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Introduction: Semiotics is the science of studying signs and finding their meanings 

and analyzing the relationship between signs and their meanings. Semiotic analysis 

is a useful for practicing a new way of reading. In modern poetry, naming poems is 

one of its structural dimensions, is considered as a complementary element for the 

poem’s message, and plays a unique role in preparing the audience for 

communication with the text. Therefore, the title as a linguistic sign is the identity 

and introduction of the poem, and the semiotics of the title can greatly help to 

analyze the poem. Saadi Yusuf, a contemporary Iraqi poet, is one of those whose 

poems are named intelligently and based on the structural logic that governs the 

entire text such that the titles of his poems can be categorized based on specific 

criteria. Thus, the title in Yousuf's poems is not a marginal element, but a 

fundamental component, and it is not less important than the text. The aim of this 

study is to answer the following questions after dealing with the semiotics of the title 

in the anthology "Al-Layali Kolloha: Al-A'mal Al-Shari'ah" by Saadi Yusuf: 

- What was the poet’s method of choosing the titles of his poems? 

- According to Saussure's theories, what kind of relationship do the titles of Yusuf's 

poems have with the text? 

Methodology: In this research, based on the descriptive-analytical method and 

Saussure's view, the semiotics of the titles has been studied in Yusuf's Al-Layali 

Kollohah collection. For a new understanding of Saadi Yusuf's poems, the present 

study examines five poems from his anthology with the titles Zahran and Eli Abd al-

Wahhab al-Bayati. Considering the subject of this study into account, the poems are 

selected in such a way as to include the most indications related to the titles. 

Results and Discussion: Saadi Yousuf is one of those poets whose poems have 

been named intelligently and based on the structural logic of the whole text of the 

poem. The most important methods that he has used in naming titles are recalling 

the past or the elements that indicate them, choosing nostalgic or Western-related 

titles, selecting titles that indicate unknown places or persons, dedicating titles to the 

political suffocation issue and the use of numbers.  

The poet has produced meaning with the help of successor and companion relations 

and thus has created a large lexical system around the desired meanings. The titles 

of the poems have been so cleverly chosen that they are closely related to the 

original text and, in many cases, are in parallel with the original text to strengthen its 
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meanings. Throughout the poem, the poet tries to expand the concise meaning of the 

title, and thus the text is a translation of the title and the title is a brief introduction to 

the text. In the poem "Amro_Be_Lghelghabz", Saadi Yusuf has used signs related to 

political obstruction and suffocation. The title is also chosen in a way that it attracts 

the audience's attention. After obtaining the meanings of the words "Amr" and 

"Elghaelghabz", one can find words in the text that are reinforced by these signs. 

These signs, like in Saadi Yousuf's other poetic titles, have the role of reinforcing 

the meaning of the title. Moreover, the text itself is composed of a set of signs that 

revolve around the subject of "tyranny and repression" through succession. The 

poem "Legha_Maa_Rajol" regards meeting a person who is unknown, and this has 

encouraged the audience to enter the text. What makes the ambiguity in the poem 

clear is the key substitute words in the title in the vertical axis of the text, which 

helps to untie the title knot. By being careful in the text of the poem, we can find 

many signs that strengthen the meaning.  

The title of the poem "Al-Salban Al-Khamsa", like most of Saadi Yusuf's titles, has 

a provocative and encouraging function. In terms of the semiotic aspects, finding the 

lexical system of the words "al-Salban" and "al-Khamsa" and explaining the context 

of the text can be of great help in deciphering the title. In such a context, Yusuf 

depicts the "sorrow", "simplicity", "fatigue", "loneliness" and "greenness" of the 

lover in the form of five crosses and fears that will destroy him. Thus, the whole text 

is full of signs that revolve around the "subject of fear of loneliness" in a 

syntagmatic form. The poem "Arza Zahran" reflects the desire to return to the past. 

The word "Arz" can be associated with many words through succession, such as the 

words "homeland", "root", "homelessness", "enthusiasm", "past" and "memory".  

The main text of the poem in the axis of succession is composed of a collection of 

signs that revolve around the "return to the glorious past". In the poem "Eli Abd al-

Wahhab al-Bayati" one can also find many signs related to the title. They are 

consistent with the intellectual and ideological character of al-Bayati. 

Conclusion: The results of the research indicate that the poet has chosen the titles of 

his poems by using methods such as calling for the past civilizations, nostalgic 

issues, names of places or unknown people, presenting poems, surreal images as 

well as using numbers and topics related to tyranny. The smart choice of titles is 

such that it moves alongside the original text and, with the help of succession, 

strengthens its signs. Therefore, the semantic atmosphere of the title throughout the 

poem has been strengthened and the poet constantly strives to achieve its ideal. This 

endeavor eventually leads to the production of new meanings by relating the title 

and the text and creating an in-text network of meanings through syntagmatic 

relations. 
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 چکیده

 انجامیده وآن  های زیرینها و الیهمدلول کشف ،پیام به درک ،آنی نهشناسانشانهکه بررسی  است از عناصری ،عنوان
ارزش هر نشانه ناشی از از نظر سوسور،  .دهدمیدست متن بهی از پیام کانونی شمایی کلّ  ،آن یهانتخاب هوشمندان

وارگی اندام ت وکلیّ با نظر داشت نیز  «یوسف يسعد» ین در اشعارانتخاب عناوهاست. نشانهآن با دیگر  یهرابط
قرار  نارتباط ساختاری با آو در اصلی  متن متنی موازی با  هابمثبه عناوینای که گونهبه ؛صورت گرفته است شعر

به بررسی  ،تحلیلی -ه بر روش توصیفیبا تکیّ این پژوهش در شناسیک دارند. ارزش نشانه دلیلهمین  و به داشته
ایج نت. پرداخته شده است یوسف سعدي «کّلها ياللیال»در دیوان  بر اساس دیدگاه سوسور اختی عناوینشننشانه

 ،تهن های گذشخوانی تمّد فرا :مانند هاییب عناوین اشعار خود از شیوهدر انتخا ژوهش حاکی از آن است که شاعرپ
 همچنین و اعداد کاربست رئال،سو تصاویر، ، تقدیم اشعارصص نامشّخ اشخا یا هامکاننام ژیک، وستالن مسائل

در  وستهتقوّیت شده و شاعر پی شعر، در سرتاسر داللی عنوان یفضاو  بهره برده است. مرتبط با استبداد موضوعات
ای درون متنی از معانی و ایجاد شبکه کردن عنوان و متنخویشاوند این تکاپو با که ستا آنتکاپوی رسیدن به آرمان 

  .انجامدمی به تولید معانی جدیددر نهایت ، در محور همنشینی
 

 .، اللیالي کّلهایوسف يسعد ر،سوسو شناسی عنوان،شناسی، نشانهنشانه :هاکلیدواژه
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 مهمقّد 
ها و ها و تحلیل ارتباط میان داّل یافتن مدلول آن ،هانشانه یهعلم مطالع ،شناسینشانه

به خوانشی دست اول  آمد در جهت رسیدنشناسانه، تحلیلی کارتحلیل نشانه است. هایشانمدلول
های یک متن در راستای دریافت معنا هکمک این علم، گره گشایی از نشانبه و  باشدمیاز متون 

متن و کشف رمز  در ورود به یهمنزلاصلی ترین بخش آن متن و به ،شود. عنوان هر متنممکن می
 از شناسی آننشانه و رودشمار میبهاز اجزای مهم متن  ، عنوانبه همین جهت و رازهای آن است؛

و از  باشدمی ی شعر از ابعاد ساختاری آنامگذارن ،. در شعر نواست دارخوربر ایویژهت اهمیّ 
ت و زبانی، هویّ  یهمثابه یک نشاناین عنوان بهشود. بنابرل پیام شعری محسوب میعناصر مکّم 

 تواند کمک شایانی به تحلیل شعر کند.شناسی عنوان میشعر است و نشانه یکنندهمعرفی
 ،اشعار او ت که نامگذاریشاعرانی اس دستهاز آن  ،شاعر معاصر عراقی ،یوسف يسعد

که  یاگونهبه ؛ن شعری انجام شده استمت هوشمندانه و بر اساس منطق ساختاری حاکم بر کّل 
و تحت عناوینی  اساس ضوابطی  مشّخص مند، برصورت قاعدها بهعناوین اشعار او ر توانمی

 اللیالي»ه شعر به بررسی پنج قصیده از مجموع ،بندی کرد. پژوهش حاضرطبقه تفکیک و خاّص 
، «لبان الخمسةالّص »، «ما لقاء مع رجل  »، «أمٌر بإلقاء القبض» با عناوین «ةعریّ لّش اعمال ّکلها :األ

پرداخته است. گزینش شواهد با در نظر گرفتن موضوع « اب البّیاتیوّه لاإلی عبد » و «أرض زهران»
 های مرتبط با عناوین باشند.های صورت گرفته که در بر گیرنده بیشترین نشانپژوهش، به گونه

 :زیر پاسخ دهد التاؤآن است تا در نهایت به س پژوهش در پیاین 
 است؟ هایی استفاده کردهاز چه روش یوسف در انتخاب عناوین اشعار خود يعدس-
  چه ارتباطی با متن دارند؟ یوسف با توجه به نظریات سوسور، عناوین اشعار-
 
 پژوهش یهپیشین
که  از آن نظر نیز و است ر تحلیل متون پیدا کردهای دنقش یگانه ،شناسی عنواننشانه جا کهاز آن

رود، این دو، موضوع شمار میاعران پیشرو در شعر معاصر عرب بهسعدی یوسف از ش
 این مقاله ، تاکنون به موضوععمل آمدهبههای امّا بر اساس بررسی ؛اندبوده های بسیاریپژوهش
موضوعات مرتبط با  ازباشد. گرفته در این زمینه میاّولین پژوهش صورت ،این مقاله و نشدهپرداخته

اشاره ( 1002) «بسام موسی قطوس»اثر « سیمیاء العنوان»توان به کتاب میعنوان،  شناسینشانه
را بررسی نموده و عنوان شناسی نشانه یهلدو مقو ،صورت همزمانبه نویسنده در این کتاب کرد که

بر اساس دانش  کرده و سپس عنوان بحث یهدر مورد وظیفه و جاذبنویسنده  ،کتاب در این. تاس
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موضوع این مرتبط با  هایپژوهش دیگر از را تحلیل نموده است. های منتخبینمونه شناسی،نشانه
  توان موارد زیر را نام برد:می مقاله
که  ( 1022)اثر حمید الشیخ فرج  «شناسانهعنوان در شعر نو عرب، پژوهشی نشانه»کتاب  -

عنوان را در . این کتاب پرداخته است بررسی  عنوان در شعر معاصر عراقیبه  ،نویسنده در این کتاب
شعر نوی عراق مورد بررسی قرار داده است. تعریف عنوان،  یهدر گستر و کّلی سطحی گسترده

اشعار پیشاهنگانی  ل پذیری عنوان درویأوارگی و همچنین تارکردهای متعّدد آن، خاّصیت کلیدک
 يالمالئکه و بدر شاکر السّیاب و نسل بعد از پیشاهنگان و در شعر شاعرانی مانند سعد كمانند ناز

ت. همچنین در این کتاب قرار گرفته اس یهکه در کانون توّجه نویسند بودهاز موضوعاتی  ،یوسف
 متنی موازی با متن اصلی بدل شده است.  که در شعر معاصر عرب، عنوان بهبیان گردیده  کتاب
 در عنوان شناسینشانه»ی خود با عنوان فاطمه بخیت و سعید بزرک بیگدلی در مقاله-
 «(تطبیقی )بررسی درویش محمود الجسد" من یفیض لیل" و شاملو احمد "شبگیر" یهقصید

 دو در شب یهکلم داللت تطبیقی بررسی به ،(0212 :02 العدد الّدولّیة، اإلنسانّیة العلوم )مجّلة
 نمادین داللت شب واژگان که اندرسیده نتیجه این به و پرداخته درویش و شاملو اشعار از شعر

  است. شاعر دو یهجامع اوضاع نابسامانی و آشفتگی
 «سروده محمد علي شمس الدین یاقوت العرش یعلحفر  یهقصیدعنوان  یشناسنشانه» -

زبان  یمجّلهی دیگری است که توسط محمدعلی آذرشب و همکاران نوشته شده و در عنوان مقاله
 «حفر علی الیاقوت»در این مقاله، شعر  ، به چاپ رسیده است.2231: 21و ادبّیات عربی، شماره 

مورد تحلیل ، ه بر کارکرد بینامتنیراقّی با تکیّ سروده محّمد علی شمس الدین شاعر معاصر ع
گرفته و ارتباط عنوان با متن اصلی، کارکردهای عنوان در متن و ساز و کارهای شناسی قرارنشانه

 تولید معنا در متن قصیده واکاوی شده است.
ر رویکرد ری عراق با تکیه بادبیات پایدا یشناسنشانه»خود با عنوان نامه پایانفاطمه تنها در  -
« (يیوسف، جواد الخطاب و یحیی السماو يموردی سعد یهمطالع) شناسی مایکل ریفارترنشانه

هایی از اشعار اجتماعی و شعر پایداری عراق در نمونه شناسینشانه به بررسی و تحلیل، (1249)
و  پرداخته و ضمن معرفی الگوی ریفاتر يیحیی الّسماو و جواد الحّطابیوسف،  يسعد سیاسی

شاعران را با توجه به حضور مؤّلف در  ه بر روی شعر معاصر عربی، اشعار اینتبیین کارکرد این نظریّ 
به قرار داده و کوشیده است تا  در متن مورد بررسیها ها و کارکردهای آنمتن و با اعتماد بر نشانه

 د.متن برخاسته دست یاب هاینشانه به هم پیوسته هایکه از شبکه معنایی

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11782-en.pdf
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11782-en.pdf
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بنیوّیه  -ءة سیمیائیةیوسف: قرا يخطاب سعد يالمکان ف جدلّیة»ی دیگری با عنوان در مقاله -
)مجّلة القدس  عّزت مال ابراهیمی و حسین الیاسی یهنوشت ( لقیروانّیهخذ الّثلج خذ اقصیدة ) يف

 با رویکرد نویسندگان، (0212: 99المفتوحة للبحوث اإلنسانّیة واإلجتماعّیة، العدد 
عنوان  که موضوع به اینپرداختن ضمن پرداخته و  این قصیده به تحلیل ،ساختاری -شناختینهنشا

ایجاد  خوانندهشناختی را برای  ایپس زمینه و شودمیگشودگی متن  باعث کلید متن است و
ته کار رفهای به، به یکی از مهمترین استراتژیمتن را درک کند یمعنا تا خواننده با کمک آن،کند می

 پردازد.نیز می پر از رمز متن  به منظور کشف اسرار این ،ت یا متن گرایییعنی بینامتنیّ  ،در این گفتار
شناسی عنوان در شعر نشانه عمل آمده پژوهشی که به بررسیهای بهنجا که طبق بررسیاز آ

 د.نمایسعدی یوسف پرداخته باشد، صورت نگرفته است، پرداختن به این موضوع ضروری می
 

 شناسی نشانه
یل آثار ادبی نداشت و صی برای تحلکه چارچوب علمی مشّخ کی بر ذوق بود متّ نقدی  ،نقد قدیم

ات گوناگون آوردن نظریّ بردوران معاصر با سر بود. در  متمرکز فت مؤلّ نیّ  کشفبر  اشهعمده توّج 
مند روشمند و ضابطهرویکردی علمی،  ،تفسیر متن، رویکرد نقد ادبینقد و تحلیل و ی هدر زمین

 ایی چونهرشته هایگیری از یافتهبه مدد بهره ،ایعنوان دانشی بین رشتهشناسی بهنشانه .ه استشد
 های مختلفی کاربرد پیدا کرده استدر زمینه ،نقد ادبی شناسی ورواناجتماعی، شناسی، علومزبان
 شناسی که در بدو پیدایشدانش نشانه تحلیل متون ادبی است. یه، کاربرد در حوزآن یهجمل که از

استوار  آمریکایی شناسشناس سوئیسی و پیرس نشانهبر نظریات سوسور نشانه در اوایل قرن بیستم»
دستان منتقدان و مخاطبان بدل شد که  لی دربه ابزاری تحلیرفته رفته  ،(11: 1442)فاخوری، « بود

یند داللت آیا در فرها که در تولید و تفسیر نشانه عواملی است یهمند همنظام یمطالعه» اشوظیفه
  .(209: 1229مکاریک، «)ندشرکت دار
علم این علم، یافت شود، حضورداشته باشد. ای در هر کجا که نشانه تواندمی شناسینشانه

نجفی، ) «هر چیزی جز خودش باشد ینشانه هر چیزی است که نماینده»نشانه هاست و یهمطالع
صداها، تصاویر، »ها، واژه عالوه بر .ها نیستژهنشانه فقط منحصر در وا این،بربنا؛ (19: 1231

علم  .(102: 1222سجودی: ) «روندمیشمار ها از مصادیق نشانه بهرات و ژستایماها، اشا
 ها که درون متن نشاندهدیق نشانهروشمند، از مصا ایشیوه تا با شناسی سودای آن را داردنشانه
« مدلول»و « داّل »ها را بررسی کند. اصطالحات کرده و روابط میان این نشانهاند، رمزگشاییشده

 هاآن مصادیق ها ونشانه فاهیمم میان یهابطصی این علم است، اشاره به رکه از اصطالحات تخّص 
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را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصویر  ءزبانی نه یک شی ینشانه» از نظر سوسور دارد.
ساختاری جانشینی و  یهاز نظر سوسور، دو نوع رابط؛ (49 : 1240، دو سوسور) «دهدصوتی پیوند می

گفتار  یههستند و در زنجیر یاملهرا گفتاری و فرا جروابط جانشینی، و»همنشینی  وجود دارد. 
: 1229فکوهی، ) «شوندای تداعی میای حافظهنجیرهبلکه در ز ؛حضور محسوس و ملموس ندارند

میان واحدهای حاضر در ساخت است. به بیان دیگر، پیوند  یههمنشینی، رابط یهرابط .(123
 آید. واژگان بهمیاری پدید گفت یهدر یک زنجیره میان واژگان مختلف پیوندی است ک ،همنشینی

با هم همنشین شوند. بر روی یک محور افقی برای انتقال پیام باید  به ناگزیر های زبانینشانه مثابه
ای که با تغییر یا گونهبه ؛یکدیگرند یکنندهکامل ،دستوریواحدهای یک جمله از یک صنف 

. این محور، محور شودم آسیبی جّدی وارد میبه مفهو یک از واحدهای همنشین،حذف هر
 را نشینندواحدهایی که بر روی این محور و در کنار هم می یهشود و رابطهمنشینی نامیده می

  .(03-02: 1234)صفوی،  امندنهمنشینی می یرابطه
 تصّورگفتاری، دو پیوند عمودی و افقی م یتوان میان معنای یک زنجیرهمیبا این تفاصیل، 

 یهرابط که عمودی یو رابطه بوده جانشینی -شیگزین  یههمان رابطکه پیوند عمودی  ؛شد
شان، روابطی را دلیل توالیها در گفتار، بهواژه»سوسور  یبه عقیده .باشدمیجانشینی  -انتخابی

، امکان ی و یک بعدی زبان استوار است. این ویژگیکنند که بر بنیاد ویژگی خّط میان خود برقرار می
بر سازد و به همین دلیل، این عناصر یکی بعد از دیگری ظ دو عنصر را در آن واحد ناممکن میتلّف 

توان گاهشان امتداد زمانی است، میاین ترکیبات را که تکیه یابند.گفتار ترتیب می یهروی زنجیر
: 1240، دو سوسور)« شودچند واحد پیاپی تشکیل میزنجیره نامید. بنابراین زنجیره همیشه از دو یا 

 ای بهو هیچ نشانهشده تشکیل هازبان یک نظام است که از روابط بین نشانه»از نظر سوسور  .(139
آن با دیگر ی هاز رابطبلکه ارزش هر نشانه ناشی  ؛طور مطلق و قائم به خود دارای ارزش نیست

ها را در محور یک بار نشانهشناس عبارت بهتر، نشانهبه .(09: 1220)سجودی،  «هاستنشانه
جهان متن را بر  و حقیقت کند تا رازبررسی و تحلیل مینشینی ار دیگر در محور همجانشینی و ب

 .مال کند
 
 عنوان

، «نام»عنوان در لغت به معنای » ؛داری دو معنای لغوی و اصطالحی است ،«عنوان» یهکلم
است که برای ای ابعاد معنایی و نمادین نظامی دار ،و در اصطالح« نشان»، «رمز »، «نشانی»

اصطالحی آن، چندان  تابین معنای لغوی  ،اینبنابر ؛(22: 0221)قطوس،  «پژوهشگر جاذبه دارد
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 شناسی،جا که کار نشانهچند نشانه تشکیل شده است و از آناز  عنوان معموالا ای وجود ندارد. فاصله
ا راه پرداختن به عناوین جهت که تنهرسید  توان به این نتیجههاست، میپرداختن به نشانه

ختار منبع مهمی درشناخت ساامروزه عنوان  است. ها، استمداد از ابزار این دانشآنگشایی از رمز
صوری خالی  یهفقط یک زائد»نشانه، زیرا  ؛ها شدهشناختی بی مرز آنهای زیباییها و ارزشنشانه

شعری است که به آشکارسازی معانی و اسرار آن کمک  یکی از کلیدهای متناز معنا نیست ، بلکه 
طوری که کلید تفسیر متن به آن به ؛عنوان هوّیت متن است»، اینبنابر(. 0: 0223، ي)الحارث «می کند

متن را سر و  یهمنزلبه آن را توانمی و( 32: 1449)نور الدین،  «تعلق دارد و به آن مربوط می شود
 های آن سوار شده است.بر شانهپیکری در نظر گرفت که سر 

یکی از » دهد.نشان می لغوی یمثابه یک نشانهبه ای به عنوانتوجه ویژه شناسی،علم نشانه
تأثیرگذاری بر خواننده، انگیزش او جهت ورود به دنیای متن و کاویدن   ،مهمترین کارکردهای عنوان
 (.11: 0212ام، اللّح )« ی تبدیل می شودویلی تأجاست که عنوان به کلیدمفاهیم آن است و از همین

جاسازی ف متن عنوان شناسنامه و معّر معانی متراکمی را به ها وکوشد تا نشانهجا که شاعر میاز آن
، آن یهشناسانتحلیل نشانه ت تحلیل، تفسیر، فهم و تشخیص را داراست وعنوان قابلیّ  کند،

شناسی، علم نشانه»همین دلیل است که د بهشایبه تحلیل متن کند.  تواند کمک کم نظیریمی
 رو کهاز آن .(91: 0224، يالعبیدمحمد )« داندمی با آن عنوان را معادلی برای متن اصلی و عجین شده

و دیگر دالیل زیبایی شناختی، تراکم تصاویر شعری  ی پیاپی،هادلیل هنجارشکنیبه معاصر شعر
را  مخاطب عامدست  تواندمی ،شناسانه با عنواند نشانهبرخور شود،یاب میدیر دشوار یا سخت گاه

 ،که عنوان چرا ؛های درون متنی تشویق کندرا به پیگیری نشانه و او در دست متن قرار دهد
وب عالمتی است که بر متن داللت و اشاره دارد و تشخیص متن و کشف زوایای آن در چارچ»

ها، مخاطب را هنگام ابهام و پیچیدگی در این متنکلیدی که بهگیرد؛ اثرگذاری عنوان صورت می
درست در همین  (.19: 0212)فرج، « سازد تا به دنیای این تصاویر و آواها ورود پیدا کندقادر می

توان یکی میهمین راستا  در گیرد و دقیقاا قرار می یشناسنقطه است که عنوان در کانون تمرکز نشانه
 عنوان کرد.  «د تحریکیکارکر»از کارکردهای عنوان را 

 
 یوسف يسعد عناوین اشعار یشناسانهتحلیل نشانه

عناوین توسط شاعر  و هوشمند توان به انتخاب هدفمندیوسف، می يبا بررسی عناوین اشعار سعد
یافته با سایر ارتباطی نظم دراصلی متن،  یهارتباط ساختاری با تن پی برد. این عناوین عالوه بر

وان عناوین موضوع شود تا بتسبب می انتظام و انتخاب هوشمندانه . همین ار دارندقرعناوین نیز 
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راستای  شاعر در هایروش پس از آن،کرده و  بندیطبقه و تفکیک مندشکلی قاعدها بهلعه رمطا
 .عنوان گزینی را تبیین کرد

نتخاب ر اد ،آن دفترهای و «عریةلّش عمال األا لها:کّ  اللیالی»شعر یدر مجموعهیوسف  يسعد
 :زیر استفاده کرده است یهااز روش عناوین اشعار خود

رسد و مورد می 03که بسامد آن به  انتخاب عناوین مرتبط با استبداد و خفقان سیاسی .1
    .«المحکومون» و «وارعالّش  يم فالّد »، «ستشهاداإل»، «أمر بإلقاء القبض»: های آن عبارتند ازنمونه
مورد  12کنند که بسامد آن به صی داللت میخص نامشّخ ی که بر مکان یا شانتخاب عناوین. 0

مدینة  ير فخواط»، «مکاِن ما يموعد ف»، «ما لقاء مع رجل  » های آن عبارتند از: رسد و نمونهمی
  .«رض األخریاأل»و  «قریبة من البحر

های آن د و نمونهرسمورد می 04که بسامد آن به  کارگیری اعداد در انتخاب عناوینبه. 2
 .«الصلبان الخمسة» و «الجسور الثالثة»، «ثالثة أصوات»، «ثالثة جنود» عبارتند از:

رسد مورد می 12ها که بسامد آن به کننده بر آناصر داللتهای گذشته یا عنفراخوانی تمدن. 9
 ياللیل ف» ،«الطریق إلی سمرقند»، «ةموسیقی عن بغداد القدیم»های آن عبارتند از: و نمونه
 .«ةغرناط» و «حمدان

 19شده است که بسامد آن به یت خاّصی تقدیمآن شعری به شخّص  عناوین تقدیمی که در .9
إلی »، «ّي إلی شاعر فارس»، «يإلی عبد ألوّهاب البّیات» های آن عبارتند از: رسد و نمونهمورد می

 .«إلی فریتز شولترز» و «أحد الجزائریّین الخمسة
 :گیردقرار میتحلیل مورد بحث و یوسف،  ديپنج عنوان از عناوین اشعار سع این ،در ادامه

 
 خفقان سیاسی استبداد و مرتبط با عنوان
ستبداد مرتبط با ا هاییوسف در عنوان آن از داّل  يشعری است که سعد ،«أمٌر بإلقاء القبض»شعر 

 یهدهندکاسکرده که انعایجاد را فضایی یعنوان در این شعر، و خفقان سیاسی استفاده کرده است.
ی شعر است و شاعر از رهگذر این فضاسازی سعی در القای عاطفه و انتقال فضای کلّ نمایی از دور

محض ورود به دنیای اثر ادبی هوایی است که خواننده به» ،شعری دارد. منظور از فضا یهتجرب
یافته و راستا با عنوان شعر بسطفضا هم ،شعر یهدر ادام (.920: 1222)میرصادقی،  «کنداستنشاق می

نتخاب عنوان ادر این قصیده  عبارت دیگربه .گرایدیات بیشتر، کم کم از ابهام به وضوح میئبا جز
باعث » ،«اکوامبرتو » شده و به تعبیرباعث جلب نظر مخاطب که است گرفتهای صورتگونهبه

را برای فهم عنوان، به متن  ریزد و اوا به هم میهای ثابت دید او رافقشده، تشویش افکار مخاطب
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ها یا نمایاندن ارتباط عنوان با متن، ابتدا باید مدلول جهت .(92: 0212رحیم، )« کشاندمی
 به ،متنمیدان و سپس در آورددست بهرا « لقاء القبضإ» و« أمر»دو کلمه و عبارت  هاینمعناب  

امر از نظر لغوی عبارت  .اندها تقویت شدهین نشانها یهوسیلکه به برخاستواژگانی  جستجوی
 با خودم و الزام به عمل را ای که برتری متکلّ گونهدر خواست انجام عمل از مخاطب به»است از 

 ،تواند در محور جانشینیمی ّل ااین نشانه یا د .(909/ 0التا:، دمبّر ) «همراه داشته باشدبه
 ؛گیری باشدر، تحّکم، استبداد رأی، عدم انعطاف و سختهای دستو یاهلولمد یکنندهتداعی

 یهیابند و همین امر باعث بسط حوزشماری میهای معنایی بیواژگان داللت ،که در شعرچرا
کند؛ نه تنها معنای کاری میر ادبی کلماتش را وادار به اضافهاث یهآفرینند»شود. معنایی شعر می

های همراه آن دستهشود و کلمات دیگر بهن متبادر میبه ذهکه صدها معنای دیگر  ،فرهنگ لغت
به این ترتیب . (10: 1233)برجس، « همنواخت اهمّیت دارند. ادبّیات بهره کشی از کلمات است

حور جانشینی بدین در م مورد نظر یهبا توجه به قصیدرا « رأم» یواژگانی کلمه یهمنظومتوان می
 یههاست که حول محور یک واژای از واژهشبکه»واژگانی  یهظوممنظور از من. صورت ترسیم کرد

: 1224)برکت و افتخاری، « ای استای با هم در ارتباطند. مبنای ارتباط، معنا بن واژه هستههسته
119.) 

 
 

 گیرد:واژگانی زیر حول آن شکل می ای لغوی است که منظومةنشانه ،«لقاء القبضإ»و داّل 
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ن و در حالی که شهر در فضای متعّف  ؛ی مبارزان استخن از تعقیب و دستگیردر این شعر، س
یاران  شاعر خود و ،کشد. در چنین فضاییاش نفس میهمیشگی هایروزمرگی یزدهرخوت

یکی پس از  انمبارزابد. یمی و بی پشتوانه ستارگانی بدون آسمان، بی پناه همچون مبارزش را
دهندگان و دستورانتقام از  و کینه برق همچنان پر از انشچشمانا امّ  ،شونددستگیر می دیگری

 است.  کنندگاندستگیر
/ بشفاه حزینةا  ضیء أغنیةا ی  الشارع بالضباب/ و / وجه  المدینة فيیغسل  الرطب   کان الصباح  »

  .( 2/555 :1022یوسف، ) «2المدینة فالحین تطردهم حوانیت  
با  خویش در محور جانشینی مفهومی، یهنوببه هداّل هایی هستند ک ،«مه»و  «صبح خیس»

تصویر بهگرفته را زده و استبداد، فضایی شب«عدم شفافی»و  «آه» و «اشک»تداعی واژگانی مانند 
ند و ورآمرتبط با عنوان یکی پس از دیگری سر بر می هایاز همان ابتدای شعر، نشانه. کشندمی

 زیر: یهدر قطع تنند.عنایی عنوان میمداللی و  های پیله بر گرد وارنوغان
 )همان( .«1بال عیون / جاء مسرعیِن ثنان جاءا/ بمالبس خضراء  قال صدیقنا/ ا»

 مبارزان شعر را کورکورانه دستگیرتا  آیندچشم می های سبز و با سرهای بدوندو نفر با لباس
گر تواند تداعیانشینی میای است که در محور جنشانه «بال عیون»و با خود ببرند. عبارت  کنند

این واژگان تمام  باشد. «زشتی چهره»و  «رون تفکّ بد»، «کورکورانه» واژگان و تصاویری همچون
ها نیز زشت استبداد هستند. همچنان که لرزیدن گام ینشانی از چهرهخود  یهنوببه ،شدهتداعی
 :دهندهدستور دستگاهیا  بودن فرد رحمبیمنطق و بیو ظالم  ای است داّل برنشانه
 )همان( .«2طویل ي  إّن الخطی تهتّز متقنةا علی بحر  تراب»
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ای است ، نشانهشودشده بیان میکه از زبان فرد دستگیرآنجا  ،نیز در پایان شعر« وداعاا » یهکلم
 کند:را به ذهن متبادر می «و تبعید «عدم باز گشت»و  «جدایی»جانشینی، واژگان که در محور 

/ عینالنا قلت»  / واد تلتمعان بالحق ك/ وداعاا شهل الضغینة/ یا أ تؤّججك دلفت مختفیاا لتماعاا
 (553 :)همان .«2العینین/ یا شمس المدینة

گاهمبارز»ی است که بر مدلول دالّ « یا شمس المدینة»ضمن اینکه عبارت  کند داللت می «ی آ
فرو  یتناهیالی سره در ظلمتا یکشهر ر اش،خورشید شهر است و غیاب اجباری یهبه منزل که

داّل های موجود در متن به این شکل در اطرف فضای داللی عنوان  یبنابراین، شبکه خواهد برد؛
 آیند:جمع می

ای ود متن نیز از مجموعهکنندگی مدلول عنوان را دارند. از طرف دیگر ختقویت ها نقشاین داّل 
  گردند:می« استبداد و قلع و قمع»حول محور ی، شده که در محور جانشینها تشکیلاز داّل 

 
 

 کننده بر شخص یا زمان نامعّینعنوان داللت
کردن مکان و زمان و اشخاص ردیوسف، وا يگزینی نزد سعدد عنوانبررکاپر یهاکیکی از سب

 که در عنوانباشد میسخن از دیدار با شخصی  «مالقاء مع رجل  »عنوان است. در شعر ن در نامعیّ 
خواننده  نکره،اسم  وشده کار بردهصورت نکره بهبه« رجل  » یهکلم شده است؛ای به او فقط اشاره

عنوان در اینجا  . بنابراینداردگشاده می اوروی و راه تأویل را پیش را به خواندن متن ترغیب می کند
سخن در آوردن نظور بهمبه کند،و با حالت انتظاری که در خواننده ایجاد می کارکرد تحریکی دارد

در موارد ». دهدشناسی متن سوق میاو را به سمت نشانه ،آنچه که عنوان در مورد آن ساکت است
)العمامی، « عنوان رمز و رازی است که اشتیاق و حالت انتظار را در خواننده ایجاد می کندبسیاری 

 کند تا در ادامه و در اصل متن بهتشویق به خواندن متن می شعر را  این مخاطِب بنابر .(121: 0212
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اول به یاری گشودن این گره  یهمرد مجهول بگردد. آنچه که در وهلای از این دنبال آدرس و نشانه

« لقاء» یهنوان در محور عمودی متن است. کلمآید، یافتن واژگان جانشین کلیدی موجود در عمی
از آن رو »باشد. « نزدیکی»و « دوری»، «رای دیدارمکانی ب»کلماتی مانند  یهکنندتواند تداعیمی

دو ) »شوندکه  در علم نشانه شناسی گاهی کلمات به یاری تضادشان با دیگر کلمات شناخته می
ی هرا به شبک« خداحافظی» یهیعنی کلم« لقاء»مقابل  یهان کلمتومی( 199 -199: 1240،سوسور

واژگانی  یهمورد مطالعه، منظوم یهبا توّجه به قصید بر این اساستداعی مفهومی این کلمه افزود؛ 
 :به شکل زیر قابل ترسیم است «لقاء»داّل 

 
است که اشاره به شخص « ما رجل  » یهکار رفته در این عنوان، واژبه کلیدیی هدیگر واژ

جمله از  آوری کند؛ز کلمات جایگزین را یادای اشبکه دتواننی دارد. این داّل کلیدی مینامعیّ 
 .«داشتن تناقض» و« اساطیری بودن»، «ابهام»
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ورد که عبارتند از واژگان آکلیدی مرتبط با عنوان را می یهسه نشان ،ل شعرشاعر در خط اّو 

و ترکیب  کندکه در بطن خود ابهامی را حمل می« ضباب» ینشانه ،که اشاره به مکان دارد« بعیداا »
دلیل شرمساری »کشاند که ال میؤخود مخاطب را به دنبال این س یهنوبکه به« الخجلی مدینتي»

 «شهر چیست؟
 (. 2/551 :1022)یوسف،  «9اللیالأنت والعربات و الخجلی/ لقیتك يباب مدینتض يبعیداا ف» 

شاعر از  شرماگین شاعر رخ داده است. ه شهرِ م روشن-سایه این دیدار در مکانی دور و در
 و نفرت ورزیدندوستیان است و هم تنگدل. آن شخص ادمدیدار شخص مورد بحث هم ش

 :موزد که مردم را دوست داشته باشدآو همچنین به او می کندپراکندن همزمان را به شاعر تلقین می
متنی أن أعبد الحّبا/ لقد علّ ألبغضاء ومتنی هنا/ لقد علّ  حزین أن أراك هنا/ سعید أن أراك»

 .)همان( «9عباالّش 
که یاد آور ها اراّبه، بودن استکه نماد زودگذر همراه نسیم ،مرد مرموز که پایداما دیری نمی

دور  ،روداز آنجا میآورد، که تیرگی استبداد را فرا یاد می و شب خشونت و کشت و کشتار هستند
 :اندازدای بین او و شاعر فاصله میشود و سایهمی

/ و الخطی تنأی...الیال/ وداعمضیت و العربات وو مّرت نسمة.. و»  / بعیداا فواا  يتلقی دوننا ظالا
 .) همان ( «3الخجلی يضباب مدینت

های زیادی را در ارتباط با فضای داللی و معنایی عنوان یافت توان نشانهدر متن شعر می قتبا د
 های آن باشند:مدلول یهتوانند تقویت کنندمیکه 
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گاهانه شاعر های موجود در نشانهاسطوره پیچیده است.  از غباریدر  ت این شخص راهویّ  آ
 ت شخصداشتن هویّ در جهت مجهول نگه دست در دست هم موجود در متن هاینشانه باعنوان 

د را مانند قهرمانی در سرزمین گویی شاعر به عمد قصد دارد تا این مر ؛اندمورد نظر کوشیده
بردن حجاب معاصرت و راندن با از بین کرده و به این ترتیبخارج مردم زمانه از دسترس اساطیر،

در مکانی اتفاق  مرد دیدار با این ببخشد. ایافسانه ت او ابعادیشخصیّ  به او به سپیده دم تاریخ،
 جایی دور و در مه . مکان مورد نظر،باشدمی و غیر شفافآن مرد مرموز  تافتد که مانند ماهیّ می

ها . تمام این نشانهشودشاعر میتوأمان تنگدلی  باعث شادمانی و، شخص مورد اشاره و است واقع
 ات یک قهرمان و ناجیمشخّص بلکه  ،ت، انسانی معمولی نیسکنند که آن شخصلت بر این میدال

گاهی. خود دارد فرا تاریخی را با  یک نسیم عبور کوتاهیبه  حضوری  ، در متنبخش شاعرناجی آ
حذف زودهنگام این  دیداری کوتاه با او داشته باشد. اتنه بد کهیااین فرصت را می فقط دارد و شاعر
گاهانیتواند ای، میاسطورهشخص شبه در  وارمسیح کوشندکه می اشارتی باشد به حذف فیزیکی آ

گاهی را فروزان بدارندروشنگریزده جوامع استبداد ا مردم و دستگاه حاکم، که به امّ  ؛کنند و چراغ آ
تاب بیاورند و در نتیجه از سر  را آنان مهتابی و چراغ افروز انند حضورتواند، نمیتاریکی خو گرفته

گاهی های موجود در داّل  .کننداقدام میها آنجهالت، به حذف فیزیکی  متن که حول محور آ
 :اند، به این صورت قابل ترسیم هستندهآمدبخشی گرد 

 
 عنوان مرتبط با عدد

چنان بسامدی برخوردار است که یوسف از آن يار سعدکارگیری اعداد و ارقام در عناوین اشعبه
لبان الّص »عنوان شعرهایی از آن برخورد کرد. توان به نمونهحتی با توّرق تصادفی اشعار او، می

محض ، کارکرد تحریکی و تشویقی دارد. بهیوسف يعناوین شعری سعد مانند اکثر« الخمسة
های پنجگانه گیرد که منظور از صلیبشکل می ال در ذهن مخاطبؤبرخورد با این عنوان، این س

 ،«خمسةال»و « لبانالّص » کلمات واژگانی ی، یافتن منظومهعنوانشناسی در راستای نشانه؟ چیست
در نمودار زیر « لبانالّص » یواژگانی کلمه یهمنظوم د کمک شایانی به رمزیابی عنوان کند.نتوامی

 نشان داده شده است:
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 به این شکل قابل رسم است:نیز « الخمسة» یهانی گرداگرد کلمواژگ یهمنظوم

 
دادن در راه آزادی و کید بر ضرورت جانأو ت پذیرفتنکردن و ظلمظلم دعوت به مبارزه علیه»

، زادهو حکیم )نعمتی قزوینی« یوسف است ياز محورهای اصلی شعرهای وطنی سعد ،اعتالی وطن
خود مشغول داشته که حتی در شعر ن ذهن و ضمیر شاعر را بهماعی چنادردهای اجت (.212: 2221

و تعّهد اجتماعی شاعر  رّدپایی از دردها نیز ،در ظاهر شعری عاشقانه استکه  «الّصلبان الخمسة»
سیاق، بافت و  الزم است تا ابتدا های عنواندر این شعر، جهت دریافت مدلول .خوردچشم میبه
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متن از طریق آن قصد آید و م متن به شمار میدّو  یهعنوان آستان»فضای شعر تشریح شود. چرا که 
کردن حریم خصوصی و این موضوع در آشکارکند کرده و ساختار خود را آشکار میخود را اعالم

را برجسته  ویژه هنگام دریافت متن از طریق سیاق  که ماهّیت روابطیبمهم است؛  متن بسیار
بعد از  (.09: 0212)العایب،  «دهندو متن را به عنوان آن پیوند می نکند که عنوان را به متن آمی

 ها در دل آن فضا رمزگشایی کرد. توان مدلولتشریح سیاق می
از دردهای  ،خسته شاعر که هنگامی پناهگاهی است تا عشق ،«الّصلبان الخمسة»در شعر 

شود که در آنجا ناشی می در دامان او بیاویزد. سادگی محبوب شاعر از گریزد،ماعی میاجت
لوحانه انتظار کشتی او سادهای برای نجات وجود ندارد، صحرایی که در آن امکان هیچ معجزه

 ؛زندگی شاعر، معشوق او تنهاست یهزمان یهشب گرفته و استبداد زددر فضای کشد. را می نجات
که  گرفتن گیتاردستو به ورزیست که مجالی برای شاد خویی و عشقط اچنان مسلّ چرا که غم آن

، «سادگی»، «اندوه» پنج مفهوم یوسف در چنین فضایینیست.  از اسباب طرب است،
و بیم آن دارد که این  بیندمی پنج صلیب  یهمحبوب را به منزل« سرسبزی»و « تنهایی»، «خستگی»

  .او را از پای در آورند یکی پس از دیگری ب تنهایی،های پنجگانه، در شصلیب
العالم المنهار/ ساذجٌة السود رماد  نفض عن أهدابكمن الصمت/ حزینٌة أنت/ أ خمسة صلبان  »

عركفی صحرائنا  أنت/ وجهك یرخی الظل بین الصحو و األمطار/  ینتظر اإلبحار/ متعبٌة أنت/ ش 
، ولم نثمل، ووحیدة أنت/ کأنّ  لة تمة...لینطرق علی القیثار/ شجیرٌة أنت/ معلم نا لم نرتجف یوماا

 (. 2/225 :1022)یوسف،  «5ألزهارا
گرد محور عنوان رسم صورت بر های موجود در متن را به اینای از داّل توان منظومهبنابراین می

 :کرد
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محور »هایی است که در قالب محور همنشینی، حول همچنین سر تا سر متن نیز سرشار از داّل 
 گردند:می «وحشت از تنهایی

 
 

 تاریخی یهگذشتمرتبط با  عنوان
عنوان گریزگاه و پناهگاهی برای فرار از اینجا و اکنون استفاده به ،تاریخی یتهیوسف از گذشي سعد

تواند از خالل پرداختن به زیرا می ؛هایش جایگاه خاّصی نزد شاعر داردتاریخ و قهرمانی» کند.می
ود ندارد را در عالم شعر بسیاری از آرزوهای خویش که امکان تحّقق آن در اجتماعش وج ،آن

دل  به تاریخ است که او را در این نگاه رمانتیسیمی (.51: 2333جعفر،  ي)راض« محّقق کند
سوی از محیط و زمان موجود و فرار به آزردگی» .دهدتسکین می امروزیآلود های یأسواقعّیت

از  ،های خیالال، دعوت به سفر تاریخی، سفر واقعی یا بر روی بهای دیگرفضاها یا زمان
های در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجّلل و رنگ ،این سفرها تماممشخصات آثار رمانتیک است. 

سّید )« مانتیک آرزوی نیل به آن را داردبایی کمال مطلوب است که هنرمند رتازه و باالخره آن زی
گشت به وق بازش پر از شعری است سراسر دلتنگی و ،«أرض زهران»شعر  .(252: 2232حسینی، 

ها ریشه در جستجوی آن در آن سرزمین جا مانده و اوهای شاعر ریشهگویی  ؛تاریخی یهگذشت
و جوانه  ، امکان رویشهادور از آن ریشه به که در سرزمین فعلی و با شرایط موجود و اکنونتا  است

برای  رزمین زهرانس گذشته نیست.ود یاد آوری کند که چندان هم بیبه خ از او گرفته شده، زدن
  است:  ی پیامبر )ص(هطالیی مسلمین و یادگار خدمات مصلحان تمّدن یاد آور دوران ،شاعر
 «3قلوباا وبنادق/ وبقایا من محّمدأرض زهران خنادق/ و يف ي/ إّن لمن أرض زهران أتیت  يأّنن»

  (.  2/512 :1022)یوسف، 
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 پدر او یهرنگ چهر ،ه است و خاک آن دیارذاشتجا گ هایش را در آن سرزمیناعر تمام یادگارش
 باز گشت به سرزمین پدری است: ون آرزومندانه در تکاپویاکن او وبا خود دارد  را

 .همان()«20يلعرب / نحو أرض  لونها وجه أبیا قطار ا يانطلق ب» 
است شده  جا تعبیهدر آن منبع شادی شاعرخواند. خود میعماق زهران، شاعر را بها لبخندی از

 خواند:سوی آن سرزمین خواستنی میاو را به ایو هر نشانه
 .همان() «22بتسامةإ يتدعونعماق من األإلیها/ و يآالف المنادیل تنادین إّن »

گردا گرد  جایی که؛ وضع موجود باشدل نارضایتی شاعر از تواند معلو، میبه گذشته این گرایش
 ،بودن به خیال آنر نیست، بازگشت به گذشته و دلخوشییبه تغاند و امیدی فرا گرفته او را ترسوها

 :دستاویز شاعر برای در نغلتیدن در گرداب نا امیدی است تنها
کّفی المنادیل و يبلمفزعة/ حامالا قلالّزوبعة/ صارخاا بین الجموع ا يف يألقن لعرب/یا قطار ا»

 .( 551 :همان) «21ةلعربیّ ألغنیات امت حین تعیش البندقیة/ وألا

شناسی هر از نظر علم نشانه»باشد. می «أرض زهران»ترکیبی  یهاضاف عنوان این شعر
د معنا یا دست کم بار معنایی کند و خود به تنهایی فاقهای دیگر معنا پیدا میای در کنار نشانهنشانه
 «أرض» یهکلم مورد مطالعه، یهبا این توضیح و بر اساس قصید .(12: 2251سجودی، ) «است

 توان واژگانمیها آن یهنده واژگان زیادی باشد که از جملکنتداعی ،تواند در محور جانشینییم
 را ذکر کرد. «خاطره»و  «گذشته»، «شوق»، «غربت»، «ریشه» ،«وطن»

ند، در نمودار نشیمی« زهران» یواژگانی که در محور جانشینی حول واژه یههمچنین منظوم
 :در آمده استنمایش زیر به
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 اند:در نمودار زیر نمایش داده شده ،اندعنوان گردیده یههای موجود در متن که بر گرد هستداّل 

 
که حول  ها تشکیل شدهاز داّل  ایعر در محور جانشینی، از مجموعههمچنین متن اصلی ش

 :گردد می «پرشکوه یهبازگشت به گذشت»محور

 
 تقدیمی عنوان

در  اند. این نوع از عناوین،های خاّصی تقدیم شدههستند که به شخصّیت عناوینی تقدیمی عناوین
قصیده به  21 ،«اللیالي کّلها»در دیوان  .خوردار هستندبر بسامد باالیییوسف از  ياشعار سعد
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، «يإلی عبد ألوّهاب البّیات»توان قصاید ها میآن یهکه از جملشده های مختلف تقدیمشخصّیت
 ياتالبیّ  .را نام برد« إلی فریتز شولترز» و «إلی أحد الجزائریّین الخمسة»، «ّي إلی شاعر فارس»

به  شده است.شناخته اششاعری مبارز و آزادی خواه است که با اشعار اعتراضی و انسان مدارانه
شفیعی کدکنی، )« شعر اسلحه است و ابزار زندگی. باید با شعر ویران کرد و ساخت»او  یهعقید
 همزمان با شنیدن نامش کافی است تا بتوان ياتین اندازه از شناخت در مورد البیّ هم .(1/251: 2250

 «آرمان خواهی»و  «غربت»، «تبعید»، «آزادی»، «مبارزه» ی مانندهایواژه ،و با توّجه به متن قصیده
و عقیدتی  یرا یافت که با منش فکر های فراوانیتوان در متن نشانههمین دلیل میبه م نمود.را مجّس 

جوار را تشکیل های همهمخوان باشد. عنوان این شعر درمحور جانشینی، دسته ای از داّل  يالبّیات
 کنند:می حاضرهای زیر را در ذهن دهد که مدلولیم

 
را  وزد و سرودهای عظیم اوره میسمت بصبه يالبّیاتگاه بادی از سمت تبعید شعر، در متن

را مورد خطاب قرار  يالبّیات، ن شوربختی مردمدف با دییوس يسعد .وردآبه سمت شهر میخود با
پراکنند، سخن دهد و در خالل درد دل با او، از آتشی نهفته و چشمانی خونین که آتش کینه میمی
گیرد. او به انفجار خشم فروخته مردم و در دل شاعر جان می گوید. با این همه، امید کم سوییمی

هنگام تغییر و تحّولی زود  انقالب و نوید بخشکه  های آناندر سینه نهفته مخش سر بر آوردن آتش
 دلخوش است: ،است
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لدفینة/ الّنار العّمال والبحر والمدینة/ و/ لو زرتها یوماا لغّنیت الوّهابالخضراء یا عبد البصرة او»
موت یا لنخیل یالظغینة/ حیث الدامیات تشّع نیران العیون الجنوب/ حیث الرأیت أعماق 

  (.  2/515 :1022)یوسف،  «12لمدینةا لبؤرا ئعات/ یقتلن فيلنساء الجاالوّهاب/ حیث اعبد
 فشرند ومی ت خشم، دندان بر دندان از شّد که در حالی گرسنه در چنین فضایی ماّلحان

انفجار آن خشمی که  آتشفشان نند.خواخروشند، سرودی غمگین و خونین را برای دریا میمی
 باشد. تغییر و تحّول یهند، نخستین طلیعتوامی

الریح ةا للبحر، دامیةا حزینة/ للخبز ومجهدین یزمجّرون/ أغنیا/ لسفینةا يلکّن ماّلح»
 .(همان) «19لوّهابالسفینة/ للخبز یا عبد المزمجّر و ا

بل فضای معنایی آن، به این شکل قا یکنندهی همبسته با عنوان قصیده و تقویتواژگان منظومة  
 رسم است:

 
   :اندشعر شکل گرفته« تعّهد اجتماعی» متنوعی که در محور همنشینی حول محور معنایی هایداّل 
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 یجهنت
توان به نتایج زیر می شناسی سوسوری،گاه نشانهیوسف از نظر ياشعار سعد عناوین با بررسی

 رسید:
و هوشمندانه و بر اساس شاعرانی است که نامگذاری در اشعار ا از آن دستهیوسف  يسعد -

در  شدهتهکار گرفهای بهشیوهترین . مهممنطق ساختاری حاکم بر کّل متن شعری انجام شده است
گذشته یا عناصر  هایدنخوانی تّم فرا :یوسف عبارتند از يتوسط سعد نامگذاری عناوین

اب عناوینی که بر مکان مرتبط با غربت، انتخ ژیک یاها، برگزیدن عناوین نوستالکننده بر آنداللت
 عناوین مرتبط با خفقان سیاسی و قدیمی، گزینشکنند، عناوین تیا شخص نامشخصی داللت می

  کارگیری اعداد در انتخاب عناوین.به
 یهد معنا زده و به این ترتیب منظومدست به تولی ی،و همنشین یشاعر به کمک روابط جانشین -

در محور همنشینی،  وجود آورده است.موردنظرش به هاینزیادی را بر گرد معناب  واژگانی 
آورند که  داّل ها در دل وجود میمی را بهای مفهوخود شبکه یهنوبکار رفته درمتن، بههای بههنشان

شرح و  ،متن یوسف يجا که در اکثر اشعار سعداز آن ها در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند.آن
 ید.آحساب میاز ساز و کارهای تولید معنا به در شعر او عنوان و متن بسط عنوان است، ارتباط بین

های مرتبط با انسداد و یوسف در عنوان آن از داّل  يدشعری است که سع« أمٌر بإلقاء القبض»شعر 
ای صورت گرفته است تا گونهعنوان به نتخابادر این قصیده خفقان سیاسی استفاده کرده است. 

 ،«إلقاء القبض»و « أمر»های کلمات دست دادن مدلولب شود. پس از بهاعث جلب نظر مخاطب
مانند دیگر این داّل ها اند. ها تقویت شدهاین نشانه یهوسیلان واژگانی را در متن یافت که بهتومی

خود متن  ،کنندگی مدلول عنوان را دارند. از طرف دیگریوسف، نقش تقویتي عناوین شعری سعد
« استبداد و قلع و قمع»که در محور جانشینی، حول محور شده ای از داّل ها تشکیلنیز از مجموعه

صورت با شخصی است که در عنوان شعر به سخن از دیدار« لقاء مع رجل   ما»در شعر گردند. می
ادامه رفته و همین امر باعث تشویق مخاطب برای ورود به متن شده است. آنچه که در کارنکره به

یافتن واژگان جانشین کلیدی موجود در  به وضوح بگراید، بهام موجود در شعرشود تا اباعث می
های زیادی را در ارتباط توان نشانهشدن در متن شعر میست. با دقیقعنوان در محور عمودی متن ا

های آن باشند. عنوان مدلول یهکنندتوانند تقویتی عنوان یافت که میبا فضای داللی و معنای
 کرد تحریکی و تشویقی دارد. یوسف، کار يمانند اکثر عناوین شعری سعد «الّصلبان الخمسة»شعر

و  «الخمسة»و « الّصلبان»واژگانی کلمات  یهشناسی عنوان، یافتن منظومدر راستای نشانه-
، «اندوه»یوسف در چنین فضایی تواند کمک شایانی به رمزیابی عنوان کند. می تشریح سیاق متن
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 کشدبه تصویر میپنج صلیب  محبوب را در شکل« سرسبزی»و « ییتنها»، «خستگی»، «سادگی»
سر تا سر متن   ،اینی، او را از پای در آورند. بنابرهای پنجگانه، در تنهایو بیم آن دارد که این صلیب

گردند. می« محور وحشت از تنهایی»هایی است که در قالب محور همنشینی، حول سرشار از داّل 
شده است. تاریخی منعکس یهشعری است که در آن شوق باز گشت به گذشت« أرض زهران»ر شع

واژگان  یهکنندمورد نظر، تداعی یهو با توّجه به قصید تواند در محور جانشینیمی «أرض» یکلمه
و « گذشته»، «شوق»، «غربت»، «ریشه»، «وطن»توان واژگان ها میآن یهزیادی باشد که از جمل

ها ای از داّل ، از مجموعهرا ذکر کرد. همچنین متن اصلی شعر در محور جانشینی« اطرهخ»
اب إلی عبد الوّه »می گردد. در شعر« بازگشت به گذشته پرشکوه» که حول محور شدهتشکیل

 يهای فراوان مرتبط با عنوان را یافت که با منش فکری و عقیدتی البّیاتنشانهتوان مینیز « يالبّیات
 خوان است.هم

 
 هانوشتپی

کرد/ بر لب دو شست/ و سرودی غمگین را روشن میصبح خیس در شهر/ رخساره خیابان را با مه می» .1
 «.کردندهای شهر آنها را تعقیب میکشاورزی که میخانه

 «.هایی سبز/ با سرعت و بدون چشم آمدنددوست ما گفت/ دو نفر آمدند/ با لباس» .0
 «.لرزندارند در دریای خاکی طوالنی میها در حالی که استوگام» .2
درخشیدند/ پنهان شدی در حالی که تو را به ما گفتی خداحافظ/ چشمانت از شدت کینه سخت می»  .9

 «.افروخت/ ای چشم میشی/ ای خورشید شهرآتش کینه بر می
 «.ها و شب را دیدار کردمجایی دور در مه شهر شرمسارم/ تو را و اّرابه» .9
جا ببینم/ جای خوشبختی است که در اینجا ببینمت/ تو به من کین و که تو را در اینچه غمگین است » .9

 «.مهر را آموختی/ تو به من یاد دادی که مردم را بپرستم
ای شوند/ و بین ما سایهها دور میها و شب گذشتی/ خداحافظ/ و گامو نسیمی گذشت... و تو با اراّبه» .3

 «.شهر شرمسارم شود/ در مکانی دور در مهحائل می
ای/ تکانم/ تو سادهپنج صلیب از سکوت/ تو غمگینی/ خاکستر جهان ویران را از مردمکان سیاهت می» .2

ها سایه ات در صحرای ما منتظر دریانوردی است/ خسته ای تو/ گیسویت بین آسمان صاف و بارانچهره
ایم/ درخت ایم و گیتار ننواختهت نبودهایم، مسچگاه نلرزیدهاندازد/ تنهایی تو/ چنان که گویی ما هیمی

 «.هاکوچکی هستی تو/ تاریک در شب شکوفه
ها/ و یادگارهایی ها و تنفنگها دارم/ و قلبمن از سرزمین زهران آمدم/ من در سرزمین زهران خندق» .4

 «.از محمد



 119   سوسور رویکرد بر تکّیه با یوسف سعدي اثر «کّلها اللیالي» دیوان در عنوان شناسینشانه

 

 «.ای قطار عرب! مرا رهسپار سرزمینی کن که رنگ چهره پدرم را با خود دارد»  .12
 «.خواندخواند/ و لبخندی از اعماق مرا مین دستمال مرا به سوی او میهزارا» .11
ای قطار عرب/ مرا در میان گرداب بیفکن/ فریاد کشان در بین ترسوها/ در حالی که در قلبم »  .10

 «.کنندها و  در دستم تفنگ است/ و من باید بمیرم هنگامی که سرودهای عربی زندگی میدستمال
دیدی/ و شهر و دریا و کارگران و آتش نهفته را بد ألوّهاب/ اگر روزی آن را میو بصره سر سبز ای ع» .12

پراکنند/ جایی های کینه میهای خونین، آتشدیدی/ جایی که چشمکردی/  اعماق جنوب را میسرودی می
 «.شوند میرد ای عبد ألوّهاب/ جائی که زنان گرسنه/ در مرکز شهر کشته میکه نخل می

خوانند/ برای نان و باد توفنده ای خونین و غمین را برای دریا مین آرزومند / خروشان، ترانهولی ماّلحا» .19
 «.و کشتی/ برای نان ای عبد ألوّهاب

 
 ومآخذ منابع

 یه، شمارادبّیات داستانی، ترجمة سید محمد حسینی جهان آبادی، «ادبّیات چیست؟(. »1233برجس، آنتونی )-
92: 12-19. 

« ای مرز پر گهر»شناسی شعر: کار بست نظریه مایکل ریفاتر بر شعرنشانه(. »1224و طّییه افتخاری ) ت، بهزادبرک -
 .122 -124 :. دوره اّول، شماره چهارهای زبان و ادبّیات تطبیقیفصلنامة پژوهش«. فروغ فرخزاد

کة العربیة السعودیة العنوان في النّص الشعرّي الحدیت في الممل»(. 0223) ،، حمدان محسن عواضيالحارث-
 ، رسالة ماجستیر، إشراف عبد الله بن محّمد العضیبي، جامعة أّم القری: السعودّیة.«دراسة وصفیة تحلیلیة

 اّتحاد الکّتاب العرب.دمشق: ، االغتراب فی الّشعر العراقّی (. 1444جعفر، محّمد ) يراض-
 مشق: دار التکوین.، ددراسة تطبیقیة-علم العنونة(. 1020، عبدالقادر )رحیم  -
 ، تهران، نشر قّصه.شناسی کاربردینشانه(. 1220) ،سجودی، فرزان -
 . تهران: علم.شناسی: نظرّیه و عملنشانه(. 2255)  _________، -
تهران: انتشارات  ، ترجمه: کورش صفوی، چاپ چهارم،شناسی عمومیدوره زبان(. 1240) د،سور، فردیناندو سو -

 هرمس.
 ، چاپ هفدهم، تهران: نگاه.های ادبیمکتب(. 1241) ،ی، رضاسّید حسین -
 ، تهران: سخن.1، جشعر معاصر عرب(. 2250) ،شفیعی کدکنی، محمدرضا -
 ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.در آمدی بر معناشناسی(. 1234)  ،صفوی، کوروش -
علوم اللغة العربیة ، «مقدس لمفدي زکریاداللة العنوان ووظیفته في دیوان اللهب ال(. »0212العایب، یوسف )-

 . 21 – 00 :0 ددعال، وآدابها
، السعودیة: مطبوعات نادي القصیم البنیة والداللة في الروایة دراسة تطبیقیة(. 0212) ،العمامي، محّمد نجیب-

 األدبّي.
 . بیروت: دار الطلیعة.تّیارات في السیمیاء(. 1442فاخوري، عادل )-
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 .، لبنان: دار و مکتبة البصائر(، العنوان فی الّشعر العراقّی الحدیث، دراسة سیمیائیة0212)  ،یخفرج، حمید الّش  -
 . تهران: نی.شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظرّیه(. 1229)  ،فکوهی، ناصر -
 ( : وزارة الّثقافة.عّمان )األردن ،سیمیاء العنوان(. 0221) ،قطوس، بّسام -
 ، عمان: وزارة الثقافة.انزیاحات الّروح دراسات في بالغة األسلوب(. 0212اللحام، حسام  )-
 ، بیروت: لبنان، دار الکتب العلمّیة.لمقتضب(. االتا) ،مبّرد، محمد بن یزید -
  :دراسات موصلیة، «العنوان فی قصص وجدان الخشاب )دراسة سیمیائیة((. »0224محّمد العبیدی، علی أحمد )  -

94- 34. 
، ترجمه مهران مهاجر و محّمد نبوّی، تهران: های ادبی معاصرنظریه یهدانشنام(. 2252)  ،، ایرنا ریمامکاریک -

گه.  آ
 (. عناصر داستان، تهران: سخن.2255) ،میرصادقی، جمال-
 ، تهران: نیلوفر.شناسی و کاربرد آن در زبان فارسیمبانی زبان(. 1231) ،نجفی، ابوالحسن  -
مالمح المقاومة فی اشعار سعدی یوسف و سلمان »ق(. 1923ومه و زهرا حکیم زاده )نعمتی قزوینی، معص-

 .192-119: 12، السنة 0، العددآفاق الحضارة اإلسالمّیة«. هراتی
 ، سوریة: دار الحوار للنشر والتوزیع.الّنص الروایي يالبدایة ف(. 1449نور الدین، صدوق )-
، الطبعة االولی، بیروت: منشورات الجمل.2، ج العمال الشعرّیةاللیالي ّکلها :ا(، 1022) ،یوسف، سعدي -



 

 

 
 وجهة نظر سوسور بناءا علیلسعدي یوسف  «اللیالي کّلها»دیوان  سیمیائیة العنوان في

 
 *1عباس نجفی

 0بحری خداداد
 

ص خَّ ل   الم 
للتعّمق في أعماق النّص والوصول إلی معناه   حدیثفي النقد ال تعتبر سیمیائیة العنوان ظاهرة حدیثة

الخالص. یعتبر العنوان من أهّم العالمات التي دراسته تحت ضوء السیمیائیة یمکن أن تؤدي إلی 
کث . اختار سعدي یوسفلکاف معانیها ار منهجّیة للرسالة وکشفهم أ عناوین قصائده  منة أیضا 

ا مواِز للنّص األصلّي ومرتبطا  متالئمة مع بناء القصیدة. بحیث تجعل العنوان في قصائده کنص  
ا به.  قامت هذه الدراسة معتمدة علی المنهج الوصفّي التحلیلّي بدراسة سیمیائیة العناوین بناءا هیکلیا

تشیر نتائج هذه الدراسة إلی أّنه في اختیار «. اللیالي کّلها»في دیوان یوسف  علی وجهة نظر سوسور
عناوین قصائده ، استخدم الشاعر أسالیب مثل: استدعاء الحضارات الماضیة ، وقضایا الحنین ، 

وتقدیم القصائد والّصور السریالیة واألرقام  ة األماکن أو األشخاص المجهولین وتسمی
ا إلی جنب مع االختیار الذکّي للعناوین یجعل العنوباالستبداد. ة والموضوعات المتعلق ان جنبا

مت رعایة وتقویة الجّو تلذلك دة الجانب الرأسی لتقویة معانیه؛ ویعمل بمساع النّص األصلّی 
والشاعر یسعی باستمرار لبسط العنوان خالل النّص  للعنوان في جمیع أنحاء القصیدة  الداللّي 

ذا المسعی في النهایة إلی إنتاج معان جدیدة من خالل ربط العنوان والنّص وإنتاج األصلّی. یؤّدي ه
 .عاني داخل النّص في الجانب االفقّی شبکة من الم
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