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 عربی دانشگاه تهران،تهران، ایران( ی آذر شب )استاد زبان و ادبیاتمحمدعلدکتر 

 (رانیا تهران، تهران، دانشگاه یعرب اتیادب و زباندکتر ابوالحسن امین مقدسی )دانشیار 

 (رانی،تهران،ا تهران دانشگاه یعرب اتیادب و زبان اریدانش)دکتر شهریار نیازی 

 (، نویسنده مسئولرانی،تهران،ا تهران دانشگاه یعرب اتیادب و زبانموسی بیات )دانشجوی دکتری 

 

 الدینشمس علیسروده محمد (حفرٌ علی یاقوت العرش) قصیده عنوانشناسی نشانه

 چکیده

شانه  سی ن ست که از شنا شی ا ستفاده  هایروشدان  و شودمیآن برای نقد و تحلیل متون ا

های پنهان متن دارد. عنوان آستانه و درگاه ورود به و الیه همی در درک و شناخت معانینقش م

تواند باید از آن عبور کند و به همین جهت عنوان می ناچاربهدنیای متن اســـت که هر خواننده 

شد. سویبهنقش مهمی در انگیزش خواننده  شته با صر از برخی متن دا وسواس و  شاعران معا

 گزینندرا آگاهانه برمی هاآندهند و د به خرج میدقت بســیاری در گزینش عناوین شــعری خو

واند تشناسی عنوان می. بنابراین نشانهالدین را نام بردعلی شمستوان محمدمی آنان ازجملهکه 

ژوهش دهد. این پ ارائهتری از آن ما را در درک و شناختی نو از شعر کمک کرده و تحلیل عمیق

الدین، شــاعر ( ســروده محمدعلی شــمسیاقوت العرشحفرٌ علی ) در پی آن اســت تا قدــیده

کرد با تکیه بر کارد شناسی عنوانمعاصر لبنان و از شاعران مقاومت جنوب را مورد تحلیل نشانه

قرار دهد و ارتباط عنوان با متن اصلی، کارکردهای عنوان در متن و سازوکارهای تولید  بینامتنی

 : عنوان بههای این پژوهش عبارتند ازیافته ترینمهمرا در متن قدـــیده واکاوی کند. از  معانی

مثابه متنی موازی با متن اصــلی قرار گرفته و شــاعر در تمام متن اصــلی در پی آن اســت تا از 

شـــده در عنوان دســـت یابد که این خود های موجود در متن به جایگاه وصـــ رهگذر کنش

مار می ترینمهم ـــ به ش یان عنوان و متن اصـــلی  ند م  ،ود. افزون بر این، عنوان در متنرپیو

صرفی و نحوی دارد و یکارکردها شی،  صیفی، انگیز  هاآن نتریمهمی چون کارکرد بینامتنی، تو

مورد نظر خود را تولید کرده امتنی قرآنی اســـت که شـــاعر با کمک آن معانی نهمان کارکرد بی
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های واژگانی و تضادهای موجود روابط همنشینی و جانشینی، کارکردهای عنوان، منظومه است.

 .اندابزارهای تولید معانی در دست شاعر بوده ترینمهمدر متن از 

 .الدینشمس علیاسی، عنوان، محمدشننقد ادبی، شعر معاصر، نشانه ها:کلیدواژه

 مقدمه

ـــیاری پژوهش ـــان داده عنوانبههای نقدی معاصـــر توجه بس اند، زیرا عنوان یکی از نش

های مهم متن اصلی است که خواننده برای ورود به متن باید از آن عبور کند. عنوان کلید آستانه

های پنهان آن را کشـ  خواند، الیهمتن و سـازوکاری اسـت که خواننده با کمک آن متن را می

ــایی میکند و آن را گرهمی ــرعتبهخواننده در خوانش متن معاصــر کند، بنابراین اگر گش ز ا س

. دهدعنوان درگذرد و وارد متن اصــلی بشــود حجم بســیاری از شــناخت متن را از دســت می

ـــعر معاصـــر خود را  ویژهبه یازمند در اختیار مخاطب قرار نمی راحتیبهآنکه ش دهد بلکه ن

در پی آن  رو پژوهش حاضراز همین  باشد.عنوان می هاآن ترینمهمسازوکارهایی است که از 

 شناسیحلیل نشانهت، مورد را با تمرکز بر بینامتنیت قرآنی« ُحَفٌر َعلی ايقوِت الِعرشِ »قدیده  است تا

الدین، شاعر معاصر لبنان است که در سال علی شمسمحمد قرار دهد. این قدیده سروده عنوان

 ههد در که معاصر شاعران سوم نسل به الدینشمس یاحون به دنیا آمد.م در روستای بیت6392

 معروف «جنوب شاعران» به که دارد قرار شاعرانی گروه در وی. دارد تعلق شدند پدیدار م07

 .گشتند

 های زیر است: گویی به پرسشحاضر در پی پاسخ پژوهش

 چه ارتباطی میان عنوان و متن وجود دارد؟ -6

 ؟ کارکرد عنوان در متن چیست -2

 در متن تولید معنی کرده است؟شاعر چگونه  -9

شانه کهازآنجاییپیشینه پژوهش:  شانه ویژهبهشناسی ن  شناسی عنوان نقش مهمی در کش ن

ــر دارد و  ــمسمعانی و تحلیل متن معاص ــاعران آگاه، از طرفی ش  و از تأثیرگذارالدین نیز از ش

سیاری موضوع پژوهش ،، بنابراین این دوهای ادبی معاصر عرب استرین چهرهمشهورت های ب

 کنیم:اشاره می هاآنبوده که در ادامه به برخی از 
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سنده ؛هالشعععری نیالدمشس علی حممد لغة ،(م6331)مهدی، علی زیتون،-  یبررس به اثر این در نوی

  تحلیل را وی شعر  از هایینمونه و پرداخته عام منظری از الدینشمس علیمحمد شعری زبان

 .است کرده

 تحلیل به اثر این در زیتون ؛لبنان يف املقاوم الشععععععععععععععر  النص ،(م2771)، مهدی زیتون،علی -

   .است پرداخته «الرمان فتی» نام به الدینشمس هایقدیده از یکی محتوایی

  الدینشمس علیمحمد مقاومت شعر تطبیقی بررسی» ،(ش6932) ،لیلی آبادی،رکن اصل -

در و سنده(«ایران و لبنان) پورامین قی شعار نامهپایان این در ؛ نوی   و الدینشمس علیمحمد ا

در  ردمو مقاومت حوزه در فقط شعر، زبان به ورود بدون و محتوایی صورتبه را پورامین قی

     .است داده قرار تطبیقی بررسی

  فارســی و عربی معاصــر شــعر در قرآنی بینامتنی روابط» ،(ش6939) زهرا، المی،غ -

سن سید و الدینشمس علیمحمد) سینی ح سی نامهپایان ،(ح شنا سنده کار شد؛ نوی  این در ار

    .است پرداختهمنتخب  اشعار در قرآنی مفاهیم تطبیقی تحلیل به پایان

  نامهپایان ،«لبنان معاصـــر شـــعر در پایداری نمادهای» ،(ش6932)، جمشـــیدی ناهید -

 در قرآنی یبینامتن و جغرافیایی طبیعی، هاینماد تحلیل به اثر این در ارشد؛ نویسنده کارشناسی

  .  پردازدمی الدینشمس علیمحمد اشعار

در این کتاب تاریخ  جزار .العنوان و سععيميوقيقا اصالععاد ا  يم(، 6331محمد فکری، ) الجزار،-

 و انواع متون ادبی همچون کتاب، مقاله رابطه عنوان وعنوان در ادب عربی، واژه شناسی عنوان، 

 .روزنامه را مورد بررسی قرار داده است

ی مبانعبدالقادر رحیم در این اثر  م العنونه ) راسععععععععععععععة ا بيقية  عل(، م2767رحیم، عبدالقادر، ) -

ـــتر نظری عنوان را ذکر و در ـــعر مدـــطفی  حجم بیش ـــی جایگاه عنوان در ش کتاب به بررس

     محمدالغماری پرداخته است.

اتمر  سيمياء العنوان: القوة و الدصلة )النمور يف اليوم العاشر  لزکراي»م(، 2772)حسین، خالد حسین،  -
ن و گفتگوی عنوابودگی، آســتانه متن، متنرا در ابعاد در این مقاله نقش عنوان  نحســی «.منوذجا  

   کند.( بررسی میوم العاشرالنمور يف اليمتن و عنوان و بینامتنیت در داستان )
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بلقاسم در این مقاله به بررسی  ،علم السععيمياء و العنوان يف النص ا  يم(، 2777)دفه، بلقاسم،  -

در  پردازد ومتون ادبی می شناسیاهمیت عنوان در تحلیل نشانه و شناسی و عنوانمفهوم نشانه

   دهد.کلی برخی عناوین ادبی معاصر را مورد توجه قرار می صورتبهاین باره 

به این اثر  عویس در   و الت ورالعنوان يف ا  ب العري )النشععععععععععععععع ة م(، 6311عویس، محمد، ) -

   پردازد.مطالعه تاریخی پیدایش عنوان در ادبیات عربی و جایگاه امروزین این مفهوم می

 شــعیب در این اثر به ،«العنوان يف الروایة: اسععععععع ااي ية النص املوازي»م(، 6331حلیفی، شــعیب، ) -

دل آ صورتبهده و عنوان را برگزی هاآنبحث درباره انواع متون موازی پرداخته و از بین  ن مف

   را در برخی از رمانهای معاصر عربی بررسی کرده است.

یل، ) - مداوی جم بانی نظری «قعععا العنوانسععععععععععععععيميوقي»م(، 2762ح تاب م مداوی در این ک ، ح

شانه سی و عنوان را من شانهشنا سی عنوان در رمانطالعه و در ادامه به ن سالم حمیش شنا های بن

   پردازد.می

سنده  ،«ن املناصعععرو منوذجا  ونة: عز الدیالعن ةشععععری»م(، 2766سید احمد، حیدر محمد جمال، ) - نوی

شامل عناوین در این مقاله  صره را که  ست از جهت  66اعمال کامله عزالدین منا شعری ا دفتر 

    عنوان مورد بررسی قرار داده است.شعروارگی 

اصر عبدالن  «اایموقيقا العنوان يف شعععر عبدالوباب البيسععي»م(، 2772محمد، عبد الناصر حسن، )-

شانه شعری بیاتی را بدون ورود به دنیای متن مورد تحلیل ن سن در اثر خود عناوین  سی شح نا

دیده ست. در این اثر هیچ ق شانه صورتبهای قرار داده ا سی ن ستقل مورد برر سی قرارم  شنا

                                   نگرفته است.

سی تطبیقی داللت عنوان»ش(، 6932بخیت، فاطمه ) - سی و  برر شاعر فار شش  شعر  در 

سیاب، مقالح، درویش شفیعی کدکنی،  شاملو،  سی   ،«عربی )نیما،  سنده در این اثر به برر نوی

   پرداخته است. شاعران برگزیده های منتخبی ازقدیده رنقش عنوان د

ضی، ) - شع»ش(، 6936داوری، مرت سی و بالغی عناوین  شنا شانه  سی ن صر ایران برر ر معا

سی ارشد، پایان«6996-6927 سنده در این اثر، .نامه کارشنا شعر معاصر ایران را از  نوی عناوین 

شانه سی و بالغی بیجهت ن شان با متنوارد تحلیل عناوین آنکه شنا شو ارتباط شعری  ود های 

 مورد بررسی قرار داده است.



 2…                          یاقوت العرش( ی)حفرٌ عل دهیعنوان قد یشناسنشانه                         سال نهم            

 

شــناســی عنوان اشــعار نشــانه موضــوعای با که هیچ پیشــینه در پایان شــایان ذکر اســت که

شدعلی شمسمحمد به همین جهت  ر این مورد کاری صورت نگرفته است،و د هالدین یافت ن

 .استپژوهش حاضر نو و ابداعی 

شمسمحمدضرورت پژوهش:  شیعی، علی  شاعری  سته جنوب لبنان،  شاعر برج الدین، 

سان ست که در محدوده  اندیشگرا و جهانیان شدجغرافیای فکری و فرهنگی عربی نمیا  .اندی

عاشورا  مکتب ویژهبهبه شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی و شیعی  شاعران مقاومت لبنان و از او

ست سالمی ا شمسو عرفان ا شمسالدین از مولوی.  سیار تبریزی تأ، عطار و  ته و بنا یرفپذثیر ب

او نمونه یک پیوند خجســته  .داندحافظ بوده و وی را شــاعر حکمت می به گفته خود، شــیفته

ان اشعار های پنهاین معرفی تفکرات و الیهباشد. بنابرو فرهنگ اسالمی ایرانی و عربی میمیان د

 .فرهنگ باشدتواند باعث نزدیکی اهالی این دو وی می

شه - سی ری ست؛در زبان عربی می: عنوانشنا شتق از دو ماده دان  یکی توان واژه عنوان را م

َََوَر رَماَمَ  و اعَ َ َ (. »َعَنا( و دیگری ماده )َعَننَ ماده )  «عنَّ الشععععععععععععععع یَِعنن و یَعُعنن َعنوا  و َعَننا  و ُعُنو  م اذا 

شدترجم( م: ما و عنو 8991وزبدا    الفي ) شت.ه: پیش آمد، ظاهر  شد، باز دا القیس امرؤ  ؛ نمایان 

و واژه  «27ه.ش: 6912الزوزنی، » 1(َعذاَر  َ واٍر يف ُمالٍء ُمَذیِولِ     ِسرٌب کَ نَّ نِعاَجُه    فَعَعنَّ لَناگوید: )می

 برده است. ( را به معنی )ظاهر شد( به کارعنَّ واژه )

صه می   ،/پیداییلظوورا (:َعَننَ شمرد: ماده)بر را چنینهر دو ماده  هایو داللت توان معانیخال

ـــدن/ نمایانع ا اإل ـــخن گفتنالتلععععععععععععععری  عدم و التعریض ،/ نمایشالعر  ،ش / ةالعنون ،/ کنایه س
شانها ثر ،گذاریعنوان ، آمدن/ بیروناخلروج ،/ پیداییالظوور(: َعَناو ماده ) آوری/ دلیلسعععتدصداإل ،/ ن

 ./ نشانها ثر، نام /مسة، / خواستهاإلرا ة، / خواستهالقلد

صطالح ستهعنوان: عنوان در ا  نآاند تعری  واحدی از پژوهان به علت فراگیری عنوان نتوان

های عنوان همچون کارکرد، اهمیت عنوان، ارتباط ارائه دهند و هر کدام بر اســاس یکی از جنبه

 اند.شتهعنوان با متن و ... به توصی  و تعری  آن همت گما

                                                           
های دامـن بلنـد بـه ای ماده گاو وحشی بـرای مـا نمـودار شـد، گـویی دوشـیزگانی هسـتند کـه بـا جامـهترجمه: دسته.  6

 (.92ه.ش: 6912ترجانی زاده،»شده از: دور سنگ مقدسشان در طوافند. ترجمه گرفته 
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ــانه ــخوان اثر جای میعنوان نش ــت که بر پیش نامد، به عبارتی گیرد و آن را میای زبانی اس

رای کش  گر بابزاری بنیادین است که تحلیل»کند. عنوان دیگر؛ فضای متنی اثر را مشخص می

ـــت. عنوان میهای و تأویل متن جهت ورود به الیه تواند با کشـــ  زیرین، به آن مجهز اس

ساختارهای معنایی و رمزی متن در جهت شناخت ترکیب آن، متن را از هم بگشاید و از همان 

(. بارت بر آن اســـت که 0م: 2772)محمد، « ات مبهم و گنگ متن را روشـــن ســـازدآغاز، نک

ــانهعناوین، نظام» ــتند که با خود ارزشهای داللی و نش ــی هس ــناس های اخالقی، اجتماعی و ش

ناپذیر و درگاه گریز(. عنوان آستانه آغازین متن 3م :6330)حمداوی،« دهندیایدئولوژی انتقال م

ـــت که  مل کند و به د به متن، در برابر آن ]عنوان[ تأدارد تا قبل از ورومی خواننده را وا»آن اس

ـــام قطو672م: 2769الدین، )بن« خوانش آن بپردازد. ـــبه متن تعری  (. بس س نیز عنوان را ش

 «نظام معنایی رمزی است که همانند متن دارای ساختاری سطحی و عمیق است عنوان»کند: می

 (. 90: 2776)قطوس، 

متن اســت. عالوه بر این،  عنوان به مثابه شــبه متن، جزئی از ســاختار معنایی اهمیت عنوان:

دیده تبدیل »عنوان  شعری بلکه در ق شعری، نه فقط در دیوان  صول تولید  صل مهمی از ا به ا

(. زیرا 201م :6311 )عویس،« رود.شمار میهو اکنون بخشی اساسی از شعر معاصر بشده است 

هایی باشد که خواننده را ها سرشار از الهام و اشارهشاعر معاصر بر این امر اصرار داد که عنوان»

(.  از 6229م: 2769)الضــمور، « متن بکشــاند ســویبهاو را  برای خوانش متن وســوســه کند و

 اولین ترفند، دستیابی  دهد...واننده قرار نمیعاصر، خود را به آسانی در اختیار خشعر م»طرفی 

نقش عنوان در فهم شــعر معاصــر،  (. با توجه به3)محمد، همان: « باشــدمیعنوان  ،متنبه کنه 

سیاری میدر باب گزینش عناوی انشاعر شعار خود دقت ب تا آنجا عبدالوهاب بیاتی » کردند،ن ا

شاعران از او میکند کنقل می سیاری از  دیدهه ب ستند ق شعریها یا مجموعهخوا شان را های 

سد و نامگذاری کند، با این حال او تعجب می شاعری دیوانی بنوی ست  کند که چطور ممکن ا

 (.91: 2767)رحیم، « نداند چگونه عنوان برای آن برگزیند

  هاقول نقل زا معرقی همچون متن هر: »کندمی تعری  چنین را بینامتنیت کریستوا :بینامتنیت

ست دیگر متنی سازیدگرگون و جذب منزله به متنی هر. شودمی ساخته   :6916 ،جویزدان) «ا

ــت زیرا هیچ متنی در خالب به وجود نمینهر متن یک بی(. 99 یت، در بینامتنددیگر  .آیدامتن اس
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ـــت. خواننده به کمک بینامتنی موجود در یک متن نقش آن در درک و تأ که در –ویل متن اس

متن  ویل و تفســیردســت به تأ -کننده متن اســتو تولیدحقیقت فدــل مشــترک میان خواننده 

ولید کنیم ت خألدر داریم و متنی را فضای بینامتنی را از یک متن بر ،با فرض محالبرد و اگر می

ــته ــود و چنین متنی هی ننده بریده میهای پیوند متن با خواتمام رش ه گاه فرصــت خوانش بش

 از فضای بینامتنی قرآنی بهره« حُفَرٌ عَلی یاقوتِ العِرشِ»الدین در قدیده آورد. شمسدست نمی

ست و همین بی ست به نبرده ا شده ا دیده که در متن نیز پرورش داده  امتنی موجود در عنوان ق

  دست به رمزگشایی زده است. هاآنکمک  مثابه کدهایی بوده که خواننده به

ها و دانش شــناســی: فردینان دوســوســور در باب نشــانهنشــانه و نشــانهشــناســی مفهوم-

شانه شانه»گوید: شناسی چنین مین ا ها که بیانگر افکارند و از این رو بزبان دستگاهی است از ن

ـــیوهها، آییناللوخط، الفبای کر های ادای ادب و احترام، عالئم نظامی و غیره های نمادین، ش

ان دانشی تواین دستگاههاست. به این ترتیب می ترینمهمپذیر است. هر چند فقط زبان سنجش

شانه سی نقش ن شی از ها در زندگی جامعه میرا در نظر گرفت که به برر پردازد؛ این دانش بخ

ــی اجتماعی و دروان ــناس ــی از روانش ــی عمومی خواهد بود که ما آن را ر نتیجه بخش ــناس ش

)ســوســور، « نامیم.می«( هانشــانه» semeion[ )از واژه یونانی semiologie] «شــناســینشــانه»

 (  29-29ه.ش: 6932

 دهد، این دو قسمت عبارتند از:  سوسور الگویی دو قسمتی از نشانه ارائه می

 (، تدور صوتی،  signifierدال )-6

لت )signifiedمدلول )-2  به آن دال که دال  یا تدـــور مفهومی  ( signification(، مفهوم 

 کند.                                                                  می

سور  سو دویر »از نگاه  شئ را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک ت شانه زبانی نه یک  ن

دور صوتی پیوند می شد، بلکه اثر  ،صوتیدهد. ت شته با ست که جنبه فیزیکی دا آوایی مادی نی

دهد؛ نشانه زبانی محدود است و اگر ما ذهنی این آواست و حواس ما نمایشی از آن را ارائه می

ـــویم کهبر آن می آن را مادی بنامیم، تنها به همین معنی و برای تقابل با وجه دیگر تداعی،  ش

در این باره الزم  (.31ه.ش: 6932)ســوســور، « نماید.مجردتر مییعنی مفهوم اســت که معموال 

ساً سا شود که ا شاره  ست به این نکته ا شانه ا صر جهان به مثابه یک امر مجرد ن ینی باز میان عنا
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شــناســی، خداشــناســی، ، انســانشــناســی(شــناســی، متافیزیک )هســتیغربی همچون معرفت

سی و غایتارزش سی به الیه متافیزیک شنا ستیشنا سی( تعلق دارد و در این الیه درک )ه شنا

 شود.می

نشانه حاصل انطباق این دو عندر، یعنی دال و مدلول است. نشانه همیشه دو رو دارد. دال »

ــت و  ــدایی گنگ بیش نیس بدون مدلول، یا به عبارتی دالی که به هیچ مفهومی داللت نکند، ص

جود نداشته باشد امکان ندارد، قابل دریافت مدلولی که هیچ صورتی )دالی( برای داللت بر آن و

 (.69ه.ش: 6939)سجودی، « و شناخت نیست

سوف و زبان سوی از معروفروالن بارت فیل شانهشناس فران ساختارگرا و ترین ن سان  شنا

ست که نقش مهمی در پایه ساختارگرا ا سا ست. پ شته ا  روالن بارت»گذاران علمی این دانش دا

در کلژ دو فرانس اســت. برخی از آثار وی عبارتند از  شــناســی ادبی(هگذار کرســی )نشــانبنیان

دانست که ما بارت جهان مدرن را جایی می. ها و نظام مد... شناسیدرجه صفر نوشتار، اسطوره

شانه سته در آن زیر بار بمباران ن ساخته و پرداختهپیو ستیم که دیگران  ترین باند و مهیهایی ه

شانه ست ها به باوراین ن شانه62-69ش: 6932)فکوهی، « او زبان ا ها (. بنابراین از نگاه بارت ن

 اند.های زبانی همه جا را فراگرفتهالبته با قاعده

شانهزبانسوسور  سی را بخشی از دانش ن سی میشنا سوسور شنا داند اما بارت با اینکه از 

وبی شــناســی( به خاصــر نشــانهبســیار تاثیر پذیرفته و این از ارجاعات متعدد به وی در اثر )عن

شناسی بخشی ( اما در این باره وی بر آن است که نشانه16ش: 6931بارت، رک: روشن است)

ها حتی در فضای غیر زبانی نیز از الگوی زبان و گفتار بهره شناسی است و نشانهاز دانش زبان

 برند.می

ــانه ــر نش ــی بارت عبارتند از : زبان و گفتار، دال و عناص ــناس ــینی و نظام، مدلول، همش نش

ها را برعکس سوسور رومعنا)داللت صریح( و زیرمعنا )داللت ضمنی(. روالن بارت حوزه نشانه

شاند، نظامها نیز میبه دیگر نظام هایی همچون نظام پوشاک، نظام خوراک، نظام اتومبیل، نظام ک

ـــت که  های مختلط. برای مثال، بارت در نظام خوراک بر آنمبلمان و نظام زبان خوراک »اس

ار زمانی و گفتتشـــکیل شـــده از قوانین منب، تقابل واحدهای داللتی و قوانین تداعی معانی هم

 (.11 :)بارت، همان« شودخوراک شامل انواع فردی تداعی و تدارک می
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شینی: شینی و جان شینی از مفاهیموم هممفهروابط همن شینی و جان شانه ن سی شبنیادین ن نا

ان، ها در گفتار، به دلیل توالیشواژه»باشد. سوسور بر آن است که نزد سوسور و بارت می ویژهبه

ـــان برقرار می ـــتوار روابطی را میان خودش کنند که بر بنیاد ویژگی خطی و یک بعدی زبان اس

در را در آن واحد ناممکن می ست؛ این ویژگی امکان تلفظ دو عن سازد و به همین دلیل این ا

ناصـــر یکی  یب میع تار ترت عد از دیگری بر روی زنجیره گف که ب بات را  ند. این ترکی یاب

نامید. بنابراین زنجیره همیشــه از دو یا چند ‘زنجیره’توان گاهشــان امتداد زمانی اســت، میتکیه

شکیل می سور، « شودواحد پیاپی ت سو آموزش )اگر  برای مثال واژگان جمله (.601ش: 6932)

اند و هر یک از واژگان ارزش خود را در وار در کنار هم قرار گرفتهیره( زنجشومموفق می ببینم

سب می کنند، بدین معنی که مثال واژة )موفق( جایگاه خود تقابل با واژگان قبل و بعد از خود ک

ـــت.  ـــایر واژگان اس ـــینی و تقابل با س این نوع از روابط را روابط را در جمله مرهون همنش

 نامند.ینی میای، حضوری و همنشزنجیره

سوی دیگر در خارج از چ شترکی دارند در حافظه با ارچوب گفتار، واژهاز  هایی که وجه م

شتراک مییابندیکدیگر ارتباط می شتراک لفظی باشد یا معنایی و یا آوایی و از این . این ا تواند ا

یل. ثال واژه  قب گاه انبوهی از واژه (آموزش)برای م انگیزد، برمی های دیگر را در ذهنناخودآ

، فروزش، برازش و ... . واژه آموزش همانند آموختن، یاددادن، اطالع دادن، آموزش و پرورش

از بین همه این واژگان مشــترک انتخاب شــده و در عبارت قرار گرفته اســت. بارت درباره این 

، (ســطح دوم از نوع بســتگی اســت. در کنار گفتار )ســطح همنشــینی»کند: رابطه چنین بیان می

دهند. هر شوند و گروهی را تشکیل میواحدهای دارای اشتراکات ذهنی با یکدیگر مترادف می

سوسور  (.30)بارت، همان: « دهند، یک گن  تداعیگروه یک مجموعه تداعی بالقوه تشکیل می

 نامد.ابط متداعی ]جانشینی[ میاین نوع از روابط را رو

ـــیروش - ـــناس با تکیه بر -وهش توصـــیفیروش تحقیق در این پژ: پژوهش ش تحلیلی 

شانه ست. نظریهن سی عنوان ا شانهشنا سازوکارهایی همچون روابط پردازان در حوزه ن سی  شنا

های واژگانی )توصــیفی(، روابط افتراقی و جانشــینی و همنشــینی، رابطه دال و مدلول، منظومه

ــته ــان. از ایناندکارکردهای همچون بینامتنی و ... را در تولید معنی موثر دانس ه رو در تحلیل نش

سازوکارهای پیش دیده مورد بررسی از  سی عنوان در ق  گفته به مثابه ابزاری پژوهشی بهرهشنا
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شانهعنوان ایم. در این پژوهش ابتدا مبانی نظری برده سیو ن سی قرار داده شنا ایم و را مورد برر

یم. اررســی و تحلیل کردهاجرایی عنوان قدــیده مورد بحث را ب صــورتبهدر قســمت بعد نیز 

برای تحلیل عنوان این قدــیده، در وهله نخســت داللت معجمی، صــرفی و نحوی عنوان را 

های این بررســی را به مثابه اســاســی برای تحلیل عنوان در پیوند متن قرار کشــ  کرده و یافته

شانهداده سی عنوان در پیوند با متن نیز با تکیه بر یافتهایم. در تحلیل ن شین به های بخشنا ش پی

 ایم. های تولید معنا توسط شاعر پرداختهها، انواع کارکرد و تاکتیککش  داللت

 (:پژوهش شناسی عنوان )فراگیری سازیتحلیل نشانه -

هایی کاری(. ترجمه: کنده929، 6م، ج2773الدین، )شـــمس« ُحَفٌر َعلی ايقوِت الِعرشِ »عنوان  -

 بر روی یاقوت عرش. 

َماَواتِ  رَّبن  َمن ُقل  »غایب: متن  ب  ِ  السعععععَّ َيُقوُلونَ  ال َعِظيمِ  ال َعر شِ  َوَربن  السعععععَّ مومنون/ ﴿« اَعتَُّقونَ  رََفاَل  ل  قُ  لِلَِّ  سعععععَ

سمانهای پروردگار کسی چه :. ترجمه: بگو﴾11-10 ست؟ عظیم عرش پروردگار و هفتگانه، آ   ا

ست آن از اینها همه :گفت خواهند بزودی شه تقوا آیا: بگو! خدا ُنَّ كَ »و دیگری؛  کنید؟نمی پی ََّّ َ  
 ]حوریان[ یاقوت و مرجانند. هاآن. ترجمه: گویی که ﴾21الرحمن/﴿ «َوال َمر َجانُ  ال َياُقوتُ 

دیده: ضوع ق دیده ) مو شعری )حفر علی ايقوت العرشق ست  (رما بن للرقص رن ینتوي( از دفتر  ا

شمسکه محمد شمسرا در رثای الدین آن علی  ست. دوست مرحومش؛ حسن  سروده ا الدین 

ــم مرثیه ــیده به رس ــت مرحومش را از زمین ها مویه و زاری نمیوی در این قد کند بلکه دوس

 کند.برد و جایگاهش را نزدیک به عرش خداوند ترسیم میکنده و او را تا آسمانها باال می

سیاری را ثبت کرده لغویان (:العرشهای واژه )معانی و داللت اند. در در مدخل عرش معانی ب

ست:  سیط آمده ا ُل كُ  :الَعر شُ »معجم الو
ُل ك  امل

ق    ِقَواُم ا مر   سعععریُر امل ُوم  :وعرُش القو م املِظَلَّةُ   السعععَّ رئيسعععُ
سران قرآن کریم (. 395م: 0224ط  املع م البسععي)« املَدبِوُر  مورِبم   برای واژه معانی مختلفی را نیز مف

ــت کلمه ظاهرى معناى همان به ؛ عرشازجملهاند، ( آوردهالعرش)   مخلوقى آن از منظور و اس

ست ست هایىپایه داراى که تخت به شبیه عینا ا سمان بر هاپایه آن و ا ش تکیه هفتم آ ته، یا دا

 خارجآنند که در عالم برخی نیز برجســمانى،  عالم به محیط که اســت نهم فلک همان عرش

سمى َتَو  ال َعر شِ  َعَلى الرَّْح َنُ ) جمله ندارد و وجود عرش نام به ج ست کنایه( اسععععع    و تسلطن از ا

ستیالى ست.  خلقت عالم بر تعالى خداى ا سوره اعراف، در باب ا سیر  عالمه طباطبائی در تف
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ــت مقامى معناى به کلمه این»گوید: میمعنای واژه )عرش(  ــرنخهاى جمیب که موجود اس   س

َتَو    ُثَّ ) آیه از است و این جمب و متراکم آن در امور و حوادث َم   یَُدبِورُ  ال َعر شِ  َعَلى اس    َشِفي ٍ  ِمن َما رَ ا  
   (.632 ،1ج ش،6909 طباطبائی،)« شود. مى استفاده خوبى به( ِاذ نِهِ  بَعع دِ  ِمن ِاصَّ 

های رفعت، ای )دالّی( اســـت که مدلولبنابراین واژه )عرش( با همانی معانی خود، نشـــانه

بلندی، قدرت، تخت حکومت، تدبیر امور، تقدس الهی، قرب الهی و از این قبیل معانی را به 

ــمس کهازآنجاییخواند. در ذهن مخاطب فرا می ــت الدین در اش ــتایش دوس ــیده به س ین قد

ـــت. منظومه ) پردازدمرحومش می ـــمانها به کار برده اس عرش( را مکانی بلند و مرتفب در آس

وصیفی ر منظومه ت. ریفاتشودها در شکل زیر ترسیم میاین معانی و داللت یا توصیفی واژگانی

ی هاست که حول محور یک واژهای از واژهی توصیفی شبکهمنظومه»کند: را اینگونه تعری  می

ته نهســـ باط با هم در ارت نابن واژهای  باط، مع نای ارت ته د. مب ـــ کت و « ای اســـتهس )بر

ای واژگان یا توان منظومه توصـــیفی را مجموعه(. به عبارتی دیگر می661ش: 6913افتخاری،

مه کنند که در منظوگیرند و آن را تقویت میمی ای قرارمعانی دانست که بر گرد یک واژه هسته

 ای قرار گرفته استستهن یا واژه هتوصیفی زیر واژه )العرش( در نقش معناب

 

 

 

 

 

 

سنگی گرانبها و ارز های واژه )یاقوت(:معانی و داللت شمند، محکم و اغلب به )یاقوت( نام 

ست سرخ ا شینیان و باور پایه . بررنگ  .  رُمّانی یاقوت بجز گدازدمی آتش در گوهرها همه پی

 از دارد خود با که هر» گوید:می یاقوت درباره نامهعجایب کتاب در همدانی محمود بن محمد

 هر فروآمد، آن به آدم که( سریالنکا) َسرَندیب به است رُهون کوه وی معدن. بُوَد ایمن طاعون

العرش   

 قدرت
تخت حکومت   رفعت و بلندی 

تدبیر امور  قرب الهی  

 تقدس الهی
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 .«بود ایمن صرع و سکته و خُمود از و کند صافی وی تن در خون دارد، خود با یاقوت که

باب )معجم متن (.932ش: 6902)همدانی،  غه در  ـــت: اقوتيععالالل اليععاقوت من »( چنین آورده اس
اي (. 131  ص 5م ج8991رضععععععععععععععععععا  رْحععععد)« ا ح ععععار ال رنععععة من رعالبععععا و رألالبععععا  رجو  ا ْحر الرومععععو

 الياقوُت ِمن اجلوابِر  َ ِفٌ  لِلوسععواِ  وَ »است: فیروزآبادی در القاموس المحیط در باره این واژه آورده 
ِم اَعليقا   عِ  القلِل و جِلُُمو  الدو های برخی دیگر از معجم.  895م 8991وزبدا ي )الفي « اخلََفقاِن و ضععععععععععععععَ

سواس سرخسنگ گرانبها، اند: ر باب این واژه چنین آوردهعربی د رنگ، گوهری برای درمان و

 محکم، خالص و فسادناپذیر.شفاف،  و ضع  قلب، ارزشمند و

(، بعد از آنکه که به وص  حوریان و دلبرانی الرْحن( از سوره مبارکه )21قرآن کریم در آیه ) 

شتیان بمی ست هیچ انس و جنی  پیش از به شته و د شان فروه س هاآنه پردازد که نگاه یده نر

ست، می ُنَّ فرماید: ا ]حوریان[ یاقوت  هاآن. ترجمه: گویی که ﴾21الرحمن/﴿ َوال َمر َجانُ  ال َياُقوتُ  َكَ ََّّ

 و مرجانند. 

  اوندخد که براستى: »فرمود( ص)خدا رسول که است شده نقل شیعی کهن منابب در حدیثی

  ماهى پشت در اشپایه و عرش زیر ستون آن سر که سرخ یاقوت از است ستونی را جلّ و عزّ

 هب ســتون آن و بلرزد عرش گوید، "هللا اصو  اله ص" اشبنده هرگاه و اســت، هفتم زمین زیر در

 گیر، آرام! من عرش اى: گوید عرش به خطاب جلّ و عزّ خداوند و بجنبد ماهى و آید حرکت

  ،اىنبخشــیده را ذکر این گوینده تو کهحالی در گیرم آرام چگونه! پروردگارا: گوید جواب در

 این گوینده من که باشید شاهد هایمآسمان ساکنان اى: فرماید پاسخ در تعالى و تبارک خداوند

 (.3ق: 6931صدوق، )شیخ .«بخشیدم را کلمات

( وجود قوت العرشسععععععيد  ايافزون بر همه اینها، در شـهر اسـکندریه مدـر، مسـجدی به نام )

شی بوده که بعدها از قطبالعرش بردهدارد. یاقوت صوفیه و از بزرگای حب صحابهای   ترین ا

شت. از آن رو وی را )شیخ  سی گ شه به ( میايقوت العرشأبوالعباس المر نامیدند، زیرا دلش همی

ــود  ــیــن ب ــــمــش روی زم ــقــط جس ــــت و ف ــظــر داش ــهــی ن -60/9/6932)عــرش ال

61/0/2779http://sofya.arab.st/t17-topic-.) 

و دارای تعداد زیادی « انباشــتی»( یک واژه اقوتاليواژه )که  یابیمبنابر آنچه گذشــت درمی

های این واژه به کمک متن تقویت شده و حضور خود را در متن معنابن است. برخی از معنابن
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ما برخی از آن معنابنحفظ می ـــوند. ها در متن مورد توجه قرار نگرفته و حذف میکنند، ا ش

ر را در های زیها یا معنابنمدلولنه زبانی نشـــا ( به مثابه یکاقوتاليبرای واژه ) توانمی بنابراین

 : را در شکل زیر ترسیم کرد هاآنن توامیو  نظر گرفت که در متن تقویت شده

 

 

 

  

 

 

عانی واژه ) یانی دیگر؛ نوعی )جاودانگی( را  ( نیزحفرواژه ) (:حفرم به ب یداری و  پا بات و  ث

سان العرب درباره این واژه ُحَفرزند. واژه )رقم می الدین(برای مخاطب شاعر )حسن شمس (؛ ل

ق 9،6977)ابن منظور، ج« شودن کنده میی: آنچه از زماحلُفَرةُ و  : مفرد حفر استاحلُفرة»نویسد: می

ست. البته برخی معجم (، کندهاحلفرةمعنای )(. بنابراین 271، سوراخ و گودال را کاری ا ها، گور، 

 اند.( دانستهحفرةاز معانی )

تدا که با الگوی )مب ای است( جمله اسمیهحفٌر علی ايقوت العرش): داللت صرفی و نحوی عنوان

ــاف ــت إلیه(محذوف+خبر+ مجرور+ مض ( خبر حفر)و در آن؛  در جایگاه عنوان قرار گرفته اس

( العرش) ( مجرور بــه حرف جر وايقوت( حرف جر، )علی) ،(بععععععذو) برای مبتــدای محــذوف

ضاف ستم صل بودن خبر و توان علت حذف مبتدا را یکی در کممی .إلیه ا اهمیت بودن آن و ا

 دیگری هم در شتاب شاعر در نقل خبر به مخاطب دانست.

ـــمیه برخالف جمله فعلیه که بر حدوث و تجدد داللت دارد، عالوه بر حدوث،   جمله اس

شاعر از تولید عنوان همخوانی کامل  ستمرار( با هدف  ستمرار دارد. البته )بقاب و ا دالّ بر بقاب و ا

دارد، زیرا شاعر در پی آن است تا جایگاهی را برای دوست مرحوم خود ترسیم کند که همیشه 

 اودانه بماند. در آن ج

یاقوت    

گوهر گرانبها  سودمند    

زیبایی   

جاودانگی   استحکام 
 خلوص 

فسادناپذی

 ری

ستون عرش  

 الهی
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عنوان نام و نشان کتاب است »الدین عنوان قدیده را با اسم نکره آغازیده است، زیرا شمس

ه مخاطب را گرفتدر براینکه برای کش  ابهامی که این اسم نکره را باید نکره بیاید تا  ناچاربهو 

 (  616م: 2767)رحیم، « وادار به خواندن متن کند

ـــاعر به کمک این حرف، يفه معنای ظرفیت/)( در عنوان بعلیحرف جر ) ( به کار رفته و ش

 ( راقوت العرشاي وحفر جمله/) دیگر واژه )علی( دو رکن دهد. به بیانی( را نشـــان میحفرمکان )

ــبت ) به هم پیوند داده ــنفرح(  به )قوت العرشايو نس ــت. )رک: حس ــخص نموده اس ، ( را مش

 (.  273: 2م، ج6301

ست که افاده تقیید می( قوت العرشايترکیب ) ضافی ا ه ترکیب کند. نحویان بر آنند کترکیبی ا

ضافی  ضافی، ی حدر و تحدید دارد، زیرا که افاده نوع»ا مضاف قبل از قرار گرفتن در ترکیب ا

یادی را می ها بوده و افراد و انواع ز عام و ر با قرار لفظی  ما اکنون  یل کرد. ا توان بر آن تحم

( در این ترکیب قوتاي(. بنابراین )2، 9م، ج6301)حسن، « ر شده استگرفتن در ترکیب، محدو

( قوتاي)ست. ( برداشته اقوتاي( شمولیت و تعمیم را از )العرشمقید به عرش شده است و واژه )

شیوع را از »که نکره بوده  سم معرفه، نوعی تعیین را از آن گرفته که ابهام و  شدن به ا ضافه  با ا

 (.29مان: )حسن، ه« زدایدآن می

دیده  ست صورتبهرا شمس الدین عنوان ق سمیه آورده ا سمی به »زیرا  جمله ا سلوب ا ا

شخدی تاکید دارد یدوری از رنگ و بو ضای  ضل، )« ف سلوب 292م: 6332ف (. در حالی که ا

شان ضمایر آن، دارای ن سلوب فعلی با فعلی با فعل و  ست. ویژگی دیگر آنکه؛ ا شخدی ا های 

شخدی، به زمان و عدد نیز داللت دارد و بعد زمانی در آن جنبه فعل خود عالوه بر شه   ایاندی

شمار می سی به  سا شاعر می رود. در صورتیا سمی از بعد زمانی و که  سلوب ا تواند به کمک ا

ــدعدد رهایی یابد و به مطلق ــمس از این رو  .گرایی برس الدین عنوان خود را در محمدعلی ش

هایی یرا شاعر در مدح و ستایش دوست مرحوم خود است و ارزش، زآوردهقالب جمله اسمیه 

سبت می سیم میمطلق را به او ن کند و اینچنین در پی دهد، جایگاه او را در قرب عرش الهی تر

 به تدویر بکشد،  برای اوآن است تا نوعی خلود و جاودانگی 

عنوان  ن توانسته است درشمس الدی شناسی عنوان و ارتباط با آن با متن قصیده:تحلیل نشانه

ــای داللی آن را برای  ــیده به مثابه یک متن، با قرآن کریم ارتباطی بینامتنی برقرار کند و فض قد
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( رشالع( و )قوتايبیان مفاهیم و تدویرسازی مورد نظر خود به کار گیرد. وی با آوردن دو واژه )
، (متن حاضر) وع رابطه در عنوانخواند. نبرای مخاطب فرا می رده و آن رابه متن غایب اشاره ک

وســت ( به عروج دشالعر گیری واژه قرآنی)شــاعر با بکار»اســت.  ینامتنی اقتباســی جزئیرابطه ب

( و از همین 10ش: 6939)غالمی، « نموده  است.مرحومش و پیوستن او به مقامات الهی اشاره 

 رســـاند.عرش میابتدای قدـــیده دوســـت مرحوم را از ســـطح زمین باال کشـــیده و او را تا 

شانهشمس سی واژه )الدین با توجه به بار ن بلندی و رفعت و از  ازجملههایی (، مدلولعرششنا

ات های )ارزشمندی، زیبایی، ثب(، مدلولاقوتاليشناسی واژه )متناسب با فضای نشانه دیگر سو،

 کند.  و پایداری( را برای دوستش اثبات می

دال بر مکان رفیب و بلند و دــایدی بســیاری نیز تکرار شــده در ق (عرشاین، واژه )افزون بر

شمس ست.  دیده شهیدان راه وطن ا ا ب« رربعة وجوو يف املراة امل سعععععورة»الدین در مقطب چهارم از ق

ستایش )« وجه حلامد»عنوان  شهید راه وطن چنین میحامددر  و ر  ررسعععععم وجوا  لبال ي  » گوید: (، 
لم ا  نتد بل العرش و ا شمس« ل اعون جسعععر ا  مواي  سعععُ ای ( ترجمه: و من چهره90: 6، ج2773الدین، )

سیم می سرزمینم تر سان کنم/ برای  شیده مینردبانبه  /پلی شوندهایی/ که از عرش تا طاعون ک

 «( او می باشدرم سععدسان کنفانی در مجموعه داستانی )یکی از قهرمانان شهید غ حامد»خونین. 

سیم میحامدشاعر چهره ) (. بنابراین91)همان:  سرزمینش تر کند که راهی از ( را نمادی برای 

 خون را از طاعون تا عرش طی کرده و در آنجا سکنی گزیده است. 

ش: 6913ری،)برکت و افتخا« نشینی استت معنای شعر، محور داللت، محور همدر شناخ»

ه موصوف ب (قوتاياده است و )( اسناد دقوتايسنگ ) اخ بهکاری یا سور(/کندهُحَفرواژه ) (.669

نابراین ب( به معنی سختی و محکمی و همینطور موصوف به ثبات و فسادناپذیری است، صععلل)

شود و شاعر با این ترکیب توانسته است این معنای جاودانگی از این ترکیب خوانده می مدلول

 زیین این سنگکاری و سوراخ روی سنگ یاقوت جهت ترا برای دوست خود اثبات کند. کنده

دیب که پیش ترکیبی نو و ب« ُحَفٌر َعلی ايقوِت الِعرشِ »ترکیب  افزاید.بوده و بر ارزش و قیمت آن می

شمس ست اگرچه محتوی این ترکیب که همان تعالی فرد مبارز از  شته ا سابقه کاربرد ندا الدین 

ی زدایایجاد نوعی آشناییو مرحوم بوده پیش از او نیز طرح شده است اما شاعر در اینجا برای 

ــت ــتگی زبانی جهت جذب مخاطب این ترکیب را به کار برده اس  که بنابه قول )اکو( و برجس
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ریزد و او را برای فهم های ثابت دید او را به هم میباعث تشــویش افکار مخاطب شــده و افق

شاند. )رک: رحیم، عنوان به متن می راخوانی مخاطب . بنابراین ایجاد انگیزش و ف(29م: 2767ک

 به متن یکی از کارکردهای عنوان فوق است.

ـــمس  ـــت مرحوش روی یاقوت  انگاردمی هاییکاریی و معرقکارمش را کندهالدین دوس

که  بایی آن میعرش  نت و زی یبر زی کاری از او د افزا حالتی ان با  تداد همین معنی  و در ام

سد: می ِل رخربي:  َبل َمن حيفُر يف ايُقوِت الرو »پر شمس« ِح  َکَمن حيفر يف اخَلشعععععَ  .(32م: 6311ین،الد)
ـــت که بر چوب کاری میترجمه: به من بگو/ آیا آنکه در یاقوت جان کنده کند/ همانند آن اس

 کند؟کاری میکنده

ها جای گرفته اســـت و نه در عالم دنیا. در نگاه بنابراین از نگاه شـــاعر، دوســـتش در جان

او مشــتاق اســت و از این  ســویبهان متعلق به خداوند اســت و الدین، روح/جعرفانی شــمس

ُدبِ » رنگ و بوی الهی دارد:جهت، روح/جان در نزد وی   «فععَالروُح ّنو خلععالقوععا  َکَاِنل الععَدمعععة للوععُ

آفریدگارش مشتاق است/ به سان اشتیاق  سویبهترجمه: روح/جان  (.39م: 6311الدین،شمس)

     ها.اشک برای مژه

و بازگشــت انســان  دین در قطعه باال، از باورهای عرفان اســالمی در رابطه با مرگالشــمس

ست. خداوند تأ سویبه شوق او به  ازجملهثیر پذیرفته ا سان و  منابب عرفانی که به این فراق ان

الدین رومی اشاره کرد و نامه موالنا جاللتوان به نیاند، میخداوند اشاره کرده سویبهبازگشت 

ــمس الدین خود بار ــالمی ها به تأالبته ش ازین در ابیات آغ موالنا ویژهبهثیر پذیری از عرفان اس

 اشاره کرده است.  «نامهنی»به  وفرمعمثنوی 

اطب/ دوســت مرحومش را به عالم شــمس الدین در ابیات پایانی این قدــیده، آنگاه که مخ

دمد، به جای آنکه مردگان را از همه جا گرد آورد، کشاند و در صور/شیپور واژگانش میباال می

ُصوِر  َو رنفُخ يف »کند و رویای نی همان بازگشت به اصل خویشتن است: رویاهای نی را بیدار می
(. ترجمه: و در 33م: 6311الدین، )شمس« الَقَللِ  ال لماِت کالم ا  جيمُ  رشتاَت النفِس  و یوقُظ رحالمَ 

ـــیپور آورد/ و رویاهای نی را میهای جان را گرد هم دمم/ که پراکندگیواژگان ســـخنی می ش

 کند. بیدار می
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ه ( قرار گرفتالروح( که ذکر آن گذشت و در تضاد با واژه )اخلشععلبا دریافت داللت واژه )     

ست، می و  افتراق( به دست آورد، زیرا گاهی واژگان به کمک قوت الروحاي)توان درک بهتری از ا

شان با دیگر واژگان ضاد شانه  ویژهبهشوند، شناخته می ت سی بر نقش واژگان آنکه در ن شنا

الدین عالوه بر آنکه در ابیات پیش شود. شمسها تاکید زیادی میواژههمنشین در تعیین داللت 

دهد، در ابیات آغازین قدیده؛ آنجا که دوست مرحومش را قرار می (الروح( را در برابر )اخلشععل)

و از همین رو آن را  داند( را متعلق به عالم مادی میاخلشععععععععععععععلدارد، )از ماندن در دنیا برحذر می

شین واژگانی چون ) رألِمض جفني  علی الَتَعِل  و ارحل  » :دهد( قرار میالتعل  حبر مو ور  العاملهمن
(. ترجمه: چشــمانت را بر 39م: 6311الدین، )شــمس« مو وٌر  و الناُ  قوارُب من خشععععععلِ فالعامل حبُر 

ــتگی ــت/ و مردم قایقها ببند/  کوچ کن/ زیرا که دنیا دریای دورافتادهخس هایی از چوب ای اس

 هستند.

ای برای دنیا، ضــع  و ســســتی و ( در این قدــیده از نگاه شــاعر نشــانهاخلشعععععععلبنابراین )

الدین در هر دو قطعه از شــعر، در پی آن اســت تا ســت. نتیجه آن اســت که شــمسناپایداری ا

 مخاطب/ دوست مرحومش را از دنیای مادی جدا کرده و او را به عالم باال ببرد.

ند کمی که مرید خود را رهبری مرادی( فرو رفته استدر این قدیده در نقش )پیر شاعر     

سالمت به سرمنزل مقدود برسد. او از همان ابتدای  ابد و باهای رهایی یها و سختیتا از مهلکه

اقوت قدیده، یعنی در عنوان، آرمانشهر و رویای مخاطب/دوست مرحومش را که همان زینت ی

دوست  های موجود در متن در امتداد آن است کهتمام کنش و دهدعرش است، به او نشان می

شود و به رویایش د مرحوم از شمس ستدنیای مادی کنده  دیده را  الدینیابد. از همین رو  ق

و  باشد نوانعبههایش در پی دستیابی ریزی کرده که متن از ابتدا تا انتها با تمام کنشچنان طرح

 دهد.عاملی است که متن و عنوان را به یکدیگر پیوند می ترینمهماین خود 

به واقعیت اشــاره  اســاســاًشــعر نوعی کاربرد ویژه زبان اســت و هرچند زبان روزمره »     

ستمی شعر به خود متن ا (. بنابراین زبان 669ش: 6913)برکت و افتخاری، « کند، ارجاع زبان 

ـــعر در بیان داللت ر ها دها و پیرامتندهد. البته فرامتنهای خود به بیرون از متن ارجاع نمیش

ی در متن شــعر به مثابه اصــلکار رفته کنند اما زبان بهدریافت داللت متن به خواننده کمک می

ـــایی کند. با  بنیادین در خدمت خواننده قرار دارد تا با کمک آن بتواند رمزهای متن را بازگش
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اعر شــ واژگان بر نقش پیرمرادییابیم که این میبررســی واژگان به کار رفته در متن قدــیده در

 تاکید دارند:

 مربة شعععععع َل ألریٍ  يف ُخذيف ذاا  يف عل الشععععععمس...   حّدق...  ارحلجفني  علی الَتَعِل  و  أغِمض»
يف  متضياآلن   نامتصورا  احملفورة يف الشول  رین  تبصر   تَعالَي... أخربِنيبذا اجلسد ال يين...   اترکهللا  

يف عامل  السريو   تضربيف اللمت الداکن   متضييف التل   تریخلریر  ماءو النور   تصغيُحزمة ضوٍء شتويٍو  
 (.39-33م: 6311)شمس الدین، « يف َلمات ا ر  ضربت

بار  3 (رخربي( و )اعادَ با تکرار دو فعل ) شود افعال امر در عبارات باالکه مالحظه می آنگونه

اند. این دو نوع فعل ضــمن آنکه در متن قدــیده به کار رفتهبار  1های مضــارع مخاطب و فعل

ــترفردی را مورد خطاب قرار می ــتور دهند داللت  دهند، بیش از آن بر نقش گوینده به مثابه دس

شان میدارند و جایگاه او ر سامد باالیی،  آنکه این دهند، جالبا به ما ن  %2/92دو نوع فعل با ب

داص داده دیده را به خود اخت رقود  رمدو  فعل ) 9 دیگر؛اند. داز مجموع افعال موجود در متن ق
که دوبار تکرار شده است بر نقش مهم ( رخربِي م در فعل )( و همچنین ضمیر )ی( متکلرضمو رنفخ

شاعر در طرح گوینده دیده را نوعی کنش و واکنش میان  ریزی متن تاکید دارد و باالتر از آن، ق

           دهد.و دوست مرحوم نشان می

را به ترک دنیای مادی و کوچ  ر ابیات آغازین قدیده ضمن آنکه دوست مرحومششاعر د

ستهاز آن فرا می شای و ارحل ... لِتبلععععر » کند:اش را برای او یادآوری میخواند، جایگاه آرمانی و 
ولِ  ســفرکن/ ... تا چهره حکاکی  (. ترجمه: 39م: 6311، الدین)شــمس« صععععععععورَاَ  احملفورة يف الشععععععععن

 ها ببینی.ات را در ستارهشده

ــاعر با واژه ) ند کدهد و نوعی پیوند میان متن و عنوان ایجاد میارجاع می عنوانبه( رةاحملفو ش

سط عنوان کمک می شرح و ب ست مرحومو این پیوند به  شاعر چهره دو را از قبل بر  شکند. 

شده میستاره دویر فرا بخواند. ها حکاکی  ست که او را به دیدن این ت بیند و تنها در پی آن ا

شــده مایه زینت و زیبایی ســتاره یا یاقوت عرش اســت و این کاریشــده یا کندهچهره حکاکی

 باشد.همان مفهوم عنوان می

ــمس ــت مرحومش می الدینش ــی از آن را از دوس خواهد که دنیای مادی و درد و رن  ناش

َغِل  و اخلو ِ »ترک کند:  لدین، )شــمس ا «اارک بذا اجلسععععععععد ال يينَّ  ملنزلِِه يف الِ ِل  َو يف قيدین من السععععععععَ
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ـــت مرحومش این نوید را می (، و39م: 6311 دهند: دهد که دیگران راه او را ادامه میبه دوس

قُبيَل قلوع «  بشععيتج»نوُت احلرن من الَعَ ِل  و نوُت العبُد بال سععبِل ِد... یلععلوي ولٌد َما يف الدمِو  ی ذون يف »
(. ترجمه: انســان آزاده از حیرت 32م: 6311الدین، )شــمس« الف ِر  و یرک  رمجل من صعععععععلوی يف الدموِ 

ــان بنده بیمی ــیت»میرد/ تا... فرزندی در خون نماز بگزارد/ در دلیل میمیرد/ و انس ذان ا« جبش

 بگوید/ کمی قبل از طلوع سپیده/ و زیباترینی که در خون نماز گزارد، به رکوع برود.

سان  ست، بلکه فرزنبنابرین مرگ ان و  دهنددانی راه مبارزه را ادامه میهای آزاده پایان راه نی

ن خو»دهد تا با خیال آسوده دنیا را رها کند. اینچنین شاعر به دوست مرحوم این دلگرمی را می

ــت که رنگ و بوی خوشالدمو ) ــت به خود ( در این ابیات نماد فداکاری و ایثار اس بینی و قداس

 (.22م: 6331)زیتون، « کند.رفتن دوری میشدن و از بینگرفته است و از مفهوم تباه

هایی که به پرسد، اما پرسشدر ادامه شاعر حال و روز دوست مرحومش در دنیا را از او می

رین اناُم اآلَن  »جهت اقرار است و نه آگاهی یافتن، چرا که شاعر از همه احواالت او باخبر است: 
الدین، )شمس «لليِل  و من یسنُد ررَ  املذبوِح من التعِل َو َکيَ   ... َمن یُ وي ألربَتَ  اجملووَلَة يف بخِر بذا ا

ت اخوابی؟/ و چگونه؟/... چه کسی غربت ناشناخته(. ترجمه: تو اکنون کجا می31-30م: 6311

ات را از فرط خســتگی در بغل دهد؟/ و کیســت که ســر قربانیرا در انتهای این شــب پناه می

 بگیرد؟

سششمس شتیاقرار هاییالدین بعد از طرح پر شتیآمیز، از ز ه گوید، کهای دنیا میها و پل

سرایی که در آن حتی نماد ست،  سرا جای ماندن نی شتی به خون و جنایت این  صلح و آ های 

(. 30م: 6311الدین، )شـــمس« َو َار  يف التِل  َو يف الزیتوِن   م ا خيضععععععععععععرو علی ا ُُدبِ »اند: آلوده شـــده

سبز میبینی که بر مژه(/ و در زیتون/ خونی را میترجمه: و تو در تین)انجیر شاعرها  با  شود. 

. ترجمه: سوگند ﴾6تین/﴿« َوالزَّیع ُتونِ  َوالتِولِ »دهد: این دو واژه به آیه اول سوره مبارکه تین ارجاع می

ضى»به انجیر و زیتون.  سرین از بع  میوه دو (زیتون) و انجیر(/ تین) کلمه از مراد: اند گفته مف

  آن لندىب بر دمشق که است کوهستانى تین، از منظور: اند گفته دیگر بعضى است...و معروف

 بنا شهایکوه از یکى باالى بر المقدس بیت که است کوهستانى زیتون از منظور و ، شده واقب

سیارى عده که بوده این خاطر به شاید هم منطقه دو این به خوردنسوگند و شده  رد انبیا از ب
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ضى و اندشده مبعوث نقطه دو این ش، 6909طباطبائی، « ).اندداده دیگر هایىاحتمال دیگر بع

 (.293: 27ج

دیده، دستش را  شاعر ستانشدوست مرحومش دراز می سویبهدر ابیات پایانی ق  کند و د

صور واژگانش میرا در قبر می دو مسععع » خواند: می دمد و بار دیگر او را به عالم باال فراگیرد، در 
وِر ال لماِت کالم ا  جيمُ  رشععععععععععتاَت النفِس  و یوقظ رحالَم  یدي حنو یدیَ   رضععععععععععمنوما يف القرِب  و رنفخ يف صععععععععععُ

ِل  و اعاَد  ک فٍل عاَ  من الَلِعِل  بعد التسععععل شمس« الَقلعععَ ستم 31-33م: 6311الدین، ) (. ترجمه: د

یرم/ در شیپور واژگان کالمی خواهم گدستان تو دراز خواهم کرد/ آن دو را در قبر می سویبهرا 

ــان طفلی که دمید/ که پراکندگی های جان را گرد آورد/ و رویاهای نی را بیدار کند/ و بیا/ به س

گردد/ بعد از نود سال. توضیح آنکه؛ شاعر دوست مرحومش را بعد از نود سال به از بازی برمی

ــان کودک می ــومانس ــتش بکار  گی و پاکیانگارد. وی نماد کودک را از جهت معد برای دوس

 گرفته است.

اش از همان ابتدای قدیده بر آن بوده که دوست مرحوم خود را سوی جایگاه شایسته شاعر

ـــت، فرا بخواند. اینک در پایان قدـــ ه یددر عالم باال که همان زینت و پیرایه یاقوت عرش اس

ش مراد لبیک گفتهدعوت  گویی که مرید به ستهاعر/و با کمک  شای اش در مراد به همان جایگاه 

ست می صورت نقش شود برای یاقوت عرشو زینتی مییابد عالم باال د سته خیا اینکه  را ود ب

دیده پیوند میبر یاقوت عرش می دیده را با عنوان ق شاعر به این ترتیب پایان ق دهد و از بیند. 

رقود سعععععععالم ا لَ   للقمر »دهد: گوید و به او ســالم میآمد میاین جهت به دوســت مرحوم خوش
ــمس« العايل يف قبتنا  و سععععععععععالم ا للنار اجملروحة يف احَلَ لِ  ــالم 33م: 6311الدین، )ش (. ترجمه: به تو س

 گویم به آتش زخمی در هیزم.گویم/ به ماه بلند در گنبدمان/ و سالم میمی

شانهانکته   شود ست به آن پرداختهشناسی این قدیده الزم ای دیگری که در پایان تحلیل ن

ــلبی و ایجابی خود با دیگر نشــانهی ها در هر متنی به واســطه رابطهنشــانه ؛آن اســت که ا هس

ــان را در متن می ــویک از» یعنی ؛یابندجایگاهش   دال نمیا] ایجابی پیوندی بر مبتنی داللت س

  ظامن یک در دیگر هاینشانه با که تقابلی از را خود ارزش نشانه دیگر سوی از و است[ مدلول

ـــی ـــل ـــه دارد ک ـــی دســــــت ب ـــودی،)« .آوردم                                                                                             (.61: ش.ه6939 ســــــج

ست( ُحفٌر َعَلی اَيقوِت الَعرش) شاعر عنوان ضری آورده ا قرار  که با در کنار هم را به مثابه متن حا
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شکل ) ست میمدلول(  ُحفٌر + َعَلی +اَيقوِت +الَعرشگرفتن واژگان آن به  ، زیرا دهدهایش را به د

ـــتهمانگونه که پیش ـــینی اس ـــعر، محور همنش افزون بر این،  .تر گفتیم؛ محور داللت در ش

مه یدهمنظو گان موجود در متن قدـــ ته عنوانفضــــای داللی  بر گرد ای از واژ و  قرار گرف

 ،به مثابه متن حاضــرو منظومه واژگانی آن ان کنند. از طرفی؛ این عنورا تقویت می هایشمدلول

ـــادکنند که از جهت داللی در خود نیز متن غایبی را طلب می گیرد، متن حاضـــر قرار می تض

ـــت که آن نیز در این متن غایب واژگانی منظومه اینکه ویژهبه قویت را ت قدـــیده موجود اس

ند.می نام ) ک یب  عععامل ا ر  ما  غا باال قرار دارد بر این متن  عالم  با  بل  قا که در ت را از آن رو 

ضیح آن گذاین دو متن  ایم.نهاده ضر و غایب که تو ست که از ابتدای حا ضادی ا شت، همان ت

ضاد میان عالم باال و دنیا. ست، ت شته ا دیده در متن وجود دا دی ق فقط از  هده نبنابراین عنوان ق

شینی واژگان خود، ضادمجموعه واژگانی  کند، که از رهگذر دوکسب میداللتش را  همن  آن ،مت

یانها را داللت ند. و تقویت می نیز ب ح به جهت ک مه درک بهتر متن  یب، منظو غا اضـــر و 

 :(حفٌر علی ايقوت العرشمنظومه واژگانی معنابن )کشیم. را در زیر به تدویر می شانواژگانی

 

 

                                                              

 

 

 

 (عاملياألرض) منظومه واژگانی

 

 

                                                     

حفٌر علی ايقوت العرش  رر  املذبوح   القمر العايل    

ا مي يف الُسُال   
اللورة احملفورة يف الشول   

ک فٍل عا  من اللعل   

الغری  يف مربة هللا  النار اجملروحة يف احل ل  
 من حيفر يف ايقوت الروح

عامل  ا ر    

الَتَعل   

حبٌر مو ورٌ    

ا ر  افرو    الَسَغل 

من حيفر يف اخلشلِ     

الليل املض رب   

اجلسد ال يين  اخلو   
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 گیرینتیجه

بنیادین در تولید متن اصــلی برعهده دارد. شــاعر عنوان را به مثابه  نقشــی محوری و ،عنوان

ــت مرحوم خود قرار داده و  ــی  ،متنهمة جایگاهی آرمانی برای دوس ــاندن این تالش برای رس

( نه تنها متن مســتقلی حفٌر علی ايقوت العرش)اســت. عنوان  اشآرمانیجایگاه  دوســت مرحوم به

اســت که موازی با متن اصــلی قرار گرفته بلکه خوانش متن اصــلی بدون درک این عنوان و 

یابیم که خواننده در متن اصلی در میباشد و با این شناخت درمیسور نمی یشهاشناخت داللت

ستپی چه  شاعر درا ستش را از دنیا جدا کند و به الش مینقاب پیرمراد در متن ت .  کند تا دو

ساند و این تالش در قالب  شده بر صی    مطرح ای از واژگانمنظومهعالم باال که در عنوان تو

 دهد.   عاملی است که متن اصلی را با عنوان پیوند می ترینمهم ،شود و این خودمی

شاعر با همین کارکردها به تولید معانی  –   عنوان در متن کارکردهای مهمی برعهده دارد و 

( و قوتاي( از رهگذر دو واژه )حفٌر علی ايقوت العرشعنوان ) مورد نظر خود دســت یازیده اســت.

با کمک این فراخوانی،  ویژهبه( العرش) نده و  یاتی از قرآن کریم را در متن فراخوا واژه اخیر آ

ضا شمندی، زیبایی، جاودانگی، بلندی، رفعت، قدرت ف صی برگرفته از مفاهیم )ارز ی داللی خا

و ...( را در عنوان به وجود آورده است. این فضای داللی در متن پرورش و تقویت شده است. 

ــت  ــاعر کمک کرده تا بتواند از همان ابتدا تقدیس دوس بینامتنیت قرآنی موجود در عنوان به ش

شان دهد و را از دنیا و زمین باال بکشاند. افزون بر این مرحومش را به ضای داللی ،مخاطب ن  ف

حاضـــر، مجموعه مفاهیم غایبی را طلب کرده  در عنوان به مثابه مجموعه مفاهیم قرآنی موجود

ضاد ب ست. ا داللتکه در ت ستوار ا ضاد ا ساس متن نیز بر پایه همین ت های عنوان قرار دارند و ا

صرفی،  شی در کنار کارکرد بینامتنی از کارکردی  صیفی و انگیز های ارکردک ترینمهمنحوی، تو

     ند.هستعنوان در این قدیده 

الدین عنوان را به مثابه متنی موازی با متن اصلی قرار داده است و در تمام متن در شمس –

ست، بنابراین نوع رابطه صی  کرده ا ست که در عنوان آن را تو سیده به آن جایگاهی ا ای پی ر

که میان عنوان و متن وجود دارد از سازوکارهای تولید متن بوده است. شاعر برای بیان معانی و 

ص  ازجملههیم مورد نظر خود مفا شده در عنوان( و عالم زمین از بیان تقابل میان عالم باال )و

ـــاد میان واژگان این دو همنظوم های واژگانی )توصـــیفی( در همه متن بهره برده و همین تض



 29…                          یاقوت العرش( ی)حفرٌ عل دهیعنوان قد یشناسنشانه                         سال نهم            

 

مجموعه که در سراسر متن خود را به نمایش گذاشته ابزاری مهمی برای تولید معانی مورد نظر 

ه است. از دیگر ابزارهای مهم جهت تولید معنا در این قدیده که توضیح آن گذشت شاعر بود

ر در عنوان با انتخاب واژگان نشاندار و در کنا ویژهبهبینامتنیت قرآنی است. شاعر درمتن قدیده 

بر اســاس روابط جانشــینی  و همنشــینی گام مهمی در تولید معانی خود  هاآنهم قرار دادن 

 برداشته است.
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يالدینمشسيحملمديعلي«يحفٌريعلیيايقوتيالعرش»يسيميائيةيالعنوانييفيقصيدة

 الملخص

السيميائية معرفة ُاستخدم مناب وا لدراسة النلوص و نقدبا و  ا  وٌر موٌم يف التعرو  علی معاي النص و  
ة. العنوان عتبعععة لعععدخود الی ععععامل النص الل جيعععل علی املتلقوی رو القعععار   خود النص منوععا.  مسعععععععععععععععتوايهتعععا اخلفيعععو

معام يف و النص. بعض الشععععععععععععععععراء یولون ال ثي من اصبتودالتعايل  فع ن العنوان یلععل  ورا  بعامعا  يف ّفيز القعار  حن
  الدین. من بذا املن ل اختيار عناوینوم الشعععععععععععععععریة واعي ا. من بوصء الشعععععععععععععععراء الشععععععععععععععاعر اللبناي حممد علي مشس

السععيميائية ن ن رن اسععاعد  علی فوم قراءة جدیدة من النص الشعععري. املقاد یسعععی الی  راسععة سععيميائية العنوان 
يفة التناصععععحملمد علي مشس« حفٌر علی ايقوت العرش»دة لقلععععي ية و الدین الشععععاعر البناي املعاصععععر بناء ا علی الَو

يفته فيه و بليات الشععاعر صنتاج املعنی يف العنوان و النص. من ربم  ریضععا  ال شعع  عن عالقة العنوان دالنص و َو
شععاعر يف كل النص ا صععلي یسعععی للالععود علی نتائج الباث بي: العنوان بو نص مواز م  النص ا صععلي  وال

 .املوق  املوصععععععععو  يف العنوان من خالد اإلجراءات يف النص  والذي بو ربم صععععععععلة بل العنوان والنص ا صععععععععلي
يفة التناصععععية والوصععععفية واصألرائية واللععععرفية والناویة   ائ  مثل الَو وداإلضععععافة اك ذلك  ف ن للعنوان يف النص َو

يفة التناصعععععععععية القربنية الل رنتج الشعععععععععاعر وسعععععععععاعدهتا املعاي امل لوبة وا بم من ذلك بو العالقات اصراباقية  .الَو
والبدیلة  وَائ  العنوان  النظم املع مية والتناقضععععععععععععععععات املوجو ة يف النص بي من ربم بليات لتوليد املعاي عند 

 .الشاعر
 .ینالدعلي مشسيميائية  العنوان  حممد: النقد ا  ي  القليدة املعاصرة  السالکلماتيالرئيسية
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