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»

نشانهشناسي عنوان در قصيده «
سروده عبدالعزيز مقالح
امير فرهنگنيا ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ دريافت1398/05/06 :

تاريخ پذيرش1398/08/07 :

چکيده
يکي از رمزگانهاي مؤثر در متن که مخاطب را در ابتداي امر با عالمتها و نمادهاي موجود در واژگان
و تصاوير آشنا ميسازد ،عنوان است .رمزگاني که انتخاب آن براي قصيده ،يکي از مراحل مهم و
حساس براي هر شاعر در سرودن شعر و نشاندهندة احاطة جامع تجربة او در ارتباط با مخاطب بوده و
به مثابه کليد ورود مخاطب به فضاي متن ،بخشي از مطالعات نشانهشناسان را به خود اختصاص داده
است .عنوان ،خواننده را بر آن ميدارد تا براي برداشت خود از متن و فهم دقيق آن بينديشد و فضايي
کلي از متن و پيام آنرا براي خود مجسم سازد .در همين راستا عبدالعزيز مقالح شاعر معاصر يمن با
انتخاب واژة «يوميات» و يک شخصيت تاريخي براي عنوان قصيده خود که ارائه دهنده مضامين مدنظر
خويش ميباشد ،خواننده را در درک بهتر محتواي قصيده کمک ميکند .جستار حاضر درصدد بررسي
نشانهشناختي عنوان و ارزيابي کارکردهاي آن در مضمون قصيده با رويکرد توصيفي-تحليلي است.
بررسي عنوان اين قصيده در سطح واژهنامهاي ،غناي موروث مردمي يمن و ريشهدار بودن آنرا نشان
ميدهد و از نگرش عميق شاعر در بُعد هنري و زيباييشناختي حکايت دارد .در سطح ساختاري به
تناسب انسجام ميان آواها در عنوان ،هارموني ايجاد و پيوند آوايي در عنوان با تکرار حروف و آخرين
حرف هجا اشاره ميشود و اين مضمون را ميرساند که بسان يک منجي درصدد به خطرانداختن جان
خود و رهاييبخشيدن مردم از رنج است .در سطح معنايي ،ارتباط عميق و منسجمي ميان عنوان و متن
حاکم است .ارتباطي که درصدد آگاهيبخشي به مخاطب در اثبات واقعيت متن يعني سيطرة حزن و
اندوه ،غم غربت و تحمل رنج و محنت در راه آزادي ميهن ميباشد.
کليد واژهها :نشانهشناسي عنوان ،شعر معاصر يمن ،عبدالعزيز مقالح ،سيف بن ذي يزن.
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولa_farhangnia@sbu.ac.ir :
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مقدمه
عنوان ،يکي از مدخلهاي متن يا کليدهاي ورود به دنياي متن بوده و نخستين مرحله از
ارتباط با «جهان متن» بوده و «عالمتي است که بر متن ،داللت و اشاره دارد و تشخيص
متن و کشف زواياي آن در چارچوب اثرگذاري عنوان صورت ميگيرد؛ چراکه عنوان،
کليد ورود به دنياي متن به حساب ميآيد؛ کليدي که به هنگام ابهام و پيچيدگي در اين
متنها ،مخاطب را قادر ميسازد تا به دنياي اين تصاوير و آواها ورود پيدا کند»
 .همچنين عنوان هويت متن بوده و در فهم متن يا بخشي از آن نقش دارد.
نشانهشناسي ،اهتمام قابل مالحظهاي به عنوان داشته و آنرا حوزة معنايي «داللي»
مستقلي ميداند که از چگونگي تحقق ارتباط ميان ارسال و دريافت «پيام» و زيباييهاي
عناصر هنري پرده برميدارد
عنوان از اين جهت محل اهتمام شاعران بوده و توجه آنان را به اين موضوع
ساختاري معطوف داشته است که از عنوانگذاري صرفاً ساده در عرض چند لحظه و
بدون اهتمام بسيار توسط هر شاعر فراتر رفته و به فعاليتي نشانهشناختي و نمادين
مبدلشده که مستلزم آگاهي بسيار و درک عميق شاعر است« .عنوان بايد با ساختار
عمومي تشکيلدهندة متن هماهنگ باشد و کامالً متناسب با آن شکلگيرد؛ چراکه
هرگونه زيادت و نقص در تشکيل فضاي عنوان قصيده ،لزوماً بازخوردي منفي بر کلّ
متن دارد»
ژرار ژنت ،چهار کارکرد را براي عنوان ارائه ميکند"- :تعييني" که نام کتاب را
مشخص و آن را با دقت تمام و کمترين احتمال اشتباه به خوانندگان ،معرفي ميکند.
"وصفي" که عنوان به واسطة آن ،اندکي از متن ميگويد و اين همان کارکردي استکه مسئول انتقادهايي ميباشد که متوجه عنوان است"-.الهامبخش" که بيشترين ارتباط
را با کارکرد وصفي دارد و نويسنده ،خواه ناخواه نميتواند آن را ناديده گيرد .اين
کارکرد مانند هر واژه ،روش خاصي را در انتقال يک سبک ويژه خود در هستي دارد.
"-تحريککننده" ،عنواني مناسب است که خوانندة فرضي را به سمت خود تحريک و
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تشويق ميکند

کارکرد تعيينکننده ،از آنجايي که عنوان ،حامل

بار توليدي متن است ،در ابتداي اثر ادبي ميآيد و زمينه را براي تعامل و ارتباط فراهم
ميکند؛ در عينحال ،عنوان ميتواند در توافق کامل با مضمون خود نبوده ،بلکه در
تعارض با آن قرار گيرد.
مقالح ،شاعر ،أديب ،ناقد ،پژوهشگر و مورخي است که تنها به حوزة شعر اکتفا
نکرده و آثار او بهترين دليل شاهد اين ادعاست .وي شاعري چيرهدست در عرصههاي
ادبي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي است

مضمون قصيده

پيرامون حوادث تلخي است که در قالب
خاطرات روزانه از زبان شخصيت تاريخي و اسطورهاي يمن« ،سيف بن ذي يزن» مطرح
شده است .شرايط نامناسب و نگرانيهاي موجود ،شاعر را بر آن ميدارد تا زبان صريح
را کنارگذاشته و از زبان شخص ديگري به بيان شرايط اسفبار جامعه بپردازد .امرؤ-
القيس ،شاعر مشهور جاهلي در بازپسگيري شکوه و عظمت از دست رفتة پدر،
شخصيت ديگري است که شاعر پشت نقاب او پنهانشده و از اشکها ،لبخندها،
تجربيات تلخ ،رؤياها ،آوارگي ،بيخانماني و ...سخن ميراند .با دقت در اين قصيده،
ميتوان به اين موضوع رسيد که عنوان کامالً در خدمت مضمون بوده و تبيينکنندة
اغراض و خواست شاعر در ارسال اين مطالب به مخاطبان است .در حد فاصل اهداف
شاعر و سابقة معرفتي مخاطب ،تفسير ،درک و تعيين حد و مرز عنوان ،قرار ميگيرد.
کارکردهاي وصفي ،شامل اسم مرکب و جملة اسميه و فعليه ميشود و عنوان براساس
اين کارکردها و با ارجاع به موضوع پيام «متن شعري» به منظور ارتباط فوري با شنونده
و خواننده و اختصار آن ،مستقيماً به تعيين مرجعيت و غرض متن ميپردازد« .عنوان،
متني زباني است که در صدر اثر ادبي قرارگرفته و همچون تاج متن و فراتر از آن،
شاخصي است که بر مابعد خود داللت داشته و با روشن نمودن زواياي متن ،و بيان
جنبههاي مبهم آن از تمامي جهات ،راه را به سوي متن ميگشايد»
اين جستار با تکيه بر روش توصيفي-تحليلي درصدد تحليل نشانهشناسي عنوان در
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قصيدة «

و پاسخگويي به

» ،اثر

پرسشهاي ذيل است:
 -1هدف شاعر از انتخاب چنين عنواني براي قصيده چيست؟
 -2چه داللتها و مضاميني در عنوان اين قصيده ،مد نظر شاعر است؟

پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهشهاي بسياري در خصوص نشانهشناسي و داللت عنوان صورت گرفته ،از
جمله:
» ،اثر حيدر محمد جمال،

 -در مقالة «

نويسنده ،عنوان
را از نظر داللت به صريح «مکانهاي فلسطيني ،عربي ،خارجي و غيره» و هنجارگريز
«مواردي که خواننده را به داللتهاي متضادي ارجاع ميدهد» تقسيم ميکند.
 مقالة «» اثر فاطمه بخيت ،سعيد بزرگ بيگدلي ,ناصر نيکوبخت ،کبري
 .پژوهشگران

روشنفکر،

در اين مقاله ،با بيان مفاهيم نشانهشناسي و ارتباط آن با عنوان ،به مطالعة نشانهشناختي
عنوان دو قصيدة مذکور در سطح واژهنامهاي ،دستوري و داللي پرداختهاند.
 -مقاله «

» اثر عامر رضا،
 .پژوهشگر در اين مقاله به اهميت

رويکرد نشانهشناسي در خوانش متن ،اهميت عناوين ،شکلگيري و پيشرفت آن در متن
و بررسي نشانهشناختي عناوين شاعر پرداخته است.
 -مقالة «نشانهشناسي عنوان قصيدة «

» سرودة

» اثر محمدعلي آذرشب ،محمدحسن امينمقدسي ،شهريار نيازي و موسي بيات،
(مجلة زبان و ادبيات عربي ،شمارة  ،16بهار و تابستان  :1396صص .)26-1در اين
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پژوهش ،قصيدة «

» با تکيه بر کارکرد بينامتني مورد ارزيابي

قرارگرفته و در آن ارتباط عنوان با متن اصلي و سازوکارهاي توليد معاني واکاوي شده
است.
 مقاله ،شماره  ،21پاييز و زمستان :1398

اثر امير فرهنگنيا (

صص )36 -15که نويسنده در آن به بررسي نشانهشناختي قصيده در سطح موسيقايي و
زباني پرداخته است.
از جمله مطالعات صورت گرفته در خصوص شعر مقالح:
» اثر مهدي ممتحن

 در مقالة «وسيدجواد حسيني،

نويسندگان ،به بررسي نمادهاي تاريخي در شعر مقالح پرداختهاند.
» اثر صالح مهدي الزبيدي ونصراهلل

 -مقالة «

) ،که پژوهشگران در

عباس حميد( ،

آن به بررسي تکرار و انواع آن در قصيدههاي سنتي و نو مقالح پرداختهاند.
جستار حاضر ،عنوان قصيده را در سه سطح واژهنامهاي ،ساختاري و معنايي بررسي
نموده و به تبيين بکارگيري عنوان در خدمت مضمون و بيان مضامين موجود در
اليههاي متن پرداخته است .از جمله برجستهترين اين مضامين پايداري و بيان غم
غربت است.
نشانهشناسي عنوان قصيده من يوميات سيف بن ذي يزن
عنوان اين قصيده ،متني را توصيف ميکند که تمامي شخصيتهاي آن ،آمادة رقمزدن
خاطرات «سيف» هستند .از جمله :امرؤالقيس (ضلّيل) ،نسلها ،دوستان ،خانم رومي،
زنان ،بچهها ،قيصر روم ،همسايه ،مردان مقاومت ،شخصيتهاي اسطورهاي همچون
عاقصة ،عيروط ،همگي در سرنوشت او دخيل هستند .پرسش پاياني قصيده ،مؤيد اين
مطلب است«« :

؟»

کارکرد تحريک
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کننده ،تا زماني مناسب و موفق است که خواننده احتمالي را به خود جذب کند و
مناسب متن باشد.
وجود نام «

» و سرزمين روم و حرف جرّ « » که بر بخشي از خاطرات روزانه

داللت دارد ،همگي به نوعي در پيچيدگي عنوان و نياز به تفسير و انديشه ،به منظور
درک بهتر نقش دارد .کارکرد تشويق و تحريک خواننده ،به نحوي است که گويا عنوان
از متن جداشده تا در صدر آن قرار گيرد .با نظامي نشانهاي ،افق وسيعي از متن را در
برابر خواننده ترسيم ميکند که توانايي صعود به فضاي آنرا ندارد؛ چراکه گسترة عنوان
فراتر از آن است که خواننده بتواند به کُنه آن دست يابد .شاعر ،اين قصيده را در سال
1957م سروده و عنوان آن ،سرشار از رنج ،غربت و اشتياق به ميهن بوده و بيشتر
واژگان موجود در قصيده ،بر غم غربت داللت دارند .به منظور تحليل نشانهشناختي
عنوان و ورود به دنياي متن ،ميتوان آنرا در سه سطح واژهنامهاي و تاريخي ،ساختاري
(دستوري/ترکيبي) و داللي (معنايي) بررسي کرد:

واژهنامهاي و تاريخي
واژگان به عنوان عناصر اصلي متن در کنار سطحهاي معنايي و زيباييشناختي از اهميت
بسزايي برخوردارند .نشانههايي که بررسي آنها با داشتن داللتهايي مشخص ،به منزلة
مطالعة ساختار عميق متن است .خواننده از اين طريق «ميتواند با معناي اصلي واژههاي
عنوان در فرهنگ لغت آشنا شود و رابطة آن با متن مشخص ميکند که گاهي متن،
داللت آن معاني را تأييد يا رد ميکند؛ مخصوصاً وقتي که عنوان ،نمادين و به صورت
غير مستقيم با متن رابطه داشته باشد» (بخيت.)132 :1392 ،
عنوان اين قصيده از سه کلمه تشکيل شده است :اسم ،حرف جر و اسم مرکب.
سيطرة واژههاي اسمي در عنوان و عدم وجود فعل در آن ،نشان ميدهد حرکت در
مضمون عنوان يا متن وجود ندارد .سطح واژگاني اين قصيده از مجموعهاي کلمات و
ساختارهاي زباني تشکيلشده که از لحاظ لفظ و معني با فضاي عنوان در ارتباط است.
پيوند زمان و مکان و بهرهگيري از کارکردهاي تاريخي ،ديني و اسطورهاي ،به مرجعيت
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عنوان ،وابسته و بافت زمان در واژة «

» و پيوند آن با مکان وقوع حوادث،
» است.

(سرزمين روم) و حلقة واسطه ميان اين دو ،شخصيت تاريخي «

آنچه در جايجاي اين قصيده ،در قالب دو عنصر زمان و مکان رخ ميدهد ،بخشي از
يادداشتهاي روزانه اين شخصيت تاريخي و سرنوشت مأرب و صنعا ميباشد که

همگي در گرو اتفاقات روم است «
2

«

»

»

3

(همان:

 .)112غربت و دوري از وطن ،شاخصة ويژهاي است که اين شخصيت تاريخي براي
تحقق هدف ارزشمند خود يعني آزادسازي ميهن و زادگاه شاعر از چنگال اشغالگران،
بايد رنج آنرا بپذيرد .مشکالتي که اين شخصيت در مسير خود تحمل ميکند ،به واسطة
تکنيک نقاب ،مجسم و بدين ترتيب ذهن خواننده را به عمق فاجعه نزديک ميسازد.
«ابزاري هنري که شاعر به واسطة آن درصدد نشستن در کالبد شخصيت ديگري است
که حجم اندکي از حافظة تاريخي خالق اثر و مخاطب را در اختيار دارد و شاعر ،صداي
مستقيم خود را پنهان ميسازد؛ بطوريکه دو تجربة مرتبط با شخصيت فراخوانده شده و
تجربة اختصاصي شاعر با يکديگر پيونديافته و ضمير متکلمي بر متن ،سيطره مييابد که
مرجع آن نخستين شخصيت است و اثربخشي دو طرف نقاب ،انسجام مييابد»

«

4

»

«
»( 5همان( .)114 :

) ،به سفر شاعر جاهلي ،امرؤالقيس اشارهدارد .در

قسمت دوم نيز شاعر در زندانهاي قيصر روم ،شاهد اشعار اين شاعر جاهلي است و او
را نمادي مناسب ميداند که ميتواند از طريق او سخن بگويد و احساسات خود را بيان
کند .از جمله ويژگيهاي چنين شخصيتي ،اينکه «حضور تاريخي ،ادبي ،ديني يا
اسطورهاي متمايز و دستاوردهاي بسياري داشته و در زندگي او ،نقاط عطف زيادي
است و به منظور بازسازي تجربة او ،بايد حجم وسيعي از سخن شاعر به وي اختصاص
يابد .در غير اين صورت ،آن شخصيت از نقاب به يک اشارة نمادين تبديل ميشود»
شاعر ،به واسطهي نقاب ،در صدد کشف وجود خالق و مبتکر
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خود بوده تا تأثير بسياري بر مخاطب بگذارد .واژگان «
 :کوچ،

 :ناديده انگاشت،

 :همسفر مسيري طوالني،
تنهايي من،

اندوهگين،

 :سفر،

 :بسيار گمراه (لقب «امرؤالقيس»)،
 :دور،

 :شک و شبهه منازل،

 :فرياد پنهان من،
 :اسارت،

 :گم شدم،

:
 :آواره،

دور» مجموعهاي از داللتهاي پيوسته و عميقي هستند که بر غربت داللت
داشته و تجربة شاعر را در حرکت دالهاي قصيده به تصوير ميکشد.
نام سيف در عنوان ،حضور مردمي ،تاريخي و قومي وسيعي را در خود دارد و
شاعر ،او را با تصويري مبارزاتي و روحيهاي مقاوم و تأمل برانگيز ترسيم ميکند.

تصوير رزمندهاي که با مضاميني زيبا ،از هموطنان خود دفاع ميکند« .
»

6

بهرهگيري شاعر از تکنيک

نقاب در شخصيت امرؤالقيس ،به خوبي صورت گرفته است؛ چراکه ميان سرنوشت اين
شاعر جاهلي و شخصيت محوري قصيده يعني سيف ،تفاوتي وجود ندارد و هر دو در

دادخواهي از قيصر روم ناکام ماندهاند« .
»( 7همان .)113 :امرؤالقيس در قصر قيصر
روم مورد خيانت قرار گرفت و در راه بازگشت ،جان باخت .به همين ترتيب ،اشکها
و فريادهاي سيف نيز مورد توجه قيصر قرار نگرفته و با ممانعت از حرکت و به زندان
افکندن او ،گرگها را به جانش مياندازد و درها را به رويش ميبندد .وجه مشترک اين
دو شخصيت ،تالش براي گشودن دست ياري به سوي قيصر روم بوده و البته خيانت،
سرنوشت مشترک ايشان است .يکي با سمّ جفا از پا درآمد و ديگري به زندان افتاد.
کتابهاي تاريخ ،زادروز يا زمان مرگ سيف را ذکر نکردهاند ،اما حوالي قرن ششم
ميالدي بوده است؛ چراکه پس از آنکه توانست حبشيها را از يمن بيرون کند ،قهرمان
تاريخ شناختهشد« .ارائة تصوير شخصيت ،به منزلة گواه و شاهدي داستاني است؛ يعني
به بخش مشخصي اشاره دارد که نويسنده ،آنرا بزرگنمايي ميکند ،يا ايده مشخصي که
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آن را بنيان مينهد و مقصود او ،آن است که به منزلة دليل يا تجربهاي واقعي باشد که
از دالّ «

شاهد صدق تصور و سالمت انديشه است» (

:

خاطرات روزانه» ،مدلولهاي معنايي متعددي شکل ميگيرد :وجود واژة جمع ،بر کثرت
و تنوع اين خاطرات و حضور متراکم زمان داللت دارد که حوادث را با سرعت اندک و
تغيير دائم ترسيم ميکند .اين واژه ،مبناي ساختار ايدئولوژيک قصيده و بيانگر مرحلهاي
است که سيف براي استمداد طلبيدن از قيصر روم و دفع شرّ حبشيها ،رهسپار اين
منطقه و متحمل رنجهاي بسيار شده و سرشار از عبرت و اندرز است و مقالح درصدد
استخراج بهترين درسها از آن ميباشد .تحليل چنين خاطرات روزانهاي پس از مدت-
ها ،غناي موروث مردمي يمن و ريشهدار بودن آنرا نشان ميدهد .ميتوان اين عنوان را
حلقة وصل دنياي خارج و داخل متن و پيامي دانست که فرستنده و گيرنده ،رد و بدل
ميکنند؛ بنابراين آنان دو قطب عمليات دريافت هستند و در واقع کارکرد تشويق يا
تحريک ،نسبت به متن ،ميان آنان رقم ميخورد .فرستنده :مقالح ،پيام :خاطرات سيف،
گيرنده :خواننده و مخاطب .عنوان اين قصيده ،از نگرش عميق شاعر در بعد هنري و
زيباييشناختي حکايت دارد و در عينحال نشان از فرهنگ شاعر بوده و نقش موروث
عربي را در آن نشان ميدهد.

ساختاري (دستوري)
از لحاظ ساختاري (ترکيبي) ،وضع عنوان نزد مؤلفان ،ميان يک جمله ،جملههاي اسميه
يا فعليه و ترکيب جزئي و اسم ،خواه علم يا شيء ،ظرف مکان يا زمان ،صفت و حرف
در نوسان است

عنوان اين قصيده از سه واژه تشکيلشده و روي

همرفته ،خبر براي مبتداي محذوف (  :اين) ميباشد .جملة اسميه ،داللت ثبوت را
ميرساند؛ بنابراين عنوان در اصل ،چنين است« :

»  :اي ن «

» بخشي از

خاطرات روزانة سيف در سرزمين روم است و اشارة مستقيمي به مضمون دارد .عنوان
فاقد فعل است تا به زمان خاصي مرتبط نشود؛ کما اينکه اسم بر ثبوت ،استقرار و
مطلق ،داللت دارد .اين موضوع ،ساختار بيان «لفظ» را تقويت ميکند تا تفسيري
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متناسب با سطح مخاطب ارائه کند .پيوند "

"و"

" ،نوعي ارتباط و الهام

معنايي براي اين جملة اسميه ايجاد کرده است.
عنوان قصيده ،از جملهاي کوتاه و ترکيب متراکمي از جمله ،دو حرف جر و چند
اسم تشکيلشده ،اما مبناي آن ،عنوان اضافي است؛ بطوريکه فضاي عنوان از مضاف و
مضافاليه شکل گرفته و مبتدا و خبر جملة اسميه نيز حذفشده و تقدير آن« ،

:

اين بخشي از» ،و سيف مضافاليه يوميات و الروم ،مضافاليه بالد است .ترکيبهاي
اضافي ساده به تالش بسيار براي فهم آن ،نياز ندارد و نويسنده را در بهرهمندي از
بالغت لفظ ،قالب و تصوير در تابلوي عنوان ،ياري کرده است.
ترکيب اضافي به دو قاعدة زايايي و گشتاري اشاره دارد .قاعدة زايايي ،همان
ساختار عميقي است که تمامي عناصر پنهان در قاعده اضافه را در بر ميگيرد .رابطه
اضافه بطور کلي ،رابطه ميان دو اسم است که اولي ،نکره و دومي ،نکره يا معرفه است.
خواه اين معرفه ،ضمير يا اسم معرفه با «ال» تعريف باشد و ميان دو اسم ،يکي از
حروف جر مقدر «  :براي» : « ،از» «  :در» : « ،مثل» .اين حروف ،به اضافههاي
چهارگانة المي ،بياني ،ظرفي و تشبيهي اشاره دارد؛ اما قاعدة گشتاري به معني دگرديسي
از چارچوب قدرت پنهان به چارچوب قدرت بکار گرفته شده است .به اين ترتيب که
انتقال قاعدة اضافه به ميدان تحقق واقعي زبان ،حرف جر ميان دو طرف را ساقط ساخته
و دو احتمال را در پي دارد :يا طرف اول ،اضافه اسم نکره است که با اضافه شدن به
يک اسم معرفه ،اکنون معرفهشده يا اينکه يک اسم نکره ،با افزوده شدن به يک اسم
نکره ،به نکره مخصَّصه تبديل شده است
ترکيب اضافي در عنوان اين قصيده ،مفهوم تخصيص را ميرساند؛ يعني براي
تشخيص مفهوم معرفه از نکره و تعيين مدلول مضاف (خاطرات) و زدودن هرگونه ابهام
و پراکندگي از آن ،به واسطة اضافه به مضافاليه (
«

) است.

» از واژه « » ،يعني «فاصلة زماني طلوع خورشيد تا غروب»
گرفته شده است .وجود واژة «

جمع است .گويا شاعر ميخواهد اعالم کند" :

» در عنوان ،حاکي از داللت

" مجموعهاي از يادداشتهاي متعدد
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در روم دارد .چنين مکاني «در گفتمان ادبي ،مرزهاي اصطالحي مشخص را در کنار
چارچوبي مادي گذاشته و به سمت ابعاد داخلي با ويژگيهاي دروني مرتبط با
احساسات دوستي ،الفت ،وحشت ،غربت و تناقض در حرکت است؛ چراکه مکان با
داللتهاي نمادين بسيار ،از حالتهاي دروني حکايت دارد»
تصوير يادداشتهاي روزانة سيف در سرزمين روم به مثابه کلّي است که بطور مستقيم
يا نمادين در متن به عنوان ارجاع ميآيد .چنين متني ،مجموعهاي از عالمتها و داللت-
هاست که ارتباط تنگاتنگي با دنياي پيرامون خود دارد .فراخواني شخصيت تاريخي
"

" در عنوان ،نشان از ارتباط شاعر با موروث داشته و اينکه وي توانسته بخشي از

تجربة خود را به آن بيفزايد ،باعث خلق ابعاد و زواياي تازهاي شده و تداوم کارايي اين
موروث را نشان ميدهد .از سوي ديگر فقدان عنصر زمان در جملة اسميه بر ثبوت
داللت دارد .اين عنوان فاقد دو دالّ عميق ميباشد که مستلزم تالش خواننده در عمليات
دريافت متن و تفسير موارد محذوف است.
عنوان از ساختار داستاني کاملي تشکيل شده است که اعمّ از حضور دالّ «
حوادث روزانه» ،دالّ قهرمان "

رخدادهايي در واژة «

» و

فضاي روائي تجلييافته که در مکان «سرزمين روم» رخ ميدهد .گويا متن قصيده ،نمود
توسعه و عمقبخشي به آستانة عنوان است .دالّ

» در صورت اضافهشدن به نام

سيف ،شخصيت اصلي قصيده و در کنار آن ،ديار غربت ،يعني روم ،به عنوان محرکي
است که خواننده را بر آن ميدارد تا براي کشف حجم اين حوادث ،به خوانش متن
بپردازد .اين عنوان از لحاظ نحوي ،ناقص است؛ چرا که با حرف جرّ «  :از» شروع
شده و پس از آن ،اسم مجرور «
دو مضافاليه «

»و«

» و چهار مضافاليه و سپس حرف جر « » و

» قرار دارد .در سطح نشانهشناختي ،ساختار ناقصي ،مرتبط

با تقدير ما قبل و مرتبط با محذوف يعني مبتدا شکل گرفته ،اما بار معنايي را در خود
جاي داده که رؤياي شخصيت اصلي ،سيف را منعکس ميسازد .عنوان «
» ترکيبي اضافي است که از دو عنصر اساسي شکل ميگيرد :مضاف «
مضافاليه «

» که اضافة محض يا معنوي نام دارد.

»و
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در انتخاب چنين ترکيب اضافي ،دو قاعدة زايايي و تفسيري مطرح است :أ) زايايي:
رابطة اضافي ميان دو اسمي است که اولي ،نکره و دومي معرفه است و ميان اين دو،
» در تقدير است؛ چراکه مضافاليه ،مالک مضاف است .ب)

حرف جرّ «

تفسيري :بر اساس اين قاعده ،ميتوان اين عنوان را از چند لحاظ ارزيابي کرد :نخست:
مبتدا و خبر محذوف و تقدير آن« :

اين بخشي از يادداشتهاي روزانه سيف

است» .دوم :عبارت عنوان را ميتوان مفعول براي فعل و فاعل محذوف دانست« :
بخشي از خاطرات روزانه را ارائه ميکنيم»؛ بنابراين ،فعل و فاعل حذف
شده و در تقدير قرار گرفتهاند .پس ميتوان گفت :داستان

در

کشورهاي عربي در حال تکرار بوده و همچنان يک منجي درصدد به خطرانداختن جان
خود و رهاييبخشيدن مردم از رنج است .به تناسب انسجام ميان آواها در عنوان،
هارموني ايجاد و پيوند آوايي در عنوان با تکرار دو حرف «م» يعني سادهترين اصوات
در تلفظ و «ي» ،آخرين حرف هجا مشخص ميشود؛ بنابراين «پيوند ميان واژگان ،گامي
اساسي در عنوان و مهم در ساختار کلّ متن است و عدم وجود هماهنگي و انسجام ميان
واژگان ،فهم عنوان را مختل ميسازد»

داللي (معنايي)
عنوان ،به منزلة هويت قصيده است و يکي از تصاوير تفسير شاعر از قصيدة خود را
دربردارد .هنگامي که آخرين مطلب از متن شعر نوشته ميشود و شاعر از نوشتن
قصيدهاش رهايي مييابد ،در جستجوي عنواني براي آن برميآيد .اين عنوان ،خالصهاي
معنايي از آن چيزي است که به زعم شاعر ،مضمون قصيدة او بوده يا دغدغهاي است
که وي را احاطه کرده؛ بنابراين از يک سو ،نمود تفسير شاعر از متن و توضيح آن و از
سوي ديگر تشويق و تحريک خواننده براي استقبال از متن و ورود به آن است»
داللت عنوان ،به يکي از شخصيتهاي متن اشاره دارد که معموالً يک
قهرمان است ،يا به مکان ،زمان ،حوادث ،رويکردهاي فکري ،سياسي ،اجتماعي و غيره
يا اسطورههايي اشاره دارد که در متن فراخوانده يا به آنها ارجاع داده شده است و يا
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اين داللت ،غير مستقيم ميباشد و خواننده را به تفسير واميدارد
عنوان اين قصيده ،داللتهاي متعددي را به ذهن خواننده القا ميکند که در سطح کامل
و در سطح جزئي «

عنوان

» يا «

» است .به نظر ميرسد

حضور اين شخصيت بزرگ تاريخي در عنوان ،ابعاد داللي دارد؛ چراکه در افق تاريخي
يمن ،اين شخصيت از ترکيبي واژگاني و معنادار برخوردار است که تنها ارجاع تاريخي
به آن ،جداي از جنبة ادبي ،کافي نيست .بينامتنيت تاريخي و ادبي (اسطورهاي) در خالل
اشاره به اسامي اسطورهاي داراي جنبة تاريخي ،در متن قصيده در هم تنيدهاند.
شخصيتهايي همچون «

» ،خواهر سيف و «

» ،خدمتکار سيف ،از جنس

جن ،گواهي بر اين مدعا هستند .بينامتنيت عنوان با رمز تاريخي «

» در راستاي

توليد داللت تازهاي است که با شخصيت يمني «شاعر و جامعه او» هماهنگ و منسجم
شود؛ بنابراين حضور اين شخصيت در عنوان ،نقابي براي اظهار حالت يا واقعهاي
خاص است .در صورت ورود به اين قصيده براي کشف استراتژي متن ،مشاهده مي

شود که پايداري ،يکي از ستونهاي تشکيلدهندة مضمون شعري است« :

»8

واژة روم ،همانند عنوان ،در اينجا

نيز تکرار شده است و بر همين اساس ميتوان اين عنوان را مکاني دانست .از سوي
ديگر ،مقاومت مّدنظر شاعر در خارج از مرزهاي ميهن ،يعني روم صورت ميگيرد؛ آنجا
که پس از زدودهشدن غبار ابرها و هويداگشتن آبي آسمان ،شاعر به مشاهده داستان
مقاومت مردان مبارز در آسمان ميپردازد .آنان که با خون خود ،ريسمان مرگ را براي
دشمنان محکم ميبندند.
عبارت «

» ،به عنوان ديباچة متن و محل ورود خواننده به قصيده،

خواننده را بر آن مي دارد تا به تأمل و درنگ در آن بپردازد .چه بسا شاعر قصد دارد
بگويد آنچه امروز اتفاق افتاده ،فقط جزئي از مصيبتهايي است که انسان آن روزگاران
بدان گرفتار بوده و بدين صورت نقطة اميدي در دل آنان روشن نمايد .از طرف ديگر
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 ،خاطرات روزانهاي نداشته و نويسنده اين نام را براي سرگذشت او
تعريف کردهاست .عنوان از سطر نخست ،با بار معنايي متراکم بر متن سايه ميافکند و
با داللت رنج و اندوه ،درصدد پيوند ميان ذهن مخاطب با شخصيت تاريخي سيف

است« .

نشانهها عالوه بر بار معنايي خود ،باري سنگين از باورها ،انديشهها ،اسطورهها و به
مفهومي کلي ،فرهنگ را به دوش ميکشند و نشان دهندة پيشينة تاريخي کهن هستند.
اينگونه از نشانهها از طريق رمزگانهاي فرهنگي ارزش مييابند و خوانندگان را به متن
تاريخ و فرهنگ هر جامعهاي ميبرند (سجودي و کاکهخاني .)138 :1390 ،وجود واژگاني
» در چارچوب حوزة نشانهشناختي،

همچون «

به خوبي ،کارکرد اندوه را ترسيم کرده و حضور واژه ضلّيل «

» بينامتنيت ادبي

را پديد ميآورد و ذهن خواننده را به سرعت به سمت مقصود شاعر رهنمون ميسازد.
استفاده از تکنيک نقاب ،اين ذهنيت را براي مخاطب ايجاد ميکند که جامعه ،وي را
گمراه ميداند و شاعر ،تأکيد دارد که به دنبال تاج و تخت نيست .وي توانسته با حجم
اندکي از واژگان و سه بار تکرار واژة «
خود ترسيم کند .واژه «
فعلي «

» ،فضاي وسيعي از مضمون را براي مخاطب

آزاديبخشي» ،از تشابه تجربة متن ادبي «

» و متن

» حکايت دارد.

در قسمت دوم آمده است« :

10

نخل را ميتوان نماد ميهن دانست که با واژة «

» در عنوان مرتبط است.

درختي با ريشههاي محکم در زمين که شاعر به واسطة آن در صدد اثبات هويت و

نشانهشناسي عنوان در قصيده «من يوميات سيف بن ذي يزن في بالد الروم» 297...

تعلق خاطر به ميهن است .با نگاهي به مضمون سطرهاي بعد «أکرهُ أنْ أري
البالدْ/األرْضَ والنساءَ واألوْالد/يستمْنحون رحْمةَ الجلّاد» ،11قرار گرفتن واژة نخل در
کنار چنين مضاميني ،بر بار معنايي نخل افزوده و آن را به نماد پايداري مبدل ميسازد.
از سوي ديگر واژة انقالب در کنار معشوقة شاعر« ،صنعاء» ،نخل را نماد اصالت و

ريشهداري عنوان ميکند .در قسمت بعد شاعر ميگويد« :
»(12همان .)114 :شاعر در اينجا
با بهرهگيري از نقاب امرؤالقيس ،از تنهايي خود گاليه ميکند و به بازخواني اشکها و
اشعار شاعر جاهلي در قصر قيصر روم ميپردازد .با نگاهي به متن و عنوان آن ،ميتوان
مجموعهاي از واژگان و عبارتهاي متراکم را مشاهده کرد که ريشه در يک حوزة
مشخص دارند و همگي به داللتي معين ميانجامند .واژگان پيام عنوان براي ابراز دال-
» پيوند ميدهند و گوياي حجم

هايي گرد هم آمدهاند که خاطرات را به شخصيت «
غربت او ميباشند و در سه حوزه ذيل خالصه شدهاند:
زمان

شخصيت غربت

يوميات :خاطرات سيف

سرزمين روم

اين سه حوزه ،نشانگر روابطي است که ميان تکتک اجزاي عنوان ارتباط ايجاد
ميکند .خاطراتي که خارج از چارچوب سرزمين مادري اين شخصيت تاريخي رقم
مي خورد .اين متن از سه مقطع تشکيل شده که در بلندي و کوتاهي متفاوتند .داللت
عميق واژگان عنوان در متن قصيده نمود پيدا ميکند که ميتوان در سه نمودار ذيل
مالحظه کرد:
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خاطرات
السفر:

مهانة:

الصمت:

العذاب:

مبعد:

حزين:

دموع:

التحرير:

بکي:

سفر

خواري

سکوت

شکنجه

دور

اندوهگين

اشکها

آزادسازي

گريست

الغربة والحنين:غم غربت و اشتياق
جبال
التطواف:گردش

رحلة:سفر

«قاف»:کوه-
هاي «قاف»

جدار

منازل

أرض

الصمت:

األحباب:

التشريد:

الروم:

ديوار

منزلگاههاي

آوارگي

سرزمين

سکوت

دوستان

روم

شريد:آواره

صراخي
المکتوم:فرياد

سجن:زندان

خاموش من

األسر:اسارت
الخيام:چادرها
النازح:دور

المقاومة:پايداري
التحرير

دماء

سيفي المسحور

الصعود والهبوط

الفجر

أواجه المصير

مقايسة اين واژگان و محوريت اصلي آنها يعني خاطرات ،غربت ،ميهندوستي و
پايداري ،خواننده را به اين مطلب رهنمون ميسازد که خاطرات اين شخصيت تاريخي
در قالب غم غربت و اشتياق به ميهن مطرح ميشود ،اما داللت عميق اين واژگان در
مقاومت مردان ،زنان و فرزندان مرز و بوم شاعر تجلي مييابد ،سرزمين اشغال شده
توسط حبشيها که شاعر درصدد رهايي آن ،به واسطه استمداد از شخصيت تاريخي
سيف از روميان است .بنابراين واژة سيف ،نمادي از منجي و نجاتبخش است که آحاد
ملت را از بند اسارت ،رهايي ميبخشد .واژه «روم» ،از ارتباط عميق و منسجم ميان
عنوان و متن ميگويد .ارتباطي که درصدد آگاهيبخشي به مخاطب در اثبات واقعيت
متن يعني سيطرة حزن و اندوه در ميهن شاعر و مأرب ،انقالب در صنعا ،عدم اهتمام
قيصر روم به محنتهاي او ،غم غربت و بهاي خونهاي ريخته شده در راه آزادي ميهن
ميباشد .از سوي ديگر ارتباط عنوان با قصيده ،تفسيري است؛ يعني از نخستين لحظة
خوانش متن ،امکان تفسير آنرا براي مخاطب فراهم ميسازد.
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عنوان :من يوميات سيف بن ذي يزن في بالد الروم

مدلول
واژهنامه-

معنايي

ساختاري

اي

سيطره غم و اندوه
ترسيم روحيه مبارزاتي مردم يمن

انسجام ميان آواها

انقالب در صنعاء

نگرش عميق در بعد هنري و زيباييشناختي

تداوم و ثبوت پايداري مردم

غم غربت

فراخواني موروث مردمي يمن

بالغت واژگان در ترسيم خاطرات سيف آزادي ميهن

استمداد از قيصر روم

بيتوجهي قيصر به سيف

دفع شرّ حبشيها

حضور يک منجي
پايداري

نتايج
 در ترکيب عنوان ،واژههايي محذوفند که متناسب با وجود نگران و حيرتزدة شاعراست .وجود واژة «

» به صورت جمع و معرفه به اضافه ،بر ابهام عنوان ميافزايد؛

چرا که حوادث روزانه ،مجهول و نامشخص است و معلوم نيست حوادث تلخ يا
شيرين بوده و چه کيفيتي دارند .از سوي ديگر حضور اين واژه به صورت جمع بر
کثرت حوادث داللت دارد.
 عنوان ،تکنيکهايي نشانهشناختي متنوع و ارتباطي تنگاتنگ با ساختار متن قصيدهدارد .واژة «

» ،مجموعهاي از احتمالها را راجع به محتواي اين يادداشتهاي

روزانه مطرح ميکند که ميتواند در متن تجلييافته و زمينه را براي شنيدن تلخ و
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شيرين اين يادداشتها آماده ميکند .ارزشهاي نشانهشناختي اين عنوان همچنين در
و ترکيب اضافي «

واژة

» شکوفا ميشود و توانايي

آفرينش ارزش موروث تاريخي و حماسي از اين نام تجلي مييابد ،شخصيتي محبوب
و اسطورهاي که مسئوليت ورود به ميدان پرتنش خطرها و رقمزدن سرنوشتي ماندگار را
براي خود در حافظة ملت يمن ميپذيرد؛ بنابراين عنوان در اين قصيده ،گوياي ايفاي
نقش سرنوشتهاي اثرگذاري است که فضاي حاکم بر جامعه را به چالش کشيده و
همه چيز مرهون موفقيت آنهاست.
ساختار عنوان در دو سطح زباني و معنايي ،نشاندهندة تجربه شاعر است .سادگي درانتخاب واژگان و حضور آن در حافظه خوانشي را ميتوان بارزترين ويژگي نشانه
شناختي اين عنوان دانست .در کنار آن ،فراخواني تاريخ و شخصيتهاي تاريخي و ادبي
با داللت و معناي حال حاضر بر غناي آن افزوده است .چنين عنواني از لحاظ نشانه-
شناختي در مسير رهايي از غم غربت ،ظلم ،خون و رسيدن به سپيدي و رهايي است.
وجود ترکيب اضافي در عنوان و فراخواني شخصيت سيف ،به نوعي رويکرد مثبت در
قبال اين شخصيت نمادين اشاره دارد .شخصيتي که با کنارزدن حجابهاي تاريک و
ظلماني ،درصدد تداوم رگههاي اميد در وجود همنوعان خود است تا ايشان را رهايي
بخشد.

پينوشتها
 .1اي شهر من ،در کجا با سرنوشت مواجه ميشوم؟
 .2معبدهاي ماه را در شهر ماتمزده مأرب با خود به زير پلکها بردم (اشک و آه ،خوراک من
در معبد است).
 .3در پي انقالبي هستم که ذلت بردگي را از معشوق من «صنعا» بزدايد.
 .4همسفر من گريست تا جايي که «آنکارا» بر روي چشمها افتاد (از تاب و توان ايستاد).
 .5در زندانهاي او ،شعرهايي را خواندم که اشکهاي امرؤالقيس کندهکاري بود .براي بيابان و
خيمهها گريستم.
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 .6از اينکه دور از وطن بميرم ،بيزارم /دوست ندارم شهرها ،سرزمين ،زنان و مردان را ببينم که
رحمت و شفقت جالد را طلب ميکنند .بيزارم از اينکه سربازان ابرهه را ببينم که در منطقه
غمدان حرکت ميکنند.
 .7همسفرم گريست ،اما سلطان با شکوه و عظمت ،قيصر سرزمين روم ،اشک او را نميپسندد
و فرياد پنهان مرا نميبيند .مرا از پرواز باز ميدارد .راه را بر روي من ميبندد .گرگها را
پيرامون زندان من رها ميکند و درها را ميبندد.
 .8و هر شب به هنگام رفتن ابرها ،داستان مردان و پايداري را در آسمان سرزمين روم مي
خوانم .داستان کساني که از خونهاي خود ،بندهاي مرگ را براي دشمنان محکم ميکنند.
آنهايي که عار و ننگ را نميپذيرند .سرهايي شريف و گندمگون که خواري و چانهزني را بر
نميتابند.
 .9معبدهاي ماه را در شهر ماتمزده مأرب با خود به زير پلکها بردم (اشک و آه ،خوراک من
در معبد است) .در سفر ،نقش آنرا بر روي پيشاني و ديدگان ترسيم کردم .همسفر من
گريست .راه ،چهره من و او را از ياد برد .همسفر من ،او را به خاطر نياورد .انقالب
امرؤالقيس را به خاطر آوردم ،تا اينکه راهنما گريست .به او گفتم :اين همسفر طوالني مدت
من ،گريه نکن .ما در صدد آزادسازي (شهر) هستيم ،نه در پي تاج و تخت.
 .10در اين شهر ،اندوهگين هستم .آيا روستاي من ،احساس نميکند به همراه من غمگين است؟
همراه من با دو چشم رومي ميگويد :چه ميخواهي؟ ميخواهم در آنجا ،نزديک يک
درخت خرما و در سايهسار يک ليف خرما قبري داشته باشم .در پي انقالبي هستم که ذلت
بردگي را از معشوق من «صنعا» بزدايد .از اينکه دور از وطن بميرم ،بيزارم /دوست ندارم
شهرها ،سرزمين ،زنان و مردان را ببينم که رحمت و شفقت جالد را طلب ميکنند .بيزارم از
اينکه سربازان ابرهه را ببينم که در منطقه غمدان حرکت ميکنند.
 .11بيزارم که ببينم کشور ،زمين ،زنان و فرزندان ،رحمت جالد را طلب ميکنند.
 .12از تنهايي خود بيزار شدم .در زندانهاي او ،شعرهايي را خواندم که اشکهاي امرؤالقيس
حکاکي بود .براي بيابان و خيمهها گريستم .همچنان در اسارت هستم .نه آبروي خود را به
دست آوردم و نه «زمام» سخن در اختيار من است .غرق شدم ...در شلوغي گم گشتم.
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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.
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