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  چکیده

هاي ادبی که توجه بسیاري از ناقدان و پژوهشگران را به خود یکی از رویکردهاي جدید در بررسی

شناسی به دانش نشانه. نده متون ادبی استهاي تشکیل دهها و رمزگانمعطوف داشته، واکاوي نشانه

یکی از  شود وهاي وضعی اطالق میر و عالمتاي مختلف همچون زبان، تصاویهاي نشانهبررسی نظام

 جا کهاز آن. یابندها در آن معنا مییعنی رمزگان، به منزله چهارچوبی است که نشانه آنمفاهیم بنیادي 

و  هارمزگانشناسی از خدمات نشانهنیزناقدان ادبی نزدیک است، با علوم انسانی در ارتباط  تادبیا

از نوع کیفی است، به روش  که این پژوهش. ندنمانصیب نمیبی ،متون در بررسیها هاي تأویل آنشیوه

ترین مهم شناسیشده و با هدف نشانه نوشتهاي استفاده از منابع کتابخانه باتوصیفی تحلیلی و

ها با آن و میزان هماهنگی )م1982 - 1946(» علی فوده«از  »عودة سندباد« رودهس زبانی يها رمزگان

و در نهایت دریافته است  انجام شده، انداین سروده داشتهانسجام  ی که درنقش شرایط زندگی شاعر و

ي تجلّی یافته و رمزگان مربوط به صاحب متن و رمزگان اسطور عر و روحیات وي درکه شخصیت شا

میزان ادبیت آن مرهون دو  مزگان روایی حاصل گردیده واز رهگذر رمزگان فرم و ر سروده انسجام

در عنوان » سندباد«شایان ذکر است که آوردن واژه .رمزگان زیبایی شناختی و بینامتنی شعري است

سروده که سبب تداعی داستان این شخصیت اسطوري و کنکاش براي یافتن شباهت میان سراینده این 

لّت گزینش سروده مذکور جهت ترین عشود، مهمو سندباد اسطوري می) علی فوده(ده قصی

  .هاي زبانی آن استشناسی رمزگان نشانه
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  مقدمه

است  »هاتولید نشانه«و) کدها(» رمزگان«گذاري دو نظریه پایه ،وظیفه کلّی نشانه شناسی

 کندرا مطرح می» نظریه رمزگان«پردازد، شناسی خاصی که به داللت معنایی مینشانه و

تر است؛ به بدیهی است که داللت معنا از داللت لفظ بسیار عمیق. )13/ 1 :1372احمدي، (

بیان دیگر در بررسی داللت معنایی یک لفظ یا عبارت، مفهومی فراتر از اطالق لفظ بر 

اي همان پدیده ،گیرد و چه بسا منظور از این اصطالحخاص مدنظر قرار می یک معناي

به این صورت  ؛یاد کرده است» معناي معنا«از آن با عنوان » عبدالقاهر جرجانی«باشد که 

مارا به یک معناي  ،شود و آنگاه همان معنایک معنا برداشت می ی ابتدالفظ هر از«که 

که در  رمزگان .)263، م2004جرجانی، ( »دشو، رهنمون مینظر گوینده است مورددیگر که 

ترین عناصر ارتباط کالمی هایی همچون فرستنده، گیرنده و پیام از مهمکنار مؤلّفه

 ،هر پیامزیرا شود، از اهمیت باالیی در فرآیند انتقال معنا برخوردار است؛محسوب می

نه یک شعر در پیکر رمزگان موبه عنوان ن :شودرمزگانی ویژه ارائه می قالبدر 

 شود و به کاربردهاي ادبییعنی به زبانی خاص سروده می ؛گیردشناسیک جاي می زبان

زبان ادبی به طور عام و زبان شعر به طور خاص در «و شاعرانه آن زبان وابسته استو 

 :1388احمدي، ( »شناسیک استهاي زباندرك امکانات پنهان رمزگان و داللتابزار حکم 

اش ادبی قواعدبراي درك کامل این رمزگان نه تنها باید آن زبان و ؛ از این رو)138 -  136

با توجه به  .نیز آشنا بود آن ربمسلّط ها و عناصر ادبی بلکه باید با سنّت ،را شناخت

 از سوي کافیعدم توجه  و شناسی متون ادبی از این منظراهمیت نظریه رمزگان و نشانه

 همچنینهاي متون ادبی و شناختی رمزگاندبیات عربی به بررسی نشانها پژوهشگران

ضرورت بررسی شعر معاصر عربی با رویکرد مذکور، پژوهش حاضر تالش کرده است 

شناسی نشانه با هدف و ايز منابع کتابخانهتا با رهیافت توصیفی تحلیلی و استفاده ا

عالوه بپردازد تا  به تحلیل آن »فودهعلی «از » عودة سندباد«هاي مختلف قصیده رمزگان

هاي مربوط به این زمینه و هموار کردن راه فراروي بر پر کردن خأل موجود در پژوهش

هاي سروده ترین رمزگانمهم) 1: پاسخ دهد این سواالت پژوهشی سایر پژوهشگران، به

و شرایط کدام رمزگان بیشتر با شخصیت و روحیات شاعر ) 2کدامند؟ » سندباد ةعود«
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ی به آن بخش هاي این سروده در انسجامنقش رمزگان) 3زندگی وي هماهنگ است؟ 

  ؟چیست

  

  پیشینه تحقیق

عربی مقاالت زیادي نوشته شده است، اما تالش  ز در متونورمبررسی در زمینه 

عربی  قصاید هاي رمزگانیکه با محوریت بررسی نظام اثرينگارندگان براي یافتن 

علی «هایی که به بررسی شعر ترین پژوهشاز مهم. نتیجه ماندبی ،باشد شده نوشته

کرامات نفس در آینه شعر «مقاله ) 1 :باید به موارد ذیل اشاره کرد اندپرداخته» فوده

درنشریه چاپ شده » حسین کیانی«و » فضل اهللا میرقادري«نوشته  ،»شهید علی فودة

در  ؛ش1390 شماره چهارم، بهار ،دوم الس ،کرمان شهید باهنر ادبیات پایداري دانشگاه

صداقت بایی، شجاعت و شکی چونقالب صفاتی  در هاي کرامت نفسجلوه این مقاله

به تصویر کشیده شده  »عروة بن الورد« و» ل حبشیبال«هایی چون شخصیت در اعمال

اجلامعة «مجله  در چاپ شده» عماد عبدالوّهاب الضمور«از » املقاومة يف شعر علي فودة«مقاله ) 2.است

 ؛جلد بیستم ،شماره دوم ،م2012سال  ،اردن »البلقاء التطبيقية«دانشگاه  »اإلسالميةللبحوث اإلنسانية

دعوت به  و ، تقویت روح مبارزههایی چون بیان هویت فلسطینیفهبه مولّنویسنده  که

مرضیه «نوشته » ةعلي فود لشهيدر امظاهر املقاومة يف شع« يپایان نامه )3.ده استکراشاره آزادي 

در این پایان نامه، نویسنده به استخراج  ؛ش در دانشگاه شیراز1393در سال  »زیبنده

نی، اوضاع آوارگان فلسطی توصیفمظاهر مقاومت از جمله دعوت به پایداري و مبارزه، 

مقایسه «مقاله ) 4.پرداخته استمقاومت  نقش زن در اسارت، اشتیاق به وطن، شهادت و

 ،وهمکاران »حدیثه متولّی« از» هاي ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و سپیده کاشانیهجلو

اول، شماره یک،  سال ،ادبیات ملل زبان و هاي تطبیقیپژوهشچاپ شده در فصلنامه 

و سایر  داردنگاهی تطبیقی به مظاهر پایداري در شعر این دو شاعر  که ش1394 پاییز

شود که مشخص میسطور این به  توجهبا  .کرده استرا بررسی ن ويمضامین شعري 

بوده و  نویسندگانتوجه  مورد علی فوده يرشع تنها بررسی مضامین ،ها پژوهشاین در 

  .اندهاي وي را محور کار خود قرار ندادهنظام رمزگانی سروده، نشانه شناسی یک هیچ



    نقد ادب معاصر عربی  200

  و اهمیت آن در تحلیل متون ادبیرمزگان 

ن به دو تواها رامیرمزگان ؛مفهومی جدید است و ادبیات، شناسیباندر زگان مفهوم رمز

این است که  ،رسدبه نظر میآنچه مهم . غیرزبانی تقسیم کرد هاي زبانی ودسته رمزگان

؛ زیرا )277 :1387، سجودي( هاي دیگر استشدگی در زبان بسیار بیشتر از حوزهمیزان رمز

ز طریق انبوهی از روایات و حکایات انباشته شده هاي دیگر به واسطه زبان و ارمزگان

اگر بخواهیم تعریفی جامع  ).150 :1387، سجودي(در فرهنگ، قابل توصیف و بیان هستند 

شکل گرفته از عناصري است که ، زبان که باید بگوییم ،و مختصر از رمزگان ارائه دهیم

پیام را این عناصر که  ؛تندشوند و رساننده معنا هسهایی ویژه ترکیب میبر اساس قاعده

  ).39: 1388احمدي، ( شوندنامیده می» رمزگان«توان شناخت می هابه وسیله آن

ها وابط میان آنشناختی هر متن با در نظر گرفتن چندین رمزگان و رتحلیل نشانه

در ادبیات  نتواشناسی رمزگان را میهاي گونهیکی از حوزه ؛است پذیرامکان

 نیزهاي تشکیل دهنده متون ادبی رمزگان پیرامون .)221 :1386چندلر، ( افتشناسی ی نشانه

 شوند،متون ادبی می انسجامسبب  باید به این نکته اشاره کنیم که مراد از قواعدي که

و هم آن دسته از  استساختار کلمات و جمالت  يتشکیل دهندههم قواعد زبانی 

، استعاري و دارند تا در کاربرد مجازيآن میکه شاعر و نویسنده را بر ادبی  هنجارهاي

نسبی  ،در میان ادیبان این امرکه البته  ،نشان دهدخلّاقیتاز خود  ،الفاظ و عبارات کنایی

 فهمید که توانبا این توضیحات می .دارد بستگیهااست و به میزان ذوق ادبی آن

نظامی است  ،شعر هاز این جهت است کشناسی رمزگان در متون شعري اهمیت نشانه«

 کهآواشناسی  و واژگانی، نحوي، عروضی، ریخت شناسی ايهاز خرده نظام متشکّل

 .)248ش، ص 1386چندلر، ( »کندادبیات را اثرگذار و قدرتمند می ،هاآنروابط میان 

شوند که در هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر می نیز هانشانه«

متون همواره  هرچند که ،به بیان دیگر ؛انجامدها میود شدن معناهاي آناین کار به محد

 ما را به سمت خوانش ارجح ،هابراي تفسیر باز هستند، اما به کارگیري رمزگان

یا عبارت در یک لفظ  معنايبه عنوان نمونه  ؛)232 -  230: 1386چندلر، ( »کندراهنمایی می

شناسی تفاوت  آن در رمزگان نحوي یا زیبایی معنايمتن با  رمزگان مربوط به صاحب
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عبارت را با شرایط متن باید ارتباط لفظ یا  ؛ به این ترتیب که در رمزگان صاحبدارد

در رمزگان  اما ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر شخصیت ادیب در نظر گرفت روانی،

رمزگان از  ها که بخشیفعلکه در حال آن ؛در داللت دخیل هستند ، قواعد زبانینحوي

صبغه زبان شعر به خاطر . ها استها تعیین کننده داللت آن، ساختار واژههستند زمانی

اربرد شود، با کهاي آن دیده میکه در تصویرپردازي و گرایش به قوه خیال ادبی خود

یرمستقیم بیان ادبی تفاوت دارد و مفاهیم را به صورت غصریح و رسمی زبان متون غیر

فته شده نظام زبان پیروي زبان شعري از قوانین کلّی و پذیر« قیقتکند و درحمی

 »گوید و منظورش چیز دیگري استشعر چیزي می ه شدهگفت که اییکند تا ج نمی

ریشه در ساختار ادبی و به کارگیري فنون  ،که این داللت متفاوت )127: م2002الصباغ، (

توان به ، نمیارات و نوع ترکیبات، عبشاعرانه دارد و بدون توجه به ساختار واژگان

  .خوبی به مقصود و مراد گوینده پی برد

  

  »عودة سندباد«زبانی در سروده انواع رمزگان 

-به عنوان متن مورد تحلیل از منظر نشانه 1»عودة سندباد«در پژوهش پیش رو، سروده 

ذکر  بانی وهاي زترین رمزگانتببین مهمها انتخاب شده که در ادامه به شناسی رمزگان

ان در تعیین شایان ذکر است که نگارندگ. پرداخته شده استاز آنهاي شعري نمونه

از  ؛نیافتند ،دنباش کردهناقدان معرّفی بندي خاصی را که تقسیم ،هاي این قصیدهرمزگان

ها را هاي مختلف آن دست یافته و آنبه شناسایی رمزگان سروده،با کنکاش دراین رو 

  .اندقرار دادهمورد واکاوي 

  

  رمزگان مربوط به صاحب متن

براي گزینش  آنعنوان هر اثر ادبی نشان دهنده میزان تالشی است که خالق 

عالوه بر اینکه بخشی از ارزش ادبی  ،؛ زیرا عنوانداردمیترین واژگان مبذول  مناسب

 و در حقیقت هست زهایی از شخصیت ادیب نیدهد، بیانگر جنبهمتن را نشان می

تواند به گر متن به واسطه آن میکه تحیل شودمحسوب می ی اساسی و کارگشاسالح«
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را از آن برداشت  گیري شده، مفاهیم مختلفانشی جهتعمق متن وارد شود و با خو

بیش از  ،به همین دلیل است که گاه توجه صاحب متن به عنوان؛ )72: 1990مفتاح، (» کند

به خود متن است هتوج.  

شاعر معاصر فلسطین است، شاعري که » علی فوده«سروده » سندباد ةعود«قصیده 

هاي آغازین سال و به دنیا آمد» حیفاء«از توابع شهر » قنّیر«م در روستاي 1946در سال 

پس از شکست سال . زندگی او با به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل مصادف بود

م در 1967اردن رفت و تا پیش از واقعه م همراه با خانواده به کرانه شرقی رود 1948

از در سنّ دو سالگی و اندوه از دست دادن مادر  يغم آوارگی از یک سو .آنجا بود

و پس از گذراندن عمري مملوء از  وي را به ورطه غربت و تنهایی کشاند ،سوي دیگر

 -  76: 2005خلیل، ( م به شهادت رسید1982در سال سرانجام  آوارگی، مبارزه و اندوه،

شعري این شاعر باید گفت با توجه به شرایط  موضوعاتدر رابطه با نبوغ ادبی و . )81

 آن، بیشتر به ادبیات مقاومت و مضامین وابسته به زندگی ويسیاسی اجتماعی حاکم بر 

هایی که در در برخورد با شرایط اسفبار سرزمین خود و دیدن نابسامانی. توجه داشت

جا حاکم شده بود، به شاعري سرکش و متمرّد گر بر آنغالنتیجه حضور دشمن اش

که در بدون آن ،دانستاو شعر را مجالی براي بیان حقیقت و عدالت می. تبدیل شد

 توان گفت؛ از این رو میترین تردید یا ترسی احساس کندوجود خود، کوچک

  .استاي جوشان و طبعی لطیف عاطفه قلبی آگاه،هاي او برخاسته از  سروده

این نتیجه  ،متن در سروده مورد بحث رمزگان مربوط به صاحبشناسی نشانه پس از

 توان نمود آوارگی و دوري ازبه خوبی می» عودة سندباد«عنوان  دیدنبا حاصل شد که 

و تداعی داستان این » سندباد«ذکر واژه  وطن را در شعر وي یافت؛ چراکه به دنبال

دوري از وطن را بیش از پیش در ذهن خوانندگان ویش و شخصیت اسطوري، غربت خ

این امر در درك معنا و مفهوم قصیده بسیار  و کندها معرّفی میترسیم و خود را به آن

اثر ادبی به طرق مختلف خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت «مؤثّر است؛ زیرا 

گی وي داللت ، بر زندگی شاعر، ساختار شخصیتی و محیط اجتماعی زندغیرمستقیم

به یکباره این سروده عنوان در یک کالم باید گفت  .)153: 1389فرهنگی و همکار، ( »کندمی
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به همان اندازه که در نگارش  »علی فوده« به تحقیقو شده و بدون تفکّر قبلی انتخاب ن

 مثابهبه  عنوان«؛ زیرا ه استبود ، براي انتخاب عنوان نیز حساسهبه خرج دادمتن دقّت 

گیرد، به اندازه خود که از یک متن در مقابل دیدگان مخاطب قرار می ولین عنصريا

در حقیقت یک گره و  صاحب اثر باشد روحی تواند معرّف شخصیت و حاالتمتن می

  .)71 :2008بلعابد، ( »و ارتباط هنري میان اثر و صاحب آن است

  

  زیبایی شناختی کالم ي جنبهمربوط به  رمزگان

اشکال بازنمایی واقعیت که هاي بیان ادبی و هنري یک متن زگان، شیوهدر این رم

برگیرنده دو  رمزگان زیبایی شناسی در ).95و  44: 1380گیرو،(ند شومی ، بررسیهستند

 ترینمهمجا که از آن ).98 :همان( هنريي هاهاي بالغی و نشانهنوع نشانه است؛ نشانه

است، باید اذعان ها هاي ضمنی آنو داللتبالغی هاي نشانه ،هاي این رمزگانهنشان

 تهاي بررسی متن در این رمزگان، محور جانشینی الفاظ اسیکی از جنبه داشت که

، مجاز و کنایه در مطالعات مفاهیمی چون استعارههمچنین  ).154: 1386چندلر، (

رین بارزت .)54: 1387، سجودي( نداي برخورداراز جایگاه ویژه رمزگانشناسی این  نشانه

در ابتداي » الزیتون«واژه عبارتند از  »عودة سندباد« سروده شناختیهاي زیباییرمزگان

د صلح که نما» من کبدي املصباحِ  شوکةَ  عدُت للزيتون من بالدي ألخلعَ « و در عبارت قصیده

همچنین درمورد ترکیب . اي برخوردار استجایگاه ویژهاست و در ادبیات فلسطین از 

 فلسطین گفت شاعر عقیده دارد که مردم باید ،ستهی اکه اضافه تشبی» ة املصباحشوک«

ها اند و آنهاي دروغین دشمنان اشغالگر و سیاستمداران غاصب را خوردهوعدهفریب 

 -چراغ دانند در حالی که این می شانرا همچون چراغی فراروي آینده خود و سرزمین

نیست که  یانفلسطین یزي جز خاري در چشمچ -استعاره از سخنان فریبنده دشمن 

ها را بر دیدن اوضاع نابسامان سرزمین خود نابینا کرده و چشم آن نسبت بهها را  آن

» الربد واجلوع عاشرنا البنادق يف کهوف«عبارت  دیگر این رمزگان، نشانه .حقایق بسته است

و در  گویدمی ،خطاب به مادر خود که منظور همان وطن است آن راکه شاعر است

أجنبنا الليوث « عبارتدر .است به کار برده سختی کشیدن و تحمل مشکالتمعناي کنایی 
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را استعاره از شیرمردان، جوانان شجاع و » أشباال«و » الليوث«دو واژه نیز شاعر»ّمث أشباالً 

جاز عقلی در کاربرد منیز»أمازال الربيع ُحييطُه بالّلوف والّشومر« جمله در وقرار داده است دلیر

است، دیده » الربيع«به فاعل غیر حقیقی خود یعنی » يطهحي«که اسناد فعل » بيعالر «واژه 

  .شود می

» جدائلها جناحًا للطيور لتنسج ِمن/ أمازالت تبيع الشمُس ِمن دمها« عبارت سخن شاعر در

أم «هاي روشنایی خود را از روشنگري ،خورشیدکه  به این صورت ؛معنایی کنایی دارد

همچون  توانندانان که میتا براي جو است گرفته ،هکه زنی بلیغ و سخنور بود» الخیر

هایی ببافد که این بال ،مند شوندآزادانه زندگی کنند و از حقوق انسانی خود بهره پرنده

ها نماد قدرت و امکانات الزم جهت مبارزه با دشمن و در نهایت رسیدن به صلح و بال

اضافه » حبر العار«ترکیب  »األرض أضناين حننيُ  العارِ  بُت حبرَ رکِ  فحنيَ «بارت در ع.آزادي هستند

شاعر اوضاع ننگین فلسطینیان تحت اشغال و سلطه  که در خالل آنتشبیهی است 

برد و دستاویز و می ها را در خود فرودشمن را به دریایی تشبیه کرده که هر لحظه آن

 ،است هامجاز از مردم یا مشکالت آننیز» األرض« واژه و ندارد وجودفراري از آن  هرا

در معناي استعاري  »یأم«کلمه»أضرمتا حناين كمها عينا.../يا أّمي كمها عينا«همانطور که در 

. به عنوان استعاره از آزادي و پیروزي وطن ذکر شده است »كعينا«سرزمین و لفظ 

استعاره از وطن است و  »أّمي«اژه که و» يا أّمي هزيال ليكإُعدُت « عبارتهمچنین است در

کنایه از اشغال چندین ساله فلسطین و » ّمث جيًال ّمث جيالً ... فوق کتفي غربة األجيال«عبارت 

کنایه از  نیز» بات عراُء قليب مستحيال« عبارت و است هاآوارگی طوالنی مدت فلسطینی

  .غیرممکن بودن فراموش کردن کینه دشمن

رأيُت « در عبارت» الليل«واژه یی شناختی این متن عبارتند از هاي زیباسایر رمزگان

 »...ينهشين... حيّدق يفّ «که استعاره از دشمن تجاوزگر است و نیز دو فعل » يل يرقبيناللّ 

اول در » األمّ «لفظ » حنان األّم يا أّمي«در آزار دادن هستند، همانطور که عملاستعاره از

این مفهوم کنایی » وحني رميُت قلبيبني أيدي سندباد«مله ج و نیزمعناي استعاري وطن است 

شوق «در » األرض«و واژه سندباد را الگوي خود قرار داده  ،»علی فوده«را دارد که 

توان فعل البته می .استه مجاز از مردم آن سرزمین با عالقه مکانی» ميّزقين... األرض
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 ترکیب و در نهایت دانست» حيزننی«یا » يعّذبين«یمزّقنی را استعاره تصریحیه از فعل 

کنایه از شرایط را »واجلوعِ  الربدِ  يف کهوفِ  رنا البنادقَ وعاشَ «عبارت در  »کهوف الربد واجلوع«

که در اینجا -ها را براي مادر خود که شاعر آن در نظر گرفت ییو طاقت فرسا سخت

  .کندبازگو می -همان وطن است

در این سروده از فنون بیانی به خوبی استفاده  »علی فوده«شود که مالحظه می چنان

که چون بسان رونوشتی از دنیاي  آفریده استبازنماهاي خیالینی را  ،کرده و با این کار

 هارمزگاننوع پیام این «و گیرندکنند، ارزش نشانه را به خود میآفریده شده جلوه می

هایی که از روابط عینی، واقعی هنشانیعنی همان هاي فنّی همانند واقعیتی است که نشانه

کاربرد  و )65 :1380گیرو، ( »از توصیف و توجیه آن ناتوانند ،پذیر حکایت دارندو اثبات

و آگاهی وي از کاربردهاي » علی فوده«دهنده توانمندي ها در این سروده نیز نشانآن

ر کنار ارزش ر دذاري متن این اثي که به غناي زبانی و شدت تاثیرگادبی زبان است؛ امر

مجاز شاعر از طریق به کارگیري این نوع رمزگان،  ،عالوه بر این .ادبی آن افزوده است

که این خود از فواید  دهدهاي ضمنی و تنوع تفسیرها را پوشش میشمردن داللت

دو  نیز مجازاستعاره و  .)250: 1386چندلر، ( شودشناختی محسوب میهاي زیباییرمزگان

 مطرح شده اتموضوعهر یک از؛ زیراهستندي این سروده انتقال معنا ن درمنش بنیادی

مورد درك  در و آیندمیسطه مجاورت، به دنبال موضوع دیگربر حسب شباهت یا به وا

تعیین کننده  ،که قطعاً رجوع به بافت درون متنیباید گفت  قصیدهات این معناي کنای

  .است کنایی يامعن

هاي آن است که در میان بخش» عودة سندباد«قصیده یکی دیگر از رموز زیبایی 

ارتباط بین واژگانی است  حقیقت در »آییهم«وجود دارد؛ » آییهم«رابطه  ،مختلف آن

که به یک حوزه معنایی تعلّق دارند و از طریق همین واژگان است که این پدیده در متن 

باشد؛ به  مرتبط تلفمخ اي باکلماتکه ممکن است کلمه ايگونه به ،کندظهور می

 ،دارند تعلق معنایی حوزة یک به که معینی واژگانی عناصر آمدن جا یک عبارت دیگر،

لطفی پور ( شودآن متن می انسجام به منجر که موضوعیک متن است چارچوب در

ها، در این سروده شاعر با در کنار هم قرار دادن برخی واژه. )114: 1371ساعدي، 
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هاي زبانی نزدیک به هم یا مراعات نظیر را به وجود آورده است که هاي از نشان زنجیره

/ الدوايل/ قرقرة النراجيل/ زهرة النرجس/ زيتون) ۱(: عبارتند ازاین واژگان به ترتیب هر بند 

فرخ / العنرب/ اجلماميز/ السنونو/ فراخ الطري والعبهر/ أشجار اجلوافا/ الشومر/ الللوف/ املاجنا

عريوض / احلديث عن األشباح والغولة/ املواقد/ احلکايا/ مسر الليايل) ۲/ (کمثریبستان  / النسور

رکب / سندباد/ زّواد/ زاد) ۴/ (أبطال/ مغاوير/ أشباالً / ليوثاً / السبع/ املخاطر) ۳/ (وسيف

شوق / حناين) ۷/ (ميزّقين/ يعّذبين/ ينهشين) ۶/ (طفل مرمي/ اجنيل) ۵/ (أسري أحزاين/ البحر

کنار هم قرار  با/.أنا قادم/ ليكننُت إحَ / عشق األرض/ ضللتُ / شوق األرض/ متّيم أزيل

 طریق از که ،هستیمعناصر با یکدیگر ارتباطآیی و شاهد پدیده هم گرفتن این الفاظ،

 هاي مختلفیبه شکل ی کهارتباط وهاي مشابه دارند بافت در نمود مشترك و مکرّري که

 و ، رابطه تضاد و تقابل، رابطه جزء به کل و بالعکسجمله اشتراك در موضوع و معنا از

 – 109: 2009شبل محمد، ( به وجود آمده است تعلّق داشتن به یک مجموعه منظّم نیز

 ،همیشگی و مداومی که هر یک از این کلمات با الفاظ مجاور خود دارند ارتباط. )110

شنیده و یا در ه خاص دیگر کلم رود کهذکر یک کلمه، انتظار می با که است ايگونه به

میان الفاظ مذکور و کلمات  ،و این ارتباط )111: 2007فرج، ( شود متن مورد نظر، دیده

شود و به خوبی با مفاهیم غالب بر ها که در سطور فوق بیان شده، دیده میمجاور آن

فکر و اندیشه شاعر که به ترتیب حسرت و یاد گذشته آباد سرزمین، خطرپذیري و 

ظلم  وطن و رهایی از دگی براي مقابله با ظلم و در نهایت عشق به بازگشت واصالحآما

 .و بیداد دشمن است، هماهنگی دارد

  

  مربوط به بینامتنی شعري رمزگان

-می ي متوناتصال شکل و محتوا بررسی به ،بینامتنیت روابط دیدگاه نشانه شناختی

 هر متن ،براساس این دیدگاه، )318: 1386چندلر، (دهد پیوند می ها را به همو آنپردازد 

 ؛ در نتیجه باید گفتاندگرفته شده ياز متون دیگر ،متشکّل از الفاظی است که هر کدام

شود، بلکه بسیار دیگر منحصر نمی ادیببر  ادیببه مسأله تأثیر یک  بحث بینامتنیت«

که در این پژوهش  )116: 1378مقدادي، ( »زندو در سطح زبان و نشانه قدم میاست غنی 
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مورد ارزیابی قرار  ،دارهاي نشانهاي مربوط به روابط بینامتنی با توجه به واژهرمزگان

است که » األم«هاي پربسامد این سروده، واژه یکی از واژهاند؛ به عنوان نمونه گرفته

که  ،است به کار برده» لوطنا«یا » األرض«شاعر در برخی مواضع آن را به جاي لفظ 

یعنی وطن و  نی مادر و هم بر معناي استعاريمل این واژه هم بر معناي حقیقی آن یعح

أنا يا أّم حني «: گویدجا است که مینمود این حالت آن. سرزمین مادري، صحیح است

و  )86: همان( »ولکن آه يا أّمي«در عبارتو نیز ) 86: 2003فودة، (» أخذُت ِمن زادي وزّوادي

شاید بتوان ). 87: همان(» رأيُت الليَل يرقبين/ ني رجعُت يا أّمي ملنزلناوح«عبارت  درهمچنین

حنان األّم يا «د، دو عبارت نکنکه صدق ادعاي فوق را تأیید می شواهديگفت بهترین 

ها و است که همسویی معنایی آن )88 - 87، همان( »وشوُق األرض يا أّمي ميّزقنی/ أّمي يعّذبين

به خوبی مؤید امتزاج معنا و مفهوم  ،»األمّ « در محور موازي با »األرض«جایگزینی واژه 

این کاربرد رمزگونه و ایجاد وحدت . است علی فودهدر ذهن ) وطن(مادر و سرزمین 

به ویژه  ؛هاي محمود درویش استهایی از سرودهمیان مادر و سرزمین، یادآور بخش

عبارت همچنین  ).291/ 1: 1944یش درو(» أنا أعرُف أّن األرض أّمي«گوید جا که میآن

تداعی  ،این سرودهدر  )88: 2003فوده، (» يف کّل املواسمليك ننُت إحَ / يا أّميليك ننُت إحَ «

/ أحنُّ إلی خبز أّمي«: سرایداست که می از سروده محمود درویش قسمتکننده این 

» علی فوده«نی سروده هاي پایاهمچنین مصراع).93: 1: 1944درویش » وملسة أّمي/ وقهوة أّمي

رابطه بینامتنی ) 88: 2003فودة، (» أنا قادم../ أنا قادم../ أنا قادم/ يا أّمي ليكإ.. ليكإ«یعنی 

زیبایی با خطاب محمود درویش به وطن خود دارد که آن را در قالب رمز مادر خطاب 

آَن يل أن أقّدم  أما/ عليكسالم  عليكسالم / وأنِت تعّدين نار الصباح عليكسالم« :کرده است

رسد که به نظر می ،)352/ 2: 1944درویش (» ؟ليكإأما آَن يل أن أعود / ؟ليكإبعض اهلدايا 

اسلوب استفهام موجود در کالم درویش از نوع استفهام تقریري بوده و از این طریق در 

  .است) وطن(صدد بیان قطعیت بازگشت خویش به سوي مادر 

مادهاي مختلف است که ، استفاده از ن»عودة سندباد« دهاز دیگر مظاهر بینامتنی سرو

 واژهشود؛ یکی از این رمزها شاعران مقاومت نیز دیده می دیگرها در شعر آنامثال 
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وقد / نيات عن الدّ حلَ مسعُت بأّ�ا رَ .. أّم اخلري يا أّميو«است که شاعر در عبارت » عقاب«

را  این پرنده علی فوده، است که )85: 2003فوده، ( »سورالنُّ  م ِمن فرخِ ت حبّبة عينها للشَّ أوصَ 

کند که فرزند خود را نصیحت می» أّم اخلري«داند و نماد مردم مقاوم و مبارز فلسطین می

را نماد مردم  نیز در قصاید خود عقاب یم جبراجبرا ابراهکه از آنها الگو بگیرد، همچنان

همواره در تالش براي رسیدن به  پذیرند وداند که هرگز شکست را نمیفلسطین می

محمود ). 41: 1990جبرا، (» مبنقاره الّشمسَ  صيدُ يَ  الّنسرُ «: گویدآزادي هستند؛ آنجا که می

اند که گرفتار ظلم دشمن غاصب درا رمز مبارزان فلسطینی می ز عقابنی درویش

ات ذیل این پروراند و در قالب عبارها را در جان میاند و شاعر همواره اندوه آن شده

مل يزل / ببَ يف األغالل ِمن دون سَ  الذي يرسفُ  أيّها الّنسرُ «: مفاهیم را بیان کرده است

از دیگر رمزهایی که بر  ).1/229: 1994درویش، (» بسيفًا ِمن هلََ / يف عيين األمحرُ  كمنقارُ 

است؛ » پرستو«کند، تاکید می هاي محمود درویشقصیده و سروده ارتباط میان این

-را نماد امید و صلح و آرامش می) پرستو(» السنونو« واژه» عودة سندباد«در » لی فودهع«

مقارن با فصل بهار و  ،داند و از آنجا که بازگشت پرستوها به مناطق خوش آب و هوا

نوید بخش رسیدن روزهاي تازه و سرشار از طراوت و رویش است، این مفهوم نمادین 

) 85: 2003فوده، (» ماميزاجلَ  يف دربِ  األفراحَ  نصبُ أمازال السنونويَ «در عبارت » السنونو«از واژه 

این پرنده را به عنوان نماد نیز گاهی  درویشمحمود شود، همانطور که برداشت می

الل بالظِّ  رُ تزخُ / األحالم حديقةُ «: چنین سروده استو  و آرام به کار برده زندگی آزاد

با نگاهی به .)58: نفس المصدر( »احلياةِ  کلُّ   احلياةُ / نونوالسّ  وسوسةِ و / أغنيِة الدوري/ واءوبالرّ 

، تا حدودي با آداب این سروده با مطالعهباید گفت  »عودة سندباد«هاي بینامتنی رمزگان

روزگار  فرهنگیو و رسوم و رفتارهاي اجتماعی و حتّی شرایط سیاسی و اقتصادي 

هاي بینامتنی متون ادبی بررسی رمزگان که این از دستاوردهاي شویمآشنا می علی فوده

 ازنامتنیت تنها میزان تأثیرپذیري بی نیز مطرح کرد،» روالن بارت« طور که همان ؛است

به  ؛)31: 2001ام، عزّ(کند هاي آن را نیز بازگو میها و قابلیتیک متن نیست، بلکه توانایی

مسائل مربوط به  بیانگر، »قابع«اده از رمزها و نمادهاي مشترك مانندعنوان نمونه استف

نشان  ،در معناي استعاري وطن» أم«کاربرد واژه  گاوري و دفاع از سرزمین است وجن
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دهنده ارزش و اهمیت سرزمین مادري براي شاعري است که از این واژه در معناي 

خود بیانگر اوضاع نابسامان سیاسی در محل زندگی شاعر  به نوبهمذکور استفاده کرده و 

  .ستا

  

  ياسطور هاينشانهمربوط به  رمزگان

یا » داللت«که م مرتبه معنا را ربوده و آن را به معنایی دو ،شناسی، اسطورهدر نشانه

مفهومی را به خود  حقیقت،و در )76: 1385آلن، (کند شود، بدل مینامیده می» معنادهی«

از اهمیت شناسی نشانه دانش ها دراسطورهدر نتیجه ؛ دهدگیرد و آن را انتقال میمی

ها و رمزها به نوبه ها و رمزها هستند و نشانهتولید کننده نشانه زیرا«برخوردارند؛  زیادي

جا که از آن و )90و  86: 1387، سجودي( »قرار دارند هاخود در خدمت حفظ اسطوره

ه خوبی شناسان را بکنند، توجه نشانههاي کهن، ساده و همگانی را توصیف میموقعیت

، شعر هاي اسطوري درارد با نقل داستاندر ادبیات معاصر شاعر قصد د .کنندجلب می

مردم عادي  ها و عواطف و تجربیاتتبدیل کند که میان آنها را به رمزهایی کلّی آن

ذکر آن در  کردن میراث اسطوري تنها بازنده «درحالی که ،نوعی یگانگی ایجاد کند

شاعر باید با الهام گرفتن از تاریخ و زندگی  ، بلکهیستهاي مختلف میسر نکتاب

ها را در دنیاي معاصر جستجو کند و حضور هاي اسطوري، ردپاي آنشخصیت

 - 21: 1984عشریزاید، ( »ها آشکار سازدها را در زندگی حال و آینده ملّتهمیشگی آن

22(.  

» سندباد«آن سروده، اسطوره را بر پایه » عودة سندباد«قصیده  اي که علی فودهاسطوره

سازي خود با این ران معاصر عربی نیز از طریق هماننداست که بسیاري از شاع

زیبایی پرداخته و اهداف خود را براي  هايچکامهبه سرودن  ،شخصیت اسطوري

جوانی » سندباد بحري«یا » سندباد دریایی«. اندهساختمخاطب ملموس و آشکار 

و در هر  دادداستان سفرهاي او در قالب هفت سفر رخ . اد بودماجراجو و از اهالی بغد

ها را پشت سر همه آن ،د ولی او با درایتاي وي پیش آمکدام حوادث خطرناکی بر

براي  و به شرح وقایع سفرا ثروتی فراوان به وطن بازگشتو در پایان هر سفر، ب گذاشت
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شاعران معاصر عربی با الهام  ).110: 2006و کیلیطو،  27: 1984عشریزاید، ( رداختمردم پ

-شعر روي ی خود درهاي فکري و اجتماعبه بیان تجربه ،گرفتن از اسطوره سندباد

به با زندگی خویش،  »سندباد« به فراخور تناسب بخشی از تجربیاتآوردند و 

  .)53: 1984عشریزاید، ( پرداختند نندسازي خود با این شخصیتهما

که  ،تحت تأثیر احساسات و اندیشه او است ی فودهدر شعر عل» سندباد«اسطوره 

ضور این شخصیت در شعر سبب ح ،تجربه غربت شاعر و دوري وي از سرزمین مادري

هاي معاصر در سروده مورد بحث، معادل خود شاعر است که تجربه» سندباد«. او شد

ر و د ه استو دردهاي روحی خود را با آن تطبیق داد هخویش را بر آن حمل کرد

هاي نوگرایانه و به بیان اهداف و اندیشه ،ت اسطوريحقیقت با گزینش این شخصی

ها در برابر و مقاومت آن مردم فلسطینو اقدام به بیداري  هطلبانه خود پرداختاصالح

شناسی و در هم بافته شدن اسطوره ،همچنین در این سروده .ه استظلم و ستم نمود

باورهاي  ،افکار همینزیرا «؛ آورده استمتن به وجود ایدئولوژي، حس واقعیت را در 

، سجودي( »دانندطبیعی می اموريها را طبیعی و موجه فرهنگی هستند و همگان آن

ها در این سروده اهداف خود را ملموس و واقعی جلوه شاعر با آوردن آن .)157 :1387

با استفاده از  علی فوده .داده و حس اطمنیان خاطر را در وجود خواننده برانگیخته است

هاي رمزگان فرهنگی، معانی ضمنی الزم زیرشاخهاین داستان اسطوري به عنوان یکی از 

ها و که این امر از قابلیت فراروي مخاطب قرار دادهبراي تکمیل قابلیت فهم متن را 

  .هاي اسطوري در متون ادبی استکارکردهاي رمزگان

، حضور وي به عنوان یک شخصیت صر عربیاز وجوه سندباد در شعر معا یکی

اجتماعی فاسد در  گر است که با تمام توان علیه اوضاع سیاسی وانقالبی و اصالح

و تحقّق عدالت، امنیت و ماندگی مقابله با ظلم و عقببراي کند و تالش می جامعه

با  و )60: 1984عشریزاید، (دست و پنجه نرم کرده است ترین مشکالت سخت، باآرامش

 ها را در شخصیت علی فودهویژگیتوان این به خوبی میدقّت در سطور این سروده 

می خود از این نتیجه ناکا ،به ویژه آنجا که پس از همانندسازي خود با سندباد ،یافت

 رأيُت شواهدَ / سندبادالميُت قليب بني أيدي رَ  وحنيَ « :عبارات ذیل آورده استآوارگی را در 
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العار  کبُت حبرَ َر  فحنيَ / آه يا أّمي.. ولکن/ هادمن دون اجلِ  البحرِ  علّي رکبُ  زَّ وعَ / يباآلثاِم يف در 

ك مها عينا/ يا أّميك مها عينا/ رّتانّمهي دُ  رفيقَ  رَ افص/ أحزاين فبتُّ أسريُ / ..األرض حننيُ / أضناين

» ّمث جيًال ّمث جيالً ًال جي... األجيال کتفي غربةُ   فوقَ / زياليا أّمي هَ ليك فُعدُت إ/ناينأضرمتا حَ 

هاي خود براي بازگشت که همان دیدن جا شاعر از انگیزهکه در این )87- 86: 2003فوده، (

ق آزادي و عدالت در سخن گفته و عشق به تحقّ ،خذالن و آوارگی حاکم بر وطن است

که اندوه آوارگی چندین ساله فلسطینیان هرچند  ن بازگرداند؛وي را به میه ،فلسطین

براي انجام وظیفه  ،گرت اصالحاما در قالب یک شخصی بود،راي وي بسیار دردآور ب

  .د از هیچ تالشی فروگذار نکردانسانی و انقالبی خو

  

  هاي مربوط به زمان و مکان رمزگان

اي هستند که باید مورد توجه گونههاي کالمنشانهدر متن، هاي زمانی و مکانی نشانه

ي زمان و مکان نیز در زمره ها، قیدهابندي انواع نشانهتقسیم در« ؛ زیراقرار گیرند

 ،مثالً یک شاخص آفتابی یا یک ساعت ،شونداي محسوب میهاي نمایه نشانه

واقعی میان نشانه و موضوع  يدهنده زمان در روز است و این وجه به یک رابطه نشان

هایی نمایش داده زیونی، مکانیگاه در تصاویر تلو ها نیزدر مورد مکان. ندکآن اشاره می

داللت  موضوعاتیاي بر به شکلی نمایه کهها استحاکی از آن ،اخبار که متنِشوند می

 »از میان«، »باالي«، »پشت« ،»روي«، »زیر«چون  قیدهایی ).77 - 75: 1386چندلر، (کنند می

: 1387سجودي،  و 122: 1380گیرو، ( آیندمکانی به حساب میهاي رمزگان يدر زمرهنیز 

 ،شود؛ به عبارت دیگر قلمرو مبدأسازي میمعموالً بر حسب مکان مفهومنیز زمان . )58

ما زمان را بر حسب  نیز شناسیمکان است و قلمرو مقصد، زمان و به لحاظ هستی

  ).65 :1387، سجودي(کنیم ها درك میمادي مانند اشیاء و مکان هايپدیده

 هژبه زمان افعال توجه وی ،هاي زمانیشناسی رمزگاندر متون ادبی براي نشانه

فعل و زمان  ساختار ناگسستنی ، پیوندداللت فعل ود؛ زیرا یکی از مباحث مهم درش می

» زمان بخشی از معناي فعل است«تا جایی که گفته شده ) 68: 2014حسن، (آن است 

؛ گروه اول یف شده استتعر دو گروه زمانیدر یک نگاه کلّی . )104: 1994السامرائی، (
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مطلق، استمراري،  آینده و ماضی نقلی است و گروه دوم در بردارنده ماضی ،شامل حال

 گروه دوم به حوزه حکایت تعلّق دارندو  گروه اول به حوزه تفسیر ؛بعید و شرطی

  .)159: 1389پور، فرهنگی و یوسف(

باید گفت که  »سندباد ةعود« هاي زمانی سرودهدر باب رمزگان با ذکر این مقدمات،

 10از افعال دال بر زمان حال استفاده کرده که البته  این سروده، عبارت 26شاعر در 

اند، بر معناي واقع شده» کان«به خاطر اینکه خبر براي افعال باب «ها مورد از این فعل

بار  4نیز  هاي مختلف زمان ماضیو از گونه )160: 2007نورالدین، (» گذشته داللت دارند

به کار برده  رابار فعل ماضی استمراری 18بار فعل ماضی ساده و  33فعل ماضی نقلی، 

فعل ماضی در زبان عربی، بیان حوادث گذشته در قالب به کار بردنیکی از موارد «. است

و یا ذکر حوادثی است که در نتیجه وقایع و ) 55: 1984همو، (» اسلوب روایی و داستانی

که  حال آن،)28: 1983و السامرائی،  136: 2007نورالدین، ( اندگري به وقوع پیوستهاتّفاقات دی

اند یا یوستهفعل مضارع در اغلب موارد براي تفسیر حوادثی که در زمان حال به وقوع پ

از دیگر موارد داللت فعل  ).33: 1983السامرائی، (رود داد، به کار میدر آینده رخ خواهند 

: 2014حسن، (استمرار، استحضار، تکرار، بیان حقایق و عادات اشاره کرد مضارع باید به 

علی «گفت  بایدماضی در این سروده  هايفعلبا توجه به بسامد باالي همچنین ).73

مردان و در دنیاي گذشته است و یاد بزرگ ايهشدهمچنان در جستجوي گم »فوده

ست و آبادانی گذشته فلسطین هرگز زنان سرزمین مادري، همواره در دلش زنده ابزرگ

گردد و همه این خاطرات در قالب افعال دال بر زمان از مقابل دیدگانش محو نمی

توان کاربست زمان ماضی افعال این اند؛ از این رو میماضی به تصویر کشیده شده

مل و عواویها در ایدئولوژي شاعر را اینگونه تبیین کرد که منبع الهام سروده و نقش آن

گیري اهداف انقالبی و عظیم وي چیزي جز گذشته سرزمین مادري و مؤثّر در شکل

که به صورت ناخودآگاه  ،میل به بازگرداندن شکوه و عظمت از دست رفته آن نیست

در مقابل، کاربرد اندك . شاعر را به آوردن افعال دال بر زمان گذشته راغب کرده است

 علی فودهیدي تواند بیانگر نااممی ،در این سرودههاي مضارع در مقایسه با ماضی فعل

 آنچنان خود را در راهی که پیش گرفته به او باشد و اینکه وطناناز یاري رساندن هم
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این امر با داللت فعل  و بیند که از تحقّق اهداف خویش ناامید استتنها می است

  .دارد مضارع بر مفهوم شک و تردید که در سطور فوق اشاره شد، همسویی

هاي زمانی این عالوه بر افعال دال بر زمان ماضی، قیدهایی نیز در تکمیل رمزگان

؛ با »يف کّل املواسم«و » قُبيَل املوت«، »لرّبيعا«، »يف الّشتاء«سروده نقش دارند که عبارتند از 

شود که می است،مشخّص ها به کار رفتهتأمل در عباراتی که این قیدهاي زمانی در آن

که از گذشته  کننداعمالی را توصیف می»  کّل املواسميف«و » الّربيع«، »يف الّشتاء«هاي قید

که داللت بر امري دارد » قُبيل املوت«و قید  ،اندتاکنون به صورت مستمر تکرار شده

در هر حال این چهار قید نشان دهنده وجه حکایت  .مربوط به زمان ماضی بعید است

در عین حال با ایجاد ارتباط میان عبارات مختلف در این  هکگونه این قصیده هستند 

گاه که نوعی توالی زمانی آن«اند؛ زیرا سروده، بر انسجام و پیوند نظام زبانی آن افزوده

میان رویدادهاي دو جمله برقرار باشد، این ارتباط زمانی از طریق قیدهاي زمان، سبب 

  .)115: 1371طفی پور ساعدي، ل(شود ها میایجاد رابطه معنایی میان آن

/ يف بلدي«: عبارتند ازنیز مورد بحثسروده مکان درهاي مربوط به بارزترین رمزگان

/ واجلوع هوف الربدِ يف کُ / واقدامل حولَ / زيتون اجلبال/ الدوايل بني أشواقِ / بأرض عّمي/ كقرب فوقَ 

/ بالدي/ بستان کّمثری/ َکَفر قاسم/ عاملراب/ يف بطن القبور/ قبور النّاس/ ور املقربةسُ  حولَ / كقرب

/ القرب/ فوق کتفي)/ بار ۵( ليكإ)/ بار ۴(األرض / حبر العار/ بني أيدي سندباد/ مبقربة مجاعّية

ها هایی که در این سروده از آنمکان. »بکأسي/ يف ظّلي/ بشارع األحالم/ حيّدق يفّ / منزلنا

هاي واقعی و نه همگی مکان ،مارش، جز چند مورد معدود و انگشتاستنام برده شده

که  ،اندخیالی و مجازي هستند و به خوبی در خدمت بیان ایدئولوژي شاعر قرار گرفته

ترین بیش. همین امر به یکپارچه و منسجم گشتن این قصیده کمک شایانی کرده است

ه است ک» ك«و ضمیر » ألرضا«مکانی در این سروده متعلّق به واژه نشانه بسامد تکرار 

جع اشود و مربه عنوان مکان و مقصد، شناخته می» إلی«با مجرور شدن به وسیله حرف 

هستند که در این متن شعري کامالً با یکدیگر » األرض«و » ألما«این ضمیر دو لفظ 

 هاي مکانیهر یک از این رمزگان. اندممزوج و به عنوان یک مفهوم واحد مطرح شده
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کمک کرده و در القاي مفاهیم مورد نظر وي  علی فودهف به نوبه خود به شناساندن اهدا

  .فتاده استنظام زبانی سازگار ا يدر محدوده

شاعر  که باید گفت»عودة سندباد«ها در قصیده در یک نگاه کلی به این نوع رمزگان

از عالم خیال  ،هاي زمانی و مکانیبا کاربست دقیق و مناسب رمزگان ،در این سروده

 سایر ادیبان گرایانه خود را به تصویر کشیده است و همچوناف واقعدور شده و اهد

مت سن مسیر روابط مجاورت، از طرح و ماجراي داستان به دبا دنبال کر«گرا واقع

پرداخته و به زمان و مکان  گذشتهپردازي ، از شخصیترفتهفضاي حاکم بر آن پیش 

  ).62 :1387 سجودي،( »است

  

  مهاي مربوط به فر رمزگان

متن هستند مورد بررسی قرار هایی که سازنده شکل ظاهري هدر این رمزگان نشان

یرونی چون موسیقی ب هاییمؤلّفه گردد؛ها در تحلیل متن ارزیابی میگیرند و نقش آن می

و )قافیه و ردیف(و موسیقی کناري ) آواییجناس و هم ،سجع(، موسیقی درونی )وزن(

همانند اغلب قصاید  »عودة سندباد« چکامه .هاصراعند بودن ملکوتاه و ب در نهایت

. سروده شده است» وافر«و از نظر وزن شعري در بحر »شعر نو«در قالب  ،معاصر عربی

 منداستعالقه اوزانی به بانشاط، ؛ شاعرِدندار تام ارتباط شاعر روحیات با ،شعري ناوزا

 بر را وزنی ،و دردمندشاعر غمگین  بالعکس، و دنساز را برآورده مقصود این که

 حالت در به عنوان نمونه ؛)91: 1380 ذوالفقاري،( تهی باشد شادي و نشاط، که از گزیند می

 هاي لهتفعی داراي بحور از جنگ به دعوت و حماسه مرثیه، فخر، شکوه، اندوه، حزن،

 بحرهاي از ،شاديهنگام  اما ،کندمی استفاده وافر و بسیط کامل، طویل، مانند زیاد

  ).442 و 441 :2001 غنیمیهالل،(گیرد می بهره متقاربورمل، و خفیف مانند مجزوء

اما وجود یک تفعیله  ،هستند» مفاعیلُن«هاي نخست هرچند که تفعیله ،در این سروده

» تبدیل کرده است» مجزوء وافر«آن را به بحر » هزج«هاي بحر در میان تفعیله» مفاعلَتُن«

پس از بحر طویل و بسیط در مرتبه  ،در این بحر که از نظر اهمیت و) 69: 1987عتیق، (

اما ناگهان شاعر کالم خود را قطع و  شوند،ار دارد، الفاظ به سرعت ادا میسوم قر
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شاعران رمانتیک قرار  مورد توجهاین وزنبه همین دلیل  ؛کندخواننده را غافلگیر می

  ).44: 1993البحراوي، ( گیرد می

از جمله واژگان  ،قوافی% 65یقی کناري قصیده مورد بحث باید گفت پیرامون موس

ها به حروف قافیه% 35و تنها مختوم به حروف کشیده و حروف مردوف هستند 

. ها داراي روي ساکن هستندنیز نیمی از قافیه% 35اند که از این کشیده ختم شدهغیر

باید گفت که  ،ر نقش دارندها که در فرم دهی به شعاز نظر میزان طول مصراعهمچنین

با  ي شاعرگفتگو شاملاین قصیده را در سه بخش سروده است؛ بخش اول ی فودهعل

در این . و حوادث آن روزگاران است فلسطینو یادآوري گذشته سرزمین  خودمادر

ها تقریباً ، مصراعاست از حجم قصیده را به خود اختصاص داده% 90بخش که حدود 

اما در بخش دوم و . گونه سروده متناسب هستندبا حالت روایتطوالنی و به خوبی 

پردازد و اهداف پیش روي خود را بیان سوم که شاعر به توصیف زمان حال خود می

أنا «تر شده است تا اینکه در پایان قصیده، عبارت ها به مراتب کوتاهکند، طول مصراعمی

  .را تشکیل داده استنی این سروده به تنهایی سه مصراع پایا» قادم

یکی دیگر از نکاتی که سهم بسزایی در تشکیل ساختار این سروده دارد، آن است 

أحّقاً «،»...تری هل تذکرين أميميت «ها تعابیري چون که شاعر در ابتداي برخی از مصراع

ها به را تکرار و عبارات متعددي را به عنوان معمول و متمم آن» أمازالت«و »...أنّ 

تکرار این سه تعبیر و از  ي،که از یک سو ،به یکدیگر عطف کرده است ،رممست صورت

هاي مختلف بند اول سبب پیوند بخش ،ها به یکدیگرهاي آنسوي دیگر عطف معمول

در بند . حفظ کرده است رغم طوالنی بودن این بند، انسجام آن راقصیده شده و علی

حالت شرط و  آغاز کرده،» َرَجعُت يا أّمي ِلَمنزِلنا وحنيَ «که شاعر آن را با عبارت  نیز دوم

شود و به دنبال آن ذکر جمالتی که جهت تکمیل این ها برداشت میانتظاري که از آن

در بند سوم نیز تکرار . اندگیري وحدت عضوي این بند شدهاند، سبب شکلمعنا آمده

، آغاز و پایانی نیکو به این هاي کوتاه و معدود آنفعل، جار و مجرور و اسم در مصراع

نکته قابل ذکر این است که عناصر بارز در ایجاد وحدت و انسجام . بند بخشیده است

گانه این قصیده، همگی با محور موضوعی و مقصود شاعر هماهنگ هاي سهبخش
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اما آنچه که سهم چشمگیري  ،اندقرار گرفته یويهستند و در خدمت غرض و اندیشه

یعنی عنوان  آنه این قصیده دارد، تناسبی است که میان مفهوم اولین تعبیر دهی بدر فرم

» دمق«از ریشه » قادم«وجود دارد؛ واژه » أنا قادم«و عبارت پایانی آن یعنی » عودة سندباد«

آن مربوط به زمانی  کاربرداست و بیشتر موارد  »پیش آمدن«و  »آوردنروي «به معناي 

در این » قادم«که ذکر واژه  ،قعیت پیشین خود دور شده باشداز مکان و مو است که فرد

از  زیرا اوبه خوبی تناسب دارد؛  هعلی فودو شرایط حاکم بر زندگی  اتمجال با روحی

- سرزمین خود دور افتاده بود و این واژه بهترین جایگزین براي واژگان دیگري که می

است و در » آتٍ «و یا اسم » جئتُ «از جمله فعل ،توانستند در این سروده قرار بگیرند

همچنین . در عنوان سروده دارد» عودة«همسویی بیشتري با لفظ  ،مقایسه با این دو واژه

و در نظر گرفتن توضیحات ذکر » أنا قادم«و » عودة سندباد«با راست آزمایی دو عبارت 

همان  باد،گفت مراد شاعر از لفظ سندتوان می ،»قادم«و » عودة«شده پیرامون دو واژه 

  .در عبارات پایانی سروده یعنی خود وي است» أنا«ضمیر 

از نظر وحدت موضوعی حاکم بر بندهاي این سروده نیز باید یادآور شد که شاعر 

یک موضوع واحد را دنبال کرده و این امر به ویژه در بند اول علی رغم  ،در هر سه بند

با گزینش واژگانی که همگی به همچنین وي . طوالنی بودن آن به خوبی محسوس است

 وطن هماهنگی دارند و قرارگرفتن نوعی با موضوع سروده یعنی بازگشت و عشق به

ها در عبارات مختلف به جاي یکدیگر، وحدت موضوعی سروده را تحکیم بخشیده آن

ترین این الفاظ و عبارات مهم ؛هاي درونی خود را یادآور شده استف و انگیزهاهداو 

أضناين / رأيُت شواهد اآلثاِم يف دريب/ عشقُت شيوَخ قريِتنا/ ُعدُت للزيتون يف بلدي/ عودة«: ازعبارتند 

وعشُق / وشوق األرض يا أّمي ميّزقين/ حنان األّم يا أّمي يعّذبين/ فوق کتفي غربة األجيال/ حنني األرض

هاي یکی از مؤلّفهه به اینکه و با توج» يا أّمي أنا قادم ليكإ/ يا أّميليك ننُت إحَ / األرِض ميلؤين

هاي متن، تکرار یک مفهوم در داخل آن متن است که به روش انسجام لغوي ایجاد

اي که شامل مترادف، تکرار واژهلفظیا تعبیرتکرار عین واژه، تکرار : مختلفی از جمله

ه باید گفت این پدید، )113: 1371لطفی پور ساعدي، (گیرد شود، صورت میواژه قبلی می
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اند که در سروده مورد بحث به خوبی محسوس است و در واقع واژگانی برگزیده شده

  .همگی بر مفهوم غربت، دوري و دلتنگی داللت دارند

  

  هاي روایی رمزگان

نخستین . شعر در جهان کالسیک تا امروز است هايویژگیترین روایت، یکی از کهن

، سروده یهاي موزون و مقفّایتشعرهاي بشري همگی با شگردهایی چون تمثیل و رو

 روایی شعر .بوده است هاآن اند و آهنگ کالم و عنصر روایت، ضامن ماندگاريشده

 دراین .پردازي یکی شعر ودیگري قصه: سخنوري هنر دو آمیختگی از است اي جلوه

 .بردمیبدیع، باال سطح شعر تا را شعري، قصه هاشار و الهام قدرت بر تکیه با شاعر فن،

 شعري الهام عامل، قدرت ترین پختگی، اساسی و زیبایی اوج در هنر این شکوفایی براي

از این  ؛)176: 1383رجایی، ( سازي است تصویرگري و اشاره در شاعر روحی استعداد و

وترفندهاي  بیان منظوم کند،را وارد حوزه شعر می یک داستان که چهآنرو باید گفت 

هدف « .کندشود و آن را تاثیرگذارتر میافزوده می داستاناي است که به اصل شاعرانه

سرگرم کننده است و گاه بیان نمادین و استعاري  داستانیگاه تنها نقل  از روایت،

گیرد و در پایان آن نقل میاي نتیجه ،از داستان منظوم خود که در نهایت اغراض شاعر

 از استفاده کند، می زیباتر را روایی شعر در یک کالم آنچه. )218: 1392باقی نژاد، ( »کندمی

 توان ایجاد مخاطب، استعداد و ذهن ظرفیت به توجه با که است ییهانمادها و اسطوره

سلیمی و یاري نظام ( کند کشف هاآن از ايتازه مفهوم بتواند تا وي ،باشند را داشتهمعنا

گرفت که در نشانه شناسی  جهتوان نتیبا توجه به آنچه گفته شد می ).115: 1393آبادي، 

عودة «طور که در سروده  همان ،بسیار کارآمد استهاي روایی بررسی رمزگانشعر نیز 

به درك مفهوم آن کمک شایانی  ،رمزگان واکاوي این ،که ساختاري روایی دارد» سندباد

این قصیده در حقیقت روایتی است از انسانی دورافتاده از سرزمین که از یک . کندمی

و از سوي دیگر ظلم و استبداد حاکم بر  ،سوي اندوه غربت و دوري از سرزمین

گذشته  اوضاع؛ در ابتداي این سروده علی فودهخراشدروح وي را می ،فلسطین

این  وکندسرزمین و حوادث دوران کودکی خود را خطاب به مادر خویش روایت می
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گرایانه نزدیک ونه و واقعگامر قصیده را از عنصر خیال دور کرده و به وجه روایت

به عنوان نمونه در این  ؛و این ویژگی در بیش از نیمی از قصیده محسوس است ساخته

ت، زمان و مکان، پیرنگ، زاویه دید و سروده بارزترین عناصر روایت از جمله شخصی

 ت اصلیشخصی. دنشوها برخوردار است، دیده میسایر عناصري که یک داستان از آن

شود و از آغاز تا پایان تی ایستا محسوب میخود شاعر است که شخصی عر روایی،این ش

 خود را با او است که شاعر بیشتر گفتگويت همراز شخصی ،مادر. تغییري نکرده است

 در یکبارها تنها از هر کدام از آنکه » أم خیر«، پدر بزگ شاعر و نیز دهدانجام می

؛قراردادي هستندهاي تسروده یاد شده است، شخصی افتاده و  تی جازیرا خصوصی

مکان داستان در این . بینی است شان قابل پیش هايآشنا و صحبت سنّتی دارند، ظاهر آن

اول  این شعر روایی، زاویه دید. زمان حال است ،سرزمین فلسطین و زمان آن ،سروده

علی «چرخد و شخص و پیرنگ آن نیز حول مفهوم بیداري و آگاهی ملت فلسطین می

 ،ايت سندباد اسطورهدر قالب شخصی خویشقصد دارد با تجسم احوال و اعمال  »فوده

ها و با خطرپذیري نیشرایط و حوادث حال حاضر فلسطدر قبال را مأموریت خود 

. ها برقرار کندهاي سفرهاي سندباد یکسان نماید و ارتباط ملموسی میان آنسختی

فه ن این قصیده گرفته آن است که به وطن بازگشته تا به وظیاي که شاعر در پایانتیجه

فلسطین از اشغال و آوارگی و استبداد جامه عمل بپوشاند و  انسانی خود مبنی بر رهایی

  .ت کندرا در راه خدمت به وطن ثاب خودآوارگی نتیجه 

معانی ضمنی  یا همانهاي روایی، رمزگان معنایی هاي رمزگانیکی از زیرمجموعه

با درنظر  که) 162: 1389فرهنگی و یوسف پور، (زبانی است  هاينشانهابل برداشت از ق

و فهم رمزگشایی متن  امکان ،زندگی شاعرفرهنگی و شخصی ، اجتماعی مسائل تنگرف

داللتی ضمنی به  ،شاعرانه و یک واژه عامیانه« .کنندتر مقصود شاعر را فراهم میصحیح

نقش  ،هاها متعلّق هستند که در آنات به آن دسته از پیامد و هنر و ادبیمدلول خود دار

و در » عودة سندباد«در سروده  ).47: 1380گیرو، ( »کنندهاي ضمنی ایفا میمسلّط را داللت

یعنی وطن و لفظ  خودبه معناي غیر حقیقی » األم«واژه » حنان األّم يا أّمي يعّذبين«عبارت 

تاکیدي » وشوق األرض يا أّمي ميّزقين«است و عبارت ) درما(دال بر معناي حقیقی آن » أّمي«
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که اولی داللت ضمنی و دومی داللت  ،است بر این دو داللت متفاوت از یک واژه

صریح داراي داللت غیر» ِمن کبدي املصباحِ  ألخلع شوکةَ «همچنین عبارت . حقیقی است

صریح را معناي غیراین » املصباح«به » شوکة«اضافه شدن واژه  است که از یک سو

رساند و از سوي دیگر با یادآوري شرایط اجتماعی و روحی حاکم بر زندگی شاعر،  می

» شوکة«توان بر این ادعا صحه نهاد و اینگونه ریشه یابی کرد که وي در ضمن واژه می

به سران استعمار اشاره » املصباح«مفهوم ظلم و اشغال را قصد کرده و از خالل لفظ 

همچنین با . دانندت که خود را افرادي خیرخواه براي سرزمین فلسطین میداشته اس

) 85: 2003فوده،(» َرنا البنادقوعاشَ / فأجنبنا ليوثًا ّمث أشباال/ بعالسّ  قنا حليبَ أنّنا ذُ «خواندن عبارات 

جاي نهادن شیرانی از نسل ن شیر درندگان، متولّد کردن و برشویم که نوشیدمتوجه می

اند که ي ضمنی به کار رفتهها، همگی در معناکردن با تفنگ زیستینهایت همخود و در 

هاي مربوط به زیبایی شناختی کالم بیان شدند و تماماً با زندگی در بخش رمزگان

عالوه بر این . هاي وي همسویی داردو تفکّرات و اندیشه» علی فوده«سیاسی اجتماعی 

ت وقد أوصَ / نيات عن الدّ لَ عُت بأّ�ا رحَ مسَ .. وأّم اخلري يا أّمي« :گویدمی» أم اخلري«جا که درباره آن

، پیداست که این عبارت در معناي حقیقی )85: 2003فوده، ( »سورالنُّ  خِ م ِمن فرَ ها للشَّ حبّبة عينِ 

خود کاربرد ندارد و داللت ضمنی آن یعنی آموختن شیوه بزرگی و در پی گرفتن 

با اشاره به  علی فودهدر جاي دیگري . بوده است شاعرمد نظر  ،اهداف واال و شریف

که از این  )86: همان( »ميُت قليب بني أيدي سندبادوحني رَ «: اسطوره سندباد چنین گفته است

 .به تصویر بکشد همچون سندباد خود را صورت ضمنی و در پرده قصد دارد منظر به

، هاي اجتماعیی به تداعیي ضمنهامعنا«همانطور که مالحظه شد در این سروده نیز 

چون طبقه اجتماعی، سن، همو عواملی  اندکردهنشانه اشاره  و عاطفی شخصی ،فرهنگی

  .)78 :1387سجودي، (گیري معانی ضمنی دخالت دارند جنس و نژاد مخاطب در شکل

هاي فرهنگی است که رمزگان» روالن بارت«هاي روایی از نظر یکی دیگر از رمزگان

در  ).217: 1379اسکولز، ( شودهاي یک متن، ذیل این عنوان جمع میگاه کل ارزش

در  علی فودههاي مرتبط با زندگی گذشته به کارگیري واژه »عودة سندباد« سروده

هاي فرهنگی آن را سرزمین مادري و توصیف جزئیات حوادث آن روزگاران که رمزگان
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هوم اشتیاق و میل و دلتنگی براي در کنار بسامد باالي الفاظ دال بر مف ،دهدتشکیل می

شاعر است، توجه فراوان وي به این وطن و مادر که مقصد و انگیزه اصلی بازگشت 

. دهدهاي ملّی و میهن دوستانه را نیز نشان میوحدت اجتماعی و اصل التزام به ارزش

ار به ک ونهقصیده غالباً در معناي رمزگدر این  که» األم«آن است که واژه  شایان ذکر نکته

از مقام یک نشانه فراتر «ت که از آن دسته واژگانی اس رفته و دال بر معناي وطن است،

ها را شوند که مفهوم و مدلول آنروند و مثل زبان اسطوره به رمزهایی بدل می می

بینی خاص وي و نیز مقصود مخاطب و بینش و ذهنیت او تصمیم گوینده و جهان

-که طبیعت و فرهنگ در اختیار وي می هاییر از رهگذر سنّتکند و این امتعیین می

در این سروده شاعر از طریق  ).149 – 148: 1382پورنامداریان، (» گیردد، صورت مینگذار

هاي دینی همچون و شخصیت هاي اسطوري همچون سندبادشخصیت بازآفرینی

هاي تاریخی شخصیت کند و نیزاز وي یاد می» طفل مرمي«که با تعبیر  )ع(حضرت مسیح

که از زنان فصیح و بلیغ عصر اسالمی و از اصحاب امام » أم اخلري بنت احلريش البارقي«مانند 

وابستگی خود را به میراث قدیم و دنیاي ، )233/ 70:تا ابن عساکر، بی(است  )ع(علی 

  .داده استگذشته نشان 

  

  گیري نتیجه

 ایج، این نتي زبانیهاشناسی رمزگانانهنش از منظر» عودة سندباد«با مطالعه سروده 

هاي مختلف مربوط به در این سروده با به کارگیري نشانه »علی فوده«حاصل شد که 

هاي نشانه) 4بینامتنی شعري، ) 3زیبایی شناختی کالم، ) 2متن،  صاحب) 1هاي رمزگان

د را به اهداف و مقاصد خو ،رمزگان روایی) 7فرم و ) 6زمان و مکان، ) 5اسطوري، 

کاربست دو رمزگان اسطوري و روایی بیش از سایر  ،خواننده انتقال داده و در این میان

و  ،شاعر مؤثّر بوده است اینها در معرّفی اهداف و مقاصد و روحیات درونی رمزگان

وجه روایت گونه و اسطوري آن به وضوح  ،آیدگونه که از عنوان این سروده برمی همان

، متجلّی است؛ به این صورت که از همان ابتدا با اشاره به برگزیدهعر در عنوانی که شا

ذهن  ،و معرّفی خود از طریق یکی شدن با این شخصیت »سندباد«داستان اسطوري 
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اهداف و  ،تا از این طریق سوق داده استها هاي آنخواننده را به سمت کشف مشابهت

اما آنچه که سبب انسجام . ه دهدایدئولوژي خود را بیش از پیش ملموس و طبیعی جلو

رمزگان روایی و رمزگان مربوط به فرم است که  ،هاي مختلف این سروده گشتهبخش

را در یک قالب کلّی قرار ...) زیبایی شناختی، زمان و مکان، بینامتنی و (ها سایر رمزگان

افکار شاعر  افزون بر این که بیان اهداف و. ها نظم و انسجام بخشیده استداده و به آن

 ،دگرددر قالب بحر وافر با آن موسیقی نسبتاً سریع و الفاظی که به شکل متوالی بیان می

گیري از عناصر داستان در متن و بهره این سرودهگونه در کنار ساختار داستانی و روایت

واننده نیز ن داده و به استقرار مفاهیم در ذهن خي به آچشمگیر پسندیده ونظم ،آن

که از رهگذر رمزگان  سرودههمچنین نباید از ارزش ادبی این . یانی کرده استکمک شا

زیبایی شناختی و رمزگان بینامتنی آن حاصل شده و به خوبی بیانگر احساسات لطیف و 

گرایش شاعر به مکتب رمانتیک و مضامینی چون عشق به وطن و مادر است، چشم 

  .بپوشیم

  

  ها نوشت پی

فوق  وأغرسَ / املصباح ِمن کبدي ألخلع شوکةَ / يتون يف بلديدُت للزّ ن يا أّمي بأّين عُ أما تدري :متن سروده -1

نا ريتِ قَ  قُت شيوخَ عشِ / عّين  درينَ أنا واهللا يا أّمي کما تَ / لرتوي قّصيت العذراء من فرد إلی فرد/ زهرة النرجس كقرب

  وأغنيةَ / يايلاللّ  ذکرين أميميت مسرَ تَ  هل..تری/ ناديلالغزال بأرض عّمي والقَ  نبوعَ ويَ / وقرقرة الّنراجيل
ُ
 هاجر بنيَ امل

 فاريتالعَ هل تذکرين أميميت صخبَ .. تری/ اجلبال بزيتونِ .. باملاجنا.. األرض دمعِ ٍز بِ بخ سرةِ وکَ / الّدوايل أشواقِ 

/ أحّقًا کّل هذا/ الحيّبون املخاطر واحملا/ مسعُت بأّ�م باتوا رجاال/ هريةالّشاي لألطفال يف عّز الظّ  وکوبَ / الصغرية

فأصبحنا / وعد واجلُ هوف الربَ يف کُ  نادقَ رنا البَ وعاشَ / فأجنبنا ليوثًا ّمث أشباال/ الّسبع قنا حليبَ أنّنا ذُ أحّقًا يا أميميةُ 

ما أ/ سور املقربة اجلوافا حولَ  وأشجارُ / رُحييطُه بالّلوف والّشومَ  أمازال الربيعُ / ..يا أميمة كوقرب/ غاويرًا وأبطاالمَ 

 رُ زهَ س يَ االنّ  زالت قبورُ أما/ رب اجلماميزيف دَ  األفراحَ  نصبُ نونو يَ أمازال السّ / ربهَ الّطري والعَ  ها فراخُ شُ عربِ زالت تُ 

أما زالت تبيع / طن القبوريف بَ  خضراءَ  وتزرع رايةً / للجنازة دُ زغرِ أما زالت تُ / ..اخلري يا أّمي وأمُّ / نربفوقها العَ 

ت وقد أوصَ / لت عن الدنياحَ مسعُت بأّ�ا رَ / ..أما زالت/دائلها جناحًا للطّيورج من جَ تنسِ ل/ هامِ الّشمُس من دَ 

لکي حتلو / مسعُت بأّ�م قد شّيدوا قصراً من العظم اإلهلي/ ..أحّقاً کّل ما قيال/ سوررخ النُّ م ِمن فَ حبّبة عينها للشَّ 

کوراً أحّقاً أّ�م دفنوا ذُ //...م سرقوا رغيفاً يابساً من طفل مرميأحّقاً أ�ّ / أحّقاً کّل هذا/.../ وامس واملقيلاملرابع للمَ 

ميُت قليب بني رَ  وحنيَ / حني أخذُت من زادي وزّوادي أنا يا أمُّ / هذا يا أميمة أحّقًا کلُّ / /..بّيةمن بالدي والصَّ 

 فحنيَ / آه يا أّمي.. ولکن/ هادکب البحر من دون اجلِ علّي ُر  زَّ وعَ / رأيُت شواهد اآلثاِم يف دريب/ سندبادالأيدي 
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 كمها عينا/ يا أّمي كمها عينا/ ّمهي دّرتان رفيقَ  رَ افص/ أحزاين فبتُّ أسريُ / ..األرض حننيُ / العار أضناين کبُت حبرَ َر 

وحني رجعُت يا /ّمث جيًال ّمث جيالً جيًال ... األجيال کتفي غربةُ   فوقَ / زياليا أّمي هَ  ليكإفُعدُت / أضرمتا حناين

 الوجهَ  َكح صدرألمنَ / األحالم يف ظّلي بشارعِ  كوآه لو أرا/ يننهشُ يَ  ..ق يفّ دِّ حيُ / ينرقبُ رأيُت الليَل يَ / ي ملنزلناأمّ 

دُت يا وها قد عُ / يناألرض يا أّمي ميّزقُ  وشوقُ / عّذبيناألّم يا أّمي يُ  حنانُ / ../قليب لو تالقينا دمعِ بِ  أودُّ / /..اهلاليل

فدمعک يا أميمة کــ / من حّيب  ألجرعه وأسقي األرضَ / الغايل بکأسي معكدفصّيب / لؤيناألرِض مي وعشقُ /أّمي

/ أنا قادم/ ي أنا قادميا أمّ  ليكإ.. ليكإ/ کم أنا نادم  –واهللا أعلم  –وکم / يا أّمي ليكإننُت حَ /عند شعيب» فتحٍ «

  .أنا قادم

  

  و مآخذ منابع

 .جو، تهران، نشر مرکزام یزدانپی :، ترجمه)ش1385( آلن، گراهام، روالن بارت -

علی : ، دراسۀ وتحقیق)ثمانون مجلّداً( ، تاریخ مدینۀ دمشق)تاریخدون (، بوالقاسم علیابن عساکر، ا -

 .دار الفکر ،شیري

، تهران، نشر مرکز، )ایینشانه شناسی وساختارگر(، ساختار وتأویل متن )ش1372( احمدي، بابک -

 .چاپ دوم

 .ا متن، تهران، نشر مرکز، چاپ نهمهاي تصویري تاز نشانه، )ش1388( ــــــــــــ -

 نشر ، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهري، تهران،)ش1379( اسکولز، رابرت -

 .آگاه

 .للکتاب ة، الهیئۀ المصریۀ العامۀالقاهر، العروض وإیقاع الشعر العربی، )م1993( البحراوي، سید -

ناشرون، –للعلوم العربیۀالدار ،)یرار جینیت من النص إلی المناصج(، عتبات )م2008( عبدالحق بلعابد، -

 .منشورات االختالف

 .اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیدار با سیمرغ، تهران، پژوهشگ)ش1382( پورنامداریان، تقی -

 .األولی الطبعۀ الشعریۀ،، المجموعات )م1990( جبرا ابراهیم جبرا

محمود محمد شاکر، مصر، مکتبۀ : ، دالئل اإلعجاز، تعلیق)م2004( الجرجانی، ابوبکر عبدالقاهر -

 .الطّبعۀ الخامسۀ، الخانجی

 .چاپ اولشناسی، ترجمه مهدي پارسا، تهران، نشر سوره مهر،، مبانی نشانه)ش1386( چندلر، دانیل -

 المؤسسۀ العربیۀ ،، بیروت)دراسات و شهادات(مرایا التذوق االدبی  ،)2005(خلیل، ابراهیم، واآلخرون  -

 .األولی الطّبعۀ، دارة الفنون، موسسۀ خالد شومان ،للدراسات والنّشر، األردن

 .ةالعود، الدیوان، بیروت، دار )م1994( درویش، محمود -

 .چاپ اول ،نجباانتشارات  قم، ،شعر موسیقی فرهنگ ،)ش1380( محسن ذوالفقاري، -
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 .سالۀ، الطبعۀ الثالثۀمؤسسۀ الرأبنیته، بیروت، زمانه و: ، الفعل)م1983( امرائی، ابراهیمالس -

 .دوم، تهران، نشر علم، چاپ اول ، نشانه شناسی کاربردي، ویرایش)ش1387( سجودي، فرزان -

 القاهرة، مکتبۀالعطّار،  سلیمان: ، تقدیم)والتطبیق النظریۀ(النّص  لغۀ ، علم)م2009( عزةمحمد،  شبل -

 .اآلداب

 .، دار الوفاء، اإلسکندریۀ)جمالیۀدراسۀ (، فی نقد الشعر العربی المعاصر )م2002( الصباغ، رمضان -

 .هضۀ العربیۀالن، بیروت، دار افیۀالق، علم العروض و)م1987( عتیق، عبدالعزیز -

، دمشق، اتحاد الکتاب )تجلیات التناص فی الشعر العربی(النص الغائب  ،)م2001( ام، محمدعزّ -

 .العرب

السندباد فی شعرنا شخصیۀ عن دراسۀ فنیۀ ( للسندباد الرحلۀ الثامنۀ، )م1984( د، علیعشري زای -

 .ثابت، دارةقاهر، ال)المعاصر

 .مصر نهضه قاهره، حدیث، األدبیال لنقدا ،)م2001( محمد غنیمیهالل، -

 ،قاهره، سلیمان العطار و محمود فهمی حجازي: ، تقدیم، نظریه علم النّص)م2007( رج، حسام احمدف -

 .اآلداب مکتبۀ

 .للدراسات والنشر العربیۀ المؤسسۀ ،بیروت ،الشعریۀعمال األ ،)م2003( فودة، علی -

 .الثالثۀ الطبعۀ، دار توبقال للنشر ،، مغربالغرابۀودب ، األ)م2006( کیلیطو، عبدالفتّاح -

 .نبوي، تهران، نشر آگه، چاپ اول محمد: ، نشانه شناسی، ترجمه)ش1380( یرگیرو، پی -

 .دانشگاهی نشر مرکز ،تهران ترجمه، روش و براصول ، درآمدي)ش1371( پور ساعدي، کاظملطفی -

 .األولی الطبعۀ، المرکز الثقافی العربی روت،بی النص،دینامیۀ ، )م1990( مفتاح، محمد -

، تهران، فکر )از افالطون تا عصر حاضر(، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )ش1378( مقدادي، بهرام -

 .روز

 .العلمیۀهشام، بیروت، دار الکتب ، الفعل فی نحو ابن)م2007( نورالدین، عصام -

  .للدراسات والنشر والتوزیع امعیۀالج لمؤسسۀاالفعل والزمن، بیروت، ، )م1984( ــــــــــــ  -

فصلنامه (، روایت شاعرانه و شعر روایی اخوان ثالث، بهارستان سخن )ش1392( باقی نژاد، عباس -

 .236 – 217، صص 24، سال دهم، شماره )بیات فارسیعلمی پژوهشی اد

 مجلۀالمحدثین،  و ینالقدماءب زمنیۀ المضارعال اللۀفید النحویۀ الجدلیۀ، )م2014( أحمد حسن، هدى -

 .83 – 66، صص عشر الثانی العدد ،لعلمیۀا الرضا بخت جامعۀ

دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دهدانشک هعربی، مجلّ ادب در شعري هقص، )ش1383( رجایی، نجمه -

 .194 - 175، صص 145فردوسی مشهد، شماره 
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 وخلیل یوشیج نیما روایی شعر تطبیقی همقایس، )ش1393( سلیمی، علی، و بدري یاري نظام آبادي -

، 2، شماره 3بالغت، سال  و یادب نقد هنام شاعر، پژوهش دو هنري خلّاقیت درمیزان تأملی مطران با

 .131 -  113صص 

سروده قیصر » الفباي درد«شناسی شعر ، نشانه)ش1389( فرهنگی، سهیال و محمد کاظم یوسف پور -

 .166 -  143، صص 21شماره  ،نامه، سال یازدهمپژوهشی کاوش امین پور، فصلنامه علمی

  

  



 

  

  

  »علي فودة«لـ » عودة سندباد«سيميائية الرموز اللغوية في قصيدة 

  

  

  1فاطمه جمشیدي

  2وصال میمندي

   3فاطمۀ قادري

  4عقدا أفخمی رضا

  

  

  الملّخص

 ،وتأويلها الدارسون يف دراسة النصوص األدبيةسيميائية الرموز هي إحدی املناهج احلديثة اليت اهتّم �ا النّقاد و 

علم يف من املفاهيم األساسية . وهي الدراسة والبحث عن العالمات املختلفة کاللغة والصور والعالمات الوضعية

عالقة وثيقة بني األدب ك مبا أّن هنا. اخلاصاليت تکتسب مبوجبها العالماُت معناها  اللغوية السيمياء هي الرموز

نا علی عَ فَـ دَ ممّا فهذا اإلنسانية فهو ينتفع من نتائج السيميائية وأمناطها يف دراسة معاين النصوص ودالال�ا،  والعلوم

الرموز اللغوية، إضافة  سيميائيةمن منظور ) م۱۹۸۲ – ۱۹۴۶(» علي فودة«لـ » عودة سندباد«دراسة قصيدة 

نا علی لَ عَ جَ طر ببالنا هذه القصة األسطورية و اليت ذکرت يف عنوان القصيدة، خت» سندباد«إلی هذا إّن کلمة 

ي بالدراسة کيفيقوم هذا البحث ال. »علي فودة«بني هذه الشخصية األسطورية وبني حياة  كالفحص عن االشرتا

سك السيميائية هلذه القصيدة حبثاً عن أهّم رموزها اللغوية وتبيني عالقتها مع حياة الشاعر من جانٍب ودورها يف متا

قد أوحت . اخلطية واملکتبيةمن املصادر  حتليلّي، مستفيداً  –وفق منهٍج وصفيٍّ لك وذ،ة من جانب آخرلقصيدا

ق شخصية الشاعر ونزعاته الشخصّية  يف الرموز اخلاصة بصاحب الّنص، کما حتقّ  النتائج علی أنّه متثّلت مالمحُ 

اجلمالية والتناصية اليت قد أثّرت علی القيمة  الروائية، إضافة إلی الرموزالقصيدة بفضل الرموز الشکلية و ك سمتا

  .األدبية للقصيدة

 »عودة سندباد«، علي فودة، قصيدة السيميائية، الرموز اللغوية :الکلمات الرئيسة
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