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Abstract 
Nowadays, the literary genre of fiction has taken over the place of myth. 

Thus, novel, like myth, may have latent semantic layers and, sometimes, the 

main purpose of the author is to convey these layers to the reader. Semiotics 

is a science that examines signs to receive the inner meaning of the text. The 

sign consists of the signifier and the signified and their relation is called 

signification. There are two types of signification, explicit and implicit. 

Examining the significations leads us to a variety of meanings that are not 

seen at the narrative level. These meanings can be reexamined with the 

method of secondary semiotics that Roland Barthes uses in examining 

mythical systems. In this method, the signs derived from the preliminary 

semiotics are reduced to signifiers and again go through a semiotic study. 

Every text or system that can be studied by secondary semiotics is called 

myth, as Barthes put it. Accordingly, this article, first, attempts to examine 

the mythical system of Naguib Mahfouz’s novel The Search by extracting 

the signs that have the capacity of being studied by secondary semiotics. 

Through preliminary semiotics, we come to its three central signs (or its 

three myths): search for Father, love, and wandering. These are the most 

important concepts in the novel, leading the narrative to the struggle between 

good and evil and the confusion of man about this struggle. Next, in order to 

discover the hidden semantic layers and the implied meanings of the novel, 

the three signs are reduced to signifiers and again go through a semiotic 

study. The attempt to find the signified for these three signifiers leads us to a 

variety of concepts which Barth calls myth. These concepts open new 

avenues of text and connect the reader to underlying semantic worlds not 

seen in the narration. 

Keywords: Secondary semiotics, Myth, The Search, Naguib Mahfouz. 
 

                                                           
* corresponding author: naimeh.ghaffarpoor@gmail.com 

 1399 ، بهار1، شمارۀ 12 سال، ادب عربی

10.22059/jalit.2019.281647.612074 

Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627 

http://jalit.ut.ac.ir 

https://jalit.ut.ac.ir/article_74204.html
https://jalit.ut.ac.ir/article_74204.html
http://jalit.ut.ac.ir/
http://jalit.ut.ac.ir/
http://jalit.ut.ac.ir/


48  قیالطّربرساخته در  یهااسطوره یّۀثانو یشناسنشانه 

 الطّریقهای برساخته در ۀ اسطورهشناسی ثانویّنشانه
 

 یقیغفارپور صد مهینع

 یدانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 مبارک دیوح

 یدانشگاه راز یفارس اتیزبان و ادبگروه  اریاستاد

 یرانیمحمد ا

 یدانشگاه راز یفارس اتیزبان و ادبگروه  اریدانش
 (68 ص تا 47)از ص 

 27/09/1398، تاريخ پذيرش: 31/02/1398تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

گونۀ ادبی رمان در روزگار ما، با تصاحبِ جايگاهِ اسطوره، کارکردهای آن را بر عهده گرفته است. از 

باشد که گاه هدفِ اصلی  ایهای معنايی نهفتهاليه تواند مانند اسطوره دارایمیهمین روی، رمان 
 ثانويّهشناسی نشانهتوان از روشِ به مخاطب است. برای دريافت اين معانی می هاآننويسنده نیز انتقال 

های نشانه در اين شیوه، .بردای آن را به کار میی اسطورههانظام روالن بارت در بررسی کهکمک گرفت 

شوند. شناسی میکاهند و دوباره نشانهمی فرو دالبه مرتبۀ  مدودر مرحلۀ  هشناسی اوّلیّبرآمده از نشانه
شود. اسطوره نامیده می ،به تعبیر روالن بارت ،کرد ثانويّهشناسی نظامی که بتوان آن را نشانه يا هر متن

نجیب محفوظ راه  ريقالطّای رمان نظام اسطورهايم به سعی کرده ،نخست ،ه، در اين مقالبر اين اساس

 در .ايمردهشناسی ثانويّه دارند، از اين رمان استخراج کهايی را که قابلیّت نشانه؛ يعنی نشانهيابیم

و « عشق»، «وجوی پدرجست»تۀ محوری يا سه اسطورۀ برساخ نشانۀبه سه  الطّريقاوّلیّۀ  شناسینشانه
و  رّروايت را به سوی جدال خیر و ش وترين مفاهیمِ اين رمان هستند که مهم رسیديم «یسرگردان»

يافتنِ  های معنايی پنهان وکشف اليه دهند. در مرحلۀ بعد برایاين جدال سوق میدر  سرگردانیِ بشر

تالش  کرديم.شناسی کاستیم و مجدداً نشانه فرو دالسه نشانۀ پیشین را به مرتبۀ  ريقالطّ معانیِ ضمنی 
ه دینامند که بارت آن را مفهوم اسطوره رساما را به مفاهیمِ متنوعی  داله های اين سبرای يافتن مدلول

 ایهای معنايی نهفتهننده را به جهانخواگشايند و های جديدی از متن میچهاين مفاهیم دري. است

 شوند.که در رُويۀ روايت ديده نمیدهند پیوند می
 

 ، نجیب محفوظ.ريقالطّ اسطورۀ برساخته، ، هشناسی ثانويّنشانه کلیدی: هایواژه
 

 . مقدمه1

که به  ترين کارکردهای نقد ادبی بودهخوانش و تحلیل متن از ديرباز يکی از مهم

های های سنّتی با تأکید بر ويژگیشده است. در روشهای گوناگونی انجام میروش

های متن را بگشايند و معنای گره کوشیدندبالغی، صرفی و نحوی، واژگانی و... می

در بررسی متن، عالوه  ادبی هایههای اخیر، با رشد نظريّسرراست آن را دريابند. در دهه



  49  1399 بهار ،1 شمارة ،12 سال عربی، ادب

ين زيرهای اليههای معنايیِ نهفته در کوشند جهانبر لزومِ خوانشِ سنّتی، منتقدان می

 کشف کنند. را متن

های معنايی پنهان متن، در روزگاِر ما، مخصوصاً، در تحلیل و بررسی رمان کشفِ اليه

ويژه در سدۀ پس از رنسانس، به»کند؛ زيرا که گونۀ ادبی جديدی است، مصداق پیدا می

)احمدی، « هايی که استوار به اسطوره بودند، جای خود را به رمان دادنددهم، داستانهف

به شکلی که اندک اندک رمان در روزگارِ معاصر جایِ اسطوره را گرفت و  (؛188: 1388

گونه که با تحلیِل روی، همانزندگِی انسان ادامه داد. از همین کارکردهای آن را در 

توان به معانی ضمنی و گاه مفاهیمِ غبارآلود و گنگی رسید می هاشناختی اسطورهنشانه

های برساخته در رمان نیز دهند، تحلیلِ اسطورهکه از روزگارِ ناشناختۀ اسطوره خبر می

شود که در سطح متن و ما را به درک و دريافِت معانی ضمنی گوناگونی رهنمون می

 شوند.روايت ديده نمی

( را پیش روی نهاده و دوّم)درجه  ثانويّهشناسی روش نشانه روالن بارت برای اين کار

بر همین اساس، کرد، اسطوره نامیده است.  ثانويّهشناسی که بتوان آن را نشانه هر نظامی

 را بهترين مفاهیم اين رمان مهم ريقالطّ با بررسینخست، در اين مقاله سعی شده، 

های برساختۀ متن هستند، ه يا اسطورهاوّلیّهای . اين مفاهیم که همان نشانهدست آوريم

 ريقالطّبه ديگرسخن، داستاِن «. سرگردانی»و « عشق»، «وجوی پدرجست»عبارتند از: 

« موضوع-زبان»به تعبیر روالن بارت،  های متنوع است که،مدلول ها ودالّاز ای مجموعه

سه نشانۀ باال به دست ها ها و مدلولدالّدهند. از به هم پیوستن اين را تشکیل می

های برساختۀ متن دانست که در اختیارِ جدالِ خیر و را اسطورهها توان آنآيد که میمی

های آيا مفاهیم و نشانه»با طرح اين پرسش که  پس از اين، شر و گزينِش شر قرار دارند.

، «را دارند؟ ثانويّهشناسی قابلیّت نشانه ريقالطّۀ رمان شناسی اوّلیّبرآمده از نشانه

بکاهیم و مجددًا  فرو دالّها را به مرتبۀ نهاين نشا، دوّمدر مرحلۀ ايم کوشیده

 یم. شناسی کننشانه

های های ضمنیِ نشانهداللت»ايم که در اين مرحله در پی پاسخ به اين پرسش بوده

ای رهنمون به چه معانی ضمنی ما را ،ثانويّهشناسی ، در يک نشانهريقالطّۀ اوّلیّ

 «سرگردانی»و « عشق»، «وجوی پدرجست»ۀ سه اسطورۀ ثانويّ شناسینشانه .«شوندمی

توان آن را می متنی است که به تعبیر روالن بارت ريقالطّدهد که نشان میعالوه بر اين

ا به مفاهیم و معانی ضمنی ما ر دارد، ثانويّهشناسی و قابلیّت نشانه متن نامیداسطوره
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مسائل مهمی در زندگی انسان است که بیانگرِ شود که متعددی رهنمون می و متنوع

دهند و ما در متن اين مقاله به بحث نمی بروز خود از نشانی ازداستان، هاوّلیّ درخوانش

 ايم.ها پرداختهدربارۀ آن
 

 . پیشینۀ پژوهش2

پژوهش مستقلی که  شده است؛ امّاانجام  ريقالطّتحقیقات متعددی دربارۀ رمان  تاکنون

های  اسطورههای ضمنیِ به بررسی داللت ثانويّهشناسی با روشِ نشانه مانند اين جستار

کار ما در رويکرد روی،  از همینباشد، نگاشته نشده است.  پرداخته الطّريقبرساختۀ 

با وجود اين های پیشین متفاوت است. در نتايج برآمده از آن با پژوهش پژوهش و

« االستاذ جنیب حمفوظ صةالطریق، ق» عبارتند از: مقالۀ ريقالطّ ها دربارۀترين پژوهشمهم

پیوند دادِن  . در اين مقالۀ قديمی هدفِ نويسنده1964 القصه، دسامبرۀ توفیق حنا، نوشت

های نگارش رمان و با مصر و وضعیّت آن در سال صابر، ،و شخصیّت اصلی آن ريقالطّ

های اجتماعی سیاسی ها و خوانشاست و از همین روی در آن تحلیل دّومجنگ جهانی 

. 1972نوشتۀ جورج سالم، المعرفه،  ،«طریق جنیب حمفوظ»مقالۀ از رمان ارائه شده است. 

به عنوان رمانی فلسفی به تحلیل اين اثر از  ريقالطّبا معرفی مقاله جورج سالم در اين 

علم النفس »مقالۀ  های متنوعی پرداخته و از بعضی نمادهای آن پرده برداشته است.جنبه
نوشتۀ ايمان محمود « جنیب حمفوظ )الطریق( صةحتلیله نفسیه( لق) ةسیکولوجی سةو االدب درا

شناسی از منظر روان اين مقاله ۀ. نويسند1988، حولیات کلیة اآلدابعبدالحمید القماح، 

، «فی ادب جنیب حمفوظ ةالرمزی»پرداخته است. مقالۀ ديگر ريقالطّبه بررسی و تحلیل 

 ريقالطّدر آن رمان  که است ق1427، زبان و ادبیّات عربیمجلۀ  نوشتۀ جواد اصغری در

فوق  ةثرثر »، «الشحاذ»، «الّسّمان و اخلریف»، «اللص و الکالب»، «اوالد حارتنا»در کناِر 
ال ذهن به اثری نمادين دانسته شده که در آن با استفاده از جريان سیّ «مریامار»و  «النیل

 ذکر نمادين وقايع پرداخته شده است. 

، نوشتۀ خلیل پروينی، «الطریق لنجیب حمفوظ یةالبحث عن هللا فی روا یةجدل»مقالۀ 

در اين  ش.1390، لسان مبینفصلنامۀ عموری،  علی گنجیان و نعیمکبری روشنفکر، 

پرداخته شده است.  ريقالطّ در « وجوی خداجست»مقاله به طور اختصاصی به بحثِ 

ت آن با قرآن معتقدند ، به بینامتنیّريقالطّنگارندگان اين مقاله، عالوه بر نمادين دانستن 
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وجوی اند که صابر پیوسته در جست، پدر صابر، را نماد خدا دانسته«سید رحیمیسید» و

 اوست.

لیتش و  یةلنجیب حمفوظ وفقًا لنظر  الطریق یةأسالیب استحضار األفکار فی روا»مقالۀ 
ايرانی زبان نوشتۀ زهرا افضلی، فرامرز میرزايی و جعفر جعفرزاده، مجلۀ انجمن ، «شورت

های روايتِ نجیب محفوظ در در اين مقاله به معرفی شیوه. ش1394و ادبیات عربی، 

شده است. نتیجۀ مقالۀ مذکور حاکی از  بر اساس نظريۀ لیچ و شورت پرداخته ريقالطّ

ۀ لیچ و شورت، از همۀ در نظريّ از پنج شیوۀ روايت ريقالطّفوظ در آن است که مح

رغبت « آزاد غیرمستقیم»استفاده کرده است و به شیوۀ « آزاد مستقیم»ها غیر از شیوه

 . داشته استبیشتری 

، نوشتۀ سمیه طهماسبی «ريقترجمه و نقد رمان الطّ» ناسی ارشدنامۀ کارشپايان

نامه در رشتۀ مترجمی زبان اين پايان ش.1386عمران، دانشگاه تهران، پرديس قم، 

نامه به اين پايان مدوهای اوّل و عربی در هفت فصل نوشته شده است. در فصل

نامه و معرفی آثار محفوظ و جوايزی که دريافت کرده، پرداخته شده است. در زندگی

گرايی اجتماعی و فصل سوم زندگی محفوظ در سه دورۀ رمانتیسم تاريخی، واقع

نمادگرايی فلسفی تقسیم و تحلیل شده است. فصل چهارم به چگونگی اهدای جايزۀ 

از  ريقالطّه اصحاب قلم اختصاص دارد و در فصل پنجم رمان نوبل به محفوظ از ديدگا

اختصاص  ريقالطّعربی به فارسی برگردانده شده است. فصل ششم به تحلیل محتوای 

دانسته که در « افکار بدبینانۀ فلسفی»يافته و محور اصلی فکر محفوظ را در اين بخش 

انسانی، دين، قضا و قدر محدود پنج عنصر محتوايِی زن، آزادی و بزرگی و امنیّت، عدالت 

با در نظر گرفتنِ هشت  ريقالطّنامه به نقدِ ساختاری شده است. واپسین فصل اين پايان

وگو، زاويۀ ديد، نماد و معیارِ طرح، شخصیّت، موضوع، صحنه، لحن و فضا، گفت

 نمادگرايی اختصاص يافته است.
 

 ثانویّهسی شنانشانه. 3

شود. داللت و مدلول است و ارتباطِ بینِ اين دو داللت نامیده می دالّنشانه متشکّل از 

فوراً به مدلول ارجاع  دالّ نیز دو نوع است؛ صريح و ضمنی. داللت اگر صريح باشد،

در داللت صريح با مدلولی »شود. می و نشانه بدون پیچیدگی و درنگ دريافت دهدمی

: 1392)گیرو، « استه تصوّر درآمده رويیم که به صورت عینی و چنان که هست، ببهرو

داللت ضمنی معنای مرتبه دومی است که » صورت داللت ضمنی است.در غیر اين (.47
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شود، کارکردی استعاری دارد و اغلب واجدِ بارِ عاطفی، از بافِت کاربردیِ واژه حاصل می

 (.127: 1393)مکاريک، « اجتماعی و فرهنگی استتی، موقعیّ

گويد که مفهوم داللت ضمنی را، که سوسور به آن می شناسیشانهعناصر نبارت در 

او داللت  (.72: 1393؛ نیز سجودی، 103: 1396)ر.ک: بارت، نپرداخته، از يلمزلف گرفته است 

های تر و در مورد تمام نظامتنها در مورِد زبان، بلکه در سطحی عام نه»ضمنی را 

 (.127: 1393)مکاريک، « ای به کار بردنشانه

نظام اوّل سطح »رو هستیم؛ روبه ثانويّهدر داللت ضمنی با يک داللت درجه دوم يا 

يا داللت  زيرمعناتر از اوّلی است( سطح )که گستردهدوم )داللت صريح( و نظام  رومعنا

بگويیم که نظام زيرمعنايی نظامی است که سطح توانیم سازند. بنابراين میضمنی را می

در واقع،  (.103: 1396)بارت، « بیان در آن خود متشکّل از يک نظام داللتی ديگر است

در يک داللت ضمنی  دالّنشانه در يک داللت صريح در مرحلۀ دومِ داللت تبديل به 

ضمنی بنامیم،  دالّتوانیم ها را میای يک داللت ضمنی يا زيرمعنا که آنهدالّ»شود. می

اند. های پیوسته( نظام رومعنايی تشکیل شدهها و مدلولدالّ) هایدر واقع از نشانه

: همان)« ضمنی را بسازند دالّ گیرند تا يک طبیعتًا چند نشانۀ صريح کنار هم قرار می

104) . 

ای از آن کمک گرفت و های اسطورهرت در تحلیل نظاماين همان روشی است که با

شناسیک بارت اسطوره را يک نظام نشانهم( نامید. )مرتبه دوّ ثانويّهشناسی آن را نشانه

. او معتقد است در اسطوره دو نظام ددانو در واقع نظامی دارای داللت ضمنی می ثانويّه

نامم؛ زيرا موضوع می-که آن را زبانشناسیک يکی نظام زبان»شناسیک وجود دارد نشانه

گیرد تا نظام خاصّ خودش را بنا کند و خود زبانی است که اسطوره از آن ياری می

می است که در آن دربارۀ زبان اوّلی سخن نامم؛ زيرا زبان دوّاسطوره که آن را فرازبان می

ماند که اسطوره در ن ناگفته (.91: 1380؛ نیز ر.ک: بارت، 38: 1392)بارت،  «شودیگفته م

( 85: 1380؛ نیز ر.ک: بارت، 30: همان)« اسلوبی از داللت است، يک فرم است»ديدگاه بارت 

های کهن نیست، بلکه آنچه بتواند در ها و افسانهو اين مفهوم محدود به اساطیر، داستان

 اسطوره است. به همین دلیل قرار گیرد، در ديدگاه او ثانويّهشناسیک يک نظام نشانه

 ونیفورمي را با پوستسیاهجوان شناختی يک اسطوره، تصوير يک بارت برای تحلیل نشانه

 (.277: 1393)ر.ک: صفوی،  زندمثال می ماچفرانسوی بر روی مجلّۀ پاری
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شماری تشکیل شده که آن های بیها و مدلولدالّبر اساس نظر بارت هر داستان از 

کنند؛ حال، در مرتبۀ د میهايی ايجانشانه پیوسته، نشانه/های به هم لولمدها و دالّ

ها را يافت. بنابراين، گیرند و بايد مدلول آنقرار می دالّ ها در جايگاه نشانهم، آن نشانه/دوّ

بارت، )« شودل میی ِصرف مبدّدالّآنچه در نظام اوّل نشانه است، در نظام بعدی به »

و  دالّ ای از مثالً اسطورۀ اديپ شهريار مجموعه (.37: 1392ک: بارت، ؛ نیز ر.91: 1380

اين داستان که از  آغازين کنند. حال، مفهومهای بسیاری است که تولید معنا میمدلول

آيد، دالّی است که بايد در پی مدلول آن بود و مدلول آن به دست میاوّلیّۀ راه خوانشِ 

ۀ رسمی دين يونانیان دربارۀ خودرويی تناقض بین نظريّآن به گفتۀ لوی استروس، بیانگر 

)ر.ک:  اندها در واقع از يگانگی زن و مرد پديد آمدهانسان و اين آگاهی است که انسان

توان در تحلیل يک متن به میبارت روش با کمک  برهمین اساس،(. 103: 1358لیچ، 

در » سید که معتقد بودنی بسیاری دست يافت و به ديدگاِه لوی استروس رمعانی ضم

)لیچ، « معنايی و پیامی به زبان رمز نهفته استها نوعی بیپس معنای ظاهری داستان

1358 :90 .) 
های صريح و معنای صريح اين فرايند موجب از دست رفتن داللت ناگفته نماند که

برد و میپیام ضمنی هر قدر هم که پیام صريح را بپوشاند، آن را از بین ن»شود؛ زيرا نمی

شد و صورت گفتار ممکن نمیماند؛ چون در غیر اينهمواره چیز صريحی در آن باقی می

: 1396)بارت، « ماندندهايی پراکنده و ناپیوسته باقی میهای ضمنی همیشه نشانهدالّ

های کنند؛ امّا داللتهای ارجاعی و علمی نمود پیدا میهای صريح در زبانداللت .(104

های گوناگون و در نتیجه تولیِد هنرِی را به سمتِ معانی متنوع، برداشتضمنی زبان 

 کشانند.زبان می
 

 . خالصۀ رمان4

سرگذشت جوانی مصری به نام صابر است که مادرش را از دست  راه() الطريقرمان 

پردازد. مادر صابر، بسیمه عمران، رقاصه بود و وجوی پدرش میدهد و به جستمی

زيست. بسیمه در بسترِ مرگ صابر را از کاباره داشت. صابر نیز در ناز و نعمت و فساد می

ابر ابتدا در شهر خود، اسکندريه، کند. بعد از مرگ مادر، صوجود پدری متمول آگاه می

وجوی پدرش، در قاهره، به جستشناسد. سپس گیرد اما کسی او را نمیسراغ پدر را می

پردازد تا با يافتن او به کرامت و آزادی و امنیت دست يابد. او در قاهره سید رحیمی، می

ا و دوست رود و در آنجا، با زن صاحب مسافرخانه آشنبه يک مسافرخانۀ ارزان می
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شود در روزنامه آگهی بدهد. او در دفتر وجوی پدر مجبور میشود. صابر در جستمی

شود. بدين شود و دلبستۀ او میروزنامه با کارمند بخش آگهی روزنامه، الهام، آشنا می

 شود.سان صابر در دوراهی عشقِ کريمه و الهام گرفتار می

کشد و رخانه، عمو خلیل ابونجا، را میسرانجام صابر با اشارات کريمه، صاحب مساف

يابد هم به کريمه. امّا در خلیل دست می کند با اين کار هم به ثروت عموتصور می

شود. وکیلی که الهام کند و دستگیر مینهايت کريمه را نیز در خانۀ مادرش خفه می

همه جا سفر  کند که بهشناسد و او را ثروتمندی معرفی میفراهم کرده، پدر صابر را می

ای فرزندانی دارد. در دادگاه صابر به اعدام کند و مدام دنبال زنان است و در هر قارهمی

شود و او را نجات شود، اّما هنوز در اين امید و توهّم است که پدرش پیدا میمحکوم می

 دهد.می
 

 ریقالطّۀ رمان شناسی ثانویّ. نشانه5

های جديدی از متن ضمنِی برآمده از آن دريچه های ضمنی و کشفِ معانیِ بررسی داللت

دهند. اين معانی گشايد که دنیايی فراتر از معنای صريح و آشکارِ متن را نشان میمی

ترند و حتی ممکن است هدِف اصلی نويسنده ضمنی گاه از معنای صريح متن نیز مهم

بايد دو بار متن را برای دست يافتن به اين معانی  ها به مخاطب باشد.نیز انتقالِ آن

درنگ، به مخاطب منتقل یمعانی صريح از راه خواندنِ اوّلیّه، بمعنا/شناسی کرد. نشانه

نیز به همین شکل دارای  ريقالطّهای اوّلیّه نامید. رمان ها را نشانهتوان آنمی د ونشومی

 روراست داستان است. ی است که برآمده از روايتِامعانی آشکار و اوّلیّه

يابد: با خوانشِ اوّلیّۀ اين رمان به سه مفهومِ محوری دست می ريقالطّخوانندۀ رمان 

پس از صابر، شخصّیت اصلی داستان، . «سرگردانی»و « عشق»، «وجوی پدرجست»

وجو به سوی روابط و مسائل او در اين جستپردازد. وجوی پدر میمرگِ مادر به جست

 به ديگر. آمیزدو با نوعی سرگردانی درمیندگی اشود و زعاطفی و عاشقانه کشیده می

سطح رسیم که های معنايی متعددی میرمان به مدلول های متنوعدالّسی سخن، از برر

توان داللت صريح اين سطح از داللت را می .دهندويۀ روايی رمان را تشکیل میرُو 

ها و دالّاز به هم پیوستِن  دهد که در آندانست که روايتِ سرراست رمان را تشکیل می

اين سه مفهوم در پیوندی با هم  .به وجود آمده است مذکورانۀ ه سه نشهای اوّلیّمدلول

 قرار دارد. و گزينِش شرّ آفرينند که در اختیاِر جداِل خیر و شرّمعنای اّولیّۀ رمان را می



  55  1399 بهار ،1 شمارة ،12 سال عربی، ادب

يابد که می شود. اين دوراهی وقتی وضوح بیشتریصابر در يک دوراهی سرگردان می

يابد. مادری که در خاک شود و او را امتداد حضور مادر میصابر با کريمه مواجه می

کريمه زنی بود که »گردد: بار به زندگی صابر برمی خفته بود، در وجود کريمه ديگر

مادر و کريمه تجّلی نیمۀ  (.114: 1393)محفوظ، « رفتامتداد زندۀ مادرش به شمار می

سو پدر و الهام قرار دارند که تجلّی نیمۀ روشن  تاريک وجود صابر هستند. در ديگر

داد از الهام بگذرد، امّا توانش را نداشت. او را همچون خرد پندش می»وجود او هستند: 

ن دو . صابر در میان اي(مانه)« آورد و رؤيايی که دور از دسترس بودپدرش به شمار می

جا جدال میان شود؛ سرگردانی میان انتخاب مادر يا پدر. از همیندچار کشمکش می

با آن درگیر  رد؛ جدالی که انسان در زندگی دائماًگیخیر و شرّ در ضمیر صابر شکل می

های خیر و شّر فقط محدود ای که در اين میان اهمیّت دارد اين است که رويهاست. نکته

های ديگری را هم در پی دارند که معنای دو سويۀ بلکه داللت ،وندشبه اين داللت نمی

داستان زندگی انسان و قرار  الطّريقدر واقع،  سازند.شده را تکمیل میتقابل مطرح

گرفتنِ او در موقعیّتِ انتخاب و سرانجام سرگردانی و حیرت اوست. اين مفاهیم برآمده از 

 خوانشِ اوّلیّۀ رمان هستند. 

فروکاست و مجددًا  دالّبه مرتبۀ توان سه نشانۀ اوّلیّۀ رمان را بعد می در مرحلۀ

ای، به دارای نظامی اسطورهريق الطّدهد که . اين کار، نخست، نشان میشناسی کردنشانه

اين  ؛ امّاه را دارندشناسی ثانويّتِ نشانههای اوّلیّۀ آن قابلیّتعبیر بارت، است؛ زيرا نشانه

، مدوروی، مسألۀ اساسِی همین شود؟ ازای رهنمون میرا به چه معانیشناسی ما نشانه

 آيد.ها برمیای است که از آنو در پی آن معانی ضمنی دالّهای اين سه مدلول

شناسی اوّلیّه آيد، مانند مفاهیم برآمده از نشانهآنچه در اين مرحله به دست می

رسیم آلود میبه مفاهیمی گنگ و مه يّهثانوشناسی صريح و آشکار نیست؛ بلکه در نشانه

های نهفته در در واقع دانسته» آيند.روايت به چشم نمیدر سطح داستان و رويۀ که 

شده از پیوندهای سست و هايی درهم و برهم و تشکیلای، دانستهمفهوم اسطوره

روی، در ديدگاه بارت، مفهوم اسطوره . از همین(43: 1388)احمدی،  «نامحدود است

نوعی ستارۀ سحابی ]= غبارآلود[ و چکیدۀ کمابیش مبهم و نامشخص نوعی دانش »

ۀ شناسی ثانويّکوشیم اين مفاهیم گنگ را با نشانهما در ادامه می (.98: 1380 )بارت،« است

یمِ مبهِم را که همان مفاه ريقالطّمحوریِ متن به دست دهیم و معانی ضمنی  دالّسه 

 اسطوره هستند، بکاويم.
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 وجوی پدرجست. 1-5

شود. وگوهايش با مادر از وجودِ پدری ثروتمند و محترم آگاه میصابر در آخرين گفت

)محفوظ، « آستین باال بزن و دنبالش بگرد»دارد: وجوی پدر وامیمادر او را به جست

و با  (33)همان: « شايد مرده باشد»کند: . صابر، نخست، در وجود پدر ترديد می(32: 1393

يعنی عمرم را هدر بدهم و دنبال چیزی بگردم که از »کند: پیشنهاد مادر مخالفت می

وجوی . بسیمه عمران، مادر صابر، باز هم اصرار به جست(همان) «بودنش مطمئن نیستم؟

و او را به قدم نهادن  (34)همان: « بايد دنبالش بگردیمشکل تو اين است که »پدر دارد: 

ر ناامید نباشی و به دلم افتاده است که اگ» کند:وجوی پدر ترغیب میدر طريق جست

وگوهای صابر و آخرين گفت(. 37)همان: « کنیبروبرگرد پیدايش میتنبلی نکنی، بی 

صابر متوجّه مرگ يابد و فردای همان شب بسیمه عمران به همین شکل پايان می

 شود.مادرش می

وجو ترين دغدغۀ صابر پس از مرگِ مادرش است. او اين جستوجوی پدر مهمجست

يابد به کند و هنگامی که در اين شهر نشانی از پدر نمیه آغاز میرا، نخست، در اسکندريّ

راه به خاطر صابر در اين  (.41)همان:  «ه ديگر چه مانده است؟در اسکندريّ»رود: قاهره می

دهد: وجوی پدر میت که تن به جستنیاز مالی و يافتن کرامت و آزادی و امنیّت اس

کشی برايت درست گیری و آدمرسی. کاری سوای تلکهزير سايۀ او به عزّت و احترام می»

کند که مجبور نباشی خودت را کوچک کنی و دستت پیش هر کس و ناکسی دراز می

سیطرۀ رفاه فسادآلودۀ مادر بود، اکنون رها  که تا پیش از اين دراو  (.36)همان: « بشود

 اش را بیابد و بسازد. شود تا خود زندگیمی

با وجود اينکه بر احساساتش »شود: با صحنۀ خاکسپاری مادرِ صابر آغاز می الطّريق

خواست پیش روی اين مردم گريه کند، چشمانش پر از اشک شدند و با چیره بود و نمی

نمود. سپردند. در کفنش نزار میچشم تَر به جسد نگريست که از تابوت به گورش می

. مادر در نمادشناسی (25: 1393)محفوظ، « مادرای انگار هیچ وزنی ندارد. چه الغر شده

 . 1ای يادآور زمین و گیتی است که در برابر پدر يا آسمان قرار دارداسطوره

: 1390)ر.ک: يونگ، ای با زمین و ماه در پیوند است مادر که در نمادشناسی اسطوره

تصويری از »)قمر( و  يابد؛ زيرا گاو نمود زمینی ماهناخواه با گاو نیز پیوند میخواه(، 23

)ر.ک: و خانۀ شرف ماه نیز برج ثور )گاو( است  (131: 1387)مختاريان، « ايزد ماه است

اين سه پديده، يعنی زمین، ماه و گاو، نمادهايی برای تأثیرپذيری و  (.152: 1381مصفّی، 
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ر قرار ای پدکارپذيری هستند که نموِد آشکارِ آن مادر است. در مقابل اين نماِد اسطوره

دهد و عالوه بر آسمان و خورشید در دارد که تأثیرگذاری و کارايی را به نیکی نشان می

ها ما را به رديابی اين عناصر و ديدگاه (.91: 1384ر.ک: کزازی، )يابد قالِب شیر تجلّی می

روی است که رساند. از همینپرستِی کهن، مخصوصاً آيین مهری، میهای ستارهکیش

ترين ُکشد و در نگارۀ مهرِ گاواوژن، مهمد با خورشید يگانه است، گاوی را میمهر که خو

 /1 :1393)ر.ک: هینلز، شود های کهنِ مهرپرستان ديده می مهری، در عبادتگاه ِنمودِ آيین

ها شیری بر های کهن که در آننگارهعالوه بر اين، در سنگ (. 98: 1393؛ ورمازرن، 425

)ر.ک:  شودَدرَد، نمودی ديگر از اين پديده ديده میو آن را می پشتِ گاوی سوار است

 .(136: 1385اوالنسی، 

ای از زمین به سوی آغازِ دورۀ جديدی است که يادآورِ پويه الطّريقمرگِ مادر در 

عربی برای بازآفرينی اساطیرِ کهن است. بر همین اساس،  آسمان و تالشِ انسان

وجوی آسمان، پس از وانهادنِ زمین، است. اين مفهوِم جستوجویِ پدر در واقع جست

)تن( توسطِ شیرِ جان )روح(  2های بعد در قالبِ فنایِ گاوِ نفسای در دورهکهنِ اسطوره

وجوی پدر دربردارندۀ معانی ضمنی شود. از همین روی مرگِ مادر و جستديده می

غاز و تا باورهای عرفانی را شامل ای آترين باورهای اسطورهواری است که از کهنسلسله

 يابد.راه می وجوی خدا و شناختِ اونايی به جستشود. اين سلسلۀ معمی

را  الطّريقکه  (106: 1390)ر.ک: پروينی و ديگران، پیش از اين گروهی از پژوهشگران 

اند، معتقدند اين رمان به رمانی با چهارچوب فلسفی و دارای بینامتنی با قرآن دانسته

های برآمده از آن اختصاص دارد. پیش از آن نیز جورج سالم، وجوی خدا و پرسشجست

: 1972)ر.ک: سالم،  در مسیحیت دانسته است« کلمه»رحیمی، پدر صابر، را يادآور مفهوم 

تر از مسیحیت است و به باورها و . با وجود اين، ريشۀ خدا پنداشتِن پدر کهن(169

خدايان »های کهن هندواروپايی گردد. در آيینبرمی های کهن هندواروپايیاسطوره

که يک خانواده از پدر، مادر و فرزندان اند. چنانهای زمین تشبیه شدهآسمان به خانواده

تر از همه است، در آسمان نیز شود و در آن میان پدر فرمانروا و بزرگتشکیل می

النوع است که شب و آسمان ربدهند... در اين میانه ای را تشکیل میخدايان خانواده

)معین،  3«ترين خدايان و پدر خانوادۀ آسمانی استپذيرد؛ پس او بزرگروز تغییر نمی

ای از معانی وجوی پدر، با به دست دادِن سلسلهبنابراين، مرِگ مادر و جست (.43تا: بی

ود و شضمنی، نخست، از وانهادنِ تن و زمین و حرکت به سوی آسمان و جان آغاز می
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های متنوعی مانند شیر و گاو، خورشید و ماه، به پس از بازنمايی اين معنا در قالب

يابد و سرانجام به جُستن خدا و معنای عرفانی وانهادنِ نفس و رسیدن به جان راه می

 شود.تالش برای شناختِ او ختم می

برخی ای از شده ود، دگرديسشهايی هم که در رمان از رحیمی ديده میمشخصه

« ای چندين فرزند داشته باشدهشايد در هر قارّ»صفات خداست. او فرزندان زيادی دارد: 

پايان دارد و دائم از اين کشور به آن کشور مسافرت ثروتی بی (.207: 1393)محفوظ، 

. همین مسأله موجب شده او را فاقد وطنی مشخص و فردی (206)ر.ک: همان: کند می

ای ديگر های به قارّهست. از کشوری به کشوری و از قارّوطنیجهان»وطن بنامند: جهان

مشخصۀ مهم ديگری که دربارۀ رحیمی مطرح  (.202)همان: « کندکشی میاسباب

ای ندارد. پدرش مهاجری در مصر خانواده»ارتباط به داللت او به خدا نیست، شود، بیمی

 که با وجود سنّ  تنهايی و اين (.203همان: )« از هند بود... نه برادری داشت و نه خواهری

 زياد، از زيبايی و جوانی عجیبی برخوردار است، از صفات خداست. 

وجوی جست» دالّ توان از واری که میای و سلسلهعالوه بر معانی ضمنی اسطوره

دست يافت.  دالّ اجتماعی نیز از اين -های ضمنی سیاسیتوان به داللتيافت، می« پدر

)ر.ک: حنا، نمادی برای مصر بدانیم  ريقالطّ را در« صابر»یق حنا معتقد است، توف اگر

وجوی پدر و به تبع آن دست يافتن به کرامت و آزادی و امنیّت پس جست (،127: 1964

توانیم هدف جامعه در نظر بگیريم، هدفی که به اعتقاد نويسنده وطنش و در را می

در مسیر اين  - مصر – امّا صابر ؛است وجوی آننمايی کّلی جهان عرب در جست

وجو را جست - کريمه – شود و با يافتن ردّی از گذشتهوجو مرتکب جنايت میجست

گونه که صابر پس از مرگِ مادر در همان کشد.کند و از اهدافش دست میرها می

وجوی پدری نامشخص و گنگ برآمد و هدف او از يافتنِ پدر، دست يافتن به جست

های عربی نیز پس از گذار از دورانِ تمدّنِ اسالمی و و آسايش و رفاه بود، سرزمینثروت 

که  امّا بیش از آن ؛ورود به جهان مدرن و جديد، در پی آسايش و زندگی مرفّه هستند

در اين راه بر نیروی کار و تالش اجتماعی تکیه کنند، در پی کسِب ثروت و رفاه از 

 های ديگر هستند.راه
 

 عشق .2-5

صابر در مسیر  آيد، عشق است.مفهومِ ديگری که از راِه خوانشِ اوّلیّۀ رمان به دست می

توانند نمايانگر نوعی از عشق شود که هر کدام میرو میوجويش با دو نفر روبهجست
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باشند. يک سو، کريمه، زن صاحب مسافرخانه و در سوی ديگر، الهام، دختری که در 

کند. کشمکش ذهنی صابر در رويارويی با اين دوگانگی و انتخاب میروزنامۀ ابوالهول کار 

را حس  کرد و با کريمه آزار الهاماش میبا الهام که بود کريمه شکنجه»ادامه دارد: 

 «ای بود که گستاخیِ آرزويش را نداشتآن داشتن خواستهکرد، و هر دو را در يک می

و الهام با پدر و  شوده و گذشته مرتبط میريّ. کريمه با مادر و اسکند(110: 1393)محفوظ، 

 قاهره و آينده.

در جدالی کند و میسرگردان انتخاب دوراهی  اين دو نوع عشق، صابر را بار ديگر بر

از اين پرسش آزاردهنده که » گردد:باعث کشمکش ذهنی صابر میکه انگیزد او برمی

گريخت امّا همچون دُمَلی توان میگزينی؟( با همۀ )اگر آزادت بگذارند کدام را برمی

 (.108: 1393)محفوظ،  «خزيدپنهان بر تنش می

اند؛ عشق شناسان از آن سخن راندهاين مسأله يادآور دو نوع عشق است که روان

قید و شرط است. مادر نوزاد خود را عشق مادرانه طبیعتًا بی»مادرانه و عشق پدرانه. 

که کودک پیرو شرايط خاصی بوده يا ه خاطر ايندوست دارد؛ زيرا کودک اوست، نه ب

ه از عشق، در مقابل اين گون (.52: 1393)فروم، « نی رفتار کرده استطبق نظرات معیّ

توانم با از آنجا که عشق او مشروط است، پس من می»عشق مشروط پدرانه قرار دارد. 

اين نوع  (.54مان: )ه« توانم برای آن زحمت بکشمکوشش خود آن را به دست بیاورم، می

عشق همراه با تعلیم و تربیت و تالش و کار است. اين نکته در عشِق دوگانۀ صابر نیز 

شود. تمايل او به کريمه، ريشه در تمايل به مادرش دارد. کريمه زنی است که ديده می

خواند. مادرش نیز برای او خوشی و فراوانی و ثروت دارد و او را به عشقی سرکش فرامی

گذشت. از ديگرسو، عشقِ الهام همراه با بندوباری میتی داشت و مسیرش از راه بیراح

نوعی تشويق به کار و کوشش است که يادآوِر گونۀ پدرانۀ عشق است و اين نکته، 

ا توانش داد از الهام بگذرد، امّخِرد پندش می»شود: آشکارا، در کالم محفوظ نیز ديده می

آورد و رؤيايی که دور از دسترس بود؛ اّما شمار میش بهرا نداشت. او را همچون پدر

 (.114: 1393)محفوظ،  «رفتشمار میکريمه زنی بود که امتداد زندۀ مادرش به

به اين قدر محدود نیست و با درنگ در آن  الطّريقداللِت ضمنی اسطورۀ عشق در 

شکل نمايان شده  ن رمان به دوتوان به نکاِت مهِم ديگری دست يافت. عشق در ايمی

؛ (66: 1393)محفوظ، « همچون پرتو ماه پراکنده است»از طرفی عشقِ الهام است که  است.

نسیم عطر »و  ()همان« همچون جايگاه پدرش از آنِ امیدها و آرزوهای اوست»
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احساسی از کشش و آرامش »و  (62)همان: « کندست که به رازگشايی دعوت میلطیفی

. در برابرِ اين عشق، عشق کريمه است که همچون آتش (60)همان: « انگیزددر او برمی

می است که صابر با کمِک الهام از آن و مانند جهنّ  (62)ر.ک: همان: داغ و سوزان است 

: . بیشترين میزان حضور کريمه در شب و همراه با تاريکی است(72)ر.ک: همان: رَست می

(؛ 81: 1393محفوظ، )« تراويدنجره نمیهمه جا تیره و تاريک بود و هیچ نوری از پ»

روشنايی کبريت نور بر اندام زن پاشید؛ امّا جوان به آن فوت کرد و باز تاريکی چیره »

کنندۀ از همین رو، حضور کريمه و شب، تداعی (.99-98؛ نیز ر.ک: همان: 82 )همان: «شد

ا در روز و همراه با شوند. از ديگرسو، بیشترين میزان حضور الهام و اکثر ديدارههم می

اين دو نوع عشق دقیقاً يادآور دو تصويرِ متفاوت از زن (. 83)ر.ک: همان:  روشنی است

نزدنی و مهربان، ديگری زنی ناپاک و هرزه؛ به ديگرسخن، است؛ يکی زنی زيبا و دست

هر کدام از اين دو تصوير نمايندۀ ديدگاهی خاص در «. لکاته»و « زنِ اثیری»

 عشق هستند. شناسی روان

داند و ای فراتر از شهوت و نیاز جنسی میاريک فروم، برعکسِ فرويد، عشق را پديده

امّا موجب انگیزش  ،تواند میل جنسی را نیز برانگیزدمعتقد است که گرچه عشق می

طور که احساس لطیف، به هیچ وجه، آن»شود. در نظر او چیزهای بسیار ديگری نیز می

در واقع به دلیل  (.67: 1393)فروم، « وااليش غريزۀ جنسی نیستفرويد معتقد بود، 

، اين (14: 1393ژمون، )ر.ک: رای که دربارۀ مسائل جنسی وجود دارد های تاريخیمنع

ای روانی پديده يادآور تاريکی و گناه است. از ديگرسو، سويۀ روشِن عشق يادآورِ پديده

د آن است: شود و اين جملۀ سقراط نیز مؤيّمیاست که در مرکز آن میل به تکامل ديده 

ايم. بهرهها بیما دقیقاً آن صفاتی را در ديگری مخصوصًا دوست داريم که خودمان از آن»

 (.53: 1394)آرمسترانگ، « اشتیاق به چیزی که خودتان اکنون آن را داريد، نامعقول است

بودی جسمی نیست، بلکه انگیزد، کمچه در اين باره ما را برمیبه ديگرسخن، آن

کمبودی روانی است. همین دو ديدگاه است که موجب بروز تصويری دوگانه نسبت به 

شود. زنِ اثیری نمايندۀ سويۀ روشن و هدايتگر و مثالی عشق است و لکاته زن می

 نمايانگرِ سويۀ جسمی و تاريِک آن. 

شخصی که دچار اين »تواند حاصلِ عقدۀ اديپ باشد؛ زيرا تصويرِ دوگانه از زن می

ای از زن دارد که امتداد همان تصويری است که از مادر خود مشکل است، تصوير دوگانه

رو نیز ما با وضعیّتی تقريباً مشابه روبه الطّريقدر (. 132: 1384)مقدادی،  4«داشته است
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شتِن اش از زن، گرفتارِ عقدۀ اديپ است و سرانجام با کهستیم. صابر، با تصويرِ دوگانه

کند. در اين باره تواند باشد، تصاحب میعمو خلیل کريمه را که نمودی از لکاته می

پدربزرگ و مادربزرگ »انتخاب لفظ عمو نیز هوشمندانه است؛ زيرا عقدۀ اديپ در قبال 

نیز صورت ( 18: 1392)ستاری، « خاله و عمه و زن پدر و مادرشوهر و خالو وو عمو 

 توان امتداد پدر به شمار آورد. می بندد و اساساً عمو رامی

تواند تحلیل ما را نیرو دهد، گدايی است که شخصیّت جنبی و مهم ديگری که می

صدای اين گدا اوّلین بار، هنگام اجارۀ اتاق در حضوری نه چندان مهم در داستان دارد. 

با گدا »شود: مسافرخانۀ قاهره زمانی که صابر متوجه کريمه شده است، شنیده می

اش چهرهنت مديحۀ من/ خواند: طاها زيکرد بلند میاش میزدهآهنگی که شگفت

اين گدا تا آخر  (.47: 1393)محفوظ،  «زيباست/ مسیحیان و يهوديان را/ او مسلمان کرد

هنگامی که صابر در اتاق عمو . شودگاه صدايش شنیده میداستان حضور دارد و گاه و بی

گدا همچنان مديحه »شود: را بکشد، صدای گدا شنیده می خلیل کمین کرده است تا او

بار ديگر وقتی که  (.132)همان:  «سرايد، امّا آوايَش هنوز به کنام وی راه نیافته استمی

کند خواهد فرار کند و ابزار قتل را به نیل بیندازد، با گدا برخورد میصابر بعد از قتل می

 بیند: و اين بار چهرۀ او را هم می
سوی او کاويد و به صا میدر بازگشت به گدا برخورد که برخاسته بود و راهش را با ع»

روشنی ديد و تا مرز استفراغ چندشش شد. او را برای نخستین بار زير چراغ به آمد...می

هايی جای به کثافت آلوده بود، و استخوانای نزار و رنگی پريده و ريشی که جایچهره

چین سیاه که تا و بینی بريده و سری پوشیده با عرق يی ديگرگونهازده و گونهبیرون

)محفوظ، « رنگش اشک روان بودپوشانید، و از چشمان خونباالی ابروانش را می

1393 :136.) 
که  تواند باشدروی ديگر از چهرۀ اديپیِ پدر می اين گدا صورتی ديگر از عمو خلیل و

و با صدای خود مانعی در روابطِ کريمه و صابر ايجاد  آزاردصابرِ گرفتاِر عقدۀ اديپ را می

 کند.می

ها و کارشناسان چنین پرداخته از زبان روزنامهبه عقدۀ اديپی صابر در متن رمان نیز 

صابر به عقدۀ عشق مادر )اديپ( دچار است و انگیزۀ جنايتش را به دو عامل »شده است: 

ا جانشینی برای مادرش ديده و به وی که کريمه رتوان نسبت داد: نخست اينمهم می

خواسته است انتقام مادرش را بگیرد؛ بنابراين که ناخودآگاه میپاسخ داده و دوم اين
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هايش ديده کشته است؛ به اين طمع که دارايیچی را که نمادی از سلطه میمسافرخانه

 (. 195: مانه)« را نیز مصادره کند، يعنی همان رفتاری که حکومت با مادرش کرده بود

ما را به مفاهیم و مضامیِن  الطّريقشناسیِ ثانويّۀ عشق در بر پايۀ آنچه گذشت، نشانه

رساند که روايتِ سرراستِ داستان خواننده را به آن کهن و مهمی در ناخودآگاِه انسان می

 شود. رهنمون نمی
 

 سرگردانی .3-5

ست که ا و به مثابۀ ريسمانی دهندۀ دو مفهوم پیشین استاين مفهوم کلّی حلقۀ پیوند

صابر از همان آغاز که مادرش دهد. شده را در سراسر رمان به هم پیوند میمطرح دالّدو 

سرگشته  —صابر » رود:می کند، در حیرت و سرگشگی فرواو را از وجود پدر آگاه می

ساخت به سستی گرايید و اش که برای او انگیزه میچهره در هم کشید و شور جوانی —

صابر در  .(33: 1393)محفوظ، « در اين حال بود که پرسید: مادر معنای همۀ اينها چیست؟

شود و به هرجا و هرکسی وجوی پدر به سرگردانی دچار میقاهره نیز در مسیر جست

وگو با معتمدين از مراجعه به ادارۀ ثبت گرفته تا گفت»بد: کند تا پدرش را بیامراجعه می

ها و روحانیان؛ اّما نیاز داشت که کارش را با مرشدی در میان بگذارد و چنین کسی محله

ی پدر، ووج. همین سرگردانی و سرگشتی در جست(59)همان: « شناختدر قاهره نمی

تر ديد از آگهی در روزنامه آغاز کند  به»دارد به دفتر روزنامه رجوع کند: صابر را وامی

رجوع به . ()همان« ترين راه باشد و بهترين نتیجه را بدهدترين و سادهکه شايد ارزان

دهد که دفتر روزنامه و تالش برای يافتنِ پدر، صابر را به الهام و عشقِ روشنِ او پیوند می

کنند، به ن او ايجاد میو تضادی که اين دو در دروبه کريمه  شدر مقابلِ عشق تاريک

های صابر در نهايت وقتی کشمکشافزايد. می او هایسرگردانیکشمکشِ درونی صابر و 

توان آن را نمادی برای هويّت سنّتی و گذشتۀ يابد که با قتلِ کريمه که میپايان می

چیز به حالتی از تاريکی و تنهايی افتد و همهتاريخی و مادر دانست، به زندان می

در زنداِن مرگ از همۀ »گردد؛ تاريکی آغازين و نهايی، زهدان مادر و زندان: میبر

گونه و اين (193 همان:) «ها برايت اهمیّتی ندارندهای زندگی آزادی و رسوايیوابستگی

 رسد.راه صابر با تشکیل يک دور، به انتها می

داستان سیرِ حرکت انسان از دامنِ مادر و تالش برای يافتنِ پدر است که در  الطّريق

از دو  توانشود. اين سرگردانی را مینهايت به نوعی سرگردانی و سرگشتگی ختم می

 ینخست نمايانگر سرگردانی انسان در جهان الطّريقصابر در سرگردانی  ديدگاه کاويد.
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ن نهادينه است. در اين ديدگاه جهان به است که اين ويژگی در سرشت و ذاِت آ

تأمّل در محل درنگ و ماندن نیست و آنچه از مسافرخانه يا کاروانسرايی مانند است که 

ای در اين مفهوم مسافرخانه تنها حیرت و سرگردانی است. ،آيدآن به دست می مظاهرِ

دهد، نمادی روی میدر آن  ريقالطّ مهم اتفاقات کند و بعضیر قاهره کرايه میکه صابر د

برای جهان است. از همین روی است که عمو خلیل، صاحب مسافرخانه و همسر کريمه، 

آيد آيد که همیشه در اين مسافرخانه بماند. هرکس میکسی نمی»گويد: به صابر می

« رودای يا يک ماهی هست و کارش که انجام شد، به راه خود میبرای شبی يا هفته

  .(55)همان: 

فهم بسیاری از  از او ناتوانیِ در مسافرخانۀ جهان،  ، بشرعلّت سرگردانی و حیرتِ

تواند از حدود معینی عقل نمی»است؛ زيرا و مسائل اساسی هستی های جهان پديده

های گويیگويی درافتد؛ يا به عبارت ديگر به تناقضآنکه به ورطۀ هذياند، بیهَفراتر جَ

ترين واکنشِ انسان در برابرِ روی، مهم. از همین (143: 1376 )شايگان،« الينحل منجر شود

« بايد به سکوت گذشت»ها از کنار آنمسائل اساسی هستی که به پیشنهاد ويتگنشتاين 

، نوعی حیرانی و سرگردانی است که عرفای اسالمی نیز از (129: 1393ويتگنشتاين، )

اهلل امری است که حیرت يعنی سرگردانی و در اصطالح اهل» اند:گذشته با آن آشنا بوده

شود و آنها را تأمّل و تفکّر بر قلوب عارفین در موقع تأمّل و حضور و تفکّر بر آنها وارد می

نیز  الطّريق، سرگردانیِ صابر در همین اساسبر  .(331: 1379ادی، )سجّ« گرددحاجب می

وجوی است. او از سويی در جست اساسی هستی برآمده از درنگ و تأمّل او در مسائلِ

از  قی دوگانه است و اين دو امرسو گرفتاِر عش و از ديگر)شناختِ حقیقت و خدا( پدر 

در اين روی مفهوم سرگردانی از همین  آيند.ترين مسائل زندگی بشر به شمار میاساسی

 .ۀ دو مفهومِ پیشین استرمان حلقۀ اتصال و پیونددهند

توان از ديدگاهی ديگر نیز کاويد. در اين ديدگاهِ فراگیر و را می الطّريقسرگردانی در 

سرگردانی صابر را همان سرگردانِی انساِن روزگار معاصر دانست که توان می جهانی

هم خأل و »طور که در عرصۀ جهانی روی، همانای هويّتی چهل تکّه است. از همین دار

)شايگان، « قرار امر مطلق راوجوی بیا شاهديم و هم جستسرگردانی انسان امروزی ر

وجوی پدر پس نیز که داستانِ راهِ زندگی بشرِ امروز است، جست الطّريق، در (10: 1393

 شود.ای ناگزير ختم میاز وانهادنِ ساحلِ امِن مادر به سرگردانی
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 نتیجه . 6

پرداختیم  ريقالطّشناسی ثانويّه به بررسی رمان ما در اين مقاله با استفاده از روش نشانه

شناسی کرديم و به دو دسته نتیجه در دو مرحله نشانهرا و از همین روی، اين رمان 

 دست يافتیم.

 :الطّريقشناسی اوّلیّۀ رمان نتايج برآمده از نشانه. الف

« عشق»، «وجوی پدرجست»دارای سه نشانۀ محوری يا سه اسطورۀ برساختۀ  ريقالطّ .1

شناسی اوّلیّۀ آن به دست نشانهکه از راه خوانشِ سرراست رمان و  است« سرگردانی»و 

 آيند.می

اسطورۀ برساختۀ سوم، يعنی سرگردانی، حلقۀ اتصال دو اسطورۀ پیشین است و اين . 2

ی رمان دهد و مفهوم سرگردانی را که در تمامهم پیوند میدو تجّلیِ جداِل درونی را به 

دهد که موجب ای به کّل رمان میسازد و مفهوم يکپارچهگسترش يافته است، می

 شود.های برساخته میآفرينش نظامی منسجم از اسطوره

ز در يک خوانشِ اوّلیّه در اختیارِ مفهومِ خیر و شرّ و سرگردانی حاصل ا الطّريق . رمان3ِ

شود؛ شرّی که شِ راه شرّ و جنايت منتهی میبه گزين انتخاب يکی از آن دو قرار دارد که

، نجیب محفوظ در اين رمان يکی از سخن به ديگر با تاريکی و سرگردانی است. همراه

هايی که بیان کرديم، مطرح کرده است ترين مسائل انسانِ معاصر را با تکیه بر نشانهمهم

اصر را که به دنبال هوا و هوس گونگی هنر، سرنوشت انسان معخاصیت نبوتو با الهام از 

 .، مختوم به شرّ دانسته استاستی حقیقت وجومدعیِ جست و

 دالّ را به مرتبۀ  يا سه اسطورۀ برساختۀ متن سه نشانۀ پیشین ،در مرحلۀ دوم. ب

 بر داشت: که اين کار نتايج زير را در شناسی کرديمدوباره نشانهیم و فروکاست

های کهنی است های مختلفی از اسطورهحاوی داللت« وجوی پدرجست»دالّ ثانويّۀ . 1

که از پیوندِ عناصرِ نرينه و مادينه آغاز و پس از عبور از معانِی عرفانی رها کردن نفس و 

پیوستن به جان، سرانجام به مفهوم خدا بودنِ پدر و در پايان به شناخِت خدا در زندگی 

های سیاسی و ها خالی از داللتشود. اين دالّ، عالوه بر اين داللتختم می انسان

-فلسفی-تواند متنی دينیدر يک مفهوم میگونه رمان الطّريق بدين اجتماعی نیز نیست.

 اجتماعی به شمار آيد.

شناسی عشق گوناگونی که راه به روان عالوه بر معانی ضمنی« عشق»ثانويّۀ  دالّ. 2

های روانی و ناخودآگاهانۀ برند، حاوی مفاهیمِ مختلفی در راستای انواعِ عشق و عقدهمی
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ها ن به آنتواشوند و با خوانش ثانويّۀ رمان میکه در رويۀ روايت ديده نمی بشری است

 شناسانه پنداشت.را متنی روان الطّريق تواندست يافت. بر همین اساس می

دهندۀ برخورد انسان با مسائل مهم هستی سرگردانی )حیرت( داّلی است که نشان .3

حقیقت است در کنارِ عشق وجوی خدا/وجوی پدر که همان جستتاست. در واقع جس

و حیرت که پرداختن به آنها سرگردانی  شوندر زندگی بشر محسوب میدو امر اساسی د

. اين دالّ عالوه بر ارائۀ معانی ضمنی گوناگون دربارۀ موقعیّت انسان در ی دارددر پرا 

  هايی دارد.جهان، به زندگِی انساِن معاصر و مخصوصاً انسانِ عربی نیز داللت

نامید؛ زيرا قابلیّت  عاريِف روالن بارت، يک اسطورهتوان بنا بر ترا می الطّريق. رمان 4

و آلود نوع، مهمفاهیمِ مت شناسی ثانويّۀ آن ما را بهو نشانه شناسی ثانويه داردنشانه

تعبیر روالن بارت بايد آن را مفهوم اسطوره نامید که  که به دشورهنمون میواری سلسله

 ذاتاً گنگ است.
 

 نوشتپی

ای از اين بازتاب نمونه»شود. های کهن ديده میای در بیشتر فرهنگاين باورِ اسطوره .1

بینیم که بر پايۀ آن، چینیان يین و يانگ، دو شناسی باستانی چین میرا در جهان

يابند. يانگ با آسمان در های گیتیگ میمايۀ مادينه و نرينه را در دل و ژرفای پديدهبن

همین ديدگاه در باورهای کهن ايرانی نیز  (.89: 1384)کزازی، « زمین پیوند است و يین با

شود که بر پايۀ آن آباء علوی )هفت اختر( با امّهات اربعه )چهار عنصر( پیوند ديده می

 آيند.يابند و از اين پیوند موالید ثالثه )جماد، نبات، حیوان( پديد میمی

اهیم کهن در ادبّیات عرفانی است که در بیت . مفهوم گاوِ نفس و لزوِم کشتنِ آن از مف2

ا البحقحرشود: زير از موالنا نیز نمودِ آشکارِ آن ديده می وا هذح ِان احرحدُتم ححشرح  /ای کرامی، ِاذَبح
 (.137: 1391)ر.ک: شفیعی کدکنی،  احرواِح النَّظحر

القابی ديد که از توان در . اثرِ اين اعتقاد، يعنی پدر و خدا پنداشتِن آسمان، را می3

در ادبیات سانسکريت )ودا( آسمان »که واروپايی به جای مانده است؛ چنانهای هندزبان

و در التینی ژوپیتر  (z.pater)پاتر در يونانی باستانی زوس( DyāuhPiter)را ديااوه پیتا 

(Ju+Piter) ه همین مفهوم است ک (.43تا: معین، بی)« انديعنی آسمان پدر خطاب کرده

 بعدها در مسیحیت نیز بازتاب يافته است.

جا نیز به اعتقاد برخی باشد که در آن بوف کوراين ديدگاه و نظر ممکن است يادآورِ  .4

 اش از زن گرفتار عقدۀ اديپ است و از همیناز پژوهشگران، راوی داستان با تصوّر دوگانه
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داد و  راوی قرار مادر/ /پدرگانۀ سهتوان در های آن داستان را میروی همۀ شخصیّت

)ر.ک: مقدادی، های مختلف اين سه شخصّیت هستند های ديگر جنبههمۀ شخصیّت

1384 :134.) 
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 .دوّمخوارزمی، چاپ  عنايت، تهران: ، ترجمۀ حمیدلوی استروس، (1358) لیچ، ادموند

 پور، تهران: انتشارات هاشمی.محمدرضا مرعشی ، ترجمۀراه ،(1393) محفوظ، نجیب

، دوّم، دورۀ دهم، شمارۀ نامۀ فرهنگستان، «پیشانیگاو برمايه، گرز گاوسر و ماه»، (1387) مختاريان، بهار

 .125-135 صص

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ اصطالحات نجومی، تهران، (1381) ی، ابوالفضلمصفّ

 اوّل. فرهنگی، چاپ

، پايیز و 12و  11 ، شسمرقند، «عقدۀ اديپی در بوف کور و سه قطره خون»، (1384) مقدادی، بهرام

 .128-147صص  زمستان،

نبوی،  مهاجر و محمد، ترجمۀ مهران های ادبی معاصردانشنامۀ نظريه، (1393) مکاريک، ايرنا ريما

 چاپ پنجم. آگه،تهران: 

 تا.، تهران، بیمجموعه مقاالت دکتر معینمعین، محمد، 

 چشمه، چاپ هشتم. ، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران:آيین میترا ،(1393) ورمازرن، مارتین

 روش دباغ، تهران: هرمس، چاپ، ترجمه و شرح سفلسفی-رسالۀ منطقی، (1393) ويتگنشتاين، لودويگ

 اوّل.

 فر، تهران: توس، چاپ اوّل.، ترجمۀ مرتضی ثاقبدين مهر در جهان باستان، (1393) هینلز، جان

 م.نشر، چاپ سوّ ، ترجمۀ پروين فرامرزی، مشهد، بهچهار صورت مثالی، (1390) يونگ، کارل گوستاو
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