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 ، یزد، ایران، نویسنده مسئول(زدیه دانشگا یعرب اتیزبان و ادب اریاستاد) 1یدکتر بهنام فارس

 ایران ( تبریز، ،جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یعرب اتیزبان و ادب اریاستاد) 2یادانیص یدکتر عل

 

 نجیب محفوظ "یگانهسه"شناسی عناوین رمان نشانه

 چکیده

ای آستانه ورود به هر اثری، عنوان آن است و نباید عنوان را صرفا کلمـایی دانسـت کـه بـر    

یـا آنجـا    خود، یک جنس ادبی است وی جلد آن حک شده است زیرا عنوانمعرفی کتاب، بر ر

به وجود آمده است. در این جستار نگارنده سعی بر آن دارد یا  "پژوهیعنوان"که دانشی به نام 

القصـرین،  ی )بـین گانـه ، عنـاوین رمـان سـه   )اریباط دال و مدلول(شناسیبا یکیه بر مبنای نشانه

الشوق و السکریة( نجیب محفوظ را مورد بررسی قرار دهد و به این مسأله مهم بپردازد که قصر

هـای قـاهره   محفوظ از انتخاب این عناوین کـه در حقیقـت اسـامی محلـه     غرض اصلی نجیب

ست. نتایج برآمده از این پژوهش حاکی از آن است کـه منوـور اصـلی نویسـنده از     یهستند، چ

 های داستان میـان دو نـوا اسـتبداد   نشان دادن گرفتاری شخصیت «صرینالقبین»انتخاب عنوان 

، بیـان کـردن   «الشـوق قصـر » عنوان یعنی پدرساالری و استعمار انگلیس است؛ هدف از انتخاب

هـا در دسـتیابی بـه اهدافشـان اسـت و در      ها و شکسـت آن نوعی استبداد معنوی در شخصیت

ها از سطح هشیاری به ناهشیاری اه بردن شخصیت، پن«ةالسکری»نهایت غرض از انتخاب عنوان 

 باشد.غم و اندوه می به واسطه سلطهها شدن شادیو سرکوب

 .امیدیمحفوظ، استبداد، ناگانه، نجیبشناسی، عنوان، سه: نشانههاکلیدواژه
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 مقدمه -1

نـوان آن  ع شـود، یبا آن مواجه م ،یاثر ادب کیدر برخورد با  ایکه هر خواننده یزیچ نیاول

درگاه ورود به آن اثـر اسـت چـرا کـه      نیرییو اساس نیمهمتر یعنوان هر اثر ادب نرویاست از ا

آن اثر دارد، ذهن خواننده را بـه چـالش    گریو عناصر د هاتیشخص م،یبا مفاه یاریباط ینگاینگ

ـ یـازه از مـتن اثـر، یحر    یاو مطرح ساخته و او را به خوانش یبرا هاییهیفرض ده،یکش -یمـ  کی

در حـ    یسع یاست که متن اصل ییهمچون معما یاثر ادب کی(. عنوان 31: 3159 ة،ی)حسنکند

کرد که از  هییشب ییکارت شناسا کییوان آن را به  یم نکهیا ای(. 39: 5331 ،یحمداوالآن دارد)

ـ  یاثر ادب کی تیبه هو یوانیآن م قیطر آثـار   نی(. در گذشـته عنـاو  9برد)فرطـا،، د.ت،   یپ

 یداشت اما امروزه، زبان ساده، اختصار و محتـوا  هییصنع و یکلف یک ،یلفو هایهیآرا بر شتریب

 ربازیاز د ی. در زبان عربدآییبه شمار م یادب یدستاوردها نیعناو هاییژگیو نیاز مهمتر ،یغن

 "سخن که در بـاب عنـوان آمـده اسـت:      نیعنوان بوده است همچون ا لهبه مسأ یاندک یوجه

امـا محققـین و    (11، 3111 ن،ی)حسـ "أعـرِف الکتـابم مِـن عُنوانـه     "و  "بِعُنوانِه فُعرَیُالکتابُ 

و یا حدودی نسـبت   ، نپرداختهشودیوجه میبه این مسأله  هآنچنان که امروزپیشین  پژوهشگران

اند و همواره آن را به عنـوان یکـی از   مهم و کلیدی در فهم آثار ادبی، غاف  بوده به این موضوا

کـه بـرای معرفـی    رفت الفاظی به شمار می دانستند که اهمیتی ندارد وای میاشیهموضوعات ح

به همـین دلیـ     .کتاب بر روی جلد آن حک شده و هیچ یاثیری در یحلی  ادبی آن کتاب ندارد

نده سـعی بـر آن   این جستار نگارنماید ازینرو در موضوا عنوان الزم و ضروری می پرداختن به

کـه در  را  القصرین، قصرالشوق، السـکریة( نجیـب محفـوظ   ی )بینگانهسه رماندارد یا عناوین 

مورد بررسی داده در یک خانواده مصری از طبقه متوسط است، کننده حوادث رخحقیقت بازگو

نماید سـااالیی  رو الزم میینا قرار داده و روابط میان عنوان و متن اصلی رمان را کشف کند، از

 .خگویی به آن، دستیابی به این مهم صورت پذیردطرح شود یا از طریق پاس

 سؤاالت تحقیق -1-1

 های قاهره چه بوده است؟منوور اصلی نویسنده از انتخاب اسامی محله .5

متن اصلی رمان یا چه میزان یوانسته گره از معمای عناوین باز کند و یا چه حد قصـد   .3

 و نیت اصلی نویسنده را بازیابینده است؟
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 قیقهای تحفرضیه-1-2

غرض اصلی نویسنده از انتخاب این عناوین، بـه یصـویر کشـیدن دیکتـایوری پـدر و       .5

 .  هاستها و غمرزوها و در هم آمیختن شادیها به آحکومت انگلیس، نرسیدن شخصیت

های موجود در متن، غرض اصـلی نویسـنده   شخیتآمده برای پیش و حوادث مفاهیم .3

 ند.اره از عناوین رمان بازگشودهگ را بازیابانیده و به شکلی بسیار جذاب،

 وش و اهداف تحقیقر -1-3

یحلیلـی و بـا    -د یا بـا اسـتفاده از روشـی یوصـیفی    ناین جستار سعی بر آن دار گان نگارند

القصـرین، قصرالشـوق و   ی )بـین گانـه شناسـی، عنـاوین رمـان سـه    استمداد از مبانی علم نشانه

یم و ده و اریبـاط میـان عنـاوین )دال( و مفـاه    نجیب محفوظ را مورد بررسی قـرار دا  السکریة(

-ند یا بدین وسیله گامی هرچند کوچک در زمینـه مباحـن نشـانه   نرا کشف ک اغراض )مدلول(

د نت هموار سازمند به این موضوعابرای پژوهشگران عالقهرا شناسی عنوان برداشته شود و راه 

  .ه ناب نجیب محفوظ کشف گرددگانه و خفایای اندیشپنهان رمان سه و از دیگر سو زوایای

 ینه تحقیقپیش -1-4

شناسـی  دربـاره عنـوان و نشـانه   چه در زبان غربی و چه در زبان عربـی   پژوهشگران زیادی

یوان به این موارد اشـاره  که از آن جمله می اندآوردههایی به نگارش درها و مقالهکتاب عناوین،

 کرد:

، البطلیوسـی در  "صـبح االأعشـی  "ق( در کتـاب   -ه 135در گذشته ابوالعبا، القلقشـندی ) 

 فصـلی ، "أدب الکُتّاب"قتیبه الدینوری در کتاب و ابن "دب الکُتّابأاإلقتضاب فی شرح "کتاب 

نویسندگانی همچون محمـد فکـری   اند. در عصر حاضر نیز را به موضوا عنوان اختصاص داده

(؛ محمـد عبـد الوهـاب در کتـاب     5331)"العنوان وسیموطیقا اإلیصال األدبـی "الجزار در کتاب 

العنـوان فـی   "(؛ محمـد عـویس در کتـاب    5331ثریا النص: مدخ  لدراسة العنوان القصصـی) "

الـنص المـوازی فـی الروایـة:      "(؛ شُعیب الحلیفی در کتاب 5311والتطور) ةاألدب العربی: النشأ

ی الشعر العربی العربـی  مقاربة العنوان ف "حمداوی در کتاب الجمی   ؛(5339استرایجیة العنوان )

ــاب (5339الحــدین والمعاصــر) ــوان"؛ بســام قطــو، در کت ــ( و 3115) "ســیمیاا العن   جمی

عنوان و کارکردهـای  مباحثی دقیق در باب  (5331) "ةالسیموطیقا والعنون "حمداوی در مقاله ال
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است زیرا در  بوده غرب ها دراند. اما باید یوجه داشت که آغاز این نوا از پژوهشآن ارائه داده

با نگارش کتابی به نام  3و آندره فانتانا  5گر فرانسوی به نام فرانسوا فوریهدو پژوهش 5391سال 

را فـراهم   "عنوان پژوهی "ی جدید به نام ممقدمات پیدایش عل "عناوین کتاب در قرن هشتم "

یـن نـوا از   یـوان سـردمدار ا  اسـت و او را مـی   9کردند اما در این میان فضیلت از آن لیوهـوک 

-های اصـلی دانـش عنـوان   پایه  4"نشانه عنوان "ها دانست زیرا با نگارش کتابی به نام پژوهش

آورد ره "در کتابی با عنـوان   1های آن را بنا نهاد. پس از وی شارل گریولچهارچوبو پژوهی 

نـه  . نویسنده دیگری که در این زمیاختصاص داد "قدرت عنوان"یالش روایی، فصلی طوی  به 

و  "هـای خطـی  نسخه"نت بود که با نگارش دو کتاب ردهای ارزشمندی ارائه داد، ژرار ژدستاو

ناگفتـه نمانـد کـه     .عنوان را به مثابه بارزیرین و مهمترین عنصر هر اثری، معرفی کرد "آستانه"

بـه  بسـیاری   ی متعدد، مطالبهاها و مقالهکتاب ، در البالینجیب محفوظ  گانهدرباره رمان سه

نجیـب   ادبالمنتمـی: دراسـة فـی    "کتـاب  اند از: که برخی از آنها عبارت نگارش درآمده است

نجیب محفوظ من الروایة التاریخیة الـی الروایـة   "کتاب نوشته غالی شکری؛  ،(5311) "محفوظ

، "نجیـب محفـوظ مـن القومیـة الـی العالمیـة       "کتاب  نوشته عبداهلل خلیفه؛  (،3111)"الفلسفیة

-نامه، پایانهاگانه به صورت مستق  نیز کتابوشته فااد دواره و ....اما درباره رمان سه( ن5313)

( نوشـته نجیـب سـرور؛    3114)، "رحلة فی ثالثیة نجیب محفـوظ "کتاب هایی نویر: و مقاله ها

نامه کارشناسـی  پایان(، نوشته سیزا قاسم، 3119)"دراسة مقارنة فی ثالثیة نجیب محفوظ"کتاب 

( نوشته نسرین رنجبران، پایان نامه 5911، )"الثیة نجیب محفوظ فی ضوا النقد النسویث"ارشد 

نجیـب   "القصـرین، قصرالشـوق، السـکریة   بـین "یحلی  عناصر رمان سه گانـه "کارشناسی ارشد 

نجیـب  « گانـه سه»یحلی  مکتب ادبی داستان " ( نوشته فرامرز میرزایی، و مقاله5911، )"محفوظ

عنـاوین ایـن   هیچ کـدام   وشته فرامرز میرزایی به نگارش درآمده است ولی(، ن5911)، "محفوظ

 شناسی مورد بررسی قرار نداده است.رمان را از منور نشانه

                                                 
1. Francios Fourier 

2. Andrie Fantana 

3. Leo hoek 

4. marqu du titre 

5. Charles grivel 
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  گانهنجیب محفوظ و رمان سه -2

هـایی  نجیب محفوظ یکی از نامداریرین نویسندگان عرب است که بـه دلیـ  نوشـتن رمـان    

-دست یابد. او به دلی  شدت عالقه ای که به یکی از محلـه  گرایانه یوانست به جایزه نوب واقع

-الخلیلی، زقـاق های مشهور خود )خانهای قاهره)به نام جمالیه( داشت، عنوان بسیاری از رمان

 رمـان (. 51 :م5331  النقـاش، های قاهره انتخـاب کرد) گانه( را متناسب با نام محلهالمدق و سه

 ،م(5334-5331هـای  )حوادث سالنیالقصرنیب " رمان سه بر مشتم  محفوظ بینج یگانهسه

 "م(5393-5341هـای  م( و السـکریة)حوادث سـال  5334-5331هـای سال )حوادثالشوققصر

ـ یقل: یژگـ یو بـا  "پـدران " اول نسـ   حوادث صحنه "نیالقصرنیب"  .باشدیم  یفکـر،  عـدم  د،ی

. باشـد یمـ  اسـت،  کرده خلق ار راد مسأله انمقهر که ییناقضای ارائه و یساالر پدر ریا، استبداد،

 و باشــدیمــ یو یهــاآلدهیــا یســرنگون و پــدر یهــاارزش در شــک یجســم "قصرالشــوق"

 انیـ جر بـه  افـراد  ورود و یاجتماع یعهد جادیا و فرهنگ و شهیاند شرفتیپ انیجر "هیالسکر"

-یم رییصو هب را یاخانواده اثر نیا در محفوظ بینج .کندیم بازگو را یانقالب و یاجتماع یها

رعیتـی   -امـا همچنـان یحـت سـلطه نوـام اربـاب        دارد یعلق یبورژوازخرده طبقه به که کشد

کنند و در نتیجه بسـیاری از خصوصـیات آن سیسـتم، بـر روی ایـن خـانواده یـاثیر        زندگی می

ی ای که جزا طبقـه من در خانواده»گوید(. او خود اینگونه می53 :م3111گذاشته است )سرور، 

ای که در این رمان بـه  . اعضای خانواده(34 :م5319فرج، )«مصری بودند، پرورش یافتم متوسط

 اند عبارت اند از:یصویر کشیده شده

هـای گفتـاری و   مسـتبد و سرشـار از ینـاق    فـردی  پدر خانواده،  :سید احمد عبد الجواد

اق  با همسر خـود؛  مادری مهربان و خرافایی و در اوج ین امینه:رفتاری در مسأله دین و غیره؛ 

کـه در بسـیاری از    تمبـاال بـی باره، دارای شخصیتی متزلـزل و  زنپسر بزرگ خانواده،  :یاسین

پسـر دوم خـانواده، دارای شخصـیتی وارسـته،      فهمیی: موارد شباهت بسیاری به پـدرش دارد؛  

 :کمیال های ملی شدید و از طرفداران حزب وفد به سرکردگی سعد زغلـول؛  عقالنی با گرایش

دختر بزرگ خـانواده، شخصـیتی    :خدیجهعلم؛  پذیرش دین یا سر سوم، فردی سرگردان میانپ

دختـر کوچـک خـانواده، طرفـدار مدرنیتـه، نافرمـان و در اوج        عائشه:پایبند به آداب و رسوم؛ 
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پسر بزرگ خدیجه، فردی ثابت قدم با گرایش هـای   :احمد شوکتیعارض با خواهر خویش؛ 

پسر کوچک خدیجه، فردی ثابت قدم با گـرایش بـه اخـوان     :شوکت عبد المنعمسوسیالیستی؛ 

هـای ایـن خـانواده شخصـیتی بـه نـام       . در کنـار شخصـیت  کنیز خـانواده  :أم حنفیالمسلمین؛ 

کننـد  زاده است که در محله قصر الشوق زندگی مینیز وجود دارد که دختری اشراف "عائده"

 و یوانسته کمال را شیفته خود سازد.

 ناسیشنشانه-3

شناسی را بررسی علمی رمزهای زبانی و غیر زبانی بـه  ، نشانهشناسیپژوهشگران حوزه زبان

شناسـی اقـدامی   نشـانه  .(35: 5911مختـار عمـر،   )انـد یعریف کـرده « اعتبار ابزار اریباطی بودن»

کند زبان دو پهلو، مبهم و متناق  )مثال موجـود در ادبیـات( را بـه    فرازبانی است که یالش می

برخی از یعاریف دیگری کـه   .(33: 5911کالر، )ابهام یوصیف کندورت فرازبانی معقول و بیص

-ی نوـام شناسی علمی است که به مطالعهنشانه شناسی ارائه شده است عبارت است از:از نشانه

؛ (59: 5911،گیـرو )پـردازد های عالمتـی و غیـره مـی   ها، نوامها، رمزگانای نویر زبانهای نشانه

ی سیستماییک یمامی فاکتورهایی است که در ایجاد و یا یأوی  نشـانه و یـا   شناسی مطالعههنشان

ی شناسـی مطالعـه و بررسـی کلیـه    بنابراین نشانه ؛(1: 5911دینه سن، )در فرآیند داللت دخیلند

ها و فرآیند داللت درگیر هستند و ایـن امـر در   گیری و یأوی  نشانهعناصری است که در شک 

ی این اصطالح بـه  زبان در یرجمهمحققان عرب پذیرد.ای صورت میهای نشانهی نواممحدوده

، سـیمیوطیقا ، الالسـیمیولوجیا انـد: السـیمیائیات،   اصـطالحات زیـر را پیشـنهاد کـرده    زبان عربی 

همـان:   )الدالئلیـة و  علـم األدلّـة  ، علم العالمات، علم االشارات، علم الداللة، ةاألعراضی، ةالرموزی

 "اما از این میان، بیشترین گرایش پژوهشگران عرب بـه سـمت واژه   . (59: 3151؛ المرابط، 53

  .(51: 3151است)المرابط،  "سیمیاا

ال و مـدلول و اریبـاط میـان آن دو اسـت.     شناسی، موضـوا د مهمترین مسأله در باب نشانه

دلول )یصـور  نشانه زبانی را متشک  از یک دال )یصـور صـویی( و یـک مـ    فردینان دوسوسور 

نامـد  بخشد، داللت مـی داند و رابطه بین این دو را که به نشانه هستی و انسجام میمفهومی( می

 خـود  از سوی دیگر نوعی رابطه سلبی نیز وجود دارد که میان خواند.ایجابی می بطه راو این را
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بـا یکـدیگر بـه    هـا  ( و در نتیجه یقابـ  آن متشک  از دال و مدلول هستهر نشانه )که ها نشانه

از جایگاه خـود در درون  آید و نام این رابطه، ارزش است و هر نشانه ارزش خود را وجود می

(. الگوی دویـایی سوسـور در   591-519: 5911آورد )دوسوسور، ها به دست مینوامی از نشانه

 (43: 5911شده است)چندلر،  نمودار ذی  آورده

 

                                                        

 

 

 

 

 

کند که رابطه دال و مدلول در نشانه مانند دو رویه یک کاغـذ، جدانشـدنی   سوسور یاکید می

(. بایـد دقـت داشـت کـه در     13: 5911معناست )چندلر، هستند و وجود یکی بدون دیگری بی

ت یعنـی  بلکه مفهومی ذهنـی اسـ  یابد ص نمیالگوی سوسور مدلول با ارجاا به واقعیت، یشخّ

مدلول، شیا نیست بلکه یصور شیا است و ارجاا نشانه بـه یـک مفهـوم اسـت نـه بـه یـک        

-مـی حال با این فرض که عناوین این رمان را به مثابه دال بگیـریم،  (. 15: 5913شیا)ماجدی، 

های قاهره هسـتند یـا اینکـه مفـاهیم     ها، محلهخواهیم به این مسأله مهم بپردازیم که مرجع دال

   .ها مطمح نور بوده استشده از آندریافت 

 و کارکرد آن عنوان -4

؛ "عنـا  "دانست و هـم از ریشـه    "عنن"را هم از ریشه  "عنوان"یوان واژه از نور لغوی می

َنههَ،وَنَ  و  "اینگونـه آورده اسـت:    "عـنن "ابن منوور ذی  ریشه  َْ َع و َعه هنََ  ِتانََ  ََننُّه نَ َعه ن و َعنَّ  لك
َع و َعه َهاُّنَ ًَننههتََن ع  ت ل َعههَ،ونهاَُّ و عَ  َنهن ا و لنَي لكلعَنَنَ َعه ههنبُّ لكِانََ  ًَننههَهن

لهَ،ونهاَُّ مبنن  ولدن   تقنان تنَّ لىن
َع حلَجاَاااا لَي لبنَّ بنريَ  ذل عُّهه،لو ذل وْ  َعههَ،ونهَاَااا و َقَي كلرجل لكذي َنَُّنرِّض و ال ُّصرِّحَُّ ل  جنلْ 

لمَ لسا كاااو لكنُّهه،لنُّ لألَثر  : ذیـ   5333)ابن منوـور،    "ٍء ُّظهره على غريه فه، عُّه،لٌن كنَلب بقيوْ 

 دال
 

 مدلول

 نشانه
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لنَي لبنَّ سنَ اَ لكنُّههنَ،لنُّ و   "چنین ذکـر شـده اسـت:     "عنا"واژه عنن(. در جایی دیگر ذی  ریشه 
نََ َوَِسَنَ بنَكنُّه،ل ْتالُهُّ َع و َعه َهُّ   ا و َعههَ،وََ َعههَ،وَ ع و عتههَ،لو ِتاَ ت َ ُّ لك َن ُّ لكنتههَ،لنُّ ِست ََع و لكنُّههََنَنُّ ِست نا و لنَي َََان

نهنبُّ تنَّ َقن،ي ََوتنَّه و ََعتنَّه  لكِاَ   و ل  َعه َه و ََعهَهَه  و َعههَ،وهبُّ لكِاَ  و َعلهَ،وهاَا لنَي َنقن، َ و ِسَت
رهنَرات لكو ن ،َت ََي ََثَنر َْ َا لَي لبَّ سَ اَ و يف َجبهَهاتَ عُّههن،لٌن تنَّ  اتمه ـ  )"ََي َعهه،توَه و لخه   ریشـه  همـان: ذی

العنـوان  مـا یسـتدل بـه      "سیط نیز در باره عنوان اینچنین آورده شده است: ومعجم الالعنا(. در 

هـا ایـن   نامـه یوان گفت لغت. از این رو می(999)الزیات، دت:  "علی غیره و منه عنوان الکتاب

نوـر  انـد امـا از   واژه را به یعری ، آشکار ساختن، قصـد کـردن ، اثـر و عالمـت یعبیـر کـرده      

های ای از نشانهمجموعه "اصطالحی باید گفت که لیوهوک عنوان را اینگونه معرفی کرده است

شود یا چهارچوب آن را مشخص ها یا متن( که در اول متن ظاهر میزبانی)کلمات مفرد، جمله

 :Hock, 1981کند، یر محتوای آن داللت کند و عامه مردم را برای خواندنش یحریک کند)

p5  این یعریف یک مشک  دارد و آن اینکـه عنـوان یـک اثـر     (. 3159: 3159از بخیت،  به نق

ممکن است یک عالمت سوال یا یعجب و یا حتی یک طرح برون نوشته باشد از اینرو در ایـن  

یعریف، حوزه لفوی عنوان در نور گرفته شده اما از مجال یصویری آن چشم پوشی شده است. 

از نور متنی یـا کـنش   عباریی است زبانی که "یعریف کرده است:سعید علوش عنوان را اینگونه 

(. این جملـه نیـز یـک ایـراد دارد و آن،     511: 5311)علوش،  " هنری، کمتر از یک جمله است

باشد زیـرا در بسـیاری از مـوارد عنـوان دسـتاورد ادبـی،       می "کمتر از یک جمله است "جمله 

ارت یعریفی ارائه داده است کـه از نوـر شـمول،    بیشتر از یک جمله است. در این میان روالن ب

الی خـود  گر و مبتنی بر نشانه کـه در البـه  های داللتنوام "آید: یرین یعریف به شمار میکام 

(. اما در 39: 5331)الحمداوی، "را جای داده است یکایدئولوژ های اخالقی، اجتماعی وارزش

یوجه بـه عنـوان رمـان    ثار هنری باید گفت که باره یاریخچه، کارکرد و اهمیت عنوان در درک آ

بعد از ظهور ساختارگرایی، همواره نور محققان و ناقدان را به خود جلب کرده یا آنجا که مدار 

شناسی نیز یوسـعه یافتـه اسـت؛ چـرا کـه      شناسی و روانشناسی، جامعهاین یوجه به سوی زبان

که نیاز به یأویـ  و یفسـیر دارد. ایـن گونـه     ای دارد عنوان یک رمان یا اثر ادبی معانی رمزگونه

 "La Titrologie"یوجه صاحبنوران به عنوان و معانی آن سبب شد که علمی یحـت عنـوان   

یک اثر ادبی خود به یک « عنوان»پژوهشی به وجود آید و باعن شود که کاوی و عنوانیا عنوان
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بینیم این ساال در ذهن ما ایجـاد  یجنس ادبی یبدی  شود. زیرا وقتی ما عنوان یک اثر ادبی را م

شود که موضوا این اثر ادبی چیست و در حقیقت این متن اثر ادبی اسـت کـه پاسـا مـا را     می

راین رابطه میان عنوان یک اثر ادبی و خـود آن اثـر، یـک    .  بناب(511: 5331الحمداوی، )دهدمی

  آن را ه صـالح فضـ  ن مفهوم همان چیـزی اسـت کـ   جدلی و یکاملی است و شاید ای یرابطه

او در ایـن   . (399: 5333فض ، )خوانده است« شناسی در متننقش یک عنصر موسوم به نشانه»

کند که پرداختن به عنوان، یک امر اساسی است چرا که عنوان همواره یک عنصـر  باره اشاره می

 .(391همان: )کندساختاری است که کارکرد زیبایی شناختی معینی در قبال متن ایفا می

آنچه شکی در آن نیست این است که عنوان چیزی است که متن یـک اثـر، آن را مقـدم بـر     

. پـس بـا   (534: 5339بوطیـب ،  )دارد یا آن عنوان مقدم شده، خود اثر را انعکا، دهدخود می

: 5333یمنـی،  )این یفاسیر، عنوان، کلیدی است برای ورود به عالم داستان و یفسیر و یأویـ  آن 

سـت؟ در پاسـا بایـد گفـت     آید که کارکرد و وظیفه عنـوان چی این ساال پیش می. حال (339

 سه کارکرد برای عنوان در نور گرفته است. 5چارل گریول

 ار بخشی به متناعتب -9یعیین محتوای متن  -3متن  نام گذاری -5

 و بعد از او نیز میتران دو کارکرد دیگر به آن افزود و آنها:

 (539م:5339بوطیب، )کارکرد ایدئولوژیک -3کننده کارکرد یاریخی جذب  -5

های مشرف بر متن است که متنی موازی با متن اصلی داسـتان  بنابراین عنوان یکی از آستانه

ای در خود مخفی دارد و به مثابه یک هسـته متحرکـی   دهد و از این رو رمز و نشانهیشکی  می

. پـس  (539همان: )کندحور آن مشخص میی متن، بافت اثر خود را بر حول ماست که نگارنده

ما باید به عنوان یک اثر مانند یک چیستان بنگریم که آن متن اثر ادبی، ممکـن اسـت در همـان    

سخنان آغازین آن را ح  کند و یا اینکه ح  این چیسـتان بـه پایـان داسـتان موکـول گـردد و       

در لحوه یولد خـود، بـا    «عنوان»همچنین ممکن است اصالً ح  نشود. و شاید بتوان گفت یک 

ای مخفیانه به ک  اثر ادبی وص  است و نسبت آن به ک  اثر، ماننـد نسـبت سـر بـه بـدن      رشته

انـدک و معنـای فـراوان     هـای یعبیـری، زیبـایی شـناختی، عبـارت     است چرا که عنوان ویژگـی 

                                                 
1. Charle Grirel 
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عنوان یک اثر ممکن است بـه صـورت یکـی از اشـکال زیـر ظـاهر        .(35: 3119ذویبی، )است

 (531: 3111)عبداهلل صالح، دشو

 

   

 

                                                                                                           

 

                                                                                                   

 

 

 

اریباط میان عنوان و جهان رمان کشف گردد به همین خاطر عناوین  شده دراین بخش سعی

رمان ثالثیة را در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول ابتـدا معـانی مختلـف    

و در پایان نیز معنا و داللت هر یـک از   گرددمی مطرح ه از نور نحوی نکاییلفظ بیان شده آنگا

در  گانـه به عبارت دیگر نشانه شناسی عناوین رمـان سـه  . رفته استعناوین مورد بررسی قرار گ

پذیرد: سطح اول: عنوان همچون یک ساختار مستق  در دو سـطح نحـوی و   دو سطح انجام می

 معجمی. سطح دوم: عنوان همچون یک ساختار موازی با متن در سطح معنایی.

 شناسی عنوان بین القصریننشانه  -4-1

 نحوی بین القصرینسطح لغوی و  -4-1-1

ای بود که میان قصـر بـزرگ شـرقی و قصـر کوچـک      منطقه« بین القصرین»از نور یاریخی 

رها یا دوره ایوبیان نیز پابرجا دوره فاطمی واقع شده بود. این قصغربی در منطقه مسگرها و در 

 بودند و زمانی که نجم الدین ایوب دستور ساخت مدرسه صـالحیه را صـادر کـرد، قسـمتی از    

 .  (399/ 3: 5391)سیوطی، قصر شرقی ویران شد

 عنوان

 مرکب مفرد

جمله  حرف فعل اسم

 کامل

شبه 

 جمله

بیش از 

یک 

 جمله
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کند آن اسـت کـه ایـن    به ذهن ما خطور می« بین القصرین»اولین چیزی که با شنیدن عنوان 

 یوان دو وجه برای آن قائ  شد.های قاهره است اما از نور نحوی میعنوان نام یکی از محله

 مضاف الیه( استبین )ظرف مکانی( و القصرین ) -وجه اول: بین القصرین  

ما )مبتدای محذوف( و بین القصـرین )شـبه جملـه و محـالً       -وجه دوم:  ما بین القصرین 

 مرفوا خبر(

 یوان گفت:از نور فقه اللغه و در سطح واژگانی نیز می

 ه معنای ظـرف زمـانی اسـت و آن هنگـامی    بین: ظرف مبهم به معنای وسط است و گاهی ب

-زمانی به کـار بـرده مـی   « بین بین»دهد و عبارت « متقربه بودنناگهانی و غیر »است که معنای 

 (.11: 5335معلوف، )شود که منوورمان میانه و حد وسط خوب و بد باشد

های بزرگ و بلنـد، سـاختمان وسـیع و بـزرگ،     قصرین: اسمی است مثنی و به معنای خانه

نگونه آمـده  قصر ایواژه  بینیم که در معنایباشد. در لسان العرب میمح  سکونت پادشاهان می

  که اموال یو در ز سنگ ساخته شده باشد و آن را قصر گویند به این دلیای که ااست: هر خانه

 (.515/ 1: 5333)ابن منوور، دشوآن حفاظت می

 سطح معنایی بین القصرین -4-1-2

ی وهلـه در « بـین »یوان دریافت که کـاربرد لفـظ   با نگاهی به آنچه در باال ذکر آن رفت، می

سازد و همگان بر این مطلـب واقفنـد کـه معنـای     را به ذهن ما متبادر می« وسط»نخست معنای 

عالوه بر آنکه داللت بر وجود « قصرین»است از دیگر سو لفظ « دو چیز»مستلزم وجود « وسط»

 رساند.  کند، معنای حبس و حصر را نیز میدو قصر می

انـد؟  چه چیزی میان این دو قصر محبو، شـده آید که چه کسی یا حال این ساال پیش می

ی چه کسی است؟ منوور از دو قصر چیست؟ برای پاسخگویی به این سااالت این رمان درباره

شـویم  خوانیم متوجه مـی به ناچار باید به سراغ متن برویم. وقتی که داستان بین القصرین را می

د، وجود خانه احمد عبدالجواد است کنکه آنچه پیش از هر چیزی یوجه ما را به خود جلب می

بینیم که وضعیت خانواده احمد ی بین القصرین واقع شده است و از دیگر سو میکه میانه محله

در یمامی مفاهیم دارد چرا که خانواده او همـواره  « وضعیت وسط»عبدالجواد شباهت عجیبی به 

کننـد. و ایـن مسـ له    دگی مـی میان یر، و امنیت، آزادی و عدم آزادی، خوشحالی و نگرانی زن
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اسـت یعنـی خـانواده او در    « سـلطه »گویای آن است که منوور از قصر در عنوان این داسـتان،  

اند، سلطه یا حکومت اول از آن سید عبدالجواد است که کامالً بـر خـانواده   گرفتار آمده« سلطه»

ن است. سـخنان و  خود مسلط است و یحکم و سیطره او بر یمامی افراد خانواده واضح و روش

اوامر او باید کامالً اجرا شود و هیچ کس حق اعتراض ندارد. و همه اعضـای خـانواده بایـد در    

دادند گویا که سیطره او یک سیطره دینی است که برابر او خضوعی کورکورانه از خود نشان می

مـامی  . زمـانی کـه او در خانـه حضـور دارد ی     (53/ 5م، )ب(، 5313)محفوظ، چرا پذیر نیست

ب او بنـدد امـا در غیـا   معانی مربوط به آزادی و خوشحالی و استراحت از خانه رخـت بـر مـی   

در پاسا  آزادی و خوشحالی وجود دارد. سید احمد عبد الجواد در جایی از رمان بین القصرین

ام و ایـن مـن هسـتم    من مرد این خانه» گوید: می های شبانه وی،اعتراض امینه به خوشگذارنی

پذیرم که کسی کوچکترین نوری درباره رفتار من داشته باشد و یـو  و نمی کنمر و نهی میکه ام

« نیز باید به صورت مطلق از من پیروی کنی پس بتر، از اینکه مرا وادار به یربیت خودت کنی

از همین رو اسـت کـه یمـامی فرزنـدان عبـدالجواد در دنیـایی از متناقضـات و        (. 5/51)همان: 

اند. پس یمامی اعضای این خانواده یا در قصرند )قصر سلطه بین بین( گرفتار شدهها )دوگانگی

زیرا آنها  عبدالجواد( یا قاصرند )یعنی کسانی که یوان حرکت ندارند( مانند یاسین، کمال، فهمی

یوانند هیچ کاری حتـی انتخـاب همسـر آیندشـان،     هیچ اختیاری ندارند و بدون اجازه پدر نمی

انچه سید احمد عبدالجواد بدون نورخواهی از یاسین، دختری به نام زینب را بـه  انجام دهند چن

آید، طالق زینب را از پسـر  عقد او درمیآورد و آنگاه به دلی  اختالفی که بین این زوج پیش می

مقصـورند )یعنـی محبوسـند ماننـد     اعضای این خانه و یا اینکه  (11 /3ستاند)همان: خویش می

زیرا آنان اجازه خارج شدن از خانه را ندارنـد و جـز از طریـق     یجه، ام حنفی(امینه، عائشه، خد

 .(5/14یوانند نسبت به دنیای بیرون مطلع باشند )همان: شان نمیخانه شیشه پنجره

ای سیاسـی بـه   قصر دوم: معنای این قصر دوم با معنای اولی بسیار متفاوت اسـت و وجهـه  

یقـت سـلطه و اسـتعمار انگلسـتان اسـت. و خـانواده       گیرد چرا کـه ایـن قصـر در حق   خود می

آورند و هیچ یوانی برای مقابلـه بـا آن را   عبدالجواد نیز در برابر این سلطه خارجی سر فرود می

-های قاهره در جای جای آن پایگـاه ها برای یسخیر محلهندارند یا آنجا که حتی وقتی انگلیسی

پرداختنـد، عبـدالجواد و   ها مـی ی مردمان آن محلههایی ایجاد کرده بودند و به غارت و دستگیر
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اش خود را در خانه محبو، کرده بودند. همان طور که نجیـب محفـوظ در رمـان بـین     خانواده

های مشرف بر خیابـان بـاز نبـود حتـی بـرای      ای از پنجرهدهد )هیچ پنجرهالقصرین یوضیح می

ایی دیگر که حوادث رمان بر حـول  در ج .(519/ 5)همان: یغییر هوا و وارد شدن نور خورشید

مردمـان   "نویسـد چرخـد، نجیـب محفـوظ اینگونـه مـی     محور یبعید سعد زغلول به مالطه مـی 

( و یـا در  3/353)همـان:  "شـوند مـی سرزمین مصر در زیر فشار حکومت نوامی انگلیس، خفه 

بـان نـرم و   ما بـا ز  "گوید: ها میجایی دیگر فهمی در اعتراض به اعمال خشونت آمیز انگلیسی

سـاختن مـردم مصـر و یبعیـد     گوییم اما آنان با هشدارهای نوامی، آوارهمنطقی با آنان سخن می

هـای شـب و   این رمان با  بیدار شدن امینه در نیمـه  (.3/333)همان: "کنندآنان با ما برخورد می

طلـوا   ها، بیداری وی قبـ  از ها و خوشگذرانینشینیانتوار او برای بازگشت همسرش از شب

آفتاب و مهیا کردن صبحانه به کمک کنیزش ام حنفی و عدم اجازه حضور زنـان و دختـران در   

که نشان از سلطه پدرساالری در خانه است و در نهایت  (5-5/1)همان: شودپای سفره آغاز می

یابد که نشـان  ها پایان میبا شهادت فهمی در اعتراض به بازداشت سعد زغلول یوسط انگلیسی

یوان گفت که این خـانواده  از این رو می (.3/349باشد)همان: انگلیس میکومت استبدادی از ح

در ورطه دو نوا سلطه گرفتار شده بودند: یکی سلطه پدرساالری و دیگـری سـلطه اسـتعماری    

انگلیس. به این معنی که نه در خانه و نه بیرون از خانه، هـیچ گونـه آزادی عمـ  نداشـتند؛ بـه      

بهـره   "بـین القصـرین  "از یرکیب اضافی  ت که نجیب محفوظ با زیرکی خاصی همین دلی  اس

شـدن و معلـق بـودن را برسـاند و     گرفته به این شک  که کلمه بین، به عنوان دال معنای گرفتار

 .به عنوان دال، حصر داخلی و خارجی اعضای این خانواده را نشان دهد "قصرین"

 شناسی عنوان قصر الشوقشانهن -4-2

 سطح لغوی قصر الشوق -4-2-1

های قاهره است که در نزدیکی بین القصرین واقـع شـده   قصر الشوق نام یکی دیگر از محله

شود و این بدان معنی است کـه مـا   را شام  می 5331-5334است حوادث این داستان سالهای 

خـاص را در بـر   کنیم. و گویا این عنـوان عـام و   یاریا این خانواده را بعد از پنج سال مرور می

 (.33:  3111)بدری،ی آن است که از نزدیک به یک یصویر نگاه کنیمگیرد و به مثابهمی
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بدانیم که « قَصمرَ یقصر»آن است که این لفظ را مصدر فع  « قصر»قصر: یکی دیگر از معانی 

 (.1/31م، 5333)ابن منوور، باشدبه معنای حبس، ممانعت، گرفتن و غیره... می

ی شوق را اینگونه یعریف کـرده اسـت:   ی شوق باید گفت که ابن قیم واژهی واژهاما درباره

داعـی  « شـوق »یفاوت وجود دارد زیرا « اشتیاق»و « شوق»و میان « سفر قلب به سوی محبوب»

 (.31-31: 3119قیم ، )ابن«اشتیاق و اشتیاق موجب و غایت شوق است.

گویـد:  شوق اینگونـه مـی   یزیرا او نیز دربارهابن منوور نیز با این نور ابن قیم موافق است 

درگیری نفس برای رسیدن به یک چیز را شوق گویند و جمع آن اشواق است و فع  آن به این 

/  1م،  5333منوـور،  )ابنجنبش عشق است و خواسته« شوق»و « شاق الیه شوقاً»صورت است 

533). 

 قصر الشوق معنایی نحوی و طحس -4-2-2

را متوجه شویم بهتر آن اسـت کـه دو سـطح    « قصر الشوق»ت معنایی عنوان برای آنکه دالل

 نحوی و معنایی را با هم یکی کرده و به یوضیح آنها بپردازیم. 

قَصمرَ الشوقُ:  در این یرکیب فع  و فاع  وجود دارد اما مفعول به وجود نـدارد و حـال    -5

را در  است و یا اینکه چـه کسـی  حبو، کرده چه چیزی را م« شوق»آید که این ساال پیش می

این شوق همان عشق کمال به عائده است کـه وی   که دآییاز متن بر مقید و بند کشیده است؟ 

کمـال  »را دربند کشیده و او را به عاشقی حیران و سرگردان یبدی  کرده و باعن شده است یـا  

)محفـوظ،  «کشـد پـر مـی  به هنگام شنیدن اسم عائده، اختیار را از کف دهد و قلبش به سوی او 

 از دیگر سو اگر بخواهیم به مفعوالت این جملـه بنگـریم، سـید احمـد    (. 349/ 5م، )ق(، 5313

و یا اینکه یاسین را  (519 /5)همان:بینیم که عشق زنوبه او را گرفتار کرده استرا می جوادعبدال

 .(513 /5)همان:بینیم که عشق به زنان او را در بر گرفته استمی

رَ الشوقَ: در این یرکیب فع  و مفعول به در جمله وجود دارد اما فاع  غائب اسـت  قَصم -3

« عائـده »و باید به دنبال آن بگردیم. با نگاهی کلّی به رمان قصر الشوق شاید بتـوان گفـت ایـن    

است که عشق و دلدادگی کمال را در خود محصور کرده و با سنگ دلی و بـی یـوجهی خـود،    

او درآن واحـد هـم    گذارد که او همواره در پی دیدار بـا عائـده اسـت.   ر میآنچنان بر کمال یأثی

دارد و هم به دلی  دسترسی سخت کمال به وی، سختی و خسـتگی  عشق را به کمال ارزانی می
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و رنج را بر او وارد می کند. او همچون یک جالد سبب شده کمال در آرزوی دیدارش بسـوزد  

دیگر سو همچون ستمکاری است که بر وی ظلم کـرده و  و در وادی عشق سرگردان شود و از 

اور را در بند کشیده و آنچنان فشاری بر وی وارد کرده کـه گمـان مـی کنـد در یـک گـرداب       

یک بـار هـم    ،کنی و دیگر بار زندانییو یک بار مرا خفه می»گوید: کمال می گرفتار آمده است.

گویا خود را گـم کـرده و هرگـز پیـدا     شوی که من آنچنان غرق در عشق یو شوم که باعن می

از این رو عائده است که شوق کمال را در خود محصـور کـرده و    .(33/ 5)همان: «نخواهم کرد

بـر کمـال و یـاثیرات     بلند خود برسد. این سلطه عائـده  مانع از آن شده است که وی به اهداف

اده، برایش خطـر نـاک و   منفی حاص  از عشقش به عائده ، به اندازه سلطه پدرساالری در خانو

دانی عواقب عشق من بـه یـو چیسـت؟ مـن     می» گوید: درآور بود. کمال در بخشی از رمان می

را بندگی کردم که با ظاهر و باطنش به من ستم روا داشـت. او بـه ظلـم     )پدرم( انسان مستبدی

. از (3/511همـان:  «)می کرد بدون آنکه من را دوست بدارد و من همچنان بنده و برده او هستم

آید که کمال خود به نتیجه این عشق واقف است اما آنچنان غرق آن است که این سخنان بر می

 کندن، برایش ناممکن است و چاره ای جز ساختن و سوختن ندارددل

را مضـاف الیـه، در ایـن    « شـوق »را مبتـدا بـدانیم و   « قصر»قَصرُ الشوق: در این یرکیب اگر 

، را قرار دهـیم « فی قصر الحبّ»ر به جای خبر محذوف، عبارت صورت خبر محذوف است. اگ

یاد شـده اسـت.   بار در فصول مختلف از آن  51یوان به قصر آل شداد اشاره کرد که بیش از می

قصر »کند و نجیب محفوظ نام آن را در آن زندگی می« عائده»است که  و این قصر همان جایی

ی دیدار بـا او بـوده و از سـوی دیگـر     ز یک طرف شیفتهنام نهاده است زیرا ا« الحبّ و العذاب

پـس   .(399/ 5م، )ق(، 5313)محفوظ، به او بی یوجهی کرده و بر درد او افزوده اسـت « عایده»

شود و هم به قصر در اینجا هم به معنای مکانی است که شوق به دیدار معشوق در آن ایجاد می

  گرددکان محصور میاین معناست که شوق کمال به عائده، در همین م

سـین در آن  ای بدانیم که خانه مـادر یا اگر عبارت قصر الشوق را صرفاً اسم علم برای محله

ها در نزد یاسین اسـت. چـرا کـه ایـن     یم این محله از منفوریرین محلهجا واقع است، باید بگوی

ن خانـه را از  کند و زمانی کـه آ خانه، همان جایی است که مادرش با مردان بسیاری معاشقه می

برد یکـی عشـق   نیز در کنار آن خانه، به ارث می را برد دو صفت خیلی مهممادرش به ارث می
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بـرد،  و گمراهی. از دیگر سو بعد از آنکه آن خانه را بـه ارث مـی   سستیبه ینوا و یغییر و دوم 

سـپس  با دیگر زنـان محلـه همچـون ام مـریم، و      رفتار مادرش را در پیش می گیرد وخود نیز 

 (.  5/531کند)همان: دخترش مریم و آنگاه زنوبه، روابط نامشروا برقرار می

ای از بدانیم و عنوان را صرفاً خالصـه  "حبس و حصر"اما اگر کلمه قصر را صرفاً به معنای 

متن اثر ادبی بدانیم در این صورت، حوادث داستان قصـر الشـوق چیـزی جـز درد و رنـج بـه       

هـا  هـا و عـذاب  دردها و رنج باها ها و لذتاین یصور، یمام خوشی کشد چرا که بایصویر نمی

، دردی اسـت  (3/534شخصی از طبقه اشرافی )همان: شود. زیرا درد ازدواج عائده با همراه می

از همه مهمتر درگیری فکری او در یقابـ  میـان    های وی نسبت به کمال وافزون بر بی یوجهی

او در مسیر گام برداشتن برای درک جهان هستی، به بیراهـه  شود که علم و دین سنتی، سبب می

دردی اسـت افـزون بـر درد     (5/51)همان: مرگ فهمی و از آمال و آرزوی خود دور شود. رفته

ی زنان است احمد عبد الجواد نسبت به زنوبه. یاسین نیز در این میان هر چند شیفتهسید عشق 

های مکرّر مـادرش، دردی دو چنـدان بـر    امی و ازدواجپوید، اما از بدنو همواره در پی آنان می

مرگ برادرش متحم   دیگر سو نیز عائشه دردی افزون برو از  (5/531)همان: شودمیوی وارد 

بینـیم کـه   حال مـی  (.3/313)همان: باشدشود و آن درد، مرگ ناگهانی فرزند و همسرش میمی

هـا را از  آن ،بستی که پیش از ایـن ن ر از بیبستی محکمها در این رمان، همواره به بن شخصیت

هـا بـه شـدت    هـا بـرای رهـایی از گرفتـاری    کنند و شـوق آن حرکت بازداشته بود، برخورد می

شویم که هدف نجیب محفـوظ از انتخـاب ایـن یرکیـب     گردد از این رو متوجه میسرکوب می

بوده اسـت؛ بـدین    هانوعی سیطره و استبداد و سرکوب معنوی در شخصیتاضافی نشان دادن 

معنی که شخصیت های این داستان در رمان بین القصرین هر کدام اهداف واالیی را در سر مـی  

ها ایجاد شد یا بتوانند به سوی پروراندند از این رو با یمردهای جزئی از پدر نوعی شوق در آن

ه آن هدف هدف خود حرکت کنند اما مسائلی برای هر کدام پیش آمد که سبب شد از رسیدن ب

سرکوب شـده و بـه قضـایایی جـز آنچـه کـه بـرای خـود مـی           ،مانند و آن شوق و اشتیاق باز

 محصور شود.  ،پسندیدند
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 شناسی عنوان رمان السکریةنشانه  -4-3

 سطح نحوی و لغوی السکریة-4-3-1

ای اسـت کـه   کند. السکریة نـام محلـه  عنوان این رمان نیز در امتداد عناوین قبلی حرکت می

انه ابراهیم شوکت همسر خدیجه )دختر بزرگ عبدالجواد( در آنجا واقع شده است. حـوادث  خ

السـکریة از  « عنـوان »بینیم گیرد. همان گونه که میرا در بر می 5391-5344های این رمان سال

یر است از این رو یحلی  این نوا از عنوان بـا عنـاوین قبلـی شـاید کمـی      دو عنوان قبلی کویاه

 اشد.  متفاوت ب

از سیبویه. « الکتاب»غلبه شده است مانند « ال»السکریة، اسم علم مفردی است که مقرون به 

یوان آن را مبتدا در نور گرفت که خبر آن حذف شده است و یا اینکـه آن  از نور اعرابی نیز می

در  السکریة )مبتدا و هنا )خبر محذوف( و –را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم. السکریة هنا 

اما از نور لغوی باید گفت که  هذه )مبتدا محذوف( و السکریة )خبر( می باشد. –هذه السکریة 

 اند از:مشتقات این کلمه عبارت

 .  (945: 5335)معلوف، السُّکر: مستی، مخالف به هوش بودن، زای  شدن عق  -5

 (4/914: 5333)ابن منوور، السَّکَر: عصبانیت، شراب -3

 (945: 5335معلوف، )و سفت شود اره خرما و مانند آن، زمانی که بجوشدالسُّکَّر: عص -9

 (.995)السامرائی، د.ت، ریزندریة: ظرفی که شکر در آن میکَّالسُّ -4

یر است البته در میان مردم عراق رسم بر آن بوده این یعریف آخر به عنوان این رمان نزدیک

ـ »نامیدند و امـروزه نیـز خرمـای    می« ریةکَّالسُّ»یر بوده، اش شیرینکه نخلی را که میوه « ریةکَّالسُّ

 (.91: 5339)الواهری، آیدیرین خرما به حساب میگران قیمت

 السکریة سطح معنایی  -4-3-2

شـویم کـه در   بپردازیم با معانی متناق  روبرو مـی « السکریة»اگر بخواهیم به یحلی  عنوان 

د از: طعم شیرین، یلخی، عـدم آگـاهی، عصـبانیت و    اناند و آن معانی عبارتکنار هم گرد آمده

اش در را به معنای آن نخـ  پـر بـاری دانسـت کـه میـوه      « السکریة»یوان انسداد. از یک سو می

ریزنـد امـا بـه ناگـاه     یوان آن را ظرفی دانست که شـکر در آن مـی  غایت شیرینی است و یا می

)که به معنای ظرف بود و در آن « لسکریةا»ریزد که در حوادث داستان آن گونه آن را به هم می
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البته نویسنده این رمان با زیرکی یمام،  شود.شد(، غم و اندوه و یلخی ریخته میشکر ریخته می

در معنای ناهشیاری و مستی)السُّکر بدون یشدید حرف کاف( را که صبغه مهم این رمان است، 

لی نیست بلکـه منشـأ اصـلی آن درد    این مستی ناشی از خوشحا این واژه جایگزین کرده است.

که علت مستی، لذت و خوشحالی است، در برخـی   گونه همان»گوید است چنانچه این قیم می

از مواقع نیز علت آن، درد می باشد همچنان که در قران نیز آمده است: و مـردم را مسـت مـی    

سنده این رمان بر آن (؛ بدین معنی که نوی513، 3119ابن قیم، «)5بینی و حال آنکه مست نیستند

بوده یا بفهماند که اگر هم معنای مستی در عنوان این رمان نهفته است بـدین معنـا نیسـت کـه     

ها از شـدت مصـائب وارد شـده، مسـت     مستی شخصیت ها به خاطر خوشحالی است بلکه آن

ه بشده اند و این مستی همان حیرانی و سردرگمی و بی هدفی است. نکته مهم دیگر اینکه اگر 

دو عنوان پیشین بنگریم متوجه خواهیم شد که واژه قصر در آن دو به کار رفته و معنـای قالـب   

می باشد و در هر دو آنها نوعی پارادوکس وجود دارد از این جهـت کـه    "حبس و حصر "آن 

هر چند که هر دو قصر )سلطه پدر و اسـتعمار( در یـک    - "بین القصرین"یعنی  در عنوان اول

پدر بودن که مستلزم مهربانی و شفقت و بردباری و صـبوری اسـت،    -کردند جهت حرکت می

و باعن شده یا یبدی  به قصر گردد، ینـاق    با آنچه سید احمد عبدالجواد از خود بروز می داد

نـی کـه هـم    و این خود افزون بر یضادی بود که احمد عبدالجواد در خود داشت بدین مع دارد

 . در رمـان دوم رون از خانه اخالق مدار بود و در خانه مستبد و ظالمبی پارسا بود و هم زن باره،

با یکدیگر یضاد دارند زیرا شوق به معنـای   "شوق"و  "قصر"دو واژه  نیز "قصر الشوق"یعنی 

عنـوان سـوم   حرکت است و قصر به معنای ایستادن. به نور می رسد که این یضاد همچنـان در  

هم به معنای ظرفی باشد کـه در آن مـاده    "السُّکَّریة"که واژه نیز حضور داشته باشد به این معنا 

به خاطر پیروزی قهرمانان نس  سوم به خاطر انتخاب درست شیرین می ریزند )که این شیرینی 

( و هم ماده یلا )که در اثر مصیبت هـا حاصـ  مـی    و پیروی از یک خط مشی فکری مشخص

  ن خانواده است.  شود(. و این ظرف، همان بستر و فضای زندگی ای

 شویم:با نگاهی به حوادث این بخش از سه گانه متوجه دو یفاوت مهم میاز این رو 

                                                 

 «او ًَنَری لكهََس سُّکََری و تَ هُّم بتوُّکََری» از سوره حج:  3. یرجمه آیه  5
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 غالب شدن صبغه یراژدی حاص  از حوادث داستان -5

های مهم این داستان از هشیاری به ناهشیاری و آن هـم از طریـق   فرار اکثریت شخصیت -3

ز واقعیت دردنـاک فـرار کننـد و بـه دنبـال واقعیتـی       دهند یا اشراب. آن ها این کار را انجام می

اش کمتر باشد. چرا که در این بخش از رمان، عائشه دختر بـزرگ عبـدالجواد،   بگردند که یلخی

که سوگوار مرگ همسرش خلی  و سه فرزندش محمد و نعیمه و عثمـان اسـت، وارد داسـتان    

او بعد از نه سال از مرگ همسـر و   گردد. او رمز فقدان، بی پناهی، محرومیت و اندوه است.می

شود در حالیکه چشمانش غرق در اشک است و خـاطره  فرزندانش در جشن دخترش ظاهر می

)محفوظ، شـوند های کودکانه فرزندانش پیش چشمان او ظاهر میعروسی خود با خلی  و بازی

چـرا کـه در   رود یرین مکان برای او به شمار مـی . خانه آل شوکت دردناک(543م، )،(، 5313

همین خانه بود که وی همسر و فرزندانش را از دست داد. و از طرف دیگر بعـد از چنـد سـال    

او را نیـز در بـر    ،اش بگـذارد امـا مـرگ   به عروسی دخترش آمد یا مرهمی بر دردهای گذشـته 

شود کـه عائشـه بـه دخانیـات روی     گرفت و بر دردهای عائشه افزود و همین مسائ  باعن می

. پناه آوردن به دخانیات هـر چنـد بـرای او    (399)همان: ص ا از آن دردها رهایی یابدآورد یمی

 داد.لذت بخش بود اما او این کار را برای یسکین دردهای یمام نشدنی خود انجام می

دومین شخصیتی که از نور یحم  درد و رنج به عائشه شباهت دارد، کمال عبدالجواد است، 

فرزنـدان او از   بود امـا او آرزوهـایش را؛   ندانش را از دست دادهفرز همسر و چرا که خواهرش

. او (331)همـان:  دروغ و وهـم و خیال از جـنس   گوشت و استخوان بودنـد امـا آرزوهـای او    

داند که حتی شب جمعه که بـرای معاشـقه بـه    آنچنان خود را وابسته به شراب و مشروبات می

.  شـراب در نـزد او   (531)همان: معنـایی نـدارد   رود، عشق بدون شراب برای اوخانه جلیله می

)همان: ص شـود گـاه مـی  غمگین، کلید فرج، منجی شخص گرفتار و آخرین پناه ی شخصقبله

« السـکریة ». اما در مورد یاسین باید گفت که او از کودکی با شراب آشنا بود اما در رمـان  (341

ن بر خالف دو رمان پیشین صرفاً بـا  دهد. در این رمان یاسیشراب را همدم اصلی خود قرار می

. او پـردازد زنان اریباط ندارد بلکه دوستان هم مسلکی پیدا کرده که با آنان به عیش و نوش مـی 

از  .(999)همان: دانـد مجاهدت نامیده و دوست و یـار مسـتان مـی    شراب را روح جوانمردی و

اسـت بـه نـوعی از رشـد      هزنان نس  سوم از جمله سوسن حماد یوانست که طرف دیگر از آنجا
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عبـد المـنعم    مردان ایـن نسـ  یعنـی    حرفه روزنامه نگاری مشغول شود و به و اجتماعی برسد

یوانسته انـد راه  الیسم سیشوکت با گرایش به اخوان المسلمین و احمد شوکت با گرایش به سو

-ار مـی افتخـ  هـا سوخته یعنی کمـال، بـه ایـن آن   قهرمان نس   خود را به درستی انتخاب کنند،

(، شاید بتوان معنای السکریه را بر شکردان حم  کرد اما باز هم میبینیم که در 591ورزد)همان: 

رود و بـار دیگـر ایـن      پـدران در آغـوش مـرگ فـرو مـی     ایان رمان، امینه آخرین فرد از نسپ

 آنجا به "السکریة"از این رو  .(314، )،(، 5313)محفوظ،  گرددشکردان، به زهردان مبدل می

معنای شکردان است که یک زن )سوسن حماد( و دو مرد )احمد و عبـدالمنعم( از نسـ  سـوم    

یابند و پارادوکس های دو نس  پیش را پشت )نوادگان(، با رویکردهای متفاوت راه خود را می

شـوند  و آنجـا   با یک رویکرد خاص فکری برای نی  به اهداف خـود، راهـی مـی    ،سر گذاشته

ی دهد که کمال و یاسین و عائشه )نس  دوم یعنی فرزندان( به یباهی کشیده معنای زهردان را م

-شده و برای فرار از واقعیت های زندگی به مستی روی آورده و سـطح ناهشـیاری را بـر مـی    

بندد و آنهـا را غـرق در   آخرین زنجیره نس  اول )پدران( دیده بر جهان فرو می امینه، گزینند و

چرا نجیب محفـوظ دیگـر   ل شاید بتوان به این سوال مهم پاسا داد که کند. حااندوه و مایم می

 "قصـر "انتخـاب  بهره نگرفته است. شاید بتوان گفت علـت   "قصر"در عنوان این رمان از واژه 

جهت بود که قهرمانان نس  های پدران و فرزندان همواره درگیر قصر  در دو عنوان پیش، از آن

نها را از نی  به هدف باز داشـته و مـانع از انتخـاب یـک     مر آبودند که همین ادرونی و بیرونی 

شد و می یوان گفت که آنـان در ایـن مسـیر یبـاه     رویکرد خاص برای پیشبرد اغراض خود می

شدند یا راه برای ظهور قهرمانان نس  سوم، باز شود و از آن جهت که در این رمـان آخـر، هـر    

بـه راه خـود ادامـه دهنـد و دیگـر از آن       سه شخصیت یوانسته بودند با جهت فکری مشخصی

مواجـه   )حاکم وقـت(  خبری نبود و صرفا با قصر بیرونی سردرگمی های درونی )قصر درونی(

کرده است که هم معنای شـادی را در برگیـرد و هـم معنـای      را انتخاب "السکریه"واژه  بودند،

   شوند.مستی را. هرچند که این شادی ها به واسطه اندوه نابود می

های عنـاوین ایـن رمـان را در قالـب     یوان خالصه مطالب ذکر شده در باب مدلولحال می 

 نمودار زیر مشاهده کرد
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هادال  

 مفرد مرکب

 السکریة

 بین القصرین قصر الشوق

 مدلول

 مدلول مدلول

 داللت خاص نام محله داللت خاص نام محله

 داللت خاص نام محله

نام محله ای که این 

ده در آنجا زندگی خانوا

کردندمی  

 گرفتار شدن اعضای این خانواده

میان دو نوع سلطه: یکی 

پدرساالری  و دیگری سلطه 

 استعمار انگلیس

جایی که خانه 

عائده در آنجا 

بود و کمال 

ود: شیفته آنجا ب

 معنای مثبت

جایی که خانه مادر 

ر یاسین)زنی روسپی( د

جا آنجا بود و یاسین از آن

ی: معنای منفمتنفر بود  

قصر به معنای حبس : 

شکست اعضای این 

ه خانواده در راه دستیابی ب

 آرزوها و آمال خود

جایی که 

خدیجه و دو 

ان پسرش )قهرمان

نسل سوم( در 

آنجا زندگی 

میکنند: معنای 

 ثبت

پناه بردن اکثر 

 های نسلشخصیت

دوم به شراب و 

یمستی: معنای منف  

شکردان و زهردان: 

ه ها بیسرکوب شاد

ها و وسیله غم
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هـای ایـن عنـاوین، پـارادوکس یـا      شود، مهمترین ویژگـی مـدلول  طور که مشاهده میهمان

ایـن رمـان نیـز در اوج    هـای  نمایـد زیـرا شخصـیت   نما است و این مطلب عجیب نمیمتناق 

 یناق  و یضاد با یکدیگر هستند.  

 نتیجه گیری -5

یوان نتیجه گرفت که منوور نجیـب محفـوظ از   می ،ها گذشتکه بیان آنمطالبی به  با یوجه

های قاهره، صرف انتخاب یک اسم نبـوده اسـت بلکـه حـوادث داسـتان و      انتخاب اسامی محله

قـرار داده اسـت، کـه مفهـومی خـاص از ایـن عنـاوین         ای در کنار هـم ها را به گونهشخصیت

ها )عناوین(، اشیاا یا مکان خاصی نیست و مـدلول  . به عبارت دیگر مرجع دالشودبرداشت می

 :آید  میشود و خالصه آن در ذیدر اینجا مفهوم خاصی ایست که از آن اشیاا دریافت می

ای وضعیت وسـط و گرفتـار شـدن و    در این عنوان به معن "بین"الف: بین القصرین:  کلمه 

بـه معنـای سـلطه و حکومـت اسـت.      هم به معنـای حـبس و هـم     "قصر"معلق ماندن و کلمه 

-حوادث این رمان حاکی از آن است که افراد این خانواده در ورطه دو نوا استبداد قرار گرفتـه 

 اند یکی سلطه نوام پدرساالری و دیگری سلطه و استبداد و استعمار انگلیس.  

نه  نیز "شوق"در این عنوان به معنای حبس و حصر و کلمه  "قصر": قصر الشوق: کلمه ب

گیـرد بـه   معنایی همچون روان و فکر را در برمیصرفا به معنای اسم علم برای یک محله بلکه 

حلـی بـرای   و پیدا کردن راهها برای برون رفت از دو نوا استبداد پیشین این معنی که شخصیت

ها در این مسـیر  کنند اما روح و روان آنت خویش به یکاپو افتاده و یالش میرهایی از مشکال

خورند و به اعتبـار دیگـر نـوعی    میبست روحی و فکری برعی بن بیند و به نوبسیار آسیب می

. نکتـه دیگـر اینکـه کلمـه قصـر در عنـوان بـین        گیرداستبداد و سیطره معنوی آنان را در بر می

سلطه است و هم به معنای حصر و حبس بود اما در عنوان قصر الشوق،  القصرین هم به معنای

معنای حبس و حصر است و کلمه شوق نیز بر روانی و درونی بودن این نـوا حصـر،   به صرفا 

جنـبش  ، نشان از حرکت و پویایی دارد اما ایـن  "شوق". نکته مهم دیگر اینکه کلمه داللت دارد

کاهد و این خود نشان از نـوعی ینـاق    از یوانایی آن میمحدود شده و  "قصر"به وسیله واژه 

 دارد. 
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است و با مفاهیم این رمان همخوانی دارد زیـرا   "شکردان"این کلمه به معنای  :ج: السکریه

های قهرمان نس  سوم راهی بـرای رهـایی از مشـکالیی کـه گریبـانگیر دو      از سویی  شخصیت

یلی بود برای خوشحالی اما به ناگاه ایفاقایی همچـون  نس  پیشین بود، پیدا کرده بودند و این دل

-فوت شدن دختر عائشه، فوت شدن امینه)مادر خانه(، این طعم شیرین را بـه زهـر مبـدل مـی    

آور)السکریة: شـکردان( و حـوادث   به عبارت دیگر حوادث مربوط به نس  سوم شادیساخت. 

از سوی دیگر عنـوان ایـن   نماید.می آور)السکریة: زهردان( جلوهمربوط به نس  اول و دوم رنج

بـه شـراب، یعنـی فـرار از هشـیاری بـه        های نسـ  اول و دوم رمان با پناه بردن اکثر شخصیت

نکته پایانی اینکه شخصیت هـای رمـان بـین القصـرین هـم بـا        ناهشیاری هماهنگی کام  دارد.

صـر  ر بـا ح حصر داخلی روبرو هستند و هم با حصر خارجی اما در رمـان قصـر الشـوق بیشـت    

، قهرمانان نس  سوم حصـر درورنـی را در   در رمان السکریه روانی و درونی مواجه هستند ولی

یاند و علی رغم حضور قصر خارجی )فشار سیاسی(، از سردرگمی هم ریخته و راه خود را می

بـه   کنند هـر چنـد  های نس  های پیشین رهایی یافته و به سوی اهداف متعالی خود حرکت می

-شخصیتها و همچنین غلبه صبغه یرادژدی و عدم یوانایی ها و غمهم آمیختن شادی دلی  در

بنـدوباری و فـرار از   خـواری و بـی  گرایش بـه مـی   برای رویارویی با مشکالت، های نس  دوم

   شود.مس ولیت و ناامیدی مطلق بیشتر می

 کتابنامه

 منابع فارسی

، شـرکت  چـا  دوم، یهـران   مه: مهدی پارسا،، یرجمبانی نشانه شناسی، (5911چندلر، دانی ، ) .5

 .انتشارات سوره مهر

،  ، یرجمـه: موفـر قهرمـان، چـا  اول    درآمدی بر نشانه شناسی، (5911) دینه سن، آنه ماری، .3

 .، نشر پرسشآبادان

ش، مترجم: کـورش صـفوی، یعران،نشـر    5911، دوره زبان شناسی عمومیسوسور، فردیناند،  .9

 .هرمس

یرجمه: محمـد نبـوی، چـا  اول،     نشانه شناسی)قدم اول(،، (5911)تس، کابلی، پ  و لیتزا یان .4

 ، نشر و پژوهش شیرازه،یهران
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، یرجمه: لـیال  در جستجوی نشانه ها)نشانه شناسی، ادبیات، واسازی(، (5911)کالر، جانایان،  .1

 .، نشر علمصادقی و یینا امراللهی، چا  اول، یهران

 ، انتشارات آگاهجمه: محمد نبوی، چا  سوم، یهرانیر نشانه شناسی،، (5911یر، )گیرو، پی .9

، جستاری در نشانه شناسی شیهری (، 5913ماجدی، حمید و زهرا السادات سعیده زر آبادی، ) .1

 .43-19، 4شهر، شماره آرمان

، یرجمه: سید حسین سیدی، چـا  چهـارم، مشـهد    معنا شناسی،، ( 5911مختار عمر، احمد، ) .1

 .انتشارات دانشگاه فردوسی

 ابع عربیمن .3

 .، المکتبه العصریهبیروت –، صیدا المشتاقین ةالمحبّین ونزه ةروض، (3119)ابن قیم الجوزیه،  .51

 .، مکتبه العلوم و الحکم، دار صادربیروت  لسان اللعرب،، (5333) ابن منوور، .55

ألحمد شاملو و لیـ     "گیرشب"(، سیمیائیة العنوان فی قصیدیی 3159بخیت، فاطمه و آخرون،) .53

، 31، العـدد  مجلة العلوم االنسانیة الدولیةمن الجسد، لمحمود درویش )دراسة مقارنة(، یفی  

91-53. 

، فی الخطیاب الروائیی الیواقعی عنید نجییب محفیوظ       ةاللغ ةوظیف، (3111)بدری، عثمان،  .59

 .للفنون المطبعیة ةالوطنی ةالموسسالجزایر، 

ضـمن  ، ة النص/حداثیة محیطیة(  )حداثی العنوان فی الروایه المغربیه، (5339)بوطیب جمال،  .54

 .دارالبیضاا: دار الثقافه للنشر و التوزیعال ،الطبعة األولی ،ةأس له الحداث کتاب الروایة المغربیة:

، رسالة الـدکتوراه، جامعـة   المعاصر یالشعر الجزائر یالعنوان ف ةیشعر، 3159 ن،یمسک ه،یحسن .51

 .وهران

 ار التکوین، دمشق.، دفی نظریة العنوان(، 3111حسین، خالد حسین، ) .59

، الکویـت، وزاره االعـالم،   عالم الفکیر  مجلة، ة، السیموطیقا و العنون(5331)ی ، الحمداوی، جم .51

 .13-555، 9، عدد 31مجلد 

سیمولوجیا النص السردی، مقاربه سیمیائیه لروایه الفراشیات و  ، (3119)ثپر الزبیر،  ذویبی، خ .51

 .القلم ، الحلقه األولی، الجزایر، رابطه اه الغیالن

، موسسة الصادق للطباعـة  1الزیات، احمد حسن و ابراهیم مصطفی، )د.ت(، المعجم الوسیط، ط .53

 .و النشر
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 .، المنومة العربیة للتربیة و الثقافة و العلومالمعجم العربی االساس ،(د.ت)السامرائی، ابراهیم،  .31

 .، دار الشروق، القاهرة3111،نجیب محفوظ ةیرحلة فی ثالثسرور، نجیب،  .35

حسن المحاضرة فی تیاری  مصیر و   ، (5391)سیوطی، جالل الدین عبد الرحمن بن ابی بکر،  .33

  .دار إحیاا الکتب العربیةالقاهرة، ، القاهرة

تاریخییه و   ةالعیرب دراسی   لغیة ، (5339)الواهری، ابوعبدالرحمن عقی  و امین سلیمان سید،  .39

 .، الریاض، مکتبه الملک عبدالعزیزکشاف موضوعی

(، بنیة العنـوان فـی شـعر محمـود     3111ح، عبدالستار و السید جاسم محمد جاسم، )صال عبداهلل .34

، العـدد  1، جامعة موص ، المجلـد  مجلة أبحاث کلیة التربیة األساسیةدرویش: دراسة سیمیائیة، 

9 ،355-511. 

 .، دار الکتاب اللبنانی5، طدبیة المعاصرةمعجم المصطلحات األ، 5311علوش، سعید،  .31

 .مصریة العامة للکتابل، القاهره، الهی ة ادبهنجیب محفوظ حیاته و أ، (5319)فرج، نبی ،  .39

الولی الطیاهر یعیود ىلی     "روایة  سیمیائیة العنونة عند الطاهر وطار: فرطا،، نعیمة، )د.ت(، .31

 محمـد  -جامعة -االجتماعیة العلوم و اآلداب کلیة -قسم األدب العربی ،أنموذجا "مقامه الزکی

 ائر.الجز-بسکرة -خیضر

 .، مجلة عالم المعرفه، الکویت الخطاب و علم النصّ بالغة، (5333فض ، صالح، ) .31

 .،  موفم للنشر، الجزایر القصرینبین، (5313)محفوظ، نجیب،  .33

 .،  موفم للنشر، قصرالشوق، الجزایر(5313)، _________ .91

 .، موفم للنشر، الجزایرالسکریة، (5313) ،____________ .95

 .، دار المشرق،  بیروتالمنجد فی اللغه، (5335)معلوف، لویس،  .93

 .دار الشروقالقاهرة، ، الطبعة االولی،فی حبّ نجیب محفوظ، (5331)النقاش، رجاا،  .99

، بیـروت،  ، الطبعـة الثانیـة  نییوی السرد الروائی فی ظلّ المنهج الب تفنیات، (5333)یمنی، العید،  .94

 .دارالفارابی

 منابع التین
1. Leo Hock,(1981), lamarque du titre, didpositifs semiotiques dune moutors 

publishers, paris 
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 الکاتب المسئول(، یزد، یزد، إیران جامعة ،قسم اللغة العربیة و آدابها  أستاذ مساعد) )1الدکتور بهنام فارسی
        ، تبریز، إیران(جامعة الشهید مدني بأذربیجان ،أستاذ مساعد قسم اللغة العربیة و آدابهاالدکتور علي صیاداني)

 
 لنجیب محفوظ« الثالثیة»سیمیائیة العنوان فی روایة 

 الملخص
ل لثر كل،ك،ج فََ و لكنه،لن كَس لكلكنه،لن ه، عاب َن  علنا لكفنالی كَننری لكکانَ   ْ  فَظَ ُتُّ

  لكنه،ون»تنَّ وًََنَ علنم ج َن  َونمََ لكبنَدر،ن  فعوب ألوَ ٌَنَن  و،عَ لَبََ خَصنَ  كنا َن ظهنر
َّ لكرولَننننن  «ا َو ًَرتوك،جَنننننَ )بننننن  « لكرالثَننننن » َوننننننا لكکًَنننننب فنننننا هنننننذل لىنقنننننَي ل  َرلسننننن  عهنننننََو

لكقصَرَّ  لصر لكق،ق و لكوکَر ( كه َب حمف،ظ بهَء علا تبََئ لكوَمََئَ ) لكنالل  ب  لك لي 
إلجَب  عَّ هذل لكو،لي لهلَمَ تَ هن، لكفنرض لكرئَونا سري و  كا لس،و لىن ك،ي( كلنَمل لكلف،ی َی

َّ لكانا فنا لحلقَقن  هنا َِسنَء دنَرلر لكقنَهراا لعاقن  َی -كه َب حمف،ظ فا لخاََر هذه لكنهنََو

سري َن لكنالتَ  جمم،ع لكن لي )لكصن،را لكونمنَ ( ولىنن ك،ي ) لكامرَنل لكنذهء كلقنيء( و لكناللن  س،
ننَن رتننال َو  مننَرا  تهمننال عاللنن  لكنالتنن  بننَك،لل   بنن  َوجَهنني لكنالتنن  هنني لعابَوَنن   ت وننارهََ تننَْ 

تِافََ بناللاهَ مبَ جيَورهنَا دصنَل  هنذه لك رلسن  ُتکنا عنَّ َن لكفََن  لالسَسنَ  كه َنب حمفن،ظ 
ه، لكکقف عَّ تآزق مخصََر هذه لكرولَ  و ًذبنذمم بن  « ب  لكقصَرَّ» فا لخاََر عه،لن 

  و لصر لالسانمَر كنإلجلََا  و لكفََ  لالصلَ  فا لإلوافَء و،ع  تَّ لكقصر لصر لالساب لَ كأل
ه، ًبَ  و،ع تَّ لالساب لَ لكالتََی فنا لكقخصنََر و  انالتهم فنا « لصر لكق،ق» تَّ عه،لن

ن،ء « لكونکَر » لكهَل  كا له لفهم و فا لكههََ  لهل ی لالسنَس تنَّ  خاَنَر عهن،لن  هن، ً،ینَُل وُّ
كالوعنننا و  بنننب لىنونننرلر و لالباهَجنننَر بَننن  لألغمنننَم و لكقخصنننََر تنننَّ تونننا،ی لكننن،عا  كنننا ل

َّ كَوننب دننَرلر لكقننَهرا بننل تنننٍَن لواالعَنن   لهلمنن،ما َابنن  مننذه لكهاننَئو َن تنن ك،الر هننذه لكنهننََو
 لص   ًَب لكرولَ  ًبََههَ ب،لسط  هذه لالكفَظا     

 ا  خَب  لألَتللكوَمََئَ   لكنه،لن  لكرالثَ   لجَب حمف،ظ  لالساب لَ الکلمات األساسیة:
 

                                                 
1. farsibehnam919@yahoo.com 


