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  :مقدمه
ـ نقد و تحل يکه برا ییها ن مدلیباتریاز ز یکی شـمندان و  یاند يل داسـتان از سـو  ی

» روالن بـارت «بـزرگ   ياست که سـاختارگرا  یارائه شده است، مدل یزبانشناسان غرب
افت یکرده است که ره یرا معرف يا پنجگانه يها ن مدل رمزگانیارائه داده است، او در ا

 یلـ یدهد تحل یانه از متن به دست میل ساختار گرایتحل ی، نوعیها در هر متن ادببه آن
  .شود ینم یرامتنیها و مسائل پ يش داوریر پیکه برآمده از متن است و درگ

سنده یاز نو» نتصريس يابل«م تا داستان ین مدل بر آن شدیبا انتخاب ا ين رویاز ا
و  ین سادگیکه در ع یم، داستانیقرار ده یل و بررسیم را مورد تحلیق حکیبزرگ توف

م ین پژوهش به دنبال آنیکند، ما در ا یرا به مخاطب القا م یواال و واقع یی، معنایکوتاه
نقد  ن کار ابتدایا يم؛ برایانه از عناصر داستان مذکور ارائه کنیل ساختارگرایک تحلیتا 

م، سپس با یدار یم انیآن را ب يها ین ویژگیم و مهمترینینش یف میبه تعررا  ساختارگرا
و کاربست مدل رمزگان  یمعرف ينه را براینتصر، زمیس یداستان ابل عناصرِ ذکر مختصرِ

  .میکن یآماده م تاهن داستان کویبر ا» بارت«
  

  :نه پژوهشیشیپ
است با عنـوان   يا اد کرد مقالهینه یشیکه بتوان از آن به عنوان پ ین پژوهشید مهمتریشا
فاطمـه  «نگاشته شـده توسـط   » ات التحليل البنيوي يف مسـرحية صـالة املالئکـة أمنوذجـايمستو «

ـاو اللغة العربيـة «و چاپ شده در مجله » و حسن دادخواه یمیسل ز و ییپـا  11شماره » آدا
 ینگارنـدگان سـع   ن مقالـه ی؛ در ا)دانشگاه تهران» س قمیپرد«متعلق به ( 1432 زمستان

شنامه مانند سطح یانه قابل کاربست بر نمایل ساختارگرایاند تا سطوح مختلف تحل کرده
م به کار بندند؛ یق حکیتوف» صالة املالئکة«شنامه یرا بر نما یو صوت ی، داللي، نحویصرف
بهره » روش ساختارگرا«از  یست و به طور کلین يا شان مدل مشخص شدهیکار ا يمبنا
 يشـنهاد یمـدل پ  ز پـژوهش حاضـر اوال در انتخـاب   ید؛ واضح است که وجه تماان برده

  .است» داستان کوتاه« یعنیگر ید یدر انتخاب نوع ادب اًیو ثان» بارت«
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که  یقاتین به تحقیو همچن ییطه نقد ساختارگرایکه در ح یقاتیتوان به تحق یالبته م
ق یتوف«د مقاله ینشان شایمتریقدز اشاره کرد که یم انجام شده است نیق حکیدر آثار توف
زبـان و  «در مجلـۀ   یمـ یکر ینوشـته غالمعلـ  » و آثـار او  يسنده نامدار مصریالحکیم نو

باشـد کـه    8ش  1351دانشگاه اصفهان به سال  یات و علوم انسانیات دانشکده ادبیادب
  .پردازد ین آثارش میم و برتریق حکیتوف یاش به طور مختصر به معرف نگارنده

ـ با داستان انهیحیطه نقد ساختارگرااما در  پورشـهرام، بـا نـام    د بـه مقالـه سوسـن    ی
، چـاپ شـده در مجلـه    »یمـ ینـادر ابراه  ي»کالغهـا «نه از داستان یساختارگرا یخوانش«

اشـاره کـنم کـه در     1389ز و زمستان ییات کودك، سال اول شماره دوم پایمطالعات ادب
قـرار داده   یان مـورد بررسـ  یظر ساختارگران مقاله داستان مذکور را از منینگارنده در ا

  .است
   :میق حکیکوتاه درباره توف 

/ 1316احتمـاالً در  (ا آمـد  یه به دنیاسکندر یاز اهال يدر خانوادة ثروتمند میق حکیتوف
، ماننـد  )ز ثبت شـده اسـت  ین 1902/ 1320گر سال تولد او ی، هر چند در منابع د1898

ثبت نام کـرد و هـم    اهل ادب بودند، در دانشکدة حقوق ش کهیها از هم دوره ياریبس
 يبـرا  يا شـنامه یهنوز دانش آموز بود که مجموعـه نما . دشش مشغول یزمان به کار نما

حقـوق بـه    يگـرفتن دکتـر   ينوشت، پدرش او را بـرا » برادران عکاشه« یشیگروه نما
که وقـتش را  نیا يبه جا يو. دگرگون شد یاو به کل یزندگ از آن پس. س فرستادیپار

 ش اروپـا ینمـا  کنـد، بـه جسـتجو و مطالعـه در فرهنـگ و      ت مرسـوم الیصرف تحصـ 
پدرش او را به مصر فراخوانـد   ،1928/ش 1307پرداخت؛ در  فرانسهنمایش بخصوص 

 ف،یض( مشغول به کار شد مصر يۀ دلتایدر ناح یار عمومیدر مقام دادد از بازگشت بعو 
  .)290 :تا یب

کـار کـرد، در    یآموزش و پرورش و امور اجتمـاع  يها وزارتخانهب در یترته ب يو
/ ش 1330و در [ )همـان ( قات وزارت آمـوزش و پـرورش  یر تحقیمد 1934/ ش 1313
 1333در  .شد) دارالکتب ( یس کتابخانۀ ملیر فرهنگ بود، رئین وزیحس ه، که ط]1951

 افـت یدرن مقام و یا. ده شدیمصر بر گز یت فرهنگستان زبان عربی، به عضو1954/ ش
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ت ین شخصـ یتر گاه او را به عنوان برجستهی، جا1961/ش 1340ات در یادب یزة دولتیجا
  .ن کردیات مصر تضمیادب

ونسـکو  یدائم سازمان  یتعضوبه از مصر  یندگیبه نما 1959/ ش 1338ق در یتوف 
او سـرانجام   )294:همـان (داد  ان عمر ادامه یخود تا پا یسیون و همزمان به داستان درآمد

  .)294 :همان( چشم از جهان فروبست در قاهره 1987/ش  1366در 
چیرگی و روح شعري  اي،  کنایهکاربرد زبان نمادین و  سبک توفیق بسیار بدیع است؛

روانشـناختی، هسـتی شناسـی و گـاه       و بیان مسائل فلسـفی، ) عناصر تخیل و احساس(
هاي ممتاز ایـن سـبک نمایشـی اسـت     موضوعات و مسائل روز جامعه از جمله ویژگی

ي کوتـاه بـه   هـا  قصه توانست در توفیق با اتخاذ بهترین سبک ؛)370: 1971  فائق مصطفی،(
 ثیر نمایشـی و أت که بارزترین نکته قصه کوتاه موفقچه این نحو چشمگیري موفق شود

واقـع  «ن دو نقـیض یعنـی   بـی  او توانست، )60: 1984محمود، (ن شعري است یروح نماد
عیاد، (جمع کند » فرد گرایی و نگرش حوادث از دید خود شخص«با » طرفی گرایی و بی

  .رود در این وادي بهترین قصه پرداز بشمار می لذا، )10: 1979
بـا مضـامین نمـادین     اما دهسا وتاه و پر مفهوم و بسیاراي ک قصه» صـرنتابلـيس ي«قصه 

شـده   آورده توفیـق حکـیم انتخـاب   » ليلـه الزفـاف« کتابدر که سیاسی و اجتماعی است 
 همین قصه داستان ترینکه کوتاه کوتاه داستان از چند است اي این کتاب مجموعه. است

یم فرهنگـی و ادبـی و علمـی    نویسـنده از گنجینـه عظـ    از آنجا که ؛است» صـرنتي ابليس«
 ذخیره اي از این ینهیآها و  نیز حاوي دریاي عظیم عبرتاش  قصه طبیعتاً است،ر برخوردا

  .ستي اوباال یفرهنگ
  

  :انهینقد ساختارگرا
ء، یک شـ یـ جـاد  یاست که باعـث ا  يزیآن چ یکل يدر معنا )Structure(» ساختار«

ات یقه جمع شدن جزئیشود، آنچه در ساختار مهم است طر یخاص م یا شکلیسازه و 
انگـذار  یبن. ء مورد نظر اسـت یدن مواد و نوعِ به وجود آمدن آن شیوه به هم چسبیو ش

دانسـت کـه مثـل     يفرانسو )Roland Barthes(» روالن بارت«د یرا با ين مکتب نقدیا
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 Ferdinand(سوسور  يناند دیاز افکار فرد يریرپذیتأث يهمه زبانشناسان ما بعد سوسور

de Saussure( در آثارشان واضح و آشکار است.  
 يا هیدا کرد، نظریاو پ یزبانه ید در نظریان را بایر سوسور بر ساختارگرایثأن تیمهمتر

به بعد مطرح کرده است،  92و از صفحه » األلسنية العامة مدخل إيل«که سوسور در کتاب 
را ... و» زبـان  یو افقـ  يمحور عمود«، »زبان از گفتار ییجدا«چون  یمیاو در آنجا مفاه

د فراوان یتأک »زبان به عنوان ساختار«گر سخن یا به دی» ا نظامیساختار «مفهوم  و برذکر 
جـه سـاختار و   ی، محصول و نتیک متن ادبی، به نظر او )277: 2004گران، یبرکات و د(کرد 

ـ ا گفته شده است، لذا به نظر سـاختار گرا یاست که به آن نوشته  ینظام زبان فـه  یان وظی
  .)55: 1996بشبندر، ( به آن نظام و ساختار است یابیدست یناقد ادب

جز خود متن را  يزیپرداختن به چ» مرگ مؤلف«انتشار مقاله بارت با  1968در سال 
خـارج از   يزیماع و هر چد با مؤلف، اجتینبا یعبث اعالم کرد؛ از نظر او نقد ادب يامر

ـ متن کار داشته باشد، او معتقد است که هر چه هست در مـتن اسـت و ا    يزیـ ن آن چی
در  ینقطـه عطفـ  » مرگ مؤلـف « .)18-15: 1994بارت، (د مورد نقد واقع شود یاست که با

جامعه  هاست به مؤلف و منتقدان را که سال يها است که توانست نگاه یخ نقد ادبیتار
 يهـا  ن مؤلفـه یتـر  مهـم . بازگرداند» خود متن« يات او دوخته شده بود، به سویو اخالق

  :ن قرار استیاز ا ییساختارگرا
هـم بـه    ییکند ساختارگرا ینگاه م ک نظامیبه زبان به عنوان  یاز آنجا که زبانشناس -1

ـ   یمـ  ک نظـام  یبه عنوان ) یمتون ادب( يآثار انفراد ان یـ کشـف روابـط م   ینگـرد و در پ
  .ات آن استیجزئ

 یند و سعیب یرون نمیو روانشاس، متن را از ب ین اجتماعیناقد ساختارگرا بسان ناقد -2
  .ازدیآن دست  یبر آن دارد تا از درون متن به معان

 یا حتی، اجتماع و یسنده متن ادبین است که فارغ از نویناقد ساختارگرا در ا فهیوظ -3
ـ داستان ( یمتن ادب یبگردد که روند کل يسنده، به دنبال ساختاریمورد نظر نو یمعان ا ی
  .)279 و 278: 2004گران، یو برکات و د 102-100: 1988بارت، (کند  یل میرا تحل) شعر
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ده دارد کـه  یـ ن مکتب است عقیا یپرداز اصل هیکه نظر يروالن بارت منتقد فرانسو«

ب یکند سپس دوباره اجزا را با هم ترک یه میرد، آن را تجزیگ یت را میواقع ییساختارگرا
ب که منتقد ین ترتیسه مرحله مهم وجود دارد، بد ين گونه در نقد ساختاریکند، بد یم

کند، سپس به  یه میآن  تجز ل دهندهیتشک يرا به اجزا یساختارگرا نخست ساختار ادب
ن مسأله توجـه  یپردازد و باالخره در مرحله سوم به ا ین اجزاء با هم میارتباط ا یبررس

  ).164: 1377وذوالقدر،  یرصادقیم(» ستیت اثر بر چیکند که داللت کل یم
ک یـ شود که پرداختن به هر  یکند شامل پنج رمزگان م یکه بارت ارائه م یمدل اصل

انه بـه دسـت   یل سـاختارگرا یـ تحل ینوعها ه متن و کنار هم گذاشتن آنیتجز در خالل
  .م کردین عناصر داستان، ذکر خواهییها را بعد از تب ن رمزگانی، ادهد یم

  
  ست؟یچ» نتصریس یابل«داستان  يماجرا

ب رضاي جلحکایت زاهدي است که از سر صدق و اخالص و فقط جهت  ،داستان
و با بیزاري  ؛مردم را به پرسش خداي واحد هدایت کند که تصمیم گرفته است ،خداوند

درختی که باعث انحـراف   ؛از شرك و بت پرستی به قطع درخت گمراهی همت گمارد
  .پرستیدند و ایشان به جاي خداي یکتا آن درخت را می استمردم روستا شده 

و مرتباً کند  سه بار پیاپی شیطان مانع زاهد شده و با وي ستیز می مقدس در این راه
کنـد و سـعی در کشـف راز     از زاهد شکست خورده و به زور بازوي زاهد اعتراف مـی 

شود که ایمان واقعی و بینش و اعتقاد راسـخ و   و متوجه می ،قوت و قدرت زاهد نموده
تنهـا راز ایـن    اي از حق و حقیقـت نمـوده اسـت    صدق و اخالص زاهد که او را جلوه

  .قدرت عجیب است
 و برآمـده  رنگ درصدد آلوده کردن این ایمان پاك با اهداف دانـی سپس با مکر و نی

ن رزق راحت عادت کرده بـود  یدهد، زاهد که به ا یهر روزه م ينارهایزاهد را وعده د
اش قطع شده است، لذا تبر را بـه   یطانیش يشود که مستمر یک روز متوجه میدر صبح 
 يه متفاوت است و او نه برایقضن بار یکند، اما ا یرد و قصد قطع درخت میگ یدست م

 شود که نیـروي اعتقـاد و   وقتی شیطان مطمئن می!!. شده است ینار راهید يخدا که برا
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کاسته اسـت، بـاز هـم ممانعـت      هاي حرام قدرت او را اخالص زاهد زائل شده و لقمه
انجامد که درکمال ناباوري ایـن بـار زاهـد شکسـت      کرده و کار به ستیز و درگیري می

کند ولی این متن کوتاه به خوبی غرض و  تجاوز نمی رسط 30از  استاند این؛ !!ردخو می
زیبـا و در   ا روشـی بو ساطت دهد و در عین سادگی و ب مقصود قصه پرداز را نشان می

هاي  قصه چون سائربسیار طبیعی از یک مجموعه حوادث خیالی را  يسیرکمال وضوح 
  ).86: 1966برنت، ( دکن کوتاه بیان می

ارتباط بین اجزا و زیـر  و در این داستان رنگ  یپد، یآ ینه که از ماجرا برموگ همان 
اما بـه نظـر بـا آنچـه منتقـدان از      بسیار باالیی است انسجام ياراد قصه، بناي اتفاقات ،

سـه مرحلـه باشـد     يد دارایند متفاوت باشد، به طور معمول داستان بارداستان سراغ دا
  :)107-105: 1387، يمحمد(

  مرحله پایدار نهایی  مرحله ناپایدار میانه  مرحله پایدار اولیه
ه با به خروش آمدن زاهد و عزم یدار اولیت پاین داستان، وضعیا ا طرحیرنگ  یدر پ

ـ یـ دار نـزاع م یـ رد و داسـتان وارد مرحلـه ناپا  یپذ یان میبر قطع درخت پا س یان او و ابل
روز یـ س پیرسـد و ابلـ   یبه اتمام نم يدارین ناپایشود، اما برخالف انتظار مخاطب، ا یم

ـ بـه ا  يمنتظـر اسـت تـا زاهـد روز    همچنـان   یا آدمیشود؛ و گو ینزاع آخر م یینها ن ی
  !!ان دهدیپا يداریناپا

  
  

   
ن داسـتان  یـ ست، لذا در ایحوادث مختلف ن يبرا یعیداستان کوتاه مجال وس اساساً

برد،  یش میک محور حادثه را مد نظر قرار داده است و آن را به پیم تنها یق حکیهم توف
و  ی، ازليتکرار يا س، حادثهیبا ابل ک انسان زاهدیار ساده است، داستان نزاع یحادثه بس

س شـروع شـد و   یابلـ  يکه از بدو خلقت آدم و با اغوا شدن او از سـو  يا ، حادثهيابد
  .همچنان ادامه دارد

) دوره اخذ دینارها(وضعیت آرام  وضعیت آرام اولیه 

نزاع دوم نزاع اول 
 نزاع سوم و پیروزي شیطان

)وضعیت همچنان نا آرام(   
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تصمیم به قطـع درخـت دارد؛ در ایـن بـین      قهرمان این داستان فرد زاهدي است که 

حساسـی را در قصـه   شود، شخصیت دیگري که آن هم نقش بسیار  مانع او می» ابلیس«
  .کند و نزاع آن دو در حقیقت همان موضوع اصلی قصه است ایفا می

هاي این داستان، مردم روستا هستند که براي پاسخ فطري به نیـاز  از دیگر شخصیت
انـد، و مسـتحق ایـن     و نادانی به پرستش درخـت پرداختـه   جهل پرستش معبود، از سر

ایـن   نقـش  انـد هـدایت شـوند؛    پیـدا کـرده  هستند که توسط افرادي که راه حقیقت را 
این قصه، پرستش درخت به  تنها نقش آنان درو ها بسیار بسیار کمرنگ بوده شخصیت

با نقش پر رنـگ درخـت بـه عنـوان     ) مردم(در این میان این نقشِ . جاي خداوند است
د اشاره کـرد کـه ایـن    یت بای؛ در نهااست اف در پرستش، در هم تنیده شده مظهر انحر

نامنـد  مـی » عقـل کـل یـا دانـاي کـل     «ایب که آنرا داستان از زاویه دید سوم شخص غ
فـا  یرا ا يدیـ روایت شده اسـت و گفـت و گـو در آن نقـش کل     .)303: 1376میرصادقی، (
نشده  تیروا گذرد و داستان در مکان مشخصیمی عیسر سیاران در داستان بزم. کند یم

  .است
  
  :ل داستان بر اساس مدل بارتیتحل

ن یـ که مورد نظر مؤلف باشد وجود ندارد و ا یلیمستقل و اص يچ معنایاز نظر بارت ه
 کنـد  یبرداشت ماز متن  به طور فعاالنه و نه منفعل چه دوست داردخواننده است که آن

بـه   یمـدل  ن برداشت،یا يد برایلذا با )کنند یکته نمیرا به او د يزیا شاعر چیسنده ینو(
از آن  یل درسـت یوند دهد و باعث تحلیمختلف متن را به هم پ يها دست داد تا قسمت

  ).18: 1970بارت، (شود 
ل یـ تحل يرا بـرا ) کُـد (بر پنج رمزگان  یمبتن یمدل» بارت«گفته شد که  نیش از ایپ

ها هستند که فارق از عوامـل بـرون    ن رمزگانیارائه داده است که از نظر او ا یمتن روائ
از  یکه در عرب(ن پنج رمزگان یا در نظر بارت کنند، یدرست از متن ارائه م یلیتحل یمتن

برکـات،  (د معنـا در مـتن هسـتند؛    ین ساختار تولیمهمتر) شود یاد می» نظام الترمیز«آن به 
 )ری، تعـاب واژگـان ( که بر اساس آن عناصري هستندرمزگان مجموعه قواعدي  )71: 2002
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 سـازند  مـی  )یمعـان ( عناصر ترکیب شده، عناصري جدیـد شوند که با دیگر  انتخاب می
هسـتند کـه بـه خواننـده در راه      یزبان يقت رمزگان کدهایدر حق .)73: 1384 میرعمادي(

ن مدل بر داستان یکاربست ا یشود به نوع یم ینجا سعیدر ا کنند، یافت معنا کمک میدر
  :میابیمورد نظر دست 

 يواحـدها  ین رمزگان به بررسـ یا: )Action narrative( ییروا يها رمزگان کنش -1
 ،)17: 1970بـارت،  (جـاد کـنش در آن هسـتند    یپردازد که عامل ا یدر داستان م يساختار

ت ین داستان دو شخصیسازند، در ا یداستان م يها تیها را شخص واضح است که کنش
داستان است، همان طور که رفتـار   یها موضوع اصلوجود دارد که نزاع مکرر آن یاصل

ن یـ در ا یفرعـ  یمردم روستا و درخـت مـورد پرسـتش نقشـ     یعنیگر یت دیدو شخص
شود و اوست  یزاهد آغاز م ين داستان کنش از سویکنند، در مقطع اول ا  یفا میداستان ا

کند، لذا زاهـد کنشـگر اسـت و     یدرخت را م يکه با در دست گرفتن تبر قصد برانداز
س اسـت کـه ابتکـار    ین ابلیرنده کنش، در مقطع دوم داستان، ایانع و درخت گس میابل

نـار بـه   ید يکند، او با دادن هر روزه مقدار یرد و کنش را آغاز میگ یعمل را به دست م
ـ دارد، در مقطـع اول ا  یها او را به واکنش وا مکباره آنیزاهد، و قطع کردن  ن کـنش و  ی

س یاز آن ابلـ  يروزیـ داسـتان، پ  یانیـ در مقطع دوم و پاها به سود زاهد بود، اما  واکنش
ـ ناخوش و نا خجسته است اما واقع یانیباطل بر حق هر چند پا يروزین پیاست، ا ت ی

  .دهد یسنده را نشان مینو يریپذ
ـ ا يبـا بـرا  یز یمشهور مدل يگر ساختارگراید )J.gremas Algirdas( گرماس ن کـنش  ی

ن یـ ل ایـ تحل ياو برا يشنهادیمشهور است، مدل پ» کنشگر«ارائه داده است که به مدل 
هـا   تینقش شخص یاو به خوب يد؛ الگوینما ید میو مف يار کابردیقمست از داستان بس

شمرد که الزاما  ین الگو چند کنشگر بر میا يکند، او برا یدر کنش داستان را مشخص م
   .)7: 1389پورشهرام، (ها را ندارد همه آن یهر داستان

  .کند ی، حرکت میا هدفیخواسته  یاو کنشگر را در پ: ک کنندهیا تحریفرستنده  -الف
  .برد یا ضرر میاست که از کنش کنشگر سود  يزیا چی یکس: رندهیگ -ب
  .آن چه که هدف کنشگر است: یء ارزشیش -ج
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رد یـ گ یرا م یء ارزشیدن کنشگر به شیرس يکه جلو یکس): بازدارنده(کنشگر مانع  -د
  .)114و113، ص1381، يمحمد(
ن اساس یبرابرسد؛  یء ارزشیدهد تا به ش یم ياریاو کنشگر را : دهنده ياریکنشگر  -ه
  : م کردین ترسیگرماس را چن يتوان الگو یم
  
  
1  
  
  
  
  

ـ اد کرد موارد زین داستان از آن یدر ا یتوان به عنوان رمزگان کنش یاما آنچه که م ر ی
  :است

رمزگـان  » يقطـع«و » ذهـب« )107: تـا  الحکیم، بـی ( »اقطعهـالشـجرة لي يلإ ذهبفأسا و  حملف«-
ـ ی یر کنشـگر اصـل  یمس اند و ن داستان آمدهین جمالت ایهستند که در آغاز یکنش  یعن

  .دهند یرا نشان م» ناسک«
ً لــه إبلــيس  ظهــر حــيت«- ــان  ،»أيهــا الرجــل كمکانــ: هــو يصــيح بينــه وبــني الشــجرة و حــائال واژگ
» ً طان هستند که در مقابل کنشِ ناسک به وجـود  یش یهم  رمزگان کنش» يصـيح«و » حـائال
رنـد اشـاره   یگ یقـرار مـ   یکه در زمره رمزگان کنشـ  يگریند، در ادامه به واژگان دیآ یم
  :میکن یم
ِ «ا ی »هم يف ضالهلمدع«- ـ تغ يان براطیدرخواست ش ،»أحراراالناس  كأن ترت  كمن واجب ر یی

  .با شکست روبرو شدکه البته » مردمرها کردن «رخت به کنش ناسک از قطع د

                                                        
در خصوص ارجاع به متن داستان توفیق الحکیم، تنها به همین مورد بسنده شده است و از تکـرار ارجاعـات   - 1

  .مشابه احتراز شده است

)ندارد: (نیروي یاري دهنده )     ابلیس: (نیروي بازدارنده 

زاهد: کنشگر  

درخت مورد پرستش : گیرنده
)انگیزه زاهد(فرستنده   

) قطع درخت: (شیء ارزشی
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ً ت«- ً يطو  صارعا ن بار ذکـر  یدیکه چن و مداوم در طول داستان است يتکرار ین کنشیا »ال
  .ردیپذ یان میطان پایت به سود شینها رد یشود ول یم
ّ يسـتيقظ  صـومعته وصـار  إيل كالناسـ نصـرفا .تعاهـدا و كإبليس يده يف يد الناسـ وضع و«-  کـل

ُ يده حتت وسادة ميدّ  صباح و ـ یـ موفق ین رمزگـان بـه خـوب   یا »بدينارين جفتخر س در یت ابل
 یر کنشـگر اصـل  یب ناسک از مسـ ین ترتیدهند، بد یر کنشِ ناسک را نشان میر مسییتغ

نارها را قطع یتواند د یرد تا آنجا که میگ یم ياو را در کنشگر يطان جایخارج شده و ش
  .دیبر او فائق آ ییکند و در صراع نها

َ  قطـــعلقــد «-  قطـــع إيل ذهـــب فأخـــذ فأســه و ــض و كالناســـ غضــبالـــذهب ف إبلــيس عنـــه فــيض
فـا  یخـود را ا  يخواهد نقش کنش گر یدوباره ناسک م »قيه إبليس يف الطر اعرتضف الشجرة
طان سـر راه  ین که شیبعد از انار است لذا یقطع شدن د ين بار غضب او برایا یکند ول
» اعتـرض « یخورد؛ رمزگان کنش یشکست مپردازند،  یرد و با هم به صراع میگ یاو را م

ً «درست مانند  ر ییـ طان بـا تغ ینجـا شـ  ین تفاوت کـه در ا یداستان است با ا يابتدا» حائال
  .ر کرده استیف و شکست پذیناسک او را ضع يدئولوژیا

ـ ی )Semantic(رمزگان معناشناسانه  -2 ـ ا :)Semes( یا دالّ رنـده  ین رمزگـان در برگ ی
ماننـد   ییـ است کـه از عناصـر مختلـف مـتن روا     يا ویژه يها با داللت یضمن يمعناها

 يهـا شـتر بـر داللـت   ین رمزگان بیشود، البته در ا یر و جمالت برداشت میواژگان، تعاب
  .)18: 1970بارت،(شود  ید میو خصلت نما تأک ی، احساسیروان

س یصبورِ ابلبکار و البته باهوش و یت مکار و فریتوان به شخص ین رمزگان میدر ا 
ک طـرف  یاز ) صبر کرد يروزید روز پینارها به امیرا در دادن د یث که مدتین حیاز ا(

ن رمزگـان  یبرد؛ در ا یگر پیدار زاهد، از طرف دیثبات، متزلزل و ناپا یت بیو به شخص
خود، به پرسـتش   يخواست فطر یمردم روستا هم که در پ یت جمعید به شخصیما با

  .اشاره کنیم ند،ا آورده يک درخت روی
ن یاز ا دارند، ی، بار خصلت نما و رواندر متن که یا دالّین رمزگان معناشناسانه یمهمتر

  :قرار است
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ً فحمل «- دهـد کـه عـزم     ینشـان مـ  » فـأس«ت که داسیپ »الشجرة ليقطعها ذهب إيل و فأسا

ن واژه یـ ح است کـه ا واض است و يجد یان برداشتن درخت گمراهیاز م يناسک برا
  .ک دال استیست و تنها یننماد 

 يخنــاق و قــرن هــر دو معنــا »هقرنـ يعلــ كقـبض الناسـ و كالناســ نـاقإبلـيس خب كفأمسـ«-
ست جز نشان دادن نقطه ضعف هر دو طرف، البته ناسـک  ین يزیدارند و آن چ یحیتلو

ـ  یابل »قرن«در مراحل اول با گرفتن  س دانسـت کـه   یس موفق بود اما در مرحله آخـر ابل
طان یگـر شـ  یآخر د يدر دعوا و گر کردید يا د لذا چارهیآ یناسک به کارش نم »خناق«
قرنـه وتصـارعا حلظـة  يإبلـيس وقـبض علـ يعلـ كانقـض الناسـ«: ردیـ گ  یناسـک را نمـ  » خناق«

» تحت حافر«داست که خود عبارت یپ »!سيبلـإحتت حافر  كناسلملعرکة تنجلي عن سقوط ا
  .کند یر شدن ناسک داللت میچه قدر بر تحق

نه یس يواضح است که جلوس بر رو »صـدره ياألرض وجلـس علـ يعل طانيفقد طرح الش«-
  .دارد و غرور و افتخار نشان از قدرت برتر

مـــا علـــ«-  دو» نـــارينيد« »نفقتـــک ياتـــرک قطعهـــا وأنـــا أجعـــل لـــک يف کـــل يـــوم دينـــارين تســـتعني 
او  یمـان یتزلـزل ا  و ياعتقاد یناسک و بت یشخص در هر روز نشان از کم قیمتی نارید

  .دارد
ّ يده حتت الوسادة فخرجـت فارغـة انصرم الشهر ويف ذات صباحٍ  حيت«-  یالشهر بـه خـوب   »دس

 قـاً یسنده دقیبوده است، البته نو یه اعتقاد ناسک کافیتخل يک ماه برایدهد که  ینشان م
ـ بعد از ا یا نه ولینارها قطع شده است یک ماه دیکند که سر  یمشخص نم  ن عبـارت، ی

   .آورد ینشان از شروع دارد، م ها که معموالًناریبر د یانیرا به عنوان پا» احصب تذا«
گونـه   ، همانيساختار ين واحدهایا ):Referential( یا ارجاعی یرمزگان فرهنگ -3

از  یشـناخت کلـ   یکـه نـوع   یفرهنگـ  يهاداللت یید به بازگشایآ یکه از اسمش بر م
 ،)18: 1970بـارت،  ( پـردازد  یمـ دهـد   یداستان به دست م یکیدئولوژیو ا یفرهنگ يفضا

آن اسـت،   ییل و بازگویتحل یسنده در پینو ن داستانیکه در ا ین واحد فرهنگیمهمتر
با خود، هم در  ییو ناآشنا یگانگین از خود بیاست، ا» یفرهنگ یگانگیاز خود ب«ه یقض

ردم روستا که بـه  و هم در رفتار م خورد ینار را میب چند دیفر یرفتار زاهد که به راحت
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سنده یرسد نو یخورد؛ به نظر م یبه چشم م پرستند یاند و درخت را م راه ناصواب رفته
 يهـا  ين ناهنجاریاز مهمتر یکیشته است دا یسع یت ناگوار فرهنگین واقعین اییبا تب

  .ر بکشدیانه را به تصویجوامع در حال توسعه خاورم
نـج  سـتم از آن در ر یاست که انسـان قـرن ب   یداستان همانن یحاکم بر ا يدئولوژیا

اهل باطل بر باطلشان  يداریاهل حق بر حق و پا یثبات یب یکه به خوب يدئولوژیاست، ا
  .دارد یان میرا  ب

بزرگتر هستند، به شرح  ین واحد فرهنگیکه در متن نشان دهنده ا یر و واژگانیتعاب
  :ر استیز
ن عبارت به عنوان یسنده با اینو) عبادت درخت( »ايعبدو، صاروا شجرةً اختذ قوم «- 

کند،  ین داستان را مشخص میا يحاکم بر فضا يدئولوژین عبارت داستان، ایآغاز
  .دارد» الناسک«ک مخالف به نام یو » سيابل«ک موافق به نام یکه  يدئولوژیا

صِن هذا الرجلِ غري باب واحد ما من باب يستطيع إبليس أن ينفذ منه إيل«-   »...احليلة: حِ
که نشان  یک متن است، عبارتیدئولوژین عبارت این عبارت دومی، ا)طانیله شیح(
 .زند یغالب خود م يدئولوژیا یعنیله ین جا هم دست به دامان حیس در ایدهد ابل یم

مکـار و  س یدرخت پرست و هم ابلـ  ین است که هم اهالین داستان اینقطه جالب در ا
ـ      خود مانـده  يدئولوژیله گر بر ایح ـ تغ یانـد امـا ناسـک بـه راحت ـ ر ایی داده؛  يدئولوژی
  .کند یاد میاز آن » باهللاناسک مؤمن «سنده به وضوح با عبارت یکه نو يدئولوژیا

ـ ا» اتفقنـا«:  دیگو یطان به او میروزه ش هر ينارهایوعده د نرفتیبعد از پذناسک  ن ی
 ییبـا ین داستان به زیاست که در ا يجانسوز يانسان، بال یشین مصلحت اندیواژه و ا

ر موضـع  ییـ سـنده تغ ینارهـا، نو ین اتفاق و بعد از قطع شدن دیبعد از ا. ان شده استیب
  :دارد یان مین بیس چنیناسک را از زبان ابل

-» ُ ــو  »!الـــــثمن كقطعـــــت عنـــــ هـــــا ألينّ تقطع ـــ ـــملـــــا  و ملـــــا غبضـــــت هللا غلبتـــــين«ا ي ـــبت لنفســ  كغضــ
  »...كَ غلبتُ 

داستان و حرکـت   یپرداختن به سؤال اصل :)Hermeneutic( یکیتیرمزگان هرمون -4
اسـت کـه در    ي، امـر ...ر و واژگـان و یتعاب ين سؤال در البالیبه سمت پاسخ دادن به ا
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ن رمزگان یا رسد یبه نظر م، )17: 1970بارت، (شود،  یبدان پرداخته م یکیتیرمزگان هرمون

» داسـتان  یسـ یپل يالگـو «داستان و به قول خود بـارت   يرمزها و معماها ییبه بازگشا
  .پردازد یم

داستان اسـت، هـر    یبردن به سؤال اصل ین رمزگان به دنبال پید که اینما ین میچن 
ا یـ شه پرسش یهم یرد ولیگ یشکل م یمتفاوت يک داستان سؤاالت و معماهایچند در 

گـر را تحـت الشـعاع    ید يها در داستان وجود دارد که معماها و پرسش يمحور یسؤال
رسـد پرسـش    یست؟ به نظر مـ ین داستان چیا یقتا پرسش اصلیدهد؛ حق یخود قرار م

است  یچرخد، پرسش یشود و داستان بر محور آن م ین داستان با آن آغاز میکه ا یاصل
چرا مردم «: ن استیداستان آمده است و آن ا یت اصلیکه در ذهن زاهد به عنوان شخص

داسـتان بـه    ياز مسائل سـاختار  یکیتوان  ین پرسش را میا» پرستند؟ یآن درخت را م
 يزاهد و شروع داسـتان اسـت، از سـو    يکنش از سو یزه اصلیشمار آورد چرا که انگ

د که خود یآ یس در مقام آن بر میاست لذا ابل ینیخودبرتر ب ين پرسش، از رویگر اید
ر یـ ز پرستش غسر دارد و خود را ا را که باد غرور در يزاهد را هم به دام بکشد، زاهد

 یلـذا نـزاع اصـل   نگـرد؛   یرانه میتحق یبه درخت پرستان با چشم ند ویب یخدا به دور م
  .شود یس تمام میان به سود ابلید که در پاینما یداستان رخ م

طان اسـت  یشـ  يروزیـ د پیـ که در خود متن هم آمده اسـت و کل  يگریسؤال مهم د
َ   أخربين«: پرسد یمطان یاست که ناسک از ش یهمان ـت ّ ـ البته ا »أيهـا الشـيطان؟ کيف تغلب ن ی

ت یـ در خاتمه داسـتان اهم  یداستان به وجود آمده است ول یسؤال در ادامه سؤال اصل
  .ردیگ یم يشتریب

داسـتان   ییگر از ساختار معناین رمزگان هم جنبه دیا ،)Simbolic( نیرمزگان نماد -5
اسـت   سنده به کار بردهیم که نویهست ییدنبال نمادهانجا ما به یکند، در ا یرا مشخص م

  .)17: 1970بارت، (
ن هستند، ینماد یداستان به نوع يها تیافت که تمام شخصیتوان در یدقت م یبا کم
ـ ا يورا یشود معان یم یسع ينروین است، از ایک داستان نمادین داستان یو اصال ا ن ی

  :مینمادها را مشخص کن
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 يصـانه و از رو است کـه هـر چنـد خال    ییهانماد تمام انسانت ین شخصیا :زاهد -1
ـ  یآ یت خـدا بـر مـ   یکسب رضـا  ینند و در پگذرا یت روزگار میحسن ن  غالبـاً  ینـد ول

سنده یکه نو يا ط جامعهیها را ما در مح ف انسانین طیاند، ا دانش، ناآگاه و ساده لوح یب
روزه  هـر  ينارهـا ید دیـ کـه بـه ام   یم، جامعه عربینیب یاد میم کرده است زیما ترس يبرا

اند، اما غافل  ا دادهین متاع دنیاند و دل به هم نهاده يخود را به کنار یفه اصلیاستعمار وظ
گـر  ینارهـا قطـع خواهـد شـد و در آن روز د    ین دیـ رسـد کـه ا   یفرا م يکه روزنیاز ا
  .ان رفته استیمانشان از میا يرویند چون نیتوانند بر دشمن فائق آ ینم
را در صـدر   رنـگ یو ن يبکـار یاسـت کـه فر   یس نماد تمام کسانیابل اساساً: سیابل -2

آورده است کـه   یکسان يسنده بدون شک براین نماد را نویاند، ا خود قرار داده يکارها
برند و با وعده کوچک سر خرمن، آنان را از  یر جامعه عرب را به تاراج میراث و ذخایم

  .اند تهدور نگه داش زیمبارزه و ست
ن یا يسنده براینو ياز سو ین داستان درخت است که به خوبیسوم نماد ا :درخت -3

نمادي است براي شجره خبیثه اسرائیل که روي کار انتخاب شده است، چرا که درخت 
ٍة «اي نـدارد   که ریشهارض مقدس فلسطین شاخه برآورد حال آن َ ر َ ـج ـةٍ كَشَ َ يث ِب َ ـةٍ خ َ م ِ ل ُ كَ ـل َ ث َ م َ و

يثَةٍ  ِب َ ارخ َ ـر ْ قَـ ن ا مِ َ ا َهل َ ضِ م ْ َر ْ ِ األ ق ْ ْ فـَو ن ْ مِ ثَّت تُ ْ را ) و سـخن آلـوده  (» کلمه خبیثه«) همچنین( »اج
کنـده شـده، و قـرار و ثبـاتی نـدارد      به درخت ناپاکی تشبیه کرده کـه از روي زمـین بر  

  ).26 /اإلبراهیم(
 نمادي براي آل یهود است که قرآن بارها به مذمت آنان پرداختـه اسـت؛   درخت بد

آنِ « آري این همان  ْ ـر ِ اْلقُ ـةَ يف ونَ ُ ع ْل َ َة اْلم َ ر َ الشَّـج َ لنَّاسِ و ِ ةً ل نَ ْ تـ ِ مردم بود؛ همچنـین  آزمایش براي  »ف
است که هرچـه   )60/اإلسراء(» شدهکه در قرآن ذکر ]  درخت نفرین شده[=شجره ملعونه 

زودتر باید به قطع آن اقدام نمود و گرنه شاخ و برگ آن افزون شده و دیگر کسی قادر 
س همـان  یل است پس به ناچار ابلـ ینخواهد بود؛ حال که درخت نماد اسرائ به قطع آن

ند آن خواه یرا که م یکند و راه کسان یت میل از او حمایف الحیه با لطاکا است کیآمر
  .کند یبردارند، سد مان یرا از م
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  جینتا
ن یاسـت کـه در عـ    یم، داسـتان یق حکیتوف» نتصریس یابل«بنابر آنچه رفت، داستان  -1

ت خوانش یقابل هم و) ییدر حد باال( ک داستان موفقیتمام عناصر  هم یو روان یسادگ
  .انه را داردیساختارگرا

مدل رمزگان بارت اسـتفاده  ن داستان؛ یانه از ایساختارگرا یبه خوانش یابیدست يبرا -2
 -2رمزگـان کنشـگر    -1: دهـد  یساختار متن ارائه م يگان را براکه پنج رمز یشد، مدل

  .کیتیرمزگان هرمون -5ن و یرمزگان نماد -4 یرمزگان فرهنگ -3ک یرمزگان معناشاس
، که خود »گرماس« يشد تا با الهام از مدل کنشگرا یدر قسمت رمزگان کنشگرا سع -3

  .حوادث داستان ارائه شود کنش و يبرا یالهام گرفته است، مدل» بارت«از 
داستان  ین هستند که به سؤال اصلیک، اجزاء داستان به دنبال ایتیدر رمزگان هرمون -4
ت و با پـرده برداشـتن از   یجواب دهند که در نها» پرستند یدرخت م يا چرا عده« یعنی

جـز  سـت  ين يزشود، جـواب چیـ  یمطان، خود به خود جواب مشخص شی يها لهیح
  !.طانیخود ش

که داللـت بـر   ... و» خناق«، »فأس«چون  يبه موارد یا دالیک یدر رمزگان معناشناس -5
  .ها داشتند، اشاره شد تیشخص يهاتو خصل یحاالت روان

 یناسـک بـر زنـدگ    يریـ گ يخو«و » طانیله شیح«، »عبادت درخت«چون  يموارد -6
  .قرار گرفت یدئولوژي مورد بررسیا و یهم در رمزگان فرهنگ» راحت

د خـود  یک انسان عرب است که کم کم عقایت ناسک، نماد ین داستان شخصیدر ا -7
نمـاد  کـه بـه نظـر    شـود   یمـ  یسـ یم ابلیتسـل  یفروشد و به راحتـ  ینار مید یرا به مشت

  .ست استیونیصه
  
  

  و مآخذ منابع
  هاکتاب

 قرآن کریم -
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  لتوفيق الحکيم من منظور النقد البنيوي البارتي» ينتصرس إبلي«قصة 
  

 1یگانیخو یمیمحمد رح
  2فاطمۀ گلی
  3منصورة زرکوب

 
   :الملخص

 ُ زماننـا احلاضـر، ورائـد هـذا املـنهج هـو  قرن العشـرين حـيتال من األديب أبرز مناهج النقدعترب النقد البنيوي من ي
ّ » روالن بارت« ُ مي؛ »يزنظام الرتم«م منوذجا نقديا مساه الفرنسي الذي قد ن هذا النموذج  أن يصـل إيلمـن الناقد ّک

ّ نص  يحتليل بنيو  ّ لکل هذه الدراسة اليت انتهجت  يتسعانطالقا من هذه الرکيزة األصلية  .والسيما النص السردي
؛ من »توفيق احلکيم«لکاتبها املشهور » إبليس ينتصر«املنهج التحليلي الوصفي من وراء تقدمي حتليل بنيوي لقصة 

ّ عناصر نص سردي مما جيعلقصة ي» إبليس ينتصر«دراسة هي أنّ أهم ما توصلت إليه هذه ال منها  تواجد فيها کل
بعني االعتبار واليهمه تأثري  -النص مبا هو- نصا ذا مؤهالت خاصة للتحليل البنيوي، التحليل الذي يأخذ النص

  .ة الکاتبيتمع واإليدئولوجي ونفسما خارج النص من ا
  

  .روالن بارت، النقد البنيوي، نظام الرتميزالقصة القصرية، توفيق احلکيم، :الکلمات الرئيسية
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