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Abstract 
Semiotics investigates the relationship between symbols and meanings and their 
formation. Literary semiotics tries to discover the unknown of the world within 
the text by analyzing linguistic semiotics and understanding the semantic 
connections between the words of the poem. Charles Peircerevolutionized the 
semioticsby his three-dimensional model of symbol structure and provided 
literary critics with a precise scientific method for examining the semantic 
structure of poetry. Bassam Hajar is one of the poets of modern thought that 
death is one of the main concepts and themes of his poetry and most of his 
poems are dedicated to death and death thinking. Based on Peirce's theory, this 
article tries to examine the process of making poetic symbols related to the 
concept of death in Bassam Hajar's poem and recounts the unrevealed messages 
in the deep levels of his poems. The results showed that he has used aesthetic, 
author, temporal, spatial and collocations codes to produce poetic symbols 
related to the concept of death.The use of explicit meanings of his poems words 
has helped the reader to choose carefully the implicit meaning appropriate to the 
concept of death from countless implicit meanings, revealing the poet's main 
purpose, ideology and contradictory feelings about death, which are 
incomprehensible in the first reading and uncovering the secondary layers of the 
text. Semiotics investigates the relationship between symbols and meanings and 
their formation. Literary semiotics tries to discover the unknown of the world 
within the text by analyzing linguistic semiotics and understanding the semantic 
connections between the words of the poem. Charles Peircerevolutionized the 
semioticsby his three-dimensional model of symbol structure and provided 
literary critics with a precise scientific method for examining the semantic 
structure of poetry. Bassam Hajar is one of the poets of modern thought that 
death is one of the main concepts and themes of his poetry and most of his 
poems are dedicated to death and death thinking. Based on Peirce's theory, this 
article tries to examine the process of making poetic symbols related to the 
concept of death in Bassam Hajar's poem and recounts the unrevealed messages 
in the deep levels of his poems. The results showed that he has used aesthetic, 
author, temporal, spatial and collocations codes to produce poetic symbols 
related to the concept of death.The use of explicit meanings of his poems words 
has helped the reader to choose carefully the implicit meaning appropriate to the 
concept of death from countless implicit meanings, revealing the poet's main 
purpose, ideology and contradictory feelings about death, which are 
incomprehensible in the first reading and uncovering the secondary layers of the 
text. 
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 پیرس شناسی تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه
 1پرویز احمدزاده هوچ

 ، ایران.تبریزاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  
 بهمن آقازاده قیه باشی

 یران.  ، اتبریزدکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  دانشجوی
 وحید خیری 

 ، ایران.تبریزدکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشجوی  
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  22/01/1400تاریخ دریافت مقال:  

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شناسی ادبی در پی  د و نشانهپرداز گیری آنها می ها و نحوۀ شکل ها و داللت شناسی به تحلیل ارتباط نشانه نشانه

های زبانی و فهم ارتباطات معنایی میان واژگان شعر  های جهان درون متن از طریق واکاوی نشانه کشف ناشناخته
شناسی به وجود آورد و  است. چارلز پیرس با الگوی سه وجهی خود برای ساختار نشانه تحول بزرگی در علم نشانه

ساختار داللتی شعر در اختیار ناقدان ادبی قرار داد. بسام حجار از شاعران  یک روش دقیق و علمی برای بررسی
ست و بخش اعظمی از اشعارش به مرگ و وا های اصلی شعر مضمون نواندیشی است که مرگ یکی از مفاهیم و

شعری  های کند بر پایۀ نظریۀ پیرس به بررسی فرایند ساخت نشانه اندیشی اختصاص دارد. این مقاله سعی می مرگ
های مخفی در سطوح ژرف متن شعر او را بازگو کند. بر  مربوط به مفهوم مرگ در شعر بسام حجار بپردازد و پیام

شناسی، مؤلف، زمانی، مکانی و محور همنشینی و جانشینی  های زیبایی اساس نتایج پژوهش بسام حجار از رمزگان
های صریح واژگان  ستفاده کرده است و استفاده از داللتهای شعری مرتبط با مفهوم مرگ ا کالم برای تولید نشانه

شمار کمک کرده  های بی شعرش مخاطب را به انتخاب دقیق داللت ضمنی متناسب با مفهوم مرگ از میان داللت
بینی و احساسات متناقض او دربارۀ مرگ را که در خوانش اولیه قابل فهم  و مقصود اصلی شاعر و دیدگاه و جهان

 های ثانویۀ متن را آشکار کرده است. ان ساخته است و الیهنیست، نمای
 

 مرگ.مفهوم شناسی، نشانۀ شعری، پیرس، بسام حجار،  نشانه :های کلیدی واژه
 

 مقدمه. 1
بررسی را که بر جهان حاکم است  که نظام داللتی پرکاربردی استجدید و شناسی از علوم  نشانه

شناسی علمی است که  نشانه کند. ام هستی کمک میکند و به کشف بسیاری از مجهوالت نظ می
)گیرو،  ردازدپ ي عالمتی و غیره میاه ها، نظام ها، رمزگان اي نظیر زبان نشانه هاي به مطالعۀ نظام

د و وش میشناسی و ادبیات نیز وارد  زبان و به نیستشناسی محدود به یک رشته  نشانه .(14: 1392
شناسی متون ادبی  نشانه د.پردازن میشناسی آثار ادبی  ی نشانهبسیاری از محققان ادبیات به بررس

هاي آن است که هدفش یافتن مناسبت میان دال و مدلول است و در  نیز یکی از زیر شاخه
نهایت کشف مناسبتی است میان آنچه نویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده فهمیده و تأویل کرده 

شناسی ادبی تنها به معنا و داللت صریح واژگان توجه  در نشانه رو از این. (6-7: 1392)احمدی، است 
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های زبانی  شود که با نشانه ر مفاهیمی توجه میبَتر متن و آن اَ عمیق های شود؛ بلکه به الیه نمی
ها برسد و از مقصود اصلی  اند و خواننده باید با عبور از سطح ظاهری کالم به آن پوشیده شده

آمریکایی است که  1شناسی چارلز پیرس پردازان مشهور نشانه ی از نظریهیک شاعر رمزگشایی کند.
ویژه شعر  وجهی او از ساختار نشانه بستر مناسبی را برای نقد نظام داللتی آثار ادبی به الگوی سه
بسام حجار شاعر لبنانی از شاعران نوگرایی است که تجربۀ شعری او از اشعار موزون  فراهم کرد.

و زبان شعری او  هوزن ادامه یافت و تا قصیدۀ نثری و شعر سپید و بی شود می قافیه شروع بی
اتفاقات ناگوار و مرگ خواهر و برادرش دچار اندوه و افسردگی شدید  به خاطراو . یابد میتکامل 

د. حجار برای وش مین شعری در دیوان شعرش و مرگ تبدیل به پربسامدترین مضمو شود می
که در آن با  کند میهای شاعران پیشین از زبان شعری متمایزی استفاده  پرهیز از تکرار عبارت

های ضمنی  اللتکند و با هنر خود برای آن د زبانی کنایی و غیرمستقیم مفهوم مرگ را بیان می
کند تا خواننده با خوانش دقیق شعرش  د و از ذکر صریح مرگ خودداری میآور متعددی پدید می

های ثانوی متن در مورد مرگ برسد. مقالۀ حاضر سعی  ی پنهان در الیههای شعر به مفهوم نشانه
شناسی مفهوم مرگ در اشعار بسام حجار بپردازد و ارتباط  پیرس به نشانه دارد تا بر اساس نظریۀ

های مربوط به مرگ را واکاوی  ها در ساخت مفهوم نشانه میان نمود، تفسیر و موضوع و نقش آن
 کند.

 هشهای پژو .پرسش1-1

های زمانی، مکانی و  های زبانی مربوط به مرگ در شعر بسام حجار چگونه در رمزگان نشانه -1
با های ضمنی متناسب  های صریح چه نقشی در انتخاب داللت و داللت شوند میمؤلف تولید 

 ؟مفهوم مرگ دارند
ای ادبی و شناسی و محور همنشینی و جانشینی از چه ابزاره زیبایی های در رمزگانحجار  -2 

 ؟ کند میها استفاده  معناپردازی برای خلق نشانه های شیوه
 . پیشینۀ پژوهش1-2

پژوهش باید گفت که بسام حجار از شاعرانی است که شعرش با وجود پختگی و  ۀنیشیپدر مورد 
 دهدر مورد اشعار او به چاپ نرسی ای نامه نبوغ شاعرانه گمنام و ناشناخته مانده و تاکنون هیچ پایان

( توسط صبحي حدیدي 2009« )إبراء الشعر من اللغو بسام حجار و»ای با عنوان  . تنها مقالهاست
به چاپ رسیده که به صورت نقدگونه به بررسی کلی شعر بسام « الکلمة»مجلۀ  29در شمارۀ 

های بسته همچون خانه، اتاق و غیره را  ویژه وصف مکان و جایگاه وصف به حجار پرداخته است
« النثر قصیدة قراءة مدخل إلی»در کتابی با عنوان زید أنطوان أبو. شعار حجار نقد کرده استدر ا
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به بررسی جریان قصیدۀ نثری در شعر ودیع سعاده و عبده وازن و بسام حجار پرداخته و ( 2012)
ی به بررسدر بخشی از کتاب نویسنده بازتاب این نوع از شعر را در اشعارشان واکاوی نموده است. 

 ها با حاالت روحی و روانی شاعر را ارتباط این مکانبازتاب مکان در شعر بسام حجار پرداخته و 
 های صوفیانۀ او را نیز با ذکر نمونۀ شعری بیان کرده و در بخشی دیگر نیز تحلیل کرده و گرایش

 .است داختهو به مقایسۀ اشعارشان پر وازن اشاره نموده سعاده و عبده به اثرپذیری حجار از ودیع
 في أدبیة، قراءات خارج حدود السرد، شهادات»در کتابی با عنوان  إبراهیم درغوثي همچنین
به بررسی جریان ترجمه در ادبیات عربی پرداخته و در آن به ( 2013) «وحوارات اإلبداعي المشهد

ه کرده اند اشار هایی که به عربی ترجمه شده نسل جدید مترجمان از جمله بسام حجار و کتاب
 -1است از جمله هایی انجام گرفته  شناسی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهش در مورد نشانه است.

کلمات »دراســة ســیمیائیة فی قصیدة »ای با عنوان  ( در مقاله1398) پیرانی و همکاران
شمایل،  های بر اساس نظریۀ پیرس کاربرد نشانه«  لتوفیق زیاد علی ضوء نظریة بیرس« للوطــن

های پژوهش  اند. بر اساس یافته تحلیل نمودهدر قصیدۀ کلمات للوطن توفیق زیاد  را ماد و نمایهن
و مقصود از مکان نیز فلسطین   بکار بردهبیشتر ر در این قصیده  یرمزهای  توفیق زیاد نشانه

ر شناسی د نشانه»ای با عنوان  ( در مقاله1396احمد محمدی نژاد پاشاکی و همکاران ) -2است. 
هاشم رشید و معین  هارون  شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانۀ اشعار 

زیباشناسی  های ها به بررسی بازتاب رمزگان رمزگان و نظریۀ نظریۀ پیرس تأکید بر اب «بسیسو
به این  اند و پرداختهو فُرم، در شعر این دو شاعر  بینامتنیخالق اثر، روابط کالم، زمان و مکان، 

ها را ترسیم  های زمانی و مکانی در شعر ایشان، عصر زندگانی آن نشانهاند که  استنباط رسیده
های  و پژوهشنموده و موسیقی کناری و درونی شعرشان با محتوای اشعارشان هماهنگی دارد. 

اند یا  پیشین به موضوعات دیگری همچون بازتاب انواع مکان در شعر بسام حجار پرداخته
شناسی  اند و همچنین مقاالتی نیز به بررسی نشانه های او در زمینۀ ترجمه را نقد نموده الیتفع

بنابراین با کاوش در منابع اینترنتی و اند.  شعر دیگر شاعران عرب بر اساس نظریۀ پیرس پرداخته
ی است اولین مقالۀ اختصاص احتماالً رسد این مقاله مقاالت به این نتیجه رسیدیم که به نظر می

ها در این است که  تفاوت اساسی آن با دیگر پژوهشپردازد و  که به بررسی شعر بسام حجار می
های شعری مربوط به مفهوم مرگ را مورد کنکاش  نشانه پیرس شناسی نشانه بر اساس نظریۀ

 دهد.  به مخاطب نشان میدهد و دنیای ناشناختۀ درون متن شعر او را  قرار می
 چارچوب نظری .2
 پیرسدیدگاه . 2-1

از  یکیبه  لیمعنا گرفت و تبد رسیخود با سوسور و پ دیبه عنوان مفهوم جد یشناس نشانه
است که مفهوم نشانه را محدود  ییکایآمر لسوفیف رسیشد. پ ینقد ادب یجذاب برا یها عرصه

ان دانست جه نیا یپهنا ۀگسترده به انداز اریبس ینکرد و نشانه را مفهوم یخاص ۀنیزم ایبه علم 
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کامل ارائه دهد که  یا هیو نظر ردینام سوسور  قرار نگ ۀطریباعث شد که او تحت س فیعرت نیو ا
 یمختلف های شاخهبه  شناسی نشانهپژوهشگران را به خود جلب کند. بعد از سوسور  ۀنظر هم

 یاعاست. نشانه شناسان اجتم یانتقاد شناسی نشانهها ترین این شاخه گشت که از مهم میتقس
د نقد خویش قرار دادند. صرف بر زبان، مور هیکه آراء سوسور را به سبب تک دندبو یهمان کسان

-بر پایه زبان یاجتماع یشناسنشانه ادیو بن شود می دیبر بافت متن تأک یاجتماع یشناسدر نشانه

 یهاکرس و رابرت هاج از چهره وون،یالف، ون لـشده است. فرک بنا یدیهال گرای نقش یشناس
در مورد مفهوم نشانه  رسی. پ(3: 1399، و همکاران اینی)طاهرهستند  یاجتماع شناسی نشانهشاخص 

اخالق،  ات،یاضیباشد: ر خواهد یرا مطالعه کنم، هرچه م یزیام چ نتوانسته گاه چیه: »دیگو یم
 ۀمطالع کیز ا ریغ یزیچ انعلوم و ... و به آن چون خیاقتصاد، تار ،یشناس جاذبه، روان ک،یزیمتاف

و در هر  نگرد یم رامونشیبه جهان پ رسی. پس پ(41: 1386کوپال، « )نگاه کنم یشناخت نشانه
متصل  گرید یها به نشانه یطوالن یا رهینشانه در زنج نیکه ا ابدی یخاص م یا نشانه یا دهیپد
و  ورزد یم دیتأک اریبس قبر تفکر و منط یختم شود. و ییمدلول نها کیبه  تیتا در نها شود یم

با  رسیپ یۀنظر (.103: 1868 رس،ی)پ داند یم یعامل انسجام نظام داللت نیتر را مهم دنیشیاند
خاص خود  گاهیجا رسیپ دگاهیها باعث شدند که د تفاوت نیدارد که ا ییها سوسور تفاوت یۀنظر

ترین  مهمد. سوسور مورد توجه قرار ده دگاهیاز د شتریب یکسب کند و حت یشناس را در علم نشانه
 :از اند عبارتها  این تفاوت
ای منطقی و  شناسی تأکید دارد؛ ولی روش پیرس بیشتر صبغه سوسور بیشتر بر مسائل زبان شیوۀ -1

شود  (. این باعث می116: 1994)توسان،  .گیرد شناسی را نیز در برمی مسائل غیر زبانفلسفی دارد و 
 ها نمود یابد. در همۀ علوم و عرصهینۀ خاص نشود و شناسی محدود به یک زم گسترۀ کاربرد نشانه

سوسور به اهمیت نشانه در نظام درونی متن بدون توجه به ارتباط آن با عوامل برون متن اعتقاد دارد؛  -2
این (. همانجا)پردازد  موجودات و واجبات( میولی پیرس به بررسی اهمیت نشانه در سه عالم )ممکنات، 

شمار و گوناگون ساخته شده و نوعی رابطۀ علیت میان  های بی اطراف ما از نشانهبدان معناست که جهان 
 ها وجود دارد. نشانه

بندی  ها باعث تقسیم هایی که میان این دو نظریه وجود دارد؛ ولی این تفاوت با وجود شباهت
اه ترین تفاوت میان دیدگ اما مهمری و پیرسی شد. وشناسی به دو مکتب بزرگ سوس علم نشانه

از دیدگاه سوسور دو وجهی یا دو بخشی نشانه بندی اجزای نشانه است.  پیرس و سوسور در بخش
از دال و مدلول؛ ولی نشانه از نظر پیرس سه وجهی است و از بازنمون،  اند عبارتاست که 

 پیرس پس موضوع باعث تمایز نظریۀ(. 21:  2004لودال، و)دموضوع و تفسیر تشکیل شده است 
 ولینا بازنمون یا نمودکند.  می تر نگربار تأویلی و تفسیری مفهوم نشانه را بیشتر و پر شود و می

، ایکو) است نشانه صوتی تصور واقع است. در سوسور نظریۀ در دال معادل که است نشانه از بخش
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 که است چیزی آن موضوع است؛ موضوع پیرس دیدگاه در نشانه از مرحله دومین (.140: 2015
 قابل غیر خواه و تخیل قابل خواه باشد، ادراک قابل خواه شود، می داده ارجاع آن به بازنمون

 شخص ذهن در بازنمون که است ای رابطه و اندیشه آن و است تفسیر سوم بخش .باشد تخیل
 است تفکر همان تفسیر واقع در(. 82- 81: 2000)المرابط،  کند می ایجاد مفسر یا دهنده شرح

 نشانه مفهوم به ذهن انسان پس از کاوش فراوان که شود می باعث تفکر این (.47: 2013جبوری، ال)
 بیان بخش یک نمونه سه این ارتباط تر دقیق درک کند. برای تفسیر و تشریح را  آن و برسد

 که فکر این و موضوع نقلیه، وسایل توقف نمود، چهارراه، یک در راهنما چراغ قرمز ورن شود: می
در نتیجه (. 61-60: 1387)چندلر،  است تفسیر بایستند، باید نقلیه وسایل که دهد می نشان قرمز چراغ

 ترین ه سمت عمیقمفهوم نشانه در دیدگاه پیرس حرکت از الیۀ بیرونی و سطح ظاهری کالم ب
 های متن و درون آن است. الیه

  . رمزگان2-2

متن،  کننده افتیدرمتن،  دکنندهیلتومتن،  یمتن چهار عامل کل یشناخت نشانه ای ییمعنا لیدر تحل
 شود میکه از متن حاصل  یکل متن و خوانش یمعنا یریگ شکلبافت متن دخالت دارند و به 

رمزگان است  یشناس نشانه اربردپرک میاز مفاه یکی( 112: 1400، و همکاران یری) ام کنند یمکمک 
بستگي دارد.  قرارگرفتهکه در آن  با نشانه دارد. معناي نشانه به رمزي یکینزد اریکه ارتباط بس

توان چیزي را  رو، نمي یابند. از این ها معنا مي آورد که در آن نشانه رمزگان چارچوبي را به وجود مي
ها مستلزم آشنایي با  معاني مرسوم نشانه رکه در قلمرو رمزگان نیست، نشانه نامید. تفسی

سازد و  هاي معنادار تبدیل مي ها را به نظام هاي مناسبي از قراردادهاست. رمزگان، نشانه مجموعه
ها در  لذا رمزگان(. 221: 1387)چندلر، شود  به این ترتیب، باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول مي

بُعد  یکرده و تنها دارا رهیرا ذخ یو فرهنگ یاجتماع یاه از آداب و کنش یا درون خود مجموعه
که نشانه  شود یم میتقس یدارند و به انواع یها کاربرد خاص و هر کدام از آن ستندیشناسانه ن زبان

که در شعر بسام حجار  ییها رمزگان نیتر . مهمکند یم دایپ یها مفهوم خاص در هر کدام از آن
اند از رمزگان  عبارت شود یها شرح داده م ساخت نشانه در آن ندیاو فر ردیگ یقرار م لیمورد تحل

 کالم. ینیو جانش ینیو محور همنش یمکان ،یمؤلف، زمان ایصاحب اثر  ،یشناس ییبایز
 بسام حجار و سبک شعری نامه و آثار ادبی فرازی از زندگی. 3

بسام حجار در صور )جنوب لبنان( دیده به جهان گشود. لیسانس فلسفه را در دانشگاه لبنان کسب 
لسفه نائل آمد. از سال کرد و برای ادامۀ تحصیل به پاریس رفت و در آنجا به کارشناسی ارشد ف

نگاری روی آورد و در مجالت النداء و النهار به فعالیت پرداخت و در سال  م به روزنامه1979
او در م به عنوان نویسنده و منشی بخش فرهنگی مجلۀ المستقبل انجام وظیفه کرد. 1999

گلیسی به های نقدی و ترجمه حضور یافته و به ترجمۀ بسیاری از کتب ان ها و نشست همایش
از: مشاغل رجل  اند عبارتبه چاپ رسیده است که عربی پرداخته است. از او آثار و دواوین شعری 
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هادىء جداً، ألروي کمن یخاف أن یرى، فقد لو یدك، مهن القسوة، حکایة الرجل الذي أحب 
 تفسیر الرخام« و» ظالل، مجرد تعب و البوم العائلةالکناري، بضعة أشیاء، صحبة ال

(www.abjjad.com .)حجار در اشعارش از »: اندگفتههای آن   در مورد شعر بسام حجار و ویژگی

گوید و خشت و آجر فکر و فلسفه و  لطافت و شکنندگی و سکوت، غیاب و خانواده سخن می
گویی است؛ به این معنا که شعرش  نهد. او شاعر کم های شعرش را بنا می میراث جهانی شعر پایه

دار است تا اینکه بسامد فراوانی داشته باشد. موضوعات شعرش شاید محدود باشند، از عمق برخور
قصیده آورد و  ها را به کمک قصیدۀ نثر به اشکال مختلف و متنوعی به رشتۀ تحریر درمی ولی آن

اشعار او بر اساس مراحل  (.1/4تا:  )حجار، بی «کشد را در برابر خواننده زنده و پویا به تصویر می
مرحلۀ اول بیشتر توان به سه دسته تقسیم نمود. در  اش و حوادثی که برایش رخ داده را می یزندگ

توان آن را مرحلۀ  پردازد و می به موضوعاتی همچون خانواده، خانه و مسائل مربوط به آن می
بیشتر « ألروي کمن یخاف أن یرى، فقد لو یدك، مهن القسوة»های  خواند و در دیوان« البیت»

یابد. مرحلۀ دوم مرحلۀ نثر خالص است که شاعر با کمک نثر خالص و تحت تأثیر  مینمود 
قصیدۀ نثری فرانسوی اشکال مختلف قصیدۀ نثری را در شعر خویش پدید آورد که بیشتر در آثار 

این « صحبة الظالل، معجم األشواق و مجرد تعب»های  میالدی او و در دیوان 90مربوط به دهۀ 
شود که حجار بین  نامیده می« الغیاب»مرحلۀ سوم مرحلۀ ه است. زتاب یافتاش با سبک شعری

بندد و بیشتر اشعارش حول موضوع  سبک شعری قصیدۀ نثری و شعر آزاد فرانسوی جمع می
. این مرحله اش چیرگی دارد مرگ و سفر به جهان آخرت است و رنگی رثاگونه بر اشعار این دوره

در یک (. 1/5 )همان: شود نمایان می« تفسیر الرخام» و «لعائلةالبوم ا» های  بیشتر در دیوان
توان گفت که حجار از شاعران نوگرای لبنانی است که میل بسیاری به قصیدۀ  بندی می جمع

است و به خاطر  رفتهیپذوزن دارد و از ادبیات و شعر آزاد فرانسوی تأثیر فراوانی  نثری و شعر بی
اندیشی تبدیل به یکی از  که در زندگی برایش رخ داد، مرگ مرگ عزیزان و اتفاقات ناگواری

 موضوعات اصلی شعرش شد. 
 ها های مفهوم مرگ بر اساس رمزگان تحلیل نشانه.4
 رمزگان صاحب اثر. 4-1

متن  ۀکنند افتیدرمتن،  ۀدکنندیتولشناختی متن چهار عامل کلّی: متن،   در تحلیل معنایی یا نشانه
دارند شود، دخالت  ری معنای کل متن و خوانشی که از متن حاصل میگی و بافت متن؛ در شکل

کند  بینی شاعر و محیطی که در آن رشد می ها و جهان پس احساسات، اندیشه(. 61: 1384)ساسانی، 
ترین و  ها تبدیل به اصلی اش بسیار اثرگذارند و برخی از مضمون شعری های در خلق مضمون

شوند و درون مایۀ اصلی شعر شاعر و بنیان فکری او را  یهای شعری م مضمون پربسامدترین
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توان ردپای شخصیت شاعر و بازتاب عوامل فرهنگی و اجتماعی را  دهند. در نتیجه می تشکیل می
 در اشعار او مشاهده کرد. 

ترین عامل خلق اثر ادبی است.  شخصیت ادیب و عواطف و نگرش او به جهان پیرامون، مهم
توان گفت شعر بازتاب بخشی  های عاطفی شاعر است و می تجربه و ز اندیشهای ا یک شعر چکیده

ای از دنیای  ، جلوهحجار یکی از شاعرانی است که شعرش از روح و روان سرایندۀ آن است. بسام
های تلخ و از دست دادن عزیزانش دچار نوعی  تجربه خاطر  مجهول درونش است. وی به

سایه افکند. پس از مرگ خواهرش، زندگی مفهوم خود را نزد شد و نومیدی بر شعر او  افسردگی
او از دست داد و به درکی عمیق از مفهوم مرگ رسید و تبدیل به کلید واژۀ شعرش شد. حاالتی 

تفاوتی نسبت به گذر زمان هستۀ اصلی  ی و بیگانگیز چون اندوه ژرف، یکنواختی زندگی، بی
مباالتی و دلسردی بازنمونی از مفهوم نشانه است و  اش را تشکیل داد. این بی شعری های مضمون

دهد که هدف  در واقع کلماتی که دال بر دلسردی شاعر و عدم توجه او به زمان است، نشان می
یَومٍ، /  کُلُّ: ویری از مقصود پنهان و اصلی اوستاصلی شاعر چیز دیگری است و این واژگان تص

/  -وَالظُنُونِ / ال أبَالِي الوَسَاوِسِ مقَامَةً / وَعُمراً / بِلَیلِ أقصَرُهُ یَلوذُالسَعي، / وَ نَهَارُ یَنقِضِي رَیثَمَا
 جاءٌرَ إذَاکَانَ هُالرَجاءِ / وَحدّ مُنَارَةٍ / بِحمّی دُورٍ إلی المَشقاتِ خَیبَةَ یجُرّونَ / بِرِجَالٍ -غُروبٌ وَالوَقتُ

 کُنتُهُ الذِي الظِلُّ یَحیَاها أحیاها، / أو أن یَنبَغِي کَانَ امٍ/ بِأیَ -أنظُرُ، / سَاهِیاً / حِینَ -/ واَلأبالِي

مأمنش( پناه  و  یابد و او به )خانه که تالش روزانه پایان می تیقهر روز، و (.2/373تا:  بی )حجار،
دانم، هنگام غروب آفتاب است و من توجه  ترین بقا و عمر می کوتاه، من آن را در شب برد می

ها را به دنبال خود به سوی  ردانی که بار سنگین شکست و نومیدی ناشی از سختیکنم به م نمی
من  -باشد امیدی که اگرچه –کشند  های روشن و نورانی با وجود تب امید به تنهایی می خانه

ها به خوبی زندگی کنم یا  که در بیداری به روزگاری که شایسته بود در آن وقتیکنم،  توجه نمی
 که در واقع خود من بودم آن را زنده کند.ای  اینکه سایه
نمایاند  نما از حاالت روحی حجار به ما می ای است که بازتابی تمام کلید واژه« ال أبالی»عبارت 
دهد که دیگر هیچ چیزی برای او معنای گذشته را ندارد. این عبارت نمودی صوتی از  و نشان می

درمان  داروی درد بی نوش را  مرگی است که آن مفهوم نشانه است و تفسیر مفهوم نشانه انتظار
شود گذر  داند. موضوع که با آن مفهوم نشانه شرح داده می خود یعنی خستگی از زندگی می

معنای زمان برای شاعر است که گویی زندگی تبدیل به زندانی بدون زندانبان برای او  سخت و بی
ال »معنا شده است. تکرار عبارت منفی  بیشده و او محکوم به گذراندن  لحظاتش در این دنیای 

اندیشی  کند، مرگ که بر نوعی قطعیت داللت می« إذا کانَ رجاءٌ»و همچنین عبارت شرطی « أبالی
 سازد. می تر و یأس فلسفی شاعر را نمایان

های دنیوی انسان  بستگی ترس از مرگ همیشه در انسان وجود دارد؛ زیرا مرگ پایان دل
بیند. حجار نگرشی  دهد و نمی انی یا چیزهایی که دوست دارد را از دست میاست و او دیگر کس
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ترسد و علت آن نیز حوادث تلخی است که برای او رخ  متفاوت نسبت به مرگ دارد و از آن نمی
 های شعری مفهوم رنگ مند نباشد. حجار از طریق داللت بهره داد تا او دیگر از وجود عزیزانش

وَالکَفافِ /  الرَّبو مِثلِي / وَألَمَ یَحیَا أن مَشَقّةَ أحَداً أورِث : لَمکشد ویر میباختن زندگی را به تص
 حِینَ لَهَا انتِظَارِهِ / وَقُلتُ فِي مَکَثتُ أحَداً / لَکِنِي أخبِر انتِظَارِهِ / لَم فِي مَکَثتُ وَقتاً لِسَاعَتِي جَعَلتُ
 أبکِي / وَلکِنِّي أن أُرِیدُ إنَنِي لَهَا أقُل صَدرِک / وَلَم عَلَی بَلمُتعَا رَأسِي أضَع عَلَيّ / دَعِینِي أقبَلَت

)همان:  یَائِساً أکُن خَائِفاً / وَلَم أکُن أبکِي / وَلَم وَحدِي / جَعَلَتنِي أعرَفُهَا أشیَاءٍ بَکَیتُ / بِضعَةُ

گی را برای همچون زندگی خودم و درد آسم و نداری و بیچارمن به سختی زندگی کردن (. 2/144
هیچ کسی به ارث نگذاشتم، ساعتم را روی زمانی تنظیم کردم و چشم به راهش ایستادم، کسی 

که به سویم آمد به او گفتم: بگذار سر  را آگاه نکردم و همچنان چشم به راهش ایستادم. هنگامی
ما گریستم. خواهم گریه کنم، ا ات بنهم، ولی به او نگفتم که می و ملولم را بر روی سینه  خسته

دانستم باعث شدند که گریه کنم، ولی با این وجود  ها را می چیزهایی بودند که من خودم تنها آن
 .من نه ترسیده بودم و نه ناامید بودم

 آن رابودن  دردآورخستگی شاعر از زندگی و « رَأسِي المُتعَب»و « ألم الرّبو»و « مشقة»کلمات 
کنار دیگر واژگان و عبارات در بافت جمله نومیدی و احساس دهند و با قرار گرفتن در  نشان می

ارزش بودن  بی« لَم أقُل»و « لَم أخبِر»و « لَم أورِث»های منفی  کنند. عبارت تنهایی را بیان می
ها بازنمونِِ مفهوم نشانه هستند که شاعر  کند. مجموع این واژگان و عبارت را آشکارتر می زندگی 

ی میان واژگان متن از طریق یک زنجیرۀ تو در تو، پیام اصلی خود را در با ایجاد ارتباط داللت
ها دست یابد.  های متن پنهان و رمزگذاری کرده تا مخاطب با دقت بیشتری به آن عمق الیه

خوشی برای ادامۀ حیات  خاطر اینکه انگیزه و دل بیند و به شاعر میان مرگ و زندگی تفاوتی نمی
 صبرانه داند و بی آور نیست؛ بلکه مرگ را مایۀ نجات خود می  ک و یأسندارد، مرگ برایش ترسنا

 منتظرش است
 شناسی رمزگان زیبایی. 4-2

گریزد و با  های ادبی از زبان عادی و عامه می شناسی شاعر با کمک از آرایه در رمزگان زیبایی
زبان مجاز و  یریکارگ بهسازد و با  می وجود دارد، کالمش را گیراترصور خیال قدرت خیالی که در 

از سوی  شده مطرحهای  برد. با دقت در انواع نشانه شعرش را از سطح ظاهری معنا باالتر می ،رمز
ها )تمثیل، سمبل،  گونه شمایلی به مفهوم استعاره و استعاره های گردد که نشانه پیرس آشکار می

ه، خطاب به کسی است و رمز و ...( در بالغت بسیار نزدیک است. به اعتقاد پیرس هر نشان
تولیدکنندۀ متن، به منظور برقراری ارتباط باید یک مخاطب فرضی را در نظر بگیرد که بازتاب 
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پس شاعر با استفادۀ نمادین از برخی  (.Lidow, 1999 262:) یابد این فرض در متن حضور می

 کند. ها با زبانی استعاری و پوشیده به مقصود اصلی خود اشاره می پدیده
در فحوای خود دارد و گویی  های ضمنی متعددی بسام حجار داللت رگ در قاموس واژگانیم

. او برای تصور حتمی بودن مرگ و اینکه روزی او را نیز بیند می را  آن نگرد،  ه هر کجا میشاعر ب
لی به شک« در»برد و با استفاده از کلمۀ  می کار  برد، زبانی غیرمستقیم را به در کام خود فرو می

روزی به صدا « در»شاعر معتقد است که این کند.  نمادین مفهوم مرگ را به ذهن مخاطب القا می
پایان  داند کجاست، به جایی که نمی ظار او برای انتقال از این دنیاشود و انت آید و باز می درمی

المَدِینَةُ لَم أنَّهُ یَنتَظِرُنِي / الجَهَةُ الّتي افضَت بِي، / انمَحَت / أرَی حَجَراً عَلَی التَلّة / کَ :یابد می
 لَم طَرَقتُهُ / إذ الّذِي البابُ فتَحیُ لَم أعرِف اسمَهَا / وَالشَارِعُ، کَکُلِّ الشَوَارِع، طَویلٌ وَمُزدَحَمٌ وَقَاسٍ /

جهت (. 2/268تا:  ر، بی)حجا/  غَداً أدراجِي / فَرُبّمَا السَمَاءِ / عُدتُ إلی ییَتَرَامَ جِدَارٍ فِي یُفتَح بَابٌ یکُن
و مسیری که به من رسید و ختم شد، محو و ناپدید شد. من سنگی را بر روی تپه دیدم که گویی 

ها، طوالنی،  مانند همۀ خیاباندانستم و این خیابان  چشم به راهم است. این شهر نامش را نمی
در دیواری که به دری که  دری که بر آن کوبیدم، باز نشد، زیراشلوغ و سخت و خشک بود. 

 ، شاید که فردا باشد.برگشتمهایم  من از پله شود.  نمیرود، باز  سوی آسمان باال می
بر اساس دیدگاه پیرس نمودی از مفهوم نشانه است و تفسیر مفهوم نشانه و  «الباب»واژۀ 

مقصود اصلی شاعر مرگ و انتقال به جهان دیگر است. موضوع نیز فرایند ورود و خروجی است 
یابد و  گیرد که شخص از مکانی به مکان دیگر انتقال می انجام می« در»که از طریق عبور از 

با  «الباب»کند. ترکیب کلمۀ  همان مفهوم مرگ و انتقال از این دنیا به دنیای آخرت را تداعی می
ها کنار هم در بافت متن، این مفهوم نمادین را شکل  دیگر واژگان جمله و چینش هدفمند آن

این مفهوم انتزاعی و انتقال به دنیای آخرت را « یَتَرَامَی إلَی السَمَاءِ»دهد و همچنین عبارت  یم
« الباب»دهد که به دنبال داللت صریح واژۀ  تر کرده و کُدهایی در اختیار مخاطب قرار می برجسته

دهد. با انتقال  می نیز مفهوم نامشخص بودن زمان مرگ انسان را نشان« فَرُبّمَا غَداً»نرود. عبارت 
های پنهان  های مخفی در الیه های ضمنی آن این پیام به داللت« الباب»از داللت صریح واژۀ 

حتمی  آن رامتن آشکار شد: شاعر نسبت به مرگ هراسی ندارد و به نوعی منتظر آن است و 
 داند و مرگ سفر از یک مکان به مکان دیگر است و پایان همه چیز نیست.  می

گیرد و با استفادۀ نمادین  کمک می برای توصیف امور غیرملموس، از طبیعت اطرافشحجار 
معانی فراوانی دارد « البئر»واژۀ  ،بخشد. در زبان شعری مفهوم مرگ را تجسمی می جان بی از اشیاء

گیرد. در فرهنگ نمادها  های آن شکل می و بسته به طرز فکر شاعر و فرهنگ هر مکانی، داللت
شود. چاه نماد  ردگان ارتباط برقرار میشود و از طریق چاه با جایگاه مُ صغیر خوانده میچاه عالم 

حجار به شکلی نمادین چاه عمیق و تاریک را (. 2/484: 1384)شوالیه و گرابرن، راز و پوشیدگی است 
ی در . البته باید به این نکته اشاره کرد که چهل سالگناخته بودن مرگ آورده استاستعاره از ناش
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آیین صوفیان به معنای پختگی و رسیدن به نوعی تکامل روحی و روانی است و شاعر در این 
 أسقُطَ أن العَمِیقَةُ / وَأحبَبتُ البِئرُ هِي: کند ابیات با زبانی شاعرانه به این پختگی و رشد اشاره می

 مَتَینِالعَتَ / واَلأدرِي، / بَینَ سَّمَاءً یَکونُحین  اللَیلُ لَیالً / وَهِي تَکونُ حِینَ السَّمَاءُ فیها / وَهِي
آن چاه (.  2/173تا:  )حجار، بی الکُدٌ / إلَاالمًأحَأیقَظَنِي  عاماً / مَاانتَبَهتُ / وَمَا متُ / أربَعِینَأقُ کَیفَ

عمیقی است که دوست دارم در آن بیافتم و آن آسمان است وقتی که شب است و آن شب است 
دانم چگونه بین این دو سیاهی چهل سال اقامت داشتم و  و من نمیاست.  که به پهنای آسمان

 نفهمیدم و من را کسی جز فرشتۀ )مرگ( بیدار نکرد.
بازنمون مفهوم نشانه است و با دیدن ژرفای چاه ناخواسته فکر انسان به سمت « البئر»واژۀ 

خته بودن مرگ است و رود. تفسیر نشانه نیز ناشنا مفاهیم انتزاعی مرموزی همچون مرگ می
اینکه انسان درکی حسی و ملموس از آن ندارد. موضوع، رابطۀ معنایی سقوط شاعر در چاه عمیق 

شود که مخاطب  و ناپیدا و تشابه معنایی و تصویری آن با رخ دادن مرگ است و این باعث می
هر دو « اللیل» و« ءالسما»داللت صریح و معنای ظاهری چاه را اراده نکند. از سوی دیگر واژۀ 

بر گستردگی داللت دارند. این دو واژه  ذکرشدههای ضمنی متعددی هستند و ابیات  دارای داللت
تصور صوتی از مفهوم مرگ هستند و تفسیر مفهوم نشانه این است که مرگ همچون شب و 

ان گیرند. موضوع، وجود تشابه و رابطۀ معنایی میان گستردگی آسم برمی آسمان هر چیزی را در
کنند.  هایی است که در همۀ عرصۀ هستی زندگی می شب و حادث شدن مرگ برای تمام پدیده

یعنی سیاهی گستردۀ آسمان شب و چاه تاریک است و قرار دادن آن در کنار واژۀ « ینِمَتَتَالعَ»واژۀ 
ه دهد که مرگ همیشه در کمین انسان است. با خوانش ژرف این ابیات ب نشان می« أربعین عاماً»

رسیم از جمله اینکه؛ شاعر مرگ را  تر و اصلی که در ژرفنای متن مخفی شده می های مهم پیام
ای ثابت شده پذیرفته است و معتقد است که  به عنوان پدیده آن راداند و  امری حتمی و فراگیر می

زندگی و مرگ در طول عمر انسان توأمان هستند و هر لحظه مرگ احتمال دارد رخ بنماید و 
بیانگر « أحبَبتُ أن أسقُطَ فِیها»قراری چشم به راه مرگ است. عبارت  تر اینکه شاعر با بی همم

ال أری »های  دهد. عبارت نگرش مثبت شاعر به مرگ است و میل باطنی او به مرگ را نشان می
و  کنند که منفی هستند نیز به عدم دلبستگی او به دنیای فانی اشاره می«مَا انتبَهتُ»و « أدرِي

نوعی سرزنش خویشتن در فحوایشان وجود دارد که شاعر به نوعی حسرت خوردن در مورد 
داند. عبارت پایانی نیز مؤید این مطلب است که شاعر مرگ را  مسائل دنیای مادی را بیهوده می

 داند که غرق در خواب غفلت و دنیازدگی هستند. ها می زنگ هشداری برای انسان
 گر است. حجار برای توصیف بهتر بلکه جابجایی به جهانی دیت، مرگ پایان همه چیز نیس

برد و به شکلی استعاری و پوشیده  انتقال از یک فضا به فضایی دیگر از زبان رمز و نماد بهره می
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نمادی از گذر عمر انسان و « الطویلة الممرات»کند. عبارت  به مفهوم مرگ و زندگی اشاره می
نیز دارای « النافذة»ناپذیر است. واژۀ  ار بسیار طوالنی و پایانزندگی اوست که از دیدگاه حج

های ضمنی بسیاری است و از آنجا که شکل فیزیکی آن بر نوعی ارتباط میان فضای  داللت
الطَویلَةُ  : المَمَراتُکند به ذهن القا می را داخل با فضای بیرون دارد؛ به شکلی نمادین مفهوم مرگ

 تَبتَعِدُ / وَأنتَ التي النَافَذَةِ إلی تَرنَظَ اقتَرَبتَ / کُلّمَا عُمرَکَ / کُلّمَا تَخطَیء تَمشِي / هَل / وَأنتَ
، آیا داری ها قدم برمی در آنروهای طوالنی، و تو  پیاده (.107/ 2تا:  ، بیهمان) الطَویلَةَ المَمَراتِ تَمشِي
شود  کنی که دور می ای نگاه می شوی و به پنجره هرگاه نزدیک می کنی، اشتباه میعمرت را تمام 

 روی. روهای طوالنی راه می و تو در پیاده
بازنمون مفهوم نشانه و تصوری « النافذة»و « الممرات الطویلة»بر اساس دیدگاه پیرس  

مرئی از آن هستند و تفسیر مفهوم نشانه گذر عمر و روند زندگی انسان و پایان زندگی در دنیای 
 ی آخرت توسط مرگ است و مرگ همان ادامۀ زندگی است. موضوع نیزمادی و انتقال به دنیا

روهای طوالنی با روند طوالنی زندگی است  تشابه معنایی و تصویری میان حرکت کردن در پیاده
کنند.  و همچنین تشابه مرگ و پنجره که هر دو مانند یک مرز میان دو جهان یا دو فضا عمل می

این حرکت و پیوستگی جریان زندگی و انتقال از « تبتعد»و « تخطیء»و « تمشي»افعال مضارع 
کند و شاعر با استفاده از چینش مناسب این افعال در  می تر به جهان دیگر را برجستهجهان یک 

کنار دیگر واژگان متن این مفهوم انتزاعی را مرئی و حسی ساخته است. مقصود اصلی حجار از 
داند که با مرگ وارد مرحلۀ جدیدی  امتناهی و مستمر میاین ابیات این است که او زندگی را ن

 شود می
 رمزگان زمانی. 4-3

زمان  توان در هر اثر ادبی مشاهده کرد، کارکرد هنری عنصر زمان است. یکی از مسائلی که می
در خلق اثر ادبی به  مؤثردر شعر کاربرد وسیعی دارد و واحدهای زمانی به عنوان یکی از عوامل 

 هاي نشانه زمره در نیز مکان و زمان قیدهاي ها، نشانه انواع یبند میدر تقس ید.آ حساب می
 روز در زمان دهنده نشان ساعت، یک یا آفتابی شاخص یک مثالً شوند، می محسوب اي نمایه
 - 75: 1387)چندلر،  کند می اشاره آن موضوع و نشانه میان واقعی رابطۀ یک به وجه این و است

ها و قیدهای زمانی در زبان شعر تنها معنای تقویمی و ظرفیت ندارند و با توجه  رفبنابراین ظ (.77
 کند.  به مضمون اصلی شعر معانی و مفاهیم مختلفی کسب می

کنند و شاعر با هنر خود برای  های متعددی کسب می قیدهای زمانی در زبان شعری داللت
حجار در اشعارش زمان را از حالت . ندآفری میها معانی نامأنوس و متفاوت از زبان عادی  آن

ها به  های زبانی قرار داده تا خواننده با کمک آن ها را نشانه ظرفیت صرف خارج ساخته و آن
 معانی عمیقی که در سطوح زیرین متن پنهان شده برسد. 
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ای ندارد؛ ولی اشعار او از  گرایی است که چارچوب فکری بسیار گسترده حجار از شاعران درون
که  همعنایی دارای عمق بسیاری هستند و اندیشۀ بسیار او در مورد اصل زندگی باعث شداظ لح

تر شود؛ زیرا  ای به اسم مرگ مشتاق معنا و پوچ شود و نسبت به مقوله مفهوم زندگی برای او بی
هاست. او روند یکنواخت و  جستجوگر او دنبال ناشناختهای ندارد و روح  چیز تازهاو زندگی برای 

آخَرَ  عَاماً : واَلتُمهِلُنِيدهد تر جلوه می سیح ،گذر بیهودۀ عمرش را با استفاده از سپری شدن روزها
إلی  الشَاغِرَ الیَومَ  الّذِي / یَدفَعُ رِالشَاغ  ماضِيّ / کَالیَومِ یأتِي / وَصَارَ أن االنتِظَارِ / قَبلَ فِي / أفنَیتُهُ
 دهد تا آن را در به من سالی دیگر را مهلت نمی (.2/170تا:  )حجار، بی هاوَرَاءَ یَقِیمُ الّذِي مَا / أجهَلَ

ام است که  ام همچون امروز پوچ و تهی انتظار نابود و سپری کنم، پیش از آنکه بیاید. و گذشته
ترین چیزی )یا مکانی( که پشتش ملوم نیست چه  دهد به سوی ناشناخته امروز پوچم را هول می

 تد.اف چیزی انتفاق می
دهد که شاعر  پیوستگی زمانی را نشان می« عاماً آخر»و « الیَومُ الشَاغِر»و « ماضي»های  عبارت

یند. ب گذراند؛ ولی او در زندگی خود چیز سازنده و معنابخشی نمی عمر خود را از گذشته تا آینده می
این واژگان و قیدهای زمانی، تصوری صوتی از مفهوم نشانه و مقصود اصلی شاعر هستند. تفسیر 
مفهوم نشانه میل شاعر به مرگ و دنیای مجهول پس از زندگی مادی است. موضوع، پوچ بودن 

شود خواننده به  وار روزهاست که باعث می ماهیت زندگی است که در قالب سپری شدن سیزیف
فهوم و داللت ظاهری این قیدهای زمانی نباشد؛ بلکه در جستجوی تصور مفهومی نشانه دنبال م

 یعنی همان استقبال از مرگ باشد. 
نوعی حرکت رو به جلو و استمرار تجددی را به ذهن « یَدفَعُ»و « أن یأتِي»افعال مضارع 

تیاق او نسبت به مرگ را کند و اش تر می کند و این توالی بیهودۀ زندگی را برجسته مخاطب القا می
های پنهان شده در  های زمانی، پیام های صریح این ظرف دهد. با دور شدن از داللت نشان می

ای  شوند. شاعر از زندگی تکراری و یکنواخت بیزار است و انگیزه های عمیق متن هویدا می الیه
سازد؛ پس مرگ  را اقناع می اندیش او ها، روح ژرف برای ادامه ندارد و تنها میل به کشف ناشناخته

 کند. در نتیجه شاعر به دنیای آخرت اعتقاد دارد گره کور زندگی او را باز می
مفهوم مرگ در زبان شعری حجار پیوسته در حال دگرگونی است و احساسات متناقض و 

های است که  زمان یکی از مقولههای شخصی شاعر در این تغییر مفهوم دخیل هستند.  تجربه
 ناخرسندی از سبببه شاعر کند.  های خود در مورد مرگ را بیان می از طریق آن اندیشهحجار 
از درد و اندوه و بیماری ها را حتی بهار که مظهر زیبایی و سرزندگی است، پر  تمام فصل ،زندگی

/ کَأنَهُ اعتَادَ عَلَی مَا  قَالَ أنّهُ مُتعَبٌ / واَل یَقوی عَلَی السَیرِ فِي الشَارعِ / فَالنَفَسُ یُجهِدُهُ: بیند می
 إنَّ وَقَالَنارِيّ الّذِي أمَاتَهُ البَردُ، / األقَلِ / الّذِي ال یُحیِي الکَیُشبِهُ االختِنَاقَ / وَاکتَفَی مِنَ الهَواءِ بِ
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/ ...  النَّواحاتِ فَصلُ خَرِیفُمُبتَلٌ / وَال قَارِسٌ القَیظِ / وَالشَّتَاءُ بَاذِخُ یَقتُلَهُ / وَالصَّیفُ أن الرَّبِیعَ / یَکَادُ
/  / وَمَن أحَبَنِي أعطانِي مِنَ الغِبطَةِ مَا ال أستَحِقُّ، / وَکُنتُ أحیا وَالمَوتُ فِي رِئَتَيّ وَألَماً وَسُعَاالً

، همان) کَیتُ/ وَلَم أکُن بائسَاً / وَلکِني بَ بِضعَةُ أشیَاءَ أعرَفُهَا وَحدِي / جَعَلَتنِي أبکِي / وَلَم أکُن خَائفاً

هایش او را به زحمت  تواند در خیابان راه برود و نفس گفت او خسته است و نمی .(142-2/144: تا یب
اندازد. گویی او به حالتی از خفگی عادت کرده و به هوای اندکی بسنده کرده که حتی قناری  می

شد و تابستان بسیار گرم او را بک استگفت بهار نزدیک گرداند.  را که سرما آن را کشته زنده نمی
زاری کردن  و و سوزان است و زمستان بسیار سرد و نمناک است و پاییز فصل نوحه و مویه

این  هر کس من را دوست داشت حسرتی را که حقم نبود، به من بخشید و من زنده بود، با است.
شناختم و باعث  ا میه چیزهایی بودند که تنها خودم آن هایم بود. وجود مرگ با درد و سرفه در ریه

  شدند گریه کنم، ولی من نترسیده بود و بیچاره نبودم، ولی گریه کردم. می
همگی دارای بار معنایی « النواحات»و « قارسٌ»و « بادحُ القَیظ»و « یَکَادُ أن یَقتُلَهُ»های  عبارت

نیستی و ماتم  ها نیست و بر اندوه، ناخوشایندی و منفی هستند و هیچ نکتۀ امیدوارکنندۀ در آن
 احوالی ناخوش« الخریف»و « الشتاء»و « الصیف»و « الربیع»کنند و با قرار گرفتن در کنار  داللت می

ها نمودی از مفهوم نشانه هستند و در  ها و عبارت کنند. همۀ این واژه پیوستۀ شاعر را روایت می
این ابیات فقط  های چهارگانه در دهند. فصل نشان می آن را لغوی و ظاهریواقع سطح 

اند که  های شعری شده های زمانی با معنای صرفاً ظرف بودن نیستند؛ بلکه تبدیل به نشانه ظرف
های ضمنی این  تصویرگر احساسات شاعر و آیندۀ نزدیک او و سرانجام زندگی او هستند. داللت

داند و هیچ  رنج می : شاعر زندگی را تماماً عذاب ورساند یم ها امیپهای زمانی ما را به این  ظرف
رهاند؛ پس مرگ  بیند و مرگ او را از این همه محنت و سختی می نکتۀ مثبتی در آن نمی

 . چنان هم ترسناک نیست آن
 رمزگان مکانی. 4-4

شود؛ این مکان ممکن است باز و  هر اثر ادبی در یک ظرف و موقعیت مکانی خاصی خلق می
د و سرپوشیده باشد؛ البته مفهوم مکان در عالم گسترده و عمومی باشد و ممکن است که محدو

مکان در زبان شعری تنها دارای بُعد فیزیکی شماری است.  ادبیات و شعر دارای بار معنایی بی
رو،  ، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. از اینیهای شخص نیست و دربرگیرندۀ بسیاری از مؤلفه

 شود، می بدل شاعر کردن تجربه برای جایگاهی هب شود می متن وارد جغرافیایی مکانی که آنگاه
 شعر، مکان در و زیستهشاعر  آن در که گیرد سرچشمه می شخصی یک گرایش از که ای تجربه

 یافت مکان بی و انسانِ نیست مستقل انسان از مکان چراکه شود؛ می بدل شاعر خود شخصیت به
 در مکان جهت همین کند. به دا میپی ارتباط عواطفش و انسانی های کنش با مدام و شود نمی
 دیوارها و راهروها دارای ی کهخال تو یا بنایی منتزع ساختاری یا تنها، مجزا، چیزی عنوان به شعر

را  انسانی خود فعالیتی و تمرین صورت به ؛ بلکهشود یآشکار نمباشد  ها سقف و ها اتاق و
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شود و مکان  قالب موقعیت مکانی نمایان میپس روح اثر ادبی در  (.6-5 : 1986 نصیر،ال) نمایاند می
 ست. وای از شخصیت شاعر و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر ا چکیده ،در شعر

های مکانی و فضاهای شعری که شاعر با  زند و موقعیت مکان در شعر حجار حرف اول را می
او را بازتاب  آفریند، چارچوب اندیشه و حاالت روحی قدرت خیال خود و هنر توصیفش می

« الداخلي األنا»های مکانی در شعر بسام حجار چارچوب خود درونی شاعر  ها و ظرف اسمدهند.  می
د. نکن کنند و چارچوبی نیمه واقعی از شخصیت و دنیای درونی او را توصیف می را ترسیم می

در اشعار حجار  سالن اق، بالکن، ایوان، دیوار، سقف وها و فضاهای مختلفی همچون خانه، ات مکان
ها،  کاغذ، قوطیاند و همچنین وی به توصیف وسایل منزل از جمله مداد و خودکار،  کاررفته به

فنجان و لیوان، سیگار، صندلی، گلدان، چراغ و غیره پرداخته است. در نتیجه توصیف فضاهای 
تنهایی و  مسئله ها و فضاهای بیرونی بسیار بیشتر است و این داخلی و بسته در اشعار او از مکان

مکان در شعر حجار فقط یک حالت رو،  از این  (.118: 2012)ابوزید، دهد  عزلت او را بهتر نشان می
فیزیکی نیست که دارای ویژگی دیداری باشد؛ بلکه داللتی شعری است که در درون خود معانی 

 ذخیره کرده است. مهمی 
شود که  ندارد و همین باعث میمرگ مفهومی انتزاعی است و انسان درکی حسی از آن 

خواهد برای خواننده تصویری حسی از  احساسات متناقضی نسبت به آن داشته باشد. حجار می
ملموس سازد؛ بنابراین با تکیه بر عنصر خیال که در تشبیه وجود دارد  آن رامرگ ارائه دهد و 

ای در آن وجود  چ جاذبهداند که هموار و مستقیم است و هی می پایان مسیری بی مانندمرگ را 
تَدُّلُهُ /  کَانَت السَّروَةَ قَبل / لکنَّ مِن الدَّربَ یَسلُک : لَمو هیچ چیز و هیچ کسی در آن نیست ندارد

)حجار،  کَالهَواءِ / شَاغِرَةٌ البَصَرَ / دَربٌ یَفتِنُ مَا فِیها شِعَابٌ / وَلَیسَ مُنَعَرِجٌ / أو الدَّربِ فِي وَلَیسَ

کرد و در جاده  این جاده را پیش از این نپیموده بود؛ ولی سرو او را راهنمایی می(. 138/  2تا:  بی
ای که  ای نیست و در آن چیزی که دیدگان را جذب کند، وجود ندارد. جاده هیچ پیچ و خمی و دره

 همچون هوا پوچ و خالی است. 
شاعر با این کار حالتی بازنمون مفهوم نشانه و تصوری صوتی از آن است و « الدَرب»واژۀ 

شود  مرئی برای آن قائل است. تفسیر مفهوم نشانه مرگ است که به سادگی بر انسان عارض می
شود،  رود. موضوع که با آن مفهوم نشانه توضیح داده می و زیبا نیست و انسان تنها از این دنیا می

اراده  زی است که بیخطر در مسیری خالی از وجود هر چی پایان و بی حس تنهایی و سفر بی
با « الدَرب»کند. با دقت در رابطۀ معنایی که میان واژۀ  تصویری از مرگ به فکر انسان خطور می

های ضمنی  دارای داللت« الدرب»توان چنین استنباط کرد که  دیگر واژگان متن وجود دارد می
پنهان ساخته است از کند که شاعر در سطوح عمیق متن  هایی اشاره می شماری است و به پیام بی
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 دهد و هر لحظه احتمال دارد که بر انسان وارد گاه خبر از آمدنش نمی جمله اینکه: مرگ هیچ
شود و به  ترین شکل ممکن به او یادآور می گرایانه شود. مرگ تنهایی انسان در این دنیا را به واقع

 رود. از این دنیای مادی میآید و تنها  فهماند که از آغاز خلقتش تنها به این دنیا می او می
هایی که در شعر حجار بسیار نمود داشته است، سفر انسان از مسیری است  یکی از مضمون

 کَانَادامه دارد:  -کس از آن آگاه نیستآنجا که هیچ  –نهایت که پایان مشخصی ندارد و تا بی
السِنّ /  تَقَدّمَت / فِي التي األشجارِ بَاقَةِ وَ مَةِالعَت أقزامِ سَبِیلٍ / بَینَ کَعَابِرِ المَسَافَةَ أعبَرَ أن یکفِي
حَیث ال  إلی أصِلَ المَشهَدَ / لِکَي أُغَادرَ المُتدَاعِیَةِ / لِکَي الرَصِیفِ / وَالجُدرانِ شاکِیَةً / عَلَی وَمَالَت

های  کافی است این مسافت را طی کنم همچون کسی که از میان کوتوله (.321)همان:  أُرِیدُ
رو و دیوارهای لرزان و در  وار بر پیاده اریکی و دستۀ گل و گیاه درختان پیر و فرتوت که گالیهت

 خواهم، برسم. کند تا این منظره را ترک کنم و به جایی که نمی حال ریزش عبور می
و « الجدران المتداعیة»و « الرصیف»و « أقزام العتمة»و « عابر سبیل»و « المسافة»کلماتی مانند 

دهندۀ فضایی  کنند و نشان همه بر مکان و عبور از مسیری خاص داللت می« حیث»و « مشهدال»
آور شاعر است که طول  تاریک، اندوهگین و فاقد زیبایی است و در واقع همان زندگی مالل

 تأکید دارند و بُعد مکانی کالمبر  کشیده است. این کلمات تصور صوتی از مفهوم نشانه هستند و 
د. با دقت در تصویرهای شعری و رابطۀ نساز می حسی و بصرینه را برای خواننده مفهوم نشا

ها پیام اصلی شاعر این است که او از زندگی  های ضمنی آن های صریح واژگان با داللت داللت
پایان است و مرگ مانند  آور است و زندگی یک حرکت بی دل خوشی ندارد و برایش مالل

 رقابلیغگذارد. مرگ امری  ا عبور از آن به جهانی نامکشوف گام میای است که انسان ب دروازه
رادۀ خداوند متعال اجتناب است و انسان در آن هیچ اراده و انتخابی ندارد و ارادۀ انسان در امتداد ا

 گیرد. قرار می
 محور همنشینی و جانشینی. 4-5

آفریند که در  را میشاعر از طریق دو محور همنشینی و جانشینی کالم، تصویرهای شعری 
 همان ،ینیمحور همنشاند.  شماری ذخیره کرده های شعری بی ها و نشانه فحوای خود داللت

نشینی برقرار  شده، رابطۀ هم نینش هماست که اجزای کالم در آن با یکدیگر  کالم افقی محور
ده، روابط است که در آن اجزاء جانشین یکدیگر ش کالم عمودی محور ،ینیمحور جانشکنند.  می

سوسور معرفی شد  وسطتکنند. این دو نوع رابطه برای نخستین بار  جانشینی با هم برقرار می
پس واژگان شعر در فرایند همنشینی و جانشینی بار معنایی متفاوتی پیدا  (.38: 1379)اسکولز، 

مجازی و  ها از زبان عادی به زبانی کنند که در زبان عامه کمتر رایج هستند و شاعر با آن می
 کند. دهد و مضمون خود را به شکلی ضمنی و زبانی کنایی بیان می انگیز تغییر جهت می خیال

واژگانی  واژگان شعر با قرار گرفتن در کنار هم در قالب یک زنجیرۀ ،در محور همنشینی کالم
کی از مجاز یگیرند.  شوند و بار معنایی متفاوتی نسبت به معنای اصلی خود می با هم ترکیب می
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معنای ظاهری  ،شود و داللت صریح واژگان هایی است که در محور همنشینی بکار برده می آرایه
توان گفت  ها نیز معنای مجازی و غیرحقیقی و به نوعی می هاست و داللت ضمنی آن و واقعی آن

ننده مستقیم مفهوم انتزاعی مرگ را برای خوا حجار برای اینکه با زبانی غیرهاست.  آن شاعرانۀ
برد که افزون بر معنای ظاهری دارای معانی مختلف  ترسیم کند واژگانی را در شعرش بکار می

 : وَذَاتَکنند. دیگری نیز هستند و این معانی ذهن را به مدلول و مقصود اصلی شاعر نزدیک می
تا:  )حجار، بی البَعِیدَةُ ارَتِيدَ هُوَ مَوطِنِي، الّذِي هُوَ الّذِي / مِنّي / الحَجَرُالحَجَرُ یَشفِي سَوفَ یَومٍ

یابد؛ سنگی که مسکن و مأوای من است و آن  روزی سنگ )قبر( از من )جسمم( شفا می(. 2/375
 دوردستِ من است.  خانۀ

در زبان عامه به معنای سنگ است؛ ولی در زبان شعری بسته به افکار شاعر « الحَجَر»واژۀ 
استفادۀ ادبی کرده و بر پایۀ مجاز « الحَجَر»ریح واژۀ گیرد. حجار از داللت ص معانی مختلفی می

گیرد را  مرسل با عالقۀ محلیه سنگ قبر را ذکر کرده و قبر را که جسم انسان مُرده در آن قرار می
باعث « الحَجَر»به « یَشفِي»اراده کرده است که با مرگ ارتباط معنایی مستقیمی دارد. اسناد فعل 

را از این واژه استنباط نکند؛ بلکه  و خود قبر ای صریح سنگ قبرشود که مخاطب دیگر معن می
کند  مفهوم مجازی و متفاوت از معنای پذیرفته شده این واژه در زبان عامه به ذهنش خطور می

بر اساس دیدگاه پیرس بازنمون مفهوم نشانه است و شکل و « الحَجَر»تر است. واژۀ  که شاعرانه
دهد. تفسیر و مدلول مفهوم نشانه مرگ است که جان  طب میتصویری دیداری از آن به مخا

سازد. موضوع نیز که نشانه با آن  های این جهان رهایش می گیرد و او را از نابسامانی شاعر را می
شود، این است که قبر  شود و مخاطب با آن از معنا و داللت صریح سنگ قبر دور می تفسیر می

زنده نیست و مرگ جانش را ستانده و کالبدش را در این جایگاه انسانی است که دیگر جسمش 
های بسیاری در پشت واژگان شعرش  خیالی، پیام مکان به جا گذاشته است. شاعر با این نازک

شاعر از  های این ابیات رسیدیم. از پیامهای زبانی به برخی  پنهان ساخته است که با کشف نشانه
داند و جهان آخرت را مأوای  فاگر دردش میاین جهان خسته شده و مرگ را درمان و ش

ای داشته  داند؛ پس افکار دینی او در مورد مرگ در اشعارش نیز بازتاب گسترده همیشگی خود می
 است.

داند؛ بلکه بر این باور  حجار به جهان آخرت اعتقاد راسخ دارد و مرگ را پایان همه چیز نمی
حجار باور قوی خود یابد.  جهانی دیگر جریان میاست که مرگ ادامۀ حیات است که در مکانی یا 

کند و همان  کالم بیان میایۀ مجاز و بر اساس محور همنشینی به جهان آخرت را با استفاده از آر
 التي بَعیدَةً / السَّمَاءُ تَکُن لَم: کند ینی ادبی میباور قدیمی بشر نسبت به مرگ و قیامت را بازآفر

آسمانی (. 1/134: همان) ِالقُبُور فِي غَامِضَةً أشیَاءَ التُرابِ / وَنَرَی مِنَ األنفاقَ رفَعُنَ بَینَنا / کُنَا تَجمَعُ
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ای در  های خاک را برداشتیم و چیزهای مبهم و پیچیده تل. بودآورد، دور ن که ما را دور هم گرد 
 قبرها دیدیم.

ع تصوری مرئی و صوتی بازنمون مفهوم نشانه و در واق« السماء»بر اساس نظریۀ پیرس واژۀ 
شود انسان از جهان مادی به دار  از آن است. تفسیر مفهوم نشانه نیز مرگی است که باعث می

کند  باقی و جهان پس از مرگ انتقال یابد. موضوع نیز که مفهوم نشانه را تفسیر و تشریح می
 وآن میان دارد و پیوند معنایی است که میان اعتقاد بشر به اینکه جهان آخرت در آسمان قرار 

بار معنایی نامأنوسی به « السماء»به « تَجمَعُ»وجود دارد. بنابراین شاعر با اسناد فعل فاصله زمین 
هضم و بسیار نامعقول و عجیب به نظر  رقابلیغدهد که در عالم واقعیت و زبان عامه  آن می

حاظ معنایی و ماهیت با ای از واژگان را که از ل رسد. شاعر با کمک محور همنشینی مجموعه می
آورد که  انگیزی پدید می چیند و مفهوم شاعرانه و بسیار خیال هم متفاوت هستند، کنار هم می

در « القبور»و « التراب»شود. آمدن واژۀ  خواننده در نگاه اول به خوبی متوجه مقصود اصلی او نمی
اینجا در معنای حقیقی خود  بیت بعدی باعث شده که خواننده به این نتیجه برسد که السماء در

های  کار نرفته و در فحوای خود معانی دیگری دارد. صورت لفظی این واژگان به عنوان داللت به
دهند تا وی با غور در ارتباط  هایی در اختیار مخاطب قرار می کنند که سرنخ صریحی عمل می

د اصلی شاعر که در ها برسد و به مقصو های ضمنی آن معنایی میان این واژگان به داللت
شود  های ثانویۀ متن نهفته شده نزدیک شود. پس با خوانش دقیق ابیات چنین استنباط می الیه

داند که هر لحظه برای انسان ممکن است اتفاق بیفتد و کامالً   تمی میکه حجار مرگ را امری ح
پایان  مسیری بی قابل دسترس است. پس مرگ از دیدگاه او انتقال به جهانی دیگر است و ادامۀ

 است
یکی دیگر از صنایع ادبی که حجار برای به تصویر کشیدن مفهوم انتزاعی مرگ استفاده 

و بر  هکرده، تشبیه است. تشبیه به علت قدرت خیالی که در خود دارد، عاطفۀ کالم را باال برد
شماری  بی گذارد. مرگ در دایرۀ فکری حجار معانی متناقض و خواننده تأثیر روحی بیشتری می

های ضمنی مختلفی پیدا کند.  دارد و همین پارادوکس باعث شده که واژۀ مرگ داللت
در عین حال دردآور مهربان و اندیشی حجار بر روح و روانش سیطره دارد و او مرگ را  مرگ

های شاعرانه مرگ را در پیش چشمان مخاطب ترسیم  کند با تصویرسازی داند و سعی می می
و « ألیف»کند و با آوردن دو صفت  را به دستان کوچک و لطیف یار تشبیه میسازد. او مرگ 

گونه که شخصیت زن همیشه برای  دهد؛ همان مجهول بودن ماهیت مرگ را نشان می« غامر»
های این جهان  داند؛ زیرا از سختی د. او مرگ را مهربان مینمای می نما مردها ناشناخته و متناقض

داند؛ چون لحظه لحظه و با نوعی  این وجود او را دردناک و سخت نیز می دهد. با او را نجات می
قرار آید و تمام اعضایش را تحت تأثیر قدرت خود  آرامش و خونسردی بر بدن انسان فرود می

تواند با عشقش و  گونه که زن مهربان و لطیف است و در عین حال می . پس هماندهد می
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خَلِیّةً /  خَلِیّةً : أتَرَمّمُاشد، مرگ نیز مهربانِ دردناک استبآور  اش ویرانگر و عذاب توجهی بی
 (.1/74: همان) الصَغِیرَتَینِ کدَییَکَ رٌألِیفٌ / وَغَامِ عُضواً / مَوتِي األخِیرِ / عُضواً الفَصلِ فِي وَأسقُطُ

نم، کنم با تکه تکه از اعضای بد زنم و در بخش آخر سقوط می را پینه می بدنم سلول به سلول
 جو است همچون دو دست کوچک تو. مرگم مهربان و مخاطره

و تشبیه آن به دستان کوچک و لطیف معشوق « مَوت»پیرس خود واژۀ  بر اساس نظریۀ
تر است و آن گرایش  تر و ادیبانه بازنمون مفهوم نشانه است؛ ولی تفسیر نشانه مفهومی عمیق

چارچوب اندیشۀ او مفهومی متناقض فکری و روحی شاعر نسبت به مقولۀ مرگ است که در 
است. موضوع نیز خاصیت ناشناخته بودن مرگ برای شاعر است؛ زیرا نه زمان و نه مکان و نه 
نوع وقوع آن مشخص است. حجار در مصرع اول و دوم این شعر با استفاده از تشبیه، تصویر 

ی را که مرهم نهاده و هایی را که در زندگی چشیده و دردهای آفریند که در آن سختی شعری می
مرگ را چون سقوط از های بدن تشبیه کرده و  دوباره تجدید قوا کرده را به پینه زدن سلول

مجموع این کلمات شوند.  داند که در اثر آن اعضای بدن یکی یکی از هم جدا می بلندی می
آور پر از درد  مرگ او را از زندگی مالل چراکهکند؛  می تر همان مفهوم متناقض مرگ را نمایان

نجات داده و از سوی دیگر با درد و رنج این رهایی را عملی ساخته است. پس مقصود اصلی 
بار  چنان هم بد نیست و مرهمی بر دردِ عمیق او یعنی زندگی کسالت شاعر این است که مرگ آن

 اش است و خالی از انگیزه
هایی معنایی  ز جابجاییهای شعری جدید مربوط به مفهوم مرگ ا حجار برای خلق مضمون

یکی از واژگانی است که « الحَجَر»میان واژگان شعرش در قالب محور جانشینی بهره برده است. 
در زبان شعری حجار از ارزش معنایی خاصی برخوردار است و شاعر با قدرت خیال خود و استفاده 

سنگ قبر است؛ ولی « رحج»منظور شاعر از  های ادبی به آن معانی مختلفی داده است. از آرایه
هدف اصلی او چیزی فراتر یعنی مرگ و ترک این دنیای فانی است. وی برای اینکه ترسیمی 

ارزش از تعابیر دیگر  از مرگ داشته باشد و تکراری کم میرمستقیغادیبانه با زبانی پوشیده و 
را شاهد عینی   ها آن و سنگ بخشی به خاک شاعران نباشد، از استعاره استفاده کرده و با جان

شود که بار معنایی  باعث می یجاندار پنداراین کنند.  پندارد که روایت مرگ او را بازگو می می
جدیدی برای سنگ و خاک که از جمادات هستند ایجاد شود و شکلی انسانی به خود بگیرند و 

ننده قابل ی خواها شود که در زبان عامه برا معنی جدید و نامأنوسی جایگزین معنای اصلی آن
حَجَرٌ /  غطینِيیُوَ حَجَرٌ / بِي / یُوسّدُني ألَمَّ الحَجَرِ / الّذِي فُغَشَ ام ال أدرِيَ: هضم و منطقی نیست

دانم که شور و اشتیاق سنگ  نمی(. 1/341: همان) التُرابِ فَمِ سِیرَتِي / مِن روِيأبیَضُ / یَ وَحَجَرٌ
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پوشاند و  ل به متکای من شده و سنگی من را میکه من را به در آورده است؟ سنگی تبدی چیست
 شود.  سنگی سفید از سیرت و راه و روش من با دهان خاک سیراب و سرمست می

که خاصِ انسان است و همچنین « یروِي»و اسناد فعل « الحَجَر»بر اساس دیدگاه پیرس واژۀ 
تفسیر مفهوم نشانه و در  نمود و تصویری حسی از مفهوم نشانه است و« فَما التراب»آمدن عبارت 

شود که خواننده در سطح ظاهری معنا و  واقع مدلول آن مرگ است. موضوع نیز که باعث می
داللت صریح این واژگان نماند این است که خاک جایگاه هر چیز فانی است و فانی بودن مرگ 

مرگ به آن اشاره کند. پس شاعر با زبانی غیرمستقیم و بدون ذکر واژۀ  را به انسان یادآوری می
ای حسی بخشیده است. از این رو رابطۀ  کرده و این مفهوم انتزاعی و غیرملموس را جلوه

جابجایی و جانشینی معنایی که میان مستعارمنه و مستعارله وجود دارد، خواننده را به داللت 
ول این کند و با مهارت تمام شاعر به پرسشی که خود در عبارت ا ضمنی این واژگان هدایت می

دهد که مقصود اصلی او مرگ و پایان  دهد و نشان می پاسخ می« ال أدرِي مَاشَغَفُ الحَجَرِ»شعر 
 حیات مادی است.

پایان اندیشد. او مرگ را  همیشه در خواب و رؤیا و در بیداری و واقعیت به مرگ میحجار 
همچون پُل  یر است و مرگناپذ پایان پندارد که می یا رودخانهرا  زندگیداند، بلکه  زندگی نمی

دهد  خود ادامه می زندگی ارتباطی میان دو منطقه جدا از هم است و انسان با عبور از آن به مسیر
شود: واَل أدرِي مَا الحِکمَةُ مِن اختِصَارِ عُمرِي /  یگر با ماهیتی متفاوت میو وارد فضا و جهانی د

لَم ألمَح  بَینَهُماَ مِیاهُ النِسیَانِ / وَ عَبَرتُ مِن ضِفَةٍ إلی ضِفَةٍ / وَ بِرَقَمَینِ وَفَاصِلَة / کَأنَنِي، فِي غَفلَةٍ،
من (. 1/342: همان)ر لِي أحَدٌ / مَا األسَی یُفَسّ وَلَم/  یَزُول مَکَاناً أو/  تُمحَی صُورَةً/  -عُبُورِي فِي–

ناگهان و به  دانم حکمت کوتاه بودن عمر من با دو عدد و یک فاصله چیست؟ گویی من نمی
ها آب  یکباره مسافت از یک ساحل به سمت ساحل دیگر عبور کردم )پیمودم( و میان آن

فراموشی بود و من در حین عبورم به تصویر و عکسی اشاره نکردم که محو و نابود شود یا مکانی 
 که پایان یابد و کسی نیز برایم معنای درد و اندوه را تفسیر و تشریح نکرد.

اس محور جانشینی کالم جهان مادی و جهان آخرت را به دو طرف ساحل یک شاعر بر اس
رودخانه تشبیه کرده و این رودخانه نیز همان زندگی است که خداوند برای عبث نبودن آن و 

انسان را از این جهان به جهان آخرت و جایگاه بامعنا بودنش، مرگ را همچون پُلی قرار داده که 
امری « مرگ»یابد. مستعارله  و زندگی جاوید انسان در آن جهان ادامه میدهد  اش انتقال می ابدی

شاعر یعنی ساحل و کرانۀ رودخانه تشبیه شده است. « ضفة»معنوی است که به مستعارمنه حسی 
مرگ و پایان زندگی در دنیای مادی را به عبور کردن از مسیر میان دو ساحل و رسیدن به مکانی 

ها نیز همان فرایند انتقال از یک مکان به  رده است و جامع میان آنآن سوی رودخانه تشبیه ک
تصور « عَبَرتُ مِن ضِفَةٍ إلی ضِفَةٍ »بر اساس دیدگاه پیرس مستعارمنه و عبارت مکان دیگر است. 

ای حسی و به نوعی بصری دارد و تفسیر مفهوم  صوتی و بازنمون مفهوم نشانه است که جنبه
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شود داللت صریح عبارت  ه جهان آخرت است. موضوع که باعث مینشانه مرگ شاعر و سفر ب
اراده نشود، کوتاهی عمر شاعر و خونسردی او نسبت به پدیدۀ مرگ « عَبَرتُ مِن ضِفَةٍ إلی ضِفَةٍ»

شود که ذهن مخاطب به سمت  مانع از آن می« مَا الحِکمَةُ مِن اختِصَارِ عُمرِي»است و عبارت 
مدلول و مقصود اصلی شاعر نیز این است ساحل رودخانه کشیده شود. معنای نزدیک و غیر ادبی 

، کنند دردناک نیست ها تصور می گونه که بسیاری از انسان و آن که مرگ زشت و ترسناک نیست
 بینی است.  پیش رقابلیغسر و صدا به جهانی دیگر است که ناگهانی و  ی آرام و بیبلکه انتقال

 نتیجه. 5
پیرس نتایج زیر  یشناس نشانهنظریۀ  بر اساسفهوم مرگ در شعر بسام حجار با بررسی و تحلیل م

 به دست آمد:  
های تلخ عاطفی و مرگ  تجربهسبب   مرگ پربسامدترین مضمون در شعر بسام حجار است و او به

داند. او  کننده می را پوچ و تکراری و خسته  تفاوت شده و آن نزدیکانش نسبت به مفهوم زندگی بی
بلکه معتقد است که مرگ ناجی او و انتقال از یک  ،داند نها مرگ را ترسناک و زشت نمینه ت

 پایان است.  جهان به جهان دیگری است و ادامۀ یک مسیر بی
حجار در رمزگان مؤلف از طریق ارتباط معنایی میان واژگان شعر در بافت متن یک زنجیرۀ 

انسجام میان نمود، تفسیر و موضوع شکل  داللتی شکل داده که مفهوم نشانه با پیوستگی و
تواند تنها با دقت در ارتباط میان عناصر جمله به مقصود نهایی خود را ساخته است و مخاطب می

 اصلی شاعر پی ببرد. 
های زمانی تکیه نکرده است و با  ها و اسم در رمزگان زمانی حجار تنها بر بُعد تقویمی ظرف

وغ شعری خود از داللت صریح این واژگان بهره برده و به عنوان های شاعرانه و نب پردازی خیال
هایی به مخاطب داده تا با دقت در ارتباط  ها استفاده کرده و سرنخ الیۀ خارجی مفهوم نشانه از آن

های زمانی با دیگر واژگان متن به مدلول و تفسیر نشانه و بهترین داللت  معنایی این ظرف
 مفهوم مرگ را استنباط کند.  ها متناسب با ضمنی این اسم

های مکانی به عنوان تصویری حسی از مفهوم  در رمزگان مکانی شاعر از قیدها و اسم
ای دیداری به مفهوم نشانه  گیری از بار معنایی ظرفیت،جلوه انتزاعی مرگ استفاده کرده و با بهره

و با استفاده از  داده و مرگ را که غیرملموس و مجرد است، ملموس و حسی نشان داده است
داللت صریح این واژگان مقصود اصلی شاعر از مفهوم نشانه و داللت ضمنی هماهنگ با معنای 

 مرگ را بازگو نموده است. 
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شناسی از زبان رمز استفاده کرده و به شکلی استعاری و غیرمستقیم به  حجار در رمزگان زیبایی
ویژه  های طبیعی به ادۀ نمادین از پدیدهمفهوم اصلی نشانه اشاره کرده است و از طریق استف

 انگیز و تمثیل مفهوم انتزاعی مرگ را ترسیم کرده است.  پرندگان و خلق تصاویر شعری خیال
شاعر در محور همنشینی با ترکیب واژگان به شکلی هنرمندانه هنجارگریزی کرده و بار معنایی  -

کند و در قالب  ترکیبات خلق می نامأنوس و متفاوت از معنای اصلی و ظاهری در جمالت و
شبه و معنای مجازی و حقیقی و عالقه در مجاز، ارتباط بین نمود،  به و وجه با مشبه  ارتباط مشبه

 دهد. موضوع و تفسیر، مفهوم نشانه را بازتاب می
جان ویژگی  ها و اشیا بی بخشی به پدیده حجار در محور جانشینی با استفاده از تشخیص و جان -

داند ای می دهد و با قدرت خیال مفهوم انتزاعی مرگ را به مثابۀ موجود زندهنی را نسبت میانسا
آمیخته است و ارتباط میان که گویی هر لحظه همراه شاعر بوده و مرگ و زندگی او درهم

شود و جامع هم که  کار رفته می  مستعارمنه و مستعارله مانع از ارادۀ معنای حقیقی واژگان به
وضوع در نظریۀ پیرس دارد، ذهن مخاطب را از تصور صوتی نشانه به تصور مفهومی آن حکم م

 دهد.  سوق می
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