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 دهيچک
کنون  م تا1960از دهه  يادبل متون يتحل يهان روشيتراز شاخص يکيل ساختارگرا، ينقد و تحل

 بارت .ديآين مکتب به شمار ميا يگذاران اصلهياز پا يکي يفرانسو" روالن بارت"شود. يممحسوب 

و کشف  ييات ارائه داده است که شامل شناسايل روايتحل يابر "گانهرمزگان پنج"را تحت عنوان  يمدل

 يهاها را به نظامرمزگان نشانهن يا .شوديم ين و فرهنگي، نماديي، معناييمعمّا، يکنش يواحدها

 ضرپژوهش حا .گردندين دالّ و مدلول ميجاد رابطه بيب باعث اين ترتيسازند و بديمل يمعنادار تبد

از  -"النييب کينج"کوتاه  يهاداستان از يکي يفيتوص-يليبا استفاده از روش تحل نموده است تا يسع

نموده و  يانه بررسيگراساختار ين الگويرا بر اساس ا "بيالغر"به نام  -معاصر عرب ة برجست يادبا

زان بهرهيسنجش م ن جستاريهدف ا. دينما ييگانه موجود در آن را استخراج و رمزگشاپنج يواحدها

-ليج به دست آمده از تحليباشد. نتايمش يهاشهيانتقال اند يبرا ييسنده داستان از اصول رواينو يريگ

مطرح و  يواحد فرهنگبه عنوان به نام نفاق را  ياجتماع يماريک بيسنده ياز آن است که نو يها حاک

موجود در ظاهر و  يهادوگانهبه  اشارهکند و سپس با يم يله معرفين رذيداستان را نماد ا يقهرمان اصل

که دال بر اطاعت محض  يگريچون شغل منش يمعنابُن ياز واحدها يريگو با بهره يت ويباطن شخص

  .دينمايمن ييتب منافقانه يهاکنش يرا برا لهيرذن يصاحب ا يهازهيعلل و انگ است،
 

 

 ي.النيب کينج ،بيه الغرداستان کوتا ،روالن بارت ،مزگانر ،نقد ساختارگرا :هاد واژهيکل
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 مقدمه

يم يمتون ادب يل و بررسيق آن به تحليدارد که از طر يمتعدد يهاهشاخ ينقد ادب

ک يبه  (1)ييانه است. ساختارگرايساختارگراها نقد ن شاخهيا نيترمهماز  يکي پردازد.

و  زيچهر ة دهندليتشک يعناصر اصل يکه در جستجو شوديماطالق  يفکر ةويش

مختلف  يهادر رشته ن تفکري. ان در علوم مختلف استياديبن يرهاساختاة کشف هم

 ،در هر حوزه آنهدف  و خورديات به چشم مياضيو ر يشناس، زبانيشناسمثل انسان

ن بخشياز ا يکيز ين يو فرهنگ يباشد. نقد ادب ين ميان اجزاء و قوانيم رابطةکشف 

 هاست.

و  يشناسنشانه ،ينقد ادب عرصةدر  ييساختارگراشگامان يپاز  يکي (2)"روالن بارت"

ابتدا  ،که منتقد ساختارگرا استاو معتقد  .ديآيبه شمار م نگرچندجانبه يپردازهينظر

ارتباط آن  يکند، سپس به بررسيه ميل دهنده آن تجزيتشک يرا به اجزا يساختار ادب

ت اثر بر يکند که داللت کلين مسأله توجه ميپردازد و در مرحله سوم، به اياجزا م

  .(164 :ش1377و ذوالقدر،  يرصادقيم) ستيچ

که از اثر به متن و از  يکند، خوانشيمد يدر آثار خود بر خوانش مخاطب تأکبارت 

 (3)"زد-اس"خود به نام  يهااز کتاب يکيدر  يمؤلّف به خواننده در چرخش است. و

معروف  (4)"رمزگان پنج گانه"دهد که به يئه ماار ييل متون روايتحل يبرا يکرديرو

از  .شوديافته ميدست در متن  يصيبه نظم قابل تشخ ن رمزگان، يبر اساس ا ؛است

ق يسنده است و خواننده از طريمربوط به نوک يو هرمنوت يرمزگان کنش کُدها،ن ياان يم

رمزگان  يعني، گريسه رمزگان د درامّا  ؛ابديسنده را دريتا منظور نوکوشد يآنها م

شدن ذهن او در ريا درگيمخاطب  يکه موجب معناساز يو معناشناخت ين، فرهنگينماد

قت بارت با يدر حقبر عهده خواننده است.  ينقش اساسشوند، يمت يخواندن روا ياثنا

مرگ مؤلف و تولّد  ةيگسترش نظر يدر پ ييساختارگرابه پسا ييچرخش از ساختارگرا

ان خواندن و نوشتن را يسا بوده و فاصله ميخواننده است. او از متن توقع دارد تا نو

  .(115: 1392ن، يپ) کند.يمکنش و منعطف يبکار، ينا خواننده را بارا متن خويز، بکاهد
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 يبا الگو را يات عربيادب ک داستان کوتاه ازيتا  ش استتالدر حاضر  ةمقال

، دينما يبررس يو با اصول و قواعد خاص دادهل قرار يشناسانه بارت مورد تحلساختار

 ""ن داستان کوتاه، يا آن آشکار شود. ييکه سطوح گوناگون معنا يابه گونه

است. او از جمله  يبرجسته مصر ي، از ادبا(م 1995-1931) يالنيب کيدکتر نجة نوشت

 ياعتال يات در راستايهنر و ادب يد از دستاوردهايبود که باور داشت با يسندگانينو

آثار  يو فرهنگ يت اخالقيماه ،ن حاليدر ع ؛بهره جست يمفرهنگ و تمدّن اسال

 و اصول حاکم بر ساختار داستان نرسانده است. ييبه شکل روا يبي، آسيالنيک

 ر پاسخ دهد:يت زسؤاالن داستان، به يل ايتحل يجستار حاضر بر آن است تا در پ

کشف آن  يو خواننده را براسنده آن را مطرح نموده يداستان که نو ياصل يمعمّا  .1

 کند کدام است؟يب ميترغ

توسط  يو فرهنگن ينماد، يمعنابن ،يکنش يدهاکُ  ن داستان چهيدر خوانش ا .2

   د؟يآيمبه دست  خواننده

ق و بدون توجه به يرا با کاربرد اصول و قواعد دق يتوان انواع متون ادبيمچگونه   .3

 ل قرار داد؟يمورد تحلسنده يت نويطرز فکر و شخص

 

 قيتحق نةيشيپ

قات يتحقز ين ينقد ادب طةيح، در "يالنيب کينج"آثار  يبرخ ة، عالوه بر ترجمايراندر 

توان به چند يمآنها  ر درآمده است که از جملةيرشتة تحرب به ين اديا ةدربار يمتعدد

کوتاه  يدر داستان ها ييواقع گرا»با عنوان  يپژوهشمثل  :اشاره کردو مقاله  نامهانيپا

نوشته  (1387) "يريبص"که توسط « کابوس يبا استناد به مجموعه داستان يالنيب کينج

نسبت به  يالنيانه کيگراز آثار واقعيوجه تما يآن بررس يشده است و هدف اصل

يين نقاط قوت و ضعف او در داستانبتو  آنهانسبت به  يالنيگاه کين جاييعت، معاصران

زن  يپردازتيشخص»با عنوان ( 1390) "يزمان"و  "يعبد"ا پژوهشي ؛باشديم يسينو

ت زن در سه رمان مختلف يسهم شخص يکه به بررس« يالنيب کينج يات داستانيدر ادب

( 1391) "اکبرپور " .اندسنده پرداختهيزنان توسط نو يپردازتيشخص ةو نحو يالنياز ک
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 يدر رمان ها ينيد ينامتنيل بيتحل»با عنوان  يگريپژوهش ددر 

-يپ يبرا ،يل اسالميمنابع اصو د يعقااز  يالنيک يريگالهام، «يالنيب کينج 

قرار  يرا مورد بررس ينيدت يبه هو يمبازگشت جوامع اسالبا هدف ش يهارمان يزير

ل نشانه يتحل»که خود  مقالةز در ي( ن1393) "زاده ياکبر"و  "روشنفکر" .داده است

کارکرد نام دارد، « يالنيب کيون اثر نجير الصهيرمان دم لفط ييساختار روا يشناخت

ن ييتب يالنيها توسط کستيونيت صهيدادن واقعنشان يت را برايناسانه عناصر روامعناش

"، ""، "" يهاکتاب يدر بررس يگريد يهااند. پژوهشنموده

نشانگر توجه پژوهشگران ما به  يره وجود دارد که همگيو غ ""، "

 د.هستنسنده ين نويآثار ارزشمند ا

نقد امّا  وجود دارد، ياديات عرب هم مقاالت زيدر مورد نقد ساختارگرا در ادب

مقالة  کمتر مورد توجه قرار گرفته است. "روالن بارت"ه نظرات يانه بر پايساختارگرا

 يمتدولوژ يح و معرفيتوض»با عنوان  (1391) و همکارانش "يگانيخو يميد رحمحم"

از مهم« ش دورنماتيکدان ها اثر فردريزيشنامه فياز نما يرمزگان بارت با نمونه عمل

تالش ن پژوهش ياآيد. يبه شمار م يشده در اين زمينه پژوهشترين مقاالت نوشته

 را بر "ش دورنماتيفردر"، اثر "هاکدانيزيف"شنامه ينما ييمعنا يا کدهاينموده رمزگان 

نقد  دهد کهيبه عمل آمده نشان م يهايبررسامّا  د.يبارت استخراج نما ةياساس نظر

 يالنيکژه آثار يوو به يعرب اتيادبروالن بارت در مورد  يهاشهياند ةيساختارگرا بر پا

ارائه  اواّلً هار پژوهشيبا ساجستار حاضر ز يوجه تمان يبنابرا نگرفته است. صورت

از  يکي يبررس اًيثانو  يات عربيبارت در ادب ةينظر يمتن بر مبنا ليتحلاز  يعمل ةنمون

که تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته  است ""با عنوان  يالنيب کينج يهاداستان

 .است

 

 و رمزگان بارت ييساختارگرا يانداز کلّچشم

 ياشهياند ،شوديمم اطالق 1960دهه  يفرانسو ةشيعموماً به اند يياصطالح ساختارگرا

ا ي ييشه در صورتگراياثر است و ر ةل دهنديتشک ياصل ياجزا يکه در جستجو
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 بدون توجه به، ياثر ادب ةمطالع ييساختارگرااصل  نيترمهم .دارد (5)يسم روسيفرمال

  .(193:ش1377، يامام) ش بوديهاق و کشمکشيعالات او، يح ،سندهينو

منظور  ، معموالًشوديبحث م و هنر در حوزه ادب اختارگراسل يتحلاز  يامروزه وقت

 يژه دستاوردهايو به و يساختار يشناسزبان يهاکه روشاست  يدر علوم انسان ينييآ

دهيکرده و در پدرا اقتباس يسيشناس برجسته سوئزبان "نان دو سوسوريفرد" ينظر

 ياز الگوها يمعتقد بود که نظام زبان "دوسوسور" برد.يمبه کار  يفرهنگ -يهنر يها

شناسانه ا نشانهي يمدلول فقط ارتباط قرارداددال و  انيم شکل گرفته است و يساختار

، (6)"ر پراپيميوالد"ر يد به تأثي. عالوه بر سوسور بايينه ارتباط معنابرقرار است؛ 

 يهاتيتوانست شخص او. نمودساختارگرا اشاره  ليتحل نيدر تکو يست روسيفرمال

توجه به محتوا، وجوه يقرار دهد و ب يساختار يرا در درون الگوها هامختلف قصه

ت در يل روايتحل ،او اقداماتدر اثر  .(23 همان:) دا کنديرا پ يممشترک صدها افسانه مرد

شل يم"، "روالن بارت"چون  يکسان يهابا پژوهش و م شکل گرفت1970دهه 

ژرار "و  (11)"روساست يلو"، (10)"روفتود"، (9)"ماسيگر"و  (8)"الکانژاک "، (7)"کوفو

توان صفات نقد يمبه طور خالصه،  .(14 :ش1380، ياحمد)افت يادامه  (21)"ژنت

 کرد:  ين معرفين متفکران چنيا نيبدر را ساختارگرا 

ک متن است که بر طبق رمزها و سنتيفقط  يان، هر اثر ادبياز منظر ساختارگرا .1

 ل شده است. يتشک يخاص ادب يها

 اثر ندارد. ةدکننديرا به عنوان منشأ تول يچ فکر شخصيان هيمؤلف حقّ ب .2

عوض  در نقد يمحور ةنديسنده را با خواننده به عنوان نماينو يجا ييساختارگرا .3

  .(483 :ش1382داد، ) کنديم

تحت  يادي، تا حد زيستم به سمت مطالعات فرهنگيدر قرن ب يشناسحرکت نشانه

جاد يدر ا ياديروالن بارت بود که نقش ز يعني يپرداز فرهنگ فرانسوهير نظريتأث

 شهرتبارت  .(220 :ش1387چندلر، ) داشت ياجتماع -يفرهنگ يهادهيه به پدتاز ينگاه

« تينامتنيب» ةين نظريي، تب«مرگ مؤلف»نظرية  ماعال مثل يخود را مرهون عوامل متعدد
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، يغاتيتبل يهايچنانکه در آگه ؛است يفرهنگ يهانشانه نظامبرد پژوهش در شيو پ

  .(13 :ش1392آلن، ) گردد.يماين موضوع مشاهده هر ساله  يمدهابناها و  يطراح

تازه در خوانش متن بود که در کتاب  يانمونه ةارائ، يگر عوامل شهرت وياز د

ل متن يفراتر رفته و تأو يشناساز نشانه ييهااز جنبه، خوانش. اين کردمطرح "اِس،زِد"

از راه  يوکه بود  (14)"اکبالز"اثر  (13)"نيساراز"استان کوتاه کند. مثال او ديمرا ممکن 

د يشا .(24 :ش1380، ياحمد) ح داديآن متن را توض يها، عبارتياصل يافتن چند الگوي

ن کتاب يدر ا متن راة ين شرح او از نظريتربارت و جامع يل متنيتحل نيترمهمبتوان 

 انجامل در خوانش متن يدخ يهااز رمزگان يعيل وسين کتاب تحليجست. بارت در ا

ن يا يا داستان است. ويت يک روايقطعه قطعه به  يبخشدهد که شامل ساختاريم

هستند و هر خواننده ياريکند که عموماً اختيمل يواحد خوانش تبد 561ت را به يروا

ا جمله ي، جمله و دهان واحيرا کشف کند. ا يگريخوانش د يدهاممکن است واح يا

خوانش  يدهان واحيدر ا( 240 :ش1392، ياحمد) واژه هستند يناتمام و در موارد

شوند. آنچه در يمگوناگون کشف  يهادالّ مستمر در يضمن يهااز داللت يامجموعه

درک  يها را براانواع رمزگان است که بارت آن ،ديآيمد ين واحدها پديت توسط اينها

  رد.يگيممعنا در متن به کار  ينش و پراکندگيآفر يچگونگ

( ريواژگان و تعاب) يهستند که بر اساس آن، عناصر يقواعد ةموعرمزگان مج

 سازنديمرا ( يمعان) يديب شده و عناصر جديگر عناصر ترکيشوند که با ديمانتخاب 

، رمزگان کنش يکيتن رمزگان عبارتند از: رمزگان هرمنويا( 73 :ش1384، يرعماديم)

 هانشانه گانه. رمزگان پنجين و رمزگان فرهنگي، رمزگان معناشناسانه، رمزگان نمادييروا

و دالّ  نيجاد رابطه بيب باعث اين ترتيبد سازند ويمل يمعنادار تبد يهارا به نظام

 ييهاوهين رمزگان، دو مورد اول به شيان اياز م .(221 :ش1387چندلر، ) گردنديممدلول 

 يکيتشامل رمزگان هرمنوو شود يمده يق آفريت از آن طريشوند که خود روايممربوط 

ن داستان فراتر يا ييحوادث و منطق روا ةگر از مجموعيشود. سه رمزگان ديم يو کنش

  .(137و  136 :ش1392آلن، ) اشاره دارند ييمعنا يهارهيو به زنج رونديم
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ا يفقط شامل رمان  ،ديآيمکردن تياز فعل روا« تيروا»ن که واژة يبا توجه به ا

جا مرتبط است و هر يگرتيش از همه با عمل روايت بيرواشود. يمن يخينوشتار تار

رسد يمن به نظر يشود. بنابرايمافت يت ي، رواديگويمسخن  يزيدرباره چ يکه کس

ا يکوتاه مثل داستان ية ادبا گونيهر نوع متن  يبارت برا گرانةليروش تحل يريکارگهب

 (.141 :ش1390، يو سالم يئيصف) ر باشديپذشنامه هم امکانينما

 

 ""داستان ة خالص

رغم ياست که عل "النييب کينج"اثر  "کابوس"ک داستان از مجموعه ي ""

نفاق و  يعنيجامعه  در ياخالق يماريک بي است که توانسته ييبايبودن، به زکوتاه

 .کند يرا بررساسباب آن 

ت يروا درون ت دريشخصک يکه خود شاهد ا ي «يراو منِ»د يه ديداستان از زاو

د يه دينسبت به زاو ييايد اول شخص، مزايه ديشود. استفاده از زاويماست، نقل 

ا امکان ي يطرفي، امکان بيش حاالت درونيمثل: نما ؛ا سوم شخص داردي يرونيب

 يک شرکت تجاريداستان، کارمند  يراو .(97 :ش1385، يجمال) ساختن اطالعاتيمخف

همکاران و  يسنج است که رفتارهانکته ينام دارد، انسان« يعل»او که در امارات است. 

 ن شرکت،ين فرد در ايتربيد او عجياز دامّا  نظر دارد،رياتفاقات شرکت را با دقت ز

 ت خودمَر، همواره سِير چند مدييرغم تغيآن است که عل و هزارچهره چاپلوس يمنش

ق يران سالياست که مد يهياست. بدران بودهيمد را حفظ کرده و مورد اعتماد همة

ل، خود را با يف الحيبا لطا نام دارد، توانسته «حسّان»که  ين منشيا يداشتند، ول يمختلف

 بد.يهمه را بفرآنها سازگار کند و تمام 

ن بار يت شرکت، ايريرات در مدييتغ يشود که طيمآغاز  يزمان ياصل يماجرا

دار، ني، دمتعهّد يران سابق، فرديند که بر خالف مدينشيماست يبر مسند ر يکس

 يبار و الابال و بند يت بيتضاد با شخص ه کامالً درک يتيشخص ،است يسرسخت و جدّ

يممطمئن  حسّانخود  يو حت يد، همه از جمله راويجدر ير مديياست. با تغ حسّان

ن ماجرا سبب يد از شغل خود استعفا دهد. ايست و باياو ن يگر جاينجا ديشوند که ا
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ران يکردن مدينکه تمام عمر خود را صرف راضيا د و ازيبه خود آ حسّانشود که يم

متوجه کند و  يمانياست، اظهار پش داشتهنابا  يچ گناهين راه از هيمختلف کرده و در ا

د دنبال يانسان خداست، نه بنده او؛ پس فقط با يبخش واقعيگاه و روزهيکه تک شود

را  يبار و بنديو شراب و ب قمارکند و يمتوبه  حسّانباشد. از آن پس،  ياله يرضا

نکند. م خران سر يناحقّ مد يهاگر در برابر خواستهيرد ديگيمم يگذارد و تصميمکنار 

د نسبت به او جلب ير جديشود اعتماد مديم، باعث حسّانر مثبت در رفتار يين تغيا

ک يامّا  ند.ين نمايو همه کارکنان که از نفاق او نفرت داشتند، او را تحس يشود و راو

 ةک سانحي يبود، در پ دهيرا برگز يمتفاوت يزندگ سبک يبه تازگکه  حسّانشب 

رساند يممارستان يخود را به ب يبا ناباور يدهد. راويمجان خود را از دست  يرانندگ

او  يو خمار يل تصادف را مستيدل يمنششود. همسر يمماجرا  يايجو يو از همسر و

شود يمدارد و آشکار يمبر حسّان نيو دروغ اکارانهير ةکند و پرده از راز توبيماعالم 

د و جلب ير جديب مديفر يبرا يمنش تازة يو توبه فقط باز يمانين اظهار پشيکه ا

 ،رديپذيمان يگر منافق پاين بازيب و اين مرد عجيداستان با مرگ ا توجه او بوده است.

 است. يهمچنان باق يرت راويحامّا 

 

  "بيالغر"داستان رمزگان بارت در  يرد پا

 :(15)يکيرمزگان هرمنوت

امّا  کنند،يمف يل متن تعرير و تأويا هنر تفسيفن  يمعناک را به طور معمول به يهرمنوت

که نقش آنها در متن عبارت است  ييعبارت است از همه واحدها يکيرمزگان هرمنوت

که ممکن است  يتصادف يدادهاياز رو يف متنوعيپرسش، پاسخ به آن و ط حاز: طر

را  يستانيچ يا حتي ،داندازنير بيا پاسخ به آن را به تأخيکنند و  يبندرا صورت يسؤال

است که  ييگون همان رمزگان داستانيآن رهنمون سازند. ا يمطرح کنند و ما را به سو

د و سرانجام به يآيمق به وجود يو تعلده يگردمطرح  يتسؤاالت يآن در روا ةبه واسط

 يارتباط بين اين رمزگان و اصطالح اصل .(154 :ش1387، يسجود) شوديمآن پاسخ داده 

است که هدف اين رمزگان جلب توجه  مطلباين  يايگوتأويل و تفسير متن  يآن، يعن
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که باعث  ي. امرتفسير متن است يآنها در راستا ها و پاسخ بهخواننده به طرح پرسش

 شود.يممتن  يهاشتر خواننده در فهم داللتيمشارکت هر چه ب

ن معنا يبد ؛شوديه مناميدز ين يستانين رمزگان رمزگان چيشد، ابر اساس آنچه گفته

 گريد يجزئ يمعمّاو در کنار آن چند  يو کلّ ياساس يمعمّاک يک داستان يکه در 

يما در آخر داستان بدان پاسخ داده يو به مرور  ت مطرحيروا يوجود دارند که در ط

 شود.

ن يا ،رديگيمشکل  در ذهن که ييمعمّان ي، اولعنوان داستان دقت در  با

 "بيغر"گر عنوان ي؟ به عبارت دو چرا ب استيعج يزيچه چ يراو ديدکه از  است

 داستان داده ييباً در بخش ابتدايک داستان است که پاسخ به آن تقرين واحد هرمنوتياول

»شود: يم

ق 1434، يالنيک) «

بوده و  يد راوياز دن انسان يرتبيشرکت عج يمنش دهد کهينشان ماين عبارت ( 42:

 .است ران شرکتيجلب اعتماد همه مد ييل آن توانايدل

 ياست که در سراسر داستان خواننده را در پ يگريد زيچداستان  ياصل يمعمّا يول

 اندازه نياتواند يم يک منشين است: چگونه يپرسش اکشاند و آن يمافتن جواب ي

در  –آنها  ةو با هم کرده ران را جلبيمد ةت هممحبّ يکه به راحت ت داشته باشدقدر

»نشان دهد؟  يسازگار -که باشند يو خصلت يهر خو

 .()همان« 

ن يدر ا .پاسخ درست است يبرا يدستشيا پيب يک، فرياز مراحل رمزگان هرمنوت يکي

که  کندگردد خواننده گمانيمشود که سبب يمبه کار برده  ييا واحدهاي هامرحله خوانه

 يت داستان پيو در نها ستاوفريب  هدفدر واقع امّا  افته است،يخود را  سؤالپاسخ 

 يدهد راويمنشان  وجود دارد که يز جمالتين داستان نيبرد. در ايمپاسخ  يبه نادرست

 باعثکه  يمنش دِيقيت بيبه شخص يراو ةمثل اشار ،استبرده يپپاسخ سؤال خود به 

 يبنديپا يهاران سابق که انسانيمد او با همة يتيشخص خواننده فکر کند تشابه شوديم
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: » شان استيبا ا يو يل سازگاريدل ،نبودند يبه امور اخالق

 همان:)«  

زد: خواهد هم ن معادله را بريدار است، انيمتعهد و د يد که مردير جديامّا آمدن مد( 43

«

ب ين پاسخ و فرياثبات ا يسنده براينو .()همان« 

 يپر گناهش از زبان خود و ةاز گذشت حسّان يمانيپش دال بر يشتر مخاطب، جمالتيب

»، مثل: کنديمنقل 

داستان سپس ( 45 همان:) «

»ابد: ييمادامه  ير وييبا توبه و تغ

 يادر درون معمّ يديجد يان مرحله معمّيدر ا( همان) «

شگرد  يراو دوبارهاست؟ و  يتوبه او واقع اين است که آيرد و آن ايگيمشکل  ياصل

اش توبه يو به دنبال گفتار و کردار مثبت وبرد يمرا به کار  ييدر پاسخگو يتدسشيپ

»د: ينمايمد ييرا باور و تأ

قت، يحق يافشا ةمرحل وان داستان يدر پاامّا  .(49 همان:) «

»شود: يماز زبان همسر او داده  معمّاهر دو  يقيپاسخ حق

( 51 همان:) «

چ يت او هيکه با شخص يريمد يران، حتيمد ةاو با هم يسازگار يل اصليدل يآر

 ش نبود.يب يامنافقانه يباز از اعمال گذشته، او ةنداشت، نفاق او بود و توب يتناسب

ر يا مدينکه آيمثل ا ؛ديآيمش يهم در داستان پ يگريد يت فرعسؤاال ،نيعالوه بر ا

يدر م را در اواسط داستان ن سؤالياپاسخ  طبمخا شود؟يم يراض حسّاند از يجد

س با يرئ ةدر برابر خواست ير و مقاومت منشيو مد حسّان يلفظ يري، پس از درگيابد

»ر: ياز زبان مد يرير و تعابيز يهاخوانه
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»ا عبارت ي ،(50و  49: همان) «

را  سؤالن يا (50 همان:) «

همسرش  يانيخ آن در عبارت پاستصادف چه بود؟ و پا يعکند که علت واقيمطرح 

 .(51 همان:) «»د: يگويماست که 

 

 :(16)کيرتيا پرو آي ييرمزگان کنش روا

خط ) يوستار منطقيک پياشاره دارد که در  ييهاليکنش به تأو ، واژةيشناسدر نشانه

ک يگر کنشاست که در آن  يتيک برنامه روايرو کنش نياند. از اافتهيسامان ( يتيروا

. (52ش: 1384، يعمادريم) دهديمخاص انجام  را در زمان و مکان ينيع يهاکنش يسر

شيچگونه پ هاکنش ينشان دهد که داستان و توالمخاطب در داستان به  يهرجا واحد

مزگان ن ريبا استفاده از ا ،يکشتن کس اي يروند، هرگونه کنش داستان از گشودن دريم

-مجموعه ييرمزگان کنش روا ،گريبه عبارت د ؛(240ش: 1392، ياحمد) شوديممشخص 

 ين تواليبرد. ايمش يت را پيروا است که کلّ يکوچک يهايو توال هارفتياز پ يا

داده « قتل»ا ي« قرار مالقات»ر ينظ يمنا ،اتياز جزئ يفيد که به طيآيموجود به يمهنگا

  .(120ش : 1392ن، يپ) شوديم

دادها يروة ريمتن است که بر اساس زنجة خوانندة فين وظيد بارت، ايواقع از د در

ها و رفتياين پ يشناساي در يسعمقاله ن ياکند.  يگذاررا نام ابد و آنيک کنش را بي

 يو فرع ياصل يهاالزم است تا شخصيت ابتدااما  دارد،ها بر اساس مدل بارت يتوال

 داستان مشخص شوند. 

 يهاتياست که حوادث و شخص يتيشخص ،ا قهرمان داستاني يت اصليشخص

 رديگيمت حوادث بر رفتار و اعمال او قرار يپردازند و محوريماو  يگر به معرفيد

 يت اصليداستان شخص نيا در ،شرکت يا منشي حسّانن يبنابرا ؛(72ش: 1385، يجمال)

هستند  ...که در کنار قهرمان در مقام دوم و سوم و  ييهاتيشخصامّا  شود.يممحسوب 

ده ينام يفرع يهاتيدارند، شخص يت کمترياهم يت اصليو اصوالً نسبت به شخص

(، حاج عدنان) رين داستان اعم از مديا يهاتيلذا تمام شخص ، (74 همان:) شونديم
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 يهاتيت، شخصيب اهميبه ترت حسّانکارمندان شرکت و همسر (، ياستاد عل) يراو

 دهند.يمل يقصه را تشک يفرع

 عبارتند از: ""داستان  يهافتريپ

از آن به عنوان  يراوکه  «گرانير نظر گرفتن ديع شرکت و زينظارت بر وقا » .1

و در ضمن آن نيز  استفاده کرده استت يدر آغاز روا يپردازصحنه يبرا يرابزا

يمآنها نيز  ها و روحياتمکان، زمان، موقعيت وقوع داستان، شخصيت ةدربار

 دست آورد: به ياطالعاتتوان 

«

 ( 42 :ق1434، يالنيک) «

ان يدر جر خوانندهتوسط آن که  «دير جدير مدييتغ يپ در حسّانآشفته شدن » .2

 رد:يگيمقرار  شرکت يميقد يد و منشير جديمدات يتقابل روح

 ،(ييکنش روا) »

» « ،(کنش قهرمان) 

کنش ) ( يکنش راو)  ،(کنش قهرمان) 

کنش )  ،(کنش قهرمان)  ،(قهرمان

  .(43 همان:) «( کنش قهرمان)  ،(قهرمان

داستان که از  ياصلت يآن شخص يکه ط «از اعمال گذشته حسّان يمانيپش» .3

ن خصلت يشه ايهم يرد برايگيمم يخسته شده است، تصم يينفاق و دورو

 زشت را کنار بگذارد:

»و ( 44 همان:) «( کنش قهرمان) »

  .(46 همان:) «(کنش قهرمان) 
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من آن قهرمان داستان ضکه  «ا و پناه بردن به خدايانقطاع از دن و أسياظهار » .4

 .دارديمان يت خود را از وضع موجود بيشکا

»و « »

نجا واکنش يدر ا «( قهرمان يهاکنش

»با اوست:  يو ابراز همدرد ي، دلسوزهان کنشيبه ا يراو

 همان:) «

47).  

ک يت داستان بر سر يآن دو شخص يط که در «دير جديو مد حسّان يريدرگ» .5

 يهاتيگر شخصيآن دو و د يسواز  ييهاکنند و کنشيمدا يموضوع اختالف پ

 زند:يمکارمندان شرکت سر  يعني يفرع

«

ت از او يو حما حسّانق ين کنش، تشويو واکنش کارمندان به ا «( کنش قهرمان) 

(؛ 49 همان:) «»بود: 

و  حسّانت يحاج عدنان نسبت به قاطع يعنيت دوم يم همان واکنش شخصن تبسّيا

شود که آن از يمر محسوب يگر کنش مديد ،رخواهانهيحت خياوست. نص يدرستکار

»: ر قابل استناد استيز يهاواحد

»است:  يدر برابر او ابراز شرمندگ حسّانواکنش  که( 50 همان:)  «

  .(همان) «

ت يان موقعيرا همراه با ب حسّان يرانندگ ةکه سانح «حسّانتصادف و مرگ » .6

 کشد:يمر يآن به تصو يو زمان يمکان
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«

ن يبه ا يواکنش راوو  (همان) « )کنش قهرمان( 

»مارستان است: يب يداد، اندوه ناباورانه و شتافتن به سويرو

 .(همان) «

و کنش  يکيهرمنوترمزگان  يعني، دو رمزگان اول شوديم طور که مشاهدههمان

ا ي يين دو را رمزگان روايتوان ايمگر يبه عبارت د ؛هستند ييدر خدمت فرم روا ييروا

متن و تکثر معنا عمل کرده و  يفرو بستن چندگانگ يدانست که در راستا يرفتيپ

 ،شوديمحل  ييمعمّاا تيان آن نهايدر جر که است انياز آغاز تا پا يميقور تيصدد سدر

توان آنها را يملذا  .است پنهان در داستان يگر کشف معانيهدف سه رمزگان دامّا 

نند يآفريم ييکرده و معناهاعمل ييه رمزگان روايچون عل ،دينام رفتيرمزگان بدون پ

فراتر از خود  ينامتنيب يهاخواننده و متن را به عرصهکرده و ت را مختلير روايکه س

  .(138ش: 1392آلن، ) کننديمداستان وارد 

 

 :(17)يا دالّي يرمزگان معناشناخت

 شوديممربوط  يطيشناسانه و محنما، روانش خصلتيکماب يهان رمزگان به داللتيا

مرتبط  يداستان يهاتيبا شخص يرا که تا حدود هاو مدلول( 240ش: 1392، ياحمد)

که از عناصر مختلف متن  يضمن يهان داللتيا .(44ش: 1382.يکول) آورديمهستند، گرد 

ا ي هاات کنشيخصوص شود،يمر و جمالت برداشت يمانند واژگان، تعاب ييروا

 (. 133ش: 1391گران، يو د يميرح) سازديمرا  هاتيشخص

ن است ي، منظور اروديمبه کار  هادال يبرا يعبارت ضمن يد توجه داشت وقتيبا

 ؛ا مکان خاص داللت کننديت يا شخصي يژگيک ويح بر يصرريها به صورت غآنکه 

ن يشود و ايما جمالت گرفته يثل واژگان م ييکه از عناصر مختلف متن روا يژگيو

 يرمزگان معنابن نيترمهماز  . (50و 42 :م2002بارت،) م عبارت استيمستق يفراتر از معنا
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ر اشاره يتوان به موارد زيمدارند،  ينما و روانبار خصلت« »که در متن داستان 

 کرد:

مافوق و عدم از د و شرط يقيبر اطاعت محض و بدالّ  يا منشي« ريسکرت»واژه  .1

 ح و برحق باشد.يده صحين نظر و عقيباشد، هرچند که ايمده يابراز عق

ن يدر د يمذهب ک واژةيکه  يحاج واژة« حاج عدنان» يعنير شرکت، يمددر نام  .2

ر و يمد ةانمتعهّدو  ينيد يبر سبک زندگ يشود، داللت ضمنيماسالم محسوب 

 دارد. ين مذهبيمراعات قوان

در عبارات مختلف مثل:  يقصه به راو يت اصليشخص ياز سو« استاد»اطالق لقب  .3

به ( 44ق: 1434، يالنيک) «»

گران يدارد که مورد اعتماد د نيبش و واقعيرانديخ يت بر انساندالل يطور ضمن

 کنند.يمش آمده با او مشورت يها در مسائل و مشکالت پاست و آن

 «»و ( گرسنه يهادهان) «»و  «» يهاواژه .4

نفس در برابر ا و ذلت يراز عوامل نفاق،  يکين است که فقر يبر ادالّ  (45 همان:)

 است. يآوردن ثروت و گذران امور زندگبه دست يگران برايد

 ياز ماليداللت بر شدّت ن( 46 همان:) «»در عبارت  «» واژة .5

 ن امر است.يد اياو مؤ يه و اشک و آه بعديدارد و گر حسّان

 همان:) «»و ( 47 همان:)  «»عبارت  .6

 انسان است. يگاه واقعهيبردن به خدا به عنوان تکبر پناهدالّ ( 48

و « »  يهاواژه( همان) «»در عبارت  .7

بر عزم و اراده محکم و  يابد است، داللت ضمن ينف يکه به معن« لن»کاربرد حرف 

 ترک نفاق دارد. يبرا حسّان يواقع

ت يگر رضا، نشانحسّانبرابر سخنان تند  رر ديلبخند مد ،حسّانر و يمد يريدر درگ .8

 از تملّق است. يو يزاريخود و ب ياو از عملکرد منش

داستان،  يانيعبارت پادر ( 51 همان:)( سرخ يهاينيشب نش ) «» .9

 دهد.يمرا به ذهن مخاطب انتقال  حسّانبودن الخمردائم يژگيو
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 :(18)نيرمزگان نماد

اشاره دارد  يتضاد و تقابل يژه الگوهاين و به وينماد يآن الگوها ن رمزگان به همةيا

دادن آن است رمزگان، نشانن يا هدف .(137ش: 1392آلن، ) اندکه در متن قابل مالحظه

خواننده به  است که احتماال يااستان به گونهر ديپذته و بازگشتيکه ساختار چند ظرف

 تواند وارد آن شوديم ياباً از هر نقطهيص دهد، تقريآن را تشخ ينکه الگويمحض ا

  .(120ش: 1392ن، يپ)

 شوند: يمک نماد محسوب يمهم  يهاتيهرکدام از شخص در داستان مورد بحث،

 است.« متفتّح» يو در اصطالح عرب يبار و الابال و بنديک انسان بينماد « حسّان» .1

 يو درستکار است و تنها افراد دارا متعهّدف، يک مسئول شرينماد « حاج عدنان» .2

 ارزش هستند. نزد او با يژگين ويا

شرفت خود يخواهند پيمهستند که  يکارطمع يهانماد انسان «کارمندان شرکت» .3

گران يند تا از ضعف دشگران به دست آورند و همواره در تاليشکست د بارا 

»دن به قدرت و مکنت بسازند. در عبارت يرس يبرا يزيدستاو

 شود.يمافت يدر ين مفهوم به درستيا( 46 ق:1434، يالنيک) «

کنند و در هر يم يدر آن زندگ هااست که انسان يطينماد جامعه و مح« شرکت» .4

 يهادن به مطامع خود، چهرهيرس ياکار برايمنافق و ر يهاآن انسان يسو

 زنند.يمن بر چهره يدروغ يهاداده و نقابگرگون از خود نشانيد

 ،ديز ناميدوگانه ن يهاتوان رمزگان تقابليمن را يف بارت، رمزگان نماديبنابر تعر

و  يئيصف) موجود در متن است يهانشانه يسازمفهوم هان تقابليچون کارکرد ا

 ةدوگان يهامورد از تقابل ن نوشتار به چندين اساس ايبر هم ؛(149ش: 1390،يسالم

قهرمان  يهادر رفتار ينشانگر تضاد و دوگانگ ايکه  کنديمموجود در متن داستان اشاره 

 داستان: يهاتيگر تقابل موجود در اوصاف شخصانيا نمايداستان است 
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 ت حسّان و حاج عدنانين شخصيتقابل ب -1جدول 

  
  

  

 

 موجود در ظاهر و باطن حسّان يهادوگانه -2 جدول

  
  
  

  
  

  
  

 

 داستان يو حس او در اثنا ينسبت به منش يه راوين حس اوليتقابل ب -3جدول 

  
  
  
  

 

 :(19)يعرجاا اي يرمزگان فرهنگ

شود. يماست که متن به آنها ارجاع  يدانش مختلف يهانظام ةرندين رمزگان دربرگيا

 يسنّت ةنام که در تجربيو ب يجمع يک آوايبارز خود را در  جلوة يرمزگان فرهنگ

 (.120ش: 1392ن، يپ) ابدييمشه دارد، ير يمآد

از رمزگان  يمنظور وامّا  هستند؛  يک نظر فرهنگياز  هارمزگان هاز نگاه بارت هم

استوار  يا اخالقي يمعل يتيک گفتمان را در مرجعياست که اساس  يي، رمزهايفرهنگ
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 .(138ش: 1392آلن، ) ز نام نهادين« مرجع» يهاتوان آنها را رمزگانيمرو نيکنند؛ از ايم

به آن است،  ل و توجهين داستان درصدد تحليسنده ايکه نو يفرهنگواحد  نيترمهم

که اکثر جوامع  يمهلک يماريب ،ناپسند به نام نفاق است يو خصلت يمعضل اجتماع

ص يکند که قدرت تشخيمبدان مبتال هستند. نفاق گاه فضا را چنان غبارآلود  يانسان

چنان که بد، هميفريمن افراد را هم يتررکيز يرد و حتيگيمحق و باطل را از مخاطب 

را  حسّانن يدروغ ةب چهريباز هم فر، ينيزبيرغم تيآن، عل يداستان و راو متعهّدر يمد

 خورده و متوجه نفاق او نشدند.

چهره را در قالب توانسته چهره انسان منافق و چند يسنده به خوبين داستان، نويدر ا

»ر بکشد: يبه تصو حسّانعبارت کوتاه از زبان  چند

که د گفت يالبته با ؛(45ق: 1434، يالنيک) «

 يپرورزاست و نفاقض موجود در آن، خود نفاقيط حاکم بر جامعه و ظلم و تبعيشرا

شه ياندازد که اگر صادق و درستکار باشند، هميمن اشتباه يرا به ا هاکند و انسانيم

 يله اخالقين رذيا يبرا يهيب توجين ترتيخواهند ماند و بد يمانده و محروم باقعقب

»د: يگويم يکه خطاب به راو حسّانن عبارت يه ايشب يهاتيتراشند. توجيم

ن خصلت ين حال، ايبا ا( همان) «.

که در  ن خرسند باشد، همچنانصاحب آن از اتصاف بدا يست که حتين يزيزشت چ

دارد و در کنار يمن خصلت پست اعالم يانزجار خود را از ا حسّاناز داستان،  يبخش

 را ترس و ذلت نفسدر غربت، طمع،  يمثل زندگله ين رذيبروز ا يآن عوامل اصل

»رد: اشميمبر

  .(48 همان:)  « 
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 جهينت

روالن بارت  يانه بر اساس مدل فرهنگيساختارگرا يتا خوانش نمود ن مقاله تالشيا

 يت معرفيل روايگانه در تحلآن را تحت عنوان رمزگان پنج يکه و يمدل د؛ينماارائه 

 :شامل پنج رمزگان است يدگاه، ساختار هر متنين ديکند. بر اساس ايم

 يمعمّاداستان است.  يمعمّاقت و حل يک به دنبال کشف حقيرمزگان هرمنوت .1

تواند به يم شرکت است، يمنشحسان که چگونه ن است که يداستان ا ياصل

 يو خصلت يدر هر خو –آنها  ةران را جلب کرده و با هميمد ةمحبت هم يراحت

د يشد ياکاريق و رافن يژگيو سؤال نيا؟ پاسخ نشان دهد يسازگار -که باشند

 .  است يوت يموجود در شخص

 ماجراها يبه صورت توال را ن است که داستانيضامن ا ييرمزگان کنش روا .2

استخراج شد،  يکه توسط رمزگان کنش« »داستان  رفتيپ نيترمهم. ميبخوان

از  است. گذشتهد و توبه و اظهار ندامت از ير جدير مدييغت يپدر  حسّان يآشفتگ

تصادف و مرگ  ةحسان با حاج عدنان و صحن يريتوان به درگيم هارفتيگر پيد

 او اشاره کرد.

داستان هستند، گرد  يهاتيرا که مرتبط با شخص ييهامدلول ييرمزگان معنا  .3

 ة، واژداستان نيا کند. به عنوان مثال دريمپنهان در متن را آشکار  يآورده و معان

 ،يا منشي« ريسکرت» ةست و واژاد ير جديبودن مديتعهد و مذهببر دالّ  ،يحاج

  .باشديم دالّ بر اطاعت محض از مافوق

شود که با هم تقابل دوگانه يمن اطالق ينماد يها و الگوهان به واحديمادرمزگان ن .4

گر نفاق و انيباشد که نمايم حسّان خود ،"بيالغر"نماد داستان  نيترمهمدارند. 

 تملّق است. 

 ياها رمزگان کالن، به رمزگانيو  يک بافتار فرهنگي عنوانبه ز ين يرمزگان فرهنگ .5

، معضل نفاق در «»داستان  ين واحد فرهنگيتريبخشد. اصليمگر معنا يد

 باشد.يمجامعه 
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جه ين نتيتوان چنيمبه عمل آمد،  ""که از داستان کوتاه  يليبر اساس تحل

توجه به متن و بدون ت از جمله داستان کوتاه، تنها با يگرفت که ساختار تمام انواع روا

 ييقابل رمزگشاارائه شدة بارت،  يهاتوسط رمزگان، يداشتن عوامل خارجدر نظر

 است.
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Abstract 

Structural criticism is one of the most common methods of 

analyzing literary texts. French “Rolland Barthes” is a founder of this 

school, who has presented a model to identify or discover units of 

action, hermeneutics, semantics, symbolism and culture. They are 

called “five codes”. These codes transform signs into meaningful 

systems, thus creating a relationship between a sign and a signifier. 

Using an analytical-descriptive method, this study seeks to analyze the 

“Alquarib” story, as one of the short stories by Najib killany, who is a 

prominent contemporary Arab author. Based on the structuralist 

model, the five codes of the story are extracted and decrypted. The 

purpose of the study is to measure the extent of utilizing the principles 

of narration for the transfer of the author’s thoughts. The results 

indicate that the author poses a social disorder called hypocrisy as a 

cultural unit and introduces the main hero of the story as the symbol of 

this trait. The causes and motives of the one who has a tendency for 

hypocritical actions are clarified by referring to the dichotomies inside 

and outside his personality and by using semantic units such as 

secretarial jobs that involve pure obedience. 
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