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Verbal discourse of the modern prose is formed by interconnected structure
from a conscious mind in a way that the play of the signs in the text along
with the personal mentality and memory of the character can become so
fluid and elusive that ambiguity becomes a particular component of modern
narrative. But semiotic layers with a detailed and systematic reading deal
with the interaction of the text layers in the story to investigate implicit and
explicit implications of signs in a semantic process through multiple codes
and according to the context of the texture. "Abolhol" is a short story by
Fereshte Sari written in the eighties. Narrator's diegesis that as if it is the
symbolic narrative of the visualization of his subconscious mind and body
about the fate of women, shows such semantic capacity of the places such as
caravanserai and darkroom so fertile with human and inhuman activists that
the phenomenology of reading with a layered semiotic approach, in addition
to the interference of the paratext elements in the implications, the layers of
time, space, aesthetics, and actors in codes are considered to show their
semantic capacity in the semantic process of the story. But in the "sequence"
the semantic process of the modern subject is on the path of "becoming"
which led to the narrator's transcendental "Stative subject "in addition to the
obvious role of "effective verbs" the narrator's "disjunction" was also
considered in "meaning manqué" to show the difference between the
character of traditional and modern stories in search of objects.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

خوانش نشانهشناسي الیهای در فرایند معنایي داستان مدرن
«ابوالهول» از فرشته ساری
مریم قنبریان شیاده



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

حسن حیدری

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

چکیده

تاریخ دریافت3131/17/13 :

محسن ذوالفقاری

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

گفتمان کالمي نثر مدرن ،با سازههایي دره بافته از پيرنگي آگاهانه و هنري شکل گرفته است بهطموريکمه
خاص روایت مدرن ميشود؛ اما نشانهشناسي الیهاي با خوانش دقيق و نظاممند به تعاممل الیمههماي متنمي در
اثر توجه ميکند تا در رمزگانهاي متعدد ،با عنایت به بستر بافت ،به داللتهاي صریح و ضمني نشانههما در
فرایند معنایي بپردازد« .ابوالهول» نام داستاني کوتاه اثر فرشته ساري است که در دهه هشتاد نوشته شده است.
خودگویيهاي راوي که گویي روایت نمادیني از تجس حافظه و ضمير ناخودآگاه او در زمينهي سرنوشت
زنان است ،چنان بار معنایي مکانهایي مانند کاروانسمرا و تاریکخانمه را بمه هممراه کنشمگران انسماني و غيمر
پيرامتني در داللت ،به الیههاي زماني ،مکاني ،زیبایيشناختي و کنشگران در رمزگانها توجه ميکند تا بمار
معنایي آنها را در فرایند معنایي داستان نشان دهد؛ اما در «پيرفت» فرایند معنمایي سموژهي ممدرن در مسميرِ
«شدن» ،که به «شوِشگر» ي متعاليِ راوي انجاميد ،عالوه بر نقش بمارز «افعمال ممؤثر» ،بمه «انفصمال» راوي در
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انساني ،زایا نشان ميدهدکه پدیدارشناسي خوانش با رویکرد نشانهشناسي الیهاي ،عالوه بر دخالمت عناصمر

تاریخ پذیرش3133/18/18 :

بازي نشانه ها در متن ،چنان همگام با ذهنيت و حافظهي شخصيت ،سيال وگریزان ميشود که ابهام ،مؤلفهي

«نقصان معنا» نيز توجه شد تا تفاوت شخصيت داستانهاي سنتي و مدرن در جستجوي ابژهها نشان داده شود.

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زیان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک است.
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کلیدواژهها :نشانهشناسی الیهای ،مدرنیسم ،رمزگان ،شدن.
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مقدمه
داستان کوتاه مدرن ،بهعنوان گفتمان بالفعل یا پارولي از النگ یا نظام روایي ،اغلب با
صفت «آوان گارد» همراه است .زمينه ي پيدایش چنين ادبياتي ،متأثر از فضاي مدرنيتهاي
بود که در پي نو کردن همهچيز بود م هرچند پيامدهاي این نوگرایي متناقض از کار درآمد
م ادبيات مدرنيس با تأثيري که از فلسفه ي روشنگري و فيلسوفاني چون دکارت ،کانت،
هگل ...و روانشناسي فروید و اهميتي که او براي رؤیا ،ذهن ،ضمير خودآگاه و ناخودآگاه
داشت ،به واقعيتهاي جهان روحي و ذهني انسان توجه ویژه نمود .پيچيدگي دنياي درون،
فرمي ظریف و پيچيده ميطلبيد تا زمانگریزيها ،مکانگریزيها و بازيهاي زباني ذهن و
حافظهي شخصيت داستاني را بهتر نشان دهد؛ بنابراین آشنایيزدایي از عناصر متعارف
داستان سنتي ،فه داستان را مشکل نمود؛ اما نشانهشناسي الیهاي با توجهي که به تعامل
الیههاي متني در خوانش دارد آنها را با عنایت به بافت ،در رمزگانهاي متعدد ،تفسير و
معنا ميکند؛ زیرا «متن حاصل همنشيني الیههاي متفاوتي است که بهواسطه عملکرد
رمزگانهاي متعدد ممکن شده است( ».سجودي )6868 ،درواقع این خوانش عالوه بر
توجه به بار زایایي داللتهاي صریح و ضمني در فرایند معنایي ،متن را از تحليل
نشانهشناسي ساختگراي تقليلگرا نيز ميرهاند و آن را به گفتماني پویا و سيال تبدیل
ميکند.
داستان ابوالهول عنوان داستان کوتاهي از مجموعهي «مرکز خرید خاطره» اثر فرشته
ساري است که در دهه ي هشتاد نوشته شده است .هدف مقاله این است تا با روش توصيفي
م تحليلي ارتباط بين پدیدارشناسي خوانش و نشانهشناسي الیهاي را در فه داستاني نشان
دهد .همچنين سؤال اینجاست که نشانهشناسي الیهاي با توجهي که به نقش سازههاي
جانشين دارد ،آیا ميتواند پيرنگ بجا و آگاهانه نشانهها را در داستان مدرن موردنظر جلوه
دهد؟ در ضمن به سبب خلط فضاي واقعي با فراواقعي و محوریت انسان و ذهنيت او در
اغلب داستانهاي مدرن ،مسلماً «نقصان معنا» در کنش سوژه ،مانند «انفصال» شخصيتهاي
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سنتي از ابژه نيست؛ بنابراین باید دید که در پيرفت شخصيت داستاني ،آیا «شدن» ،صورت
ميگيرد یا صرفاً شخصيتها در «شوِش»هاي توصيفي باقي ميمانند؟

پیشینه پژوهش
فرزان سجودي عالوه بر معرفي فرضيه نشانهشناسي الیهاي در کتاب »نشانهشناسي
کاربردي» ( ،)6867بهصورت عملي نيز در مقالههاي متعدد به پيادهشدن این فرضيه روي
آثار هنري پرداخته است  .حميدرضا شعيري نيز در زمينه نشانه م معناشناختي صاحب آثار
فراواني هستند ازجمله «از نشانهشناختي ساختگرا تا نشانه معناشناسي گفتمان» (.)6833
مقالههایي چون« :بررسي نگاره آزمودن فریدون پسرانش را از منظر نشانهشناسي الیهاي»
( )6835از حسنوند ،سجودي و خيري؛ «نشانه شناسي الیهاي رمزگانها در داستان قرآني
خلقت آدم» ( ) 6865از سيدان؛ همچنين ليال صادقي ،مجموعه مقاالتي را در کتابي به نام
«نشانهشناسي و نقد ادبيات داستاني معاصر» ( )6868در دو جلد گردآوري کردند که اثري
قابل توجه است؛ اما با روش نشانهشناسي الیهاي روي داستان کوتاه مدرن ،اثري دیده نشد؛
بنابراین این مقاله سعي دارد تا عالوه بر استخراج الیههاي متني و سوق دادن آنها در
رمزگانها که به تعامل معنایي بافتي ميانجامد ،به پيرفت شخصيت سوژهي مدرن در
راستاي «شدن» نيز بپردازد.

 .1مباحث نظری
 .1-1مدرنیته؛ مدرن؛ مدرنیسم
بنياد فلسفه مدرن که با گزارهي «من مياندیش » دکارت آغاز شده بود ،با زميني شدن
اندیشه در مورد عال و آدم شکل گرفت .در قرن هجده کانت ،خودآگاهي و ساختار
ذهنيت آدمي را شرط امکان حصول معرفت دانست( .بایزر و دیگران )6839 ،اما مدرنيته را
اغلب پس از رنسانس و انقالب هاي علمي قرن هفده یا همزمان با عصر روشنگري قرن
هجده و عقلگرایي در نظر ميگيرند؛ هرچند به نظر برخي ،مدرنيته اصالً دوران نيست
بلکه یک نگرش است و «عبارت است از تالش براي صورت بخشيدن به انسان و بخصوص
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عقل انساني در همه شئون» (چایلدز )6868 ،در کل ،مدرنيته با مفاهيمي چون صنعتي شدن،
شهرنشيني ،دیوانساالري ،دنياگرایي و ...همراه شد( .گيدنز و دیگران .)6838 ،زمينههاي
بيگانگي انسان در جامعهي سرمایهداري را مارکس پيشبيني کرده بود .تصویر مدرنيتهاي
که از تحليل فروید بيرون ميآمد ،نيز چندان مسالمتآميز نبود .به نظر او حاکميت عقل در
انسان عوار

آسيبزاي روانشناختي به دنبال داشت( .باومن )6876 ،هرچند کساني مانند

هابرماس مدرنيته را پروژهاي ناتمام ميدانستند .ليکن به نظر برخي اندیشمندان پيامدهاي آن
براي انسان خوشایند نبود؛ بنابراین مدرنيس را نقد مدرنيته ميدانند با تمام ویژگيهایش.
(نجوميان )6838 ،و شاید نوعي نگاه زیبایيشناسانهي ابهاممحور و نقادانه که در آثار هنري
و ادبيات تبلور یافته است.

 .6-1ادبیات مدرنیستي
ساختار روایت مدرن به دنبال سرگشتگي انسان در سيطرهي ایدئولوژي زمانه ،در صدد
نمایاندن چنين درونمایهاي است؛ بنابراین قهرمان به معناي داستانهاي کالسيک نداری که
در پي بهدستآوردن ابژهاي مادي یا معشوقي زميني و آسماني باشد .پس روایت مدرن در
پيِ اسطورهسازي مانند داستانهاي سنتي نيست« .نقصان معنا» در سوژهي مدرن ،غالباً
روزمرگي و بحران معرفتي م هویتي است که اغلب توسط رؤیا و فضاي سوررئال ،شاهد
تجس و بازنموني کشمکشهاي ضمير خودآگاه با ناخودآگاه او هستي ؛ بنابراین گزینش
مکان ،زمان و زبان راوي در انتخاب کلمات ،از سوي نویسنده باید آنقدر آگاهانه و دقيق
باشد که پيرنگ ظریف روایت مدرن را در بر داشته باشد؛ زیرا قرار است زبان و کلمات،
بار سنگين مفاهي ذهني را در نمادهاي درون متني ،درست پياده کنند .پس نشانههاي
جانشين ،باید ارزش حضور خود را از ميان عناصر غایب در الیههاي متني نشان دهند.
همچنين با توجه به خودگویيهاي راوي و اهميت رؤیا و ذهنگرایي ،زمان آنچنان ذهني و
حجي ميشود که خواننده اغلب روایت خطي زمان را گ ميکند و این یکي از دالیل
دشواري روایات مدرن ميشود .همچنين با توجه به پدیدارشناسي هوسرل و اهميت نمود
پدیدهها در آگاهي انسان ،اهميت دنياي ذهن و ادراک عينيات همان زیستجهاني ميشود
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که امر ابژکتيو را به امر سوبژکتيو بدل ميکند( .کریمي و حسامپور )6861 ،بدین ترتيب،
نثر مدرنيس همراه ميشود با تالش براي ارائهي ذهنيت انساني به شيوههایي واقعيتر از
رئاليس که بازنمایي آگاهي ،ادراک ،عواطف و معنا را از طریق سيالن ذهن ،آشنایيزدایي
و خودگویي ...بيان ميکند( .چایلدز)6868 ،

 .9-1نشانه ،معنا
سوسور با اصطالحات النگ یا نظام بهعنوان وجه اجتماعي ،انتزاعي و بالقوه زبان و پارول
یا گفتار بهمنزلهي قوه بالفعل زبان ،یکي از مه ترین نظریه پردازان نشانهشناسي شد .به نظر
او نشانه ،حاصل دال و مدلول یا مفهوم و صورت آوایي است .رابطهاي که قراردادي و
اختياري است و عناصر جانشين از ميان سازههاي بيشمار براساس تمایز ،گزینش ميشوند
تا در محور همنشيني و خطي ترکيب یابند؛ اما همزمان با سميولوژي سوسور (اواخر قرن
نوزده ) ،مه ترین نظریه پرداز نشانهشناسي« ،پيرس» است که آن را سميوتيک معرفي
ميکند و با اصطالحات «نماد»« ،شمایل» و «نمایه» بستر بحثهاي مهمي را ميگسترد .وي
برخالف سوسور ،با مفاهي «بازنمون»« ،موضوع» و «تفسير» به تأویل و داللت نشانهها نيز
توجه مي کند؛ اما سميولوژي پذیرفته شده در مکتب پاریس با تأثيري که از سوسور،
یلمسلف ،بارت و گرمس گرفت به «سميوتيک م موضوع» تحول یافت؛ یعني «مجموعه
معنادار» جانشين «نظام نشانهها» شد .سمانتيک نيز عالوه بر گذر از بحثهاي «سمانتيک در
زماني» ،به سمانتيک گفتماني و پویا رسيد بهطوريکه با توجه به رویکردهاي سمانتيکي،
شرایط توصيف ،توليد و دریافت معنا فراه شد( .شعيري )6867 ،اصطالحات «شوِش»،
«شدن»« ،نقصان معنا»« ،انفصال»« ،افعال مؤثر» و ...در روایت داستاني ،از «فونتني» و
«گرماس» است که جزو اندیشمندان بزرگ مکتب پاریس هستند« .شوِش» خبر از وضعيت
یا حالتي ميدهد :مثالً اگر بشنوی «بهمن غمگين است» ،بهمن ،عاملي شوِشي است زیرا از
حالت روحي او خبر ميدهي ( .شعيري و وفایي )6833 ،عامل شوشي در وضعيت حسي م
ادراکي و رابطهي پدیداري که با دنيا برقرار ميکند ميتواند بدون اینکه کنشي انجام دهد
به «شوِشگر» تبدیل شود( .همان) «نقصان معنا» نيز ،وضعيت اوليه فاعل حالتي بهواسطهي
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نبود یا «انفصال» او از موقعيتي است که باعث کنش او ميشود تا در مسيرِ «شدن» قرار
گيرد .در داستانهاي مدرن اغلب شاهد رابطهي حسي م ادراکي سوژه بهجاي کنش هستي
یعني نظام شوِشي بهجاي نظام کنشي قرار ميگيرد .سوژه در ارتباطي که با یک خاطره،
شيء ،مکان ،رنگ ،بو ،مزه و ...برقرار ميکند در وضعيت شوِشي جاي ميگيرد .در برخي
از متنها شاهد کنش نيستي و اغلب با موقعيت عاطفي و روحي شخصيت مواجه هستي
پس همهي متون کنشي نيستند .هرچند «در وضعيت حسي ،حتي کنش ه رخ ندهد باز
امکان بروز معنا وجود دارد( ».گرمس)6836 ،؛ اما افعال مؤثر به قول ژاک فونتني :افعالي
هستند که افعال دیگر را تحت تأثير قرار ميدهند و عبارتاند از« :خواستن»« ،بایستن»،
«دانستن»« ،توانستن» و «باور داشتن» .افعال مؤثر «خود به طور مستقي باعث تحقق عمل
نميشوند اما بر گزاره یا فعلي کنشي تأثير ميگذارند و سبب ميشوند تا عمل یا کنشي با
شرایط تحقق خاصي انجام پذیرد( ».شعيري)6867 ،

 .0-1نشانهشناسي الیهای و روایت مدرن
به موقعيتي که نشانه در آن قرار ميگيرد ،بافت ميگویند؛ اما رمزگان ،قالبهاي قراردادي
و چارچوبي است که براساس دانش پيشين شکل مي گيرد و امکان تفسير و معناي نشانه را
فراه مي آورد .توجه به انواع مختلف رمزگان از قبيل رمزگان خوراک ،پوشاک ،مد،
بالغت و ..در روایت داستاني مه است؛ زیرا عالوه بر داللت صریح ،حامل داللتهاي
ضمني هستند و در تأویل و تفسير معنا نقش دارند .نشانه شناسي الیهاي به اهميت محور
جانشيني در گزینش تک تک عناصر و نشانهها در رمزگان و بافت دقت ميکند .اهميت
بافت در معنا بارز است؛ زیرا همجواري معناداري است که فرایند جانشيني و همنشيني را
در الیههاي متني شکل ميدهد و باعث ميشود نشانه در این همجواري معنيدار ،معناي
نسبي پيدا کند( .عربشاهي )6869 ،ازنظر اندیشمندان نشانهشناسي ،در هر ارتباط ما نه با پيام
بلکه با متن سروکار داری ( .سجودي )6867 ،اگر رمزگانها را مشابه النگ سوسوري
بداني  ،متن نه حاصل همنشيني بين رمزگانها بلکه حاصل همنشيني بين الیههایي است که
براساس انتخاب از آن رمزگانها تحقق عيني یافتهاند و هر یک از این الیهها ،حک پارول
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را براي النگ یا رمزگاني دارند که امکان انتخاب معني را فراه کردهاند( .همان) پس
نشانهشناسي در صدد تحليل متن است و با مدلول یا معنا سروکار دارد .در نشانهشناسي
الیهاي حتي یک نشانه منفرد نيز ميتواند به یک الیهي متني تبدیل شود و این مسئله با
پيرنگ گزینش آگاهانه نشانهها در روایت مدرن که ارزش عناصر جانشين را طبق اقتصاد
داستاني پررنگ ميکند ،مأموریت رویکرد نشانهشناسي الیهاي را بيشتر نشان ميدهد.

 .6خالصهی داستان
دختر جواني که خود روایت داستان را بر عهده دارد ،به دنبال پنچر شدن اتوبوس
درحوالي ترمينال ،بقيه مسير را پياده طي ميکند؛ اما بهجاي اینکه وارد ترمينال نوساز شود
به قصد فال و تماشا قدم در کاروانسراي متروک کنار ترمينال ميگذارد و در آنجا با دیدن
دختري که رنگ لباسهایش همرنگ نقوش بهجامانده از کاروانسراست با پرسشي مواجه
ميشود .در همان حين دو زن سياهپوش دخترک را کشانکشان به سمت وانتي ميبرند که
راوي نيز به تأثير از چشمان نافذ دختر ،دنبال آنان به راه ميافتد .پس از سوارشدن در وانت،
دخترک مثل پرندهاي ناگهان ناپدید ميشود ليکن راوي به همراه آن دو زن وارد خانهاي
تاریک ميشود ودر آنجا متوجه کوري ،کري و الل بودن زنان ميگردد ...و درنهایت پس
از چهل روز اقامت حبسگونه ازآنجا بيرون ميآید و درحاليکه زنان سياهپوش بر
قاليچهاي نشستهاند و شيشهي خالي گالب را برسر گورهاي بي نام و نشان خالي ميکنند به
سوي در خروجي کاروانسرا به راه ميافتد.

 .9الیههای متني
 .1-9عناصرپیرامتني
طبق نشانهشناسي الیهاي ،هرکدام از الیههاي نشانهاي جلد کتاب نيز در فه و معناي اثر
دخالت دارند .اولين الیهي متني در رمزگان دیداري وتصویري ،زمينهي رنگ جلدکتاب
است .در رمزگان رنگها ،رنگ سبز داللت بر طبيعت و آرامش دارد .الیه دوم،
نوشتههایي با فونت درشت به رنگ سبز تيره بر روي جلد است و دقيقاً همين نوشتهها،
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پشت جلد کتاب با فونت ریز تایپ شدهاند؛ اما الیهي دیگر که در تعامل با الیههاي قبلي،
بازنمون ميشود و در فه آنها یاريرسان است ،عنوان کتاب« :مرکز خرید خاطره» است
که با قل سفيد در ضمن نوشته هاي روي جلد نقش بسته است که ميتواند رمزگشا باشد؛
یعني در فرایند معنایي ،حامل بار نشانهاي است و داللت بر مرکز تجارت و خریدوفروش
خاطرات در آینده دارد؛ درواقع ذهن بيننده در رویارویي با الفاظ خریدوفروش خاطرات،
با عواملي بافتزدا در رمزگان تجارت و عاطفه مواجه ميشود؛ اما زمينه و بافت روایتها،
رمزگاني دیگر در فرایند معنایي ميطلبد تا رفع این بافتزدایي شود و این با تصویر روي
جلد توسط بازي نرمافزار کامپيوتري و فونت ریزودرشت نوشتهها ،به خواننده ميفهماند
که در آینده تسلط کامپيوتر چنان است که او حتي مرکز تشخيص عواطف و خاطرات
احساسي انسان نيز ميشود؛ درواقع نماد این مفهوم در جلد کتاب نيز باز نمون ميشود و
تصویر روي جلد در صدد تجس چنان مفهومي است .عالوه بر آن زمينهي سبزرنگ م
بهعنوان نماد طبيعت م ه مي تواند نشان از تسلط تکنولوژي و مدرنيته بر طبيعت باشد و ه
ميتواند دال بر نقش خاطرات سبز احساس و طبيعت بر گوشهي ذهن آدمي در آینده
گردد .در داستان «ابوالهول» نيز سيطرهي واژگان مربوط به کامپيوتر بر ذهنيت راوي در
رمزگان زیبایيشناختي و جهانبيني مشهود ا ست؛ اما داللت ضمني دیگر به پيرنگ چنين
طرحي بر جلد این است که نوشتههاي ریزي که به همراه تصویر مؤلف در پشت جلد حک
شده است ،بهصورت درشت روي جلد کتاب نيز درج شده است و این داللت بر دعوت
اثر به خوانش دقيق مخاطب دارد تا الیههاي متن ،با بزرگنمایي و فونت درشت ،زیر
ذرهبين نگاه خواننده رمزگشایي شود تا تعامل نشانهها در فرایند معنایي نشان داده شود .الیه
بعدي نام نویسنده م فرشته ساري م است که ازنظر داللت در رمزگان مؤلفان ،جزو یکي از
شناختهشدهترین شاعران ،نویسندگان و مترجمان است .الیهي دیگر ،نام انتشارات «خجسته»
است که در نظر مخاطب ناآشنا نيست.

 .6-9کنشگران انساني
راوي م دختر م زنان سياهپوش م پيرمرد وانت سوار م ميهمانان تاریکخانه
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 .1-6-9راوی و رمزگان نشانهشناختي شخصیت:
جدول  .1نشانه شناسي شخصیت راوی در رمزگان اجتماعي
نشانهها در

نشانهها در

نشانهها در رمزگان

نشانهها در

رمزگان سفر

مکان

نسکافه م قرص

کوله پشتي م تلفن همراه م

اتوبوس م

کاروانسرا م وانت م

لورازپام

ساعت مچي م سيگار

کولهپشتي

تاریکخانه-ترمينال -هتل

رمزگان پوشاک رمزگان خوراک
مانتو شلوار

نشانهها در رمزگان اشیا

در داستان ،لباسها نشانههاي اصلي زمانه هستند( .الج )6833 ،پس نوع پوشش راوي در
رمزگان پوشاک و اشيایي که در همنشيني و مجاورت با راوي قرار دارند ،داللت بر زمان
معاصر دارد .نسکافه در رمزگان خوراک ،کولهپشتي در سفر ،حاکي از تمایز اجتماعي
هستند؛ زیرا تمایزهاي ا جتماعي در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعي تعيين ميشوند و
ما ماهيت اجتماعي خود را بهواسطه کارهایي مانند شيوهي سخنگفتن ،لباسپوشيدن ،مدل
مو ،عادت غذا خوردن ،محيط بومي ،مالکيت ،شيوه استفاده از اوقات فراغت ،آداب
سفرکردن و غيره منتقل ميکني ( .چندلر )6865 ،بدین ترتيب شيوهي سخنگفتن یا
کنشهاي گفتاري راوي در ابتداي داستان از وضعيت «شوِشي» او خبر ميدهد:
جدول  .6موقعیت شوشي راوی
وضعیت «شوشي» راوی در ابتدای داستان
دلودماغ نداشتن م توکار و بار خود ماندن م تو پاسخ به خود ماندن

این الیههاي متني در قالب کنشهاي گفتاري ،دال بر شخصيتي خسته ،بيحوصله و ملول
از جامعه شهري دارد؛ زیرا راوي بهجاي وارد شدن به شهر و ترمينال نوساز ،به کاروانسراي
متروک ميرود؛ اما آنچه پي رفت موقعيت اوليه شخصيت اصلي داستان را درگذر به
پيرفتهاي بعدي قرار ميدهد ،فرایند معنایيِ «شدن» است .گفتمان کالمي آغازین،
مخاطب را از وضعيت اوليه عامل فاعلي آگاه ميکند و آن پيادهروي به سمت
کاروانسراست .گریماس وضع اوليهاي را که باعث تغيير وضعيت کنشگر ميشود «نقصان
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معنا» ميداند .هرچند در نظام روایي کالسيک ،سوژه براي رسيدن به هدف و تغيير وضعيت
خود برنامهریزي ميکند( .گرمس)6836 ،؛ اما «نقصان معنا» در روایت مدرن به معناي
«انفصال» شخصيت اصلي از قهرماني و مادیات نيست .فردگرایي و تنهایي شخصيت داستان
ابوالهول ،سوژهي روایت مدرني است که دغدغهي معرفت «خود» دارد .به قول الکان،
«خود» مدام در حال نوشتهشدن است .ایگو پایدار و سامان نيست .درواقع بهصورت مدام
نوشته و بازنویسي ميشود و نيروهاي ناخودآگاه بهپيش ميرانندش( .رابرتس )6831 ،بدین
ترتيب عامل کنش و شوِش شخصيت ،بازکاوي ضمير ناخودآگاهي است که سرکوب
شده است .فروید سرکوبي را اساس و پایه مکانيس هاي دفاعي خود ميداند( .شاملو،
 )6833نقصان معنا در فاعل شناساي داستان ،گریز و تنهاروي اوست در پي «فال وتماشا».
پس اولين کنش شخصيت داستاني در مسير کاروانسرا ،تنها روي اوست که پيرنگ «نقصان
معنا» است .سوژه به علت «انفصال» از نقصان یا سرگشتگي روحي ظاهراً یک فاعل حالتي
است اما زماني که مسيري را طي ميکند و دست به اقدامي ميزند تبدیل به فاعلي عاملي
ميشود زیرا تغيير مکان نيز ميدهد.

 .6-6-9دختر
کنشگر انساني دیگر داستان ،دختري است که در کاروانسرا حضور دارد و نشانههاي
رفتاري او الیهي متني مهمي را در فرایند معنایي داستان شکل ميدهد:

نشانههای
شخصیتي
دختر

در رمزگان اطوار



شکلک درآوردن

در رمزگان بدن



نگاه تيز و نافذ

در رمزگان پوشاک



روپوش اخرایي م شال فيروزهاي

در رمزگان کالم



طرح معما

وجود دختر در کاروانسرا شاید حضوري غير متعارف نباشد؛ اما هنگاميکه راوي از صفت
«بلند» براي او استفاده ميکند ،این مسئله با توجه به بافت داستاني که «دختر بلند» را در
مجاورت کاروانسرایي با ستونهاي بلند قرار ميدهد ،خالي از بار نشانهاي نيست؛ زیرا
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رنگ لباسهاي دختر دقيقاً مانند رنگ ستونهاي کاروانسراست که موجب آشنایيزدایي و
غيرمتعارف شدن داستان در مسير واقعگرایي محض ميشود .از سویي ،دخترک بعد از
طرح پرسش به نشان عاجز بودن راوي از جواب« ،شکلک» درميآورد .در رمزگان اطوار،
شکلک درآوردن ،دال بر تمسخر دارد .عالوه بر آن ،تکرار و بسامد باالي واژهي «نگاه»،
خود به یک الیه متني نشاندار تبدیل ميشود؛ زیرا نگاه با بار صفتي «تيز و نافذ» تبدیل به
یک عامل کنشزا ميگردد و موجب تغيير مکان راوي از کاروانسرا ميشود.

 .9-6-9زنان سیاهپوش
جدول  .9نشانهشناسي شخصیت زنان سیاهپوش در رمزگان اجتماعي
نشانهها در
رمزگان پوشاک

نشانهها در
رمزگان

نشانهها در رمزگان اشیا

خوراک

نشانهها در

نشانهها در

نشانهها در

رمزگان

رمزگان

رمزگان

کالم

بدن

اطوار

بشقاب ميناکاري ،سيني
ورشو ،دیگچه مسي،
پيراهن سياه و گشاد،

آش م کلوچه،

پيراهن ابریشمي

ریواس ،کنگر

با یراقدوزي

نان و پنير تازه

فيروزهاي

شربت بيدمشک

کاسه فيروزهاي ،سماور

چاالک ،تر

برنجي ،قاليچه و شيشه

فرز ،با شتاب،

گالب ،دستهکليد،
پشتيها با نقش و نگار

کر و الل

نابينا ،کر و
الل

نيشگون بر
بازوي راوي

گل آفتابگردان ،پتو با
نقش آهو ،ليوانها با نقش
پرواز و پرنده

ـ رمزگان پوشاک :پوشش زنان تاریکخانه از ميان نظام پوشاک ،لباسهاي گشاد به
رنگ مشکي است .رنگ مشکي در رمزگان نمادین رنگها بهعنوان الیهاي متني دال بر
معناهاي متعددي است :آنچه به داللتهاي ضمنيِ رنگ مشکي مجال بروز ميدهد ،بافت
داستان است .اگر لباس مشکي را دال صریح بر مصيبت بداني بيوجه نيست؛ زیرا راوي دو
بار از شيشهي گالب و گذر بر گورها توسط زنان سياهپوش یاد ميکند .اگر ازلحاظ
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ایدئولوژي حاک بر داستان بنگری  ،رنگ مشکي ميتواند دال بر تجس بخت سياه جبر
تقدیري حاک بر تاریخزنان باشد .این جبرگرایي زماني در بافت داستان تقویت ميشود که
دخترک به راوي ميگوید« :تو نه راه پيش داري نه راه پس» (ساري)68 ،؛ یعني طبق «افعال
مؤثر» و فعل «بایستن» ،حتي راوي نيز در معر

چنين تقدیري قرار دارد و دقيقاً بعد از

گفتن چنين کالمي از زبان دختر است که راوي به یاد «ابوالهول» ميافتد و الیهي متني
ابوالهول و داللت ضمني آن ،که حامل داستان «ادیپ» و تقدیر حتمي سرنوشت او در آن
اسطورهي تاریخي است ،سر برميآورد .همچنين اگر جنس لباس ابریشمي و یراق
فيروزهاي زنان را در رمزگان جنس پوشاک قرار دهي  ،در جایگاه تفاخر ميگنجد و این
با ظروف عتيقه مانند تاریکخانه ،بيمناسبت نيست.
 رمزگان خوراک :سبزيهاي تازه و خوراکيهاي پختهشده توسط زنان تاریکخانه درتقابل با شيشهي نسکافهي راوي در داللت معنایي یک الیه متني است؛ زیرا در رمزگان
اجتماعي و تمایز جایگاه ،نقش تقابلي را در فرایند معنایي ایفا ميکند .همچنين عطر
ریواس و کنگر و گلپر ،طبق اقتصاد داستاني روایت مدرن ،بهصورت غيرمستقي الیهي
متني زمان یا فصل بهار را گوشزد ميکند.
ـ رمزگان اشیا :ظروف مورداستفاده زنان در تاریکخانه ازنظر نشانهشناسي درزماني،
زماني وسایل ضروري و عادي زندگي محسوب ميشدند؛ اما ازلحاظ نشانهشناسي همزماني
و در محور جانشيني با ظروف دنياي معاصر بافتزدایي ميشوند؛ زیرا از حالت داللت
صریح و مصداق ظروف عادي بيرون ميآیند و تبدیل به ابژهاي ارزشي ميگردند؛ یعني
تعالي نشانهاي ميیابند و با ترکيب «هيبت اشيا» درواقع بهعنوان الیهاي متني ،تجس تاریخ
ميشوند .نکته موردتوجه دیگر تقابل نشانههاي همجوار راوي با زنان سياهپوش است:
گوشي همراه بر گردن ≠ دستهکليد بر گردن

ساعت مچي≠ آواز خروس

نسکافه ≠ غذاهاي تازه طبخ شده و چاي سماور برنجي

عطر ریواس و گلپر ≠ عطر صنعتي
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آنچه به این ابژهها معنا ميدهد سوژه یا فاعل عامل است که متوجه کارکرد آنها ميشود؛
اما داللت ضمني چنين تقابلي نشان ميدهد که در تاریکخانه ،پریزها برق ندارند؛ المپها
خاموش هستند؛ شارژ گوشي همراه کار نميکند و ساعت مچي راوي شکسته است .پس
ابژههاي مادي دنياي مدرنيته سوژه را متوجه شيء شدگي خود ميکنند؛ بنابراین زماني که
راوي ميگوید« :پيش از تمامشدن شارژ آن کجا بودهام ،چرا هميشه هنگام هشدارها،
ناهوشيار بودهام؟» (ساري) ،یعني او متوجه موقعيت خود است .سوژه در ادبيات مدرن در
پي موقعيت زیستجهان خویش است اما شخصيت پسامدرن ،دغدغهاي براي بنا نهادن
چنين دنيایي ندارد؛ زیرا شخصيت پسامدرن اصالً ویژگي یک سوژه را ندارد که بتواند یا
بخواهد برآن اساس ،به دنبال زیستجهان خویش باشد( .کریمي)6867 ،؛ بنابراین
خودگویيهاي راوي نشان از منش سوژهاي مضطرب و درگير با ابژگي و سوژگي خویش
دارد.

 .9-9رمزگان بالغي
جدول  .0نشانهها و رمزگان بالغي
نشانهها در رمزگان بالغي
موومان تند و کوتاه از سمفوني عطرها؛ به ه خوردن ارکستر از پارازیت دود؛ مرور کردن خود و شناسایي حافظهي
خود مثل کامپيوتر؛ شناسایي و چک کردن خود؛ قفل شدن برنامه شناسایي خود؛ پيدا کردن خطاي اجراي خود؛
بارگيري کند برنامههاي سازنده هویت خود؛ احضار کردن الیههاي فرعي ذهن؛ باز شدن پوشهي شناسایي خود و
نيشگوني که مانند مورس است.

عالوه بر ترکيب بالغي سمفوني عطرها ،موومان عطر ریواس...که ميزان جایگاه دانش
راوي را در حوزه موسيقي نشان ميدهد و ازلحاظ اقتصاد داستاني ،نوعي شخصيتپردازي
غيرمستقي در روایت مدرن قلمداد ميشود ،مسئله موردتوجه بسامد باالي دایره تشبيهات و
استعارات راوي در حوزه عل کامپيوتر ،یادآور استعاره مفهومي ليکاف و جانسون در مورد
استعارات معاصر است .استعاره با بهرهگيري از مفاهي سوسور بهطورکلي منشي تداعيآميز
دارد و روابط عمودي زبان را به کار ميبرد( .هاوکس)6865 ،؛ زیرا راوي به سبب
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نشانهشناسي در رمزگان شغلي ،از عناصر همنشين نشانههاي زباني استفاده ميکند و ازنظر
جانشيني در محور عمودي ،او عملکرد هویتي خویش را در تاریکخانه ،بسان کامپيوتر و
تلفن همراهش ميداند؛ یعني تناظرهاي شناختي استعاره را ميتوان نگاشت از قلمرو مبدأ
(کامپيوتر ،تلفن همراه) به قلمرو مقصد (ذهن و مغز راوي) قلمداد کرد .درواقع جایگاه
استعاره ها فقط در زبان نيست بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگي مفهومسازي یک
قلمرو ذهني برحسب یک قلمروذهني دیگر یافت( .اکو و دیگران )6838 ،آنچه استعاره را
در مفهوم الیه متني داستان ،حاوي معنا ميکند ،غلبه نگاشتهاي ذهني راوي است که به
سبب استفاده از چنين تکنولوژي ،جهانبيني و زیست جهان او را در مسير پدیدارشناسي
خاص او معنا ميدهد .همچنين مبنا قرار دادن شباهت بهنوعي آن را در وجه شمایلي قرار
ميدهد( .چندلر )6865 ،و کارکرد نشانهها در چنين استعاراتي در فرایند معنایي داستان،
سير تقابلي و تفاوت فکري دو نسل را گوشزد ميکند .در ضمن کارکرد نشانهها عالوه بر
تشبيه در وجه شمایلي ،با جابجایي عناصر حسي م ادراکي وجهي دیگر از معنا را نشان
ميدهد .راوي دکمههاي تلفن همراه را کر والل ميداند و صفحه تاریک گوشي را مانند
شخص کوري ميداند که نگاهش ميکند .درواقع تلفن همراه را با زنان کر و الل و کور
تاریکخانه در یک راستا قرار ميدهد و با نماد قرار دادن این شيء براي زنان ،بر
ناکارآمدي هر دو عنصر تأکيد دارد و این تنهایي سوژه را بيشتر ملموس ميسازد.

 .0-9الیه مکاني
راوي یا فاعلِ عامل بهجاي ورود به ترمينال نوساز و شهر ،وارد کاروانسرا ميشود یعني
تغييرمکان روي داده است به قول گرماس :معني هنگامي پدید ميآیدکه تغييري رخ دهد.
(شعيري )6867 ،این معنا شناس بحثِ «شدن» را نيز در این تغيير ميگنجاند؛ اما مسلماً تغيير
و «شدن» در داستان مدرن ،اغلب روحي و ذهني است .مکان در داستان موردنظر در درجه
اول ابژهاي عادي است که سوژه بر فراز سکویي از آن مينشيند تا طبق داللت صریح
الیهي نشانهاي ،در جهت رفع آالم جسمانه به قصد فال و تماشا گذري بر آن داشته باشد.
در رمزگان جهانِ باور ،فال نوعي سرگرمي از روي کنجکاوي است؛ یعني داللت ضمني
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این الیهي نشانهاي خود متضمن ورود به عرصهي معنایي خاص ميشود .به نظر کورت،
ازنظر عدهاي نهتنها تاریخ مدرن و شهرها مادي هستند بلکه همه تالش ميکنند تا با توجه به
این ماديگرایي ،مکان یا فضایي را تأسيس کنند که با این ماديگرایي در تضاد باشد.
(کورت)6866 ،؛ بنابراین یکي از پيامدهاي مدرنيته شهر است که راوي قبل از ورود به آن،
کاروانسرا را ترجيح ميدهد ؛ اما این مکان در درجه اول با توصيفي که راوي از رنگهاي
فيروزهاي و اخرایي آن دارد ،صرفاً ابژهاي تماشایي است ليکن با توصيفي که راوي از
نشانههاي زبانيِ «روزنهها»« ،دیده باني»« ،هوهوي باد»« ،سایه» و «اشباح» ميکند ،آن را
تبدیل به ابژهاي تاریخي مينماید .در همان حين با پدیدار شدن دختري که رنگ لباسش
دقيقاً به رنگ ستونهاي کاروانسراست ،گویي داستان وارد فضاي رؤیا و سوررئال ميشود
و پنداري «مکان» تبدیل به موجودي جاندار شده است و دیگر این مکان یک مکان
معمولي نيست بلکه تبدیل به مکاني کنشي ميشود؛ یعني شخصي بهطور فيزیکي در مکاني
حضور دارد ليکن منِ کنش گر بهسوي فضایي فراتر از آن مکان سوق ميیابد .درنتيجه این
مکان به فضایي تبدیل ميشود که به آن ،مکان استعالیي ميگویند( .شعيري)6862 ،

بنابراین ،این مکان در جایگاه استعالي نشانهاي کنشزا ،در الیهي متني جاي
ميگيرد .عالوه بر آن ،در الیه زماني نيز ميگنجد که در ادامه به آن پرداخته ميشود.

 .5-9الیهی زماني
جدول  .5نشانهها و رمزگان زمان
نشانهها در رمزگان زمان
دوازده ساعت م ایران قدی م لحظههاي بيدرنگ م قرن هجده م مثل هميشه م صبر کردن تا صبح م یک ثانيه م شب
شده م تاریخ خورشيدي م سوم اکتبر م چند شب م هر شب م امشب م فردا شب م دیروز م امروز صبح م «چهل روز»

بنا به تقسي بندي زمان از سه جهت :نظ و ترتيب ،تداوم و بسامد (کنان ،)6837 ،سازههاي
زماني در جدول فوق ،زمان تقویمي و خطي را نشان ميدهند .زمان افعال در داستان نيز
زمان حال است؛ اما بار حسي م ادراکي یک خاطره یا نگاه راوي بر کاروانسرا چنان تعميق
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ميیابد که دنياي تداعيها را رق ميزند .پس پيرنگ گزینش زمان افعال در حال ،آگاهانه
بوده است؛ بنابراین با توجه به اهميت عنصر زمان در داستانهاي مدرن و ذهنيتگرایي
شخصيت اصلي ،آنچه بهعنوان الیه متني ،نشاندار ميشود و حک لنگري را در تعامل
الیهها ایفا ميکند ،بار زمانيِ مکان است.
ـ کاروانسرا :کاروانسرا مکاني است که تاریخ را در خود دارد و فشردهي زمان است.
کاروانسرا به خاطر تغيير کاربري ،اکنون در رمزگان هنري تبدیل به موزهاي تاریخي شده
است و حضور راوي در کاروانسرا آن را تبدیل به ابژهاي پدیداري کرده است :هر مکاني
در رابطه با هویت سوژه ،معنادار ،عاطفي ،اضطرابآميز ،آرامش بخش ،زیبایي شناختي،
هستي شناختي و ...ميباشد .درواقع تعامل و آميختگي انسان با مکان است که آن را تبدیل
به مکاني معنادار ميکند( .شعيري )6862 ،پس به سبب تعامل ذهن و عين یا جنبه پدیداري
و انضمامي مکان در مواجهه با راوي ،شاهد زمان حسي هستي یعني زمان حجي شده
است؛ زیرا کاروانسرا ،در ذهن راوي ،زمان فشردهاي است که حافظهي راوي آن را به
یدک ميکشد؛ چون آنچه براي سوژهي مدرن اصالت دارد ،ذهنيت اوست ،عين بيروني
تابعي از ایدههاي ذهني است( .کریمي )6867 ،پس مکان استعاره از زمان ميشود.
ـ تاریکخانه :تاریکخانه نيز با رویکرد نشانههاي همنشين خود و تلفيق آنها با زمان
معاصر و عناصر همزماني و درزماني گفتمان ،به بيزماني داستانهاي مدرنيستي ميرسد.
الیه متني که در تعامل با فرآیند معنایي بيزماني قرار ميگيرد ،شکستن ساعت مچي راوي
است که حمل بر نماد گ شدن زمان دارد و همچنين گورهاي بينامونشان در کاروانسرا نيز
به عنوان نماد مرگ ،زمان بيزمان را تداعي ميکنند.

 .2-9فضای سوررئال داستان
اگر دود سيگار راوي و رنگهاي فيروزهاي و اخرایي را که هفت بار در داستان تکرار
ميشود ،عاملي کنشزا و الیهاي متني در نظر بگيری  ،پيرنگي براي وارد شدن داستان به
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فضاي سوررئال مي شود تا زنان و دخترک ،در دنيایي فراتر از واقعيت نشان داده شوند و
جنبه پدید اري آن بيشتر مشهود باشد .به قول هایدگر ،پدیدار آن چيزي است که قابل نمود
است .ما در نگرش خویش نسبت به پدیدار وجه ایجابي آن را در نظر داری و پدیدار را
همچون نمود بهمنزله معنایي خاص در نظر ميگيری ( .هایدگر )6868 ،اگر زنان سياهپوش
و دختر را نمودار پدیداري ذهنيت راوي بداني  ،در بافت ،خالي از داللت بر تجس تاریخ و
زمان نيست و این با کر والل بودن زنان سياهپوش و اطوار دخترک که ه راستا با
مکانهاي خاموش و درعينحال سخنگوست ،همخواني دارد؛ زیرا رنگ فيروزهاي و
اخرایي عالوه بر بار نمادین در رمزگان معماري تاریخي ،دایره تداعيهاي گستردهاي را در
حافظه راوي مي گشاید و آن در پوشش دختر ،در آسمان و در لباس زنان سياهپوش با یراق
فيروزهاي نيز پدیدار ميشود.

 .7-9الیههای داستان در قالب نشانههای نمادین حشرات ،گلها و پرندگان
الیه متني دیگر ،حضور «مورچههاي قرمز» در داستان است که سه بار تکرار ميشود و
راوي دو بار از واژهي «لشکر» و یکبار از واژهي «صف» براي آنها استفاده ميکند.
پيرنگ گزینش مورچهها از بين حشرات مختلف در داستان به خاطر بار معنایي تقابلي،
یعني جدي بودن آنها در مقابل بيحوصلگي و تنهایي راوي است« ،مورچهها نماد
کوشایي و سرمشقي است براي اشخاص تنبل( ».هال )6837 ،پس مورچهها در وجه
ناشمایلگونگي با راوي جاي ميگيرند .وجود خروس در داستان با صفات «قبراق و
سرحال» نيز در تقابل با راوياي قرار ميگيرد که اغلب تکيه بر رختخوابپيچ اتاق داده
است؛ اما نقش و نگار پشتيهاي تاریکخانه ،گلهاي درشت آفتابگردان است و نقش و
نگار پتوها ،آهوها .پيش دستي هاي ورشو با نقش گل و برگ است و دوازده ليوان بلند با
نقش پرواز و پرنده( .ساري)6831 ،؛ این نقشها ،زیبایيشناسي آرماني و تقابل معنایي
جهانبيني و معرفتشناسي اجتماعي نقاشي کهن را در مقابل تفردگرایي جزیينگر مدرن
نشان ميدهد؛ اما تصویر پرندگان و پرواز بر روي ظروف تاریکخانه در فرآیند معنایي
داستان ،نشان از شور زیستن زنان تاریکخانه نيز ،ميتواند باشد که گویي تقدیر جبر زمان
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آنان را اسير زندان هيبت اشيا و ظروف کرده است .بهطوريکه کور و کر و الل بودن
آنها نيز نماد خاموشي و عدم اعترا

است .ميهمانان زن نيز نماد همهي مسافران زمان و

حافظه ي تاریخ هستند .حتي راوي و دختر نيز جزو همين زنان هستند و شاید نيشگون زنان
بر بازوي راوي و نگاه تيز و تند دختر نيز بهعنوان الیهاي نشانهاي ،حاکي از این باشد که :ما
زنان تاریکخانه ،نماد زنان تاریخ گذشته ،قرباني جهل ،تاریکي و بازي با اسباببازيهاي
آشپزخانه بودی همچنان که تو م راوي م نيز قرباني اسباببازيهاي زمانهي خود هستي؛ اما
پرندهي دیگر« ،کالغ» است که بهعنوان الیه اي متني قبل از ورود راوي به تاریکخانه نامي
از آن برده ميشود .کالغ در وجه شمایلي ،جایگزین آسمان سياه ازنظر استعاري ميشود
که رنگ فيروزهاي و اخرایي آسمان را محو ميکند ليکن از منظر رمزگان نمادین ،پيرنگ
چنين گزینشي در داستان به پيشانگاشت دانش مخاطب در جهان باور ،تلنگري ميزند؛
زیرا کالغ اغلب نماد بدخبري است و سياهي رنگ کالغ با سياهي تاریکخانه و حبس
چهلروزه راوي ،ناهمگون نيست.

 .8-9الیهی عنوان داستان :ابوالهول

ابوالهول

باز نمون



لفظ ابوالهول

موضوع



اسطورهي ادیپ؛ مجسمه ابوالهول

تفسير



طرح معما و هالکت این غول؛ نگاه خيره و نافذ
مجسمه ابوالهول

ذکر ابوالهول بر پایه دانش پيشين مخاطب بازنمون ميشود؛ زیرا این نام در رمزگان اسطوره
به داستان ادیپ شهریار ميرسد که قبل از ورود به شهر تبس با معماي ابوالهول روبرو
ميشود و به سبب پاسخ به معما باعث هالکت این غول ميگردد .در داستان موردنظر نيز
راوي قبل از ورود به شهر در کاروانسراي متروکه با معماي دخترک روبرو ميشود و
همچنان که ادیپ در مسير داستان زندگياش دچار نابينایي ميشود ،راوي نيز در
تاریکخانه به سبب فضاي حاک بر آن مکان تاریک به سياهي و تاریکي گام ميگذارد و
همانطور که ادیپ بعد از نابينایي به تولدي دوباره ميرسد ،راوي نيز بعد از چهل روز
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ماندن در تاریکخانه ،شاهد آگاهي حافظه ي تاریخي خویش در زمينه تقدیر زنان است .از
طرفي طبق نشانهشناسي دیداري و ارجاع برونمتني ،مجسمهي ابوالهول با بدن شير و سر
زنان ،داراي دیدي نافذ و خيره به جلو است .پس گزینش راوي از ابوالهول در محور
جانشيني بهجاي دختري که نگاه نافذ بهسوي راوي دارد خالي از پيرنگي آگاهانه نيست؛ و
اما اگر طبق کهن الگوي «بزرگ بانو» و «مادر زمين» به معناي داستان بنگری  ،زنان
سياهپوش همان کهن الگوي زمين م مادر را در ناخودآگاه جمعي ،تجس ميبخشد.
تاریکخانه که بازگشت به رح مادر یا تاریکي زمين را تداعي ميکند پس از چهل روز یا
چله نشيني ،انتظار تولد دوباره را براي راوي مفهوم ميبخشد.

 .0پي رفت شخصیت داستاني در فرآیند معنایي «شدن» و نقش «افعال مؤثر»
پيرفت اوليه ،موقعيت راوي را در وضعيت شوِشي نشان ميدهد که موجودي بيحوصله و
بي دلودماغ است؛ اما در ادامه با فعل مؤثر «خواستن» ،راوي را کنشگري ميداني که
خودخواسته تغيير مکان ميدهد:
پياده روي  کاروانسرا  سوار بر وانت  تاریکخانه
هرچند الیهي متني «رمزگان اطوار» در نشانهي «شکلک» و «نگاه تيز» و معماي ابوالهول وار
دختر است که در فعل «بایستن» ،راوي را به کنشهاي بعدي وا ميدارد .پيرفت ثانویه،
موقعيت راوي را در وضعيت سکون تاریکخانه در حبسي چهلروزه قرار ميدهد؛ اما در
این پي رفت ،او علي رغ سکون جسماني ،درگير فعل «خواستن» ،کنجکاوي و جدال با
الیههاي سرکوب ضمير ناخودآگاه و آگاه خویش در حوزه شناخت ،هویت وهستي خود
نيز قرار ميگيرد؛ ليکن در سير پيرفت نهایي ،که به «شدن» او ميانجامد ،به الیهي متني
دیگري ميرسي که شاید به این گرهگشایي کمک کند و آن نشانهي «چهل» است که در
رمزگان عدد ،رمزگان عرفان و زهد ،چلهنشيني را تداعي ميکند و در پيشدانش مخاطب،
تعالي نشانه اي دارد؛ بنابراین اگر تاریکخانه را در رمزگان نمادین ،سمبل زمين م مادر بداني
«انسان زادهي زمين ناميده ميشود» (الياده ،)6879 ،گویي راوي پس از چهل روز به یک
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هوشياري و تولد دوباره در خودآگاهي هستي خویش رسيده است و مادر م زمين در تجس
زنان سياهپوش با نشانهي نيشگون ،او را به آگاهي و معرفت رساندهاند .پس به قول راوي
هنگاميکه در پایان داستان مي گوید :شاید نگاه او نيز مثل دختر تيز و نافذ شده باشد ،نشان
از «شدن» در پي رفت پایاني داستان دارد؛ بنابراین اگر فرآیند معنا را صرفاً در رابطهي
پدیداري و حسي م ادراکي راوي در مواجهه با رنگ فيروزهاي م اخرایي کاروانسرا قرار
دهي  ،توجه به تعامل الیههاي متني در قالب مکان ،زمان و فضاي سوررئالي که بر داستان
حاک است و با محور قرار دادن رمزگان نمادین در تأویل ،باید تنها شخصيت داستان را
خودِ راوي بداني پس درواقع یک شخصيت بيشتر نداری و آن خود راوي است که
حافظهي تاریخي او ،سرنوشت زنان را کالبدشکافي ميکند؛ بدین ترتيب با ورود راوي به
کاروانسرا و بسته شدن چشمان او بهواسطهي دود سيگار ،جهاني دیگر به روي او باز
ميشود و آن صحنهي کشمکش دروني فرافکنيهاي ضمير ناخودآگاه او در مواجهه با
واقعيت داستان زنان اطرافش است؛ بنابراین؛ پيرمرد وانتسوارِ سيگاري ،که به وسيلهي
وانت یا «مکان برزخي» ،واسطهي انتقال زنان از تاریکخانه بهسوي گورهاي بينامونشان
کاروانسراست ،همان آنيموس یا مظهر طبيعت مردانهي راوي است که در داستان تجس
مي یابد .دخترِ همرنگ کاروانسرا ،نماد ضمير هوشيار و خودآگاه راوي است که با نگاه
تندوتيز خود ،نمایه ميشود و شکلک درآوردن او نيز تمسخري است بر راوي که چون
مجسمهي ابوالهول ساختهي دستساز تقدیر زناني خواهي شد که کساني چون زنان
تاریکخانه برایت رق زدهاند .هرچند دخترک خود را از این تقدیر ميرهاند؛ زیرا نگاه یا
آگاهي او بهاندازهي کافي نافذ شده است که خود را مانند پرندهاي رها ميکند؛ اما زنان
تاریکخانه ،نماد ضمير ناخودآگاه او و بازکاوي حافظهي تاریخي سرگذشت زناني است
که در وجه نمادین ،روایت ميشوند .درد قلب و آالم جسمانهاي که در تاریکخانه در قالب
«تن م ادراکي» ،بر راوي وارد ميآید ،نماد زخ ِ آگاهي و هوشياري است؛ بنابراین نهتنها
تاریکخانه نماد زمين م مادر است که با ظلمات و تاریکي چون زهدان ،راوي را در خود
فروميبرد .تا پس از چهل روز ،به او تولدي دوباره بدهد ،نکته موردتوجه این است که
نشانههاي همنشين با تاریکخانه از قبيل ظروف مدور که در داستان بارها تکرار ميشوند نيز،
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نماد زهدان هستند« :در قدیميترین روایات ،ظرف مدور نماد زهدان بود( »...هال)6837 ،
عالوه بر آن در داستان از کليدهایي نام برده ميشود که در اختيار زنان تاریکخانه است
جالب است که «کليد» نيز نشانهي الهه است« ،مارتا ،تجس کدبانوي فعال ،یک مشت کليد
در دست دارد( ».همان) پس اگر موقعيت راوي را در پيرفت نهایي داستان ،در فضاي رؤیا
و سوررئال قرار دهي « ،شدنِ» او را سيري انفسي در درون و ذهن ميبيني که به
«شوشگري» متفکر و آگاه تبدیل شده است حتي اگر کنشي نداشته باشد و کنش او را
صرفاً پيادهروي و ورود به کاروانسرا بداني که قبل از داستان تاریکخانه است.

بحث و نتیجهگیری
«ابوالهول» به دليل خودگویيهاي راوي در ایجاد روایتي که خلط فضاي واقعي با سوررئال
را به همراه دارد ،داراي ابهام خاص داستانهاي مدرن ميشود؛ اما پدیدارشناسي خوانش
با رویکرد نشانهشناسي الیهاي به استخراج الیههاي پيرامتني ،مکاني ،زماني ،کنشگران
انساني و غيرانساني و ...پرداخت تا پيرنگ آگاهانه هرکدام از نشانههاي جانشين را در
فرآیند معنایي نشان دهد؛ بنابراین الیهي مکاني کاروانسرا و تاریکخانه عالوه بر عامل
کنش زا ،بهعنوان الیه ي زماني نيز شناخته شدند .توجه به رمزگان خوراک ،پوشاک،
کالم  ،اشيا ،اطوار ،عدد و بالغت در کنشگران انساني ،ضمن اهميت گزینش درست
نشانهها در محور جانشيني ،تقابلهاي معنایي را در بستر جهان بيني کنشگران ،نشان داد.
حتي انتخاب آگاهانه حشرات و تصویر گلها و پرندگان در بافت داستاني مدرن «ابوالهول»
نشان از پيرنگي دقيق بود؛ زیرا با توجه به رمزگان نمادین ،هرکدام در تأویل و معناي
داستان نقش داشتند؛ اما در پي رفت شخصيت راوي در مسيرِ «شدن» با توجه به نقش
الیههاي مکاني و رمزگان اطوار در قالب فعل مؤثر «بایستن» ،راوي در جبر تقدیري قرار
گرفت و این با رمزگان اسطوره ي ابوالهول و جبر تقدیري سرنوشت ادیپ در ه آميخت.
ليکن با توجه به «انفصال» راوي در «نقصان معنا» که نوعي روزمرگي و سرگشتگي روحي
به شمار ميرود ،درواقع فقط با یک شخصيت در داستان مواجه هستي و آن خودِ راوي
است :دختر تجس ضمير خودآگاه راوي است؛ پيرمرد سيگاري ،آنيموس یا مظهر مردانه
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اوست؛ زنان و ميهمانان تاریکخانه تجس نمادین سرکوبهاي فرافکني شده سرنوشت زنان
در ضمير ناخودآگاه او هستند و راوي در سير انفسي خویش در تاریکخانهاي که نماد زمين
م مادر و زهدان است ،پس از چهل روز که در رمزگان خلوت نشيني عارفانه ،یادآور چله
نشيني و تولد دوباره است بهنوعي هوشياري ميرسد و تبدیل به «شوِشگر» ي آگاه ميشود؛
بنابراین چنين خوانشي متن را از تحليل بسته و مکانيکي ساختارگرایي ميرهاند زیرا نشانهها
در فرآیند معنایي و رمزگانهاي متعدد از ایستایي بيرون ميآیند و با توجه به فه خواننده و
محدودهي بافت ،تأویل ميشوند و گفتماني پویا و باز شکل ميگيرد.
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