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 دهيچک
ر واژگان موجود د يها و نمادهاعالمت امر با يدر ابتداکه مخاطب را  متن مؤثر در يهااز رمزگان يکي

از مراحل مهم و  يکي، دهيقص يانتخاب آن براکه  يسازد، عنوان است. رمزگانير آشنا ميو تصاو

مخاطب بوده و با  او در ارتباط بةجامع تجر ةاحاط ةهنددنشان و هر شاعر در سرودن شعر يحساس برا

 به خود اختصاص داده شناسان را از مطالعات نشانه يمتن، بخش يبه فضاد ورود مخاطب يکلبه مثابه 

 ييشد و فضاينديق آن بيو فهم دقخود از متن برداشت  يدارد تا برايخواننده را بر آن م، است. عنوان

من با يز مقالح شاعر معاصر ين راستا عبدالعزيدر هم. خود مجسم سازد يبرا آنراام ياز متن و پ يکل

نظر ن مديمضام که ارائه دهندهخود ده يقصعنوان  يبرا يخيت تاريشخص کيو «اتيومي» ةانتخاب واژ

 يبررس صددحاضر در. جستار کنديده کمک ميقص يدر درک بهتر محتوا را خوانندهباشد، يخويش م

 .است يليتحل-يفيکرد توصيبا روده يقص آن در مضمون يکارکردها يابيو ارزعنوان  يشناختنشانه

دار بودن آنرا نشان شهيمن و ري يموروث مردم ي، غنايانامهعنوان اين قصيده در سطح واژه يبررس

به  يت دارد. در سطح ساختاريحکا يشناختييبايو ز يعد هنرق شاعر در بُيدهد و از نگرش عميم

ن يدر عنوان با تکرار حروف و آخر ييوند آوايجاد و پيا يان آواها در عنوان، هارمونيتناسب انسجام م

درصدد به خطرانداختن جان  يک منجيرساند که بسان ين مضمون را ميشود و ايماشاره حرف هجا 

ن و متن ان عنوايم يق و منسجميارتباط عم ،ييدن مردم از رنج است. در سطح معنايبخشييخود و رها

حزن و  ةطريس يعنيت متن يبه مخاطب در اثبات واقع يبخشيآگاهکه درصدد  يحاکم است. ارتباط

باشد.يهن ميم ياندوه، غم غربت و تحمل رنج و محنت در راه آزاد

 .زنيف بن ذي يسمقالح، عبدالعزيز ، منيشعر معاصر ، عنوان يشناسنشانه :هاواژه ديکل

                                                           

 a_farhangnia@sbu.ac.ir :نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئول -1
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 مقدمه

ن مرحله از يمتن بوده و نخست يايورود به دن يدهايا کليمتن  يهااز مدخل يکيعنوان، 

ص يرد و تشخداللت و اشاره دا، بر متنکه است  يعالمت»و بوده « جهان متن»ارتباط با 

عنوان،  چراکه؛ رديگيصورت معنوان  يآن در چارچوب اثرگذار يايزوامتن و کشف 

ن يادر  يدگيچيکه به هنگام ابهام و پ يديکل ؛ديآيم حسابمتن به  يايورود به دند يکل

 «دا کندير و آواها ورود پين تصاويا يايسازد تا به دنيادر مقمخاطب را ، هامتن

. نقش دارداز آن  يا بخشيو در فهم متن  ت متن بودهيعنوان هو نيهمچن .

« يدالل» ييمعنا ةحوز آنراو  به عنوان داشته يااهتمام قابل مالحظه، يشناسنشانه

 يهاييبايو ز« اميپ»افت يان ارسال و دريتحقق ارتباط م يداند که از چگونگيم يمستقل

  دارد يمپرده بر يعناصر هنر

ن موضوع يبه ارا توجه آنان  وبوده محل اهتمام شاعران  ن جهتياز ا عنوان

صرفاً ساده در عرض چند لحظه و  يگذاراز عنوان که است معطوف داشته يساختار

ن يو نماد يشناختنشانه يتيفعال به ار توسط هر شاعر فراتر رفته ويبدون اهتمام بس

د با ساختار ينوان باع» .ق شاعر استيار و درک عميبس يآگاهشده که مستلزم مبدل

رد؛ چراکه يگباشد و کامالً متناسب با آن شکل متن هماهنگ ةدهندليتشک يعموم

بر کلّ  يمنف يده، لزوماً بازخورديعنوان قص يل فضايادت و نقص در تشکيهرگونه ز

  « متن دارد

 که نام کتاب را "ينييتع"-کند: يعنوان ارائه م يژرار ژنت، چهار کارکرد را برا

   کند.يم ين احتمال اشتباه به خوانندگان، معرفيرا با دقت تمام و کمتر و آن مشخص

است  يکارکرد ن همانيد و ايگوياز متن م يآن، اندک ةکه عنوان به واسط "يوصف"-

ن ارتباط يشتريکه ب "بخشالهام"-متوجه عنوان است.باشد که يم يکه مسئول انتقادهاي

ن يرد. ايده گيرا ناد تواند آنيناخواه نم سنده، خواهيدارد و نو يرا با کارکرد وصف

  دارد. يژه خود در هستيک سبک ويرا در انتقال  يواژه، روش خاصکارکرد مانند هر 

ک و يرا به سمت خود تحر يفرض ةمناسب است که خوانند ي، عنوان"کنندهکيتحر"-
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که عنوان، حامل  ييکننده، از آنجانييکارکرد تع کند يق ميتشو

ارتباط فراهم  تعامل و ينه را برايو زم ديآيم ياثر ادب يمتن است، در ابتدا يديبار تول

تواند در توافق کامل با مضمون خود نبوده، بلکه در يعنوان م ،حالنيکند؛ در عيم

 رد.يتعارض با آن قرار گ

شعر اکتفا  ةحوزاست که تنها به  يرخوم پژوهشگر و ،ناقد ،بيأد ،شاعرمقالح،  

 يهاعرصهدست در رهيچ يشاعر ين ادعاست. ويشاهد ال ين دلينکرده و آثار او بهتر

 دهيمضمون قصاست  ياسيو س ي، فرهنگيماع، اجتياسي، سيادب

است که در قالب  يرامون حوادث تلخيپ 

مطرح « زنيف بن ذي يس»من، ي ياو اسطوره يخيت تاريخاطرات روزانه از زبان شخص

ح يدارد تا زبان صريآن مموجود، شاعر را بر  يهايط نامناسب و نگرانياست. شراشده 

-بار جامعه بپردازد. امرؤاسفط يشراان يبه ب يگريگذاشته و از زبان شخص درا کنار

پدر،  ةشکوه و عظمت از دست رفت يريگدر بازپس يس، شاعر مشهور جاهليالق

ها، لبخندها، شده و از اشکاناست که شاعر پشت نقاب او پنه يگريت ديشخص

ده، ين قصيبا دقت در ا راند.يو... سخن م يخانماني، بياها، آوارگيات تلخ، رؤيتجرب

 ةکنندنييعنوان کامالً در خدمت مضمون بوده و تب توان به اين موضوع رسيد کهيم

به مخاطبان است. در حد فاصل اهداف  مطالبن ياغراض و خواست شاعر در ارسال ا

رد. يگين حد و مرز عنوان، قرار ميير، درک و تعيمخاطب، تفس يمعرفت ةشاعر و سابق

اساس شود و عنوان بريه ميه و فعلياسم ، شامل اسم مرکب و جملةيوصف يردهاکارک

با شنونده  يبه منظور ارتباط فور« يمتن شعر»ام ين کارکردها و با ارجاع به موضوع پيا

عنوان، »پردازد. يت و غرض متن مين مرجعييماً به تعيو خواننده و اختصار آن، مستق

گرفته و همچون تاج متن و فراتر از آن، قرار ياست که در صدر اثر ادب يانزب يمتن

ان يمتن، و ب ياياست که بر مابعد خود داللت داشته و با روشن نمودن زوا يشاخص

« ديگشايمتن م يجهات، راه را به سو يتمام مبهم آن از يهاجنبه

عنوان در  يشناسل نشانهيتحل صدددر يليتحل-يفيه بر روش توصيبا تکن جستار يا
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به  ييو پاسخگو اثر ، «» ةديقص

 ل است:يذ يهاپرسش

 ست؟يده چيقص يبرا يعنوان نيهدف شاعر از انتخاب چن -1

؟ده، مد نظر شاعر استين قصيدر عنوان ا ينيمضام ها وچه داللت -2

 پژوهش نةيشيپ

از ، و داللت عنوان صورت گرفته يشناسدر خصوص نشانه ياريبس يهاتاکنون پژوهش

  :جمله

در محمد جمال، ي، اثر ح«»در مقالة  -

سنده، عنوان ينو 

ز يو هنجارگر« رهيو غ ي، خارجي، عربينيفلسط يهامکان»ح يرا از نظر داللت به صر

 کند. يم ميتقس« دهديارجاع م يمتضاد يهاکه خواننده را به داللت يموارد»

»مقالة  -

 يکبر، کوبختيناصر ن ,يگدليد بزرگ بيسعت، ياثر فاطمه بخ «

. پژوهشگران ، روشنفکر

 يشناختو ارتباط آن با عنوان، به مطالعة نشانه يشناسم نشانهيدر اين مقاله، با بيان مفاه

 اند. پرداخته يو دالل ي، دستوريانامهدة مذکور در سطح واژهيعنوان دو قص

اثر عامر رضا، « »مقاله  -

ت يبه اهمن مقاله ي. پژوهشگر در ا

شرفت آن در متن يو پ يريگن، شکليت عناويدر خوانش متن، اهم يشناسکرد نشانهيرو

 ن شاعر پرداخته است. يعناو يشناختنشانه يو بررس

 ةسرود «» ةشناسي عنوان قصيدنشانه» ةمقال -

، اتيب يو موس يازيار نيشهر، يمقدسنيماحسن محمد، آذرشب ياثر محمدعل« 

ن يا . در(26-1صص: 1396، بهار و تابستان 16، شمارة ي)مجلة زبان و ادبيات عرب
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 يابيارزمورد  ينامتنيه بر کارکرد بيبا تک« » ةديقصپژوهش، 

شده  يواکاو يد معانيتول يو سازوکارها يارتباط عنوان با متن اصلدر آن و  گرفتهقرار

 . است

مقاله  -

: 1398ز و زمستان يي، پا21شماره ، )ا ينر فرهنگياثر ام 

و  ييقايده در سطح موسيقص يشناختنشانه يبه بررس در آن دهنسيکه نو (36 -15صص

 پرداخته است. يزبان

 :از جمله مطالعات صورت گرفته در خصوص شعر مقالح

هدي ممتحن اثر م« »مقالة در  -

ني، يدجواد حسيوس

 اند.در شعر مقالح پرداخته يخيتار ينمادها يسندگان، به بررسينو

دي ونصراهلل يصالح مهدي الزباثر « » ةمقال -

در ، که پژوهشگران () ،ديعباس حم

    اند. و نو مقالح پرداخته يسنت يهادهيانواع آن در قص تکرار و يبه بررسآن 

 يبررس ييو معنا يساختار، يانامهدر سه سطح واژهرا ده يعنوان قص، جستار حاضر

ن موجود در يان مضاميبعنوان در خدمت مضمون و  يرين بکارگييتب به ونموده 

ان غم يو ب يداريپا نين مضامين ايتراز جمله برجسته پرداخته است. متن يهاهيال

  است. غربت

 

 زنيف بن ذي يسات يوميمن  دهيعنوان قص يسشنانشانه

زدن ة رقمآن، آماد يهاتيشخص يکند که تماميف ميرا توص يده، متنين قصيعنوان ا

، يها، دوستان، خانم رومل(، نسليس )ضلّيالقهستند. از جمله: امرؤ« فيس»خاطرات 

همچون  يااسطوره يهاتيه، مردان مقاومت، شخصيصر روم، همسايها، قزنان، بچه

ن يد ايده، مؤيقص يانيل هستند. پرسش پايدر سرنوشت او دخ يروط، همگيعاقصة، ع

کيکارکرد تحر«؟»»مطلب است: 
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را به خود جذب کند و  يمناسب و موفق است که خواننده احتمال يکننده، تا زمان

 مناسب متن باشد. 

از خاطرات روزانه  يکه بر بخش« »ن روم و حرف جرّ يو سرزم« »وجود نام 

شه، به منظور ير و اندياز به تفسيعنوان و ن يدگيچيدر پ يبه نوع يداللت دارد، همگ

ا عنوان ياست که گو يوک خواننده، به نحيق و تحريدرک بهتر نقش دارد. کارکرد تشو

از متن را در  يعي، افق وسيانشانه يرد. با نظاميشده تا در صدر آن قرار گاز متن جدا

عنوان  ةآنرا ندارد؛ چراکه گستر يصعود به فضا ييکند که توانايم ميبرابر خواننده ترس

 سالده را در ين قصيا، شاعرابد. ينه آن دست فراتر از آن است که خواننده بتواند به کُ

شتر يب بوده وهن ياق به ميغربت و اشت سرشار از رنج،، وان آنعن وسروده  م1957

 يشناختل نشانهيبر غم غربت داللت دارند. به منظور تحل، دهيواژگان موجود در قص

 يساختار، يخيو تار يانامهدر سه سطح واژه آنراتوان يم، متن يايورود به دن عنوان و

 کرد: ي( بررسيي)معنا ي( و دالليبي/ترکي)دستور

 

 يخيو تار يانامهواژه

ت ياز اهم يشناختييبايو ز ييمعنا يهامتن در کنار سطح يبه عنوان عناصر اصلواژگان 

 لةمشخص، به منز ييهاآنها با داشتن داللت يکه بررس ييهانشانه برخوردارند. ييبسزا

 يهاواژه ياصل يتواند با معنايم»ق يطر نيا ازخواننده  ق متن است.يساختار عم ةمطالع

، متن يکند که گاهيآن با متن مشخص م ةعنوان در فرهنگ لغت آشنا شود و رابط

و به صورت ن ينماد، که عنوان يمخصوصاً وقت ؛کنديا رد ميد ييرا تأ يداللت آن معان

  .(132 :1392، تي)بخ «رابطه داشته باشد م با متنير مستقيغ

 حرف جر و اسم مرکب.، ل شده است: اسميده از سه کلمه تشکين قصيعنوان ا

در  حرکت دهدينشان م، در عنوان و عدم وجود فعل در آن ياسم يهاواژه ةطريس

کلمات و  ياده از مجموعهين قصيا يسطح واژگان .ا متن وجود ندارديمضمون عنوان 

عنوان در ارتباط است.  يبا فضا يشده که از لحاظ لفظ و معنليتشک يزبان يساختارها

ت يبه مرجع، ياو اسطوره ينيد، يخيتار ياز کارکردها يريگوند زمان و مکان و بهرهيپ
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، وند آن با مکان وقوع حوادثيو پ «» ةواژ روابسته و بافت زمان د ،عنوان

 .است «» يخيت تاريشخص، ن دويان ايواسطه م ةن روم( و حلقي)سرزم

از  يبخش، دهديدر قالب دو عنصر زمان و مکان رخ م، دهين قصيا يجايدر جاآنچه 

باشد که يم و سرنوشت مأرب و صنعا يخيتار تين شخصيروزانه ا يهاادداشتي

»در گرو اتفاقات روم است  يهمگ

 همان:) 3«»2«

 يبرا يخيت تارين شخصياست که ا ياژهيو ةشاخص، از وطن يغربت و دور .(112

، هن و زادگاه شاعر از چنگال اشغالگرانيم يآزادساز يعنيتحقق هدف ارزشمند خود 

 ةبه واسط، کندير خود تحمل ميت در مسين شخصيکه ا يمشکالترد. يبپذ آنراد رنج يبا

. سازديک مينزدب ذهن خواننده را به عمق فاجعه ين ترتيو بدمجسم ، ک نقابيتکن

است  يگريت ديصدد نشستن در کالبد شخصکه شاعر به واسطة آن در يهنر يابزار»

 يصدا، ار دارد و شاعريمخاطب را در اختخالق اثر و  يخيتار ةاز حافظ يکه حجم اندک

ت فراخوانده شده و يمرتبط با شخص ةدو تجرب کهيبطور؛ سازديم خود را پنهان ميمستق

ابد که ييطره ميس، بر متن ير متکلميافته و ضميونديگر پيکديشاعر با  ية اختصاصتجرب

« ابدييم ، انسجامدو طرف نقاب ياثربخش و است تين شخصيمرجع آن نخست

«»
4 

 «

دارد. در س اشارهيامرؤالق، يبه سفر شاعر جاهل، () .(114: همان) 5«

است و او  ين شاعر جاهليشاهد اشعار ا، صر روميق يهادر زندان ز شاعريقسمت دوم ن

ان يد و احساسات خود را بيسخن بگوق او يتواند از طريداند که ميم مناسب يرا نماد

ا ي ينيد، يادب، يخيحضور تار»که ني، ايتيصن شخيچن يهايژگياز جمله و کند.

 يادينقاط عطف ز، او يداشته و در زندگ ياريبس يدستاوردها و زيمتما يااسطوره

اختصاص  يواز سخن شاعر به  يعيد حجم وسيبا، او ةتجرب يو به منظور بازساز است

 «شوديل مين تبدينماد ةک اشاريت از نقاب به يآن شخص، ن صورتير ايغ در .ابدي

در صدد کشف وجود خالق و مبتکر ، نقاب يبه واسطه، شاعر 
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، : سفر، نياندوهگ » واژگانبر مخاطب بگذارد.  يارير بسيخود بوده تا تأث

، «(سيامرؤالق»ار گمراه )لقب ي: بس، ده انگاشتي: ناد، : کوچ

: ، من اد پنهاني: فر، : دور، يطوالن يري: همسفر مس

، : آواره، : گم شدم، : اسارت، : شک و شبهه منازل، من ييتنها

هستند که بر غربت داللت  يقيوسته و عميپ يهاداللتاز  يامجموعه« دور

 کشد. ير ميده به تصويقص يهاشاعر را در حرکت دال ةداشته و تجرب

 و را در خود دارد يعيوس يو قوم يخيتار، يحضور مردم، ف در عنوانينام س

کند. يم ميز ترسيمقاوم و تأمل برانگ ياهيو روح يمبارزات يريرا با تصو او، شاعر

»کند. يوطنان خود دفاع ماز هم، بايز ينيمضامکه با  يارزمندهر يتصو

ک يشاعر از تکن يريگبهره 6«

ن يان سرنوشت ايم چراکه؛ صورت گرفته است يبه خوب، سيت امرؤالقينقاب در شخص

وجود ندارد و هر دو در  يتفاوت، فيس يعنيده يقص يت محوريو شخص يشاعر جاهل

»اند. صر روم ناکام ماندهياز ق يدادخواه

صر يس در قصر قيامرؤالق .(113 :همان) 7«

ها اشک ،بين ترتيجان باخت. به هم، انت قرار گرفت و در راه بازگشتيروم مورد خ

زندان به و  ممانعت از حرکت بارار نگرفته و صر قيز مورد توجه قيف نيس يادهايو فر

ن يوجه مشترک ا بندد.يش مياندازد و درها را به رويها را به جانش مگرگ او، افکندن

، انتيصر روم بوده و البته خيق يبه سو ياريدست گشودن  يتالش برا، تيدو شخص

 به زندان افتاد. يگريبا سمّ جفا از پا درآمد و د يکي است. شانياسرنوشت مشترک 

قرن ششم  يلاما حوا، اندرا ذکر نکرده فيگ سا زمان مريزادروز ، خيتار يهاکتاب

قهرمان ، رون کنديمن بيها را از يکه توانست حبشپس از آن چراکه؛ بوده است يالديم

 يعني ؛است يداستان يگواه و شاهد ةبه منزل، تير شخصيتصو ةئارا»شد. خ شناختهيتار

که  يده مشخصيا اي، کنديم يينمابزرگ آنرا، سندهياشاره دارد که نو يبه بخش مشخص
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باشد که  يواقع ياا تجربهيل يدل ةآن است که به منزل، نهد و مقصود اويان ميبن را آن

: »از دالّ  ) «شه استيشاهد صدق تصور و سالمت اند

بر کثرت ، جمع ةرد: وجود واژيگيشکل م يمتعدد ييمعنا يهامدلول، «خاطرات روزانه

حوادث را با سرعت اندک و که  داللت داردن خاطرات و حضور متراکم زمان يو تنوع ا

 ياانگر مرحلهيده و بيک قصيدئولوژيساختار ا يمبنا، ن واژهيا کند.يم مير دائم ترسييغت

ن يارهسپار  ،هايدفع شرّ حبشصر روم و ياز ق طلبيدناستمداد يف براياست که س

صدد مقالح در است وسرشار از عبرت و اندرز  وار شده يبس يهامتحمل رنج و منطقه

-پس از مدتيان خاطرات روزانهيل چني. تحلباشديمها از آن ن درسياستخراج بهتر

 ران عنوان ياتوان يم دهد.ينشان م راآندار بودن شهيمن و ري يموروث مردم يغنا ،ها

رد و بدل ، رندهيکه فرستنده و گدانست  ياميپو خارج و داخل متن  يايوصل دن ةحلق

ا يق يافت هستند و در واقع کارکرد تشويات درين آنان دو قطب عمليبنابرا؛ کننديم

، فيام: خاطرات سيپ، خورد. فرستنده: مقالحيان آنان رقم ميم، نسبت به متن، کيتحر

و  يق شاعر در بعد هنرياز نگرش عم، دهين قصيعنوان ارنده: خواننده و مخاطب. يگ

حال نشان از فرهنگ شاعر بوده و نقش موروث نيت دارد و در عيحکا يشناختييبايز

 دهد. يرا در آن نشان م يعرب

 

 (ي)دستور يساختار

ه ياسم يهاهجمل ،جملهک يان يم، وضع عنوان نزد مؤلفان، (يبي)ترک ياز لحاظ ساختار

صفت و حرف ، ا زمانيظرف مکان ، ءيا شيخواه علم ، و اسم يب جزئيترک ه ويا فعلي

يشده و روليده از سه واژه تشکين قصينوان اع در نوسان است 

داللت ثبوت را ، هياسم ةباشد. جملي( مني: امحذوف ) يمبتدا يخبر برا، رفتههم

از  يبخش« »ن ي: ا«»است: ن يچن، ن در اصلعنوا نيبنابرا؛ رسانديم

عنوان  .به مضمون دارد يميمستق ةاشار و ن روم استيف در سرزميس ةخاطرات روزان

استقرار و ، اسم بر ثبوت کهنيکما ا؛ نشود طمرتب يفاقد فعل است تا به زمان خاص

 يريکند تا تفسيت ميرا تقو« لفظ»ان يساختار ب، ن موضوعيداللت دارد. ا، مطلق
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ارتباط و الهام  ينوع، ""و  ""وند يپ متناسب با سطح مخاطب ارائه کند.

  .جاد کرده استيه اياسم ن جملةيا يبرا ييمعنا

دو حرف جر و چند  ،از جمله يمتراکم بيکوتاه و ترک يااز جمله، دهيعنوان قص  

عنوان از مضاف و  يفضا کهيبطور؛ است يعنوان اضاف، آن ياما مبنا، شدهلياسم تشک

: »، ر آنيشده و تقدحذف زين هياسم ةمبتدا و خبر جمل وه شکل گرفته يالمضاف

 يهابيترک. بالد است هيالمضاف، ات و الروميومي هيالمضافف يسو ، «از ين بخشيا

از  يمندسنده را در بهرهينو و از نداردين، فهم آن يار برايساده به تالش بس ياضاف

 کرده است.  ياري، عنوان ير در تابلويقالب و تصو، بالغت لفظ

همان ، ييايزا ةاشاره دارد. قاعد يو گشتار ييايزا ةبه دو قاعد يب اضافيترک  

رد. رابطه يگيعناصر پنهان در قاعده اضافه را در بر م ياست که تمام يقيساختار عم

ا معرفه است. ينکره ، ينکره و دوم، يان دو اسم است که اوليرابطه م، يکل بطوراضافه 

از  يکي، ان دو اسميف باشد و ميتعر« ال»ا اسم معرفه با ير يضم، ن معرفهيخواه ا

 يهابه اضافه، ن حروفيا«. : مثل»، «: در« »: از»، «ي: برا»حروف جر مقدر 

 يسيدگرد يبه معن يگشتار ةاما قاعد ؛اشاره دارد يهيو تشب يظرف، يانيب، يالم ةچهارگان

ب که ين ترتيبه اکار گرفته شده است. وب قدرت پنهان به چارچوب قدرت باز چارچ

ان دو طرف را ساقط ساخته يحرف جر م، زبان يدان تحقق واقعياضافه به م ةانتقال قاعد

اضافه اسم نکره است که با اضافه شدن به ، ا طرف اوليدارد:  يو دو احتمال را در پ

ک اسم يبه  با افزوده شدن، ک اسم نکرهيکه نيا ايشده معرفه اکنون، ک اسم معرفهي

ل شده است يصه تبدبه نکره مخصَّ، نکره

 يبرا يعني ؛رسانديص را ميمفهوم تخص، دهين قصيدر عنوان ا يفاب اضيترک

ن مدلول مضاف )خاطرات( و زدودن هرگونه ابهام ييص مفهوم معرفه از نکره و تعيتشخ

( است.ه )يالاضافه به مضاف ةبه واسط، از آن يپراکندگو 

 «د تا غروبيطلوع خورش يزمان ةفاصل» يعني، «»از واژه « » 

از داللت  يحاک، در عنوان« » ةجود واژوگرفته شده است.  

متعدد  يهاادداشتياز  يامجموعه "" :عالم کنداخواهد يما شاعر يگو .جمع است
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مشخص را در کنار  ياصطالح يمرزها، يدر گفتمان ادب» ين مکانيچن در روم دارد.

مرتبط با  يدرون يهايژگيبا و يگذاشته و به سمت ابعاد داخل يماد يچارچوب

مکان با  چراکه؛ غربت و تناقض در حرکت است، وحشت، الفت، ياحساسات دوست

« ت دارديحکا يدرون يهااز حالت، ارين بسينماد يهاداللت

م يمستق بطوراست که  يابه کلّثن روم به ميف در سرزميس ةروزان يهاادداشتير يتصو

-ها و داللتاز عالمت يامجموعه، ين متني. چنآيديمن در متن به عنوان ارجاع يا نمادي

 يخيت تاريشخص يفراخوان رامون خود دارد.يپ يايبا دن يهاست که ارتباط تنگاتنگ

از  يتوانسته بخش يو اينکهو  از ارتباط شاعر با موروث داشته نشان، در عنوان ""

اين  يشده و تداوم کاراي ياتازه يبه آن بيفزايد، باعث خلق ابعاد و زواياخود را  بةتجر

ه بر ثبوت ياسم ةجملفقدان عنصر زمان در گر يد ياز سودهد. يموروث را نشان م

ات يمستلزم تالش خواننده در عملباشد که يمق يفاقد دو دالّ عم ن عنوانياداللت دارد. 

 .ر موارد محذوف استيافت متن و تفسيدر

 »ل شده است که اعمّ از حضور دالّ يتشک يکامل يعنوان از ساختار داستان  

و  «» ةدر واژ ييرخدادها "دالّ قهرمان ، «حوادث روزانه

نمود ، دهيا متن قصي. گودهديرخ م «ن روميسرزم»افته که در مکان ييتجل يروائ يفضا

شدن به نام در صورت اضافه «عنوان است. دالّ  ةبه آستان يبخشتوسعه و عمق

 يبه عنوان محرک، روم يعني، ار غربتيد، و در کنار آن دهيقص يت اصليشخص ،فيس

به خوانش متن ، ن حوادثيکشف حجم ا يدارد تا برايکه خواننده را بر آن ماست 

 شروع« : از»با حرف جرّ  که چرا؛ ناقص است، ين عنوان از لحاظ نحويابپردازد. 

و « »ه و سپس حرف جر يالو چهار مضاف «»مجرور  اسم، شده و پس از آن

مرتبط ، يساختار ناقص، يشناختدر سطح نشانه .داردقرار « »و « »ه يالدو مضاف

را در خود  يياما بار معنا، مبتدا شکل گرفته يعنيمرتبط با محذوف  و قبلر ما يبا تقد

»عنوان  سازد.يف را منعکس ميس، يت اصليشخص يايداده که رؤ يجا

و « »رد: مضاف يگيشکل م ياست که از دو عنصر اساس ياضاف يبيترک« 

 نام دارد.  يا معنويمحض  ةکه اضاف« »ه يالمضاف
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: ييايمطرح است: أ( زا يريو تفس ييايزا ةدو قاعد، يب اضافين ترکيدر انتخاب چن

، ن دويان ايمعرفه است و م يو دوم نکره، ياولت که سا يان دو اسميم ياضاف ةرابط

ب(  .مالک مضاف است، هيالمضاف چراکه؛ ر استيدر تقد «»حرف جرّ 

: : نخستکرد يابين عنوان را از چند لحاظ ارزيتوان ايم، قاعدهن ي: بر اساس ايريتفس

ف يروزانه س يهاادداشتياز  ين بخشيا » ر آن:يمبتدا و خبر محذوف و تقد

»فعل و فاعل محذوف دانست:  يتوان مفعول برايدوم: عبارت عنوان را م .«است

فعل و فاعل حذف، نيبنابرا ؛«ميکنياز خاطرات روزانه را ارائه م يبخش 

در  داستان  :توان گفتيم پس اند.ر قرار گرفتهيشده و در تقد

درصدد به خطرانداختن جان  يک منجيو همچنان  در حال تکرار بوده يعرب يکشورها

ان آواها در عنوان، يانسجام م تناسببه  است. دن مردم از رنجيبخشييخود و رها

ن اصوات يترساده يعني« م»در عنوان با تکرار دو حرف  ييوند آوايجاد و پيا يهارمون

 يان واژگان، گاميوند ميپ»ن يشود؛ بنابراين حرف هجا مشخص مي، آخر«ي»در تلفظ و 

ان يو انسجام م يدر عنوان و مهم در ساختار کلّ متن است و عدم وجود هماهنگ ياساس

 « سازديعنوان را مختل مفهم واژگان، 

 

 (يي)معنا يدالل

ة خود را دير شاعر از قصير تفسياز تصاو يکيده است و يت قصيهو ةعنوان، به منزل

شود و شاعر از نوشتن يمتن شعر نوشته ماز ن مطلب يآخرکه  يهنگامدارد. دربر

 يان عنوان، خالصهيد. ايآيآن برم يبرا يعنوان يدر جستجو ابد،ييم يياش رهادهيقص

است  ياا دغدغهياو بوده  ةدياست که به زعم شاعر، مضمون قص يزياز آن چ ييمعنا

و از  ح آنير شاعر از متن و توضيک سو، نمود تفسين از ي؛ بنابراکردهرا احاطه  يکه و

« استقبال از متن و ورود به آن است يبرا ک خوانندهيق و تحريتشو ديگر يسو

ک يمتن اشاره دارد که معموالً  يهاتياز شخص يکيبه ، داللت عنوان

ره يو غ ياجتماع، ياسيس، يفکر يکردهايرو، حوادث، زمان، ا به مکانيقهرمان است، 

ا ي و استا به آنها ارجاع داده شده يکه در متن فراخوانده  اشاره دارد ييهاا اسطورهي
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 دارديمر وايخواننده را به تفس و باشديم مير مستقيغ، ن داللتيا

در سطح کامل که  کنديرا به ذهن خواننده القا م يمتعدد ياهداللت، دهين قصيعنوان ا

رسد ياست. به نظر م «»ا ي« » يو در سطح جزئ عنوان 

 يخيدر افق تار چراکه؛ دارد يابعاد دالل، در عنوان يخيت بزرگ تارين شخصيحضور ا

 يخيتنها ارجاع تارو معنادار برخوردار است که  يواژگان يبيت از ترکين شخصيا، مني

( در خالل يا)اسطوره يو ادب يخيت تارينامتنيب .ستين يکاف، يادب ةاز جنب يجدا، به آن

 اند.دهيهم تنده در يدر متن قص، يخيتار ةجنب يدارا يااسطوره ياشاره به اسام

از جنس ، فيخدمتکار س، «» وف يخواهر س، «»همچون  ييهاتيشخص

 يدر راستا« » يخيت عنوان با رمز تارينامتنين مدعا هستند. بيبر ا يگواه، جن

هماهنگ و منسجم  «شاعر و جامعه او» يمنيت ياست که با شخص ياد داللت تازهيتول

 ياا واقعهياظهار حالت  يبرا ينقاب، ت در عنوانين شخصين حضور ايبنابرا؛ شود

يمشاهده م، متن يکشف استراتژ يده براين قصيدر صورت ورود به ا خاص است.

» است: يمضمون شعر ةدهندليتشک يهااز ستون يکي، يداريشود که پا

نجا يدر ا، همانند عنوان، روم اژةو«  8

 يدانست. از سو ين عنوان را مکانيتوان اياساس م همينبر  و ز تکرار شده استين

آنجا  ؛رديگيروم صورت م يعني، هنيم ير شاعر در خارج از مرزهانظمقاومت مّد، گريد

مشاهده داستان شاعر به ، آسمان يگشتن آبدايشدن غبار ابرها و هوکه پس از زدوده

 يسمان مرگ را براير، پردازد. آنان که با خون خوديمقاومت مردان مبارز در آسمان م

 بندند. يدشمنان محکم م

ده، يمحل ورود خواننده به قصمتن و  ةباچيدبه عنوان ، «»عبارت 

قصد دارد دارد تا به تأمل و درنگ در آن بپردازد. چه بسا شاعر يخواننده را بر آن م

است که انسان آن روزگاران  ييهابتياز مص ياتفاق افتاده، فقط جزئد آنچه امروز يبگو

گر ي. از طرف دديدر دل آنان روشن نما يديام ن صورت نقطةيدان گرفتار بوده و بدب
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سرگذشت او  يام را بران نيا سندهينونداشته و  يا، خاطرات روزانه

افکند و يه ميمتراکم بر متن سا ييبا بار معنا، عنوان از سطر نخست.  ستاف کردهيتعر

ف يس يخيت تاريان ذهن مخاطب با شخصيوند ميصدد پدر، رنج و اندوهداللت  اب

»است. 

   
ها و به ها، اسطورهشهين از باورها، انديسنگ يخود، بار ييها عالوه بر بار معنانشانه

هستند.  کهن يخيتار ةنيشيپ نشان دهندة کشند وي، فرهنگ را به دوش ميکل يمفهوم

خوانندگان را به متن  ابند وييارزش م يفرهنگ يهاق رمزگانيها از طرگونه از نشانهنيا

 يوجود واژگان. (138: 1390، يخانو کاکه ي)سجود برنديم ياخ و فرهنگ هر جامعهيتار

، يتشناخنشانه ةدر چارچوب حوز« »همچون 

 يادبت ينامتنيب «»ل يم کرده و حضور واژه ضلّيکارکرد اندوه را ترس، يبه خوب

سازد. يمبه سرعت به سمت مقصود شاعر رهنمون  را آورد و ذهن خوانندهيد ميرا پد

را  يکند که جامعه، ويجاد ميمخاطب ا يت را براين ذهنيا ،ک نقابياستفاده از تکن

با حجم  توانسته ي. وستيبه دنبال تاج و تخت نکه د دارد يشاعر، تأکو داند يگمراه م

مخاطب  ياز مضمون را برا يعيوس يفضا، «» ةتکرار واژ رو سه با از واژگان ياندک

و متن « » يمتن ادب ةاز تشابه تجرب، «يبخشيآزاد »واژه  م کند.يترسخود 

 ت دارد. ياحک« » يفعل

» در قسمت دوم آمده است:

10

. در عنوان مرتبط است« » که با واژة هن دانستيتوان نماد مينخل را م

ت و يآن در صدد اثبات هو ةن که شاعر به واسطيمحکم در زم يهاشهيبا ر يدرخت
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 يأر أنْ أکرهُ»بعد  يبه مضمون سطرها يبا نگاههن است. يتعلق خاطر به م

نخل در  ةن واژقرار گرفت، 11«الجلّاد رحْمةَ ستمْنحوني/واألوْالد والنساءَ األرْضَ/البالدْ

سازد. يمبدل م يداريپا به نماد را آننخل افزوده و  ييبر بار معنا، ينين مضاميکنار چن

نخل را نماد اصالت و ، «صنعاء»، شاعر ةکنار معشوقانقالب در  ةگر واژيد ياز سو

»د: يگويدر قسمت بعد شاعر م .کنديعنوان م يدارشهير

 جانيدر اشاعر  .(114 :همان)12«

ها و اشک يکند و به بازخوانيه ميخود گال يياز تنها، سيالقاز نقاب امرؤ يريگبا بهره

توان يم، به متن و عنوان آن يبا نگاهپردازد. يصر روم ميدر قصر ق ياشعار شاعر جاهل

ة ک حوزيشه در يرا مشاهده کرد که ر متراکم يهااز واژگان و عبارت يامجموعه

-ابراز دال يام عنوان برايواژگان پانجامند. ين ميمع يبه داللت يمشخص دارند و همگ

حجم  يايدهند و گويوند ميپ «»ت ياند که خاطرات را به شخصگرد هم آمده ييها

 اند:ل خالصه شدهيدر سه حوزه ذ و باشنديغربت او م

 
 غربت شخصيت زمان

 سرزمين روم سيف خاطرات يوميات:

 

ارتباط ايجاد تک اجزاي عنوان گر روابطي است که ميان تکاين سه حوزه، نشان

از چارچوب سرزمين مادري اين شخصيت تاريخي رقم خاطراتي که خارج  کند.مي

خورد. اين متن از سه مقطع تشکيل شده که در بلندي و کوتاهي متفاوتند. داللت مي

توان در سه نمودار ذيل مي کهکند عميق واژگان عنوان در متن قصيده نمود پيدا مي

 مالحظه کرد:
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 خاطرات

 السفر:

 سفر
 مهانة:

 خواري
 الصمت:

 سکوت
 العذاب:

 شکنجه
 مبعد:

 دور
 حزين:

 اندوهگين
 دموع:

هااشک  
 التحرير:

 آزادسازي
 بکي:

 گريست

اقيغم غربت و اشتن:يالغربة والحن  

گردشالتطواف: رسفرحلة:   

جبال 

-کوه«:قاف»

«قاف» يها  

جدار 

: الصمت

وار يد

 سکوت

منازل 

األحباب: 

 يهامنزلگاه

 دوستان

 د:يالتشر

يوارگآ  

أرض 

الروم: 

 نيسرزم

 روم

صراخي 

اد يفرالمکتوم:

 خاموش من

زندانسجن:  

آوارهد:يشر  

اسارتاألسر:  

چادرهاام:يالخ  

دورالنازح:  

 يداريپاالمقاومة:

 ريأواجه المص الفجر الصعود والهبوط في المسحوريس دماء ريالتحر

و  يدوستهنيم، غربت، راتخاط يعنيآنها  يت اصليواژگان و محورن يا ةسيمقا

 يخيت تارين شخصيخاطرات ا سازد کهين مطلب رهنمون ميرا به اخواننده ، يداريپا

ن واژگان در يق اياما داللت عم، شوديهن مطرح مياق به ميدر قالب غم غربت و اشت

ن اشغال شده يسرزم ،ابدييم يزنان و فرزندان مرز و بوم شاعر تجل، مقاومت مردان

 يخيت تاريبه واسطه استمداد از شخص، آن ييصدد رهاکه شاعر درها يتوسط حبش

بخش است که آحاد و نجات ياز منج ينماد، فيس ةن واژيبنابرا .ان استيف از روميس

ان يمو منسجم ق ياز ارتباط عم، «روم»واژه  .بخشديم ييرها، ملت را از بند اسارت

ت يمخاطب در اثبات واقعبه  يبخشيآگاه دصددر که يارتباط. ديگويعنوان و متن م

عدم اهتمام ، انقالب در صنعا، مأرب و هن شاعريحزن و اندوه در م ةطريس يعنيمتن 

هن يم يخته شده در راه آزادير يهاخون يبها غم غربت و، او يهامحنت به صر روميق

 ةن لحظياز نخست يعني؛ است يريتفس، دهيگر ارتباط عنوان با قصيد يباشد. از سويم

 .سازديمخاطب فراهم م يبرا آنرار يامکان تفس، خوانش متن
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 طره غم و اندوهيس                                                                                                

 انقالب در صنعاء                        ان آواهايانسجام م              من يمردم  يه مبارزاتيم روحيترس

 غم غربت             مردم يداريتداوم و ثبوت پا  يشناختييبايو ز يق در بعد هنرينگرش عم

                                                هنيم يآزاد  فيسخاطرات  ميدر ترسبالغت واژگان                  من ي يموروث مردم يفراخوان

 فيصر به سيق يتوجهيب                                                                     صر رومياستمداد از ق

 يک منجيحضور                                                                            هايدفع شرّ حبش

 يداريپا                                                                                               

 

 جينتا

شاعر  ةزدرتيمحذوفند که متناسب با وجود نگران و ح ييها، واژهب عنوانيدر ترک -

د؛ يافزايبه صورت جمع و معرفه به اضافه، بر ابهام عنوان م «» ةاست. وجود واژ

ا يست حوادث تلخ يکه حوادث روزانه، مجهول و نامشخص است و معلوم ن چرا

ن واژه به صورت جمع بر يگر حضور ايد يد. از سوندار يتيفين بوده و چه کيريش

 کثرت حوادث داللت دارد. 

ده يتنگاتنگ با ساختار متن قص يمتنوع و ارتباط يشناختنشانه ييهاکيتکنعنوان،  -

 يهاادداشتين يا يها را راجع به محتوااز احتمال يا، مجموعه«» ةدارد. واژ

دن تلخ و يشن ينه را برايافته و زمييتواند در متن تجليکند که ميم روزانه مطرح

ومزن في بالد الريف بن ذي يات سيوميعنوان: من 

مدلول

-نامهواژه

يساختار  يا  

ييمعنا  
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ن در ين عنوان همچنيا يشناختنشانه يهاکند. ارزشيها آماده مادداشتين ين ايريش

 ييشود و توانايشکوفا م« » يب اضافيو ترک  ةواژ

محبوب  يتيشخص ، ابدييم ين نام تجلياز ا يو حماس يخينش ارزش موروث تاريآفر

ماندگار را  يزدن سرنوشتدان پرتنش خطرها و رقميورود به مت يکه مسئول ياو اسطوره

 يفايا يايده، گوين قصين عنوان در ايرد؛ بنابرايپذيمن ميملت  ةخود در حافظ يبرا

ده و يحاکم بر جامعه را به چالش کش ياست که فضا ياثرگذار يهانقش سرنوشت

ت آنهاست. يز مرهون موفقيهمه چ

در  يتجربه شاعر است. سادگ ةدهند، نشانييو معنا يساختار عنوان در دو سطح زبان-

نشانه يژگين ويتوان بارزتريرا م يانتخاب واژگان و حضور آن در حافظه خوانش

 يو ادب يخيتار يهاتيخ و شخصيتار ين عنوان دانست. در کنار آن، فراخوانيا يشناخت

-از لحاظ نشانه ين عنوانيآن افزوده است. چن يحال حاضر بر غنا يبا داللت و معنا

است.  ييو رها يديدن به سپياز غم غربت، ظلم، خون و رس يير رهايدر مس يشناخت

کرد مثبت در يرو يف، به نوعيت سيشخص يدر عنوان و فراخوان يب اضافيوجود ترک

ک و يتار يهازدن حجابکه با کنار يتين اشاره دارد. شخصيت نمادين شخصيقبال ا

 ييشان را رهاينوعان خود است تا اد در وجود هميام يهاصدد تداوم رگه، دريظلمان

 بخشد.  

 

 هانوشتيپ
شوم؟يشهر من، در کجا با سرنوشت مواجه م يا .1

ها بردم )اشک و آه، خوراک من ر پلکيز بهزده مأرب با خود ماه را در شهر ماتم يهامعبد .2

در معبد است(.

د.يبزدا« صنعا»را از معشوق من  يهستم که ذلت بردگ يانقالب يدر پ .3

ستاد(.يها افتاد )از تاب و توان اچشم يبر رو« آنکارا»که  ييست تا جايهمسفر من گر .4

ابان و يب يبود. برا يکارس کندهيامرؤالق يهارا خواندم که اشک يياو، شعرها يهادر زندان .5

ستم.يها گرمهيخ
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نم که يبب ن، زنان و مردان رايزارم/ دوست ندارم شهرها، سرزميرم، بينکه دور از وطن بمياز ا .6

نم که در منطقه ينکه سربازان ابرهه را ببيزارم از ايکنند. بيرحمت و شفقت جالد را طلب م

کنند.يغمدان حرکت م

پسندد ين روم، اشک او را نميصر سرزميست، اما سلطان با شکوه و عظمت، قيهمسفرم گر .7

ها را بندد. گرگيمن م يودارد. راه را بر ريند. مرا از پرواز باز ميبياد پنهان مرا نميو فر

بندد.يکند و درها را ميرامون زندان من رها ميپ

ين روم ميرا در آسمان سرزم يداريو هر شب به هنگام رفتن ابرها، داستان مردان و پا .8

کنند. يدشمنان محکم م يمرگ را برا يخود، بندها يهاکه از خون يخوانم. داستان کسان

را بر  يزنو چانه يگون که خوارف و گندميشر ييرند. سرهايپذيکه عار و ننگ را نم ييآنها

تابند.ينم

ها بردم )اشک و آه، خوراک من ر پلکيز بهزده مأرب با خود ماه را در شهر ماتم يهامعبد .9

م کردم. همسفر من يدگان ترسيو د يشانيپ يدر معبد است(. در سفر، نقش آنرا بر رو

اورد. انقالب ياد برد. همسفر من، او را به خاطر نيست. راه، چهره من و او را از يگر

مدت  ين همسفر طوالنيست. به او گفتم: اينکه راهنما گريس را به خاطر آوردم، تا ايامرؤالق

تاج و تخت. يم، نه در پي)شهر( هست يه نکن. ما در صدد آزادسازيمن، گر

ن است؟ يکند به همراه من غمگيمن، احساس نم يروستا اين هستم. آين شهر، اندوهگيدر ا .10

ک يک يخواهم در آنجا، نزدي؟ ميخواهيد: چه ميگويم يهمراه من با دو چشم روم

هستم که ذلت  يانقالب يداشته باشم. در پ يف خرما قبريک ليسار هيدرخت خرما و در سا

زارم/ دوست ندارم يرم، بيبم نکه دور از وطنيد. از ايبزدا« صنعا»را از معشوق من  يبردگ

زارم از يکنند. بينم که رحمت و شفقت جالد را طلب مين، زنان و مردان را ببيشهرها، سرزم

 کنند.ينم که در منطقه غمدان حرکت مينکه سربازان ابرهه را ببيا

 کنند. ين، زنان و فرزندان، رحمت جالد را طلب مينم کشور، زميزارم که ببيب .11

س يامرؤالق يهارا خواندم که اشک يياو، شعرها يهادر زندان زار شدم.يخود ب يياز تنها .12

خود را به  يستم. همچنان در اسارت هستم. نه آبرويها گرمهيابان و خيب يبود. برا يحکاک

گم گشتم. يار من است. غرق شدم... در شلوغيسخن در اخت« زمام»دست آوردم و نه 
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Abstract 

One of the most effective codes in a text is the title, which 

introduces the audience to the images as well as the signs and symbols 

encoded in the vocabulary at the beginning. Choosing a title for an ode 

is an important and sensitive stage in poetry and reflects the poet’s 

outlook and experience in relation to the audience. The study of the 

audience's input in the text is a part of semiotic investigations. The 

title puts the reader in a position to think about the text and precisely 

understand and conceive the overall context and the message. In the 

same vein, AbdulAziz, the contemporary Yemeni poet, chooses the 

term "the diary" and a historical figure so as to present his main theme 

and to help the reader better understand the content of the ode. The 

results indicate a deep relationship between the title and the text of the 

studied ode. Also, the poet has successfully linked the terms as well as 

the structural and the semantic fields of the text to the reader. The 

function of the title of his ode is to express the theme of the stability of 

the Yemeni people against colonial oppression.  Studying the title of 

this story at the glossary level reveals the richness of Yemeni folk 

heritage and its deep roots. The results point to the poet's profound 

skill in artistic and aesthetic features. At the structural level, the 

harmony between the voices in the title, the harmony of creation, and 

the phonetic link in the title are characterized by the repetition of the 

letters and the last syllable, implying that a savior still seeks to 

endanger his life to release people from their suffering. At the 

semantic level, there is a deep and coherent relationship between the 

title and the text. This tight link serves to prove to the audience the 

truth of the tenets of the text; that is, the domination of sorrow, 

homesickness, and incurrence of suffering for the freedom of the 

homeland. 

Keywords: Semiotics of the title, Contemporary Yemeni poetry, 

Abdulaziz al-Maqalah, Saif bin Ziyazan. 
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