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Abstract 
Semiotics as one of the methods of literary criticism analyzes the semantic 
structure of poetry. Pierce's pattern as one of the exact patterns for 
recognizing the relationship of linguistic signs in the context of the text of 
the poem, which leads to the discovery of hidden data at the lower and 
deeper levels of the text. Farooq Jowaida is one of the romantic poets whose 
concept of love in lexicon and lexical framework has a variety of semantic 
loads and implications and he has tried to use literary and indirect language 
through a network of poetic images and linguistic signs of his poetic 
purposes and themes. To express. Therefore, the present study tries to deal 
with the semiotics of words meaning the concept of love based on 
descriptive and analytical methods and relying on Pierce's theory, and to 
investigate how the parts of the sign, ie, appearance, interpretation and 
subject, are related in creating the signs related to love. Based on the 
findings of the study, Jowaida has created poetic signs related to the concept 
of love in the form of aesthetic, spatial and temporal codices and horizontal 
and vertical axis of the word. And has expressed his intentions in virtual and 
covert language. Therefore, the present study tries to deal with the semiotics 
of words meaning the concept of love based on descriptive and analytical 
methods and relying on Pierce's theory, and to investigate how the parts of 
the sign, ie, appearance, interpretation and subject, are related in creating the 
signs related to love. Based on the findings of the study, Jowaida has created 
poetic signs related to the concept of love in the form of aesthetic, spatial 
and temporal codices and horizontal and vertical axis of the word. And has 
expressed his intentions in virtual and covert language. 
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 های مربوط به مفهوم عشق در اشعارفاروقگانۀ نشانه رسی ارتباط اجزای سه بر

 جویده با تکیه بر نظریه پیرس 

علی اسودی
1

 

 زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.استادیار 

 یریپرویز خ

 زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. کارشناسی ارشددانشجوی 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  20/04/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

 گانۀ سه پردازد. الگوی های نقد ادبی به تحلیل ساختار داللتی شعر می شناسی به عنوان یکی از روش نشانه

های زبانی در بافت متن  یکی از الگوهای دقیق برای شناخت رابطۀ نشانه عنوان به برای نشانه یرسپ

شود. فاروق جویده جزء  های پنهان در سطوح زیرین و ژرف متن می شعر است که منجر به کشف داده

معنایی و  شاعران رمانتیکی است که مفهوم عشق در قاموس واژگانی و چارچوب اندیشگانی او دارای بار

ای  های ضمنی متعدد و متنوعی است و او کوشیده که با زبانی ادبی و غیرمستقیم و از طریق شبکه داللت

های شعری خود را بیان کند. لذا پژوهش حاضر  های زبانی اغراض و مضمون از تصاویر شعری و نشانه

شناسی الفاظ  ه نشانهکوشد تا بر اساس شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر نظریۀ پیرس ب می

یعنی نمود، تفسیر و موضوع را در های نشانه  کننده بر مفهوم عشق بپردازد و چگونگی ارتباط بخش داللت

های  های پژوهش جویده در قالب رمزگان بر اساس یافتههای مربوط به عشق را واکاوی کند.  خلق نشانه

های شعری مربوط به مفهوم عشق را  م نشانهشناسی، مکانی و زمانی و محور افقی و عمودی کال زیبایی

کننده بر مفهوم عشق  های ضمنی متعدد برای الفاظ داللت پدید آورده و با بارگذاری معانی و داللت

ظرفیت معنایی واژگان شعرش را باال برده است و با زبانی مجازی و پوشیده مقصود خود را بیان داشته 

 است.

 

 های زبانی، پیرس، فاروق جویده، عشق. دبی، نشانهشناسی ا نشانه: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه  .1

حوزۀ کاربرد آن محدود به یک یا چند رشتۀ تلفیقی است که شناسی یکی از علوم  نشانه

یندهای تأویلی، یافتن آها و فر توان بررسی نشانه را می این دانش. شود خاص محدود نمی

مند تمامی عواملی دانست که در تولید و  ظام، همچنین مطالعۀ ن و مدلول  مناسبت میان دال

شده   اساس این علم بر نشانه بنا ).13: 2012(یخلف، تفسیر نشانه یا داللت شرکت دارند 

چه قوانین و  اند و شدهاجزایی تشکیل  چهها از آموزد که نشانه میشناسی به ما  نشانه .است

اسی با مفهوم جدید آن توسط پیرس شن نشانه). 14: 1380(گیرو، ها حاکم است  نظامی بر آن

شناسی  هخود در علم نشان با ارائۀ نظریات یکهر که به جهان معرفی شد  دو سوسورو 

شناسی پژوهشگران ادبیات نیز به  با رشد مطالعات نشانه تحول عظیمی پدید آوردند.
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ختند و ه تحلیل آثار ادبی پرداشناسی ب شناسی روی آوردند و بر اساس مبانی نشانه نشانه

های درون متن  های زبانی را در اثر ادبی واکاوی نمودند و کنش گیری نشانه یند شکلآفر

ادبی تحلیل معنایی واژگان در متن شناسی نظام داللتی و شبکۀ  نشانه . دررا بیان کردند

کنند،  ها به تنهایی معنای خاصی را افاده نمی نیز خود نشانهشناسی ادبی  در نشانه. شود می

 . گیری نشانه مهم است یند شکلآو فر ه ارتباط میان اجزای نشانهبلک

که با ارائۀ الگوی شناسی است  گذران علم نشانه چارلز سندرس پیرس یکی از بنیان      

. او سه وجهی خود برای نشانه، شیوۀ نقدی دقیق و علمی در اختیار ناقدان ادبی قرار داد

داند و مفهوم نشانه را  د، تفسیر و موضوع میساختار نشانه را متشکل از سه بخش نمو

                     ارد. د که میان این سه بخش وجود ددان ارتباطی می

و مقصود سازد  متن را برای مخاطب نمایان می های ثانویه تحلیل این ارتباط الیه      

عالم شعر از زبان با توجه به اینکه شاعر در  شود ها بازنمایی می اصلی شاعر و مدلولِ دال

های زبانی به  بررسی نشانه کند، بیان مقصود خود استفاده می مجازی و غیرمستقیم برای

کند. از آنجا که شعر معاصر عربی  های عمیق متن کمک می های پنهان در الیه فهم داده

از شاعران تالش نمودند که از ای در محتوا و قالب شد بسیاری  دچار تحوالت گسترده

های شعر  های شعری دوری جسته و با استفاده از نشانه ستقیم و سطحی مضمونبیان م

 ند.اجتماعی و اعتقادی خود را با زبانی ادبی و پوشیده بیان کن های سیاسی، فرهنگی، پیام

های عمیق معنایی متن باید رابطۀ  لذا برای ادراک محور اصلی اندیشۀ شاعر و نفوذ به الیه

نیز یکی از  هفاروق جوید .واکاوی شود های زبانی وجود دارد، شانهمیان نعلی و معلولی که 

شاعران نوگرایی است که زبان شعری متمایزی دارد و مفاهیم و اغراض شعری خود را در 

ژگان متن کشف روابط معنایی میان واتنیده که تنها با درهم زبانی  های لفافی از نشانه

آن است تا بر اساس نظریۀ پیرس  درصددنوشتار بر این اساس این ها را رمزگشایی کرد. آن

های  های پنهان در الیه های زبانی مربوط به مفهوم عشق را واکاوی کند و پیام نشانه

ذیل  های پرسش پاسخگویی به درصدداین بررسی  ثانویۀ متن شعر او را آشکار سازد.

 است:

های مربوط به  الم نشانهکشناسی و محور افقی و عمودی  های زیبایی در رمزگان -1      

جویده در  -2اند؟ شدهمفهوم عشق چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی ساخته و پرداخته 

های ضمنی  کارگیری داللت صریح واژگان داللت های زمانی و مکانی چگونه با به رمزگان

 های عمیق متن را بیان کرده است؟ های پنهان در الیه و پیام
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 پژوهش ۀپیشین. 1-1

ترین  های بسیاری در مورد شعر و اندیشۀ فاروق جویده انجام گرفته که به مهم پژوهش

گرا در شعر فاروق جویده و فرخی  بررسی تطبیقی رمانتیسم جامعه -1شود.  اشاره میها  آن

های رمانتیسم اجتماعی در اشعار جویده  ) جهانی و همکاران به مقایسۀ جلوه1394یزدی (

ان این اند که اگرچه رابطۀ تأثیر و تأثر می و به این استنباط رسیده اند هو فرخی یزدی پرداخت

های رمانتیسم اجتماعی شعرشان  ولی در بسیاری از مضمون دو شاعر وجود نداشته است؛

اند که  و هر دو شاعر رویکردی انتقادی نسبت به حکومت داشته است  با هم شباهت داشته

های نوستالژی در اشعار  بررسی جلوه -2.وده استتر ب لحن فرخی یزدی تندتر و قاطع

و غم غربت در اشعار بازتاب نوستالژی به نقد ) خضری و همکاران 1398فاروق جویده (

عشق و  موضوعات نوستالژیک اشعار جویده، ترین میان پررنگ از ایناند. پرداختهجویده 

 رهای اسالمی راک عامل بدبختی کشوهای نوستالژی وطن است و در قالب برخی مضمون

، نظری و )1391(بین الرومانسیة و الواقعیة  جویدةفاروق  -3 .داند لیاقت می حاکمان بی

اند و  گرایی را در اشعارش واکاوی نموده اونق تغییر نگرش جویده از افکار رمانتیک به واقع

نشان داده گرایی و رمانتیک  اند که او با دیدگاهی آمیخته از واقع به این نتیجه دست یافته

بسیاری از حوادث  اش یانهگرا ای از عقل و عاطفه است و او با اشعار واقع که انسان آمیزه

احساسات پاک و ، اشعار رمانتیک به وسیلۀکشد و  تلخ سیاسی و اجتماعی را به تصویر می

 .دهد انسانی خود را نشان می

نجام گرفته است از جمله هایی ا شناسی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهش در مورد نشانه      

لتوفیق زیاد علی ضوء نظریة بیرس  »نکلمات للوط«دراســة ســیمیائیة فی قصیدة  -1

بررسی بازتاب انواع نشانه ) پیرانی و همکاران بر اساس نظریۀ پیرس به 1398(

یۀ های ثانو اند و پیام نماد و نمایه در قصیدۀ کلمات للوطن اثر توفیق زیاد پرداختهشمایل،

شود که توفیق زیاد  اند و از نتایج این پژوهش چنین استنباط می ین قصیده را بازگو نمودها

یلی و نمایه بیشتر استفاده کرده و عنصر اهای شم های سمبلیک نسبت به نشانه از نشانه

 -2کند و مقصود از مکان نیز فلسطین است. زمان در این قصیده بر آینده داللت می

هارون  اشعار  ۀپیرس؛مطالعه مورد پژوهان هیبر نظرلسطین با تکیه شناسی در شعر ف نشانه

) احمد محمدی نژاد پاشاکی و همکاران بر اساس 1396هاشم رشید و معین بسیسو ( 

های مربوط به خالق اثر، زیباشناسی کالم، روابط بینامتنی، زمان و  نظریۀ پیرس رمزگان

های  ترین نتایج بررسی نشانه و از مهم اند دهمکان و فُرم،در شعر این دو شاعر را بررسی نمو

معنایی و تقابل معنایی و  هم های ها از زنجیره شعری این دو شاعر این است که آن

های زمانی و مکانی در شعر ایشان، عصر  نشانهو  اند کردهآوایی در شعرشان استفاده چند

با محتوای اشعارشان  ها را ترسیم نموده و موسیقی کناری و درونی شعرشان زندگانی آن
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ای که به صورت اختصاصی  مقاله ،ها سراچها کاوش در مجالت و کتب و ب .هماهنگی دارد

توان گفت  و می ،یافت نشدی شعر فاروق جویده پرداخته باشدشناس به بررسی نشانه

شناسی  پژوهش حاضر نخستین مقالۀ مستقلی است که بر اساس نظریۀ پیرس به نشانه

های پیشین در  لذا تفاوت اساسی آن با پژوهش ؛شعار جویده پرداخته استمفهوم عشق در ا

رمانتیسم، مقاومت، ساختارگرایی و ادبیات  ها بیشتر به موضوعاتی چون این است که در آن

شناسی و بر پایۀ نظریۀ  تعهد در شعر جویده اشاره شد و مقالۀ حاضر بر موضوع نشانه

 پیرس تمرکز کرده است.

 لیلیپردازش تح. 2

 . نظریۀ پیرس2-1

شناسی نکرده است. وی  شناسی را محدود به حیطۀ زبان پیرس مفهوم نشانه و نشانه

ها بیان  ها، توسط نشانه ها است. تمام شناخت گوید: کل اندیشه، محصور در نشانه می

(کوپال، کنند و خطا پذیرند  ای ضمنی به یکدیگر رجوع می شوند و از این رو به گونه می

برد دارد. پیرس نشانه را ابزار رپس نشانه در تمام نظام هستی وجود دارد و کا). 41: 1386

طریق گفتگو یا فرآیند تفکر شخصی ادامه  که از دانست اصلی فرآیند تفکر و گفتگو می

ادامه داشته باشد.  تینها یبتا تواند  رسد؛ اما بالقوه می به پایان می زمانیگرچه ایابد،  می

نکه نشانه نزد پیرس باید در پرتو فرآیند ارتباطی میان نشانه، مدلول و خالصۀ کالم ای

ذهن انسان را  ،بر این اساس نشانه ).8: 1390فر و غفاری،  (رضوین درک شود آ ۀرکنندیتفس

آورد و این  یدن را به وجود میند اندیشآیرد و این تفکر در روان انسان فردا به تفکر وامی

ها فوراً قابل درک و  به یک مفهوم نهایی برسد. به نظر پیرس، نشانه یابد تا یند ادامه میآفر

ها در آگاهی انسان نهفته هستند در حالی که وی به  تفسیر نیستند؛ بلکه بسیاری از آن

شناسی پیرس،  خودآگاه، نیست. لذا، یکی از اهداف اصلی نشانه واقعها آگاه و در  معنای آن

دال بر چیزی «به مرحله » ناآگاه«و » نهفته«از مرحله  ها است که چگونه نشانه باین مطل

اط با ها در ارتب رسند. به نظر او، نشانه می» دهندۀ چیزی بودن نشان«و برای انسان » بودن

الً گفتیم، نشانه یک نوع فکر نیست؛ بلکه به قبطور که  همان .کنند یکدیگر معنا پیدا می

س، معنای سخن وی این است که برای اینکه نظر وی، خودِ فکر، نشانه است. بر این اسا

ها  های دیگری هستیم تا توسط آن اندیشۀ ما برای ما معرفتی ایجاد کند، نیازمند اندیشه

اندیشیدن در ذهن انسان  یندآدر نتیجه فر ).Peirce, 1868: 103(دیگری را تفسیر کنیم 

د و هر کدام از این تفکرات گیر آفریند و روند باززایی و تکثیر در پیش می اندیشۀ دیگر می

ها به  شوند و شخص از طریق واکاوی رابطۀ علی و معلولی میان آن تبدیل به نشانه می
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ها  این رابطۀ علی و معلولی نشانهرسد.  ادراک درست و دقیق از مفاهیم پیچیده و عمیق می

ای به  زنجیره  ها به شکل یابد و همۀ دال ها بازتاب می در قالب رابطۀ مدلول و دال

صریح و ضمنی  ها به دو دستۀ شوند. دال ل ختم میکنند و به مدلو پیوسته عمل می هم

نظام «رو هستیم؛  روبه هشود. در داللت ضمنی با یک داللت درجه دوم یا ثانوی تقسیم می

معنا یا تر از اوّلی است (سطح زیر (داللت صریح) و نظام دوم که گسترده» اوّل سطح رومعنا

پس با حرکت از داللت صریح به سمت ). 103: 1396بارت، ( سازند ) را میداللت ضمنی

 شود.  های پنهان در بافت متن آشکار می داللت ضمنی، مدلول نشانه و پیام

دو از دیدگاه  هایی دارد؛ تفاوت دو سوسورساختار نشانه از دیدگاه پیرس با دیدگاه 

ال و مدلول؛ ولی نشانه از نظر پیرس از د اند عبارتدو وجهی یا دو بخشی است که  سوسور

:  2004دال، دلو(ر تشکیل شده است سه وجهی است و از قسمت بازنمون، موضوع و تفسی

21( . 

است.  دو سوسوربازنمون اولین بخش از نشانه است که معادل دال در نظریۀ نمود یا       

انه در دیدگاه پیرس ز نشدومین مرحله ا). 140: 2015، ایکو(در واقع تصور صوتی نشانه است 

شود، خواه قابل  موضوع است؛ موضوع آن چیزی است که بازنمون به آن ارجاع داده می

بخش سوم  ).81: 2000مرابط، ال(ادراک باشد، خواه قابل تخیل و خواه غیر قابل تخیل باشد 

ای است که بازنمون در ذهن شخص شرح دهنده یا  تفسیر است و آن اندیشه و رابطه

این ). 47: 2013، يجبورال(در واقع تفسیر همان تفکر است ). 82: همان(کند  ایجاد می مفسر

برای فهم بهتر تفسیر کند.  آن راشود که ذهن به مفهوم نشانه دست یابد و  عث میاتفکر ب

شود: نور قرمز چراغ راهنما در یک چهار راه، نمود،  رابطۀ این سه بخش یک مثال ذکر می

دهد که وسایل نقلیه باید  ، موضوع و این فکر که چراغ قرمز نشان میتوقف وسایل نقلیه

پس مفهوم نشانه در مدل پیرس از ارتباط  .)61-60: 1387(چندلر، بایستند، تفسیر است 

 آید. داللتی و معنایی که میان این سه بخش وجود دارد، به وجود می

 . رمزگان2-2

دبی است که نقش نشانه در آن شکل شناسی ا رمزگان یکی از مفاهیم مهم در نشانه

د. اگر بخواهیم نشو و اجتماعی تقسیم می (هنری) ها به دو نوع روایی گیرد. رمزگان می

از  گرفته شکلییم که زبان، تعریفی جامع و مختصر از رمزگان ارائه دهیم، باید بگو

ند؛ این شوند و رساننده معنا هست هایی ویژه ترکیب می است که بر اساس قاعده یعناصر

 1388، ی(احمدشوند  نامیده می» رمزگان«ت توان شناخ ها می عناصر که پیام را به وسیله آن

ارتباطی دارند و انتقال مفاهیم و معانی خاص ها نقش  بر اساس این تعریف، رمزگان ).39:

صریحی نظیر رمزگان  یها نظام ادبیات رمزگانگیرد.  ها به مخاطب انجام می از طریق آن

ایجاد  یصریح برا یها راهنمایی و رانندگی و آداب معاشرت ندارد؛ زیرا رمزگان عالئم
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اما  ؛اند ها و مفاهیمِ از پیش معلوم طراحی شده ارتباط مستقیم و انتقال بدون ابهام پیام

هایی هستند که هنوز  به دنبال انتقال مفاهیم، ظرایف و پیچیدگی یهنر یها رمزگان

درست مثل یک رمزگان عمومی  یدلیل وقتی رمزگان هنر و به همین اند تدوین نشده

خارج  یهنر یها رمزگان ۀاز دایری ا رده و کلیشهمُ یها شناخته شود، همچون استعاره

وقفه هر  رو ادبیات بی از این خواهد گرفت. یصریح جا یها رمزگان ۀخواهد شد و در زمر

تعبیر است، تضعیف  ریحص چه را که در حال تبدیل شدن به رمزگانی دقیق یا قواعد

گیرند  معرّف خود قرار نمی یها در قالب رمزگان گاه چیهبرد. آثار ادبی  کند و از بین می می

 مبدل ساخته است یزیانگ وسوسهشناختی ادبیات را به قلمرو  و همین نکته، مطالعۀ نشانه

های  رمزگانشود که  رو، خاصیت نوزایی ادبیات باعث می از این ).124-118: 1388(کالر، 

با تکیه بر توانش ادبی خود و  ندهسازی ساختار خود باشند تا خوانهنری نیز خود در حال نو

های  و به الیه دهای زبانی و شعری رمزگشایی کن هها از نشان به روز رسانی نظام رمزگان

 از این جهت یشناسی رمزگان در متون شعر همیت نشانهاد. میق معنایی اثر ادبی راه یابع

شناسی و  عروضی، ریخت ،ینحو واژگانی، یها خرده نظام ل ازست که شعر نظامی متشکا

: 1387(چندلر،  کند می ها، ادبیات را اثرگذار و قدرتمند که روابط میان آن است آواشناسی

و  ها تولید ها در آن ستند که نشانهمند ه هایی دقیق و نظام ها قالب بر این پایه رمزگان ).248

ها نیز در هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر  نشانهشوند.  باززایی می

دیگر، هرچند که  انجامد؛ به بیان ها می آن ین معناهاشوند که این کار به محدود شد می

ها، ما را به سمت خوانش  رمزگان یاما به کارگیر ؛تفسیر باز هستند یمتون همواره برا

 ). 232-230ن: (هماکند  ارجح راهنمایی می

 ها شناسی بر اساس رمزگان تحلیل نشانه. 3

 شناسی  رمزگان زیبایی. 3-1

بیان ادبی و هنري یک متن که اشکال بازنمایی واقعیت هستند،  یها در این رمزگان، شیوه

یعنی شعر تصویری از واقعیت عینی است که شاعر . ) 95 - 44: 1380(گیرو،شوند  بررسی می

با استفاده از این بخشد.  ای هنری و بدیع می جلوه آن رال شاعرانه با استفاده از خیا

برد و  کار میه ب خود پوشیده و نمادین برای خلق مضامینهای ادبی، شاعر زبانی  آرایه

های بالغی همچون تشبیه  برای بیان استعاری مفاهیم شعرش از رمز و نماد که با صنعت

ترین ابزار شاعر برای  مهمکند.  می  ی دارند، استفادهمعنایی و مفهوم و استعاره و ... ارتباط

های خالقانه، صنایع بالغی است. مفاهیمی چون استعاره، مجاز و کنایه در  تصویرسازی

در  ).54: 1387، ی(سجودبرخوردارند  یا جایگاه ویژهشناسی این رمزگان از  مطالعات نشانه
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قدامة بن جعفر در مورد مفهوم رمز و ه و نقد ادبی قدیم نیز به کارکرد هنری نماد اشاره شد

 آورده است: نماد 

در  ی را از آن آگاه کنند،بعضط فقانند و بپوشمردم  هخواهند مقصود خود را از تود آنگاه که می«

هاي حیوانات، پرندگان،  نام رف ازحا یه کلمبرند، بدین ترتیب بـراي  کالم خود از رمز بهره می

 ر،جعفن ب(قدامة » تا مطلب را بفهمانند دکنن یمروف معجم استفاده اجناس دیگر یا اینکه از ح

1982 :61-62.( 

فاروق جویده نیز از شاعران نوگرایی است که تالش کرده با استفادۀ ادبی از نمادها        

. شاعر کنداش را با زبانی ادبی و پوشیده بیان  و رمزهای طبیعی مضمون و غرض شعری

آورد و مقصود خود را در عمق  هنرمندانه به زبان رمز رو می برای خلق مضامین نو و

اندیشی به آن دست یابد و از کشف  کند تا خواننده با ژرف های معنایی شعر پنهان می الیه

پربسامدترین مضمون شعری در شعر جویده، دنیای مجهول درون متن لذت ببرد. 

تماعی و فرهنگی آن زمان های عاشقانه است و این به روح لطیف و شرایط اج مضمون

های  او برای تعبیر مفهوم عشق از داللتگردد که شاهد تحوالت بسیاری بود.  مصر برمی

یا واژگانی که بار معنایی متعدد و شعری بهره گرفته و در این راستا از نمادهای طبیعی 

 متفاوتی دارند، استفاده کرده است. 

کند و از اینکه او را رها کرده  عشوقش گالیه میجویده با زبانی سرد و اندوهگین از م      

لطیفی  و حالت روحی  عشق، پدیدهتوجهی نموده، بسیار آزرده خاطر است.  و به عشقش بی

دهد. شاعر برای مبالغه در لطافت  است که تمام احساسات انسان را تحت شعاع قرار می

داند؛ کودکی که اکنون  حس عاشقانۀ خود با زبانی استعاری کودک را نمادی از عشق می

یَوماً خَلَعتُ الثَوبَ الطِفلُ مَاتَ مِنَ الشتاءِ / : خبری از نشاط و سرزندگی آن نیستمرده و دیگر 

ت / کَي أحمِیه ... / لَم یَنفَع الثَوبُ القَدِیمُ / الطِفلُ مَاتَ مِنَ الشتاءِ / وَالبَیتُ أصبَحَ خالِیاً / أثوابُنَا وَ تَمَزَقَ

کودک  ).272: 1991(جویده،  وَتَکَسَرَت /  أیَامُنَا وَتَآکَلَت / وَصَغِیرُنَا قَد مَاتَ مِنّا فِي جَوانِحِنَا دِمَاهُأحالمُنَا 

گرم کنم، ولی پیراهن قدیم سود  آن رااز (سرمای) زمستان مُرد، روزی پیراهنم درآوردم تا 

اند،  هایمان پاره شده باسنداشت. روزی کودک از (سرمای) زمستان مُرد و خانه خالی شد. ل

آرزوهایمان شکسته شدند، روزگارمان خورده شد (بیهوده سپری شد) و کودکمان مُرد، در 

 در اعضایمان بود.که خونش  حالی

کودک در نظام اندیشگانی پیرس همان بازنمون و تصوری صوتی از مفهوم نشانه       

شوقش است و موضوع آن نیز است. تفسیر مفهوم نشانه نیز عشق نافرجام شاعر و مع

شود. در واقع مرگ  توجهی، سردی رابطه و جدایی است که نشانه با آن تفسیر می بی

کودک داللتی صریح است که ذهن را به داللت ضمنی نشانه یعنی مرگ عاطفه و 

در ارتباط معنایی  دقتسازد و ادراک این مفهوم تنها با  احساس عاشقانه رهنمون می
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عی تشابه مفهومی که میان مرگ کودک و از بین رفتن عشق وجود دارد، واژگان و به نو

فضایی لبریز از » الشتاء، الثوب، البَیتُ أصبَحَ خَالِیاً«پذیر است. واژگان و عباراتی چون  امکان

سردی، تنهایی و اندوه را خلق کرده که همگی به شکلی استعاری بر سردی رابطه داللت 

همگی بر متالشی شدن و محو شدن » مَزَقَت، تَکَسَرَت و تَآکَلَتتَ«کنند. کلماتی مانند  می

کنند و با این تجسم حسی و تکه تکه شدن و شکسته شدن، مفهوم جدایی  داللت می

سه بار تکرار شده و این تکرار به » مَاتَ«کند. کلمۀ  تدریجی شاعر از یار به خواننده القا می

 .اره از عشق ناکام شاعر استدهد که این کودک استع خواننده نشان می

جویده در بسیاری از اشعارش با یادآوری خاطرات گذشته، حسرت و اندوه خود از       

بهره  میرمستقیغکند؛ ولی برای خلق مضمونی تازه از زبانی ادبی و  هجران یار بیان می

د و شاعر کن رد. پرنده و آشیانه در ذهن انسان مفهوم متضاد سکون و سفر را تداعی میب یم

مَازِلتُ أحلمُ أن یَعُودَ العُشُّ . آورد با زیرکی میان کوچ پرنده و جدایی یار تشابه معنایی پدید می

 فِي لَیلِ الشتاءِ / فالعُشُّ یَهجُرُ طَیرَهُ / وَالطَیرُ فِي خَوفِ المَدِینَةِ یَدفنُ األحالمَ سِرّاً فِي العَرَاءِ ؤوي الطَیرَ/ ی

پرنده را در شب پرورانم که النه برگردد و  این رویا را در ذهنم می پیوسته). 248(همان: 

کند و پرنده در وسط ترس شهر رویاها  اش را ترک می زمستانی پناه دهد. پس النه، پرنده

 کند. را پنهانی در فضای باز (زیر آسمان) دفن می

ضمنی مختلف های  جزء عناصر متن هستند که لبریز از داللت» لطیرا«و » العُش«      

در  شده یمخفهای  ها با دیگر اجزای متن، داده هستند و با دقت در ارتباط معنایی آن

شوند. این دو واژه نمودی از مفهوم نشانه یعنی خانۀ پر از  تر متن آشکار می سطوح عمیق

عشق معشوق و خود شاعر بینواست که اکنون در سرمای زمستان تنهایی و ناامیدی 

کند. موضوع نیز حس امنیت و آرامش النه برای پرنده و محفوظ  می روزگارش را سپری

داشتن او از گزنده حوادث است که حس آرامش ناشی از وجود پرمهر همسر و معشوق در 

شود که خواننده  کند. پس موضوع باعث می خانه را برای شاعر به ذهن خواننده القا می

ر ذهنی نشانه و تفسیر آن را درک کند که را اراده نکند و تصو »العُش«داللت صریح واژۀ 

بخشی، به عناصر طبیعت  همان خانۀ پر از عشق و محبت است. شاعر با چاشنی جان

اش را در  مُردگی اش و اندوه و دل روحی انسانی داده و حس و حال درونی خود، تنهایی

در  ه است.قالب ارتباط داللتی نشان داده که در زنجیرۀ معنایی در بافت متن نهفته شد

یک تقابل معنایی میان رفتن و ماندن ایجاد کرده که » یَؤوي«و » یَهجُرُ«و » أن یَعودَ«افعال 

مندی از  همان مفهوم انتزاعی جدایی یار و اندوه جانکاه فراقش و ماندن معشوق و بهره

 یزیهنجار گرکند. البته شاعر نوعی  حس امنیت و آغوش پرمهر او را در ذهن تداعی می
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بارگذاری کرده و عمل ترک کردن و » العش«شعرش پدید آورده و مفهومی متمایز برای  در

است که النه در زبان معیار بر ثبات داللت   را به آن اسناد داده است و این در حالی کوچ 

 .کند می

 رمزگان مکانی . 3-2

 های مؤلفه از بسیاری دربرگیرندۀ و نیست فیزیکی بُعد دارای تنها شعری زبان در مکان

 وارد جغرافیایی مکانی که آنگاه رو، این از. است تاریخی و اجتماعی فرهنگی، ،یشخص

 خالل از که ای تجربه شود، می بدل شاعری کردن تجربه برای جایگاهی به شود می متن

 شخصیت به مکان شعر، در به عبارت دیگر است. زیسته آن در که آید می شخصی رویکرد

 یافت مکان بی انسانِ و نیست مستقل انسان از مکان چراکه د؛شو می بدل شاعر خود

 مکان جهت همین به. کند می پیدا ارتباط عواطفش و انسانی های کنش با مدام و شود نمی

 راهروها دارای که توخالی بنایی یا منتزع ساختاری یا تنها، مجزا، چیزی عنوان به شعر در

 فعالیتی و تمرین صورت به بلکه شود؛ نمی رآشکا باشد ها سقف و ها اتاق و دیوارها و

 مفهوم بازنمایی فقط شعر در مکان نتیجه در ).6-5: 1986 نصیر،( نمایاند می را خود انسانی

 خاص سبکی و شکل را شاعر احساسات و ها اندیشه که است ظرفی بلکه نیست؛ فیزیکی

 خود در پایه، نای بر. است شعری و عاطفی های تجربه گیری شکل جایگاه و بخشد می

 شکل را چهارچوبش انسانی، شعور و احساس که است مساحتی چیز، هر از قبل مکان

 به فرد ساختار در آن منبع و حقیقت جوهر و ذات رنگ، مکان، که اعتبار این به دهد؛ می

 خلق در متن برون عوامل پس ).269 : 2001 عقاق،( است اجتماعی و شخصی ذاتی، شکل

 و شاعر شخصی عواطف حاوی ها مکان این و اثرگذارند شعری های مکان و فضاها

 هستند. شاعر زندگی لحظات از ای گوشه

شمار مکان و قیدهای مکانی در شعرش  مختلف و بی یهای معنای جویده از ظرفیت      

 ده از خاصیت فیزیکی مکان تجسمبسیار استفاده کرده و مفاهیم انتزاعی را با استفا

برد؛ بلکه آنها را در خدمت  کان را فقط برای توصیف حوادث بکار نمیبخشیده است. او م

ای تو در تو از تصویرهای شعری  دهد تا با ترسیم شبکه های شاعرانه قرار می تصویرسازی

تری را در بافت متن شعرش  و چیدمان هنرمندانۀ واژگان در کنار هم، مفاهیم عمیق

جویده چنان تحت تأثیر عشق بی خواننده دارد. ها نیاز به توانش اد گنجانده که ادراک آن

بیند و کسی جز معشوق در برابر چشمانش ظاهر  نگرد، او را می می هر جایار شده که به 

(جویده،  بِغَیرِ انتِهاءلِمَاذَا أرَاکِ عَلَی کُلَّ شَيءٍ / کَأنّکِ فِي األرضِ کُلُّ البَشَرِ / کَأنّکِ دَربٌ : شود نمی

ها هستی،  بینم، گویی تو در زمین، همۀ انسان تو را روی هر چیزی می. چرا )302: 1991

 .هستی پایان گویی تو راهی بی
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و » ألرضا«کند و همچنین واژۀ  که بر ظرفیت و استعال داللت می» عَلَی«قید مکانی        

مکان بودن و ظرفیت  کلمات، این تصور صوتی از مفهوم نشانه است. داللت صریح »دَرب«

ها و تفسیر مفهوم نشانه، شیدایی شاعر و عشق فراوان او به  ولی داللت ضمنی آناست؛ 

بیند و این  چنان او را دوست دارد که او را در هر نقطه و مکانی می معشوقش است که آن

یعنی ذهن و قلب شاعر در تسخیر جادوی عشق یار است. موضوع نیز تشابه معنایی میان 

احت مکانی و عشق بسیار شاعر به معشوق است. چون گستردگی زمین به عنوان یک مس

گیرد، شاعر برای اینکه در  تمام احساسات و اعمال انسان در یک مکان خاصی انجام می

پنداشته  یابر انسانبسان  آن راشدت عشق خود مبالغه کند، معشوقش را فرازمینی کرده و 

 .یابند می ها به نوعی در ذات او حلول هست و همۀ انسان جا همهکه در 

توان ردپای ایـن   های متن این ابیات و در چارچوب اندیشگانی شاعر می در زیر الیه       

 معشوق عشق در غرق چنان شاعر .در این ابیاتشاعر بزرگ ایرانی باباطاهر را دید دوبیتی

 .بیند می را معشوقش نگرد، می هر جا به که شده

 بــــه صــــحرا بنگــــرم صــــحرا تــــه ویــــنم 
 

ــا بنگــــ   ــه دریــ ــه ویــــنم  بــ ــا تــ  رم دریــ
 

ــ ــا ه بـ ــر جـ ــت   هـ ــوه و در و دشـ ــرم کـ  بنگـ
 

ــنم   ــای ت ویــــــ ــان روی زیبــــــ  نشــــــ
 

)31:1383(بابا طاهر،   

ی گویی این هیجان تمام بارزترین خاصیت عشق، هیجان و استرس است؛ ول       

شاعر را تحت شعاع قرار داده و اضطرابی جانکاه بر او حاکم شده است.  شخصیت جویده

های شعری  کند؛ بلکه از رهگذر داللت با زبانی مستقیم بیان نمی د رااین حس و حال خو

های ضمنی متعددی که در  کند و از داللت ترسیم می آن رانهفته در عمق متن شعرش 

وَأخَافُ حُبَّکِ عِندَمَا / یأتِي الشتَاءُ بِلَا رَفِیق / وَالدَربُ بَعدِکِ : کند. مکان وجود دارد، استفاده می

آید  که زمستان بدون دوست می ترسم، وقتی از عشقت می ).200: 1991جویده، ( نفَاسِألصَامِتُ ا

 گراید.  هایش به خاموشی می و راه بعد از تو نفس

آید که در متن شعر با  یک ظرف مکانی به حساب می ،راه به معنای» الدَربُ«واژۀ       

یابد.  فاوتی میهای مت داللت گانو ارتباط آن با دیگر واژ توجه به افکار و احساسات شاعر

بازنمون مفهوم نشانه و تصوری صوتی از آن است و شاعر با  »الدَربُ«واژۀ «در این ابیات 

که داللتی صریح ) 97: 1401،حمدزاده و همکاران(ا »استئل این کار حالتی مرئی برای آن قا

الشتاء، بال رَفِیق و صامتُ  أخافُ، یأتِي«های ارتقرار گرفتن آن در کنار کلمات و عبدارد اما 

کنند، ذهن خواننده را به داللت  که بر تنهایی، افسردگی و اضطراب داللت می »األنفاسِ

 »لدربا«. شاعر با استفاده از صنعت تشخیص دهد انتقال می» لدَربا«ضمنی و دورِ کلمۀ 
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رفتن یار انسانی بخشیده تا نشان دهد که پس از  هیئتیهای اطراف خود را  تمام پدیده

، خاطرات و کوت کرده است. تفسیر مفهوم نشانهساکنون او نیز  وهمه جا ساکت است 

های عاشقانۀ شاعر با یار است که اکنون خالی از هرگونه صدایی شده و هیچ  مکالمه

. موضوع نیز ترس و اضطراب شاعر و سکوت سنگینی است وجود نداردهیجان و حرکتی 

که بر تمام جاده خیمه زده و ذهن را به سوی مفهوم نشانه یعنی تنهایی و نبودِ یار سوق 

از معنای ظرفیت فراتر رفته و تبدیل به یک داللت شعری شده که » الدرب«دهد. پس  می

در » یدی نسبت به آینده و زندگیوفایی یار، بدبینی نسبت به عشق و نوم مفاهیمی چون بی

 .رسد ها می خود بارگذاری کرده که خواننده با رفتن به سطوح عمیق متن به این پیام

داند و معتقد است که با وجود جدایی از معشوق، عشق  جویده عشق را جاویدان می      

و در روح ماند و در واقع این جدایی تنها محدود به جدایی دو جسم است  همچنان باقی می

ماند. این عشق در مکان رخ داده و شکل خاصی  ها تا ابد اثراتی از این عشق باقی می آن

به خود گرفته و در حافظۀ شاعر چنان جا خوش کرده که دیگر هیچ راه خروجی ندارد و در 

 »لرُبیمَنازل الحُب القدیم، تَحتَ الرَمَال و فَوقَ ا«قیدهای مکانی واقع با جان و روحش تنیده شد. 

اند که ارزش ادبی آن به دلیل  به صورت کلی لوکیشن و یک فضای شاعرانه را پدید آورده

ها دارند  خاصیت مکان بودن نیست؛ بلکه به علت دارا بودن بار عاطفی است که این مکان

/ المَوجُ  وَاآلن عُدتُ إلَیکِ: های عاطفی شاعر با معشوقش است بهدر واقع تصویری از تجرو 

وَلَقَد تَرَکتُ الحُبَّ مِن زَمَنٍ بَعِید / لکِنَنِي سَأزورُ فِیکِ / مَنَازِلَ الحُبَّ القَدِیمِ / نِي إلی حُبًّ جَدِید / یحمِلُ

 وَرَحلتُ عَنهَا ... مِنسَأزورُ أحالمَ الصَبَا / تَحتَ الرَمَالِ تَبَعثَرَت فَوقَ الرُّبی قَد عِشتُ فِیهَا وَانتَهَت أطیافُهَا / 

اکنون که به سوی تو  ).27(همان:  ین / بِالرَغمِ مِن هذا فَقَد خَفَقَت لَهَا / فِي القَلبِ ... أوتَارُ الحَنِینسِنِ

که من عشق را دیرزمانی  برد، در حالی برگشتم، موج من را به سوی عشق جدید با خود می

رد، با آرزوهای های عشق قدیمی دیدار خواهم ک گاهام؛ ولی من در تو با منزل ا کردهاست ره

ها  اند و من در آن ها پخش شده هایی مالقات خواهم کرد که بر روی تپه جوانی زیر شن

ام،  ترک کردههایش پایان یافت. من سالیان دراز است که او را  عمری زندگی کردم و سایه

 با این وجود طنین عشق و اشتیاق در قلب برای او نواخته شد.

ودی فیزیکی از مفهوم نشانه هستند و مقصود اصلی شاعر و این قیدهای مکانی نم       

ها رخ  های عاطفی است که در این مکان خاطرات عاشقانه و تجربه ،تفسیر مفهوم نشانه

های زنده شدن عشق را در قلب شاعر روشن کرده است. موضوع نیز  اند و جرقه داده

ت. شاعر از طریق بارگذاری هاس برگشتن هیجانات به روح و روان شاعر با دیدن این مکان

هایی را در درون بافت متن و  های ضمنی برای این قیدهای مکانی، مفاهیم و پیام داللت

است که با خوانش ثانویۀ عبارات شعر و ساختار  گنجاندههای ژرف معنایی شعر  الیه
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ولۀ خوشبینی شاعر نسبت به مق«های این ابیات  داللتی آن قابل فهم هستند. از دیگر پیام

 است.» عشق، قابلیت تجدید عشق و جاودانه بودن عشق

 رمزگان زمانی. 3-3

زمان به عنوان یکی دیگر از عناصر مؤثر در خلق اثر ادبی، نقش مهمی در ساختار داللتی 

: 1380(گیرو، آیند  های حرکتی به حساب می های زمانی جزء نشانه نشانه کند. شعر ایفا می

قیدهای زمانی عنصر اصلی و سازندۀ مفهوم نشانه به شمار  ها . در این نوع نشانه)122

(فرهنگی و کند  ها به صورت فیزیکی بر مدلول داللت می روند و دال در این نشانه می

در رمزگان زمانی ما با مفهوم داللت صریح و داللت ضمنی بیشتر  .)59: 1389پور،  یوسفی

و انتخاب بهترین داللت از میان های ضمنی  سر و کار داریم و تأویل و تفسیر داللت

 های متعدد، مربوط به این رمزگان است.  داللت

ه باعث شده که ئلای داشته و این مس ان توجه ویژهجویده در اشعارش به عنصر زم      

جلو برخوردار باشد. او از واحدهای مختلف زمانی همچون شعرش از پویایی و حرکت به 

کنند، در  ی بر زمان داللت میصول چهارگانه که همگشب و روز، هفته، سال، ساعت و ف

فصل بهار افزون بر اینکه به عنوان بخشی از زمان ساالنه به استفاده کرده است.  خودشعر

کند. یکی  فراخور مضمون شعری کسب میزبان شعری معانی متعددی  آید، در حساب می

این فصل است و شاعران های ضمنی بهار، نو شدن و تجدید حیات و طبیعت در  از داللت

ده از یشود. جو دانند که هر سال تکرار می را به عنوان رمزی از رستاخیز طبیعت می آن

معشوق خود جدا شده است؛ ولی همچنان او را دوست دارد و در انتظار بازگشت و تجدید 

با خود عهد عاشقانه است و هر بار با اشتیاق منتظر آمدن بهار است؛ زیرا از دیدگاه او بهار 

رهای پی در پی و نیامدن آورد. نتیجۀ این انتظار شاعر، تنها تکرار بها مژدۀ آمدن یار را می

هذي سِنِین العِمرِ ضَاعَت / وَانتَهی حِلمُ السِنِین. / قَد قُلتِ: / سَوفَ أعُودُ یَوماً عِندَمَا یَأتِي الرَبِیعُ : یار است

/ وَاللَیلُ یَمضِي وَالنَهَار / فِي کُلِّ یَومٍ أبعَثُ اآلمالَ فِي قَلبِي / فَأنتظرُ القِطارَ  / وَبَعدَهُ کَم جَاءَ لِلدُنیا... رَبِیع

های عمر تباه شد و  سال ).8: 1991(جویده، ... / النَاسُ عَادَ وَالرَبِیعُ أتَی / وَذَاقَ القَلبُ یأسَ االنتِظَار 

آید،  هنگام که بهار می هم آمد، آنآرزوهای این عمر پایان یافت. تو گفتی روزی حتماً خوا

اما پس از آن بهار؛ چه بهارهایی که برای دنیا آمد و شب و روز سپری شد. هر روز من 

ایستم. مردم برگشتند و بهار آمد و  انگیزم سپس منتظر قطار می آرزوهایم را در قلبم برمی

  خاطر نومیدی ناشی از انتظار ذوب شد. قلب به

جلوۀ صوتی و تصویری از مفهوم نشانه و نمود آوایی » لربیعا«اه پیرس بر اساس دیدگ       

آن است و با خود پیام سرسبزی طبیعت را همراه دارد. تفسیر و مدلول نشانه مفهومی 
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تر است و آن امید شاعر به تجدید دیدار با یار و شروع دوبارۀ داستان عشق  عمیق

های فصل  طی است که از زیباییهاست. موضوع، حس و حال خوب و طراوت و نشا آن

بهار در شاعر به وجود آمده و تصور مفهومی نشانه را که امید به دیدار مجدد معشوق 

کند و ذهن خواننده را از داللت صریح بهار به داللت ضمنی آن  است، تفسیر و تأویل می

همه بر نوعی استمرار  »یَأتي، سَوفَ أعودُ، یَمضِي، أبعَثُ و أنتَظِر«دهد. افعال مضارع  انتقال می

کنند؛ این حرکت  تجددی داللت دارند و نوعی حرکت به سمت جلو را در ذهن تداعی می

کند که همان امید به آینده و رخ دادن اتفاقات خوب و خوشحال کننده  به مدلول اشاره می

 .است

نگ کند که در آن همه چیز ر ده تصویری از خود پس از جدایی یار توصیف مییجو      

های  ماتم و سیاهی به خود گرفته و شاعر حال درونی خود را با استفاده از تصویرسازی

» الوقت«که معنایی محدود و خاص و » اللیل«. شاعر از دو ظرف زمانی کند میهنری ترسیم 

که معنایی عام دارد، برای توصیف فضایی که در آن قرار دارد، استفاده کرده است؛ ولی 

یَبکِي السَحابُ عَلَی الرَحِیلِ / وَاللَیلُ مِن خَلفِ : و کلمه را اراده نکرده استاین د معنای صریح

 الضِیَاءِ / یُطلُ فِي خُبثٍ عَلَی وَجهِ النَخیلِ / وَالوَقتُ کَالسِجَانِ / یَصعِفُنِي وَیَترُکُنِي / عَلَی أمَلٍ ... عَلِیل

شنایی با شیطنت به نخل خیره و شب از پشت رو گرید به خاطرکوچ می ،ابر). 115(همان: 

زند و با آرزویی بیمار رهایم  بانی است که من را سیلی می شود و وقت بسان زندان می

 کند. می

متعدد و گاهی متناقض  های زمانی است که دارای مفاهیم شب یکی از ظرف        

ار ،ولی با توجه به شرایط نامناسب جهان عرب در دهۀ هفتاد میالدی،شب در اشعاست

در این » اللیل« ).117: 1400،و همکاران (امیری ای از شکست و یأس شد شاعران، استعاره

وفایی یار و  ؛ ولی تفسیر و تصور مفهومی نشانه، بینمود تصویری مفهوم نشانه است ابیات

را شخصیتی انسانی  بخشی به شب آن شاعر با جانتوجهی او به پریشانی شاعر است. یب

یگرین معشوقۀ بدعهد و شاید سنگدل خود کرده که با دیدن حال بخشیده و شب را جا

  دهد و آرام است. شاعر واکنش خاصی نشان نمی

خاطر کوچ یار نگران است و سیاهی  عبارت اول ابر گریان خود شاعر است که بهدر       

این رفتار » خبث«تفاوتی و خونسردی معشوقه هماهنگی معنایی دارد و واژۀ  شب با بی

قه در امان شاعر و سکوت پرمعنای معشو کند. موضوع، گریۀ بی تر می وقه را برجستهمعش

برد و با استفاده از یک تشبیه  بهره می» الوقت«از لفظ  قبال وضعیت اوست. سپس شاعر

پندارد که شکنجه  بانی می کند و بسان زندان را از معنای سطحی خود خارج می زیبا آن

صوتی از مفهوم نشانه است و داللت صریح آن معنای تقویمی تصور » لوقتا«دهد. لفظ  می

آور شاعر است که لبریز از  آن است؛ ولی تفسیر نشانه و مدلول آن احساسات و حالت عذاب
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انتظاری جانکاه و البته بیهوده برای بازگشت یار است. موضوع هم که ذهن را از داللت 

گذر سخت و دردناک زمان برای شاعر  کند، به داللت پنهان آن هدایت می» الوقت«صریح 

و نومیدی آگاهانۀ او از بازنگشتن دوبارۀ معشوق است. با رمزگشایی از داللت ضمنی، 

ها آشکار شد: عشق شاعر حالت خودآزاری به خود گرفته و یک  مدلول نشانه این پیام

 .نیستمباالت است و عشق و تعهد اخالقی در اولویت او  طرفه است. معشوق، انسانی بی

 محور افقی و عمودی کالم. 3-4

گیرد. محور همنشینی،  ساختار معنایی کالم در دو محور همنشینی و جانشینی شکل می

همان محور افقی کالم است که اجزای کالم در آن با یکدیگر همنشین شده، رابطۀ 

کنند. محور جانشینی، محور عمودی کالم است که در آن اجزاء  نشینی برقرار می هم

کنند. این دو نوع رابطه برای  انشین یکدیگر شده، روابط جانشینی با هم برقرار میج

در محور جانشینی  ).38: 1379(اسکولز، وسط فردیناند دوسوسور معرفی شد تنخستین بار 

های معمول را از  کالم، شاعر در پی آن است تا با فرو نهادن مفهوم قاموسی واژگان، واژه

های زبانی، برخالف مفهوم معیار آن  های معنایی حاصل از نشانه طریق جانشینی مؤلّفه

دهد و تنها بر اساس  کار گیرد. در این جانشینی معنایی، تغییری در ذات کلمات رخ نمی به

الم، ذهن کها و همنشینی و ترکیب با دیگر واحدهای زبانی در بافت  موقعیت موقت آن

استعاره  رو ایناز  ).204: 1376(فاضلی، کنند مخاطب را به مفهوم مجازی و ثانوی هدایت می

 شوند. های زبانی جانشین هم می و کنایه را باید در زمرۀ محور جانشینی بدانیم؛ چون نشانه

مقصود از محور همنشینی آن است که در هر جمله تعدادی از واحدهای زبانی در کنار هم 

شوند  مفهوم خاصی می انندۀند رسپیوند گیرند و هنگامی که این واحدها به هم می قرار می

تشبیه و مجاز مرسل از  پس ).21-20: 1382(امامی، آید  ها به وجود می که از همنشینی واژه

 های محور همنشینی کالم هستند.  قطب

های زبانی و از طریق  کوشد با نشانه جویده زبان شعری خاص خود را داراست و می      

مفهوم شعری خود را به خواننده انتقال دهد.  ،ۀ واژگانهای معنایی میان زنجیر خلق شبکه

گریزد و با بارگذاری معانی متفاوت برای  پسند آگاهانه می در نتیجه از زبان مستقیم و عامه

آورد که این تغییر بار معنایی با همنشینی  ها پدید می های ضمنی برای آن واژگان، داللت

احساسی و دلسردی انسان  شاعر از بییابد.  این واژگان با دیگر عناصر بافت تحقق می

داند؛ اما او این کساد  ای می معاصر ناراحت است و جهان را خالی از هرگونه عشق و عاطفه

کشد و با ترکیب و همنشینی  با یک تشبیه مجمل به تصویر میرا مُردگی  بازار عشق و دل

بخشد. جویده بار معنایی  میای به مفهوم عشق  بار معنایی تازه» الجنین«با » الحب«واژۀ 
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گونه با دادن یکی از صفات انسانی  انسان را به عشق داده که مفهومی انتزاعی است و این

 :استتجسمی حسی داده عاطفگی و مرگ و نبودِ عشق را در این روزگار  یعنی مرگ، بی

کَ کَیفَ مَاتَ الحُبُّ؟ قُولِي ... ... جَاءَ فِي زَمَنٍ وَعَلَی جَبِینِ الدَهرِ مَاتَ الحُبُّ مِنّا ... کَالجَنِین / قَد یَسألُونَ

واسطۀ ما همچون جنین مُرد. شاید از  بر پیشانی روزگار، عشق به). 185: 1991(جویده، حَزِین! 

 ای اندوهگین آمد. تو بپرسند که چگونه عشق مُرد؟ بگو: در زمانه

و تی از مفهوم نشانه است بازنمون و تصور صو» الجنین«بر اساس دیدگاه پیرس        

» الحب«که خاص موجود زنده است به » ماتَ«ویژگی فناپذیری جنین انسان و اسناد فعل 

سازد و به تفسیر نشانه و مقصود اصلی شاعر  ذهن را از داللت صریح این واژگان دور می

کند. موضوع، اندوهی  یعنی مرگ عاطفه و عشق و یکنواختی زندگی انسان نزدیک می

گونه که پدر و مادر از مرگ کودک غمگین  که بر جهان سایه انداخته و هماناست 

اند.  افسرده شده خاطر کور شدن روشنایی عشق دل های جهان نیز به شود، تمام انسان می

پس با رمزگشایی از رابطۀ معنایی جنین و عشق و مرگ و بر اساس خیالی که در این 

خورد،  ر خوانش سطحی شعر چندان به چشم نمیتشبیه وجود دارد، مفاهیم پنهانی که د

ها اشاره دارند؛ جهان معاصر دچار  های زبانی این شعر به این پیام شود. پس نشانه آشکار می

داروی این درد  دارد و نوش گرایی شده و کسی برای شادی گامی برنمی نوعی پوچ

 درمان، عشق است. بی

داند و معتقد  امل جوانی و نشاط زندگی میرا ع جویده عشق و هیجانات ناشی از آن      

اش  است که با فروکش کردن عواطفش، خزان پیری نیز وجودش را گرفته و نبض زندگی

تر از این دلسردی و افسردگی ارائه  زند. او برای اینکه ترسیمی حسی رمق و تنبل می بی

لی از عشق را دهد، بر اساس محور جانشینی کلمات و در قالب یک استعارۀ زیبا قلب خا

هیچ توان و امیدی برای زندگی ندارد. شاعر با اسناد فعل بسان پیر فرتوتی پنداشته که 

ای پنداشته  را موجود زنده آن ،ویژه انسان است، به قلب که از لوازم موجودات زنده به» شاخَ«

یاي / أو عَادَ الشَبَابُ / لَو عَادَت األیامُ یَا دُن :گذارد حساساتش نیز رو به افول میشود و ا که پیر می

رُ فِي بَطءٍ عَجِیب / کَالَیلِ ... اآلن ... قَد مَلَ الشَبَابُ / اآلن شَاخَ القَلبُ کَاألمَلِ العَجُوزِ / النبَضُ فِیهِ یَسَی

ای دنیا، ای کاش روزگار و جوانی برگردد. اکنون جوانی  ).51(همان:  کالقُضبانِ کَالضَیفِ الغَرِیب

گونه پیر شده و نبض در آن به شکل عجیبی  قلب همچون آرزویی پیرزنخسته شده و 

 .است ها همچون مهمان غریبه تپد همچون شب (دراز) همچون میله آهسته می

پیرس واژۀ قلب نمودِ تصویری از مفهوم نشانه است و همان عضو بر اساس نظریۀ        

د؛ اما قرار گرفتن آن در کنار ده رسانی را به تمام بدن انجام می بدن است که کار خون

چرا  رادۀ داللت صریح آن خودداری کند؛شود که خواننده از ا دیگر واژگان متن باعث می

کند. لذا در قالب  از آن استنباط نمی ،شناسی باشد که مفهوم شعریی که دارای ارزش زیبایی
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را از   ب کرده و آنیک جاندار پنداری بار معنایی پیر شدن را جایگزین بار معنایی اصلی قل

که تنها یک عضو بدن باشد، خارج کرده و برای آن  بودگی صرف و این حالت جسم

عادَ الشَبابُ، مَلَ « های ضمنی متعددی پدید آورده است. واژگان و ترکیباتی مانند داللت

دهند و  کل میمفهوم پیری و ناپویایی را در ذهن ش »الشبابُ، األمل العَجُوز، یَسِیرُ فِي بَطءٍ عَجِیب

شوند ذهن به سوی تفسیر مفهوم نشانه و هدف اصلی شاعر که نبودِ عشق و  باعث می

آور است، نزدیک شود. موضوع هم که با آن نشانه تفسیر و تأویل  روزمرگی کسالت

مجموع واژگان این متن با قرار گرفتن در  کهشود تنبلی، عدم شادابی و سکون است  می

. کنند منتقل می آن از مفهوم حسی قلب به مفهوم انتزاعی را ندهخوانمعنایی  یک کمربند

های  های زبانی متن این ابیات، محور اصلی اندیشۀ شاعر و داده پس با رمزگشایی از نشانه

های زیرین متن این نتایج قابل استنباط است: مایۀ حیات انسان یعنی عشق  پنهان در الیه

اندیشی در هر سنی  وانی و خوشبختی و مثبتگیرد و احساس ج از قلب او سرچشمه می

وابسته به میزان ظهور عشق و عواطف و هیجانات مثبت در شخصیت و روان انسان است 

و منظور شاعر پیری و ضعف جسمانی نیست؛ بلکه عدم شور و شوق و احساسات عاشقانه 

 است. 

 نتیجه

های زبانی هستند  نشانهی از آن است که اشعار فاروق جویده لبریز از کنتایج پژوهش حا

. با توجه به کنند طب تداعی میاالفاظ خاصی مفهوم عشق را در ذهن مخدر قالب که 

شناسی  رمزگان زیباییی مربوط به عشق در اشعار جویده در قالب  ها نشانه -1پرسش اول، 

 وجود دارند ساخته و پرداختهها  و استعارههای ضمنی که در نمادها  بر اساس داللت

 های طبیعی همچون گل، پرنده و پدیدهاز طریق بازنمون حسی برخی شاعر و  وندش می

شاعر با بیانی استعاری و با تکیه . بخشد می ه عشق را تجسمالنه مفاهیم انتزاعی مربوط ب

های اصلی خود را بیان نموده است. در این رمزگان بیشتر  مها و پیا بر چاشنی خیال اندیشه

عوامل فرامتن به و شود  میتأکید  رتباط معنایی میان عناصر جملهو ا بر عوامل درون متن

جویده در محور افقی  -2. شود میمانند شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کمتر توجه 

از طریق ارتباط معنایی میان عناصر جمله در بافت متن یک زنجیرۀ داللتی پدید آورده و 

نمود، تفسیر و  گانۀ آن یعنی اجزای سه یانمفهوم نشانه را به وسیلۀ انسجام معنایی م

تشابه و ادعای همسانی  کالم شاعر با تکیه بر اصل افقیدر محور . دهد میشکل موضوع 

بر و  دهد میهای مربوط به عشق را انجام  یند ساخت نشانهرآبه ف ه و مشبهمیان مشب

بار معنایی واژگان نامتجانس از لحاظ معنا و ماهیت همنشینی با ترکیب  اساس اصل

ها را از مفهوم عادی و سطحی خود که  و آن آفریند میجدیدی را برای واژگان شعرش 
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در محور عمودی جویده بر اساس اصل  -3  .کند میهایی هنری هستند دور  فاقد زیبایی

شنایی جانشینی کلمات با دادن صفات و لوازم مستعار منه به مستعار بار معنایی غریب و ناآ

ند که با مفهوم رایج این کلمات در زبان عامه کامالً تفاوت ک بارگذاری می برای مستعار

ها باعث  دارد، این گریز از معنای سطحی واژگان به معانی دور و تشریح و تأویل آن

ها همان  جامع در این استعاره شود. گیری تفسیر مفهوم نشانۀ مربوط به عشق می شکل

و باعث  شود میها  ارادۀ داللت صریح نشانه موضوع در الگوی پیرس است که مانع از

د که ذهن مخاطب از نمود حسی و صوتی نشانه به تفسیر مفهوم نشانه و آن بُع شود می

جویده برای انتقال ذهن از معنای صریح و مستقیم  -4 شود. انتزاعی و ذهنی نشانه منتقل 

در . برد می بهره تقیمو بیان مجازی و غیرمس بخشی به مدلول و مقصود اصلی خود از جان

در رمزگان مکانی شاعر تنها به بُعد فیزیکی مکان و اینکه دارای  -1پاسخ به پرسش دوم: 

که در آن  دهد را بسان ظرفی قرار می کند و آن حت، شکل و اندازۀ باشد توجه نمیمسا

را  و خاطرات های عاطفی شرایط فرهنگی، آداب و رسوم اجتماعی و افکار شخص و تجربه

و از طریق ایجاد پیوند معنایی میان داللت صریح قیدهای مکانی با  دهد میازتاب ب

 دهد. میمه، کارکردی هنری به این کلمات ها در زبان عا های ضمنی و غیررایج آن داللت

ارائه های مکانی تصویری حسی از مفهوم انتزاعی مرگ  و اسم ها ظرفجویده به کمک 

و مفهوم  دهد مینایی ظرفیت، بُعدی دیداری به مفهوم نشانه و با استفاده از بار مع دهد می

شاعر با  زمانیدر رمزگان  -2. بخشد میای ملموس و حسی  غیرانتزاعی مرگ را جلوه

 -3. کند میی صوتی از مفهوم عشق ارائه قیدها و واحدهای زمانی معین و نامحدود تصور

تقویمی ندارند و لفظ این قیدها قیدهای زمانی در شعر جویده تنها معنای کرنولوژیک و 

آیند  دهند و داللت صریح به حسای می سطح لغوی کالم و روساخت متن را تشکیل می

های انسانی  با اسناد برخی ویژگی ویهای ضمنی پنهان دارند.  که در فحوای خود داللت

ر با این کار مسی و کند میاین واژگان اشاره های ضمنی  های زمانی به داللت به ظرف

حرکت نشانه را از داللت صریح و بازنمون آن به سمت مدلول و تفسیر مفهوم عشق شکل 

های معنایی  تا با ورود به زیرالیه دهد میهایی به خواننده  و با دادن این کار سرنخ دهد می

متن پرده از دنیای ناشناختۀ درون بافت بردارد و احساسات متناقض جویده که گاه غمگین 

ادراک نیستند را برای  ندن معنای مستقیم کلمات متن قابلتند و با خواهسو گاه شاد 

  های او در مورد عشق آشنا شود. خواننده به نمایش بگذارد و با محور اصلی اندیشه
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