دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
سال نهم /نوزدهم پياپي 17 /علمي ()1398

تحليل داستان "الغريب" نجيب کيالني بر مبناي رمزگان پنجگانه بارت
علي قهرماني ،1استاديار زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
آرزو شيدايي ،دانشجوي دکتري زبان و ادبيات ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
صديقه حسيني ،دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
تاريخ دريافت1397/02/23 :

تاريخ پذيرش1398/04/26 :

چکيده
نقد و تحليل ساختارگرا ،يکي از شاخصترين روشهاي تحليل متون ادبي از دهه 1960م تا کنون
محسوب ميشود" .روالن بارت" فرانسوي يکي از پايهگذاران اصلي اين مکتب به شمار ميآيد .بارت
مدلي را تحت عنوان "رمزگان پنجگانه" براي تحليل روايات ارائه داده است که شامل شناسايي و کشف
واحدهاي کنشي ،معمّايي ،معنايي ،نمادين و فرهنگي ميشود .اين رمزگان نشانهها را به نظامهاي
معنادار تبديل ميسازند و بدين ترتيب باعث ايجاد رابطه بين دالّ و مدلول ميگردند .پژوهش حاضر
سعي نموده است تا با استفاده از روش تحليلي-توصيفي يکي از داستانهاي کوتاه "نجيب کيالني" -از
ادباي برجستة معاصر عرب  -به نام "الغريب" را بر اساس اين الگوي ساختارگرايانه بررسي نموده و
واحدهاي پنجگانه موجود در آن را استخراج و رمزگشايي نمايد .هدف اين جستار سنجش ميزان بهره
گيري نويسنده داستان از اصول روايي براي انتقال انديشههايش ميباشد .نتايج به دست آمده از تحليل-
ها حاکي از آن است که نويسنده يک بيماري اجتماعي به نام نفاق را به عنوان واحد فرهنگي مطرح و
قهرمان اصلي داستان را نماد اين رذيله معرفي ميکند و سپس با اشاره به دوگانههاي موجود در ظاهر و
باطن شخصيت وي و با بهرهگيري از واحدهاي معنابُني چون شغل منشيگري که دال بر اطاعت محض
است ،علل و انگيزههاي صاحب اين رذيله را براي کنشهاي منافقانه تبيين مينمايد.

کليد واژهها :نقد ساختارگرا ،رمزگان ،روالن بارت ،داستان کوتاه الغريب ،نجيب کيالني.
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئول:

d.ghahramani@yahoo.com
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مقدمه
نقد ادبي شاخههاي متعددي دارد که از طريق آن به تحليل و بررسي متون ادبي مي
()1

پردازد .يکي از مهمترين اين شاخهها نقد ساختارگرايانه است .ساختارگرايي

به يک

شيوة فکري اطالق ميشود که در جستجوي عناصر اصلي تشکيلدهندة هر چيز و
کشف همة ساختارهاي بنيادين در علوم مختلف است .اين تفکر در رشتههاي مختلف
مثل انسانشناسي ،زبانشناسي و رياضيات به چشم ميخورد و هدف آن در هر حوزه،
کشف رابطة ميان اجزاء و قوانين مي باشد .نقد ادبي و فرهنگي نيز يکي از اين بخش
هاست.
"روالن بارت"( )2يکي از پيشگامان ساختارگرايي در عرصة نقد ادبي ،نشانهشناسي و
نظريهپردازي چندجانبهنگر به شمار ميآيد .او معتقد است که منتقد ساختارگرا ،ابتدا
ساختار ادبي را به اجزاي تشکيل دهنده آن تجزيه ميکند ،سپس به بررسي ارتباط آن
اجزا ميپردازد و در مرحله سوم ،به اين مسأله توجه ميکند که داللت کليت اثر بر
چيست (ميرصادقي و ذوالقدر1377 ،ش.)164 :

بارت در آثار خود بر خوانش مخاطب تأکيد ميکند ،خوانشي که از اثر به متن و از
مؤلّف به خواننده در چرخش است .وي در يکي از کتابهاي خود به نام "اس-زد"

()3

رويکردي براي تحليل متون روايي ارائه ميدهد که به "رمزگان پنج گانه"

()4

معروف

است؛ بر اساس اين رمزگان ،به نظم قابل تشخيصي در متن دست يافته ميشود .از
ميان اين کُدها ،رمزگان کنشي و هرمنوتيک مربوط به نويسنده است و خواننده از طريق
آنها ميکوشد تا منظور نويسنده را دريابد؛ امّا در سه رمزگان ديگر ،يعني رمزگان
نمادين ،فرهنگي و معناشناختي که موجب معناسازي مخاطب يا درگيرشدن ذهن او در
اثناي خواندن روايت ميشوند ،نقش اساسي بر عهده خواننده است .در حقيقت بارت با
چرخش از ساختارگرايي به پساساختارگرايي در پي گسترش نظرية مرگ مؤلف و تولّد
خواننده است .او از متن توقع دارد تا نويسا بوده و فاصله ميان خواندن و نوشتن را
بکاهد ،زيرا متن خوانا خواننده را بيکار ،بيکنش و منعطف ميکند( .پين.)115 :1392 ،
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مقالة حاضر در تالش است تا يک داستان کوتاه از ادبيات عربي را با الگوي
ساختارشناسانه بارت مورد تحليل قرار داده و با اصول و قواعد خاصي بررسي نمايد،
به گونهاي که سطوح گوناگون معنايي آن آشکار شود .اين داستان کوتاه" ،

"

نوشتة دکتر نجيب کيالني ( 1995-1931م) ،از ادباي برجسته مصري است .او از جمله
نويسندگاني بود که باور داشت بايد از دستاوردهاي هنر و ادبيات در راستاي اعتالي
فرهنگ و تمدّن اسالمي بهره جست؛ در عين حال ،ماهيت اخالقي و فرهنگي آثار
کيالني ،آسيبي به شکل روايي و اصول حاکم بر ساختار داستان نرسانده است.
جستار حاضر بر آن است تا در پي تحليل اين داستان ،به سؤاالت زير پاسخ دهد:
.1

معمّاي اصلي داستان که نويسنده آن را مطرح نموده و خواننده را براي کشف آن
ترغيب ميکند کدام است؟

 .2در خوانش اين داستان چه کُدهاي کنشي ،معنابني ،نمادين و فرهنگي توسط
خواننده به دست ميآيد؟
.3

چگونه ميتوان انواع متون ادبي را با کاربرد اصول و قواعد دقيق و بدون توجه به
طرز فکر و شخصيت نويسنده مورد تحليل قرار داد؟

پيشينة تحقيق
در ايران ،عالوه بر ترجمة برخي آثار "نجيب کيالني" ،در حيطة نقد ادبي نيز تحقيقات
متعددي دربارة اين اديب به رشتة تحرير درآمده است که از جملة آنها ميتوان به چند
پاياننامه و مقاله اشاره کرد :مثل پژوهشي با عنوان «واقع گرايي در داستان هاي کوتاه
نجيب کيالني با استناد به مجموعه داستاني کابوس» که توسط "بصيري" ( )1387نوشته
شده است و هدف اصلي آن بررسي وجه تمايز آثار واقعگرايانه کيالني نسبت به
معاصران ،تعيين جايگاه کيالني نسبت به آنها و تبيين نقاط قوت و ضعف او در داستان
نويسي ميباشد؛ يا پژوهش"عبدي" و "زماني" ( )1390با عنوان «شخصيتپردازي زن
در ادبيات داستاني نجيب کيالني» که به بررسي سهم شخصيت زن در سه رمان مختلف
از کيالني و نحوة شخصيتپردازي زنان توسط نويسنده پرداختهاند " .اکبرپور" ()1391
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در پژوهش ديگري با عنوان «تحليل بينامتني ديني در رمان هاي
نجيب کيالني» ،الهامگيري کيالني از عقايد و منابع اصيل اسالمي ،براي پي-
ريزي رمانهايش با هدف بازگشت جوامع اسالمي به هويت ديني را مورد بررسي قرار
داده است" .روشنفکر" و "اکبري زاده" ( )1393نيز در مقالة خود که «تحليل نشانه
شناختي ساختار روايي رمان دم لفطير الصهيون اثر نجيب کيالني» نام دارد ،کارکرد
معناشناسانه عناصر روايت را براي نشاندادن واقعيت صهيونيستها توسط کيالني تبيين
نمودهاند .پژوهشهاي ديگري در بررسي کتابهاي "
"" ،

"" ،

"" ،

" و غيره وجود دارد که همگي نشانگر توجه پژوهشگران ما به

آثار ارزشمند اين نويسنده هستند.
در مورد نقد ساختارگرا در ادبيات عرب هم مقاالت زيادي وجود دارد ،امّا نقد
ساختارگرايانه بر پايه نظرات "روالن بارت" کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مقالة
"محمد رحيمي خويگاني" و همکارانش ( )1391با عنوان «توضيح و معرفي متدولوژي
رمزگان بارت با نمونه عملي از نمايشنامه فيزيکدان ها اثر فردريش دورنمات» از مهم
ترين مقاالت نوشتهشده در اين زمينه پژوهشي به شمار ميآيد .اين پژوهش تالش
نموده رمزگان يا کدهاي معنايي نمايشنامه "فيزيکدانها" ،اثر "فردريش دورنمات" را بر
اساس نظرية بارت استخراج نمايد .امّا بررسيهاي به عمل آمده نشان ميدهد که نقد
ساختارگرا بر پاية انديشههاي روالن بارت در مورد ادبيات عربي و بهويژه آثار کيالني
صورت نگرفته است .بنابراين وجه تمايز جستار حاضر با ساير پژوهشها اوّالً ارائه
نمونة عملي از تحليل متن بر مبناي نظرية بارت در ادبيات عربي و ثانياً بررسي يکي از
داستانهاي نجيب کيالني با عنوان "

" است که تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته

است.

چشمانداز کلّي ساختارگرايي و رمزگان بارت
اصطالح ساختارگرايي عموماً به انديشة فرانسوي دهه 1960م اطالق ميشود ،انديشهاي
که در جستجوي اجزاي اصلي تشکيل دهندة اثر است و ريشه در صورتگرايي يا
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()5

فرماليسم روسي

دارد .مهمترين اصل ساختارگرايي مطالعة اثر ادبي ،بدون توجه به

نويسنده ،حيات او ،عاليق و کشمکشهايش بود (امامي1377 ،ش.)193:

امروزه وقتي از تحليل ساختارگرا در حوزه ادب و هنر بحث ميشود ،معموالً منظور
آييني در علوم انساني است که روشهاي زبانشناسي ساختاري و به ويژه دستاوردهاي
نظري "فردينان دو سوسور" زبانشناس برجسته سوئيسي را اقتباسکرده و در پديده
هاي هنري -فرهنگي به کار ميبرد" .دوسوسور" معتقد بود که نظام زباني از الگوهاي
ساختاري شکل گرفته است و ميان دال و مدلول فقط ارتباط قراردادي يا نشانهشناسانه
برقرار است؛ نه ارتباط معنايي .عالوه بر سوسور بايد به تأثير "والديمير پراپ"(،)6
فرماليست روسي در تکوين تحليل ساختارگرا اشاره نمود .او توانست شخصيتهاي
مختلف قصهها را در درون الگوهاي ساختاري قرار دهد و بيتوجه به محتوا ،وجوه
مشترک صدها افسانه مردمي را پيدا کند (همان .)23 :در اثر اقدامات او ،تحليل روايت در
دهه 1970م شکل گرفت و با پژوهشهاي کساني چون "روالن بارت"" ،ميشل
فوکو"(" ،)7ژاک الکان"( )8و "گريماس"(" ،)9تودروف"(" ،)10لوي استروس"( )11و "ژرار
ژنت"

()12

ادامه يافت (احمدي1380 ،ش .)14 :به طور خالصه ،ميتوان صفات نقد

ساختارگرا را در بين اين متفکران چنين معرفي کرد:
 .1از منظر ساختارگرايان ،هر اثر ادبي فقط يک متن است که بر طبق رمزها و سنت
هاي خاص ادبي تشکيل شده است.
 .2مؤلف حقّ بيان هيچ فکر شخصي را به عنوان منشأ توليدکنندة اثر ندارد.
 .3ساختارگرايي جاي نويسنده را با خواننده به عنوان نمايندة محوري در نقد عوض
ميکند (داد1382 ،ش.)483 :

حرکت نشانهشناسي در قرن بيستم به سمت مطالعات فرهنگي ،تا حد زيادي تحت
تأثير نظريهپرداز فرهنگ فرانسوي يعني روالن بارت بود که نقش زيادي در ايجاد
نگاهي تازه به پديدههاي فرهنگي -اجتماعي داشت (چندلر1387 ،ش .)220 :بارت شهرت
خود را مرهون عوامل متعددي مثل اعالم نظرية «مرگ مؤلف» ،تبيين نظرية «بينامتنيت»
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و پيشبرد پژوهش در نظام نشانههاي فرهنگي است؛ چنانکه در آگهيهاي تبليغاتي،
طراحي بناها و مدهاي هر ساله اين موضوع مشاهده ميگردد( .آلن1392 ،ش.)13 :

از ديگر عوامل شهرت وي ،ارائة نمونهاي تازه در خوانش متن بود که در کتاب
"اِس،زِد" مطرحکرد .اين خوانش ،از جنبههايي از نشانهشناسي فراتر رفته و تأويل متن
را ممکن ميکند .مثال او داستان کوتاه "سارازين"( )13اثر "بالزاک"( )14بود که وي از راه
يافتن چند الگوي اصلي ،عبارتهاي آن متن را توضيح داد (احمدي1380 ،ش .)24 :شايد
بتوان مهمترين تحليل متني بارت و جامعترين شرح او از نظرية متن را در اين کتاب
جست .بارت در اين کتاب تحليل وسيعي از رمزگانهاي دخيل در خوانش متن انجام
ميدهد که شامل ساختاربخشي قطعه قطعه به يک روايت يا داستان است .وي اين
روايت را به  561واحد خوانش تبديل ميکند که عموماً اختياري هستند و هر خواننده
اي ممکن است واحدهاي خوانش ديگري را کشف کند .اين واحدها ،جمله و يا جمله
ناتمام و در مواردي واژه هستند (احمدي1392 ،ش )240 :در اين واحدهاي خوانش
مجموعهاي از داللتهاي ضمني مستمر در دالّهاي گوناگون کشف ميشوند .آنچه در
نهايت توسط اين واحدها پديد ميآيد ،انواع رمزگان است که بارت آنها را براي درک
چگونگي آفرينش و پراکندگي معنا در متن به کار ميگيرد.
رمزگان مجموعة قواعدي هستند که بر اساس آن ،عناصري (واژگان و تعابير)
انتخاب ميشوند که با ديگر عناصر ترکيب شده و عناصر جديدي (معاني) را ميسازند
(ميرعمادي1384 ،ش )73 :اين رمزگان عبارتند از :رمزگان هرمنوتيکي ،رمزگان کنش
روايي ،رمزگان معناشناسانه ،رمزگان نمادين و رمزگان فرهنگي .رمزگان پنجگانه نشانهها
را به نظامهاي معنادار تبديل ميسازند و بدين ترتيب باعث ايجاد رابطه بين دالّ و
مدلول ميگردند (چندلر1387 ،ش .)221 :از ميان اين رمزگان ،دو مورد اول به شيوههايي
مربوط ميشوند که خود روايت از آن طريق آفريده ميشود و شامل رمزگان هرمنوتيکي
و کنشي ميشود .سه رمزگان ديگر از مجموعة حوادث و منطق روايي اين داستان فراتر
ميروند و به زنجيرههاي معنايي اشاره دارند (آلن1392 ،ش 136 :و .)137
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با توجه به اين که واژة «روايت» از فعل روايتکردن ميآيد ،فقط شامل رمان يا
نوشتار تاريخي نميشود .روايت بيش از همه با عمل روايتگري مرتبط است و هرجا
که کسي درباره چيزي سخن ميگويد ،روايت يافت ميشود .بنابراين به نظر ميرسد
بهکارگيري روش تحليلگرانة بارت براي هر نوع متن يا گونة ادبي مثل داستانکوتاه يا
نمايشنامه هم امکانپذير باشد (صفيئي و سالمي1390 ،ش.)141 :

خالصة داستان "
"

"

" يک داستان از مجموعه "کابوس" اثر "نجيب کيالني" است که عليرغم

کوتاهبودن ،به زيبايي توانسته است که يک بيماري اخالقي در جامعه يعني نفاق و
اسباب آن را بررسي کند.
داستان از زاويه ديد «منِ راوي» يا شاهد که خود يک شخصيت در درون روايت
است ،نقل ميشود .استفاده از زاويه ديد اول شخص ،مزايايي نسبت به زاويه ديد
بيروني يا سوم شخص دارد؛ مثل :نمايش حاالت دروني ،امکان بيطرفي يا امکان
مخفيساختن اطالعات (جمالي1385 ،ش .)97 :راوي داستان ،کارمند يک شرکت تجاري
در امارات است .او که «علي» نام دارد ،انساني نکتهسنج است که رفتارهاي همکاران و
اتفاقات شرکت را با دقت زيرنظر دارد ،امّا از ديد او عجيبترين فرد در اين شرکت،
منشي چاپلوس و هزارچهره آن است که عليرغم تغيير چند مدير ،همواره سِمَت خود
را حفظ کرده و مورد اعتماد همة مديران بودهاست .بديهي است که مديران ساليق
مختلفي داشتند ،ولي اين منشي که «حسّان» نام دارد ،توانسته با لطايف الحيل ،خود را با
تمام آنها سازگار کند و همه را بفريبد.
ماجراي اصلي زماني آغاز ميشود که طي تغييرات در مديريت شرکت ،اين بار
کسي بر مسند رياست مينشيند که بر خالف مديران سابق ،فردي متعهّد ،ديندار،
سرسخت و جدّي است ،شخصيتي که کامالً در تضاد با شخصيت بي بند و بار و الابالي
حسّان است .با تغيير مدير جديد ،همه از جمله راوي و حتي خود حسّان مطمئن مي
شوند که اينجا ديگر جاي او نيست و بايد از شغل خود استعفا دهد .اين ماجرا سبب
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ميشود که حسّان به خود آيد و از اينکه تمام عمر خود را صرف راضيکردن مديران
مختلف کرده و در اين راه از هيچ گناهي ابا نداشته است ،اظهار پشيماني کند و متوجه
شود که تکيهگاه و روزيبخش واقعي انسان خداست ،نه بنده او؛ پس فقط بايد دنبال
رضاي الهي باشد .از آن پس ،حسّان توبه ميکند و قمار و شراب و بيبند و باري را
کنار ميگذارد و تصميم ميگيرد ديگر در برابر خواستههاي ناحقّ مديران سر خم نکند.
اين تغيير مثبت در رفتار حسّان ،باعث ميشود اعتماد مدير جديد نسبت به او جلب
شود و راوي و همه کارکنان که از نفاق او نفرت داشتند ،او را تحسين نمايند .امّا يک
شب حسّان که به تازگي سبک زندگي متفاوتي را برگزيده بود ،در پي يک سانحة
رانندگي جان خود را از دست ميدهد .راوي با ناباوري خود را به بيمارستان ميرساند
و از همسر وي جوياي ماجرا ميشود .همسر منشي دليل تصادف را مستي و خماري او
اعالم ميکند و پرده از راز توبة رياکارانه و دروغين حسّان برميدارد و آشکار ميشود
که اين اظهار پشيماني و توبه فقط بازي تازة منشي براي فريب مدير جديد و جلب
توجه او بوده است .داستان با مرگ اين مرد عجيب و اين بازيگر منافق پايان ميپذيرد،
امّا حيرت راوي همچنان باقي است.

رد پاي رمزگان بارت در داستان "الغريب"
رمزگان هرمنوتيکي(:)15
هرمنوتيک را به طور معمول به معناي فن يا هنر تفسير و تأويل متن تعريف ميکنند ،امّا
رمزگان هرمنوتيکي عبارت است از همه واحدهايي که نقش آنها در متن عبارت است
از :طرح پرسش ،پاسخ به آن و طيف متنوعي از رويدادهاي تصادفي که ممکن است
سؤالي را صورتبندي کنند و يا پاسخ به آن را به تأخير بياندازند ،يا حتي چيستاني را
مطرح کنند و ما را به سوي آن رهنمون سازند .اين همان رمزگان داستانگويي است که
به واسطة آن در روايت سؤاالتي مطرح گرديده و تعليق به وجود ميآيد و سرانجام به
آن پاسخ داده ميشود (سجودي1387 ،ش .)154 :ارتباط بين اين رمزگان و اصطالح اصلي
آن ،يعني تأويل و تفسير متن گوياي اين مطلب است که هدف اين رمزگان جلب توجه
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خواننده به طرح پرسشها و پاسخ به آنها در راستاي تفسير متن است .امري که باعث
مشارکت هر چه بيشتر خواننده در فهم داللتهاي متن ميشود.
بر اساس آنچه گفتهشد ،اين رمزگان رمزگان چيستاني نيز ناميده ميشود؛ بدين معنا
که در يک داستان يک معمّاي اساسي و کلّي و در کنار آن چند معمّاي جزئي ديگر
وجود دارند که در طي روايت مطرح و به مرور يا در آخر داستان بدان پاسخ داده مي
شود.
با دقت در عنوان داستان

 ،اولين معمّايي که در ذهن شکل ميگيرد ،اين

است که از ديد راوي چه چيزي عجيب است و چرا؟ به عبارت ديگر عنوان "غريب"
اولين واحد هرمنوتيک داستان است که پاسخ به آن تقريباً در بخش ابتدايي داستان داده
ميشود« :
» (کيالني1434 ،ق

 )42:اين عبارت نشان ميدهد که منشي شرکت عجيبترين انسان از ديد راوي بوده و
دليل آن توانايي جلب اعتماد همه مديران شرکت است.
ولي معمّاي اصلي داستان چيز ديگري است که در سراسر داستان خواننده را در پي
يافتن جواب ميکشاند و آن پرسش اين است :چگونه يک منشي ميتواند اين اندازه
قدرت داشته باشد که به راحتي محبّت همة مديران را جلب کرده و با همة آنها – در
هر خوي و خصلتي که باشند -سازگاري نشان دهد؟ «
» (همان).

يکي از مراحل رمزگان هرمنوتيک ،فريب يا پيشدستي براي پاسخ درست است .در اين
مرحله خوانهها يا واحدهايي به کار برده ميشود که سبب ميگردد خواننده گمانکند که
پاسخ سؤال خود را يافته است ،امّا در واقع هدف فريب اوست و در نهايت داستان پي
به نادرستي پاسخ ميبرد .در اين داستان نيز جمالتي وجود دارد که نشان ميدهد راوي
به پاسخ سؤال خود پي بردهاست ،مثل اشارة راوي به شخصيت بيقيدِ منشي که باعث
ميشود خواننده فکر کند تشابه شخصيتي او با همة مديران سابق که انسانهاي پايبندي
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به امور اخالقي نبودند ،دليل سازگاري وي با ايشان است« :
» (همان:

 )43امّا آمدن مدير جديد که مردي متعهد و ديندار است ،اين معادله را بر هم خواهدزد:
«
» (همان) .نويسنده براي اثبات اين پاسخ و فريب
بيشتر مخاطب ،جمالتي دال بر پشيماني حسّان از گذشتة پر گناهش از زبان خود وي
نقل ميکند ،مثل« :
» (همان )45 :سپس داستان
با توبه و تغيير وي ادامه مييابد« :
» (همان) در اين مرحله معمّاي جديدي در درون معمّاي
اصلي شکل ميگيرد و آن اين است که آيا توبه او واقعي است؟ و دوباره راوي شگرد
پيشدستي در پاسخگويي را به کار ميبرد و به دنبال گفتار و کردار مثبت وي توبهاش
را باور و تأييد مينمايد« :
» (همان .)49 :امّا در پايان داستان و مرحلة افشاي حقيقت،
پاسخ حقيقي هر دو معمّا از زبان همسر او داده ميشود« :

» (همان)51 :

آري دليل اصلي سازگاري او با همة مديران ،حتي مديري که با شخصيت او هيچ
تناسبي نداشت ،نفاق او بود و توبة او از اعمال گذشته ،بازي منافقانهاي بيش نبود.
عالوه بر اين ،سؤاالت فرعي ديگري هم در داستان پيش ميآيد؛ مثل اينکه آيا مدير
جديد از حسّان راضي ميشود؟ مخاطب پاسخ اين سؤال را در اواسط داستان در مي
يابد ،پس از درگيري لفظي حسّان و مدير و مقاومت منشي در برابر خواستة رئيس با
خوانههاي زير و تعابيري از زبان مدير« :
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» (همان 49 :و  ،)50يا عبارت «
» (همان )50 :اين سؤال را
طرح ميکند که علت واقعي تصادف چه بود؟ و پاسخ آن در عبارت پاياني همسرش
است که ميگويد« :

» (همان.)51 :

رمزگان کنش روايي يا پرو آيرتيک(:)16
در نشانهشناسي ،واژة کنش به تأويلهايي اشاره دارد که در يک پيوستار منطقي (خط
روايتي) سامان يافتهاند .از اينرو کنش يک برنامه روايتي است که در آن کنشگر يک
سري کنشهاي عيني را در زمان و مکان خاص انجام ميدهد (ميرعمادي1384 ،ش.)52 :

هرجا واحدي در داستان به مخاطب نشان دهد که داستان و توالي کنشها چگونه پيش
ميروند ،هرگونه کنش داستان از گشودن دري يا کشتن کسي ،با استفاده از اين رمزگان
مشخص ميشود (احمدي1392 ،ش)240 :؛ به عبارت ديگر ،رمزگان کنش روايي مجموعه-
اي از پيرفتها و تواليهاي کوچکي است که کلّ روايت را پيش ميبرد .اين توالي
هنگامي بهوجود ميآيد که به طيفي از جزئيات ،نامي نظير «قرار مالقات» يا «قتل» داده
ميشود (پين1392 ،ش .)120 :

در واقع از ديد بارت ،اين وظيفة خوانندة متن است که بر اساس زنجيرة رويدادها
يک کنش را بيابد و آن را نامگذاري کند .اين مقاله سعي در شناسايي اين پيرفتها و
تواليها بر اساس مدل بارت دارد ،اما ابتدا الزم است تا شخصيتهاي اصلي و فرعي
داستان مشخص شوند.
شخصيت اصلي يا قهرمان داستان ،شخصيتي است که حوادث و شخصيتهاي
ديگر به معرفي او ميپردازند و محوريت حوادث بر رفتار و اعمال او قرار ميگيرد
(جمالي1385 ،ش)72 :؛ بنابراين حسّان يا منشي شرکت ،در اين داستان شخصيت اصلي
محسوب ميشود .امّا شخصيتهايي که در کنار قهرمان در مقام دوم و سوم و  ...هستند
و اصوالً نسبت به شخصيت اصلي اهميت کمتري دارند ،شخصيتهاي فرعي ناميده
ميشوند (همان ،)74 :لذا تمام شخصيتهاي اين داستان اعم از مدير (حاج عدنان)،
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راوي (استاد علي) ،کارمندان شرکت و همسر حسّان به ترتيب اهميت ،شخصيتهاي
فرعي قصه را تشکيل ميدهند.
پيرفتهاي داستان "

" عبارتند از:

 « .1نظارت بر وقايع شرکت و زير نظر گرفتن ديگران» که راوي از آن به عنوان
ابزاري براي صحنهپردازي در آغاز روايت استفاده کرده است و در ضمن آن نيز
دربارة مکان ،زمان ،موقعيت وقوع داستان ،شخصيتها و روحيات آنها نيز مي
توان اطالعاتي بهدست آورد:
«

» (کيالني1434 ،ق)42 :

« .2آشفته شدن حسّان در پي تغيير مدير جديد» که توسط آن خواننده در جريان
تقابل روحيات مدير جديد و منشي قديمي شرکت قرار ميگيرد:
(کنش روايي)،

«
(کنش قهرمان)،

»«
(کنش راوي)

(کنش قهرمان)،
قهرمان)،
قهرمان)،

(کنش
(کنش

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

« .3پشيماني حسّان از اعمال گذشته» که طي آن شخصيت اصلي داستان که از
نفاق و دورويي خسته شده است ،تصميم ميگيرد براي هميشه اين خصلت
زشت را کنار بگذارد:
«

(کنش قهرمان) » (همان )44 :و «
(کنش قهرمان)» (همان.)46 :
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« .4اظهار يأس و انقطاع از دنيا و پناه بردن به خدا» که ضمن آن قهرمان داستان
شکايت خود را از وضع موجود بيان ميدارد.
»و«

«

کنشهاي قهرمان) » در اينجا واکنش
راوي به اين کنشها ،دلسوزي و ابراز همدردي با اوست« :
» (همان:
.)47

« .5درگيري حسّان و مدير جديد» که در طي آن دو شخصيت داستان بر سر يک
موضوع اختالف پيدا ميکنند و کنشهايي از سوي آن دو و ديگر شخصيتهاي
فرعي يعني کارمندان شرکت سر ميزند:
«

(کنش قهرمان) » و واکنش کارمندان به اين کنش ،تشويق حسّان و حمايت از او
» (همان)49 :؛

بود« :

اين تبسّم همان واکنش شخصيت دوم يعني حاج عدنان نسبت به قاطعيت حسّان و
درستکاري اوست .نصيحت خيرخواهانه ،ديگر کنش مدير محسوب ميشود که آن از
واحدهاي زير قابل استناد است« :
» (همان )50 :که واکنش حسّان در برابر او ابراز شرمندگي است« :
» (همان).

« .6تصادف و مرگ حسّان» که سانحة رانندگي حسّان را همراه با بيان موقعيت
مکاني و زماني آن به تصوير ميکشد:
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«

(کنش قهرمان)

» (همان) و واکنش راوي به اين

رويداد ،اندوه ناباورانه و شتافتن به سوي بيمارستان است« :
» (همان).
همانطور که مشاهده ميشود ،دو رمزگان اول يعني رمزگان هرمنوتيکي و کنش
روايي در خدمت فرم روايي هستند؛ به عبارت ديگر ميتوان اين دو را رمزگان روايي يا
پيرفتي دانست که در راستاي فرو بستن چندگانگي متن و تکثر معنا عمل کرده و
درصدد سير تقويمي از آغاز تا پايان است که در جريان آن نهايتا معمّايي حل ميشود،
امّا هدف سه رمزگان ديگر کشف معاني پنهان در داستان است .لذا ميتوان آنها را
رمزگان بدون پيرفت ناميد ،چون عليه رمزگان روايي عملکرده و معناهايي ميآفرينند
که سير روايت را مختلکرده و خواننده و متن را به عرصههاي بينامتني فراتر از خود
داستان وارد ميکنند (آلن1392 ،ش.)138 :

رمزگان معناشناختي يا دالّي(:)17
اين رمزگان به داللتهاي کمابيش خصلتنما ،روانشناسانه و محيطي مربوط ميشود
(احمدي1392 ،ش )240 :و مدلولها را که تا حدودي با شخصيتهاي داستاني مرتبط
هستند ،گرد ميآورد (کولي1382.ش .)44 :اين داللتهاي ضمني که از عناصر مختلف متن
روايي مانند واژگان ،تعابير و جمالت برداشت ميشود ،خصوصيات کنشها يا
شخصيتها را ميسازد (رحيمي و ديگران1391 ،ش.)133 :

بايد توجه داشت وقتي عبارت ضمني براي دالها به کار ميرود ،منظور اين است
که آنها به صورت غيرصريح بر يک ويژگي يا شخصيت يا مکان خاص داللت کنند؛
ويژگي که از عناصر مختلف متن روايي مثل واژگان يا جمالت گرفته ميشود و اين
فراتر از معناي مستقيم عبارت است (بارت2002،م 42 :و .)50از مهمترين رمزگان معنابني
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که در متن داستان «

» بار خصلتنما و رواني دارند ،ميتوان به موارد زير اشاره

کرد:
 .1واژه «سکرتير» يا منشي دالّ بر اطاعت محض و بيقيد و شرط از مافوق و عدم
ابراز عقيده ميباشد ،هرچند که اين نظر و عقيده صحيح و برحق باشد.
 .2در نام مدير شرکت ،يعني «حاج عدنان» واژة حاجي که يک واژة مذهبي در دين
اسالم محسوب ميشود ،داللت ضمني بر سبک زندگي ديني و متعهّدانة مدير و
مراعات قوانين مذهبي دارد.
 .3اطالق لقب «استاد» از سوي شخصيت اصلي قصه به راوي در عبارات مختلف مثل:
» (کيالني1434 ،ق )44 :به

«

طور ضمني داللت بر انساني خيرانديش و واقعبين دارد که مورد اعتماد ديگران
است و آنها در مسائل و مشکالت پيش آمده با او مشورت ميکنند.
 .4واژههاي «

»و«

» (دهانهاي گرسنه) و «

»

(همان )45 :دالّ بر اين است که فقر يکي از عوامل نفاق ،ريا و ذلت نفس در برابر
ديگران براي به دستآوردن ثروت و گذران امور زندگي است.
 .5واژة «

» در عبارت «

» (همان )46 :داللت بر شدّت نياز مالي

حسّان دارد و گريه و اشک و آه بعدي او مؤيد اين امر است.
» (همان )47 :و «

 .6عبارت «

» (همان:

 )48دالّ بر پناهبردن به خدا به عنوان تکيهگاه واقعي انسان است.
» (همان) واژههاي «

 .7در عبارت «

»و

کاربرد حرف «لن» که به معني نفي ابد است ،داللت ضمني بر عزم و اراده محکم و
واقعي حسّان براي ترک نفاق دارد.
 .8در درگيري مدير و حسّان ،لبخند مدير در برابر سخنان تند حسّان ،نشانگر رضايت
او از عملکرد منشي خود و بيزاري وي از تملّق است.
« .9

» ( شب نشينيهاي سرخ) (همان )51 :در عبارت پاياني داستان،

ويژگي دائمالخمربودن حسّان را به ذهن مخاطب انتقال ميدهد.
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رمزگان نمادين(:)18
اين رمزگان به همة آن الگوهاي نمادين و به ويژه الگوهاي تضاد و تقابلي اشاره دارد
که در متن قابل مالحظهاند (آلن1392 ،ش .)137 :هدف اين رمزگان ،نشاندادن آن است
که ساختار چند ظرفيته و بازگشتپذير داستان به گونهاي است که احتماال خواننده به
محض اينکه الگوي آن را تشخيص دهد ،تقريباً از هر نقطهاي ميتواند وارد آن شود
(پين1392 ،ش.)120 :
در داستان مورد بحث ،هرکدام از شخصيتهاي مهم يک نماد محسوب ميشوند:
« .1حسّان» نماد يک انسان بيبند و بار و الابالي و در اصطالح عربي «متفتّح» است.
« .2حاج عدنان» نماد يک مسئول شريف ،متعهّد و درستکار است و تنها افراد داراي
اين ويژگي نزد او با ارزش هستند.
« .3کارمندان شرکت» نماد انسانهاي طمعکاري هستند که ميخواهند پيشرفت خود
را با شکست ديگران به دست آورند و همواره در تالشند تا از ضعف ديگران
دستاويزي براي رسيدن به قدرت و مکنت بسازند .در عبارت «
» (کيالني1434 ،ق )46 :اين مفهوم به درستي دريافت ميشود.
« .4شرکت» نماد جامعه و محيطي است که انسانها در آن زندگي ميکنند و در هر
سوي آن انسانهاي منافق و رياکار براي رسيدن به مطامع خود ،چهرههاي
ديگرگون از خود نشانداده و نقابهاي دروغين بر چهره ميزنند.
بنابر تعريف بارت ،رمزگان نمادين را ميتوان رمزگان تقابلهاي دوگانه نيز ناميد،
چون کارکرد اين تقابلها مفهومسازي نشانههاي موجود در متن است (صفيئي و

سالمي1390،ش)149 :؛ بر همين اساس اين نوشتار به چند مورد از تقابلهاي دوگانة
موجود در متن داستان اشاره ميکند که يا نشانگر تضاد و دوگانگي در رفتارهاي قهرمان
داستان است يا نمايانگر تقابل موجود در اوصاف شخصيتهاي داستان:
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جدول  -1تقابل بين شخصيت حسّان و حاج عدنان

جدول  -2دوگانههاي موجود در ظاهر و باطن حسّان

جدول  -3تقابل بين حس اوليه راوي نسبت به منشي و حس او در اثناي داستان

رمزگان فرهنگي يا ارجاعي(:)19
اين رمزگان دربرگيرندة نظامهاي دانش مختلفي است که متن به آنها ارجاع ميشود.
رمزگان فرهنگي جلوة بارز خود را در يک آواي جمعي و بينام که در تجربة سنّتي
آدمي ريشه دارد ،مييابد (پين1392 ،ش.)120 :

از نگاه بارت همه رمزگانها از يک نظر فرهنگي هستند؛ امّا منظور وي از رمزگان
فرهنگي ،رمزهايي است که اساس يک گفتمان را در مرجعيتي علمي يا اخالقي استوار
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ميکنند؛ از اينرو ميتوان آنها را رمزگانهاي «مرجع» نيز نام نهاد (آلن1392 ،ش.)138 :

مهمترين واحد فرهنگي که نويسنده اين داستان درصدد تحليل و توجه به آن است،
معضل اجتماعي و خصلتي ناپسند به نام نفاق است ،بيماري مهلکي که اکثر جوامع
انساني بدان مبتال هستند .نفاق گاه فضا را چنان غبارآلود ميکند که قدرت تشخيص
حق و باطل را از مخاطب ميگيرد و حتي زيرکترين افراد را هم ميفريبد ،همچنان که
مدير متعهّد داستان و راوي آن ،عليرغم تيزبيني ،باز هم فريب چهرة دروغين حسّان را
خورده و متوجه نفاق او نشدند.
در اين داستان ،نويسنده به خوبي توانسته چهره انسان منافق و چندچهره را در قالب
چند عبارت کوتاه از زبان حسّان به تصوير بکشد« :

» (کيالني1434 ،ق)45 :؛ البته بايد گفت که
شرايط حاکم بر جامعه و ظلم و تبعيض موجود در آن ،خود نفاقزاست و نفاقپروري
ميکند و انسانها را به اين اشتباه مياندازد که اگر صادق و درستکار باشند ،هميشه
عقبمانده و محروم باقي خواهند ماند و بدين ترتيب توجيهي براي اين رذيله اخالقي
ميتراشند .توجيهاتي شبيه اين عبارت حسّان که خطاب به راوي ميگويد« :
( ».همان) با اين حال ،اين خصلت
زشت چيزي نيست که حتي صاحب آن از اتصاف بدان خرسند باشد ،همچنان که در
بخشي از داستان ،حسّان انزجار خود را از اين خصلت پست اعالم ميدارد و در کنار
آن عوامل اصلي بروز اين رذيله مثل زندگي در غربت ،طمع ،ترس و ذلت نفس را
برميشمارد« :

» (همان.)48 :
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نتيجه
اين مقاله تالش نمود تا خوانشي ساختارگرايانه بر اساس مدل فرهنگي روالن بارت
ارائه نمايد؛ مدلي که وي آن را تحت عنوان رمزگان پنجگانه در تحليل روايت معرفي
ميکند .بر اساس اين ديدگاه ،ساختار هر متني شامل پنج رمزگان است:
 .1رمزگان هرمنوتيک به دنبال کشف حقيقت و حل معمّاي داستان است .معمّاي
اصلي داستان اين است که چگونه حسان که منشي شرکت است ،ميتواند به
راحتي محبت همة مديران را جلب کرده و با همة آنها – در هر خوي و خصلتي
که باشند -سازگاري نشان دهد؟ پاسخ اين سؤال ويژگي نفاق و رياکاري شديد
موجود در شخصيت وي است .
 .2رمزگان کنش روايي ضامن اين است که داستان را به صورت توالي ماجراها
بخوانيم .مهمترين پيرفت داستان «

» که توسط رمزگان کنشي استخراج شد،

آشفتگي حسّان در پي تغيير مدير جديد و توبه و اظهار ندامت از گذشته است .از
ديگر پيرفتها ميتوان به درگيري حسان با حاج عدنان و صحنة تصادف و مرگ
او اشاره کرد.
.3

رمزگان معنايي مدلولهايي را که مرتبط با شخصيتهاي داستان هستند ،گرد
آورده و معاني پنهان در متن را آشکار ميکند .به عنوان مثال در اين داستان ،واژة
حاجي ،دالّ بر تعهد و مذهبيبودن مدير جديد است و واژة «سکرتير» يا منشي،
دالّ بر اطاعت محض از مافوق ميباشد.

 .4رمزگان نمادين به واحدها و الگوهاي نمادين اطالق ميشود که با هم تقابل دوگانه
دارند .مهمترين نماد داستان "الغريب" ،خود حسّان ميباشد که نمايانگر نفاق و
تملّق است.
 .5رمزگان فرهنگي نيز به عنوان يک بافتار فرهنگي و يا رمزگان کالن ،به رمزگانهاي
ديگر معنا ميبخشد .اصليترين واحد فرهنگي داستان «
جامعه ميباشد.

» ،معضل نفاق در

 44نقد ادب معاصر عربي

بر اساس تحليلي که از داستان کوتاه "

" به عمل آمد ،ميتوان چنين نتيجه

گرفت که ساختار تمام انواع روايت از جمله داستان کوتاه ،تنها با توجه به متن و بدون
در نظرداشتن عوامل خارجي ،توسط رمزگانهاي ارائه شدة بارت ،قابل رمزگشايي
است.

پينوشتها
1. Structuralism
2. Roland Barthes
3. S/Z
4. Five codes
5. Russian formalism
6. Vladimir Propp
7. Paul Michel Foucault
8. Jacques Lacan
9. Algirdas Julien Greimas
10. Tzvetan Todorov
11. Claude Levi Strauss
12. Gerard Genette
13. Sarrazin
14. Balzac
15. Hermeneutic codes
16. Action or proairetic codes
17. Semantic codes
18. Symbolic codes
19. Cultural codes
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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.
Keywords: Structural criticism, Mysteries, Rolland Barthes, Short
story; Najib Killany.
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