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Abstract
Literary semiotics is a new method of literary criticism that examines the role of
linguistic signs in the creation of poetic themes and manifests its internal actions by
exploring the secondary layers of the text and represents the main meaning and
purpose of the poet. Pierce is one of the most famous semiotic theorists who, by
presenting a three-dimensional model for the sign, created a great change in this
science and provided the ground for criticizing the semantic structure of literary
works. The concept of sign in this model arises from the relationship between its
three components, namely representation, interpretation and subject. Signs in
Pierce's theory consist of a chain of causes and effects that are governed by a kind of
cause and effect relationship. The new poetry is completely different from the old
one in terms of structure and content, and instead of explicitly expressing the themes
of his poetry, the poet uses virtual language and linguistic symbols and indirectly
expresses the purposes of his poetry. Suleiman Al-Issi is a famous Syrian poet and
one of the poets of modernity whose most important and frequent subject of his
poetry is patriotism due to his committed tendency towards the literature and
thoughts of nationalism. Considering that Suleiman Al-Issi also uses covert and
indirect language to express his literary messages and uses language signs, the
present study based on Pierce's theory tries to analyze the signs related to the
concept of homeland and to critique the role of secrets in the construction of signs.
The concept of homeland in Al-Issi's poetry is not limited to his country, Syria, but
includes the entire Arab world. From the results of the research, it can be pointed out
that the signs of patriotism in the poems of Suleiman Al-Issi have been produced in
the form of cryptographic structures of the creator of the work, aesthetics, space,
time and intertextuality. Through the correct aArrangement of explicit meanings
together and within the context of the text, he expresses the implicit meanings of the
concept of homeland in imaginative language, thereby guiding the reader's mind
from the surface of speech to the deepest layers of the text and by this, he has recited
the secondary intentions behind words and the phrases of his poetry. Therefore, in
this way, it gives sensory and tangible effects to abstract concepts. Hence, Al-Issi
can be considered one of the best poets in the Arab world in using abstract concepts
in an eloquent, effective and at the same time believable format that can impress any
reader. He develops readers’ minds to feel the poetry more easily and sympathize
with it.
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چکیده
نشانهشناسی ادبی از شیوههای نقد جدید ادبی است که به بررسی نقش نشانههای زبانی در خلق مضمونهای شعری
میپردازد و با کاوش در الیههای ثانویۀ متن ،کنشهای درونی آن را کشف و مدلول و مقصود اصلی شاعر را بازنمایی
میکند .پیرس یکی از مشهورترین نظریهپردازان نشانهشناسی است که با ارائۀ الگوی سهوجهی برای نشانه ،تحول
عظیمی در این علم پدید آورد و زمینه را برای نقد ساختار داللتی آثار ادیی فراهم آورد .مفهوم نشانه در این الگو از
ارتباط ،میان سه جزء آن ،یعنی بازنمون ،تفسیر و موضوع پدید میآید .نشانهها در نظریۀ پیرس از زنجیرهای از دالها
و مدلولها تشکیل میشوند که نوعی رابطۀ علی و معلولی بر آنها حاکم است .شعر جدید از لحاظ ساختار و محتوا
ً
با شعر قدیم کامال تفاوت دارد و شاعر به جای بیان صریح مضمونهای شعریاش از زبان مجازی و نشانههای زبانی
کمک میگیرد و به شکلی غیر مستقیم اغراض شعریاش را بیان میکند .سلیمان العیسی ،شاعر مشهور سوری ،یکی
از شاعران نوگرایی است که بهخاطر گرایش متعهدانهاش به ادبیات و تفکرات ملیگرایی ،میهنپرستی و وطنگرایی
مهمترین و پربسامدترین مضمون شعرش است .با توجه به اینکه سلیمان العیسی نیز برای بیان پیامهای ادبی خود از
زبانی پوشیده و غیر مستقیم و از نشانههای زبانی بهره میبرد ،پژوهش حاضر میکوشد بر اساس نظریۀ چالز پیرس
به تحلیل نشانههای مربوط به مفهوم وطن پردازد و نقش رمزگانها را در ساخت نشانهها نقد کند .از نتایج این
پژوهش میتوان اشاره کرد به اینکه نشانههای وطندوستی در اشعار سلیمان العیسی در قالب ساختار رمزگانهای
خالق اثر ،زیباییشناسی ،مکانی ،زمانی و بینامتنی تولید شدهاند .وی از طریق چینش صحیح داللتهای صریح در
کنار هم و در درون بافت متن ،داللتهای ضمنی مفهوم وطن را با زبانی خیالانگیز بیان داشته و با این کار ذهن
خواننده و مخاطب خود را از سطح ظاهری کالم به عمیقترین الیههای متن هدایت کرده و اغراض ثانو یۀ نهفته در
ورای واژگان و عبارتهای شعرش را بازگو ساخته است.
واژههای کلیدی :نشانهشناسی ،رمزگان ،پیرس ،سلیمان العیسی ،وطن.
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 .1مقدمه
نشانهشناسی علمی نو ین است که گسترۀ کاربرد آن بسیار وسیع است و میتوان آن را تلفیقی از همۀ
نشانهای همچون
نشانهشناسی علمی استکهبهمطالعۀنظامهای  
علوم دانست .بر این اساس « ،
زبانها ،رمزگانها ،نظامهای عالمتی و  ...میپردازد» (گیرو .)13 :1380 ،یکی از حوزههایی که در
آن نشانهشناسی از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است ،زبان و ادبیات است .امروزه نشانهشناسی
ادبی یکی از شیوههای جدید نقد ادبی است که پژوهشگران با تکیه بر نظریههای نشانهشناسی به
نقد و بررسی تعامالت میان اجزا و عناصر متن میپردازند .در حوزۀ زبان ،ترکیب مفهوم و صورت
آوایی ،مجموعهای به نام «نشانه» را به وجود میآورند .مفهوم« ،معنی» یا «مدلول ( )Signifiedو
میشود (دینهسن)26 :1380 ،؛ از اینرو ،هر
صورت آوایی« ،لفظ» یا «دال» ( )Signifierنامیده 
مدلولی دارای دالهای بیشمار است و این دالها به «صریح» و «ضمنی» تقسیم میشوند که در
ادبیات و شعر ،دالهای ضمنی مورد نظر هستند .یکی از نظریهپردازان معروف نشانهشناسی ،چارلز
سندرز پیرس ( )Charles Sanders Peirceاست که با ارائۀ دیدگاه خود ،تحول عظیمی در نشانهشناسی
پدید آورد و شیوۀ نقدی دقیقی در اختیار پژوهشگران قرار داد .وطنگرایی ،یکی از مضمونهای
شعری پربسامدی است که در شعر هر شاعری میتوان یافت .مفهوم وطن در قاموس واژگانی و
چارچوب اندیشگانی هر ادیبی ،معنای خاص و متفاوتی دارد و گاهی به یک کشور و گاهی به یک
گسترۀ جغرافیایی وسیع و دربرگیرندۀ چندین کشور اطالق میشود .سلیمان العیسی ،شاعر معروف
و توانمند سوری است که مفهوم وطن در شعر او بازتاب گستردهای داشته است .مفهوم وطن در
شعر العیسی محدود به کشورش نیست و تمام جهان عرب را شامل میشود .این پژوهش تالش
دارد تا بر اساس نظریۀ پیرس به نشانهشناسی مفهوم وطن در شعر سلیمان العیسی بپردازد و نقش
رمزگانهای مؤلف ،زیباییشناسی زمانی و مکانی و بینامتنی را در ساخت نشانههای مربوط به
مفهوم وطن واکاوی نماید.
این پژوهش میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد .1 :بر اساس نظریۀ پیرس ،سلیمان العیسی
برای تولید نشانههای مربوط به وطن از کدام رمزگانهای زبانی بهره برده است؟  .2کدامیک از
رمزگانها بیشتر بیانگر عوامل فرامتن و نگرش شخصی و اجتماعی سلیمان العیسی هستند و
کدامیک بر عوامل درون متن و عناصر بافت جمله تأکید دارند؟  .3سلیمان العیسی چگونه توانسته
از طریق ارتباط عناصر نشانه ،بهترین مفاهیم ثانوی و داللت ضمنی را برای مفهوم وطن برگز یند؟
دربارۀ نشانهشناسی ادبی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهشهایی انجام گرفته است که مهمترین
آنها عبارتاند از .1 :نشانهشناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریۀ پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانهی
اشعار هارون هاشم رشید و معین بسیسو ( .)1396در این مقاله احمد محمدی نژاد پاشاکی و
همکاران بر اساس نظریۀ پیرس به بررسی رمزگانهای مربوط به خالق اثر ،زیباشناسی کالم ،روابط
ُ
بینامتنی ،زمان و مکان و فرم در شعر این دو شاعر پرداختهاند .هرچند در این مقاله تأکید شده که از
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شیوۀ پیرس استفاده شده ،ولی به هیچکدام از سه بخش اصلی نشانه از دیدگاه او ،یعنی بازنمون،
تفسیر و موضوع اشارهای نشده است و تحلیلها بر اساس مفاهیم نظریۀ پیرس نیست و بیشتر بر
مفهوم رمزگانها تأکید شده است؛  .2بررسی نشانهشناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی
سروده عبدالله حمادی ( .)1394حجت رسولی و شلیر احمدی در این مقاله با تکیه بر دیدگاه
دوسوسور و پیرس ،رمزگانهای مربوط به عنوان ،خالق اثر ،زیباییهای کالم ،زمان و مکان ،فرم و
موسیقی را در این قصیده تحلیل کردهاند؛ البته ،استفاده از دو روش دوسوسور و پیرس با هم در
تحلیل این مقاله باعث ایجاد نوعی آشفتگی در نظم محتوایی آن شده است؛ زیرا دیدگاه این دو در
برخی موارد ،بهو یژه تقسیمبندی اجزای نشانه ،با هم تفاوتهای زیادی دارد؛  .3نشانهشناسی
رمزگانهای زبانی در سرودۀ عودة سندباد از علی فوده ( .)1396در این مقاله فاطمه جمشیدی و
همکاران بر اساس دیدگاههای روالن بارت و پیرس ،نقش رمزگانهای روایی ،بینامتنی ،اسطورهای
و زیباییشناختی را در انسجام معنایی این قصیده نقد و تحلیل کردهاند .اگرچه تحلیلهای این
مقاله دربارۀ نقش رمزگانها در تولید نشانهها مفیدند ،ولی بهخاطر اینکه از یک چارچوب و نظریۀ
نشانهشناسی واحد استفاده نشده است ،در ساختار کلی پژوهش عدم انسجام و حاشیهگو یی وجود
دارد.
دربارۀ شعر سلیمان العیسی مقاالتی به چاپ رسیده است که عمدۀ آنها دربارۀ بازتاب ادبیات
کودک در شعر اوست؛ برای نمونه .1 :گونههای شعر کودکان در دیوان األطفال؛ اثر سلیمان العیسی
( )1395سمیه اکبرپور و همکاران؛  .2بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزۀ
ادبیات کودک ( )1394مهین حاجیزاده و همکاران؛  -3فاعلیة الرموز الطبیعیة فی شعر األطفال
لسلیمان العیسی (دیوان "أراجیح تغنی لألطفال" نموذجا) ( )1398زهرا فرید؛  .4المقاومة
الفلسطینیة فی شعر األطفال مقاربة الشخوص ووظائفها فی نصوص المقاومة للشاعر السوری
سلیمان العیسی ( )2019رسول بالوی و مهتاب دهقان؛  -5البنیة السردیة فی قصیدة "األطفال
یحملون الرأیة" لسلیمان العیسی ( )1398رسول بالوی و مهتاب دهقان؛ « .6استعاره در اشعار
کودکانۀ محمود کیانوش و سلیمان العیسی» ( )1400محمدرضا نجاریان و زهره سرخی زاده؛ .7
«الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسی لألطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة» ( )1398زهرا فرید و
فاطمه اکبری زاده .در بیشتر این پژوهشها بر ادبیات کودک در اشعار العیسی تأکید شده و وجوه
دیگر شعر او همچنان جای بررسی دارد؛ ازجمله نشانهشناسی اشعار وی که کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و با توجه به بازتاب گستردۀ مفهوم وطن در شعر او ،تحلیل کارکرد نشانههای زبانی در
خلق مفاهیم ثانو یه در شعر وی ضرورت مییابد؛ و میتوان گفت این مقاله نخستین پژوهش
اختصاصی دربارۀ نشانهشناسی شعر سلیمان العیسی بر اساس نظریۀ پیرس است که در آن تالش
شده است اساس کار الگوی پیرس باشد و از دیگر الگوها استفاده نشود تا تشتت و عدم انسجام
معنایی در مقاله پدید نیاید.
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این پژوهش با تکیه به نظریۀ پیرس ،به بررسی نشانهشناسی شعر سلیمان العیسی میپردازد.
نمونههای شعری به صورت تصادفی و از کل دیوان شعری انتخاب شده است.
 .2نظر یۀ نشانهشناسی پیرس
شاید نشانهشناسی با مفهوم نو ین خود ،در آغاز با اسم سوسور معرفی شد ،ولی همزمان با او،
چارلز پیرس آمریکایی با رو یکرد فلسفی خود مفهوم جدیدی از نشانهشناسی را ارائه کرد .وی
مفهوم نشانهشناسی را توسعه داده و حوزۀ کاربردی آن را از زبان و ادبیات ،به تمام علوم تعمیم داد.
پیرس بر خالف نشانهشناسان دیگر ،زبانشناس نبود و تئوری خود را نیز بر شالودۀ زبانشناسی پی
نریخت .او همچون آونگی بود آو یخته میان فیز یک و متافیز یک و بسیار میکوشید تا «متافیز یکی»
الهامگرفته از «علم نو ین» بسازد (شفلر .)30 :1366 ،این مسئله باعث شد که مفهوم نشانهشناسی
بسیار گسترش یابد و حتی تمام نظام هستی را شامل شود .بر این پایه ،نظم منطقی ذهن پیرس،
نشانهشناسی را به همۀ عرصههای زندگی و تفکر بشر تعمیم میداد و نشانهشناسی از دیدگاه او
چارچوبی ارجاعی برای مطالعۀ همه چیز بود .از دیدگاه پیرس «کل اندیشه ،محصور در نشانهها
است .تمام شناختها ،توسط نشانهها بیان میشوند و از اینرو بهگونهای ضمنی به یکدیگر رجوع
میکنند و خطاپذیرند» (به نقل از کوپال .)41 :1386 ،هرچند که بسیاری از مبانی نشانهشناسی
سوسور و پیرس نزدیک و شبیه به هم هستند ،ولی تفاوتهایی اساسی میان دیدگاه آنها ،بهو یژه در
تقسیمبندی اجزای نشانه وجود دارد .سوسور الگو یی دووجهی یا دوقسمتی برای نشانه ارائه میدهد
و معتقد است نشانه از دال و مدلول تشکیل شده که دال تصو یر صوتی است و مدلول مفهومی که
دال بر آن داللت میکند و رابطۀ این دو «داللت» نام دارد (سجودی)23-22 :1382 ،؛ اما پیرس،
مفهوم نشانه را گستردهتر میداند و به یک الگوی سهوجهی باور دارد.1 :نمود یا بازنمون :شکلی که
ً
نشانه به خود میگیرد و لزوما مادی نیست و معادل همان دال در دیدگاه سوسور است؛  .2موضوع:
چیزی که نشانه به آن ارجاع دارد؛  .3تفسیر :معنایی است که از نشانه حاصل میشود و در واقع
ادراکی است که به وسیلۀ نشانه به وجود میآید و معادل مدلول در دیدگاه سوسور است .پیرس بر
هم کنش میان نمود ،موضوع و تفسیر را «فرآیند نشانگی» ( )semiosisمینامد .نور قرمز چراغ
راهنما در یک چهار راه ،نمود؛ توقف وسایل نقلیه ،موضوع؛ و این فکر که چراغ قرمز نشان میدهد
که وسایل نقلیه باید بایستند ،تفسیر است (چندلر 61-60 :1387 ،و باقری و عینیفر)3 :1395 ،؛ از
اینرو ،افزون بر دال و مدلول ،موضوع نیز در تفکر پیرس ،از جایگاه و یژهای برخوردار است و
میتوان گفت بیانگر چگونگی ارتباط دال و مدلول است و نشان میدهد که فاصلهای میان آنها نیز
وجود دارد؛ لذا پیرس بر این باور است که معنای نشانه ،نشانهای دیگر است ،یا به زبان سادهتر،
معنای نشانه حاضر نیست .همواره فاصلهای ناگذشتنی و ناشناختنی میان دال ،تصور ذهنی و
موضوع واقعی وجود دارد (احمدی .)35 :1388 ،ولی ،این تعریف از نشانه از سوی پیرس ،تنها
ً
محدود به ارتباط میان این سه بخش از متن نیست ،بلکه از دیدگاه وی ،اساسا نشانهها تنها در بافتی
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ّ
ارتباطی با چیزهایی غیر از خودشان تشخص مییابند؛ از اینرو ،نشانهها زمانی و یژگی
منحصربهفرد خود را پیدا میکنند که با توجه به آبشخورهای فرهنگی و تاریخی خود تفسیر شوند
(حیدری152 :1395 ،؛ به نقل از)wolfreys & et al, 2006: 91 :؛ لذا در تحلیل نشانهها ،افزون بر
عوامل درونمتنی ،به عوامل برونمتنی و شرایط فرهنگی و اجتماعی که متن ادبی در آن تولید شده
است ،توجه میکند .یکی از موضوعات مهم دیدگاه پیرس ،رمزگان است که انواعی دارد و کارکرد و
نقش آنها در ساخت نشانهها بسیار اثرگذار است و باعث انسجام معنایی متن ادبی میشود .در
اصطالح نشانهشناسی ،رمزگان عبارت از وضعیتی خاص در سیر تاریخی مجموعۀ نمایهها یا
نشانههاست که به منظور تحلیل همزمان مشخص شده است (ضیمران .)85 :1383 ،بر این پایه،
رمزگان مانند موجود زندهای است که ّ
طی تاریخ ،تحت تأثیر عوامل مختلف زیسته و ادامه یافته و
در شکلگیری نشانههای موجود در متن نقش داشته است .میان رمز و نشانه ارتباط نزدیکی وجود
دارد ،معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفته است ،بستگی دارد .رمزگان چارچوبی به وجود
میآورد که در آن ،نشانهها معنا مییابند .تفسیر معانی مرسوم نشانهها ،مستلزم آشنایی با
مجموعههای مناسبی از قراردادهاست .رمزگان ،نشانهها را به نظامهای معنادار تبدیل میکند و
باعث ایجاد رابطۀ میان دال و مدلول میشود (چندلر .)221 :1387 ،بر این اساس ،رمزگانها ،سازندۀ
معنای مجموعهای از نشانههایی هستند که در درون متن تولید میشوند؛ البته ،افزون بر
میآفرینند؛
انسجامدادن به معنای متن ،رمزگانها معناهای خاص و محدودی را برای واژگان 
میشوندکهاینکاربه
،نشانههادرهنگامخوانشمتون،درارجاعبهرمزگانمناسبتفسیر 

بنابراین
میانجامد؛ به بیان دیگر ،هرچند که متون همواره برای تفسیر باز هستند،
محدودشدنمعناهایآنها 
اما بهکارگیری رمزگانها ،ما را به سمت خوانش ارجح راهنمایی میکند (همان)232-230 :؛ در
نتیجه ،معنای واژگان یا عبارات در هرکدام از رمزگانها ،متفاوت و متنوع از دیگر رمزگانهاست و
این به تأو یل خوانش متعدد مفهوم نشانهها کمک میکند.
 .3تحلیل رمزگانی شعر سلیمان العیسی
 .1-3رمزگان مربوط به خالق اثر ادبی

ّ
فتکنندۀمتتنو
در تحلیل معنایی یا نشانهشناختیمتنچهارعاملکلیمتن،تولیدکنندۀمتن،دریا 
مییشتود،
شکلگیریمعنایکلمتنوخوانشییکتها متتنصا تل 
بافتمتندخالتدارند وبه 
کمکمیکنند(ساسانی)61 :1384 ،؛ از اینرو ،شعر یا هر اثر ادبی ،در واقع بازتابی از جهان درونیی

خالق اثیر ادبیی اسیت و تصیو یری فشیرده از احساسیات ،اندیشیهها و آرمانهیای اوسیت؛ البتیه،
جهانبینی مؤلف اثر ،تحت تأثیر شرایط محیطی که در آن زندگی میکند ،شکل میگیرد و با زبیانی
ادبی بازآفرینی میشود؛ لذا هر اثر ادبی به شییوههای مختلیف ،خیواه بیهصیورت مسیتقیم و خیواه
مجازی ،بر زندگی شاعر ،ساختار شخصیتی وی و محیط اجتماعی که او در آن پرورش یافته است،
داللت میکند (مکاریک.)293 :1384 ،
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سییلیمان العیسییی جییزء ادیبییان ملیگراسییت کییه وطیین و مؤلفییههای میهنپرسییتی در شییعر او
پربسامدترین مضمون شعری را دارد؛ البته ،مفهوم وطن در اندیشۀ وی محدود به مرزهای سرزمینی
و زادگاه خود (سوریه) نیست ،بلکه تمام جهان عرب را شیامل میشیود .او تحیت تیأثیر ملیگراییان
عرب ،ندای وحدت جهان عرب را سر داده و تنها راه بازگشت بیه گذشیتۀ باشیکوه اعیراب را حفیظ
یکپارچگی میان تمام سرزمینهای عربی میداند:
(العیسی)446/4 :1995 ،

این تعصب و ملیگرایی عربی با خون و جان او آمیخته و هر گوشه از جهان عرب برای او حکم
شریانی دارد که خون زندگی و عزت را در جسم و روح او جاری میسازد .این رو یکیرد ملیگرایانیۀ
العیسی پس از شکست اعراب از اسرائیل در جنگ حز یران (1967م) شدت بیشیتری یافیت؛ البتیه،
صبغۀ اشعار ملیگرایانۀ او پس از این اتفاق ناگوار به اندوه میگراید؛ زیرا روح سیرکش و جاهطلیب
شاعر نمیتواند ضعف ملیت عیرب را ببینید و بیهخاطر وضیعیت نامناسیب فلسیطینیها ،دلآزرده
میشود و به مدت یک سال شعری نمیسراید و احساس خفت میکند؛ چراکه پیارهای از سیرزمین
بزرگ و باشکوهش مورد ستم واقع شده است:

(همان)465 :

شاعر در تعبیری زیبا امت عربی را به جسم خود تشبیه میکند کیه از میلیونهیا سیلول تشیکیل
شده است .او رمز زندگانی و پو یایی این جسم را فعالیت و نشاط تیکتیک ایین سیلولها میدانید.
شاعر با این تشبیه ،میخواهد پیامآور اتحاد جهان عرب باشد که دچار بیماری تفرقه شده و جالل و
هیبتش را از دست داده و در دام استعمارگران فرصتطلب افتاده است:

(همان.)3 /1 :

از دیگر ابعاد شخصیتی سلیمان العیسی ،رو یکرد انتقادی و شجاعانۀ او در قبال شرایط جامعیه
و اوضاع سیاسی کشور است .او شاعری متعهد و برآمیده از میردم اسیت و درد و رنیج آنهیا را درک
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میکند و در شعرش به نکوهش سردمدارانی میپردازد که عامل فقر و بدبختی مردماند؛ مردمی کیه
بر گنج نشسته ،ولی از آن بیبهرهانید .بیا نگیاهی بیه ابییات زییر ،عمیق عشیق شیاعر بیه کشیور و
هممیهنانش نمایان و عاطفۀ صادقانۀ او در کالمش جلوهگر میشود:

(همان.)22 :
با دقت در این ابیات متوجیه میشیو یم کیه جهیانبینی سیلیمان العیسیی تحیت تیأثیر شیرایط
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عرب شکل گرفته و تفکر تشکیل وطن بزرگ عربی ،تمام ذهن و
روان شاعر را درگیر کرده است؛ در نتیجه ،مفهوم وطن ،کلیید واژۀ اصیلی شیعر اوسیت و مضیمون
بسیاری از اشعار او ،وطنپرستی است و این مسئله سبک بیانی شاعر و رو یکرد متعهدانۀ او را نشان
میدهد .العیسی در شعر خود نشانههایی در اختیار خواننده قرار میدهد تا با طیرز فکیر او آشینایی
کامل یابد.
 .2-3رمزگان ز یباییشناختی

نشانههای زیباییشناختی ،خود را از قید هر گونه قراردادی میرهاند و معنا به بازنمایی روی
میآورد؛ این و یژگی به نشانههای زیباییشناختی قدرت آفرینندگی میبخشد .شاعر کسی است که
نشانهها را ابداع میکند (انوشیروانی .)15-14 :1384 ،بر این اساس ،خالق اثر ادبی از داللت صریحی
که در زبان عامه وجود دارد ،عامدانه میگریزد و به زبانی ادبی که لبریز از داللتهای ضمنی و
معانی ثانوی است ،گرایش مییابد و مضمون خود را پوشیده و پنهان بیان میکند و خواننده با
کاوش در رابطۀ میان دالها و مدلولها به عمق متن راه مییابد .مهمترین ابزار برای بیان ادیبانۀ
تفکرات ادیب ،آرایههای ادبی هستند؛ بنابراین ،استعاره ،مجاز و کنایه در مطالعات نشانهشناسی
رمزگان زیباییشناسی از جایگاه و یژهای برخوردارند (سجودی.)54 :1382 ،
اشعار سلیمان العیسی بهخاطر گرایش متعهدانهاش ،رو یکردی واقعگرایانه دارند و همچون
شاعران رمانتیک ،اشعارش بسیار خیالانگیز نیست ،ولی به این معنا نیست که او از عنصر خیال
بهره نبرده است؛ لذا وی برای اینکه شعرش واقعگرایی صرف و خشک و خالی از عاطفه نباشد ،به
صنعتهای ادبی که بستر و مأمن خیال شاعرانه هستند روی آورده و حس میهنپرستیاش را
لطیفتر به خواننده انتقال میدهد .وطن بزرگ و اتحاد جهان عرب ،آرمان واالی العیسی است که
با نگاهی به عظمت گذشتۀ تمدن اسالمی-عربی خواهان تجدید آن است .او برای بیان ادیبانۀ این
حس میهنپرستانه از زبانی رمزگونه بهره میبرد و شمشیر را که استعاره از قدرت جهان عرب و
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شکوه و عظمت گذشته است ،با استفاده از جانبخشی به آن ،حس امید به پیروزی و اتحاد بزرگ را
در دلها زنده میکند .در ادامه جلبکهای شناور بر روی آب دریا را استعاره از سیطرۀ دشمنانی
میداند که با امواج آب کنار میروند و آب زالل میشود .این جانبخشی و بیان نمادین ،حس
مقاومت و انقالب علیه ستم ،و امید به پیروزی و آمدن روزهای خوب را بهتر به خواننده منتقل
میکند:

(العیسی.)128/4 :1995 ،

شاعر از قابلیتهایی که در استعاره وجود دارد برای خیالانگیزی کالمش کمک میگیرد و با
زبانی رمزگونه ،کشوری را که تحت ستم استعمار و دشمنان است ،بسان جنگلی تاریک و مخوف
میداند که هزاران شورشگر را در خود جای داده است« .جنگل تاریک» استعاره از سرزمین شاعر و
ملت آن است که صاحب تمدن کهنی است و تحمل ستم بیگانگان را ندارد و با لشگری از جوانان
انقالبی به متجاوزان یورش میبرد و آنها را بیرون میکند .العیسی با استفاده از جانبخشی به جنگل
و ترسیم فضای تاریک ،یک تصو یر پو یا و حماسی آفریده و قیام ملت علیه ستم دشمنان را به
زیباترین شکل ممکن برای خواننده به نمایش گذاشته است .این شورش ،پایان فقر و گرسنگی و
کوتاهشدن دست بیگانگان در امور کشور است .شاعر با این استعارۀ مفهومی ،از داللت صریح
جنگل دوری جسته و معنای ثانوی و داللت ضمنی آن ،یعنی ملت انقالبی را اراده کرده است:

(همان.)183 :

ُ
الغابة ُ
الس ُ
وداء» تصور ذهنی از نشانه است که مفهوم
بر اساس دیدگاه پیرس ،در این ابیات «
انتزاعی و تفسیر آن ،وطنی است که در شرایط بد و خفقانآوری قرار گرفته است ،ولی به پیروزی
امیدوار است و برای رسیدن به آن تالش میکند .موضوعی که باعث ارتباط بازنمون و تفسیر
میشود ،نیز تفکر انقالبی و حفظ روحیۀ جنگندگی و مقاومت است که نشانه را شرح میدهد و
حس وطندوستی شاعر را برجسته میکند.
یکی از وجوه رمزگان زیباییشناسی ،تحلیل شعر بر اساس محور افقی و عمودی کالم یا محور
همنشینی و جانشینی واژگان است .یاکوبسن محور جانشینی را قطب ساختار استعاره میداند و
محور همنشینی را با قطب مجازی در ارتباط میداند .به این ترتیب ،عملکرد قطب استعاری بر
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رابطۀ تشابه و عملکرد قطب مجاز بر رابطۀ مجاورت است (صفوی .)29: 1386 ،مقصود از محور
همنشینی آن است که در هر جمله تعدادی از واحدهای زبانی در کنار هم قرار میگیرند و هنگامی
که این واحدها به هم میپیوندند ،رسانندۀ مفهوم خاصی میشوند که از همنشینی واژهها به وجود
میآید .در این ساختار ،واژهای میتواند جانشین واژهای دیگر شود تا معنای متفاوتی حاصل گردد
که این قابلیت را جانشینی مینامند (امامی .)21-20 :1382 ،سلیمان العیسی شاعری روشنبین است
که با وجود حوادث ناگواری همچون اشغال فلسطین ،ستم استعمار فرانسه در الجزایر و سوریه و
بریتانیا در عراق ،ناامید نمیشود و به رهایی ملت عرب از یوغ استعمار باور دارد .او برای بیان این
باهمآییعنا رطبیعت
میجویدوباکمک 
حس شکستناپذیریا خیالنهفتهدراستعارهیاری 
همچونشب،بادو حرا،بدون تصریحبهمدلولموردنظرخوداشاره میکند .در ابیات زیر شب
با جانبخشی و تشبیه آن به حیوان درنده ،مفهومی تازه پیدا کرده که با کل تصو یر شعری هماهنگی
معنایی دارد و نشانی از خفقان و ظلم دشمن وحشی و متجاوز است .باد استعاره از خیزش و
حرکت مردمی است که سرزمین خود را دوست دارند و برای آزادیاش پیوسته مبارزه میکنند .ستاره
نیز استعاره از امید برای آزادی و سرافرازی ملت و نسل آینده است .اسناد صفت درندهخو یی به
َ َ
شب و با همآیی فعل «لن ت ُموت» که دارای بار معنایی (جاندارپنداری) است با واژۀ «الری ُح» که
پدیدهای بیجان است ،مفهوم ثانوی و داللتی ضمنی ،نه صریح برای این واژگان آفریده است که
اساس آنها بر محور مجاورت واژگان ناهمگون از لحاظ ماهیتی ،نهاده شده است:

(العیسی.)494 / 2 :1995 ،

بر پایۀ نظریۀ پیرس ،شب ،باد و ستاره ،صورت آوایی نشانه یا همان بازنمون هستند و تفسیر و
مفهوم این نشانهها ،ستم ،قیام و امید است و موضوع ،ادامهیافتن راه مقاومت و بیداری مردم با
وجود موانع و مشکات بسیار است.
آرمانطلبی سلیمان العیسی باعث شده است که هیچگاه از تحققیافتن آرزوی بزرگش ،یعنی
یکپارچگی میهن بزرگ و همدلی جهان عرب نومید نشود .وی با وجود نامالیمات روزگار و اوضاع
بد اعراب ،همچنان به رستاخیز عرب باور دارد .در ابیات زیر او از زبان مجاز بهره میبرد و با
َ
َّ ُ َ
استفاده از قدرت خیال موجود در استعارههای « ُ
من القبیح» و بر پایۀ اصل
الحلم الذبیح» و «الز
َ
َ َ ُ
الش ُ
مس» این روحیۀ
ضحک» با واژۀ «
تداعی و تشابه و همچنین محور مجاورت و با همآیی فعل «ت
امیدواری را برجسته میکند .حیوان سر بریده و چهرۀ زشت ،بهخاطر ماهیت حسی و عینی که
دارند ،در ذهن ما آشناتر از مفهوم بربادرفتن آرزو و نامالیمتی زمانه هستند و خواننده با استفاده از
پیشزمینۀ ذهنی که با این واژگان دارد ،بهتر و سریعتر میتواند غرض شاعر را درک کند .از سوی
َ َ ُ
ضحک» که دارای بار معنایی (جاندارپنداری) است ،برای
دیگر العیسی به کمک با همآیی فعل «ت
َ
الش ُ
مس» که شیئ بیجان است ،به وسیلۀ اصل مجاورت واژگان ناهمجنس مفهوم و بار
واژۀ «
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معنایی جدید و خیالانگیزی برای این واژه میآفریند که ذهن مخاطب را از داللت صریح این واژه
دور و به داللت ضمنی آن رهنمون میسازد .این واژگان تصو یر صوتی نشانههایی هستند که ما را به
َ
مدلول و تفسیر و مفهوم انتزاعی نشانهها رهنمون میسازند .واژۀ «الذبیح» در نگاه اول ما را یاد
حیوان ذبح شده میاندازد ،ولی با آگاهی از تجاوز دشمن زورگو به سرزمینهای عربی و جدا کردن
آنها از هم ،مفهوم و داللت ضمنی آن ،خدشهدار شدن و از بین رفتن یکپارچگی جهان عرب است
َ
که همان آرمان بزرگ شاعر است .ارجاع صفت «القبیح» به واژۀ زمان ،کارکردی مجازگونه دارد و
تفسیر و مدلول آن دشمن بدذات و متجاوزی است که پایدار نیست و نابود میشود:

(العیسی.)104/2 :2014 ،

َ
با نگاهی به دیدگاه پیرس ،واژۀ «الشمس» تصو یر صوتی و بازنمونی از تفسیر و معنای اصلی
نشانه ،یعنی روشنایی امید و ظفرمندی است و موضوع که نشانه به آن ارجاع داده شده ،تداوم حس
مقاومت و رسیدن به اتحاد است؛ لذا با وجود ستمها و مصیبتهایی که جهان عرب دیده است،
همچنان پایدار است و برای رسیدن به هدفش این سختیها را فراموش میکند.
 .3-3رمزگان مکانی

در تقسیمبندی پیرس از انواع نشانه ،نشانههای زمانی و مکانی در گروه نشانههای نمایهای قرار
ّ
میگیرند که بهطور فیز یکی یا علی به مدلولهایشان وابستهاند .این رابطه را میتوان مشاهده یا
استنتاج کرد (سجودی .)25 :1382،بدون شک خالق اثر ادبی در هر اثرش ،از مکان و یا ظرفها و
قیدهای مکانی استفاده میکند؛ زیرا مکان ،ظرف و موقعیت جغرافیایی خاصی است که هر
پدیدهای برای رخدادن به آن نیاز دارد.
در اشعار سلیمان العیسی نیز مکان از بار معنایی خاصی برخوردار است .هر چند مفهوم وطن
در تفکر العیسی بسیار گسترده است ،ولی رابطۀ جزء و کل نیز در اندیشۀ او نسبت به مفهوم مکان
وجود دارد؛ زیرا موجودیت هر چیزی وابسته به موقعیت مکانی اوست؛ بنابراین ،اسم کشورهای
عربی ،شهرها ،کوهها و هر پدیدۀ طبیعی که مربوط به سرزمینهای عربی است ،نشانی از مفهوم
وطن بزرگ در فرهنگ واژگانی العیسی است .العیسی چنان عاشق سرزمینش است که وجود خود
را از آن میداند و بر این باور است که هر نقطه و مکانی از آن ،پارهای از وجود او هستند و معنای
زندگی او در کوه و دریا و دشت سرزمینش تبلور مییابد .هر مکانی یادآور تجربهها و خاطرات تلخ
و شیرین شاعر است و اساس عاطفه و جهانبینی او را میسازد:
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(العیسی.)78 /2 :2014 ،

این مکانها ،از مفهوم جغرافیایی خود باالتر رفته و تبدیل به هو یت تاریخی شاعر شدهاند .در
واقع بر اساس نظریۀ پیرس ،این دریا و کوه و رود ،بازنمون و تصو یر عینی از تفسیر نشانه و مفهوم
واال و عمیق وطن است و موضوعی که نشانه به آن ارجاع دارد ،درگیرشدن فکر و ذهن و روان شاعر
با هر نقطه از سرزمینش است.
وطن در فرهنگ زبانی العیسی مفهومی وجودگرایانه دارد؛ چون او وطنش را مانند جسمش
میپندارد که هر شهر و هر نقطهای از آن ،بخشی از جسم اوست و جداشدن هر شهر و کشوری،
برابر با از هم پاشیدهشدن جسم اوست؛ زیرا در هر شهر و مکانی عربی ،گوشهای از احساس و
قلبش را به جا گذاشته است:

(العیسی.)9/3 :1995 ،

هر کدام از این شهرها و موقعیتهای جغرافیایی ،کارکرد معنایی غیر از مفهوم مکانی نیز کسب
کردهاند و بازنمونی از نشانۀ وطن و تفسیر و مفهوم میهنپرستی و عرق ملی هستند و موضوعی که
نشانه بدان ارجاع داده شده ،فکر و آرمان شاعر برای اتحاد جهان عرب است که باعث شده است
هر نقطهای از آن را سرزمین خود بداند.
گاهی مکان در شعر العیسی تبدیل به نماد میشود و افزون بر بار معنایی جغرافیایی خود،
مفهومی انسانی و عاطفی میگیرد .اعراب پس از شکست در جنگ شش روزۀ  1967اندوهگین و
شکستخورده ،امیدهایشان رو به خاموشی مینهد .العیسی این فضای دردناک و نومیدانه را با
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جانبخشی به مکانها و موقعیتهای جغرافیایی ،همچون صحرای سینا و بلندیهای جوالن
ترسیم میکند؛ سینایی که اشک میریزد و جوالنی که زخمی است:
(همان.)195 :

بر اساس نظریۀ پیرس ،سینا و جوالن ،تصو یری آوایی از مفهوم و تفسیر نشانۀ وطندوستی و
تعصب بر آن هستند و منظور شاعر از این دو مکان ،مردمان ستمدیدۀ مصر و سوریه است.
موضوعی که به این نشانه ارجاع داده میشود ،این تفکر شمولگرای العیسی است که هر مکان
عربی را وطن خود میداند.
 .4-3رمزگان زمانی

در رمزگان زمانی ما با مفاهیم داللت صریح و داللت ضمنی بیشتر مواجهایم و تأو یل و تفسیر
داللتهای ضمنی و انتخاب بهترین داللت از میان داللتهای متعدد ،مربوط به این رمزگان
است .در داللت ضمنی با یک داللت درجۀ دوم یا ثانو یه روبهرو هستیم؛ «نظام ّاول سطح رومعنا»
(داللت صریح) و نظام دوم که گستردهتر از ّاولی است (سطح زیرمعنا یا داللت ضمنی) را میسازند
(بارت)103 :1396 ،؛ از اینرو ،داللت ضمنی از کنار هم قرار گرفتن چند داللت صریح ساخته
میشود.
زمان و قیدهای زمانی در شعر سلیمان العیسی ،بار معنایی متعدد و متفاوتی دارد و با توجه به
تنوع بافت جمله ،مفهومی استعاری پیدا میکند .پس از شکست اعراب از اسرائیل ،نوعی حس
شکست و سرخوردگی همۀ سرزمینهای عربی را فرا گرفت و بر شعر عربی نیز سایه انداخت .شب
یکی از ظرفهای زمانی است که دارای مفاهیم متعدد و گاهی متناقض است ،ولی با توجه به
شرایط نامناسب جهان عرب در دهۀ هفتاد میالدی ،شب در اشعار شاعران ،استعارهای از شکست
و یأس شد .سلیمان العیسی نیز در اشعارش نشانههایی به کار برده است که در چارچوب رمزگان
زمانی ،مفهوم خود را تولید کرده است .او شب طوالنی را ترسیم میکند که بر تمام جهان عرب
سنگینی میکند؛ شب و رنگ سیاه و طوالنیبودن آن ،داللتهای صریح و عینی و سطح رومعنای
نشانه هستند و از طریق آنها به سطح زیرمعنا و مفهوم و تفسیر نشانه میرسیم .موضوع نیز سکوت
مرگبار و تندادن برخی از حکومتهای عربی به وعدههای دشمنان است:

(العیسی.)153/3 :1995 ،

صبح و روشنایی آن ،در ذهن انسان حال خوبی را تداعی میکند و شاعران از این واحد زمانی
در بیشتر اشعارشان بهره میبرند و متناسب با مضمون شعری ،بدان مفهومی خاص و ناآشنا
میدهند .در ادبیات پایداری ،پگاه و بامداد استعاره از امید و سرزندگی و نشاط است و فردا نیز قید
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زمانی است که حس تالش بیشتر و امید به پیروزی را در انسان برمیانگیزد .این دو واحد زمانی در
شعر العیسی بار معنایی متناقضی مییابند و شاعر که بهخاطر شکستهای پیاپی اعراب و ضعف و
عقبماندگی کشورهای عربی ،نومید و دلگیر شده است ،مژدۀ آمدن فردای بهتر و روزنۀ امید را در
چنین شرایطی بیهوده و بیمعنا میداند .روشنایی صبح و معنای تقو یمی فردا ،بازنمون نشانۀ
میهنپرستی شاعر است که بیانگر داللت ضمنی این نشانه ،یعنی حس امیدواری و بهبود اوضاع
میهن است و موضوعی که نشانه به آن ارجاع دارد ،عدم اتحاد اعراب و وضیعت وخیم
سرزمینهای عربی است:

(همان.)218 /2 :

 .5-3رمزگان بینامتنی

هر متنی استقالل کامل ندارد و پیوندی هرچند اندک و محدود با دیگر متون دارد و میتوان رد پای
یک واقعۀ تاریخی همسان یا متن دیگری را در آن یافت .بینامتنیت را نخستین بار ژولیا کر یستوا ،از
مشهورترین پساساختارگرایان ،بهکار برد .او معتقد بود ساختار ادبی در مجموعۀ اجتماعی که به
منزلۀ مجموعهای متنهاست ،قرار دارد .از دیدگاه او هر متنی در محل تالقی چندین متن سامان
مییابد که خود هم خواندن دوباره و هم تأکید و جابهجایی و هم عمق آن است (به نقل از تادیه،
 .)261-257 :1378بر این اساس ،خالق اثر ادبی با تکیه بر بخشی از مفهوم آثار پیشین ،مضمونی را
با چهرهای متفاوت و بار معنایی جدید در اثر خود خلق و شاکلۀ آن را دگرگون میکند و پیام خو یش
را به مخاطب منتقل مینماید؛ در نتیجه ،رابطۀ میان دو یا چند متن در درک «درون متن» مؤثر است
(مقدادی .)143 :1378 ،بنابراین ،در درون رمزگان بینامتنی ،نشانهها ساخته میشوند و شاعر با
داللتهای ضمنی ،مضمون شعری خود را بیان میکند؛ لذا متونی که موضوع مشترک دارند ،در
همۀ دورههای تاریخ ،به هم مربوطاند و با هم گفتگو دارند (شمیسا.)168 :1374 ،
سلیمان العیسی ،از دسته شاعران آگاه و باسوادی است که دربارۀ تاریخ و میراث دینی و ادبی
کهن اطالعات گستردهای دارد و در اشعار خود از متون قدیمی و مذهبی و اشعار معروف شاعران
عصر جاهلی و اسالمی بسیار تأثیر پذیرفته است .روح حماسی سلیمان العیسی باعث شد که به
تمام جنبشهای انقالبی در جهان عرب واکنش نشان دهد .الجزایر یکی از کشورهای عربی است
که علیه استعمار بریتانیا برخاست و در راه پیروزی ،شهدای بسیاری تقدیم کرد .العیسی که مفهوم
وطن نزد او بسیار گسترده است ،قیام مردم الجزایر را رودی خروشان میداند که از خون شهیدان
سرخ شده است و نو ید نوزایی تمدن قدرتمند و گذشتۀ عرب را میدهد؛ اما او برای شرح اتفاقات
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بزرگی که قرار است در آیندۀ نزدیک رخ دهد و انقالب الجزایر به بار بنشیند ،از قرآن کریم بهره
میبرد .شاعر آیۀ  5سورۀ علق را تکرار میکند و با جانبخشی به رود که استعاره از ملت انقالبی
الجزایر است ،نشان میدهد که خبرهای خوبی برای جهان عرب در راه است ،و این رود این پیام را
به اعراب میرساند:

(العیسی.)154/3 :1995 ،

شاعر با اقتباس این آیه از قرآن ،شعر خود را با مفاهیم واالی این کتاب آسمانی پیوند میزند و
با آن وارد گفتگو یی متقابل میشود .او با این آیه که برای تمام مسلمانان آشناست ،میخواهد این
پیام را به جهان اعراب برساند که این رود خروشان ،یعنی ملت الجزایر ،با شجاعت خود،
درسهایی از حماسه ،شهادت و آزادی را به آنها یاد میدهد .این آیه تصو یر صوتی نشانهای است
که مفهوم و تفسیر آن ،بیداری مقاومت ملت الجزایر است که به جهانیان درس پایداری یاد دادهاند.
نمادهای مذهبی در اشعار مقاومت بازتاب گستردهای داشته است ،یکی از داستانهای واقعی
که در قرآن کریم و در آیههای  3و  4سورۀ فیل ذکر شده است ،واقعۀ حملۀ پرندگان ابابیل به لشکر
ابرهه است .سلیمان العیسی از وضعیت سرزمینهای عربی که در چنگال استعمارگران است،
نگران است ،ولی با وجود این ،روحیۀ مقاومت خود را از دست نداده و معتقد است که ملت عرب
در برابر همۀ مصیبتها و ستمها پایداری میکند .او برای ترسیم این هجوم بیرحمانۀ دشمنان ،از
مضمون و داستان قرآنی حملۀ پرندگان ابابیل استفاده میکند؛ البته ،در این ابیات شاعر کارکرد و
بار معنایی جدید و متناقض برای پرندگان ابابیل میآفریند؛ زیرا در داستان اصلی ،این پرندگان در
مقابل کفر میایستند ،ولی اکنون در جبهۀ دشمن متجاوز قرار میگیرند .شاعر در خطاب دشمنان
اعالم میدارد که اگر پرندگان ابابیل را نیز علیه ما بشورانید ،ما همچنان مقاومت خواهیم کرد و
ترسی نداریم:

(همان.)195 :

این اقتباس العیسی باعث شده است صدایی خارج از چارچوب متن قصیده در آن بروز یابد تا
خواننده با خوانش آن با تأو یلها و تفسیرها متعددی روبهرو شود .رابطهای که میان اجزای نشانه بر
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اساس دیدگاه پیرس وجود دارد ،در ساختار رمزگان بینامتنی باعث شده است که نشانۀ مربوط به
وطنپرستی و مقاومت در شعر العیسی شکل بگیرد .بازنمون این نشانه ،تصو یر صوتی آن است که
در پرتاب سنگ توسط پرندگان ابابیل بازتاب مییابد ،ولی مفهوم ثانوی و تفسیر آن ،یورش
همهجانبه و بیرحمانۀ دشمنان به سوی سرزمین شاعر است و موضوع که نشانه به آن ارجاع داده
میشود ،دالوری و پایداری ملتی است که ّ
طی تاریخ در برابر ستمها و بالها تکرار شده است.
سلیمان العیسی عالقۀ بسیار شدیدی به ادبیات کالسیک عربی دارد و ابیات بسیاری از شاعران
قدیمی را در شعر خود ذکر یا بازآفرینی کرده است؛ و از این میان ،طرز فکر و اشعار ابوطیب متنبی
را به شکل گسترده و و یژه در اشعار خود بازتاب داده است .اندیشۀ وطن بزرگ العیسی باعث شده
است که هر نقطهای از سرزمینهای عربی را وطن خود بداند؛ وطنی که دستخوش تحوالت خوبی
نشده و روزگار بدی دارد و هر روز تکهای از آن زیر یوغ استعمار میرود .او برای ترسیم این فضای
َ َ َْ
اح ّر قلباهُ» متنبی بهره برده و مصراع اول این بیت از آن
اندوهناک از فضای کلی قصیدۀ معروف «و
را در شعرش تکرار کرده است:
شاعر ،بهنوعی ساختار معنایی آن قصیده را در شعر خو یش بازآفرینی کرده و حس و حال خود
ّ
(المتنبی)332 :1403 ،

را با وضعیت روحی متنبی پیوند میزند که پس از جدایی از سیفالدوله ،اندوهگین شده و در
غربت و تنهایی است:

(العیسی)183 /3 :1995 ،

این اقتباس از شعر متنبی باعث شده که گفتگو یی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میان دو متن ،از
دو زمان مختلف ایجاد شود .این بیت که بر تنهایی و دوری از یار تأکید میکند ،بازنمونی از تفسیر
و مفهوم نشانۀ وطندوستی است؛ وطنی که شکوه گذشتهاش را ندارد و تکهتکه شده و موضوعی که
نشانه به آن تأو یل داده میشود و ارجاع دارد ،حس آوارگی و دوری از وطن و بربادرفتن آرزوی اتحاد
بزرگ است.
بینامتنی تنها به ارتباط میان متن جدید با متن قدیمی نیست ،بلکه خالق اثر ادبی گاهی از متون
و از ادیبان همعصر خو یش تأثیر میپذیرد .در ادبیات عربی معاصر ،محمود درو یش نماد شعر
مقاومت و سرآمد آن است و اکثر شاعران این حوزه از مفاهیم شعری او تأثیر پذیرفتهاند .سلیمان
العیسی نیز از این حیث مستثنا نبوده و از اندیشههای محمود درو یش تأثیر پذیرفته است .او در
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یکی از قصایدش به ستایش پایداری عمر مختار ،رهبر انقالب لیبی میپردازد و باور دارد که
اعراب ،مقاوم و شکستناپذیرند و در برابر دشمنان تن به ذلت نمیدهند .این قصیده از لحاظ نظام
آوایی و چارچوب اندیشگانی ،ما را به یاد قصیدۀ معروف «بطاقة هو یة» میاندازد:

(درو یش.)80/1 :2005 ،

این اثرپذیری سلیمان العیسی از این قصیده باعث چندصدایی شدن متن شعر او شده است؛
زیرا در یک متن ،اندیشههای دو ادیب با یکدیگر پیوند و امتزاج مییابند و یک پیام را فریاد میزنند
و آن ،مقاومت و بیداری جهان عرب و ظلمناپذیری آنهاست .سلیمان العیسی نیز در ابیات زیر و با
مخاطب قرار دادن دشمن ،این پایداری و ذلتناپذیری ملت عرب را برجسته میسازد:

(العیسی)206 / 3 :1995 ،

نوع خطاب آمرانۀ هر دو قصیده ،طرز تفکر مشترک هر دو شاعر و پیام همسان شعرشان را به
مخاطب انتقال میدهد .مفهوم و تفسیر نشانۀ مربوط به وطندوستی و هو یت عربی را میتوان از
بازنمون و تصو یر صوتی این نشانه که در عبارت «أنا عربی» است ،دریافت کرد و موضوعی که به
نشانه ارجاع دارد ،مقاومت و دفاع از موجودیت ارضی است که حس تعلق به خاک و میهن را بیان
میکند.
 .4نتیجه
با خوانش شعر سلیمان العیسی این نتایج حاصل شد.1 :مهمترین و پربسامدترین مضمون شعری
العیسی ،وطن و مؤلفههای میهنپرستی است؛  .2رو یکرد متعهدانۀ شاعر و شرایط نابسامان جهان
عرب ،باعث تقو یت حس ملیگرایی در او و در نتیجه گستردهشدن مفهوم وطن در فرهنگ واژگانی
او شده است؛  .3سلیمان العیسی برای آفرینش نشانههای مربوط به وطن از رمزگانهای خالق اثر،
زیباییشناسی مکانی ،زمانی و بینامتنی بهره برده است؛  .4رمزگانهای مربوط به خالق اثر ،مکانی
و بینامتنی بیشتر به عوامل فرامتنی اشاره دارند و دربرگیرندۀ احساسات و عواطف شخصی شاعر،
خط مشی فکری و نگرش او به مسائل سیاسی ،اجتماعی و دینی و اعتقادی هستند و بازتابی از
اوضاع جهان عرب و فرازوفرودهای سرزمینهای عربی هستند؛  .5العیسی در رمزگانهای
زیباییشناسی و زمانی بیشتر به عوامل درون متن و ساختار جمله و رابطۀ میان واژگان در بافت متن
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توجه میکند و اینگونه ،نقش عوامل زبانی را در فرآیند خلق داللتهای زبانی و شعری را برجسته
میکند؛  .6در شعر العیسی آرایههای ادبی ،افزون بر کارکرد زیباییشناسانه ،زمینه را برای گریز از
زبان عادی و آفرینش نشانههای زبانی پدید آوردهاند و با چاشنی خیال و مبالغۀ موجود در تشبیه و
استعاره ،ذهن مخاطب را از داللت صریح واژگان دور میکنند و به سمت داللتهای شاعرانهای
سوق میدهند که شالودۀ معنایی شعر را تشکیل دادهاند؛  .7او از طریق چینش داللتهای صریح
و ایجاد زنجیرۀ معنایی میان عناصر متن شعرش از میان داللتهای ضمنی متعددی که برای مفهوم
وطن وجود دارد ،بهترین داللت ضمنی را انتخاب میکند؛  .8وی با استفاده از محور همنشینی و
جانشینی واژگان ،تصو یرهای هنری و شعری آفریده که در َپس این تصاو یر ،نشانههای شعری
نهفته است که معنای وطن را در ذهن مخاطب بازنمایی میکند؛  .9العیسی با استفاده از اصل
گفتگو با متون دیگر ،باعث چندصدایی شدن متن شعرش شده و بدان ُبعدی تاریخی بخشیده
است .او شخصیتهای دیگری را که مربوط به زمان گذشتهاند ،به متن خود وارد و مفهوم
وطنپرستی را متناسب با مقتضیات عصر خود بازآفرینی کرده است؛  .10این شاعر با بارگذاری
نیای برای مفهوم وطن آفریده که
معانی غیر ظرفی برای اسمهای زمان و مکان ،داللتهای ضم 
خواننده با دقت در رابطۀ معنایی که میان عناصر متن و دالها و مدلولها وجود دارد ،به مفاهیم
ثانوی این قیدهای زمانی و مکانی پیمیبرد و با چارچوب اندیشگانی و آرمانگرایی العیسی و
درونمایۀ اصلی شعرش آشنا میشود؛  .11العیسی از بازنمون و تصو یر صوتی واژگان برای بیان
معانی ثانوی و تفسیر و مفهوم نشانه استفاده کرده و با این کار به مفاهیم انتزاعی چون وطندوستی،
مقاومت و اتحاد جلوهای حسی و ملموس بخشیده است و از طریق ارجاع نشانه به موضوع ،مانع
از ارادۀ داللت صریح و مفهوم سادۀ واژگان شده است؛  .12رمزگانهای بهکار رفته در شعر العیسی
بیانگر این است که تنها عوامل زبانی و کنشهای درون متن باعث تولید نشانههای زبانی مربوط به
مفهوم وطن نشده است ،بلکه عوامل برونمتنی و شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر
دوران زندگی شاعر نیز در خلق زبان شعری او تأثیر داشته است و مفهوم وطن در شعر وی محصول
ترکیب عوامل زبانی و عوامل جامعهشناختی است.
پینوشت

 .1برای وحدت بزرگ نماز به جا آوردم ،خونم را بسان چکامهای سرودم ،وجود و هستیام را منبرهای آن کردم.
 .2در طول یک سال کامل نتوانست یک بیت بگوید ،حتی کلمهای بنویسد ... ،در طول یک سال کامل ،تنها
خواری و ذلت را نفس میکشید و از ننگ احساس خفگی میکرد ...و کسیکه احساس خفگی کند نمیتواند
بنویسد.
 .3من سلولی در جسمی هستم که دنبال میلیونها سلول همنوعش میگردد و بدون نرمش و مدارا مبارزه میکند تا
این جسم حرکت کند ،تا این جسم شکوفه دهد .و جسم من ،امت من است ،این امت بزرگ عربی که بالدیده و
تکهتکه شده است.
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 .4دنیا را گشتم ،ای وطنم ،زیباتر از خاک تو را ندیدم ،و از دستان تو بخشندهتر ندیدم .ای وطن بینوایی که بر روی
اسطورههای ناز و نعمت میخوابی و بر روی دریاهایی طال میخوابیم ،ولی ای وطنم  ...ما برگ خرما را میجویم.
 .5نه آرزو مرده  ...و نه شمشیر امید مرده است .جلبکها را رها کن ،شناور میروند ،آنها را به حال خود واگذار از
هر چیزی که بخواهند ،نیازشان را تأمین میکنند.
 .6جنگل سیاه ،دختر جاودان و ازلی است که با شعلهها و هزاران قیامکنندۀ تشنه که زیر تاریکی شب حرکت
میکنند ،نمایان میشود  ...تاریخ این گرسنگی و تشنگی پایان یافت و پایان یافت  ...و دزدها باید بیرون رود.
 .7ای شب درنده و وحشی ،بدان که باد در این دشتها نخواهد مرد و در ریگهای سیاه ،ستارهای برای سرگشتگان
خواهد ماند.
 .8رؤیای قربانیشده را از سر میگذرانیم ،چهرۀ زشت زمانه را فراموش میکنیم .در این سرزمین کهن ،خورشید و
ماه همچنان لبخند خواهند زد.
 .9شراب آغازین ما ،این کوه و این رود است .تنها درخت انگور خدا است که دو جام از آن پر میشود .پس پر کن
و بنوش ،این تاریخ توست و آن را به شکل سرودهای بنویس ،و از سرزمینت الهام بگیر .این سرزمین توست ،خواه
کوه باشد خواه دریا ،هیچ فرقی نیست ،در ذرات عطر عزلت گزین و از میهنت لذت ببر.
 .11از مکانهای بسیاری گذشتهام و دیدار کردهام و آنها را در قلبم نگه داشتم ،پس جزئی از من شدند و من نیز
ً
جزئی از آنها شدم .ای نخل سندباد برخی از آنها را برایت یادآور شوم؟ مثال جلماسه و عین دیاب در ساحل اطلسی
در غرب سرزمین عرب یا رأس نبع (شهری در لبنان) در آن سوی دیگر سرزمین تکهتکه شده و بزرگمان.
 .11پیوسته هر قطرۀ اشکی در چشمان سینا و هر زخمی بر جسم جوالن است.
 .12تا ابد ،ای جسم دیگر من ،پیوسته داستانی کنار اجاق در شبی دراز حکایت میشود؛ شب ما همچنان بر قدس و
عاصی و صنعاء سیاه و تاریک است.
 .13ای صدای دربندم ،ای طوفان بوق و شیپور در سرزمینم ،ای مرزهای تاریکی ،آیا به نظر شما من بیهوده مژدۀ
بامداد لجوج و فردای آزاد و خوشبخت را دادم؟
 .14آن ،رودی از قربانیها و خون است ،نه روزی تهدید کرد و نه تسلیم شد .دوست من ،آن ،نهری است که به
انسان چیزی را تعلیم داد که نمیدانست .آن ،رودی سرخ بود و اکنون مدال بزرگ افتخارم ،بر گسترۀ سبز دراز کشیده
است ،تا من اخبار معشوقهام را بشنوم که همیشه درخت فردای موعود و تولد دوبارۀ عرب را میکارد.
 .15چهبسا زمین و آسمان پوشیده شوند و پرندگان ابابیل کینۀ کهنه ،آتش و سنگ گل ،به سویمان پرتاب کنند ،آغاز
کن  ...از چه زیانها و خسارتهایی بترسیم؟
 .16قبر سیاهم ،مرا خفه میکند و باد مرا لیس میزند .در میان دو آب (رود) وطنهایی هست که مرا بسان پایتختها
و مملکتهایی ،پارهپاره میکند .اسب و شب و صحرا ،مرا له میکنند و من خونم مباح میشود و ای وطنم در تو
اسیر میشوم .آرزو (اتحاد عرب) از رستاخیز دوبارۀ من ناامید میشود و عقبنشینی میکند .و متنبی و عرب در منم
جاودانه میشوند.
 .17بخوان ...من عرب هستم ،پیشانیام را پاک میکنم تا با رخساری سوخته و خسته برگردم .من از زمانۀ
ُ
خشکسالی نیامدهام ،من آمادهام ،در حالی که خونم ،ک ّره اسب جوانم است ،و من با این عصر جدید دشمنی و
سرناسازگاری دارم.
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ساسانی ،فرهاد ( ،)1384معناکاوی؛ به سوی نشانهشناسی اجتماعی ،تهران ،علم.
سجودی ،فرزان ( ،)1382نشانهشناسی کاربردی ،تهران ،قصه.
شفلر ،ایزریل ( ،)1366چهار پراگماتیست ،ترجمۀ محسن حکیمی ،تهران ،مرکر.
شمیسا ،سیروس ( ،)1374راهنمای ادبیات معاصر ،تهران ،میترا.
صفوی ،کوروش ( ،)1386آشنایی با معنیشناسی ،تهران ،پژواك کیوان.
ضیمران ،محمد ( ،)1383درآمدی بر نشانهشناسی هنر ،تهران ،قصه ،چاپ دوم.
یییییییییی ( ،)2014األعمال األخیرة ،ج ،2دمشق ،منشورات الهیئة العامة السوریة للکتاب.
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.39-48  صص،7 ش، باغ نظر،» «فراز و فرود نشانهشناسی از دانش تا روش،)1386(  عطاء الله،کوپال
. آگه، تهران، ترجمۀ محمد نبوی، نشانهشناسی،)1380(  پیر،گیرو
 «نشانهشناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریۀ پیرس؛ مطالعۀ،)1396(  احمد و همکاران،محمدینژاد پاشاکی
.181-159  صص،30  ش،9  دوره، لسان مبین،»مورد پژوهانۀ اشعار هارون هاشم رشید و معین بسیسو
. فکر روز، تهران، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی؛ از افالطون تا عصر حاضر،)1378(  بهرام،مقدادی
. آگه، تهران، ترجمۀ مهران مهاجر، دانشنامۀ نظریههای ادبی معاصر،)1384( ، ایرناریما،مکاریک
» «استعاره در اشعار کودکانۀ محمود کیانوش و سلیمان العیسی،)1400(  زهره، سرخیزاده، محمدرضا،نجاریان
.19  شماره،11  دوره، دانشگاه قم، پژوهشهای دستوری و بالغی،)1400(
Wolfreys, J, Robbins & R, Kenneth, W. (2006), Key Concepts in Literary Theory,
2th Ed, Edinburgh University.
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