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کل يکرد مايه بر رويبا تک اثر « »دة يقص يشناسنشانه

 فاترير

 
 نيقزو ينيامام خم ين الملليدانشگاه ب ي،ات عربيار زبان و ادبيدانش،  1ينرگس انصار

 

 91/99/9311تاريخ پذيرش:  33/31/9311تاريخ دريافت: 
 

 هديچک
در  آن ي، کارکرد ارجاعيرونيداشتن مرجع ب ةشود که به واسطيم يمعنامحور تلق يشعر مقاومت، شعر

ن ايات چالش مين نوع ادبيست؛ لذا در ااز ين يو شعر يکارکرد ادب يحال دارانيت بوده، اما در عياولو

 ؛ان باشداش در نوسينش زبان شعريدهد تا در گزيقرار م ينينابيب يفضاسنده را در ي، نوييبايتعهد و ز

با  يشناسهو نشان يشناسل زبانيتحل که با سرودنيل به زيو م يينمات و واقعين تعهد به واقعينوسان ب

 ياسشنکرد نشانهيسازد. رويدا مين نوسان شاعر را هويا يآن با معن ةکنکاش در زبان اثر و کشف رابط

نشان  يبرا مناسب ياوهيکه در زبان اثر دارد، ش يقيخواننده و خوانش دق، اميبر دو محور پ ديفاتر با تاکير

شعر  ةقطع  يليتحل– يفيدارد با روش توصاست. پژوهش حاضر تلاش ن چالش در شعر مقاومتيدادن ا

لبنان سروده است،  ةروز 33 ام جنگيشاعر مقاومت لبنان را که پس از ا از « »

ز مرز يمات يچگونگ ،شعر يبا توجه به نظام نشانگان تا دهدقرار يکرد مورد نقد و بررسين رويبر اساس ا

 يا، در تقابل دوگانهين پژوهش، شعر عامليا يهابر اساس داده روشن شود. يو ادب يان کارکرد ارجاعيم

ن، بهره رويت بياز واقع يدياز متن که با تقل ييهاو ابهام قرار گرفته است. بخش ييگوان صراحتيم

 يهالتو داشتن دلا ياهياست که با ساختار لا ييهاقسمت از يت برده، در خدمت کشف معنياز ادب يکمتر

 قابل دسترس است. يق زبانيل دقيتنها با تحل ،پنهان

 

 

 .فاتر ، شعر مقاومت لبنان، ير ،يشناسنشانه :هاکليدواژه

                                                 
 n.ansari@hum.ikiu.ac.ir نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئول: -1
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 مقدمه

 ياهاز روش يکي قراردارد، يشناسو زبان يشاناسيکه در ارتباط با معن يشاناسانشاانه

 ايدهنده گر، ارجاعکه به عنوان دلالت يزيهر چ»، يشااناساادر نشااانه ل متن اساات.يتحل

و ( 54: 1331)چندلر، «تواند نشاانه باشديشاود، م ير از خودش تلقيغ يزيگر به چاشااره

ام به مخاطب يبلکه به دنبال انتقال پ ؛ستيهدف نذاتاً است که  ييهامتن متشکل از نشانه

شه به ياند انتقال ،کارکرد نشانه»ام متن معتقد است يشه و پيان انديز ميرو با تمايگ. اسات

باشد  يرونيمرجع ب ياراام دين پيحال ممکن است ا (13: 1331رو،ي)گ «.ام اساتيپ ةليوسا

ه نشان يدرحالت ارجاع»البته  .خواهد بود يارجاع ،اميصاورت کارکرد متن و پنيکه در ا

 «.ز نباشااديشااود همان چيبه همراه دارد که باعث م ياتيهم، نشااانه با خود خصااوصاا

 شود،يو در کجا ساخته م يکسشاه توساچ چهيا انديام ينکه پيال اح (11 :1331،يري)شاع

اما هم با معنا در ارتباط است و  ؛اسات يزبان ين اسات. نشاانه اداتيمحل اختلاف منتقد

در خارج متن، بلکه در دل متن شاااناساااان نه ت، اماا معنا در نزد نشاااانهياهم باا واقع

 ،ناسانشازنظر زبان ساات.يکند که محاکات از آن نيم ييرا بازنما يتيگرفته و واقعشاکل

نزد افراد ت؛ هرچند مقصاااود از آن يت نه واقعمساااال زبان دال و مدلول و دلالت اسااا

   مختلف، متفاوت باشد.

رد؛ يگيشااکل م يو درون زبان يان واژگانيبر حسااب روابچ م 1يدلالت درون زبان»

ک يگر در يد يچند لفظ واژگانا يک يو  يک لفظ واژگاانياان ياروابچ م ةيابر پاا يعني

چون  يدگاه کساااانيد ان وير سااااختگرايتاثکرد تحتين رويا .(111: 1331نز، ي)لاا «زبان

ها انهگر نشيمند آن با دروابچ نظامک نشانه در ي يمعنا»است که معتقد بودند  «ساوسور»

 «شاااودينم يناشااا ياء ماديا ارجاع به اشااايدال  يذات يهاشاااود و از جنباهين ميمع

به عبارت  ؛مداوم هساات ةت رابطيان زبان و واقعيم» ن حاليدر ع اما .(41: 1331،)چندلر

چون  (51: 1331،ي)نجف «اساات يرونيت بيآن واقع يعلت وجود يزبان و حت يمبناگر يد

ت يواقع ن منظريا از و دهديت رخ ميارتباط اساات و ارتباط در واقع يبرقرار يزبان برا

ن يب يمي؛ لذا ارتباط مسااتقينيو ع يماد ينه حوادث و رخدادها ،سااازنديها مرا نشااانه

در س ساوسااور مدلول را مفهوم واژه ن اسااايوجود ندارد و بر ا يرونياء بيواژگان و اشا



 131  اترفير کليما کرديبر رو هيبا تک ياثر عبدالقدوس العامل« الصامدون» دةيقص يشناسنشانه

 

 ؛يواقع ياياصلاً نه درباره دن يشناسنشاانه»ز معتقدند ين يبرخ. ءينظر گرفت نه يک شا

 .(11: 1331اک،يبي)سااا «اسااات يواقع ياياز دن ينيگزيا جاي يليتکم يالگوها ةبلکه دربار

تقد من دگاهِين ديا ؛شوديمصادا  قالل م يبرا ييخود جا يکه در الگو «رسيپ»برخلاف 

و ا يهازهيدن به انگيو رسااساانده يپنهان در متن، هرگز به سااران نو يکشااف معنا يبرا

 متن است ين نظام نشانگانيبلکه ا ؛نشادهاو سااخته در ذهن يمعن چراکه ؛نخواهد رفت

ظر نبسااا مدکه چه ييمعنا؛ کنديم يد معنيخود تول ينيو جانشاا ينيکه با روابچ همنشاا

ر از يثأت و با يمتن محور يه بر الگويبا تک يشاناساالذا نشااانه .ز نبوده اساتين ساندهينو

 اختمندس يهاتيل متون در حکم کليبه دنبال تحل»ان يها و سااختگراساتيفرمال دگاهيد

ح مرجع يصر دلالت» .(33: 1331چندلر،) «است يپنهان و ضامن يمعناها يدر جساتجو و

در  يز بخصااوصاايمرجع چ ينا مرجع ضاامگردد، امّياساات که نشااانه به آن برم ياهياول

تنها به دنبال  يشاناسدگاه اگر نشاانهين ديبر اسااس ا .(31: 1331اک،يبي)سا «ساتيجهان ن

ر دپنهان  يندارد و معنا يونريو ب يچ مصدا  واقعيمتن هباشاد،  يضامن يمعانکشاف 

 يرا امر يدلالت ضمن»، يشناس دانمارکزبان «لمسفي». شوديد و درک ميمتن تول خودِ

دگاه يد ربن بنايهمچن .(333: 1331ان، ي)نجوم «ز نشااانه اسااتيان آن نيداند که سااطح بيم

 يهاارزش انگريب يد و دلالت ضمنيآير در مبه تصوّ ينيح بصورت عيدلالت صر «رويگ»

از  متن شاادنموجب دور ،يبودن معنيو انتزاع يذهنن يو ا (53: 1331رو،ي)گ. اساات يذهن

با  اتياز جمله ادب يتوان گفت متون هنرياساااس من يشااود. برايم يماد يهامصاادا 

م يدنبال ترسااکه به ياز شاااعرشااود؛ لذا يز ميمتما ياز متون علم يضاامن يمعان ةغلب

 ح استفاده کند. يرود که کمتر از زبان تلويت باشد انتظار ميواقع

و  يياآمدن چندمعنوجوددر متن، موجب به يبودن معنو پنهاان يضااامننکاه ياماا ا

: معتقد است« رويگ»است.  يز از جمله موارد اختلافين شوديمتعدد از متن م يهاخوانش

 ةشاندر واقع ابهام ن ؛ها اشاتباه گرفتاميبودن پچندمعناد با ينبا ها رابودن نشاانهچندمعنا»

 «.ک معنا دارديام فقچ ينشااانه در چارچوپ پ رود و اصااولاًين ميچندمعنا در بافت از ب

م ياگر تلاش کن»البته  کند.يم يهاا را در متن نفن نظر، تعادد قرالاتيا( 53: 1331رو،يگ)

ک يثابت و مستحکم با  ياشه رابطهيم که هميکن ياک واحد نشانهينشاانه را محدود به 
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ن يا .(41: 1331،يري)شاااع «اسااات ياتيعملريده و غيفايآن وقت نشاااانه ب ،مدلول دارد

و  ييايون پيشود و هميمتفاوت م ينشاانه با توجه به بافت متن معناسات که مدلولِبدان

ا افت مدلول مناسب بياسات که ذهن را در در ييت معنايعدم قطعبالتبع تحول نشاانه و 

 يدلول واحد همچون معادل قراردادصااورت نشااانه با منيرايدر غ ؛کنديچالش روبرو م

 يال و کارکرديا، ساايپو يلولد مديکه نشااانه باياساات، درحالشاادهش مشااخ يو از پ

ب، يرد ادکيدر رو يانشانه و يز زبانين تمايگرفتن انظرپژوهش حاضر با در باشد.داشاته

 است: ن سواليبه ا ييبه دنبال پاسخگو

 ابد؟يينمود م يچگونه در شعر مقاومت عامل ييبايان تعهد و زيچالش م -

  

 پژوهش ةنيشيپ

او به شعر  يشعر يهاکه اغلب مجموعه يران معاصر لبناناز شاع 

اعر ن خاطر به شيافته و به هميندگان حزپ الله اختصاص ف رزميمقاومت لبنان و توص

مختلف مورد  يايرا از زوا او يکه دفاتر شعر يپژوهش اما اثر است،ملقب شادهمقاومت 

ة شيدر اند ينيد يهاهيمابن»با عنوان نامهانيپاک يتنها و  قرار دهد، وجود ندارد يبررسا

در دانشااگاه  يرمضااانخان يتوسااچ خانم کبر (1331) « يشااعر

»ن شاااعر با عنوان ياز آثار ا يکي نگاشااته شااده که )ره( ينيامام خم يالمللنيب

 يدارانوع مضمون،  ن اثر به واسطةياسات. اقرارداده ييل محتوايمورد تحل را «

ن حوزه وارد موضااوع شااده اساات. يز از ايساانده نينو جهتنيبه همبوده،  ينيم ديمفاه

 يعددمت يهاتوان نمونهيم يهرچند در زبان فارس «فاترير» يشناسکرد نشاانهيرودرباره 

 ةياساس نظر بر  دةيقص يشناسنشانه»تنها مقاله  يافت، اما در شعر عربي

 ، وجيههيادآبيحاج يلا قاسااامياز ل« فاتريکل ريما نةکنشااااو پس يخوانش اکتشااااف

 (1333: 13 ، شااامارةينقاد ادپ معاصااار عرب مجلاة) يون فلااحيمقادم و کتااگلين

 يده مذکور بر اساس الگويقص يسانده ضامن بررساي، نون مقالهياسات. در اهشادافتي

م و منسااج يريح متن پرداخته و تصااويرصااريو غ يضاامن يهادلالت يواکاوفاتر، به ير

موجود  آثار تمام يبررسبا . دهديشعر اراله م يو صاور ييه معنايگر از لايکديمرتبچ با 
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 ن بوده ووکردن روش بر متادهيبه دنبال پتنها دگان نسينو د کهيرساتوان به اين نتيجه مي

 .است ت در آثار نبودهيو ادب يمعنامحوران يدادن چالش مک نشانيچيه هدف

 

 ل شعريفاتر در تحلير ياکرد نشانهيرو

و بخصااوص شااعر،  يل متن ادبيدر تحل يشااناس فرانسااوزبان ،«فاتريکل ريما»طرح 

 و يشااناساااو با اسااتفاده از نشااانه ؛اساات يورمحو خواننده يمحورمتن انيم يکرديرو

دهد. ياراله م ننگر از آيق و جزليدق يليتحل کنده در متن،پرا يزبان يهانشاااانه يواکاو

کل  متن به ةدهندلياز اجزاء تشک کند ويمعنا را کشف م خواننده او، يليکرد تحليدر رو

از منظر خواننده  يزبان يهافهفاتر دلالت شااعر را حاصاال برداشاات موليرسااد. ريمآن 

 .(33:  1335دوسون، يو و )سلدن «زبان است ةژيکاربرد و ينوع ،شعر»داند و معتقد است يم

 ياسااات که از توانش ادب يکسااا و ساااتين يمعمول ةفاتر، خوانندينظر رة موردخوانند

، متن ساختبه ژرف دنيده و با رساکرتواند از روسااخت متن گذريبرخوردار بوده و م

ا ر ييکند تا معناهايبه خواننده کمک م يتوانش ادب» د.را آشاااکار کن آنپنهان  يهاهيلا

 «.درک آنها را ندارد ييا او تواناياند و نظور نشااادهم يمخااطب ااهر يبفهماد کاه برا

  (145: 1331ان، ينجوم)

اساات  ييهايزيهنجارگر سااازد،يم يرا در خواننده ضاارور يآنچه وجود توانش ادب

عنوان از آن با  «فاترير»و برده بکارار يامتن خود نسااابات باه زباان مع در کاه شااااعر

 ،اندر سااطح قواعد زب يزين هنجارگريالبته ا کند.ياد مي ييمبناو دسااتور يزيدسااتورگر

عر در برابر ش يقيواکنش حق» ز مدنظر اسات.ين ييبلکه در ساطح معنا ؛ساتيمقصاود ن

ا يموجود در آن از دساااتور زبان متداول  يهام نشاااانهيابيشاااود که دريآغاز م يمهنگا

در  ااز دارد امّين يزبان ييشااعر فقچ به توانا يدرک معنا. شااونديدور م يمعمول ييبازنما

 يادب د از توانشيبا ،آن يردسااتوريغ غالباً يهاپرداختن به جنبه يک شااعر براير يسااتف

شود که يآغاز م ييشعر آن جا» ،گريبه عبارت د .(34: 1333،يو نبو مهاجر) «برخوردار بود

که تنها  يثررا ايز .(14: 1333اساااکولز،) «رساااديبه آخر خچ م يتوانش خشاااک و خال

خود ر يساات و خواننده را درگيود، شااعر نخلق شاا يزبان ةشاادبراساااس قواعد شااناخته
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عر ش يدر ابهام معنا ،يز زبان شاعر از زبان زندگيتما»، فاتريدگاه ريکند؛ چراکه از دينم

ن ابهام و يا .(33: 1331،ياحمد) «شمار استيب يبه معناها يک معنير از است و شعر گذ

دن به يرساا يآن را برا يهاورمزگان يزبان يهااساات که لزوم کشااف نشااانه ييچندمعنا

ن يباثر را از يشناختييبايو ز يادب يکارکردها يدر معنصاراحت  کند ويجاپ ميا يمعن

 برد.يم

 يانيرگراساختا و «اکوبساني»چون  ييهاساتيفرمال کردياز رو يبيفاتر ترکير يالگو

ک يناساستقلال معناش يعنياکوبسن ي يفاتر به حکم اصلير» البته .است «ساوساور»چون 

رد کديأکرد. او تيگين حکم را افزود که هر شعر در زمان خواندنش شکل ميا يمتن شعر

 ممکن يهاواکنش ةآن و مجموع ةخوانند کهساات، بليتنها خود متن ن يادب ةديپد که هر

 ،نيبنابرا )همان( «د.يآيبه شاامار م يادب ةديپد يناصاار اصاالخواننده نساابت به متن از ع

تن در م يگاهيلف جاؤافت اسااات و ميدر ةيابر نظر يو مبتن يفرم يفااتر طرحيطرح ر

 يسااااختارها يبرا»جاسااات که فاتر تا بدانير يگاه خواننده در الگويت جاي. اهمندارد

 1333،کولز)اس «ستيقالل ن ياند، منزلت شعرختهينگر ابرخواننده برارا د يکه پاسخ يکلام

 زادة لفِؤان ميکند و ميجاد ميلف را همچون متن اؤم»ن خوانناده اسااات که يو ا (13: 

 ،ياحمد) «است ياديوجود دارد، فاصله ز يخيتار يتيلف که همچون شخصؤمتن وآن م

د بر يکأت»فاتريز ريزبان ن يو کارکردها« اکوبسااني» يارتباط ةيدر رابطه با نظر .(33: 1331

عوامل را به  گريرود که ديش ميپ ييدهد و تاجايمرييام تغيرنده پيد بر گيأکت ام را بهياپ

فاتر يکرد رين رويا .(11: 1333، اسااکولز) «دهديل ميرنده تقليام و گيپ ةاز رابط ييهاجنبه

 يهادساات خواننده  در برداشاات چون و ها از متن خواهد شاادموجب تعدد خوانش

تمرکز او بر متن شود؛  يت خوانش ميمختلف از متن بساته شاده و متن موجب محدود

 يهاومهاعم از انباشااات، منظ يمختلف زبان يندهايآکشاااف فر .کااهدين کثرت مياز ا

فاتر يه راست ک يزبان يهالفهؤماز و تبدل و...  ين چند عامليع، تيي، بسچ معنايفيتوصا

 است.از نگاه خواننده  يمعندن به يبا کشف آنها به دنبال رس
 

 شعر مقاومت يزيو دستورگر ييمبنادستور

جامعه، در  يهاب به چالشيالتزام اد و يمعنامحور ةشااعر مقاومت را به واسااطتوان يم
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ات و يف جزليتوصااان نوع شاااعر با يگرا به شااامار آورد. اسااام و واقعيآثار رلال ةزمر

 ييمعنا يزيو هنجارگر يپردازالياثر، کمتر با خ يانهيبودن باه فرامتن و بافت زموفاادار

شده و شاعر با هدف يت تلقياز واقع يمحاکات لةن نوع شاعر به منزيار دارد؛ لذا اساروک

ه چراک ؛کنديز ميکردن سخن خود پرهو مبهم يريبه خواننده از دساتورگزرسااندن معنا 

کشاااف معنا به کنکاش در متن  يروبرو سااااخته تا برا ياو را در درک معنا با دشاااوار

 ش به اصاااول ويخو يه بر آگاهيتواند تنها با تکين صاااورت خواننده نميبپردازد. در ا

اآشاااکار ن يش معنايخو يفراتر از آن با توانش ادبد يباابد؛ بلکه يقواعد زبان، معنا را در

وده و برونيت بيکه برآمده از واقع ياومتن قرالت شاااعر مقيان ساااازد. بنابرايمتن را نما

ه شعر ست کين بدان معنا نيتر خواهد بود؛ البته ااست، آسان يزيکمتر شااهد دساتورگر

 معنا در لةت در متن باشااد و شاعر از ارايادبو  يرپردازياز هرگونه تصاو يمقاومت خال

دهد يت خود را از دست مين صاورت اثر، شعريکند، که در ا يپنهان زبان دور يهاهيلا

خود و با  يشاااود. هر شااااعر به تناساااب سااابک شاااعريظوم بدل ممن يو باه کلام

 يينش معنايگرفته، دست به آفرفاصله يرونيب ي، از معنييو معنا يزبان يهايزيدستورگر

، با توجه يرونينظر از بافت بدارد تا صااارفيزند و خواننده را واميد در دل متن ميجد

کند. اما  ز کشفيمتن را نپنهان  ييدلالت معنا ،ان اجزاء آنيکلام و ارتباط م يبه بافت متن

ت او رساندن معنا يوکه زبان در دسات شاعر مقاومت ابزار است نه هدف، لذا اولاز آنجا

 ن شکل است.يرگذارترين و تاثيبه مخاطب در بهتر

 جبهةاز  يريتصو يهمگ يآثار وکه  ي، شاعر مقاومت لبنان

 ف رشادت و شجاعتيساات، توصيونيدر برابر اشاغالگران صاه ن لبنانيمقاومت سارزم

دحساان نصاارالله يحزپ الله و رهبر آن ساا يو جهاد يارزشاا يان مبانيرزمندگان و ب

قال ت انتياولو ةاما به واسط ؛اسات يزيو دساتورگر يياز دساتورمبنا يزه اي، آمباشاديم

ود. شيگرا محسوپ مواقع، در شمار اشعار يرونيبا داشتن مرجع ب يمعنا؛ اغلب اشعار و

ها و يساااازحماساااه يبرا ياز آثارش، شاااعر خود را ساااند يکي مةاو خود در مقد

آنها با  يکا و سااازمان ملل و همدسااتيت آمريمجاهدان حزپ الله و مساالول يهايقهرمان

آن را  ياکاتمح ةجنب ،ت متنيسااند دانديل در تجاوز به لبنان مياساارال



    نقد ادب معاصر عربي  192

با چالش  يدن به معنيال، خواننده را در رساايخ يشاادن از مرزهاکرده و با دورت يتقو

 انيم در جريرژ يف حمله به ناوجنگيدر توصاا يسااازد. به عنوان مثال عامليروبرو نم

 ها را پس ازستيونيچ صهيشرا،  ةم آن در شابکيروزه و پخش مساتق 33جنگ 

 د:يگوين ميفات چنيبا ذکر توص حادثه

  

  

  
 (111: همان)

ا روش است، ب يزيو دستورگر يياز دستورمبنا يبيکه ترک ياز اشاعار عامل يکيدر ادامه 

 رد:يگيمقرار  يبررسفاتر موردير يليتحل

 

 شعر يايو پو يقرائت اکتشاف

ن يرت، با کمتياز متن، خواننده با ارجاع متن به واقع يافتياا دريا يدر قرالات اکتشااااف

بوده و  يو ااهر يسااطح ياهيلا يرا شااعر دارايروبروساات؛ ز يچالش در کشااف معن

 ةبجن، يينمااشاااعار با واقعن بخش از ياسااات. ا يمبتن يخوانش خواننده بر قواعد زبان

ل وجود يدلکنشااانه به ا و پسينگر، ناپواما در خوانش پس ؛دارد يکمتر يشااناسااييبايز

 يزبان يهاو نشااانه -که از شاادت و ضااعف برخوردار اساات -پنهان در متن يهاهيلا

 يها از مصدا ،گرفتن شعرگر و فاصاالهيکدياجزاء متن به  يتگده در آن، وابسايتندرهم

دشااوار شااده و خواننده ناچار به خوانش چندباره و بدون  در متنِ يکشااف معن يقيحق

 يک بخش به معنيخواننده تنها از  ياساات. اگر در خوانش اکتشاااف ب شااعرينظم و ترت

مختلف متن است تا به  يهان بخشيشاد ب ناچار به آمد و نگررساد، در خوانش پسيم

 ابد.يگر اجزاء دلالت مستتر در متن را دريمدد د

ين بدر نوسان  «»است. شعر  ييباياز تعهد، زبان و ز يازهي، آم«»شاعر 

ک يال و ابهام نزديشود و گاه به زبان خيل ميت تبدياز واقع ييگاه به نما ،ن سه عامليا

 وافته يه يو اول يااهر يمتفاوت از معان ييهاشاااود کاه واژگان شاااعر در آن دلالتيم
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آغاز  يزبانن ي  است. شاعر شعر خود را با چنيا  متن قابل تشخيدر سامرجع آن تنها 

 کند:يم

 
 ياهن با بخشيريو داشتن روابچ ز يعدم صراحت زبان ةن بخش از شعر به واسطيا

اطرات خ لرزش انعکاس ا ، ياشت يسات. خساتگيافت نيبلافاصاله قابل در ،بعد از خود

ر است که د ييهابيترک ،ها و...هيبازماندگان، رگبار سا يسارنوشات، سارما يکيدر تار

و  قرالت ةادام با يساااتيباناچار به افت و يرا از آن  ينيع يمصاااداقتوان ينمعالم واقع 

 .افتيدلالت متن دست  و يبه معن، مرتبچ با آن يزبان يهاافتن نشانهي

د:يگوين عبارات شااعر که ميا اي

و عبارت:131:همان)

خاردار  اهيگ اسمن،ي يدارياز ب ييرمزگشاا که (131:همان)

ازمند يتون و توتون و..نيز ييسااارادرختان بلوط، غزل يزرد ماان،زويختاه بر آقنادول 

ا اساات که شاااعر ب يتيع از واقعيبد ينشاايها آفرن عبارتيخواننده اساات. ا يتوانش ادب

اعر تنها راکه اگرش؛ چسااتيقت نيآن حق ييمختلف تنها به دنبال بازنما يزبان يندهايآفر

از  فتنگرو فاصااله ين کارکرد ارجاعکرددايبود، متن با پيقت ميدادن حقبه دنبال نشااان

از  يدر قرالت اکتشاف .گرفتيصراحت در دسترس خواننده قرار مهبلافاصاله و بت، يادب

در  يرونيچ مرجع بين عبارات و هين ايب يچ ارتباطيه ،يه بر قواعاد زباانياشاااعر و تک

گر و يکدينش رمزهاا در کناار يچاماا  ؛وجود نادارد يدرک معن يت شااااعر براياواقع

 ابد.يان آنها را بيدار م يتواند ارتباط معنيدر دل متن م يدادن نظام نشانگانشکل

 يااز سطره يبرخ ؛ستين يزبان يسازهين لايعبارات شاهد چن در تمامي يشعر عامل

وده و شاعر بمنطبق ت يبر واقع ،يرونيو داشتن مرجع ب يزين دستورگريبا کمتر يشاعر

دهد از يدر دسااترس مخاطب قرار م يرا به آسااان يمعن ،يو رمزگردان ييگوبدون ابهام

 :ن عباراتيدر اجمله 
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 (131:همان)
ات يرامون شاااعر و تجربيت پياز واقع يديقت محاکات و تقليها که در حقبخشن يا

ن يعاملي در ا ؛دهديم و در روساخت متن اراله ميمساتقرا  ينکه معنياوسات، ضامن ا

 ،«» ةد و با تکرار واژيگويجان سااخن م يتا پا يدارياز ماندن و پا سااطرها،

ن ن برديدشاامن هم قادر به از ب يابزار جنگکند که ساالاح و يد ميمفهوم مقاومت را تاک

که  يشعر يگر سطرهايدر د يبه کشف معنشده و انيسات. معنا بصراحت بية آنها ناراد

و انتقال دلالت را به مخاطب آسااان  رساااندهياري ز ينکند، يان ميم بيرمسااتقيمعنا را غ

 سازد.يم

 

 در شعر مقاومت يزبان يندهايد فراکارکر

عر شود شياسات که موجب م يند زبانيآساه فر يينش معنايو آفر يساي، دگردييجابجا

رد. يفاصله بگ ييگوو صاراحت يينماهم شاده و از واقعمرتبچ به ينظام نشاانگان يدارا

داده و با شيت را در متن افزايکلام خود ادببا مبهم کردن و ن ساااه روش يشااااعر باا ا

 رسد. يساخت متن مکردن آن، از روساخت به ژرفياهيلا

 نديآن فريسااوسااور دانساات. در ا ينيمحور جانشاا همانتوان يرا م ييند جابجايآفر

 دورمعنا را از دسااترس خواننده  ،چون اسااتعاره و مجاز يع ادبيبردن صاانابکار شاااعر با

 يوسقام ير از معنايغ يشود تا دلالتيگر ميد ةا نشانين واژه يگزيک واژه جايو  سازديم

 کيک مدلول است که به عنوان ي، استعاره شامل يشاناسادگاه نشاانهياز د» به آن دهد.

اسااات.  يرقرارداديغ کند. اساااتعاره ذاتاًيمتفاوت عمل م يارجااع باه مادلول يدال برا

 يريمجاز مرساال شامل بکارگ .کنديان دو مدلول نامربوط عمل ميکه اساتعاره ميدرحال

ربوط به آن ا مي يوابسته به اول ماًيگر است که مستقيد يدلالت بر مدلول يک مدلول براي

 يشعر عاملعبارت از اين ن رمزگان را در يکاربرد ا ةنمون .(135، 131: 1331، )چندلر «است

د:يتوان ديم

ن و وطنش از يساارزمبودن و تعلق خود به دارشااهيان ريب يشاااعر برابخش ن يدر ا
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فت ايگر قابل دريد يهادر ارتباط با بخش ين معنيکند که اياساااتفاده م «»واژه 

نت ايف خيتوص يبراا در عبارت: ي؛ اسات

ر ين و حمله به لبنان از تعبيتجاوز به فلسااط، ليم غاصااب اسااراليدر معامله با رژ اعراپ

وشاان ها رگر نشااانهيز از ارتباط با دين يانزب ةن نشااانيدلالت اکه  رديگيبهره م «»

» افت اساات:يز قابل درين يگريد يزبان ةن دلالت در نشااانيشااود. هميم

 .(135:همان) «

 ياهاميده که چگونه با تجاوز هواپير کشين را به تصويآسمان پاک فلسط ،شاعر

ز شاعر از يدر مجاز نشود. يهتک حرمت مبدان و شده شکسته آن فضاي ، يلياسرال

موارد  لت در آن ماننددلا دنبوو پنهاني زان ابهاميمهرچند  ؛کندياستفاده م ييند جابجايآفر

 ن عبارات به کار رفته است:يند در شعر شاعر در ايآن فريا ةنمونست. يقبل ن

(131:همان)

.(134:همان)

ام شود. ابهيموجب ابهام در متن م ،بردن نمادکارشاعر با به ،ييمعنا يسياما در دگرد

نماد بخاطر د. گرديدر شعر م ييمعنا يساياسات که موجب دگرد ينديآو تضااد دو فر

تمرکز بر  ينظر از موضوع شعر، نوعرا صارفيندارد؛ ز يمتن نقش ارجاع آن در کارکرد

 يهااکوبساان و نقشي يارتباط يدر الگو شااود.يشااکل و ساااختار کلام محسااوپ م

 رون از آنيب يام به موضوعيپاسات که مرجع  يزماندر  يزبان، کارکرد ارجاع ةگانشاش

ام خود يکه مرجع پ ييا جاامّ ؛گرفتت درنظرياهماان واقع توان آن رايگردد کاه ميبرم

گر يد اميپ» ن صورتيدر اکه شد خواهد يشاناختييبايا زي يام باشاد، کارکرد آن هنريپ

، يند ارتباطيآبر اساااس فر (11: 1331،روي)گ «ساات، بلکه موضااوع آن اسااتيابزار ارتباط ن

ل در ارتباط ياز شاااش عامل دخ يکي يام به ساااويپ يريگکلاام باا توجاه باه جهات

ا يشاااش نقش  ي( دارايارتباط يا کدهاي، رمز يارتباط يام، مجرايرنده، پي)فرساااتنده،گ

 يريآن باشد، با سوگ يام و سااختار فرميد کلام بر خود پيکأشاود. حال اگر تيکارکرد م

ب را انش، مخاطيب ةويش يساازشاده و شااعر با برجساته يام، کارکرد متن ادبيمتن به پ

علاااوه بر برخي عبااارات کنااد. يشاااتر ميجااه لااذت بيوادار بااه کنکاااش در آن و در نت
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 زين ريز يهاساااطرند در يآن فريا ةنمون تون، درخت مو و..(،ياسااامن، زي، قندولقبل)

   :شوديمشاهده م

 يشااااعر، دلالت يا توکا در نظام رمزگانيده از نماد توت، بلوط و پرنده ساااار اساااتفا

و  ييمعنا ةدادن به هسااتشااکل يها در راسااتان نشااانهيکند. ايدا ميت پيمتفاوت از واقع

هره خود ب يدر بستر زبان ،از مدلول آنشده و شاعر آگاهانه ة شاعر به کارگرفتهيدرون ما

شااود و يکلامش معنادار م ينينش شاااعر در محور همنشاايگر گزيبه عبارت د ؛برديم

سمبل عظمت و شوکت، استحکام، »در فرهنگ نمادها،  «بلوط»ابد. ييم ييگساترش معنا

 ها مرادفِها و مکانزمان ةآن اسااات و در هم يو معنو يقدرت و رفعت به مفهوم ماد

 ةهرچند به واسط ،يدر شعر عامل .(1/111: 1333،و گربران هيشوال) «قوت گرفته شاده است

ان مردم يو دشوار يسخت يانگر روزهايب () يبا زردن دال يا ينيهمنشا

( گفتمان مسلچ شاعر و خاستگاه مقاومت را ن شاعر است، اما کاربرد )يسارزم

 يگر و با نشااانگانيد يابه گونه ين معنيز هميعبارت دوم ن در کند.يت ميدر شااعر تقو

 «ديآيطالع از آن برم ديشااااسااات که خور يدرخت»اسااات. توت شااادهانيامتفااوت ب

 يبرا يمظهر اطاعت و زندگ و اتيدرخت ح و و برکت ينمااد پرباار و( 1/331:هماان)

قاومت م ةرزمندگان جبهان يکه م يوندين در پيهمچن ي. عاملاست يرگيت يمقابله با قوا

ه لبنان و مردمانش دانست يران سعادت و خوشبختيجاد کرده، آنها را سفيا «ساار» ةو پرند

افته است که يجلوه  «ساار» ةخود، در نشاان يلياسات. باور و اعتقاد شااعر در نمود تخ

  رود.يبکار م( 1334 :ي)بهروز «ک و سعادتيفال ن» يبرا

ارت د که در عبيآيبه شمار م ييمعنا يسايدگرد ينوعز يبردن تضااد در متن نبه کار

برابر  مقاومت در ةف رزمندگان جبهيتوصاا يبرا «»ر يردن تعبکاربر شااعر با بهيز

 يعباشد، نويم يآنها در زندگ يروزرهيم تيترسا يشااعر برا ية زبانکه نشاان «» ةواژ

ه صبح ت بيو رساندن بشر يکه نمود روشن ي. کساناستدآوردهيرا پد ييمعنا يسيدگرد
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 هساتند: يش و راحتيآساا
 
و  ه و سااجع متوازنيمانند قاف يداتيشاااعر با اسااتفاده از تمه»، نشيآفر نديآاما در فر

ل يرا تبد يسااااخت، اقلام زبانهم يهان گزارهيب ييمعنا يهاجاد معادلين از راه ايهمچن

 .(13 /1 :1333نده،ي)پاا «ساااتنديخارج از شاااعر واجد معنا نکند که يم ييهاباه نشااااناه

شاعر  ،کيرغم نداشتن وزن کلاسياست که علدر قالب آزاد  يشاعر« »شاعر

از آنچه  ي. بخشاابردهدر درون سااطرها بهره ييقايموسااتم يکمتر از دلالت اصااوات و ر

شااعر اساات که  يهايحروفها و همييصااداکرده، مربوط به هم ينش تلقيآفر «فاترير»

ن يا ةکند. نمونيز کمک ميخاص ن ييمعنا يبر مخااطاب، باه القا ييآواريعلااوه بر تااث

  :نمودتوان مشاهدهيم اين عباراتکاربرد را در 

تکرار  يبه آن آوا»اساات که  بکار رفته بصااورت مکرر  مقطعدو ن يدر ا «»حرف 

 زيناسااتمرار و مداومت را  يابه گونه ن حرفيا « .نديا مکرر گوي

 يدارياساات که مقاومت و پا يعزم راسااش شاااعر و مردم ةدهد و بازگوکنندينشااان م

 ين حرف از زبان عربياگر ا» قول هب؛ نخواهد داشااات يانيشاااان پاايبرا

« دهديبودنش را از دسااات ماليسااا ييو توانا يياين زبان پويا ،شاااودکناارگاذاشاااته

، با حرف مد يزبان ةنشان ينيهمنش به واساطة يساتادگين تدوام و ايا .(

 يساختمان صوت يشناسييبايدر ز يعنصر مهمن ياصاوات مد و ل» .ابدييدلالت افزون م

به  شناسانه با توجهييباين کارکرد زياست و ا يقاعيو نشاط ا ييقايو ادراک ارزش موسا

ن اصوات مد دارا يکدام از اکه هر ياژهيو نغمةازجمله  ؛شوديمشخ  م ياريمسالل بس

همچون  ييرکرد چندمعنابودن کان حروف مد با دارايبنابرا « باشنديم

شااو  و  چون يمختلف يهاان حالتيب يبودن، اتساااع و امتداد نفس برايشاادت، جهر

از  مرمستشاعر در حرکتي  است.افتهي ينمود خاصاين شعر  درو داشته  تناسابزش يخ

 دارد. يد روشنيخود ام ةنديکند و به آيم يه، در حال زندگکردگذشتة خود گذر
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 شعر ييکشف هسته معنا يندهايفرا

متن در  يکه تمام اجزا يواحد ةشياثر است. اند ةيمادر شعر، همان درون ييمعنا هساتة

 ،لک پازياز  يقت مانند بخشاايابند و هر جزء از متن در حقييتحقق آن نظام م يراسااتا

د، ت باشيواقع از يدينما و تقلکه واقع ياسات. در شعر ييآن صاورت نها ةکنندليتکم

 يهاارهه، اشياما در متن چندلا ،شوديان ميم بياثر بصورت مستق ةيماشه و درونياندن يا

 انيم يهدکند تا با تأمل، دقت و ارتباطيخواننده را وادار م سنده است کهيم نويرمستقيغ

ن يا ،م شاعريرمستقيم و غي، زبان مساتقيعامل در شاعرِماية اثر را کشاف کند. آنها درون

 ةافت هسااتيرم شاااعر ديقت زبان مسااتقيکند. در حقيرا مشااخ  م يخاسااتگاه مرکز

 يش از هر عبارتينش عنوان شااعر بين نوع زبان در گزياو  سااازديتر مرا ساااده ييمعنا

و ارتباط « »مقصود و هدف شاعر از سرودن شعر را روشن ساخته است. عنوان 

ان مشااخ  يصااراحت بکرد شاااعر را در ين عنوان، رويمختلف شااعر با ا يهابخش

رو کشف موضوع اثر روب يبرا يشتريخواننده را با چالش ب ،کند. انتخاپ عنوان مبهميم

 ياز متن همراه با نشو و نما يگريد يدر جا ييمعنا ةهست» فاتر معتقد استيسازد. ريم

 1/11: 1333نده،يپا) «آورديسر برم -هاها و اطناپر مترادفيهمراه سا يعني-هانشانهر يساا

را به  يساااختار منسااجمدان معناساات که اجزاء مختلف شااعر، ن بيا ؛(31فاتر،يبه نقل از ر

 يحاکم بر اثر از دل ساختار آن قابل فهم است. خاستگاه مرکز ةشيآورد که انديوجود م

 ت.قابل کشف اس ،ها در متنن انباشتيياز جمله تب يمختلف يندهايآق فريشعر از طر

از معنا  ياز واژگان مترادف دانسااات که در بخشااا يامجموعهتوان يانباشااات را م

ه شااود بين نوع واژگان موجب ميگر متفاوتند. کاربرد ايد ياشااتراک داشااته و در جزل

و  يبخشااالاوه بر انساااجامشاااده و عگر مرتبچيکدي، به يية اشاااتراک معنااواساااطا

ک يکه باعث تکرار کند؛ چراجاد يز ايدر متن را ن ييکردن اثر، وحدت معناسااااختاارمند

شاهد سه مجموعه توان يم ،يعامل« »شاود. در شعر يمعنا با واژگان متفاوت م

هوم مف ةک مجموعه، دربردارندي بود کهگر يکديمرتبچ با  يره واژگانيا زنجيانبااشااات 

ه شمار بره ين زنجين واژگان متعلق به ايپربسامدتر يکي از و مقاومت اسات که يداريپا

 :آيديم
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کار همکرر در متن ب يصااورتهمختلف و ب يهاغهيز به صااين واژگان نياز ا يالبته برخ

ست ا يند انباشت مربوط به واژگانيآدوم از فر ةرياما زنج در جدول ذکر نشاده؛که رفته 

 يهاان بخشيدارند و موجب ارتباط م ييانت اشاااتراک معنايو خ يکاه در مفهوم نااامن

 شود:يمختلف م

 
 

 قرار داد: يروزيو پ ييد به رهايل عنوان اميتوان ذيسوم را م ةريزنجاما 

 
اساات. در معنادار در کل شااعر  يساااختار ةدهندنشااان ز ين يواژگان يهارهين زنجيا

چرخد. ساختار ين سه محور ميحول ا ،شعر يو خاساتگاه مرکز ييمعنا ةقت هساتيحق

طرف  کيشعر از  آيد؛به شمار ميز يت شاعر نياز واقع ينمودبه صورت تلويحي  يزبان

 ،دهديرا نشان مم لبنان دمر يزندگ يهايو ساخت ياز ناامن يند ناشايت ناخوشاايوضاع

انگر راهبرد شاعر در يگر بيد ةريزنج .دهدين شاعر را رنج ميکه مردمان سارزم يطيشارا

باور هکه ب يداريمبارزه و پا. برآمده او يدگاه واقعيست و از ديچ دشوار زندگيبرابر شارا

خواهد شد؛ لذا منجرو نجات مردم  ييرها، آرامش يعنية سوم ريزنجه بت يشااعر درنها

مقاومت  يدگاه است که تلورين ديآن، به دنبال اثبات ا يساختار شعر با تناسب با محتوا

 نيز با ايرو شااااعر شاااعر خود را ننيندارد؛ از ا يروزيجز پ يانيپا ها،يدر برابر ساااخت

مقاومت 

نا امني و خيانت

اميدو رهايي



    نقد ادب معاصر عربي  111

» برد:يان ميپاواژگان به 

 
خود، در ارتباط  يان اعضايم ييجاد ارتباط معنايعلاوه بر ا ،هر مجموعه از واژگانلذا 

سازديک برخوردار ميشعر را از وحدت ارگان ،زيها نگر مجموعهيبا د

ان از تويکشف آن م ةاست که به واسط يفيتوص ة، منظوميند معناسازيآن فريدوم

تفاده هم اسة واژگان مرتبچ باريشاعر از زنج ،يفيتوص ةد. در منظوميرس يشکل به معن

 ن دسته از واژگانياما تفاوت ا ؛دهدت متن قرار يت و محوريکزدر مر را ييمعنا تاکند يم

را  ييمعنا ةاز هست يبخش ،واژگان ،يفيتوص ةن است که در منظوميانباشت در ا ةريبا زنج

 ةبه واسط يان واژگان وجود ندارد؛ بلکه همگيم ين حالت ترادفيدر ا اماکند يروشن م

رد.يگيمقرار ية واژگانريک دايک مرکز، در ياتصال به 

 «جنگ»ة توان حول محور واژيرا م يدر شعر عامل يفيتوص يهااز منظومه يکي

ن يا نگرايب يک به نحويرفته که هردر سرتاسر شعر به کار يگان متعددکرد. واژميتنظ

کار هقسمت از شعر واژه جنگ بچ يدارد. در هز و در ارتباط با آن قراريانگغم يتراژد

کار هب يکه در گوشه و کنار سطور شعر ياما واژگان شعر و ابزار و آلات نظام ،استنرفته

ز به ير جنگ در برابر چشمان مخاطب، واژة جنگ را نيح تصويم صحيضمن ترسرفته، 

ر قابل مشاهده است:ين منظومه در نمودار زياکند. يم يدر ذهنش تداع يخوب
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 ،ها و پرندگان در شاااعرن، گليواژگان مربوط به درختان، آسااامان و زم يپراکندگ

قرار  «وطن»توان حول محور ين واژگان را ميدهد. ايرا شکل م يفيتوص ةن منظوميدوم

، يناامن، ان جنگيشااعر دارد. در م يهاقبل و انباشاات ةبا منظوم يداد که ارتباط معنادار

ک محور جمع يبخشاااد و همه را حول يم تيز هويچانت و مقاومت آنچه به همهياخ

 انيبکه شااعر از  ياشااعر اسات. واژه ساتاد، وطنِيآن در برابر دشامن ا يکند تا برايم

نش آورده است تا ياز سرزم يدآن اجتناپ کرده اما جزء جزء آن را به عنوان نما حيصار

اند، در دهيرا چشاا يجنگ و ناامن، نش همه طعم درديطور که در ساارزمدهد هماننشااان

 کنند: يداريد مقاومت و پايز همه بايبرابر آن ن
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 و يحق و باطل، سااخت ياز تقابل و دوگانگ يحاک ،شاااعر در شااعر ينظام نشااانگان

 د مبارزه و مقاومتيکه به باور شاعر در مرز آن با ياست. تقابل يديد ونااميش و اميآساا

 ش گرفت نه انفعال و رخوت.يدر پرا 

 

 و بسط در شعر يچندعاملن يند تعيآفر

ق آنها ياست که شاعر از طر ياگانهسه يندهايآفر ،و بسچ يي، تبدل معناين چندعامليتع

ه بخشد. بيم يداده و به آن نظام معناداررا در شعر گسترش يية معناو هست يمرکز ةديا

ه ن سيا و دهديکه نظام منسجم و ساختار واحد اثر را نشان م ييندهايآفر ،گريعبارت د

 نگاشتنهيکم ،شدهگونه که گفتهکند. آنيز مشخ  ميشعر را ن يهانگاشتنهيند کميآفر

شااده دهيار شاانيبساا يا گاه نقل قوليبرد پرکار يامتداول در گفتار عموم، گزاره يريتعب»

 «سااتاداکردهيمتعارف شااباهت پ يهايبا تداع يفرهنگ ياشااهيشااتر به کلياساات که ب

 يهارهيها و زنجدر ارتباط با انباشاااتعاملي  نگاشااات شاااعرنهيکم .(1/11: 1333نده،ي)پا

به « »اثر قابل درک اسات. اما آنچه در شاعر  يفيتوصا يهاو منظومه يواژگان

وم کند، لزير توجاه خواننده را به خود جلب مر متاداول و پرتکرايشاااه و تعبيعنوان کل

 مقاومت در برابر دشمن است. يبرا يمل ياتحاد و همبستگ
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شااود: مردم، يمواجه م يمحور اصاال 3ن شااعر، خواننده با يا ةبارنيبا خوانش چند

 33جنگ  ةدهندکه ساه رکن شکل يساه محور ؛مقاومت و رزمندگان يتجاوز و دشامن

ت ذهن شاعر و جامعه را به ياز واقع ييل ضد لبنان بوده و نمايم غاصاب اسراليرژ ةروز

 ز دريتوان گفت در شاعر مقاومت شاکل و صاورت اثر نيرو مني. از اکشادير ميتصاو

اگر شااااعر زبان صاااراحت را کنار گذارد،  يو مضااامون آن بوده و حت يمعن يراساااتا

 رد. يگيقرار ماو شه و آرمان يز در خدمت اندياو ن يهايپردازاليخ

م يمستق يرفته که برخبه کار يزبان يهاها و دالاز نشانه يا، مجموعهير شاعر عاملد

از  يکي ؛کنديمحور و مدلول را مشاااخ  م ،دهيصاااورت پنهان و پوشاااهبا يو برخ

 يگريو د يداريدهد، مقاومت و پايز شااکل ميشااعر را ن ييمعنا ةکه هساات ييمحورها

 دون يا ،ين چندعامليند تعيآق فريکه از طر ييهاتجاوز و خصاومت است. مجموعه دال

 ر قابل مشاهده است:يکرده در جدول زتکرار مدلول را در سرتاسر شعر

 

 

انجامد، بساااچ يدر عبارات مختلف م يکل ةديکه به پروراندن ا يناديآفر نياماا دوم

د شود. تکرار مضمون واحير متعدد ميک معنا با تعابيموجب گسترش که  اسات ييمعنا

در متن  يخاصااا ةشااايت کليافتن آن و اهميتيمختلف، موجب محور يهاادر قاالاب

مقاومت و افتخار شاعر  ةهف رزمندگان جبيرا در توص يين بسچ معنايا يشاود. عامليم

 نش به کار گرفته است:يبه قوم و مردم سرزم
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پنهان، به  ةيمعنا در لا ةن عبارات بدون ارالياز ا يبرخ ،شوديهمانطور که مشااهده م

گر چون )يد يکند، اما برخيان ميصاراحت مدلول مورد نظر شاعر را ب

 که رزمندگان حزپ ديگويم يتيامن کردن کلام، ازهي( با چند لا

ن ابهام و صاااراحت يآورند. لذا زبان شاااعر مقاومت زبان بيمردم به ارمغان م يالله برا

 ،لف از اثرؤم ةزيفاتر انگيدگاه ريشااود. اگرچه از ديها ملاحظه مبخش ةاساات که در هم

ن يب يزيشعر مقاومت تما ي، بررسآنرون از يشاود نه بيدر دل متن سااخته و کشاف م

 ،مختلف از آن سخن گفته يهاکه شااعر به گونه يگريکند. مدلول دياثبات نم دو رااين

 افتخار به مردمان مقاوم و جنگاور لبنان است:

 

 يريگجهينت

 يروش فاتر به عنوانيکرد ريمحور با رومعنا يشعر ل شعر مقاومت به عنوانيت تحليقابل

ت و ياز ادب ،در آن يحتوت ميرغم اهميدهد شااعر مقاومت، عليشااکل محور، نشااان م

ن رساندن مضمو يبرا يمقاومت از هنر زبان رغافل نمانده و شاع زين يزبان شاعر ييبايز

در  وده و شعرکدست نبيدر شاعر  يبه زبان هنر يندبين پايهرچند ا ؛رديگيخود بهره م

کند؛ لذا ارجاع به ير ميساااخت ساات، روساااخت و ژرفيو ادب يينمان واقعينوسااان ب
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 آن را نمودار سازد. ييمعنا يهاهيتواند تمام لايرون از متن نميقت بيحق

 «يعامل»از همان عنوان شاااعر  ييگو، صاااراحت و ابهامييبايان تعهد و زيچاالش م

 ييرها ،ديام، ، مقاومتيشعر، سه مفهوم ناامن يسشنال نشانهيروشن است. بر اساس تحل

تگاه در ن ساه خاسياسات. ادادهشاعر را شاکل يية معنا، ساه هساتيروزيت پيو در نها

شاعر  ييمعنا يزيدستورگر ةگر به واسطيد يدر برخ وشده حياز اجزاء شاعر تصر يبرخ

افت اسااات. يشاااعر قابل در ةن باريگر و خوانش چنديد ييهاتنهاا با مراجعه به بخش

د و يآيپنهان متن به کمک خواننده م يکشااف معنا يز در راسااتاينش عنوان شااعر نيگز

 برد.يمنيخواننده را در درک مقصود ازب چالش

ده اساات؛ ازجمله يپوشاا يمعان يز حاويدر روساااخت ن يمختلف زبان يشااگردها

 يه و مکرر در سطرهاساه نقطه )...( که بصاورت برجسات ياساتفاده از علالم ساجاوند

 دارد که شاعر بهتدوام و استمرار دلالت يبر معن يزبان ةن نشاانيشاود. ايده ميد يشاعر

راه مقااومات و مبارزه تا زمان  ةن اداماييتب ين علاامات برايا ياز کاارکرد دلاالت يخوب

 است.بردهبهره يستمرار جنگ و اشغالگرا

پنهان و روشاان را  ياز معنا يبياز صااراحت و ابهام و ترک يادوگانه ،يشااعر عامل

 است. ييبايان تعهد و زين همان نوسان شاعر ميداده است، اشکل

درد  ،گاه وطن، جنگيجا يخوب ز بهيشعر ن يفيتوص يهاها و منظومهانباشت يبررس

حزپ الله را در شااعر برجسااته  ة، حضااور رزمندگان مقاومت و جبهيو رنج و سااخت

ادن دبا خوانش چندباره و کنار هم قرارپراکنده در شعر تنها  يزبان يهااست. نشانهساخته

ا يصراحت ندارد و  ياز شاعر که معن ييهابخصاوص در بخش ؛آنها قابل کشاف اسات

صراحت در سطور هب «وطن» ةواژبه عنوان مثال  ر از ااهر کلام دارد؛يغ يمقصودعر شاا

وانات، ياز گلها، ح يدن واژگان مختلفيهم چاما کنارشاااود، يده نمياد يعاامل يشاااعر

کند که همان تک تک ارکان و اجزا وطن يسانگها، انساانها و ... مقصاود او را روشن م

مقاومت وجود  يبرا يتحاد ملو ا يتگد در برابر تجاوز دشااامن همبساااياسااات و باا

ان به آن تويم يزبان يهانهنشده اما از نشاانيوجه در شعر بچيکه به ه ييمعنا ؛باشدداشته

 افت.يدست 
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وص خصهدر اشعار ب يشناسل نشانهيدهد تحليکرد بر شاعر نشاان مين رويا انطبا 

ب اثر و تناس يساختار جامدن به وحدت و انسيرس يمناسب برا يابزار ،ياشاعار طولان

 آن است. يشکل-ييمحتوا

 

 نوشتيپ

 يبي، ترکياعم از واژگان يمختلف زبان يهاهيو لا ي، همان عناصر متنيمقصود از بافت درون -9

کند يد ميرا در درون خود تول يمعن يرونياسات که بدون ارجاع به بافت ب ييو آوا يو دساتور

تن از د متن است که ميو... تول يو اجتماع يت فرهنگيموقع نه ويز همان زمين يمتنو بافت برون

 دهد.يآن خبر م
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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 in-

between 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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