستطيع أن حنسبها الكلمة احملورية يف هذه
القصيدة .فعندما يذكر لفظ أو دالّ بصورة مكررة ال يؤكّد فقط على ترابطه مبدلول خاص ،بل يقوّي ترابطه باملدلوالت األخری،
فالشابي مل يستخدم هذه الكلمة يف معناها ومدلوهلا املوضوع حصراً ،بل تعدّاها وأشار بها إىل معان أخرى كاألبدية:
َهكذذذذذذ ذذَا قذذذذذذ ذالَ شَذذذذذذ ذاعرٌ ،نَذذذذذذ ذاوَلَ النذذذذذذ ذاسَ

َرحيذذذذذذذ ذقَ احليذذذذذذذذذاة فذذذذذذذ ذذي خَيذذذذذذذ ذذرِ كذذذذذذذ ذأسِ
(الشابي 2005 ،م ،ص .)21

والدنيا:

فذذذذذذذذذذذذهوَ يف مَذذذذذذذذذذذذهب احلذذذذذذذذذذذذ َيا ا ا ا ة نَذذذذذذذذذذذيٌّ

وَهذذذذذذذذذذوَ يف شَذذذذذذذذذذذع به مُصَذذذذذذذذذذذابٌ بذذذذذذذذذذذذمَسِّ
(املصدر نفسه ،ص .)40

والتحرّك واحليوية:

عَذذذذذذذذ ذن مَصَذذذذذذذذذذبِّ احليذذذذذذذذذذاة ،أي ا ا ا َ َ مَذذذذذذذذ ذدَا ُ

وصَذذذذذذذذذذميمِ الوُجذذذذذذذذذذذود ،أ َّيا ا ا ا َ ُيا ا ا ا َسذذذذذذذذذذذى
(املصدر نفسه ،ص .)52

إنّ الشابي بعد يأسه من جهل ومخول شعبه ،ينقلب عنهم ويتّجه حنو احلياة احلقّة ويسعى بأن جيد حياته يف أحضان الطبيعة أو
الغاب؛ أي احلياة السامية املليئة باجلمال والطهارة ،هلذا تصبح كلمة «الغاب» من أهمّ ألفاظ هذه القصيدة وتتكرر سبع مرات فيها.
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ونری أنّ الكلمة إضافة إىل معناها اللغوي تنقل للقارئ مدلوالت أخری ،أال وهي املكان املثالي للشاعر والتأمّالت اإلنسانية السامية
والسالم والصداقة والقداسة ،حيث نلحظها يف هذه األبيات (.)52 ،41- 42 ،16- 12

يوجد أيضاً نوع آخر من التكرار يف هذه القصيدة وهو تكرار اجلملة ليؤكّد على احلصول على النصر والقضاء على اليأس
واخلبيبة .على سبيل املثال ،يف األبيات األربعة األوائل يأتي بـ«ليتين كنت» وبعدها بـ«ليت لي» لينشئ حتوّالً وانقالباً يف طبيعة
وجمتمعه وشعبه ،بتقمّسه دور موجود آخر وصريورته على هيئة جديدة.
إنّ تكراره لعبارة «يا هلا من معيشة» يف نهاية القصيدة ،تدلّ على مدی تكبريه وتعظيمه حلياته يف الغاب الذي لطاملا حلم به ودعا
إليه .نری أيضاً أنّه يأتي مراراً حبرف «ثمّ» ليكرر ويؤكّد بها على أفكاره املرتاكمة بعطفها بعضاً على بعض.
ـ السجع
مل يستخدم الشابي السجع بكثرة يف شعره كالتكرار .أمّا عن مناذج السجع يف قصيدته نستطيع أن نشري إىل «قرة ،ثورة  /تلغو،
يشدو  /بؤسَ ،مسّ  /تضحي ،متسي  /سيول ،قبور  /رياح ،زهور  /يصرف ،يفين» .استطاع الشابي بهذه الكلمات ذات الرتابة
املوسيقية لفت انتباه املتلقي كما أنّه أعطى انسجاماً وإيقاعا داخلياً مجيالً لقصيدته ،من جانب آخر خبّأ هذا االنسجام يف طيّاته
قوافيه املتناسقة ليصل إىل غاية وهي انسجام شعبه ووحدتهم ليحصلوا على جمدهم الضائع وحرّيتهم املسلوبة.
ـ اجلناس
جسّ /غاب ،غابات /سحر،
إنّ مناذج اجلناس يف شعر الشابي أقلّ نسبة باملقارنة مع السجع ومن مناذجها ميكن ذكر «مَسَّ ،
ساحر /شعور ،شاعر» .يف هذا اجملال نستطيع القول إنّ الشاعر مل يأت باجلناس جملرّد أن يضيف حلى لفظية لقصيدته ،بل أراد أن
جيذب املتلقي لكالمه ويقّوي جانب املعنى يف نفسه ،ويعبّر عن أفكاره الثورية املناهضة للظلم بتحقيق موسيقى تعبريية لطيفة ودقيقة
يف إطار فحص الكالم.
2ـ1ـ 2املستوی املعنوي (اللغوي والرتكييب)
يتحدّث بعض النقّاد عن نوع ما من املوسيقى وهي املوسيقى الفكرية .ويبدو أنّ عناصرها تشكّل معاً اإليقاع الداخلي للقصائد
احلديثة .وأمّا املستوی املعنوي لقصيدة «النيب اجملهول» فيتضمّن األقسام التالية :األفعال الرتاكيب البالغية اجملازية والتشبيهية
واالستعارية والرمز .جمموع هذه العناصر تشغل حيّزاً وسيعاً من القصيدة ،ومن بني هذه اجلماليات نسبة استعمال الرمز أكثر من
غريها .هذه الكلمات والرتكيبات مبا أنّها نوع من الدالالت ،تشري بشكل جليّ أو خفيّ على مضمون أو مدلول آخر حتى تنقل إىل
املتلقي معاني بالغية وثانوية إضافة إىل معناها األصلي.
ـ الفعل
أحد أوسع الدالالت مشوالً يف معجم الشابي الشعري ،هو استخدام األفعال بكثرة .يف السيميائية أيضاً يهتمّ باألفعال وأنواعها
أي املاضي واملضارع واألمر وشبه الفعل ،وأنّها تدلّ على أي مفهوم ومعنى؟ وما عدد تكرّرها يف النص؟
نری أفعال متنوعة من مضارع وماضي وأمر وشبه فعل (اسم فاعل واسم مفعول) يف هذه القصيدة .عدد األفعال املوجوده 115

فعل؛ وهي على هذه النسبة  55فعل مضارع ( )% 41و 48فعل ماضي ( )% 42و 2فعل أمر ( )% 2و 10اسم فاعل ومفعول ( .)% 1مع
أنّ نسبة تكرار الفعل املضارع أكثر من باقي األنواع بسبب قوة داللته وإحيائه بالزمن واحلركة واستمراريته يف احلدث ومشوليته
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للحاضر واملستقبل .ولكن ألنّ اجلو العام الغالب على القصيدة يلقي نوعاً من الرخوة والضعف واحلزن والتشاؤم ،هذه األفعال
املضارعة مل تتمكّن من رفع هذا الواقع اجلامد ومل تستطع أن حتافظ على حركيّتها ،كما أنّ أغلبها من األفعال ذات املعاني السلبية
كـ«أدفن» و«التدرك» و«تقضي» و«يقضي».
2ـ1ـ 3الصور الفنية والرتاكيب البالغية
لكي ينجح الشاعر يف بناء صورة شعرية فنية ،ال بدّ أن يعتمد على اللغة فالصورة بناء لغوي والكلمات وحدة هذا البناء .هلذا،
تظهر الكلمات يف الرتاكيب البالغية على صور خمتلفة كالرتاكيب اإلضافية واالستعارية والتشبيهية واجملازية.
يف االستعاره غالباً نواجه مدلوالً ليس له مصداق خارجي أو ما يصدق عليه يف عامل الواقع وهذا األمر خيتصّ باللغة األدبية،
حيث أنّ عنصراً ما يقع بديالً لعنصر آخر على أساس قدرة التخييل وسعة اخليال أو تتداعي العناصر بعضها بعضا .ولكن يف التشبيه
وخاصة يف اإلضافات التشبيهية يقع الدال واملدلول جنباً إىل جنب يف احملور االئتاليف أو الرتكييب .على سبيل املثال ،كلمة «ورودي»
يف البيت املذكور من قصيدة «النيب اجملهول» إضافة إىل داللتها على معنى استعاري وهو اجلمال الظاهري ألحاسيس الشاعر ،تدلّ
على النور يف الوجود والوعي يف عصره ،بتأويل أعمق تستطيع أن تدلّ على وجود الشعب املطلوب وضالة الشاعر املنشوده اليت مل
يستطيع احلصول عليها:
ثُذذذذذذذذذذذذذذذم قذذذذذذذذذذذذذذذدمتُها إِليذذذذذذذذذذذذذذذك ،فمَزقذذذذذذذذذذذذذ ذتَ

وُ رودي ،ودُسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتَهَا أی دَوسِ
(الشابي 2005 ،م ،ص .)14

من النماذج األخری لإلضافات االستعارية يف هذه األنشوده ،هي« :ظلمات الوجود» و«صميم الوجود» و«أزاهري قلب» .أمّا
عن اإلضافات اجملازية والتشبيهية ،فإنّها تتحقّق على مبنى اجملاورة والعالقات االئتالفية والرتكيبية .ففي هذه األمثله من الرتكيبات
التشبيهية ،أال وهي «معبد الغاب» و«رحيق احلياة» و«شعره مرسل» حيكم عليها نوع من عالقة اجملاورة والرتكيب نری بأنّ عنصر
الدال واملدلول اجملاورين يربزان عالقة اجملاورة بأمتّ صورة .بهذه الرتاكيب اللغوية استطاع الشاعر أن يفصح عن حاالته النفسية
وانفعاالته الداخلية بصورة مؤثّرة وخيلق بينه وبني املتل ّقي ما يشبه العدوی يف تبادل األحاسيس والعواطف مما تزيد من مجال
اإلحساس باملتعة عند قراءة النص الشعري.
أما الرتاكيب اجملازية يف هذه القصيدة مل تكن مطمح عناية ومل تظهر هلا مناذج بارزة وكلمات كـ«مخرتي» و«كأسي» يف البيت
الثامن عشر شكّلت جمازاً بعالقة املشابهة لروح الشاعر وجسمه.
2ـ1ـ 4الرمز
مبا أنّ احلقيقة اجملردة تظلّ عاجزة عن التعبري بصورة كافية عن مشاعر األديب وطبيعة جتربته ،لذلك كان البدّ من استخدام «الرمز»
يف بعض األحيان من أجل اإلحياء بأعمق الدالالت ملعنى معني« ،فالرمز األدبي أداة لغوية حتمل وظائف مجالية عندما تسهم يف تشكيل
جتربة الشاعر على حنو مؤتلف مع مكوّنات النص الفين» (الداية1116 ،م ،ص .)125

الرموز اليت استخدمها الشابي يف قصيدته عامة كانت تتّجه حنو املعاني السلبية .نذكر هنا بعضاً من هذه النماذج؛ كلمة
«اجلذوع» يف البيت األول أتت مبعنى «جذوع األشجار الكاهلة» وترمز إىل أفكار شعبه البالية والراسخة يف اجلهل ،وأيضاً ميكن أن
تدلّ على األوضاع االجتماعية املشتّتة والفوضى السياسية املوجودة آنذاك يف تونس .وكلمة «القبور» تدلّ على التوابيت واللحود
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الكثرية وترمز للموت والثبات وعدم القدرة على احلركة يف الشعب ومطالبتهم للحرية .إىل جانب هذا ،صوّر بعضاً من العناصر
اجلامدة واخلالية من احلياة يف الطبيعة على شكل رموز للمعاني اإلجيابية .على سبيل املثال ،كلمة «السيول» اليت هي مبعنى مبعنى
تيّار املاء الغزير املدمّر ،تغيّر مفهومها السليب إىل إجيابي يف القصيدة وأصبح عامالً إلزالة جهل وخضوع شعبه ،وتعبيد طريقي
الوعي واحلرية .إضافة إىل هذه األمور ،فإنّ «الغاب» مبا أنّه الرمز األمثل واألبرز يف هذه القصيدة ،يد ّل على الطبيعة املرتعة
باألنعام واحلرية واملدينة الفاضلة اليت يسعى إليها أكثر الشعراء الرومانطيقيني ليصلوا إىل أحضانها املليئة باحلنان والسالم واحلرية.
إنّ الغاب رمز «لبساطة احلياة أو نفس احلياة الريفية الواقعية ،حيث جيب على اإلنسان أن خيلّص نفسه من كل القيود واألكبل املدنية واحلضارة
وأن خيتار لنفسه حياة ريفية .ولعلّ الغاب رمز النفس الطاهرة للشابي ،إذ أنّ عودة املدينة إىل سابق أحواهلا تكاد تستحيل» (عباس وجنم،
1183م ،ص .)23- 24

2ـ 2احملور العمودي للمعجم الشعري يف قصيدة النيب اجملهول
إنّ احملور العمودي أو احملور االستبدالي له مكانة خاصة يف نظريات سوسري اللسانية والسيميائية .يف هذا احملور يهتمّ بدور عناصر
الكالم وكيفية استبداهلا بالكلمات األخری .برأي سوسري أنّ «الروابط االستبدالية روابط تقع بني أجزاء أو وحدات تأتي مكان بعضها وتغيّر

معنى اجلملة» (باقري1381 ،ش ،ص  .)35بتعبري آخر أنّ الوحدات اليت تأتي مكان بعضها تهيئ اجملال ملدلوالت متعددة وخمتلفة.
2ـ2ـ 1سيميائية العنوان
تعكس اللغة العامل اخلارجي على شكل أمساء وكلمات ،ولكلّ لغة خصوصيتها يف التسمية والعنونة .أمّا العنوان بالنسبة للكتاب
والنص عالمة لغوية مهمة يعرب من خالهلا النص إىل العامل والعامل إىل النص .ومن هنا تربز أهمية العنوان بالنسبة للمتلقي .قد
حظي العنوان باهتمام السيميائيني كونه حيمل أكرب داللة لغوية مكاثفة حتوي مضمون النص ،وكونه أيضاً «أول عالمة على طريق
املتلقي ،ومفتاح ًا سيميائي ًا خيتزل بنية النص وكنهه يف كلمة أو بضع كلمات» (الفيفي 1426 ،هـ ،ص .)16

إنّ العنوان يف قصيدة «النيب اجملهول» يتشكّل من كلمتني ،حتمل كلّ منهما معاني متعددة ومتنوعة وحتى رمزية .السؤال األول
الذي يطرح نفسه ،هو أنّه ملاذا اختار الشاعر كلمة «النيب» أوالً وعالمَ تدلّ؟ وملاذا استخدم صفة «اجملهول» ملوصوفه «النيب»؟ هل
يسعى الشاعر إىل أن خيفي هوية النيب أو أنّ احلصول على هوية النيب يف العصر احلديث ،مفقودة املعنى وال يوجد مصداق هلا؟ كلّ
ث القاریء إىل أن يقرأ القصيدة بوعي واهتمام أكرب ويتوجّه إىل ما حتمل القصيدة بني طياتها من معان وأفكار .اختار
هذه األمور حت ّ
الشابي كلمة «النيب» بداية لعنوانه ليبيّن دور الشخص املصلح الذي يسعى جاهداً لتوجيه وإرشاد شعبه وتوعيته .الشابي يرى نفسه
نبياً ومصلحاً أرسل جمهوالً لشعبه حتى يقدّم هلم اهلداية واإلرشاد وحيرّرهم من االستعمار واالستعباد .العالقة بني النيب (الدال)
والشاعر أو اجملاهدين واألحرار (املدلول) بنيت على أساس نوع من التوازي والتساوي بني املفاهيم أي بني اللفظ واملفهوم .أمّا كلمة
«اجملهول» فقد أتت على أنّها صفة النيب ،والشاعر عرّف نفسه على أنّه «نيب جمهول»؛ ألنّه بعد مساعيه احلثيثة إلرشاد شعبه الغافل
قد نعتوه بالكافر اخلبيث وأعرضوا عن قبول إرشاداته وتوجيهاته؛ هلذا ابتعد الشاعر عنهم واختار العزلة ونسي دور الرسول
املصلح وجرّ أذيال اخليبة وراءه متّجهاً إىل أحضان الطبيعة الدافئة والسامية حتى يعيش هناك حياته ويبقى فيها جمهوالً ال يعرفه أحد.
تری إليزابت درو يف حديثها عن املعجم الشعري وآليته ،أنّ الشعر ميتاز يف طبيعته بعنصر الدراما ،فالشاعر دائماً خياطب شخصاً
آخر بطريق مباشر ،وتری أنّ الشاعر يتقمّص شخصية نيب ،أو حمبّ أو مفكّر أو راثٍ أو ساخر (1164م ،ص .)11
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8ـ قراءة سيميائية يف قصيدة "النيب اجملهول" يف ضوء نظريات سوسري وريفارتري
8ـ 1النظرية السيميائية لفرديناند دي سوسري
يرى فرديناند دی سوسري أنّ «اللغة قبل كل شيء هي نظام من العالمات» ( 1162 ،sussureم ،ص  ،)32اليت تعبّر عن األفكار
والعالمة اللغوية عنده هي كيان ثنائي مكون من الدال واملدلول؛ فالدالّ ( )signifierهو الصورة احلسية الصوتية للمسمّى
واجلانب املادي ،واملدلول ( )signifiedهو املفهوم الذهين الذي يولّده الدالّ أو فكرة الصورة الصوتية احلسية والعالمة اللغوية
ذات طبيعة اعتباطية أي ال ترتبط بدافع (مقدادي1328 ،ش ،ص .)436

يرى سوسري أنّ علم اللسانيات واألنظمة اللغوية تتطوّر بواسطة ارتباطه باألنظمة العالمية ،ألنّه مبساعدة هذه األنظمة فقط
تتّضح العالقة الداللية املوجودة بني الشكل (الدالّ) واملفهوم (املدلول).
من أجل عرض دراسة سيميائية عن قصيدة «النيب اجملهول» من وجهة نظر سوسري ،جيب أن نعتربها كالً واحداً ثريّاً بالرموز
اجلمالية واألنظمة العالمية .قصيدة «النيب اجملهول» مبثابة دالّ يدلّ على شخص جمهول اهلوّية يطالب باحلرية واالنتفاضة على الظلم
واجلهل .هذا املدلول يف نطاق أوسع يد ّل على مدلول آخر وهو نفي اليأس واالضطهاد والدعوة إىل التح ّرر واالستقامة والثورة كما
يدلّ على مدلول غريه؛ وهو اإلقبال على احلياة يف كنف الطبيعة واالبتعاد عن مساوئ الدنيا وخبث البشر .سوف نذكر حتليل
ودراسة أهمّ عالمات (الدال واملدلول) هذه القصيدة يف ما يلي بناء على نظرية سوسري اللغوية.
ـ الشعب (األمة)
استخدم الشابي كلمة «الشعب» بداللتها املستقيمة يف أبيات ( .)38 ،16 ،1أما يف أبيات أخری ( )25 - 28شبّهت هذه الكلمة
بداللة ضمنية بطفل يلعب بالطني يف ليلة حالكة الظالم .بهذا التشبيه أراد الشاعر أن يعرتف ـ بداللة ضمنية ـ بعبث فعل شعبه
وجهله ،ولكنه يف األبيات التالية يرى أنّ ّالطفل ذو مقدرة وقوة ،ولكن أهلكته صروف األيام وتعدياتها وحوّلته إىل موجود
ي على جهل أمته وتوغّلها يف األوهام اليت
ضعيف اليقوی على شيء .يف الواقع ،أنّ الشابي ذكر بدالالت ضمنية وعلّق بشكل خف ّ
متنعها من املضي قدماً حنو األمام ،بهذه التعابري:
ليذذذذذذذذذذذذتين كنذذذذذذذذذذذذت كالشذذذذذذذذذذذذتاء ،أغشذذذذذذذذذذذذي

كذذذذذذذذذ ذلّ مذذذذذذذذذذذا أذبذذذذذذذذذ ذلَ اخلريذذذذذذذذذ ذفُ بقذذذذذذذذذذذرس

ليذذذذذذذت لذذذذذذذي قذذذذذذذوة العواصذذذذذذذف ،يذذذذذذذا شذذذذذذذعي

فذذذذذذذذذذذذذذذألقي إليذذذذذذذذذذذذذذذك ثذذذذذذذذذذذذذذذورة نفسذذذذذذذذذذذذذذذي!

ليذذذذذذذذت لذذذذذذذذي قذذذذذذذذوة األعاصذذذذذذذذري  ! ...لكذذذذذذذذن

أنذذذذذذ ذتَ حذذذذذذذذيٌّ ،يقضذذذذذذذذي احليذذذذذذذذاة بذذذذذذذذرمسِ!...
(الشابي 2005 ،م.)54 ،

ـ العالمات العاطفية
إنّ العالمات العاطفية يف هذه القصيدة تظهر بكثرة استخدام عالمات اليأس والقنوط من بدايتها إىل نهايتها .فالشابي بتكرار
كلمات كـ "حنس" و"آالم" و"حزن" و"يأس" و"بؤس" و"أشواق" و"حساسييت" و"عواطف" و"خبث" يظهر يأسه وقنوطه من شعبه،
ولكن مع هذا يسعى إىل أن يزيل خيبة األمل واجلهل واالضطهاد واملعاناة احلاكمة عليه وعلى شعبه بكثرة ذكره لعناصر الطبيعة مثل
سيول" و"شتاء" و"رياح" و"عواصف" و"أعاصري" .هذه العالمات وإن دلّت على التدمري والتخريب إال أنها يف هذه القصيدة أتت
على شكل رموز خمتلفة تدلّ على الثورة التقدمية والبناء والتحوّل إىل ما هو أحسن.
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ـ عالمات الطبيعة
عبّر الشابي عن الطبيعة يف هذه القصيدة بداللة واضحة وهي «الغاب» حيث تعدّ داللة متميزة بارزة يف هذا اجملال .الغاب داللة
اعتباطية متحوّلة ـ يف هذه القصيدة ـ إىل رمز للحياة الريفية املليئة بالفرح والطهارة اليت حتبّ احلرية واألحرار .ومن جانب آخر ،أنّ
عالمات الطبيعة يف هذه القصيدة مالزمة لألبعاد االجتماعية وتعبّر عنها بشكل واضح .وقد وصل هذا االحتكاك بالطبيعة عند
الشابي والرومانطيقيني إىل درجة كأنها ليست شيئاً خارجاً عن التجربة الشعرية وهكذا كانوا يصفونها ويشبّهونها أحياناً حباالتهم
الروحية واجلسدية وكانوا يبثّون معها الشكوى ويصوّرونها يف بعض األحيان بشكل إنسان يشابه الشاعر يف معاناته .إذن «كانت
الطبيعة مادة للوصف حيناً ومادة حيناً آخر لنقل احلاالت النفسية واألفكار واملعاني» (احلاوي 1186 ،م ،ص .)33

يف شعر الرومانطيقيني ومن بينهم الشابي ،تأتي الطبيعة للتعبري عن احلاالت النفسية والشعورية والوجدانية .أما الدالالت
األخری للطبيعة ،فهي «شتاء وعواصف وأعاصري وسيول وربيع وزهور وحياة وصنوبر وطيور ونسيم وجبال وتراب ووادي
ومشس وزيتون وجدول» ،لكونها عالمات بارزة للطبيعة ،تدلّ على مدلوالت متعددة كاملقاومة والصمود واحلياة والبعث والظلم
واالضطهاد واملوت والقداسة والسالم وغريها من املدلوالت .فكما نری أنّ عناصر الطبيعة تكرّرت يف أبيات متعددة يف ظلّ
العالقات االئتالفية أو الرتابطية املوجودة يف اجلمل وبادرت إىل ذهن املتل ّقي معاني خاصة ومعينة ووطدّت صلته بالنفس أكثر فأكثر.
8ـ 2النظرية السيميايئة مليكائيل ريفارتري
عالمات الشعر عند ريفارتري ختتلف اختالفاً أساسياً عن سوسري .ريفارتري ألقى اهتمامه على دور إرجاع اللغة الشعرية على
جه دراسته إىل العالمات أو الدال واملدلول يف البنية األدبية ودورها يف احلياة االجتماعية  ،هلذا سعى إىل يصل إىل
النص بدل أن يو ّ
إدراك خاص من الشعر ومفهوم جديد منه بواسطة متيّزه بني املعنى ( )Meaningوالداللة ( .)Significationفحسب رأيه «أنّ
العالمة الشعرية ،كلمة أو عبارة متعلقة بداللة الشعر ،وهذُ الداللة حتمل على مستويني؛ يف النوع األول كيفية وخصوصية اجلانب الشعري للعالمة
ختتص بنفس نص الشعر الذي تظهر العالمة فيه ،ويف النوع الثاني ،متيز اجلانب الشعري للعالمة خيتص باملتلقي» ( 1128 ،Riffaterreم ،ص  11ـ

 .)18ريفارتري يف هذا احلدّ يؤكد على ردة فعل وتفاعل القارئ ودركه من النص؛ ألنّ القارئ وهو يقرأ ،خيرتع وخيرتق ويتجاوز
ذاته نفسها مثلما يتجاوز املكتوب أمامه .هلذا «اهتمّت نظرية القراءة ومجاليات التلقي ،بالذات املتلقية وأدخلتها يف فضاء التحليل وأعادت
إليها اعتبارها كأحد أبرز عناصر اإلرسال والتواصل األدبي ،بعد أن آمنت بأنّ الظاهرة األدبية ليست إال عالقة جدلية بني النص والقارئ» (املصدر

نفسه ،ص  .)1على هذا األساس ،طرح ريفارتري يف نهايات القرن العشرين ،نظرية التفاعل األدبي يف شرح وتفسري الشعر ،وميّز بني
مرحلتني يف القراءة :املرحلة األوىل هي القراءة االستكشافية ( )Heuristc readingاليت تتجاوز حدود احملاكاة حيث يتمّ فهم
املعنى ،وتعتمد هذه القراءة على الكفاءة اللغوية والكفاءة األدبية ،لفكّ الرموز الشعرية .واملرحلة الثانية هي القراءة االسرتجاعية
( )Retroactive readingأي قراءة تأويلية ،والقارئ هنا يقارن وجيمع العبارات املتتالية واملختلفة ،واألثر النهائي هلذه القراءة
هو اجتالء وحدة الداللة الكامنة يف النص ( 1183 ،Riffaterreم ،ص  .)5أساس اهتمام ريفارتري كان باملستوی الثاني الذي يقع فيه
حتليل النصّ وفهمه ،ألنّ القارئ يف هذه املرحلة حيصل على تأويل للمفاهيم؛ هلذا يقارن ريفارتري املرحلة الثانية من القراءة
(القراءة االسرتجاعية) بتحليل ودراسة التعابري املرتاكمة واملنظومات الوصفية ،واهليبوغرام واملاتريس البنيوي ،من أجل أن حيقق
معرفة دقيقة باملعنى والداللة سطحًا وعمقاً.
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أحد املفاهيم األوىل اليت تطرح يف القراءة االسرتجاعية هي «التعابري املرتاكمة» ( ،)accumulationوهي« :بؤرة مركزية حلقل

معيّن ( )sememeتتمحور حوهلا جمموعة من الكلمات املرتادفة» ( 1128 ،Riffaterreم ،ص  6ـ  . .)5إنّ بؤرة املعنى تقع يف مركز
املنظومة الوصفية ( )descriptive systemsوجتمع حوهلا حبسب التناسب أو الرتادف املعنوي ،جمموعات حمدودة أخری ،أمّا
«املنظومة الوصفية ،سلسلة من الكلمات والتعابري املرتاكمة اليت ترتبط فيما بينها عن طريق الداللة إىل معنى وحقل معني» (املصدر نفسه ،ص

 .)31وهذا يدلّ على أن بعض األلفاظ تشكّل حضوراً قوياً يف معجم الشاعر دون غريها ،وذلك ألنّها تتّصل بصميم جتربته
وموضوع قصيدته.
القارئ بعد هذا يقوم بكشف اهليبوغرام ) .(Hypogramوهو املوضوعات احملورية والبارزة يف نص الشعر ،واليت ختلق تصوراً
واضحًا وجلياً يف ذهن املخاطب أو املتلقي .بعد هذا يأتي دور املاتريس ) (Matrixالبنيوي وهو «كلمة ،عبارة أو مجلة تستطيع أن تعيد
كتابة نص الشعر مبثابته جذراً للهيبوغرام ،وهذا املاتريس يعطي الشعر وحدة وانسجام ًا» (سلدن 1384 ،ش ،ص .)85

إنّ بعضاً من العناصر غري املقيّدة بالقواعد اللغوية يف علم السيمولوجيا ،تتسّبب بتوجيه القارئ إىل املعنى املاورائي الثانوي
خلف املعنى الظاهري ،فكلمات وعبارات مثل «سيول وشتاء ويقظة وشعب وآالم وحزن وصميم الغابات ومعنى احلياة وطيور
ونسيم وفصول وتراب والشقي الشقي والكافر اخلبيث واألموات ونشوة احملتسي وسدفة الظالم» مل تستخدم فقط للتعبري عن
األوضاع االجتماعية املتدهورة ،وتغيّر الفصول وتقلّبها ،بل هي رمز للوعي والثورة واحلرية واحلياة وحبّ الطبيعة وخيبة األمل
والعزلة والتشتّتات الذاتية واالضطرابات الوجدانية للشاعر واليت ثوت خلف هذه الكلمات واملعاني الظاهرية .إنّ التعابري املرتاكمة
األساسية للشعر تدور حول البؤرة املركزية وهو مفهوم «النيب» وكلمات وتركيبات مثل «شعب وثورة وحياة ونور وحقائق وأزاهري
قليب وجمد النفوس ورحيق احلياة والرثاء ومذهب احلياة ومعبد الغاب وصميم الوجود ومعيشة» ،كلها مرتبطة باملعنى املركزي
(النيب) ،وتؤدي يف النهاية إىل مفهوم واحد كما نری يف هذا الشكل:

يف هذه القصيدة ميكن رسم منظومتني وصفيتني ،تدور األوىل حول مفهوم وبؤرة «يأس وخيبة الشعب» والثانية حول «الغاب».
يف السياق األول وقع «يأس وخيبة أمل الشعب» بؤرة وحموراً للمنظومة الوصفية ،وكلمات وتركيبات ،مثل« :القبور ،حنس،
أذبل ،خريف ،روح غبية ،آالم ،شوك ،يأس ،بؤس ،ظلمة الليل ،مغس ،رمس ،ظلمات العصور ،الشقي ورجس»،
ضاعفت على الشاعر سوء جوّ اجملتمع املضجر واملوبوء ،والشعب اخلائب والضعيف واملستسلم.
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يف السياق الوصفي الثاني ،يقع «الغاب» حموراً لكلمات مثل «زهور ،زيتون ،صنوبر ،طيور ،نسيم ،فصول ،غضارة ،ناضر،
وادي ،مشس ،دوح وجدول».

الن على خيبة األمل والقنوط والتخلّف .وتظهران من خلف املعنى
كلتا املنظومتني الوصفيتني؛ اليأس واخليبة ،والغاب تد ّ
اللفظي واللغوي للكلمات والرتكيبات ،املعنى الثانوي احلاكم على القصيدة ،أال وهو اندفاق الوجدان يف مهرجان األحزان
واحلسرة والسعي للثورة على اجلهل والظلم والطغيان .علينا أن نعرتف بقدرة الشابي على إسقاط مشاعره احلزينة والثورية يف ألفاظ
معجمه الشعري ،ألنّنا حنسّ بأ ّن مثة تيّاراً شعورياً ميتدّ بني ألفاظ قصيدته ليشكّل املدلوالت واملفاهيم على أ ّمت صورة ممكنة.
أما هيبوغرام قصيدة «النيب اجملهول» فيأتي مرتتباً على هذا القرار:
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 - 1قد تعب وضجر الشاعر من جهل وغفلة شعبه ،وهلذا قام فيهم كالنيب اجملهول حتى جيد شعبه الضائع يف غمار احلياة
ويرشده لسواء السبيل.
 - 2قد أعرض الناس عن الشاعر النيب وتركوه وحيداً ونسبوا إليه اتهامات واهية األساس ونعتوه بالكافر اخلبيث ،وطردوه
من بينهم بعيداً.
 - 3يلجأ الشاعر للطبيعة (الغاب) وحيداً غريباً ليصل إىل مبتغاه الذي هو علوّ املقام البشري املنشود وتعالي الوجود .يف هذا
املقام ،يصوّر احلياة املقدسة الطاهرة واملتعالية املوجودة يف أحضان الطبيعة ويعبّر عنها بأحسن السبل ،ومن ثم يفضّلها على جمتمعه
املتخلّف وشعبه الغافل.
املاتريس البنيوي هلذه القصيدة؛ يبدأ من غفلة وجهل الشعب ،ثم يصل إىل عزلة الشاعر ووحدته لينتهي بيأسه وخيبة أمله من
جمتمعه وشعبه كما نری يف هذا الشكل:
جهل الشعب ـ تشاؤم الشاعر من أوضاع اجملتمع ـ تدهور األوضاع ووحدة الشاعر ـ جلوء الشاعر إىل الطبيعة ـ
انغماس الشعب يف السيئات
اخلامتة:
يف تبيني سيميائية املسائل املطروحة يف قصيدة «النيب اجملهول» ،ميكن البحث على أساس نظرية سوسري يف األنظمة الداللية
والعالقات العمودية والعالقات األفقية يف النص لكشف اجلماليات البديعة من خالل استنطاق الدالالت املوجودة .يف املستوی
املوسيقى ،نستطيع أن نتوصّل إىل أنّ الشاعر باستخدامه املوسيقى اخلارجية (حبر اخلفيف) واملوسيقى اجلانبية (القافية املختومة حبرف
الروی "س") شكّل نوعاً من التناسق يف بنية القصيدة وساعد على تطوّر جانب املعنى فيها ،وأمّا املوسيقى الداخلية املوجودة يف
القصيدة وخاصة التناغم الصوتي والتكرار فقامت بدور مؤثّر ونافذ يف خلق املوسيقى واهلارمونية وعكست مجاالً تعبريياً قوياً على
معجم القصيدة وأبياتها .ويف املستوی املعنوي ،نری تأكيد الوحدات الكالمية يف النظام الداللي على مدلوالت أخری إضافة إىل
صل إىل فهم العالقات الداللية املوجودة
املدلول األصلي ،وهكذا يستطيع القارئ بإملامه بهذه التجليات واإلبداعات الكالمية أن يتو ّ
وفكّ رمزها ومعرفتها كما جيب.
أما يف العالقات العمودية للقصيدة فأحد أهمّ العالمات يف حتليل بنية النصّ كان للعنوان الذي يُعترب حمور القصيدة .يدلّ العنوان
(النيب اجملهول) على الشاعر نفسه الذي تقمّص دور النيب لريشد شعبه ،ولكن مل يتلقَ جتاوباً لنصائحه هلذا انعزل عنهم ليعيش
جمهوالً يف أحضان الطبيعة املثالية الرومانطيقية.
هذه القصيدة وفقاً لرأي سوسري يف األنظمة الداللية تأتي كبنية متكاملة وتدرس ككلّ وهذا النظام بتأكيده على الدالله الضمنية
يعرض املدلوالت يف أطار أوسع من املدلوالت األوىل إىل حدّ أنّه يشمل اجلانب االجتماعي واإلنساني للقصيدة ويطرح عالمات
كالشعب والطبيعة والعواطف واألحاسيس على أنّها دالالت تبيّن مدلوالت خمتلفة.
سيميائية هذه القصيدة البديعة واملتعددة األطراف ميكن دراستها حسب رأي ريفارتري من جانب آخر وهو دور اللغة الشعرية
اإلرجاعية يف نظرية التفاعل األدبي اليت تؤكّد على مستويني من القراءة ،وهي القراءة االستكشافية والقراءة االسرتجاعية .يف هذا
الطريق بعد القراءة األوىل وفهم معنى القصيدة الذي يظهر يأس الغالب على األمة ،نتوصّل يف القراءة االسرتجاعية إىل عالمات
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أدبية ولغوية للشاعر حتمل مفاهيم داللية أعمق .فالشابي بإفصاحه عن جهل ورجعية شعبه وإظهار حسرته ويأسه وجلوئه للطبيعة
القوية والسامية أراد أن يبعث شعبه على الثورة والتحوّل والتطوّر ،ولكنه مل يستطع حتقيق هذا األمر خلمول شعبه وخضوعهم أمام
الطغاة واالستعمار.
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