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  چكيده
هـا، نقـش فعـال     ها است و بـراي تحليـل ايـن نشـانه     به عقيده روالن بارت، متن نظامي از نشانه    

، به بررسـي سـاختار   زد/خود به نام اس روالن بارت در اثر. شود رح ميمطخواننده در ساخت روايت 

در اين مقاله نيـز بـه بررسـي سـاختمندي      .كند پردازد، بلكه ساختمندي آن را بررسي مي متن نمي

تر را بـه   پردازيم و تقطيع متن به واحدهاي كوچك بخشي از داستان خروس، اثر ابراهيم گلستان مي

هاي درهـم بافتـه درون    دهيم تا دريابيم چگونه همه رمزگان تن انجام ميقصد بررسي ساختمندي م

هايي كه با در هم تنيده شدن به ايجـاد يـك مـتن     رمزگان. كنند متن، يك متن ساختمند ايجاد مي

انجامند، عبارتند از رمزگان هرمنوتيكي، دالي، نمادين، كنشي و فرهنگي كه هر كـدام   ساختمند مي

كنند و روي هـم رفتـه باعـث ايجـاد انسـجام       كمك مي روايته ساختن بخشي از ها ب از اين رمزگان

شـود و   هـا نشـان داده مـي    اي از داستان، عملكرد ايـن رمزگـان   در اين مقاله، با ارائه پيكره. شوند مي

  .شود ها تأويل پذير مي اينكه متن چگونه بواسطه اين رمزگان
  

  تمندي، متنيت، تكثر معنايي، داللت ساخ، گان، روايتنشانه، رمز :هاي كليدي واژه

  

  

 
 مقدمه -1

هايش  نوشتهتقد ادبي و اجتماعي بود كه نويس و من مقاله) 1980-1915(روالن جرارد بارت 

سـاختارگرايي و نقـد   ها باعث ايجـاد نـوعي جريـان     شناسي، مطالعه نمادها و نشانه درباره نشانه

       همچنــين نحــو و و) 1939(كالســيك  او از دانشــگاه پــاريس در رشــته ادبيــات. مــدرن شــد
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كسـي كـه كرسـي     ه عنـوان اولـين  بـ 1976فارق التحصيل شـد و در سـال   ) 1943(فلسفه 

  )2007، بريتانيكا. (شناسي ادبي دانشگاه فرانسه را از آن خود كرد، به تدريس پرداخت نشانه

تـرين   هـم او را به عنوان يكي از م 1953اولين كتاب او به نام درجه صفر نوشتار در 

ــاخت   ــرح س ــتم مط ــرن بيس ــدان ق ــارت . منتق ــر او عب ــار ديگ ــد ازا آث ــله  ن ، )1954(ميش

، بـرج ايفـل و   )1964(هاي نقـادي   ، مقاله)1963(، دربارة راسين )1957(ها  شناسي اسطوره

كه در اين آثار به ساختگرايي  )1970(ها  و امپراتوري نشانه )1964(ها  ديگر اسطوره شناسي

شناسي خود بـه تحليـل جوامـع     با نقدهاي نشانهاو و  شده استوجه بسيار و نشانه شناسي ت

ئل مرتبط بـه زنـدگي   انساني، پديده فرهنگ روزمره مردم، تبليغات، مد، اسطوره و ديگر مسا

مـرگ  چـون  او در اواخر زندگاني خود آثاري . پردازد هايي انسان شناختي مي مردم به تحليل

 زد/اس و) 1966( نقد و حقيقـت ، )1973( لذت متن، )1971( از اثر به متن، )1969( مؤلف

نويسـي    زبان و بيـاني پرابهـام، شـعرگونه و در قالـب قطعـه      به نگارش درآورد كهرا ) 1970(

   .بيان كرددر اين آثار نظريات مهمي را 

اد و به متن به عنوان نظام به كناري نه درباره راسيناو روش نقد سنتي را در كتاب 

، اثـر  ينسـاراز تر رفت و داستان كوتـاه   از اين هم پيش زد/اسها نگريست كه در كتاب  نشانه

را با تحليل نشانه شناسي خط به خط بررسي كـرد و در آن بـه نقـش فعـال      انوره دوبالزاك

بـارت در ايـن كتـاب،     .خواننده در ساخت روايت بر مبناي قراين موجود در متن اشاره كـرد 

به بررسـي سـاختار مـتن    ، )175: 1988(كنند  س اشاره ميجان اليچنانكه روزالين كوارد و 

مـا نيـز در ايـن مقالـه، بـه بررسـي        .كنـد  پردازد، بلكه سـاختمندي آن را بررسـي مـي    نمي

پـردازيم و تقطيـع مـتن بـه      داستان خروس، اثر ابراهيم گلسـتان مـي  بخشي از ساختمندي 

بيرون كشيدن يك الگوي واحـد بـراي    تر را نه براي بررسي ساختار متن و واحدهاي كوچك

يم و هدف از اين مطالعـه  ده ها، بلكه به قصد بررسي ساختمندي متن انجام مي همه داستان

تـه، يـك مـتن سـاختمند را ايجـاد      هاي درهـم باف  ه دريابيم چگونه همه رمزگاناين است ك

ريـف خـود   نند و هيچكدام به منظور تشكيل يك داسـتان واقعگرايانـه سـاختمند از تع   ك مي

وضع  شوند كه اين اصطالحي است هايي مشخص مي واژه -در اين اثر، واحد. كنند تخطي نمي

هـا بـه    ايـن واحـد واژه  . معاني مختلف براي خوانندگان مختلفشده از جانب بارت به مفهوم 

رمزگان بررسي شـده ايـن اثـر بـه     . كنند ها و نيز ساختمندي متن كمك مي بررسي رمزگان

، اثـر  خروسداستان قرار گرفته و در بررسي متن  اين مقاله ي پيش روي نگارندهمثابه فرمول

كنـد و آثـار    ، نقش هسته مركزي را ايفا مـي فرمول«رود، چرا كه  به كار مي ابراهيم گلستان
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توان به عنوان پيرو متن ديگر قلمداد كـرد   متوني را مي. زند متعددي را به يكديگر پيوند مي

اند و الزاماً پديدآورندگان آن شخصـاً پيـرو    ل متن بنيانگذار پديد آمدهط فرموكه در صدد بس

  .)82: 1383 پاكتچي(» .نويسنده متن بنيانگذار نيستند

هـاي زاهدانـه بـه     ، برخي بوداييان خـاص بـا تمـرين   زد/بارت در كتاب اس به گفته

دقيقاً همان كاري . ندتوانند تمام چشم انداز درون يك لوبيا را ببين رسند كه مي اي مي مرحله

ا بـ  هاي داستاني جهان يتمام نگاه به: داشتندانجام آن را كه نخستين تحليگران روايت قصد 

ايد بيرون كشـيد، سـپس از   اي را ب ر قصهكردند كه طرح ه آنان گمان مي  :يك ساختار واحد

اركرد داشته ها ك روايتتري ساخت كه باز بتواند براي همه  ها ساختار روايي بزرگ ميان طرح

شـده اسـت كـه بـراي تمـام       شناسي تـالش مـي   در واقع، سابقاً در روند مطالعات زبان. باشد

هـاي از پـيش    ها را بـر طبـق آن قالـب    ها يك قالب يا فرمول پيدا كنند و تمام داستان داستان

 مطلوب مي نمايد كه از ايـن رهگـذر تفـاوتش را از   نابراي متن  ولي. تعيين شده، ارزيابي كنند

و يـا   تكيفيتـي كامـل و كـاهش ناپـذير نيسـ      ،تفاوت) 3: 1970(به عقيده بارت . دست بدهد

و هر اثري را بـا  شود  ن باشد، چيزي كه نشانه ناميده ميچيزي كه تعيين كننده فرديت هر مت

نهايـت مـتن،    شود و در بي زي است كه متوقف نميكند، به عكس تفاوت چي شكوفايي تمام مي

   .كند بازگشت تلقي مي يك تفاوتي كه هر متن را به مثابه. شود م توليد ميزبان و يا يك نظا

رداختنـد و همچنـين   پ كساني چون پراپ كه به طبقه بندي روايـت و داسـتان مـي   

دادنـد، در   بندي عناصر روايت شناسـي توجـه نشـان مـي     ماس كه به انگارهكساني همچون گر

د كوارد و جان روزالي(به عقيده بارت . ها بودند نواحد براي همه داستا يجستجوي يافتن الگوي

ها يك الگوي واحد يافت و هر داستاني با توجه  توان براي همه داستان نمي )77: 1988اليس، 

 البته تقطيع داستان. ها، يك الگوي مختص به خود دارد به چگونگي در هم بافته شدن رمزگان

هـاي رئاليسـتي    نظر بارت تنهـا دربـاره داسـتان   تر و تحليل آن از  به واحدهاي معنايي كوچك

شـود كـه گـويي زبـان،      هاي رئاليسم با زبـان چنـان رفتـار مـي     چرا كه در داستان. امكان دارد

در . هسـتند  جانشين و همسان جهان واقعي است، به اين دليل كه دال و مدلول با هم همسان

ت اسـت، دنيـايي بـدون تنـاقض،     در كار حجاب برداشتن از دنياي حقيقواقع روايت رئاليستي 

  .شان جوهرهايي قرار دارد ه در پسدنيايي همگون از نمودهايي ك

كـه مـا فـردا در آن     جامعه ديروز و امروز و حتي جامعه اي از است روايتي ،خروس

شود و هميشه در حال آغاز شدن و دوبـاره   اين داستان هرگز تمام نمي. م كردزندگي خواهي

كه با رويكردي به روش بارت  شايد اين نوشتار. گيرد شكل مين مخاطب نوشته شدن در ذه
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تـار و  براي نوشتارهايي كه باشد اي  انگيزه ،اثر انوره دوبالزاك نوشته شده ينسارازدر تقطيع 

كـه   مفهـومي معنا يا . دهد و به آن معنا مي كند مي تفسيررا  يك متن  در هم تنيده پودهاي

 مفهومي كه موضوع يك«. خواهيم بيدارش كنيم بينيمش، اما مي برمان خفته و نميدر برا

نوعي رابطه است كه هـر معنـايي را    آن و )62 :1973گيرو( »تواند به آن ارجاع دهد فكر مي

ه در بافت هـاي مختلفـي كـه    ك است يك نشانه خروس پس. دهد قرار مي نودر دل معنايي 

ت بـه  نشانه هاي ديگر در روابطي كه نسبو  دانگيز هاي مختلفي را برمي گيرد، داللت قرار مي

اي از نشانه ها تأويل د، به صورت بافته نكن ني برقرار مينشيهم در محورهاي جانشيني و هم

انتخـاب   سـاس آن عناصـري  كه بر ااست مجموعه قواعدي  خود رمزگان. سازند را ممكن مي

 .)73: 1384ميرعمـادي ( سازند مي يدجد يعناصر شده،با ديگر عناصر تركيب  مي شوند كه

از  اي فراگير و اجتماعي شده از قراردادهاي حوزه نشانه هاست كه هـر اليـه   ينظام رمزگان،

همچنـين در يـك مـتن بـا     . شود ميدريافت  به واسطه قراردادهاي يك رمزگان متمايزمتن 

هاي متفاوت روبه رو هستيم  اوت و تعامل چندسويه ميان رمزگانتعامل ميان معناهاي متف

چنانكـه تكثـر معنـايي باعـث      .)230 :1382سجودي،( شود باعث ايجاد تكثر معنايي مي كه

بـه   شود و لذت متن همين لذت كشف و ورود ناهاي چندگانه از سوي خواننده ميكشف مع

به عقيده بارت، متن آرماني متني است كه برگشت پذير و . دنياي معناهاي بي قطعيت است

  .ه و معنا را محدود نكندبر تفسيرهاي متنوع گشوده بود

 
  رمزگان هامتنيت و  - 2

چنانكه به گفته بارت، هيچ لنگر معنايي اصلي در مفاهيم ممكـن مـورد نظـر مؤلـف وجـود      

رسـد كـه    او بـه ايـن نتيجـه مـي    . گردد ندارد، او به دنبال ديگر منابع معناساز در ادبيات مي

يد به صورت فعاالنه از سوي خواننده تواند از سوي مؤلف تعيين شود، پس با چنانكه معنا نمي

هـاي   بايسـت بـه رمزگـان    در چنين تحليلـي مـي  . در خالل فرايند تحليل متني شكل بگيرد

بـه  . دهنـد  اي متنيت متن را شكل مـي  مختلفي قائل شد كه هر كدام به سهم خود به شيوه

ي هر عبارت مي شود، در نتيجهمتن در هم بافته شدن رمزگان باعث  ،)18: 1970( اوعقيده 

بـدين   .ممكـن نيسـت   ها آنهمه  كه بيان است هاي درهم تنيده بسياري از رمزگان متشكل

ي ايجاد داللت هاي متني هر متني از به هم بافته شدن پنج رمزگان برا توان گفت ميترتيب 

ي بررسـي چنـد   شود كه بيان تك تك رمزگان هاي شكل دهنده نوشتار تنها بـرا  ساخته مي

ها به تعريف داستان به مثابه چيزي كـه داراي ظرفيـت    اين رمزگان. ير استجمله امكان پذ

  :به شرح زير استها از ديدگاه بارت  اين رمزگان. كند تكثر معنايي است، كمك مي
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طرح پرسش، پاسخ به آن و بسياري از رويـدادهاي تصـادفي كـه     :رمزگان هرمنوتيكي.  1

و  كـرده ، معمـايي طـرح   انداختـه تـأخير   ، پاسـخي را بـه  دادهممكن است پرسشي را شكل 

به واسطه ايـن رمزگـان در روايـت     .)17: 1970بارت ( اننده را به راه حلي رهنمون كنندخو

... نحوي، واژگـاني،   كه با نظامگيرد  صورت ميتعليق و تأخير معنايي و سرانجام گره گشايي 

جلـو اسـت    ت متن بهرمزگان هرمنوتيكي عامل حرك .)132: همانجا سجودي،( سروكار دارد

 گيرد شكل ميبه صورت فرمولي در كل متن معمايي  ،1»واژه -واحد«يك  وندر كه در آن،

ي معماهـا  در ميـان . آورد مـي تعليق درو متن را به  يافتهمختلف حضور  هاي صورتكه به 

وجـود دارد كـه بيشـترين حـد      معما در نقطه اوجيك ، بسياري كه در متن شكل مي گيرد

  .كند ايجاد مي امكان گره گشايي به همراهافكني را در داستان  تعليق و گره

ايي ايجاد از بازي ها و اشارات معنبا دال هاي ويژه اي هاي ضمني  معنا :2رمزگان دالي .2

ايـن رمزگـان داراي عناصـر    . سـاخته مـي شـود   وايـت  و درونمايه و ساختار مضموني ر شده

ايـن  در  همـه چيـز  . شـود  مي تشكيل 3يت و فضامتغيري است كه از نمادها، شكل، شخص

بـه  داللت مفهومي فراهم آوردن داده هاي  علتبه  اين آيد و يك دال به شمار مي رمزگان

در  و شـده به شخصيت، مكان و يا شـيء درون روايـت مـرتبط     كه استرمزگان  واسطه اين

  .)18: 1970 ،بارت( سازد اي منفرد مي تيجه درونمايهن

و بـه   مـي شـوند  طور منظم در متن تكرار  به تركيب بندي هاي خاصي :زگان نمادينرم .3

واژه با واحدي ديگر در  - در اين رمزگان، يك واحد كه آيند  ي غالب در ميصورت تركيب بند

شـود كـه     دو تقابل، ساختي نمادين ايجاد مينشيني اين گيرد و در نتيجه هم يقابل قرار مت

ايـن رمزگـان   . شود  واژه امكان پذير مي - تأويلي درباره نوع تقابل واحدت، البته با توجه به باف

از هـر جـايي   كنـد، چنانكـه     ايجـاد مـي   را متن شت پذيري و چند ظرفيتي بودنامكان بازگ

امكـان تعمـق در    نيز و مطرح پيش بينيرازي غيرقابل  مي توان ن شده و ياوارد مت توان  مي

  .)19: 1970بارت ( ايجاد كردرا متن 

 زنجيره رويدادها سـر و كـار دارد و  توانايي عقالني تعيين نتيجه عمل با  :4رمزگان كنشي. 4

ي ثبت مي شوند كه بيشتر بـر اسـاس مبنـاي    داده هاي روايتدر جريان خواندن و با گردآمدن 

                                                 
1
 lexia 

2
 Semes 

3
 Ambiance 

4
 Proairetic 
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قابليت پيش بينـي نتيجـه را در   اين رمزگان  .)134: همانجا سجودي،( تجربي است تا عقالني

 مـثالً . و به واسطه آن مي توان بـه پيامـدهاي موجـود در مـتن عنـوان داد      كرده متن ايجاد

معادل داستان درون خود هستند و يـا سـكانس    ااين عنوان ه سكانس كندن سر خروس كه

رمزگان هرمنـوتيكي و   .پشت بام و رفتن آبروي حاجيي باالچادر خواب ها در آتش گرفتن 

ه سوي تند و متن را از نقطه اي به نقطه ديگر و بكنشي هر دو عامل حركت متن به جلو هس

متن هايي را براي  برند، برخالف سه رمزگان ديگر كه تنها داده غايتي اجتناب ناپذر پيش مي

  .كنند فراهم مي

، جمعي، بي نام و مقتدر تجلي »اخالقي«اين رمزگان به شكل صدايي :رمزگان فرهنگي .5

مجراي ارجاع متن بـه بيـرون اسـت و بـه دانـش       .كند كه از جانب خرد سخن مي گويد مي

در واقـع   .)18: 1970بـارت  ( شناسي و ايدئولوژي مربوط مي شـود  عمومي و قلمرو اسطوره

قعي و باورپذير جلـوه دادن مـتن   وا باعث كند و يميان متن و متون ديگر بينامتنيت ايجاد م

هاي فرهنگـي از جـايي    زگانالبته، رم. ، زيرا خود باورهايي طبيعي و فرهنگي هستندشود مي

گـان،  ايـن رمز . تغيير مـي كننـد    گيرند، بسته به فرهنگي كه در آن شكل مي  به جاي ديگر،

رمزگان دالي، فرهنگـي و نمـادين، اطالعـات انسـاني را     . دهند قابليت فهم متن را سامان مي

ده قـرار  گردآورده و معاني ضمني الزم را براي تكميل قابليـت فهـم مـتن در اختيـار خواننـ     

  .)135: همانجا سجودي،( دهند مي

  
  ارزيابي - 3

در نتيجـه بازگشـايي    هم بافته شدن پنج رمزگـان شـكل مـي گيـرد،    چنانكه هر متني با در

هـايي   رمزگـان  در واقع مي توان گفت كه. ي دروني متن را بازگشايدتواند معنا ها مي رمزگان

سـازند،   مـي  2زگان هايي كه داللت مفهـومي كنند، نسبت به رم ايجاد مي 1داللت معناييكه 

در تحليل متن، از ميان تار و پودي كه يك بافت را ايجاد مـي كنـد،    .اهميت بيشتري دارند

ن و نشان دار پرداخته و تفسير رمزگان هاي بي نشار و پودهاي برجسته تر تنها به بررسي تا

  .شود به قوه تصور خواننده واگذار مي

متني چه متكثر و چه نيمه متكثر تحليل خاص خود را مي طلبد و نمي توان تمـام  هر 

بـارت در   ما نيز با الهام از روش كـار روالن . دمتون را با يك روش و يك ساختار واحد بررسي كر

                                                 
1
 Connotation 

2
 Dennotation 
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شناسد، اين اثر  مياثر بازهايي كه او براي يك  و با استفاده از رمزگان) 1970( زد/كتاب اس

طيع مـي كنـيم و   تق لزله اي كوچك در متنمعنا بخشي، بلكه به قصد ايجاد زرا نه به قصد 

هم تنيده متن را كه باعث شكل گيري اثر شده اند، بازمي شناسيم تا سپس رمزگان هاي در

ببينيم چگونه ارتباط اين رمزگان ها باعث ايجاد بافتي روايي و ايجاد معنا در ذهن خواننـده  

قالـه خالصـه اي اسـت از آنچـه در آينـده بـه صـورت كتـابي         شود كه البته اين م نوعي مي

بـه واحـد واژه هـايي     را در تحليل اين رمان گونه ابتدا به شـيوه بـارت، مـتن    .درخواهد آمد

سـپس  . هسـتند كه اين واحد واژه ها گاهي يك جمله و گاهي يك عبارت  مي كنيمتقسيم 

  .مي شوندسي هاي نشان دار آن برر واژه ها تقطيع شده و رمزگان -احدو

عدي مكاني به روايت بكه ورود راوي  ورود به داستان با در زدن راوي آغاز مي شود

زدن،  با نشـانه در . مي بخشد و اولين تصوير ذهني از فضاي داستان در ذهن شكل مي گيرد

تصـوير خـروس بـر سـر در     . شود و انتظار براي گشـايش در  فضاي پشت در خانه ساخته مي

سنتي و روستايي را شكل مي دهد كه پارس كردن خروس، اولين گره داستاني  خانه، فضايي

  .شوند تان و گره داستاني با هم مطرح ميدر يك واحد گزاره اي، طرح داس. است

  

 تحليل داده ها -4

مقال است و نـه مقالـه، نوشـتن     نوشتار، رمان گونه است و نه رمان، شاعرانه است و نه شعر، 

مـا   .)5: 1970بـارت،  ( تنه فرآورده، ساختن است و نه ساخوليد است و است و نه سبك، ت

پـردازيم، چنانكـه    مـي » خـروس «نيز در اين مقال تنها به بازتوليد بخشـي از رمـان گونـه    

  .)ساختن كل متن در مجال و فضايي ديگر امكان پذير خواهد بود

  

  .كرد پارسانگار  خروسه خاناز روي سر در  در زديموقتي كه 

/ محلـي امـن بـراي زنـدگي    ): رمزگان دالـي (خانه / شدن وارد): رمزگان كنشي(زدن در 

بـه مناسـبت    وستائي خرئوس به معني خروشنده كـه از ريشه ا): فرهنگيرمزگان (خروس 

از پرندگان مقدس است كه سپيده دم با بانگ خـود ديـو ظلمـت را    . بانگ زدن خروس است

مژده سپري شدن تاريكي . خواند كشت و كار فراميمي راند و مردم را به برخاستن، عبادت و 

خـواب دعـوت   ديـو بوشاسـب مردمـان را بـه     . شب و برآمدن روشنايي روز را به همراه دارد

پارس كردن صـداي سـگ اسـت و بـا     ): رمزگان دالي(پارس كرد / .)318پوداوود،( كند مي
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. رسـد  وس مـي فه نگهباني از سوي سگ به خرنسبت دادن فعل پارس كردن به خروس، وظي

ن دشـمنان از همكـاران   تخروس و سگ، بـراي برانـداخ  «اين باور كه  رمزگان فرهنگيدر 

موجب مي شود كه خروس داللت ضمني سروش را در خود ) 179ياحقي،(» سروش هستند

، به مثابه نيروي اهورايي در برابر نيروي اهريمنـي  رمزگان نمادينخروس، در . داشته باشد

  .، قاصد صبح و روشنايي اهورايي و دشمن تاريكي شب استاست كه در اين تقابل

  .هم نبود پارسنبود اگر  اذاناين ديگر 

اذان مقدمه نماز و عبادت مسلمانان است و همنشيني اذان مقـدس و صـداي سـگ كـه زمـاني      

و هـم اكنـون در فرهنـگ اسـالمي نجـس      ) مبارزه بـا اهـريمن  : رمزگان ارجاعي(مقدس بوده 

صـداي پـارس،   . / ناپـاكي دارد  - است كه داللت بـر پـاكي   گاني نمادينرمزمحسوب مي شود، 

به يك تعبير، تقدس و در اين عبارت . داللت بر اسطوره پيش از اسالم دارد )رمزگان فرهنگي(

محور همنشيني قرار گرفته و به تعبير ديگر، در محور جانشيني هر دو بر يك مقولـه  نجاست در 

البته داللت ضمني پارس بر صداي خروس كـه  . داللت مي كننداما در دو زمان مختلف تاريخي 

خلـط صـداي   . مقدمه اي بر اذان و آغاز نيايش روزانه اسـت  ،)رمزگان دالي(پيام آور صبح بوده 

اذان و خروس از سوي راوي سؤالي معماگونه مطرح مي كند كه وجه شـباهت ايـن دو صـدا در    

، كـه البتـه طـرح ايـن     )مزگان هرمنوتيكير(چيست و چه نتيجه اي از آن حاصل خواهد شد 

  .با پيشرفت داستان به پاسخ هاي احتمالي بسياري نزديك خواهد شد )گره افكني( سؤال

  .در هر حال ما از جايمان جستيم. بجنبانديا شايد اذان هميشه بايد اين جور باشد، 

ت يا به عبـارتي  براي عبادت كردن، براي به خود آمدن بايد تكاني به خود داد و از جاي جس

جنبيدن يكي از پاسخ هاي احتمالي است كه به طرح سؤال ) رمزگان هرمنوتيكي(جنبيد 

بـه خـود   . خود مـي آورنـد  هر دو انسان را به . شود ويژگي مشترك اذان و خروس داده مي

نتيجه گيري بالفاصله حاصل مي شود و راوي كه يكـي   :)رمزگان كنشي( آمدن يعني خدا

تفاوتي  در هر حال، نشاني از بي كه مي گويد به خود آمده ،ستان استاز شخصيت هاي دا

  . ظاهري نسبت به انتخاب يكي از دو واژه اذان و يا خروس براي واكنش جنبيدن است

كه رد ميشد قايق  پوزه قايقاز زير  مرجان هاگرم آرام و آبي بود، و كشتزار  درياي

ه از هر دو بر ميرفـت آن را اول كـه   نشان ميداد هرچند چين آب ك آويزانرا انگار 

  . ميپوشاندميلرزاند، بعد مغشوش مينمود، بعد 
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دريا ميانجي رابطه جزيره با خشكي است، به گونه اي ناجي جزيـره  ): رمزگان نمادين(دريا 

. خشكي در تقابل با يكـديگر قـرار دارنـد   /از حصار خود و در عين حال حصار جزيره، كه دريا

كشتزار مرجان ها /  .داللت بر منطقه جغرافيايي جنوب دارد) گان داليرمز(گرم بودن دريا 

بودن را مي دهـد و داللـت بـر    اين عبارت به دريا ويژگي قلمرو و سرزمين ): رمزگان دالي(

دريا به طور ضـمني در ذهـن    هايي در زير آب دارد كه در كنار روايت خشكي، روايت زندگي

، اين پرسش و سپس پاسخ )رمزگان نمادين(خشكي /ياگيرد، كه البته در تقابل در شكل مي

ويژگـي متمـايز كننـده    ) رمزگان هرمنـوتيكي (گيرد كه رد شدن يا عبور كردن  شكل مي

دريا از خشكي است و اين سرزمين مواج خود زنده و پوياست و از ويژگي حركـت برخـوردار   

د كـه اطالعـات روايـت را    گنجانـ  هايي را در متن مي داده): رمزگان دالي(پوزه قايق /  .است

تر اشاره كرديم، قلمرو دريا با كشـتزار مرجـان هـا شـكل      دهند كه چنانچه پيش شكل مي

در اينجا معرفي مي شود   گرفت و اولين موجود زنده اي كه در اين سرزمين زندگي مي كند،

پـوزه در  . گيـرد  وزه داشتن شكل ميودنش با ويژگي پكه همان قايق است و خصيصه زنده ب

راستاي رمزگاني كه سگ را در زير ساخت داستان قـرار داده بـود، قـايق را همچـون سـگ      

رمزگان هرمنوتيكي و كنشي كه عامل حركت : آويزان/  .نگهبان اين كشتزارها نشان مي دهد

و سـپس سـاختن   ) رمزگان كنشي(متن به جلو هستند، در اينجا با آويخته بودن و تعليق 

نشان داده مي شد؟ به اين پرسش احتمالي، پاسـخي احتمـالي    معمايي كه چرا قايق آويزان

داده مي شود كه قايق كه داراي پوزه بود، به سگ كه در زير ساخت داستان همتاي خروس 

شـود   يق به سگ و سپس خروس پيش بينـي مـي  آويختگي از قا. آمده بود، تشخص مي يابد

  ).رمزگان هرمنوتيكي(

 ، پيش ميĤمد، و با بوي زهم سفيد بود، و آرام مينمود ساحلبعد 

كـه سـفيد و آرام    احل، خشكي، خانه، همه دالند بر محلـي امـن  س): رمزگان دالي(ساحل 

سـاحل نيـز   . ساحل پيش مي آمد و نه دريا): رمزگان كنشي(پيش آمدن /  .مؤيد آن است

جان مي گيرد و حركت مي كند و راوي رسيدن خود به ساحل را به صورت حركت سـاحل  

سـاحل ويژگـي امنيـت و    . شـود  خود مي بيند، حركت از راوي به ساحل داده ميبه سوي 

  ).رمزگان دالي(خانگي بودنش را به درون دريا پيش مي برد 
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با چين موج هاي سست گسسته، با نخل هاي كج شده از باد، گزهاي پير، دگل هاي 

 .لخت، با حجم گرد گيره هاي خشك مشبك كه دام ماهي بود

را به عناصر ديگـر طبيعـت منتقـل    ساحل با تشخص خود، ويژگي خشكي  ):رمزگان دالي(

تگي ساحل خشكي در اينجا داللت ضمني از تخريب و انهدام دارد، چرا كه پيش رف. كند مي

ها  ختي دگلها، نمايان شدن پيري گزها، ل ها، كج شدگي نخل باعث سستي و گسستگي موج

بر وجود انسان است، چرا كه زيستگاه انسان بر  دالي ساحل. شود ها مي و به دام افتادن ماهي

به دليـل وجـود انسـان، حيـات ديگـر       آن نيز خشكي و حيات او كه بستگي به آب دارد كه

 .رود رو به كاهش مي) رمزگان كنشي(جانداران و در نهايت خود او 

  .افتاد صفاكه رسيديم آب از  خورنزديك 

داللـت بـر تعامـل دريـا و     ): رمزگان دالـي (ي پيشرفتگي كم پهنا و كوچك دريا در خشك: خور

آيد، چرا  ر يك در ديگري مطلوب به شمار نميخشكي با يكديگر دارد، اما در اين تعامل، تجاوز ه

مـروه و صـفا كـه دو نـام     ): رمزگان دالي(صفا / . افتد ب در پيشرفتگي به خشكي از صفا ميآ

شود، و با اين تأويل، خـور بـه    هبي حاجيان است، به ذهن تداعي ميمكان براي اعمال مذ

رمزگان (رسـيدن  . كه گويي مقصد و هدف است ورشيد و روشنايي نيز تعبير شدهصورت خ

دهد و آب كه يكي از عناصـر طبيعـت    وصال به خورشيد و هدف را نشان مي همان) كنشي

ت به سر مـي بـرد و بـه    دائم در نيايش و مناجا) حقيقت(است، پيش از رسيدن به خورشيد 

رمزگان (نمي پـردازد  ) حقيقت(ض وصال، ديگر به انجام آئين مذهبي ستايش خورشيد مح

  ).هرمنوتيكي

  . و خالي بود خواباز پيش پرچم گمرك كه رد شديم انگار شهر 

  )318پوداوود،. (كند وشاسب مردمان را به خواب دعوت ميديو ب): رمزگان فرهنگي(خواب 

، بر روي داربست، كه سـرگرم  شتي سازكميĤمد با ضربه چكش مرد  اره تنها صداي

  .وصله كردن يك قايق قديمي بود

هـا   عنصري كه پيش بيني مي شود كنش آنسه ): رمزگان كنشي(اره و چكش و داربست 

اره نقش بريـدن و  . در داستان تعيين كننده باشد، داربست كه همان خانه و محل امن است

وداتي قايق و كشتي هـر دو از موجـ  /  .ندرا بر عهده دار) رمزگان نمادين(چكش وصل كردن 

كشتي ساز، داللـت بـر سـازندگي و خلقـت ايـن موجـودات       . كنند هستند كه در دريا زندگي مي
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اما چرا مرد كشتي ساز كه انتظار مي رود كشتي بسازد، مشغول وصله كردن قـايقي  . دريايي دارد

ساد طبقه اي از اجتمـاع  اين نشان دهنده وضعيت مالي ك) رمزگان هرمنوتيكي(قديمي است؟ 

نتيجه گيري كه از اين عبارت حاصل مي شـود ايـن   . است كه روزگاري وضعيت خوبي داشته اند

  .است كه در اين داستان احتماالً دست كم با دو طبقه متفاوت اجتماعي رو به رو خواهيم بود

ار نمد ساحلآنوقت جستيم روي . مانديم تا با طناب قايق را به روي شن كشانيدند

  .سست

ساحل را از دور سفيد و آرام و از نزديك، نمـدار و سسـت توصـيف    ): رمزگان دالي(ساحل 

ساحل يا همان خانه كه از دور محلي امن به نظر مـي رسـيد، بـه محـض ورود،     . كرده است

  .سست و ناامن به نظر مي رسد

 . رفتيم بي تفنگ تماشاي آهوهاهست  آهوگفتن روي تپه 

همچنـين،  . به معني تيزرو كه نام جانوري است usâاز صفت اوستايي ): رمزگان فرهنگي(آهو 

يعنـي   atihâبه معنـي عيـب و نقـص و صـفت اوسـتايي       uhaواژه اي مشتق از كلمه اوستايي 

رمزگـان  (آهو در معناي جانوري زيبا در روساخت جملـه  ). برهان قاطع. (چركين، پليد و ناپاك

معنـاي  . شود راوي از حركت بازبماند  داللت بر فريبندگي هاي دنيوي است كه باعث مي) دالي

دارد كه در زيرساخت متن  آيد، ريشه در زبان باستان  ديگر آهو كه از رمزگان فرهنگي آن برمي

به نوعي ايـن   اعث از حركت بازماندن راوي شده وشود و آن ناپاكي و نقص است كه ب  فعال مي

 بـاقي  مي شود كه راوي مي بايست تا زمان پااليش خـود در جزيـره و حـوالي آن    فرضيه ساخته

 )رمزگان هرمنوتيكي. (بماند

راننده  بي مااما گمان نميبرديم . برگشتيم.  بيخود براي ديدن آهو وقت از دست ميداديم

  .راه بيفتد

ل جاماندن برگشتن منتج به برگشتني دوباره مي شود كه به دلي): رمزگان كنشي(برگشتن 

چـرا  . از ماشين راوي مجبور مي شود پس از برگشتن از تپه، به جزيره نيز برگـردد و بمانـد  

بـي مـا   /  )رمزگـان هرمنـوتيكي  ( راوي بايد بماند؟ چرا اصالً به اين جزيـره آمـده بـود؟   

راوي براي خود جايگاه و اهميت خاصي قائـل اسـت كـه بـا جامانـدن از      ): رمزگان كنشي(

نسبت به او، حضور او كـم اهميـت   ) وظيقه(هميت بيشتر بسته هاي پستي ماشين پست و ا
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در  درآمدي براي شكسته شدن احتـرام و شـيء انگـاري او    كند و اين خود پيش جلوه مي

  .ادامه داستان تلقي مي شود

. ريش سفيدهاعيان و . كبگابي حاج ذوالفقاربايد بريم پيش . جائي كه نيس اينجا«گفت 

 ».نيسمضيفش نسبتاً بد 

مـت راوي مشـخص   گره باز مي شود و محـل اقا ): رمزگان هرمنوتيكي(خانه حاج ذوالفقار

، ريش سفيد بودن و نسبتاً خوب بـودن محـل   )طبقه اجتماعي باال(اعيان بودن  شود، اما مي

سـاز گـره    كند، زمينـه  پذيرايي حاج ذوالفقار، كه همه شرايط مناسب اقامت را فراهم مي

شود و با مطرح شدن ريش سفيدي كه در واقع آن را نشان دار كرده،  ميديگري در داستان 

  )رمزگان كنشي( .پيش بيني مي شود كاري خالف عرف ريش سفيدان انجام دهد

 راه افتاديمناچار 

البته بـه جـاي راوي، راه   . حركت راوي به سمت گره داستاني): رمزگان كنشي(راه افتادن 

راوي به مثابه راهي پيش روي شخصيت . كي مي شوندحركت مي كند و راوي و راه با هم ي

 )رمزگان دالي. (افكار و عقايد خود را ابراز كنند تهاي داستاني قرار مي گيرد، تا خالل راوي

ها بوديم با دشت باز كـه رويـش بخـار گـرم      و ما دوباره روي حاشيه شهر و خانه

  . ميجنبيد

 ن، بانگ خروس، جنبيدن بـراي آغـاز  جنبيدن در اثر صداي اذا): رمزگان كنشي(جنبيدن 

همچـون آب دريـا،   ) عنصري از طبيعت(بخار آب . جنبد بخار گرم روي دشت باز مي. نيايش

طبيعـت در جـايي بـه بـاران تبـديل      در حال نيايش خورشيد به خود مي آيـد و در چرخـه   

. شود است كه بر دشت ارزاني مي) باران(جنبيدن بخار آب نعمتي ) رمزگان دالي. (شود مي

هر عنصري از طبيعت كه در حال نيايش باشد، در چرخه خود براي ديگـر عناصـر طبيعـت    

  .سودرسان و ناجي است

باالي سردر خانه، سفيد و خشك، با شاخ و كله بريده يك بز، و دست و پاي بزيك 

 .بود درياچوبي گچمال،  رو  به 

ي، بركـت و حيـات اسـت و    در ايران باسـتان نمـاد بـارور   ): رمزگان فرهنگي و نمادين(بز 

هـر  «: المتقين آمده است كـه ة در كتاب كوچه به نقل از حليـ: همچنين نماد خرافه پرستي

مؤمني كه در خانه او يك بز شيرده باشد، هر روز يك مرتبه فرشته مي آيد در طرف صبح و 
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ن بـاور  ايـ » ...ايشان را دعا مي كند كه مطهر و پاك باشيد شما، و خداوند بركت دهد شما را

مجسمه بز بر سر در خانه با . افه در ميان قشر سنتي جامعه داردداللت بر كهنه پرستي و خر

، نشانگر نقـص و عـدم كـاربرد    )رمزگان دالي(شاخ و كله بريده يك بز و دست و پاي گچي 

روري و بركت به روزگار كنوني است و اينكـه  سنت در مدرنيته امروز، نقص در انتقال نماد با

رمزگـان  (دريـا  /  .ارزش هاي ديروزين براي جامعه امروزين ارزش تلقي نخواهند شـد  لزوماً

دريا در تقابل با خشكي قرار دارد، بز نيز سفيد و خشك به مانند ساحل يا خشـكي رو بـه     ):نمادين

  .است كه طراوت و تازگي در خود دارد) دريا(پس بز در تقابل با طبيعت . درياست

 .وي سردر خانه خروس انگار پارس كردوقتي كه در زديم از ر

هاي به كـار رفتـه در   اين عبارت تكرار اول داستان است، كه اين تكرار نشان دهنده اهميت رمزگان 

به نظر مي رسد كـه مهـم تـرين رمزگـان هـاي      . پارس، خروس، خانه، در زدن .اين جمله است

  .هستندداستان در اين عبارت 

آنجايم، و از جزيره دير راه افتـادم،   بيهودهم رفت انگار ياد. بعد من خنده ام گرفت

ديگر وسيله نيست و تا فردا، دست كم فردا، بايد ميان بندر ناپـاك كهنـه عاطـل    

  .وقتم را تلف كنم

عباراتي هستند كه تكرار آن هـا  ) رمزگان كنشي(بيهودگي، تلف شدن وقت و عاطل بودن 

ه آن خانه را دارد و اين نارضايتي داللت بر باعث تأكيدي مضاعف بر نارضايتي راوي از ورود ب

وقـوع ايـن حـادث نـاگوار را      ،كند كه ناپاكي و كهنگـي بنـدر   اي ناگوار مي رخ دادن حادثه

  .تشديد مي كنند

تـوي   پـاره سـنگ  حياط ايستاده بود، و  ميانحاجي . رفتيمتا در كه باز شد، و تو 

 . دستش بود

كنش هاي كليدي داستان، ورود است كه ايـن   از  ):رمزگان كنشي(باز شدن و داخل شدن 

و راوي كه در طلب خروج بـوده اسـت، بـه    ) رمزگان نمادين(ورود با خروج در تقابل است 

دليل دير كرد، در نقطه مقابل خواست خود قرار گرفته است كـه ايـن داسـتان روايـت ورود     

وسـط آن يعنـي    در تقابـل ورود و خـروج، حـد   ): رمزگان نمادين(ميان جايي بودن ./ است

جهت بودگي، زير بار داده هاي اجتماعي رفت سهم حاجي از ايـن زنـدگاني    ميان بودگي، بي

است و سهم راوي ورود يعني تغيير موقعيت و در نهايت خروج يعني سركشـي و پـس زدن   
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پرتـاپ  (سنگ داللت از طرد كردن شـيطان  ): رمزگان دالي(سنگ )/ رمزگان دالي. (است

و نيز سنگسار كردن به دليل انجام عمـل خـالف   ) رمزگان فرهنگي: دسنگ بر حجر االسو

خواهد هرآنچه خروس دالي از آن اسـت، طـرد    حاجي بوسيله سنگ مي. شرع و عرف است

 .را جايگزين آن مي كند) بز(را طرد مي كند و خرافه ) خروس(تقدس . كند و از خود براند

دست دهد سنگ را به دست ديگر ما را كه ديد آمد به پيشواز، و وقتي كه خواست 

  .بود ...شه حياط در سايه باريك سرگرم گو يك بچه. رها نكردداد، آن را 

): رمزگان نمادين(بچه / ها نكردن خرافات و كهنه پرستي هار): رمزگان كنشي(رها نكرد 

اي است كه قرار است به حيات اجتماعي پيشينيان ادامه دهـد و   بچه نمادي از نسل آينده

رمزگـان  (بـود   ...اي كه گوشه حياط سـرگرم   بچه. با نياكان خود قرار مي گيردقابل در ت

كند  اعتنايي مي ، گويا به تمام باورهاي خوب و بد و تمام دست آوردهاي پيشينيان بي)دالي

  .كند و تعمق طرد ميو از فرط خرافه هاي پدري، باورهاي اجتماعي را نيز بدون آگاهي 

 .افتاد پشت در ...خت، با ضرب پرت كرد كه نداسنگ را ا ...حاجي 

جايي كه راوي در آنجا بوده ولي هم اكنون ديگـر نيسـت، جـايي    ): رمزگان دالي(پشت در 

پشت در جايي است كه حاجي از آن خبر . غايب از نگاه، حضور غيرفعال خودآگاه، ناخودآگاه

اي  براي لحظه) خروس طرد(ندارد، ولي جزئي از زندگاني اوست، جزئي از وجودش كه سنگ 

  .به غياب مي رود

رنگارنگ، بـا تـاج    درخشانبا يال و دم  _رفته ست  خروس روي بزبرگشتم ديدم 

 فضـله هـاي  گچ از . گچمالسرخ، در پيش آسمان منتظر ظهر، روي بز قناس چوبي 

  . پراكنده خروس پرلك بود

كنـد؟ ايـن    وز مـي چرا خروس بر حريم بز تجا): يرمزگان هرمنوتيك(رفتن خروس روي بز

اي كـه   نتيجـه ) رمزگان كنشـي (گيرد و  ت كه در زير ساخت داستان شكل ميسپرسشي ا

درخشـان  /  .خـروس مـي توانـد باشـد    ) طـرد (براي آن پيش بيني مي شود، سنگ خـوردن  

/  .شود، بر تقـدس خـروس اشـاره دارد    رخشان كه معناي خروس را متأكد ميد): رمزگان دالي(

داللت بر حضور بي فايده و نابهنجار بـز در زنـدگي   ): رمزگان دالي(بز قناس چوبي گچمال 

فضله همـان زوايـد بـدن خـروس اسـت كـه پيكـره        ): رمزگان دالي(فضله /  .امروزين دارد

در تقابل ميان خروس كه عنصـري مقـدس و   . دهد باستاني و كهنه بز را نابهنجارتر جلوه مي
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ا درخت ز همانند آنچه بر سر بز در مناظره ب، ب)رمزگان نمادين(بز كه عنصري ديرينه است 

  ).رمزگان كنشي(شود  آسوريك آمد، بز سرنگون مي

 .پوكسنگ پائين تر از خروس خورد به زير تن بز تو 

پوكي بز داللتگر توخالي بودن و غيرواقعي بودن بزي است كه درونش ): رمزگان دالي(پوك 

قعـي  آن حفظ شده، شايد اگر بز نيز واچيزي نيست و فقط شكلي بيروني و شكسته بسته از 

شد، اما اين بز توخالي كه درون خـود چيـزي بـراي ارائـه      بود، مثل خروس با سنگ زده مي

  .هاي حاجي است د، فقط محملي براي عقايد و خرافهندار

  »بز وقتي كه بز هم نيس ديگه چه جوري حرومزاده س؟«من گفتم 

. كه به دليل زنده نبـودن بـز ايجـاد شـده اسـت      پارادوكسي): رمزگان نمادين(بز نبودن بز 

. اش شـود و نـه زنـده    ز است كه مـرده آن گرامـي داشـته مـي    مرده، دو قطب از وجود ب/زنده

قالب پوست مرده، عقايد خـود  اي به مرده پرست بودن طبقه اي از اجتماع دارد كه در  اشاره

  .ريزند را مي

 مگـس  خنك تـر شـد امـا    باز كرد درها را كه. تو بوي بسته گرما داشت. تو رفتيم

آونگ ساعت شماطه دار بر ديوار انگار ميلنگيد، و سطح پهن بـادبزن،  . فراوان بود

  .معلق بود جنبش بيمثل پرده اي، از سقف 

در سـوي حركـت بعـدي بـاز و فضـاي بسـته اتـاق خنـك         ): رمزگان كنشي( باز شـدن در 

و همچنين داللت بـر   شيريني اشاره به مگسان گرد: )رمزگان فرهنگي(مگس /  .دشو مي

جنبيـدن تـا بـه حـال بـه      ): رمزگان كنشي(جنـبش   بي/  )رمزگان دالي(نيروي اهريمني 

جنـبش از سـقف معلـق     ه و بادبزن كه از جمادات است، بيعناصر طبيعت نسبت داده شد

آمـده كـه    زيرا آب و دريا و انسان كه جنبش مي گيرند، به گونه اي به خـود   توصيف شده،

د و هر لحظه به نيايش نيروي برتر طبيعت مشغولند، اما بادبزن هيچ پرسشي در ذهن كيستن

 اهريمني يمگسان كه نيروهاي  ن،چرا كه ذهني ندارد و به دليل عدم جنبش بادبز  ،نمي سازد

  .فراوانند  ،اند

  كجاستسركشيد از بين در ببيند حيوان ... حاجي 

اين پرسش را ايجاد مي كند كـه حـاجي از چـه    اهميت مكاني كه خروس در آن قرار دارد،  

و در پاسخ مي آيد كه خروس بر جايي مي پرد كه ) رمزگان هرمنوتيكي(ترسد؟  چيز مي
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خواهد، و پرسش بعدي ايجاد مي شود كه چـرا حـاجي از بـاال رفـتن خـروس       حاجي نمي

  )رمزگان هرمنوتيكي(نگران است؟ 

  ».، اذان ميگهوقت ظهرهخوب، «گفتم 

  ».هميشه براش ظهرهاين سگ پدر «حاجي گفت  

خروس به وقت اذان مي خواند و راوي متعجـب اسـت كـه چـرا حـاجي از      ): رمزگان دالي(

علت تنفر حـاجي از خـروس بـه شـكل     . خروس انتظار دارد كه بر خالف هويتش عمل كند

ويد كه براي حاجي در پاسخ مي گ) رمزگان هرمنوتيكي(اي در داستان نقش مي بندد  گره

بـه نظـر   . محل اسـت  خروس چه بخواند و چه نخواند، بيخروس هميشه ظهر است، يعني 

رسد كه انزجار حاجي از موجوديت خروس به عنوان خروس است و اگـر بـز بـود، بـراي      مي

و عين گچ ديـوار   يا شايد حاجي خروسي مي خواست كه نجنبد. قابل پسند مي افتادحاجي 

اهد، باقي بماند همانند بز كه ير نكند و هرآنگونه كه حاجي مي خوسفيد و خشك باشد، تغي

اراده و بي حركت تحت سليقه و فرمان حاجي جايگاهش تعيين مي شود و چگونـه قـرار    بي

اما تناقض ميـان خـروس بـودن و    ) رمزگان هرمنوتيكي( گرفتنش و همه چگونگي هايش

هايي  د، آندو دسته تقسيم مي كن شخصيت هاي داستان را نيز به) رمزگان نمادين(نبودن 

مناظره درخت آسوري و  تداعي كننده. (صلت بز را دارندو آن هايي كه خ كه خصلت خروس

  )رمزگان فرهنگي: بز

  ».هم ميگن فراوونه اونجا گنج«گفت

  .علت احترام حاجي به راوي معلوم مي شود): رمزگان هرمنوتيكي(گنج 

  »؟گنج«گفتم 

ت سؤالي راوي، خواننده را فريب مي دهد، گويي راوي خودش را به حال): رمزگان هرمنوتيكي(

  .نفهمي مي زند

  ».نميكشمممنون، «گفتم . قليان را آوردند، و به من تعارف كرد

  »مگه نه؟. مساحي ها سي گنجه، ميگن«گفت 

  .خنديدم
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/  .منتظر رخدادي هستيم پس راوي از جنس بقيه نيست): رمزگان كنشي(قليان نكشيدن 

رسد،  اي گمراه كردن خواننده به نظر ميخنديدن راوي بر): رمزگان هرمنوتيكي(خنديدن 

  .داستان به سمت گره افكني پيش مي رود

 ».خدا عالم. مو چه ميدونم. ميگن سي گنجه همه ش. واهللا ميگن«گفت 

ي اش براي كشف سرّ گـنج  زند كه پافشار حاجي خودش را به آن راه مي): رمزگان كنشي(

ديگر نيز براي حـاجي پـيش بينـي     هاي نفهمي زدن كنشي است كه در موقعيتبه . لو نرود

  .شود مي

  ».الاله اال اهللا«گفت . تا ناگهان خروس دوباره صدا در داد ...

  »؟گوري كدومسلمون، «آنوقت داد زد  ...حاجي گفت 

اگر حاجي . ت مشخص نيست كه خروس است و يا حاجيمرجع ضمير گف): رمزگان دالي( 

در صـورتي كـه ايـن پرسـش ايجـاد      . باشد كه كالفگي خود را با اين عبارت نشان مي دهـد 

كه مگر نه اينكه خروس اذان مي خواند، پـس خداشناسـي   ) رمزگان هرمنوتيكي(شود  مي

بـه خـروس    تواند همچنين در زير ساخت مرجع ضمير گفت مي. حاجي زير سؤال مي رود

جزئي از اذان اسـت و بـه عنـوان وظيفـه مـاهوي      » ال اله اال اهللا«بازگردد كه در اين صورت 

خروس بايد ادا شود، اما حاجي از گفتار خروس كالفه است و دلش نمي خواهد خروس او را 

زنـد و   حاجي مدام اين و آن را صدا مـي ): يرمزگان هرمنوتيك(/  .مدام به ياد خدا بيندازد

كه به نظر مي رسد علت نگراني حاجي هنوز بيان نشده است . هاي خروس است كنش نگران

  .كند داستان همچنان بر آن تأكيد مي

  ».هي اذون ميگهيا ميپره رو مرغ، يا فضله ميندازه، يا ! وربپره«گفت 

  ».يعني اينخروس «گفتم 

و تمـام  س زيـر سـؤال مـي رود    نا خروس، هويت خـرو /در تقابل خروس): رمزگان نمادين(

. دهد، كه با انسان نيز مشترك است، ناپسـند جلـوه مـي كنـد     كارهايي كه خروس انجام مي

كنـد و ماننـد انسـان     يخروس مانند انسان نر به مرغ توجه دارد، مانند انسان فضله توليد مـ 

نكـن،   گويد كه نيازهاي جنسي ات را برطـرف  ها نمي هيچ كس به انسان. زند مدام حرف مي

/  .شـود  بـودن انسـان باعـث سانسـور خـروس مـي       اما ابرقدرت. فضله توليد نكن، حرف نزن
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تقابل دوگانه اي بين ماهيت خروس بودگي . خروس نبودن/خروس بودن): رمزگان نمادين(

  .و بز گچي بودگي است

  ».گلدسهمؤذناي مسجدام ميرن رو «گفتم 

و خانه حـاجي    شود، ي ذكر خدا قيد ميمؤذن در يادآور شباهت خروس و): رمزگان دالي( 

هـاي   علت ترس حاجي در اينجا فضله/ .گيرند رار ميو گلدسته مسجد نيز در محور جانشيني ق

  ..).رمزگان هرمنوتيكي(شود و شايد پاسخي گمراه كننده باشد  خروس بيان مي
  

  گيري نتيجه - 5

ا تقابل برخي نشانه ها در برابر چنانكه در بخش بررسي شده مشاهده مي كنيم، تعبير متن ب

مكان شود و اين ا در هم ممكن ميتنيده شده  هاي هم، اتصال به متون ديگر و ديگر رمزگان

هـا در   شدن دال و فرآيند معني دار رك كردهن را دكند كه مت را براي مخاطب نيز ايجاد مي

گيرند،  كه در آن قرار مي ذاتاً چندمعنايي بوده و بسته به بافتي هايي كه دال. شودمتن فعال 

البته نبايد فرامـوش كـرد كـه معنـا     . آورند را به دست مي ي متفاوتامكان داشتن معناهاي

 مجمـوع  .ها در كنار هم اسـت  نشانه ها و چگونگي قرار گرفتن آنذاتي نيست، بلكه محصول 

يـك   كه بـراي هـر خواننـده   متن شده باعث تكثر معنايي  ي به كار رفته در متنرمزگان ها

بدين ترتيب، برخالف تصور مبهمـي كـه    .كند را مي تواند ايجاد مي تأويل معنايي متفاوت

هاي گوناگون و  صر و دلبخواهي متون دارند، تأويلخواننده ايراني از چند معنايي بي حد و ح

متكثر به دليل بافت بنياد بودن يك دال است، و دقيق تر بگوييم عدم قطعيت معنا به دليل 

دالي بنـا بـه همنشـيني در كنـار     ار بودن رابطه يك به يك دال و مدلول است و هر بي اعتب

  .هاي بسيار داللت كند تواند به مدلول هاي ديگر مي دال

به جـاي كـاركردن بـر     و  خواننده ناگذر است،، )4: 1970( زد/در اس به گفته بارت

سـخت و   ردازد كـه مـي پـ   ها، به لذت نوشـتن  دش و به جاي دسترسي به جادوي دالخو

  :انعطاف ناپذير است، آزادي اندك خواننده اين اسـت كـه يـا مـتن را بپـذيرد و يـا رد كنـد       

  . خواندن چيزي جز همه پرسي نيست

بي آنكه يكي بر ديگري سلطه يابند، بر يكديگر اثر  ، شبكه هاي بسياري در اين متن

و نه ساختي از مدلول ها، بـدون  كهكشان دال هاست  يمتن نوشتاراين . متقابل مي گذارند

هاي گوناگوني مي توان به اين متن وارد شد كه  غازي، برگشت پذير بوده و با مدخلهيچ آ

. نقش اصلي متعلق بـه آن هاسـت  هيچ يك از مدخل ها نمي توانند مقتدرانه اعالم كنند كه 
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، پرسش يعني هر تأويلي به اندازه خودش سهمي از حقيقت دارد، )6: 1970( بارت عقيدهبه 

چرا كه هيچ چيز بيرون . قاطعانه ابراز كردن تكثر وجود كه البته محتمل و حتا ممكن نيست

   .از متن وجود ندارد

 طي از تكثـر وجـود دارد كـه   تنهـا متوسـ  ) صرفاً چند معنايي(ن تقريباً متكثر اين متدر 

بـه  . برخـوردار اسـت   يعني از داللت مفهـومي  ،استداراي ويژگي برگشت پذيري و عدم قطعيت 

اهميت دارد و در واقع، داللت مفهومي  حيطه نظام زبان به عنوان داللت معنايي، لوفزيلمعقيده 

پـس بررسـي    )64سـن،  دينه. (به شمار مي آيد تنوع در زبان هاي مختلف، سبك ها و ژانرهاتنها 

ن هاي دخيل در ساختن مـتن اسـت، ولـي معنـاي     داده ها در اين متن، تنها نشان دهنده رمزگا

قطعي براي متن متصور نمي شود، پس رمزگان ها مجموعه قراردادهايي هستند كه باعث پيونـد  

من درون متن پنهان  « .مي شوند، ولي در تعيين معناي دقيق دخيل نيستندعناصر درون متن 

حركت كردن اسـت، تغييـر    وظيفه من. نيستم، من بي چون و چرا از متن بازنيافتني هستم

اصـطالح عملـي،    در: »مـن «پذيرد نه در متن و نه در هايي كه ابعادشان پايان مي ظامدادن ن

 هـاي  شود، بكله بـا نشـانداري   من مفعولي و يا ديگران ايجاد نمييابم با  معناهايي كه من مي

  .)10: 1970بارت، (» شود ها ايجاد مي نظامند آن

مـتن نيسـت، بلكـه بـراي بررسـي      بـراي معنـا دهـي بـه     ها  مشخص كردن رمزگان

به عنوان مثـال، تكثـر   . دهد يك رمزگان به يك واژه در بافت ميهاي معنايي است كه  امكان

هـاي تـاريخي    ر شـرايط فرهنگـي متفـاوت و در دوره   معنايي خروس باعث مـي شـود كـه د   

لـه معناهـايي كـه    جم هاي متفاوتي را ايجـاب كنـد و از   متفاوت، خواندن اين داستان تأويل

حقيقـت وجـودي، سـروش غيـب،      خـروس متـذكر شـد، مدرنيتـه، قداسـت،      توان براي مي

هـا را پـس    ست كه جامعه نگهدارنده بز گچي آنبيداركننده وجدان، فكر نو و يا هر بدعتي ا

سـروش غيـب، كشـتن وجـدان،      زند و در جايگاه آن سنت، خرافه پرستي، ناديده گرفتن مي

و يا عالقه به داشتن چيزهايي تغييـر ناپـذير در    هاي معمول روزمرگي كهنه،عادت ها، افكار 

در تقابـل ايـن دو نشـانه، رمزگـان نمـادين دو فكـر       . كند را جايگزين مي تحت سيطره خود

در بررسي ديگـر  . دهد شقگي و از هم گسستگي را نشان مي متفاوت، دو طبقه اجتماعي، دو

مـرده،  /بزرگسال، زنـده /خروج، خردسال/كون، ورودس/خشكي، حركت/عناصر داستان كه دريا

اهريمني و غيره، همگي نشان دهنده يك شكاف در زيرساخت اجتماعي و در /نيروي اهورايي

بحران كشتن خروس . نتيجه زيرساخت رواني مردم جامعه است كه منجر به بحران مي شود

حـاجي  . هه حافظان بزو ماندگاري بز و در نتيجه كنش پنهاني جامعه براي خراب كردن وج
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 )پايان حاكميت خواسته هاي فردي و تحميل آن ها بر جمع( ذوالفقار كه از ترس مرگ خود

رمزگـان  : اسـت  خرافـه خـروس بـي محـل بـودن نـوعي      (وس خر خواندن به دليل بي وقت

 در برابر راوي قرار مي گيرد كه مخـالف ، سركوب مي كندخود را  با مخالف عقايد ،)فرهنگي

حـاجي ذوالفقـار نـوعي،    بـه عقيـده    ).خواهان احترام به خواسته جمع( است كشتن خروس

خـروس  . خواند بايد كشت يا بخشيد وگرنه صاحبش مـي ميـرد   خروسي را كه بيوقت مي«

چون خروس بي هنگام بانگ ...«) 93: 1312هدايت( ».سفيد را نبايد كشت، زيرا فرشته است

كند كـه در آن خانـه    ا كه از سبب آن بانگ ميزير... كند بايد كه نكشندش و بدفال ندارند

دروجي راه يافته است و مرغ يا خروس توانائي آن نمـي دارد كـه آن دروج از آن خانـه بـاز     

اما راوي در اقليت و طرفداران بـز بـه دليـل ريـش سـفيدي و       )94: 1312 هدايت(» ...دارد

در واقـع   ظاهر قضـيه اسـت،   نا گفته نماند كه اين. ندحاجي ذوالفقار، در اكثريت احاكميت 

كه يكي از همين مـردم دسـت و پـاي     دم با حاجي چندان موثق نيست، چراموافق بودن مر

داند چـه   كه هيچ كس نمي ي كشد، درحاليحاجي را مي بندد و در نهايت او را به ذلت م

ن هـاي حـاكم، آ   رانه و تنها به دليـل سـنت  ند كوركوكسي اين كار را كرده كه البته اگر بدان

و حتا عمل او بخشي از خواسـته   اي از وجدان و وجودشان فردي كه از خودشان است يا پاره

، طرد مي شود، از ميان مي رود، منهدم مي شود و بـه گونـه اي حاكميـت ريـش     آنان است

  .شود حاكم مي ميان مي برد و سكوت نوشتار سفيد، تعقل فردي را از

ه متن، همان تأويل نيسـت، بلكـه بـر عكـس     معني دادن ب )6: 1970(به باور بارت 

تكثري كه در داستان خـروس بـراي تأويـل    . لذت بردن از تكثري است كه متن را مي سازد

نخست پس . نقش راوي و حاجي ذوالفقار و يا نقش بز و خروس مي تواند وجود داشته باشد

در . ر ذهـن بسـازيم  نمايي دبايد تصوري از تكثر پيروزمند و كم مايه نشده را در محدوده باز

يابند، بـر يكـديگر اثـر متقابـل      بي آنكه يكي بر ديگري سلطه ، شبكه هاي بسياري اين متن

متن نوشتار كهكشان دال هاست و نه ساختي از مدلول ها، بـدون هـيچ آغـازي،    . گذارند مي

ن متن وارد شـد كـه هـيچ يـك از     توان به اي هاي گوناگوني مي بوده و با مدخل برگشت پذير

هـا نقشـي ايفـا     همـه رمزگـان  . توانند مقتدرانه اعالم كنند كـه اصـلي هسـتند    ها نمي خلمد

به سهم خود به گونه كنند، كه به بيان دقيق تر هيچكدام رمزگان اصلي نيست و هر يك  مي

دهد، به وسعت ديدرس ما گسترش  رمزگاني كه اين متن را حركت مي. سازند اي متن را مي

د قطعيـت  معنا مگر در تاس انداختن هرگز حاكم بر قواع(قطعيت،  مي يابند، رمزگاني بدون
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آنكه قابل  مالً متكثر را در دست بگيرند، بيتوانند زمام اين متن كا ، نظام هاي معنا مي)نيست

  .شمارش باشند، زيرا پايه در نامحدوديت زبان دارند

د راوي تا خـروج او از  در چگونگي حركت داستان از وروسوداي بارور كردن فرم در واقع،     

هـا، عـادت هـا و تكـرار      شـه پيوسته پوسته نـو شـنونده كلي  صحنه روايت ديده مي شود كه 

تجزيـه و تالشـي زبـان، در گريـز دائمـي از      . مي شوددر زمينه فرم منفجر  كوركورانه سنت

زبان براي برخي نويسندگان، . نحوي پريشان و بي قاعده، سرانجامي جز سكوت نوشتار ندارد

كند كه ونان نخستين و آخرين پيامد اسطوره ادبي، در نهايت آن چيزي را باز تركيب مي چ

  .)96، ص 1379 دقيقيان؛ 1967بارت ( ادعاي گريز از آن را داشت

  

  منابع

 ، تهـران، )1379( ، درجه صفر نوشتار، ترجمه شيريندخت دقيقيان)1967( بارت، روالن -

  هرمس

اله هاي ششمين كنفرانس زبان شناسـي دانشـگاه   ، مجموعه مق)1383(پاكتچي، احمد  -

هنر به مثابه چه؟ بازخواني نام مقاله «گردآوري دكتر ابراهيم كاظمي، . عالمه طباطبايي

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي تهران، ،»اشلوفسكي با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي

انتشـارات دانشـگاه    تهـران، باستان، جلـد اول،  ، فرهنگ ايران )1355( پورداوود، ابراهيم -
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