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 چکیده
اشاره دارند. در این میان  های اجتماعیب تعاریف مفهوم هویت به حس تعلق به گروهاغل

شناسی و تحلیل گفتمان از سوی دیگر، هریک شناسی از یک سو و زبانمتخصصان جامعه
خود ـ »زعم دستة اول، هویت بخشی از . بهدست دهندکوشند تعریفی جامع از این مفهوم بهمی

؛ حال خاسته از دانش و آگاهی او از عضویت در گروه اجتماعی استفرد است که بر« مفهوم
شناسان و تحلیلگران گفتمان، ازقبیل کروسکریتی،  هویت را برساختة نقش زبان در آنکه زبان

شناختی ـ هویت برساختی است زبان ،دانند. به عبارت دیگرفرایند تولیدات زبانی و روایی می
گیری آن ند گروه از اجتماع  که زبان و گفتمان در شکلگفتمانی از عضویت در یک یا چ

، پژوهش حاضر برآن است تا با روشی زمینة نظریدارای نقش محوری است. با لحاظ این پیش
گیری هویت روایی توصیفی ـ تحلیلی و پیشنهاد الگوهای حاصل از پژوهش، چگونگی شکل

شده و تعیینمثابة عناصر ثابت و ازپیشرا نه به« دیگری»و « خود»در گفتمان مهاجرت، ظهور 
عناصری سیال و پویا که در بطن فرایند گفتمان و کنش روایت در عمل  منزلةپایدار، بلکه به
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گرفته است، در آثار گلی ترقی، نویسندة معاصر ایرانی، واکاوی کند. پیکرة پژوهش شکل 
های است. پرسش ی پراکندههاخاطرهو  دو دنیاداستان کوتاه با عنوان شامل دو مجموعه

های گفتمانی و سازوکارهای نشانه ـ معنایی دخیل در پژوهش نیز از این قرارند: مؤلفه
اند؟ نتایج نشان اند؟ این سازوکارها در چه سطوحی قابل تحلیلگیری هویت روایی کدامشکل

های گفتمانی و در فهمثابة مؤلبندی و عاملیت بهبازنمایی اجتماعی، مقوله ودهند سوگیری می
 معنایی و متنی  قابل بررسی است.  ـ های نشانهالیه

بندی، گلی : روایت، هویت، کنش روایی، خود و دیگری، عاملیت و مقولههای کلیدیواژه
 ترقی.

 مقدمه. 1

معناست که آن موجود یا  بدین ،کلی این ادعا که موجود یا فردی هویت دارد طوربه 
چونان موجود یا فردی متمایز  ،ودهای مشابه است و درعین حالوج فرد مانند دیگر

 :Oyserman, Elmore and Smith, 2012؛ 18: 3831محمدی، )گل خاصیتی یگانه دارد

 ،است ساز هژمونیکی برخوردارهای هویتفرهنگ هر جامعه که از حمایت گفتمان (.14
 ای، قدرت هژمونیکحاشیه گرفتن در جایگاه محض ورود بـه سرزمین میزبان و قراربه

 های هژمونیکی فرهنگدهد و دربرابر گفتمانکنندگی خود را ازدست میحمایتو 
بنـدی جدید اجتماعی که در صورت کند درگیرد و تالش میمیزبان قرار می سرزمین

طرز ظریف و فراگیری در سراسر رفتارهای عادی روزانه پراکنده حاکم به آن قدرت
رو درپی آن است تا با پیوند برقرار کند. پژوهش پیشِفرهنگ  ـودبـا خ است، شده

گیری خاطره و نوستالژی و معنایی دخیل در شکل ـ یندهای نشانهابررسی و واکاوی فر
 و ،مهاجر ایرانی ةنویسند ،با تحلیل دو اثر از ادبیات داستانی معاصر فارسی از گلی ترقی

های بارز ادبیات داستانی معاصر ی از نمونهنویسحالآثاری که در ژانر خاطره و حسب
و با بسط و تلفیق ( 107and Mazaheri Kahnamouipour :2010 ,) فارسی هستند

معناشناختی مطرح در نه ـ و نظریات نشا 8شده  از پل ریکوررویکرد هویت روایی طرح
ی به چگونگی کسب هویت روایی از سوی عامل گفتمان در روایت ادب ،تحلیل گفتمان

گیری هویت روایی در شکل ایهای گفتمانیلفهؤچه م .8بپردازد  و نشان دهد که 
معنایی  ـ سازوکارهای نشانه .3اند؟ و نوستالژیک در گفتمان ادبی گلی ترقی دخیل
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توان اولین تالش در این بنابراین پژوهش حاضر را میاند؟ مربوط به هویت روایی کدام
های فرضیه الگوست. ةهای موجود درپی ارائتلفیق نظریهراستا دانست که با کاربست و 

لحاظ ای تنشی که به: نوستالژی با ایجاد ناحیهاندخود بر دو قسم ةنوبرو نیز بهپیشِ
با انتقال  (،8333) 3زعم کانزمانی و مکانی مقید هستند از یک سو و از سوی دیگر و به

خود باعث ایجاد  ةنوبه است که این بهپرداز همراهای گذشته به زمان حال گفتهارزش
سوی و او را بهدرگیر  پرداز راگفته «ودِخ»و  «من»و  شودمیدر وجود  3نوعی برش

و راه را  ستزابدین ترتیب که تنش در اینجا کنش ؛دهدتنشی در روایت سوق می کنشِ
مهمان و  ةشانتالقی دو سپهر ن ،از سویی دیگر. کندعبور از بحران تنشی هموار میرای ب

نوعی در شود که بهپردازِ راوی منجر میهدر گفت 7گیری هویت ترکیبیمیزبان به شکل
 ـ یندها و کارکردهای نشانهاتمامی این فر ،عالوهبه. دگردمیزبان هضم می ةنشان سپهر

 .  هستندمعنایی دارای برابرنهادهای خاص خود در سطوح مختلف متنی 

 . پیشینة پژوهش1 -1

وجوه افتراق و  ةمرور و ارائ ،معرفی ،رودپژوهش شرح آن می ةذیل عنوان پیشین آنچه
با پژوهش  هویت روایی و مهاجرت ،هویت ةشده  در حوزهای انجاماشتراک پژوهش

 5استوارت هال ،گیری هویت مهاجرشکل دربارة روست. در مطالعات متعددیِشِپی
کنند که ال را مطرح میؤو این س ردازندپمیله ئبه این مس 1( و جیمز کلیفورد3005)

ها فاصله آن ةعمد ئلةباقی ماند. مس «دیگری»بود و هم  «خود»توان هم چگونه می
ها کید آنأصورت رویکردهای ترکیبی است. تگرفتن از رویکردهای دوگانه و حرکت به

 ،لزعم هااست. به 1«هویت ـ مهاجرت» و اصوالً 4متکثربر هویت و جایگاه هویتی 
 اصوالً ادریمگرفته و آرمانی جلوه دادن سرزمین تفاوت شکل ةواسطههویت مهاجر ب

 درساز است. کلیفورد نیز با طرح مبحث هویت سرگردان یا دارای سازوکاری هویت
از نوعی گسیختگی و عدم تمایل در  ،(105 :2012) راستا با ادوارد سعیدو هم 3سفر

نیز ( 26 :1997) 80آورد . الندوفسکیمی میانهدهی به نوعی هویت خالص سخن بشکل
نظام غیریت  ،آیدمی میانکه سخن از ارتباط به بدون تردید زمانیبراین باور است که 

با یکدیگر ارتباط برقرار  ها متقابالًی که در آن سوژهنظام گیرد؛)نه من( نیز شکل می
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خودشان پیوند  به منِ اننددین منظور که بتوب کنند؛می 88شناساییدیگر را هم ،کرده
عنوان با که در ادبیات مربوطه از آن  خود بر خود سخن بگویند و از حضور بخورند

 شود. یاد می 83حاضرسازی
نخست  ؛داندهای معاصر هویت را دارای سه ویژگی مینظریه (199 :2000) 83یانگ

تفاوت است.  ةخود نتیج ،چراکه هویت ؛معناستبدون بحث تفاوت بی« تهوی»اینکه 
است، تنها از طریق تفاوت « همان» یا «همانند» یامعنهبه عبارت دیگر، این هویت که ب
ای یا و حاشیه و مهمان، اقلیت ههموار مهاجر .با دیگران قابل تعریف است

ای چنین رابطه گیرد. درو مرکز قرار می دربرابر میزبان، اکثریت هشدراندهحاشیهبه
 ؛مهاجر را تعیین کند شور میزبان است که تاحد زیادی نوع رفتارهایخواست ک معموالً

خود را از مهاجر  های دوگانه و متناقضِنگ میزبان یا مرکز همواره خواستهزیرا فره
میزبان را  و الگوهای فرهنگی کشور ود را با فرهنگ میزبان تطبیق دهدتا اینکه خ ،دارد

فرهنگ  خود را با ةخواهد تا همچنان فاصلیاز او م ،اما از سوی دیگر نماید؛ رعایت
صورت  های خود با آن فرهنگ باشد که مهاجر در اینمیزبان حفظ کند و متوجه تفاوت

حفظ  شود و همواره برایرو میهای متناقض از سوی فرهنگ میزبان روبهبا خواست
 ةخواست یادارد. مهاجر دربرابر این دستور پارادوکس همانندی و تفاوت گام برمی این

دست مقاومتی  نیست و گاه بـه اقـداماتبردار فرمانطور کامل متناقض همواره به
شدگی رمزگـان فرهنگی سرزمین خود زند که این اقدامات با توجه به میزان درونیمی

 .(De Fina, 2003: 125) متفاوت است

ا از دیدگاه ر داند و آنرا همواره درحال ساخته شدن و بازسازی می نجومیان هویت
: 8313) «هویت داللتی است بین فرد و اجتماع» :کندگونه تعریف میاین شناسینشانه

و معتقد داند ای مینشانه ـ از هویت را فهمی ساختاری شناسینجومیان فهم نشانه .(833
 «همانندی» وی همچنین هویت با داللت .یابدمعنی می« تفاوت» روست که است از این

را  «تفاوت»ة مثاببه که هویت درحالی شمرد،میبرهری به این مفهوم بومی را نگاهی جو
هویت »، زعم نجومیانبه (.833)همان،  داندشناختی مینگاهی ضدجوهری و نشانه

 «گونه برابرنهاد بیولوژیکی نداردگفتمان و سازوکار بازنمایی است و هیچ ،زبان ةبرساخت
 (.837)همان، 
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گیری چگونگی شکل دربارةای با مطالعه ،(2012arnierG ,) ای دیگردر مطالعه
با  «خود»اگر ارتباط با  ،زعم ریکورهویت روایی در اینترنت براین باور است که به

شده هرگونه ارتباط با این داستان روایت ،گیردشده شکل میوساطت داستان روایت
ی مجازی و اینترنت ارتباط بنابراین در فضا شده است.نهادینهازپیشلِ نیازمند اشکا

امکان تکیه بر هویت دربارة  شده بین کاربر و رایانه نیازمند این است که از خودنهادینه
 منظور تعریف این اعمال بپرسیم. روایی به

 . مبانی نظری پژوهش۲ -1

 . هویت روایی و خاطره در اندیشة ریکور1 -۲ -1
او برای حافظه . ردی و جمعی است، حافظه دارای دو بعد ف(3007) زعم ریکوربه

کند. زمانی و ایجاد حس پیوستگی را لحاظ می ةدرک فاصل ،های شخصی بودنویژگی
جمعی  ةفردی را به حافظ ةگذارد و حافظمیدان می ةخاطره پا به عرص ،در این میان

کنیم. آن را با دیگران قسمت می ،رغم شخصی بودن خاطرهبه ،وی نظربه. زندپیوند می
عمل د؛ بنابراین یابپایگاهی اجتماعی می ،شوداشتراک گذاشته میای که بهخاطره

از سوی دیگر بر  ریکورفردی به جمعی است.  ةاتصال حافظ ةحلق ،بازگویی یا روایت
بلکه بخشی را از دیگران  ،اکثر خاطرات ما شخصی نیستند»که  گذارداین امر صحه می

لذا  ستیم؛ای هستند که عضوش هطرات متعلق به جامعهایم. این خاشنیده و یا فراگرفته
: 8347)« خاص خود را دارد ةهریک خاطر ،ها هستیماجتماعات گوناگون که ما عضو آن

پذیر ویژگی بارز حافظه و خاطره روایت ،بدین ترتیب و در دیدگاه ریکور(. 53 -50
و همین  زندمیپیوند  کنش روایت امر تاریخی را با خاطره ،بودن آن است. از این منظر

ریکور در اثر خود با عنوان . کندویژگی روایتی خاطره است که هویت افراد را تعیین می
( براین باور است که انسان با کنش روایت تجارب خود را 8317) 87زمان و روایت

 .دهدها اختصاص میو معنایی مشخص را به آن کندمیسازماندهی 

 رِ نشانه، گفتمان و ارزش. خود و دیگری، سپه۲ -۲ -1
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اندیشمندان  های اساسی مورد توجهاز مقوله خود و دیگری ةمقول ،در مطالعات فرهنگی
تعریف  هر فرهنگ برای خود یک کانون، مرکز، و هسته را ،از این منظر این رشته است.

اند. فرهنگی ةشدهای مرکزی مشغول هدایت متون پذیرفتهانگکند که در آن رمزمی
بیرون ، مانند مرکز و حاشیه ،های فضاییکارگیری استعارهبا به( 8330) 85لوتمان یوری

ها که امکان تولید متن و تولید معنا از طریق نشانه را فضاییـ  81ایسپهر نشانهو درون، 
کند. این صورت فضایی دوگانه، نامتقارن و ناهمگن تعریف میبه ،است در آن ممکن
ای میان فرهنگ و نافرهنگ یا آنچـه این اعتبار که در آن رابطهبه  ،است فضا دوگانه

شود و نامتقارن است. با توجه به تعریف آنچه ناآشناست، مطرح می نماید وآشنا می
درحالی که در  ،شوندمتون فرهنگی تولید می در آن جایی است که مرکز و حاشیه، مرکز
. البته به همین علت است که حاشیه کندفرهنگ را تهدید می نظمیحاشیه، آشوب و بی

تنش میان مرکز و حاشیه است که به ایجاد معنا  درواقع ؛محل خالقیت نوآورانه اسـت
)لیونگبرگ،  شوددرنهایت به تغییر مرکز موجود منتج می انجامد وو فرهنگ جدید می

 ت است،ناپذیر و ثابفضای حاشیه برخالف فضای مرکز که انعطاف بنابراین (.834: 8330
 .(Kotov and Kull, 2006: 194-195) پویا و سیال است

ای این است که در این فضای ترین بحث در ارتباط با سپهر نشانهقابل توجه
نشینی مکانی نوعی هم ةواسطثیرپذیری بهأثیرگذاری یا تأای نوعی جبر ارتباط و تنشانه

شود و نه درمقابل و خته مینظر یا از دیدگاه فرهنگ سامیعنی طبیعت از  ؛حاکم است
  (. Sonesson, 1997; Chandler, 1994 : 23) ضد آن

 سه سپهر ةکنندد، گفتمان ترسیمکرمطرح  آن را ای که لوتماناز دیدگاه سپهر نشانه
توان آن سازند که میرا می 84سپهریـ  ی ترااارزشی است که با نفوذ در یکدیگر رابطه

. دانست ناپذیروگویی پایانباور دارد، محل گفت (38 :1999)ن گونه که لوتمارا آن
مرزی است که بین مکان  ،گیردمعنایی دومی که عنصر در آن جای مینه ـ نشا ةحوز

های تکرارهای را از مکان «شدن» یعنی مکانِ ؛خاص و مکان عمومی برقرار است
مواجه هستیم که  در اینجا با نوعی حضور بیناسپهری. کندنشان جدا میمعنا و بیبی

یابد که همانند یعنی اینکه عنصر در مرزی استقرار می؛ های دوسویه استدارای ویژگی
ی و سر های مادّسوی دنیای روزمرگی و عادتیک سر آن به ؛پیکانی دوسر است
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ای را ها به ارزشی اسطورهچنین مکانی را که عبور از ارزش سوی رهایی.به شدیگر
 ها وسر دنیای عادتشتپاین مکان خوانیم: می 81ارزشیـ  ترا مکان ،دکنمیسر می

 مکانی ترا، گیرددنیای معنا قرار دارد. مرزهایی که عنصر بر فراز آن قرار می برابر آن،در
 ،لوتمان ةعقیدفرهنگی متفاوت قرار گرفته است. به ةسپهری است که بین دو حوز ـ
های گیرد که راز موفقیت نظامشکل میای مرکزی سوی نقطهجایی بهحرکت و جابه»

 (.Ibid, 37) «معنایی در آن استه ـ نشان

های کیفی، نوین و سپهری متعادل است که معرف ارزش ،سوم ةو باالخره حوز
ای در این سپهر نشانه .رسدتعادل میدر چنین مکانی است که عنصر به .متفاوت است

در همین سپهر است که عنصر  ؛ذیردپدهد و آفرینش صورت میاست که زایش رخ می
 ،هاکه ضامن استمرار حیات ارزش شودارزشی تبدیل می یعنی به فرا ؛شوداسطوره می

کنشی به این است که سپهر بی ،دهدیعنی تولد و خلق است. اتفاق مهمی که رخ می
کنشی مکانی است که مکان بی شود.سپهر کنشی و سپس سپهر شوِشی تبدیل می

فقط نقش زنده  (8 :1997) 83کلود کوکهقول ژانچراکه به ؛هستند ان خنثکنشگران آ
کنشگری است که قادر  ةکننددرحالی که سپهر کنش ترسیم ؛کنندبودنشان را ایفا می

 .زیستی خود را مورد ارزیابی و نقد قرار دهد ةاست تجرب

 نشانه ـ معناییهای : مؤلفه۲۲و جهتگیری اجتماعی ۲1بندی، مقوله۲1. عاملیت1 -۲ -1
معنای فاصله گرفتن آن به ةیند فرهنگی و بازتعریف او و تجربااستقرار سوژه در مرکز فر

از دیدگاه انتزاعی و فلسفی پیرامون نوعِ انسان و جایگزینی آن با رویکردی 
در اوایل  33خود تِگیری گفتمانی پیرامون ساخشناختی است. این شیوه از شکلمردم

و نظام معنایی و  37رهایی ـخود  ةمثابامینی چون گفتمان، خالقیت بهبا مض، 8340ة ده
 ةپرداز حوز، نظریه35گیری معنا توسعه یافت. بنابر نظر ژاک فونتنیبیانی جسم در شکل

 پردازی:ل، ارتباط، تبادل و گفتهیحا» عنوان با، و در پژوهشی شناسیمعنا ـ نشانه
موازات شناسی بایستی بهمحض نشانه ةوز(، ح3085) 31«؟پردازی، کجا هستینشانه
ل بین تجربه یعنوان حاپردازی بهل ارتباطی بین کنشگران، به عمل گفتهیحا دربارة بحث

در  امحتول بین سطح صورت و سطح یعنوان حاادراکی به شناسی و یا خودو نشانه
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به  فقط ایدبپردازد و نب ،کندطور که یلمزلف به آن اشاره میهمان ،شناسینشانه
شناختی لوی استروس یا دستور ارتباطات دوگانه و متقابلی که در قلب روش اسطوره

ل در این راستا زمانی شکل یبسنده کند. حا ،زبان روایی که گرمس آن را ابداع کرد
ویژه هنگامی که با ارتباطات بدون به ،سازی ماهیت ارتباطگیرد که پیرامون مشخصهمی

م مواجه شوی ،ت و تعامالت بدون موضوع ارزش سروکار داریمیا با تبادال اطالعات
(Caune, 1999Dufrêne and Gellereau, 2001: 14; ). 

 ، تقابل۲1، روابط بیناوابسته۲۲بندی. تقسیم4 -۲ -1
تنشی از مفهوم کالسیکِ تفاوت ساختاری با تکمیل آن مشتق  ةدر اینجاست که فرضی

قبل از توضیح اینکه چگونه  ،های روابط بیناوابستهمبر مکانیس ددر ابتدا بای شود.می
در سطح ساختار ابتدایی  پرتو افکند. ،وجود می آورندها و جهات تقابلی را بهها تنشآن

توان طبق توالی زیر درنظر گیری اجتماعی را میبندی و جهتیا مقدماتی، عاملیت، مقوله
 گرفت:

 اتصال و اتحاد  ـ تفاوت ـ بندیتقسیمـ  روابط بیناوابسته
  :شکل زیر استل بهیها از ساختار ابتدایی مفهوم حابندیدیگر تقسیم

  اتصال و  ـ 33آشتی دادن ـ ساختارکالسیک در نشانه شناسی روایی: تفاوت
  30اتحاد

 گیری اجتماعی: روابط بندی و جهتختار تنشی و سیال عاملیت، مقولهسا
 33فاوتـ ت 38هاـ وارونگی تنش تنش ـ  بیناوابسته

بندی و مقوله ،عاملیت ،(3085زعم ژاک فونتنی )طور خالصه و بهدر انتها به
نوعی وجوه که بهت های زیر دانسی اجتماعی را بایستی دارای خصیصهگیرجهت

 :کندها را هویدا میآن ةمتمایزکنند
 و دوباره به یکدیگر پیوند  کنندمیزمان دو عنصر را جدا این مقوالت  هم

  د.دهنمی
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 سازی روابط اجتماعی و بینافردی و گسترش وجوه اشتراک و نزدیکی بقا و بهینه
کنند و بدین ترتیب نیازمند زمانی روابط در اعمال اجتماعی را تضمین می

 ارتجاعی و عملگر هستند. 

 ی ـپذیری اجتماعی و وجه اشتراک مضموناصول شباهت، مساوات، برگشت 
  .نندکمحتوایی آن را بالفعل می

 بین لحظاتی که در زمان و مکان دچار  اًبلکه یقین ،متقابل و دوجانبه نیستند
 دهنده هستند.اند، دارای خاصیت انتقالانفصال

 برایروشی  ارتباط و برایعنوان ابزاری توان بهاین مقوالت را می ،طرزی مشابهبه
ها آن .یف کردتعر ،انتقال از یک یا چند واسطه که دارای ماهیت متفاوت هستند

دهند تا اطالعات موجود و مورد نیاز امر ارتباط را از طریق اجازه میهمچنین به ما 
 یند گدگذاری و رمزگردانی در دسترس داشته باشیم. افر

شناختی دو سطح زبانی است که در آن تظاهر نشانه 33ساحتی پردازیْبنابراین گفته
قابلیت  اسطح صورت و سطح محتو ،مطرح از سوی لویی یلمزلف یا به بیان دیگر

این رویکرد به  معناشناسی،ه ـ به نشان 37با اتخاذ دیدگاه پساگرمسی کنند.تحقق پیدا می
تحقق این دو  برایکه شامل قطع ارتباط با رویکرد زایشی  پردازدمی پردازیتحلیل گفته

 ،(3085م فونتنی )زعپردازی بهگفته است.هم کنار ها آن ةدوبار گردآوریسطح زبانی و 
 حاصل از آن. ةنتیجفقط پردازی است و نه یند نشانهااز این پس توصیف خودِ فر

  . روش پژوهش1 -1
داستان از دو مجموعه ،منظور تحلیل و بازنمایی هویت رواییرو و بهدر جستار پیشِ

. از میان اندانتخاب شده های پراکندهخاطره ودو دنیا  ( با عنوان8381متولد گلی ترقی )
های نویسنده پس از ( حاصل تجربه8318) دو دنیا( و 8348) خاطرهای پراکنده ،آثار او
از ایران و استقرار در غربت هستند و بیشترین بار ادبیات نوستالژیک او را ش مهاجرت

داستان، برقراری درواقع مزیت اصلی این دو مجموعه(. 880: 8313)زرلکی، گیرند دربر می
نویسنده با فرهنگ و کشور میزبان برقرار  ـ پردازاط فرهنگی است که گفتهنوعی ارتب

 Kahnamouipour and)اند نویسیحاللحاظ ژانر روایی حسبهردو اثر که به .دکنمی
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: 1030Mazaheri, 201)، در بدو اقامت خود که  ندستهای راویـ پرداز حال گفتهشرح
پردازند و کی به توصیف نوستالژیک آن زمان میدر پاریس با فرورفتن در خاطرات کود

 کنند.پرداز را دچار بحران تنشی در گفتمان نوستالژیک آثار مذکور میگفته
اتوبوس » کوتاه هایشواهد متنی از داستان ةبنابراین با تجزیه و تحلیل و ارائ

های خاطرهداستان هاز مجموع« پدر»و « خانة مادربزرگ»، «دوست کوچک»، «شمیران
از « آخرین روز»و « اولین روز»، «آن سوی دیوار» های کوتاهو داستان پراکنده

این بخش از پژوهش حاضر قصد داریم که به واکاوی  ، دردو دنیا داستانمجموعه
نوستالژیک این آثار ـ معنایی دخیل در تبیین هویت روایی رمانتیک  ه ـیندهای نشانافر

  .بپردازیم
و مطرح کرده است یوری لوتمان که ای سپهر نشانه ةسی نظریبا اتکا به اصول اسا

 35و زیلبربرگ (8331فونتنی و زیلبربرگ ) که همچنین ابعاد تحلیل گفتمان تنشی
به این مسائل خواهیم پرداخت که چگونه و تحت چه شرایطی  اند،طرح نموده (3083)

 ،ای )در قالب عاملیتهل گفتمانی و نشانیعنوان حاتوان بهخاطره و نوستالژی را می
یا اینکه  ،بندی و جهتگیری اجتماعی( در گفتمان ادبی گلی ترقی درنظر گرفتمقوله

هویت گفتمانی و فرهنگی در بستر سپهر  ةچگونه ممکن است بین این مفهوم و مسئل
ای گونه که در انتها خواهیم دید، نوستالژی با ایجاد ناحیههمان .پل زد 31میزبان ةنشان

زعم کان لحاظ زمانی و مکانی مقید هستند از یک سو و از سوی دیگر و بهکه به تنشی
 ةنوبپرداز همراه است که این بهی گذشته به زمان حال گفتههابا انتقال ارزش ،(8333)

درگیر  پرداز راگفته «دِخو»و  «من»و  شودمیخود باعث ایجاد نوعی برش در وجود 
 ،کندن اشاره میه آب (75: 8335)طور که شعیری همان ،تنشی شِسوی کنو او را به کندمی

عبور از بحران  رراه را ب ست وزابدین ترتیب که تنش در اینجا کنش ؛دهدسوق می
نوعی به مهمان و میزبان به ةتالقی دو سپهر نشان ،از سویی دیگر .کندتنشی هموار می

میزبان  ةنشان رشود که در سپهیپرداز راوی منجر مر گفتهد گیری هویتی ترکیبیشکل
 . گرددهضم می
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 بحث و بررسی. ۲

بندی زمانی ـ مکانی در تبیین هویت روایی نوستالژیک در . عاملیت و مقوله1 -۲
  دو دنیاو های پراکنده خاطرههای داستانمجموعه

 متشکل از (8318) دو دنیا و (8348) های پراکندهخاطره، از میان آثار گلی ترقی
در بدو ای مواجهیم  که راوی ـ پردازها با گفتهآن ةکه در هم ندستههای کوتاهی ستاندا

اقامت خود در پاریس، با فرورفتن در خاطرات کودکی به توصیف نوستالژیک آن زمان 
پرداز را دارای بحران تنشی در گفتمان نوستالژیک آثار مذکور پردازند و گفتهمی
 کنند.می

ادراک نوستالژی و  ،کننداشاره می( 123 :1998) نی و زیلبربرگگونه که فونتهمان
بدون شک با ابعاد پدیدارشناختی حضور در  ،شودپرداز با او مواجه میای که گفتهشیوه

لی گفتمانی بین یدر این تحلیل و در این پیکره، نوستالژی حا .ارتباط مستقیم است
 13که گرمس 43ایلفهؤمرکز م جسم حساس و دنیای پیرامون اوست. این حضور یا

عنوان مرکز ارجاع در ادبیات مربوط به رویکردهای به ،نامدمی 33( آن را جسم8314)
بنابراین . معناشناختی به ادبیات با دورنمای پدیدارشناختی مشهود است ـ نشانه
های شناسی با ارجاع به بنیان( به آن اشاره دارد، نشانه8335طور که فونتنی )همان

 اصلی متمرکز است:  ةلفؤسه م ردیدارشناختی بپ
عنوان فضای تنشی که در آن عواطف و احساسات فرصت دارند تا خود را به .الف

که هردو با ابعاد  ـ ایگستره ای وفشاره ةدو منطق راتنشی  ةارزش نشان دهند. ناحی
ناوابسته متعلقات بی و از طریق هستند های عاطفی و شناختی همراهحضور و سوگیری

 . کننداداره می اند ـتحت کنترل
سطح صورت و سطح : احد زبانی مطرحو حضور جسم بین دو سطح و دو .ب

 محتوا در نظام زبانی. 
بالقوه و ، حضور مجازی، جاری ازقبیلِ ،معناشناختی ـ های حضور نشانهشیوه ج.
 واقعی.

 ،است که نوستالژی توجه به این نکته ،پس آنچه ذکرش در اینجا حائز اهمیت است
 ؛های حضور ممکن استاز نشانه ،کندبه آن اشاره می (388: 8315)طور که شعیری همان
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زندگی کرده است و در  گیری به دریافت آنچه قبالًچراکه شوِشگر بدون هدف و نشانه
نیز ما  های پراکندهخاطره هایداستاننشیند. در مجموعهمی ،حال حاضر از آن دور است

 است، گذشته زندگی کرده آنچه در ةوِشگر نوستالژیکی همراهیم که به دریافت همبا ش
 پروراند.عاطفی نوستالژی را در او می ةرسد. همین امر درونزمان و مکان می ةدر گستر

ـ  نشانه ، حضورِکنداشاره می (25-1 :1995) طور که فونتنیهمان ،از طرف دیگر
ها را ایند که او آنو دو فر 07با عمق دارد مستقیم ایرابطه ،معناشناختی در فضای تنشی

 .داندمرتبط می 37سازیو غایب 87سازیبا حاضر
 ،اما برای ترقی ؛به زمان روایی حال هستند ،های او در این دو مجموعهاکثر داستان

او را در زمان به عقب براند و این  کافی است تا نشانهیک یک صحنه، یک رخداد یا 
قبل از مهاجرت او به  های کودکی او، زمانی که در تهرانِره به همان سالگذشته هموا

های او در اغلب موارد، آینده هیچ نقشی در داستان. شودمربوط می ،فرانسه گذشته است
 برند، نه به این دلیل که هویتِخود پناه می ةها به گذشتپردازگفتهـ  ندارد و شخصیت

خود  ةاین دلیل که مکان امنی را در خاطرات گذشت بلکه به نند،جدیدی را تعریف ک
 کند،کی اشاره میطور که زرلبیابند و همان

کشد یدک میترقی همواره ترس از زندگی در خأل و پوچی زمان حال را با خود به
ای جدیدی که در و این درواقع همان حسی است که او در مقابله با فضای نشانه

کند. او تنها راه فرار از این خأل را پناه شود، پیدا میبافت کشور بیگانه تعریف می
 (.10: 8313) داندهای مخفی حافظه میبردن به الیه

یاد روزهای روز برفی پاریس به ةبا دیدن صحن ،«اتوبوس شمیران» داستان پردازگفته
 :افتدمی ،ردبُزمستانی تهران و اتوبوسی که او را هر روز صبح به مدرسه می

های سفید و بلند البرز در زیر آسمان کنم، به کوههای تهران فکر میتانبه زمس
اند و غرق در رؤیای خواب رفتهای و به درختان عریان باغمان که بهفیروزه

 بازگشت پرندگان مهاجرند. در روزهای کودکی من، روزهای برفی تمامی نداشت
 (.3 -3: 8348)ترقی، 

پرداز درحالی که روی سواحل گفته، «دوست کوچک» نامدر داستان کوتاه دیگری به
کند که او را نگاهش با زنی تالقی می ،های مدیترانه دراز کشیده استشنی در کرانه

 :اندازدتالنا میاش سوِاش و یار دبستانی و دوست قدیمیسالگییاد دوازدهبه
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خواهم می کند.سوِتالنا. هنوز هم از گفتن اسمش واهمه دارم و یادش مضطربم می
ها زند، دریای جنوب و بچهآورند، قلبم میها هجوم میفراموشش کنم، اما خاطره

روند. صدها تصویر پراکنده از سوِتالنا، مثل گردبادی آشفته، توی سرم از یادم می
شکنند. انگار که همین دیروز بود. های نازک ذهنم را درهم میچرخند و حفاظمی

 (.37)همان،  همین صبح ِ پیشین ]...[
آن »توان در داستان کوتاه ترس از گذر زمان را می این گریز به کودکی و نوجوانی و

 نیز ردیابی کرد: دو دنیا داستاناز مجموعه «سوی دیوار

آور، ته روزهای گرم و های کیفسالگی، انگولکی، رنگی، پر از وسوسهچهارده
ترسم و چهارچنگولی به ت. میغبارآلود تابستان نشسته و برای بردن من آمده اس

 (.15: 8315)همان،  چسبمماندة امن و راحتِ کودکی میته

های های نوستالژی در آثار گلی ترقی مکانمندند. نوستالژی مکاندیگر نشانه
. نوستالژی 8: انددو شکل قابل توجیه به دو دنیاو  های پراکندهخاطرهرفته در ازدست

ویژه را  یجایگاه که پدری ةخان .پدری ةالژی برای خاننوست .3برای سرزمین مادری؛ 
ها در مکانی است که اکثر اتفاق ،دهددر این دو اثر از گلی ترقی به خود اختصاص می

پرداز دانست و با ای برای گفتهتوان آن را بهشت گمشدهپس می ؛آنجا رخ داده است
 .رسدپایان میوانی بهسالیان سرشار از طراوت و سرخوشی کودکی و نوج ،تخریب آن
 :یافت خاطرهای پراکنده داستاناز مجموعه «پدر» توان در داستانآن را می ةبهترین نمون

های شفاف هایش، با شبهای مرموزِ درختخانة شمیران با روزهای روشن و سایه
های درونی و آور، پسرهای محلة پشت دیوارش، با دلهرهپچ ِ کیفو جادویی و پچ

اش. خانة پدری. نوستالژی های پنهانیهای عیان و قساوتش، با سخاوتهایغصه
ها را دارد. اولین مکانی ترین خاطرهرنگبزرگ. خانة کودکی، خوب یا بد، خوش

ترین مکان ای در دورترین گوشة خاطراتمان، امنکه ما با یکدیگر آشنا شدیم، خانه
 (.41: 8348)همان،  ]...[روی زمین 

که در  «اولین روز» تا اینکه در داستان ،کندگونه ادامه پیدا مییت خاطرهاین سیر روا
با  است،راوی بر اثر بیماری روانی در یک آسایشگاه روانی بستری  ـ پردازآن گفته

شهری است که از پس و تهران برای او آرمان گو می شودوپرستار آسایشگاه وارد گفت
 آورد: ها سر برمیهو پشت خاطر
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 پرسد: ملیت؟یاو م
 ـ ایرانی 

 شغل؟ 
 ـ نویسنده 

 محل تولد 
 ـ تهران  

کنم و باغ چرخد، آن را حس میهمهمة شیرین شهری آشنا توی سرم می
نشیند. تهران با آن حرفِ بازیگوشِ هایم میشمیران، مثل خوابی سبز، پشت پلک

انگیز بازاری غلتد و آن آی کشیدة بلند، مثل دهانة وسوسهکه زیر باران می« را»
زند؛ کسی از آن سوی کشد. کسی از دور صدایم میرنگین، من را در خود فرومی

 (.83: 8318)همان،  ها و دریاهاکوه

گردد و روزهای کودکی زمان به عقب برمی رد «اتوبوس شمیران» داستانپرداز گفته
نی زمانی که ده یع ؛رودبا اتوبوس عزیز آقا تا مدرسه میفقط شود که خود را متصور می

 :سال دارد

پرد. اما من مطمئن نیستم آید. حسن آقا ازجا میصدای موتور اتوبوسی از دور می 
جای دعایی که شویم یا نه؟ من هر شب وقت خواب بهکه آیا سوار این اتوبوس می

من سوار هیچ اتوبوسی »کنم: مادرم به من یاد داده است، سه بار با خودم تکرار می
ایم تا روز قیامت ؛ این عهدی است که با هم بسته«شومس عزیز آقا نمیجز اتوبو

 (.1: 8348)همان، 

 تنشی در گفتمان ادبی گلی ترقی . هویت رواییِ رمانتیک ـ۲ -۲
فشاره و  :آیددست میهارزش ب تنشی گفتمان، هر ارزش از ترکیب دو فرا ةدر انگار

ت، گستره مربوط به کمیّ .سوار استبر آن ای است که فشاره گستره محدوده .گستره
 ها و بر محور شناخت استوار است. هر دو فراگوناگونی و ابعاد زمانی و مکانی پدیده
گیری و گستره قابل شاره قابل اندازه. فی هستندارزش ِ گستره و فشاره در ذات خود کمّ

  (.Fontanille and Zilberberg, 1998: 25-31)ت شمارش اس
های عاطفی و ای بر سوگیریفشاره ةقبض و بسط است. ناحیجمع تنش حاصل

ی و ای نشانگر عوالم بیرونی، کمّگستره ةدرصورتی که ناحی ،ی کنشگر متمرکز استکمّ
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های های کوتاه مجموعهپرداز تمامی داستانگفته. (Ibid, 2007) شناختی کنشگر است
ناکنشگری (، 25 :1997) لود کوکهکزعم ژانشگر یا بهوِ، شدو دنیا وهای پراکنده هخاطر

ناگاه است که با حضوری حساس و در مواجهه با دنیای بیرونی خود در پاریس، به
 ةحیط خود در تهران را به ةرفتازدست ةپدری و گذشت ةتمامیت خاطرات کودکی، خان

  .کشدادراک می
ران، کنم و باغ شمیچرخد، آن را حس میهمهمة شیرین شهری آشنا توی سرم می

که زیر « را»نشیند. تهران با آن حرفِ بازیگوشِ هایم میمثل خوابی سبز، پشت پلک
انگیز بازاری رنگین، من را غلتد و آن آی کشیدة بلند، مثل دهانة وسوسهباران می

 ها و دریاهازند؛ کسی از آن سوی کوهکشد. کسی از دور صدایم میدر خود فرومی
 (.83: 8318)ترقی، 

پرداز د که گفتهندهخوبی نشان میبه «در خود فروکشیدن»و  «س کردنح»افعال 
 ةتمامیت تجرب با حضوری حساس درصدد برقراری ارتباط و حسِ «اولین روز»نِ داستا

با اتخاذ رویکردی  .اکنون او را احاطه کرده استزنده و ناب دنیای بیرون است که هم
کند، در اشاره می (880: 8337)ه شعیری طور کپدیدارشناختی به تحلیل گفتمان و همان

معنایی با دنیا، ما همواره از خود مقداری مقاومت را دربرابر سبکسری و بی دبرخور
بدین  ؛دهیم و همواره سعی داریم تا حضور نمادین خود را تقویت کنیمهستی نشان می

 ،ن ماستهای عمیق هرچیزی که در پیرامومنظور کافی است تا حضور خود را با الیه
شناختی آن بر ما پنهان نباشد. در این تا جایی که هیچ جنبه از وجوه هستی بزنیم،گره 

دهد تا تصویری می اجازه به ما ،نوع از حضور، دسترسی ما به این جنبه از هستی
ای شدن حضور ه در ذهنیت ما از طریق اکتساب و امکان اسطورهشدمتمرکز و تثبیت

 شکل بگیرد. 
یابد که در آنجا دربرابر ای از تعالی دست میخود به درجه ةنوبر بهدرواقع حضو

کودکی در دو اثر مذکور،  ةاعتالیافت یِبنابراین نوستالژ. ای مصون استهرگونه صدمه
پدری،  ةازقبیل خان ،رخدادی و پدیداری عناصر هویتی کودکی ةحضور بالقوه و تجرب

طور که همان، 37ای نامتقارنان دو سپهر نشانهلی مییعنوان حابه غیره، اتوبوس شمیران و
با توجه به این حقیقت که  .دنمایعمل می ،کنداشاره میبه آن ( 34 :1990) لوتمان

تنشی گفتمان و  ةای در انگارتوان از اعضای محور گسترههای زمان و مکان را میلفهؤم
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بد نیست به ذکر این نکته  در اینجا، ای نوستالژیعد فشارهمعنا درنظر گرفت و بنابر بُ
یندهای امستقیم با عمق فضای تنشی و فر ینیز بپردازیم که حضور نوستالژیک ارتباط

گیری هویت روایی زیر نواحی درگیر در شکل شکلسازی دارد. حاضرسازی و غایب
 تنشی را نشان می دهد: 

 

 

 گیری هویت روایی نوستالژیکتالقی نواحیِ تنشی در شکل. 1شکل 

محض  77به این نکته نیز اذعان داشت که زمان حال که نشانگر زمانیت دنین بایهمچ
نوعی کلیت درونی است که  ةدربردارند، های مکانی()نه زمان تقویمی با مشخصه است

پردازی که برای او هر تصویر یا گفته ؛پرداز استدال بر وجود و حضور عمیق گفته
ترین هم با کوچکآن ،کندر ایران را زنده مید اشآوایی از زمان حال، خاطرات بچگی

خاطرات و دنیای اطراف برای  ةدوباره و حضور زند ةاین شیوه از تجرب. جزئیات
ای ها صدمهترین عواطف و احساسات بدون اینکه به ماهیت آنیید صمیمیأتصدیق و ت
 ی ـهای حسبنیان (324 :1974-325) 57همان چیزی است که هوسرل، وارد شود

 .داندمیاداراکی معنا 
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دارای دو محور ، دو دنیا داستاناز مجموعه« اولین روز» در داستان پردازیگفته
ها به پرداز است. او خاطرات مادر خود را هنگامی که تمامی آنزمانی از سوی گفته

ها و دریاها صدا کسی مرا از ورای آسمان»: کندبازگو می یابند،میزمان حال انتقال 
 .دهدآب می ،اندهای ژرانیوم را که دورتادور بالکن را احاطه کردهزند. مادرم گلدانمی

 (.88: 8318)ترقی،  «شب شده است
 هایخاطره داستانهای کوتاه مجموعهبا لحاظ نظم زمانی روایت در تمامی داستان

توان  ل، میبک با زمان روایی حااستفاده از فالش ،یا به عبارت دیگر دو دنیاو  پراکنده
درواقع با توجه به مفاهیم زمان روایت و زمان  .ها پرداختبه خوانشی منطقی از داستان

های کوتاه مذکور زمانی تقریبی این دو مرحله در روایت داستانداستان، ما شاهد هم
پرداز در یک آسایشگاه روانی بستری و هنگامی که گفته «اولین روز» هستیم. در داستان

که این  یگوی است؛ های سالیان دور او در زمان حال بیان جسمی یافتهرهاست، خاط
مهم  دو عاملِ آییِباهم ةاین پدیده درنتیج اند.ی از زمان روایت بودهئخود جز ،خاطرات

اکنون پرداز افسرده و نوستالژیکی که همدرک و نظم زمانی مخدوش گفته .الف :است
 حال که تقریباً درک خودجوش و آنی زمانِ .ب ؛در آسایشگاه روانی بستری است

ریزد و این امر همان چیزی است که ما هم میهرگونه توالی منطقی زمانی و مکانی را به
، 17زنده و رخدادی معنای زمان حال و ساحت ناب گفتمان ةرا در تالقی با تجرب

 .دهدقرار می ،کندن اشاره میه آب (97 :1997) کلود کوکهطور که ژانهمان
درواقع  .کندنوعی دومی را تغذیه میرسد که اولین فاکتور بهنظر میبه ،در نگاه اول

افسردگی و  حال و زندگی واقعی در کلینیک بیماران روانی، انِدلیل ادراک و پذیرش زم
توان نوستالژی مخرب را آیا می. است «اولین روز» داستان زِپردابیماری روانی گفته

ساحت واقعی  ریزد؟ یا برعکسِهم مینوعی نظم زمانی را بهکه به ای دانستوسیله
عنوان عوامل توان بهپرداز در آسایشگاه را میزمان حال در گفتمان، زمانِ حال گفته

داستان و با ادراک زمانی در روایت گلی ترقی در این دو مجموعه ةکنندتعیین
 گری نوستالژی پنداشت؟واسطه

اولین »ه یند بحران تنشی و عبور از آن در دو داستان کوتاارف دربارةدرمجموع و 
( 13 -10: 8335) طور که شعیریهمان ،دو دنیا داستاناز مجموعه «آخرین روز»و « روز
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بیند؛ یعنی در زمان شده میکند، در جایی کنشگر گفتمانی حضور خود را سلباشاره می
ده است. اگر زمان حال تهی از کرر زمان حالی که او را فاقد حضو ؛کندحال سیر می

د. اما اگر زمان حال شوتبدیل می 47گر به ناکنشگرشحضور و تجربة عینی آن باشد، کن
توان از کنشگر سخن گفت. در وقت می با حضور مسلط و قابل استناد همراه باشد، آن

است.  «ـ حضور نه»و  «حضور»تنش بین همین  «آخرین روز»و « اولین روز» دو داستان
برد، فاقد محتوای حضور می سردر آن به «اولین روز» پرداز داستانزمان حالی که گفته

بیند و این امر به همین دلیل کنشگر خود را از درون تهی می ؛عینی و کاربردی است
گر نوستالژیک وجه کنشی خود را وِشبرد. پس شچیز را زیر سؤال میاست که همه

 ،د. از نظر کوکهشوگر تبدیل میشکنکلود کوکه به یک ناژان قولدهد و بهازدست می
که ند. عمل بازنگرانه یعنی ایشوگر کسی است که وارد عمل ارادی و بازنگرانه میشکن
شود که از طریق آن قدرت نقد و ارزیابی و طور ارادی وارد بازی زبانی میگر بهشکن

  من و پای این من بودنگوید که می کسی: »کشدصحنه میقضاوت خود را نیز به
 ,Coquet) «دهدکه قدرت ایجابی خود را از طریق زبان نشان مینایستد، یعنی ایمی

1997: 152.) 

فرهنگی و  یِکه درگیر نوستالژی کودکی و دیگر «اولین روز»ن پرداز داستاگفته
او و تواند بیانگر ارادة تاریخی خود است، قدرت ایجابی و تأییدی خود را که می

گر نیست و شاین اساس، او دیگر یک کن دهد. برازدست می ،انعکاس آن در زبان باشد
یعنی  ؛گیردآن دیگری قرار می ةد که تحت اراده و سلطشوبه ناکنشگری تبدیل می

و او را با  شودمیگر مسلط شاین همان دیگریِ جمعی است که بر کن اکنون
گر یک ناکنشگر داریم که شجای کنن دلیل بهبرد. به همیجلو می هنگ خود بهآضرب

رونده نیست؛ یعنی ما با زمانی مواجه منفعل است. زمان دیگر دارای قدرت کنشی جلو
صورت تقویمی و خطی جلو برود و تغییراتی را نیز نسبت به حضور نیستیم که به

ای کنشی کنشگر در خود ثبت کند. زمان به یک فرم تبدیل شده است؛ فرمی که محتو
 آن خود کنشگر است: 

کند. کجا آور آمبوالنس غربت اطرافم را تشدید میزنگ کلیسا همراه با آژیر سرسام
ها نیستم. غیرممکن است. باید با خانم گویم: نه من شبیه اینهستم؟ با خودم می
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اش کنم که پریشانی حال من دلیل دارد؛ دلیلی معقول و دکتر حرف بزنم. باید حالی
 (.83: 8318)ترقی،  قابل فهم

پرداز اما زمانی نیز در متن مطرح است که مربوط به گذشته و تاریخ و کودکی گفته
 ةگذشت یعنی آن کودکی و ،آن دیگری نِاست. چنین زمانی زما« اولین روز» داستان

گر است؛ آن زمان گذشته و شباشکوه و نوستالژیک اوست که در گسست با کن
روی او، یعنی در جدال با پرداز جدا شده است و حاال روبهنوستالژی مخرب که از گفته

مدافع کودکی و نوستالژی. پس  ؛او قرار دارد. آن دیگری نمایندة زمان گذشته است
زمانی است پر از کنش. تجربة  ،همراه داردبا خود محتوای تجربه را به که زمان گذشته

ن تنش بین حال و آینده انرژی و خواند. اینگرفته، پویایی آینده را فرامیشکل لِحا
پس ماند. دهد که دیگر فرصتی برای کنش باقی نمینیرویی را به خود اختصاص می

: کندشدت تنگ میراه تنفس برای کنش را به ،زمان تنشی زمان هم تنشی شده است و
خالی و معلقی است که به هیچ مکانی متصل  از آینده وحشت دارم و امروز زمانِ»

کنش نوشتاری به  .فشار تنشی بکاهد زتواند اکنش نوشتاری می تنها (.83)همان، « نیست
چنین پرداز اینگفته(. 13 -13: 8335)شعیری، شود میمحل ساحت حضور کنشگر تبدیل 

خواهم گویم اگر بتوانم بنویسم، خوب خواهم شد و میبا خودم می»دهد: میادامه 
 (.35: 8318)ترقی،  «ین نوشتن استهم گروخوب شوم. سالمت روانی من در 

گرفته  شکل« دیگری»و یک « خود»است که درون من یک پس حاال مسئله این 
 «من»با  است. گسست زمانی، گسست مکانی و گسست فرهنگی 17است. دیگری انفصال یا گسست

ای و در شرایط انبساطی قرار در وضعیت گستره« دیگری»ای دیگری. دارد؛ سپهرِ نشانه
ای قرار دارد و شرایط انقباضی حضور در وضعیت فشاره «خود« »من»که  حالیرد، دردا

پرداز ده است. گفتهکررا محقق  «دیگری»کند؛ یعنی اینکه گسترة زمانی را تجربه می
این دیگری نیاز به توجیه خود . شمیران و کودکی نیست ةخوشبخت خان دیگر کودکِ

کند و از فرط نوستالژی غریبه زندگی می حیطی کامالًاکنون در مپرداز همگفته ندارد.
در گسست با این دیگری « من»کودکی در یک آسایشگاه روانی بستری است. اما 

 ةمحصول حضور خودش است. هم و شوداز جانبی حمایت نمی ،نمایندة خودش است
ن در وضعیتی اکنوزا قرار داده است و او همزمانی ولی بحرانها او را در وضعیت هماین
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های بسته، زیر این آسمان بارانی خواهم همن اینجا پشت این پنجر»: سلبی است کامالً
 (.87)همان، « مرد

 ،رسدپایان میبه داستان دو دنیا ظاهراًمجموعهاز  «آخرین روز» این جدال در داستان
« من»ای از پاره« دیگری»در این جدال بین خود و دیگری،  عمل نوشتن. ةواسطههم بآن

کسی  چه .اما حاال در گسست با او قرار دارد گیرد؛میت ئنش« من»است و از همین 
گیری نویس گلی ترقی یک نتیجهحالحسب نِشک در پایان گفتما؟ بیشودپیروز می

: در اینجاست که گسست با کودکی و دهدمهم وجود دارد که به این پرسش پاسخ می
پرداز در پایان خود را د. گفتهشواست، بیان می «خود» نوستالژی آن که بخشی از

آورد؛ یعنی ارادة او، او را به دست میاو قدرت ایجابی زبان را دوباره به .یابدمیباز
بر خود مسلط شده است و توان و « من»دهد. حاال این تغییر می« من»یک  تِوضعی

 :گیری را داردقدرت ارزیابی و نتیجه

نویسم. به همین روز کنم و اآلن دارم کتابم را میبه گذشته فکر نمیتمام شد. دیگر 
های زندگی آن سوی این دیوارهای سیمانی چسبم. به همهمهچهارشنبه می

 کنمام را به دنیا عرضه میایستم. منِ تازه و کنونیآسایشگاه. پشت به آسایشگاه می
 (. 383)همان، 

پرداز از گفته گیرد.با تغییر مکان صورت می گرشالبته این بازگشت به منِ ارادی کن
ای در شهر پاریس خانهشود و خود را در شهر و در کنج قهوهآسایشگاه روانی خارج می

کشد و ادراک می ةچنین به حیطیابد و تمامیت زندگی در فضای بیگانه را اینبازمی
 .اکنون جسم اوست که درگیر این لحظه استهم

آور و ام و تشنگی مثل اولین تجربة عشق، کیفز است. تشنهلیوان آب من روی می
های های مرطوب، قطرهنوشم. ذرهجرعه و آهسته میانگیز است. جرعهشگفت

هایم، توی تنم و روی کنم، توی رودهگوارا و سبک آب را توی گلویم احساس می
 (.383)همان،  فکرهایم

گر را در وضعیتی شتیم که کنپس در پایان با حل بحران تنشی حضور مواجه هس 
خانم این لحظه و : گویمبا خودم می» کند:اوست، ترسیم می «منِ»ایجابی که تسلط بر 

 (.383)همان،  «دردت خواهد خوردقلبت. به ةاین مزه را از یاد نبر، بگذارش گوش
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گیری هویت روایی در تنش و نوستالژیک را در کلیت جدول زیر چگونگی شکل
  .دهدداستان نشان میدو مجموعهگفتمانی این 

 دو دنیاداستان عبور از بحران تنشی در مجموعه. 1جدول 

 
 

که  دو دنیان داستااز مجموعه «آخرین روز»و « اولین روز» در دو داستان کوتاه
گرفتار و افسرده در  از مجموع حضور این منِ ،نوعی تولد و مرگ نوستالژی استبه

ای بیگانه یا جا حاضر )شرایط زندگی در سپهر نشانههمه یِآسایشگاه روانی و دیگر
گر را در بودن خود و در همة ابعاد شگیرد که کنیک فشارة تنشی شکل می ،پاریس(
گر با شد. جهت خروج از این بحران تنشی، کنکنشناختی دچار بحران هویتی میهستی

و  کندمیرا ثابت  شبودن« من»انتخاب ارادی عمل نوشتن خاطرات کودکی خود، همة 
به گسستی که او را در مقابل یک دیگری شود میارزشی موفق  یپس از عبور از چالش

یابی به تدهد، پایان دهد. نتیجة این عبور از گسست، بازیابی خود و دسفرهنگی قرار می
قرار  ،واحدی است که کنشگر را در وضعیت ایجابی که تسلط بر خود است« من»

 . دهدمی

 یرش فرهنگ دیگری در سپهر نشانة مقصدپذ. ۲-1
پردازی روایت ما را با گفته ،دو دنیاة از مجموع «اولین روز» کوتاه در ابتدای داستانِ

بیماران  یک کلینیک راکنون داو هم .سلبی قرار دارد کند که در وضعیتی کامالًمواجه می
ک است و خود را پاریس بستری است و دارای حاالت روحی نوستالژی ةروانی در حوم
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های پشت این پنجره ،کنم؟ من اینجاکار میمن اینجا چه» پندارد:نوعی تبعیدی میبه
 «اولین روز»پرداز داستان گفته(. 87 -83)همان،  «بارانی خواهم مردنِ زیر این آسما، بسته

د تواند خود را با شرایط زندگی جدیاو نمی .کند)پاریس( احساس نقصان می« اینجا» در
او دوباره غرق در خاطرات کودکی و  ،ناگزیر از وضع موجود. در پاریس وفق دهد

شگر عاطفی وِشود و باقی داستان در توصیف و وضعیت روحی شخود می ةگذشت
کنم، به باغ شمیران فکر می: »گرددبازمی... پدر و ةشمیران، خان ةگذرد. او باز به خانمی

ها و پری های گچی توی باغچهمن بودند، به مجسمههای بازیبه درختان تبریزی که هم
  (.88)همان،  «]...[ ای که پای استخر ایستاده استچلهودریایی چاق

رفت از این وضعیت سلبی و زندگی در آسایشگاه تالش او برای رهایی و برون
« اآلنتا دیر نشده، همین  ،باید از اینجا دور شوم :گویمبا خودم می»ماند: نتیجه میبی

پاهایم »کند: پرداز را نیز درگیر میجسم گفته ،این تنش روحی و عاطفی (.83)همان، 
ها از ذهنم اند و کلمهفکرهایم پراکنده. اند و بدنم متعلق به خودم نیستبه زمین چسبیده

ترتیب و نظم زمانی ازدست جا(. )همان« شودچیز در سرم تکثیر میهمه. گریزندمی
میان گذشته و حال » :طراب استضاکنون دچار آشفتگی و اهم و راوی رودمی
 جا(.)همان «ای متوقف بشومآنکه بتوانم روی لحظهبی ،چرخممی

 : الف.کند( دو نوع نوستالژی را از یکدیگر تفکیک می3001احمد کریمی حکاک )
 «اولین روز» گونه که در داستاننوستالژی احیاکننده. همان .ب ؛نوستالژی مخرب

لحاظ فیزیکی تهدید کرده لحاظ روانی و چه بهپرداز را چه بهنوستالژی گفته ،بینیممی
در این داستان سیر تکاملی نوستالژی تا داستان کوتاه پایانی  ،است. از سوی دیگر

قابل  ،رسدپرداز گویا به نوعی سنتز میکه در آن گفته («آخرین روز)»  دو دنیا ةمجموع
لحاظ پرداز چه بهن نوع نوستالژی در کسب هویت جدیدی که گفتهثیر ایأت .یت استؤر

ای بیگانه کسب لحاظ فرهنگی در بستر سپهر نشانهوجهی )شوِشگر امیدوار( و چه به
 ةهای کوتاه مجموعدر داستان. هایش قابل پیگیری استخوبی از خالل نوشتهبه ،کندمی

 (فرانسه) شور بیگانهکرت ترقی به مهاج هایاولین سالکه حاصل  های پراکندهخاطره
سرزمین  دِل جلوه دادن سرزمین مادری و رئااست، نوستالژی مخرب با پررنگ و اید

رفته مستولی شود، ازدست ةدوم، اگر حسرت گذشت ةبیگانه همراه است. سپس در مرحل
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خالق نویسنده  تِدهد. غنای فرهنگی به فعالیاجبار رخ میپذیرش سرزمین بیگانه به
 . شودفزوده میا

قابلیت هنرمند تبعیدی »: کندکریمی حکاک  نوستالژی احیاکننده را چنین تعریف می
و  ،ها به تخیل و ذهنیتو انتقال آن أفرهنگی کشور مبد ةهمراه  بردن عصاردر با خود به

نوستالژی احیاکننده  ،در این نقطه(. 114 ,2006) «انداز جدیدی برای خوانندهچشم ةارائ
بلکه منجر به پیدایش هویت  ،شودزدایی محسوب نمیر به هیچ وجه فرهنگدیگ

های فرهنگی لیشناسی حابا استفاده از واژگان نشانه ،ترکیبی فرهنگی یا به عبارت دیگر
تا اینکه  گرددواحد می «منِ»از  «خود»که باعث جدا شدن شود میبه نوعی برش منجر 

تر نزدیک 37فرهنگیتـ  ترا ةنوع از نوستالژی به ایداین تثبیت برساند. واحد را به منِ
 ةواسطهیندی است که بافر، کند( به آن اشاره می8314) 50زطور که اورتیاست و همان

گیرد عاریت مییک فرهنگ مقادیری از مواد و مصالح فرهنگی کشور میزبان را به ،آن
 شان را تغییرشکل وکند بازیابی  خواست و بنابه کاربرد خودها را بهتا اینکه بتواند آن

فرهنگ، زبان و دیگر  ،«اولین روز» پرداز داستان کوتاهگفته ،بینیمطور که میدهد. همان
خواهم در را باز کنم و می»د: کنرد می بیگانه )فرانسه( را کامالً ةمواد مصالح سپهر نشان

این دنیای ، سمان بیگانهام، دور از این آدر زمان به عقب برگردم، به خانه. فرار کنم
 (.87: 8318)ترقی،  «ناشناخته، این زبان فراری و غیرقابل دسترسی

همچنان درتالش است تا از  «اولین روز» پرداز داستانمسئله در این است که گفته
 این مشکالت را در گروِ بحران تنشی نوستالژی کودکی و افسردگی عبور کند. او حلِ

 بیند:نوشتن می

خواهم خوب شوم. گویم: اگر بتوانم بنویسم، خوب خواهم شد و میمیبا خودم 
دانم این غریبه که در جانم خودم را به این شکل ناتوان و بیمار قبول ندارم. می

خانه کرده، مهمانی ناخوانده و غریبه است و حضورش موقتی است. سالمت روانی 
 (.81ن، )هما هایم استها و خاطرهمن در گرو نوشتن فکرها، حس

از گذشته فاصله بگیرد تا به  داو بای ت حضور و زمان حال است.او درپی یافتن آنیّ
 :بازیابی منِ واحد برسد و از خود فاصله بگیرد

های دیگر توی سالن ناهارخوری غذا بخورم، خانم دکتر اصرار دارد که با مریض
ید از گذشته معاشرت کنم، حرف بزنم، نگاه کنم و بفهمم کی و کجا هستم. با
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ام را بشناسم و این موجود فاصله بگیرم و به زمان حال برگردم. باید منِ کنونی
 (.83، )همانواقعی را در فردا و آینده مجسم کنم 

همواره او را دچار تردید و  ،تواند و ترس از آینده و عدم ثباتاما هنوز نمی
لی و معلقی است که به هیچ خا از آینده وحشت دارم و امروز زمانِ: »کنداضطراب می

مکانی متصل نیست. تنها گذشته واقعیت دارد و مثل دامن گلدار مادر، من را در پناه 
 جا(.)همان «گیردیخودش م

معطوف ، دو دنیا ةاز مجموع «آخرین روز» پرداز در پایان داستان کوتاهاما نگاه گفته
 است:میزبان  ةنشانـ  سپهر در پذیرشبه 

دنیایی دیگر منتظر من است. دنیای بیدار با  ی خاکستری این باغ،پشت دیوارها
های های عاشقانه، وعدهها، تپشها، کلمهها، حرفها، آدمها و کوچهبوی کافه

 (.304)همان،  ها، آفتاب، رفقاهای لذیذ، مزهرنگین، حس

 ةشانن ررسد که چالش در سپهنظر میطور که شاهد هستیم، بههمان ،در این قسمت
جایی  ؛میزبان تاحد زیادی مرتفع شده و منتظر زندگی جدیدی در محیط بیگانه است

ابراین بنهای فرهنگی جدید وارد عمل شود. ای از نشانهعنوان شبکهبهقرار است که 
 ،بینیم، عبور از بحران تنشی و بازگشت به منِ واحد یا به عبارت دیگرطور که میهمان

 أتعالی فرهنگ خودی و مبد ب به نوستالژی احیاکننده در گروِعبور از نوستالژی مخر
 ةلفؤم ،است تا اینکه محیط فرهنگی میزبان مورد قبول واقع شود. پس ادراک زمانی

  .اکنون بر نوستالژی ویرانگر غلبه کرده استپردازی متعالی است که همواقعی گفته
ه گذشته که در ابتدا هرگونه پرداز بنگاه نوستالژیک گفته از طریقنوستالژی مخرب 

د و خود شامل آرمانی جلوه گرداتخاذ می ،شودبیگانه را منکر می ةتعلق به سپهر نشان
وهوا، خانواده، کشور و آداب و دادن کشور خودی و گذشته و کودکی خود است )آب

پایان شناختی بهای که سرانجام با نوعی بحران در هویت و برش هستیپروژه؛ رسوم(
ن پرداز داستا، گفته(س و افسردگیأاما برای خروج از این بحران تنشی )ی .رسدمی

ای جز نوشتن کتاب خاطرات کودکی خود ندارد تا اینکه بتواند هیچ چاره «اولین روز»
 خروج از بحران برای پرداز اولین اقدامات خودبر این نوستالژی متعالی غلبه کند. گفته

چگونه بنویسم؟ از کجا شروع کنم؟ » :بیندخود را ناتوان می اما گویا ،دهدانجام می را
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دو سال است که این افسردگی تمام زوایای پنهان فکرم را به خود مشغول کرده است، 
 (.83)همان، « توانم بنویسمنمی

ن پرداز داستاعمل نوشتن که متعاقب نوستالژی و افسردگی شدید به ذهن گفته
بیگانه  ةخود را در سپهر نشان د که بودنِنمایه او کمک میکند، بخطور می «اولین روز»

هم آن است، نوعی برش در وجود او پدیدار شده (.Fontanille, 2015) تثبیت برساندبه
مسلط فاصله بگیرد. با  از خودِ دواحد بای خالقِ در اینجاست که منِ نوستالژی. ةواسطبه

 میلِ« اولین روز»پرداز داستان تار، گفتهعمل نوش از طریقهم آن ،رهایی از نوستالژی
نوشتار ناشی از  لِپس عم. دهدخود به نوشتن و انتقال تجارب خود را نشان می

. کندگذار از نوستالژی مخرب به احیاکننده را ممکن می ،استعالی نوستالژی کودکی
پرداز تهشود که گفبیگانه هنگامی نمایان می ةزندگی جدید در سپهر نشان ةاولین نشان

روایت ردِپایی از شروع ، خوبی نشان دهد. در ابتدا و انتهای داستانسعی دارد آن را به
 :دهدروی خواننده قرار میجدیدی از بودن را پیشِ ةجدیدی از زندگی و شیو

های سفید و ، با اتاق85شنوم و کلینیک ویل دَوریصدای بسته شدن در را می
ها و ها و ترسهایش، با خوابآور و هذیانپرستارهایش، با اوهامِ سرگیجه

هایش، تهِ سرم تبدیل به یک داستان کوتاه خواهد شد؛ داستانی که آن را یک آدم
 (.383: 8318)ترقی،  روز خواهم نوشت

 پرداز داستانگفته ةزمانی پس از بستری شدن در آیند ةبه دور «یک روز»]...[ 
های ولی در زمان ،ها به یک شخصروایتپس تمام این  ؛اشاره دارد «آخرین روز»

 تِ( در ابتدای روای8314د. ارجاع به عبارت زمانی )آگوست نمختلف اختصاص دار
کند که داستان واقعیتی است از یک این ایده را تقویت می، «اولین روز»داستان کوتاه 

ان شده و داستزمانی بین داستان نوشته ةبک. این ارجاع فاصلروایت دارای فالش
به این ترتیب که  ؛دهدپرداز را نشان میحال و از سوی گفته شده در زمانِروایت

بر نوستالژی مخرب غلبه کند و  است پرداز براساس شواهد زمانی روایت توانستهگفته
 :نوستالژی احیاکننده برسد ةتوانایی نوشتاری خود را بازیابد و به مرحل

ام را بشناسم. و این موجود واقعی را ن کنونینیاز دارم که حرف بزنم، نگاه کنم و م
ترساند. تنها در فردا و آینده مجسم کنم. این باالتر از قدرت من است. آینده مرا می

 (.83)همان،  گذشته است که واقعیت دارد



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیروایت فصلنامۀدو 

 

1۲۲ 

 پرداز است و این عمل نوشتن و نوستالژیصحبت از آینده نشانة درمانِ گفتهمتعاقباً 
پساتبعید، نوعی برشِ  ةاندازِ دورچشم ؛گیردواسطه قرار میل و یمخرب است که حا

 :پرداز چنین ادامه می دهدوجودی از درون. گفته

ها ریسمانی ها و نقطهها، حرفکند. باید از واژهلذت نوشتن ذهن بیمار مرا زنده می
های دور سفر کنم. تا محکم ببافم و از این چاه تاریک، چاه خاموش، تا گذشته

 (.37)همان،  های چوبی خانة شمیرانپله
، «آخرین روز»ن پرداز در انتهای داستابا توجه به منطق درمانی و بهبودی روانی گفته

 ریافتن هویتی جدید در بافت فرهنگی سپه بانوعی با پذیرش زندگی جدید و ما به
 رو هستیم. های بیگانه روبنشانه

دلپذیرش را مثل بارِ سرنوشتی شیرین  گیرم و سنگینیکتابم را محکم زیر بغلم می
کشم. یک روز، فقط یک روز مثل امروز، سرشار و سبکبار، پر از دوش میبه

وتاب و تپش، پر از خواب و خیال، به یک عمر، به صد سال زندگی آسه برو تب
ای گذرا باشد ارزد. شاید این وقتِ سرمستی، این فرصت متعالی، لحظهآسه بیا می

دارم و با یاد امروز، این اش را زنده نگه میت. مهم نیست. خاطرهکه حتماً هس
 (.385)همان،  کنمماندة روزهای آینده را رنگین میساعت شادابِ غنی، ته

در  «آخرین روز»و « اولین روز» مکانی در دو داستان ـ زمانی زمانیهم
مواره به واقعیت حالت پرداز هنی دارد. گفتهمعنا و کاربرد معیّدو دنیا  داستانمجموعه

واحد از بند نوستالژی  خالقِ کند. تنها در این مرحله است که منِکید میأنوستالژیک ت
طور که نویسد. بنابراین هماناکنون دارد آن را میچراکه او هم یابد؛میمخرب رهایی 
 ،داندازمی «خود»و  «من»ل و واسطه بین یعنوان حاای که نوستالژی بهدیدیم، فاصله

های پرداز تمام داستانای که گفتهکند. گذشتهپرداز را برجسته میساحت حضور گفته
تنها مکان و فضایی نه ،کندسمت آن تمایل پیدا میبه دو دنیا وهای پراکنده خاطره کوتاه

پرداز ای که گفتهشیوه .پرداز استهای هویتی گفتهریشه ةدهندبلکه انعکاس ،عینی است
 رراه را ب ،گیردها و فضاها درپیش میو روایت جزئیات، مکان توصیف رایب

گشاید. مهمان و میزبان می ةنشان اش در هردو سپهرهای داستانیشناسی شخصیتروان
سال در فضا و مکان کودکی به روی زمان حال بزرگ 35بدین ترتیب نوستالژی فرافکنی

  .فرانسه و پاریس است
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معنایی گذشته به زمان حال و ایجاد فضای هویتی و  ـ هزیر انتقال عناصر نشان شکل
 هد.دیروایی جدید را نشان م

 

 
 

 گیری حوزة روایی جدید )ترا ـ روایت(. شکل۲شکل 

بندی روایی، هویت ترکیبی و بازتعریف عامل گفتمانی در چارچوب مفهوم صورت. ۲-4
 سپهر نشانه

دف است اکودکی اغلب متر .اندفتهرهای ازدستسرزمین ةکنندخاطرات همواره تداعی
کیدی است بر نوستالژی أخاطرات کودکی ت ةگرایانتداعی آرمان .های هویتیبا پایه

پدری و  ةهای کوتاه این دو مجموعه. نوستالژی به فضای خانپرداز تمامی داستانگفته
که اگر چرا ؛خاطرات کودکی ؛دار بوده استجایی که هویت ریشه ؛مام ِ میهن اشاره دارد

پرداز باید جاست که گفتهتنها در همین، مهاجرت باعث افسردگی و بحران هویت است
انداز قابل جوی خویش باشد. بنابراین مکان از دو چشمودنبال بازیابی خود و جستبه

ی که ئجایی است عینی همراه با اشیا از یک سوتجزیه و تحلیل است. مکان و فضا 
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های باغ شمیران، استخر اند )خانه، مناظر، مجسمهطفیهای حسی و عادارای شاخصه
ها، بوها، عواطف و احساسات که فضایی است با شخصیت ،و...( و از سوی دیگر

خانة » ،«دوست کوچک»، «اتوبوس شمیران» هایپرداز داستانساخت هویتی گفته
اولین » تاههای کوو داستان های پراکندهخاطره داستانهاز مجموع« پدر»و « مادربزرگ

پدری(  ةاین مکان )خان عهده دارد.ررا ب دو دنیاداستان از مجموعه« آخرین روز»و « روز
. است ( در ایران8354قبل از انقالب  ةتاریخی یک نسل )دور ةحافظ ةخود دربرگیرند

عینی  طورکوه( به ةدور از هیاهوی شهر در دامنشمیران )به ةفضای اطراف خان
دنج هستم  ةمن عاشق این خان»: داری استبسنواصل ةدختربچ ذهنیت ةکنندمنعکس

و از تانکرهای بزرگ آب و استخرهای پر از قورباغه و یا اشباح سیاه درختان که شبیه 
 (.13: 8348)همان، « ترسمنمی ،افراد بدذات است

چیز طلب که ستون همههنگ پدری تمامیتآبا ضرب، باشکوه، نمادِ افتخار ةخان
 نوعی در تصویر پدرکند و مکان بهپدر مکان و فضا را تعریف می .شوداره میاد ،است

 ود. شیمتجلی م
های ایوان دو شیر عظیم با های حیوانات است. پای پلهباغ شمیران پر از مجسمه

اند ]...[. بخش شمالی ایوان منحصراً به پدر ها نشستهدهان باز آمادة بلعیدن مهمان
 (.847: 8318)همان، ت اختصاص یافته اس

 ت؛نوعی وابسته به حاکمیت مطلق پدر اسهویتی، تخیل فضایی و مکانی به ةهر گون
کند و آن دفتر کار پدر مرا جذب خود می: »شودحتی ذوق نوشتن نیز از او ناشی می

مغناطیسی  ةتنها در رابطه با حوز» (.15: 8348)همان،  «روز تصمیم گرفتم نویسنده شوم
)همان،  «کندکه واقعیت حسن آقای آشپز و دیگران در خانه خود را آشکار میاست  پدر

8318 :834).  
خانوادگی و  ةبنای هرگونه رابطمحقق پدر اهرمی است هویتی که سنگ رِپس حضو
 :کندها و حتی حقوق و مزایای افراد خانواده را تعیین میمراتب از رابطهدیگر سلسله

های پدر ست. ساعت خوشِ آزادی با باز شدن پلکجا گسترده اسایة پدر همه
ها وارد شود. حسن آقا با سینی و کارد و بشقاب برای بریدن هندوانهاعالم می

گذارد و با لبخندی شود. اولین قاچ را که نیمی از هندوانه است، جلوی پدر میمی
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شود و یمه میمزه باشد، دو تومان جررنگ و بیکند. اگر کمتردیدآمیز به او نگاه می
 (.845، )همان ]...[

مکانی و ازبین  ـ این گسست زمانی ،بک رواییدرواقع تبلور پدر در قالب فالش
میزبان )پاریس(  ةنشان تبعید کنونی را در سپهر ،رفتن یک دوره یا به بیان دیگر

همه نبینم و از دیدن ایمی» :گویدبیمار خود می راوی با دیدن پدرِ .کندپردازی مینماد
ای گویی که بیماری پدر حادثه ؛کشمخجالت می .بیزارم ،آیندآدم که به مالقات پدر می

داستان از مجموعه «پدر»ن ترین عنصر هویتی در داستامهم (.835)همان،  «آور استشرم
. در بخشی از سعی دارد بر آن غلبه کند ، قادر به پذیرش بیماری خود نیست ودو دنیا
برایش مهم . اش را ازدست داده استچشم چپ بینایی: »خوانیمنین میچ «پدر» داستان
 طِچشمی نافذ و هشیار، بیناتر از صد چشمِ محتا؛ یک چشم برایش کافی است. نیست
 (.831)همان،  «ترسان

رهایی از جو پدرساالرانه و فضای تحت  منظورمیلی به ،«پدر» در انتهای داستان
جوی هویت وپرداز در حین جستر بدو امر، گفتهگویا د ؛شوداو ظاهر می ةسلط

ای جدید داشته است. متعاقباً نشانه چشمی نیز به هویتی جدید در سپهر ةگذشته، گوش
سمت و سوی پرداز را با فضای تهاجمی خود دربر گرفته است، او را بهگذشته که گفته

یرد و دختر کوچک مکند. مرد آهنین و فوالدی یک روز میاستعال و رهایی هدایت می
مکان است  ـ ای جز رویارویی با واقعیت ندارد. با مرگ پدر، یک دوره و یک فضاچاره

 رود: که رو به انقراض می

ای بسازند، بزرگراه شاهنشاهی، از این سر شهر تا سر دیگر آن. باغ خواهند خانهمی
مرتبه یرها یکاش کنیم ]...[. تصوشمیران سر راه است. ده روز فرصت داریم تخلیه

جهد و آقای دکتر آه ، مادرم از جایش میافتدشوند. سر پدر به عقب میمتحرک می
 (.300)همان،  کنمگوید: تسلیت عرض میکشد و زیر لب میمی

افتد و درپی آن گسست مکانی که بینیم که نوعی گست زمانی اتفاق میدر اینجا می
جوی تثبیت هویت جدید ودر جست ی خودی است کهاهمان گسست با سپهر نشانه

 ،پرداز در غربتنشانه یا فرهنگ میزبان است. نوستالژی و حس انزوای گفته در سپهر
همین گسست زمانی و مکانی با شخصیت پدرساالر و محافظِ پدری است که  ةدرنتیج

بیماری و مرگ پدر باعث ازبین رفتن »: شودآن هویت فرهنگی یک جمع بنا می ةبرپای
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این زنگ زدن فوالد است و . های دیگر نیستو سنت شد. این مرگ شبیه مرگهویت 
 (.308)همان،  «تکمیل یک دوره و سنن تاریخی

ها، اشکال زندگی و دیگر عناصر نوستالژیک ی تخریب تمامی سنتامعنمرگ پدر به
نبال دپرداز بهاکنون حس تنهایی و تهی بودن را برای گفتهپرداز است که همکودکی گفته

میزبان خالی از  ةنشانـ  عبارتی سپهرمکان میزبان یا به ـ فضا، دارد. از سمتی دیگر
حس و  «اولین روز»ه پرداز در ابتدی داستان کوتاگفته .هرگونه احساس و عاطفه است

زیر  من در تبعید خواهم مرد،»: کندحال خود را در روز اول بستری بودن چنین بیان می
 (.87)همان، « خورشیدزیر این آسمان بی ه،وقفاین باران بی

متعاقب عبور از بحران تنشی  «آخرین روز»و  «اولین روز» هایپرداز داستانگفته
ناشی از نوستالژی و رسیدن به خلق اثر و نوشتن خاطرات کودکی خود در آسایشگاه 

ارای بار سعی در برقراری تعاملی سازنده با عناصر فرهنگ میزبان داشته که د ،روانی
های مذکور با افزودن عناصر پرداز داستانچراکه گفتهاست؛ ارزشی مربوط به خود بوده 

شود که به هویتی خودی با فرهنگ میزبان موفق می ةفرهنگی سپهر نشان ـ هویتی
و بعضی  کندمیخودی را حفظ  ةهای عاطفی با سپهر نشانترکیبی برسد. او همواره گره

به  ،ها با هویت خودیو با ترکیب آن گیردمیعاریت ن را بههای فرهنگ میزباجنبه
 د.ذیرپمی را دیگری بافتِ و پردازدمی جدید ةنشان زندگی در فرهنگ و سپهر
پرداز در بازتعریف دید گفته ة، چرخش در زاوی«آخرین روز» در پایان داستان کوتاه

به مکان و  ـ ی از فضازمانی که به درک جدید ،میزبان ةنشان و تثبیت خود در سپهر
طور که دیدیم، خوبی مشهود است. بنابراین همانبه ،رسدشکل جدیدی از زندگی می

لی نوستالژی که تمامی اشکال زندگی، هویتی و ینقش حا ةواسطخلقِ هنری به
کند، امری مکانی کودکی باشکوه خود را به زمان حال منتقل می ـ های زمانیشاخصه

و  پرداز داردگفتهروانی  ـ روحیبیماری سد نقشی کلیدی در بهبود رنظر میاست که به
واحد یک بار دیگر  منِواحد خود را بازیابد. پس بازیابی  نِکند تا مبه او کمک می

عنوان معنا. امکان برقراری زندگی جدید را کیدی است بر بازیابی و تثبیت مکان بهأت
 چنین خواند: «آخرین روز» اهکوتنِ توان در بخش انتهایی روایت داستامی
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کنم. کلیدش را توی گلدان گذارم و درِ آن را قفل میهایم را توی گنجه میقصه
های ممکن و آرزوهای میسر. ایستم، رو به وعدهاندازم و رو به فردا میروی میز می

خواهم به امروز فکر کنم، به حضورِ آشنای اجسام دوروبر، به این روز آفتابی و می
هایم که آرام و صبور کتابی را ورق ت جوانی که پشت پنجره است، به دستدرخ
های اطراف درصلح است. فعالً سبکبارم و زنند و بدنِ خاموشم که با اتفاقمی

)همان،  ام و ]...[هشیارم و به این فعالً، این زمانِ نامعیّنِ محدود دودستی چسبیده
301- 304.) 

پدر،  عوالمِ پرداز که براساسفضای هویتی گفتهکنیم، طور که مشاهده میهمان
سمت تدریج بهخودی بنا شده بود، به ةسپهر نشان یِفرهنگ ةسرزمین مادری و جامع

 ةواسطامری که به ؛شودجدید منجر می ةنشان دیگری و فضای هویتی سپهر پذیرش
 :2012) طور که زیلبربرگهمان ،بودن کِدر بودن و سبشِ لی نوستالژی و برینقش حا

میسر است. این جای دیگر، مکان خلق و احیای خود است که  ،کندبه آن اشاره می (39
 .دهدواحد را می نوید هویتی ترکیبی از منِ

مهمان و میزبان  ةزیر سیر تکاملی کسب هویت روایی و تعامل دو سپهر نشان شکل
 دهد. معنایی و  متنی  نشان می ه ـهای نشانلفهؤرا با لحاظ م

 
 گیری هویت رواییای مبدأ و مقصد در شکلکنش سپهرهای نشانهبرهم. 1شکل 
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 نتیجه. 1

 ،شناسی فرهنگیدر جستار حاضر و با اتکا به چارچوب نظری و مفاهیم مطرح در نشانه
دو  ،معناشناسی به تحلیل گفتمان ـ و همچنین رویکرد  نشانه ،ازقبیل مفهوم سپهر نشانه

 بازنمایی و تحلیل سطوح هویت رواییِ برای ،معاصر ایرانی ةدنویسن ،اثر از گلی ترقی
 ةمهاجر در بطن گفتمان ادبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تکیه بر مفهوم خاطر

و مفاهیمی ازقبیل خود و  ،فیلسوف فرانسوی ،فردی و جمعی مطرح از سوی پل ریکور
گفتمان ادبی پرداخته شد.  نوستالژیک در ـ به تبیین هویت روایی رمانتیک ،دیگری

بندی عاملیت، مقوله ،ها بدان پرداخته شدطور که در بخش تجزیه و تحلیل دادههمان
گیری اجتماعی در ایجاد حس نوستالژیک در روایت ادبی گلی تمکانی و جه ـ زمانی
سازماندهی مجدد نظام ارزشی گفتمان مورد بررسی را درپی داشته است. ، ترقی

نوعی نوستالژیک در گفتمان ادبی مورد نظر را به ـ هویت روایی رمانتیک عبارتی اینبه
لحاظ توان به تمامی آثار این نویسنده تعمیم داد. بهپژوهش حاضر می ةزعم نگارندبه
بر این نکته  دبای ،گیری این هویت رواییمعنایی دخیل در شکل ه ـهای نشانلفهؤم

های گیری ارزشتنشی که محل شکل ةیجاد ناحیاذعان داشت که خاطره و نوستالژی با ا
عبارتی و بهشود میروایت(  ـ روایی جدید )ترا ةگیری حوزمنجر به شکل ،جدید است

تنشی حضور  نِماحصل این کنش روایی که عبور از بحرا. کندکنش روایی را تغذیه می
که در  شودمیی دیگر ةگو با سپهر نشانونوعی منجر به برقراری گفتبه ،را درپی دارد

 .مقصد ةسپهر نشانهویتی ترکیبی در ؛ یابدآن عامل گفتمانی هویت خود را بازمی
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Abstract 
Most definitions encompassing the concept of identity refer to the 
"sense of belonging to categories and social groups". Accordingly, 
sociologists as well as linguists and specialists of discourse analysis 
have tried to provide a comprehensive definition of the term. Based on 
the scholars of the first category, identity is part of a person's "self-
concept", which stems from his knowledge of his membership to a 
social group. Linguists and discourse analysts such as Kroskrity 
(2000, p.14) have defined identity as the result of language function in 
the process of linguistic and narrative production. In other words, 
identity has a kind of discursive – linguistic mechanism of belonging 
to one or more groups and communities in which language and 
discourse play a key role in its formation. Given this theoretical 
framework, the present study seeks to analyze and investigate the 
emergence and formation of narrative identity in the literary discourse 
of Goli Taraghi – an Iranian immigrant writer - by adopting a 
descriptive – analytical research methodology. In this approach, "self" 
and "other” are no longer considered as fixed, predetermined, and 
stable elements, but rather they are taken into account as dynamic 
elements emerging in the context of discourse and narrative action. 
However, this research seeks to answer two fundamental questions: 1. 
what are the main discursive components involved in the formation of 
literary narrative identity? 2. What are the major levels of analysis in 
this case? The results showed that social bias and representation, 
categorization, and agency as discursive components are analyzable at 
the semio- textual levels. 
 
Keywords: Narrative; Identity; Narrative action; Self - other; Agency 
and categorization; Goli Taraghi. 
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