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 در رمان  هانام يشناختنشانه کردکار
 يات فارسيبان و ادبز يدکتر يآموختهدانش، 9يقيمه غفارپور صدينع

 ي، دانشگاه رازيات فارسيار زبان و ادبياستاد، د مبارکيوح

 ي، دانشگاه رازيات فارسيار زبان و ادبيدانشي، رانيمحمد ا

 
 91/91/9311تاريخ پذيرش:  91/91/9311تاريخ دريافت: 

 دهيچک
ن يا افتنيانياشت. با پانام دبا صاحب يناگسستن يونديو پ ييجادو ينام کارکرد ،در عصر اسطوره

 تصاحبو  انسان يودِ رمان به زندگبا ور ؛ امافروکاست يارتباط ينام به کارکرد ييکارکردِ جادو، عصر

نام در رمان  يشناختنشانه يبررس ن،يبنابرا افت.يبه رمان انتقال نام گاهِ يو جا نقشگاه اسطوره، يجا

ه که رولان بارت يثانو يشناسنشانه کردِيور و شودن رهنمون پنها ييمعنا يهاهيرا به لا خاطبتواند ميم

، کرديرون يدر ا ؛کارآمد است ياين بررس يبرا، گرفتياز آن کمک م يااسطوره يهانظام يدر بررس

 يشناسنشانه مجددا  و  تنزل يافتهدال  يهدوم به مرتب يهه در مرحلياوّل يشناسه از نشانهبرآمد يهانشانه

رمان در ، يليتحل-يفيتوص يبا روش قصد دارد اين مقاله اساس، نيشوند. بر هميم

 يديکل يهاتيشخص درنام وندِ دالِ نام با مدلولِ صاحبيپ يبا بررس، 

سپس بر اساسِ ارتباط دال  ؛بپردازدها تيشخصن ياۀ ياوّل يشناسبه نشانه، 

 يبنددسته نيدر ا کند.م يها را به دو دسته تقستيشخص ه،ياوّل يشناسلول در نشانهو مد

ک دسته و ياست، در  با يکديگر ميوندِ مستقيدر پ شخصيت و نامشانکه و  

ر دسپس هر دسته قرار گرفتند.  يديگر يبا نامِ خود دارند، در دسته ياوندِ وارونهيکه پ و 

شود. يپرداخته مآنها  يهامدلول يبه جستجو و گرفته شدهدر نظر  يبه مثابۀ دال ،گريد يتقابل با دسته

دا يپ يجوامع و انسان شرقدر  يگوناگون ياجتماع-يخيتار يهاه، دلالتيثانو يشناسبا نشانهها، دال

 ين مقاله به کشف معانيو ا استدر گذشته و اکنون  يعرب يهانيت سرزمينشانگر موقع که کردند

 افته است.ياختصاص  برآمده از آنها

  رمان ،نام ،هيثانو يشناسنشانه ها:دواژهيکل

                                                           

 ghaffarpoor.naimeh@yahoo.com: مسئول نويسنده الکترونيکي پست نشاني -1
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 مقدمه

 تا انددهيبا کمکِ آن کوش وشر بوده ب يمهم در زندگ يادهيرباز، پدي، از دينيگزنام

م يتقس يکلّ يهبشر به دو دور يتوان در زندگيمهم را م يدهين پديا .دنشناسجهان را ب

بدون انسانِ  اصطلاحا خط را اختراع نکرده و هنوز نخست که بشر  يهدر دورکرد؛ 

استفاده  يعناصر هست يگذارنام يبرا يگوناگون يهااز روش ،دشيم دهينام نوشتار

با  عناصِر جهان يهاتقابل اسِيق و يتقابل يدگاهيدها با يذارگن ناميدر ا نسانا .دشيم

 يياز سوشناختِ خود ک سو و يت از يدن واقعيفهم در يسع ،يانسان يهخود و جامع

  .گر داشته استيد
و  ياها ارزش اسطورهسا خواند، ناميآن را فرهنگِ نانوتوان يکه م ين فرهنگيدر چن

از خود  ياتيو حر يخط ياسم خودش را بخش ييانسان ابتدا» .دارند ييتوان جادو

فرد  يشمال يکايسان، مثلا  در آمرنيکند. بديرو به دقت از آن مراقبت منيداند و از ايم

از خود، همچون چشم و  يبلکه جزء مشخص ،اسم خود را نه صرفا  لقب و نشان يبوم

به او گزند  ،از بدنش ييشدِن جزيکه زخمداند و معتقد است همچنانيش، مياهدندان

، زي)فر «شوديدنش ميب ديز مسلما  موجب آسيرساند، رفتار بدخواهانه با اسم او نيم

 .انسان است يدِ درِ هستيکل ،نام ين  فرهنگيدر چن ،سخن گريبه د (.171: 1811

به گمان »که  يبه شکل ؛استرا گرفته  اسطوره يجا يتا حدود رمان، ما گارِزدر رو

که استوار به  ييهاهفدهم، داستان يهژه در سدياستروس، پس از رنسانس، به و يلو

 ياريبس يرونياز هم (.111: 1811، ي)احمد« خود را به رمان دادند ياسطوره بودند، جا

د اقبال يو شا شونديده ميدد در رمان يجد ياوهيش اسطوره با شکل و ياز کارکردها

 ن سببيبدن امر داشته باشد. يشه در هميز رين معاصر به رمان در روزگار يعموم

روزگارِ انسانِ بدون  يعنينخست،  يهدوردر  ياتيح ينصربه عنواِن عکه  يگذارنام

ل يدر رمان تبد يهنر يبه کارکردمتمدن انسان  يدر زندگ هنقش داشت، امروز نوشتار،

 ياريبس پنهانِ ييمعنا يهاهيلا يهدر بر دارندو  يضمن يهاشده است که متضمن دلالت

تواند يدر رمان م يگذارو کشف نظامِ حاکم بر نام يشناسنشانه ن اساس،ير هماست. ب

 هدايت کند.از داستان  يگريد يهاهيلارا به  خاطب خودم



 

 911   در رمان ها شناختي نامکارکرد نشانه

کرد ياستفاده از رو و با يليتحل-يفيروش توص با مقالهن يا جهت،به همين 

 يهاو نظام يضمن ياهدلالت يدر بررساز آن رولان بارت  ه کهيثانو يشناسانهنش

»رمان  ياصل يهاتي شخصدر نام تا دهيکوش، کردياستفاده م يااسطوره

پاسخ  ن پرسشيبه ا ،سندهين نويا ينيگزنام يهويدر ش تأمّلو با  درنگ کند 

در را  يانهفته ييمعنا يهاهيلاچه  ،«قيالطر» رمان در هانام يضمن يهادلالت»د که ده

  ارند؟خود د

 برساخته يهااسطوره تواند در بستريدر رمان م يضمن يهاداست که دلالتيناگفته پ

برساخته  يهااسطوره يآنکه در پيبن مقاله، ي. ابروز يابندنقاب ک يا تکنيرمز و نماد، و 

 دهيکوش ،يااسطوره يهال نظامي، با استفاده از روشِ رولان بارت در تحلا نقاب باشدي

است که  يز ضرورين نکته ني. ذکر اکند يبررسها را نهفته در پسِ نام يضمن يمعان تا

ه يثانو يناسشاست که متضمنِ نشانه ينظاماز اسطوره، منظور ن مقاله، يدر سراسر ا

ن اساس، يکرد. بر هم يشناسآن را دو بار نشانه يها)درجه دوم( باشد و بتوان دال

نشِ يچبا   ن مقاله به اين مطلب پرداخته شود کهيشود تا در ايتلاش م

-ه بهيوثان يشناسکه تنها با نشانه جاد کردهيارا  يضمن ياز معان ياها، سلسلهنام يژهيو

 است. جاد کردهيا يااسطوره ينظامنيز  ند و در رمانيآيدست م

 

 پژوهش يهنيشيپ

 :انجام شده است؛ از جمله پژوهشن يچند در داستانِ معاصر ينيگزنام يهدربار

در بخش  ،(1871) داستانور زبان دست خود با عنوان کتابدر احمد اخوت 

در  يپردازتيشخص يهاوهياز ش يکيعنوان ها بهينيگزبه انواع نام« استاند يشناسنام»

 است. معاصر پرداخته يهاداستان

 يآبادشدۀ دولتيدر روزگار سپر ينيگزنام» خود با عنوان يهدر مقال يريقهرمان ش

: 77دانشگاه الزهرا، شماره  يعلوم انسان ي)مجله« رمان( يدرک محتوا يبرا ييدهاي)کل

نزد  نش آنيگز يهاوهيم در داستان و شگاه نايجا يهدربار مفصل يپس از بحث (،1817

 طور ويژه در داستانو به يآباددولت يهانام در داستان يکلّ  يبه بررس ،سانينوداستان
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 ،ن بخشيدگاه مورد نظر پرداخته است. در اياز د «شدۀ مردم سالخوردهيروزگارِ سپر»

 يهاو دلالت شده يز بررسين هاتيشخص ن رمان، ناميمجلدات ا يهانام يپس از بررس

روزگار »رمان ت نام در ياهم نويسنده،. به اعتقاد تبيين گرديده استهر کدام  ييمعنا

درست  يمعناافت يل رمان بدون دريتحلاست که  يحد، به«شدۀ مردم سالخوردهيسپر

 ست.ينر يپذامکان ،آنها

، «از جلال آل احمد تارمجموعۀ سه يهات در داستانيشخص يشناسنام» يهمقالدر 

، سال يمطالعات داستان يمنتشر شده در مجله يو محمود کمال ياز معصومه مراد

مجموعۀ » يهار داستانداين نويسنده  ينيگزنام يهاوهيش ،1831: 1 يچهارم، شماره

استفاده از اسم عام و جه به دست آمده که ين نتيا در نهايت شده و يبررس «تارسه

و  آيديشمار ماين داستان بهت در يشخص يگذارنام يهاوهين شيترجياز را ،فيتوص

  ار کم مورد توّجه بوده است.ياص بساسم خ

 ينيگزنام» خود با عنوان يو اشرف السادات رشت بهشت در مقاله يسهيلا فرهنگ

 (1831: 11، شماره يادب يپژوهمتن ي)فصلنامه« يترق ياثر گل يدر رمان خواب زمستان

سنده ياند که نودهيجه رسين نتيبه ا ،کار رفته در رمانبه يهااز انواع نام يآمار يارائهبا 

دار و معنا يهانام ،ز هستندين زنان داستان که قهرمانانِ آن يده برايها کوشنام نشيگز در

  عمل کند.برعکس مردان و در مورد  نديماندگار برگز

رمان ملکوت اثر  يناسشنام» با عنوان يديگر يهمچنين اين دو نويسنده در مقاله

 يبه بررس (،1831: 1 ي، شماره8 ي، دورهياجتماع يشناسزبان ي)مجله« يبهرام صادق

ها در معتقدند که نام اين مقالهنگارندگان اند؛ پرداختهرمان  يديت کلينام چند شخص

ل يبه دلوه، ين شيگون هستند و استفاده از اگونا يهااميو حامل پ ياستعار ،ن رمانيا

، در نام «ملکوت»درک رمان رمز  ،يرونياز هماست. بودهجامعه  ياسيخفقان س

 .آن پنهان است يهاتيشخص

» يو همکاران در مقاله يز، خليل پروينين يعربزبان  يحوزهدر 

( 1831: 1 ي، شماره8 يلسان مبين، دوره ي)مجله« 



 

 911   در رمان ها شناختي نامکارکرد نشانه

و اند پرداختهق يالطّر در رمان« خدا يجستجو»موضوع  يبه بحث درباره

 اند.خدا در رمان دانسته ياو را جستجو ي، پدر صابر، را نمادِ خدا و جستجو

 خود با عنوان يقالهمو طيبه اميريان در  ييفرامرز ميرزا

، سال سوم، ينقد ادب عرب ي)پژوهشنامه

 يهاتين و نامِ شخصيعناو يشناختنشانه يدر دو بخش به بررس(، 1831: 1 يشماره

  اند.پرداخته از  »رمان 

 کرديرو با يحال پژوهشتا بهتوان گفت که يم ،شدهانجام يبر اساس جستجوها

 رمان نام در يشناختنشانه يکارکردها يبه بررس که هيثانو يشناسنشانه

 نگاشته نشده است.، پرداخته باشد 

 

 در داستان ينيگزنام و نام

در  ؛پشت سر نهادهگوناگون را  يهبشر دو دور يخ تحّول و تطوّر فکرينام در تار

 و از راه ياسيق يهشينام با اند است، «ساينانوانسان » يهنخست که دور يهدور

ن کارکرد يا يهامونه. نشتدا ييجادو يشد و کارکرديجاد ميدوگانه ا يهاتقابل

، نام در آن دورهافت. يسا ينانو يهااز فرهنگ ياريتوان در بسيرا م ييجادو-يااسطوره

ژه انجام يو يآزموناز پس  ينيگزرفت و گاه نامير مشمااز وجودِ انسان به يبخش

 .شديم
انسان » عصر اي «سايفرهنگِ نو»توان آن را عصر يبشر که م يدوم زندگ يهدر دور 

. شدخود دور  ييو از ساحت جادو افتي يارتباط يهشتر جنبيد، نام، بينام «متمدن

ها و القاب اصولا  نام هستند. تيهو يهان نشانهيترين و عموميترساده ،ها و القابنام»

اط و يخ يبه معنا« سارتر)»ک شغل يا کلان، يک خانواده ياند و تعلقِ شخص به ختهيانگ

د[، يسف ي]به معنا leblance) يجسم يهک مقوليا يور است( شهيپ يبه معنا« لوفِور»

leborgne مدرنِ ما  يهازنند. البته در فرهنگيره( را نشان ميچشم[ و غکي ي]به معنا

  (.111: 1831رو، ي)گ «اندها دادهيگذارود را به نامخ ياند و جاافتهيها زوال ن نظاميا
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-هجه رابطيبشر و در نت ي، توان درک انضمام«ساينو انسانِ»در روزگار  با اختراع خط

 يهاارتباط شتريو ب خته شديعت گسياو با طب يبر اسطوره و جادو يو مبتن يشفاه ي

از  ياريبس يرونياز هم (.77: 1837)هاوکس،  افتيق نوشتار صورت ياز طر يشرب

ن يترمهم از يکي به نوشتار و ،سايدر عصر انسان نو ياصطلاح بدوانسانِ به يهاييتوانا

ها نام که در اسطوره ييجادو يهاارتباط ني. بنابراافتيراه  ،داستان يعني ،ت آناساح

متأثر از  يديجد يکه نوع ادب نمود يرو داستان و رمانن بار در ي، اشديده ميد

سطوره را در روزگار ا يجاو  (111: 1871)اخوت،  لسوفان غرب استيف ياهشهياند

بارها به »نام است که رولان بارت گفته: ت ياهمن يهم به . با توّجهگرفته است معاصر

 يهاافتن ناميت او در يدر رمان به موفق ياسندهينو يروزيام که پن فکر افتادهيا

 (.118: 1811، ي)احمد «ددار يها بستگتيشخص يدرست برا
ت يک شخصي اسمِ :ديگويم ،يشناس فرانسوپ هامون، نشانهيلينقل از فبه «اخوت»

 يي. ارتباط آوا1 ي. ارتباط بصر1ان کند: ياو را ب يهايژگيتواند به چهار صورت ويم

در  يريشاما  (.188: 1871)اخوت،  نينماد يهااستفاده از نام. 7د آوا ي. ارتباط از نظر تول8

محدود  يژگين چهار ويبه ان نام و صاحب نام، تنها يارتباط ب»ن سخن گفته: ينقد ا

جادو در  يمارسل پروست، نوع يهها، اسم خاص، به گفتاز متن يدر بعض ؛شودينم

خاص، به  يهاتفاده از نامن خاطر است که خود او در اسيکند. به هميجاد ميکلام ا

 (.111: 1817، يري)ش «آنها توجّه دارد يو بار عاطف يزيآمحس
برخورد  يادهيچياز ساختار پتواند يم معاصر در داستان ينيگزنام ن،يعلاوه بر ا

 يضمن يهاو دلالت يتوان به معانين ساختار مينام در ا يشناسگاه با نشانه ؛باشد

جاد يتوانسته با ا، در رمان  د. يرسان ک داستير د ياريبس

در تقابل  ن دو گروهيجاد کند که اينام ادو گروه  ،دوگانه يهاتقابل يهيبر پا يساختار

 يهاهيکه در لا رديگيقرار م يگريد يهاتقابل در کنار تقابل نيبا هم قرار دارند. ا

 يخاص ييآن نظام معنا يهيبر پا ،ين رويد و از همخوريچشم مبهداستان  يهنهفت

-هدر گستر يعرب يهانيانگر سرگذشت سرزميب ،خاص يين نظام معنايارد. يگيشکل م

دست  يبرادر اين پژوهش، . ت انسان معاصر عرب در جهان استيخ و وضعيتار ي
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و از شده  رولان بارت استفاده يهيثانو يشناساز روشِ نشانه يضمن ين معانيافتن به اي

 .پرداخته خواهد شدن روش يا يبه معرفابتدا ، ين رويهم

 

 هيثانو يشناسنشانه

به رد. يگيبشر را در بر م يفکر يهابا  تمام نظاميع است و تقريار وسيبس نشانه يهگستر

 يشناختر دارند، اساسا  نشانهسروکا يبا معن ينوعکه به يمقولات يگرسخن، تماميد

سم ياليامپر»دانسته و از آن با عنوان  يخطرناک ين مسأله را بازيا «اومبرتو اکو»هستند. 

  (.11: 1831کالر،  و 71: 1831)اکو،  اد کرده استي« متکبرانه
ده ينامدلالت  ،آنهاارتباط نشانه هستند که  يهدهندليتشک يهيدو سو ،دال و مدلول

روشن باشد و دال فورا  به دلالت اگر  گردد؛يمم يتقس نوعدو به ز يدلالت ن و شوديم

 «حيصر»دلالت از نوع شود،  افتيدر يدگيچيبدون پ نيز و نشانهمدلول ارجاع دهد 

 يمعنا يدلالت ضمن» ؛شوديده مينام ي، ضمننباشد ياين ويژگ يداراکه  يدلالتو  است

دارد و  ياستعار يشود، کارکرديواژه حاصل م ياست که از بافتِ کاربرد يمرتبه دوم

 (.117: 1838ک، ي)مکار« است يو فرهنگ ي، اجتماعيتي، موقعياغلب واجدِ بارِ عاطف

 يوسزبان را به يضمن يهالتاّما دلا ،ندکاربرد دار يعلم ح در زبانيصر يهالتدلا

 . شونديرهنمون مزبان  يدِ هنريتول

ده يدلالت دح يصر يهيهستند که در سو يايضمن يحاملِ معان يضمن يهادلالت

ک ي يهادال يشناس با بررسستند. نشانهيآشکار ن نيز، تيروا يهيشوند و در رُوينم

 يها، دلالتوجود داردکه در خود متن  ينيقرا يابيو رد ينظام و با کمکِ اسنادِ جنب

را از متن  يديجد يهاچهيدر، اآنه يضمن يابد و با کشفِ معانييم را در يضمن

 .ددهيح و آشکارِ متن را نشان ميصر يفراتر از معنا ييايد که دنيگشايم

کمک دوم  يها مرتبيه يثانو يشناستوان از نشانهيم يضمن يهادلالت يدر بررس

از . برده استکار به يااسطوره يهانظامبيان  يبران اصطلاح را يا ،«رولان بارت» گرفت.

: 1811، بارت و 81، 1831بارت، )« ک فرم استياز دلالت است،  ياسلوب»اسطوره  اونظر 

 يه، به گفتگرسخنيد داند. بهيه ميثانو يختشناک نظام نشانهياسطوره را بارت، . (11
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د. يوضوع نامم-توان زبانيرا م يکيهست که  يتشناخدر اسطوره دو نظام نشانه بارت 

 يارياست که اسطوره از آن  يشناختک نظام زبانين نظام يا (31: و همو 81 همان:)

که آن را »نظام، خودِ اسطوره وجود دارد  آندر کناِر رد تا نظاِم خود را بنا کند. يگيم

 «شوديسخن گفته م ياست که در آن دربارۀ زبان اوّل يرا زبان دوميم؛ زيناميفرازبان م

نخست است،  انگر اسطورهيکه ب ن و...يير، آياستان، تصودگاه، دين ديدر ا .(همان و همو)

که  ييد معنايدوم با يهسپس در مرحل ،ديدست آبهآن  يشود تا معنا يناسشد نشانهيبا

 و گرفتد در نظر يجد ينوان دالّبه ع دست آمده راهب ،يشناسقبل با نشانه يهدر مرحل

 مدلول آن را جستجو کرد.

 

 نام در  يهيثانو يشناسنشانه

ت يپنج شخص يبه بررس ،هياوّل يشناسنشانهک يدر  شود تايم يسعن بخش يادر 

. در واقع نخست با شودپرداخته شانياسام يو ارتباط آنها با معنا رمان  يديکل

 هاتيۀ شخصياوّل يشناسو نشانه يبه بررس ،نامونِد دالِ نام با مدلوِل صاحبيپ يبررس

هر  شود تايم يسعو  م کردهيته تقسدسها را به دو تين شخصيسپس اپرداخته شده، 

قرار گيرد؛  يمورد بررس آنها يهامدلول است که يضرورکه باشد  يدال يهبه مثابدسته 

 يهدربار يضمن يبه معانتوان ي، مهانام يهه در حوزيثانو يشناسبا نشانه از اين طريق

رمان  يه و سطحيافت که در خوانشِ اوّليدست  يو اسلام يشرق يهانيِخ سرزميتار

 .شوديده نميد

که عبارتند از:  تن هستند پنج رمان  يديکل يهاتيخصش

ن يدر ا  يسازتيشخص يبار اصل که 

ز در ين مانند  يگريد تيالبته شخص .ن پنج تن استيا رمان بر دوش

اّما ؛ اشدتواند کارگشا بيرمان م يهل روانکاوانيدارد که در تحل يخاصّ نقش داستانن يا

تنِ مورد نظر، در پنج تش علاوه بر تفاوت با يمتناسب با شخص يهاليتحلو  نقش او

 يکرديجداگانه و با رو يدر بحث ديگنجد و بايز نمين مقاله نيحاکم بر اکردِ يرو

 آن پرداخت. يروانکاوانه به بررس
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ها به ن نامياصاحبانِ و دال  يهرا به مثابمورد نظر  يهاتيشخص يهانخست، نام

. گيرديقرار م يمورد بررسها تيبا شخصوندِ آنها يو پشود يسنجيده ممدلول  يهمثاب

وستن آنها )دال و يدارند که پ ييهامدلول ،مشخص ييهاعنوان دالها بهدر واقع، نام

 ،ن کارينام است. ا يهت دارنديکه همان شخص شوديم يانشانه موجب ايجاد، مدلول(

-يصورت منام  يهوستنِ دالِ نام و مدلوِل دارنديکه از پ استه ياوّل يشناسنشانه ينوع

 يشناسن نشانهيا يهياست. سپس، بر پا« تيشخص»همان  ،برآمده از آن يهو نشان پذيرد

شود تا يم يسعصاحبانِ آنهاست، ها با نام يها وارونيم يمستق انگرِ ارتباطيه که بياوّل

هر گر يد يو بار گرددم يتقس يکلّ يهبه دو دست، نيشيپ يهانشانه يعنيها، تيشخص

 يهمثاببه، دهنديل ميتشک يمهم يهکه در برابر هم تقابلِ دوگان دو دستهن يايک از 

ن ياز ا يمتنوع يضمن يمعان، يشناسهنشانمجددا  از راه و  گرفته شودک دال در نظر ي

 شوند.يده نميت ديرواظاهر که در  گرددراه کشف 

 

 ها درة نامياوّل يبررس

صبر است؛ اّما با توجّه به صفت  آراسته به کند که صابريم ين تداعينام، چن يمعنا

کشد يجو به درازا مجست يوقت ؛شوديده نميدر او د ياين ويژگ او در رمان،  يهاکنش

پدرش  ير دشوار جستجويو مسم شده يخسته و تسل و کنديصبر نمابد، ييو پدر را نم

 :ندارد يادهياو انتظار و صبر فا در نظر شود.يت ميدهد و مرتکب جنايرا ادامه نم

  يهياو به توص  

از کند. ياسمش رفتار م يو متضاد با معن هم توجه نکرده کنديکه او را به صبر دعوت م

و  نامش وجود ندارد يمعناو شخصيت ن يب يچ مناسبتيهتوان گفت که يرو ماين

در رمان ن نام يبا صاحبِ ا گرسخن، دال ينامش است. به د يهت او وارونيشخص

را  به ناِم  يتيوارونه شخص ونديپن يوارونه دارد و هم يونديپکه مدلول آن است، 

 ساخته است.
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کردن، فرمان راندن و ياردار بودن، سرپرستياخت يمعنابه ،سودي-ساد يهشياز ر 

 ،1831، )آذرنوش است شوايس و سرور و پيرئ يمعنابه ،«»عبارت  شدن و خودِرهيچ

در دارد. دلالت  يسرورگاه يطره در جايت تسلط و سشد بر تکرار آنو  «(ساد» ل مادۀيذ

 د: يد را يميرح يژگين وياز ا ييهاتوان نشانهيز مين با  «» يگوگفت

 (.11: همان)

 (.)همان

از  يکين اسم يا «(.رحم» ل مادۀيذ ،1831 ،)آذرنوش بخشنده است يمعناهم به 

ا به بندگانش است. دلالت اسم نشانگر رحمت خاص خد وخداوند  يهانام

اشاره  و در دسترس نبودن او يگاه ويجا يبه بزرگ، «» يواژه ، در تکرار

 يجورغمِ جستي، علرا يزشود؛ يده ميد  يژگين ويز هميدر رمان ن .دارد

 ،ده، دوستشيرا د که  يتنها کسگرسو، ياز د .ابديرا ب تواند يار، نميبس

ا يبودن  يحت نا شده است.يکه ناب است يريکسوت و پشينگار پروزنامهبرهان،  يعل

 د:يگويبه او ممادر که يطوربه از ابهام است؛ ياز در هالهياو ن نبودن

  
همسو  ده شده،يکه بدان نام يتين نام با شخصياتوان گفت که ين اساس، ميبر هم

 يتيشخص ،ن نام در رمان يا يهدارند و وندِ نامِ ياز پ يعني ؛است

ناگفته نماند که . ده شده استيبا نامش آفر يو همراهکه از راه مناسبت  مدهد آيپد

 يو در رمان نمودکه ا کنديتقويت من برداشت را يا رامونِ يپ يهاگرچه دلالت

ن يخداست؛ امّا ا يجوادآور جستينيز » داستان پدر در يجواز خداست و جست

امور اکمل و  تماملزوما  مانندِ خدا در  جاد کند که يرا ا ين تصوريد چنيمسأله نبا

-او را به يو جستجو دلالتِ يگريصفِت د ش از هريآنچه ب رايزنقص است؛ يب

نمود را  نيشترياوست که ب يريناپذدهد، دسترسيخدا سوق م يجوستخدا و ج يسو

 گر صفاتِ او.يدر رمان دارد؛ نه د
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  يهشياز ر حضور و مؤثّر رمان است. کم يهاتياز شخص يکي 

ل يذ، 1831، )آذرنوش است ييو شکوفا يآبادان يمعنادن و عمران هم بهزلبخند يمعنابه

توان گفت يو م شوديده نميد درن صفات يک از ايچيامّا ه ؛«(عَمَر»و « بسم» مادۀ

 تش است.يآن، متضاد با شخص يه به معنان اسم با توجّيدلالت ا

 يريتعبا بهي شود. او بعد از ازدواج با يشروع م يسپاررمان از خاک

، با مرد به او  يعلاقهآسمان، با وجود  يوستن به خدايبعد از پ يااسطوره

   است:خته يگر يگريد

و   وندديپي، به خاک که اصل اوست، م7ن و خاک استيکه نماد زم
 شود.يتکرار ممجددا  ر ين تصويهم نيز يخاکسپار يهدر صحن

پردازد؛ يفحشا م يهاخانه يهو ادار يد و به رقاصيآيه مياز قاهره به اسکندر 

کند. يم يز به اتهام قتل زندانيو خودش را ن نمودهامّا دولت تمام اموالش را مصادره 

که همسر مرد ثروتمند ي، زماناو در گذشته ؛دوگانه دارد يارابطهن نام يبا ا ت يشخص

است، اما پس از  متناسب با نامِ خود بوده يکرد اردر ک بوده، يو صاحب جاه و جلال

که به  کنديرا آغاز م يداند، رونديکه خودش او را از جنس خاک م يختن با مرديگر

 شود.يمنجر مبا نامش متضاد  يکارکرد

 

کردن است ا الهاميدادن  (يخورد )کسبه يو به معنا از  ، مصدر باب 

را  شده که قصد دارد ميترس يادر رمان به گونه «(.لهم» ل مادۀيذ 1831 ،)آذرنوش

 يون کنش يااوّل با  يمعنا و شودياّما موفق نم ،پاک و با عشق بکشاند يبه زندگ

: دارد يزيانگاست که عطر دل يبخشم روحيمانند نس از نظر متناسب است. 

دوم و  ين جنبه هم با معناياکه  (.113ـ11ـ11، 1838محفوظ، ر.ک: 
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چه چنان ؛وار او داردو فرشته يوحانمتناسب است و اشاره به حالت ر يروحان يهنفخ

: خورديچشم مبه يز اشاراتيف آن، در خود رمان نيدر توص

). 

تگر دارد و يشود. او نقش هدايده ميالقدس داز روح ييهاجنبه ،ت يدر شخص

ش يبراصابر به جرم قتل در زندان است،  يدهد. وقتيراه راست را به صابر نشان م

کند و با يکار فراهم م يهيسرما  يبراورآلاتش، يبا فروختن ز و رديگيل ميوک

 ام ن يمعنا توان گفتي. مگرداندياو رو برنمبه ، باز از عشق  يهنيشيدانستن پ

. در همسو دارند يونديبِ آن با هم پن نام و صاحيا و ک راستا استيدر  يبا کنش و

-به« صاحب نام»و « نام»وستن دال و مدلولِ يک نشانه از پي يهمثابکه به يتيواقع شخص

 .با نامِ خود دارد يي، نشان از همسووجود آمده

 

او که در  «(.کرم» ل مادۀيذ ،1831 )آذرنوش،بها و ارزشمند است ز گرانيچ يمعنابه 

شده و همسر او  يداريخراش ازدواج کرده بود، توسط عمو آغاز با پسرخاله

گذارد. يار او ميختکند و خود را در ايرابطه برقرار منيز با  يسادگبهاما شود يم

د يآيبرم گونه که از متنِ داستانآنست و ين ياز ارزشمند يبرخ در تمام رمان

دست  ءيک شيدر جامعه مانند  ، (111ـ181ـ117ـ113ـ111ـ117ـ33ـ17 :)ر.ک: محفوظ

هم  ،شود، هم به ثروت شوهرش چشم دارديکه عاشق او م زين .شوديبه دست م

به  وستن به او رايل پياز دلا يکي يتداند. حياو م يزندگ يهويمادر و ش يهاو را دنبال

: کنديمطرح م يده شدن ويخاک غلت

 نامش است. يهادر رمان، متضاد دلالت يکارکرد و 
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  رمان برآمده از آن در يضمن يهاها و دلالتنام يهيثانو يشناسنشانه

لازم است ، آنها با نامشان يهو مهمِ رمان و رابط يديکل يهاتيشخص با ييآشنا پس از

-به هابا انتخاب نامآن را  ترسيم گردد که  يشود و نظام يبندتا آنها دسته

ن يکند. در ايگوناگون به خواننده منتقل م يضمن يمعان ،با کمکِ آنو  وجود آورده

 و  که شاملِ ا يگروه؛ بودت يشخص گروهبا دو توان شاهد يممان ر
که  گريد يگروهو  ارکردشان در رمان سازگار استنامشان با ک و شوديم

در تضاد با  يو حت هستندشان يهابا نامو وجه اشتراک  يفاقد سازگار ييهاتيشخص

م يتقسدسته ز خود به دو ير نياخ گروه. و  ،  :ها قرار داردآن

 يهدر دور و است يزندگ يدو دوره يارادکه   يعنيک دسته، ي ؛شوديم

کاملا در تضاد با دوم  يهدر دور دارد؛ امّا متناسب و همسو با نامش يدکارکر ،نخست

 خ و بُنيهستند، از آغاز و از ب و  ندگاِن آن يدوم که نما يهدست نامش است.

که برخلاف انسان هستند  رانسان معاص يکنندهمنعکس يخوبو به ادنددر تض انبا نامش

 . آن است يااسطوره و ييرات جادويدر تضاد با نامش و به دور از تأث ،يااسطوره

تا ده يدوگانه آفر يهااز تقابل يادهيچيپ يهشبک ،يبندن دستهيبا ا 

 يهاابلق تقين طريابد و از ايمنسجم دست  يدن ساختاريبه آفر بتواند بهترکمک آن به

 پنهان متن بپردازد. يهاهيدر لا يينش معنايجاد کند و به آفريارا  يتربزرگ

 نند.يآفريگر معنا ميکديبا قرار گرفتن در برابر  ها، تقابليساختار دگاهِيد يهيبر پا

دا يها پاست که در همۀ فرهنگ يو ناخوردن يان خوردنيخوب، تقابلِ مک مثال ي»

 ن دو عنوان قراريک از اير هر يکه در ز ييزهايت چيشود. پُرواضح آنکه ماهيم

موافقت با  يرا پايزند، زيمربوطه را رقم م يزندگ يهويش ياتيح يارند، به گونهيگيم

 يهشيب در کلّ عالم برقرار است. انديان است که به تقريدر م يهمان انتظام و سامان

گانه يب يدارد تا خود را از فرهنگيخاص را بر آن م ياد، فرهنگين بنيبر هم ياسيق

با تقابل  ياسيق ياوهيبه ش يـ ناخوردن يکه تقابل خوردن ياز سازد، به گونهيمتما

 يهااز تقابل يان شکل سلسلهيبد (.77: 1837)هاوکس، « خورديوند ميگانه پيـ ب يخود

 کنند.يد ميرند و معنا توليگيخاص قرار م يدر ساختار ينيدوگانه در محور همنش
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از معنا  يارهيزنج کوشديمجاد تقابل يگوناگون با ا يهمرحلدر چند  

ک ي رمان خود، يهاتيشخص يجاد دو گروه نام براينخست با ا يهدر درج کند.د يتول

که با  ييهاتيشخصشان همسو هستند و يهاکه با نام ييهاتيشخصن يتقابل ب

در  يعنيها، تيک دسته از شخصيسپس در  ،جاد کردهيا، ستنديشان همسو نيهانام

ن دسته از يه است. او اوجود آوردبه يگريستند، تقابل ديشان همسو نکه با نام يادسته

اند که در گذشته با نامشان همسو بوده يگروه ؛کردهم يرا به دو گروه تقس هاتيشخص

که از آغاز با  يگر است( و گروهيک تقابل ديخود که و اکنون با آن در تضادند )

دوگانه موجب  يهااز تقابل يادهيچيپ يهن شبکيچننياند. انامشان در تضاد بوده

 است.شده عنا در رمان وار منش سلسلهيآفر

 يدر برابر دال يتقابل ينظامک دال در ي يهها به مثابن دستهيک از ايدر واقع، هر 

روابط  يهيها بر پان نشانهيا و سازديک نشانه ميو با مدلول خود رد يگيگر قرار ميد

ک ين است و ارزش يها همنشانه يسلب يهمنظور از رابط ؛کننديد ميمعنا تول يسلب

 يو سلب يساختار خاص و ارتباط افتراق کيحضور آن در  يعنيمسأله، ن ياز به ينشانه ن

ک نشانه، برخاسته از ياز آنجا که ارزش  (.11: 1838، ي)سجودگر است يد يهاآن با نشانه

 يتيگر است، نشانه ارزش و موجوديد يهامشخص با نشانه يافتراق آن در ساختار

را  يزبان يهشاننک يدارند و آنچه  يکاملا  افتراق ييهاتيها موجودنشانه»دارد؛  يافتراق

 (.11: 1838)کالر، « ستيها نان نشانهيجز افتراق م يزيسازد، چيم از هر نوع که باشد

م، در برون از خود از ييا بهتر بگويها، ر نشانهيزبان نسبت به سا يههر نشان» يعني

 يهمان نظام فرق يهار نشانهيد با سايرا هر نشانه بايبرخوردار است؛ ز يسلب يطيشرا

  (.17: 1838، ي)صفو« داشته باشد و از ارزش خاص خود برخوردار باشد

ک دال ي يبهمثابه، دهيآفر که  يتيدو گروه شخصهر کدام از ن اساس يبر هم

 ند، در تقابل با هم معنايآيه به دست ميثانو يشناسک نشانهيخود که در  يهابا مدلول

تا روندِ  ز کشاندهيدوم ن يهتقابل را به درون دستن يا کنند. يد ميتول را

 دِ معنا ادامه داشته باشد.يتول
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 يشناسک نشانهيبا اين دو دسته دال و تقابلِ آنها، لازم است که در  ييپس از آشنا

مادر  يکي که و اگر  قرار گيرند؛ يمورد بررسآنها  يهامدلول، هيثانو

مدلوِل  يبرا يآنها را دال يهتوان دستي، مفرض شود، وطن مادر است امتداد يگريو د

را به  ، مخاطبن داليبا ا در گذشته و حال دانست. در واقع  يعرب يهانيسرزم

 .و عرب معاصر است يخيعرب تار يهآن دوگان کند کهيهدايت م يگريد يدوگانه

که در  او؛ دارد يتمدن اسلام يخيشکوه تار از مجد و عظمت و ييهانشانه

 يبه زن يپس از مّدت ،داشته يشکوهمند يزندگ ،با  مشترکش يزندگ يهدور

شود که يوارد داستان م ت يز شخصيو پس از مرگ او نيابد يتنزل مبدکاره 

 ندارد. ييچ کرامت و بهايه ،برخلاف نامش

 ييمعنا يهيکه در لاقرار دارند که  و ن تقابل، يا يدر آن سو

 ،ييمعنا يهين لايدر ا هستند. مرّفه يايدر دن ينده و زندگياز آ ييهانشانه ،يگريد

و  شرفتهيجهان مدرن و پاز  ياو اسطوره يافتنيندست يتصوّر 

است. به  کوشش و تلاشلزم کار و مست ،افتن به آنيدستکه باشد يمآن  يصورت واقع

از  يگريد يهچهر ، شدز اشاره ين نيش از ايطور که پگر سخن، همانيد

ن يا .يافتنينگشته و دستگم يتياز شخص يافتنيو دست يواقع يااست؛ چهره 

از  و ه هستنديثانو يشناسد و حاصل نشانهيجد ييمعنا يهيها مربوط به لامدلول

مدلولِ خداوند در رمان  يبرا يه، دالياوّل يشناسشتر و در نشانهيکه پ ، يرونيهم

 شود.يل ميد تبديجد يمدلول يبرا يبه دال ،ييمعنا يهين لايبود، در ا

ن نام و يب ياساس يحامل تقابل وت داستان ين شخصّيتريديکل  ،نين بيدر ا

شان يهابا نام و  مانند تقابلِ  ت يتش است. تقابل نام و شخصيشخص

مانند انسان ، هبود که همسرِ  يدر روزگار  ؛ستين

اّما  شده؛يمحسوب منامش  يهدهندتش بازتابيو شخص هبود يکيبا نامش  يااسطوره

، در استز که امتداد مادر ين  .نامش دور شد يااز کارکرد اسطورهبا گذر زمان، 

 ياو در دوراه ؛با نامش ندارد ياز آغاز ارتباط . امّا قرار داردآشکار با نامش  يتضاد
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-آميخته يبه فساد و آلودگکه اکنون  و  « شکوه و آرامش و عظمت»

 ييباير کرده و صبر و شکيگ گريد يياز سو و  ک سو، و ياز  اند

همان انسان ندارد. است،  يميرح يکه صورت واقع وستن به يپ يلازم را برا

ازمند تلاش و کار يباشکوه ن ياندهيدن به آيرس يبراسو از يکاست که  يمعاصر شرق

آلود و فاسد گناه يهک گذشتيرمانت يهطريرهاشدن از س يبرا يگرسو توانياست و از د

ن يجاد تقابل در ايو ا ينيگزنامبا دقت در  ن شکل يرا هم ندارد. بد

 شوند.يده نميد روايت يهيخوانشِ اوّل که در پرداخته ياينشِ معانيبه آفر ،همسأل

 

 گيريجهينت

 يها و معاننشِ رمان دارد و حامل دلالتيدر آفر ياژهيت وينام اهم معاصر،در روزگارِ 

پنهان رهنمون شود. از  ييمعنا يهاهيتواند به لايآنها م ياست که بررس يمتنوع

 يهاتينامِ شخص يه به بررسيثانو يشناسکردِ نشانهين مقاله با رويدر ا ،يرونيهم

پرداخته  و يعني، رمان  يديکل

  دست آمده از اين قرار است: شده و نتايج به

نام  يهاتيابلاز ق رمانِ يديکل يهاتينش شخصيدر آفر . 1

است  يساختار يرو روشين رمان پيها در انش نامين شکل که گزي؛ بدز استفاده کردهين

ها و ک دسته از ناميشوند؛ يم ميرمان به دو دسته تقس يديکل يهاتيشخص يهاو نام

 يين همسويهمآنها برآمده از ت يشخصکه م دارند يمستق ياها با هم رابطهنامصاحب

ز يها نک دسته از نامياند. وجود آمدهاز اين طريق به و  است و 

ده يآفر ين وارونگيق هميت آنها از طريها دارند و شخصناموارونه با صاحب يارتباط

 ن دسته قرار دارند. يدر ا و کهشده 

 يهااز تقابل يارهيزنج نشيبه آفر  رمان ها درنام يختارنش سايگز. 1

 يهن شکل که دستيبه ا ؛ده استياز معنا انجام يارهيد زنجيجه به توليدوگانه و در نت

اما  اند،هقرار گرفت و  ،  يهدر مقابلِ دست و  

گر يک دسته تقابل ديز يدوم ن يهدستبلکه در ن مرحله متوقف نشده، يقابل در ان تيا
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با نامش ک دوره ياست که در   ن تقابليا يک سويشکل گرفته است؛ 

افته يز امتداد ين ن ارتباط وارونه شده و در قالب يهمسو داشته و سپس ا يارتباط

ونه وار يخ و بن با نامش ارتباطياز آغاز و باست که ز ينآن گر يد يهيسواست. 

 دارد.

دال هستند  کي يهه به مثابيثانو يشناسک نشانهينامبرده در  يهاک از دستهي. هر 8

و  : استن يچن موجود در رمان، يهاآنها بر اساس نشانه يهاکه مدلول

-ياسلام يهانيجه سرزميو در نت وطناز  ينمادکه مادر و امتداد مادر هستند،  

و ضعف  ياکنون در سستارزنده،  يخيبا وجود گذشتۀ تار که نديآيشمار مبه يعرب

، که  شرفته هستنديجهان مدرن و پ يبرا يدال ، و اند. فرورفته

 يدر آرزوافتن به آن است، اّما يدست يدر پ ،انسانِ معاصرِ عرباز  يعنوان نمادبه

ن يا يکه نمودِ واقع، از  يعنيجهان مدرن،  يابه نمودِ اسطوره يابيدست

 ماند.يم د دريجهان جد يشود و در آرزويجهان است، دور م

 

 هانوشتيپ

 (.177 :1838)محفوظ،  «جو و انتظار هدر بدهمد با جستيوقتم را نبا. »1

 (.87)همان: « تمام معنا بود. ثروت و نفوذش اندازه نداشتبه يک آقاي. »1

 (.81)همان: « يرسيۀ او به عزّت و احترام مير سايشک نکن پسرم! ز». 8

 (.)همان« باشد که دارد يش مال و مناليهاتياز مز يکيدهم فقط يبه تو قول م. »7

 (.88)همان:  «يا نبودنش مطمئن بشوياز بودن  يتواني، نميرش نباشيگيتا پ. »1

 (.18: همان)« ش شده بوديدايپ يگوردانم از کدام يفرار کردم که نم يبا مرد». 1

رباز در ين مفهوم از دياند و آسمان را پدر و ان و خاک را مادر پنداشتهيکهن زم ي. در باورها7

ز مادر با ين يااسطوره يگرسو، در نمادشناسيافته است. از ديبازتاب  يرانيو ا يفرهنگ اسلام

 (18: 1831ونگي)ر.ک: وند است ين و ماه در پيزم

 (.11: 1838)محفوظ، « کنديدعوت م ييست که به رازگشايفيم عطر لطياو نس». 1

 (.11)همان: « بوستخوش يميو الهام نس. »3
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 (.178)همان: « يان است که تو فرشتهينظر من ا. »11

 (.111)همان: « ده استيدراز در خاک غلت يمه همچون خود او زمانيکر. »11
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 يه، شمار، ارغنونيوسف اباذري يه، ترجم«اسطوره در زمانۀ حاضر(. »1811بارت، رولان )

 .11ـ  181 :11

ان، چاپ ششم، تهران: يقيدخت دقنيريش يهترجم اسطوره، امروز،(. 1831) ________-

 مرکز.

 ، چاپ سوم، تهران: علم.يکاربرد يشناسنشانه(. 1838، فرزان )يـ سجود

درک  يبرا ييدهاي)کل يآبادشدۀ دولتيدر روزگار سپر ينيگزنام(. »1817، قهرمان )يريـ ش

 .178ـ  118 ،:77شمارۀ ل هجدهم، ، سادانشگاه الزهرا يفصلنامة علوم انسان، «رمان( يمحتوا

مطلق، چاپ سوم، تهران: مرکز  ي، به کوشش جلال خالقشاهنامه(. 1813، ابوالقاسم )يـ فردوس

 .يالمعارف بزرگ اسلام رۀيدا

 روزمند، چاپ ششم، تهران: آگاه.ي، ترجمۀ کاظم فنيشاخة زرّ(. 1811مز جورج )يز، جيـ فر

، چاپ ينا امراللهيو ت يلا صادقي، ترجمۀ لهانشانه يدر جستجو(. 1831ـ کالر، جاناتان )

 دومف تهران: علم.

، چاپ چهارم، تهران: ي، ترجمۀ کورش صفونان دوسوسوريفرد(. 1838)________ـ 

 هرمس.
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 ، چاپ چهارم، تهران: آگاه.ي، ترجمۀ محمد نبويشناسنشانه(. 1831)ر يرو، پيـ گ

 .يپور، چاپ اوّل، تهران: هاشميترجمۀ محمدرضا مرعش راه،(. 1838) ________ـ 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد معاصر يادب يهاهيدانشنامة نظر(. 1838ما )يرنا ريک، ايـ مکار

 ، چاپ پنجم، تهران: نشر آگه.ينبو

پردل، چاپ اوّل،  يتب، ترجمۀ مجيشناسو نشانه ييگراساخت(. 1837هاوکس، ترنس )ـ 

 .مشهد: ترانه

، چاپ سوم، ين فرامرزي، ترجمۀ پرويچهار صورت مثال(. 1831ونگ، کارل گوستاو )يـ 

 .نشرمشهد: به
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Abstract 
In the age of myths, a name had a magical function and an 

inseparable connection with its owner. As this age ended, the magical 

function of the name reduced to a communicative function. With the 

advent of the novel in human life, however, the role and the place of 

the name were transferred to the novel. Therefore, the semiotic study 

of the name in the novel can lead the audience to hidden semantic 

layers. The secondary semiotic approach that Roland Barthes used to 

study mythical systems is of use for this study too. In this approach, 

the signs derived from the initial semiotics are reduced to the signifier 

level in the second stage and they are semiotic again. Accordingly, 

this article uses a descriptive-analytical method to examine the novel 

The Search for the connection between the signifier and the signified 

in the key characters of Saber, Seyyed Seyed Rahimi, Elham, Basimeh 

Imran and Karimeh. These characters are then identified. On the basis 

of the signifier-signified relationship in early semiotics, the characters 

are divided into two categories. In this classification, Seyyed Seyed 

Rahimi and Elham, whose personalities and names are directly related 

to each other, are placed in one category, and Imran, Karima, and 

Saber, who are inversely related to their names, are placed in another 

category. Then, each category is considered as a signifier in contrast 

to the other category, and their signified meanings are examined. With 

secondary semiotics, the signs find various socio-historical 

implications in Eastern societies. This indicates the position of Arab 

lands in the past and present. The present study is dedicated to 

discovering the meanings derived from them.  
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