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چکيده
در عصر اسطوره ،نام کارکردي جادويي و پيوندي ناگسستني با صاحبنام داشت .با پايانيافتن اين
عصر ،کارکردِ جادويي نام به کارکردي ارتباطي فروکاست؛ اما با ورودِ رمان به زندگي انسان و تصاحب
جايگاه اسطوره ،نقش و جايگاهِ نام به رمان انتقال يافت .بنابراين ،بررسي نشانهشناختي نام در رمان
ميتواند مخاطب را به لايههاي معنايي پنهان رهنمون شود و رويکردِ نشانهشناسي ثانويه که رولان بارت
در بررسي نظامهاي اسطورهاي از آن کمک ميگرفت ،براي اين بررسي کارآمد است؛ در اين رويکرد،
نشانههاي برآمده از نشانهشناسي اوّليه در مرحلهي دوم به مرتبهي دال تنزل يافته و مجددا نشانهشناسي
ميشوند .بر همين اساس ،اين مقاله قصد دارد با روشي توصيفي-تحليلي ،در رمان
 ،با بررسي پيوندِ دالِ نام با مدلولِ صاحبنام در شخصيتهاي کليدي
 ،به نشانهشناسي اوّليۀ اين شخصيتها بپردازد؛ سپس بر اساسِ ارتباط دال
و مدلول در نشانهشناسي اوّليه ،شخصيتها را به دو دسته تقسيم کند .در اين دستهبندي
و

که شخصيت و نامشان در پيوندِ مستقيم با يکديگر است ،در يک دسته و

و

که پيوندِ وارونهاي با نامِ خود دارند ،در دستهي ديگري قرار گرفتند .سپس هر دسته در

تقابل با دستهي ديگر ،به مثابۀ دالي در نظر گرفته شده و به جستجوي مدلولهاي آنها پرداخته ميشود.
دالها ،با نشانهشناسي ثانويه ،دلالتهاي تاريخي-اجتماعي گوناگوني در جوامع و انسان شرقي پيدا
کردند که نشانگر موقعيت سرزمينهاي عربي در گذشته و اکنون است و اين مقاله به کشف معاني
برآمده از آنها اختصاص يافته است.
کليدواژهها :نشانهشناسي ثانويه ،نام ،رمان

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولghaffarpoor.naimeh@yahoo.com :
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مقدمه
نامگزيني ،از ديرباز ،پديدهاي مهم در زندگي بشر بوده و با کمکِ آن کوشيدهاند تا
جهان را بشناسند .اين پديدهي مهم را ميتوان در زندگي بشر به دو دورهي کلّي تقسيم
کرد؛ در دورهي نخست که بشر هنوز خط را اختراع نکرده و اصطلاحا انسانِ بدون
نوشتار ناميده ميشد ،از روشهاي گوناگوني براي نامگذاري عناصر هستي استفاده
ميشد .انسان در اين نامگذاريها با ديدگاهي تقابلي و قياسِ تقابلهاي عناص ِر جهان با
خود و جامعهي انساني ،سعي در فهميدن واقعيت از يک سو و شناختِ خود از سويي
ديگر داشته است.

در چنين فرهنگي که ميتوان آن را فرهنگِ نانويسا خواند ،نامها ارزش اسطورهاي و
توان جادويي دارند« .انسان ابتدايي اسم خودش را بخشي خطير و حياتي از خود
ميداند و از اينرو به دقت از آن مراقبت ميکند .بدينسان ،مثلا در آمريکاي شمالي فرد
بومي اسم خود را نه صرفا لقب و نشان ،بلکه جزء مشخصي از خود ،همچون چشم و
دندانهايش ،ميداند و معتقد است همچنانکه زخميشد ِن جزيي از بدنش ،به او گزند
ميرساند ،رفتار بدخواهانه با اسم او نيز مسلما موجب آسيب ديدنش ميشود» (فريز،

 .)171 :1811به ديگر سخن ،در چنين فرهنگي نام ،کليدِ درِ هستي انسان است.
در روزگارِ ما ،رمان تا حدودي جاي اسطوره را گرفته است؛ به شکلي که «به گمان
لوي استروس ،پس از رنسانس ،به ويژه در سدهي هفدهم ،داستانهايي که استوار به
اسطوره بودند ،جاي خود را به رمان دادند» (احمدي .)111 :1811 ،از همينروي بسياري
از کارکردهاي اسطوره با شکل و شيوهاي جديد در رمان ديده ميشوند و شايد اقبال
عمومي به رمان در روزگار معاصر نيز ريشه در همين امر داشته باشد .بدين سبب
نامگذاري که به عنوا ِن عنصري حياتي در دورهي نخست ،يعني روزگارِ انسانِ بدون
نوشتار ،نقش داشت ،امروزه در زندگي انسان متمدن به کارکردي هنري در رمان تبديل
شده است که متضمن دلالتهاي ضمني و در بر دارندهي لايههاي معنايي پنهانِ بسياري
است .بر همين اساس ،نشانهشناسي و کشف نظامِ حاکم بر نامگذاري در رمان ميتواند
مخاطب خود را به لايههاي ديگري از داستان هدايت کند.
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به همين جهت ،اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از رويکرد
نشانهشناسي ثانويه که رولان بارت از آن در بررسي دلالتهاي ضمني و نظامهاي
اسطورهاي استفاده ميکرد ،کوشيده تا در نام شخصيتهاي اصلي رمان «
درنگ کند و با تأمّل در شيوهي نامگزيني اين نويسنده ،به اين پرسش پاسخ
دهد که «دلالتهاي ضمني نامها در رمان «الطريق» ،چه لايههاي معنايي نهفتهاي را در
خود دارند؟
ناگفته پيداست که دلالتهاي ضمني در رمان ميتواند در بستر اسطورههاي برساخته
و رمز و نماد ،يا تکنيک نقاب بروز يابند .اين مقاله ،بيآنکه در پي اسطورههاي برساخته
يا نقاب باشد ،با استفاده از روشِ رولان بارت در تحليل نظامهاي اسطورهاي ،کوشيده
تا معاني ضمني نهفته در پسِ نامها را بررسي کند .ذکر اين نکته نيز ضروري است که
در سراسر اين مقاله ،منظور از اسطوره ،نظامي است که متضمنِ نشانهشناسي ثانويه
(درجه دوم) باشد و بتوان دالهاي آن را دو بار نشانهشناسي کرد .بر همين اساس،
تلاش ميشود تا در اين مقاله به اين مطلب پرداخته شود که

با چينشِ

ويژهي نامها ،سلسلهاي از معاني ضمني را ايجاد کرده که تنها با نشانهشناسي ثانويه به-
دست ميآيند و در رمان

نيز نظامي اسطورهاي ايجاد کرده است.

پيشينهي پژوهش
دربارهي نامگزيني در داستانِ معاصر چندين پژوهش انجام شده است؛ از جمله:
احمد اخوت در کتاب خود با عنوان دستور زبان داستان ( ،)1871در بخش
«نامشناسي داستان» به انواع نامگزينيها بهعنوان يکي از شيوههاي شخصيتپردازي در
داستانهاي معاصر پرداختهاست.
قهرمان شيري در مقالهي خود با عنوان «نامگزيني در روزگار سپريشدۀ دولتآبادي
(کليدهايي براي درک محتواي رمان)» (مجلهي علوم انساني دانشگاه الزهرا ،شماره :77
 ،)1817پس از بحثي مفصل دربارهي جايگاه نام در داستان و شيوههاي گزينش آن نزد
داستاننويسان ،به بررسي ک ّلي نام در داستانهاي دولتآبادي و بهطور ويژه در داستان
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«روزگارِ سپريشدۀ مردم سالخورده» از ديدگاه مورد نظر پرداخته است .در اين بخش،
پس از بررسي نامهاي مجلدات اين رمان ،نام شخصيتها نيز بررسي شده و دلالتهاي
معنايي هر کدام تبيين گرديده است .به اعتقاد نويسنده ،اهميت نام در رمان «روزگار
سپريشدۀ مردم سالخورده» ،بهحدي است که تحليل رمان بدون دريافت معناي درست
آنها ،امکانپذير نيست.
در مقالهي «نامشناسي شخصيت در داستانهاي مجموعۀ سهتار از جلال آل احمد»،
از معصومه مرادي و محمود کمالي منتشر شده در مجلهي مطالعات داستاني ،سال
چهارم ،شمارهي  ،1831 :1شيوههاي نامگزيني اين نويسنده در داستانهاي «مجموعۀ
سهتار» بررسي شده و در نهايت اين نتيجه به دست آمده که استفاده از اسم عام و
توصيف ،از رايجترين شيوههاي نامگذاري شخصيت در اين داستان بهشمار ميآيد و
اسم خاص بسيار کم مورد توجّه بوده است.
سهيلا فرهنگي و اشرف السادات رشت بهشت در مقالهي خود با عنوان «نامگزيني
در رمان خواب زمستاني اثر گلي ترقي» (فصلنامهي متنپژوهي ادبي ،شماره )1831 :11
با ارائهي آماري از انواع نامهاي بهکار رفته در رمان ،به اين نتيجه رسيدهاند که نويسنده
در گزينش نامها کوشيده براي زنان داستان که قهرمانانِ آن نيز هستند ،نامهاي معنادار و
ماندگار برگزيند و در مورد مردان برعکس عمل کند.
همچنين اين دو نويسنده در مقالهي ديگري با عنوان «نامشناسي رمان ملکوت اثر
بهرام صادقي» (مجلهي زبانشناسي اجتماعي ،دورهي  ،8شمارهي  ،)1831 :1به بررسي
نام چند شخصيت کليدي رمان پرداختهاند؛ نگارندگان اين مقاله معتقدند که نامها در
اين رمان ،استعاري و حامل پيامهاي گوناگون هستند و استفاده از اين شيوه ،به دليل
خفقان سياسي جامعه بودهاست .از همينروي ،رمز درک رمان «ملکوت» ،در نام
شخصيتهاي آن پنهان است.

در حوزهي زبان عربي نيز ،خليل پرويني و همکاران در مقالهي «
» (مجلهي لسان مبين ،دورهي  ،8شمارهي )1831 :1
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به بحث دربارهي موضوع «جستجوي خدا» در رمان الطّريق پرداختهاند و
 ،پدر صابر ،را نمادِ خدا و جستجوي او را جستجوي خدا در رمان دانستهاند.
فرامرز ميرزايي و طيبه اميريان در مقالهي خود با عنوان
(پژوهشنامهي نقد ادب عربي ،سال سوم،
شمارهي  ،)1831 :1در دو بخش به بررسي نشانهشناختي عناوين و نامِ شخصيتهاي
رمان «

از

پرداختهاند.

بر اساس جستجوهاي انجامشده ،ميتوان گفت که تا بهحال پژوهشي با رويکرد
نشانهشناسي ثانويه که به بررسي کارکردهاي نشانهشناختي نام در رمان
پرداخته باشد ،نگاشته نشده است.
نام و نامگزيني در داستان
نام در تاريخ تحوّل و تطوّر فکري بشر دو دورهي گوناگون را پشت سر نهاده؛ در
دورهي نخست که دورهي «انسان نانويسا» است ،نام با انديشهي قياسي و از راه
تقابلهاي دوگانه ايجاد ميشد و کارکردي جادويي داشت .نمونههاي اين کارکرد
اسطورهاي-جادويي را ميتوان در بسياري از فرهنگهاي نانويسا يافت .در آن دوره ،نام
بخشي از وجودِ انسان بهشمار ميرفت و گاه نامگزيني پس از آزموني ويژه انجام
ميشد.
در دورهي دوم زندگي بشر که ميتوان آن را عصر «فرهنگِ نويسا» يا عصر «انسان
متمدن» ناميد ،نام ،بيشتر جنبهي ارتباطي يافت و از ساحت جادويي خود دور شد.
«نامها و القاب ،سادهترين و عموميترين نشانههاي هويت هستند .اصولا نامها و القاب
انگيختهاند و تعلقِ شخص به يک خانواده يا کلان ،يک شغل («سارتر» به معناي خياط و
«لوفِور» به معناي پيشهور است) يا يک مقولهي جسمي ([ leblanceبه معناي سفيد]،
[ leborgneبه معناي يکچشم] و غيره) را نشان ميزنند .البته در فرهنگهاي مدرنِ ما
اين نظامها زوال يافتهاند و جاي خود را به نامگذاريها دادهاند» (گيرو.)111 :1831 ،
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با اختراع خط در روزگار «انسانِ نويسا» ،توان درک انضمامي بشر و در نتيجه رابطه-
ي شفاهي و مبتني بر اسطوره و جادوي او با طبيعت گسيخته شد و بيشتر ارتباطهاي
بشري از طريق نوشتار صورت يافت (هاوکس .)77 :1837 ،از همينروي بسياري از
تواناييهاي انسانِ بهاصطلاح بدوي در عصر انسان نويسا ،به نوشتار و يکي از مهمترين
ساحات آن ،يعني داستان ،راه يافت .بنابراين ارتباطهاي جادويي نام که در اسطورهها
ديده ميشد ،اين بار در داستان و رمان روي نمود که نوع ادبي جديدي متأثر از
انديشههاي فيلسوفان غرب است (اخوت )111 :1871 ،و جاي اسطوره را در روزگار
معاصر گرفته است .با توجّه به همين اهميت نام است که رولان بارت گفته« :بارها به
اين فکر افتادهام که پيروزي نويسندهاي در رمان به موفقيت او در يافتن نامهاي
درست براي شخصيتها بستگي دارد» (احمدي.)118 :1811 ،

«اخوت» بهنقل از فيليپ هامون ،نشانهشناس فرانسوي ،ميگويد :اسمِ يک شخصيت
ميتواند به چهار صورت ويژگيهاي او را بيان کند .1 :ارتباط بصري  .1ارتباط آوايي
 .8ارتباط از نظر توليد آوا  .7استفاده از نامهاي نمادين (اخوت .)188 :1871 ،اما شيري در
نقد اين سخن گفته« :ارتباط بين نام و صاحب نام ،تنها به اين چهار ويژگي محدود
نميشود؛ در بعضي از متنها ،اسم خاص ،به گفتهي مارسل پروست ،نوعي جادو در
کلام ايجاد ميکند .به همين خاطر است که خود او در استفاده از نامهاي خاص ،به
حسآميزي و بار عاطفي آنها توجّه دارد» (شيري.)111 :1817 ،

علاوه بر اين ،نامگزيني در داستان معاصر ميتواند از ساختار پيچيدهاي برخورد
باشد؛ گاه با نشانهشناسي نام در اين ساختار ميتوان به معاني و دلالتهاي ضمني
بسياري در يک داستان رسيد.

در رمان

 ،توانسته با ايجاد

ساختاري بر پايهي تقابلهاي دوگانه ،دو گروه نام ايجاد کند که اين دو گروه در تقابل
با هم قرار دارند .اين تقابل در کنار تقابلهاي ديگري قرار ميگيرد که در لايههاي
نهفتهي داستان بهچشم ميخورد و از همين روي ،بر پايهي آن نظام معنايي خاصي
شکل ميگيرد .اين نظام معنايي خاص ،بيانگر سرگذشت سرزمينهاي عربي در گستره-
ي تاريخ و وضعيت انسان معاصر عرب در جهان است .در اين پژوهش ،براي دست
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يافتن به اين معاني ضمني از روشِ نشانهشناسي ثانويهي رولان بارت استفاده شده و از
همين روي ،ابتدا به معرفي اين روش پرداخته خواهد شد.
نشانهشناسي ثانويه
گسترهي نشانه بسيار وسيع است و تقريبا تمام نظامهاي فکري بشر را در بر ميگيرد .به
ديگرسخن ،تمامي مقولاتي که بهنوعي با معني سروکار دارند ،اساسا نشانهشناختي
هستند« .اومبرتو اکو» اين مسأله را بازي خطرناکي دانسته و از آن با عنوان «امپرياليسم
متکبرانه» ياد کرده است (اکو 71 :1831 ،و کالر.)11 :1831 ،

دال و مدلول ،دو سويهي تشکيلدهندهي نشانه هستند که ارتباط آنها ،دلالت ناميده
ميشود و دلالت نيز به دو نوع تقسيم ميگردد؛ اگر دلالت روشن باشد و دال فورا به
مدلول ارجاع دهد و نشانه نيز بدون پيچيدگي دريافت شود ،دلالت از نوع «صريح»
است و دلالتي که داراي اين ويژگي نباشد ،ضمني ناميده ميشود؛ «دلالت ضمني معناي
مرتبه دومي است که از بافتِ کاربردي واژه حاصل ميشود ،کارکردي استعاري دارد و
اغلب واجدِ بارِ عاطفي ،موقعيتي ،اجتماعي و فرهنگي است» (مکاريک.)117 :1838 ،

دلالتهاي صريح در زبان علمي کاربرد دارند ،امّا دلالتهاي ضمني زبان را بهسوي
توليدِ هنري زبان رهنمون ميشوند.
دلالتهاي ضمني حاملِ معاني ضمنياي هستند که در سويهي صريح دلالت ديده
نميشوند و در رُويهي روايت نيز ،آشکار نيستند .نشانهشناس با بررسي دالهاي يک
نظام و با کمکِ اسنادِ جنبي و رديابي قرايني که در خود متن وجود دارد ،دلالتهاي
ضمني را در مييابد و با کشفِ معاني ضمني آنها ،دريچههاي جديدي از متن را
ميگشايد که دنيايي فراتر از معناي صريح و آشکارِ متن را نشان ميدهد.
در بررسي دلالتهاي ضمني ميتوان از نشانهشناسي ثانويه يا مرتبهي دوم کمک
گرفت« .رولان بارت» ،اين اصطلاح را براي بيان نظامهاي اسطورهاي بهکار برده است .از
نظر او اسطوره «اسلوبي از دلالت است ،يک فرم است» (بارت 81 ،1831 ،و بارت:1811 ،

 .)11بارت ،اسطوره را يک نظام نشانهشناختي ثانويه ميداند .به ديگرسخن ،به گفتهي
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بارت در اسطوره دو نظام نشانهشناختي هست که يکي را ميتوان زبان-موضوع ناميد.
(همان 81 :و همو )31 :اين نظام يک نظام زبانشناختي است که اسطوره از آن ياري
ميگيرد تا نظا ِم خود را بنا کند .در کنا ِر آن نظام ،خودِ اسطوره وجود دارد «که آن را
فرازبان ميناميم؛ زيرا زبان دومي است که در آن دربارۀ زبان اوّلي سخن گفته ميشود»
(همان و همو) .در اين ديدگاه ،داستان ،تصوير ،آيين و ...که بيانگر اسطوره است ،نخست
بايد نشانهشناسي شود تا معناي آن بهدست آيد ،سپس در مرحلهي دوم بايد معنايي که
در مرحلهي قبل با نشانهشناسي ،بهدست آمده را به عنوان دالّي جديد در نظر گرفت و
مدلول آن را جستجو کرد.
نشانهشناسي ثانويهي نام در
در اين بخش سعي ميشود تا در يک نشانهشناسي اوّليه ،به بررسي پنج شخصيت
کليدي رمان

و ارتباط آنها با معناي اساميشان پرداختهشود .در واقع نخست با

بررسي پيون ِد دالِ نام با مدلو ِل صاحبنام ،به بررسي و نشانهشناسي اوّليۀ شخصيتها
پرداخته شده ،سپس اين شخصيتها را به دو دسته تقسيم کرده و سعي ميشود تا هر
دسته به مثابهي دالي باشد که ضروري است که مدلولهاي آنها مورد بررسي قرار گيرد؛
از اين طريق با نشانهشناسي ثانويه در حوزهي نامها ،ميتوان به معاني ضمني دربارهي
خ سرزمينهاي شرقي و اسلامي دست يافت که در خوانشِ اوّليه و سطحي رمان
تاري ِ
ديده نميشود.
شخصيتهاي کليدي رمان

پنج تن هستند که عبارتند از:
که بار اصلي شخصيتسازي

رمان بر دوش اين پنج تن است .البته شخصيت ديگري مانند

در اين
نيز در

اين داستان نقش خاصّي دارد که در تحليل روانکاوانهي رمان ميتواند کارگشا باشد؛ امّا
نقش او و تحليلهاي متناسب با شخصيتش علاوه بر تفاوت با پنج تنِ مورد نظر ،در
رويکردِ حاکم بر اين مقاله نيز نميگنجد و بايد در بحثي جداگانه و با رويکردي
روانکاوانه به بررسي آن پرداخت.
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نخست ،نامهاي شخصيتهاي مورد نظر را به مثابهي دال و صاحبانِ اين نامها به
مثابهي مدلول سنجيده ميشود و پيوندِ آنها با شخصيتها مورد بررسي قرار ميگيرد.
در واقع ،نامها بهعنوان دالهايي مشخص ،مدلولهايي دارند که پيوستن آنها (دال و
مدلول) ،موجب ايجاد نشانهاي ميشود که همان شخصيت دارندهي نام است .اين کار،
نوعي نشانهشناسي اوّليه است که از پيوستنِ دالِ نام و مدلو ِل دارندهي نام صورت مي-
پذيرد و نشانهي برآمده از آن ،همان «شخصيت» است .سپس ،بر پايهي اين نشانهشناسي
اوّليه که بيانگرِ ارتباط مستقيم يا وارونهي نامها با صاحبانِ آنهاست ،سعي ميشود تا
شخصيتها ،يعني نشانههاي پيشين ،به دو دستهي کلّي تقسيم گردد و باري ديگر هر
يک از اين دو دسته که در برابر هم تقابلِ دوگانهي مهمي تشکيل ميدهند ،بهمثابهي
يک دال در نظر گرفته شود و مجددا از راه نشانهشناسي ،معاني ضمني متنوعي از اين
راه کشف گردد که در ظاهر روايت ديده نميشوند.
بررسي اوّلية نامها در
معناي نام ،چنين تداعي ميکند که صابر آراسته به صفت صبر است؛ امّا با توجّه به
کنشهاي او در رمان ،اين ويژگي در او ديده نميشود؛ وقتي جستجو به درازا ميکشد
و پدر را نمييابد ،صبر نميکند و خسته و تسليم شده و مسير دشوار جستجوي پدرش
را ادامه نميدهد و مرتکب جنايت ميشود .در نظر او انتظار و صبر فايدهاي ندارد:
او به توصيهي
که او را به صبر دعوت ميکند هم توجه نکرده و متضاد با معني اسمش رفتار ميکند .از
اينرو ميتوان گفت که هيچ مناسبتي بين شخصيت
شخصيت او وارونهي نامش است .به ديگرسخن ،دال

و معناي نامش وجود ندارد و
با صاحبِ اين نام در رمان

که مدلول آن است ،پيوندي وارونه دارد و همين پيوند وارونه شخصيتي به نا ِم
ساخته است.

را
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از ريشهي ساد-يسود ،بهمعناي اختياردار بودن ،سرپرستيکردن ،فرمان راندن و
چيرهشدن و خودِ عبارت «

» ،بهمعناي رئيس و سرور و پيشوا است (آذرنوش،1831 ،

ذيل مادۀ «ساد») و تکرار آن بر شدت تسلط و سيطره در جايگاه سروري دلالت دارد .در
» با

گفتگوي «

نيز ميتوان نشانههايي از اين ويژگي رحيمي را ديد:
(همان.)11 :
(همان).

هم بهمعناي بخشنده است (آذرنوش ،1831 ،ذيل مادۀ «رحم») .اين اسم يکي از
نامهاي خداوند و نشانگر رحمت خاص خدا به بندگانش است .دلالت اسم
 ،در تکرار واژهي «

» ،به بزرگي جايگاه وي و در دسترس نبودن او اشاره

دارد .در رمان نيز همين ويژگي
بسيار ،نميتواند

ديده ميشود؛ زيرا

 ،عليرغمِ جستجوي

را بيابد .از ديگرسو ،تنها کسي که

را ديده ،دوستش،

علي برهان ،روزنامهنگار پيشکسوت و پيري است که نابينا شده است .حتي بودن يا
نبودن او نيز در هالهاي از ابهام است؛ بهطوريکه مادر

به او ميگويد:

بر همين اساس ،ميتوان گفت که اين نام با شخصيتي که بدان ناميده شده ،همسو
و دارندهي اين نام در رمان

است؛ يعني از پيوندِ نامِ

 ،شخصيتي

پديد آمده که از راه مناسبت و همراهي با نامش آفريده شده است .ناگفته نماند که
گرچه دلالتهاي پيرامونِ

اين برداشت را تقويت ميکند که او در رمان نمودي

از خداست و جستجوي پدر در داستان «

نيز يادآور جستجوي خداست؛ امّا اين

مسأله نبايد چنين تصوري را ايجاد کند که

لزوما مانندِ خدا در تمام امور اکمل و

ت ديگري دلالتِ
بينقص است؛ زيرا آنچه بيش از هر صف ِ

و جستجوي او را به-

سوي خدا و جستجوي خدا سوق ميدهد ،دسترسناپذيري اوست که بيشترين نمود را
در رمان دارد؛ نه ديگر صفاتِ او.
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يکي از شخصيتهاي کمحضور و مؤثّر رمان است.
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از ريشهي

بهمعناي لبخندزدن و عمران هم بهمعناي آباداني و شکوفايي است (آذرنوش ،1831 ،ذيل

مادۀ «بسم» و «عَمَر»)؛ امّا هيچيک از اين صفات در

ديده نميشود و ميتوان گفت

دلالت اين اسم با توجّه به معناي آن ،متضاد با شخصيتش است.
شروع ميشود .او بعد از ازدواج با

رمان از خاکسپاري

اسطورهاي بعد از پيوستن به خداي آسمان ،با وجود علاقهي

يا بهتعبيري
به او ،با مرد

ديگري گريخته است:
که نماد زمين و خاک است ،7به خاک که اصل اوست ،ميپيوندد

و

در صحنهي خاکسپاري نيز همين تصوير مجددا تکرار ميشود.
از قاهره به اسکندريه ميآيد و به رقاصي و ادارهي خانههاي فحشا ميپردازد؛
امّا دولت تمام اموالش را مصادره نموده و خودش را نيز به اتهام قتل زنداني ميکند.
شخصيت

با اين نام رابطهاي دوگانه دارد؛ او در گذشته ،زمانيکه همسر مرد ثروتمند

و صاحب جاه و جلالي بوده ،در کار کردي متناسب با نامِ خود بوده است ،اما پس از
گريختن با مردي که خودش او را از جنس خاک ميداند ،روندي را آغاز ميکند که به
کارکردي متضاد با نامش منجر ميشود.

 ،مصدر باب

از

(آذرنوش 1831 ،ذيل مادۀ «لهم»).

و به معناي بهخورد (کسي) دادن يا الهامکردن است
در رمان به گونهاي ترسيمشده که قصد دارد

را

به زندگي پاک و با عشق بکشاند ،امّا موفق نميشود و معناي اوّل با اين کنش وي
متناسب است.

از نظر

مانند نسيم روحبخشي است که عطر دلانگيزي دارد:

ر.ک :محفوظ11 ،1838 ،ـ11ـ .)113که اين جنبه هم با معناي دوم و
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نفخهي روحاني متناسب است و اشاره به حالت روحاني و فرشتهوار او دارد؛ چنانچه
در توصيف آن ،در خود رمان نيز اشاراتي بهچشم ميخورد:

).
در شخصيت

 ،جنبههايي از روحالقدس ديده ميشود .او نقش هدايتگر دارد و

راه راست را به صابر نشان ميدهد .وقتي صابر به جرم قتل در زندان است،
وکيل ميگيرد و با فروختن زيورآلاتش ،براي
دانستن پيشينهي

برايش

سرمايهي کار فراهم ميکند و با

 ،باز از عشق به او رو برنميگرداند .ميتوان گفت معناي نام

با کنش وي در يک راستا است و اين نام و صاحبِ آن با هم پيوندي همسو دارند .در
واقع شخصيتي که بهمثابهي يک نشانه از پيوستن دال و مدلولِ «نام» و «صاحب نام» به-
وجود آمده ،نشان از همسويي با نامِ خود دارد.

بهمعناي چيز گرانبها و ارزشمند است (آذرنوش ،1831 ،ذيل مادۀ «کرم») .او که در
آغاز با پسرخالهاش ازدواج کرده بود ،توسط عمو
ميشود اما بهسادگي با

نيز رابطه برقرار ميکند و خود را در اختيار او ميگذارد.

در تمام رمان خبري از ارزشمندي

نيست و آنگونه که از متنِ داستان برميآيد

(ر.ک :محفوظ17 :ـ33ـ117ـ111ـ113ـ117ـ181ـ،)111
به دست ميشود.

خريداري شده و همسر او

در جامعه مانند يک شيء دست

نيز که عاشق او ميشود ،هم به ثروت شوهرش چشم دارد ،هم

او را دنبالهي مادر و شيوهي زندگي او ميداند .حتي يکي از دلايل پيوستن به او را به
خاک غلتيده شدن وي مطرح ميکند:
کارکرد وي در رمان ،متضاد دلالتهاي نامش است.
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نشانهشناسي ثانويهي نامها و دلالتهاي ضمني برآمده از آن در رمان
پس از آشنايي با شخصيتهاي کليدي و مهمِ رمان و رابطهي آنها با نامشان ،لازم است
آن را با انتخاب نامها به-

تا آنها دستهبندي شود و نظامي ترسيم گردد که

وجود آورده و با کمکِ آن ،معاني ضمني گوناگون به خواننده منتقل ميکند .در اين
رمان ميتوان شاهد با دو گروه شخصيت بود؛ گروهي که شاملِ ا

و

ميشود و نامشان با کارکردشان در رمان سازگار است و گروهي ديگر که
شخصيتهايي فاقد سازگاري و وجه اشتراک با نامهايشان هستند و حتي در تضاد با
آنها قرار دارد:

،

ميشود؛ يک دسته ،يعني

 .گروه اخير نيز خود به دو دسته تقسيم

و

که داراي دو دورهي زندگي است و در دورهي

نخست ،کارکردي متناسب و همسو با نامش دارد؛ امّا در دورهي دوم کاملا در تضاد با
نامش است .دستهي دوم که نمايندگا ِن آن

و

هستند ،از آغاز و از بيخ و بُن

با نامشان در تضادند و بهخوبي منعکسکنندهي انسان معاصر هستند که برخلاف انسان
اسطورهاي ،در تضاد با نامش و به دور از تأثيرات جادويي و اسطورهاي آن است.
با اين دستهبندي ،شبکهي پيچيدهاي از تقابلهاي دوگانه آفريده تا
بهکمک آن بتواند بهتر به آفريدن ساختاري منسجم دست يابد و از اين طريق تقابلهاي
بزرگتري را ايجاد کند و به آفرينش معنايي در لايههاي پنهان متن بپردازد.
بر پايهي ديدگاهِ ساختاري ،تقابلها با قرار گرفتن در برابر يکديگر معنا ميآفرينند.
«يک مثال خوب ،تقابلِ ميان خوردني و ناخوردني است که در همۀ فرهنگها پيدا
ميشود .پُرواضح آنکه ماهيت چيزهايي که در زير هر يک از اين دو عنوان قرار
ميگيرند ،به گونهاي حياتي شيوهي زندگي مربوطه را رقم ميزند ،زيرا پاي موافقت با
همان انتظام و ساماني در ميان است که به تقريب در کلّ عالم برقرار است .انديشهي
قياسي بر همين بنياد ،فرهنگي خاص را بر آن ميدارد تا خود را از فرهنگي بيگانه
متمايز سازد ،به گونهاي که تقابل خوردني ـ ناخوردني به شيوهاي قياسي با تقابل
خودي ـ بيگانه پيوند ميخورد» (هاوکس .)77 :1837 ،بدين شکل سلسلهاي از تقابلهاي
دوگانه در محور همنشيني در ساختاري خاص قرار ميگيرند و معنا توليد ميکنند.
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در چند مرحلهي گوناگون با ايجاد تقابل ميکوشد زنجيرهاي از معنا
توليد کند .در درجهي نخست با ايجاد دو گروه نام براي شخصيتهاي رمان خود ،يک
تقابل بين شخصيتهايي که با نامهايشان همسو هستند و شخصيتهايي که با
نامهايشان همسو نيستند ،ايجاد کرده ،سپس در يک دسته از شخصيتها ،يعني در
دستهاي که با نامشان همسو نيستند ،تقابل ديگري بهوجود آورده است .او اين دسته از
شخصيتها را به دو گروه تقسيم کرده؛ گروهي که در گذشته با نامشان همسو بودهاند
و اکنون با آن در تضادند (که خود يک تقابل ديگر است) و گروهي که از آغاز با
نامشان در تضاد بودهاند .اينچنين شبکهي پيچيدهاي از تقابلهاي دوگانه موجب
آفرينش سلسلهوار معنا در رمان

شدهاست.

در واقع ،هر يک از اين دستهها به مثابهي يک دال در نظامي تقابلي در برابر دالي
ديگر قرار ميگيرد و با مدلول خود يک نشانه ميسازد و اين نشانهها بر پايهي روابط
سلبي معنا توليد ميکنند؛ منظور از رابطهي سلبي نشانهها همين است و ارزش يک
نشانه نيز به اين مسأله ،يعني حضور آن در يک ساختار خاص و ارتباط افتراقي و سلبي
آن با نشانههاي ديگر است (سجودي .)11 :1838 ،از آنجا که ارزش يک نشانه ،برخاسته از
افتراق آن در ساختاري مشخص با نشانههاي ديگر است ،نشانه ارزش و موجوديتي
افتراقي دارد؛ «نشانهها موجوديتهايي کاملا افتراقي دارند و آنچه يک نشانهي زباني را
از هر نوع که باشد ميسازد ،چيزي جز افتراق ميان نشانهها نيست» (کالر.)11 :1838 ،

يعني «هر نشانهي زبان نسبت به ساير نشانهها ،يا بهتر بگوييم ،در برون از خود از
شرايطي سلبي برخوردار است؛ زيرا هر نشانه بايد با ساير نشانههاي همان نظام فرقي
داشته باشد و از ارزش خاص خود برخوردار باشد» (صفوي.)17 :1838 ،

بر همين اساس هر کدام از دو گروه شخصيتي که

آفريده ،بهمثابهي يک دال

با مدلولهاي خود که در يک نشانهشناسي ثانويه به دست ميآيند ،در تقابل با هم معنا
را توليد ميکنند.
توليدِ معنا ادامه داشته باشد.

اين تقابل را به درون دستهي دوم نيز کشانده تا روندِ
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پس از آشنايي با اين دو دسته دال و تقابلِ آنها ،لازم است که در يک نشانهشناسي
و

ثانويه ،مدلولهاي آنها مورد بررسي قرار گيرند؛ اگر

که يکي مادر

و ديگري امتداد مادر است ،وطن فرض شود ،ميتوان دستهي آنها را دالي براي مدلو ِل
سرزمينهاي عربي در گذشته و حال دانست .در واقع

با اين دال ،مخاطب را به

دوگانهي ديگري هدايت ميکند که آن دوگانهي عرب تاريخي و عرب معاصر است.
نشانههايي از مجد و عظمت و شکوه تاريخي تمدن اسلامي دارد؛ او که در
دورهي زندگي مشترکش با

 ،زندگي شکوهمندي داشته ،پس از مدّتي به زني

بدکاره تنزل مييابد و پس از مرگ او نيز شخصيت

وارد داستان ميشود که

برخلاف نامش ،هيچ کرامت و بهايي ندارد.
در آن سوي اين تقابل،

قرار دارند که که در لايهي معنايي

و

ديگري ،نشانههايي از آينده و زندگي در دنياي مرفّه هستند .در اين لايهي معنايي،
تصوّري دستنيافتني و اسطورهاي از جهان مدرن و پيشرفته و
صورت واقعي آن ميباشد که دستيافتن به آن ،مستلزم کار و کوشش و تلاش است .به
ديگر سخن ،همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد،

چهرهي ديگري از

است؛ چهرهاي واقعي و دستيافتني از شخصيتي گمگشته و دستنيافتني .اين
مدلولها مربوط به لايهي معنايي جديد و حاصل نشانهشناسي ثانويه هستند و از
همينروي،

که پيشتر و در نشانهشناسي اوّليه ،دالي براي مدلولِ خداوند در رمان

بود ،در اين لايهي معنايي ،به دالي براي مدلولي جديد تبديل ميشود.
در اين بين،

کليديترين شخصّيت داستان و حامل تقابلي اساسي بين نام و

شخصيتش است .تقابل نام و شخصيت
نيست؛

مانند تقابلِ

در روزگاري که همسرِ

و

با نامهايشان
بوده ،مانند انسان

اسطورهاي با نامش يکي بوده و شخصيتش بازتابدهندهي نامش محسوب ميشده؛ امّا
با گذر زمان ،از کارکرد اسطورهاي نامش دور شد.
تضادي آشکار با نامش قرار دارد .امّا

نيز که امتداد مادر است ،در

از آغاز ارتباطي با نامش ندارد؛ او در دوراهي
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«شکوه و آرامش و عظمت»

که اکنون به فساد و آلودگي آميخته-

و

اند از يک سو ،و

و

لازم را براي پيوستن به

از سويي ديگر گير کرده و صبر و شکيبايي
همان انسان

که صورت واقعي رحيمي است ،ندارد.

معاصر شرقي است که از يکسو براي رسيدن به آيندهاي باشکوه نيازمند تلاش و کار
است و از ديگرسو تواني براي رهاشدن از سيطرهي رمانتيک گذشتهي گناهآلود و فاسد
با دقت در نامگزيني و ايجاد تقابل در اين

را هم ندارد .بدين شکل

مسأله ،به آفرينشِ معانياي پرداخته که در خوانشِ اوّليهي روايت ديده نميشوند.
نتيجهگيري
در روزگارِ معاصر ،نام اهميت ويژهاي در آفرينشِ رمان دارد و حامل دلالتها و معاني
متنوعي است که بررسي آنها ميتواند به لايههاي معنايي پنهان رهنمون شود .از
همينروي ،در اين مقاله با رويکردِ نشانهشناسي ثانويه به بررسي نامِ شخصيتهاي
کليدي رمان

و

 ،يعني

پرداخته

شده و نتايج بهدست آمده از اين قرار است:
در آفرينش شخصيتهاي کليدي رمانِ

.1

از قابليتهاي نام

نيز استفاده کرده؛ بدين شکل که گزينش نامها در اين رمان پيرو روشي ساختاري است
و نامهاي شخصيتهاي کليدي رمان به دو دسته تقسيم ميشوند؛ يک دسته از نامها و
صاحبنامها با هم رابطهاي مستقيم دارند که شخصيت آنها برآمده از همين همسويي
است و

از اين طريق بهوجود آمدهاند .يک دسته از نامها نيز

و

ارتباطي وارونه با صاحبنامها دارند و شخصيت آنها از طريق همين وارونگي آفريده
و

شده که

در اين دسته قرار دارند.
به آفرينش زنجيرهاي از تقابلهاي

 .1گزينش ساختاري نامها در رمان

دوگانه و در نتيجه به توليد زنجيرهاي از معنا انجاميده است؛ به اين شکل که دستهي
و

در مقابلِ دستهي

،

و

قرار گرفتهاند ،اما

اين تقابل در اين مرحله متوقف نشده ،بلکه در دستهي دوم نيز يک دسته تقابل ديگر
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است که در يک دوره با نامش

ارتباطي همسو داشته و سپس اين ارتباط وارونه شده و در قالب
است .سويهي ديگر آن نيز

نيز امتداد يافته

است که از آغاز و بيخ و بن با نامش ارتباطي وارونه

دارد.
 .8هر يک از دستههاي نامبرده در يک نشانهشناسي ثانويه به مثابهي يک دال هستند
که مدلولهاي آنها بر اساس نشانههاي موجود در رمان ،چنين است:

و

که مادر و امتداد مادر هستند ،نمادي از وطن و در نتيجه سرزمينهاي اسلامي-
عربي بهشمار ميآيند که با وجود گذشتۀ تاريخي ارزنده ،اکنون در سستي و ضعف
فرورفتهاند.

و

 ،دالي براي جهان مدرن و پيشرفته هستند که

،

بهعنوان نمادي از انسانِ معاصرِ عرب ،در پي دستيافتن به آن است ،امّا در آرزوي
دستيابي به نمودِ اسطورهاي جهان مدرن ،يعني

که نمودِ واقعي اين

 ،از

جهان است ،دور ميشود و در آرزوي جهان جديد در ميماند.
پينوشتها
« .1وقتم را نبايد با جستجو و انتظار هدر بدهم»

(محفوظ.)177 :1838 ،

« .1يک آقاي بهتمام معنا بود .ثروت و نفوذش اندازه نداشت»
« .8شک نکن پسرم! زير سايۀ او به عزّت و احترام ميرسي»

(همان.)87 :

(همان.)81 :

« .7به تو قول ميدهم فقط يکي از مزيتهايش مال و منالي باشد که دارد»
« .1تا پيگيرش نباشي ،نميتواني از بودن يا نبودنش مطمئن

(همان).

بشوي» (همان.)88 :

« .1با مردي فرار کردم که نميدانم از کدام گوري پيدايش شده بود»

(همان.)18 :

 .7در باورهاي کهن زمين و خاک را مادر پنداشتهاند و آسمان را پدر و اين مفهوم از ديرباز در
فرهنگ اسلامي و ايراني بازتاب يافته است .از ديگرسو ،در نمادشناسي اسطورهاي نيز مادر با
زمين و ماه در پيوند است (ر.ک :يونگ)18 :1831
« .1او نسيم عطر لطيفيست که به رازگشايي دعوت ميکند» (محفوظ.)11 :1838 ،
« .3و الهام نسيمي خوشبوست» (همان.)11 :
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« .11نظر من اين است که تو فرشتهاي» (همان.)178 :
« .11کريمه همچون خود او زماني دراز در خاک غلتيده است» (همان.)111 :
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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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Naguib Mahfouz.
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