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Introduction: Semiotics is one of the new methods in literary criticism of texts. 

Based on the principles of semiotics, researchers analyze the hidden and internal 

data of the text and the relations among the words in the context and reveal and 

interpret semantic secrets and signs in poetic texts. The science of semiotics entered 

a new phase in the 1960s with the rise of the French linguist Ferdinand Desoussor, 

but it was not long before the American Charles Pierce revolutionized the science of 

semiotics by presenting his threefold model. According to him, man lives in a 

complex system of a wide range of signs. By recognizing these signs, he comes to 

an understanding of existence. Hence, Pierce presents a three-dimensional model in 

which there is an inextricable link among the three parts. Pierce defines the concept 

of sign in three parts, including a) representation, which is a form that assumes a 

sign, not necessarily material, equivalent to ‘signifier’ in Saussure's view, b) object, 

as something to which the sign refers, and c) interpretant, as a meaning derived from 

a sign and a perception created by a sign. Interpretation is equivalent to meaning in 

Saussure's view.  

According to Pierce's theory, the sign has another classification, which is based on 

its characteristics. Pierce's semiotics is based on three philosophical categories, 

namely primacy, secondary, and tertiary. The category of priority includes matters 

that exist in themselves and without regard to any other relationship, such as 

whiteness or feelings of sadness, without questioning the cause. Pierce's second 

category is secondary to various components, including effects. For example, falling 

of a stone thrown on the ground and pain in terms of its cause are part of this 

category. The category of the secondary is more related to the practical life and 

personal experience of man. The third and last category is the category of the 

tertiary, which deals with general laws and objects. In fact, it relates the categories 

of priority and secondary. The connection among these three categories produces the 

concept of a sign. 

Objective: Khazal Al-Majedi (1951) is one of the poets of modernity whose main 

poetic theme is the grief of homelessness and distance from home. He is an educated 

poet and is aware of the history of Iraq. The present study intends to examine the 
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concepts of homelessness and alienation with an analytical-descriptive method in the 

Ahzan al-Sunnah al-Iraqi anthology by Khazal al-Majedi based on Pierce's theory. 

The poet's skill in choosing specific implications from the meanings is explored, 

multiple implications are derived from his vocabulary, and criticisms are made on 

the role of temporal and spatial coders in shaping vocabulary symptoms related to 

homelessness.  

Methodology: Since Al-Majedi's poems have a very high interpretive capacity and 

the study of the relationship between signs and codes in his poetry leads the reader 

to a correct understanding of his thoughts and the depth of his concepts and goals, 

Pierce's semiotic pattern was used to illuminate the underlying layers of his poems. 

In this research, in order to obtain the required data, previous findings and the 

relationships among them as well as the available valid sources have been used. The 

research is conducted based on the analysis of Khazal Al-Majedi's works so as to 

introduce the poet’s style and views, with a focus on the Ahzan al-Sunnah of Iraqi 

anthology and the books in the field of semiotics and content analysis. 

Results and Discussion: Based on the research results, these cryptocurrencies have 

been used with the aim of beautifying words, increasing the semantic capacity of 

words and creating new and unfamiliar semantic combinations. They create images 

in the poems in line with their general atmosphere and reflect Al-Majedi's extra-

textual factors, worldview, nostalgic emotions, feelings of homesickness, and 

intense attachment to his homeland. 

Conclusion: Using spatial situations and spatial constraints, the poet has created a 

poetic space in which a system of interconnected meanings has been formed, giving 

the concept of sign a visual dimension and using the physical properties of place and 

homelessness. He has loneliness, which is abstract and intangible, or visible and 

tangible. He gives it a sensory nature so that the reader can reach the depths of his 

emotions, alienation and sorrow and sympathize with him. 

In his poetry, Al-Majedi uses the element of time as a form and container that 

illustrates all his memories and emotional experiences. This is done by using 

metaphors and similes and turning time units into poetic signs and the concepts of 

homelessness and bitterness. He expresses distressing moments away from home in 

indirect language. These time and space vessels depict his intense attachment to his 

homeland, show an emotional and cultural burden, and reflect the world inside the 

poet and his tired soul. 

He creates a chain of images, signs and meanings by arranging explicit meanings in 

the text of the poem. He also produces successive and related poetic images and uses 

the spice of imagination and permissible language to target the reader's mind. The 

main and hidden meaning behind these words are well deliberated, and the symbols 

of homelessness in his poems are the product of the transition from the phonetic 

form of words and temporal and spatial constraints and the surface texture of the text 

to the abstract interpretation and meaning of the sign, which is interpreted with the 

help of a subject in the real and external world. 
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خزعل » از «أحزان الّسّنة العراقية»دیوان مکانی در -شناسی مفهوم غربت زمانینشانه
 پيرس یهبر اساس نظری «يالماجد

 
 کرمانشاه ،دانشگاه رازی، زبان و ادبيات عربی یهرشت دانشجوی دکتری، 1تورج سهرابی

 کرمانشاه ،بی، دانشگاه رازیاستاد گروه زبان وادبيات عر، یحيی معروف
 کرمانشاه ،دانشيار گروه زبان وادبيات عربی، دانشگاه رازی، دنبی احمدیمحّم 

 
 11/40/1044تاريخ پذيرش:  12/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکيده

يل به تحل ،شناسینقد ادبی متون است که پژوهشگران با تکيه بر اصول نشانهدر های جدید شناسی یکی از شيوهنشانه
های های معنایی و نشانهپردازند و نهانهای ميان واژگان در بافت جمله میهای پنهان و درونی متن و کنشداده

 –م9191) چارلز پيرس ،پردازان این علمترین نظریهکنند. یکی از معروفموجود در متون شعری را آشکار و تفسير می
شناسی را بسيار وسعت بخشيد و کاربرد نشانه یهگستر ،ودآمریکایی است که با طرح الگوی سه وجهی خ م(9381

شناسی قرار گرفت و بسياری از آثار ادیبان به این روش تحليل ات و زبانبعدها مورد توجه بسياری از پژوهشگران ادبيّ 
از پربسامدترین ن تبعيدی عراقی است که غم غربت و دوری از وطن از شاعرام( 9199)ي شد.خزعل الماجد

اندوه تنهایی و  ،«نة العراقيةأحزان الس  »دیوان شعری  در ویژهبهبسياری از اشعارش در  کههای شعری اوست نمضمو
 شناسیتحليلی و بر اساس مبانی نشانه-توصيفیی هکوشد با شيوپژوهش حاضر می رواز این ؛غربت هویداست

مکانی در  و های زمانیطن در قالب رمزگانهای مربوط به مفهوم وگيری نشانهبه بررسی چگونگی شکل ،"پيرس"
ت معنایی ها با هدف زیباسازی کالم، باالبردن ظرفيّ این رمزگان ،نتایج پژوهش یهبپردازد. بر پای ياشعار الماجد

اند و ذهن مخاطب را از معنای ساده و داللت صریح کار رفتههای معنایی جدید و نامأنوس بهواژگان و خلق ترکيب
فرینند آمی دهند و تصاویری در شعر خودداللت ضمنی سوق میانگيز و معنای دور و خيالسوی به ،گانمدلول واژ

و عواطف و حس  ديبينی الماجکه متناسب با فضای کّلی قصيده هستند و بازتابی از عوامل برون متن و جهان
  باشند.می  دلبستگی شدید او به وطن غربت و نوستالژیک و

 
 . ، أحزان السنة العراقيةيخزعل الماجدپيرس،  شناسینشانه :هاواژه کليد
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 دمهمق
 یهگستر؛ شناسی علمی است که با ساختارگرایی و پساساختارگرایی ارتباط تنگاتنگی داردنشانه

مورد توجه  موضوعاتی از این دست،و در سينما، تئاتر، درام، موسيقی و  بودهکاربرد آن بسيار وسيع 
شناسی و ادبيات نيز بسيار پرکاربرد است و بسياری گرفته است. این علم در زبان پژوهشگران قرار

از این طریق های درون جهان متن و ناشناخته گرددمیبررسی  این شگرداز آثار ادبی بر اساس 
ها و فرایندهای تأویلی و یافتن مناسبتی ميان نشانه یهشناسی را مطالعنشانه»شود. موشکافی می

 ،های موجود در بافت جملهق با تحليل نشانهمحّق  که (93تا: ال)خلف کامل،  «دانندمدلول می و داّل 
شناسی های نشانهشناسی متون ادبی یکی از شاخهنشانه. خواهد رسيدهای زیرین معنایی به الیه

ميان  ها و روابط خاصی کهپردازد. در این روش، نشانهاست که به تجزیه و تحليل متون ادبی می
و پژوهشگران  هیافتشناسی نيز به ادبيات عربی راهمطالعات نشانه شوند.، بررسی میوجود داردها آن

تر متن ادبی بردارند و گام بزرگی درجهت فهم دقيق ،ایرشتهند براساس اصول این علم مياناهتوانست
یکی از  ي،الماجدخواننده را در کشف روابط داللتی ميان واژگان شعر یاری نمایند. خزعل 

او را تشکيل شعری  امينترین مضاصلی ،غم غربت و دوری از وطنشاعران نوگرایی است که 
گاه به تاریخ کهن سرزمين عراق است شاعران تحصيلجمله . وی از دهندمی گرایش که کرده و آ

ویژه در اشعار او به ،و زندگی در غربت و عشق به وطن چيرگی دارد شبر اشعار ناسيوناليسم
ت تأویلی ظرفيّ  ياشعار الماجداز آنجا که هویداست. « نة العراقيةأحزان الّس »شعری  یهمجموع

را به درک صحيحی  خواننده ،وی ها در شعرها و رمزگاندال یهرابط یهبسيار باالیی دارند و مطالع
پيرس  شناسینهالگوی نشا توان ازمی سازد؛فاهيم و اهداف او رهنمون میو ژرفای م از اندیشه

  .های زیرین اشعار وی روشن شودالیهاز این طریق، تا  نموداستفاده
أحزان الّسّنة »شناسی مفهوم غربت و بيگانگی در دیوان پژوهش حاضر بر آن است تا نشانه

و قدرت و مهارت پيرس مورد بررسی قرار دهد  یهرا بر اساس نظری يخزعل الماجد« العراقية
 د در ميان واژگانهای ضمنی متعّد از ميان داللترا های ضمنی خاص اللتدر گزینش د شاعر

های واژگان مربوط دهی نشانهمکانی را در شکلو  های زمانیتحليل کند و نقش رمزگان اشعارش
های یابی به اطالعات مورد نياز، از یافتهدر این پژوهش برای دست نقد کند. غم غربتبه 

آثار خزعل  یهمطالعشده است.  استفاده ایکتابخانه معتبره به منابع و مراجع گذشته هایپژوهش
دیوان أحزان الّسّنة العراقية و  یهبرای آشنایی با سبک شعری و نگاه شاعر، مطالع يالماجد

از جمله کارهایی است که برای  ،شناسی و تحليل محتوانشانه یههایی در زمينکتاب یهمطالع
 تحليلی-توصيفی یهبه شيو جستاردر این پژوهش وش راست.  گرفتهمانجاپيشبرد این پژوهش 
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ت، و و دخالتی در موقعيّ  نمودهجهت که وضع موجود را تشریح و بررسی توصيفی از آن ؛باشدمی
کند. در این شيوه، برای تبيين و توجيه کار ها را دستکاری یا کنترل نمیو آننداشته ت متغيرها وضعيّ 
از  و پرداخته خواهد شد. هابه آنکه در بخش بيان مسأله  نياز استمتقن انی یکسری مب به، خود

دهد و مورد بررسی و موشکافی قرار می مختلفدر ابعاد را یک پدیده  کهاست ی تحليلاین جهت 
تاریخی را به هم مرتبط ساخته و در  یهپيشينو  شده از منابع مختلفآوریجمع اطالعات

 . کندرویداد کوشش میپدید آمدن  یهه و نحوت و انگيزساندن علّ شنا
 این پژوهش سعی دارد تا ضمن بررسی موارد یادشده، به سؤاالت زیر نيز پاسخ دهد:

های گيری نشانهچه نقشی در شکلزمانی و مکانی  یهارمزگان ،پيرس یهبر اساس نظری .9
 دارند؟ يدر اشعار الماجدغربت مربوط به مفهوم 

 یهبر اساس نظری ث معنایی بازنمون، موضوع و تفسيرانسته با کاربست مثلّ چگونه تو شاعر. 4
 زیرین و درونی متن انتقال دهد؟ یهباالیی متن به الی یهرا از الی خود ، زبان شعرپيرس

 
 پژوهش یهپيشين

قرار دهد، ی شعار خزعل الماجدی را مورد بررس، اشناسی پيرسنشانه نظرکه از  تاکنون پژوهشی
که در اینجا  قرارگرفته یورد بررسم یدیگرهای شاعر به شيوه نظریه و اما این ؛م نپذیرفته استانجا

 شود:اشاره میاز آنها برخی به 
 عودة» سروده در زبانی هایرمزگان شناسینشانه»ی فاطمه جمشيدی و همکاران در مقاله .9

 هایرمزگان بررسی ، به(9811: 98یشماره عربی، معاصر ادب نقد) ««فوده علی» از «سندباد
 نهایت در و اندپرداخته سروده این در روایی و شناختیزیبایی بينامتنّيت، مؤّلف، به مربوط
 اسطوری رمزگان و متن صاحب به مربوط رمزگان در وی روحّيات و شاعر شخصّيت که انددریافته
 آن ادبّيت ميزان و گردیدهصلحا روایی رمزگان و فرم رمزگان رهگذر از سروده انسجام یافته، تجّلی

 .است شعری بينامتنی و شناختیزیبایی رمزگان دو مرهون
ی معصومه نوشته« شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسورنشانه»در مقاله  .4

ای از اشعار به بررسی عناوین گزیده، (9813: 83ی)لسان مبين، شماره نعمتی و ليال جدیدی
دهد که مطر در های پژوهش نشان می. یافتهشده استشناسی پرداختهنظر نشانهاحمد مطر از م

نما، بينامتنيت، فراخوانی ميراث و هایی مانند متناقضگزینش عناوین اشعار خود از تکنيک
متنی موازی با متن اصلی قرارگرفته که  ه، به مثابوینمادپردازی استفاده کرده است و عناوین شعری 

کار رفته در متن تقویت شده است. همچنين تحليل های بهبا نشانه ،محور جانشينیی هواسطبه
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ارتباطی ميان معانی است که غالبًا در تقابل با یکدیگر  یهها در محور همنشينی، بيانگر شبکنشانه
  .استقرار دارند و به توليد معنای موردنظر شاعر کمک کرده

 یهمطالع»خود با عنوان  ی در پژوهشعليرضا محمدرضایی و سيده سکينه حسين .8
اند تا ( کوشيده9813: 42یه)زبان و ادبيات عربی، شمار« اشعار وطنی شوقّيات یهشناساننشانه

های زمانی و شناختی کالم، نشانههای زیباییگرایی احمد شوقی را در چهار محور نشانهحّس مّلی
تحليل متن به اعتبار محور افقی و عمودی  های مربوط به هنجار گریزی نحوی ومکانی، نشانه

ها نه تنها به قصد هنرنمایی ادبی و اند که این نشانهدر پایان به این نتيجه رسيده و بررسی کنند
آفرینش تصاویر شعری، بلکه در جهت توليد معنا، برجسته سازی افکار و تجارب روحی و عاطفی 

 اند.کار گرفته شدهشاعر به
کاظم »از « ملحمة الهجرة الثالثة»های زبانی در سروده نه شناسی رمزگاننشا»ی در مقاله .1

 ،(9811: 4ی همحمدنبی احمدی و ایمان قنبری )زبان و ادبيات عربی، شمار ینوشته« «السماوي
های زبانی آن و بيان ارتباط ترین رمزگاندنبال یافتن مهمموردنظر، به یهنویسندگان با بررسی قصيد

اند و درنهایت دگی شاعر از یکسو و نقش آن در هماهنگی قصيده از سوی دیگر، پرداختهآنها با زن
طور واضح در های شخصی او بههای شخصّيت شاعر و گرایشاند که نشانهبه این نتيجه رسيده

ها حاکی از آن های مربوط به صاحب متن و عنوان تجّسم یافته است. همچنين، بررسیرمزگان
غربت و تبعيد است که  طوالنیهای الهجرة الثالثة، متأّثر از زندگی شاعر و سالاست که ملحمة 

گاهانه بسياری از رمزگانشاعر به ّ صورت آ
ها را برای بيان مقصود خود که همان برانگيختن حس 

 کار گرفته است. هبرا مبارزه و مقاومت است 
 دنه در ادامه بررسی خواهکهایی انجام شده نيز پژوهش يدر خصوص اشعار خزعل الماجد

 : شد
 تحت عنوان خود کارشناسی ارشد یهپایان نام در جواد هادي حسين عليوي الغزاوي 

شناسی به اهمّيت نشانه، (4299البيت أردن: ؛ )جامعة آل«شعر خزعل الماجدي: دراسة سيميائية»
شناسی مورد کاوش نشانههایی از شعر ماجدی را از نظر در تحليل متون ادبی اشاره داشته و نمونه

 قرار داده است.  
؛ )مجلة کلية التربية األساسية للعلوم «التمثيل الفلسفي للجسد في شعر خزعل الماجدي» 

 حسن دخيل عباس الطائيقلم ای بهعنوان مقاله( 4291: 81التربویة واإلنسانية، جامعة بابل، العدد
نيچه، به موضوع بدن  یهگان با نگاهی به فلسفنویسندباشد که در آن، میعدي عبد الجاسم عطية  و

علوم در خدمت جسم انسان  تمام اند و معتقدند کهو جسم زن در انواع پاک و ناپاک پرداخته
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بدن در شعر خزعل  یههای کّلی بدن و جامعه شناختی فلسفهستند. این مقاله به بازنمایی
را  های شعری وی تجّلی یافته استشنامههایش در نمایپرداخته و اینکه چگونه دیدگاه يالماجد

 .نمایدبررسی می
الحضور » با عنوان خود کارشناسی ارشد یهپایان نامدر  يحمد مرتضی جاسم حمادأ 

( در پی پاسخ 4242)جامعة بغداد:  «الدرامي للميثولوجيا في نصوص خزعل الماجدي المسرحية
در ؟ و نمود پيدا کرده است يهای ماجدمهبه این سؤال است که اسطوره به چه صورتی در نمایشنا

های ای مدرن و همگام با پيشرفتشيوه، اسطوره را بهيپایان به این نتيجه رسيده که خزعل الماجد
 بشریت متحّول نموده است. 

هدی مصطفی طالب أحمد ی نوشته؛ «المتعاليات النصّية في شعر خزعل الماجدي» 
گاهانه و دکتری خود را  یهده، رسالنویسن( 4249األمين )جامعة المثنی:  با هدف بررسی کاربرد آ

گاهان  ژرار ژنت نگاشته شده است.   یهبر اساس نظری يبينامتنيت در اشعار خزعل الماجد یهغير آ
شناسی مفهوم غربت در شعر خزعل نشانه یهکنون در حوزتا طور که مشاهده شد،همان

در ميان کشورهای عربی انجام نشده است. عالوه بر اینکه هيچ پژوهشی نه در ایران و نه  ي،الماجد
 مورد تحقيق و کاوش قرار نگرفته است.  ایرانگاه در هيچنيز این شاعر 

 
 شناسی پيرسالگوی نشانه

شناس فرانسوی به زبان «9سوسورود دفردینان»شصت ميالدی با ظهور  یهشناسی از دهعلم نشانه
الگوی  یهآمریکایی با ارائ «4چارلز پيرس»یری نپایيد که ولی د ؛جدیدی گام نهاد یلهمرح

انسان در نظامی پيچيده و  به باور او. شناسی ایجاد کردگی در علم نشانهخود، انقالب بزر یهگانسه
ها به درک با شناخت این نشانه کهکند ها زندگی میای وسيع از نشانهدر هم تنيده از مجموعه

کند که پيوند ناگسستی ارائه میرا سه وجهی  یرو، پيرس الگویاز این .رسددرستی از هستی می
 عبارتند از: انه سه بخش قائل است کهپيرس برای مفهوم نش»ميان این سه بخش وجود دارد. 

در  گيرد که لزومًا ماّدی نيست و معادل همان داّل خود می: شکلی که نشانه به8نمود یا بازنمون .9
 دیدگاه سوسور است. 

 نشانه به آن ارجاع دارد.که : چيزی1موضوع .4
  نشانه به یهوسيلشود و در واقع ادراکی است که به: معنایی است که از نشانه حاصل می9تفسير .8

ميان  نمود، موضوع و  کنش  معادل مدلول در دیدگاه سوسور است. پيرس برهم تفسير، آید.وجود می
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ور قرمز چراغ راهنما در یک چهارراه، نمود، توّقف وسایل نقليه، نامد. نمی 1یند نشانگیآتفسير را فر
)چندلر،  «دهد که وسایل نقليه باید بایستند، تفسير استموضوع و این فکر که چراغ قرمز نشان می

که دارد وجود نام موضوعميان داّل و مدلول پل ارتباطی دیگری به»بر این اساس، (. 12 -19: 9831
زیرا از  ؛یابددر این بخش از نشانه بازتاب می کهو ارجاع نشانه نزد پيرس است همان مفهوم تأویل 

: 9832سن، )دینه «تواند نشانه تلّقی گردد که تأویل شده باشدنظر او یک نشانه تنها در صورتی می
های خود نشانه یبندی دیگر دارد که براساس ویژگیک تقسيم ،پيرس یه. نشانه براساس نظری(18

؛ استوار است 1و ثالثيت 3، ثانویت2اوليت یفلسف یهپيرس، بر سه مقول یشناسنشانهاست. 
مانند ؛ شودیم یدیگر یاظ هيچ رابطهلحدون به و نفسياوليت شامل امور موجود ف یهمقول»
ر، تنها عبارت دیگیا احساس غم، بدون آنکه پرسش در مورد علت آن مطرح شود. به« یسفيد»

 ميان اشياء( جزء این مقوله هستند و بيشتر بدون لحـاظ اجـزاء و روابط یام )یعنو تم« واحد»امور 
ور امان ميب و روابـط نسدارد و بيانگر  اختصاصان انسض محاشياء و احساسات  یکيف یهبه جنب
عنوان هو تأّثر. ب مختلف است، از جمله تأثير یجزئ ،«ثانویت» ]یعنی[ دوم پيرس یه. مقولاست

ه مقولن ایبا لحاظ عّلت آن، جزء  یاب شده است، یا دردپرتين زم یکه رو یادن سنگمثال، افت
 یهمقولود. شیموط مربانسان  یشخص یهو تجرب یعمل یه زندگبتر بيشت ثانوی یهمقولتند. هس

]دو[ کار دارد و در واقع  و شياء سرا عمومی و با قوانين[، سومين و آخرین مقوله]یعنی ثالثيت 
ارتباط ميان این سه (. 99: 9812و غفاری،  فر)رضوی« دهدیم ربط مهه بت را ثانویاوليت و  یلهمقو

ها به سه نوع کيفی، جزئی، کلی نشانه»بر اساس این سه مقوله  کند.مقوله، مفهوم نشانه را توليد می
ت آن را در این صور ؛نفسه ]اواًل[ از سنخ نمود و پدیدار است ینشانه فشوند. )عام( تقسيم می

 یهدر این صورت آن را نشان کهاست  یفرد یهموضوع یا واقع کیا ثانيًا ی؛ ندنامیم یکيف یهنشان
ثالثًا از سنخ  کند.یداللت م یو مکان یزمان یجزئ یهواقعبه جزئی،  یه. نشانندنامیم یجزئ

 Bergman) «دنامنعمومی می یهرا نشـان در این صورت آن که تاساشياء  یکلطبيعت عام و 

Paavola 2003:74). یهتوان گفت که بازنمون، موضوع و تفسير )تفسيرکننده( به نوبدر نتيجه می 
اوليت  یههای مقولاز دیگر ویژگی .شونداوليت، ثانویت و ثالثيت تقسيم می یهخود به سه مقول

شود و مفهوم کلی کيفی اشياء و احساسات محض انسان مربوط می یهبيشتر به جنب»این است که 
ثانویت بيشتر به زندگی عملی و تجربی شخصی  یهآن یعنی اینکه یک چيزی وجود دارد. مقول

ثالثيت به  یهو مفهوم کلی آن یعنی: علت و جزئيات آن چيز چيست؟ مقول شودانسان مربوط می
کند که ثالثيت تعریف می این است که آن مفهوم کلیو  شودتفّکر، تصور و تصدیق مربوط می
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 یمجموعه(. 9: 9811)نک: وليعهدی و سهيلی،  «اوليت است یهدهندکننده و توضيح ثانویت کامل
 کند. مفهوم نشانه را توليد می ،این روابط

 یهدر برگيرندخود  یهنيز به نوبرمزگان شود و مفهوم نشانه در رمزگان ساخته و پرداخته می البته
عی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی و عقيدتی حاکم بر جامعه ت اجتمامتنی و وضعيّ شرایط برون

شناسی است که ارزش خود نشانه انتزاعی النگ و فرازبانی ق به قلمرومفهومی متعلّ  ،انهنش»است. 
: 9832)سجودی،  «آوردها به دست میافتراقی با دیگر نشانه یه)رمزگان( از رابط ایرا در نظام نشانه

توان گفت که شود. در تعریف رمزگان میزبانی و غيرزبانی تقسيم می رمزگان به دو نوع» (.423
معنا ی هشوند و رسانندایی ویژه ترکيب میهزبان، شکل گرفته از عناصری است که بر اساس قاعده

)احمدی،  «شودناميده می« رمزگان»توان شناخت ها میآن یهوسيلهستند؛ این عناصر که پيام را به
ت پس اهميّ  ؛های زبانی دارندبازشناسی نشانه ای درها نقش ویژهدام از رمزگان. هرک(81: 9833
ل از خرده شعر، نظامی است متشکّ »شناسی رمزگان در متون شعری از این جهت است که نشانه
ات را ها، ادبيّ شناسی و آواشناسی که روابط ميان آنهای واژگانی، نحوی، عروضی، ریختنظام

ها با دیگری . البته، کارکرد هرکدام از این رمزگان(449: 9831)چندلر،  «کندد میاثرگذار و قدرتمن
 يدر شعر الماجد غربتهای مرتبط با مفهوم شود نشانهدر این پژوهش تالش می و متفاوت است

 زمانی، مکانی تفسير شود. رمزگان دوبر اساس 
  

  مفهوم غربت
ای دارد و که در ادبيات و شعر کاربرد گستردهاست  92نوستالژی یهمعادل واژگانگی غربت یا بي

در لغت به معنای در حسرت گذشته، احساس »غربت اند. تعاریف متنوعی برای آن ارائه نموده
معنای دلتنگی شدید برای عزیزان یا وطن به» در اصطالح و( 924: 9832)باطنی، « غربت، غم غربت

مسافت  ،نگیتنوعی رابطه ميان حس دلواقع،  در (؛4/9994: 9833پور، )آریان« و ميهن شيدایی است
ها مانند ای از دالغربت مدلولی است که زنجيره ،بر این پایه. و دوری در مفهوم غربت وجود دارد

دوستی و حس و فراق، وطن درد و ناراحتی، دلتنگی، تنهایی، ميل بازگشت به گذشته، دوری
  کنند.به آن اشاره می بيگانگی

غربت مکانی، غربت زمانی، غربت »توان در انواع گوناگونی همچون: ربت را میهمچنين غ
توکلی محمدی و حسنارودی، )« اجتماعی، غربت روحی، غربت عاطفی و غربت سياسی تقسيم نمود

9812 :98 .) 
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 رمزگان مکانی
ها اری برای آنهای بسيو نشانه وجود دارددی برای زمان و مکان ات و شعر، بار معنایی متعّد در ادبيّ 

ت جغرافيایی، شرایط سياسی، فرهنگی، بينی شاعر، موقعيّ شود که بسته به جهانبارگذاری می
رود کار میای بهعنوان وسيلهرمزگان مکانی از سوی شاعر به» کنند.اجتماعی و عقيدتی او تغيير می

کند. سات خود را ترسیم میها و احساها و اندیشهکند، نگرشکه با آن طبيعتی که در آن زندگی می
)مصطفی کالب،  «یابدت میمکان اهميّ  شناسیشناسی و زیباییُبعد نشانه ،ردیخاطر چنین کارببه

معانی جانبی و ضمنی دیگری دارد که ارزش  ،تمکان در شعر افزون بر معنای ظرفيّ  (.993: 4291
  د.برمیادبی کالم را باال 

 ،ایی گوناگونی است و در چارچوب اندیشگانی هر شاعریمکان در زبان شعری دارای بار معن
. نيز برخوردار استیک یا چند معنای دیگر از  ،افزون بر معنای اصلی خود ،هر قيد یا اسم مکانی

ارتباط اجزای پردازد و به توليد شکل و ساختار خود می ،مکانی نشانه، در قالب و چارچوب رمزگان
ط توّس  ،شود که در پشت واژگان شعرعر منجر به خلق مفاهيمی مینشانه در بافت متن ش یهگانسه

هستند که مخاطب را به این  هاییعالمت وند و این قيدهای مکانی در حکمشگنجانده می رشاع
نيز از شاعرانی است که از  يکند. الماجدشده در سطوح زیرین متن رهنمون میمفاهيم پنهان

آشنا برای معانی تازه و نا بارگذاریه و با گرفتشعرش کمکهای معنایی باالی مکان در تظرفيّ 
 کند.غربت و تنهایی خود در کشوری بيگانه را با زبانی ادبی و ضمنی بيان می ،قيدهای مکانی

مکانی  یههای اشارحتی اسم ؛نمایدبيشتر رخ می ياندوه بيگانگی در اشارات مکانی الماجد
از  ،برای ترسيم ميزان غربتش ویدارند. روح بزرگی خأل  از ایهنشانهمگی برد، کار میکه او به

 کهکند استفاده می نا()ه  های ضمنی موجود در ظرف مکان های معنایی و داللتتظرفيّ 
 گذارد: نمایش میمين غریبه را بهنامتجانس بودن او در این سرز

ي» لَماَرة  / الَجم  ب  ل  ينوسات  َیمَنع  الح  ع  الف  ّب / رامبرنت َکاَن َشار  الح  لّوحَن ب  ي المَغازات  ی  الت  ف 
یب ر  الَغر  َها الَشاع  َنا أی  ر  إَلّي بحزن: / َماَذا َتفَعل  ه     (.113: 4299الماجدي، ) «؟َینظ 

 ،ت آن است؛ ولی داللت ضمنی آنمعنای ظرفيّ ی در بردارنده، «ناه  »داللت صریح 
ولی  ،که هرچند در خاک این کشور موجودیت دارد شاعر است یهت و شناسنامهویّ  یهدربرگيرند
عد وجودشناسانه و کردن ق خاطر و دلبستگی به آن ندارد. شاعر با پرسشیهيچ تعلّ  این عبارات، ب 

نا»مکانی  یه. اسم اشارنمایدتر میتی مفهوم وطن را برجستههویّ  ت ندارد؛ تنها معنای ظرفيّ « ه 
مفاهيم متضادی چون آنها  یهاز جملکه دارد پنهان در خود را های ضمنی بلکه کمربندی از داللت
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نا». بنابراین ظرف مکانی باشدمیهویتی / تبعيدگاه، اصالت/ بی/ دیگری، وطنخود صورت « ه 
که در حال  باشدمی تفسير آن بيگانگی و عدم تعلق او به خاک کشوریآوایی مفهوم نشانه است و 

که  یموضوع. شودی ناهمگون با محيط اطراف خود ظاهر میعنوان عنصرو به زیدحاضر در آن می
 یه، سرگشتگی و پرسشودمی« شارع»و همچنين  «هنا» یهداللت صریح واژ معنا وی همانع از اراد

براساس  شناسد.ند و نمیبيگویی هيچ شخصی او را نمی ؛دف شاعر در این خيابان استهبی
آیند و حساب میبه «اوليت» یهجزء مقول ،«الفينوساتشارع »و « هنا» مکانیظرف  ،دیدگاه پيرس

کيفی  یهیک نشان ؛بيانگر تصویر یک مکان خاص است کهدهند سطح لغوی متن را تشکيل می
چرایی وجود شاعر در این مکان کند. که کيفيت نشانه را بدون توجه به جزئيات بيان می باشدمی

دهد که علت حضور این کند و نشان میيات میغریب و دور از وطن، مفهوم شعر را وارد جزئ
ی هکه بر یک واقع باشدمی ای جزئیو نشانه شاعر در این کشور بيگانه، جنگ و نبود امنيت است

 یحس بيگانگی و غيریت ،مدلول و تفسير مفهوم این نشانهکند. جزئی زمانی و مکانی داللت می
ا زیر نوعی استقالل شخصيت و هویت شاعر رگيرد و بهخود میاست که رنگی وجودگرایانه به

نویت را به هم ربط اوليت و ثا یهامری کلی است که مقولبرد. این حس بيگانگی سؤال می
  رسد.عمومی است که خواننده پس از تفکر و مداقه به آن می یهآن یک نشان البته، دهدمی

شماری های معنایی بیتيّ از ظرف ،ق خاطر و عشقش به عراقبرای ترسيم حس تعلّ  يالماجد
را در کنار دیگر  اسامیو با هنر خود این  گيردمیکمک  ،های مکانی وجود داردکه در قيدها و اسم

ود شعر او در سطح شآورد که باعث میداللتی را پدید میی هیک زنجير وچيند واژگان متن می
 نهان سازد: پرا تر تر و ادیبانهفحوای خود مفاهيمی ژرف ظاهر نماند و در

ر  َدمعًا / َوالَيومَ » ي، َتقط  ناك َنجَمٌة، َفوَق َبيت  ن َبغداَد / َکاَنت ه  نَدَما َخَرجت  م  ، َفوَق  ،ع  َذاَت الَنجَمة 
ي ف   رونتَن َمسَکن  ر  َدمًا / َیا إلهي99ي د  ي هذه األوجاع  / أتزّود   ...! // َتقط  ين  ي؟ / َتکف  َبَلد   َما الذي َفَعلوه  ب 

هَ  ي /ب  ي َوَنهار  ن أقَط َوأنا  ا فِـي َليل  د  ي، هذه الم  رَبت 
، فِـي غ  َحةَ ع    .(818)همان:  «الَفر 

رونتن»و « َبغداد»دو اسم  مخاطب به له و مسافت دوری را ميان دو شهرشاید در ظاهر فاص ،«د 
کند. قيد می بيگانگی را تداعی یهمفهوم عشق به وطن و حس آزاردهندانتقال دهد؛ اما این دو واژه 

ناك»مکانی  ي»کند و همچنين حرف جر ای را آشکارتر مینيز چنين فاصله« ه  کسی شاعر را بی، «ف 
 ،ت این حرفبا تکيه بر معنای ظرفيّ را کند کشور هلند که در آن زندگی می . ویکندتر میبرجسته

های ن قيدها و اسمایتمام که در آن هيچ حس آرامش و شادی ندارد.  داندمی یک زندانمانند 
عشق  ،تفسير مفهوم نشانه. سازندسطح ظاهری متن را میبازنمون مفهوم نشانه هستند و  ،مکانی

و بيزاری او  شاعر به ميهنش و حس بيگانگی و دلتنگی و افسردگی شدید یهپایان و وجودگرایانبی
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شتن احساس شادنبودن شاعر در شادترین سرزمين و دا ،است. موضوعاز جنگ و خونریزی 
عد کيفی نشانه را  ،شهرها و قيدهای مکانی در این ابيات اسمبودن در این کشور است. زندانی ب 

شخصی ی هتجرب ،کنند. موضوعت یا روابط دیگر ميان واژگان بيان میعليّ  یهبدون توجه به رابط
و اندوه  باشدمیا جزئيات زمانی و مکانی خاص فردی ب یهصورت یک واقعشاعر است که به

چه وطن و چه  ،شده و در هرحال و هرمکانیآميخته اوجان و روح با حالتی است که گویی  ،شاعر
پيامی  ،مدلول .ثانویت است یهجزئی و مربوط به مقول یهو این یک نشان آزاردغربت، او را می

واهی خدهد که به اجبار و به خاطر جنگ و زیادهآزردگی شاعر را نشان میکلی است و دل
است و بر قانونی کلی و  «ثالثيت» یهوط به مقولبهای جهانی آواره شده است. این مفهوم مرقدرت

ی هادر خدمت منافع قدرتتنها گاه اثرات مثبتی ندارند و ها هيچکند که جنگحقيقی داللت می
 . بوده و هستبزرگ 

عنوان یک فضای باز و به نشاط و ایجاد حس خوب در انسان است و یهباغ و بستان هميشه مای
که  يگذارد؛ ولی الماجدجا میبر روح و روان انسان تأثير مثبتی به ،موقعيت مکانی جذاب

های زیبای هلند او را به وجد ها و کشتزارهای عراق است، راه رفتن در بستاندشت یهدلباخت
های ندارد. او از قيدها و اسمها وجه اشتراک چندانی آورد؛ زیرا او عنصری بيگانه است که با آننمی

  گيرد:مکان برای ترسيم غربتش کمک می
َيَة /» ي َیتَکّلم  الَعَرب  يها / َصوت  ي ف  جوال  يق  ت  ط 

ين  ال ت  ي / َوالَبسات  ن  ع  قن 
ل  الَصغيَرة  ال ت  لکّنه   الَرسائ 

راٍب َسکراَن  الد  / َوَليٌل  َیظَهر  َکغ  هذه الب  ٌد ل  َنا / َنهاٌر َفار  ّي  ه  لبالد  التي ف   . (811)همان:  «َحنَدٌس ل 
ن»اسم اشارۀ مکانی   یه. واژدناز واژگانی هستند که بر مکان داللت دار ،«البالد» یهواژو « اه 

اول به سرزمين زیبای هلند اشاره دارد که عبارت در این ابيات دو معنای متناقض دارد؛ « البالد»
درون پرتالطم  ،دوم« البالد»امش و زیبایی این کشور است و کنایه از روشنایی و آر« نهار فارد»

نمون  بازاین قيدهای مکانی شاعر و اندوه و غربتی است که بر قلب و جانش سایه انداخته است. 
این است که  مفهوم نشانه . تفسيردهندل میيتشکاین شعر را  متنمفهوم نشانه هستند و زیرساخت 

هویت،  یهدهندسرزمينش نيست و خاک کشور تشکيل هيچ جای جهان، برای انسان مثل
نی او در های طوالاحوالی شاعر و پرسهو موضوع نيز ناخوششخصيت و عزت نفس اوست 

 ،های مکانی در این ابياتها و اسمبا تکيه بر الگوی پيرس ظرف .باشدمی هاها و بستانخيابان
به  که وصيفی بصری از وطن و غربت هستندا تخود این الفاظ تنهکنند و کيفيت نشانه را بيان می

به اسم فاصله و دوری  آن این است که یک چيزیشوند و مفهوم کلی مربوط می «اوليت» یهمقول
های طوالنی شاعر نيز اندوه دوری از وطن و رویعلت پياده ،«ثانویت» یهوجود دارد. بنابر مقول
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فردی  یهبيانگر واقع ،عليت یهزندگی در مکانی است که هيچ ميل و کششی بدان ندارد. این رابط
 ،مدلولجزئی است.  یهکند و نشانتجربيات شخصی و عاطفی شاعر را با جزئيات بيان می ،است

اند. این رو شدهها و آرزوهایش با شکست روبهتمام آرمان که باشدمی حس سرخوردگی و تنهایی
این دهد و ارتباط هم ربط میبه را ثانویتاوليت و  یهمقولدو عمومی است که  یهیک نشان

 کند. ها با حس و حال درونی شاعر را بيان میمکان
تواند میهای مکانی با ابعاد کوچک همچون خانه در زبان شعری فضاهای بسته و موقعّيت

معانی مختلفی داشته باشد؛ خانه گاهی تصویرگر لحظات شاد خانوادگی یا عشق و دلداگی دو 
خورده یا تنهایی آدمی آور یک انسان شکستگر لحظات یأسدلباخته است و گاهی نيز روایت

 بودن با اطرافکه حتی از خود نيز درمانده و خسته شده است. حّس غریبگی و نامتجانس باشدمی
گاهانهگراتر شود و بهندروي شد که الماجدباعث ، خویشتن را در چارچوب تنگ  خانه نوعی آ

حبس کند. او این فرار از جهان خارج و حّس بيگانگی را با استفاده از فضای داخل خانه ترسيم 
ی هاکند. وی با واژهنماید و حّس و حال درونی خود را با زبانی ادبی و غيرمستقيم بيان میمی

«  اآلبار» یهکند. همچنين واژفضای داخل منزلش را توصيف می ،«النافذة»و « الجدار» ،«الباب»
بدان کارکردی نمادین بخشيده و اميد به بهبود است،  «چاه و یک مکان ژرف و تاریک»معنای که به

شدن سپری ،این واژگان تمامی. کندنيافتنی تصور میاوضاع کشورش را چيزی غير ممکن و دست
 : کندو تبعيد و مهاجرت را بيان میلحظات عمر انسانی دردمند و شاکی از جنگ 

ي » ن  ي / لک  ي َقلب  الَمطر  الذي َلم َیَتوّقف ف   ب 
ق  التي َظَهَرت َعَلی الَباب  /  أَتَعّقب  أَتَعّقب  َسواَد الَزناب 

َحة  أَیام   ن َرائ  ف  م  َحاس  / َوأرَتج  ي َزهَرة  الن  َذة  التي أظَهر  ف  ي / َوالَناف  َور  دار  الذي َحَمَل ص  ي. / الج 
ها َتَقّوَست ف   لُّ ... / ک  ي / َواألبواب  ون  ي  ع  / َوَداَرت ف  َحَمَلت ع  وط  الَربي  ب  ور ي ه  ود  الَبخ  ي / َوَسَقَط ع  ي َعتَمت 

ي / ف   ن َید  يَقة  م   . (932-921 :)همان «ي اآلبار  الَعم 
تصویری مرئی از  ،هانمون مفهوم نشانه هستند و درواقع مجموع آنهای مکانی بازاین اسم

صورت مستقيم بر غربت داللت کند، ای که بهدر تمام این ابيات واژهکنند. مفهوم نشانه را بازگو می
در را  های ضمنیتلدالکنند، افزون بر داللت صریح، لت مینيامده و این واژگانی که برمکان دال

نگری و حسرت تنهایی، گریه و زاری، گذشته :ترین آنها عبارتند ازاند که مهمپنهان نموده خود
 ،آن کهکنند رهنمون می تفسير مفهوم نشانهها ذهن خواننده را به نوميدی. این دال و دوران قدیم

های اوست. حس بيگانگی شاعر و گریز از جهانی غریب و ناهمگون با احساسات، عالیق و آرمان
بر اساس  .باشدمیفرورفتن شاعر در الک تنهایی خود و ترس از برخورد با جهان بيرون موضوع نيز 

کنند، برداشتی کيفی از مفهوم واژگانی که در این ابيات بر مکان داللت می تمام ،الگوی پيرس
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 دهد، لذا این واژگانمییا یک مفهوم را به خواننده نشان  نشانه هستند. شاعر با این واژگان یک چيز
توان مرتبط است و می «اوليت» یهکنند و این به مقولهایی هستند که بر چيز دیگری داللت میدال

در خانه و  يشدن الماجدعلی و معلولی که ميان حبس یهرابطای کيفی دانست. واژگان را نشانه
این گریز  کند.داللت می «ثانویت» یهالطم او نيز بر مقولتفضای ساکت و پر از تنهایی و درون م

 یهشاعر است که در قالب یک نشان یهشخصی روزمر یهگرایی، تجرباز جهان واقعی و درون
مختلفی که ميان عناصر  هایکيفيتروابط  ،در این مقولهیابد. جزئی با جزئيات مکانی نمود می

 یهنشان . اینشودبيان می ،های مکانی وجود دارداوليت یعنی همان اسم یهمقول یهدهندتشکيل
همان  ،مدلول در این ابياتکلی یا همان مدلول است.  یهیافتن آثار نشانتحققظرفی برای  ،جزئی

عمومی است که بر شکست، ناکامی، آوارگی و در نهایت تحمل رنج دوری از ميهن و  یهنشان
یت و ثانو یهعناصر مقول است و ميان «ثالثيت» یهربوط به مقولاین امر کلی معزیزان است. 

فردی شاعر و فضای اندوهبار و دنيای درونی آن و کيفيت نشانه و داللت صریح  یهجزئيات واقع
 یهشناختی و توليد نشانیند نشانهآکند و فراوليت ارتباط برقرار میی ههای مکانی در مقولاسم

 نماید. مربوط به غم غربت را کامل می
 

 رمزگان زمانی
فاق های زمانی مختلف اتّ کند و حوادث روزگار در ظرفمی ایفا میزمان در زندگی انسان نقش مه

برای  یدر یک تعریف کلّ  بخشند.میی معنای خاّص  ،ها به زندگی انسانهرکدام از آن که افتدمی
رات، اعمال و تصّو  تمامزمان یک طناب وهمی و خيالی است که بر »که است زمان آمده 

پس زمان بسان ظرفی است که جهان پيرامون  .(93 التا:، يیش)تحر «های انسان سيطره دارداندیشه
دارای نيرویی پویاست که باعث  ،یندآین فراآغاز زمان در  یهنقط»و  احاطه کردهانسان را 

زمان تنها  ،بر این اساس. (48: 4229)بویجرة،  «شودگيری و تکامل حوادث در متن ادبی میشکل
های زندگی را با آن ثبت و ضبط ت که شاعر با آن تمام لحظهعنصری اس بلکه، معنای تقویمی ندارد

آفریند های شعری مینشانه ،گيرد که با آنشاعر قرار مید در خدمت عنوان یک ابزار مولّ به کند ومی
کند تا خواننده با کشف ساختار داللتی متن و ارتباط ها را در عمق متن پنهان میهای آنو مدلول

 یهها برسد و برداشت دقيقی از شعر و محور اصلی اندیشتفسير و موضوع به آنموجود ميان نمود، 
کرده سازی شعرش استفادهو قيدهای زمانی در مضمون نيز از واحدها يکسب کند. الماجد شاعر

را برای  یو بستر مناسب اندعنوان رو ساخت متن عمل کردههای زمانی بهها و اسمو این ظرف
 کنند.ها و سطوح عميق متن فراهم مییههدایت مخاطب به ال
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اما روح  ،خود ساخته که اگرچه جسمش در هلند است یرا دلبسته يخاک عراق چنان الماجد     
در غربت، زندگی معنای خود را  .را دارد جا مانده و تمّنای بازگشت دوباره به آنو فکرش در عراق به

برای او به بدترین شکل ممکن و  ،يز در زندگی استترین چاز دست داده و زمان که باارزشبرایش 
کسی را افسردگی و بی، زدگیشود. شاعر این دلای سپری میو انگيزه ر از هرگونه شادیدوبه

ها با مجموع واژگان های زمانی و ارتباط معنایی آنکند؛ بلکه با استفاده از ظرفصراحتًا بيان نمی
 کند: های زبانی گنجانده در بافت متن، به مخاطب القا مینشانهمتن و با زبانی پوشيده و از طریق 

ير  » ي َنهأس  َتماسکًا ف  ي َصَباحًا / م  يب  أسنان  يَها / َیفَحص  الَطب  ي َلَيال  يدًا ف  ولندا / َوأَتَکّوم  َوح  اَرات  ه 
ق  فِـي الَنهر  / َکَما أنّ  ي َلياًل / أیامي ال َتغر  يَذ َوحد   الَنب 

ي َو أشَرب  ي َتمض  ـيَنة / َحيات  ي َسف  ير  ف  َها ال َتس 
ي َو  َداَیة  َیوم  ي ب  الَحَياة  / ف  وٍم ب  ي َحَياة  َمحک  ـيه  / ال ف  مثلما َتمض  ناك َکرَفاٌن َخَشبّي أسَکن  ف  هاَیته  ه  ي ن 

ي ند  روٌط َلَها ع  ي َعَلی األشَجار  التي أنام  َتحَتَها / َوال ش  روٌط ل   . (831: 4299الماجدي، ) «ش 
ي»، «اَراتَنه»قيدهای زمانی  همگی بازنمون مفهوم نشانه هستند  ،«أیامي»و « َصَباحاً »، «َلَيال 

بيگانگی شدید شاعر و  حّس  ،دهند. تفسير مفهوم نشانهو سير تکراری زندگی شاعر را نشان می
گرایی را القا هدفی و پوچاست که بر روان شاعر چنگ انداخته و نوعی بطالت، بی یخنث یحالت
معنای اصلی  مخاطبکه  گرددسبب میشود و . موضوع نيز که نشانه بدان ارجاع داده میکندمی

دادن حوادثی در زمان است زندگی و رخمعنا بودن و بی تکراری، دهای زمانی را طلب نکناین ظرف
در  ،ربت داللت کندصراحتًا از لفظی که بر غ شاعرکه گویی هيچ تأثيری در زندگی شاعر ندارند. 

و  بيهودگیاین نوميدی،  ،منفی یهبا آوردن ده فعل مضارع و چهار جمل این ابيات بهره نبرده است و
باالیی  یه. با عبور از الیکندمیپایان ترسيم در قالب یک حرکت مستمر و بی را زندگیبودن خنثی

صریح این قيدهای زمانی با های داللت یهساختارهای شعر و کشف رابطرسيدن به ژرف، متن
های فظر ،«اوليت» یهبر اساس مقول شود.ی استخراج مییهاچنين پيام ،هاهای ضمنی آنداللت

برد بيانگر کيفيت نشانه و نه حقيقت هستند و هيچ کار میهدر این ابيات ب يماجدزمانی که ال
های کيفی، به مخاطب نشان هاین نشانشود. دیگری چه جزئيت یا کليت در آن لحاظ نمی یهرابط
کل ساختار قصيده پخش کرده است. در را آن يدهند که یک مفهوم وجود دارد که الماجدمی

لحظات  یهستایی او در همو ای يماجدولی که ميان سير یکنواخت زندگی الی و معلعلّ  یهرابط
 یهط به مقول، مربووجود دارد گی روحی اوانگيزگی و خستو حالت درونی و بی روز و شب

کند که با فردی مربوط به زندگی شخصی شاعر داللت می یهاست که بر یک واقع «ثانویت»
 ها را در خود ذخيرهدالاز ای مجموعه ،جزئی یههمراه است. پس این نشاننيز جرئيات زمانی 

مایی بازن ،«ثالثيت» یهکند. اما بنابر مقولنموده که مخاطب را برای کشف مدلول ترغيب می
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زیرا جزئيات  ؛شودپذیر مییند اندیشيدن امکانآمدلول این قصيده تنها از طریق استدالل و فر
. مدلول یک توانند خواننده را به برداشت کلی از قصيده و شناخت حقيقت نشانه برسانندنمی
 یهگرفته و با جزئياتی که در عناصر مقولقصيده جای یهعمومی است که در تمام بدن یهنشان

معنایی زندگی شود و این امر کلی، صدق و کذب نشانه و مفهوم بیبيان می ،وجود دارد «ثانویت»
 کند.بيان و تفسير می يماجدالرا برای در غربت 

ای تشبيه زمان را به جانور زندهبخشی، جان موجود دری با قدرت خيال خود و مبالغه يالماجد
« أیام»ي الماجدبيند. آزارد و تنهایی و سختی غربتش را نمیمی او را ،ه استتوّج و بیکند که به امی

 یک صفت انسانی برشمرده و با آن حّس  در هر مصرع برای آن،و را در این شعر ده مرتبه تکرارکرده 
  کند:میزجرآور خود را ترسيم  و حال
ي /» ي َوَتعَبر  َفوق  ن  ر  ي /  أیاٌم َتنک  ني / أیاٌم َکالغأیاٌم  أَیاٌم َعمياء  ال َتران  ب  راق 

ي / أیاٌم ت  وم  َحول  ربان  َتح 
ثل   ي / أیاٌم ال َتری زهوري / أیاٌم ال َتَتَذّکرني / أیاٌم م  ي / أیاٌم ال َتری َضوَء َقلب  ش  َجَسد  ئاب  َتنه  َکالذ 

وی أذَنين  َسوداَوین   نها س  ي / أیاٌم ال أبَصر  م  وراق   بأ 
ب  َتعَبث   . (419)همان:  «األَران 

ر صوتی از مفهوم نشانه است که شاعر با چيدمان دقيق او در کنار بازنمون و تصّو  ،زمان یهواژ 
را از معنا و مفهوم اصلی خود دور و آن کندمیبار معنایی متفاوتی برای آن توليد  ،دیگر واژگان

و  ءين آباشاعر از وضعيت مبهم خود در مکانی غير از سرزم یهگالی ینشانهتفسير . سازدمی
گذرد. اش است که هيچ همدم و همراهی ندارد و عمر او در تباهی مطلق و با حسرت میاجدادی
پنداری زنده ن واژه استنباط نشود،شود داللت صریح زمان در این ابيات از ایکه باعث می یموضوع
 یها مبالغگانه است که شاعر بمجرد و غيرقابل لمس با حواس پنج یهعنوان یک پدیدزمان به

تنهایی و ، م غربتيهامفبه حواس است،  یهسناد افعالی به آن که مربوط به حيطخود و ا   یهشاعران
« أیام» یهاوليت واژ یهبراساس مقولی بخشيده است. می حّس تجّس ، عدم خودباوری شاعر حّس 

این شود. ء توجه نمیآن با دیگر عناصر و اجزا یهکند و در آن به رابطسطح کيفی نشانه را ترسيم می
 هایالیهبه آن مفهوم که « أیام»ی هخواهد با واژمی يکند و الماجدواژه بر مفهوم دیگری داللت می

شناختی باید یند نشانهآاما این فرعميق متن پنهان است و با صراحت از آن نامی نيامده، اشاره کند. 
 گیهم ،شودعارض می يه بر الماجدشود. حاالت مختلفی ک «ثانویت» یهوارد جزئيات و مقول

کنند که دارای جزئيات زمانی است و تجارب فردی داللت می یهکدهایی هستند که بر یک واقع
کند. این جزئيات، اطالعاتی از زده و غرق در تنهایی ترسيم میدر مکانی ماتمرا  يشخصی الماجد

آن را در پشت  يبرسد که الماجد عمومی یهد تا به آن نشانندهنشانه را در اختيار خواننده قرار می
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که دوری از آن  باشدمیعشق عميق به وطن  ر،پيام اصلی شاعتصاویر شعری پنهان نموده و آن 
 . یابدمینام و وجود کشورش معنا  مساوی با مرگ  زندگی اوست و وجود او با

و  بردمیهره های شعری باز انواع واحدهای زمانی در فضاسازی و خلق مضمون يالماجد
که گویای احوال درونی او در غربت هستند. او از ظرف زمانی  آوردمیپدید را تصویرهای شعری 

ن همچون عيد که بر یک روز داللت دارد و همچنين از گسترده همچون فصل و ظرف زمانی معيّ 
این  .گيردمیکمک اندوه  و از یأس، تاریکی ءواحد زمانی شب برای خلق یک فضای شعری مملو

ندی گذر زمان یهروح درماند ،های زمانی ژرفناکظرف کنند و به روایت میبرای او  را شاعر و ک 
ها و بازتابی از احساسات، اندیشه ،دهند که این عبور سنگين و ساکت لحظاتمخاطب نشان می

نج وجود خود عزلت گزیده و رابطه کرده  قطع با جهان اطراف را اشروح شاعر است که گویی در ک 
 پایان گير افتاده است: و بی ممتدکسی و تنهایی و در بی

َظام  المَخّبأة  » َن الع  دَة م  َقّنٍع / ال َفائ  ي / َوال َشيء... / َکَظالٍم م  مٌة َتأت  رُّ / َوأعياٌد َغائ  صوٌل أسيَرٌة َتم  ف 
وی الَظالم ي س  َد اللَيال  نا / َلن َتل  طون  ي ب   .(491)همان:  «ف 

آیند که حساب میلتی شعری بهنمودی از مفهوم نشانه هستند و دال ،های زمانیاین قيد
های ثانوی متن عمل سمت الیهعنوان یک هدایتگر بهدهند و بهساخت متن را تشکيل میرو

را کنند. این قيدها با چيدمان دقيق و هدفمند در کنار دیگر واژگان جمله، یک تصویر شعری می
ای از زندگی او هستند که به اجبار از زتابی از درون شاعر و عواطف او در برههآورند که باپدید می

بنابراین  اش را تقسيم کند.صحبتی ندارد که با آن تنهاییوطن خود دور است و هيچ همراه و هم
اوست که زندگی و لحظات عمر را برایش  یهافسردگی شاعر و تنهایی تلخ و گزند ،مفهوم نشانه

حی این واحدهای زمانی طمعنای ظاهری و س یهنيز که مانع از ارادموضوع ده است. آور کرعذاب
ند گذر عمر، نبود هيچ ،شودمی ی هبر اساس مقولگونه روشنایی اميد و دلگرمی است. روند ک 

کشند. این واژگان تصویر میسطح کيفی نشانه را به« فصول، أعياد و ليالی»واژگان  ،«اوليت»
دادن چيز نفسه و بدون توجه به نسبت ميان دیگر اجزاء برای نشانيحی هستند که فهای صریداللت

 ي گذر کند عمر و زمان برای الماجدعليتی که ميان  یهروند. اما رابطکار میهیعنی مدلول ب ،دیگر
که دارای  باشدمی فردی یه، بيانگر یک واقعوجود دارد اشو نوميدی و حس و حال بد درونی

 یهکند. نشانزمينه را برای ادراک امر کلی فراهم می ،جزئی یهزمانی است و این نشان جزئيات
سایه  ي، بدبينی، یأس و حس شکستی است که بر الماجدباشدمیمدلول نشانه عمومی که 

شود. این و جزئياتی که ذکر شد، بازنمایی می «ثانویت» یهانداخته و با عبور از مجراهای مقول



  نقد ادب معاصر عربي  413

اوليت و  یههای زمانی در مقولميان ظرف یهرابط ،است «ثالثيت» یهعلق به مقولمدلول که مت
 کند.ها و نسبت معنایی ميان آنها را بيان میدالی هزنجير
در تاریکی  ،شده و دور از هياهوی جنگ خونين عراقساکن «درونتن» شهر در يلماجدا
با استفاده از دو واحد زمانی  وی. است خود و البته تاریکی درونی و تنهایی خود خزیدهی هخان

کشد و شب و بامداد را تصویری تصویر میکسی خود را بهميزان ناراحتی و بی ،«الفجر»و « الليل»
  :کندرسایش ترسيم میفدهد که در آن، شاعر را با تنهایی و اندوه طاقتمرئی قرار می

ير  » د  َصوَت الَعَصاف  َردِّ نا الَخَشبية  ت  ي  َوأکواخ  َن »/ ف  رونت  َن « د  َفجرًا / َتَتَذّکر  ذلك الَفيَض م 
ي َعلَ  َندی الَفجر  / َوَکيَف أَدرنا األغان  نا / َتَتَذّکر  َکيَف َسَکرَنا ب  داَیَة َليَلت   ب 

يد  ی الَزقَزَقات  / الذي َکاَن َیع 
َحّرض  َمن َناَم أو َغَفا / ولک ه  / ن  ن َفَخاٍر /َوَخَرجَنا ب  ي آخر  َطَبٍق م  ر  ف  َجرج  ي، / ن   َقلب 

َبّلل  ي ت  ننا، والليال 
َن الَدمع  َبيَن الَحدائ ق  (. 134)همان:  «الَفجر  /کيسًا م 

ظاهری و  یهدر واقع پوست ؛بازنمون مفهوم نشانه هستند «الفجر»و  «الليل» ،در این ابيات
دهند که به یک ری را نشان میعنوان یک عالمت عمل کرده و مسيبه، دهندباالیی متن را تشکيل می

ت ندارند؛ بلکه های زمانی فقط معنای ظرفيّ کنند. پس این ظرفمقصد دورتر و ناپيداتر هدایت می
ی هت باززایی معنایی و توليد مفاهيم جدیدی دارند که شاعر با گریز از قواعد پذیرفته شدخاصيّ 

انگيز بيان ا با زبانی شاعرانه و خيالآورد و مقصود اصلی خود رها را پدید میآن ،زبان هنجار
در نتيجه تفسير مفهوم  .گذاردجا نمیدر مخاطب به زیادیکند؛ زیرا بيان صریح مطلب تأثير می

وطن در سرزمينی بيگانه و غریب است که ی هلبریزشدن شور و شوق شاعر برای دیدار دوبار ،نشانه
کرده و در هر لحظه از عمرش جرعه جرعه لپایان تبدیاش را به شب تاریک بیغم غربت زندگی

روند تکراری  ،شوداندوه و حسرت به او نوشانده است. موضوع نيز که با آن مفهوم نشانه تفسير می
فضای  اندوهگين بر او و واژگان شعرش است که بدون آنکه  یهو زجرآور زندگی شاعر و سيطر

. افعال مضارع دهداش را به مخاطب انتقال میکسیبی ،شاعر از غربت و تنهایی صراحتًا نامی ببرد
َر » يد  » ،«َتَتَذّکر  »، «د  دِّ ت  َحّرض  » ،«َیع  َبّلل  » ،«ن  برنوعی  کار رفته،به در این ابيات که «َجرَجرن»و « ت 

ند و یأس استمرار تجددی داللت را بهتر ترسيم  يزندگی الماجدآور دارند که این حرکت ک 
ای از شبکه ،های زمانی در کنار این افعالان هدفمند این ظرفد و شاعر با چيدمماینمی

 کهکنند های عميق متن اشاره میشده در الیهکه به مفهوم پنهان آوردمیهای شعری را پدید داللت
الليل و » یهدو واژ ،«اوليت» یهبر اساس مقولت. بيگانگی بر روان شاعر اس حّس ی هسيطر ،آن

ای به شوند، بلکه همچون دروازهدهند و وارد جزئيات نمیه را نشان میسطح کيفی نشان ،«الفجر
، فضای سنگين و ساکتی است که بر شاعر يکنند. علت دلتنگی الماجدجهان درون متن عمل می
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برای شاعر است تا  انداخته و علت خلق چنين فضایی، غم غربت و نبود دوست و همنشينیسایه
کسی دور سازد. تمام این حاالتی که در طول روز و بيگانگی و بیرا از تيررس وی روح و روانش 

سطح افتد، مفهوم نشانه را از سطح کيفی بهاتفاق می يمشخص با تمام جزئيات برای الماجد زمان  
برد. این حوادث گام به جلو مییک شناختی را هیند نشانآد و فرندهجزئی و تفصيلی ارتقا می

شوند تا تفسيرگر حال و روز او در عر هستند که با زبانی شعری بيان میتصویری از زندگی واقعی شا
توانند حقيقت مفهوم نشانه را برای صورت مستقل نمیاما این جزئيات بهدوری از وطن باشند. 

به چارچوب  ،و اصل تفکر و استدالل «ثالثيت» یهخواننده نمایان سازند، بلکه با تکيه بر مقول
دوستی و آن ميهن باشدمیبرد که یک امر کلی و حقيقی معنایی قصيده پی می یهاندیشگانی و هست

ارزش و معنا، کمزندگی را بی ،پندارد و بی آنآمال خود می یبهاست که وطن را کع يالماجد
 داند.هدف میپوچ و بیو تکراری 

 
 يجهنت

ت هویّ  ،دارد و با آنپرست است که عشقی وجودگرایانه نسبت به سرزمينش وطنشاعری  يالماجد
کند و دوری از عراق می دون وجود وطن احساس پوچی و تنهاییب . ویکندخود را احراز می خاّص 
 :باید گفت در پاسخ به پرسش اول است. کردهگی در غربت او را خستهو زند
 ی شعری را پدید آورده که درفضا ،های مکانی و قيدهای مکانیبا استفاده از موقعيت شاعر .9

عدی دیداری و تصویری هم پيوسته شکلهای بهنظامی از داللت ،آن گرفته و مفهوم نشانه را ب 
امری انتزاعی و  ت فيزیکی مکان، غربت و تنهایی خود را کهاند و با استفاده از خاصيّ بخشيده

ی بخشيده تا خواننده به ژرفنای حّس تی ساخته و بدان ماهيّ مرئی و ملموسغيرقابل لمس است، 
 .نمایدبيگانگی و اندوه او راه یابد و با او همدردی  عواطف و حّس 

کند که تصویرگر تمام عنوان یک قالب و ظرفی استفاده میدر شعرش از عنصر زمان بهوی  .4
 ،استفاده از چاشنی خيال موجود در استعاره و تشبيه با کههای عاطفی اوست خاطرات و تجربه

و تلخی و سختی گذران مفهوم غربت  وکند های شعری میانهتبدیل به نشواحدهای زمانی را 
 کند. با زبانی غير مستقيم بيان می را لحظات دور از وطن

 :باید گفت در پاسخ به پرسش دوم
گاهانه سودجسته و با  صورتبه مختلف قيدهای زمانی و مکانیهای پتانسيلاز شاعر  .9 آ

های ضمنی ویژه و ها داللتگرفته و به آنها ا از آنر، داللت صریح واژگان یهیزانچينش هنجارگر
ت شّد  نی و مکانیهای زمامحدود و هماهنگ با مدلول و مفهوم کلی شعر داده است. این ظرف
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دنيای دارای بار عاطفی و فرهنگی هستند و بازتابی از  ،کنندرا ترسيم میدلبستگی او به سرزمينش 
 .درون شاعر و روح خستۀ او هستند

غربت و  یهث معنایی بازنمون، موضوع و تفسير، مفهوم و معنای نشانبا استفاده از مثلّ ی و .4
های صریح در بافت با کمک چينش داللتالماجدي تنهایی را در اشعارش ترسيم نموده است. 

 ها و معانیای از تصاویر، داّل متن شعر و توليد تصویرهای شعری پی در پی و مرتبط با هم، زنجيره
کارگيری چاشنی خيال و زبان مجاز، ذهن خواننده را به مقصود و مفهوم اصلی ایجاد کرده و با به را

محصول وی های مربوط به غربت در اشعار و پنهان در پشت این الفاظ هدایت کرده است. نشانه
انتقال از صورت آوایی واژگان و قيدهای زمانی و مکانی و بافت سطحی متن به تفسير و مفهوم 

نتزاعی نشانه است که با کمک موضوعی که در جهان واقعی و بيرونی وجود دارد تأویل و تفسير ا
 شود.می

عنوان صورت آوایی را تشکيل داده و به ویروساخت متن شعر  ،قيدهای مکانی و زمانی .8
ر متن که تهای عميقو او را به الیهاست العاتی را به خواننده داده ها و اّط غربت عمل کرده و سرنخ

 کنند.هدایت میاست، در آنجا مدلول نشانه و تفسير مفهوم نشانه یعنی غربت 
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1. Ferdinand de Saussure 

2. Charles Sanders Peirce 

3. Representamen 

4. Object 

5. Interpretant 

6. Semiosis 

7. Firstness 

8. Secondness 

9. Thirdness 

10. Nostalgia 

 .  هلند در مرکز کشور و فليووالند شهری است در استان ((Dronten درونتن .99
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ص َلخ   الم 

ص التي یقوم الباحثون بناًء علی السيميائية هي إحدی الطرق الجدیدة في النقد األدبي للنصو
مبادئ السيميائية بتحليل البيانات المخفية والداخلية للنّص واإلجراءات بين الکلمات في سياق 
الجملة وکشف األسرار الداللية وتفسيرها في النصوص الشعریة. یعّد تشارلز بيرس أحد أشهر 

ذجه ثالثي األبعاد ، وّسع نطاق المنظرین في هذا العلم ، وهو أمریکي ، من خالل تصميم نمو
تطبيق السيميائية بشکل کبير، ثّم جذب انتباه العدید من علماء األدب واللغة فيما بعد وقام بتحليل 
العدید من األعمال األدبية في من هنا. خزعل الماجدي هو أحد الشعراء العراقيين المنفيين الذین 

کث ر موضوعاته الشعریة تکرارًا، وفي کثير من قصائده یعتبر حزنه من التشرد والبعد عن الوطن من أ
خاصة في الدیوان الشعري "أحزان السنة العراقية" یظهر حزن الوحدة والتشرد ، ویحتّل مکانًا في 
قصائد الماجدي. بناًء علی نتائج البحث، تّم استخدام هذه العمالت المشفرة بهدف تجميل 

وإنشاء مجموعات داللية جدیدة وغير مألوفة، وقيادة  الکلمات، وزیادة القدرة الداللية للکلمات
ذهن الجمهور من المعنی البسيط والمعنی الواضح للکلمات إلی المعنی البعيد والخيالي وهي 
انعکاس لعوامل الماجدي غير النصية ونظرة العالم، وکذلك مشاعر الحنين إلی الوطن ومشاعر 

  الحنين إلی الوطن والتعلق الشدید بوطنه.
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