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Abstract 
 Literary semiotics is a new method of literary criticism that examines the role of 
linguistic signs in the creation of poetic themes and manifests its internal actions by 
exploring the secondary layers of the text and represents the main meaning and 
purpose of the poet. Pierce is one of the most famous semiotic theorists who, by 
presenting a three-dimensional model for the sign, created a great change in this 
science and provided the ground for criticizing the semantic structure of literary 
works. The concept of sign in this model arises from the relationship between its 
three components, namely representation, interpretation and subject. Signs in 
Pierce's theory consist of a chain of causes and effects that are governed by a kind of 
cause and effect relationship. The new poetry is completely different from the old 
one in terms of structure and content, and instead of explicitly expressing the themes 
of his poetry, the poet uses virtual language and linguistic symbols and indirectly 
expresses the purposes of his poetry. Suleiman Al-Issi is a famous Syrian poet and 
one of the poets of modernity whose most important and frequent subject of his 
poetry is patriotism due to his committed tendency towards the literature and 
thoughts of nationalism. Considering that Suleiman Al-Issi also uses covert and 
indirect language to express his literary messages and uses language signs, the 
present study based on Pierce's theory tries to analyze the signs related to the 
concept of homeland and to critique the role of secrets in the construction of signs. 
The concept of homeland in Al-Issi's poetry is not limited to his country, Syria, but 
includes the entire Arab world. From the results of the research, it can be pointed out 
that the signs of patriotism in the poems of Suleiman Al-Issi have been produced in 
the form of cryptographic structures of the creator of the work, aesthetics, space, 
time and intertextuality. Through the correct aArrangement of explicit meanings 
together and within the context of the text, he expresses the implicit meanings of the 
concept of homeland in imaginative language, thereby guiding the reader's mind 
from the surface of speech to the deepest layers of the text and by this, he has recited 
the secondary intentions behind words and the phrases of his poetry. Therefore, in 
this way, it gives sensory and tangible effects to abstract concepts. Hence, Al-Issi 
can be considered one of the best poets in the Arab world in using abstract concepts 
in an eloquent, effective and at the same time believable format that can impress any 
reader. He develops readers’ minds to feel the poetry more easily and sympathize 
with it. 
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 سییالعمان یمفهوم وطن در اشعار سلحاوی الفاظ  سیشنا نشانه

 رسیپچارلز دگاه یدبر اساس  
ب  یر میع ایر

 یدانشگاه راز  یات عربیزبان و ادب یدکتر  یدانشجو
 *وند ینیتورج ز 

 یدانشگاه راز  یات عربیگروه زبان و ادب استاد
 یر میر ایجهانگ

 یدانشگاه راز  یات عربیگروه زبان و ادباستاد 
 (126تا  105)از ص 

 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 03/06/1399تاريخ دريافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 دهیچک
های شعری  های زبانی در خلق مضمون است که به بررسی نقش نشانه ادبی های نقد جدید شناسی ادبی از شیوه نشانه

و مدلول و مقصود اصلی شاعر را بازنمایی  های درونی آن را کشف ، کنشهای ثانویۀ متن و با کاوش در الیه پردازد می
تحول  ،وجهی برای نشانه شناسی است که با ارائۀ الگوی سه پردازان نشانه نظریهپیرس یکی از مشهورترین . کند می

مفهوم نشانه در این الگو از  عظیمی در این علم پدید آورد و زمینه را برای نقد ساختار داللتی آثار ادیی فراهم آورد.
ها  ای از دال در نظریۀ پیرس  از زنجیره ها آید. نشانه ون، تفسیر و موضوع پدید مییعنی بازنم ،میان سه جزء آن ،ارتباط

ها حاکم است. شعر جدید از لحاظ ساختار و محتوا ه نوعی رابطۀ علی و معلولی بر آنشوند ک ها تشکیل می و مدلول
های زبانی  اش از زبان مجازی و نشانه های شعری با شعر قدیم کاماًل تفاوت دارد و شاعر به جای بیان صریح مضمون

یکی ، یشاعر مشهور سور ،سییالعمان یسل کند. اش را بیان می و به شکلی غیر مستقیم اغراض شعری گیرد کمک می
 ییگرا و وطن یپرست هنمی، ییگرا یات و تفکرات ملیبه ادب اشش متعهدانهیخاطر گرا هکه باز شاعران نوگرایی است 

های ادبی خود از  یسی نیز برای بیان پیامالع. با توجه به اینکه سلیمان ن مضمون شعرش استین و پربسامدتریتر مهم
رس یپ چالز ۀیکوشد بر اساس نظر میپژوهش حاضر   ،برد های زبانی بهره می زبانی پوشیده و غیر مستقیم  و از نشانه

این ج یها نقد کند. از نتا ها را در ساخت نشانه مربوط به مفهوم وطن پردازد و نقش رمزگان یها ل نشانهیبه تحل
 یها در قالب ساختار رمزگان سییالعمان یدر اشعار سل یدوست وطن یها نکه نشانهیتوان اشاره کرد به ا میپژوهش 

در  حیصر یها ح داللتینش صحیق چیاز طر  یواند.  د شدهیتول ینامتنیو ب ی، زمانی، مکانسیشنا ییبایخالق اثر، ز
ن کار ذهن یان داشته و با ایز بیانگ الیخ یبا زبانرا مفهوم وطن  یضمن یها ، داللتکنار هم و در درون بافت متن

ۀ نهفته در یت کرده و اغراض ثانویمتن هدا یها هین الیتر قمیکالم به ع یرا از سطح ظاهر و مخاطب خود خواننده
 بازگو ساخته است. را شعرش یها واژگان و عبارت یورا

 
 ، وطن.سییالعمان یرس، سلی، رمزگان، پسیشنا نشانه :های کلیدی واژه
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 مقدمه .1
از همۀ  یقیتلف را آن توان  میع است و سیار وسین است که گسترۀ کاربرد آن بینو میعل سیشنا نشانه

همچون یانشانهیهااستکهبهمطالعۀنظاملمیعسیشنانشانه»ن اساس، یبر ا علوم دانست.
در  که ییها از حوزه یکی (.13: 1380رو، ی)گ «پردازد میو ...  یعالمت یها ها، نظام ها، رمزگان زبان

 سیشنا نشانه هات است. امروزیبرخوردار است، زبان و ادب ییار واالسیگاه بیاز جا سیشنا نشانه آن
به  سیشنا نشانه یها هیه بر نظریاست که پژوهشگران با تک ید نقد ادبیجد یها وهیاز ش یکی یادب

ب مفهوم و صورت یپردازند. در حوزۀ زبان، ترک میان اجزا و عناصر متن میتعامالت  سینقد و برر
و  (Signified) مدلول»ا ی «یمعن»آورند. مفهوم،  میرا به وجود  «نشانه»نام ه ب یا ، مجموعهییآوا

میده مینا (Signifier)« دال»ا ی «لفظ»، ییصورت آوا رو، هر  نیاز ا ؛(26: 1380سن،  نهی)دشود
شوند که در  میم سیتق «یضمن»و  «حیصر»ها به  ن دالیا شمار است و یب یها دال یدارا یمدلول

چارلز  ،سیشنا پردازان معروف نشانه هیاز نظر یکی مورد نظر هستند. یضمن یها دال ،ات و شعریادب
 سیشنا در نشانه مییدگاه خود، تحول عظیارائۀ د با است که (Charles Sanders Peirce)رس یپ زسندر

 یها مضمون از یکی، ییگرا  وطن وهشگران قرار داد.ژار پیدر اخت یقیدق ی  وۀ نقدید آورد و شیپد
و  یافت. مفهوم وطن در قاموس واژگانیتوان  می یدر شعر هر شاعر است که یپربسامد یشعر

ک یبه  یک کشور و گاهیبه  یدارد و گاه یخاص و متفاوت ی، معنایبیهر اد یشگانیچارچوب اند
شاعر معروف  ،سییالعمان یسلشود.  مین کشور اطالق یرندۀ چندیع و دربرگسیو ییایگسترۀ جغراف

مفهوم وطن در داشته است.  یا بازتاب گسترده اووطن در شعر مفهوم است که  یسور توانمندو 
ن پژوهش تالش یاشود.  میست و تمام جهان عرب را شامل یمحدود به کشورش ن سییالعشعر 

بپردازد و نقش  سییالعمان یمفهوم وطن در شعر سل سیشنا رس به نشانهیۀ پیدارد تا بر اساس نظر
مربوط به  یها را در ساخت نشانه ینامتنیو ب یو مکان یزمان سیشنا ییبایزمؤلف،  یها رمزگان

 د.ینما یمفهوم وطن واکاو
 سییالعمان یرس، سلیۀ پیبر اساس نظر. 1 پاسخ دهد: ها پرسشاین کوشد به  مین پژوهش یا

ک از میکدا. 2 بهره برده است؟ یزبان یها مربوط به وطن از کدام رمزگان یها د نشانهیتول یبرا
و  هستند سییالعمان یسل یو اجتماع یعوامل فرامتن و نگرش شخصانگر یبشتر یبها  رمزگان

چگونه توانسته  سییالعمان یسل .3 ؟د دارندیبر عوامل درون متن و عناصر بافت جمله تأک کمیکدا
 ند؟ یمفهوم وطن برگز یرا برا یو داللت ضمن یم ثانوین مفاهینشانه، بهتر عناصرق ارتباط یاز طر

ن یتر انجام گرفته است که مهم ییها رس پژوهشیۀ پیبر اساس نظر یادب سیشنا دربارۀ نشانه
 ی رس؛ مطالعه مورد پژوهانهیپ ۀیه بر نظرین با تکیدر شعر فلسط سیشنا نشانه. 1 :ند ازا ها عبارت آن

و  ینژاد پاشاک یاحمد محمد در این مقاله. (1396)سو سین بید و معیهاشم رش هارون  اشعار 
کالم، روابط  سیباشنایمربوط به خالق اثر، ز یها رمزگان سیرس به برریۀ پیهمکاران بر اساس نظر

از  د شده کهیتأک ن مقالهیچند در اهر اند. ن دو شاعر پرداختهی، زمان و مکان و ُفرم در شعر اینامتنیب
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بازنمون،  یعنی ،دگاه اوینشانه از د یکدام از سه بخش اصل چیبه ه یرس استفاده شده، ولیوۀ پیش
شتر بر یست و بیرس نیۀ پیم نظریها بر اساس مفاه لینشده است و تحل یا ر و موضوع اشارهسیتف

ک مفهوم رمزگان  یأوراس بذاکرتکبر یمازال  ۀدیقص یشناخت نشانه سیبرر. 2 ؛د شده استیها تأ
دگاه یه بر دیبا تک در این مقاله یر احمدیو شل یحجت رسول .(1394) یسروده عبدالله حماد

کالم، زمان و مکان، فرم و  یها ییبایزمربوط به عنوان، خالق اثر،  یها رس، رمزگانیسوسور و پدو
رس با هم در یو پ البته، استفاده از دو روش دوسوسور ؛اند ل کردهیده تحلین قصیرا در ا یقسیمو

ن دو در یدگاه ایرا دیز ؛آن شده است ییدر نظم محتوا یآشفتگ یجاد نوعین مقاله باعث ایل ایتحل
 سیشنا نشانه. 3 ؛دارد یادیز یها با هم تفاوت ،نشانه یاجزا یبند مسیژه تقیو به ،موارد یبرخ

و  یدیفاطمه جمشدر این مقاله  .(1396) فوده یعلاز  عودة سندباد ۀدر سرود یزبان یها رمزگان
 یا ، اسطورهینامتنی، بییروا یها رس، نقش رمزگانیو پروالن بارت  یها دگاهیهمکاران بر اساس د

ن یا یها لیاگرچه تحل اند. ل کردهیده نقد و تحلین قصیا ییرا در انسجام معنا یشناخت ییبایو ز
ۀ یک چارچوب و نظرینکه از یا خاطر به یول ،نددیها مف د نشانهیها در تول نقش رمزگان بارۀمقاله در

وجود  ییگوهیحاشپژوهش عدم انسجام و  ی، در ساختار کلاست واحد استفاده نشده سیشنا نشانه
  دارد.

ات یبازتاب ادب بارۀدر آنهاعمدۀ  که ده استسیبه چاپ ر یمقاالت سییالعمان یشعر سل بارۀدر
 سییالعمان یوان األطفال؛ اثر سلیشعر کودکان در د یها گونه .1 اوست؛ برای نمونه:کودک در شعر 

 ۀدر حوز سییالعمان یسل مییل اشعار تعلیو تحل سیبرر .2 ؛ه اکبرپور و همکارانمی( س1395)
شعر األطفال  یة فیعیة الرموز الطبیفاعل -3 ؛زاده و همکاران ین حاجی( مه1394)ات کودک یادب

المقاومة  .4 ؛دی( زهرا فر1398لألطفال" نموذجا( ) یح تغنیوان "أراجی)د سییالعمان یلسل
 ینصوص المقاومة للشاعر السور یشعر األطفال مقاربة الشخوص ووظائفها ف یة فینیالفلسط

دة "األطفال یقص یة فیة السردیالبن -5 ؛و مهتاب دهقان ی( رسول بالو2019) سییالعمان یسل
 اشعار در استعاره» .6 ؛و مهتاب دهقان یو( رسول بال1398) سییالعمان یة" لسلیحملون الرأی

 .7 محمدرضا نجاریان و زهره سرخی زاده؛ (1400) «العیسی سلیمان و کیانوش محمود کودکانۀ
و  زهرا فرید (1398) «ثقافیة سیمیائیة دراسة لألطفال العیسی سلیمان شعر فی الوطنیة الهویة»

ک در اشعار العیسی ات کودکیها بر ادب ن پژوهشیشتر ایدر ب. زاده اکبری فاطمه د شده و وجوه یتأ
کمتر مورد توجه قرار  وی کهاشعار  سیشنا نشانه؛ ازجمله دارد بررسی یجاهمچنان  اوگر شعر ید

در  یزبان یها ل کارکرد نشانهی، تحلاو گرفته است و با توجه به بازتاب گستردۀ مفهوم وطن در شعر
ن پژوهش ینخستن مقاله یتوان گفت ا می ؛ وابدی میضرورت  وی ه در شعریم ثانویخلق مفاه

تالش  که در آنرس است یۀ پیاساس نظر بر سییالعمان یشعر سل سیشنا نشانهبارۀ در یاختصاص
استفاده نشود تا تشتت و عدم انسجام گر الگوها یرس باشد و از دیپ یاساس کار الگو استشده 
 د.یاید نیدر مقاله پد ییمعنا



 109/ 1400، پاییز 3، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 
 

پردازد.  می سییالعمان یشعر سل سیشنا نشانه سیرس، به برریۀ پینظر ه بهین پژوهش با تکیا
 انتخاب شده است. یوان شعریو از کل د یبه صورت تصادف یشعر یها نمونه
 

 رسیپ سیشنا ۀ نشانهینظر  .2
، اوزمان با  هم یشد، ول ین خود، در آغاز با اسم سوسور معرفیبا مفهوم نو سیشنا د نشانهیشا

 یرا ارائه کرد. و سیشنا از نشانه یدیمفهوم جد خود یکرد فلسفیبا رو ییکایرس آمریچارلز پ
. م دادمیتعبه تمام علوم  ،اتیاز زبان و ادب را آن  یتوسعه داده و حوزۀ کاربرد را سیشنا مفهوم نشانه

 یپ سیشنا ز بر شالودۀ زبانیخود را ن یشناس نبود و تئور گر، زبانیشناسان د رس بر خالف نشانهیپ
« یکیزیمتاف»د تا یکوش میار سیک و بیزیک و متافیزیان فمیخته یبود آو یهمچون آونگ اوخت. ینر

 سیشنا له باعث شد که مفهوم نشانهئن مسیا (.30: 1366)شفلر، بسازد « نیعلم نو»گرفته از  الهام
 رس،یذهن پ یه، نظم منطقین پایرا شامل شود. بر ا یتمام نظام هست یابد و حتی گسترشار سیب

دگاه او یاز د سیشنا اد و نشانهد میم میو تفکر بشر تع یزندگ یها را به همۀ عرصه سیشنا نشانه
 ها نشانه در محصور اندیشه، کل». از دیدگاه پیرس ز بودیمطالعۀ همه چ یبرا یارجاع یارچوبچ

 رجوع یکدیگر به ضمنی ای گونه به رو این از و شوند می بیان ها نشانه توسط ها، شناخت تمام. است
 سیشنا نشانه یاز مبان یارسیچند که بهر (.41: 1386کوپال، به نقل از ) «خطاپذیرند و کنند می

ژه در یو به ،هادگاه آنیان دمی سیاسا ییها تفاوت یه به هم هستند، ولیک و شبیرس نزدیسوسور و پ
دهد  مینشانه ارائه  یبرا یقسمتا دوی یوجهدو ییسوسور الگود. وجود دارنشانه  یاجزا یبند مسیتق

که  میاست و مدلول مفهو یر صوتیل شده که دال تصویو معتقد است نشانه از دال و مدلول تشک
رس، یاما پ ؛(23-22: 1382، ی)سجودنام دارد  «داللت»ن دو یکند و رابطۀ ا میدال بر آن داللت 

که  ی: شکلا بازنمونی نمود.1 :دارد باور یوجه سه یک الگویداند و به  میتر  مفهوم نشانه را گسترده
موضوع: . 2 ؛دگاه سوسور استیست و معادل همان دال در دین یلزومًا مادو رد یگ میخود نشانه به 

شود و در واقع  میاست که از نشانه حاصل  ییمعنار: سیتف. 3 ؛که نشانه به آن ارجاع دارد یزیچ
رس بر یپ دگاه سوسور است.یمعادل مدلول در د و دیآ میلۀ نشانه به وجود سیاست که به و یادراک

نامد. نور قرمز چراغ  می (semiosis) «ینشانگ فرآیند»ر را سیان  نمود، موضوع و تفمیهم کنش 
دهد  مین فکر که چراغ قرمز نشان یو ا ؛ه، موضوعیل نقلیتوقف وسا ؛ک چهار راه، نمودیراهنما در 

از  ؛(3: 1395فر،  ینیو ع یو باقر 61-60: 1387ندلر، چ)ر است سیستند، تفید بایه بایل نقلیکه وسا
برخوردار است و  یا ژهیگاه ویرس، از جایز در تفکر پیرو، افزون بر دال و مدلول، موضوع ن نیا

ز یا ننه ان آمی یا دهد که فاصله میارتباط دال و مدلول است و نشان  یانگر چگونگیتوان گفت ب می
تر،  ا به زبان سادهیگر است، ید یا نشانه، نشانه یباور است که معنان یرس بر ایلذا پ ؛وجود دارد

و  یان دال، تصور ذهنمی یو ناشناختن یناگذشتن یا ست. همواره فاصلهینشانه حاضر ن یمعنا
رس، تنها یپ یف از نشانه از سوین تعری، ایول (.35: 1388، ی)احمدوجود دارد  یموضوع واقع

 یها تنها در بافت ، اساسًا نشانهیدگاه ویست، بلکه از دیبخش از متن ن ن سهیان امیمحدود به ارتباط 
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 یژگیو یها زمان رو، نشانه نیاز ا؛ ابندی میر از خودشان تشّخص یغ ییزهایبا چ یارتباط
ر شوند سیخود تف یخیو تار یفرهنگ یکنند که با توجه به آبشخورها میدا یفرد خود را پ بهمنحصر

ها، افزون بر  ل نشانهیلذا در تحل ؛(wolfreys & et al, 2006: 91؛ به نقل از: 152: 1395)حیدری، 
 د شدهیدر آن تول یکه متن ادب یو اجتماع یط فرهنگیو شرا یمتن عوامل برون به، یمتن عوامل درون

و کارکرد و  دارد یرمزگان است که انواع ،رسیدگاه پیاز موضوعات مهم د یکیکند.  می، توجه است
در شود.  می یمتن ادب ییار اثرگذار است و باعث انسجام معناسیها ب ها در ساخت نشانهنقش آن

ا یها  هیمجموعۀ نما یخیر تارسیخاص در  یتی، رمزگان عبارت از وضعسیشنا اصطالح نشانه
ه، ین پایبر ا(. 85: 1383مران، ی)ضزمان مشخص شده است  ل همیکه به منظور تحل ستها نشانه

افته و یسته و ادامه یر عوامل مختلف زیخ، تحت تأثیتار طّی است که  یا رمزگان مانند موجود زنده
وجود  یکیزدان رمز و نشانه ارتباط نمیموجود در متن نقش داشته است.  یها نشانه گیری در شکل

به وجود  یدارد. رمزگان چارچوب یبستگ است، که در آن قرار گرفته ینشانه به رمز یدارد، معنا
با  ییها، مستلزم آشنا مرسوم نشانه یر معانسیابند. تفی میها معنا  نشانه ،آورد که در آن می

کند و  میل یمعنادار تبد یها ها را به نظام از قراردادهاست. رمزگان، نشانه یمناسب یها مجموعه
ها، سازندۀ  س، رمزگانن اسایبر ا (.221: 1387)چندلر، د شو میان دال و مدلول میجاد رابطۀ یباعث ا

البته، افزون بر  ؛شوند مید یهستند که در درون متن تول ییها نشانهاز  یا مجموعه یمعنا
؛ندینآفرمیواژگان  یرا برا یخاص و محدود یها معناها متن، رمزگان یدادن به معنا  انسجام
اربهکینشوندکهامیفسیرهادرهنگامخوانشمتون،درارجاعبهرمزگانمناسبت،نشانهینبنابرا

ر باز هستند، سیتف یچند که متون همواره براگر، هریان دیبه ب ؛مدانجامیانهآیشدنمعناهامحدود
در  ؛(232-230)همان: کند  می ییها، ما را به سمت خوانش ارجح راهنما رمزگان گیریکار اما به

هاست و  گر رمزگانیها، متفاوت و متنوع از د رمزگانکدام از ا عبارات در هریواژگان  یجه، معناینت
 کند. میها کمک  ل خوانش متعدد مفهوم نشانهین به تأویا

 

 سییالعمان یشعر سل یل رمزگانیتحل .3
 

 ی. رمزگان مربوط به خالق اثر ادب3-1
متتنوکنندۀفتیاکنندۀمتن،درلیدمتن،توّلیمتنچهارعاملکختیشنا ا نشانهی ییل معنایدر تحل

،شتودمییکتها متتنصا تلنشییکلمتنوخوایمعناگیریشکلوبهدارند دخالتبافتمتن
 یاز جهان درونی ی، در واقع بازتابیا هر اثر ادبیرو، شعر  نیاز ا ؛(61: 1384، ی)ساسانکنندکمکمی

البتیه، ؛ اوسیت یهیا ها و آرمان شیهیاسیات، اندسفشیرده از اح یریتصیواسیت و  یخالق اثیر ادبی
 یبا زبیان رد ویگ می، شکل کند می یزندگه در آن ک یطیط محیر شرایمؤلف اثر، تحت تأث ینیب جهان

 م و خیواه یصیورت مسیتق مختلیف، خیواه بیه یها وهیبه شی یهر اثر ادبلذا  ؛شود می ینیبازآفر یادب
افته است، یکه او در آن پرورش  یط اجتماعیو مح وی یتیشاعر، ساختار شخص ی، بر زندگیمجاز

  (.293: 1384ک، ی)مکارکند  میداللت 
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در شییعر او  یپرسییت هنمی یها سییت کییه وطیین و مؤلفییهگرا یبییان ملیجییزء اد سییییالعمان یسییل
 ینمیسرز یمحدود به مرزها یشۀ ویالبته، مفهوم وطن در اند را دارد؛ ین مضمون شعریپربسامدتر

ان ییگرا یر ملیاو تحیت تیأثشیود.  میتمام جهان عرب را شیامل  ست، بلکهینه( ی)سورو زادگاه خود 
بازگشت بیه گذشیتۀ باشیکوه اعیراب را حفیظ و تنها راه  هوحدت جهان عرب را سر داد یعرب، ندا

 :ددان می یعرب یها نمیان تمام سرزمی یکپارچگی
 
 

 (4/446: 1995، یسی)الع                                                                                                         
او حکم  یخته و هر گوشه از جهان عرب برامیبا خون و جان او آ یعرب ییگرا ین تعصب و ملیا

 ۀانییگرا یرد ملکیین رویسازد. ا می یجسم و روح او جاردر و عزت را  یدارد که خون زندگ یانیشر
البتیه،  ؛افیتی یشیتریشدت ب (م1967)ران یل در جنگ حزیپس از شکست اعراب از اسرائ یسیالع

طلیب  را روح سیرکش و جاهیز ؛دیگرا مین اتفاق ناگوار به اندوه یانۀ او پس از ایگرا یصبغۀ اشعار مل
آزرده  ها، دل ینیت نامناسیب فلسیطیوضیع خاطر بیه و نیدیملیت عیرب را ببتواند ضعف  میشاعر ن

ن میاز سیرز یا که پیارهچرا ؛کند مید و احساس خفت یسرا مین یک سال شعری شود و به مدت می
 بزرگ و باشکوهش مورد ستم واقع شده است: 

 (465)همان:  
ل یهیا سیلول تشیک ونیلمیکند کیه از  میه یرا به جسم خود تشب یبا امت عربیز یریشاعر در تعب

. دانید می ها ن سیلولییتیک ا ت و نشاط تیکیفعال را ن جسمیا ییایو پو یو رمز زندگاناست. اشده 
تفرقه شده و جالل و  یماریآور اتحاد جهان عرب باشد که دچار ب امیخواهد پ میه، ین تشبیشاعر با ا

 طلب افتاده است:  بتش را از دست داده و در دام استعمارگران فرصتیه

 (. 3/ 1)همان:  
ط جامعیه یاو در قبال شرا ۀو شجاعان یانتقادکرد ی، روسییالعمان یسل یتیگر ابعاد شخصیاز د

اسیت و درد و رنیج آنهیا را درک میردم از متعهد و برآمیده  یکشور است. او شاعر سیاسیو اوضاع 
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کیه  میمرد ؛ندا مردم یپردازد که عامل فقر و بدبخت می یکند و در شعرش به نکوهش سردمداران می
ر، عمیق عشیق شیاعر بیه کشیور و ییات زییبیه اب ی. بیا نگیاهانید بهره یاز آن ب ی، ولنشستهبر گنج 

 شود:  میگر  ان و عاطفۀ صادقانۀ او در کالمش جلوهیهنانش نمامی هم

 . (22)همان:  
ط یر شیرایتحیت تیأث سیییالعمان یسیل ینیب م کیه جهیانیشیو میات متوجیه ین ابیبا دقت در ا

، تمام ذهن و یل وطن بزرگ عربیحاکم بر جهان عرب شکل گرفته و تفکر تشک سیاسیو  یاجتماع
شیعر اوسیت و مضیمون  ید واژۀ اصیلییجه، مفهوم وطن، کلیدر نت ؛ر کرده استیشاعر را درگروان 

کرد متعهدانۀ او را نشان یشاعر و رو یانیله سبک بئن مسیو ا است یپرست از اشعار او، وطن بسیاری
 ییآشینا اودهد تا با طیرز فکیر  میار خواننده قرار یدر اخت ییها نشانه در شعر خود یسیالع. دهد می

 ابد.یکامل 
 

 یشناخت ییبای. رمزگان ز 3-2
 یرو ییرهاند و معنا به بازنما می ید هر گونه قراردادی، خود را از قیشناخت ییبایز یها نشانه

است که  سیبخشد. شاعر ک می ینندگیآفر ت قدر یشناخت  ییبایز یها به نشانه یژگین ویا ؛آورد می
 یحیاز داللت صر ین اساس، خالق اثر ادبیبر ا (.15-14: 1384، یروانی)انوشکند  میها را ابداع  نشانه

و  یضمن یها ز از داللتیکه لبر یادب یزد و به زبانیگر میکه در زبان عامه وجود دارد، عامدانه 
کند و خواننده با  میان یده و پنهان بیابد و مضمون خود را پوشی میش یاست، گرا یثانو یمعان

بانۀ یان ادیب ین ابزار برایتر ابد. مهمی میها به عمق متن راه  ها و مدلول ان دالمیکاوش در رابطۀ 
 سیشنا ه در مطالعات نشانهین، استعاره، مجاز و کنایبنابرا ؛هستند یادب یها هیب، آرایتفکرات اد

 (.54: 1382، ی)سجودبرخوردارند  یا ژهیگاه ویاز جا سیشنا ییبایرمزگان ز
انه دارند و همچون یگرا واقع یکردیاش، رو ش متعهدانهیگرا خاطر به سییالعمان یاشعار سل
ال یست که او از عنصر خین معنا نیبه ا یست، ولیز نیانگ الیار خسیک، اشعارش بیشاعران رمانت

از عاطفه نباشد، به  یصرف و خشک و خال ییگرا نکه شعرش واقعیا یبرا یلذا و ؛بهره نبرده است
 را اش یپرست هنمیآورده و حس  یروال شاعرانه هستند یکه بستر و مأمن خ یادب یها صنعت

است که  سییالع یدهد. وطن بزرگ و اتحاد جهان عرب، آرمان واال میتر به خواننده انتقال  فیلط
ن یبانۀ ایان ادیب ید آن است. او برایخواهان تجد یعرب-میبه عظمت گذشتۀ تمدن اسال یبا نگاه
ر را که استعاره از قدرت جهان عرب و یبرد و شمش میرمزگونه بهره  یاز زبانپرستانه  هنمیحس 
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و اتحاد بزرگ را  یروزید به پمیبه آن، حس ا یبخش شکوه و عظمت گذشته است، با استفاده از جان
 یطرۀ دشمنانسیا را استعاره از یآب در یشناور بر رو یها کند. در ادامه جلبک میها زنده  در دل

ن، حس یان نمادیو ب یبخش ن جانیشود. ا میآب زالل و  روند میکنار داند که با امواج آب  می
خوب را بهتر به خواننده منتقل  یو آمدن روزها یروزید به پمیو ا ،ه ستمیمقاومت و انقالب عل

 کند: می
 

  (.4/128: 1995، سییالع)
رد و با یگ میکالمش کمک  یزیانگ الیخ یکه در استعاره وجود دارد برا ییها قابلیتشاعر از 

ک و مخوف یتار یبسان جنگل ،را که تحت ستم استعمار و دشمنان است یرمزگونه، کشور یزبان
ن شاعر و میاستعاره از سرز «کیجنگل تار»داده است.  یگر را در خود جاکه هزاران شورش داند می

جوانان  از یرگگانگان را ندارد و با لشیاست و تحمل ستم ب یتمدن کهنملت آن است که صاحب 
به جنگل  یبخش با استفاده از جان سییالعکند.  میرون یها را ببرد و آن میورش یبه متجاوزان  یانقالب
ه ستم دشمنان را به یام ملت علیده و قیآفر سیا و حمایر پویک تصویک، یتار یم فضاسیو تر

و  یان فقر و گرسنگین شورش، پایش گذاشته است. ایخواننده به نما ین شکل ممکن برایباتریز
 حیاز داللت صر، مین استعارۀ مفهویشاعر با ا .گانگان در امور کشور استیشدن دست ب کوتاه

 را اراده کرده است: یملت انقالب یعنی ،آن یو داللت ضمن یثانو یجسته و معنا یجنگل دور

(. 183)همان:  
از نشانه است که مفهوم  یتصور ذهن« الغابُة الُسوداءُ »ات ین ابیرس، در ایدگاه پیبر اساس د

 یروزیبه پ یقرار گرفته است، ول یآور ط بد و خفقانیاست که در شرا یر آن، وطنسیو تف یانتزاع
ر سیو تف نمونارتباط بازکه باعث  یکند. موضوع میدن به آن تالش سیر یدوار است و برامیا

دهد و  میو مقاومت است که نشانه را شرح  یۀ جنگندگیو حفظ روح یز تفکر انقالبیشود، ن می
  کند. میشاعر را برجسته  یدوست حس وطن

ا محور یکالم  یو عمود یل شعر بر اساس محور افقی، تحلسیشنا ییبایاز وجوه رمزگان ز یکی
داند و  میرا قطب ساختار استعاره  یننشیاکوبسن محور جایواژگان است.  یننشیو جا یننشیهم

بر  یعملکرد قطب استعار ،بین ترتیداند. به ا میدر ارتباط  یرا با قطب مجاز یننشیمحور هم
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مقصود از محور  (.29: 1386، ی)صفومجاورت است  ۀتشابه و عملکرد قطب مجاز بر رابط ۀرابط
 میرند و هنگایگ میدر کنار هم قرار  یزبان یاز واحدها یآن است که در هر جمله تعداد یننشیهم

ها به وجود  واژه یننشیشوند که از هم می یمفهوم خاص ۀرسانند ،وندندیپ مین واحدها به هم یکه ا
حاصل گردد  یمتفاوت یگر شود تا معناید یا ن واژهنشیتواند جا می یا ن ساختار، واژهید. در ایآ می
ن است یب روشن یشاعر سییالعمان یسل (.21-20: 1382، می)امانامند  می یننشیت را جاین قابلیکه ا

ه و یر و سورین، ستم استعمار فرانسه در الجزایهمچون اشغال فلسط یکه با وجود حوادث ناگوار
ن یان ایب یاو براوغ استعمار باور دارد. یملت عرب از  ییشود و به رها مید نمینااا در عراق، یتانیبر

تبیععنا رطییآباهمکمکوبایدجومییریاالنهفتهدراستعارهخیا ییرناپذ حس شکست
ر شب یات زیکند. در اب میاشاره بهمدلولموردنظرخودحیبدون تصر،همچونشب،بادو حرا

 یهماهنگ یر شعریدا کرده که با کل تصویتازه پ میوان درنده، مفهویه آن به حیو تشب یبخش با جان
زش و یاست. باد استعاره از خ و متجاوز یوحش از خفقان و ظلم دشمن یدارد و نشان ییمعنا

کنند. ستاره  میوسته مبارزه یاش پ یآزاد ین خود را دوست دارند و برامیاست که سرز میحرکت مرد
به  ییخو اسناد صفت درنده نده است.یملت و نسل آ یو سرافراز یآزاد ید برامیز استعاره از این

که « ُح یالر  » است با واژۀ ( یجاندارپندار) ییبار معنا یکه دارا« َلن َتُموت»فعل  ییآ با همشب و 
ده است که ین واژگان آفریا یح براینه صر ،یضمن یو داللت یجان است، مفهوم ثانو یب یا دهیپد

 : نهاده شده است ،یتیناهمگون از لحاظ ماه واژگان   ا بر محور مجاورتنه اساس آ

  (.494 / 2: 1995العیسی، ) 
ر و سیبازنمون هستند و تفا همان ینشانه  ییرس، شب، باد و ستاره، صورت آوایۀ پیۀ نظریبر پا
مردم با  یداریافتن راه مقاومت و بی د است و موضوع، ادامهمیام و ایها، ستم، ق ن نشانهیمفهوم ا

 ار است.سیوجود موانع و مشکات ب
 یعنی ،بزرگش یافتن آرزوی گاه از تحقق چیکه ه است باعث شده سییالعمان یسل یطلب آرمان

مات روزگار و اوضاع یبا وجود نامال ید نشود. ومیجهان عرب نو یگ و همدلهن بزرمی یکپارچگی
برد و با  میر او از زبان مجاز بهره یات زیدر ابز عرب باور دارد. یبد اعراب، همچنان به رستاخ

مُن الَقب  »و « حیالُحلم الَذب  » یها استعارهال موجود در یخقدرت استفاده از  ۀ اصل یو بر پا« حیالزَّ
ۀ ین روحیا «الَشمُس »با واژۀ  «َتضَحُک »فعل  ییآ ن محور مجاورت و با همیهمچنو و تشابه  یتداع

که  ینیو ع سیت حیماه خاطر بهده و چهرۀ زشت، یوان سر بریح د.کن میرا برجسته  یدوارمیا
زمانه هستند و خواننده با استفاده از  یتمیبادرفتن آرزو و نامالدر ذهن ما آشناتر از مفهوم بر ،دارند

 یتواند غرض شاعر را درک کند. از سو میتر  عین واژگان دارد، بهتر و سریا که با ینۀ ذهنمیز شیپ
 یبرا ،است( ی)جاندارپندار ییبار معنا یکه دارا« َتضَحُک »فعل  ییآ به کمک با هم سییالعگر ید

لۀ اصل مجاورت واژگان ناهمجنس مفهوم و بار سیجان است، به و یئ بیکه ش« الَشمُس »واژۀ 



 115/ 1400، پاییز 3، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 
 

ن واژه یح ایند که ذهن مخاطب را از داللت صریآفر میه واژاین  یبرا یزیانگ الید و خیجد ییمعنا
هستند که ما را به  ییها نشانه یر صوتین واژگان تصویا سازد. میآن رهنمون  یدور و به داللت ضمن

اد یدر نگاه اول ما را « حیالَذب  »سازند. واژۀ  میها رهنمون  نشانه یر و مفهوم انتزاعسیمدلول و تف
گاه یاندازد، ول میوان ذبح شده یح کردن  و جدا یعرب یها نمیاز تجاوز دشمن زورگو به سرز یبا آ
جهان عرب است  یکپارچگین رفتن یشدن و از ب دار خدشهآن،  یها از هم، مفهوم و داللت ضمن آن

مجازگونه دارد و  یبه واژۀ زمان، کارکرد« حیالَقب  »شاعر است. ارجاع صفت  که همان آرمان بزرگ
 شود: میست و نابود یدار نیکه پااست  یر و مدلول آن دشمن بدذات و متجاوزسیتف

 

  (.2/104: 2014، سییالع) 
 یاصل یر و معناسیاز تف یو بازنمون یر صوتیتصو« الَشمس»رس، واژۀ یدگاه پیده ب یبا نگاه

حس  تداوماست و موضوع که نشانه به آن ارجاع داده شده،  ید و ظفرمندمیا ییروشنا یعنی ،نشانه
، است  دهیکه جهان عرب د ییها بتیها و مص لذا با وجود ستم ؛دن به اتحاد استسیمقاومت و ر

 ند.ک میها را فراموش  ین سختیا دن به هدفشسیر یو برا استدار یهمچنان پا
 

 ی. رمزگان مکان3-3
قرار  یا هینما یها در گروه نشانه یو مکان یزمان یها رس از انواع نشانه، نشانهیپ یبند مسیدر تق

ا یتوان مشاهده  مین رابطه را یاند. ا شان وابستهیها به مدلول یا علّ ی یکیزیطور ف رند که بهیگ می
ها و  ا ظرفیدر هر اثرش، از مکان و  یبدون شک خالق اثر ادب (.25: 1382،ی)سجود استنتاج کرد

است که هر  یخاص ییایت جغرافیرا مکان، ظرف و موقعیز ؛کند میاستفاده  یمکان یدهایق
 از دارد.یدادن به آن ن رخ یبرا یا دهیپد

برخوردار است. هر چند مفهوم وطن  یخاص ییز مکان از بار معناین سییالعمان یدر اشعار سل
شۀ او نسبت به مفهوم مکان یز در اندین رابطۀ جزء و کل یار گسترده است، ولسیب سییالعدر تفکر 

 یاسم کشورها ،نیبنابراست؛ او یت مکانیوابسته به موقع یزیت هر چیرا موجودیز ؛وجود دارد
از مفهوم  ی، نشاناست یعرب یها نمیکه مربوط به سرز یعیدۀ طبیها و هر پد ، شهرها، کوهیعرب

نش است که وجود خود میچنان عاشق سرز سییالعاست.  سییالع یوطن بزرگ در فرهنگ واژگان
 یوجود او هستند و معنااز  یا از آن، پاره ین باور است که هر نقطه و مکانیداند و بر ا میرا از آن 

خاطرات تلخ ها و  تجربهادآور ی یهر مکان ابد.ی میتبلور  نشمیا و دشت سرزیاو در کوه و در یزندگ
 د:ساز میاو را  ینیب طفه و جهانو اساس عا استن شاعر یریو ش
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 (.78/ 2: 2014، سییالع) 9
در  .اند شاعر شده یخیت تاریل به هویو تبد  خود باالتر رفته ییایها، از مفهوم جغراف ن مکانیا

ر نشانه و مفهوم سیاز تف ینیر عیتصو و ونبازنما و کوه و رود، ین دریرس، ایۀ پیواقع بر اساس نظر
و روان شاعر شدن فکر و ذهن ریکه نشانه به آن ارجاع دارد، درگ یق وطن است و موضوعمیواال و ع

 نش است.میبا هر نقطه از سرز
چون او وطنش را مانند جسمش  ؛انه داردیوجودگرا میمفهو سییالع یوطن در فرهنگ زبان

، یشدن هر شهر و کشوراز جسم اوست و جدا یاز آن، بخش یا رد که هر شهر و هر نقطهپندا می
احساس و از  یا ، گوشهیعرب یرا در هر شهر و مکانیز ؛شدن جسم اوست دهیر با از هم پاشبراب

 قلبش را به جا گذاشته است:

  (.3/9: 1995، سییالع) 
ز کسب ین یر از مفهوم مکانیغ یی، کارکرد معناییایجغراف یها تین شهرها و موقعیهر کدام از ا

که  یهستند و موضوع یو عرق مل یپرست هنمیر و مفهوم سیو تف  از نشانۀ وطن یاند و بازنمون کرده
 است اتحاد جهان عرب است که باعث شده ینشانه بدان ارجاع داده شده، فکر و آرمان شاعر برا

 ن خود بداند.میسرز را آن از  یا هر نقطه
، خود ییایجغراف ییو افزون بر بار معنا شود میل به نماد یتبد سییالعمکان در شعر  یگاه

ن و گیاندوه 1967شش روزۀ رد. اعراب پس از شکست در جنگ یگ می یو عاطف یانسان میمفهو
دانه را با میدردناک و نو ین فضایا سییالعنهد.  می یشان رو به خاموشیدهامیخورده، ا شکست
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جوالن  یها ینا و بلندسی یهمچون صحرا ،ییایجغراف یها تیها و موقع به مکان یبخش جان
 است:  میکه زخ یزد و جوالنیر میکه اشک  ییناسیکند؛  میم سیتر

  (.195)همان:  
و  یدوست وطنر نشانۀ سیاز مفهوم و تف ییآوا یرینا و جوالن، تصوسیرس، یۀ پیبر اساس نظر

ه است. یدۀ مصر و سوریمدن دو مکان، مردمان ستیتعصب بر آن هستند و منظور شاعر از ا
است که هر مکان  سییالع یگرا ن تفکر شمولیا شود، مین نشانه ارجاع داده یکه به ا یموضوع

 داند.  میرا وطن خود  یعرب
 

 ی. رمزگان زمان3-4
ر سیل و تفیو تأو ایم مواجهشتر یب یح و داللت ضمنیداللت صر اهیمما با مف یدر رمزگان زمان

ن رمزگان یمتعدد، مربوط به ا یها ان داللتمین داللت از یو انتخاب بهتر یضمن یها داللت
« نظام اّول سطح رومعنا»م؛ یرو هست ه روبهیا ثانویدوم  ۀک داللت درجیبا  یاست. در داللت ضمن

سازند  میرا  (یا داللت ضمنیرمعنا ی)سطح زاست  یاّول تر از و نظام دوم که گستردهح( ی)داللت صر
ح ساخته یگرفتن چند داللت صر از کنار هم قرار یرو، داللت ضمن نیاز ا ؛(103: 1396)بارت، 

 شود.  می
دارد و با توجه به  یمتعدد و متفاوت یی، بار معناسییالعمان یسلدر شعر  یزمان یدهایو ق زمان

حس  یل، نوعیکند. پس از شکست اعراب از اسرائ میدا یپ یاستعار میتنوع بافت جمله، مفهو
ه انداخت. شب یز ساین یرا فرا گرفت و بر شعر عرب یعرب یها نمیهمۀ سرز یشکست و سرخوردگ

با توجه به  یاست، ول متناقض یم متعدد و گاهیمفاه یاست که دارا یزمان یها از ظرف یکی
از شکست  یا ، شب در اشعار شاعران، استعارهیالدمیط نامناسب جهان عرب در دهۀ هفتاد یشرا

کار برده است که در چارچوب رمزگان   به ییها ز در اشعارش نشانهین سییالعمان یشد. سلأس یو 
کند که بر تمام جهان عرب  میم سیرا تر یده است. او شب طوالنکرد یمفهوم خود را تول ،یزمان
 یو سطح رومعنا ینیح و عیصر یها بودن آن، داللت یاه و طوالنسیکند؛ شب و رنگ  می ینیسنگ

ز سکوت یم. موضوع نسیر میر نشانه سیمعنا و مفهوم و تفریها به سطح زق آنینشانه هستند و از طر
 دشمنان است: یها به وعده یعرب یها از حکومت یدادن برخ بار و تن مرگ

 

  (.3/153: 1995، سییالع) 
 ین واحد زمانیاکند و شاعران از  می یرا تداع یآن، در ذهن انسان حال خوب ییصبح و روشنا

خاص و ناآشنا  می، بدان مفهویبرند و متناسب با مضمون شعر میشتر اشعارشان بهره یدر ب
د یز قیو نشاط است و فردا ن ید و سرزندگمیه از ا، پگاه و بامداد استعاریداریات پایدهند. در ادب می



 مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس  دیدگاه چارلز پیرسشناسی الفاظ دال بر  /  نشانه118

در  ین دو واحد زمانیزد. ایانگ میرا در انسان بر یروزید به پمیشتر و ایاست که حس تالش ب یزمان
اعراب و ضعف و  یاپیپ یها شکست خاطر بهابند و شاعر که ی می یمتناقض ییبار معنا سییالعشعر 
د را در میبهتر و روزنۀ ا ی، مژدۀ آمدن فردااست ر شدهید و دلگمی، نویعرب یکشورها یماندگ عقب

فردا، بازنمون نشانۀ  مییتقو یصبح و معنا ییداند. روشنا میمعنا  یهوده و بیب یطین شرایچن
و بهبود اوضاع  یدوارمیحس ا یعنی ،ن نشانهیا یانگر داللت ضمنیشاعر است که ب یپرست هنمی
م یعت وخیارجاع دارد، عدم اتحاد اعراب و وض آن که نشانه به یهن است و موضوعمی

 است:  یعرب یها نمیسرز

 (.218/ 2)همان:  
 

 ینامتنی. رمزگان ب3-5
 یتوان رد پا میگر متون دارد و یو محدود با د اندکچند هر یوندیاستقالل کامل ندارد و پ یهر متن

از  ،ستوایا کر یژولن بار یت را نخستینامتنیبافت. یدر آن را  یگریا متن دیهمسان  یخیک واقعۀ تاری
که به  یدر مجموعۀ اجتماع یکار برد. او معتقد بود ساختار ادب ان، بهین پساساختارگرایتر مشهور

ن متن سامان یچند یدر محل تالق یدگاه او هر متنیهاست، قرار دارد. از د متن یا منزلۀ مجموعه
کی می ه، یتادبه نقل از )و هم عمق آن است  ییجا د و جابهیابد که خود هم خواندن دوباره و هم تأ

را  یمضمونن، یشیاز مفهوم آثار پ یه بر بخشیبا تک یخالق اثر ادبن اساس، یبر ا (.257-261: 1378
 یشام خویو پکند  میرا دگرگون  آنخلق و شاکلۀ د در اثر خود یجد ییو بار معنا  متفاوت یا با چهره

مؤثر است « درون متن»ا چند متن در درک یان دو می، رابطۀ جهیدر نت ؛دنمای میرا به مخاطب منتقل 
شوند و شاعر با  میها ساخته  ، نشانهینامتنین، در درون رمزگان بیبنابرا .(143 :1378، ی)مقداد

که موضوع مشترک دارند، در  یلذا متون ؛کند میان یرا ب خود  ی، مضمون شعریضمن یها داللت
  (.168: 1374سا، می)شو با هم گفتگو دارند  اند خ، به هم مربوطیتار یها همۀ دوره

گاه و باسوادسییالعمان یسل  یو ادب ینیراث دمیخ و یتاردربارۀ است که  ی، از دسته شاعران آ
و اشعار معروف شاعران  یو مذهب مییاز متون قدخود  در اشعاردارد و  یا کهن اطالعات گسترده

باعث شد که به  سییالعمان یسل سیروح حمارفته است. یر پذیار تأثسیب میو اسال یعصر جاهل
است  یعرب یاز کشورها یکیر یدر جهان عرب واکنش نشان دهد. الجزا یانقالب یها تمام جنبش

که مفهوم  سییالعم کرد. یتقد یارسیب یشهدا ،یروزیا برخاست و در راه پیتانیه استعمار بریکه عل
دان یداند که از خون شه میخروشان  یر را رودیالجزاام مردم یق ،ار گسترده استسیوطن نزد او ب

شرح اتفاقات  یاما او برا ؛دهد میتمدن قدرتمند و گذشتۀ عرب را  یید نوزایو نواست سرخ شده 
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م بهره یند، از قرآن کرنشیبار بر به یدهد و انقالب الجزاک رخ یندۀ نزدیکه قرار است در آ یبزرگ
 یبه رود که استعاره از ملت انقالب یبخش کند و با جان میسورۀ علق را تکرار  5ۀ یبرد. شاعر آ می

ام را ین پین رود ایا و ،جهان عرب در راه است یبرا یخوب یدهد که خبرها مینشان  ،ر استیالجزا
 رساند:  میبه اعراب 

  (.3/154: 1995، سییالع) 
زند و  میوند یپ ین کتاب آسمانیا یم واالیه از قرآن، شعر خود را با مفاهین آیشاعر با اقتباس ا

ن یخواهد ا میتمام مسلمانان آشناست،  یه که براین آیبا ا شود. او میمتقابل  ییآن وارد گفتگو با
با شجاعت خود،  ،ریملت الجزا یعنی ،ن رود خروشانیام را به جهان اعراب برساند که ایپ

است  یا نشانه یر صوتیه تصوین آیدهد. ا میاد یها آنرا به  یاز حماسه، شهادت و آزاد ییها درس
 اند. اد دادهی یداریان درس پایر است که به جهانیمقاومت ملت الجزا یداریر آن، بسیکه مفهوم و تف

 یواقع یها از داستان یکیداشته است،  یا در اشعار مقاومت بازتاب گسترده یمذهب ینمادها
ل به لشکر ی، واقعۀ حملۀ پرندگان اباباست ل ذکر شدهیسورۀ ف 4و  3 یها هیم و در آیکه در قرآن کر

، استکه در چنگال استعمارگران  یعرب یها نمیت سرزیاز وضع سییالعمان یابرهه است. سل
از دست نداده و معتقد است که ملت عرب ۀ مقاومت خود را یروح ،نیا با وجود ینگران است، ول

رحمانۀ دشمنان، از  ین هجوم بیم اسیتر یکند. او برا می یداریها پا ها و ستم بتیدر برابر همۀ مص
ات شاعر کارکرد و ین ابیالبته، در ا ؛کند میل استفاده یحملۀ پرندگان اباب یمضمون و داستان قرآن

ن پرندگان در ی، ایرا در داستان اصلیز ؛ندیآفر میل یپرندگان اباب یض براد و متناقیجد ییبار معنا
در خطاب دشمنان  د. شاعرنریگ میاکنون در جبهۀ دشمن متجاوز قرار  یستند، ولیا میمقابل کفر 

م کرد و یمقاومت خواهد، ما همچنان یه ما بشورانیز علیل را نیدارد که اگر پرندگان اباب میاعالم 
 م:یندار سیتر

 

 (.195)همان:  
تا  بروز یابدآن  درده یخارج از چارچوب متن قص ییصدا استباعث شده  یسیالع ن اقتباسیا

 نشانه بر یان اجزامیکه  یا رو شود. رابطه روبه یرها متعددسیها و تف لیتأوا با خوانش آن بخواننده 
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به که نشانۀ مربوط است باعث شده  ینامتنی، در ساختار رمزگان بوجود دارد رسیدگاه پیاساس د
آن است که  یر صوتین نشانه، تصویرد. بازنمون ایشکل بگ سییالعو مقاومت در شعر  یپرست وطن

ورش یر آن، سیو تف یمفهوم ثانو یابد، ولی میل بازتاب یدر پرتاب سنگ توسط پرندگان اباب
ن شاعر است و موضوع که نشانه به آن ارجاع داده میسرز یرحمانۀ دشمنان به سو یجانبه و ب همه
 شده است.ها و بالها تکرار  خ در برابر ستمیتار طّی است که  یملت یداریو پا یشود، دالور می

از شاعران  یارسیات بیدارد و اب یک عربسیات کالیبه ادب یدیار شدسیعالقۀ ب سییالعمان یسل 
 یب متنبیطرز فکر و اشعار ابوط ؛ و از این میان،کرده است ینیا بازآفریذکر  خود را در شعر مییقد
باعث شده  سییالعشۀ وطن بزرگ  یاست. اند دادهبازتاب  اشعار خودژه در یبه شکل گسترده و ورا 

 یکه دستخوش تحوالت خوب یوطن ؛را وطن خود بداند یعرب یها نمیسرز از یا که هر نقطهاست 
 ین فضایم اسیتر یبرا اورود.  میوغ استعمار یر یاز آن ز یا هر روز تکهدارد و  یبد روزگارنشده و 

ت از آن ین بیع اول اامصربهره برده و  یمتنب« َواَحّر َقْلباهُ»دۀ معروف یقص یکل یاندوهناک از فضا
 را در شعرش تکرار کرده است:

کرده و حس و حال خود  ینیبازآفرش یدر شعر خو را دهیآن قص ییساختار معنا ینوع بهشاعر، 

و در  ن شدهیاندوهگالدوله،  فسیاز  ییکه پس از جدازند  میوند یپ یمتنب یت روحیرا با وضع
 است: ییغربت و تنها

 
 
 
 

 

 
تن، از ان دو ممی سیاسیو  ی، اجتماعیفرهنگ ییباعث شده که گفتگو ین اقتباس از شعر متنبیا

کیاز  یو دور ییت که بر تنهاین بیجاد شود. ایدو زمان مختلف ا ر سیاز تف یکند، بازنمون مید یار تأ
که  یتکه شده و موضوع اش را ندارد و تکه که شکوه گذشته یوطن ؛است یدوست وطن ۀو مفهوم نشان

اتحاد  یرفتن آرزواز وطن و برباد یو دور یشود و ارجاع دارد، حس آوارگ میل داده ینشانه به آن تأو
 بزرگ است.

از متون  یگاه یست، بلکه خالق اثر ادبین میید با متن قدیان متن جدمیتنها به ارتباط  ینامتنیب
شعر ش نماد یمعاصر، محمود درو یات عربیرد. در ادبیپذ میر یش تأثیعصر خو بان همیو از اد

مان یاند. سل رفتهیر پذیاو تأث یم شعرین حوزه از مفاهیمقاومت و سرآمد آن است و اکثر شاعران ا
او در رفته است. یر پذیش تأثیمحمود درو یها شهینبوده و از اند اث مستثنین حیز از این سییالع

 
 

(332: 1403)المتنّبی،                                
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دارد که  پردازد و باور می یبیالب لعمر مختار، رهبر انق یداریش پایتادش به سیاز قصا یکی
ده از لحاظ نظام ین قصیدهند. ا میرند و در برابر دشمنان تن به ذلت نیناپذ مقاوم و شکست ،اعراب

 ندازد: ا می« ةیبطاقة هو»دۀ معروف یاد قصی، ما را به یشگانیو چارچوب اند ییآوا
 

 .(1/80: 2005ش، ی)درو 
 ؛شدن متن شعر او شده است ییده باعث چندصداین قصیاز ا سییالعمان یسل یرین اثرپذیا

زنند  میاد یام را فریک پیابند و ی میوند و امتزاج یگر پیکدیب با یدو اد یها شهیک متن، اندیرا در یز
ر و با یات زیز در ابین سییالعمان یسلهاست. آن ناپذیری جهان عرب و ظلم یداریو ب تمقاومآن، و 

 سازد: میملت عرب را برجسته  یریناپذ و ذلت یدارین پایمخاطب قرار دادن دشمن، ا
 

 

 
 

 
 

 (206/  3: 1995، یسی)الع              
 

به را ام همسان شعرشان یده، طرز تفکر مشترک هر دو شاعر و پینوع خطاب آمرانۀ هر دو قص
توان از  میرا  یت عربیو هو یدوست ر نشانۀ مربوط به وطنسیدهد. مفهوم و تف میمخاطب انتقال 

که به  یافت کرد و موضوعیاست، در« یأنا عرب»ن نشانه که در عبارت یا یر صوتیو تصو بازنمون
ان یهن را بمیاست که حس تعلق به خاک و  یت ارضیدفاع از موجودنشانه ارجاع دارد، مقاومت و 

 کند. می
 

 جهینت .4
 یشعرن مضمون ین و پربسامدتریتر مهم.1: ج حاصل شدینتااین  سییالعمان یبا خوانش شعر سل

ط نابسامان جهان یکرد متعهدانۀ شاعر و شرایرو .2 ؛است یپرست هنمی یها ، وطن و مؤلفهسییالع
 یشدن مفهوم وطن در فرهنگ واژگان جه گستردهیاو و در نت در ییگرا یت حس ملیعرب، باعث تقو

خالق اثر،  یها مربوط به وطن از رمزگان یها نش نشانهیآفر یبرا سییالعمان یسل .3 ؛او شده است
 یمربوط به خالق اثر، مکان یها رمزگان .4 ؛بهره برده است ینامتنیو ب ی، زمانیمکان سیشنا ییبایز

شاعر،  یعواطف شخصرندۀ احساسات و یدربرگ اشاره دارند و یبه عوامل فرامتن شتریب ینامتنیو ب
از  یهستند و بازتاب یاعتقاد و ینیو د ی، اجتماعسیاسیو نگرش او به مسائل  یفکر یخط مش

 یها در رمزگان سییالع. 5 ؛هستند یعرب یها نمیسرز یفرودهااوضاع جهان عرب و فرازو
اژگان در بافت متن ان ومیشتر به عوامل درون متن و ساختار جمله و رابطۀ یب یو زمان سیشنا ییبایز
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را برجسته  یو شعر یزبان یها خلق داللت فرآیندرا در  ینقش عوامل زبان ،گونه نیکند و ا  میتوجه 
ز از یگر ینه را برامیشناسانه، ز ییبایافزون بر کارکرد ز ،یادب یها هیآرا سییالعدر شعر  .6؛ کند می

ه و یموجود در تشب ۀال و مبالغیخ یاند و با چاشن د آوردهیپد یزبان یها نشانه آفرینشو  یزبان عاد
 یا شاعرانه یها سمت داللتو به  کنند میدور ح واژگان یذهن مخاطب را از داللت صره، استعار
 حیصر یها نش داللتیق چیاز طر . او7 ؛اند ل دادهیشعر را تشک ییدهند که شالودۀ معنا میسوق 

مفهوم  یکه برا یمتعدد یضمن یها داللت  انمیشعرش از  ان عناصر متنمی ییرۀ معنایجاد زنجیو ا
و  یننشیبا استفاده از محور هم  یو .8 ؛کند میرا انتخاب  ین داللت ضمنیوطن وجود دارد، بهتر

 یشعر یها نشانه ،رین تصاویده که در َپس  ایآفر یو شعر یهنر یرهایتصو واژگان، یننشیجا
با استفاده از اصل  سییالع. 9 ؛ندک می ییوطن را در ذهن مخاطب بازنما ینهفته است که معنا

ده یبخش یخیتار یشدن متن شعرش شده و بدان ُبعد ییصداگر، باعث چندیگفتگو با متون د
و مفهوم وارد متن خود  ، بهاند که مربوط به زمان گذشتهرا  یگرید یها تیشخص . اواست
 یبارگذارشاعر با . این 10 ؛کرده است آفرینیات عصر خود بازیرا متناسب با مقتض یپرست وطن
ده که یآفروطن  مفهوم یبرا اینیضمیهاداللت ،و مکانزمان  یها اسم یابر یر ظرفیغ یمعان

 میفاهمبه  ،ها وجود دارد ها و مدلول ان عناصر متن و دالمیکه  ییخواننده با دقت در رابطۀ معنا
 و سییالع ییگرا و آرمان یشگانیو با چارچوب اند برد می یپ یو مکان یزمان یدهاین قیا یثانو

ان یب یواژگان برا یر صوتیاز بازنمون و تصو سییالع .11 ؛شود میشعرش آشنا  یۀ اصلیما درون
، یدوست چون وطن یم انتزاعیبه مفاه ن کاریبا ا و هر و مفهوم نشانه استفاده کردسیو تف یثانو یمعان

ق ارجاع نشانه به موضوع، مانع یده است و از طریو ملموس بخش سیح یا مقاومت و اتحاد جلوه
 سییالعکار رفته در شعر  هب یها رمزگان. 12 ؛واژگان شده استح و مفهوم سادۀ یاز ارادۀ داللت صر

مربوط به  یزبان یها د نشانهیدرون متن باعث تول یها و کنش ین است که تنها عوامل زبانیانگر ایب
حاکم بر  یو فرهنگ ی، اجتماعسیاسیط یو شرا یمتن مفهوم وطن نشده است، بلکه عوامل برون

محصول  وی ر داشته است و مفهوم وطن در شعریاو تأث یزبان شعرز در خلق یشاعر ن یدوران زندگ
 است. یشناخت و عوامل جامعه یب عوامل زبانیترک

 

 نوشت پی
 ام را منبرهای آن کردم. ای سرودم، وجود و هستی جا آوردم، خونم را بسان چکامهه برای وحدت بزرگ نماز ب .1
 تنها کامل، سال یک طول در...  بنویسد، ای کلمه حتی بگوید، بیت یک کامل نتوانست سال یک طول در .2

 تواند نمی کند خفگی احساس که کسی و... کرد می خفگی احساس ننگ از و کشید می نفس را ذلت و خواری
 .بنویسد

 تا کند می مبارزه مدارا و نرمش بدون و گردد می نوعش هم سلول ها میلیون دنبال که هستم جسمی در سلولی من .3
 و بالدیده که عربی بزرگ امت این است، من امت من، جسم و. دهد شکوفه جسم این تا کند، حرکت جسم این
 .است شده تکه تکه
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تر ندیدم. ای وطن بینوایی که بر روی  دنیا را گشتم، ای وطنم، زیباتر از خاک تو را ندیدم، و از دستان تو بخشنده .4
 جویم. خوابیم، ولی ای وطنم ... ما برگ خرما را می میخوابی و بر روی دریاهایی طال  های ناز و نعمت می اسطوره

 از واگذار خود حال به را ها آن روند، می شناور کن، رها را ها جلبک. است مرده امید شمشیر نه و...  مرده آرزو نه .5
 .کنند می تأمین را نیازشان بخواهند، که چیزی هر
 حرکت شب تاریکی زیر که تشنهۀ کنند قیام هزاران و ها شعله با که است ازلی و جاودان دختر سیاه، جنگل .6

 .رود بیرون باید دزدها و...  یافت پایان و یافت پایان تشنگی و گرسنگی این تاریخ  ...  شود می نمایان کنند، می
 سرگشتگان برای ای ستاره سیاه، های ریگ در و مرد نخواهد ها دشت این در باد که بدان وحشی، و درنده شب ای .7

 .ماند خواهد
 و خورشید کهن، سرزمین این در. کنیم می فراموش را زمانه زشتۀ چهر گذرانیم، می سر از را شده قربانی رؤیای .8

 .زد خواهند لبخند همچنان ماه
 کن پر پس. شود می پر آن از جام دو که است خدا انگور درخت تنها. است رود این و کوه این ما، آغازین شراب .9
 خواه توست، سرزمین این. بگیر الهام سرزمینت از و بنویس، ای سروده شکل به را  آن و توست تاریخ این بنوش، و

 .ببر لذت میهنت از و گزین عزلت عطر ذرات در نیست، فرقی هیچ دریا، خواه باشد کوه
 نیز من و شدند من از جزئی پس داشتم، نگه قلبم در را آنها و ام کرده دیدار و ام گذشته بسیاری های مکان از .11

 اطلسی ساحل در دیاب عین و جلماسه مثالً  شوم؟ یادآور برایت را آنها از برخی سندباد نخل ای. شدم آنها از جزئی
 .بزرگمان و شده تکه تکه سرزمین دیگر سوی آن در( لبنان در شهری) نبع رأس یا عرب سرزمین غرب در
 .است جوالن جسم بر زخمی هر و سینا چشمان در اشکیۀ قطر هر پیوسته .11
 و قدس بر همچنان ما شب شود؛ می حکایت دراز شبی در اجاق کنار داستانی پیوسته من، دیگر جسم ای ابد، تا .12

 .است تاریک و سیاه صنعاء و عاصی
ۀ مژد بیهوده من شما نظر به آیا تاریکی، مرزهای ای سرزمینم، در شیپور و بوق طوفان ای دربندم، صدای ای .13

 دادم؟ را خوشبخت و آزاد فردای و لجوج بامداد
 به که است نهری آن، من، دوست. شد تسلیم نه و کرد تهدید روزی نه است، خون و ها قربانی از رودی آن، .14

 کشیده دراز سبزۀ گستر بر افتخارم، بزرگ مدال اکنون و بود سرخ رودی آن،. دانست نمی که داد تعلیم را چیزی انسان
 .کارد می را عربۀ دوبار تولد و موعود فردای درخت همیشه که بشنوم را ام معشوقه اخبار من تا است،

ل  سنگ و آتش کهنه،کینۀ  ابابیل پرندگان و شوند پوشیده آسمان و زمین بسا چه .15  آغاز کنند، پرتاب سویمان به ، گ 
 بترسیم؟ هایی خسارت و ها زیان چه از...  کن
 ها پایتخت بسان مرا که هست هایی وطن( رود) آب دو میان در. زند می لیس مرا باد و کند می خفه مرا سیاهم، قبر .16

 تو در وطنم ای و شود می مباح خونم من و کنند می له مرا صحرا، و شب و اسب. کند می پاره پاره هایی، مملکت و
 منم در عرب و متنبی و. کند می نشینی عقب و شود می ناامید من دوبارۀ رستاخیز از( عرب اتحاد) آرزو. شوم می اسیر

 .شوند می جاودانه
 زمانۀ از من. برگردم خسته و سوخته رخساری با تا کنم می پاک را ام پیشانی هستم، عرب من... بخوان .17

 و دشمنی جدید عصر این با من و است، جوانم اسب ُکّره خونم، حالی که در ام، آماده من ام، نیامده خشکسالی
 .دارم سرناسازگاری
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 منابع
 .، چاپ هشتممرکز ،، تهرانتا متن یریتصو یها از نشانه(، 1388، بابک )یاحمد

 سلیمان اثر األطفال؛ دیوان در کودکان شعر های گونه» (،1395)عسکری صادق  و روشنفکراکرم ، سمیه اکبرپور،
 .85-75صص  ،2 شماره ،2 دوره فلسفه، و عرفان ادبیات، مطالعات ،«العیسی

 .رسم ،، اهوازیو نقد ساختار ییگرا ساخت(، 1382، نصرالله )میاما
 یها پژوهش زبان، «شعر زمستان اخوان ثالث یساختارگرا یشناخت ل نشانهیتأو»(، 1384رضا، )ی، علیروانیانوش

 .20-5، صص  23، شیخارج
 د.یمروار ،تهران ،انمینجو یرعلمیش ایراینش و وی، گزسیشنا عناصر نشانه(، 1396بارت، روالن )

و  یمعمار، «یها در معمار شمول و نمود نشانه ۀد حوزیق و تحدیتدق»(، 1395فر ) ینیععلیرضا  و ، سحریباقر
 .10-1، صص 17، ش هرش آرمان یشهرساز

 لوفر.ین ،، تهرانید نونهالیمهش ۀ، ترجمستمیدر قرن ب ینقد ادب(، 1378و )یه، ژان یتاد
 سورۀ مهر.، پارسا، تهران یمهد ۀترجم، سیشنا نشانه یمبان(، 1387) لیچندلر، دان

نقد ، «فوده علی از سندباد عودةۀ سرود در زبانی های رمزگان شناسی نشانه»(، 1396) و همکاران جمشیدی، فاطمه
 .225-197، صص 13، ش7، دوره ادب معاصر عربی

 در العیسی سلیمان تعلیمی اشعار تحلیل و بررسی» (،1394)ابهن محدثه  و بهمنمایه گوزل ، مهین، زاده حاجی
 .91-67صص  ،1 ش ،6 دوره ،عربی ادب نقد، «کودک ادبیات ۀحوز

، پژوهی ادبی متن، «تبریزی شمس کّلیات در موالنا حروفی های نگرش شناسی نشانه»(، 1395حیدری، مرتضی )
 . 178-147، صص 67، ش 20دوره 

 س للکتب والنشر.یالر ،اضی، ر4وان، جید(، 2005ش، محمود )یدرو
 .پرسش ،، آبادانمظفر قهرمان ۀ، ترجمسیشنا بر نشانه یدرآمد(، 1380) یمار سن، آنه نهید

 عبداالله سرودۀ بذاکرتی أوراس یکبر مازال قصیدة شناختی نشانه بررسی» ،(1394) شلیر احمدی، حجت، رسولی،
 .  107-77 صص ،2ش ،5 دوره ،یعرب ادب نقد ،«حمادي

 علم.  ،، تهرانشناسی اجتماعی به سوی نشانه؛ معناکاوی(، 1384ساسانی، فرهاد )
 قصه. ،، تهرانیکاربرد سیشنا نشانه(، 1382، فرزان )یسجود

 مرکر. ،، تهرانمییمحسن حک ۀ، ترجمستیچهار پراگمات(، 1366ل )یزریشفلر، ا
 میترا. ،تهران راهنمای ادبیات معاصر،(، 1374شمیسا، سیروس )

 وان.یپژواك ک ،، تهرانسیشنا یبا معن ییآشنا (،1386، کوروش )یصفو
 .، چاپ دومقصه ،، تهرانهنر سیشنا بر نشانه یدرآمد(، 1383مران، محمد )یض

 ة للکتاب.یئة العامة السوریمنشورات اله ،، دمشق2، جرةیاألعمال األخ(، 2014)یییییییییی 



 125/ 1400، پاییز 3، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 
 

 .39-48، صص 7، شباغ نظر، «از دانش تا روش سیشنا فراز و فرود نشانه»(، 1386کوپال، عطاء الله )
گه ،، تهرانیمحمد نبو ۀ، ترجمسیشنا نشانه(، 1380ر )یرو، پیگ  .آ

 ۀمطالع پیرس؛ نظریۀ بر تکیه با فلسطین شعر در شناسی نشانه» ،(1396) و همکاران احمد پاشاکی، نژاد محمدی
 .181-159  صص ،30 ش ،9 دوره ،مبین لسان ،«بسیسو معین و رشید هاشم  هارون  اشعار ۀپژوهان مورد

 فکر روز. ،تهران، حاضر عصر تا افالطون از ؛ادبی نقد اصطالحات فرهنگ(، 1378مقدادی، بهرام )
گه. ،مهران مهاجر، تهران ۀ، ترجممعاصر یادب یها هینظر ۀدانشنام(، 1384ما، )یرناریک، ایمکار  آ

 «العیسی سلیمان و کیانوش محمود کودکانۀ اشعار در استعاره»(، 1400) زهره، زاده سرخی ،محمدرضا، نجاریان
 .19 شماره ،11 دوره قم، دانشگاه بالغی، و دستوری های پژوهش، (1400)

Wolfreys, J, Robbins & R, Kenneth, W. (2006), Key Concepts in Literary Theory, 
2th Ed, Edinburgh University. 

 

 References 
Ahmadi, B. (2009), From Visual Signs to Text, Tehran, Center, Eighth Edition [In 

Persian]. 
Akbarpour, S., Roshanfekr A., Askari S. (2016), "Types of children's poetry in 

Divan al-Atfal; The work of Suleiman Al-Issi ", Studies in Literature, Mysticism 
and Philosophy, Volume 2, Number 2, pp. 75-85 [In Persian]. 

Emami, N. (2003), Constructivism and Structural Criticism, Ahvaz, Rasm [In 
Persian]. 

Anoushirvani, A., (2005), "Structural semiotic interpretation of the poetry of Winter 
by Akhavan-Sales", Foreign Languages Research, Vol. 23, pp. 5-20 [In Persian]. 

Bart, R. (2017), Elements of Semiotics, Selection and Editing by Amir Ali 
Nojoumian, Tehran, Morvarid [In Persian]. 

Bagheri, S. and Alireza E. (2016), "Investigation and delimitation of the scope and 
appearance of signs in architecture", Armanshahr Architecture and Urban 
Planning, Vol. 17, pp. 1-10 [In Arabic]. 

Balawi, R., Dehghan, M. (2019), “al-moghavemat al-Felestini in poetry al-atfal 
mogharebat al-shokhous and vazaefoha fi nosous al-moghavemat lel-shaer al-
Souri Suleiman Al-Issi”, Journal of the Kolliat al-tarbiat Al-asasia, No. 42, pp. 
16-30 [In Arabic]. 

Balawi, R, Dehghan, M. (2019), “Al-Baniyat al-Sardiyya in the poem "al-atfal 
yahmaloun al-rayat"of Sulayman Al-Issi”, Naghdie Ezaat, Volume 9, Number 
33, pp. 107-124 [In Arabic]. 

Tadiyeh, Jan Yu (1999), Literary Criticism in the Twentieth Century, translated by 
Mahshid Nonhali, Tehran, Niloufar [In Persian]. 

Chandler, Daniel (2008), Fundamentals of Semiotics, translated by Mehdi Parsa, 
Tehran, Surah Mehr [In Persian]. 

Jamshidi, F., Meymandi, V., Ghaderi, F., Afkhami, A., Reza (2017), “Semiotics of 
linguistic cryptography in the poem Odeh Sinband  by Ali Foudeh”, Critique of 

Contemporary Arabic Literature, Volume 7, Number 13, pp. 197 -225 [In Persian]. 
Hajizadeh, M., Bahman, Mayeh Gozel, Abhan, M. (2015), “Study and analysis of 

Suleiman Al-Issi's educational poems in the field of children's literature”, 
Critique of Arabic Literature, Volume 6, Number 1, pp. 67-91 [In Persian]. 

Darwish, M. (2005), Diwan, vol. 4, Riyadh, Al-Ris for books and publishing [In 
Arabic]. 



 مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس  دیدگاه چارلز پیرسشناسی الفاظ دال بر  /  نشانه126

Dineson, Anhamari (2001), An Introduction to Semiotics, translated by Muzaffar 
Ghahraman, Abadan, Porsesh [In Persian]. 

Rasouli, H., Ahmadi, Shalir (2015), “A Semiotic Study of the poem "Mazar Yekbar 
Auras Bezakerti" by Abdullah Hamadi”, Journal of Critique of Arabic Literature, 
Volume 5, Number 2 - Consecutive Number 2, pp. 77-107 [In Persian]. 

Sasani, F. (2005), Meaning: Towards Social Semiotics, Tehran: Elm [In Persian]. 
Sojudi, F. (2003), Applied Semiotics, Tehran, Gheseh [In Persian]. 
Scheffler, Izriel (1987), Four Pragmatists, translated by Mohsen Hakimi, Tehran, 

Center [In Persian]. 
Shamisa, S. (1995), Guide to Contemporary Literature, Tehran: Mitra [In Persian]. 
Safavi, K. (2007), Introduction to Semantics, Tehran, Pazvak Keyvan [In Persian]. 
Zimran, M. (2004), An Introduction to Art Semiotics, Tehran, Gheseh, Second 

Edition [In Persian]. 
Al-Issi, Suleiman (1995), Al-Amal al-sharia, vol. 4, Beirut, Arab Institute for 

Studies and Publishing [In Arabic]. 
 Al-Amal al-Akhira, vol. 2, Damascus, Syrian Public Procurement ,(2014) ـــــــــ

Publications for the book [In Arabic]. 
Farid, Z. (2019), Faelia Alromouz Altabieie in poetry al-Atfal le-Suleiman Al-assi 

(Divan" Arajih taghni le-Atfal” Namouzja), Ezaate Naghsie, Volume 9, Number 
2, pp. 31-590 [In Arabic]. 

Farid, Z., Akbarizadeh, F. (2019), "al-Hoviat al-Vatanie in poetry Suleiman Al-Issi 
le-Atfal drasa Simiaie Saghafie", Arabic Language and Etiquette, Volume 15, 
Number 4, pp. 565-589 [In Arabic]. 

Kupal, A. (2007), "The ups and downs of semiotics from knowledge to method", 
Bagh-e Nazar, vol. 7, pp. 48-39 [In Persian]. 

Giro, Pir (2001), Semiotics, translated by Mohammad Nabavi, Tehran, Age [In 
Persian]. 

Al-Mutanabi, Abu al-Tayyib (1973), Diwan, Beirut, Dar Beirut le-Tabae va al-Nashr 
[In Arabic]. 

Mohammadinejad Pashaki, A., Heidarian Shahri, A. R., Sedifi, K., Sidi, H. (2017), 
"Semiotics in Palestinian poetry based on Pierce's theory; A Case Study of the 
Poems of Haroon Hashem Rashid and Moin Basiso ", Lesan Mobin, Volume 9, 
Number 30, pp. 159-181 [In Persian]. 

Meghdadi, B. (1999), Dictionary of Literary Criticism Terms: From Plato to the 
Present Age, Tehran: Fekr Rooz [In Persian]. 

Makarik, Irnarima, (2005), Encyclopedia of Contemporary Literary Theories, 
translated by Mehran Mohajer, Tehran, Age [In Persian]. 

Najarian, M. R., Sorkhizadeh, Z. (1970), “Metaphor in the Children's Poems of 
Mahmoud Kianoosh and Suleiman Al-Issi” (1970), Grammatical and Rhetorical 
Research, Qom University, Volume 11, Number 19 [In Persian]. 

Wolfreys, J, Robbins, R, Kenneth, W. (2006), Key Concepts in Literary Theory, 2th 
Ed, Edinburgh University [In English]. 

 

 
 


