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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
ادبی است كه با تحلیل دقیق روایتها ای از نقد و نظریج شناسی حوزهروایتزمینه و هدف: 

میکوشد سازوكارهای عام معناسازی در همج انواع روایت را معلوم كند. این شیوۀ نقد متون ادبی 

شناسی به شیوۀ روالن بارت. طبق نظر میتواند به شکلهای دونادون انجام دیرد، از جمله روایت

گی، ایدئولوهیک و سیاسی هستند، ادراک ما بارت روایتها عالوه بر اینکه واجد معانی ثانوی فرهن

رو این است كه با بر همین مبنا، هدف اصلی مقالج پیشِ  از جهان پیرامونمان را شکل میدهند.

د بپرداز« اشخانم و نویسندهآزاده »توجه به رمزدان پنجگانج بارت، به تحلیل رمان معاصر فارسی 

 یدۀ این اثر پیچیده و چندالیه را بازنمایی كند.های زیرین و پوشو با كمک این رمزدان، الیه

سی شناتحلیلی انجام شده است و با رویکرد روایت-: این پژوهش به شیوۀ توصیفیروش مطالعه 

 آوری اطالعات پرداخته است.به شیوۀ رمزدان پنجگانج روالن بارت به جمع

بر اساس الگوی رمزدان « اشرمان آزاده خانم و نویسنده»: در بررسی ساختار روایی هایافته 

روالن بارت، مشاهده شد كه ساختار روایی این رمان متفاوت با دیگر رمانهای فارسی پنجگانج 

بخشهای متفاوت آن از نظر زمانی، مکانی و رویداد فاقد تسلسل خطی و توالی منطقیند.  است.

سته و معناساز در این در بررسی ساختار محتوایی متن دریافتیم رمزدان معنابنی، كاركردی برج

روایت دارد. چون هركدام از شخصیتها، مکانها و رویدادها دربردارندۀ معانی ضمنی هستند كه 

 درونمایج رمان را در بر میگیرند.

: در رمزدان معنابنی، داللت ضمنی بر اساس خصوصیات شخصیتهای داستان و گیرینتیجه

د كه دالّ كلیدی و نقش محوری رمان، آزاده دان بیان شكنش آنها بررسی میشود. در این رمز

خانم است. همین نام درونمایج رمان را در بر میگیرد: آزاددی؛ و نقطج مقابل آن، اسارت را به ذهن 

القا میکند. در رمزدان نمادین بیان شد كه دو دیدداه متفاوت )دای اغلی و بیب اوغلی(، دو طبقه 

مرد( و دو مفهوم )زنددی/ مرگ( در نظام فکری جامعه  )قدرتمندان و مردم عادی(، دو جنس )زن/

 همواره در تقابل هم قرار دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Narratology is a field of criticism and literary 
theory that tries to find out the general mechanisms of meaning-making in all types 
of narratives through a detailed analysis of narratives. This method of criticizing 
literary texts can be done in various ways, including narratology in the style of Roland 
Barthes. According to Barthes, in addition to having secondary cultural, ideological 
and political meanings, narratives shape our perception of the world around us. 
Based on this, the main goal of the upcoming article is to analyze the contemporary 
Persian novel "Azade Khanom and its author" according to Barth's five codes and to 
represent this complex and multi-layered work with the help of these codes of the 
underlying and hidden layers. 
METHODOLOGY: This research was done in a descriptive-analytical way. With the 
approach of narratology, he collected information in the manner of five codes of 
Roland Barthes. 

FINDINGS: In examining the narrative structure of "Azadeh Khanum and its author" 
based on Roland Barthes' five-code model, it was observed that the narrative 
structure of this novel is different from other Persian novels. Its different parts are 
in terms of time, space, and events without a linear sequence. and are a logical 
sequence. According to Barthes' model of narratology, semantic symbols have a 
prominent and meaning-making function in this narrative. Because each of the 
characters, places and events have implicit meanings that include the theme of the 
novel. 
CONCLUSION: In the semantic codes, the implied meaning is checked based on the 
characteristics of the characters in the story and their actions. In these codes, it was 
stated that the key signifier and the central role of the novel "Azade Khanom" are. 
The same name includes the theme of the novel, freedom; The opposite point evokes 
captivity. In symbolic codes, it was stated that two different views (Dai Oghli and Beb 
Oghli), the class of the powerful and ordinary people, men and women, are always 
in opposition to each other in the intellectual system of the society. 
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 مقدمه
شناسی رویکردی نوین در مطالعج ادبیات داستانی است و در پی یافتن دستور زبان داستان، كشف زبان روایت روایت

های ، هركدام شیوه1، و روالن بارت3، تودوروف6، پراپ4شناسانی چون هرار هنتحاكم بر روایتهاست. روایتو نظام 

پردازان، تعریف روالن بارت، اندیشمند فرانسوی، از اند. در میان این نظریهمختلفی برای بررسی متون ارائه داده

ادبی )رمان، داستان كوتاه و...(، نقاشیها، تئاتر و داستانهای روایت بسیار عامتر است. از نظر بارت، عالوه بر روایتهای 

شناسی میبایست ناظر بر همج این انواع روایت باشد. طبق فکاهی مصوّر همگی شکلهایی از روایتند و اصول روایت

اسیند و یكننده ندارند، بلکه واجد معانی ثانویج فرهنگی، ایدئولوهیک و سدرمنظر بارت، روایتها فقط كاركردی سر

بارت در مطالعج »تأثیر قرار میدهند. ادراک ما از جهان پیرامونمان را شکل میدهند و واكنش ما به رویدادها را تحت 

متون داستانی و روایتی، ابتدا به خوانش و تحلیل ساختاری روایت همت دماشت. سپس به دنبال بررسی نظامهای 

ست دار میشوند، با دحلیل متن به دنبال این بود كه متون چگونه معنازیرین سازندۀ متن رفت؛ اما از آنجا كه در ت

 «ای از دالها حركت كرد و از ساختاردرایی به پساساختاردرایی رفتكشیدن از یافتن معنای نهانی، به سوی زنجیره

ست كه شرط اصلی هاكاوانج روالن بارت، متن نظامی از نشانهبر پایج رویکرد معنا(. »413: 4345)صفیئی و سالمی، 

ها، ها، حضور خواننده به مثابج كنشگر فعال است. حضوری كه بجای تمركز بر یافتن معنای ثابت نشانهفهم این نشانه

(. بارت برای درک معنایی كه در متن پراكنده شده 445: 4344)مرادی و چاالک، « زایی در متن استدر پی معنا

ابنی، نمادین، و فرهنگی را معرفی میکند. او در طرحریزی رمزدانهای است، پنج رمزدان هرمنوتیکی، كنشی، معن

تالش كرده است روشی برای تحلیل داستان فراهم كند. در نگاه بارت رمزدان، « اس/ زد»اش در كتاب پنجگانه

انه ک معنای نشدار تبدیل میکند و باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول میشود. از این رو درها را به نظام معنانشانه

در درو فهم رمزی است كه نشانه در درون آن جای درفته است. بر همین اساس، رمزدان پنجگانج بارت چهارچوبی 

دقیق برای كالبدشکافی ساختاردرایانج روایتها به دست میدهد. یافتن مصداقهای این رمزها و تحلیل نحوۀ 

ن روایت را به سهولت و البته به روشی متقاعدكننده آشکار عملکردشان در هر روایتی میتواند ساختارهای معنایی آ

سازد. بنابراین هدف اصلی مقالج پیش رو این است كه با توجه به رمزدان پنجگانج روالن بارت، به تحلیل رمان 

شیدۀ های زیرین و پوبپردازد و با كمک این رمزدان، الیه 5اثر رضا براهنی« اشآزاده خانم و نویسنده»معاصر فارسی 

این اثر پیچیده و چندالیه را بازنمایی كند. لذا جستار حاضر بر آن است تا در پی تحلیل این رمان به سؤالهای زیر 

 پاسخ دهد:

بر اساس این رمزدانها، بویژه رمزدان معنابنی، كدام معانی در این رمان پنهان مانده است و دفتمان عمدۀ مطرح 

 در این رمان چیست؟

 دان هرمنوتیکی، كنشی، نمادین، و فرهنگی در این رمان، خواننده به چه نتایجی دست مییابد؟با بازنمایی رمز
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 روش مطالعه
ساختاری میباشد و برای نیل به اهداف مقالج حاضر از روش تحلیل -شیوۀ پژوهش در این مقاله از نوع تحلیلی

انم آزاده خ»ود كه ابتدا سعی شد كل رمان روایت استفاده شده است. تحلیل روایت در این مطالعه به این صورت ب

كرشده های ذمطالعه شود، سپس متن بر اساس رمزدان پنجگانج بارت مورد تحلیل قرار دیرد. نمونه« اشو نویسنده

دیری هدفمند و غیرتصادفی است، اما بخاطر كثرت مطالب و طوالنی بودن رو بر اساس نمونهدر تحقیق پیش 

زدان مطالب اصلی و دالهای كلیدی بصورت مختصر بیان شده است. در این مقاله تعیین رمان، در هركدام از رم

ها مبتنی بر متن مورد مطالعه بوده و در تعریف آنها از منابع متعدد در راستای ارائج تعریفهایی مورد قبول و مقوله

 معتبر استفاده شده است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
های نقد نوین برای ما بازدو كند و از طرف دیگر با ادبی، خصوصاً رمان را، با شیوه چنین پژوهشی میتواند نقد آثار

به كار بردن این شیوۀ نقد میتوان به معانی پنهان در متن دست یافت و وجوه دیگری از ادبیات داستانی دنیای 

ر روایی متن توجه میشود و با توجه به اینکه در رمزدان بارت هم به ساختا امروز را رصد كرد و به تصویر كشید.

هم به ساختار محتوایی، به نظر میرسد كاملترین روش برای تحلیل متون باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد كه این 

 رمان خای و پیچیده با این روش تحلیل شود تا به ساختار روایی و محتوایی خای آن بتوان دست یافت.

شناسی، ( در زمینج روایت4444سابقج پژوهش به شیوۀ رمزدان بارت نشان میدهد كه معروفترین اثر روالن بارت ) 

است. بارت در این مقاله، روایت را در سه سطح توصیفی كاركردها، « درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها»مقالج 

(« 36-333) 36فرشته تحلیل متنی سِفر پیدایش كُشتی با »كنشها و روایتگری بررسی میکند. در مقالج دیگری 

انداز ساختاری، به سوی تحلیل متنی حركت میکند. پس از تحلیل پیرفتی، مروری بر تحلیل ( با وجود چشم4474)

ساختاری )كنشوری و كاركردی( داستان دارد. اما مهمترین اثر در زمینج تحلیل متون بر اساس رمزدان پنجگانج 

منتشر شد. بارت در این كتاب به تحلیل داستان  4475است كه نخستین بار در سال « زداس/ »بارت، كتاب 

بند تقسیم كرده و هركدام از بندها با توجه به رمزدان مورد  544اثر بالزاک پرداخته است. او داستان را به سارازین 

و نوشتج اددار آلن پ« والدمار»رمان اند. بجز این داستان، بارت در مقالج دیگری به تحلیل نظر، نقد و تحلیل شده

پرداخته و رمزدان را در این تحلیل بصورت مختصر بیان نموده است. این روش بارت سرمشقی شده است برای 

ونی های تلویزیبسیاری از محققان آثار ادبی و پژوهشگران با این روش، متون ادبی چه نظم و چه نثر و حتی مجموعه

( در مقالج خود از رویکرد تحلیل متنی روالن 4345اند، از جمله صفیئی و سالمی )داده را مورد نقد و تحلیل قرار

( در تحلیل داستان 4346اند. صادقی )بارت برای بررسی نمایشنامج فیزیکدانها اثر فریدریش دورنمات بهره برده

( 4341اخته است. سیدان )اثر ابراهیم دلستان از رویکرد بارت استفاده كرده و به رمزدشایی متن پرد« خروس»

میبدی در چارچوب بارت بررسی كرده است و  االسراركشفنیز داستان قرآنی خلقت آدم )ع( را با تأكید بر 

رمزدانهای هرمنوتیکی و كنشی را دارای بیشترین نقش در پیشبرد فرایند داستان دانسته است. اسحاقی و شریفی 

رار شناسی قرا با توجه به رمزدان بارتی مورد تحلیل نشانه بلبلمحلج دل و ( مجموعج تلویزیونی 4347مقدم )

ترین شعر شاملو بر اساس تحلیل روایت شناختی كوتاه»( در مقالج 4344بخش )اند. مهرآوران محمود و روانداده

( 4344الک )اند. مرادی و چابا استفاده از الگوی بارت، به تحلیل روایی شعر شاملو پرداخته« رمزدان پنجگانج بارت

خواه و همکاران اند. هادیمولوی را بر اساس رمزدان بارت بررسی نموده شاه و كنیزکتکثر معنایی در حکایت 
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اند و پیرفتها و كاركرد و كنش را در ( به بررسی ساختار روایت در آثار نظامی بر اساس نظریج بارت پرداخته4154)

اند. از طرف دیگر، بررسیها نشان میدهد تا بازنمایی كرده ت پیکرهفو  لیلی و مجنون، خسرو و شیرینداستانهای 

شناسی و رمزدان بارت كاویده نشده است؛ با توجه به موازین علم روایت« اشرمان آزاده خانم و نویسنده»كنون 

 های مختلفی بررسی شده است:اما این رمان بخاطر ویژدیهای خای و منحصربفردی كه دارد از جنبه

شیوۀ روایت داستان را یکی از مهمترین « اشخالقیت پسامدرن در آزاده خانم و نویسنده»( در مقالج 4399)پاینده 

س رویکرد اش را در زمرۀ آثاری میداند كه بر اساویژدی رمانهای پسامدرن میداند و رمان آزاده خانم و نویسنده

بازنمایی جامعه پیش و پس »( در مقالج 4345پسامدرنی روایتگری، خلق شده است. آزاد ارمکی و زمانی سبزی )

اند هبدین نتیجه رسید« اش اثر رضا براهنیاز انقالب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم و نویسنده

سیاسی است و به عبارتی رمانهای وی سیاسی  -كه سازوكار و اندیشج اجتماعی در ادبیات براهنی رویکرد فرهنگی 

های بررسی مؤلفه»( در مقالج 4345لیکن از طریق فرهنگ بازیابی میشوند. پیروز، مقدسی و فتوت )هستند، 

 اند كه براهنی نسبت به زنددی و هستیبیان داشته« اش نوشتج رضا براهنیمدرن در رمان آزاده خانم و نویسندهپسا

صر نویسی به پیچیددیهای زنددی در عبرخوردی سطحی ندارد و معتقد است نمیتوان با تکنیکهای سنتی داستان

اند و در رمان آزاده خانم نشان داده های رمانهای مدرن را مشخص كردهمدرن پی برد و همچنین مهمترین مؤلفه

مکانی، زمانی، بیهایی چون عدم قطعیت، عدم انسجام، تناقض، چندصدایی، بیاند؛ مؤلفهو برجسته ساخته

اش نوشتج رضا بحران بازنمایی در رمان آزاده خانم و نویسنده»( در مقالج 4347) بینامتنیت، و مرگ مؤلف. كریمی

اش، با تکیه بر سوهه، بمثابج جایگزین فلسفی مفهوم، را بحران بازنمایی در رمان آزاده خانم و نویسنده« براهنی

آن  نسانی و نوع تأثیردذاریتحلیل كرده است. در این تحلیل عوامل بحرانی شدن بازنمایی، پیامدهای آن بر سوهۀ ا

بررسی و »( در مقالج 4347بر شخصیتها در اثری داستانی بررسی شده است. رفاهی، بامشکی، و قربان صباغ )

دانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی/ مطالعج موردی سرخی تو از من و آزاده خانم و تحلیل شخصیت چند

 -هلن -نانه چهار مرحله را عنوان میکند و آنها را با عناوین هوامعتقدند یونگ برای تکامل روان ز« اشنویسنده

های پازل شخصیت آزاده خانم هستند به این چهار مریم و مونالیزا مشخص میکند. شاید بتوان زنانی را كه تکه

 مرحله نسبت داد.

 

 بحث و بررسی
« مزدانر»ه، بیان كرده است كه خودِ واهۀ نوشتج اددار آلن پو داشت« والدمار»شناسانه كه بر بارت در تحلیل روایت

را نباید به معنای دقیق و علمی آن در نظر بگیریم. رمزدان صرفاً حوزۀ تداعیگر هستند، یعنی سازمانی فوق متنی 

متشکل از مفاهیمی كه تصور خاصی از ساختار را به ذهن متبادر میکنند. در واقع باید بگوییم رمزدان پنجگانج 

ناسی این شدقیق برای كالبدشکافی ساختاردرایانه روایتها به دست میدهد. حسن این شیوۀ روایتبارت چهارچوبی 

است كه هم كاركرد شخصیت در پیرنگ را در دایرۀ توجه و تحلیل قرار میدهد )موضوعی كه در روایت شناسی 

دوروف(. تمركز الگوی شناسی توپراپ اهمیت درجه اول داشت( و هم نحوۀ بسط پیرنگ را )موضوع محوری روایت

شناسی بارت بیشتر بر نقش خواننده در فهم روایت است؛ زیرا آداهی از رمزدان روایت در واقع به معنای روایت

این رمزدانها هم جنبج همنشینی متن و هم جنبج معنایی آن را »برخورداری از مهارت رمزدشایی از روایت است. 

(. 644: 4393)اسکولز، « جزای آن با هم و نحوۀ ارتباط آنها با جهان بیروندر بر دارند، یعنی نحوۀ ارتباط یافتن ا

شناختی است كه تاروپود روایت را تشکیل میدهد. روایت رمزدان در آثار بارت، الگویی از دانش فرهنگی یا زبان»
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 س یک یا چند رمزدانآمیزه یا بهم تنیددئی از رمزدانها خواهد بود. واحدی یگانه در درون روایتی میتواند بر اسا

ای نمونه 4(. برای شناخت روش بارت در بررسی ساختار متن، كتاب اس/زد144: 4399)مکوییالن، « داللتمند شود

وهشت هزار واهه برای تحلیل ده هزار واهۀ بالزاک به كار رفته است. این یکی از كامل است. در این كتاب پنجاه

ای خای به یک متن پرداخته است و مهمترین نمونه و سرمشق روش معدود كارهای مفصل بارت است كه بگونه

آید. بارت در این كتاب بیان داشته هیچ معنای نهایی و مركزی در كار بررسی ساختاری داستان به حساب می

نیست و هیچ مدلول نهایی كه وابسته به دالهای متعدد باشد نمیتوان یافت. بارت پنج دسته رمزدان اصلی را در 

داستان مشخص ساخته است و هر مشخصج معنایی و زبانی داستان بالزاک را در این پنج دسته جای میدهد.  این

های معنایی به هم وصل ای كه واحدشناسی و همنشینی را در بر میگیرند: شیوهرمزدان اصلی هر دو سویج معنا

از راه این رمزدان توانست از ساختار داستانی ای كه این واحدها با دنیای خارج مرتبط میشوند. بارت میشوند و شیوه

 به ساختار فکری همراه آنها دست یابد. این پنج رمزدان عبارتند از:

ها و كشف رمزهای رمزدان هرمنوتیک: این رمزدان به معماها و دشوده شدن آنها مرتبط میشود. در واقع رمز

رسشها )چه كسی میپرسد، معنای پرسش او( در این داستان است. پ« الگوی پلیسی»داستان یا به دفتج خود بارت 

 رمزدان جای میگیرند.

دان كنش روایی: هر جا واحدی در داستان به ما نشان میدهد كه داستان و توالی كنشها چگونه پیش میروند، رمز

 هر دونه كنش داستان از دشودن دری تا كشتن كسی با این رمزدان مشخص شده است.

نما، روانشناسیک و محیط مرتبط میشود. جهان شناختها به به داللتهای كمابیش خصلترمزدان معناشناسانه: 

بدون آنکه واهۀ عصبی در « شخصیت عصبی است»معنای متعارف واهۀ شناخت است. مثالً با این رمز میفهمیم كه 

 متن آمده باشد.

ی جداست و همچون منطق رؤیاست. رمزدان نمادین: منطق این رمزدان، از منطق هرروزۀ آشنا، استداللی و تجرب

 زمان توالی یا جانشینی رخدادهای نامعمول است.

رمزدان فرهنگی یا ارجاعی: مجموعه داللتهای فرهنگی كه به شناخت كلی از آن دوران مربوط میشود، شناختی 

د؛ دخیل نیستن كه سخن استوار به آن است. این رمزدان بویژه در آثار بالزاک مهم است. رمزدانها در تعیین متن

 (.97: 4397اما بازدشایی آنها میتواند معنای درون متن را بازدشاید )به نقل از سجودی، 

تمام ای از داستانهای تودرتو است كه بعضی نیمهاین رمان مجموعهاش: خالصۀ رمان آزاده خانم و نویسنده

اند. راها در داستانی دیگر هدف ارجاع واقع شدهاند، بعضی با تغییر زاویج دید ادامه پیدا كرده و بعضی ماجرها شده

اما داستان اصلی این رمان، داستان آزاده خانم است. آزاده دختری زیبا و نجیب است كه بیب اوغلی عاشق او 

میشود و سرانجام با او ازدواج میکند. اما بیب اوغلی ناخواسته پایش به ماجرایی سیاسی كشیده میشود و در برابر 

با تعلیمی )ابزار شکنجه( سرهنگ شادان، شکنجه، تحقیر و زندانی میشود. بعد از این قضیه، بیب اوغلی چشم مردم 

همسرش را كه روزداری به او عشق میورزیده، آزار میدهد و با همان تعلیمی شکنجه میکند و باعث مرگ همسر 

یدهد و در آن نامه بیان میدارد كه من زیبای خود میشود. اما آزاده خانم قبل از مردش، یک نامه به دای اوغلی م

ام. دای اوغلی، پسردایی بیب اوغلی است. او از كودكی آزاده خانم را میشناسد و به دست بیب اوغلی كشته شده

عاشق منش و نجابت اوست. از طرف دیگر دای اوغلی، باعث درفتاری شوهر آزاده خانم در جریان سیاسی شده 

گ آزاده خانم مقصر میداند. در روز خاكسپاری آزاده خانم، نیروی امنیه مانع است و به نوعی خود را در مر

                                                      
 .( استZambinella) نالیو زامب نیساراز یعنیداستان  نیا یاصل یهاتیاس/ زد دو حرف اول شخص. 4



 94/ از رضا براهنی بر اساس نظریج رمزدان پنجگانج روالن بارت« اشخانم و نویسنده آزاده»تحلیل رمان 

 

خاكسپاری میشود و قرار است برای بررسی علت مرگ، قبر باز بماند و جسد بررسی شود. اما دای اوغلی پنهانی 

تعبیر میکنند. در جنازۀ آزاده خانم را میبرد و در جایی دیگر دفن میکند. مردم این ماجرا را به رستاخیز آزاده 

ادامج رمان، راوی )دكتر شریفی، دایی اوغلی( بیان میدارد در همه جا آزاده خانم حضور دارد و حتی خارج از مرزها 

در پترزبورگ در قالب زنی به نام ناستنکا تبلور مییابد. بارها در شرایط سخت زنددی دای اوغلی، آزاده خانم حضور 

است. بجز این داستان مركزی در رمان، یک داستان دیگر برای دكتر شریفی  یافته و مشکل او را برطرف كرده

آید و آن حضور مجید شریفی است. مجید نام جوان سربازی در جبهج جنگ است كه هرچند وقت یک پیش می

 ای از جبهه برای دكتر شریفی میفرستد و او را پدر، و همسرش را مادر خطاب میکند؛ در حالیکه دكتربار نامه

شریفی پسر بزردی كه به جبهه رفته باشد، ندارد. بعد از مدتی، مجید شریفی شهید میشود و در اواسط مراسم 

زدن میفتد. این زنگ آرامش و قرار را از دكتر شریفی میرباید و یادبود شهادت مجید، دوش دكتر شریفی به زنگ

 ا جنازه را پیدا نمیکند.ناچار به منطقج جنگی میرود و به دنبال جنازۀ مجید میگردد، ام

 بر اساس رمزگان بارت« اشآزاده خانم و نویسنده»تحلیل رمان 

همج واحدهایی كه نقششان عبارت است از طرح »رمزدان هرمنوتیکی عبارت است از : 0رمزگان هرمنوتیک

ا پاسخ ند یبندی كنپرسش، پاسخ به آن و طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی كه ممکن است یا سؤالی را صورت

به آن را به تأخیر بیندازند یا حتی چیستانی را مطرح كنند و ما را به سوی آن رهنمون سازند ... این در واقع همان 

آید و دویی است كه بواسطج آن در روایت سؤاالتی به پیش افکنده میشود و تعلیق به وجود میرمزدان داستان

 (.451: 4397)سجودی، « سرانجام به آن پاسخ داده میشود
همانگونه كه دفته شد مقصود از رمزدان هرمنوتیکی معماهای یک متن است. هر متنی یک معمای اصلی و تعدادی 

تس اش یا آشویآزاده خانم و نویسنده»معمای فرعی میتواند داشته باشد. باید توجه داشته باشیم كه عنوان رمان 

جزو رمزدان هرمنوتیکی است. یعنی معما در خودِ عنوان همین عنوان و همین نام خود « خصوصی دكتر شریفی

رمان طرح شده است. این نخستین معمایی است كه توجه خواننده را به خود جلب میکند. این معما بطور تلویحی 

روایتی  هر»بندی شده است و پاسخ به آن در طول رمان به تأخیر میفتد. بدیهی است كه مطابق دفتج بارت صورت

ح را در آن میبیند كه حل معمایی را كه خودش طرح كرده است به تأخیر بیندازد، چون حل شدن صرفه و صال

یک واهۀ آلمانی است و سه بار در این  6(. آشویتس644: 4399)مکوییالن، « معما ناقوس مرگ روایت را مینوازد

نیز كه در عنوان « آزاده خانم»رمان به كار رفته است. در همین واهه ردپای رمزدان ارجاعی نیز دیده میشود. واهۀ 

یک نام »رمان ذكر شده است یک نام خای است كه معمای دیگری را در رمان ایجاد كرده است. به دفتج بارت 

ت در معرض تردید قرار دیرد، چون اجازه میخواهم بگویم كه یک نام خای شاهِ خای باید همیشه با دق

(. بنابراین دو واهۀ آشویتس و آزاده خانم 659)همان: ی « داللتگرهاست؛ فحوای آن پرارزش، اجتماعی و نمادینند

رمان به پاسخ آنها اند و هر دو جزو رمزدان هرمنوتیکی رمان هستند كه خواننده در طول در عنوان رمان ذكر شده

سه مركز دارد. مركز اول، داستان آزاده خانم است بعنوان قهرمانی « اشآزاده خانم و نویسنده»دست مییابد. رمان 

اوغلی و سرهنگ شادان و مركز سوم اوغلی دره خورده است. مركز دوم، بیبمستقل كه بخشی از زنددیش با بیب

تان اصلی این رمان، یعنی داستان آزاده خانم، معماهای فرعی دیگری دكتر شریفی و مجید شریفی هستند. در داس

اوغلی آزاده خانم را دیده میشود، معماهایی كه خواننده در سراسر داستان در پی یافتن جواب آنهاست؛ چرا بیب
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از  بعدشکنجه میدهد و به قتل میرساند؟ چگونه آزاده خانم در تمام طول داستان همراه نویسنده است؟ چرا حتی 

جا او را میبیند، با او حرف میزند و در  مردش هم در داستان حضور دارد؟ چگونه دكتر شریفی همیشه و در همه

آید ممکن است در انتهای رمان مواقع سختی به او كمک میکند؟ این پرسشهایی كه برای خوانندۀ رمان پیش می

شف معانی پوشیده و ثانویه در رمان به دست آیند. به پاسخ دست یابد و پاسخ بعضی پرسشها هم ممکن است با ك

اما درخصوی پاسخ معما، باید دفت كه این پاسخ از نظمی ریاضی برخوردار نیست؛ روی هم رفته، این كل روایت »

(. در این رمان آنچه به داستان پیچیددی 644)همان: ی « شده در آغاز پاسخ میدهداست كه به پرسش طرح

هایی است كه نویسنده هنگام انتقال از یک داستان به داستانی دیگر و از یک احساس به دبیشتری میبخشد ترفن

، ای كه خواننده الزام میکند برای پیگیری رمانانگیز بهره میگیرد؛ بگونهاحساسی دیگر از آنها با سرعتی شگفت

این  كلی با پیگیری مطالب دراطالعات وسیعی از شخصیتهایی كه در اینجا ذكر شده است به دست بیاورد و بطور 

 زمینج كلی قصه داشته باشد.رمان، آداهی كاملی از پس

این نوع رمزدان معطوف به كنشها و اثرات آنهاست. به عبارت دیگر رمزدان : 0رمزگان كنشی یا پروآیرتیک

ه همانگونه كای از كنشها یا توالیهای كوچکی است كه كار روایت را پیش میبرد. پروآیرتیک نشانگر مجموعه

این رمزدان با زنجیرۀ رویدادها سروكار دارد كه در جریان خواندن یا دردآوردن اطالعاتی كه »سجودی میگوید 

روایت به ما میدهد، ثبت میشود و نامی به خود میگیرد، مثالً ما میگوییم صحنج مربوط به قتل، صحنج دستگیری 

ک از جهات بسیاری مشابه سطح كنشهایی است كه بارت در رمزدان پروآیروتی»از سویی میتوان دفت «. و غیره

: 4395)آلن، « پردازی میکند. این رمزدان مربوط به كنشها و اثرات آنهاستتحلیل ساختاری روایتها آنها را مفهوم

437.) 

ای داستان در داستان است. این اثر سخت پیچیده است و دونه« آزاده خانم»رمزدان كنشی روایی در داستان 

ای دكتر اكبر در ابتدای داستان از دكتر شریفی میخواهد برای مجموعه«. داستان و تحلیل داستان»مشتمل است بر 

الوه بر ع« آزاده خانم»كه بناست منتشر كند یک داستان و نقدی بر داستان ددر ارائه دهد. با این بهانه نویسندۀ 

پرداز نهضت رمان نوِ فرانسه، در اثرش با سنده و نظریهروایتگری، تحلیلگر روایت خود هم میشود. ریکاردو، نوی

 رمان دیگر نوشتن ماجرا نیست،»را تبیین میکند كه به موجب آن « ماجرای نوشتن»، پدیدۀ مسائل رمان نوعنوان 

(. این شیوه كه خواننده را به شیوۀ Ricardou, 1971: 111« )بلکه ماجرای نوشتن است كه اهمیت دارد

دار دارد كه آندره هید طالیه« قصه در قصه»های مختلف از جمله بطن رمان وامیدارد، ریشه در نظریه نویسی دررمان

ح یاد میکند، هنت اصطال« مرزشکنی»این سبک از نوشتار است. از طرفی هنت در اثرش با عنوان صورتها از نظریج 

داستانی در جهان داستان )یا روایت برون هر دونه دخالت راوی یا مخاطب»را اینگونه تعریف میکند: « شکنیمرز»

(. این روایت پیچیده Genette, 1972: 244« )شخصیت داستانی در دنیای فراداستانی و غیره( یا بالعکس

اند و نه واقعیتها. شناخت داستان آزاده خانم كشف واقعیتها نیست همچون هر كتاب دیگری از كلمات ساخته شده

 «زدان، كنش شخصیتها را به صورت پیرفتهای روایی )متوالی( سازمان میدهداین رم»بلکه كشف رمزهاست. 

(. رمان آزاده خانم، رمانی است كه نویسنده مدام از یک موضوع به موضوعی دیگر تغییر 439: 4343)مکاریک، 

اط ارتبهای بیجهت میدهد و توالی منطقی داستان را بهم میریزد. این موضوع باعث میشود رمان به صورت قطعه

دیگر پس از این قصه، نه یک شروع خواهد داشت، نه یک وسط و نه یک پایان؛ آغازهای متعدد و »به نظر بیایید: 

                                                      
1. Proairtic code 
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)براهنی، « پایانهای متعدد خواهد داشت؛ ... یک پایان محوِ پایان دیگر و آن پایان هم محوِ پایان بعدی خواهد بود

4394 :169.) 

بندی فصلی نیست، بلکه رمان حاوی كتاب اول تا كتاب نهم است. این تقسیمبندی به صورت در این رمان تقسیم

نویسی استفاده نکرده است و كلیت رمان فاقد هردونه انسجام نشان میدهد نویسنده از شاخصج خطی در داستان

د؛ مثالً )تقلید( است. همچنین در این رمان، زمان حال و دذشته در هم ادغام میشون 4روایی بردرفته از محاكات

آزاده خانم، كه در اواسط قرن بیستم در تبریز زنددی میکند، به عقب رجعت كرده و به پترزبورگ اواسط قرن 

ها، مشکل زمان نیز بود. در مرز كسی از او سؤالی از آستارا تا پترزبورگ، عالوه بر مشکل راه»نوزدهم سفر میکند: 

 (.469همان: « )نکرد... به این زودی پا به دذشته نهاده بود

با سرعتی كه خودش هم قادر به درک آن نبود، تحت فشار كوهها، »آزاده پس از چهار روز به تبریز برمیگردد: 

جنگلها، جنگها و انقالبها، از شمالی زمهریر در قرن پیش خود را به تبریز معتدل در قرن خود رساند. وقتی چشم 

(. همچنین در این رمان داهی شاهد 456-453)همان: « یباز كرد، شوهرش آقا میری دفت چهار روز است رفت

خود را به زیر چرخهای قطار « آنا آركادیوج»ای را كه در آن پیوسته دوست داشت صحنه»توقف زمان هستیم: 

(. بنابراین نویسنده در 464)همان: ی « چیز را ایستادانید و تماشا كرد و دیدای ایستاد، همه انداخت ببیند. لحظه

پردازی، تسلسل زمان خطی را به هم میریزد. همچنین در این رمان، به منظور شکستن ساختار معمول داستاناین 

رمان كنشگران متعددی كه راوی با آنها در رابطج عاطفی قرار درفته، همگی شخصیتهای خیالی هستند. با این 

تها و فعالیتها یک كنش یا توالی متمایز حال این مسئولیت بر عهدۀ خوانندۀ متن است كه بر اساس رویدادها، حرك

بر اساس »اصلی خالصه كرد.  6بیابد و نامگذاری كند. رمزدان كنشی رمان آزاده خانم را میتوان در پیرفتهای

های ای مبتنی بر زمانبندی و علیت، این پیرفتها با واحدنظریات بارت، جزء اصلی پیرفتها آن است كه طبق رابطه

های كنشی را میتوان محصول كنشهای پیش از خود خود قابل تفسیر هستند. این واحد كنشی قبل و بعد از

 وار بیان شده است.(. در جدول شمارۀ یک این پیرفتها خالصه75: 4154خواه و همکاران، )هادی« دانست

 ( پیرفتهای اصلی رمان و بازنمایی پیرفت4جدول شمارۀ )

  بازنمایی پیرفت پیرفتها
  حال و هوای سیاسی در رمان دای اوغلی در منزل بیب اوغلی حضور نادهانی

  جو اختناق و حاكمیت جور و ستم بر جامعه شکنجه شدن بیب اوغلی در برابر چشم مردم
  دریتصویری از زوردویی و سلطه بیماری و آشفتگی آزاده خانم در منزل بیب اوغلی

  دیگر زنان آزادۀ جهان پیوند با تصاویر مربوط به زنددی مصور آزاده خانم
  علت مرگ آزاده خانم و تغییر رفتار بیب اوغلی برای بیب اوغلی« آزاده خانم»فرستادن نامج 

  زن هیچ محرمی ندارد و دكتر شریفی تنها محرم اوست «دوه چی»جنازۀ آزاده خانم به طرف قبرستان تشییع 
  ایواقعی به شخصیت اسطورهتبدیل شخصیت  رستاخیز زن آزادۀ تبریزی )آزاده خانم(

                                                      
كه اجرا  تیروا عیوقا ریاست از س یدی، محاكات تقلیونانی یادب اتیو فلسفه است. در نظر یدر نقد ادب یاصطالحمحاكات . 4

 شود.یم
هسته  ی. كنش مزبور دارادهدیكنش را شکل م کی، تینها است كه در یانبی-ییواحد محتوا ایرفت، مجموع چند كاركرد یپ. 6

نقش  و انیب یلیتکم یواحدها ارهایو كنش انیب یو محور یاصل یكنش واحدهاها در سطح است. هسته اریچند كنش ای کیو 

 .(63 :4346ها را دارند )بارت، مکمل هسته
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توان می»همانطور كه مشاهده میشود، دو رمزدان هرمنوتیکی و كنشی در خدمت فرم روایی هستند. به عبارت دیگر 

این دو را رمزدان روایی یا پیرفت دانست كه در راستای فروبستن چنددانگی متن و تکثر معنا عمل كرده و درصدد 

است كه در جریان آن نهایتاً معمایی حل میشود، اما هدف سه رمزدان دیگر كشف سیر تقویمی از آغاز تا پایان 

معنای پنهان در داستان است. لذا میتوان آن را رمزدان بدون پیرفت نامید؛ چون عین رمزدان روایی عمل كرده و 

 تنی فراتر داستانهای بینامآفرینند كه سیر روایت را مختل كرده است و خواننده و متن را به عرصهمعمایی می

 (.439: 4395)آلن، « وارد میکند

شناسیک و محیط مرتبط نما، روانرمزدان معناشناسانه به داللتهای كمابیش خصلت»: 0رمزگان معنابنی یا دالی

بدون آنکه واهۀ عصبی در متن آمده باشد. معنابنی « شخصیت عصبی است»میشود. مثالً با این رمز میفهمیم كه 

آید. استفاده از عناصر متن هستند كه اهمیتشان از الیج دوم معنای آن متن )معنای ضمنی( برمیعناصری در 

معنابنی به نویسنده امکان میدهد ویژدی شخصیتهای داستان را بطور غیرمستقیم به خواننده بشناساند یا معنایی 

 (.665: 4347)پاینده، « ضمنی به مکانها و رویدادها بدهد

ی كاركردی برجسته و معناساز در این روایت دارد. چون هركدام از شخصیتها )آزاده خانم، بیب بُنرمزدان معنا

اوغلی و..(، مکانها )تبریز( و رویدادها )آشویتس، جنگ( دربردارندۀ معانی ضمنی هستند كه درونمایج رمان را در بر 

اری چند واهه توانسته است زمینج كلی اند كه به یریزی شدهمیگیرند. در این رمان جمالت و عبارات چنان طرح

ای فضای رمان را ارائه دهد. ادر فقط یکی از جمالت رمان را به روش بارت مورد بررسی رمزدان قرار دهیم، نتیجه

تعمیم به كل رمان است؛ زیرا این جمالت در طول رمان بارها تکرار میشوند و بیانگر آید قابل كه به دست می

در رمان سه بار اشاره شده است. آشویتس اول،  6نظر نویسنده بوده است. به واهۀ آشویتس مدلولی هستند كه مد

منظور آتش زدن كتابخانج تبریز به دست شریفی و به قول خودش كتب ضاله. آشویتس دوم اشاره دارد به داستان 

 اند و فقط دیسه جانی سوختهسوزهای آدمدیسه كه بعداً معلوم میشود پدر و مادر دیسه به دست آلمانیها در كوره

دكتر شریفی است كه تمامی كتب و مقاالت « آشویتس خصوصی»سالم به در برده است. آشویتس سوم، همان 

 دهندۀ مدلولی استای میریزد و همراه با خود به آتش میکشد. واهۀ آشویتس از عناصر تشکیلخود را درون كیسه

ای جز برپایی آشویتس ندارد. در همین واهه ردپای ایدئولوهی، نتیجهمعتبر، بیانگر اینکه ثمرۀ هر سلطه با هر 

رمزدان ارجاعی )حادثج فجیع تاریخی( هم دیده میشود. )در این رمان غالباً یک جمله یا یک واهه همزمان به دو 

تکرار شده عالوه بر تکرار واهۀ آشویتس در این رمان، واهۀ خون نیز در چندین جای رمان  (.رمزدان اشاره میکند

وقتی از كنار در بردشت، متوجه قطرات خونی شد كه روی نقش قالی هندسی تبریز ریخته بود. تعجب »است: 

كرد. قطرات روشن و درخشان، خیس و تازه، روی قالی بود. مثل اینکه مصیبت طوفانش را فقط از روی صورت 

 (.51: 4394)براهنی،  «زیبای آزاده خانم عبور نداده بود، بلکه او به كلی در خطر بود

هندسی تبریز كه در چند جای رمان ذكر شده است، بیانگر مدلولی است كه رمزدان معنایی، معنای قالی نقش

ضمنی آن را بیان میکند. رمزدان معنایی، عظمت و شکوه سنتها و آداب رسوم است. این سنت و آداب رسوم یادآور 

ت. خون درخشان، تازه و خیس، رمزدان معنایی قتل و ناامنی موجود دستان زحمتکش و تالشگر زنان ایران بوده اس

                                                      
1. Semic code 

بود كه در طول اشغال  یآلمان ناز یاردوداه كار اجبار نیو مجهزتر نی( بزردترAuschwitz: ی)به آلمان تسیاردوداه آشو 6

 نیولا یبرا یسوزآدم یهاداز و كوره یشامل سه اردوداه بود. اتاقها تسیشده بود. آشو زیساخته و تجه هایلهستان توسط ناز

 .است اشاره شده تسیسه قسمت به آشو در رمان نیرسد در اینظر م بهشدند.  یاندازراه هاردودا نیبطور دسترده در ا بار
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دویی ظالمان قد علم كرده در جامعه است. تبریز )رمزدان فرهنگی یا ارجاعی( همواره شهری بوده كه در برابر زور

 و ایستاده است.

یمی سرهنگ شادان ست كه در سراسر داستان به چشم میخورد و با تعلآنچه در این رمان واضح است وحشتی ا

اوغلی بوده است، در ادامج رمان، ابزاری برای نمود پیدا میکند. همین تعلیمی، كه در ابتدای رمان ابزار شکنجج بیب

مرگ و شکنجج آزاده خانم و دیگر زنان بیب اوغلی دردیده است. تکرار كلمات آشویتس، خون، تعلیمی، و تبریز، 

 چند بار سعی كرد»دری و زوردویی را به ذهن خواننده القا میکند: سلطه همگی فضایی از ناامنی، قتل، مبارزه،

، ولی چنین چیزی عملی نشد و به «یا جدا»نوک تعلیمی را از دهانش بیرون كند تا دست كم یک بار فریاد بزند، 

لیمی جمع اختیار از چشمش اشک و از نوک دماغش خون میریخت و این دو مایع، دور لبها و اطراف تعجای آن بی

تراشتر در سایج رشد همین تعلیمی و ظریفتر و خوش(. »69)همان: ی « اش میریختو تركیب میشد و روی چانه

جا تقسیم شد، نیمی زن خوانده شد و  تر شدن آن بود كه بشریت به دو قسمت تقریباً مساوی در همهو هنرمندانه

 (.675)همان: ی « نیمی مرد

عوامل موفقیت در روایتمندی متن است. زمانی این موفقیت بدرستی حاصل  پردازی مناسب یکی ازشخصیت

میشود كه ارتباط پیوسته و معنادار متن با زمینج فرهنگیش، از طریق شخصیتهای موجود در روایت برقرار شده 

ایج ر پب« ای جهتدار یا غایتمندمجموعه»ها نیست، بلکه شخصیت صرفاً مجموعج محدودی از مختصه»باشد؛ چراكه 

دهندۀ یک شخصیت بیشتر هرچه تعداد رمزدان معنایی تشکیل(. »367: 4399)كالر، « الگوهای فرهنگی است

 های متنوعتری از مسائل اجتماعیتر میشود و در عین حال توانایی بازنمود جنبهباشد، شخصیت جامعتر و پیچیده

عنایی، مندی از رمزدان مجامعتر باشد، به دلیل بهرهشده بوسیلج نویسنده و فرهنگی را مییابد. هرچه شخصیت ارائه

امکان دریافت متنوعتری از شخصیت و درک بیشتری از رمزدانها برای مخاطب فراهم میشود؛ چراكه مفاهیم 

(. در این رمان با 4: 4341)كریمی، « اجتماعی، به هر حال پس از عبور از صافی ذهن مخاطب درک میشوند

ه هستیم كه هر كدام بر اساس اعتقادات و رویکردشان شامل مجموعج متنوعی هستند شخصیتهای متفاوتی مواج

كه رمزدان معنایی، نوع شخصیت آنها را در داستان ترسیم میکند. در این پژوهش با توجه به كثرت مطالب فقط 

 دالهای مركزی و مهم رمان ذكر میشود.

ها است. این واهه بطور ضمنی، كسی را كه مدتی در بند و به كسی اطالق میشود كه آزاد و ر« آزاده» آزاده خانم:

اسارت بوده و حاال آزاد شده است نیز به ذهن شنونده القا میکند. آزاده خانم در ابتدای رمان دختری نجیب و 

اوغلی عاشق او میشود با او ازدواج میکند، اما در ادامه مورد شکنجه و زیباست كه اهل كتاب خواندن است و بیب

ار و اذیت همسر خود قرار میگیرد. رمزدان معنایی این شخصیت، زنی را به تصویر كشیده كه مورد شکنجه و آز

آزار از طرف همسر خود و جامعج مردساالر قرار درفته است. این شخصیت محوری در رمان طی عکسها و خاطراتی 

ی در طول آور تمامی زنانرمزدان بیانگر و یاداوغلی بیان شده با رمزدان معنایی بازنمایی میشود. این كه توسط بیب

تاریخ ایران و جهان است )دوهر، ناستنکا، آناكارنینا، یودام داسی، شهرزاد، چهرآزاد، استر، دیسه و دیگر زنان(. ادر 

 بدانید كه ادر یک»هر كدام از این زنان در داستان خود واكاوی شوند، یک بُعد از شخصیت آزاده خانم را میسازند. 

نفر در این دنیا اسیر باشد، من آن یک نفرم. ادر یک نفر در زیر شکنجه باشد، من آن یک نفرم. آیا این اسیر بودن 

 (.656: 4394)براهنی، « و زیر شکنجه بودن به این دلیل نیست كه من یک زنم؟
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 رمزدان معنایی در شخصیتهای رمان( بررسی 6جدول شمارۀ )

  رمزگان معنایی شخصیتها
آزاده خانم )شخصیت 

 محوری رمان(

زنی زیبا نجیب و كتابخوان كه مورد آزار و شکنجج همسر خود و جامعج مردساالر قرار درفته 

 و حضور او بعد از مرگ بیانگر این است كه با مرگ خود به آزاددی رسیده است.
 

بیب اوغلی )همسر 

 آزاده خانم(

در شده است و به نماد قدرت تبدیل شده شکنجهای كه خود تبدیل به شدهموجود شکنجه

 است.
 

پذیر است، آداهانه وارد جریانات سیاسی شده، در راه آزادی جنگیده و به مردی كه مسئولیت دای اوغلی

 خانوادۀ خود اهمیت میدهد.
 

  نماد سلطه و قدرت جامعج حاكم كه برای حفظ قدرت، به دیگران آسیب میرساند. سرهنگ شادان
 ای از تقدس و پاكی قرار دارد.بركف كه در هالهبیانگر جوانان پاک و جان د شریفیمجی

 

 

 

 

شناسی شخصیتها در چارچوب رمزدان بارتی در حیطج سه نوع از انواع پنجگانج رمزدان بارتی قابل بررسی نشانه

از شخصیتهای رمان را میتوان توجه است: رمزدان نمادین، رمزدان معنای ضمنی و رمزدان ارجاعی. یعنی هر كدام 

های حاصل از بررسی شخصیتهای محوری و دالهای مركزی از منظر این سه رمزدان مورد بررسی قرار داد. یافته

 ( ارائه شده است.3رمان در قالب رمزدان بارتی در جدول شمارۀ )

 

 ( بررسی رمزدان بارتی در شخصیتهای رمان3جدول شمارۀ )

 ارجاعی ضمنیمعنای  نمادین شخصیتها

 * * * آزاده خانم

 * * * بیب اوغلی

 * * * دای اوغلی

 * * * مجید شریفی

 *  * سرهنگ شادان

 

(، بیانگر این است كه در تحلیل رمزدان نمادین شخصیتها، آزاده 3شده در جدول شمارۀ )های ارائهتحلیل داده

پذیری در زوردویی است. شخصیت دای اوغلی نماد مسؤلیتاوغلی نماد خانم نماد آزاددی و مدارا در مقابل بیب

مسئولیتی لحاظ شده است. در اعمال رمزدان معنای ضمنی، دیدیم كه هر كدام اوغلی نماد بیمقابل شخصیت بیب

از شخصیتها دربردارندۀ یک سری رمزدان معنای ضمنی هستند. در زمینج رمزدان ارجاعی، هر كدام از شخصیتها 

ی ارجاع داده میشوند؛ همانگونه كه آزاده خانم به شخصیتهای تاریخی ایران و جهان ارجاع داده شده به شخصیتهای

است. از طرف دیگر حضور آزاده خانم بعد از مردش، به زنددی و حیات بعد از مرگ در اعتقادات دینی ارجاع داده 

ران جنگ است و به حال و هوای میشود. شهید مجید شریفی در فرهنگ ایران یادآور شهیدان و مفقودین دو

 ها در آن دوران ارجاع داده میشود.خانواده
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خواب/ »كاركرد رمز نمادین به این صورت است كه با برساختن تقابلهای دوجزئی )مانند »: 0رمزگان نمادین

 ساختارهای متباینی در روایت ایجاد میکند كه مطابق با دیدداه«( قدرت/ ضعف»، «نیکی/ بدی»، «بیداری

ساختاردرایان دربارۀ این قبیل تباینها، درونمایج خاصی را به ذهن خواننده روایت متبادر میسازد. رمز نمادین دلیل 

: 4347،آورد )پایندهای برای تحلیل همج متن فراهم میهای متن را مشخص میکند و بدین ترتیب زمینهتکرار بنمایه

(. این 64: 4393)اسکولز، « كه اثر حول محور آنها ساخته میشودهایی است رمزدان نمادین، ایده یا ایده(. »665

های مختلف در متن تکرار های معنایی بطور منظم، اما با اسلوبهای متفاوت و به شیوهرمزدانها، در قالب پیکره

پس س میشوند و در نهایت قالب میگیرند. بهترین روش این است كه مجموعه یا فهرستی از تقابلها را تهیه كنیم و

( این تقابلها بیان دردیده 1ها چه چیزی را در متن آشکار میکنند. در جدول شمارۀ )توضیح دهیم كه این تضاد

 است.

 ( تقابلهای دوتایی در رمان1جدول شمارۀ )

 اسارت آزادی

 زن مرد

 نفرت عشق

 ضعف و تسلیم زور و قدرت

 مردم مظلوم مداران ظالمسیاست

 زنددی مرگ

 هوشیاری فراموشی

 بیداری خواب و رؤیا

 

اش، به تقابلهای دوتایی فراوانی برمیخوریم )همانگونه كه در جدول در جریان خوانش رمان آزاده خانم و نویسنده

ای میتوان دفت پایه و اساس این روایت بر مبنای همین تقابلها شکل درفته است. در ( ذكر شد(. بگونه1شمارۀ )

رمان نقل شده و مدتی هم حضور او پس از مرگ  این رمان مدتی از زنددی آزاده خانم بعنوان شخصیت محوری

 را پیدا كرده است. زنددی و« زنددی /مرگ»ترتیب كاركرد رمزی نمادین از تقابل دوجزئی بیان شده است. بدین

اند. با مرگِ آزاده خانم حضور او پایان نمییابد، بلکه آزادتر میشود، دویا مرگ باعث رهایی مرگ در هم عجین شده

ای تر در جامعهاهای جامعه دشته است. پس مرگ آزاده خانم، تولد دوبارۀ اوست؛ تولدی برای حضور آزادانهاو از تنگن

را نیز در كل رمان یادآور میشود. از طرف دیگر با قرار دادن « اسارت/ آزادی»اش. عالوه بر آن تقابل دوجزئی بسته

توجه شده است و این تقابل را « مرد/ زن»جزئی به تقابل دو« آزاده و همسرش»دو شخصیت رمان در تقابل هم 

ر نظر تر دبارها در طول رمان در بین شخصیتهای مختلف تاریخی تکرار كرده تا تباین و تضاد زن و مرد برجسته

آید. در این رمان تقابلها داهی در یک شخصیت جمع میشود و داهی در مقایسج بین دو شخصیت رمان. بعنوان 

دی كه نادانسته و بدون آداهی، پایش به ماجرای سیاسی باز میشود و چون مقاومت او بر اساس مثال بیب اوغلی، فر

                                                      
1. Symbolic code 
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كرده است و با آداهی و هدف آداهی و هدف نیست، دچار عقدۀ حقارت میشود. اما دای اوغلی فردی دانا و تحصیل

 وارد جریانات سیاسی شده است.

 دای اغلیاوغلی و : تقابل بین دو شخصیت بیب5جدول شمارۀ 

 دانا و عاقل نادان و جاهل

 دارای هدف بیهدف

 عشق عقده

اوغلی جمع شده است: او ابتدا عاشق همسرش بوده، اما در انتهای داستان همچنین تقابلهایی كه در شخصیت بیب

 این عشق تبدیل به نفرت میشود. او در ابتدا شخصیتی محبوب است، اما در انتهای داستان به شخصیتی منفور

تغییر مییابد. درچه تقابلهای دیگری نیز در این رمان یافت میشوند، اما به نظر میرسد از همین تقابلها نیز معانی 

بُنی و نمادین در بافتار خای رمزدان فرهنگی جالب توجهی بتوان استخراج كرد و درک معنای كلی رمزدان معنا

 بیشتر قابل دریافت است.

شناسی های انسانی است كه بار معرفتها و آموختهگی، مجموعج اطالعات، تجربهرمزدان فرهن: 0رمزگان فرهنگی

بینی، اندیشه و احیاناً پیام مورد نظر خود را به روایت را بر دوش میکشد. نویسنده از طریق این رمزدان، نوع جهان

رمزدان فرهنگی قلمرو  مجرای ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی.»متن انتقال میکند. رمزدان فرهنگی 

ها تلقی كنیم. در هم بافته شدن مرجعها در این رمزدان، شناسی و ایدئولوهی است، ادر آن را نظامی از ایدهاسطوره

آورد؛ زیرا خود این افکار، باورهای طبیعی و موجه فرهنگی هستند و اینها را حس واقعیت را در كتاب به وجود می

 (.446: 4399)كوارد و الیس، « همگان بطور طبیعی میدانند

این رمان بطور كلی فضا و جوّ سیاسی ایران در طول سالهای قبل و بعد از انقالب را به تصویر میکشد. در ادامه كه 

پای مجید شریفی به رمان باز میشود، رمان حال و هوای سالهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وضعیت جوانان 

ان به تصویر میکشد. انتخاب مجید بعنوان سرباز آداهانه است، چراكه سرباز وظیفه دارد ها را در آن دورو خانواده

كننده نیست، انتخاب شده است. بخاطر هدف مقدس دفاع از وطن است كه دكتر از وطنش دفاع كند، او انتخاب

ا وانان پاک را به ماجرشریفی با او انس میگیرد. نویسنده یادآور شده كه این بار هم بازی قدرت ناخواسته پای ج

هاست. در باز كرده و كابوس جنگ را به وجود آوده است؛ جنگی كه سرانجامش شهادت جوانان و دربدری خانواده

دران از جمله ارزشهای جویان و سلطهنظام ارزشی این رمان چندین محور مورد توجه است. مبارزۀ آداهانه با سلطه

ادامج رمان به این مطلب اشاره شده كه این مبارزه باید آداهانه باشد و محوری داستان محسوب میشود؛ اما در 

یه همسر دری علدر كند )همان دونه كه بیب اوغلی به نماد ظلم و سلطهنباید مبارزه با ظلم ما را تبدیل به سلطه

شیدن ا به تصویر كخودتبدیل شد(؛ اما رمزدان غالب فرهنگی در این رمان ستایش زن آزادۀ ایرانی است. نویسنده ب

درد و رنجهایی كه یک زن از همسر خود دیده و دم بر نیاورده، به انتقاد از جامعج مردساالر پرداخته و نشان داده 

است كه زن در این جامعه جایگاهی نداشته و فقط پس از مرگ توانسته است آزاد شود و آزادانه در جامعج خود 

 حضور داشته باشد.

از آنجا كه هر متنی، میان »است. بارت عقیده دارد  6متنیتمزدان ارجاعی اهمیت دارد، میانمقولج دیگری كه در ر

متن ِمتنی دیگر است، به ساحت میان متون تعلق دارد ... و جستجو برای كشف منابع اثر یا عواملی كه در خلق 

                                                      
1. Cultural code 
2. Intertext 
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(. بنابراین هیچ متنی دارای Barthes,1994: 62« )اند، ناشی از اعتقاد به انشعاب و اسناد استآن مؤثر بوده

م ردیابی است. تکثر آزاده خانشده قابل های پیدا و پنهانِ متون دیگر در متن خلقاستقالل مطلق نیست و نشانه

در ادامج رمان با دسترش بینامتنیت داستان، با ادبیات داستانی ایران و جهان از دوران كهن تا امروز شکلی كاملتر 

م در سفرش به پترزبورگ، نام چهرآزاد را به خود درفته بود. راوی با برقراری رابطج بینامتنیت یافته است. آزاده خان

ای بیان میکند تا از مرگ و كشته شدن ما را به یاد شهرزاد میندازد كه هر شب قصه« هزارویک شب»این رمان با 

ا بر زن را متوقف كند. در رمان آزاده شهرزاد به تکثیر شبها میپردازد تا جف هزارویک شبزنان جلودیری كند. در 

 خانم، آزاده است كه تکثیر میشود آنقدر تکثیر میشود تا عنان روایت را به دست بگیرد.

قدرت تکثیر آزاده خانم زبانزد خای و عام بود. از پنج آزادۀ مکثر، »در عکس هفتم پنج آزادۀ متکثر را میبینیم. 

در شیراز، این پنج آزاده خانم صف  4343به ما دارد آزاده خانم است. سال كسی كه صورتش را كامالً پوشانده و رو 

 (.444: 4394)براهنی، « اند تا قدم در دوزخ سیف القلم بگذارندكشیده

در شیراز كشت. با نشان دادن این تصویر نویسنده ما را به دنیای رمانهای  4این زنها، زنانی هستند كه سیف القلم

میبرد. چوبک در آثارش تالش خود را برای تجسم بخشیدن به پلیدیها، خشونتها و پلشتیهای اجتماع 6صادق چوبک 

بخت این دوران به تصویر كشیده است. در ادامه رمان آزاده خانم در قالب شخصیتهای و سرنوشت شوم زنان تیره

نوشتج  آنا كارنیناا در رمان ، آنصادق هدایت بوف كورمتعددی تکثیر شده است، از جمله زن اثیری در رمان 

من همیشه دلم میخواست ناستنکا »داستایفسکی.  شبهای روشن(، ناستنکا در رمان 657لئوتولستوی )همان: ی 

(. آزاده در این رمان با توجه به این مطالب 53: 4394)براهنی، « بشم، یعنی بوده باشم، و شدم این كه هستم

ند. اباشد در طول تاریخ با تمام سختیها و جورهایی كه در زنددی متحمل شدهمیتواند نماد تمام زنان آزادۀ جهان 

در واقع نویسنده در این اثر به ستایش بیدریغ زن میپردازد: زن در مسیر تاریخ و داه فراتر از مرزهای جغرافیایی. 

. من گی سلیقه و زیباییحاال نگاه كنید به دستها، پاها، به آن لبخند ملیح، به آن نگاه نجیب، و لباسهایش هم»

 (.441: 4394)براهنی، « هردز نتوانستم آن قد و قامت را فراموش كنم. خدایا پس چرا من او را به این روز انداختم

شنایی حاكم بر رمان هم پرده برمیدارد. در این های جامعهرمزدان فرهنگی عالوه بر ویژدیهای فرهنگی، از اندیشه

ختگی دنیای معاصر بر شکل ارائج رمان تأثیر داشته است. نوشتن رمان به این شیوۀ دسیزددی و ازهمرمان آشوب

دهندۀ دنیایی است كه بدون انسجام و هماهنگی است؛ دنیایی كه متشتت، چندپاره و بدون وحدت و انسجام نشان

زن و مرد را مساوی  در آن تناقضهای بسیار وجود دارد؛ دم از آزادی میزند، اما لبریز از عدم آزادی است؛ حقوق

میداند و در عمل زنان را مورد آزار و شکنجه قرار میدهد و هیچگاه جایگاه واقعی زنان را نشناخته و دردهای آنان 

ان طلبرا درک نکرده است. در این دنیا، زن همواره در مرتبج ثانویه قرار دارد. دنیای رمان پر است از زوردویی قدرت

 تس را بر خود دیده و همچنان به جنگ قدرت خود ادامه میدهند.كه فجایع تاریخی چون آشوی

                                                      
ه عبردن فساد جام نیاست كه درصدد از ب یقاتل القلم،فیس است. چوبک سنگ صبوراز قهرمانان رمان  یکیالقلم  فیس. 4

كه باعث فساد یبندد م یكسان جهاست و كمر همت به قتل همدشمن فقرا و فاحشه . اوشودیاست و دوهر به دست او محو م

اسد نظام ف کی انگرینما یا. او بگونهردیبم نیبردن عامل فساد، معلول فساد را از ب نیاز ب یواقع بجا . درشوندیم یاجتماع

فاسد  یاست كه عملکرد نظامها تیواقع نیا انگرینماو  پردازندیم« بردن معلولها نیاز ب»به « اصالح» یاست كه بجا یاجتماع

 .(415 :4343صادقی، ) یگذاردم ریثأبر سرنوشت افراد ت
و چهل و قرن  یس یهادر دهه رانیا یو اجتماع یفرد اتیح کیتار یایاز زوا سنگ صبورو  ریتنگس یهاچوبک در رمان. 6

 .دیگویسخن م یچهاردهم هجر
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 گیرینتیجه
را از لحاظ ساختار داستانی و  اشخانم و نویسندهآزاده در این مقاله به كمک رمزدان بارت توانستیم متن رمان 

 های زیرین این اثر پیچیده و چندالیه را بازنمایی كنیم.ساختار محتوایی بکاویم و الیه

رمزدان هرمنوتیک اولین معمایی كه در ذهن خواننده شکل میگیرد، نام و عنوان رمان است )آزاده خانم و در 

بندی میکند. در ادامه معماها و ابهاماتی دربارۀ آشویتس خصوصی(. همین نام، رمزدان هرمنوتیکی رمان را صورت

ن برای برخی از سؤاالت خود به پاسخ میرسد آید. به مرور در طول رماشخصیتهای رمان برای خواننده به وجود می

و برخی سؤاالت هم ممکن است در پایان رمان به كمک رمزدان دیگر به پاسخ برسند. در رمزدان كنشی بیان شد 

ارد ای دروایی سخت پیچیدهكه كنشها در این رمان متفاوت با دیگر رمانهای معمول است. این رمان رمزدان كنش 

ر داستان است. این اثر مشتمل است بر داستان و تحلیل داستان. همچنین زمان در روایت ای داستان دو دونه

داستان به صورت خطی نیست و نمیتوان آغاز و پایان مناسبی برای آن قائل شد. در بررسی ساختار محتوایی رمان 

 این روایت دارد. چون بر اساس سه رمزدان دیگر مشخص شد كه رمزدان معنابنی، كاركردی برجسته و معناساز در

هر كدام از شخصیتها، مکانها و رویدادها دربردارندۀ معانی ضمنی هستند كه درونمایج رمان را در بر میگیرند. در 

این رمزدان مدلولهایی كه مرتبط با شخصیتهای داستان هستند، درد آورده شده و معانی پنهان در متن را آشکار 

است. همین نام درونمایج رمان را در « آزاده خانم»دی، و نقش محوری رمان، میکنند. مهمترین شخصیت، دالّ كلی

بر میگیرد: آزاددی؛ و نقطج مقابل آن اسارت را به ذهن القا میکند. عالوه بر این فضا و محیط رمان به كمک این 

ر و جنگ را د رمزدان بازنمایی شد و بیان دردید كه كلمات آشویتس، خون، و تعلیمی، فضایی از ناامنی، قتل

، دو اوغلی(در رمزدان نمادین بیان شد كه دو دیدداه متفاوت )دای اغلی و بیب جامعج نویسنده ترسیم میکنند.

طبقه )قدرتمندان و مردم عادی( دو جنس )زن/ مرد(، و دو مفهوم )زنددی/ مرگ( در نظام فکری جامعه همواره 

دهندۀ شکاف در زیرساخت اجتماعی و درنتیجه زیرساخت نشان در تقابل قرار دارند و همج این تقابلها و تضادها

روانی جامعه است كه به بحران منجر میشود: بحران مرگ آزاده و بیخیالی بیب اوغلیها، بحران آشویتس و ناامنی 

طلبان و ستایش آزاددی و مظلومیت دران و قدرتدر جامعه. در سطح رمزدان فرهنگی، بیان شد كه نکوهش سلطه

همان زن آزاده و زیبا و تنومند ایرانی است كه بخاطر قدرت « آزاده»ایدئولوهی حاكم بر روایت بود، بدین معنا زن، 

شده، اما همواره تنومند، خورده، آزار دیده، شکنجه ای در طول تاریخ ایران و حتی جهان زخم جویی عدهو سلطه

ت كه با برقراری رابطج بینامتنیت بیان كند كه آزاده خانم ساز و آزاده است. نویسنده در پی آن اساستوار، سرنوشت

ای كه فردا در آن زنددی خواهیم كرد. این روایتی است از زنان؛ زنان در جامعج دیروز، امروز و حتی در جامعه

داستان هردز تمام نمیشود و آزاده هردز نمیمیرد. او بعد از مردش هم حضور دارد. آزاده همانگونه كه در متن 

رمان تکثر پیدا كرد در جامعج ما نیز تکثر معنا دارد. آزاده میتواند آزاددی باشد، میتواند معنویت باشد، میتواند 

 حقیقت و هر دوهر درانبهایی باشد كه ارزشمند است و در جامعه كسی قدر او را نمیداند.

 

  نویسندگان مشاركت

سركار   است.شده استخراج دانشگاه پیام نور تهران در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

سركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله اینراهنمایی  نردس محمدی بدرخانم دكتر 

خانم دكتر سركار اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان لیال دالوند

نماییهای ها و راهنیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاورفاطمه كوپا و سركار خانم دكتر بهناز علیپور دسکری 
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 پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

دانی خود را از مسئوالن دانشگاه پیام نور تهران و كلیج كسانی الزم میدانند مراتب تشکر و قدرنویسنددان بر خود 

 كه خواهان ارتقای سطح علمی مردمان این سرزمین هستند اعالم نمایند.

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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