دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال دهم /بيست و يکم پياپي 91 /علمي ()9311

نشانهشناسي قصيدة «

با تکيه بر رويکرد مايکل

» اثر
ريفاتر

نرگس انصاري ، 1دانشيار زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
تاريخ دريافت9311/31/33 :

تاريخ پذيرش9311/99/91 :

چکيده
شعر مقاومت ،شعري معنامحور تلقي ميشود که به واسطة داشتن مرجع بيروني ،کارکرد ارجاعي آن در
اولويت بوده ،اما در عينحال داراي کارکرد ادبي و شعري نيز است؛ لذا در اين نوع ادبيات چالش ميان
تعهد و زيبايي ،نويسنده را در فضاي بينابيني قرار ميدهد تا در گزينش زبان شعرياش در نوسان باشد؛
نوسان بين تعهد به واقعيت و واقعنمايي و ميل به زيبا سرودن که تحليل زبانشناسي و نشانهشناسي با
کنکاش در زبان اثر و کشف رابطة آن با معني اين نوسان شاعر را هويدا ميسازد .رويکرد نشانهشناسي
ريفاتر با تاکيد بر دو محور پيام ،خواننده و خوانش دقيقي که در زبان اثر دارد ،شيوهاي مناسب براي نشان
دادن اين چالش در شعر مقاومت است .پژوهش حاضر تلاشدارد با روش توصيفي –تحليلي قطعة شعر
«

» از

شاعر مقاومت لبنان را که پس از ايام جنگ  33روزة لبنان سروده است،

بر اساس اين رويکرد مورد نقد و بررسي قراردهد تا با توجه به نظام نشانگاني شعر ،چگونگي تمايز مرز
ميان کارکرد ارجاعي و ادبي روشن شود .بر اساس دادههاي اين پژوهش ،شعر عاملي ،در تقابل دوگانهاي
ميان صراحتگويي و ابهام قرار گرفته است .بخشهايي از متن که با تقليدي از واقعيت بيرون ،بهره
کمتري از ادبيت برده ،در خدمت کشف معني از قسمتهايي است که با ساختار لايهاي و داشتن دلالتهاي
پنهان ،تنها با تحليل دقيق زباني قابل دسترس است.

کليدواژهها :نشانهشناسي ،ريفاتر  ،شعر مقاومت لبنان،
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولn.ansari@hum.ikiu.ac.ir :

.
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مقدمه
نشاانهشاناساي که در ارتباط با معنيشاناسي و زبانشناسي قراردارد ،يکي از روشهاي
تحليل متن اساات .در نشااانهشااناس اي« ،هر چيزي که به عنوان دلالتگر ،ارجاعدهنده يا
اشاارهگر به چيزي غير از خودش تلقي شاود ،ميتواند نشاانه باشد» (چندلر )54 :1331،و
متن متشکل از نشانههايي است که ذاتاً هدف نيست؛ بلکه به دنبال انتقال پيام به مخاطب
اسات .گيرو با تمايز ميان انديشه و پيام متن معتقد است «کارکرد نشانه ،انتقال انديشه به
وسايلة پيام اسات( ».گيرو )13 :1331،حال ممکن است اين پيام داراي مرجع بيروني باشد
که در اينصاورت کارکرد متن و پيام ،ارجاعي خواهد بود .البته «درحالت ارجاعي نشانه
هم ،نشااانه با خود خصااوصااياتي به همراه دارد که باعث ميشااود همان چيز نباشااد».

(شاعيري )11 :1331،حال اينکه پيام يا انديشاه توساچ چهکسي و در کجا ساخته ميشود،
محل اختلاف منتقدين اسات .نشاانه اداتي زباني اسات؛ اما هم با معنا در ارتباط است و
هم باا واقعيات ،اماا معنا در نزد نشاااانهشاااناساااان نه در خارج متن ،بلکه در دل متن
شاکلگرفته و واقعيتي را بازنمايي ميکند که محاکات از آن نيساات .ازنظر زبانشناسان،
مساااال زبان دال و مدلول و دلالت اسااات نه واقعيت؛ هرچند مقصاااود از آن نزد افراد
مختلف ،متفاوت باشد.
«دلالت درون زباني 1بر حسااب روابچ ميان واژگاني و درون زباني شااکل ميگيرد؛
يعني بر پااياة روابچ مياان ياک لفظ واژگااني و يک يا چند لفظ واژگاني ديگر در يک
زبان» (لااينز .)111 :1331 ،اين رويکرد تحتتاثير سااااختگرايان و ديدگاه کسااااني چون
«ساوسور» است که معتقد بودند «معناي يک نشانه در روابچ نظاممند آن با ديگر نشانهها
معين ميشاااود و از جنباههاي ذاتي دال يا ارجاع به اشاااياء مادي ناشاااي نميشاااود»

(چندلر .)41 :1331،اما در عين حال« ميان زبان و واقعيت رابطة مداوم هساات؛ به عبارت
ديگر مبناي زبان و حتي علت وجودي آن واقعيت بيروني اساات» (نجفي )51: 1331،چون
زبان براي برقراري ارتباط اساات و ارتباط در واقعيت رخ ميدهد و از اين منظر واقعيت
را نشااانهها ميسااازند ،نه حوادث و رخدادهاي مادي و عيني؛ لذا ارتباط مسااتقيمي بين
واژگان و اشاياء بيروني وجود ندارد و بر اين اساااس ساوسااور مدلول را مفهوم واژه در
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نظر گرفت نه يک شايء .برخي نيز معتقدند «نشاانهشناسي اصلاً نه درباره دنياي واقعي؛
بلکه دربارة الگوهاي تکميلي يا جايگزيني از دنياي واقعي اسااات» (سااايبياک.)11: 1331،

برخلاف «پيرس» که در الگوي خود جايي براي مصادا قالل ميشود؛ اين ديدگاهِ منتقد
براي کشااف معناي پنهان در متن ،هرگز به سااران نويساانده و رساايدن به انگيزههاي او
نخواهد رفت؛ چراکه معني در ذهن او سااختهنشاده؛ بلکه اين نظام نشانگاني متن است
که با روابچ همنشاايني و جانشاايني خود توليد معني ميکند؛ معنايي که چهبسااا مدنظر
نويسانده نيز نبوده اسات .لذا نشااانهشاناساي با تکيه بر الگوي متن محوري و با تأثير از
ديدگاه فرماليساتها و سااختگرايان «به دنبال تحليل متون در حکم کليتهاي ساختمند
و در جساتجوي معناهاي پنهان و ضامني است» (چندلر« .)33 :1331،دلالت صريح مرجع
اوليهاي اساات که نشااانه به آن برميگردد ،امّا مرجع ضاامني مرجع چيز بخصااوصاي در
جهان نيسات» (سايبياک .)31 :1331،بر اسااس اين ديدگاه اگر نشاانهشاناسي تنها به دنبال
کشاف معاني ضامني باشاد ،متن هيچ مصدا واقعي و بيروني ندارد و معناي پنهان در
خودِ متن توليد و درک ميشود« .يلمسف» زبانشناس دانمارکي« ،دلالت ضمني را امري
ميداند که سااطح بيان آن نيز نشااانه اساات» (نجوميان .)333 :1331 ،همچنين بنابر ديدگاه
«گيرو» دلالت صريح بصورت عيني به تصوّر در ميآيد و دلالت ضمني بيانگر ارزشهاي
ذهني اساات( .گيرو )53 :1331،و اين ذهني و انتزاعيبودن معني ،موجب دورشاادن متن از
مصاادا هاي مادي ميشااود .براين اساااس ميتوان گفت متون هنري از جمله ادبيات با
غلبة معاني ضاامني از متون علمي متمايز ميشااود؛ لذا از شاااعري که بهدنبال ترساايم
واقعيت باشد انتظار ميرود که کمتر از زبان تلويح استفاده کند.
اماا اينکاه ضااامني و پنهاانبودن معني در متن ،موجب بهوجودآمدن چندمعنايي و
خوانشهاي متعدد از متن ميشود نيز از جمله موارد اختلافي است« .گيرو» معتقد است:
«چندمعنابودن نشاانهها را نبايد با چندمعنابودن پيامها اشاتباه گرفت؛ در واقع ابهام نشانة
چندمعنا در بافت از بين ميرود و اصااولاً نشااانه در چارچوپ پيام فقچ يک معنا دارد».
(گيرو )53 :1331،اين نظر ،تعادد قرالاتهاا را در متن نفي ميکند .البته «اگر تلاش کنيم
نشاانه را محدود به يک واحد نشانهاي کنيم که هميشه رابطهاي ثابت و مستحکم با يک
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مدلول دارد ،آن وقت نشاااانه بيفايده و غيرعملياتي اسااات» (شاااعيري .)41 :1331،اين
بدانمعناسات که مدلولِ نشاانه با توجه به بافت متني متفاوت ميشود و همين پويايي و
تحول نشاانه و بالتبع عدم قطعيت معنايي اسات که ذهن را در دريافت مدلول مناسب با
چالش روبرو ميکند؛ در غيراينصااورت نشااانه با مدلول واحد همچون معادل قراردادي
و از پيش مشااخ

شاادهاساات ،درحاليکه نشااانه بايد مدلولي پويا ،ساايال و کارکردي

داشاتهباشد .پژوهش حاضر با درنظرگرفتن اين تمايز زباني و نشانهاي در رويکرد اديب،
به دنبال پاسخگويي به اين سوال است:
 چالش ميان تعهد و زيبايي چگونه در شعر مقاومت عاملي نمود مييابد؟پيشينة پژوهش
از شاعران معاصر لبناني که اغلب مجموعههاي شعري او به شعر
مقاومت لبنان و توصيف رزمندگان حزپ الله اختصاص يافته و به همين خاطر به شاعر
مقاومت ملقب شادهاست ،اما اثر پژوهشي که دفاتر شعري او را از زواياي مختلف مورد
بررساي قرار دهد ،وجود ندارد و تنها يک پاياننامه با عنوان«بنمايههاي ديني در انديشة
شااعري

» ( )1331توسااچ خانم کبري رمضااانخاني در دانشااگاه

بينالمللي امام خميني (ره) نگاشااته شااده که يکي از آثار اين شاااعر با عنوان «
» را مورد تحليل محتوايي قراردادهاسات .اين اثر به واسطة نوع مضمون ،داراي
مفاهيم ديني بوده ،به همينجهت نويساانده نيز از اين حوزه وارد موضااوع شااده اساات.
درباره رويکرد نشاانهشناسي «ريفاتر» هرچند در زبان فارسي ميتوان نمونههاي متعددي
يافت ،اما در شعر عربي تنها مقاله «نشانهشناسي قصيدة

بر اساس نظرية

خوانش اکتشاااافي و پسکنشاااانة مايکل ريفاتر» از ليلا قاسااامي حاجيآبادي ،وجيهه
گلينمقادم و کتاايون فلااحي (مجلاة نقاد ادپ معاصااار عربي ،شااامارة )1333 :13
يافتشادهاسات .در اين مقاله ،نويسانده ضامن بررساي قصيده مذکور بر اساس الگوي
ريفاتر ،به واکاوي دلالتهاي ضاامني و غيرصااريح متن پرداخته و تصااويري منسااجم و
مرتبچ با يکديگر از لايه معنايي و صاوري شعر اراله ميدهد .با بررسي تمام آثار موجود
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ميتوان به اين نتيجه رسايد که نويسندگان تنها به دنبال پيادهکردن روش بر متون بوده و
هدف هيچيک نشاندادن چالش ميان معنامحوري و ادبيت در آثار نبوده است.
رويکرد نشانهاي ريفاتر در تحليل شعر
طرح «مايکل ريفاتر» ،زبانشااناس فرانسااوي در تحليل متن ادبي و بخصااوص شااعر،
رويکردي ميان متنمحوري و خوانندهمحوري اساات؛ او با اسااتفاده از نشااانهشااناساي و
واکاوي نشاااانههاي زباني پراکنده در متن ،تحليلي دقيق و جزلينگر از آن اراله ميدهد.
در رويکرد تحليلي او ،خواننده معنا را کشف ميکند و از اجزاء تشکيلدهندة متن به کل
آن ميرسااد .ريفاتر دلالت شااعر را حاصاال برداشاات مولفههاي زباني از منظر خواننده
ميداند و معتقد است «شعر ،نوعي کاربرد ويژة زبان است» (سلدن و ويدوسون.)33 : 1335 ،

خوانندة موردنظر ريفاتر ،خوانندة معمولي نيسااات و کساااي اسااات که از توانش ادبي
برخوردار بوده و ميتواند از روسااخت متن گذرکرده و با رسايدن به ژرفساخت متن،
لايههاي پنهان آن را آشاااکار کند« .توانش ادبي به خواننده کمک ميکند تا معناهايي را
بفهماد کاه براي مخااطب ااهري منظور نشااادهاند و يا او توانايي درک آنها را ندارد».
(نجوميان)145 :1331 ،

آنچه وجود توانش ادبي را در خواننده ضااروري ميسااازد ،هنجارگريزيهايي اساات
کاه شااااعر در متن خود نسااابات باه زباان معياار بکاربرده و «ريفاتر» از آن با عنوان
دسااتورگريزي و دسااتورمبنايي ياد ميکند .البته اين هنجارگريزي در سااطح قواعد زبان،
مقصاود نيسات؛ بلکه در ساطح معنايي نيز مدنظر اسات« .واکنش حقيقي در برابر شعر
هنگامي آغاز ميشاااود که دريابيم نشاااانههاي موجود در آن از دساااتور زبان متداول يا
بازنمايي معمولي دور ميشااوند .درک معناي شااعر فقچ به توانايي زباني نياز دارد امّا در
تفسااير يک شااعر براي پرداختن به جنبههاي غالباً غيردسااتوري آن ،بايد از توانش ادبي
برخوردار بود» (مهاجر و نبوي .)34 :1333،به عبارت ديگر« ،شعر آن جايي آغاز ميشود که
توانش خشاااک و خالي به آخر خچ ميرساااد» (اساااکولز .)14 :1333،زيرا اثري که تنها
براساااس قواعد شااناختهشاادة زباني خلق شاود ،شااعر نيساات و خواننده را درگير خود
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نميکند؛ چراکه از ديدگاه ريفاتر« ،تمايز زبان شاعر از زبان زندگي ،در ابهام معناي شعر
است و شعر گذر از يک معني به معناهاي بيشمار است» (احمدي .)33 :1331،اين ابهام و
چندمعنايي اساات که لزوم کشااف نشااانههاي زباني ورمزگانهاي آن را براي رسايدن به
معني ايجاپ ميکند و صاراحت در معني کارکردهاي ادبي و زيباييشناختي اثر را ازبين
ميبرد.
الگوي ريفاتر ترکيبي از رويکرد فرماليساتهايي چون «ياکوبسان» و ساختارگراياني
چون «ساوساور» است .البته «ريفاتر به حکم اصلي ياکوبسن يعني استقلال معناشناسيک
متن شعري اين حکم را افزود که هر شعر در زمان خواندنش شکل ميگيرد .او تأکيدکرد
که هر پديدة ادبي تنها خود متن نيساات ،بلکه خوانندة آن و مجموعة واکنشهاي ممکن
خواننده نساابت به متن از عناصاار اصاالي پديدة ادبي به شاامار ميآيد( ».همان) بنابراين،
طرح ريفااتر طرحي فرمي و مبتني بر نظرياة دريافت اسااات و مؤلف جايگاهي در متن
ندارد .اهميت جايگاه خواننده در الگوي ريفاتر تا بدانجاسااات که «براي سااااختارهاي
کلامي که پاسخي را در ابرخواننده برانگيختهاند ،منزلت شعري قالل نيست» (اسکولز1333،

 )13 :و اين خوانناده اسااات که «مؤلف را همچون متن ايجاد ميکند و ميان مؤلفِ زادة
متن وآن مؤلف که همچون شخصيتي تاريخي وجود دارد ،فاصله زيادي است» (احمدي،

 .)33: 1331در رابطه با نظرية ارتباطي «ياکوبساان» و کارکردهاي زبان نيز ريفاتر«تأکيد بر
پياام را به تأکيد بر گيرنده پيام تغييرميدهد و تاجايي پيش ميرود که ديگر عوامل را به
جنبههايي از رابطة پيام و گيرنده تقليل ميدهد» (اسااکولز .)11: 1333 ،اين رويکرد ريفاتر
موجب تعدد خوانشها از متن خواهد شااد و چون دساات خواننده در برداشااتهاي
مختلف از متن بساته شاده و متن موجب محدوديت خوانش مي شود؛ تمرکز او بر متن
از اين کثرت ميکااهد .کشاااف فرآيندهاي مختلف زباني اعم از انباشااات ،منظومههاي
توصايفي ،بسچ معنايي ،تعين چند عاملي و تبدل و ...از مؤلفههاي زباني است که ريفاتر
با کشف آنها به دنبال رسيدن به معني از نگاه خواننده است.
دستورمبنايي و دستورگريزي شعر مقاومت
ميتوان شااعر مقاومت را به واسااطة معنامحوري و التزام اديب به چالشهاي جامعه ،در
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زمرة آثار رلاليسااام و واقعگرا به شااامار آورد .اين نوع شاااعر با توصااايف جزليات و
وفااداربودن باه فرامتن و بافت زمينهاي اثر ،کمتر با خيالپردازي و هنجارگريزي معنايي
ساروکار دارد؛ لذا اين نوع شاعر به منزلة محاکاتي از واقعيت تلقيشده و شاعر با هدف
رسااندن معنا به خواننده از دساتورگزيري و مبهمکردن سخن خود پرهيز ميکند؛ چراکه
او را در درک معنا با دشاااواري روبرو سااااخته تا براي کشاااف معنا به کنکاش در متن
بپردازد .در اين صاااورت خواننده نميتواند تنها با تکيه بر آگاهي خويش به اصاااول و
قواعد زبان ،معنا را دريابد؛ بلکه بايد فراتر از آن با توانش ادبي خويش معناي ناآشاااکار
متن را نمايان ساااازد .بنابراين قرالت شاااعر مقاومتي که برآمده از واقعيت بيرونبوده و
کمتر شااهد دساتورگريزي است ،آسانتر خواهد بود؛ البته اين بدان معنا نيست که شعر
مقاومت خالي از هرگونه تصاويرپردازي و ادبيت در متن باشااد و شاعر از ارالة معنا در
لايههاي پنهان زبان دوري کند ،که در اين صاورت اثر ،شعريت خود را از دست ميدهد
و باه کلامي منظوم بدل ميشاااود .هر شااااعر به تناساااب سااابک شاااعري خود و با
دستورگريزيهاي زباني و معنايي ،از معني بيروني فاصلهگرفته ،دست به آفرينش معنايي
جديد در دل متن ميزند و خواننده را واميدارد تا صااارفنظر از بافت بيروني ،با توجه
به بافت متني کلام و ارتباط ميان اجزاء آن ،دلالت معنايي پنهان متن را نيز کشف کند .اما
از آنجاکه زبان در دسات شاعر مقاومت ابزار است نه هدف ،لذا اولويت او رساندن معنا
به مخاطب در بهترين و تاثيرگذارترين شکل است.
 ،شاعر مقاومت لبناني که آثار وي همگي تصويري از جبهة
مقاومت سارزمين لبنان در برابر اشاغالگران صاهيونيساات ،توصيف رشادت و شجاعت
رزمندگان و بيان مباني ارزشااي و جهادي حزپ الله و رهبر آن ساايدحساان نصاارالله
ميباشاد ،آميزه اي از دساتورمبنايي و دساتورگريزي اسات؛ اما به واسطة اولويت انتقال
معنا؛ اغلب اشعار وي با داشتن مرجع بيروني ،در شمار اشعار واقعگرا محسوپ ميشود.
او خود در مقدمة يکي از آثارش ،شاااعر خود را ساااندي براي حماساااهساااازيها و
قهرمانيهاي مجاهدان حزپ الله و مساالوليت آمريکا و سااازمان ملل و همدسااتي آنها با
اسااراليل در تجاوز به لبنان ميداند

ساانديت متن ،جنبة محاکاتي آن را
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تقويت کرده و با دورشاادن از مرزهاي خيال ،خواننده را در رساايدن به معني با چالش
روبرو نميسااازد .به عنوان مثال عاملي در توصاايف حمله به ناوجنگي رژيم در جريان
جنگ  33روزه و پخش مساتقيم آن در شابکة

 ،شرايچ صهيونيستها را پس از

حادثه با ذکر توصيفات چنين ميگويد:

(همان)111 :

در ادامه يکي از اشاعار عاملي که ترکيبي از دستورمبنايي و دستورگريزي است ،با روش
تحليلي ريفاتر موردبررسي قرار ميگيرد:
قرائت اکتشافي و پوياي شعر
در قرالات اکتشاااافي ياا درياافتي از متن ،خواننده با ارجاع متن به واقعيت ،با کمترين
چالش در کشااف معني روبروساات؛ زيرا شااعر داراي لايهاي سااطحي و ااهري بوده و
خوانش خواننده بر قواعد زباني مبتني اسااات .اين بخش از اشاااعار با واقعنمايي ،جنبة
زيباييشااناس اي کمتري دارد؛ اما در خوانش پسنگر ،ناپويا و پسکنشااانه به دليل وجود
لايههاي پنهان در متن -که از شاادت و ضااعف برخوردار اساات -و نشااانههاي زباني
درهمتنيده در آن ،وابساتگي اجزاء متن به يکديگر و فاصاالهگرفتن شعر ،از مصدا هاي
حقيقي کشااف معني در متنِ دشااوار شااده و خواننده ناچار به خوانش چندباره و بدون
نظم و ترتيب شااعر اساات .اگر در خوانش اکتشااافي خواننده تنها از يک بخش به معني
ميرساد ،در خوانش پسنگر ناچار به آمد و شاد بين بخشهاي مختلف متن است تا به
مدد ديگر اجزاء دلالت مستتر در متن را دريابد.
شاعر «

» ،آميزهاي از تعهد ،زبان و زيبايي است .شعر «

» در نوسان بين

اين سه عامل ،گاه به نمايي از واقعيت تبديل ميشود و گاه به زبان خيال و ابهام نزديک
ميشاااود کاه واژگان شاااعر در آن دلالتهايي متفاوت از معاني ااهري و اوليه يافته و
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مرجع آن تنها در سايا متن قابل تشخي

است .شاعر شعر خود را با چنين زباني آغاز

ميکند:

اين بخش از شعر به واسطة عدم صراحت زباني و داشتن روابچ زيرين با بخشهاي
بعد از خود ،بلافاصاله قابل دريافت نيسات .خساتگي اشتيا  ،لرزش انعکاس خاطرات
در تاريکي سارنوشات ،سارماي بازماندگان ،رگبار سايهها و ،...ترکيبهايي است که در
عالم واقع نميتوان مصاااداقي عيني را از آن يافت و به ناچار بايساااتي با ادامة قرالت و
يافتن نشانههاي زباني مرتبچ با آن ،به معني و دلالت متن دست يافت.
يا اين عبارات شااعر که ميگويد:
(همان 131:و عبارت:
(همان )131:که رمزگشاايي از بيداري ياسمن ،گياه خاردار
قنادول آويختاه بر زماان ،زردي درختان بلوط ،غزلسااارايي زيتون و توتون و..نيازمند
توانش ادبي خواننده اساات .اين عبارتها آفرينش اي بديع از واقعيتي اساات که شاااعر با
فرآيندهاي زباني مختلف تنها به دنبال بازنمايي آن حقيقت نيساات؛ چراکه اگرشاعر تنها
به دنبال نشاااندادن حقيقت ميبود ،متن با پيداکردن کارکرد ارجاعي و فاصاالهگرفتن از
ادبيت ،بلافاصاله و بهصراحت در دسترس خواننده قرار ميگرفت .در قرالت اکتشافي از
شاااعر و تکياه بر قواعاد زبااني ،هيچ ارتباطي بين اين عبارات و هيچ مرجع بيروني در
واقعيات شااااعر براي درک معني وجود نادارد؛ اماا چينش رمزهاا در کناار يکديگر و
شکلدادن نظام نشانگاني در دل متن ميتواند ارتباط معني دار ميان آنها را بيابد.
شعر عاملي در تمامي عبارات شاهد چنين لايهسازي زباني نيست؛ برخي از سطرهاي
شاعري با کمترين دستورگريزي و داشتن مرجع بيروني ،بر واقعيت منطبق بوده و شاعر
بدون ابهامگويي و رمزگرداني ،معني را به آساااني در دسااترس مخاطب قرار ميدهد از
جمله در اين عبارات:
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(همان)131:

اين بخشها که در حقيقت محاکات و تقليدي از واقعيت پيرامون شاااعر و تجربيات
اوسات ،ضامن اينکه معني را مساتقيم و در روساخت متن اراله ميدهد؛ عاملي در اين
سااطرها ،از ماندن و پايداري تا پاي جان سااخن ميگويد و با تکرار واژة «

»،

مفهوم مقاومت را تاکيد ميکند که ساالاح و ابزار جنگي دشاامن هم قادر به از بين بردن
ارادة آنها نيسات .معنا بصراحت بيانشده و به کشف معني در ديگر سطرهاي شعري که
معنا را غيرمسااتقيم بيان ميکند ،نيز ياري رسااانده و انتقال دلالت را به مخاطب آسااان
ميسازد.
کارکرد فرايندهاي زباني در شعر مقاومت
جابجايي ،دگرديساي و آفرينش معنايي ساه فرآيند زباني اسات که موجب ميشود شعر
داراي نظام نشاانگاني مرتبچ بههم شاده و از واقعنمايي و صاراحتگويي فاصله بگيرد.
شااااعر باا اين ساااه روش و با مبهم کردن کلام خود ادبيت را در متن افزايشداده و با
لايهايکردن آن ،از روساخت به ژرفساخت متن ميرسد.
فرآيند جابجايي را ميتوان همان محور جانش ايني سااوسااور دانساات .در اين فرآيند
شاااعر با بکاربردن صاانايع ادبي چون اسااتعاره و مجاز ،معنا را از دسااترس خواننده دور
ميسازد و يک واژه جايگزين واژه يا نشانة ديگر ميشود تا دلالتي غير از معناي قاموسي
به آن دهد« .از ديدگاه نشاانهشاناساي ،استعاره شامل يک مدلول است که به عنوان يک
دال براي ارجااع باه مادلولي متفاوت عمل ميکند .اساااتعاره ذاتاً غيرقراردادي اسااات.
درحاليکه اساتعاره ميان دو مدلول نامربوط عمل ميکند .مجاز مرساال شامل بکارگيري
يک مدلول براي دلالت بر مدلولي ديگر است که مستقيماً وابسته به اولي يا مربوط به آن
است» (چندلر .)135 ،131 :1331 ،نمونة کاربرد اين رمزگان را در اين عبارت از شعر عاملي
ميتوان ديد:
در اين بخش شاااعر براي بيان ريشااهداربودن و تعلق خود به ساارزمين و وطنش از
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واژه «

» اساااتفاده ميکند که اين معني در ارتباط با بخشهاي ديگر قابل دريافت
براي توصيف خيانت

اسات؛ يا در عبارت:

اعراپ در معامله با رژيم غاصااب اسااراليل ،تجاوز به فلسااطين و حمله به لبنان از تعبير
«

» بهره ميگيرد که دلالت اين نشااانة زباني نيز از ارتباط با ديگر نشااانهها روشاان

ميشااود .همين دلالت در نشااانة زباني ديگري نيز قابل دريافت اساات« :
» (همان.)135:

شاعر ،آسمان پاک فلسطين را به تصوير کشيده که چگونه با تجاوز هواپيماهاي
اسراليلي ،فضاي آن شکسته شده و بدان هتک حرمت ميشود .در مجاز نيز شاعر از
فرآيند جابجايي استفاده ميکند؛ هرچند ميزان ابهام و پنهانيبودن دلالت در آن مانند موارد
قبل نيست .نمونة اين فرآيند در شعر شاعر در اين عبارات به کار رفته است:
(همان)131:
(همان.)134:

اما در دگرديسي معنايي ،شاعر با بهکاربردن نماد ،موجب ابهام در متن ميشود .ابهام
و تضااد دو فرآيندي اسات که موجب دگرديساي معنايي در شعر ميگردد .نماد بخاطر
کارکرد آن در متن نقش ارجاعي ندارد؛ زيرا صارفنظر از موضوع شعر ،نوعي تمرکز بر
شااکل و ساااختار کلام محسااوپ ميشااود .در الگوي ارتباطي ياکوبساان و نقشهاي
شاشگانة زبان ،کارکرد ارجاعي در زماني اسات که مرجع پيام به موضوعي بيرون از آن
برميگردد کاه ميتوان آن را هماان واقعيات درنظرگرفت؛ امّا جايي که مرجع پيام خود
پيام باشاد ،کارکرد آن هنري يا زيباييشاناختي خواهدشد که در اين صورت «پيام ديگر
ابزار ارتباط نيساات ،بلکه موضااوع آن اساات» (گيرو )11 :1331،بر اساااس فرآيند ارتباطي،
کلاام باا توجاه باه جهاتگيري پيام به ساااوي يکي از شاااش عامل دخيل در ارتباط
(فرساااتنده،گيرنده ،پيام ،مجراي ارتباطي ،رمز يا کدهاي ارتباطي) داراي شاااش نقش يا
کارکرد ميشاود .حال اگر تأکيد کلام بر خود پيام و سااختار فرمي آن باشد ،با سوگيري
متن به پيام ،کارکرد متن ادبي شاده و شااعر با برجساتهساازي شيوة بيانش ،مخاطب را
وادار بااه کنکاااش در آن و در نتيجااه لااذت بيشاااتر ميکنااد .علاااوه بر برخي عبااارات
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قبل(قندول ،ياسااامن ،زيتون ،درخت مو و ،)..نمونة اين فرآيند در ساااطرهاي زير نيز
مشاهده ميشود:

اساااتفاده از نماد توت ،بلوط و پرنده ساااار يا توکا در نظام رمزگاني شااااعر ،دلالتي
متفاوت از واقعيت پيدا ميکند .اين نشااانهها در راسااتاي شااکلدادن به هسااتة معنايي و
درون ماية شاعر به کارگرفتهشده و شاعر آگاهانه از مدلول آن ،در بستر زباني خود بهره
ميبرد؛ به عبارت ديگر گزينش شاااعر در محور همنشاايني کلامش معنادار ميشااود و
گساترش معنايي مييابد« .بلوط» در فرهنگ نمادها« ،سمبل عظمت و شوکت ،استحکام،
قدرت و رفعت به مفهوم مادي و معنوي آن اسااات و در همة زمانها و مکانها مرادفِ
قوت گرفته شاده است» (شواليه و گربران .)111/1: 1333،در شعر عاملي ،هرچند به واسطة
همنشايني اين دال با زردي (
سارزمين شاعر است ،اما کاربرد (

) بيانگر روزهاي سختي و دشواري مردمان
) گفتمان مسلچ شاعر و خاستگاه مقاومت را

در شااعر تقويت ميکند .در عبارت دوم نيز همين معني به گونهاي ديگر و با نشااانگاني
متفااوت بياانشااادهاسااات .توت «درختي اسااات که خورشااايد طالع از آن برميآيد»
(هماان )331/1:و نمااد پربااري و برکت و درخت حيات و مظهر اطاعت و زندگي براي
مقابله با قواي تيرگي است .عاملي همچنين در پيوندي که ميان رزمندگان جبهة مقاومت
و پرندة «ساار» ايجاد کرده ،آنها را سفيران سعادت و خوشبختي لبنان و مردمانش دانسته
اسات .باور و اعتقاد شااعر در نمود تخيلي خود ،در نشاانة «ساار» جلوه يافته است که
براي «فال نيک و سعادت» (بهروزي )1334 :بکار ميرود.
به کاربردن تضااد در متن نيز نوعي دگرديساي معنايي به شمار ميآيد که در عبارت
زير شااعر با بهکاربردن تعبير «

» براي توصايف رزمندگان جبهة مقاومت در برابر

واژة « » که نشاانة زباني شااعر براي ترسايم تيرهروزي آنها در زندگي ميباشد ،نوعي
دگرديسي معنايي را پديدآوردهاست .کساني که نمود روشني و رساندن بشريت به صبح
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آساايش و راحتي هساتند:
اما در فرآيند آفرينش« ،شاااعر با اسااتفاده از تمهيداتي مانند قافيه و سااجع متوازن و
همچنين از راه ايجاد معادلهاي معنايي بين گزارههاي همسااااخت ،اقلام زباني را تبديل
باه نشااااناههايي ميکند که خارج از شاااعر واجد معنا نيساااتند» (پااينده.)13 /1 :1333،

شاعر«

» شاعري در قالب آزاد است که عليرغم نداشتن وزن کلاسيک ،شاعر

کمتر از دلالت اصااوات و ريتم موساايقايي در درون سااطرها بهرهبرده .بخشااي از آنچه
«ريفاتر» آفرينش تلقي کرده ،مربوط به همصااداييها و همحروفيهاي شااعر اساات که
علااوه بر تااثيرآوايي بر مخااطاب ،باه القاي معنايي خاص نيز کمک ميکند .نمونة اين
کاربرد را در اين عبارات ميتوان مشاهدهنمود:

حرف « » در اين دو مقطع بصااورت مکرر بکار رفته اساات که «به آن آواي تکرار
اين حرف به گونهاي اسااتمرار و مداومت را نيز

يا مکرر گويند».

نشااان ميدهد و بازگوکنندة عزم راسااش شاااعر و مردمي اساات که مقاومت و پايداري
برايشاااان پااياني نخواهد داشااات؛ بهقول

«اگر اين حرف از زبان عربي

کناارگاذاشاااتهشاااود ،اين زبان پويايي و توانايي سااايالبودنش را از دسااات ميدهد»
) .اين تدوام و ايساتادگي به واساطة همنشيني نشانة زباني با حرف مد،
دلالت افزون مييابد« .اصاوات مد و لين عنصر مهمي در زيباييشناسي ساختمان صوتي
و ادراک ارزش موسايقايي و نشاط ايقاعي است و اين کارکرد زيباييشناسانه با توجه به
مسالل بسياري مشخ
ميباشند»

ميشود؛ ازجمله نغمة ويژهاي که هرکدام از اين اصوات مد دارا
بنابراين حروف مد با دارابودن کارکرد چندمعنايي همچون

شاادت ،جهريبودن ،اتساااع و امتداد نفس براي بيان حالتهاي مختلفي چون شااو و
خيزش تناساب داشته و در اين شعر نمود خاصي يافتهاست .شاعر در حرکتي مستمر از
گذشتة خود گذرکرده ،در حال زندگي ميکند و به آيندة خود اميد روشني دارد.
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فرايندهاي کشف هسته معنايي شعر
هساتة معنايي در شعر ،همان درونماية اثر است .انديشة واحدي که تمام اجزاي متن در
راسااتاي تحقق آن نظام مييابند و هر جزء از متن در حقيقت مانند بخش اي از يک پازل،
تکميلکنندة آن صاورت نهايي اسات .در شعري که واقعنما و تقليدي از واقعيت باشد،
اين انديشه و درونماية اثر بصورت مستقيم بيان ميشود ،اما در متن چندلايه ،اشارههاي
غيرمستقيم نويسنده است که خواننده را وادار ميکند تا با تأمل ،دقت و ارتباطدهي ميان
آنها درونماية اثر را کشاف کند .در شاعرِ عاملي ،زبان مساتقيم و غيرمستقيم شاعر ،اين
خاسااتگاه مرکزي را مشااخ

ميکند .در حقيقت زبان مسااتقيم شاااعر دريافت هسااتة

معنايي را سااادهتر ميسااازد و اين نوع زبان در گزينش عنوان شااعر بيش از هر عبارتي
مقصود و هدف شاعر از سرودن شعر را روشن ساخته است .عنوان «

» و ارتباط

بخشهاي مختلف شااعر با اين عنوان ،رويکرد شاااعر را در صااراحت بيان مشااخ
ميکند .انتخاپ عنوان مبهم ،خواننده را با چالش بيشتري براي کشف موضوع اثر روبرو
ميسازد .ريفاتر معتقد است «هستة معنايي در جاي ديگري از متن همراه با نشو و نماي
سااير نشانهها-يعني همراه ساير مترادفها و اطناپها -سر برميآورد» (پاينده11/1 :1333،

به نقل از ريفاتر)31،؛ اين بدان معناساات که اجزاء مختلف شااعر ،ساااختار منسااجمي را به
وجود ميآورد که انديشة حاکم بر اثر از دل ساختار آن قابل فهم است .خاستگاه مرکزي
شعر از طريق فرآيندهاي مختلفي از جمله تبيين انباشتها در متن ،قابل کشف است.
انباشااات را ميتوان مجموعهاي از واژگان مترادف دانسااات که در بخشاااي از معنا
اشااتراک داشااته و در جزلي ديگر متفاوتند .کاربرد اين نوع واژگان موجب ميشااود به
واساااطاة اشاااتراک معناايي ،به يکديگر مرتبچشاااده و علاوه بر انساااجامبخشاااي و
سااااختاارمندکردن اثر ،وحدت معنايي در متن را نيز ايجاد کند؛ چراکه باعث تکرار يک
معنا با واژگان متفاوت ميشاود .در شعر «

» عاملي ،ميتوان شاهد سه مجموعه

انبااشااات يا زنجيره واژگاني مرتبچ با يکديگر بود که يک مجموعه ،دربردارندة مفهوم
پايداري و مقاومت اسات که يکي از پربسامدترين واژگان متعلق به اين زنجيره به شمار
ميآيد:
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مقاومت

البته برخي از اين واژگان نيز به صايغههاي مختلف و بهصااورتي مکرر در متن بهکار
رفته که در جدول ذکر نشاده؛ اما زنجيرة دوم از فرآيند انباشت مربوط به واژگاني است
کاه در مفهوم نااامني و خيانت اشاااتراک معنايي دارند و موجب ارتباط ميان بخشهاي
مختلف ميشود:
نا امني و خيانت

اما زنجيرة سوم را ميتوان ذيل عنوان اميد به رهايي و پيروزي قرار داد:
اميدو رهايي

اين زنجيرههاي واژگاني نيز نشااان دهندة ساااختاري معنادار در کل شااعر اساات .در
حقيقت هساتة معنايي و خاساتگاه مرکزي شعر ،حول اين سه محور ميچرخد .ساختار
زباني به صورت تلويحي نمودي از واقعيت شاعر نيز به شمار ميآيد؛ شعر از يک طرف
وضاعيت ناخوشاايند ناشاي از ناامني و ساختيهاي زندگي مردم لبنان را نشان ميدهد،
شارايطي که مردمان سارزمين شاعر را رنج ميدهد .زنجيرة ديگر بيانگر راهبرد شاعر در
برابر شارايچ دشوار زندگيست و از ديدگاه واقعي او برآمده .مبارزه و پايداري که بهباور
شااعر درنهايت به زنجيرة سوم يعني آرامش ،رهايي و نجات مردم منجرخواهد شد؛ لذا
ساختار شعر با تناسب با محتواي آن ،به دنبال اثبات اين ديدگاه است که تلوري مقاومت
در برابر ساااختيها ،پاياني جز پيروزي ندارد؛ از اينرو شااااعر شاااعر خود را نيز با اين
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واژگان به پايان ميبرد« :

لذا هر مجموعه از واژگان ،علاوه بر ايجاد ارتباط معنايي ميان اعضاي خود ،در ارتباط
با ديگر مجموعهها نيز ،شعر را از وحدت ارگانيک برخوردار ميسازد
دومين فرآيند معناسازي ،منظومة توصيفي است که به واسطة کشف آن ميتوان از
شکل به معني رسيد .در منظومة توصيفي ،شاعر از زنجيرة واژگان مرتبچ باهم استفاده
ميکند تا معنايي را در مرکزيت و محوريت متن قرار دهد؛ اما تفاوت اين دسته از واژگان
با زنجيرة انباشت در اين است که در منظومة توصيفي ،واژگان ،بخشي از هستة معنايي را
روشن ميکند اما در اين حالت ترادفي ميان واژگان وجود ندارد؛ بلکه همگي به واسطة
اتصال به يک مرکز ،در يک دايرة واژگاني قرارميگيرد.
يکي از منظومههاي توصيفي در شعر عاملي را ميتوان حول محور واژة «جنگ»
تنظيمکرد .واژگان متعددي در سرتاسر شعر به کاررفته که هريک به نحوي بيانگر اين
تراژدي غمانگيز و در ارتباط با آن قراردارد .در هيچ قسمت از شعر واژه جنگ بهکار
نرفتهاست ،اما واژگان شعر و ابزار و آلات نظامي که در گوشه و کنار سطور شعري بهکار
رفته ،ضمن ترسيم صحيح تصوير جنگ در برابر چشمان مخاطب ،واژة جنگ را نيز به
خوبي در ذهنش تداعي ميکند .اين منظومه در نمودار زير قابل مشاهده است:
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پراکندگي واژگان مربوط به درختان ،آسااامان و زمين ،گلها و پرندگان در شاااعر،
دومين منظومة توصيفي را شکل ميدهد .اين واژگان را ميتوان حول محور «وطن» قرار
داد که ارتباط معناداري با منظومة قبل و انباشااتهاي شااعر دارد .در ميان جنگ ،ناامني،
خياانت و مقاومت آنچه به همهچيز هويت ميبخشاااد و همه را حول يک محور جمع
ميکند تا براي آن در برابر دشامن ايساتاد ،وطنِ شااعر اسات .واژهاي که شااعر از بيان
صاريح آن اجتناپ کرده اما جزء جزء آن را به عنوان نمادي از سرزمينش آورده است تا
نشاااندهد همانطور که در ساارزمينش همه طعم درد ،جنگ و ناامني را چشاايدهاند ،در
برابر آن نيز همه بايد مقاومت و پايداري کنند:
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نظام نشااانگاني شاااعر در شااعر ،حاکي از تقابل و دوگانگي حق و باطل ،سااختي و
آساايش و اميد ونااميدي است .تقابلي که به باور شاعر در مرز آن بايد مبارزه و مقاومت
را در پيش گرفت نه انفعال و رخوت.
فرآيند تعين چندعاملي و بسط در شعر
تعين چندعاملي ،تبدل معنايي و بسچ ،فرآيندهاي سهگانهاي است که شاعر از طريق آنها
ايدة مرکزي و هستة معنايي را در شعر گسترشداده و به آن نظام معناداري ميبخشد .به
عبارت ديگر ،فرآيندهايي که نظام منسجم و ساختار واحد اثر را نشان ميدهد و اين سه
فرآيند کمينهنگاشتهاي شعر را نيز مشخ

ميکند .آنگونه که گفتهشده ،کمينهنگاشت

«تعبيري متداول در گفتار عموم ،گزارهاي پرکاربرد يا گاه نقل قولي بساايار شاانيدهشااده
اساات که بيشااتر به کليشااهاي فرهنگي با تداعيهاي متعارف شااباهت پيداکردهاساات»
(پاينده .)11/1 :1333،کمينهنگاشااات شاااعر عاملي در ارتباط با انباشاااتها و زنجيرههاي
واژگاني و منظومههاي توصايفي اثر قابل درک اسات .اما آنچه در شاعر «

» به

عنوان کليشاااه و تعبير متاداول و پرتکرار توجاه خواننده را به خود جلب ميکند ،لزوم
اتحاد و همبستگي ملي براي مقاومت در برابر دشمن است.
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با خوانش چندينبارة اين شااعر ،خواننده با  3محور اصاالي مواجه ميشااود :مردم،
تجاوز و دشامني و رزمندگان مقاومت؛ ساه محوري که ساه رکن شکلدهندة جنگ 33
روزة رژيم غاصاب اسراليل ضد لبنان بوده و نمايي از واقعيت ذهن شاعر و جامعه را به
تصاوير ميکشاد .از اينرو ميتوان گفت در شاعر مقاومت شاکل و صاورت اثر نيز در
راساااتاي معني و مضااامون آن بوده و حتي اگر شااااعر زبان صاااراحت را کنار گذارد،
خيالپردازيهاي او نيز در خدمت انديشه و آرمان او قرار ميگيرد.
در شاعر عاملي ،مجموعهاي از نشانهها و دالهاي زباني به کاررفته که برخي مستقيم
و برخي باهصاااورت پنهان و پوشااايده ،محور و مدلول را مشاااخ

ميکند؛ يکي از

محورهايي که هسااتة معنايي شااعر را نيز شااکل ميدهد ،مقاومت و پايداري و ديگري
تجاوز و خصاومت است .مجموعه دالهايي که از طريق فرآيند تعين چندعاملي ،اين دو
مدلول را در سرتاسر شعر تکرارکرده در جدول زير قابل مشاهده است:

اماا دومين فرآينادي که به پروراندن ايدة کلي در عبارات مختلف ميانجامد ،بساااچ
معنايي اسات که موجب گسترش يک معنا با تعابير متعدد ميشود .تکرار مضمون واحد
در قاالابهااي مختلف ،موجب محوريتيافتن آن و اهميت کليشاااة خاصاااي در متن
ميشاود .عاملي اين بسچ معنايي را در توصيف رزمندگان جبهة مقاومت و افتخار شاعر
به قوم و مردم سرزمينش به کار گرفته است:
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همانطور که مشااهده ميشود ،برخي از اين عبارات بدون ارالة معنا در لاية پنهان ،به
صاراحت مدلول مورد نظر شاعر را بيان ميکند ،اما برخي ديگر چون (
) با چند لايهکردن کلام ،از امنيتي ميگويد که رزمندگان حزپ
الله براي مردم به ارمغان ميآورند .لذا زبان شاااعر مقاومت زبان بين ابهام و صاااراحت
اساات که در همة بخشها ملاحظه ميشااود .اگرچه از ديدگاه ريفاتر انگيزة مؤلف از اثر،
در دل متن سااخته و کشاف ميشاود نه بيرون از آن ،بررسي شعر مقاومت تمايزي بين
ايندو را اثبات نميکند .مدلول ديگري که شااعر به گونههاي مختلف از آن سخن گفته،
افتخار به مردمان مقاوم و جنگاور لبنان است:

نتيجهگيري
قابليت تحليل شعر مقاومت به عنوان شعري معنامحور با رويکرد ريفاتر به عنوان روشي
شااکل محور ،نشااان ميدهد شااعر مقاومت ،عليرغم اهميت محتوي در آن ،از ادبيت و
زيبايي زبان شاعري نيز غافل نمانده و شاعر مقاومت از هنر زباني براي رساندن مضمون
خود بهره ميگيرد؛ هرچند اين پايبندي به زبان هنري در شاعر يکدست نبوده و شعر در
نوسااان بين واقعنمايي و ادبيت ،روساااخت و ژرفساااخت سااير ميکند؛ لذا ارجاع به
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حقيقت بيرون از متن نميتواند تمام لايههاي معنايي آن را نمودار سازد.
چاالش ميان تعهد و زيبايي ،صاااراحت و ابهامگويي از همان عنوان شاااعر «عاملي»
روشن است .بر اساس تحليل نشانهشناسي شعر ،سه مفهوم ناامني ،مقاومت ،اميد ،رهايي
و در نهايت پيروزي ،ساه هساتة معنايي شاعر را شاکلدادهاسات .اين ساه خاستگاه در
برخي از اجزاء شاعر تصريحشده و در برخي ديگر به واسطة دستورگريزي معنايي شاعر
تنهاا با مراجعه به بخشهايي ديگر و خوانش چندين بارة شاااعر قابل دريافت اسااات.
گزينش عنوان شااعر نيز در راسااتاي کشااف معناي پنهان متن به کمک خواننده ميآيد و
چالش خواننده را در درک مقصود ازبينميبرد.
شااگردهاي مختلف زباني در روساااخت نيز حاوي معاني پوشاايده اساات؛ ازجمله
اساتفاده از علالم ساجاوندي ساه نقطه ( )...که بصاورت برجساته و مکرر در سطرهاي
شاعري ديده ميشاود .اين نشاانة زباني بر معني تدوام و استمرار دلالتدارد که شاعر به
خوبي از کاارکرد دلاالتي اين علاامات براي تبيين اداماة راه مقااومات و مبارزه تا زمان
استمرار جنگ و اشغالگري بهرهبردهاست.
شااعر عاملي ،دوگانهاي از صااراحت و ابهام و ترکيبي از معناي پنهان و روشاان را
شکلداده است ،اين همان نوسان شاعر ميان تعهد و زيبايي است.
بررسي انباشتها و منظومههاي توصيفي شعر نيز به خوبي جايگاه وطن ،جنگ ،درد
و رنج و سااختي ،حضااور رزمندگان مقاومت و جبهة حزپ الله را در شااعر برجسااته
ساختهاست .نشانههاي زباني پراکنده در شعر تنها با خوانش چندباره و کنار هم قراردادن
آنها قابل کشاف اسات؛ بخصاوص در بخشهايي از شاعر که معني صراحت ندارد و يا
شااعر مقصودي غير از ااهر کلام دارد؛ به عنوان مثال واژة «وطن» بهصراحت در سطور
شاااعري عااملي دياده نميشاااود ،اما کنارهم چيدن واژگان مختلفي از گلها ،حيوانات،
سانگها ،انساانها و  ...مقصاود او را روشن ميکند که همان تک تک ارکان و اجزا وطن
اسااات و باايد در برابر تجاوز دشااامن همبساااتگي و اتحاد ملي براي مقاومت وجود
داشتهباشد؛ معنايي که به هيچوجه در شعر بياننشده اما از نشانههاي زباني ميتوان به آن
دست يافت.
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انطبا اين رويکرد بر شاعر نشاان ميدهد تحليل نشانهشناسي در اشعار بهخصوص
اشاعار طولاني ،ابزاري مناسب براي رسيدن به وحدت و انسجام ساختاري اثر و تناسب
محتوايي-شکلي آن است.
پينوشت
 -9مقصود از بافت دروني ،همان عناصر متني و لايههاي مختلف زباني اعم از واژگاني ،ترکيبي
و دساتوري و آوايي اسات که بدون ارجاع به بافت بيروني معني را در درون خود توليد ميکند
و بافت برونمتني نيز همان زمينه و موقعيت فرهنگي و اجتماعي و ...توليد متن است که متن از
آن خبر ميدهد.
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Abstract
Poetry of Resistance is considered to be a meaning-based poetry
with its referential function being superior to its poetic and literary
functions due to its external references. In this type of literature, the
challenge between commitment and beauty places the author in an inbetween space so as to have varied choices in his or her poetic language.
This is a fluctuation between commitment to reality and realism and the
desire to write a beautiful poem. Linguistic and semiotic analyses of a
literary work and the exploration of its relation to meaning can reveal
the fluctuation of the author.. Riffaterre’s semiotic approach, while
emphasizing the message and the reader as well as the precise reading
which affects the language, is a good way of illustrating this challenge.
Through a descriptive-analytical approach, this paper seeks to analyze
and criticize the ode Samedon written by the resistance poet Abdul
Quddus al-Ameli after the 33-day war in Lebanon. As the findings
show, Ameli's poem depicts the paradoxical encounter between
openness and ambiguity. Parts of the text mimic the external reality and,
therefore, have benefited less from literature. These parts aim to explore
the meaning of the parts that have layered structures and hidden
implications. The implications are identified only through careful
linguistic analysis.
Keywords: Semiotics, Riffaterre, Poetry of Resistance, Abdul
Quddus al-Ameli.
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