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Abstract  
Story code analysis means to have a focus on signs which contribute to 

revealing the secondary meanings with a structured methodology. The main 

problem is to understand how signs with synergic cooperation in the context 

of short stories avoid text from unilaterality and lead to a plurality of 

meaning by engaging audiences through referential codes. This essay studies 

the short story Merry Go Round from the book “Red Gloves” by Sepideh 

Shamloo. The paper is using a descriptive-analytical approach based on 

various codes from theorists’ points of view like Schindler or Barthes. 

Another aspect of the paper is analyzing structural elements that result in 

positive impacts on the code analysis of the work. Codes reflected in stories 

demonstrate predominant conventional systems such as social, behavioral, 

physical, commentary, mythical, spiritual, temporal, and local and they will 

result in the reproduction of cultural or social patterns in the view of 

audiences. 
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 شاملو دهیاثر سپ« چرخ فلک»داستان کوتاه  يرمزگان لیتحل
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 قات،یواحد علوم و تحق ،یفارس اتیزبان و ادب ارشدیکارشناس یدانشجو
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واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش

 رانیاسالمشهر، ا ،یاسالم
 

 

 چکیده
ثانویه  يبه معان يابی مند، دست نظام يا وهيها، در کانون توجّه قراردادن نشانگاني است که با ش رمزگان ليتحل

 تيم بما اسمتفاده از موقع   افمزا  هم   يهما در ارتبماط   سازند. مسئلة بنيادین آن است که چگونمه نشمانه   را محقّق مي

را بما مشمارکت خواننمدۀ فعّمال از      یيمعنما  کثّمر شده و ت جانبه کیمتن از برخورد  زیداستان کوتاه منجر به گر

داسمتان کوتماه چمرخ فلمک از      يجستار بمه بررسم   نی. اکنند يم ریپذ ارجاع دهنده، امکان يها رمزگان قیطر

هما از   رمزگمان  مبنماي  بمر  و تحليلي –شاملو پرداخته و با روش توصيفي  دهياثر سپ "دستکش قرمز"مجموعة 

عناصمر   يانجام شمده اسمت. بررسم    نینو يها يبند طبقه بر هيبارت و با تک لر،چون چند پردازاني هینظر دگاهید

  افتمه، یبازتماب   يهما  اسمت. رمزگمان   اثر مؤثّر افتماده  ليباشد که در تحل کوشش مي نیا گریوجه د ، يساختار

 ،ایياي، معنم  تفسميري، اسمطوره   ،يبمدن  ،یيکماال  ،يرفتمار  ،يمسلّط اع  از: اجتماع يقرارداد يها نظام انگريب

 .شود يمخاطب منتج م يرو شيو... در پ ياجتماع ،يفرهنگ يالگوها دياست که به بازتول يو مکان يزمان

 .داستان کوتاه ،معنا ،متن ،رمزگان ،های قراردادی نظام ها: کلیدواژه
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 مقدمه

کوتاه   پردازان مختلف و تطابق آن در بستر داستان بازجست نظریة رمزگان از دیدگاه نظریه

یند پویا، آیک فر عنوان بهدورنماي اصلي این پژوهش است که با نگاهي چندالیه به متن، 

رویکردي ایدئولوژیک دارد و مشارکت سه وجهي نویسنده، متن، خوانندۀ خلّاق یا منتقد 

هاي  ها و نشانه کند. همچنين با بازیابي رمزگان ثيرکردن معاني فراه  ميادبي را براي تک

الگوهاي  ها و یابي به اسطوره شود، دست متني که در خوانش چندگانه اثر ميسّر مي

 سازد. پذیر مي اجتماعي، فرهنگي، تاریخي، اخالقي، دیني و... را نيز امکان

معنا را از طریق متن  در همين راستا رسالت دیگر این کوشش آن است که

ها را در کانون توجّه و تفکّر و تفسير مخاطبان قرار دهد.  رمزگذاري شده بنمایاند؛ و نشانه

یک فرد، بلکه یک واکنش اجتماعي، فرهنگي و  عنوان بهنه  از همين روي خواننده را

د، بازتاب و یند نوشتن و خواندن تبدیل به جریان بازتوليآکند تا فر  روانشناسانه قلمداد مي

 بازبيني اندیشمندانة زندگي نوع بشر باشد.

 پیشینۀ پژوهش

شناسي و تحليل  هاي ادبي با رویکرد نشانه جستجوي ارتباط ميان ادبيات داستاني و نظریه

ها و مقاالتي با  است. از همين روي کتاب رمزگاني پيوسته مورد توجّه پژوهشگران بوده

کاربردي ي شناس نشانهکتاب  ازجمله در دست است.اندازي مشابه با پژوهش حاضر  چش 

مشخص به طرح موضوع رمزگان از  طور به( اثر فرزان سجودي که در فصلي از آن 6868)

عمل ي: نظریه و شناس نشانههاي گوناگون پرداخته. همچنين مجموعه مقاالت  دیدگاه

هاي هنري اع   تنکه با رویکرد نشانه شناختي به بررسي م ( زیر نظر فرزان سجودي6868)

از سينما، رادیو، معماري، خوشنویسي و ... کوشيده است. دانيل چندلر نيز در کتاب مباني 

ها از نگاه خود  بندي و تفسير رمزگان گسترده دست به طبقه صورت به( 6837شناسي ) نشانه

 «هاي کوتاه شهریار مندني پور در داستان« حيوان»شناسي  رمزگان»زده است. در مقالة 

( از نسرین فقيه ملک مرزبان و طاهره کریمي، با مدّنظر قرار دادن سه رمزگان از 6868)

ها در راستاي  سازد که چگونه رمزگان هاي پنجگانة بارت، مشخّص مي مجموعة رمزگان
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سوره »تحليل گفتمان شعر »شوند. مقالة  بازنمایي تقابل و تشابه انسان و حيوان فعّال مي

پور و شهال شریفي، پس از  ( نوشتةمرضيه مشتاق6862« )اي شناسي الیه هبراساس نشان« تماشا

هاي متعدّد متن و  بندي بارت به بررسي الیه گيري از دسته ها با بهره تقطيع شعر و تجزیة نشانه

داستان  هاي اجتماعي در مجموعه خوانش رمزگان»تحليل معاني ضمني اثر پرداخته است. 

( به قل  سهيال 6862« )شناسي اجتماعي( پيرزاد )با رویکرد نشانهاثر زویا « طع  گس خرمالو»

مجموعه  هاي اجتماعي فرهنگي و زهرا صدیقي چهارده، پژوهش دیگري است کهرمزگان

ي زیرین ها هیالدهد که با دستيابي به  کند؛ همچنين نشان مي را بررسي مي موردنظرداستان 

هویت و موقعيت اجتماعي اشخاص داستاني را شناخت و درک بهتري از  توان يممتن 

بررسي آیين عزاداري در شاهنامه به مثابه رمزگان »ي اجتماعي پيدا کرد. مقالة ها تيواقع

گيري و حسين حيدري، بر آن است که به  ( نوشتةطاهره خواجه6861« )شناختي نشانه

اداري در شاهنامه بپردازد و در مقایسه با اي مربوط به آیين عز هاي نشانه بررسي نظام

و اعمال نشاندار مشترک دست  هاي اساطيري شواهدي از سایر متون کهن به زیرساخت

هنرهاي  -هاي یادگاري، هنرهاي زیبا شناسي زمان و گذر آن در عکس نشانه»یازد. در آخر 

با تحليل  رهبرنيا( اثر افسانه کامران، اشرف السّادات موسوي لر و زهرا 6862« )تجسمي

بر اساس الگوي رمزگان دانيل چندلر، به درک زمان و تعيين بازمان هاي مرتبط  رمزگان

ها اگرچه پرداختن به  شود. افق مشترک در ميان این نمونه مي نائلبازۀ زماني در عکس 

یک به شکل کامل به تحليل رمزگاني و بررسي ساختار  هاي متني است امّا هيچ رمزگان

 اند. یک متن ادبي، بر اساس طبقه بندي چندلر دست نيافته عنوان بهکوتاه،  داستان

 مباني نظری پژوهش

سازد  ي رمزگان براي رسيدن به معنا رهنمون ميسو بهها  آنچه یک متن را از هزارتوي بافت

 شناسي از نشانه»است. به اعتقاد چندلر « نشانه»کند، ابزاري به نام  خود داللت مي رازيغ بهو 

کني  و هيچ راهي براي فه  چيزها جز از  ها زندگي مي آموزی  که در جهاني از نشانه مي

( 6837)چندلر، « اند نداری . ها و رمزگاني که این چيزها در آن سازمان یافته طریق نشانه
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رمزگاني است  نظام بهها فقط در ارجاع  یي و خودي خود داراي معنا نيست. نشانهتنها بهنشانه 

 بازنمایي از یک یا چندین معنا دست خواهند یافت.که به 

 عنوان به( یک واحد معنادار است که Signنشانه )»گوید:  چندلر در تعریف نشانه مي

ها با این عملکرد  ( نشانه6837)چندلر، « شود. به چيزي جز خودش تفسير مي« گر اشاره»

رسند، ارتباط برقرار  به نظر مي نامرتبط ظاهر بههایي که  توانند ميان پدیده ارجاعي خود مي

نماید،  کنند و حسّاسيت جویندگان خود را نسبت به آنچه ظاهر نيست و غایب مي

 برانگيزانند.

ها با یکدیگر منجر به  کنشي و تقابل ميان نشانه تنيدگي، بره  ه  گونه که در همان

متن حاصل »سازند.  ها نيز امکان توليد متن را فراه  مي شود، رمزگان ساختن یک متن مي

هاي متعدّد ممکن شده  هاي متفاوتي است که به واسطة عملکرد رمزگان همنشيني الیه

« هاست. کنند و متن پيوسته فروریزنده و سازندۀ رمزگان کن ميها متن را مم است. رمزگان

ها وجود دارد و هر دو به  اي دوسویه ميان متن و رمزگان رابطه درواقع( 6868)سجودي، 

هاي متني  سازند و معنا را در الیه ها متن را مي کنند. رمزگان اي یکدیگر را فعّال مي گونه

 سازند. هایي تازه مي ي رمزگاننوع بهها خود نيز  زایانند و متن مي

شود و  هایش به فضایي نامحدود، متّصل مي داستان کوتاه با همة محدودیت

با همراهي خواننده، نقش توليد معنا را از روش رمزگذاري و رمزگشایي  بيترت نیا به

هاي  هاي خالق کار و رمزگان هرگز تطابق کامل بين رمزگان»گيرد. گرچه  برعهده مي

( امّا قرارداد خوانش در داستان کوتاه بر آن 6836)کراالم، « مخاطب وجود نخواهد داشت.

تاه امّا موازي بر اساس مقتضيات ذهني نویسنده و است که خواننده و داستان در مسيري کو

مخاطب، که ممکن است از فردي به فرد دیگر متفاوت باشد، به امر کدگذاري و 

کدگشایي دست یابند. داستان کوتاه با توجّه به ذات چندگانه و متکثّر خود، قابليت تحليل 

 شبکه و وارد شدن در یک بازي رمزگاني را دارد.

در متن باعث تکثّر معنایي متن شده که براي هر  کاررفته بههاي  مجموع رمزگان»

( این اظهار 6862)ميرصادقي، « تواند ایجاد کند. خواننده یک تفسير معنایي متفاوت را مي

رمزهاي  چراکهکند.  یند رمزگذاري و رمزگشایي را تأیيد ميآعقيده، موازنة نابرابر دو فر
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د رمزهاي گشوده شدۀ آن در مخاطبان مختلف گذاشته شده در یک متن هرگز با تعدا

هاي تعریف شدۀ  ها و نظام برابر نخواهد بود. هر رمز بنابر نحوۀ ارتباطي خود با مجموعه

تواند در نگاه مخاطبانش با تعابيري گوناگون گشاده شود. به همين دليل در  متفاوت، مي

شود و نقشي  وانش وارد ميداستان کوتاه، خواننده نيز با عملکردي دیگرگونه در عرصة خ

 فعّال دارد.

رمزگان خود مجموعه قواعدي است که براساس آن »با توجه به نظر ميرعمادي 

« سازند. شوند که با دیگر عناصر ترکيب شده، عناصري جدید مي عناصري انتخاب مي

عناصر ساختاري یک داستان کوتاه چنانچه تحت قوانين و  بيترت نیا به( 6835)ميرعمادي، 

هایي تازه و ناگفته در  شده باشند، مخاطب را با پدیده وپرداخته ساختهقراردادهاي رمزگاني 

متن مواجه خواهند کرد. به کار آمدن رمزگذاري و رمزگشایي در داستان کوتاه، در 

حقيقت صحّه گذاشتن به حضور صدایي مرتبط با متن، در بيرون از داستان است که متن را 

شود. در  دي مختلف ارجاع داده و منجر به وسعت مفهومي داستان ميهاي قراردا به نظام

کنند که آغاز و پایاني مشخّص ندارند.  اي رفتار مي شبکه صورت بهها  یک داستان، رمزگان

تواند به یک یا چندین مجموعة قراردادي پيش از خود و یا به  سرآغاز و نهایت هر رمز مي

ها  رمزگان بيترت نیا بهنشدۀ پس از خود متّصل شود.  بيني شده یا پيش بيني هاي پيش نظام

هاي  اي از معرّفه شوند. از طرفي معنا را به سامانه دوگانه ظاهر مي کامالً صورت بهدر داستان 

سازند و از طرف دیگر به یک مفهوم قطعي و حتمي تعلّق ندارند. نتيجة  مشخّص وابسته مي

 اي رمزگاني متفاوت از یکدیگر خواهد بود.هایي با الگوه چنين کارکردي، تجلّي متن

داستان، از دو سو بستري براي انتقال مفاهي  اجتماعي و فرهنگي  ژهیو بهادبيات و 

عضوي از یک اجتماع و نمایندۀ یک ملّت، با به تصویر  عنوان بهنماید. نویسنده  فراه  مي

ارد جریاني به نام هاي دورۀ خود را و هاي فکري خویش، بخشي از گفتمان کشيدن دغدغه

فرهنگي  واحوال اوضاعاي تمام نما از  کند و از طرفي دیگر متن نيز تبدیل به آینه داستان مي

شود که نه به شکلي ساده بلکه در ساختاري پيچيده و هدفمند، به معر  تماشا  مردماني مي

از دریچة  هستند را ازآن پسهاي  آید و مخاطبانش را که از جرگة همان نسل یا نسل در مي
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ادبيات مجرایي براي فه  »است که  بيترت نیا بهدارد؛ و  مي  ادبيات به اندیشه و تفکّر وا

 (6868)پاینده، « هاي جامعة معاصر ما خواهد بود. واقعيت

 بحث و بررسي

 الف( رمزگان

ا ه اي از نشانه کند و شامل مجموعه اي است که پيام معيّني را توليد مي رمزگان نظامي نشانه»

( یکي از عوامل اصلي در توليد و 6868)مکاریک، « ها است. و قواعد حاک  بر ترکيب آن

یافته از قراردادهایي هستند که  اي نظام ها شبکه است. رمزگان« رمزگان»برداشت یک متن، 

ها اشاره  هاي متني به آن اي داللتگرانه، پيوسته در جریان متن و از ميان الیه ها به شيوه نشانه

را ميسّر سازند. « هدف غایي»کنند تا ملکه معنا را به مخاطب نشان دهند و دستيابي به  مي

و از مخاطبي به « گشوده»آنچه نياز به یادآوري دارد آن است که هدف غایي ممکن است 

 مخاطب دیگر متفاوت باشد.

رمزگان )النگ( نه مفهومي قطعي و ایستا، بلکه نظامي نسبي و دگرگون شونده »

هاي متني دارد. در خلق و  هایي دیگر و متن و الیه اي نسبي با رمزگان که در رابطهاست، 

هر متن  گرید عبارت بههاي متعدّدي دخالت دارند،  دریافت یک متن، پيوسته رمزگان

ترین تعریفي  ( روشن6868)سجودي، « هاست. اي از رمزگان محصول عملکرد تعاملي شبکه

هاست که توسّط  توان به دست داد، اشاره به نظام قراردادي رمزگان ها مي که از رمزگان

توان گفت که تفسير هيچ متني بدون  شود. مي ها ارجاع مي ها در متون به آن نشانه

هایي پویا هستند  ها نظام رمزگان»هرگز ممکن و محقّق نخواهد شد.  هاي رمزگاني داللت

اند، تاریخي نيز  فرهنگي -کنند و بنابراین همان قدر که اجتماعي که در طول زمان تغيير مي

 (6837)چندلر، « باشند. مي

ها چه در هنگام توليد متن توسّط آفریننده و چه در زمان دریافت متن از  رمزگان

ها از دنياي  رمزگان وبرگشت رفتشوند. این چرخة انتقال و  ارد عمل ميسوي مخاطب و

اجتماعي و فرهنگي و تاریخي پشت متن به ذهن آفریننده و از آفرینندۀ خود به متن و از 

اي تداومي است. در این  متن به ذهن مخاطب و از مخاطب به دنياي بيرون از متن، چرخه
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ها پيوسته در حال تغيير، دگرگوني و  و درزماني، رمزگانزماني  دایره با توجه به دو اصل ه 

 شوند. زایشند که در این سلسله برخي جاودانه و بعضي دچار تحوّل مي

تر دارد و نه تنها در مورد ارتباط، بلکه در مورد  سي رمزگان نقشي وسيع شنا در نشانه»

( آنچه 6868)مکاریک، « د.رو را نظامي داللتي خواند، نيز به کار مي هر نظامي که بتوان آن

هاي گستردۀ اجتماعي، فکري،  ها از نظام بخشد، برآمدگي آن ها مي نقش ویژه به رمزگان

ها از  ها بهترین مجرا براي عبور دادن گفتمان فرهنگي و ایدئولوژیکي است؛ رمزگان

 ي دیگرند.جا بهاي به دورۀ دیگر و از جایي  دوره

)ایگلتون، « کنند ۀ رمز هستند و از رمز تجاوز ميمتون ادبي زایند»ایگلتون  نظر از

( این نظریه خود به درک رابطة دیالکتيکي و دو سویه 6837نقل شده در چندلر،  6638

 باه ها در مسيري موازي مدام  کند. گویي متون و رمزگان ميان رمزگان و متون کمک مي

ند و به پيشروي یکدیگر رو شوند و در مسيرهایي تازه پيش مي کنند، جدا مي برخورد مي

ها در یک متن  کنش رمزگان هاي رمزگاني، بره  کنند. یکي دیگر از ویژگي کمک مي

هایي که در هر کنش متني دخالت دارند، خود بر یکدیگر  رمزگان»است. در نگاه سجودي 

 (6868)سجودي، « گذارند و این تأثيرات دوسویه و در نگاه کلّي چندسویه است. تأثير مي

ها گاه براي مخاطبانشان، پوشيده و ناپيدا هستند. علّت  دادهاي ضمني در رمزگانقرار

و تکرار  ها گاه دربردارندۀ معاني مسلّط، عادت شده این مسئله آن است که رمزگان

شوند و به همين روي  اي هستند که براي کاربرانشان بسيار طبيعي و بدیهي تلقّي مي شونده

نند و گاه به دليل خاص بودن، ناآشنایي و بسامد کمترشان، ما ها پنهان مي از نگاه آن

نمایانند؛ البته در این ميان ميزان دانش آموخته، توانش  تر خود را مي و واضح تر پررنگ

ها از مواضع و مفاهي  بطني  ذهني و تجربة زیستة مخاطبان نقش بسزایي در درک آن

 ها دارد. رمزگان

شود که به نوعي فرهنگ و گفتمان  زگاني باعث ميهاي رم درک ما از نظام هرحال به

مسلّط در آن رمزگان را از آن خود کني  و بر دانش اندوختة اجتماعي خویش بيفزایي  و 

 هاي دیگر یک گام به جلو برداری . براي فه  گفتمان فرهنگ و رمزگان
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اجتماعي یابند که از دید تاریخي و  هاي ارتباطي با حضور رمزگان معنا مي تمام کنش»

ها  سازند. رمزگان ( و متن را به بستري چندالیه تبدیل مي6868)احمدي، « اند. شکل گرفته

داراي مواضعي شفّاف و قابل تشخيص هستند امّا ساختاري پيچيده دارند. در یک  باآنکه

هایي روبرویي  که گاه با تلفيق و همپوشاني یکدیگر راهبردهاي  متن ساختمند با رمزگان

سازند و گاه با تقابل و تعار  در برابر ه  منجر به واپاشاندن  در خوانش فراه  مياي  تازه

و در رابطة  باه ها هستند که در تعامل  گردند؛ امّا در هر دو صورت این رمزگان معاني مي

 سازند. بينارمزگاني خود، قابليت فه  متن را ممکن مي

پژوهش، آنچه الگوي اصلي تحليل الزم به ذکر است براي ورود به بخش عملي این 

رسد قابل  بندي چندلر خواهد بود که به نظر مي گيرد بر اساس طبقه رمزگاني داستان قرار مي

 تر از دیگر الگوهاست: اجرا و کاربردي

 رمزگان اجتماعي

 -واژگاني -نحوي -شناختي هاي ثانویه )زیررمزگان(: واج زبان کالمي یا گفتاري: رمزگان

 فرازباني -يعروض -هموندي

 -بيان حاالت چهره -وضع ظاهري -جهت فيزیکي -مجاورت -رمزگان بدني: تماس بدني

 اشارات -ادا و اطوارها -ها ژست -حرکت سر -نگاه

 اتومبيل -لباس -رمزگان مربوط به کاال: مد

 تشریفات -نقش بازي کردن -ها بازي -رمزگان رفتاري: آیين و آداب

 رمزگان متني

 مل ریاضيات(رمزگان علمي )شا

کالسيس ، رئاليس  و غيره در  ازجملهي در محدودۀ هنرهاي مختلف )شناخت یيبایزرمزگان 

 هاي شعر، نمایش، نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي و...( حوزه

 روایت و... -توصيف -استدالل -رمزگان ژانري، سبکي، بالغي: تفسير
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مطبوعاتي که ه   -رادیویي -فيل  -تلویزیوني -ي: عکّاسيجمع ارتباطهاي  رمزگان رسانه

 یي(آرا صفحهي و ه  قراردادي هستند )شامل فن

 رمزگان تفسیری

 رمزگان ادراکي: مانند درک بصري

غالب یا  -رمزگان ایدئولوژیکي: شامل رمزگاني براي رمزگذاري و رمزگشایي متون

 ، فمينيس ، ماتریاليس ، کاپيتالسي ، ها: ليبراليس است. )شامل ایس  -توافقي یا تهاجمي

 (6837سوسياليس  و...( )چندلر، 

( و ها )دال یيمعنابارت، رمزگان  گانه پنجهاي  در ادامه نيز از یک نمونه رمزگان

هاي خودساخته در تحليل کدها استفاده  رمزگان عنوان بههمچنين رمزگان زمان و مکان 

 شده است.

 ب( خالصۀ داستان

ي از زندگي عاطفي راوي با سيامک است که درگيرودار بيماري او به چرخ فلک، بخش

طرح  .شود يمگيرد و در هفت بخش روایت  چالش افتاده. داستان در شش صفحه شکل مي

هایش در ته  آمدن فالگير و وعده دارد. نيّمعيو فرجام انهيآغاز، مو  است سادهداستان 

چيني ابتداي  فنجان قهوه براي دیدن خوابي که راوي خواهد دید و تعبيرهایش، زمينه

هاي داستاني است که در فضاي سرد  داستان است. طرح مسئلة بيماري و رفتن سيامک گره

تعليق در داستان  افتد. انتظار براي تعبيرشدن فال، و یخ باران مداوم و تنهایي راوي اتّفاق مي

وآمد خاطرات راوي با سيامک و دليل موهوم رفتن او به موازات  رفت زند. را رق  مي

خوابي عجيبش، گاه چونان حال و هوایي  آمدوشدهاي راوي براي درمان بيماري و بي

رفتن ة لحظکشد.  یي سوررئال را به تصویر ميها صحنهکه  گيرد خيالين و رؤیاگونه مي

 .شوند ياوج و پرواز محسوب مة ن، دو نقطیداستادر انتها يو داریو ده انيدر م امکيس

بندي معيّني  داستان با بيان نامشخّص امّا توأمان مرگ راوي و وصال دوبارۀ سيامک، پایان

 (6866دارد. )شاملو، 
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 عناصر داستان يبررسج( 

و فضاي سورئاليستي  ختهیر به  باًیتقر يتوال کیچرخ فلک به سبک مدرن و در داستان

 .دهد يرا پوشش م مفهوم ینچند اش، يکوتاهمةاست و با ه شدهه ساخت

است که داستان حول آن  يميو مرگ مفاه يماريبیي، تنها ،یيجدا( موضوع: 6-ج

 .ابدی يقوام و گسترش م

در او  يماريل( و ب)مکمّ يفرع تياز شخص ياصل تيشخص یيجدامایه:  ( درون2-ج

ساده امّا  ارياست که بس ينیریز حتوايامّا مرگ م افتهیبسط   يستقصورت م داستان به

 ياصلیة . درونمارديگ يشکل م مضمونسه  نیو داستان در بستر ا افتد يفاق ماتّ  يرمستقيغ

 و وصال است. یيبه رها دنيرس يسخت برا يسرد و طاقت يگنگ در برابر جبر يصبر

 تيعنوان شخص به يراو يعنیحاضر در داستان،  تيسه شخص هر( شخصيت: 8-ج

 تيهستند. البته شخص ستایساده و ا ،يفرع يها تيدر نقش شخص ريو فالگ امکيو س ياصل

 گونه نیدر متن داستان ا یيو نامفهوم باشد امّا گو دهيچيدر نظر مخاطب پ دیشا امکيس

 .دینما ينم

 تیوحده روا  متکلّ ایل شخص اوّ دید ةیچرخ فلک از زاو داستاندید:  ( زاویة 5-ج

در متن داستان  يشناسانه، خواننده را به راحت روان دگاهیاز د ليدل ني. به همشود يم

 .زانديانگ يرا در افکارش برم يا پندارانه ذات و از همان ابتدا احساسات ه  برد يفروم

کامالً هدفمند، محدود  صورت بهوگو در چرخ فلک  وگو: عنصر گفت ( گفت9-ج

رد. جمالتي که ميان راوي و فالگير و يگ رنگ یا ک  اهميّت شکل مي امّا نه در مفهوم بي

بسته است و در کنار دیگر  و یخ منقبض شود، کوتاه، فشرده، راوي و سيامک ردّوبدل مي

 عناصر نشان از تنهایي راوي و نقاط تاریک و مجهول زندگي او دارد. جلورفت داستان

مونولوگ( راوي با خود اوست. آنچه از زبان بدن دروني )هاي  گویي بر دوش تک درواقع

وگوي عناصر طبيعي بيشترین صدایي است که در داستان به گوش  آید و گفت برمي

 .رسد يم
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مطمئن و اخطاردهنده  ر،يساده و سرد و لحن فالگ امکيو س يراو لحن( لحن: 1-ج

 زيو جبرانگ روح يمنقبض، ب یيفضا ،يداستان يها تيوقعم گریلحن در کنار د نیکه ا است

 .کند يرا القا م يا آگاهانه حال نيامّا درع

 یيدر فضا يچوب يا ص، خانهمشخّ يمکان تياگرچه داستان در موقع( صحنه: 7-ج

انگار ناکجاآبادي است سرمازده در  شود يمآنچه ترسي  امّا  افتد يفاق مسرد اتّ اريبس

در  یي. گوستيص نمشخّ قيصورت دق به داستان يزمان تيوضعجاي دنيا.  نیتر دوردست

هجوم  ای امکيرفتن س اير یو از آمدن فالگ وندديپ يبه وقوع م خبندانیاز عصر  يا بازه

 .شود يم... آغاز اي یماريشروع ب اي یخواب يب

د، بيمار امي زده، بي مایة سرد، یخ ( فضا: فضاي داستان با توجه به موضوع و درون3-ج

 آلود است. و مرگ

و در  کند يص حرکت ممشخّ يزمان داستان چرخ فلک باآنکه در خطّ( پيرنگ: 6-ج

امّا  پردازد، يها م و شمارش روزها و هفته ها خیو مدام به تار شود يم هبست زوديهفت اپ

موجب  یيگو رهايو تعب اهایرؤ ،ها خواب يايشدن به دن کینزد ،مکرّر آن يها يتداع

 يها فهبا مؤلّ يداستان رو نی. ازاشود يم اليو خ تيواقع انيمرز م يو شکنندگ يختگیر ه  به

 .زند يرا رق  م تهيمدرن

 ها د( تحلیل رمزگان

 ياجتماع رمزگان( 1-د

 یرفتار یها رمزگان( 1-1-د

 خواب

 شود، يبه خواب نرفتن که به تکرار در داستان به آن اشاره م ایبه خواب رفتن  دن،ید خواب

 کند ياشاره م يمتفاوت به نظام يکردیبا رو ایرؤ ایاست. خواب  يرفتار يها از رمزگان

کنده شده و به  يو حاالت دان يمادّ يايدن ،يرفتن در آن از زندگ که در آن انسان با فرو

 يبرا يمجاز يخواب فرصت . عرصةابدی يدست م يو حاالت عال يواقعراو ف اليعال  خ
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 يها و آالم درون زخ  يبرا مرحمي جهيها و درنت از شکست يريگ به آرزوها و کام دنيرس

و تداوم  يقوا و انرژ دیتجد يبرا ياست. خواب زمان نيو دروغ يقيحقريصورت غ به يحتّ

 است. اتيحۀدوبار

از  یيمردن و جدا يبرا ينیخواب برادر مرگ و تمر ثیو احاد اتیروا ات،یآ طبق

ارتباط روح با عال   يو برقرار ينياز تن زم یيرها يبرا يرياست. مس يويدن يزندگ

است.  شیو آسا یيطال فرصت نیباالست. به خواب نرفتن ه  درواقع از دست دادن ا

 ،گفته است ريبه آنچه فالگ دياست و با ام رفتارها به آن گ تداستان مدّ يکه راو يتيوضع

 است. شیطالع خو ريق تعبقّآرامش و تحیة ما نیبه ا يابی دست ترصّدم

 ماندن داریو ب دنینخواب

 ي. کسکند يها اشاره م ماندن به دو مجموعه از نظام داريبه خواب نرفتن و ب يرفتار رمزگان

 يدرون يها ها و تکانه تنش ريدرگ ابد،ی يو درواقع خواب او را در نم شود يم خواب يکه ب

دارد، آرامش  ستنیزية لاوّ يازهاياز ن يکیعنوان  که به خواب به ياجياحتة است که با هم

ازآنجاکه  گرید ي. از سوشود ياز او سلب م شیبه خواب و آسا دنيرس يابر آغازین

و منجر به عدم  شود يو عمل محسوب م شهیف در اندفراغت از امور و توقّ ينوع خواب به

و نائل به آن درجه  اريهش يانسان د،یربا يرا که خواب او را نم يکس جهياست، درنت ياريهش

 است که دچار غفلت نخواهد شد. ياز آگاه

 يراه به و چش سيامک رفتن  غةاضطراب و دغد ليبه دل ایداستان  خواب يب تيشخص

با  يکیخود و نزد يماريب شرفتياز پ يآگاه ليبه دل ای رود يبازگشت او به خواب نم يبرا

 تياست. درهرحال، شخص مبتالشده يشگيهم يخواب يدائ  و ب يمرگ، به شهود يايدن

 است. يرنج و سخت در و ضينارا يتيوضع نياز چن ياصل

 یریفالگ

متفاوت با  يعملکرد يق دارد و داراتعلّ يرفتار يها نظام رمزگان شغل به کیعنوان  به

 .شود يمحسوب م زيورسوم ن از فرهنگ و آداب يجزئ يريفال و فالگ. است گرید يها شغل
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از  یيکه رازها يو ترجمان اسرار ناگفته است. کس بياز عال  غ يا ندهینما یيگو ريفالگ

است. هر آنچه  خدا و فرشتگان فرود آمده يآسمان و قلمرو يحوال زو ا داند  يم ریلوح تقد

 ند،يب يآرزوها م فنجان اي  ستارگان بخت و اقبال و در ته قهوه يال و البه يرازگو يدر گو

 ريمبه  و معلّق تعبۀ ندیباشد، بازه  مخاطب خود را در انتظار آ ياليو خ نياگر دروغ يحتّ

شنونده دارند که  یيدايخواب هر دو خبر از طالع ناپ ريفال و تعب ري. تعبگذارد يخود وا م

 از آن است. يدر سخت طالب افشا و پرده

 ها ها و آلبوم رور عکسمو  يعکس گرفتن از کس

هاست.  آدمة ق به همبلکه متعلّ امک،يو س يمربوط به راوتنها   است که نه يرفتار يرمزگان

 يجاودانه کردن زندگ يبرا لیها و تما لحظه یيرايو م ايدن يداریانسان نسبت به ناپا يآگاه

و  شود يها و خاطراتشان م حفظ و ثبت آدم يق به آن است، سبب تالش براو هر آنچه متعلّ

عکس را از  نیآخر امک،ياز رفتن س شيپ يراهکارهاست. راو نیاز ا يکیگرفتن عکس 

او را،  . تا اگرچه نتوانسته است خودِگذارد يصفحه از آلبومش م نيلو در اوّ رديگ ياو م

 خود نگه دارد. يبرا شهيحضورش را تا هم ریک  تصو دست

 کردن و کور کردن پنجره مانیس

 گاهیو جا رونيبصال درون و اتّ که پنجره محلّ فيتوص نیاست. با ا يرمزگان رفتار کی

است. مسدود کردن پنجره درواقع اشاره به سد  يکیو تار يروشن ایتبادل نور و ظلمت 

 ياز آن است. راو رونيداخل خانه و ب ياهال انيرابطه و قطع ارتباط م يرهايکردن مس

کردن  مانيو با س شود يم دهیدل کنده و بر يا هر نوع رابطه زا امکيداستان پس از رفتن س

 .کند يرا قطع م ديو ام یيعبور و مرور روشنا انیها، جر پنجره

 و خود را تماشا کردن نهیآ یروبرو ستادنیا

به  يرمزگان رفتار نی. استدیا يم نهیآ يخود، روبرو يدر چند نوبت به قصد تماشا يراو

 يزيچ ينظر دارد. تمام قد روبرو شیخو شتنیانسان با خو یيارویرو ةنظام روانشناسان



 099 |   یطهماسب و  یبرهان

 

. کند يم هیواگو ند،يب يم يآنچه را که آدم يتیرعا چيوکاست و بدون ه ک  يکه ب ستادنیا

بار خود را با لباس  لدر داستان اوّ ي. راوزانديانگ يبرم نندهيدر ب کهي از احساس اليخ يب

از  نديب يم نهیآنچه در آ يو به گواه ندينش يبه نظاره م يعروس و در اوج شکوه دخترانگ

 دنیو د ها شیآزما ديیأت ي. سپس براشود يخود، خوشبخت م يدبختيسپ دنید يتماشا

. کند ينگاه م نهیو خود را در آ شود يم هنهراستش نشسته است، بر هنيکه در س يمشت

بدنش  يکه دکترها برا نيبزرگ و آبدار و سنگ يها از حضور تاول نانياطم يبرا گربارید

راست ة نيس يخال يبار چهارم جا ي. براکند يمرور م نهیکرده بودند، خود را در آ ينيب شيپ

 است. نهيبرهنه و بدون س ينبود زن ایبار شاهد بود  نیو آخر کند يتماشا م نهیخود را در آ

و آنچه  شیاعتماد خود را به خو نه،یدر برابر آ ستادنیبا ا يموارد راو نیاة هم در

. ردیپذ يرا م زيچ همه نهیآ یيغا قتيبه حق نانيو با اطم زند يدارد، محک م انیدرش جر

 .پندارند ياش م درباره گرانیاست بر آنچه خود و د يدیيمهر تأ نهیآ یيگو

 مادرش راهنیپۀ کودک به دکمة دست چنگ شد

شدن با  از مواجه ش،یماريو آغاز ب امکيرفتن سۀ رور خاطرم دوباره و با فاصله در يراو

مادر ناکام ة نياز س ريکه در طلب ش ي. کودکدیگو يسخن م يرمزگان رفتار نیا

اند.  خشک شده و وامانده ،ازين نيابراز و تأم تياست. ه  کودک و ه  مادر در وضع مانده

نداشته،  ةنيناخودآگاه س گر يتداع ي،چون راو يزن يکه برا ریتصو ای سیتند کیمثل 

 است. يبه تکامل مادرانگ ليو ن يردهيش یيعدم توانا

نشسته در عطش  يمادر و زنة نيس يدر تمنّا يا هبچّۀ چنگ زد يها دست رتصوّ

از  يا نهيخشک شده در س يرياست بر ش يدرواقع شرح ش،یکردن کودک خو رابيس

 گرید ياست. از طرف يمادر شدن راو ثمرِ يب ياز آرزو يو احساس ناکام دهيخشک شهیر

عطف ة از دست دادن مرکز ثقل بدن و نقط یيزن گو کیدر وجود  نهيس يخال يجا

موضوع به  نیرا در ا يراو يحرف چيه ياست که ب يو در کل زنانگ يردهيش ،يمادر

 .رساند يبست م بن
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 نگاه کردن به پنجره

 يو دلواپس ديع، اماشاره به انتظار، توقّ امک،يات در کردار سو به کرّ اويرفتار در ر نیا

 دارد. شیو گشا یيرها ،یيبه نور، روشنا دنيرس يبرا

را گرفتن، لب  گریکدیزدن، دست در مو کردن، دست  دست يشانیبه پ

 گذاشتن نهیس یصورت گذاشتن، بغل کردن، سر رو به

ة رابط انگريهستند که ب امکيو س يراو انيم يبدن يها و تماس يرفتار يها رمزگان

 آن دو است. انيو عاشقانه م يعاطف ،ياحساسة نيو حضور زم یيزناشو

 برهنه شدن

 ي. برهنگکند يدر چند نوبت اشاره م يراو تياست که به وضع يبودن رمزگان بدن برهنه

باآنکه از  ي. راوپوشاند يرا م ها تيدارد که واقع يزيشدن از هر چ ياز عار تیحکا

و در  شود يبرهنه م ستد،یا يم نهیبا آ يارویآگاه است، بازه  رو شیخو يجسمان تيوضع

داستان  نیدر ا ي. برهنگرسد يم شتنیاز حال خو يقطع يبدن خود به آگاه يانیعر نیا

خود را سبک، درخشان، گرم، برهنه و  ي. در انتها راوشود يمحسوب نم يرفتار جنس کی

و  يوجود خود و خال قتياست که با حق يزائر یي. گوابدی يم نهیآ يجلو رپا برهنه د

 يکس ایي یجا ارتیبه ز يو جنس يجسم ،یيايدن ،يمادّ يو در فقر يقاز هر تعلّ يعار

 ا قبل از هبوط از بهشت.آدم و حوّ يگناه يب طی. همچون شرارود يم

 يبدن یها رمزگان( 6-1-د

 هنیس

 يبالغ، زن يدختر :شود يزنانه، در سه وجه ظاهر م جفت و خاصّ ياز اعضا يکیعنوان  به

 يها هر سه دسته از گروه يعضو برا نی. اردهيش يو مادر يقدرت بارور يکامل و دارا

 يدر نقش زنو  شود يبالغ، عروس م يدر مقام دختر يدارد. راو ژهیو يگاهیذکر شده جا

ة اختالل در رابط یي. گودهد يها را از دست م از آن يکی امک،يکامل پس از رفتن س
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 .است يماريدر اثر ب نهيشدن س دهیمنوط به بر امکيو س يراو يِو احساس یيزناشو

 شدگي یک عضوِ جفت، نشان از نقصي انکارناپذیر دارد. تک

 يداستان برا يظاهر شده و در انتها ياندام جنس کی گاهیدر جا نهيس گرید يطرف از

و مانع است.  نيسنگ ،ياضاف ،يو معنو يبه عشق افالطون يابی باال رفتن، صعود و دست

و  يمادّ يژگیو و يمعنو ريغ يبوآنچه که رنگ و ة هم دیبا يبه تعال دنيرس يچراکه برا

 .زدیفرو ر ياز آدم ،دارد يوانيح

 ها چشم

عضو  کیشاهد دارد. چش   يمتفاوت نشان از عضو يها مکرّر به چش  در حالت اشارات

انسان و  يحاالت اندرون انگريب یياست. چش  و نگاه از سو يدو وجه يبا کارکرد

گر و مفسّر کائنات و موجودات  خود نظاره گرید یيخاموش است؛ و از سو یيگو سخن

 .دانند يو م ننديب يم رونيا از درون و برزيهمه چ وستهيها پ است. چش 

 یيکاال رمزگان( 9-1-د

 یو لباس راو ریپوشش فالگ

 ريپوشش فالگ کند، يداستان که به زمان وقوع آن اشاره م نیا يها رمزگان نیتر ساده از

)شال، پالتو،  ي( و لباس راويکيالست يها نيپوت ،يآهن يها خشکنی ،يمنی، کاله ال)شا

از  نانياطم يها برا نشانه نیتر ي( و استفاده از پتو، دم دستریلباس ز نیچند ،یيپلوور، رو

 سرما و زمستان است. امان ياز هجوم ب يسخت سرد و حاک يحضور فصل

 یریتفس رمزگان( 6-د

 بیس

 يها در نظام رمزگان بيس ،يا هیال يشناس داستان و از نگاه نشانه نیا يعناصر بافت حليلت در

از آنکه برود و  شيپ امکيو س يباه  بودن راو يها لحظه ني. در واپسابدی يمعنا م يريتفس

در  بي. گرچه سدهد يم بيس يبو يراو يبرا امکيپس از آمدن از باغ، س ياندک
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وتاب عاشقانه  تب ب،يس يدارد امّا از بو را حوّاآدم و ة ممنوعۀ ويمفهوم م ن،ینماد يها نشانه

به  امکيو س يراو و ناتمام که در پس روابط محدود شود يم لیتأو يجنس التیو تما

 .رسد يمشام م

 درخت چنار و مو

 .کنند يم دايمفهوم خود را در داستان پ ،يرينظام تفس کیانگور در  و درخت مو تاکستان،

درخت  يهمراه (6836)بهار، « با چنار همراه بوده است.ي تاک اغلب رانیا رياساط در»

از پادشاه و  يري. درخت چنار تعبشود يم دهید يو سلطنت يتاک و چنار بارها در نظام دربار

باال رونده و  ياهيازآنجاکه تاک گ ارچنتاک و  انيم وندياوست. پة درخت تاک، ملک

و  شاه يراهبه هم رد،يگ يکمک م گاه هيعنوان تک مجاور به يها است و از درخت دهيچيپ

 .شود يم ريخون و نسل تفسة عشق و ادام ۀانگور به ثمرۀ ويملکه و م

و تاک،  اتيح ياصل يروينمظهر خون وباستان انگور،  انيرانیا ينید يباورها در»

تاک و انگور درخواب به  دنید گرید ياز سو( 6836)یاحقي، « بوده است. درخت زندگي

 ياز ال امکيو س يراو ينور آفتاب در روز عروس تابش .شود يم لیزادن فرزند تأو

بود  دهيچيکه پ یيآن و درخت مو يحاصل يتاکستان و ب يچنار و مو و سرمازدگ يها برگ

 امکيو س يمقطوع از راو يا مختوم و سالله يروابطة دور چنار و همراه آن شکست، نشان

 است.

 (چرخ فلکعنوان داستان )

 يکه اغلب برا يا لهيوس ؛محسوب شود یيرمزگان کاال کیعنوان  به دیفلک شا چرخ

متفاوت وجود دارد و برگرد  يها . در اندازهرديگ يانسان قرار م ۀمورد استفاد يو باز حیتفر

زماني در باال و دمي در  تواند يماست  وفلک سوار که بر چرخ ي. کسچرخد يم شیخو

ي در خاک و عال  داني و ا لحظهپایين بگردد و بچرخد و از وضعيت سکون خارج باشد. 

دقایقي در آسمان و عال  عالي. صعود و سقوطي برابر، درک حسّي دوگانه، متقابل و 

 .زشیو ر ختنیفرو ر  يب گرید يو آن يو شور تعال جانياز ه متناقص. آني مملو



 091 |   یطهماسب و  یبرهان

 

 يعنوان« فلک چرخ. »گنجد ينم یيکاال ۀنظام ساد کیدر  یيگو  يمفاه نیاة همامّا 

است و در قسمت شش  داستان، آنجا که گره  داستان حک نموده يشانيدر پ سندهیکه نو

داغ و به  يدر پناه آفتاب امکيو همراه با س نديب يخواب م يراو شود، يم  خواب گشوده

ي لینظام تأو کیدرواقع از  خورند، چرخ مي -يراوة نسي-يو نداشتن بار اضاف يشرط سبک

فراتر از اسباب  يمختلف مفهوم يها که در فرهنگ ي. نظامدیگو يسخن م و داللتي

و  ریدهر، آسمان، تقد ا،يدن ،روزگار، زمانه ،يزندگان ،يزندگ  يدارد و به مفاه سرگرمي

گردد و  در آن ميشود،  که راوي همراه با سيامک بر آن سوار مي شود يم معناسرنوشت 

 است.  که تقدیر برایشان مقدّر کرده گونه آنچرخد. گویي  مي

 ها( )دال یيمعنا رمزگان( 9-د

ن دیرختخواب، بار یاز سقف تو خی ختنیخانه، ر یاز پنجره تو خی ختنیر

دار  بام و در، بوران و بارش ادامه یبر رو خی دنیاز آسمان، کوب خی یاه تکّه

 خی

 يبر فضا در داستان دالّ ریناپذ انیو پا يتمام ناشدن يباران خیر و تصوّ «خی»مکرّر  تکرار

 يا دهیپد خی کند، يسخن از باران و برف و تگرگ نم ياست. راو ریمقبو ، بسته و ناگز

است.  يو افسردگ يدلمردگ ،يمفهوم سرد تیمعمول زمستان است. نها يها فراتر از نشانه

از پنجره و کوبش آن بر  خی زشیر نیدر خانه مدلول ا يراو ياندگو وام یيتنها یيگو

 يبرا يليخواب دل از آسمان بر سقف و تخت خی امان  يو بام است؛ و بارش ب واریدرود

 است. يروابط او با راو يزدگ خیو  امکيترک س

 موش

در  کیتار يروهايو ن نیریجوندگان که با جهان زة است کوچک از راست يپستاندار موش

افتادن موش ( 6836)سرلو، « کنند. ها فرومایگي و مرگ را تداعي مي موش»ارتباط است. 

 يپنهان ها و مرگ است. موش يبر فقدان، آفت، نابود دالّ ريفالگة به گفت يراو ۀال قهوفدر 

که  يموش ريفالگ ريتعب... به  خانه و وار،ی: سقف، دجوند يرا از درون م زيچ همه انهيو مخف



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 091

 

که به صالح  يزيچ دهد، يرا از دست م يزيچ يفنجان است نشان از آن دارد که راو در ته

 ،يدر خواب راو امکيس ريکه به تعب يا شده دهیبرة ني. همان سکند ياوست و سبکش م

 «.بود ياضاف»

 يو آب رنگ قرمز

ورسوم،  آدابها،  ها، فرهنگ تمرزها، ملّ خ،یدر گذر از تار ،يا هیال يشناس در نشانه ها رنگ

. کنند هاي معناداري داللت مي بر مجموعة نظام و اند افتهي یگوناگون ريوباورها تعاب دیعقا

ها دارد. قرمزرنگ خون  رنگ گرید انياحساسات در م انيرا در غل ريتأث نیشتريرنگ قرمز ب

فاني  و سرنوشت اتيد، حتولّ  يمفاهۀ در بردارند توان يرنگ قرمز را م نیاست؛ بنابرا

و کنش  يبافت اتيئ بنابر جز يها در هر متن رنگ گریرنگ قرمز مانند د اما؛ مخلوقات دانست

 .شود يم لیمختلف، تأو يها هیها در ال رمزگان گریبر د

تن  خ،یقرمز  يها دانه ،يراو يها چش  يآسمان قرمز، قرمز امک،يقرمز س يها چش 

باآنکه نماد عشق  ندارد. قرمز يندیخوشا مدلولداستان  نیو... . رنگ قرمز در ا يقرمز راو

که  يحاصل از تب و رنجيِ . قرمزشود ينم انینما يوجه نيچنبا متن قطعاً  نیاست اما در ا

باران  خی. آسمان و يراو يها چش ة مارگونيو ب بيعج يخواب يب يِ. قرمزبرد يم امکيس

چرخ »... . قرمز در داستان يراو و قرمز دهيکه قرمز رنگند و بَدن تاول زده و دردکش يبیغر

در درون خود  يو راو امکياست که س یيها ها و مرارت برگردان دردها، رنج« فلک

و  يناگهان يو آسمان نشان از خطر، آفت، عذاب ها خی ياند. قرمز نگه داشته يسخت به

و  شعله يزمان و مکان را بة یفضا، درونما ها، تيمتن، شخص ،دارند. رنگ قرمز يآسمان

 يرنگ آب يآنجا که رو به سرد يانیپا يها و فقط در قسمت کشد يم آتشبه  صدا يب

 .شود يآرام م زيچ همه د،یگرا يم

آسمان  يراو در خوابِ( 6832)سپهري، « آبي، هستة تمثيل، مراقبه و مشاهده است.»

 يبآ. »رسد يژرف و شگرف به انتها م يو داستان در آرامش شود يم يآب يراو يها و چش 

 نميسرد و آرامش بخش است و پس از قرمز دوّ ي. رنگاستیآسمان و در يرنگ ژرفا

 روبخشيو ن زيدآمی. رنگ قرمز تهدزانديانگ ياست که احساسات را برم يرگذاريرنگ تأث
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 شیرنگ آسا نیاست. ا نيحس آرامش و تسکۀ القاءکنند ياست و در مقابل آن رنگ آب

 يو درک شهود يمعنو حسّ تیدر جهت تقو زيآورد و ن يآرام را به ارمغان م يو خواب

هاي معناداري هستند که  ها همچون عددها داللت ( رنگ6869)کنر،  «.شود يکارگرفته م به

 شوند. موجب کثرت سطوح معنایي متن مي

 عدد هفت

موردتوجه بوده  وستهيورسوم اقوام و ملل مختلف جهان پ ه به فرهنگ و آداببا توجّ اعداد

 ياعداد ه. امّا عدد هفت از آن دستابندی يم يمتفاوت يمعان ،يرمزگان رفتار يها و در نظام

بهشت ة جهان در هفت روز، هفت طبق نشیاز آن اعاده شده: آفر ياريبس  ياست که مفاه

 ....هفت سالم قرآن و ،يقيهفتگانه، هفت نت موس اراتيّس ا،یهفت در  ،يقل ، هفت او جهنّ

 ،عدد نیانسان و خداونداست. ا نيارتباط بة نشان ،عدد نیرازتر پر رمز و عنوانبه  هفت»

ب رّتق يبرا يمقدس است که راهة گان سه ي باسه، ادغام جهان هست چهار با ونديحاصل پ

در کيمياگري و عدد  نیا اريبس تياهمّ باعثنکته  نی. اشود يمحسوب م يبه درگاه اله

 (6869 ،کنر)« جادو در طول تاریخ شد.

. اشاره به رديگ يدر هفت قسمت و با ذکر شمارگان شکل م« چرخ فلک» داستان

و  ستيب ني: هفت روز، هفت هفته، هفت ماه، هفت سال... . همچنريفالگۀ هفت وعد

ن روز از آمد کیو ستيو گذشت ب امکيبا س اش يدر هنگام عروس يراو يسالگ کی

از عدد هفت است. هفت  يعدد ه  مضرب نیکه ا يراو شیآزما جیو اعالم نتا ريفالگ

فراتر از  يگاهیداستان، جا يجا يآن در جا کرارکمال است و تو  يدگيرسة نشان یيگو

 ي،رانیعدد هفت در فرهنگ ا يمنیُ. با توجه به خوش دهد يبه آن م ياضیعدد ر کی

و  دنیو خواب خوش د دنيخواب يبسته است. برا خوش و دل کامل دل عددِ نیبه ا يراو

. حضور رسد يم امکيداستان به وصال او با س يکه در انتها ندیخوشا يفاقوقوع اتّ نيهمچن

ه  نشأت ورسوم  آداب يها نظامه که از مجموع يعنوان رمزگان عدد هفت به یيجادو

ت و مفاهي  و اس مند و داللت زيمعناانگ، ريگ داستان چش  يها هیالة در هم گيرد، مي

 کند. هاي مشخّصي را القا مي مدلول
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 نزما رمزگان( 0-د

 روز

: شود يها با واحد روز انجام م شمارش ا اغلبِام شبانه دارد یيباآنکه داستان حال و هوا

وضوح و  ،رمزگان نیباران و... . داستان با اخیروز، روز  کی و ستيهفت روز، همان روز، ب

 زيچ . همهستيمبه  و پنهان ن ده،يپوش زيچ چيه يراو ي. براسازد يم ادآوریرا  ينيب قتيحق

 ياست که راو ليدل نيبه هم دیمرگ. شا ،يماريب امک،يمثل روز، روشن است: رفتن س

نسبت به آنچه در حال وقوع است  يراو يارياست. هش داريو مادام ب خواب يب وستهيپ

 ياست که راو يو آن وقت شود يدر داستان شب م بار کیت دارد. فقط بازمان روز مطابق

 آشکار است. زيچ زمان روز و همه ه  يراو در خوابِ حتي. نديب يو خواب م خوابد يم

 صبح

 ريفالگ يها . وعدهشود يبازم يراو يگره از زندگ یيگو ،بخش از داستان نیآخر در

ها  چش  يباد، قرمزۀ زوز يباران، صدا خی .گردد يم ريتعب يو خواب راو يواقعسرانجام 

دوباره در پناه آفتاب به ه   امکيو س ي. راورسد يو صبح از راه م شود يام متمو... 

درت لو  - شبانه يها جشنبرخالف همة  - شان يگونه که در جشن عروس . همانرسند يم

ق و تحقّ ديامش، امآر دیشان آمده بودند. درخشش صبح، نو و به خانه وستهيپ ه آفتاب به 

 هاست. وعدهة هم

 زمستان

داستان از  يا حال و هوا. امّشود يبه فصل زمستان نم کالمي ۀاشار چيباآنکه در داستان ه

رعد، بوران، توفان سرما، برف،  يباران، صدا خ، یخیو سرد است.  يهمان آغاز زمستان

هستند که به  یيها فتيها و مو نشانه يو... همگ يباد، تگرگ، آسمان ابرۀ زوز يصدا

 .کنند يداستان در فصل سرما اشاره م انیجر

. شود يا در فصل زمستان آغاز و تمام مزمان نامعلوم است؛ امّ يداستان ابتدا و انتها نیا در

فصل بلکه هفت سال و هفت ماه و هفت هفته و هفت روز طول  کیکه نه  يزمستان
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و مرگ است.  يماريب أس،ی ،یيتلخ جدا  يدهنده به مفاه ارجاع ي. زمستان رمزگانکشد يم

و درمان  يمارياست. آغاز ب يبخش زندگ نیتر يانیپاۀ کنند يفصل سال و تداع نیآخر

و  شیخود به گشا يانیپا زودي. داستان در اپافتد يفاق ماتّ يزمانة بره نیآن در ا ةجينت يب

پس از مرگ و ظهور بهار بعد از زمستان را  ۀد دوباررمزگان، تولّ نی؛ که ارسد يآفتاب م

 .کند يم هیواگو

 مکان رمزگان( 5-د

 خانه

آغاز  يامن برا يِواریچهارد کی. افتد يفاق مبه نام خانه اتّ ياعظ  داستان در مکان بخش

با سقف، در،  يا . خانهماريزن تنها و ب کی يبرا يشگاهیمشترک و آسا يزندگ کی

 يگرم برا یيخوب جا و استقالل، حسّ تياحساس امن جادیپنجره، اتاق که عالوه بر ا

و بدون آمدوشد  يجز راو از سکنه به يخال يا . امّا وصف کلبهکند يمنتقل م زيرا ن يزندگ

گرفته و کورشده،  مانيس يها شده، پنجرهريخراب و تعم يپنجره، بام چوبة شکستة شيبا ش

که  کند يزن تنها را القا م کي یو خستگ يماريشکست، ب... خراب وۀ شد سقف کنده

نماندن و عبور کردن و  يبرا يمحلّ یيندارد. گو ريفال فالگ ريجز به تعب يديچش  ام

 يفقط چند صباحکه  يسرراه يهمچون اقامتگاه يکردنرت و گذموقّ يا گذشتن، خانه

 خواهد بود. شیخو همانيم زبانيم

 تاکستان

در داستان دارد. محل  يچهاروجه يکارکرد يرمزگان مکان کیعنوان  به تاکستان

که  ي. باغ انگورشان يو مهمانان در روز عروس امکيو س يجشن و رقص راو يبرگزار

که اگر مورد  یيآن بود. جا يدگيو خشک يسرمازدگ يبرا امکيس يه و نگرانمورد توجّ

 يبرا امکيکه س ي. جهتداد يبه دست نم يانگور گرید گرفت، يو سرما قرار م خیهجوم 

سرد را در آنجا نفس  س ّ يکه راو یيمت کرد و جایشدنش به آن نقطه عز دايتن و ناپرف

: متناقض در داستان است چهار حسّ يتالق شد. تاکستان درواقع محلّ ماريو ب ديکش
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و  يماريو ب يو سرد یيجدا خيتل ،يکامشاد يبارور ،يو خوشبخت يآغازگاه زندگ

 يشید دوباره است و نماکه به واسطة حضور درختانش مکان مرگ و تولّ يتاکستان. مرگ

 .است يجاودانگ ي واز زندگ

 های داستان چرخ فلک . رمزگان1جدول 

 رمزگان

رمزگان 

 اجتماعي

رمزگان 

 رفتاری

 خواب

 نخوابيدن و بيدار ماندن

 فالگيري

 ها ها و آلبوم عکس گرفتن از کسي و مرور عکس

 سيمان کردن و کورکردن پنجره

 ایستادن روبروي آینه و خود را تماشا کردن

 دست چنگ شدۀ کودک به دکمة پيراهن مادر

 نگاه کردن به پنجره

 در مو کردن، دست یکدیگر را گرفتنبه پيشاني دست زدن، دست 

 گذاشتن، بغل کردن، سر روي سينه گذاشتن صورت بهلب 

 شدنبرهنه 

رمزگان 

 کاالیي

 پوشش فالگير

 لباس راوي

 يبدن  رمزگان

 اندامي()

 سينه

 ها چش 

 رمزگان تفسیری
 سيب

 درخت چنار و مو

 (ها )دال یيمعنارمزگان 

 ریختن یخ از پنجره توي خانه

 ریختن یخ از سقف توي رختخواب

 هاي یخ از آسمان باریدن تکّه

 روي بام و درکوبيدن یخ بر 

 بوران و بارش ادامة یخ

 چرخ فلک(داستان )عنوان 

 رنگ قرمز و آبي

 عدد هفت
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 موش

 رمزگان زمان

 روز

 صبح

 زمستان

 رمزگان مکان
 خانه

 تاکستان

 

 گیری نتیجهبحث و 

 ياجتماع يها از مجموعه رمزگان يبا برخوردار« چرخ فلک» يا ههفت تکّ داستان

 يها هیو ال نیيدر ساختار رو يمکاني و زمانیي، معنا ،يري(، تفسیيکاال ،يبدن ،ي)رفتار

 يها از نشانه يارياست. شمار بس دهیازیدست  يا افتهیگسترده و اعتال يخود به معان نیریز

 يتيفيبدان ک متن کاسته تيّاز وسعت و کم به همان اندازه که داستان نیتکرارشونده در ا

 يط مخاطبان بر ارتقاتوسّ يو رمزخوان سندهینو ياز سو يست. رمزپردازا دهيبخش عميق

 است. خواننده افزوده ذّذاحساس تل

هاي  ماعي عملکردهایي از شخصيتتهاي اج هاي رفتاري از رستة رمزگان رمزگان

یافته از الگوهاي روانشناختي زندگي را تداعي  اي نظام داستاني هستند که در خود مجموعه

هایي  امّا در محور همنشيني متن واگویه ندینما يمند. آداب و عاداتي که گرچه ساده کن مي

برد. رفتارهایي چون خوابيدن، نخوابيدن،  هاي ضمني پيش مي دارند که داستان را در الیه

پنجره، در آینه تماشا کردن، سر روي سينه گذاشتن و ... که از  کور کردنعکس گرفتن، 

هاست.  کنندۀ حاالت روحي و آنات ناگفتة شخصيت زند، بيان راوي و سيامک سر مي

هاي راوي، آگاهي او از شرایط نامعيّن تازه، معلّق ماندن در فضاي  و تنهایي ها يقرار يب

 و ... . ها آنانتظار، قطع اميد و نگراني سيامک، چگونگي رابطة احساسي ميان 

د که هر یک چنانچه رمزگشایي هاي کاالیي و بدني به مثابة ابزارهایي هستن رمزگان

ها فقط یک کلمه نيستند  بود. این گروه از رمزگان شوند، ترجمان مفاهيمي معناساز خواهند

کنند. پوشش، لباس،  متني اشاره مي بلکه در محور جانشيني متن به معاني استعاري و برون

وشش و لباس گذارند. پ ها کارکردي چندوجهي را در معر  نگاه خواننده مي سينه و چش 
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خورد. سينه،  هاي زمان و مکان برمي راوي و فالگير به مرجعي یکسان و مشترک با رمزگان

ها تفسيرگر اندرونيِ  مانده و چش  و بر دوش راوي جاي  رفته ازدستهاي  نشاندار زنانگي

اي از  هاي تفسيري برایندي ایدئولوژیک دارند و به مجموعه رمزگان ها هستند. شخصيت

داستان، سيب، درخت چنار و مو  عنوان دهند. اي و گاه تاریخي ارجاع مي اسطورهتفاسير 

اي  کنند. مفاهيمي چون چرخش مادام زندگي از گونه نمایند، اشاره مي آنچه مي رازيغ به

ها و اميال جنسي، باورهاي اساطيري، فرهنگي و تاریخي در باب  ي دیگر، عاشقانها گونه به

 بار خون و امتداد نسل.همراهي شاه و ملکه، اعت

هاي  جمعي است که به کنش شد فرهنگ و باورهاي دسته هاي معنایي برون رمزگان

انجامد. موش، عدد هفت، رنگ قرمز و آبي و ... مدلولي جز اعتقادات فرهنگي  داستاني مي

گر  و قومي ندارند. موش که خبر ازفقدان و مرگ براي سيامک و راوي دارد. عدد معجزه

هاي مختلف داستان است. تعبيري دیگرگونه از رنگ قرمز به  بند بخش سلسلههفت که 

هاي داستان  بخشي بر رنج داللت درد و تعب و نه عشق و حيات. رنگ آبي مسکّن و آرام

هاي زمان و  دار راوي. رمزگان دار سيامک و التهاب تاول است و آب سردي بر وجود تب

ها دارند و گویي داستان  نشان از موقعيت شخصيت ها هستند که مکان از بارزترین رمزگان

بندد. روز و صبح به  کند و صورت مي ها گذر مي از تونل زماني و مکاني این رمزگان

رسند. زمستان در کنار دیگر  پنداري و گشایش بعد از گرفتاري در داستان مي حقيقت

ناقض احساس امنيت ها حکایت مرگ و بيماري است. خانه و تاکستان در وضعيتي مت نشانه

 کشند. در حين تنهایي همچنين مرگ و تولّدي توأمان را به تصویر مي

ها است؛ که  ترین بسترها براي رخداد رمزها و نشانه چرخ فلک یکي از مناسب  داستان

گيرد و همينطور مجالِ اندک براي  به دليل پرداختن به موضوعي که از بطن زندگي مایه مي

کارگيري رمزهایي است که ضمن اداي معاني صریح و  پردازش مفاهي  بزرگ ناگزیر از به

و پوشيده در سطرهاي نانوشته و سطوح زیرین را نيز انتقال  ظاهري، معناهاي تلویحي

 .دهند يم
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 تهران: مرکز. .قرمز دستکش (.6866شاملو، سپيده. )

هاي اجتماعي در مجموعه  خوانش رمزگان (.6862زهرا. )صدیقي چهارده، فرهنگي، سهيال و  

پژوهش زبان  .شناسي اجتماعي( اثر زویا پيرزاد )با رویکرد نشانه« طع  گس خرمالو»داستان  
 .91-88(، 26، )و ادبيات فارسي

هاي کوتاه  در داستان« حيوان»شناسي  (. رمزگان6868طاهره. )کریمي، مرزبان، نسرین و  فقيه ملک 

 .683-66(، 8)2، مطالعات داستاني .شهریار مندني پور

شناسي زمان و گذر آن  (. نشانه6862زهرا. )رهبرنيا، اشرف السّادات و موسوي لر،  ،کامران، افسانه

 .69-6(، 2)63، هنرهاي تجسّمي -هنرهاي زیبا .هاي یادگاري در عکس

doi 10.22059/JFAVA.2020.264003.666002 

 تهران: قطره.ترجمة فرزان سجودي.  .شناسي تئاتر و درام نشانه (.6836کراالم. ) 

https://orcid.org/0000-0003-3435-1020
https://dx.doi.org/10.22059/jfava.2020.264003.666002
https://orcid.org/0000-0003-3435-1020
https://orcid.org/0000-0002-2380-8331
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. عالیيکيارنگ ترجمة  .در معاني پنهان نمادها(جستاري نمادها )ها و  نشانه(. 6869.ا. )ت کنر، 

 تهران: کتاب پرگار.

شناسي  براساس نشانه« سوره تماشا»(. تحليل گفتمان شعر 6862شهال. )شریفي، پور، مرضيه و  مشتاق

دانشگاه شناسي،  ي آموزش زبان فارسي و زباندوّمين همایش ملّمجموعه مقاالت اي،  الیه
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارسو  آزاد اسالمي واحد شيراز

مهران مهاجر و محمّد ترجمة  .هاي ادبي معاصر نامه نظریه دانش(. 6868مکاریک، ایرنا ریما. ) 

 آگه. :تهران. نبوي

 تهران: سخن. .داستان عناصر (.6862ميرصادقي، جمال. ) 

 تهران: معرفت. .شناسي توصيفي نشانه فرهنگ (.6835ميرعمادي، سيد علي. ) 

تهران: فرهنگ  .ها در ادبيات فارسي واره اساطير و داستان فرهنگ (.6836) یاحقي، محمدجعفر.

 معاصر.
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