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Abstract  
As one of the relatively new branches of human knowledge, semiotics seeks 

to open new horizons of the text to the audience by relying on the text and 

deciphering the signs and how they work. The narrative poems of Wadī‛ 

Sa‛ādah, a contemporary Lebanese poet, and Hafez Mousavi, a 

contemporary Iranian poet, have intricate inner layers and meanings that 

describe events in visual language. Considering the diversity of 

cryptographic levels in the narrative poems of these two poets, this research 

employed a descriptive-analytical method and the American comparative 

School to investigate the cryptographic semiotics in the poem "Dead 

Moments" by Wadī‛ Sa‛ādah, and "Say something, from love ..." by Hafez 

Mousavi via the French semiotics based on "Five Codes" of Roland Barthes 

(1915-1980), and acquire dimensions of the interpretive capacities of these 

two poems. The results obtained from this research are such that the 

cryptocurrencies used in these two poems, apart from the formal use, are 

considered one of the successful tricks of the two poets in creating open text. 

This issue is more evident in the titles of both poems, which are interpretable 

and can be studied in the context of enigmatic codes. The semantic codes of 

these two poems with implicit meanings and its symbolic codes with obvious 

and understandable contrasts, proairetic codes, as the most frequent codes of 

these two poems with related developments and cultural codes with an 

ideological dimension and intertextual explanation are successful in 

representing the events of the war and the ultimate goal of Sa‛ādah and 

Mousavi and are considered as a factor in advancing the narrative movement 

of the text. 
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 (روالن بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/2

از حافظ « چيزی بگو، از عشق...»و  وديع سعادةاز « لحظات ميتة»تطبيقی شعر  یاکاوو
 روالن بارت( یشناس نظريۀ نشانه بر اساسموسوی )

 هديه قاسمی فرد
 ، بوشهر، ايران.بوشهر فارس جيخلزبان و ادبيات عربی دانشگاه  ۀدانشجوی دکتری رشت

 1ناصر زارع
 ، بوشهر، ايران.بوشهر فارس جيخلزبان و ادبيات عربی دانشگاه  ۀدانشيار رشت

 30/08/1401؛ تاريخ پذيرش مقاله:  21/03/1400:  هتاريخ دريافت مقال
 پژوهشی -علمی 

 چکيده
های نسبتاً جديد معرفت بشری در پی آن است تا با تکيه بر متن و   شناسی به عنوان يکی از شاخه نشانه

مخاطب بگشايد. اشعار روايی  یمتن را به روهايی نو از  ها، افق ها و چگونگی کارکرد آن رمزگشايی نشانه
 یو معناي یدرون یها اليه یشاعر معاصر لبنانی و حافظ موسوی شاعر معاصر ايرانی دارا «وديع سعادة»

در اشعار  یپردازد.  نظر به تعدد سطوح رمزگان یبه شرح حوادث م یتصويری است که با زبان یپربسامد
به  یتحليلی و از منظر مکتب آمريکايی ادبيات تطبيق -وش توصيفیاين دو شاعر، اين پژوهش با ر یرواي

از « چيزی بگو، از عشق...»و  وديع سعادةاز « ميتة لحظات»های موجود در شعر  شناسی رمزگان نشانه
شناس فرانسوی  (، نشانه1980-1915روالن بارت )« گانۀ پنج  رمزگان»نظريۀ  بر اساسحافظ موسوی 

از  شده دادهدهد. نتايج به دست  پذيری اين دو شعر را به دست می های تأويل ز ظرفيتپردازد و ابعادی ا می
به کار رفته در اين دو شعر سوای استفادۀ شکلی، يکی از   یها اين پژوهش چنين است که رمزگان

گردد؛ اين موضوع در عنوان هر دو شعر که  شگردهای موفق دو شاعر در خلق متنِ باز محسوب می
دارد. رمزگان معنايی اين دو ی است، نمود بيشتر یير بوده و در حيطۀ رمزگان معمايی قابل بررسپذ تأويل
کنشی به عنوان   آشکار و قابل ادارک، رمزگان یها نمادين آن با تقابل  های ضمنی، رمزگان با داللت شعر 

 یبا  بُعد ینگمرتبط با يکديگر و رمزگان فره یها رفت یپربسامدترين رمزگان اين دو شعر با پ
موفق بوده  یسعادة و موسو یحوادث جنگ و مطلوب نهاي یجهت بازنماي یبينامتن یايدئولوژيک و تبيين

 گردد.  یمتن محسوب م یو عامل پيشبرد حرکت رواي
 

، حافظ وديع سعادةشناسی، شعر معاصر عربی و فارسی،  ، نشانهیادبيات تطبيق: های کليدی واژه

 .موسوی، روالن بارت
 مقدمه .1

اما  گردد یبازمشناختی قدمتی طوالنی دارد و به دوران يونان باستان  نشانه افکار
؛  2های فردينان دو سوسور شناسی نوين در اوايل قرن بيستم و با تحقيقات و تالش نشانه

های تفکر  بنيان»فيلسوف آمريکايی که  3شناس سوئيسی و چارلز سندرس پيرس زبان
های  ها از ايده که هر يک از آناين رغم یعلبازدۀ زمانی بنا نهادند، شناسی را در يک  نشانه

                                                           
           nzare@pgu.ac.ir                                                                                                                      :  نویسندۀ مسئول رایانامۀ .1

2. Ferdinand de Saussure 

3. Charles Sanders Peirce 
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به عنوان علمی مستقل پديد آمد. بررسی نظامند  (11: 1990)فاخوری، « ديگری مطلع باشد
ترين  عواملی که در ايجاد و يا تأويل نشانه و يا در فرآيند داللت دخيل هستند از مهم

شناسی فقط شامل بررسی  د توجه داشت که نشانهشناسی است. باي مقوالت علم نشانه
های متن نيست؛ بلکه مطالعۀ هر چيزی است که بر چيز ديگر اشاره دارد که در  نشانه

شود؛ لذا تصاوير، اصوات، اشکال، متن، رسانه، حرکات بدن،  اصطالح رمزگان ناميده می
ناسی امکان واکاوی ش زبان، خوراک، پوشاک و آداب و رسوم اجتماعی نيز در قالب نشانه

های دخيل در ساز وکارهای معنايی همواره از موضوعات مهم در  يابند. بررسی رمزگان می
های  که روالن بارت نيز به منظور تحليل متون، رمزگان شناسی بوده است؛ چنان علم نشانه

مؤثر در فرآيند معناسازی را به پنج طبقۀ معمايی، معنايی، نمادين، کنشی و فرهنگی 
 قسيم کرده است. ت

مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی و با  بر اساساين پژوهش با استناد به رمزگان بارت و 
و شعر  وديع سعادةاز « لحظات ميتة»شعر  یشناس تحليلی در پی نشانه -روش توصيفی 

 های زير پاسخ دهد: از حافظ موسوی است تا به پرسش« چيزی بگو، از عشق...»
از « چيزی بگو، از عشق...»و حافظ موسوی در شعر « لحظات ميتة»ر در شع وديع سعادة _

 اند؟ چه رمزگانی و چگونه بهره برده
چه « چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های موجود در دو شعر  رمزگان -

 هايی دارند؟ داللت
ها  چه شباهت «چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های موجود در دو شعر  رمزگان -

 با يکديگر دارند؟ یهاي و تفاوت
ساختمان و شکل  بر اساسشناسی در شعر غالباً  های نشانه که پژوهش با توجه به اين

نمايد؛  يابد؛ لذا بررسی آن در حوزۀ ادبيات تطبيقی قدری دشوار می ظاهری متون تحقق می
نظر در سبک و نيازمند دو شعر با واژگان و مفاهيم مشترک است. با بررسی و دقت  چراکه

و حافظ موسوی اين دو شاعر را بسيار همسو با يکديگر يافته و  وديع سعادةمضمون اشعار 
هایِ  با انتخاب دو قطعۀ شعری از ديوان هر دو، سعی بر آن داشتيم تا با دقت نظر در جنبه

های  کوچک در راستای ديگر پژوهش هرچندنوشتنی بودنِ متنِ اين دو شعر گامی 
 انه در زمينۀ ادبيات تطبيقی برداريم. شناس نشانه

 ۀ پژوهش.پيشين1-1

 ها شناسی تطبيقی در حوزۀ شعر پژوهش زمينۀ نشانهتر اشاره شد در  گونه که پيش همان
( 1398توان به چنين عناوينی اشاره کرد: ناصر ملکی و محمد ايرانی ) محدود است و می
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در مجلۀ زبان و  که« شعار نيما و اليوتشناسی پيرس در ا کاربرد الگوهای نشانه»در مقالۀ 
ای و نمادين را با استناد به  های شمايلی، نمايه نشانهچاپ شده است، ادب فارسی 

اند.  در برخی اشعار نيما يوشيج و اليوت به بوتۀ نقد و بررسی نهاده های پيرس ديدگاه
ها در  تصويرسازی ها و نويسندگان معتقدند که به سبب شباهت عقايد نيما و اليوت، نشانه

نامۀ ادبيات  شناسی پيرس است. همچنين در کاوش ها متناسب با سيستم نشانه اشعار آن
ها و  ها و گرگ های اجتماعی در دو قطعۀ سگ خوانش رمزگان»ای با عنوان  تطبيقی مقاله

اکبر محسنی و روژين نادری و سمانه نوروزی موجود است که  ( از علی1397« )الطيور
شناسی  های روايی و زيبايی  های مربوط به خالق اثر، رمزگان  ن به بررسی رمزگاننويسندگا

  اند. های مربوط به مکان و زمان و فرم در اين دو اثر پرداخته کالم و رمزگان
( با 1397توان به رسالۀ دکتری علی ياری ) ر مورد انطباق رمزگان بارت بر شعر مید

ی روايی در جريان شعری دهۀ هفتاد ايران با تأکيد بر شناختی الگوها تحليل نشانه»عنوان 
شناسی ساختارگرا و پساساختارگرا،  اشاره کرد. نويسنده با بررسی تاريخ نشانه« آرای بارت

آرای بارت را خالل هر دو مکتب شرح داده است. وی سپس از مراتب داللت 
ری سخن گفته و سپس های روايی و بينامتنيت در رويکردهای نظ شناختی، رمزگان نشانه

شناسی بر  با شرح و تبيين شعر شاعران دهۀ هفتاد ايران، نظريات بارت را در حوزۀ نشانه
 شاعران اين دهه بررسی کرده است.  یاشعار رواي

ها در  دربارۀ شعر اين دو شاعر نيز با وجود جايگاه ارزندۀ آن شده انجامهای  اما پژوهش
کارشناسی ارشد از  ۀنام انيپايک  وديع سعادةدر مورد  ادبيات معاصر، بسيار اندک است که

شناسی  را از جنبۀ منظور وديع سعادةوجود دارد که شعرهای  2019اسماء لعزيز در سال 
وديع )ابعاد منظورشناسی در ديوان « األبعاد التداولية في ديوان وديع سعادة»تحت عنوان 

های منظورشناسی تا  طوط و شاخص( بررسی کرده است. در اين پژوهش پيشينه، خسعادة
ها و مصاديقی چندی از آن با توجه به  حدودی تبيين شده و با رويکردی عملی نشانه

بينی و ابزارانگاری در شعر سعادة مورد  ، واقعینگر مصلحتگرايی،  هايی چون نسبی شاخص
 . قرارگرفته استبررسی 

نامۀ ارشد  مه اشاره کرد: پاياننا توان به دو پايان دربارۀ اشعار حافظ موسوی نيز می
مفهوم شهر و زندگی مدرن در شعر سه شاعر معاصر مفتون امينی و محمد شمس »

های  که با بيان ويژگی 1391از حسن خدابنده در سال « لنگرودی و حافظ موسوی
شهرنشينی در پی بررسی مفاهيمی از شهر و مدرنيته با استناد به متون اشعار اين سه شاعر 

نامۀ ارشد ديگر دربارۀ شعر حافظ  هايت اثبات اين مقوله در شعر آنان است. پايانو در ن
از امير « در شعر دهه هفتاد ايران یو معنمناسبات فرم  یتحليل یبررس»موسوی با عنوان 

است که مسائل مربوط به شکل و محتوا را ارائه داده و  1393مهدوی هفشجانی در سال 
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ز ديدگاه منتقدان غربی و شرقی بررسی کرده است. بخش سپس پيشينۀ اين مباحث را ا
های شاعران دربارۀ فرم و محتوا است که برای  پايانی اين رساله مربوط به تحليل ديدگاه

بررسی شعر هر شاعر تنها يک شعر وجود دارد؛ از اين روی تنها يکی از شعرهای حافظ 
جا که تاکنون پژوهش  آنموسوی تا حدی از جهت فرم و محتوا تحليل شده است. از 

، نپرداخته استشناختی اشعار اين دو شاعر بر اساس نظريۀ بارت  مستقلی به بررسی نشانه
 برای اين پژوهش چنين موضوعی برگزيده شد. 

 و حافظ موسوی وديع سعادة. مختصری دربارۀ 2
ان در روستای شبطين، در شمال لبن 1948شاعر معاصر لبنانی، متولد سال  وديع سعادة

های عربی در  نگار در روزنامه است. وی عالوه بر شعر و نويسندگی، به عنوان روزنامه
بيروت، لندن و پاريس قلم زده است. آن هنگام که اوضاع سياسی در لبنان متشنج و ناامن 

جا   و در سيدنی سکنی گزيد. اما او در آن جالی وطن کرده ميالدی 1988 شد، در سال
ادبيات را رها نکرده و اشعار متعددی سرود که به انگليسی و فرانسوی  نگاری و نيز روزنامه

ترجمه شده است. وی تاکنون موفق به کسب دو جايزۀ مهم ادبی شده است: جايزۀ ماکس 
که زبان اصلی او فرانسه  یکه هر ساله در فرانسه به شاعری فرانسوی يا شاعر 1ژاکوب

گردد. اين جايزه  شود، اهدا می نسه منتشر مینيست اما اثرش به فرانسوی ترجمه و در فرا
توسط  ميالدی 1944فرانسوی که در سال  سينو داستانبه نام ماکس ژاکوب، شاعر و 

 گذاری شده است.  دستگير شد و در بازداشت درگذشت، نام ها یناز
است که  2 «آرکانا»المللی موفق به دريافت آن شد جايزۀ بين جايزۀ ديگری که سعادة

يزۀ ادبی و فرهنگی است و هر ساله توسط انجمن شعر خانه مراکش و با همکاری يک جا
شود. سعادة اين جايزه را  اعطا می غير عربوزارت فرهنگ در مراکش به شاعران عرب و 

به دليل سبک خاص شاعرانۀ خود که از تحول زيادی در شعر سپيد عربی برخوردار است، 
ترين شاعرانی است که از دهۀ هفتاد ميالدی قرن  دريافت کرد؛ زيرا وی يکی از برجسته

که در تمايل به رويکرد  د آورگذشته موج جديدی را در شعر سپيد عربی پديد 
به  یرخطيغمدرنيسم و استفاده از زبان و حوادث روزمره، اعتقاد به نسبيت، نگاه  پست

 . متمايز است گزارش گونهزمان و تمايل به شعر 
در شهر رودبار در استان گيالن شمسی  1333اسفند  15ر اما حافظ موسوی، وی د

متولد شد. از کودکی به شعر و ادبيات عالقه داشت. وی تحصيالت خود را تا مقطع ديپلم 

                                                           
1 . Max Jacob 

2 . Arcana 
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در رودبار به پايان رساند و برای ادامه تحصيل در رشته مورد عالقۀ خود؛ يعنی زبان و 
ريان انقالب فرهنگی، در اولين ادبيات فارسی در دانشگاه ملی، به تهران آمد. در ج

های پس از انقالب از دانشگاه ملی اخراج شد و تحصيالت دانشگاهی خود را به پايان  سال
نرساند. در اواخر دهۀ شصت و پس از انتشار چندين روزنامۀ ادبی مستقل مانند آدينه، 

ريات دنيای سخن، گردون، تکافو و مانند آن، به همکاری با  هيئت تحريريۀ اين نش
پرداخت و تعدادی از شعرها و مقاالت خود را منتشر کرد. در اوايل دهۀ هفتاد، با گروهی از 

ای تشکيل داد که بعدها با عنوان شاعران دهۀ هفتاد  دوستان شاعر خود گروه شعری
 گيری و اعتالی شعر فارسی داشت.  و نقش مهمی در شکل شده شناخته

ايران است؛ کسانی که لزوماً متعلق به اواخر  وی شاعری از گروه شاعران دهۀ هفتاد
دهۀ شصت يا اوايل دهۀ هفتاد نيستند بلکه بلوغ کارشان در اين دهه است. در اين نوع 
شعر، زبان روزمره مالک خلق آثار ادبی است و فضای شعر به خواننده اين امکان را 

 «وديع سعادة»بسان های شخصی از متن داشته باشد. حافظ موسوی نيز  دهد تا برداشت می
های خاص آن است. او به سبب سبک خاص  متمايل به سبک پست مدرنيسم و ويژگی

قلم زرين، فراپويان و شعر خبرنگاران شده  یها اشعارش تاکنون موفق به کسب جايزه
مدرنيسم  اما هر دو شاعر هرگز در سرودن اشعار خود را مقيد به تمام خصائص پستاست. 
 اند. نکرده

 شناسی روالن بارت  نه. نشا3
شناس   اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توسط سوسور زبان یشناس دانش نشانه

  « 2و معنا 1نشانه»شناسی  پديد آمد. قلمرو نشانه یو پيرس فيلسوف آمريکاي یسوئيس
نشانه، نتيجۀ کلی رابطه ميان »است. از ديدگاه سوسور منظور از  (11: 1389سن،   )دينه

)سوسور، « تر گفت که نشانۀ زبان اختياری است توان بسيار ساده و معنا است، می صورت

که نشانه به خود  یتعامل ميان بازنمون )صورت» یاما از ديدگاه پيرس نشانگ .(98: 1382
که از نشانه حاصل  یدهد( و تفسير )معناي یگيرد(، موضوع )که نشانه به آن ارجاع م یم
  .(21: 1398، ی)سجود« شود( است یم

هايی که ذهن انسان توليد و استفاده  های نشانه به بررسی ويژگی» یشناس نشانه
ارجاع گر،  در واقع هر چيزی که به عنوان داللت» .(119: 2019)بوقرة، « پردازد کند، می می

 .(41: 1397)چندلر، « تواند نشانه باشد گر به چيزی غير خودش تلقی شود می ، يا اشارهدهنده
مند همۀ عواملی که در توليد  مطالعۀ نظام»شناسی بسيار گسترده است.  مروی نشانهپس قل

                                                           
1. Sing  

2. Meaning  
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، از ديگر اهداف (326: 1398)مکاريک، « ها يا در فرايند داللت شرکت دارند و تفسير نشانه
 است.  یشناس دانش نشانه

 دارد یدر کشف قراردادهاي یسع»از اين دانش،  یا به عنوان شاخه یادب یشناس نشانه
ادبيات  یبرا یادبيات هدف ايجاد بوطيقاي یشناس انجامند. در نشانه یکه به توليد معنا م

کند به  یشناس نيز تالش م زبان عمل کند. نشانه یبرا یشناس است که همچون زبان
؛ (86-85:  1390)کالر، « سازند یرا ممکن م یدست يابد که ارتباط ادب یهاي ماهيت رمزگان

، یخيال یعالوه بر ايجاد فضاي یغير قرارداد یها ده با کاربست نشانهزيرا شاعر يا نويسن
 با قوانين مدون خود یشناس دانش نشانه یسازد؛ از اين رو یزبان را نيز مبهم و رازآلود م

را کشف و مدلول و مقصود  اصلی های درونی  های ثانويۀ متن، کنش کاوش در اليه با»
 (.106: 1400همکاران،  )اميری و« کند شاعر را بازنمايی می

ای که در اثر هنری بنا به قراردادی از پيش پذيرفته، به کار  نشانه»بايد توجه داشت 
های شخصيت، مکان يا  رمزگان داللت» شود. ناميده می( 7: 1389)احمدی، « رود، رمز می

 اند قاعدهها و  همان عرفرمزگان »يعنی (. 34: 1401پور ملکی،  )فريد و رستم« يک شی است
/ 2 :1398)پاينده، « تداعی شود ذهنمانشوند با شنيدن هر دال، مدلول آن در  که باعث می

شناس بزرگ فرانسوی، از نخستين منتقدانی است که  روالن بارت منتقد و نشانه» .(280
ساختارگرايانۀ سوسور را در زمينۀ ادبيات پياده کرد. همچنين، وی از  یشناس زباننظريات 

نامه مخالفت ورزيد و سرانجام  دانی است که با نقد تاريخی و مبتنی بر زندگینخستين منتق
به نقد مبتنی بر خواننده روی آورد. سپس با نظريات منتقدان پساساختارگرا مانند الکان و 

نشانگر  روشنیرا نوشت. اين مقاله به  مقالۀ مرگ مؤلف 1968آشنا شد و در سال  1دريدا
 چراکه؛ (20-21: 1387)مقدادی، « ی نظريات پساساختارگرايانه استتغيير ديدگاه بارت به سو

 (.Barthes, 1977:148) «تولد خواننده بايد به بهای مرگ مؤلف تمام گردد»به عقيدۀ بارت 

ای از ديدگاه بارت است که با رها کردن نقش نويسنده در دريافت  اين عبارت فشرده
داند. بارت در کتاب  دلول ادراک خواننده میتنها م معنای متن، خوانش و فهم هر متن را

تر  کم»م( ضمن بررسی داستان سارازينِ بالزاک که در مورد اين داستان 1970) 2اس/ زد
خبری و تحليل  دار نوعی بی بحث شده است و در فضايی بين روابط پنهانی، ماجرای خنده

تأثير از نظريات  مانده است، به (134: 1385)آلن، « شناختی توهمات عشق معلق روان

                                                           
1. Lacan & Derrida   

2. S/Z 



 (روالن بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/8

به منظور تحليل فرامتنیِ « گانه پنج  رمزگان»ای را تحت عنوان  پساساختارگرايانه، نظريه
 ها ارائه داد. هایِ متونِ روايی و هدايت فرآيند تأويل و تفسير نشانه رمزگان

های کنشی و هرمنوتيکی )معمايی(  رمزگان»بارت طبق اصول اين نظريه به تطبيق  
ای به نقطۀ ديگر و به سوی آن  ت متن به جلو هستند و متن را از نقطهکه عامل حرک
ها، رمزگان  برند و سه رمزگان ديگر يعنی؛ رمزگان دال ناپذير پيش می غايت اجتناب

کنند و معانی ضمنی الزم  فرهنگی و رمزگان نمادين که اطالعات اساسی را فراهم می
بر داستان اس/  (151: 1398)سجودی، ، «ندده برای تکميل قابليت فهم متن را به دست می

کند؛ بلکه از  یرا بر اين رمزگان تحميل نم یمراتب گونه سلسله  بارت هيچ»زد پرداخته است. 
دو حرف اول  اس/ زد ,Cuddon).  (13 :2013«ها در متن با هم برابر هستند نظرگاه او آن

خوانش  561نال هستند. بارت های اصلیِ داستانِ سارازين؛ يعنی سارازين و زامبي شخصيت
های جديد و  دهد که اختياری بوده و امکان کشف خوانش از اين رمان به دست می

 ثانويه نيز در آن وجود دارد.  یبه ساختارها یدسترس
گويی است، که به واسطۀ آن، روايتْ  به واقع همان رمزگان داستان» یرمزگان معماي

آفريند و سرانجام در مسير خود  می یزوارگرم کشد و تعليق و  را پيش می یسؤاالت
های ضمنی و  های معنايی همان رمزگان رمزگان .(148: 1398)سجودی، « کند گشايی می گره

ها را به يک شخصيت )يا يک مکان يا يک  کنيم آن ما سعی می»هستند که  نه صريح 
وضوعی واحد را بندی م مرتب کنيم که يک گروه یا ها را به گونه شی( پيوند دهيم يا آن

ثباتی، پراکندگی، حرکاتی بسان حرکات گردوغبار و  ها اجازۀ بی تشکيل دهند. ما به آن
  Barthes, 1974: 19).)« دهيم نوسان معنا را می

بر اين تصور ساختارگرايانه استوار است که داللت از خالل تعارض »رمزگان نمادين 
آيد. اين امر در کارکرد  یتکا دارد، پديد ممتن ا یها که بر اختالف ميان مؤلفه یا دوگانه

شود و بارت در تحليل  یمحسوب م یبالغ یزبان چون اعتماد بر طباق که عنصر یبالغ
  .(68: 1998)الغذامي، « گردد یدار ميد، پديجو یم یارياز آن  ینظام رمز

از »گردد که  می یبررس یمربوط به حوادث متن بوده و در آن حوادث یرمزگان کنش
رمزگان  .(13: 2011)بارت، « يابد یای ديگر خاتمه م ای معين آغاز شده و در نقطه قطهن

-150: 1398)سجودی، « شناسی و ايدئولوژی است قلمرو اسطوره»که  یيا ارجاع یفرهنگ

شکل دادن به معنا، خواننده را به  یشود که متن برا یبه کار گرفته م یهنگام» (151
   .(138: 1398)مکاريک، « خواند یفرام یهانِ واقعاستفاده از دانشِ خود از ج

 «چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های شعر  سی رمزگان شنا . نشانه4
لحظات »شناسی دو شعر  با استناد به رمزگان بارت بر آن شديم تا در اين پژوهش به نشانه

ردازيم. انتخاب اين دو از حافظ موسوی بپ« چيزی بگو، از عشق...»و وديع سعادة از « ميتة
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 یفضاهايی گسترده و مواد در برگرفتنتاريخی دو شاعر و تنها با  و تأثرشعر بدون تأثير 
 یهمگن از رنج و اندوه بشريت به دنبال جنگ و ويرانی، متناسب با  منطق مکتب آمريکاي

 استچنين همسو با نظريۀ بارت دربارۀ بدنۀ پژوهش است که معتقد  ادبيات تطبيقی و هم
قدر گسترده باشد که عناصر آن بتوانند جوابگوی يک نظام کامل  بايد آن بدنۀ پژوهش»

دارای تفاوت و شباهت باشد و بدنه بايد تا جای ممکن همگن باشد و قبل از هر چيز، بايد 
    .(91: 1399)بارت، « محتوا و مواد همگن داشته باشد

 . رمزگان معمايی1-4

به پاسخ های مختلف  که وظيفه دارند به روش ی هستندايهمۀ واحده»رمزگان معمايی 
توانند پرسشی را طرح کنند و يا پاسخ  ای که می تصادفی یتنوع رخدادهاو يک پرسش، 

کنيم. حتی  آن را به تأخير بيندازند بپردازند. ما آن را به عنوان رمز معمايی تعيين می
  .(Barthes, 1974: 17)« وندش توانند يک معما را طرح کرده و منجر به حل آن  می

. 1»حل را معرفی کرده است:  و جستجو برای حل آن ده راه سؤالبارت در طرح  
. پيشنهاد: يک شاخص 2سازی يا تأکيد بر مضمونی که موضوع معما خواهد بود؛  مضمون

زبانی، که با نشان دادن هزاران روش مختلف برای وجود يک معما، جنس معما را تعيين 
. فريب: 5گويی به معما )يا درخواست پاسخ(؛  . نويد پاسخ4بندی معما؛  . فرمول3 کند؛ می

تظاهری که بايد در صورت امکان توسط مقصد مشخص شود )توسط يک شخصيت برای 
. ترديد: يا درک 6شخصيت ديگر، برای خودش يا از طريق گفتمان برای خواننده(؛ 

. پاسخ معلق )پس از 8حل نشدن معما؛  . انسداد: تصديق7مضاعف، آميختگی با حقيقت؛ 
ها  است که مجموع آن یهاي . پاسخ جزئی: که شامل بيان تنها بخشی از ويژگی9شروع(؛ 

  .(210-209)همان: « ی. افشا: رمزگشاي10شود؛  منجر به شناسايی کامل حقيقت می
طرح  با ايجاد ابهام و چراکهنمود رمزگان معمايی در عنوان اين دو شعر بارز است؛ 

کنکاش در جهت حل   ه و بامختلف سوق داد یها پرسش در ذهن مخاطب او را به مدلول
لحظات »که مرزهای مدلول عنوان  آفريند. با آن یتازه م یخلق معان یبرا یفضاي ها پرسش

که روايت حوادث ناگوار جنگ و  ،بينی است اما جزئيات آن تا حدودی قابل پيش« ميتة
گردد. عنوان شعر  نمايان می انش شعر و اشراف به موضوعتنها با خومهاجرت است 

تر است؛ زيرا ترغيب به عشق، تنها مدلولی است  معماگونه« چيزی بگو، از عشق...»موسوی 
که محتوای شعر بيان مشکالت جنگ و آوارگی  که در عنوان قابليت دريافت دارد در حالی

ها است. از سويی ديگر  تاريکی و مهاجرت و در نهايت ترسيم روشنی به واسطۀ عشق بر
را به  یگوناگون یها دهد تا گزينه وجود سه نقطه در اين عنوان اين امکان را به خواننده می
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. اگر بخواهيم اين دو عنوان و ابهامات برآمده از آن دو بگذارد ها انتخاب خود به جای نقطه
 داده خواهد شد:  را در الگوی پرسش و پاسخ بارت قرار دهيم چنين نتايجی به دست

حسرت،  گر مضامينی چون: مرگ، اندوه، تداعی« لحظات ميتة». در اين مرحله عنوان 1
دربرگيرندۀ مفاهيمی چون: نياز به « چيزی بگو، از عشق...»اتفاق ناگوار و ترسْ و عنوان 

 صحبت، عشق، محبت، زندگی، شادی و اميد در ذهن خواننده است.  
شدۀ مرحلۀ اول نوع پيچيدگی و  انسان از ميان مفاهيم تداعی . در مرحلۀ پيشنهاد، ذهن2

ديروز، امروز، فردا، آينده،  -چون زمان « لحظات ميتة»ابهام را در متعلق ترکيب وصفی 
 یبرا -يا متمم  -، زمانهیزندگ -يا مطلق اسم -مرگ، جنگ، ستيز -يا حادثه -روز، شب

، زمانه، یزندگ یا -بسان تو « زی بگوچي»و در فاعلِ فعلِ  -من، تو، ما، شما، ايشان
چون « از عشق...»کنندۀ جملۀ ناتمامِ  و در عبارتِ تکميل -انسان، آفريده، بشر، مرد، زن

و از مرگ، و از  - یِو سلب -و از زندگی، و از اميد، و از شوق - یِايجاب یها معطوف
ها به  دهم، آن یه ممن را اميدوار کن، من ادام - یِايجاب یها و فعل -حسرت، و از درد

با  -اند ايم، خسته شده ام، تنها شده مأيوس شده - یسلب یِها و فعل -اشتياق آمدند
 کند.  مختلف کنکاش می یها فاعل

. در اين مرحله ذهن انسان به مرتب کردن اطالعات و مفاهيم پيشنهادی برآمده از دو 3
 کند: بندی می گونه طبقه مرحلۀ قبل پرداخته و ابهامات را در ذهن اين

 متعلق ترکيب وصفی:؟ ميتة: صفت       لحظات: موصوف   

 
 فعل: ؟ معطوف:؟ عشق: متمم از: حرف اضافه  فاعل:؟     بگو: فعل   به      چيزی: مفعول

 . در اين مرحله متنِ شعرهای اين دو عنوان، نويدبخش حل ابهامات است.4
و  یهای گوناگون سلب رآمده از آن، بر مدلولب یهای اين دو شعر، متناسب با فضا . عنوان5

همسوتر با  یها توان با خوانش اشعار اين دو عنوان، مدلول یداللت دارند که م یگاه ايجاب
 اشعار را مشخص کرد. ی محتوا

های  . در اين مرحله که هنوز خوانش شعر آغاز نشده است، مخاطب ميان انتخاب گزينه6
 پيشنهادی خود مردد است. 

 دهد. یرديد برآمده در مرحلۀ قبل، گاه مخاطب را به تصديق حل نشدن معما سوق م. ت7
 گيرد.  ی. با خوانش ابتدايی متن شعر پيشنهادهای مخاطب در حالت تعويق قرار م8
  . با خوانش اين بخش از دو شعر:9
 .)پرتوی نور کجاست؟( (241: 2016)سعادة، أيَنَ الشّعاع؟  سعادة: »

 .(549: 1396)موسوی،  ايم ای سياهی را پشت سر گذاشتهما روزهموسوی: 
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رى على کاءً/ کثيراً جَروني أنَّ موتاً کثيراً وَبُخبَيات..../ أَخرَوسطَ بُکاءِ نساءٍ وَزَغاريدَ أُسعادة: 
ها به من خبر  های دگر .... / آن )در ميان گريۀ زنان و هلهله (235: 2016)سعادة،  الطُّرُقاتِ

 .است( داده رخ ها ابانيخفراوان/ در  يۀو گردادند که مرگ 
بود  مانيها ابانيخ ها و وقفۀ کوچه / سرود بی کشان، روزهايی که آوای نعشموسوی: 
 .(549: 1396)موسوی، 
به دست داده خواهد شد که اين تنها « تاريکی و شيون»های مختصری دربارۀ  داده

نزد  یمتفاوت یدريافت معناهاها منجر به  است که مجموع آن یهاي بخشی از ويژگی
 گردد. یخواننده م

پيرامون  که آنبرآمده از  ی. هر خواننده بعد از خوانش تمام متن شعر، متناسب با فضا10
 یها جنگ و مهاجرت و نياز انسان به اميد برای ادامۀ حيات است، مدلول ناگوارحوادث 

حضور خواننده در متن و  یبرا یمناسب یگزيند. اين امر فضا یمورد نظر خويش را برم
 تازه است. یخلق معان

   يیرمزگان معنا. 2-4

ها، اشيا و يا مکان  های شخصيت هايی مرتبط با ويژگی دربردارندۀ دال یرمزگان معناي 
متن که »ای جديد بيافرينند. هر  توانند معانی است که در متن پراکنده هستند و همواره می

کند، متن باز است که زمينۀ آن دال  حدود مدلول اثر میدر راستای به تعويق انداختن نام
است. دال نبايد به عنوان قسمت اول معنا تصور شود بلکه بالعکس بايد به عنوان انتهای 

 ,Barthes)« ها است آن فرض شود؛ به اين ترتيب، نامحدود بودن دال به مفهوم بازی دال

بر مدلول استوار است، متن از  برخالف اثر که»پس بارت معتقد است که  .(59 :1989
  .(23: 1396)الگونه جونقانی، « شود ها برساخته می دال  طريق بازی

ها )وحدت دال و مدلول(های نظامِ داللی صريح  در واقع از نشانه»های ضمنی دال
مانند که  هايی پراکنده و ناپيوسته باقی می های ضمنی هميشه نشانه  اند. دال تشکيل شده

گيرند. اما در مورد مدلول يک داللت  ها سروشکل می دد زبان صريح حامل آنصرفاً به م
توانيد بگوييد  رود. می شده به شمار می ضمنی، بايد گفت که چيز کلی، جهانی و پخش

ها ارتباط نزديکی با فرهنگ، دانش و تاريخ  ای از يک ايدئولوژی است. اين مدلول پاره
 .(86-85: 1399)بارت، « دارند

های معنايی مشترک در اين دو شعر، بنا به ديدگاه و  ن بخش ما به تحليل رمزگاندر اي
توانند بنا به ادراک خود از اين دو  یديگر نيز م یپردازيم؛ اگرچه خوانندگان ادراک خود می
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مناسب جهت خلق متن باز  یرا پديد آورند. اين امر مجال یمختلف یضمن یها شعر، داللت
 :و شعر استو تکثر معنا در اين د

ما روزهای موسوی: / )پرتوی نور کجاست؟( (241: 2016)سعادة،  أيَنَ الشّعاع؟ :سعادةالف(
 (549: 1396)موسوی، ايم  سياهی را پشت سر گذاشته

 یهاي دال« روزهای سياه»و  «أيَنَ الشّعاع»«: جستجو به منظور يافتن پرتوی خورشيد»
لت ضمنی اين دو دال، يادآوری روزهای ها تاريکی اما دال هستند که داللت صريح آن

 است.  یسياس یها مهاجرت و نابسامانی ،سخت و ناگوار گذشتۀ دو شاعر در پی جنگ
وسطَ بُکاءِ نساءٍ وَزَغاريدَ أخريات..../ أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ کثيراً  :سعادة ب(

ها به  / آنهای دگر .... نان و هلهله)در ميان گريۀ ز (235: 2016)سعادة،  جرى على الطُّرُقاتِ
 است( رخ داده ها ابانيخ/ در  گريۀ فراوان من خبر دادند که مرگ و

هامان بود  ها و خيابان وقفۀ کوچه کشان،/ سرود بی روزهايی که آوای نعشموسوی: 
 .(549: 1396)موسوی، 

هر شادی و زنانه در  ینوعی آواز زيبا»( زنان در شعر سعادة یها هلهله) «زغاريد»
مناسبت مفرحی و نوعی بيان طبيعی احساسات زنان نسبت به يک موضوع خاص 

گاه بانگ اين هلهله در هنگام تشييع جنازۀ جوانان  .(145: 2003)حجاب، « اجتماعی است
فرسا دارد. گويی که زنان  جان یخيزد که خبر از اندوه جنگ نيز برمی یناکام يا شهدا

در شعر نيز  «کشان آوای نعش» .اند برپا کرده ی اندوهناکها برای متوفی جشنی با هلهله
هللا( ا ارت )ال اله اال هللا و محمدرسولعب  موسوی دالی است که مدلول صريح آن مرگ و

جامعۀ ايرانی، بعد از مرگ جهت انتقال به آرامستان،  یبافت فرهنگ بر اساس چراکهاست؛ 
کنند، فرياد )ال اله  فرادی که تابوت را حمل میو ا شده گذاشته یهاي در تابوت یجنازۀ متوف
مرگ ترسيم  عالوه بردهند. اما در اين بخش از شعر  یهللا( را سر ما محمدرسولاال هللا و 

 شاعر است. ديگر مقصود به دنبال حوادث جنگ زا و نابسامان جامعه اندوه یفضا
مال. في قَريةٍ/ حتَّى تفتَّحَ حينَ بَدأتِ الحَربُ لَم أسکنُ هنا. کنتُ في الشِّ سعادة: ج(

األسفلتُ عن زُهورٍ بشريةٍ/ يَستطيعُ کُلُّ العابرينَ أنْ يَرَوْها، لکنَّ المَفجوعينَ وَحدَهُم 
)آن هنگام که جنگ شروع شد اينجا ساکن  (235: 2016)سعادة،  يشمّونَ/ فيها رائحةَ الزُّهور

های بشری برآمد / همۀ کسانی  ا شکوفهکه آسفالت ب /تا آن نبودم. شمال بودم. در روستايی
اند   توانند آن را ببينند، اما تنها کسانی که دچار مصيبت شده شوند می که از آنجا رد می

 ها را استشمام کنند.( توانند بوی گل می
/ بر گورهای  هامان را های باغچه / اما زيباترين گل ايم ما خود قهرمان نبوده موسوی:

  .(550: 1396)موسوی، ايم  نهادهها  نشانِ قهرمان بی
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که در ادامه  هايی همسو است هايی مشابه با مدلول اين دو بخش از شعر دربردارندۀ دال
اند اما  هر دو شاعر نخست اذعان دارند که در جنگ شرکت نکردهتبيين خواهند شد. 

تحسين و توصيف قهرمانان جنگ را که در پی دفاع از کشور به فيض شهادت نائل 
 دانند.    اند، رسالت ادبی خود می دهآم

حينَ بَدأتِ الحَربُ لَم » *دالِ ساکن نبودن سعادة در منطقۀ جنگی در زمان جنگ:
داللت بر عدم  «:ايم ما خود قهرمان نبوده»و اذعان موسوی به قهرمان نبودن:  «أسکنُ هنا

ر در مجموعۀ اشعار جا که هر دو شاع دارد، اما از آن تن به تنشرکت هر دو شاعر در جنگ 
ها را داللت بر  توان اين دال یخود، اشعار فراوانی در دفاع از وطن و آزادی بشريت دارند؛ م

دو شاعر از جنگ رودررو دانست و آنان را از اين جهت قهرمانانی در حال  زنج و اندوه
 مبارزه به منظور تحقق حقوق انسانی برشمرد.

لکنَّ »ديدگان جنگ در شعر سعادة:  * دالِ استشمام بوی گل توسط مصيبت
در   و قرار دادن گل بر قبر قهرمانان جنگ «المَفجوعينَ وَحدَهُمِ يشمّونَ/ فيها رائحةَ الزُّهو

ها  نشانِ قهرمان / بر گورهای بی  هامان را های باغچه اما زيباترين گل: »یشعر موسو
، داللت بر ادامۀ راه شهيدان و انگيز گل در فضا به طبع آن انتشار رايحۀ دلو « ايم نهاده

 ديگر دارد. یزنده ماندن نام و رويکرد آنان در ميان بازماندگان و پديد آمدن قهرمانان
کان يَجبُ أنْ أفعلَ شيئاً/ مُفيداً. أيَنَ الشّعاع؟ قَبلَ قليلٍ کانَ يتقدَّمُ نَحوي  سعادة:د( 
فولتِهِ األولى في بيتي./ أنظرُ مِن لمسُ/ جَسدي. نظرتُ بشوقٍ إلى حَبْوه، إلى طوَيکادُ يَ

/  دادم مفيد انجام می ی)بايد کار .(241: 2016)سعادة، النّافدةِ. في السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها سَتُمْطِرُ 
آمد و نزديک بود بدنم را  پرتو نور کجاست؟ اندکی قبل او داشت به سمت من پيش می

ام نگريستم.  اش در خانه به دوران کودکی وپا رفتنش،  / با اشتياق به چهار دست لمس کند.
 کنم. ابرهايی در آسمان است. گمان کنم باران خواهد باريد.( / از پنجره نگاه می

 چراکه/  ايم؛ / و از عشق مراقبت کرده ايم مانده نجايا/  هيچ ادعايی، ما بیموسوی: 
 .(550: 1396)موسوی، شد که هست  تر از اين می سياه مانيروزها/  عشق بی

زای جنگ و  در اين دو قطعۀ پايانی از دو شعر، شاعران بعد از ترسيم فضای اندوه
في السَّماءِ »دانند که سعادة با دال باران:  های اميد می مهاجرت تنها دليل زندگی را بارقه

مراقبت  عشقو از »نماياند و موسوی دال عشق:  آن را به خواننده می «غيومٌ. أظنُّها سَتُمْطِرُ

ها دربرگيرندۀ مدلول  گزيند. بهر سوی هر دوی اين دال را به اين منظور برمی «ايم کرده
که سعادة در اين بخش از شعر اميدوار به بش اميد در قلب دو شاعر است؛ چراتا یضمن

ايام موافق است. موسوی نيز با تأکيد بر دال عشق و  دبخشينواست که  یريزش باران
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بر اندوه  یهمان تابش اميد به کالبد جامعه است، نبود عشق را سبب که آن یمدلول ضمن
 داند.  یمضاعف م

 . رمزگان نمادين 3-4

( در متن است و 125: 1998)سلدن، « ها تضادها و تناقض اين رمز مربوط به »بايد دانست که 
ای  ها پديده تکثر نوشته» .(Barthes, 1974: 19)« تکثر و انعکاس است»ويژگی خاص آن 

دهد و به  مدرن است که نويسنده را به انتخاب وادار ساخته و شکل را نوعی اصل قرار می
افزايد؛ زيرا شکل به  کند، گسترۀ جديدی می تمام ابعادی که آفرينش ادبی را خلق می

خود نوعی سازوکار اضافی بر عملکرد فکری است. اين يک سيستم حقيقی مستقل   خودی
برانگيز  های متراکمی را که در تاريخ و موضوعات ترديد ، نشانهاست که بر محتوای کلمات

، بر روی گانخواننده از طريق اين رمز .(Barthes, 1970: 84)« افزايد وجود دارد، می
  .ماند ها تمرکز کرده و ماهيت متن بر او پوشيده نمی تقابل

( موارد مربوط به 1ای دارد:  گانه بندی سه بارت تقسيم»بندی اين رمزگان  در مورد دسته
( موارد مربوط به زندگی اقتصادی )مثالً نقش طال در داستان( 2نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی 

شناسی )مثالً اشارات مربوط به جسم آدمی در داستان(. اما اين سه  ( موارد مربوط به روان3
)احمدی، « آيند بر هم سلطه ندارند. هر چند موارد مربوط به دستۀ سوم آشکارتر به چشم می

با بررسی اين دو شعر، تنها چند رمزگان دربارۀ موارد مربوط به نظريۀ بيان و  .(241: 1389
نظريۀ ادبی و موارد مربوط به احساسات  به دست داده شد  و موارد مربوط به مسائل 

 نداشت:ی در اين دو شعر نمود یاقتصاد

 موارد مربوط به نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی -1-3-4
ای چون تشبيه،  توان شگردهای ادبی ارد مربوط به نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی میدر مو

ها در قالب  بندیِ مدلول بارت سازمان»استعاره، کنايه و مجاز را لحاظ کرد؛ چرا که 
تز و تقارن مقلوب را در چارچوب رمزگان  مجازهای بيانی و الگوهای فضايی، نظير آنتی

رمزگان نمادين مربوط به نظريۀ ادبی در اين دو  .(138: 1398)مکاريک، « فهمد نمادين می
جهت گسترش  یتناقض عامل یشعر تنها مشتمل بر  شگرد استعاره است که با خلق نوع

در ادامه اين موارد را در شعر سعادة و موسوی  ذکر کرده و گردد.  یمتن محسوب م یمعان
 ها را بررسی خواهيم کرد: آن

بِالجُثَثِ وَال أعرفُ کَيفَ ال أزالُ/ هنا، بَينَ الجُدرانِ، جَسَداً سَويّاً  سَنواتٌ مَليئةٌ سعادة:*
، بين ديوارها، نجايادانم چگونه هنوز /  هايی پر از اجساد و نمی )سال (232: 2016)سعادة، 

 .جسمی سالم هستم(
از نوع عينی به عينی است و سال مبدأ، و  یای ساختار  های پر از جسد استعاره سال

تواند دربرگيرندۀ اجساد مردگان باشد مقصد فرض شده است. حيات شاعر و  که می یايشا
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سازی  ، در تناقض با استعارۀ مذکور بوده و به خوبی از مقصود شاعر برجستهیو یتندرست
 کرده است.   

)بايد کار مفيدی  (240 :همان) مُفيداً. أيَنَ الشّعاع؟کان يَجبُ أنْ أفعلَ شيئاً/  سعادة:*
 نور کجاست؟( ی/ پرتو نمک

، از بارزترين شده انيب ینور که در تقابل با تاريک یپرتو یِبه ذهن یعين یِاستعارۀ ساختار
که استعاره از  اميد است و شاعر در  ینور رمزگان نمادين اين بخش از شعر سعادة است. 

 زمانۀ خود را بزدايد.   یها یکشف آن است تا تاريک یپ
ايم /ما زير  / پاس داشته های ممنوعِ شبانه / در جشن مان را ندگیما سهم ز  موسوی:*

  .(550-549: 1396)موسوی، ايم  / حرمت نهاده هايمان / به تاک  ضربۀ شالق
 یاز شش آفرينش ازل یيک-از خون گاو يکتا آفريده »است که  یتاک از گياهان اساطير

گونه  55گاو  ۀشد کشتهد، در محل که اين گاو کشته ش یپديد آمده است. زمان -اهورامزدا
: 1389، یفراهان ی)واشقان« روييد و از خون او انگور پديد آمد یگونۀ گياه داروي 12دانه و 

بخش، اغلب به قوۀ حيات و الوهيت  یمست یاز طريق پيوندش با م»جا که تاک  از آن .(243
 یاز نوع عين یساختار یا هلذا در اين شعر در قالب استعار ؛(589: 1386)وارنر، « مربوط است

طور که سطور قبل نيز مؤيد  کند؛ همان یداللت م یبر عشق شاعر به زندگ یبه ذهن
از جانب شاعر است. تقابل موجود در اين بخش از شعر ميان فشار  یسهم زندگ پاسداشت

با نماد تاک  یزندگ پاسداشتو خفقان برآمده از حوادث جنگ با نماد شالق، و احترام و 
 . است

 . موارد مربوط به احساسات2-3-4

های روح و روان انسان در برابر شرايط گوناگون و نحوۀ برخورد  اين مورد به حالت
ی گوناگون و چند معناي یها متناقض انسان با اين حوادث مرتبط است که منجر به تأويل

ميهنانش  هم که سعادة بعد از ترسيم اتفاقات ناگوار بعد از جنگ و آوارگیِ گردد؛ چنان یم
أشعلتُ سيکارةً وَلَهوتُ : کند وضعيت زمانه را برخالف انتظار خواننده بسيار آرام توصيف می

: 2016)سعادة،  بِدُخانِها، کلُّ شَيءٍ هادىءٌ، حتّى الهرّةُ/ الصَغيرةُ في زاويةِ الشّارعِ ال تَنظُرُ إليَّ

آرام است، حتی گربۀ )سيگاری برافروختم و به دودش سرگرم شدم، همه چيز  (231
 نگرد.( / در گوشۀ خيابان به من نمی کوچک

تواند به  یحاکم بر شعر بوده و م یبديهی است که اين آرامش در تناقض با فضا
گوناگون، علت اين آرامش را به عوامل  یخواننده اين فرصت را دهد که با تفسيرها

جامعه داند و يا با رد کردن به شرايط حاکم بر  تفاوت یبنسبت داده و شاعر را  یمختلف
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ن يآن چند یظاهر اين تصوير، اين آرامش را نمادين و بيانگر اوج اندوه شاعر دانسته و برا
اين  یتواند گواه مدعا ین ميان، دود سيگار جهت فراموشی آنی، ميعلت را برشمرد. در ا

 خواننده باشد. 
ه و شخص قهرمان چنين که قهرمان نبود در شعر موسوی نيز تقابل نمادين ميان آن

 مانيها باغچههای  / اما زيباترين گل ايم ما خود قهرمان نبودهشود:  بر خواننده نمايانده می
شاعر در اين بخش از  .(550: 1396)موسوی،  ايم ها نهاده نشانِ قهرمان ای بی/ بر گوره را

تلف را بر مخ یراه تأويل و تفسيرها« ايم ما خود قهرمان نبوده»شعر با جملۀ خبری 
 یکند. اين معان یمخاطب گشوده تا تعابير گوناگون خود را از اين عبارت در ذهن تداع

عوامل اين قصور باشد و  یتواند سرزنش شاعر به سبب عدم مبارزه در راه وطن و بررس یم
که مخاطب اين عبارت را دال بر اندوه و تحسر شاعر از عدم شرکت در جنگ  يا اين

چند را به اين منظور از ذهن  یپرداخته و داليل یبا و یمنظور به همدرددانسته و به اين 
تواند به ادامۀ شعر نيز استناد کند؛ چرا که شاعر  یاين توجيه م یگذراند. مخاطب برا 

بر قبور قهرمانان گمنام نهاده است، اگرچه  کرد اديو  پاسداشتها را به  زيباترين گل
 دهندگان راه شهدا نيز دانست. دامهاز ا یها را نماد توان اين گل یم
 ی. رمزگان کُنش 4-4

 :Barthes, 1989) «شود متن فقط در فعاليت، در يک آفرينش تجربه می»از ديدگاه بارت 

در  جادشدهياهای  از اين روی، رمزگان کنشی در خدمت متن بوده و به بررسی کنش .(58
درپیِ مختلف واقع گردند.  ادهای پیتوانند در رويد اقدامات کنشی می»پردازد. اين  آن می

کند و عناوينی  های ديگر جمع می ای را در کنار داده ويژه یها هر کس متنی را بخواند داده
دهد. در تمام اين موارد توالی  را برای اقداماتی چون )قدم زدن، قتل، قرار مالقات( قرار می

گونه که عنوان  شت. پس همانتوان نامی بر آن نيز گذا زمان نيز وجود دارد؛ چرا که می
يابد؛ لذا  شود و گسترش می گذاری انجام می گردد، فرآيند نام شود يا تأييد می جستجو می

از (که عقالنی باشد، تجربی است و تنها منطق آن اصطالح  اساس اين امر، بيش از آن

ر سراسر اين دو شع .(Barthes, 1974: 19)« است )قبالً خوانده شده(يا  )شده انجامقبل 

« کنند روند و با هم تداخل می یدر هم م»گوناگون است که  یکنش و دربرگيرندۀ حوادث
سير حوادث  بر اساسهای کنشی اين دو شعر را  اگر بخواهيم رمزگان .(217: 1393)اسکولز، 

 بندی کنيم چنين جدولی پديد خواهد آمد: صورت مختصر، دسته آن به
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 یحافظ موسو وديع سعادة

پناه از وطن در حال  مهاجرت آوارگان بی
هَل ألنّها سفينةٌ فيها اشتياق به موطن اصلی: 

  ( 231: 2016)سعادة، مُهاجرونَ؟ 

اوضاع نابسامان کشور: ما روزهای سياهی را 
 (549: 1396ايم )موسوی،  پشت سر گذاشته

تَتَحرَّكُ يَديَ زرَّ الراديو. الخارجُ ال آغاز جنگ: 
 (233. )همان: هُ: الحربيَزالُ نفسَ

/  کشان دفن مردگان: روزهايی که آوای نعش
بود  مانيها ابانيخها و  وقفۀ کوچه سرود بی

 )همان( 

إنّي/ مُحاطٌ بِقتلٍ : اوضاع  نابسامان کشور 
 )همان( فَظيعٍ

ايم  ها را شنيده افکن آغاز جنگ: ما غرش بمب
 )همان(

بعد از  تالش برای امرار معاشاميد به زندگی و 
جنگ حتی با وجود نقص عضو در پی جنگ: 
يَشمّونَ اآلنَ في الخارجِ بأعضاءٍ ناقصةٍ، باحثينَ 
ليسَ عن أعضائِهم المَفقودةِ ألنَّهُم/ على 

 (234. )همان: األرجحِ نَسَوها، بَل عن لقمةِ خُبزٍ

جهت  ها پناهگاهرفتن به اميد به زندگی و 
های  لهپ مصون ماندن از خطرات جنگ: از راه

 (ايم )همان ها دويده / به سوی پناهگاه تاريک

حينَ بدأتِ الحربُ لم شرکت نکردن در جنگ: 
 )همان( أسکنُ هنا

داشت لحظات آن: ما  اميد به زندگی و پاس
های ممنوعِ  / در جشن مان را سهم زندگی

 ايم )همان( / پاس داشته شبانه

ها و مجروحان جنگی:  افزايش تعداد کشته
 المذيعةِ ينقلُ أسماءَ قتلى وجرحىصَوتُ 
 (235)همان: 

حرمت نهادن به خون قهرمانان وطن حتی در 
/ به   برابر شکنجه: ما زير ضربۀ شالق

 (550. )همان: ايم حرمت نهادههايمان/  تاک

ربطوهم بِسيّاراتٍ کشتن فظيعانۀ مردم: 
 (235)همان:  وَجَرُّوهم في الشَّوارعِ

داشت ياد  پاسشرکت نکردن در جنگ اما 
های  قهرمانان وطن: اما زيباترين گل

نشان  / بر گورهای بی هامان را باغچه
 ايم )همان( ها نهاده قهرمان

داشت خون قهرمانان وطن بعد از شکنجه  پاس
أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ و ادامۀ راه آنان: 

کثيراً جرى على الطُّرُقاتِ، حتَّى تفتَّحَ األسفلتُ 
 )همان( زُهورٍ بشريةٍعن 

ايم  پناه از وطن: اما ديده مهاجرت آوارگان بی
پناه ماندۀ  / آوارگان بی صدا را که بی یهاي لنج

های وطن  / از اسکله هيچ ضمانتی( )بی / ما را
 اند )همان( دور کرده

ايجاد تغييرات شايسته در به اميد به آينده و 
)همان:  طِرُفي السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها سَتُمْوطن: 

241) 

هيچ  ماندن در وطن و اميد به آينده: ما بی
/ و از عشق مراقبت  ايم جا مانده / اين ادعايی،

 ايم )همان( کرده



 (روالن بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/18

اغماض در برخی از  های کنشی اين دو شعر با  طور که نمايان است، همۀ رمزگان همان
و شاعر معاصر غير هستند و اين شباهت در نوع نگاه و بينش از دهم مشترک مصاديق با 

 توجه و اهتمام است. درخورزبان  هم
که  یانتخاب نام اين رمزگان در شعر دو شاعر با خوانش اين دو شعر و دريافت اطالعات

 یزمينۀ پيرفت منطق»جا که اين رمزگان  دهد، قابل ثبت است. از آن یبه خواننده م
با  لذا(؛ 192: 1395يرلوجه، پ ی)صاف« کنند یها را در پس متن فراهم م رويدادها و کنش

. کردمشاهده  توان می معين یمعين از رويدادها را با سرانجام یا متن، زنجيره یواکاو
بشريت امروز به کار گرفته  یدردها یبازنماي یموجود در اين دو شعر که برا یها پيرفت

را در ذهن هر کنش، احتمال وقوع کنش ديگر  یاند، به يکديگر وابسته بوده و بازنماي شده
ناگوار آن در ذهن  یکه مخاطب از جنگ و پيامدها یکند. با توجه به تصوير یم یتداع

است، پس  یبين قابل پيش یدارد، ايجاد ويرانی، مهاجرت و افزايش تعداد کشتگان امر
 موجود است. یميان کنش و برآيند کنش در شعر دو شاعر تناسب و همسوي

آيد که  یحيات پديد م ۀادام یچون تالش برا یگردي یها در ادامۀ روند روايت، کنش
تواند  یآفريند و هر خواننده با توجه به ادراک خود م یم یجديد یانتظارات و معان

اين تالش در ذهن خلق کند؛ چرا که اين کنش تصوير  یرا برا یگوناگون یها مدلول
آرام  یوقعيتآشوب را به م یگرفته شده از جنگ را دستخوش تحول کرده و آن فضا شکل

اشعار  یبه ابهامات و انتظارات خواننده در بخش پايان یسازد. دو شاعر به خوب یمبدل م
اند: سعادة  را به مخاطب القا کرده یستيبهز یخود پاسخ داده و ماندن در وطن و تالش برا

جا  / اين ايی،هيچ ادع )ما بی یو موسو (241: 2016)سعادة،  في السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها سَتُمْطِرُ()
 (. 235: 1396، ی)موسوايم(  و از عشق مراقبت کرده /  ايم مانده

معين  یپيشين در اين دو شعر به سرانجام یها ، تمام کنشیپس با اين تصوير نهاي
 یهاي ها، کنش تواند از اين کنش یرسد؛ اگرچه هر خواننده با ادراک مورد نظر خود، م یم

يا کنش تخريب  یقحط یغذا در پ یتوان کنش جستجو یکه م ديگر نيز خلق کند؛ چنان
ريزش باران، تابش نور يا  یتوان  به جا یچنين م شعر افزود. هم یها منازل را به کنش

طبيعت را  یداشت نمادها مراقبت از عشق نيز پاس یرويش جوانه يا گل، و به جا
 جايگزين کرد.

  . رمزگان فرهنگی5-4

ارجاعات به يک علم يا مجموعۀ دانش هستند. ما » يا ارجاعی همان یرمزگان فرهنگ
شناختی، ادبی،  ها صرفاً نوع دانش )جسمی، فيزيکی، پزشکی، روان هنگام توجه به آن

ها در ساخت يا بازسازی فرهنگ، نشان  تاريخی و جز آن( را بدون توجه به نقش آن
داتی به منظور رسد که اين رمزگان تمهي به نظر می .(Barthes, 1974: 20)« دهيم می
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جا که خود  ، از آنیهر متن»درافکندن معانی تازه و مجالی برای روابط بينامتنيت است؛ زيرا 
ديگر است، به ساحت ميان متون تعلق دارد، که نبايد آن را با منشأ متن اشتباه  یميان متن

از  یاند، ناش که در خلق آن مؤثر بوده یکشف منابع اثر يا عوامل یگرفت؛ جستجو برا
ترين رمز  اگر بخواهيم مهم .(62: 1373)بارت،  «اعتقاد به اسطورۀ انشعاب و اسناد است

توان تنها به  متون ديگر برشمريم می یها فرهنگی مشترک اين دو شعر را متأثر از نشانه
   اين مورد اشاره کرد: 

 یقهرمانان *احترام به خون شهيدان راه دفاع از وطن و اعتقاد به ادامۀ راه آنان توسط 
 ديگر: 

حتَّى تفتَّحَ األسفلتُ  أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ کثيراً جرى على الطُّرُقاتِ،سعادة: 
عن زُهورٍ بشريةٍ/ يَستطيعُ کُلُّ العابرينَ أنْ يَرَوْها، لکنَّ المَفجوعينَ وَحدَهُم يشمّونَ/ فيها 

خبر دادند که مرگ وگريۀ فراوان/ در  ها به من )آن (235: 2016)سعادة،  رائحةَ الزُّهور
های بشری برآمد / هر رهگذری  که آسفالت با شکوفه است/ تا آن رخ داده ها ابانيخ

ها را  توانند بوی گل اند می  تواند آن را ببيند، اما تنها کسانی که دچار مصيبت شده می
 استشمام کنند.(

ايم. ما خود قهرمان  نهاده/ حرمت  هايمان / به تاک  ما زير ضربۀ شالقموسوی: 
 ايم ها نهاده نشان قهرمان / بر گورهای بی هامان را های باغچه / اما زيباترين گل ايم نبوده

 .(550: 1396)موسوی، 
کند؛ اعتقاد به  یوارد م یاين بخش از شعر دو شاعر را در حيطۀ رمزگان فرهنگ آنچه
 یا است. اين اعتقاد ريشهها  وجود آنان در شکوفه و گل یشهدا و تجل یجاودانگ
)تموز يا ادونيس( در ادبيات عرب و  یداشته و يادآور اسطورۀ دوموز یتاريخ -یا اسطوره

هستند که  یخدايان مرتبط با بارور است. اين دو اسطوره از گياه یسياوش در ادبيات پارس
گياه  شدن، از خون تموز گل شقايق و از خون سياوش، از درخت زاده شده و پس از کشته

اين واقعه را در شعر عرب ترسيم کرده است؛  یخون سياوشان پديد آمده است. اشعار زياد
: 1996)أدونيس،  تموزُ يَستديرُ نحوَ خصمِه/ أحشاءهُ نابعه شقائقاًسرايد:  یکه أدونيس م چنان

روياند(  یکه ضميرش، شقايق م / حال آن کند یدشمن خويش م یتموز رو به سو) .(81
 نيز از رويش گياه خون سياوشان چنين است:  یدوسروايت فر

 ز گــرد یبه ابر اندر آمد درخت که خون سياوش بخورد یز خاک
 مشک آمد از مهر او یبو یهم ها چهر او نگاريـــــــده بر برگ

 (168/ 1 :1960، ی)فردوس                                                              
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شدن خون شهدا بر آسفالت  ی، جاریا مستقيم به اين پيشينۀ اسطوره یا شارهسعادة با ا
دهندگان راه  که نماد ادامه یهاي داند؛ شکوفه یم یانسان یها خيابان را سبب رويش شکوفه

ديگر ترسيم شده است و شاعر با  یا اين موضوع به گونه یشهدا هستند. در شعر موسو
سعادة بر  همچونآن بر قبر قهرمانان جنگ،  قرار دادنباغچه و  یها انتخاب زيباترين گل

ديگر و ادامۀ راه آنان توسط بازماندگان تأکيد ورزيده  یآنان در قهرمانان یها آرمان یتجل
   است.

  نتيجه. 5
که محور و مدارشان به دست دادنِ تصوير جنگ و حوادث  اين دو شعر از جهت آن. 1

دارند. از قابليت تبيين رمزگان بارت  بر اساسد که ان مرتبط با آن است، شعرهايی روايی
تری  طريق واکاوی اين رمزگان، از چگونگی تکثر معنا در متن و پراکندگی آن درک بايسته

 ميسر گرديد. 
. رمزگان معمايی تنها در عنوان دو شعر که بر ابهام متکی هستند و واقعيت و رؤيا را با 2

ای  گر حادثه که تداعی با آن« لحظات ميتة». عنوان است افتهي، امکان حضور اند ختهيآم هم
چيزی بگو، از »زاست اما نوع رخداد، کيفيت و متعلق آن بر خواننده پنهان است. عنوان  غم

تر از عنوان شعر سعادة است؛ زيرا عالوه بر ابهام در فاعل آن، مفهوم  معماگونه« عشق...
آن پديد آمده و آن جنگ است، به ظاهر  ای که شعر بر مرکزيت کلمات آن با محور اصلی
حضور  یمناسب را برا یچين در عنوان، مجال ديگر وجود نقطه یدر تعارض است. از سوي

گردد. هر  یمهم در خلق متن باز محسوب م یا کرده است و عامليخواننده در متن مه
مختلف داشته  یها تواند بنا به ادراک و موقعيت خود از اين دو عنوان، برداشت یم  خواننده

 باشد و بالطبع مفاهيمی گوناگون نيز خلق کند. 
 بيان تصويری موقعيت پديد آمده بر اساسواحدهای معنايی در اين دو شعر که   . رمزگان3
های  بالطبع مدلول هايی مشابه و است، پنج بسامد مشترک دارد؛ يعنی در هر شعر دال 

ين دو شعر را از جهت رمزگان مورد ضمنی همسويی موجود است که بايستگی انتخاب ا
های اين رمزگان از دو قسم متناقض با هم هستند؛  ها و مدلول دهد. دال تصديق قرار می

تر  زا بيش های تاريک و غم تاريکِ تاريک يا روشنِ روشن که البته فراوانی دال و مدلول
روايت  شبرديپظور مورد نياز دو شاعر را به من یاطالعات اساس یها به خوب است. اين دال

 یا یدرافکندن معان یرا برا یمهيا و مخاطب را به اليۀ زيرين متن هدايت کرده و فضاي
اند؛ چرا که هر خواننده با توجه به ادراک  جديد متناسب با دريافت هر مخاطب فراهم آورده

 را خلق کند.   یگوناگون یضمن یها تواند مدلول یخود م
شده است، در قالب  یاين دو شعر که منجر به تکثر و چند معناي. تقابل دوگانۀ نمادها در 4

ترسيم شده است.  یداشت زندگ رنج برآمده از جنگ و پاس ،یاستعاره ميان نور و تاريک
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به آسودگی نمادين سعادة در برابر اوضاع نابسامان  یبسامد موارد مربوط به مسائل احساس
ر جنگ و وجود قهرمانان و و شرکت نکردن موسوی د یو یکشور و آشوب درون

 داشت آنان محدود شده است.  پاس
زای  بر محوريت پيامدهای ناگوار و غمهمسو بوده و   دو شعرهای موجود در  . کنش5

حوادث  یها، درک بصر از کنش یا زنجيره ی. هر دو شاعر با بازنماياند پديد آمدهجنگ 
اگرچه هر خواننده با اند.  خشيدهو افکار خود عينيت ب یجنگ را تسهيل و به حاالت درون

ديگر نيز خلق کند که اين امر  يیها ها، کنش ن کنشيتواند از ا یادراک مورد نظر خود، م
بار  اندوه یدو شعر که شاعران غافلگيرانه، برخالف فضاها یبه خصوص در بخش انتهاي

 تر است.  آفرينند، قابل تأمل یاميدوارانه م يیگذشته فضاها
شعر تنها يک رمز فرهنگی مشترک از نوع ايدئولوژيک به دست داده شد و  . در اين دو6

داشت و احترام به خون شهيدان مدافع وطن و ادامۀ راه آنان توسط بازماندگان  آن پاس
و اين امر منجر به   ايجاد کرده یآدونيس و سياوش روابط بينامتن یها است که با اسطوره

 گسترۀ معنا شده است. 
بيش از ديگر رمزگان است؛ چرا که اين دو  یهای کنش راوانی، بسامد رمزگان. از جهت ف7

شک در اين موقعيت قابل تأمل  بی آنچهشعر، تصويری از حوادث ناگوار جنگ است و 
است که  یا دو شعر، به گونه یها رفت یگوناگون است. تعدد پ های رفت پیاست؛ انتظار 

 يیدو شعر فضا يیبخش انتها اگرچهکند؛  یر مرا به ذهن متباد یها، کنش بعد غالب کنش
است که انتظار مخاطب را دستخوش تحول  یها دارد و اين امر عامل متفاوت با ديگر کنش

اين دو شعر هويدا است و آن تکرار  پس زمينۀکند. نوعی نگاه موشکافانه و متعادل در  یم
ه عنوان زيربناهای اساسی ب یبعد از رمزگان کنش یهای معناي پربسامد و آگاهانۀ رمزگان

ت مورد نظر يبه عنوان عامل حرکت متن به سوی نها یهای کنش متن در جانبِ رمزگان
دو شاعر است که به بايستگی با تلفيق با ديگر رمزگان، فضای اين دو شعر را پديد آورده و 

 اند.  به درک بصری مخاطب در فهم اين موقعيت ياری رسانده
بسيار شبيه  و نحوۀ کاربست یشده در دو شعر از جهت دالل ر بستهرمزگان به کا ی. تمام8

که در  چنان -همگن و گاه عبارات مشابه برخوردار هستند  و  یبه يکديگر بوده و از فضا
 و خروجهای متفاوت  مجالی گسترده را به منظور ايجاد تأويل -بدنۀ پژوهش تحليل گرديد

 اند. محدود مهيا کرده اين دو شعر از دايرۀ متون بسته با معانی
های مشترک اين دو شعر، قرابت نگرش و ديدگاه  سعادة به عنوان  . بررسی رمزگان9

شاعری لبنانی و موسوی شاعر ايرانی را بيش از پيش نمايان کرد. اگرچه نبايد تاريخچۀ 
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بخش اين اشعار است، فراموش  ها و حوادث ناگواری را که الهام مشترک دو کشور و جنگ
کلمات اشعار خود نيز چنين قرابتی داشته باشند، که دو شاعر حتی در انتخاب  اما اينکرد 
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