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 26/08/1400: پذیرشتاریخ  14/09/1398 :دریافتتاریخ 

 چکیده
به   ن ادبیتحلیل متو های نوین در نقد ادبی است که  یکی از ابزارهای مهمشناسی از جمله رهیافتنشانه

ه کی دانست، ای الیهشناستوان نوعی نشانهگانه روالن بارت را میشمارمی رود . در این راستا نظریه رمزگان پنج

 آید.ر میبه شما های موجود در آنهای ادبی متون داستانی و رمزگشایی داللتابزار مناسبی برای رفع پیچیدگی

-خود، می ر چند الیهنویسنده معاصر لبنانی ، با وجود سبک معاصر و ساختا« المرّفاتن »اثر « مفتاح لنجوی»رمان 

ارائه  تحلیلی و با -بر روش توصیفی سازی این نظریه باشد. این پژوهش، با تکیه تواند نمونة خوبی برای پیاده

ش از همیت پژوهدازد. اپرمی گانه بارتهایی از داستان مفتاح لنجوی به تحلیل این رمان از منظر رمزگان پنجنمونه

های متعدد بر تفسیر سطوح و الیهرو است که داستانی مدرن و زنانه در ادبیات مقاومت عربی را با تکیهاین 

 االت روحیگان و  حها، تحلیل رمزهای گوناگون نشانهکند. لذا هدف این مقاله، تبیین داللترمزگانی تحلیل می

نج رمزگان پاین رمان است. از جمله دستاوردهای این پژوهش آن است که هر های روانی برخی از شخصیت -

وایت مؤثر رهای برد پیرفتهرمنوتیک، نمادین و فرهنگی و معنابنی و کنشی در این رمان به کار رفته و در پیش 

بودن  تهبرجسین امر به خاطر رسد. اتر به نظر می است؛ اما رمزگان فرهنگی نسبت به سایر انواع آن برجسته

کی میان لکترونیاهای بر پایه نامه« مفتاح لنجوی»مفهوم مقاومت و اهمیت توجه به زن در این رمان است. رمان 

است و سبک کار نرفته  دید دانای کل بهةهای داستان و در فضای مجازی بنا شده است، از این رو زاویشخصیت

-راهم میا فرنوشتنی شدن  -وناگون از آن و نیز امکان خواندنیهای گای است که ظرفیت برداشتداستان به گونه

 کند.  
 

 .شناسی، روالن بارت، رمزگانمفتاح لنجوی، فاتن المرّ، نشانهها: واژهکلید

  

                                                                                                                                        
 R.rostampour@alzahra.ac.ir  الكاتبة املسؤولة *
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 مقدمه

ست که ایانه های نقد ادبی برای تحلیل و بررسی متون، نقد ساختارگرایکی از مهمترین شاخه 

ارت بشناس برجستة فرانسوی روالن ی از جمله نشانهپردازان عرصة ساختارگراینظریه توسط

ان شناسنههایی است که از سوی نشاگانة بارت یکی از برترین مدل. الگوی پنجگردیدمطرح 

یجاد برای ا پنج گروه از رمزگان ترکیبهر متن از ». به عقیدة وی ارائه شدبرای تحلیل متن 

« رهنگیین و فشود. این رمزگان عبارتند از: هرمنوتیک، کنشی، نمادی ساخته میهای متنداللت

 (.       1-17: 1974)بارت، 

های یرفترمزگان هرمنوتیک یا معمایی در پی معماهای متن است. رمزگان کنشی، مرتبط با پ

که  های دوتایی درون متن است، رمزگان فرهنگیروایت است، رمزگان نمادین در تقابل

مینة های کشود و رمزگان معنایی که به دنبال واحدچارچوب کلی متن در زمینه آن فراهم می

 گردد.معنایی و معنای ضمنی آن می

*رمان مفتاح لنجوی، اثر فاتن المرّ ساختاراین مقاله به بررسی     و نیز رمزگشایی از نشاانه هاا  

-تر تقطیاع مایبه واحدهای کوچک پردازد. برای نیل به این هدف بخشی از متنو رموز آن می

-هم تنیده، یک متن منسجم و ساختمند تولید مایهای درشود تا مشخص گردد چگونه رمزگان

تواند خواننده را در  بازتولید ماتن، تحلیال چطور می †گانه روالن بارتکنند و اینکه رمزگان پنج

هاا برای هماة داساتانبارت معتقد است که نمی توان "های آن کمک کند. حوادث و شخصیت

هاا، یاک یک الگوی واحد یافت و هر داستانی با توجه چگونگی در هام بافتاه شادن رمزگاان

  (23)صادقی، بی تا:  "الگوی مختص به خود دارد.

انی باه های متعدد رمزگبر تحلیل سطوح و الیه است که با تکیهاهمیت این پژوهش در این 

-لیل داللتپردازد. لذا هدف این مقاله، تبیین و تحمینقد رمان معاصر عربی در فضای مقاومت 

نیاز باه « مفتااح لنجاوی»ها و رمزگان این رمان است. فلسفة انتخاب  رمان های گوناگون نشانه

 باشد.دلیل موضوع مقاومت و توجه به زن می

 

                                                                                                                                        
م هسه بوده و ادبیات فران نویسنده زن معاصر و ناقد لبنانی است. او دارای مدرک دکترا در رشتة زبان و (1969فاتن المرّ ).  1

 اکنون مشغول تدریس در دانشگاه لبنان است.
† .Roland Barthes 
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  سؤاالت پژوهش

 ؟شودچگونه تحلیل می« مفتاح لنجوی»ر پایة نظریه رمزگان بارت، رمان ب  -

 تر است؟هگانه در این رمان برجستکدام یک از رمزگان پنج -

 

 پیشینۀ پژوهش

ست. ااده آثار متعددی وجود دارد که نظریة رمزگان بارت را مبنای کار تحلیل خود قرار د

الن های رونشناختی رمزگاهای معاصر فارسی: رویکرد زبانروایت شناسی داستان"نامة پایان

ست با به ا( در این تحقیق تالش شده 1390زاده )گلروشن و فردوس آقااز مهدی شام "بارت

د و پردازبهای معاصر فارسی کارگیری نظریة رمزگان بارت به روایت شناسی برخی از داستان

انی ولید معتدر  نشان دهد این متون داستانی تا چه اندازه نوشتنی هستند و کیفیتی باز و متکثر

 ننده صرفکصرفخواندنی هستند و با ارائة متنی بسته خواننده را به ممختلف دارند، یا اینکه 

ی ر مبناتحلیل داستان الغریب نجیب کیالنی ب"کنند. مقالة معانی ثبت و قطعی تبدیل می

ت تا بر ( این پژوهش سعی نموده اس1398از قهرمانی و همکارانش) "گانة بارترمزگان پنج

ا آن ر را بررسی کرده و واحدهای پنجگانة موجود دراساس الگوی ساختارگرایانه داستان 

 انتقال برای گیری نویسنده داستان از اصول رواییاستخراج و رمزگشایی نماید تا میزان بهره

والن رمزگان رتحلیل داستان شیخ صنعان بر اساس نظریة  "هایش را بسنجد. مقاله دیگر اندیشه

بیشتر به  کایت را مبنای کار خود قرار داده و( است که یک ح1396از فاطمه سلطانی) "بارت

سی رت بررها از دیدگاه روالن بابحثی درباره رمزگان"موضوع تمثیل پرداخته است. مقالة 

 مقاله، ی ایناز لیال صادقی )بی تا(، موضوع اصل "شناسی داستان خروس ابراهیم گلستاننشانه

 است.  نایی و موضوع معنا و تأویلها و تکثر معها و داللت مفهومی آنهمنشینی نشانه

ل و بد رمانی با ساختار مدرن، یعنی رد نقطة عطف در پژوهش حاضر آن است که به تحلیل 

با، های مذکور غالشدن ایمیل بر اساس نظریه بارت پرداخته است، در حالی که پژوهش

وی تاح لنجن مفاستاای تاکنون دساختاری کالسیک و رمزگونه داشتند. عالوه بر اینکه هیچ مقاله

 را از این منظر بررسی نکرده است. 

 

 مبانی نظری
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شکیل ایی تهروالن بارت نظریه پرداز ونشانه شناس فرانسوی معتقد است زبان از نشانه  

ایی هنشانه تواندتنها می»ها به رابطه بین دال و مدلول وابسته است. نویسنده شده که مفهوم آن

ز ای به نقل نتقادا)رسائل « بدون مدلول ارائه دهد. درهای جهان همواره به دنیای معانی باز است.

وع و متن ن« نیخواند»کند؛ متن نوع اول بارت متون را به دو دسته تقسیم می (4: 1388بازرگان ، 

ا هقابل آنمهای هستند که خواننده در های خواندنی متننامیده می شود. متن« نوشتنی»دوم 

 منفعل و مصرف کننده صرف است که به دنبال یک معنای ثابت است. 

آنکه یکی بر دیگری های بسیاری بی( در متن نوشتنی، شبکه4: 1970به گفته بارت در اس/زد )

هاست و نه گذارند. این متن نوشتاری کهکشان دالسلطه یابند، بر یکدیگر اثر متقابل می

توان به های گوناگونی میپذیر بوده و با مدخلدون هیچ آغازی، برگشتها، بساختی از مدلول

ق توانند مقتدرانه اعالم کنند که تقش اصلی متعلها نمیاین متن وارد شد که هیچ یک از مدخل

ارد، د(، هر تأویلی به اندازه خودش سهمی از حقیقت 6: 1970هاست. به عقیده بارت )به آن

ه هیچ را ککردن تکثر وجود که البته محتمل و حتی ممکن نیست. چ پرسش یعنی قاطعانه ابراز

 چیز بیرون از متن وجود ندارد.

ان این از می"، بارت در راستای تحلیل و تولید معنا در متن پنج رمزگان را مطرح کرده است   

یده ق آفرشوند که خود روایت از آن طریپنج رمزگان دو مورد اول به شیوه هایی مربوط می

یگر زگان دها شامل رمزگان هرمنوتیکی و رمزگان پروآیرتیکی هستند. سه رمشود، که اینیم

دث و حوا یعنی رمزگان نمادین، فرهنگی و رمزگان واحدهای کمینة معنایی ما را از مجموعه

در یک متن  مجموعة رمزگان به کار رفته (7: 1391)صفیئی،"برند.منطق روایی داستان فراتر می

 . ته باشدن داشآتواند تفسیر و تأویل متفاوتی از معنایی متن شده و هر خواننده می موجب تکثر

 

 خالصۀ داستان
لبنان، روایتی معاصر از اوضاع مردم  نویسندة معاصرم( 1969نوشته فاتن المرّ)« مفتاح لنجوی»

ونیکی، های الکترفلسطینی ساکن در اردوگاه شاتیال است. نویسنده قصة خود را بر پایة نامه

است، ازین رو راوی دانای کل در تلفنی و گفتگو بین دو شخصیت اصلی داستان، بنا نموده

های داستان ضمن گفتگوهای دو شخصیت پیچ و خم ها ومام کنشقصه وجود نداشته و ت

ها بتوانند برای آنکه شخصیت»شود. دیالوگ نقش مهمی در روایت دارد و اصلی روایت می
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رود، این با یکدیگر گفتگوی مستقیم داشته باشند، سبک دیالوگ بکار میبدون دخالت راوی 

ها ها را بروز داده و تعامل شخصیتهای مختلف روح، روانی و فکری شخصیتشیوه گرایش

ها را کشف کند، چیزی ها و توجیهات آنکند. و گاه ممکن است انگیزهبا یکدیگر را نقل می

(. او برای روایت عمق 165م: 2010)عامر،« شودمی که موجب نزدیکی شخصیت به واقعیت

فجایعی که در صبرا و شتیال و تل زعتر اتفاق افتاده است، به بیان تاثیر این حوادث بر زندگی 

های ها می پردازد. نویسنده برای بیان دغدغه ها و بحرانمردم و حاالت روحی و جسمی آن

ها انتخاب را از بین نسل جدید فلسطینی روحی جوانان امروز فلسطینی، راوی داستان خود

کرده است. دارین و نجوی دو دختر جوان مسیحی و مسلمان، از جوانان فلسطینی هستند که 

ها در دانشگاه با اند. آنها قبل از سرزمین خود فلسطین بیرون رانده شدهها سالخانواده آن

 .خوردشان به هم گره مییکدیگر آشنا شده و داستان زندگی

 

 گانۀ بارت تحلیل داستان بر پایۀ رمزگان پنج

در زمرة  م به چاپ رسیده، و از نظر ساختار و محتوا2013در سال « مفتاح لنجوی»رمان 

سبت به سنده نرود. نگاه زنانه و ریزبینانة نویهای مدرن به شمار میادبیات مقاومت و رمان

ن، جا زنااز آن»های این رمان است. مسائل و مشکالت زنان در زندگی معاصر نیز از ویژگی

د تواننیمند که ها تنها کسانی هستکنند، لذا آنخاص زندگی را تجربه می خود به تنهایی شرایط

( 214م: 1991)نک: سلون،« از زندگی زن و جزئیات فکری و روحی خاص آن  سخن بگویند

  اهد شد.یل خون در رمان تحلهایی از آدر این بخش، همراه با توضیح هر یک از رمزگان، نمونه

 

 رمزگان هرمنوتیکی

ریشة واژه هرمنوتیک واژة یونانی به معنای »هرمنوتیک به معنای تأویل و تفسیر متن است. 

 (.459: 1951)مکاریک،« تفسیر کردن، و به معنای روشن و قابل فهم کردن و شرح دادن است

شان همة واحدهایی که نقش ازعبارت است »گوید: رمزگان هرمنوتیکی ( می1997هاوکس)

عبارت است از طرح پرسش، پاسخ به آن و طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی که ممکن 

بندی کنند و یا پاسخ به آن را به تأخیر بیندازند یا حتی چیستانی را است یا سؤالی را صورت



 1401 صيف ،63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 232 

استان گویی است مطرح کنند و ما را به سوی آن رهنمون سازند...این در واقع همان رمزگان د

آید و که به واسطه آن در روایت سؤاالتی به پیش افکنده می شود و تعلیق به وجود می

بارت معتقد (. 1387:154به نقل از سجودی،  16، 1977)هاوکس « شودسرانجام به آن پاسخ داده می

سؤال  گردد، و نیز تعدادیداستان بر آن بنا می اصلی که شالودةاست هر متن از یک معمای 

 (.17: 1974)بارت، شود گیرند، تشکیل میفرعی که تحت الشعاع سؤال اصلی قرار می

های موجود در متن داستان را تشخیص داد، توان معمامی *رمزگان هرمنوتیکیبه کمک     

کارکرد این "طرح و تقریر کرد، در تعلیق گذاشت و در نهایت حل کرد. بارت معتقد است: 

-ها میگون یک پرسش، پاسخ آن و انواع رخدادهای تصادفی است که با آنگونهرمزگان تبیین 

توان آن پرسش را مطرح کرده یا پاسخ آن را به تعویق انداخت؛ یا حتی معمایی مطرح کرد و 

هایی که در رمزگان هرمنوتیک مطرح از جمله پرسش( 17: 1970)بارت ، "راه حل آن را نشان داد

باره کیست؟ چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ مشکل چیست؟ قهرمان شود: این موضوع درمی

 رسد؟چگونه به هدف خود می

ستند صلی هاها در داستان مفتاح لنجوی با معماهای متعددی روبرو هستیم، برخی از آن   

وده و رعی بفشوند و برخی دیگر که تا پایان قصه مبهم باقی مانده و در نهایت رمزگشایی می

یند که بآن میدر واقع هر روایتی صالح را در»شود. ها پاسخ داده میاستان به آندر جریان د

مرگ  کند، به تأخیر بیندازد، چون حل شدن معما ناقوسحل معمایی را که خودش طرح می

-ان اشاره میبرای نمونه به برخی از معماهای این داست (17: 1970، همان)« نوازدروایت را می

 شود:

مفتاح »کند، معمای این داستان با مشاهده عنوان آن به ذهن خطور می تریناصلی   

کلیدی برای نجوی( چیست؟ کلید یک نشانه است که با )، داللت نهفته در این عنوان «لنجوی

گردد. از آنجا که کلید نماد می های گوناگونی، حاوی داللتهای مختلفقرارگرفتن در بافت

وان پرسید چه چیزی به نجوی در کشف حقیقت کمک تراه حل و کشف حقیقت است، می

"رمبا تکون هذه القصة گوید: اش اشاره کرده و میکند؟ در اوایل رمان دارین به قصة عمهمی
سخن او ظاهرا پاسخی به معمای  (.8: 2013)المّر، شاید این داستان کلید حل معما باشد  مفتاح"

جزئیات بیشتری وجود دارد که هنوز آشکار شود عنوان رمان است، اما در ادامه مشخص می
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نشده است. راز صندوقچة مادربزرگ دارین چیست؟ دارین در یکی از یادداشت های روزانة 

های قدیمی است، این صندوقچه چه گوید که حاوی نامهخود از صندوقچه قدیمی سخن می

هستند؟  های اصلی رمان، به دنبال کشف چه حقیقتیارتباطی با قصه دارد؟ شخصیت
  (5: 2013)نک:المرّ،

از  گفتن او پسعلت تغییر رفتار کریم برادر نجوی چیست؟ سکوت پدر نجوی و سخن  

نده از د؟ نویسای در تل زعتر و شاتیال اتفاق افتارساند؟ چه حادثهها چه مفهومی را میسال

را  بارد ، نهرهای شاتیال، زعترهای داستان، برخی از حوادث دردناک اردوگاهزبان شخصیت

 لسطینکند، گویی قصد دارد مخاطب را نسبت به این وقایع و سرنوشت مردمان فحکایت می

 ، تعلیق ها ونقاط مبهم». آیدشمار میارجاع در زمرة رمزگان فرهنگی بهکنجکاو کند. این نوع 

ن)چند متایی شوند، همگی به تکثر معنهای بی پاسخی که برای خواننده داستان ایجاد میسؤال

 :1398سبی،شاگشتا)« گیرند.شناختی قرار میکنند و بیشتر در زمره رمزگان نشانهمعنایی( کمک می

9)  

ر خالف بی دارین( برای غسان )معشوق قدیمی( فرستاده است هایی که رنده )عمهایمیل

ها چه یمیل(. یک طرفه بودن ا137-127: 2013)نک:المّر،پاسخ هستندها، یک طرفه و بیسایر ایمیل

ز اوان تمفهومی دارد؟ عشق یک طرفه یا مرگ غسان؟ انتظار طوالنی و تنهایی عاشق را می

 و وحیپاسخ برداشت نمود. مداومت رنده در نوشتن عواطف، حاالت رهای بیتکرار ایمیل

 و بهجسمی خود در ایمیل )فضای مجازی( ممکن است نوعی تخلیه هیجانی باشد، چرا که ا

ا قیقی بحاش را در فضای تواند احساسات واقعین و محیط بستة زندگی خود، نمیخاطر خفقا

 کسی در میان بگذارد.

د؟ کنمی ای در گذشتة خانواده نجوی روی داده است؟ چرا نجوی از رشید فرارچه حادثه

وان جر جعاقبت جالل برادر رشید چه شد؟ چه چیزی باعث ارتباط بسمه )خواهر نجوی( با تا

دلیل تصمیم ناگهانی خواهر نجوی به تعطیلی فروشگاه چیست؟ علت غیبت ؟ تشده اس

ابو  ستادناگهانی غسان چیست؟ تابلویی که دارین در صندوقچه دیده است با تابلوی اتاق ا

سان، تر غفداء، چه ارتباطی دارد؟ گمشده حقیقی نجوی و دارین چیست؟ تالش برای یافتن دک

 دهد. هویت ملی یا ماندن و مقاومت قرار می آن دو را با در کشاکش فرار از
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ه با اشقانآیا قصد نویسنده از بیان قصة عشق رنده و دکتر غسان تنها روایت داستانی ع

 پایانی خوش است؟ ارتباط این قصه با رمزگان اصلی رمان یعنی مقاومت چیست؟ 

. استدهشذاری رمزگ« مفتاح»در پایان داستان، شاهد داللتی هستیم که در عنوان رمان  

ها ه آنبموفقیت نجوی و دارین در یافتن دکتر غسان و رساندن عاشق و معشوق به یکدیگر، 

فق ها مونود. آخدهد، امید به پیروزی انتفاضه و بازگشت فلسطینیان به سرزمین امید دوباره می

ست اه قرار دگویند که در آینشوند و از رؤیایی سخن میاندازی یک پروژه مشترک می به راه

 الکیتمها انقالب کلیدهاست وکلید مدرک و نشانه حق به واقعیت تبدیل شود. انقالب آن

ر داکن مردم فلسطینی در خانه و زمین است. قرار است طی فراخوانی از همة فلسطینیان س

م ان اعالهانیجلبنان، سوریه، اردن و مصر بخواهند که به مرزها آمده و خیمه بزنند و به همة 

سالح  است )حق بازگشت(.« حق العودة»ها نند که باز خواهند گشت. نام حرکت جمعی آنک

 ز یک سوة آن اها و اراضی است، تا بتوانند بواسطها کلیدها، اسناد و مدارک مالکیت خانهآن

نقالبی یة ارژیم صهیونیست و جامعة بین الملل را تحت فشار قرار بدهند و از سوی دیگر روح

وغالبًا ما  بساطة.ًا لل"غالبًا ما یکون النجاح مرتادفدر جوانان فلسطینی احیا کنند.  و حماسی را
 (198: 2013)المرّ، یکون اإلمیان أکثر ضرورة من النجاح."

سخ ه به پاها یک به یک باز شده و خوانندرسد که همه گرهدر نگاه اول به نظر می    

و  مجازی نویسنده از ساختار دیالوگ در فضایرسد، اما استفاده معماهای مطرح در متن می

ویل و د تأکند که شایآوردن داستان های مختلف در دل داستان اصلی، این فرضیه را مطرح می

ای هتأویل وعانی مرسد نباشد، بلکه بتوان تفسیر داستان، به همان سادگی که در ابتدا به نظر می

 متعددی برای آن یافت.

 

 رمزگان کنشی

های ها را به صورت پیرفتهای شخصیت، که کنشیا رمزگان کنشی *روآیرتیکرمزگان پ

های موجود در داستان و اثرات (؛ این رمزگان به کنش136: 1951)مکاریک،دهد روایی سازمان می

برد. در حقیقت، ها که کل روایت را به جلو میای از کنشکند، مجموعهها ارتباط پیدا میآن
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زنجیرة رویدادها سرو کار دارد که در جریان خواندن یا گردآوری اطالعات که این رمزگان با "

گوییم صحنة مربوط به قتل، گیرد؛ مثال میشود و نامی به خود میدهد، ثبت میروایت به ما می

 (156: 1387)سجودی، "صحنة دستگیری و غیره

ست که ایی اهش یا کنشساختار این رمان در قالب ایمیل بنا شده، و هر ایمیل حاوی کن   

ز اعجب او تال و برد. اولین کنش مربوط به بازدید دارین از اردوگاه شاتیداستان را به پیش می

صلی به های اکنش تصمیم شخصیت (.5: 2013)نک: المّر،وضعیت نابسامان ساکنان اردوگاه است 

نش دیگر گفتگو بین ک(  6-5. )نک، همان: انجام مأموریتی که عمة دارین از او خواسته است

فتگو با أمّ صحنه حضور دارین در اردوگاه الجلیل و گ (82: 2013. )نک: المرّ، نجوی و رشید است

صحنة  (142-141: 2013)نک: المّر، ثه نهر البارد کنش مربوط به حاد (.104-103)نک، همان: مصطفی

کنش ورود نجوی  (. 149-148)نک، همان:مربوط به اخبار جنگ نهر البارد و زخمی شدن کریم 

-و بدل می هایی که بین نجوی و دارین رد(. حجم ایمیل54: 2013المرّ، به فروشگاه خواهرش )

ا برای هی آنها تغییر کرده، و از این رو شرایط زندگی و حاالت روحشود به تناسب شرایط آن

ال از ح خبریهایی که در روزهای جنگ، آشفتگی و بیشود. ایمیلتر میمخاطب ملموس

خیلی  دهدیشود، یا ایمیلی که خبر از فوت کریم برادر نجوی مدوستان و آشنایان نوشته می

این سبک از نوشتار و تغییر حجم  (150-147: 2013)نک: المرّ،کوتاه و گاه در حد دو کلمه است. 

ها یتصا شخپنداری بمکالمات به فراخور شرایط، خواننده را در ترسیم فضای داستان و همزاد

ونی و های افراد به احواالت درتوان به کمک بررسی نوع کنشکند. همچنین مییاری می

یلی خهای ها پی برد. حاالتی چون اضطراب، افسردگی، نا امیدی و ترس از ایمیلهیجانی آن

ست که اهای معاصر از این رو های روایی در نظریهشود. اهمیت شخصیتکوتاه برداشت می

ی سیاربکنند که در زندگی اجتماعی، فکری و زیبایی شناسی داشته و کمک می جایگاه مهمی

یمة نرد که زیرا شخصیت روایی این قدرت را دا»های پنهان وجود خود را بشناسیم. از ویژگی

ا هود آننی وجها آشکار، و برای هر یک از مردم جنبة پنهاناشناخته وجود دیگران را برای آن

د دیگر ها هرگز موفق به کشف بعشد، آناگر این ارتباط ایجاد نمیکند. شاید را کشف 

 (.79: 1998)مرتاض، « شدندشخصیت خود نمی

 

 رمزگان معنابنی 
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شود که غالبًا در شخصیت پردازی یا یا دالی به معانی ضمنی مربوط می *رمزگان معنابنی

های معناهای ضمنی نرمزگا"شود؛ به عبارت دیگر مقصود از آن توصیف به کار گرفته می

ها را ها یا کنشهای شخصیتشود که خصوصیتهای ضمنی مربوط میاست و به همة داللت

رود، ها به کار میباید توجه داشت وقتی عبارت ضمنی برای دال( 137: 1385)آلن، "سازد.می

ها به صورت غیر صریح بر یک ویژگی یا شخصیت یا مکان خاص منظور این است که آن

شود و لت کنند؛ ویژگی که از عناصر مختلف متن روایی مثل واژگان یا جمالت گرفته میدال

به عبارت دیگر، این رمزگان ( 50و 42م: 2002بارت،این فراتر از معنای مستقیم عبارت است )

(. به طور مثال، در رمان 20: 1387های شخصیت، مکان یا یک شیء است )راغب، داللت

بوربون تازه به صدا درآمده بود و فرا رسیدن نیمه شب را اعالم -الیزه ساعت»جمله "سارازین، 

مجموع  (155: 1387)سجودی،"، به شکل ضمنی بر ثروت بادآورده و ناسالم داللت دارد.«کرده بود

توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: معانی ضمنی جمالت و داللت ضمنی این داللت را می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: مالت این رمان میها. از میان معانی ضمنی جاسم

فلزی  ودارد  های فلزی معنای ضمنی فقر را در بر. در رمان فاتن المر، برق انداختن ظرف1  

اش ها تداعی کننده فضای زندان است. مادر نجوی به خاطر عشق به خانوادهبودن ظرف

ادر مة فرار ن دهندتواند نشاتمیز کردن زمین میپردازد، اما تکرار بزرگوارنه به کارهای خانه می

انش رزندفنجوی از فشار روحی باشد که به خاطر زندگی در اردوگاه و نگرانی برای سرنوشت 

 کند.تحمل می

ی لسطینفهای . صندوقچة مادربزرگ دارین با توجه به محتویات آن، نمادی از اردوگاه2

ی ه بران و حکایت دربارة وطنی گمشده است کهایی ، تنگ و تاریک پراز داستااست، کوچه

 رود.نسل جدید رو به فراموشی می

"مرآة قدمیة، حمفورة يف بعض کند؟ . آیینة درون صندوقچه چه مفهومی را منتقل می3
األماکن، لکنها ألیفة، تعکس صورة مجیلة لوجهي. هناک مراای تضّمر شرّا للناظر فتعکس صورة 

فرد، بر خالف  انعکاس تصویری زیبا از چهرة (73: 2013)المرّ، نفسه."غریبة ال یتعرف فیها إلی 

کنند، تا جایی که ممکن است ها که تصویر واقعی شخص را منعکس نمیبسیاری از آیینه
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تواند تأثیر حضور در معنای ضمنی این آیینه، می شخص تصویر خود در آیینه را نشناسد.

ای هویت گمشده دارین را به او نشان د، که همچون آیینهاردوگاه و همنشینی با فلسیطینیان باش

اش، که باعث شده تصویری دهد، بر خالف زندگی در محیط مرفه شهر و در کنار خانوادهمی

ناآشنا و بی هویت از خویش داشته باشد، زیرا والدین او هرگونه تالش برای شناخت اصالت 

انواده دارین در این زمینه برایش ایجاد کردند، پندارند. محدودیتی که خفلسطینی را بیهوده می

موجب نوعی رفتار جبران افراطی در دارین شده و حاالت شخصیتی خاصی در وی وجود 

 رود که همیشه از آن منع شده است.  آورده است، او با اشتیاق به سمت تجربة چیزهایی می

قچة کند که صندومی. اشاره دارین به کلید این صندوقچه ، این فرضیه را تقویت 4

ق عند املعلّ  ملفتاح"وفیها املفتاح،کما اهای فلسطینی باشد. مادربزرگ دارین نمادی از اردوگاه
  (73: 2013)المرّ املدخل يف بیت جنوی."

ا از هی آنامیدها و نا. گم شدن دکتر غسان  شاید بر هویت گم شده نسل جدید فلسطینی5

ازگشت بفلسطین داللت کند. انتظار طوالنی رنده برای شان پیروزی و بازگشت به سرزمین

ادی اند نمتونماد وطن است؛ می« زن»غسان نماد چیست؟ از آنجا که در اکثر روایات مقاومت 

ظار انت از انتظار بازگشت به فلسطین )وطن( باشد، همانطور که فلسطین و سرزمین قدس در

هوم ری رنده و حال وخیم او نیز مفبازگشت ساکنان اصلی خود همچنان پابرجاست. بیما

 ضمنی وخامت شرایط قدس و کشور فلسطین را در بر دارد.

 ؛ مانندر گیرندتوانند در زمره رمزگان معنابنی قراها می. برخی از تعابیر و ضرب المثل6

:  2013،همان)" یقته..لی حقع"ولکنه مل ینجح يف ذّر الّرماد يف العیون، وبقي اجلمیع یرونه عبارت 

د از ها به معنای پنهان کردن حقیقت از دیگران است، مقصوریختن خاکستر در چشم (43

     عبارت باال این است که او نتوانست شخصیت حقیقی خود را از دیگران پنهان کند.

 صی باشد.تواند حامل معنای خاها در اکثر روایات میها: اسم شخصیتداللت ضمنی اسم

ند ام او چناست، و « غسان کنفانی»های مقاومت یعنی ندگان داستان)غسان( نام یکی از نویس

 شود. های مختلف تکرار میبار در رمان از زبان شخصیت

اهلاربون  سافروهمرقه "يف رأسي ترّن کلمات غّسان کنفاين عن ابب اخلزّان الذي مل یطنجوی:
 ( 188 و 65: همان)"نفسه.حنو حیاة أفضل وأفکار صاخبة عن التاریخ الذي ال یسأم من إعادة 
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ه زگشت بکننده قضیة انتفاضه، مقاومت مردم فلسطین و رؤیای باشنیدن این نام تداعی

واره دم آسرزمین مادری است. از این رو شاید، غسان خطیب )استاد ابو فداء( نمادی از مر

قاومت مو ن فلسطین بوده و عشق پاکی که بین او و رنده وجود دارد، نمادی از عشق به فلسطی

 باشد.

ه با های اصلی رمان است، دارای بار معنایی خاصی است کنام )نجوی( که از شخصیت

سمی . )النجوی( اروایت ارتباط تنگاتنگی داردپیرفت داستان و عملکرد شخصیت در طول 

ا کسی رد باست که از مصدر مناجاة گرفته شده است. نجوی: اسرار و عواطفی را که در دل دا

الت درونی و (. شخصیت نجوی از ابتدا تا انتهای داستان احوا793: 1382د )المنجد، راز بگوی

 وادهه خانکگذارد، احواالتی عواطف خود را از طریق ایمیل با دوست خود دارین در میان می

داق ال مصهای این شخصیت کاماو از آن بی خبر هستند. در واقع نام نجوی در برخی از کنش

 یافته است.

 

 رمزگان نمادین

-موجودات و رخداد "های دوگانة درون متن است که در واقع همان تقابل *رمزگان نمادین

به تعبیر دیگر عبارت  (138: 1951)مکاریک،"دهدهای خاص را به مفاهیم مجرد و عام پیوند می

ب این یابد. بنابراین، در قالهای دوگانه سامان مییک متن چگونه در تقابل "است از اینکه 

-های متضاد دوقطبی بگردیم که به متن معنا میای از جفترمزگان، ما باید به دنبال مجموعه

کند که در یک متن دهند؛ به بیان دیگر، رمزگان نمادین به الگوهای تضاد و تقابلی اشاره می

 (. 137: 1385)آلن،  "توان مشاهده کرد می

ها، اماکن، اشخاص، وجود دارد. تقابل دیدگاه گانة بسیاری در این داستانهای دوتقابل   

های موجود در متن سازی نشانهها مفهومبه تعریف بارت کارکرد این تقابل»مفاهیم. 

سازی ها برای مفهومنویسنده رمان حاضر نیز از این تقابل (.149: 1390صفیئی و سالمی، )«است

ستان، شامل تقابل اماکن و محیط های داهای مورد نظر خود بهره جسته است. تقابلنشانه

شود. همچنین از ابتدای های اصلی است که به بعد مکانی روایت مربوط میزندگی شخصیت

های اصلی، یعنی نجوی و دارین و تفاوت این دو داستان شاهد تقابل نوع نگاه شخصیت

                                                                                                                                        
* .symbolic 
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ح شرایط ها هستند،  نجوی و دارین با شرها در واقع نماد نسل جدید فلسطینیهستیم. آن

 کنند. زندگی خود برای یکدیگر، تصویری ذهنی از فضای زندگی خود برای خواننده ایجاد می

ادگی های اصلی داستان، ناشی از تفاوت سطح طبقاتی و فرهنگ خانوتفاوت شخصیت   

ا ارین بشود. تفاوت نگاه دها است، موضوعی که از همان ابتدا برای مخاطب آشکار میآن

ای ههرمانوفاداری به وطن یا فراموش کردن آن. او به دنبال شناخت ملیت و قاش، خانواده

ر ارکت دگر اوضاع باشد، تصمیم به مشخواهد تنها نظارهوطن خود است و از آنجا که نمی

 گیرد.باشگاه النادی می

 ن یکرتاث.أا دون عامهم"فأعلنت هلم النبأ عندما اجتمعنا حول الغداء. أخي وأخيت اتبعا ط 
لذي تقمن ایً کاخی  أّمي صعقت وسألت ما الغرض من کّل ذلک، فأجاهبا والدي: احسبیه عملً 

  (105: 2013)المرّ،به يف األخویة. تضاعفت دهشتها فمنعتها من اإلجابة."

 ز بازخورداها، تفاوتی و سردی روابط آن، بیسئله فلسطنیتوجهی خانوادة دارین از مبی

 است.کالم دارین کامال مشهود 

)نک:  دهد.یتری از فلسطین به دارین مجستجو در اردوگاه های فلسطینی تصویر واقعی    

ایی ممکن است از نقش خود به عنوان چارچوب مکان رو ( 101-102و 38-42: 2013المرّ، 

ت فکری حال» ها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد؛ وقتی راویحوادث فراتر رفته، و در شخصیت

مکان  شودیدهد، در واقع موجب مرمانان را به محیطی که در آن هستند ارتباط میو روحی قه

-ز تقابلتقابل ثروت و فقر ا(. 71: 1991)حمدانی،« از نقش دکور و چارچوب حوادث فراتر رود

ر و سیابد. اولین توصیف نجوی از اردوگاه، های است که در جای جای داستان نمود می

یج ک الضجأتعرفین أکثر ما یزعجنی فی المخّیم؟ الضجیج، ذل": ستفضای آن اصدای زیاد در 

  (6: 2013)المّر،"المتواصل والمؤلّف من شتّی أنواع األصوات المزعجة..

ای هآب زندگی در اردوگاه با شرایط بهداشتی نامناسب، نبود نور خورشید، جاری بودن

 م کشیدهنامنظ ق متراکم که به صورتهای برها، همراه با منظره انبوهی از سیمآلوده در کوچه

ار یروت قرببرق  وهای پر زرق ها و در تقابل با این فضا، آپاتمانشدند. در نزدیکی این اردوگاه

 آورد.دارد، تبعیض آشکاری که دل ساکنان اردوگاه را بیشتر به درد می

ی و دارین پردازی است، شرایط زندگی نجوتقابل دیگر تقابل پذیرش واقعیت و خیال    

گرا و های متفاوتی در آن دو شده است. دارین به فردی واقعگیری ویژگیموجب شکل
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هایی گذشته زندگی خود است، در حالی جو تبدیل شده که به دنبال جبران محدودیتحقیقت

دهد از واقعیت تلخ زندگی خود و هموطنانش فرار کرده و رؤیاهای خود که نجوی ترجیح می

فأتعّلم الرسم..سأمتکن فیه من أن أفرغ عواطفي وأفکاري ألواانً  أما أنا"بکشد: را به تصویر 
وخطوطًا فوق القماش. رمبا سیکون هذا هو منفذي من املنتاهة. أمتسک ابلفکرة کما تتمسکنی 

 ( 29: 2013)المرّ،  بکتبک."

یت رواز نمونة دیگر تقابل در این داستان سکوت و پرگویی است. وقتی پدر نجوی ا    

وری ز یادآاگوید که انسان برای نجات شود به دارین میادامة حوادث در اردوگاه منصرف می

ّما عتوّقف ال ی . "ینقذک الکلم الکثی الذيحوادث تلخ گذشته دو راه دارد پرگویی یا سکوت
  (76: 2013)المرّ، حصل أو الصمت التّام." 

خن د به سمادر نجوی برای التیام دردهای خواو سکوت را انتخب کرده، در حالی است که 

 برد.گفتن زیاد پناه می

ر دید دیابد، ترتقابل دیگر تقابل تردید و یقین است که در تردید نجوی نمود می   

تی به حظلم  و جوانانی چون رشید و ایستادن در برابر ابوفداءهمراهی قهرمانانی چون استاد 

یط شرا ده به یک حرکت جمعی تبدیل شود، یا فرار ازصورت فردی، با این امید که در آین

 تخابسخت و نجات خود، راهی که جالل برادر رشید و برخی دیگر از جوانان فلسطینی ان

 راه است.این تردید از ابتدا تا اواخر داستان با نجوی هم( 106: 2013)نک: المرّ ، کردند.

ه تأمل بب را ت و راوی اگاهانه مخاطرمزگان نمادین)تقابل( در این داستان پر تکرار اس  

 کند.در مورد نظرات مختلف و گاه متقابل دعوت می

 

 گان فرهنگیرمز 

، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جایی به جایی دیگر متفاوت رمزگان فرهنگی یا ارجاعی   

ا به شود که متن برای شکل دادن معنا، خواننده رهنگامی بکار گرفته می"است، این رمزگان 

رمزگان فرهنگی ( 138: 1951)مکاریک، "خوانداستفاده از دانش خود از جهان واقعی فرا می

گوید؛ که در این روایت در صدای خرد انسانی است که مقتدرانه در مورد موضوعی سخن می

یابد. در اینجا به برخی از رمزگان ها، اعم از اصلی یا فرعی بروز میقالب سخنان شخصیت

 شود:جود در داستان اشاره میفرهنگی مو
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 اه و بهگی در رفنجوی به دنبال ازدواج با مردی لبنانی است، تا بتواند زند استقالل زن:   

ک نزدی کند به روابط عاطفیدور از جنگ و مبارزه را برای وی فراهم کند. نجوی سعی می

مورد  ن دروارد نشود، و همین امر موجب شده احساسات رشید را نادیده بگیرد. رویکرد داری

ين، أنت م لبنایين أأّنين ال أفهم خیاراتک...فلسط ال أوافقک الرأی،کما":متفاوت استاین قضیه 
فور عثورک  آلیاً  يتدة أتال حتتاجنی إلی رجل لتحّققي ذاتک وطموحاتک.هل تعتقدین أّن السعا

  (67: ص2013)فاتن المر،ّ علی زوج لبناين؟" 
ت ن اهمیآهای اصلی خود را بیان کند، و نویسنده در قالب پاسخ دارین، یکی از دغدغه

 عدم وابستگی زن به خانواده یا همسر، برای رسیدن به اهدافش است. 

 

ر ن شاهد تغییرات بسیاری ددر طول داستاآگاهی از هویت، اصالت و مسائل روز:    

ها آن هتمامها هستیم. یکی از مهمترین این تغییرات تغییر رویکرد نجوی و دارین و اشخصیت

 نسبت به سرنوشت فلسطین و بهبود شرایط اردوگاه است.

ن رمان فرهنگی در ای از جمله رمزگان طبیعی روحی و جسمی زن: هایتوجه به خواسته   

 توجه به شخصیت زن و حقوق طبیعی او به عنوان یک انسان است.

 

یر رمزگان فرهنگی دیگر در این رمان، مقاومت است که همچون تصو فرهنگ مقاومت:   

ن شیری خورد؛ گفتگوها، سبک زندگی، خاطرات تلخ وزمینه در همه جای داستان به چشم می

ای زه برمقاومت و ایستادگی در برابر دشمن، و انگیزه مبار ها، همه بیانگر ارزششخصیت

ین و هللا  رام "وینبارگشت به فلسطین است. گاه در میانه گفتگوها، و گاه با بیان تعابیری چون 
شان از روحیة نشود که همگی یا آوازهای محلی فلسطینی بیان می (107: 2013)المّر،  رام هللا"

 دشمن، و مبارزه برای پس گرفتن خاک فلسطین است.  مقاومت و ایستادگی در برابر

 

 نتیجه 

اثر فاتن المرّ، نوشتاری زنانه است که نگاه ریزبینانة آن به مسائل جاری « مفتاح لنجوی»رمان 

زنان و جوانان در کشورهای عربی، در همه جای داستان مشهود است.  هر پنج رمزگان 
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ها و شی در این رمان بکار رفته و پیوستگی داللتهرمنوتیک، نمادین، فرهنگی، معنابنی و کن

های متعدد معنایی شده است. هر یک از گیری الیهتعدد رمزگان در این رمان موجب شکل

کنند؛ رمزگان هرمنوتیک و کنشی، فرم رمزگان نقش خود را در کمک به تحلیل متن ایفا می

کنند که از معنای را فراهم می دهند و سه رمزگان دیگر این امکانروایی رمان را شکل می

های پنهان آن دست یابیم. در واقع ساختار چند الیة این رمان نشان ظاهری فراتر رفته و به الیه

های نهفته است. اما رمزگان فرهنگی نسبت به دهد که این متن دارای معانی باطنی و تأویلمی

 سایر انواع رمزگان برجسته تر است.

ست، که رعی اجوی دارای معماها یا رمزگان هرمنوتیک متعدد اصلی و فداستان مفتاح لن    

ق در شوند. در واقع طرح معما در داستان، تعویدر طول روایت یک به یک رمزگشایی می

ری گیکلشها و استفاده از تقابل موجود در رمزگان نمادین نقش مهمی در پاسخگویی به آن

د؛ کنک می( کم. آنچه به تکثر معنایی متن)چند معناییساختار چند الیه این داستان داشته است

 در زمره تواندشود، و میپاسخی است که برای خواننده ایجاد میهای بیها و سؤالتعلیق

 شناختی قرار گیرد. رمزگان نشانه

ومت و ، مقاهای موجود در این داستان  عبارت است از: تقابل تسلیم و مقاومتاز تقابل    

 ویمیت تسلیم و مبارزه، امید به بازگشت و نا امیدی و فرار، عشق و نفرت، صممهاجرت، 

اعتماد و  سردی روابط، وابستگی و استقالل، واقعیت و خیال، جهل و آگاهی، تردید و یقین،

 گرایی و مثبت اندیشی. بی اعتمادی، منفی

 وها شخصیت رمزگان هرمنوتیک، نمادین، معنابنی و کنشی در این رمان شناخت روحیات

مادین نتیک و سازند. رمزگان کنشی نیز در کنار رمزگان هرمنوها را میسر میعواطف درونی آن

را  هاهای عاطفی آنهای مختلف، کشمکش درونی و گرهها در موقعیتتفاوت کنش شخصیت

راد افرونی الت ددهد. رمزگان معنایی نیز عالوه بر معنای ضمنی تعابیر، به تبیین احوانشان می

ی از تحلیل توانکند. درنتیجه با استفاده از این رمزگان، میها کمک میو تفسیر رفتار آن

 های این رمان ارائه نمود؛ احواالت درونی برخی از شخصیت

ها شده است. های متفاوتی در آنگیری ویژگیمحیط زندگی نجوی و دارین موجب شکل

ای با تجربة دردناک در گذشته، داشتن مسئولیت هتولد نجوی در اردوگاه و زندگی در خانواد

زیاد در خانه، و محیط بستة زندگی او، موجب به وجود آمدن این حاالت در وی شده است؛ 
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احساس نا امنی، عدم حس تعلق به وطن، خیال پردازی به جای پذیرش واقعیت، احساس 

ن احساسات و نیازهای واقعی وابستگی و نیاز به فردی ناجی، انزوای اجتماعی، اجتناب از بیا

 خود، خود انکاری و رفتار انتقاد گرایانه.   

سیب سکوت پدر نجوی در مورد اتفاقات تلخ گذشته، در واقع حالت دفاعی او برای آ

اد در ار زیکهای روحی خود به پرگویی و کمتر است. در حالی که مادر نجوی برای التیام زخم

 خانه پناه برده است.  

از  د تنشد و سکوت بین اعضای خانوادة دارین برای اجتناب از درگیری و ایجاروابط سر

جکاوی ز کناسوی مادر خانواده، عدم وجود ارتباط کالمی در خانواده، محدود نمودن فرزندان 

دگی در مورد اصالت خود، موجب شده است که دارین به اجتناب و فرار روی بیاورد. زن

ی، بط عاطفر رواها، عدم اعتماد به افراد، عدم ثبات دفتن از آنمستقل از خانواده و فاصله گر

س اده، حهایی کامال مخالف با خانوهای دوران کودکی، داشتن کنشسعی در جبران محدودیت

 خورد. های شخصیتی است که در دارین به چشم میدرک نشدن، از ویژگی

همیت امقاومت و پایداری و رسد تم اصلی و پررنگ رمان مفتاح لنجوی مفهوم به نظر می

یر ه با ساقایستوجه به مسائل زنان باشد. و این امر منجر به برجسته شدن رمزگان فرهنگی در م

ها برمزگان شده است. فرهنگ مقاومت، اهمیت حفظ استقالل و شخصیت انسانی زن و نیز 

ن، و رما تاسرهای عاطفی و جسمانی او رمزگان فرهنگی بارزی است که در سردادن به خواسته

 از زبان شخصیت های مختلف به آن پرداخته شده است. 

های گفتگو یا دیالوگ شکل گرفته است، و زاویة ساختار این رمان بر اساس انواع روش

های داستان از طریق دید دانای کل، نامحدود یا محدود در داستان وجود ندارد، بلکه شخصیت

که در هر گویند. به طوریی مجازی با یکدیگر سخن میهای الکترونیکی)ایمیل( و در فضانامه

ها شرحی نوشته شده باشد. بنابراین آنکه بین این پیامشود، بیصفحه یک پیام یا ایمیل دیده می

از نظر زاویة دید نیز چرخش راوی وجود دارد. این سبک از نوشتار و تغییر حجم مکالمات به 

-ها یاری میپنداری با شخصیتضای داستان و همزادفراخور شرایط، خواننده را در ترسیم ف

های گوناگون از آن وجود داشته ها و تأویلای است ظرفیت برداشتکند. سبک داستان به گونه

توانند به صورت هر یک از مخاطبان آن می دارد؛ زیرانوشتنی شدن را  -و امکان خواندنی

 شخصی خود را از آن داشته باشند. فعاالنه و آزاد، این رمان را بخوانند و برداشت 
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 مقاالت:

انشگاه آزاد د، دانشنامه، «تحلیلی بر نظریات ادبی روالن بارت»(، 1388بازرگان دیلمقانی، نگین، )

 .35-17،  صص 4، شماره 2اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایران، دوره 

سومین ، «تحلیل داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه رمزگان روالن بارت»(.1396سلطانی، فاطمه، )

 ، نگاهی تازه به موالنا.همایش متن پژوهی ادبی
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ماره ش .نوشتا مجله«. اثر ابراهیم گلستان« ناسی داستان خروسشبررسی نشانه»(. صادقی، لیال )بی تا

 .33-22نهم.صص 

رت با نمونه توضیح متدلوژی رمزگان پنج گانه روالن با»(. 1390صفیئی، کامبیز و مسعود اسالمی، )

 صص بی(.)پژوهش اد مطالعات نقد ادبیاثر فردریش دورنمات. «. هاعملی از نمایشنامه فیزیکدان

221-199. 
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 رت ن ابية رواللفاتن املر  وفق نظرية سيميائ« مفتاح لنجوی»حتليل رواية 
املراجعة نوع املقالة:  

 2 زينب انظميان، *1بور ملکیرقيه رستم
 ن یراطهران، إ ،كلیة اآلداب  أستاذة مشارکة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة الزهراء،

 ، إیرانهرانط ،كلیة اآلدابطالبة مرحلة الدکتوراه يف فرع اللغة العربیة وآداهبا جبامعة الزهراء،  
 

 صامللخ  
 يف هذا. ألدبیةلنصوص الیل االسیمیائیة من األسالیب اجلدیدة يف النقد األديب، وهي من األدوات املهمة لتح

یدة حلل جد أداة ليت تعا  آلیات السیمیائیة من )الشفرات اخلمس(الصدد، میكن اعتبار نظریة روالن ابرت 
ملتعددة اعاصر وبنیته لوبه املم من أسعلى الرغ. فیهااملکنونة التعقیدات األدبیة للنصوص الروائیة وفك رموز املعاين 

ذه بیق ه جیدًا على تطمثاالً " نجویمفتاح ل" الطبقات، میكن أن تكون روایة الکاتبة اللبنانیة املعاصرة فاتن املرّ 
ج من لی بعض النماذ میائیة عیقوم بتطبیق البنیة السیالتحلیلي، ف -یعتمد هذا البحث علی املنهج الوصفي. النظریة

لبحث إىل حقیقة أنّه حيلل اترجع أمهیة  .)الشفرات اخلمس(هذه الروایة ویدرسها علی أساس نظریة روالن ابرت 
 لذلك فإن. شفیقات التت وطب على تفسی خمتلف مستوایقصة حدیثة وأنثویة يف أدبیات املقاومة العربیة بناءً 

 يفبعض الشخصیات للذهنیة الت االغرض من هذه املقالة هو شرح املعاين املختلفة لإلشارات وحتلیل الرموز واحلا
 افیة،ثقلتأویلیة، والاروایة، ر يف الإّن مجیع الشفرات تتواف البحث هی: بعض النتائج التی توصل الیها. هذه الروایة

وزًا من قافیة أكثر بر فرة الثن الشأوالرمزیة، واألحداث والسیمیة، وهي فعالة يف تعزیز إجنازات السرد، ولكن یبدو 
فتاح مة لیست يف روای .لروایةا هذه ویرجع ذلك إىل قوة مفهوم املقاومة وأمهیة االهتمام ابملرأة يف األنواع األخرى

ضاء افرتاضي فات ويف لشخصیت بنیتها عن طریق رسائل الکرتونیة بنی النجوی وجهة نظر الراوي العلیم إذ أسس
 وتوّفر أسلوب الروایة هذه جماالً للتأویلت املختلفة.

 
 اخلمس. مفتاح لنجوی، فاتن املّر، سیمیائیة روالن ابرت، الشفرات :الرئيسةالکلمات 

.  
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Abstract 
Semiotics is one of the new approaches in literary criticism that is one of the 

important tools for analyzing literary texts. In this regard, Roland Barthes's theory of 

five codes can be considered as a kind of layered semiotics that is a good tool to 

solve the literary complexities of fictional texts and decipher the meanings contained 

in it. The novel "Muftah Lanjavi" by the contemporary Lebanese author Faten al-

Murr, despite its contemporary style and multi-layered structure, can be a good 

example of the implementation of this theory. This research, relying on descriptive-

analytical method and providing examples of the story "Muftah Lanjavi"  nalyzes 

this novel from the perspective of Barthes's five cryptographers. The importance of 

research is due to the fact that it analyzes a modern and feminine story in Arabic 

resistance literature based on the interpretation of various levels and layers of 

cryptography. Therefore, the purpose of this article is to explain the various 

meanings of the signs, the analysis of the codes and the mental states of some of the 

characters in this novel.Among the achievements of this research is that; All five 

hermeneutic, symbolic, cultural, semantic and action codes are used in this novel 

and are effective in advancing the achievements of the narrative, but cultural codes 

seem to be more prominent than other types. This is due to the strong concept of 

resistance and the importance of paying attention to women in this novel. The novel 

"Muftah Lanjavi" is based on e-mails between the characters in the story, and is 

based on cyberspace, so there is no omniscient point of view in it. And the style of 

the story is such that it provides the capacity for various interpretations of it as well 

as the possibility of being read-written. 
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