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Abstract  
In the development of narrative analysis, three stages in the field of 

narratology can be enumerated: Vladimir Propp's morphology, the logic of 

Claude Bermond's possible narratives, and the semantic narrative of 

Greimas, which originated in the Paris school and merged with semiotics 

and led to semantics. Discourse and Narrative Semantics is the result of the 

structuralist semiotics of Saussure and Pierce and poststructuralist semiotics. 

Sign-semantics considers narrative text as a coherent and meaningful 

collection in which there is a directional flow and the structure of such texts 

makes the text static dynamic. It turns into identity, perception, value, and 

action. The semantic implications of this development are the intra-verbal 

and extra-verbal factors, practicality and dynamism, spatial and temporal 

space of speech and action relation, and the role of effective verbs in this 
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novel. The result of this research is that in Gypsy by Fire, the actor is placed 

in an emotional capacity and enters the stage of Shush within the framework 

of narrative discourse process and the discourse components of this novel 

sometimes cause the text from narrative-semantics to narrative level.  

Keywords: Narrative; Gypsy by Fire; dynamic discourse; semiotics. 

Introduction 

Gypsy by the Fire is a novel with a narrative structure that in addition 

to moving from the primary to the secondary state making a change, 

its stages of dynamic discourse evolution can create multiple and 

varied meanings in the mind. Moniro Ravanipour, the creator of this 

novel, tries to use the power of writing in realistic and naturalistic 

fields by expressing issues that harm the society and put people, 

especially women, in a situation that is always in short supply. The 

semantic dimensions of words and signs should be a mirror of the 

fullness of the truths in the words that seem dead and frozen, and 

reflect the spirit of truth in the dynamism, movement, and life of the 

words. 

Literature Review 

Semiotics is an interdisciplinary science that is closely related to fields 

such as semantics, cultural studies, and other related sciences. Rules 

govern the signs, both verbal and non-verbal signs (Dansi, 2008, p. 

57). Sign - Narrative semantics is based on two principles of action 

and change. Actors in this system often proceed in a logical way and 

based on predetermined plans in order to achieve a desirable and 

stable meaning. Sign-narrative semantics is a new achievement in 

narrative analysis and tries to show the games of semantic 

signification, the connection between the narrative structures, the 

connection between signs and their arrangement with each other in a 

discourse and the grammar of discourse based on narrative principles. 
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Discourse systems rely on a dynamic, fluid, and phenomenal process 

of language that transforms discourse into a living action. Gypsy by 

the Fire is a social narrative the theme of which is the narrator of the 

events and happenings of a society that is in the captivity of the 

traditional, old and dead laws of the caravan. Gypsy women in this 

novel are in ignorance of the rights that they do not consider for 

themselves. Moniro Ravanipour has placed a gypsy girl named 

"Ayneh" in the position of representing the majority of Iranian 

women. 

Methodology 

The present article tries to analyze the narrative structure of the 

process of transformation of the dynamic discourse of the Gypsy 

novel through a library-based descriptive-analytical design. It borrows 

qualitative method and inductive reasoning (from part to whole).  

Results 

Gypsy by the Fire has a narrative discourse. In this novel, the action 

agent tries to change the undesirable meaning into the desired and 

complete meaning, even though the opposing forces are in his way 

and sometimes he slows down or stops moving forward. But the actor 

is in an emotional capacity and intends to change, and enters the stage 

of Susa through various stages of narrative discourse. Of course, in 

cases where the protagonist intends to deviate from the narrative path, 

he returns to the predetermined main path of the narrative with the 

efforts of the narrator. 

A cognitive view of a text or discourse or any meaningful word 

requires the existence of various information and knowledge in it. The 

emergence of this knowledge and the discovery of how they relate to 

each other requires the acquisition of sign-semantics in a meaningful 

and coherent discourse, text, or collection. The study and analysis of a 

text with the help of this approach can be a way to enter the scientific, 
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epistemological, and cognitive dimensions of any type of text or 

orator, verbal or non-verbal; but the semantic instability makes it 

impossible to fully describe it. 

The novel has many important elements in the process of the 

transformation of dynamic discourse, the role of which is not the same 

and constant in all stages, but each of them contributes to this 

evolutionary process in some way. Sometimes, some elements such as 

"Mans" are concise and the author does not use any expansion to 

introduce him, and only at the beginning of the novel, there is a 

reference to his existence without revealing his name and identity. 
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 چکيده
 شناسیتوان برشمرد: ریختشناسی میسه مرحله را در پیشینة روایت روایی، تحلیل تکوین در

 خاستگاه که گِرِمس روایی معناشناسی و برمون کلود ممکن هایروایت منطق پراپ، والدیمیر

 انجامید شناسیمعنانشانه به و آمیخت درهم شناسینشانه با و است پاریس مکتب آن

 و یرسیپی و سوسوری شناسی ساختارگراینشانه برایند روایی و گفتمانی معناشناسینشانه.

ای منسجم و معنادار معناشناسی متن روایی را مجموعهشانهپساساختارگراست. ن شناسینشانه

را به هایی ایستایی متن دار در آن وجود دارد و ساختار چنین متنداند که جریانی جهتمی

کوشیم با کند. در این مقاله میهای هویتی، ادراکی، ارزشی و کنشی تبدیل میپویایی با ویژگی

ها، به بررسی روش تحلیلی ـ توصیفی، روش استدالل استقرایی و روش کیفی در تحلیل داده
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های و تحلیل زنجیره کولی کنار آتششناختیِ فرایند تحول در گفتمان پویای رمان روایت

کالمی، بُعد عملی، پویایی، مکانی و کالمی و برونایی این تحول همچون عوامل درونمعن

زمانی کالم، ارتباط کنشی و سرانجام نقش افعال مؤثر در این رمان بپردازیم. از نتایج پژوهش 

گیرد و در چارچوب ، کنشگر در توانشی عاطفی قرار میکولی کنار آتشاین است که در رمان 

های گفتمانی این رمان گاه باعث شود و مؤلفهن روایی به مرحلة شوِش وارد میفرایند گفتما

 معناشناسی گفتمانی تبدیل شود.معناشناسی روایی به سطح نشانهشود متن از سطح نشانهمی

 معناشناسی.، گفتمانِ پویا، نشانهکولی کنار آتششناسی،  روایت های كليدی:واژه

 . مقدمه 1

در  ،شناسی برداشتروایت یدر قلمرونخستین کسی که گام اول را عنوان ارسطو، به

وسیلة راوی )نقل( و بازنمایی یك ابژه )سرگذشت( به بازنمایی نمیا بوطیقافصل سوم 

(. در 051: 0335، مکاریك)رک.  ل شدئقا ها )محاکات( تمایزآن از طریق شخصیت

هایی شناسی فرازونشیبیتهای پس از ارسطو تا سدة بیستم، حوزة روایت و رواسده

، نخستین های رواییدانشی در تحلیل متن مثابةبه ،شناسیاما روایت را طی کرده است؛

 ،0پراپ والدیمیر شناسیریخت های جدیدی پا گذاشت وبه عرصهبیستم  سدةبار در 

سرانجام با پیوند  که 3گِرِمس روایی معناشناسی و 9برمون کلود ممکن هایروایت منطق

معناشناسی مکتب پاریس را پدید آورد در گسترش مفاهیم نشانه شناسی،فتن با نشانهیا

شناسی نشانه برایند روایی، و گفتمانی شناختی تأثیرگذار بود. در دو حوزةروایت

پساساختارگرا و روایت زمان ژرار  شناسینشانه ی، 5یرسپی و ی0سوسور ساختارگرای

 گیرینیز در تکوین و شکل 2مان روایی تودوروفو گفت مسرِگِ ، الگوی کنشگر6ژنت

 نقش بسزایی دارد. گفتمانی و روایی معناشناسینشانه
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مس شکل گرفت، به رِهای گِمعناشناسی مکتب پاریس که برمبنای دیدگاهنشانه

بر وهالپردازد؛ ضمن اینکه عهای گفتمانی مختلف میبررسی فرایند دریافت معنا در نظام

از دیدگاه  کند.حضور است، مطالعه می ارکرد شَوشی را هم که مبتنی برکارکرد کنشی، ک

شناسی متن معناشدنی باشد، متن است. نشانهشناسی، هر آنچه دریافتنی و درکمعنانشانه

در  داند که قابلیت تجزیه و تحلیل شدن را دارد وهایی میها و پدیدهرا مجموعة داده

 این نظام،ی نظامی مبتنی بر شناخت است و بروز معنا در روای ونظام گفتمانی این میان، 

، برای درک معنای چنین  3عقیدة ژاک فونتنیی است. بهمعیّنمبتنی بر اهداف ازپیش

ای باید ابتدا ساختار و شکل نحوی کلمات و جمالت را مشخص کرد و سپس مجموعه

نحوی است، جهت اسنادی فعالیت گفتمانی را که خود مسئول و مسبب این شکل 

معناشناسی مطالعات خود را فقط به نشانه نشانه (.Fontanille, 1998: 81)بازشناخت 

هایی که به بررسی ای راه یافت؛ عرصههای فرانشانهمنحصر نکرد و به عرصه

 پردازد.های گوناگون است، میکه دربرگیرندة نشانه« های معنادارمجموعه»

ار روایی که در مراحل تحول گفتمان پویا، رمانی است با ساخت کولی کنار آتش

بر حرکت از وضعیت اولیه به وضعیت ثانویه و ایجاد تغییر، معناهای تواند عالوهمی

پور، آفرینندة این متعدد و متنوعی را در جریان سیال ذهن ایجاد نماید. منیرو روانی

با بیان مسائلی که به های رئالیستی و ناتورالیستی، رمان، با قدرت نویسندگی در زمینه

دهد، ویژه زنان را در وضعیتی نابسامان قرار میرساند و مردم و بهجامعه آسیب می

نمای حقایق نهفته در ها، آینة تمامکوشد با استفاده از ابعاد معنایی واژگان و نشانهمی

ت و آیند، باشد و روح حقیقت را در پویایی، حرکواژگانی که به نظر مرده و منجمد می

زنده بودن واژگان منعکس کند. در این پژوهش، با بررسی مراحل فرایند تحول در 

های معنایی این تحول شناختی این رمان پرداخته و زنجیرهگفتمان پویا، به تحلیل روایت
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کالمی، بُعد عملی و کالمی و برونوجو شده است. بررسی و تحلیل عوامل درونجست

م، عامل ضدفاعلی و ارتباط کنشی، فرایند معکوس، بُعد پویایی و مکانی و زمانی کال

دست که در سنجی، نقش افعال مؤثر، تغییر مفعول ارزشی و مواردی از اینواقعیت

معناشناسی گفتمانی و روایی جایگاهی درخور دارد، از اهداف این رویکرد نشانه

 است.    شکولی کنار آتپژوهش در تحلیل فرایند تحول در گفتمان پویای رمان 

 . پيشينة تحقيق   1ـ1

ترین اثر به زبان فارسی، درحال حاضر کتاب معناشناسی روایی، کاملدر زمینة نشانه

ن: ها بر نظریة کنشگرالیتهدَمعناشناسی روایی مکتب پاریس جایگزینی نظریة مُنشانه

( است. از نگاه نویسندة این کتاب، 0325علی عباسی )، نوشتة نظریه و عمل

و مبـانی اصـلی مباحث روایی رویکردی است در شناخت  معناشناسی روایینهنشا

عـد بُیا کنشی(، )عـد روایـی معناشناسی مکتـب پـاریس بـه بُحوزة مطالعة نشانه

اما  ؛شودپردازی تقسیم میگفته عـدعـد شـناختی و بُعـد حسـی ـ عـاطفی، بُ، بُصـوری

در این زمینه یك از ایـن ابعـاد سـخن گفت. یچتوان از هنمی ،تا کنش یا عمل نباشد

( که جنبة آموزشی مبانی 0335اثر حمیدرضا شعیری ) معناشناسی نوینجز کتاب به

معناشناسی را داراست، نمونة آکادمیك و ساختارمند دیگری در دست نیست. شعیری 

ی را مطرح در این کتاب، فرایند تحول در گفتمان پویا و مباحث کاربردی علم معناشناس

را برای نمونه آورده است. همو « سیاهکچل مم»کرده و تحلیلی معناشناختی از داستان 

ها و شناسی و نظریه، به مباحثی دربارة مبانی نشانهمعناشناسینشانه( نیز در کتاب 0322)

معناشناسی و عناصر دخیل در آن های نشانهمایهکاربردها پرداخته و ضمن بیان درون

بررسی »( در مقالة 0329ت سودمندی داده است. نصیحت و روشنفکر )توضیحا

اند که چگونه درپی آن« ‘حبلٌ کالورید’معناشناسی ساختار روایی داستان کوتاه نشانه
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های احساسی و شده و نظام« حبلٌ کالورید»گیری ویژه شَوش باعث شکلکنش و به

تحلیل »( در مقالة 0320مقدم )وجود آورده است. فریده داودیروایی را به

و تحول کارکرد تقابلی زبان به فرایند  ‘عقاب’و  ‘آرش کمانگیر’معناشناختی شعر نشانه

با اشاره به مربع معنایی گِرِمس، این دو گفتمان را از این منظر که چگونه با « تنشی

ای هشناسانیابند برای بروز عوامل معرفتهای استعالیی، مجالی میسوی نشانهحرکت به

( در کتاب 0322ها پنهان است، مقایسه کرده است. اچ. پورتر ابوت )که در بطن آن

به چیستی و چرایی روایت، ساخت روایت، روایتمندی و روایتگری و  سواد روایت

( در 0323مقدم )مقدم و فیروزیپور، علویدست پرداخته است. حسینمباحثی از این

برپایة نظریة  سمفونی مردگانگفتمان رمان تحلیل ساختار روایی و کنش »مقالة 

در دو  مردگان سمفونیگری رمان رواییبه تحلیل « معناشناسی روایی گرماسنشانه

های ساخت که جایگاه دادههای عینی است و ژرفسطح روساخت که جایگاه داده

 اند. الگوی کنشگر او پرداخته مس ورِمعناشناسی روایی گِانتزاعی است، برمبنای نشانه

معناشناسی بررسی و تحلیل نشده با رویکرد نشانه کولی کنار آتشبه این ترتیب، رمان  

شناختی فرایند تحول تحلیل روایت است و نبود چنین پژوهشی، نگارندگان را به

 معناشناسی واداشت.  رویکرد نشانه گفتمان پویا با

 نظری  . چارچوب2

 سی رواییمعناشناشناسی به نشانه. از نشانه1ـ2

هایی همچون معناشناسی، مطالعات ای است که با دانشرشتهشناسی دانشی میاننشانه

فرهنگی و دیگر علوم مرتبط ارتباط نزدیکی دارد و با نشانه گرفتن برخی نمادها و 

کوشد تا دریابد که ارتباط بین عالئم در تحلیل جهان علم و جهان ذهن مؤثر است و می

(. 52: 0332ها، اعم از کالمی و غیرکالمی، حاکم است )دانسی، چه قواعدی بر نشانه
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 یلمسف، 2 الکان ،دوسوسورپردازان زیادی همچون شناسی نظریهاهمیت نشانه و نشانه

را برآن داشت تا درخصوص این رویکرد و ارتباط آن با جهان   گِرِمسو  پیرس، 01

اعتقاد او، داند. بهو مدلول می پیرامون مطالعه کنند. سوسور نشانه را ترکیبی از دال

ارتباط بین دال و مدلول تابع ارزش نشانه است و دال و مدلول همواره در تقابل با دال 

، برخالف سوسور، معتقد است عبور (494 :1999) های دیگر قرار دارد. الکانو مدلول

از دال به مدلول بسیار دشوار است و هیچ وحدتی بین دال و مدلول نیست و 

ناپذیری در دو وجه نشانه و معنا ندارد. پیرس ارتباط بین دال و مدلول را رابطة داییج

جای چیز دیگری، برای کسی داند. از نظر او، نشانه چیزی است که بهغیرمتقارن می

گردد و نشانه زمانی نشانه است که قابلیت ای برقرار میتحت عنوانی یا براساس رابطه

 Ducrot  Et)ر را که به او قدرت شکوفایی ببخشد، داشته باشد ای دیگانتقال به نشانه

Schaffer, 1995: 215 .)عقیدة یلمسلف، اگر سطح محتوا و سطح بیان در تمامیت اما به

ها ارتباط دوجانبه و الزامی وجود دارد. درواقع اگر این خود درنظر گرفته شود، بین آن

زبان وجود نخواهد داشت. اما بین هر زمان وجود نداشته باشد، طور همدو سطح به

کدام الزمة ای متقابل وجود دارد، ولی هیچای از بیان رابطهای از محتوا و هر قطعهقطعه

دیگری نیست. یك فکر ممکن است بدون هیچ نیازی به بیان وجود داشته باشد؛ 

ان بدون توطور که یك بیان ممکن است بدون نیاز به محتوا وجود داشته باشد. میهمان

. در (Hjelmslev, 1985: 77)صحبت کردن، فکر کرد و بدون فکر کردن، صحبت کرد 

نشانه ننشانه و سطح محتوا را دروتکمیل نظریات یلمسلف، گِرِمس سطح بیان را برون

جایی داند و ارتباط بین این دو را که بر احساس و ادراک تکیه دارد، علتی برای جابهمی

شناسی، نشانه همواره در تعامل، چالش، شمارد. در دانش نشانهمرزهای معنایی می

گرایی، واگرایی، همسویی، دگرسویی، تبانی، پذیرش، طرد، تناقض، تقابل، هم
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متنی( فرایندی متنی و برونهای درونهای دیگر )نشانههمگونگی و دگرگونگی با نشانه

(. گِرِمس در 0: 0325ری، سوی تولید معنا )شعیآفریند که خود راهی است بهرا می

کند: ابژة زیباساز به کنشگری تعریفی جامع در این زمینه بیان می نقصان معناکتاب 

رخ کشیدن قدرت حضور خود، سر راه بیننده )سوژه( گردد که با بهگفتمانی تبدیل می

ه توان نزد کنشگر درحال تجربه مشاهده نمود: نگاگیرد. بروز همین اتفاق را میقرار می

ای فعال برای کنشگر تبدیل که ابتدا ابزاری بیش در خدمت دیدن نبوده، به نماینده

آید و جدا و مستقل از کنشگر در موقعیت رود، عقب میشود؛ نگاهی که جلو میمی

 (.     92: 0332مس، رِگیرد )گِمیزبان قرار می

 ،کنشگران در این نظاممعناشناسی روایی بر دو اصل کنش و تغییر استوار است. نشانه    

روند تا بـه شده پیش میهای ازپیش تعیینشکل منطقی و براساس برنامهاغلب به

ای در معناشناسی روایی دستاورد تازهنشانهد. پایـدار دسـت یابن و معنـایی مطلـوب

لت معنایی، پیوند بین ساختارهای الهای دکوشد بازیهای روایی است و میتحلیل

ها با یکدیگر را در یك گفتمان نشان دهد و ها و چینش آند بین نشانهروایی، پیون

 گری ارائه کند.دستور زبان گفتمانی را براساس مبانی روایی

های گفتمانی بر فرایندی پویا، سیال و پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را نظام 

فتمانی شکل کند. پس در طول گفتمان است که کنش گبه کنشی زنده تبدیل می

)شعیری،  شناساندگیرد و کنشگر با تولید معنا خود را بیش از پیش به ما میمی

0333 :36 .) 

معناشناسی روایی خود را الگوی نشانه مسرِگِ ،یلمسلف و  های پراپدرپی  دیدگاه

معناشناسی مکتب پاریس نظریة نشانه پردازنظریه ترینمطرح کرد. درحقیقت او مهم

 روایی گفتمانی و هاینظام در انواع معنا دریافت و شرایط تولید بررسی به است که
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دنبال آن گِرِمس دربارة تجزیه و تحلیل پرداخته است. کارهای پژوهشی پراپ و به

ای که ساختارهای گوناگون گونهبار آورد؛ بهای بهها نتایج ارزندهها و قصهروایت

نی، حسی، ادراکی و کنشگران( روایت را )ساختار ارزشی، نمودی، روایی، عینی، ضم

توان به ساختارهای انتزاعی و عینی تقسیم کرد و از ارمغان آورد. این ساختارها را میبه

های انتزاعی( به ساخت )جایگاه دادهاین طریق برای تحلیل روایی متن از ژرف

رایند روایی های عینی( دست یافت. گِرِمس به ابعاد چهارگانة فروساخت )جایگاه داده

معتقد است. این ابعاد که شامل عقد قرارداد، توانش، کنش و ارزیابی است، فرایند 

 00 داند. رابرتزدرپی و دارای انسجام معنایی میصورت متوالی و پیروایی داستان را به

داند که بین اجزای آن پیوستگی و ارتباط برقرار باشد؛ یعنی نیز متن روایی را متنی می

طوری که هر خواند، منتظر رویداد بعدی باشد؛ بهخاطب یك رویداد را میوقتی م

رویداد با رویدادهای قبل و بعد خود در ارتباط است. چینش رویدادها در متن روایی از 

طوری که همیشه هر رویدادی، رویداد ماقبل خود را کند؛ بهیك قاعدة خاص پیروی می

کنیم که یك ویی و روایت را فقط زمانی آغاز میگکند. او معتقد است داستانتکمیل می

تواند می« این، سپس آن»پیشامد سپسین را به پیشامد پیشین بیفزاییم. از این رو قاعدة 

 (.022: 0332دقت گسترش یابد )رابرتز، به

 كولی كنار آتشمایة . معرفی درون2ـ2

وقایع و رویدادهای مایة آن روایتگر روایتی اجتماعی است که درونکولی کنار آتش 

برند. در این سر میای است که در اسارت قوانین سنتی، کهنه و مردة قافله بهجامعه

خبری از حقوقی که خود نیز آن را برای خود قائل رمان، زنان کولی در جهالت و بی

نام دختری کولی به کولی کنار آتش،پور، نویسندة رمان نیستند، قرار دارند. منیرو روانی

را در جایگاه نمایندة اکثریت زنان ایرانی قرار داده است؛ دختری کولی که در « ینهآ»
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نام قافلة صفاری، ابزاری برای کسب درآمد پدر شده است. رقص شبانة ای بهقافله

دخترک کولی در میان مردانی که مسافرند یا برای گذران ساعاتی از شب بر روی 

کند. آینه برای فرار از قوانین را پُر از پول می های پدراند، جیبهای ساحل نشستهشن

شود که برای نوشتن قصه به آنجا آمده ها، عاشق یکی از مردانی میقافله و محدودیت

انگیزد و پس از آزار و اذیت است. ارتباط آینه با مرد مسافر خشم مردان قبیله را برمی

وی مرد مسافر، سفر خود را وجکند. آینه در جستفراوان، قافله بدون آینه کوچ می

آنکه مرد را بیابد، با حوادث و اشخاص گوناگون مواجه آغازد و در این سفر بیمی

رسد. در آنجا با سه زن دیگر های فراوان، به پایتخت میشود و در گذر از سختیمی

 شود که هرکدام درپی اتفاقاتی که حاکیآشنا می« افروزگل»و « قمر»، «سحر»های نامبه

وجوی برند. آینه در جستسر میاز رنج و تبعیض قوانین علیه زنان است، در غربت به

نام خرد و در پایان با آشنایی با استادی نقاش بههای فراوانی میمرد نویسنده، کتاب

ترین تابلوی نقاشی او رسد. مهمآورد و به شهرت می، به دنیای نقاشی روی می«هانیبال»

فروشد؛ چون معتقد است کسی زونشیبش است که هرگز آن را نمیتصویر زندگی پرفرا

تواند خاطراتش را بفروشد. در خاتمة رمان، تغییر و تحولی که ذهن و اندیشة نمی

شود و او برای ایجاد تغییرات، به قهرمان داستان را به خود مشغول داشته، حاصل می

ك جریان سیال ذهن تمام گردد. نویسنده با استفاده از تکنیقافلة صفاری بازمی

هایی را که در ذهن شخصیت داستانی شکل گرفته است، احساسات، تفکرات و تداعی

های مکمل را کند و گاهی تالش و تکاپوی قهرمان داستان و دیگر شخصیتبیان می

زند و تغییر ماهیت اشخاص داستان و کنش و شَوش فراتر از ذهن مخاطب رقم می

 شود.اندازد و موجب بروز رویدادهایی ارزشمند میجریان می ها سیر روایت را بهآن
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   كولی كنار آتش . تحليل فرایند تحول در گفتمان پویای3

گفتمانی است که  گفتمـان پویـا سروکار داریم.با گفتمان پویا و حرکتی  ،در این داستان

ین گفتمانی، دهندة آن حرکتی رو به جلـو دارنـد. درمقابـل چنـمجموعة عوامل تشکیل

های بارز آن است. منظور از گفتمان گفتمان توصیفی قرار دارد که ایستایی از ویژگی

آید. در شمار میپویا نقل فرایندی است که تغییر یا دگرگونی از شرایط اساسی آن به

معنا تابع تغییر و تحولی است که عوامل بشری را از وضعی ابتـدایی  ،ایـن نـوع گفتمان

زمان از حرکت  ،دهد؛ حال آنکه در گفتمان توصیفیثـانوی سوق می بـه وضـعی

گفتمان حاکم  نوعی ایستایی صرف بر شود وچیـز دچـار تغییـر نمیایـستد، هـیچمـی

 (.Portner & Hall, 2002: 61) است

 كالمی كالمی و برون. عوامل درون1ـ3

سروسامانی ی ظلم، فقر و بیآغاز رمان کولی کنار آتش ما را با وضعی ابتدایی، یعن

ها رقصید، دستکند که عامل فاعلی دچار آن است. مینشین، مواجه میای کوچخانواده

داد، موهای سیاه و بلندش را در هوا پریشان وتابی میکشیده رو به آسمان، به تنش پیچ

ن کرد... خسته بود، پیراهن بلند ارغوانی خیسِ عرق به تنش چسبیده بود. چشمامی

داشت، در انتظار آنکه مردی خسته از نوشیدن، پدر را سیاهش را به تقال باز نگه می

یا « نقصان(. »0: 0325پور، بخواند، پولی در جیب او بگذارد و راهی شهر شود )روانی

کند در فرایندی شود؛ آینه، یا همان قهرمان قصه، سعی مینابسامانی در قصه آغاز می

ییر دهد. عامل فاعلی )آینه( در فقر و نوعی اسارت جنسیتی تحولی وضع موجود را تغ

برد. او برای این تغییر حالت و ورود به مرحلة عمل که بتواند از این اسارت سر میبه

تنیده به آزادی برسد و این نقصان را برطرف نماید، باید تالش کند. او در فرایندی پس
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ه را بگیرد؛ پس این انفعال از کودکی در خواست ماآورد که میخاطر میاش را بهکودکی

 او وجود داشته است. 

خواست او را بر پشت خود ببندد و خیلی کوچك بود ـ خیلی کوچك. مادر می

کرد تا قرص ماه را بگیرد و ماه همیشه دور خسبید. دستش را دراز میبجنباند. نمی

و همان وقت بود که  کشید، خوابیدسر میبود دور... با نهیب مادر که چادرشبی به

دنبال تغییر بود و اش دوباره بهدر خواب ماه را گرفت... و اکنون در کشمکش ذهنی

ای گم شود. دیرزمانی بود که روز را فراموش کرده دوست داشت حتی برای لحظه

گذشت ـ حتی به هنگام کوچ که پیاده بود و یا بود. روزها همیشه در خواب می

کرد ها در خواب هم رهایش نمینالة نی و صدای خلخالسواره بر اسبی هشیار. 

چه کسی، دو صدا، دو زنگوله بر گردن سگی... تا هرگز نتواند از قافله دور شود... 

داند که او، چه کسی می تواند این دو زنگوله را از گردنش باز کند؟چه کسی می

 (.3)همان،  ای حتی کوتاه گم شود؟خوش دارد برای لحظه

 عد عملی كالم . ب2ُـ3

بستگی به مانس و پیدا کردن راهی برای فرار از قانون قافله، آینه به نوعی پس از دل

 پردازد. فعالیت عملی می

خوابند ها در هر غربتی که باشند، زن و مرد میروز جمعه روز فراغت است. کولی

ده بود که روند. از چادر بزرگ بیرون آمد. پاییها نیز به عادت در خواب میو بچه

کشید... کیمیا در خواب باشد، بود. گردبادی در دوردست جادة باریك زبانه می

 (. 90جادة باریك را گرفت و راه افتاد )همان، 

کنند. زمان و مکان دو شاخصی هستند که وضعیت عامل فاعلی را مشخص می    

( و دیگر اند )صبح جمعهدهد که همه در خوابحرکت عامل فاعلی در زمانی رخ می

شود؛ یعنی تغییر کند و راهی شهر میاینکه او برای تغییر و دگرگونی قافله را ترک می
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دهد. اکثر اوقات تغییر مکان الزمة دگرگونی است؛ چراکه مکان ثابت و مکان می

توان در مکان همیشگی تغییر ندرت میآید و بهشمار میتکراری مانعی برای تغییر به

 پذیر بود، تا کنون ایجاد شده بود.  مکانایجاد کرد و اگر ا

کس توان و میل تغییر چرخید و هیچنسل میبهقانون قافله سالیان درازی نسل

قانون! در گوش دخترکان، زنان دنیادیدة « گذارد آینه.قانون قافله نمی»نداشت. 

شه او را ریخون و همگاه که مردی همگفتند، تا آنکولی چه بسیار از قانون قافله می

های قافله داد و همچون زنی دنیادیده، قصة باره تن به سنتخرید و دخترک یكمی

 (. 00کرد )همان، ورسوم اجدادی را در گوش دیگران زمزمه میرسم

آینه )فاعل( از این تغییر مکان قصد و هدفی دارد. نگاه مانس خسته بود. در     

دنبال گشت؛ بهدنبال چیزی میل او بهچشمانش چیزی نبود و دخترک در عمق نگاه زال

بیانگر دو موضوع است: « قصد(. »2دخترکی که خواب از چشمانش ربوده بود )همان، 

« بسته»اول اینکه، فاعل یا قهرمان داستان به انتخابی دست زده که جدا شدن از مکان 

اینکه، در هر کند؛ دوم جانشینی( را توجیه می)شهر/ یك« باز»)قافله( و گذر به مکانی 

سوی چیزی است. گویا فاعل چیزی یا کسی را قصد، مسئلة مهم کشش یا حرکت به

کند. اما از آنجا که گیرد. پس هر قصد مسئلة اساسی مقصد را مطرح مینشانه می

شود، باید برای هر قصد یك مبدأ و ای خاص شروع میسوی مقصد از نقطهحرکت به

مبداء حرکتِ آینه قافله است و  ولی کنار آتشکیك مقصد درنظر گرفت. در رمان 

 مقصد او شهر. هرجایی که قانون قافله بر آن حاکم نباشد. 

 . بُعد پویایی كالم 3ـ3

کنندة وضع عامل فاعلی از حالت قبلی به حالت آینه برای مانس ترسیم« قصه گفتنِ»

ر برای ایجاد تغییرِ ای به مرحلة دیگجدید است. پویایی کالم که با مسئلة گذر از مرحله
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پایه و اساس « شدن»آورد. میان میرا به« شدن»وضع، گره خورده است، بحث 

آید که دهد. گِرِمس معتقد است معنا هنگامی پدید میمعناشناسی گِرِمس را تشکیل می

شدن، در معنای عام آن، »گفتة ژاک فونتنی، در این حالت تغییری رخ دهد. همچنین به

  (.39: 0322)شعیری، « رسدثبت میمراری است که در تغییر و دگرگونی بهپیوستگی و است

چرا ’»جانشین شدن است: دارد و آن، تغییر عبور از قانون قافله و یك« قصد»آینه 

ای بسازیم، ما هم خانه’ ‘اند...چون که پدرانشان خانه داشته’ ‘ها خانه دارند، مادر؟آن

دهندة (. چنین قصدی نشان01: 0325پور، )روانی« ‘آینه گذارد،قانون قافله نمی’ ‘مادر.

روست، آگاهی دارد؛ دو چیز است: اول اینکه، فاعل از اینکه زندگی او با نقصان روبه

بین دو قطب زمانی « شدن»دارد. در گام برمی« رفع نقصان»دوم اینکه، فاعل درجهت 

در فاعل ایجاد « تنش»وعی خورد. گویا قصد رفتن نچشم میگذشته و آینده، تضاد به

خواهد بشود سوی آنچه میتوان عبور فاعل از آنچه نیست بهکند که علت آن را میمی

پیشِ روی عامل « نیروهای موافق و نیروهای مخالف»جانشین( دانست. از این رو )یك

اند تا او را همراهی کنند و مشوق او در رسیدن به اهدافش باشند یا فاعلی قرار گرفته

عنوان عاملی بازدارنده حرکت رو به جلوی او را کُند مانعی بر سر راه او باشند و به

همان نیروی مخالفی است که عامل فاعلی را تحت سلطة عقاید خود « نیتوک»کنند. 

شوراند. حضور نیتوک چند نیروی مخالف دیگر دهد و مردان قبیله را بر او میقرار می

 همراه دارد.  را به

ها به راستش را بگو، خبر را مرده»پدر فریاد کشید: « باد»بگو از که شنیدی؟ نیتوک، 

تمامی از ها بهشود وقتی ستارهای از سرعناد... جهان چه تاریك میتو دادند یا زنده

چرخد و تو معلق چرخد، میچشمانت پریده باشند و جهان تاریك دور سرت می

 (. 93روی )همان، در چاهی سیاه فرومی
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ك نیروی موافق و عامل هماهنگی مادر است. او در واپسین لحظات عمرش، ی

کند؛ رفتن به جایی که زندگی جریان دارد، به دور از دخترش را به رفتن تشویق می

هایی که پوک هستند و زنان را محکوم به تسلیم بایدها و نبایدها، به دور از سنت

مادر گفته بود وقتی که دیگر جان  ‘..باید به صدای دلت گوش کنی آینه.’»اند: کرده

داد، آن زمان که از تسلیم زندگی به باید و نبایدها پشیمان بود، آن زمان که قانون می

 (.00)همان، « قافله را پوک دیده بود

 های كالمی  . هویت عامل4ـ3

در تحلیل متن ادبی شده « شخصیت»جانشین واژة « عامل»معناشناسی، واژة در نشانه

شود، درحالی که عوامل غیربشری زیرا شخصیت فقط به عامل بشری اطالق می است؛

کنند. بر این اساس، هویت نیز در فرایند تحول که در کالم مطرح است، ایفای نقش می

 (. 30: 0322شود و هم عوامل غیربشری را )رک. شعیری، هم عامل بشری را شامل می

شود برای زیربنایی می« تغییر»و گاهی باشد « تغییر»تواند بنیان گاهی هویت می

تراز یکدیگر وزن و همتوانند همنمی« هویت»و « شدن»هویتی جدید. از این نظر، 

باشند. آینه درپی کسب هویتی جدید است، اما در تقابلی شدید میان جدایی یا پیوستن 

 به قافله:  

سوی قافله دراز نش بهخواهد تا قافله او را همراه خود ببرد. دستااو به التماس می

توانم مانند قاطری دیرک ]...[ هآی مردان قافله، مرا به دست باد مسپارید، می

توانید گاری را هایم بگذارم ]...[ اسبانتان اگر خسته شدند، میچادرها را روی شانه

به گردة آینه ببندید، یا مانند سگی دور چادرهایتان بچرخم در کوچ، کفتارها را با 

 (.30ـ99: 0325پور، ام بگریزانم. عو...عو...عو...قافلة صفاری )روانیسگانهعوعوی 
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-دهد و برمیکند، او به شاخة خشکیدة نخلی تکیه میای که قافله رهایش میاما لحظه 

شود اش استوار میدارد و قامت خمیدهگیرد و گام برمیخیزد، راهی دیگر را درپیش می

گیرد که پیامد همان تغییری است که آینه آن را کل میو آغاز رسیدن به هویت جدید ش

 جست:   می

گرفت، درد هایی که از هجوم تاریکی سرعت میرفت با گامدر جادة خاکی می

ساخت... اش را استوار میشد. شوری قامت خمیدهتر میرنگلحظه کمبهلحظه

شد همانی که نه میزدود، آیمانس! پژواک این کالم حتی، زنگار غم را از جانش می

 (. 32بود. صدای زندگانی بود )همان، 

آینه قصد تغییر دارد و در این قصد، حرکتی پویا نهفته است. نوعی تغییر و تبدیل 

کند. فاعل پا به دنیای جدیدی آید و فاعل را به فاعل عملی تبدیل میوجود میبه

به  اییابد و دریچهیافته میکلخود ش« ضمیر خودآگاه»گذارد و تصویری از تغییر را در می

رود که رسیدن به این غایت سمت نمایشی پیش میکند. فاعل بهمی« باز»دنیایی جدید 

است. آینه از « تغییر مکان»توأم با نوعی حرکت و پویایی است. نکتة مهم در تغییر، 

ند. شهر کرا در مکانی دیگر تجربه می« شدن»دهد و شود. تغییر مکان میقافله جدا می

 (. 06خوابید... )همان، ها نمیبا او مهربان بود. شهر شب

 . مراحل فرایند تحولی كالم  2ـ3

و مالکیت « انفصال»آینه در مراحل فرایند تحولی از وضعی نابسامان )قانون قافله( که 

یا مالکیت بر مفعولی ارزشی « وصال»شود، به وضعی جدید که نداشتن نامیده می

گیری چنین فرایندی، عامل فاعلی مجبور به یابد. اما برای شکلد، راه میشوخوانده می

مراحل مختلف فرایند »عبور از چندین مرحلة متفاوت است که مجموعة این مراحل را 

نامند. آینه برای ایجاد تغییر در وضع نامطلوب خود، وارد نخستین می« تحولی کالم
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را « سازیآزمون آماده»شود و به این ترتیب، نوعی مرحله از فرایند تحولی کالم می

سوی گذارد. انفصال از قافلة صفاری اولین مرحله از فرایند تحولی بهسر میپشت

سازی است. دومین مرحله از فرایند تحولی تصمیم آینه برای رفتن به پایتخت بود آماده

 که همة امتیازات بندر را پس زد و به هدف رفتن فکر کرد.

دراز را آینه، بیا با ما به جای هوشنگو برقص. این پسرة جهود گیس»ش گفتم: به 

رود. تو هر مجلسی شناسن. کیه که ندونه مرده؟ تو که بیای، نرخ باال میهمه می

« شی، خودم نوکرتم...خری، صاحب در و دیوار میدم. خونه میخودم پناه بهت می

 (. 03 )همان،« خواهم برم پایتخت.نه! می»گفت: 

جا گذاشته بود، سیر فرایند تحولی را آغاز کرد و وارد آینه با پولی که پدر برای او به

خاطر عشق به فرزند، ابزار این تحول عملیات اصلی شد. پدر قانون قافله را شکسته و به

 را دراختیار او قرار داده بود. 

ری بود که دهان هایش دمید و آنچه دید در روشنایی روز نیشتصبح سحر روی زخم

های خاموش شده، پر مرغان به خون کرد... جای چادرها اجاقدردش را باز می

آغشته... و چیزی، چیزی آبی آن روز... برای او؟ کف دست روی زمین با دو زانو، 

هایش را ای که پولهمچون کودکی به جانب آن چیز رفت... کوزه... کوزة پدر... کوزه

ای؟ خاطر عشق شکستهکرد... تو هم پدر، قانون قافله را بهیگذاشت و چال مدر آن می

اش میان داد بوی مهربانی او... صدای گریهکوزه را در آغوش گرفت، بوی پدر می

های پدر... کند؟ دختر همة هوسها پیچید... کدام دختر است که به باد شو مینخل

آهنگ نی و صدای ها با دست به گردن کوزه برد، آن را وارو گرفت... پول

هق گریه صدای شالق ریخت و در میان هقهایش از دهانة کوزه بیرون میخلخال

 (.  39آمد صدای آخرین شالقی که پدر برگردة او زده بود... )همان، می

قرار گرفته است؛ اما موارد و موانعی « شدن»فرایند تحولی آغاز شده و فاعل در مسیر 

کند. حضور شکری در مسیر تحول، حرکت رو قف میاین حرکت را کُند و گاهی متو
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بندی آنکه هدفش را فراموش کرده باشد، درپی شرطبه جلو را کُند کرده و آینه را بی

 قرار داده است و حرکتی رو به جلو ندارد.« زنانِ مردان همة عالم»شکری در دایرة 

خ او را در شب آینه سر بر دامن پیرزن آسوده خوابید و شکری مست مستان، نر 

خواهد نصف پول صد تومن تا یك ماه اول، هر که می»برد. سرپناه بندر باال می

از اونم باالتر، پنجاهش مال اربابته که « »خان رشته؟مگر دختر اطول« »پیش بده...

 (. 50)همان، « شرطو برده

مردی شکری برای شود. توقف حاصل از شرارت و ناجوانحرکت دوباره آغاز می   

کند؛ اما او با تقال از دست شکری فاعل ایجاد می« شدن»دتی وقفه در تحول و م

 کند:ها زندگی میگریزد و بیرون شهر، درون زبالهمی

رود ولی دارند و او چند بار به کالنتری میهرچند آنجا هم دست از سرش برنمی 

دار زندهشبحاال آینه زبانی ندارد که به شکایت بپردازد. شکنجه و آزار مردان 

هایشان صدا را ازحنجرة آینه دزدید، توان غربت شهر و کفتارهایی که صدای خنده

های زرد حرف زدن را از او گرفت و صدای کودکانی که مانند دستة انبوهی از ملخ

خواندند: ها ترانه میکرد و آنزاری هجوم برند، مغزش را پوک میکه به گندم

 (. 53)همان، « ا دستش حناگنگو گناسرش حنا... گنگوگن»

 . عامل ضدفاعلی و ارتباط كنشی2ـ3

عنوان نیروی بازدارنده، حرکت رو به جلوی در بررسی مراحل فرایند تحولی، شکری، به

عنوان اولین عامل بازدارنده باعث قطع شدن در فاعل را کُند کرد. شکری به« شدن»

کند و دوباره رانندة مهربان را شود. آینه فرار میگرفته میاستمرار یا جریان شکل

ناگاه دومین عامل یابد. راننده ابزاری برای رسیدن به این تحول است. اما بهمی

 شود: ضدفاعلی مانع این حرکت می
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آلود نگاه کرد، راه را بسته در میان هیاهو و سروصدای زیاد از خواب پرید. خواب 

. سربازی جوان و الغر که پیراهن گشتندها میبودند. چندین سرباز باالی کامیون

سربازی گشاد و نویی بر تن داشت، به سراغ راننده آمد... سرباز رو به آینه گفت: 

تو مرخصی، »و به راننده گفت: « ها!زنیکس حرف نمیجا وایسا، با هیچتو همین»

 (. 60)همان، « مونه تا تکلیفش معلوم شهجا میتونی بری... اینم همینتو می

 دهد.کند و زمان زیادی را ازدست نمیتر بر ضدفاعل غلبه میبار فاعل سریعاین 

 . فرایند معکوس2ـ3

گذرد، از غربت بوشهر به کند، از بندرگاه میقافله را ترک می« شدن»آینه درپی تغییر و 

گذارد و به افق روشن سر میآید و در این کنش رو به جلو، مراحلی را پشتشیراز می

رود و با باره در غربت شیراز فرایند تحولی رو به نزول میاندیشد؛ اما یكیپیشِ رو م

هایی شود که همه مثل قطار آدمشود در کنار بیمارستان همدستور پاسبانی مجبور می

رود و این فرایند سمت انفصال میخانمان بودند. آینه دوباره از وصال بهخودش بی

گرایانه را از مالکیت به کند و فرایندی واپسیمعکوس او را تا قبرستان همراهی م

خاطر قانون شود که این بار نه بهزند. آینه اسیر شرایطی میمحرومیت برایش رقم می

خاطر قانون شهر و فقر حاکم بر واماندگان از خانه بر او چیره شد. قانون قافله، بلکه به

های شهر تردد ای در خیابانهها به شهر، آواردهد هنگام ورود خارجیشهر اجازه نمی

کند و گدایی را که بهترین شغل آوارگان برای گذران زندگی )که خودشان نامش را 

ها هنوز در شهرند، جایی نیست، خارجی»زندگی گذاشته بودند( بود، پیشه کند: 

(. در قبرستان، زنی 31)همان، « گذارند کسی در خیابان زندگی کندها نمیپاسبان

دهد؛ زنی که خود نیز قانون قبیله را شکسته است و درپی این ینه پناه میسوخته به آ

هنجارشکنی، از قبیله طرد شده و در صف آوارگان قرار گرفته است. زن سوخته 

شود و از ابزاری که آینه از پدر دراختیار داشت و تبدیل می« عامل مسبب»ناخواسته به 
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گردد. این آگاهی سبب ایجاد مطلع میاو را کمك کرده بود، « شدن»در سیر تحولی 

ای اجاره کنند و سپس مایحتاج ها اول خانهخواهد با آن پولشود و از آینه میتغییر می

جانشینی را در حسرت که یك« کنندهعامل دریافت»زندگی را خریداری نمایند. 

کند. کرد، تسلیم عامل مسبب شده، به فرایند تحول کمك میوجو میاش جستکودکانه

اش را باز کرد، کیسة پول را به او نشان داد. زن سوخته خندید، لبانش آینه بقچه

 (. 20)همان، « ای کرایه کنیمتوانیم با این خانهآه، می»کوله شد: وکج

 سنجی كالم  . بُعد واقعيت2ـ3

کند. وجو میاش را جستشدهدنبال مانس است، ولی درحقیقت خودِ گمظاهر بهآینه به

 کند: مانس اولین گام حرکت رو به جلو را برای آینه هموار می

ای که بیند و مانس آدرس خانهآینه در زالل زیتونی چشمان مانس خودش را می

دهد. نگاه مانس خسته بود، در چشمانش چیزی شود را به او میرو به دریا باز می

دنبال دخترکی که به گشت،دنبال چیزی مینبود و دخترک در عمق نگاه زالل او به

 (.  2خواب از چشمانش پریده بود )همان، 

دهد و درنهایت غربت و آوارگی را آینه ظاهر و باطن متفاوتی از خود بروز می   

 نیست؛ زیرا:« عامل واقعی»گزیند. پس آینه برمی
داشته باشیم، باید وجود )باطن( و ظهور با هم « عامل واقعی»برای اینکه ما بتوانیم  

توان از همخوانی داشته باشند و یك جا بروز کنند. تنها در این صورت است که می

میان آورد )ظهور + وجود( سخن به« هویت واقعیت»یا « واقعیت»عنوان چیزی به

 (.    010: 0322)شعیری، 

وجوی مانس است؛ مانسی که حتی اسم او را اما ظاهر وجودی آینه در جست   

بستگی به های فراوان و دلوجو، آینه پس از تحمل سختیستداند. در مسیر جنمی

های شود که بر بالکند، متقاعد میرانندة کامیون که با او احساس خوشبختی می

وجوی مانس ندارد؛ زیرا او آنچه را خوشبختی سوار است و دیگر نیازی به جست
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ر تا ابد به آینه نگاه دست آورده است. انگار اگجسته )خود درونی(، بهخواسته و میمی

آید تا دوباره خرد و میرود، غذایی میای که بیرون میبینی؛ رانندهجز این نمیکنی، به

 از نو شروع کند:  

دارد... چه کسی هایش از سعادت گلگون شده، روی زمین محکم قدم برمیو آینه گونه

« رفتنش نگاه کن؟خواهی ببینی زنی خوشبخت است به راه اگر می»گفت: بود که می

های خوشبخت پاهایش و پریشانی عاشقانة موهایش نیاز است، در ماهیچهآینه بی

اندیشد، انگار ای به فکر مانس نیفتاده، به گذشته نمیکشد. حتی لحظهزندگی نفس می

 (.  033بایست از دنیا برود )همان، دنیا آمده و با او میبا همین راننده به

شود و در مسیر آینه، وجود ظاهری به وجود باطنی تبدیل می در تکاپو و تحول   

پیماید. آنچه مسلّم است، این است که هویت حرکتش مسیر توهم تا واقعیت را می

سوی گرفته براساس جنبة ظاهری، سبب حرکت آینه از قافلة صفاری بهتوهمی شکل

وجوی مانس( شود که مانس در آنجا حضور دارد. این هویت ظاهری )جستشهر می

شود تا آینه شرایط سخت پیشِ رو را پشت سر بگذارد و در جایی که سبب می

 انتظارش را ندارد، به شرط باطنی )سعادت و خوشبختی در کنار راننده( دست یابد.

 «توانستن»و « بایستن»، «خواستن». نقش افعال مؤثر 2ـ3

شوند، اما بر حقق عمل نمیطور مستقیم باعث تافعال مؤثر افعالی هستند که خود به»

شوند تا عمل، یا کنشی، یا شرایط گذارند و سبب میگزاره یا فعلی کنشی تأثیر می

(. اولین قدم در تأثیر افعال بر حرکت 013: 0322)شعیری، « تحقق خاصی انجام پذیرد

ای برای لحظه خوش داردداند که او چه کسی می»عامل فاعلی، فعل خواستن است: 

ای نویسنده وارد (. پس از آن، برای لحظه3: 0325پور، )روانی« تاه گم شود؟هرچند کو

زند و التماس خواهد از قصه بگریزد، حرف میشود و با قهرمانش که میداستان می

دهندة یکدیگر باشند. این کند که بماند، بماند تا نجاتکند و او را مجاب میمی
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خواهد، قابل با نخواستن که نویسنده میخواستن که خواست قهرمان قصه است، در ت

توجه به خواست نویسنده، به آنچه که باید، فکر گیرد. آینه باید برود. پس بیقرار می

خواهد. کشمکش حاصل از تقابل افعال تواند؛ چراکه نویسنده نمیکند، ولی نمیمی

کند و د میحرکت رو به جلوی عامل فاعلی را ایجا« توانستن»و « بایستن»، «خواستن»

 برد.سمت پویا شدن و تحول پیش میاو را به

 «روم.فقط از این قصه میکجا، هیچ« »بروی. خواهیمیمگریز آینه، آخر کجا » 

ام، هم مانسم را گم کردهبا هم حرف بزنیم. من توانیممیآرام باش، دختر. اینجا ما »

.. اگر بمانی، قصه تمام کنم تا او را پیدا کنم.نویسم و چاپ میاین کتاب را می

دهندة کنی... ما نجاتروی و مانست را پیدا میشود. تو هم به تهران میمی

 (.36ـ35)همان، « همدیگریم

 .  بُعد مکانی كالم12ـ3

ها زنان و شود، قانون قافله است که سالعاملی که باعث کوچ آینه از قافلة صفاری می

مکان »افتد و به آن ی که این قوانین اتفاق میدر مکان دختران را اسیر خود کرده است.

کند. اکنون آینه سوی مقصد آماده میشود، آینه خود را برای حرکت بهگفته می« خودی

علت اینکه وطن قهرمان کند. مکان خودی را بهمکان خودی یا مکان آشنا را ترک می

« مکان شامل»یا « مکان توانشی»توان شود، میاست و حرکت قهرمان از آنجا شروع می

ساز را آغاز هم نامید. آینه از مکان شامل یا همان وطن خویش حرکتی سرنوشت

کند، در مکان دیگری رخ کند؛ ولی تمام اتفاقاتی که او را به سرنوشت نزدیك میمی

نامید. درواقع در همین مکان « مکان کنشی»توان آن را دهد؛ مکانی خارجی که میمی

شود. عملیات اصلی در مکان انش قهرمان به کنش تبدیل میغیرخودی است که تو

جنگد. اما این پذیرد و قهرمان داستان با مشکالت پیشِ رو میکنشی صورت می
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افتد؛ ای بین مکان توانشی )قافله( و مکان کنشی )تهران( اتفاق میمشکالت در فاصله

یدن به مکان کنشی است. ای یا میانی که آینه در آن، در انتظار رسیعنی مکانی واسطه

نامید. اما دو اتفاق و « مکان انتظار»توان این مکان میانی )شیراز، بندر و بوشهر( را می

جا ای که پدر برایش بهها از کوزه. برداشتن پول0عاملی که مقدم بر حرکت آینه است: 

خلخال از  . درآوردن9گذاشته بود تا ابزاری باشد برای کمك به آینه در سفر پیشِ رو و 

ها را از پایش دیگر طاقت ماندن نداشت، خلخال»پایش تا شهر صدای پای او را نفهمد: 

-کهنهها را توی بقچهدرآورد، توی بقچه گذاشت تا شهر از آمدنش خبردار نشود... پول

(؛ الزمة حرکت از مکان توانشی به مکان کنشی است و آینه هر 33)همان، « ای پیچید

 دارد.  همراه دو را به

 . جایگاه گفتمان در انتظار 11ـ3

کند که مانس مسافرخانه از زمانی که مرد الغراندام تکیده از باالی شناشیر سبز اعالم می

شکند، ولی امیدش را در یافتن مانس ازدست را ترک کرده است، آینه در خود می

شود و ختم میدو اصل مهمی است که به باور « خواستن»و « امید داشتن»دهد. پس نمی

دو اصل مهم انتظار است. آینه به انتظار یافتن مانس، دست از تالش « خواستن»و « باور»

دارد، وگرنه انتظار برای چیزی که هیچ امیدی به تحقق آن نیست، بیهوده است. به برنمی

دانست. وجود ارزش « اعتمادی یا اعتقادی»توان این نوع انتظار را انتظار همین دلیل می

شود؛ پس انتظار مفهومی ارزشی دارد. عامل منتظر در اشتیاق عث وجود انتظار میبا

دهد و باور داشتن به لحظة وصال و دست یافتن به ارزش مطلوب به فعالیت ادامه می

تجسم رسیدن به آن ارزش درواقع در وجود و رفتار منتظر آمیخته است و عامل فاعلی 

یابد. آینه نشین میور است، آن را زیبا و دلوطه)منتظر( که در تخیالت شیرین وصال غ
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خرد و از فروشندة کتاب سراغ آموزد، کتاب میدر انتظار یافتن مانس سواد می

 نام آینه نوشته است.گیرد که داستانی درمورد دختری کولی بهای را مینویسنده

باره پیدا شدة مانس را دوروی، شکل گمفروشی میفروشی به آن کتاباز این کتاب

گردی چندین های زنده و استوارش را. و میسازی، ساقکنی، چشمانش را میمی

ای از او بیابی و هر لحظه امیدوار چشمانت خیره به دهان و چند روز تا شاید نشانه

ها تا شاید کالم مهربانی بشنوی، کالمی به نشانة آشنایی و سرانجام شك فروشنده

همه کتاب او را همه هشیار باشد و میان ایناین تواندکنی... چه کسی میمی

 (.050بشناسد... ؟ )همان، 

 . تغيير مفعول ارزشی 12ـ3

در این مرحله، عامل فاعلی باید با عوامل بیرونی درگیر شود. در این زنجیره، آینه 

یابد و با آشنا شدن با هانیبالِ عنوان عامل فاعلی تا حدودی خویشتن خویش را میبه

او را به « مانس»وجوی کند. جستمسیر تحولی حقیقی خویش را آغاز مینقاش 

دنبال راهی برای یافتن مانس نیست؛ چراکه او کشاند. آینه دیگر به« خود»وجوی جست

مانس خود را یافت و در کالس نقاشی استاد هانیبال به استادی بزرگ در نقاشی تبدیل 

شود؛ اما همچنان در جایگاه آینه عوض می ماهیت«. فرزانة نقاش است»شد. اکنون آینه 

کند. صدای پای آینه بازهم در گیرد و مفعول ارزشی او تغییر میعامل فاعلی قرار می

تق های زنی کولی نبود، صدای تقپیچد؛ اما این بار صدای خلخالها میکوچه

. نقاش وجور شدندکند. جوانان جمعشکنی میبلند دختری بود که سنتهای پاشنهکفش

 او را روی نیمکتی نشاند، کنارش نشست:

تصویری را که کشیده بود به او نشان داد. نگاه « خب ببینم چی داری دختر جان...»

تصویر « مریم را به صلیب کشید.»نقاش درخشید، تصویر را رو به دیگران گرفت: 
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شکنی هنوز نیامده سنت»ها میان او و تصویر گشت: دست شد، نگاهبهدست

 (. 910)همان، « کنی؟یم

برد. پشت شیشة پنجره ایستاد. رو سوی افقی روشن پیش میشکنی، آینه را بهسنت    

 (. 9103هایش روشن بود )همان، به شهری که چراغ

 . بازگشت به خود13ـ3

اش را از تبدیل شدن آینه به فرزانة نقاش او را به تحولی بزرگ رساند؛ اما آینه گذشته

جوید. عامل فاعلی )فرزانة نقاش( پس از و در ناخودآگاه خود آن را می بردیاد نمی

دست آوردن مفعول ارزشیِ جدید، در فکر بازگشت به گذشته، یافتن پدر و باخبر به

 شدن از اوضاع قافلة صفاری است. به آن ساختمان بزرگ نگاه کرد: 

تیزکرده، هیوالیی دندانای تنومند بود و نه زادههای رنگارنگ که دیگر نه شاهچراغ

توانست از اینجا، هایی که میها، خانهساختمان بلند وزارت برق بود، فقط همین و خانه

ها روزگاری دستانش را دراز کرده چهارم ببیند... مردی در یکی از همین خانه از طبقة

، روزگار هاها و او را آواره کرده بود... و صدای شالقبود تا جنوب، تا غربت نخلستان

ای، باال بیاید... زمین از جان شود تا باز با اشارهنشین میدری و گرسنگی فقط تهدربه

شود از جان زندگی ]...[ ناخودآگاهِ آینه صدایی را از نوشد و سبز میزاد میآدمی

شنود، صدایی آشنا که یك هفته رهایش نکرده بود و آینه باوجود فرار از دوردست می

ای دهندهگردد تا خود نجاتها برمیها باز به دل همان سنتهم شکستن آنها و درسنت

های قافله او را سن او بود و سنتنوعانش. برای کیمیا، دخترکی که همباشد برای هم

چرخید تا برای زاده که در غربت شهرها میبه عقد پدرش درآورده بود. برای ماه

ینند، فال بگیرد. و برای پدرش که قانون قافله ها که خوش داشتند فردایشان را ببتاجیك

ها بود، او را از نگاه گرم و زالل دخترش محروم کرد. و صدای نیتوک که صدای مرده
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دری. خانه، هیچ پرده را کشید، پردة توری سفید. با این خانه و زندگی هنوز دربه

برداشت... ایستاد، ای مجله کند... خم شد کنار میز دستهجانشین نمیای را یكآواره

ورق زد. ورق زد و همه را با حرکت دستی پایین ریخت... نامی از قافله نبود، در 

زاده، پدرش؟ و یك بار دیگر ها قافله کجا بود؟ کیمیا، ماهها... کولیکدام... کولیهیچ

رفتند و این صدا، صدای آشنای رسید، مسافران نوروزی کجا مینوروز از راه می

زد، نالید، بانگش میبود که یك هفته رهایش نکرده بود. کسی انگار می دوردست چه

 (. 913صدای غریبانة پدر بود )همان، 

 . نتيجه4

دارای گفتمانی روایی است. در این رمان، عامل کنشی تالش  کولی کنار آتش. رمان 0

ای کند معنای نامطلوب را به معنای مطلوب و کامل تغییر دهد؛ هرچند که نیروهمی

کنند. مخالف سر راه او قرار دارند و گاهی حرکت رو به جلوی او را کُند یا متوقف می

اما کنشگر در توانشی عاطفی قرار گرفته است و قصد تغییر دارد و با طی مراحل 

شود. البته در مواردی که قهرمان داستان مختلف گفتمان روایی به مرحلة شَوش وارد می

شدة پیش تعیینپرداز به مسیر اصلی ازرا دارد، با تالش گفتهقصد خروج از مسیر روایی 

 گردد. روایت بازمی

. نگاه شناختی به متن یا گفتمان یا هر کالم معنادار، مستلزم وجود اطالعات و 9

ها با ها و کشف چگونگی ارتباط آنهای متعدد در آن است. پیدایش این دانستهدانسته

ای معنادار و معناشناسی در گفتمان، متن یا مجموعهنشانههای یکدیگر، نیازمند دریافت

تواند راهگشای ورود به منسجم است. بررسی و تحلیل متن به کمك این رویکرد می

ابعاد علمی، معرفتی و شناختی هر نوع متن یا سخن، خواه کالمی، خواه غیرکالمی، 
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زد؛ چراکه به کمك هیچ ساباشد؛ اما ناپایداری معنایی توصیف کامل آن را ناممکن می

 توان ادعا کرد که تمام زوایای متن قابل بررسی است.  علمی نمی

در سیر مراحل فرایند تحول گفتمان پویا از عناصر مهم و  کولی کنار آتش. رمان 3

ها در همة مراحل یکسان و ثابت نیست؛ ولی متعددی برخوردار است که نقش آن

« مانس»لی سهیم هستند. گاهی برخی عناصر مانند نحوی در این فرایند تحوهرکدام به

ای برای شناساندن او از فشردگی کالم برخوردار است و نویسنده هیچ بسط و گستره

آنکه نام و نشان و شود، بیای به وجود او میکار نگرفته و تنها در ابتدای رمان اشارهبه

ز شگرد نویسنده حضوری هویت او فاش شود؛ اما این عامل انگیزشی که با استفاده ا

شکل پویا و مؤثر بر فرایند تحول عامل فاعلی فعال در ظاهر کالم ندارد، تا پایان به

اثرگذار است. مانس خودِ وجودیِ آینه است که درحقیقت و در معنای شناختیِ آن 

پنهان است و معانی اولیه و ظاهری با حضور در کالم و گفتمان، راه را برای رسیدن به 

 کنند.  ضمنی هموار می معنای

. آغاز رمان با نقصان همراه است و پس از آن ابعاد عملی، پویا، زمانی و مکانی و 0

سوی تغییر از وضع اولیه به نیروهای موافق و مخالف در روند پیشبرد عامل فاعلی به

است که به « خواستن»ترین عامل تغییر فعل مؤثر وضع ثانوی حضور دارند؛ اما مهم

در آینه، قهرمان رمان، « خواستن»شود. فعل مؤثر های کالمی منجر میهویت عامل تغییر

« شدن»شود. این فعلیت یا وجود بالقوه دارد که در فرایند تحول گفتمانِ پویا بالفعل می

توسط نویسنده  کولی کنار آتش،های کالمی است که در رمان حاصل تحول سایر عامل

ای گفتمانی و پویا تبدیل ای و منجمد به گونهز شکل نشانهدرنظر گرفته شده و کالم را ا

ها به شناخت مفاهیم متضادی های زایشی معنایی در نشانهکرده است. بنابراین ویژگی

رفته ما را معناشناسی رفتهشود و نشانههمچون فقر و ثروت یا آزادی و اسارت منجر می
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کسب دانش استوار است، پیش سوی نظامی شناختی که برپایة کشف و شناخت و به

برد و عواملی که در این ارتباط تعاملی و تقابلی مؤثرند، راه را برای ایجاد گفتمانی می

دهی معنایی نقش مؤثر های گفتمانیِ رمان در جهتمؤلفهکنند. از این رو سیال باز می

و به معناشناسی روایی فراتر رود شوند متن از سطح نشانهدارند و گاهی باعث می

 معناشناسی گفتمانی تبدیل گردد.نشانه
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