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Abstract  

Semiotics is among the new approaches which the critics and researchers have used to analyze 

and interpret literary texts. It is a medium through which the signs get meaning in the text. 

Kazem al-Samawi (1919-2010) is one of the most well-known Iraqi contemporary poets, a part 

of whose work is replete with signs, symbols, and myths. “Malhamah al-Hijra al-Thalasah” is 

a poem in which he has transferred his intended meaning to the audiences through a collection 

of signs. The method of this qualitative research is that it uses descriptive-analytical tools to 

take use of manuscripts and other library resources in the analysis of Al-Samawi’s sonnet to 

examine its most important linguistic codes, express the relationships of these codes with the 

poet's life, and interpret the function of them in the harmony of the poems. The purpose of this 

research was to help the readers of al-Samawi’s poetry become more familiar with the hidden 

layers of his work and thought. The results showed that both the personality and the inclinations 

of the poet have been clearly reflected in the poem through the signs. In the same way, a handful 

of aesthetic and intertextual sings take function in the harmony of the poem, and these features 

considerably add to the values of it. Results also showed that al-Samawi’s poem mainly root 

in the experiences of his long years of life in exile, when he was conscious enough to use such 

codes in his poetry for exciting the readers’ sense of challenge and resistance. It is evident that 

al-Samawi is able to express his intention and purposefully communicate with the reader 

through these sings and symbols. 
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 «کاظم السماوی»از  «ملحمة الهجرة الثالثة»در سروده  یزبان هایرمزگان شناسینشانه

 )پژوهشی(

 1 نویسنده مسئول( ایران، کرمانشاه، محمد نبی احمدی )دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی،

 ایران( کرمانشاه، ایمان قنبری اقدم )دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی،

218802..i12/jallv67022.10Doi: 

 170-186صص:

 چکیده

اند و تمام ورزیدههای نوینی است که ناقدان در بررسی و تأویل متون ادبی به آن اهروش ها، یکی ازشناسی رمزگاننشانه

اعران م( از ش2010 -1919کاظم السماوی )یابند. آن، معنای ویژۀ خود را می ۀلیوسها بهاز مفاهیمی اساسی است که نشانه

ملحمة » سروده .دهدها تشکیل می، نمادها و اسطورههاتوانمند معاصر عراق است که بخش قابل توجّهی از شعر وی را نشانه
خاطب در میان مپیام مورد نظر خود را با  ؛هاای از نشانهبا خلق مجموعه وی در آن،که  اشعاری استاز  «الهجرة الثالثة

بررسی این قصیده ای، به های خطّی و کتابخانهحلیلی، با استفاده از نسخهت -این پژوهش کیفی، به شیوۀ توصیفی .گذاردمی

ماهنگی قصیده از هسو و نقش آن در ها با زندگی شاعر از یکهای زبانی آن و بیان ارتباط آنترین رمزگانبرای یافتن مهم

 زیادی با زوایای ها آن است تا خواننده تا حدّهدف از بررسی و تحلیل این قصیده از منظر رمزگانسوی دیگر، پرداخته است. 

 طوری او بههای شخصهای شخصیّت شاعر و گرایشدهد که نشانهنتایج نشان میو اندیشه وی آشنا شود.  پنهان شعر سماوی

های طور که یکپارچگی قصیده به کمک رمزگانهای مربوط به صاحب متن و عنوان تجسّم یافته است؛ هماندر رمزگانواضح 

همچنین،  ، بر ارزش ادبی قصیده افزوده است.ت که این امراضافه دیگر رموز محقّق شده اسشناختی و بینامتنی بهزیبایی

د است که شاعر های دراز غربت و تبعیها، حاکی از آن است که سروده حاضر، برخاسته و متأّثر از زندگی وی و سالبررسی

ومت است بکار گرفته قامها را برای بیان مقصود خود که همان برانگیختن حسِّ مبارزه و آگاهانه بسیاری از رمزگان صورتبه

 ر کند.ها، مقصود خود را بیان و با خواننده ارتباط برقرای توانسته است در پِس این نشانهخوببهاست. وی 

 . ملحمة الهجرة الثالثةکاظم السماوی، ، هارمزگان، : نشانه شناسیهادواژهیکل
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 . مقدّمه1

 . مسأله پژوهش 1. 1

آورد. پیوند میان ت نهفتۀ آن، زمینه را برای گسترش هر معنا و مفهومی فراهم میظرفیّ ای از انواع ادبی است که شعر، گونه

ساحات اجتماع  تکتکتوان حضور شاعر را در می کهیطوربهشعر و جامعه در عصر معاصر، پیوندی ناگسستنی است؛ 

ها، ای از نمادها و نشانها در قالب مجموعهدهد تپذیری در شعر، به شاعر این امکان را میمشاهده کرد. ویژگی تأویل وضوحبه

ها همان پذیر نیست را بگنجاند. در حقیقت، نشانهها با توجّه به شرایط موجود، امکانگفت آنبسیاری از مفاهیمی که باز

. در این دوره ردگذاکنند و دست او را برای بیان آنچه در سر دارد باز میابزارهایی هستند که شاعر را در تولید معنا یاری می

ها وجود بسیاری از خواسته پردهیبخفقان سیاسی و یا عدم وحدتی که میان مردم وجود دارد، امکان بازگو کردن  براثرعمومًا 

شوند و با ابزار قلم، حاکمان، سردمداران، مردم ندارد؛ از این رو، شاعران زبان مردم خود شده و با سالحِ قلم، وارد میدان می

واضح و  طوربهدهند. در برخی جاها هر کس که در رقم خوردن این اوضاع نقش دارد را مورد سرزنش قرار میمنفعل و 

پرده مقاصد وجود ندارد دیگر که به هر دلیلی امکان نشر و بازگوی بی یدرجاهاپرده امکان بیان مقصود وجود دارد؛ امّا بی

کند. در یک سروده شعری، ها آنچه را به دنبال آن است بیان میها و رمزگاننشانهبرد و به کمک ها پناه میشاعر به دنیای نشانه

کلّی،  طوربهتوان متوجّه مقصود شاعر شد. ، نمیهاآنرود که جز با کنار هم قرار دادن ها بکار میای از نشانهگاهی مجموعه

 جانبههمهقرار داد و مطالعه یک اثر ادبی نیازمند نگاهی  یموردبررسها، توان یک متن ادبی را بدون توجّه به دیگر نشانهنمی

 های موجود در اثر است. به نشانه

اصوالً شعر، مصداق گریز است  چراکههایی معنایی هستند؛ های آوایی زبانِ عادی، نشانههای شعر، در مقابل نشانهنشانه»

های قابل آفرینش هستند که شعرّیت و در واقع همین مدلول روندهای بکار رفته در آن از مدلول عادی خود فراتر میو نشانه

هایی همچون فرستنده، گیرنده و پیام رمزگان که در کنار مؤلّفه( »4:1389)نقابی و قربانی جویباری،« کنندشعر را تضمین می

ست؛ زیرا، هر پیام در قالب شود، از اهمّیّت باالیی در انتقال معنا برخوردار اترین عناصر ارتباط کالمی محسوب میاز مهم

شود گیرد؛ یعنی، به زبانی خاص سروده میشناسیک جای مینمونه، یک شعر در پیکر زبان عنوانبهشود؛ رمزگانی ویژه ارائه می

خاص در حکم ابزار درک  طوربهعام و زبان شعر  طوربهو به کارکردهای ادبی و شاعرانه آن زبان وابسته است و زبان ادبی 

-ها، اسطورهنشانه یریکارگبه( شاعران با 138 -136: 1388)احمدی، « های زبان شناسیک استنات پنهان رمزگان و داللتامکا

ها و غیره و نیز با استفاده از صور بالغی همچون: تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، تضاد و... هنر خود را در قالب شعر و ها، نماد

 اند.ر، به نمایش گذاشتهدر جهت القای مفهومی ورای ظاه

ها ها، نمادها و اسطورهکاظم السماوی از شاعران توانمند معاصر عراق است که بخش قابل توجّهی از شعر وی را نشان

مرتبط هستند که نادیده گرفتن هرکدام برابر با نادیده گرفتن بخش  یاگونهبههای وی ها در بیشتر سرودهدهد؛ نشانهتشکیل می

های نهفته در شعر وی، توان دریافت که بسیاری از نشانهزیادی از مفهوم شعر و هدف شاعر است. با نگاه به شعر سماوی می

خود را به  پرباراه سال از عمر های اجتماعی و سیاسی او دارد؛ شاعری که حدود پنجوابستگی تمام با زندگی شاعر و فعّالیت
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های آن غافل نبوده است. دور از وطن و در غربت به سر برده است با این حال حتی اندکی از اهتمام به وطن و دردها و رنج

ها و نمادها دارد و تمامی نشانه اندوه غربت، ویژگی اساسی شعر شاعر است که در بیشتر موارد به تبعِ دوری از وطن رنگ

 دهد. وار و حماسی شاعر مییانگر این مهم هستند؛ امّا در برخی موارد اندوه و حسرت جای خود را به بیان تازیانهنیز ب

پیام مورد نظر خود را  ،هاای از نشانهکه شاعر با خلق مجموعه سماوی است اشعاراز جمله  «ملحمة الهجرة الثالثة» سروده

موجود  هایو رمزگان هاکشف نشانهاند تا با دنبال آن بودهاین جستار به گان در نویسند. گذاردمیبا مخاطب خویش در میان 

 شناسی به پرسش زیر پاسخ دهند:دیدگاه نشانه و تحلیل روابط میان آنها بر اساس این سرودهدر

 بر چه ایدئولوژی داللت دارد؟  «ملحمة... الهجرة الثالثة»ها در سروده ها و رمزگانارتباط میان نشانه (1

 های قصیدهرمزگان در شناختینشانه خوانشی های زیر بهفرضیه برهیتکبا  تحلیلی ـ توصیفی روشی با پژوهش این 

 پرداخته است : «ملحمة الهجرة الثالثة»

 باشد. تبعید است، میها متأثّر از رویکرد شاعر و نیز شرایط حاکم بر زندگی وی که سراسر غربت و غالب این رمزگان -

توانسته است تصویری واضح از خود، جامعه و شرایطی که در آن حاکم  یخوببهها سماوی با کمک این رمزگان -

 بوده است نشان دهد. 

 تحلیلگر بررسی این پردازد. درهای موجود به بررسی قصیده مذکور میجستار حاضر با دیدگاهی کلّی با نگاه به رمزگان

 دیوان در موجود قصاید جمله از «ملحمة الهجرة الثالثة» باشد. سرودهمی متن تحلیل نوع از تحلیل آن. است روبرو متن با

 در. است ناممکن حدودی تا سروده این فهم آن، به بردن پی بدون که است نمادهایی و هانشانه از سرشار که است سماوی

 فراهم آن بهتر درک برای زمینه که جایی تا است شده اشاره سروده این در هارمزگان و هانشانه ترینبرجسته به پژوهش این

  .آید

 . پیشینه پژوهش2. 1

الغربة في »توان به کتاب های چندی پیرامون شعر کاظم السماوی صورت گرفته است که از جمله آنها میتا کنون پژوهش
م( اشاره کرد؛ همانطور که از نام آن پیدا است نویسنده در این اثر به دنبال 2013نوشته نوزاد حمد عمر ) «شعر کاظم السماوي

ها و نمادهایی آن بوده است تا پدیده غربت را در نُه دیوان شاعر، مورد بررسی قرار داده و در ضمن آن به برخی از اسطوره

ای تحت عنوان م( در مقاله2017« )بندر علی اکبر شاکه»؛ همچنین که شاعر در شعر خود بکار گرفته است پرداخته است

 اللغات کلیه/  رمیانگه جامعه «کل األوطان السيما عن الکورد و کوردستان يعربٌی إنسان دافع عن المضطهدين فکاظم السماوی شاعر »

کند. با وجود در شعر وی را معرّفی می های کاظم السماوی مضامین برجستهبا نگاهی گذرا به دیوان ،اإلنسانیه والعلوم

شناسی در شعر کاظم السماوی و های موجود و مرتبط در این زمینه، تاکنون پژوهشی مستقل پیرامون بررسی نشانهپژوهش

به  اند تاصورت نپذیرفته است؛ از این رو، نگارندگان در این جستار به دنبال آن بوده «الملحمة الهجرة الثالثة»تحلیل سروده 

 شناسی به بررسی این مهم که سهم زیادی در درک مفاهیم شعری او دارد، بپردازند. وسیله علم نشانه
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 . روش پژوهش3. 1

ایم. منابع مورد استفاده در این پرداخته «ملحمة الهجرة الثالثة»تحلیلی به خوانش سروده  -در این جستار با روشی توصیفی

 باشد. شناسی میهای معتبر در زمینه نشانهها و کتابها، مقاالت معتبر علمی، رسالهپژوهش عالوه بر دیوان شاعر، سایت

 پژوهشنظری  مفاهیم. 2

 . نشانه شناسی 1. 2

اند، عمدتاً از دو منبع یعنی آراء مانده از یونان باستان نشان داده یجابهشناسی به معنای امروزی، نه آنچه در آثار نشانه»

دانند، امّا شناسی را میراث سوسور مینشانه هرچنداست.  افتهیگسترشهای پیرس سرچشمه گرفته و رشد و سوسور و نوشته

ها تکوین ، برای بررسی پدیدهیارشتهنیبوجهی  ۀمثاببهای مستقل تبدیل شد و شناسی به رشتهبا افکار و نظریّات پیرس، نشانه

 گاهچیهگوید: . او میردیگیدر برمی است که هر مطالعۀ دیگری را شناسی چهارچوب ارجاعپیرس، نشانه ازنظریافت. 

خواهد باشد، ریاضیّات، اخالق، نجوم، روانشناسی، اقتصاد، تاریخ و... و به آن هر چه می –ام چیزی را مطالعه کنم نتوانسته

های علمی است که به مطالعۀ نظامشناسی، نشانه .(145:1380گیرو،)«شناختی نگاه کنمز مطالعه نشانهچونان چیزی غیر ا

همۀ عالئمی است که بشر »ها پردازد. در این علم منظور از نشانههای عدالتی و غیره میها، نظامها، رمزگانای نظیر زباننشانه

. این ردیگیبرمکند. بنابراین، کلمات، حرکات، اشارات، شعارها و... را در استفاده می هاآننوع خود از برای ارتباط با هم

را  یشناسنشانهپیرس، ( »4:1389)نقابی و قربانی جویباری، « رفتاصطالح به معنای زبان اشاره در قرن هفدهم به کار می

شناسیک تعلق داشته باشند. او و چارلز ویلیام موریس های نشانهدانست که به نظامدانش بررسی تمام پدیدارهای فرهنگی می

شناسی بسیار گسترده است. ارتباط شناسی دنبال کند، بر این باور بودند که دامنۀ نشانهزمینۀ نشانه که کوشید کار پیرس را در

( 7:1388)احمدی،« و هر چیز که بر چیز دیگر داللت کند در قلمرو آن جای خواهد داشت ردیگیبرمای کلّی را در به گونه

و بنابراین  ردیگیبرمشناسی تمام قلمرو داللت را در بعضی، نشانه زنظراشناسی توافقی وجود ندارد، درواقع دربارۀ قلمرو نشانه»

 یرزبانیغپردازند که از عالئم ای میهای ارتباطیترند فقط به بررسی نظامای بسیار وسیع دارد. برخی که محتاطپهنه

ها، مراسم ز ارتباط اجتماعی نظیر آیینهایی ا؛ بعضی نیز به پیروی از سوسور، مفهوم نشانه و رمزگان را به شکلاندشدهلیتشک

هایی از ارتباط هستند که که هنر و ادبیات شکل اعتقاددارنددهند و در نهایت برخی دیگر آداب معاشرت و غیره گسترش می

( 16:1380)گیرو،« اندها برخاستههایی که خود از یک نظریۀ عمومی در باب نشانهای استوارند؛ نظامهای نشانهبر کاربرد نظام

ها و ساختار، داللت و هدف گفتمان ازجملهکشف ساختارهای داللی »شناسی را موجز، هدف نشانه صورتبهشاید بتوان 

های ارتباطی و وضع قوانین جامع، جهت های بشری، پژوهش در رابطه با قواعد، کارکرد و پایبندی به موضوع سیستمفعالیت

شناسی ادبی کشف ارتباط میان نویسنده، هدف نشانه( »7: 1997)حمداوی، « انستهای ادبی دبررسی سطحی و عمقی گفتمان

شناسی ادبی یافتن مناسبت میان تصویر )دال( و تصوّر )مدلول( است. هدفش در نهایت کشف متن و خواننده است. نشانه
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به عبارت دیگر،  .(6: 1380)احمدی،  «فهمیده یا تأویل کرده استمناسبتی است میان آنچه نویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده 

کوشد تا به معانی و مفاهیمی که در ورای این های مذکور و کشف ارتباط میانشان میشناسی ادبی با بررسی مناسبتنشانه

در نشانه زبانی معنی »توان به این نکته اشاره کرد که های نشانه زبانی و ادبی میهاست دست یابد. ازجمله تفاوتمناسبت

شعر ( »48: 1393)طاهری نیا و حیدری، « گیردقاموسی لفظ مورد نظر است و در نشانه ادبی ماوراء لفظ ورد توجه قرار می

 «ها را به تداوم پدید آوردتواند آنآورد که زبان روزمره نمینوعی از کاربرد زبان است؛ اّما این زبان اثرهایی پدید می

.(Reeffatterre˓1999: 149) «نمایی ای کامالً ناسازگار با اصل واقعیّتبه طور کلّی، شعر بازنمونِ جهان واقعی به شیوه

گونه کند که نویسنده بکوشد تا جهان آشنا را، تا حدّ ممکن، هماننمایی در هنر و ادبیّات ایجاب میاست. رعایتِ اصل واقعیّت

ی تجربه شده جلوه کند؛ اّما زبان شعر ذاتاً ناقض این تناظر بین هاای از واقعیّتچندان که متن آینه که هست، بازآفریند

ای نشانههای زبانی و واقعیّت بازنمایی شده است. در واقع، شعر، به جای محاکات واقعیّت، واقعّیتی بدیل را با دستگاه نشانه

به سمت الگوهایی نمایی)محاکات(، آید که زبان آن، به جای بازشعر زمانی پدید می»(Maranda˓1980: 201)«آفریندخود می

 .Connor˓2003: 738- 739))« پردازی(الگوهایی مختصِّ ساختارهای کالمی خوِد آن شعر )نشانه -داز داللت میل کن

 یّت آن در تحلیل متون ادبی. رمزگان و اهم2ّ. 2

گرفته از عناصری است که بر اساس شکلاگر بخواهیم تعریفی جامع و مختصر از رمزگان ارائه دهیم، باید بگوییم که زبان، 

نامیده « رمزگان»توان شناخت می هاآن ۀلیوسبهشوند و رساننده معنا هستند؛ این عناصر که پیام را ویژه ترکیب می یهاقاعده

 ریپذنامکا هاآنشناختی هر متن با در نظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان ( تحلیل نشانه39: 1388شود. )احمدی، می

-( اهمّیت نشانه221: 1386شناسی یافت. )چندلر، توان در ادبیات نشانهشناسی رمزگان را میهای گونهاست؛ یکی از حوزه

های واژگانی، نحوی، عروضی، نظاماست که شعر، نظامی متشکل از خرده جهتنیازاها در متون شعری شناسی رمزگان

ها نیز در هنگام ( نشانه248کند. )همان: ها، ادبیّات را اثرگذار و قدرتمند میان آناست که روابط می یآواشناسشناسی و ریخت

، گریدانیببهانجامد؛ ها میشوند که این کار به محدود شدن معناهای آنخوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر می

کند. ها، ما را به سمت خوانش ارجح راهنمایی میزگانرم یریکارگبهکه متون همواره برای تفسیر باز هستند، اّما  هرچند

ها و از جمله قصاید موجود در دیوان سماوی است که سرشار از نشانه «هجرة عروة بن الورد»( سروده 232 -230)همان: 

نمادهایی است که بدون پی بردن به آن، فهم این سروده تا حدودی ناممکن است. کارکرد نمادین چندین نشانه، کنایه، 

های دهد؛ سماوی برای بیان دغدغه، خواننده را با خواندن این شعر در فضایی متفاوت قرار میدستنیازافراخوانی و مسائلی 

کار گرفته است که این سروده را از ههای مرتبط را بها و رمزگانای از نشانه، مجموعهخود و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان

؛ اندشدهدهیبرگزها متناسب با هدف شاعر و در راستای تولید مفهوم تمامی این نشانه چراکهکند؛ دیگر اشعار وی متمایز می
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اشاره شده است تا جایی که زمینه برای درک بهتر آن فراهم ها در این سروده ها و رمزگانترین نشانهدر این بخش به برجسته

 آید.

 . پردازش تحلیلی موضوع3

  عنوانبههای مربوط رمزگان. 1. 3

عنوان سروده حاضر، تابع رنگ غالب زندگی شاعری است که حدود پنجاه سال از حیات خود را در غربت و به دور از 

توان یافت که ارتباط تنگاتنگی با زندگی هایی را میشاعر، بسیاری از رمزها و نشانهوطن سپری کرده است. با نگاه به دیوان 

تواند خواننده را در خط عنوان اثر تا حّد زیادی می لهیوسبهای برای ورود به عالم اثر است؛ مؤلّف او دارند. عنوان، دریچه

داند که صاحب آن در تالش است ا و معنایی فشرده میفکری خود قرار دهد. عبیدی عنوان را، مرجعی متضمّن اشارات، رمزه

عنوان کلیدی ( »61: 2009معنای مورد نظرش را به کلّی در آن تثبیت نماید و تار و پود متنش را بر آن ببافد. )محمّد العبیدی، 

ود به حقیقت و کنه سازد که در بازگشایی رموز متن و تسهیل در ورای از معانی رهنمون میاست که ما را به سمت مجموعه

های پربار یکی از سروده «ملحمة الهجرة الثالثة»( 90: 1997)حمداوی، « کند.های پیچیده و مبهم آن، ما را کمک میو بخش

ای که در عنوان این اثر گشاید. نخستین واژهکاظم السماوی است که شاعر درِ نشانه و رمزها را از همان ابتدا با عنوان شعر می

توان دریافت که انتخاب این کلمه به هیچ وجه از است که با بررسی دقیق می «الهجرة» نماید، واژهواننده آشنا میبه گوش خ

هایی لو معاد« تبعید»یا « غربت»واژه  یجابهروی تصادف صورت نپذیرفته است. در واقع شاعر با ظرافت و زیرکی خاصّی 

ای پنهان دارد. واکاوی در حقیقت به میل باطنی خود شاعر برای رفتن نیز اشارهگزیند که را برمی «الهجرة» ، کلمهنیچننیا

ترین معنا با متن شعر را شود. شاید بتوان مرتبطموجب تبیین معنای این واژه می یخوببههای لغت در فرهنگ «الهجرة»کلمه 

 مهاجرت است. جدایی و ترک معنای به "هجر" دّۀما از هجرت""»نویسد: می «َهَجَر »در مفردات راغب یافت. وی ذیل شرح واژه 

 به لغت در «هجرت» ( پس،833 ،«هجر»ذیل واژه  اصفهانی، )راغب« است وی ترک و دیگری از بریدن معنای به اصل در

 مهاجر شخص که است این برای گویند؛می «مهاجرت» را دیگر نقطه به اینقطه از انتقال اگر و است شیء یک از بریدن معنای

آید فراتر از چیزی آنچه از تحلیل عنوان این سروده به دست می .کندمی قطع را سابق مکان با خویش پیوند خود، انتقال با

بریدن را در  ینوعبه، این بار خود، راه دوری از وطن یا آزردهدلرسد. شاعرِ است که در نگاه اول به ذهن خواننده می

ای روشن از زندگی شاعری همچون رای همگان باشد؛ این عنوان در حقیقت نشانهگر پیامی باست؛ تا روایت گرفتهشیپ

اش حیات وطن است با این وجود تمام سالیان دوری از آن، موجب نشده است تا وی دست از سماوی است که تمام دغدغه

ها حن حماسی شاعر در برابر آرمانشود که لنمایان می یخوببههایش بکشد. از سوی دیگر، با مراجعه به بطن این سروده آرمان

، هماهنگ و در ارتباط است و همین امر، یکی از «ملحمه/ حماسه»است تا چه اندازه با واژه  رفتهازدستهایی که و ارزش

های موجود در این شعر کشاند و با تطبیق عنوان با نشانههایی است که خواننده را به سمت این سروده میترین جاذبهمهم
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شود. در معنای سطحی، این سروده، دارای عنوانی معمولی متشکّل از سه واژه است؛ اّما ری از مفاهیم نهفته روشن میبسیا

ها است که قرار گرفتن آن «الهجرة»و « الملحمة»بخشد برخاسته از ترکیب دو واژه آنچه معنا و مفهومی ورای ظاهر به آن می

توان دریافت که شاعر چگونه کند؛ اّما با دید کلّی به این سروده میدیر فهم جلوه میدر کنار هم، در نخستین نگاه، تا حدودی 

اش در کنار هم قرار داده است؛ از و با چه قصدی این عنوان را برگزیده است و این دو کلمه را در جهت بیان مقصود باطنی

حقیقت این عنوان از یک سو متناسب با واژه کار گرفته است. در هاین رو، سماوی این عنوان را با هوشمندی خاصّی ب

کند که در حقیقت، همان مفهومی حماسی دارد و واژه حماسه ذهن خواننده را برای مفهومی حماسی آماده می «الملحمة»

کار رفته توسط شاعر هشود و حتّی در انتخاب واژگان و جمالت بچیزی است که در بطن سروده، خواننده با آن رو به رو می

کند؛ چرا خورد. از سوی دیگر، مفهوم هجرت که نوعی گریز است ذهن را دچار دوگانگی با واژه حماسه مییز به چشم مین

روی و اقدام هجومی است و هجرت نوعی گریز و عقب نشینی. اّما آن چیزی که سماوی در پس این که حماسه نوعی پیش

برند یا خود را به غفلت م و حاکمانی است که یا در غفلت به سر میسروده و عنوان آن، پنهان کرده است؛ بیدار کردن مرد

ای از کلمات به طور کلّی، عنوان این سروده مجموعه»هایی است که از دست رفته است. اند. آگاه کردن مردم از ارزشزده

چرخد و همه واژگان در میای که غالب بر متن است است که به حالت معیّنی از معنا اشاره دارد و حول اندیشه و نظریه

های مربوط به عنوان در قالب نمودار به نمایش در زیر، رمزگان( 88: 1394)رسولی و احمدی، « ندارتباط مستقیم با عنوان

 گذاشته شده است. 
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 عنوانبههای مربوط رمزگان 3-1نمودار 

 های مربوط به صاحب متن . رمزگان2. 3

 کهیطوربهکار گرفته است. که شاعر برای گزینش دقیق واژگان بهتالشی است  دهندهنشانعنوان هر قصیده تا حدودی 

های توان در حیطه رمزگانهای بارز شخصیّت شاعر را در آن یافت. این موضوع را میتوان با مشاهده آن بسیاری از جنبهمی

سیِ خالق اثر، نقدی است بر تمامی اشکال جبر باوری شنانشانه»شناسی خالق اثر جستجو کرد. مربوط به صاحب متن یا نشانه

مجازی، بر  صورتبهمستقیم و خواه  صورتبهای. اثر ادبی به طرق مختلف، خواه نامهشناختی یا زندگی، روانیشناختجامعه

 .(293: 1390)مکاریک، « کنداست داللت می افتهیپرورشزندگی شاعر، ساختار شخصیّتی او و محیط اجتماعی که او در آن 

ها و واژگان پرکاربرد به آن مایهتوان از طریق بندهندۀ نوع نگرش و تفّکر شاعر است که در متن میاثر ادبی در واقع، نشان

کند و موکاروفسکی بر این باور است که شاعر معنا و مفهومی را که در ذهن خود دارد بر روی اثر، حک می چراکهپی برد؛ 

شاعر در این قصیده با بیانی حماسی در برابر بسیاری از  .(293بخشد. )همان: کلّی و جزئی اثر مینظمی خاص به سازمان 

هایی همچون: هجرت، ایستد. واژهاز سوی مردم و حاکمان می رفتهازدستهای ها و ارزشتوجّهیهای روزگار و بینامالیمتی

الریح، الصخر که همگی در باطن رمزگونه خود به نوعی شخصیّت  هایی همچون حجر، طائر،رحلۀ، النفی، عصیان، قتال و نشانه

  شناسانند.هایی هستند که سماوی را به عنوان خالق این اثر به مخاطب میمایهکنند، بنشاعر را تداعی می

ملحمة اهلجرة الثالثة

(داللت ضمنی)مدلول 

شوریدن علیه تمام ارزش های از 
ترک / دست رفته و بی تفاوتی ها

وطن برای تغییر اوضاع و به نشانه 
اعتراض به اوضاع و آگاه سازی 

مردم

(داللت صریح)مدلول 

سومین غربت شاعر و دوری او از 
وطن

(1)دال 

ملحمة اهلجرة الثالثة
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ین است؛ از اهای وطن خود به سر برده را در پاسداری از ارزش اشیزندگهای فراوان از سماوی شاعری است که سال

شود؛ امری که رنگی غالب بر بیشتر تفاوت، تبعید و غربت، همدم و همساز او میرو، از سوی مردان سیاست و حاکمان بی

وار و بیانی گزنده بر عامالن آن ها با لحنی اندوهبینیم سماوی در این سروده، گهگاه میکهیطوربهزند؛ های شاعر میسروده

ای از فکر غالب شاعری دانست که رنج غربت و توان، چکیدهدهد. سروده حاضر را میقرار میتازد و همه را مورد نقد می

هایی دانست که سروده ازجملهتوان گذارد. در حقیقت آن را مینمی جوابیبنامالیمتی را  نیترکوچکپذیرد؛ اّما تبعید را می

 های شاعر پی برد.توان به دغدغهبا توجّه دقیق به آن، می

 شناسی کالمی های مربوط به زیباییرمزگان. 3. 3

شود و شناختی، متضمّن احساسی درونی و ذهنی است که روان آدمی در مواجهه با واقعیّت به آن دچار میتجربه زیبایی

هایی بهره هنر و ادبیات از رمزگان چراکهشناختی، شیوه بیان هنر و ادبیات است؛ های زیباییشیوه بیانِ مبتنی بر رمزگان

های آفرینند که به نوبه خود واجد معنایند. کارکرد پیام با رمزگانهایی را میگیرند که پس از نخستین کنش داللتی، مدلولمی

را دارای  یشناختییبایزهای است. گیرو نظام نفسهیفانتقال ساده معنا نیست؛ بلکه این پیام واجد ارزش  یشناختییبایز

اند. برخی دیگر ها بی آن که در قلمرو منطق قرار گیرند، بازنمایاننده امر ناشناختهداند که برخی از آنکارکردی دوگانه می

شاعر، در این  .(99-95: 1380دهند. )گیرو، می جامعه خیالی انجامجهان و  ینیبازآفر واسطهبهبیانگر امیال مایند و این کار را 

ها و... بهره برده است که او را ایه، اسطوره، اسالیب انشایی، فراخوانی شخصیتسروده از فنون و شگردهایی همچون: رمز، کن

 در جهت القای مفهوم و تولید معنا یاری نموده است. 

سماوی، در این سروده از فنون و شگردهایی همچون استعاره، مجاز، کنایه، رمز، نماد و... بهره برده است که در تحلیل 

های درونی ایجاد از تناسب یاگونهبهآیند. با مطالعه این سروده، می حساببه یشناسییبایزهای ها و رمزگانادبی از نشانه

نمادهای استعاری، محور کنایی، تناسب یا مراعات نظیر، تضاد و پارادوکس که در محور همنشینی و جانشینی  ۀلیوسبهشده 

 ند. اای توسّط شاعر خلق و تولید معنا کردهبه گونه هنرمندانه

ها دانند. آنشناسی میرا در قلمرو نشانه دستنیازاشناسان، مطالعۀ فنون بالغی، مانند استعاره، مجاز، کنایه و مسائلی نشانه

 به خاطرها دارند. وجوه بالغی، های بالغی نقش انکارناپذیری در شکل دادن به واقعیّتکنند، نشان دهند؛ صورتتالش می

نیست. تجربه  انیبقابلشوند که از طریق کالم عادّی ای برای ابراز مفهوم و معنایی میند؛ وسیلهای که دارظرفّیت نهفته

شود و شیوه بیاِن شناختی متضمّن احساسی درونی و ذهنی است که روان آدمی در مواجهه با واقعّیت به آن دچار میزیبایی

گیرند که پس هایی بهره میهنر و ادبیات از رمزگان چراکهات است؛ شناختی، شیوه بیان هنر و ادبیّهای زیباییمبتنی بر رمزگان

، یشناختییبایزهای خود واجد معنایند. کارکرد پیام با رمزگان نوبهبهآفرینند که هایی را میاز نخستین کنش داللتی، مدلول

است. در این بخش ضمن پرداختن به هر یک از این موارد  نفسهیفانتقال ساده معنا نیست؛ بلکه این پیام واجد ارزش 

 است ضمن استفاده هنری و ادبی معنایی تازه به این مفاهیم بدهد.دهیم که شاعر چگونه توانسته، نشان میشدهاشاره
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خاصّی  باظرافتهای برگرفته از طبیعت که بسامد باالیی در شعر سماوی دارد در این سروده نشانه ژهیوبهها، نماد و نشانه

 است.  قرارگرفتهدر اختیار مقصود شاعر 

گریزد؛ تا بتواند دنیایی جدید، فراخ و به رنگ ها میشاعر برای فرار از غالب تنگ و بسته کلمات، به عالم رمز و نماد»

خواننده، خود را در مقابل دهند و می دهند، اعتبار و وقارکنند، دامنه میها شعر را عمیق مینماد چراکهکند؛ هایش خلقآرزو

برای نمونه، سماوی، در بخش آغازین این شعر با هماهنگی میان چند نماد و نشانه، ( 133:1368)طاهباز،  «یابد.عظمتی می

 کند: بیان می گونهنیااصرار برخی از مردم در جهت ماندن و ایستادن وی در برابر اوضاع را 

سَتَط  شبَّ الحرائُق « َوَتداً »عَت... َوامُکث ُهّنا َيقولون َ لي ال ُتهاِجْر ِإذا ا سوُد/ ِان ت صَف الُنُذر ال ضيُره / ِان َتهبَّ الرياُح ِان َتع )السـماوی،  .الُت

1994 :241) 
ــد اگر باد توانی هجرت نکن )نرو( و در اینجا همچون میخی که زیانی به آن نمیگویند اگر میبه من می»  )ترجمه(  رس

  «.ها به پا شودهای( هشدارهای سیاه بوزد اگر آتشبوزد اگر )طوفان

ای اوضاع به شکل هنرمندانه« هاآتش /لحرائقا»، و «بادها /الریاح»، «میخ /وتد»هایی همچون: گیری از نشانهوی با بهره 

 و مستعارٌله جایگاه بر مستعارٌمنه کردن جانشین با کشد وهایی پی در پی به تصویر میحاکم در عراق را در قالب استعاره

ها بازگشایی مفهوم نمادین در این واژه .کندمی بیان را خویش مقصود جانشین، واحد این به آن معنایی هایمشّخصه بخشیدن

را نمادی استعاری از استقامت و استواری دانست؛ « وتد/ میخ»توان می سوکیکند. از مقصود شاعر را تبیین می یخوببه

در برابر حاکمان ظالم بایستد. این نشانه،  قدمثابتکه استوار و  شدهخواستهکه از شخصیتی همچون سماوی  صورتنیبد

قراری و عدم ثبات و شرایط ای از بیگیرد؛ باد در اینجا، استعاره و نشانهدقیقاً با دو نشانه دیگر در تقابل و تضاد قرار می

گستراند و ای از خرابی و نابودی است را میدمد و دامنه آتشی که نشانهن میاست که از هر سو بر اوضاع نابساما نامساعد

توان، نماد سرشکستگی دانست که هر چه بر سر آن کوبیده را می« میخ /وتد»دیگر شود. از سوی منجر به بدتر شدن شرایط می

ه شکل بهتری ما را به مقصود شاعر رهنمون رسد، تحلیل این نماد طبق نظر دوم بخورد. به نظر میشود از جای خود تکان نمی

پذیرد و شاعر برای قرار داند که سرکوب را میتفاوتی را همچون عمل میخ میعملی و بیسازد. در واقع سماوی، بیمی

ارت در این عب «یقولونَ»شود. فعل می روروبهنگرفتن در این شرایط، هجرت را اختیار کرده است که این عمل با مقاومت مردم 

 کند. به میل باطنی مردم برای ایستادگی در برابر اوضاع یا پذیرفتن شرایط اشاره می
 عنوانبه« طائر: پرنده»سماوی در بخش دیگری از این سروده برای نمایاندن اوضاع موجود، اقدام به استفاده نمادین از واژه 

 نماید: خود متأثّر از این شرایط می ۀگرفتشکلنشانی از شخصیّت 
صباَح و مابيَن َأن َيبت سوَد َواِلجراَح الَعتيقَة / کاَن ما َبيَن َان يطلَّ َوَأن يدرَک ال ُسُهَب ال دي کاَنت الُخطوُة األلُف..َفابَتداها کاَن للناِر طائٌر َيعبُر ال

 (.242َوَلم َنَزْل َنبَتديها! )همان: 
کرد/ میان آن که ادامه دهد و به صبح برسد و میان آن که عبور می های سیاهای داشت که از بیابانآتش، پرنده»)ترجمه( 

 « ها هزار بود/ آن را آغاز کرد ولی ما هنوز آغاز نکردیمآغاز کند / گام
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شاعر، در این بخش از سروده، پرنده را نشان از انسان آزاد یا به تعبیری نشان از خودش، بکار گرفته است که از دل 

دارد و از دل اینکه در انتظار آمدن صبح بماند؛ گام نخست را برمی یجابهو  نورددیدرمها را آید و ناکامیها بیرون میخرابی

بیند؛ به اعتقاد وی، چیزی جز عمل، سرنوشت اش میرسد. تصویری که شاعر عکس آن را در مردم و جامعهشب به صبح می

افکند، صبح با خود، روشنی و گشایش دارد. این همان مفهومی ن میدهد. در پس شبی که سیاهی خود را بر جهارا تغییر نمی

است که شاعر در پی القای آن به مخاطبان خود است؛ زیرا که او معتقد است برای رسیدن به این صبح، باید از ماندن و دست 

ابرهای سیاه، بیانگر نشانی از اوضاع آشفته سرزمین شاعر است و « النار/ آتش»روی دست گذاشتن گذر کرد. در حقیقت 

اند و کسی که بخواهد به صبح یا امید برسد باید از دل این آتش و سیاهی حاکمانی هستند که سایه سیاه خود را بر آن انداخته

 گذر کند. 

 نمودن پنهان در کنایه کارکرد. است کنایه عنصر معنایی، هنجارگریزی محور در سخن مجازی نمودهای از دیگر یکی

 و مالزم وجوه از که هاییمؤلّفه و معانی از پوششی در را خود اصلی مقصود سخنور، که گونه بدین است، سخن صراحت

به اعتقاد . داردمی عرضه خویش مخاطب به کالم، بافت در ادبی هایسازه سایر با همنشینی در و پیچیده است، آن جانشین

مطلبی باشد؛ اّما آن را با لفظ و دالّی که در زبان برای آن وضع مقصود از کنایه آن است که گوینده در پی معنا و »جرجانی 

نماید و آن آورد که جانشین و ردف ذاتی آن باشد و به این وسیله به آن معنا، اشاره میاند، ذکر نکند بلکه معنایی را میکرده

 گوینده که است این در کنایه عنصر سیزیباشنا ( و ارزش66: 1984)الجرجانی، « دهد.را دلیلی بر معنای مقصود خود قرار می

 وادار سخن محذوف و ثانوی وجه دریافت برای ذهنی عمیق کنکاش یک به را مخاطب خود، اصلی غرض داشتننگه پنهان با

 ذهن در دریافتی تصویر ،لهیوسنیبد تا گرداندمی همراه و همدل خود با کالم هنری آفرینش فرایند در را وی و است نموده

ترکیبات یا جمالت »شناسی، ( در تعریف علم زبان47: 1393)خلیفه شوتری و ماستری فراهانی،  .گیرد جای پایاتر و رساتر وی

بر روی محور جانشینی  "تشابه معنایی"روند که بر حسب ای به شمار میکنند. نشانهکنایی، همچون یک نشانه زبانی عمل می

 ( 128: 1383شوند. )صفوی، می "انتخاب"نشانه دیگر  یجابه

تازد و شرایط موجود را به تندی به با لحنی گزنده و کنایی به اوضاع حاکم می دفعاتبهسماوی برای بیان مقصود خود، 

 دهد: گیرد و حاکمان و مردمی را که به سادگی تسلیم اوضاع موجود شدند؛ مورد سرزنش قرار میباد انتقاد می
اِتِل َيصدُأ ِإذا خاَس في َدها / َفيا عاَر ُثّواِرها / يا عاَر َمن َباَيُعوا َواسَتکاُنوا/ َوهاَن السالُح َعليِهم َفهاُنوا / َوَلم َيدرُکوا َسيُف الُمقَوَکم ثورٍة ُسِرَقت َبع

 (. 247: 1994)السماوی ،. ِغمِده
نگ بر کسانی که بیعت کردند و خوار شدند/ چه بسیار انقالبی که بعد از آن دزدیده شد/ ننگ بر انقالبیون آن/ ن»)ترجمه( : 

 « شودها خوار شدند/ و نفهمیدند که شمشیر رزمنده وقتی در غالف بماند کند میارزش گردید و آنو سالح نزد آنان بی

تری را در نظر دارد و آن مقصود پیچید "شودشمشیر رزمنده وقتی در غالف بماند کند می"سماوی در ورای مفهوم کنایی 

وار معنایی، کنایه را به گزیند. شاعر در این جانشینی زنجیرهای برای تحریک مردم برای مبارزه برمیبه عنوان رمز و نشانه را

« هانوا»و « استکانوا»، «عار»دلیل ظرفّیت موجود و تأثیر آن، در جهت بیان مقصود خود بکار گرفته است. تناسب میان واژگان 
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تابد. حتّی کنند؛ نشان از آن است که شاعر به هیچ وجه اوضاع کنونی را بر نمیذلّت اشاره میکه هر سه، بر نوعی خواری و 

 داند.تغییراتی که پیش از این صورت گرفته را نیز، چندان با ارزش نمی

کنایی بهره در بخش دیگر، شاعر برای برانگیختن حسّ قیام در میان سردمداران و رهبران و دعوت آنان به مبارزه، از بیانی 

    برد تا شاید از خواب غفلت برخیزند و دست به عمل بزنند:می
ها الناِئموَن   (. 253)همان:  .يا قادَة الَزَمِن الُمسَتباِح! هذا...َأواُن السالِح َوَقد ناَم َأعداُؤکم ِفي َفراِشُکم أيُّ

سالح است، حال آن که دشمنانتان در بسترهایتان  ای رهبرانِ این زمان مباح شده! ای خوابیدگان! )اینک( زمان» )ترجمه(  

 « اندخوابیده

به معنای زمان مباح شده، اشاره به اوضاع نابسامان و شرایطی دارد که هر چیزی در « الزمن + المستباح»ترکیب دو واژه 

ی در جهت بیان مقصود های کنایی است که سماوشود. بیان طنز گونه از دیگر شیوهآن به راحتی و بدون مقاومت انجام می

شود. آور داشته باشد؛ طنزی تلخ و انتقادی محسوب میگیرد؛ حال آن که این بیان، بیش از آن که وجه خندهکار میهخود ب

 در چند جا از این سروده ناظر به همین موضوع است: « بخٍ»استفاده از اسم فعل 
طلسيِّ إلی شُرفاِت 

َ
ٌة قبلکم؟ / َوها إنَّ ُکلَّ األُکّف وُکلَّ اإلذاعات والنشرات وکّل المواخير  َبٍخ ِللُحماِة الَغياری / ِمن األ الخليج/ َوهَل أنجبْت ُحرَّ

ای احسنت! ای حامیان غیرتمند! از اطلس تا بلندای خلیج )فارس(/ آیا آزاده»)ترجمه(  (.256)همان:  والبصمات ...ُتشيُر إليُکم.

  «.کندها و خبرها و نشریات و... به شما اشاره میتمام دست است.؟/ هان!پیش از شما به دنیا آمده

آیی واژگانی؛ تناسب و ارتباط آیی واژگانی از دیگر مواردی است که شاعر از آن برای خلق معنا استفاده نموده است. همهم

این  .(107: 1383)شمیسا،  کندکه اجزایی از یک کلّ هستند، ایجاد می جهتازآندر کالم،  شدهگرفتهکار ههای بمیان واژه

است که بر روی محور  شدهفیتعرهای یک حوزه معنایی سازی واژهو همنشین« آییبا هم»شناسی صنعت از دیدگاه علم زبان

 توان نمودی واضح و مصداقی واضح برای آنچه بیان شد دانست: بخش زیر را می .(139: 1383کند.)صفوی، همنشینی عمل می
 يحمُل الموازيَن في السوِق َمن يطّفف ...يبعُه دَم الثائريَن ِبَفلٍس/ وإن َلم يُکن َفتاُج الخليَفِة والحکم والحاکميَن!« شيُخُهم»َوَلم يزل 

 (.249: 1994)السماوی،
پولی ها را با کند، خون انقالبیفروشی میکند؛ هر آن که کمترازوها را در بازار حمل می« رئیس آنان»هنوز هم » )ترجمه(

 « فروشدفروشد و اگر نبود تاج خلیفه و حکم و حاکمان را میناچیز به آنان می

تصویر سرکوب ایثار و فداکاری انقالبیون و نیز ایستادگی در برابر آنان را  کهآندر این بخش از سروده، سماوی برای  

ارزش بودن جان ر باطن این استعاره، ناچیز و بیبرد. در حقیقت شاعر درا در قالب استعاری بکار می« يبْعه»نشان دهد، فعل 

نشینی متن در محور هم« فلس« »يبْعه»و « يطّفف»، «املوازين»دهد. از سوی دیگر، تناسب میان واژگان کنندگان را نشان میمقاومت

 کشد.  این مفهوم را به تصویر می یخوببه

هایی است که سماوی برای القای مقصود خود از آن بهره گرفته است و همچنین، تضاد و پارادوکس از دیگر شیوه

توجّهی مردم را نسبت به اوضاع موجود تفاوتی و بیبی کهآنکرده است؛ برای نمونه، شاعر برای  دوچندانتأثیرگذاری خود را 

 کند که: نشان دهد؛ بیان می
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 (.244همان، )«َقبَل الَموِت/ ُدِفنوا دوَن َقبرٍ صوٌت: الَتصِرْخ ...َمبُحوَح الصوِت/ ُوِلدوا، ماُتوا »
«   دون قبر دفن شدندبگوید(: فریاد نزن...با صدای گرفته/ به دنیا آمدند، قبل از زمان مرگ مردند / صدایی )می» )ترجمه( 

فعل، موجب شده  ن دورابطه متضاد وجود دارد؛ امّا عدم وجود حرف عطف میان ای «ماتوا»و « ُوِلدوا»در این، جا میان دو فعل 

ود که به خوبی شبه آن افزوده « مردگان زنده»است که دو فعل با هم جمع شوند و به نوعی، مفهومی پارادوکس مانند همچون 

اوت چندانی با زنند؛ تفاند و دست به عمل نمیعمق معنای آن را بیشتر کرده است؛ زیرا به اعتقاد شاعر، کسانی که زنده

 اند. ر حقیقت مردهمردگان ندارند و د

 های مربوط به بینامتنی شعری. رمزگان4. 3

دهد ها را به هم پیوند میپردازد و آنشناسی، روایت بینامتنّیت، به بررسی اتّصال شکل و محتوای متون میاز دیدگاه نشانه

شود، بلکه بسیار غنی است و در بحث بینامتنّیت به مسأله تأثیر یک ادیب بر ادیب دیگر منحصر نمی» .(318: 1386)چندلر، 

شکل  را انسان متعّهدی است که وطن، خمیرمایۀ وجودش ،سماوی .(116: 1378)مقدادی، « زندسطح زبان و نشانه قدم می

کند که اوضاع به شکلی بیند آرزو میداده است، برای همین است که شاعر ضمن حسرت از اوضاعی که وطن را دچار آن می

مشخص در جانشینی شخصیّت در این قصیده دیده  طوربهاین موضوع  تغییر کند و شکاف میان مردم برداشته شود. ییایرؤ

أبوذر »دهد. شود. این مهم از شگردهایی است که سماوی آن را با شخصیت خود و فضای حاکم بر این سروده، تطبیق میمی

از او « ابوذر»زند. شاعر با سماوی با تمثیل به شخصیّت ه چهره می، نقاب او را بینوعبهشخصیّتی است که شاعر « 1غفّاری

کند وی نگاهی به زندگی شاعر و شخصّیت او شباهت میان او ها استفاده میرمزی از انسان مقاوم در برابر نامالیمتی عنوانبه

ایستند و مجبور به ها میهر دو شخصیّتی هستند که در برابر نابرابری کهآن ژهیوبهکند؛ تبیین می ینوعبهو أبوذر غفّاری را 

کنایه « ابوذر»آورده است؛ در این محور جانشینی،  نیچننیااش شوند؛ وی در بخشی از سرودهتحمّل رنج غربت و تبعید می

 : تابدیبرنمعدالتی را از موصوف و از نوع رمز و انسانی است بی
و وا ...َتعرُّ وا َولْم َيبَق َغيُر َتعرُّ  ي الَقفِر ال َسعفاُت الّنخيِل ُتفّييُء أّياَمه الُمثقالِت َوالنفحةٌ ُمسَتوحدًا َيُلمُّ َعلی ِکتَفيه الَعباَءَة فِ « الغّفاري»ا ...َتعرُّ

کسی « غّفاری»ر از کردند و غیشانه خالی » )ترجمه( (.244: 1994)السماوی،  .ِمن ُدخاِن الُقری ُمطرٌق َبيَن َصمِته َوَصمِت الَبوادي

اندازد ن او سایه میهای نخل بر روزگار سنگیاش بگیرد )به دوش بکشد( / نه شاخهباقی نماند که در بیابان عبا را روی شانه

 ...« و نه بوی خوشی از دود روستاها میان سکوت او و سکوت روستاها 

، اشاره شودپس شباهت ضمنی که میان خود و او متصوّر میزند و در در حقیقت، سماوی نقاب ابوذر را به چهره می

 کشد:کند که او همچون ابوذر در انجام عمل، تنها است و به تنهایی علم مبارزه را به دوش میمی

                                                           
کند که ابوذر به بخشش مال الحدید، نقل می ابی توان به دلیل انتخاب او توسط سماوی پی برد. ابنواضح می طوربهبا بررسی تاریخی شخصیت ابوذر غفّاری  1

 معاویه کارهای به او هایاعتراض امّا (256 /8ق: 1378کرد. )ابن أبی الحدید،  تبعید شام به و اخراج مدینه از را او عثمان، اینکه توسط خلیفه سوّم اعتراض کرد تا

 اشرافی، حکومت به اعتراض خاطربه و کردمی زندگی مدینه در آن از پس وی (237 /4 :1406)عاملی،  .بازگرداند مدینه به را او معاویه که شد موجب شام در

 درگذشت.  جا آن در میالدی 652–3/هجری 32 یا 31 سال در غربت در که کرد تبعید ربذه علف و آب بی صحرای به را او عثمان
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خيِر َوِمن َقبِل أَ 
َ
ن ُتخَلَع الالفتاُت اّلتي َحَملْتها الَشواِرُع ها َأنا َلسُت أمُلُک ...هذي َيدي، ها َأنا واِقٌف ِبَوجِه الرياِح/ ُأَعّريُکم َقبيَل الُسقوِط األ

 (245)همان:  ّني ُنفيُت.الُمستباَحُة ِمن َقبِل َأن ُتشِرَع المدينُة َأبواَبها َوتکسَر أقفاَلها/ ها أنا واقٌف أماَمُکم / أبارُک َنفيي َوماذا؟... َلو أ
ام/ شما را قبل از سقوط نهایی برحذر بادها ایستادههان! من چیزی ندارم... این دست من است من رو در روی » )ترجمه(

شهر درهایش را  کهآنهای شهرِ مباح شده با خود دارند برداشته شوند و قبل از هایی که خیابانفلش کهآندارم، قبل از می

 «تبعید شومدانم ای کاش ام تبعیدم را مبارک می. هان! من جلوی شما ایستادههایش را بشکندو قفل نمایان کند

آنچه مشخّص است سماوی با شباهتی که میان شخصیّت خود و ابوذر غفاری متصوّر شده است تا حدّ زیادی توانسته 

ها سبب شده که ذهن خواننده است بر تأثیرگذاری بیشتر سخن خود بیفزاید. به عبارتی عدم تصریح به نام خود در این قسمت

 تکاپو افتد.   برای کشف آنچه که مقصود شاعر است به 

 های مربوط به زمان و مکان . رمزگان5. 3

های های اطواری نشان داده است. در این مدل نشانهشناختی برای نشانهیک مدل زبان (R.birdwhistell) رای بردویسِل

از این رو، برخی از نویسندگان در  .(122: 1380است )گیرو،  قرارگرفتههای حرکتی مورد توجّه زمانی و مکانی در کنار نشانه

: 1385اند )سجودی، های زمانی و مکانی نیز پرداختهنقّاشی، شعر و داستان به نشانه ازجملهتحلیل نشانه شناسانه آثار هنری 

46- 64). 

 های زمانی. نشانه1. 5. 3

سروده حاضر، تا حدّ زیادی انتقادی  ازآنجاکهمضارع هستند.  صورتبهدر این سروده، قالب افعالی که بکار رفته است؛ 

است و متن، ماهیّت و جنبه توصیفی از اوضاع دارد، سماوی، در توصیف فضای حاکم و در انتقاد از اوضاع، بیشتر افعالی که 

ر از شرایط کنونی انتقاد کند؛ برای نمونه، شاع لهیوسنیبدمضارع و در زمان حال آورده است تا  صورتبهبکار رفته است را 

 کند:بیند شکایت میای که میان خود و مردم میدر بخش زیر با استفاده از دو فعل مضارع از فاصله
خيِر وَلم يبَق غيُر انتمائي  َتنأی ِبناالمسافاُت  َتنأیَوها َأنُتم في الفراِغ اّلذي َيدوُر وَيصفُر ُمسَتفرغون و

َ
ها َأنا أعدُّ ُسقوَطُکم في الَمحاِق األ

شود و ما را ها دور میشکد و فاصلهگردد و سوت میهان! شما در فراغی هستید که می» )ترجمه( (.254: 1994)السماوی،

  «کند و من آماده سقوطتان در آخر ماه هستم و غیر از انتسابم چیزی نمانددور می

نشانی از فرو ریختن تمام امیدی « یسقُطُ»گوید، فعل و یا در بخش دیگر که شاعر از شکست مبارزه و مقاومت سخن می

 است که برای مبارزه شکل گرفته است: 

ُم ِفي َوحَشِة الَصمِت َتحَت َشمِس الَظهيرة َيسُقُط  سوارکار نقابدار در ترسِ سکوت، زیر خورشید نیمروز » )ترجمه( .الفارُس الملثَّ

 (243)همان: « افتد.می

چندین « التهاِجْر » ه از فعل نهی استفاده کرده است که در این میان، فعلافزون بر این، سماوی در چند بخش از این سرود

ر»و « طاَل » بار تکرار شده است که همراهی آن با دو فعل نشان از اندوه شاعری است که غمگین از طول غربت،  یخوببه« تغيَّ
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گی خواسته آنان آوردن این عبارت بر بیهودرسد شاعر، با استفهامی گیرد؛ به نظر میدوباره راه دوری از وطن را در پیش می

 نیز تأکید دارد:
َر فيه ِاغترابي ُکلُّ ما فيک؟ ماذا  طال؟ ِاذا اسَتَطعَت يا َوَطنًا «الُتهاجرِ »َيُقولوَن لي...   (253 -252)همان:  ؟َعن َأمِس  َتغَيّ
طوالنی شد! همه آن چیزی که درون توست توانی! ای وطنی که غربتم در آن گویند... نرو؟ اگر میبه من می»)ترجمه(

 «نسبت به دیروز چه تغییری کرده است؟

 کند:های مقاومت تأکید میکار بردن فعل نهی، بر بیهوده پنداشتن از بین رفتن ریشهههمچنین، در بخش دیگر با ب

ها از من نپرسید که چرا گل»)ترجمه( (.254)همان:  ؟الثمر يموتلماذا ُقَبيل المواِسم َيذوي الزهُر؟ وفيَم ُقَبيَل الحصاد ال َتسَأُلوني فَ 

 «میرد؟شود و چرا اندکی پس از برداشت، میوه میاندکی قبل از بادها پژمرده می

که بکار رفته است به زمان حال داللت دارند تا به زمان گذشته؛ زیرا ماهیتی انتقادی  در این سروده، بیشترِ افعالِ ماضی

 :   دارند

زیان کردید و جز لباس » )ترجمه((. 254ُقبيَل الوالدة )همان:  تموُت وغيُر َصدی الَکلمات اّلتي « ثوِبکم الّداخلي»َولم يبَق غيُر  َخسرُتم

 « میرند.زیرتان چیزی نماند و غیر از پژواک کلماتی که اندکی پس از تولّد می

 است که بیشتر انتقادی هستند: فعل امر در این شعر استفاده کرده 12سماوی در مجموع از 
عوا ِبالُفؤوِس رؤوَس الِصغاِر ِزُنوا ِبَأعراِضُکم؟»ُأنّبئُکم فاحِبسوا بعَض أنفاِسُکم هکذا ابتدَأ الَخَبُر:   (256هکذا... انتهی الخبر )همان: « َقطِّ

ببرید و به  تبرها سر کودکان راهایتان را حبس کنید خبر اینگونه آغاز شده است: با دهم! نفسبه شما خبر می»)ترجمه(: 

 «و این گونه خبر تمام شد ناموستان تعّرض کنید

 های مکانی. نشانه2. 5. 3

ها برای القای بهتر معنا و مضمون شعر استفاده های مکانی جایگاه خاصی دارند و شاعر از آندر این سروده، برخی از نشانه

 کار رفته است: هنماد ب عنوانبهزندگی سماوی است در چند بخش از این شعر  ریناپذییجداوطن جزء  ازآنجاکهکرده است. 

تو وطنی هستی؟ » )ترجمه( (.241أنت؟ ُيقَتُل َفَرُح الطفِل..فيه! وتستريُب الظنوُن اّلتي لها رؤوُس الحراِب ُجثث َکالرصاِص! )همان:  وطٌن 

 « که سر دشنه و جسدهایی همچون گلوله دارند هاییجانافتد و در شبهه می

به تصویر « منظره یا نظرگاه»به معنای « مشهد»این سروده، در حقیقت صحنه گفت و گوی خیالی میان شاعر و مردم است؛ 

   :گذرداوضاع حاکم بر جامعه اشاره دارد که همچون تصویری از پرده تئاتر از برابر دیدگان شاعر می

وا ُيعّدوَن  صوٌت: َأسَدُلوا صدایی: آخرین پرده را کنار زدند... » ترجمه( ) (243ِللقتيِل اّلذي َسيأتي. )همان:  َمشهداً آخَر الستارَة ...واَنفضُّ

 « کنندای که خواهد آمد آماده میای را برای کشتهو پراکنده شدند در حالی که صحنه

مکانی است که تناسب فراوانی با متن شعر و شرایط حاکم دارد و شاعر با های از دیگر نشانه« التیه/ بیابان»افزون بر این، 

 .  هنر شعری خود از آن به عنوان نمادی از اوضاع نابسامان جامعه استفاده کرده است
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ای است که صدایی: خسته» )ترجمه( . (246. )همان: التيهِ صوٌت: ُمتَعٌب ليس يشکو العياَء متی َيستريُح الَتَعْب متی والرياُح َتصفُر في 

  «کشند.کند؟ در حالی که بادها در بیابان سوت میکند؛ خسته چه هنگام استراحت میاز خستگی شکایت می

باید گفت که شاعر با کاربست دقیق و مناسب  «ملحمة الهجرة الثالثة»ها در قصیده دریک نگاه کلّی به این نحوه رمزگان

 گرایانه خود را به تصویر کشیده است.الم خیال دور شده و اهداف واقعهای زمانی و مکانی، از عرمزگان

   نتیجه

نما از زندگی وی دانست. این نمود حقیقی، ای تمامتوان آینهای از شاعرانی است که شعر وی را میکاظم السماوی نمونه

 «ملحمة الهجرة الثالثة»کند. سروده انتخاب می ها راهایی است که شاعر با هوشمندی آنغالباً در پس برگزیدن نمادها و رمزگان
ها دست به تولید معنا ای از نشانههای سراسر رمز و نشانۀ کاظم السماوی است که شاعر در آن به کمک مجموعهاز سروده

در دو های موجود در عنوان این قصیده نشان داد که دوگانگی موجود در آن و نوعی از تضاد خاصّ زده است. تحلیل نشانه

تفاوتی آنان بکار رفته ای، توسّط شاعر در جهت بیداری مردم و تعریض به بیبه شکل هنرمندانه «الهجرة»و « ملحمة»واژه 

های واژگانی و ها، تناسبها، کنایهشناختی همچون استعارههای زیباییاست؛ افزون بر این، در کنار نقش اصلی عنوان، نشانه

 کهیطوربه، مقصود شاعر را مؤّکدتر و بهتر بیان کرده است. اندشدهانیبمنظّم  صورتبهی و جانشینی ... که در دو محور همنشین

های زمانی و مکانی کاست. رمزگانبیان ساده و انشاء گونه آن، تا حدّ زیادی از عمق معنا و مفهومی که شاعر در نظر داشت می

در بررسی از مقصود یاری نموده است.  بهترچهاز دیگر عناصر مؤثّر در ساختار این قصیده بودند که شاعر را در القای هر 

های زمانی مشخّص شد که سماوی، در توصیف فضای حاکم و در انتقاد از اوضاع، بیشتر افعالی که بکار برده است نشانه

و این امر آگاهانه و با هدف توسّط وی  از شرایط کنونی انتقاد کند لهیوسنیبدحال آورده است تا  مضارع در زمان صورتبه

نیز بیشتر حول شرایط نا به سامان  «وطن، التيه و...»های مکانی این سروده، همچون: است. عالوه بر این، نشانه گرفتهانجام

دهد که سروده حاضر، برخاسته و متأثّر از زندگی سروده نشان میچرخد. بررسی این های درونی شاعر میجامعه و دغدغه

ها را برای بیان مقصود خود که همان آگاهانه بسیاری از رمزگان صورتبههای دراز غربت و تبعید است که شاعر وی و سال

ها، مقصود خود را بیان انهتوانسته است در پسِ این نش یخوببهبرانگیختن حسِّ مبارزه و مقاومت است بکار گرفته است. وی 

 و با خواننده ارتباط برقرار کند. 
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