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Abstract 
Literary text, includes various types of signs. These signs are interweaved in 
various implicational layers. Barthes in his post-structural reading tries to 
distinguish five types of codes, among which three types of codes namely 
connotative code, symbolic code, and cultural code enlightens the structural 
implication of the text along with the hypertext elements. In this respect, 
analyzing these codes will indicate the meaning of the text. This article uses 
the Barthes' method to read contemporary Lebanese novel and in addition to 
representing the narrative structure, pays attention to the representation of its 
intellectual structures. Therefore, during this study, the novel of " Al-

khaṭāyā al-shā'i'ah (Common Mistakes)" by Fattan al-Mur, with an 
anthropological approach toward resistance, was analyzed at three levels of 
connotative, symbolic, and cultural codes. Connotative code studies an 
implicit meaning in the characteristics of the characters and their action in 
the story. At the level of cultural code, the cultural and ideological space of 
the value system of fictional discourse, and in the symbolic code, symbols 
emphasized in the story were analyzed. .. The analysis of these codes using 
Barthes' critical approach through the descriptive-analytic method indicated 
that the novel, in the case of connotative codes depicts the living conditions 
in Lebanon in the shadow of terror, insecurity, war, and conflict. In such 
type of condition, a paradoxical manner is also described, full of peace and 
security of European life and the image of the characters of these two 
environments with appropriate features. Therefore, the story does not 
represent a black and white image of European and Lebanese characters but 
introduces them through aspects such as courage and patriotism as a shared 
aspect of the fighters. In cultural or referential codes, "martyrdom" and 
"martyrdom-seeking" are central values in the story, not only independent of 
the ideology of Muslims but beyond the religion and belief of a nation are 
also rooted in the culture of patriotism, the spirit of honor, and resistance. At 
the level of symbolic codes, the story with a realistic approach provides just 
one example of the character of a female fighter as the symbolic code. 
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 ؛رمان معاصر لبنان يساختار يها رمزگان يواکاو

 رمان  :يمورد یبررس 
 زاده اکبري فاطمه

 ایران ،تهران الزهراء، دانشگاه ، ادبیات دانشکده عربی، وادبیات زبان گروه استادیار

 *پور رستم رقیه
 ایران ،تهران الزهراء، دانشگاه ، ادبیات دانشکده عربی، وادبیات زبان گروه دانشیار

 (21تا  1)از ص 
 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 06/04/1399تاريخ دريافت: 

 پژوهشی-علمی

 دهیچک
اند.  ده شدهيتن يمختلف داللت يهاهيکه در النشانگان مختلف است  از ياز جمله رمان برساخت يمتن ادب

هرا سره   ان آنير پرردازد کره از م  يگانه مپنج يها رمزگانم يبه ترساز رمان  يبارت در خوانش پساساختار
لذا  ؛سازديروشن م ياثر را در تعامل با عوامل فرامتن يداللت ساختار يو فرهنگ يين، معنايرمزگان نماد

ن روش برارت بره   ير ن جسرتار برا بهرره از ا   ير شود. ايمتن منجر م ين معناييبه تب ها رمزگانن يل ايتحل
آن  يفکر يبه بازنمود ساختارها يساختار داستان ييپردازد تا ضمن بازنمايم ياصر لبنانخوانش رمان مع

و  يشرناخت انسان يهادگاهي، با طرح د«فاتن المرّ»اثر « »رمان د. يتوجه نما
ه ير سره ال و در  ن پژوهش استيمورد نظر ا ين و فرهنگي، نمادييمعنامقاومت که در سه سطح رمزگان 

، ييشرود. در رمزگران معنرا   ين رمان رصد مر يرمزگان ا ي، دال مرکزين و فرهنگي، نمادييرمزگان معنا
شرود. در سرطح رمزگران    يمر  يداستان و کنش آنهرا بررسر   يهاتيات شخصيدر خصوص يداللت ضمن

 يدر واکاو هايتاَنگردد و يل ميتحل يگفتمان داستان يک نظام ارزشيدئولوژيا و يفرهنگ ي، فضايفرهنگ
ن پرژوهش  ياشود. يم يدر داستان بررس تأکيدمورد  يک و نمادهايسمبول يهان، رمزگانيرمزگان نماد
ل يو با تحل ييرمزگان معنا ييسازد در بازنمايروشن م يليتحل -يفيبه روش توص دگاه بارتيبا بهره از د

زنرده   يکشمکش بررا  جنگ و ت ويامنوحشت، عدم  ۀيدر لبنان در سا يط زندگيشرام يداستان در ترس
ن دو ير ا يهرا تير شخصياروپا، تصو يت زندگيماندن و در وجه متناقض با وجه مرفه، پر از آرامش و امن

و  ياروپراپ  يهاتياه از شخصيد و سير سفيتصو گردد ويف ميمتناسب توص ينماط با وجوه خصلتيمح
وجره مشرتر     عنروان  بره  يدوسرت شرجاعت و وطرن   جمله از يبلکه جوانب مختلف ،شوديارائه نم يلبنان

در  يمحرور  يهااز ارزش طلبي شهادتشهادت و  يا ارجاعي يشود. در رمزگان فرهنگيم ميمبارزان ترس
 وه شرر   يو روح يدوستست بلکه برآمده از فرهنگ وطنيمسلمانان ن يدئولوژيداستان، تنها وابسته به ا

داسرتان برا    شرود  مري ن مشراهده  يت. در سطح رمزگان نمراد ک ملت اسين و اعتقاد يمقاومت فراتر از د
رمزگران   عنروان  بره ت زن مبرارز را  يک نمونه شخصين تنها ياز رمزگان نماد يانه با دوريگراکرد واقعيرو

 کند. يوطن بسنده م
 

 فاتن المرّ. ؛؛ ي؛ بارت؛ رمزگان ساختاريرمان معاصر عرب :هاي کلیدي هواژ
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 مهمقد .1
 تروان يمر  (Semiology) يشناسر دانش نشانههاست که به کمک از نشانه ي، جهانيادباثر 

 ۀرابط ۀدر واقع مطالع يشناسم آن پرداخت. نشانهيبه کشف مفاه کرد و ييآن را رمزگشا
جهران  و  يمتن يها داللتان ياثر است که در مناسبت م ييو ساختار معنا يساختار نحو

د ير اش باييو معنرا  يداللت يهاهيال يهر متن با تمام ،رو نياز ا ؛شوديبرساخته م يرونيب
کره  را  يو اجتمراع  يفرهنگر  يهاهيتوان اليآن مطالعه شود و هرگز نم يدر بافت فرهنگ

 شناسري  نشرانه ده گرفت. علرم  يناد ،آن نقش دارند يدر ساخت بافت کالم و سطوح داللت

پرداز  هينظر ،روالن بارتأثر از آثار و مت يل به مطالعات فرهنگيبا تما 1960 ۀدر اواخر ده
ۀ کره برارت، دوگانر    گونره  آن ؛دکر يانگاه تازه ياجتماع -يفرهنگ يهادهيپدبه  ،يفرانسو
 يشناس زبان در مباحث برون يافتهبه شکل توسعه يسوسور يشناسدر نشانهرا گفتار زبان/
(extra-linguistic) يشناسرر ا فرازبررانيرر (meta-linguistic) ير برررد و بررا نقرردها کرراه برر 

و  ...، غرات، اسرطوره  ي، فرهنرگ روزمرره، تبل  يل جوامرع انسران  ير بره تحل  يشرناخت  نشرانه 

 ۀن برارت، در مطالعر  يهمچنر (. 13: 1397 برارت،  ←) پرداخرت  يشرناخت انسان ييها ليتحل
ت همّرت گماشرت و بره    يروا يل ساختاريابتدا به خوانش و تحل ،يتيو روا يمتون داستان
ل متن بره دنبرال   يکه در تحل اما از آنجا ؛متن رفت ۀن سازنديريز يهامنظا يدنبال بررس

 يبه سو يينها ييافتن معنايدن از يکش با دست ،شودين بود که متون چطور معنادار ميا
 و يئي)صرف رفرت   ييسراختارگرا بره پسرا   ييگراو از ساختارها حرکت کرد از دال يارهيزنج

ت ير نها ،يسراختار  يک الگرو ير فروکاستن مرتن بره   ؛ چراکه معتقد بود (4: 1390، سالمي
لرذا  ؛ (Barthes,1970: 9)زش را از دست بدهرد  يتمامتن  شود مياست که باعث  ينامطلوب
 چ جعبرۀ يکار او را در ه توان ميات بارت نيل خصوصيد به دليگويطور که اسکولز م همان
بارت واقع  در ،(209: 1393 )اسرکولز، جا داد  کامالً ،دارد ييکه بر چسب ساختارگرا يکوچک
گرفتره، از سرطح    شکل ييمعنا يهاهيدر خوانش متن و ال يت انسانينظرگرفتن عاملبا در

   د.  يساختارگرا رسبه فراتر از ساختار در خوانش پسا يساختار
، يل ادبر ير ه و تحلير تجزو برا   داستان اس/ زد انه بهيپساساختارگرا يکرديبارت در رو

را نره برا    ييکند تا داللت هر واحد معنايم ييشناسام بر اثر را حاک ۀگان پنج يها رمزگان
رون مرتن، بلکره از   يت بيبازگشت به واقعو ثابت داستان و نه با  يينها يبه معنابازگشت 

روشرن کنرد   خواننرده(   يذهنر  يهرا  )دانسرته  ييان ساختار اثر و سراختار معنرا  يراه مکالمه م

 يکيتيد، رمزگان هرمونکرن ييکه بارت تع يگانن پنج رمزيان ايدر م(. 241: 1380،ي)احمد
 ،يو فرهنگر  يين، معنرا يو سره رمزگران نمراد    ينرد يآفر ييهرا  رمزگان عنوان به يو کنش
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 عنروان  به ،ريسه رمزگان اخ .(151: همانشوند )يم يمعرف يساختار ييها رمزگان عنوان به
آنهرا   يخت و واکاون مقاله است که شنايمورد نظر ا يمتن داستان يساختار يها رمزگان

بره برازنمود    يساختار داسرتان  ييانجامد و ضمن بازنمايدرون متن م يمعنا ييبه بازگشا
 شود.يهمراه آنها منجر م يفکر يساختارها
طرور   و بره  يمتون داستان يداللت يها رمزگان، شناخت انداز يادشده چشمبا توجه به  
 يات معاصرر ضررور  ير ت افکار حياقعدر  و يمقاومت، برا ۀدر حوز يداريات پايژه ادبيو

 يزن لبنران  ۀسرند ياثرر فراتن المررّ، نو    ج(ير )اشرتباهات را د. داسرتان  ينما يم

فهرسرت  در  2011د و در يبره چرار رسر    2010بار در  نيمقاومت، اول ۀدر حوز يحيمس
 قررار  «يبروکر عربر  »موسوم بره   يرمان عرب يجهان ۀزيجاکسب  يده برايبرگز يهارمان

شرود و از  يت مر يزن روا ياز زبان راو ،پردازديم يدارين رمان که به موضوع پايگرفت. ا

تالش  ن پژوهش با خوانش رمان يکند. اين موضوع نظر ميزنانه به ا ينگاه

ده ير آن تن يسراختار  يها رمزگان يکه در ورارا مقاومت  يشناخت انسان يهادگاهيدارد د
از نگراه  ؛ زيررا تراکنون   کنرد  يواکراو ل رمزگران برارت   ير تحل يس الگوبر اسا ،شده است

 يهرا  رمزگران صدد است با استخراج ن جستار دري. امانده استمغفول  يرانيپژوهشگران ا
معنرا در   يبه واکراو  ين  و فرهنگي، نمادييمعناشامل رمزگان  ،رمان زنانهاين  يساختار

برسراخته از   ،مختلرف مرتن   يهرا هير الروشن سرازد کره   بپردازد و  متن يداللت يهاهيال

مقاومت  يکنند؟ ساختار فکريچگونه در داستانِ مقاومت عمل م ،يساختار يها رمزگان
 ده شده است؟ين داستان تنيا ين و فرهنگي، نمادييمعنا يها رمزگانچگونه در 
مرورد توجره    ييو پر  از آن پساسراختارگرا   ييکررد سراختارگرا  يبرارت برا رو   ۀينظر

ز برا الهرام   ين يدر خوانش متون واقع شده است و کتب و مقاالت متنوع يادبپژوهشگران 
 ين پرژوهش در بررسر  ير کررد ا ير درآمرده اسرت. برا توجره بره رو     ير تحر ۀاز آن به رشرت 

 ر اشاره کرد:يبه آثار ز توان مي ،يمتن يها رمزگان

 يبررا  روالن برارت  يل متنر ير کررد تحل يخود از رو ۀدر مقال (1390) سالمي و يئيصف
خرود و در   (1388) شناسري  نشرانه کترا   در  يسرجود  انرد. شنامه بهرره بررده  ينما يررسب

مترون   يشرناخت ل نشرانه ير و کراربرد آن در تحل  ياهيال يشناسنشانه»با عنوان   يا مقاله
 گرران يو د يمر ياسرت. رح  متن پرداخته يها رمزگان يهاهيال يبه بررس (1391) «يهنر
ل ير را بر اساس پرنج رمزگران برارت تحل    ميق الحکيتوفه داستان کوتا يادر مقاله (1391)

کنرد  متن را روشرن   يمعنا يرامتنيد فارغ از عوامل پتوان مين مدل ياند و معتقدند اکرده
ن دسرتاورد  يا ،يفرهنگ يهاکه البته به نظر نگارندگان پژوهش حاضر در بحث از رمزگان
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کرد بارت بهره يم گلستان از رويهل داستان ابرايدر تحل (1392) يد است. صادقيمورد ترد
را  عخلقت آدم يداستان قرآنز ين (1394)دان يمتن پرداخته است. س ييبرده و به رمزگشا

 يهرا  رمزگران کررده اسرت و    يدر چارچو  بارت بررس يبديم کشف االسراربر  تأکيدبا 
. ند داسرتان دانسرته اسرت   يآشبرد فرين نقش در پيشتريب يرا دارا يو کنش يکيتيهرمون
از آدا  سرفر   داسرتان کوتراه   يل ساختاريتحل»با عنوان  ياپرور و همکاران در مقاله گل
برا  ن ين داسرتان نمراد  ير ا (1392) «(طعرم براروت  )از مجموعه داستان دگاه بارت و گرماس يد
کررد گرمراس   يو از رو  هکررد  يبارت بررس يها رمزگانز را از منظر يآمتعارض يهاشهياند

 .اند همان بهره بردر يهال کنشيدر تحل
خوانش بارت از مترون   يرغم کارآمد بهگرفته، قات و مطالعات صورتيبا توجه به تحق

مورد  يمتن يها رمزگانکمتر از رهگذر  يعرب يهاآن، رمان يها رمزگانافت داللت يو در

 ، مقاومت معاصر لبنان يها از رمان يکين پژوهش يلذا ا ؛گرفتندتوجه قرار

داسرتان   يفکرر  ي، روشن سرازد کره سراختارها   آن يتا ضمن معرف کرده استرا مطالعه 
 کنند.يمتن بروز م يها رمزگان ييمعنا ۀدر شبکمقاومت چگونه  ۀزنان

 

 يم نظریمفاه یبرخ .2
 

 بارت  شناسی نشانه يالگو .2-1

ن برالزا   ياز سراز  اِس/ زدکترا   در  مرتن  ۀدر مطالعر  يشناسجامعه يريگبارت با جهت
ت و در ثابت کنار گذاشر  يساختار يمتن به واحدها ۀيبر تجز يمبنرا خود  ياه قبلدگيد

و ( 331 :1388 ک،ير )مکار تأکيدمعنا  ۀيالا و چنديپو يبودنِ متن و باز ييمعنابر چند ،عوض
 ۀيهرر دو سرو   ياصرل  يهرا  رمزگران ن ير د. اکرر را از هرم جردا    يپنج دسته رمزگان اصرل 

 ۀيکل يبر رمزگذار تأکيد. بارت با (188: 1380، ي)احمدرا دارند  ينيک و همنشيمعناشناس
حرکرت کررد    يگونراگون  يفکرر  يبره سراختارها   يفرهنگ، از ساختار داسرتان  يهاجنبه
ر يتفسر  يارا به شرکل شربکه   آن متن، يخواندن خط يبه جا يعني؛ (216: 1393 )اسکولز،

 د.اچندگانه را به متن د يرهايد و امکان تفسکر
برودن   يارزشر برر مفهروم چند   تأکيرد ، با اس/ زدداستان  يشناسنشانهل يبارت با تحل

 داسرتان مرتن  و گسرترش مرداوم معنرا،    هرا  متقابل نشرانه  ۀوجود رابط ۀواسط ، به«متن»
 مرتن اسرت   ۀدکننرد يآن، خواننرده تول  نرد کره در  خروا  (Writerly) ساينو يمتنرا  زداس/

 يو ،رونياز همر  ؛خرال  اسرت   ۀننددکيسا خواننده تولي(. در متن نو177: 1388 ک،ير )مکار
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 تک آنها پرداخت ترا  ل تکيکرد و به تحلم يا خوانه تقسين واحد خوانش يمتن را به چند
 .( 6: 1390، سالمي و يئي)صف معنا را در آن کشف کند يپراکندگ

 

 ی. رمزگان متن2-2

از  ياکنرد و شرامل مجموعره   يد مر ير را تول ينيام معياست که پ يا نشانه يرمزگان نظام
ها است که نشانه ي، رمزگان چارچوبيعبارتبه  ؛استنهب آيو قواعد حاکم بر ترکها نشانه

امرا   ؛سرتند يل نير ن معنرا دخ يري در تع ها رمزگان (.221: 1387، )چندلر ابندي يدر آن معنا م
بارت نشان داد (. 87: 1388 ،ي)سجود ديدرون متن را بازگشا يتواند معنايآنها م ييبازگشا
 يهرا  رمزگران اسرت کره    يبلکه گرذرگاه ، ستيرمزگان ن کی ۀافتي صورت تحقق که متن

 (کرد )بر پنج رمزگان  يمبتن يبارت مدل(. 38: 1388 ک،ي)مکار کنندياز آن عبور م يمتنوع

 Hermeneutic) يکيهرمرونت ارائه داده است که شامل رمزگران   يوايل متن ريتحل يرا برا

codes)يا کنشيک يروتي، پروآ(Proairetic codes) يو فرهنگر ن ي، نمراد ييا القرا ي ييو معنا 
درسرت از   يلر ي، تحليمتنر هستند که فار  از عوامل بررون  ها رمزگانن ياست. از نظر او ا
 «زير الترم»از آن بره نظرام    يکه در عربن پنج رمزگان يکنند. در نظر بارت ايمتن ارائه م

اگرر   .(71: 2002برکرات،  )د مرتن هسرتن  د معنرا در  ير ن سراختار تول يترر  مهرم ، شود ياد مي
گراه مرتن نره    آن ،ميکنر  يتلقر  يمشابه النگ سوسرور  ييهامتفاوت را نظام يها رمزگان

 کير هر است که ييها هيان اليم ينيبلکه حاصل همنش ،ها رمزگانن يب ينيحاصل همنش
: 1387 ،ي)سرجود  اندافتهي ينيتحقق ع يدر کنش ارتباط ها رمزگاناز آن بر اساس انتخا  

 يمعناشرناخت  يهرا هيل طبقات و اليتحل ي، به معناها رمزگانن يا يل معانيلذا تحل؛ (203

 متن است.
ن ير مرورد نظرر ا   ير در پردازش متن، سه رمزگان ساختاريان پنج رمزگان درگيدر م

ل در داسرتان مقاومرت لبنران    يتفص ن بهيو نماد ي، فرهنگييپژوهش شامل رمزگان معنا
 .شود مي يبررس
 

     داستان  يساختار يها نرمزگال یتحل .3
 

 داستان ۀخالص

 شرود کره دفترر خراطرات    يآغاز م انوربه نام  يلبنان ياز زبان جوان داستان 

از  يگت زنرد ير خواند؛ لذا در واقع سراسر داسرتان، روا يرا م نیستیکر يمار ،اشمعشوقه
بعد از مرگ مرادر،   يمار. شود مين کشته ياست که در راه فلسط يياروپان دختر يزبان ا
افرت  يبره خرط مرادرش در    ،نیهل   ،خرود  يو خانوادگ يميتوسط دوست صم يادر نامه
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است که مادر بعد از طرال  از   يک لبنانينکه او فرزند يدهد؛ ايخبر م يکند که از راز يم
خبر کند  نکه شوهرش را از وجود طفلشان باي  برگشته بدون ايبه زادگاهش در انگل ،او

منفجر کرده است  ياتيدر عملخود را  ،نهیز به نام ،يمار يده خواهر ناتنيفهم يتازگ و به
 عنروان  بره دختر به لبنران   ۀانيجوتين نقطه، آغاز حرکت هويها را نابود کند. ايليتا اسرائ
 اتير کره بره عمل   يافرراد  يگزارش از زندگ ۀيته ۀلبنان به بهانشود. او در يم نگار روزنامه
برا   هاسرت کره  رامرون آن يق پيخود و حقرا  ۀخانواد يجستجو در ،زدنديدست م يانتحار
قررار   انرور  مبارز به نام يعاشقانه با جوان ۀرابطشود. او در يمرو  روبه يها و حوادثتيواقع

 عنروان  بره کره   ين برار يشود. آخرر يان مقاومت آشنا ميرد و با افراد مختلف در جريگيم
 يطرور تصرادف   به مرردم بره   يستيونيم صهيرژ ۀدر حمل ،شوديم مجاسوس به لبنان اعزا

شرود و  يگرر آن مر  تيال بوده و روايک شاهد کشتار صبرا و شتيشود. او از نزديمجروح م
 يت راوير داستان با محوررود. ين ميکمک به فلسط يدوستانه براانسان يهاتيدر جمع
دو  يکنرد. راو يموجود را بازگو مر ق يپردازد و حقايعشق و مقاومت م ۀت قصيزن به روا

ت يبا روا ،يطرف از ؛کنديان ميمقاومت ب ۀمسئلاز  را انيها و اروپاييت متناقض لبنانيروا
سرازش و   يا و رفرتن بره سرو   ر آنهييآنها، از تغ يفشان ت مبارزان، از مقاومت و جانيوضع

رفتار مبرارزان،  د که همچنان در تناقض يگويم يخ وطنيکند و از تاريمصالحه صحبت م
متناقض با  يهاشود. داستان در خوانش دوگانهيطلبان نگاشته م مردان و منفعت استيس

رش مقام در برابر مقاومرت  يرسد که به پذيان ميبه پا با انور يراو ۀسرانجام نافرجام رابط

ر در برابر بلردز  نيستيکر يمارت شهادت يز دفتر خاطرات را با رواين . انوردهديت ميرضا
 برد.يان ميان به پاينيدر دفاع از فلسط يلياسرائ

 

 (Connotative codes: ییا القای یدال) ییرمزگان معنا .3-1

 شرود. يط مربوط ميو مح يشناس نما، روانش خصلتيکماب يها داللتبه  ييمعنارمزگان 
است که از عناصرر مختلرف    ياژهيو يها داللتبا  يضمن يمعناها ۀرنديگن رمزگان دربيا

ن ير ا .(Barthe, 1970: 18) شرود ير و جمرالت برداشرت مر   يمانند واژگان، تعاب ييروا متن

هرا را  ا کنشيها تيت شخصيکه خصوص شود ميمربوط  يضمن يها داللت، به ها رمزگان
 (.137: 1385)آلن ،  سازنديم

اول در  ۀم که در وهليمواجه هست يمتفاوت يهاتيبا شخص  در داستان

کردام برر اسراس    اند و هر کيقابل تفکها(  يگري)دها ييو اروپاها( ي)خودها يلبنان ۀدستدو 
، ييمعنرا  يهرا  رمزگانند که هست يمتنوع يهاشان شامل مجموعهيکردهايرو اعتقادات و
 کند.يم ميآنها را در داستان ترست ينوع شخص
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 يکشرمکش بررا   جنگ و ت ويوحشت، عدم امن ۀيدر لبنان در سا يط زندگينوع شرا
شود که در تناقض کامل با وجره مرفره، پرر از آرامرش و     يده مير کشيماندن به تصو زنده

وجروه   يط، مترأثر از آن، دارا ين دو محر ير ا يهرا تيدر اروپاست و شخصر  يت زندگيامن
ن ير ان ايحد واسط م عنوان به يراو تيشخص ،انين ميمتناسب هستند. در ا ينماخصلت
شروند  يطر  در داستان محسو  ميب رمزگان ينوع ق است و بهط، به هردو متعليدو مح

 اعتماد کند. يموثق به و يراو عنوان بهتا خواننده بتواند 
 

 داستان يت محوریو شخص يراو. 3-1-1

 تير اسرت و روا  ياصل يراو يبه نوع ،داستان يت محوريشخص عنوان به ،نيستيکر يمار
: شرود يح مر يدر داستان تصرر در سه مورد  ت تنهاين شخصيست. نام ااز زبان اوخاطرات 

به نرام   ياشود و فقط نامهيمخاطب مطرح م يکه به شکل مجهول برا ياول از زبان کس
مخاطب  يشود تا برايدر نامه خطا  م« أنتَ»ريبا ضم کند و صرفاًيافت ميدر نيستيکر

 ،انرور شرود، او   يدر داستان معلوم مر  نامه، مرد است و بعداً ۀکنندافتين دريروشن شود ا
ن يدر وسرط داسرتان و در اولر   ن يسرت يکرمادر بره   ۀدر نام ،بعداست؛  نيستيکرمعشو  

ن ير . اشرود  مياد يشخص  ان داستان که نام او به شکل سوميدر پا ،نهايتاَو  ؛برخورد با انور

 ييتوسط نشرانگان معنرا   ،کنديان ميکه ب يها و خاطراتادداشتي طيّ يمحور تيشخص
ن لحظره  يرسرانده و ترا آخرر    انرور  که به دست ييهاادداشتيدر  يمارشود. يم ييبازنما
د ير گويپرده ميو... خود ب ها دگاهياز عواطف، افکار، د ،است نداشته هام به انتشار آنيتصم
 کند.   يمخاطب م يمورد اعتماد برا يک راويل به ياو را تبد ،نيو هم
خرود بعرد از مررگ مرادر آگراه       يعربر ت ير که از هو يا دورگه عنوان بهداستان  يراو

کنرد و اخبرار    يهرا همردرد  يکنرد کره برا لبنران    يار تالش ميبس ،همچون مادر ،شود مي
آنها را انعکاس دهد و به انتشار برساند و برخال  مادر بعد از سفر بره لبنران    يها رشادت

 به نرام  يلبنانک يکند. او  با يقطع نم ين عربيبا بازگشت به اروپا، رابطه خود را با سرزم
 ش ازيلبنران را دارد. بر   ۀش از او دغدغر يب يکند و حتيبرقرار م يک عاطفينز ۀرابط نورا

. او قرت در او دانسرت  يحق يتوان در جستجويت را مين شخصيا ييالقا رمزگان ،زيچهر 

( ي)پردر  يعرب هاي هشيک از ري چياست که به ه يگر صادقتيها و رواتيواقع ۀکنند ميترس

طرر    يبر  يراو عنروان  بره بلکه اوست کره   ،محض ندارد يخود وابستگ( ي)مادر ييو اروپا
 پردازد.يع مين وقاييموثق به تب
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 انرور  يکره از زنردان بررا    يان جمالت او در نامهيت را در اين شخصيا ييرمزگان القا

» افرت: ي تروان  مياست، نوشته 

  .(14: 2010 لمرّ،)ا 1«

 يآدم متزلزلر  ييست و از سرو ير جو مقاومت حاکم بر لبنان نيت تحت تأثين شخصيا
ن يا و ؛کرد دهدير روييو تغ ردير احساسات خود قرار گيتحت تأث يسادگ ست که بهيننيز 

 ،ييدهد. از سرو ير نظر نمييل تغيدلياست که ب يمادت قابل اعتيدهد او شخصينشان م

از  ،گرران يبره د  ،پزشکان بدون مرزها، در گروه يفراتر از خدمت به لبنان يتين شخصيچن
از  يز خبرر يرمان ن ۀن نقطيدهد و در آخريم يخدمات انسان ،هاينيها تا فلسطييقايآفر

 از دسرت  ع از مظلومران در دفرا خرود را   جران شرجاعت   م کره برا  يشنويم يسرنوشت و
ت طريّ  ين شخصر يا ده است.ياست که بدان رس يقين موضع او برآمده از حقايدهد. ا يم

متنراقض   يبا احساسات مختلف و گراه  يک دختر عاديهمانند  ،داستان به زبان خودش

ن ين جمالت او که البته در صرفحات آغراز  يآخر عنوان بهفو   ۀجمل يحت ؛شود يت ميروا
، يشرعار  يااست تا داسرتان بره دور از جنبره    يپرسش ياگونهبه ،شوديت ميداستان روا
 د.شور يباورپذ

ت ينگرران وضرع   شردت  بره  (... ها و عشرق و يها، نگران ترس) ک دختريص ياو با تمام خصا
ت در ين شخصر ير کنند. ايمبارزه م ت خود تالش ويامن آرامش و يکه برااست  يمردمان

برخروردار اسرت و    يرير گميدر تصم يها، از جسارت خاصينگراندها و دليترد ۀکنار هم
 يوقتر  ،نمونره  يبرا؛ پندارديندارد که او درست م يير باورهاييدر تغ يريگران تأثيد نظر
مصرمم   گونره  اينديدن کند، لبنان از  نگار روزنامه عنوان بهگيرد  مي ميبار تصم نياول يبرا

» کنرد: يبرخورد م

 (.30: همان) 2«

کنرد کره برا    ياست. او تالش م يمارت يشخص ييمعنا يها رمزگانت جزء ين قاطعيا

خود را در سرفر بره لبنران و     ينکه انگشتان پاينمونه بعد از ا يبرا ؛مشکالت مواجه شود

» د:ير گويم گونه اين ،دهديآن منطقه از دست م يهايريدرگ

 .(142 :همان)3«
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 يادغدغره  يراحرت و بر   يزندگ کند مي يسع ،خود يياروپا ۀصيبا توجه به خص يمار
ن ير مهرم ا  ييگر نشانگان القايکه از د ييجو قتيو حق يپرسشگر ۀياما روح ؛داشته باشد

و اکثرر  گران بره گفتگرو بپرردازد    يکند همواره با خود و با دياو را وادار م ،ت استيشخص
ن گفتگوهرا  يها اختصاص داده شده است. او در ايگرن نوع پرسشيصفحات داستان به ا

 و اقناع است. يطلبقتيبه دنبال حق
 

 ییاروپا يهاتیشخص. 3-1-2

ا ير نرد  ا بردان منتسرب   کرامالً ا يهستند؛  يياروپا ۀها برآمده از جامعتياز شخص يادسته
 ينران دارا يگرردد. ا يجرا برمر  لت آنهرا بردان  از اصرا  يمر يداستان ن يت اصليمانند شخص

شره و  يدر گفترار و کرردار و نروع اند    ييمعنرا  يها رمزگانهستند که توسط  ييهايژگيو

 يمتنروع  يهرا تروان در مجموعره  يرا مر  ن افرراد يم شده است. ايترس آنان يسبک زندگ
و  مرردم  يهرا  دارند و فارغ از دغدغه يماد يکه منفعالنه سبک زندگ يا عده کرد: يبررس
کره در   يکسران  دوم، ؛نرد ا شيگران به دنبال منافع خرو يط ديبا سوء استفاده از شرا يحت

دارنرد و   ينگراه  مينر  نيرز  مردمان شرر   يهاخود به دغدغه ييو اروپا يماد يکنار زندگ
انسان و نجات آنهرا از جنرگ و    ير زندگييتغ يکه برا يا، عدهنهايتاً و ؛کنند يم يدلسوز

 کنند.يفعاالنه تالش م و نکبت يرانيو
 يافرت. و ي يجرد  ب وير اد نگار روزنامهت يافته در شخصي تجسم توان مياول را  ۀدست

 يدر لباس خبرنگرار  ين منافع خود به دنبال جاسوسيتأم براي نگار روزنامهک ي عنوان به
مقاومرت مرردم را    ياسرت کره معنرا    ياصحا  رسانه و مطبوعرات غربر   ۀاست. او از زمر

کننرد و حاضرر   ير مر ياز آن تعب يگريد ۀگون بهدگاه خود ياز د کنند وي  نمدر يخوب به

 ند.نمايت حال مبارزان را چار و منتشر يستند واقعين

«

 .(142 :همان)

 ←)سرو   کير بنده از يجذا  و فر يشعارها ن فرد ويمطلع ا وسواد خته، بايظاهر فره

ت ين شخصر ير ا ييرمزگران معنرا   ،گرر يد ياز سو ييو دورو ير باطنيو بُعد تزو( 88 :همان
 ( 122 همران:  ←) کنرد يف ميچون مزدور توص يموثق داستان، او را با صفت ياست که راو

 د:يگويطور م نيا اي

  (101 :همان) 5
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 يمبرارزان عربر   يهرا  دانيحافظ صلح در م يها هگرودر  نگار روزنامه عنوان بهن فرد يا
شود و سپ  خرود  يکم متوجه آن م کم ياست که راو ين فقط پوششياما ا ؛حضور دارد

ابعراد   يدارا يتين شخصر يبنرده، چنر  يکند. در کنرار ظراهر فر  يرا از او و گروهش دور م
 (.45 :همان) است يشهوان
ز ماننرد  ير ن يدارند و برخ يپررنگ ي، ابعاد منفيادشدهت يان مانند شخصيياروپا يبرخ
مهربران   ش وير آاليسرت، بر  يزسراده  کامالً ي، فرديراو يدوست خانوادگ، هلن تيشخص
کره بره    يبرا فررد   خرود را  يست و نامزدا خود يعاطف يهادغدغهو تنها به دنبال  است

صرداقت و   زنرد. يمر بره هرم    ،کنرد يمر انرت  يو به او خ است يزندگ يدنبال مطامع ماد
را برا   خود ينامزد ۀز رابطينويژگي ن يخاطر هم است و بههلن  ياصل ۀصيخص ،تيميصم

رد کره در  ير گيآرام مر  يو سرپ  در کنرار همسرر    (159 :همان)زند يبه هم م نیسپاست
 يسر يانگل ياشرراف  ۀک خرانواد ياز  ،يرییت به نام ياو، جوان ير متناقض از نامزد قبليتصو

، ييجرو يو برترر  يفروشر ، بره دور از فخرر  ييوپرا ت و اصالت ارياست که از تمام آن اشراف

اسررت و در  يک و اجتمرراعيررار رمانتيبسرر ثررروت و احسرراس را برره ار  برررده اسررت و 
 کند. ين کمک ميانسان دوستانه به مردم فلسط يها تيجمع

  .(157 :همان)
بلکره برا    ،دهرد يارائه نمر  ييااروپ يهاتياز شخص يمنف و جانبه کي يريداستان تصو

دهرد  ين حرال نشران مر   يدر عر  ،خرود هسرتند   يراحت ماد ينکه اغلب به دنبال زندگيا
انسان دوستانه  يهادغدغه يو دارا يب، اجتماعيمحبت، نجاز آنان با صداقت، با  ياريبس

 يمراد  يياروپا يهستند که در کنار سبک زندگ يانياز اروپاي يرييهلن و تهستند. امثال 
ن ياز همر ز ير داسرتان ن  يِخود، نگاه انسان دوستانه دارنرد. مرادر راو   ۀدغدغيو راحت و ب
پزشرکان در منراطق    ۀدوستانبشرکمکي و  يها گروهدر  ييک اروپاي عنوان به ؛دسته است

امرا   ؛کنرد  مري بنردد و برا او ازدواج   يمر  يلبنران  يدل در گررو مررد   ،شود ميلبنان آماده 
لرذا برا    ؛اورديجنگ را تا  ب ۀيمقاومت در سا يمال و سبک زندگد نوع دردها و آتوان مين

رد و بره اروپرا   ير گيطرال  مر   ،نکره همسررش مطلرع باشرد    يفرزند در شکم خود بردون ا 
توانرد  ياما نم ؛دارد ياست که دل در گرو آالم انسان شرق ييهاتيشخص ازاو گردد.   يمبر

»کند؛ يم ياز دور همدردلذا د و استيآنها ب در دوشادوشش خود را فدا کند و يآسا
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: همران )7«

   ؛(26
 هبر  ييهرا کره دغدغره   يدوسرتان  ان حقو  بشر و انسانيحام يسوم، نمونه اعال ۀدست

 شرود  ميداستان خالصه  ياصل يراو ت ويشخص ،نيستيکر يماردر ، ت دارنديبشر ۀازاند 
 يياست که بعد از آشرنا يت پويک شخصي ۀاش سخن گفته شد. او نمونتر درباره شيکه پ

، از يرسران  کمرک  ۀداوطلبانر  يهرا  گرروه ن با شررکت در  يمردم لبنان و فلسط يبا دردها
 ينيک فلسطي ۀب خانيکه قصد تخر يستد و در برابر بلدزريايک در کنار مقاومت مينزد

اول  يتوسرط راو  گونره  ايرن کنرد و  يستد تا مانع شود و جان خود را فدا مر يايمرا دارد، 

» شرود: يف ميتوص انور يعني ،داستان

 . (168 :همان) 8«

، يري گرا يهمچون ماد يص غالبيخصاخال  تمام بر يياروپا يهاتينوع از شخصن يا
قهرمران برا    عنروان  بهشود، يم ميان ترسييکه در متن از اروپا يطلبخواهي و منفعتخود
ش خرود،  يآسرا  يشروند کره برا فردا    يف ميتوص يو فداکار يخودگذشتگچون از يصفات

 دوستانه هستند.انسان يهادار حرکتمحر  و پرچم
 

 یلبنان يهاتی. شخص3-1-3

 يمبرارز  ن داسرتان و يآغراز  يراو عنوان به انور شده، ميترس يلبنان يهاتيشخص انيدر م

ن يترر  شرود، شراخص  يت مر ير او رونرد مقاومرت روا   ۀواسرط  شود و بهيآشنا م يکه با مار
 يجروان  عنروان  بره ت انرور در داسرتان،   يشخص ييرمان است. رمزگان القا يت عربيشخص
شرکل   يداشرتن  وطن، مهربان و دوسرت  ميپرست، شجاع، حافظ حرهنير، ميپذتيمسئول

» ن جمالت از او اشاره کررد: يتوان به اينمونه م يرد که برايگيم

» يا (60 ::2010المرّ، ) 9«

 .(61: همان) 10«

م يصرفحات مختلرف رمران ترسر     در ين نمونره از مبرارزان لبنران   ير شرجاعت ا  ۀيروح

 ييکننرد. درجرا  يب خاطر در راه وطرن جران خرود را فردا مر     يکه با ط يشود؛ جوانان يم

» د:ير گوين ميچن نيا

  ؛(62 :همان) 11«

ت يکره شخصر   ياگونره بره  ؛شونديف مين جوانان در تفکر و در عمل، قهرمان توصيا
ن ير اما صرف ا  ؛رديگيقرار م يدوستن همه وطنير ايتحت تأث ييک اروپاي عنوان به يمار
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م يشرمار بره دو بخرش تقسر     يت بر تلفرا  تحملبا دشمن و  ييارويها رو سال طيّمبارزان 
که تن به سرازش   يادارند و عدهيکه همچنان علم مقاومت را باال نگه م ياشود: عده يم

در  ييف را از سرو ير ن دو طير ت ايدال برر شخصر   ييمعنا يها رمزگاندهند. داستان، يم
 . انرور، کنرد يم مر يگرر انرور ترسر   يد يدر رو ييطلب و از سو شهادت يهات جوانيشخص
صرفو    يان داستان، خسته از اختالفات داخلر يا در داستان است که در پايپو يتيشخص

 دهد.يه مير رويين و ... تغيمبارزان و تلفات سنگ

12
 ؛ (60 همان،)

 ۀکرم سرتار   کرم  شرود و يش مبرارزه مر  يد و فرسرا ير ت دچرار ترد ين نمونه از شخصيا

ر يير جنرگ و تغ  يشر ي. برا حرکرت فرسا  کنرد يافول م اند، هوطن ساخت يکه برا ييآرزوها
 يبره سرازش رو   دهنرد و يه مر ير رور يير ن مبارزان تغياز هم يدشمن، برخ يهاکيتاکت
معتقد است انور  دهند.يو مصالحه تن م يشياند ل مختلف، به مصلحتيآورند و به دال يم

 يهرا اد حر يکند او را به يتالش م يو مارتوان مبارزه کرد يهم م يگريد يهابا روش
ن ير رگرز در ا ه . انرور شود مياما موفق ن ؛ندازديوطن ب يبرا ييايها و رواد آرماني، گذشته

 (161-158: همان ←)رد يگيبه خود م طلبکارانه ۀافيبلکه ق ،د نداردير موضع تردييتغ

 .(161: همان) 13

کنرد.  ير جهاد و مبرارزه دور مر  يمختلف، آنها را از مس يهابهانه ل ويدالب ين ترتيبد

 کشرد و بره دنبرال   ي، از مبارزه دست مر ياسيس يرش منصبيکرد و با پذير روييانور با تغ
طلب داسرتان قررار    قتيحق يرود که البته مورد سرزنش راويم يپارلمان يتصاحب کرس

 شود.   يرنگ مکم گيرد و ميالشعاع قرار  حتآنها هم ت يعاطف ۀکه رابط يطور ؛رديگيم
جنگجرو  عمدتاً  ،شونديم ميکه در داستان ترس يلبنان يهاتيشخص رياز انور، سابعد 

ۀ شرجاعان  يهرا ن قهرمانران، سراده و مبهروت حرکرت    ير ا يهرا  ند. خانوادها طلبشهادت و

هرا توسرط   تيصن شخيند. اا مختلف يهاانتيو از د ياز انواع سطوح اجتماع فرزندانشان،
کنرد و  يشان مصاحبه ميهاطر  با خانوادهيشوند که در نقش خبرنگار بيت ميروا يراو

، هرا تين شخصر ير ن ايترر  شود و از مهرم يم ميآنها ترس ۀدهند شکل ييمعنا يها رمزگان
 ي، اجتمراع يخرانوادگ  يهرا با تمرام تفراوت   ن افراديا ۀ. همنه استيز ،يمار يناتنخواهر 

به خراطر وطرن،    يتمام ؛ندا ت مشتر يک خصوصي ياغلب دارا ،رفاهالت و يسطح تحص
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ات بارز يخصوص ا ونهآ يهاگر آالم خانوادهتيروا ،يش گذشتند. راويشجاعانه از جان خو

» کنرد: يف ميا تعرنهآ يک وجه مشتر  براي يول ،ک از آنهاستيهر

 .(115 همان،) «

 ياز سرو  ييدر رمزگران القرا   کره  اسرت  ييهادوگانه ،است يراو ۀمهم که دغدغ ۀنکت
طلب را  قتيحق ين افراد وجود دارد و راويوطنان عر  نسبت به اهم يان و از سويياروپا

در ن مردمران باشرد. او   يا و احوال ايک شاهد قضايکند تا از نزديمجبور به سفر از اروپا م

ات ير کننرده در عمل  ن افرراد را شررکت  ير اان( يير )از نظر اروپا ييکه از سو ييالقا ۀن دوگانيا
نرد و از  کيف مر يگرر توصر  بير به مفهوم تخر يمنف معنايي با بار يانفجار يعني ،يانتحار
 يدالنر  آنهرا را شرجاع  شروند،  يمر  يطلب معرفر  ، به مفهوم شهادتياستشهاد ي ديگرسو
 کنند.يم يفشان نوطن جا يکه براداند  مي

 

 (Cultural codes)(یا ارجاعی) یرمزگان فرهنگ .3-2

از  يشرناخت کلر   يپردازد کره نروع  يم يفرهنگ يها داللت ييبه بازگشا يرمزگان فرهنگ
 شود ميادآور يبارت  . (Barthes, 1970: 18) دهديداستان م يکيدئولوژيو ا يفرهنگ يفضا

در سراختار   ياز رمزگران فرهنگر   يمنظور و اما ؛ندا يفرهنگ ياز منظر ها رمزگان ۀکه هم

ک گفتمران را  ير اسراس   يا اخالقر ير  يت علمر ياست که مرجع ييها رمزگان، ت متنيروا
کل نظام دانرش  و در واقع ( 17: 1390 ،سالميو  يئيصف و 138 :1385، )آلنکنند يمشخص م
: 1393 )اسرکولز،  کرد يين رمزگان شناسايتوان تحت ايک متن را ميمطلو   يهاو ارزش

و  شررهادت اسررت: ن محررور مررورد توجرره ين داسررتان چنررديررا يدر نظررام ارزشرر(. 217
ن رمزگران  ير شرود. ا يدر داسرتان محسرو  مر    يمحور يهااز جمله ارزش طلبي شهادت

ک مرممن محسرو    ير  يهرا نکره از آرمران  يولو ا ،ستي، تنها مربوط به مسلمانان نيارزش
ن و يمقاومت فراتر از د شر  و ۀيو روح است يدوست اما برآمده از فرهنگ وطن ؛شود يم

ن ارزش در کنرررار ارزش يرررا(. 113و  64، 46، 23: 2010المررررّ،  ←) اعتقررراد افرررراد اسرررت
قرت  يدر حق ،حفرظ آن  ين و مقاومرت بررا  هيح  تعلق به مر  ابد.ييمعنا م يدوست وطن

 ين احساس بره حرد  يافراد است و ا يت انسانيو هوت و اصالت يحفظ شخص يتالش برا

کنند؛ يمحابا و داوطلبانه جان خود را فدا ميکه ب شدت داردطلبان  مبارزان و شهادتدر 

«

 . (23: همان)«
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د شر  شرکل  يبه غر  و تمج ينگاه منفۀ ين داستان بر پايدر ا يگفرهن يها رمزگان
د يسرف  تمامراً  يلبنران  يهرا تياه و شخصيس تماماً يياروپا يغرب يهاتيد. شخصريگينم

داستان بر  يرمزگان اساس عنوان بهو شجاعت،  يدوستهنيو م يطلبار شهادتيست. معين
تفاوتران،   يشود. در هر دو جامعه بيم ميترس يو شرق يدر جوامع غرب ييچندصدا يمبنا

و  يفررداکار يامررا رمزگرران غالررب فرهنگرر ؛شرروديده مرريررطلبرران و فررداکاران دمنفعررت
اد يخرابکانه  يهااتيعمل عنوان به يانتحار يهااتياست. در داستان از عمل يطلب قتيحق
 يشرود. داسرتان از راو  يداشرته مر     و برزرگ يمختلف تقد يهاوهيبلکه به ش ،شود مين

هرا را  دگاهير ، انواع ديدار پردازد و بدون جانبيمختلف م يهايدئولوژيت ايصاد  به روا
بره   يطلبر شرهادت  ۀير بر حفظ روح تأکيد يعني ،رمان يرمزگان فرهنگ کند تايت ميروا

 دهديرا مورد انتقاد قرار م انور ۀطلبانمصلحتموضع  يکه راويطور به ؛خواننده القا شود
؛ کنرد  يد مر يصه را تمجين خصيان، اينيفلسط يبرا ييک اروپاي يطلبم شهادتيبا ترس و
ن يچنر  نير ا يچرار خراطرات مبرارزان لبنران     يد بررا يت از تالش و امينمونه در روا يبرا

   د:يگو يم

 .(15 :همان) 16

که  يانياروپاي يبرا ،ن استيرمزگان مقاومت و شهادت که آرمان مردم لبنان و فلسط
 ست ويت نيبا اهم ،اندرار گرفتهغر  ق يهااستيس ياو رسانه ير پوشش خبريتأث تحت

   کنند.ينه نميهز ،ستيکه مورد توجه خواننده ن يزيچ يلذا ناشران هرگز برا
گرر از  يد يکر يخرانواده   ۀمسرئل مقاومت،  ح است در کنار مسائل وطن ويالزم به توض

مورد نظرر   ييو اروپا يعرب ۀن در خانواديداستان است و نوع روابط زوج ياساس يهارکن
در کنار مرد عر  عاشرقانه قررار   ( ي)مادر راو يف غربيبا روح لط يين است. زن اروپاداستا
 يايبه دن و لذا اورديهن را تا  بيتواند جنگ و اوضاع مشوش حاکم بر مياما نم ؛رديگيم

 س هاد  مبرارز بره نرام    يها، زنر تين شخصيان اياز م د.دگريغر  برم ياهويهيآرام و ب
کنرد. او   يآرمان خود تحمل مر  يها را براشود و انواع شکنجهير ميکه اس شوديم ميترس

قهرمران   عنروان  بره او . (81 :همان) مقاومت است ۀيروح ۀاست که نمون يقهرمان مل ۀنمون
و  يسرربلند  يتنهرا بررا   نره  ،ده اسرت يتا سرحد مرگ چش ييهامبارز داستان که شکنجه

 يمهرر  يامرا مرورد بر    ؛کت داردز مشرار ير بلکه در مبارزات ن ،کنديهن مقاومت ميعزت م
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از زندان، همسرش او را از فرزندان هرم محرروم    يرد. بعد از آزاديگيمش قراريهمسر خو
 يسرو ر از ک برا ير شرود؛  ين زن دو بار تحت ظلم واقرع مر  يا ينوع به. (81: همران ) کند يم

»شروهرش؛   يعنر ي ،مرد حاکم برر سرنوشرتش   يبار از سو کيهن و ياستعمارگر م

 يراو شردت  به نقطه نيا .(81: همان) 17«

 .بکاهد آالمش از کنديم تالش سهاد با يهمدرد در و کنديم متأثر را
ق يق حقرا موثر  يرد ترا از زبران راو  ير گيش ميکه پ يياز آنجا که داستان با چند صدا

 ييط اروپاينظام خانواده را در هر دو مح شدت بهناهنجار فو   ۀدر کنار نمون ،ت شوديروا
 و نهيز ۀدر خانواد يآن تقدس قائل است. شدت احترام و دوست يد و برايستايم يو عرب

بره   ييزن اروپرا  عنروان  بههلن . (61)همران:   مورد توجه است يعرب يها ان افراد خانوادهيم
ز اسرت. داسرتان   ير آمصادقانه و محبرت  ،مانهيل خانواده، ازدواج با روابط صميدنبال تشک

 کنرد  يمر  يز معرفر ير سرته را ن يشا ۀ، نمونييمردان اروپا ناصالح از يات نمونهيکنار روادر
گررم   ياانوادهوند با خانواده، داشتن خيپ يو ارزش يداستان بر رمزگان فرهنگ(. 19 )همان:

 دارد. تأکيدآرام  يمانه و زندگيبا روابط صم
 

 (Symbolic codes) نیرمزگان نماد .3-3

ا  ينهر کنرد. ا يداسرتان را مشرخص مر    ييگر از ساختار معنرا يد ۀن هم جنبيرمزگان نماد

ن، يرمزگران نمراد  . (Barthes, 1970: 17) سنده به کار بررده اسرت  يهستند که نو يينمادها
ن ير ا .(21: 1393 )اسرکولز، شرود  يا سراخته مر  نهآ که اثر حول محوراست  ييهادهيا ايده يا

متفراوت و بره    يهرا اسرلو   امرا بره   ،طور منظم به ييمعنا يها کرهيدر قالب پ ،ها رمزگان
مقاومرت و   رنرد. يگيمر ت شکل غالب يشوند و در نهايمختلف در متن تکرار م يها وهيش

و با  آن نوشته شده است دربارۀکه رمان  ندهست نينماد يها رمزگان ،در داستان شهادت

البته با توجره بره    ؛ندکنيجلوه ممختلف  يهاتيشخص در ومتن  رمتفاوت د يهااسلو 
نمراد و اسرطوره در داسرتان     ،ن شده استيتدو ييگرانوع رمان که بر اساس اسلو  واقع

داسرتان تکررار   م فو  به اشکال مختلف، اسرم، صرفت و ... در   يبلکه مفاه شود، ديده نمي
سمبل زنان مبارز در داستان  عنوان بهرا  )سهاد( تيک شخصيد بتوان يشوند و تنها شا يم

» ح دارد:يخود بدان تصر يدانست که راو

 المررّ، ) 18«

2010 :81).  
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اسرت   د زنرده ينماد شره  . اوکنديم يک نماد معرفي عنوان بهرا د سهات يشخص يراو
 مرد يآزار از سو و اما مورد ظلم ؛هن مقاومت کرده استيکه در برابر ظلم متجاوزان به م

در  ،يبعد از برگشتن بره دامران زنردگ    سهادگرفته است. هن خود قراريدرون خانواده و م
ترر در موضروع خرانواده بره آن      شيد کره پر  وشر يم يمباالت يو ب يانصافيمل بوطن متح
و  (153: همران ) کنرد يخواننده را متوجه زمران مر   ،ن سمبليا يت در تجليم. روايپرداخت

ل ير بره دل  ،دوسرتان و مبرارزان بودنرد   که مورد مباهات وطن ييهاتين شخصينکه چنيا
ت مقاومرت خرود   ير ل ثبرات در هو ير بره دل ، و طلبي شهادت تمسک به اعتقادات مبارزه و

 يهمره بررا   ومعرامالت اسرت    انرت و يخ ۀن زمانه که زمانر يو ا قدرداني هستند ۀستيشا
هرا رحرم   طورهاسر  بره نمادهرا و   درند ويخود وطن را م يهاهخواستدن به اهدا  و يرس
 مرورد دارد که ت يحکا ياز سرنوشت وطن وطننماد  عنوان بهن زن يسرنوشت ا کنند.ينم
ا خسته از مبرارزه و مقاومرت حاضررند    نهطور که آ آن ؛قرار گرفته استمبارزان  يمهريب

 رند و تن به سازش دهند.يده بگيحقو  وطن را ناد
 

 جهینت .4

در  يسراختار  يهرا  رمزگاندر سطح متن داستان  يداللت يهاهيال يبررس

دهرد کره مقاومرت و مبرارزه، دال     ينشان مر  ين و فرهنگي، نمادييرمزگان معنا ۀيسه ال
 است. نهآ يتمام يمرکز

ک فررد  ير  عنوان به يداستان و راو يت اصليشخص ،ييا القاي ييدر سطح رمزگان معنا
ف ابعراد  يبرا توصر   داسرتان شود. يم ميطلب و مجاهد ترس قتيحق يفرد عنوان بهدو رگه 
 گراه  آن و دکنيم يده معرفبه خوانن رد اعتمادمو يراو عنوان بهرا  ي، ون دخترياز ا يواقع
پرردازد و هرگرز بره    يم يو عرب يياروپا يهاتيانواع شخص ييمعنا يها رمزگانت يبه روا
ل ير تما يعربر  يهرا تيشخص کردن خو  توصيفو  انيياروپا يهايژگيودادن جلوه زشت

ز ير ن نات داسرت ير آغرازگر روا  ينروع  مبارز عر  که به يت محوريشخص که روطآن ؛ندارد
دهرد و  يکند و بره سرازش ترن مر    يم يط ير نزوليا سيت پويک شخصي عنوان به ،هست
پررچم   ،ير صعوديدر سل ياص يياروپا عنوان به يرييتا يدو رگه  عنوان به يمارت يشخص
 .رديگيم دوستانه به دستانسان هاي کمک

بره   يپررنرگ اسرت. راو   طلبري  شهادت، موضوع مقاومت و يدر سطح رمزگان فرهنگ

بره فرهنرگ    ،طلبانره شرهادت  اتير از مقاومرت و عمل  يو عرب يياروپا ۀدوگان تيدنبال روا
ت ير روا ،قرت يطلب، حق قتيحق يِپردازد تا از نگاه راويمبارزه م و يدوستوطن و شهادت
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گر در داسرتان مطررح اسرت و در    يمهم د يرمزگان فرهنگ عنوان بهد. موضوع خانواده شو
 است. مورد توجه يو عرب يياروپا ۀدو سطح جامع

ح يو بره تصرر  ن اسرت  ينمراد  يهرا  رمزگران فاقد  باًيانه تقريگرا کرد واقعيداستان با رو
از شهادت و مبرارزه   ينماد عنوان به ،سهادبه نام  ،ک نمونه زن مبارز عر يتنها  ،داستان
 يسرت يونياز وطن در برابر متجراوز صه  ينماد عنوان بهن زن يشود. ايمده ير کشيبه تصو

 يمهرر يز در خانواده مورد بر يهمسر خود ن ياما از سو ؛شوديمل رنج مستد و متحيا يم
ز سرازش  ير م يرو، مبرارزان  يمهرر يو بر  يتوجهيطور که وطن در ب همان ؛رديگيقرار م

 شود.يمصالحه و مبادله م
 

 نوشت پی
 باعرث  ي برردم، پر  اميلبنران  يشرۀ بره ر  يرراً اخ ينکها يقتاً...؟ حقدهم مي انجام را کارها اين چي براي .1

 شود. عوض و باورهايم هويتم که شود نمي
 داليل وقتي...  رفت خواهي باشد...  وقتي ديگر زمان يک کني؟ مي ريسک چرا: پرسد مي من از .2

 با تواندنمي است، خانوادگي روابط از دور و تنها که آدمي( گفتم... ) زندمي لبخند فهمد،مي را ضعفيش

 .روممي من پ ...  باشد کامل روحي سالمتي
 توقع اول که سختي آن به. کنم فراموش را زخمي پاي و شده بريده هايانگشت چطور که يادگرفتم .3

 نداشت. من در زيادي خيلي تأثير ام،زندگي سبک در و کمدم در کوچک تغيير چند...  نبود داشتم،
: زند مي رانهمردساال تمسخر با لبخندي اديب...  چيست؟ دارند سرزمين اين به مردم که عشقي راز .4

 . ...کرد  خواهم خبر با مبارزه اين تمام ديگر روي از را تو روزي
 در صلح و دروني آرامش صلح، باشد، دنبالش بايد انسان که وااليي ارزش گويدمي محکمي اعتقاد با .5

 يباد واقعي منظور متوجه آنجا روزه، هر تقريباً هايمالقات از ماه يک گذشت از بعد . ... است جامعه

 .شدم
 را تييري درون پنهان زواياي کنجکاوي با. کردمي ايجاد شادي احساس من در الغرش قامت .6

است  روشن و شفا  عيان، واضح، درونش چيز همه نيست؛ چون درستي کلمۀ «پنهان زواياي. »فهميدم

 اين از بود ئيکال اينکه با...  کرد شروع را خود انقال  او، در دار ريشه مالطفتي و محبت صفت دو با ...

 .باشند طر بي سياسي مسائل در بايد اديان که کردمي دفاع اشايده
 فکر به توانستممي فقط ديگر. باشم خودخواه که کرد مجبورم داشت جريان شکم در که ايزندگي .7

 .باشم دوتا، خودمان،
 و فداکاري از خيتاري بداند، اينکه بدون و داشت خود درون در را قهرماني بذرهاي کريستين ماري .8

 .داد نشان شکل بهترين به که داشت همراه را ازخودگذشتگي
 .کنيم فدا برايش را جانمان که قدر آن باشيم، نداشته دوست را زمين اين چگونه .9
 .نکنم حقارت احساس شدمي باعث که بود ايوسيله تنها مقاومت به پيوستن تصميم .01
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 جوانان وجود با. برگشتم فرستادند؛ اما لندن در اهدانشگ به تحصيل ادامۀ براي مرا مادرم و پدر .00

 .دهم ادامه را امتنهايي نتوانستم ايستند،مي دشمن روي روبه قهرماني نبرد هايميدان در که جنو 
 او مثل نفر صدها جواني و اشجواني روياي که گويدمي ملي انديشۀ از نااميدي خود و ضعف از انور .02

 هاييارزش افول از. گويدمي بنديبخش فساد، گرايي، فرقه از دور به زمينيسر روياي بربادرفتن از. بود

 .جنگيدند آن به رسيدن براي هامدت که پرسدمي
 در که گفتمي قهرماناني از برايم وقتي مانم؛مي متحير کنممي مقايسه قبل با را او هاي حر  وقتي .03

 .درآورند تن از مبارزه لباس سياست وادي هب واردشدن براي نيستند حاضر و کنند مي مبارزه اول صف
 شجاعت نهايت و انتخا  فقط آن و يابيممي آنها ميان مشتر  ويژگي يک و کلي قانون يک کل در .04

 است.
 و نداريم هايمانجسمو  يشهبه جز اند يزي. ما چيمندار ينسنگ هايو اسلحه ينظام يماهايما هواپ .05

 هيچ وطن بدون و هستيم باشيم، داشته وطن اگر. شد واهيمخ پيروز هاجسم اين با و انديشه اين با

 .نداريم هويتي
يکي از ناشران راضي خواهد شد رماني را منتشر کند که با تمامي مفاهيم مقبول و مفاهيمي که  .06

کردن در آراء عمومي مردم تالش کردند، مغايرت دارد. اين مسئله کامالً دور از مفاهيم مورد  براي نهادينه

بينند که تحت پوشش اي نمي هم مردم است و ضرورتي براي فکرکردن و استنباط مسئلهنظر و م

 شده است. اين، روي ديگري از مبارزۀ شماست. گرفته هاي پيشسياست
 مردساالرانه قوانين و اصول تمامي به پايبند که شد تبديل مردي به مبارز قهرمان يک از همسرش .07

 .نداشت جايي  هيچ ميهن تاريخ در ديگر که...  شد تبديل ايشده طرد زن يک به قهرمان زن و بود
 پيش را ملت آزادي» نام به دوالکروا رومانتيکي هنرمند تابلوي در آمد زني شبيه نظرم به زن آن .08

 .نرسيد شهادت به اما بود؛ اسطوره يک او...  است آزادگي نماد ،«بردمي
 

 منابع
.مرکز ،تهران ،زدانجويام يپ ۀجمتر ،تينامتنيب ،(1385آلن، گراهام )

 .تهران، مرکز ،ل متنيتأوساختار و،(1380) ، بابکياحمد
آگاه. ،تهران ،يفرزانه طاهر ۀجمتر ،اتيدر ادب ييبر ساختار گرا يدرآمد ،(1393) اسکولز رابرت
و  يعلمر  ،تهرران  ،يو فرزانره دوسرت   يديصراد  رشر   ۀجمتر ،شناسي نشانه يمبان ،(1397بارت، روالن )

 .ينگفره

 .76 -55 صص ،2، ش18ج ، «» ،(2002) برکات، وائل

 مهر. ۀسور ،تهران ،پارسا يمهد ۀترجم ،شناسي نشانه يمبان ،(1387) ليچندلر دان

توفيق الحکريم   ابلي  ينتصرداستان (. »1391رحيمي خويگاني، محمد، فاطمه گلي و منصوره زرکو  )
 .142 -123صص  ،3. ش 2سال  ،نقد اد  معاصر عربي ،«بارتۀ گرايانظر ساختاراز من
 علم.نشر  ،تهران ،يکاربرد شناسي نشانه ،(1387، فرزان )يسجود

 علم.نشر  ،تهران ،عمل ه وي: نظرشناسي نشانه ،(1388) ررررررررررررر
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 ،«شرناختي مترون هنرري   اي و کراربرد آن در تحليرل نشرانه   شناسي اليره نشانه»(،1383) ررررررررررررر
 فرزان کوشش به، هنر شناسي نشانه انديشي هم اولين مقاالت ؛1 شماره: انديشي هم مقاالت مجموعه
 هنر. فرهنگستان تهران، سجودي،

برر   تأکيرد برا   (ع)خلقرت آدم   ينر ها در داستان قرآرمزگان ياهيال شناسي نشانه»،(1394دان، الهام )يس
 .170-144صص   ،4، ش 3سال  ،يقرآن -يادب يهاپژوهش ،«يبديم کشف االسرار

مجموعره   ،«خرروس  يشناسر  : رمزگران يک مرتن نوشرتن  ير در  يانشقا  اجتماع» ،(1392) الي، ليصادق
م يآثرار ابرراه   ي)نقد و بررس معاصر يات داستانيو نقد ادب شناسي نشانه، يهنر يادب يمقاالت نقدها

 .205-61 صص ،سخن ،هرانت ،يال صادقيبه کوشش ل ،گلستان و جالل آل احمد(
روالن برارت برا    ۀگان رمزگان پنج يمتدولوژ يح و معرفيتوض» ،(1390) يز و مسعود سالمي، کامبيئيصف

 ،(ي)پژوهش ادبر  يمطالعات نقد ادب ،«ش دورنماتيريديها اثر فرکدانيزيشنامه فياز نما يعمل ۀنمون
 .221-199صص ، 25-24ش
 داسرتان کوتراه   يل سراختار يتحل» ،(1392) يباش ل قافلهياسماعد يس و ييوسف، کارمان کسايپرور،  گل

دانشگاه  ياد  فارس و زبان ،(«طعم باروتدگاه بارت و گرماس )از مجموعه داستان ياز د  آدا  سفر
 . 179-159صص  ،14ش ،5س  ،آزاد سنندج

. 

 شناسري  نشرانه بر اسراس   تماشا ۀسورل گفتمان شعر يتحل» ،(1392) يفيرو شهال ش هيمرض ،پور مشتا 
 .13-2صص ،يشناس و زبان يوزش زبان فارسآم يش ملين همايدومآثار  مجموعه ،«يا هيال

 .، آگهيان مهاجر و محمد نبومهر جمۀ، ترمعاصر يادب يها هينظر ۀنام دانش (،1388) مايرنا ريک، ايمکار
Barthes, roland, (1970). s/z. (trans. Richard Howard & Richard Miller) new 

York: hill and Wang 
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