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Abstract 
Structuralist criticism is one of the branches of critiquing a literary text in 

which structures and the relationship between components and rules are 

discovered. Roland Barthes from France is one of the founders of this 

school. To analyze the narratives, he presented a model titled “Quintuple 

Mysteries’’ that identifies and figures out the Hermeneutic, Proairetic, 

Semantic, Symbolic, and Cultural layers of the text. Using these mysteries, 

signs can be converted into the meaningful components, and the relationship 

between signifier and signified can be perceived. The present article intends 

to extract and decipher the Quintuple Mysteries present in the novel called 

“Love without Resistance” (written by Leili Itawi- a contemporary Lebanese 

writer) based on the descriptive-analytical approach and achieve the central 

symbol of the story by investigating them. Using quintuple mysteries, this 

novel has put forwarded “resistance and love” as a central symbol and 

introduces the main heroes in the story as symbols of the Martyrdom-

Seeking Spirit and eagerness to find real love. By creating harmony in 

structure and content, it sometimes expresses the values and ideologies of 

jihadists in the form of conversations and/or indirect descriptions implicitly. 

Meanwhile, it has figured out the right-wrong dichotomy through the 

character traits of the conflicting theme between positive and negative 

personality traits. The writer’s absolutist view to the characters has created 

symbolic personalities in the novel. And also making small and big puzzles 

and answering them during the novel has helped the events to move forward.   
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روالن گانه پنج هایبر اساس رمزگان اثر لیلی عیتاوی« حب بال مقاومة»تحلیل ساختاری رمان 

 بارت
 زهرا فرید 

 .رانی، تهران، ان و ادبیات عربی دانشگاه  الزهرااستادیار گروه زبا
   1ملکیپوررقیه رستم

 ، تهران، ایران.ن و ادبیات عربی دانشگاه الزهرادانشیار گروه زبا
 30/05/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  08/06/1400ریافت مقاله: تاریخ د

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
رود كه در آن به كشف ساختارها و رابطه میان اجزاء و مي به شمارهاي نقد متون ادبي نقد ساختارگرا یکي از شاخه

( اهل Roland Barthes( )1915-1980) «روالن بارت»گذاران این مکتب شود. یکی از پایهقوانین پرداخته می

ها ارائه داده كه به تشخیص و كشف برای تحلیل روایت« گانهرمزگان پنج»فرانسه است. او مدلی را تحت عنوان 
ها را توان نشانهانجامد. با استفاده از این رمزگان مینشی، معمایی، ضمنی، فرهنگی و نمادین متن میهای كُالیه

و به درک ارتباط میان دال و مدلول رسید. این مقاله بر آن است كه بر اساس روش  به واحدهای معنادار تبدیل كرد
نویسنده معاصر لبنانی را « لیلی عیتاوی»اثر« حب بالمقاومة»گانه در رمان های پنجتحلیلی رمزگان -توصیفی

استفاده از هر پنج ها به دال مركزی داستان دست یابد. این رمان با استخراج و رمزگشایی كند و با بررسی آن
عنوان نماد رمزگان مفهوم مقاومت و عشق را به عنوان دال مركزی طرح كرده و قهرمانان اصلی داستان را  به

كرده است. همچنین داستان با هماهنگی در ساختار  یطلبی و مشتاق رسیدن به عشق حقیقی معرفروحیه شهادت
های های جهادگر، در قالب گفتگوها و یا توصیفشخصیت ها و ایدئولوژیو محتوا، گاه به بیان ضمنی ارزش

های متعارض میان لتـگانه حق و باطل را نیز از خالل وجوه خصستقیم پرداخته و در این میان، دوـغیرم
های ها باعث ایجاد شخصیتگرای نویسنده به شخصیت. نگاه مطلقزده استهای مثبت و منفی، رقم شخصیت

ها در طول داستان نیز، به پیشبرد و طرح معماهای كوچک و بزرگ و پاسخ دادن به آن نمادین در داستان شده
 . كرده استحوادث كمک 

  .گانه، روالن بارترمان مقاومت، رمزگان پنج، مقاومةحب باللیلی عیتاوی،  :كلیدی هایواژه

 مقدمه.1
ادبی پرداخت.  واع متونتوان به تحلیل انهای مختلفی دارد كه بر اساس آن میادبی شاخه نقد

است كه در آن به كشف ساختارها و  انهیساختارگراهای نقد ادبی نقد شاخه ترین مهمیکی از 
 شود. رابطه میان اجزاء و قوانین پرداخته می

و منشأ تحول در این عرصه و تغییر  شده شروعهر چند شاخه نقد ساختارگرایانه با سوسور 
شود، ولی بعد از او افراد زیادی به تکمیل و یا تغییر د شناخته میمسیر از نقد سنتی به نقد جدی

آید می به شماراند. از میان این افراد روالن بارت چهره شاخصی های این نوع نقد پرداختهروش
 .(3:1390،سالمی )صفیئی و

پردازی چند شناختی و نظریهاو یکی از پیشگامان ساختارگرایی در عرصه نقد ادبی، نشانه
ادبی را به اجزای  اختارـتارگرا ابتدا سـو معتقد است كه ناقد ساخ آیدنگر به شمار میجانبه

سوم به  پردازد و در مرحلهمی كند، سپس به بررسی ارتباط آن اجزاءدهنده آن تجزیه میتشکیل
 (.164:1377)میرصادقی و ذوالقدر، كند كه داللت كلیت اثر چیست می توجه مسئلهاین 

                                                           
 r.rostampour@alzahra.ac.ir                                                     مسئول:                 ۀنویسند ۀ. رایانام1



 25/ 1401 ،،  تابستان2شمارۀ  ،14 سال ،ادب رعبی

 
 

در رویکرد خود بر نقش خواننده در دریافت معنای اثر بسیار تأكید دارد. او معتقد است  بارت
 دز-اسهاي خود به نام معنا میان مؤلّف و خواننده در چرخش است. وي در یکي از كتاب

گانه معروف است. بارت با پنج 1دهد كه به رمزگانرویکردي براي تحلیل متون روایي ارائه مي
 یابد. به نظم مشخص و قابل دركی از متن دست می این رمزگان

مربوط به نویسنده است كه  3و هرمونیک )كنشی(  2رمزگان پروآیرتیک ،میان این رمزگان از
كوشد تا منظور و هدف نویسنده را دریابد، ولی در سه رمزگان دیگر ها میخواننده از طریق آن

ذهن او درگیر  چراكهمخاطب است،  عهدهبر نقش اساسی  ( 6و فرهنگی 5معنایی ،4)نمادین
ساختارگرایی در پی  ، بارت با چرخش از ساختارگرایی به پسادر حقیقتشود. معناسازی می

گسترش نظریه مرگ مؤلف و تولد خواننده است و از متن توقع دارد تا نویسا بوده و فاصله میان 
: 1392 )پین،كند کار، بیکنش و منعطف میخوانا، خواننده را بی بکاهد، زیرا متن خواندن و نوشتن را

15.) 
 حب بالنام  با نویسنده معاصر لبنانی های لیال عیتاویرو تالش دارد یکی از داستانمقاله پیش

گر رمزگانی آن را و سطوح داللت قرار دهدالگوی رمزگانی بارت مورد تحلیل  بر اساس، را مقاومة
ال مهم پاسخ دهد كه آیا متن ؤو به این س یابد دستو به اندیشه و تفکر كلی متن  آشکار كند
این رمان از آن جهت اهمیت دارد كه  بر اساس نظریه بارت متنی خوانا یا نویساست؟ این رمان

ساز عشق و مخاطب خود را با چالش سرنوشت اوالً و عرفانیعاشقانه  یداستان در بستر توانسته
و كشمکش مبارزان جبهه مقاومت لبنان  و اعتقادی ساختار فکری ثانیاً كند ووظیفه مواجه می

 کشد.بها را به خوبی به تصویر میان احساسات آن
 این مقاله در پی آن است كه به سؤاالت زیر پاسخ دهد: 

معمای اصلی داستان كه نویسنده آن را مطرح كرده و خواننده را برای كشف آن  -1
 كند كدام است؟ترغیب می

كدهای كنشی، معنایی، نمادین و فرهنگی توسط خواننده به  در خوانش این داستان چه -2
 آید؟دست می

 ؟بشمار آوردنویسا  را یک رمانرمان  توان اینآیا می -3
 پژوهش ۀپیشین.2

ساختارگرایانه  های بارت با رویکرد ساختارگرایانه و پسادر آثار متعددی به بررسی رمزگان اگرچه
های چندانی پژوهشهای عربی خصوص رمانه اومت و بهای مقرمان ۀاما در حوز ،شدهپرداخته

                                                           
1. Code 

2. Proiretic 

3. Hermeneutic 

4. Symbolic 

5. Codes of semes  

6. cultural 
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های رمزگان ۀدر حوز كارشدههای توانیم به بعضی مقاالت و كتابدر اینجا می در دست نیست.
 های فارسی و عربی اشاره كنیم: بارت پیرامون رمان

و  شناسی، نظریهنشانه»و « یكاربرد شناسینشانه»( در كتابی به نام 1388فرزان سجودی )
شناختی متون ای و كاربرد آن در تحلیل نشانهشناسی الیهنشانه» :و مقاالت متعددی مانند «عمل

این  بر اساس( هم به بررسی و تحلیل نظریه و هم به بررسی ادبیات و هنر 1391) «هنری
ها به بیان تفاوت متن خواندنی و نوشتی و نظریه در این پژوهش نویسنده رویکرد پرداخته است.

 .استشدهدر متون متفاوت متذكر  را رگ مؤلف بارت پرداخته و امکان كاربست این نظریهم
جودی در نشانه شناسی ـرویکرد سبه ای مقالهدر  (،1400شکیبایی فر و همکاران ) همچنین

ماغوط  محمد «خارج السرب» را در عنصر مکان نمایشنامه پرداخته و امکان كار بست آنای الیه
ارتباط  به عنوان یک الیه رمزگانی ضمناند كه عنصر مکان د و به این نتیجه رسیدهاننشان داده

مان نمایشی و بازنمایی تو انتزاعی در آفرینش گف یبه صورت عین ،گانیبا دیگر سطوح نشانه
 است. معانی فرهنگی و اجتماعی نقش داشته

به  «ریدریش دورنماتها اثر فنمایشنامه فیزیکدان»( در بررسی 1391) سالمیصفیئی و 
ضمنی و نمادین یک  گانه پرداخته و به این نتیجه رسیده كه فهم رمزگانپنج بررسی رمزگان

دیگر معنا  عنوان كالن رمزگان به رمزگانبه ومتن تنها با صعود به رمزگان فرهنگی میسر است 
 بخشد.می

ر اساس رویکرد ساختارگرایی را ب «میبدی االسرار كشف»آدم در  ( داستان خلقت1394سیدان )
ای بارت بررسی كرده و به این نتیجه رسیده كه رمزگان هرمونیکی و كنشی بیشترین تأثیر الیه

 را در پیشبرد داستان داشته است.
را بر اساس  «ابلیس ینتصر»( داستان كوتاهی از توفیق حکیم به نام 1391رحیمی و همکاران )

هاي این پژوهش از نظر نویسندگان این بوده كه مدل یافته رینت مهم، اند كرده یبررساین نظریه 
مؤلف و تأثیرات  یچون ایدئولوژ یتواند بدون نیاز به عوامل پیرامتنرمزگان بارت به خوبي مي

 آن را روشن و مشخص گرداند. یجامعه، و تنها با تکیه بر خود متن، معان
گانه را بر مبنای رمزگان پنج لکیالنینجیب ا «لغریبا» ( داستان1398و همکاران ) يقهرمان

توان تنها با توجه به متن و اند كه این داستان را میاند و به این نتیجه رسیدهبارت بررسی كرده
 بارت رمزگشایی كرد. شده ارائههای توسط رمزگان ،داشتن عوامل خارجی نظر بدون در

كرده و به را بررسی خوله حمدیاز  «فی قلبی أنثی عبریة»داستان  (1441) یآقاجانو  پور رستم

و رمزگان كنشی و معمایی  دداستان وجود داراین در  بارت رمزگان تمام پنج این نتیجه رسیده كه
 دارای بسامد بیشتری است.دلیل ساختار روایت از همه  به

را  فاتن المرّ «الخطایا الشائعه»رمان ( در مقاله دیگری 1400) انو همکار اكبری زادههمچنین 
اند كه این رمان ضمن اینکه به این نتیجه رسیدهبر اساس رمزگان پنج گانه بارت بررسی كرده و 

. وطن دوستی است از از الیه های دالتی زیادی تشکیل شده ولی محور همه آنها مبارزه و
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ها كه از دو فضای فرهنگی متفاوت هستند، با وجوه همچنین تضاد و تشابه میان شخصیت
  است.ی متناسب به تصویر كشیده شدهخصلت نما

تواند و مقاله حاضر می نشده  انجامپژوهشی  حب بالمقاومةبا توجه به پیشینه، در مورد رمان 
رویکرد بارت در دریافت معنای متن و تحلیل آن، باعث معرفی این رمان به  ستعالوه بر كارب

 مخاطبان گردد. 
 نویسنده و آثار ای از زندگیخالصه.3

آموخته مهندسی برق از میالدی در شهر بیروت است. او دانش 1971 عیتاوی متولد سال لیال
دانشگاه بیروت در مقطع لیسانس است. همچنین مدرک لیسانس دوم خود را در رشته ادیان 

عنوان مفسر كرده است. عیتاوی به خذأ میالدی 2020تطبیقی از دانشگاه معارف بیروت در سال 
اجتماعی و متخصص در زمینه زنان و كودكان مشغول به فعالیت است.  هشگرقرآن، مبلّغ، پژو

مجموعه داستانی میالدی  2019و بعد از آن در سال  استاولین اثر بلند او  حب بال مقاومةرمان 
های گاهـتاوی در نمایشـهای عیتابـاست. ك تهـبرای كودكان نوش« آخر العنقود» دیگری با نام

. شده استعرضه میالدی  2019و  2017ه نمایشگاه كتاب بیروت در سال المللی از جملبین
 مشغول به فعالیت است.  « مهدی» داستان كوتاه در مجله جوانان ۀعیتاوی به عنوان نویسند

 داستان ۀخالص. 4
 2016 معاصر لبنان در سال یفعال اجتماع عیتاوی نویسنده و توسط لیال حب بالمقاومةرمان 

 لبنان به چاپ بیت الکاتب للطباعة و النشرو توسط انتشارات  شده نوشتهصفحه  416میالدی در 
كل نگاشته  سوم شخص مفرد یا دانای دید هیزاورسیده است. این كتاب با موضوع مقاومت و 

گر اعمال و شده است. در این نوع روایت راوی داستان نویسنده است كه خارج از داستان نظاره
هاست. نویسنده در بیان حاالت و گفتگوی كننده افکار و احساسات آنانها و بیرفتار شخصیت

های رمان همان . نویسنده در همه فصلكرده استاستفاده  دید هیزاومیان افراد نیز از همین 
و هیچ تغییری در نوع روایت داستان نداده است؛ بنابراین تا  حفظ كردهسوم شخص را  دید هیزاو

 شود.ها از زبان نویسنده روایت میها، گفتگوها و حاالت افراد و توصیفپایان داستان همه صحنه
های داستان در این رمان بیرونی است. یعنی فکری برتر، خارج از داستان، شخصیت زاویه دید
آینده خبر دارد و حتی از هاست. از گذشته و كند و از نزدیک شاهد اعمال و رفتار آنرا رهبری می

مستقیم و  های خود باخبر است، بنابراین راوی بیرونی ناظرخصیتپنهان ش احساسات
 داستان است. كننده تیهدا

 تحوالت جامعهییرات و طاهر است كه در بستر تغداستان عشقی  حب بال مقاومةداستان 
 ،(2000میالدی تا 1997) 1420( تا شهادت وفاء برادر جالل) 1418های زمانی سال بازه لبنان و در

 افتد. ها، اتفاق میشغال جنوب لبنان توسط صهیونیستزمان ا
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پردازد و با صورت روزشمار به نقل حوادث میشده كه بهبخش كوتاه تشکیل 138داستان از 
هللا در منطقه جنوب لبنان با نیروهای ارتش جنوبی لبنان اای از رویارویی نیروهای حزبصحنه

شود. داستان از سلحشوری نیروهای ها آغاز می( وابسته به صهیونیستجیش لبنان الجنوبی)
ها و ضعیفی كه از سمت اسرائیلی خورده شکستها در برابر نیروهای مقاومت و پیروزی آن

روبرو  جاللاند، حکایت دارد. در بخش ابتدایی داستان ما با شهادت برادر شدهدهی سازمان
رامز امین بعد از شهادت همسرش  هستیم و در بخش بعدی نویسنده به شرایط زندگی خانواده

از سرگذشت و توصیف حاالت و اعمال یک شخصیت به شخصیت دیگر  پردازد. داستان دائماًمی
 كند. های متعدد و ریتم تند حوادث روبرو میشود و با این كار خواننده را با صحنهمنتقل می

رجسته نیروی مقاومت به وارد زندگی شخصی یکی از افراد ب كرده یسعنویسنده در این رمان 
تازگی در حمله كه مادرش را به جمالشود و داستان عاشقانه بین او و دختری به اسم  جاللاسم 

ای از عشق آمیزه جمالو جالل میان  گفتگوهایكند.  داده، روایتها از دستهوایی صهیونیست
 یال البهها در اف آنقاومت و اهدـها و عقاید نیروهای مو مقاومت است. بسیاری از اندیشه

كرده  شود. داستان پیوندی میان عشق و عرفان برقرارهای مختلف این داستان مطرح میصحنه
كرده با رویکردی  های اصلی داستان نیز قابل دریافت است. نویسنده سعیكه از اسم شخصیت

مثبت فرهنگی و و دفاع از اسالم بپردازد و اثر انه به ستایش از پایداری، مقاومت محورارزش
 اعتقادی مقاومت را مدنظر قرار دهد. 

به بازتاب مسائل جانبی و اجتماعی جنگ و نزاع و تأثیر آن بر  یتا حدهمچنین این داستان 
 رسد.می به نظررنگ اصلی داستان كم زندگی مردم نیز پرداخته كه البته نسبت به محور

است. داستان گاهی با  قرار دادهمخاطب این رمان تلفیقی از تخیل و واقعیت را جلوی چشم  
كند كه مرگ جمال در پایان زده میو حتی شگفت ریتحت تأثنقاط عطف خود مخاطب را 
 هاست. داستان، یکی از همین صحنه

  1شناسیروالن بارت و جایگاه او در نشانه .5

شناسی را نشانهمتفکری است كه تحت تأثیر سوسور  ترین مهمفرانسوی  پرداز هینظرروالن بارت 
كرد. لذا چرخش از رویکردهای كالسیک ادبی به تحلیل  بررسیعنوان یک دانش به

شناسی در شناسانه مرهون افرادی همانند بارت است. او در حركت نشانهساختارگرایانه و نشانه
 )صفیئی و سالمی، بوده استفرهنگی بسیار تأثیرگذار  میالدی به سمت مطالعات 60 دههاواخر 

1393 :3.) 
آورد. زمانی كه  به وجودشناسی و رویکرد ساختارگرایانه بارت تحول عظیمی در دانش نشانه

گرایی كامالً كردند، بارت معتقد بود، ساختتوجهی به معنا میای ساختارگرایی را متهم به بیعده
علق به خود دهد. به این ترتیب كه معنی هر عنصر به جای اینکه متبه فعالیت ذهن اهمیت می

 (.48:1395)مسعودی، باشد متعلق است به ارتباطش با دیگر عناصر و به تنهایی معنا ندارد 

                                                           
1. Semiotics 
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اثر وی در حوزه  ترین مهمخود كه  (1)اِس/ زدشناسانه در كتاب گیری جامعهبارت با جهت
كنار تحلیل متن است، دیدگاه قبلی خود مبنی بر تجزیه متن به واحدهای ساختاری ثابت را 

مکاریک، ) كرد دیتأكمعنا  هیچندالبودن متن و بازی پویا و  ییبر چندمعناو در عوض  ذاشتگ

دو سویه های اصلی هر نمود. این رمزگان ( و پنج دسته رمزگان اصلی را از هم جدا331:  1388
ی ها. بارت با تأكید بر رمزگذاری كلیه جنبه(188:  1380احمدی، شناسیک و همنشینی را دارند )معنا

. (216: 1393)اسکولز،  حركت كردفرهنگ، از ساختارهای داستانی به ساختارهای فکری گوناگونی 
و امکان تفسیرها و  كرد ریتفسای خطی متن آن را به شکل شبکه 1جای خوانشیعنی به
 های گوناگون و چندگانه را به مخاطب داد. برداشت

 گانه بارتهای پنجرمزگان. 6
های مهم متن را ها تمامی جنبهتوان بر اساس آنهایی هستند كه میزگانهای بارت رمرمزگان

ها هم جنبه همنشینی متن و هم جنبه معنایی آن را دربردارند. یعنی این رمزگان»بررسی كرد. 
. (216:  1283)اسکولز،« ها با جهان بیروننحوه ارتباط یافتن اجزای آن با هم و نحوه ارتباط آن

شود به راحتی از فضای داستان به فضای فکری و اعتقادی ها باعث میگانتوجه به این رمز
 .برد یپداستان 

ای از كنند و شامل مجموعهای هستند كه پیام معینی را تولید میها نظامی نشانهرمزگان
دهند كه ها چارچوبی را تشکیل میواقع رمزگان ها هستند. درها و قواعد حاكم بر تركیب آننشانه
 (.221 :1387  چندلر،كند )ها معنا پیدا میدر درون آن متن

بارت در تحلیل ساختاری متن و در تالش برای درک اینکه معنا چگونه در متن آفریده و 
(، نمادین، هرمونتیک(، معمایی )پروآیرتیکكنشی ) با كمک پنج دسته رمزگان ،شودپراكنده می

تفسیر متن پرداخت كه چنین تحلیلی تا زمان او  شناسی و ( به  روایتیضمنفرهنگی و اعتباری )
 (.Barth,1970: 204) سابقه نداشت

تری نسبت به طبقات و پردازیم تا تحلیل دقیقما در این مقاله به بررسی هر پنج رمزگان می
 یابیم. كنیم و به مفاهیم پنهان در آن دست های معناشناختی متن پیداالیه

 بحث و بررسی.7
پنج رمزگان را كه در واقع كدهای زبانی  ،فتیم بارت برای تحلیل متن رواییكه گ طور همان

ها معنای متن را دریافت كند. در اینجا قصد داریم میزان كند تا با آنبه خواننده ارائه می ،هستند
 .دهیمبررسی قرار هایش را مورد از اصول روایی برای بیان اندیشه نویسنده گیریبهره

 ایی یا پروآیرتیکرمزگان كنش رو.8
نش به ـناسی واژه كـشانهـگیرد. در نشهای اصلی داستان را در برمیرمزگان كنشی، كنش

اند. از این رو كنش یافته روایتی( سامان هایی اشاره دارد كه در یک پیوستار منطقی )خطتأویل

                                                           
1. Lexias 
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مکان خاص  های عینی را در زمان وگر یک سری كنشیک برنامه روایتی است كه در آن كنش
ها رفتای از پیمجموعه ،رواییعبارت دیگر رمزگان كنشبه (.52: 1384میرعمادی، دهد )انجام می

آید كه می به وجودبرد. این توالی هنگامی های كوچک است كه كل روایت را پیش میتوالی و
 (.120:1392پین، داده شود )« قتل»یا « مالقات قرار»طیفی از جزئیات، نامی نظیر به

. هستیمداستان  های كلیرفتپی یافتن به دنبالكنشی  ما در این مقاله برای بررسی رمزگان
تواند احساس روایتی كامل را در خانواده سطحی باالتر از گزاره است كه می رفت یپمنظور از »

 از پنج گزاره تشکیل شده است:  رفت یپایجاد كند. 

 شودموقعیتی متعادل تشریح می -1

 زندموقعیت متعادل را به هم می نیرویی -2

 آیدمی به وجودموقعیت نامتعادل  -3

 كند.نیرویی برخالف نیروی گزاره دوم موقعیت متعادل را برقرار می -4

 (.91: 1382 تودورف،« )شودای ایجاد میموقعیت متعادل تازه -5
 عبارت است از: حب بال مقاومةاصلی داستان  رفت یپ الذكر فوقبر اساس مدل 

، های داخلی لبنانجنگ بحبوحهوب و خوش و عاشقانه یک خانواده لبنانی در زندگی خ -1
 (رامز امین) شو پدر محوری داستان شخصیت به عنوان جمال كه از خانواده جمال یعنی

كننده حالت تعادل موجود در داستان بازگوتشکیل شده است. شرایط این خانواده  و مادرش
راجع به  جمال(. )پدر 12: 2016 عیتاوی،« )؟روحه و ینعش قلبه فمن غیرها قادر علی أن یبهج»است: 

توانست به روحش نشاط بخشد و می (مادر جمالاو ) جز بهكسی چهگوید: )شخصیت همسرش می

 قلبش را زنده نگه دارد؟(
ن ابمبار در مادر جمالشهادت اثر  بر خانواده، و شرایط پایدار به هم خوردن تعادل -2

شأ أن ترحل، هم أخذوها عنوة، هم ..هم.. ماشأنهم وشأني؟ لماذا دمّروا سعادتي؟ ماذا أفعل لم ت» :هااسرائیلی

ها را با من چکار؟ براي ها.. آننها..آ، او را به زور از من گرفتند، آنخواست برودنمي)( 13-12 :همان ) «األن؟
 (چه خوشبختیم را نابود كردند؟

جمال  .ریزدبه هم می و پدرش جمالروحی به دنبال شهادت مادر خانواده، حاالت  -3
تزلزل اعتقادی و بدبینی نسبت به نیروهای  به خاطرو پدرش شده  دچار افسردگی

 ،شود. همچنین بر اثر این حادثهها میوارد دستگاه جاسوسی صهیونیست ،مقاومت
روحی را بدون میان پدر و دختر هم به هم خورده و زندگی سرد و بی صمیمانه رابطه

لجدید؟ فإذا أرادت أن ا لم تکن ترغب العودة الی البیت ولکن ما» دهند:وجه به یکدیگر ادامه میت

تنتظر رغبتها، ربّما لن تعود. بیت اكتنز الکثیر من التحف والقلیل من الدفء. من أین یأتی الدفء الی 

ی به بازگشت به خانه تمایل( )42 : همان« )بیت فارغ؟ فال أم تغذیها حنانا وال أب یصرف علیها وقتا

ای پر از گشت. خانهاگر به میل خودش بود شاید هرگز برنمی داشت؟ نداشت. چه چیز جدیدی وجود
اثاث و خالی از گرما. چگونه گرما و عشق به خانه خالی وارد شود؟ نه مادری كه عاشقانه به او محبت 

 .كند و نه پدری كه با او وقت بگذراند(
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اش و نیز آشنایی با عالقه سیاسی، رشته مورد شته علومدر ر جمالادامه تحصیل  -4
، باعث گرفتن عشق آتشین میان آن دو عضو فعال نیروهای مقاومت و شکل ،جالل

ف عن الموت و ربما حان الوقت ألتوقّ» شود.می جمالبازگشت شرایط پایدار به زندگی 

جالل یقول » (ه زندگی ادامه دهمز مرگ بکشم و ب)وقت آن رسیده كه دست ا (104 : همان) «أستمرّ

 گوید كه زندگی ادامه دارد.(به او می شبا بودن جالل). (105: همان) «لها بوجوده أن الحیاة تستمرّ
 و در نهایت تغییر مسیر زندگی جمالافکار و اعتقادات  در تغییر ایجاد این آشنایی باعث -5

تركت  لي؟ لمَ یذي جرال ما» .ماندشود و این شرایط پایدار تا آخر قصه باقی میاو می

حبّ مرة ألن أخسر من  ...ن تستقبلنيأرجو أو ،لیک یا ربّإالصالة، حین استشهدت أمي؟ ...سأعود 

)چه اتفاقی برای من افتاده؟ چرا بعد از شهادت مادرم نماز را ترک كردم؟ ای  .(106 :همان) «یآخر

هرگز بار دیگر كسی را كه دوست  ...بپذیریخواهم كه مرا از تو می ،خدا به سوی تو بازخواهم گشت
 .(دهمدارم از دست نمیمی

 وتیک نرمزگان هرم.9
شان عبارت است از طرح پرسش و تیکی عبارت است از همه واحدهایی كه نقشورمزگان هرمن»

بندی كنند و  پاسخ به آن طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی كه ممکن است یا سؤالی را صورت
آن را به تأخیر بیندازند یا حتی چیستانی را مطرح كنند و ما را به سوی آن رهنمون یا پاسخ به 

 شیپ واسطه آن در روایت سؤاالتی بهگویی است كه بهسازند. این در واقع همان رمزگان داستان
هاوكس به نقل از « )شودآید و سرانجام به آن پاسخ داده می می به وجودشود و تعلیق می افکنده

 (.154 : 1387 ی،سجود
بگیریم، هدف این نوع رمزگان، جلب توجه  نظر اگر یکی از معانی هرمنوتیک را تأویل در 

تواند باشد. امری كه ها نیز میمنظور اقدام به تفسیر آنبه ،ها و مسائل گوناگون خواننده به پرسش
صفیئی و است )های متن  گرتر خواننده و مشاركت وی در فهم الیهحاكی از ایفای نقش كنش

 (.8: 1390 سالمی،
كوچک و بزرگ زیادی وجود دارد معمایی  یا کیتیونهرم در داستان مورد بررسی ما رمزگان

هایی كه در طول داستان شود. تعلیقها در بخشی از داستان پاسخ داده میكه به هركدام از آن
عبارت كند. بهمی ش تغییرها را دستخوگیرد، زمان رسیدن به پاسخ برخی از این پرسششکل می

(، جمالو  جالل مثل ارتباط میان نامها )دیگر هركدام از اجزای متن مثل اسم داستان، اسم شخصیت
ها های مثبت و منفی، همه اینهای مخفیانه شخصیتنقش هركدام در سیر وقایع داستان، نقشه

در كنار هم یک چیستان كنند كه یک واحد خوانش هستند كه بر چیزی یا چیستانی داللت می
 سازند. كلی را می

است.  بالمقاومةحب  برانگیز است نام داستان یعنیای كه در این داستان پرسشلهئاولین مس
و  دیق یبو چرا و  چون یبخواسته به عشق شده كه نویسنده میآیا این عنوان به این دلیل انتخاب

ها بر سر دو راهی عشق و ض درونی شخصیتدلیل تعار اشاره كند، و یا به جاللو  جمالشرط 
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انتخاب و یا رفتن و رسیدن به عشق حقیقی، این عنوان را  ینیعشق زممبارزه، ماندن به پای 
هر دو دلیل قابل تصور باشد. همین چندگانگی معنایی باعث  رسد یبه نظرم؟ كه البته كرده است

های محوری این داستان شخصیت . از طرف دیگر نامشود لیتبدشده خود عنوان به یک معما 
 كند.  نیز معمای جدیدی را ایجاد می

؟ از شده استهایشان بدین شکل انتخاب دارد كه نام ، وجودجاللو  جمالچه ارتباطی میان 
ما رأیت اال جمیال ألنک » :میشو یآشنا مهایی از این ارتباط خالل گفتگوهای این دو نفر ما با جنبه

تو به جز زیبایی . )(412 :2016 عیتاوی،)« األجمل في شهادتک..فیالیتي یوما أصبح جاللكنت الجمیل و أصبحت 

دلیل انتخاب این  .(زیبا بودی و به هنگام شهادتت زیباتر شدی. پس ای كاش روزی جالل شوم چراكهندیدی 
مل دهد، در ارتباط كامی به دستدو اسم در داستان با مفهومی كه عرفان از معنای این كلمات 

 در مفاهیم عرفانی اسامی جمالیه خداوند اسامی هستند كه با كرم و لطف خدا پیوند»قرار دارد. 
شوند و اسامی جاللیه بر قهر و غضب و كیفر خداوند دارند كه اصطالحاً صفات ثبوتیه نامیده می

ای شوند. و از سوی دیگر چون صفات خدا هستی یگانهداللت دارند و صفات سلبیه نامیده می
اند و از اینجا به جمع پارادوكسیالی دارند، هر جاللی را جمالی و هر جمالی را دارای جاللی شمرده

 (. 173: 1388راستگو و راستگوفر، « )اندجمال و جالل رسیده
 با نگاهی عرفانی شکل ،گذاری این دو شخصیت كه عاشق واقعی هم هستندنام ،از این رو

خداوند هستی واحدی دارند و دو روی یک سکه هستند. كسی  گرفته است. صفات جمال و جالل
إن الجمال یعود الی فهم كل منا »است: رسیده واقع به كمال در ،یابد كه به تمام ابعاد این صفات دست

لحقیقة أكبر هي الکمال، والجمال لیس سوی صورة هذا الکمال في الدنیا. وكلما ارتقی مفهومنا للکمال، ترتقی معه 

به  تری بزرگاندازه  فهم هركدام از ما از حقیقت زیبایی به(. )76 - 75:2016عیتاوی،« )راتنا للجمال الحقیقيتقدی

گیرد. زیبایی چیزی نیست مگر تصویری از كمال در این دنیا. هرچقدر فهم ما از كمال بیشتر اسم كمال شکل می

 .(شودمی شود، ارزش زیبایی حقیقی هم نزد ما بیشتر
شوند و در مسیری مشترک در پایان داستان هر دو شخصیت با هم یکی می اساسبر این 

رسند و در نهایت به كمال خود یعنی مسیر مبارزه و فداكاری به یک باور مشترک می
أما »كند:معشوق حقیقی می روح خود را تسلیم جمالنوشد و شربت شهادت می جالل. زادیمر دست

اما روح پروازكرد، رفت )( 415: همان« )یث روح أخری تنتظرها و تنتظر الوصالالروح فحلقت الی هناک.. الی ح

 .(روح دیگری منتظر او بود. منتظر رسیدن به او كه ییآنجاآنجا، 
در مسلک عرفان از آثار صفات جمالیه بر روح سالک، رجاء و بسط و انس و از آثار صفات 

 كه یهنگام» ای تسلسلی برقرار است.ایرهجاللیه خوف و قبض و هیبت است. میان خوف و رجاء د
سوی   و بندهای خوف از او برداشته شود، از امتحان الهی به دیآ رونیبعاشق از زندان عبودیت 

جمالیۀ حضرت حق نماید. صفات  خوف به او رو می آید و لطایف غیب بدون اضطراب و خرد می
گردد و در  ر اینجا انس به حق ایجاد میگردد. د شود و رجاء بر او مستولی می در دل او آشکار می

تمدن و « )كند شود و روح با بال عشق و قوت شوق بیشتر، پروازمی عاشق جرأت و جسارت پیدا می

 (.90:1398ای، اژه
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رسند. ( میشهادت( به رجاء )زندگی مادیاین داستان پس از طی مرحله خوف ) جاللو  جمال
كند و می كه هیبت و شکوه است غلبه پیدا جالل برجمال كه همان انس و عشق است  در آخر

حین تغلب الروح الجسد، وتغلب »گیرد:می و رسیدن به معشوق حقیقی شکل هللاالقاءمرحله پایانی سفر، 

«  هللاافالترین سوی...ال أری سوی  .سوف یعلو الحب فوق كل شهوة جالل.العذوبة العذاب، ویغلب الجمال ال
عذاب و جمال برجالل، از آن پس، ر شود و حالوت بجسم غالب می مانی كه روح برز( )416: 2016 عیتاوی،)

 .(بینم بجز خدابینی بجز... نمیگیرد و آنگاه نمیمی عشق باالتر از هر شهوتی قرار
( برای رسیدن به كمال حقیقی الزم عشق و انس( و هم جمال )ترس خوف وچند هم جالل ) هر

انجامد و عشق  همان دایره تسلسلی كه گفتیم خوف به عشق میاساس  نهایت بر است، ولی در
 به معرفت و معرفت به خوف. این چرخه همچنان در روح سالک ادامه دارد.

و  جاللدارد. مانند ارتباط میان  های معمایی دیگری نیز وجودهمچنین در داستان رمزگان 
لی مشخص نیست چه نسبتی رسد وكه در فصل اول داستان به شهادت می فداءشخصی به نام 

عکس، از راز رابطه برادری  های بعد و از خالل تصویر یک قابدارد و نویسنده در فصل جاللبا 
از شود، كشف می جمال كه توسطها با صهیونیست رامزارتباط مخفیانه  یا و داردها پرده برمیآن

 جمله معماهای متن است.
برای پاسخ درست است. در این  یدست شیپا فریب ی ،یکی از مراحل رمزگان هرمنوتیک

خواننده گمان كند كه پاسخ  ،گرددشود كه سبب میها و یا واحدهایی بکار برده میمرحله خوانه
فریب است و در نهایت داستان به نادرستی پاسخ خود  ،اما در واقع هدف ،است افتهیال خود را ؤس

كه در  جمالپدر  رامزبا  ناجی نصریی ارتباط معما .(33:1398 قهرماني و همکاران،) بردپی می
در  چراكه ،نویسنده برای فریب مخاطب است یدست شیپدر واقع  ،شوداواسط داستان آشکار می

 عضوكه ناجی  شودافتد و مشخص میپرده از چهره حقیقی ناجی فرو میانتهای داستان 
 .رده استكا نفوذ هو در دستگاه جاسوسی صهیونیست استنیروهای مقاومت 

 رمزگان نمادین. 10
ب این رمزگان ما باید به دنبال ـنامند. در قالهای دوگانه در متن را رمزگان نمادین میتقابل
بخشند و ساختار معنایی ها و الگوهای متضاد و متقابلی در متن باشیم كه به آن معنا میجفت

هایی هستند كه متن حول آن ا ایدهدهند. رمزگان نمادین به طور كلی ایده یداستان را تشکیل می
 اسکولز،شوند )های مختلف و متفاوتی در جای جای متن تکرار میو به صورتگرفته شکل

21:1393.) 
در این رمان ما با دو الگوی تقابلی كلی روبرو هستیم. الگوی حق و الگوی باطل. نیروهای 

های اصلی الگو شخصیتاین ند. در ارجای دحق الگو در هللا و اكثریت مردم لبنان ا مقاومت حزب
شوند. این دو نفر در كنار نماد مقاومت مطرح می به عنوان جالل و جمالاستان یعنی د

سازند. یک الگوی كامل و نمادین را میمادر جالل و یا  حاج علیهای فرعی مثل شخصیت



 تبار روالن گانهپنج هایاس رمزگاناس بر یتاویع یلیاثر ل« ةحب بال مقاوم»رمان  یساختار لیتحل /34

یکدیگر را  جالل و جمال نماد مقاومت تا آخرین قطره خون هستند كه حتی عشق آتشین به
هل تشعر بالسعادة في قلبک  كما أشعر؟ هل هناک معنی »: كنندفدای مبارزه و عمل به وظیفه جهادی می

« آخر للسعادة غیر الحب؟!.. أتدرین أن الحب هو أقصر الطرق الی هللا؟ وأننا خلقنا بسبب الحب و ألجله؟
ی؟ آیا معنای دیگری برای خوشبختی به جز كنآیا تو هم مثل من احساس خوشبختی می( )295:  2016عیتاوی،)

سبب عشق و برای آن  راه برای رسیدن به خداست؟ و ما به ترین نزدیکعشق  كهدانی عشق هست؟ آیا نمی

مند است كه به او عالقه چنان آنستاید اش میاندیشه به خاطرنیز كه جالل را  جمال( یم؟اهشدخلق
آرزوی من این (. )294: همان« )حلمي أن أموت من حبک و علی حبک» :جان دهدحاضر است به خاطرش 

  .(است كه از عشق تو و به خاطر عشق تو جان دهم
عنوان جاسوس فریب  به رامز امینالگوی دوم و یا جفت متضاد دوم، الگوی باطل است كه 

« م روحه للشیطانإنه فی ذلک الیوم قد سلّ»گوید: ه نماد آن است. نویسنده راجع به عمل او میخورد

عنوان  به موئلاصو  به عنوان رابط ناجی( ) او در آن روز روحش را به شیطان تسلیم كرد (.400: همان)
لن یهنأ » دانند:جزء این الگو هستند، بنابراین نیروهای مقاومت را خرابکار می ،نیز نماینده اسرائیل

) ای خرابکارها! تا زمانی بر همه شما  .(115: همان) «؟ها المخربون ولکن كیفبالنا حتی نقضی علیکم جمیعا أیّ

  .غلبه نکنیم خاطرمان آسوده نخواهد شد. ولی چطور؟(
جفت عشق و وظیفه است كه به ظاهر در تضاد و تعارض  ،جفت متضاد دیگر در داستان
كفه ترازو  ،هایی كه مبارزه و تقابل میان این دو نیرو وجود داردكامل قرار دارند. در اغلب داستان

حب شود. یکی از موضوعاتی كه داستان الب میغبر عشق  معموالًو  تر استسنگینبه نفع وظیفه 

عشق و  ،كند این است كه در این داستانهای عاشقانه معمول جدا میرا از سری داستان المقاومهب
 ،داوند استكه دیدار خ به یک حقیقت و شوندبه دو بال یک پرنده تبدیل می در نهایت مقاومت

آویخته . تصویر روی جلد كتاب كه شامل یک صندلی، یک شال آبی و یک اسلحه یابنددست می
كه در  است جاللو  جمالاتحاد میان عشق و وظیفه و یکی شدن  كنندهبازگو به صندلی است،

  .كندمیپیدا  عینی نمود ،جمالمرگ صحنه  در نهایت
 رمزگان معنایی )ضمنی، القایی(.11

دهنده خصوصیات معنایی همان معانی ضمنی هستند كه غیرمستقیم نشانهای نرمزگا
های شخصیت، مکان یا یک (. این رمزگان، داللت1385 :137آلن، ها هستند )ها و كنششخصیت

 شئ است. 
های مركزی داستان، ها در خدمت دالطوركه گفتیم تمام رمزگاندر رمان مورد بررسی همان

معنایی و هدف مفهومی خود كمتر از  بار لیبه دلهستند. هر چند رمان  یعنی مقاومت و عشق
توان با واكاوی واحدهای ولی می ،صورت پیچیده و نمادین استفاده كردههای ضمنی بهرمزگان

های ها و كنشضمنی و غیرصریح كه شخصیت یهاكوچک معنایی متن به بعضی از رمزگان
  یافت.كنند، دستها را توصیف میآن

از روش به غیر  هاو نوع اعتقادات آن های اصلیشخصیتهای نویسنده برای بیان ویژگی
خصوصیات بیرونی از  از توصیف گاهی ،ها و رفتارهاگفتگوهای دونفره، كنش مانندغیرمستقیم 
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خواهد از شخصیت و می جمالطور مثال وقتی كند. بهاستفاده می ،هاجمله نوع پوشش شخصیت
ذلک الشاب صاحب القمیص بأكمامه »كند:به نوع پوشش او اشاره می صحبت كند جاللت نوع اعتقادا

اش كه محکم (. )آن جوان با پیراهن آستین بلند و دكمه یقه 74: 2016)عیتاوی« الطویلة و زرّه المحکم علی رقبته

به عنوان  این شخصیتداللت بر آرامش و نظم ذهنی  از نظر او جالل و یا نظم اتاق شده...(بسته
( )از قبل انتظارداشت كه 339: همان)« الترتیب و التنظیم كان متوقعا»دارد: یک عضو نیروهای مقاومت

  .اتاقش منظم و مرتب باشد(

زندگی مرفه و پیوستن به  رها كردندر خارج از كشور و  جاللاشاره به زندگی و تحصیل  
روحیه ایمان و  نشان دادنمزگانی ضمنی برای توان رهللا برای دفاع از اسالم را میانیروهای حزب

های آن از جمله ین و ارزشـرزمـچنین تعلق به سـهم مقاومت در این شخصیت دانست.
مستقیم در این عبارات صورت غیراست كه به  جاللهای القایی و یا معنایی شخصیت رمزگان

راب، ودّع الشجیرات، ودّع الهواء، ودّع الشمس و أقفل الخط، حمل أمتعته، ودّع اإلخوان، ودّع الت»: شده استبیان 

كرد، وسایلش را جمع كرد، با برادران خداحافظی كرد، با تلفن را قطع( )322: همان...« )مدینتها وانطلق الی بیروت

  ....(روانه شدخاک، درختان، هوا و خورشید و شهرش... و به سوی بیروت 
های ضمنی متن شناخت. توان از داللتمیشخصیت طرف دیگر این رابطه، جمال را نیز 

ای حساس دارد و خشم و عصبانیت نسبت به دشمن مادرش، روحیه دست دادن جمال به خاطر از
، نوع سؤال و جواب او با یدرپ یپهای های دست، گریهزند. لرزشدر كالم و رفتار او موج می

ف نظر پدر، همه بخشی از سیاسی بر خال های درس و انتخاب رشته علوماستاد در كالس
  واحدهای كمینه معنایی در متن هستند.

ها از طرفی داللت بر غم نهفته و از طرف دیگر همچنین احساس جمال نسبت به رنگ
لم تحب یوما أسود و تکره » د:دارقدم او در مسیر عشق و مقاومت داللت بر شخصیت راستین و ثابت

سیاه را دوست ندارد و از خاكستری بیزار است؛ (. )111: همان« )ثاني بالترددالرمادي؛ فاالول یوحي لها بالفراق وال

 .(آورد و دومی تردید رااولی غم را به یادش می
آسمان بیکران، فرازمینی بودن و جدا شدن از زمین و »رنگ آبی یادآور  عرفان اسالمیدر 

(. 247-246: 1373صارمی، ) «است هاروح انسان كننده فیتلطخاكیان، آب و روشنایی، آرامش و 
كه  است و یادآور خاطرات خوب آرامش كنندهالقارنگ آبی در اینجا نیز با الهام از مفاهیم عرفانی، 

هیچ پناهگاه ) (23 :2016 ،یتاویع) «إنه البحر المالذ غیره لرامز أمین» :است ختهیآمبا آرامش دریا به هم 

ذا كان اللون افلو سئلت جمال عن سر حبها لألزرق و لم»( و یا :وجود نداشترامز امین  دریا برای جز بهدیگری 

سؤال شود كه چرا  جمالاگر از ) (54 :همان) «و ربما تعبیراأ لعلها لن تجد تفسیرا ،االول الذی استبدلت به األسود

خاصی نخواهد  تفسیر و یا دلیل لباس آبی پوشیده ، احتماالً ،آوردن لباس سیاهو چرا بعد از دری را دوست دارد آب
   .یافت(
تنها چیزی كه برای او  ) (17 :همان) «كرها أن األمل الیزال علی قید الحیاةللون لیذّا فلم یبق لها سوی هذا» 

 .(تا به او یادآوری كند كه امید همچنان زنده است، همین رنگ است مانده یباق
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 ین مفهوم است.تلفیق رنگ آبی با صندلی راحتی در تصویر جلد نیز القا كننده هم
است كه  جاللپسرخاله  حاج علی ،های مهم و تأثیرگذار دسته اولیکی دیگر از شخصیت

 این شخصیت طلبی و آمادگی همیشگیروحیه شهادتنویسنده . استهللا یکی از فرماندهان حزب
لجسد في ثیاب مدنیة، ملّ منها وا: )كرده است انیببا یک عبارت ضمنی و تلمیحی  ،برای مبارزه را

در لباس عادی كه از آن خسته شده بود و جسمش مشتاق لباس ( )232: همان( )یشتاق الی البدلة العسکریة

  .(نظامی بود
طور كند كه بههایی استفاده میاز گزاره نیز منفیهای نویسنده برای بیان اعتقادات شخصیت

إنها فتاة ذكیة الیحب :»تی مثلعبارا .دهدمی ها به نیروهای دشمن را نشانضمنی دلیل گرایش آن

به  ش را وقتش ددوست ندار است، باهوشی او دختر( )88 :همان!« )أن تهدر قدراتها علی األدب و الکتابة والشعر

با تحصیل جمال در رشته علوم سیاسی مخالف بود و دوست  رامز .!(راندادبیات و نویسندگی و شعر بگذ
های علوم انسانی مثل ادبیات او تحصیل در رشته. كند لیتحصداشت دخترش در رشته پزشکی 

بر دیگر  رامزدهنده غلبه وجه منطقی شخصیت داند. این طرز فکر نشانوقت می هدر دادنرا 
بر سر انتخاب  جمالو  رامزهای شخصیت او از جمله احساس است. همچنین گفتگوی میان وجه

را علم حرف  یاسیـعلوم س د. رامزی و یا ضمنی شخصیت او باشتواند رمزگان معنایرشته می
( و برخالف نظر دجز حرف ندار چیزیای كه رشته(. )22: همان« )اختصاص لیس فیه اال الکالم»داند: می

داند، ها میرائیلیـرا دلیل كشتار مردم به دست اس كار بلددخترش كه كمبود رجال سیاسی آگاه و 
سیاسی، باعث گشایش و حل مسائل  مبه عنوان یک دانشجوی علو جمالمعتقد است حضور 

وأنت ستکونین الشخصیة السیاسیة التي ستمنع اسرائیل » شود:درگیری لبنان با اسرائیل نمی از جملهكشور 

؟( رامز، بشودبود كه مانع كشتار اسرائیل خواهی ای شخصیت سیاسی آنیعنی تو ( )32: همان« )؟من القتل

سیاسی و نه درگیری مسلحانه،  هایحل ند كه دیگر نه راهدابحران لبنان را وضعیتی پیچیده می
خشمی كه از مرگ همسرش دارد، دچار  لیبه دلكند. او كدام گرهی از مشکالت آن باز نمیهیچ

وهل داند: )هللا را دلیل اصلی اختالف میان لبنان و اسرائیل میاو نیروی مقاومت حزب شده أسی

 .(هیچ ؟یست؟ منظورت چیدكشفقط اسرائیل می( )23: همان) (صد؟ الشئـقاسرائیل وحدها التي تقتل؟ ماذا ت

بعد از شهادت همسرش است كه در پایان داستان  رامزارتباط معنوی با خدا، حلقه گمشده 
الوحشة تقوده الی »گردد.بیند به زندگی او برمیگیری میوقتی دخترش را در معرض خطر گروگان

ترس شدید او را به سمت كسی برد كه مدتی بود از مناجات با او دور (. )328: انهم« )من هجر مناجاته منذ زمن

دلیل خشم و یأس، مدتی  به خداست كه فقط به رامزدهنده ایمان قلبی ( این عبارت نشانشده بود
اش نسبت به خدا و نوع برخورد نیروهای به خاطر عشق درونی رامزاز آن غافل بود. سرنوشت 

 نهایتاً باعث نجات او از گرداب توطئه دشمن گردید.  ،مقاومت با او
كه از خالل گفتگویش با ناجی با شخصیت است تنها شخصیت اسرائیلی داستان  موئلاص

های مركزی شخصیت یکی از رمزگان« شک» شویم.می عصبی، ناپایدار و نگران او آشنا
 يثقتي تركتها ف» بر آن داللت دارد:درونی او  عنوان نماد دشمن است كه پاره گفتارهایموئیل بهاص

( توصیف نویسنده از نوع پوشش صموئل نیز جا گذاشتماطمینانم را در تل ابیب (. )187: همان« )تل ابیب
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قد ركّز نظره المتخفّي وراء نظارة سوداء أمامه، حذر أن یلفت أنظارا »دقیقاً با شخصیت او مطابقت دارد:

های تیزبین را ترسید كه چشمدوخته بود، میای سیاه عینکش به جلو چشمهپشت شیشه(. )267: همان« )متلطفة

 .(به خودش جلب كند
 مزگان فرهنگی )ارجاعی(ر. 12

پردازد كه نوعی شناخت كلی از فضای های فرهنگی میرمزگان فرهنگی به بازگشایی داللت
حقایق علمی، دهد. این رمزگان به صورت امثال و حکم، فرهنگی و ایدئوژیکی داستان می

 شوندمی سازند، پدیدارهای قالبی گوناگون ادراک كه واقعیت انسان را میصورت
(Barths,18:1970.) 

دهد جامعه درباره كند و نشان ميهاي اجتماعي را مشخص مياین رمز حکمت عام یا عرف
ادرست موضوعات مطرح شده در روایت چه توقعاتي دارد یا چه كاري را درست و چه كاري را ن

متداول بر فهم او از  یها المثل ضرباز تاریخ، فرهنگ و حتي داند. دانش عمومي خواننده مي
 .(226:  1397 پاینده،) گذاردها تأثیر ميبرداشت او از معناي آن هاي فرهنگي روایت و نهایتاًرمزگان

، توان تحت این رمزگانهای مطلوب یک متن را میدر واقع كل نظام دانش و ارزش
 .(217 :1393 اسکولز،كرد )شناسایی

اتفاقي مهم در زندگي عامه و  است. روایتي در مورد عشق و دلدادگي ،المقاومةبحب داستان 
برانداز نگاه اي خانمانمردم به عشق به عنوان پدیده .مهمي از ادبیات رسمي و شفاهي بخش

در نظر مردم  به معشوق.عمر  و كنند. دادن عنان احساسات به دیگري و بخشیدن تمام زندگيمي
شود. پاسخ به این طلبد و در نهایت هم به ناكامي منجر ميعشق همه موجودیت عاشق را مي

تواند گره از رمزگان آیا این داستان درك عمومي از عشق را تأمین كرده است یا نه مي سؤال كه
 فرهنگي داستان بگشاید.

عشق مطرح شده در داستان از نوع عشق زمیني  رسیم كهبا بررسي داستان به این پاسخ مي
با معیارها  جاللو  جمالن نیست كه با معادالت فرهنگ عمومي قابل شناسایي باشد. عشق آتشی

گفتگوي میان عاشق و معشوق  همواره  ، به همین دلیلهاي دنیایي قابل بررسي نیستو سنجه
ناكامي ظاهري كه در پایان داستان  پیوندي محکم با عشق معنوي دارد. با توجه به این موضوع

در حقیقت پایان دنیایي این ارتباط است وگرنه این عشق در دنیایي دیگر همچنان  ،افتداتفاق مي
 ادامه دارد.

 مسلحانه میان ( داستانی است كه در بستر درگیریحب بالمقاومةداستان )با توجه به اینکه 
ها، اعتقادات، قصد داشته، ارزش نویسنده د، لذاجریان دار هاصهیونیست وهللا انیروهای حزب

نیروهای باطنی و ذهنی و تفکرات نیروهای مقاومت را با روایت داستانی عاشقانه به تصویر 
در این های انقالبی و اسالمی است. بکشد، هدف از داستان انجام رسالت عقیدتی و دفاع از ارزش

نظر  از خصوصیاتي كه عامه مردم براي عشق در گیرد وي ارزشي به خود مينایبستر عشق نیز مع
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مفهوم متعالی دارد و میان عشق به زن و عشق به وطن به دور است. عشق در این قصه  دارند
 ( رابطه دیالکتیکی برقرار است. تری داردالبته در اینجا وطن مفهوم گسترده)

از دنیای  به خارجلوژیکی پر از ارجاعات فرهنگی و ایدئو حب بالمقاومةهمچنین روایت داستان 
زدن به متون دینی دیگر است كه بهترین معرف جمله آن تلمیحات گوناگون و نقب متن است. از

ترین منبع الهام نویسنده بشمار های آن اصلیواقعه عاشورا و شخصیت بینامتنیت در متن هستند.
به  دارند را و ادبیات شیعهراوی داستان با استفاده از عناصری كه ریشه در واقعه عاشو آید.می

است كه  تا حدیداستان  یجا یجاهای عاشورایی در تصویرگری .دزدارپبازنمایی این امر می
اي كه در الگوبرداري از رابطهبه راحتی به داستان عاشورا منتقل گردد. سازد ر میدخواننده را قا

هاي چون در ترسیم شخصیت ،خورد نوعي رابطه بینامتني استهاي عاشورا به چشم ميشخصیت
و خواننده به دعوت  شدههاي مثبت در واقعه عاشورا اشاره به صورت مستقیم به شخصیتاصلي 

ومخیلته قد سبقته الی واقعة كربالء » :كندبین این دو دسته ارتباط برقرار مي ،(نویسنده) آشکار راوي

یمان و نقاط الرضا یلة الحوراء بکلمات الصبر و أحرف اإلالحزینة...هناک الی اللیلة العاشورائیة والحسین یخاطب العق

 عیتاوی،« )معراجه الکربالئی أعانه علی استرجاع عزم البد منه للثبات علی درب التضحیات بکل شی و التسلیم.

كه گذشته، به واقعه كربال، آنجا شب عاشورا در حالی شد تا نماز شب بخواند. ذهنش رفت به بلند(. ) 256: 2016

كه  كمک كرداش به كربال، به او كند. سفر متعالیحسین دارد زینب را به صبر، ایمان، رضایت و تسلیم تشویق می

 .(همه چیز، به آن شدیداً نیاز داشت فدا كردنگذشت و  یابد، عزمی كه برای حركت در مسیر عزمش را باز
رهنگی روایت محسوب های فاز رمزگان نیز اسالمی -های فرهنگ عربیگزاره ازاستفاده  
من تزوج فقد : »(صاحادیث پیامبر )(، 24محمد/ ( )علی قلوب أقفالها: )شوند. استفاده از آیات قرآنمی

، وصایای «إضاعة الفرصة غصة» (عكلمات قصار حضرت علی )، «أكمل نصف دینه ولیتق هللا بالنصف اآلخر
های های فرهنگی مرتبط با گزارهمزگانهایی از رنمونه «سیاستنا عین عبادتنا» :(رهحضرت امام )

همچنین  .دینی است كه البته همه با دال مركزی یعنی عشق و مقاومت در ارتباط مستقیم هستند
كه این  های عربی نیز از بسامد فراوانی برخوردار استو حکمت ها المثل ضربارجاع و تلیمح به 

از جمله این  هنگی خوانندگان است.دهنده اشراف نویسنده به میراث ادبی و فرنشان مسئله
«. لکن ریاح الواقع ال تجری بما تشتهیه سفن القرار» توانیم به این موارد اشاره كنیم:می ها المثل ضرب

كه با توجه به حالت ( وزند.های آرامش نمیولیکن بادهای واقعیت موافق میل كشتی) (.62: 2016 عیتاوی،)
اندكی دچار تغییر شده ، جمالتوسط  ،او عجوالنه ازدواج نهادرد پیش به دنبال جالل روحی آشفته

خورند و دران غوره میـپ( )230: همان« )رسونـصرم و األبناء یضـاء یأكلون الحباآل»: المثل ضرب یا و است.

های درگیری از جملهلبنان  در ناامنی دالیل وجود كه برای توصیف (سایندمی به همپسران دندان 
 .شده استای طوالنی مدت، از آن استفاده قومی و قبیله

های رمزگان فرهنگی در این داستان، ارجاع به اشعار شاعران عرب بخصوص ز دیگر نمونها

وأعشق عمري ألني إذا متّ أخجل من دمع أمي» شاعر مقاومت است:« محمود درویش»
(. 56 :همان) «(2) 

« الی امي»این بیت كه از قصیده  (شومشرمگین میام هستم چون اگر بمیرم از اشک مادرم من عاشق زندگی)
جالل بعد از  كند.ت میاللد یعنی عشق به شهادت نظام ارزشي داستانبر  ،هخاب شدـانت درویش
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عشق أ ينأذا لو ام ينت یا أمألیس  يالحقیق يماذا لو كان معشوق»گوید:با خود مییادآوری این شعر 

جالل  (.شود اگر من عاشق مرگم باشمچه می ،واقعی من نباشی مادر شود اگر تو عشقچه می) (.همانجا)«يموت

 از شعر درویش ارائه داده است.  دیگری(، برداشت شهادتبا توجه به آرمان معنوی خود )
 هیجتن .13

هاي ساختاري و بر اساس در سطح رمزگان الحب بال مقاومههاي داللتي متن داستان بررسي الیه
كشمکش  دهد كه هرمونتیک، معنایي، نمادین و فرهنگي نشان مي پنج الیه رمزگان كنشي،

  هاست.عشق و وظیفه دال مركزي تمامي آنمیان 
از حالت  جمالاین داستان تغییر شرایط زندگی  رفت یپ ترین مهمرمزگان كنشی در سطح 

شنایی سپس بازگشت به حالت متعادل بعد از آدر اثر شهادت مادرش و  متعادل به حالت نامتعادل
و نام  داستان عنوان ،رمزگان هرمونتیک. در سطح و ماجرای عشق میان این دو نفر است جاللبا 

باعث  در بستر نمادهاي عرفاني هاآن حلهای اصلی، معماهای اصلی متن هستند كه شخصیت
شود. نویسنده با به تأخیر انداختن جواب بعضي معماها و ميشناخت بیشتر دال مركزی داستان 

سعي كرده مخاطب را در دریافت معناي متن شریک كند كه این باعث  ،فریب فناستفاده از  زنی
نویسنده به بیان  در رمزگان معنایي یا ضمني، حالت خوانا به نویسا تبدیل شود. زشود متن امي

مستقیم به اشارات غیر پردازد.( ميجالل وجمال )هاي اصلي هاي معنایي شخصیتكمینه
باز داللت بر مفهوم عشق و وظیفه و یکي شدن این دو مفهوم  ،یتي این افرادخصوصیات شخص

هاي معنایي هاي منفي داستان را نیز از طریق رمزگاندر بستر داستان دارد. نویسنده شخصیت
شان با یکدیگر یاهها و گفتگواظهار عجز در نوع برخورد آنعصبانیت و كند شک، معرفي مي

یکي دوگانه حق و باطل  ،نمادین با دو دوگانه روبرو هستیمرمزگان ح . در سطقابل دریافت است
و ها نمایان است ها كه در سرتاسر داستان از خالل تعامل شخصیتمیان آن دائمي و مبارزه

ها تعارض و دوگانگی و شخصیت هر چند در درونكه ( و مقاومت عشق زمیني) دوگانه عشق
و یا مبارزه و شهادت در راه عشق فرامادی در جریان  بودن به عشق مادی كشمکش میان پایبند

تبدیل  یعني كمال و قرب حق ، ولي در نهایت هر دو در بستر ارزشي داستان به یک حقیقتاست
)س( و یا امام  )ع( حضرت زینب هاي مذهبي مانند امام حسینهمچنین شخصیت شوند.مي

سطح شوند. در این داستان مطرح ميساز اي هویتهاي اسطوره)ره( به عنوان شخصیت خمیني
رمزگان فرهنگي همچنان موضوع عشق بسیار پررنگ است. عشقي كه در این داستان مطرح 

ولي چون از نوع  ،شوده به وصال منجر نميناهاي عامیهاي داستانقهر چند مانند عش ،شودمي
این داستان با توجه به رنگ آبي در  .پذیردپایان نميها است با مرگ شخصیت و متعالي عرفاني

یت ـش و روحانـهوم آرامـبستر عرفاني آن به عنوان یک رمزگان معنایي، القا كننده مف
آمیختگي عشق و عرفان در به هم. همچنین شده استو در سراسر داستان تکرار  هاستشخصیت

ها را نشانهتعدادي از  زمینه گفتماني خودبا توجه به بتواند  هر فردباعث شده كه  این داستان
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دنیاي مفاهیم ناب  از روایت یک داستان عاشقانه لذت ببرد و هم وارد تواندمي هم یعني ،برگزیند
نزدیک هاي نویسا متن به زیادي ستان تا حدو عمیق عرفاني شود. این تکثر مدخل باعث شده دا

    شود.
 نوشتپی

الزاک به نام سارازین است كه بلیل داستان كوتاهی از های داستان است(، تحشخصیتاسم  )دو حرف اول  داس/ زكتاب  .1
. این داستان در فضایی بین روابط پنهانی، ماجرای شده است شناختهصفحه تألیف شده و در میان آثار بالزاک كمتر  25در 

 (.   133 :1385 ماند )آلن،توهمات عشق، معلق می یشناخت روانخبری و تحلیل نوعی بی، دارخنده
 352:2000ویش، محمود در .2

 منابع
 نشر مركز. ،پیام یزدانجو، تهران ۀ، ترجمبینامتنیت(، 1385آلن، گراهام )

 نشر مركز. ،تهران ،ساختار و تأویل متن(، 1388احمدی، بابک )
 نشر آگه. ،فرزانه طاهری، تهران ۀ، ترجمدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(، 1393اسکولز، رابرت )

 :مطالعه موردی ؛های ساختاری رمان معاصر لبنانواكاوی رمزگان»(. 1400) رقیه رستم پوراكبری زاده، فاطمه و 
 .1-21. صص3 ۀشمار ادب عربی،، «یا الشائعةطان الخارم

 چاپ چهارم. مركز، ،پیام یزدانجو، تهران ۀ، ترجمبارت و فوكو و آلتوسر(، 1392پین، مایکل )
آثار تجلی صفات جمالی و جاللی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بررسی » (،1398ای )تمدن، الهام و تقی اژه

 .85-110، صص40 ۀشمار های ادب عرفانی )گوهر گویا(،پژوهش، «بقلی
 چاپ دوم. آگه، ،محمد نبوی، تهران ۀترجم ،بوطیقای ساختارگرا(، 1382تودورف، تزوتان  ) 

 سمت. ، تهران ،نظریه و نقد ادبي ،(1397) پاینده، حسین
 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی. ،مهدی پارسا، تهرانۀ ترجم ،شناسیمبانی نشانه(، 1387دلر، دانیل )چن

جمال جالل و جالل جمال، پژوهشی قرآنی، عرفانی، ( »1388راستگو، سید محمد و سید محمد فرید راستگوفر )
 .202-173، صص10 ۀ، شمارمطالعات عرفانی« ادبی

داستان ابلیس ینتصر توفیق حکیم از منظر »ش(، 1391ه گلی و منصوره زركوب )رحیمی خویگانی، محمد و فاطم
 .142-123، صص3 ۀشمار نقد ادب معاصر عربی،، «ساختارگرایانه بارت

أنثی عبریة لخولة حمدي وفق  يالتحلیل الروائي فی روایة فی قلب»(، 2020، رقیه و زهرا آقاجانی علی شاه )پور رستم
 .91-60، صص1ۀالسردانیة العربیة، شمار يلشفرات الخمس(، دراسات ف)ا« نظریة روالن بارت

 نشر علم. ،، تهرانشناسی نظریه و عملنشانه ،(1388سجودی، فرزان)
 .علم ،، تهرانكاربردی یشناس نشانهش(، 1387)ـــــــــــــــــ

اختي متون هنري،. مجموعه شناي و كاربرد آن در تحلیل نشانهشناسي الیه(، نشانه1383ــــــــــــــــــ)
 ،. تهرانیهنر، به كوشش فرزان سجود یشاسنشانه یشیاند هم، مقاالت اولین 1 ۀشمار یشیاند هممقاالت 

   .فرهنگستان هنر
 االسرار كشفها در داستان قرآنی خلقت آدم با تأكید بر ای رمزگانشناسی الیهنشانه»(، 1394سیدان، الهام )

 . 169-145، صص4 ۀقرآنی، شمار -یهای ادب، پژوهش«میبدی
یشنامه خارج اای مکان در نمشناسی الیهنشانه» ،(1400) علی نجفی ایوكی و محمد سیفی ؛شکیبایی فر، شهال

 .67-86صص ،3 ۀشمار ،ادب عربی ،«السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریه فرزان سجودی
روالن بارت با نمونه عملی ه گانی متدولوژی رمزگان پنجتوضیح و معرف»(، 1390صفیئی، كامبیز و مسعود سالمی )

 .221-199، صص 25- 24 ۀ، مطالعات نقد ادبی، شمار«ها اثر فردریش دورنماتاز نمایشنامه فیزیکدان
 بیت الکاتب للطباعة و النشر.، ، بیروتحب بالمقاومة(، 2016عیتاوی جمعه، لیال )
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تحلیل داستان الغریب نجیب كیالنی بر مبنای رمزگان »(، 1398ی )قهرمانی، علی و آرزو شیدایی و صدیقه حسین
 .142-123، صص3 ۀ، نقد ادب معاصر عربی، شمار«گانه بارتپنج

تحلیل ساختاری داستان كوتاه آداب سفر از »(، 1393گل پرور، یوسف و كامران كسایی و سید ابراهیم قافله باشی )
-159، صص 14 ۀ، زبان و ادب فارسی، شمار«طعم باروت(  دیدگاه بارت و گریماس  )از مجموعه داستان
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نشر  ،مهراج مهاجر و محمد نبوی، تهران ۀترجم ،های ادبی معاصرنامه نظریهدانش(، 1393مکاریک، ایرنا ریما )

 چاپ پنجم. آگه،
 مهناز. ،، تهرانیسینو داستاننامه هنر واژه(، 1377میرصادقی، جمال و میمنت ذوالقدر )

 .آموز زبانمعرفت و  ،، تهرانشناسیفرهنگ توصیفی نشانه(، 1384عماد، سیدعلی )میر
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