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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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تحلیل رمزگاني داستان کوتاه «چرخ فلک» اثر سپیده شاملو
نسرین برهانی

دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

چکیده
تحليل رمزگانها ،در کانون توجّه قراردادن نشانگاني است که با شيوهاي نظاممند ،دستیابي به معاني ثانویه
را محقّق ميسازند .مسئلة بنيادین آن است که چگونمه نشمانههما در ارتبماطي هم افمزا بما اسمتفاده از موقعيمت
طریق رمزگانهاي ارجاع دهنده ،امکانپذیر ميکنند .این جستار بمه بررسمي داسمتان کوتماه چمرخ فلمک از
مجموعة "دستکش قرمز" اثر سپيده شاملو پرداخته و با روش توصيفي – تحليلي و بمر مبنماي رمزگمانهما از
دیدگاه نظریهپردازاني چون چندلر ،بارت و با تکيهبر طبقهبنديهاي نوین انجام شمده اسمت .بررسمي عناصمر
ساختاري ،وجه دیگر این کوشش ميباشد که در تحليل اثر مؤثّر افتمادهاسمت .رمزگمانهماي بازتماب یافتمه،
بيانگر نظامهاي قراردادي مسلّط اع از :اجتماعي ،رفتماري ،کماالیي ،بمدني ،تفسميري ،اسمطورهاي ،معنمایي،
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کلیدواژهها :نظامهای قراردادی ،رمزگان ،متن ،معنا ،داستان کوتاه.
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مقدمه
بازجست نظریة رمزگان از دیدگاه نظریهپردازان مختلف و تطابق آن در بستر داستان کوتاه
دورنماي اصلي این پژوهش است که با نگاهي چندالیه به متن ،بهعنوان یک فرآیند پویا،
رویکردي ایدئولوژیک دارد و مشارکت سه وجهي نویسنده ،متن ،خوانندۀ خلّاق یا منتقد
ادبي را براي تکثيرکردن معاني فراه ميکند .همچنين با بازیابي رمزگانها و نشانههاي
متني که در خوانش چندگانه اثر ميسّر ميشود ،دستیابي به اسطورهها و الگوهاي
اجتماعي ،فرهنگي ،تاریخي ،اخالقي ،دیني و ...را نيز امکانپذیر ميسازد.
در همين راستا رسالت دیگر این کوشش آن است که معنا را از طریق متن
رمزگذاري شده بنمایاند؛ و نشانهها را در کانون توجّه و تفکّر و تفسير مخاطبان قرار دهد.
از همين روي خواننده را نه بهعنوان یک فرد ،بلکه یک واکنش اجتماعي ،فرهنگي و
روانشناسانه قلمداد ميکند تا فرآیند نوشتن و خواندن تبدیل به جریان بازتوليد ،بازتاب و
بازبيني اندیشمندانة زندگي نوع بشر باشد.

پیشینۀ پژوهش
جستجوي ارتباط ميان ادبيات داستاني و نظریههاي ادبي با رویکرد نشانهشناسي و تحليل
رمزگاني پيوسته مورد توجّه پژوهشگران بودهاست .از همين روي کتابها و مقاالتي با
چش اندازي مشابه با پژوهش حاضر در دست است .ازجمله کتاب نشانهشناسي کاربردي
( )6868اثر فرزان سجودي که در فصلي از آن بهطور مشخص به طرح موضوع رمزگان از
دیدگاههاي گوناگون پرداخته .همچنين مجموعه مقاالت نشانهشناسي :نظریه و عمل
( )6868زیر نظر فرزان سجودي که با رویکرد نشانه شناختي به بررسي متنهاي هنري اع
از سينما ،رادیو ،معماري ،خوشنویسي و  ...کوشيده است .دانيل چندلر نيز در کتاب مباني
نشانهشناسي ( )6837بهصورت گسترده دست به طبقهبندي و تفسير رمزگانها از نگاه خود
زده است .در مقالة «رمزگانشناسي «حيوان» در داستانهاي کوتاه شهریار مندني پور»
( )6868از نسرین فقيه ملک مرزبان و طاهره کریمي ،با مدّنظر قرار دادن سه رمزگان از
مجموعة رمزگانهاي پنجگانة بارت ،مشخّص ميسازد که چگونه رمزگانها در راستاي
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بازنمایي تقابل و تشابه انسان و حيوان فعّال ميشوند .مقالة «تحليل گفتمان شعر «سوره
تماشا» براساس نشانهشناسي الیهاي» ( )6862نوشتةمرضيه مشتاقپور و شهال شریفي ،پس از
تقطيع شعر و تجزیة نشانهها با بهرهگيري از دستهبندي بارت به بررسي الیههاي متعدّد متن و
تحليل معاني ضمني اثر پرداخته است« .خوانش رمزگانهاي اجتماعي در مجموعهداستان
«طع گس خرمالو» اثر زویا پيرزاد (با رویکرد نشانهشناسي اجتماعي)» ( )6862به قل سهيال
فرهنگي و زهرا صدیقي چهارده ،پژوهش دیگري است کهرمزگانهاي اجتماعي مجموعه
داستان موردنظر را بررسي ميکند؛ همچنين نشان ميدهد که با دستيابي به الیههاي زیرین
متن ميتوان هویت و موقعيت اجتماعي اشخاص داستاني را شناخت و درک بهتري از
واقعيتهاي اجتماعي پيدا کرد .مقالة «بررسي آیين عزاداري در شاهنامه به مثابه رمزگان
نشانهشناختي» ( )6861نوشتةطاهره خواجهگيري و حسين حيدري ،بر آن است که به
بررسي نظامهاي نشانهاي مربوط به آیين عزاداري در شاهنامه بپردازد و در مقایسه با
شواهدي از سایر متون کهن به زیرساختهاي اساطيري و اعمال نشاندار مشترک دست
یازد .در آخر «نشانهشناسي زمان و گذر آن در عکسهاي یادگاري ،هنرهاي زیبا -هنرهاي
تجسمي» ( )6862اثر افسانه کامران ،اشرف السّادات موسوي لر و زهرا رهبرنيا با تحليل
رمزگانهاي مرتبط بازمان بر اساس الگوي رمزگان دانيل چندلر ،به درک زمان و تعيين
بازۀ زماني در عکس نائل مي شود .افق مشترک در ميان این نمونهها اگرچه پرداختن به
رمزگانهاي متني است امّا هيچیک به شکل کامل به تحليل رمزگاني و بررسي ساختار
داستان کوتاه ،بهعنوان یک متن ادبي ،بر اساس طبقه بندي چندلر دست نيافتهاند.

مباني نظری پژوهش
آنچه یک متن را از هزارتوي بافتها بهسوي رمزگان براي رسيدن به معنا رهنمون ميسازد
و بهغيراز خود داللت ميکند ،ابزاري به نام «نشانه» است .به اعتقاد چندلر «از نشانهشناسي
ميآموزی که در جهاني از نشانهها زندگي ميکني و هيچ راهي براي فه چيزها جز از
طریق نشانهها و رمزگاني که این چيزها در آن سازمان یافتهاند نداری ( ».چندلر)6837 ،
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نشانه بهتنهایي و خودي خود داراي معنا نيست .نشانهها فقط در ارجاع بهنظام رمزگاني است
که به بازنمایي از یک یا چندین معنا دست خواهند یافت.
چندلر در تعریف نشانه ميگوید« :نشانه ( )Signیک واحد معنادار است که بهعنوان
«اشارهگر» به چيزي جز خودش تفسير ميشود( ».چندلر )6837 ،نشانهها با این عملکرد
ارجاعي خود ميتوانند ميان پدیدههایي که بهظاهر نامرتبط به نظر ميرسند ،ارتباط برقرار
کنند و حسّاسيت جویندگان خود را نسبت به آنچه ظاهر نيست و غایب مينماید،
برانگيزانند.
همانگونه که دره تنيدگي ،بره کنشي و تقابل ميان نشانهها با یکدیگر منجر به
ساختن یک متن ميشود ،رمزگانها نيز امکان توليد متن را فراه ميسازند« .متن حاصل
همنشيني الیههاي متفاوتي است که به واسطة عملکرد رمزگانهاي متعدّد ممکن شده
است .رمزگانها متن را ممکن ميکنند و متن پيوسته فروریزنده و سازندۀ رمزگانهاست».
(سجودي )6868 ،درواقع رابطهاي دوسویه ميان متن و رمزگانها وجود دارد و هر دو به
گونهاي یکدیگر را فعّال ميکنند .رمزگانها متن را ميسازند و معنا را در الیههاي متني
ميزایانند و متنها خود نيز بهنوعي رمزگانهایي تازه ميسازند.
داستان کوتاه با همة محدودیتهایش به فضایي نامحدود ،متّصل ميشود و
بهاینترتيب با همراهي خواننده ،نقش توليد معنا را از روش رمزگذاري و رمزگشایي
برعهده ميگيرد .گرچه «هرگز تطابق کامل بين رمزگانهاي خالق کار و رمزگانهاي
مخاطب وجود نخواهد داشت( ».کراالم )6836 ،امّا قرارداد خوانش در داستان کوتاه بر آن
است که خواننده و داستان در مسيري کوتاه امّا موازي بر اساس مقتضيات ذهني نویسنده و
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.
«مجموع رمزگانهاي بهکاررفته در متن باعث تکثّر معنایي متن شده که براي هر
خواننده یک تفسير معنایي متفاوت را ميتواند ایجاد کند( ».ميرصادقي )6862 ،این اظهار
عقيده ،موازنة نابرابر دو فرآیند رمزگذاري و رمزگشایي را تأیيد ميکند .چراکه رمزهاي
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گذاشته شده در یک متن هرگز با تعدا د رمزهاي گشوده شدۀ آن در مخاطبان مختلف
برابر نخواهد بود .هر رمز بنابر نحوۀ ارتباطي خود با مجموعهها و نظامهاي تعریف شدۀ
متفاوت ،مي تواند در نگاه مخاطبانش با تعابيري گوناگون گشاده شود .به همين دليل در
داستان کوتاه ،خواننده نيز با عملکردي دیگرگونه در عرصة خوانش وارد ميشود و نقشي
فعّال دارد.
با توجه به نظر ميرعمادي «رمزگان خود مجموعه قواعدي است که براساس آن
عناصري انتخاب مي شوند که با دیگر عناصر ترکيب شده ،عناصري جدید ميسازند».
(ميرعمادي )6835 ،بهاینترتيب عناصر ساختاري یک داستان کوتاه چنانچه تحت قوانين و
قراردادهاي رمزگاني ساختهوپرداخته شده باشند ،مخاطب را با پدیدههایي تازه و ناگفته در
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
به نظامهاي قراردادي مختلف ارجاع داده و منجر به وسعت مفهومي داستان ميشود .در
یک داستان ،رمزگانها بهصورت شبکهاي رفتار ميکنند که آغاز و پایاني مشخّص ندارند.
سرآغاز و نهایت هر رمز ميتواند به یک یا چندین مجموعة قراردادي پيش از خود و یا به
نظامهاي پيشبيني شده یا پيش بيني نشدۀ پس از خود متّصل شود .بهاینترتيب رمزگانها
در داستان بهصورت کامالً دوگانه ظاهر ميشوند .از طرفي معنا را به سامانهاي از معرّفههاي
مشخّص وابسته مي سازند و از طرف دیگر به یک مفهوم قطعي و حتمي تعلّق ندارند .نتيجة
چنين کارکردي ،تجلّي متنهایي با الگوهاي رمزگاني متفاوت از یکدیگر خواهد بود.
ادبيات و بهویژه داستان ،از دو سو بستري براي انتقال مفاهي اجتماعي و فرهنگي
فراه مينماید .نویسنده بهعنوان عضوي از یک اجتماع و نمایندۀ یک ملّت ،با به تصویر
کشيدن دغدغههاي فکري خویش ،بخشي از گفتمانهاي دورۀ خود را وارد جریاني به نام
داستان ميکند و از طرفي دیگر متن نيز تبدیل به آینهاي تمام نما از اوضاعواحوال فرهنگي
مردماني ميشود که نه به شکلي ساده بلکه در ساختاري پيچيده و هدفمند ،به معر

تماشا

در ميآید و مخاطبانش را که از جرگة همان نسل یا نسلهاي پسازآن هستند را از دریچة
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ادبيات به اندیشه و تفکّر وا ميدارد؛ و بهاینترتيب است که «ادبيات مجرایي براي فه
واقعيتهاي جامعة معاصر ما خواهد بود( ».پاینده)6868 ،

بحث و بررسي
الف) رمزگان
«رمزگان نظامي نشانهاي است که پيام معيّني را توليد ميکند و شامل مجموعهاي از نشانهها
و قواعد حاک بر ترکيب آنها است( ».مکاریک )6868 ،یکي از عوامل اصلي در توليد و
برداشت یک متن« ،رمزگان» است .رمزگانها شبکهاي نظامیافته از قراردادهایي هستند که
نشانهها به شيوهاي داللتگرانه ،پيوسته در جریان متن و از ميان الیههاي متني به آنها اشاره
ميکنند تا ملکه معنا را به مخاطب نشان دهند و دستيابي به «هدف غایي» را ميسّر سازند.
آنچه نياز به یادآوري دارد آن است که هدف غایي ممکن است «گشوده» و از مخاطبي به
مخاطب دیگر متفاوت باشد.
«رمزگان (النگ) نه مفهومي قطعي و ایستا ،بلکه نظامي نسبي و دگرگون شونده
است ،که در رابطهاي نسبي با رمزگانهایي دیگر و متن و الیههاي متني دارد .در خلق و
دریافت یک متن ،پيوسته رمزگانهاي متعدّدي دخالت دارند ،بهعبارتدیگر هر متن
محصول عملکرد تعاملي شبکهاي از رمزگانهاست( ».سجودي )6868 ،روشنترین تعریفي
که از رمزگانها ميتوان به دست داد ،اشاره به نظام قراردادي رمزگانهاست که توسّط
نشانهها در متون به آنها ارجاع ميشود .ميتوان گفت که تفسير هيچ متني بدون
داللتهاي رمزگاني هرگز ممکن و محقّق نخواهد شد« .رمزگانها نظامهایي پویا هستند
که در طول زمان تغيير ميکنند و بنابراین همان قدر که اجتماعي -فرهنگياند ،تاریخي نيز
ميباشند( ».چندلر)6837 ،
رمزگانها چه در هنگام توليد متن توسّط آفریننده و چه در زمان دریافت متن از
سوي مخاطب وارد عمل ميشوند .این چرخة انتقال و رفتوبرگشت رمزگانها از دنياي
اجتماعي و فرهنگي و تاریخي پشت متن به ذهن آفریننده و از آفرینندۀ خود به متن و از
متن به ذهن مخاطب و از مخاطب به دنياي بيرون از متن ،چرخهاي تداومي است .در این
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دایره با توجه به دو اصل ه زماني و درزماني ،رمزگانها پيوسته در حال تغيير ،دگرگوني و
زایشند که در این سلسله برخي جاودانه و بعضي دچار تحوّل ميشوند.
«در نشانهشناسي رمزگان نقشي وسيعتر دارد و نه تنها در مورد ارتباط ،بلکه در مورد
هر نظامي که بتوان آن را نظامي داللتي خواند ،نيز به کار ميرود( ».مکاریک )6868 ،آنچه
نقش ویژه به رمزگانها ميبخشد ،برآمدگي آنها از نظامهاي گستردۀ اجتماعي ،فکري،
فرهنگي و ایدئولوژیکي است؛ رمزگانها بهترین مجرا براي عبور دادن گفتمانها از
دورهاي به دورۀ دیگر و از جایي بهجاي دیگرند.
از نظر ایگلتون «متون ادبي زایندۀ رمز هستند و از رمز تجاوز ميکنند» (ایگلتون،
 6638نقل شده در چندلر )6837 ،این نظریه خود به درک رابطة دیالکتيکي و دو سویه
ميان رمزگان و متون کمک ميکند .گویي متون و رمزگانها در مسيري موازي مدام باه
برخورد ميکنند ،جدا ميشوند و در مسيرهایي تازه پيش ميروند و به پيشروي یکدیگر
کمک ميکنند .یکي دیگر از ویژگيهاي رمزگاني ،بره کنش رمزگانها در یک متن
است .در نگاه سجودي «رمزگانهایي که در هر کنش متني دخالت دارند ،خود بر یکدیگر
تأثير ميگذارند و این تأثيرات دوسویه و در نگاه کلّي چندسویه است( ».سجودي)6868 ،
قراردادهاي ضمني در رمزگان ها گاه براي مخاطبانشان ،پوشيده و ناپيدا هستند .علّت
این مسئله آن است که رمزگانها گاه دربردارندۀ معاني مسلّط ،عادت شده و تکرار
شوندهاي هستند که براي کاربرانشان بسيار طبيعي و بدیهي تلقّي ميشوند و به همين روي
از نگاه آنها پنهان ميمانند و گاه به دليل خاص بودن ،ناآشنایي و بسامد کمترشان،
پررنگتر و واضحتر خود را مينمایانند؛ البته در این ميان ميزان دانش آموخته ،توانش
ذهني و تجربة زیستة مخاطبان نقش بسزایي در درک آنها از مواضع و مفاهي بطني
رمزگانها دارد.
بههرحال درک ما از نظامهاي رمزگاني باعث ميشود که به نوعي فرهنگ و گفتمان
مسلّط در آن رمزگان را از آن خود کني و بر دانش اندوختة اجتماعي خویش بيفزایي و
براي فه گفتمان فرهنگ و رمزگانهاي دیگر یک گام به جلو برداری .
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«تمام کنشهاي ارتباطي با حضور رمزگان معنا ميیابند که از دید تاریخي و اجتماعي
شکل گرفتهاند( ».احمدي )6868 ،و متن را به بستري چندالیه تبدیل ميسازند .رمزگانها
باآنکه داراي مواضعي شفّاف و قابل تشخيص هستند امّا ساختاري پيچيده دارند .در یک
متن ساختمند با رمزگانهایي روبرویي که گاه با تلفيق و همپوشاني یکدیگر راهبردهاي
تازهاي در خوانش فراه مي سازند و گاه با تقابل و تعار

در برابر ه منجر به واپاشاندن

معاني ميگردند؛ امّا در هر دو صورت این رمزگانها هستند که در تعامل باه و در رابطة
بينارمزگاني خود ،قابليت فه متن را ممکن ميسازند.
الزم به ذکر است براي ورود به بخش عملي این پژوهش ،آنچه الگوي اصلي تحليل
رمزگاني داستان قرار ميگيرد بر اساس طبقهبندي چندلر خواهد بود که به نظر ميرسد قابل
اجرا و کاربرديتر از دیگر الگوهاست:

رمزگان اجتماعي
زبان کالمي یا گفتاري :رمزگانهاي ثانویه (زیررمزگان) :واجشناختي -نحوي -واژگاني-
هموندي -عروضي -فرازباني
رمزگان بدني :تماس بدني -مجاورت -جهت فيزیکي -وضع ظاهري -بيان حاالت چهره-
نگاه -حرکت سر -ژستها -ادا و اطوارها -اشارات
رمزگان مربوط به کاال :مد -لباس -اتومبيل
رمزگان رفتاري :آیين و آداب -بازيها -نقش بازي کردن -تشریفات

رمزگان متني
رمزگان علمي (شامل ریاضيات)
رمزگان زیبایيشناختي در محدودۀ هنرهاي مختلف (ازجمله کالسيس  ،رئاليس و غيره در
حوزههاي شعر ،نمایش ،نقاشي ،مجسمه سازي ،موسيقي و)...
رمزگان ژانري ،سبکي ،بالغي :تفسير -استدالل -توصيف -روایت و...

 | 011متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

رمزگان رسانههاي ارتباطجمعي :عکّاسي -تلویزیوني -فيل  -رادیویي -مطبوعاتي که ه
فني و ه قراردادي هستند (شامل صفحهآرایي)

رمزگان تفسیری
رمزگان ادراکي :مانند درک بصري
رمزگان ایدئولوژیکي :شامل رمزگاني براي رمزگذاري و رمزگشایي متون -غالب یا
توافقي یا تهاجمي -است( .شامل ایس ها :ليبراليس  ،فمينيس  ،ماتریاليس  ،کاپيتالسي ،
سوسياليس و( )...چندلر)6837 ،
در ادامه نيز از یک نمونه رمزگانهاي پنجگانه بارت ،رمزگان معنایي (دالها) و
همچنين رمزگان زمان و مکان بهعنوان رمزگانهاي خودساخته در تحليل کدها استفاده
شده است.

ب) خالصۀ داستان
چرخ فلک ،بخشي از زندگي عاطفي راوي با سيامک است که درگيرودار بيماري او به
چالش افتاده .داستان در شش صفحه شکل ميگيرد و در هفت بخش روایت ميشود .طرح
داستان ساده است و آغاز ،ميانه و فرجاميمعيّن دارد .آمدن فالگير و وعدههایش در ته
فنجان قهوه براي دیدن خوابي که راوي خواهد دید و تعبيرهایش ،زمينهچيني ابتداي
داستان است .طرح مسئلة بيماري و رفتن سيامک گرههاي داستاني است که در فضاي سرد
و یخ باران مداوم و تنهایي راوي اتّفاق ميافتد .انتظار براي تعبيرشدن فال ،تعليق در داستان
را رق ميزند .رفت وآمد خاطرات راوي با سيامک و دليل موهوم رفتن او به موازات
آمدوشدهاي راوي براي درمان بيماري و بيخوابي عجيبش ،گاه چونان حال و هوایي
خيالين و رؤیاگونه ميگيرد که صحنههایي سوررئال را به تصویر ميکشد .لحظة رفتن
سيامک در ميانه و دیدار وي در انتهایداستان ،دو نقطة اوج و پرواز محسوب ميشوند.
داستان با بيان نامشخّص امّا توأمان مرگ راوي و وصال دوبارۀ سيامک ،پایانبندي معيّني
دارد( .شاملو)6866 ،
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ج) بررسي عناصر داستان
داستان چرخ فلک به سبک مدرن و دریک توالي تقریباً به ریخته و فضاي سورئاليستي
ساخته شدهاست و با همةکوتاهياش ،چندین مفهوم را پوشش ميدهد.
ج )6-موضوع :جدایي ،تنهایي ،بيماري و مرگ مفاهيمي است که داستان حول آن
قوام و گسترش ميیابد.
ج )2-درونمایه :جدایي شخصيت اصلي از شخصيت فرعي (مکمّل) و بيماري او در
داستان بهصورت مستقي بسط یافته امّا مرگ محتواي زیریني است که بسيار ساده امّا
غيرمستقي اتّفاق ميافتد و داستان در بستر این سه مضمون شکل ميگيرد .درونمایة اصلي
صبري گنگ در برابر جبري سرد و طاقتي سخت براي رسيدن به رهایي و وصال است.
ج )8-شخصيت :هر سه شخصيت حاضر در داستان ،یعني راوي بهعنوان شخصيت
اصلي و سيامک و فالگير در نقش شخصيتهاي فرعي ،ساده و ایستا هستند .البته شخصيت
سيامک شاید در نظر مخاطب پيچيده و نامفهوم باشد امّا گویي در متن داستان اینگونه
نمينماید.
ج )5-زاویة دید :داستان چرخ فلک از زاویةدید اوّل شخص یا متکلّ وحده روایت
ميشود .به همين دليل از دیدگاه روانشناسانه ،خواننده را به راحتي در متن داستان
فروميبرد و از همان ابتدا احساسات ه ذاتپندارانهاي را در افکارش برميانگيزاند.
ج )9-گفتوگو :عنصر گفتوگو در چرخ فلک بهصورت کامالً هدفمند ،محدود
امّا نه در مفهوم بيرنگ یا ک اهميّت شکل ميگيرد .جمالتي که ميان راوي و فالگير و
راوي و سيامک ردّوبدل ميشود ،کوتاه ،فشرده ،منقبض و یخبسته است و در کنار دیگر
عناصر نشان از تنهایي راوي و نقاط تاریک و مجهول زندگي او دارد .جلورفت داستان
درواقع بر دوش تکگویيهاي دروني (مونولوگ) راوي با خود اوست .آنچه از زبان بدن
برميآید و گفتوگوي عناصر طبيعي بيشترین صدایي است که در داستان به گوش
ميرسد.
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ج )1-لحن :لحن راوي و سيامک ساده و سرد و لحن فالگير ،مطمئن و اخطاردهنده
است که این لحن در کنار دیگر موقعيتهاي داستاني ،فضایي منقبض ،بيروح و جبرانگيز
امّا درعينحال آگاهانهاي را القا ميکند.
ج )7-صحنه :اگرچه داستان در موقعيت مکاني مشخّص ،خانهاي چوبي در فضایي
بسيار سرد اتّفاق ميافتد امّا آنچه ترسي ميشود انگار ناکجاآبادي است سرمازده در
دوردستترین جاي دنيا .وضعيت زماني داستان بهصورت دقيق مشخّص نيست .گویي در
بازهاي از عصر یخبندان به وقوع ميپيوندد و از آمدن فالگير یا رفتن سيامک یا هجوم
بيخوابي یا شروع بيماري یا ...آغاز ميشود.
ج )3-فضا :فضاي داستان با توجه به موضوع و درونمایة سرد ،یخزده ،بياميد ،بيمار
و مرگآلود است.
ج )6-پيرنگ :داستان چرخ فلک باآنکه در خطّ زماني مشخّص حرکت ميکند و در
هفت اپيزود بسته ميشود و مدام به تاریخها و شمارش روزها و هفتهها ميپردازد ،امّا
تداعيهاي مکرّر آن ،نزدیک شدن به دنياي خوابها ،رؤیاها و تعبيرها گویي موجب
بهه ریختگي و شکنندگي مرز ميان واقعيت و خيال ميشود .ازاینرو داستاني با مؤلّفههاي
مدرنيته را رق ميزند.

د) تحلیل رمزگانها
د )1-رمزگان اجتماعي
د )1-1-رمزگانهای رفتاری
خواب
خواب دیدن ،به خواب رفتن یا به خواب نرفتن که به تکرار در داستان به آن اشاره ميشود،
از رمزگانهاي رفتاري است .خواب یا رؤیا با رویکردي متفاوت به نظامي اشاره ميکند
که در آن انسان با فرورفتن در آن از زندگي ،دنياي مادّي و حاالت داني کنده شده و به
عال خيال و فراواقعي و حاالت عالي دست ميیابد .عرصة خواب فرصتي مجازي براي

برهانی و طهماسبی | 090

رسيدن به آرزوها و کامگيري از شکستها و درنتيجه مرحميبراي زخ ها و آالم دروني
حتّي بهصورت غيرحقيقي و دروغين است .خواب زماني براي تجدید قوا و انرژي و تداوم
دوبارۀحيات است.
طبق آیات ،روایات و احادیث خواب برادر مرگ و تمریني براي مردن و جدایي از
زندگي دنيوي است .مسيري براي رهایي از تن زميني و برقراري ارتباط روح با عال
باالست .به خواب نرفتن ه درواقع از دست دادن این فرصت طالیي و آسایش است.
وضعيتي که راوي داستان مدّتها به آن گرفتار است و با اميد به آنچه فالگير گفته است،
مترصّد دستیابي به این مایة آرامش و تحقّق تعبير طالع خویش است.

نخوابیدن و بیدار ماندن
رمزگان رفتاري به خواب نرفتن و بيدار ماندن به دو مجموعه از نظامها اشاره ميکند .کسي
که بيخواب ميشود و درواقع خواب او را در نميیابد ،درگير تنشها و تکانههاي دروني
است که با همة احتياجي که به خواب بهعنوان یکي از نيازهاي اوّلية زیستن دارد ،آرامش
آغازین براي رسيدن به خواب و آسایش از او سلب ميشود .از سوي دیگر ازآنجاکه
خواب بهنوعي فراغت از امور و توقّف در اندیشه و عمل محسوب ميشود و منجر به عدم
هشياري است ،درنتيجه کسي را که خواب او را نميرباید ،انساني هشيار و نائل به آن درجه
از آگاهي است که دچار غفلت نخواهد شد.
شخصيت بيخواب داستان یا به دليل اضطراب و دغدغة رفتن سيامک و چش بهراهي
براي بازگشت او به خواب نميرود یا به دليل آگاهي از پيشرفت بيماري خود و نزدیکي با
دنياي مرگ ،به شهودي دائ و بيخوابي هميشگي مبتالشدهاست .درهرحال ،شخصيت
اصلي از چنين وضعيتي ناراضي و در رنج و سختي است.

فالگیری
بهعنوان یک شغل بهنظام رمزگانهاي رفتاري تعلّق دارد و داراي عملکردي متفاوت با
شغلهاي دیگر است .فال و فالگيري جزئي از فرهنگ و آدابورسوم نيز محسوب ميشود.
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فالگير گویي نمایندهاي از عال غيب و ترجمان اسرار ناگفته است .کسي که رازهایي از
لوح تقدیر ميداند و از حوالي آسمان و قلمروي خدا و فرشتگان فرود آمدهاست .هر آنچه
در گوي رازگوي و البهالي ستارگان بخت و اقبال و در ته قهوهاي فنجان آرزوها ميبيند،
حتّي اگر دروغين و خيالي باشد ،بازه مخاطب خود را در انتظار آیندۀ مبه و معلّق تعبير
خود وا ميگذارد .تعبير فال و تعبير خواب هر دو خبر از طالع ناپيدایي دارند که شنونده
سخت طالب افشا و پردهدري از آن است.

عکس گرفتن از کسي و مرور عکسها و آلبومها
رمزگاني رفتاري است که نه تنها مربوط به راوي و سيامک ،بلکه متعلّق به همة آدمهاست.
آگاهي انسان نسبت به ناپایداري دنيا و ميرایي لحظهها و تمایل براي جاودانه کردن زندگي
و هر آنچه متعلّق به آن است ،سبب تالش براي حفظ و ثبت آدمها و خاطراتشان ميشود و
گرفتن عکس یکي از این راهکارهاست .راوي پيش از رفتن سيامک ،آخرین عکس را از
او ميگيرد و در اوّلين صفحه از آلبومش ميگذارد .تا اگرچه نتوانسته است خودِ او را،
دستک تصویر حضورش را تا هميشه براي خود نگه دارد.

سیمان کردن و کور کردن پنجره
یک رمزگان رفتاري است .با این توصيف که پنجره محلّ اتّصال درون و بيرون و جایگاه
تبادل نور و ظلمت یا روشني و تاریکي است .مسدود کردن پنجره درواقع اشاره به سد
کردن مسيرهاي رابطه و قطع ارتباط ميان اهالي داخل خانه و بيرون از آن است .راوي
داستان پس از رفتن سيامک از هر نوع رابطهاي دل کنده و بریده ميشود و با سيمان کردن
پنجرهها ،جریان عبور و مرور روشنایي و اميد را قطع ميکند.

ایستادن روبروی آینه و خود را تماشا کردن
راوي در چند نوبت به قصد تماشاي خود ،روبروي آینه ميایستد .این رمزگان رفتاري به
نظام روانشناسانة رویارویي انسان با خویشتن خویش نظر دارد .تمام قد روبروي چيزي
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ایستادن که بيک وکاست و بدون هيچ رعایتي آنچه را که آدمي ميبيند ،واگویه ميکند.
بيخيال از احساسي که در بيننده برميانگيزاند .راوي در داستان اوّلبار خود را با لباس
عروس و در اوج شکوه دخترانگي به نظاره مينشيند و به گواهي آنچه در آینه ميبيند از
تماشاي دیدن سپيدبختي خود ،خوشبخت ميشود .سپس براي تأیيد آزمایشها و دیدن
مشتي که در سينه راستش نشسته است ،برهنه ميشود و خود را در آینه نگاه ميکند.
دیگربار براي اطمينان از حضور تاولهاي بزرگ و آبدار و سنگين که دکترها براي بدنش
پيشبيني کرده بودند ،خود را در آینه مرور ميکند .براي بار چهارم جاي خالي سينة راست
خود را در آینه تماشا ميکند و آخرین بار شاهد بود یا نبود زني برهنه و بدون سينه است.
در همة این موارد راوي با ایستادن در برابر آینه ،اعتماد خود را به خویش و آنچه
درش جریان دارد ،محک ميزند و با اطمينان به حقيقت غایي آینه همهچيز را ميپذیرد.
گویي آینه مهر تأیيدي است بر آنچه خود و دیگران دربارهاش ميپندارند.

دست چنگ شدة کودک به دکمۀ پیراهن مادرش
راوي دوباره و با فاصله در مرور خاطرۀ رفتن سيامک و آغاز بيماریش ،از مواجهشدن با
این رمزگان رفتاري سخن ميگوید .کودکي که در طلب شير از سينة مادر ناکام
ماندهاست .ه کودک و ه مادر در وضعيت ابراز و تأمين نياز ،خشک شده و واماندهاند.
مثل یک تندیس یا تصویر که براي زني چون راوي ،تداعيگر ناخودآگاه سينة نداشته،
عدم توانایي شيردهي و نيل به تکامل مادرانگي است.
تصوّر دستهاي چنگ زدۀ بچّهاي در تمنّاي سينة مادر و زني نشسته در عطش
سيرابکردن کودک خویش ،درواقع شرحي است بر شيري خشک شده در سينهاي از
ریشه خشکيده و احساس ناکامي از آرزوي بيثمرِ مادر شدن راوي است .از طرفي دیگر
جاي خالي سينه در وجود یک زن گویي از دست دادن مرکز ثقل بدن و نقطة عطف
مادري ،شيردهي و در کل زنانگي است که بيهيچ حرفي راوي را در این موضوع به
بنبست ميرساند.
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نگاه کردن به پنجره
این رفتار در راوي و به کرّات در کردار سيامک ،اشاره به انتظار ،توقّع ،اميد و دلواپسي
براي رسيدن به نور ،روشنایي ،رهایي و گشایش دارد.

به پیشاني دستزدن ،دست در مو کردن ،دست یکدیگر را گرفتن ،لب
بهصورت گذاشتن ،بغل کردن ،سر روی سینه گذاشتن
رمزگانهاي رفتاري و تماسهاي بدني ميان راوي و سيامک هستند که بيانگر رابطة
زناشویي و حضور زمينة احساسي ،عاطفي و عاشقانه ميان آن دو است.

برهنه شدن
برهنه بودن رمزگان بدني است که به وضعيت راوي در چند نوبت اشاره ميکند .برهنگي
حکایت از عاري شدن از هر چيزي دارد که واقعيتها را ميپوشاند .راوي باآنکه از
وضعيت جسماني خویش آگاه است ،بازه رویاروي با آینه ميایستد ،برهنه ميشود و در
این عریاني بدن خود به آگاهي قطعي از حال خویشتن ميرسد .برهنگي در این داستان
یک رفتار جنسي محسوب نميشود .در انتها راوي خود را سبک ،درخشان ،گرم ،برهنه و
پا برهنه در جلوي آینه ميیابد .گویي زائري است که با حقيقت وجود خود و خالي و
عاري از هر تعلّقي و در فقري مادّي ،دنيایي ،جسمي و جنسي به زیارت جایي یا کسي
ميرود .همچون شرایط بيگناهي آدم و حوّا قبل از هبوط از بهشت.

د )6-1-رمزگانهای بدني
سینه
بهعنوان یکي از اعضاي جفت و خاصّ زنانه ،در سه وجه ظاهر ميشود :دختري بالغ ،زني
کامل و داراي قدرت باروري و مادري شيرده .این عضو براي هر سه دسته از گروههاي
ذکر شده جایگاهي ویژه دارد .راوي در مقام دختري بالغ ،عروس ميشود و در نقش زني
کامل پس از رفتن سيامک ،یکي از آنها را از دست ميدهد .گویي اختالل در رابطة
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زناشویي و احساسيِ راوي و سيامک منوط به بریده شدن سينه در اثر بيماري است.
تکشدگي یک عضوِ جفت ،نشان از نقصي انکارناپذیر دارد.
از طرفي دیگر سينه در جایگاه یک اندام جنسي ظاهر شده و در انتهاي داستان براي
باال رفتن ،صعود و دستیابي به عشق افالطوني و معنوي ،اضافي ،سنگين و مانع است.
چراکه براي رسيدن به تعالي باید همة آنچه که رنگ و بوي غير معنوي و ویژگي مادّي و
حيواني دارد ،از آدمي فرو ریزد.

چشمها
اشارات مکرّر به چش در حالتهاي متفاوت نشان از عضوي شاهد دارد .چش یک عضو
با کارکردي دو وجهي است .چش و نگاه از سویي بيانگر حاالت اندروني انسان و
سخنگویي خاموش است؛ و از سویي دیگر خود نظارهگر و مفسّر کائنات و موجودات
است .چش ها پيوسته همه چيزرا از درون و بيرون ميبينند و ميدانند.

د )9-1-رمزگان کاالیي
پوشش فالگیر و لباس راوی
از سادهترین رمزگانهاي این داستان که به زمان وقوع آن اشاره ميکند ،پوشش فالگير
(شال ،کاله ایمني ،یخشکنهاي آهني ،پوتينهاي الستيکي) و لباس راوي (شال ،پالتو،
پلوور ،رویي ،چندین لباس زیر) و استفاده از پتو ،دم دستيترین نشانهها براي اطمينان از
حضور فصلي سخت سرد و حاکي از هجوم بيامان سرما و زمستان است.

د )6-رمزگان تفسیری
سیب
در تحليل عناصر بافتي این داستان و از نگاه نشانهشناسي الیهاي ،سيب در نظام رمزگانهاي
تفسيري معنا ميیابد .در واپسين لحظههاي باه بودن راوي و سيامک پيش از آنکه برود و
اندکي پس از آمدن از باغ ،سيامک براي راوي بوي سيب ميدهد .گرچه سيب در
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نشانههاي نمادین ،مفهوم ميوۀ ممنوعة آدم و حوّا را دارد امّا از بوي سيب ،تبوتاب عاشقانه
و تمایالت جنسي تأویل ميشود که در پس روابط محدود و ناتمام راوي و سيامک به
مشام ميرسد.

درخت چنار و مو
تاکستان ،درخت مو و انگور در یک نظام تفسيري ،مفهوم خود را در داستان پيدا ميکنند.
«در اساطير ایراني تاک اغلب با چنار همراه بوده است( ».بهار )6836 ،همراهي درخت
تاک و چنار بارها در نظام درباري و سلطنتي دیده ميشود .درخت چنار تعبيري از پادشاه و
درخت تاک ،ملکة اوست .پيوند ميان تاک و چنار ازآنجاکه تاک گياهي باال رونده و
پيچيده است و از درختهاي مجاور بهعنوان تکيهگاه کمک ميگيرد ،به همراهيشاه و
ملکه و ميوۀ انگور به ثمرۀ عشق و ادامة خون و نسل تفسير ميشود.
«در باورهاي دیني ایرانيان باستان انگور ،مظهر خون ونيروي اصلي حيات و تاک،
درخت زندگي بوده است( ».یاحقي )6836 ،از سوي دیگر دیدن تاک و انگور درخواب به
زادن فرزند تأویل ميشود .تابش نور آفتاب در روز عروسي راوي و سيامک از الي
برگهاي چنار و مو و سرمازدگي تاکستان و بيحاصلي آن و درخت مویي که پيچيده بود
دور چنار و همراه آن شکست ،نشانة روابطي مختوم و ساللهاي مقطوع از راوي و سيامک
است.

عنوان داستان (چرخ فلک)
چرخ فلک شاید بهعنوان یک رمزگان کاالیي محسوب شود؛ وسيلهاي که اغلب براي
تفریح و بازي مورد استفادۀ انسان قرار ميگيرد .در اندازههاي متفاوت وجود دارد و برگرد
خویش ميچرخد .کسي که بر چرخوفلک سوار است ميتواند زماني در باال و دمي در
پایين بگردد و بچرخد و از وضعيت سکون خارج باشد .لحظهاي در خاک و عال داني و
دقایقي در آسمان و عال عالي .صعود و سقوطي برابر ،درک حسّي دوگانه ،متقابل و
متناقص .آني مملو از هيجان و شور تعالي و آني دیگر بي فرو ریختن و ریزش.
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امّا همة این مفاهي گویي در یک نظام سادۀ کاالیي نميگنجد« .چرخ فلک» عنواني
که نویسنده در پيشاني داستان حک نمودهاست و در قسمت شش داستان ،آنجا که گره
خواب گشوده ميشود ،راوي خواب ميبيند و همراه با سيامک در پناه آفتابي داغ و به
شرط سبکي و نداشتن بار اضافي-سينة راوي -چرخ ميخورند ،درواقع از یک نظام تأویلي
و داللتي سخن ميگوید .نظامي که در فرهنگهاي مختلف مفهومي فراتر از اسباب
سرگرميدارد و به مفاهي زندگي ،زندگاني ،روزگار ،زمانه ،دنيا ،دهر ،آسمان ،تقدیر و
سرنوشت معنا ميشود که راوي همراه با سيامک بر آن سوار ميشود ،در آن ميگردد و
ميچرخد .گویي آنگونه که تقدیر برایشان مقدّر کرده است.

د )9-رمزگان معنایي (دالها)
ریختن یخ از پنجره توی خانه ،ریختن یخ از سقف توی رختخواب ،باریدن
تکّههای یخ از آسمان ،کوبیدن یخ بر روی بام و در ،بوران و بارش ادامهدار
یخ
تکرار مکرّر «یخ» و تصوّر یخ باراني تمام ناشدني و پایان ناپذیر در داستان دالّ بر فضاي
مقبو

 ،بسته و ناگزیر است .راوي سخن از باران و برف و تگرگ نميکند ،یخ پدیدهاي

فراتر از نشانههاي معمول زمستان است .نهایت مفهوم سردي ،دلمردگي و افسردگي است.
گویي تنهایي و واماندگي راوي در خانه مدلول این ریزش یخ از پنجره و کوبش آن بر
درودیوار و بام است؛ و بارش بيامان یخ از آسمان بر سقف و تختخواب دليلي براي
ترک سيامک و یخزدگي روابط او با راوي است.

موش
موش پستانداري است کوچک از راستة جوندگان که با جهان زیرین و نيروهاي تاریک در
ارتباط است« .موشها فرومایگي و مرگ را تداعي ميکنند( ».سرلو )6836 ،افتادن موش
در فال قهوۀ راوي به گفتة فالگير دالّ بر فقدان ،آفت ،نابودي و مرگ است .موشها پنهاني
و مخفيانه همهچيز را از درون ميجوند :سقف ،دیوار ،خانه و  ...به تعبير فالگير موشي که
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در ته فنجان است نشان از آن دارد که راوي چيزي را از دست ميدهد ،چيزي که به صالح
اوست و سبکش ميکند .همان سينة بریده شدهاي که به تعبير سيامک در خواب راوي،
«اضافي بود».

رنگ قرمز و آبي
رنگها در نشانهشناسي الیهاي ،در گذر از تاریخ ،مرزها ،ملّتها ،فرهنگها ،آدابورسوم،
عقاید وباورها تعابير گوناگوني یافتهاند و بر مجموعة نظامهاي معناداري داللت ميکنند.
رنگ قرمز بيشترین تأثير را در غليان احساسات در ميان دیگر رنگها دارد .قرمزرنگ خون
است؛ بنابراین رنگ قرمز را ميتوان در بردارندۀ مفاهي تولّد ،حيات و سرنوشت فاني
مخلوقات دانست؛ اما رنگ قرمز مانند دیگر رنگها در هر متني بنابر جزئيات بافتي و کنش
بر دیگر رمزگانها در الیههاي مختلف ،تأویل ميشود.
چش هاي قرمز سيامک ،آسمان قرمز ،قرمزي چش هاي راوي ،دانههاي قرمز یخ ،تن
قرمز راوي و . ...رنگ قرمز در این داستان مدلول خوشایندي ندارد .قرمز باآنکه نماد عشق
است اما در این متن قطعاً با چنين وجهي نمایان نميشود .قرمزيِ حاصل از تب و رنجي که
سيامک ميبرد .قرمزيِ بيخوابي عجيب و بيمارگونة چش هاي راوي .آسمان و یخ باران
غریبي که قرمز رنگند و بَدن تاول زده و دردکشيده و قرمز راوي . ...قرمز در داستان «چرخ
فلک» برگردان دردها ،رنجها و مرارتهایي است که سيامک و راوي در درون خود
بهسختي نگه داشتهاند .قرمزي یخها و آسمان نشان از خطر ،آفت ،عذابي ناگهاني و
آسماني دارند .رنگ قرمز ،متن ،شخصيتها ،فضا ،درونمایة زمان و مکان را بيشعله و
بيصدا به آتش ميکشد و فقط در قسمتهاي پایاني آنجا که رو به سردي رنگ آبي
ميگراید ،همهچيز آرام ميشود.
«آبي ،هستة تمثيل ،مراقبه و مشاهده است( ».سپهري )6832 ،در خوابِ راوي آسمان
و چش هاي راوي آبي ميشود و داستان در آرامشي ژرف و شگرف به انتها ميرسد« .آبي
رنگ ژرفاي آسمان و دریاست .رنگي سرد و آرامش بخش است و پس از قرمز دوّمين
رنگ تأثيرگذاري است که احساسات را برميانگيزاند .رنگ قرمز تهدیدآميز و نيروبخش
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است و در مقابل آن رنگ آبي القاءکنندۀ حس آرامش و تسکين است .این رنگ آسایش
و خوابي آرام را به ارمغان ميآورد و نيز در جهت تقویت حسّ معنوي و درک شهودي
بهکارگرفته ميشود( ».کنر )6869 ،رنگها همچون عددها داللتهاي معناداري هستند که
موجب کثرت سطوح معنایي متن ميشوند.

عدد هفت
اعداد با توجّه به فرهنگ و آدابورسوم اقوام و ملل مختلف جهان پيوسته موردتوجه بوده
و در نظامهاي رمزگان رفتاري ،معاني متفاوتي ميیابند .امّا عدد هفت از آن دسته اعدادي
است که مفاهي بسياري از آن اعاده شده :آفرینش جهان در هفت روز ،هفت طبقة بهشت
و جهنّ  ،هفت اقلي  ،هفت دریا ،سيّارات هفتگانه ،هفت نت موسيقي ،هفت سالم قرآن و....
«هفت به عنوان پر رمز و رازترین عدد ،نشانة ارتباط بين انسان و خداونداست .این عدد،
حاصل پيوند چهار با سه ،ادغام جهان هستي با سهگانة مقدس است که راهي براي تقرّب
به درگاه الهي محسوب ميشود .این نکته باعث اهمّيت بسيار این عدد در کيمياگري و
جادو در طول تاریخ شد( ».کنر)6869 ،
داستان «چرخ فلک» در هفت قسمت و با ذکر شمارگان شکل ميگيرد .اشاره به
هفت وعدۀ فالگير  :هفت روز ،هفت هفته ،هفت ماه ،هفت سال . ...همچنين بيست و
یکسالگي راوي در هنگام عروسياش با سيامک و گذشت بيستویک روز از آمدن
فالگير و اعالم نتایج آزمایش راوي که این عدد ه مضربي از عدد هفت است .هفت
گویي نشانة رسيدگي و کمال است و تکرار آن در جايجاي داستان ،جایگاهي فراتر از
یک عدد ریاضي به آن ميدهد .با توجه به خوش یُمني عدد هفت در فرهنگ ایراني،
راوي به این عددِ کامل دلخوش و دلبسته است .براي خوابيدن و خواب خوش دیدن و
همچنين وقوع اتّفاقي خوشایند که در انتهاي داستان به وصال او با سيامک ميرسد .حضور
جادویي عدد هفت بهعنوان رمزگاني که از مجموعه نظامهاي آدابورسوم ه نشأت
ميگيرد ،در همة الیههاي داستان چش گير ،معناانگيز و داللتمند است و مفاهي و
مدلولهاي مشخّصي را القا ميکند.

 | 611متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

د )0-رمزگان زمان
روز
باآنکه داستان حال و هوایي شبانه دارد اما اغلبِ شمارشها با واحد روز انجام ميشود:
هفت روز ،همان روز ،بيستویک روز ،روز یخباران و . ...داستان با این رمزگان ،وضوح و
حقيقتبيني را یادآور ميسازد .براي راوي هيچ چيز پوشيده ،مبه و پنهان نيست .همهچيز
مثل روز ،روشن است :رفتن سيامک ،بيماري ،مرگ .شاید به همين دليل است که راوي
پيوسته بيخواب و مادام بيدار است .هشياري راوي نسبت به آنچه در حال وقوع است
بازمان روز مطابقت دارد .فقط یکبار در داستان شب ميشود و آن وقتي است که راوي
ميخوابد و خواب ميبيند .حتي در خوابِ راوي ه زمان روز و همهچيز آشکار است.

صبح
در آخرین بخش از داستان ،گویي گره از زندگي راوي بازميشود .وعدههاي فالگير
سرانجام واقعي و خواب راوي تعبير ميگردد .یخ باران ،صداي زوزۀ باد ،قرمزي چش ها
و ...تمام ميشود و صبح از راه ميرسد .راوي و سيامک دوباره در پناه آفتاب به ه
ميرسند .همانگونه که در جشن عروسيشان  -برخالف همة جشنهاي شبانه  -درت لو
آفتاب به ه پيوسته و به خانهشان آمده بودند .درخشش صبح ،نوید آرامش ،اميد و تحقّق
همة وعدههاست.

زمستان
باآنکه در داستان هيچ اشارۀ کالميبه فصل زمستان نميشود .امّا حال و هواي داستان از
همان آغاز زمستاني و سرد است .یخ ،یخ باران ،صداي رعد ،بوران ،توفان سرما ،برف،
صداي زوزۀ باد ،تگرگ ،آسمان ابري و ...همگي نشانهها و موتيفهایي هستند که به
جریان داستان در فصل سرما اشاره ميکنند.
در این داستان ابتدا و انتهاي زمان نامعلوم است؛ امّا در فصل زمستان آغاز و تمام ميشود.
زمستاني که نه یک فصل بلکه هفت سال و هفت ماه و هفت هفته و هفت روز طول
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ميکشد .زمستان رمزگاني ارجاعدهنده به مفاهي تلخ جدایي ،یأس ،بيماري و مرگ است.
آخرین فصل سال و تداعيکنندۀ پایانيترین بخش زندگي است .آغاز بيماري و درمان
بينتيجة آن در این برهة زماني اتّفاق ميافتد .داستان در اپيزود پایاني خود به گشایش و
آفتاب ميرسد؛ که این رمزگان ،تولّد دوبارۀ پس از مرگ و ظهور بهار بعد از زمستان را
واگویه ميکند.

د )5-رمزگان مکان
خانه
بخش اعظ داستان در مکاني به نام خانه اتّفاق ميافتد .یک چهاردیواريِ امن براي آغاز
یک زندگي مشترک و آسایشگاهي براي یک زن تنها و بيمار .خانهاي با سقف ،در،
پنجره ،اتاق که عالوه بر ایجاد احساس امنيت و استقالل ،حسّ خوب جایي گرم براي
زندگي را نيز منتقل ميکند .امّا وصف کلبهاي خالي از سکنه بهجز راوي و بدون آمدوشد
با شيشة شکستة پنجره ،بام چوبي خراب و تعميرشده ،پنجرههاي سيمانگرفته و کورشده،
سقف کندهشدۀ خراب و ...شکست ،بيماري و خستگي یک زن تنها را القا ميکند که
چش اميدي جز به تعبير فال فالگير ندارد .گویي محلّي براي نماندن و عبور کردن و
گذشتن ،خانهاي موقّت و گذرکردني همچون اقامتگاهي سرراهي که فقط چند صباحي
ميزبان ميهمان خویش خواهد بود.

تاکستان
تاکستان بهعنوان یک رمزگان مکاني کارکردي چهاروجهي در داستان دارد .محل
برگزاري جشن و رقص راوي و سيامک و مهمانان در روز عروسيشان .باغ انگوري که
مورد توجّه و نگراني سيامک براي سرمازدگي و خشکيدگي آن بود .جایي که اگر مورد
هجوم یخ و سرما قرار ميگرفت ،دیگر انگوري به دست نميداد .جهتي که سيامک براي
رفتن و ناپيدا شدنش به آن نقطه عزیمت کرد و جایي که راوي س ّ سرد را در آنجا نفس
کشيد و بيمار شد .تاکستان درواقع محلّ تالقي چهار حسّ متناقض در داستان است:
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آغازگاه زندگي و خوشبختي ،باروري شادکامي ،تلخي جدایي و سردي و بيماري و
مرگ .تاکستاني که به واسطة حضور درختانش مکان مرگ و تولّد دوباره است و نمایشي
از زندگي و جاودانگي است.
جدول  .1رمزگانهای داستان چرخ فلک
خواب
نخوابيدن و بيدار ماندن
فالگيري
عکس گرفتن از کسي و مرور عکسها و آلبومها
رمزگان
رفتاری
رمزگان

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

اجتماعي

به پيشاني دست زدن ،دست در مو کردن ،دست یکدیگر را گرفتن
لب بهصورت گذاشتن ،بغل کردن ،سر روي سينه گذاشتن
برهنه شدن

رمزگان

رمزگان

پوشش فالگير

کاالیي

لباس راوي

رمزگان بدني

سينه

(اندامي)

چش ها

رمزگان تفسیری

سيب
درخت چنار و مو
ریختن یخ از پنجره توي خانه
ریختن یخ از سقف توي رختخواب
باریدن تکّههاي یخ از آسمان

رمزگان معنایي (دالها)

کوبيدن یخ بر روي بام و در
بوران و بارش ادامة یخ
عنوان داستان (چرخ فلک)
رنگ قرمز و آبي
عدد هفت
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موش
روز
رمزگان زمان

صبح
زمستان

رمزگان مکان

خانه
تاکستان

بحث و نتیجهگیری
داستان هفت تکّهاي «چرخ فلک» با برخورداري از مجموعه رمزگانهاي اجتماعي
(رفتاري ،بدني ،کاالیي) ،تفسيري ،معنایي ،زماني و مکاني در ساختار رویين و الیههاي
زیرین خود به معاني گسترده و اعتالیافتهاي دست یازیدهاست .شمار بسياري از نشانههاي
تکرارشونده در این داستان به همان اندازه که از وسعت و کميّت متن کاسته بدان کيفيتي
عميق بخشيدهاست .رمزپردازي از سوي نویسنده و رمزخواني توسّط مخاطبان بر ارتقاي
احساس تلذّذ خواننده افزودهاست.
رمزگانهاي رفتاري از رستة رمزگانهاي اجتماعي عملکردهایي از شخصيتهاي
داستاني هستند که در خود مجموعهاي نظامیافته از الگوهاي روانشناختي زندگي را تداعي
ميکنند .آداب و عاداتي که گرچه ساده مينمایند امّا در محور همنشيني متن واگویههایي
دارند که داستان را در الیههاي ضمني پيش ميبرد .رفتارهایي چون خوابيدن ،نخوابيدن،
عکس گرفتن ،کور کردن پنجره ،در آینه تماشا کردن ،سر روي سينه گذاشتن و  ...که از
راوي و سيامک سر ميزند ،بيانکنندۀ حاالت روحي و آنات ناگفتة شخصيتهاست.
بيقراريها و تنهایي هاي راوي ،آگاهي او از شرایط نامعيّن تازه ،معلّق ماندن در فضاي
انتظار ،قطع اميد و نگراني سيامک ،چگونگي رابطة احساسي ميان آنها و . ...
رمزگانهاي کاالیي و بدني به مثابة ابزارهایي هستند که هر یک چنانچه رمزگشایي
شوند ،ترجمان مفاهيمي معناساز خواهندبود .این گروه از رمزگانها فقط یک کلمه نيستند
بلکه در محور جانشيني متن به معاني استعاري و برونمتني اشاره ميکنند .پوشش ،لباس،
سينه و چش ها کارکردي چندوجهي را در معر

نگاه خواننده ميگذارند .پوشش و لباس
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راوي و فالگير به مرجعي یکسان و مشترک با رمزگانهاي زمان و مکان برميخورد .سينه،
نشاندار زنانگيهاي ازدسترفته و بر دوش راوي جاي مانده و چش ها تفسيرگر اندرونيِ
شخصيتها هستند .رمزگانهاي تفسيري برایندي ایدئولوژیک دارند و به مجموعهاي از
تفاسير اسطورهاي و گاه تاریخي ارجاع ميدهند .عنوان داستان ،سيب ،درخت چنار و مو
بهغيراز آنچه مينمایند ،اشاره ميکنند .مفاهيمي چون چرخش مادام زندگي از گونهاي
بهگونهاي دیگر ،عاشقانه ها و اميال جنسي ،باورهاي اساطيري ،فرهنگي و تاریخي در باب
همراهي شاه و ملکه ،اعتبار خون و امتداد نسل.
رمزگانهاي معنایي برونشد فرهنگ و باورهاي دستهجمعي است که به کنشهاي
داستاني مي انجامد .موش ،عدد هفت ،رنگ قرمز و آبي و  ...مدلولي جز اعتقادات فرهنگي
و قومي ندارند .موش که خبر ازفقدان و مرگ براي سيامک و راوي دارد .عدد معجزهگر
هفت که سلسلهبند بخش هاي مختلف داستان است .تعبيري دیگرگونه از رنگ قرمز به
داللت درد و تعب و نه عشق و حيات .رنگ آبي مسکّن و آرامبخشي بر رنجهاي داستان
است و آب سردي بر وجود تبدار سيامک و التهاب تاولدار راوي .رمزگانهاي زمان و
مکان از بارزترین رمزگانها هستند که نشان از موقعيت شخصيتها دارند و گویي داستان
از تونل زماني و مکاني این رمزگانها گذر ميکند و صورت ميبندد .روز و صبح به
حقيقتپنداري و گشایش بعد از گرفتاري در داستان ميرسند .زمستان در کنار دیگر
نشانهها حکایت مرگ و بيماري است .خانه و تاکستان در وضعيتي متناقض احساس امنيت
در حين تنهایي همچنين مرگ و تولّدي توأمان را به تصویر ميکشند.
داستان چرخ فلک یکي از مناسبترین بسترها براي رخداد رمزها و نشانهها است؛ که
به دليل پرداختن به موضوعي که از بطن زندگي مایه ميگيرد و همينطور مجالِ اندک براي
پردازش مفاهي بزرگ ناگزیر از بهکارگيري رمزهایي است که ضمن اداي معاني صریح و
ظاهري ،معناهاي تلویحي و پوشيده در سطرهاي نانوشته و سطوح زیرین را نيز انتقال
ميدهند.
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